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- رویه 3
رییس کل دادگستری استان زنجان:

داشتن رویه یکسان در دادگاه های کیفری ضروری است

فرماندار زنجان:
درآمد اتوبوس های 

درون شهری زنجان با یارانه 
ترمیم می شود

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان:
توسعه عمرانی 

و گردشگری سلطانیه 
شتاب می گیرد

- رویه 2   - رویه 4  
استاندار زنجان تاکیدکرد:

در پی انجام نشدن بخشنامه قیمت اطالع رسانی حلقه مفقوده تولید
مصوب مرغ در زنجان اتفاق افتاد؛

قیمت مرغ گرم؛ 
گرفتار رهایی

 نایب رییــس اتحادیــه مــرغ، تخم مــرغ و 
ماهی فروشان زنجان گفت: علی رغم بخشنامه صادر 
شــده، مرغ گرم در بازار بــه قیمت مصوب عرضه 

نمی شود.
سیدناصر موســوی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه 
 با قیمت مــرغ گرم در زنجان، اظهــار کرد: بر پایه
قیمت درج شده بر روی بسته بندی، مرغ گرم امروز 
به قیمت 14 هزار تومان به مصرف کننده عرضه شده 

است.
این مسوول در رابطه با قیمت مصوب 12 هزار 900 
تومان، تصریح کرد: با توجه به بخشنامه صادر شده 
و برگزاری نشســت های توجیهی برای عرضه مرغ 
گــرم به قیمت مصوب در بــازار، هنوز این مهم از 
سوی مسووالن ذیربط اجرا نشده و یک سردرگمی 

در این رابطه در بازار وجود دارد.
وی افزود: روزانه 30 تا 40 تن مرغ در استان زنجان 
مصرف می شــود که کاهش قیمــت این محصول 
کــه مصرف باالیی نیز دارد، می تواند موثر باشــد و 
خوشبختانه مرغ، ماهی و تخم مرغ در بازار به میزان 

الزم وجود دارد.
موسوی یادآور شد: حاشیه سود فعاالن حوزه فروش 
مرغ و تخم مرغ  در سال های پیش به ازای فروش هر 
کیلو مرغ 350 تومان بود که از ابتدای ســال گذشته 
این مهم به 500 تومان به ازای هر کیلو فروش مرغ 
رسیده است که این میزان باید 4.5 درصد قیمت مرغ 
گرم باشد که رعایت نمی شود ولی دریافت مالیات 8 
درصد از خرده فروشان با وجود سود پایین، به طور 

کامل اجرا می شود.

ضیافتی مجلل در باغ های زیتون؛
کارت زردی که نتوانست 
جلوی مهاجمان را بگیرد!

 عضو هیات رییســه  اتاق تعاون استان زنجان 
گفت: مقابله اساسی با هجوم آفت مگس زیتون، نیاز 

مبرم به کشاورزی دانش بنیان دارد.
سیدموســی شفیعی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
باغــداران زیتون طی روزهای اخیــر به جد با آفت 
مگــس زیتون دچار چالش شــده اند و اگر شــرایط 
به همیــن منوال پیش برود، برخــی از این باغداران 
خسارت های چشــم گیری را متحمل می شوند. البته 
سازمان جهادکشاورزی کارت های زرد یارانه دار برای 
بــه دام انداختن این آفت بین بــاغ داران توزیع کرده 

است، ولی این کافی نیست.
وی ادامه داد: با اتکای صرف به کارت های زرد، شاید 
بتوان ســاالنه 10 درصد از جمعیــت آفت را از بین 
برد و با توجه به این که شــرایط آب و هوایی امسال 
)کاهش دما و افزایش بارندگی( برای رشد این آفت 
مساعد است، شــاهد نفوذ روزافزون آن در باغ های 
زیتون هستیم . شفیعی افزود: تنها راه چاره برای مقابله 
اساسی و ریشه کنی این آفت، توجه به مطالعات علمی 
و اجازه ورود به تیم های دانش بنیان اســت؛ در واقع 
باغ داران ما نیازمند مبارزه به روز و کارشناسی شده با 
این آفت هستند و دیگر نمی توان با روش های مرسوم، 

جلوی هجوم آفاتی از جمله مگس زیتون را گرفت.
عضو هیات رییســه اتاق تعاون استان زنجان تصریح 
کرد: شاید این مساله سه سال و یا حتی بیشتر به طول 
بیانجامــد ولی در نهایت می توان راهکاری اساســی 
برای سال های آتی ارایه داد و باغ داران زیتون را برای 

همیشه از شر این مگس مزاحم رهایی بخشید.
به گزارش ایسنا، »زیتون« از مهم ترین گیاهان روغنی 
اســت که بخش عمده ای از محصول برای استخراج 
روغن و بخــش قابل توجهــی از آن برای مصارف 

مختلف فرآوری می شود. 
در ایــن میان، آفت مگس میوه زیتون از آفات بســیار 
مهمی است که در بیشــتر نقاط زیتون خیز وجود دارد 
و شوربختانه امسال در اســتان هایی از جمله، گیالن، 
قزوین، زنجان و گلستان مشاهده شده است. این حشره، 
خسارات شدیدی به میوه های زیتون وارد می کند و به 

طور اختصاصی روی زیتون فعالیت می کند.
در واقع، پس از آن که حشــره بالغ مــاده روی میوه 
تخــم می گذارد، بوی ویژه ای از میوه متصاعد شــده 
و باعث می شــود که مگس های دیگر روی آن میوه 
تخم نگذارند ولی 2 تا 3 روز بعد، تخم باز شــده و 
کرم شــروع به تغذیه از گوشت میوه زیتون می کند. 
چنین روندی، باعث ریزش میوه ها قبل از برداشت و 
متعاقب آن، کاهش کیفیت روغن زیتون می شود. این 
در حالی است که مبارزه با آفت مگس زیتون، به جد 
نیازمند استفاده از روش های نوین و تاثیرگذار است و 
کنترل بیولوژیکی می تواند خسارت آفت مگس زیتون 

را تا حد قابل قبولی در باغات کاهش دهد. 

خبـر

خبـر

رویه 2  

 تاسیســات جمــع آوری و تصفیــه 
بهداشتی فاضالب در چهار شهر زنجان، ابهر، 
ماه نشــان و دندی این استان با ظرفیتی افزون 
بر 4۶ هزار مترمکعب در شبانه روز در دست 

بهره برداری است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان در این زمینــه به خبرنگار ایرنا گفت: 
این شرکت در راستای تحقق اصل 44 قانون 
اساســی، 1500 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی را برای احداث شبکه جمع 
آوری و تصفیه فاضالب در شــهرهای استان 

زنجان جذب کرده است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: جمعیت 
تحت پوشش این خدمات در سال 9۷ نسبت 
به ســال پیش از آن 25 هزار نفر رشد داشته 
و تعداد کل مشــترکان فاضالب استان در این 

مدت به 5 هزار و 595 فقره افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان ساخت و 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب با ظرفیتی 
افزون بر 4۶ هزار متر مکعب در شبانه روز را 

تاکنون محقق کرده است.
جزء قاسمی گفت: تصفیه خانه فاضالب نیز 
در شــهرهای زنجان ، ابهر ، ماه نشان و دندی 
در دست بهره برداری و در شهرهای خرمدره، 
زرین آباد و ارمغانخانه نیز در دســت ساخت 

است.
این مســوول اضافه کرد: پروژه ارتقای مدول 
نخست تصفیه خانه فاضالب زنجان و ساخت 
مدول دوم در این تصفیه خانه نیز از برنامه های 
در دست اجرای شرکت آب و فاضالب استان 

زنجان در سال 98 است.

شبکه فاضالب 
چهار شهر زنجان فعال است

سالمندآزاری؛ 
پدیده ای خاموش 

در جامعه

رویه 1  
 رویه 2

 ایران رو به ســالمندی می رود و آمارها 
نشان می دهد که در 10 سال آینده در کشور، به 
ازای هر 10 خانوار، هفت سالمند باالی ۶0 سال 

خواهیم داشت.
به گزارش ایســنا، چندی پیش رییس اورژانس 
اجتماعی کشور اعالم کرد که شوربختانه بعد از 
»کودک آزاری« و »همسرآزاری«، »سالمندآزاری« 
رتبه سوم خشــونت های خانگی را از آن خود 
کرده اســت. حال این پرسش مطرح می شود که 
این ناهنجاری تازه متولد شده که محصول دنیای 
به ظاهر مدرن امروز است و در نطفه خشکانده 
نشــده، از کدام نابســامانی های روانی نشــأت 
می گیرد و در کدام عقده فروخورده ریشه دارد؟

ســالمندان به دلیل تغییــرات فیزیولوژیکی و 
آناتومــی در معرض خطرات متعــدد از جمله 
»ســالمندآزاری« قرار می گیرند. ســالمندآزاری 
موضوع پیچیده ای اســت و از آن به عنوان یکی 
از پیش زمینه های ایجاد مــرگ زودتر از هنگام 
یاد می کنند. برخی مطالعات نیز ثابت می کند که 
فقط 9 درصد از ســالمندانی که مورد آزار قرار 
گرفته ا ند، زنده می مانند و این عدد در سالمندانی 
که در شرایط مناسب نگه داری می شوند، به 40 

درصد می رسد.
شوربختانه پدیده بسیار رقت انگیز »سالمندآزاری«، 
پدیده دنیــای فناوری و عصر ظهــور ربات ها 
است. دنیایی که با ســرعت شگفت انگیزی رو 
به تمــدن پیش می رود اما گویی هیچ اندیشــه 
طوالنی مدتی برای حفظ روابط بشــری، به ویژه 
بین اعضای خانواده صورت نگرفته است، طوری 
که علی رغم ســفارش های دین مبین اسالم در 
باره تکریم ســالمندان، این ناهنجاری حتی در 
کشورهای مسلمانی از جمله ایران آمار قابل تامل 

و توجهی دارد.
بر پایه آماری که ســال 9۶ ارائه شده است، در 
سراســر دنیا از هر شش سالمند، یک نفر قربانی 
سالمندآزاری شده و شوربختانه بر پایه تحقیقی 
که ســال 1389 صورت گرفته است، 8۷ درصد 
از سالمندان حداقل یک بار آزار دیده اند. شیوع 
سالمندآزاری در کشــورهای مختلف دنیا فرق 

دارد و گاهی این تفاوت قابل مالحظه است اما 
با اطمینان می توان گفت که این پدیده نسبتا شایع 
در سراســر دنیا کمتر از حد واقعی شناسایی و 

گزارش می شود.
این که چــرا و چگونه این هجم از خشــونت 
به راحتــی پا به حریم خانه های مان گذاشــت و 
حرمت ها را لگدمال کرد، تشکیل کارگروه های 
اجتماعی و طرح شــفاف مسائل را می طلبد اما 
»سالمندآزاری« مقوله ای است که به هیچ عنوان 
نمی توان نســبت به آن بی تفاوت بود و اقدامات 
الزم برای مقابله با آن پدیده را به ســال و حتی 
ماه هــای آتی موکول کرد. ایــن معضل، به جد 

نیازمند اقدامات ضربتی است.
در همین راستا، نخستین قانون کیفر عمومی ایران 
مصوب دهه 1310 هجری شمسی، عدم توجه 
فرزندان به پدر و مادر ســال خورده و خودداری 
از نگه داری و تامین معیشت آنان را جرم شناخته 
است. همچنین شــورای عالی سالمندان، طرح 

مقابله با سالمندآزاری را تدوین کرده و سه سند 
ملی ســالمندان هم در ایران تهیه شده است. با 
این حال این طور به نظر می رســد که پراکندگی 
سندها و ناهماهنگی نهادهای مربوطه و ذیربط، 
مانع از بهبود شرایط و مسایل مربوط به سالمندان 

شده است.
سالمندآزاری؛ از مصادیق بیماری های روحی

یک روان شناس و مشاور خانواده، سالمندآزاری 
را از مصادیــق ناهنجاری های روحی و حتی در 
موارد شدیدتر، سادیسم عنوان کرده و می گوید: 
بدترین شکل سالمند آزاری، نوعی است که در آن 
فرد سالمندآزار از آسیب  رسانی، تحقیر و ناتوان 
کردن ســالمند لذت می برد. شاید رفتار کنونی 
چنین افرادی ریشــه در گذشته مشترکی داشته 
باشد که با ســالمند مورد نظر داشته اند و اکنون 
که سالمند درمانده، محتاج و وابسته آن ها شده و 
قدرت تحکم سابق را ندارد، زمان را برای گرفتن 
انتقام مناسب می بینند. شوربختانه این ویژگی ها 

را بیشتر در زنانی می بینیم که سال ها تابع و مطیع 
همسران زورگو بوده اند.

ســیدعبداله احمدی قلعه ادامــه می دهد: گاهی 
مراقبان افراد ســالمند، خودشــان هــم دچار 
بیماری های روانی و جســمی هستند که باعث 
می شــود ناآگاهانه باعث آزار و اذیت ســالمند 
شوند، بنابراین نظارت و حمایت مراقبان بایسته 
اســت اما به  طور کلی افرادی که به ســالمندان 
آسیب می زنند، معموال اعتیاد و سوء مصرف مواد 
دارند و از این مراقبت، منفعت مالی عایدشــان 
می شود. آن ها روابط قربانیان خود را با دیگران و 
دنیای خارج قطع می کنند و سالمند تنها از طریق 
آن ها اســت که می تواند با دیگران ارتباط برقرار 

کند.
وی می افزاید: همیشــه باید توجه داشته باشیم 
که رفتار با بزرگ ترها و ســالمندان مســتقیما 
توسط نسل بعدی الگوبرداری می شود، بنابراین 
اگر می خواهیــم در آینده مورد چنیــن آزار و 

اذیت هایی قرار نگیریم، از هم اکنون باید رفتارمان 
را با سالمندان بهبود بخشیم. همچنین باید همه 
مسئولیت  های نگه داری و مراقبت از سالمندان را 
به یک نفر نســپاریم. در چنین وضعیتی، مراقب 
دچار فرســودگی و خستگی می شود و از عهده 
وظایفش بر نخواهد آمد و در بدترین حالت نیز 
اقدام به سوءاستفاده در جنبه های مختلف خواهد 

کرد.
وقتی سالمند آسیب دیده باید از خانواده جدا شود

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی استان 
زنجان نیز یکی از گروه های هدف برنامه اورژانس 
اجتماعی را ســالمندان آزاردیده عنوان کرده و 
می افزاید: در صورت گزارش ســالمندآزاری به 
خط تلفن اورژانس اجتماعــی 123، بالفاصله 
تیم خدمات ســیار به محل اعزام شده و نسبت 
به ارائه خدمات روان شناختی و مددکاری به فرد 

آزاردیده و فرد آزارگر اقدام می کند.
ســلمان حســینی تصریح می کنــد: در وهله 
نخست، مددکاران بهزیستی همه تالش خود را 
به کار می گیرند تا بــا انجام مداخالت موثر، به 
حل مشــکل بپردازند اما در صورتی که مشکل 
سالمند حل نشده باقی بماند و یا نیاز به دریافت 
خدمات بیشــتر داشته باشد، به مرکز مداخله در 
بحران ارجاع می شود تا خدمات روان شناختی، 
مددکاری، آموزشــی، درمانی و حقوقی دریافت 
کنــد. ایــن در حالی اســت که بیشــتر موارد 
ســالمند آزاری گزارش شده در اســتان، از نوع 

غفلت یا آزار روانی و عاطفی است.
وی با بیان این که پارسال پنج مورد سالمندآزاری 
گزارش شــده و ســالمندان آســیب دیــده از 
بهره مند شــده اند،  اجتماعی  اورژانس  خدمات 
خاطرنشــان می کنــد: در برخی مــوارد، ارایه 
خدمات روان شــناختی و مددکاری جهت حل 
مشــکل فرد کافی نیســت و برای پیشگیری از 
آسیب بیشتر، سالمند باید از خانواده جدا شود. 
در چنین مواقعی اگر امکان زندگی مستقل برای 
ســالمند وجود نداشته باشد، وی پس از گرفتن 
حکم قضایی جهت نگه داری به مراکز نگه داری 

سالمندان ارجاع می شود.

حفظ حرمت ها؛ پازل گمشده تمدن بشری

سالمندآزاری؛ پدیده ای خاموش در جامعه

گان امروز    هب سود      شماست شماره تماس: تبلیغات  رد روزانهم  زن
33456659
شماره تلگرام:

09191436846

حذف یارانه دهک های پردرآمد 
کلید خورد

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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زنجانی ها روزهای خنکی 
پیش رو دارند

 سرپرســت اداره کل هواشناســی استان 
زنجان از خنک شدن هوای استان زنجان در چند 

روز آینده خبر داد.
رسول همتی در گفتگو با مهر به وضعیت جوی 
استان زنجان در چند روز آینده اشاره کرد و افزود: 
امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری است 

که از بعدازظهر با وزش باد همراه خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه ســرعت وزش باد بین ۴۰ تا 
۵۰ کیلومتر بر ســاعت خواهد بود، اظهار کرد: 
به شهروندان ســفارش می شود از آمد و شد در 
کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده 

خودداری کنند.
همتی به وضعیت دمای هوای اســتان زنجان در 
چند روز آینده اشــاره کرد و گفت: دمای هوای 
استان زنجان از امروز کاهش یافته و هوا خنک تر 
می شــود و هوای خنک تا اواخر روز دوشــنبه 

مهمان استان خواهد بود.

افزایش ۱۰۰ درصدی جریمه 
شکارچیان گونه های جانوری

 مدیرکل محیط زیســت اســتان زنجان 
گفت: با مصوبه شــورای عالی محیط زیســت 
درباره خسارات ناشی از شکار و صید غیرقانونی، 
جریمه شــکار برخی گونه های جانوری تا ۱۰۰ 

درصد افزایش یافت.
به گزارش محیط زیســت استان زنجان، حسین 
آبســاالن گفت: با اصالح مصوبه ۳۸۰ شورای 
عالی محیط زیست درباره خســارات ناشی از 
شکار و صید غیرقانونی توسط متخلفان، جریمه 
برخی گونه های جانوری تا ۱۰۰ درصد افزایش 
یافت. وی اظهار کرد: میزان جریمه کل و بز، قوچ 
و میش، آهو، گربه شــنی و پاالس، سیاه گوش و 
کاراکال قبل از اصالح مصوبه ۱۰۰ میلیون ریال 

بود که به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.
آبســاالن با اعــالم اینکه میزان جریمه شــکار 
پســتانداران ماده افزایش سه برابری داشته است 
گفت: ضرر و زیان شکار حیات وحش به طور 
متوســط در تمام گونه هــا ۵۰ درصد و برخی 
گونه ها نیز که ارزش اکولوژیک باالیی داشــته و 
یا بنا به دالیلی مورد هجمه بیشتری قرار دارند تا 

حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابهر خبر داد:
واریز بهای کامل گندم 

ظرف یک هفته به حساب 
کشاورزان

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابهر گفت: 
بهای کامل گنــدم تحویلی حداکثر ظرف مدت 

یک هفته به حساب کشاورزان واریز می شود.
مجید قزوینیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
در سال زراعی ۹۸ - ۹۷ سطح زیر کشت گندم 
آبــی ۱۸۰۰ هکتار و گندم دیــم ۳۲ هزار هکتار 
است، اظهار کرد: ۵۴ درصد از زمین های زراعی 
زیر کشت دیم در ســطح ۱6 هزار هکتار و ۱۰ 
درصد از زمین های زیر کشــت گنــدم آبی در 

سطحی حدود ۱۸۰ هکتار برداشت شده است.
وی با بیان اینکه ناوگان برداشت غالت شهرستان 
شــامل ۳۲ کمباین بومــی و ۵۵ کمباین مهاجر 
است، ادامه داد: تاکنون یک مرکز خرید تضمینی 
گندم در سطح شهرستان فعال بوده که با ظرفیتی 
حدود ۵۰ هزار تن اقدام به خرید گندم مازاد بر 

نیاز کشاورزان کرده است.
این مسوول با بیان اینکه این مرکز تاکنون حدود 
۸۵۰۰ تن خرید داشته است، بیان کرد: قیمت پایه 
خرید تضمینی گندم امســال از قرار کیلویی ۱۷ 
هزار ریال بوده و به ازای هر تن ۱۵۰ هزار ریال 
نیز کرایه حمل محصول به کشاورزان پرداخت 

می شود.
قزوینیــان با اشــاره بــه اینکه امســال به دلیل 
عدم پراکنش مناســب بارندگی و ســرمازدگی 
اردیبهشت ماه، میانگین عملکرد گندم دیم ۹۰۰ 
کیلو و گندم آبــی ۵۰۰۰ کیلو در هکتار برآورد 
شده اســت، ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان 
فصل خرید حــدود ۳۰ هزار تن گنــدم مازاد 
مصرف کشاورزان در ابهر خریداری شود و بهای 
کامل گندم تحویلی حداکثر ظرف مدت یک هفته 

به حساب کشاورزان واریز می شود.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان ابهر خاطرنشان 
کرد: برای جلوگیری از قاچاق گندم و بهره مندی 
بیشــتر کشــاورزان از منافع گندم تولیدی و کم 
کردن دست افراد سودجو و واسطه به کشاورزان 
سفارش می شود محصول گندم خود را به مراکز 

خرید دولتی گندم تحویل دهند.

خبـر

 سزارین 
به یک کالس اجتماعی و مد 
در جامعه تبدیل شده است

 سرپرســت اداره مامایی معاونت درمان 
دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و 
درمانی زنجان گفــت: در زمان کنونی و به رغم 
اقدامات انجام گرفته عمل های ســزارین به یک 
کالس اجتماعی و مد در جامعه تبدیل شــده و 
تمایــل بانوان به انجام این کار بیش از گذشــته 

افزایش یافته است.
مریم ســکاکی در گفت و گو بــا خبرنگار ایرنا 
افــزود:  با آغاز طرح تحول نظام ســالمت و با 
کارهای انجام شده؛ نسبت عمل های سزارین به 
طبیعی ۳۹.6 دهم درصد بود که البته در سال اول 
هر  چند کاهش مختصری داشت، اما این روند 
با رشــد صعودی  اکنون به ۴۱ درصد در استان 

رسیده است.
این مسوول اظهار داشــت: میزان عمل سزارین 
اســتان در مقایسه با کشور چندان باال نیست اما 
همین روند چندان خوشایند نبوده  و دراین راستا  
اقدامات اساسی برای کاهش آن باید انجام شود.  
وی با اشــاره به  آمار سزارین در استان و کشور 
گفت:  هم اکنون عمل ســزارین  به یک کالس 
اجتماعی در جامعه تبدیل شده و به رغم  تغییرات 
اساسی ایجاد شده در فضاهای فیزیکی اتاق های 
زایمان، حفظ حریم خصوصی مادران، استفاده از 
روشــهای بی دردی و کم دردی زایمان، فراهم 
شدن امکان حضور همراه و مامای همراه  اما  این 

روند همچنان مورد  اقبال بانوان است.
این مسوول ادامه داد: به این مهم توجه داشت به  
علت عدم آگاهی مادران امکانات ایجاد شده در 
مراکز بیمارستانی،   ترس از زایمان و  تمایل زنان 
به ســزارین  افزایش یافته  که در صورت اطالع 
رسانی و آموزشهای صحیح می توان این مهم را 

کاهش داد.
وی اظهار داشــت: هم اکنــون در مراکز دولتی، 
بخش های بهداشــتی و معاونت درمان دانشگاه 
علوم و بخش خصوصی نیز کالس های آمادگی 
برای زایمان طبیعی را برگزار می کنند که اطالع 
رسانی به گروههای هدف می تواند نگرش انان 

را برای انجام عمل های سزاریت کاهش دهد.
سکاکی افزود: با وجود کارهای انجام گرفته شمار 
بانوان برای شــرکت در کالس های آموزشــی 
زایمان طبیعی نسبت به گذشته چندان مطلوب 
نیست اما تا رسیدن به حد مورد نظر فاصله وجود 
دارد که  آگاهی های پپاپی اثر گذاری بسیار باالیی 

را به همراه دارد.
وی اضافــه کرد: یکی از  اهــداف برنامه ترویج 
زایمان طبیعی و معرفی مفاد دســتورالعمل یاد 
شــده بوده و در این میان  بهره گیری از ظرفیت 
های داوطلبان می تواند در سطح جامعه به جهت 
ترویج طبیعی بــودن روند زایمان، تغییر نگرش 
بانوان و خانواده ها در مســیر کاهش سزارین و 
افزایش زایمان های طبیعی با دانشگاه  بسیار مفید 

و اثر گذار باشد.
این مســوول ادامه داد: یکی از بسته های طرح 
تحول نظام سالمت ترویج زایمان طبیعی است که 
این مهم در راستای حفظ سالمت مادران باردار و 

برنامه ریزی برای فرزندآوری است.  
وی یادآوری کرد: این در حالی است در سال های 
گذشته مادران تمایل زیادی به انجام عمل سزارین 
گرایش پیدا کرده اند و این کار را در مقایســه با 

زایمان طبیعی ایمن و ایده آل می دانند.

شرکت در مسابقه های استانی 
مجوز حضور رقابت های 

کشوری است
 ورزشــکاران پرورش اندام و بدنسازی 
استان زنجان در صوت عدم شرکت در مسابقه های 
انتخابی استانی، نمی توانند در رقابت های قهرمانی 

کشور حضور یابند.
رییس هیات بدنســازی و پرورش اندام اســتان 
زنجان گفت: شــرکت در مســابقه های انتخابی 
اســتان برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور، 
الزم و بایسته است و آن دسته از ورزشکارانی که 
در آن شرکت نداشته باشند در این صورت هیات 
از ارایه معرفی به آنان برای حضور در مسابقه ها، 

خودداری خواهد کرد.
مهران زرگری در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: ۱۱ مرداد ماه مسابقات انتخابی استان رشته 
تک لیفت و پرس ســینه قهرمانی باشگاه های 
استان زنجان در خانه پاورلیفتیگ برگزار خواهد 
شــد. وی اظهار داشت: ۱۷ تا ۱۹ مهر ماه امسال 
نیز رقابت های پرورش انــدام، فیزیک و بادی 
کالسیک به میزبانی ایالم برگزار خواهد شد که 
برای تعیین ورزشکاران برتر زنجان جهت اعزام، 
یک دوره مســابقه های انتخابی استان در پنجم 
مهر ماه در ســالن 6 هزار نفری امام خمینی )ه( 
واقع در مجموعه ورزشــی انقالب شهر زنجان، 
برگزار خواهد شد. زرگری تصریح کرد: در این 
مســابقه ها از داوران زنجانی استفاده خواهد شد 
و هیات پرورش اندام و بدنســازی زنجان هیچ 
مشــکلی در زمینه تامین داوری این رقابت های 
انتخابی استان، نخواهد داشت. وی با بیان اینکه 
اســتان زنجان از وجود داوران کارت دار درجه 
۳، ۲ و ملی و بین المللی برخوردار است، افزود: 
امسال این هیات کالس داوری درجه ۲ پرورش 

اندام و پاورلیفتینگ را برگزار خواهد کرد.

خبـر استاندار زنجان تاکیدکرد:

اطالع رسانی حلقه مفقوده تولید
 استاندار زنجان گفت: واحدهای تولیدی 
نباید از حوزه اطالع رســانی تولیدات خود غافل 

باشند.
به گزارش ایسنا، فتح اله حقیقی در حاشیه بازدید 
از مجموعه شــرکت های معدنی ســیلیس آرا با 
بیان اینکــه واحدهای تولیدی باید محصوالت و 
تولیدات خود را برای مردم اطالع رســانی کنند 
تا بازار فروش داشــته باشند، افزود: اطالع رسانی 
بزرگترین حجم کار در یک واحد تولیدی است.

وی با تاکید بر اینکه اطالع رسانی حجم فروش، 
ارزش افزوده را باال می برد، ادامه داد: بســیاری از 

واحدهای تولیدی از این حوزه غافل هستند.

نماینده عالی دولت در اســتان زنجان تاکید کرد: 
مسووالن و مدیران واحدهای تولیدی باید تالش 
کنند از ظرفیت رسانه ها به بهترین شکل ممکن در 

حوزه تولید بهره گیرند.
این مســوول در بخش دیگری از سخنان خود با 
بیان اینکه ۸۰۰ واحد مســکونی برای اقشار کم 
درآمد در استان ساخته شد، تاکید کرد: ۴۵۰ واحد 
نیز در حال اجرا اســت. وی با اشــاره به اینکه 
پروژه های خوبی در ســطح استان در دست اجرا 
داریم، خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ سازی و جنب 
و جــوش کافی در انجام پروژه ها وجود داشــته 
باشد می توان شاهد رقم خوردن  کارهای بزرگ 

در استان بود.
در ادامه این بازدیــد، فرماندار خرم دره نیز اظهار 
کرد: در عرض دو سال گذشته بیشترین برنامه های 
محیط زیست در  شرکت سیلیس پیاده شده است.
حجــت محمدی بــا تاکید بر رعایــت ضوابط 
زیست محیطی در استقرار صنایع، ادامه داد: همه 
واحدهای تولیدی باید در حوزه محیط زیســت 

پای کار باشند.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت ســیلیس آرا از 
واحدهای ســبز  شهرســتان با ۵۰۰ نفر اشتغال 
است، عنوان کرد: با راه اندازی واحد توسعه برای 

۳۰۰ نفر دیکر اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.

 فرمانــدار زنجــان گفــت: راننــدگان 
اتوبوس های درون شــهری زنجان نگران تامین 
درآمد خود نباشــند زیرا در پیشنهادهای مطرح 
شده از سوی شهرداری زنجان نسبت به پرداخت 
یارانه اقدام خواهد شــد و مشکلی در این ارتباط 

وجود ندارد.
رضا عســگری  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در هفته های گذشــته و با اجرای الگوی 
جدید ساماندهی خطوط حمل و نقل  در حوزه 
اتوبوســرانی رانندگان این صنف از دست از کار 
کشــیدند  که علت این مساله را در امد کم خود 

اعالم کردند.
وی اظهار داشــت: بر این پایه،  در نشست های 
برگزار شــده  و طبق آخرین پیشنهاد شهرداری 
مقرر شد برا ی جبران درآمد رانندگان اتوبوس های 
درون شــهری روزانه ۳۰۰ هزار تومان در قالب 
یارانه  از سوی شهرداری در صورت وجود مسافر 

و یا تعداد کم پرداخت کند.
این مســوول ادامــه داد: در نهایت طبق تفاهم و 
توافقی که بین رانندگان و ســازمان اتوبوسرانی 
انجــام گرفت این موضوع مهم بــرای رانندگان 

برطرف شــد و هم اکنون 
در حال فعالیت و جابجایی 

مسافران هستند.
وی اضافه کــرد:  هر چند 
بررســی ها نشــان می داد 
کــه  بخشــی از نارضایتی 
ها  به شــهروندان به دلیل 
عدم اســتقبال از این وسلیه 
عمومــی بــاز مــی گردد 
کــه در این راســتا رصد و 
بــرای  الزم  پیشــنهادهای 
دستور  در  موضوع  بررسی 
کار قــرار گرفته که یکی از 

کارها اصالحات مورد نیاز در خطوط اتوبوسرانی 
است. فرماندار زنجان ادامه داد: اجرای هر طرحی 
با اشــکاالتی همراه بوده و امکان به صفر رسیدن 
نارضایتی های احتمالی نیز وجود ندارد  که در این 
زمینه تالش می شود، اقدامات در مسیر صحیحی 
هدایت شود  که تحقق این مهم می تواند موارد را 

به حداقل کاهش دهد.
وی اظهار داشــت: با گذشــت اجرای خطوط 

ســاماندهی حمــل و نقل 
ویژه  به  زنجان  درونشهری 
الگــوی جدید آمد و شــد 
اتوبوس ها  از کاهش تنش 
مســافران  و  رانندگان  بین 
حکایــت دارد و امیدواریم  
رانندگان با تعــداد افزایش 
ســفرهای روزانــه پویایی 
این طرح منتهی شــود و از  
طرفی آشتی بین شهروندان 
بانــاوگان حمــل و نقــل 
درونشهری بیش از گذشته 

فراهم شود.
عسگری افزود: به این مهم توجه داشت که وضعیت 
ناوگان حمل و نقل همگانی و سیتسم اتوبوسرانی 
شهر زنجان ثابت بود و به عبارتی در عمل کارآیی 
الزم نداشت، به ویژه آنکه تمامی خطوط اتوبوسرانی 

به مرکز هسته ای شهر ختم می شد.
وی یادآوری کرد: بروز همین مســاله وضعیت 
ترافیکی نامطلوبی را در هسته مرکزی شهر رقم 
زده بود و دراین میان آمد و شــد ۱۴۰ دســتگاه 

اتوبوس کشــش الزم در خیابانهای شــهری را 
نداشت و در نتیجه مشــکالت برای شهروندان 

بسیار مضاعف تر شده بود.
وی اضافه کرد: از طرفی افزایش آلودگی هوا نیز 
ره آورد آمد و شد این اتوبوس ها با توجه کاهش 
عمر باالی آن ها نمایان بود و در این راســتا طبق 
آمارهای ارایه شده، سفرهای شهری توسط ناوگان 
حمل و نقل اتوبوسرانی در سال ۹۷ نسبت به سال 

۹6  حتی به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت.
این مسوول ادامه داد: بررسی ها نشان می داد که  
سرعت پایین ناوگان  عامل اصلی کاهش تقاضای 
ســفر با اتوبوس درون شــهری زنجان بود  و بر 
همین مبنا شهروندان زنجانی بیشتر بر استفاده از 

وسلیه نقلیه خود تاکید داشتند.
فرمانــدار زنجان ادامه داد: با اجرای الگوی آمد و 
شد جدید ناوگان اتوبوســرانی زنجان و رایگان 
شــدن یک هفته برای اســتفاده عموم با استقبال 
فــراوان مواجه شــد که هزینه های آن توســط 
شــهرداری پرداخت شــد و از طرفی  این کار با 
هدف آشنایی مردم با خطوط جدید و کاستن از 

سردرگمی  شهروندانی زنجانی انجام گرفت.

 وزیر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعی از 
تشکیل کارگروه حذف یارانه دهک های باالی 
درآمدی خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در ســه 
ماهه نخست سال نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش داشته است.
به گزارش ایســنا، محمد شــریعتمداری اظهار 
کرد:بر اساس مصوبه  دولت کارگروه مشترکی 
با مشارکت وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت ارتباطات و وزارت کشور با محوریت 
اســتانداران و فرمانداران تشکیل شده  که این 
کارگروه  موظف است دهکهای باالی درآمدی 
که نیازی بــه یارانــه ندارند و یارانــه آنها با 
محوریت استانداران حذف شده است شناسایی 
کنــد و وجوه و منابعی که از این طریق حاصل 
آید را پس انداز و در جهت محرومیت زدایی و 

اشتغالزایی در استان مربوطه هزینه کند.
به گفته وی این برنامه در چارچوب آیین نامه ای 
اســت که به تصویب کارگروه شناسایی یارانه 

می رسد.
شــریعتمداری که در حاشــیه آیین تجلیل از 
مهارت آموختــگان برتر نیروهای مســلح در 
جمع خبرنگاران سخن می گفت، به آخرین آمار 
بیکاران در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز آمار 
ایران مرکز رسمی اعالم آمار در کشور است و 
بر اساس آمار اعالم شده از سوی این مرکز در 
سه ماهه ابتدای امســال نرخ بیکاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و تعداد 
بیکاران دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است.

افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۵ درصد
وی به علل کاهش نرخ بیکاری اشــاره کرد و 
گفت: از جملــه دالیل این امر می تواند کاهش 
نرخ مشــارکت اقتصادی و پرداخت وام های 
ارزان با نرخ ســود چهار درصد و شش درصد 
در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر 
جمعیت باشــد که موجب شده تا سهم اشتغال 
روســتایی از سبد اشــتغال کل کشور از زیر ۳ 

درصد به ۲۵.۳ درصد برسد.
وزیــر تعاون،کار و رفاه اجتماعــی تاکید کرد: 
با توجــه به جمعیت جوان کشــور و بیکاری 
نزدیــک بــه ۲.۵ میلیون نفری الزم اســت تا 
بســتر مناسب برای ســرمایه گذاری ها و بهبود 
فضای کســب و کار به وجود آید و شــرایط 
 مســاعد برای دسترســی واحدهــای تولیدی 
به ســرمایه در گردش مورد نیاز با به کارگیری 
نظام تامین اجتماعی و نظام حمایتی مناســب 

فراهم شود.
به گفتــه شــریعتمداری با پیش بینــی برخی 
مشــوق ها، پرداخــت منابــع ارزان قیمت در 
طرح اشــتغال روستایی و عشــایری، گسترش 
مهارت آموزی، ایجاد مشــاغل خانگی و ارائه 
آموزشــهای واقعی در محیط کار بخشی از نیاز 

اشتغال کشور برطرف شده است.

ارایه بیش از ۶۵۰۰ دوره آموزش مهارتی به سربازان
وی همچنیــن از ارایــه بیــش از 6۵۰۰ دوره 
آموزش مهارتی به ســربازان خبر داد و گفت: 
نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر از ســربازان در دوره 
ســربازی موفق به گذراندن دوره های آموزش 

صنعتی، کشاورزی، هنری و خدماتی شدند.
وزیــر کار خاطرنشــان کــرد: در چارچوب 

توافق نامه ای که به امضای وزارت کار، ســتاد 
کل نیروهای مسلح و ســازمان آموزش فنی و 
حرفه ای رســیده  این امکان فراهم شده است 
که ۵۰۰ هزار نفر نیــروی ورودی به مجموعه 
فعالیت های آموزشی نیروهای مسلح برای دوره 
مقدماتی ســربازی دوره های مهارت آموزی را 

در یکی از رشته ها آموزش ببینند.

فرماندار زنجان:

درآمد اتوبوس های درون شهری زنجان با یارانه ترمیم می شود

 معاون کل وزارت بهداشــت گفت: تمام 
داروهایی که از طریق شــبکه های ماهواره ای تبلیغ 
می شوند، تقلبی است و از شبکه های غیررسمی و 

قاچاق وارد شده اند.
به گزارش ایسنا، دکترایرج حریرچی در باره نحوه 
نظارت بر تبلیغات پزشــکی در رسانه ها و فضای 
مجازی با اشــاره به اینکه نزدیک به اتفاق تبلیغات 
پزشــکی و دارویی کذب و یا غیر قانونی هستند، 
گفت: تبلیغ داروهــا و ذکر ویژگی های درمانی در 
تبلیغــات هر نوع مواد و محصول در رســانه های 
عمومی که مخاطب آنهـا عمـوم مـردم هستند، طبق 

قانون ممنوع است.
وی در ادامــه افزود: بیش از ۹۹ درصد تبلیغات در 
حوزه پزشــکی و دارویی  فاقد مجوز هستند؛ در 
حالیکه طبق آیین نامه بند ب ماده سه سازمان نظام 
پزشــکی همه این تبلیغات باید شماره اخذ مجوز 

داشته باشــند. معاون کل وزارت بهداشت تصریح 
کرد: منظور از تبلیغات پزشکی و دارویی هرگونه 
پیام یا اطـالع رسـانی اسـت کـه منجر به ترغیب 
دریافت یا مصرف خدمات و محصوالت می شود؛ 
چرا که مشــتری کافی نــدارد و یا تبلیغات برخی 
پزشکان که اکثرا هم پزشکان مطرح و برجسته ای 
نیستند به اشکال مکتوب، شنیداری، گزارش و ... 

صرفا برای جلب مشتری صورت می گیرد.
حریرچــی با تاکید بر اینکه تمامی تبلیغات فضای 
مجازی و شبکه های ماهواره ای کذب هستند، گفت: 
تخلفات مذکور در رسانه های رسمی هم به میزان 
قابل توجهی وجود دارند، ولی در فضای غیررسمی 
به ویژه شــبکه های ماهــواره ای و فضای مجازی 

شدت بسیار زیادی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: تمام داروهایی که از طریق 
شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند تقلبی است و 

از شبکه های غیررسمی و قاچاق وارد شده که اصال 
معلوم نیســت در چه شرایطی نگهداری شده اند و 

مصرف آنها ممنوع است.
بنابر اعالم وبدا، به گفته حریرچی، اکثریت جامعه 
پزشکی به طور سالم خدمات خود را ارائه می دهند 
و در شــرایط کنونی که کمبــود متخصص داریم، 
وجود صف انتظار برای ویزیت متخصصان، انجام 
تبلیغات گران قیمت توسط تعداد اندکی از پزشکان 
می تواند نشانه کمبود مشتری آنها و احتماال کیفیت 

عملکرد ایشان باشد.
معاون کل وزارت بهداشت در پایان گفت: سازمان 
نظام پزشکی که مسئولیت قانونی نظارت بر تبلیغات 
پزشــکی را بر عهده دارد، اخیرا اقدامات خوبی در 
این زمینــه انجام داده اند. حلقه نخســت برخورد 
سازمان نظام پزشکی در مورد تبلیغات غیر اخالقی 

است.  

معاون کل وزارت بهداشت:

بیش از ۹۹ درصد تبلیغات حوزه پزشکی و دارویی غیر قانونی و بدون مجوزند

حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد

به سود شماست

تبلیغات  در زنگان امروز 
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 دانشــگاه های زنجان، علوم پزشکی و 
علوم پایه این استان با انعقاد تفاهم نامه مشترک 
و به منظور بهره گیری از ظرفیت های یکدیگر 

در مسیر بین المللی سازی گام بر می دارند.
معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشکی و خدمات  بهداشتی و درمانی زنجان 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه 
به محدودیت منابع، هم افزایی و وحدت رویه  
و با هدف پیشبرد فعالیت های مختلف به ویژه 
حوزه پژوهشی و تحقیقاتی؛ تفاهم نامه مشترک  
بین رییســان دانشگاههای علوم پزشکی، علوم 

پایه و دانشگاه زنجان بسته شد.
دکتر علیرضا شغلی افزود: این اقدام دور نمای 
بهتری  را برای سیاست گذاری آتی دانشگاه ها 
برای انجام کارهای مختلف فراهم می کند که 
در نوع خود بســیار مفید و ارزشمند محسوب 

می شــود. وی اظهار داشت: این تفاهم بر بهره 
گیری از امکانات اموزشی و پژوهشی و دیگر 
مسائل تاکید دارد و تحقق این مهم چشم انداز 

بسیار خوبی را مهیا می کند.
این مسوول ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی این 
استان نیز  در سه ســال گذشته به ویژه یکسال 
اخیــر در راســتای بین المللی شــدن گام های 
موثری را برداشته که جذب دانشجوی خارجی 

از جمله این اقدامات مهم به شمار می رود.
وی اضافه کرد: در راستای بین المللی سازی، 
دانشــگاه های استان باید با یک برنامه مشترک 
و هماهنگ استاندارهای الزم بین المللی سازی 
را در این استان  ایجاد کنند و و همچنین برنامه 
ریزی در راســتای افزایش Visibility  )بهتر 
دیده شــدن در ســطح جهانی(  دانشگاه های 
اســتان در ســطح بین المللی می تواند یکی 

از شــاخص های مهم و کاربــردی این هدف 
مشترک باشد.

معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات  بهداشتی ودرمانی زنجان 
یادآور شد: علوم پزشکی زنجان نیز با جدیت 
و با بهره گیری از ظرفیت های کنونی خود از 
قبیل اساتید و مقاالت به دنبال بهتر دیده شدن 
در عرصه جهانی اســت که نتایج این سرمایه 
گذاری ها و فعالیت ها در چند ســال آینده به 

خوبی نمایان خواهد شد.
هم اکنون چهار هزار و ۲۰۰ دانشــجو در ۶۲ 
مقطع رشته و هفت دانشکده مصوب دانشگاه 
علوم پزشکی زنجان مشغول به تحصیل هستند 
و شمار دانشجویان زنجان نیز بیش از ۱۰ هزار 
نفر و دانشــگاه تحصــات تکمیلی علوم پایه 

زنجان نیز حدود ۹۰۰ دانشجو است.

ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر   
جهادکشــاورزی اســتان زنجان بــا تاکید بر 
این که کشت زیره سبز در استان زنجان توسعه 
می یابد، از برداشت ۶5 تن زیره سبز مرغوب از 

زمین های استان خبر داد.
بهنام اوجاقلو در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
توسعه کشــت گیاهان دارویی از سیاست ها و 
برنامه های مهم ســازمان جهادکشاورزی استان 
در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است 
و مدیریت باغبانی سازمان با همکاری مدیریت 
جهادکشــاورزی شهرســتان های تابعه، کشت 
گونه هــای دارویی در اســتان را به طور جدی 

پیگری می کند.
این مســوول با بیان این که ســطح زیر کشت 
گیاهان دارویی در چهار سال گذشته در استان 
زنجــان از ۱4 هکتار به بیــش از 5۲۰ هکتار 
افزایش پیدا کرده اســت، ادامه داد: زیره ســبز 
حدود ۲5۰ هکتار از گیاهان دارویی کشت شده 
در اســتان را به خود اختصاص داده است وهم 
اکنون، در شهرستان های ابهر و سلطانیه کشت 

و تولید می شود.
وی افــزود: قــرار اســت کــه در قالب طرح 
توسعه 5۰۰ هکتاری کشت گیاهان دارویی در 
سال های آتی، زیره سبز در همه شهرستان های 
استان به ویژه ماه نشان کشت شود. سال زراعی 
کنونی نیز ۱۶۰ هکتار از زمین های شهرســتان 
ابهر و ۹۲ هکتار از زمین های شهرستان سلطانیه 
به کشــت زیره ســبز اختصاص پیدا کرد و در 

مجموع حدود ۶5 تن محصول مرغوب در این 
دو شهرستان برداشت شد.

اوجاقلو با اشــاره به این که توســعه کشــت 
زیره ســبز به خاطر نیاز آبــی پایین و مقاومت 
به خشــکی، از تاکیدات مجــری طرح گیاهان 
دارویــی وزارت متبــوع در راســتای مقابله با 
بحران آب محســوب می شــود، تصریح کرد: 
زیره سبز در استان زنجان به صورت دیم کشت 
می شود و امسال 4۰ هکتار از سطح زیر کشت 
این گونه دارویی در اســتان به دلیل عدم کشت 

به موقع قابل برداشت نبود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجــان با بیان این که بیــش از 8۰ درصد زیره 
ســبز دنیا در ایران تولید می شــود، خاطرنشان 
کرد: هم اکنون با هدف کنترل نوســان قیمت، 
امکان عرضه زیره ســبز تولیدی استان زنجان 
در بورس فراهم شده است و آینده روشنی در 
زمینه توســعه کشت این گیاه دارویی در استان 
پیش بینی می شود؛ چراکه زمینه ساز اشتغال زایی، 

صادرات غیرنفتی و ارزآوری است.

رییس کل دادگستری استان زنجان:
داشتن رویه یکسان در 

دادگاههای کیفری ضروری است
کل  رییس   
دادگســتری استان 
زنجــان بــا تاکید 
به  بیشتر  توجه  بر 
داشتن رویه یکسان 
کیفری  محاکم  در 
بدوی و تجدید نظر 
برای احقاق حقوق 
مردم، گفت: تحقق 
این امر، نیازمند بهره گیری از نظرات مشورتی و 
مراکز تحقیقات فقهی و حقوقی قوه قضاییه است.
حجت االســام اســماعیل صادقی نیارکی در 
نشست هم اندیشــی و تعامل دادگاه های کیفری 
بدوی و تجدیدنظر استان اظهار داشت: خروجی 
پرونده دادگاه های تجدیدنظر این اســتان از نظر 
کمی و کیفی مطلوب بــوده و این مهم به تایید 
معاونان و شورای قضایی قوه قضاییه نیز رسیده 

است.
وی با بیان اینکه هر واحد باید مسوولیت انشای 
آرای خود را بــر عهده بگیرد، تاکید کرد: دقت، 
صحت، توجه بیشــتر و ارتباط تنگاتنگ هر ۲ 
مرجع  قضایِی کیفری بدوی و تجدید نظر استان 
در صــدور آرا و رعایت آداب و شــان قضایی 

ضروری است.
صادقی نیارکی با اشــاره به تدوین و اباغ سند 
تحول قوه قضاییه توسط رییس این قوه، گفت: 
این سند شامل ۲۰4 برنامه عملیاتی بوده و به تمام 
استان ها اباغ شده که 5۹ برنامه آن قابلیت اجرا 

در سطح استان را دارد.
رییس کل دادگستری استان زنجان اظهار داشت: 
منویات رهبر معظم انقاب اسامی در برخورد 
با فســاد به ویژه در درون مجموعه قضایی باید 

سرلوحه کارها باشد.
وی افزود: امروز تمام مســووالن قضایی باید به 
صورت شفاف و در اتاق های شیشه ای، فعالیت 
کنند زیرا همواره عملکردهــا و اقدامات، مورد 
ارزیابی و نظــارت مراجع  باالتر در قوه قضاییه 

است.
صادقی نیارکی ادامه داد: در مبارزه با فســاد باید 
تمام مجموعــه در جهت صیانت و ســامت 
دســتگاه قضایی، همکاری الزم را با حفاظت و 

اطاعات داشته باشند.

خبـر

۱۸ تعاونی برتر استان زنجان 
معرفی می شود

 با پایان یافتن مرحله داوری چهاردهمین 
جشــنواره تعاونی های برتر اســتان زنجان، ۱8 
تعاونی برگزیده این جشــنواره در هفته تعاون 

معرفی می شود.
مدیــر امورتعــاون اداره کل تعــاون،کار ورفاه 
اجتماعی اســتان زنجان روز شنبه در این باره به 
خبرنگار ایرنا گفت: از بین تعاونی های برگزیده، 
هفت تعاونی از این استان دارای شرایط حضور 
در مرحله ملی چهاردهمین جشنواره تعاونی های 

برتر است.
علــی پاکمنــش افزود: امســال در جشــنواره 
تعاونی های برتر، بخش ویژه معرفی تعاونی های 
ســبز نیز در نظر گرفته شــده بود که ۲ شرکت 
تعاونی سونا چوب خرمدره و کشتارگاه صنعتی 
طیور زنجان با توجه به شاخص هایی همچون دارا 
بودن گواهی محیط زیست و عدم ایجاد آلودگی، 

به عنوان تعاونی های سبز استان شناخته شدند.
وی با بیان اینکه امســال 45۳ تعاونی معادل 5۹ 
درصد تعاونی های فعال اســتان در جشــنواره 
تعاونی های برتر شــرکت کردند، افزود: استان 
زنجان از حیث میزان ثبت نــام تعاونی ها، رتبه 

پنجم را در بین استان های کشور دارد.
پاکمنش اظهار داشت: هدف از برگزاری جشنواره 
تعاونی های برتر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون، 
معرفی نظام مند کسب و کارهای تعاونی موفق 
و ایجاد فضای مناسب برای انتقال دانش رسمی 
و بومی در تعاون و توسعه مشارکت های مردمی 

است.
وی افــزود: تعاونی های مختلف در گرایش های 
خدماتی، سهامی عام، مرزنشــینان، کشاورزی، 
صنعتی، معدنــی و اتحادیه های تعاونی، صنایع 
دستی، فرش دستباف، تولیدکنندگان، تأمین نیاز 
مصرف کنندگان، تأمین نیاز صنوف توزیعی، تأمین 
نیاز صنوف خدماتی، مسکن، حمل و نقل، اعتبار، 
عمرانی، فراگیر ملی، دهیاری و دانش بنیان، مجاز 
به شرکت در چهاردهمین جشنواره تعاونی های 

برتر بودند.
به گفتــه مدیر امورتعــاون اداره کل تعاون، کار 
ورفاه اجتماعی اســتان زنجان، سال گذشته در 
سیزدهمین جشنواره تعاونی های برتر این استان، 

۳۳۰ تعاونی شرکت داشتند.
بیش از یک هزار و 4۰۰ تعاونی ثبت شــده در 

استان زنجان فعالیت دارند.

خبـر

بومی گزینی 
ضامن عدالت استخدامی 

در واحدهای تولیدی

 مدتی اســت به کارگیــری نیروی کار از 
بین شهروندان بومی در واحدهای تولیدی استان 
زنجان در دستور مسووالن این استان قرار گرفته 
اســت، امری که به زعم مســووالن در صورت 
تحقــق مطلوب، مــی تواند اثــرات اقدامات و 
حمایت های انجام شــده در اشتغالزایی را بیش 

از پیش در جامعه قابل لمس کند.
نخســتین انتظار از اســتقرار صنایع و واحدهای 
تولیدی در یک منطقــه، تاثیر بر بهبود وضعیت 
شــغلی در آن منطقه اســت که ایــن موضوع با 
اولویت بکارگیری نیروهای بومی ممکن می شود. 
موضوعی که از چندی پیــش به طور جدی در 
دستور کار مدیریت ارشد استان زنجان در دستور 

کار قرار گرفته است.
اســتاندار زنجان در یک ماه گذشــته در چندین 
برنامه و نشســت به پیگیری برای بومی شــدن 
اشــتغال در اســتان تاکید کرده  و گفته است: بر 
اساس تفاهم های ایجاد شده واحدهای تولیدی 
در اســتخدام نیروی کار از افراد بومی اســتفاده 

خواهند کرد.
به گفته فتح اله حقیقی در گام نخست این هدف، 
شرکت ایران ترانسفو با وجود اینکه به کارگیری 
۱5۰ نفر از جوانان اســتان زنجان را تعهد کرده 
بــود، ۲۰۰ نفــر را جذب کرد که همــه آنان از 

جوانان توانمند بومی بودند.
حقیقی همچنین خبر داده است که با پیگیری ها 
و رایزنی های استانداری، شرکت دیگری نیز در 
اســتان زنجان برای استخدام 45۰ نفر از جوانان 
اعــام آمادگی کرده که در ســه مــاه آینده به 

کارگیری نیروها انجام خواهد شد.
بر پایه تاکید اســتاندار زنجــان، صاحبان صنایع 
به هیچ وجه نباید افراد ســفارش شده از سوی 
مقامات و دیگران را جذب و مشغول به کار کنند 
بلکه اولویت استخدام با افراد بومی است و این 

حق طبیعی مردم است.
به گزارش ایرنا اکنون به ابتکار اســتاندار زنجان 
افزون بر یک ماه از تشــکیل کمیته رصد اشتغال 
در استانداری زنجان می گذرد، کمیته ای که قرار 
است میزان اشتغال واقعی در استان را احصا کرده 
و بــه عنوان مرجع نهایی، آمار اشــتغال زایی را 

تایید و اعام کند.
آمار و اطالعات دقیق، نیاز مبرم حوزه اشتغال

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با 
بیان اینکه اشتغال یک تکلیف بخشی و منحصر 
به دســتگاه اجرایی خاصی نیست، اظهار داشت: 
همه نهادها و دســتگاه ها وظایفی در این حوزه 
بر عهــده دارند ولی شــوربختانه یک معضل و 
مشکل پیچیده ای که در این زمینه وجود دارد این 
اســت که کسی حاضر نیست به مسوولیت ها در 

اشتغال زایی تن بدهد.
فرامرز نیک سرشــت به لزوم همگرایی و وفاق 
در میان دســتگاه های اجرایی برای اشتغال زایی 
تاکید کرد و گفت: باید تــاش کنیم قبل از هر 
چیز، آمار دقیق در این حوزه داشــته باشیم و به 
آنان اتکا کنیم چون که اگر آمار متقنی نباشد هر 
نوع تصمیم گیری به مثابه تصمیم گیری در هوا 

و در تاریکی است.
وی بــه وجــود توانمندی مدیریتــی خوب در 

اســتان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: در قدم 
نخست باید میزان تعهد و تکلیف استان در ایجاد 
اشــتغال و میزان منابع موجود برای آن مشخص 
شــود و وظیفه اصلی کیمته رصد اشتغال استان 
هم مدیریت منابع، راســتی آزمایی برای ایجاد و 

تثبیت اشتغال است.
وی خاطرنشــان کرد: اگر نتیجه عملکرد کمیته 
رصد اشتغال دراســتان زنجان به نتایج مطلوبی 
منجر شــود، می تواند به عنوان یــک الگو برای 
سایر استان های کشور نیز مدنظر قرار داده شود.
عدالت در توزیع نیروی کار مغفول مانده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
گفت: سال گذشــته در نتیجه اجرای برنامه های 
تکلیفی و نیــز طرح های دســتگاه های اجرایی 
 ۲5 هزار و ۶5۲ فرصت شــغلی در این اســتان 

ایجاد شد.
محمدرضا یوسفی به موضوع به کارگیری نیروی 
کار در واحدهای تولیدی اســتان اشــاره کرد و 
افزود: با توجه به محدویــت منابع، ترجیح این 
اســت تا فرصت های محدود به گونه ای توزیع 
شود تا به عدالت نزدیک باشد ولی این موضوع 

در استان تا اندازه ای مغفول مانده است.
وی تصریــح کــرد: با توجه به شــرایط کنونی، 
این الزام احســاس شده تا به موضوع بکارگیری 

نیروی کار ورود کنیم.
مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
زنجان با بیان اینکه نرخ بیکاری در این اســتان 
از میزان ۱۰.۳ درصد در ســال ۹۶ به 8.5 درصد 
در سال ۹۷ کاهش پیدا کرد، گفت: آمارهای ارایه 

شده در حوزه اشتغال آمارهای شفافی هستند و 
منبع آمارها مرکز آمار کشــور است که به عنوان 

مرجع رسمی در این حوزه مطرح است.
وی اظهار داشت: در حال تدوین مدلی در استان 
هستیم تا از طریق آن اقدامات و عملکرد بانک ها 
و دستگاههای اجرایی و دیگر کنشگران در حوزه 

اشتغال، دارای پیوست اشتغال باشد.
ســهم بیش از ۸۴ درصد بخش خصوصی در 

اشتغال زنجان
معــاون آمــار و اطاعات ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان زنجان گفت: بر پایه اطاعات 
ثبت شده تا پایان سال ۹۷، سهم اشتغال در بخش 
خصوصی این اســتان 84.4 درصد است که این 

میزان نزدیک میانگین کشوری است.
ایرج امینی افزود: سهم اشتغال در بخش عمومی 
و دولتی در اســتان زنجان ۱5.۶ درصد است که 
این رقم نیز فاصله چندانی با میانگین کشــوری 

ندارد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته برای ۱8 هزار و 
8۹8 نفر در استان اشتغال خالص ایجاد شد، ادامه 
داد: تا پایان ســال ۹۷ تعداد شاغان در استان به 
رقم ۳4۰ هزار و 4۳۹ نفر رســید که در مقایسه 
با رقم ۳۲۱ هزار و 54۱ نفر ســال ۹۶، رشد پیدا 

کرد.  
امینی با بیان اینکه تعداد جمعیت بیکار این استان 
۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر برآورد شــده اســت، اظهار 
داشــت: نرخ بیکاری در این اســتان 8.5 درصد 
است که از میانگین کشوری ۳.5 درصد پایین تر 

است.  

دانشگاه های زنجان در مسیر بین المللی سازی

کشاورزانی که تحریم را دور می زنند!

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات 
آهنی )لوله فلنجدار کار کرده چاه عمیق، لوله پلی اتیلن، ضایعات پالستیکی، لوله و قوطی فلزی، پله و 
نرده فلزی، شــفت سالم چرخ و فلک و...( متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده حضوری به اشخاص 

حقوقی و حقیقی دارای شرایط اقدام نماید. 
بنابر این از همه متقاضیان دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد و شرکت در مزایده در ساعات اداری 
از تاریخ 98/5/6 تا ســاعت 14 مورخه 98/5/15 به نشانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

 مهلت تحویل اسناد: در ساعات اداری از تاریخ 98/5/6 تا ساعت 14 مورخه 98/5/15
  محل تحویل اسناد: زنجان، بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، دبیرخانه سازمان سیما، منظر و 

فضای سبز شهری
 زمان برگزاری مزایده حضوری: شــرکت کنندگان می بایست راس ساعت 14:15 روز چهارشنبه 
مورخه 98/5/16 برای برگزاری مزایده حضوری به نشانی بلوار کشاورز، جنب مزار شهدای باال، سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان مراجعه نمایند.

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری زنجان

آگهی ربگزاری مزایده حضوری

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت دفترچه ای چهار دانگ مشاع از ششدانگ  پالک ۳۰/56 اصلی بخش ۷زنجان بشماره سریال 146۷86 - سری ب نشانی: زنجان قریه بناب به نام 
شهرداری زنجان ثبت صادر و تسلیم گردیده سپس برابر صورت مجالس تفکیکی بشماره های۲6141 - 11 آبان 8۳ و 64۷۳ - 1 خرداد 84 و ۲5 آبان 84 - 
۲9۰۷۳ تا کنون به سه قطعه مجزا تحت پالکهای ۲54 فرعی و ۲۷8 فرعی و ۲88فرعی تفکیک گردیده و هر سه قطعه به غیر منتقل شده و هنوز قسمتی از 
پالک در مالکیت شهرداری باقیمانده که نسبت به آن تعیین حدود باقیمانده نشده ، حال مالک فوق الذکر با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده 1۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هرکس 
به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره 

اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر اینصورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد . 
مجتبی محمدلو- رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان
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جنگ با من و آن هم مثل دشمن خونی
پیک صلح بودی تو، ای نگاه زیتونی !

برمنی هنوز اّما جز تو جان پناهم نیست
رو به من که می تازد غربت شبیخونی

بی حضور خورشیدت برق چشم ها را نیز
قتل عام خواهد کرد، شب- سیاه طاعونی-

یار، یا مدد! بفرست گردبادی از چشمت
ورنه می خورد ما را، ریگ های افیونی

از حوالی زلفت بار خویش می بندند

بادها که می آرند، عطرهای ترخونی
من مدینه ی خود را باتو ساختم، آری
ای به یمنت آلونک، النه ی فالطونی
عاشقانه هایم را با تو چون قیاس افتد

مثل باغ و آیینه ز آن تست افزونی
عشق و تیر بارانش فترتی نخواهد داشت
تا گریزد از پیشش هر کسی است بیرونی
مثل مرغ خوشبختی روی شهر می چرخی

امروز با حسین منزویتاکه را بپوشاند سایه ی همایونی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 بــا توجه به توافقات اولیه مابین ســازمان 
همیاری شــهرداری های استان زنجان و شهرداری 
سلطانیه توسعه عمرانی و گردشگری این شهرستان 

بیش از گذشته شتاب می گیرد.
 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان 
زنجان در دیدار با شهردار سلطانیه با اشاره به اینکه 
کمک به شهرداری های استان از وظایف اولویت دار 
سازمان همیاری اســت، افزود: سلطانیه یک برند 
جهانی اســت و باید در جهت توسعه عمرانی و 
گردشگری این شهر بیش از گذشته تالش کرد که 
سازمان همیاری شهرداری ها نیز در کنار شهرداری 

سلطانیه این روند را شتاب خواهد داد.
سعید امیدی با اشــاره به تجربیات و فعالیت های 
ســازمان همیاری در زمینه های ارایه مشاوره فنی، 
گردشگری و آموزشــی افزود: این ســازمان، با 
داشتن شرکت گردشگری و مرکز علمی کاربردی 
ظرفیت های مناســبی برای همکاری های پیاپی با  

شهرداری های استان را دارد.
شهردار ســلطانیه نیز گفت: از ظرفیت های موثر 
ســازمان همیاری در پروژه های این شــهرداری 
استفاده خواهد شد و در این میان گروه مشاوران، 

رونــد تکمیل پروژه ها را به طــور قابل توجهی 
تسهیل می بخشد. عزیزاله افشار گفت: شهرداری 
سلطانیه در پی طراحی مناسب جهت تغییر چهره 
سه راه سلطانیه اســت که در خور شأن این شهر 
تاریخی و جهانی باشد و در این راستا اقداماتی را 

مورد توجه قرار داده است.
وی اضافه کرد: طراحی پروژه ورودی شهر سلطانیه 
امری مهم بوده و عزم جدی این شهرداری نیز برای 
به ثمر رســاندن آن با همکاری سازمان همیاری 
شــهرداری های استان آثار مثبتی را به دنبال دارد. 

افشار افزود: تصویر ورودی شهر در ذهن مهمانان 
آن می ماند و در ایــن میان با  توجه به جهانی و 
تاریخی بودن شــهر سلطانیه، موقعیت کنونی سه 
راه ســلطانیه و ورودی شهر مناسب نیست و باید 

تغییر کند.
شــهردار ســلطانیه گفت: بر این مبنا از سه راهی 
سلطانیه تا  داخل شهر درختکاری و المان زیبایی 
در ورودی شهر نصب و در طراحی مذکور لحاظ 
خواهد شد. این مسوول ادامه داد: در زمان کنونی 
اقامتگاه گردشــگری و تاالر بزرگ  ســلطانیه در 

حال تکمیل است که در این زمینه از تجربیات و 
مشاوره های ســازمان همیاری نیز استفاده خواهد 
شد. گنبد ســلطانیه در ســال ۱۳۱۰ در فهرست 
میراث ملی و تیرماه سال ۱۳۸۴ در فهرست میراث 

جهانی )یونسکو( ثبت شده است.
این اثر، یادگار دوره ایلخانیان در ایران است و یکی 
از آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی 
محسوب می شود، این گنبد به دست سلطان محمد 
خدابنده در قرن هشــتم ساخته شده و هم اکنون 

بزرگترین گنبد آجری جهان به شمار می آید.

خبر

مدیرحج و زیارت استان زنجان:
آزادبرها 

بالی جان عتبات عالیات
 مدیرحج و زیارت استان زنجان گفت: 
آزاد برهــا به ویژه بانوانی کــه بدون علم در 
زمینه عتبات عالیات کار می کنند، مشــکالتی 

را برای زائران به وجود می آورند.
فرامــرز بابایی در گفت  وگو با خبرنگارموج 
رسا، اظهار داشــت: آزاد برهای بدون مجوز 
از جمله خانم جلســه ای ها، ایمه جماعت و 
 عواملی که تجربه ســفرهای سیاحتی دارند، 
در بخش عتبــات عالیات بــدون مجوز کار 

می کنند.
وی با بیان اینکه در برخی موارد این موضوع 
را کنترل کرده ایــم اما در برخی موارد کاری 
از پیش نبرده ایم، خاطرنشان کرد: شوربختانه 
یکسری مسایل ریشــه فرهنگی دارد و مردم 
باید از منظــر فرهنگی مدافــع حقوق خود 

باشند.
این مسوول خاطرنشان کرد: گاهی زایران به 
موضوعات مهم از جمله اینکه خانم جلسه ای 
که به صورت آزاد بر در زمینه عتبات عالیات 
کار مــی کند، چقدر توانایــی دارد و چطور 
می تواند تــور زیارتی را مدیریت کند، منابع 
مالی و تجربــه او چقدر اســت و چه جور 
قراردادهایــی را در زمینــه تــدارکات، غذا، 
حمل و نقل، امنیت و خدمات پزشکی منعقد 

می کند، فکر نمی کنند.
مدیرحج و زیارت استان زنجان با بیان اینکه 
برخی افراد شــوربختانه به دنبال 5۰ تومانی 
ارزانی در زمینه سفر به عتبات عالیات هستند، 

افزود: باید در این زمینه ریشه ای کار کنیم.
بابایی با اشــاره به اینکه گاهی مشاهده شده 
اســت که زائر ما عتبات می رود و سه ما بعد 
مریض می شــود و هیچ کــس هم نمی داند 
چرا؟،افزود: باید ریشــه چنین موضوعاتی را 

در سفرهای بدون مجوز پیدا کرد.
بابایی با اشــاره به ســابقه ۴۰ ســاله حج و 
زیارت در زمینه عتبات عالیات، بیان داشــت: 
این سازمان دولتی در کنار ارائه همه خدمات 
دارای کارشناســان ویژه و آشــپزخانه های 
مجهز در عراق اســت که در سطح ایران این 
آشپرخانه ها به دلیل محدودیت تحریم وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه علم بومی این کار را سازمان 
حج و زیارت در عربستان و عراق ایجاد کرده 
اســت، افزود: کامال مهندسی و بهداشتی و با 
معیارهای بهداشــت جهانی غذا در عراق و 

عربستان ارایه می شود.
این مســوول خاطرنشــان کــرد: آزادبر برای 
اســتفاده از یک وعده غذای مجانی زایر را تا 
سامرا می برد و امنیت او را به خطر می اندازد.

مرزهایی که امسال 
برای عبور زایران اربعین 

اضافه می شوند
 اســتاندار ایالم با تاکید بــر آمادگی 
مدیران استان برای اربعین آینده، تصریح کرد: 
با توجه به برداشته شدن ویزا، امسال استقبال 
بیشتری نســبت به سال گذشته از مرز مهران 
خواهد شد و خوشــبختانه موضوع باز شدن 
مرز چیالت به هیــات دولت خواهد رفت و 
باز شدن مرز خســروی نیز به مدیریت بهتر 

اربعین کمک خواهد کرد.
به گزارش ایســنا، قاســم سلیمانی دشــتکی 
در نشست شورای اداری اســتان با تاکید بر 
آمادگی مدیران اســتان بــرای اربعین آینده، 
تصریح کرد: با توجه به برداشــته شدن ویزا، 
امسال استقبال بیشتری نسبت به سال گذشته 
از مــرز مهران خواهد شــد و خوشــبختانه 
موضوع باز شدن مرز چیالت به هیات دولت 
خواهد رفت و باز شــدن مرز خسروی نیز به 

مدیریت بهتر اربعین کمک خواهد کرد.
وی بــا اعالم رضایت از روند آماده ســازی 
پروژه هــای اربعیــن گفت: قبــل از اربعین 
قســمت اعظم این پروژه ها آماده خواهد شد 
و در مجموع در پروژه های اربعین پیشــرفت 
های خوبی صورت گرفته و اعتبارات خوبی 
هم از طریق ســازمان برنامه و بودجه کشور 

اختصاص یافته است.
استاندار ایالم با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد 
تومان در ســفر هیات بلند پایــه اقتصادی به 
پروژه های مســیر ایالم به مهــران گفت: به 
دنبال تکمیل این پروژه هســتیم و امیدواریم 
قبل از اربعین نقاط کور و مشــکل دار طرح 

ها برطرف شود.
سلیمانی با بیان اینکه 5۰۰۰ متر مربع سایه بان 
و ۶۰۰ چشمه ســرویس بهداشتی در  پایانه 
در حال ســاخت اســت، تصریح کرد: بحث 
بر سر مشــکالت پایانه برکت است که سال 
قبل ترافیک بسیار شــدیدی داشت و امسال 
با ایجــاد زیرگذر در ابتدای شــهر و انتهای 
کنارگــذر غربی تالش می شــود تــا از بار 

ترافیکی کاسته شود.

تلفیق کشاورزی و 
گردشگری؛ راهی برای جذب 

گردشگر
 فرمانــدار شهرســتان خدابنده گفت: 
تلفیق کشاورزی و گردشــگری؛ راهی برای 

جذب گردشگر است.
ایوب بیگدلی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به برگزاری ستاد خدمات سفر این شهرستان، 
اظهار کــرد: مراجعه نکردن گردشــگران به 
اماکن تاریخی و گردشگری  شهرستان به دلیل 
کم کاری مســووالن در معرفی توانمندی ها و 

ظرفیت های موجود است.
این مســوول ادامه داد: در شهرستان خدابنده 
اماکــن تاریخی و فرهنگــی غنی وجود دارد 
که نیاز بــه تبلیغات محیطی و رفع مشــکل 
زیرســاخت ها دارد که برای حل مشــکالت 
راه های مواصالتی که الزمه استقبال مسافران 
بــرای حضور در شهرســتان اســت، دولت 
قدم های اساسی برداشته و اعتبارات خوبی به 

این مهم تخصیص یافته است.
وی افــزود: بــا فرهنگ ســازی، خالقیت و 
ابتکار در مسیر شــهرها، سه راهی ها، ورودی 
مناطق گردشــگری و تلفیق صنعت توریست 
با کشــاورزی می توان در جذب گردشگر و 
ارتقای حوزه گردشــگری شهرستان قدم های 

مثبتی برداشت.
بیگدلی در بحث ایجاد نشــاط اجتماعی، در 
برگزاری هفته فرهنگی را اقدامی خوب تلقی 
کرده و خواستار برگزاری برنامه های مشابه در 
روزهای مختلف شد. همچنین انتظار می رود 
برگزاری نشســت های ســتاد تنظیم بازار و 
نظــارت پیاپی به ویژه در ارایــه خدمات به 

گردشگران به صورت پیاپی انجام شود.
فرماندار شهرســتان خدابنده یادآور شد: باید 
هرچه ســریع تر برنامه ریزی برای پیگیری و 
رفع مشکالت غار کتله خور، زرین غار و حمام 
تاریخی، تامین سوخت جایگاه ها، فعال بودن 
دستگاه های خودپرداز، آماده بودن نمازخانه ها 
و ســرویس های بهداشتی بین راهی لکه گیری 
جاده ها و عالمت گذاری ســرعت گیرها در 

دستور کار قرار گیرد.

آموزش مدیران تاسیسات 
گردشگری الزامی شد

 مدیــرکل دفتر آمــوزش و مطالعات 
گردشــگری از تعریف دوره آموزشی جدید 
در گردشگری خبر داد و گفت: دستورالعمل 
اجرایی راه اندازی دوره کوتاه مدت »مدیریت 
عمومی تاسیســات گردشــگری« از ســوی 
ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری به ادارات کل ۳۱ استان کشور 

ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت گردشگری، 
زاهد شــفیعی توضیــح داد: دوره »مدیریت 
عمومی تاسیسات گردشگری« با هدف تربیت 
نیروی انسانی متخصص برای مدیریت انواع 
مختلف تاسیسات گردشگری و به عنوان یکی 
از شرایط الزم برای دریافت کارت مدیریت، 
بر اساس دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید 
کارت مدیران تاسیسات گردشگری، طراحی 

شده است.
وی با بیان این که مخاطبان این دوره، متقاضیان 
دریافت کارت مدیریت برای انواع تاسیسات 
گردشــگری و عالقه مندان به آشــنایی با این 
حوزه هســتند، افزود: از ایــن پس گذراندن 
دوره مــورد نظر بــرای متقاضیان حضور در 
دوره هــای مدیریــت تخصصی تاسیســات 

گردشگری الزامی است.
شــفیعی اظهار کرد: مجری دوره آموزشــی 
کوتاه مــدت »مدیریــت عمومی تاسیســات 
گردشگری  آموزشی  موسسات  گردشگری«، 
هســتند که مجوز برگــزاری ایــن دوره را 
از ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 

گردشگری دریافت کرده اند.
فرنشــین آموزش و مطالعات گردشگری در 
تشریح جزییات دوره مذکور، گفت: مجموع 
مدت دوره آموزشــی کوتاه مــدت »مدیریت 
عمومی تاسیســات گردشگری«، ۱۸۴ ساعت 
شــامل ۱۲۸ ســاعت آموزش نظــری و 5۶ 

ساعت آموزش عملی است.
وی افزود: بایســته است دست کم ۳۰ ساعت 
از آموزش هــای عملــی دوره، بــا همکاری 
تشــکل های حرفــه ای مربوطــه در محــل 
بهره برداری  تأسیسات گردشــگری در حال 
برگزار شــود، به گونه ای که از ۳۰ ســاعت 
آموزش عملی، برگزاری حداقل یک نشست 
در مراکز ســرگرمی تفریحی، یک جلسه در 
واحدهای اقامتی و یک نشست در واحدهای 

پذیرایی الزامی است.
شفیعی اعتبار گواهینامه این دوره را از تاریخ 
صدور به مدت 5 سال اعالم کرد و تاکید کرد: 
بایسته است فراگیران پس از اتمام این مدت، 
در دوره بازآموزی مدیریت عمومی تأسیسات 

گردشگری شرکت کنند.

خبر

 مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان زنجان:

توسعهعمرانیوگردشگریسلطانیهشتابمیگیرد

 چند صد ســنگ مســتطیلی شکل در 
عرض یک متر در دو متر و به بلندای یک متر 
هم دیرینگی با دوره ساســانیان به شکل کامال 
مشــابه و یک اندازه برش داده شده و به شکل 

اسرارآمیزی در منطقه ای مرتفع رها شده اند.
نه حکومتی بزرگ و تاریخی در این منطقه قرار 
داشته و نه اســنادی درباره تاریخ و چگونگی 
استفاده از این سنگ ها وجود دارد پس داستان 

چیست؟
آن قدر عجیب است که شــاهدان آن را به یاد 
ســنگ های اســرارآمیز  کارناک در روستای 
فرانســوی کارناک می انــدازد که احتماال بین 
ســالهای ۳۳۰۰ و ۴5۰۰ قبــل از میالد نصب 
شــده اند و هنوز هم نظریات متفاوتی درباره 
این ۳۰۰ ســنگ بزرگ وجود دارد؛ برخی ها 
می گویند این سنگ ها در جهت ستارگان قرار 
داده شده اند و برخی ها هم معتقد این سنگ ها 

وسیله ای برای زلزله نگاری بوده اند.
محلی ها اما نظری متفاوت دارند و وجود این 
ســنگ تراشه ها را به داســتان فرهاد و شیرین 
نســبت می دهند؛  کارشناســان میــراث هم 
می گویند یا این ســنگ ها برای معبد آناهیتا در 
کنگاور کرمانشــاه مورد استفاده قرار گرفته اند 
و یا اینکه بــرای همدان کــه زمانی پایتخت 
هخامنشــیان بوده اســت، در این منطقه دپو 

شده اند.
ابعــاد این منطقه که در حــدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ 
مترمربع اســت در حدود ۴۰ کیلومتر از شرق 
شــهر قروه و در باالی کوهی که مشــرف به 
روستای داشبالغ است قرار دارد و در اصطالح 
محلی به »فراتاش« معروف شده و در کتب و 

منابع نیز به نام »فرهادتاش« آمده است.
اقبــال عزیــزی، کارشــناس اداره کل میراث 
فرهنگی استان کردستان از پنهان ماندن داستان 
اســرار آمیز منطقه فرهادتــاش گفته و اما آثار 
سنگ تراشــی منطقه فرهادتاش را بی شباهت 

با تخت سلیمان ندانسته است.
او به خبرنگار ایســنا گفته اســت، در ســبک 
معماری زمان هخامنشــیان و حتی قبل از آن، 
سنگ ها را از کوه هایی که مناسب بودند برش 
می دادند، سپس به مکان هایی که می خواستند 
بناهای تاریخی و یا مذهبی را بســازند، حمل 

می کردند.
و جالبتر  نحوه ساخت این سنگ ها با قالب های 
یکســان بوده است؛ آنان با ایجاد شیارهایی در 
ســنگ ها، چوب هایی در داخل شیارها تعبیه 
کرده و با کوبیدن چوب در سوراخ های ایجاد 
کرده، کانال هایی ایجاد و ســپس، به دنبال آن 

کانال ها را از آب پــر می کرده اند که بر اثر آن 
چوب ها بــاد کرده و موجــب ایجاد ترک در 

سنگ می شده است.
این کارشناس میراث اضافه کرده، کار بررسی 
باستان شناسی بخشی از شهر قروه در سال ۸۲ 
انجام شده که در این پروژه، تیم  باستان شناسی 
آثــار تاریخی را نیز در منطقــه فرهادتاش این 

شهر مورد بررسی قرار داده اند.
عجیب بودن داســتان از اینجاست که در شهر 
قروه، بنای بزرگ مذهبــی یا حکومتی وجود 
نداشــته که این سنگ ها برای آن مورد استفاده 
قرار گرفته باشند و بنابراین این پرسش مطرح 
می شود که این سنگ ها برای چه مکانی مورد 

استفاده قرار گرفته اند؟
کارشــناس میراث قروه بر این باور اســت که 
بــرای پی بــردن به این راز بــه همکاری بین 
استانی نیاز است. آنان حتی با میراث همدان که 
در نزدیکــی این منطقه قرار دارد مکاتبه کردند 

اما جوابی دریافت نکردند.
او همچنین گفته است، تعدادی از سنگ ها در 
این منطقه دپو شــده و انتقال نشده اند که نشان 
دهنده ایجاد وقفه در کار بوده اســت، یا اینکه 
سنگ دیگری را برای پروژه خود پیدا کرده اند 
و یا احیانا حاکمی که این طرح را درنظر داشته 
از دنیا رفته و کار انجام نشــده است. عالوه بر 

آن محل سکونت سنگ تراش ها نیز  مشخص 
نیست و احتمال دارد به صورت فصلی در آنجا 

کار کرده باشند.
به گفته عزیزی در افسانه هایی که در این منطقه 
وجود دارد، ســنگ تراشــه ها به مسئله فرهاد 
و شیرین نسبت داده شــده درصورتی که این 

مساله برای این منطقه صدق نمی کند.
وی همچنین به غاری که در نزدیکی این منطقه 
قرار دارد نیز اشــاره و اضافه کرد، این غار یک 
غار طبیعی بوده که حاصل جریان های آبرفتی 
در سنگ های آهکی اســت و قدمت تاریخی 
نداشته و به قضیه فرهادتاش نیز ارتباطی ندارد.
اما این ســنگ ها با زیبایی اسرارآمیزشان چرا 
تا این اندازه ناشــناخته مانده و گردشــگران 
کمتر از آن بازدید کرده اند؟ کارشناس میراث 
فرهنگی کردستان می گوید، این منطقه مرتفع و 
ناشناخته است، دارای امکانات تفریحی نیست 
و بنابراین برای گردشــگری مورد استفاده قرار 
نگرفته  است با این وجود بیشتر عالقه مندان به 
آثار تاریخی از آن بازدید می کنند که امید است 
با ایجاد زیرســاخت های الزم این موضوع نیز 

مورد توجه قرار گیرد.
آوات مکاری، رییس گروه توسعه گردشگری 
میراث فرهنگی کردســتان نیز با اشاره به اینکه 
منابع زیادی از قدمت تاریخی منطقه فرهادتاش 

در دســترس نیســت، به خبرنگار ایسنا گفته 
احتمــال دارد از لحــاظ تاریخی بــا توجه به 
مســتندات موجود، دیرینگی منطقه فرهادتاش 
به دوره ساســانیان برگردد، چون آثار دیگری 
هم از دوره ساسانیان در شهر قروه وجود دارد.

 مردم افســانه  شــیرین و فرهــاد را برای این 
ســنگ ها نقل می کنند اما احتمال دیگری که 
وجود دارد این اســت که از ســنگ های این 
منطقه برای معبد آناهیتا در کنگاور کرمانشــاه 

استفاده کرده اند.
وی تاکید کرده که اگر زیرساخت های الزم در 
این منطقه فراهم شــود، می تواند انگیزه خوبی 
برای گردشگران ایجاد کند تا به این منطقه سفر 

کنند.
کارشناس گردشگری میراث فرهنگی کردستان 
خاطرنشان کرد: در نزدیکی منطقه فرهادتاش، 
سراب قروه، منطقه حفاظت شده بدر و پریشان 
و چشمه آب گرم باباگرگر وجود دارد که می 
تواند به مانند یک پکیج گردشگری عمل کند 
اما به شــرط اینکه زیرساخت های الزم در این 
منطقه ایجاد شود و مردم نیز خودشان پای کار 

باشند.
به گزارش ایســنا، پرونده ثبت منطقه تاریخی 
فرهادتاش تشکیل و این منطقه در فهرست آثار 

ملی کشور به ثبت رسیده است.

ردپایفرهادکوهکناینجاست؟
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