
» آش در زندگي ما ايراني ها معن��ا و مفهوم خاصي 
دارد. اگر گره اي در كار داش��ته باشيم يا مسافري در 
راه داش��ته باش��يم  آش مي پزيم. بنابراين  آش جزء 
ميراث معنوي ما ايرانيان محس��وب مي شود« اين 
س��خنان يحيي رحمتي مديركل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بود كه در 
افتتاحيه دهمين جشنواره ملي  آش ايراني بر زبان 
آورد.  گويا قرار است اين شهر در كنار ظرف هاي مسي 
زيبا، مليله هاي ظريف چارق هاي رنگارنگ و چاقوهاي 
دست ساز هنرمندان زنجاني هنر آشپزي را نيز در كنار 
گنبد عظيم س��لطانيه به نام خود ثبت كند، چراكه 

گردشگران قرار است تجربه خوردن  آش خوشمزه 
مادران با سليقه چهار گوشه ايران زمين را در زنجان 

در دفتر خاطرات خود ثبت كنند. 
زنجانيهاازماركوپولوپذيراييميكنند

دوازدهمين جش��نواره ملي  آش ايراني كه بر پوستر 
آن طبيعت ائل داغي در كنار تاريخ گذش��ته ش��هر 
زنجان نقش بسته اس��ت همانند سال هاي گذشته 
با ش��عار و تعارف واقعي »ش��ما دعوتي��د به صرف 
آش!« از 8 شهريور در مكان تفريحي ائل داغي كليد 
خورد و اين در حالي اس��ت ك��ه ورودي اين مكان با 
دهكده  آش از چن��د روز پيش فعاليت خ��ود را آغاز 

 كرده اس��ت و غرفه هاي اغذيه موجود در اين محل 
تفريحي-توريس��تي  آش را نيز به فهرست غذاهاي 
خود اضافه كرده اند. اين جشنواره كه به گفته مهندس 
رحمتي همانند سال هاي گذش��ته به شكل بسيار 
گسترده برگزار خواهد شد عالوه بر ائل داغي كارخانه 
كبريت زنجان نيز به عنوان بخشي از تاريخ و ميراث 
فرهنگي اين شهر پذيراي دوستداران  آش خواهد بود 
كه بنا به گفته مهندس رحمتي انتخاب شهر زنجان 
نقطه عطفي است كه به دليل اهميت شاهراه ارتباطي 
آن در قديم كه در مقطعي به عنوان تجارت مردمان 
مشرق و مغرب زمين مطرح بوده با انتخاب اين عنوان 

گويا قرار است تا جشنواره بزرگ  آش ايراني با نام زنجان 
در فهرست گردشگري و ميراث معنوي ثبت شود. با 
ثبت اين ميراث عالوه بر صناي��ع و هنرهاي رنگين 
چارق،  مليله و چاقو ديگ بزرگ مسي  آش نيز در كنار 
گنبد نيلگون سلطانيه ميزبان گردشگران حاشيه جاده 
ابريشم بوده و گويا قرار است تا اين بار زنجاني ها با  آش 

خوشمزه از ماركوپولو پذيرايي كنند. 
جشنوارهايكه10سالهميشود

10س��ال از برگ��زاري جش��نواره  آش مي گ��ذرد، 
جشنواره اي متفاوت كه قرار اس��ت با گرماي آتش 
زير ديگ ها انس��ان ها را به هم نزديك كند و در اين 
دنياي شلوغ و پر از جنگ و جدال همه ما را به دوران 
كودكي بر گرداند. در سال هاي گذشته شاهد بوديم 
كه گردشگران از دورترين نقاط ايران و جهان به شهر 
زنجان مسافرت كرده و ميهمان يك كاسه آش داغ 
ايراني شدند. افزايش گردش��گران و احياي آيين و 
ميراث سنتي در حوزه غذا با رويكرد غذاهاي ايراني، 
ارائه غذاهاي ايراني با رويكرد گردشگري و همچنين 
امكان ايجاد ثبت جش��نواره در فهرس��ت سازمان 
گردش��گري از اهداف برگزاري اين جشنواره بوده و 
به گفته مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و 
گردشگري استان از اين پس اين جشنواره هر سال 
به صورت ثابت در ش��هريورماه برگزار خواهد ش��د. 
برگزاري نمايشگاه صنايع دستي حاشيه جشنواره  
آش ايراني با 60 غرفه براي تمام استان ها داير مي شود 
كه اين نمايش��گاه فرصت مناس��بي براي آشنايي 
گردشگران با سنت هاي استان هاي ديگر خواهد بود. 
شبهايفرهنگياستانهادرجشنواره

بعدازظهر هاي خنك و تابستاني گاوازنگ پذيراي 
عالقه من��دان و دوس��تداران طبيع��ت و نيز  آش 
خوشمزه اي است تا در آالچيق ها و نيز با غ هاي اطراف 
اين مكان تفريحي كه به گفته شهردار يگانه سه باغ 
براي اين موضوع در حال آماده سازي است مستقر 
ش��ده و از نزديك با آداب و سنن شهرهاي مختلف 
آشنا ش��وند، چرا كه عالوه بر جش��نواره آش هاي 
رنگين استان هاي مختلف كه 20 سفير از كشورهاي 
مختلف و 21 استان در اين جشنواره ميهمان استان 
زنجان خواهند بود قرار اس��ت برنامه هاي متنوعي 
چون »مثل ها و متل ها« در قالب آش، نمايشگاه ملي 
صنايع دستي با 60 غرفه كه براي هر استان دو غرفه 
اختصاص داده شده است و نيز جشنواره عكاسي در 
جهت پر بار كردن اوقات فراغت گردش��گران و نيز 
شهروندان و نيز ايجاد لحظاتي زيبا و خاطره انگيز 
براي آنها ايفاي نقش كنند و اين عالوه بر شب هاي 
فرهنگي اس��ت كه قرار است ش��ب هاي پرستاره 
گاوازن��گ را با فرهنگ و هن��ر درآميخته و عصري 
خاطره انگي��ز را در ذهن بازديدكنن��دگان از اين 

جشنواره رنگين و خوشمزه ثبت كند.

سختي زندگي براي يك زن سرپرست خانوار كه در 
مناطق محروم ودورافتاده استان پهناوري همچون 
كرمان ساكن است به مراتب بيشتر از زن سرپرست 
خانواري است كه در مناطق توس��عه يافته روزگار 
مي گذراند. در اين مناطق زنان سرپرس��ت خانوار 
كه اغلب تحصيالت چندانى هم ندارند از نابرابرى 
دسترسى به آموزش و عدم كسب مهارت و اتكا به 
مرد خانواده براى تأمين زندگى رنج مى برند و بايد 
از طريق انجام مشاغل خانگي همچون قاليبافي و 
صنايع دستي كسب درآمد كنند. فارغ از نگاه هاي 
آزاردهنده برخي از مردان به زنان سرپرست خانوار، 
مشكالت اقتصادي و مسائل ناش��ي از برگشت بر 
س��ر س��فره پدر، طعنه هاي افراد فاميل و خانواده، 
نگهداري نكردن فرزن��دان زنان مطلق��ه در خانه 
پدري، برخوردهاي ناشايست مردم و از همه مهم تر 
بحران تنهايي و نداشتن تكيه گاه باعث مي شود زنان 
سرپرست خانوار در ش��هرهاي كوچك و محروم يا 
مجبور به ازدواج مجدد با مرداني مسن شوند يا با اميد 

يافتن كار به شهرهاي بزرگ مهاجرت كنند. زناني 
كه برخي از آنها با مهاجرت به شهرهاي بزرگ و پيدا 
نكردن كار مناسب دچار آسيب هاي اجتماعي زيادي 
شده اند. همچنين تعصبات طايفه اي و برخوردهاي 
سختگيرانه با زنان سرپرس��ت خانوار در برخي از 
شهرهاي كوچك باعث مي شود اينگونه زنان براي 

رهايي از مشكالت اقدام به خودكشي كنند. 
مستمرينهادهايحمايتيكافينيست

از س��وي ديگرتعدادي از زنان سرپرس��ت خانوار يا 
مشكلي براي اداره زندگي شان نداشته اند يا به دليل 
موانع و مش��كالت مختلف، تحت پوشش نهادهاي 
حمايتي ق��رار ندارند. در همين ح��ال حمايت هاي 
سازمان هاي متولي زنان سرپرس��ت خانوار و ميزان 
مستمري ماهانه اي كه پرداخت مي كنند به واقع در 
عمل نتوانسته است باري از دوش اين قشر بردارد. يك 
زن سرپرست خانوار كرماني با بيان اينكه كمك هاي 
مالي كه نهاد هاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي 
پرداخت مي كنند بسيار ناچيز است، مي گويد: من و 

سه فرزندم در دو اتاق كوچك در خانه اي استيجاري 
زندگي مي كنيم و با وجود گراني و تورم، مس��تمري 
ماهانه ما افزايش��ي نداشته اس��ت. فرشته كريمي 
دختري 20 ساله است كه 1۴سال است پدرش را از 
دست داده و مادرش با كار كردن هزينه هاي زندگي 
آنها را تأمين مي كرده اس��ت، ولي اكن��ون مادر ۴2 
س��اله او دچار كمردرد و بيماري ديابت شده است و 
ديگر نمي تواند كاركند. مريم نيز ديگر زن سرپرست 
خانواري است كه حدود 20 سال است بار مشكالت 
زندگي را به دوش مي كشد. وي كه يك دختر دانشجو 
دارد و مستأجر است، مي گويد: من مشكالت بيشماري 
دارم و به رغم تحت پوشش بودن كميته امداد، ميزان 
مستمري هزينه هاي زندگي ام را پوشش نمي دهد.  

توانمندسازيزنانسرپرستخانوار
يكي از مأموريت هاي س��ازمان بهزيستي و كميته 
امداد امام خميني )ره( تالش براي توانمندس��ازي 
مددجويان اين نهادها و زنان سرپرست خانوار است. 
در استان كرمان نيز طي چند س��ال اخير اقداماتي 

براي توانمندسازي زنان سرپرس��ت خانوار صورت 
گرفته است. مديركل بهزيستي استان كرمان يكي 
از مأموريت هاي اين س��ازمان در حوزه اجتماعي را 
توانمندسازي زنان سرپرس��ت خانوار بيان مي كند 
و مي گويد: توانمندس��ازي زنان سرپرس��ت خانوار 
عالوه بر اينكه جزو وظايف سازمان بهزيستي است، 
در دستوركار ملي نيز قرار دارد و سازمان بهزيستي 
دركنار كميته امداد مس��ئول توانمندس��ازي زنان 
سرپرست خانوار شده است. دكتر عباس صادق زاده 
مي افزايد: به همين دليل تمام تالش سازمان بهزيستي 
در جهت توانمندسازي زنان سرپرس��ت خانوار در 
چرخه حمايت اين سازمان است تا بتوانند با دريافت 
آموزش هاي الزم و استفاده از تسهيالت ارزان قيمت 
از امتيازاتي كه در اين زمينه مي باشد استفاده كنند 
و در نهايت بتوانند به جامعه پيوند شوند. وي تصريح 
مي كند: ما در سازمان بهزيستي در بحث شناسايي، 
حمايت، آموزش و توانمندس��ازي زنان سرپرست 
خانوار اقدام مي كنيم و با در اختيار گذاشتن تسهيالت 
ارزان قيمت يا معرفي به كارگاه هايي كه طرف قرارداد 
ما هستند از آنها حمايت مي كنيم. وي مي افزايد: پس 
از انجام اين پروسه مرحله بازپيوند آنها به جامعه انجام 
مي شود كه در مقطعي حمايت هاي مستمري ادامه 
دارد و پس از مدتي قطع مي شود تا اين زنان سرپرست 
خانوار به ش��كل مس��تقل در جامعه زندگي كنند. 
صادق زاده، با بيان اينكه اي��ن حمايت ها براي زنان 
سرپرست خانوار ي است كه زير 50 سال سن دارند و 
توان جسمي و فكري الزم را براي توانمندشدن دارند 
مي گويد: عده اي از اين گروه كه بيش از 50 سال سن 
دارند و از نظر جسمي و سني شرايط توانمندشدن را 
ندارند به طور مستمر تحت حمايت قرار مي گيرند و از 
حمايت هاي بيمه اي، مستمري و ساير حمايت هاي 
رفاهي بهره مي برند. وي مي افزايد: در استان كرمان 
تعداد 20 هزار زن سرپرس��ت خانوار تحت پوشش 
سازمان بهزيستي قرار دارند كه برخي از آنها در چرخه 
حمايتند و برخي توانمند شده و به زندگي برگشته اند 

و حمايت از آنها قطع شده است. 
به گفته مديركل بهزيستي استان كرمان اگر زنان 
سرپرس��ت خانوار بتوانند توانمند ش��وند و امكان 
پيوند به خان��واده و جامعه براي آنها فراهم ش��ود، 
حمايت هاي سازمان بهزيستي از آنها قطع مي شود، 
اما اگر اين بازپيوند به هر دليلي اتفاق نيفتد سازمان 
بهزيستي همچنان حمايت خود را از اين زنان حفظ 
خواهد كرد.   عباس صادق زاده، با اشاره به اينكه زنان 
سرپرست خانوار در تمام نقاط استان كرمان زندگي 
مي كنند، مي گويد:متأسفانه در نقاطي كه طالق رشد 
بيشتري دارد تعداد زنان سرپرست خانوار بيشتر است 
و متأسفانه در جنوب و شرق استان كرمان به دليل 
شرايط خاص فرهنگي كه بر آنجا حاكم است رشد 

طالق را بيشتر از ديگر نقاط داريم.

افتتاح 2 طرح در منطقه ويژه اقتصادي سيرجان
باحضورمعاونوزيرتعاون،كارورفاهاجتماعيورئيسسازمانفنيو
حرفهايكشوردوطرحدرمنطقهويژهاقتصاديسيرجانافتتاحشد.
طي روزهاي گذشته با سفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به سيرجان، دو طرح بسته بندي 
غذاي آم��اده و كارگاه تعميرات تخصصي موتوره��اي ديزلي در منطقه 
ويژه اقتصادي سيرجان به بهره برداري رسيد. كارخانه بسته بندي غذاي 
آماده و ساالد الويه با هزينه 13 ميليارد ريال از اعتبارات بخش خصوصي 
و تسهيالت بانكي، براي 18 نفر اشتغالزايي دارد و روزانه دو تن توليدات 
خود را به بازار مصرف شهرس��تان، استان و اس��تان هاي همجوار عرضه 
مي كند.  كارگاه تعميرات ماشين آالت ديزلي معادن نيز از اهميت خاص 
فني و حرفه اي و رفع مشكالت تعميرات ماشين آالت در منطقه صنعتي و 
معدني در منطقه برخوردار است و به همت جوانان تحصيلكرده راه اندازي 
شد كه بخش عظيم مشكالت تعميرات ماشين آالت ديزلي ويژه معادن را 
برطرف مي كند و تنها كارگاه آموزشي و تعميرات تخصصي جنوب شرق 
در كشور است.  مدير كارگاه تعميرات ماشين آالت ديزلي معادن در اين 
خصوص گفت: مرحله اول كار براي راه اندازي اين طرح 35 ميليارد ريال 
هزينه از سرمايه گذاري و تسهيالت بانكي داشتيم كه براي تكميل و توسعه 
آن 150ميليارد ريال نياز است كه كمك مسئوالن و بانك ها را مي طلبد.  
معيني افزود: اين طرح در استان و جنوب شرق كشور نخستين است كه هم 
قادر به آموزش تعمير تخصصي ماشين هاي ديزلي معادن است و هم افرادي 
كه آموزش مي بينند پس از آموزش جذب بازار كار مي شوند.  محمدامين 
سازگارنژاد، رئيس سازمان فني و حرفه اي كشور و معاون وزير كار افتتاح 
اين كارگاه را با توجه به صنعتي و معدني بودن استان كرمان و سيرجان 
مهم ارزيابي كرد و گفت: از پايه هاي مهم و اساسي اشتغال، آموزش و مهارت 

است كه امروزه در حال تحقق به شكل مطلوب و اساسي است.

 سهم زنجان از تسهيالت مشاغل خانگي
 ۱۹ ميليارد تومان است 

مديرادارهفرشسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانزنجانسهم
زنانازمشاغلخانگيدراس�تانرا19ميلياردتوماناعالمكرد.
محسن جعفري افزود: س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در 
راستاي ارتقاي صادرات فرش و توانمندي قاليبافان به فرشبافان تسهيالت 
بانكي پرداخت مي كند و در سال جاري هم 1۹ ميليارد تومان به مشاغل خانگي 
اختصاص يافته است.  وي ادامه داد: با اختصاص تسهيالت مشاغل خانگي 
تسهيالت به قاليبافان هم ارائه مي شود و طي سال گذشته قاليبافاني كه شرايط 
الزم براي دريافت تسهيالت بانكي را داشتند مشخص شده و سال جاري هم به 
قاليبافاني كه شرايط الزم را دارند تسهيالت پرداخت مي شود.  مدير اداره فرش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ياد آورشد: اين سازمان براي 
توسعه صادرات فرش استان زنجان حمايت الزم را از قاليبافان زنجاني دارد و 
در پرداخت تسهيالت بانكي به قاليبافان اولويت با دار قالي هاي بزرگ است.  
وي اظهار كرد: استان زنجان بيش از 50 هزار بافنده دارد و در حال حاضر ۹هزار 

و 60 قاليباف در استان تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند.

شاخص هاي بهداشتي در زنجان ارتقا يافت 
رئيسدانش�گاهعلومپزشكياس�تانزنجانبابياناينكهبعداز
انقالبشاخصهايپزش�كيارتقايافتهاس�ت،گفت:دراستان
زنجانش�اخصهايپزش�كيوبهداش�تيتوس�عهيافتهاست.
عليرضا بيگلري افزود: در استان زنجان شاخص هاي پزشكي توسعه يافته 
است.  وي با بيان اينكه اميد به زندگي افزايش يافته است، اظهار كرد: 
قبل از انقالب اميد به زندگي ۴2 سال بود ولي امروز به ۷2 سال رسيده 
است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان به مرگ و مير مادران در 
روستاهاي استان زنجان اشاره كرد و افزود: خوشبختانه در دولت تدبير و 
اميد مرگ و مير مادران باردار در روستاهاي استان زنجان به صفر رسيده 
است و با راه اندازي شبكه هاي بهداشت و بهورزها در روستاهاي استان 

زنجان ديگر مرگ و مير مادران باردار را نداريم.

جشنواره روستاي زنجان ملي مي شود
معاوناستاندارزنجانازمليشدنجشنوارهروستايزنجانخبرداد.
جواد رحمتي با اشاره به اينكه قصد داريم جشنواره روستا را مانند جشنواره 
آش ملي كنيم، گفت: مكان دائمي نمايشگاه محصوالت و توانمندي هاي 
روستاها طراحي و احداث مي شود.  وي افزود: هدفمان اين است كه زنجان 
را تبديل به پايگاه جشنواره هاي خوب كنيم.  رحمتي با اشاره به برگزاري 
دوازدهمين دوره جشنواره آش در زنجان گفت: خوشبختانه جشنواره  آش با 
موفقيت و استقبال گسترده استان ها همراه بود و شاهد برگزاري هر ساله آن 
هستيم.   معاون امور عمراني استانداري زنجان با تأكيد بر اينكه هدف ما اين 
است تا جشنواره روستا را همانند جشنواره آش ملي كنيم، تصريح كرد: امسال 
به شكل استاني برگزار شد ولي از سال هاي آينده به شكل كشوري برگزار 
مي شود.  وي با بيان اينكه هدف جشنواره روستا آشنا كردن مردم با زندگي 
روستايي است، گفت: قابليت هاي روستايي را در معرض ديد مي گذاريم و با 

حمايت از صنايع دستي روستايي به اشتغال روستايي كمك مي كنيم.

تقاليزنانسرپرستخانواركرمانيدرمسيرتوانمندشدن

جشنوارهمليآشزنجان10سالهشد
زنجانيهاباآشخوشمزهازماركوپولوپذيراييميكنند

نگاهيبهمشكالت20هزارزنسرپرستخانواراستانكرمان

سيرجان در رتبه اول نرخ بيكاري استان كرمان
نمايندهمردمسيرجاندرمجلسشوراياسالميگفت:سيرجان
12هزارو600بيكارداردكهباالتريننرخبيكاريدراستانكرمان

محسوبميشود.
شهباز حسن پور افزود: شهرك هاي سيرجان وضعيت اشتغال خوبي دارند 
و اگر مشكالت واحد هاي توليدي آن رفع شود، مي توانند وضعيت اشتغال 
را تا حدودي بهبود ببخشند و يك واحد توليدي اين شهرستان در صورت 
رفع مشكل، مي تواند 20 نفر را به كادر اشتغال خود اضافه كند.  نماينده 
مردم سيرجان در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه سيرجان طي پنج 
سال گذشته با افزايش جمعيت 55 هزار نفري مواجه شده است، گفت: از 
مشكالت شهرستان سيرجان اين است كه دچار افزايش جمعيت شده و به 
همين دليل سرريز مشكالت را در اين شهرستان شاهد هستيم.  حسن پور 
هدف كارگروه ها را تسهيل و رفع موانع توليد را استفاده از اختيارات دانست 
و گفت: اين كارگروه ها به اين دليل اهميت دارند كه بتوانيم از اختيارات 
كارگروه، اتاق بازرگاني و مديران كل براي حل مشكالت استفاده كنيم.  وي 
گفت: طي روزهاي آينده مشكالت شركت هاي بدهكار با حضور فرماندار 

سيرجان بررسي و نتايج آن اعالم مي شود. 

برداشت 75 هزار تن خرما از نخلستان هاي بم
مديرجه�ادكش�اورزيشهرس�تانب�مازپيشبينيبرداش�ت
75هزارت�نخرماازنخلس�تانهاياينشهرس�تانخب�رداد.

رضا قهري گفت: بهترين زمان برداش��ت محصول خرما زماني اس��ت 
كه حداقل يك سوم ميوه هاي هر خوش��ه درخت خرما رسيده باشند 
و برداش��ت خرما در شهرستان بم از اوايل ش��هريورماه آغاز شد.  مدير 
جهاد كشاورزي شهرستان بم افزود: برداشت خرما در اين شهرستان از 
اوايل شهريورماه در س��طح ۹ هزار هكتار از باغات بارور شهرستان آغاز 
شد و تا پايان مهرماه ادامه مي يابد.  وي ادامه داد: پيش بيني مي شود از 
سطح فوق بيش از ۷5 هزار تن محصول توليد و روانه بازارهاي مصرف 
داخل وخارج از كشور گردد.  قهري با بيان اينكه در فصل برداشت خرما 
بيش از 100 هزار نفر به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم در اين بخش 
مشغول به كار مي شوند، گفت: خرماي مضافتي يكي از با كيفيت ترين و 

مرغوب ترين ارقام خرماي ايران و حتي جهان محسوب مي شود.

اجراي برنامه جامع سالمت در استان زنجان 
معاوندانشگاهعلومپزشكياستانزنجانازاجرايبرنامهجامع

سالمتدراستانزنجانخبرداد.
محمد رضا صائيني گفت: اين برنامه يك سند باالدستي در جغرافياي استاني 
اس��ت كه با هدف ارتقاي عادالنه ش��اخص هاي س��المت با مشاركت همه 
دستگاه ها و مردم زير نظر سازمان برنامه و بودجه و استانداري تدوين، تصويب 
و اجرا مي شود.  وي افزود:  انسان سالم، محور توسعه پايدار بوده و ابعاد چهار گانه 
سالمت تحت تأثير عوامل ژنتيك و رفتارهاي بهداشتي و مؤلفه هاي اجتماعي 
قرار دارند.  معاون دانشگاه علوم پزشكي استان زنجان گفت: خوشبختانه طي 
دولت تدبير و اميد حمايت از حوزه درمان و شاخص هاي سالمت بهتر شده و 
ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مردم تسهيل تر و بهتر شده است و مردم 
رضايت خوبي از نظام پزشكي دارند.  صائيني تأكيد كرد: هدف از اجراي برنامه 
جامع سالمت استان بهبود شاخص هاي سالمت مردم و افزايش مشاركت 
درون بخشي و بين بخشي است.  وي افزود: ارتقاي توانمندي و سواد سالمت 
مردم و ارتقاي نظام سالمت استان زنجان در سطوح پيشگيري از ديگر اهداف 
مهم اجراي برنامه جامع سالمت در استان زنجان است. محمد رضا صائيني 
گفت: اميد به زندگي در بانوان به 80 سال و در مردان به ۷۹ سال رسيده است.  
وي افزود:خوشبختانه از سال ۹5 اميد به زندگي در استان زنجان ارتقا يافته 
و درصدد اين هس��تيم كه با ارتقاي برنامه ها و شاخص هاي سالمت اميد به 
زندگي را به 80 سال برسانيم.  معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي استان 
زنجان گفت: براساس بررسي هاي به عمل آمده ۴2 درصد مرگ و ميرها در 
استان زنجان بيماري هاي قلبي و عروقي، 1۴ درصد سرطان ها و 2۴ درصد هم 
تصادفات و سوانح جاده اي است.  صائيني تأكيد كرد: خوشبختانه در استان 
زنجان حوزه سالمت ارتقا يافته و در بحث سالمت 20 درصد وزارت بهداشت 

دخيل است و در 80 درصد هم مردم و ساير دستگاه ها دخيل هستند.

صادرات خرماي بم به 22 كشور
فرمانداربمبااش�ارهبهافتتاحب�ورسخرماط�يروزهايآينده
دراينشهرس�تانازصادراتخرم�ايبمبه22كش�ورخبرداد.
رضا اش��ك در جلس��ه برنامه ريزي راه اندازي بورس خرما در بم با حضور 
مدير شركت تعاوني روستايي استان كرمان با بيان اينكه در بحث اقتصاد 
مقاومتي، توليد و اشتغال كه مورد تأكيد مقام معظم رهبري است بايد تالش 
كنيم، گفت: هدف از تشكيل اين جلسه داشتن اقتصادي پايدار در منطقه 
است.  وي با اشاره به اينكه خرما مهم ترين محصول كشاورزي ماست كه 
ساالنه 200 هزار تن خرما در شرق استان توليد مي شود، عنوان كرد: هر 
درخت خرما معادل 50 بشكه نفت درآمد دارد كه هم تجديدشونده است و 
هم خرما محيط زيست را آلوده نمي كند و نعمتي سرشار از منفعت است و 
بايد سود آن را از طريق عرضه و تقاضا تقسيم كنيم.  فرماندار بم با بيان اينكه 
ما مشمول نرخ گذاري نيستيم و بازار تجارت خرما آزاد است، خاطرنشان 
كرد: سال گذشته ۴2 هزار تن خرما به 22 كشور دنيا صادر كرديم و امسال 
نيز تاكنون 12 هزار تن خرما صادر شده است، خرما بازار و شرايط و زمان 
خاصي دارد.  اشك با اشاره به اينكه شرق استان كرمان ظرفيت نگهداري 
250 هزار تن خرما را دارد و شهرستان هاي مجاور با اضافه توليد مشكل 
دارند چون محل ذخيره ندارند، بيان داشت: شهرستان بم از دهه 80 پيگير 
راه اندازي بورس خرما بوده و پيگيري كرديم تا بورس خرما راه اندازي شود 
و كارگزاري شركت تعاوني روستايي بم تصدي انجام اين كار بورس خرما را 
به عهده گرفته است.   وي تأكيد كرد: بورس مي تواند براي هر نوع خرمايي 
قيمت پايه تعيين كند. انتظار ما از بخش تجارت اين اس��ت كه از مزاياي 

بورس استفاده كند و دولت نقش حاكميتي را داشته باشد.

جشنوارهمليآشزنجانامسالبارويكرديمتفاوتازدورههايقبل
ش�روعبهكاركرد.جش�نوارهايكهباابتكاريحي�يرحمتي،مديركل
ميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگرياستانازسال84بهصورت
استانيآغازش�د.ازبرگزارياوليندورهاينجش�نوارهباموضوعيت
آشايرانيسالهاميگذردوباتوجهبهاينكهدرطولبيشازيكدهه
برگزارياستقبالبسيارزياديازآنش�داكنوندرحالتبديلشدن

بهيكجش�نوارهبينالمللياس�ت.جشنخوش�مزهآشكهتنهايك
سالدرس�ال87وآنهمبهدليلش�يوعآنفلوآنزايخوكيدردنيابه
داليلبهداش�تيبرگزارنش�دهرس�البهطورمرتبدرحالبرگزاري
استواگرچهبهدليلشرايطجويدرزمانهايمتفاوتبهاروتابستان
برگزارميش�ود،امابدونوقفهوهرسالپربارترازسالگذشتهبرگزار
ميگرددوهم�هدوس�تدارانآشخوش�مزهرابهزنجانميكش�اند.

روزگاربرايزنانيكهبارادارهيكزندگيرابهتنهاييبردوشميكشند
پرازمصائبوس�ختيهايخ�اصخوداس�ت.ازمش�كالتاقتصادي،
بيكاري،نابسامانيروحيوروانيگرفتهتانگرشونوعبرخورداجتماعي،
هم�وارهزنانسرپرس�تخان�واررارنجميده�دوبهرغ�ممصوبههاي
قانونيمتعددبرايحمايتوتوانمندس�ازيآنهاهنوززنانسرپرس�ت

خانواريهس�تندكهب�رايگ�ذرانزندگيروزمرهش�انس�ختيهاي
زي�اديرامتحملميش�وند.زنانسرپرس�تخانواردراس�تانكرمان
مس�يرزندگيپرپي�چوخميراط�يميكنند.زنانيكههمسرانش�ان
يافوتكردهان�دي�اازكارافتادهاندوياط�القگرفتهان�د.رنجهاييكه
برخيازاينزنانتحملميكنندقابلدركبرايس�ايرانسانهانيست.

 برگزاري جشن عاطفه ها 
در ۹۹۰ پايگاه كميته امداد زنجان 

مديركلكميتهامدادامامخميني)ره(اس�تانزنج�انازبرپايي
990پايگاهجشنعاطفههادرايناستانخبرداد.

هدايت صفري گفت: جش��ن عاطفه ها در آس��تانه بازگشايي مدارس 
به منظور جمع آوري كمك هاي مردمي براي دانش آموزان تحت حمايت 
كميته امداد استان زنجان در روزهاي 23 و 2۴ شهريور و 1۹ مهرماه 
برگزار مي شود.  وي افزود: در طول سال دو جشن گسترده توسط اين 
نهاد براي جمع آوري كمك هاي مردمي براي نيازمندان برگزار مي شود 
و جش��ن عاطفه ها براي تأمين نيازهاي دانش آم��وزان تحت حمايت 
كميته امداد در آستانه بازگشايي مدارس و جشن نيكوكاري با هدف 
تأمين منابع مالي موردنياز براي خدمت رساني به خانواده هاي نيازمند 

تحت حمايت در آستانه سال نو برگزار مي شود.

زهرا محسني
  گزارش
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   گزارش 


