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دعوت به همکاری
روزنامه زنگان امروز 

از میان عالقه مندان کار خبرنگاری 
)آقا و خانم( دعوت به همکاری 

می نماید.
عالقه مندان می توانند 

با شماره تلفن
 0۹۱۹6۱0۹۷6۱

تماس بگیرند.
آخرین مهلت ثبت نام 

تا ۱۳ شهریور ۹۸

نشانی و شماره تلفن 
دفتر جدید روزنامه 

زنگان امروز
زنجان، کوی قائم، بعد از زیر گذر، 
جنب رستوران تمدن، رو به روی 

هیات های پزشکی ورزشی استان ، 
کاشی 4۸۱۷ طبقه اول- زنگ دوم 
شماره تلفن : 024۳۳464662
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 رکورد واردات تجاری تلفن همراه در ۱۷ 
ماه گذشــته با واردات حدود ۹۰۰ هزار دستگاه 
شکسته شد و افزایش عرضه تلفن همراه در ماه 
گذشــته، کاهش قیمت تلفن همراه را نیز در پی 

داشت.
به گزارش ایسنا، پس از ضابطه مند شدن واردات 
مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه 
ناجا، بنابر اعالم کانال همتا )کانال اطالع رســانی 
ثبت تلفــن همراه(، در ماه های خــرداد و تیر به 
ترتیب حــدود ۳۵۰ هزار و ۵۳۰ هزار دســتگاه 
تلفن همراه به صورت تجاری وارد کشور شد. با 
تالش مضاعف شرکت های واردکننده و همچنین 
اقدامات تسهیل گرانه دولت جهت اعطای مجوز و 
افزایش چند برابری شرکت های واردکننده مجاز، 
میزان واردات تجــاری تلفن همراه در ماه امرداد 
با رشد چشمگیری مواجه شده و به حدود ۹۰۰ 
هزار دستگاه رسید که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون 

بی سابقه بوده است.
بنا بــر اعالم، هم اکنون شــرکت هایی که دارای 
کارت بازرگانی هستند، صرفاً با تاییدیه سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان مبنی 
بر توانمندی ارایــه خدمات پس از فروش، قادر 
به ثبت ســفارش و واردات تلفــن همراه بوده و 

بنابراین شرایط برای ورود تمامی افراد عالقمند به 
این حوزه فراهم است.

همچنین با اتصال ســامانه گمرک به ناجا، رویه 
ثبت مسافری تنها محدود به مسافران حقیقی شد 
و در این شرایط همان گونه که پیش بینی می شد، 
شــرکت های واردکننده توانستند در یک فضای 
کاماًل رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء 
کنند. هم اکنون بخش عمده  نیاز بازار تلفن همراه 
از طریق گوشی های شــرکتی که همگی دارای 
گارانتــی و خدمات پس از فروش معتبر و اصیل 

بوده و به صورت تجاری وارد کشــور شده اند، 
تامین می شود. به عالوه افزایش عرضه تلفن همراه 
در ماه اخیر، کاهش محسوس قیمت تلفن همراه 

را نیز در پی داشته است.
با توجه به روند صعودی آمار ثبت سفارش تلفن 
همراه در ســه ماه گذشته و همچنین عزم جدی 
شــرکت های واردکننده جهــت تامین کامل نیاز 
بازار تلفن همراه، پیش بینی می شود روند افزایشی 
واردات تجاری تلفن همراه در ماه های پیش رو تا 

تامین کامل بازار ادامه یابد.

| رکورد واردات تلفن همراه شکست |

 قیمت ها کاهش یافت

انجمن پیشکسوتان مطبوعات:

آقای تاج!
تذکر به خبرنگار وظیفه شما نیست

رویه  8

| نادیده های دیدنی |

سد گالبر زنجـان؛ زیبای تنها!

شهرداري زنجان در نظر دارد اجراي پروژه تجاري ،تفريحي وگردشگري پارك آبي 
را به روش سرمايه گذاري مشاركتي )مشاركت مدني( به اشخاص  حقيقي و حقوقي واجد 

شرايط واگذار نمايد. 
بنابراين از كليه سرمايه گذاران محترم دعوت مي شود، جهت دريافت وتحويل اسناد و شرايط شركت 
در فراخوان از تاريخ درج آگهي 98/06/06حداكثر تا ســاعت 14 روزيكشــنبه مورخه 24 /98/06 
به نشــانی اينترنتيwww.zanjan.ir  و  يا www.investment.zanjan.ir و يا سازمان 
ســرمايه گذاري شهرداري زنجان به نشاني بلوار 22 بهمن - بعد از ميدان ارتش - روبروي ا ستخر 
كارگران مراجعه و پس از تكميل ا ســنادرابه دبيرخانه  مركزي شــهرداري واقع در ميدان آزادي، 

ساختمان مركزي شهرداري زنجان تحويل  نما يند. 
  تاريخ برگزاري كميسيون و بازگشايي پاكت ها ساعت 15/00 روز  دوشنبه مورخه 98/06/25 در 

محل شهرداري مركز واقع درزنجان ، ميدان آزادي ،ساختمان شهرداري مركز خواهد بود.
متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره هاي 7-33473135  024 تماس حاصل 

فرمايند.
 واريــز مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه اســناد فراخوان ســرمايه گذاري به حســاب شــماره 
0105742894004 نزد بانك ملي شــعبه آزادي به نام شــهرداري زنجان و تحويل اصل فيش به 

همراه اسناد فراخوان به دبيرخانه مركزي.
 تضمين شركت در فراخوان معادل پنج درصدآورده سهم  سرمايه گذار  )46/706/500/000 ريال( 

به يكي از طرق ذيل :
 الف( واريزي نقدي به حســاب سپرده شــماره 5-22221111-43-2210 نزد بانك انصار شعبه 

انقالب به نام شهرداري زنجان و ارائه  اصل فيش به همراه اسناد فراخوان به دبيرخانه مركزي.
 ب( ضمانت نامه با نكي به نفع شهرداري زنجان با اعتبار حداقل مدت 3 ماه و قابل تمديد

ج (  اوراق مشاركت بي نام

ر  آگهي فراخوان عمومي جذب سرماهي گذا

مدرییت ارتباطات و امور نیب الملل شهرداری زنجان 

پروژه تجاري ، تفریحي وگردشگري پارك آبي

در نظر دارد »عملیات تهیه مصالح و اجرای برق رسانی به ساختمان سلف سرويس واقع در مجتمع امام 
خمینی )ره(« را واگذار نمايد.

بنا براين همه پيمانكاران دارای تخصص و تجربه در زمينه مذكور می توانند جهت خريد اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت 5 روز 
كاری از تاريخ نشــر آگهی با در دست داشــتن اصل فيش واريزی به مبلغ 150.000 ريال )يكصد و پنجاه هزار ريال( به حساب 
شماره 0105696920005 نزد بانك ملی ايران شعبه جمهوری اسالمی در وجه دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به نشانی: زنجان، 

خيابان معلم، خيابان شهيد منصوری، دانشگاه آزاد اسالمی زنجان ، ساختمان اداری، دبيرخانه مركزی دانشگاه مراجعه نمايند.
بديهی است دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادهای رسيده مختار بوده و هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

آگهي تجدید مناقصه - نوبت دوم
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

گان امروز       هب سود      شماست شماره تماس: تبلیغات  رد روزانهم    زن
33456659
شماره تلگرام:

09191436846

ای خون اصلیت هب شتک اه ز غدریان
ی دلیران افشانده شرف اه هب بلندا

جـاری شده از کرب و بال آمــده  آن گاه
آمیخته با خون سیـاووش رد اریان
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رییس اتحادیه 
فروشندگان ظروف یک بار مصرف زنجان:

ظروف یکبار مصرف 
گران نشده است

 رییــس اتحادیه فروشــندگان ظروف 
یک بار مصرف زنجان گفت: امســال ظروف 

یک بار مصرف افزایش قیمت نداشته است.
جواد رومی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
این روزها با توجه به فرا رســیدن ایام محرم، 
استفاده از ظروف یکبار مصرف در هیات ها و 
تکایای مذهبی افزایش قابل توجهی یافته است.
این مســوول ادامه داد: به طور سنتی در اعیاد 
و ســوگواری های مذهبی، تقاضا برای ظروف 

یکبار مصرف افزایش می یابد.
وی با اشاره به قیمت    این ظروف، افزود: امسال 
قیمت ظروف یک بار مصرف نســبت به سال 
گذشته تغییری نداشته است ولی سال گذشته 
تغییرات بسیاری در بخش قیمت به وجود آمد.

رئیس اتحادیه فروشــندگان ظــروف یک بار 
مصرف زنجان، یادآور شــد: هم اکنون بازار 
نســبت به حجم عرضه به متقاضیان مشکلی 

ندارد و کمبودی در بازار احساس نمی شود.

کشف و ضبط 300 هزار نخ 
سیگار قاچاق در زنجان

 فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان، از کشف و ضبط بیش از 300 هزار نخ 

سیگار قاچاق در زنجان خبر داد.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با ایسنا، از کشف 
و ضبط بیش از 300 هزار نخ سیگار قاچاق در 
زنجــان خبر داد و اظهار کرد: پس از تعقیب و 
گریز طوالنی، از یک دستگاه خودروی سواری 
سمند، یک محموله بزرگ ســیگار قاچاق به 

ارزش یک میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
این مسئول ادامه داد: در رابطه با این پرونده یک 
نفر به عنوان متهم به شــعب اداره کل تعزیرات 
حکومتی معرفی شد و هم اکنون پرونده تحت 

رسیدگی است.
وی افزود: به دلیــل عدم ارایه مدارک معتبر از 
ســوی متهم، قاچاق بودن کاالی کشف شده 

محرز شد.
ممیزی با بیــان اینکه برای مبــارزه با قاچاق 
کاال، اقدامــات هوشــمندانه و همه جانبه همه 
دســتگاه های اجرایی نیاز است، تصریح کرد: 
قاچاق کاال، پدیده ای وســیع و گسترده است 
که برای مبارزه با این پدیــده، باید از ظرفیت 
دستگاه های فرهنگی و آموزشی به ویژه رسانه ها 

استفاده کرد.
فرنشــین تعزیرات حکومتی اســتان زنجان، 
خاطرنشــان کــرد: بایــد اقدامــات فرهنگی 
دستگاه های اجرایی در راستای مبارزه با پدیده 
قاچــاق کاال و ارز افزایش یابــد و باید به این 
نکته اشاره کرد که مردم در پیشگیری و مبارزه 
بــا قاچاق کاال در جامعه، نقش مهمی بر عهده 
دارند، مردم باید در راستای مبارزه با قاچاق کاال، 
مشارکت الزم را داشته باشند؛ به گونه ای که باید 
این موضوع به یک مطالبه عمومی و همگانی در 

جامعه تبدیل شود.

برخورد تریلر با کامیون
جان راننده را گرفت

 جانشین رییس پلیس راه استان زنجان 
گفت: عدم استفاده از عالیم هشداردهنده، جان 

راننده کامیون را گرفت.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت وگو با 
ایسنا، در رابطه با ســانحه رانندگی در آزادراه 
زنجــان - تهران، افزود: ایــن حادثه رانندگی 
حوالی ســاعت 3:30 بامداد دیروز در کیلومتر 
۴۵ باند جنوبــی آزادراه زنجان - تهران اتفاق 

افتاد.
وی افزود: راننده کامیــون به دلیل نقص فنی 
خودرو در جهت رفع ایرادات آن در حاشــیه 
جاده متوقف کرده بود و خود نیز در کنار جاده 
بوده اســت به علت نقض ماده ۴ قانون ایمنی 
راه، عدم اســتفاده از عالیم هشداردهنده، یک 
دستگاه وانت پیکان با کامیون برخورد کرده و 

واژگون شده است.
عظیمی افزود: در اثــر این حادثه راننده وانت 
پیکان زخمی شده و در ادامه این حادثه، حادثه  
دیگری نیز در اثر برخــورد کامیون با کامیون 
متوقف شده اتفاق افتاد که در راننده کامیون در 

دم، جان باخت.
این مسوول تصریح کرد: در ۴۸ ساعت گذشته، 
۱0 فقره تصادف جرحی بــا ۱۵ مصدوم و ۲ 
فقــره تصادف فوتی با ۲ نفر فوتی در ســطح 
مسیرهای ارتباطی استان زنجان رخ داده است.

عظیمی خاطرنشان  کرد: مورد موصوف توسط 
عوامل راهداری شهرستان سلطانیه و ارگان های 

امدادی پاکسازی شده است.

خبـر

فعالیت ۷0 مهد کودک 
خصوصی زنجان رصد می شود

 هم اکنون ۷0 مهــد کودک خصوصی 
تحت نظارت بهزیستی شهرستان زنجان فعالیت 
می کنند که از این تعداد پنج مورد روســتا مهد 

هستند و به طور جدی بر آنها نظارت می شود.
رییس بهزیستی شهرستان زنجان در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنــا افزود: تمامی مهدهای کودک 
تحت نظارت بهزیستی شهرستان زنجان ساالنه 
حداقل ۲ بار مورد بازدید کارشناسان دفتر امور 
کودکان و نوجوانان قرار و رتبه بندی و ارزشیابی 

آنان انجام می گیرد.
رزاق منافــی افزود: بر ایــن مبنا درجه بندی و 
ارزیابی مهدهای کودک خصوصی تحت نظارت 
شهرســتان طی ماه های گذشــته آغاز شده که 

همچنان این روند ادامه دارد.
وی با اشــاره به رتبه بنــدی مهدهای کودک 
خصوصی ادامه داد: چک لیســت ارزشیابی و 
ارتقای کیفیت مهدهای کودک بر اســاس یک 
ســتاره مشروط، یک ستاره، ۲ ستاره، سه ستاره 

و چهار ستاره انجام می شود.
این مسوول ادامه داد: منظور از ارزشیابی فرایندی 
است که با انجام بازدید کارشناس ارزشیاب از 
مهد کودک و تکمیل چک لیست های مرتبط با 
نوع مهد کودک منجر به رتبه بندی یا سطح بندی 

مهد کودک می شود.
وی یادآوری کرد: ارزشــیاب مهدهای کودک 
خصوصی متشــکل از کارشــناس ارزشیاب، 
کارشناس ناظر کمیته نظارت تخصصی ستاد و 

استانی است.
به گفته منافی،  وجود یک سیستم نظارت دقیق 
می تواند با ارائه برنامه ریزی مناســب، مدیران 
مهد کودک را برای شناســایی و پاسخ به موقع 
و موثر در برابر عواملــی که موضوع تربیتی و 

پرورشی کودکان را تهدید می کند توانا سازد.
وی اظهار داشت: مراکز آموزشی و پیش دبستانی 
و مهدهای کودک با هدف کمک به رشــد همه 
جانبه کودکان و رشد استعدادها و عالیق کودکان 
شکل گرفته است و ارتقای سطح کیفی و بهینه 
ســازی خدمات در مهدهای کودک از اهداف 

کلی ارزیابی مهدهای کودک به شمار می رود.
رییس بهزیستی شهرستان زنجان ادامه داد: انطباق 
برنامه های مهدهای کودک با شــئونات اخالق 
اسالمی، رعایت حقوق کودکان در ابعاد مختلف 
در مهدهای کودک از جمله شــرایط فیزیکی و 
تجهیزات، ایمنی، بهداشــت و سالمت، کیفیت 
محتوا، افزایش اعتماد خانواده ها از طریق ارتقاء 
کیفیت مهدهای کــودک از اهداف اختصاصی 

درجه بندی و ارزشیابی مهدهای کودک است.
وی یادآوری کرد: در زمان کنونی پوشش ۱00 
درصدی مهدهای کودک برای استفاده گروه های 
هدف در شــهر زنجان وجــود دارد و تاکنون 
درخواست مجوزی برای ایجاد چنین مراکزی 

داده نشده است.
منافی افــزود: نظارت بر فعالیــت و عملکرد 
مهدهــای کودک به عنوان پــرورش دهندگان 
و آینده ســازان ایران اسالمی از اهمیت باالیی 

برخوردار است.

۱۲۷ هزار دانش آموز زنجانی 
برای دریافت کتب درسی 

ثبت نام کردند
 ثبت نام دانش آموزان در سامانه »سناد« 
برای دریافت کتاب های درسی از ۲0 فروردین 
آغاز شده که تا ۱0 شــهریور امسال ۱۲۷ هزار 
نفر در استان زنجان اطالعات خود را وارد این 

سامانه کرده اند.
معاون پشــتیبانی و توســعه مدیریت اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: خانواده ها و دانش آموزان 
زنجانی توجه داشــته باشــند که ثبت نام برای 
توزیع کتب درســی مقطع فقط تا ۱۶ شهریور 

امسال ادامه دارد.
حسین حسنلو افزود: تا کنون ۱00 درصد کتب 
درسی مورد نیاز مقطع ابتدایی استان زنجان به 
تعــداد ۱03 هزار و ۵۲3 نفــر در بین نواحی و 
مناطق آموزش و پرورش توزیع شده که همزمان 
با آغاز بازگشایی مدرسه ها نسبت به توزیع آن 
ها اقدام خواهد شد. این مسئول ادامه داد: دانش 
آموزان مقاطع متوسطه اول دوره هفتم، هشتم و 
نهم در سطح استان می توانند برای دریافت کتب 
مورد نیاز خود به کتابفروشی های سطح استان 
مراجعه کنند. وی اضافه کرد: توزیع  کتب مورد 
نیاز مقاطع  متوســطه دوم در حال انجام است 
که این روند تا پایان شهریور امسال ادامه دارد. 
حسنلو اظهار داشت: دانش آموزان به این مهم 
توجه داشته باشند که کتابفروشی ها مکلف به 
فروش اجباری نوشت افزار همراه با کتاب های 

درسی نیستند. 
وی افزود: قیمت کتب درســی مقاطع مختلف 
درسی به دلیل گرانی کاغذ متغییر بوده و بین ۱0 

تا ۱۵ درصد فزایش نشان می دهد.
معاون پشــتیبانی و توســعه مدیریت اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجــان ادامه داد:  
کتب درسی مورد نیاز مراکز فنی و حرفه ای به 
دالیلی  به دلیل تاخیر  در ثبت نام دانش آموزان 
با وقفه ای مواجه می شود که طبق برنامه ریزی 
انجام گرفته تالش می شود مشکالت این بخش 

نیز تا پایان شهریور به حداقل کاهش یابد.

خبـر فرنشین غله و خدمات بازرگانی استان زنجان:

گندم کاران به دولت اعتماد دارند
 فرنشــین غله و خدمات بازرگانی استان 
زنجان گفت: کشــاورزان به دولت اعتماد دارند و 
گندم تولیدی خود را با میل و اراده به مراکز خرید 

تضمینی تحویل می دهند.
محمــد ایزدی، دیروز در نشســت خبری که در 
قالب تور غله با خبرنگاران برگزار شد، اظهار کرد: 
پیش بینی ســازمان جهادکشاورزی از خرید گندم 
با آن چه در واقعیت صورت گرفته است، تفاوت 

دارد. 
زمانی که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم، 
۱۷00 تومان تعیین شد، برخی از کشاورزان اعالم 
نارضایتی کردند و با توجه به این که قیمت جهانی 
گندم ۲۱00 تومان بود، کشــاورزان انتظار داشتند 
که دولت قیمت خریــد تضمینی هر کیلوگرم از 
این محصول اســتراتژیک را حداقل ۲000 تومان 

در نظر بگیرد.
وی افزود: از همین رو شــاید بتــوان اذعان کرد 
که امســال بخشــی از گندم ها تحویل داده نشده 
اســت؛ در واقع سازمان جهادکشــاورزی استان 
پیش بینی کرده بود که امســال 3۷0 هزار تن گندم 
از کشــاورزان خریداری شــود ولی اداره کل غله 
پیش بینــی می کند که میزان خرید این محصول تا 

پایان شهریورماه حداکثر به ۲۸0 هزار تن برسد.
این مســوول ادامه داد: عالوه بــر این، اختالف 
قیمتی که هم اینک بین گنــدم و نهاده های دامی 
از جملــه ذرت و جو وجــود دارد، دلیل دیگری 
برای کاهش خرید گندم نسبت به پارسال به شمار 
می رود؛ چراکه بدون شک بخشی از گندم تولیدی 

کشــاورزان برای تالیف حیوانــات اهلی صرف 
می شــود. این در حالی است که پارسال با خرید 
۴۵۵ هزار تن گندم، رکوردار بودیم و توانســتیم 

مقام نهم کشور را از آن خود کنیم.
وی با اشــاره به این که خوشبختانه پارسال برای 
نخســتین بار صادرات آرد از زنجان کلید خورد، 
افزود: تاکنــون ۲3۵ هزار تن گنــدم به صورت 
تضمینــی و ۲۵ هزار تــن به صــورت توافقی 
خریداری شــده اســت. در باره قاچاق گندم نیز 
زنجان تا حدودی استان مرزی محسوب می شود 

و با آذربایجان شرقی و کردستان همسایه است. از 
همین رو قاچاق می توانست جزو چالش های استان 
باشد ولی خوشبختانه با اقدامات به موقع شورای 
تامین اســتان، اســتانداری و دادگستری، خروج 
غیرمجاز گندم اتفاق نیفتاد و شاید کمتر از ۲000 
تن از اســتان خارج شده بود که مجدد به سیلوها 

هدایت شد.
ایزدی با بیان این که امســال تعــداد مراکز خرید 
بــرای خرید گندم و متعاقب آن، ســاعات کاری 
افزایــش یافته بــود، تصریح کرد: امســال برای 

نخستین بار »خرید توافقی گندم« صورت گرفت؛ 
به این صورت که وجه گندم باید توسط خریدار 
پرداخت شــود و خریداران باید از طریق شرکت 

بازرگانی دولتی ایران اقدام کنند. 
در همین راستا، عالوه بر شرکت مینو در خرم دره، 
شهرســتان های ایجرود و خدابنده از مراکز خرید 

توافقی برخوردار است.
فرنشــین غله و خدمات بازرگانی اســتان زنجان 
با تاکید بر این که کم شــدن خرید تضمینی گندم 
فقط مختص اســتان زنجان نیســت، یادآور شد: 
نمی توان فقط میزان بارندگی را در افزایش میزان 
تولید گندم دخیل دانست. بیشترین سطح زراعی 
استان زنجان، زیر کشــت گندم دیم قرار دارد و 
برای افزایش تولید، پراکندگــی بارش نیز مولفه 
بســیار مهمی اســت. همچنین وزش باد گرم در 
اوایل فصل برداشــت و انتهــای خردادماه باعث 
شد که گندم ها سریع تر برسند و زمینه برای افت 
وزن حجمی دانه های این محصول فراهم شود. از 
این رو، گندم خریداری شده طی امسال نسبت به 

سال گذشته کم تر است.
وی با اشــاره به این که خوشــبختانه کشاورزان 
شرایط موجود و جنگ اقتصادی را درک می کنند، 
افزود: سال ۸۷ که خشکسالی بود، فقط ۱0 هزار 
تن خرید کردیم، ســال 9۱ هم به خاطر مباحث 
قیمتی میزان خرید گندم فقــط ۱۱ هزار تن بود، 
ولی امســال میزان خرید قابل قبول اســت و این 
نشان دهنده همت گندم کاران و اعتمادی است که 

این قشر به دولت دارند.

 تغییر و تحوالت پرشتاب در عرصه های 
مختلــف در حالــی خود را به دنیــای زنان نیز 
رسانده اســت که این قشر از جامعه که نیمی از 
جمعیت کشور را تشکیل می دهند از قافله رشد 
و توســعه عقب نمانده و با ارتقای سطح دانش 
و توانمندی ها از ایفای صرف نقش های ســنتی 
خــود در جامعه خارج شــده و در پی افزایش 
مشارکت در بخش های مختلف از جمله رده های 

تصمیم گیری و مدیریتی هستند.
برخالف تالش زنان برای کسب مدارج علمی، 
نشــان دادن لیاقت و توانمندی و وارد شدن به 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به نظر 
می رسد نگاه های مردساالرانه وتبعیض آمیز مانع 
اختصاص سهمی شایســته از مناصب مدیریتی 

دولتی به این قشر شده است.
درحالی کــه دولــت تدبیر و امید بر بایســتگی 
اجرایی شــدن ســهم زنان در مدیریت ها تاکید 
دارد، معصومــه ابتــکار، معاون امــور زنان و 
خانواده رییــس جمهوری با اشــاره به ابالغ و 
دســتور رییس جمهوری در انتصاب زنان برای 
پست های مدیریتی، گفته است: اکنون ۶0 مشاور 
و معاون وزیر در سطوح کالن کشور زن هستند 
و اســتان ها نیز باید به تدریج برش اســتانی 30 
درصد پســت های مدیریتی مختــص بانوان را 
محقق کنند و این پســت ها تا پایان دولت تدبیر 

و امید در اختیار بانوان قرار گیرد.
یک کارشناس زن شــاغل در شهرداری زنجان 
در ایــن خصوص بــه خبرنگار ایرنــا گفت: با 
وجود اینکه زنان به ویژه بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی توانایی های خــود را در عرصه های 
مختلف نشــان داده اند و در بسیاری از زمینه ها 
مانند تحصیالت عالی پیشــتاز هستند اما به نظر 
می رسد مرد بودن هنوز هم یکی از شاخص های 

الزم برای کسب عناوین مدیریتی است.
نســرین احمدی افزود: زنان نه تنها در شــرایط 
برابر با مردان بلکه حتی با وجود توانمندی های 
بسیار باالتر از مردان، دیده نمی شوند و تنها در 
صورت ناچاری از سوی مدیران باالدستی به این 

مناصب گمارده می شوند.
وی اظهار داشــت: پــس از قــرار گرفتن زنان 

در این جایــگاه نیز شــوربختانه تمام مجموعه 
درصدد برجســته کردن ضعف های موجود در 
سیستم برآمده و تالش می کنند تا مدیران زن را 
ناکارآمد جلوه دهند در صورتیکه هزاران مشکل 

و ضعف مدیران مرد نادیده گرفته می شود.
 یــک کارمند زن شــاغل در آموزش و پرورش 
زنجــان نیز گفت: آموزش و پرورش بیشــترین 
کارمنــدان زن را دارد و این بدان معناســت که 
زنــان، تربیت کننده مســووالن و مدیران آینده 
کشــور هستند اما خودشــان کمترین سهم را از 

این پست ها دارند.
زهره خانی افزود: زنان فرصت های شغلی برابر با 
مــردان ندارند و تصمیم گیر بودن مردان در تمام 
عرصه هــا به دلیل وجود نگاه مردانه و تطبیق آن 
با روحیات آنان، زنان را با مشکل مواجه می کند 
و این قشر در رســیدن به حق و حقوق خود با 

چالش مواجه می شوند.
وی تاکید کــرد: واگذاری بخشــی از مدیریت 
هــا به زنان به نفع جامعه اســت چراکه نیمی از 
جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و نباید 
توانمندی های آنان نادیده گرفته شود و از سویی 
این حق زنان است که بتوانند قوانین و مقررات 

و امور جامعه را از نگاه صرف مردانه خارج کنند 
تا برابری و عدالت رعایت شود.  

فرنشــین امور بانوان و اســتانداری زنجان نیز 
فرهنگ سازی را الزمه مشارکت زنان در پست 
های مدیریتی دانست و گفت: مردان باید ورود 
زنان را به مناصب دولتی بپذیرند و زنان با اعتماد 
به نفس و خود باوری با قوت و قدرت و آمادگی 

کافی روانی در این پست ها فعالیت کنند.
ماهرخ بلــوری فعالیت بانــوان در عرصه های 
مدیریتی را بایســتگی اجتناب ناپذیر و موجب 
شــتاب در رشد و توسعه خواند و گفت: نادیده 
گرفتن توانایی زنان و اســتفاده نکردن از آن به 
معنی راکد مانــدن نیمی از ظرفیت های موجود 

کشور در راستای توسعه یافتگی است.
وی با بیان اینکه اســتفاده از توانمندی زنان در 
مشاغل مختلف به خصوص فرایندهای تصمیم 
گیری در بخش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی طی ۴0 سال گذشته اظهار داشت: در 
ایــن مدت روز به روز فضــای الزم برای ورود 
زنان به عرصه های مدیریتی دستگاه های مختلف 
نیز فراهم شده است اما هنوز جای کار بسیاری 

در این زمینه وجود دارد.

بلوری واگذاری بســیاری از کارهــا به زنان را 
موجب بهره وری باال و نتایج مطلوب تر دانست 
و گفــت: باید جامعه توانمنــدی زنان را باور و 

بستر را برای بروز و ظهور آن فراهم کند.
بــه گفتــه وی، از مجموع کارکنان شــاغل در 
اســتان ۶3 درصد را مردان و 3۷ درصد دیگر را 
زنان تشــکیل می دهند اما در توزیع پست های 
مدیریتی ۱3 درصد بانــوان و ۸۷ درصد مردان 
هستند و این میزان در میانگین کشور ۱۸ درصد 

به ۸۲ درصد است.
فرنشین امور بانوان و خانواده استانداری زنجان 
ادامه داد: باید بر مبنای شایســته ساالری به این 
موضوعات توجه و اگر این مولفه لحاظ شــود؛ 
زنــان و مردان می تواننــد در جایگاه مورد نظر 
قرار بگیرند، زیرا برای رسیدن به تعادل و عدالت 
زنان و خانواده در جامعه حضور چشــمگیر این 
قشــر در فرآیند تصمیم گیری نقش اثر گذاری 

دارند.
اســتاندار زنجان نیز در این زمینه گفت: تاکنون 
۵۱ خانــم در رده هــای رئیس گــروه، رئیس 
شهرستان و معاون فرنشــین در استان منصوب 
شده اند و انتصاب بانوان در سمت های مدیریتی 

استان همچنان ادامه دارد.
فتح اله حقیقی یادآورشــد: در استانداری زنجان 
۲ فرنشــین و یک معاون استاندار به عنوان خانم 
مشــغول به کار خواهند شــد که انتصاب آنها 

مراحل قانونی را طی می کند.
هم اکنون ۴9 درصد جمعیت اســتان زنجان را 
زنان تشکیل می دهند که ۶۷ درصد شهری و 33 

درصد از این جمعیت روستایی هستند.
۲۴ درصد زنان استان در گروه سنی صفر تا ۱۴ 
ســال، ۲۵ درصد، ۱۵ تا ۲9 سال، ۴۴ درصد 30 
تا ۶۴ سال و هفت درصد نیز در گروه های سنی 

باالی ۶۵ سال قرار دارند.
نرخ متوســط باســوادی زنان زنجانی به ۸0.3 
درصد رســیده کــه این نرخ در شــهرها، ۸۵.۵ 

درصد و در روستاها، ۶9.۴ درصد است.
از مجموع کارکنان دســتگاه های اجرایی استان 
۴0 درصد بانوان و ۶0 درصد را مردان تشــکیل 

می دهند.

سهم نابرابر زنان از مناصب مدیریتی

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری زنجان گفت: اجتماعی کردن امر مبارزه 
با مواد مخدر، بهترین رویکرد و راهبرد است و این 

باید به یک فرهنگ تبدیل شود.
خدابخش مرادی نافچی در نشست کمیته توسعه 
مشــارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان 
زنجان، افــزود: امروز بحث مــواد مخدر،  یک 
موضوع عام شده است و هرکس در هر جایگاهی 
که هست اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، باید 
از فرصت ها استفاده کرده و تبعات ناشی از اعتیاد 

را به افراد و جامعه هدف، اعالم کند.
وی با بیان اینکه منابع انســانی بزرگترین سرمایه 
اجتماعی اســت و اگر خدشه ای به آن وارد شود 
در این صورت در جامعه وابستگی ایجاد شده و 

استقالل و منابع انسانی از بین خواهد رفت، اظهار 
داشت: جامعه ســالم، زمانی محقق می شود که 
همه پای کار بیایند و برای دستیابی به هدف نباید 
منتظر حرکت دستگاه ها، اعم از دبیرخانه شورای 
مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم 

پزشکی و سازمان تبلیغات اسالمی، باشیم.
مرادی نافچی افزود: برای اجتماعی کردن مبارزه 
با مواد مخدر الزم است جامعه هدف را شناخت،  
آموزش داد، تعیین تکلیف کرد، مدل داشت و همه 
را درگیر کرد و سازمان های مردم نهاد نیز باید در 

این راستا، باید برنامه و راهکار ارایه دهند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 
به طرح های پیشــنهادی ویژه مدیران سمن ها به 
دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
اســتان زنجان اشاره کرد و گفت: طرح های ارایه 

شــده باید نیاز امروز جامعه ما را پاسخگو باشد،  
رویکــردش در حــوزه مواد مخــدر به صورت 
پیشــگیرانه بوده و از طرفی نیز مشارکت پذیرانه 

باشد.
مرادی نافچی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تاکید براینکه در حوزه مشــارکت های مردمی 
و سمن ها، کارهای هرچند کوچک هم می تواند 
ارزشمند باشد، افزود: سازمان های مردم نهاد دارای 
اساسنامه و مرامنامه باید در راستای اعتماد آفرینی 
و در حوزه شفافیت سازی و نظارت، حرکت کنند.
وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد، سازمانی 
غیردولتی، غیر انتفاعی و غیرسیاسی هستند، اظهار 
داشت: نظارت ها بر سازمان های مردم نهاد باید 
با دقت انجام شــود و  باید امر نظارت پذیری را 
این سازمان ها پذیرا بوده و بر اساس اساسنامه و 

مرامنامه فعالیت کنند.
مــرادی نافچــی، شــفافیت در عملکردهــای 
سازمان های مردم نهاد را خواستار شد و تاکید کرد: 
کاخ موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد باید 
شیشه ای باشد و در واقع اعتماد مردم، بزرگترین 
سرمایه این سازمان ها محسوب می شود و نباید 

این اعتماد از میان برداشته شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری :

اجتماعی کردن، بهترین رویکرد در مبارزه با مواد مخدر است
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آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت کاداستری سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پالک 
ثبتی ۱۲۴۶۹فرعی ۴۱ اصلی بخش ۷ زنجان به شــماره دفتر امالک ۳۴۶ صفحه 
۱۷۵ به شماره ثبت ۶۰۱۵۷ به شماره چاپی ۸۸۹۹۷۸- پ / ۹۰ به نشانی: زنجان 
۴۵ متری انصاریه، خیابان سهروردی ۵، آپارتمان ۶۱۹۵ به نام زهرا مروتی صادر و 
تسلیم گردیده است ، و برابر سند رهنی ۳۸۴۵۶ مورخه ۲۴ اسفند ۹۰ در قبال مبلغ 
۵۰۵۷۶۰۸۰۳ ریال به مدت ۱۸۰ ماه در رهن بانک مسکن قرار دارد . سپس مالک با 

ارائه دو برگ استشهادیه مصدق مدعی مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند ، که مراتب به استناد تبصره 
یک ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس به نحوی از انحا نسبت 
به ملک مذکور حقی دارد یا معامالتی به نفع او شده از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ 
روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارایه نماید. در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمد لو- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان

 رییس انجمن جهانی پزشــکان صلح و 
سالمت اســتان زنجان گفت: طب ایرانی باید از 

فضای غبارآلود خارج شود.
حســین بابایی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با 
انجمن جهانی پزشــکان صلح و سالمت استان 
زنجان، اظهار کرد: انجمن جهانی پزشکان صلح 
و ســالمت در ایران دو سال اســت که فعالیت 
خود را آغاز کــرده که هدف اصلی این انجمن، 
فعالیت هــای بشردوســتانه در داخل و خارج از 
کشور است که اســتان زنجان به عنوان نخستین 
اســتان مجوز فعالیت انجمن پزشــکان صلح و 
سالمت را به خود اختصاص داده و فعالیت های 

رسمی خود را آغاز کرد.
وی افــزود: هدف اصلی رییــس انجمن جهانی 
پزشکان صلح و ســالمت استان زنجان، معرفی 
طب ایرانی اســت. طرح پزشــکان بدون مرز از 
ســال ۱۹۷۱ آغاز شده اســت و تا امروز ادامه 
دارد و حدود ۶۷ هزار پزشــک از سراسر جهان 
ایــن طرح را حمایت می کنند. این انجمن تالش 
می کند در صورت وجود نیازمندی ها پزشــکان 
عضــو و داوطلبان، خدمت رســانی را در قالب 
کاروان هایی که خدمات پزشکی و درمانی ارایه 

می کنند به اقصی نقاط کشور اعزام کند.
بابایی تصریح کرد: در ســال گذشــته با حضور 
رییس انجمن جهانی پزشــکان صلح و سالمت 
ایــران در اســتان زنجان و با مشــاهده فعالیت 
خیریه های ســالمت و ظرفیت  باالی زنجان در 
این بخش، پیشــنهاد داده شــد تا نخستین شعبه  
انجمن جهانی پزشکان صلح و سالمت در استان 
زنجان تأســیس شــود. انجمن جهانی پزشکان 
صلح و ســالمت ایران در خارج از کشور برای 
مناطق نیازمند و غیرنیازمند خدمات مورد نیاز را 

با هدف معرفی طب ایرانی ارایه می کند.
رییس انجمن جهانی پزشــکان صلح و سالمت 
اســتان زنجان افزود: قبل از صدور مجوز برای 
تأسیس انجمن جهانی پزشکان صلح و سالمت 
در اســتان و طبق هماهنگی هــای انجام گرفته، 
زنجان در ســه مأموریت شــرکت کــرده و در 
برنامه هــای آینده و در تقویم زمان بندی شــده، 
بر اســاس اولویت ها در حوزه خدمت رسانی به 
نیازمندی های پزشــکی و نیز معرفی طب ایرانی 

در نقاط مختلف دنیا مشارکت فعاالنه ای خواهد 
داشت.

وی ادامه داد: این انجمن از پزشــکان استان های 
دیگر نیز در ماموریت های خود استفاده می کند اما 
تبادالت فراملی موجب می شــود مباحث علمی، 
بشردوســتانه، ظرفیت های این اســتان ارتقا و 
معرفی شود. اکنون با توجه به تحریم های اعمال 
شده علیه ایران خرید تخت های بیمارستانی نیز با 
مشکالتی مواجه شده که طرح توسعه بیمارستان 
ولی عصر )عج( با مشــارکت خیران و به تعداد 
400 تخت در حال طراحی است. همچنین اکنون 
۱0 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

فعالیت می کنند.
این مسوول در رابطه با خیریه های استان زنجان، 

تصریــح کــرد: خیریه های مختلــف در زنجان 
فعالیت می کنند که نماد بارز اســتان هستند و به 
عبارتی زنجان بهشت خیریه ها محسوب می شود. 
فعالیت هــای هالل احمر نیز آن گونــه که باید و 
شاید نتوانسته طب ایرانی را به جوامع معرفی کند 
و بر این پایه ســیر طب ایرانی را باید از فضای 

غبارآلود خارج کنیم و به کشور بشناسانیم.
رییس نظام پزشــکی اســتان زنجان در رابطه با 
فعالیت هــای آینده انجمن، افــزود: این انجمن 
غیردولتــی بوده و مقدمــات کار با مراکز علمی 
را برای مشــکالت علمی در طرح های مشترک 
حل شــود که با هماهنگی انجام گرفت بازدیدها 
انجام گرفته اســت. در سال های گذشته به دلیل 
اختالفات تعرفه ای باب پزشکی - تجاری بیشتر 

رایج شــده و این چهره بدی را در جامعه تنقیح 
کرده است؛ زیرا طب واقعی ایرانی نیست.

وی اظهار کرد: پزشک باید در بحش آموزش و 
پژوهش فعاالنه شــرکت کند اگر چه مشکالت 
متعددی در ایران وجود دارد اما چهره کنونی در 
کشــور زیبنده  آن در ســطح جهانی نیست اگر 
چه با عینک خوش بینی به این موضوع نگریسته 
می شــود و در این میان ایرانی ها در جهان مایه 
افتخار و مباهات هســتند. در این استان کا رهای 
انجام گرفته می تواند در سطح جهانی بدرخشد 
و انجمن صلح و ســالمت در کنار کاروان های 
سالمت با هنرمندان نیز ورزشکاران به دنیا عرضه 
خواهد شــد و در واقع معرفــی چهره واقعی از 

ایران و ایرانی به دنیا را انجام خواهد داد.

رییس انجمن جهانی پزشکان صلح و سالمت استان زنجان:

طب ایرانی از فضای غبارآلود خارج شود عزاداران حسینی 
موارد ایمنی را رعایت کنند

 با توجه به آغــاز ماه محرم و برگزاری 
آییــن عزاداری از ســوی هیات هــا، تکایا و 
مساجد در نقاط مختلف استان، رعایت نکات 
و سفارش های اعالم شده از سوی سازمان های 
مختلف از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری بــرای تامین امنیت عــزاداران و 
پیشــگیری از بروز هر نوع حادثه ای ضروری 

به نظر می رسد.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری زنجــان در ایــن زمینه به 
خبرنگار ایرنا گفت: مســاجد یا حسینیه های 
بــا جمعیت زیر ۵00 نفر باید حداقل دارای ۲ 
راه دسترســی و درب خروجی مناسب باشند 
و حداقل عرض دسترسی های خروجی ۱.۵ 

متر باشد.
مجید امیرفضلی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در صورتی که  افراد حاضر در مساجد 
و تکایا بین ۵00 تا یک هزار نفر باشند حداقل 
راه های خروج باید ســه عدد در نظر گرفته 
شود و حداقل دسترسی های خروجی ۲ متر 

باشد.
وی یادآوری کرد: مساجد و تکایایی که بیش 
از یک هزار نفر عزادار در خود جای می دهند 
باید حداقل چهار راه خــروج در نظر گرفته 
شود و در واقع  به ازای افزایش ظرفیت برای 

هر ۲00 نفر یک درب خروجی اضافه شود.
این مســوول ادامه داد: چســباند برچسب و 
یا تابلو و راهنمایــی خروج در نقاط مختلف 
مســاجد، تکایا و حســینیه ها الزامی است تا 
در مواقــع اضطراری و بروز آتش ســوزی و 
حوادث دیگر افراد را به معبر عمومی مناسب 

راهنمایی کنند.
وی اضافه کــرد: جهت تمامی بازشــوهای 
درهای خروج باید به ســمت معابر خروجی 
باشــد و به هیچ عنوان به سمت داخل مسجد 
یا حسینیه نباشد و از طرفی از آذین بندی و یا 
مسدود کردن درهای خروجی مساجد و تکایا 

جدا خودداری شود.
امیرفضلــی افزود: موضــوع  مهم دیگر اینکه 
استقرار خاموش کننده های دستی و چرخدار 
در محیط مساجد، حسینیه ها و تکایا با توحه 
به وســعت آن در فاصله هر ۱۳ متر در محل 
هایی که کامال قابل رویت و دسترســی و در 

ارتفاع ۱.۲0 از کف باشد الزامی است.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در صورت 
حوادث احتمالی حجم زیاد جمعیت در زمان 
کوتاهی باید تخلیه شوند و از مکان حادثه دور 
شوند، در صورت امکان  باید درهای خروجی 
با عرض زیاد ایجاد شــود تا در هنگام تخلیه 

برای افراد امکان تخلیه ایمن فراهم باشد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری زنجان ادامه داد: در فضاهای دارای 
طبقات بیشتر از یک طبقه وجود پله اضطراری 
عالوه بر پله های اصلی الزامی است تا در مواقع 

حادثه تخلیه طبقات به راحتی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: ایجاد شــبکه آبرســانی آتش 
نشانی در مساجد و حسینیه ها بایسته است و 
باید به نحوی طراحی و نصب شود که امکان 
پوشــش دهی الزم را به کلیه نقاط را داشــته 
باشــد، ظرفیت مخازن آن بــا توجه به فاصله 
ایســتگاه آتش نشــانی محل تعیین و حداقل 
برای مدت زمان ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شود.

این مســوول ادامه داد: نصب سیســتم اعالم 
حریق اتوماتیک در مساجد و حسینیه هایی که 
به صورت دایمی اســت الزامی بوده و تمامی 
تکایا و مســاجد نگهبان )صبح و شب( داشته 
باشند که بهتر اســت افراد مطمئن و آموزش 

دیده ای انتخاب شوند.
امیرفضلی افــزود: به محض پایان برنامه ها و 
تخلیه افراد از محل تکایا و مساجد، نگهبانان 
ضمن بازدید از داخل و جوانب بیرونی محل، 
بــرق و گاز را از تابلو و شــیر اصلی قطع و 
در طــول نگهبانی تمامی ورود و خروج ها را 

کنترل و ثبت کنند.
وی یــادآوری کرد: در صــورت بروز آتش 
سوزی سفارش می شود، با حفظ خونسردی 
بالفاصله آتش نشــانی را از طریق تلفن ۱۲۵ 
مطلع و اقدام به کنترل آتش سوزی با استفاده 

از وسایل آتش نشانی موجود کنند.
این مســوول با اشــاره به اینکه در ایســتگاه  
های صلواتی ســماورها باید بر روی سکوی 
مستحکم قرار داده شوند گفت: در اتصال این 
وسیله توسط شیلنگ به سیلندر گاز مایع موارد 
ایمنی باید در نظر گرفته شــود و در صورت 
امکان یک رشته شیلنگ آب )متصل به نزدیک 
ترین شیر آب( در محل ایستگاه  ها مهیا باشد.

وی اظهار داشت: از روشن کردن آتش در داخل 
تکایا و ایستگاه  ها به منظور دود کردن اسپند و 
عالوه بــر آن از ریختن ضایعات در مجاورت 

چادر تکایا و ایستگاهها خودداری شود.
بــه گفته امیــر فضلی، نصب تابلــو و عالیم 
هشدار دهنده در شب الزامی است و موضوع 
مهم دیگر اینکه  تهیه چند دســتگاه خاموش 
کننده پودر و CO۲ مهم بوده که افراد مسوول 

طرز کار با آنها را فرا گیرند.
 هم اکنــون ۱0۶ آتش نشــان در ۶ ایســتگاه 
آتش نشانی در سطح شهر زنجان فعال هستند که 
با برنامه ریزی انجام گرفته تالش می شود با توجه 

به نیاز شهر این تعداد افزایش یابد.

خبـر

85 درصد هزینه های 
درمان IVF توسط دولت 

تامین می شود
 فوق تخصــص نازایــی و IVF گفت:
80 درصد داروهای IVF، تحت پوشش بیمه ای 

قرار دارند.
فرناز محمدیان در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
با مشکالت بیماران نابارور و نیازمند به درمان 
IVF،  اظهــار کرد: یکی از مشــکالت بیماران 
نیازمند به IVF در گذشته این بود که این بخش 
فقط در کالن شــهرها و شــهر تهران مستقر و 
 IVF بیماران مجبور بودند به مراکز خصوصی
مراجعه  کنند. این بیماران عالوه بر هزینه های 
بــاالی این مراکز، با هزینه هــای رفت و آمد و 
اسکان با مشــکالت بسیاری مواجه بودند و به 
خاطر هزینه های باالی رفت و آمد و خصوصی 
بودن مراکــز IVF تاکنون  موفــق به دریافت 
درمان نشــده بودند سبب شــده با بیمارانی با 

ناباروری های ۱۵، ۲0، ۱8 ساله مواجه شویم.
وی افــزود: از ســال ۱۳۹0 راه انــدازی مرکز 
IVF شروع  شــد. راه اندازی این مرکز به دلیل 
دستگاه های گران قیمتی که دارد با مشکالتی در 
راه اندازی مواجه شده ایم، ولی خوشبختانه مرکز 
IVF از سا ل ۱۳۹4 گام به گام راه اندازی شد. در 
اردیبهشت ماه سال ۹4 مرکز IVF استان  زنجان 
موفق به انجام ۱۲ پروســه IVF شد  که در این 
مرحله حدود ۵0 درصد موفقیت داشته ایم که به 

تدریج این آمار رو به افزایش است.
فوق تخصص نازایی و IVF ادامه  داد: از ســال 
 IVF ۹4 تا پایان تیرماه امسال حدود ۶۷۹ سیکل
در مرکز IVF انجام شــده است که موفقیت آن 
حدود ۳4.4 درصد بوده که نرم اســتاندارد این 

عمل بین ۳0 تا حداکثر ۳۵ درصد است.
IVF روندی  اســت که داروهــا و تجهیزات 
درمانی بسیار گران قیمتی دارد که به همین دلیل 
نیازمند بررســی و نظارت دقیق اســت. روند 
درمانی IVF طوالنی مدت است؛ به  طور مثال 
برای هر فرد حدود یک ماه و نیم طول می کشد.
محمدیان تصریح کرد: در استان زنجان ۱۱۶ تولد 
داشــته ایم که از این تعداد تولد، ۱40 نوزاد زنده 
متولد شده اســت که ۲۳ نفر آن ها بارداری های  
۲ یــا ۳ قلو بوده اند. در حدود 4۱ مورد در دوره 
بارداری به سر می برند. خوشبختانه در راستای 
افزایــش جمعیت بــا همکاری  های دانشــگاه 
علوم پزشکی اســتان و نهاد رهبری، 8۵ درصد 
هزینه هــای IVF را  دولــت تقبل می کند و ۱۵ 
درصد مابقی به عهده خود بیمار است. اکنون 80 
درصد داروهای IVF تحت  پوشش بیمه بوده، 
در نتیجه بیماران با هزینه کم به باروری می رسند..

مدیریت شهری ابهر 
در تقویت زیرساخت ها 

موفق بوده است
 رییس شورای اسالمی شهر ابهر گفت: 
شورای اسالمی و شهرداری با پشتوانه ای قوی 
از اعتماد مردم در تقویت زیرساخت های شهری 

ابهر موفق عمل کرده اند.
 نجیب حسینی افزود: به کمک مردم و حمایت 
مسئوالن، شورای اسالمی و شهرداری علیرغم 
کاهش شدید درآمدها توانسته خدمات مناسبی 
در زمینه تقویت زیرساخت ها به شهروندان ارائه 
کند، هر چند این اقدامات را در خور و شأن این 

مردم بزرگ نمی دانیم.
وی با تاکید بر اعتماد مردم به عنوان پشــتوانه 
اساسی برای شورای اسالمی شهر، اظهار داشت: 
پارک بزرگ شناط در زمینی به مساحت ۷ هزار 
متــر مربع و با یک میلیارد و ۷00 میلیون تومان 
اعتبار از محل اعتبارات بازآفرینی شهری که از 
خواسته ها و نیازهای مـــردم شناط بود که به 
منظور قدردانــی از مردم این منطقه کلنگ زنی 
شد. رییس شورای اسالمی شهر ابهر خاطرنشان 
کرد: باید کارهای عمرانی ضمیمه فرهنگی نیز 
داشته باشد و کارهای عمرانی و اقتصادی در ذیل 

اقدامات فرهنگی قرار گیرد.
این مســوول یادآور شد: ساخت جاده سالمت 
در بلــوار انقالب و بلوار آیت الــه خامنه ای، 
ساخت نخستین زمین چمن مصنوعی فوتبال در 
شریف آباد، کلنگ زنی مجتمع فرهنگی، تجاری، 
خدماتی در جنب فروشــگاه رفاه، کلنگ زنی 
فاز دوم بــاز طراحی پارک پردیس، کلنگ زنی 
مجهزترین کتابخانه استان در میدان زید الکبیر، 
ساخت فرهنگسرا و کتابخانه حسین آباد، تنها 
نمونه های کوچکی از اقدامات شــهرداری در 

زمان شورای پنجم بوده است.
 وی تاکید کرد: اقدامــات خوبی هم در زمینه 
فرهنگی همانند مشارکت در برگزاری یادواره 
های شهدای مدافع حرم، یادواره چهارصد شهید 
منطقه، برگزاری آیین شب های آسمانی در پارک 
پردیس، مشارکت در برگزاری یادواره شهدای 
نیروی انتظامی جشــن هــای فرهنگی، برنامه 
شب های فرهنگی ابهر، برنامه جشن امام حسن 
مجتبی در پارک پردیس صورت پذیرفته است.  
نجیب حسینی در پایان با اشاره به آغاز ماه محرم 
و سوگواری ساالر شهیدان، گفت: شهدای کربال 
جان خود را فدا کردند تا اســرار عشق را برمال 
کنند تا راه جوانمردی و آزادگی امتداد داشــته 
باشد و ما هم امیدواریم با الهام از منش و روش 
این بزرگوار در مسیر خدمت به مردم و نوسعه و 

آبادانی شهرمان گام های موثری برداریم.

خبـر

 ۲۲0 معلول از روستاهای خرم دره 
تحت پوشش بهزیستی قراردارند که الزمه 
بازگردان ایــن افراد به جریــان زندگی، 
مناسب سازی محیط و توانمندسازی آنان 

است.
تاکنون نشســت های بســیاری در حوزه 
مناسب ســازی معابر و اماکن عمومی در 
شهرستان خرم دره برگزار شده است ولی 
با توجه به اهمیت موضــوع این امر باید 
به قدری یادآوری شود تا مشکل مناسب 
سازی به صورت ریشــه ای حل شود و 
هر شــخصی در هر جایــگاه خدمتی در 
جامعه به این موضوع مهم توجه داشــته 
باشد تا معلوالن بتوانند بدون خطر و مانع 
به تنهایی و با عزت نفس در جامعه تردد 

کنند.
به طور نمونه شاید یک مغازه دار شریف 
که به دلیل کمبود جا در مغازه خود، بخشی 

از لوازم مغازه را در پیاده رو و محل عبور و مرور 
افــراد قرار می دهد نمی داند عاملی در سســت 
کردن اراده معلــول در خروج از منزل ایجاد می 
کنــد درحالی که اگر این فرد از نتیجه عمل خود 
آگاه باشد از این کار خودداری می کند، بنابراین به 
نوعی باید به اصالح محیط و تدارک وسایل حمل 
و نقل اقدام شود به طوری که یک فرد معلول قادر 
باشــد آزادانه، مســتقل و بدون خطر در اماکن و 

معابر عمومی رفت و آمد کند.
نکته مهمی که در این میان نباید از آن غافل شــد 
این است که مناسب ســازی تنها برای معلوالن 
و جانبازان نیست و سالمندان، کودکان و مادران 
باردار نیــز از منافع مناســب ســازی بهره مند 

می شوند.
دســتگاه هایی که مشــمول برنامه مناسب سازی 
هستند شامل کلیه وزارتخانه ها، نهادهای عمومی 
و موسسات و ســازمان های دولتی هستند که به 
نحوی بودجه آنها از طریق دولت تامین می شود.

با توجه به اینکه موضوع مناسب سازی تا ده سال 
پیش در کشــور ما امر غریبی بوده با این حال در 
همین چند سال اخیر اقدامات خوبی در راستای 
مناسب ســازی در شهرســتان خرم دره صورت 

گرفته اســت به طوری که می توان گفت درصد 
باالیی از خیابان های  شهرستان مناسب سازی شده 

است.
به گزارش ایرنا، رییس اداره بهزیســتی شهرستان 
خرم دره در نشست مناسب سازی و بهسازی معابر 
و اماکن عمومی این شهرستان ابراز کرد: مناسب 
ســازی معابر الفبا و الزمه حضــور معلوالن در 
جامعه اســت و نخستین امکانی که برای عزیزان 
معلول مــی توان فراهم کرد زمینه ســازی برای 

حضور این افراد در جامعه است.
علــی نجاتی تاکید کــرد: فرهنــگ عمومی در 
زمینه مناسب سازی بســیار مهم است و باید به 
خاطربســپاریم که از مزایای مناسب سازی تنها 

معلوالن جامعه بهره مند نمی شوند.
وی با اشــاره به اقدامات مهمی که در این راستا 
برای سومین سال متوالی توسط دبیرخانه اجرایی 
برگزار شده، یادآور شد: یکی از قسمت های مهم 
در جشنواره شهید رجایی که امتیاز باالیی نیز دارد 

اهمیت دادن دستگاه ها به مناسب سازی است.
رییس اداره بهزیستی شهرستان خرمدره با تقدیر 
از دســتگاه هایی که به این مقوله اهمیت داده اند، 
خاطرنشان کرد: در مناسب سازی معابر و اجرای 

ســطح شیب دار باید به زاویه سطح که برای قابل 
استفاده بودن کمتر از ۱۵درجه باشد، توجه شود.

وی ابراز کرد: تا به امــروز ۲80 میلیون ریال در 
زمینه مناسب سازی در شهرستان خرم دره اعتبار 
هزینه شــده و امید اســت در نیمه دوم سال این 

اعتبارات افزایش یابد.
این مسوول تاکید کرد: عمده مسایل و مشکالت 
بر ســر راه مناسب سازی بودجه و زمان بر بودن 
آن است که البته امسال با توجه به ارزیابی اداره ها 
در سال جاری به خوبی از این مهم استقبال کرده 
اند با این وجود مشــکالتی مانند بودجه ناکافی، 
فضای ناکافی و نامناسب اداره و در برخی مواقع 
نیز استیجاری بودن ساختمان اداره از موانع مهم 

مناسب سازی بوده است.
وی با تاکید بر مشــارکت خیــران در کمک به 
معلوالن در روستاها، بیان کرد: خوشبختانه امروز 
در کل کشــور معلوالن روســتایی به طور صد 
درصد شناسایی شده اند و در روستاهای شهرستان 
خــرم دره ۲۲0 معلول از خدمات توانبخشــی و 

اشتغال بهره مند هستند.
نجاتی در زمینه توانبخشــی مبتنی بر جامعه نیز 
افزود: این مقوله جدا از مناســب ســازی نیست 

و دهیاران در ایــن زمینه که تمرکز اصلی 
آن بر معلوالن ساکن روستاها است توجه 
داشته باشند، همچنین بهزیستی تالش دارد 
خدماتی که به معلوالن شــهری ارایه می 
دهد در روســتاها نیز این خدمات جریان 

داشته باشد.
فرماندار شهرســتان خــرم دره نیز در این 
نشست یادآور شد: خوشبختانه دستگاه های 
خدمات رسان شهرستان اقدامات خوبی در 
راستای مناسب ســازی آغاز کرده اند، به 
ویژه شــهرداری خرم دره که از زمان آغاز 
به کار حــدود ۳ کیلومتر خط بریل ایجاد 
کرده و ۱۲ مشــکل اساســی در معابر و 
اماکن عمومی را حل و فصل کرده اســت 
به طوری که شهر خرمدره در این زمینه به 

اندازه ۱0 سال پیش افتاده است.
حجــت محمــدی تصریح کــرد: تمامی 
جدیداالحــداث  اداری  ســاختمان های 
شهرستان موارد مناسب سازی را رعایت کرده اند 
و در زمینه مناسب سازی ساختمان های قدیمی تر 

متاسفانه این امکان وجود ندارد.
وی تاکید کرد: از اقدامات بســیار موثر شهرداری 
خرم دره ایجاد رمپی در مقابل پمپ بنزین بوده که 
تا ۳۶ درصد از تصادفات این قســمت را کاهش 

داده است.
این مسوول ابراز کرد: اهمال و کوتاهی دستگاه ها 
در مناسب ســازی قابل چشم پوشی نیست و اگر 
دستگاه های مشکلی در این باره دارد باید گزارش 

دهد.
فرماندار خرم دره خاطرنشــان کــرد: هرچند در 
این زمینه دســتیابی به ایده آل ها بســیار دشوار 
اســت با این حــال تا حدی که در تــوان داریم 
برای روســفیدی در مقابل این قشر عزیز از هیچ 

کوششی فروگذار نخواهم کرد.
گفتنی است؛ بیان مشــکالت و چالش هایی که 
جامعه معلوالن و جانبازان در جامعه با آن مواجه 
هستند از دیگر موارد مطرح شده در این نشست 
بود تا مســئوالن ادارات از دریچه نگاه این افراد 
موضوع مناسب سازی را مورد بررسی قرار داده و 

در اقدامات آتی مدنظر قرار دهند.

مناسب سازی محیط، ضامن حضور معلوالن در جامعه

به سود شماست

تبلیغات  در زنگان امروز 
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 ای خون اصلیت هب شتک اه ز غدریان
ی دلیران افشانده شرف اه هب بلندا

گاه جـاری شده از کرب و بال آمــده  آن
آمیخته با خون سیـاووش رد اریان

تو اختر سرخی هک هب انگیزه تکثیر
رتکید رب آهنیی خورشید ضمیران

خرگاه تو می سوخت رد اندیشه اترخی
ره بار هک آتش زده شد بیشه شیران

و آن روز هک با بیرقی از یک تن بی سر
ات شام شدی اقفله ساالر اسیران

حد تو راث نیست، زعای تو حماهس است
امروز با حسین منزویای کاسته شأن تو از این معرهک گیران... منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 برای شناساندن بیش از پیش سلطانیه در 
ســطح فراملی رایزنی های الزم با اهالی فرهنگ 
و گردشــگری انجام یافته تا در صورت امکان 
تورهــای گردشــگری از محــل پایتخت برای 
بازدیــد از آثار تاریخی ســلطانیه به مقصد این 

شهرستان سلطانیه تردد کنند.
فرماندار سلطانیه در نشست با رییس و معاونان 
دانشگاه آزاد اســالمی زنجان با اعالم این خبر، 
گفت: ســلطانیه برند گردشگری استان و منطقه 
اســت که با دارا بودن بزرگتریــن گنبد آجری 
جهان و ســایر ابنیه تاریخی شاخص، به عنوان 
پایگاه گردشــگری اســتان زنجان محســوب 

می شود.
فرماندار ســلطانیه، با اشــاره به اینکه شهرستان 
سلطانیه به لحاظ موقعیت ترانزیتی، جغرافیایی 
و اقلیمی جزو مناطق شــاخص در سطح استان 
و منطقه به شــمار می آید، افزود: در راســتای 
ایجاد زیرســاخت های آمــوزش عالی باید از 
تمامی ظرفیت های ممکن بهره گیری  شــود و 
این شهرستان فرصت بسیار استثنائی برای ایجاد 
برندهای هنری و معماری اعم از دانشکده هنر 
و معماری و یا مدرسه های مهارتی است، چراکه 
این دیار تاریخی با داشتن میراث های جهانی و 
معماری های اصیل اسالمی، شهره خاص و عام 

بوده و می تواند برای هر طرحی پیشبرنده باشد.
این مسئول ادامه داد: در راستای ایجاد زیرساخت 
های آمــوزش عالی در شهرســتان از ظرفیت 
تمامی دســتگاهها و دوایر دولتی بهره برده و در 
اختیار متولیان ایجاد دانشگاه و دانشکده علمی 

قرار خواهیم نهاد.
وی اظهار داشــت: ایجاد دانشــکده معماری و 
هنر و گردشــگری از جمله خواسته های دیرینه 
مردمان نجیب ســلطانیه به شــمار مــی رود که 
راه اندازی مراکز آموزش عالی در شهرســتان در 
شناســاندن بیشتر ســلطانیه در مجامع علمی و 

فرهنگی کشور یاریگر باشد.
فرمانــدار ســلطانیه گفت: یکــی از مهم ترین 
رویکردهای مدیریتی شهرســتان در طول بیش 
از یک ســال اخیر مبتنی بر جذب سرمایه گذار 
و حمایــت همه جانبه از توان بخش خصوصی 

بوده است.
وی از جذب سرمایه گذار برای ساخت مجتمع 
خدماتی-رفاهی در مسیر گردشگری سلطانیه-
خدابنده با حجم ســرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ 
میلیارد ریال خبر داد و گفت: این طرح در شرف 
اخذ پروانه ساخت و آغاز رسمی مراحل اجرای 

پروژه است.
فرماندار سلطانیه از رییس دانشگاه آزاد اسالمی 

زنجان خواســت تا حصول نتیجه، فرآیند ایجاد 
دانشــکده معماری و هنر و نیز دانشگاه سما در  

این شهرستان را پیگیری کند.

شهرســتان ســلطانیه با ۲ بخش و ۳۰ هزار نفر 
جمعیت در ۴۰ کیلومتری از مرکز استان زنجان 

قرار دارد.

 رییس هیات امنای تکیه حسینی اعظم شهر 
ارمغانخانه گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه محرم، 
آیین سنتی تعزیه خوانی با حضور مردم از سراسر 
کشور از نخســتین روز این ماه به مدت ۱۳ روز 
و همه روزه از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در تکیه حسینی 

اعظم این شهر برگزار می شود.
ســیروس رســتمی در جمع خبرنگاران افزود: 
تعزیه خوانی روز عاشورا از ساعت ۹ تا ۱۵ اجرا 

خواهد شد.
وی با اشــاره به حضور بیــش از ۱۵۰ هزار نفر 

در روزهای محرم ســال گذشته از سراسر کشور 
در این تکیه، اظهار داشــت: امسال نیز پیش بینی 
می شود بیش از ۱۵۰ هزار عزادار حسینی از نقاط 

مختلف کشور در این مراسم شرکت کنند.
رستمی به حضور بیش از ۲۵ هزار عزادار حسینی 
در روز عاشــورای سال گذشته در تکیه حسینی 
اعظم ارمغانخانه اشاره کرد و ادامه داد: اقدامات و 
تدارکات الزم برای پذیرایی و استقبال از میهمانان 
و عالقه مندان به تماشای تعزیه خوانی ارمغانخانه 
از سوی مردم و اهالی این شهر انجام شده و آماده 

میزبانی از زایران حسینی هستند.
رییس هیات امنای تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه 
گفت: مردمی بودن، مهم ترین ویژگی تعزیه خوانی 

در این شهر است.
وی خاطرنشــان کرد: در راستای افزایش کیفیت 
خدمت رســانی به عزاداران حسینی و برگزاری 
هرچه باشکوه تر مراسم، تعداد خادمان افتخاری 
این تکیه در ماه محرم نسبت به سال های گذشته 

افزایش یافته است.
رستمی افزود: آیین طشت گذاری و اعالن عزای 

حسینی نیز قبل از آغاز ماه محرم و در روز آدینه 
اول شهریور در این تکیه برگزار شد.

وی ادامه داد: مراســم طشت گذاری با سخنرانی 
حجت االسالم حاج یونس ترابی و مداحی حاج 
نادر جوادی از شهرستان اردبیل به شکل گسترده 
و با استقبال کم نظیر عاشقان اباعبداله الحسین)ع( 

برگزار شد.
شــهر ارمغانخانه، مرکز بخش قره پشتلو از توابع 
شهرستان زنجان بوده و در ۳۵ کیلومتری شمال 

غربی زنجان واقع شده است.

خبر

رییس ستاد عتبات عالیات استان زنجان:
ثبت نام 18 موکب زنجانی 

برای خدمات رسانی 
به زایران اربعین

 رییس ستاد عتبات عالیات استان زنجان 
گفت: تا کنــون ۱8 موکب از اســتان زنجان 
برای خدمات رسانی به زائران اربعین ثبت نام 

کرده اند.
ذبیح اله بابایی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشــت: هیچ مانعی برای ثبت نام 
در ســامانه راه اندازی موکب در کشور عراق 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه درخواست کنندگان می توانند 
با مراجعه به ســامانه نســبت به ثبت نام خود 
اقدام کنند، خاطرنشان کرد: استقبال مطلوبی از 
راه انــدازی موکب در عراق برای آیین اربعین 

وجود دارد.
این مسوول با اشاره به ثبت نام ۱8 موکب برای 
خدمات رسانی در اربعین، بیان داشت: احتمال 

افزایش این تعداد وجود دارد.
رییس ستاد عتبات عالیات استان زنجان با بیان 
اینکه در مســیرهای تعیین شده توسط کشور 
عراق، موکب ها راه اندازی می شود، ادامه داد: 
بیشــترین خدمات زنجانی ها در شهر نجف 

ارایه می شود.
بابایی با اشاره به حضور موکب های زنجان در 
مسیر نجف به کربال و بخشی از کربال، گفت: 
همچون سال های گذشته موکب زنجانی ها در 

سامرا نیز راه اندازی می شود.
وی از برگــزاری نشســت های توجیهــی و 
ســاماندهی موکــب های اربعیــن در زنجان 
خبرداد و گفت: خوشــبختانه برای راه اندازی 

موکب دغدغه ای نداریم.
این مسوول با اشــاره به استقبال مردم زنجان 
از راه اندازی موکب ها، تصریح کرد: هر ساله 
کمــک های مردمی جمــع آوری و در اختیار 
موکب ها برای ارایه خدمات به زائران اربعین 

قرار می گیرد.
رییس ستاد عتبات عالیات استان زنجان با بیان 
اینکه پیش بینی می شــود امســال با توجه به 
رایگان شدن سفر اربعین استقبال بیشتر شود، 
افــزود: با افزایش زائران خدمات رســانی نیز 

افزایش می یابد.
بایایــی زیارت اربعین را مهــم ارزیابی کرد و 
گفت: بایسته است مردم با معرفت کامل به با 

برنامه در این مراسم شرکت کنند.
وی بــا بیان اینکه برنامه های اربعین هر ســاله 
آسیب شناســی می شود، افزود: تالش می شود 
اشکاالت و ایرادات سال های گذشته رفع شود.

ثبت ترکیب بند 
محتشم کاشانی در فهرست 

میراث ناملموس کشور
 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری کاشان، از ثبت ترکیب بند موالنا 
محتشم کاشــانی در فهرست میراث ناملموس 

کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایســنا، مهران سرمدیان در 
آیین رونمایی از لوح ثبت ترکیب بند محتشــم 
کاشانی، اظهار کرد: شعر محتشم، از معدود آثاری 
اســت که در طول تاریخ باعث توسعه فرهنگ 
و هنر عاشــورایی شــد و اســتفاده از آن برای 
بزرگداشــت حماســه کربال در داخل و خارج 
کشور، واجد شرایط ثبت در فهرست معنوی بود.
وی افزود: در اجرای ماده ۱۲ کنوانســیون بین 
المللی حفــظ میراث فرهنگی ناملموس بر پایه 
ماده سوم اساسنامه میراث فرهنگی کشور مصوب 
سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسالمی، ترکیب بند 
محتشم کاشانی به عنوان گنجینه میراث شفاهی 
با گســتره و موضوع فرهنگی ناملموس استان 
اصفهان به شمار ۱۷۵۱ تاریخ دهم دیماه ۱۳۹۷ 

در فهرست میراث ناملموس ثبت شد.
رییــس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کاشان، تصریح کرد: تاکنون ۲8 اثر از 
شهرستان کاشان در فهرست میراث ناملموس به 
ثبت رسیده است که هفت مورد آیین ششم امام 
حسین در نیاسر و برزک، آیین تشرف به مسلک 
ســقایی، نخل گردانی کاشان و روستای علوی، 

شش گوشه کاشان،
پخت گوشــت لوبیا کاشــان و پخت سمنوی 
مشــکات، مربوط به آیین های محرم در مناطق 

مختلف این شهرستان است.
سرمدیان گفت: باید میراث معنوی شهرستان را 
شناسایی کنیم به مردم معرفی کنیم و آنها را ثبت 
کنیم. میراث فرهنگی شناسنامه هر منطقه است 

و اهمیت موضوع را به دیگران منتقل می کند.
همچنین یک پژوهشگر دینی گفت: محتشم بر 
قله رفیع شعر دوره صفوی ایستاده است و بعد از 
رسمیت یافتن مذهب شیعه، در مقام ملک الشعرا 

قرار گرفت.
این پژوهشــگر دینی تاکید کرد: بیش از یکصد 
شاعر این ترکیب بند را تضمین کردند یا جواب 
دادند، اما کسی شعر آنها را بلد نیست و جایگاه 

محتشم را پیدا نکردند.

شمـال 
تنها به قصد ساحل خزر!

 عضو هیات علمی گــروه جهانگردی 
دانشگاه مازندران گفت: معرفی نشدن درست 
مقاصد گردشــگری در مازندران باعث شده تا 
مهمترین جاذبه های ما مانند سایت موزه ارزشی 
نداشته و گردشگر به درستی نمی داند مقصد و 

دلیل مسافرتش به مازندران چیست.
محمدحسن زال در گفت وگو با خبرنگار ایسنا 
با گالیه از نادرست بودن مدیریت گردشگری 
در استان اظهار کرد: به طور مثال ترافیک سنگین 
شهر ساحلی بابلسر همچنان برقرار بوده که نشان 
از عدم مدیریت گردشگری، افزایش رفت و آمد 
و سرازیز شدن گردشگران فقط به یک مقصد آن 

هم ساحل است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت درست گردشگری 
در مازندران به دلیل اینکه آورده مالی و فرهنگی 
دارد، در واقع رضایت را به همراه دارد، تصریح 
کرد: گردشگری در مازندران بیشتر شده اما برای 
جامعه محلی یا ساکن راهگشایی نشده است که 
از حضور گردشگر لذت ببرد و اوضاع اقتصادی 

را تغییر دهد.
عضو هیات علمی گروه جهانگردی دانشــگاه 
مازنــدران با تاکید بر اینکه به طورکلی در دنیا، 
ایران درست معرفی نشده است، گفت: سازمان 
میراث فرهنگی نتوانسته این رسالت را به خوبی 
انجــام دهد؛ یکی از پر جاذبه ترین کشــورها 
هستیم که معرفی نشده است در صورتی که اگر 
۱۰ جاذبه طبیعی دنیا را با ایران مقایســه کنیم، 
مشاهده می کنیم که جاذبه های طبیعی کشور ما 

بسیار جذاب تر است.
زال با بیان اینکه شوربختانه مردم دنیا گاها ایران 
را از لحاظ جاذبه های طبیعی نمی شناســند، 
خاطرنشــان کرد: اگر در مازندران گردشگری 
متنوع اش به درســتی اطالع رسانی شود ما این 
همه گردشگر فقط در سواحل را نخواهیم داشت 
بلکه تنوع باعث می شــود درجاذبه های دیگر 

مازندران گردشگر داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین ســایت 
هــای میراث جهانی را در عباس آباد بهشــهر 
داریم، افزود: معرفی نشــدن درســت مقاصد 
گردشگری در مازندران باعث شده تا مهمترین 
جاذبه های ما مانند سایت موزه ارزشی نداشته 
و گردشگر به درســتی نمی داند مقصد و دلیل 

مسافرتش به مازندران چیست.
عضو هیات علمی گروه جهانگردی دانشــگاه 
مازندران با اشاره به اینکه ما دو عامل رانشی و 
کششی در گردشگری داریم، یادآور شد: عامل 
رانشــی، عاملی است که ما را از مبدا به مقصد 
براند و عامل کششــی عاملی است که مقاصد 
گردشــگری در یک مکان ما را به سمت خود 
می کشــاند؛ عامل رانشی خســتگی از آلودگی 
هواست و عامل کششی سواحل است که نشان 
می دهد که مقاصد دیگر را به درســتی معرفی 

نکردیم.
زال در ادامه بیان کرد: گوهر تپه یکی از بزرگترین 
سایت های شمال کشور است که با سایت های 
خارج از کشــور به لحــاظ فرهنگی در ارتباط 
است. یک مساله تمام عیار برای استان محسوب 
می شود اما شوربختانه گردشگر زیادی ندارد و 

واقعا جای تاسف است.
وی با بیان اینکه مــا چیزی به نام تولید محتوا 
در تمامی بخش های فرهنگی داریم، گفت: باید 
محتوای تاریخی و فرهنگی که به فرهنگ ما ربط 
دارد، تولید و دیده شود، در واقع محتوا باید چند 
جاذبه ای و قابل دسترســی و نزدیک باشد که 
مازندران این قابلیت را دارد اما شوربختانه از آن 

استفاده نمی شود.
 عضو هیات علمی گروه جهانگردی دانشــگاه 
مازندران ادامه داد: گردشگرانی که وارد مازندران 
می شــوند تک ذائقه ای باقی ماندند که آن هم 
دریا با خطرات جانی و خطرات فرهنگی بوده 

که نیازمند مدیریت صحیح است.
زال با اشــاره بــه اینکه در مازنــدران مقصد 
گردشــگری مهمی همچون سایت موزه گوهر 
تپه بهشهر را داریم اما سایت موزه لزوما در هر 
محوطه ای ایجاد نمی شــود، اظهار کرد: از نظر 
وسعت و میزان آثاری که نامنقول اند و باید در 
مکان ثبت شوند بسیار حائز اهمیت است که در 
واقع این آثار باید وجود داشته باشد تا با چندین 

جاذبه تاریخی فرهنگی مواجه شویم.
وی خاطرنشــان کرد: معرفی تمامی جاذبه ها 
زنجیر وار به هم متصل است و اگر در این زمینه 
کار نکنیم نمی توانیم گردشــگر را جذب کنیم 
و قطعا اطالع رسانی درست باعث می شود تا 
ورود گردشگر با مدیریت صحیح اقتصاد کشور 

را متحول کند.

خبر

برای شناساندن بیش از پیش سلطانیه در سطح فراملی

تورهای گردشگری به سلطانیه می روند

تعزیه خوانی به مدت 1۳ روز در ارمغانخانه برگزار می شود

 گالبر؛ این روستای تاریخی زیبا که در ۵۲ 
کیلومتری جنوب زنجان واقع شــده است، یکی 
از زیبایی های بکری اســت که تاکنون آن طور که 
باید شناخته نشده است، این زیبای تنها طی همه 
فصول سال، چه برگ ریزان آبا ن ماه و چه زمانی که 
بهشت مهمان اردیبهشت می شود و علفزارها غرق 
در رقص بهاری، پذیرای مهمانانی اســت که در 
پی سکوت و سرگشتگی های تاریخ قدم در مسیر 

استان زنجان گذاشته اند.
به گزارش ایسنا، سد گالبر ظرفیت بسیار باالیی 
در بحث گردشــگری دارد، بــر روی رودخانه 
ســجاس در شهرســتان ایجرود واقع شده است 
و از نظر کشــاورزی و اقتصادی اهمیت زیادی 
برای این منطقه دارد؛ در واقع زیبایی ها و سکوت 
شــوق انگیز منطقه معطوف به این سد به حدی 
اســت که خود به تنهایی و فــارغ از زیبایی های 
شگفت انگیز روستا، می تواند دستاویز خوبی برای 
رونق صنعت گردشگری و حتی جذب توریست 

باشد.
سد گالبر می تواند در همه فصول، بسیار زیبا جلوه 
کند. علی الخصوص برای ساکنان شهرهای بزرگ 
و شــلوغ، گذران اوقات در چنین فضایی رنگ 
و بویی دیگر دارد و بســیار لطیف و خیال انگیز 
می نماید ولی بر هیچ کس پوشــیده نیســت که 
فراهم آوری چنین چیزی، فقط با سرمایه گذاری 

و ایجاد طرح های بهینه محقق می شود.
تاکنون متقاضی برای سرمایه گذاری سد گالبر 

اعالم آمادگی نکرده است
مدیرعامــل شــرکت آب  منطقــه ای زنجان در 
این رابطه در گفت وگو با ایســنا، اظهار می کند: 
گردشــگری در ســد گالبر و مناطق مجاور آن 
ظرفیت بالقوه ای برای رونق صنعت های غیرنفتی 
به شمار می آید. از همین رو، شرکت آب  منطقه ای 
زنجان در چند مرحله نســبت به انتشار فراخوان 
جذب ســرمایه گذار برای طرح گردشگری سد 
گالبر اقدام کرده ولی تاکنون هیچ متقاضی  جهت 

سرمایه گذاری اعالم آمادگی نکرده است.
یوســف رضاپور به اخــذ تاییدیــه از اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
زنجان و نیز ارایه تضامین الزم توسط سرمایه گذار 
طرح گردشــگری تاکید کــرده و ادامه می دهد: 
طرح های ســرمایه گذاری بایــد جذابیت الزم را 

برای سرمایه گذار داشته باشد تا بتواند قدم مطمئنی 
بردارد. طرح جذب ســرمایه گذار در سد گالبر 
نیز در ســه فاز آماده شده و برای افق بلندمدت، 
بارها در چارچوب مزایده برگزار شده ولی هیچ 
سرمایه گذاری به صورت جدی وارد بحث نشده  

است.
وی تصریــح می کند: این شــرکت بــا رایزنی 
با اســتان های شــمال و شــمال غرب کشور که 
سرمایه  گذاری های خوبی در آن ها صورت گرفته، 
تصمیم به استفاده از شیوه های جدید کرده است. 
از همین رو، به زودی اقدامات عملی در این حوزه 
اجرایی و گزارش پیشبرد اهداف ارائه خواهد شد.

گالبر؛ روستایی به وسعت تاریخ
روستای پلکانی گالبر با ۴۰ پله ساسانی، جزیره ای 
در وسط سد، منظره چشم نواز سد، مسجد قدیمی 
که احتمال دارد بارگاه باشــد، صخره معروف به 
قرخ ایاق )هزارپا( و دیگــر پدیده های بکری که 

در ســخن نمی گنجد، می تواند یــک امتیاز مهم 
برای توسعه صنعت توریسم به حساب آید. البته 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان معتقد است که ظرفیت این سد و 
روستای مشــرف به آن تاکنون بذل توجه نبوده 
اســت و باید تحت برنامه ریزی های مدون قرار 
بگیرد؛ چراکه توجه به صنعت گردشگری باعث 
توسعه اقتصاد شده و اشــتغال پایدار را به دنبال 

دارد.
فرنشین میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان اذعان کرده اســت که »خبرهای 
نویدبخش برای احیای روستای گردشگری گالبر 
در راه اســت و با همکاری شرکت آب  منطقه ای 
برای تبدیل تاسیســات پایین دســت سد گالبر 
با کاربری گردشــگری و احیای قلعه ساسانی و 

جزیره وسط سد به توافق رسیده ایم«.
یحیــی رحمتی در جایــی دیگــر می افزاید که 

»ســرمایه گذار پیشــین کــه اقدامــی در گالبر 
انجام نداده اســت، خلع ید شــده و برای جذب 
سرمایه گذار جدید اقدامات الزم صورت خواهد 

گرفت«.
امــکان اســکان روزانه 200 نفــر در منطقه 

گردشگری گالبر فراهم است
ظرفیت ماهیگیری در سد گالبر طوری است که 
حتی از استان گیالن برای ماهیگیری به این منطقه 
مراجعه می کنند. همچنین ۷۲ هکتار زمین تملک 
شده برای ایجاد سایت گردشگری در اطراف سد 

ایجاد شده است. 
این در حالی اســت که بر پایه آمار شرکت  آب 
 منطقه ای، فروردین ماه امسال ۶۶ میلیون مترمکعب 
آب نیز پشت ســد گالبر جمع آوری شده و در 
مجموع ۵۷ درصد از ظرفیت آن را شامل می شود، 
از همین رو، می توان گفت که ظرفیت بهره وری از 

سد چند برابر شده است.

| نادیده های دیدنی |

سد گالبر زنجـان؛ زیبای تنها!
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