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 بهار امسال بارندگی های گسترده منجر 
به رویش پوشش جنگلی و مرتعی وسیعی در 
لرستان شده است و اکنون با افزایش دمای هوا 
و نزدیک شدن به فصل تابستان، تابش سوزان 
خورشید این پوشش گسترده را خشک می کند.
 منابــع طبیعی نقش موثــری در ادامه حیات 
بشر ایفا می کند، اما شوربختانه هر سال شاهد 
شنیدن اخبار ناگوار از نابودی این مراتع به ویژه 
به واســطه آتش سوزی هســتیم که دلیل این 
آتش سوزی ها نیز عمدتا عامل انسانی است که 

این تهدید امسال به شکل ویژه تر و جدی تری 
مراتع و جنگل ها را تهدید می کند.

افزایش پوشــش گیاهی امســال با توجه به 
افزایــش بارندگی ها، ممکن اســت به وقوع 
آتش سوزی های بیشــتر در عرصه های منابع 
طبیعی منجر شــود و از ایــن لحا تهدیدی 
برای جنگل ها و مراتع به حساب می آید، چرا 
که حجم عظیمی از علف های بلند و خشک 
این استعداد را دارند که هم به راحتی شعله ور 
شوند و هم آتش را به سرعت گسترش دهند.

ابستا  
یعی اب  می   

شش  ب
ای چوبه  دار 

  قاتلــی که مرتکــب قتل عمد شــده  و به 
قصا محکوم شده بود، با تالش اعضای شورای 
حــل اختالف زنجان و با جلب رضایت اولیای دم، 
از چوبــه دار رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده 

بازگشت.
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان زنجان، 
رییس کل دادگستری استان زنجان با اعالم خبر نجات 
قاتــل از چوبه دار، گفت: متهم کــه در جریان وقوع 
درگیری در یکی از روســتاهای حومه شهرســتان 
زنجان که موجب قتل عمد شــده بود، پس از تحمل 
6 سال زندان در آســتانه اجرای حکم قصا قرار 
گرفته بود که با تالش اعضای شورای حل اختالف 
اســتان زنجان و گرفتن رضایت اولیای دم، زندگی 

دوباره یافت.
حجت االسالم اســماعیل صادقی نیارکی  در تشریح 
این پرونده، اظهار کرد: مقتول در جریان یک درگیری 
در سال 92 به قتل می رسد که پس از آن متهم با توجه 
به قراین موجود به قتل اعتراف و بازداشــت می شود 
که در پایان حکم قصا وی توسط مراجع قضایی 

استان صادر می شود.
وی اضافه کرد: پس از صدور حکم قصا قاتل در 
شــعبه یک کیفری زنجان، با پیگیری ها و تالش های 
اعضای شــورای حل اختــالف زنجان و در چندین 
نشســت با خانواده مقتول، تــالش آنان نتیجه داد و 
اولیای دم از حق قانونی و شــرعی خود گذشتند و 
قاتل را مورد عفو و بخشــش قرار دادند. قاتل پس 
از جلــب رضایت و آزادی از زندان و ابراز ندامت و 

پشیمانی به آغوش گرم خانواده بازگشت.
رییس کل دادگستری استان با قدردانی از زحمات و 
تالش های انجام شده برای این امر خداپسندانه اعضا 
و دیگران که منجر به نجات این شخ از چوبه  دار 
شــدند، بر پیگیری و جلب رضایت شوراهای حل 

کید کرد. اختالف در دیگر پرونده ها ت
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 clea n دکتر سورنا ستاری از مرکز رشد فناوری های سالمت و اتاق تمیز )
room( دانشگاه علوم پزشکی زنجان بازدید کرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور پیش از ظهر روز سه شــنبه یازدهم 
تیرماه 98 در سفر یکروزه به اســتان زنجان جهت بازدید از شرکت های 
دانش بنیان اســتان، با همراهی دکتر فتح اله حقیقی اســتاندار زنجان، دکتر 
پرویز قزلباش رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان، دکتر علی وقف چی 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس و معاونان و مدیران واحدهای تابعه 

دانشگاه علوم پزشکی زنجان از مرکز رشد فناوری های سالمت و اتاق تمیز 
clea( دانشگاه علوم پزشکی زنجان بازدید کرد. n  room (

دکتر ســورنا ستاری در حاشــیه این بازدید اظهارداشت: زنجان در حوزه 
علمی و فناوری استان مهمی برای کشور محسوب می شود.

وی  تصریــح کرد: اصوال آینده این اســتان باید بر پایه اقتصاد دانش بنیان 
شکل بگیرد چون نطفه های بسیاری در حوزه های برق، الکترونیک و حوزه 

آی سی تی و کشاورزی وجود دارد.

ا م ا استا  ی ی  باز
گا  ا ای  ی  م ا ا و  یت  از 

ت استا ز س ای  ی  ی ا و  ی ز  
خیران اســتان همدان )مجمع خیرین شهرســتان مالیر( در سفر یکروزه 
به زنجان از ظرفیت ها و توانمندی های دانشــگاه علوم پزشکی زنجان و 

خیریه های حوزه سالمت استان بازدید نمودند.
ظهر سه شــنبه یازدهم تیرماه 1398 خیرین استان همدان )مجمع خیران 
شهرستان مالیر( با همراهی دکتر مقتدا شعوری جانشین رییس دانشگاه در 
امور اجتماعی با ظرفیت ها و امکانات ایجادشده و توانمندی های بهداشتی، 

درمانی و آموزشی حوزه سالمت و خیریه های استان زنجان آشنا شدند.
این گروه ضمــن بازدید از بخش های مختلف مرکز آموزشــی، درمانی 
خیرســاز حضرت ولی عصر )عج( ازجمله درمانــگاه تخصصی و فوق 

تخصصی خیرساز، بخش خیرساز غربالگری تشخیصی و درمان سرطان، 
بخش رادیوتراپی، بیمارســتان 120 تختخوابی بستری سرطان و فاز دوم 
بیمارستان در دست ساخت 420 تختخوابی ولیعصر )عج( بازدید نمودند.
خیران اســتان همدان در ادامه از ظرفیت هــا و بخش های انجمن خیریه 
حمایــت از بیماران کلیوی، انجمن خیریه حمایت از بیماران ســرطانی 
مهرانه و جمعیــت حمایت از بیماران مبتال به ام اس اســتان نیز بازدید 

نمودند.
در این بازدید مهمانان باحضور در مزار شهید گمنام در پردیس دانشگاه به 

مقام شام این شهید بزرگوار ادای احترام کردند. 

ه 2   رو
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کارکنان ای مهارت اساتید در راستای اف
جویان؛ و دان

ستی دوره مربیگری   ن
درجه سه در سمای زنجان 

برگزار می شود
 در راســتای افزایــش مهارت اســاتید، 
کارکنان و دانشــجویان نخستین دوره مربیگری 

درجه 3 در سمای زنجان برگزار می گردد.
بــه گزارش روابــط عمومی مرکز آموزشــی و 
فرهنگی سما زنجان، معاون آموزش های عمومی 
و مهارتی دانشــگاه آزاد اســالمی واحد زنجان 
گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شــده برای 
راه اندازی آکادمی ورزش ســما در رشــته های 
مختلف ورزشــی و تربیــت متخصصین برای 
این آکادمی در راســتای افزایش مهارت اساتید، 
کارکنان و دانشجویان. اولین دوره مربیگری درجه 

3 در سمای زنجان برگزار خواهد شد.
قنبــری افزود: با همکاری هیــات  ورزش های 
همگانی استان و اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان در پیشبرد اهداف سازمان سمای دانشگاه 
آزاد اسالمی مبنی بر توسعه مهارت نخستین دوره 
کالس های تئوری مربیگری درجه 3 با استقبال و 
ثبت نام بیش از 40 نفر مواجه شد و از 15 تیر ماه 
این کالس ها به مدت 10 روز برگزار و به قبول 
شدگان در آزمون پایانی مدرک معتبر مربی گری 

ارائه خواهد شد.
معاون دانشگاه آزاد اسالمی در امور سما زنجان 
گفت: گروه تربیت بدنی سمای زنجان با برگزاری 
کالس های مربیگری و کارگاه های آموزشــی 
تئوری و عملی ســعی بر این داشــته است تا 
دانشجویان بعد از فار التحصیلی عالوه بر مدرک 
تحصیلی دارای مدارک معتبر مهارتی دیگری نیز 

شوند.
 قنبری در ادامه افزود: تا کنون دوره های آموزشی 
ارزیابی و طراحی رژیم غذایی،حرکات اصالحی 
پیشــرفته،یادگیری از طریق بازی، کارگاه عملی 
کوهنوردی، کارگاه شیوه های کاهش وزن اصولی 
و غیر اصولی برگزار شــده و بــه زودی کارگاه 
روش هــای ارزیابی ترکیب بدن و کارگاه تعیین 
و ارزیابی بیشینه برای اساتید و دانشجویان رشته 

تربیت بدنی برگزار خواهد شد.
سرپرســت آموزش های عمومی و مهارتی سما 
زنجان در پایان خبر داد: با نشســت و رایزنی ها 
انجام شده با معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان زنجان مقدمات الزم برای راه 
اندازی نخســتین کلینیک حرکات اصالحی در 

سمای زنجان مهیا شده است.

ی فتا زنجان: ریی پ
عامل کالهبردار میلیاردی 
یلی  فرو مدر تح
در زنجان دستگیر شد

 رییس پلیس فتا استان گفت: فردی که در 
شبکه اجتماعی با تبلی پذیرش در دانشگاههای 
معتبر و صدور مدارک تحصیلی جعلی فعالیت و 
میلیاردی کالهبرداری کرده بود توسط پلیس فتا 

زنجان شناسایی و دستگیر شد.
محمدعلی آدینه لو در گفت و گو با خبرنگار موج 
رســا، اظهار داشت: یکی از شهروندان به پلیس 
فتا زنجان  مراجعه و از یک  کالهبرداری اعالم 

شکایت کرد.  
وی بــه ماموران گفت: در یکی از شــبکه های 
اجتماعی با کانالی آشــنا شدم  که این کانال با 6 
هزار عضو  تبل پذیرش در دانشگاه های معتبر و 

صدور مدارک تحصیلی عالی را می کرد.  
آدینه لو افــزود: من فریب تبلیغات این کانال را 
خــوردم  و مبل 240 میلیون ریال به حســابی 
گرداننده کانال واریز کردم که پس از واریز پول، 

دیگر پاسخگو تلفن همراه معرفی نشد.  
رییس پلیس فتا زنجان تصریح کرد: ماموران در 
تحقیقات خود دریافتنــد که گرداننده این کانال 
مالباختگان خود را با ترفند اینکه وی دســتگیر 
شده است از ادامه و پیگیری شکایتشان منصرف 

می کرد.  
وی با اشــاره به اینکه شناســایی و دستگیری 
متهم به صورت ویژه در دســتور کارشناســان 
پلیس فتا زنجان قــرار گرفت گفت: با اقدامات 
فنی و شــگرد های خا پلیسی متهم در یکی 
از استان های هم جوار شناسایی و با اخذ دستور 
قضایی دستگیر و به پلیس فتا زنجان منقل شد.  

این مقام مسوول با بیان اینکه متهم از این طریق 
در مدت دو ماه سه میلیارد ریال تراکنش بانکی 
داشته است گفت: متهم به منظور عدم شناسایی 
از کارت عابــر بانک دیگران برای تراکنش های 

بانکی استفاده می کرد.  
آدینه لو افزود: متهــم در بازجویی های صورت 
گرفته به کالهبرداری بدین شــیوه  اعتراف و از 

وی  4 کارت عابر بانک اجاره ای کشف شد.  
وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه همچنان 
ادامه دارد گفت: شــهروندان فریب تبلغات این 
چنینی  را در شــبکه هــای اجتماعی نخورده و 
از واریز هرگونه وجه به حســاب  دیگران بدون 

اطمینان خوداری کنند.  
رییــس پلیس فتا زنجان در ادامه از شــهروندان 
خواست تا در صورت مواجهه با هرگونه موارد 
مشــکوک، آن را از طریق مرکــز فوریت های 
 پلیسی )110( و یا وب سایت پلیس فتا به نشانی
ارتباطــات  بخــش   www.cyberpolice.ir

مردمی  گزارش کنند.

خبـر

ار  3 بانوی ورزش
زنجانی در تیم های ملی 

ور دارند ح
 مســوول ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان زنجان گفــت: برپایه آخرین 
آماراحصا شده 103 نفر از بانوان ورزشکار استان 
در تیم های ملی حضور دارند که بیشــتر آنان را 
در رده های ســنی جوانان و بزرگسال هستند که 
این مهم نشــان از استعداد های خوب این قشر 

حکایت دارد.
شــهال کاظمی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افزود: این اســتان در زمینه قهرمانی و پرورش 
استعدادهای برتر ورزشی به ویژه در حوزه بانوان 
ورزشــکار در مقایسه با استان های دیگر سرآمد 
بوده و در واقع شرایط بسیار خوبی برای معرفی 
جانشــینان احتمالی در اردوهای تیم ملی فراهم 

کرده است.
وی اظهار داشت: برگزاری استعدادهای برتر از 
جمله اقدامات بسیار ارزنده در کشف ورزشکاران 
زبده رشته های مختلف ورزشــی است و امور 
ورزشی بانوان اســتان نیز در این راستا اقدامات 
الزم را بــرای حضــور بهتر ورزشــکاران در 

مسابقه های کشوری انجام داده است.
این مســوول ادامه داد: بر این مبنا اســتعدادیابی 

در 32 رشــته ورزشی و در بین گروه سنی 13
16 ســال از بین واجدین شــرایط مدرسه ها و 
ت های ورزشی بانوان انجام  ورزشکاران فعال هی
گرفته که مسابقات انتخابی و شهرستانی نیز برای 

ارزیابی و سنجش آنان برگزار شده است.
وی اضافــه کــرد: هم اکنــون افــراد منتخب 
استعدادهای برتر بانوان ورزشکار این استان تحت 
نظر مربیان مجــرب در حال گذراندن تمرینات 
تخصصی هستند که در هفته سوم مرداد امسال 
به مسابقه های المپیاد استعدادهای برتر کشوری 
اعزام خواهند شد که کسب نتایج الزم چشم انداز 

بهتری را در این حوزه فراهم می کند.
مسوول ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان زنجان ادامــه داد: این در حالی اســت 
که پارســال به دلیل مدت کوتاه برای کشــف 
استعدادهای برتر و آماده سازی گروه های هدف 
برای حضور در رقابت های کشوری فقط هشت 
نفر به کســب مدال های مختلف نایل شدند که 
امسال با توجه به برنامه ریزی هدفمند چشم انداز 

بهتر و امیدوار کننده ای وجود دارد.
کاظمی خاطر نشان کرد: امور ورزش بانوان استان 
تالش دارد طبق برنامه ای هدفمند اســتعدادهای 
برتر گروه های هدف را هر سه ماه یک بار برای 
افراد منتخب و ورزشــکاران جدید مورد توجه 
قرار دهــد و این مهم فرصت بســیار خوبی را 

کشف افراد برتر مهیا می کند.
در زمان کنونی بانوان ورزشــکار زنجانی در 46 
هیات ورزشی فعالیت می کنند و بر اساس آخرین 
آمار سرشماری اســتان از جمعیت بیش از یک 
میلیون نفری 518 هزار و 155 را بانوان تشکیل 
می دهنــد که 20 هزار و 814 نفــر از این تعداد 

ورزشکار سازمان یافته هستند.

32 مددجوی 
کمیته امداد زنجان 

دفترچه بیمه سالمت گرفتند
 مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان گفت: 
از ابتدای امسال تا کنون سه هزار و 200 دفترچه 
درمانی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد 
استان صادر شده که این روند همچنان ادامه دارد.
دکتــر خدیجه ابراهیم خانــی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: رسالت بیمه سالمت از اول 
آبان سال 96 پوشش بیمه همگانی رایگان افراد 
بی بضاعت بود و به رغم نبود آزمون وسع، این 
سازمان پایبند شــد تا مددجویان کمیته امداد و 

بهزیستی را نیز تحت پوشش قرار دهد.
وی اظهار داشت: بر این بنیاد در روزهای پایانی 
سال گذشــته بر پایه تفاهم نامه منعقده با کمیته 
امداد استان جستار پوشش درمان مددجویان این 

نهاد به سازمان بیمه سالمت منتقل شد.
این مســوول ادامه داد: بــر این بنیاد پیش از این 
نیــز مددجویان کمیته امداد با کارت درمان برای 
دریافــت خدمات مورد نیاز به پزشــکان طرف 
پیمان نامه مراجعه می کردند که این قشر از طریق 
بیمه سالمت دفترچه بیمه ای خدمات مورد نظر 
را دریافت می کنند. وی اضافه کرد: تا کنون برای 
بیش از سه هزار مددجوی تحت پوشش کمیته 
امداد دفترچه بیمه ســالمت صادر شده و پیش 
بینی می شود این شمار به پنج هزار نفر برسد که 
اقدامات الزم نیز در دفاتر پیشخوان انجام می گیرد.
ابراهیم خانــی افزود: بر پایه امــار کمیته امداد 
استان هشت هزار و547 نفر از مددجویان تحت 
پشتیبانی کمیته امداد استان زنجان دارای شرایط 
دریافت دفترچه بیمه سالمت هستند که شماری 
همپوشانی داشته و در صورتی که دفترچه دریافتی 
مین  آنان از ســایر ارگان های بیمــه ای همانند ت
اجتماعی، نیروهای مسلح وابستگی تبعی باشند، 
در صــورت گرایش و پس از ابطال می توانند از 

خدمات بیمه ای این سازمان نیز استفاده کنند.
وی اظهار داشت: دفترچه بیمه این افراد نیز مانند 
دیگران بوده با این تفاوت که نام پزشک خانواده ای 
که کمیته امداد برای آنها مشخ کرده، به همراه 
نظام پزشکی در صفحه اول دفترچه آنها قید شده 
و در اوراق، عنوان دیگر اقشار و نظام ارجاع نیز 

درج خواهد شد.

خبـر معاونعلمیوفناوریرییسجمهور:

یا با ا ب ا  ی  ا  ی ز ای آ ا سا  اقت
 معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: 
اقتصاد سال های آتی استان زنجان می تواند بر پایه 

دانش بنیان شکل بگیرد.
به گزارش ایســنا، سورنا ســتاری در حاشیه سفر 
یک روزه خود به زنجــان، در جمع خبرنگاران با 
تاکید بر این که اســتان زنجــان در حوزه علمی و 
فناوری نقش قابل اهمیتی را در کشور ایفا می کند، 
اظهار کرد: اصوال ســال های آتی این اســتان باید 
بر پایه اقتصاد دانش بنیان شــکل بگیرد؛ چراکه از 
توانمندی های بالقــوه ای در حوزه هایی از جمله 

برق، الکترونیک، آی سی تی و کشاورزی برخوردار 
است.

وی بــا بیان این که با توجه به ظرفیت های موجود 
اســتان زنجان، می توان ســرمایه گذاری های  در 
خوبی در حــوزه شــرکت های دانش بنیان انجام 
داد، ادامه داد: خوشــبختانه برنامه های خوبی برای 
توسعه شرکت های دانش بنیان در سطح کشور در 
نظر گرفته شــده است و هم اکنون، 4400 شرکت 

دانش بنیان در کشور فعال است.
ســتاری همچنین با تاکید بر این که امسال، میزان 

حمایت از شرکت های دانش بنیان چند برابر شده 
است، افزود: این شرکت ها از مزیت هایی از جمله 
معافیت گمرکی و تسهیالت بانکی برخوردار است 
و بانک های عامل برای ارائه تسهیالت، همکاری 

خوبی با شرکت ها دارند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: صندوق نوآوری نیز حمایت های خوبی از این 
حوزه دارد. اما مهم ترین موضوع، فعالیت در حوزه 
اکوسیستم و محیط زیست است که باید زمینه برای 

آن فراهم شود.

 چرا مدرسه های فوتبال زنجان با توجه به 
ارتقا سطح کیفی این مدارس پرفرو تر از گذشته 
شــده و مورد استقبال خانواده ها و هنرآموزان قرار 

گرفته است.
ورزش فوتبال یکی از رشته های پرطرفدار بوده و 
در طول سالهای اخیر نیز عالقه مندان زیادی را به 
سمت و ســوی خود جلب و جذب کرده و ثبت 
نام و فعالیت در مدرسه های فوتبال زنجان را رونق 

خاصی بخشیده است.
هر ســال با فرا رســیدن فصل تابستان و تعطیلی 
مدرسه ها، چرا مدرسه های فوتبال که محل خوب 
و مطمئن برای آموزش و شناسایی بازیکنان مستعد 
و توانمند اســت، روشن تر می شود و بسیاری از 
خانواده هــا  فرزندان عالقه مند خود به این رشــته 
ورزشــی را به منظور ثبت نام به این مدرسه ها می 
آورند اما سعی می کنند فرزندانشان در مدارس سالم 

و بانشاط و مربیان توانمند و مجرب، تعلیم ببینند.
پــدر یکی از هنرآمــوزان مدرســه فوتبال بهمن 

کامیار در رده سنی زیر  پرسپولیس، گفت: فرزندم 
13 سال فعالیت می کند و در طول چهار سال فعالیت 
خود، با نشــان دادن توانمندی ها و شایستگی های 
خود، توانسته است در ردیف منتخبان مدرسه های 

فوتبال زنجان قرار گیرد.
مهــران جعفری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا وبا 
بیان اینکه فرزندم به مدت یک ســال در مدرســه 
فوتبال ســپاهیان و از سه سال پیش نیز در مدرسه 
بهمن پرســپولیس شــهر زنجان، آموزش دیده و 
تمرین می کند، افزود: آمــوزش هنرآموزان فوتبال 
الزم اســت زیر نظر مربیان مجرب و توانمند باشد 
تا بتواند با روان شــناختی بهتر و بیشتری، اعتما به 
نفس و انگیزه فعالیت درآنان را ارتقا بخشد و مسیر 

صحیح ادامه کار را به درستی برایشان نشان دهد.
وی، اظهار داشت: تامین زمین مدرسه های فوتبال که 
به لحا انجام آموزش و تمرین دهی به هنرآموزان 
از کیفیت الزم برخوردار باشــد بســیار هزینه بر 
می باشد و امید است مسووالن ورزش زنجان، این 

مدرسه ها را در این زمینه، یاری دهند تا هنرآموزان 
دغده و نگرانی از این بابت نداشته باشند.

جعفری که خود نیز که از ورزشــکاران رشته دو و 
میدانی در طول سال های گذشته است، افزود: باید 
نظارت بر کار و فعالیت و برنامه های مدرسه های 
فوتبال بیشــتر باشد و عالوه بر این به ظرفیت این 
محل ها از بابت تعداد کالس ها و هنرآموزان، توجه 

جدی شود تا مدارس مستعدتر متضرر نشوند.
 معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان 
زنجان نیز گفت: مدرسه های فوتبال زنجان به لحا 
کمی و کیفی ارتقا یافته است که این نشان از استقبال 
باالی عالقه مندان به این رشته ورزشی پرطرفدار و 

انجام تبلیغات مناسب و صحیح است.
محمدعلــی حمــزه پور افــزود: نظــارت ها بر 
مدرسه های فوتبال بسیاری جدی است و از هیات 
فوتبال این استان نیز انتظار می رود این مدارس را 
با دقت و حساسیت بهتر و بیشتری مورد پایش و 

رصد قرار دهند.
وی با بیــان اینکه، همکاران ایــن اداره کل نیز بر 
فعالیت و برنامه های مدارس فوتبال زنجان، نظارت 
خواهند کرد تا خانواده و هنرآموزان از بابت سالم 
بودن محیط، وجود مربیان مجرب و کار بلد، ساعت 
فعالیــت و کیفیت آموزش و تمریــن دهی، هیچ 

دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
حمزه پور خاطرنشان کرد: هزینه های زمین فوتبال 
دستگاه های اداری، نیز از سوی کمیته نر گذاری، 
تعیین، مصوب و ابال شــده است بنابر این کسی 
حق ندارد از قیمت تعیین شــده، عدول کند که در 

این صورت، مطابق قانون با آنان رفتار خواهد شد.
راه اندازی مدرسه فوتبال دختران

ت فوتبال استان  مسوول واحد آموزش و مربیان هی
زنجان نیز گفت: در زمان کنونی 28 مدرسه فوتبال 
در سطح این استان فعال هستند و نزدیک سه هزار 
هنرآموز را جذب خود کرده اند که این رقم در سال 

گذشته 24 مدرسه با 2 هزار و 500 هنر آموز بود.
بهمن عمولر افزود: امسال یک باب مدرسه فوتبال 
دختران از سوی باشــگاه تراکتورسازی، دایر شده 
اســت و نزدیک 20 هنرآموز دختر در این مدرسه 
که از اول تیر ماه فعالیــت خود را آغاز کرده ثبت 

نام کرده اند.
وی با تاکید براینکه مدرســه های فوتبال دختران، 
نیازمند فضای سرپوشــیده و مناسب است، اظهار 
داشــت: یک باب مدرســه فوتبال پســران نیز از 
سوی مدرسه فوتبال بهمن پرسپولیس در روستای 
سارمساقلو از توابع شهرســتان زنجان، راه اندازی 
شده و نزدیک 20 هنرآموز ثبت نام دارند و مربیگری 

آن نیز بر عهده شهرام حیدری، است.
عمولر، اســتقبال هنرآموزان از مدرسه های فوتبال 
زنجان را خوب ارزیابی کرد و افزود: انجام بازی های 
ملی وحضور در مسابقات آسیایی، زمینه و بستر را 
برای جلب و جذب هنرآموزان به این رشته ورزش 
را قوت بخشیده است و باشگاه های فوتبال نیز به 
منظور جذب و شناسایی نفرات مستعد از ایجاد و 
فعالیت مدرسه های فوتبال، استقبال خوبی می کنند.

وی با تاکید براینکه برگزاری مرتب و منظم فستیوال 
ها و مسابقه های فوتبال، انگیزه را در هنرآموزان و 
فعاالن در عرصه فوتبال مدرســه ها بیشتر می کند، 
اظهار داشت: باال بودن کرایه زمین فوتبال و افزایش 
هزینه ثبت نام )در مجموع مبل 400 تومان با در نظر 
گرفتن بیمه و حق عضویت( باعث می شود تا هزینه 
ها بر دوش خانواده ها و هنرآموزان سنگینی کند که 
البته برخی ها از پرداخت آن ناتوانند و در نتیجه از 

ثبت نام منصرف می شوند.
عمولر یادآور شد: مدرسه های فوتبال، منبع اصلی 
درآمدی باشــگاه ها است که شوربختانه باال بودن 
کرایــه زمین، تجهیزات مورد نیــاز ازجمله لباس، 
پرداخت مزد مربیــان، هزینه های دریافت مجوز، 

باشگاهداران را با مشکل مواجه کرده است.

 بهار امسال بارندگی های گسترده منجر به 
رویش پوشش جنگلی و مرتعی وسیعی در لرستان 
شده اســت و حاال با افزایش دمای هوا و نزدیک 
شدن به فصل تابستان، تابش سوزان خورشید این 

پوشش گسترده را خشک می کند.
به گزارش ایسنا، منابع طبیعی نقش موثری در ادامه 
حیات بشــر ایفا می کند، اما شوربختانه هر سال 
شاهد شــنیدن اخبار ناگوار از نابودی این مراتع 
به ویژه به واسطه آتش سوزی هستیم که دلیل این 
آتش سوزی ها نیز عمدتا عامل انسانی است که این 
تهدید امسال به شکل ویژه تر و جدی تری مراتع و 

جنگل ها را تهدید می کند.
افزایش پوشش گیاهی امسال با توجه به افزایش 
بارندگی ها، ممکن است به وقوع آتش سوزی های 
بیشــتر در عرصه های منابع طبیعی منجر شود و 
از این لحا تهدیــدی برای جنگل ها و مراتع به 
حساب می آید، چرا که حجم عظیمی از علف های 
بلند و خشک این استعداد را دارند که هم به راحتی 
شعله ور شوند و هم آتش را به سرعت گسترش 

دهند.
با توجه به موضوعات بیان شده مردم، امسال باید 
بیش از قبل مراقب آتش هایی که در طبیعت روشن 

می کنند بوده و اگر آتشی برافروختند بعد از اتمام 
کار، از خاموشی صد در صدی آن اطمینان کامل 
پیــدا کنند، زیرا حتی یک تکه زغــال یا ته مانده 
سیگار می تواند هزاران هکتار مرتع و جنگل را به 

آتش بکشد و منشا یک آتش سوزی مهیب باشد.
بطری های شیشــه ای که در طبیعت رها می شود 
نیز خطرناک است، زیرا این بطری ها در مجاورت 
نور شدید آفتاب همانند ذره بین عمل می کنند و با 
متمرکز کردن نور خورشید در یک نقطه کانونی، 

حرارت الزم برای آتش را ایجاد می کنند.
در همین رابطه رییس اداره منابع طبیعی شهرستان 
خرم دره به ایسنا می گوید: یکی از مهمترین عواملی 
که منجر به آتش سوزی در طبیعت می شود عامل 
انســانی اســت. غالمرضا محمودی با بیان اینکه 
عوامل انسانی نیز به دو نوع عمدی و غیرعمدی 
تقســیم می شــوند، اظهار می کند: عوامل انسانی 
عمدی، بیشتر ناشی از اختالفات قومی و قبیله ای 
اســت و عامل غیر عمدی هم ناشی از بی دقتی و 
سهل انگاری افرادی است که به طبیعت مراجعه اما 

در نگهداری از آن بی احتیاطی می کنند.
وی می افزاید: گردشــگرانی کــه در عرصه های 
طبیعی شیشه یا بطری خود را جا می گذارند، باید 

بدانند که شیشه یا بطری در ساعات گرم مانند یک 
ذره بین عمل می کند و ممکن است حجم وسیعی 

از مراتع طبیعی را ازبین ببرد.
این مسوول با تاکید بر اینکه عالوه بر انسان حیات 
حیوانات نیز وابسته به منابع طبیعی است، یادآور 
می شــود: موجوداتی مانند مل ها و حشرات ریز 
نیز در مراتع طبیعی زندگی می کنند که آتش سوزی 

ادامه حیات آنها را به خطر می اندازد .
وی از آمــوزش به عنــوان ارکان اصلی حفاظت 
از مراتع و منابع طبیعی یــاد کرده و می گوید: در 
همین راستا کالس های آموزشی از دو ماه قبل در 
شهرستان آغاز و اطالعیه ها و بروشورهای آموزشی 

در این زمینه توزیع شده است.
این مسوول با بیان اینکه در راستای مقابله با حریق 
منابع طبیعی خرمدره از 100 دســتگاه آتش کوب 
نفری برخوردار اســت، اظهار می کند: با توجه به 
اینکه امکان حضور ماشــین های آتش نشانی در 
کوه ها و مراتع، گاهی میســر نیســت وجود این 
آتش کوب ها بهترین وســیله برای جلوگیری از 

سرایت آتش به نقاط مختلف است.
وی تاکید می کند: از گردشگران درخواست می کنیم 
در ساعاتی که با تشدید است از روشن کردن آتش 
پرهیز کرده و بقایای آتش خود را خاموش کنند تا 

بهشت عرصه های طبیعی به جهنم تبدیل نشود.

می  ابستا      
یعی اب 

ا ا ای  استع تی ب ا  ای  س 

 معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان 
زنجان گفت: گروه های همیار زنان سرپرســت 
خانــوار، تحت آموزش های کســب و کار قرار 

می گیرند.
سلمان حســینی در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: هم اکنون 23 گروه همیار متشــکل از زنان 
سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان 
زنجان فعالیت می کنند و بهزیســتی همه تالش 
خود را به کار می گیرد تــا با برگزاری دوره های 
آموزشــی با مضمون مهارت های توسعه کسب 

و کار، ظرفیت فردی و گروهی زنان سرپرســت 
خانوار را افزایش دهد.

این مســوول با تاکید بر این که ایجاد خودباوری، 
استقالل مالی و آموزش مهارت های کسب و کار 
از مهم ترین اهداف بهزیستی برای توانمندسازی 
زنان سرپرست خانوار است، ادامه داد: این قشر از 
زنان با گذراندن دوره های آموزشی، می توانند در 
راستای اشتغال زایی و کسب منبع درآمد مستقل 
گام بردارند و به جای دریافت مســتمری با مبل 
ثابت، کسب و کار خود را راه اندازی کرده و توسعه 

بدهند. وی افزود: در دوره های آموزشی کسب و 
کار، نوعی رابطه حرفه ای بین یک شخ آگاه و 
با تجربه با دانش پذیران برقرار می شود و در طول 
آن، جامعه هدف ایــن فرصت را پیدا می کنند تا 
مهارت و دانش خــود را در یک زمینه حرفه ای 
ارتقا دهند؛ در واقع چنین آموزش هایی به توسعه 
فردی و گروهی زنان سرپرســت خانوار توجه 
می کند و ســه نهاد اصلی بهزیستی، کلینیک های 
مددکاری و مربی در این زمینه نقش فعالی را ایفا 

می کنند.

حســینی با تاکید بر این که در دوره های آموزشی 
کســب و کار، ظرفیــت گروه هــای همیار زنان 
سرپرست خانوار رشد داده و درآمدها پایدار سازی 
می شود، تصریح کرد: توسعه گروهی با تکرار و 
تمرین مســتمر میسر می شــود؛ در واقع تالش 
دائمی، با کیفیت و هدف دار مقوله ای اســت که 
بسیاری از گروه ها متوجه آن نیستند و با تمرکز بر 

ثر فاصله می گیرند. مسایل، از تالش م
وی خاطرنشان کرد: توســعه فردی و گروهی از 
جمله نیازهای ضروری برای کسب و کار گروه های 
همیار است و در دوره های آموزشی به افراد آموزش 
داده می شود که با تشکیل گروه های جدید کسب و 
کاری و ســوق به سمت توسعه فردی و گروهی، 
فعالیت اقتصــادی و اجتماعی خود را تا حد قابل 

بیت کنند. توجهی بهبود بخشیده و ت

یستی استان زنجان: معاون به

رست خانوار، شیوه های توسعه کس و کار را می آموزند زنان سر
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مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان: 
دشت های ممنوعه ی زنجان 

همچنان بحرانی هستند

  به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان، به مناسبت پنجمین روز از هفته 
صرفه جویی در مصرف آب،مهندس ســهراب 
باقری مدیر مطالعات پایه منابع آب شــرکت،با 

خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد.
باقری در این مصاحبه با اشــاره به آمار بارندگی 
در نوروز امســال و تداوم آن تا اردیبهشــت ماه 
و تفکیــک آن به صورت مقایســه ای و منطقه 
ای،اظهار داشت:در فروردین ماه امسال 195 میلی 
متر بارندگی در ایستگاههای مبنای این شرکت 
ثبت شده اســت و به دلیل بارشهای تند فصلی 
به ویژه در اردیبهشــت ماه این بارشها تبدیل به 

رواناب شده است.
وی افزود: هم اکنون، دشت های ممنوعه همچنان 
بحرانی بوده و از حالت ممنوعه خارج نشده اند 
و در صــورت ادامه مصرف غیرمجاز و بی رویه 
در این دشت ها،بایستی منتظر ایجاد فروچاله های 

بسیار در استان بود.

به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب؛
مدیر امور منابع آب انگوران 

با رییس جدید دادگاه عمومی 
شهر دندی دیدار کرد.

  به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف 
آب، مهندس احمد طاهری مدیر امور منابع آب 
انگوران با الهی زاده رییس دادگاه این شهر دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، در این دیدار ریس دادگاه انگوران ) شهر 
دندی( با مهم دانستن بخش آب و بایسته بودن 
حفاظت از حریم و بستر رود خانه ها، خواستار 
پیگیری امور آب دندی در این باره شد  وی تاکید 
کــرد : امور آب باید از کندن چاههای غیر مجاز 
جلوگیری و تصرفات حریم و بســتر رود خانه 
ها را برطــرف نماید که پیگیری قاطع و قانونی 
در راستای برخورد با تخلفات حوزه آب را می 

طلبد .
مهندس احمد طاهری نیز گزارشی در مورد تعداد 
چاههای مجاز و غیر مجاز و تصرفات صورت 
گرفته در حریم و بســتر رود خانه ها و اقدامات 
صورت گرفته در این باره ارائه داد و خواســتار 
همراهی و کمــک دادگاه بخش انگوران به امور 

آب شهر دندی در برخورد با متخلفان شد.

در مسابقه های فوتسال جام رمضان1398

شرکت آب منطقه ای زنجان 
به مقام سوم رسید

 شرکت آب منطقه ای زنجان به مقام سوم 
فوتسال جام رمضان1398 دست یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان،در رقابت های فوتسال جام رمضان سال  
1398 در سطح دسته های آزاد استان،شرکت آب 

منطقه ای زنجان به مقام سوم نائل شد.
یوســف باقری، دبیر کمیته ورزش شرکت آب 
منطقه ای زنجان اظهار داشت:این رقابت ها میان 
30 تیم از کل استان برگزارشد که پس از بازیهای 
سخت و نفس گیر بین همه ی مدعیان استان،تیم 
شرکت آب منطقه ای زنجان با اقتدار به مقام سوم 

این رقابت ها دست یافت.

خبـر

 به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجــان، در پنجمین روز از هفته صرفه 
جویی در مصرف آب ، عمران راضی رییس طرح 
احیاء و تعادل بخشــی این شرکت به همراه دکتر 
وطن دوست نماینده ســازمان مردم نهاد همیاران 
طبیعت استان با نمایندگان کشاورزان و بهره برداران 

شهرستان ماه نشان کارگاه آموزشی برگزار کردند.
دکتر وطن دوســت با معرفی رزومه کاری خود و 
اینکه دلیل برگزاری این کارگاه مقارن با هفته صرفه 
جویی در مصرف آب است، اظهارکرد: عالقمندی 
بــه طبیعت و منابع آب یکی از دالیل مهم حضور 
بنده در جمع شما کشاورزان زحمتکش و تالشگر 
است و این یک رسالت و وظیفه همگانی است که 
در حفظ منابع ملی کشور عزیز و استان سرسبزمان 

کوشا باشیم.
وی افــزود: تا زمانیکــه خود کشــاورزان برای 
جلوگیــری از کندن چاه جدید و برداشــت های 
غیرمجاز اقــدام نکنند،قوانین حاکمیتی کارســاز 
نخواهد بود .شوربختانه جامعه ارزش واقعی آب را 
نمی داند و هر روز بر بحران آب افزوده می شود 
و مناسب ترین راهکار، تنظیم قیمت واقعی آب و 

عرضه درست آن می باشد.
وطن دوســت افزود:چرا فکر می کنیم دولت باید 
بــرای حل بحران آب راهکار داده و اقدام نماید و 
چرا خود مردم برای آینده شان هیچ حرکتی انجام 
نمی دهند. وی ادامه داد که من از همین تریبون به 
شــما عرض می کنم باید در بحث کنترل مصرف 
آب و درســت مصرف کردن ،خودمان وارد عمل 

شویم.
دبیر ســازمان مردم نهاد همیــاران طبیعت زنجان 
با اشــاره به اینکه همه باید مطیع قانون بوده و در 
این راستا حرکت کنیم افزود:باید سعی کنیم عامل 
ارتباط میان روســتاییان و دولت باشــیم و سخن 

واقعی آنها را انعکاس دهیم.
وی گفت:اگر به خشک شدن رودخانه پرآب قزل 
اوزن دقت کنیم ،می بینیم که دلیل اصلی خشــک 
شدن این رود بزرگ استان استفاده های بی برنامه 
و بیش از اندازه کشــاورزان باالدست آن است و 
بایســتی یک راهکار اساســی برای این موضوع 

اندیشیده شود.
در ادامه، عمران راضی رییس طرح احیاء و تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای 

زنجان با تشــریح وضعیت کنونی منابع آب استان 
و منطقه ماه نشــان به باشــندگان در این کارگاه 
آموزشی،اظهارداشــت:از دهیــاران و شــوراهای 
اسالمی این شهرســتان،انتظار می رود در راستای 
حفاظــت از ســفره هــای آب زیرزمینی منطقه 
همه ی کوشــش و تالش خود را بکار گیرند تا در 

آینده،بحران کم آبی تشدید نشود.
وی به آب مجازی نیز اشــاره ای کــرد و در باره 
اهمیت نصب کنتورهای هوشــمند به باشندگان 
در کارگاه، گفت: هــم اکنون عملیاتی نمودن این 

موضــوع از اهداف مهم شــرکت آب منطقه ای 
زنجان است و از کشاورزان عزیز انتظار می رود در 

اجرای این برنامه مهم،این شرکت را یاری نمایند.
راضــی، افزایش جمعیت و لزوم صرفه جویی در 
مصرف آب را از اولویت های جامعه دانســت و 
گفت: همه ما مسوولیم تا با آگاهی بخشی و اطالع 
رسانی درست به کشاورزان، بهره برداران و عموم 
مردم آنها را به سمت مدیریت مصرف آب ترغیب 

نماییم.
رییــس طرح احیــاء و تعادل بخشــی منابع آب 

زیرزمینی شــرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره 
به توجه ویژه به بحث سازگاری با کم آبی افزود: 
از راهکارهای مناســب در این باره اصالح الگوی 
کشت،جلوگیری از حفرچاه غیرمجاز،جلوگیری از 
اضافه برداشت چاههای مجاز و اصالح منصوبات 

و دیگر روشهای معقول می باشد.
در پایان از ســه نفر از کشــاورزان که در راستای 
اصالح الگــوی مصرف آب ،به صورت داوطلبانه 
اقدام به نصب کنتور هوشمندکرده بودند با اهداء 

لوح سپاس و جوایز تقدیر گردید.

در کارگاه آموزشی برای بهره برداران و کشاورزان شهرستان ماه نشان، عنوان شد؛

مدیر بهره برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان:بایستگی واقعی سازی قیمت آب

افزایش 25درصدی بارندگی 
در استان زنجان

 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجــان، در دومین روز از هفته صرفه 
جویی در مصرف آب،مهندس علی عباسی مدیر 
بهره برداری از تاسیسات آبی این شرکت در محل 
ســد تهم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای 

مرکز استان مصاحبه کرد.
عباســی در این مصاحبه تلویزیونــی با تاکید 
برمصرف باالی آب سد تهم،اظهار داشت:حدود 
25درصد حجم آب مخزن ســد خالی است و 
برای پر شدن سد بایستی تناسبی با آورد رودخانه 

این سد و مصرف آب آن وجود داشته باشد.
وی با اشاره به خروجی 800 لیتر در ثانیه آب سد 
تهم و ورودی اندک آن،اظهارداشــت: هم اکنون 
میانگین سرانه کل مصرف آب آشامیدنی در ایران 
شامل، تجاری، صنعتی، خانگی؛ فضای سبز و...  
در حدود 220 لیتر در شــبانه روز اســت که در 
مقایسه با دنیا که 178 لیتر می باشد، میزان باالیی 

را نشان می دهد.

معاون حفاظت و بهر ه برداری آب منطقه ای زنجان:
6637 حلقه چاه غیرمجاز در 

استان وجود دارد
  معــاون حفاظــت و بهر ه بــرداری آب 
منطقه ای زنجان با اشاره به تعداد چاه های غیرمجاز 
استان زنجان گفت: در سطح استان زنجان 6 هزار 

و 637 حلقه چاه غیرمجاز در استان وجود.
افشــاری با اشاره به تعداد چاههای غیرمجاز در 
استان اظهار کرد: در مجموع 14 هزار و 46 حلقه 
چاه مجــاز و 6 هزار و 637 حلقه چاه غیرمجاز 
در اســتان وجود دارد. وی بیان کرد: از سال 90 
برخورد با متخلفان در حوزه منابع آبی آغاز شده 
و تا پایان ســال 97 حــدود 3 هزارو 670 حلقه 
چاه غیرمجاز مسدود شده و تعداد 500 حلقه چاه 

فعال فاقد پروانه و مابقی جدیدالحفر است.
معاون حفاظت و بهر ه برداری آب منطقه ای زنجان 
با بیان اینکــه 2 هزار و 111 حلقه چاه مجهز به 
کنتور هوشمند شده است عنوان کرد: با افزایش 
13 اکیپ گشت و نظارت و فعال سازی سامانه 
ثبت تخلفات منابع آب در استان، سعی خواهیم 
کرد که با تماسهای تلفنی صورت گرفته از سوی 

مردم ،با تخلفات برخورد کنند.

خبـر

 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای زنجان،سومین نشست کمیته سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم و مبارزه با رشوه 
با حضور اعضای کمیته در سالن شهید خلیفه این 

شرکت برگزارشد.
در ابتدای نشســت، مهندس حســین پور دبیر 
این کمیته ،گزارشــی در قالب پاورپوینت ارایه و 
وضعیت مالقات مردمی در ســال 97 را تشریح 
نمود. وی در این گزارش درباره وضعیت مالقات 
عمومی به تفکیک شهرستانها ، زمان پاسخگویی 
به نامه های مالقات،نوع و موضوعیت درخواست 

ها،توضیحات مبسوطی ارائه داد.
سپس خانم امیدوار دبیر کمیته عفاف و حجاب 
شرکت در راســتای اجرای دستورالعمل اجرایی 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق )مدیریت 
مصرف( و با عنایت به نامگــذاری روز اول تیر 
ماه به عنــوان روز مدیریت مصرف آب و انرژی 
و خانواده با هدف فراهم کردن زمینه مشــارکت 
خانواده هــا در مدیریت مصرف و افزایش نقش 
زنان در اصالح الگوی مصرف توضیحاتی ارائه داد 

و طبق نظر اعضای نشست مقرر شد فایل آموزشی 
مدیریت مصرف تهیه و از طریق اتوماسیون اداری 
و کانال شــرکت در فضای مجازی )سروش(،در 

اختیار بانوان شرکت و خانواده ها قرار گیرد.

در ادامه،درباره عملکرد هر واحد در پاسخگویی به 
نامه های مالقات مردمی بین اعضاء بحث و تبادل 
نظر گردید و تصمیمات نهایی به شورای معاونان 

شرکت موکول شد.

 جمعــی از دانش آموزان بســیج دانش 
آموزی و کانون امام خمینی )ره( و رایان رویش 

از سد تهم زنجان بازدید کردند.
 در سومین روز از هفته صرفه جویی در مصرف 
آب و انرژی، جمعی از دانش آموزان بسیج دانش 
آموزی ، کانون امام خمینی )ره( و رایان رویش 

از تاسیسات سد تهم بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجــان، در این بازدید،مهندس علی رســتمی 
رییــس اداره بهره برداری و نگهداری از ســد 
تهم،با ارایه گزارشــی از ســال ساخت و پایان 
ســد تهم و شبکه آبرسانی به شهر زنجان اظهار 
داشت: ســد تهم در استان زنجان در فاصله 15 
کیلومتری شمال باختری شهرستان زنجان و در 
هشت کیلومتری پایین دست روستای تهم قرار 

دارد ،حجم مخزن 84 میلیون متر مکعب است که 
هم اکنون حدود 64 میلیون متر مکعب آب پشت 

این سد موجود است.
وی افزود: آب شرب قسمت غرب شهر زنجان 
از ســد تهم تغذیه می شود و مابقی از چاههای 
کنده شــده و در دســت کنترل این شرکت آب 

رسانی می شوند.
رستمی به دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی 
که از سد تهم بازدید می کردند برخی از تجهیزات 
این سد را معرفی کرد و گفت: هر سدی که در 
این اســتان یا دیگر نقاط کشور ساخته می شود 
برای جمع آوری آب مطمئن و پایدار برای اقشار 
مختلف مردم است و بایستی در حفظ و حراست 
آن کوشــا باشیم و در مصرف بهینه آب دقت و 

صرفه جویی کنیم.

 به گــزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای زنجان،مهندس 
افشــاری معاون حفاظــت و بهره 
برداری این شرکت به همراه حجت 
االســالم صبری نیا امــام جماعت 
شــرکت آب منطقــه ای زنجان با 
حجت االسالم صفی یاری مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان،دیدار و درباره 
برنامه های هفتــه صرفه جویی در 
مصرف آب و نحوه عملیاتی نمودن 

آن،گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار،حجت االسالم 
صبری نیا با تشــریح دیدگاه مردم 
نسبت به وضعیت منابع آب استان، 
اظهار کرد:کشاورزان و بهره برداران 
چنین تصور می کنند که باران های 
فصلی امســال، مشــکل کم آبی و 
بحران آب را در کشــور و استان ما 
برطرف نموده ، در صورتیکه واقعیت 

چیز دیگری است.
وی از مدیر کل تبلیغات اســالمی 
استان خواســت ، در اجتماعات و 

همایش های روحانیون سراسر استان 
به پدیده کم آبی و بحران آب توجه 
ویژه ای داشته باشند تا اقشار مختلف 
مردم به مسوولیت اجتماعی و شرعی 
خود در راســتای مصرف بهینه آب 

،عمل نمایند.
در ادامه، مهندس افشاری با اشاره به 
بارندگی های فروردین و اردیبهشت، 
که در نیم قرن اخیر بی ســابقه بوده 
اســت،عنوان داشــت: با این همه 
بارش و نزوالت آســمانی ما شاهد 
افت شدید سفره های آب زیرزمینی 
هستیم،بطوریکه از 7 دشت استان 6 
دشت در حالت بحرانی قرار دارد و 
روند مصرف بیش از میزان آب وارده 
به ســفره های آب زیرزمینی است 
و ایــن موضوع می تواند ذخائر آبی 
اســتراتژیک را با بحران جدی روبه 

رو کند.
معــاون حفاظت و بهــر ه برداری 
شرکت آب منطقه ای زنجان افزود: 
در مجموع در این اســتان ســالیانه 

حدود 77 سانتی متر سطح تراز آب 
های زیرزمینی پایین می رود و اگر 
درســت مصرف کردن را در برنامه 
های کشاورزان و بهره برداران قرار 
ندهیم، در آینده حتی آبی برای شرب 

هم در این مناطق نخواهیم داشت.
وی به همراه کردن ذینفعان با مراجع 
حاکمیتی آب اشــاره کرد و گفت: 
برخی از بهره برداران و کشــاورزان 
درباره پر کــردن چاههای غیرمجاز 
و جلوگیری از اضافه برداشــت ها 
در برابــر همکاران این شــرکت و 

مسووالن امر قرار می گیرند،که نشان 
دهنده آن اســت کــه آنها به خوبی  
توجیه نشــده اند که در این راســتا  
مبلغان و امامان جماعات استان می 
توانند در درک و فهم بهتر مدیریت 

بحران آب،کمک شایانی نمایند.
در پایــان بنا شــد، نشســت ها و 
کارگاههای تخصصی میــان  اداره 
کل تبلیغات اسالمی و شرکت آب 
منطقه ای زنجان برگزار شود و مبلغان 
عالقمند در این موضوع وارد عمل 

شوند.

برگزاری نشست کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 
و مبارزه با رشوه در شرکت آب منطقه ای زنجان

آگهی ابالغ اجراییه مربوط به پرونده اجرایی ۹۸۰۰۲۸۳
بدین وســیله به )وراث محمد پرچگانی اصــل (  ۱- خانم معصومه پرچگانی 
اصل فرزند محمد به تاریخ تولد ۱ مهر ۱۳۵۹ و شــماره ملی ۴۲۸۴۳۵۷۱۳۱ 
و ۲-خانم فاطمه پرچگانی اصل فرزند محمد به تاریخ تولد ۸ تیر ۱۳۶۲ و کد 
ملی ۴۲۸۸۵۲۳۵۳ هر دو ساکن زنجان - کوی مهرارا واقع در پشت جنگل بانی 
جاده تبریز ، قطعه ۴۶۸ طبقه یک ، ابالغ می شود که خانم مالحت نظری جهت 
وصول مهریه به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره ۸۸۲۶ مورخه ۲ دی 

ماه ۱۳۸۷ دفتر ۴۸ زنجان ، علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به 
کالسه ۹۸۰۰۲۸۳ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه ۱۱ خرداد  
۱۳۹۸ مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ، بنابراین بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید ، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 
مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

بازدید جمعی از دانش آموزان بسیج 
دانش آموزی و کانون امام خمینی )ره( 

و رایان رویش از سد تهم زنجان 

دیدار معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان 
با مدیرکل تبلیغات اسالمی استان 
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ریشه در خون دلم برده درختی که من است
من که صد زخمم از این دست و تبرها به تن است

ای غریبان سفر کرده  کدامین غربت
بدتر از غربت مردان وطن دروطن است 

چاه دیگر نه همان محرم اسرار علی
چاه مرگی است که پنهان به ره تهمتن است

این نه آب است روان پای درختان دیگر
جو به جو خون شهیدان چمن در چمن است

و آنچه در جنگل از اطالل و دمن می بینی
مدفن آنهمه جان بر کف خونین کفن است

بی نیازند ز غسل و کفن .اینان را غسل
همه از خون و کفن ها همه از پیرهن است

امروز با حسین منزوی اه تهر ن ی د ه  س منب سا م
ش اد و ور ما  ن  ر نامه  رو

Zanganemrooz@gmail com   @zandgan

 اســتاندار زنجان گفت: بــا بدقولی های 
عربســتان سعودی و تمام مشــکالتی که وجود 
داشت، پرواز حجاج زنجانی با دستور و پیگیری 
معــاون اول رییس جمهوری از فــرودگاه این 

استان انجام می شود.
فتح اله حقیقی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی اســتان که با حضور معــاون علمی و 
فنــاوری رییــس جمهوری برگزار شــد افزود: 
مدیرانــی که در این زمینه گفتگو و ذهنیت مردم 
را دچار تشویش کرده بودند باید پاسخگو باشند.
وی یادآورشــد: با توجه به شرایط ویژه کشور و 
مشــکالت داخلی و بین المللی با تالش مدیران 
توانمند ســه موضوع مهم را در اســتان پیگیری 

می کنیم.
حقیقی تالش برای حفظ و ارتقای آرامش جامعه 
را یکی از این موضوعات ذکر کرد و افزود: برای 
تحقق این مهم، مدیریت استان و تمام مسئوالن 
از سطح اســتان تا بخش و روستاها حضور پیدا 
کرده و تا حد ممکن به مشکالت مردم رسیدگی 

می کنیم.
وی حفظ، ثبات اشــتغال و ایجاد مشاغل جدید 
را موضــوع دوم خوانــد و گفت: بــر این پایه 
تاکنون اجازه تعطیلی هیــچ واحد تولیدی داده 
نشــده ضمن اینکه تعدادی از واحدهای راکد و 
نیمه  راکد نیز با تــالش مدیران به چرخه تولید 

بازگشته است. 

استاندار زنجان با بیان اینکه نشست های محوری 
مانند کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید را به 
صــورت میدانــی و عملیاتی برگــزار می کنیم، 
افزود: حضور مســووالن دولت در استان زنجان 
نیز موضع بعدی اســت که در سال 98 در محور 

کارها قرار دارد.
حقیقی اظهار داشت: سفر معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، پنجمین حضور اعضای کابینه 
طی ســال جاری در استان بوده و تالش می کنیم 
تا ســایر اعضا نیز حضور یافته و با واقعیت های 

حوزه کاری خود در استان آشنا شوند.
وی بــا تاکید بر اهمیت و انگیزه دادن به جوانان 
گفــت: پارک علم و فناوری نیز در زنجان جوان 

و نوپا اســت و بایــد به اعضای شــرکت های 
دانش بنیان شــخصیت و انگیزه دهیــم تا ناامید 

نشوند.
حقیقی با اشــاره به ظرفیت های باالی اســتان 
زنجان در زمینه های مختلف گفت: این استان در 
آی تی و کشاورزی دارای جایگاه در کشور بوده 
و 70 درصد تجهیزات برق فشار قوی کشور در 

این استان تولید می شود.
اســتاندار زنجــان تصریح کــرد: همچنین 30 
 نــوع از 35 نوع ماده معدنی موجود در اســتان 
 زنجان اســتخراج می شــود که می تــوان این 
مــواد را بــه کمــک شــرکت های دانش بنیان، 

نوین سازی کرد.

تیرگان  در میان جشن های ایرانی  جشنی به نام 
هست که بر پایه ی آگاهی های ما از دوران باستان، در 
 روز  تیر  از ماه تیر که برابر با سیزدهمین روز تیرماه 
است، برپا می شده است. دیرینه ترین گزارش ها نشان 
 ، تیشتر می دهد که این جشن  در گرامیداشت ستاره  
ســتاره  باران آور  پدید آمده است. در  کتاب اوستا 
، در باره چگونگی  تیر یشت تیشــتر یشت یا  در  

پدیدآمدن این جشن چنین آمده است :
 تیشتر که همان ب ) ایزد ( باران است وظیفه می یابد 
که با اپوش، اهریمن خشکســالی به مبارزه برخیزد. 
تیشتر هر ماه به سه پیکر پدیدار می شود: در ده روز 
اول او همچون جوانی پانزده ســاله است، در ده روز 
دوم همچون گاوی با شــا های طالیی است، و در 
آخرین ده روز هر ماه  به صورت اسب سپیدی زیبا با 

گوش ها و ساز و برگ زرین نمایان می شود.
تیشــتر به شکل یک اسب سپید به دریای کیهانی که 
در سرزمین ایرانویچ است، فرو می رود و در آنجا با 
اپوش که اسبی سیاه با گوش ها و دم سیاه و ترسناک 
است، به مدت سه شــبانه روز مبارزه می کند ؛ ولی 
سرانجام از اپوش شکست می خورد و به نزد اهورا 
مــزدا می رود و از او درخواســت یاری می نماید و 
ایــن بار با یاری اهورا مزدا، بار دیگر به جن اپوش 
می رود و با گرز گاوسر چنان بر سر اپوس می کوبد 
که تندر از آن می جهد و صدای تندر نیز همان فریاد 
اپوش اســت که با نعره ای سنگین شکست خورده 
است و با شکست او، باران بر روی هفت کشور روان 

می گردد. 
 در درازای هزاره های زندگی  ایرانیان، این جشــن 
با رویدادهای شــگفت و به یادماندنی دیگری هم، 
همزمان شــده و پیوند یافته اســت : نخست، روز 
گرامیداشت آرش کمانگیر که  در هنگام  پایان جن 
ایران و توران، از سوی ایرانیان برای پرتاب تیری برای 
تعیین مرز ایران و توران برگزیده شد. ابوریحان بیرونی 
شاهنامه ی  داستان پرتاب تیر به دست آرش را مانند 

فردوسی  بازگو می کند :
 خشکســالی در توران آغازگر جنگی طوالنی میان 
تورانیان و ایرانیان گشته، ایرانیان در این جن طوالنی 
خسته و شکست خورده از بخش هایی از خاک خود 
عقب نشسته بودند. در گفتگوهای صلح منوچهر با 
افراسیاب، قرار می شــود پهلوانی از ایرانیان از فراز 
کوه های طبرستان تیری به سوی تخارستان یا سرزمین 
توران پرتاب کند ؛ که آن تیر در هر کجا که به زمین 

نشست ، آنجا مرز ایران و توران باشد.
 آرش، پهلوان ایرانی با کمان خود تیری که همه توان 
و جان خود را برای پرتاب کردن آن به کار گرفته بود، 
به ســوی توران پرتاب کرد. با رها شدن تیر از چله  
کمان، جان از پیکر آرش بیرون شد و تیر با یاری باد، 
از ابرها گذشت و در کرانه های رودخانه جیحون بر 
تنه درخت گردویی فرو آمد. چنین بود که مرز ایران 
و توران به همان جای پیشین خود در پیش از جن 
بازگشــت ؛ دیگر آنکه با گذشتن تیر از درون ابرها، 

بارش باران در ایران و توران آغاز شد.
 گزارش دیگری در باره آرش کمانگیر، اســطوره و 
قهرمــان ملی ایرانیان چنین می گوید :  در روز یکم 
تیرماه ، سپاه ایران از سپاه توران شکست می خورد. 
سپاه ایران در مازندران به تنگنا می افتد و سرانجام دو 
ســوی نبرد به سازش درمی آیند و برای آنکه مرز دو 

کشور مشخ شود و ستیز از میان برخیزد، می پذیرند 
که از مازندران تیری به سوی خاور ایران )خراسان( 
پرتاب کنند  تا هر جا که تیر فرود آمد ، همان جا مرز 
دو کشور باشــد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر 
نروند.. در همین زمان، ســپندارمذ )ایزدبانوی زمین( 
پدیدار شد و فرمان داد تا تیر و کمانی آوردند. آرش 
در میــان ایرانیان بزرگ ترین کماندار بود و به نیروی 
بی مانندش، تیــر را دورتر از همــه پرتاب می کرد. 
ســپندارمذ به آرش دســتور داد تا کمان  را بردارد و 
تیری به سوی خاور ایران پرتاب کند. آرش دانست 
که پهنای کشور ایران به نیروی بازو و دورتررفتن  تیر 
او بســته  است و باید همه توان خود را در این کار به 
کار بگیرد. پس از آنکه آرش آماده شــد، برهنه شد 
و پیکر خود را به شــاه و سپاهیان نشان داد و گفت: 
ببینید   من تندرســتم و کژی ای در وجودم نیست، 
ولی می دانم چون تیــر را از کمان رها کنم، همه ی 
نیرویم با تیر از بدن بیرون خواهد آمد. آنگاه آرش تیر 
و کمان را برداشت و بر بلندای کوه دماوند برآمد و به 
نیروی خداداد، تیر را رها کرد و خود بی جان بر زمین 
افتاد. هرمز، خدای بزرگ، به فرشته باد )وایو( فرمان 
داد تا تیر را نگهبان باشد و از آسیب نگه دارد. تیر از 
بامداد تا نیمروز در آســمان می رفت و از کوه و در و 
دشت می گذشت تا در کنار رودخانه ی  جیحون  بر 
تنه درخت گردویی که بزرگ تر از آن در گیتی نبود، 
نشســت. از آن پس آنجا را مرز ایران و توران جای 

دادند و هر سال به یاد آن جشن گرفتند.. 
نقش اساســی  آب  در هر دو ریشــه ای که برای 
جشن تیرگان گزارش شده است، سبب شده بود که 
آن را در کنار رودخانه ها و چشــمه ها و دریا ها برپا 

کنند.
دوم، چنان که ابوریحان بیرونی در کتاب   آثار الباقیه 
نوشته است، سیزدهمین روز تیرماه روز بزرگداشت 
جایگاه نویسنده و قلم در ایران باستان است ؛ و سوم، 
چنان که  ابوریحان بیرونی نوشــته است و گردیزی 
در کتاب  زین االخبار  گزارش کرده است، تیرگان 
روزی است که کیخسرو، شاهنشاه فرهمند ایرانی پس 

از شستشوی خود در چشمه ای، ناپدید شد.
همانگونه که در باره  دیگر روزهای مهم در گاهشماری 
ملت های جهان، با دیدگاه ها و تفاوت هایی روبه رو 
می شــویم، روز برگزاری جشــن تیرگان نیز در نزد 
مردم جای های گوناگون ایران و گاهشــماری های 
گاهشماری یکپارچه  دین  گوناگون، همسان نیست : 
، روز جشن تیرگان را برابر با دهم تیرماه  های ایران
می داند و همونــدان  انجمن کوهنوردان ایران  در 
روز ســیزدهم تیرماه آن را در دامنه های کوه دماوند 
در شهر رینه  الریجان آمل برپا می کنند. زرتشتیان 
جشن تیرگان را با شکوه و شادمانی ویژه ای بر پا می 
تیرو جشن  دارند. در شــهر کرمان و بم این آیین را 
نیز می گویند. روز پیش از جشن تیرگان، با شکوه و 

شــادمانی تمام، خانه و بیرون آن را آب و جارو می 
کنند. همه اهل خانه، سر و تن خود را می شویند، لباس 
نو می پوشند و به شــادمانی می پردازند. در فراهان 
مردم این جشــن را در روز آغاز تابستان، و بیشتر در 
ستایش از گندم و در مقام جشنی برای رسیدن گندم و 
برداشت آن برپا می کنند. در جاهای دیگری همچون 
مازندران، تیرگان را با نام  تیرماه سیزده شو  در شب 
سیزدهم آبان ماه  جشن می گیرند. در اردهال، مردم 
این شهر تیرگان را در سیزدهم مهرماه جشن می گیرند. 
یکی از گزارش ها در باره بدیمن بودن روز سیزدهم 
نوروز، دلیل این بدیمنی را درگذشت آرش کمانگیر 
در این روز می داند؛ شــاید از همین روست که در 
جاهایی از ایران تیرگان را در روز تیر )سیزدهمین روز 
هر ماه( از ماه فروردین برگزار می کنند. مردم مهدی 
شهر سنگسر این جشن را با نام  تیر مو ای سیزده  
و در روز 22 آبان ماه برپا می کنند و در آن، خوراکی 
ســیزده تامو  می پزند. ارمنیان اصفهان  ویژه به نام 
جشــن تیرگان را در روز سیزدهم ژانویه برگزار می 
کنند. افتادن  زمان برپایی این جشن از روزهای میانی 
تیرماه به روزهای پاییز و حتا آغاز زمستان، شاید یادگار 
روزگار اشغال ایران و برهم خوردن گاهشماری ایرانی 
و فراموش شدن کبیسه ها، و چیرگی گاهشماری ن 
عربی بر سامان و زندگی ایرانیان باشد؛ همان دورانی 
که مامــوران حکومتی برای گرفتن مالیات  گندم، به 
جای اول شهریور در چله ی زمستان ، یعنی زمانی که 
گندم و جو در زیر برف بود، به در خانه ی کشاورزان 
و دهقانان ایران زمین می آمدند. امروزه از آنجا که روز 
جشن تیرگان در تقویم ایران تعطیل نسیت، آن را در 
یکی از روز های تعطیل نزدیک به آن برگزار می کنند.

ان ر ا  ت ای ر  
برپایی جشن تیرگان  مانند همه ی جشن ها با آیین 
و رســم هایی ویژه همراه اســت که در ادامه به آنها 

می پردازیم :

وزه  فال 
یکــی از آیین های این جشــن مانند بســیاری از 
فال کوزه  اســت. روز پیش از  جشــن های ایرانی 
جشن تیرگان، دوشیزه ای را برمی گزینند و کوزه سفالی 
سبز رن دهان گشادی به او می دهند. او این ظرف را 
از آب پاکیزه پر می کند و یک دستمال سبز ابریشمی 
را بر روی دهانه ی آن می اندازد.آنگاه کوزه را نزد همه 
ی کسانی می برد که آرزویی در دل دارند و می خواهند 
در آیین  فال کوزه  شرکت کنند و  هر یک از آنها، 
جسم کوچکی مانند انگشتری، گوشواره، سنجاق سر، 
ســکه یا مانند آن را در آب کوزه می اندازند. ســپس 
چون سرو  دختر کوزه را به زیر درختی همیشه سبز  

یا مورد   می برد و در آن جا می گذارد.
در روز جشن تیرگان و پس از آیین آب پاشان، همه  
کسانی که در کوزه چیزی انداخته اند و نیت و آرزویی 
داشته اند، در جایی گرد هم می آیند و دوشیزه، کوزه را 
از زیر درخت به میان آنها می آورد. در این فال گیری 
بیشتر بانوان شرکت می کنند و سالخوردگان با صدایی 
بلند، به نوبت، شعرهایی می خوانند و دختر در پایان 
هر شــعر، دســت خود را درون کوزه می برد و یکی 
از چیزهــا را بیرون می آورد و به کســی که آن را در 
کوزه انداخته است، می دهد. به این ترتیب، صاحب 
آن جسم متوجه می شود که شعری که پیش از بیرون 
آمدن آن چیز از کوزه خوانده شده  است، پاس  فال 

)نیت، خواسته و آرزوی( او  است.
اد ر   د ت  دستب

در آغاز جشــن و پس از خوردن شیرینی، بندی به 
نام  تیر و باد   را که از هفت ریســمان  و به هفت 
رن گوناگون بافته شده  است، به دست می بندند و 
در  روز بــاد  از تیرماه ) نه روز پس از آن ( این بند 
را باز می کنند و در جای بلندی ، مانند پشت بام ، به 
باد می سپارند تا آرزوها و خواسته هایشان را به عنوان 

پیام رسان به همراه ببرد.

 

این کار با خواندن شعر زیر انجام می شود :
 تیر برو باد بیا  غم برو شادی بیا  

محنت برو روزی بیا  خوشه مرواری بیا
شــاید رنگارن بودن ن های این دستبند، نمادی از 
رن های رنگین کمان باشد که پس از باریدن باران 
و پراکنده شدن ابرها در آسمان، دیده می شود. ایرانیان 
باستان در بامداد روز تیر که زمان جشن تیرگان بود، 
این دســتبند را به مچ دست خود می بستند و نه روز 
پس از آن، در روز باد، و به هنگامی که باور داشــتند 
در آن روز تیر آرش بر درخت فرو نشسته است، این 

رشته ی ابریشمی هفت رن را به باد می دادند.
ان ا    

جشــن تیرگان هم مانند همه ی جشن های دیگر 
با جلوه های گوناگون شادی و سرور همراه است. 
یک ی از این جلوه های رسم پاشیدن آب به روی 
همدیگر اســت. در آیین آب پاشــان، مردم به یاد 
فرشــته  تیشتر )فرشته ی باران( و به خاطر گرمای 
تابســتان، به روی همدیگر آب می پاشند تا در دل 
گرمــای  تیرماه، گرما را از تن همدیگر دور کنند و 

سبب خنکی یکدیگر شوند.

با توجه به گرم شدن هوا در تابستان، این آب پاشی 
سبب خنک شدن  مردم و لذت بردن آنها می شود.
 در فراهــان چگونگی پدیدآمدن این آیین را چنین 
در روز اول تیرماه خسرو پرویز از  بازگو می کنند: 
فراهان می  گذشت و برای در کردن خستگی خود، 
در کنار جویی فرود آمد. هنگامی که خســروپرویز 
آب دســت و روی خود را شســت و آب نوشید، 
ناگهان  یک بانوی زیبا رو در برابر او  ظاهر  شــده 
و شروع به آب پاشیدن به خسرو کرد.، خسرو هم 

خوشحال از این اتفاق، به بانو آب می پاشد. 
این آیین  با گذشــت صدها ســال ، همچنان زنده 
اســت و هر سال در این منطقه جشنی به  نام جشن 

آب پاشانک نیز برگزار می شود.
 در فرهن ایرانی نشــانه روشنایی و خوش یمنی 
اســت و  آیین آب پاشانک  به مناسبت فرارسیدن 
تابستان انجام می شود تا  مردم شادی خود را نشان 

بدهند.
ابوریحــان بیرونی در باره ایــن آیین چنین  آورده 

است:
کیخســرو پس از جن با افراسیاب تورانی و به 
هنگام بازگشــت، پیرامون ساوه از لشکر خود جدا 
شــده، بر فراز  کوهی که مشرف به ساوه بود، می 
رود. بر باالی کوه ، چشمه ای بود که فرشته ای در 
کنار آن ایستاده بود. کیخسرو از دیدن فرشته بیهوش 
شــد و بر زمین افتاد. در این میان، بیژن پسر گودرز 
از راه رسید و از آب چشمه بر گونه های کیخسرو 
پاشــید تا وی را به هوش آورد. از آنجاست که این 

رسم پاشیدن آب پدید می آید.

استاندار زنجان خبر داد؛

ا ا ز و ا از  واز  ی  ا ق ب
ان  ایگاه اس یت   فعا

فرهنگیان در زنجان
 معاون توسعه 
پشتیبانی  و  مدیریت 
و  آمــوزش  اداره کل 
پرورش استان گفت: 
پایگاه   14 اکنون  هم 
ســطح  در  اســکان 
استان آماده پذیرایی از 

مسافران است.
در  حســنلو  حسین 
ایســنا،  با  گفت وگو 
با اشــاره به اســکان 

فرهنگیان، اظهار کرد: هم اکنون 14 پایگاه اسکان 
در سطح استان آماده پذیرایی از مسافران است.

این مســوول ادامه داد: تعداد 50 آموزشگاه در 
ســطح اســتان برای این منظور در نظر گرفته 
الف 224 و  شــده که تعداد کالس های گروه 

ب 215 باب است. کالس های گروه 
وی با اشاره به زمان پذیرش مسافران در محل 
اسکان، افزود: تاری شــروع پذیرش اینترنتی 
مسافران از 20 خرداد ماه سال جاری شروع شده 
و تا 15 شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت. 
پذیرش حضوری نیز از 28 خرداد ماه امسال آغاز 

و تا 15 شهریور ماه پیش رو ادامه می یابد.
حسنلو تصریح کرد: پذیرش حضوری اسکان 
فرهنگیان و مســافران در شهر زنجان، در محل 
هنرستان مطهری واقع در میدان جانبازان صورت 

می گیرد.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی اداره کل 
آموزش و پــرورش اســتان در رابطه با نحوه 
ثبت نام و پذیرش مســافران، خاطرنشان کرد: 
 عالقه مندان برای ثبت نام می توانند به نشــانی
h مراجعــه کننــد و  t t p: / / es k a n .m ed u .ir 
مهمانانی که از سایر استان های کشور عالقه مند 
ســفر به اســتان زنجــان و اقامــت در مراکز 
اســکان آموزش و پرورش هستند، در صورت 
مواجه شدن با هر مشــکلی، مورد را با شماره 

33771575 و کد 024 مطرح کنند.

خبر خبر

هبی در زنجان  گردشگری م
رون گرفته است

 معــاون گردشــگری اداره کل میرا 
فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان گفت: آژانس بین المللی جایکا در حوزه 
گردشــگری غرب مشــاوره های الزم را برای 

اجرای مطلوب برنامه ها پیشنهاد می دهد.
مرتضی کنگاور نظری در گفت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهار داشــت: در حوزه گردشگری 
غرب کشــور مشــاورانی از آژانس بین المللی 

جایکا مشاوره های الزم را ارایه می دهند.
وی بــا بیان اینکه تالش می شــود تا مســیر 
گردشگری کشور به سمت غرب و شمالغرب 
کشــور تغییر کند، افزود: این مشــاوره ها برای 
معرفی بهتر جاذبه های گردشــگری این مناطق 

انجام می شود.
این مسوول خاطرنشــان کرد: در راستای ترویج 
گردشگری مذهبی نیز برنامه ریزی های الزم انجام 
شده است و معرفی جاذبه های مذهبی زنجان از 

جمله اقدامات در این زمینه محسوب می شود.
وی با بیان اینکه زنجان به عنوان پایتخت شــور 
و شعور حسینی دارای جاذبه های پرشماری در 
حوزه مذهبی اســت، افزود: گردشگری مذهبی 
استان در چند سال اخیر رونق خوبی داشته است.
نظری با اشاره به اینکه برخی جاذبه های مذهبی 
شــهر زنجان در فهرست میرا ناملموس قرار 
آیین عزاداری  گرفته است،افزود: در همین راستا 
حســینیه اعظم زنجان که در هشتمین روز ماه 
محرم در زنجان برگزار می شــود، در تاری 15 
دی ماه 87 با شماره ثبتی 10 به عنوان دهمین مورد 

از میرا معنوی کشور ثبت شد.
وی بیان داشت: آیین عزاداری زینبیه اعظم زنجان 
نیز در 20 شهریورماه سال 91 به شماره 722 در 

آثار میرا ناملموس ثبت شد.
این مســوول تصریح کرد: همچنین آیین های 
تعزیه زنجان، آیین عزاداری سوم امام حسین)ع( 
و رجزخوانی هیئــت عزاداری فیضیه زنجان از 
آثار ثبت شده معنوی در حوزه آیین  های محرم 

هستند.

گی ما ماس آ  آو  ا یا ی  
 عقاب علی احمدی




