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- رویه 4
به زودی و از طریق مزایده عمومی؛

زمین های ناحیه کارگاهی صنایع دستی ظریفان زنجان واگذار می شود

فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان تاکید کرد:
در دنیای امروز ارتباط با رسانه 

منفعت زیادی 
برای سازمان ها دارد

نماینده عالی دولت در استان زنجان:

موازی کاری 
آفت برنامه های 

حوزه اجتماعی است
- رویه 3   - رویه 2  

از آدینه روز )فردا(، هوای داغ و سوزان بر کشور حاکم می شود؛

خودنمایی تابستان داغ در استان زنجان
رویه 2  

معرفی رتبه های برتر مسابقه های 
قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 

سراسر کشور در زنجان
  سی و هفتمین دوره مسابقه های قرآن، عترت 
و نماز دانش آموزان سراسر کشور )بخش پژوهشی( در 
بخش پسران که شامگاه شنبه در زنجان آغاز به کار کرد 
با معرفی نفرات برتر در پایه های دهم تا دوازدهم به کار 

خود پایان داد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان در گفت و گو با ایرنا افزود: در مدت ۲ روز 
برگزاری مسابقه های قرآن، عترت و نماز دانش آموزان 
سراسر کشور )بخش پژوهشــی( پسران در پایه دهم 
عباس متقیان نژاد از قم رتبه نخست، علیرضا پاک منش 
از همدان، امیر حسین انصاری از استان قزوین به ترتیب 
دوم و سوم شدند و محمد جواد خیبری و هادی تقوی 
نیز از شهرستان های تهران و خراسان رضوی نیز به مقام 

چهارم و پنجم نایل شدند.
جعفر گنج خانلو افزود: در پایه یازدهم نیز محمدمهیار 
حامدی کیا از قم رتبه نخســت، محمد مهدی باغبان 
از خراســان رضوی دوم و مهدی حاجی از خوزستان 
رتبه سوم را کسب کردند و محمدحسین سنجری پور 
و امیرمحمد ثموری فر از اســتان های یزد و سیستان و 

بلوچستان نیز به مقام های چهارم و پنجم رسیدند.
وی اضافــه کرد: در پایه دوازدهم نیز محمد امین گزار 
از خوزستان، محمدرضا زرگیر از کرمانشاه، عرفان دلیر 
از اردبیل، علیرضا گرامی از خراسان رضوی و علیرضا 
منصوری از اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را 

کسب کردند.
سی وهفتمین دوره مسابقه های کشوری قرآن، عترت 
و نماز دانش آموزی کشــور با شرکت یک هزارو ۴۰۰ 
نفر از دانش آموزان، مربیان و میهمانان وزارت آموزش 
و پرورش از ۲۲ تا ۳۰ تیر ماه امسال در زنجان برگزار 

می شود.
از امــروز نیز رقابت های دختــران در این بخش آغاز 

خواهد شد و یکشنبه ۳۰ تیر به پایان می رسد.

خبـر

نماینده مردم شیراز در مجلس خبر داد؛

بررسی نامگذاری روز کوروش 
در وزارت کشور

رویه 4  

 حسین زمان از جمله خوانندگان پاپ 
ایرانی اســت که از دهه ۷۰ فعالیت هنری خود 
را آغاز کرد. این هنرمند پس از ســال ها دوری 
از صحنه، در روزهای آتی کنســرتی را برگزار 
می کند که ترکیبی از کارهای جدید و قدیمی اش 
اســت. زمان در نشستی که اخیرا با خبرنگاران 
برگزار کرد بر ۱۷ سال ممنوع الفعالیتی در عرصه 
موسیقی اشــاره کرده است؛ البته این در حالی 
اســت که در این مدت آلبوم هایی از او به نام 
»قصه نگفتی« )سال ۸۵( و »قرار عاشقی« )سال 

۸۸( منتشر شده است.
بر این پایه، خبرنگار ایســنا در گفت وگویی با 
این خواننده پاپ روند ممنوعیت کاری وی را 
جویا شده است و در ابتدا این پرسش را مطرح 
کرده است که دقیقا از چه زمانی به او اعالم شد 
که دیگر نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد؟ 
حسین زمان پاسخ می دهد: هیچ گاه رسما چیزی 
درباره ممنوع الفعالیتی ام به من اعالم نشــد. من 
سال ۸۰ آخرین کنســرتم را برگزار کردم و از 
سال ۸۱ هر جا که برای برگزاری کنسرت اقدام 
کردم برایم مانع تراشی شد؛ یعنی در عمل به من 
اجازه برگزاری کنسرت ندادند. یا جو کنسرتم 
را به هم زدند یا جلوی بلیت فروشی را گرفتند 
یا اینکه اصال اجازه ندادند وارد ســالن شویم. 
درواقع چند ســالی به این شــکل بدون اینکه 
یک مرجع قانونی بخواهد دخالت کند، جلوی 

فعالیت های من گرفته شد.
او در ادامه به کنســرت خود در ســاری که به 
مردم اجازه ورود به ســالن برای اجرا را نداده 
بودند، اشــاره می کند و می گویــد: به یاد دارم 
زمانی که قصد اجرا در ساری را داشتیم، نیروی 
انتظامــی در محل های بلیت فروشــی مداخله 
کرده بود تا جلــوی فروش بلیط را بگیرد و به 
فروشــندگان بلیت گفته بود که حق ندارند به 
مردم بلیت بفروشــند. به یاد دارم در آن زمان 
سردار مرتضی طالیی نیز فرمانده انتظامی استان 
مازندران بودند. زمانی که وارد سالن شدم، مردم 
یا نتوانسته بودند بلیت بخرند یا جلوی در سالن 
از ورود آنها جلوگیری شده بود. آن موقع هیچ 
کسی نبود که جواب دهد چرا و به چه دلیل این 

رفتارها صورت می گیرد؟
این خواننده با بیان اینکه در آن زمان به شدت با 
اجرای صحنه ای او مقابله می شده است، اظهار 
می کند: زمانی که قصد داشــتم با هواپیما برای 
کنسرتم در آبادان بروم، با من تماس گرفته شد 
که شواری تأمین اعالم کرده که به آبادان نروم 
چون اصال امکان برگزاری کنســرت برای من 
وجود ندارد. سوال کردم که چرا؟! به من گفتند: 

»دستور داده شده«.
زمان اضافه می کند: این چند ســال همین گونه 
ادامه پیدا کرد تا اینکه در اواخر دوره ریاســت 
جمهوری آقای احمدی نــژاد دوباره به وزارت 
ارشــاد رفتم تا ببینم آیــا می توانند برایم کاری 
انجام دهند و اینکه اصال کسی جوابم را می دهد 

یا نه؛ ولی تنها چیزی کــه در زمان مراجعه  به 
من گفتند این بود که از باال به آنها دســتور داده 
شــده بود، به من مجوز ندهنــد. گفتم این باال 
کدام مرجع قانونی است؟ گفتند: »از باال دیگر« 
و توضیحی به من ندادنــد. بعد از اینکه آقای 
احمدی نژاد رفت و آقای روحانی روی کار آمد، 
مــن در دور اولیه ریاســت جمهوری او نیز به 
وزارت ارشاد مراجعه کردم و همان جواب قبلی 

به من داده شد.
او می گویــد که »صبر کردم تــا اینکه ببینم آیا 
فرجی حاصل می شود؟ ولی نشد. تا اینکه یک 
ســال و نیم پیش گفتم که اگر جوابم را ندهید 
می آیم جلوی وزارت ارشــاد بست می نشینم. 
باالخره یک نفر پیدا شــود و به من بگوید چرا 
به من مجوز نمی دهند؟ مگر چه گناهی مرتکب 

شده ام؟«
ایــن خواننده همچنین از زمانی که با مدیر کل 
سابق دفتر موسیقی ارشاد درباره گرفتن مجوز 
اجرا صحبت کرده، توضیح می دهد: پس از اینکه 
این حرف را زدم آقای ترابی از من خواستند که 
به دیدار او بــروم، من هم رفتم و خیلی هم با 
حسن نیت با من برخورد کردند و به من گفتند 
که از نظر او مشکلی نیست و خیلی هم مشتاق 

هستند که بتوانم اجرا داشته باشم. پیشنهاد دادند 
که چندتا کار منفرد به صورت تک آهنگ تولید 
کنم و برای مجوز اقدام کنم که همین کار را هم 

کردم و در نهایت مجوز را گرفتم.
او اضافه می کند: به من گفتند بعد از اینکه مجوز 
را گرفتی برای گرفتن مجوز کنسرت اقدام کن 
و من هم برای کنســرت اقدام کردم که این امر 
با اســتعفای آقای ترابی و آمدن آقای الهیاری 
همزمان شد. با این وجود دوباره دنبال این امر 
را گرفتم و دو مرتبه به من گفتند که باز هم در 
پرونده ام مشکل وجود دارد و دستور داده شده 
که به من مجوز ندهنــد. درواقع باز هم همان 
قصه قبلی تکرار شد که من دیگر تقریبا به تمامی 
مدیران ارشاد مراجعه کردم و سماجت کردم تا 
اینکه در پایان به هر دلیل مســاعدت کردند و 
مجوز من را دادند. در کل قصه ممنوعیت کاری 
من اینگونه بود؛ به همین دلیل اســت که وقتی 
از من سوال می شــود چرا ممنوع الکار شدی؟ 
می گویم که نمی دانم. چون هیچ گاه هیچ کس به 

من نگفت که چرا ممنوع الکار شدم.
همان گونه که پیشتر اشــاره شد، حسین زمان 
در ســال های ۸۵ و ۸۸ دو آلبوم و از ســال ۹۲ 
تا ۹۴ نیز ســه تک  آهنگ منتشر کرده است. از 

او پرســش می کنیم جریان انتشار این کارها با 
وجود ممنوعیت کاری چه بوده است؟ که پاسخ 
می دهد: آن دو آلبومی که از من منتشــر شــده 
است، قراردادهایشــان قبل از ممنوعیت کاری 
من بســته شده بود و متعلق به شرکت سروش 
بودند که همان شــرکت نیز آنها را منتشر کرد. 
من در این سال ها به هیچ عنوان مجوز برگزاری 
کنسرت نداشتم و بعد از آن قراردادهای قدیمی 
که با شرکت سروش بسته شده بود که یکی دو 
آلبوم بعد از سال ۸۱ به انتشار رسید، من حتی 
مجوز برای تولید آلبوم نیز نداشتم. آن مجوزها 
را قبال خود شرکت سروش گرفته بود و دست 
من نبود و برای تولید آن آثار اقدام نکرده بودم و 
تنها به عنوان خواننده دستمزد گرفتم و از درآمد 

آلبوم ها ذی نفع نبودم.
انتشار آلبوم صرفا ضرر است

خواننده ها اجرای زنده را ترجیح می دهند
در بخش دیگری از این مصاحبه بحث افزایش 
انتشار تک آهنگ و کاهش آلبوم را پیش  می کشیم 
و از زمان می خواهیم تــا درباره علت این امر 
توضیحاتــی را به ما ارائه دهد. او می گوید: هم 
اکنون انتشار آلبوم چه در ایران و چه در خارج 
از ایران توجیه اقتصادی ندارد؛ یعنی اگر اکنون 

در داخل ایران حتی پرفروش ترین خوانندگان 
نیز آلبوم منتشر کنند، درآمدی که از فروش آلبوم 
کسب می کنند هزینه هایی را که برای تولید آلبوم 
صرف کرده اند را برآورده نمی کند و حتی مبلغی 

را هم ضرر خواهند کرد.
او اضافه می کند: اگر این روزها می بینید آلبومی 
منتشــر می شــود، آن آلبوم برای هنرمند جنبه 
تبلیغاتی دارد و منبع کســب درآمد نیست. به 
همیــن دلیل هنرمندان معمــوال دیگر به دنبال 
انتشار آلبوم موسیقی نمی روند و بیشتر ترجیح 
می دهند هر چند وقــت یک بار تک آهنگی را 
عرضــه کنند و خودشــان را بــرای اجراهای 
زنده آماده کنند. درواقع مــردم تعدادی کار را 
به صورت تک آهنگ از هنرمند می شــنوند، با 
او آشنا می شــوند و در نهایت برای حضور در 

کنسرت او آماده می شوند.
ایــن خواننده با تأکید بر اینکه هزینه تولید یک 
آلبوم خیلی باالست، اظهار می کند: در کشور ما 
به دلیل رعایت نشــدن قانون کپی رایت، تیراژ 
فــروش آلبوم ها خیلی پایین اســت و فروش 
آن چنانــی ندارد، چون هم اینک گمان نمی کنم 
تیــراژ بهترین کارهایی که وارد بازار می شــود 

بیشتر از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار باشد.  
از نظر این هنرمند افزایش انتشــار تک آهنگ 
و کاهش آلبوم مشکل چندان جدی در عرصه 
موســیقی  نیست و مشــکالت جدی تری در 

عرصه موسیقی داریم که باید به آنها برسیم.
او در راستای جمالت باال، با طرح این پرسش ها 
کــه چرا هنرمنــد باید با توجه بــه هزینه های 
باال آلبوم منتشــر کند؟ و هدف از تولید آلبوم 
چیست؟ می گوید: هدف این است که هنرمند 
اثر هنری خود را در قالب یک آلبوم موســیقی 
به مخاطبانش هدیه کند کــه بتوانند آثار او را 
بشنوند. خب حاال اگر هنرمند بتواند همین کار 
را با تک آهنگ کــه هزینه کمتری برمی دارند، 
انجام دهد چه اشــکالی دارد؟ هنرمند می تواند 
به جای اینکه هر چند ســال یک بار، آلبومی را 
منتشر کند در طول سال هر سه چهار ماه یک بار 

تک آهنگی را برای شنوندگان خود منتشر کند.
زمان معتقد است که انتشار پیاپی تک آهنگ در 
سال باعث در صدر ماندن هنرمند می شود و از 
طرفی این آثار هیــچ گاه از بین نمی روند و در 

تاریخ ثبت می شوند.
این خواننده در پایان گفت: فضای مجازی هم 
اکنون به صورت یک رسانه فراگیر توانسته در 
اختیار مردم باشد. در حال حاضر آنقدر نرم افزار 
و شبکه های اجتماعی مختلف داریم که مردم به 
راحتی می توانند به آهنگی که می خواهند گوش 
دهند و اصال نباید اصراری بر تولید آلبوم باشد. 
همچنین در زمان کنونی شبکه های اجتماعی در 
اختیار هنرمندان است و آنها می توانند آثار خود 
را به راحتی توسط شبکه های اجتماعی به گوش 
مخاطبانشان برسانند و به نتیجه ای که می خواهند 

برسند.

قصـه ممنوعیتی ۱۷ ساله
گفت وگو با حسین زمان

رییس دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد:

رشد 14 درصدی شهریه های 
سال تحصیلی جدید

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: انتقال رشته ها 
در محور آمایش سرزمینی و توسعه اقتصادی منطقه ای 

امسال انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، محمد مهدی طهرانچی در حاشیه آیین 
افتتاح پروژه های تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد زنجان، در جمع خبرنگاران و در 
رابطه با اقداماتی که در ســال ۹۸ انجام خواهد شــد، 
اظهار کرد: چیزی که باید اتفاق بیافتد این است که ما به 
دنبال انتقال رشته ها در محور آمایش سرزمینی و توسعه 
اقتصادی منطقه ای هستیم، شاید آنچه که امروز بیش از 
هر زمان دیگر به آن نیاز داریم، جابه جایی رشــته ها به 

جای ایجاد رشته های جدید باشد.
وی در ادامه افزود: آنچه که ما به دنبال آن هستیم، این 
است که دانشگاه آزاد با توجه به گستردگی و حضورش 
در شهر های مختلف باید مطابق با اقتصاد آن شهر خود 
را ســازگار کند تا به اقتصاد و بهره وری آن منطقه نیز 
کمک کرده باشــد. با این نگاه یــک جابه جایی های 
رشــته ای را شــروع کرده ایم که در سال آینده تکمیل 
خواهد شــد تا بتوانیم متناسب با هر منطقه به تربیت 
جوانان آن بپردازیم تا جوانان ما برای حضور در صحنه 

اشتغال دانش بنیان آماده شوند.
این مسوول با اشــاره به تاثیر تولیدات علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی در بخش های مختلف جامعه، تصریح کرد: 
کاری که دانشگاه باید انجام دهد این است که ما بر این 
باوریم که باید خودمان را متناسب با نیاز های انسانی و 
نیاز های پشتیبانی تطبیق دهیم. به عنوان نمونه، امروز این 
آزمایشگاه به عنوان یک پشتوانه برای بخش های صنعتی 

منطقه وارد بحث می شود.
طهرانچی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسالمی این افتخار را 
داشته است که بتواند به عنوان یک پشتوانه، حرکت های 
اشتغال زایی دنیا و شرکت های دانش بنیان را وارد عرصه 
کنــد. این اقدام جدیدی اســت که در ســال پیش   رو 

نتیجه اش را خواهیم دید.
وی در رابطه با شــهریه ســال تحصیلــی جدید این 
دانشگاه، تصریح کرد: افزایش شهریه وابسته به شهر های 
مختلف و شــرایط رشته ها است که اکنون با توجه به 
تطبیق ســال مالی با سال تحصیلی، طی یک ماه آینده 
مشخص می شود که در هر شهر و کد رشته، شهریه ها 
چگونه خواهد بود. این ارقام  در سراسر کشور یکسان 
نیست، زیرا شهریه های هر واحد با توجه به مزیت ها و 

قابلیت های آن تعیین می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: هیات  امنای مرکزی یک 
متوسط رشــدی حدود ۱۴ درصد را برای شهریه های 
ســال تحصیلی جدید پیش بینی کرده اســت که در 
حقیقت برای رشــته های مختلف است، چون شهریه 
متغیر و ثابت مختلف بوده ولی متوسط رشد بیش از ۱۴ 
و ۱۵ درصد نخواهد شد، مگر در رشته هایی که به طور 

نمونه شهریه متغیر  آن ها ۲۰ درصد باشد.

خبـر

پاسارگاد در برابر زمین لرزه های
 تا ۷ ریشتر مقاوم است

رویه 4  
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نماینده عالی دولت در استان زنجان:
موازی کاری، آفت برنامه های 

حوزه اجتماعی است
 نماینــده عالی دولت در اســتان زنجان 
گفــت: مــوازی کاری، آفت برنامه هــای حوزه 
اجتماعی است و مسایل باید هدفمند دنبال شود.

به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقــی در کارگروه 
تخصصی اجتماعی، فرهنگی، ســامت، زنان و 
خانواده با بیان اینکه شــوربختانه عملکرد حوزه 
اجتماعی استان رضایت بخش نیست، اظهار کرد: 
حوزه اجتماعی، حوزه گسترده ای است و استان 
زنجان برنامه ریزی مطلوبی برای این حوزه نداشته 
است؛ در واقع اگر مسایل اجتماعی هدفمند دنبال 

نشود، نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه در حوزه اجتماعی 
برنامه ها باید به ریز مورد توجه قرار گیرد، ادامه 
داد: بی توجهی به آثار ناشی از آسیب های اجتماعی 
و در نظر نگرفتن استراتژی آن، موجب می شود تا 
اقدامات مطلوبی در این حوزه انجام نشود. در این 
حوزه نمی توان فقط به گزارش های واصله اکتفا 
کرد و حل شدن مشکات حوزه اجتماعی استان 

زنجان، مستلزم برنامه ریزی است.
وی همچنین با تاکید بر بایســتگی حضور همه 
مدیران در جلسات اجتماعی استان، افزود: برای 
پیشــبرد برنامه های حوزه اجتماعی و بهداشتی، 
بهره گیری از دیدگاه نخبــگان و صاحب نظران 
بسیار ضروری است. البته اجرای برخی طرح ها 
در اســتان زنجان، از جمله طــرح اکرام ایتام در 
کشــور مثال زدنی است و متوســط پرداختی به 
ایتام در قالب این طرح، بیش از دو برابر میانگین 

کشوری است.
حقیقی همچنین با اشــاره به اینکــه الگو بودن 
زنجانی ها در برنامه هــای مذهبی، یکی دیگر از 
شاخص های این استان است، تصریح کرد: از نظر 
عاقه مندی به کاالهای ایرانی، زنجان در رتبه دوم 
کشوری قرار دارد و باید کارگروه فرهنگ سازی 

و فروش کاالی ایرانی در زنجان تشکیل شود.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان در ادامه با 
بیان اینکه مــوازی کاری در برنامه های اجتماعی 
بسیار مشهود است، خاطرنشان کرد: باید کارهای 
بر زمین مانده در حوزه اجتماعی مورد توجه قرار 
گیرد و از ظرفیت های خیرین نیز در بخش های 
مختلف به منظور بازدهی بیشــتر استفاده شود. 
حوزه اجتماعی ارتباطی با سیاست ندارد و باید از 

همه طیف ها در این زمینه استفاده شود.

استاندار زنجان دستور داد:
رسیدگی فرماندار زنجان به 

اعتراض رانندگان درون شهری
 اســتاندار زنجان گفــت: انتظار می رود 
فرماندار زنجان در خصوص اجرای طرح اصاح 

خطوط اتوبوسرانی پیگیری به عمل آورد.
به گزارش ایســنا، فتح اله حقیقی در نشســت 
شورای هماهنگی ترافیک اســتان و کمیسیون 
ایمنی اجرایی، با اشاره به تجمع رانندگان خطوط 
درون شــهری زنجان، اظهار کرد: انتظار می رود 
فرماندار زنجان در خصوص اجرای طرح اصاح 
خطوط اتوبوسرانی، پیگیری و بررسی ویژه ای به 

عمل آورد.
این مسوول با تاکید بر حفظ آرامش مردم، ادامه 
داد:  قبل از اجرای هر طرحی باید به آرامش مردم 
هم توجه شود و قبل از عملیاتی کردن طرح باید 
مسایل به خوبی بررسی شــده و اگر از اجرای 
طرح سوءاستفاده می شود، فرماندار برخورد کند.

وی افزود: اگر این طرح قابلیت اجرایی داشــته 
و مصوب شــده است و خســارت افرادی که 
زیان دیده اند، باید جبران شــود ولی اگر افرادی 
سوءاستفاده می کنند انتظار می رود که فرماندار با 

آنان برخورد کند.
نماینده عالی دولت در اســتان زنجان با تاکید بر 
اینکه اگر طرحی مصوب می شــود باید به نفع 
مردم باشــد، تصریح کرد: اگر طرح مصوب شد 
و تبعات آن را شــورای تأمین تایید نکرد، نباید 
اجرا شــود و با افرادی که نسبت به اجرای طرح 
شــیطنت می کنند، برخورد الزم انجام شود؛ چرا 
که اگر وضعیت این طور باشد سنگ روی سنگ 

بند نمی شود.
وی با بیان اینکه سه شــنبه های بدون خودرو در 
زنجان اجرا می شود ولی استقبال خوب نیست، 
گفت: باید فرهنگ اســتفاده از دوچرخه نهادینه 
شــود و اگر از جوانان شــروع کنیم استفاده از 
دوچرخه سواری به فرهنگ دائمی تبدیل خواهد 

شد.
حقیقی در رابطه با اصاح تقاطع دانشگاه زنجان، 
یادآور شد: باید این نقطه ایمن سازی شود؛ چرا 
که ۱۲ هزار دانشــجو در این دانشــگاه در حال 
تحصیل بوده و آینده ســاز کشور هستند و باید 
امنیت جوانان تامین شود. همچنین ایمن سازی 
تقاطع دانشــگاه زنجان باید در اولویت اجرای 
طرح های راه و شهرســازی باشد و اگر دانشگاه 
هم خواستار ایمن سازی نباشــد، باید خودمان 

دست به کار شویم.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه عامل انسانی علت 
بیش از ۷۰ درصد تصادفات اســت، عنوان کرد: 
شــان شورای ترافیک کار کارشناسی است و در 
این میان کمیته ای با حضور حوزه عمرانی، نیروی 
انتظامی، حمل و نقل تشکیل شود و تا دلیل عامل 
انسانی در تصادفات را کاهش دهیم و تحقق این 

مهم نیاز به برنامه کارشناسی دارد.

خبـر

کسب 58 مدال 
توسط ورزشکاران زنجانی 
در رقابت های برون مرزی

 معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
استان زنجان از کسب 58 مدال توسط ورزشکاران 

زنجانی در رقابت های برون مرزی خبر داد.
محمدعلی حمزه پور در گفت وگو با موج رسا، 
با بیان اینکه 5۰ هیات ورزشــی در استان زنجان 
فعالیت دارند، اظهار کرد: 53 هزار و ۱6۲ نفر آمار 

فعلی بیمه شدگان ورزشی استان زنجان است.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان با بیان اینکه 3۲ هزار و ۲93 نفر در بخش 
آقایان و ۲۰ هزار و 868 نفر در بخش بانوان بیمه 
شده ورزشی وجود دارد، ابراز کرد: آمار دعوت 
شــدگان ورزش استان زنجان به اردوی تیم ملی 
وضعیت مطلوبی دارد و حاکی از آن بوده که ۱۷۰ 
ورزشکار در بخش آقایان و 9۰ ورزشکار نیز در 

بخش بانوان به این اردوها دعوت شده اند.
وی با اشاره به اینکه ۱4۰ ورزشکار بانو و آقای 
زنجانی در مجموع راهی مسابقات برون مرزی 
در رشته های مختلف شدند، گفت: با درخشش 
ورزشــکاران زنجانی 45 مدال در بخش آقایان 
و ۱3 مدال نیز در بخــش بانوان در رقابت های 
برون مرزی توســط ورزشکاران زنجانی کسب 

شده است.
وی با تاکید بر وجود زیرســاخت های مطلوب 
ورزش در استان زنجان، ادامه داد: قبولی میزبانی 
مسابقه های مختلف و همچنین دو مسابقات اخیر 
کیک بوکسینگ و بســکتبال در بعد فراملی نیز 

حاکی از همین مهم است.

به مناسبت هفته بهزیستی محقق شد؛
افتتاح نخستین کمپ ترک 

اعتیاد بانوان زنجان
 به مناسبت هفته بهزیستی، نخستین مرکز 
اقامتی بهبود و بازتوانی بانوان با اختال مصرف 

موادمخدر در زنجان افتتاح شد.
به گزارش ایسنا، مدیرکل بهزیستی استان زنجان 
در حاشیه افتتاح اولین مرکز بانوان دارای اختال 
مصرف موادمخدر، در جمع خبرنگاران با اشاره 
به این که ظرفیت اسمی این کمپ 6۰ نفر است، 
اظهار کرد: هم اکنون ۲۱ معتاد برای ترک اعتیاد 

در این مرکز حضور دارند.
محمد محمدی ادامــه داد: ۲8 مرکز بازتوانی و 
بهبودی معتادان، تحت نظارت بهزیســتی استان 
زنجان فعالیت می کند کــه ۱4 مرکز اقامتی، ۱۲ 
مرکز سرپایی، یک مرکز کاهش گذری آسیب و 
یک مرکز شلتر )سرپناه( را شامل می شود؛ از ۱4 
مرکز اقامتی موجــود، ۱3 مرکز به آقایان و یک 
مرکز به بانوان با اختال سوء مصرف مواد مخدر 

تعلق دارد.
این مســوول با اشاره به این که ستون های اتکای 
جامعه بر دوش بانوان جامعه است و اختاالت 
روحــی و روانی بانوان، جامعه را متزلزل خواهد 
کرد، ادامه داد: حمایت هــای بعد از ترک اعتیاد، 
خارج از محیط مراکز درمانی، بســیار ضروری 
است؛ چراکه نبود حمایت ها موجب لغزش دوباره 

و بازگشت دوباره این افراد به اعتیاد می شود.
وی افزود: بسیج آحاد جامعه در امر مبارزه با مواد 
مخدر و مســوولیت پذیری اجتماعی، صیانت از 
معتادان بهبود یافته به منظور عدم بازگشت مجدد 
آنان به چرخه اعتیاد، تقویت اقدامات در اجتماعات 
محلی، شــکل گیری نهضت فراگیر برای کاهش 
تقاضای مصرف مواد و گســترش سازمان های 
مردم نهاد فعال، در عرصه های پیشگیری، درمان و 

کاهش آسیب بسیار موثر است.

دبیر هفتمین جشنواره فیلم کوتاه زنجان خبر داد:
برگزاری کارگاه های تخصصی 

فیلم و فیلم نامه در زنجان
 دبیر هفتمین جشنواره فیلم کوتاه زنجان، 
از برگزاری کارگاه های تخصصی در فرهنگسرای 

امام  خمینی )ره( برای عموم خبر داد.
لیا بیگلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به این که 
برگزاری این کارگاه ها از دو روز پیش آغاز شده و 
امروز نیز ادامه دارد، اظهار کرد: دیروز ۲5 تیرماه، 
کارگاه تخصصی »نحوه حضور در جشنواره های 
ملــی و بین المللی با فیلم کوتاه« با حضور زهره 
زمانی برگزار شد و خوشــبختانه بازخوردهای 

بسیار خوبی داشت.
وی ادامه داد: دیروز ۲6 تیرماه، کارگاه تخصصی 
»ایده یابی و ایده پردازی« با حضور امید شمس در 

فرهنگسرای امام  خمینی )ره( برگزارشد.
بیگلی افزود: امروز هم کارگاه تخصصی »فیلم نامه« 
با موضوع »پردازش قصه، شخصیت و دیالوگ« با 
حضور خانم نادره سادات سرکی از ساعت 9:3۰ 
تا ۱۲:3۰ در فرهنگسرای امام  خمینی )ره( برگزار 

خواهد شد.
وی، از راهیابی ۲3 فیلم  به بخش مسابقه هفتمین 
جشنواره اســتانی فیلم و فیلم نامه زنجان در سه 
بخش پویانمایی، مســتند و داستانی خبر داد و 
تصریح کرد: هیات انتخاب بخش فیلم هفتمین 
جشنواره استانی فیلم و فیلم نامه زنجان متشکل 
از آقایان پرویز رجبلو، حسن رضایی و اسماعیل 
کرمی، 9 فیلم در بخش داستانی، 6 فیلم در بخش 
مســتند و 8 پویانمایی را برای رقابت در بخش 

نهایی این جشنواره معرفی کردند.

خبـر از آدینه روز )فردا(، هوای داغ و سوزان بر کشور حاکم می شود؛

خودنمایی تابستان داغ در استان زنجان
 از آدینه روز، هوای داغ و سوزان 
تابستانی بر سرتاســر نیمه غربی و کل 

کشور حاکم خواهد شد.
بر پایه تصاویر نقشه های ماهواره ای با 
اســتقرار قوی پر ارتفاع جنب حاره ای 
بر روی خاورمیانه از روز آدینه تا اواخر 
هفته بعد هوای گرم و خشــک بر روی 
سرتاسر کشور تشدید و تقویت خواهد 

شد.
بر همین پایه پیش بینی می شــود دمای 
مناطق گرمسیر استان زنجان به بیش از 
5۰ و در مناطق سردســیر نیز به بیش از 

4۰ درجه برسد.
به گفته کارشــناس اداره کل هواشناسی 
اســتان زنجان، متوســط دمای کمینه و 
بیشــینه ماه تیر در طول بلند مدت شهر 

زنجان »4۰ ســال« بیــن ۱4 و 3۱ و در ماه امرداد 
این میزان بین ۱5 و 3۲ درجه بوده است. به عنوان 
نمونه، دمای کمینه و بیشینه شهر زنجان در ۲6 تیر 
امســال بین ۱5 و 3۷ درجه بوده که در مقایسه با 
بلند مدت یک و پنج درجه افزایش نشان می دهد.

با این حال از شــهروندان محترم انتظار می رود به 
دلیل افزایش کم ســابقه دما در استان هشدارهای 

ذیل را جدی بگیرند :
- مواد زیــر را درون خودرویی که در معرض 

مستقیم آفتاب می باشد قرار ندهید:

۱- مواد گازی
۲ - فندک
3-نوشابه

4 - عطرها و اسپری ها وباتری ها
وبه طور کلی هر قوطی بسته شده و بدون منفذ را 

درون خودرو قرار ندهید.
5. پنجره ماشــین باید به روش ســاده باز شــود 
)Tnimim(.)ترجیحا با رعایت نکات امنیتی ،کمی 
شیشه ماشین را پایین نگه دارید،حتی ۱ سانتیمتر(

6. مخــزن ســوخت را به طور کامــل پر نکنید 

)مقداری فضای خالی داخل باک برای گاز بنزین 
الزم است.(

۷- پر کردن سوخت ماشین در شب.
8 -در زمان های گرم روز )ترجیحا از ســاعت۱۰ 

صبح تا5عصر( با ماشین سفر نکنید.
9 - بیش از حد باد الســتیک را پر نکنید، به ویژه 

در سفر.
- به خــروج عقرب ها و مارها از ســوراخ ها و 
درزهای موجود در زمین توجه شــود. در مناطق 
بیــرون از آبادی ها درب خودروها را در توقفهای 

بین راهی بــه خاطر خنک شــدن باز 
نگذارید )به ویژه دربهای سرنشــین( و 

حتی درب صندوق عقب.
- آب و مایعات زیاد بنوشــیدو همواره 
مقداری آب خنک به همراه خود داشته 
باشید. از پوشــش ها و لباس با رنگهای 

روشن و کاه مناسب استفاده کنید.
- آبگرمکن های خانه ها را روشن نکنید 
و در صــورت ضرورت درجــه آنها را 

کاهش دهید.
- مراقب باشید که سیلندرها و گازهای 
پیــک نیک را در معرض نور مســتقیم 
خورشــید و حتی بیرون ساختمان قرار 

ندهید.
- اطمینان حاصل کنید که بارهای اضافی 
مصرف بر روی شــبکه برق خانگی و 
تجاری یا صنعتی را افزایــش ندهید، به ویژه در 

زمان های پیک مصرف.
- قرار نگرفتن در معرض نور مستقیم خورشید، به 
ویژه در طول دوره روزانه از ســاعت ۱۰ صبح تا 
4 بعد از ظهر؛ از آمد و شــدهای غیر ضروری در 

ساعات فوق جدا خودداری فرمایید.
- ظرف های های آب را در لبه پنجره ها، بالکن ها، 
حصارها، مزارع و درپشــت بام ها ودر سایه قرار 
دهید تا تشنگی پرندگان، گربه ها و دیگر حیوانات 

برطرف شود.

 لباس محیط بانان اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان زنجان به دوربین مجهز می شود تا 
از این طریق اتفاقات رخ داده مستندسازی شود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
زنجان گفت: با لبــاس دوربین دار محیط بانان، 
تمام حوادث و اتفاقات مستندسازی می شود تا 
محیط بانان در صورت لزوم از خود دفاع کنند و 
حق و حقوقشان در برابر متخلفان محیط زیست 

پایمال نشود.
اسماعیل قلی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: با توجه به آناین بودن این دوربین ها به 
حتم در انجــام مأموریت ها، یاریگر محیط بانان 
خواهــد بود؛ چراکــه این دســتگاه در هنگام 
قضــاوت گویای همــه چیز در هنــگام وقوع 

اتفاقات احتمالی خواهد بود.
وی با بیان اینکه محیط بانان زنجان به تجهیزات 
حفاظتی مناســب مجهز هســتند، افــزود: در 
همایشــی که روز دوشنبه /۲4  تیرماه /   در میبد 
اســتان یزد با حضور محیط بانان سراسر کشور 
برگزار شــد از دوربین های لبــاس محیط بانی، 
رونمایی شد و قرار اســت در آینده نزدیک به 
یگان های محیط زیســت تحویــل و در اختیار 

محیط بانان قرار گیرد.
قلی زاده اظهار داشت: هم اکنون زنجان از وجود 
49 محیط بان برخوردار اســت کــه با توجه به 
وسعت مناطق تحت مدیریت و اراضی آزاد، به 
لحــاظ تعداد نیرو با کمبود مواجه اســت اما با 
ایــن وجود محیط بانان به دقت منطقه ماموریت 

خود را رصــد و پایش می کننــد که این جای 
تقدیــر دارد. وی با بیان اینکــه در آیین تقدیر 
از محیط بانان نمونه کشــور که با حضور معاون 
رییس جمهــوری و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از بیمه تکمیلــی محیط بانان و 
طرح های مرتبط با آن رونمایی شــد، گفت: در 
راستای اجرای این طرح، بیمه مسوولیت بدنی، 
بیمه عمر، حادثه و درمان، شامل حال محیط بانان 
و خانواده های آنان خواهد شــد و همچنین تا 
ســقف 36۰ میلیون تومــان در ماه های حرام و 
۲۷۰ میلیون تومان در ماه های عادی سال دارای 

تعهد خسارت دیه و مسوولیت خواهند بود.
قلی زاده افزود: در ایــن همایش از محمدرضا 
نجفی محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست 

اســتان زنجان که به عنوان محیط بان نمونه این 
اســتان انتخاب شــده بود با اهدا لوح و جایزه، 

تقدیر به عمل آمد.
وی تصریح کرد: این محیط بان زنجانی به دلیل 
عملکــرد مثبت و باال در امر محیط بانی و میزان 
کشفیات و دستگیری شــکارچیان متخلف، از 
ســوی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان 
به منظور تقدیر به سازمان محیط زیست کشور 

معرفی شده بود.
قلی زاده اظهار داشــت: محیط بان نجفی که ۱8 
سال ســابقه محیط بانی دارد به منظور حفظ و 
حراســت از مناطق تحت مدیریــت اداره کل، 
در منطقه حفاظت شــده ســرخ آبــاد واقع در 

شهرستان های زنجان و طارم، خدمت می کند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان :

لباس محیط بانان زنجان به دوربین 
مجهز می شود

 ســاماندهی خطوط حمــل و نقل درون 
شهری و اجرای الگوی جدید از هفته های گذشته با 
نارضایتی رانندگان این صنف مواجه شده و به نوبه 
خود معضاتی را در جابه جایی شــهروندان ایجاد 

کرده است.
ساماندهی خطوط حمل و نقل درون شهری زنجان 
درحالی به طور جدی از ســوی مدیریت شــهری 
زنجان مطرح و مراحل اولیه آن اجرا شده است که 
کارشناسان و متولیان امور شهری اجرای این طرح 

را امری ضروری و غیرقابل اجتناب عنوان میکنند.
ایده این الگو اوایل مهرماه ســال 96 یعنی حدود 
یک ماه بعد از شــروع به کار شورای شهر جدید 
مطرح و یکم آبان همان سال نیز در قالب مقاله ای 
به ابعاد مختلف آن پرداخته شد و پس از طرح این 
ایده مشاور طرح ســاماندهی خطوط اتوبوسرانی 
کــه از مدت ها پیش در حــال باز طراحی خطوط 
اتوبوسرانی بود ایده جدید را برای متولیان شهری 

تشریح کرد.
هر چند در ابتدا مطرح شــدن این طرح موجی از 
انتقادات اهالی کســبه واقع در محدوده اجرای این 
طرح را به دنبال داشت و حتی با انتقادات کارشناسان 
امر مواجه شد اما پس از هم اندیشیها و نشست های 
تخصصی نسبت به رفع معایب آن اقدام و در نهایت 
اجرای طرح جدید خطوط اتوبوسرانی شهر زنجان 
از پنجم تیر امسال بطور رسمی آغاز شد و به گفته 
مدیریت شهری اقدامات و زیر ساخت های الزم آن 

از قبل فراهم شده بود.
این درحالی است که با گذشت کمتر از یک ماه از 
اجرای طرح رانندگان اتوبوسرانی زنجان از اجرای 
آن رضایت ندارند، چرا که بر این باورند وضعیت 
درآمد آنان سیر نزولی گرفته است و این وضعیت 
تا جایی ادامه داشت که این صنف روز سه شنبه و 
چهارشنبه دست از کار کشیده و خواستار تعیین و 

تکلیف خود شدند.
یکی از رانندگان با ابــراز نارضایتی از اجرای این 
طرح به خبرنگار ایرنا گفت: من و دیگر رانندگان 

نسبت به کاهش چشــمگیر درآمدخود معترض 
هستیم به طوریکه در برخی خطوط این درآمد به 
زیر 5۰ هزار تومان رســیده است که کفاف خرج 

روزانه را نمی دهد.
بهروزی افزود: از طرفی وضعیت نامساعد اقتصادی 
کشور نیز موجب شده هزینه های ناشی از استهاک 
خودرو نیــز به مراتب افزایش یابد و این مســاله 
مشکات این صنف را به مراتب افزایش داده است.
وی اظهار داشــت: هر اتوبوس روزانه بین ۱5۰ تا 
۲۰۰ هــزار تومان خــرج دارد از طرفی درآمد کم 
اتوبوسرانان با اجرای طرح جدید نگرانی های جدی 
را برای رانندگان به وجود آورده است و خواستار 

بازگشت خطوط به حالت قبلی خود هستند.
این راننده اتوبوس درونشهری ادامه داد: شهرداری 
هر بار وعده ای برای حمای از این رانندگان داده که 

به آن عمل نکرده است.
وی اضافه کرد: رانندگان این صنف خواستار رفع 
مشکات بوجود آمده از سوی مسئوالن مدیریت 
شهری هستندو در غیر این صورت انگیزه چندانی 

برای فعالیت ندارند.
شــهردار زنجان: این طرح با گذشــت زمان 

رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد
شــهردار زنجان نیز با اشاره به اجرای طرح جدید 
خطوط حمل و نقل عمومی شهر زنجان گفت: در 
این راستا رضایت کسبه فعال در خیابان های سعدی 
و سبزه میدان حاصل شده و به طور طبیعی اجرای 

طرح های جدید همواره مخالفت هایی دارد.
مســیح اله معصومی افزود: در گذشته ورود ۱4۰ 
دســتگاه اتوبوس به هسته مرکزی شهر مشکات 
متعدد ترافیکی را برای شــهر ایجاد کرده بود و با 
 اجــرای الگوی جدید این مهــم به مراتب کاهش 

می یابد.
این مسوول تاکید کرد: اصاح خطوط حمل و نقل 
درون شهری زنجان با کار کارشناسی انجام شده و 
موافقت شورای تامین شهرســتان و استان را اخذ 

کرده و از مصوبات شورای اسامی شهر است.

وی یادآوری کرد: ارزیابی ها نشــان می دهد میزان 
رضایتمندی شهروندان از اجرای طرح مطلوب بوده 
و پیش بینی می شود با گذشت زمان و نهادینه شدن 

طرح میزان رضایتمندی نیز به مراتب افزایش یابد.
این مسوول با اشاره به برخی مخالفت ها با اصاح 
خطوط حمل و نقل شهری، آن را طبیعی عنوان کرد 
و گفت: با گردشــی شدن خطوط به صورت هر ۲ 
هفته یکبار برخی از رانندگان که به صورت ثابت در 
محورهای با مســافر بیشتری آمد و شد می کردند 
متضرر شــده و خواهان بازگشت به رویه قبلی و 

ثابت کار کردن در یک محور خاص هستند.
معصومی افزود: بر این پایه، شهرداری ماهانه یک 
و نیم میلیــون تومان یارانه برای اصاح خطوط به 
رانندگان پرداخت می کند که این مهم در راستای 

انجام بهینه اقدامات است.
وی یــادآوری کرد: بر پایه آییــن نامه چنانچه هر 
اتوبوســی که بیش از ۱۰ سال عمر دارد راننده آن 
باید برای آزاد سازی سند به شهرداری مراجعه کند 
و چنانچه فردی دارای اتوبوسی با عمر کمتر از ۱۰ 
سال است راننده آن می تواند به شهرداری مراجعه 

و اتوبــوس را بر پایه تعریف های اعام شــده به 
شهرداری واگذار کند.

رییس کمیســیون حمل و نقل عمومی و خدمات 
شهری شــورای شــهر زنجان نیز گفت: اصاح 
خطوط حمل و نقل درون شهری در شورای چهارم 
مــورد توجه قرار گرفت که شــوربختانه به دالیل 

مختلف عملیاتی نشد.
کاظم افشــارچی افزود: علت اعتــراض برخی از 
رانندگان بــه اجرای طرح مذکور، متضرر شــدن 
به واسطه گردشی شــدن فعالیت آنها در خطوط 

مختلف هر ۲ هفته یکبار است.
وی اظهار داشــت: پیش از این نیز برخی رانندگان 
به افزایش خودســرانه نرخ کرایه اتوبوس ها بدون 
مصوبه شــورای اسامی شهر اقدام کرده بودند که 
هر گونه تغییر در نرخ کرایه ها نیازمند مصوبه شورا 

است.
افشارچی افزود: شهرداری و شورا دسترسی مردم به 
حمــل و نقل عمومی را مورد توجه قرار داده و در 
این راستا از هیچ تاشی برای رفع مشکات دریغ 

نکرده است.

با اجرای الگوی جدید خطوط حمل و نقل؛

رانندگان اتوبوس درونشهری زنجان ناراضی اند 
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 کارفرمایان واحدهای تولیدی و صنعتی 
مــی توانند بــا اجرای طــرح کارورزی دانش 
آموختــگان دانشــگاهی، به مدت ۲ ســال از 

معافیت بیمه ای برخوردار شوند.
اجــرای طــرح کارورزی دانــش آموختگان 
دانشــگاهی از ابتدای تیر ســال ۹۶ در کشور 
بــا هدف برقراری ارتباط بیــن بخش تولید و 
صنعت و فــارغ التحصیالن دانشــگاهی اجرا 

می شود.
مدیرکل تعــاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجان با بیان اینکه ســاز و کار طرح کاروزی 
در سال ۹۸ نسبت به سال قبل تغییرات اساسی 
دارد، گفت: سقف سنی افراد مشمول طرح در 

سال ۹۸ تا ۳۵ سال افزایش یافته است.
محمدرضا یوسفی افزود: همچنین سقف کمک 
هزینه کاورزی نیز در ســال ۹۸ افزایش یافته و 
این تغییرات می تواند نوید رشــد اســتفاده از 

مزایای طرح کاروزی از طرف دانش آموختگان 
و کار فرمایان باشد.

وی با بیــان اینکه بیکاری دانــش آموختگان 
دانشگاهی یکی از مسایل و دغدغه های مورد 
توجه سیاستگذاران حوزه اشتغال است، اظهار 
داشت: با اجرای طرح کارورزی قابلیت اشتغال 
افزایش  بیــکار  دانشــگاهی  آموختگان  دانش 
می یابد و از ســوی دیگر با توجه به ورود افراد 
تحصیلکرده کرده به چرخــه تولید بهره وری 
بنگاههــای تولیدی نیز روند افزایشــی خواهد 

داشت.
یوســفی گفت: کارجویان دانشگاهی می توانند 
بــا مراجعه بــه ســایت کارورزی به نشــانی 
karvarzi.tvto.ir برای شــرکت در این طرح 

ثبت نام کنند.
وی اظهــار داشــت: در طــرح کاروزی، فرد 
متقاضــی به مدت ۶ ماه آموزش های کارگاهی 

را ســپری می کند و اگر کارفرما و کارورز به 
توافق رســیدند که فعالیتشــان ادامه پیدا کند، 

قرارداد کاری بین آنها بسته می شود.
یوســفی افزود: در ۶ ماه فعالیت کاروزی، هیچ 
حقوقی از ســوی کارفرما به کارورز پرداخت 
نمی شــود، بلکــه کاروز یــک هزینه کمک 
آموزشی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

دریافت می کند.
وی بــا بیان اینکــه کارورزان در طول مدت ۶ 
ماه آموزش، تحت پوشــش بیمه مسئولیت نیز 
قرار مــی گیرند، گفت: انعقعاد قــرارداد برای 
ادامه فالیت کارورز وابســته به تصمیم و اختیار 

کارفرما است.
یوسفی یادآور شد: درصورت جذب کاروزان، 
کارفرمایان به مدت ۲ سال از معافیت پرداخت 
بیمه برای افــراد بکارگیری شــده، برخوردار 

می شوند.

 فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان تاکید 
کرد: نواقصی که مطرح نشود، حل شدنی نیست 
و رســانه، زمینه را برای رفع نواقص ســازمان ها 

برطرف می کند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تامین 
اجتماعی استان زنجان، مسعود علیاری باحضور 
در دفتر روزنامه زنگان امروز به مناســبت هفته 
تامین اجتماعی، اظهار کــرد: در دنیای امروز که 
اخبار و اطالعات حرف اول را می زند، ارتباط با 
رسانه منفعت زیادی برای سازمان ها دارد؛ چراکه 
سازمان ها و جوامع مردمی می توانند با زبان رسانه، 
خدمــات خود را به جامعه هدف بشناســانند و 
بازخوردهایــی دریافت کنند که منجر به اصالح 
امور شود؛ در واقع هیچ مجموعه ای عاری از ایراد 
نیست و رسانه نقش پل ارتباطی بین سازمان ها و 

جامعه هدف را ایفا می کند.
فرنشــین تامین اجتماعی اســتان تصریح کرد: 
خوشــبختانه همکاری صمیمانه و قابل تحسینی 
بین ایــن خبرگــزاری و اداره کل تامین اجتماعی 
اســتان زنجان وجود دارد و اخبــار این حوزه، 
در کوتاه ترین زمــان و با کیفیت مطلوب از دید 

مخاطب و جامعه هدف منعکس می شود.
وی با اشــاره به این که تامین اجتماعی، سازمانی 
مردم نهاد و گسترده بوده و متکی به بودجه دولتی 
نیســت، افزود: این ســازمان از طریق مشارکت 
بیمه  شــدگان به حیات خود ادامه می دهد و هر 
چه گستردگی چتر تامین اجتماعی وسیع تر باشد، 
به همان میزان مسایل اخالقی، امنیتی و اجتماعی 
در سطح جامعه بیشتر نهادینه می شود؛ به عبارتی 
دیگر یکی از مولفه های توسعه یافتگی در دنیا، نظام 
تامین اجتماعی کشــورها است و خوشبختانه در 

ایران، این نظام واقعا موفق عمل می کند.
علیاری با اشــاره به این که در  حدود 4۲ میلیون 
نفر از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی 
قرار دارند، تصریح کرد: این تعداد، در مقایسه با 
کشــورهای همســایه رقم قابل توجهی است و 
نشان می دهد که خدمات این سازمان در کشور، 

بسیار وســیع تر و کامل تر از کشورهای همسایه 
است. عالوه بر این، حدود 4 میلیون نفر در سطح 
کشور بازنشسته تامین اجتماعی هستند و یکی از 

افتخارات ما این است.
فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان یادآور شد: 
برای آحاد جامعه نیز این شرایط فراهم شده است 
که با بیمه پردازی آینده خود را تامین کنند. اشتغال 
خیلی مهم است ولی حتما باید همراه با تامین آتیه 
افراد باشــد و امیدواریم به روزی دست یابیم که 
حتی یک نفر از جمعیت کشور، خارج از جمعیت 
تحت پوشش تامین اجتماعی نباشد؛ چراکه بروز 
اتفاقات اجتناب ناپذیر اســت و هیچ کس تا پایان 

عمر توان کار کردن و تامین معیشت را ندارد.
وی در ادامه با بیان این که امسال نیز مانند دوره های 
گذشته، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، 
طرح بخشــودگی جرایم کارفرمایــان مدیون به 
تامین اجتماعی اجرا می شود، افزود: کارفرمایانی 
که به خاطر مســایل اقتصــادی از جمله تحریم 
و نوســانات ارزی دچار مشــکل شــده اند، تا 
1۳ شــهریورماه امســال فرصت دارند که برای 

بخشودگی و تقسیط بدهی خود اقدام کنند.

علیاری همچنین با اشاره به این که زنجان، به عنوان 
اســتان پایلوت در ارایه خدمــات غیر حضوری 
انتخاب شده اســت، ادامه داد: با توجه به حجم 
باالی متقاضیان و مراجعان سازمان تامین اجتماعی 
و لزوم جایگزینی روش های بهینه، این سازمان با 
راه انــدازی روش های نوین و غیرحضوری مانند 
ارسال لیســت های بیمه به صورت الکترونیک، 
دسترســی آحاد بیمه شــدگان به ســایت های 
الکترونیکی و ارایــه خدماتی که قبال به صورت 
حضوری انجام می شد، تا حد چشم گیری تسریع 

در روند امور بیمه شدگان را سبب شده است.
این مسوول خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند 
همه خدمات مورد نیاز خود را با مراجعه به سایت 
https://eservices.tamin.ir دریافت  کنند؛ 
در واقع مقرر شــده اســت همه ۶۵ خدمتی که 
در شــعبات ارایه داده می شود، تحت پوشش این 
ســامانه قرار گیرد و در حال حاضر 4۵ خدمت 
ارائه می شود. در همین راستا، شهروندان تا کنون 
1۶ هــزار و ۹1۹ خدمــت را از طریق ســامانه 
دریافت کرده اند و ۹۵ دفترچه درمانی به صورت 

غیر حضوری صادر شده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عنوان کرد؛

معافیت بیمه ای کارفرمایان 
با اجرای طرح کاروزی دانشگاهیان

فرنشین تامین اجتماعی استان زنجان تاکید کرد:

در دنیای امروز ارتباط با رسانه منفعت زیادی 
برای سازمان ها دارد

مودیان محترم اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری
آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه 

www.tax.gov.ir پایان تیرماه 1398 می باشد.
روابط عمومی امور مالیاتی استان زنجان

 روستای کماندشت از توابع بخش مرکزی 
شهرستان طارم به رغم داشتن شبکه آب شرب، 
به دلیل نقص و خرابی در خط انتقال از مبداء تا 
منبع ذخیره آب در باالدست روستا، چندین سال 

است که آب شرب سالم ندارد.
بهــره مندی از آب آشــامیدنی ســالم حق هر 
انسانی در دنیای امروز است، آبی که طبیعت در 
اختیار انســان قرار می دهد دارای امالح و احیانًا 
موجودات ذره بینی مضری اســت که سازگار با 
سیستم بدن انسان نیست بنابراین از موادی که آن 
را برای آشــامیدنی ممکن سازد استفاده می شود 
که در غیر این صورت ســبب بروز بیماری هایی 

خاص در افراد خواهد شد.
یکی از راه هایی که برای سالم سازی آب شرب در 
تمامی نقاط به ویژه روستاها به کار گرفته می شود، 
استفاده از کلر در آب آشامیدنی است. کلر امالح 
و میکروب هــای مضر در آب را نابود می کند که 
در تمامی مناطق اعم از شهری و روستایی از آن 

برای سالم سازی آب شرب استفاده می شود.
آنچه مســلم است کلر زنی نامناسب و نامنظم و 
همچنین نابســامانی در انجام این عملیات سبب 
بــروز بیماری ها و احیاناً مســمومیت های حاد 
خواهد شــد، بنابراین انجــام عملیات کلر زنی 
در مناطق مختلف مســکونی که یکی از وظایف 
اصلی و مهم متولیان تامین آب شــرب است تا 
آنجایی دارای اهمیت است که کوتاهی در انجام 

آن سالمت یک منطقه را به خطر می اندازد.
یکی دیگر از راه های رســاندن آب آشــامیدنی 
سالم به مردم روستاها اجرای پروژه های مناسب 
و اســتاندارد خط انتقال آب و همچنین ساخت 
مخزن آب مناســب است به طوری که هیچ نوع 
موجود و یا شیء خارجی به داخل آن نفوذ پیدا 

نکند.
خط انتقال فرســوده آب آشــامیدنی روســتای 
کماندشــت، کلرزنی نامنظم و همچنین مخزن 
آب ســنتی این روستا که اســتانداردهای اولیه 
تاسیسات آب آشــامیدنی را ندارد موجب شده 
اســت تا کیفیت آب به میزان زیادی برای مردم 
این روســتا پایین بیاید، به طوری که بیشتر مردم 
و شوراهای این روستا از ناسالم بودن آب شرب 
به دلیل ورود حیوانات و اجسام خارجی به داخل 

منبع آب و خط انتقال آب نارضایتی داشته و بارها 
این موضوع را از سوی مسووالن پیگیر شده اند 
و طبق گفته آنان هنوز هیچ اقدام مثبتی در جهت 

رفع نواقص موجود صورت نگرفته است.
مردم روستا برای اســتفاده از آب آشامیدنی 

استرس دارند
یکــی از اعضای شــورای اســالمی روســتای 
کماندشت به نمایندگی از مردم روستا به خبرنگار 
ایرنا گفت: چندین سال است که با نامه نگاری و 
پیگیری های پرشمار به دنبال حل مشکالت آب 
آشامیدنی روستا هستیم، ولی شوربختانه همچنان 
مردم این روستا از این بابت رنج می برند و نگران 

سالمتی خود و اعضای خانواده هستند.
داود احمدی اظهار داشــت: شــوربختانه همین 
آب ناســالمی هم که در اختیار روســتاییان قرار 
می گیرد متولی کلرزنی ندارد تا این آب با حداقل 

استانداردها در اختیار مردم روستا قرار گیرد.
وی بیــان کرد: خط انتقال آب این روســتا که به 

صورت روگذر و بدون حفر کانال ایجاد شــده، 
دارای شکســتگی و ترکیدگی های بسیار زیادی 
اســت، همین امر موجب شــده تا جوندگان و 
حیوانات کوچک پرشــماری به راحتی به درون 
آب آشامیدنی روستا دسترسی داشته باشند که در 

نهایت موجب آلودگی این آب می شود.
احمدی گفت: شــوربختانه مخزن آب روستا نیز 
کاماًل قدیمی اســت و به روش ســنتی و بدون 
رعایت اســتاندارهای اولیه ساخته شده که شاید 
سالی یکبار هم الیروبی و پاکسازی در آن انجام 

نمی شود.
عضو شــورای این روســتای کوچک شهرستان 
طارم عنوان کرد: خوشبختانه منابع آبی مناسبی در 
باالدســت و ارتفاعات این روستا وجود دارد که 
در صورت بهسازی تاسیسات انتقال و مخزن آب 
روستا، آب شرب سالم با پایداری باال در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.
وی آب ســالم را یکی از نیازهای اساسی مردم 

روستای کماندشت برشمرد و افزود: عاجزانه از 
مسووالن تقاضا داریم یک بار برای همیشه مشکل 
آب این روستا را حل کنند تا مردم با خیال آسوده 

و بی دغدغه از این نعمت الهی استفاده کنند.
در صورت تامین اعتبار، بهسازی و اجرای طرح 
خط انتقال و مخزن آب روســتای کماندشت 

انجام خواهد شد
سرپرســت اداره آب و فاضــالب روســتایی 
شهرســتان طارم در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: با توجه به اینکه شبکه توزیع آب شرب در 
روستای کماندشت به صورت استاندارد اجرا شده 
است، در صورت تامین اعتبارات الزم طرح خط 
انتقال آب از نقطه آبگیر تا مخزن آب و همچنین 
ســاخت مخزن آب جدید در دســتور کار قرار 

خواهد گرفت.
علی بابایی در مورد کلرزنی مخزن آب روستای 
کماندشت اظهار داشت: کلر مورد نیاز برای آب 
آشامیدنی روستای کماندشت طبق تفاهم نامه ای 

به یکی از اعضای شــورای این روستا تحویل و 
مقرر شده طبق استانداردهای الزم کلرزنی برای 

آب آشامیدنی این روستا انجام شود.
در برخی مناطق روســتایی طارم کیفیت آب 

شرب نیازمند توجه جدی است
رییس مرکز بهداشــت شهرســتان طارم نیز در 
ایــن باره به خبرنــگار ایرنا گفت: بــا توجه به 
ارزیابی کارشناســان بهداشــت محیط شــبکه 
بهداشــت و درمان شهرستان طارم طبق تعاریف 
و اســتانداردهای موجود از وضعیت آب شرب 
شهری و روستایی، خوشبختانه در شهرها مشکل 
خاصی به لحاظ کیفی در آب آشــامیدنی وجود 
ندارد، ولی در برخی روستاهای شهرستان به رغم 
تالش شرکت آبفار به دلیل عمر باال، فرسودگی 
ســامانه های آبرســانی و در برخی مناطق بویژه 
روستاهای محروم از خدمات آبفار )فاقد متولی( 
نگرانــی وجود دارد و این حــوزه نیازمند توجه 

جدی است.
جعفر مطهری فر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن 
فصل گرما و احتمال بروز و شــیوع بیماری التور 
)وبا( بایســته است ساز و کار مناسبی برای تحت 
پوشــش قرار گرفتن روستاهای فاقد متولی، سالم 
سازی پیاپی آب آشــامیدنی روستاها به صورت 
دستی و یا تجهیز سامانه های آبرسانی به دستگاه 

کلریناتور توسط سازمانهای متولی اتخاذ شود.
این مســوول در مورد عملکرد شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان طارم در باره رصد وضعیت آب 
آشامیدنی روستاهای شهرستان طارم خاطرنشان 
کرد: شــبکه بهداشــت و درمان این شهرستان با 
توجه به رسالت سازمانی خود، وضعیت بهداشت 
آب آشامیدنی شهرســتان را به طور پیاپی مورد 
رصد و نظارت قرار داده و به دفعات به مسووالن 
عالی شهرستان و شــرکت های آب و فاضالب 
شــهری و روســتایی گزارش کرده و در نهایت 
تمامی موارد فوق را در جلســات بین بخشــی 
از جملــه در کارگروه ســالمت و امنیت غذایی 

شهرستان مورد پیگیری قرار می دهد.
روســتای کماندشــت با ۲۸ خانوار و جمعیتی 
نزدیک به 1۳۰ نفر در قســمت غرب شهرستان 
طارم و در باال دست سد خاکی میرزاخانلو واقع 

شده است.

مردم روستای کماندشت طارم در حسرت آب آشامیدنی سالم؛

آب این آبادی خوردن ندارد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل آموزش وپرورش اســتان زنجان در نظر دارد مناقصه عمومی کاال / خدمــات انجام امور خدمات درمانگاه 
فرهنگیان زنجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر گزار نماید . همه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : روز پنجشنبه 1398/4/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13 روز پنجشنبه تاریخ 1398/5/3
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد قیمت : ساعت 13 روزیک شنبه تاریخ 1398/5/13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11 روز سه شنبه تاریخ 1398/5/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت در یافت اطالعات بیشتر:

نشانی: زنجان ، میدان تربیت ، روبروی مصلی نماز جمعه ، اداره کل آموزش وپرورش استان زنجان طبقه اول اداره پشتیبانی و 
تدارکات تلفن تماس 33133241 و مدیر محترم درمانگاه فرهنگیان 33328749 و 33326604

هزینه آگهی و... مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934-021 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

وزارت آموزش و رپوروش 
اداره کل آموزش ورپورش استان زنجان

به سود شماست

تبلیغات  در زنگان امروز 

شهردار هیدج خبر داد:
بهره برداری از12 پروژه 
عمرانی شاخص در هیدج

 شــهردار هیدج  از افتتاح و بهره برداری 
از 1۲ پروژه شــاخص عمرانی همزمان با هفته 

دولت خبر داد.
مســعود امیدی در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اشاره به عمل به وعده های عمرانی چهار ساله 
در طول دو سال، اظهار کرد: هم اکنون هیدج به 

یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است.
وی با اشاره به بهره برداری از 1۲ پروژه شاخص 
در هفتــه دولت خبــر داد و افــزود: احداث 
آرامســتان جدید با در نظر گرفتن مالحظات 
اجتماعی و انتظارات افــکار عمومی و مردم، 
افتتاح ساختمان جدید شورای اسالمی شهر و 
سالن اجتماعات، افتتاح پارک مهر، پارک بزرگ 
حکیم هیدجی، افتتاح استخر سرپوشیده هیدج، 
توسعه شبکه آب رسانی و پروژه جداسازی آب 
شــرب از آب خام که عالوه بر کار عمرانی در 
راستای مدیریت منابع آب از استخر مجموعه 
الله تا انتهای بلوار امام در دسترس قرار خواهد 
گرفت از جمله پروژه هایی هستند که در هفته 

دولت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
امیدی با اشاره به تخریب مسجد جامع قدیم و 
ساخت مسجد جدید، اظهار کرد: این امر یکی 
از مهم ترین مطالبات مردم هیدج بود که با انجام 
آن عــالوه بر اصالح نقطه حادثه خیز مشــکل 

چهار دهه شهر نیز حل شد.
شهردار هیدج با بیان اینکه بسیاری از پروژه های 
در حال ساخت، آماده بهره برداری یا در شرف 
اتمام جــزو برنامه های شــورای اســالمی و 
شــهرداری هیدج برای یک دوره چهارســاله 
پیش بینی شــده بود که در طول دو سال محقق 
شده است، گفت: این امر نشان دهنده جدیت و 
عزم اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداری 
هیدج در پیگیری و اتمــام پروژه های عمرانی 

است.
امیدی افزود: همه خدمات مجموعه شهرداری 
و شورا در راستای رضایت مندی عمومی است 
کــه در روز معارفه جهت تصدی مســوولیت 
شــهرداری، حل تمام موارد فــوق برای دوره 
چهار ســال بود که با همــت و حمایت اعضا 
شورای شــهر و مجموعه شهرداری و حمایت 
مسووالن اســتانی و شهرستانی ظرف دو سال 

تحقق یافت.

خبـر
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اذان ظهر

13:22

غروب آفتاب

20:33

اذان مغرب
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نیمه شب

00:29

اذان صبح فردا

4:27

طلوع صبح فردا

6:11
وضعیت آب و هوای زنجان:

16
36

هزار گل اگرم هست ، هر هزار تویی
گل اند اگر همه اینان ، همه بهار تویی

به گرد حسن تو هم ، این دویدگان نرسند
پیاده اند حریفان و شهسوار تویی

زالل چشمه ی جوشیده از دل سنگی
اال که آینه ی صبح بی غبار تویی

دلم هوای تو دارد ، هوای زمزمه ات
بخوان که جاری آواز جویبار تویی

به کار دوستی ات بی غشم ، بسنج مرا

به سنگ خویش که عالی ترین عیار تویی
سواد زیستن را ، ز نقش تذهیبت

به جلوه آر که خورشید زرنگار تویی
نه هر حریف شبانه ، نشان یاری داشت
بدان نشانه که من دانم و تو ، یار تویی

برای من ، تو زمانی ، نه روز و شب ، آری
که دیگران گذرانند و ماندگار تویی

تو جلوه ی ابدیت به لحظه می بخشی
امروز با حسین منزویکه من هنوزم و در من همیشه وار تویی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

و  هــزار  دو  هخامنشــی  مهندســان   
500 ســال پیش بــرای جلوگیــری از ریزش 
در  کــه  پاســارگاد  مجموعــه ی  ســازه های 
منطقه ی زلزله خیز ســاخته شــده اند، از روش 
 ابتــکاری در پی، به صورت »  پی دو پوشــه« یا 
)Base isolation( استفاده کرده اند که امروز 
در ساخت پی نیروگاه های هسته ای و سازه های 

حساس به کار گرفته می شود.
روش پی »  دو پوشه« شگردی )فنی( در مهندسی 
سازه و زلزله است که کارشناسان قبل از ساخت 
ســازه، از دو پی ریزی روی هم استفاده می کنند. 
پی نخست به صورت ثابت است و پی دوم روی 
پی نخست ساخته شده اســت و دارای قابلیت 
ارتعاش اســت. بهره گیری از این روش، باعث 
می شود که مقاومت ســازه ها برابر زمین لرزه، تا 
بیش از هفت ریشــتر باال برود و هنگام زلزله با 
حرکت سازه ها در قسمت پی، ضربه زلزله گرفته 
شود و سازه آسیب نبیند. از این روش هم اکنون 
در ساخت ســازه های حســاس در کشورهای 

زلزله خیز ازجمله ژاپن استفاده می شود.
»  عبدالعظیــم شــاه کرمی«، متخصص ســازه و 
ژئوتکنیک و مســوول بررســی های مهندســی 
پاســارگاد، در مورد استفاده از روش »  دو پوشه« 
گفت: »  بررسی ها روی سازه های پاسارگاد نشان 
می دهد که مهندسان هخامنشی، دو هزار و پانصد 
سال پیش در زیر سازه های این مجموعه، دو پی 
ســاخته اند تا بتوابنند ضربه های ناشی از زلزله و 
لغزش را بگیرند و ســازه ها هنگام زمین لرزه در 

این منطقه ی زلزله خیز، آسیب نبینند.«
وی با اشــاره بــه این که اســتفاده از این روش 
ابتکاری که هم اکنون آخرین روش مقاوم سازی 
ســازه ها اســت در دو هزار و پانصد سال پیش، 
نشــان دهنده ی شــناخت کامل مهندسی سازه و 

اقلیم اســت، افزود: »  زیِر ســازه های مجموعه ی 
پاســارگاد، دو پی وجود دارد. پی نخســت، از 
جنس سنگ و مالت ساروج است و پی دوم که 
روی سطح کامال صاف پی اول جای گرفته، تنها 
از جنس ســنگ ساخته شده و می تواند روی پی 

ثابت اول ارتعاش پیدا کند.«
بررسی های انجام شــده در سازه های پاسارگاد، 
به ویژه تــل تخت و زندان ســکندر یا آرامگاه 
کمبوجیه، نشان می دهد که مهندسان هخامنشی، 
افزون بر اســتفاده از پی دو پــوش، با توجه به 

سســت بودن خاک منطقه و ســنگینی سازه ها، 
پی ایــن مجموعــه را در عمق زیاد و ســطح 

گسترده تری ساخته اند.
شاه کرمی در مورد علت اســتفاده از این روش 
گفــت: »  ایجاد پی ســازه های ایــن مجموعه در 
عمق زیاد و گســتردگی بیش تر نسبت به سطح 
ســازه ها، مانع اختالف نشســت و جلوگیری از 

ترک خوردگی و فرسایش سازه ها می شود.«
به گفته شاه کرمی، با توجه به استفاده از روش پی 
دو پوشه، گسترده و پی عمیق در این مجموعه، 

مهندسان هخامنشی، دو مشکِل، اختالف نشست 
و زلزله را رد این منطقه حل کرده اند.

محوطه باستانی پاسارگاد نخستین پایتخت دولت 
هخامنشیان است که دو هزار و پانصد سال پیش 
به دستور کوروش هخامنشی ساخته شده است. 
در این مجموعه که در فهرست میراث جهانی به 
ثبت رسیده اســت آثاری مانند آرامگاه کورش، 
کاخ بارعــام، کاخ اختصاصــی و مجموعه های 
دیگر وجود دارد. پاسارگاد در استان فارس جای 

گرفته است.

مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی   
استان زنجان گفت: به زودی و از طریق برگزاری 
مزایده عمومی زمین های ناحیه کارگاهی صنایع 

دستی ظریفان زنجان واگذار می شود.
به گزارش روابط عمومي شــرکت شــهرکهاي 
صنعتي اســتان زنجان، ایرج احمدی با اشاره به 
اســتقبال کم نظیر از خرید زمین در این ناحیه 
کارگاهی اظهار داشــت: با توجه به اینکه تعداد 
درخواســت های ارایه شده برای زمین های این 
ناحیــه کارگاهی بیش از تعــداد قطعات پیش 
بینی شــده اســت؛ بنابراین طبق قوانین و برای 
جلوگیری از به وجود آمدن شایبه های احتمالی 
ایــن زمین ها از طریق مزایــده عمومی واگذار 

خواهد شد.
احمدی با تاکید بر اینکه ناحیه کارگاهی ظریفان، 
صرفا جهت اســتقرار واحدهای فعال در زمینه 
صنایع دستی پیش بینی شده است، تصریح کرد: 
برای واگــذاری زمین های این ناحیه، شــرایط 
ویژه ای برای شــرکت کننــدگان در مزایده در 

نظر گرفته شــده است تا افراد ذیصالح و دارای 
شــرایط در این ناحیه صنعتی تخصصی مستقر 

شوند.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان 
زنجان با اعــالم اینکه این ناحیــه کارگاهی با 
مســاحت2/3 هکتار در ضلع شمالی عوارضی 
آزادراه زنجان-تهران واقع گردیده، خاطر نشان 
ساخت: در این ناحیه کارگاهی تعداد 103 واحد 
به صورت نمایشگاهی-کارگاهی به همراه مرکز 
خدمات رفاهی، نمازخانه و استراحتگاه پیش بینی 

گردیده است.
وی افزود: تا کنون برای تکمیل زیرساخت های 
این ناحیه کارگاهی از افزون بر 120 میلیارد ریال 

هزینه شده است.
احمدی همچنین در باره ناحیه کارگاهی نیکان 
نیز گفت: زمین این ناحیــه کارگاهی که جنب 
عوارضی آزادراه زنجان-تبریز اســت؛ از سوی 
اداره کل راه و شهرســازی تحویــل شــرکت 
شهرکهای صنعتی شده است و در آینده نزدیک 

عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
این مســوول در بخش دیگری از سخنان خود 
خاطر نشان ساخت: حمایت از واحدهای تولید 
صنایع دستی اســتان یکی از اولویت های مهم 
شرکت شــهرکهای صنعتی استان است و برای 
استقرار این واحدها در شهرکهای صنعتی استان، 
حمایت های ویژه ای  در نظر گرفته شــده است 
به گونه ای که در بحث واگذاری زمین به تولید 
کنندگان صنایع دســتی می توانیم شرایط نقدی 
قیمت زمین را کاهش و تعداد اقساط را افزایش 

دهیم.
مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان 
زنجان با تاکید بر حمایــت از تولیدات صنایع 
دستی اســتان گفت: تقویت محصوالت صنایع 
دســتی استان به ویژه برندســازی در این زمینه 
از مهم ترین کارها به شــمار می رود و شرکت 
شهرکهای صنعتی استان نیز مطابق برنامه ریزی 
های خود اقدام به تشکیل خوشه های صنعتی با 

اولویت بندی های صورت گرفته می کند.

خبر

 رییس سازمان میراث فرهنگی
در بازدید از دژ حسن صباح:

پرونده ثبت جهانی 
د ژهای تاریخی ایران 

تهیه می شود
 مونســان درباره ثبت جهانی دژ حسن 
صباح گفت: مقرر شده مجموعه ای از قلعه ها 
در قالــب یک پرونده شناســایی و برای ثبت 

جهانی آن ها اقدام کنیم.
مونســان  علی اصغــر  ایلنــا،  به گــزارش 
رئیس ســازمان  و  رییس جمهوری  )معــاون 
و گردشگری(  میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
در دومین روز ســفر خود به اســتان قزوین با 
همراهی تعدادی از معاونان و مدیران سازمان 
میراث فرهنگی و نیز مســووالن استان قزوین 
 از دژ حســن صباح در منطقــه الموت بازدید 

به عمل آورد. 
رییــس ســازمان میراث فرهنگی در حاشــیه 
این بازدید گفت: دژ حســن صباح هم اکنون 
گردشگران داخلی و خارجی زیادی دارد اما با 
توجــه به اهمیت دژ، محیط و ظرفیتی که دارد 
و همچنین نزدیکی به تهران، جا دارد که بیشتر 

توسعه یابد.
او افزود: در این منطقه محل زیبایی به نام  الله 
الموت وجــود دارد که به دنبال ســرمایه گذار 
هســتیم تا یک هتل ۴یا 5 ستاره در این منطقه 
ساخته شــود و چند ســرمایه گذار هم اعالم 

آمادگی کرده اند.
مونسان ادامه داد: با استاندار قزوین در این باره 
صحبت کردیم و قرار شــد موزه ای را در این 
پایگاه داشته باشیم تا چه گردشگرانی که مسیر 
دژ را بــاال می روند و چه کســانی که توانایی 
ندارنــد و پایین می مانند بتواننــد از امکانات 

استفاده کنند و از فضا بهره ببرند.
مونسان درباره ثبت جهانی دژ حسن صباح نیز 
گفت: مقرر شده مجموعه ای از دژها در قالب 
یک پرونده شناسایی و برای ثبت جهانی آن ها 

اقدام کنیم.

به زودی و از طریق مزایده عمومی؛

زمین های ناحیه کارگاهی صنایع دستی 
ظریفان زنجان واگذار می شود

 نماینده مردم شیراز در مجلس شورای 
اســالمی از بررســی موضوع نامگذاری روز 

کوروش در وزارت کشور خبر داد.
بهرام پارســایی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به طرح پرسش خود و عبدالکریم حسین زاده 
از وزیر ارشــاد در رابطه بــا نامگذاری روزی 
در تقویم به نام روز کوروش، گفت: پرســش 
در هفته قبل از تعطیالت مجلس در دســتور 
کار مجلــس قرار گرفت، فعــال به مدت یک 
ماه متوقف شــده چرا که وزارت ارشــاد قول 
پیگیری جدی تر موضوع سوال را داده و همین 
طور موضوع از طرف دولت به وزارت کشور 

ارجاع داده شده است.
وی افزود: البته این موضوع باید طبق قاعده به 
وزارت ارشــاد ارجاع می شد اما به هر حال به 
وزارت کشــور ارجاع شده و این وزارتخانه با 
درایت آن را به بخش اجتماعی برای رسیدگی 
فرســتاده و قرار است نشست های تخصصی 
میان وزارت کشــور و وزارت ارشــاد برگزار 
شــود و من هم در این نشست ها حضور پیدا 
می کنم تا به جمع بندی مشخصی در این باره 

برسیم.
این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: من این 
درایت را در وزارت کشــور تحســین می کنم 
که به جای امنیتی کردن مســاله، با راهبردهای 

اجتماعی به آن نگاه می کند.

پارسایی با ابراز امیدواری نسبت به حل و فصل 
این موضوع، یادآور شــد: نامگذاری روزی به 
نام روز کوروش برای اینکه فرصت اســتثنایی 
برای جذب گردشــگر و موجب انسجام ملی 
است می تواند منجر به تقویت احساس غرور 
و هویت ملی شود که مورد تأیید همه دلسوزان 
کشور اســت و برای استقالل کشور نیز مورد 

نیاز است.
وی اضافــه کرد: نظــر ما این بــود که چند 
کارشــناس و تاریخ دان روزی که تناســبی با 

کوروش داشــته باشــد را به نام او نامگذاری 
کنند. البته روز ۷ آبان میان مردم جا افتاده و با 
انتخاب این روز می توان کسانی که می خواهند 
از نارضایتی های اجتماعی بهره برداری کنند را 
خلع سالح کرد، مدیریت آن نیز کار پیچیده ای 

نیست.
نماینده مردم شــیراز در مجلس با اشــاره به 
برگزاری آیین روز حافظ و ســعدی در شیراز 
یادآور شــد: اگر همین نامگذاری نیز صورت 
نمی گرفت می توانست مشکالتی را ایجاد کند.

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری استان گیالن خبر داد: موزه ملی 

زیتون ایران در رودبار تاسیس می شود.
به گزارش ایســنا، شهرود امیر انتخابی با بیان 
اینکه در استان گیالن دیرینگی درخت زیتون 
آنچنــان که از کاوش های باســتان شناســی 
شهرستان رودبار به دست آمده است به بیش 
از 2000 سال پیش می رسد، گفت: موزه ملی 
زیتون ایران در ســاختمان میراث فرهنگی در 
داخل شــهر رودبار با مساحت 350 متر مربع 

درحال بهره برداری است.
وی افزود: هم اکنون همه دوربین ها، ویترین ها 
و بازسازی ساختمان تاریخی میراث فرهنگی 
آماده شده و فقط برای ایجاد و افتتاح این موزه 
نیازمند اشــیاء و ابزار قدیمی مربوط به زیتون 

هســتیم. امیر انتخابی ادامه داد: تفاهم نامه ای 
با سازمان جهادکشاورزی استان نیز تهیه شده 
اســت که با همکاری فرمانداری شهرســتان 
رودبار مرکز تحقیقات زیتون ایران، ســازمان 
جهاد کشاورزی استان و سایر دستگاه ها دولتی 
بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح اولین 
مــوزه ملی زیتون ایران در شهرســتان رودبار 

باشیم.
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان با معرفــی ظرفیت های 
موزه ملی زیتون ایران که مورد تایید اداره کل 
موزه های سازمان میراث فرهنگی کشور است، 
افزود: گیاه شناســی و زیست شناســی زیتون، 
اسطوره شناســی زیتون، تاریخچــه زیتون در 
ایران و جهان، یافته های باستان شناسی زیتون، 

شیوه سنتی تولید صابون زیتون، موارد کاربردی 
روغن زیتون ســنتی و همچنین اســتفاده از 
روغن زیتون به عنوان سوخت و معرفی شیوه 
کاشــت زیتون تا برداشت آن، آشنایی با اشیاء 
قدیمی مربوط به زیتون از مواردی است که در 

این موزه به نمایش درخواهد آمد.
وی ضمــن دعــوت از مردم به مشــارکت 
در امــر تجهیــز مــوزه ادامــه داد: از تمامی 
عالقمنــدان و فرهنگ دوســتان اســتانی و 
کشوری، ســازمان های مردم نهاد و نهادهای 
دولتی درخواســت می کند تا اشیاء و ابزار و 
دیگر اسنادی که در اختیار دارند را به منظور 
تجهیز موزه ملی زیتــون ایران، به موزه مردم 
 شناسی و باستان شناسی رشت واقع در رشت 

تحویل دهند.

نماینده مردم شیراز در مجلس خبر داد؛

بررسی نامگذاری روز کوروش در وزارت کشور

پاسارگاد در برابر 
زمین لرزه های تا 7 ریشتر مقاوم است

 تیموری مطرح کرد:
در گردشگری هیچ قاعده ای 

تحملی و زور نیست
 معاون گردشــگری، ســازمان میراث  
فرهنگی گفت: در گردشــگری هیچ قاعده ای 
تحملی و زور نیســت و بر پایه تعامل سازنده 

تنظیم می شود.
به گــزارش ایلنــا، ولی تیموری در نشســت 
تخصصی »گردشگری محور تعامل سازنده با 
جهان« که در باغ موزه انقالب اســالمی و دفاع 
مقــدس برگزار شــد، گردشــگری را یکی از 
محورهای سازنده تعامل ایران با دیگر کشورها 
اعالم کرد و افزود: »این محور سازنده می تواند 

مبنای تعامالت ما با جهان باشد.«
وی با اشــاره بــه اینکه گردشــگری فعالیتی 
انســان محور اســت، گفت: »در ایــن فعالیت 
میزبــان و میهمان تالش دارنــد از در کنار هم 
بودن لذت ببرند و فلســفه صنعت گردشگری 
رضایت طرفین است و کنار انسان محور بودن 
این صنعت، اخالق نیز از اصول و قوانین مهم 
محسوب می شــود.« به گفته وی، نکته مهم در 
این صنعت این اســت که قوانین زیاد حقوقی 
و کیفری در این صنعت وجود دارد و بیشــتر 

تعامالت بر مبنای اخالق حرفه ای است.
این کارشــناس گردشــگری گفت: »تا امروز 
در جهان هیچ قانون ســفت و ســختی برای 
گردشــگری اتخاذ نشده و همه روابط حقوقی 
و قانونی آن متاثر از کدهای اخالق گردشگری 
است که براساس تعامل های انسانی و اخالقی 
پیش می رود. در گردشــگری هیــچ قاعده ای 
تحملی و زور نیســت و صرفــاً بر پایه تعامل 
سازنده تنظیم می شــود. بنابراین گردشگری را 

فعالیت انسانی و اخالق محور می دانند.«
وی افزود: »البته برای توسعه گردشگری خارجی 
نیازمند توسعه در گردشگری داخلی هستیم و 
برای آن باید شــرایط الزم و کافی برای تعامل 
آداب و آیین اقوام و شــناخت کافی از یکدیگر 
میسر شــود و این اتفاق سبب می شود هویت 

ایرانی نیز انسجام پیدا کند.«

خبر

تاسیس موزه ملی زیتون ایران در »رودبار«

گان امروز       هب سود      شماست تبلیغات  رد   زن
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