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- رویه 2
مدیر امور دانشجویی دانشگاه زنجان:

50 درصد از دانشجویان دانشگاه زنجان غیربومی هستند

از سوی مدیر حج و زیارت زنجان؛
جزییات سفر به 

عتبات عالیات در اربعین 
تشریح شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
اجرای نظام ارجاع الکترونیک 
خدمات پزشکی در زنجان 

پیشرفت مناسبی داشته است
- رویه 8   - رویه 2  

گزارشی از یک رویداد آشنا به نام دستفروشی و دستفروشان؛

صاحبان سرقفلی موزاییک های خیابان
رویه 2  

آتش به جان گاوه زنگ افتاد

به مناسبت گرامی داشت هفته دولت، میز خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
زنجان در نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای دولت 
و دستگاه های اجرایی استان که از ۲۹ امرداد تا ۴ 
شهریورماه امسال در محل مجموعه گردشگری 
گاوازنگ شــهر زنجان دایر است، حضور دارد. 

در این نمایشگاه همه دستگاه های اجرایی استان 
موظف به حضور جهت ارائه دستاوردهای خود 
و پاســخگویی به درخواســت ها و پرسش های 
مراجعان هســتند که در این راســتا میز خدمت 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با ارایه خدماتی 
ارجمله ویزیت، مشاوره پزشکی، کنترل فشارخون، 

کنترل وزن و قد )BMI( و حضور روان شــناس 
و کارشناس تغذیه؛ پاســخگوی درخواست ها، 
پرسش ها و شکایات مراجعان و همچنین بررسی 

خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی و ... است.
این نمایشگاه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ شب برای بازدید 

عالقمندان دایر است.

درخشش میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
در میان غرفه های دستگاه های اجرایی استان

رویه 2  
 رویه 6

 رویه 7

نحوه پذیرش دختران 
و زنان ویژه در خانه های سالمت تشریح شد

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:

هوای خنک در زنجان حاکم می شود

مسوول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان:

شرکت در جشنواره فرهنگ 
رانندگی و انضباط ترافیکی ناجا 

برای همه آزاد است

مدرسه های غیردولتی حق افزایش خودسرانه شهریه را ندارند

آگهی تجدیدمزایده عمومی
بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان زنجان در نظر دارد تعدادی از امالک و واحدهای مسکونی خود را به شرح ذیل از 

طریق مزایده عمومی به فروش رساند
الف - موضوع مزایده : به شرح جدول ذیل:

نوع ملک / ردیف
شماره شماره ثبتکاربری

قطعه
مساحت

)متر مربع(
قیمت پایه

)ریال(
نشانی

استان زنجان،شناط ابهر؛انتهای کوچه بهزیستی675241533،213،000،000زمین - مسکونی1

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی شقایق5006016200760،000،000زمین - مسکونی2

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی شقایق5006318200760،000،000زمین - مسکونی3

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی گلریس483141091621،134،000،000زمین - مسکونی4

استان زنجان،شهرستان ابهر،کوی گلریس40042341621،134،000،000زمین - مسکونی5

استان زنجان،شهرستان طارم،روستای شیت4،750،000،000اعیانی115 عرصه598-فاقد سندثبتیساختمان با محوطه6

شهرستان زنجان، شهرک نصر،مجتمع 108/445،747،320،000-9756آپارتمان7
مسکونی الله،بلوک2، طبقه4

جهت اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به واحد امور قراردادهای بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان واقع در بلوار آزادی خیابان 
کشاورز مراجعه فرمایند. )شماره تماس  33106125- 024-33106202 (
1-فروش اسناد مزایده از تاریخ 1398/06/02 تا تاریخ 1398/06/05

2-تاریخ تحویل پیشنهادها تا ساعت 12 روزپیج شنبه مورخه 1398/06/14
3-تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده روزشنبه مورخه 1398/06/16

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان

دوم
ت 

نوب

دعوت به همکاری
روزنامه زنگان امروز 

از میان عالقه مندان کار خبرنگاری 
)آقا و خانم( دعوت به همکاری 

می نماید.
عالقه مندان می توانند 

با شماره تلفن
 09196109۷61

تماس بگیرند.
آخرین مهلت ثبت نام 

تا 13 شهریور 98

نشانی و شماره تلفن 
دفتر جدید روزنامه 

زنگان امروز
زنجان ، کوی قائم، خیابان 

خیبر ۷ ، داخل میدان، 
کاشی 481۷ 

طبقه یک، واحد 2
شماره تلفن : 33464662

 رویه 2

 رویه 7

 عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: نیروی محرکه هر 
کشوری اطالعات و فناوری آن است.

به گزارش ایسنا، ابراهیم یافتیان در نشست اعضای هیات مدیره مخابرات که 
جهت بررسی مشکالت برگزار شد، اظهار کرد: اگر ارتباطات و اطالعات 

پیشرفت داشته باشد، کشور نیز پیشرفت خواهد داشت.
او تصریح کرد: نیروی محرکه هر کشــوری اطالعات و فناوری آن است. 
برای ایجاد استقالل و جذب سرمایه گذار باید به سمتی برویم که اطالعات 

و فناوری پیشرفت داشته باشد.
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات اضافه کرد یکی از رویکردهای فناوری 
این اســت که به سمت زیرساخت های روستایی حرکت کند و با اشاره به 
خطرات دکل های مخابرات، افزود: دکل های مخابرات خطری ندارند چون 

سیگنال وارد شده آن ها کنترل شده است.
وی ادامه داد: زمانی که با تلفن همراه تماس گرفته می شــود یا به صدا در 
می آید، آسیب آن از دکل بیش تر است. بر این پایه هنگام خواب و استراحت 

باید تلفن همراه چند متر با افراد فاصله داشته باشد.

  گزارش های رسمی 
از افزایش تورم در امردادماه 
تا ۴۲.۲ درصد حکایت دارد.

به گزارش ایســنا، آماری که 
مرکز آمار از وضعیت تورم 
در مردادماه منتشر کرد نشان 
می دهــد که تورم ســاالنه 
نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد 
افزایــش یافته و بــه ۴۲.۲ 

درصد رسیده است.
با وجود افزایش تورم ساالنه تورم در شاخص نقطه  به نقطه اندکی کاهش 
داشته است به طوری که به ۴۱.۶ درصد رسیده و نشان می دهد که خانوارها 
به طور میانگین ۴۱.۶ درصد بیشتر از امردادماه سال گذشته برای خرید یک 
مجموعه کاال و خدمات یکسان هزینه کردند. براین اساس تورم نقطه ای در 

امردادماه نسبت به تیرماه ۶.۴ درصد کاهش داشته است.
اما تورم ماهانه در ماه مورد بررسی به ۰.۶ درصد رسیده که نسبت به تیرماه 

۲.۲ درصد کاهش دارد.

 حداقل حقــوق پرداختی به کارکنان طی 
چند سال اخیر تا سه برابر شده و به یک میلیون 
و ۵۶۳ هزار تومان در ســال ۹۸ رســیده است؛ 
رقمی که با وجود چند برابر شــدن همچنان در 
برابر هزینه های مردم قابل توجه نیست و افزایش 
حقوق ساالنه نتوانسته رضایت کاملی بین کارکنان 

ایجاد کند.
به گزارش ایسنا، هزینه  جاری دولت در هر سال 
باالترین ســهم را در مصارف بودجه داشته و تا 
چنــد برابر بودجه عمرانی اســت. این بخش از 
مصارف با توجه به روند رشد حقوق در هر سال 
نیز رشــد داشته و عمدتا به تامین منابع حقوق و 

دستمزد، اختصاص دارد.
بررســی روند تغییر بودجه جاری از سال ۱۳۹۲ 
که دولت یازدهم از اواســط آن اداره کشور را در 
دست گرفت تا امسال نشان می دهد که اعتبارات 
هزینه ای دولت از حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان 
در سال ۱۳۹۲ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش 

داشته که حدود ۲.۹ برابر شده است.
بــا توجه به این که بیــش از ۸۰ درصد اعتبارات 
هزینه ای مربوط به پرداختــی حقوق کارکنان و 
بازنشستگان است، درصد افزایش حقوق در سال 
تاثیر قابل توجهی در رشد اعتبارات هزینه ای دارد. 
این درحالی اســت که حداقل حقوق کارکنان از 
حــدود ۴۹۰ هزار تومان در ســال ۱۳۹۲ به یک 
میلیون و ۵۶۳ هزار تومان در سال جاری رسیده 

که بیانگر رشد ۳.۱ برابری آن است.
متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۲، یک 
میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بود که در سال گذشته 
تا ســه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده و برای 
سال جاری نیز پرداختی ها به گونه ای است که از 
حقوق حداقل تا ۲۰ میلیون و بیشتر نیز پرداختی 

انجام می شود.
آنچه در ســال های گذشــته به عنــوان حقوق 
فرهنگیان پرداخت شده نشان می دهد که از حدود 
یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در ســال ۱۳۹۲ به 

ســه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ســال گذشته 
رسیده که رشد ۲.۶ برابری داشته است.

حقوقی که برای افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی پرداخت می شــود در این سال ها از 
حدود ۷۱ هزار تومان به ۲۶۲ هزار تومان رسیده 
که بیانگر ۳.۷ برابر است. اما مروری بر میزان رشد 
حقوق کارکنان در چند ســال اخیر نشان می دهد 
که  ۲۰ درصد در ســال ۱۳۹۳ معادل ۱۴ درصد 
در ســال ۱۳۹۴ معادل ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ 
معادل ۱۰ درصد در ســال ۱۳۹۶ و ۱۰ درصد در 
ســال ۱۳۹۷ بوده که برای سال جاری با توجه به 
افزایش تورم و افزایش هزینه ها دولت پیشــنهاد 
افزایش ۲۰ درصدی را به مجلس ارایه کرد که در 
پایان موافقتی با آن انجام نشده و مجلس افزایش 
یکسان ۴۰۰ هزار تومانی و حداکثر تا ۱۰ درصد 
را مصوب کرد که با وجود گذشت چندماه از سال 
همچنان تفاهمی بین دولت و مجلس در پرداخت 

حقوق ها وجود ندارد.

خطر دکل مخابراتی 
بیش تر است یا تلفن همراه؟

تورم 42 درصد شد بررسی وضعیت حقوق کارکنان در ۷ سال اخیر
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آتش به جان گاوه زنگ افتاد
 مسوول روابط عمومی آتش نشانی زنجان 
گفت: پس از 3 ســاعت تالش، آتش شنبه شب 

گاوه زنگ خاموش شد.
حســن غفاری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
شنبه شب گذشته آتش سوزی در یکی از کوه های 
پیرامــون گاوازنگ رخ داده بــود که با اطالع از 
این حادثه، نیروهای آتش نشانی در محل حاضر 

شدند.
این مسوول ادامه داد: باید توجه داشت که کوه ها 
و برخی مناطق موجود در شهر همانند گاوازنگ 
تحت نظارت و مدیریــت اداره کل منابع طبیعی 
است و مهار آتش آن نیز بر عهده این بخش بوده 
و سازمان آتش نشانی در این خاموش کردن آتش 

با این بخش همکاری می کند.
وی افزود: اطفای حریق شــب گذشته گاوازنگ 
نزدیــک به 3 ســاعت طول کشــید و 7 مامور 
آتش نشانی از ایستگاه های 2 و 5 به محل حریق 

اعزام شدند و در مهار آتش مشارکت کردند.
مسوول روابط عمومی آتش نشــانی زنجان، در 
ارتباط با گستره آتش ســوزی، خاطرنشان کرد: 
چون آتش ســوزی در کوه رخ داده بود، نیمی از 

کوه سوخته و تقریبا آتش سوزی گسترده ای بود.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه زنجان:
50 درصد از دانشجویان 

دانشگاه زنجان غیربومی هستند
 مدیر امور دانشــجویی دانشگاه زنجان 
گفت: امسال نیز مشــابه سال های گذشته برای 
تحویل خوابگاه به تمامی دانشجویان غیر بومی 
برنامه ریزی شده است و هیچ دانشجویی بدون 

خوابگاه نمی ماند.
علی امیری در گفت و گو با خبرنگار موج رسا، 
با اشاره به رویه هر ساله دانشگاه زنجان در ارایه 
خوابگاه های دانشــجویی اظهار کرد: امسال نیز 
مشابه سال های گذشــته برای تحویل خوابگاه 
به تمامی دانشجویان غیر بومی برنامه ریزی شده 
است و هیچ دانشجویی بدون خوابگاه نمی ماند.

وی با اشاره به نیاز دانشجویان جدیدالورود غیر 
بومی به خوابگاه ابراز کرد: طبق رویه هر ساله با 
تخلیه خوابگاه های دانشجویی توسط دانشجویان 
فارغ التحصیل فضــای خوابگاه ها آزاد و امکان 
حضور دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه ها 

ممکن می شود.
مدیر امور دانشجویی دانشگاه زنجان با اشاره به 
تالش های هرساله مسئولین دانشگاه زنجان برای 
تامین خوابگاه های مورد نیاز دانشجویان افزود: 
طبــق برنامه ریزی های صــورت گرفته تمامی 

دانشجویان از خوابگاه برخوردار می شوند.
وی با اشــاره به ظرفیت خوابگاهی 5هزار نفره 
دانشگاه زنجان خاطرنشان کرد: هر ساله به طور 
تقریبی50 درصد از دانشجویان دانشگاه زنجان 

غیر بومی هستند و درخواست کننده خوابگاه.
امیری با اشاره به در اولویت بودن خواهران برای 
اســتفاده از امکانات رفاهی دانشگاه عنوان کرد: 
خواهران به دلیل شرایط ویژه خود برای استفاده 
از خوابگاه و امکانات رفاهی در اولویت هستند 
و تا به امروز مشکل ویژه ای در خوابگاه خواهران 

وجود نداشته است.
وی با اشــاره به تنها خوابگاه خارج از دانشگاه 
ابراز کرد: فقط خوابگاه برادران اســتقالل خارج 
از دانشگاه اســت که شاید به دلیل عدم حضور 
خوابگاه در داخل مجموعه دانشگاه از امکانات 
رفاهی کمتری نســبت به ســایر خوابگاه های 

دانشگاه زنجان برخوردار باشد.
مدیر امور دانشــجویی دانشگاه زنجان از برنامه 
دانشگاه در جهت  حضور خوابگاه استقالل در 
داخل مجموعه دانشگاهی برای ارائه بهتر خدمات 

رفاهی خبر داد.

نجات 10 موتور سوار 
توسط هالل احمر زنجان

 معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
استان زنجان، از نجات جان 10 موتورسوار توسط 
نیروهای این مرکز در آدینه روز گذشته خبر داد.

غفور آقاجانلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه این افراد در دره های ســرخ آباد شهرستان 
طــارم راه خود را گم کرده بودنــد، اظهار کرد: 
شــامگاه آدینه در تماس تلفنی با پایگاه امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر مبنی بر گم شدن 10 
موتور سوار، نیروهای امداد کوهستان عازم منطقه 

شدند.
وی ادامــه داد: در واقع این 10 نفر از روســتای 
ماری ارمغانخانه به سمت شهرستان طارم در گذر 
بودند که در مسیر پیاده روی روستای سرخ آباد راه 
را گم می کنند. همچنین 2 نفر از این افراد به داخل 
دره ای افتاده بودند و به لحاظ آب آشــامیدنی و 

جیره غذایی مشکل داشتند.
آقاجانلو افــزود: تماس تلفنی بــا 112 امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر استان زنجان توسط 
یکی از موتورســواران انجام شده بود. نیروهای 
امداد و نجات کوهستان جمعیت هالل احمر نیز 
از ساعت 19 شــامگاه آدینه روز تا ساعت 24، 
این موتورسواران را پیدا کرده و با کمک اهالی به 

روستای سرخ آباد منتقل کردند.
نیروهای امــداد و نجات کوهســتان جمعیت 
هالل احمر استان زنجان، 27 امردادماه امسال نیز 
دو نفــر گرفتار در صخره های منطقه گلجیک را 

پس از ساعت ها تالش نجات دادند.

خبـر

المپیاد استعدادهای 
برتر سنگنوردی پسران 

در زنجان آغاز شد
 المپیــاد اســتعدادهای برتــر ورزش 
 ســنگنوردی پســران کشــور از روز شــنبه 

)2 شهریور( به میزبانی استان زنجان آغاز شد.
دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
اســتان زنجان گفت: در ایــن رقابت ها 127 
ورزشــکار ســنگنورد از 1۸ اســتان کشور از 
جمله تهران، کرمان، زنجان، خراسان رضوی، 
مازندران، البرز، قزوین و مرکزی، حضور دارند.
معبود توحیدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این رقابت ها در سالن ۶ هزار نفری امام 
خمینی )ره( و ســالن اختصاصی سنگنوردی، 
واقع در مجموعه ورزشــی انقــالب زنجان و 
در رشته های سرعت، سرطناب، بولدرینگ و 

کمباین، برگزار می شود.   
وی بــا بیان اینکه هر تیم بــا یک مربی و یک 
سرپرســت در این پیکارها حضور یافته است، 
اظهار داشت: این مسابقه ها را که به مدت چهار 
روز جریان خواهد داشــت حــدود 27 داور 

مجرب و توانمند قضاوت خواهند کرد.
توحیدی خاطرنشــان ســاخت: مســابقه های 
سنگنوردی دختران نیز از 27 تا 30 امرداد ماه به 
میزبانی زنجان برگزار شد که در پایان تیم های 
سنگنوردی کرمان، زنجان و خراسان رضوی به 
ترتیب عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.

دبیر هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
اســتان زنجان گفت: مسابقات قهرمانی کشور 
رشته سرعت مردان نیز بعداز ظهر یکشنبه )به 
مدت یک روز( با حضور نزدیک 40 سنگنورد 

منتخب در زنجان برگزار شد.
توحیدی افزود: مسابقه های قهرمانی سنگنوردی 
بانوان ایران نیز چهارشــنبه هفته گذشــته /30 
امرداد ماه/ در زنجان برگزار شــد که در پایان 
اعظــم کرمی، مهیا دارابیــان و کبری لک زایی 
فر، به ترتیب از اســتان های کرمان، زنجان و 
هرمزگان، عناوین نخســت تا سوم را به دست 

آوردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی استان:
اجرای نظام ارجاع الکترونیک 

خدمات پزشکی در زنجان 
پیشرفت مناسبی داشته است

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانــی زنجان در زمینــه الکترونیکی کردن 
خدمات با وجود مشکالت مالی پیشرفت های 
بســیار خوبی داشته است که هم اکنون وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در جهت 
پرونده الکترونیکی نیز گام های مناسبی برداشته 

که اجزای مختلفی را در بر می گیرد.
 رییس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
ودرمانی استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنــا افزود: این نظام اجــزای مختلفی از قبیل 
نسخه نویسی الکترونیکی، پرونده الکترونیکی، 
ارجاع الکترونیکی، ارسال اسناد بیمارستانی  را 
شامل می شود که خوشــبختانه این مراحل در 
 استان زنجان به ویژه از سوی وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی آغازشــده و در 
بخش هایی نیز اســتان  جزو پیشتازان محسوب 

می شود.
دکتر پرویز قزلباش افزود: بخش های  دیگر  نیز 
در  کشــور آغاز شده که  می توان گفت استان 
از دیگر نقاط کشور عقب تر  است که این مهم 
به این دلیل اســت که برخی استان ها به صورت 

آزمایشی شروع کرده اند.
وی اضافه کرد: برخــی فرآیندهای نظام ارجاع 
الکترونیک به صورت آزمایشــی بوده ه برخی 
دیگر نیز آغاز شــده که با تحقق این مهم ارایه 
خدمات رســانی به نحو مطلوبی انجام خواهد 
گرفــت و  این پروژه ها به تدریج روند خود را 

سپری می کنند.
این مســوول به اجرای طرح تحول سالمت در 
کشــور نیز اشاره کرد و گفت: به این مهم توجه 
داشت هر طرحی نقاط ضعف و قوت هایی دارد  
که به طور طبیعی و هنگام اجرا این مهم  بیش از 

گذشته نمایان می شود.
وی یادآور شــد: بر این مبنا می توان گفت این 
طرح  اثــرات و نعمت هایی برای کشــور در 
 عرصه ســالمت داشــته که بســیار ملموس و 

چشمگیر بود.
این مسوول اظهارداشت: این طرح  ضعف هایی 
داشت که از سال 9۶ این مهم بازنگری شد، اما 
شــوربختانه این مهم به دلیل تقارن با مشکالت 
اقتصــادی وضعیت ناخوشــایندی یافت و در 
صورتی که  این مسایل نبود، این طرح مشکالت 

کمتری داشت.
قزلباش افزود: اصول و مبنای این کار با اهدف 
برقراری عدالت در حوزه سالمت بود که آحاد 
مختلف مــردم بتوانند به خدمات مــورد نیاز 
دسترســی داشته باشند و با مساعدتهایی که نیز 
انجام می گیرد این گروه به ویژ قشر آسیب پذیر 

قبل درمان آسیب نبینند.
وی خاطرنشــان کرد: حفظ کرامت انســانی از 
دیگر مولفه های مهم طرح تحول ســالمت بود، 
هر چند برنامه  طراحی شده اشکاالتی داشت که 
با ســرعت الزم نتوانست به هداف مورد برسد، 
اما اصول یاد شده مورد پذیرش متولیان و دست 

اندرکاران امر بود.

خبـر گزارشی از یک رویداد آشنا به نام دستفروشی و دستفروشان؛

 صاحبان سرقفلی موزاییک های خیابان
 زن جوان نشســته بر روی 
موزاییک، پسر جوان ایستاده بر سر 
بســاط، مرد مسن کز کرده بر روی 
چهارپایه، خانم میان سالی که از مردم 
رو گرفته، دخترکــی که با پدرش 
مردم را مهمان صدای تنبک می کند، 
مرد جوانی که با ســاز، طنین نوای 
آذربایجانی را در پیاده راه می پراکند، 
مردی کــه در گوشــه ای کتاب به 
رهگذران ارایه می کنــد، همه این 
افراد نفس های آرام کنار خیابان ها و 
کوچه های شهر زنجان برای معیشت 

هستند.
به گزارش ایســنا، یکی از تصاویر 
آشــنا در همــه شــهرهای جهان 
»دست فروشی« اســت. پدیده ای با 
اختصاص  تنها  نام دست فروشــی 
به شــهرهای در حال توسعه ندارد، 
بلکــه در بســیاری از شــهرهای 
کشورهای توسعه یافته هم می توان 

دست فروشان را مشاهده کرد.
دست فروشــی به عنوان یک حرفه و کسب و کار 
غیررســمی روز به روز در حال گســترش است 
و فــارغ از معایــب و مزایای آن، از ســدمعبر و 
مزاحمت های گاه و بی گاه برای مشتریان و فروش 
اجنــاس تقلبی و بی کیفیت گرفته تــا ارزان و در 
دســترس بودن اجناس، پدیده ای رو به رشــد در 
جامعه به شمار می رود که نگاه ها و بازخوردهای 

مختلفی نسبت به آن وجود دارد.
هنگامی که بازار کار رسمی توانایی تامین تقاضاهای 
موجود برای اشتغال را ندارد و همواره عده ای از این 
بازار دست  خالی بیرون می روند، یکی از راهکارها 
برای گروه های بدون منابع تولید و صالحیت های 

حرفه ای در پیش گرفتن دست فروشی است.
زنجان؛ میزبان مهربان

آفتاب تیز امردادماه عابــران پیاده را کالفه کرده و 
هرکس به دنبال خنکای سایه در گوشه ای هستند، 
ولی داستان مرضیه فرق می کند گرما و سرما برای 
او توفیری ندارد. باید کار کند چه ظل آفتاب چه در 
سرمای سوزان. چشمان منتظر چهار فرزندش به او 
است تا لقمه نانی برای آن ها به ارمغان آورد. اینکه 
بخواهی ســر صحبت را با او بازکنی و از زندگی، 
معیشــت و دالیل انتخاب این شــغل بپرسی کار 
آسانی نیست. مرا به خرید زیره دعوت کرده و راه 

برای آغاز کالم باز شد.
خانم حــدود چهل و چند ســاله ای که از کرمان 
آمده تا روزی خود و فرزندانش را از فروش زیره 
در آورد. در رابطه با شــغلش و دالیل انتخاب آن، 
می گوید: همســرم بیمار اســت و توان کار کردن 
ندارد. مــا چهار فرزند داریــم و برای همین من 
مجبور به کار کردن هســتم. برای اینکه کاسبی در 
زنجان بهتر است ســختی راه را به جان خریده و 
از کرمــان آمده ام تا در چنــد ماهی که مهمان این 
شهر هســتم محصول خود را بفروشم. زنجانی ها 
زیره دوســت دارند و این به نفع من است چون 
فروش خوبی می کنم؛ هر چند هر شــب باید 40 
هزار تومان آنرا به مهمانســرا در قبال جای خواب 
بدهــم و این برای منی که باید برای فرزندانم پول 

بفرستم، زیاد است.
وی می افزاید: در این فصــل زنجان آب  و هوای 
خوب و خنکــی دارد و عالوه   بر آن مردم زنجان 
مهربان هســتند و از زیره اســتقبال خوبی دارند. 
همچنین رفتار ماموران شهرداری زنجان آزاردهنده 

نیست و مانند دیگر شهرها اذیت مان نمی کنند.
این داستان صد متر جلوتر برای خانمی پا به  سن 
گذاشــته که آسفالت زمین محل روزی او است و 
دست فروشی می کند، تکرا می شود. از اهالی اهواز 
معرفی اســت و می گوید: بــرای درمان نوه اش به 

زنجان آمده. با برقی که در چشمانش است داستان 
زندگی اش را می گوید و امیدوار است زنجان محل 
شــفای نوه دردانه اش باشــد. هر چند خانمی در 
زنجان هزینه درمان را تقبل کرده ولی باید دستش 
در جیب خودش باشد، چون نمی شود خرج خورد 

و خوراک را هم از دیگران گرفت.
غیرت جنوبی اش هم اجازه نمی دهد دست جلوی 
مردم دراز کند. پس شب ها همانطور که نوه خود 
را روی پاهایش خوابانــده و در گوش او الالیی 
می خوانــد، غصه  های زندگی اش را هم در هر رج 
لیف هایــی که می بافد مرور کرده و صبح همه این 

داستان ها به فروش می رسد.
حال زار بازار

انــگار افزایش قیمت ها دست فروشــان را هم در 
موج خود گرفتار کرده است. افزایش قیمت ها در 
سال های اخیر قدرت خرید خانوارها را کاهش داده 
و سبب شده که خانوارها سعی کنند کاالی مورد 
نیاز خود را بــا قیمت پایین تر تهیه کنند و این در 
حالی است که دست فروشان نیز با افزایش قیمت ها 
با مشکالتی مواجه شده اند و نمی توانند کاالهایی 
را کــه خانوارها تمایل به خرید آن دارند و کاالی 
بایسته محسوب می شود را عرضه کنند، به همین 
دلیل برای فروش کاالهای خود با مشکالتی مواجه 

می شوند.
پیرمردی که سال ها است زنجانی ها به حضورش 
بر روی پله یکی از مغازه های خیابان انقالب عادت 
دارند، می گوید: حقوق بازنشستگی ندارم و خرج 
زندگی ام را با فروش این لباس ها تامین می کنم و 
گرانی سبب شده که مردم کمتر خرید کنند و حال، 
درآمد روزانه ام به کمتر از 50 هزار تومان رسیده که 
اگر پول تهیه لباس ها را از آن کسر کنیم، مبلغ اندکی 

برای من می ماند.
وی ادامه می دهد: با این اوضاع بازار گذران زندگی 
با دست فروشــی سخت است و تنها چیزی که به 
عنوان منبع مالی به من کمک می کند، مقداری پول 
است که به عنوان سپرده در بانک داریم و ماهیانه 
چندصد هزار تومان بابت آن سود دریافت می کنیم 
که این پول نیز از محل دیه به همسرم بابت تصادفی 

که در سال های قبل داشت، به دست آمده است.
کمی جلوتر مرد میانسالی بساط کوچکی گسترده 
و رهگــذران را به خرید دعوت می کند. در رابطه 
با دالیل انتخاب دست فروشــی، می گوید که دو 
سال است که به این کار روی آورده و پیش از این 
آرایشگر بوده است ولی به خاطر برخی مشکالت 
ســرمایه خود را از دست داده و حال چاره ای جز 

دست فروشی ندارد.
وی ادامــه می دهد: 5 فرزند دارد که دو نفر از آنان 

دانش آموز هســتند و به زودی با آغاز مدرسه ها، 
نیاز به نوشت افزار دارند و با توجه به گرانی که در 
جامعه وجود دارد، تامین معاش سخت تر از همیشه 

شده است.
هرچه کــه جلوتر مــی روی فاصلــه قرارگیری 
دست فروشــان از یکدیگر بیشــتر می شود. مرد 
میانســال که سایبانی بر سر دارد از سابقه 27 سال 
خود در دست فروشی و بساط گستری می گوید: با 
وجود اینکه سال ها است در این منطقه از شهر کار 
می کنم ولی نتوانسته ام برای خود و خانواده ام بیمه 

درمانی و بازنشستگی واریز کنم.
وی می افزاید: امســال اوضاع کاسبی بد شده و در 
پنج ســال متوالی قدرت خرید مردم کاهش یافته 
است و مردم کمتر از قبل خرید می کنند ولی تقریبا 
پنج سال قبل اوضاع کاسبی بهتر از این بود و مردم 

راحت تر خرید می کردند.
حاال تقریبا به خیابان زینبیه غربی رســیده ام. چند 
متر مانده به نبش خیابان پیرمردی که در این گرما 
کت سبز رنگ نظامی بر تن دارد، توجهم را به خود 
جلب می کند، زیاد حوصله حرف زدن ندارد، حس 
دلخوری از کسادی کاسبی را به جواب پرسش هایم 
آمیخته و می گوید: درست نمی دانم چند سال است 
ولــی از آغاز انقالب، من نیز برای کار از روســتا 
به زنجان آمدم و در طــول این مدت از کارگری 
ســاختمانی گرفته تا شاگردی در مغازه بازاریان را 

انجام داده ام.
وی دلیل آمدن به زنجان برای کار را نداشتن زمین 
کشــاورزی در روستا و نداشتن دام برای دامداری 
بیــان کرده و ادامه می دهد: اگر زمین کشــاورزی 
داشــتم به حتم در روستا مانده و این همه سختی 
را به جان نمی خریدم ولی خدا را شکر که در طول 
همین سال ها توانســته ام خانه ای برای خود بخرم 
ولی حال اوضاع کاســبی بد است و مردم چیزی 
نمی خرند و این در حالی است که دست فروشان 
سود ناچیزی دارند و با خرید نکردن مردم همین 
ســود ناچیز و ســرمایه ای را که بــرای این کار 

گذاشته اند، از دست می دهند.
کار عار نیست

انــگار ســاز ناکــوک زندگــی حوصلــه را از 
دست فروشــان بیشتر از افراد عادی گرفته. عده ای 
ناراحت از شرایطی که به وجود آمده با دست اجازه 
صحبت به من نمی دهند و باز خیره به بساط خود 
به دنبال کسب روزی هستند که روی آسفالت داغ 

برای آن ها تدارک دیده شده است.
حریف گرمای آفتاب نشده و بر می گردم ولی پس 
از پایین آمدن آفتاب دوباره به مرکز شهر و اینبار به 
پیاده راه جدید و البته تنها پیاده راه شهر می روم تا با 

نوازندگانی که در این محل حضور 
دارند صحبت کنم. در زنجان اخیرا 
افــرادی با انــواع ســاز و یا آالت 
موســیقی مردم را دمــی از صدای 
بوق ماشین ها و هیاهوی شهرنشینی 
به دنیای نت ها می برند و این اتفاق 
جدیدی برای زنجان است هرچند 
که در بســیاری از شــهرها جدید 
نیست ولی این نوازنده عالقه ای به 
صحبت نداشته و اصرار من بی فایده 

می شود.
در تمام طول روز سعی در برقراری 
ارتباط با دست فروشان دارم. چشمم 
به دنبال کودک دست فروش بود که 
در پایان روز پســر بچه حدودا 12 
ســاله که بســاط کوچکی از قاب 
موبایل داشــت، توجهــم را جلب 
دست فروشان  دیگر  برخالف  کرد. 
لباس هایــی از برندهای معروف بر 

تن داشت و بسیار مرتب بود.
وی با بیان اینکه نخســتین روز کار 
دست فروشــی او اســت، می گوید: به لحاظ مالی 
نیــازی به کار کردن نــدارد و درآمد پدرش برای 
زندگــی او و خانواده اش کافی اســت و زندگی 
راحتی دارد ولی دست فروشی امروزش دلیلی دارد 

برای او بسیار ارزشمند است.
این کودک ادامه می دهد: مدتی اســت که بخشی 
از پول توجیبی هایــم را پس انداز کرده بودم تا یک 
دوربیــن دیجیتال بخــرم که با گران شــدن دالر 
پس انــداز من برای خرید دوربیــن مورد عالقه ام 
کفاف نکرد برای همین با مشــورت و اجازه پدر 
و مادرم، تصمیم گرفتم تابستان را در کنار عمویم 
در مغازه موبایل فروشی کار کنم تا بتوانم پول خرید 
دوربینم را تکمیل کنم و حاال به اندازه فروش این 

چند قاب موبایل پول کم دارد.
وی با بیان اینکه کار، عار نیست، تصریح می کند: 
خانواده من به شرط اینکه به موقع سر کالس های 
تابستانی که مرا ثبت نام کرده بودند حاضر شوم و 
کار کردن لطمه ای به درس هایم نزند، با کار کردن 
من در تابستان موافقت کردند و من مهارت داشتن 
و کار کردن را دوست دارم و امروز نیز برای فروش 
سریع تر قاب گوشــی ها دست فروشی  می کنم تا 

زودتر پول خرید دوربینم کامل شود.
موزاییک های  سرقفلی  صاحبان  دست فروشان؛ 

خیابان
در دنیــای امــروزی کــه همه چیز با ســرعت 
شگفت آوری به سمت مدرنیته می رود و خریدهای 
اینترنتــی و آنالیــن در حال گســترش اســت، 
دست فروشی همچنان این نوع خرید را برای خود 
رقیب نمی دانــد؛ چراکه مردم کماکان خرید ارزان 
و رو در رو را ترجیــح می دهند، برخی به این نوع 
معامله باوری ندارند و برخی نیز می خواهند لذت 

خرید در کوچه و خیابان را تجربه کنند.
در این دوران که هر ســمبل ســنتی یا نیمه سنتی 
در معرض فراموشــی و عزلت نشــینی اســت، 
دست فروشی همچنان با قدرت به کار خود ادامه 
می دهد و بود و نبودش به کالف سردرگم زندگی 

مدرن امروز تبدیل شده است.
دالیل بسیاری برای بروز دست فروشی وجود دارد، 
مهاجرت از روستا به شــهر، تعطیلی کارخانه ها، 
ضعیف  شدن اقتصاد و کسادی بازار و ... از عمده 
دالیل افزایش تعداد دست فروشــان است و حال 
که تعداد این افراد رو به افزایش اســت باید برای 
ساماندهی آنان و نیز ایجاد فضایی برای راحتی و 
حفظ کرامت شان اقدام شود؛ چراکه آنان بخشی از 
جامعه بوده و حال هر کدام سرقفلی یک موزاییک 
را دارنــد و با حضور خود در کنــار خیابان ها و 

کوچه ها روزگار می گذرانند.

 تعیین شــهریه مدرسه های غیردولتی در 
چارچوپ و باتوجه به مالک هاییی انجام می گیرد 
و این مدرسه ها حق افزایش خودسرانه شهریه را 

ندارند.
رئیــس اداره مدرســه ها و مراکز غیــر دولتی و 
مشــارکت هــای مردمــی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: دریافت شهریه بر پایه  مفاد 15 و 1۶  
قانون تاسیس و اداره مدرسه ها و مراکز آموزش و 
پرورش غیر دولتی انجام می گیرد و الگوی تعیین 
شهریه ابالغی از سوی وزارت آموزش و پروش 

ابالغ و به صورت الکترونیکی اعمال می شود.
علی بیات افــزود: موضوع مهم این اســت که 
مالک های الگوی تعیین شــهریه مدرســه های 
غیردولتی با توجه به شرایط، امکانات و وضعیت 
هر مدرســه، متناسب با شاخص های آموزشگاه 
نســبت به مقطع تحصیلی، ســطح فعالیت های 
آموزشی و پرورشــی، برنامه عملیاتی و اجرایی 
مدرســه  در طول ســال تحصیلی، فعالیت های 
فوق برنامه، فضای فیزیکی، تجهیزات، ســاعات 
آمــوزش، تعداد کالس، دانش آموز، نوســازی، 

میانگین حقوق و اجاره بها و در یک کالم امکانات 
سخت افزاری و نرم افزاری انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: کیفیت سطح آموزش و پرورش 
مدرسه ها نیز یکی از شاخص های تاثیر گذار در 
تعیین  شهریه مدارس غیر دولتی است و در این 
میان شــورایی برای تعیین نرخ شهریه مدرسه ها 
غیر دولتی هر منطقه آموزشی با توجه به عملکرد 
مدرسه و شاخص هایی که در سامانه تکمیل شده 

نسبت به تایید یا رد اطالعات اقدام می کند.
این مسوول ادامه داد: شهریه مدرسه ها غیر دولتی 
 اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان به نشــانی
zam.mosharekatha.ir درج شــده و  پدر 
مادر در قســمت اطالعیــه ها مــی توانند ریز 
شــهریه های درج شده را مشــاهده کنند و اینکه 
تمامی مدرسه های غیردولتی موظف هستند پوستر 
شــهریه مربوط به سال تحصیلی جدید که درآن 
میزان  مشــخص شــده را در محل مناسب و در 

معرض دید خانواده ها نصب کنند.
وی اظهار داشت: شکایات مربوط به شهریه های 
مدرسه های ویژه طبق قوانین و مقررات مشخص 
اعالم شده و افراد می توانند به مراجعه به  قسمت 

پاسخگویی سامانه یاد شده  مورد اعتراضی خود 
را ثبت کنند.

بیات افزود: پاســخگویی به اعتراض  و شکایات 
مدرسه های غیر دولتی در مدت  24 ساعت تا یک 
هفته به طول می انجامد که در صورت مشــاهده 

تخلفات حاد،  برخورد های الزم  انجام می گیرد.
به گفته این مسوول 13 هزار دانش آموز زنجانی 
در 115 مدرسه غیردولتی استان زنجان تحصیل 
می کنند که از این تعداد 57 مدرسه با هشت هزار 

دانش آموز در شهر زنجان واقع شده است.

یک مسوول در آموزش و پرورش استان زنجان:

مدرسه های غیردولتی حق افزایش خودسرانه شهریه را ندارند
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 بی برنامگی ها و بی تدبیری های 
دولــت باعث شــده تا ایــن روزها 
خبرهای خوبی از بخش کشــاورزی 
به گوش نرســد چرا کــه کاهش 50 
درصدی خرید گندم توســط دولت 
موجی از نگرانی ها را ایجاد کرده است.
به گزارش موج رسا، بخش کشاورزی 
در برخی از اســتان های کشور بخش 
بزرگی از اشتغال آن استان را به دوش 
می کشــد و با توجه به رکودی که در 
بخش صنعت حاکم است این بخش 
توانســته تاحدودی در شرایط کنونی 

کشور میسر واقع شود.
یکــی از تصمیم های اشــتباه دولت 
مخالفــت بــا افزایش قیمــت خرید 
تضمینی گندم بود که باعث شده این 
روزها کاهش حــدود 50 درصدی را 
در خرید شاهد باشیم که در آینده نیاز 
کشور به واردات گندم را بیش از پیش 

پررنگ تر خواهد کرد.
قیمت پایین گندم باعث شده تا بیشتر 
کشاورزان گندم هایشــان را به دولت 

نفروشند در این شرایط جوالن دالالن و همچنین 
جایگزین شــدن گندم به جای جو برای مصارف 
دامی خرید گندم توسط دولت را به نصف کاهش 
داده و باید از دولتمردان پرســید که این تصمیم با 

چه تدبیری انجام شده است؟
ممنوعیت کشت برنج

از طرفی ابالغ بخشــنامه ممنوعیت کشت به غیر 
از استان های شــمالی همچون گیالن و مازندران 
نیز باعث شــده تــا برخی از کارشناســان آن را 
کارشناسی ندانند، علی خان محمدی رییس نظام 
صنفی کشاورزی اســتان زنجان در گفت وگو با 
خبرنگار موج رســا با بیان اینکه دولت برای مهار 
آبها و بهره وری از آب این تصمیم را گرفته است، 
اظهار کرد: دولت کشت برنج در شهرستان طارم را 

ممنوع اعالم کرده است.
وی با بیان اینکه دولت بــه جای ممنوعیت باید 
باید کشاورزان را به کشت محصوالت کم آب بر 
تشــوبق کند، ابراز کرد: دولت باید با راهکارهایی 
که در زمینه خشکه کاری وجود دارد، استفاده کند 
و به نظرم صرف ممنوع اعالم کردن مشکل را حل 

نخواهد کرد.
رییس نظام صنفی کشــاورزی اســتان زنجان با 
بیان اینکه تصمیمات غیرکارشناسی دولت گاهی 
به مهاجرت کشــاورزان به شــهرها و گسترش 
حاشیه نشینی کمک می کند، خاطرنشان کرد: دولت 
باید نسبت به این مســاله تجدید نظرکند و بعید 
می دانم کشــاورز را قانع شــود که کشت برنج را 

انجام ندهد.
وی با اشــاره اینکــه باید امکاناتــی را در اختیار 
کشاورز قرار دهیم که در مواقع اضطراری از آن ها 

اســتفاده کرده و آب نیز هدر نرود، گفت: اگر ما 
بخواهیم نسبت به الگوی کشت مسوولیت پذیر 
باشیم، باید در تمام موارد الگوی کشت را در همه 

کشور اجرا کنیم.
خان محمدی با بیان اینکه اصالح الگوی کشت در 
کشور اجرا نشــده است، عنوان کرد: بی عدالتی ها 
در کشت باعث شــده تا کشاورزان ما زیان کنند، 
امســال ما وضعیت را در کشت گوجه فرنگی و 
ســیب زمینی شاهد هســتیم که وضعیت به ضرر 

کشاورز تمام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ایــن زروگویی های دولت 
باعث شــده تا قانون گریزی مســووالن را شاهد 
باشیم، ادامه داد: دولت با بهانه هایی که به دستش 
افتاده به سمت ممنوعیت ها رفته در حالی که اگر 
الگوی کشت ما درست باشد و از نهاده های خوب 

استفاده کنیم همه این مشکالت حل خواهد شد.
این مســوول با بیان اینکه دولت در خوزســتان 
نتوانســت ممنوعیت را اجرا کنــد، تصریح کرد: 
به نظــرم در طارم نیز این تصمیم دولت عملیاتی 
نخواهد شد. ما وارد کننده برنج هستیم و با توجه 
به قیمت و کیفیــت برنج ایرانی و برنج طارم این 
تصمیم بدون کار کارشناسی به هدف دولت منجر 

نخواهد شد.
نمی توان با کشاورز دستوری برخورد کرد

احمد گلچین عضو هیات علمی دانشگاه زنجان 
نیز در این زمینه به موج رســا گفت: برای مناطق 
خشــک کشــت برنج مناسب نیســت اما بدون 
جایگزینی الگوی کشــت مناسب و حمایت های 

دولتی نمی توان دستوری طرحی را اجرا کرد.
وی با بیان اینکه اگر کشــاورزان همکاری نکنند 

دولت موفق نخواهد شــد، گفت: برنج محصولی 
اســت کــه اکنون گران بــوده و برای کشــاورز 
جذابیــت دارد، با توجه به اینکــه رنج در طارم 
می تواند به عنوان محصول دوم کشت شود برای 
کشاورزان طارمی به صرفه تر است اما دولت برای 
صرفه جویــی در آب باید جایگزین مناســبی را 
معرفی کند و به نظرم صرف بخشنامه ممنوعیت 

مشکل را حل نخواهد کرد.
گلچیــن با بیان اینکه دولت باید با در نظر گرفتن 
یارانه هایی کشاورزان را به سمت کشت محصول 
دیگر تشــویق کند، اظهار کرد: با اجبار نمی توان 

چیزی را به کشاورز دیکته کرد.
وی با اشــاره به بی تدبیــری دولت در اعالم نرخ 
خرید تضمینی عنوان کرد: متاسفانه دولت برنامه ای 
برای بخش کشــاورزی ندارد، طارم منطقه بسیار 
مناسبی برای برداشــت برنج باکیفیت است اما با 
کمبود منابع آبی در این منطقه مواجه هســتیم که 
باید دولت با تدبیر مناسبی این موضوع را مدیریت 
کنــد. این عضو هیئت علمی دانشــگاه زنجان با 
بیان اینکه برنجهای وارداتی کیفیت الزم را ندارد، 
گفت: مردم به همین خاطر به ســمت برنجهای 
ایرانی روی می آورند که در راســتا برنج طارم نیز 

جذابیتی خاصی برای مصرف کننده دارد.
وی بیان کرد: مســووالن در چنین شرایطی باید 
برنامــه ریزی های الزم جهــت صرفه جویی در 
مصرف آب کشاورزی اعمال کنند، بنابراین طرح 
ممنوعیت کشــت برنج در ۱۴ استان از پایه، کار 
اشتباهی است چرا که نمی توان ممنوعیت کشت 

را به کشاورزان تحمیل کرد.
گلچین با بیان اینکه بدون تعیین محصول جایگزین 

نمی توان چیزی را به کشــاورز تحمیل 
کرد، خاطرنشــان کرد: البته می توان با 
تدابیری کشت برنج را در مناطق مستعد 

داشت.
افزایش قیمت سبوس و نان خور شدن 

دام ها
یکــی از بی تدبیری دولــت در زمینه 
افزایش قیمت ســبوس بوده که باعث 
شــده دامداران نان را جایگزین سبوس 
کنند، قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس 
در سال گذشــته 520 تومان بود که در 
اواخر ســال به یک باره بــه 8۴0 تومان 
افزایش یافــت و اکنون به ۱250 تومان 
درب کارخانه رســیده اســت و تا این 
محصول به دست کشاورز برسد ۱500 
تومان تا ۱600 تومان قیمت افزایش پیدا 
می کنــد درحالی که قیمت هر کیلوگرم 
نان در روســتاهای کشور ۱200 تومان 

است.
علی خان محمــدی رییس نظام صنفی 
کشاورزی اســتان زنجان در این زمینه 
به موج رســا گفت: ما به دولت اعالم 
کردیم که افزایش قیمت سبوس مشکالتی را ایجاد 
خواهد کرد، اکنون افزایش قیمت ســبوس باعث 
خواهد شد که دامدار از گندم مرغوب و آرد کردن 

آن استفاده کند.
وی بیان کرد: از طرف دیگر گران شــدن سبوس 
نامرغوبی آرد را به وجــود خواهد آورد؛ چرا که 
کارخانه دارها سبوسگیری بیشتری انجام خواهند 
داد، باید گفت که افزایش قیمت ســبوس عواقب 

جبران ناپذیری را در جامعه خواهد داشت.
رییس نظام صنفی کشاورزی استان زنجان با بیان 
اینکه به خاطر راضی نگه داشــتن شرکت ها این 
تصمیم توسط بازرگانی گرفته شده است، عنوان 
کــرد: دولت وقتی بــا افتخار از احیــای وزارت 
بازرگانی سخن می گوید یعنی به دنبال حمایت از 

تولید کننده و مصرف کننده نیست.
وی ادامه داد: دامدار مگر می تواند ســبوس گران 
قیمت را بخرد و شیر را به قیمت ارزان بفروشد، به 
طور یقین دامدار نیز به دنبال سود خود است، پس 
در این میان دولت باید تدبیری بیندیشد که مردم و 

تولید کننده ضرر نکنند.
خان محمدی با بیان اینکه دود بی تدبیری های دولت 
به چشم مصرف کننده و مردم می رود، خاطرنشان 
کرد: دولت باید ببیند مردم چه می کشند، نمی دانم 
تیــم اقتصادی دولت در این وضعیت کجا بوده و 

چه کار می کنند.
وی با اشــاره به اینکه اکنون جو به کیلویی 2500 
تومان رسیده است، ابراز کرد: در این شرایط دامدار 
به ســمت مصرف گندم می رود و در این شرایط 
که با کاهش خرید گندم مواجهیم، کشور را دچار 

مشکل می کند.

از بخشنامه غیرکارشناسی ممنوعیت کشت برنج تا تصمیمی که دام ها را نان خور کرد!

بی برنامگی  اقتصادی دولت
دودی که به چشم کشاورزان و مردم می رود!

 مســوول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهور اســتان زنجان، گفت: شــرکت در 
جشنواره فرهنگ رانندگی و انضباط ترافیکی ناجا 
که تا ۱5 شهریور ماه امسال فرصت ثبت نام دارد 

برای همه عالقه مندان آزاد است.
سرهنگ محمدحســن خلجی در گفت و گو با 
خبرنگار افزود: این جشــنواره، مهر ماه امســال، 
همزمان با هفته نیــروی انتظامی و با هدف ارتقا 
سطح ایمنی و کاهش حوادث و سوانح رانندگی و 
در چهار موضوع )سرعت غیر مجاز و تبعات آن، 
سبقت غیرمجاز و حواشی ناشی از آن، عدم توجه 
به جلو به هنگام رانندگی و خســتگی و خواب 

آلودگی(، برگزار می شود.
وی بــا بیان اینکه جشــنواره فرهنگ رانندگی و 
انضباط ترافیکی از برنامه های معاونت اجتماعی 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا اســت اظهار 
داشت: معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا در این فراخوان از تمامی عالقمندان، 
ایده پردازان، نویســندگان، ســینماگران، عکاسان 
و خبرنــگاران حوزه های اجتماعــی و حوادث 
درخواست کرده است تا با ارسال آثار خود به این 
جشنواره در قالب های فیلم، موشن گراف، انیمیشن، 
عکس و گزارش های خبری رســالت خود را در 
ســاماندهی فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین و 

مقررات راهنمایی و رانندگی تحقق بخشند.
خلجی، گردآوری آثار و شیوه های نوین آموزشی 
برای کنترل ترافیک و کاهش تخلفات و تصادفات 
رانندگــی، تامین محتوای مورد نیاز شــبکه های 
تلویزیونــی و اجتماعی، اشــاعه فرهنگ صحیح 
رانندگــی از طریق تولیــد و پخش محصوالت 
رسانه ای و همچنین شناسایی، معرفی و ارج نهادن 
به فعاالن عرصه رسانه و ترافیک را از دیگر اهداف 
برگزاری جشــنواره فرهنگ رانندگی و انضباط 

ترافیکی، ذکر کرد.

وی تصریــح کرد: این جشــنواره در پنج بخش 
فیلم تا سقف ۱20 ثانیه، موشن گرافی، انیمیشن، 
عکس و گزارش های خبری )شــامل رسانه های 
دیداری، شــنیداری و مکتوب( برگزار می شود و 
عالقه مندان به شرکت باید در ابتدا به تکمیل فرم 
 ir.www.TB۹۸ ثبت نام از طریق سایت اینترنتی
اقدام کرده و ســپس آثار خود را از طریق نشانی 
اینترنتی ذکر شده و یا به دبیرخانه به نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، شهرک آزمایش، معاونت اجتماعی 

و فرهنگ ترافیک ارسال کنند.
خلجی تصریح کرد: ثبت  نام در این جشنواره تنها 
به طریق اینترنت امکان پذیر است و به همین علت 
الزم است شــرکت کنندگان با مراجعه به نشانی 
IR.WWW.TB۹۸ کاربرگ تقاضای شرکت در 

جشنواره را تکمیل کنند.
مســوول اداره آموزش و ترافیــک پلیس راهور 
استان زنجان با بیان اینکه شرکت در این جشنواره 
محدودیت سنی نداشته و اما ایده و اثر باید متعلق 

به فرد ثبت نام کننده باشد، گفت: تاریخ تولید آثار 
باید پس از فروردین ۹5 باشد و از نظر تعداد آثار 
ارســالی نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و الزم 
اســت ایده یا اثر با موازیــن فرهنگی جمهوری 
اســالمی ایران و قوانین جاری کشــور تضاد و 

مغایرت نداشته باشد.
خلجی افزود: به آثاری که به بخش مســابقه راه 
یافته اند، گواهی شرکت داده می شود و آثاری که 
اســتانداردهای فنی و ویژگی های الزم را نداشته 
باشند از بخش مسابقه حذف می شوند. مسوولیت 
پاســخگویی به پیامدهای حقوقی ناشی از ارسال 

آثار دیگران نیز با ارسال کننده اثر خواهد بود.
وی اظهار داشــت: برگزار کننده حق اســتفاده از 
آثار پذیرفته شــده برای چاپ در کتاب، بروشور، 
انتشارات و تبلیغ در شبکه های اجتماعی با ذکر نام 
اثر را برای خود محفوظ نگه می دارد و اخذ تصمیم 
پایانی درباره موارد پیش بینی شــده که در شرایط 
لحاظ نشده یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در 

بعضی از مقررات با دبیر جشنواره است.
خلجی افــزود: در بخش عکاســی، هر عکاس 
می توانــد برای هــر عنوان شــش فریم با حجم 
2 مگاپیکســل و رزولوشــن DPI ۳00 با فرمت 
TPG ارســال کند، شرکت کنندگان بخش فیلم، 
موشــن گرافی و انیمیشــن آثار خود را از طریق 
سایت اینترنتی یا ارسال DVD به آدرس دبیرخانه 
ارسال کنند. وی با اشار به اینکه مهلت ارسال آثار 
به هیچ عنوان تمدید نمی شــود و در تاریخ اعالم 
شده، سایت ثبت نام بسته خواهد شد، اظهار داشت: 
شرکت کنندگان برای دریافت اطالعات تکمیلی 
می توانند به دبیرخانه جشــنواره به نشانی تهران، 
بلوار مرزداران، شهرک آزمایش، معاونت اجتماعی 
و فرهنگ ترافیــک پلیس راهــور ناجا مراجعه 
 و یا با شــماره هــای 8۱25۳۳۳۷ و 8۱25۳۳۳6 

تماس بگیرند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:
هوای خنک در زنجان 

حاکم می شود
 سرپرســت اداره کل هواشناســی استان 
زنجان از حاکم شــدن هــوای خنک پاییزی در 

استان زنجان در چند روز آینده خبر داد.
رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت 
جوی استان زنجان در چند روز آینده اشاره کرد 
و افزود: آســمان اســتان صاف خواهد بود و از 
بعدازظهر وزش باد  بر استان حاکم خواهد شد. 

وی بابیان اینکه ســرعت وزش بــاد بین ۳0 تا 
50  کیلومتر بر ســاعت خواهد بود، اظهار کرد: 
به شهروندان سفارش می شود از رفت و آمد در 
کنار ســاختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده 

خودداری کنند. 
سرپرســت اداره کل هواشناسی استان زنجان به 
وضعیت دمای هوای استان زنجان در چند روز 
آینده اشــاره کرد و گفت: از فردا هوای پاییزی 
استان را فراگرفته و دمای هوا کاهش یافته و هوا 

خنک تر می شود. 
همتی به گرم ترین و خنک ترین مناطق اســتان 
زنجان در ۴8 ساعت گذشته اشاره کرد و گفت:  
در این بازه زمانی  ابهر با ۱5 درجه ســانتی گراد 
خنک تریــن و آببر بــا ۳8 درجه ســانتی گراد  

گرم ترین مناطق استان بودند.

فرنشین اوقاف واستان زنجان:
برنامه های دهه نخست 

محرم در ۳۲ امامزاده زنجان 
برگزار می شود

 فرنشین اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
گفت: برنامه های دهه نخست ماه محرم در ۳2 

امامزاده و بقعه متبرکه استان برگزار می شود.
 حجت االسالم جعفر جنتی در گفتگو با خبرنگار 
مهر  به طرح »بصیرت عاشــورایی« اشاره کرد و 
افــزود: این طرح در بیــش از 50 بقعه متبرکه و 

امامزاده استان زنجان اجرا می شود. 
وی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح ســوگواره 
بصیرت عاشورایی تبیین قیام عاشورا و فلسفه این 

روز بسیار مهم است. 
فرنشین اوقاف و مور خیریه استان زنجان بر تبیین 
و تشریح فلسفه قیام عاشورا تاکید کرد و گفت: 
امروز جامعه به تبیین فرهنگ عاشورا نیاز جدی 
دارد و در این میان برنامه های ماه محرم به مدت 
 ۱0 روز در ۳2 امامــزاده و بارگاه اســتان برگزار 

می شود. 
جنتی تأکید کرد: بیشــترین اوج برنامه عزاداری 
استان زنجان از  هشتم تا دوازدهم محرم اسـت 
و طبق دوره های گذشــته امسال هم بارگاههای 
متبرکه و امامزادگان استان برای پذیرایی مسافران 

فراهم می شود. 
وی گفت: برگزاری خیمه های معرفت در جوار 
بارگاه شاخص استان زنجان و همایش رهروان 
زینبی هم در بارگاه متبرکه اســتان از برنامه های 
اوقاف در ماه محرم اســت که برنامه ریزی الزم 

انجام شده است.

مدیر جهادکشاورزی طارم خبرداد؛
کنترل آفت مگس زیتون 

در طارم
 مدیر جهادکشــاورزی طارم با اشاره به 
اینکه باغ های زیتون طارم امسال وضعیت بسیار 
خوبی دارند گفت: خسارت مگس زیتون امسال 
در طارم کمتر از یک درصد پیش بینی شده است.
مجتبی اســکندری در گفت و گــو با خبرنگار 
موج رسا، با اشــاره به وضعیت تولید زیتون در 
شهرســتان طارم اظهار کرد: امسال آفت مگس 
زیتون در شهرســتان طارم حاد نیست و در چند 
تا از روستاهای این شهرستان مگس زیتون وجود 

دارد که برای کنترل انها اقدام شده است.
وی تصریح کرد: شــرایط آب و هوایی امسال به 
گونه ای بود که رشد این آفت در سطح شهرستان 
کــم بود و اقدامات کنترلی نیــز در حد توان در 

سطح شهرستان انجام شده است.
مدیرجهادکشاورزی طارم با بیان اینکه نسبت به 
سال گذشته مگس زیتون در طارم خیلی کاهش 
یافته است بیان کرد: امسال میزان خسارت ها در 
اثر مگس زیتون کمتر از یک درصد برآورد شده 

است.
وی با اشــاره به اینکه در مطقعی شــرایط آب 
هوایی بــه گونه ای بود که رشــد این آفت در 
حال افزایش بود که خوشبختانه این شرایط تغییر 
کرد و با اقدامات کنترلی توسط جهادکشاورزی 
نیز جلو گســترش آفت مگس زیتون در باغات 
طارم گرفته شد خاطر نشان کرد: در چند روستای 
این شهرســتان افت مگس زیتون وجود دارد که 
کشاورزی می توانند با مراجعه به جهادکشاورزی 
نسبت به تهیه سم و پروتئین اقدامات مبارزه ای 

علیه این آفت داشته باشند.
اســکندری بیــان کــرد: اگــر کشــاورزان به 
جهادکشــاورزی مراجعه کنند برای کنترل آفت 
در باغاتشان کمک می کنیم و هیچ مشکلی نیز در 

تامین سم مورد نیاز کشاورزان نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه امســال وضعیت باغات زیتون 
طارم بســیار خوب است خاطر نشــان کرد: با 
برآورد اولیه احتمال تولید زیتون در شهرســتان 

طارم امسال به ۴0 تا ۴5 هزار تن برسد.

خبـر

ریزش آوار در خدابنده زنجان 
هفت زخمی بر جا گذاشت

  ریــزش آوار در یکــی از روســتاهای 
شهرستان خدابنده هفت زخمی برجای گذاشت 
که مصدومان این حادثه در بیمارستان امیرالمومنین 

خدابنده تحت درمان قرار دارند.
رئیس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی استان زنجان در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا  افزود: این  واقعه  صبح دیروز )شنبه( به دلیل 
گودبرداری در روســتای حسین آباد شهرستان 
خدابنده رخ داد که بــا اعالم حادثه به اورژانس 
۱۱5 بالفاصله پنج دســتگاه آمبوالنس به محل 

اعزام شد.
دکتر اصغــر جعفری افزود: این تعداد آمبوالنس 
از پایگاه های محمود آبــاد، کهال، زرین رود و 
مرکز خدابنده به محل اعزام شدند و هفت زخمی 
این حادثه را به بیمارستان امیر المومنین خدابنده 

انتقال دادند.
وی اضافه کرد: شوربختانه در این حادثه  هفت 
نفر  شــامل چهار مرد و سه خانم  زخمی شدند 
که از این تعداد 2 نفر را کودکان سنین پنج و ۱۱ 

ساله تشکیل می دهد.
این مســوول یادآور شــد: هم اکنون این آسیب 
دیدگان در حال درمان هستند و خدمات الزم به 

آنان ارایه می شود.
جعفری میانگین زمان حضور عوامل اورژانس در 
ســر صحنه حوادث در درون شهرهای استان را 
۷.5 دقیقه و در حوادث جاده ای را به طور تقریبی 

۱۳ دقیقه اعالم کرد.
هم اکنون 55 پایگاه اورژانس شــامل ۱۷ پایگاه 
شهری، ۳۷ پایگاه جاده ای و یک اورژانس هوایی 
با پرسنل مجرب در استان زنجان خدمت رسانی 

می کنند.

برخورد کامیون کشنده 
با پراید در زنجان ۲ نفر را 

به کام مرگ کشاند
 جانشــین پلیس راه استان زنجان از یک 
حادثــه دلخراش رانندگــی در زنجان خبرداد و 

گفت: در این حادثه دو نفر جان باختند.
محمدعلی عظیمی در گفت و گو با خبرنگار موج 
رسا، با اشــاره به جزییات یک حادثه دلخراش 
رانندگی در زنجان اظهار کرد: به دلیل عفلت و بی 
توجهی در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو 

پراید جان خود را از دست دادند.
وی تصریــح کرد: این حادثه در اثر برخورد یک 
دســتگاه کامیون کشنده با پراید اتفاق افتاد یکی 
از سرنشینان پراید، مجروح شده و دو نفر نیز به 
دلیل شــدت جراحات وارده در دم جان خود را 

از دست دادند.
جانشین پلیس راه استان زنجان عنوان کرد: این 
حادثه شب گذشته در کیلومتر 55 جاده زنجان- 
تهران رخ داد و دو نفر از سرنشینان پراید که جان 
خود را از دســت دادند یک کودک و یک خانم 
بود و راننده پراید نیز زخمی شده و به بیمارستان 

منتقل شد.
وی به جزییات و علت حادثه اشاره کرد و افزود: 
خودرو پراید به دلیل نقــص فنی در کنار جاده 
متوقف می شود و از عالیم هشدار دهنده استفاده 
نمی کند و این کار باعث می شــود یک کامیون 
کشنده از عقب با پراید برخورد کرده و منجر به 

وقوع یک حادثه تلخ شود.
عظیمی با بیان اینکه در اثر کوچکترین غفلت و 
بی توجهی یک حادثه بزرگ و جبران ناپذیر رخ 
داد افزود: مقصر این حادثه 50 درصد کامیون به 
دلیل بی توجهی بــه جلو و 50 درصد نیز پراید 
 به دلیل عدم اســتفاده از عالیم هشــدار دهنده 

اعالم شد.

۲5 تن گندم قاچاق در زنجان 
کشف شد

 در راستای ممنوعیت خروج گندم بدون 
مجوز از اســتان زنجان محمولــه 25 تنی گندم 
غیرمجاز توسط ماموران انتظامی در شهرستان ابهر 

توقیف شد.
به گــزارش موج رســا، از زمانی که ممنوعیت 
خروج گندم در استان زنجان مطرح شده نیروی 
انتظامی اقدام به جلوگیری از خروج محموله های 
بدون مجوز از استان زنجان کرده که در این راستا 
یــک محموله 25 تنی در زنجان توســط پلیس 

کشف و توقیف شد.
ایرج خانی پور جانشــین فرمانده انتظامی استان 
زنجــان در این باره اظهار کرد: هم اکنون خروج 
محموله گندم با مجوز امکان پذیر اســت و اگر 
کسی مجوز قانونی نداشــته باشد بر پایه قانون 

محموله قاچاق بوده و توقیف خواهد شد.
وی از کشف یک محموله 25 تنی گندم در زنجان 
خبرداد و افزود: ماموران انتظامی شهرستان ابهر 
موفق شدند تریلر حامل کاالی قاچاق را در جاده 

زنجان- ابهر شناسایی کنند.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان زنجان افزود: 
مأموران در بازرسي از اوراق بارنامه تریلر 25 تن 
گندم بدون مجوز قانونی کشف کردند، که برابر 
اعالم کارشناســان مربوطه ارزش تقریبی کاالي 

مکشوفه، ۴60 میلیون ریال برآورد شده است.
خانی پور تصریح کرد: متهــم به همراه پرونده 
مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی 

معرفی شد.

خبـر

مسوول اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور استان:
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وضعیت آب و هوای زنجان:
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هب آب و اتب هک را جلوه ی ستاره ی توست ؟
هک آفتاب رد این باب استعاره ی توست

همین امید هن رتجیع مهربانی تو
هک عشق نیز هب تکرار خود دوباره ی توست

نسیم کیست هب چوپانی دلم ؟ هک تویی
هک گله اهی گلم شیپ چوبپاره ی توست

بهار با همه ی جلوه و جمل گلی
هب شیپ سینه ی پیراهن بهاره ی توست

سپیده را هب رب و دوش خود چرا نکشی ؟

هک این حرری جدا بافت از قواره ی توست
تو داغ رب دل ره روشنی نهی هک هب باغ

چراغ الهل طفیل چراغواره ی توست
رضا هب قسمت خاکسترم چرا ندهم ؟

هب خرمنم هن مگر شعله از شراره ی توست ؟
ستاره نیز هک باشم کجا سرم هب شهاب

هک رو هب سوی سحر اقصد سواره ی توست
اگر هب ساحل امنی رسم رد این شب هول

امروز با حسین منزویهمان کنار تو آری همان کناره ی توست منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی
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گردشگری و میراث

 آتش از شــش روز گذشته دامِن محوطه  
حفاظت شــده »ارســباران« در آذربایجان شرقی 
را گرفتــه؛ آتشــی که نه تنها بخش وســیعی از 
محوطه  طبیعی در جنگل های شــمالی کشور را 
می سوزاند، بلکه طرح ها و برنامه ریزی هایی هم که 
می خواستند این محوطه را جهانی کنند خاکستر 

می شوند.
بــه گزارش ایســنا، در شــرایطی که یونســکو 
۱۴ تیرماه امســال بر جهانی شــدن جنگل های 
هیرکانــی در ایران ُمهر تاییــد زد و ۱۰ روز بعد 
محمدحســن طالبیان - معاون میراث فرهنگی - 
اعــام کرد که »با توجه بــه محدودیت هایی که 
در سهمیه بندی یونســکو برای ثبت های جهانی 
ایجاد شــده می توانیم پرونده »ارسباران« را نیز به 
پرونده »جنگل های هیرکانی« الحاق کنیم«، اکنون 
جنگل های ارسباران در آتش می سوزد و مشخص 
نیست این آتش سوزی تا چه حد امتیازاتی را که 
می توانســتند جهانی شدن این محوطه  طبیعی را 

نهایی کنند، خاکستر می کند!
اما نخســتین قدم ها برای جهانی شدن ارسباران 
از ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ برداشــته شــد، زمانی که این 
محوطه  طبیعی به شماره ۲۰۴ در فهرست میراث 
طبیعی ملی ثبت شــد و بعد از آن در اسفند ۹۴ 
طالبیــان - معاون میراث فرهنگی کشــور - به 
دعوت میراث جهانی یونســکو، اتحادیه جهانی 
حفاظــت از طبیعت )iucn( و شــورای فراملی 
بناهــا و محوطه های تاریخــی )ایکوموس( و با 
هدف بررســی دو پرونده فرهنگی نامزدشــده 
از طرف ایــران برای ثبت در فهرســت جهانی 
راهی پاریس شــد، تا در کنار یک پرونده  دیگر 
منطقه  حفاظت شده ارسباران را به عنوان یکی از 

کاندیداهای ثبت جهانی بررسی کنند.
بعد از آن جلســه در طول دو ســال بعد از آن، 
چندین بار این پرونده برررســی و اظهارنظرهای 
کارشناسی مطرح شد تا این که اردیبهشت ۱۳۹۶ 
اعام شــد، »با پذیرش مرحله نخســت پرونده 
نامزد ثبت جهانی منطقه حفاظت شــده ارسباران 
از ســوی یونسکو و ارسال آن به اتحادیه فراملی 
حفاظت از طبیعت )IUCN(، دو پایگاه پژوهشی 
در شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی ایجاد 

می شود.«
با نهایی شدن انتخاب پرونده  »منطقه حفاظت شده 
جنگل های ارسباران« در بهمن ماه سال گذشته، این 
پرونده به یونسکو ارسال شد. در ادامه  بررسی ها 

اواخر مهر ۱۳۹۶ ارزیابان یونسکو به ایران آمدند 
تا این محوطه  طبیعی و تاریخی را برای ثبت در 

فهرست میراث جهانی بررسی کنند.
ســرانجام منطقه حفاظت شده ارسباران در ۲۰۱۷ 
به عنوان میراث طبیعی ایران به یونســکو معرفی 
شــد، اما یونسکو بررسی آن را به اجاس امسال 
موکول کــرد، امــا »IUCN« - اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت - در چهل و دومین اجاس 
یونسکو در منامه بحرین پرونده »ارسباران« را در 
مرحله  فنی رد کرد. جهانی شدن محوطه  ارسباران 
تا چند ماه بعد مســکوت ماند تا این که با جهانی 
شــدن »جنگل های هیرکانی« در چهل و سومین 
اجاس یونسکو در تیر امسال، طالبیان - معاون 
میراث فرهنگی کشور - در نشست خبری ثبت 
جهانی جنگل های هیرکانی که دوشنبه ۲۳ تیر در 
سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، با بیان این که 
یونســکو از سه سال گذشــته، محدودیت هایی 
را برای ثبت جهانی در نظر گرفته و هر کشــور 
می تواند فقط یک سهمیه »طبیعی«، یا »فرهنگی« 

یا »منظر فرهنگی« در ســال داشته باشد، توضیح 
داد: »در آینده این امکان وجود دارد که اگر کشور 
آذربایجان قصــد اضافه کردن بخش جنگل های 
هیرکانی خود به پرونده ایران را داشته باشد، برای 
یکپارچه کردن این پرونــده و جنگل ها، پرونده  
ارســباران را نیز به پرونده هیرکانی اضافه کنیم، 
در واقع این امکان برای یکپارچه کردن جنگل ها 

یکپارچه تر پیشنهاد می شود.«
اکنون مشــخص نیســت با شــرایط کنونی و 
آتش سوزی گســترده ای که این روزها ارسباران 
درگیر آن است، سرانجام جهانی شدن این محوطه 

طبییعی به کجا برسد.
منطقه حفاظت شده ارسباران را نگین تنوع زیستی 
ایران می دانند، یکی از برجســته ترین نقاط تنوع 
زیستی کشور که با وجود داشتن کمتر از پنج صدم 
مساحت کشور بیش از ۱۳ درصد پوشش گیاهی 
ایــران را در خود جای داده اســت و ۲۹ درصد 
از پســتانداران، ۴۴ درصد پرنــدگان ایران، ۳۲ 
درصد از دوزیستان، ۹ درصد آبزیان و ۲۰ درصد 

خزندگان کشور در آن زندگی می کنند.
منطقه ارســباران در مقیاس جهانی نیز به تنهایی 
معادل ۳۴ درصد پوشش گیاهی کشور ارمنستان، 
۲۵ درصد از پوشش گیاهی کشور آذربایجان، ۲۵ 
درصد پوشش گیاهی فرانسه، ۲۵ درصد پوشش 
گیاهی گرجســتان، و ۱۷ درصد پوشش گیاهی 
کشور ایتالیا اســت. این منطقه در سال ۱۹۷۷ با 
پیگیری سازمان محیط زیست به عنوان »ذخیره گاه 
زیســت کره« در برنامه انســان و کره مســکون 

یونسکو )MAP( ثبت شد.
خبرنگار ایسنا تا لحظه ارسال این گزارش تاش 
کــرد در گفت وگویی با محمدحســن طالبیان - 
معــاون میراث فرهنگی وزارتخانه تازه تاســیس 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
- و مصطفــی پورعلی - سرپرســت دفتر ثبت 
محوطه هــای تاریخی و طبیعی - احتمال حذف 
پرونده میراث طبیعی »جنگل های ارســباران« از 
فهرســت موقت یونســکو را با این آتش سوزی 

بررسی کند، که امکان آن فراهم نشد.

 مســجد جامع عتیق شیراز، قدیمی ترین 
مسجد شیراز است که مسجد جمعه یا آدینه نیز 
نامیده می شود. بنای نخستین این مسجد در سال 
۲۸۱ هجری قمری در زمان عمرو لیث صفاری 

ساخته شده  است. 
پس از ورود اســام به ایران در تمامی دوره های 
تاریخی در کنار ابنیــه ی تاریخی مربوط به هر 
دوره، حکمرانان و بزرگان مردم، اقدام به ساخت 
مســاجدی کرده اند که اکنون یکــی از عناصر 
شناخت تاریخ این سرزمین به شمار می روند. هر 
کدام از شهرهای این سرزمین که از حیث قدمت 
صاحب امتیاز باشند، یک یا چند مسجد تاریخی 
را نیز در خود جای داده اند. مانند شهر شیراز که 
مساجد کم نظیری از لحاظ تاریخی و ارزش های 

معماری در آن وجود دارد.
دیرینگی مسجد جامع عتیق

مســجد عتیق که به آن مســجد آدینه نیز گفته 
می شــود، قدیمی ترین مسجد شیراز است و در 
شرق حرم شاه چراغ قرار دارد، به نحوی که یکی 
از ورودی های آن از داخل حیاط حرم شاه چراغ 
است. کاوش های باستان شناسی نشان می دهد این 
مسجد را روی بقایای عبادتگاهی قدیمی )احتماال 
آتشکده( بنا کرده اند و حتی نقشه ی بنای قبلی در 

طراحی مسجد نیز تاثیرگذار بوده است.
این عبادتگاه قدیمــی مربوط به دوره ی پیش از 
اسام است؛ ولی به علت محدودیت در کاوش ها 
مشخص نیست متعلق به کدام یک از دوره های 

تاریخی است.
ساخت بنای این مسجد متعلق به دوران حکومت 
عمرولیث صفاری، دومین فرمانروای سلسله ی 
صفاریان یعنی بین سال های ۲۶۵ هجری قمری 
تا ۲۸۷ هجری قمری است. بنای این مسجد در 
طول حیات خود بارها بازســازی شده است که 
بسیاری از این بازسازی ها دیرینگی قابل توجهی 

دارند.
بازسازی های انجام شده در این مسجد

* در زمــان اتابکان فارس یعنــی نیمه ی قرن 
ششم هجری قمری و دوره ی ضعف حکومت 

سلجوقی در فارس
* در زمان ســلطان ابراهیم میرزا، پسر شاهرخ 
گورکانی )بزرگ ترین پادشــاه تیموریان( که در 
سال ۸۱۷ هجری قمری از سوی پدر، فرمانروای 

فارس و توابع آن شد
* در چند نوبت در دوران حکومت صفوی

* در ســال ۱۳۱۵ به کمک مردم و با همکاری 
اداره ی باستان شناسی

از دیگر مشــاهداتی که دیرینگی این مسجد را 
تایید می کند، توصیف این بنا در ســفرنامه های 
کهن است. مقدسی، جهانگرد اوایل سده چهارم 
هجری قمری، مســجد عتیق را در هفت اقلیم 
بی نظیر می داند و ابن بطوطه، سیاح معروف قرن 
هشتم هجری قمری، در سفرنامه ی خود، مسجد 
عتیق را یکی از وســیع ترین و زیباترین مساجد 

جهان معرفی می کند.
این مسجد در ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰ و به شماره ی ۷۲ 

در میان آثار ملی ایران ثبت شده است.
دارالمصحف

در نیمه ی سده هشتم هجری )۷۵۲ هجری قمری( 
و به دستور شــاه اسحاق اینجو، معروف ترین و 
واپســین فرمانروای آل اینجو و هم عصر حافظ 
شیرازی که در اواخر دوره ی ایلخانان بر فارس و 
اصفهان حکومت می کرد، در میان حیاط مسجد 
عتیق، ســاختمانی به نام دارالمصحف بنا شده 
است که نام دیگر آن خدای خانه بوده؛ زیرا کتابت 
و نگهداری قرآن مجید از آن اســتفاده می شده 

است.
حافظان قرآن به این مکان می آمدند و به تاوت 
قــرآن می پرداختند و کاتبان نیز در حین تاوت 

اقدام به کتابت قرآن می کردند.
در این عمارت، یک قرآن سی پاره )سی جزئی( 
مربوط به دوره ی شــاه اسماعیل صفوی وجود 
داشته که در گوشــه ی تمامی صفحات آن، نام 
مسجد نوشته شده است. اکنون این قرآن به همراه 
چند قرآن تک جزیــی که آن ها هم از قرآن های 
موجود در این عمــارت بوده اند در موزه  پارس 

شیراز نگهداری می شوند.
عمارت دارالمصحف، عمارتی چهارگوش است 
که در هر یک از گوشه های خود یک ستون مدور 

دارد. این عمارت در چهارضلع خود، ایوان دارد 
و اتاقی در وســط آن قرار گرفته که از ایوان های 
شمالی و جنوبی دارای ورودی است. کتیبه ی این 
عمارت، نمونه ی ارزنده ای از هنر خطاطی ایرانی 
و شامل اشعار عربی در شأن قرآن و به خط ثلث 
اســت. این کتیبه اثر پیر یحیی جمالی صوفی از 
خوش نویسان صاحب نام سده ی هشتم هجری 
است. این عمارت که از سنگ و گچ ساخته شده 
اســت، تنها یک بار و در مرمت مسجد عتیق در 

سال ۱۳۱۵ مرمت شده است.
مسجد عتیق و حافظ

امین احمد رازی تذکره نویس و ادیب ایرانی سده 
یازدهم هجری صاحب کتاب چهار جلدی هفت 
اقلیم که در سال ۱۰۱۰ هجری قمری در بخشی 
از کتــاب هفت اقلیم خود کــه در مورد حافظ 

شیرازی است، مسجد عتیق را مسجدی می داند 
که حافظ شیرازی خود را ملزم کرده بوده تا هر 
شب  های آدینه به این مسجد بیاید و به تاوت 

قرآن بپردازد.
همچنین برخی از محققان ادبی با توجه به این که 
حافظ از طریق مشاغل دیوانی )حکومتی( امرار 
معاش می کرده است، معتقد هستند که از طرف 
شاه اســحاق اینجو، مسوولیت دارالمصحف به 
حافظ داده شــده بوده و علت حضور حافظ در 
مسجد عتیق در کنار مطلبی که امین احمد رازی 

گفته، این مسئولیت نیز بوده است.
ساختمان مسجد عتیق

در ســاختمان این مسجد، هر یک از چهار ضلع 
بنا دارای ویژگی های ارزشمند معماری است و از 
این حیث مورد توجه هنردوستان و عاقه مندان 

به معماری ایرانی قرار می گیرد.
ضلع شمالی )رو به قبله(

ایــن ضلع دارای دو ورودی اســت؛ یکی درب 
شمال شرقی و دیگری درب شمالی که معروف 
به درب دوازده امام اســت. یــک ایوان و یک 
شبستان نیز در این سمت مسجد قرار دارد. درب 
شمالی را از این جهت درب دوازده امام نامیده اند 
که سردرب آن با کاشی، مقرنس کاری شده و در 
جرزهای دو طرف ســردرب، چهار کتیبه نصب 
شده که اسامی دوازده امام روی آن ها نگاشته شده 
است. در باالی این سردرب، کتیبه ی دیگری نیز 
وجود دارد که مربوط به دوره ی صفوی و به خط 
علی جوهری است و تاریخ یکی از مرمت های 
مسجد در دوره ی صفوی )۱۰۳۱ هجری قمری( 

در آن قید شده است.
در این ضلع، طاق نمای بلندی مشــهور به طاق 
مرواریــد وجود دارد که ســقف آن بــا آجر، 
مقرنس کاری شــده و دارای دو گلدسته ی بلند 
اســت. در طرف مغرب ایــن طاق نما داالنی به 
ســمت درب دوازده امام وجود دارد و در پشت 
داالن هم شبســتانی با پهنای کم قرار دارد که در 
سال های اخیر به عنوان دفتر مسجد از آن استفاده 

می شود.
شبستان بزرگ مسجد که پنج درب آهنی به عنوان 
ورودی و محراب زیبایی از سنگ دارد در طرف 

مشرق طاق مروارید قرار دارد.
ضلع غربی )رو به آفتاب(

درب ورودی حرم آســتان مقدس شاهچراغ در 
این ضلع قــرار دارد. رواق هایی زیبا در قالب ده 
دهانه در این ضلع وجود دارند که در انتهای آن ها 
درب ورودی شبســتانی قرار گرفته که در ضلع 

جنوبی است.
ضلع جنوبی )پشت به قبله(

این ضلع دارای طاق نمایی پهن و بلند بوده که در 

طول زمان خراب و در ســال ۱۳۴۸ خورشیدی 
بازسازی شــده است. شبستانی که در این ضلع 
قرار دارد، شبســتانی قدیمی است. این شبستان 
عرض کمی دارد و در دو طرف آن، طبقه ی دوم 
نیز ساخته شده است و سقف آجری و محراب 
بســیار زیبایی دارد. سقف این محراب با کاشی 
آبی، مقرنس کاری شــده و در دو سوی محراب، 
دو ستون سنگی مارپیچ قرار دارد. در کنار محراب 
نیز منبری چوبی با سیزده پله قرار دارد که منبری 

کهن به شمار می رود.
ضلع شرقی )پشت به آفتاب(

طاق نمای ایــن ضلع هماننــد طاق نمای ضلع 
جنوبی، پهن و بلند است؛ با این تفاوت که درون 
آن هشت طاق نمای کوچک قرار دارد. در سمت 
چپ، چهار طاق نمای کوچک وجود دارد که در 
پشــت آن ها ایوانی قرار گرفته است. در سمت 
راســت نیز چهار طاق نمای کوچــک قرار دارد 
که یکی از آن ها درب خروجی مســجد است. 
راه پله ی پشــت بام مسجد نیز در این ضلع قرار 

گرفته است.
در این ضلع، شبستان مخروبه ای وجود دارد که 
اکنون کاما بااستفاده است، دیوارهایش تخریب 
شــده و کف آن پر از شن و ماسه است؛ ولی در 
گذشته ای نه چندان دور محل اقامه ی نماز بوده 

است.
آخرین اســتفاده ای که از این شبســتان صورت 
گرفته، به ســال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ خورشیدی 
برمی گردد که در آن ســال ها این شبستان کانون 

فرهنگی مسجد بوده است.
در این ضلع، ایوانی به همراه دو رواق با سه دهانه 
وجود دارد که یکی از این دهانه ها درب ورودی 
نیز وجود دارد. در باالی این ایوان، نیز کتیبه هایی 
به چشم می خورد که در برگیرنده ی آیاتی از قرآن 
اســت. البته این ایوان و رواق هایش به بازسازی 

فراوانی نیاز دارد.
در سال های اخیر، شبستانی جدید در این مسجد 
ایجاد شده که در ضلع جنوبی قرار دارد. در تزیین 
این شبســتان از کتیبه هایی به خط ثلث و نسخ 
استفاده شده که آیات قرآن و احادیث نبوی بر آن 

نگاشته شده است.
البته ســاخت شبســتانی نو در مســجدی که 
بخش های کهن آن نیاز به بازسازی دارند و چه 
بسا در صورت بازسلزی، نیازی به ساخت مکانی 

جدید نباشد، بسیار قابل تأمل است.

خبر

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد؛

ثبت نام ۶هزار نفر 
برای اربعین در یک روز

 مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت 
گفت: شــش هزار نفر در یک روز برای اربعین 

ثبت نام کرده اند.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی حج و زیارت، 
حجت االسام صحبت اله رحمانی با بیان این که 
ثبت نام متقاضیان ســفر اربعین حسینی از آدینه 
روز، یکم شهریورماه آغاز شــده است، افزود: 
https:// درگاه اینترنتی سامانه سماح به نشانی
samah.haj.ir/ از آدینه روز یکم شهریورماه 
باز شده است و متقاضیان از طریق دفاتر خدمات 
زیارتی سازمان حج و زیارت در سراسر کشور یا 
با اینترنت خانگی می توانند به این سامانه وصل 

شوند و عملیات نام نویسی را انجام دهند.
مدیرکل عتبات ســازمان حج و زیارت هزینه 
نام نویسی در ســامانه اینترنتی سماح را رایگان 
اعام کرد، اما گفت: زایران باید در زمان ثبت نام، 
هزینه های بیمه و خدمات درمانی )هال احمر( 
را پرداخــت کنند کــه این هزینه هــا به همراه 
حق الزحمه دفتر خدمات زیارتی حدود ۲۵ هزار 
تومان خواهد بود کــه البته در صورت مراجعه 
نکردن به دفاتر خدمات زیارتی و اقدام شخصی 
برای ثبت نام، ســه هزار تومــان از این مبلغ کم 
می شود و متقاضیان باید ۲۲ هزار تومان پرداخت 

کنند.
او ادامه داد: با توجه به توافق حاصل شــده بین 
جمهوری اسامی ایران و عراق زایران می توانند 
از ۱۹ شــهریورماه )دهم محرم الحرام( تا هفتم 
آبان )۳۰ صفــر ۱۴۴۱( بدون نیــاز به روادید، 
تنها به شــرط ثبت نام در سامانه سماح، همراه با 
گذرنامه معتبر برای زیارت اربعین حسینی وارد 

عراق شوند.
رحمانی روند ثبت نام  اربعین را بدون مشــکل 
ارزیابی کرد و یادآور شــد: متقاضیان باید بعد 
از نام نویسی در سامانه سماح، رسید اینترنتی و 
کارت زایــری را دریافت کرده و آن را در طول 
سفر همراه داشته باشند، در غیر این صورت از 

خروج متقاضیان از مرز جلوگیری خواهد شد.
او با بیان این که اعزام زایران اربعین بدون روادید 
اســت اما همراه داشــتن گذرنامه الزامی است، 
گفت: مهــر ورود و خروج بایــد در گذرنامه 
ثبت شود. رحمانی با یادآوری این که نام نویسی 
در ســامانه سماح تا روزهای منتهی به روزهای 
اربعیــن ادامه دارد، تاکید کرد: با توجه به اتصال 
سامانه سماح به سامانه نیروی انتظامی صرفاً به 
زایرانی که در این ســامانه ثبت نام کرده باشند 

اجازه خروج داده خواهد شد.

از سوی مدیر حج و زیارت زنجان؛
جزییات سفر به عتبات 

عالیات در اربعین تشریح شد

مدیــر   
حــج و زیارت 
زنجان  اســتان 
جزییات سفر به 
عالیات  عتبات 
اربعیــن  در 
امسال را تشریح 
کــرد و گفت: 

ثبت نام در سامانه سماح بایسته است.
فرامرز بابایی در گفــت و گو با خبرنگار موج 
رسا، اظهار داشت: زائران اربعین برای ثبت نام به 
سامانه سماح که از آدینه روز آغاز به کار کرده 

است مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه دو شرط اساسی داشتن گذرنامه 
و ثبت نام در سامانه سماح امسال برای عبور از 
مرز بایسته است، بیان داشت: کنترل های الزم در 

این زمینه انجام می شود.
این مســوول خاطرنشــان کرد: فعالیت سامانه 
سماح به منظور انجام کنترل های الزم آغاز شده 
است و زایران می توانند برای اعزام به اربعین از 
طریق دسترسی به اینترنت یا ۲۲ دفتر خدمات 

زیارتی استان در این سامانه ثبت نام کنند.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با اشاره به اینکه 
امسال زائران تنها ۲۵ هزار تومان برای ثبت نام 
پرداخت می کنند، بیان داشت: ویزا برای اربعین 

حذف شده است.
بابایــی تصریح کرد: افزایش یــا کاهش تعداد 
زایران غیر قابل پیش بینی است اما اقدامات الزم 

برای ثبت نام انجام شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای عبور از مرزها 
و آمد و شد در مسیر نجف به کربا یا کربا به 
نجف حدود یــک میلیون تومان در نظر گرفته 
شده بود، افزود: امســال هنوز این مبلغ تعیین 
نشده است. این مســوول با اشاره به اعزام ۱۷ 
هزار زائر زنجانی در ســال گذشــته به عتبات 
عالیات در اربعین حســینی، گفت: امیدواریم 

امسال این میزان افزایش یابد.
مدیر حج و زیارت اســتان زنجان تصریح کرد: 
ثبت  نام زائران اربعین فقط از طریق سامانه سماح 
امکان پذیر اســت و زایران باید دارای گذرنامه 
معتبر با اعتبار حداقل ۶ ماه به همراه داشته باشند.
بابایی ادامه داد: بیمه برای زایران در نظر گرفته 
شده است و سایر خدمات سازمان حج و زیارت 
نیز تنها به افرادی که در این سامانه ثبت نام کنند، 

ارایه می شود.

خبر

آتش بر دامِن محوطه  در دسِت جهانی شدن»ارسباران« 

آرزویی که خاکستر شد؟!

گشتی در مسجد جامع عتیق شیراز
 عبادتگاه حافظ لسان الغیب

 حمیده کریمی
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