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- رویه 1
سخنگوی دولت:

تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین اتخاذ نشده است

مدیر کل امور بانوان و استانداری زنجان:
سند راهبردی خانواده 
از طرح های بنیادین 

در زنجان است

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:
۱۱۰ واحد مسکونی برای

 مددجویان کمیته امداد زنجان 
ساخته می شود

- رویه 2   - رویه 3  
رییس کل دادگستری استان زنجان:

یک مسوول در اداره کل راهداري قانون خط قرمز دستگاه قضایی است
و حمل ونقل جاده اي استان خبرداد

افزایش 2۰ درصدی
کرایه اتوبوس برون شهری

در زنجان
 ریيس اداره مسافر اداره كل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي اســتان زنجان گفت: هم اكنون كرایه 
اتوبوس برون شــهری در اســتان زنجان 20 درصد 

افزایش یافته است.
حميد سلمانيان در گفت و گو با خبرنگار  موج رسا، 
اظهار داشــت: از دو هفته گذشته كرایه اتوبوس برون 

شهری زنجان 20 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: هم اكنون كرایه اتوبوس های وی آی پی از 

مبدا زنجان به تهران ۳۵0 هزار ریال است.
این مســوول خاطرنشــان كرد: ارایه قيمت 40 هزار 
تومانی از تهران به زنجان تخلف شــركت محسوب 
می شود كه همشهریان می توانند به تعزیزات حکومتی 

شکایت كند.
ریيس اداره مســافر اداره كل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان زنجان بيان داشت: هم اینک نرخ كرایه 
اتوبوس از تهران به زنجان 400 هزار ریال اســت كه 

بایسته است یکسان سازی الزم انجام شود.
سلمانيان افزود: شركت تهرانی گران فروشی كرده و به 

قانون تمکين نمی كند.
وی گفت: مســافران حمل و نقل عمومی بين شهری 
در استان زنجان در صورت مشاهده هر تخلفی مورد 
را با شــماره ۳۳۷۷۸0۵0 و با پيش شماره 024 برای 
رسيدگی به موضوع مطرح كنند.  گفتنی است؛ استان 
زنجان با 40 شــركت فعال حمل و نقل مسافر دارای 
۱۵۷ دستگاه اتوبوس مسافربری است كه از این تعداد 
۵۵ دســتگاه وی آی پی اســت. عالوه بــر این 400 
دستگاه سواری بين جاده ای نيز در استان مسافران را 

جابه جا می كنند.

خبـر

رایحه نخستین جشنواره گالب در خرم دره  پیچید

 وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید 
كه تمامی خودروسازان مکلف هستند به تعهدات 
خود در مقابل خریداران جامه عمل بپوشــانند 
ضمن اینکه هيچ مالحظــه و محدودیتی برای 
تحقيق و تفحص از خودروســازان در صورت 

لزوم ندارم.
به گزارش پایگاه خبری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضا رحمانی در نشســت با اعضای 
كميسيون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
گفت: خودروسازان برنامه های مفصلی در حوزه 
خــودرو در بخش های توليد، تأمين نقدینگی و 
مواد اوليه دارند كه این برنامه ها در دســتور كار 

آنها قرار دارد.
او بــا بيان اینکــه پس از عيد شــرایط جدیدی 
برای خودروســازها به وجود آمد، تصریح كرد: 
خودروسازان در تأمين قطعات وارداتی مورد نياز 
خودروهای خود دچار مشــکل شدند كه برای 
تأمين این قطعات راهکارهایی داریم و البته برای 
تأمين نقدینگی های مورد نياز نيز مشکالتی داریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره تحقيق و 
تفحص از خودروسازها نيز بيان كرد: اطالعاتی 
از قبيل ليســت اعضای هيأت مدیره شركت ها 
و ميــزان دریافتی های آن ها در طول ســال های 
قبل، ارائه می شود و در حوزه تحقيق و تفحص 
هيچ مالحظه و محدودیتی نداریم و البته بنده با 

واگذاری خودروسازان موافق هستم.
رحمانی با اشــاره به برنامه های انجام شده برای 

كنترل بازار در این شــرایط، گفت: ۸0 درصد از 
توليد خودروسازها برای تحویل به مشتریان بر 
پایه قيمت زمانی كه ثبت نام كرده اند، اختصاص 

یافته است.
او با اشاره به اینکه خودروسازان از هر راهی كه 
می توانند باید به تعهــدات خود عمل كنند ولو 
در برخی موارد ضرر هم بکنند، تصریح كرد: اما 
در برخی انواع خودرو امکان توليد وجود ندارد 
كه در این شــرایط باید با راهکارهایی همچون 
جایگزینی یا برگرداندن مبلغ پرداختی با مشتریان 

به توافق برسند.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت همچنين پس از 
نشســت با اعضای كميســيون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، اظهار كرد: هيچ مماشاتی 
برای حمایت از حقوق مردم نداریم و در همين 
راســتا تمامی خودروسازان مکلف هستند كه به 
تعهــدات خود در مقابل خریــداران جامه عمل 
بپوشــانند. ســازمان حمایت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان وظيفه دارد كه این موضوعات را به 
طــور جدی پيگيری كند و هر جا كوتاهی انجام 

شد، اعالم كند.
رحمانی تأمين كاالهای اساســی و ارز مربوط 
به این كاالها را عمدتا بــر عهده وزارت جهاد 
كشــاورزی و در حيطه آن وزارتخانه دانست و 
گفت: البته در قالب ستاد تنظيم بازار هماهنگی 
كاملــی با وزارت جهــاد كشــاورزی داریم و 
نشست های هفتگی در این راستا برگزار می شود 

و تاكنــون وزارت جهــاد كشــاورزی اینگونه 
اختيارات خود را به جایی واگذار نکرده است.

وی با اعالم اینکــه از نظر تأمين و ورود كاالها 
مشکلی نداریم، بيان كرد: بر پایه آخرین گزارش 
وزارت جهاد كشاورزی، ورود كاالهای اساسی 
در دو مــاه و نيم اول امســال نســبت به مدت 
مشابه پارسال، افزایشی بود كه این نشان می دهد 
توانستيم كاالهای مورد نياز خود را برای كنترل 

بازار تأمين كنيم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره نشســت 
با اعضای كميسيون صنایع و معادن مجلس نيز 
گفت: در این نشست روی تعميق ساخت داخل، 
خودكفایی، داخلی سازی قطعات و محدود كردن 
واردات قطعاتــی كه در داخل توليد می شــود، 
بحث و تبادل نظر شد و حوزه صادرات و معادن 

را نيز مورد بررسی قرار دادیم.

 نخستين نشســت خبری علی ربيعی به 
عنوان سخنگوی دولت برگزار شد.

به گزارش ایسنا، علی ربيعی در نخستين نشست 
خبری خود به عنوان سخنگوی دولت، در پاسخ به 
پرسشی درباره احتمال برخی تغييرات در دولت و 
كنار رفتن زنگنه بيان كرد: هيچ تغييری در دستور 
كار دولت نيست. زنگنه هميشه فعال بوده است و 
از وزرای كليدی دولت است. هميشه نام زنگنه در 
استيضاح مطرح بوده است اما اميدوارم زنگنه نقش 
خــود در دولت را ادامه دهد. نقش زنگنه در این 

دوره مهم است. نمایندگان هم باید كمک كنند.
وی با بيان اینکه در قالب طرح ملی مسکن 400 
هزار مسکن آماده می كنيم، افزود: ۵00 هزار واحد 

مسکن مهر تکميل و تحویل داده می شود، مسکن 
حمایتی و كارگری دنبال می شــود. تسهيالت تا 
ســقف ۸0 درصد نيز می تواند به عرضه مسکن 

كمک كند.
ربيعی همچنين تصریح كرد: هيچ تصميمی برای 
تغيير قيمت بنزین گرفته نشــده است، اما كارت 
سوخت می تواند موجب تسهيل برای برنامه ریزی 

در مصرف شود.
وی درباره تفکيک وزارت صمت و ایجاد معاونت 
بازرگانی نيز گفت: منتظر تصميم قطعی مجلس 
هســتيم. نظام قيمت و توزیع به نظارت بيشتری 
نيــاز دارد. در دوران تحریم نياز داریم از زندگی 
دهک های پایين مراقبت كنيم و از ســفره مردم 

مراقبت كنيم. دولت درخواســت دارد كه وزارت 
بازرگانی تشکيل شود.

ربيعی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در 
نشست هيات دولت، ریيس جمهور از زنگنه انتقاد 
شدید كرده اند؟ گفت: تا جایی كه در دولت بودم 
این مطلب را ندیده ام و چيزی هم نشنيده ام. ریيس 

جمهور به زنگنه باور دارد.
ســخنگوی دولت همچنين در رابطه با پرداخت 
معوقات و پاداش فرهنگيان، گفت: دو هزار ميليارد 
تومان برای طرح رتبه بندی پيش بينی شده است. 
و قطعا اجرا می شود. برنامه پرداخت معوقات در 
دستور كار قرار دارد. زمان دقيق را می پرسم ولی از 

شش ماه دوم طرح رتبه بندی اجرا می شود.

وزیر صنعت خطاب به نمایندگان مجلس:

از خودروسازان تحقیق و تفحص کنید
 آنها مکلف به انجام تعهدات خود هستند

سخنگوی دولت:

تصمیمی برای تغییر قیمت بنزین گرفته نشده است
هیچ تغییری در دستور کار دولت نیست

رویه 2  

 شــهردار زنجان بر تعييــن تکليف 
ساختمان های نيمه كاره در شهر زنجان تأكيد 
كرد و گفت: وجود سوله ها و ساختمان های 
نيمه كاره باعث شده گردشگران ذهنيت خوبی 

از شهر زنجان نداشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسيح اله معصومی 
گفت: یکی از مســایل و مشکالت مهم شهر 
زنجان وجود ساختمان های نيمه كاره است كه 
نما و فضای شهر را بسيار زشت نشان می دهد.
وی بر تعيين تکليف ساختمان های نيمه كاره 
در شــهر زنجان تاكيد كــرد و گفت: وجود 
سوله ها و ساختمان های نيمه كاره باعث شده 
گردشــگران ذهنيت خوبی از شــهر زنجان 

نداشته باشند. شهردار زنجان افزود: شهرداری 
در اتمام طرح های نيمه كاره همکاری كرده و 
با توجه به سرمایه گذاری در این كار شریک 

خواهد بود.
معصومی تاكيد كرد: ساختمان های نيمه كاره 
در شهر زنجان مدیریت شود و پس از تکميل 
این ســاختمان ها به صــورت عام المنفعه در 

اختيار مدیریت شهری قرار گيرد.
شــهردار زنجــان از وجــود ایســتگاه ۱2 
آتش نشــانی در زنجان خبر داد و افزود: باید 
تعداد آتش نشان ها در زنجان افزایش یابد و 
باید سوله جنب فرمانداری شهر زنجان تعيين 

تکليف شود.

شهردار زنجان:

ساختمان های نیمه کاره
 تعیین تکلیف می شوند

یک کارشناس حقوقی عنوان کرد:

کودکان؛ قربانی همزیستی 
سفید جوانان

رویه 2  

شرکت عایق های الکتریکی پارس در نظر دارد تامین سرویس رفت و برگشت پرسنل خود 
را از طریق مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای به مدت یک سال به پیمانکار دارای شرایط 

واگذار نماید:
- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی به مدت 7 روز کاری

- ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ 100.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره 
919391 جاری همراه بانک رفاه شعبه ایران ترانسفو و یا ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی

 - محل دریافت اســناد مناقصه: زنجان، شــهرک صنعتی اشراق )شــماره یک(، خیابان روزبه 11، 
شرکت عایق های الکتریکی پارس، واحد بازرگانی- خانم سهرابی - شماره تلفن: 024-32221898

- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
- مناقصه گزار در رد همه یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

شرکت عایق اهی الکتریکی پارس )سهامی عام(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره ۱2-98-۱8

تامین سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
شرکت عایق های اکتریکی پارس 

)سهامی عام(

اداره آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان در نظر دارد تعداد محدودی از مدارس شهری 
خود را جهت عقد قرارداد اجاره در شــیفت بعد از ظهر در اختیار مراکز پیش دبستانی قرار 
دهد. بنابراین افراد متقاضی از تاریخ 98/3/27 تا 98/4/6 مهلت دارند جهت اطالع از شرایط 
شــرکت در مزایده به اداره آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان )واحد امور حقوقی( مراجعه 
فرمایند. در ضمن شــماره تلفن 33447684 - 024 )امور حقوقی( آماده پاســخگویی به 

سواالت احتمالی خواهد بود.

رس هب مراکز شیپ دبستانی آگهی مزایده واگذ اری شیفت مخالف مدا

اداره آموزش و رپورش انحیه یک زنجان

رویه 4  
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
تصفیه خانه فاضالب 
شهر زرین آباد امسال 
به بهره برداری می رسد

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: تصفیه خانه فاضالب شــهر زرین 
آباد ، مرکز شهرستان ایجرود امسال به بهره برداری 

می رسد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار اشت: تصفیه خانه 
فاضالب شــهر زرین آباد برای افتتاح به بیش از 
30 میلیارد ریال اعتبار هزینه دارد که در صورت 
تامین این میزان اعتبار پروژه تصفیه خانه در سال 

98 به بهره برداری خواهد رسید.
وی افــزود: تصفیه خانه فاضالب شــهر زرین 
آباد تا کنون 76 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
و جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر را تحت پوشــش 

خدمات خود قرار خواهد داد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: این 
پروژه با هدف جلوگیری از منابع آب زیر زمینی 
ناشــی از دفع فاضالب به صورت چاه جذبی و 
پیشگیری از مشکالت زیست محیطی ناشی از 
هدایت فاضالب در مســیرهای اصلی و فرعی 

عمومی شهر اجرا شده است.
جزء قاسمی تصریح کرد: استفاده از پساب تصفیه 
شده در این تصفیه خانه به عنوان منبع پایدار آب 
برای صنایع و کشاورزی در شهرستان ایجرود با 
حجم 370 هزار متر مکعب در ســال از اهداف 
دیگر شرکت آب و فاضالب استان زنجان است.

وی گفت: تصفیه خانه فاضالب شهر زرین آباد 
با ظرفیت 1000 متر مکعب در شــبانه روز و با 
فرآیند لجن فعال و هوادهی ممتد ســاخته شده 

است.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: 
طول خط انتقال تصفیه خانه فاضالب شهر زرین 
آباد بیش از یک و نیم کیلومتر بوده و طول شبکه 

جمع آوری آن نیز بیش از 16 کیلومتر می باشد.
این مسوول خاطر نشان کرد: برای احداث تصفیه 
خانه فاضالب در شــهر زرین آباد تا کنون بیش 
از 40 میلیارد ریال و برای اجرای خطوط انتقال 
شبکه و جمع آوری فاضالب نیز مبلغ  67 میلیارد 

ریال هزینه شده است.
وی افزود: در دولت تدبیر و امید 5 تصفیه خانه 
آب و فاضالب در شهرهای استان زنجان احداث 

شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان خبر داد:
کاهش یک درصدی 

عمل سزارین در بیمارستان های 
تامین اجتماعی زنجان

 مدیــر درمــان تامین اجتماعی اســتان 
زنجان گفت: آمار عمل سزارین های ثبت شده 
بیمارســتان های تامین اجتماعی این استان سال 
گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ما قبل آن، 

1.4 دهم درصد کاهش نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین 
اجتماعی استان زنجان، دکتر علی محمدی افزود: 
برای کاهش عمل های سزارین در بیمارستانهای 
تامیــن اجتماعی حتی به میــزان یک درصد به 
برنامه ریزی منسجم، و هدفمند نیاز دارد که این 

مهم در بازه زمانی یکساله نتیجه می دهد.
وی اظهار داشت: در ســال گذشته پنج هزار و 
۲۲0 نوزاد در بیمارستان های تامین اجتماعی امام 
حســین )ع( و امید ابهر به ثبت رسید که از این 
تعداد بیش از ســه هــزار و 5۲0 نوزاد به روش 
طبیعی حــدود یکهزار و 700 نوزاد نیز به روش 

عمل سزارین چشم به جهان گشودند.
این مسوول ادامه داد در مدت یاد شده 87 درصد 
زایمان های طبیعی در بیمارستانهای تحت پوشش 
با حضور بستگان بیمار انجام گرفته و این موضوع 
از ابعاد مختلف اثر گذاری بهتری را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: یکــی از اهداف و برنامه های 
مهم بیمارســتان های تامیــن اجتماعی ترویج 
زایمان به روش طبیعی اســت که خوشبختانه 
بیمارســتان امام حســین )ع( با اتخاذ تدابیر و 
برنامه ریزی منسجم، توانست درخشش خوبی 
در بحث زایمانهای بی درد و زایمان در آب را 

داشته باشد.
محمدی افزود: بر این مبنا، در اردیبهشت امسال 
این بیمارستان به عنوان یک بیمارستان موفق در 
سطح کشور در ترویج زایمان طبیعی معرفی شد 

و از معاون وزیر بهداشت نیز لوح دریافت کرد.
مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان ادامه 
داد: آموزش مادران قبل از بارداری اهمیت بسیار 
زیادی دارد؛ زیرا بیش از 34 درصد از زایمان های 
به ثبت رســیده مادرانی بودن که در کالس های 

آموزشی شرکت کرده بودند.
به گفته این مسوول، باالترین آمار و عملکرد در 
بخش زنان و زایمان متعلق به بیمارســتان های 
تامین اجتماعی این استان بوده و تالش می شود 

این مهم، امسال مورد توجه قرار گیرد.
هم اکنون ۲ بیمارستان، یک پلی کلینیک و چهار 
درمانگاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در 
شهرهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده فعالیت 

می کنند.
۲30 پزشک عمومی، متخصص و دندانپزشک، 
135 مرکــز پاراکلینیــک شــامل رادیولوژی، 
آزمایشگاه، 35 درمانگاه خصوصی و دولتی و 1۲ 
بیمارستان در استان زنجان طرف قرار داد تأمین 

اجتماعی هستند.

خبـر

مدیر کل امور بانوان و استانداری زنجان:
سند راهبردی خانواده 
از طرح های بنیادین 

در زنجان است
 مدیرکل امور بانوان و استانداری زنجان 
گفت: سند راهبردی وضعیت زنان و خانواده به 
عنوان یکی پروژه های بنیادین و مهم این قشر در 
استان اســت که در تدوین آن از همه گروه های 
کانونی شــامل متخصصان دانشــگاهی، فعاالن 
نهادهای مردمی، مشــاوران امور زنان و خانواده 
فرمانداری و مســووالن امور زنــان و خانواده 

سازمان ها مشارکت کرده اند.
ماهــرخ بلوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با 
اشــاره به بر نامه های در نظر گرفته در سال 98 
افزود: در این ســند تالش شده تا با الهام گیری 
از اسناد باال دســتی و بهره گیری از ارزش های 
بنیادین، سه گام برای اجرای سند پیش بینی شده 
که گام نخست تدوین سند و نقشه راه، گام دوم 
زمینه سازی برای اجرای سند و گام آخر اجرای 

برنامه ها و طرح های سند است.
وی اظهار داشــت: در سال گذشته تالش شد از 
تمامی ظرفیت های و امکانات موجود برای انجام 
درست مأموریت های امور زنان از طریق تعامل 
با اقشار زنان استان، توجه به اوقات فراغت زنان 
و دختران، توجه به زنان روســتایی و عشایری 
بهره گیری شود که این مهم بسیار نتیجه بخش 
بوده اســت. این مســوول ادامه داد: این دفتر در 
زمینه فعالیت های دفتر امور بانوان در حوزه های 
اقتصــادی نیز فعالیت هایی داشــته به طوری که 
کار اقتصادی، کار آفرینی و توسعه، وظیفه ذاتی 
این دفتر نیســت، بلکه هماهنگی های الزم برای 
تقویت جایگاه زنان در فعالیت های اقتصادی و 
کار آفرینی انجام می گیرد و از آنجایی که ارتقای 
توانمنــدی اجتماعی رونای زنان موضوع مهمی 
اســت، نمی توان از آن غفلت کرد و بخشــی از 
توانمند سازی زنان از طریق برنامه ریزی اقتصاد 

محقق می شود.
وی اضافه کرد: جمــع آوری اطالعات دقیق از 
بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی استان، یکی 
از اقدامات انجام شده در دستور کار دارد که این 
اطالعات به تحلیل جامــع از وضعیت موجود 
بانوان شغل در پست های مدیریتی، رصد تغییرات 
و اقدامات دستگاه ها و مراکز علمی در استفاده از 

این ظرفیت کمک خواهد کرد.
مدیرکل امور بانوان و استانداری زنجان ادامه داد: 
در طول امســال 30 برنامه عملیاتی در 6 محور 
شامل تحکیم بنیان خانواده مبتنی بر سبک زندگی 
ایرانی اســالمی، هماهنگ سازی امور مربوط به 
حقوق کودک، توســعه مشــارکت های مدنی و 
اجتماعی، مرتبط با زنان و نهاد خانواده پیش بینی 

و در دست اقدام است.
وی خاطر نشان کرد: تالش در افزایش سهم زنان 
در اقتصاد خانواده، تامین حقوق مادی و معنوی زنان 
در فضای خانواده، اصالح مناسبات اعضای خانواده، 
و تقویت کرامت زنان در خاواده در ارتقای و بهبود 

جایگاه زنان امری بسیار مهم تلقی می شود.

رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي استان زنجان:
دستگیري 3 دزد حرفه اي 

در زنجان
 رییس پلیــس آگاهي فرماندهي انتظامي 
استان زنجان با اشاره به دستگیری دزدان حرفه ای 
زنجان گفت: اعضای سه نفره باند دزدان حرفه ای 

در زنجان در دام پلیس گرفتار شدند.
جعفر رحمتــي در گفت وگو با موج رســا، از 
شناســایي ودســتگیري 3 دزد حرفه اي منزل، 
خودرو و تجهیزات مخابراتي با 3 فقره دزدی در 
زنجان خبر داد اظهار کــرد: در پي وقوع دزدی 
در شــهر زنجان  تیمي از ماموران پلیس آگاهي 
شناسایي و دستگیري دزدها را در دستور کار خود 
قرار دادند. رحمتي بیان کرد: مأموران با بررســي 
صحنه هــاي دزدی و جمع آوري ســرنخ هاي 
موجود به 3 دزد ســابقه دار مظنــون و پس از 
تحقیقات گسترده پلیســي با اطمینان از دست 
داشتن این افراد در دزدی ها، آن ها را با هماهنگي 

مقام قضایي دستگیر کردند.
وي ابراز کــرد: در بازجویي هاي به عمل آمده 
متهمان با ادله پلیســي، به 3 فقره دزدی منزل ، 
خــودرو و تجهیزات مخابراتی اعتراف و پس از 

تشکیل پرونده به مقام قضائي معرفي شدند.
رییس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي اســتان 
زنجان از همشهریان خواست توصیه هاي پلیس 
را برای پیشگیري از وقوع دزدی ها جدي گرفته 
و هرگونه موارد مشــکوک را بالفاصله از طریق 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامي اســتان 
همچنین از توقیف یکدستگاه کامیون تانکردار و 
کشف 6 هزارو500 لیتر سوخت قاچاق خبرداد 
و گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کاال وارز پلیس 
آگاهی ، حین کنترل خودروهای عبوری در اتوبان 
زنجان- تهران به یک دســتگاه کامیون تانکردار 
حامل سوخت قاچاق مشکوک و جهت بررسی 

بیشتر متوقف کردند.
وي افزود: در بازرسي از این کامیون مقدار 6 هزار 
و 500 لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید 

کشف شد.
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان در 
ادامه بیان داشــت: در این رابطه خودرو توقیف 
و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.

خبـر رییس کل دادگستری استان زنجان:

قانون، خط قرمز دستگاه قضایی است
 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
دفاع مقتدرانه از حقوق عامه و مبارزه با فســاد 

باید مورد توجه دادستان ها قرار گیرد.
بــه گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان 
اســمعیل صادقی نیارکی  زنجان، حجت االسالم 
در آییــن تکریم و معارفه رییس دادگســتری و 
دادستان شهرستان ســلطانیه با بیان اینکه مطابق 
قانون اساسی دستگاه قضایی یکی از ارکان مهم 
در جمهوری اسالمی است که در فصل 11 این 
قانون قوه قضاییه را مســاوی با دفاع مقتدرانه و 
شجاعانه از عدالت بیان کرده که این امر نشان از 

جایگاه باالی دستگاه قضایی و قضاوت است.
وی بــا اعالم ایــن نکته که اجــرای عدالت و 
احقاق حق رســالتی خطیر، ســخت و اثرگذار 
اســت، افزود: قبول مسوولیت در چنین مسیری 
ایثارگری اســت و این توفیق الهی را ما بایستی 

مغتنم بشماریم و با همه وجود و توان از قدرت 
مســوولیت خود برای خدمت به مردم و بســط 

عدالت استفاده کنیم.
رییس شــورای قضایی استان زنجان خاطرنشان 
کــرد: یکی از ویژگی های دادســتان ها به عنوان 
مدعی العمــوم شــجاعت و جســارت باال در 
تصمیم گیری ها است که انتخاب ما نیز بر اساس 
توانمندی های افراد و داشتن این شاخصه ها بوده 
و امیدواریم این تغییر در مســوولیت ها در نوع 

ارایه خدمات به مردم ملموس و دیده شود.
این مقــام عالی قضایی با اشــاره به نقش موثر 
مــردم در عرصه هــا مختلف بعــد از پیروزی 
انقالب اسالمی تصریح کرد: در هر حکومت و 
عرصه ای که مردم حضور فعال داشتند توفیقاتی 
به دســت آمده که نمونه عینی آن نقش مردم در 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی به رهبری 

امام راحل بوده و ما باید به ســوی مردم و برای 
حل مشکالتشــان قدم برداریم کــه از مراکز و 
مکان هایی که مردم از قشرهای مختلف حضور 

دارند مساجد و مصلی های نمازجمعه است.
صادقی نیارکــی با تاکید بر این موضوع که قانون 
خط قرمــز دســتگاه قضایی اســت و معیار و 
شاخص همه روسا و دادســتان های حوزه های 
قضایی باید قانون باشد اگر این مهم محقق شد 
مردم تصمیمات مــا را خواهند پذیرفت و دفاع 
مقتدرانه از حقوق عامه و مبارزه با فساد بایستی 

مورد توجه دادستان ها قرار گیرد.
گفتنی اســت، در پایان این آیین از رضا صالحی 
و یوســف عرب لو رییس دادگستری و دادستان 
سابق تقدیر و علی مقدم و مجید عبدی به عنوان 
رییس جدید دادگســتری و دادستان شهرستان 

سلطانیه معرفی شدند.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان 
گفت: باید مهارت های زندگی در دانش آموزان 

ابتدایی تقویت شود.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رفیعی، در آیین افتتاحیه 
طرح ســنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه، 
عنوان کرد: آموزش و پرورش اســتثنایی دارای 
ذی نفعان ویژه اســت، به همیــن دلیل این نهاد 
با توجه به مخاطبان خــود ماموریت پیچیده و 

پرحاشیه ای دارد.
ایــن مســوول با قدردانــی از زحمات ســایر 
دستگاه ها در اجرای طرح ســنجش نوآموزان، 
ادامه داد: اســتعداد بســیاری از دانش آموزان به 
دلیل درست جانمایی نشدن به هدر می رود. کار 
در دوره استثنایی سخت، مشکل و حساس است 
و این قشر از دانش آموزان دارای حساسیت های 

ویژه ای هستند.
وی با اشــاره به اینکه تعریف درست از عدالت 
در اسالم به معنای تســاوی نیست، افزود: باید 

هر چیزی بــا توجه به 
اســتعداد، ظرفیــت و 
تفاوت هــای فردی در 
جای خــود قرار گیرد. 
آمــوزش و پرورش در 
حال حرکت به ســوی 
و  نشاط محور  رویکرد 

اجتماع محور است.
کرد:  تصریــح  رفیعی 
وجــود  ضرورتــی 
دوره  در  کــه  نــدارد 
دانش آموزان  ابتدایــی 
دانش محور باشند، بلکه 
باید مهارت های زندگی 

آن ها تقویت شود.
در ادامه این نشســت، 

رییس آمــوزش اســتثنایی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان، اظهار کرد: طرح سنجش 

نوآمــوزان بدو ورود به 
مدرســه از سال 137۲ 
آماده  دانش آموزان  برای 
انجام  تحصیل  به  ورود 
شده و امسال نیز هشت 
پایــگاه برای ســنجش 
نظر گرفته  نوآموزان در 

شده است.
فاطمه باغبانی ادامه داد: 
از مجموع هشت پایگاه 
در  دایر شده  ســنجش 
پایگاه  دو  زنجان  استان 
ثابت، سه پایگاه سیار و 
سه پایگاه ثابت و سیار 
نیــز در این ایام فعالیت 

خواهد داشت.
وی افزود: با آغاز فعالیت پایگاه های سیار 730 
روستای استان زنجان زیر پوشش طرح سنجش 

قرار خواهد گرفت و به ازای هر نوآموز 30 هزار 
تومان برای ســنجش نوآموزان دریافت می شود 
که با توجه به وضعیت خانواده ها تخفیفاتی نیز 

در نظر گرفته خواهد شد.
رییــس آمــوزش اســتثنایی اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان زنجان با اشــاره بــه اینکه 
ثبت نام اولیه نوآمــوزان و نوبت دهی به صورت 
الکترونیکی توسط مدیران مدارس انجام خواهد 
شــد، تصریح کرد: پس از اعــالم نتایج نهایی 
ثبت نــام قطعی دانش آمــوزان در مدارس انجام 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود 18 هزار و 
500 نوآموز در سال جاری برای ورود به مدرسه 
سنجش شوند، به همین دلیل از اولیا درخواست 
می  شــود طبق زمان بندی صــورت گرفته برای 
آن ها در مراکز سنجش حضور یابند تا اقدامات 
 مورد نیاز بر اســاس برنامه ریــزی برای نوآموز

انجام شود.

یک کارشناس حقوقی عنوان کرد:

کودکان؛ قربانی همزیستی سفید جوانان
 یک کارشــناس حقوقی با اشاره به اینکه 
کودکان، قربانیان اصلی ازدواج ســفید هســتند، 
تاکید کرد: اگر زوجه نسبت به اثبات نسبت پدر و 
فرزندی کودک خویش اقدام نکند، بی شک جاهل 
بــوده و نمی داند که با جهــل و نا آگاهی که دارد 
چه خیانتی را نسبت به فرزند احتمالی خویش روا 

می دارد.
سیدمقتدا شــفیعی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به این که ازدواج ســفید پدید ه ای غیرشــرعی و 
غیرقانونی است، اظهار کرد: ازدواج به دو صورت 
صیغه دایم یا موقت جاری می شــود. وقتی سند 
عادی و رســمی بین دو طرف جنس مخالف که 
در اصطالح آن ها را زوجین خطاب می کنیم امضا 
نشــده باشد، این همزیســتی کامال غیرشرعی و 
غیرقانونی اســت و از لحاظ قانونی زوج و زوجه 

هیچ مسوولیتی نسبت به یکدیگر ندارند.
این سردفتردار با اشاره به مجازات قانونی ازدواج 
ســفید که عمل مجرمانه اســت، گفت: در فصل 
هجدهم از قانون مجازات اسالمی )کتاب تعزیرات 
مصوب سال 1375( در مبحث جرائم ضد عفت 
و اخالق عمومی، در ماده 637 آمده است: »هرگاه 
زن و مــردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشــد، 
مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر 

از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شالق تا 
99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف 

و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود«.
شــفیعی خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که 
یکی از طرفین ازدواج کرده باشــد به عنوان زنای 
ُمحصنه مجــازات مخصوص خــود را دارد. در 
ماده ۲۲5 قانون مجازات اســالمی مصوب سال 
139۲/۲/1 آمده است: »حد زنا برای زانی محصن 
و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان 
اجرای رجم با پیشــنهاد دادگاه صادرکننده حکم 
قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با 
بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و 
زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب 

صد ضربه شالق برای هریک می باشند«.
وی با تاکید بر اینکــه اگر فرزندی از این ازدواج 
متولد شود بنابر قوانین جمهوری اسالمی ایران که 
برگرفته از شرع مقدس اسالم است متعلق به پدر 
است، ادامه داد: این فرزند از پدر ارث نمی برد ولی 

ملحق به پدر است.
ایــن مدرس دانشــگاه یادآور شــد: در صورت 
شــکایت زوجه از زوج در ازدواج سفید با انجام 
آزمایش DNA نســب فرزند به پدر قابل اثبات 
است؛ باید این رابطه با اثبات زوجیت ثبت شود تا 

به طور رسمی فرزندان ناشی از این ازدواج بتوانند 
از امکانات الزم استفاده کنند.

شفیعی با اشــاره به اینکه کودکان قربانیان ازدواج 
ســفید هســتند، تاکید کرد: اگر زوجه نسبت به 

اثبات نســب پدر و فرزنــدی طفل خویش اقدام 
نکند بی شــک جاهل بوده و نمی داند که با جهل 
و نا آگاهی که دارد چه خیانتی را نسبت به فرزند 

خویش روامی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد:

لزوم تقویت مهارت زندگی در دانش آموزان ابتدایی

 معاون یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به این که آتش 
بزرگترین دشمن برای مراتع و طبیعت است گفت: 
هر ساله شاهد آتش گرفتن حجم وسیعی از مراتع  

کشور و استان هستیم.
وی افزود: آتش سوزی در مراتع و جنگل ها عالوه  
بــر نابودی منابع خــدادادی ، باعث نابودی منابع 
آلی خاک شده و حتی حیات وحش را نیز تهدید 
می کند. به گفته لطفی  بار مالی که این گونه حوادث  

بر دولت تحمیل می کند بسیار سنگین است.
این مقام مســوول آتش سوزی در مراتع را به دو 
نــوع عمدی و غیر عمدی تقســیم کرد و گفت: 
امسال به علت بارش های بیشتر و پوشش گیاهی 
نسبتا باالیی که در مناطق وجود دارد مراتع  مستعد 

آتش سوزی هستند.
معــاون یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان در ادامه خاطر نشــان کرد که 
عمدی بودن آتش سوزی ها از دالیل اصلی بروز 

این حوادث در فصول گرما می باشد .
پرتاب ته شیشــه بطری ها ، پرتاب ته ســیگار ، 
کبریــت ، آتش بازی در آیین های جنگ قبیله ای 
بین روستاییان، سهل انگاری گردشگران و برخی 
از چوپانان به هنگام گرم کردن آب از جمله عوامل 

عمدی بودن آتش سوزی ها به شمار می آید.
لطفی اظهار کرد: سوزاندن بقایای کشاورزی باور 
اشتباهی اســت که بین برخی از روستاییان برای 
رشد بهتر محصوالت آتی و همچنین حاصلخیز 

شدن زمین رایج شده است.
وی تاکید کرد که برای حفظ منابع طبیعی و سرمایه 
ملی می توان با فرهنگسازی این باور نادرست را 

در بین جوامع محلی از بین برد.
این مقام مسوول تاکید کرد که کشاورزان پس از 
برداشــت محصول  خود  بقایای محصوالت را 
آتش نزنند چرا که عالوه بر از بین بردن مواد آلی 
خاک ، برابر ماده ۲0 قانون هوای پاک فرد متخلف 
در هنــگام بروز حادثه 6 ماه تا ۲ ســال به حبس 

محکوم می شــود. معاون یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان اظهار کرد که در 
سال گذشته کاهش 75 درصدی آتش سوزی در 
مراتع و جنگل ها نســبت به ســال 96 ثبت شده 

است.
این مقام مسوول همچنین گفت : در سال 96، 330 
هکتار به مقدار 39 مورد  و در ســال گذشته نیز 
حدود 8۲ هکتار به تعداد ۲0 مورد آتش سوزی در 
مراتع استان ثبت شده است که عملیات مهار آتش 
بالفاصله بعد از شروع آتش سوزی  با مشارکت 

مردم و منابع طبیعی صورت گرفته است.
معــاون یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان در ادامه سفارش کرد که مردم 
هنگام مشــاهده آتش سوزی در مرتع و جنگل با 
شماره تماس گویای 1504 تماس گرفته و گزارش 

خود را اطالع دهند.
لطفی با اشاره به این که منابع طبیعی برای مردم و 
نسل های آینده است تاکید کرد که جوامع محلی 
به هنگام بروز حادثه بــا نیروهای یگان اداره کل 
منابع طبیعی در راستای اطفاء حریق همکاری کنند.

معاون یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان:

آتش بزرگترین دشمن مراتع است
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کمیته امداد

دوشنبه 27 خرداد ماه  1398 / نمره 329 / سال دوم

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۶۴  مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان 
تصرفات مالکانه  بال معارض متقاضی آقای موسی الرضا نباتی فرزند غریبعلی 
به شماره شناسنامه ۳۷۹۳ صادره از زنجان در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۶۷/55 متر مربع پالک۱۷۲۱۲ فرعی از ۴۱/۷ اصلی مفروز و مجزی 

شــده از پالک 5۸۸ فرعی واقع در بخش ۷ زنجان خریداری از مالک رسمی 
بنیاد مستضعفان محرز گردیده است . بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ) تاریخ انتشار نوبت اول : ۲۷ 

خرداد ماه ۱۳۹۸/ تاریخ انتشار نوبت دوم  : ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۸(

مجتبی محمدلو- رییس ثبت اسناد و امالک زنجان

تاکنون  امســال  ابتدای  از   
749 مددجــوی تحــت حمایت 
کمیتــه امداد اســتان زنجــان به 
اردوهای زیارتی مشهد مقدس ،قم 

وجمکران اعزام شدند.
به گزارش ســایت خبــری کمیته 
مدیر کل  امداد، هدایت صفــری 
کمیتــه امــداد اســتان زنجان در 
از مددجویان زن  جمع 200نفــر 
سرپرست خانوار اعزامی به مشهد 
مقــدس گفــت:  پایــه کار ما در 
حوزه های مختلف  کمیته امداد به 
ویژه در حوزه فرهنگی تمسک به 

قرآن واهل بیت )ع( است.
وی افزود: اگــر با رفتار قرآنی به 
زندگی نگاه نکنیم  وتفکر قرآنی 
نداشــته باشیم  شــیطان ما را به 
قربانگاه هوا و هوس خواهد برد.

صفری با تاکید به اینکه اگر قرآنی 
نشــویم یقینا قربانی خواهیم شد 
، تهمــت، غیبت،  گفــت: دروغ 
بی حجابی  و بــد حجابی حاصل 
فاصله گرفتن از قرآن وسیره امامان 

معصومین )ع( است.
 وی به نقــش خانواده در زندگی 
فردی واجتماعی اشاره کردوگفت: 
باالترین سنگری که باعث مقاومت  
در برابر آسیب های اجتماعی  می 
شــود خانواده است وازچهار نوع 

خانواده ، متالشی، متزلزل، متعادل 
وخانواده متکامل  که داریم، خانواده 
متکامل خانواده قرآنی است واین 
خانواده بهترین و محکمترین سنگر  

در برابر آسیب هاست.
مدیر کل کمیته امــداد خانواده را 
کردوگفت:  عنوان  آرامش  جایگاه 
در خانواده های متکامل انسان هایی 
پرورش مــی یابند که برای جامعه 

تاثیر گذار هستند.
صفری با تاکید براینکه قرآن کتاب 

زندگی وتربیت است گفت:احترام 
بــه پدر ومــادر  از تاکیدات قرآن 
اســت  واگر رفتارمان متناسب با 
قرآن باشد  و ســیره علوی را در 
زندگی خود الگــو قرار دهیم  در 
دنیا و آخرت ســعادتمند خواهیم 

شد.
وی توجه به سیره اهل بیت در کنار 
قرآن را تکمیل کننده رفتار انســان 
دانســت وگفت: نــگاه اهل بیت 
آرامش روان ایجاد کرده  وزندگی 

را طیــب و طاهرمی کند، بنابر این 
فرصت زیارت را غنیمت شــمرده  
و زیارت با معرفت را ســرلوحه 

برنامه های خود قرار دهید.
شایان ذکر اســت  سومین کاروان 
حمایت  تحت  مددجویان  زیارتی 
استان زنجان  در قالب یک کاروان 
200نفری از زنان سرپرست خانوار 
با بدرقــه مدیر کل کمیتــه امداد  
اســتان به زیارت امام رضا )ع( در 

مشهد مقدس مشرف شدند.

 استقبال مساجد از ایجاد مراکز نیکوکاری 
و افزایــش تعداد ایــن مراکز در اســتان زنجان 
نشان دهنده توفیق کمیته امداد در گفتمان سازی 
همگانی کردن فقرزدایی در جامعه و اعتماد مردم 

به کارکردهای این نهاد است.
امام جمعه شهرستان خدابنده در دیدار با مدیرکل 
کمیته امداد استان زنجان از کارکردهای اثربخش 

این نهاد در حوزه محرومیت زدایی قدردانی کرد.
حجت االســالم سید علی موســوی، امام جمعه 
شهرســتان خدابنده در این دیدار، گفت: حضور 
میدانی مدیران ارشــد دستگاه های اجرایی استان 
در شهرســتان ها موجب افزایش امیدواری مردم 
می شود و جاری بودن این رویکرد در کمیته امداد 

استان زنجان قابل تقدیر است.
وی بابیان اینکه کارکردهای اثرگذار کمیته امداد 
اســتان زنجان در حوزه محرومیت زدایی موجب 

افزایش مشارکت مردم در برنامه های اجرایی این 
نهاد شده اســت، افزود: استقبال مساجد از ایجاد 
مراکز نیکوکاری و افزایــش تعداد این مراکز در 
استان زنجان نشــان دهنده توفیق کمیته امداد در 
گفتمان سازی همگانی کردن فقرزدایی در جامعه 

و اعتماد مردم به کارکردهای این نهاد است.
حجت االسالم موسوی به فعالیت اثربخش کمیته 
امداد اســتان زنجان در ترویج و فرهنگ ســازی 
پرداخت زکات نیز اشاره کرد و ادامه داد: علیرغم 
فعالیت مؤثر کمیته امداد در ترویج و جمع آوری 
زکات و توفیقــات قابل توجه این نهــاد در این 
بخش، فرهنگ پرداخــت زکات در جامعه باید 
بیشتر موردتوجه سایر دستگاه های متولی این امر 
قرارگرفته و به یک گفتمان غالب تبدیل شــود تا 
زمینه بهره گیری بیشتر از ظرفیت این فریضه الهی 

در حوزه فقرزدایی فراهم شود.

 مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان 
اینکه ۱۱0 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته 
امداد استان زنجان ســاخته می شود،گفت: این 
واحدهای مسکونی در شهرستان های زنجان و 

ایجرود ساخته می شود.
به گزارش مهر، هدایت صفری در نشست ستاد 
مدیریت بحران در محل اســتانداری زنجان، از 
ساخت ۱۳0 واحد مســکونی در استان زنجان 
که براثر سیل در سال 98 دچار خسارت شدند 
خبر داد و افزود: 87۵ واحد مسکونی هم نیاز به 

تعمیر دارد.
وی اظهار کرد: باید بنیاد مســکن استان زنجان 
بر بازســازی و ســاخت واحدهای مسکونی 
مددجویان که براثر ســیل دچار خسارت شدند 

توجه الزم را داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجــان گفت: از 

مرکز هــم ۱0 میلیون تومان برای بازســازی و 
احداث واحدهای مســکونی ایــن مددجویان 

اختصاص یافته است.
صفــری گفت: ایــن واحدهای مســکونی در 

شهرستان های زنجان و ایجرود ساخته می شود.
وی ابراز کرد: این واحدهایی مسکونی که برای 
مددجویانی ساخته می شــود که ازنظر معیشتی 
دچار ســختی زیادی هســتند و توان پرداخت 
اقســاط وام را هم ندارند و باید بنیاد مسکن و 
بانک های عامل همکاری و مســاعدت الزم را 

داشته باشند.
مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجــان گفت: 
شوربختانه در این شرایط بد اقتصادی مددجویان 
کمیته امداد در ســختی زندگــی می کنند و این 
واحدها برای مددجویانی ساخته می شود که در 

پایین ترین سطح جامعه هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان عنوان کرد:

مهم ترین کلیـدواژه بیـانیه گام دوم انقـالب 
کار جهـادی با تدبیر و عالمـانه است

 باالترین مؤلفه اثرگــذار برای از بین بردن 
خط تخریبی امروز دشــمنان نظام، تلفیق تفکر و 
ویژگی های مدیر و کارگزار انقالبی اوایل انقالب، 
با روش های علمی وشیوه های مدیریتی عالمانه و 

به روز است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان بر فعالیت و کار 
جهادی به عنوان مهم ترین شــاخص یک مدیر و 

کارگزار انقالبی تأکید کرد.
به گزارش ســایت خبری کمیته امــداد، هدایت 
صفری، مدیــرکل کمیته امداد اســتان زنجان  با 
تشــریح اهداف برگزاری نشســت های شورای 
مدیران در ادارات تابعه این نهاد، گفت: ایجاد فهم 
و زبان مشــترک به منظور وحــدت و یکپارچگی 
در حوزه خدمت رســانی به جامعه هدف و تحقق 

اهداف، مطالبات و سیاســت های کاریاین نهاد در 
حوزه محرومیت زدایی از اهداف مهم برگزاری این 

نشست ها است.
وی همچنین افزود: ارزیابی عملکردها و فعالیت های 
صورت گرفته به منظور تبدیل خألها و کاستی ها به 
فرصت های مهم و اثرگذار در حوزه کاری این نهاد 
و جاری کردن اندیشه و تفکر بسیجیو کار جهادی 
در حوزه اجرا از اهداف دیگر برگزاری جلســات 

شورای مدیران در شهرستان ها است.
صفری بابیان اینکه نام گذاری هرسال توسط مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(نقشــه راه و مســیر 
فعالیتی کشور در آن سال را مشخص می کند، ادامه 
داد: نام گذاری امســال به »رونق تولید« در استمرار 
اقتصاد مقاومتی بوده و بایستگی دارد نگاه و رویکرد 

کارگزاران این نهاد در همه بخش ها متناسب با آن 
شکل گرفته و در حوزه اقدام و عمل نیز جاری شود.
مدیرکل کمیته امداد اســتان زنجــان بابیان اینکه 
دشــمنان با به راه اندازی جنگ تمام عیار اقتصادی 
ســعی در ناکارآمد جلوه دادن کارکردهای نظام و 
ایجــاد نارضایتی در مردم و فاصله بین امام و امت 
دارند، تصریح کرد: اقتصاد هدف غایی انسان نبوده 
ولــی می تواند دیگر اهداف را محقق کند از همین 
رو وظیفه ما در نهاد انقالبی کمیته امداد شــناخت 
صحیح از وضعیت موجود و تالش جهادی برای 
تبدیل پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه به بالفعل و 
ایجاد فرصت های جدید در حوزه خدمت رسانی 

اثربخش به جامعه هدف است.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین کلیدواژه بیانیه گام 

دوم انقالب کار جهادی باتدبیر و عالمانه اســت، 
افزود:باالتریــن مؤلفه اثرگذار بــرای از بین بردن 
خط تخریبی امروز دشــمنان نظام، تلفیق تفکر و 
ویژگی های مدیر و کارگزار انقالبی اوایل انقالب، 
با روش های علمی وشیوه های مدیریتی عالمانه و 

به روز است.
 صفــری با تأکید بر اینکه هویت مــا در این نهاد 
حضور میدانی و عملیاتی و بین مردم بودن است، 
ادامه داد: تالش ما باید به ســمتی هدایت شــود 
تا با ســرعت دادن به کار، شــناخت اولویت ها، 
برطرف کردن ضروریــات موردنیاز جامعه هدف 
و تبیین شفاف دســتاوردها به مردم، عنصر اعتماد 
و اطمینــان در جامعه بــه کارکردهای این نهاد در 
حوزه محرومیت زدایی تقویت شــده و فقرزدایی 

اجتماع محور و مردمی شود.
وی همچنیــن ادامه داد: توجه به برنامه محوری و 
داشتن ایده و خالقیت در حوزه خدمت رسانی به 
جامعه هدف متناسب بانقشــه راه و سیاست های 

ابالغی با تاکید بر بهره گیریبیشــتر از ظرفیت های 
هر منطقه به منظور ارایه بهترین و مؤثرین خدمت 
بــه خانواده های تحت حمایت بایــد در اولویت 

بخش های مختلف کاری این نهاد قرار گیرد.

 خیران ونیکوکاران زنجانی 
در دوماهه امسال بیش از 2میلیارد 
و400میلیون تومان از طریق مراکز 
نیکوکاری به نیازمندان ومحرومان 
کمک کرده اند که نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل ۳40درصد رشد 

داشته است.
به گزارش ســایت خبری کمیته 
مدیرکل  هدایت صفــری،  امداد، 
کمیتــه امداد اســتان زنجــان با 
اشاره به بسترســازی ایجاد مرکز 
نیکــوکاری گفت: هدف از ایجاد 
مراکز نیکوکاری با رویکرد مسجد 
محوری بهره گیری از ظرفیت های 
موجــود در جامعه برای کمک به 
نیازمندان و واگذاری بخشــی از 
امور تصدی گــری کمیته امداد به 
این مراکز است، و فعالیت مراکز 
بوده  افتخاری  کامــاًل  نیکوکاری 
و زمینه ای بــرای پیوند دادن نیاز 
توانمندی های خیران  با  نیازمندان 

است.
وی با اشاره به بارش های ابتدای 
ســال 98 و درگیر شدن تعدادی 
استانها با حادثه ســیل افزود: در 
کشور،  اســتانهای  ســیل  بحران 
مراکــز نیکــوکاری وظایــف و 
مسوولیت خود را به خوبی انجام 
دادند  وبا جمع آوری کمک های 
مردمی وارسال آن به مناطق سیل 
زده  بــه یاری هموطنان آســیب 

دیده شتافتند.

مدیر کل کمیته امداد استان زنجان 
ادامــه داد: هم اکنــون ۳9 مرکز 
ایجاد  نیکوکاری  در سطح استان 
شــده اســت  وبرنامه ریزی شده 
تعداد این مراکز تاپایان ســال 98 

به ۱۱0مرکز افزایش یابد.
وی هدف کمیته امــداد از ایجاد 
مراکز نیکوکاری را زمینه ســازی  
آســان تر  و راحــت تــر بــرای 
مشــارکت  خیــران و نیکوکاران  
در کمک بــه نیازمندان ، رفع فقر 
با  دانســت وگفت:  و محرومیت 
ترویج انفاق، احسان و نوعدوستی 
آســیب  از  بســیاری  بــروز  از 

هــای اجتماعی جلوگیری شــده  
جامعه  در  اجتماعی  وسرمایه های 

افرایش می یابد.
از مراکز  تعــدادی  صفری گفت: 
نیکــوکاری در ماه مبارک رمضان 
افتتاح شــده و کمک های جمع 
آوری شــده این مراکــز پس از 
ثبــت و ضبــط در ماههــای آتی 
اطــالع رســانی می شــود ولی 
کمک های جمع آوری شــده در 
مراکز نیکوکاری فعال اســتان در 
طول دو ماهه نخســت ســال 98 
با رشــد ۳40درصدی 2میلیارد و 
400میلیون تومان می باشــد که با 

محوریت مســاجد و هیات امنا و 
نظارت کمیته امــداد به نیازمندان 
همــان محل وآســیب دیدگان از 

سیل هزینه شده است.
گفتنی اســت بر پایه ارزیابی های 
مرکــز اســتان زنجــان در ایجاد 
مراکز نیکوکاری در ســال 98   از 
اســتان های موفق کشــوربوده که 
در مورخــه 98/0۳/۱۳ مدیر کل 
مردمی   هــای  شــبکه  هماهنگی 
مرکز  در نامــه ای از اهتمام عالی  
وتالش مجدانــه  مدیر کل کمیته 
امداد اســتان  قدر دانی وتشــکر 

کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبر داد:

رشد 340درصدی جمع آوری 
کمک های مردمی از طریق  مراکز نیکوکاری

از ابتدای امسال انجام شد؛

اعزام 749 مددجوی زنجانی 
به اردوهایی زیارتی 

امام جمعه خدابنده عنوان کرد:

استقبال مساجد از ایجاد مراکز نیکوکاری نشان دهنده اعتماد مردم به کمیته امداد است
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

۱۱۰ واحد مسکونی برای
 مددجویان کمیته امداد زنجان ساخته می شود
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در دست گلی دارم ، این بار که می آیم
کان را به تو بسپارم ، این بار که می آیم
در بسته نخواهد ماند ، بگذار کلیدش را
در دست تو بسپارم ، این بار که می آیم

هم هر کس و هم هر چیز ، جز عشق تو پالوده است
از صفحه ی پندارم ، این بار که می آیم

ابرم همه بارانم ، وی باغ گل افشانم !
جز بر تو نمی بارم ، این بار که می آیم

خواهی اگرم سنجی ، می سنج که جز مهرت

از هر چه سبک بارم ، این بار که می آیم
سقفم ندهی باری ، جایی بسپار ، آری

در سایه ی دیوارم ، این بار که می آیم
زان بیُهشی سنگین ، وان خواب غبار آگین

هشیارم و بیدارم ، این بار که می آیم
باور کن از آن تصویر ـ آن خستگی ، آن تخدیر ـ

بی زارم و بی زارم ، این بار که می آیم
دیروز بهل جانا ! با تو همه از فردا

امروز با حسین منزوییک سینه سخن دارم ، این بار که می آیم منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

جشــنواره  نخســتین   
در  خــرم دره  گالب گیــری 
فرهنگ سرای امام خمینی )ره( این 

شهرستان آغاز به کار کرد.
به گزارش ایســنا، رییس بهزیستی 
شهرســتان خــرم دره در مراســم 
افتتاح گالب گیری زنان سرپرست 
خانوار شهرســتان خرم دره با بیان 
اینکه شــرکت تعاونی گروه همیار 
شــهید حکیم بــا عضویت هفت 
بانوی سرپرست خانوار خرم دره ای 
در ســال 88  با حمایت و نظارت 
بهزیستی شروع به کار کرده است، 
اظهار کرد: زمین خریداری شــده 
این گروه  برای  بهزیســتی  توسط 
واقــع در مزارع کشــکان به متراژ 
۳۱۰۰ مترمربع است که در این باغ 

روزانه ۱۵۰ لیتر گل محمدی تولید 
می شود.

علی نجاتی با بیان اینکه این گروه 
دارای کارگاه عرق گیــری واقع در 
تصریح  اســت،  بهزیستی  مجتمع 
کــرد: این کارگاه شــامل دو دیگ 
عرق گیری است که روزانه ۴۰۰ لیتر 

عرق گیاهان دارویی تولید می کند.
وی با اشــاره به اینکــه گروه های 
همیــار در زمینه انعقــاد قرارداد و 
انــواع سفارشــات در زمینه تولید 
نیز  دارویی  گیاهــان  و  عرقیــات 
فعالیت می کنند، ادامه داد: این گروه 
تاکنون در نمایشگاه های پرشماری 
شــرکت کرده اند و جزو گروه های 
همیار سرپرست خانوار موفق استان 

هستند.

نجاتی ادامه داد: در کنار این گروه، 
گروه همیار شــفابخش خرم نیز با 
عضویت ۷ زن سرپرســت خانوار 
در ســال 88  به فعالیت می کند که 
در زمینه کاشــت گیاهــان دارویی 

فعالیت می کند.
وی با اشــاره به برگزاری نخستین 
جشــنواره گالب گیــری در ایــن  
شهرستان، یادآور شد: این جشنواره 
با هدف آشــنایی عمــوم با نحوه 
فعالیت هــای گــروه همیــاران و 
خــواص گیاهان دارویی تشــکیل 

شده است.
این مســوول با بیــان اینکه اولین 
شهرستان  گالب گیری  جشــنواره 
خرم دره از ۲۵ خرداد، کار خود را 
آغاز و تا ۲8 خــرداد ادامه خواهد 

تماشای  به  داد، گفت: عالقه مندان 
گالب گیری می توانند همه روزه از 
ساعت ۱۷ الی ۲۲ به فرهنگ سرای 

امام خمینی )ره( مراجعه کنند.
رییس بهزیستی شهرستان خرم دره 
با اشــاره بــه اینکــه جهانیان گل 
می نامند  را سلطان گل ها  محمدی 
و اسانس آن طالی مایع نام گرفته 
اســت، افــزود: گل محمدی یکی 
از زیباتریــن و مفیدترین گل هایی 
است که از سال های دور در ایران 

پرورش می یابد.
وی تصریح کرد: ایران در کنار ترکیه 
از بزرگ ترین  بلغارســتان یکی  و 
تولیدکننــدگان گل محمــدی در 
جهان محســوب می شود و گالب 
در  آن  محصــول  پرمحصول ترین 

کشورمان است.
نجاتی با اشــاره به اینکــه گل را 
زیبایی های  دلیــل  بــه  نباید  فقط 

شــگفت انگیز آن شــناخت، بیان 
کــرد: صــادرات گل و به ویژه گل 
و اسانســی کــه از آن به دســت 

می آید می توانــد درآمد ارزی قابل 
مالحظه ای را نصیب کشورمان کند.
در کشورمان  کرد:  وی خاطرنشان 

بیش از ۹۰ درصد گل های محمدی 
تولید شده به مصرف و تهیه گالب 

می رسد.

 معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
زنجان گفت: پس از حدود ۶ سال وقفه در بیمه 
فعاالن صنایع دستی از انتهای سال گذشته امکان 
بهره مندی هنرمندان ایــن حوزه از مکمل های 

بیمه ای فراهم شده است.
النــاز خدایی فــرد در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا افزود: در حدود چهار ماه گذشته با اضافه 
شــدن ۲8 نفر به جمع هنرمندان صنایع دستی 
بیمه شده، شمار صنعتگران دارای بیمه در استان 

زنجان به یک هزار و ۱۳8 نفر رسید.

وی ادامــه داد: هم اکنــون ۶ هزار نفر در حوزه 
صنایع دســتی در استان زنجان فعالیت دارند که 
از ایــن تعداد حدود ۴۰۰ نفر متقاضی در انتظار 
بهره مندی از مزایای بیمه هســتند که امیدواریم 
با گشــایش های ایجاد شده در این زمینه، تعداد 

هنرمندان بیمه شده افزایش پیدا کند.
خدایی فرد با بیان اینکــه در طرح بیمه فعاالن 
صنایع دســتی بخش قابل توجهی از حق بیمه 
صنعتگران توسط دولت پرداخت می شود، گفت: 
متقاضیان این بیمه باید دارای شــرایطی از قبیل 
تولید انفرادی و یا کارگاهی و نیز کارت مهارت 

فنی و حرفه ای باشند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: فعاالن صنایع 
دســتی متقاضی بهرهمندی از بیمه، می توانند به 
اداره های میراث فرهنگی در شهرستان ها مراجعه 

کنند.
وی بــا بیان اینکه بیمه فعاالن صنایع دســتی از 
اولویت های مهم سازمان میراث فرهنگی است، 
اظهار داشت: امیدواریم با تأمین اعتبار هر چند 
محدودی که در این زمینه ایجاد شده است، در 
روند دوباره بیمه هنرمندان صنایع دستی شاهد 

نتایج مثبتی باشیم.

خدایی فرد تاکید کرد: معاونت صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان همواره به عنوان مدافع حقوق صنعتگران 
در پی تامین منافع فعاالن صنایع دســتی و بهره 

مندی آنان از خدمات حمایتی است.
به گزارش ایرنا، بیش از ۴۵ رشته صنایع دستی 
در اســتان زنجان وجود دارد کــه در میان آنها 
ملیلــه کاری، چــاروق دوزی، چاقوســازی، 
مسگری، قلمزنی، گلیم بافی، گیوه بافی و گیوه 
دوزی از صنایع دســتی بومی این خطه بشمار 

می روند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان:

بیمه فعاالن صنایع دستی پس از ۶ سال وقفه از سر گرفته شد

رایحه نخستین جشنواره گالب در خرم دره  پیچید

 زمانــی که وارد می شــوید، در مقابل 
خود حوضی بزرگ و مســتطیلی شکل به ابعاد 
۶۰ متــر در ۶ متر می بینیدکــه انعکاس عمارت 
اصلی در مقابل آن بر شــکوه و جالل ساختمان 

و باغ می افزاید.
به گزارش ایســنا، ساختمان )کوشک( اصلی در 
انتهای شمالی باغ واقع شده و دو طبقه دارد. این 
ســاختمان با طاق نماها در دو طرف عمارت و 
اتاق های سه دری و پنج دری، در میان مجموعه 
باغ خودنمایی می کند. ساختمان اصلی با مصالح 
خشــت خام و مالت گل ســاخته شده است و 
روی آن را با الیه ای از گچ پوشانده اند. فضاهای 
درونی نیز از گچ کاری هــای زیبا بی بهره نبوده 
است و استادکاران با مهارت خاص خود سطوح 
دیوارها، پیشــانی ورودی ها، قوس ها و پیرامون 
بخاری ها را به شــکلی تماشایی تزیین کرده اند. 
اتاق های این کوشــِک تاریخی ایــن باغ نیز به 
سبک اتاق های سنتی قاجاری تزیین و به شکل 
زیبایی نورپردازی شده که معروف ترین اتاق آن،  

اتاق شاه نشین است.
بــر بــاالی ســر در ورودی عمــارت اصلی، 
روزنه های مدوری دیده می شــود که در گذشته 
ذره بین های قوســی درون آن کار گذاشته بودند 
تــا نور چراغ های بادی را شــب ها در جلوخاِن 
بنا منعکس کنند، بر روی سر در آن نیز کتیبه ای 
گچی دیده می شود که با خط زیبای نستعلیق آیه 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم« و »نصرمن اهلل و فتح 
قریب« بر روی آن نقش بسته است. در کنار آن 
تاریخ ۱۳۱۰ ه.ق نیز نوشــته شده که به احتمال 
زیاد در این تاریخ ساختمان مورد بازسازی قرار 

گرفته است.
عبور آب قنات از وسط این باغ مجلل و وجود 
عمارت های چهار فصــل و عمارت مرکزی و 
برج و بارو از این باغ مکانی زیبا و مفرح ساخته 
است. این باغ همان »باغ فتح آباد« کرمان است.

کرمان یکی از اســتان های پهناور جنوب شرقی 
ایران است که جاذبه های تاریخی بسیاری را در 
خود جای داده است، به گونه ای که این استان را 

جزو ۵ شهر تاریخی قرار داده است.
برخــی جاذبه های گردشــگری دیــار کریمان 
همچون کویــر لوت، کلوت های شــهداد، باغ 
شاهزاده، بازار تاریخی، ارگ بم، ارگ راین و... 
شــهره جهانی دارند، اما در این میان جاذبه های 
تاریخی در خطه هستند که تا چندی پیش کمتر 
بین مردم شــناخته شــده بودند؛ از جمله آنها 
می توان به باغ و عمارت فتح آباد در شهر کرمان 
اشاره کرد که با نام صاحب قدیمی آن به نام باغ 
بیگلر بیگی نیز شــناخته می شود. این باغ امروز 

همچون نگینی در میان کویر می درخشد.
باغی که در اصــل در منطقه اختیارآباد کرمان و 
۲۵ کیلومتری مرکز شهر کرمان واقع شده است. 
باغ فتح آباد در زمان خود رونق و شکوه فراوانی 
داشــت و سبک ساخت آن، بعدها الگویی برای 
ساخت مجموعه جهانی باغ شاهزاده ماهان شد؛ 

اما بی توجهی ها به فتح آباد باعث شــد تا نتواند 
آن شــهرتی که شایسته اش بود را به دست آورد 
و برای ســال های طوالنی زیر سایه باغ شاهزاده 
ماهان باقی ماند و رفته رفته به فراموشی سپرده 

شد و به ویرانه ای تبدیل شد.
باغ فتح آباد که دیرینگــی آن به دوره قاجار باز 
می گردد، سرنوشــتی تلخ داشــت به طوری که 
فضــای پیرامــون باغ به دلیل خشــک شــدن 
قنات های منطقه از بین رفت و زمین های مشرف 
به باغ به زمین کشــاورزی به ویژه پســته کاری 
تبدیل شــد و عمارت های اصلی بنا به ویرانه ای 

در حال تخریب تبدیل شد بود.
خوشــبختانه با تدبیــر »علیرضا رزم حســینی« 

اســتاندار وقت کرمان پس از  اجرای عملیات 
بازسازی، باغ فتح آباد ویران شده، امروز به یکی 
از زیباترین باغ های ایران تبدیل شــده است که 
چشــم هر بیننده ای را به خــود خیره می کند و 
گوشــه ای از تاریخ شهر کرمان را به تصویر می 

کشد.
قنات موجود در این بنا که به کلی خشــک شده 
بــود، با تدابیــر الزم و حفر چــاه و نصب آب 
شــیرین کن و اجرای کامل طــرح همیاران آب 
در این بنا که الگویی در اســتان کرمان محسوب 
می شــود، آبرســانی در این بنا انجام شده و در 
بازسازی این بنا مرکزی به وجود آمده است که 
به لحاظ تاریخی از اهمیــت ویژه ای برخوردار 

بــوده و همچنین این باغ امروز به یکی از مراکز 
تحقیقاتــی، کشــاورزی و تفریحی مــردم نیز 
تبدیل شده اســت. در محوطه سبز باغ فتح آباد 
گونه های گیاه دارویی استان کرمان کشت شده 
که از اهمیت بســیار ویژه ای برخوردار است و 
می تواند به بانک گیاهی قابل توجهی در کشور 

تبدیل شود.
این اثر تاریخی و گران بها در تاریخ ۱۲ بهمن ماه 
ســال ۱۳8۱ در فهرســت آثار ملــی ایران قرار 
گرفته اســت. باغ فتح آباد یکی از امالک وقفی 
اســتان کرمان به حساب می آید و به همین دلیل 
مدیریــت آن زیر نظر اداره کل موقوفات و امور 

خیریه استان کرمان قرار دارد.

چندیســت زمزمه هایی مبنی بــر رها کردن باغ 
فتح آباد و خشــک شــدن درختان آن به گوش 

می رسد.
سجاد افشاری پور سرپرست موسسه بنیاد توسعه 
اســتان کرمان در این خصوص به ایسنا ضمن 
تکذیــب این ادعاها گفت: این باغ را به صورت 

امانت به بخش خصوصی واگذار کرده ایم.
وی عنــوان کرد: یک نوع شمشــاد در این باغ 
کاشــته شده است با نام شمشــاد ابلق است که 
برگ های آن زرد می شود، گفتنی است این گونه 
گیاه بومی کرمان نیســت و شــوربختانه برخی 
دوســتان وجود چنین برگ هایــی در این باغ را 
به حساب خشک شدن و رها کردن این باغ می 

گذارند که به هیچ عنوان صحت ندارد.
سرپرســت موسسه بنیاد توســعه استان کرمان 
به تبیین هزینه های ســازمان اوقــاف برای این 
عمــارت پرداخت و تصریح کرد: فقط حدود ۶ 
میلیون تومان به منظور تهیه یک عدد صافی آب 
شــیرین کن برای کاهش EC آب باغ خریداری 
کرده ایم تا آســیبی از این حیث به درختان این 

مجموعه وارد نشود.
وی با بیان این مطلب که قبل از ســال دو اصله 
درخت ســرو خشــک شــده بود که معاونت 
عمرانی اســتانداری کرمان در همین راســتا ۲ 
عدد ســرو از منابع طبیعی اســتان گرفت تا ما 
جایگزین ســروهای خشک شــده کنیم، اضافه 
کرد: هزینه های زیــادی برای احیا و مرمت این 
باغ و عمارت شــده است و ســه کشاورز برای 

نگهداری این باغ در آنجا مشغول هستند.
افشاری پور ادامه داد: ابنیه میراثی همواره نیاز به 
حفظ و نگهــداری دارد و این موارد هزینه های 

غیراجتناب هستند.
وی از استقبال مردم برای بازدید از این بنا سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: عید امسال باغ فتح آباد 
رتبه دوم به لحاظ تعداد بازدیدکنندگان از مراکز 
گردشگری و تاریخی اســتان کرمان را به خود 
اختصاص داد و گفتنی است که هر شب در این 
بــاغ برنامه های متنوعی اجرا می شــود، ضمن 
آنکــه بخش خصوصی که این بنا به آنها واگذار 
شده، جذابیت های متنوعی برای جذب گردشگر 

ایجاد خواهد کرد.
سرپرست موسســه بنیاد توسعه استان کرمان از 
راه اندازی رســتوران باغ فتح آباد در آینده بسیار 
نزدیک خبر داد و اظهار کرد: ظرف چند ماه آینده 

شاهد باغ فتح آبادی بهتر از گذشته خواهیم بود.
به گزارش ایســنا، کرمان به واسطه داشتن تنوع 
گیاهی، داروهای گیاهی بســیار معروفی دارد و 
این نوع داروها یکی از سوغاتی های اصلی این 
استان به حســاب می آید. در زمان بازسازی باغ 
فتح آباد، مسووالن تالش کردند تا بخشی از این 
باغ را به کشت گیاهان دارویی اختصاص دهند تا 
هم از ظرفیت های زمین های پیرامون باغ استفاده 
کننــد و ایــن مجموعه را به عنــوان بزرگترین 
مجموعه کشت گیاهان دارویی در کشور معرفی 
کنند که تنوع گیاهی آن در جای دیگری از کشور 

وجود ندارد.
سرپرست موسســه بنیاد توسعه استان کرمان در 
باره گیاهان دارویی کشت شده در این باغ عنوان 
کرد: ۲۰۰ نوع  از گیاهان دارویی مختلف در این 
مجموعه هم اکنون کشــت شده و مجری طرح 
اعتباراتی که معاونت فنی ریاست جمهوری برای 
این مهم اختصاص داده است، ۲۰۰ نوع دیگر آن 

نیز به زودی کشت خواهد کرد.
وی با بیان این مطلب که بزودی شاهد درخشش 
باغ فتح آباد خواهیم بود، اعالم کرد: اگر کســی 
درخت خشکی در این باغ دیده به ما نشان دهد 
تا ما بتوانیم هرچه سریعتر به آن رسیدگی کنیم.

گزارشی از حال و هوای این روزهای یک باغ در کرمان

»فتح آباد« نگینی در دل کویر
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