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موسسه های خصوصی آموزش عالی و چالش های پیش رو- رویه 3

رییس مرکز بهداشت شهرستان زنجان:
۶۳ درصد جمعت 
شهرستان زنجان

 غربالگری فشار خون شدند

نایب رییس اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان زنجان:
کارگاه های چاقو سازی زنجان 

با حداقل ظرفیت 
کار می کنند

- رویه 2   - رویه 4  

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت..
معموال رســم بر این است که این غزل خواجه 
شیراز در رثای جوان از دست رفته ای بخوانند، 
چون پیدایش این غزل هم در فقدان عزیز جوان 
از دســت رفته ی خواجه می باشــد . وقتی بر 
حسب درخواست روزنامه وزین زنگان امروز 
خواســتم از سجایا و کماالت اســتادم ، پیرم، 
مرادم جنــاب دکتر هشــترودی بزرگ مطلبی 
بنویســم با همه توان ذهنیم، دیدم که فقط این 
غــزل حافظ وصف حالم می باشــد و فضای 
ســینه ام را پر ساخته اســت. مدت زمان بسیار 
زیادی در محضر اســتادم بــوده ام و ریزه خوار 
و جیره خــواری نموده ام ، همیشــه منت پذیر 
اویم، بیش از ۳۵ سال رفیق گرمابه و گلستانش 
بــوده ام، اما فقط این شــعر برایم مصداق یافته 

است که حافظ گفت: 
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت..

دریا نوشیدیم و تشــنه ایم، هنوز از سیرش به 
عالم معنا زمانی نگشــته کــه دلتنگیم. آیا فکر 
کرده اید که چگونه می شــود خلقی را تشــنه 
ســاخت ؟ هر که بیشتر دید تشنه تر شد، چرا؟ 
چه اعتیاد زیبایی داشت. راز و رمز این اعتیاد و 
استسقا چیست؟ اگر فرصتی بود و حوصله ای 

بازگو خواهم کرد.
شرح این هجران و این سوز جگر 

این زمان بگذار تا وقت دگر 
اجازه فرمایید وصف حال همه ی ما همین غزل 

خواجه ی راز باشد
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخالص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

***
کمترین شاگرد استاد هشترودی

صمد حنیفی

 مهدی سهرابی، کاپیتان زنجانی و باسابقه 
دوچرخه سواری ایران، قهرمان مسابقات استقامت 

جاده شد.
به گزارش ایسنا، مســابقه های دوچرخه سواری 
قهرمانی کشــور در بخش اســتقامت جاده، به 
میزبانی فوالدشــهر اصفهان برگزار شــد و ۸۵ 
ورزشــکار از ۲۸ استان در این مسابقات حضور 
پیدا کردند. این مسابقه ها به مسافت ۱۷۰ کیلومتر 
برگزار شد که در پایان، رکابزن باسابقه کشورمان 

صاحب عنوان نخست شد.
مهدی سهرابی کاپیتان تیم ملی جاده کشورمان از 
استان زنجان توانست با پیشی گرفتن از دیگر رقبا 
به مقام قهرمانی کشور در سال 9۸ دست پیدا کند 

و روی سکوی نخست قرار گیرد. 
سعید صفرزاده از اســتان آذربایجان شرقی دوم 
شد و امیر کالهدوز نیز از استان آذربایجان شرقی 

عنوان سومی این رقابت ها را از آن خود کرد.
ادامه مســابقه های دوچرخه ســواری جاده  در 
قهرمانی کشور، ۲۰ رکابزن دارای رنکینگ در ماده 
تایم تریل انفرادی به رقابت پرداختند که در پایان، 
سعید صفرزاده از استان آذربایجان شرقی به عنوان 

قهرمانی دست یافت.
مسابقه تایم تریل انفرادی به مسافت ۳۴ کیلومتر در 
جاده کمربندی فوالدشهر برگزار شد که در پایان 
سعید صفرزاده از استان آذربایجان شرقی با ثبت 
زمان ۳۸ دقیقه و ۴۵ ثانیه به مقام قهرمانی رسید. 
بهنام آرین از استان یزد با ثبت زمان ۳۸ دقیقه و 
۴۷ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه به مقام دوم دست یافت 
و محمد رجب لو از استان زنجان با ثبت زمان ۴۰ 
دقیقه و ۲ ثانیه و ۱6 صدم ثانیه مقام ســومی این 

دوره از مسابقه ها را از آن خود کرد.
بــا برگزاری این مســابقه ها، پرونده رقابت های 

قهرمانــی کشــور در بخش اســتقامت جاده و 
تایم تریــل انفرادی با قهرمانی مهدی ســهرابی 
در بخش اســتقامت و سعید صفرزاده در بخش 

تایم تریل در استان اصفهان بسته شد.

 استاد علم و اخالق با کوله باری از دانش 
و تجربه در میان ناباوری دوستان و آشنایان در 

خاک آرام گرفت.
به گزارش ایســنا، زندگی و مــرگ دو همزاد 
دیرینه اند که از ازل تاکنون یار غار هم بوده اند 
و هیچ کس را یارای گریز از آن نیســت. مرگ 
غایی  دلواپسی  درک پذیرترین  و  ملموس ترین 
انسان اســت. گویی همه زندگی در یک کالم 
خالصه می شــود: اکنون هســتم، امــا روزی 

می رسد که دیگر نیستم.
امــا با همه این اوصاف آدمــی با علم به اینکه 
مرگ بی امان از راه می رســد و یاران و دوستان 
را از میان برمی چیند باز این عزیمت باورکردنی 
نیست و دل هر انسانی را در غم از دست دادن 

یارانش اندوهگین می کند.
خبر آســمانی شــدن دکتر علی هشترودی نیز 
یکی از این عزیمت های باور ناکردنی اســت. 
بی تردیــد شــاگردان و دوســتانش را در غم 
نبودنش اندوهگین ســاخته و چنین هجرتی را 
هیچ گاه باور نخواهند کرد و همواره این شــعر 

قیصر را با خود زمزمه می کنند که 
»حرف های ما هنوز ناتمام

 تا نگاه می کنی وقت رفتن است 
باز هم همان حکایت همیشگی

پیش از آن که با خبر شوی 
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود«.

دیگر هیچ گاه نوای دلنشین دکتر علی هشترودی 
که با طمانینه »بشنو از نی چون حکایت می کند، 
از جدایی هــا شــکایت می کنــد« را در بیــن 
دوست داران و دلباختگان موالنا زمزمه می کرد 
در فضای دارالقرآن زنجان طنین انداز نمی شود 
و این دریغ و حســرت همیشگی را شاگردان 
ایشــان همواره تــا ابدیت با خــود به دوش 

می کشند و از سودای جان فریاد بر می آرند: 
ای دریغ و حسرت همیشگی 

ناگهان چه زود دیر می شود.
ولی بی تردید اکنون دکتر هشترودی این نوای 

موالنا را با خود زمزمه کرده و می گوید:
»به روز مرگ چو تابوت من روان باشد
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد« 

و آســوده و با فراغ بال رخــت از این جهان 
برخواهد بســت و دوســت دارانش را در غم 

رفتنش اندوهگین می سازد.
ما نیز با دوســتان و شاگردان ایشان هم نوا شده 
و می گوییم: ای رســتخیز ناگهان وی رحمت 
بی منتها، ای آتشــی افروخته بر بیشه اندیشه ها، 
ســپاس به خاطر همه بودن ها و عشق ابدی و 
ازلی که به ادبیات فارسی داشتی و این شور را 
نیز در میان ما به ودیعه گذاشتی تا شاید راهی 
باشد برای پیوســتن به روزگار وصل خویش 

برای مایی که از اصل خویش دور افتاده ایم.
 اســتاد علی هشــترودی روز ۲۱ فروردین ماه 

۱۳۰۳ شمسی در شــهر تبریز چشم به جهان 
گشــود. وی در ســال ۱۳۲۰ وارد دانشسرای 
شــبانه روزی تبریز یا دارالمعلمین شــد و در 
مهرماه ۱۳۲۳ به عنــوان بازرس مدارس و دبیر 
ریاضی در زنجان مشــغول به کار شد. وی با 
پیشینه  ای غنی از تجربه و علم بیش از ۷۰ سال 
به امر مقدس تعلیم و تربیت در اســتان زنجان 
مشغول بود. استاد هشترودی از خود نامی نیک 
و یادگارهای ماندگار به جا گذاشت و خدمات 

وی فراموش نخواهد شد.
پیکر این اســتاد علم و اخالق ســاعت 9:۳۰ 
صبح روز سه شنبه ۴ تیر، از مقابل دانشگاه آزاد 

اسالمی زنجان واقع در اعتمادیه تشییع شد.
آیین یادبود آن زنده یاد، امروز چهارشــنبه از 
ساعت ۱6:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در مسجد جامع زنجان 

برگزار خواهد بود.

پیکر دکتر هشترودی در خاک آرام گرفتهر که بیشتـرش یافت تشنـه تر گشت

ارایه آمارهای مختلف از اشتغال ایجاد و هدف گذاری شده در استان؛

کالف درهم پیچیده آمار اشتغال در زنجان
رویه 2  

 مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان 
زنجان از کشــف انبار احتکار کاالی اساسی 

در زنجان خبر داد.
مرتضی ممیــزی در گفت وگو با ایســنا، از 
کشف انبار احتکار کاالی اساسی در زنجان 
خبــر داد و گفت: در این انبــار ۱6 هزار و 
۵۱۰ کیلوگرم انــواع برنج ایرانی و خارجی، 
۳6۷۰ کیلوگرم عدس، ۳۴۸۰ کیلوگرم نخود 
و ۲6۴۰ کیلوگرم لوبیا احتکار شــده، کشف 

شده است.
این مســوول ادامــه داد: این انبار در شــهر 
زنجان کشف شد که عالوه  بر نداشتن خرید 
و فروش در ســامانه جامــع انبارها نیز ثبت 
نشــده بود که پس از تشکیل پرونده و انجام 

بررسی ها، احتکار کاال محرز شد.
وی افزود: بر پایه حکم صادره واحد متخلف 
عالوه  بر پرداخت جریمــه ۳ میلیارد ریالی 

به حســاب دولت به عرضــه کاالی احتکار 
شــده به قیمت مصوب دولت تحت نظارت 
 بازرسان ســازمان صنعت، معدن و تجارت، 

محکوم شد.
ممیزی با اشــاره به تمهید قانون برای احتکار، 
تصریــح کرد: طبق قانون محتکــر برابر با ۷۰ 
درصد ارزش کاالی کشــف  شــده محکوم 
به جریمه نقدی شــده و ملزم است کاالهای 
کشف شده را به نرخ مصوب دولتی و با حضور 

بازرسان دستگاه های مربوطه عرضه کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان، 
یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به 
۱۴ پرونده احتکار به ارزش ۱۳ میلیارد ریال 
در استان تشکیل شده که کاالهای کشف  شده 
شامل ۵۳ تن برنج، ۲۰ تن خرما، ۱۰۴ گونی 
آردشیرینی و برخی کاالی اساسی مورد نیاز 

خانوارها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد:

کشف انبار احتکار 
کاالی اساسی در زنجان

رویه 1  

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد؛پیکر دکتر هشترودی در خاک آرام گرفت
کشف ۱۰ کیلو تریاک در زنجان

رویه 2  

از شمار دو چشم، یک تن کم  |   وز شمار خرد هزاران بیشدر ســوگ شــادروان استـاد علی هشتــرودی

روزی که زنجانی ها دو بار به روی سکو رفتند

»مهدی سهرابی« قهرمان استقامت جاده ایران شد
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رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد؛
کشف ۱۰ کیلو تریاک در زنجان

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان 
زنجان گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان 

۱۰ کیلو تریاک کشف وضبط کردند.
به گزارش روابط عمومی نیروی انتظامی اســتان 
زنجان، سرهنگ علی بابایی گفت: مأموران مبارزه 
با مواد مخدر زنجان ۱۰ کیلو تریاک کشف و ضبط 

کردند.
وی اظهار کرد: این محموله از یک دستگاه سواری 
پژو در اتوبان زنجان-تهران کشف و یک نفر در 

این خصوص دستگیر شد.
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان زنجان 
گفت: شیوع مواد مخدر در هر جامعه آسیب های 
فراوانــی به همــراه دارد و در این میان باید تمام 
دستگاه های فرهنگی برای کاهش اعتیاد در جامعه 
برنامه های فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد را به جد 

موردتوجه قرار دهند.

یک مسوول در مرکز بهداشت زنجان:
درمان به موقع بیماری وبا 
میزان مرگ را یک درصد 

کاهش می دهد
 مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه با 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت زنجان گفت: 
میزان کشــندگی بیماری وبا ، بدون دسترسی به 
درمان ۳۰ تا ۵۰ درصد اســت ولی در صورت 
درمان به موقع، میزان مــرگ تا زیر یک درصد 

کاهش می یابد
حسین معصومی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: وبا بیماری اســهالی است که توسط یک 
نوع باکتری به نام ویبر یوکلرا ایجاد می شود که 
از ویژگی های این بیماری شروع ناگهانی اسهال 
آبکی، بدون درد و همراه با تهوع و اســتفراغ در 

مراحل اولیه بیماری است.
وی اظهار داشت: در صورت عدم مراجعه بیماران 
مبتال به وبا جهت درمان، به ویژه در موارد شدید 
بیماری، ممکن است در مدت چند ساعت منجر 

به کم آبی شدید و حتی مرگ بیمار بشود.
مدیر گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر مرکز بهداشــت زنجان ادامــه داد: وقوع 
بیماری وبا با توجه به آب و هوای متنوع ایران در 
تمام فصول سال ممکن است اما بیشترین موارد 
بیماری از اوایل تابســتان تا اواخر آبان ماه بروز 
می کند. به گفته معصومی این بیماری از شیوع به 
نسبت قابل مالحضه ای در کشورهای در حال 
توسعه برخوردار بوده و به عنوان بیماری بومی 
کشورهای منطقه به ویژه هندوستان، بنگالدش 
پاکستان، افغانستان، عراق و از جمله ایران بشمار 

می رود.
معصومی افزود: به رغم پیشرفت های بهداشتی 
زیاد، وبا هنــوز به عنوان یکی از معضالت مهم 
بهداشــتی جهان، بویژه در کشــورهای در حال 
توسعه محسوب می شود و به علت توانایی مبتال 
کردن ناگهانی تعداد زیادی از مردم و بروز همه 
گیری های بزرگ، همیشــه به عنوان یک تهدید 

بین المللی مطرح بوده است.
وی اضافــه کرد: ایــن بیماری از بار سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی زیادی برخوردار است و در 
صــورت درمان به موقع، میزان مرگ تا زیر یک 

درصد کاهش می یابد.
مدیر گروه پیشــگیری و مبارزه با بیماری های 
واگیر مرکز بهداشــت زنجان ادامــه داد: نتقال 
بیمــاری وبا از راه مدفوعی- دهانــی بوده و از 
طریق مصرف آب یا غذایی که بطور مستقیم و 
غیرمستقیم توسط مدفوع یا استفراغ بیماران مبتال 

به وبا آلوده شده است، ایجاد می شود.
وی، مهــم ترین راه های پیشــگیری از ابتال و 
انتقال این بیماری را شــامل اســتفاده از توالت 
های بهداشتی.، اســتفاده از آب بهداشتی و لوله 
کشی و در مناطق فاقد لوله کشی، جوشاندن آب 
یا استفاده از محلول کلر مادر جهت ضدعفونی 
کردن آب و یا اســتفاده از آب های بسته بندی 

شده. اعالم کرد.
معصومی افزود: مهم ترین راه های پیشگیری از 
ابتال و انتقال این بیماری اطمینان از ســالم بودن 
غذای مصرفی و اســتفاده از غذای کامل پخته و 
داغ شده و نگهداری باقیمانده غذا در یخچال و 
هنگام استفاده مجدد، داغ کردن آن بصورت کامل. 
رعایت بهداشت فردی و شستشوی مکرر دست 
با آب و صابــون بویژه پس از رفتن به توالت و 
پیش از تهیه غذا و خوردن غذا.، شستشو و ضد 
عفونی کردن میوه و ســبزیجات قبل از مصرف 

است.
وی یادآوری کرد: استفاده از آب بهداشتی و لوله 
کشی و در مناطق فاقد لوله کشی، جوشاندن آب 
یا استفاده از محلول کلر مادر جهت ضدعفونی 
کردن آب و یا اســتفاده از آب های بسته بندی 
شده از دیگر راههای پیشگیری ابتال به این بیماری 

است.
وی اظهار داشــت: بر این پایه سفارش می شود 
در صورت ابتالی فرد به بیماری های اسهالی در 
مدت کوتاهی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه 

کند تا اقدامات درمانی مناسبی ارایه شود.
به گفته این مســوول، تا کنون موردی از بیماری 
وبا در اســتان گزارش نشــده و تمامی تدابیر و 
کارهای آموزشی برای متصدیان مربوطه و ذخیره 
 ســازی دارویی برای مقابله با این بیماری انجام 

گرفته است.

خبـر

مدیر کل بهزیستی استان زنجان عنوان کرد؛
شلتر؛ 

سرپناهی برای جایدهی موقت 
معتادان بی خانمان

 مدیر کل بهزیستی اســتان زنجان گفت: 
مرکز سرپناه شــبانه اختالل مصرف مواد مخدر 
یا روان گردان )شــلتر( تاکنون به ۳۳9 بی خانمان 

خدمات ارایه داده است.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایســنا، با 
تاکید بر این که این مرکز در راستای ارتقای کیفیت 
زندگی جامعه هدف راه اندازی شده است، اظهار 
کرد: مرکز سرپناه شبانه اختالل مصرف مواد مخدر 
یا روان گردان )شلتر(، شهریور ماه پارسال با مجوز 
سازمان بهزیستی، جهت اسکان موقت شبانه افراد 
با اختالل مصرف مواد مخــدر یا روان گردان و با 
هدف کاهش آسیب در این افراد افتتاح شد و از 
ابتدای آبان سال گذشته نیز نسبت به پذیرش افراد 

بی خانمان اقدام کرده است.
این مسوول ادامه داد: این مرکز به منظور کاهش 
بروز و شیوع رفتارهای پرخطر، شیوع بیماری های 
عفونی، ارتکاب به جرایم، تامین سرپناه و تامین 
حداقل مواد غذایی مورد نیاز بــرای گروه هدف 
راه اندازی شده است و افراد به صورت داوطلبانه 

برای دریافت خدمات مراجعه می کنند.
وی افزود: توزیع یک وعده شام و صبحانه ساده، 
تامین محل خواب، تامین امکانات استحمام، تامین 
پوشاک، تامین ملحفه، ارجاع به مراکز اورژانس در 
صورت لزوم، ارجاع به مراکز بهداشتی، برگزاری 
جلسات خودیاری، همچنین اجرای کالس های 
آموزشی در زمینه کاهش آسیب از خدمات مرکز 

شلتر است.
محمدی قیــداری بــا تاکید بر این کــه هرگونه 
پرخاشگری، اعمال خشونت آمیز، مصرف یا خرید 
و فروش مواد مخدر و مبادرت به اعمال نامتعارف 
در این مرکز ممنوع بــوده و با متخلفان برخورد 
می شود، تصریح کرد: هم اکنون در سطح استان، 
۱2 مرکز درمان و بازتوانی سرپایی نسبت به درمان 
افراد معتاد در قالب دو مرحله درمان ســم زدایی 
و درمان نگه دارنده با داروهای آگونیســت اقدام 
می کند و در سال گذشته بیش از ۳۵۰۰ نفر تحت 

درمان قرار گرفته اند.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان همچنین به مرکز 
گذری کاهش آسیب اشاره کرد و یادآور شد: این 
مرکز به منظور پیشگیری از گسترش بیماری های 
خطرناک مانند ایدز و هپاتیت، به معتادانی که قادر 
یا حاضر به ترک دائم نیســتند، خدمات کاهش 
آسیب ارایه می دهد تا زمینه برای کنترل و کاهش 

رفتارهای پرخطر ناشی از اعتیاد منجر شود.
محمدی قیداری خاطرنشــان کــرد: پایداری و 
نگه داری بهبودی فرد، افزایش اعتماد به نفس، ابراز 
وجود، امیدواری، افزایــش دانش و مهارت بین 
افراد مبتال به سوء مصرف مواد مخدر مستلزم ایجاد 
شبکه گســترده حمایتی بین فرد، خانواده، مراکز 
درمانی، منابع خدمات اجتماعی و سیاست گذاران 
اجتماعی است و آسیب دیدن این چرخه باعث 
ایجاد شکاف درمانی و بازتوانی شده و منبعی برای 

عدم کار موثر طی طول درمان خواهد بود.

سرپرست نمایشگاه بین المللی کاسپین خبر داد
حضور ۱۰۰ واحد تولیدی 
و بازرگانی در نمایشگاه 
تخصصی مبلمان زنجان

بین المللی کاسپین  سرپرست نمایشگاه   
اســتان زنجان گفــت: ۱۰۰ واحــد تولیدی و 
بازرگانی محصوالت خود را در ارتباط با مبلمان 
و دکوراسیون در معرض دید عموم قرار داده اند.

سرپرست نمایشــگاه بین المللی کاسپین استان 
زنجــان در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: 
نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون شامگاه 
دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

کاسپین آغاز بکار کرد.
وی اظهار داشت: در این نمایشگاه غرفه دارانی 
ازاســتانهای تهران، آذربایجان شرقی، خراسان 
رضوی، قزوین، البرز، شــیراز، همدان، اصفهان، 

اردبیل، گیالن و زنجان شرکت کرده اند.
بابایی افزود: هدف از برگزاری این نمایشــگاه 
دسترســی آســان و بدون واســطه خانواده ها 
به مبلمان، آشــنایی تولیدکنندگان با ســالیق و 
درخواســتهای مصرف کنندگان و دسترســی 
تولیدکننــدگان به بازار مصــرف زنجان، تبادل 
اطالعات و ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان 

از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
وی اضافه کرد: این نمایشــگاه به مدت پنج روز 
و در فضای عمومــی 9 هزار متر مربع و بالغ بر 
سه هزار و ۴۰۰ متر مربع غرفه سازی شده است.
بابایی خاطر نشان کرد: شهروندان زنجانی می توانند 
در مدت یاد شده از ساعت ۱۷ لغایت 2۳ شب از 
بخش های مختلف نمایشگاه تخصصی مبلمان و 

دکوراسیون کاسپین زنجان بازدید کنند.
نمایشــگاه های بین المللی کاســپین با در نظر 
گرفتن فضای عمومی کشور بویژه فراهم شدن 
زمینــه های حضور فعال بخــش خصوصی به 
عنوان تنها نمایشگاه ۱۰۰ درصد خصوصی ایران 
در تشکیل و برگزاری نمایشگاه ها، در سال ۱۳۸۳ 
با هدف ارتقای صنعت نمایشگاهی ایران تاسیس 
و با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی، راه های 
ارتباطی زمینی، هوایی و ریلی و نزدیکی به مرکز 
کشور در زمینه ایجاد مراکز نمایشگاهی در استان 

زنجان ساخته شد.

خبـر ارایه آمارهای مختلف از اشتغال ایجاد شده و هدف گذاری شده در استان

کالف درهم پیچیده آمار اشتغال در زنجان
 ارایــه آمارهــای مختلف از 
اشــتغال ایجاد شده و هدف گذاری 
شده در استان زنجان از سوی مراجع 
مختلف کار را به جایی رســاند که 
تشکیل  دســتور  زنجان  اســتاندار 
کمیته رصد اشتغال در این استان را 
داد تا این کیمته به شکل تخصصی 
عالوه بر حل مشکل آشفتگی آمار، 
میزان اشتغال های واقعی و مستند را 
مشخص و اعالم و به عنوان مرجع 

اصلی آمار اشتغال نقش آفرینی کند.
نخستین نشست کمیته رصد اشتغال 
اســتان زنجان روز شنبه با حضور 
معــاون هماهنگی امــور اقتصادی 
اســتاندار زنجان برگزار شد و چنان 
که انتظــار می رفت دســتور اصلی 
آن بحث و بررســی پیرامون هدف 
گذاری میزان ایجاد اشتغال تکلیفی 

استان در سال 9۸ بود.
ایجاد ۳۶ هزار فرصت شغلی با اعتبار یک هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان در استان از محل تبصره ۱۸ قانون 
بودجه با خبری که رئیس اداره طرح و برنامه ریزی 
سازمان صنعت و معدن و تجارت استان زنجان از 
قول معاون وزارت متبوعه داد به یک مساله اساسی 

در کمیته رصد اشتغال تبدیل شد.
حبیب اله عباسی گفت: در نشست چند روز گذشته 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت اظهار کرد 
که صندوق توســعه ملی که قــرار بود ۵۰ درصد 
تسهیالت مورد نیاز تبصره ۱۸ را تأمین کند، اعالم 
کرده است که فقط ۱۰ درصد از منابع در این حوزه 

را تامی ن می کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
در واکنش به ایــن موضوع از مدیرکل تعاون، کار 
و رفاع اجتماعی خواســت تا از اعالم خبر هدف 
گذاری ۳۶ هزار فرصت شغلی برای استان تا اطالع 
ثانوی خودداری کند تا موضوع تخصیص منابع در 
این زمینه مشــخص شود چرا که در صورت عمل 
نکردن صندوق توسعه ملی به تعهدات، آمار ایجاد 
اشتغال از ناحیه تســهیالت تبصره ۱۸ دستخوش 

تغییر می شود.
فرامرز نیک سرشت با بیان اینکه مساله اشتغال جزو 
دغدغه های عامه مردم در جامعه است، افزود: سالیان 

سال است که رهبر معظم انقالب در نامگذاری های 
سال ها موضوع اشتغال را مورد توجه ویژه ای قرار 

داده اند.
وی ادامه داد: هر ساله منابع مالی مختلفی برای ایجاد 
اشتغال در کشور در نظر گرفته می شود ولی میزان 
موفقیت در به ثمر رســاندن این منابع و منجر به 
اشتغال شدن آنها، موضوعی است که نیاز به بررسی 

بیشتر دارد چرا که در برآورد 
تخمینی دقیقی از نتایج در این 

زمینه وجودندارد.
این مقام مسوول با بیان اینکه 
اشــتغال یک تکلیف بخشی 
و منحصر به دستگاه اجرایی 
خاصی نیست، اظهار داشت: 
همــه نهادها و دســتگاه ها 
وظایفی در این حوزه بر عهده 
دارند ولی شــوربختانه یک 
معضل و مشکل پیچیده ای که 
درایــن زمینه وجود دارد این 
است که کسی حاضر نیست 

به مسوولیت ها در اشتغال زایی تن بدهد.
وی به لزوم همگرایی و وفاق در بین دستگاه های 
اجرایی برای اشتغال زایی تاکید کرد و گفت: باید 

تالش کنیم قبل از هر چیز، آمار دقیق در این حوزه 
داشــته باشیم و به آنان اتکا کنیم چون که اگر آمار 
متقنی نباشد هر نوع تصمیم گیری به مثابه تصمیم 

گیری در هوا و در تاریکی است.
نیک سرشت به وجود توانمندی مدیریتی خوب در 
استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: در قدم اول 
باید میزان تعهد و تکلیف اســتان در ایجاد اشتغال 
و میزان منابع موجود برای آن 
مشخص شود و وظیفه اصلی 
کیمته رصد اشتغال استان هم 
مدیریت منابع، راستی آزمایی 
برای ایجاد و تثبیت اشــتغال 

است.
وی خاطرنشان کرد: اگر نتیجه 
عملکرد کمیته رصد اشتغال 
نتایج  بــه  دراســتان زنجان 
مطلوبی منجر شود، می تواند 
به عنوان یک الگو برای دیگر 
اســتان های کشور نیز مدنظر 

قرار داده شود.
عدالت در توزیع نیروی کار مغفول مانده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این 
نشست هدف از شکل گرفتن کمیته رصد اشتغال را 

ارایه آمار متقن و مستند در این حوزه 
اعالم کرد و گفت: ســال گذشته در 
نتیجه اجــرای برنامه های تکلیفی و 
نیز طرح های دستگاه های اجرایی 2۵ 
هزار و ۶۵2 فرصت شــغلی در این 

استان ایجاد شد.
محمدرضا یوسفی در بخش دیگری 
از سخنان خود به موضوع بکارگیری 
نیــروی کار در واحدهــای تولیدی 
استان اشاره کرد و افزود: با توجه به 
محدویت منابع، ترجیح این است تا 
فرصت های محدود به گونه ای توزیع 
شود تا به عدالت نزدیک باشد ولی 
این موضوع در اســتان تــا اندازه ای 

مغفول مانده است.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط 
جاری، این الزام احساس شده تا به 
موضوع بکارگیری نیروی کار ورود 

کنیم.
بعضی از بانک ها دنبال انتفاع خودشان هستند

دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های استان زنجان 
نیز در این جلســه از عملکرد برخی مؤسسات و 
بانک ها در قبال اعطای تسهیالت اشتغال در استان 
انتقاد کرد و گفت: به غیر از ۱۳ بانک دولتی برخی 
مؤسسات و بانک های دیگر بیشتر به جای نفع استان 
و کشــور، نفع خودشان را دنبال می کنند و در این 

رابطه پاسخگو هم نیستند.
ســعید محمدی دوســت تصریح کرد: آیا واقعًا 
می توانیم منابع چنین بانک هایی را به سمت توسعه 

و اشتغال بکشیم؟
وی در بخشی دیگری از ســخنان خود به وجود 
نقایص و کاستی ها در آمارهای تسهیالت بانک ها 
اشــاره کرد و گفت: نفس عمل ارائــه گزارش از 
تســهیالت اشتغال زایی خوب است ولی در عمل 
همه می خواهیم بــدون دقت های الزم فقط آمار و 

عملکرد ارایه شده را بیشتر جلوه دهیم.
به گزارش ایرنا در نخســین نشست کمیته رصد 
اشتغال زنجان مقرر شد تا سامانه رصد اشتغال در 
این استان به منظور ثبت فعالیت ها و اقدامات مستند 
دستگاه های اجرایی و بانک ها در حوزه اشتغالزایی 
راه اندازی و گزارش های اقدامات در حوزه اشتغال 

از طریق این سامانه استخراج شود.

وزارت  روغنــی  دانه هــای  مدیــرکل   
جهادکشاورزی، از واردات سالیانه ۴ میلیارد دالر 

دانه روغنی به کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، علیرضا مهاجــر در بازدید از 
مزرعه کلزای کشت و صنعت شهرستان خرم دره 
با تاکید بر اینکه زنجان جزو استان های مستعد در 
زمینه کاشته دانه های روغنی است، اظهار کرد: در 
استان هایی که آب ارزشمند بوده و شرایط اقلیمی 
متفاوتی دارد، کشت کلزا می تواند جایگزین خوبی 
برای محصوالت با نیاز آبی باال باشد، اما توجه به 
این نکته ضروری اســت که مسئوالن نیز باید در 
کنار کلزاکاران باشند تا کشاورزان از کاشت خود 

پشیمان نشوند.
وی با اشاره به اینکه دانه های روغنی و فرآورده های 
آن از قبیل کنجاله و روغن بیشترین واردات را در 
محصوالت کشــاورزی به خــود اختصاص داده 
اســت، اظهار کرد: ســاالنه حدود ۴ میلیارد دالر 

واردات در این زمینه انجام می شود.
مهاجر با اشاره به اعمال تحریم های ظالمانه علیه 
کشورمان که همه ابعاد را شامل می شود، اظهار کرد: 
با توجه به تحریم های صورت گرفته امسال حتی 
اگر بخواهیم دانه های روغنی نیز وارد کنیم به علت 
مشکل در انتقال پول این امر میسر نیست، بنابراین 
برای فائق آمدن بر این امر چاره ای جز ایســتادن 

روی پای خود نداریم.

این مســوول با اشاره به اینکه بیشترین مشکل در 
کشــور در بحث دانه های روغنی و کنجاله است، 
تصریح کرد: کنجاله اولین خوراک دامداری ها است 
که تامین نشــدن آن می تواند بازار مرغ، تخم مرغ، 
گوشــت و حتی شیر و پنیر را نیز تحت تاثیر قرار 
دهد. مهاجر بــا بیان اینکه یکی از محصوالتی که 
مقــام معظم رهبــری علی رغم مشــغله کاری به 
صورت هفتگی و شخصی پیگیر آن هستند، بحث 
دانه های روغنی است، تاکید کرد: برای به سرمنزل 
رساندن این هدف به دنبال این هستیم که رضایت 
کشاورزان را هم از لحاظ تکنولوژی و هم از لحاظ 

اقتصادی فراهم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه کشــاورزان نیز در کنار کار و 
تالشی که انجام می دهند انتظار درآمد دارند، یادآور 
شد: محصوالت کشت باید برای کشاورزان صرفه 
اقتصادی داشته باشد تا رغبت برای کشت مجدد 

آن داشته باشند.
مدیرکل دانه های روغنی وزارت جهادکشــاورزی 
ادامه داد: در محصوالت استراتژیک بازار مصرف 
بسیار باال است و هر چقدر تولید محصول تولید 
شود، باز بازار مصرف وجود دارد، لذا باید به این 

نکات در حوزه کشاورزی توجه شود.
مهاجر با بیان اینکه نمی توان کشــاورزان را نسبت 
به تغییر الگوی کشت، اجبار کرد، گفت: تنها ابزار 
ما در سیاســت گذاری در زمینه خرید محصوالت 

اســتراتژیک بر تعیین قیمت مناسب است که در 
این راستا پیشنهاد افزایش قیمت حداقل به ۵۴۰۰ 
تومان برای سال زراعی 9۸ - 99 داده شده است. 
همچنین یارانه بذر و کود و ســم و شرایط خرید 

آسان نیز برای کشاورزان فراهم شده است.
این مسوول با اشاره به اینکه تا به امروز ۳2۰ هزار 
تن تولید کلزا در کشور داشــتیم که از این میزان 

29۰ هزار تومان توســط دولت خریداری شــده 
است، ادامه داد: با توجه به اینکه از ابتدای برداشت 
کلزا قیمت کنجاله باال بود بخش خصوصی مقدار 

زیادی را شخصی خریداری کرد.
مهاجر یادآور شد: امیدواریم امسال چهارمین سالی 
باشــد که رکورد تولید کلزا در کشور از ۴۰۰ هزار 

تن رد شود.

 رییس مرکز بهداشــت شهرستان زنجان 
گفت: از زمان اجرای طرح بسیج ملی غربالگری 
فشار خون از ۱۸ خرداد تا کنون از جمعیت 2۵۶ 
هزار نفری جمعیت باالی ۳۰ ســال، ۶۳ درصد 
غربالگری شدند که پیش بینی می شود این رقم تا 

پایان طرح به ۱۰۰ درصد برسد.
دکتــر محمود حریری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: با اجرای این طرح تاکنون ۱2.۶ درصد 
از افراد غربالگری شده، بیماریابی شده اند که پس 
از برنامــه ریزی ها، اقدامــات درمانی الزم برای 

مراقبت از این بیماران انجام می گیرد.
وی اظهار داشــت: پیش بینی می شود با احصای 
آمار مربوط به ایستگاههای ثابت و سیار، پایگاه ها 
و خانه های بهداشت ومراکز خدمات جامع میزان 
بیمار یابی گروههای هدف در شهرسان زنجان به 
۱۶ تا ۱۸ درصد برسد که با آخرین مطالعات انجام 

گرفته کشوری نیز تا حدود زیادی مطابقت دارد.

این مســوول ادامه داد: در زمان کنونی ۸۶ پایگاه 
ثابت و ســیار در مراکز پرتردد، مکان های شلوغ 
نسبت به غربالگری فشار خون گروههای هدف 
اقدام می کنند که از این تعداد ۳9 ایستگاه بصورت 
شــیفت صبح و بعداز ظهر و مابقی در ســاعات 

اداری خدمات مورد نظر را ارایه می کنند.
وی اضافه کرد: تا کنون ۴۱ هزار و ۴۷ نفر از طریق 
ایستگاههای ثابت و سیار و ۱2۰ هزر و ۸۱۵ نفر از 
طریق سامانه سیب و یا مراجعه افراد به پایگاه های 
سالمت و خانه های بهداشت غربالگری فشارخون 
شــدند که در مجموع ۱۶۰ هزار نفر ز گروههای 

هدف را شامل می شود.
رییس مرکز بهداشــت شهرســتان زنجان گفت: 
طبق هدف گذاری کشــور پوشش ۵۰ درصدی 
گروه های هدف در این طرح اعالم شــده بود و 
با توجه به تحقق این امر مهم تالش می شــود در 
مدت باقی مانده این رقم به ۱۰۰ برسد که دور از 

انتظار نیست.
وی اظهار داشــت: استقبال شهروندان در اجرای 
این طرح بســیار خوب بوده و بر این مبنا اجرای 
این طرح در مجتمع های مسکونی به دلیل کثرت 
جمعیتی باال مورد توجه گرفته و عالوه بر آن تا ۱۱ 
تیر نیز تمامی کارمندان باالی ۳۰ سال دستگاه های 
عضو شورای اداری شهرستان نیز تحت پوشش 

این طرح قرار می گیرد.
این مســوول ادامه داد: در اجرای این طرح 2۵۰ 
نفر از نیروهای بین بخشــی از قبیل نیروی های 
داوطلب جمعیت هالل احمر در اجرای بهینه این 
طرح مشارکت فعاالنه ای دارند و این مهم تا حدود 
زیادی به پیشبرد برنامه های این بخش کمک کرده 

است.
وی خاطر نشان کرد: بیماری فشار خون مهمترین 
علت در ســکته های مغزی، قلبــی، بیماری های 
کلیوی به ویژه بیماری های مزمن است که ساالنه 

شمار زیادی را به خود مبتال می کند.
به گفته حریری طرح ملی بسیج فشار خون برای 
سه گروه افراد باالی ۳۰ سال، زنان باردار باالی ۱۸ 

سال و بیماران کلیوی اجر ا می شود.

رییس مرکز بهداشت شهرستان زنجان:

۶۳ درصد جمعت شهرستان زنجان غربالگری فشار خون شدند

دانه های روغنی، پرچم دار محصوالت وارداتی کشاورزی؛

واردات سالیانه ۴ میلیارد دالر دانه روغنی به کشور

,,
به غیر از ۱۳ بانک دولتی 

برخی مؤسسات و 
بانک های دیگر اغلب به 
جای نفع استان و کشور، 

نفع خودشان را دنبال 
می کنند و در این رابطه 

پاسخگو هم نیستند
,,
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به همت بسیج جامعه پزشکی مدیریت درمان استان زنجان 
و به مناسبت هفته پیشگیری از مواد مخدر برگزار شد؛

دوره آموزشی آشنایی با 
آسیب های اجتماعی و خانوادگی 

مصرف مواد مخدر
 دوره آموزشــی تحت عنوان آشــنایی با 
آخرین ترفندهای دشمنان و آشنایی با آسیب های 
اجتماعی و خانوادگی مصرف مواد مخدر در محل 
سالن اجتماعات بیمارستان امام حسین علیه السالم 

زنجان توسط سرگرد حسین خانی  برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان، سرگرد حسین خانی به بیان آسیب های 
اجتماعی ناشــی از مصرف مــواد مخدر در بین 
جوانان پرداخت و گفت: شوربختانه میانگین سنی 
مصرف این ماده خانمان سوز در کشور به 21 سال 

تقلیل یافته است. 
وی ادامه داد بیشتر جوامع، جوانان سالم 1۵ تا 2۰ 
ساله ای که  برای کسب تجربه و یا در اثر معاشرت 
با دوستان نامناسب و یا معتادان به استفاده از مواد 
مخدر پرداخته اند، بیشترین طیف افراد معتاد را از 

نظر مبنا تشکیل می دهند. 
سرگرد حسین خانی نظارت خانواده به فرزندان 
را بســیار مهم دانست و اعالم داشت: تعدادی از 
گرفتار شدگان به علت نداشتن پشتوانه خانوادگی 
و تربیت صحیــح و از روی حس کنجکاوی و 
همچنین در اثر معاشــرت با کسانی که آنها را به 
اســتفاده از داروی مخدر تشویق می کنند، برای 
نخســتین بار مواد مخدر را تجربه نموده و دچار 

اعتیاد به مواد مخدر می شوند.
سرگرد حسین خانی با بیان اینکه شوربختانه برخی 
از جوانان به علت احســاس درماندگی، ناکامی، 
عدم کفایت و رهایی از تنهایی و فشار روانی معتاد 
می شوند افزود رهایی ازاین نوع اعتیاد به سادگی 

میسر نیست.
وی همچنین طالق را یکی دیگر از آســیب های 
اجتماعی در جامعه خواند و تصریح کرد: تعداد 
زیادی از فرزندان طالق به عنوان کســانی که از 
تربیت صحیحی برخوردار نیستند به شکل قابل 
توجهی مستعد گرفتارشدن در دام اعتیاد به مواد 

مخدر هستند
گفتنی اســت در این دوره کارکنان بخش درمان 
تامین اجتماعی اســتان زنجان به منظور افزایش 
آگاهی با اشکال ظاهری و نوع مصرف این مواد 
و نحوه نظارت صحیح به عملکرد فرزندان آشنا 

شدند.

خبـر

 هر چند بــه گفته صاحبنظران موسســه 
های آموزشــی عالی بخش خصوصــی در دنیا به 
پیشرفت های الزم رسیده اند، اما این مهم در ایران 
در حد مورد دلخواه نیســت و مشــکالتی در این 

بخش وجود دارد.
عضــو هیات علمی موسســه پژوهــش و برنامه 
ریزی آموزش عالی در دیدار با رؤســا و اســاتید 
دانشــگاه های اســتان زنجان گفت: موسسه های 
آموزش عالی بخش خصوصی، غیر انتفاعی و غیر 
دولتی اخالق شهروندی را تقویت، کیفیت زندگی، 
پرستیژ اجتماعی را ارتقا داده و عالوه بر آن تحمل 

اجتماعی را باالمی برند.
دکتر غالمرضا ذاکر صالحی افزود: بخش خصوصی 
انعطاف بیشتری برای جذب دانشجوی خارجی دارد 
که در این راستا بسته ای برای حمایت از مؤسسه های 
خصوصی در کشور تدوین شده که یکی از موارد 

مطرح شده جذب این نوع دانشجویان است.
وی اظهار داشــت: 2 رویکــرد خصوصی بودن و 
خصوصی ســازی را نباید اشتباه گرفت که در این 
راستا می توان چند دانشگاه خصوصی بسیا ر قوی 
در ایران ایجاد کرد که بتوانند در سطح بین المللی 

نسبت به جذب دانشجویان خارجی اقدام کنند.
این مســوول ادامه داد: هم اکنون شمار دانشجویان 
خارجی در جهان پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است 

که نیمی از آنان را آسیایی ها تشکیل می دهند.
صالحی اضافه کرد: این نوع دانشگاه ها به دموکراسی 
ســاالری، ثبات سیاسی و به انتخاب شغلی کمک 
کرده و از همه مهم تر دسترسی فقرا و اقلیت ها را 
در سراسر کشــور از شهر و روستا و نقاط محروم 

فراهم می کنند.
وی گفت: دانشــگاه های که امکان برون ســپاری 
فعالیت هــا دارنــد، نیز می توانــد برخی خدمات 
آموزشی و پژوهشی به ویژه فناوری را خصوصی 
سازی کنند و البته این کار باید با احتیاط گام به گام 
و تامین زیر ساخت های اولیه فرهنگی، اجتماعی و 

حقوقی و مدیریتی انجام بگیرد.
عضو هیات علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی ادامه داد: هدف خصوصی ســازی 
دانشــگاه ها در جهان استقالل دانشگاهی، افزایش 
اختیارات دانشــگاه، آزادی آکادمیک، کاهش نقش 
تنظیم گــری و حمایت دولــت، ارتقای رقابت و 
توزیع بودجــه مبتنی بر عملکــرد و ارزش یابی 
بیرونی، پاسخگویی به نیازهای بیشتر و بهتر جامعه 

و کاهش بار مالی دولت و تســریع در بین المللی 
شدن است.

آموزش در حاشیه قرار گرفته است
وی اظهار داشت: تا ســال ۵۷، حدود 2۵ مؤسسه 
آموزش عالی خصوصی در ایران به تصویب رسید 
اما شکل نگرفتند، که بعد از انقالب نیز این کار با 

هدف کاهش موانع برای ورود به دانشگاه بود.
صالحی افزود: این کار برای کمک به دولت و ایجاد 
ظرفیت بیشتر برای جذ ب دانشجو بود و به تدریج 
کاهش متقاضیان را به دنبال داشت و اکنون تحصیل 
در این دانشگاه ها با صندلی های خالی مواجه شده اند.
عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی 
و آموزش عالی، توسعه شهرهای کوچک، و کاهش 
بار مالــی دولت را از دیگر اهداف شــکل گیری 
مؤسسه آموزش عالی خصوصی در ایران ذکر کرد 
و گفت: این در حالی است که در عمل اموزش در 

حاشیه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: روش های خصوصی سازی در 
دنیــا بهبود هزینه با مشــارکت در هزینه از طریق 
اخذ شهریه، سرویس های حمایتی از طریق انعقاد 
قراردادهای پژوهش و فناوری و دیگری تخصیص 

یارانه به هسته کاربردی اموزش صورت می گیرد.
صالحی افزود: جایــگاه آموزش عالی در جهان به 
شکل غالب، رقیب و مکمل است که در ایران شکل 
ســومی آموزش عالی خصوصی، مکمل آموزش 
عالی دولتی قرار گرفته که در قانون اساسی در اصل 
۴۴ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اشــاره شده 
که بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی 
اســت و همین رویکرد در قوانین اموزش وجود 
دارد. وی تاکید کرد: هنوز در کشــورمان انگونه که 
باید و شاید دانشــگاه خصوصی همانند تهران و 
شریف نتوانسته قد علم کند و در سطح بین المللی 

با دنیا پیش نرفته اند.
رشد ۲۷ برابری دانشجو در ایران

عضو هیات علمی مؤسســه پژوهشــی و برنامه 
ریزی و آموزش عالی ادامه داد: میانگین رشد کمی 
دانشــجو در ایران 2۷ برابر اعالم شد بطور ی که 
شــمار دانشــجویان از 1۷۰ هزار نفر در سال ۵۷، 

اکنون این رقم به چهار میلیون نفر رسیده است.
وی اظهار داشت: آمار دقیقی از ثبت نام در آموزش 
عالی کشــور وجود ندارد و در زمان کنونی 1۳.۵ 
درصد دانشــجویان بصورت رایگان تحصیل می 
کنند و مابقی شهریه پرداخت می کنند. ذاکر صالحی 

افزود: در ایران سهم دانشجویان روزانه رایگان در 
سال ۷۰- ۷1 بر پایه آمار این مؤسسه ۶۵ درصد بود 
که اکنون به 1۳.۵ درصد رسیده و به نوعی سرمایه 

داری و در آمد زایی بوده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون در ایران و جهان 2 چالش 
عمده در مؤسســات اموزشــی خصوصی شکل 
حمایت و نظارت دولت و دیگری مقیاس و صرفه 

اقتصادی برای دانشگاه های خصوصی است.
زنجان بیش از ۳۷ هزار دانشجو دارد

دبیر هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی اســتان 
زنجان نیز ادامه داد: هم اکنون در این استان و بر پایه 
آخرین امار ۳۷ هزار و 211 نفر دانشــجو درمقاطع 
مختلفی در دانشــگاه های دولتی، پیام نور، جامع و 
علمی کاربردی، فرهنگیــان، غیر انتفاعی و فنی و 
حرفه ای و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

تحصیل می کنند.
دکتر حسین میر موسوی افزود: این تعداد دانشجویان 
در استان در مقایسه با استان های دیگر هم به لحاظ 
تعداد مؤسسات رقم باالیی نیست اما این موضوع 
نشــان می دهد که باید بیش از گذشته مودر توجه 

قرار گیرند.
وی اظهار داشت: مؤسسات خصوصی درحدود ۴۷ 
درصد بار آموزش عالی استان را به دوش می کشند 
که این میزان رقم قابل توجهی را نشان می دهد و از 
طرفی فلسفه تأسیس این نوع مراکز با هدف کاهش 
بار دولتی به لحاظ هزینه ای و مسوولیتی بوده است.

موســوی افزود: ارقام هزینه ای سرانه دانشجو در 
دانشگاه های دولتی در سال 98 نسبت به رشته های 
علوم پایه تا هنر متفاوت بوده و این میزان در مقطع 
کارشناسی 129 میلیون ریال، کارشناسی ارشد 2۶۳ 
و برای دکترا ۴9۴ برای هرسال بوده که این سرانه 
برای یک دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ۵1۵ 
میلیون ریال، ارشــد ۶۵۷ و دکتــرا 2 هزار و 22۰ 

میلیون ریال است.
دبیر هیــات نظــارت و ارزیابی آمــوزش عالی 
اســتان زنجان ادامه داد: آموزش در مؤسســات و 
دانشــگاه های خصوصی هم فرصت و هم تهدید 
بوده اینکه هزینه های سرسام آور و بار سنگین ان از 
دوش دولت برداشته شده و از طرفی کیفیت مد نظر 

برقرار نشده است.
وی خاطر نشــان کرد: نبود فضای کالبدی و اعضا 
هیات علمی قوی، نبود سیســتم آموزشی مناسب 
منســجم و منطبق با اســتانداردهای دنیا در اغلب 
مؤسسات اموزش عالی موجب شده تا به بنگاه های 

مالی این اهداف را بیشتر پیگیری کردند.
وی اضافه کرد: خوشبختانه در استان زنجان شمار 
مؤسسه های آموزشی خصوصی به لحاظ عددی 
و ویژگی ها مقادیری را نشــان مــی دهد که برای 

مدیریت خوب بسیار نوید بخش است.
موسوی افزود: این در حالی است که در مقایسه با 
استان هایی نظیر گیالن، مازندران و تهران این نوع 
مؤسسه ها بی رویه گسترش یافته و بخش تجاری 

بیش از گذشته نمود دارد.
رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان زنجان 
نیز در این نشست گفت: فهرســتی برای ارزیابی 
مؤسســه های آموزش عالی در نظر گرفته شــده 
است که مشخص نیست این فهرست به قبای کدام 
نهاد آموزش عالی دوخته شده که برای بسیاری از 
مؤسسه ها نتایج منفی داشت به دلیل انکه وابسته به 

بخش خصوصی هستند.
دکتر حســن طغرا نگار ادامــه داد: این موضوع به 
چالشی تبدیل شده که مسایل مربوط به این بخش 
در نشســتی به صورت علمی و محققانه بحث و 
بررســی قرار گیرد و از طرفی بخش خصوصی به 
آموزش عالی اعتماد کرده و به عنوان نهادی که منابع 
انســانی الزم را برای پیشرفت به بخش خصوصی 

قرار داده شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت دانشــگاه زنجان نیز 
ادامه داد: تأثیر مثبت و معنا دار بخش خصوصی در 
توسعه پایدار و کشورها بسیار عنوان شده و ا البته در 

این میان نتایج خوبی را هم رقم زده است.
دکتر داود عباسی افزود: بخش آموزش عالی دنیا در 
صنعت و در بسیاری از حوزه ها خوش درخشیده به 
واسطه حضور بخش خصوصی بوده و این مهم به 

دلیل است که نقش خود را ایفا کرده است.
وی اضافه کرد: موفقیت بخش خصوصی به دلیل 
رسالت مداری قوی و بنیانی است و دولت ها این 

مهم را فراموش می کنند.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان با اشــاره به وجود زیر ساخت های عالی 
جهت سنجش کیفیت آب شرب در استان زنجان 
گفت: آب شرب شــهرهای استان زنجان بسیار 

مطلوب است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: کیفیت آب 
آشــامیدنی در اســتان زنجان به دلیــل رعایت 
اســتانداردها و اصول بهره برداری و نگهداری و 
همچنین سنجش های بیشمار و نظارت های دقیق 
از ســوی آزمایشــگاه مرکزی آب شرکت آبفا و 
وزارت بهداشت به طور مستمر رصد و از ضریب 

اطمینان بسیار باالیی برخوردار است.
علیرضا جزء قاســمی ظهار داشت:  تصفیه خانه 
آب زنجان به خاطر شرایط فنی مطلوب و کیفیت 
بسیار باالی آب خروجی جزو تصفیه خانه های 

برتر کشور محسوب می شود.
وی ادامه داد: تصفیه خانه آب زنجان در پارامترهای 
کیفی آب شامل موارد بیولوژیک، شیمی، فیزیک 
و فلزات سنگین امتیاز کامل را اخذ و در میانگین 
وزنی کدورت خارجی از تصفیه خانه و همچنین 
میانگین حذف در تصفیه خانه بیشــترین امتیاز 

ممکن را کسب کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
از کسب رتبه دوم تصفیه خانه آب زنجان در بین  
122 تصفیه خانه آب کشــور خبــر داد و گفت: 
آزمایشــگاه مرکزی آب شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان نیز عالوه بــر دریافت گواهینامه 
ISO1۷۰2۵ رتبه برتر آزمایشگاه های آب کشور 

را به دست آورده است. جزء قاسمی میزان مصرف 
مواد شیمیایی در تصفیه خانه آب زنجان را در حد 
نرمال اعالم کرد و افزود: کفایت اســتفاده از مواد 
شــیمیایی در تصفیه خانه از آیتم های  اساسی در 

ارزیابی عملکرد تصفیه خانه  می باشد.
این مســوول به اشــاره به اینکه خوشبختانه آب 
شرب هیچ یک از شهرهای استان زنجان فلزات 
ســنگین خارج از اســتاندارد ندارد تصریح کرد: 
در این زمینه جای هیچگونه نگرانی نیســت و بر 
اساس سنجش هایی که در آزمایشگاه انجام می 
شود کیفیت آب منابع سطحی و زیرزمینی استان 

زنجان بسیار مطلوب است.
وی گفت: در صدد هســتیم بــا برنامه ریزی و 

اقدامات پیشگیرانه روند رشد کنونی ادامه یافته و 
سرعت بگیرد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
ابراز کرد: کیفیت آب شــرب خط قرمز ماست و 
شرکت آبفای استان با تمام تالش سعی کرده است 
آبی که تولید و به دست مشــترکین می رساند از 

کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار باشد.
جزء قاســمی گفت: اســتان زنجــان دارای پنج 
آزمایشــگاه اســت که این آزمایشــگاه ها شامل 
آزمایشــگاه مرکزی کنترل کیفی آب در زنجان، 
آزمایشــگاه میکروبی در شهرســتان های ابهر و 
خدابنده، آزمایشــگاه تصفیه خانه فاضالب شهر 

زنجان و ماه نشان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان عنوان کرد:

کیفیت آب شهرهای استان مطلوب است

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۶۸ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای رضا محمدی فرزند اشرف به شماره شناسنامه ۴۹۷ صادره از زنجان و خانم سهیال 
حیدری فرزند جلیل کد ملی ۲۷۰۲۶۶۵۳ هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۳/۹۳ متر مربع پالک ۸۶۸۳ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در 
بخش هفت زنجان خریداری از مالک رسمی آقای محمد حنیفه محمدی محرز گردیده 
است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/۳/۲۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۸/۴/۵ 
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک زنجان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم ( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی مرکز زنجان 
جلســه مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت ســوم ( شــرکت تعاونی مسکن 
کارکنان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی مرکز زنجان راس ساعت ۹ صبح 
روز دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۷ در محل سالن شهید شهریاری واقع در سازمان 
صدا و ســیمای جمهوری اسالمی مرکز زنجان تشکیل خواهد گردید . لذا از 
کلیه اعضای محترم دعوت می شود در تاریخ وساعت مقرر برای اتخاذ تصمیم 

نسبت به موارد مشروحه ذیل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند یا وکیل و 
نماینده قانونی خود را با توجه به ماده ۱۹آیین نامه نحوه تشکیل مجامع ، از 

بین اعضا یا خارج از اعضای شرکت معرفی نمایند .
دستور جلسه :

۱. تمدید مدت فعالیت تعاونی
۲. اصالح نشانی و اصالح ماده ۵ اساسنامه

تاریخ انتشار: ۹۸/۴/۵
هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی مرکز زنجان

موسسه های خصوصی آموزش عالی و چالش های پیش رو

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان در نظر دارد بهره برداری از غرفه  
واقع در ورودی شــهربازی شماره دو پارک ملت را از طریق برگزاری مزایده حضوری به اشخاص 

حقوقی و حقیقی دارای شرایط به صورت عقد قرارداد اجاره به مدت یک سال واگذار نماید. 
بنابر این از همه متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اســناد و شــرکت در مزایده در 
ســاعات اداری از تاریخ ۹۸/۴/۶ تا ساعت ۱۴:۱۵ مورخه ۹۸/۴/۱۶ به نشانی بلوار کشاورز، جنب 

مزار شهدای باال، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

 مهلت تحویل پیشنهادها: در ساعات اداری از تاریخ ۹۸/۴/۶ تا ساعت ۱۴ مورخه ۹۸/۴/۱۶
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کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت؟
که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت
به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه
هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت

تهی است دستم اگرنه برای هدیه به عشقت
چه جای جسم و جوانی که جان من به فدایت

چگونه می طلبی هوشیاری از من سرمست
که رفته ایم ز خود پیش چشم هوش ربایت

هزار عاشق دیوانه در من است که هرگز
به هیچ بند و فسونی نمی کنند رهایت

دل است جای تو تنها و جز خیال تو کس نیست
اگر هر آینه، غیر از تویی نشست به جایت
هنوز دوست نمی دارمت مگر به تمامی؟

که عشق را همه جان دادن است اوج و نهایت
در آفتاب نهانم که هر غروب و طلوعی

نهم جبین وداع و سر سالم به پایت.
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث 

 نایب رییــس اتحادیه چاقو فروشــان و 
چاقو ســازان استان زنجان گفت: در زمان کنونی 
کارگاه هــای چاقو ســازی با حداقــل ظرفیت 
کار می کنند و هیچ کس به مشــکالت این قشر 

رسیدگی نمی کند.
محمدرضا جرجیســی در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهار داشت:80 درصد مواد اولیه چاقو 
وارداتی است و افزایش قیمت مواد اولیه موجب 

ضرر و زیان بسیاری به هنرمندان می شود.
وی ادامه داد: قیمت مواد اولیه استیل در مقطعی 
از 8 هــزار به 20هزار تومان رســید و هم اکنون 
قیمت به  48 هزار و 52 هزار تومان رسیده است.
این صنعتگر زنجانی افزود: شوربختانه سایز بندی 
برای مصرف نیاز استان وجود ندارد در حالی که 
صنعتگران به مواد اولیه استیل در اندازه های یک، 
یک و ربع، یک و نیم،دو،دو نیم،سه و چهار میل 
نیازمند هستند اما به صورت یکجا این مواد اولیه 

وجود ندارد.
نایب رییس اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه به دلیل مشکالت 
به وجود آمده بســیاری از صنعتگران به ســمت 
فعالیت های خدماتــی رفته اند، گفت: برخی از 

صنعتگران نیز با یک سوم ظرفیت کار می کنند.
جرجیسی، تعدیل نیرو را یکی از معضالت امروز 
واحدهــای تولیدی چاقو عنوان کــرد و گفت: 
مشکالت به وجود آمده موجب افزایش بیکاری 

در این صنعت شده است.
وی بیان داشــت: افزایش قیمت مواد اولیه ورق 
کائوچو بــرای دســته چاقو را کــه 90 درصد 

 تولیدات زنجان از این مواد استفاده می شود، یکی 
دیگر از مشــکالت صنعتگران زنجانی محسوب 

می شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد:  هم اکنون قیمت 
این مواد اولیه از 18 تا 20هزار تومان به 58 هزار 

تومان رسیده است و ثابت هم نیست.
ســخنگوی اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان 
اســتان زنجان گفت: هم اکنون تولید در اســتان 
زنجان به شــدت افت داشته است و جا را برای 

بازارهای خارجی خالی گذاشته است.
جرجیســی با بیان اینکه به دلیل وجود مشکالت 
موجود،بســیاری از صنعتگران امروز تغییر شغل 

داده و بــه صنایع دیگــر روی آورده اند، افزود: 
اســتان زنجان دارای ظرفیت هــای مطلوبی در 
صنعت چاقو سازی است که با وضعیت موجود 

نمی توان از این ظرفیت ها استفاده کرد.
وی گفت: هم اکنون کارگاه های چاقو ســازی 
بــا حداقل ظرفیت کار مــی کنند و هیچ کس به 

مشکالت این قشر رسیدگی نمی کند.
ســخنگوی اتحادیه چاقو سازان و چاقو فروشان 
اســتان زنجان با اشاره به تولید 35 نوع چاقو در 
زنجان،افزود: هم اکنون بیــش از یکصد کارگاه 
پتانســیل صادرات دارند که متاسفانه مشکالت 

موجود اجازه فعالیت به آنها را نمی دهد.

 رییس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به تعیین 
تکلیف ارز اربعین، از احتمال لغو ویزای عراق در 
مقطــع اربعین خبر داد و اجــرای این طرح را به 

آمادگی و هماهنگی کشور عراق منوط دانست.
به گزارش ایسنا، حســین ذوالفقاری در نشست 
کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی اربعین 
در ساختمان حج و زیارت با مدیریت بعثه مقام 
معظم رهبری برگزار شــد، به برخــی ابهام ها و 
هماهنگی های صورت گرفته برای اربعین 98 اشاره 
کرد و گفت: این احتمال را درنظر بگیریم که در 
اربعین ویزای عراق لغو شود، باید آمادگی الزم را 
داشته باشیم که متناســب با آن، سفر را مدیریت 
کنیــم، چرا که حتما جمعیت زیادی راهی مرزها 
می شوند. شــاید تا مرز ایران مشکل زیرساخت 
نداشته باشــد اما از مرز عراق به بعد، مشکالتی 

وجود دارد.
او مدیریت زمانی سفر، برنامه ریزی و هماهنگی 
بــرای هدایت زایران به مرزهایی غیر از مهران را 
بایسته دانســت و افزود:  هم اکنون ویزای عراق 
برای ایرانی ها رایگان است اما در مذاکرات اخیر، 
دولت عراق اعالم کرد در مقطع اربعین صدور هر 
یک از این ویزاها بالغ بر دو تا سه دالر هزینه دارد، 
برای همین ممکن است در اربعین ویزا لغو شود، 
پس ضرورت دارد ما طرح جایگزینی داشته باشیم 
تا ســفر زایران را سامان دهی کنیم. اگر مکانیزمی 
برای مدیریت سفر طراحی نشود، شاهد پراکندگی 
و ازدحام جمعیت در مرزها به ویژه مهران خواهیم 

بود و چه بسا فاجعه ای مثل منا رخ دهد.
رییس ســتاد مرکزی اربعین هرچند لغو ویزای 
عراق را در مناســبت اربعین قطعی اعالم نکرد، 
اما الزام ثبت نام با گذرنامه برای متقاضیان اربعین 
را یکی از راهکارهای سامان دهی و مدیریت این 

سفر ذکر کرد.
 او به پیش بینی کمیته اســکان با توجه به احتمال 
افزایش جمعیت در اربعین امســال اشاره کرد و 
افزود: شرایط امسال به گونه ای نیست که جمعیت 
متقاضی سفر معنوی اربعین پیش بینی شود، اما با 
توجه به امکانات، برای افزایش ظرفیت اسکان تا 

یک و نیم برابر سال گذشته، اقداماتی شده است.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور به جلساتی 
که با بانک مرکزی برای اربعین برگزار شده است، 
اشــاره کرد و گفت: سال گذشته بانک مرکزی با 
وجود مخالفت ستاد مرکزی اربعین و بدون اطالع 
و هماهنگــی، به پرداخت ارز در عراق اقدام کرد 
که مشــکالتی را به وجود آورد. به ناچار نامه ای 
به همه دستگاه های مرتبط با اربعین فرستاده شد 
که هیچ اقدامی خارج از برنامه های ستاد مرکزی 
و کمیته ها انجام نشــود تا مشکلی پیش نیاید، در 

غیر این صورت ممکن اســت به دستگاه قضایی 
معرفی شوند.

او ادامــه داد: بر پایه قول بانک مرکزی قرار شــد 
برای اربعین امسال، ارز مورد نیاز زایران در داخل 
کشور پرداخت شــود، چرا که زمینه این کار در 

عراق فراهم نیست.
رییس ستاد مرکزی اربعین بر  بایستگی سامان دهی 
خدمات در مرزها با اســتناد بــه طرح تفصیلی 
مرزها تاکید کرد و افزود: سال گذشته 80 درصد 
ناوگان بین شهری در اختیار اربعین و برای انتقال 
زایران تــا مرزها قرار گرفــت، وضعیت طوری 
شد که در برخی شــهرها با کمبود ناوگان حمل 
و نقل مواجه شدیم و مردم معترض شدند. برای 
امسال راهکارهایی درنظر گرفته شده که از تکرار 

آسیب های گذشته جلوگیری شود.
ذوالفقــاری همچنین تاکید کرد: زیرســاخت در 
مرزها با توجه به نقشه تیپ که در طرح تفصیلی 
مشخص شده،  اجرا شود تا از هر اقدام سلیقه ای 
مثل آن چه در فاصله شهرهای کربال و نجف رخ 

داده است، جلوگیری شود.
رییس ستاد مرکزی اربعین همچنین بر بایستگی 
صیانت از فرهنگ اسالم واقعی در جریان اربعین 

تاکید کرد.
دو چالش اصلی اربعین امسال

همچنین حجت االســالم حمید احمدیـ  رییس 
کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین ـ 
که مدیریت آموزش بعثــه مقام معظم رهبری را 
نیز عهده دار است در این نشست از تدوین برنامه 
آموزشــی اربعین خبــر داد و هزینه ها و افزایش 

جمعیت را دو چالش اصلی اربعین امسال برشمرد 
و از دستگاه های مربوط درخواست کرد با توجه 
به این شرایط، برنامه ریزی ها را منعطف کنند. او 
افزود:  تاکید برنامه های آموزشی و فرهنگی امسال 
بر توجیه عمومی متمرکز اســت تا زایران با تنوع 
اطالعاتی که در اختیارشــان قرار می گیرد، سفر 

آگاهانه ای در اربعین داشته باشند.
رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی 
اربعین منطقی کردن انتظــارات زایران را یکی از 
ضرورت هــای آموزش های اربعیــن ذکر کرد و 
گفت: بسیاری از مردم تصور می کنند سفر اربعین 
رایگان است، ولی وقتی با هزینه ها مواجه می شوند 
اعتراض می کنند، مردم باید بدانند این یک ســفر 
معنوی اســت و نسبت به شرایط توجیه شوند تا 

انتظاراتشان منطقی شود.
احمدی همچنین از اعزام ســه هزار مبلغ به آیین 
پیاده روی اربعین امسال خبر داد و گفت:  بعثه مقام 
معظم رهبری به عنوان مســوول کمیته فرهنگی 
و آموزشــی اربعین، با سازمان تبلیغات اسالمی، 
دفاتر تبلیغات و ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
هماهنگی های الزم را برای اعزام مبلغان انجام داده 
و حتی دستگاه های اعزام کننده و وظایف هر یک 
در ایــن طرح که با عنوان »یاوران معنوی اربعین« 

اجرا می شود، مشخص شده است.
 رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی ستاد مرکزی 
اربعین برگزاری چهارمین ســوگواره عبرات در 
اربعین امسال، برگزاری کارگاه های آموزشی، تهیه 
یک میلیون نسخه کتاب با عنوان رهپویه به زبان 
فارسی و 200 هزار نخسه غیرفارسی، اعزام 200 

راوی و مربی کــودک، 300 خبرنگار و عکاس، 
10 هزار روحانی آموزش دیده، برگزاری سه هزار 
کارگاه فرهنگی و اجتماعی،  اهدای سه هزار جلد 
قــرآن در جریان اربعین، تالوت قــرآن در 200 
مراسم عمومی، تهیه بسته های فرهنگی و برگزاری 
نمایشگاه های ادبی و شعر، همایش اندیشمندان 
در نجــف و کربــال و کنگره شــهدای کربال و 
حشدالشعبی را از جمله اقدامات کمیته فرهنگی 

و آموزشی ستاد مرکزی اربعین برشمرد.
او همچنین از ارتقای محتوای »ویکی اربعین« خبر 
داد و افزود: در این پایگاه 300 مقاله و صدها کتاب 
با محتوای اربعین بارگذاری شــده که قرار است 
50 مقاله دیگر اضافه و دو زبان آذری و اردو هم 

افزوده شود.
احمــدی تکریــم از ۶00 موکــب عراقــی و 
موکب داران ایرانی را که در پذیرایی از زایر شایسته 
تقدیر هستند در کنار تجلیل از رسانه های فعال در 

اربعین، دیگر اقدامات این کمیته ذکر کرد.
در این نشست نمایندگان سازمان ها، وزارتخانه ها و 
تشکل های حاضر درباره مشکالتی چون بایستگی 
توجه بیشــتر به زایران خارجی که برای شرکت 
در آیین اربعین عراق از خاک ایران گذر می کنند، 
همچون پاکستانی ها، توجه بیشتر به امکانات مورد 
نیاز بانوان و ناهماهنگی برخی دستگاه ها در تامین 
خدمات، نکاتی را مطــرح کردند که ذوالفقاری، 
رییس ســتاد مرکزی اربعین پیگیری آن ها را قول 
داد و در عیــن حال درخواســت کرد برنامه های 
 توجیهی،  آموزشــی و تبلیغاتــی اربعین زودتر

آغاز شود.

نایب رییس اتحادیه چاقو فروشان و چاقو سازان استان زنجان:

کارگاه های چاقو سازی زنجان با حداقل ظرفیت کار می کنند
 افزایش قیمت مواد اولیه معضل چاقوسازان زنجانی

در اجالس باکو چه خبر بود؟
معاون گردشــگری با تشریح مذاکرات 
و رایزنی هــای ایران با جمهــوری آذربایجان، 
روســیه، ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و ایتالیا در 
حاشیه اجالس شورای اجرایی سازمان جهانی 
جهانگردی، از پیگیری طرح »لغو روادید گروهی 
ایران و روســیه« و برگــزاری اجالس جهانی 
»گردشگری روستایی« در سال 2020 میالدی در 

ایران، خبر داد.
ولی تیموری از عالقه این کشورها برای توسعه 
همکاری های دو جانبه گردشگری سخن گفت 
و در شرح جزییات این دیدارها که در شهر باکو 
انجام شد،  به ایسنا گفت: با دبیرکل سازمان جهانی 
جهانگردی درباره قراردادهای همکاری با ایران، 
مذاکراتی صورت گرفت تا نماینده این سازمان 
برای نهایی شدن »برنامه ملی توسعه گردشگری« 
بزودی عازم ایران شود. قرار شد سازمان جهانی 

جهانگردی در این باره سریع تر اقدام کند.
»برنامه ملی توسعه گردشگری ایران« آماده شد
وی افزود: برنامه ملی توســعه گردشگری ایران 
آماده است اما در سفر نماینده قبلی سازمان جهانی 
جهانگردی، پیشنهادها و چارچوب هایی مطرح 
شد که با دیدگاه و پیشنهادهای ما اختالف هایی 
داشت. این برنامه اکنون اصالح شده و یک ماه 
پیش طرح نهایی آن به سازمان جهانی جهانگردی 
فرستاده شده که در دیدار با دبیرکل این سازمان 
در شــهر باکو، برای نهایی شدن قرارداد اجرایی 
برنامه ملی توسعه گردشگری ایران اعالم آمادگی 
شد. باید طرفین قراردادی را درباره زمان اجرا و 

برنامه ریزی ها، امضاء کنند تا کار آغاز شود.
این مقام مسوول در ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری گفت: استفاده از 
مشاوران سازمان جهانی جهانگردی برای تهیه 
حســاب اقماری نیز در این دیدار پیگیری شد. 
این موضوع در سفر قبلی دبیرکل سازمان جهانی 
جهانگردی به ایران برای شــرکت در اجالس 
همدان، مطرح شــده بود امــا اکنون با توجه به 
آخرین اقدامات انجام شده و آغاز همکاری هایی 
با مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، درخواســت ما اعزام مشــاوران سازمان 
جهانی جهانگردی برای همــکاری با ایران در 

زمینه ایجاد حساب اقماری گردشگری است.
آذربایجان می گوید سفر ایرانی ها به این کشور 

کم شده
او بــه دیــدار با مقــام گردشــگری و معاون 
رییس جمهور آذربایجان و مدیران آژانس های این 
کشور برای تبیین فرایند همکاری های دو جانبه 
در بخش گردشگری و آسیب شناسی سفر اتباع 
دو کشور در مرزهای زمینی و هوایی،  اشاره کرد 
و افزود: مقامات جمهوری آذربایجان نسبت به 
کاهش سفر ایرانی ها به این کشور نظراتی داشتند 
که به استناد آخرین آمارها اعالم شد روند سفر 
گردشگران ایرانی به جمهوری آذربایجان درحال 

افزایش است.
وی بیان کــرد: جمهوری آذربایجــان یکی از 
بازارهای اصلی و هدف گردشگری ایران است 
که توســعه همکاری با آن اهمیت زیادی دارد، 
مخصوصا آن که روابط گردشــگری دو کشور 
یکطرفه نیست. برای ما مهم است که این توازن 
حفظ شــود تا در درازمدت به ناپایداری منجر 

نشود.
چرا ویزای گروهی روســیه و ایران هنوز لغو 

نشده؟
معاون گردشگری به دیدار با هیات روس اشاره 
کرد و افزود: روس هــا برای همکاری دوجانبه 
عالقه زیادی نشان می دهند و پی گیر لغو روادید 
گروهی هستند. برنامه عملیاتی این طرح آماده 
شده اما هنوز به امضای مقامات عالی دو کشور 

نرسیده، برای همین اجرایی نشده است.
وی با اشاره به افزایش سفر روس ها به ایران در 
سال ها اخیر، بیان کرد: روس ها برای سفر به ایران 
عالقمندتر شده اند اما جذب بیشتر آن ها به معرفی 
بهتر کشورمان در روسیه منوط است. در همین 
راستا ایران در مورد اجرای تورهای آشناسازی 
برای فعاالن گردشگری و رسانه های روسیه اعالم 

آمادگی کرد.
شعار گردشگری 2020 و 2021 انتخاب شد

وی گفت: به دنبال مرور اجالس ها و همایش های 
مهم ســال آینده در یکصد و دهمین نشســت 
شــورای اجرایی ســازمان جهانی جهانگردی، 
شعارهای گردشــگری برای دو سال آینده نیز 
مشخص شد. شعار سال 2019 که تقریبا نهایی 
شده و در مجمع عمومی تایید آن اعالم خواهد 
شد؛ »آموزش، مهارت و اشتغال« است که بر این 
اساس محور فعالیت های سال 2019 نیز تعیین 
شد.میزبان جشن روز جهانی جهانگردی در سال 
2019 نیز تایید شورا را دریافت کرد که در منطقه 

آسیا و کشور هندوستان است.
نماینده ایران در سازمان جهانی جهانگردی اضافه 
کرد:  شعار گردشگری سال 2020 نیز متمرکز بر 
»گردشگری روستایی« است که در حال حاضر 
تایید شــورای اجرایی را دریافت کرده اســت. 
همســو با این شــعار در همان سال استان های 
کردستان و کرمانشاه در ایران، به صورت مشترک 
با سازمان جهانی جهانگردی میزبان نشستی با 

موضوع گردشگری روستایی هستند.

خبر خبر

معاون میراث فرهنگی زنجان خبرداد
تهاتر تابلو های گردشگری 
استان های شمالغرب کشور

 معــاون گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان گفت: تابلوهای گردشگری  استان های 
شمالغرب کشــور به منظور معرفی جاذبه های 

گردشگری تهاتر می شود.
مرتضی کنگاور نظری در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهارداشــت: متوازن سازی سفر از 
برنامه های ســازمان میراث فرهنگی در استان 
های شمالغرب کشور اســت که در این زمینه 

نشست های مختلفی برگزار شده است.
وی ادامه داد: متوازن سازی سفر در استان های 
زنجان،آذربایجان غربی و شرقی،همدان،کهکیلویه 
و بویراحمد،کردســتان، اردبیل و چهارمحال و 

بختیاری پیگیری می شود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: نمایشگاه های 
متعددی برای معرفی جاذبه های گردشــگری 
اســتان ها برگزار می شــود کــه در این زمینه 

نشست های مختلفی برگزار شده است.
معــاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان زنجان از 
طراحی دو اپلکیشن با همکاری شهرداری زنجان 
برای معرفی جاذبه های گردشگری شهر زنجان 
خبرداد و گفت: عالقه مندان به منظور آشنایی با 
جاذبه های گردشگری می توانند از این نرم افزار 

ها استفاده  کنند.
نظــری از اجرای طــرح تهاتر و قــرض دادن 
تابلوهای گردشگری خبرداد و افزود:  این طرح 

به منظور معرفی جاذبه ها انجام می شود.

مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

الواح هخامنشی 
منتظر ویزای ایران

 مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری می گوید: قرار است بخش اول 
الواح هخامنشــی بعد از ارسال ویزای کارمند 

شیکاگو به امریکا، به ایران بازگردانده شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آن همه برنامه ریزی 
و حرف و حدیثی که پشــت الواح هخامنشی 
بود، دوشــنبه 30 اردیبهشــت محمدحســن 
طالبیان - معــاون میراث فرهنگی ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری - در نشســت 
خبری اش با خبرنگاران اعالم کرد که »اوفک« 
تا کنون فقط مجوز 1۷80 لوح هخامنشــی را 
داده تا به ایران مسترد شود. با این اعالم، عالوه 
بر اعتراض رســمی معاونت میراث فرهنگی 
ســازمان میراث فرهنگی، وکالی ســازمان و 
وزارت امور خارجه نیــز پیگیر علت صدور 

این مجوز با این تعداد اثر هستند.
اما اکنون ابراهیم شــقاقی - مدیر کل حقوقی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - به ایسنا 
می گوید: بحث ما این بود که دانشگاه شیکاگو 
همه الواح را یک جا تحویــل بدهد، اما آن ها 
از همان ابتدا قصد داشــتند الواح را قســمت 
به قســمت تحویل دهند، شاید برداشت ها از 
صحبت های معاون میراث فرهنگی اشتباه بوده 

است.
وی بــا تاکید براین که نهایتــا آنچه که اکنون 
اتفاق افتاده، این اســت که باید یک بخش از 
الواح را همراه با یکی از کارمندان شــیکاگو 
بفرســتند، بیان می کند: در حــال هماهنگی 
مباحــث مربوط به ویزا با وزارت امورخارجه 
هســتیم تا این اتفاق رخ دهــد، در نامه ای به 
وزارت امور خارجه، اعالم کردیم که آن طرف 
)دانشگاه شیکاگو و فرد همراه با الواح( آماده 
اســت ویزا باید برای او فرستاده شود تا الواح 
به ایــران بیاید، بنابراین زمانی که ویزا آماده و 
به مقصد فرستاده شود، بخش نخست الواح به 

ایران مسترد می شود.
طالبیــان در آن نشســت خبــری اعالم کرده 
بود »بــه گفته ی دکتــر عبدالمجید ارفعی،12 
تــا 13 هزار لوح کامــل و قطعات کوچک از 
الواح براســاس رأی دادگاه عالی آمریکا باید 
به کشــور برگردانده شــوند، امــا اکنون اگر 
اعتراض هــای اولیــه جواب ندهــد، میراث 
فرهنگی شکایت های قانونی خود را تا اخرین 
لحظــه انجام خواهد داد. بــه طرف امریکایی 
اعالم کرده ایم تا در صورتی که ارســال الواح 
هخامنشــی از ابتدا و بر پایه نامه ای از سوی 
دانشگاه شــیکاگو به صورت مجموعه ای باید 
به ایران انجام می شــد، آن نامه را در اختیار ما 

قرار دهند.«

رییس ستاد مرکزی اربعین خبر داد

احتمال لغو ویزای اربعین، پرداخت ارز در داخل
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