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روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

 رویه 

نوان کرد: اون میرا فرهنگ استان  م

روف مسی در استان زنجان ید روزانه  ت انوا  تو

ریی سازمان مدیری و رنام ری استان زنجان:

مدیریت رک اساسی
هر کس و کار است

ردار خر دره تاکید کرد:
مد پایدار نبود در
ی  مش اص

شهرداری خرم دره 
 رویه 3   رویه 2  

دعای شخص روزه دار
گام افطار مستجاب می شود  هن

رییس پارک علم و فناوری استان زنجان عنوان کرد:

نیا اد دان  ا ا ال پایدار  اد اش ای

ص روزه دشخص روزه دشخص روزه دار شخدعای شخدعای 
ودشودشود شی شی  ی می م جاب تجاب تجاب  تمستمس مسطار مسطار  طار فطار ف گام ا

ک و م   ل  قا
ا ن ی در  دی ی  ونی صن س

معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان در نشست خبری هفته 
خوابگاه های دانشــجویی با طرح موضوع 
خوابــگاه خیرســاز، خواســتار فعالیت و 
 مشارکت خیران در ساخت و ایجاد خوابگاه 

شد.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشــکی زنجان صبح یکشــنبه ۲۲ 
اردیبهشــت ۱۳۹۸ در نشســت خبری به 
مناســبت هفته خوابگاه های دانشجویی با 
طرح موضوع خوابگاه خیرســاز، خواستار 
فعالیت و مشــارکت خیران در ســاخت 
خوابگاه شد و اظهارداشت: دانشگاه آماده 
همکاری همه جانبــه از جمله همراهی با 
آن ها در شــاخت خوابگاه های دانشجویی 
اســت به نحوی که بــرای تامین زمین و 

بخشی از امکانات هم آمادگی دارد.
دکتر حســین عمارلو در ادامه بررســی و 
اعالم مســایل و مشــکالت خوابگاه ها را 
ازجمله دالیل انتخاب این هفته برشــمرد 
و افزود: هفته خوابگاه های دانشــجویی از 
۲۱ تا ۲۷ اردیبهشــت ماه امســال با شعار 
»خوابگاه دانشــجویی؛ نماد اتحاد ملی در 

بهار همدلی« برگزار می شود.
دبیر شــورای فرهنگــی دانشــگاه علوم 
پزشکی زنجان افزود: ۴ هزار و ۶۶ دانشجو 
در دانشــگاه علوم پزشــکی استان زنجان 
مشغول به تحصیل هستند که ۲ هزار ۳۳۸ 
نفر از این مجموع خانم و یک هزار و ۷۲۸ 

نفر آقا هستند.
وی با بیان اینکه یــک هزار و ۱۵۰ نفر از 
دانشجویان دانشــگاه علوم پزشکی استان 

زنجــان در خوابگاه های دولتــی و ۳۷۳ 
دانشــجو هم در خوابگاه های خودگردان 
ساکن هستند، تصریح کرد: دانشجویان این 
دانشگاه در ۱۴ خوابگاه سکونت دارند که 
۹ واحد از خوابگاه ها دولتی و ۵ واحد هم 

خودگردان است.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشــکی زنجان ازجمله چالش های 
خوابگاه های دانشــجویی را پراکنده بودن 
آنهــا ذکر و بیان داشــت: متمرکزشــدن 
خوابگاه ها ارایــه خدمات در همه امور را 

تسهیل خواهد کرد.
دکتر عمارلو با تاکید بر تالش برای جلب 
توجه مســووالن بــه امــور خوابگاه های 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان زنجان ابرازداشــت: همه ســعی 

مســووالن دانشگاه تامین و بهبود امکانات 
خوابگاه های دانشجویی است.

دبیر شــورای فرهنگــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی زنجان با اشــاره بــه نام گذاری 
روزها در هفته خوابگاه ها تصریح کرد: این 
نام گذاری در راستای اهداف تعریف شده 
برای دانشــجویان ازجمله افزایش مهارت 

زندگی انجام شده است.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای افزایش 
نشاط اجتماعی در خوابگاه های دانشجویی 
ازجمله برنامه های پیش بینی شــده در بین 
دانشــجویان اســت افزود: در این راستا 
امکانات ورزشی که قابلیت انجام ورزش 
در خوابگاه ها را فراهم سازد در خوابگاه ها 

موجود می باشد.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشــکی زنجان با اعالم خبر اجرای 
پویش »بهار همدلی« با آسیب دیدگان سیل 
در وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی؛ تصریح کــرد: ایــن پویش در 
دانشگاه هم توسط اســاتید و دانشجویان 
پیگیری می شــود که هــدف آن کمک به 
اســکان دایم آســیب دیدگان است که با 

همکاری نهادهای امدادی انجام می شود.
عمارلو با بیــان اینکه معاونــت فرهنگی 
دانشگاه در این هفته برنامه ها و فعالیت های 
مختلفی برگــزار خواهدکرد، عناوین هفته 

خوابگاه ها را به شرح ذیل اعالم کرد:

شنبه: ۹۸/۲/۲۱           
ترویج مهــارت زندگی ســالم در بین 

دانشجویان

یکشنبه: ۹۸/۲/۲۲       
ورزش ، سالمتی و نشاط 

دوشنبه: ۹۸/۲/۲۳       
با  دانشــجو  گوناگون  ابعــاد  پرورش 
مشــارکت در فعالیت هــای فرهنگی و 

اجتماعی     
سه شنبه: ۹۸/۲/۲۴    

ســالمتی  ضامن  اســتاندارد  تغذیــه 
دانشجویان

چهارشنبه: ۹۸/۲/۲۵    
شورای صنفی جامع ترین نهاد دانشجویی   

پنج شنبه: ۹۸/۲/۲۶     
خوابگاه دانشجویی در ماه میهمانی خدا

جمعه: ۹۸/۲/۲۷          
و  مشارکت  نهاد  دانشــجویی  خوابگاه 
حضور دانشجویان در پویش های همدلی    

ی زنجان عنوان کرد: وم پزش معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه ع

ه مشارک خیرا ویی  اه های دانش نیا خوا

اس
 ا

 مر

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان 
در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت 
 به تامیــن انواع بلســن آهنی 

اقدام نماید.
بنابرایــن از شــرکت هــا و تامین 
کننــدگان واجد شــرایط و دارای 
می گردد  درخواست  مرتبط  سوابق 
در صــورت تمایل به همــکاری با 
 024-33791541 تلفن  شــماره 
تماس حاصل نمــوده و حداکثر تا 
ســاعت 10 روز یکشــنبه مورخه 
98/2/29 نسبت به تحویل حضوری 
اسناد مناقصه و یا از طریق پست این 

شرکت به نشانی زیر اقدام نمایند.
الزم به ذکر است جهت دسترسی به 
مدارک و شرایط شرکت در مناقصه 
می توانید به ســایت این شرکت به 

نشانی ذیل مراجعه فرمایید:
WWW.TTZCO.COM

هزینه چاپ آگهی به عهده 
برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 4 
جاده زنجان-تهران، 

جنب شرکت ایران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان 

)واحد خرید و سفارشات(
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علوم پزشکی زنجان در نشست خبری هفته 
خوابگاه های دانشــجویی با طرح موضوع 
خوابــگاه خیرســاز، خواســتار فعالیت و 
 مشارکت خیران در ساخت و ایجاد خوابگاه 

شد.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشــکی زنجان صبح یکشــنبه ۲۲ 
اردیبهشــت ۱۳۹۸ در نشســت خبری به 
مناســبت هفته خوابگاه های دانشجویی با 
طرح موضوع خوابگاه خیرســاز، خواستار 
فعالیت و مشــارکت خیران در ســاخت 
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آن ها در شــاخت خوابگاه های دانشجویی 
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 عابر پیاده زنجانی در برخورد
طار مسافری جان باخت با 

 فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: 
عابر پیاده به علت برخورد با قطار مســافربری 
 در نزدیک روستای دیزج آباد شهرستان زنجان، 

جان سپرد.
سرهنگ مختار شــیرمحمدی در گفت و گو با 
خبرنــگار ایرنا، افزود: ایــن حادثه تلخ، حوالی 
ساعت 23:25 شنبه شب )21 اردیبهشت( اتفاق 

افتاد.
وی اظهار داشت: قطار مسافربری تبریز - مشهد 
در تاریکی شب با این عابر پیاده که درحال گذر 
از عرض ریل راه آهن بود، برخورد کرده است.

شیرمحمدی افزود: بررسی ها و تحقیقات پلیس 
نشــان داد که علت مرگ این مرد ۴9 ساله، بی 
احتیاطی و بی توجهــی وی در عبور از عرض 

ریل بوده که موجب این حادثه شده است.
به گزارش ایرنا، سیزدهم خرداد پارسال نیز بر اثر 
برخورد قطار با یک عابر پیاده در منطقه بناب در 

هشت کیلومتری زنجان، عابر کشته شد.

ر داد: ومت استان زنجان خ یرا ح مدیرک ت

برخورد شدید باگرانفروشان 
ران کا ت و م

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
با تاکید بر تشــدید برخورد بــا متخلفان در ماه 
مبارک رمضان گفت: بیشترین مجازات قانونی 

برای گرانفروشان و محتکران اعمال می شود.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با موج رسا، در باره 
نحوه برخورد با متخلفان در ماه مبارک رمضان 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه در این ماه تقاضا 
برای خرید برخی از کاالها افزایش پیدا کرده در 
این راستا مراجع نظارتی نیز نظارت های خود را 

افزایش دادند.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی نیز با تشکیل 
گشت های مشترک سیار و با حضور در بازار در 
راســتای کمک به امر نظارتها و در حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اجحاف 
در حق مردم گشــت های مشــترک را برگزار 

می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان 
اینکه در صورت وجود پرونده  تخلف نسبت به 
صدور حکم در محل اقدام می شــود ابراز کرد: 
بالفاصله نسبت به اجرای آن نیز اقدامات قانونی 

انجام می شود.
وی خاطر نشــان کرد: با توجــه به اینکه در این 
روزها باید تشدید و مقابله با گرانفروشی هم انجام 
شود تعزیرات حکومتی ضمن اینکه به صورت 
فوق العاده به پرونده تخلفات رســیدگی می کند 

مجازات های قانونی را هم اعمال خواهد کرد.
ممیزی عنوان کرد: اشد مجازات قانونی نسبت به 
متخلفان این حوزه ها اعمال شده و پرونده هایی 
که در این حوزه و در این ماه تشکیل می شود در 

اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی ابراز کرد: مجازات هایی که برای متخلفان در 
ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده متفاوت با 
دیگر روزها بوده و قطعا با متخلفان برخوردهای 

شدیدتری انجام می شود.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان در 
باره مقابله با احتکار کاالهای اساسی عنوان کرد: 
بالفاصله بعد از تشکیل پرونده و احراز احتکار 
بودن کاال انجام شد اقدام قانونی در اسرع وقت 

انجام می شود.
وی بیان کرد: بالفاصله کاالهای احتکار شده با 
نظارت ماموران سازمان بازرسی در بین مصرف 
کننده ها توزیع شده و عالوه بر آن مجازات های 

قانونی نیز برای متخلفات اعمال می شود.

مدیرک ورز و جوانان استان زنجان:

تعداد خانه های جوان 
در استان افزای می یابد

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از 
فعالیت پنج خانه جوان در استان زنجان خبر داد 
و گفت: تعداد خانه های جوان در استان افزایش 

می یابد.
علی خلیلی از فعالیت پنج خانه جوان در استان 
زنجان خبر داد و افزود: تعداد خانه های جوان در 

استان افزایش می یابد.
وی بابیان اینکه اســتان زنجان از ظرفیت بسیار 
خوبی در حوزه جوانان برخوردار است، اظهار 
کرد: در این میان باید به بحث توسعه خانه های 
جوان در استان توجه شــود که دو خانه جوان 

دیگر هم در استان ایجاد می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
خانه جوان بستر و فرصت خوبی برای استفاده 
جوانان است چراکه باعث توانمند شدن جوانان 

در حوزه های مختلف می شود.
خلیلی با اشاره به اینکه فرمانداران باید نسبت به 
ایجاد خانه جوان در یک محیط بســیار مناسب 
با اداره ورزش و جوانان اســتان همکاری کنند، 
تأکید کرد: جوان برای حضور در جامعه نیاز به 
فضایی دارد تا بتواند مهارت های ورود به جامعه 

را آموزش ببیند و پله های ترقی را سپری کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به سرانه 
ورزشی اســتان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: 
سرانه ورزشی استان زنجان بیش از ۷۴ سانتی متر 
بوده که این میزان ســرانه برای استان قابل قبول 

است. 

خبر

ق ا زنجان: ر ب من ام  مدیر
ب ورودی به سدهای  میزان 

استان  برابر شده است
 مدیرعامل آب منطقــه ای زنجان گفت: 
امســال، در مقایسه با پارسال، میزان آب ورودی 

به سدهای استان ۶ برابر شده است.
به گزارش ایسنا، یوسف رضاپور در نشست ستاد 
بحران استان با اشاره به اینکه میزان بارندگی امسال 
در 51 سال اخیر بی سابقه بود، اظهار کرد: امسال، 
مسیر باد و ورود سامانه های بارشی از جنوب به 
شــمال بود و ایران را تا حد زیادی پوشش داد. 
ایــن تغییر اقلیم باعث می شــود در آینده دچار 
خشکسالی ها و ترسالی های خیلی شدید شویم. 
در این میان، استان زنجان جزو 10 استانی بود که 
در معرض سیالب قرار داشت ولی بارندگی های 
زنجان از نظر تامین منابع آبی چیزی جز خیر و 
برکت نداشت؛ چراکه دشت ها و رودخانه ها تشنه 

این آب بودند.
این مسوول با بیان اینکه استان زنجان حدود 1۴00 
کیلومتر رودخانه اصلی دارد و با احتساب مسیل ها 
و رودخانه های فرعی این میزان به 5000 کیلومتر 
می رســد، ادامه داد: روی عمــده رودخانه های 
اصلی استان سد ساخته شده است و 83 درصد 
از ســرزمین ها نیز در حــوزه رود قزل اوزن قرار 
دارد. خوشــبختانه در باره رودخانه های اصلی، 
ساماندهی صورت گرفته است و در بارندگی های 
امسال، 238 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای 

استان شد.
وی با بیان اینکه این میزان در مقایســه با ســال 
گذشــته ۶ برابر شده اســت، افزود: هم اکنون، 
حجم مخزن ذخیره پشت ســدها 30۴ میلیون 
مترمکعب برآورد شــده و بیشترین پرشدگی در 
ســد کینه ورس )95 درصد( ر داده است. سد 
تهم نیز ۷۴ درصد پرشــدگی دارد و در رابطه با 
سد گالبر با احتساب ۶2 درصد پرشدگی، منابع 
آب 800 هکتار از شبکه این سد از ابتدای خرداد 

تامین خواهد شد.
رضاپور تصریح کرد: 31 درصد از حجم مخزن 
ســد تالوار نیز در بارندگی های اخیر پر شــد و 
چــاره ای نبود جز اینکه ۶۴ میلیون مترمکعب از 
این میزان آب را کنترل شده رها کنیم؛ چرا که در 
غیر این صورت زمین های کشاورزی پیرامون سد 

زیر آب می رفت. 
این در حالی است که دبی رودخانه قزل اوزن از 
ر50 مترمکعب  15 مترمکعــب در ثانیه تا حداک
در حالــت عادی بــه 200 مترمکعب در ثانیه تا 
۴10 مترمکعب در ورودی سد منجیل در حالت 

سیالبی رسیده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خاطرنشان 
کــرد: خوشــبختانه در بارندگی اخیــر از نظر 
پرشدگی سدها هیچ مشکلی نداشتیم و آزادسازی 
و پاک سازی مسیل ها و به صورت مستمر انجام 
می گرفــت. هم اکنون، اســتان زنجان 35 ســد 
کوچک دارد که فقط 5 فقره از آن توســط آب 
منطقه ای ساخته شده است. با این حال، سدهای 
کوچــک در مجموع به صورت مســتمر رصد 
می شود تا اگر مشــکلی در سرریز داشته باشد، 
مرتفع شــود. مدیرکل هواشناسی استان زنجان 
نیز در ادامه گفت: از ابتدای مهر پارســال تا اول 
اردیبهشت امسال 353 میلی متر بارندگی را شاهد 
بوده ایم که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۴۶ درصد و در مقایسه با دوره آماری 32 درصد 

افزایش داشته است.
رسول همتی افزود: با توجه به بارندگی های اخیر، 
ابهامات و شــایعاتی در باره آغاز دوره ترسالی و 
اتمام دوره خشکسالی در اذهان عمومی رواج یافته 
اســت ولی مطابق با نتایج به دست آمده، بارش 
در شمال غرب کشور به شکل معنی داری کاهش 
یافته است؛ در واقع بارش ها در 50 سال گذشته 

شیبی کاهشی حدود 1,2۶ میلی متر در سال دارد.

مدیرک نیاد مس استان زنجان:
افزون بر  هزار واحد 

ونی روستایی در زنجان  مس
نیازمند بازسازی است

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت: 3 هزار و 13۶ واحد مسکونی 
روستایی و پنج واحد تجاری روستایی در استان 

زنجان نیازمند بازسازی هستند.
به گزارش مهر، سجاد صنعتی منفرد در نشست 
ستاد بحران، به ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن از 
واحدهای مســکونی در استان زنجان اشاره کرد 
و افزود: با بازرسی های انجام شده در شهرستان ها 
واحدهای مسکونی گلی و خشتی شناسایی شد 
که باید بازسازی شــوند. وی اظهار کرد: بر پایه 
ارزیابی انجام شده 51۶ واحد مسکونی شهری و 
12 واحد تجاری شهری در استان زنجان نیازمند 

بازسازی هستند.
وی گفت: همچنین 3 هزار و 13۶ واحد مسکونی 
روســتایی، 5 واحد تجاری روستایی هم نیازمند 
بازسازی دوباره هستند و در بخش شهری 115 
واحد مسکونی و ۷۴2 واحد مسکونی روستایی 

نیازمند تعمیر هستند.
صنعتــی منفرد با بیــان اینکه 25 گــروه و 35 
کارشــناس در سطح استان زنجان بحث ارزیابی 
واحدهای مســکونی را انجام دادند، گفت: این 
بازرس ها با دقت مقاومت واحدهای مسکونی را 
رصد کردند و 5 هزار و ۶59 فقره پایش در این 

زمینه انجام شده است.

خبـر رییس پارک علم و فناوری استان زنجان عنوان کرد:

نیا اد دان  ا ا ال پایدار  اد اش ای
 رییس پارک علم و فناوری استان زنجان 
گفت: ایجاد اشــتغال پایدار با اقتصاد دانش بنیان 

محقق می شود.
به گزارش ایســنا، داوود مرادخانی در نشســت 
اقتصــاد دانش بنیــان، در رابطه با اهــداف این 
کارگروه، اظهــار کرد: ایجــاد ارزش افزوده در 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ایجاد 
اشــتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت، استفاده 
ــری از ظرفیت ها، ارتقای ســطح رفاه و  حداک
درآمد، مدیریت هدفمند منابع و توسعه شاخ 
علــم و فنــاوری از مهم ترین اهداف تشــکیل 

کارگروه اقتصاد دانش بنیان است.
این مســوول با بیان اینکه تبدیل اقتصاد ســنتی 
به اقتصاد دانش بنیان هــدف دیگر این کارگروه 
اســت، ادامــه داد: دبیرخانه کارگــروه اقتصاد 
دانش بنیان ذیل ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در سال گذشته و در پارک علم و فناوری استان 

مستقر شــد و از ابتدای سال هشت نشست در 
زمینه موضوعات مختلف و چهار جلســه کمیته 
تخصصی با موضوع کلینیک صنعت و مدیریت 

برگزار شده است.
وی با اشــاره به مصوبات ایــن کارگروه، افزود: 
مصوبات این کارگروه در راستای بهبود فرآیندها 
و گردش کارهای اجرایی بر پایه مصوبات قانونی 
مرتبط با شرکت های دانش بنیان و با هدف توسعه 
کمی و کیفی آن ها در زمینه اولویت های توســعه 
اســتان تصویب شده اســت که توسعه فرهنگ 
کارآفرینــی و ایجاد اشــتغال دانش بنیان، معرفی 
واحدهای دانش بنیان به دستگاه های متولی جهت 
رفــع موانع اجرایــی، تهیه لیســت فناوری های 
مورد نیاز اســتان و کشــور، تدوین اساسنامه و 
راه اندازی کلینیک صنعت و مدیریت را می توان 

از محورهای مصوبات عنوان کرد.
مرادخانی با اشــاره به برنامه هــای این کارگروه 

در ســال  98، تصریح کرد: توســعه شرکت های 
دانش بنیان، توسعه هســته ها و واحدهای فناور، 
توســعه اکوسیســتم فناوری در راستای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، ارتقای ســطح فرهنگ جامعه 
در راســتای تولیــد دانش بنیــان و ... از جمله 
برنامه های این کارگروه در ســال جاری است که 
تحقق این اهداف در راستای همکاری بین بخشی 
همه حوزه های مختلف دولتی و غیردولتی میسر 

خواهد بود.
رییــس پارک علــم و فناوری اســتان زنجان با 
اشــاره به کلینیک صنعت، یادآور شــد: کلینیک 
صنعــت و مدیریت اســتان به منظــور ارتقای 
خدمات تخصصی صنایع شرکت های خصوصی، 
ســازمان ها، ارگان های دولتــی و خصوصی در 
زیرساخت های استان اعم از صنعتی، کشاورزی، 
خدماتی، آموزشی و ... تاسیس می شود و در این 
میان ایده بنیادین تاسیس کلینیک صنعت، ایجاد 

ساز و کار الزم برای تحقق ارتباط صنعت، جامعه 
و دانشگاه است.

 در نشست مشــترک مشاوران و مسووالن 
امور زنان و خانواده دســتگاه های اجرایی اســتان 
موضوعاتی از قبیل حضور ۶0 درصدی بانوان در 
تشکل ها و سازمان مردم نهاد، نبود نشاط اجتماعی 
در این قشر، تغییر سبک زندگی، و عدم اختصاص 

سالن های ورزشی به عموم جامعه مطرح شد.
به گزارش ایرنا، زنــان نیمی از جمعیت فعال این 
استان را تشیکل می دهند و پاسخگویی به نیازهای 
این قشر و رفع مشکالت پیش روی آنان می تواند 

چشم انداز بهتری را فراهم کنند.
این در حالی است که بانوان فعال استان در عرصه های 
مختلف بر این باورند که مشکالت زیادی پیش روی 
این قشر وجود دارد که حتی بی توجهی ها سالمت 

روان آنان را با خطر مواجه کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان در 
این نشست گفت: هم اکنون 33۶ تشکل وسازمان 
مردم نهاد در این اســتان وجود دارد که بیش از ۶0 

درصد فعاالن این بخش را بانوان تشکیل می دهد.
ماهر بلوری افزود: در انتخابات شورا های اسالمی 
که همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری برگزار رشد نامزدی 28 درصدی بانوان 

به تعداد 185 نفر حکایت داشت.
وی اظهار داشــت: هم اکنــون ۴۴ نفر از بانوان در 
شوراهای شهر وروستای استان فعالیت می کنند که 
از این تعداد 9 نفر در مناطق شهری و 35 نفر دیگر 
را در روستا شــامل می شود که درمقایسه با دوره 

چهارم کاهش منتخبان در شهرها را نشان می داد.
این مسوول ادامه داد: دفترامور بانوان از ابتدای سال 
تا کنون حمایت از افراد صاحــب ایده و ابتکار را 
مورد توجه قرار داده جمیعتی که می توانند در جامعه 
ارزش آفرینی کنند و بتواند با افزایش فعالیت های 

خود همبستگی برای پیشرفت را معنا کنند.
بلوری افزود: این فضای همدلی مناسب در استان 
نه تنها در توســعه سالمت وتندرستی، کار آفرینی 
ورزش، امــور خیریه موثر واقع شــد بلکه ارتقای 

جایگاه بانوان را بیش از گذشته ارتقا داده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری زنجان 
گفت: شبکه سازی و ایجاد ارتباط و تبادل تجربیات 
بین زنــان در بخش های مختلــف زمینه را برای 
شناخت توانمندی ها و قابلیت ها برای الگو سازی 

و گاهی از فرصت های موجود هموارتر می کند.
وی اضافه کرد: نیم میلیون نفر از جمعیت این استان 
را زنان تشــکیل می دهند که این قشــر عهده دار 
جامعه پذیری فرهنگی و فرهنگ پذیری نسل کنونی 
به شمار می روند که بایستگی شناخت نیازهای آنان 
تــالش برای رفع نیازها زمینه را برای امید آفرینی، 

ایجاد اعتماد و توسعه جامعه سالم فراهم می کند.
این مســوول ادامه داد: فلســفه توجه به زنان در 
تمامی جوامع از یک مطالبه اساسی نشات می گیرد 

و اصلی ترین و اساســی ترین پایه تعادل است که 
بخش مهمی گرایش به تعادل را این قشــر شکل 

می دهند.
وی اظهار داشــت: اداره کل امور بانوان استانداری 
نیز برنامه های اجرایی خود را که برگرفته از اسناد 
باالدستی 2 هدف مهم یکی تحکیم بنیان خانواده 
و دیگری ارتقای نقش و جایگاه زنان با پنج اقدام 
راهبردی شــامل 30 برنامه با مشارکت 2۶ سازمان 
دولتی و نهاد مردمی با استفاده از خرد جمعی بانوان 

این حوزه را در سال 98 تدوین کرده است.
بلــوری افزود: در حوزه ترویج و توســعه اوقات 
فراغت، بخش توســعه مهارت های اشــتغال و 
بازار محــور با رویکــرد زنان ، توانمند ســازی 

مهارت های زنان، آشــنایی با حقوق 
فــردی و اجتماعی در جامعه، 

توان افزایی سواد سالمت 
ســبک  اصالح  زنان، 

زندگی، توانمندسازی 
مردم  سازمان های 
نهاد حوزه زنان و 
جمله  از  خانواده 
بخشی از برنامه ها 
محسوب می شود.

کرد:  اضافــه  وی 
با  تالش می شــود 

نامگذاری سال به رونق 
را  مناسبی  جایگاه  تولید، 

برای  در بخش های مختلف 
زنــان خانواده باز شــود و در زمینه 

اقتصاد مقاومتی نیز با اجرای برنامه های هدفمند و 
برنامه محور به اهمیت تاثیر زنان از بعد فرهنگی و 

به ویژه اقتصادی به عوامل تولید تاکید شده است.
ده است فلت  مت روان زنان   س

مشاور امو بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی ودرمانی زنجان نیزادامه داد: هم اکنون 
پوشش ومراقبت رایگان کودکان 92 درصدی زیر 
۶ سال، پوشش 95درصدی دانش اموزان ، پوشش 
و مراقبت ۷5 درصدی پس از زایمان زنان و کاهش 
مرگ نوزادان و کاهش مرگ نــوزادان در یکهزار 
تولد زنده به ۴,8 دهم رسیده که نسبت به کشوری 
که حدود 18اعالم شده رقم بسیار پایینی را نشان 

می دهد.
فرانک ســقط چی افزود: هم اکنون در سطح این 
استان پوشش و مراقبت 98 درصدی دوران بارداری 
و پوشش مراقبت ۷5 درصدی پیش از بارداری در 
این استان به وقوع پیوسته وپوشش واکسیناسیون نیز 

100 درصدی است.
این مسوول ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان 
به عنوان متولی امرسالمت فقط توانسته به یکی از 

حیطه های بهداشــت و سالمت که همان سالمت 
جسمی است توجه کند ودر این میان سالمت روان 

مورد غفلت قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: سالمت روان امری بسیار مهم 
تلقی می شود و در عرصه های زندگی جاری بوده 
که طبق بررســی عوامل تاثیر گذار بر توسعه زنان 
استان چند عامل مهم توسط کارشناسان مورد برسی 

قرار گرفته است.
ســقط چی افزود: در این میان اعتیاد، مشــکالت 
معیشتی، بیماری های جسمی وروحی و روانی و 
کاهش سرمایه اجتماعی اشاره کرد که در صورت 
بررسی موشکافانه تمامی مسائل یاد شده به مساله 

روحی وروانی باز می گردد.
وی اضافه کرد: اســترس به صورت 
پنهان در تمامی زندگی رسو 
کــرده و در این میان عدم 
اجتماعی  نشاط  وجود 
برای بانوان و سرمایه 
اجتماعــی پایین ا 
جملــه معضالت 
به شــمار  کنونی 
در  و  رود  مــی 
راهبردها  بررسی 
کلیدی  اقدامات  و 
اثر گذار در توســعه 
همــکاری هــای بین 
بخشــی ارتقای سالمت 

روان است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی استان زنجان ادامه داد: همکاری دستگاههای 
متولی امر درایجاد افزایش سالمت به کمک دانشگاه 
علوم پزشکی وارتقای و آگاهی این بخش به افزایش 

تغییر سبک زندگی منتهی خواهد شد.
وی اظهار داشــت: برای تغییر ســبک زندگی به 
گروههای هدف نیازمند ارائــه آموزش های الزم 
است و در این میان سازمان های متولی امر بخشی 

از فعالیت خود رابه آموزش اختصاص دهند.
این مسوول ادامه داد: شناسایی خانواده های دارای 
مشــکل اعتیاد و تقویت حمایت های اجتماعی و 
مراکز مشاوره توسط بهزیستی و دیگر سازمان ها 

می تواند در سالمت روان بانوان تاثیر گذار باشد.
وی خاطرنشــان کرد: بانوان دیگر شهرستان ها در 
روستاها فاقد امکانات ورزشی و تفریحی هستند 
و برای گذران اوقات فراغــت خود مکانی ندارد 
که برای رفع این مهم و مســایل دیگر می توان از 

ظرفیت خیران استفاده بهینه کرد.
انی  هزار نفری بانوان  ی هم یت ورز  فعا

زنجانی
مســوول امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و 

جوانان زنجان نیز در این نشست گفت: زنان نیمی 
از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند که جمعیتی 
بال بــر 518 هزار و 155 نفر از جمعیت اســتان 
را شامل می شــوند که 120 هزار نفر از بانوان در 

ورزش همگانی فعالند که 23 درصد هستند.
شــهال کاظمی افزود: بحث ســالمتی، تندرستی 
بانوان وغنی ســازی اوقات فراغت و ایجاد انگیزه 
و روحیه شــادابی در میان بانوان یکی از مهم ترین 
برنامه ها محســوب می شود و برای جلوگیری از 
ناهنجاری های جسمی، روحی و روانی بانوان باید 

یک برنامه ریزی اصولی انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اداره کل ورزش جوانان استان در 
جهت توسعه ورزش همگانی برنامه ریزی هایی از 
جمله بر پایی ایستگاه های ورزش صحبگاهی در 
21 منطقه شهر زنجان را مورد توجه قرار داده که با 

استقبال گسترده بانوان مواجه شده است.
مســوول امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و 
جوانان زنجــان ادامه داد: در برنامــه ریزی انجام 
گرفته ورزش صحبگاهی بانوان در ۶ ماهه نخست 
امسال درپارک ها و در ۶ ماهه دوم نیز در سالن های 

اختصاصی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: ایســتگاه های ورزشی عصرگاهی 
نیز در ســالن های و اماکن ورزشــی نیز در حال 
راه اندازی اســت که در صورت اطالع رســانی و 
تبلغیات دستگاههای اجرایی می توان به بهره مندی 

این قشر منجر شد.
پیاده روی،  کاظمی برگزاری همایش های مختلف 
کوهپیمایی، ورزش هــای تطبیقی برای معلوالن و 
جانبازان، زنان باردار، ســالمندان، جشــنواره های 
مختلف ورزشی، مسابقه های ورزشی کارمندان و از 
همه مهم تر اجرای ساختار قامتی زنان روستایی در 
130 روستای استان به تعداد چهار هزار نفر در سال 

گذشته را از جمله برنامه های اجرا شده ذکر کرد.
وی اظهار داشت: شوربختانه به این مهم باید توجه 
داشت که دســتگاه های اجرایی اســتان فضاهای 
ورزشی به دلیل مالکیت آن مانع مانع استفاده عموم 

شده که تحقق این مهم نتایج خوبی دارد.
این فعال ورزشی افزود: در صورتی که دستگاه های 
دولتی، این اماکن و فضاهای ورزشی را در اختیار 
اداره کل ورزش و جوانــان قرار دهند برنامه ریزی 
الزم در 2 شــیفت کردن آن بصورت صبح و بعد 
ازظهر می تواند مورد اســتفاده شهروندان زنجانی 

قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در دستورالعمل اجرایی ماده 
53 که در آن دســتگاههای اجرایی می توانند یک 
درصد اعتبارات خود را به منظور توســعه ورزش 
همگانی وقهرمانی هزینه کنند شوربختانه برخی اجرا 
کرده و برخی دیگر از عدم اعتبار الزم آن ســخن 

می گویند.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: رکن اساسی هر کسب و کار 

مدیریت است.
به گزارش ایسنا، شــهرام طهماسبی در نشست 
اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: هم اکنون ۷0 درصد 
واحدهای تولیدی در کمتر از یک چهارم ظرفیت 
خــود کار می کنند که این به معنــی هزینه های 
اجتماعی و اقتصادی بســیاری اســت که هدر 
می رود و تالش ما بر این است که در دو مرحله 

به این مسایل رسیدگی کنیم که یکی جلوگیری از 
تعطیلی واحدها بــوده و دیگری افزایش راندمان 

واحدهای کم کار است.
این مســوول ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان با وجود نقش پررنگ آن در برطرف 
کردن تعدادی از مشکالت، بیشتر حالت تشکیالتی 
دارد و از استقامت الزم برخوردار نیست و عمده 
تصمیمات این ستاد با وجود برگزاری 29 نشست 
و 215 مصوبه، حول چند محور مشخ از جمله 
پرداخت تسهیالت بانکی، رفع مشکالت مالیاتی، 
بیمه های اجتماعی و تامین منابع اولیه است و این 
در حالی اســت که برای خروج واحدهای ما از 
رکود، نمی توان تنها به یک فرمول مشــخ و 

واحد بسنده کرد.
وی افزود: بعضــی از واحدها نیازمند کمک های 
فنی و تخصصی هســتند و از عمده ترین مسایل 
آن ها می تــوان به چینش خط تولیــد، فناوری، 
تداخــل مدیریــت و مالکیت، نیروی انســانی 

ضعیف و نامتناســب، هزینه های باالی تولید به 
 واسطه مدیریت ضعیف و نیز بازاریابی و فروش 

اشاره کرد.
طهماســبی تصریح کــرد: بدون شــک کمیته 
کارشناسی ستاد تسهیل تالش زیادی می کند ولی 
با تعداد کم و تخص ناکافی نمی تواند به طور 
کامل مشــکالت را حل کنــد و راهکار آن ها در 
نهایت به تزریق مالی می رســد، در حالی که هم 

اکنون با مشکالت اقتصادی رو به رو هستیم.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان، با بیان اینکــه گاهی تزریق منابع مالی به 
واحدها علی رغم خواســته خودشان، سم است، 
یادآور شــد: گاهی کمک مالی به واحد در حال 
ورشکستگی، صرفا هزینه ورشکستگی آن واحد 

را افزایش می دهد. 
از ایــن رو الزم اســت با یک مکانیــزم علمی، 
تخصصــی و حرفــه ای، وضعیــت کارگاه های 
تولیدی را بررسی کنیم تا شاکله مشخصی برای 

ورود به رونق و بهبود عملکرد حاصل شود و این 
ایده دو سال پیش در قالب کلینیک صنعت کلید 
خورد و قرار است این کلینیک در مرحله نخست، 
واحدهای مشکل دار و در مرحله دوم، واحدهای 

در آستانه مشکل را درمان کند.
این مســوول اظهار کرد: از برخــی اقدامات این 
کلینیک می توان به ارایه مشاوره های تجاری، مالی 
و تامین اجتماعی، کمک به افزایش سطح استاندارد 
کاالها و خدمات، برگزاری سمینارها و کارگاه های 
رایگان، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها با دانش 
روز، راه اندازی استارتاپ ها و رونق کارآفرینی با 

توجه به زنجیره های تامین و تولید اشاره کرد.
طهماســبی با بیان اینکه رکن اساسی هر کسب 
و کار، مدیریت آن اســت، خاطرنشان کرد: یک 
بخش کمکی و مکمل در کنار کلینیک صنعت با 
عنوان کلینیک مدیریت قرار داده شــده است و با 
این شاکله و اهداف، کلینیک صنعت و مدیریت 

استان زنجان در کشور کم نظیر است.

ریی سازمان مدیری و رنام ری استان زنجان:

مدیریت رک اساسی هر کس و کار است

 در جلسه امور بانوان استان مطرح شد؛

انی ن انوا  ری دغدغه  ی مه  ا نبود نشا اج
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 شــهردار خــرم دره گفت: نبــود درآمد 
پایدار، مشکل اصلی شهرداری خرم دره است.

به گزارش ایســنا، امیرهوشــنگ نــوری آرا در 
نشست خبری بر شفاف سازی و اطالع رسانی به 
عنوان رکن اصلی رسالت مدیریت شهری اشاره 
کرد و افزود: مدیریت یک شهر بحث پیچیده و 

فنی است و گستردگی زیادی دارد.
وی، رســانه را نماد زنده بودن و پویایی جامعه 
و اصحاب رســانه را دیده بانان و ناظران جامعه 
دانســت و تاکید کرد: هدف ما پاســخ گویی در 
کوتاه ترین زمان ممکن است و از اصحاب رسانه 
تقاضا داریم هم زمان با انتقال انتقادات، اقدامات 

انجام شده را نیز اطالع رسانی کنند.
نــوری آرا با تاکید بر اینکــه مدیر یک مجموعه 
موظف به پاسخ گویی در قبال شهروندان است، 
گفت: انتظار داریم در بحث یادآوری و آموزش 
وظایف شــهروندی همچون پرداخت عوارض 
و جلب مشــارکت مردمی در ساختن شهر نیز 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی صورت گیرد.
این مســوول بــا تاکید بر اینکــه از انتقادات و 
پیشــنهادهای سازنده استقبال می کنیم، ادامه داد: 
انتقادات ســبب می شــود تیزبینانه تر و با دقت 
عمل بیشتری عمل شود اما از طرفی در انتقادات 
وارده باید آن روی ســکه را نیز دید و یک طرفه 

موارد را منتقل نکرد، تا شهر مسیر واقعی توسعه 
خود را پیدا کند.

نــوری آرا با تاکید بر اینکه ایجــاد درآمد پایدار 
برای شــهرداری نیاز اصلی جهت آبادانی شهر 
اســت، بیان کرد: از جمله منابــع ایجاد درآمد 
پایدار پروژه برج شهروند است که یک مجتمع 
تفریحی، تجاری و فرهنگی اســت و پتانســیل 
خوبی برای ســرمایه گذاری ایجاد کرده اســت. 
همچنین زمین موتوری شهرداری نیز در صورت 
تکمیــل و بهره برداری بخش اعظمی از نیازهای 

شهرداری را حل و فصل خواهد کرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد 
شــهرداری خرم دره حیاط خلوت کسی باشد، 
تصریــح کرد: به هیچ عنوان خارج از چارچوب 
قانون و ضوابط به کســی اجــازه نخواهیم داد 
شــهرداری را تحت فشار جهت اعمال خواسته 
خود بگذارد و تا جایی که دســت مان باز است، 
نیروهــا را پایش کرده و کســانی که در مســیر 

خدمت نیستند، جایی در شهرداری ندارند.
شــهردار خرم دره بــه بحث راه اندازی ســامانه 
جامع شهرسازی و ساماندهی بایگانی پرونده ها 
گریزی زد و گفت: طبقه همکف شــهرداری نیز 
در راســتای تکریم ارباب رجوع و تســریع در 
انجام امور در حال بازسازی است و به زودی به 

بهره برداری می رسد.
نــوری آرا به تعییــن تکلیف پــارک بانوان در 
همین ســال و تغییر جایگاه زباله به جایی که از 
استانداردهای الزم مانند فاصله از شهر، نبودن در 
مسیر باد و باالدست زمین های کشاورزی نبودن 
است، اشاره کرد و گفت: در کنار همه موارد یاد 
شــده اقدام به ترغیب توسط اهالی رسانه جهت 
جلب مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض 

و... غیرقابل انکار است.
در ادامه این نشست، نایب رییس شورای اسالمی 

شهر خرم دره نیز اظهار کرد: برای ساخت پروژه 
بــزرگ پارک آبی گام های اولیه با خرید زمین با 
کاربری ورزشــی و حتی گرفتن پروانه ساخت 
و پرداخــت هزینه های مرتبط آغاز شــد و همه 
مراحل زیر نظر مهندســان مشاور انجام گرفت 
و هزینه همه مراحل تاکنون به صورت شخصی 

انجام شده است.
غالمرضــا کالنتــری تصریح کــرد: باتوجه به 
تخمین هزینه ســاخت نهایی نیاز به تسهیالت 

دولتی جهت تکمیل پروژه وجود دارد.

شهردار خرم دره تاکید کرد:

نبود درآمد پایدار، مشکل اصلی شهرداری خرم دره 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) سند رهنی ( 
در پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۸۹۸

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹6008۹8 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 43/10608 اصلی بخش 7 زنجان به مساحت 173/05 مترمربع واقع 
در طبقه دوم به انضمام انباری قطعه 3 به مساحت 7/7 مترمربع واقع در زیرزمین و پارکینگ قطعه 2 به مساحت 12/5مترمربع واقع در زیرزمین با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن ) به نشانی : زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 - خیابان هفتم - قطعه 577 ( 
به مالکیت آقای صمد یوسفی اصل ، ذیل صفحه 33۹ دفتر 481 ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی 10۹755 به تاریخ 1 اسفند ۹1 دفتر 10 زنجان 
در قبال مبلغ 2.483.000.000ریال در رهن بانک ملت شعبه مرکزی زنجان قرار گرفته است . حدود اجمالی و مشخصات پالک مذکور : شماال : در 5 قسمت 
که قسمت چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است بطول 5/05 متر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست به طول 60 سانتی متر 
به فضای معبر مجاور سوم نرده و دیوار بالکن بطول 4/۹ متر به فضای معبر مجاور چهارم دیواریست بطول 60 سانتی متر به فضای معبر مجاور پنجم دیوار و 
پنجره است به طول 5/۹5 متر به فضای معبر مجاور  شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است. اول دیوار و پنجره است بطول 6/8 متر به فضای 
معبر مجاور دوم دیواریست به طول ۹0 سانتیمتر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است بطول 3/62 متر به فضای معبر مجاور جنوبا در ده قسمت 
که قسمت های ششم ، هفتم و نهم آن شرقی است قسمت های دوم و چهارم آن غربی است. اول دیواریست بطول 4/28 متر به راه پله دوم دیواریست بطول 
۹7 سانتیمتر به راه پله سوم دیواریست بطول 1/40متر به راه پله چهارم دیواریست بطول 40 سانتیمتر به راه پله پنجم دیواریست بطول 77 سانتیمتر به 
راه پله ششم درب و دیواریست بطول 1/67متر به راه پله هفتم دیواریست بطول 1۹ سانتیمتر به آسانسور هشتم دیواریست بطول 1/12متر به آسانسور نهم 
دیواریست بطول 80 سانتیمتر به آسانسور دهم دیواریست مشترک بطول 7/43 متر به آپارتمان قطعه 6 شماره 1060۹ فرعی غربا در دو قسمت اول دیوار 
به دیوار است بطول 11/07 متر به ملک مجاور شماره 576 فرعی از 43 اصلی دوم دیوارست بطول 64 سانتیمتر به فضای معبر مجاور و سقف با کف طبقه 
سوم اشتراکی است حدود انباری و پارکینگ مطابق با سند مالکیت است. و طبق نظر کارشناس رسمی ارزش ملک به مبلغ کل 10.130.000.000 ریال 
)ده میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال ( ارزیابی شده که، پالک ثبتی مذکور با کاربری مسکونی به آدرس صدراالشاره  در طبقه دوم یک مجتمع آپارتمانی 
مسکونی 8 واحدی و بصورت دو نبش جنوبی محدود و واقع شده است . سیستم سازه ای آپارتمان بتنی با سقف تیرچه بلوک اجرا شده و قدمت مجتمع 

بیش از 5 سال است . در حال حاضر وضعیت موجود آپارتمان با سند مالکیت مطابقت دارد.
واحد مسکونی دارای 3 اتاق خواب- آشپزخانه اوپن - هال و پذیرایی - تراس حمام و سرویس بهداشتی است . فضا های مرطوب با کاشی و سرامیک پوشش 
داده شده و سقف ها دارای سقف کاذب از نوع پی وی سی است.کف کلیه فضاهای غیر مرطوب با لمینت ) پارکت ( فرش شده و نازک کاری دیوار ها با گچ 
سفید کاری شده به انضمام کاغذ دیواری و در قسمتی با سنگ و کناف و کاغذ دیواری طرح دار تزیین شده است . سقف دارای سقف کاذب از جنس کناف 
با نورپردازی می باشد. نوع درب های داخلی اچ دی آف و نوع پنجره ها دوجداره یو پی وی سی و نوع درب ورودی واحد از نوع ضد سرقت نصب شده است 
.سیستم گرمایش پکیج به همراه رادیاتور آلومینیومی و سیستم سرمایش کولر گازی و نوع کابینت آشپزخانه ام دی اف و نوع دربازکن واحد تصویری می باشد. 
مجتمع دارای البی ورودی و آسانسور نفربر و راه پله مجتمع با سنگ و نرده حفاظتی استیل و نمای مجتمع تلفیقی از سنگ و آجر نما می باشد. کف سازی 

پارکینگ سرامیک و نوع درب های پارکینگ و حیاط فلزی از نوع جک دار ریموت دار می باشد.
واحد آپارتمانی مورد نظر دارای انشعابات مجزای برق و آب و گاز دایر است . پالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز دوشنبه مورخ  20 خرداد ۹8 در اداره اجرای 
اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 10.130.000.000 ریال )ده میلیارد و 
یکصد و سی میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ) جهت شرکت در مزایده خریداران باید مبلغ پایه مزایده را طی یک 
فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان تهیه و به همراه درخواست شرکت در مزایده ارائه نمایند. ( الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدی وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به 
عهده برنده مزایده می باشد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

مورد وثیقه برابر اعالم بستانکار طی وارده شماره 85000812 تاریخ 2 اردیبهشت ۹8 فاقد پوشش بیمه ای است.
تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 23 اردیبهشت ۹8

یلو  رییس ادار اجرای اسناد رس زنجان مینا 

ل زنجان  ا ا ماد ییرا شرک مس پرسن   
ار   و شناسه مل  اون به ش شرک 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 مهر ۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از 5 نفر به 3 نفر تغییر یافت و تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره نیز به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه ) تغییر نام ( ، اصالح ماده اساسنامه ) کاهش / افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره ( انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ک استان زنجان ادار ک  اسناد و ام
جاری زنجان یر  ا و موسسا  ادار  شرکت

 با آغاز ماه مبارک رمضان، کارگاه ســبک 
زندگی اسالمی، معنویت و اخالق در سالن اشراق 
شهر زرین آباد و با حضور جوانان و دانش آموزان 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان ایجرود، در این آیین حجت 
االسالم سهرابی در سخنانی گفت: اصول و هدف 
انقالب اسالمی این بوده است که حیات طیبه و 
منش اســالمی و اهل بیت )ع( در جامعه برقرار 
شود که این همان مواردی است که در بیانیه گام 
دوم انقالب و درباره محور ســبک زندگی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت، چنانچــه اگر فردی در 
جامعه حضور یابد متوجه شاخ ها و نمادهای 

اسالمی در ابعاد مختلف شود.
وی توجه به سبک زندگی اسالمی در بیانیه گام 
دوم انقالب را نشان از اهمیت نهاد خانواده دانست 
و گفت: تاکید مقام معظــم رهبری به تعریف و 
تبیین سبک زندگی اســالمی که بر پایه قرآن و 
اهل بیت )ع( تنظیم شود، بسیار بجا و دقیق است 
زیرا با توجه به آســیب  شناسی در ابعاد مختلف 
جامعه شــاهد نوعی بازنگری در ارزش ها برای 
کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی هستیم 
که به طور قطع این مهم، وابستگی زیادی به سبک 

و نحوه زندگی و فرهنگ رفتاری افراد دارد.
حجت االســالم ســهرابی معنویت و اخالق را 
جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی 

و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه برشمرد و گفت: 
بودن آنها محیط زندگــی را حتی با کمبود های 
مادی بهشت می ســازد. وی افزود: انسان اگر در 
عالی ترین مراتب رفاه مادی قرار داشته باشد اما از 
وصول به مقامات معنوی باز مانده باشد در حقیقت 
دچار خسران شده و هیچ یک از بهره مندی های 
مادی به کارش نخواهد آمد و موجبات سعادت و 

رستگاری او را فراهم نخواهد نمود.
پیشــکاری مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرســتان ایجرود نیز در این آیین با تبریک ماه 
رمضان -ماه آگاهی بیشــتر از حقایق هستی در 
ســایه تالوت قرآن و تدبیر در آن- در سخنانی 
سبک زندگی اســالمی، معنویت و اخالق را از 

 سفارش های برجسته رهبری نظام در منشور گام 
دوم انقالب عنوان و ســخن ایشان را در این باره 
که فرمودند: »تالش غرب در ترویج سبک زندگی 
غربی در ایــران زیان های بی جبــران اخالقی، 
اقتصادی، دینی و سیاســی به کشــور و ملت ما 
زده اســت که مقابله با آن جهــادی همه جانبه و 
هوشمندانه می طلبد« را بیان و تاکید نمودند: چشم 
امید رهبری به جوان هاســت. این مقام مسوول 
افزود: اگر قرار باشــد مباحث مربوط به اقتصاد 
مقاومتی، حمایــت از کاالی ایرانی، تولید ملی و 
رونق تولید تقویت شــده و نگاه و اتکای کشور 
متوجه قابلیت های درونی باشد می بایست سبک 

زندگی اسالمی محقق شود.

 مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان 
پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: همزمان با 
اغاز ماه مبارک رمضان پایگاه انتقال خون شــهر 
زنجــان پس از افطار تا ۴5 دقیقــه بامداد، آماده 

خونگیری از مراجعه کنندگان است.
معــراج کرمی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: با 
توجه به برنامه ریزی انجام گرفته پایگاه انتقال 
خون شــهر زنجان در ماه مبــارک رمضان از 
ساعت هشت تا 13:30 دقیقه بعدازظهر و پس 
از افطار نیز از ســاعت 21:15دقیقه تا ۴5 دقیقه 
بامداد نسبت به پذیرش مراجعه کنندگان برای 

اهدای خون مبادرت می کند.

وی اظهار داشت: شهروندان ابهری نیز می توانند 
در روزهای ماه مبارک رمضان از ساعت هشت 
تــا 11 صبح بــه پایگاه انتقال خون این شــهر 

مراجعه کنند.
کرمی افزود: اهدای خون دارای شرایطی است 
و بــر مبنای آن نســبت به خون گیــری اقدام 
ر  می شــود و متقاضیان باید حداقل 18 و حداک
۶5 سال سن و حداقل 50 کیلوگرم وزن داشته 

باشند.
این مســوول اضافه کرد: میزان اهدای خون به 
ویژه در دهه نخست ماه مبارک رمضان کاهش 
می یابد و بر این پایه افرادی که وعده ســحری 

خــود را به صورت کامل صرف کرده باشــند، 
می توانند نسبت به اهدای خون مبادرت کنند.

مســوول دفتر جــذب و حفظ اهــدا کنندگان 
پایگاه انتقال خون استان زنجان ادامه داد: در ماه 
مبارک رمضان ســال گذشته یکهزار و 935 نفر 
به پایگاههای انقال خون زنجان و ابهر مراجعه 
کردند که از این تعداد یکهزار و 309 نفر موفق 

به اهدای خون شدند.
وی یادآور شد: در مدت یاد شده و از مجموع 
ســهم مراجعان ابهری برای اهدای خون 319 
نفر بود که از این تعداد 231 نفر موفق به اهدای 
خون شــدند و در شــب های قــدر نیز تعداد 

مراجعه کنندگان به پایگاهها 183 نفر که از این 
تعداد 1۶0 نفر خون اهدا کردند.

مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه 
انتقال خون استان زنجان خاطر نشان کرد: پایگاه 
انتقال خون این استان، واقع در چهارراه سعدی 
تــا پایان ماه مبارک رمضان در شــیفت صبح و 
شــب به ویژه بعداز افطار آماده خون گیری از 
مراجعه کنندگان اســت و در شهرستان ابهر نیز 
در ساعت های اعالم شــده نسبت به پذیرش 

مراجعه کنندگان اقدام می شود.
ســاالنه 9۴ درصد اهدا کنندگان خون در استان 
زنجان را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند.

 نخســتین نشســت شــورای فرهنگ 
عمومی این شهرستان در سال جدید به ریاست 
حجت االســالم مقدمی امام جمعه شهرستان و 
رییس شورای فرهنگ عمومی و با حضور سلیمی 
فرماندار و اعضای شورا در حسینیه سرداران شهید 

برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان ایجرود، در ابتدای این نشست 
پیشکاری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تبریک 
حلول ماه ضیافت الهی گزارشــی از اقدامات و 
فعالیت های انجام شــده از سوی اعضای شورا 
در سال گذشــته ارایه کرد. وی ماه رمضان را ماه 
برکــت و فرصت ها دانســت و گفت: رمضان 
هجرت درونی اســت برای سیر در دنیای باطن. 
این مقام مسوول ســپس به اختصار در باره سه 
دستور نشســت توضیحاتی بیان کرد. پیشکاری 
با بیان ویژگی های مهم و دارای اهمیت در بیانیه 
گام دوم انقالب گفت: از میان سفارش ها و کلید 
واژه های اکید رهبری در این منشور سبک زندگی 

اســالمی، معنویت و اخالق اســت، که این امر 
جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی 
و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه و از جمله رگ های 
حیاتی انقالب اسالمی است. وی مساجد را کانون 
مهرورزی و ترویج فرهنگ اسالمی، محور اتحاد 
و پایگاه تعالی جوانان عنوان کرد و گفت: مسجد 
بستری مناسب برای تبیین منشور گام دوم انقالب 

می باشد.
وی همچنین بر نهادینه کــردن فرهنگ جهاد و 
مقاومت در بین نســل جوان امروز تاکید نمود و 
افزود:  سالروز آزادسازی خرمشهر فرصتی مناسب 
برای نمایان شدن عزت، اقتدار، معنویت و اخالق 

در جامعه است.
در ادامه مقدمی امام جمعه شهرســتان ایجرود با 
تبریــک ماه مبارک رمضــان و توفیق بهره مندی 
همــگان از فیوضات این ماه گفتند: اگر ســبک 
زندگی اسالمی و اخالق و معنویت که مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب به آن تاکید داشــته اند 
مورد توجه عامه مردم قرار گیرد روح حیات طیبه 

در جامعه اسالمی ما حاکم خواهد شد. 

وی فرهنگ عمومی را سبک زندگی اسالمی در 
جامعه دانســت و افزود: زندگی شایسته توام با 
آسایش و آرامش و بدون دغدغه در گرو فرهنگ 
اسالمی و آموزه های دینی و سبک زندگی اسالمی 
حاصل می شود؛ چرا که سبک زندگی اسالمی در 

قرآن و مکتب اسالم جای دارد. 
مقدمی گفت: انشاا... بتوانیم بیانیه گام دوم انقالب 
را در همه عرصه ها و نهادها به ویژه مســاجد و 
مدرسه ها مورد اهتمام ویژه قرار داده، و ماه مبارک 
رمضان فرصت مناسبی باشد برای عملیاتی نمودن 
منشور انقالب که همانا نقشه راه کشور بوده و از 

خداوند متعال تحقق این امر مهم را خواهانم.
در ادامه سلیمی فرماندار شهرستان ایجرود با اشاره 
به منویات مقام معظم رهبری در قالب بیانیه گام 
دوم انقالب گفت: باید تمام  سفارش  های رهبری 
در این منشور با محوریت حل مشکالت جوانان و 
استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان در حوزه 
اشتغال، ازدواج و هویت اجتماعی صورت پذیرفته 
و اعضای شــورا در کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی شهرستان تالش مضاعف نمایند.

استاندار زنجان تاکید کرد:
 ساماندهی حریم رودخانه های 

زنجان بایسته است
 اســتاندار زنجــان گفت: بــا توجه به 
ســیل های اخیر در کشــور و امکان تکرار آن 
در آینده، ساماندهی حریم رودخانه ها در این 

استان ضروری است.
به گــزارش ایرنا، فتح اله حقیقی در شــورای 
هماهنگــی مدیریت بحــران اســتان، افزود: 
مســووالن اســنادی که مدعــی قانونی بودن 
ساخت و ســازها در حریم رودخانه را نشان 
می دهد ارایــه کنند تا در این مورد هفته آینده 

تصمیم گیری شود.
وی با تبیین اهمیت مدیریت بحران، تاکید کرد: 
امکانات مدیریت بحران استان و آموزش های 
همگانی خوب نیســت و در ایــن مورد باید 

اقدامات جدی صورت گیرد.
حقیقی اظهار داشــت: مدیریت بحران اســتان 
وضعیــت کنونی و امکانــات را ارزیابی کرده 
و گزارشــی از آن را برای مسووالن باالدستی 
جهت اطالع از وضعیت کنونی و اقدامات مورد 

نیاز در این حوزه ارسال کند.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه مســوولیت آب 
آشامیدنی روســتاها با شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســت، تصریح کرد: تفوی اختیار 
وظایف در این بخش به هر علتی به شــورای 
اســالمی روســتاها غیرقانونی بوده و هرگونه 

عواقب آن برعهده این شرکت است.
حقیقی به لزوم رفــع موانع حریم رودخانه ها 
و ســاماندهی سریع آن اشاره و تاکید کرد: اگر 
هرچه زودتر این موانــع در حریم رودخانه ها 
برداشته نشــود، معلوم نیســت دفعه بعد چه 

خسارتی را به استان تحمیل خواهد کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه شوربختانه بعضی 
از تاسیسات و ساختمان ها در این حریم دولتی 
است، خاطرنشان کرد: بسیاری از ساختمان هایی 
که توسط افراد حقیقی ساخته شده، باید با یک 
ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست با اقدامات 

غیرقانونی آنها مقابله شود.
حقیقی به خسارات ناشــی از سرمای بهاره به 
محصوالت کشاورزی زنجان اشاره کرد و اظهار 
داشت: این استان جزو پنج استان خسارت دیده 
از سرمازدگی در کشور است و گزارش میزان 
خسارات به وزارت کشاورزی جهت اقدام الزم 

ارسال شده است.

خبـر

انتخاب »ستار صفری« 
به عنوان فرماندار طارم

 با حکم وزیر کشــور، »ستار صفری« به 
عنوان فرماندار شهرستان طارم منصوب شد.

به گزارش ایسنا، در حکمی از سوی وزیر کشور 
ســتار صفری که پیش از این به عنوان سرپرست 
فرمانداری طارم مشغول به خدمت بود، به عنوان 

فرماندار شهرستان طارم منصوب شد.
پیش از صفری، فریدون هاشم نژاد سکان هدایت 
فرمانداری طارم را در دســت داشت که با اعالم 
قانــون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان در 
دستگاه های اجرایی هدایت این رکن تاثیرگذار به 

صفری سپرده شده بود.
صفری پیش از این در ســمت معاون فرماندار 
طارم مشغول خدمت به مردم این شهرستان بود.

 تصادف در جاده طارم یک 
کشته برجا گذاشت

 جانشــین رییس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان گفت: تصادف رانندگی 
خودروی ســواری پراید با وانت پیکان در جاده 

طارم یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حوالی ســاعت 
1۷ عصر روز شنبه 21 اردیبهشت در کیلومتر 50 
مسیر ارتباطی آببر - گیلوان، واقع در شهرستان 

طارم اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: این تصادف رانندگی به علت 
عدم رعایت فاصله عرضی از جانب راننده پراید 

هنگام سبقت از وانت پیکان ر داد.
عظیمی تصریــح کرد: در ایــن حادثه رانندگی 
یکی از سرنشینان خودروی ســواری پراید که 
زن بود پس از انتقال به بیمارســتان شهدای آببر 
)مرکز شهرســتان طارم( به علت شدت زخم ها 
و جراحــات وارده فوت کرد و زخمی دیگر نیز 

تحت مداوا و درمان قرار گرفت.
وی بــه آمار تصادفات در فروردین ماه امســال 
اشــاره کرد و گفت: فروردین ماه امسال 1۷ نفر 
بر اثر وقوع تصادف رانندگی در سطح جاده های 

این استان جان خود را از دست دادند.
در 12 ماه پارســال )9۷( بیش از 2۶0 نفر براثر 
حوادث رانندگی در سطح جاده های زنجان جان 
خود را از دســت دادند که بیشتر این اتفاق ها به 

دلیل خستگی و خواب آلودگی رانندگان بود.

خبر

مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه انتقال خون استان زنجان:

 خونگیری از شهروندان زنجانی پس از افطار انجام می شود

برگزاری کارگاه سبک زندگی اسالمی - معنویت و اخالق در ایجرود

برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ایجرود 
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مژگان به هم بزن که بپاشی جهان من
کوبی زمین من به سر آسمان من

درمان نخواستم ز تو من درد خواستم
یک درد ماندگار بالیت به جان من

می سوزم از تبی که دماسنج عشق را
از ُهرم خود گداخته زیر زبان من

تشخیص درد من به خود من حواله کن
آه ای طبیب درد فروش جوان من!

نبض مرا بگیر و ببر نام خویش را
تا خون بدل به باده شود در رگان من

گفتی: غریب شهر منی، این چه غربت است
کاین شهر از تو می شنود داستان من!

خاکستری است شهر من آری و من در آن
آن مجمری که آتش زرتشت از آن من

زین پیش اگر که نصف جهان بود، بعد از این
امروز با حسین منزویبا تو شود تمام جهان اصفهان من! هرا اه  ی دانش ه  س منب سایت م

ش اد و ور ما ا ن ا ر نامه  رو

Zanganemrooz@gmail com   @zandgan
گردشگری و میراث

 چکــش باال رفته و بــر پیکره مس فرود 
می آید، تق؛ این ورقه مســی دیگی اســت برای 

غذای نذری حسینیه اعظم زنجان، تق؛ ...
به گزارش ایسنا، چکش باال رفته و بر پیکره مس 
فرود می آید، تق؛ این ورقه مسی دیگی است برای 
غذای نذری حسینیه اعظم زنجان، تق؛ این ورقه 
مسی گالب پاشی است برای معطر کردن تجمع 
بزرگ عزاداران حسینی یوم العباس، تق؛ این ورقه 
مســی ظروف جهاز دختر فــالن حاجی بازاری 
اســت، تق؛ این ورقه مســی آفتابه و لگی برای 
شست و شــوی دست مهمانان خوان فالن خان 
اســت، تق؛ این ورقه مسی ظرف حنابندی برای 
شب حنابندان پسر فالن تاجر فرش افشار است، 
تق؛ این ورقه مسی تشتی است برای راحتی کار 
زنان در رختشــویخانه، تق، تــق، تق، این صدا، 

سمفونی صنعتی قدیمی در زنجان است.
صدای ترق ترق چکش بر روی مس، بسیاری از 
زنجانی ها را به یاد راسته مسگرها و صدای بلند 
کوبش چکش و اطاعت ناچارانه مس می اندازد. 
صدایی که بــرای پدربــزرگ و مادربزرگ های 
زنجانــی تداعی کننــده روزگار جوانی و خرید 
ظروف مســی برای خانه و جهازشــان اســت، 
صدایی که آنان را به یاد اســتادکاران بزرگ مس 
و امضای پــای کار و ارزش دادن امضا به ظرف 

می اندازد.
در گذشته سر و صدای ویژه ای از بازار مسگرها 
برمی خاســت و مردم به این آهنگ و سر و صدا 
عــادت کرده بودند و همه چیز از رونق و حیات 
کسب و کار خبر می داد و این امر برای رهگذری 
که از این بازار گذر می کرد، نشانه رونق فعالیت 

اقتصادی بود.
شــوربختانه با روی کار آمدن ظروف کریستال، 
چینی، بلور و استیل این صنعت کم کم، کم فروغ 
شــد ولی در ســال های اخیر به دالیل متعدد، از 
جمله خاصیت های پزشــکی، استفاده از ظروف 

مسی کم کم مورد استقبال مردم قرار گرفت.
مرحمت فرموده ما را مس کنید

اســتفاده از فلز برای رفع احتیاجات بشری پس 
از ســنگ، گل و چوب مورد توجه انســان های 

نخستین قرار گرفت و در این میان »مس« به دلیل 
سهولت در استخراج و بهره برداری، شکل پذیری 
و چکش خواری باال مورد اســتفاده قرار گرفت، 
به طــوری که دیرینگی اســتفاده از مس بر پایه 
مدارک باستان شناسی به 9500 سال پیش می رسد 
و پیشینه مسگری در ایران حداقل به 5000 سال 

پیش بازمی گردد.
با توجه به کشــف کوره ذوب مس در سگزآباد 
قزوین واقع در تپه قبرستان توسط دکتر مجدزاده 
و نزدیک بودن این منطقه از لحاظ جغرافیایی به 
زنجان که به احتمال نخســتین کوره ذوب مس 
بوده و نیز وجود معادن بزرگ مس در منطقه نظیر 
معدن مس رشیدآباد می توان به قدمت استفاده از 

این فلز در زنجان پی برد.
با آغاز دوره اسالمی در ایران با ممنوعیت استفاده 
از طال و نقره برای ساخت ظروف، روند استفاده 
از فلزاتــی چون مس افزایــش یافت، زیرا مس، 
فلزی چکش خوار، شــکل پذیر، با قابلیت تورق 
و مفتول شــدن و اجرای تزیینات مختلفی چون 
مشبک کاری، قلمزنی، حکاکی، فلزکوبی، ترصیع 
و کنده کاری و ... اســت. در طول تاریخ در کنار 
دیگر کاربردهای مــس از این فلز جهت ضرب 

سکه نیز استفاده شده است.
اوج هنــر فلــزکاری دوره اســالمی مربوط به 
ســلجوقیان است که در این دوره زنجان در کنار 
مراکزی چون خراســان، موصل، همدان، ری و 
اصفهان یکی از مهم تریــن قطب های فلزکاری 
محسوب می شده و در این دوره زنجان به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز تهیه ظروف مرصع کاری 

شده، مطرح بوده است.
 در دوره ایلخانی با توجــه به نزدیکی پایتخت 
حکومت ایلخانــان به زنجان و توجه حکمرانان 
ایلخان به فلزکاری و نیز وجود گوی های مرصع 
نقره کــوب، مربوط به این دوره که نام ســلطان 
اولجایتو در آن حک شــده، می تــوان موقعیت 

فلزکاری در دوره مذکور را تصور کرد.
ساخت بزرگ ترین سینی مسی جهان در زنجان

این روزها که صنعت مســگری در زنجان جان 
تازه ای یافته، صدای ســاخته  شــدن بزرگ ترین 

سینی مسی جهان در زنجان به گوش می رسد.
استاد مسگر زنجانی با اشاره به فعالیت هفت ساله 
خود در بخش مسگری و فعالیت چهار ساله در 
حوزه قلم زنی و کنده کاری، می گوید: خوشبختانه 
صنعت مس و مســگری در استان زنجان پس از 
ســال ها احیا شده و عالوه  بر ساخت ظروفی که 
در گذشــته مورد استفاده قرار می گرفت، تنوع و 
خالقیت تا حدودی چاشنی تولیدات جدید شده 

است.
اکبر قزلبــاش در رابطه با صنعت مســگری در 
زنجان، ادامه می دهد: این صنعت از گذشته های 
بسیار دور در استان زنجان وجود دارد و کیفیتی 
که مس و ظروف مسی زنجان دارد را نمی توان در 
تولیدات مسی دیگر استان ها که تولیدات باالیی 

نیز دارند، یافت.
وی بــا اشــاره به ســاخت بزرگ ترین ســینی 
مســی جهان، می افزاید: این ســینی که 2 متر و 
82 ســانتی متر طول، 132 ســانتی متر عرض و 
325 کیلوگــرم وزن دارد یک بخــش از پکیچ 
هفت تایی ســفارش از یکی از کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس است و صد درصد کارهای 
انجام شــده بر روی ســینی اعم از برش کاری، 
جــوش کاری، قلع زدن، کنــد ه کاری و پرداخت 

پشت سینی در کارگاه حاضر انجام شده است.
عرفانه قزلباش، دختر جوان استاد مسگر که طرح 
حاشــیه بزرگ ترین سینی مسی جهان را طراحی 
کرده است، می گوید: مسگری کار سختی است 
و مردم تنهــا کار نهایی را می بیننــد ولی اکنون 
خوشبختانه مردم به اســتفاده از ظروف مسی و 
یا تزیینات مسی تمایل بیشــتری پیدا کرده اند و 
حمایت و اطالع رسانی مسووالن در رابطه با مس 

و مسگری بسیار دارای اهمیت است.
یک صادرکننده مس نیز در رابطه با صادرات این 
محصول، می گوید: به دنبال آن هستیم که کاالها و 
یا صنایع دستی مسی را صادر کنیم که فقط قابلیت 

تولید در ایران و زنجان را داشته باشد.
محمد جعفریــان ادامه می دهد: صــادرات این 
محصــول ارزآوری باالیــی برای کشــور دارد 
و گســترده شــدن این فعالیت ســبب می شود 

کارگاه های بیشتری به این سمت حرکت کنند و 
این مهم خالقیت را وارد بازار کار مس و مسگری 

می کند.
مس زنجان؛ آوازه ای رسیده به آن سوی مرزها

مس زنجان دارای باالترین اســتاندارد در زمینه 
کیفیت و اســتحکام است و این صنعت توانسته 
دوران دو دهــه ای رکود خود را پشــت بگذارد. 
صنعت گــران اســتان زنجان با تــالش خود در 
صنایع دستی استان زنجان، کیفیت را در کاالهای 
تولید حفظ کرده اند و طی سال های اخیر صنعت 

مس استان احیا شده است.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان نجان می گوید: 
هم اکنون حدود 800 کارگاه مسگری وجود دارد 
که بیش از 2000 نفر در این کارگاه ها مشغول به 
کار هستند. در سال گذشته نیز روزانه نزدیک به 
15 تن محصوالت مسی در قالب ظروف مسی در 

استان تولید شده است.
الناز خدایی فرد با اشــاره به ساخت بزرگ ترین 
سینی مسی در زنجان، ادامه می دهد: بر پایه آنچه 
که رصد شده، بزرگ ترین سینی که متریال مس 
داشته باشــد، برای نخستین بار است که ساخته 
می شود و اســتادکاری که این سینی را می سازد 
یکی از استادکاران مسگر صاحب نام زنجان است.
وی از رســیدن آوازه مس زنجان به آن ســوی 
مرزها خبر داده و خاطرنشــان می کند: صادرات 
صنایع دستی به صورت غیررســمی و بیشتر به 
صورت چمدانی است و محصوالت مسی نیز به 

صورت چمدانی از کشور صادر می شود.
تقابل چکش و مس؛ سمفونی صنعتی قدیمی 

در زنجان
صنعت مس و مسگری در دورانی که تحریم های 
نفتی به حد اعالی خود رســیده است، می تواند 
راهی برای دســت یابی به بازارهای جهانی باشد 
تا عالوه  بر اینکه این مهــم فرهنگ ایرانی را به 
کشورهای دیگر صادر می کند، ارزآوری باالیی را 
به همراه داشته باشد و اشتغال پایداری را نیز در 
استان ایجاد کند. به عبارت دیگر صدای چکش و 
مس، سمفونی رونق تولید در استان زنجان است.

ا ن ی در  دی ی  ونی صن ک و م  س ل  ر داد:قا گر خ اون گرد م
ی توسعه گردشگری  برنامه م

بازنگری می شود
 معاون گردشگری کشــور از بازنگری 
و به روزرسانی »برنامه ملی توسعه گردشگری« 
کشــور با همکاری »ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری«، »سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO(« و »یونسکو« خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان 
گردشــگری، ولی تیموری در نشست مشترک 
با »تسوتکوفسکی« -سرپرست دفتر منطقه ای 
یونســکو در تهران- که منظور تبادل نظر برای 
آغــاز فرایند بازنگری برنامه ملی گردشــگری 
برگزار شــد، گفت: در راستای توافقات انجام 
شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشــگری با ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( در حاشیه نمایشگاه گردشگری 
فیتور اســپانیا 2018 و امضا سند همکاری های 
مشترک به منظور بهره مندی از کمک مشاوره ای 
این ســازمان و همچنین با توجه به مشارکت 
یونســکو به عنوان مسئول هماهنگی انجام این 
پــروژه، بازنگری و به روزرســانی برنامه ملی 
توســعه گردشگری ایران در دســتور کار قرار 

گرفته است.
او افــزود: برای بازنگری، عالوه بر اســتفاده از 
ظرفیت های ملی، همکاری های بین المللی نیز 

مورد توجه این سازمان قرار دارد.
تیموری به اولویت معاونت گردشــگری برای 
بازنگری »برنامه ملی توســعه گردشــگری« با 
استفاده از تجارب نهادهای تخصصی بین المللی 
تاکید کــرد و افزود: ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به دلیل وجود زمینه ها 
و پروژه های مشــترک به ویــژه در حوزه های 
مرتبط با آثار و سایت های فرهنگی - تاریخی، 
همکاری و مشــورت های نزدیکی با یونسکو 
دارد، بنابراین همکاری ها بویژه مشــارکت در 
بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری و تعریف 
پروژه های اجرایی گردشــگری فرهنگی مورد 

تاکید دو طرف قرار دارد.
تسوتکوفســکی -سرپرســت دفتر منطقه ای 
یونسکو در تهران- نیز به برخی اصالحات در 
برنامه های یونســکو در قالب سند چارچوب 
 )UNDAF( کمک های توسعه ســازمان ملل
اشــاره کرد و گفت: پایه این اصالحات مبتنی 
بر فعالیت های بین بخشــی در راستای نیازهای 
دولت ها خواهد بود و بر این اساس، سند مربوطه 
در چارچوب یکپارچه سازی فعالیت های همه 
آژانس های سازمان ملل در تهران مورد بازبینی 

قرار خواهد گرفت.
او هدف از انجام این پروژه را ظرفیت ســازی 
بــرای افزایش مقاومت در شــرایط تحریم در 
آینــده عنوان کرد و گفت: در ســند مذکور در 
بخش اقتصاد مقاومتی فعالیت های فرهنگی و 
گردشگری پیش بینی و بر عالقه مندی یونسکو 
بــرای حضور پررنگ تر در ایــن بخش و ارائه 

ایده های مختلف اشاره شده است.
سرپرســت دفتر منطقه ای یونسکو یادآور شد: 
این ســازمان در کشــورهای مختلف منطقه، 
اهداف توسعه پایدار گردشگری، ایجاد اشتغال و 
درآمدزایی برای حفاظت از آثار فرهنگی، توسعه 

مشارکت جوامع محلی و... را دنبال می کند.

احتما از سرگیری 
سفرهای عمره مفرده

 معاون امور حج و زیارت سازمان حج 
و زیــارت راه اندازی عمره مفــرده را منوط به 
پذیرش شرایط کشورمان دانست و تاکید کرد: 
مذاکرات برای راه انــدازی عمره مفرده بعد از 
عملیات حج تمتع 1۴۴0 انجام می پذیرد و در 
صورت مهیا شــدن شرایط این مهم انشااهلل راه 

اندازی خواهد شد
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حج و زیارت، 
اکبر رضایی درباره راه انــدازی عمره مفرده در 
سال 98 و اخبار منتشر شده در این باره گفت: 
مذاکرات برای راه انــدازی عمره مفرده بعد از 
حــج تمتع 1۴۴0 انجام می پذیرد که امیدواریم 
با توافق طرفین و پذیرش شــروط جمهوری 

اسالمی ایران این مهم انجام گیرد.
او افــزود: حمایتهای کنســولی از عمره گزاران 
کشــورمان و توجه به عزت، امنیت و کرامت 
زائران از جمله شــروط اصلی ما محسوب می 
شــود که در مذاکرات بــرای راه اندازی عمره 

مفرده مورد تاکید خواهد بود.
معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت 
تصریــح کرد: در صورت توافــق طرفین و راه 
اندازی عمره مفرده، اعزام ها از سال آینده قمری 
یعنی 1۴۴1 هجری قمری آغاز خواهد شــد. 
امیدواریم در ســال قمری بعدی، یعنی در ادامه 
سال 98 هجری شمسی از سرگیری عمره مفرده 

انجام پذیرد.
او گفت: حدود ۶ میلیون نفر از مردم کشورمان 
متقاضی عمره مفرده هستند که امیدواریم پس از 

توافق طرفین زمینه اعزام متقاضیان فراهم شود.

خبر خبر

نوان کرد: اون میرا فرهنگ استان  م
ید روزانه  ت انوا  تو

روف مسی در استان زنجان
  معاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
زنجان از تولید روزانه 15 تن انواع ظروف مسی 

در استان زنجان خبر داد.
الناز خدایی فرد در گفتگو با مهر از تولید روزانه 
15 تن انواع ظروف مسی در استان زنجان خبر 
داد و افزود: بیش از 2 هزار هنرمند در حدود 800 
کارگاه مسگری استان زنجان مشغول به فعالیت 

هستند.
وی با بیان اینکه در ســال های گذشته صنعت 
مسگری در استان زنجان احیا شده است، ادامه 
داد: مشخصه مس زنجان، زیبایی چکش های این 
صنعت دســتی است. همچنین کیفیت، تکنیک 
ویژه ساخت مس زنجان باعث متمایز شدن مس 
زنجان است که مســی باکیفیت و بی رقیب به 

بازار عرضه شود.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: 
مس پرفروش ترین محصول صنایع دستی استان 
زنجان است و این محصول به 8 کشور دنیا صادر 

می شود و ارزآوری خوبی برای کشور دارد.
خدایی فرد تأکید کرد: در تالش هستیم به همت 
شــرکت های دانش بنیان و شرکت های تجاری 
مسگری تا آخر امسال 12 محصول منحصربه فرد 

از مس زنجان جهانی شود.
وی بابیــان اینکه در اســتان زنجــان صنعت، 
چاقو، مسگری، چاروق دوزی و ملیله دوزی از 
صنایع دستی بسیار باارزش استان زنجان است، 
افــزود: در تولیدات مــس طراحی های جدید 
پیش بینی شده که در توسعه فروش این محصول 

بسیار مؤثر خواهد بود.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: 
در تعطیــالت عید نوروز امســال صنعت مس 
رکورددارترین فروش صنایع دســتی در استان 

زنجان بوده است.

طارهای  یت  زمان فرو ب
مسافری خرداد اعالم شد

بلیــت قطارهای  امکان پیش فــروش   
مســافری برای روزهای 11 خرداد ماه ســال 
1398 به بعد، از ساعت 10 صبح روز شنبه )28 
اردیبهشت ( به صورت اینترنتی و توسط مراکز 
مجاز فــروش بلیت قطارهای مســافری انجام 

می شود.
به گزارش ایســنا، پس از مباحث مطرح شــده 
در رابطه با تعیین تکلیف پیش فروش قطارهای 
مســافری برای روزهای 11 خرداد ماه امسال به 
بعد، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از 
انجام پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای 
روزهای بعد از 11 خرداد 98 در موعد مقرر خبر 
داد و اعالم کرد که پیش فروش ها از ساعت 10 
صبح روز شــنبه )28 اردیبهشت ماه( به صورت 
اینترنتی و توســط مراکز مجــاز فروش بلیت 

قطارهای مسافری انجام می شود.
پیشنهاد افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری؛ 

در دست بررسی
مدیر عامل شــرکت حمل و نقل ریلی رجا به 
تازگی در گفت وگو با ایســنا، از ارایه پیشنهاد 
افزایــش متوســط 25 درصــدی قیمت بلیت 
قطارهای پرســرعت )ترن ســت(، حومه ای و 
بین شــهری )واگن های خواب و اتوبوسی( از 
سوی شرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت 
راه و شهرســازی خبــر داد و اعــالم کرد که 
شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری در انتظار 
تصمیم شورای عالی ترابری در این رابطه هستند.
وی با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت ها از 
10 تا ۶0 درصد اســت، بیان کرد که در صورت 
موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط قیمت ها 
حــدود 25 درصــد افزایش خواهنــد یافت و 
احتمال افزایش حداقل 50 درصدی قیمت بلیت 

قطارهای حومه ای در سال جاری وجود دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی 
رجا، قیمت تمام شده بلیت قطارهای حومه ای 
38 هزار تومان و قیمت فروش آن حدود 3,000 

تومان است.
در همین رابطه میرحســن موســوی - معاون 
مسافری راه آهن - اعالم کرد که موضوع افزایش 
بلیت که مدت هاست توسط شرکت های حمل و 
نقل ریلی درخواست شده است در حال بررسی 
و طی مراحل قانونی خود است و تاکنون در این 

رابطه تصمیمی گرفته نشده است.
گفتنی اســت؛ از ســال 139۴ تا تیرمــاه 139۷ 
قیمت بلیت قطار فقط 10 درصد با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار افزایش داشــته است و در روزهای 
پیک نوروز 98 نیز هیچ گونه افزایشــی قیمتی 
صورت نگرفته، این در حالی است که هزینه های 
شرکت های مزبور افزایش یافته و شرکت راه آهن 
و شرکت های حمل و نقل ریلی با هدف کاهش 
فشار اقتصادی به مردم از افزایش قیمت بلیت ها 

در نوروز امسال پرهیز کردند.

اداره کل  موزه هــای  امــور  مســوول   
میراث فرهنگی زنجان گفت: سومین و چهارمین 

مجوز مجموعه داری در استان زنجان اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، پرستو 
قاســمی افزود: مجوز مجموعه داری فســیل و 
همین طور مجوز مجموعه داری موسســه خیریه 
مهرانه به عنوان ســومین و چهارمین مجوزهای 
مجموعــه داری در اســتان از ســوی اداره کل 
میراث فرهنگی استان زنجان با حضور مدیرکل 

استان زنجان اعطا شد.
وی ادامه داد: مجوز مجموعه داری فســیل دکتر 
نصراله عباسی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
زنجان به صورت پیمایش و مطالعات شخصی 
گردآوری کرده، صادر شده است، به لحاظ تعدد 
و تنوع آثار، مجموعه ارزشمندی به شمار می رود. 
قدیمی ترین فسیل های این مجموعه با قدمت ۶00 

میلیون سال است، همین طور مجوز مجموعه داری 
آثار اهدایی به موسسه خیریه مهرانه شهر زنجان 
نیز از سوی اداره کل موزه ها به مدیرعامل موسسه 

اهدا شد.
این مسوول اظهار کرد: در سال های گذشته برای 
دو مجموع  دار خصوصی اشیای تاریخی فرهنگی 
مجاز و مجموعه اسناد و کتب خطی مسجد سید 
زنجان نیز از سوی اداره کل موزه ها و اموال منقول 

فرهنگی تاریخی کشور مجوز صادر شده است.
قاسمی تصریح کرد: مجموعه داری از فعالیت های 
باارزش عالقه مندان تاریخ، فرهنگ و هنر اســت 
که از روی عالقه شخصی وافر خود بدون قصد 
تجارت، میراث گران بهای نیاکان و گذشتگان را 
برای آیندگان گــردآوری و نگه داری می کنند که 
می تــوان از مجموعــه داران تاریخی فرهنگی به 
عنــوان حافظان آثار فرهنگــی هنری و تاریخی 
یاد کرد. وی با تاکید بر معرفی آثار تاریخی بیان 

کرد: باید از این ویژگی فرهنگی مردم و عالقه به 
گردآوری اشیای فاخر با توجه به ارزش فرهنگی، 
تاریخی و هنری اســتفاده کرد و امکان برگزاری 
نمایشــگاه های انفرادی یا گروهی برای بازدید 
عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در 
مجموعه ها فراهم آورد؛ چراکه اجتماع آثار هویتی 
مستقل ارزش  و هویتی مضاعف به وجود می آورد 
که می توان در راستای جذب گردشگران داخلی و 

خارجی استفاده کرد.
وی تاکید کرد: بر پایه ماده 20 آیین نامه مدیریت، 

ســاماندهی، نظــارت و حمایــت از مالکان و 
دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز 
همه اشــخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به 
گــردآوری و نگه داری امــوال فرهنگی تاریخی 
و هنــری  ایرانی یا خارجی اقدام می کنند، باید از 
سازمان میراث فرهنگی پروانه مخصوص دریافت 
کنند. مجموعه داران خصوصی می توانند با اخذ 
پروانه تاسیس موزه و از سازمان میراث فرهنگی 
و تحت نظارت  علمی و فنی سازمان مذکور موزه 

خصوصی تاسیس کند.

ر  داد: مسوول امور موزه ها اداره ک میرا فرهنگ زنجان خ

صدور مجوز دو مجموعه داری 
در استان زنجان
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 عابر پیاده زنجانی در برخورد
طار مسافری جان باخت با 

 فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت: 
عابر پیاده به علت برخورد با قطار مســافربری 
 در نزدیک روستای دیزج آباد شهرستان زنجان، 

جان سپرد.
سرهنگ مختار شــیرمحمدی در گفت و گو با 
خبرنــگار ایرنا، افزود: ایــن حادثه تلخ، حوالی 
ساعت 23:25 شنبه شب )21 اردیبهشت( اتفاق 

افتاد.
وی اظهار داشت: قطار مسافربری تبریز - مشهد 
در تاریکی شب با این عابر پیاده که درحال گذر 
از عرض ریل راه آهن بود، برخورد کرده است.

شیرمحمدی افزود: بررسی ها و تحقیقات پلیس 
نشــان داد که علت مرگ این مرد ۴9 ساله، بی 
احتیاطی و بی توجهــی وی در عبور از عرض 

ریل بوده که موجب این حادثه شده است.
به گزارش ایرنا، سیزدهم خرداد پارسال نیز بر اثر 
برخورد قطار با یک عابر پیاده در منطقه بناب در 

هشت کیلومتری زنجان، عابر کشته شد.

ر داد: ومت استان زنجان خ یرا ح مدیرک ت

برخورد شدید باگرانفروشان 
ران کا ت و م

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان 
با تاکید بر تشــدید برخورد بــا متخلفان در ماه 
مبارک رمضان گفت: بیشترین مجازات قانونی 

برای گرانفروشان و محتکران اعمال می شود.
مرتضی ممیزی در گفت وگو با موج رسا، در باره 
نحوه برخورد با متخلفان در ماه مبارک رمضان 
اظهار کرد: با توجه بــه اینکه در این ماه تقاضا 
برای خرید برخی از کاالها افزایش پیدا کرده در 
این راستا مراجع نظارتی نیز نظارت های خود را 

افزایش دادند.
وی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی نیز با تشکیل 
گشت های مشترک سیار و با حضور در بازار در 
راســتای کمک به امر نظارتها و در حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از اجحاف 
در حق مردم گشــت های مشــترک را برگزار 

می کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان 
اینکه در صورت وجود پرونده  تخلف نسبت به 
صدور حکم در محل اقدام می شــود ابراز کرد: 
بالفاصله نسبت به اجرای آن نیز اقدامات قانونی 

انجام می شود.
وی خاطر نشــان کرد: با توجــه به اینکه در این 
روزها باید تشدید و مقابله با گرانفروشی هم انجام 
شود تعزیرات حکومتی ضمن اینکه به صورت 
فوق العاده به پرونده تخلفات رســیدگی می کند 

مجازات های قانونی را هم اعمال خواهد کرد.
ممیزی عنوان کرد: اشد مجازات قانونی نسبت به 
متخلفان این حوزه ها اعمال شده و پرونده هایی 
که در این حوزه و در این ماه تشکیل می شود در 

اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی ابراز کرد: مجازات هایی که برای متخلفان در 
ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده متفاوت با 
دیگر روزها بوده و قطعا با متخلفان برخوردهای 

شدیدتری انجام می شود.
مدیــرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان در 
باره مقابله با احتکار کاالهای اساسی عنوان کرد: 
بالفاصله بعد از تشکیل پرونده و احراز احتکار 
بودن کاال انجام شد اقدام قانونی در اسرع وقت 

انجام می شود.
وی بیان کرد: بالفاصله کاالهای احتکار شده با 
نظارت ماموران سازمان بازرسی در بین مصرف 
کننده ها توزیع شده و عالوه بر آن مجازات های 

قانونی نیز برای متخلفات اعمال می شود.

مدیرک ورز و جوانان استان زنجان:

تعداد خانه های جوان 
در استان افزای می یابد

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان از 
فعالیت پنج خانه جوان در استان زنجان خبر داد 
و گفت: تعداد خانه های جوان در استان افزایش 

می یابد.
علی خلیلی از فعالیت پنج خانه جوان در استان 
زنجان خبر داد و افزود: تعداد خانه های جوان در 

استان افزایش می یابد.
وی بابیان اینکه اســتان زنجان از ظرفیت بسیار 
خوبی در حوزه جوانان برخوردار است، اظهار 
کرد: در این میان باید به بحث توسعه خانه های 
جوان در استان توجه شــود که دو خانه جوان 

دیگر هم در استان ایجاد می شود.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
خانه جوان بستر و فرصت خوبی برای استفاده 
جوانان است چراکه باعث توانمند شدن جوانان 

در حوزه های مختلف می شود.
خلیلی با اشاره به اینکه فرمانداران باید نسبت به 
ایجاد خانه جوان در یک محیط بســیار مناسب 
با اداره ورزش و جوانان اســتان همکاری کنند، 
تأکید کرد: جوان برای حضور در جامعه نیاز به 
فضایی دارد تا بتواند مهارت های ورود به جامعه 

را آموزش ببیند و پله های ترقی را سپری کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان به سرانه 
ورزشی اســتان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: 
سرانه ورزشی استان زنجان بیش از ۷۴ سانتی متر 
بوده که این میزان ســرانه برای استان قابل قبول 

است. 

خبر

ق ا زنجان: ر ب من ام  مدیر
ب ورودی به سدهای  میزان 

استان  برابر شده است
 مدیرعامل آب منطقــه ای زنجان گفت: 
امســال، در مقایسه با پارسال، میزان آب ورودی 

به سدهای استان ۶ برابر شده است.
به گزارش ایسنا، یوسف رضاپور در نشست ستاد 
بحران استان با اشاره به اینکه میزان بارندگی امسال 
در 51 سال اخیر بی سابقه بود، اظهار کرد: امسال، 
مسیر باد و ورود سامانه های بارشی از جنوب به 
شــمال بود و ایران را تا حد زیادی پوشش داد. 
ایــن تغییر اقلیم باعث می شــود در آینده دچار 
خشکسالی ها و ترسالی های خیلی شدید شویم. 
در این میان، استان زنجان جزو 10 استانی بود که 
در معرض سیالب قرار داشت ولی بارندگی های 
زنجان از نظر تامین منابع آبی چیزی جز خیر و 
برکت نداشت؛ چراکه دشت ها و رودخانه ها تشنه 

این آب بودند.
این مسوول با بیان اینکه استان زنجان حدود 1۴00 
کیلومتر رودخانه اصلی دارد و با احتساب مسیل ها 
و رودخانه های فرعی این میزان به 5000 کیلومتر 
می رســد، ادامه داد: روی عمــده رودخانه های 
اصلی استان سد ساخته شده است و 83 درصد 
از ســرزمین ها نیز در حــوزه رود قزل اوزن قرار 
دارد. خوشــبختانه در باره رودخانه های اصلی، 
ساماندهی صورت گرفته است و در بارندگی های 
امسال، 238 میلیون مترمکعب آب وارد سدهای 

استان شد.
وی با بیان اینکه این میزان در مقایســه با ســال 
گذشــته ۶ برابر شده اســت، افزود: هم اکنون، 
حجم مخزن ذخیره پشت ســدها 30۴ میلیون 
مترمکعب برآورد شــده و بیشترین پرشدگی در 
ســد کینه ورس )95 درصد( ر داده است. سد 
تهم نیز ۷۴ درصد پرشــدگی دارد و در رابطه با 
سد گالبر با احتساب ۶2 درصد پرشدگی، منابع 
آب 800 هکتار از شبکه این سد از ابتدای خرداد 

تامین خواهد شد.
رضاپور تصریح کرد: 31 درصد از حجم مخزن 
ســد تالوار نیز در بارندگی های اخیر پر شــد و 
چــاره ای نبود جز اینکه ۶۴ میلیون مترمکعب از 
این میزان آب را کنترل شده رها کنیم؛ چرا که در 
غیر این صورت زمین های کشاورزی پیرامون سد 

زیر آب می رفت. 
این در حالی است که دبی رودخانه قزل اوزن از 
ر50 مترمکعب  15 مترمکعــب در ثانیه تا حداک
در حالــت عادی بــه 200 مترمکعب در ثانیه تا 
۴10 مترمکعب در ورودی سد منجیل در حالت 

سیالبی رسیده بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان خاطرنشان 
کــرد: خوشــبختانه در بارندگی اخیــر از نظر 
پرشدگی سدها هیچ مشکلی نداشتیم و آزادسازی 
و پاک سازی مسیل ها و به صورت مستمر انجام 
می گرفــت. هم اکنون، اســتان زنجان 35 ســد 
کوچک دارد که فقط 5 فقره از آن توســط آب 
منطقه ای ساخته شده است. با این حال، سدهای 
کوچــک در مجموع به صورت مســتمر رصد 
می شود تا اگر مشــکلی در سرریز داشته باشد، 
مرتفع شــود. مدیرکل هواشناسی استان زنجان 
نیز در ادامه گفت: از ابتدای مهر پارســال تا اول 
اردیبهشت امسال 353 میلی متر بارندگی را شاهد 
بوده ایم که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
۴۶ درصد و در مقایسه با دوره آماری 32 درصد 

افزایش داشته است.
رسول همتی افزود: با توجه به بارندگی های اخیر، 
ابهامات و شــایعاتی در باره آغاز دوره ترسالی و 
اتمام دوره خشکسالی در اذهان عمومی رواج یافته 
اســت ولی مطابق با نتایج به دست آمده، بارش 
در شمال غرب کشور به شکل معنی داری کاهش 
یافته است؛ در واقع بارش ها در 50 سال گذشته 

شیبی کاهشی حدود 1,2۶ میلی متر در سال دارد.

مدیرک نیاد مس استان زنجان:
افزون بر  هزار واحد 

ونی روستایی در زنجان  مس
نیازمند بازسازی است

 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
استان زنجان گفت: 3 هزار و 13۶ واحد مسکونی 
روستایی و پنج واحد تجاری روستایی در استان 

زنجان نیازمند بازسازی هستند.
به گزارش مهر، سجاد صنعتی منفرد در نشست 
ستاد بحران، به ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن از 
واحدهای مســکونی در استان زنجان اشاره کرد 
و افزود: با بازرسی های انجام شده در شهرستان ها 
واحدهای مسکونی گلی و خشتی شناسایی شد 
که باید بازسازی شــوند. وی اظهار کرد: بر پایه 
ارزیابی انجام شده 51۶ واحد مسکونی شهری و 
12 واحد تجاری شهری در استان زنجان نیازمند 

بازسازی هستند.
وی گفت: همچنین 3 هزار و 13۶ واحد مسکونی 
روســتایی، 5 واحد تجاری روستایی هم نیازمند 
بازسازی دوباره هستند و در بخش شهری 115 
واحد مسکونی و ۷۴2 واحد مسکونی روستایی 

نیازمند تعمیر هستند.
صنعتــی منفرد با بیــان اینکه 25 گــروه و 35 
کارشــناس در سطح استان زنجان بحث ارزیابی 
واحدهای مســکونی را انجام دادند، گفت: این 
بازرس ها با دقت مقاومت واحدهای مسکونی را 
رصد کردند و 5 هزار و ۶59 فقره پایش در این 

زمینه انجام شده است.

خبـر رییس پارک علم و فناوری استان زنجان عنوان کرد:

نیا اد دان  ا ا ال پایدار  اد اش ای
 رییس پارک علم و فناوری استان زنجان 
گفت: ایجاد اشــتغال پایدار با اقتصاد دانش بنیان 

محقق می شود.
به گزارش ایســنا، داوود مرادخانی در نشســت 
اقتصــاد دانش بنیــان، در رابطه با اهــداف این 
کارگروه، اظهــار کرد: ایجــاد ارزش افزوده در 
حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ایجاد 
اشــتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت، استفاده 
ــری از ظرفیت ها، ارتقای ســطح رفاه و  حداک
درآمد، مدیریت هدفمند منابع و توسعه شاخ 
علــم و فنــاوری از مهم ترین اهداف تشــکیل 

کارگروه اقتصاد دانش بنیان است.
این مســوول با بیان اینکه تبدیل اقتصاد ســنتی 
به اقتصاد دانش بنیان هــدف دیگر این کارگروه 
اســت، ادامــه داد: دبیرخانه کارگــروه اقتصاد 
دانش بنیان ذیل ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در سال گذشته و در پارک علم و فناوری استان 

مستقر شــد و از ابتدای سال هشت نشست در 
زمینه موضوعات مختلف و چهار جلســه کمیته 
تخصصی با موضوع کلینیک صنعت و مدیریت 

برگزار شده است.
وی با اشــاره به مصوبات ایــن کارگروه، افزود: 
مصوبات این کارگروه در راستای بهبود فرآیندها 
و گردش کارهای اجرایی بر پایه مصوبات قانونی 
مرتبط با شرکت های دانش بنیان و با هدف توسعه 
کمی و کیفی آن ها در زمینه اولویت های توســعه 
اســتان تصویب شده اســت که توسعه فرهنگ 
کارآفرینــی و ایجاد اشــتغال دانش بنیان، معرفی 
واحدهای دانش بنیان به دستگاه های متولی جهت 
رفــع موانع اجرایــی، تهیه لیســت فناوری های 
مورد نیاز اســتان و کشــور، تدوین اساسنامه و 
راه اندازی کلینیک صنعت و مدیریت را می توان 

از محورهای مصوبات عنوان کرد.
مرادخانی با اشــاره به برنامه هــای این کارگروه 

در ســال  98، تصریح کرد: توســعه شرکت های 
دانش بنیان، توسعه هســته ها و واحدهای فناور، 
توســعه اکوسیســتم فناوری در راستای توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، ارتقای ســطح فرهنگ جامعه 
در راســتای تولیــد دانش بنیــان و ... از جمله 
برنامه های این کارگروه در ســال جاری است که 
تحقق این اهداف در راستای همکاری بین بخشی 
همه حوزه های مختلف دولتی و غیردولتی میسر 

خواهد بود.
رییــس پارک علــم و فناوری اســتان زنجان با 
اشــاره به کلینیک صنعت، یادآور شــد: کلینیک 
صنعــت و مدیریت اســتان به منظــور ارتقای 
خدمات تخصصی صنایع شرکت های خصوصی، 
ســازمان ها، ارگان های دولتــی و خصوصی در 
زیرساخت های استان اعم از صنعتی، کشاورزی، 
خدماتی، آموزشی و ... تاسیس می شود و در این 
میان ایده بنیادین تاسیس کلینیک صنعت، ایجاد 

ساز و کار الزم برای تحقق ارتباط صنعت، جامعه 
و دانشگاه است.

 در نشست مشــترک مشاوران و مسووالن 
امور زنان و خانواده دســتگاه های اجرایی اســتان 
موضوعاتی از قبیل حضور ۶0 درصدی بانوان در 
تشکل ها و سازمان مردم نهاد، نبود نشاط اجتماعی 
در این قشر، تغییر سبک زندگی، و عدم اختصاص 

سالن های ورزشی به عموم جامعه مطرح شد.
به گزارش ایرنا، زنــان نیمی از جمعیت فعال این 
استان را تشیکل می دهند و پاسخگویی به نیازهای 
این قشر و رفع مشکالت پیش روی آنان می تواند 

چشم انداز بهتری را فراهم کنند.
این در حالی است که بانوان فعال استان در عرصه های 
مختلف بر این باورند که مشکالت زیادی پیش روی 
این قشر وجود دارد که حتی بی توجهی ها سالمت 

روان آنان را با خطر مواجه کرده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان در 
این نشست گفت: هم اکنون 33۶ تشکل وسازمان 
مردم نهاد در این اســتان وجود دارد که بیش از ۶0 

درصد فعاالن این بخش را بانوان تشکیل می دهد.
ماهر بلوری افزود: در انتخابات شورا های اسالمی 
که همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت 
جمهوری برگزار رشد نامزدی 28 درصدی بانوان 

به تعداد 185 نفر حکایت داشت.
وی اظهار داشــت: هم اکنــون ۴۴ نفر از بانوان در 
شوراهای شهر وروستای استان فعالیت می کنند که 
از این تعداد 9 نفر در مناطق شهری و 35 نفر دیگر 
را در روستا شــامل می شود که درمقایسه با دوره 

چهارم کاهش منتخبان در شهرها را نشان می داد.
این مسوول ادامه داد: دفترامور بانوان از ابتدای سال 
تا کنون حمایت از افراد صاحــب ایده و ابتکار را 
مورد توجه قرار داده جمیعتی که می توانند در جامعه 
ارزش آفرینی کنند و بتواند با افزایش فعالیت های 

خود همبستگی برای پیشرفت را معنا کنند.
بلوری افزود: این فضای همدلی مناسب در استان 
نه تنها در توســعه سالمت وتندرستی، کار آفرینی 
ورزش، امــور خیریه موثر واقع شــد بلکه ارتقای 

جایگاه بانوان را بیش از گذشته ارتقا داده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری زنجان 
گفت: شبکه سازی و ایجاد ارتباط و تبادل تجربیات 
بین زنــان در بخش های مختلــف زمینه را برای 
شناخت توانمندی ها و قابلیت ها برای الگو سازی 

و گاهی از فرصت های موجود هموارتر می کند.
وی اضافه کرد: نیم میلیون نفر از جمعیت این استان 
را زنان تشــکیل می دهند که این قشــر عهده دار 
جامعه پذیری فرهنگی و فرهنگ پذیری نسل کنونی 
به شمار می روند که بایستگی شناخت نیازهای آنان 
تــالش برای رفع نیازها زمینه را برای امید آفرینی، 

ایجاد اعتماد و توسعه جامعه سالم فراهم می کند.
این مســوول ادامه داد: فلســفه توجه به زنان در 
تمامی جوامع از یک مطالبه اساسی نشات می گیرد 

و اصلی ترین و اساســی ترین پایه تعادل است که 
بخش مهمی گرایش به تعادل را این قشــر شکل 

می دهند.
وی اظهار داشــت: اداره کل امور بانوان استانداری 
نیز برنامه های اجرایی خود را که برگرفته از اسناد 
باالدستی 2 هدف مهم یکی تحکیم بنیان خانواده 
و دیگری ارتقای نقش و جایگاه زنان با پنج اقدام 
راهبردی شــامل 30 برنامه با مشارکت 2۶ سازمان 
دولتی و نهاد مردمی با استفاده از خرد جمعی بانوان 

این حوزه را در سال 98 تدوین کرده است.
بلــوری افزود: در حوزه ترویج و توســعه اوقات 
فراغت، بخش توســعه مهارت های اشــتغال و 
بازار محــور با رویکــرد زنان ، توانمند ســازی 

مهارت های زنان، آشــنایی با حقوق 
فــردی و اجتماعی در جامعه، 

توان افزایی سواد سالمت 
ســبک  اصالح  زنان، 

زندگی، توانمندسازی 
مردم  سازمان های 
نهاد حوزه زنان و 
جمله  از  خانواده 
بخشی از برنامه ها 
محسوب می شود.

کرد:  اضافــه  وی 
با  تالش می شــود 

نامگذاری سال به رونق 
را  مناسبی  جایگاه  تولید، 

برای  در بخش های مختلف 
زنــان خانواده باز شــود و در زمینه 

اقتصاد مقاومتی نیز با اجرای برنامه های هدفمند و 
برنامه محور به اهمیت تاثیر زنان از بعد فرهنگی و 

به ویژه اقتصادی به عوامل تولید تاکید شده است.
ده است فلت  مت روان زنان   س

مشاور امو بانوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی ودرمانی زنجان نیزادامه داد: هم اکنون 
پوشش ومراقبت رایگان کودکان 92 درصدی زیر 
۶ سال، پوشش 95درصدی دانش اموزان ، پوشش 
و مراقبت ۷5 درصدی پس از زایمان زنان و کاهش 
مرگ نوزادان و کاهش مرگ نــوزادان در یکهزار 
تولد زنده به ۴,8 دهم رسیده که نسبت به کشوری 
که حدود 18اعالم شده رقم بسیار پایینی را نشان 

می دهد.
فرانک ســقط چی افزود: هم اکنون در سطح این 
استان پوشش و مراقبت 98 درصدی دوران بارداری 
و پوشش مراقبت ۷5 درصدی پیش از بارداری در 
این استان به وقوع پیوسته وپوشش واکسیناسیون نیز 

100 درصدی است.
این مسوول ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی استان 
به عنوان متولی امرسالمت فقط توانسته به یکی از 

حیطه های بهداشــت و سالمت که همان سالمت 
جسمی است توجه کند ودر این میان سالمت روان 

مورد غفلت قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: سالمت روان امری بسیار مهم 
تلقی می شود و در عرصه های زندگی جاری بوده 
که طبق بررســی عوامل تاثیر گذار بر توسعه زنان 
استان چند عامل مهم توسط کارشناسان مورد برسی 

قرار گرفته است.
ســقط چی افزود: در این میان اعتیاد، مشــکالت 
معیشتی، بیماری های جسمی وروحی و روانی و 
کاهش سرمایه اجتماعی اشاره کرد که در صورت 
بررسی موشکافانه تمامی مسائل یاد شده به مساله 

روحی وروانی باز می گردد.
وی اضافه کرد: اســترس به صورت 
پنهان در تمامی زندگی رسو 
کــرده و در این میان عدم 
اجتماعی  نشاط  وجود 
برای بانوان و سرمایه 
اجتماعــی پایین ا 
جملــه معضالت 
به شــمار  کنونی 
در  و  رود  مــی 
راهبردها  بررسی 
کلیدی  اقدامات  و 
اثر گذار در توســعه 
همــکاری هــای بین 
بخشــی ارتقای سالمت 

روان است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی استان زنجان ادامه داد: همکاری دستگاههای 
متولی امر درایجاد افزایش سالمت به کمک دانشگاه 
علوم پزشکی وارتقای و آگاهی این بخش به افزایش 

تغییر سبک زندگی منتهی خواهد شد.
وی اظهار داشــت: برای تغییر ســبک زندگی به 
گروههای هدف نیازمند ارائــه آموزش های الزم 
است و در این میان سازمان های متولی امر بخشی 

از فعالیت خود رابه آموزش اختصاص دهند.
این مسوول ادامه داد: شناسایی خانواده های دارای 
مشــکل اعتیاد و تقویت حمایت های اجتماعی و 
مراکز مشاوره توسط بهزیستی و دیگر سازمان ها 

می تواند در سالمت روان بانوان تاثیر گذار باشد.
وی خاطرنشــان کرد: بانوان دیگر شهرستان ها در 
روستاها فاقد امکانات ورزشی و تفریحی هستند 
و برای گذران اوقات فراغــت خود مکانی ندارد 
که برای رفع این مهم و مســایل دیگر می توان از 

ظرفیت خیران استفاده بهینه کرد.
انی  هزار نفری بانوان  ی هم یت ورز  فعا

زنجانی
مســوول امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و 

جوانان زنجان نیز در این نشست گفت: زنان نیمی 
از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند که جمعیتی 
بال بــر 518 هزار و 155 نفر از جمعیت اســتان 
را شامل می شــوند که 120 هزار نفر از بانوان در 

ورزش همگانی فعالند که 23 درصد هستند.
شــهال کاظمی افزود: بحث ســالمتی، تندرستی 
بانوان وغنی ســازی اوقات فراغت و ایجاد انگیزه 
و روحیه شــادابی در میان بانوان یکی از مهم ترین 
برنامه ها محســوب می شود و برای جلوگیری از 
ناهنجاری های جسمی، روحی و روانی بانوان باید 

یک برنامه ریزی اصولی انجام گیرد.
وی اظهار داشت: اداره کل ورزش جوانان استان در 
جهت توسعه ورزش همگانی برنامه ریزی هایی از 
جمله بر پایی ایستگاه های ورزش صحبگاهی در 
21 منطقه شهر زنجان را مورد توجه قرار داده که با 

استقبال گسترده بانوان مواجه شده است.
مســوول امور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و 
جوانان زنجــان ادامه داد: در برنامــه ریزی انجام 
گرفته ورزش صحبگاهی بانوان در ۶ ماهه نخست 
امسال درپارک ها و در ۶ ماهه دوم نیز در سالن های 

اختصاصی برگزار می شود.
وی اضافه کرد: ایســتگاه های ورزشی عصرگاهی 
نیز در ســالن های و اماکن ورزشــی نیز در حال 
راه اندازی اســت که در صورت اطالع رســانی و 
تبلغیات دستگاههای اجرایی می توان به بهره مندی 

این قشر منجر شد.
پیاده روی،  کاظمی برگزاری همایش های مختلف 
کوهپیمایی، ورزش هــای تطبیقی برای معلوالن و 
جانبازان، زنان باردار، ســالمندان، جشــنواره های 
مختلف ورزشی، مسابقه های ورزشی کارمندان و از 
همه مهم تر اجرای ساختار قامتی زنان روستایی در 
130 روستای استان به تعداد چهار هزار نفر در سال 

گذشته را از جمله برنامه های اجرا شده ذکر کرد.
وی اظهار داشت: شوربختانه به این مهم باید توجه 
داشت که دســتگاه های اجرایی اســتان فضاهای 
ورزشی به دلیل مالکیت آن مانع مانع استفاده عموم 

شده که تحقق این مهم نتایج خوبی دارد.
این فعال ورزشی افزود: در صورتی که دستگاه های 
دولتی، این اماکن و فضاهای ورزشی را در اختیار 
اداره کل ورزش و جوانــان قرار دهند برنامه ریزی 
الزم در 2 شــیفت کردن آن بصورت صبح و بعد 
ازظهر می تواند مورد اســتفاده شهروندان زنجانی 

قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در دستورالعمل اجرایی ماده 
53 که در آن دســتگاههای اجرایی می توانند یک 
درصد اعتبارات خود را به منظور توســعه ورزش 
همگانی وقهرمانی هزینه کنند شوربختانه برخی اجرا 
کرده و برخی دیگر از عدم اعتبار الزم آن ســخن 

می گویند.

 رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان زنجان گفت: رکن اساسی هر کسب و کار 

مدیریت است.
به گزارش ایسنا، شــهرام طهماسبی در نشست 
اقتصاد دانش بنیان، اظهار کرد: هم اکنون ۷0 درصد 
واحدهای تولیدی در کمتر از یک چهارم ظرفیت 
خــود کار می کنند که این به معنــی هزینه های 
اجتماعی و اقتصادی بســیاری اســت که هدر 
می رود و تالش ما بر این است که در دو مرحله 

به این مسایل رسیدگی کنیم که یکی جلوگیری از 
تعطیلی واحدها بــوده و دیگری افزایش راندمان 

واحدهای کم کار است.
این مســوول ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان با وجود نقش پررنگ آن در برطرف 
کردن تعدادی از مشکالت، بیشتر حالت تشکیالتی 
دارد و از استقامت الزم برخوردار نیست و عمده 
تصمیمات این ستاد با وجود برگزاری 29 نشست 
و 215 مصوبه، حول چند محور مشخ از جمله 
پرداخت تسهیالت بانکی، رفع مشکالت مالیاتی، 
بیمه های اجتماعی و تامین منابع اولیه است و این 
در حالی اســت که برای خروج واحدهای ما از 
رکود، نمی توان تنها به یک فرمول مشــخ و 

واحد بسنده کرد.
وی افزود: بعضــی از واحدها نیازمند کمک های 
فنی و تخصصی هســتند و از عمده ترین مسایل 
آن ها می تــوان به چینش خط تولیــد، فناوری، 
تداخــل مدیریــت و مالکیت، نیروی انســانی 

ضعیف و نامتناســب، هزینه های باالی تولید به 
 واسطه مدیریت ضعیف و نیز بازاریابی و فروش 

اشاره کرد.
طهماســبی تصریح کــرد: بدون شــک کمیته 
کارشناسی ستاد تسهیل تالش زیادی می کند ولی 
با تعداد کم و تخص ناکافی نمی تواند به طور 
کامل مشــکالت را حل کنــد و راهکار آن ها در 
نهایت به تزریق مالی می رســد، در حالی که هم 

اکنون با مشکالت اقتصادی رو به رو هستیم.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان، با بیان اینکــه گاهی تزریق منابع مالی به 
واحدها علی رغم خواســته خودشان، سم است، 
یادآور شــد: گاهی کمک مالی به واحد در حال 
ورشکستگی، صرفا هزینه ورشکستگی آن واحد 

را افزایش می دهد. 
از ایــن رو الزم اســت با یک مکانیــزم علمی، 
تخصصــی و حرفــه ای، وضعیــت کارگاه های 
تولیدی را بررسی کنیم تا شاکله مشخصی برای 

ورود به رونق و بهبود عملکرد حاصل شود و این 
ایده دو سال پیش در قالب کلینیک صنعت کلید 
خورد و قرار است این کلینیک در مرحله نخست، 
واحدهای مشکل دار و در مرحله دوم، واحدهای 

در آستانه مشکل را درمان کند.
این مســوول اظهار کرد: از برخــی اقدامات این 
کلینیک می توان به ارایه مشاوره های تجاری، مالی 
و تامین اجتماعی، کمک به افزایش سطح استاندارد 
کاالها و خدمات، برگزاری سمینارها و کارگاه های 
رایگان، ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها با دانش 
روز، راه اندازی استارتاپ ها و رونق کارآفرینی با 

توجه به زنجیره های تامین و تولید اشاره کرد.
طهماســبی با بیان اینکه رکن اساسی هر کسب 
و کار، مدیریت آن اســت، خاطرنشان کرد: یک 
بخش کمکی و مکمل در کنار کلینیک صنعت با 
عنوان کلینیک مدیریت قرار داده شــده است و با 
این شاکله و اهداف، کلینیک صنعت و مدیریت 

استان زنجان در کشور کم نظیر است.

ریی سازمان مدیری و رنام ری استان زنجان:

مدیریت رک اساسی هر کس و کار است

 در جلسه امور بانوان استان مطرح شد؛

انی ن انوا  ری دغدغه  ی مه  ا نبود نشا اج
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 شــهردار خــرم دره گفت: نبــود درآمد 
پایدار، مشکل اصلی شهرداری خرم دره است.

به گزارش ایســنا، امیرهوشــنگ نــوری آرا در 
نشست خبری بر شفاف سازی و اطالع رسانی به 
عنوان رکن اصلی رسالت مدیریت شهری اشاره 
کرد و افزود: مدیریت یک شهر بحث پیچیده و 

فنی است و گستردگی زیادی دارد.
وی، رســانه را نماد زنده بودن و پویایی جامعه 
و اصحاب رســانه را دیده بانان و ناظران جامعه 
دانســت و تاکید کرد: هدف ما پاســخ گویی در 
کوتاه ترین زمان ممکن است و از اصحاب رسانه 
تقاضا داریم هم زمان با انتقال انتقادات، اقدامات 

انجام شده را نیز اطالع رسانی کنند.
نــوری آرا با تاکید بر اینکــه مدیر یک مجموعه 
موظف به پاسخ گویی در قبال شهروندان است، 
گفت: انتظار داریم در بحث یادآوری و آموزش 
وظایف شــهروندی همچون پرداخت عوارض 
و جلب مشــارکت مردمی در ساختن شهر نیز 

آگاهی بخشی و اطالع رسانی صورت گیرد.
این مســوول بــا تاکید بر اینکــه از انتقادات و 
پیشــنهادهای سازنده استقبال می کنیم، ادامه داد: 
انتقادات ســبب می شــود تیزبینانه تر و با دقت 
عمل بیشتری عمل شود اما از طرفی در انتقادات 
وارده باید آن روی ســکه را نیز دید و یک طرفه 

موارد را منتقل نکرد، تا شهر مسیر واقعی توسعه 
خود را پیدا کند.

نــوری آرا با تاکید بر اینکه ایجــاد درآمد پایدار 
برای شــهرداری نیاز اصلی جهت آبادانی شهر 
اســت، بیان کرد: از جمله منابــع ایجاد درآمد 
پایدار پروژه برج شهروند است که یک مجتمع 
تفریحی، تجاری و فرهنگی اســت و پتانســیل 
خوبی برای ســرمایه گذاری ایجاد کرده اســت. 
همچنین زمین موتوری شهرداری نیز در صورت 
تکمیــل و بهره برداری بخش اعظمی از نیازهای 

شهرداری را حل و فصل خواهد کرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد 
شــهرداری خرم دره حیاط خلوت کسی باشد، 
تصریــح کرد: به هیچ عنوان خارج از چارچوب 
قانون و ضوابط به کســی اجــازه نخواهیم داد 
شــهرداری را تحت فشار جهت اعمال خواسته 
خود بگذارد و تا جایی که دســت مان باز است، 
نیروهــا را پایش کرده و کســانی که در مســیر 

خدمت نیستند، جایی در شهرداری ندارند.
شــهردار خرم دره بــه بحث راه اندازی ســامانه 
جامع شهرسازی و ساماندهی بایگانی پرونده ها 
گریزی زد و گفت: طبقه همکف شــهرداری نیز 
در راســتای تکریم ارباب رجوع و تســریع در 
انجام امور در حال بازسازی است و به زودی به 

بهره برداری می رسد.
نــوری آرا به تعییــن تکلیف پــارک بانوان در 
همین ســال و تغییر جایگاه زباله به جایی که از 
استانداردهای الزم مانند فاصله از شهر، نبودن در 
مسیر باد و باالدست زمین های کشاورزی نبودن 
است، اشاره کرد و گفت: در کنار همه موارد یاد 
شــده اقدام به ترغیب توسط اهالی رسانه جهت 
جلب مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض 

و... غیرقابل انکار است.
در ادامه این نشست، نایب رییس شورای اسالمی 

شهر خرم دره نیز اظهار کرد: برای ساخت پروژه 
بــزرگ پارک آبی گام های اولیه با خرید زمین با 
کاربری ورزشــی و حتی گرفتن پروانه ساخت 
و پرداخــت هزینه های مرتبط آغاز شــد و همه 
مراحل زیر نظر مهندســان مشاور انجام گرفت 
و هزینه همه مراحل تاکنون به صورت شخصی 

انجام شده است.
غالمرضــا کالنتــری تصریح کــرد: باتوجه به 
تخمین هزینه ســاخت نهایی نیاز به تسهیالت 

دولتی جهت تکمیل پروژه وجود دارد.

شهردار خرم دره تاکید کرد:

نبود درآمد پایدار، مشکل اصلی شهرداری خرم دره 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) سند رهنی ( 
در پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۰۸۹۸

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹6008۹8 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به پالک ثبتی 43/10608 اصلی بخش 7 زنجان به مساحت 173/05 مترمربع واقع 
در طبقه دوم به انضمام انباری قطعه 3 به مساحت 7/7 مترمربع واقع در زیرزمین و پارکینگ قطعه 2 به مساحت 12/5مترمربع واقع در زیرزمین با قدرالسهم 
از عرصه و سایر مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن ) به نشانی : زنجان - شهرک کارمندان - فاز 3 - خیابان هفتم - قطعه 577 ( 
به مالکیت آقای صمد یوسفی اصل ، ذیل صفحه 33۹ دفتر 481 ثبت گردیده است و سپس برابر سند رهنی 10۹755 به تاریخ 1 اسفند ۹1 دفتر 10 زنجان 
در قبال مبلغ 2.483.000.000ریال در رهن بانک ملت شعبه مرکزی زنجان قرار گرفته است . حدود اجمالی و مشخصات پالک مذکور : شماال : در 5 قسمت 
که قسمت چهارم آن شرقی و قسمت دوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است بطول 5/05 متر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست به طول 60 سانتی متر 
به فضای معبر مجاور سوم نرده و دیوار بالکن بطول 4/۹ متر به فضای معبر مجاور چهارم دیواریست بطول 60 سانتی متر به فضای معبر مجاور پنجم دیوار و 
پنجره است به طول 5/۹5 متر به فضای معبر مجاور  شرقا: در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است. اول دیوار و پنجره است بطول 6/8 متر به فضای 
معبر مجاور دوم دیواریست به طول ۹0 سانتیمتر به فضای معبر مجاور سوم دیوار و پنجره است بطول 3/62 متر به فضای معبر مجاور جنوبا در ده قسمت 
که قسمت های ششم ، هفتم و نهم آن شرقی است قسمت های دوم و چهارم آن غربی است. اول دیواریست بطول 4/28 متر به راه پله دوم دیواریست بطول 
۹7 سانتیمتر به راه پله سوم دیواریست بطول 1/40متر به راه پله چهارم دیواریست بطول 40 سانتیمتر به راه پله پنجم دیواریست بطول 77 سانتیمتر به 
راه پله ششم درب و دیواریست بطول 1/67متر به راه پله هفتم دیواریست بطول 1۹ سانتیمتر به آسانسور هشتم دیواریست بطول 1/12متر به آسانسور نهم 
دیواریست بطول 80 سانتیمتر به آسانسور دهم دیواریست مشترک بطول 7/43 متر به آپارتمان قطعه 6 شماره 1060۹ فرعی غربا در دو قسمت اول دیوار 
به دیوار است بطول 11/07 متر به ملک مجاور شماره 576 فرعی از 43 اصلی دوم دیوارست بطول 64 سانتیمتر به فضای معبر مجاور و سقف با کف طبقه 
سوم اشتراکی است حدود انباری و پارکینگ مطابق با سند مالکیت است. و طبق نظر کارشناس رسمی ارزش ملک به مبلغ کل 10.130.000.000 ریال 
)ده میلیارد و یکصد و سی میلیون ریال ( ارزیابی شده که، پالک ثبتی مذکور با کاربری مسکونی به آدرس صدراالشاره  در طبقه دوم یک مجتمع آپارتمانی 
مسکونی 8 واحدی و بصورت دو نبش جنوبی محدود و واقع شده است . سیستم سازه ای آپارتمان بتنی با سقف تیرچه بلوک اجرا شده و قدمت مجتمع 

بیش از 5 سال است . در حال حاضر وضعیت موجود آپارتمان با سند مالکیت مطابقت دارد.
واحد مسکونی دارای 3 اتاق خواب- آشپزخانه اوپن - هال و پذیرایی - تراس حمام و سرویس بهداشتی است . فضا های مرطوب با کاشی و سرامیک پوشش 
داده شده و سقف ها دارای سقف کاذب از نوع پی وی سی است.کف کلیه فضاهای غیر مرطوب با لمینت ) پارکت ( فرش شده و نازک کاری دیوار ها با گچ 
سفید کاری شده به انضمام کاغذ دیواری و در قسمتی با سنگ و کناف و کاغذ دیواری طرح دار تزیین شده است . سقف دارای سقف کاذب از جنس کناف 
با نورپردازی می باشد. نوع درب های داخلی اچ دی آف و نوع پنجره ها دوجداره یو پی وی سی و نوع درب ورودی واحد از نوع ضد سرقت نصب شده است 
.سیستم گرمایش پکیج به همراه رادیاتور آلومینیومی و سیستم سرمایش کولر گازی و نوع کابینت آشپزخانه ام دی اف و نوع دربازکن واحد تصویری می باشد. 
مجتمع دارای البی ورودی و آسانسور نفربر و راه پله مجتمع با سنگ و نرده حفاظتی استیل و نمای مجتمع تلفیقی از سنگ و آجر نما می باشد. کف سازی 

پارکینگ سرامیک و نوع درب های پارکینگ و حیاط فلزی از نوع جک دار ریموت دار می باشد.
واحد آپارتمانی مورد نظر دارای انشعابات مجزای برق و آب و گاز دایر است . پالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز دوشنبه مورخ  20 خرداد ۹8 در اداره اجرای 
اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 10.130.000.000 ریال )ده میلیارد و 
یکصد و سی میلیون ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ) جهت شرکت در مزایده خریداران باید مبلغ پایه مزایده را طی یک 
فقره چک تضمینی بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رسمی زنجان تهیه و به همراه درخواست شرکت در مزایده ارائه نمایند. ( الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدی وصول می گردد و حقوق دولتی مازاد بر مبلغ مزایده، به 
عهده برنده مزایده می باشد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

مورد وثیقه برابر اعالم بستانکار طی وارده شماره 85000812 تاریخ 2 اردیبهشت ۹8 فاقد پوشش بیمه ای است.
تاریخ انتشار: دوشنبه مورخ 23 اردیبهشت ۹8

یلو  رییس ادار اجرای اسناد رس زنجان مینا 

ل زنجان  ا ا ماد ییرا شرک مس پرسن   
ار   و شناسه مل  اون به ش شرک 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 مهر ۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به کارکنان آمادگاه والیت زنجان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت.

تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از 5 نفر به 3 نفر تغییر یافت و تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره نیز به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه ) تغییر نام ( ، اصالح ماده اساسنامه ) کاهش / افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره ( انتخاب شده توسط 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ک استان زنجان ادار ک  اسناد و ام
جاری زنجان یر  ا و موسسا  ادار  شرکت

 با آغاز ماه مبارک رمضان، کارگاه ســبک 
زندگی اسالمی، معنویت و اخالق در سالن اشراق 
شهر زرین آباد و با حضور جوانان و دانش آموزان 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرســتان ایجرود، در این آیین حجت 
االسالم سهرابی در سخنانی گفت: اصول و هدف 
انقالب اسالمی این بوده است که حیات طیبه و 
منش اســالمی و اهل بیت )ع( در جامعه برقرار 
شود که این همان مواردی است که در بیانیه گام 
دوم انقالب و درباره محور ســبک زندگی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت، چنانچــه اگر فردی در 
جامعه حضور یابد متوجه شاخ ها و نمادهای 

اسالمی در ابعاد مختلف شود.
وی توجه به سبک زندگی اسالمی در بیانیه گام 
دوم انقالب را نشان از اهمیت نهاد خانواده دانست 
و گفت: تاکید مقام معظــم رهبری به تعریف و 
تبیین سبک زندگی اســالمی که بر پایه قرآن و 
اهل بیت )ع( تنظیم شود، بسیار بجا و دقیق است 
زیرا با توجه به آســیب  شناسی در ابعاد مختلف 
جامعه شــاهد نوعی بازنگری در ارزش ها برای 
کاهش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی هستیم 
که به طور قطع این مهم، وابستگی زیادی به سبک 

و نحوه زندگی و فرهنگ رفتاری افراد دارد.
حجت االســالم ســهرابی معنویت و اخالق را 
جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی 

و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه برشمرد و گفت: 
بودن آنها محیط زندگــی را حتی با کمبود های 
مادی بهشت می ســازد. وی افزود: انسان اگر در 
عالی ترین مراتب رفاه مادی قرار داشته باشد اما از 
وصول به مقامات معنوی باز مانده باشد در حقیقت 
دچار خسران شده و هیچ یک از بهره مندی های 
مادی به کارش نخواهد آمد و موجبات سعادت و 

رستگاری او را فراهم نخواهد نمود.
پیشــکاری مدیر اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرســتان ایجرود نیز در این آیین با تبریک ماه 
رمضان -ماه آگاهی بیشــتر از حقایق هستی در 
ســایه تالوت قرآن و تدبیر در آن- در سخنانی 
سبک زندگی اســالمی، معنویت و اخالق را از 

 سفارش های برجسته رهبری نظام در منشور گام 
دوم انقالب عنوان و ســخن ایشان را در این باره 
که فرمودند: »تالش غرب در ترویج سبک زندگی 
غربی در ایــران زیان های بی جبــران اخالقی، 
اقتصادی، دینی و سیاســی به کشــور و ملت ما 
زده اســت که مقابله با آن جهــادی همه جانبه و 
هوشمندانه می طلبد« را بیان و تاکید نمودند: چشم 
امید رهبری به جوان هاســت. این مقام مسوول 
افزود: اگر قرار باشــد مباحث مربوط به اقتصاد 
مقاومتی، حمایــت از کاالی ایرانی، تولید ملی و 
رونق تولید تقویت شــده و نگاه و اتکای کشور 
متوجه قابلیت های درونی باشد می بایست سبک 

زندگی اسالمی محقق شود.

 مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان 
پایگاه انتقال خون استان زنجان گفت: همزمان با 
اغاز ماه مبارک رمضان پایگاه انتقال خون شــهر 
زنجــان پس از افطار تا ۴5 دقیقــه بامداد، آماده 

خونگیری از مراجعه کنندگان است.
معــراج کرمی در گفت و گو بــا ایرنا افزود: با 
توجه به برنامه ریزی انجام گرفته پایگاه انتقال 
خون شــهر زنجان در ماه مبــارک رمضان از 
ساعت هشت تا 13:30 دقیقه بعدازظهر و پس 
از افطار نیز از ســاعت 21:15دقیقه تا ۴5 دقیقه 
بامداد نسبت به پذیرش مراجعه کنندگان برای 

اهدای خون مبادرت می کند.

وی اظهار داشت: شهروندان ابهری نیز می توانند 
در روزهای ماه مبارک رمضان از ساعت هشت 
تــا 11 صبح بــه پایگاه انتقال خون این شــهر 

مراجعه کنند.
کرمی افزود: اهدای خون دارای شرایطی است 
و بــر مبنای آن نســبت به خون گیــری اقدام 
ر  می شــود و متقاضیان باید حداقل 18 و حداک
۶5 سال سن و حداقل 50 کیلوگرم وزن داشته 

باشند.
این مســوول اضافه کرد: میزان اهدای خون به 
ویژه در دهه نخست ماه مبارک رمضان کاهش 
می یابد و بر این پایه افرادی که وعده ســحری 

خــود را به صورت کامل صرف کرده باشــند، 
می توانند نسبت به اهدای خون مبادرت کنند.

مســوول دفتر جــذب و حفظ اهــدا کنندگان 
پایگاه انتقال خون استان زنجان ادامه داد: در ماه 
مبارک رمضان ســال گذشته یکهزار و 935 نفر 
به پایگاههای انقال خون زنجان و ابهر مراجعه 
کردند که از این تعداد یکهزار و 309 نفر موفق 

به اهدای خون شدند.
وی یادآور شد: در مدت یاد شده و از مجموع 
ســهم مراجعان ابهری برای اهدای خون 319 
نفر بود که از این تعداد 231 نفر موفق به اهدای 
خون شــدند و در شــب های قــدر نیز تعداد 

مراجعه کنندگان به پایگاهها 183 نفر که از این 
تعداد 1۶0 نفر خون اهدا کردند.

مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه 
انتقال خون استان زنجان خاطر نشان کرد: پایگاه 
انتقال خون این استان، واقع در چهارراه سعدی 
تــا پایان ماه مبارک رمضان در شــیفت صبح و 
شــب به ویژه بعداز افطار آماده خون گیری از 
مراجعه کنندگان اســت و در شهرستان ابهر نیز 
در ساعت های اعالم شــده نسبت به پذیرش 

مراجعه کنندگان اقدام می شود.
ســاالنه 9۴ درصد اهدا کنندگان خون در استان 
زنجان را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند.

 نخســتین نشســت شــورای فرهنگ 
عمومی این شهرستان در سال جدید به ریاست 
حجت االســالم مقدمی امام جمعه شهرستان و 
رییس شورای فرهنگ عمومی و با حضور سلیمی 
فرماندار و اعضای شورا در حسینیه سرداران شهید 

برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان ایجرود، در ابتدای این نشست 
پیشکاری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان با تبریک 
حلول ماه ضیافت الهی گزارشــی از اقدامات و 
فعالیت های انجام شــده از سوی اعضای شورا 
در سال گذشــته ارایه کرد. وی ماه رمضان را ماه 
برکــت و فرصت ها دانســت و گفت: رمضان 
هجرت درونی اســت برای سیر در دنیای باطن. 
این مقام مسوول ســپس به اختصار در باره سه 
دستور نشســت توضیحاتی بیان کرد. پیشکاری 
با بیان ویژگی های مهم و دارای اهمیت در بیانیه 
گام دوم انقالب گفت: از میان سفارش ها و کلید 
واژه های اکید رهبری در این منشور سبک زندگی 

اســالمی، معنویت و اخالق اســت، که این امر 
جهت دهنده همه حرکت ها و فعالیت های فردی 
و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه و از جمله رگ های 
حیاتی انقالب اسالمی است. وی مساجد را کانون 
مهرورزی و ترویج فرهنگ اسالمی، محور اتحاد 
و پایگاه تعالی جوانان عنوان کرد و گفت: مسجد 
بستری مناسب برای تبیین منشور گام دوم انقالب 

می باشد.
وی همچنین بر نهادینه کــردن فرهنگ جهاد و 
مقاومت در بین نســل جوان امروز تاکید نمود و 
افزود:  سالروز آزادسازی خرمشهر فرصتی مناسب 
برای نمایان شدن عزت، اقتدار، معنویت و اخالق 

در جامعه است.
در ادامه مقدمی امام جمعه شهرســتان ایجرود با 
تبریــک ماه مبارک رمضــان و توفیق بهره مندی 
همــگان از فیوضات این ماه گفتند: اگر ســبک 
زندگی اسالمی و اخالق و معنویت که مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب به آن تاکید داشــته اند 
مورد توجه عامه مردم قرار گیرد روح حیات طیبه 

در جامعه اسالمی ما حاکم خواهد شد. 

وی فرهنگ عمومی را سبک زندگی اسالمی در 
جامعه دانســت و افزود: زندگی شایسته توام با 
آسایش و آرامش و بدون دغدغه در گرو فرهنگ 
اسالمی و آموزه های دینی و سبک زندگی اسالمی 
حاصل می شود؛ چرا که سبک زندگی اسالمی در 

قرآن و مکتب اسالم جای دارد. 
مقدمی گفت: انشاا... بتوانیم بیانیه گام دوم انقالب 
را در همه عرصه ها و نهادها به ویژه مســاجد و 
مدرسه ها مورد اهتمام ویژه قرار داده، و ماه مبارک 
رمضان فرصت مناسبی باشد برای عملیاتی نمودن 
منشور انقالب که همانا نقشه راه کشور بوده و از 

خداوند متعال تحقق این امر مهم را خواهانم.
در ادامه سلیمی فرماندار شهرستان ایجرود با اشاره 
به منویات مقام معظم رهبری در قالب بیانیه گام 
دوم انقالب گفت: باید تمام  سفارش  های رهبری 
در این منشور با محوریت حل مشکالت جوانان و 
استفاده از تمامی ظرفیت های شهرستان در حوزه 
اشتغال، ازدواج و هویت اجتماعی صورت پذیرفته 
و اعضای شــورا در کنترل و کاهش آسیب های 

اجتماعی شهرستان تالش مضاعف نمایند.

استاندار زنجان تاکید کرد:
 ساماندهی حریم رودخانه های 

زنجان بایسته است
 اســتاندار زنجــان گفت: بــا توجه به 
ســیل های اخیر در کشــور و امکان تکرار آن 
در آینده، ساماندهی حریم رودخانه ها در این 

استان ضروری است.
به گــزارش ایرنا، فتح اله حقیقی در شــورای 
هماهنگــی مدیریت بحــران اســتان، افزود: 
مســووالن اســنادی که مدعــی قانونی بودن 
ساخت و ســازها در حریم رودخانه را نشان 
می دهد ارایــه کنند تا در این مورد هفته آینده 

تصمیم گیری شود.
وی با تبیین اهمیت مدیریت بحران، تاکید کرد: 
امکانات مدیریت بحران استان و آموزش های 
همگانی خوب نیســت و در ایــن مورد باید 

اقدامات جدی صورت گیرد.
حقیقی اظهار داشــت: مدیریت بحران اســتان 
وضعیــت کنونی و امکانــات را ارزیابی کرده 
و گزارشــی از آن را برای مسووالن باالدستی 
جهت اطالع از وضعیت کنونی و اقدامات مورد 

نیاز در این حوزه ارسال کند.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه مســوولیت آب 
آشامیدنی روســتاها با شرکت آب و فاضالب 
روستایی اســت، تصریح کرد: تفوی اختیار 
وظایف در این بخش به هر علتی به شــورای 
اســالمی روســتاها غیرقانونی بوده و هرگونه 

عواقب آن برعهده این شرکت است.
حقیقی به لزوم رفــع موانع حریم رودخانه ها 
و ســاماندهی سریع آن اشاره و تاکید کرد: اگر 
هرچه زودتر این موانــع در حریم رودخانه ها 
برداشته نشــود، معلوم نیســت دفعه بعد چه 

خسارتی را به استان تحمیل خواهد کرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه شوربختانه بعضی 
از تاسیسات و ساختمان ها در این حریم دولتی 
است، خاطرنشان کرد: بسیاری از ساختمان هایی 
که توسط افراد حقیقی ساخته شده، باید با یک 
ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست با اقدامات 

غیرقانونی آنها مقابله شود.
حقیقی به خسارات ناشــی از سرمای بهاره به 
محصوالت کشاورزی زنجان اشاره کرد و اظهار 
داشت: این استان جزو پنج استان خسارت دیده 
از سرمازدگی در کشور است و گزارش میزان 
خسارات به وزارت کشاورزی جهت اقدام الزم 

ارسال شده است.

خبـر

انتخاب »ستار صفری« 
به عنوان فرماندار طارم

 با حکم وزیر کشــور، »ستار صفری« به 
عنوان فرماندار شهرستان طارم منصوب شد.

به گزارش ایسنا، در حکمی از سوی وزیر کشور 
ســتار صفری که پیش از این به عنوان سرپرست 
فرمانداری طارم مشغول به خدمت بود، به عنوان 

فرماندار شهرستان طارم منصوب شد.
پیش از صفری، فریدون هاشم نژاد سکان هدایت 
فرمانداری طارم را در دســت داشت که با اعالم 
قانــون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان در 
دستگاه های اجرایی هدایت این رکن تاثیرگذار به 

صفری سپرده شده بود.
صفری پیش از این در ســمت معاون فرماندار 
طارم مشغول خدمت به مردم این شهرستان بود.

 تصادف در جاده طارم یک 
کشته برجا گذاشت

 جانشــین رییس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامی اســتان زنجان گفت: تصادف رانندگی 
خودروی ســواری پراید با وانت پیکان در جاده 

طارم یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حوالی ســاعت 
1۷ عصر روز شنبه 21 اردیبهشت در کیلومتر 50 
مسیر ارتباطی آببر - گیلوان، واقع در شهرستان 

طارم اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: این تصادف رانندگی به علت 
عدم رعایت فاصله عرضی از جانب راننده پراید 

هنگام سبقت از وانت پیکان ر داد.
عظیمی تصریــح کرد: در ایــن حادثه رانندگی 
یکی از سرنشینان خودروی ســواری پراید که 
زن بود پس از انتقال به بیمارســتان شهدای آببر 
)مرکز شهرســتان طارم( به علت شدت زخم ها 
و جراحــات وارده فوت کرد و زخمی دیگر نیز 

تحت مداوا و درمان قرار گرفت.
وی بــه آمار تصادفات در فروردین ماه امســال 
اشــاره کرد و گفت: فروردین ماه امسال 1۷ نفر 
بر اثر وقوع تصادف رانندگی در سطح جاده های 

این استان جان خود را از دست دادند.
در 12 ماه پارســال )9۷( بیش از 2۶0 نفر براثر 
حوادث رانندگی در سطح جاده های زنجان جان 
خود را از دســت دادند که بیشتر این اتفاق ها به 

دلیل خستگی و خواب آلودگی رانندگان بود.

خبر

مسوول دفتر جذب و حفظ اهدا کنندگان پایگاه انتقال خون استان زنجان:

 خونگیری از شهروندان زنجانی پس از افطار انجام می شود

برگزاری کارگاه سبک زندگی اسالمی - معنویت و اخالق در ایجرود

برگزاری نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان ایجرود 
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مژگان به هم بزن که بپاشی جهان من
کوبی زمین من به سر آسمان من

درمان نخواستم ز تو من درد خواستم
یک درد ماندگار بالیت به جان من

می سوزم از تبی که دماسنج عشق را
از ُهرم خود گداخته زیر زبان من

تشخیص درد من به خود من حواله کن
آه ای طبیب درد فروش جوان من!

نبض مرا بگیر و ببر نام خویش را
تا خون بدل به باده شود در رگان من

گفتی: غریب شهر منی، این چه غربت است
کاین شهر از تو می شنود داستان من!

خاکستری است شهر من آری و من در آن
آن مجمری که آتش زرتشت از آن من

زین پیش اگر که نصف جهان بود، بعد از این
امروز با حسین منزویبا تو شود تمام جهان اصفهان من! هرا اه  ی دانش ه  س منب سایت م

ش اد و ور ما ا ن ا ر نامه  رو

Zanganemrooz@gmail com   @zandgan
گردشگری و میراث

 چکــش باال رفته و بــر پیکره مس فرود 
می آید، تق؛ این ورقه مســی دیگی اســت برای 

غذای نذری حسینیه اعظم زنجان، تق؛ ...
به گزارش ایسنا، چکش باال رفته و بر پیکره مس 
فرود می آید، تق؛ این ورقه مسی دیگی است برای 
غذای نذری حسینیه اعظم زنجان، تق؛ این ورقه 
مسی گالب پاشی است برای معطر کردن تجمع 
بزرگ عزاداران حسینی یوم العباس، تق؛ این ورقه 
مســی ظروف جهاز دختر فــالن حاجی بازاری 
اســت، تق؛ این ورقه مســی آفتابه و لگی برای 
شست و شــوی دست مهمانان خوان فالن خان 
اســت، تق؛ این ورقه مسی ظرف حنابندی برای 
شب حنابندان پسر فالن تاجر فرش افشار است، 
تق؛ این ورقه مسی تشتی است برای راحتی کار 
زنان در رختشــویخانه، تق، تــق، تق، این صدا، 

سمفونی صنعتی قدیمی در زنجان است.
صدای ترق ترق چکش بر روی مس، بسیاری از 
زنجانی ها را به یاد راسته مسگرها و صدای بلند 
کوبش چکش و اطاعت ناچارانه مس می اندازد. 
صدایی که بــرای پدربــزرگ و مادربزرگ های 
زنجانــی تداعی کننــده روزگار جوانی و خرید 
ظروف مســی برای خانه و جهازشــان اســت، 
صدایی که آنان را به یاد اســتادکاران بزرگ مس 
و امضای پــای کار و ارزش دادن امضا به ظرف 

می اندازد.
در گذشته سر و صدای ویژه ای از بازار مسگرها 
برمی خاســت و مردم به این آهنگ و سر و صدا 
عــادت کرده بودند و همه چیز از رونق و حیات 
کسب و کار خبر می داد و این امر برای رهگذری 
که از این بازار گذر می کرد، نشانه رونق فعالیت 

اقتصادی بود.
شــوربختانه با روی کار آمدن ظروف کریستال، 
چینی، بلور و استیل این صنعت کم کم، کم فروغ 
شــد ولی در ســال های اخیر به دالیل متعدد، از 
جمله خاصیت های پزشــکی، استفاده از ظروف 

مسی کم کم مورد استقبال مردم قرار گرفت.
مرحمت فرموده ما را مس کنید

اســتفاده از فلز برای رفع احتیاجات بشری پس 
از ســنگ، گل و چوب مورد توجه انســان های 

نخستین قرار گرفت و در این میان »مس« به دلیل 
سهولت در استخراج و بهره برداری، شکل پذیری 
و چکش خواری باال مورد اســتفاده قرار گرفت، 
به طــوری که دیرینگی اســتفاده از مس بر پایه 
مدارک باستان شناسی به 9500 سال پیش می رسد 
و پیشینه مسگری در ایران حداقل به 5000 سال 

پیش بازمی گردد.
با توجه به کشــف کوره ذوب مس در سگزآباد 
قزوین واقع در تپه قبرستان توسط دکتر مجدزاده 
و نزدیک بودن این منطقه از لحاظ جغرافیایی به 
زنجان که به احتمال نخســتین کوره ذوب مس 
بوده و نیز وجود معادن بزرگ مس در منطقه نظیر 
معدن مس رشیدآباد می توان به قدمت استفاده از 

این فلز در زنجان پی برد.
با آغاز دوره اسالمی در ایران با ممنوعیت استفاده 
از طال و نقره برای ساخت ظروف، روند استفاده 
از فلزاتــی چون مس افزایــش یافت، زیرا مس، 
فلزی چکش خوار، شــکل پذیر، با قابلیت تورق 
و مفتول شــدن و اجرای تزیینات مختلفی چون 
مشبک کاری، قلمزنی، حکاکی، فلزکوبی، ترصیع 
و کنده کاری و ... اســت. در طول تاریخ در کنار 
دیگر کاربردهای مــس از این فلز جهت ضرب 

سکه نیز استفاده شده است.
اوج هنــر فلــزکاری دوره اســالمی مربوط به 
ســلجوقیان است که در این دوره زنجان در کنار 
مراکزی چون خراســان، موصل، همدان، ری و 
اصفهان یکی از مهم تریــن قطب های فلزکاری 
محسوب می شده و در این دوره زنجان به عنوان 
یکی از مهم ترین مراکز تهیه ظروف مرصع کاری 

شده، مطرح بوده است.
 در دوره ایلخانی با توجــه به نزدیکی پایتخت 
حکومت ایلخانــان به زنجان و توجه حکمرانان 
ایلخان به فلزکاری و نیز وجود گوی های مرصع 
نقره کــوب، مربوط به این دوره که نام ســلطان 
اولجایتو در آن حک شــده، می تــوان موقعیت 

فلزکاری در دوره مذکور را تصور کرد.
ساخت بزرگ ترین سینی مسی جهان در زنجان

این روزها که صنعت مســگری در زنجان جان 
تازه ای یافته، صدای ســاخته  شــدن بزرگ ترین 

سینی مسی جهان در زنجان به گوش می رسد.
استاد مسگر زنجانی با اشاره به فعالیت هفت ساله 
خود در بخش مسگری و فعالیت چهار ساله در 
حوزه قلم زنی و کنده کاری، می گوید: خوشبختانه 
صنعت مس و مســگری در استان زنجان پس از 
ســال ها احیا شده و عالوه  بر ساخت ظروفی که 
در گذشــته مورد استفاده قرار می گرفت، تنوع و 
خالقیت تا حدودی چاشنی تولیدات جدید شده 

است.
اکبر قزلبــاش در رابطه با صنعت مســگری در 
زنجان، ادامه می دهد: این صنعت از گذشته های 
بسیار دور در استان زنجان وجود دارد و کیفیتی 
که مس و ظروف مسی زنجان دارد را نمی توان در 
تولیدات مسی دیگر استان ها که تولیدات باالیی 

نیز دارند، یافت.
وی بــا اشــاره به ســاخت بزرگ ترین ســینی 
مســی جهان، می افزاید: این ســینی که 2 متر و 
82 ســانتی متر طول، 132 ســانتی متر عرض و 
325 کیلوگــرم وزن دارد یک بخــش از پکیچ 
هفت تایی ســفارش از یکی از کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس است و صد درصد کارهای 
انجام شــده بر روی ســینی اعم از برش کاری، 
جــوش کاری، قلع زدن، کنــد ه کاری و پرداخت 

پشت سینی در کارگاه حاضر انجام شده است.
عرفانه قزلباش، دختر جوان استاد مسگر که طرح 
حاشــیه بزرگ ترین سینی مسی جهان را طراحی 
کرده است، می گوید: مسگری کار سختی است 
و مردم تنهــا کار نهایی را می بیننــد ولی اکنون 
خوشبختانه مردم به اســتفاده از ظروف مسی و 
یا تزیینات مسی تمایل بیشــتری پیدا کرده اند و 
حمایت و اطالع رسانی مسووالن در رابطه با مس 

و مسگری بسیار دارای اهمیت است.
یک صادرکننده مس نیز در رابطه با صادرات این 
محصول، می گوید: به دنبال آن هستیم که کاالها و 
یا صنایع دستی مسی را صادر کنیم که فقط قابلیت 

تولید در ایران و زنجان را داشته باشد.
محمد جعفریــان ادامه می دهد: صــادرات این 
محصــول ارزآوری باالیــی برای کشــور دارد 
و گســترده شــدن این فعالیت ســبب می شود 

کارگاه های بیشتری به این سمت حرکت کنند و 
این مهم خالقیت را وارد بازار کار مس و مسگری 

می کند.
مس زنجان؛ آوازه ای رسیده به آن سوی مرزها

مس زنجان دارای باالترین اســتاندارد در زمینه 
کیفیت و اســتحکام است و این صنعت توانسته 
دوران دو دهــه ای رکود خود را پشــت بگذارد. 
صنعت گــران اســتان زنجان با تــالش خود در 
صنایع دستی استان زنجان، کیفیت را در کاالهای 
تولید حفظ کرده اند و طی سال های اخیر صنعت 

مس استان احیا شده است.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان نجان می گوید: 
هم اکنون حدود 800 کارگاه مسگری وجود دارد 
که بیش از 2000 نفر در این کارگاه ها مشغول به 
کار هستند. در سال گذشته نیز روزانه نزدیک به 
15 تن محصوالت مسی در قالب ظروف مسی در 

استان تولید شده است.
الناز خدایی فرد با اشــاره به ساخت بزرگ ترین 
سینی مسی در زنجان، ادامه می دهد: بر پایه آنچه 
که رصد شده، بزرگ ترین سینی که متریال مس 
داشته باشــد، برای نخستین بار است که ساخته 
می شود و اســتادکاری که این سینی را می سازد 
یکی از استادکاران مسگر صاحب نام زنجان است.
وی از رســیدن آوازه مس زنجان به آن ســوی 
مرزها خبر داده و خاطرنشــان می کند: صادرات 
صنایع دستی به صورت غیررســمی و بیشتر به 
صورت چمدانی است و محصوالت مسی نیز به 

صورت چمدانی از کشور صادر می شود.
تقابل چکش و مس؛ سمفونی صنعتی قدیمی 

در زنجان
صنعت مس و مسگری در دورانی که تحریم های 
نفتی به حد اعالی خود رســیده است، می تواند 
راهی برای دســت یابی به بازارهای جهانی باشد 
تا عالوه  بر اینکه این مهــم فرهنگ ایرانی را به 
کشورهای دیگر صادر می کند، ارزآوری باالیی را 
به همراه داشته باشد و اشتغال پایداری را نیز در 
استان ایجاد کند. به عبارت دیگر صدای چکش و 
مس، سمفونی رونق تولید در استان زنجان است.

ا ن ی در  دی ی  ونی صن ک و م  س ل  ر داد:قا گر خ اون گرد م
ی توسعه گردشگری  برنامه م

بازنگری می شود
 معاون گردشگری کشــور از بازنگری 
و به روزرسانی »برنامه ملی توسعه گردشگری« 
کشــور با همکاری »ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری«، »سازمان جهانی 
گردشگری )UNWTO(« و »یونسکو« خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری 
و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  ســازمان 
گردشــگری، ولی تیموری در نشست مشترک 
با »تسوتکوفسکی« -سرپرست دفتر منطقه ای 
یونســکو در تهران- که منظور تبادل نظر برای 
آغــاز فرایند بازنگری برنامه ملی گردشــگری 
برگزار شــد، گفت: در راستای توافقات انجام 
شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشــگری با ســازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( در حاشیه نمایشگاه گردشگری 
فیتور اســپانیا 2018 و امضا سند همکاری های 
مشترک به منظور بهره مندی از کمک مشاوره ای 
این ســازمان و همچنین با توجه به مشارکت 
یونســکو به عنوان مسئول هماهنگی انجام این 
پــروژه، بازنگری و به روزرســانی برنامه ملی 
توســعه گردشگری ایران در دســتور کار قرار 

گرفته است.
او افــزود: برای بازنگری، عالوه بر اســتفاده از 
ظرفیت های ملی، همکاری های بین المللی نیز 

مورد توجه این سازمان قرار دارد.
تیموری به اولویت معاونت گردشــگری برای 
بازنگری »برنامه ملی توســعه گردشــگری« با 
استفاده از تجارب نهادهای تخصصی بین المللی 
تاکید کــرد و افزود: ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری به دلیل وجود زمینه ها 
و پروژه های مشــترک به ویــژه در حوزه های 
مرتبط با آثار و سایت های فرهنگی - تاریخی، 
همکاری و مشــورت های نزدیکی با یونسکو 
دارد، بنابراین همکاری ها بویژه مشــارکت در 
بازنگری برنامه ملی توسعه گردشگری و تعریف 
پروژه های اجرایی گردشــگری فرهنگی مورد 

تاکید دو طرف قرار دارد.
تسوتکوفســکی -سرپرســت دفتر منطقه ای 
یونسکو در تهران- نیز به برخی اصالحات در 
برنامه های یونســکو در قالب سند چارچوب 
 )UNDAF( کمک های توسعه ســازمان ملل
اشــاره کرد و گفت: پایه این اصالحات مبتنی 
بر فعالیت های بین بخشــی در راستای نیازهای 
دولت ها خواهد بود و بر این اساس، سند مربوطه 
در چارچوب یکپارچه سازی فعالیت های همه 
آژانس های سازمان ملل در تهران مورد بازبینی 

قرار خواهد گرفت.
او هدف از انجام این پروژه را ظرفیت ســازی 
بــرای افزایش مقاومت در شــرایط تحریم در 
آینــده عنوان کرد و گفت: در ســند مذکور در 
بخش اقتصاد مقاومتی فعالیت های فرهنگی و 
گردشگری پیش بینی و بر عالقه مندی یونسکو 
بــرای حضور پررنگ تر در ایــن بخش و ارائه 

ایده های مختلف اشاره شده است.
سرپرســت دفتر منطقه ای یونسکو یادآور شد: 
این ســازمان در کشــورهای مختلف منطقه، 
اهداف توسعه پایدار گردشگری، ایجاد اشتغال و 
درآمدزایی برای حفاظت از آثار فرهنگی، توسعه 

مشارکت جوامع محلی و... را دنبال می کند.

احتما از سرگیری 
سفرهای عمره مفرده

 معاون امور حج و زیارت سازمان حج 
و زیــارت راه اندازی عمره مفــرده را منوط به 
پذیرش شرایط کشورمان دانست و تاکید کرد: 
مذاکرات برای راه انــدازی عمره مفرده بعد از 
عملیات حج تمتع 1۴۴0 انجام می پذیرد و در 
صورت مهیا شــدن شرایط این مهم انشااهلل راه 

اندازی خواهد شد
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حج و زیارت، 
اکبر رضایی درباره راه انــدازی عمره مفرده در 
سال 98 و اخبار منتشر شده در این باره گفت: 
مذاکرات برای راه انــدازی عمره مفرده بعد از 
حــج تمتع 1۴۴0 انجام می پذیرد که امیدواریم 
با توافق طرفین و پذیرش شــروط جمهوری 

اسالمی ایران این مهم انجام گیرد.
او افــزود: حمایتهای کنســولی از عمره گزاران 
کشــورمان و توجه به عزت، امنیت و کرامت 
زائران از جمله شــروط اصلی ما محسوب می 
شــود که در مذاکرات بــرای راه اندازی عمره 

مفرده مورد تاکید خواهد بود.
معاون امور حج و زیارت سازمان حج و زیارت 
تصریــح کرد: در صورت توافــق طرفین و راه 
اندازی عمره مفرده، اعزام ها از سال آینده قمری 
یعنی 1۴۴1 هجری قمری آغاز خواهد شــد. 
امیدواریم در ســال قمری بعدی، یعنی در ادامه 
سال 98 هجری شمسی از سرگیری عمره مفرده 

انجام پذیرد.
او گفت: حدود ۶ میلیون نفر از مردم کشورمان 
متقاضی عمره مفرده هستند که امیدواریم پس از 

توافق طرفین زمینه اعزام متقاضیان فراهم شود.

خبر خبر

نوان کرد: اون میرا فرهنگ استان  م
ید روزانه  ت انوا  تو

روف مسی در استان زنجان
  معاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
زنجان از تولید روزانه 15 تن انواع ظروف مسی 

در استان زنجان خبر داد.
الناز خدایی فرد در گفتگو با مهر از تولید روزانه 
15 تن انواع ظروف مسی در استان زنجان خبر 
داد و افزود: بیش از 2 هزار هنرمند در حدود 800 
کارگاه مسگری استان زنجان مشغول به فعالیت 

هستند.
وی با بیان اینکه در ســال های گذشته صنعت 
مسگری در استان زنجان احیا شده است، ادامه 
داد: مشخصه مس زنجان، زیبایی چکش های این 
صنعت دســتی است. همچنین کیفیت، تکنیک 
ویژه ساخت مس زنجان باعث متمایز شدن مس 
زنجان است که مســی باکیفیت و بی رقیب به 

بازار عرضه شود.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: 
مس پرفروش ترین محصول صنایع دستی استان 
زنجان است و این محصول به 8 کشور دنیا صادر 

می شود و ارزآوری خوبی برای کشور دارد.
خدایی فرد تأکید کرد: در تالش هستیم به همت 
شــرکت های دانش بنیان و شرکت های تجاری 
مسگری تا آخر امسال 12 محصول منحصربه فرد 

از مس زنجان جهانی شود.
وی بابیــان اینکه در اســتان زنجــان صنعت، 
چاقو، مسگری، چاروق دوزی و ملیله دوزی از 
صنایع دستی بسیار باارزش استان زنجان است، 
افــزود: در تولیدات مــس طراحی های جدید 
پیش بینی شده که در توسعه فروش این محصول 

بسیار مؤثر خواهد بود.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: 
در تعطیــالت عید نوروز امســال صنعت مس 
رکورددارترین فروش صنایع دســتی در استان 

زنجان بوده است.

طارهای  یت  زمان فرو ب
مسافری خرداد اعالم شد

بلیــت قطارهای  امکان پیش فــروش   
مســافری برای روزهای 11 خرداد ماه ســال 
1398 به بعد، از ساعت 10 صبح روز شنبه )28 
اردیبهشت ( به صورت اینترنتی و توسط مراکز 
مجاز فــروش بلیت قطارهای مســافری انجام 

می شود.
به گزارش ایســنا، پس از مباحث مطرح شــده 
در رابطه با تعیین تکلیف پیش فروش قطارهای 
مســافری برای روزهای 11 خرداد ماه امسال به 
بعد، شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از 
انجام پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای 
روزهای بعد از 11 خرداد 98 در موعد مقرر خبر 
داد و اعالم کرد که پیش فروش ها از ساعت 10 
صبح روز شــنبه )28 اردیبهشت ماه( به صورت 
اینترنتی و توســط مراکز مجــاز فروش بلیت 

قطارهای مسافری انجام می شود.
پیشنهاد افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری؛ 

در دست بررسی
مدیر عامل شــرکت حمل و نقل ریلی رجا به 
تازگی در گفت وگو با ایســنا، از ارایه پیشنهاد 
افزایــش متوســط 25 درصــدی قیمت بلیت 
قطارهای پرســرعت )ترن ســت(، حومه ای و 
بین شــهری )واگن های خواب و اتوبوسی( از 
سوی شرکت حمل و نقل ریلی رجا به وزارت 
راه و شهرســازی خبــر داد و اعــالم کرد که 
شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری در انتظار 
تصمیم شورای عالی ترابری در این رابطه هستند.
وی با اشاره به اینکه متوسط افزایش قیمت ها از 
10 تا ۶0 درصد اســت، بیان کرد که در صورت 
موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط قیمت ها 
حــدود 25 درصــد افزایش خواهنــد یافت و 
احتمال افزایش حداقل 50 درصدی قیمت بلیت 

قطارهای حومه ای در سال جاری وجود دارد.
به گفته مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی 
رجا، قیمت تمام شده بلیت قطارهای حومه ای 
38 هزار تومان و قیمت فروش آن حدود 3,000 

تومان است.
در همین رابطه میرحســن موســوی - معاون 
مسافری راه آهن - اعالم کرد که موضوع افزایش 
بلیت که مدت هاست توسط شرکت های حمل و 
نقل ریلی درخواست شده است در حال بررسی 
و طی مراحل قانونی خود است و تاکنون در این 

رابطه تصمیمی گرفته نشده است.
گفتنی اســت؛ از ســال 139۴ تا تیرمــاه 139۷ 
قیمت بلیت قطار فقط 10 درصد با مصوبه ستاد 
تنظیم بازار افزایش داشــته است و در روزهای 
پیک نوروز 98 نیز هیچ گونه افزایشــی قیمتی 
صورت نگرفته، این در حالی است که هزینه های 
شرکت های مزبور افزایش یافته و شرکت راه آهن 
و شرکت های حمل و نقل ریلی با هدف کاهش 
فشار اقتصادی به مردم از افزایش قیمت بلیت ها 

در نوروز امسال پرهیز کردند.

اداره کل  موزه هــای  امــور  مســوول   
میراث فرهنگی زنجان گفت: سومین و چهارمین 

مجوز مجموعه داری در استان زنجان اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، پرستو 
قاســمی افزود: مجوز مجموعه داری فســیل و 
همین طور مجوز مجموعه داری موسســه خیریه 
مهرانه به عنوان ســومین و چهارمین مجوزهای 
مجموعــه داری در اســتان از ســوی اداره کل 
میراث فرهنگی استان زنجان با حضور مدیرکل 

استان زنجان اعطا شد.
وی ادامه داد: مجوز مجموعه داری فســیل دکتر 
نصراله عباسی استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه 
زنجان به صورت پیمایش و مطالعات شخصی 
گردآوری کرده، صادر شده است، به لحاظ تعدد 
و تنوع آثار، مجموعه ارزشمندی به شمار می رود. 
قدیمی ترین فسیل های این مجموعه با قدمت ۶00 

میلیون سال است، همین طور مجوز مجموعه داری 
آثار اهدایی به موسسه خیریه مهرانه شهر زنجان 
نیز از سوی اداره کل موزه ها به مدیرعامل موسسه 

اهدا شد.
این مسوول اظهار کرد: در سال های گذشته برای 
دو مجموع  دار خصوصی اشیای تاریخی فرهنگی 
مجاز و مجموعه اسناد و کتب خطی مسجد سید 
زنجان نیز از سوی اداره کل موزه ها و اموال منقول 

فرهنگی تاریخی کشور مجوز صادر شده است.
قاسمی تصریح کرد: مجموعه داری از فعالیت های 
باارزش عالقه مندان تاریخ، فرهنگ و هنر اســت 
که از روی عالقه شخصی وافر خود بدون قصد 
تجارت، میراث گران بهای نیاکان و گذشتگان را 
برای آیندگان گــردآوری و نگه داری می کنند که 
می تــوان از مجموعــه داران تاریخی فرهنگی به 
عنــوان حافظان آثار فرهنگــی هنری و تاریخی 
یاد کرد. وی با تاکید بر معرفی آثار تاریخی بیان 

کرد: باید از این ویژگی فرهنگی مردم و عالقه به 
گردآوری اشیای فاخر با توجه به ارزش فرهنگی، 
تاریخی و هنری اســتفاده کرد و امکان برگزاری 
نمایشــگاه های انفرادی یا گروهی برای بازدید 
عمومی یا چاپ و نشر و معرفی آثار موجود در 
مجموعه ها فراهم آورد؛ چراکه اجتماع آثار هویتی 
مستقل ارزش  و هویتی مضاعف به وجود می آورد 
که می توان در راستای جذب گردشگران داخلی و 

خارجی استفاده کرد.
وی تاکید کرد: بر پایه ماده 20 آیین نامه مدیریت، 

ســاماندهی، نظــارت و حمایــت از مالکان و 
دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز 
همه اشــخاص حقیقی یا حقوقی که نسبت به 
گــردآوری و نگه داری امــوال فرهنگی تاریخی 
و هنــری  ایرانی یا خارجی اقدام می کنند، باید از 
سازمان میراث فرهنگی پروانه مخصوص دریافت 
کنند. مجموعه داران خصوصی می توانند با اخذ 
پروانه تاسیس موزه و از سازمان میراث فرهنگی 
و تحت نظارت  علمی و فنی سازمان مذکور موزه 

خصوصی تاسیس کند.

ر  داد: مسوول امور موزه ها اداره ک میرا فرهنگ زنجان خ

صدور مجوز دو مجموعه داری 
در استان زنجان


