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- رویه 3
 وقتی پای سودجویان در میان است؛

چاقوی چینی نان هنرمندان زنجانی را آجر کرده است

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:
بیش از 1000 معلول 

وسایل کمک توانبخشی 
دریافت کردند

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:
200 خانه هالل 

در روستاهای استان 
راه اندازی می شود

- رویه 3   - رویه 2  
عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:

افزون بر 12۶ تن گندم قاچاق ارتباط میان صنعت و دانشگاه ضعیف است
در زنجان توقیف شد

 ۱۲۶تــن و ۲۰۰ کیلوگرم گندم که به صورت 
غیرمجاز حمل می شــد از سوی پلیس امنیت عمومی 

فرماندهی انتطامی استان زنجان، کشف و ضبط شد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس زنجان، فرمانده انتظامی 
اســتان زنجان گفت: برابر گزارش های رسیده مبنی بر 
فروش گندم به صورت غیرمجــاز در بخش مرکزی 
خدابنده بالفاصلــه عوامل پلیس امنیت عمومی برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
ســردار رحیم جهانبخش، افزود: در بازرســی اوراق 
بارنامه خودروهای تریلر این میزان گندم که کارشناسان 
ارزش آن را نزدیک ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال برآورد 

کردند، به دست آمد.
وی اظهار داشت: گندم قاچاق کشف و ضبط شده به 
سیلوهای دولتی تحویل شد و متهمان به همراه پرونده 
مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی و به منظور اعامل 

قانون به مراجع قضایی استان معرفی شدند.
 کالهبرداری تلفنی افزایش یافته است

رییس پلیس فتا استان زنجان گفت: یکی از جرایم مالی 
رایج در فضای مجازی،کالهبرداری از طریق تماس های 
تلفنی با ترفند برنده شدن در قرعه کشی ها  است که این 

روزها افزایش یافته است. 
سرهنگ آدینه لو افزود: برخی افراد سودجو و کالهبردار 
با برقراری تماس تلفنی با شــهروندان با مطرح کردن 
موضوع برنده شدن در قرعه کشی های مختلف از آنان 
درخواست می کنند برای دریافت جایزه نقدی خود به 

دستگاه عابر بانک مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه کالهبرداران پس از کشاندن افراد پای 
دستگاه های خود پرداز با اغفال و با گرفتن اطالعات 
کارت بانکی، حســاب آنان را خالــی می کنند اظهار 
داشت: برخی کالهبرداران برای جلب اعتماد طعمه های 
خود در وحله نخســت مقداری پول به حساب آنان 
واریز می کنند و بعد از جلب اعتماد با گرفتن اطالعات 

حساب بانکی مبادرت به برداشت می کنند.

معاون استاندار زنجان:
مناقصه سبزه میدان زنجان

تا پایان هفته به سرانجام می رسد
  معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان 
گفت: با برگزاری مناقصه جدید پروژه ســبزه میدان، 
 شــرکت هایی کــه در مرحلــه دوم بــرای تعیین 
برنده انتخاب شده اند، اخذ قیمت خواهد شد که طبق 
پیش بینی ها تا پایان این هفته این مهم به ســرانجام 

می رسد.
مهرداد سلطانی در گفت و گو با ایرنا  افزود: مناقصه 
قبلی پروژه ســبزه میدان زنجان  به دلیل ایراد وارده 
شده از سوی دســتگاههای نظارتی باطل اعالم شد 
که در مناقصه جدید اقدام دو مرحله ای انجام گرفته 

است.
وی اظهار داشــت: در مرحله نخســت شرکت ها به 
 لحاظ کیفی مورد ارزیابی قــرار گرفتند که در پایان
۶ شرکت انتخاب شدند که توانستند امتیاز کیفی الزم 

را منطبق با ضوابط و قوانین الزم کسب کنند.
این مســوول ادامه داد: تعداد شرکت های یاد شده در 
پروژه ســبزه میدان شــرایط کیفی را کسب کرده اند 
که بیشــتر آن ها غیر بومی هســتند و می توانند جزو 

برترین ها نیز قرار بگیرند.
سلطانی اظهار امیدواری کرد که این پروژه مهم استانی 
پس از سال ها شکل عملیاتی به خود گرفته، در ریل 
گذاری خاصی قرار بگیرد و در این میان هر فرد، مدیر 
شــهری و مسوول  بر ســر کار می آید، ادامه دهنده 
همین  مســیر باشد تا سال های آینده این پروژه مهم 

به بهره برداری برسد.
پیش از این نیز این مســوول بــه خبرنگار ایرنا گفته 
بود که تغییــرات مدیریتی بزرگترین آســیب را به 
روند اجــرای این پروژه وارد کرده اســت، به دلیل 
آنکه هر مدیری تا خواســته بــه نتیجه پایانی در این 
 موضوع برســد تغییر مدیریتی در ســطح مدیریت 
 شــهری، شــورای شــهر و حتی مدیریت اســتان 
رخ داده و این مســایل موجب شده پروژه با چالش 
مواجه شود و تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ 

نشود.  
وی اظهارکــرده بــود عالوه بر آن بروز مشــکالت 
اقتصادی کشــور نیز اتفاقاتی را در اجرای این پروژه 
رقــم زد به عنوان نمونه بار قبل این پروژه در مرحله 
اجرا قرار گرفته بود که سرمایه گذار در سطح ملی این 
طرح، به دلیل مشکالت مالی کنار کشید و پس از آن 

روند پروژه تغییر کرد.  
 طرح ســبزه میدان نیز از دیگر پروژه های شاخص 
شــهر زنجان محســوب می شــود که در سال ۶۷ 
تصویب شــد اما عملیات اجرای آن به طور رسمی 
شــهریور ســال ۹۳ با حضور وزیر راه و شهرسازی 

آغاز شد.  
این پروژه نیز به پیمانکاران مختلفی ســپرده شــد و 
آخرین پیمانکار این پروژه شرکت کهن دژ میالد بود 
که امسال قرارداد همکاری آن با شهرداری لغو شد.  

خبـر

خبـر

رویه 2  

 اســتاندار زنجان با اشــاره به افزایش 
قیمت مرغ در اســتان گفــت: قیمت مرغ در 
استان زنجان در روزهای آینده کاهش می یابد .

فتح اله حقیقی با اشــاره به قیمت باالی مرغ 
در استان اظهار کرد: بنده دستور ویژه صادر 
کــردم تا قیمت مرغ برای همیشــه کمتر از 

استان های همسایه باشد.
وی با اشــاره به اینکه باال بودن قیمت مرغ 
در استان پذیرفته نیست، ابراز کرد: بنابراین 

قیمت مرغ در استان باید ارزان تر شود.

استاندار زنجان بیان کرد: در روز آینده قیمت 
مرغ باید در اســتان زنجان کاهش یابد چرا 
که ما از گذشته بر این موضوع تاکید داشتیم 
و اکنون نیز اجازه بــاال رفتن قیمت مرغ را 

نخواهیم داد.
 ســتاد تنظیم بازار کشور قیمت مرغ را برای 
سراســر کشــور ۱۲ هزار ۹۰۰ تومان اعالم 
کرده و ســازمان حمایــت از مصرف کننده 
نیز عرضه مرغ باالتر از این قیمت را تخلف 

دانسته است.

استاندار زنجان:

قیمت مرغ در استان 
کاهش می یابد

اجازه افزایش قیمت را نخواهم داد

رویه 4  
 رویه 2

 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نزدیک 
به ۳۰ چالش اصلی بخش صنعت با نظام مالیاتی جمع آوری و در جلسه ای با 

حضور رییس سازمان مالیاتی مطرح شد.
بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســعید زرنــدی اظهار کرد: 
امیدواریم قوانین مرتبط با مالیات هرچه سریعتر در مجلس شورای اسالمی 
به تصویب برسد. وی افزود: اینکه بیش از ۶۰ درصد مالیات کشور بر دوش 

بخش صنعت است را باید با کمک مجلس و سازمان مالیاتی حل کنیم.
معــاون طرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت همچنین درباره 
برنامه های این وزارتخانه در باره تولید گفت: محور اصلی برنامه ها بر مبنای 

نهضت ساخت داخل دنبال می شود.

وی که در یــک برنامه تلویزیونی با 
موضوع موانع تولید سخن می گفت، 
ادامه داد: متوســط زمان صدور جواز 
در داخــل ایــن وزارتخانــه به طور 
متوســط ۴.۳ روز است. البته برخی 

مجوزها منوط به اخذ موافقت دستگاه هایی همچون محیط زیست است که 
کمی صدور مجور را زمان بر می کند.

زرندی خاطرنشان کرد: برای جواز تاسیس برخی واحدها که مواد اولیه آن از 
نفت و پتروشیمی است، باید دستگاه های مسئول موافقت برای تامین مواد اولیه 

آن را بدهند پس این استعالمات زمان صدور مجور را کمی طوالنی می کند.

  در صورت تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس 
شورای اسالمی، هر ۱۰۰۰ تومان کنونی معادل یک تومان خواهد شد و ریال 
تبدیل به پول خرد می شود؛ با این تفاوت که در نظام جدید پولی کشور، هر 
یک تومان نیز معادل ۱۰۰ ریال جدید خواهد بود، اما مهم ترین نکته توجه به 

آثار مثبت و منفی این الیحه است.
به گزارش ایسنا، طرح جدید اسکناس های ۵۰ هزار تومانی که بانک مرکزی 
در نیمه دوم سال گذشته منتشر کرد، سبب شد تا گمانه زنی برای حذف چهار 
صفر از پول ملی آغاز شــود، اما چند روز پس از این موضوع در ۱۶ دی ماه 
سال گذشــته، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه الیحه 
حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت ارایه کرده ام، خبر از بررســی این 

موضوع در دولت داد.
آنطور که همتی گفته بود، پیشنهاد شده که هر ۱۰ هزار ریال کنونی معادل یک 
تومان و هر تومان معادل ۱۰۰ ریال جدید باشــد و با تصویب دولت و تایید 

مجلس اقدامات اجرایی این امر آغاز می شود.
هرچند که این موضوع در ماه های اخیر مسکوت مانده و هیچ مقامی در رابطه 
با آن اظهارنظر نکرده بود و به نظر می رسید که چندان جدی نباشد، اما دولت 
در روزهای گذشته این طرح بانک مرکزی را در دولت تصویب کرد و اکنون 
الیحه حذف چهار صفر از پول ملی باید به تصویب مجلس برسد تا مراحل 
اجرایی آن آغاز شود. البته گفته می شود که این طرح زمان بر بوده و اجرای آن 
به دو سال زمان نیاز دارد و بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج با 
جایگزینی آن ها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه 

آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود.
حذف چهار صفر از پول ملی تغییراتی در روند پولی کشور ایجاد می کند که 
ممکن است بسیاری از مردم با آن آشنا نباشند، اما مهم ترین نکته این است که 
هر ۱۰۰۰ تومان کنونی پس از اجرای این طرح برابر با یک تومان خواهد بود 
و در صورت تصویب این طرح، واحد پولی ایران به طور رسمی از ریال به 

تومان تغییر پیدا می کند.
اما پول خرد نیز در این فرآیند نقش مهمی دارد و آنطور که بانک مرکزی اعالم 
کرده، به نظر می رسد که قرار است هر تومان جدید برابر با ۱۰۰ ریال باشد؛ به 
عبارت دیگر واحد اصلی پول ایران تومان و واحد خرد آن ریال خواهد بود 

که هر ۱۰۰ ریال برابر با یک تومان خواهد شد.

حال باید دید که نمایندگان مجلس شــورای اسالمی که این روزها نظرات 
متفاوتی نسبت به این موضوع دارند، به اجرای این الیحه رای مثبت می دهند، 

یا اینکه این الیحه در همین دولت به کار خود پایان خواهد داد؟
نماینــدگان موافق این الیحه بر این باورند که حذف چهار صفر از پول ملی 
هزینه چاپ اسکناس را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر چهره پول ایران 
در صحنه های فراملی را بهبود خواهد بخشــید، اما با وجود اینکه تاثیری بر 
اقتصاد ایران ندارد، می تواند روند حسابرسی را نیز آسان کرده و به طور کلی 

هزینه ها را کاهش دهد.
اما در مقابل، نمایندگان مخالف این الیحه می گویند که اکنون زمان مناسبی 
برای این کار نیست و بانک مرکزی بهتر است در این دوره به اصالح ساختاری 
نظام بانکی اهتمام بورزد. البته برخی از کارشناســان نیز بر این باورند که این 

کار می تواند تورم زا باشد.
در آخر آنچه مهم اســت اینکه به باور کارشناسان، حذف چهار صفر از پول 
ملی، آثار اقتصادی قابل توجهی نخواهد داشت و تنها برای کاهش هزینه ها و 
جلوه کار انجام می شود، اما ممکن است بتواند تغییراتی را در اقتصاد کشور به 

صورت غیرمستقیم ایجاد کند.

برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک ها 
از حساب ضامن ها ممنوع شد

 بانــک مرکــزی بــا صــدور 
مطالبــات  برداشــت  بخشــنامه ای 
غیرمستقیم بانک ها و موسسات اعتباری 
از موجودی قابل برداشــت هر یک از 
حساب های انفرادی مشتری یا ضامن ها 

را غیر مجاز اعالم کرد.
به گزارش ایســنا، مدیر کل مقررات، 
مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی 
اداره مطالعــات و مقررات بانکی بانک 
مرکزی طی بخشنامه ای به مدیران عامل 
اعتباری  و موسســات  بانک ها  تمامی 

اعالم کرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، بانک ها و موسسات اعتباری فقط می توانند 
مطالبات مســتقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل 
برداشــت هر یک از حساب های انفرادی مشــتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت 

مطالبات غیرمستقیم از این حساب ها مجاز نیست.
در بخشــنامه بانک مرکزی آمده اســت: » بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 
۱۳۹۴ با رویکرد تسریع و تســهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین اتخاذ 
تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری 
آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسســات اعتبــاری )ارزی و ریالی( نمود و متعاقبًا 
اصالحیه آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هزار و دویســت و ششمین جلسه مورخ 

۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار، به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
به موجب ماده )۱۹( آیین نامه مورد اشاره »موسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش 
مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابالغ این آیین نامه، قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی را به 
گونه ای منعقد کنند که مشــتری، ضامن و یا ضامن ها با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل 
رجوع به موسســه اعتباری اختیــار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مســتقیم و یا 
غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر 
یک از حساب های انفرادی مشــتری یا ضامن ها )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد آنان نزد 
مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب 
بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری 

به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب می کند«
اکنون بدین وســیله تصویر دادنامه شــماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان 
عدالت اداری که اخیراً و در پی اقامه دعوی از ســوی دیوان محاســبات کشــور توسط 
مرجع قضایی یاد شده اصدار یافتـه و به موجب آن، ماده )۱۹( آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری مؤسسات اعتباری )ارزی و ریالی( موضوع بخشنامه شماره ۹۴/۱۸۴۸۴۷ مورخ 
۱۳۹۴.۷.۷ از جهت تجویز مسئولیت ضامن در بازپرداخت مطالبات غیرمستقیم ناشی از 
تســهیالت اعطایی ابطال شده است، در اجرای مواد )۹۵(، )۱۰۷( ،)۱۰۸( و )۱۱۸( قانون 
تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مقتضی و اجرا با هماهنگی 
ادارات یا واحدهای حقوقی آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ایفاد می گردد. بر این پایه 
با عنایت به پیشینه حقوقی موضوع و تفاصیل پیش گفته، ماده )۱۹( آیین نامه ذکر شده با 
لحاظ مفاد دادنامه شــماره ۶۴ مورخ ۱۳۹۸.۰۱.۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به 

شرح زیر اصالح می شود:
موسسه اعتباری موظف اســت به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای 
تسهیالت بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامن ها با شرط ضمن 
عقد به طور غیرقابل رجوع به موسســه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم 
خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از 
حساب های انفرادی مشتری و یا ضامن ها )ریالی و ارزی(، اموال و اسناد آنان نزد موسسه 
اعتباری رأســا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشــت کرده و به حساب بدهی 
مشتری منظور کند. مشتری، ضامن یا ضامن ها در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح 

یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند«.

نسبت استاد و دانشیار 
در دانشگاه پزشکی زنجان 

از میانگین کشوری باالتر است

نگوییم و ننویسیم مرداد
بگوییم و بنویسیم اَُمرداد

»مرداد« به معنی مرگ و نیستی، 
درحالیکه نیاکانمان نام ماه پنجم سال را 
»اَُمرداد« نهاده بودند، به معنی بیمرگی،

جاودانگی، پایندگی، نامیرایی

مفید، اما مهجور
بازی های بومی و محلی در بین نسل امروز غریب است

در صورت اجرای حذف چهار صفر از پول ملی

»ریال« پول خرد ایران می شود

معاون وزارت صنعت:

صنعت ۳0 چالش اصلی با نظام مالیاتی دارد
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کشف الوار قاچاق در ایجرود
 رییــس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرســتان ایجــرود، از توقیف یک دســتگاه 
خودروی حامل الوار قاچاق در مســیر ایجرود 

به زنجان خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجان، مجید محمدی با 
اشــاره به توقیف یک دستگاه خودروی حامل 
چوب های قاچاق گفت: در این خصوص یک 

نفر دستگیر شده است.
وی با بیان اینکه بار ضبط شــده یک و نیم تن 
وزن دارد، افــزود: ارزش این چوب های قطع 
شده بیش از 3 میلیون تومان برآورد شده است.
به گفته این مســوول، فرد متخلف در روستای 
ینگی کند جامعه ســرا از توابع همین شهرستان 
اقدام به بریدن درختان ممنوع القطع از نوع نارون 
کرده بود که هنگام حمل به زنجان با هوشیاری 
ماموران یــگان حفاظــت اداره منابع طبیعی و 

آبخیزداری ایجرود دستگیر شد.
محمدی خاطرنشــان کرد این محموله قاچاق 
دومین مورد کشف شده در سال جاری در این 

شهرستان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان
عنوان کرد:

ارتقای شاخص های آب 
و فاضالب استان زنجان 

در دولت تدبیر و امید
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان با اشــاره به توسعه زیرساخت های آب 
و فاضالب در اســتان زنجان در دوره خدمت 
دولت تدبیر و امید گفت: تمامی شاخص های 
آب و فاضالب در شــهرهای استان زنجان از 
سال 92 تا کنون ارتقای چشمگیری داشته است.
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشت: جمعیت 
تحت پوشش شرکت آب و فاضالب در استان 
زنجان هم اکنون با بیش از 99.9 درصد پوشش 
به بیش از 756 هزار نفر در 21 شهر استان می 

رسد.
وی افزود: تعداد کل مشترکان آب در دولت های 
یازدهم و دوازدهم تا کنون با بیش از 25 درصد 
افزایش به بیش از 240 هزار فقره در سال جاری 

رسیده است.
مدیر عامل شــرکت آبفای استان زنجان اضافه 
کرد: در بخش فاضالب نیز اجرای برنامه های 
ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت 
و بلند مدت در دستور کار می باشد که با اجرای 
این برنامه ها تا کنون تعداد مشترکین فاضالب 
در شــهرهای استان از سال 92 تا کنون با بیش 
از 113 درصد افزایش به 93 هزار فقره رسیده 

است.
جزء قاسمی گفت: در توسعه زیر ساخت ها نیز 
طول شبکه توزیع آب در شهرهای استان زنجان 
با 7.6 درصد افزایش نسبت به سال 92به بیش 

از هزار و 648 کیلومتر رسیده است.
وی به رشــد 21.7 درصدی طول شبکه جمع 
آوری بهداشــتی فاضالب در شهرهای استان 
زنجان نیز اشــاره کرده و گفت: خطوط انتقال 
آب و فاضالب شــهرهای استان نیز از سال 92 
تا کنون به ترتیب 6.7 درصد و 17 درصد رشد 

داشته است.
این مســوول با اشــاره به بهره گیری از توان 
بخش خصوصــی در اجرای طــرح های آب 
و فاضالب اســتان زنجان تصریح کرد: اجرای 
پروژه های بزرگی همچون طرح آبرســانی به 
شهرهای ابهر و خرمدره و ساخت تصفیه خانه 
های فاضالب در شهرهای استان از جمله این 

اقدامات می باشد.
جزء قاسمی خاطر نشان کرد: پروژه تصفیه خانه 
آب شــهرهای ابهر و خرمدره بــه زودی و با 
حضور وزیر نیرو به بهره برداری خواهد رسید.

اجرای 8/5 کیلومتر شبکه توزیع 
در روستای قره بالغ

 با آغــاز عملیات اجرایــی اجرای 8/5 
کیلومتر شــبکه توزیع در روستای قره بالغ از 
توابع شهرســتان سلطانیه مشــکل کمبود آب 

آشامیدنی روستا مرتفع می گردد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان با اعالم خبر فوق گفت: روستای 
قره بالغ با 520 خانوار از روستاهای غیر تحت 

پوشش شرکت آبفار می باشد.
رضا کابلی در ادامه افزود: به دلیل فرســودگی 
تاسیسات آبرسانی اهالی با کمبود آب در روستا 

مواجه می باشند.
این مقام مســوول با بیان اینکــه اعتبار هزینه 
شــده در این پروژه رقمی بالغ بر 550 میلیون 
تومان می باشد، تصریح کرد: قیمت تمام شده 
برای اجرای 8/5 کیلومتر شــبکه توزیع توسط 
پیمانکار رقمی بالغ بر 900 میلیون تومان برآورد 
گردیده بود در حالی که شرکت با انجام پروژه 
به صــورت امانی 40درصد در هزینه ها صرفه 

جویی داشته است.
مدیرعامل شــرکت آبفار یادآور شــد: با پایان 
پروژه روستای قره بالغ تحت پوشش شرکت 

آبفار قرار خواهد گرفت.
کابلی افــزود: در این پروژه بخشــی از خرید 

اتصاالت توسط یک خیر انجام گردیده است.

خبـر

استاندار زنجان:
معتقد به حمایت از 

دانشگاه آزاد اسالمی هستم
 اســتاندار زنجان گفت: رویکرد بنده در 
استان، حمایت از مجموعه دانشگاه آزاد اسالمی 

است و بر این باورم باید از آن حمایت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشــگاه آزاد اسالمی 
زنجان، فتح اله حقیقی در چهاردهمین نشســت 
هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان، 
افزود: دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه نظام است و 
بنده هم به عنوان سرباز نظام از این دانشگاه با همه 

توان حمایت می کنم.
وی با اشــاره به نظرات مقــام معظم رهبری در 
باره کرســی های آزاداندیشــی تاکید کرد: جای 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها خالی است 
و دانشــگاه آزاد اســالمی می تواند این خالء را 

جبران کند.
نماینده عالی دولت در استان زنجان تصریح کرد: 
دانشــگاه آزاد اسالمی می تواند با سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی مانند کشــاورزی نوین 
و طرح های فناورانــه، موضوع علم به ثروت را 

محقق کند.
عضو هیات امنای دانشــگاه آزاد اسالمی استان 
زنجان ادامه داد: اولویت اســتانداری زنجان در 
راســتای حمایت از طرح های فنــاوری نوین 
دانشگاهی است و باید برنامه ها و بودجه ریزی های 

دانشگاه بر پایه واقعیت ها و نیازها باشد.
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی استان زنجان نیز 
گفت: دانشگاه آزاد اســالمی یکی از موثرترین 
نهادهای آموزشی و اجتماعی استان زنجان بوده 
و بخش بزرگی از دانشجویان دانشگاه های استان 

زنجان متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی است.
علیرضا فیروزفر افزود: دانشگاه آزاد اسالمی استان 
زنجان متشــکل از 4 واحد، 2 مرکز و 3 مجتمع 

فرهنگی و آموزشی سما است.
دبیر هیات امنای دانشــگاه آزاد اســالمی استان 
زنجان ادامه داد: نگاه دانشگاه آزاد اسالمی استان 
زنجان به حوزه تحقیق و پژوهش های علمی بر 
مبنای حل مســایل استان و کشور در حوزه های 

مختلف است.
وی با اشــاره به موضوع شهریه در دانشگاه آزاد 
اسالمی اظهار کرد: متاسفانه تصوری غیرواقعی در 
مورد شهریه دانشگاه آزاد بین مردم شکل گرفته 
است، در حالی که شهریه مدارس غیرانتفاعی از 

شهریه این دانشگاه بیشتر است.
 رییس دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان زنجان 
خاطرنشــان کرد: دانشــگاه آزاد اسالمی زنجان 
دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مهمی مانند تعداد 
بــاالی هیات علمی مجرب و زیرســاخت های 
آموزشی، فرهنگی و پژوهشی است و بر مبنای 
همین پتانسیل ها، توانایی ارائه خدمات آموزشی 
و پژوهشی به جمعیت بیشتری از داوطلبان ورود 

به دانشگاه دارد.

سهم وام اشتغالزایی
بهزیستی زنجان ۲ برابر شد

 امسال میزان تسهیالت و سقف پرداختی 
به مددجویان بهزیستی این استان رشد 2 برابری را 
نشان می دهد که این مهم اشتغال گروه های هدف 

را بیش از گذشته آسان می کند.
معــاون مشــارکت هــای مردمی، اشــتغال و 
موسسه های خیریه بهزیســتی استان زنجان در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:  امسال از محل 
بند ب تبصره 16 قانون بودجه کشــور و اعتبار 
ابالغی بانک مرکزی به 12 بانک این استان، مبلغ  
168 میلیارد  ریال برای اشتغالزایی مددجویان این 
نهاد اختصاص داده شــده که این میزان در سال 
گذشته  63 میلیارد و 800 میلیون ریال بود، رشد 

2 برابری را نشان میدهد.
نعمــت ملکی افزود: از مجمــوع اعتبار ابالغی 
بانک مرکزی برای پرداخت تســهیالت اشتغال 
به مددجویان این نهاد از ابتدای امســال تا کنون  
مبلغ 66 میلیارد ریال از طریق 6 بانک عامل ملی، 
کشاورزی، پارســیان، مسکن، تجارت و توسعه 

تعاون پرداخت شده است
این مسوول ادامه داد: از مجموع 12 بانک عامل 
متولی این امر در استان، تا کنون 6 بانک تسهیالت 
مورد نیاز اشــتغال مددجویان را 100 درصدی و 
یک بانک دیگر 50 درصدی پرداخت کرده است.
وی اضافــه کرد: امســال 126 نفر از مددجویان 
بهزیستی این استان از محل اعتبارات مانده سال 
گذشته و 101 نفر از سایر منابع شاغل شدند که 
در مجموع اشغال یافتگان امسال تا کنون 227 نفر 
بوده که از این تعداد  128 نفر در مناطق شهری و 

97 نفر روستایی را شامل می شود.
ملکی افزود: از محل اعتبارات بهزیستی کشور و 
به منظور تثبیت و پایداری اشتغال های ایجادشده 
از طریق پرداخت ســهم بیمه خویش فرمایی و 
کارفرمایی نیز مبلغ 2  میلیارد  و 700 میلیون ریال  

پرداخت شده است.  
این مســوول ادامه داد: تا کنــون و در ارتباط با 
اشتغال پایدار روســتایی نیز 39 طرح بهزیستی 
استان نیز به واسطه سامانه کارآ، به مبلغ 11 میلیارد 
و و 265 میلیون ریال تسهیالت  دریافت کردند و 

این روند همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شــد: سقف تســهیالت پرداختی به 
مددجویان ایــن نهاد از  200 میلیــون ریال به 
500 میلیون ریال افزایــش یافته و این مهم  در 
 راســتای طرح های اشتغالزایی گروههای هدف 

حکایت دارد.

خبـر عضو هیات علمی دانشگاه زنجان:

ارتباط میان صنعت و دانشگاه ضعیف است
 عضو هیات علمی دانشگاه 
زنجان گفت: در کشور های توسعه 
از  اســتفاده  بــرای  یافتــه صنایع 
طرح های  و  مالیاتــی  معافیت های 
تشویقی اقدام به بورس دانشجویان 
می کنند که در ایــران این روند به 
دلیل نبود قوانین تســهیل کننده و 
ارتباط بین  طرح هــای تشــویقی، 

صنعت و دانشگاه خوب نیست.
علــی رمضانــی در گفت و گــو با 
خبرنگار موج رســا، با اشــاره به 
اســتفاده کاربردی  موضوع عــدم 
دانشــجویی  نامه هــای  پایــان  از 
اظهــار کرد: اصــالح مطرح کردن 
نامه های  پایــان  نبــودن  کاربردی 
دانشــجویی درســت نیست؛ چرا 
که بخش ها مختلف جامعه توســط 
اداره  دانشــجویی  فارغ التحصیالن 
می شــود و طبیعتا پایــان نامه های 

کاربرد های  دانشــجویی در بخش های مختلف 
خوبی دارند.

وی در ادامه با اشــاره به موضوع کاربردی بودن 
پایان نامه های دانشجویی ابراز داشت: دانشگاه ها 
برای کاربردی تر شــدن پایان نامه ها باید تالش 
کنند. پایان نامه های دانشــجویی در راستای رفع 

مشکالت کشور مدیریت باید مدیریت شود.
عضو هیات علمی دانشــگاه زنجان با اشاره به 
الگوگیــری از کارهــای خوب انجام شــده در 
دانشــگاه های خارج از کشور گفت: بهتر است 
پذیرش دانشجو در دانشگاه ها بر پایه نیاز واقعی 
کشــور به تخصص های الزم صورت گیرد و از 
پذیرش بی برنامه دانشجو در دانشگاه ها و به ویژه 

در مقاطع تحصیالت تکمیلی جلوگیری شــود. 
وی گفت: پایان نامه ها باید در مســیر نیاز های 
جامعه پی ریزی شــود و بخش هــای خارج از 
دانشــگاه برای پایان نامه هــا و پروژه های انجام 

شده در راستای آن نیاز ها اعتبار پرداخت کنند.
رمضانی با اشاره به نبود طرح های تشویقی اعم 
از معافیت های مالیاتــی و غیره برای صنایع در 
قبال پذیرش دانشــجویان کار آمــوز افزود: در 
کشور های توســعه یافته صنایع برای استفاده از 
معافیت های مالیاتی و طرح های تشویقی اقدام به 
بورس دانشجویان می کنند که در ایران این روند 
به دلیل نبود قوانین تســهیل کننده و طرح های 
تشــویقی، ارتباط بین صنعت و دانشگاه خوب 

نیســت. وی با بیــان اینکه در برخــی از مواقع 
شاهد پذیرش بســیار باال دانشجو در رشته ها و 
گرایش های مختلف در سطوح مختلف آموزش 
عالی هستیم افزود: معموال این میزان پذیرش ها 
بیش از نیاز کشور اتفاق می افتد که باید اقدامات 
کنترلی این روند به ویژه در دوره های تحصیالت 

تکمیلی به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان روند پذیرش باالی 
دانشــجو در دانشگاه های کشــور گفت: نیازی 
به پذیرش ایــن حجم از دانشــجو به ویژه در 
نیســت. پذیرش  دوره های تحصیالت تکمیلی 
دانشــجو در دانشــگاه های ما در گذشته برای 
رشد بســیار باالی جمعیتی در نظر گرفته شده 

بود که در زمان خود الزم بود؛ ولی 
بعد از کاهش رشد جمعیتی کشور 
دانشجو  پذیرش  می بایســت طرح 
با رشــد جمعیتــی همخوانی پیدا 

می کرد.
وی بــا اشــاره به نیاز بــر اصالح 
اســتخدام در  و  ارتقــاع  قوانیــن 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 
در  دانشجو  پذیرش  داشــت:  ابراز 
کارمندان  برای  تکمیلی  تحصیالت 
و شــاغالن باید در جهت تخصص 
نیاز آن مشاغل صورت گیرد  مورد 
و از پذیرش افراد شــاغل و مسن 
در رشــته هایی که نیاز مشاغل آنان 

نیست جلوگیری به عمل آید.
رمضانی با اشــاره بــه اینکه تولید 
علم هزینه دارد که جوامع پیشرفته 
بخشی از این هزینه ها توسط صنایع 
تامین شــده و بخشــی نیز توسط 
خیران تامین می شــود افزود: در ایران در حوزه 
صنایع این موضوع کمرگ بوده و نیاز اســت به 

این مورد توجه شود.
وی با بیان اینکه در برخی مواقع شاهد پذیرش 
دانشــجویانی در ســطح تحصیالت تکمیلی در 
دانشگاه ها هستیم که درصد صفر و یا منفی در 
کارنامه آزمون ورودی خود دارند بیان داشــت: 
در مقطع ارشد نمره قبولی 12 است و برای مثال 
نمره 10 درصد در آزمون ورودی یعنی دریافت 
نمره2 از 20 که بــرای بنده این نمره قابل قبول 
نیســت که شخصی در آزمون ورودی با نمره 2 
وارد دانشگاه شــود و با نمره برای نمونه 16 یا 

17 فارغ التحصیل شود.

 فرنشین اســتاندارد استان زنجان گفت: 
نظارت بر استاندارد پخت و کیفیت نان بر عهده 

شرکت غله است.
داوود کارگرزاده در گفت وگو با ایســنا،  اظهار 
کرد: نان های بسته بندی شده به دلیل عدم امکان 
پیگیری و درج نشدن ویژگی هایی مانند تاریخ 
تولید، تاریخ انقضا و ســری ساخت، مشمول 

استاندارد اجباری نیست.
این مســوول ادامه داد: واحدهــای تولیدکننده 
نان های تســت، همبرگر، حجیم و نیمه حجیم 

در حطیه نظارت های اســتاندارد قرار داشته و 
در طبقه بندی محصوالت مشمول استانداردهای 

تشویقی قرار می گیرد.
وی افزود: اداره کل اســتاندارد استان، در بحث 
پخت و کیفیت نان هیچ گونه دخالی ندارد و این 
مهم بر عهده شــرکت غله و دستگاه های متولی 
مربوط به آن است ولی کارشناسان این اداره کل 
بر کیفیت آردهای تولیدی کارخانه ها نیز نظارت 
پیاپی و جدی دارند و بــه صورت تصادفی از 
مــواد اولیه و محصوالت پایانی نمونه برداری و 

آزمون انجام می دهند.
کارگــرزاده تصریح کرد: بازدیــد از واحدهای 
تولیدکننــده آرد بــه طور متوســط هر ســه 
ماه یــک بار انجام شــده و از انــواع آردهای 
تولیدی نمونه برداری می شــود. عالوه  بر این، 
کارشناســان اداره کل استاندارد استان زنجان به 
همــراه کارگروه درجه بندی آرد شــرکت غله 
به واحدهــای تولیدی مراجعــه و موارد موثر 
بر کیفیــت را در امر درجه بنــدی آرد دخالت 

می دهند.

فرنشین استاندارد استان زنجان، یادآور شد: هم 
اکنون در اســتان زنجان هفت واحد تولیدکننده 
آرد گنــدم وجــود دارد که همــه آن ها دارای 
پروانه اســتاندارد بوده و محصوالتی منطبق با 

استانداردهای ملی مرتبط تولید می کنند.
وی با تاکید بر سالمت غذایی نان های تهیه شده 
از آرد کامل گندم، خاطرنشان کرد: مردم استان 
می توانند در صورت مشاهده هر گونه آرد گندم 
فاقد عالمت اســتاندارد در سطح مراکز عرضه، 

مراتب را به سامانه تلفنی 1517 اطالع دهند.

فرنشین استاندارد استان زنجان:

شرکت غله عهده دار نظارت بر استاندارد پخت نان است

 مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجــان، از راه اندازی 200 خانه هالل در ســطح 
روســتاهای این استان خبرداد و گفت: این مهم به 
منظور توانمندسازی جامعه و گسترش آموزش های 

امدادی برای مقابله با حوادث راه اندازی می شود.
 بــه گزارش روابط عمومــی جمعیت هالل احمر 
استان زنجان، شــهرام میرزایی افزود: بعد از زلزله 
کرمانشــاه و ســیل فروردین ماه امسال به منظور 
همکاری دهیاران و شهرداران با سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر مقرر شد خانه های هالل در 
همه روستاها و شهرســتان های استان راه اندازی 

شود.
وی اظهارداشت: برای تحقق این مهم در شهرستان 
های خدابنــده، ابهر، خرمــدره و ایجرود، بخش 
مرکزی ماه نشــان و دندی، در شهرستان طارم نیز 
در شهرهای گیلوان و آببر نشست های توجیهی و 

آموزش دهیاران انجام شده است.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
برای راه اندازی خانه های هالل در ســطح استان 
ابتدا آموزش دهیاران، جلسات توجیهی و آموزش 
شوراهای اسالمی در روستاها بایسته می باشد که 

تاکنون همه این موارد انجام شده است.
میرزایی خاطرنشــان کرد: بعد از این مرحله افتتاح 
خانه های هالل در ســاختمان دهیاری روســتاها 
انجام، جذب و عضوگیری از داوطلبان آغاز و این 
عالقمندان نیز از آموزش هــای امدادی مورد نیاز 

بهره مند خواهند شد.
وی تاکید کرد: بر پایه برنامه ریزی های انجام شده تا 
پایان شهریور امسال 200 خانه هالل در روستاهای 

استان زنجان راه اندازی می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با راه انــدازی این خانه ها، روســتاییان به عنوان 
کمک یار جمعیت هالل احمــر در مواقع بحران، 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی از آموزش کمک های 

اولیه بهره مند می شوند.
میرزایــی، ایجــاد فرهنگ داوطلــب محوری در 
جمعیت هالل احمر اســتان زنجان را یکی دیگر 
از اهــداف راه اندازی خانه هالل بیان کرد و افزود: 
آشــنایی با خدمات در مواقع بحرانی، نحوه جمع 
آوری کمــک های نقدی و غیرنقدی در شــرایط 
بحرانی و امدادرســانی را از مهمترین برنامه های 

آموزشی برشمرد.
وی اضافه کرد: این مهم در راســتای تحقق برنامه 
های پنج ســاله جمعیت هالل احمــر و ارتقای 
شــاخص مشــارکت های مردمی و تامین منابع 
داوطلبی با ایجاد خانه های هالل در مناطق شهری 

و روستایی انجام می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
با توجه به آســیب پذیر بودن روســتاها در هنگام 
حوادث و اهمیت آموزش به اقشار مختلف جامعه 
هنگام بروز حادثــه، راه اندازی خانه های هالل با 

اســتفاده از ظرفیت دهیاران و شــورای اســالمی 
روستاها در زمینه فعالیت های بشر دوستانه ضروری 

است.
خانه هالل، مرکزی با ساختار داوطلبی بدون نیروی 
انسانی رسمی، قراردادی یا پیمانی در سطح محالت 
شهرها و روستاهاست که توسط اعضا، داوطلبان، 
خیران، نیکوکاران و واقفان به منظور ارایه خدمات 

در شرایط بحرانی می باشد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:

۲00 خانه هالل در روستاهای استان راه اندازی می شود

 نسبت استاد تمام و دانشیار دانشگاه علوم 
پزشــکی نسبت به کل اعضای هیات علمی این 
استان 19.45 درصد است که با توجه به شاخص 
استاندارد )18 درصد( 1.5 درصد بیشتر بوده که 

وضعیت خوبی را در این بخش نشان می دهد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در اقدامات انجام گرفته در 
چند سال گذشته  رشد در رشته های دستیاری و 
تحصیالت تکمیلی این واحد دانشگاهی بسیار 

چشمگیرتر بوده است.  
دکتــر مهدی قایمی افزود: بــا آغاز فعالیت های 
آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان از سال 
65 در قالب یک مجتمع آموزش عالی پرستاری  

فعالیت خود را آغاز کرد  که در ســال 66 اولین 
دانشــکده )پزشــکی( دانشــگاه به همت خیر 
بزرگوار مرحوم حاج احمد مهدوی ساخته شده، 
و از همان ســال فعالیت های آکادمیک مشخص 

دانشگاه پیگیری شده است.
این مســوول ادامه داد: براین پایه، دانشکده های 
مختلفی و به تدریج  در ســال های بعد شــامل 
دانشکده پرستاری ابهر، بهداشت و پیراپزشکی، 
داروســازی، دندانپزشــکی و پردیس بین الملل 

راه اندازی و افتتاح شده است.
وی اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
دارای 6 مرکــز تحقیقات مرکز تحقیقات غدد و 
متابولیک، تحقیقات نانوفناوری دارویی مصوب 
شده است که مابقی آن نیز در دست اقدام است.

قایمی افزود: هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان  65 رشــته تدریس می شــود که از یک 
رشته کاردانی فوریت های پزشکی گرفته تا  دو 
رشته فوق تخصصی غدد و فوق نوزادان را دربر 

می گیرد.
به گفته این مسوول، متوسط تعداد اعضای هیات 
علمی دانشــگاه  370 نفر و تعداد دانشــجوها 
چهزار هزار و 66 نفر اســت که نسبت استاد به 

دانشجو حدود 1 به 11 است.
قایمی افزود: به این مهم توجه داشت  شاخص  
نسبت استاد به دانشجو به حد استاندارد نزدیک 

بوده اما بر پایه نوع رشته باید تفسیر شود.
وی یادآوری کرد:  در زمان کنونی دانشگاه علوم 
پزشکی زنجان 11 رشته phd  )دکترا(  دارد که 

متناسب با نیاز استان ایجاد و راه اندازی شده اما 
جدب دانشجویان این مقطع نیز باید متناسب با 

بازار کار انجام گیرد.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجــان  ادامه داد: 
رشته های مختلف تحصیالت دانشگاههای علوم 
پزشــکی باید مبتنی بر نیاز بازار کار باشد، چرا 
که بی توجهی به این امر مشــکالتی را به وجود 

می آورد.
به گفته این مسوول، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی محدودیت رشته های تحصیالت 
تکمیلــی با توجه به نیاز بــازار کار مورد توجه 
 قــرار داده تا بحران بیکاران فــارغ التحصیل به 

وجود نیاید.

معاون  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

نسبت استاد و دانشیار در دانشگاه پزشکی زنجان 
از میانگین کشوری باالتر است
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 یک هنرمند زنجانی گفت: صنعت چاقو 
ســازی امروز در دست یک عده سودجو است 
که با واردات چاقوی چینی نان هنرمندان را آجر 

کرده اند.
به گزارش موج رســا، چاقوی زنجان علیرغم 
وجود تنوع و تمایز خاص از نظر مصالح و فن، 
اشتراکاتی دارد که به این صنعت هویت و امتیاز 

بخشیده است.
دیرینگی چاقــوی زنجان حــدوداً به۲ هزار و 
۳۰۰سال پیش برمی گردد و با مراجعه به کتب 
تاریخی و ســیاحت نامه ها نظریات مختلفی در 

این زمینه حاصل می شود.
از ســده ها  پیش شهر زنجان یکی از مراکز مهم 
صنعتی بوده است که در آن کارگاه های مختلف 
اســلحه ســازی دایر بوده و به دالیل سیاسی و 
اجتماعی این کارگاه ها به اضمحالل گراییده و 
سپس صنعت چاقو سازی رونق یافته است؛ به 
طوری که نه فقط شهر زنجان بلکه در اکثر نقاط 

منطقه این صنعت رواج کامل داشته است.
در دهه های اخیر بر حسب اعمال سیاست های 
استعماری که پی آمدن آن انهدام همه ارگان های 
صنعتی و هنری بود، این صنعت را همانند دیگر 

صنایع دستی رو به نابودی رفت.
بــه هر تقدیر این صنعت بــا پایمردی و عالقه 
اســتادکاران، با وجود تحمل مشــقات فراوان، 
توانست به حیات خود ادامه دهد و تا حدودی 

طریق تعالی بپیماید.
استاد علیرضا حیدری یکی از صنعتگران زنجانی 
است که از سال 1۳6۰ فعالیت خود را در عرصه 
چاقو ســازی آغاز کرده است پس از یک دوره 
شش ماهه کارآموزی از سال 1۳6۳ به صورت 

مستقل فعالیت می کند.
وی سال 1۳8۲ نیز به عنوان مربی صنایع دستی 
در رختشــویخانه زنجان کارگاه صنایع دســتی 
داشت و در طول فعالیت خود هنرمندان بسیاری 

را تربیت کرده است.
 علیرضا حیــدری در گفت و گو بــا خبرنگار 
موج رســا، اظهار داشــت: قیمت مــواد اولیه 
در زنجــان متفاوت اســت و فروشــگاه های 
ابزار آالت با قیمــت های متفاوتی مواد اولیه را 

ارایه می کنند.
وی بی مسوولیتی اتحادیه چاقوسازان زنجان را 

موجب عدم نظارت بر فروشــندگان مواد اولیه 
چاقو عنوان کرد و گفت: این امر موجب شــده 
تا هر کــس به دلخواه بر روی مواد اولیه قیمت 

گذاری کند.
ایــن هنرمند زنجانی با اشــاره بــه عدم وجود 
شــعبه ای از اتحادیه در شهرســتان ها به عنوان 
یکی از مشــکالت این صنف،گفت: ناظران نیز 
نظارت هــای الزم را بر بازار مــواد اولیه این 

صنعت ندارند.
حیــدری ادامه داد: به علت گرانــی مواد اولیه، 
نبود آلیاژ خوب و ابزار آالت اورجینال صنعتگر 
مجبور اســت از مــواد اولیه غیر اســتاندارد یا 
کم کیفیت برای کار اســتفاده کند که در نتیجه 

موجب کاهش کیفیت محصول می شود.
وی بــا بیان اینکه در کنــار گرانی 8۰ درصدی 
مواد اولیه قیمــت چاقو تنها ۲۰ درصد افزایش 
یافته اســت که این موضوع بــه ضرر صنعتگر 
است، افزود: بایســته است مسووالن برای رفع 

مشکالت صنعتگران چاره اندیشی کنند.
این صنعتگر زنجانی عدم حمایت مســووالن، 

عدم حمایت میراث فرهنگی و مشخص نبودن 
جا برای تامین مواد اولیه را از دیگر مشــکالت 
این صنف عنوان کرد و افزود: نداشــتن شهرک 
صنعتی مختص صنایع دســتی از جمله چاقو، 
مشــکل بیمه و عدم درجه بندی صنعتگران از 

دیگر مشکالت در این زمینه است.
ایــن صنعتگر زنجانی که بــا وجود فعالیت 4۰ 
ســاله در این صنعت،هنوز از سوی ارگانی بیمه 
نیســت، می گوید: یکی از دوســتانم به دلیل 
رفاقــت دیرینــه ای که با هم داریــم، بیمه مرا 

پرداخت می کند.
وی کــه از عدم حمایت های مســوالن دل پر 
دردی دارد، مــی گوید: حمایــت های الزم از 
انفــرادی فعالیت  صنعتگرانی که بــه صورت 
می کنند، وجود ندارد و روند بیمه نیز به اندازه ای 

طوالنی است که صنعتگر قید آن را می زند.
این هنرمند زنجانی نبــود کارگاه های کوچک 
برای صنایع دســتی را از دیگر مشکالت عنوان 
می کند و می گوید: اگر اتحادیه چاقو ســازان 
دلسوز هنرمندان بود با ساخت کارگاه کوچک و 

با قیمت مناسب، از هنرمندان حمایت می کرد.
حیدری با گالیه از واردات چاقوهای چینی در 
زنجان، بر این باور است که زنجان به عنوان مهد 
صنعت چاقو شوربختانه به دلیل ورود چاقوهای 

چینی با چالش جدی مواجه شده است.
وی عدم آزمون گیــری از افرادی که به تازگی 
وارد این عرصه شده اند را نیز از دیگر مشکالت 
می داند و می گوید: چاقو سازی از نظر برخی ها 
کار ساده ای اســت در حالی که هنرمندان این 
صنعت در زنجــان دیرینگی باالیی دارند اما به 

هنر آنها بها داده نمی شود.
این هنرمند زنجانی با اشاره به عدم قیمت گذاری 
بــر روی چاقوهای هنرمنــدان زنجانی، گفت: 
قیمــت چاقوی هنرمندی که 4۰ ســال فعالیت 
دارد با کسی که به تازگی وارد این عرصه شده 

است، یکی است.
وی گفت: صنعت چاقو سازی امروز در دست 
یک عده سودجو اســت که با واردات چاقوی 
چینی نــان هنرمندان را آجر کرده اند و قدردان 

هنرمندان نیستند.

فرنشین بهزیستی استان زنجان:
بیش از 1000 معلول 

وسایل کمک توانبخشی 
دریافت کردند

 فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: در 
سه ماهه نخست امســال 14۳۲ معلول از وسال 

کمک توانبخشی بهزیستی بهره مند شدند.
محمد محمدی قیداری در گفت وگو با ایسنا، از 
اختصاص بیش از 1۰۰۰ وسایل کمک توانبخشی 
به معلوالن زنجانی خبر داد و اظهار کرد: تهیه و 
تامین وسایل کمک توانبخشی یکی از مهم ترین 
خدمات حوزه توانبخشــی بهزیســتی است و 
خوشبختانه علی رغم شرایط سنگین اقتصادی و 
تحریم های موجود، ســعی بر این است که هیچ 

معلولی از دریافت این وسایل محروم نماند.
ایــن مســئول ادامــه داد: بهزیســتی بــر پایه 
دستورالعمل های جاری و پس از مطالعه و بررسی 
نیاز افراد معلول در گروه های مختلف، همچنین 
در طول فرآیندی در کمیته های تخصصی، اقدام 
به تامیــن و توزیع وســایل و تجهیزات کمکی 

توانبخشی موجود می کند.
وی افزود: در ســه ماهه نخســت امسال انواع 
وسایل کمک توانبخشی از جمله ویلچر معمولی، 
ویلچرحمام، ویلچر برقی، تشــک مواج، تشک 
روی ویلچر، سمعک، باطری سمعک، واکر، انواع 
عصا و توالت فرنگی پرتابل و وسایل بهداشتی، به 
افراد دارای معلولیت دارای شرایط و خانواده های 

آنان تحویل داده شده است.
محمدی قیداری یکی از مهم ترین دالیل معلولیت 
در جامعه را وقوع حوادث رانندگی برشــمرد و 
تصریح کرد: بهزیستی از جمله دستگاه هایی است 
که خدماتی نظیر غربالگری شنوایی نوزادان یک تا 
1۰ روزه، غربالگری تنبلی چشم در سنین ۳ تا 6 
ساله و مشاوره های مربوط به اختالالت ژنتیک را 
در رده های مختلف جهت پیشگیری از معلولیت 

و متناسب با استانداردهای الزم ارائه می دهد.
فرنشــین بهزیســتی یادآور شــد: هم اکنون، 
مشخصات ۲۰ هزار و 476 معلول دارای پرونده 
در سامانه بهزیستی ثبت شــده است که از این 
تعداد، 11 هزار و۳87 نفر مســتمری می گیرند. 
همچنین 57 مرکز غیردولتی )روزانه، شبانه روزی، 
ویزیت در منــزل و مرکز مراقبــت در منزل و 
کلینیک مددکاری( در حوزه توانبخشــی وجود 
دارد و 7444 معلول از خدمات این مراکز بهره مند 

هستند.

خبـر

راهیابی 4 پروژه علمی 
دانش آموزان زنجانی 

به جشنواره جابر بن حیان
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش استان زنجان، از راهیابی 4پروژه علمی 
دانش آموزان دوره ابتدایی به هشتمین جشنواره 

کشوری جابر بن حیان خبر داد.
اصغــر بیات در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
4 پروژه علمــی دانش آمــوزان دوره ابتدایی از 
نواحی یک و ۲ زنجان، خرم دره و ماه نشان طبق 
سهمیه بندی تخصیصی دبیرخانه کشوری برنامه 
جابر بن حیان با شــرکت در هشتمین جشنواره 
کشوری که از ۲5 تا ۲7 امردادماه امسال در استان 
گیالن برگزار می شود، پروژه های خود را معرفی 

و ارایه خواهند داد.
ایــن مســوول، از راهیابــی 4 پــروژه علمی 
دانش آموزان دوره ابتدایی به هشتمین جشنواره 
کشوری جابر بن حیان خبر داد و گفت: طرح های 
راه یافته به مرحله کشوری، جزو منتخبان جشنواره 
استانی اردیبهشت امسال است که با طی فرآیند 
داوری، موفق به حضور در مرحله پایانی شده اند.
وی افزود: نواحی یک و دو زنجان و شهرستان های 
خرم دره و ماه نشان مناطقی هستند که دانش آموزان 
آن ها جهت معرفی و ارایه پروژه های خود در این 

جشنواره شرکت خواهند کرد.
بیات در رابطه جشنواره جابر بن  حیان، تصریح 
کرد: دانش  آموزان در جشنواره جابر بن  حیان یاد 
می گیرند تا در کنار یکدیگر با همدلی و مشارکت، 
تحمل نظرات دیگران دســت به ثبــت ایده و 
پژوهش خود کنند؛ این جشنواره موجب می شود 
تا شــناخت ماهیت ذهن و مهارت پژوهش در 

دانش آموزان از این کانال تقویت و ارتقا یابد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
استان زنجان، یادآور شد: طرح جابر بن  حیان در 
اصل یک رقابت علمی بیــن دانش آموزان دوره 
ابتدایی است و به پروژه های علمی دانش آموزان 
اختصاص دارد. هدف از برگزاری این طرح تربیت 
دانش آموزانی کارآزموده در زمینه های پژوهشی و 
تحقیقاتی است تا دانش آموزان از سنین پایین تر 
مفاهیمی مانند روش تحقیــق را آموزش ببینند 
و بــرای انجام تحقیقــات و پروژه های بزرگ تر 
و پیچیده تر در آینده آماده شــوند. ایجاد روحیه 
پژوهشی و برانگیختن حس تحقیق و کاوش در 
دانش آموزان در کنار پرورش دانش آموزان خالق 

از اهداف طرح جابر است.

خبـر

 آهوی ماده ای که به همراه بچه اش در 
حال چرا در زمین های روســتای لگاهی داخل 
منطقه حفاظت شده سرخ آباد بود از سوی یک 

شکارچی متخلف شکار شد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست 
استان زنجان گفت: محیط بانان پس از شنیدن 
صــدای گلوله بــه محل عزیمت مــی کنند و 
شکارچی به خاطر ترس از دستگیری با استفاده 
از یک دســتگاه موتورسیکلت از محل متواری 
می شــود که پس از تعقیب و گریز، اســلحه 
شکاری از روی موتورسیکلت بر زمین افتاده و 
ماموران یگان حفاظت آن را ضبط می کنند اما 

فرد متخلف موفق به فرار می شود.  
اســماعیل قلی زاده، در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: وی پس از مدتی به محل شــکار، 
بازگشــته و آهوی شکار شــده را به منزلی در 
روستای لگاهی منتقل می کند و ماموران یگان 
حفاظت وقتــی از موضوع مطلع می شــوند 
بالفاصله با معاون دادستانی هماهنگ شده و با 
ورود به منزل الشــه را کشف و ضبط می کنند 

اما فرد خاطی بازهم موفق به فرار می شود.
وی اظهار داشــت: انتقال آهوی شکار شده به 
این منزل مســکونی بدون اطــالع صاحبخانه 
صــورت گرفته بود و چون خــود را در مظان 
اتهام و دستگیری می بیند از وی می خواهد که 
نسبت به معرفی خود به ماموران یگان حفاظت 

محیط زیست اقدام کند.     
قلی زاده خاطرنشان کرد: باالخره پس از چند 
ســاعت این شــکارچی غیرمجاز که با اسلحه 
شکاری متعلق به غیر دست به این کار زده بود 
خود را معرفی کرده و محیط بانان نیز به منظور 

اعمال قانون، وی را دستگیر می کنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
زنجان گفت: شــوربختانه این بچه آهو که به 
حد بلوغ نرسیده است و نمی تواند در طبیعت 
خود را حفظ کند بنابرین فرجام خوبی نخواهد 
داشــت و به ناچار باید از طبیعت خارج و در 

محلی امن نگهداری و تیمار شود.
قلی زاده افزود: این شکارچی پس از دستگیری 
ابراز ندامت و پشــیمانی می کنــد و وقتی از 
شــرایط بچه آهو پس از شکار مادرش، مطلع 
می شــود اشک در چشمانش حلقه می زند اما 
چه فایده که دیگر دیر بود و باید قبل از شکار، 

به عاقبت بچه آهو فکر و اندیشه می کرد.
۲۹ و ۳۰ تیر ماه امســال نیز ۲ راس آهوی نر 
توســط ۲ شکارچی متخلف شــکار شدند که 
در مجموع محکوم بــه پرداخت ۲۰۰ میلوین 
ریال جریمه به حساب محیط زیست شدند و 
سپس به مراجع قضایی تحویل شدند تا از جنبه 
عمومی جرم نیز مورد اعمال قانون قرار گیرند.   

از شــهرت جهانی  آهوان دشت ســهرین 
برخوردار هستند آنها را شکار نکنید

مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان زنجان گفت: با شــکارچیان 
غیرمجاز حیات وحش زنجان بر حسب قانون 
با قاطعیــت و جدیت هرچه تمام برخورد  می 
شــود و محیط بانان در صورت مشاهده افراد 
خاطی بدون هیچ اغماضی نسبت به دستگیری 
اقــدام کرده و به منظور اعمــال قانون تحویل 

مراجع قضایی می دهند.
امجد باقری افزود: دشــت ســهرین زنجان به 
دلیل وجود تنها بازماندگان آهوان شــمالغرب 
ایران از شهرت جهانی برخوردار است که این 
شهره باید حفظ شود و ماموران یگان حفاظت 
این اســتان با پایش و رصد دقیق مناطق تحت 
مدیریت، اجــازه تهدید حیــات وحش را به 

شکارچیان غیرمجاز نمی دهند.
وی به جمعیت آهوان این اســتان اشاره کرد و 
اظهار داشــت: جمعیت آهوان دشــت سهرین 
زنجان در سال ۹7 به علت حفاظت محیط بانان 
و همراهــی و همگامی مردم منطقه، 15 درصد 

نسبت به سال ۹6 افزایش داشت.
باقری افزود: شوربختانه برخی افراد سودجو و 
فرصت طلب در مواقعی دست به شکار آهوان 
می زنند و از مردم این منطقه انتظار می رود بیش 
از ایــن یار و یاور آهوان باشــند و با حفاظت 
از آنها، اجازه ندهند زیبایی های طبیعت دشت 

سهرین کم فروغ شود.  
وی بــا بیان اینکه آهوان بــه عنوان یک نعمت 
خدادادی، زیبایی دشــت سهرین زنجان را دو 
چنــدان کرده اند، ادامه داد: بــا توجه به اینکه 
مردم منطقه ســهرین بیشتر به شغل کشاورزی 
مشغول هســتند بنابراین حفاظت از این گونه 

جانوری شاخص و زیبا،  سخت تر شده است و 
بدون مشارکت اهالی نمی توان از آنها حراست 

کرد.  
بر پایه سرشــماری صــورت گرفته در آذر ماه 
ســال ۹7، تعداد یک هزار و ۲77 راس آهو در 
دشت ســهرین زنجان واقع در منطقه حفاظت 
شده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه 

زنجان مشاهده شد.  
بر پایه سرشماری سال ۹۲ نزدیک یک هزار و 
5۰۰ راس آهو در دشت سهرین و منطقه شکار 
ممنوع فیله خاصه زیست می کردند که در سال 
۹۳ با کاهش 14 درصدی مواجه شــد، در سال 
۹4 بــا کاهش 1۰ درصدی به یک هزار و ۲46 
راس رسید، ســال ۹5 یک هزار و 8۲ راس و 
ســال ۹6 نیز یک هــزار و 1۰5 راس، در این 

مناطق مشاهده و سرشماری شد.  
در این زیستگاه بکر و طبیعی جانوران دیگری 
چون پلنگ، گراز، خرس قهوه ای، سمورسنگی، 
ســنجاب زمینی، رودک، کبــک دری، هوبره، 
عقاب، شــاهین، دال، غاز خاکستری، خوتکا، 
لک لک ســفید، باکالن، افعی البــرزی، افعی 
شــاخدار ایرانی، افعی زنجانی و ماهیانی نظیر 

کپور، سیم، اسبله و غیره، زیست می کنند.  
منطقه فیله خاصه نیز از ســال 86 جزو مناطق 
شکار ممنوع استان زنجان اعالم شد و وسعت 

آن 11۰ هزار و 5۳۲ هکتار می باشد.  
گونه های درختی همانند درختان میوه و صنوبر 
و گونه هــای گیاهی همچون انواع آویشــن، 
درمنه، انواع خانواده گندمیان و گیاهان بالشتکی 
و همچنین آهوی ایرانی، گراز، پرندگانی چون 
کبــک، باقرقره، انواع پرندگان شــکاری، انواع 
پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر زمســتانی و 

انواع خزندگان در این منطقه وجود دارد.

شکار غیرمجاز آهوی دشت سهرین زنجان

 وقتی پای سودجویان در میان است؛

چاقوی چینی نان هنرمندان زنجانی را آجر کرده است

1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 3  طرح USO )فرودگاه زنجان به سمت روستای مشکین و روستاهای مسیر(
2- شماره مناقصه : مناقصه عمومی 13-5-98- م

3- حوزه متقاضی : مدیریت شبکه 
4- قیمت پایه برآوردی ساالنه : 5.169.092.000 ریال

5- شرح عملیات : عملیات اجرایی کابلکشی و مفصلبندی نوری مسیر شماره 3  طرح USO )فرودگاه زنجان به سمت روستای مشکین و روستاهای مسیر(
6- محل تحویل اســناد و مدارک مناقصه : زنجان، مجتمع ادارات - ســاختمان ستادی شــرکت مخابرات، واحد قراردادها )اتاق 104(، آقای هادی- شماره تماس 

02433122137
7- مهلت دریافت اسناد و مدارک مناقصه : تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 98/05/23    

8- هزینه دریافت اسناد و مدارک مناقصه : مبلغ 140.000 ریال طی فیش واریزی به حساب جام شماره 1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با 
شماره شناسه 2104198791291 می باشد.

9- زمان و مکان جلسه توجیهی : با هماهنگی دستگاه متقاضی برگزار خواهد شد.
10- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 210.000.000 ریال و نوع آن ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره 

1682828266 نزد بانک ملت قابل واریز در کلیه شعب با شماره شناسه 2104198793261 و یا چک بانکی رمزدار/چک تضمین شده بانکی می باشد.
11- توضیح اینکه مناقصه بصورت دو مرحله ای برگزار می گردد .

12- محل تحویل پاکت ها : دبیرخانه شرکت مخابرات استان زنجان واقع در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان زنجان
13- مهلت تحویل پاکت ها : تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخه 98/06/04

14- زمان و مکان بازگشایی پاکت ها : روز سه شنبه مورخه 98/06/05 ساعت 8 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات
15-  آگهی فوق در سایتهای ذیل درج گردیده است :

    WWW.TCZ.IR -1 )سایت مخابرات منطقه زنجان(
    WWW.TCITIP.COM -2  )سایت شرکت مخابرات ایران(

درج آگهی مناقصه و اسناد مربوطه در سایتهای فوق الذکر فقط به منظور اطالع رسانی بوده و متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی در مهلت مقرر ضمن 
واریز فیش نقدی جهت دریافت اصل اسناد به اداره تدارکات این شرکت مراجعه و یا فیش واریزی را به شماره  مندرج در این آگهی فاکس نمایند.

شایان ذکر است که تمامی خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکت ها، پاکت ها را به صورت دربسته و ممهورشده به دبیرخانه 
شرکت تحویل نمایند یا به آدرس پستی : زنجان، جاده گاوه زنگ، مجتمع ادارات، کدپستی 4513733581 ارسال نمایند.

رشکت مخاربات اریان- مخاربات منطقه زنجان) اداره پشتیبانی و تدارکات(

نوبت اولآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۱۹۶۵ مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۰۱۰۳ مورخه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی میرزاخانی فرزند 
رحمت اله به شماره شناسنامه ۲۷۸۰۷ صادره از زنجان و سیده هاجر موسوی فرزند سید قدرت اله به شماره شناسنامه ۱۱۶۵ هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۲۰ متر مربع پالک ۱۷۲۲۳ فرعی از ۴۱/۷/۵۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳۵۶ فرعی واقع در بخش ۷ زنجان که به موجب رأی فوق الذکر 
در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت رای شماره ۱۳۶۰ مورخه ۵ اردیبهشت۱۳۸۲ کالسه پرونده ۲۸۹۹ اصالح میگردد که به موجب آن از مالک پالک ۴۱/۷/۱۳۵۶ کسر و نسبت به 
صدور سند مالکیت اقدام می گردد محرز گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. )تاریخ انتشار نوبت اول : ۳۰تیر ماه ۱۳۹۸/تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۸
مجتبی محمدلو - رییس ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان
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اذان ظهر

13:22

غروب آفتاب

20:18

اذان مغرب

20:38

نیمه شب

00:33

اذان صبح فردا

4:48

طلوع صبح فردا

6:25
وضعیت آب و هوای زنجان:

14
32

رازی است در آن چشم سیاهت، بنمایش
شعری نسروده ست نگاهت، بسرایش

خوش میچرد آهوی لبت، غافل ازین لب
-این لب که پلنگانه کمین کرده برایش-

سیبی است زنخدان بهشتیت که ناچار
پرهیز مرا میشکند وسوسه هایش

گستردگی سینه ات آفاق فلق هاست
مرغی است لبم، پر زده اکنون به هوایش

آغوش تو ای دوست! در باغ بهشت است

یک شب بدر آی از خود و بر من بگشایش
هر دیده که بینم به تو میسنجم و زشت است
چشمی که تو را دید، جزین نیست سزایش

دل بیمش ازین نیست که در بند تو افتاد
ترسد که کنی روزی ازین بند رهایش

وصل تو، خود جان و همه جان جوان است
غم نیست اگر جان بستانی به بهایش

بانوی من! اندیشه مکن، عشق نمرده ست
امروز با حسین منزویدر شعر من اینسان که بلند است صدایش منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 در ســال های نه چندان دور بازی های 
بومی و محلی محفلی برای انس و الفت بیشــتر 
کودکان و نوجوانان بود و کار کردهایی مختلفی 
داشت اما امروز با گسترش شهر نشینی این نوع 
بازی هــا تغییر یافته و بیش از گذشــته در میان 

جوامع غریبی می کند.
سالها پیش به هر کوچه ای که قدم می گذاشتیم 
پر از هیاهوی کودکانه، شــادی و هیجان وصف 
ناپذیــر بازیهای بومی محلی بود که در کل فضا 
را به خود اختصاص مــی داد، نوعی همرنگی، 
همبســتگی در یکایک بازیکنان وجود داشت و 
به دور از هیاهوی زندگی امروزی و حتی بدون 

توجه به گذر زمان سپری می شد.
در آن ســال ها خانــواده ها  بــه خاطر همین 
بازی های بومی و محلی چندان دغدغه و نگرانی 
نداشتند، چرا که فرزند دلبندشان  اوقات فراغت 
خود را با  تمام وجود ســپری می کرد و حتی با 
بی قــراری هر چه تمام برای انجام چنین رویداد 
مهمی لحظه شماری می  کردند و با خود شور، 

هیجان وصف ناپذیری را به دنبال داشت.
اما امروزه با گســترش فناوری و رایانه ای شدن 
بازی ها و از همه مهمتر گســترش شــبکه های 
مختلــف اجتماعی موجب شــده، در زمانی نه 
چندان دور که بازی های بومی و محلی جایگاه 
ویژه ای در جای جای ایران زمین داشت، اکنون 

به دست فراموشی سپرده شده است.
»عمــو زنجیر باف«، »قایم باشــک«، »کالغ پر«، 
گل یا پوچ«، »لی لی«، هفت  ســنگ«، »وســطی 
و ده هــا بازی دیگر که هر یک نامی آشــنا برای 
نسل هایی از ایرانیان اســت، بازی های کودکانه 
فراموش شده ای که به تاریخ پیوسته  و امروزه در 
کالن شهرها، شهرهای کوچک و حتی روستاهای 
کشور، جای خالی بازی های خالقانه و مبتکرانه 

کوکان دیده می شود.
یک جامعه شناس در این ارتباط به خبرنگار ایرنا 
گفت: بررسی ها نشان می هد که در کنارویژگی 
هایی مختلف، مهمترین شاخص انسان اجتماعی 
بودن او اســت و این مهم به این معناســت که 
فرد برای تکوین و کامل شــدن شخصیت خود 
و تربیت  اجتماعــی نیازمند زندگی در جمع و 

جامعه است.
محمدرضا یارقلی افزود: این انســان اجتماعی 
باید با دیگران در ارتباط باشــد و این تعامالت 
 و ارتباطاتــی کــه با انســان های دیگــر ایجاد 
می شــود، به رشــد یافتگی او در ابعاد مختلف 

کمک می کند.
وی اظهار داشــت: هر چقدر این فرد بیشتر در 
جامعه و در تعامالت با دیگران باشد، بطور قطع 
موفقیت بیشتری را کســب می کند و به همان 
انــدازه که تعامالت اجتماعی  وی، با افراد دیگر 
ضعیف و یا کمتر باشــد، در نتیجه رشد یافتگی 
کمتری خواهد داشت ودر سال های آینده برای 
ارتباط با جامعه و پذیرش نقش های اجتماعی با 

مشکالت جدی مواجه خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: پس، برای موفقیت 
در این تعامل و برای اینکــه بتواند در آینده در 
دنیایــی از نقش های  متفاوت و متمایز موفقیت 
الزم را کسب کند، قبل از پذیرش آنها باید با این 

نقش ها آشنایی و تمرین داشته باشد.
وی اضافه کرد: بــازی های های که در فرهنگ 
هر جامعه ای وجود دارد، متناســب با آن جامعه 
و آداب و رســوم طراحی، ساخته. پرداخته می 
شود و در واقع  آمادگی های الزم برای پذیرش 
نقش ها در افراد ایجاد می کند که این آمادگی ها 

قدم موثری در موفقیت ها بشمار می ود.
یارقلی افــزود: آن چیزی که در نگاه نخســت 
بایــد به آن توجه کرد این اســت که بازی های 
بومی، محلی و قدیمی ویژه جوامع  متناســب با  
فرهنگ آن جامعه شکل می گیرد، اما بازی های 
جدید و رایانه ای به طور عموم بر پایه یک نگاه 
کلی و جهانی به آن پرداخته شــده و در بیشــتر 
مواقع مشــاهده می شود حتی با فرهنگ جامعه 

همخوانی ندارد.
وی اظهار داشت: این همخوانی نداشتن به جای 
اینکه اثرات مثبتی را برای افراد ایجاد کند، اثرات 
منفی را به دنبال داشته و شاید وسیله خوبی برای 
پر کردن اوقات فراغت کودکان باشــد اما بطور 
حتم ابزار و شــیوه مناسبی برای غنی سازی این 

گروه نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: زمانی به تفاوت هایی 
این بازی ها و به تبع تبعات اثرات  آن نگریسته 
می شود اما باید در نظر داشت این تفاوت ها در 
۲ حوزه ابزار وسایل و یا فناوری که به کار گرفته 

شده و نتیجه اثر آن باید توجه تامل کرد.
وی با اشاره به مهم ترین ویژگی های بازی های 
بومــی محلی اضافه کرد: در ایــن نوع بازی ها 
شادی، نشاط و تحرک وجود داشت و از طرفی 
کــودکان به صورت گروهی بــه انجام بازی می 
پرداختند و در این میان  تحرک جســمی و در 

کنــار آن  خالقیت ها  به برقراری آرامش کمک 
می کرد.

یارقلــی افــزود: همدلــی در بین  کــودکان و 
نوجوانان موجب صمیمت و مهربانی  می شد و 
آنان را بیش از گذشته برای ورود به دنیای بعدی 

آماده تر می کرد.
وی یادآوری کرد: به این مهم توجه داشــت این 
گروه سنی یاد شــده نقش هایی را که در آینده 
پذیرا خواهند شــد که این نقش ها در در قالب 
بازی هایی که انجام می دهند به خوبی مشخص 

و به انان کمک می کند.
این جامعه شــناس ادامــه داد: بنابراین این نوع 
بازی ها  در رشد یافتگی، رشد شخصیت کودکان 
و تکوین شــخصیت مستقل گروههای یاد شده 
کمــک موثری می کند چون بعدهــا می توانند 
کارهایی که در کودکی به عنوان بخشی از زندگی 
خــود بازی های رومزره خود را تمرین  کرده  و 
در واقع در پذیرش نقش های آینده  با مشــکل 

مواجه نشوند.
یارقلــی افزود: مهم ترین ویژگی های بازی های 
رایانــه ای مدرن و جدید که بــا بهره گیری از 
فناوری وسیع رخ داده به طور عموم بازی های 
فــردی بود و در صورت جمعــی نیز  به لحاظ 
موقعیت مکانی هر  کــدام در جایی از دنیا قرار 

گرفته و این بازی ها را انجام می دهند.
وی اضافه کرد: بازی هایی مدرن کنونی  فرصتی 
برای ارتباط چهره به چهره افراد ایجاد نمی کند و 
افراد به تنهایی این نوع بازی ها را انجام می دهند 
و از طرفــی با توجه با  اســتفاده از تکنولوژی 

جذابیت و تنوع دارد.
یارقلــی افزود: این نوع بازی ها به ســکوت و 
تنهایی نیاز دارد و در نتیجه آن ارتباط  با دیگران 

کاهش می یابد و حتی بیماری 
تهدید  را  انــان   افســردگی 
می کنــد و روح خشــونت و 
حتــی نزاع در فــرد را ایجاد 

می کند.
وی یادآوری کرد: حتی گاهی 
اوقات  مشاهده می شود وقتی 
بازی های رایانه ای  از سوی 
کودکان به پایان می رسد برای 
تخلیه انرژی دست به حرکاتی 
می زننــد که  حتــی موجب 
ضرور زیــان بــرای خود و 

اطرافیان می شود.
به گفته این کارشناس  می توان 
گفت این نــوع بازی ها هیچ 
تاثیر مثبت در تربیت کودکان 
اغلــب وضعیت  و  نداشــته 
نگــران کننده ای را در تربیت  

کودکان به وجود می آورد.
بازی محلی در زنجان   ۲۱۰

شناسایی شده است
رییس هیات ورزش روستایی 
و بازی هــای بومی و محلی 

استان زنجان در این ارتباط گفت: تاکنون بیش از 
۲۱۰ ماده در بخش بازی های بومی و محلی این 

استان شناسایی شده است.
داوود ارفعــی  به این مهم اشــاره داشــت که 
بازی های بومی محلی بســیار مفرح و جذاب و 
در کاهش ناهنجاری های اجتماعی بســیار موثر 
هســتند و تالش می شــود بازی های سنتی در 
تمام شهرســتان های این استان به شکل بهتری 

جا بیفتد. 
وی اظهار داشــت: برای حفظ، اشــاعه، رشد و 
توسعه ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی 

این اســتان تالش ها و برنامه ریزی های زیادی 
صورت گرفته و می گیرد. 

وی اظهار کرد: آدقویدی، اوزوک اوزوک، توپ 
آغاجی، چاتــارام، قاچان - قاچــان، گل پوچ، 
هفت ســنگ، یک خان دوخــان، چولنگ آغاج 
و داژبال، طناب کشــی، کاله بران، لی لی، یک 
گل دو گل، پیشــیک ملقی، یولداش ســنی کیم 
آپاردی، گیزلن پاچ )قایم باشک( تاخت با اسب، 
قیقاچ )تیراندازی از روی اسب(، دال پالن، اوخ 
آتما، )تیراندازی با کمان دوشــاخ (، انواع کشتی 
›شال، باجوخه، پهلوانی‹، قیش قیش و خروس 
خروس، اوســتام دیدی، هارای جولو، ازجمله 

بازی های بومی و محلی زنجان است.
این مسوول ادامه داد: هم اکنون با تاکید مسووالن 
کشوری، احیای بازی های بومی و محلی و حفظ 
گویش ها در دستور کار این هیات ورزشی قرار 
گرفته که در این راســتا راه انــدازی خانه های 
ورزشــی در دستور کار قرار گرفته است. ارفعی 
افزود: بر این پایه همه ســاله این هیات ورزشی 
در راســتای ترویج و گسترش بازی های بومی 
محلی جشــنواره های مختلفی را در وســتاها 
برگزار می کند و نفرات نخســت به مسابقه های  

کشوری اعزام می شوند.
به گفته وی، بازی های بومی و محلی در فضای 
باز و مسقف یا تلفیقی از این ۲ امکان پذیر است 
و این هیات تالش دارد با اجرای برنامه هایی به 
ترویج بیشتر این بازی های حتی دیگر کارهای 

ماندگار در روستاها کمک کند
 انزوا و مشکالت ره آور بازی های رایانه ای 

یک محقق، پژوهشــگرو مدس دانشــگاه نیز با 
اشــاره به اینکه بازی های بومی و محلی گذشته 
بیشــتر جنبه ســنتی و هد فمند بود ادامه داد: به 
این معنی که افراد ســالم تر، 
اجتماعــی تر و دوســتی ها 

پایدار تر بود.
احســان فکور افــزود: عقبه 
بــازی های بومــی و محلی 
و به عبارتی ســنتی تاریخی، 
فرهنگی و ریشه در بسیاری 
از مسایل داشــت و به رغم 
آنکه به ظاهر ســاده بود اما 
شده ای  حســاب  بازی های 

بود.
این روانشــناس ادامــه داد: 
شوربختانه  امروزه بازی های 
مدرن کنونی بیشــتر شــکل  
فضای  و  دیجیتالی  رایانه ای، 
مجازی به خود گرفته، که بر 
عکس بازی هــای  بومی و 
محلی گذشته کودک و فرد را 
به انزوا می کشاند  و آسیب 
هایی پزشکی فیزیولوژی اعم 
از ضعف بینایی، پوســت و 
اعصــاب و روان بــر جای 
می گذارد و در روان شخصی 
فرد نیز تاثیر می گذارد. وی اضافه کرد:  این نوع 
بازی ها فرد را  بیش از گذشته منزوی و مطرود 
می کند و بــه نوبه خود تاثیــر منفی مهارتهای 
ارتباطی را به دنبال داشته، چرا که این مولفه مهم 
به هر میزان ضعیف تر باشــد، میزان یادگیری و 

در نتیجه موفقیت نیز به مراتب کاهش می یابد.
فکــور افزود: هر چقدر یاد گیــری و ارتباطات 
بیشــتر باشــد، مثبت بوده و تاثیر شــگرفی در 
سرنوشــت و آینده کودک را بــه دنبال دارد وبه 
این مهم توجه داشت بازی های رایانه ای  کنونی 
بر ارتباطات فردی تاثیر منفی گذاشته و در واقع 

مانع یاد گیری، آموزش های صحیح از محیط و 
ارتباط با دیگران می شود.

این محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه ادامه داد: 
بیشتر بازی های بومی و محلی مانند هفت سنگ 
و زو فعالیت جســمی باالیی داشت و شخص 
درگیری بیشــتری را تجربه می کرد و در واقع 
نوعی ورزش محسوب می شــد اما بازی های 
رایانه ای به هیچ وجه جسم را درگیر نمی کند و 

فرد منفعل و ساکن است.
وی اضافه کرد: شوربختانه این وضعیت به نوبه 
خود به جز مسایل روانشناختی مسایل پزشکی 
از قبیل ابتال  به بیماری های چاقی، دیابت را به 
دنبال دارد که شــوربختانه رو به افزایش بوده و  

چندان جدی گرفته نمی شود.
این روانشــناس ادامــه داد: جذابیــت به ظاهر 
بازی های جدید کاذب بوده، مشغله ذهنی کاذب 
داشته و فرد را بیشتر درگیر می کند؛ این در حالی 
است بازی های سنتی و محلی گذشته فاقد این 
نوع جذابیت های ظاهری بود هر چند زمخت اما 

تحرک  باالیی را به دنبال داشت.
وی اظهار داشــت:   بازی هــای بومی و محلی 
گذشــته موجب افزایش  ارتباطــات اجتماعی، 
دوستی های بیشتر  مهارت و یاد گیری را شامل 
می شود که امروز خبری از آن نیست و بازی های 
کنونی تنهایی، بدون مهارت، دوستی و ارتباطات؛ 
که شوربختانه آسیب زیادی را به خود و اطرافیان 

متحمل می کند.
فکــور افزود: تفاوت دیگر بــازی های بومی و 
محلی  گذشــته این بود که بدون در نظر گرفتن 
جنســیت افراد مختلف در ایــن نوع بازی های  
شــرکت می کردند و حتی خانــواده ها و پدر 
و مادرهــا را درگیر می کــرد و به عبارتی دیگر 

وحدت و تحکیم خانواده را نیز ارتقا می داد.
وی یــادآوری کرد: این در حالی اســت برخی  
بــازی های رایانه ای کنونــی به  خرید و هزینه 
باالیــی نیاز دارد که خانــواده هایی با طبقه باال 
می توانند این مهم را انجام دهند که شــوربختانه 
این مهم موجب بروز پدیده های  منفی در جامعه 

شده است.
کار پژوهشی در ارتباط با مضرات بازی های 

رایانه ای نشده است
یک کارشناس ارتباطات نیز با اشاره به اینکه به 
صراحــت نمی توان گفت کــه همه  بازی های 
رایانــه ای کنونی برای گــروه های هدف مضر 
اســت، ادامه داد: بر این پایه نمــی توان به طور 
قاطعیت گفت که این نوع بازی های در مقایسه با 
بازی های بومی و محلی به طور کامل منفی است.
جعفر محمدی افزود: ابعاد  بازی های رایانه ای 
باید از ســوی کارشناسان و متخصصان امر مور 
بررسی قرار گیرد  و حتی برخی از انها نیز برای 
گروهای سنی کودک مناسب  و آموزنده  است.

وی اضافــه کــرد: به این مهم توجه داشــت که 
بازی های بومی و محلی گذشــته های نه چندان 
دور در فضای مناسب و آزاد و در کنار خانواده های 
انجــام می شــد و پدر و مــادر دغدغه  چندانی 

نداشتند و از شور  و تحرک کافی برخوردار بود.
محمدی افزود: اما زندگی امروزی و گســترش 
آپارتمان نشــینی عالوه بر محدود کردن حرایم، 
انجام چنین بازی های بومی  و محلی سال های 

نه چندان را با محدویت مواجه کرده است.
وی یــادآوری کرد: مذاق و ســلیقه کودکان و 
نوجوانان امروزی در مقایســه با گذشــته دچار 
تغییراتی شــده و از طرفی نــوع طراحی فضای 
شــهری امکان تحرک باال را غیر ممکن کرده و 
بنابراین به فضای مجــازی و بازیهای رایانه ای 

همدم لحظات آنان شده است.

خبر

زنجان، آماده میزبانی 
از جشنواره های ملی روستا 

و اقوام
 جشنواره های استانی و ملی روستا، اقوام 
و عشــایر همراه با نمایشــگاه بزرگداشت هفته 
دولت ۱۳ امرداد تا ۴ شــهریور امسال در زنجان 

برگزار می شود.
۱۳ تا ۱۸ امرداد، جشنواره استانی روستا ، ۱۹ تا ۲۸ 
امرداد، جشنواره ملی اقوام و عشایر و ۲۹ تا امرداد 
تا ۵ شهریور، جشــنواره ملی روستا و نمایشگاه 
بزرگداشت هفته دولت در مجموعه گردشگری 

گاوازنگ زنجان میزبان عالقه مندان می شود. 
 ۲۲ اســتان کشور در جشنواره های ملی روستا، 
اقوام و عشایر که به میزبانی زنجان برگزار می شود، 

مشارکت دارند.
هدف از برپایی این جشنواره ها معرفی روستاهای 
هدف گردشگری معرفی دهیارهای نمونه، حذف 
واســطه ها در فروش محصوالت روســتایی و 
معرفــی و ترویج فرهنگ اســتفاده از خانه های 
بومگردی برای سفرهای ارزان قیمت اعالم شده 

است. 
دبیر جشنواره های استانی و ملی روستا، اقوام و 
عشایر در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در محل 
مجموعه گردشگری گاوازنگ زنجان ۲۱۰ غرفه 
بــرای نمایش توانمندی ها و عرضه محصوالت 

جامعه روستایی برپا می شود. 
حمید عبدی از برپایی نمایشــگاه هفته دولت از 
۲۹ مرداد تا ۴ شــهریور در مجموعه گردشگری 
گاوازنگ خبر داد و گفت: در این نمایشگاه همه 
دستگاه های اجرایی برای ارائه دستاوردهای خود 

حضور خواهند داشت.
وی افزود: در این نمایشــگاه میز خدمت اداره ها 
در مجموعه گردشــگری گاوازنگ مستقر بوده 
و کارکنــان دســتگاههای اجرایی پاســخگوی 

پرسش های شهروندان می شوند.
عبــدی از حضور ۲۲ گروه هنــری برای اجرای 
برنامه های آیینی، موسیقی آشیقی، ورزش های 
بومــی و محلی خبر داد و بیان کرد: شــب های 
فرهنگی در این جشــنواره ها به منظور معرفی 
توانمندی ها و آداب و رسوم شهرستان های استان 

برگزار می شود.

برخورد با آفرود سواری در جنگل

 معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشــور با بیان اینکه تمامی 
عرصه های جنگلی و مرتعی کشور تحت مدیریت 
سازمان جنگل ها است،گفت: سازمان جنگل ها بی 
نظمی در جنگل را نمی پذیرد و با آفرود سواری 

در جنگل برخورد می کند.
به گزارش ایسنا، عباسعلی نوبخت اظهار کرد: هم 
اکنون در شرایط توقف بهره برداری از جنگل های 
شمال هســتیم و از پایان سال ۹۶ بهره برداری از 
جنگل به طور کلی متوقف شده است و جنگل با 
زادآوری، رویش و زایش گونه های گیاهی مواجه 
شده و برای اینکه این تجدید حیات آسیب نبیند 

اجازه ورود خودرو را به جنگل ها  نمی دهیم.
وی در ادامه گفت: مدیران مناطق چهارگانه شمال 
درباره آفرود سواری در جنگل به دلیل آسیب های 
وارده به آن حساسیت ویژه ای دارند و هر کانون و 
سازمانی که اتومبیل رانی در جنگل راه اندازی کند، 

متخلف شناخته می شود.
معاون امور جنگل ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با بیان اینکه در فضای مجازی به 
مناسبت ثبت جهانی جنگل هیرکانی اطالعیه ثبت 
نام آفرود ســواری را منتشر کردند، تصریح کرد: 
ثبت میراث جهانی جنگل های هیرکانی مسوولیت 
ســازمان جنگل ها را ســنگین تر کرده است و 
محدودیت حفاظتی بیشتری را برای جنگل های 

هیرکانی قایل شده ایم.
نوبخــت ادامه داد: ما باید به اســتاندارهای الزم 
جهانی در جنگل های هیرکانی دسترسی پیدا کنیم 
و اگر نتوانیم به هر دلیلی به استانداردهای الزم و 
مد نظر یونســکو نزدیک شویم به طور قطع این 
فرصــت و امتیاز از جنگل های هیرکانی ســلب 

خواهد شد.
بر پایه گزارش ســایت سازمان جنگل ها، معاون 
امور جنگل سازمان جنگل ها با بیان اینکه تاکنون 
مسیر آفرود ســواری به سازمان جنگل ها اعالم 
نشده، اقدام کانون جهانگردی و اتومبیل رانی در 
داخل جنگل هیرکانی را به دلیل  آســیب زدن به 
تجدید حیات جنــگل، کوبیدگی خاک و از بین 
بردن زایش و رویش گونه های گیاهی و جنگلی 
خالف دانست و اظهارکرد: یگان حفاظت منابع 
طبیعی کشــور با هرگونه دخالــت و بی نظمی 
 در جنــگل به شــدت برخــورد و اتومبیل ها را 

متوقف می کند.

 صعود به قله آتشفشانی 
دماوند و بررسی فعالیت های 

دهانه آتشفشان
ســازمان  کارشناســان  از  تعــدادی   
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور به 
مناسبت گرامیداشت شصتمین سالگرد تاسیس 
این ســازمان به بررسی فعالیت های فومرولی 

دهانه آتشفشان دماوند خواهند پرداخت.
به گزارش ایلنا، گروهی از کارشناسان سازمان 
زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور قصد 
دارنــد در روزهــای ۱۴ و ۱۵ امرداد از جبهه 
جنوبی به قله دماوند، صعــود کنند تا ضمن 
این  تاسیس  گرامیداشت شصتمین ســالگرد 
سازمان به بررسی فعالیت های فومرولی دهانه 

آتشفشان دماوند بپردازند.
گروه انتخابی بامداد روز ۱۴ امرداد از سازمان 
زمین شناســی و اکتشــافات معدنی کشور به 
ســمت قرارگاه پلور حرکــت خواهند کرد، 
تا اســامی نفرات در دفتر قرارگاه فدراسیون 
کوهنوردی پلور ثبت شــود و سپس به محل 
پارکینگ مســجد صاحب الزمان )ارتفاع ســه 
هزار متری( و آغاز مسیر کوهپیمایی خواهند 
رفت تا پس از برگزاری مراســمی با حضور 
دکتر علیرضا شــهیدی معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رییس این سازمان به همراه 
جمعــی از مدیران و معاونان این ســازمان و 
همچنین مسئوالن استان های تهران و مازندران  
گروه منتخب کارشناســان راهی صعود به قله 

دماوند شوند.
گفتنی ست، نفرات این گروه پس از یک شب 
اقامت در محل پناهگاه بارگاه سوم، بامداد روز 
ســه شنبه ۱۵ امرداد پناهگاه را به قصد صعود 
قله آتشفشانی دماوند ترک خواهند کرد و در 
صورتیکه شرایط جوی مساعد باشد و مشکل 
خاصی ایجاد نشــود حوالی ساعت ۱۲ پرچم 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 
را بــر فراز قله به اهتــزار در خواهند آورد و 
با بازگشــت گروه در پایان همان روز برنامه 

صعود به اتمام خواهد رسید.
شــایان ذکر اســت، مهندس علی جاللی از 
کارشناســان ارشــد معاونت زمین شناسی و 
مدیریت زمین شناســی منطقه ای این سازمان  
سرپرســتی گــروه اعزامی به قلــه دماوند را 

عهده دار خواهد بود.

تعریف جدیدی از »موزه« 
در ایکوم ارایه شد

 بر پایه تصمیم گیری صدوسی ونهمین 
کمیته اجرایی ایکوم )شورای جهانی موزه ها( 
که در ۳۰ و ۳۱ تیرماه امســال )۲۲-۲۱ ژوئیه 
۲۰۱۹( در پاریس برگزار شد، تعریف جدیدی 

از موزه ارایه شد.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان میراث 
فرهنگی،  قرار اســت ایــن تعریف جدید در 
مجمع عمومی این شورا که در تاریخ ۱۰-۱۶ 
شهریورماه امسال )۷-۱ ســپتامبر ۲۰۱۹( در 
کیوتو- ژاپن برگزار می شود، به رأی گذاشته 

شود.
شورای جهانی موزه ها پس از بررسی و جمع 
بندی تمامی تعاریف پیشنهادی از سراسر دنیا 
برای »باز تعریف« موزه در قرن بیست و یکم، 
ســرانجام در کمیته اجرایی ایکوم به تعریف 
مشــترکی دست یافته که در نشست کیوتو در 
روز ۱۶ شهریورماه )۷ سپتامبر( به رأی گذاشته 

خواهد شد.
این تعریف بر پایه ســایت رســمی ایکوم به 

شرح زیر است:
»موزه ها فضاهایی مردم ســاالرانه، فراگیر و 
چند صدایی برای گفتگویی منتقدانه پیرامون 
گذشــته ها و آینده ها هســتند. موزه ها با به 
رســمیت شــناختن و حل کردن تضادها و 
چالش هــای زمان حال، نگهدارنده اشــیا و 
نمونه های تاریخی ارزشــمند به نفع جامعه، 
حفظ کننده خاطرات متنوع گذشته برای نسل 
های آینده اند و تضمین کننده برابری حقوق و 

دسترسی به میراث برای همگان هستند.
موزه ها به دنبال انتفاع نیستند. آن ها مکان هایی 
مشــارکتی و شفاف اند که با همکاری فعال با 
جوامع مختلف به جمع آوری، حفظ، پژوهش، 
تفسیر، نمایش و بهبود ادراک دریافتی از جهان 
هستی با هدف سهم داشتن در کرامت انسانی، 
عدالت اجتماعی، برابری جهانی و ســعادت 

دنیوی می پردازند.«

خبر

مفید، اما مهجور
بازی های بومی و محلی در بین نسل امروز غریب است

,,
شوربختانه  بازی 
های مدرن کنونی 

بیشتر شکل  رایانه ای، 
دیجیتالی و فضای 

مجازی به خود گرفته، که 
بر عکس بازی های  بومی 
و محلی گذشته کودک و 
فرد را به انزوا می کشاند  
و آسیب هایی پزشکی 
فیزیولوژی اعم از ضعف 
بینایی، پوست و اعصاب 
و روان بر جای می گذارد 
و در روان شخصی فرد 

نیز تاثیر می گذارد
,,
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