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- رویه 4
فرماندار ابهر عنوان کرد؛

طرح توسعه امامزاده اسماعیل شناط، مطالبه چندین ساله مردم ابهر

معاون امور عمرانی استاندار زنجان:

گاوه زنگ به منطقه گردشگری 
تبدیل می شود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان زنجان عنوان کرد:

بایستگی ایجاد منابع درآمد 
پایدار در شهرکهای صنعتی

- رویه 4   - رویه 1  
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

سالمندی جمعیت ،مصرف خون را افزایش داده است

تجویز دارو و مکمل غذایی
از سوی مربیان بدنسازی 

تخلف است
ادامه از همین رویه: زرگری خاطرنشــان کرد: ارایه 
برنامــه غذایی برای کاهش یا افزایش وزن و همچنین 
چربی ســوزی موضعی از سوی باشگاه های پرورش 
اندام و بدنســازی، پایه علمی نــدارد و در اصل عوام 
فریبی اســت و هیــات در این رابطه بخشــنامه ای را 
صادر خواهد کــرد و در صورت توجه نکردن مربیان 
و متولیان باشگاهها، افراد خاطی به اداره کل ورزش و 
جوانان، معرفی خواهند شد.  وی با بیان اینکه سالمتی و 
تندرستی، باید هدف اصلی مربیان باشگاه های ورزشی 
باشــد و نباید به خود این اجازه را داد که به فرزندان 
خانواده ها که به عنوان امانت نزد مربیان و باشگاهداران 
هستند، برنامه غذایی نوشــت و سالمت آنان را مورد 

تهدید قرار داد.  
زرگری با اشاره به اینکه این موضوع در بخش بانوان از 
نمود بیشتری برخوردار است، افزود: ارایه برنامه غذایی 
فقط باید از ســوی متخصصان امر که دارای شــماره 
نظام پزشکی هستند باید صورت بگیرد و در غیر این 
صورت تخلف محرز و آشکار است و باید بر اساس 

قانون با خاطیان رفتار شود.
رییس هیات پرورش اندام و بدنســازی استان زنجان 
گفت: بازرسان و ناظرین این هیات بر باشگاه های این 
رشته ورزشی زنجان، نظارت دارند تا محیط به منظور 
فعالیت و تمرین ورزشکاران به شکل اصولی و سالم 
باشد تا خانواده ها با انگیزه و اطمینان بیشتری فرزندان 

خود را به دست مربیان بسپارند.
زرگری افزود: هشدارهای الزم در باره عرضه و تجویز 
نکردن دارو و مکمل های غذایی در باشگاه های بدنسازی 
و پرورش اندام به مدیران و مربیان باشــگاه ها داده شده 

است و انتظار می رود از این کار به جد پرهیز کنند.  
وی تصریح کرد: اگر مربیان و باشگاهداران به امانتداری، 
اخالق مداری و سالم سازی محیط باشگاه ها اهمیت 
بیشتری قایل شوند در این صورت عالقه مندان زیادی 
جذب شــده و از طرفی خانواده ها نیز تمایل بیشتری 
را در رابطه با ورزش فرزندان در این مکان ها از خود 

نشان خواهند داد.
اردیبهشت ماه ۹۷  نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته 
بود: مربیان و مسئوالن باشگاه های ورزشی، حق تجویز 
برنامه و رژیم غذایی به ورزشکاران را ندارند و برنامه 

غذایی باید توسط متخصص تغذیه ارایه شود.
دکتر صدیقه دهنایی افزوده بود: در برخی آرایشگاه ها 
و باشگاه های ورزشی، فارغ التحصیالن دانشگاهی به 
راحتی برنامه و رژیم غذایی به افراد تجویز می کنند که 

این می تواند آسیب زا و خطرناک باشد.  
وی اظهار می دارد: بازرسی از باشگاه های ورزشی به 
صورت نامحسوس انجام می شود و هر باشگاهی که 
تخلف کرده باشد طبق ادله و مستندات به باشگاهدار 
تذکر الزم داده می شود و اگر آسیبی به ورزشکار وارد 

شود باید پاسخگو باشد.

خبـر

رویه 2  

 رییــس هیات پــرورش انــدام و 
بدنسازی استان زنجان گفت: تجویز دارو و 
مکمل های غذایی از سوی مربیان باشگاه ها 
و عرضه آن به ورزشکاران، وجاهت قانونی 

نداشته و تخلف است.
مهران زرگری در گفت و گو با ایرنا افزود: 
افراد دارای کارت مربیگری )درجه یک، دو 
و سه( و حتی مربیان ملی و فراملی، به هیچ 
وجه حق تجویز دارو و مکمل های غذایی 
و برنامه نویسی رژیم غذایی به ورزشکاران 
را ندارند و در صورت گزارش یا مشاهده، 
طبق قوانین و مقــررات با خاطیان برخورد 

خواهد شد و نســبت به پلمب باشگاه نیز 
اقدام خواهد شد.

وی اظهــار داشــت: وظیفه مربیــان ارایه 
آموزش و تمرین به ورزشــکاران است و 
به هیچ وجه اجــازه ورود به این حوزه را 
ندارند و در واقع تجویز دارو و مکمل های 
غذایی از ســوی مربی، دخالــت در امور 
پزشکی اســت و الزم است جامعه پزشکی 
و دانشــگاه علوم پزشکی و هیات پزشکی 
ورزشــی به این موضوع ورود جدی داشته 
باشــند تا سالمت ورزشــکاران با تهدید و 

خطر مواجه نشود.

تجویز دارو و مکمل غذایی 
از سوی مربیان بدنسازی 

تخلف است

رویه 3  
 رویه 2

 مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی 
اســتان زنجان گفت: شــرکت هــای خدماتی 
شــهرکهای صنعتی اســتان به فکر ایجاد منابع 

درآمد پایدار باشند.
به گزارش روابط عمومي شــرکت شهرکهاي 
صنعتي استان زنجان، ایرج احمدی در نشست 
مشــترک بــا مدیــران شــرکت های خدماتی 
شــهرکهای صنعتی با اشــاره به اهمیت درآمد 
پایدار در شــهرکهای صنعتی افزود: با توجه به 
اینکه شرکت شهرکهای صنعتی اجازه هزینه کرد 
در شهرکهای واگذار شده را ندارد بنابراین باید 
برای اداره این شهرکها، وصول مطالبات جدی 

گرفته شود.
وی، بــه الزام قانون برای واگــذاری اداره امور 
شــهرکها به واحدهای صنعتی مســتقر در آن 
اشاره کرد و خاطر نشــان ساخت: در راستای 
عمل به سیاســت های اصل 44، در نواحی و 
شــهرکهایی که بیش از ۷5 درصد زمین ها در 
فاز عملیاتی واگذار شــده و حداقل 50 درصد 
واحدهای مستقر به بهره برداری رسیده باشند، 
طبق قانون اداره امور شهرک یا ناحیه به شرکت 
خدماتی متشکل از واحدهای صنعتی مستقر در 

آن شهرک یا ناحیه واگذار می شود.
وی افزود: این قانون فرصت مناســبی را برای 
حضور و مشارکت واحدهای صنعتی در اداره 

شــهرکها و نواحی صنعتی ایجاد کرده اســت 
بنابراین مدیــران واحدهای صنعتی نیز باید در 
انتخابات و مجامع این شرکتها حضور پررنگی 
داشــته باشــند تا در اتخاذ تصمیم ها و تدوین 

برنامه های مناسب برای اداره امور دخیل باشند.
احمدی بر برگزاری مجامع به موقع شرکتهای 
خدماتی تاکید کرد و گفت: مصوبات این مجامع 
باید به صورت کامل عملیاتی شود تا نتایج آن 

برای واحدهــای صنعتی که ســهامداران این 
شرکت ها هستند قابل لمس باشد.

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی استان 
زنجان، شناســایی زمین های بالاقدام را یکی 

از اساســی ترین وظایف مدیران شــرکت های 
خدماتی عنوان و تصریح کرد: سیاست مسئوالن 
اســتان و همچنیــن ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرکهای صنعتــی ایران، تعییــن تکلیف 
قراردادهای راکد است؛ بنابراین مدیران شرکت 
های خدماتی به عنوان بازوان اجرایی شــرکت 
شهرکهای صنعتی در سطح شهرکها باید نسبت 
به شناسایی زمین های راکد و گزارش آن به این 

شرکت اهتمام ویژه ای داشته باشند.
وی، همچنین ضمن تاکید بر شناسایی فرصت 
های ســرمایه گذاری در شهرکها تصریح کرد: 
انتظار می رود مدیران شرکتهای خدماتی، نسبت 
به امکان سنجی توسعه شــهرک و نیز قابلیت 
ایجاد ســایت های ویــژه کارگاهی و خدماتی 
در شــهرکهای تحت مدیریت خــود اقدام و 
پیشــنهادهای خود را جهت بررسی به شرکت 

شهرکهای صنعتی استان اعالم نمایند.
احمدی، شناســایی و جذب ســرمایه گذاران 
جدید برای استقرار در شــهرکهای صنعتی را 
از اولویت هــا و ضرورت ها دانســت و گفت: 
تعامالتی که مدیران شرکتهای خدماتی با نهادها 
و دســتگاههای دولتی در شهرستان ها دارند، 
زمینه مطلوبــی را جهت شناســایی و جذب 
سرمایه گذاران فراهم آورده است که باید از آن 

به نحو مطلوب استفاده کرد.

 با وجــود برنامه ریــزی و امکانات 
آموزش و پــرورش برای ارتقای باســوادی 
گروه های بازمانده از تحصیل، معاونت سواد 
آموزی اســتان زنجان با مسایل و مشکالت 
گوناگونی دســت و پنجه نرم می کند که رفع 
این مشــکل نیازمند همکاری بین بخشی و 

فرهنگ سازی بین خانواده ها است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان زنجان روز دوشــنبه درگفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افــزود: با وجود کارهای انجام 
گرفته برای ارتقای میزان باســوادی در استان 
زنجان، مشکالت اقتصادی حاکم بر خانواده ها، 
ترک تحصیل دختران در سنین مدرسه، کودکان 
کار و از طرفی نبود منابع کافی موجب شــده 

آنگونه که باید و شاید برنامه های مد نظر برای 
گروه های باقیمانده تحقق نیابد.

 هادی احمدی نیا  افزود: باسوادی یک مفهوم 
پیچیده، اجتماعی و فرهنگی است که تنها یک 
سازمان و یا ارگان خاص متولی آن  نیست و 
به همکاری های بین بخشــی بیش از گذشته 

نیاز دارد.
وی اظهار داشــت: طبق سر شماری سال ۹5، 
میزان باســوادی جمعیت ۱0 تا 4۹ ساله این 
استان در شــهرهای  ابهر، خرمدره، شهرستان 
زنجان، ســلطانیه، طارم، خدابنده، ایجرود و 
ماهنشان به ترتیب  ۹۷.4،    ۹۷، ۹۶.4،    ۹5.4،    
۹5.۲   ، ۹۳.4،    ۹۱.۱، ۹0.۸ و ۸۷.5 درصــد 

اعالم شده است.

این مســوول ادامه داد: بر این پابه با گذشت ۲ 
سال از سرشــماری، اقدامات گوناگونی برای 
باسوادی گروههای هدف در استان انجام گرفته 
بطور یکه این میزان در شهرهای ابهر و خرمدره 
اکنون  ۹۸.۲ و ۹۷.۸ دهم درصد رسیده و این 
رقم در شهرستان زنجان به ۹۷.۳ دهم، سلطانیه 
۹۶، خدابنده، ایجرود و ماهنشــان نیز ۹۲.۹، 

۹۲.۷ و ۸۹.۱ دهم درصد رسیده است.
وی اضافــه کــرد: در زمان کنونــی باالترین 
میزان باسوادی به شــهرهای  ابهر و خرمدره 
اختصــاص دارد و در مجموع می توان گفت 
میزان باسوادی استان نسبت به میانیگن کشوری 

در وضعیت خوبی قرار دارد.
احمدی نیا افزود: برای تحقق برنامه و چشــم 

اندازهای ترســیم شــده مبنی بر باســوادی 
گروه هــای بازمانده به عزم ملی نیــاز دارد و 
در ایــن میان تعیلیم و تربیت امری مهم  تلقی 

می شود که همواره نیازمند توجه بوده است.
وی یــادآور شــد: ایــن معاونت نســبت به 
برنامه ریزی برای گروه های بازمانده از تحصیل 
اقدام و آموزش های خود را رایگان ارایه می کند 
اما آنگونه که باید و شاید استقبال نمی شود و  

درصد بسیار ناچیزی را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان عنوان کرد:

بایستگی ایجاد منابع درآمد پایدار در شهرکهای صنعتی

معاون شهردار زنجان تاکید کرد؛

برخورد جدی با تخلیه کنندگان نخاله 
در حاشیه راه های زنجان

  همکاری بین بخشی و همت خانواده ها؛

 دو شاخص مهم ارتقای باسوادی

کشت برنج در طارم 
محــدودیت یا ممنـــوعیت

ادامه در همین رویه

بازگشت همه هب سوی اوست
همکار گرامی

جناب آقای مصطفی علیمحمدی
با اندوه فراوان درگذشت 

مادربزرگ گرامیتان شادروان 
بانو  رخساره علیمحمدی 

را آرامش باد گفته، از درگاه ایزد منان 
برای آن عزیز سفر کرده بهشت برین 
و برای شما و دیگر بازماندگان صبر 

و شکیبایی خواستاریم.
مدیریت و کارکنان روزنامه زنگان امروز

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
تعویض بیش از 

هزار و 300 کنتور خراب 
در شهرهای استان زنجان

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: در مدت 4 ماهه سال جاری بیش 
از هزار و 300 دســتگاه کنتور خراب مشترکان 
در شهرهای استان زنجان تعویض و 773 فقره 

نیز استاندارد سازی شده است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: در همین 
مدت 473 فقره انشــعاب غیر مجاز آب نیز در 
شهرهای اســتان شناسایی شد که از این میزان 

153 مورد تبدیل به مجاز گردیدند.
وی افزود: بیشترین تعداد انشعابهای غیر مجاز 
به ترتیب مربوط به شــهرهای زنجان ، ابهر و 
قیدار بوده و شــهرهای دندی و کرســف نیز 
جزو شهرهایی بودند که هیچگونه انشعاب غیر 
مجازی در این شهرها شناسایی نگردیده است.

مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان اضافه 
کرد: در راســتای حمایت از اقشار آسیب پذیر 
و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی  نیز 71 
مورد معافیت طی 4 ماهه نخست سالجاری به 

این مشترکان اختصاص یافته است.
جزء قاســمی با اشــاره به برخــورداری 100 
درصــدی جمعیت شــهری اســتان زنجان از 
خدمات شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: هم اکنون بیش از 240 هزار مشترک آب 

در 21 شهر استان زنجان وجود دارد.
مالقــات مردمی مدیرعامل شــرکت آب و 

فاضالب استان زنجان برگزار شد
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان در قالب برنامه مالقات مردمی با مراجعه 
کنندگان به این شــرکت دیدار و به درخواست 

مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان علیرضا جزء قاسمی 
در این مالقات ضمن رســیدگی به درخواست 
مراجعه کنندگان دستورات الزم جهت پیگیری 

و حل مشکالت آنان را صادر کرد.
مراجعــه کننــدگان به ســتاد شــرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان درخواست های خود 
را به صورت حضوری با مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان در میان گذاشته و وی 
نیز دستورات مســاعد خود را در چهارچوب 
ضوابط و مقررات قانونی برای رسیدگی به این 

درخواست ها صادر کرد.
گفتنی است برنامه مالقات مردمی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان بصورت 
مســتمر روزهای یکشــنبه هر هفتــه برگزار 
می شــود که عالقه مندان می توانند با مراجعه 
حضوری به  دفتر روابط عمومی این شرکت و 
یا از طریق تماس با شماره تلفن: 33027105 
درخواســت مالقات خود را ثبت و به انجام 

برسانند.

خبـر

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:
60 درصد صنعت نساجی 

استان فعال است
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان زنجان گفت: واحدهای نســاجی استان 

باظرفیت 60 درصدی فعال است.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
وضعیت صنعت نساجی در استان، اظهار کرد: در 
استان زنجان ۸0 واحد نساجی تولیدی کوچک و 
بزرگ فعالیت می کنند و 30 درصد اشتغال استان 

زنجان در بحث صنعت نساجی است.
این مسوول ادامه داد: زنجان جزو استان های برتر 
در حوزه صنعت نساجی است و موقعیت خوبی 
در سطح کشور دارد. عالوه بر آن استان زنجان در 
بحث ریسندگی، رنگ رزی و بافندگی در کشور 

جایگاه بسیار خوبی دارد.
وی افزود: مزیت صنعت نســاجی در استان این 
است که اگر 10 ســرمایه گذار در این زمینه در 
کشور فعال باشد، شش سرمایه گذار حوزه صنعت 

نساجی در استان زنجان فعال است.
فغفوری به مشکالت واحدهای صنعت نساجی 
در استان اشاره کرد و گفت: سرمایه در گردش و 
مالیات بر ارزش افزوده مشکل عمده این صنعت 
در استان است. واحدهای نساجی استان زنجان با 
مشکالتی که دارند با 60 درصد ظرفیت در حال 
فعالیت هستند و اگر موانع برداشته شود، شاهد 

رونق تولید در صنعت نساجی خواهیم بود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان بر ارتقای کیفیت تولید صنایع نساجی در 
اســتان تایید کرد و یادآور شد: وضعیت صنعت 

نساجی استان زنجان سال  به  سال بهتر می شود.

معاون شهردار زنجان تاکید کرد
برخورد جدی با تخلیه کنندگان 
نخاله در حاشیه راه های زنجان

 معاون خدمات شهری شهرداری زنجان 
گفت: بــا اداره راهنمایی و رانندگی برای اعمال 
قانون در برخورد با تخلیه غیرمجاز نخاله ها در 

حاشیه راه های استان  انجام شده است.
غالمحسین احمدی در گفت و گو با خبرنگارموج 
رسا، اظهار داشت: پایانه مسافربری جنوب زنجان 
در مساحتی افزون بر 5 هزار مترمکعب در منطقه 

جنوبی این شهر ساخته می شود.
وی با بیان اینکه منطقه در نظر گرفته شده دارای 
برق، آب بوده و کانکس است، افزود: با دو مامور 
راهنمایی و رانندگی بــرای کنترل ترافیک عقد 

قرارداد شده است.
این مســوول بیان داشــت: به منظور بازگشایی 
رسمی این پایانه اقدامات الزم انجام می شود و 
قرار است محل ورود و خروج مشخص شده و 

زیرسازی های الزم انجام شود.
معاون خدمات شهری شهرداری زنجان با اشاره 
به آخرین وضعیت انتقال نخاله های ساختمانی و 
زباله ها در جاده های برون شهری، گفت: گشت 
و نظارت های مــداوم برای جلوگیری از تخلیه 

غیرمجاز انجام می شود.
احمدی با بیان اینکه مجوزهای الزم به ساخت 
و سازهای درون شهری تعمیراتی و احداثی داده 
می شود، بیان داشت: با اداره راهنمایی و رانندگی 
برای اعمال قانون در برخورد با تخلیه غیرمجاز 
نخاله ها در حاشــیه راه های استان  انجام شده 

است.

خبـر مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران:

سالمندی جمعیت، مصرف خون را افزایش داده است
انتقال   مدیرعامل سازمان 
خون ایران گفت: ســالمند شدن 
جمعیت کشور استفاده از خون و 
فرآورده های آن را مرتب افزایش 
داده است و بر این پایه باید برای 
جذب روزافــزون اهدا کنندگان 

خون سرمایه گذاری شود.
اله در نشست  علی اکبر پورفتح 
با اهدا کنندگان و کارکنان انتقال 
خون اســتان زنجان افزود: امید 
به زندگی در کشــور نســبت به 
سال های گذشته 15 سال افزایش 
یافته و این روند موجب افزایش 
شمار ســالمندان در جامعه شده 

است.
وی اظهار داشــت: امــروزه به 
لحاظ علمی ثابت شده است که 
بیولوژی انســان برای عمر 120 
ساله ساخته شده است و می تواند 
این مهم با رعایت برخی مسایل 

رخ دهد.
پورفتح اله افزود: گزارش ســال گذشته سازمان 
بهداشــت جهانی )who( نشان می دهد که 65 
درصد خون هــای اهدایی در اتحادیه اروپا برای 
افراد باالی 50 سال مصرف می شود و این روند 
همچنان تصاعدی اســت به این مفهوم که دنیا با 
بحران سالمندی مواجه شده که این موضوع در 

انتقال خون مفاهیم ویژه خود را دارد.
این مســوول ادامــه داد: با ورود فــرد به دوره 
ســالمندی خونســازی کاهش و نیاز به خون و 
فرآورده های آن افزایش مــی یابد بنابراین باید 
بیش از گذشــته بر روی جوانان سرمایه گذاری 
الزم را انجام داد تا نســل اهــدا کنندگان خون 
بوجود آید که شــوربختانه تاکنــون آنگونه که 
باید و شاید این ســرمایه را در کشورمان ایجاد 

نکرده ایم.
وی اظهار داشــت: یکی از سرمایه های مهم در 
این بخش حس همبســتگی اســت که به دنبال 
وقوع جنگ در کشــور به وجود آمد که در این 
دوران اهدا کنندگان خون نســبت به سال های 

ماقبــل آن افزایــش یافت و جوانــان آن دوران 
اکنون به ســن سالمندی رسیده اند و شوربختانه 

جایگزینی برای آنان ایجاد نشده است.
 مدیرعامل ســازمان انتقال خون ایران گفت: بر 
این پایه از بســتر اجتماعی بــه وجود آمده باید 
اســتفاده کرد و این ســوال مطرح است که چرا 
در کشــورهایی که فرهنگ نوعدوستی نسبت به 
جوامع شرقی کمتر است، اهدای داوطلبانه بیشتر 

نمود دارد. 
پورفتــح اله افزود: این مهم بــه این دلیل بود که 
مراکز انتقال خون بعــد از جنگ جهانی دوم در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی اروپا شکل گرفت، 
زمانی که هر خانواده یک کشته و زخمی داشت 
و مردم مفهوم اهدا خون را در نجات جان زخمی 
هــا، افرادی که از مرزهای کشورشــان دفاع می 

کردند، می دیدند.
وی اضافــه کــرد: به همین دلیــل مردمان اروپا 
توانســتند به اهدای خون به طور مســتقیم وارد 
شــوند و اهــدای داوطلبانه را انجــام دهند اما  
کشورمان نتوانست از بستر به وجود آمده  نهایت 

استفاده را داشته باشد. پورفتح اله افزود: در دوران 
جنگ با وجود حس همبســتگی نتوانستیم برای 
اهدای خون منزلت اجتماعی ایجاد کنیم، در واقع 
شــان و جایگاه برای اهدا کنندگان قایل شــویم 
و برای جامعه ای کــه کار داوطلبانه، ایثارگرانه 
و بدون هیچ چشمداشــتی انجام می دهد آن را 

تعمیم دهیم.
وی بابیان اینکه افرادی که ایثارگرانه و داوطلبانه 
خون اهدا می کنند با افراد دیگر متفاوت هستند، 
یادآورشــد: اهدای خون وظیفه ســازمان انتقال 
خون نیســت، بلکه وظیفه ای ملی اســت اما به 
دلیل کج سلیقگی و یا وجود سالیق مختلف نام 
ســازمان ملی انتقال خون به سازمان انتقال خون 

تغییر یافت.
وی اظهار داشت: حرکت ملی می تواند جایگاه 
و منزلت اجتماعی اهدای خون را بوجود آورد و 

در این راستا باید اقدامات الزم انجام شود.
پورفتح اله افــزود: اهداکننــدگان خون و کادر 
این ســازمان در کشــور باید پاسداشته شوند و 
برخوردهای درست و مناسب می تواند به جذب 

بیشتر آنان منتهی شود و برای این 
کار دســتورالعملی به اســتان ها 

اعالم شده است.
مدیرکل انتقال خون استان زنجان 
نیــز در ادامه با اشــاره به اینکه 
در روزهای ســوم و چهارم سال 
گذشته در بازرسی های خارجی 
انجام شده از این پایگاه فعالیت ها 
آن مــورد تایید قرار گرفت و در 
این استان  زمان کنونی پالسمای 
به خارج از کشــور نیز ارســال 

می شود.
دکتر سیامک اسدی افزود: انتقال 
خون این اســتان بنابــر گزارش 
معاونت توسعه کمترین وابستگی 
به اعتبارات هزینه ای به سازمان 
را دارد و بــا توجه به شــرایط 
تحریم ایــن اطمینان وجود دارد 
که تا یکســال آینده هیج مشکلی 
نداشته و تمهیدات الزم را اتخاذ 
کرده است. وی اضافه کرد: انتقال خون سازمانی 
یکپارچه بوده و مبتنی بر سیاستگذاری ها حرکت 
می کند و یکی از راهبردها بحث متمرکز سازی 

که مورد را لحاظ کرده است.
این مســوول ادامــه داد: اهدا کننــدگان خون 
بزرگترین سرمایه های نظام سالمت هستند و در 
کنار آن بر این باوریم که انتقال خون یک سازمان 
فرهنگی است زیرا به ترویج فرهنگ اهدا، تعمیق 
فرهنگ نوعدوستی، دگر خواهی و سالم زیستن 

در بستر جامعه را مورد توجه قرار داده است.
اســدی افزود: بر این پایه با همکاری هنرمندانی 
به عنوان پل ارتباطی، المان انتقال خون اســتان 
طراحی، ســاخته و در درب پایگاه انتقال خون 
نصب شد که با هدف ترویج فرهنگ اهدا انجام 

شده است.
به گفته وی، مرکز پالســما فرزیس انتقال خون 
زنجان نیز فعالیــت خود را آغاز کرده و هر روز 
نیز بر تعداد اهدا کنندگان افزوده و تالش می شود 
که این کار به دفعات ادامه داشــته باشــد،  زیرا 

سرمایه های ارزشمندی محسوب می شوند.

 مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
خــرم دره گفت: هیچ مدرســه اســتعدادهای 

درخشانی در خرم دره منحل نشده است.
لعیا جعفری در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر 
بایســتگی تنویر افکار عمومی و اطالع رســانی 
درســت به مردم در باره موضوع دبیرستان های 
استعدادهای درخشان، گفت: علی رغم تصمیم 
بر انحالل دبیرســتان دوره دوم اســتعدادهای 
درخشان خرم دره در سال های گذشته، این اتفاق 
در ســال تحصیلی جدید رخ نداده و مدرســه 

همچنان در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: دانش آموزان این مدرســه ها در 
مهرماه امسال و آغاز سال تحصیلی جدید بدون 
هیچ مشــکلی و مطابق روال دوره های قبل سر 
کالس های خــود خواهند بود و این موضوع با 
نظر مساعد و در جهت رفاه حال مردم خرم دره 

در اوایل سال لحاظ شده بود.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان شهرستان 
خرم دره ادامه داد: در باره دبیرســتان های دوره 
اول متوســطه )راهنمایــی( همان طــور که در 
نشست های مختلف برای مسووالن امر توضیح 
داده شده، در اجرای سیاست های کالن آموزشی 

و تربیتــی وزارت آمــوزش و پــرورش مبنی 
بر استانداردســازی آمار مدارس اســتعدادهای 
درخشان از ســال 95 به دلیل کسری جمعیت 
پایه ششــم شهرســتان  آمــاری دانش  آموزان 
خرم دره، کالس تشکیل نشده و دو سال از این 
موضوع سپری و مشــکلی در این زمینه وجود 

نداشته است.
ایــن مســوول تصریح کرد: تــالش در جهت 
ایجــاد آرامش روانــی و اجتماعی در جامعه با 
تصمیم گیری درست و اطالع رسانی مناسب از 
همه دست اندرکاران آموزش و پرورش و دیگر 

نهادهای اجتماعی در خرم دره مورد انتظار است. 
جعفری یادآور شد: انتشار اخبار کذب مبنی بر 
انحالل مدرسه های تیزهوشــان خرم دره با هر 
نوع نیت و هدفی محل اشکال و تعجب است، 
بنابراین آموزش و پرورش اســتان و شهرستان 
در جهت ایجــاد فضای مطلوب آموزشــی و 
تربیتی رو به رشــد برای دانش  آموزان با لحاظ 
اســتانداردهای آمــوزش و پــرورش در حال 
خدمت رسانی به مردم خواهد بود و جای هیچ 
نگرانی برای مردم شــهیدپرور و دانش آموزان 

ساعی خرم دره نخواهد بود.

روزهای پراسترس تیزهوشان خرم دره ای

انحالل مدرسه های استعدادهای درخشان در خرم دره؛ از شایعه تا واقعیت

 درد و رنج تنها بخشــی از زندگی بیماران 
هموفیلی است؛ هر چند این گروه از افراد جامعه 
نیز می توانســتند همانند دیگران به زندگی خود 
ادامه دهند، اما به دالیل مختلفی به این بیمار دچار 
شــده اند، و در این میان نگاه سرد جامعه بیش از 

همه آنان را آزرده خاطر می کند.
بیماران هموفیلی همانند بیماران دیگر با مشکالت 
پرشماری دست به گریبان هستند، آنها می خواهند 
با غلبه بر تمامی دردهای خــود امیدوارانه تر به 
زندگی پر از تالطم خود ادامه دهند، اما نگاههای 
سرد جامعه و از طرفی نبود حمایت های اجتماعی 
مشــکالت آنان را بیش از همه مضاعف تر کرده 

است.
ایــن بیماران برای دریافت فاکتــور مورد نیاز نیز 
مجبورند با گذراندن مسافت هایی دور و دراز و 
در روزهایی مشخص به مرکز درمانی تعیین شده 
خود مراجعه کنند کــه در صورت بی توجهی به 
این امر مهم عواقب پرشــماری به دنبال داشته و 
حتی  وضعیت عمومی شــان  را با معضل جدی 

مواجه می کند.
رضا  25 ساله  از جمله بیماران هموفیلی مراجعه 
کننــده به مرکز آموزشــی و درمانی تخصصی و 
فوق تخصصی آیت اله موسوی زنجان است، او  
در یکی از بخش های مرکز آموزشــی و درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی شــهر زنجان بستری 
بــر تخت در حالی که نگاههای خــود را به دور  
دســت ها معطوف کرده، از مشکالتش گفت: به 
دلیل شــدت بیماری ام ســه روز در هفته فاکتور 
تزریق می کنم، پزشک مربوطه شفارش کرده که 
خللــی در انجام این کار ایجــاد نکنم و از طرفی 

رفت و آمد ها نیز آزار دهنده است.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیماران 
هموفیلی با مشکالت مختلفی مواجهه هستند چرا  
آینــده ای مبهم در برابر آنان قرار دارد، آنگونه که 
باید و شاید از حمایت اطرافیان و جامعه برخوردار 
نیستند و همین مساله دردهای انان را صد چندان 

می کند.
این بیمار هموفیلــی ادامه داد: تزریق های مکرر، 
معلولیت های ناشــی از آن را در بیماران مبتال به 
مراتــب افزایش می دهد، اما جامعه  به این گروه 
از افراد جامعه کمتر بها می دهد، زیرا از بســیاری 

از خدمات فرهنگی و اجتماعی بهره مند نیستند.
وی اظهار داشت: بیماران هموفیلی نیاز به توجه و 
حمایت های جدی مسووالن دارند و می خواهند 
همانند سایر گروههای جامعه به زندگی خود ادامه 
داده و با امیدواری های بیشــتری به برنامه های 

خود جامعه عمل بپوشانند.
مهدی 23 ساله دیگر بیمار هموفیلی  که بی حالی 
و خستگی  تزریق های مکرر فاکتور بر چهره اش 
بیش از نمایان اســت، نیز از خواســته های خود 
گفت: مشــکلی در دریافــت دارو و فاکتورهای 
مورد نیاز ندارم، اما درد بیشــتر نبود شغل مناسب 
و  حمایت های اطرافیان اســت، زیرا نمی توانند  
هماننــد دیگر افراد در جامعه به فعالیت  متعدد و 

متنوع خود ادامه دهند.
وی اظهار داشــت: همین مساله یعنی عدم توجه 
جامعه  به این گروه از بیماران موجب شــده راه 
گوشــه نشینی و عزلت را انتخاب کنند، راهی که 
پایان خوشی نداشــته  به عبارتی زندگی زندگی 

توام با یاس و ناامیدی را برای آنان رقم می زند.
طبق اعالم مدیــر کامل کانــون هموفیلی ایران؛   
هم اکنــون 12 هزار بیمار هموفیلی در سراســر 
کشور شناسایی شده اند که تحت پوشش کانون 
هموفیلی هســتند که  بخشــی از آنها دارای بیمه 
تامین اجتماعی و بخشی هم دارای بیمه سالمت 

ایرانیان و بخشی هم بیمه نیروهای مسلح را دارند.  
مسوول بیماران هموفیلی اســتان زنجان در این 
ارتباط به خبرنگار ایرنــا گفت: این بیماری یک 
اختالل ژنتیکی نادر است که در آن به دلیل نبودِن 

پروتئین های انعقادی، خون لخته نمی شود.  
دکتــر کامبیــز داوری  افزود: میــزان خونریزی 
در بیمــاران مبتال به هموفیلــی در صورت بروز 
جراحت، زخم یا جراحی بســیار بیشــتر از حد 
نرمال اســت و می تواند بیمار را با مشکل جدی 

مواجه کند.
وی یــادآوری کرد: همچنین این عارضه می تواند 
بــدون وجود زخم یا جراحــت به صورت خود 
به خود منجر به خونریزی شــود و در واقع یکی 
از مهمترین اشکال بیماری، خونریزی داخلی در 
نواحی مفاصل به ویژه زانو، آرنج و مچ پا است.  

ایــن فوق تخصص خون اطفال مرکز آموزشــی 
درمان تخصصی و فوق تخصصی آیت اله موسوی 
زنجان ادامه داد: خون حاوی پروتئین هایی است 
که فاکتورهــای انعقادی نامیده می شــوند که به 
خونریزی پایان می دهند، افراد مبتال به هموفیلی، 
فاکتور شــماره ۸ یا 9 را ندارنــد یا میزان فاکتور 
کمتر از حد طبیعی است که میزان شدت بیماری با 
میزان فاکتورهای انعقادی در خون تعیین می شود، 
هرچــه میزان این فاکتورها کمتر باشــد، احتمال 

خونریزی و مشکالت جدی بیشتر است.
وی اظهار داشت: هموفیلی نوع A و B در جامعه 
شیوع بیشتری دارد و این نوع بیماری ها به ترتیب 
در اثر کمبود پروتئین نوع هشت و 9 بروز می کند.

داوری افزود: افــراد طبیعی دارای فعالیت فاکتور 

انعقادی 100 درصد هســتند و در افراد هموفیل 
نوع A شــدید فعالیت فاکتور انعقــادی کمتر از 
یک درصد اســت که در هموفیلی های شدید که 
ســطح فاکتور هشــت آن ها کمتر از یک درصد 
باشد، اغلب خونریزی ها به طور خودبه خود رخ 

می دهد.
وی  اضافه کرد: هموفیلی از طریق مادر به فرزندان 
پســر منتقل می شود و از پدران  ناقل بیماری نیز 
به تمامی دختران منتقل شــده و به فرزندان پسر 

منتقل نمی شود.
مســوول بیماران هوفیلی  استان زنجان ادامه داد: 
اگر یکــی از کروموزوم های جنســی یک مادر 
معیوب باشد وی ناقل هموفیلی بوده و این بیماری 
را به نیمی از فرزندان پسر خود منتقل خواهد کرد.
وی اظهــار داشــت:  هموفیلی بیمــاری مردانه 
محســوب می شود که بر اثر یک جهش یا تغییر، 
در یکی از ژن ها که دســتورالعمل های الزم برای 
ساخت پروتئین های عامل انعقاد را فراهم می کند، 
به وجود می آیــد، این جهش یــا تغییر موجب 
می شــود که فاکتورهای انعقاد، عملکرد درستی 

نداشته باشند یا میزانشان به حد کافی نباشد.
داوری، مهمتریــن عالیم بیمــاری هموفیلی را  
خونریــزی در مفاصل  اعالم کرد و گفت که این 
مساله که بیشــتر  در مفاصل  زانو، آرنج یا مچ پا 
دیده می شود،  می تواند با تورم و درد همراه باشد 
و عــالوه بر آن خونریزی در پوســت )کبودی(، 
ماهیچه یا بافت های نرم که می تواند باعث ایجاد 

خون  مردگی شود.
وی اضافه کــرد: خونریزی از دهان و لثه به طور 

نیز  به طور معمول  این خونریزی در این حالت  
به دلیل  بیماری لثه یا افتادن و کشیدن دندان رخ 
می دهد و قطع خونریزی را بسیار دشوار می کند، 
خونریزی پس از تزریق آمپول یا واکسیناسیون و 

 خون دماغ هــای مکرر ازدیگــر عالئم بیماری 
هموفیلی است.

زنجان ۱۲۰ بیمار هموفیلی دارد
مسوول بیماران هموفیلی استان زنجان نیز با اشاره 
بــه اینکه هم اکنون  120 بیمــار خونریزی ارثی 
دهنده در استان وجود دارد که دو سوم  بیماران را 
مبتالیان هموفیلی تشکیل می دهند که بیشتر موارد 

شناسایی شده نیز موارد شدید هستند.
داوری افــزود: بر این پایه بیمــاران هموفیلی در 
شهرســتان های ایجرود، خدابنده، زنجان و طارم 
بــرای تامین فاکتور انعقادی مــورد نیاز به مراکز 

درمانی ابهر و شهر زنجان مراجعه می کنند.
داوری افزود: بیماران هموفیلی به ویژه خونریزی 
دهنده های شدید با مشــکالت متعددی مواجه 
هســتند به ویژه آنکــه در مواقعــی ناخودآگاه 
دچارخونریزی می شــوند، بالفاصله باید تحت 

درمان های الزم قرار گیرند.
وی  داشــت:  عدم تزریق مکــرر فاکتور مفاصل 
زانو را بتدریج تخریب کرده و در واقع محدویت 
های حرکتی و آرتــروز زودرس را برای بیماران 
به وجود می آورد و در نهایت به معلولیت دچار 

می شوند.
ایــن فوق تخصص خون اطفال مرکز آموزشــی 
درمــان تخصصی و فــوق تخصصــی آیت اله 
موسوی زنجان ادامه داد: بر پایه آمارهای ارایه شده 

در جهان از هر پنج هزار پس متولد شده، یک نفر 
به بیماری هموفیلی مبتال می شود و در این میان 
آگاهی و اطالع رسانی الزم اهمیت بسیاری دارد.

وی اضافه کرد: هم اکنون مشکلی در تامین فاکتور 
مورد مصرفی بیماران هموفیلی استان وجود ندارد 
و موضوع مهم اینکه این گــروه از بیماران برای 
دریافت خدمــات مورد نیاز خود باید مســتمر 
مراجعه کند تا بیماری آنها عوارض کمتری داشته 

باشد.
داوری افزود: تزریق فاکتور برای بیماران هموفیلی 
اهمیــت زیادی دارد و برای تعادل اندام های خود 
باید کار فیزیوتراپی را انجــام دهند و به عبارتی 

دیگر بازتوانی شوند.
وی مشکل اصلی این بیماران را نبود حمایت های 
کافی اجتماعی عنوان کرد و گفت: این بیماران به 
لحاظ اشتغال و ازدواج وضعتی خوبی ندارد؛ چرا 
که برخی از آنها به شغل کارگری می پردازند که 
چنین کاری خطراتــی زیادی از جمله خونریزی 
مکــرر ی  بــه دنبال داشــته باش و بــه مراتب 

هزینه های دولت را افزایش می دهد.
ایــن فوق تخصص خون اطفال مرکز آموزشــی 
درمــان تخصصی و فــوق تخصصــی آیت اله 
موســوی زنجان ادامه داد: بیمــاری هموفیلی از 
طریق زنان منتقل می شود و در این خصوص  باید 
جامعه هدفی  که در طرح پیشگیری قرار می گیرند 

به  درستی مورد شناسایی قرار گیرد.
وی یــادآوری کرد: جامعه هدف، زنانی هســتند 
کــه فرزند مبتال بــه هموفیلی دارنــد وهمچنین 
دختــران مــردان مبتال به هموفیلــی و خواهران 
بیمــاران هموفیلی را شــامل می شــود که  این 
گروهها به عنوان ناقالن قطعی شــناخته می شوند 
 کــه  باید تحت حمایت دولت و تحت پوشــش 
بیمه هــا به طور کامل  تحت درمان های الزم قرار 

بگیرند.
سوم  تا 9 امرداد هفته حمایت از بیماران هموفیلی 

در کشور نامگذاری شده است.

نگاه سـرد جامعـه به بیمـاران همـوفیلی
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زنگان

سه شنبه 8 اَُمرداد ماه  1398 / نمره 361 / سال دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
ت اول پروژه تکمیل سکوی تماشاچیان سلطانیه

نوب

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در نظر دارد عملیات اجرایی ذیل را از طریق مناقصه به 
شرکت های ذیصالح دارای حداقل گواهینامه صالحیت پیمانکاری در پایه 5 یا باالتر در رشته 

ابنیه واگذار نماید. 
بدینوسیله از همه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای توانایی مالی، مدیریتی و اجرایی الزم 

می باشند، دعوت به عمل می آید.

1- مبلغ برآورد 4،916،746،834 ریال و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 245،837،342 ریال می باشد.
2- مدت اعتبار ضمانتنامه بانکی باید حداقل 3 ماه بوده و برای 3 ماه قابل تمدید باشد.

3- زمان انتشار اسناد: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه مورخه 98/05/08 از طریق سامانه تدارکات 
.)Setadiran.ir( الکترونیک دولت

از طریق سامانه  ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخه 98/05/15  4- آخرین مهلت دریافت اسناد: 
.)Setadiran.ir( تدارکات الکترونیک دولت

5- آخرین مهلت و محل تحویل پاکت های مناقصه گران: تا ساعت 10:00صبح روز شنبه مورخه 
98/05/26 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و تحویل فیزیکی پاکت ها به دبیرخانه اداره کل ورزش 
و جوانان به نشانی زنجان، اتوبان 22 بهمن، روبه روی فروشگاه رفاه، مجموعه ورزشی انقالب، ساختمان اداره 

کل ورزش و جوانان استان زنجان.
6- زمان آغاز فرایند بررسی پیشنهادها: راس ساعت 10:30 دقیقه صبح روز شنبه مورخه 98/05/26 

می باشد. 
7- شایان ذکر می باشد پاکت های ب و ج نیز می بایست همراه با پاکت الف عالوه بر ارسال از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت، به صورت فیزیکی نیز حداکثر تا ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخه 

98/05/26 به دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان تحویل گردد.
8- پرداخت هزینه آگهی های نوبت اول و دوم این فراخوان و فراخوان قبلی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.

گروه نظارت رب اماکن ورزشی اداره کل ورزش و جواانن استان زنجان

 فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان گفــت: آموزش های فنــی و حرفه ای، 
روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را در افراد 

ایجاد می کند.
محمدرضا انصاری در گفت وگو با ایســنا، در 
رابطه با روز کارآفرینــی و آموزش های فنی و 
حرفه ای، اظهار کرد: بــا ارایه آموزش های فنی 
و حرفه ای، روحیه خودباوری و اعتماد به نفس 
را در گروه های هدف ایجاد می کنیم تا به عنوان 

کارجو یا کار آفرین وارد بازار کار  شوند.
وی در رابطه بــا مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان زنجان، افزود: 65 آموزش درســی در 
مباحث خدمــات کشــاورزی، صنعت و هنر 
در مراکز فنی و حرفــه ای صورت می گیرد که 

زیرشاخه 5000 هزار حرفه است.
انصاری ادامه داد: استان زنجان دارای 14 مرکز 
ثابــت )دولتی( آموزش فنــی و حرفه ای، 135 
آموزشــگاه آزاد، آموزش های سیار در زندان ها، 
پادگان ها و ســکونت گاه های غیر رســمی در 
بحث های مختلفی که مورد تقاضا است وجود 

دارد.

فرنشــین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 
در ادامه تصریح کــرد: آموزش فنی و حرفه ای 
زنجان در بنگاه هــای اقتصادی نیز فعالیت دارد 

که زمینه ساز کار آفرینی و ارتقای مهارت است.
وی در رابطه با مهارت آموزی و اشتغال، تصریح 
کرد: داشــتن مهار یکی از شرط  های الزم برای 
استخدام است ولی شرط کافی برای حمایت های 

الزم با اولویت جذب نیرو کار ماهر است برای 
بهره وری باال و کارایی بهتر نیروی انسانی است.
این مســوول در رابطه با مشکالت موجود در 
کارآفرینی، اظهار کرد: باید حمایت های الزمی 
از مهارت آمــوزان صــورت بگیــرد و فرهنگ 
مهارت آموزی را در جامعه ارتقا دهد و جامعه را 

به سمت کاهش بی کاری سوق دهد.

فرنشین آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان عنوان کرد:

ایجادروحیهخودباوریباآموزشهایفنیوحرفهای

کشت برنج در طارم 
محــدودیت یا ممنـــوعیت

 هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نیرو کشت 
برنج براساس الگوی کشت وزارت جهادکشاورزی 
صرفا در اســتان های گیالن و مازنــدران را مجاز 
دانســت و محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای 
کشت برنج خارج از اســتان های مذکور در نظر 
گرفت، این مصوبه هیات دولت کشــاورزان این 
منطقه از استان زنجان را که سابقه طوالنی در تولید 
ایــن محصول با کیفیت و راهبردی دارند را نگران 

کرده است.
در کنــار این مصوبــه، هیات دولــت در آبان ۹۷ 
تبصره ای هم به این بند اضافه کرد تا اســتان های 
مشمول و برخوردار از شرایط، به کشت برنج ادامه 

دهند.
بر این پایه هیات وزیران در نشســت ۹ آبان 13۹۷ 
به پیشنهاد وزارت نیرو  کشت برنج براساس الگوی 
کشت وزارت جهادکشاورزی صرفا در استان های 
گیالن و مازندران مجاز دانست و برطبق تبصره این 
مصوبه در خارج از اســتان های گیالن و مازندران، 
خشکه کاری برنج مشروط به آبیاری تحت فشار و 
نصب کنتور توســط متقاضی و یا تحویل حجمی 
و اســتفاده از حداکثــر )۷000( مترمکعب آب در 
هکتار در یک دوره کشــت که به تأیید مشــترک 
جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان برسد، 

مجاز شمرده شده است.
به موجب بند )3( تصویب نامه شــماره 15۸۹6۹/

ت550۹۲ هـ مورخ 1۲ اسفند 13۹6، سیاست های 
وزارت جهادکشاورزی برای واپایی)کنترل( سطح 
زیرکشت بهاره و زمســتانه، اعمال محدودیت یا 
ممنوعیت کشت برنج )خارج از استان های گیالن 
و مازندران( با توجه به محدودیت های منابع آبی 
در حوضه های آبریز/ اســتان اجرا می شــود. این 
مصوبه هیات دولت به منظور مدیریت مصرف آب 
مطرح شــد و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و 
تولیدکنندگان قرار گرفت، چراکه آنان بر این باور 
بودند که این طرح نمی تواند راهکار مناسبی برای 
مدیریت آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت 

کشاورزان را با مشکالت جدی مواجه خواهد کرد؛ 
بعدها مســووالن وزارت جهاد کشــاورزی اعالم 
کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این وزارتخانه 
از کشــت آن جز در ۲ اســتان گیالن و مازندران 

حمایت نخواهد کرد.
طبق اذعان کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان 
ارتفاع منطقه طارم از سطح دریا بیشتر از استان های 
گیالن و مازندران است و به همین  خاطر رطوبت در 
این شهرستان وضعیت مطلوب تری داشته و به نقطه 
اشباع نمی رسد و در نتیجه میزان بیماری های قارچی 
نیز کمتر از مناطق شــمالی  بوده و این امر به میزان 
مرغوبیت محصول برنج می افزاید و موجب می شود 
برنج کاران در مرحله داشت از سموم کمتری استفاده 
کنند و هم چنین رعایت تناوب کشــت و کاهش 
سطح بیماری ها و آفات،   حاصلخیزی خاک و زاویه 
تابش نور از دیگر مواردی است که بر میزان کیفیت 

ارقام کشت شده در طارم می افزاید.
کشت برنج در شهرستان طارم از زمان های دور در 
حاشــیه رودخانه قزل اوزن متداول بوده و بر پایه 
قانون، برنج کاران این منطقه دارای حق آبه مشخص 
هستند و سال ها به وسیله قزل اوزن کشاورزان آب 
مورد نیاز خود را دریافت و به کشت برنج مبادرت 
کرده اند، اما با ممنوعیت کشــت برنج در اســتان 
زنجان و حوزه قزل اوزن، اقتصاد و زندگی 1300 
بهره بردار برنج این شهرستان که در شالیزارهای آبا 
و اجدادی خود به کشــت و کار برنج مشغولند به 

مخاطره افتاده است.
با این وجود بسیاری از کشاورزان طارم و تشکل های 
کشاورزی فعال در شهرستان خواستار اجرای قانون 
توزیع عادالنه آب در حق طارم هستند تا کشاورزان 
این شهرســتان در مواقع بحرانی با مشکل کم آبی 

مواجه نشوند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم نیز پیرامون 
این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: کشت برنج به 
دلیل کمبود شدید آب در ســال های اخیر در کل 
کشور به جز استان های گیالن، مازندران و گلستان 

ممنوع و این موضوع در مورد شهرستان طارم نیز 
ابالغ شده است.

مجتبی اسکندری در مورد محدودیت های اعمالی 
کشــت برنج در طارم افزود: در این راستا مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان اقداماتی از جمله عدم 
تحویل کودهای یارانه دار جهت کشت برنج، عدم 
بیمه برنج، عدم پرداخت تســهیالت مکانیزاسیون 
و همچنین تالش در جهــت معرفی محصوالت 
جایگزین برنج برای اراضی حاشــیه رودخانه قزل 

اوزن انجام داده است.
شهرســتان طارم از لحاظ منابع آبی در کشور 

بی نظیر است
مســوول امور حقوقی و نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی استان زنجان در مورد کمبود آب برای 
کشت برنج در طارم گفت: شهرستان طارم با توجه 
به شرایط جغرافیایی و داشتن ۲۲ رودخانه دایمی 
و رودخانه قزل اوزن، یکی از مناطق با منابع عظیم 
آبی در کشــور محسوب می شود که در نوع خود 

بی نظیر است.
محمدعلی رحمانی هزارود اظهار داشت: شوربختانه 
با این همه منابع عظیم آب در شهرستان، هیچ نوع 
مهار و مدیریتی در این بخش اتفاق نیفتاده و تمام 
آب تولیدی در شهرســتان به همراه آب رودخانه 
قزل اوزن روانه سد منجیل و در پایان استان گیالن 

می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: کشاورزان طارم که از 
عوامل اصلی تولید محصوالت کشاورزی و باغی 
در اســتان زنجان به شــمار می روند، از موضوع 
ممنوعیت کشت برنج بسیار نگران بوده و به نوعی 

آینده معیشتی خود را در خطر می بینند.
رحمانی هزارود افزود: هم اکنون بیشــتر بســتر 
رودخانه قزل اوزن در شهرستان طارم از طرف امور 
منابع آب در قبال دریافت مبالغی به مردم واگذار و 
توســط مردم تصرف شده که خود یکی از عوامل 
اصلی کمبود آب و ایجاد تنش آبی در شهرســتان 

است که نیاز به رسیدگی دارد.

مســوول امور حقوقی و نظام صنفی کشاورزی و 
منابع طبیعی اســتان زنجان از مسووالن استانی و 
شهرستانی خواست تا با توجه به تولید آب فراوان 
در این شهرستان، از حقوق کشاورزان آن و کشت 
برنج که سابقه طوالنی در تاریخ این شهرستان دارد 

حمایت های الزم را انجام دهند.
طرح ممنوعیت کشت برنج نیاز به مصوبه مجلس 

دارد
دبیر انجمن برنــج ایران با بیــان اینکه مجلس با 
تصویب طرح ممنوعیت کشت برنج در استان های 
غیرشــمالی موافقت نکرده است، گفت: این طرح 
بــرای اجرای قانونی نیاز بــه مصوبه مجلس دارد 
و در حال حاضــر هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت 
کشت برنج در 14 استان به جز استان های گیالن و 
مازندران از طرف مجلس شورای اسالمی تصویب 

نشده است.
جمیل علیزاده شــایق اظهار داشت: وزارت جهاد 
کشاورزی ابتدا بحث ممنوعیت کشت برنج را اعالم 
کرد که بعد باتوجه به حاشیه ها و مشکالت پیش 
آمده، بحث ممنوعیت را با محدودیت کشت برنج 

به جز ۲ استان گیالن و مازندران جایگزین کرد.
وی در مورد چگونگی ابالغ این طرح خاطرنشان 
کــرد: ۲ وزارتخانه نیــرو و جهاد کشــاورزی با 
هماهنگی هم این طــرح را به مجلس بردند تا به 
قانون تبدیل شــود که این اتفاق نیفتاد و مجلس با 
آن موافقت نکرد و اکنون این موضوع فقط از طریق 
بخشنامه از طرف این ۲ وزارتخانه با موضوع ارائه 
ندادن خدمات به برنجکاران این مناطق ابالغ شده 

است. شایق گفت: هم اکنون تمامی برنجکاران این 
مناطق تمامی نهاده های مورد نیاز خود را به صورت 
آزاد تهیه می کنند و از هیچ حمایت دولتی بهره مند 

نیستند.
دبیرانجمن برنج کشور اضافه کرد: مسووالن استانی 
تامین آب مورد نیاز را شــرط اصلی کشــت برنج 
عنوان کرده اند و با توجه به بارش های چشمگیر و 
فراوان ابتدای امسال تمامی استان ها به کشت برنج 
مبادرت کرده اند و هم اکنون کشــاورزان هرجا که 
ببینند آب به اندازه کافی وجود دارد برنج می کارند 
و هر جا مشکل آب و کم آبی وجود داشته باشد، از 

کشت این محصول صرفه نظر می کنند.
شــایق با اشاره به افزایش پنج درصدی تولید برنج 
در ســال ۹۸، افزود: با توجه وضعیت آبی مناسب 
در سال ۹۸، محصول برنج در بیشتر استانهای کشور 
کشت شده و پیش بینی می شود ۲ میلیون 300 هزار 
تن برنج ســفید در کشور تولید و روانه بازار شود، 
این در حالی است که با واردات بیش از حد برنج 
در سالهای قبل، در سال ۹۸ هیچ نیازی به واردات 

برنج نخواهیم داشت.
وی همچنین اظهارداشــت: مســووالن در چنین 
شــرایطی باید برنامه ریزی های الزم جهت صرفه 
جویی در مصــرف آب کشــاورزی اعمال کنند، 
بنابراین طرح ممنوعیت کشت برنج در 14 استان از 
پایه، کار اشتباهی است؛ چرا که نمی توان ممنوعیت 

کشت را به کشاورزان تحمیل کرد.
شایق تصریح کرد: اعمال محدودیت کشت گیاهان 
پرآب بــر با توجه به کمبود منابــع آبی در اقصی 

نقاط کشــور یک کار مثبت و قابل قبولی است و 
شوربختانه این بحث نیز در عمل تحقق پیدا نکرده 
چراکه کشت هایی در سطح کشور همچنان رواج 

دارد که آب برتر از برنج هستند.
دبیر انجمن برنج کشــور همچنین بــا بیان اینکه 
نیاز آبی برنج کمتر از مقدار مصرف فعلی اســت، 
گفت: بدون شــک با مدیریت بهینه مصرف آب و 
همین طور اســتفاده از ارقام با نیاز آبی کم می توان 

مصرف آب این گیاه را در کشور تقلیل داد.
این مسوول در ادامه با عنوان اینکه ممنوعیت کشت 
برنج به جز استان های شمالی بدون مطالعه و کار 
کارشناسی بوده است، یادآورشد: امکان کاشت برنج 
در برخی از این مناطق بدون کمترین آسیب و لطمه 
به منابع آبی زیر زمینی وجود دارد ولی شوربختانه 
تمامی استان ها در قالب طرح مزبور به یک چشم 

دیده شده است.
وی در مورد راهکار مناســب برای برون رفت از 
این موضوع اظهار داشــت: هــم اکنون در برخی 
مناطق کشاورزان به دنبال کشت هایی رفته اند که 
آب کمتری مصرف می کند، مثال در خوزســتان 
کشــت این محصول به روش خشکه کاری انجام 
می شــود و قرار است در استان های دیگر هم که 
دچار محدودیت آب هستند، روش خشکه کاری 

ترویج شود.
طارم بــا 4۷ هزار نفر جمعیت )حــدود 5 درصد 
جمعیت و 10 درصد مســاحت استان زنجان( در 
۹0 کیلومتری شــمال شرقی زنجان واقع شده و با 

استانهای قزوین، اردبیل و گیالن همسایه است.
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اذان ظهر
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اذان صبح فردا
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طلوع صبح فردا
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وضعیت آب و هوای زنجان:

14
32

چون آفتاب خزانی ، بی تـو دل من گرفته است
جانا ! کجایی که بی تو ، خورشید روشن گرفته است؟

این آسمان بی تو گویی ، سنگی است بر خانه امروز
سنگی که راه نفس را ، بر چاه بیژن گرفته است

از چشم می گیرم آبـی  تا پای تا سر نسوزم
زین آتش سرکشی که در من به خرمن گرفته است

ترسم نیـایی و آید  ،  خاکستر من به سویت

آه از حریقی که بی تو در سینه دامن گرفته است
از ُکشتنم  دیگر انگار ، پروا  نمی داری  ای یار!

حالی که این دیر و دورت ، خونم به گردن گرفته است
چــون خستگان زمین گیر ، تن بسته دارم به زنجیر
بال پریدن شکسته است ، پای دویدن گرفته است
آه ای سفر کرده ! برگرد ،  ای طاقتم برده ، برگرد

برگرد کاین بی قراری ، آرامش از من گرفته است
امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 حج یعنی آهنگ، مقصد، یعنی حرکت نیز 
هم و همه چیز با کندن از خــود، از زندگی و از 
همه علقه هایت آغاز می شود، صدای ابراهیم را بر 
پشت زمین نمی شــنوی؟ او در خانه اش تو را به 

فریاد می خواند، دعوتش را لبیک گوی.
به گزارش ایسنا، تاریخ همواره دارای جذابیت های 
دیداری و شنیداری اســت که کانون توجه همه 
نسل های بشری بوده است. شاید انسان نخستین 
نیز وقتی پا بر روی کره زمین گذاشــت، با خود 
اندیشید که پشینیان پیش از این چگونه در این دیار 
زیســته اند و ملزم به رعایت چه آداب و رسومی 
بوده اند؟ از همین رو، همواره هر نســلی مشــتاق 
رسوم نسل گذشته خود بوده و در بسیاری موارد 
با وجود پیشرفت در شئون مختلف، همچنان در 
مراســم خود بر میراث نیاکان خویش، متناسب با 

مقتضیات زمان عمل کرده اند.
فرهنگ و آداب و آیین عامیانه هر اقلیمی، نشــان 
از شاخص های هویت فرهنگی، عقاید و تفکرات 
آن منطقه دارد که همواره در گذرگاه، دچار تغییر 
و تحول شده اند. آداب و سنن مردم استان زنجان 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به قدمت 
تاریخی و طی فراز و نشــیب های بسیار در طول 
تاریــخ، دارای آداب و رســوم و فرهنگ ویژه ای 
هستند و با وجود وجوه اشتراک بسیار در مناطق 

مختلف این شهر، افتراق نیز قابل رویت است.
حج در این میان یکی از آیین ها و آداب و آیین های 
مذهبی اســت که از دیرباز مشتاقان بسیاری را به 
ســوی خویش فراخوانده است و در طول تاریخ، 
تغییر و تحوالت بسیاری در شیوه برگزاری آداب 
و آیین های قبل از تشرف، سفر و پس از آن ایجاد 

شده است.
آیین »حاجی تویو« یا همان »عروسی حاجی«

یک کارگزار قدیمی حج با اشاره به اینکه از سال 
53 وارد سیســتم حج و زیارت شده است، اظهار 
می کند: در آن ســال ها هزینه ثبت نام حج 4000 
تومان بود که به صورت دستی در دفاتر خدمات 
زیارتی انجام شــده و در ســازمان اوقاف و امور 

خیریه حج و زیارت مورد تایید قرار می گرفت.

علی روحانی راد ادامــه می دهد: برای رزرو بلیت 
هواپیما به تهران مراجعه کرده و پس از تهیه بلیت ها 
در زمان مقرر برای اعزام به حج در فرودگاه مهرآباد 

حاضر می شدیم.
وی یادآور می شــود: زنجانی ها قبل از تشرف به 
سرزمین وحی، اقوام و دوستان را به منزل خویش 
دعــوت کرده و با دادن چای و شــیرینی به آنان، 
طلب حاللیــت می کردند؛ از طرفــی افرادی که 
متمول بودند عالوه بر چای و شیرینی یک وعده 
شام نیز دوستان و اقوام را مهمان می کردند. مهمانان 
نیز با پاکت های پول در این مهمانی حضور یافته و 
در قالب هدایا این مبالغ را به زایر هدیه می دادند تا 

کمک هزینه سفر شود.
این کارگزار زنجانــی در حج، ادامه می دهد: آش 
پشت پا از ولیمه هایی بود که چند روز بعد از رفتن 
حاجی و با جمع شدن اقوام کنار هم، پخته شده و 
معموال عالوه بر اعضای فامیل بین همسایگان نیز 
توزیع می شد و این آیین قدیمی هنوز هم در شهر 
زنجان رایج است و در همه سفرهای زیارتی نیز 

آش پشت پا پخته و توزیع می شود.
روحانی راد تصریح می کند: در زمان اعزام نیز همه 
اقوام، یک کیلومتــر باالتر از میدان آزادی حضور 
یافته و زایر را بدرقه می کردند؛ البته ناگفته نماند که 

آن مکان در آن سال ها بیابانی بیش نبود.
وی می گوید: برخالف االن که ســاک  حجاج 24 
ســاعت قبل از حرکت باید تحویل دفتر خدمات 
زیارتی شود، در آن سال ها فی المجلس تحویل داده 
و سوار هواپیما می شدند. در هواپیما نیز صندلی ها 
شــماره نداشــت و هرکس هر کجا که دوست 

داشت، می نشست.
این کارگزار حج بیان می کند: از آنجایی  که وسایل 
ارتباط جمعی محدود و امــکان برقراری تماس 
توسط حجاج با خانواده ها ممکن نبود، کارگزاران 
بــا حضور در کابین های تلفن که در مکه و مدینه 
مستقر بود، زمان بازگشت خود را از طریق حج و 

زیارت اعالم می کردند.
روحانی راد خاطرنشــان می کند: پس از بازگشت 
نیز، زنجانی ها یک وعده شــام یا ناهار به اقوام و 

آشــنایان ولیمه می دادند اما اقوامی که از راه دور 
و نزدیــک مهمان خانه حاجی بودند، تا یک هفته 
در آن خانه منتظر می نشســتند تا ساک حاجی باز 
شود و سوغاتی ها را مشاهده کنند. پس از رویت 
سوغاتی ها، مهمان هایی که هفت شبانه روز مهمان 
خانه حاجی بودند، منزل میزبان را ترک می کردند.

یکی دیگر از آیین هایی که در زمان های قدیم برای 
حجاج در شهر زنجان برگزار می شد، آیین »حاجی 
تویو« یا همان »عروسی حاجی« بود که هم زمان با 
شب عید قربان، جشنی بین اقوام و آشنایان برگزار 
شده و در آن با پخت آش و پخش میوه و شیرینی، 
حاجی شــدن زایر را جشن می گرفتند. امروز این 
آییــن با کیفیتی نه چندان بهتــر در بین برخی از 

خانواده های زنجانی برگزار می شود.
ذبح گوسفند توسط خانواده حاجی در صبح روز 
عید قربان که همزمان با فردای حاجی شدن زایر 
در سرزمین وحی بود نیز از دیگر رسوم رایج و در 

حال اجرای خانواده های زنجانی است.
از اتاق های دو کفتره تا هتل های چند ستاره

یکی دیگر از کارگزاران قدیمی حج با اشــاره به 
اینکه قبل از سال 50 کاروان ها آزاد بوده و دولت 
دخالتی در امور حج نداشت، اظهار می کند: دفاتر 
خدمات زیارتی از متقاضیان ثبت نام به عمل آورده 

و برای آنان ویزا اخذ می کردند.
رحیــم محمدپور ادامه می دهد: بعــد از انقالب، 
تغییرات زیادی در روند اعزام حجاج به سرزمین 
وحی اعمال شــد و ثبت نام به صورت متمرکز از 

طریق بانک ملی صورت می گرفت.
این کارگزار قدیمی حج با اشاره به اینکه در سال 
62 هزینه اعزام به ســفر حج 12 هزار تومان بود، 
می گوید: این هزینه در سال بعد به 27 هزار تومان 
افزایش یافت. حجاجی که به صورت مشــترک 
با همســر خود قصد تشرف به سرزمین وحی را 
داشتند، از تخفیف برخوردارشده و 52 هزار تومان 

پرداخت می کردند.
رحیم پور یادآور می شود: در طول سالیان متمادی، 
تغییــرات زیادی در هزینه ها صــورت گرفت و 
حجاجی که قصد تشرف بدون رعایت نوبت اعزام 

را داشتند، با پرداخت 350 هزار تومان می توانستند 
به سرزمین وحی اعزام شوند.

وی با اشــاره به اینکه به دلیل نبود محدودیت در 
آوردن برخــی لوازم خانگی به عنوان ســوغاتی، 
حجاج در آن ســال ها اقالمــی همچون یخچال، 
ماشین لباس شویی و تلویزیون را به عنوان سوغات 
خریداری می کردند، می گوید: در حال حاضر این 

هزینه وجود ندارد.
رحیم پور با اشــاره به اینکــه چاووش خوانی از 
آیین های رایج در اعزام حجاج به سرزمین وحی 
بود، بیان می کند: »آب گوشت« از غذاهای رایج در 
ولیمه حجاج روســتایی و شهری در سطح استان 

بود.
وی اضافه می کند: آیین روضه خوانی نیز از گذشته 
در سطح اســتان رایج بوده و حجاج بدین وسیله 
می توانســتند از دوستان و آشــنایان خود طلب 

حاللیت کنند.
رحیم پور همچنین به روایت پیشکسوتان خود از 
حج اشاره کرده و می گوید: زمانی که در عربستان 
برق نبود، نزدیک به 150 ســال پیش، حجاج در 
باغ ها و نخلستان ها مســتقر می شدند و به جای 
حضور در هتل های چندســتاره، در خانه های دو 
کفتره ساکن می شدند. وجه تسمیه آن هم این بود 
که در قدیم در هر اتاق، طاقچه های کوچکی وجود 
داشــت که در اصطالح به آن ها رف می گفتند و 
کفترها روی این رفچه ها ساکن بودند و به عنوان 
وسیله خنک کننده از آن ها استفاده می شده است. 
وقتی یکی از حجاج خواب بود دیگری با استفاده 
از چوب دستی موجب حرکت کفتر در اتاق شده و 

بدین ترتیب اتاق خنک می شد.
وی خاطرنشــان می کند: در ســال های دور حتی 
وســایل خواب را خودمان یک سال قبل از سفر 
در مکه و مدینه انبار کرده و سال بعد از آن استفاده 
می کردیــم که در کمال نابــاوری با فضله موش 
در بین رختخواب ها مواجه می شــدیم. حتی در 
سرزمین وحی و عرفات آب وجود نداشت و سر 
یک کاسه آب حجاج به بحث و جدل با یکدیگر 

می پرداختند.

خبر

طرح توسعه 
امامزاده اسماعیل شناط

مطالبه چندین ساله مردم ابهر
 فرماندار ابهر گفت: طرح توسعه امامزاده 
اسماعیل شــناط، مطالبه چندین ساله مردم این 

شهرستان است.
به گزارش ایسنا، علی حیدری در نشست بررسی 
پایانی طرح جامع توســعه آستان مقدس حرم 
امام زاده اسماعیل شــناط ابهر، تاکید کرد: طرح 
توسعه این امام زاده در پروسه اداری گرفتار بود 
کــه با پیگیری های صــورت گرفته طرح نهایی 
ساخت شبستان و الحاق شبستان جدید به قدیم 

مورد تایید و تصویب استان قرار گرفت.
وی با بیان اینکه طرح توسعه این امام زاده به تایید 
ارگان های مرتبط رسیده است، اظهار کرد: اجرای 
طرح توســعه گامی موثر در راســتای عمران و 
آبادانی و حل مشکالت این مکان  مقدس است.

حیدری با اشاره به اختالف نظرهای موجود بین 
هیئت امنا، اداره اوقاف و میراث فرهنگی، یادآور 
شد: باید این اختالف نظرها کنار گذاشته شود تا 

بتوانیم شاهد عملیات اجرایی این پروژه باشیم.
فرماندار شهرســتان ابهر با اشاره به اینکه مدت 
زمان طوالنی برای تهیه این طرح ســپری شده 
است، تصریح کرد: اگر طرح متوقف شود مدت 
زمان زیادی برای طراحی جدید نیاز است، پس 
برای حل این مشــکل باید به جای پاک کردن 

صورت مساله، خود مسئله حل شود.

جایزه »کتاب شیخ اشراق« 
در دستان سه نویسنده زنجانی

 عضو هیات  موسس انجمن دوست داران 
تاریخ و فرهنگ زنجان گفت: سه نویسنده موفق 
شدند که تندیس اولین دوره »جایزه کتاب شیخ 

اشراق« را از آن خود کنند.
هادی عباســی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به این که در زمان کنونی، انجمن دوســت داران 
تاریخ و فرهنگ زنجان که یکی از پرتعدادترین 
و فعال ترین ســمن های استان است، اظهار کرد: 
هم زمان با روز بزرگداشــت شیخ شهاب الدین 
 ســهروردی و روز زنجان، آییــن »جایزه کتاب 
شــیخ اشــراق« برگزار و از برگزیدگان تقدیر 

می شود.
وی ادامــه داد: در قالب این آییــن، بیش از ۸0 
جلد از کتاب های منتشــر شده در سال گذشته 
با مضامین تاریخ، فرهنگ و هنر زنجان از جانب 
هیئت داوران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت 
و خوشبختانه سه کتاب موفق شد که تندیس و 

جایزه »کتاب شیخ اشراق« را از آن خود کند.
عباســی با تاکید بر این که اعضای هیات  داوران، 
خبرگانی از دانشگاه زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی 
زنجان، اداره کل میراث فرهنگی، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان زنجان هستند، افزود: در زمینه فلسفه شیخ 
اشراق و سهروردی نیز یکی از تالیفات سال 97، 
شایسته تقدیر شــده و تقدیرنامه هیات  داوران 
نخســتین جایزه »کتاب شیخ اشراق« را دریافت 

خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، این آیین امروز )سه شــنبه ۸ 
امرداد( از ســاعت 1۸ تا 20 در ســالن کتابخانه 

سهروردی زنجان برگزار خواهد شد.

کشف و ضبط سکه های 
اشکانی و عتیقه هنگام معامله 

در رامشیر
 سرپرســت اداره میراث فرهنگی رامشیر 
گفت: بیش از 50 سکه تاریخی، اشیای فرهنگی 
و تاریخی مربوط به دوره های اشکانی و ایلیمایی 

حین معامله کشف و ضبط شد.
به گــزارش ایلنــا، محمدصالح شــیخ علی پور 
)سرپرست اداره میراث فرهنگی رامشیر( با اعالم 
خبر کشــف و ضبط ســکه های اشکانی هنگام 
معامله در رامشــیر، گفت: در روزهای گذشــته 
تعداد زیادی ســکه های تاریخی و اشیا تاریخی 
و فرهنگی از دو فرد که در حال معامله این اشیا 

بودند، کشف و ضبط شد.
او با بیان این که افراد مذکور دســتگیر شــده اند 
افزود: اشیای کشف شــده شامل 4۸ قطعه سکه 
اشــکانی )الیمایی(، یک قطعه ســکه اشکانی 
دراخما، دو قطعه ســکه اسالمی، 9 قطعه سکه 
صدر اســالم، یک قطعه سکه اسالمی متعلق به 
سده 11، دکمه های ســیمین زراندود شده، 22 
مهره عقیق، دستبندهای فلزی، انگشتر مفرغی و 
قطعات فلزی مختلف اســت که توسط دستگاه 
فلزیاب کشــف و از سوی نیروی انتظامی ضبط 

شدند.
شیخ علی پور عنوان کرد: این اشیا، پس از ضبط 
در اختیار کارشناســان میراث فرهنگی قرار داده 
شــد و پس از بررسی تاریخی بودن آن ها محرز 
شــد، پس از انجام روند قضایی، اشیای کشف 
شــده از طریق دادگســتری به اداره کل میراث 

فرهنگی، استان تحویل داده شد.

معاون امور عمرانی استاندار زنجان:
گاوه زنگ به منطقه گردشگری 

تبدیل می شود
 معــاون امور عمرانی اســتاندار زنجان 
گفت: تالش می کنیم تا با ورود شــهرداری به 
این موضوع، گاوازنگ به منطقه توریستی تبدیل 

شود که انتفاعش به مردم برسد.
مهــرداد ســلطانی امــروز در گفــت و گو با 
خبرنگار موج رســا، اظهار داشت: برای توسعه 
و بهره برداری از پروژه های گاوه زنگ در گذشته 
سازمان همیاری شــهرداری های استان زنجان 
تعهداتی را برای افراد به ویژه ساکنان ایجاد کرده 

است.
وی با بیان اینکــه در قالب این تعهدات گاهی 
زمین هایی نیز به اهالــی و برخی افراد واگذار 
شده اســت، افزود: تعیین تکلیف این تعهدات 
شــود برای توســعه از مهمترین برنامه ها در 

گاوازنگ محسوب می شود.
این مسوول خاطرنشان کرد: سازمان همیاری 
بــه نهاد متولــی هم اکنون درصدد اســت تا 
همکاری شــهرداری زنجــان را برای اجرای 
پروژه ها کســب کند و در این زمینه رایزنی 
هایی نیز با شهرداری و شورای اسالمی شهر 

انجام شده است.
معاون امور عمرانی اســتاندار زنجان ادامه  داد: 
تالش مــی کنیم تا با ورود شــهرداری به این 
موضوع، گاوه زنگ به منطقه توریســتی تبدیل 

شود که انتفاعش به مردم برسد.
ســلطانی با بیان اینکه برای توسعه این منطقه 
بایسته است تعهدات ایجاد شده تعیین تکلیف 
شود،افزود: همچنین تخلفات اتفاق افتاده نیز باید 
سریعا رسیدگی شود تا راه توسعه این منطقه باز 
شود که از شــهرداری انتظار داریم نقش خود 
را برای تبدیل این منطقــه به مهمترین منطقه 

گردشگری استان ایفا کند.
وی بیان داشــت: در صورت حل مشــکالت 
موجود، مسیر توسعه این منطقه فراهم می شود.

این مسوول با اشــاره به اینکه همه پروژه های 
تعریف شــده در این منطقه به قوت خود باقی 
است، افزود: باید گیرهای حقوقی این پروژه ها 

برای اجرا حل شود.
معاون امور عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه 
در دوره هیات مدیــره جدید هیچ زمینی ملی 
واگذار نشده اســت، افزود: به صورت قانونی 
تالش می شود تا زمینه توسعه الزم ایجاد شود.

سلطانی با اشاره به اینکه راه اندازی فروشگاه های 
مواد غذایی نیز در راستای سرمایه گذاری است، 
افزود: در صورت استقبال این فروشگاه های تازه 

تاسیس نیز واگذار می شود.

رییس سازمان حج در بازدید از فرودگاه مدینه مطرح کرد:
سختگیری فرودگاه های 

عربستان در برابر تکنولوژی 
همراه زایر

 رییس ســازمان حــج و زیارت گفت: 
مشکل خاصی از فرودگاه های عربستان گزارش 
نشده اســت، اما همچنان در برابر ورود تبلت، 
لپ تــاب، نوت بوک و دوربین همراه مســافر 

سختگیری می شود.
به گزارش ایسنا، علی رضا رشیدیان در جریان 
بازدید از فرودگاه مدینه به همراه نماینده وزیر 
حج عربستان، برخورد ماموران فرودگاه های جده 
و مدینه را نسبت به سال های قبل بهتر دانست 
و گفت: مشکل ویژه ای در این باره وجود ندارد، 
جز آنکه برای ورود تبلت، لپ تاب، نوبت بوک 
و دوربین های فیلمبرداری ســخت گیری هایی 
می شود،   هرچند تا کنون بیشتر آن ها به زایران 

تحویل داده شده است.
وی که روند ورود زایران ایرانی به فرودگاه های 
جده ومدینه را بدون مشــکل و سریع ارزیابی 
کرد، افزود: در سال های اخیر  تعداد پرروازهای 
مسیر جده کاهش یافته و بیشتر عملیات انتقال 
زائران از طریق فرودگاه مدینه انجام می شــود. 
حتــی عملیات بازگشــت بخشــی از زایران 
»مدینه قبل« به این فرودگاه منتقل می شــود. از 
این رو تعداد پروازها از فرودگاه مدینه و حجم 

خدمات دهی در آن بیشتر است.
رشیدیان گفت: تالش می شود آرامش و اطمینان 
خاطر هنــگام ورود زائران برقرار شــود؛ چرا 
که به طور طبیعی زایــران هنگام ورود به یک 

کشورخارجی اندکی دغدغه و استرس دارند.
به گفته رییس سازمان حج و زیارت، از ابتدای 
عملیات اعزام زایران به عربســتان تا کنون، 70 
هزار و 7۸3 نفر در قالب 2۸6 پرواز به عربستان 
منتقل شده اند که حدود ۸0 درصد زایران ایرانی 

را شامل می شود.

خبر

 رییس کار گروه تخصصی گردشــگری 
اتاق فکر توســعه مازندران گفت: در استانی که 
گردشــگری با مرزعه تقابل دارد، زمان و انرژی 
زیادی برای پذیرش و مطالعه در این زمینه وجود 

دارد.
رمضان زاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: 
کارشناسان میراث اســتان باید در زمینه بررسی 
الگوهای گردشگری مزرعه در دنیا آموزش دیده 
تا راندمان تولید باال و گردشــگری مرزعه را در 

سطح کشور رواج دهیم.
وی با بیان اینکه چرا کشورهایی مانند بالروس، 
روســیه، رومانی، انگلیس و آمریکا وارد مقوله 
گردشــگری مزرعه شــدند، تصریح کرد: باید 
سیاست های الگویی کشورهایی که گردشگری 
مزرعــه را تجربه کردند، مطالعه شــود زیرا این 
کشــورها ابتدا مرز بین واژه ها را آموختند و بعد 
آن سیاست گذاری و پایه گذاری کردند. الگوهای 
گردشگری مزرعه یکی از الگوهای موفق در دنیا 

است.
رییس کار گــروه تخصصی گردشــگری اتاق 
فکر توسعه مازندران با بیان اینکه بعد از مطالعه 
گردشــگری مزرعه و داشتن زمین برای اجرایی 
کردن این طرح میراث می تواند بخشی از مجوزها 

را صادر کند، گفت: برای رشد گردشگری مزرعه 
نیاز به چند شاخص مانند بخش آموزش، تقویت 

آگاهی و غذا داریم که باید تامین شود.
رمضان زاده خاطرنشــان کرد: آیا وزارت جهاد 
کشــاورزی کــه اداره کل آن در مازندران وجود 
دارد قانونی دارد که به من اجازه دهد تا مقداری 
از مساحت زمین را زیر ســازه ببرم؟ اگر جهاد 
کشــاورزی راضی شود بنیاد مســکن به خاطر 

اجــرای طرح های هادی که در مســیر ســازه 
مشخص است، اجازه ادامه کار را می دهند؟

وی افزود: اجرای طرح گردشــگری مزرعه کار 
پیچیده ای بوده و نیاز بــه همکاری با نهاد های 
مختلف با محوریت استانداری و اداره کل میراث، 
منابع طبیعی، محیط زیست و بنیاد مسکن دارد تا 
فعالیت های قانونی و اجرایی داخل یک روستا را 
که بــر عهده دارند، با همکاری همدیگر قانونی، 

مصوب و اجرا کنند. رییس کار گروه تخصصی 
گردشــگری اتاق فکر توسعه مازندران گفت: تا 
زمانی که تناقضات قانونی بین بنیاد مسکن اجازه 
ساخت ســازه خارج از بافت روستا را بدهد یا 
جهاد کشــاورزی اجازه ندهد آنقدر از مساحت 
زمین کشاورزی زیر سازه برود )تغییرات کاربری 
اراضی( این چالش ها باعث می شود که اگر کسی 

بخواهد گردشکری مزرعه را اجرا کند، نتواند.
وی ادامه داد: در این صــورت فقط نمونه ای از 
گردشگری مزرعه  را در کنار اقامتگاه بوم گردی 
ارائه می دهد که درست نبوده و گردشگری مزرعه 

خود تعریف جداگانه ای دارد.
مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران گفت: 
آیا این صنعت توانسته جلوی تغییرات کاربری، 
گرفتن سواحل توسط نهادها در بخش خصوصی، 
شبکه های توریستی که دور آن محفوظ شده و یا 

بحث ساخت خانه های دوم را در استان بگیرد؟
رمضان زاده خاطرنشان کرد: درست است اشتغالی 
ایجاد شده و درآمدی وارد استان می شود اما اگر 
به دقت مورد بررسی قرار گیرد متوجه می شویم 
که بخش زیادی از توسعه پایدار زیر پرسش رفته 
است بنابراین نمی توان گفت صنعت گردشگری 

در مازندران یک صنعت موفق است.

تفاوت گردشگری مزرعه در دنیا و ایران

روایت کارگزاران حج زنجان در آینه تاریخ
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