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- رویه 3
 نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

هجوم نقدینگی به بازار از علت های افزایش قیمت خودرو است

مدیرکل گمرک استان زنجان عنوان کرد:

برنامه های جدید 
گمرک زنجان برای کمک 

به رونق تولید

 معاون استاندار زنجان:

برند شهر ملی ملیله
شتاب دهنده توسعه 

صنایع دستی زنجان است
- رویه 2   - رویه 4  

رداهی آسمان رد اولین شب 
ماه رمضان گشوده می شود و ات آخرین 

شب آن بسته  نخواهد شد

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان :

رییس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان :محصولتراریختهدرزنجانتولیدنمیشود
دانشگاه آزاد اسالمی بازوی توانمند 

آموزش عالی کشور است
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان گفت: 
هدف گذاری 1404 دانشــگاه آزاد اســالمی به عنوان 
انتخاب نخست داوطلبان ورود به آموزش عالی قابل 

دسترسی می باشد.
علیرضا فیروفر اظهار کرد :        تحوالت در ساختار دانشگاه 
آزاد اسالمی در راستای پویایی و چابکی این مجموعه 

بزرگ آموزش عالی کشور می باشد.
وی ادامه داد : دانشــگاه آزاد اسالمی هم اکنون حدود 
40 درصد بار آموزش عالی کشــور را برعهده دارد و 
به جهت برخورداری از زیر ســاخت های آموزشی و 
پژوهشی می تواند موثرتر از گذشته در حوزه آموزش 

عالی نقش آفرینی کند.
این مسوول گفت : نیروی انسانی مهمترین بخش برای 
تحرک در مجموعه های کشــور است و خوشبختانه 
دانشگاه آزاد اســالمی از سرمایه بزرگ نیروی انسانی 

متخصص و متعهد برخوردار است.
وی تصریح کــرد : برای تحقق پویایــی و تحول در 
ســازمان دانشگاه مشــارکت همه عناصرشامل استاد، 
کارمند، مدیر و دانشجو نیاز می باشد و این مهم با تغییر 

در نگرش ها و رفتارها محقق می گردد.
فیروزفر با اشــاره به نقش اجزای سازمان در تحوالت 
دانشگاه گفت: مدیران و مسووالن ، کارکنان و اساتید 

در امور دانشگاه آزاد اسالمی مسوول هستند.
وی تاکید کرد: ارتباط موثر صنعت و دانشگاه باید مورد 
توجه جدی مدیران مجموعه های دانشگاهی باشد و 
ترمیم این نقیصه به خالقیت و نوآوری در دانشگاه ها و 

عملیاتی شدن تئوری ها نیاز دارد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان » رونق تولید « 
از سوی مقام معظم رهبری گفت: توجه به مقوله تولید 
و رونق آن که مورد تاکید رهبر معظم انقالب اســت 
می تواند گرهگشــای مشکالت ومعضالت کشور در 

حوزه تولید و اشتغال باشد.

خبـر

 به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
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نخســتین کمیته هماهنگی بســیج ملی کنترل 
فشــارخون باال با حضور کارشناســان مسوول 

واحدهای ستادی برگزار شد.
دوشــنبه ۲۳ اردیبهشــت ۹۸ در نخستین کمیته 
هماهنگی بسیج ملی کنترل فشارخون باال که در 
محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان 
زنجان برگزارشــد، در زمینه نحوه اجرای برنامه 
بسیج ملی کنترل فشــارخون باال وکلیات برنامه 
توضیحات مشروحی توسط کارشناس مسوول 

واحد بیماری های غیرواگیر ارایه شد.

نخستین نشست کمیته 
دانشگاهی مراقبت بیماری های 

واگیر تشکیل شد
  نخستین نشســت کمیته دانشــگاهی مراقبت 
بیماری های واگیر در سال 1۳۹۸ با اولویت بیماری 
التور روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت درسالن اجتماعات 

مرکز بهداشت استان زنجان برگزار شد.
دکتر محمد رضاصائینی معاون بهداشت دانشگاه 

و رییس مرکز بهداشــت استان در این نشست با 
تاکید بر لزوم کســب آمادگــی های الزم جهت 
پیشگیری و مراقبت بیماری التور گفت: با توجه 
به بارندگی های اخیر و باال آمدن ســطح آبهای 
زیرزمینــی و احتمــال اختالط آن بــا چاه های 
فاضالب، اتخاذ تمهیدات مناســب و به موقع در 

پیشگیری از این بیماری بسیار ضروری است.
وی با اشــاره به اهمیت توجه به مراقبت بیماری 
التور به عنوان یکی از موضوعات مهم ســالمت 
و بهداشت در استان و کشور، افزود: این بیماری 
عالوه بر اینکه می تواند تهدیدی برای بهداشت  
و ســالمت عمومی باشــد، دارای بار سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی اســت، بنابراین توجه ویژه 

به این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است.
رییس مرکز بهداشت استان تاکید کرد: در استان 
زنجان اقدامــات خوبی در بــاره مراقبت التور 
صورت گرفته اســت؛ ازجمله اینکه کلیه پرسنل 
بهداشــتی و درمانــی در بخش هــای دولتی و 
خصوصی در زمینه پیشگیری، کنترل، تشخیص 
و درمان این بیماری آموزش دیده اند، طغیان های 
بیماری هــای منتقله از آب و غــذا و روند بروز 
بیماری های اســهالی بصــورت روزانه رصد و 
مراقبت می شود و همچنین داروها و تجهیزات 
مــورد نیاز جهت درمان بیمــاران به میزان مورد 

نیاز تامین گردیده است. در این نشست همچنین 
معصومی رییــس گروه پیشــگیری و مبارزه با 
بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان، آخرین 
وضعیــت اپیدمیولوژیک بیماری التور در جهان، 
کشور و استان و آخرین دستور العمل کشوری در 
زمینه درمان بیماران مبتال به وبا و اقدامات صورت 
گرفته در زمینه مراقبت این بیماری در سطح استان 

زنجان را تشریح نمود.
در ادامه نشست، وضعیت آمادگی بیمارستانها و 
وضعیت آمادگی آزمایشــگاهها در زمینه بیماری 

التور بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.

باحضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
نشست هیأت رییسه دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان 

برگزارشد
نشســت هیأت رییسه دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان با حضور رییس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان برگزارشد.
پیش از ظهر دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه 1۳۹۸ دکتر 
پرویز قزلباش رییس دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان در هشتمین نشست هیأت رییسه دانشگاه 
کــه به طور مرتــب روزهای دوشــنبه هر هفته 

تشکیل می شــود؛ ضمن تقدیر و تشکر از دکتر 
شهرام طهماسبی کلیاتی از توانمندی ها و ظرفیت  
واحدهای مربوط به دانشگاه در سطح کالن ارایه 
نمود. در ادامه اعضای حاضر در نشست گزارش 
مختصری از حوزه فعالیت خود و انتظارت خود 

از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمودند.
دکتر طهماسبی در این نشست با ارایه طریق در 
رابطه با تعامل و همکاری هرچه بیشتر فی مابین 
دانشــگاه و ســازمان در محورهــای مربوط به 
کارخانــه پایلوت دارویی، فضاهای توســعه ای 

دانشــگاه و طرح نیازمندی های دانشــگاه اعالم 
آمادگی و همکاری نمود.

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
زنجان افــزود: محورهای این تعامل و همکاری 
با هماهنگی اســتانداری در نشست های شورای 
برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی و در سطح وزرات، 
سازمان برنامه  و بودجه و معاونت علمی ریاست 
جمهــوری و انجــام ســرمایه گذاری های الزم 
به لحــاظ اهمیت ویژه حوزه نظام ســالمت در 

خدمت رسانی به مردم، انجام می گیرد.

باحضور کارشناسان مسوول واحدهای ستادی

کمیتههماهنگیبسیجملیکنترلفشارخونباالبرگزارشد

رویه 3  

 عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان با 
اشاره به ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه گفت: 
مدیران صنعتی استفاده از ظرفیت دانشگاه ها را 

بلد نیستند .
عباســعلی زمانی، با اشاره به همکاری صنعت 
با دانشــگاه در زمینه کاهش آسیب ها به محیط 
زیســت اظهار کرد: دانشگاه زنجان به شرطی 
می تواند در زمینه مسایل مختلف ورود جدی 

داشته باشد که استانداری دغدغه ها را به دانشگاه 
منعکس کند.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات پژوهشی که 
می تواند در دستور کار دانشگاه قرار گیرد استفاده 
از حفره هایی است که با برداشت از معادن ایجاد 
شده است، افزود: ما در زنجان سه معدن داریم 
که عمرشان در حال اتمام است اما کسی از ما 

نخواست تا پیشنهادهایمان را ارایه دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:

مدیرانصنعتی
استفادهازظرفیتدانشگاههارا

بلدنیستند
محیط زیستی که پولش را از صنعت می گیرد

ناظر خوبی نخواهد بود

نیم فشار خون، بدا
م کنیم...  و اقدا

مصرفکمحبوبات،غالت،میوههاوسبزیجات
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجانازعواملخطرسازبرایفشارخونباالست

کارگروه اطالع رسانی 
و روابط عمومی ستاد اجرایی

رویه 2  

رویه 2  

رییس کل دادگستری استان زنجان:

جمعیت کیفری زندان ها 
برازنده کشور نیست

 شعار بسیج ملی کنترل فشار خون:

رویه 3  
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بازدید دانش آموزان 
مدرسه ایرانیان از تصفیه خانه 

آب زنجان

 دانش آموزان مدرســه پسرانه ایرانیان از 
تصفیه خانه آب شهر زنجان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان، در این بازدیــد 27 نفر از دانش 
آموزان مدرسه غیرانتفاعی ایرانیان از تاسیسات 
تصفیه خانه آب زنجان بازدیــد و از نزدیک با 
مراحل مختلف تصفیه آب در این تصفیه خانه 

آشنا شدند.
گفتنی اســت در این بازدید کارشناسان شرکت 
آبفای اســتان زنجان نکاتی را پیرامون ارزش و 
اهمیت نعمت حیات بخش آب به دانش آموزان 

ارایه نمودند.
شــایان ذکر اســت بازدید دانش آموزان استان 
زنجان از تاسیســات شــرکت آب و فاضالب، 
جزو برنامه های مستمر دفتر روابط عمومی این 
شرکت ، جهت آشنایی دانش آموزان با مراحل 

تولید و توزیع آب شرب می باشد.

رییس کل دادگستری استان زنجان:

جمعیت کیفری زندان ها 
برازنده کشور نیست

 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: 
جمعیت کیفری زندان ها برازنده کشور اسالمی 

ما نیست.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در جشن 
گلریزان شهرستان خرم دره با بیان اینکه یکی از 
چالش های جدی که امروز جامعه ما با آن مواجه 
است، جمعیت کیفری زندان ها است، اظهار کرد: 
برای این موضوع می بایست چاره اندیشی شود، 
زیرا این تعداد زندانی برای کشور اسالمی برازنده 

نیست.
وی تاکید کرد: از راهکارهای حل اساسی مشکل 
جمعیت کیفــری می توان به فرهنگ ســازی و 
بایستگی تغییر برخی از قوانین و مصوبات اشاره 

کرد.
صادقی نیارکــی بــا تاکید بر اینکه گذشــت و 
روحیه ایثــار نیز می تواند در حل بســیاری از 
مشکالت جامعه چاره ساز باشد، ادامه داد: نتیجه 
نارســایی های اقتصادی که در کشور شاهد آن 
هستیم، در برخی مواقع مربوط به تشکیل پرونده 

و رفتن به زندان افراد است.
این مســوول تاکید کــرد: رعایت نظم عمومی، 
انتظام بخشی به جامعه، رعایت حدود و مقررات 
جامعه، احترام بــه قوانین و هم نوعان، از اصول 
مسلم دادگستری است تا جایی که در جشن های 
گلریزان نیز به این موضوعات توجه ویژه شده و 
به کسانی که در حق دیگران ظلم کرده و موجب 
اخالل در نظم عمومی شوند، کمک نخواهد شد.
رییس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: 
در بین زندانیان کســانی هستند که رفتن شان به 
زندان به دست خود و عامدانه نبوده است که از 
جمله آن ها می توان به محکومان مالی، محکومان 
مهریه و جرایم غیرعمد مانند تصادفات اشــاره 
کــرد. وی، حضور افراد در جشــن گلریزان و 
مجالس خیریه را سعادت اخروی دانست و بیان 
کرد: بسیاری از انسان ها هستند که مال و دارایی 
فراوان دارند اما توفیق حضور در مجالس خیریه 

و دل بخشیدن را ندارند.
این مسوول با بیان این مطلب که از محل کمک ها، 
افراد آبرومند می توانند به آغوش خانواده بازگشته 
و به زندگی ســالم خود ادامه دهند، یادآور شد: 
آزادی زندانیان غیر عمد و بی گناه سبب می شود 
از گزند بســیاری از آسیب های اجتماعی که به 
واسطه نبود سرپرســت خانوار برای خانواده ها 

به وجود می آید، در امان بمانیم.
رییس کل دادگســتری استان زنجان خاطرنشان 
کرد: زندانیان بســیاری با جرایــم مختلف در 
زندان ها به سر می برند اما حدود 2۰۰ نفر از آنان 

مشمول دستور العمل جشن گلریزان شده اند.

خبر

رییس اتحادیه خواربارفروشان استان زنجان:
افزایش قیمت آرد سهمیه 
کارخانه ها، عامل باال رفتن 
قیمت ماکارونی شده است

 رییس اتحادیه خواربارفروشــان استان 
زنجان با اشاره به علت افزایش قیمت ماکارونی 
گفت: افزایش قیمت آرد سهمیه کارخانه ها عامل 

باال رفتن قیمت ماکارونی شده است.
جلیل علی محمدی در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، در باره افزایش قیمت ماکارونی اظهار کرد: 
آرد یک کاالیی است که در انحصار دولت است 

و در اختیار یک فرد خاص نیست.
وی عنوان کــرد: کارخانه های ماکارونی اگر آرد 
را ارزان دریافت کنند قطعا با قیمت ارزان تر نیز 

عرضه خواهند کرد.
رییس اتحادیه خواربارفروشــان اســتان زنجان 
بیان کــرد: دو حالت ممکن اســت در افزایش 
قیمــت ماکارونی پیش بیاید، کارخانه ها اینکه یا 
خود ســرانه اقدام به افزایش قیمت ها کردند یا 

ارگان های دولتی مجوز افزایش قیمت داده اند.
وی خاطر نشــان کــرد: همن اکنــون کاالهای 
ماکارونی که با قیمت 5 هزار تومان روی محصول 

مشخص شده در بازار توزیع شده است.
علیمحمدی افزود: برای حل چنین مشــکالتی 
در هــر نوع کاال دولت باید در خصوص کاهش 
قیمت ها اقدام کرده و از تولیدکننده و کشاورزان 
حمایت کند تا قیمت  کاالها در بازار واقعی شوند.
وی در مورد وضعیت بازار قند و شــکر افزود: 
روزانه 5 تن قند و 1۰ تن شــکر توزیع شده که 
عالوه بر آن در فروشــگاه های بزرگ زنجیره ای 

سطح شهر نیز قند و شکر توزیع می شود.

12 طرح ورزشی در زنجان 
به بهره برداری می رسد

 رییس گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی 
اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: بر 
پایه برنامه  ریزی های انجام شده، امسال 12 طرح 
ورزشی در نقاط مختلف این استان افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، حمید حسنی با اشاره به 
پیگیری های صــورت گرفته بــرای اتمام این 
تعداد طرح ورزشــی در زنجان، ابراز امیدواری 
کرد، با اختصاص اعتبارات الزم و به موقع، این 
پروژه های ورزشــی در دست ساخت استان به 

پایان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه استخر شنای شهرهای هیدج و 
صایین قلعه ازجمله طرح های در دست ساخت 
است، اظهار داشت: ورزشــگاه سه هزار نفری 

شهرستان ابهر نیز به زودی فعال تر خواهد شد.
حسنی با اشاره به اینکه امسال تعمیر و تجهیز اماکن 
ورزشی استان زنجان نیز مورد پیگیری این بخش 
از اداره کل قرار دارد افزود: تیم کارشناسی نسبت 
به بررسی و اعالم مشکالت سالن های ورزشی 

به صورت اولویت بندی شده اقدام خواهد کرد.

* برگزاری نخســتین دوره سنجش منتخبان 
المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

رییس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: 
نخستین دوره سنجش و ارزیابی از منتخبان استان 
در المپیاد اســتعداهای برتر ســال 97 در بخش 

پسران و دختران برگزار خواهد شد.
غفار امانی، افزود: ســنجش منتخبان در بخش 
پسران و دختران به ترتیب در روزهای پنجشنبه 
و شنبه )26 و 28 اردیبهشت ماه( انجام می شود.

وی اظهار داشــت: این ارزیابی و ســنجش به 
منظور کنتــرل و رصد وضعیت و میزان آمادگی 
جسمانی ورزشکاران منتخب انجام می شود که 
پس از سنجش نیز برای هریک از نفرات پرونده 

الکترونیکی تشکیل خواهد شد.
امانی یادآور شد: مجموع رشته های المپیادهای 
ورزشی سال 97 در بخش پســران 37 رشته و 
در بخش بانوان 24 رشته بود که استان زنجان در 
رشته های موی تای دختران و پسران، بدمینتون و 

سنگنوردی پسران، میزبان بود.
وی ادامه داد: زنجان در 35 رشــته ورزشــی نیز 
ورزشکار اعزامی داشت که 4۰5 ورزشکار )24۰ 
پسر و 135 دختر( و 114 مربی )71 مربی مرد و 
43 مربی زن( به المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
اعزام کرد. امانی افزود: ورزشــکاران زنجان در 
رشته های بدمینتون، پهلوانی و باستانی، تکواندو، 
جودو، کاراته، ووشو، کنگ فو، سنگنوردی، موی 
تای، سه گانه، شنا و دو و میدانی، موفق به کسب 

هفت نشان طال، 19 نقره و 16 برنز شدند.
وی تصریح کرد: عالوه بر این نفرات منتخب و 
مدال آور، 6۰ ورزشکار مستعد و توانمند استان 
نیز از طریق کمیته اســتعدادیابی فدراسیون های 
ورزشی انتخاب و معرفی شدند که این نفرات نیز 

مورد سنجش ما قرار خواهند گرفت.

خبـر عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:

مدیران صنعتی استفاده از ظرفیت دانشگاه ها را بلد نیستند
محیط زیستی که پولش را از صنعت می گیرد، ناظر خوبی نخواهد بود

 عضو هیئت علمی دانشــگاه 
زنجان با اشــاره بــه ارتباط ضعیف 
با دانشــگاه گفــت: مدیران  صنعت 
از ظرفیت دانشگاه ها  صنعتی استفاده 

را بلد نیستند .
عباســعلی زمانــی در گفت وگــو با 
خبرنگار موج رسا، با اشاره به همکاری 
صنعت با دانشگاه در خصوص کاهش 
آسیب ها به محیط زیست اظهار کرد: 
دانشــگاه زنجان به شــرطی می تواند 
در زمینه مسایل مختلف ورود جدی 
داشته باشد که استانداری دغدغه ها را 

به دانشگاه منعکس کند.
وی با بیــان اینکه یکی از موضوعات 
پژوهشــی کــه می تواند در دســتور 
کار دانشــگاه قرار گیرد اســتفاده از 
حفره هایی اســت که با برداشــت از 
معادن ایجاد شــده است، افزود: ما در 
زنجان ســه معدن داریم که عمرشان 
در حال پایان اســت اما کســی از ما 
نخواست تا پیشــنهادهایمان را ارایه 

دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه 
شوربختانه بیشــتر همکاری های خواسته شده از 
دانشــگاه بعد از بروز حادثه و بحران بوده است، 
ابراز کرد: باید توجه داشــت کــه پیش بینی های 
دانشگاه قبل از بروز بحران بوده اما در این زمان 
کسی از دانشگاه نخواسته که طرح هایش را ارایه 

دهد.
وی با بیان اینکه علم دانشگاه ها خیلی از جلوتر از 
صنعت کشور است، گفت: شوربختانه از ظرفیت 
دانشــگاه استفاده نمی شود و باید گفت که اکنون 
دانشگاه های ما برای کشورهای دیگر کار می کنند.
زمانــی با تاکید بــر اینکه عــدم برنامه ریزی در 
استفاده از ظرفیت دانشــگاه سبب شده تا دیگر 
کشورها از توان دانشگاه های ما سود کنند، عنوان 
کرد: ما از نظر علمی جلوتر از بیشــتر کشــورها 
هستیم و این موضوع ثابت شده است اما استفاده 

از این ظرفیت علمی مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه صنعت گران ما بلد نیســتند که 
چگونه از ظرفیت دانشگاه اســتفاده کنند، ادامه 

داد: اکنون غربی ها مقاالت 
دانشجویان و اساتید ایرانی 
را استفاده کرده و تبدیل به 
همین  و  می کنند  محصول 
محصــول را صنعــت ما 

می خرد.
عضو هیات علمی دانشگاه 
اینکه  به  اشــاره  با  زنجان 
برخــی از مدیران صنعت 
زنجان گمــان می کنند که 
جلوتر  دانشگاه  از  صنعت 
است، اظهار کرد: این یک 
دانشگاه  که  است  حقیقت 
جلوتــر از صنعت بوده و 

این فاصله بســیار زیاد اســت و این عدم ارتباط 
صنعت با دانشــگاه به خاطر عقب بودن صنعت 

اســت. وی با بیان اینکه علم بیشــتر مخاطرات 
زیســت محیطی صنایــع را در دنیــا حل کرده 
صنایع  وقتی  گفت:  است، 
مــا به جــای خرید چرخ 
دایره چــرخ چهار گوش 
می خرند این دیگر مشکل 
دانشگاه نیست، باید گفت 
که صنعت ما از تجهزات به 

روز استفاده نمی کند.
زمانــی با اشــاره به اینکه 
حل مســایل و مشکالت 
نیاز به زمــان دارد، عنوان 
کــرد: برای بومــی کردن 
دانش یــک تکنلوزی باید 
به دانشگاه ها فرصت داد و 

حمایت کرد.
وی بــا بیان اینکه شــوربختانه عــده ای از کلمه 
کارآفرینی سوء استفاده می کنند، افزود: تا زمانی ما 

مطمئن نباشیم صنعتی مسایل زیست 
محیطی را حل کرده یا نه نباید اجازه 

ادامه فعالیت به همان شیوه را داد.
عضو هیئت علمی دانشــگاه زنجان با 
تاکید بر اینکه صنایع ما باید به سمت 
ارتقا استانداردها حرکت کنند، گفت: 
قوانین محیط زیســت هــر روز باید 

تغییر کرده و به روز شود.
وی با بیان اینکه شوربختانه در کشور 
دولــت را بدهکار صنایــع کرده ایم، 
عنــوان کرد: دانشــگاه در شــرایطی 
می تواند ناظر خوبی برای صنعت باشد 
که وام دار صنایع نباشد، اکنون محیط 
زیســت در مواردی بــا مالیات های 
مسقیم صنعت اداره می شود. حال شما 
حساب کنید محیط زیستی که پولش 
را از صنعت می گیرد چطور می تواند 

ناظری برای آن باشد.
زمانی با اشــاره به اینکه وقتی محیط 
زیســت با پول صنعت اداره می شود 
چه طور قادر به اعتراض خواهد بود، 
افزود: شــوربختانه گاهــی بودجه ها به صورت 
درست در نظر گرفته نمی شوند، به عنوان نمونه 
ناظرهای کیفی صنایع که باید مســایل زیســت 
محیطی را پایش کنند و چشم بیدار محیط زیست 
باشند، حقوق شــان را از صنایع می گیرند. با این 
وضعیت شما حســاب کنید که این ناظر چطور 

می تواند چشم بیدار باشد؟
وی بیان کرد: ما صنایع را مجبور کردیم از ناظران 
کیفی اســتفاده کند اما چطور می شود ناظرانی که 
از صنعــت حقوق می گیرند برعلیه آن صنعت به 
محیط زیست یا استاندارد گزارش دهند؟ در این 
اوضاع بیکاری چه کسی حاضر با گزارشی علیه 
صنعت کارش را از دســت دهد؟ این یک روال 

اشتباه است که در کشور ما جاافتاده است.
وی با بیان اینکه گاهی حتی زور صنایع به مدیران 
ارشد استان نیز می چربد، خاطرنشان کرد: به نظرم 
باید پول نفت را برای کارهای پایشی و پژوهشی 

اختصاص دهیم.

 مدیــرکل گمــرک اســتان زنجــان از 
برنامه های جدیــد این مجموعه در ســال 98 
برای حمایــت از واحدهای تولیدی و کمک به 
رونق تولیــد خبر داد و گفت: همه این اقدام ها 
در جهت کاهش فرآیندها، زمان ترخیص کاال و 

هزینه های تولید است.
به گــزارش ایرنا، حمید احمدی در نشســت 
خبــری در جمع خبرنگاران، ترخیص بخشــی 
از مواد اولیه را یکی از این اقدامات برشــمرد و 
اظهار داشت: در برنامه جدید برای کاالهایی که 
هنوز کد رهگیری بانک مبنی بر تامین ارز، صادر 
نشــده، تمهیداتی اندیشیده شده است که 7۰ تا 
8۰ درصد کاال در اختیــار واحدها قرار گیرد تا 

روند تولید آن ها متوقف نشود.
وی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر، اجازه ترخیص 
کاالهایی است که ارز آن ها با گواهی بانک عامل 
تامین شده یا معادل ریالی آن گواهی شود که در 
این صورت حتی اگر کد رهگیری نداشته باشند 

نیز تمام کاال ترخیص قطعی می شود.
احمــدی تصریح کــرد: امــکان نمونه برداری 
برای کاالهایی که نیــاز به اخذ مجوز قانونی از 
ســازمان های همجوار دارند نیز فراهم شــده تا 
در صورتــی که کاال اظهار شــود، قبل از ورود 
به گمرک بتوانند نمونه بــرداری کنند تا فرآیند 

ترخیص، سریع تر انجام شود.
این مســوول، ترخیص کاالی اظهار شده بدون 
نیاز به اصالح ثبت ســفارش طبق ردیف تعرفه 
استنباطی گمرک را اقدام جدید دیگر برشمرد و 

افــزود: گاهی در فرآیند ترخیص، مواردی پیش 
می آمد که ثبت سفارش کاال نیاز به اصالح داشت 
که متولی آن ســازمان صنعت، معدن و تجارت 

است و این کار چند روزی طول می کشید.
وی اضافه کرد: امــا با روش جدید که مختص 
واحدهای تولیدی است به شرط اینکه شرح کاال 
تغییر پیدا نکند امکان ترخیص بدون اصالح ثبت 

سفارش وجود دارد.
احمدی با بیان اینکه تفویض اختیار به استان ها 
برای صدور و تمدید مجــوز ورود موقت کاال 
برای پردازش نیز اقدام بعدی در جهت حمایت 
از واحدهــای تولیدی اســت، ابــراز کرد: این 
تفویض اختیار برای کاالهایی اســت که نیاز به 
پردازش دارند یعنی پــس از ورود، عملیاتی بر 
روی آن ها انجام شــده و مجددا صادر می شوند 
که این مجوز پیش تر در اختیار گمرک کشور بود 

و امسال به استان ها تفویض شده است.
مدیرکل گمرک استان زنجان، مجموع صادرات 
استان در سال گذشــته را 461 میلیون دالر بیان 
کرد و گفت: این میزان 4۰ درصد نسبت به سال 

96 افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه صادرات اســتان زنجان طی 2 
سال گذشته جهش قابل مالحظه ای داشته است، 
خاطرنشــان کرد: صادرات استان از 185 میلیون 
دالر در سال 95 به 461 میلیون دالر در سال 97 

رسیده است.
احمدی اظهار داشت: مجموع واردات استان در 
سال گذشته 271 میلیون دالر بود که 17 درصد 

نسبت به سال 96 کاهش یافته است.
این مسوول افزود: عمده کاالهای وارداتی شامل 
مواد اولیه و ملزومات و ماشین آالت خط تولید 
بوده و بخش عمده صادرات اســتان نیز شامل 
شــمش فلزات، محصوالت کشاورزی و لبنی و 

کاغذ است.
وی در بــاره تاســیس دفتر گمــرک در برخی 
شهرستان های استان، گفت: پیگیری هایی در این 
زمینه شــده اما اســتقرار آن مجوز هیات دولت 
را می خواهــد ضمن اینکه الکترونیکی شــدن 
تشریفات گمرکی، بسیاری از نیازها را رفع کرده 
و برای صادر کردن، نیاز نیســت کاال به گمرک 
وارد شــود بلکه با اخذ یک کد رهگیری برای 
همیشه می توان با ورود به سامانه نسبت به اظهار 

کاالها اقدام کرد.
احمدی ادامــه داد: تمام تشــریفات به صورت 
الکترونیکی بــوده و فقط کنترل اجمالی در مرز 

انجام می شود.
این مسوول با بیان اینکه نماینده گمرک استان در 
ایستگاه راه آهن بناب، مستقر است، گفت: کاالها 
به صورت مستقیم از واگن به کامیون، ترانشیت 
)منتقــل( شــده و در گمرک زنجــان ترخیص 
می شــوند و جهت تسریع در روند کار، پیگیری 
می شــود که ترخیص کاال نیز در همان ایستگاه 

بناب انجام شود.
مدیرکل گمرک اســتان زنجان در پاسخ به اینکه 
آیا کاالهایی کــه جهت صادرات از زنجان، نیاز 
به ورود به گمرک دیگر اســتان ها را دارند باید 

دوباره حقــوق گمرکی پرداخــت کنند، اظهار 
داشت: تشریفات کارشناسی و اظهارنامه کاالها 
به صــورت سیســتمی انجام شــده و نیازی به 
پرداخت حقوق گمرکی نیســت و فقط کنترل 
اجمالی در آنجا صورت می پذیرد که با اظهارنامه 

مطابقت داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق گمرکی بر 2 مبنای 
تعرفه کاال و ارزش کاال گرفته می شود که در کل 

کشور، یکسان است.
احمدی، درآمد گمرک استان در سال گذشته را 
181 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این میزان 
چهار درصد نسبت به سال 96 کاهش یافته است 
و از آنجایی که درآمد گمرک حاصل از واردات 
است، به دلیل کاهش واردات، درآمد نیز کاهش 

یافته است.
وی تصریح کرد: در گمرکاتی مانند استان زنجان 
که واردات آن، مواد اولیه و کاالهای واســطه ای 
خط تولید اســت، نگاه درآمدی وجود نداشته و 
بیشتر نگاه تســهیالتی و حمایت از واحدهای 

تولیدی است.

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان از اجــرای جدی و مدون »طرح پیمان« 

در استان زنجان در سال 98 خبر داد.
شــهرام میرزایی در گفتگو بــا خبرنگار مهر به 
طــرح »ملی پیمان« اشــاره کــرد و افزود: این 
طرح در راستای پیشــگیری از اعتیاد و ارتقای 
نشاط اجتماعی است که توسط هالل احمر اجرا 

می شود.
وی اظهار کرد: طرح ملی پیمان »پیشــگیری از 

اعتیاد در جهت تأمین نشاط اجتماعی« باهدف 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در استان 
زنجان در طول سال 98 با جدیت تمام برگزار 
می شــود و برنامه های خوبی در دســت اجرا 

است.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
ارتقای سطح آگاهی نوجوانان  گفت: همچنین 
و جوانان در زمینه پیشــگیری از اعتیاد، نشاط 
اجتماعی، افزایش خود مراقبتی در بین جوانان 

عضو جمعیت هالل احمر از اهداف دیگر طرح 
پیمان است.

 ایــن مقــام مســوول بابیــان اینکه شــرکت 
در کارهای گروهی در بیــن جوانان از عوامل 
مؤثر در کاهش آســیب های اجتماعی اســت، 
تأکیــد کرد: بیــش از 12۰ هــزار جوان عضو 
جمعیت هالل احمر اســتان زنجان هســتند و 
هالل احمر از ظرفیت جوانان در اجرای طرح 

پیمان استفاده می کند.

مدیرکل گمرک استان زنجان عنوان کرد:

برنامه های جدید گمرک زنجان برای کمک به رونق تولید

نیم فشار خون، بدا
م کنیم...  و اقدا

استرس و شرایط روحی نامناسب با فشار خون باال
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجانارتباط مستقیم دارد 

کارگروه اطالع رسانی 
و روابط عمومی ستاد اجرایی

,,
ما صنایع را مجبور کردیم 
از ناظران کیفی استفاده 
کند اما چطور می شود 
ناظرانی که از صنعت 

حقوق می گیرند برعلیه 
آن صنعت به محیط 
زیست یا استاندارد 

,,گزارش دهند؟

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:

طرح»پیمان« 
در زنجان 

اجرا می شود

 شعار بسیج ملی کنترل فشار خون:
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 رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجــان گفت: هم اکنــون در این اســتان هیچ 
محصول تراریخته ای تولید نمی شود و مجوزی 

نیز برای انجام آن صادر نشده است.
به گزارش ایرنا، حســین جعفری در نخســتین 
نشســت قرارگاه پدافند غیرعامل زیستی استان، 
افزود: محصوالت تراریخته یا تغییر یافته ژنتیک، 
محصولی است که ســاختار ژنتیک آنها با هدف 
بهبود و تقویت صفات مطلوب مانند بهبود کیفیت 
غذایی، مقاومت به آفــات و بیماری ها، افزایش 
کمیــت محصول یا حذف صفــات نامطلوب از 

طریق روش های پیشــرفته علمی و مهندســی 
ژنتیک اصالح شده باشد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی دسترســی عموم 
مردم بــه مقادیر کافی از مــواد غذایی با کیفیت 
است، اظهار داشت: امنیت غذایی مهمترین چالش 
جوامع بشری است که وجود آن، امنیت روانی و 

اجتماعی را به دنبال دارد.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
گفت: رشــد جمعیت، تغییرات اقلیمی، گسترش 
شهرنشــینی و به دنبال آن مصرف انرژی بیشتر و 
افزایش آلودگی، تقاضای بیشــتر منابع غذایی و 

تخریب منابع طبیعی از موانع و مشکالت تامین 
امنیت غذایی به شمار می رود.

جعفری یادآوری کرد: هــم اکنون 83 درصد از 
جمعیت در حال رشــد در کشــورهای در حال 
توســعه و 17 درصد نیز در کشــورهای توسعه 
یافتــه اتفاق می افتد و در ســال 2050 به تولید 
محصوالت کشــاورزی بیش از 70 درصد مقدار 

فعلی نیازمند خواهیم بود.
وی توسعه فناوری های زیســتی در کشاورزی، 
کنترل چالش های پیش روی تولید در کشاورزی، 
اصالح نباتات و استفاده از ظرفیت تنوع ژنتیکی 

موجودات، اســتفاده از فنــاوری های نوین را از 
راه های مقابله با چالش هــای پیش روی امنیت 

غذایی برشمرد.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
گفت: هم اینک 78 درصد سویا، 64 درصد پنبه، 
26 درصد ذرت و 24 درصد ســطح زیرکشــت 

کلزای جهان تراریخته است.
جعفری، برزیــل را از عمده ترین تولید کنندگان 
محصوالت تراریخته بیان کرد و افزود: آرژانتین، 
کانادا، هند نیز از جمله این تولید کننده ها هستند.
به گفته وی، ســوء تفاهم و بدبینی ایجاد شــده 

نســبت به محصوالت تراریخته، تاثیر مســایل 
سیاسی، زیرساخت ها و خالء های قانونی، موارد 
مرتبط با تقاضای مشــتریان، عدم آگاهی مردم از 
مزایا و توجه بیشتر به معایب احتمالی آن، ترس 
از مشــکالت ناشــناخته بعدی در اثر دستکاری 
ژنتیکی از دالیل عدم اســتقبال برخی از کشورها 

برای کشت گیاهان تراریخته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان :

 محصول تراریخته در زنجان تولید نمی شود

 میرجالل الدین کزازی گفت: ایران فردوسی 
یک سره در گرو جغرافیا نیست.

این شاهنامه پژوه در گفت وگویی با ایسنا، به مناسبت 
روز بزرگداشت فردوســی )25 اردیبهشت ماه(، 
فردوسی را ابرمرد فرهنگ و ادب و اندیشه ایرانی 
خواند و افزود: فردوسی سنخوری است که شالوده 
ناخودآگاهی تباری ما ایرانیان را ریخته اســت. به 
سخن دیگر، او هستی نهادین و فرهنگی و منشی و 

تاریخ ما را به بنیان از گزند روزگار به دور و برکنار 
داشته است.

کزازی ادامه داد: اگر فردوسی در یکی از باریکترین 
و دشــوار ترین روزگاران در تاریخ ایران ســر بر 
نمی آورد، به گمان بســیار، ما امروز خود را ایرانی 
نمی دانستیم و به زبان شکرین و شیوه پارسی سخن 
نمی گفتیم، از این روی فردوسی بسیار فزون تر و 
فرا تر از آن است که یکی از سخنوران ایران  زمین 
شمرده شــود. او افزود: »شاهنامه«ی فردوسی نیز 
بسیار فرا تر و فزون تر از آن است که دیوانی باشد 
در کنار دیگر دیوان های درسی. هم از این رو است 
که ایرانیان برای فردوسی و »شاهنامه« ارج و ارزی 
می شناســند که هیچ سخنور و فرزانه و اندیشمند 
دیگر از آن برخوردار نیست؛ زیرا اگر فردوسی و 
»شاهنامه« نمی بود، آن دیگر بزرگان و نام آوران سر 
بر نمی توانستند آورد و به آن جایگاه و پایگاه بلند 

که یافته اند، نمی توانستند رسید.
کزازی همچنین گفت: آن  چه فردوسی را از گزند 
روزگار پاس  داشته است، ایران نهادین، فرهنگین 
و ایران اندیشــه ای اســت. به سخن دیگر، چنین 

ایرانی اســت که یک سره در گرو جغرافیا نیست. 
مــا ایرانیانی در عرصه گیتی داریــم که امروز در 
جغرافیای ایران زندگی نمی کنند؛ اما از دید خوی و 
خین، منش و کنش، ساختار اندیشه روانی و ذهنی 
ایرانی برخوردارند. به دیگر ســخن، ناخودآگاهی 
تباری در آنان هم دمیده است و این هنر شگرف و 

بزرگ فردوسی است.
فرزند ایران؛ روایت دکتر میرجالل الدین کزازی 

از سرگذشت فردوسی
روایت دکتر میرجالل الدین کزازی از سرگذشت 
فردوســی با عنوان فرزند ایران از سوی انتشارات 

معین به چاپ رسید.
دکتر میرجــالل الدین کــزازی در گفت و گو با 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب با توضیحاتی درباره 
این کتاب گفت: فرزند ایران داستانی بلند بر پایه 
سرگذشت فردوسی است و در کنار آن از شاهنامه 
نیز سخن رفته. زبان کتاب در داستان نویسی پیشینه 
ای نداشته و پیداست در داستانی که چهره بنیادین 
آن فردوسی است، زبان نمی تواند روزنامه ای باشد 
و زبانی که من در فرزند ایران به کار گرفته ام هنری 

است و در ساختار هم ساز با زبان روزگار فردوسی 
به ویژه زبان شاهنامه است.

وی افزود: من این داستان را بر سه بنیاد نوشته ام؛ 
یک بخش شاهنامه است. پیکره کتاب را بر پایه آن 
چه فردوسی در شاهنامه درباره خویش - هرچند 
بسیار اندک گفته اســت - نوشته ام. بخش دیگر 
افسانه هایی است که از دیرباز درباره فردوسی و 
شاهنامه پدیده آمده و در آبشخورهای کهن مانند 
تاریخ شبستان یا چهار مقاله آمده است. همچنین 
بخش دیگر را هم خودم به داســتان افزوده ام که 
یک ســره پندارینه است و به یاری آن ها، داستان 
را پیکره ای اســتوار بخشیده ام و کاستی های آن 

را از میان برده ام.

دکتــر کزازی ادامه داد: خواننــدگان این کتاب از 
گروه های مختلف هستند و از دانش آموز تا استاد 
دانشگاه می توانند از کتاب بهره ببرند هرچند زبان 
کتاب کم و بیش باســتان گرایانه بوده است، ولی 
خوانندگان سخن سنجش هم به من گفته اند هر 
زمان بخشی از متن را خوانده اند دوباره خوانده و 
در آن اندیشــیده اند. از دیگر سو، این زبانی است 
که کمابیش به یک بارگی پارســی است و از واژه 
های بیگانه یا وام واژه ها بســیار اندک در آن بهره 

برده شده است.
این پژوهشگر بیان کرد: این کتاب در هفته فرجامین 
فرودین ماه چاپ شده است و ناشر هم اکنون گرم 

بیرون دادن چاپ دوم آن است.

 مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: از 
ابتدای سال تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در مرغداری های صنعتی این 
استان مشاهده نشده و هیچ نگرانی در این درباره 

وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدباقرحاج کاظمی در نشست 
قرارگاه پدافند غیرعامل زیستی افزود: با توجه به 
شیوع وسیع سویه جدید این بیماری در سال های 
گذشته در بیشتر استان ها و قرار گرفتن زنجان در 
مسیر کوچ پرندگان مهاجر و ورود و خروج طیور 
بومی و صنعتی، احتمال بروز آنفلوآنزای فوق حاد 
و در نتیجه خطر تهدید بهداشت عمومی و صنعت 

پرورش طیور وجود دارد.
وی با بیان اینکه این بیماری مشــترک بین انسان 
و طیور اســت، اظهار داشت: برای پیشگیری از 
این بیماری مراقبت فعال و غیرفعال و سرمی در 
واحدهای صنعتی و بومی برای تشخیص سریع 
موارد بیماری در ســال گذشته 22 میلیون و 266 
هــزار قطعه جوجه ریزی انواع طیور در اســتان 

تحت عملیات بررسی و مراقبت قرار گرفت.
ایــن مســوول گفــت: یکهــزار و 190 مورد 

نمونه برداری و 2 هــزار و 910 آزمایش بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: آموزش 
مرغداران در مراکز صنعتی و ســنتی، نظارت بر 
ضدعفوفی بهینه مزارع صنعتی و کشتارگاه های 
طیور، ممیزی بهداشــتی همه مزارع مرغ مادر و 
تخمگذار و بولت و مراکز پرورش بوقلمون انجام 
شــد. حاج کاظمی به بیماری های بروسلوز)تب 
برفکی(، هاری، شاربن)سیاه زخم(، تب خوبریزی 
دهنده کریمه کنگو اشــاره کــرد و ادامه داد: این 
بیماری ها مشــترک بین انســان و دام است که 
بیماری بروسلوز به نام بیماری هزارچهره و شغلی 
شــناخته می شود چون که عالیم مختلف دارد و 
دامپزشــکان، دامداران و کســانی که با دام ها در 
ارتباط هســتند در صورت رعایت نکردن موارد 

بهداشتی به آن مبتال می شوند.
وی یادآورشد: این بیماری خسارت های اقتصادی 
برای دامداران از جمله سقط جنین، کاهش تولید 

شیر، عقیمی و نازایی را به دنبال دارد.
مدیرکل دامپزشــکی استان زنجان گفت: بیماری 
بروســلوز در منطقه شــمالغرب کشور از جمله 

زنجان شیوع بیشــتری در بین دام و انسان )تب 
مالت( دارد. حاج کاظمی افزود: سال گذشته 265 
هزار و 179 راس دام ســبک و سنگین علیه این 

بیماری واکسینه شده است.
وی، هاری را یکی دیگر از بیماری های مشترک 
دانســت و گفت: سال گذشته هفت هزار و 864 

راس دام علیه این بیماری واکسینه شد.
مدیرکل دامپزشکی اســتان زنجان گفت: در پنج 
سال اخیر کانون دامی بیماری شاربن )سیاه زخم( 

در استان شناسایی و گزارش نشده است.
حاج کاظمی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون فراگیر 
در مناطق هدف، مراقبت های فعال و غیرفعال و 
آموزش و ترویج نیز درباره این بیماری انجام شده 
است. وی تاکید کرد: بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو نیز مشترک است و برای پیشگیری از 
شیوع آن اعمال مقررات بهداشتی قرنطینه ای قبل 
از حمل و با صــدور دام زنده از مبداء و مقصد، 
ساماندهی کشتارگاه های دام، نظارت بهداشتی بر 
استحصال، حمل و عرضه گوشت و آالیش دامی 
و الزام کشتارگاه به نگهداری الشه های کشتاری 
در اتاق سرد به مدت 24 ساعت، انجام شده است.

 813 بیمار ام اس 
تحت پوشش بهزیستی زنجان 

قرار دارند
 معاون توانبخشی بهزیستی استان زنجان 
گفت: هم اکنون 813 بیمار ام اس تحت پوشش 
این اداره کل قرار دارند و از حمایت های مالی 
مستمر و موردی این اداره کل بهره مند می شوند.
فرهــاد میرزایــی در گفت و گو بــا خبرنگار 
ایرنا افزود: عالوه بــر آن در ارتباط با بیماری 
متابولیک نیز 39 بیمار مبتال به پی کی یو تحت 
پوشــش این اداره کل قرار دارند که ماهانه نیز 

هزینه های جیره غذایی دریافت می کنند.
پی کــی یو یک بیماری ژنتیکی و ارثی اســت 
کــه از هر دو والد به فرزند ارث می رســد. در 
این بیماری نوزاد، دچار کمبود آنزیمی ویژه در 
کبد خود می شود و نمی تواند فنیل آالنین )در 

غذاهای پروتئینی مانند شیر مادر( را هضم کند.
وی اظهار داشــت: 27بیمــار هموفیلی دارای 
معلولیت نیز تحت پوشــش مستمر و 17بیمار 
بال پروانه ای که منشــا ژنتیکی دارد و بیشتر در 
چند خانواده متمرکز هســتند، تحت پوشــش 

بهزیستی قرار دارند.
این مســوول ادامــه داد: ایــن معاونت وظیفه 
حمایــت از افراد دارای معلولیــت را برعهده 
دارد و طبق مفاد قانون جامع حمایت از حقوق 
معلــوالن، تعــدادی از بیماری ها شــامل این 

حمایت ها می شدند.
میرزایــی افزود: بر این پایــه طبق قانون جامع 
حقوق معلوالن که سال گذشته پس از بازنگری 
به تصویب رسید، بیماری های مختلفی تحت 
پوشش بهزیستی قرار گرفت که بر مبنای مفاد 
ایــن قانون کمیســیون های مربوطه تشــکیل 

می شود. 
وی اضافه کرد: بر مبنای ماده یک قانون جامع 
حمایت از معلوالن اعضای این کمیسیون ها از 
افراد متخصص و توانمند که بیشتر آنها دارای 
مدرک معتبر دانشگاهی و متخصصان آموزش 

دیده هستند را شامل می شوند.
این مسوول خاطرنشان کرد: کمیسیون های این 
اداره کل قانونی بوده و آیین نامه ماده 27 قانون 
جامــع حمایت از معلوالن و مادرانی که فرزند 
یا همسرشان دچار معلولیت باشد و در صورتی 
که به تایید کمیسیون تشخیص برسد و عالوه 
بر آن، توسط کمیته استانی تایید شود معلولیت 

شدید محسوب می شود.

خبـر

نیم فشار خون، بدا
م کنیم...  و اقدا

با کاهـش مصــرف نمک 
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجاناز فشـار خـون باال جلـوگیری کنـیم

کارگروه اطالع رسانی 
و روابط عمومی ستاد اجرایی

 به مناسبت 25 اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

استاد کزازی: اگر فردوسی نبود 
ما امروز خود را ایرانی نمی دانستیم

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان:

 بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در زنجان 
مشاهده نشده است

آگهی ثبت کانون کارگران بازنشسته طارم
به موجب مدارک تســلیمی از سوی کانون کارگران بازنشسته شهرستان 
طارم، اسامی و سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و 
بازرسان که از تاریخ 97/10/19 به مدت 4 سال انتخاب شده اند به شرح 

زیر می باشد:
1. آقای میرسلیم عماری - رییس هیات مدیره 2. آقای داود عماری - نایب 
رییس و دبیر 3. آقای مسلم عباسی - خزانه دار 4. آقایان حمزه علی بابایی 
و حمید احمدی - اعضــای علی البدل هیات مدیره 5. آقای احمد علوی 

تبار- بازرس اصلی 6. آقای صفرعلی قاسمی- بازرس علی البدل
ضمنا برایر ماده 24 اساســنامه کانون، کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و 
تعهدآور با امضای رییس هیات مدیره به اتفاث خزانه دار و ممهور به مهر 

کانون معتبر خواهد بود.
محمدرضا یوسفی - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ پالک 41/5721 اصلی بخش 7 زنجان به شماره 
ســریال  39934۸به  نشانی زنجان ، شهرک امیرکبیر ، فاز 2، خیابان عرفان 3، 
پالک 5721  به نام های 1-  آقای اســکندر شکرانی پور 2- بانو فریده حجازیان 
منتقل  گردیده اســت.  سپس برابر نامه 3۸/۸۸ - 20 اردیبهشت 13۸۸ دادگاه 
عمومی گرماب در قبال مبلغ 430,000,000 ریال در قید بازداشــت قرار گرفته 
است . سپس مالکان فوق با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی مفقود شدن 
ســند مالکیت  گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که 
مراتب به اســتناد ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر 
کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد 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 این 

صورت سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
مجتبی محمد لو  -  رییس واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک  زنجان

 شعار بسیج ملی کنترل فشار خون:

  نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی گفت: هجوم نقدینگی به 
بازار، محدودیت عرضه و تولید، افزایش تقاضا و 
از طرفی افزایش نرخ ارز از جمله عواملی هستند 
که به افزایش قیمت خودروها در کشور دامن زده 

است.
فریــدون احمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افــزود: ورود نقدینگی به بــازار از عوامل مهم 
افزایش قیمت خودروها محســوب می شود به 
دلیل آنکه بســیاری از افراد با توجه به پیش بینی 
تورم بیش از نرخ ســود بانکی، نسبت به خارج 
کردن ســپرده های خود از بانکها اقدام و به جای 
هدایت آن به ســوی تولید، سرمایه های خود را 
در حوزه هایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و سکه 

سرمایه گذاری می کنند.
وی اظهار داشــت: اقدامی از قبیل حذف قیمت 
گذاری خودرو در کانال و ســایت های مختلف 
بــرای کاهش قیمت خــودرود انجام گرفت که 
چندان خوشایند نبود، زیرا همین کار به نوبه خود 
فضای روانی و به عبارتی عطش بیشتری را برای 
افزایش تقاضا و خرید بیشتر از سوی متقاضیان به 

وجود می آورد.
احمدی خاطرنشان کرد: شــوربختانه وضعیت 

نامطلوب فضای کسب و کار در کشور بیانگر آن 
است که وضعیت خوبی در حوزه خودرو که متاثر 
از فضای کسب و کار است، متصور نیست و در 

این میان راهکارها نیز چندان موثر نبوده است.
ایــن نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت خودرو به 
کاهش تولید و یا ثبات نسبی عوامل تولید بستگی 
دارد و در این میان اگر تقاضا بیش از عرضه باشد 

آشفتگی بازار را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: بر این پایه عوامل قیمت تمام شده 
تولید شامل مواد اولیه، قطعات، نیروی کار، مالیات 
به اضافه نرخ ارز را در بر می گیرد که بروز خللی 

در هر کــدام از آنها، به ویژه تامیــن مواد اولیه، 
معضالتی را ایجاد می کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: خودروسازان در سال های 96 و 
97 با کاهش عرضه خودرو مواجه بودند و این در 
حالی است که ساالنه تقاضای 1.5 میلیون خودرو 

در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: شاید در صورت مدیریت نرخ ارز 
روند افزایشی در قیمت خودروها چندان ملموس 
نباشد اما عوامل دیگری موجب خواهد شد که این 

رویه چندان از ثبات کافی برخوردار نباشد.

 مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان گفت: 
طبق آمار ثبت شــده در این نهاد از ابتدای سال تا 
پایــان فروردین یکهزار و 464 واقعه تولد در این 

استان ثبت شده است.
سید علی شفیعی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه سعی می کنیم تا امور ثبتی بدون وقفه 
انجام شــود، افزود: به طور متوسط در این مدت 

روزانه 48 والدت ثبت شده است.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته 18 هزار و 497 
واقعه والدت در این استان ثبت شده است، اظهار 

داشت: همچنین تعداد ثبت شده روزانه موالید در 
سال 96 به طور متوسط 56 والدت بوده که هر دو 
ساعت پنج واقعه می شود. شفیعی با اشاره به لزوم 
توجه به مساله جمعیت در کشور خاطرنشان کرد: 
امسال تعداد موالید دختر 739 واقعه بوده و تعداد 
موالید پسر 725 واقعه ثبت گردیده است. مدیرکل 
ثبت احوال استان زنجان با تشریح وضعیت نسبی 
جمعیت در استان تاکید کرد: سال 96 آمار والدت 
20 هزار و 185واقعه بوده که نسبت به سال گذشته 
بیشــتر است. شفیعی خاطرنشان کرد: بر پایه آمار 

بیش از 99 درصد از این واقعه والدت ها در مهلت 
قانونی ثبت شده که آمار مطلوب و قابل قبولی در 

این حوزه محسوب می شود.
این مســوول گفت: بیماری های عروقی و قلبی، 
دستگاه تنفسی و سرطان ها و تومورها سه عامل 

عمده مرگ و میر در استان به شمار می روند.

 نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد:

هجوم نقدینگی به بازار از علت های افزایش قیمت خودرو

مدیرکل ثبت احوال استان:

 امسال 1464تولد در استان زنجان ثبت شد



صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مصطفی ارفعی

نشانی: زنجان، میدان قائم )کوچمشکی(، ابتدای 
خیابان سرداران به سمت گاوازنگ، نرسیده به رستوران 
شهریار، جنب دوچرخه آبنوس، کاشی 19/1
تلفن تماس:  33456659
نمابر: 33464534
شماره تلگرام : 09330345565
لیتوگرافی و چاپ : پیام رسانه 08134586731
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اذان ظهر

13:12

غروب آفتاب

20:15

اذان مغرب
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نیمه شب

00:22

اذان صبح فردا

4:28

طلوع صبح فردا

6:08
وضعیت آب و هوای زنجان:

7
23

غمت را بزرگ دید دلم بس که تنگ شد
نگنجد دگر به تنگ که ماهی نهنگ شد

امیدم زِ خستگی به پای تو سر نهاد
شرابش به جوش ماند شتابش درنگ شد

شبی از مدار خود برون زد به جذبه ات
دلم مثل یک شهاب - شهابی که سنگ شد

کمندم بلند بود ولی با تو برنتافت
کجا،کی،کالم ماه، اسیر پلنگ شد؟

من از سطح ننگ و نام، فراتر پریده ام

هر اسم چه می دهید ز نامی که ننگ شد؟
چه مشاّطه ایست عشق که در زیر دست او

اگر گونه ای شُکفت به خونابه رنگ شد
چه سحر و چه شعبده غم تو به کار زد؟

که در جام آخرین شرابم شرنگ شد
به قدر عبور تو از آن سوی شیشه بود

اگر لحظه ای جهان به چشمم قشنگ شد
برای نوشتنت پر از بغض واژه هاست

امروز با حسین منزویدوباره دل قلم برای تو تنگ شد. منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
زنجــان گفت: ثبت زنجان به عنوان شــهر ملی 
ملیله، شتاب دهنده توسعه صنایع دستی در این 
شهر است و عالوه بر شناساندن زنجان در سطح 
ملی و بین المللی، رونق اشتغال و کارآفرینی را 

در این حوزه را به دنبال خواهد داشت.
به گــزارش ایرنا، مهرداد ســلطانی در کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
از پیگیری های انجام شــده برای ثبت زنجان به 
عنوان شهر ملی ملیله قدردانی کرد و افزود: برای 
ثبت زنجان به عنوان شــهر جهانی ملیله نیز باید 
اقدامات و برنامه های عملیاتی در دســتور کار 

ارگان ها و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی ادامه داد: ساخت یک المان فاخر از ملیله و 
تهیه مستند از قدمت و اصالت این هنر در زنجان 

مــی تواند جزو برنامه های عملیاتی مدنظر قرار 
داده شود.

به گزارش ایرنا مرداد ســال گذشــته، زنجان به 
عنوان شهر ملی ملیله به ثبت رسید.

گفتتی است بنا به اظهار مسئوالن سازمان میراث 
فرهنی کشــور و اســتان، فرایند ثبت زنجان به 
عنوان شهر جهانی ملیله نیز در دستور کار است 
و پیشــرفت های خوبی در این زمینه به دست 

آمده است.
غنای ›ریز نقوش‹ و استفاده از نقره خالص، وجه 

تمایز ملیله زنجان با سایر مناطق کشور است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در 
بخش دیگری از ســخنان خود به ضرورت راه 
اندازی پایانه مســافری در جنوب زنجان تاکید 
کرد و اظهار داشــت: ازدحام مسافران در سه راه 

بیجــار و کمربندی خیام نظم شــهری را تحت 
الشعاع قرار داده اســت و ایجاد پایانه مسافری 
در این منطقه از شــهر می تواند عالوه بر تامین 
آسایش مسافران از بروز خطرات ناشی از تردد 

مسافران در حاشیه جاده نیز جلوگیری کند.
* موافقت اولیه برای ثبت زنجان به عنوان شهر 

جهانی ملیله اعالم شده است
مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان از موافقت اولیه برای 
ثبت زنجان به عنوان شهر جهانی ملیله از سوی 
رئیس منطقه آسیا و اقیانوســیه شورای جهانی 
صنایع دســتی خبر داد و گفــت: امیدواریم با 
تکمیــل پرونده ثبتی که در مرحله اجر اســت، 
تا اواسط تابستان امســال زنجان به عنوان شهر 

جهاینی ملیله ثبت شود.

یحیی رحمتی بــه لزوم همــکاری ارگان های 
دولتی و سازمان های مردم نهاد برای حفظ هنر 
اصیل ملیلــه کاری در زنجان تاکید کرد و اظهار 
داشــت: هم اکنون 52 کارگاه و 232 هنرمند در 

رشته ملیله کاری در زنجان فعالیت دارند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود به بازدید 
روزانه 30 هزار نفر از پنجمین جشــنواره غذای 
اکو - جاده ابریشــم اشــاره کــرد و افزود: این 
جشنواره تنها رویداد بین المللی غذایی در کشور 
است و در این دوره حضور گردشگران خارجی 

در آن قابل توجه بود.
پنجمین جشــنواره بین المللی غذای اکو-جاده 
ابریشم 29 فروردین تا یکم اردیبهشت امسال در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی کاسپین زنجان 

برگزار شد.

یک کشف باستان شناسی 
ویژه در لرستان

 »فصل ســوم کاوش باستان شناختی 
»غار کلدر« خرم آباد لرستان به کشف بخشی 
از جمجمه انسان هموساپین )هوشمند( ختم 
شــد که یکی از نادرترین کشفیات در غرب 

قاره آسیا محسوب می شود.«
به گزارش روابط عمومی پژوهشــگاه میراث 
فرهنگــی و گردشــگری، بهــروز بازگیر - 
سرپرست سومین فصل کاوش باستان شناختی 
غار کلــدر - با اعالم این خبر گفت: با توجه 
به قدمت باالی شواهد فرهنگی به دست آمده 
از الیه های پارینه سنگِی جدیِد »غار کلدر« که 
هم اکنون عنــوان قدیمی ترین محوطه پارینه 
سنگی جدید ایران را به خود اختصاص داده 
است، این داده که یکی از نادرترین کشفیات 
در غرب قاره آسیا محسوب می شود، می تواند 
بخشی از حلقه مفقوده زنجیره تکامل بشر و 
از  انســان های هوشمند  مسیرهای مهاجرتی 
قاره آفریقا به آسیا، جنوب غرب آسیا، منطقه 
اوراســیا و نهایتاً رسیدن اولین گونه ها به قاره 
اروپا را پوشــش داده و به عنوان یک کشف 
مهــم در مطالعات پارینه ســنگی دنیا قلمداد 

شود.
او افــزود: گونه شناســی مقدماتــی این تکه 
اســتخوان توســط دیرین شــناِس سرشناس 
هلندی - پروفسور جان وندرماد - انجام شد 
و مطالعات دقیق و جزئیات بیشتر در این زمینه 
بعد از انجام تاریخ نگاری مطلق و مطالعه این 
داده توسط متخصصین آناتومی انسان، علوم 

ژنتیکی و... اطالع رسانی می شود.
بازگیر با اشــاره به اینکه فصل ســوم کاوش 
باســتان شــناختی غار کلدر انجام شده، بیان 
کــرد: کاوش باستان شــناختی این فصل غار 
کلدر به پایان رســیده و اعضــای هیأت در 
حال بررسی های تاریخ نگاری الیه های پارینه 
ســنگی جدید و میانه این غار با اســتفاده از 
روش هــای ترمولومینســانس و او. اس. ال 

هستند.

خبر خبر

»شکوه تمدن های آسیا« را در چین ببینید
نمایش تمدن ایران 

و ۲۱ کشور دیگر در چین
 »ســنگ پی بنای داریوش هخامنشی« و 
۱۴ اثر تاریخی دیگــر از ایران، در کنار ۴35 اثر 
تاریخی از کشورهای آسیایی در چین رونمایی 
شدند تا شکوه تمدن آسیا را به نمایش بگذارند.

به گزارش ایسنا، نمایشگاه »شکوه تمدن آسیایی« 
دوشــنبه 23 اردیبهشت در ســالن اصلی موزه 
ملــی چین در پکن و با حضــور وزیر فرهنگ 
و گردشگری چین، ســفرای کشورها، مقامات 
سیاســی فرهنگی و محمد کشاورززاده - سفیر 

ایران در چین- گشایش یافت.
جبرییل نوکنده رئیس کل مــوزه ملی ایران در 
آئین افتتاح این نمایشگاه به معرفی لوح یادبود 
»پی بنای کاخ آپادانای شــوش« از داریوش اول 
پرداخت و در ادامــه از 22 ایالت تحت قلمرو 
هخامنشــی نام برد و توضیحاتی پیرامون اولین 

امپراطوری جهان باستان داد.
وی با نمایش نقشــه ای، این قلمرو را از گوشه 
چین تا یونان معرفی کــرد و در ادامه 22 ایالت 
تحت فرمانروایی داریوش با 22 کشور شرکت 

کننده در این نمایشگاه را تقارن جالبی خواند.
او در ادامه چینی های آبی - ســفید بقعه شــیخ 
صفی الدیــن اردبیلی را که مهمور به مهر شــاه 
عباس هستند را شاهدی مستدل بر روابط گسترده 

تجاری فرهنگی ایران و چین معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی مــوزه ملی ایران، در 
زمان آغاز آیین گشــایش این نمایشگاه، بعد از 
صحبت هــای وزیر فرهنگ وگردشــگری این 
کشــور و معاون وزیر فرهنگ و هنرهای زیبای 
کامبوج به نمایندگی از دیگر کشورهای آسیایی 
این نمایشگاه افتتاح شد، همچنین ۱۴ کشور در 
سطح ســفرا از کشورهای آسیایی در کنار وزیر 
فرهنگ و گردشــگری، مدیر موزه ملی چین و 
نماینده یونسکو در چین و محمد کشاورززاده - 
سفیر ایران در جمهوری خلق چین - به احترام 
تمدن آسیایی به صورت نمادین در کنار تریبون 

ایستادند.
همچنین بر پایــه برنامه تدوینــی، نمایندگان 
موزه های شرکت کننده در کنار ویترین آثار خود 
به معرفی یک اثر منتخب برای وزیر فرهنگ و 
گردشگری چین و هیئت همراه وی در زمان دو 

تا سه دقیقه پرداختند.
در نمایشگاه »شکوه تمدن های آسیایی« 22 کشور 
آسیایی با انتخاب ده تا بیست اثر تاریخی فرهنگی 
از سرزمین مادری خود، تالش کردند تصویری 
قابل توجه از روابط فرامنطقه ای و فرهنگی خود 
از طریق یافته های باستان شناســی، آثار هنری و 
همچنین ارتباط با سرزمین چین به ویژه در امتداد 

جاده ابریشم ارایه دهند.
برای هرکدام از کشورهای شرکت کننده یک یا 
دو ویترین مســتقل در نظر گرفته شده و از هر 
کشــور نیز یک اثر برای گالری جاده ابریشــم 

انتخاب شده است.
همچنین چیدمان آثار کشورها به ترتیب حروف 
الفبایی انجام شده که با کشور افغانستان آغاز و 
گالری آخر به آثار هنری معاصر چین اختصاص 

دارد.
در این نمایشــگاه افغانســتان، ایران، پاکستان، 
ارمنســتان، هند، اردن ، تاجیکستان ، مغولستان، 
ترکمنستان، میانمار، سریالنکا، آذربایجان ، لبنان، 
امارات متحده عربی، کامبوج، ژاپن، عربســتان 
ســعودی، مالزی، سنگاپور، الئوس از قاره آسیا 
و یونان و مصر نیز به عنوان دو کشور مهمان از 
قاره های اروپا و آفریقا با آثاری مرتبط شــرکت 
دارند. در تابلوی ورودی نمایشگاه قاره آسیا این 
توصیف قرار داده شده است: »آسیا مکانی است 
که در آن خورشــید طلوع می کند، با بزرگترین 
گستره جغرافیایی و بیشترین جمعیت، بزرگترین 
تنوع قومی در جهان را داراســت و محل تولد 
مهم ترین تمدن های باستانی، ازجمله بین النهرین، 
هند، چین و... است که در کنار حوضه رودهای 
بزرگ شکل گرفته اند. هنگامی که روابط انسان 
با طبیعت و انســان ها درجوامع را بررسی کنیم 
متوجه تمــدن عمیق و متنوعی می شــویم که 
محصول مشترک کشورها و مناطق قاره پهناور 

آسیاست.«
از نمونه آثار به نمایش درآمده در این نمایشگاه، 
می توان به ســنگ پی بنای داریوش هخامنشی 
به عنــوان قدیمی ترین اثر اشــاره کرد، »ریتون 
ســفالی« دماوند از دوره اشــکانیان، »سردیس 
گچی حاجی آباد« فارس، »چینی های آبی سفید« 
از مجموعه شــیخ صفی الدین اردبیلی و »کره 
برنجی« بــه عنوان ابزار ستاره شناســی از دوره 

سلجوقی اشاره کرد.

 مسجد جامع ابرکوه یکی از شاهکارهای 
معماری ایران با پنج محراب اســت که به باور 
عوام دارای دو قبله، یکی به سوی بیت المقدس 
و دیگری به سمت کعبه است ولی چنین نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مساجد جامع از دیرباز 
در بیشتر شــهرها پیرامون میادین اصلی شهر یا 
اماکن عمومی بیشتر اجتماعات مردم در آن بوده، 

ایجاد می شده و پذیرای نمازگزاران بوده است.
مسجد جامع ابرکوه نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و در مجاورت میدان اصلی شهر که به میدان امام 

حسین )ع( موسوم است، واقع شده است.
در کتاب فارس نامه ابن بلخی که مربوط به ابتدای 
سده شش هجری است، ابرکوه و مسجد جامع 
آن این چنین معرفی شده است: »ابرکوه، شهرکی 
کوچک است، هوای آن معتدل است، آب آن هم 
روان باشد و میوه بســیار باشد و جایی خوش 
اســت و آبادان اســت و جامع و منبر دارد«، که 

منظور از جامع، همان مسجد جامع است.
وجود برخی از نشــانه های موجود در این بنای 
باشکوه چهار ایوانی که دهلیزها و شبستان های 
مختلفی دارد، مؤید این اســت که ساخت اولیه 
آن به ســده چهارم هجری بازمی گردد. مسجد 
در دوره ایلخانی به شــکل کنونی درآمده و آثار 
دوره های مختلف از پیش از اسالم تا قرون ۱3 و 

۱۴ هجری در آن قابل مشاهده است.
هسته اصلی بنای مسجد روی یک پالن مستطیل 
شــکل قرار دارد و ورودی آن به صحن بزرگی 
گشوده می شود که با بدنه هایی در چهار طرف، 
محصور شده اســت. به روی رواق ها، غرفه ها 
و فضاهــای متصل به هم قرار گرفته و زیبایی و 
تناسب هر چه تمام تر صحن با ارتفاع بدنه آن به 

چشم می آید.
مرمت مسجد به دستور سلطان ابوسعید ایلخانی
»سلطان ابوســعید ایلخانی« در دوران سلطنت 
خود در شــده هشتم هجری، مســجد را مورد 

تعمیرات اساسی قرار داده است. در همان دوران 
یک محراب با گچ بری هایی زیبا در ایوان شرقی 
مسجد نصب شده که امروزه این محراب باشکوه 

بسیاری از نظرها را به خود جلب می کند.
محراب ایوان شرقی که یکی از پنج محراب این 
مسجد با عرض ۴.2۴ متر است که با انواع نقوش 
اســلیمی و گیاهی به همراه کتیبه هایی با خطوط 
نسخ و کوفی به شیوه گچ بری تزئین شده است. 
سه محراب دیگر مسجد از جنس سنگ مرمر و 
آهک و یک محراب نیز از جنس کاشــی ساده 
اســت. محراب اصلی و ســنگی این مسجد که 
دارای دو ستون تزیینی زیبا از جنس مرمر است، 
اکنون در میان تاالر مرکزی گنجینه اسالمی موزه 

ایران قرار دارد.
اصالح محراب اولیه با ساخت محرابی به سوی 

کعبه
هم اکنون در یکی از بخش های مسجد دو محراب 
در کنار یکدیگر قرار دارد که برخی از عوام بر این 
باورند که محراب نخست به سمت بیت المقدس 
بــوده و این مســجد دارای دو قبله اســت اما 
بررسی های علمی نشان می دهد که محراب اولیه 
از نظر طــول و عرض جغرافیایی، بیت المقدس 
را نشــان نمی دهد و علم جغرافیا این باور را رد 

می کند.
در حقیقت محراب دوم این مســجد که همانند 
بناهای مغولی ســاخته شــده بــا جهت قطب 
مغناطیسی شمال دارای ۴5 درجه اختالف است 
و ســمت مکه را نشان می دهد و به نظر می رسد 

برای اصالح محراب نخست ساخته شده است.
برخالف تصور غلط عــوام، تعدد محراب ها در 
مسجد دلیل بر تعدد قبله نیست بلکه به این خاطر 
بوده که وقتی جمعیت فراوانی در مسجد حضور 
دارند و پراکنده هســتند، افراد به راحتی در هر 
نقطه از مســجد قرار دارند بتوانند جهت قبله را 

تشخیص دهند.

چله نشینی عرفا و دانشمندان در مسجد جامع
در رواق های مسجد و روی سقف آن، نقاشی هایی 
به رنگ آبی دیده می شود که متعلق به سال های 

بسیار دور است.
در قسمت قدیمی مسجد فضایی وجود دارد که 
در قدیم به »تاریک خانه« مشــهور و محلی برای 
چله نشینی یا عبادت عرفا، بزرگان، دانشمندان و 
علما بوده است. یکی از پنج محراب این مسجد 
نیز در قسمت تاریک خانه است. در تاریخ ابرکوه 
آمده است که عزیز الدین نسفی در تاریک خانه 
این مسجد چله نشینی کرده و کتاب »انسان کامل« 

را در این مدت تکمیل کرده است.
حجــاری نام »محمد« و »علی« روی ســنگ 

محراب
این مسجد همچنین دارای گرم خانه ای است که 
بر دوش ســتون های هشت ضلعی استوار است 
و هالل های موزون، سقف ضربی و مقرنس های 
گچی و انحناها، زیبایی خاصی به آن بخشــیده 

است.
در گرم خانه ی مســجد، دو سنگ محراب ساده 
و پوشــیده از کاشــی های فیروزه ای است که با 
سادگی کل مجموعه پیوندی ناگسستنی دارد. از 

جمله آرایه های موجود در گرم خانه، سنگ قبری 
است حجاری شده که بر روی آن آیاتی از کتاب 

حکیم حک شده است.
در سمت غربی مسجد هم محرابی از سنگ مرمر 
با تزیینات فراوان اســت که دارای نقش ســتاره 
شش پر با حاشیه ای از گلبرگ هایی با کوفی بنایی 

روی هر یک نام »محمد« نگاشته شده است.
در پایین ســنگ و در حاشــیه لوزی شکلی که 
گرداگردش را گل ها و بوته ها آراسته اند نیز چهار 
مرتبه نام »علی« به چشم می خورد و دور تا دور 
محراب را نیز کتیبه ای به خط نستعلیق در برگرفته 

است.
انتقال آثار ارزشمند مسجد به موزه ایران باستان
برخی از پی های مسجد و جهت محفوظ ماندن از 
آسیب در قاب های شیشه ای محصور شده است 
که داخل یکی از این پی ها، قبله نمایی منقش به 
کاشی کاری های فیروزه ای مشاهده می شود که از 

جمله زیبایی های مسجد است.
در مسجد جامع آثار بسیار ارزشمند و گران قیمتی 
مانند لوح های بســیار قدیمی وجود داشته است 
که در سال ۱3۱۶ به موزه ایران باستان در تهران 

منتقل می شود.

آب انبار، ســرداب و وضوخانــه در میان صحن 
مسجد و در زیرزمین بوده است که با یک سقف 
بسیار بزرگ پوشیده شــده است که این سقف 
امروز به صورت برجســته در میان مسجد قابل 

مشاهده است.
گلدسته های مسجد از قدیم دو قسمت بوده است 
که قسمت باالیی آن در اثر گذر زمان و تغییرات 
جوی تخریب و قسمت پایین آن باقی مانده بود. 
البته در بین ســال های ۱3۱0 تا ۱320 قســمت 

باالیی گلدسته مجدداً بازسازی شد.
طاق های دو الیه ای مسجد جامع به دهانه ۷ متر
حاج امیر معمــارزاده متولد ســال ۱29۸ که از 
بچگی به همراه پدر خود به بنایی مشــغول بوده 
و یکی از اســتادکارهایی اســت که سقف ها و 
طاق های مســجد جامع ابرکوه را ساخته است، 
می گوید: طاق های مسجد به صورت دو الیه ای 
)دو آجره( با ضخامت ۴0 سانتی متری و دهانه ۷ 

متری ساخته شده است.
البته ذکر این نکته نیز در این رابطه دارای اهمیت 
است که قسمت هایی از سقف مسجد که محل 
تجمع نمازگزاران نیز می باشد، دچار آسیب های 

شدید شده که نیازمند بازسازی است.
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