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آیین اختتامیه نخستین جشنواره 
قصه گویی »توفیق« در زنجان

یادش بخیر چه روزهایی بود وقتی ســر به زانوی مادربزرگ می گذاشــتم و او دســتی بر سرم می کشید و نوازشم 
می کرد و با لحن مهربانش مرا به اعماق قصه های پر رمز و رازش می برد غرق در قصه ها همراه شخصیت و حوادث 

قصه ها زندگی می کردم و می آموختم عشــق، محبت و دوست داشتن بزرگترین سرمایه انسان است .
آیین اختتامیه نخســتین جشنواره قصه گویی توفیق به همت سازمان فرهنگی شهرداری با معرفی برگزیدگان و 

با حضور بهرام شــاه محمدلو )آقای حکایتی( که مهمان ویژه این ...
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به مناسبت هفته ازدواج؛
 مشاوره رایگان بگیرید 

بهزیســتی  مدیرکل     
اســتان زنجــان از ارائه 
خدمات مشاوره رایگان 
بهزیســتی  هفتــه  در 
خبــر داد و اظهــار کرد: 
هفتــه ای  نام گــذاری 
به نام ازدواج بی شــک 
اهدافی را دنبــال می کنــد و موضوعاتی را برای 
خانواده ها و جوانان پررنگ می کند که تحقق آن ها 
نقش بســزایی را در حل برخی از مشکالت جامعه 

جوان و آماده ازدواج خواهد داشت. 
محمد محمدی قیداری ادامه می دهد: همزمان 
با اول ذی الحجه و هفته ازدواج )12 تا 18 مردادماه( 
خدمات مشــاوره و ازدواج در مراکز و دفاتر مشاوره 
و خدمات روان شناختی حضوری دولتی به صورت 
رایگان ارائه می شــود؛ در واقع حوزه پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی چندین سال است که به طور 
متوالی، برنامــه آموزش زندگی خانواده، همچنین 
طرح هــای پیش از ازدواج و حین ازدواج را در جهت 
کاهــش ازدواج های ناموفق و افزایش ازدواج های 
پایدار و رضایت بخش در برنامه های خود گنجانده 

و اجرایی می کند. 

آغاز به کار جشــنواره ملی 
روستا در زنجان

دبیر جشنواره ملی روستا از آغاز به کار جشنواره 
روســتا در زنجان خبر داد و گفت: این جشــنواره با 
جشنواره استانی روستایی آغازشده و در سه بخش 

برگزار خواهد شد.
ســعید عبدی با بیان اینکه جشــنواره استانی 
روســتا از 13 تا 18 مرداد ماه برگزار می شود، عنوان 
کرد: دور دوم این جشــنواره به صورت جشــنواره 
ملی اقوام و عشــایر برگزار خواهد شــد.وی با بیان 
اینکــه مجموعه گردشــگری گاوازنگ برای این 
جشنواره در نظر گرفته شــده است، گفت: ساعت 
بازدید از این جشــنواره از ســاعت 17 تا 23 خواهد 
بود.دبیر جشــنواره ملی روستا در زنجان با اشاره به 
اینکه دور ســوم جشنواره ملی روستا منتج به هفته 
بزرگداشــت دولت خواهد بود، بیان کرد: به همین 
منظــور برنامه های ویژه ای در نظر گرفته شــده 
است.وی با اشــاره به اینکه برای نخستین بار ایده 
داده شده اســت که در جریان جشنواره روستا میز 
خدمت دستگاه های اجرایی در محل جشنواره برپا 
شــود، بیان کرد: این اقدام در راستای ایفای حقوق 

شهروندی انجام می شود.

درصــدی   32 کاهــش 
حوادث آب شهرهای زنجان

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: تعداد حوادث آب در شــهرهای استان در سه 
ماهه نخست سال جاری 32 درصد نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: طی سه ماهه 
نخســت سال جاری تعداد حوادث و اتفاقات آب در 
شهرهای استان زنجان بیش از 500 مورد کاهش 
داشــته که بیشــترین کاهش حوادث به ترتیب به 
حوزه های انشــعابات آب ، شــبکه توزیع و خطوط 
انتقال مربوط بوده اســت. وی افزود: در این مدت 
بیش از هزار و 600 مورد حوادث انشــعابات ، 349 
مورد حوادث شبکه توزیع و 6 حادثه خطوط انتقال 
ثبت گردیده است.مدیر عامل آبفای استان زنجان 
گفت: بیشــترین تعداد حوادث در سه ماهه نخست 
ســال 98 به ترتیب به شــهرهای زنجان ، ابهر و 
خرمدره مربوط می شود.جزءقاسمی اضافه کرد: از 
شــهرهایی که تحت پوشش خدمات جمع آوری و 
دفع بهداشــتی فاضالب قرار دارند نیز شهر زنجان 
با 103 مورد حادثه بیشترین تعداد حوادث و اتفاقات 
فاضالب را به خود اختصاص داده است.وی با اشاره 
به انجام نظرســنجی های مستمر از مشترکین در 
مرکــز ارتباطات مردمی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفــت: جهت ارتقــای این مرکز ، 
امســال احداث ساختمان جدید و همچنین تجهیز 
مرکز به سیســتم های ارتباطی نوین در دستور کار 

قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: شهر زنجان تا 20 سال آینده بزرگ تر 
نمی شود. 

 مسعود بیات منش گفت: طرح جامع شهر زنجان به زودی ابالغ می شود که در آن 
الحاق محدوده به شهر زنجان تا 20 سال آینده محدود شده است و خرید و فروش ها و 
فیش ســازی های غیرقانونی باید متوقف شود.مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان 

با اشــاره به باال بودن تقاضای مســکن در زنجان، ابراز کرد: تا سه سال آینده 10 هزار 
واحد پروژه در قالب مســکن مشــارکتی در کنار سایر خدمات ایجاد می شود که ظرف 
شــش ماه آینده استارت همه پروژه ها می   خورد. وی، تولید مسکن در قالب اقدام ملی 
را برنامه دوم حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: در این طرح زمین رایگان در اختیار بنیاد 
مســکن قرار می گیرد و بنیاد مسکن پس از ساخت واحدها آن را با قیمت تمام شده به 

واجدان شرایط واگذار می کند که سهمیه استان زنجان در این طرح 2700 واحد است.
این مســئول، تولید مســکن در بافت فرســوده را دیگر برنامه وزارت راه و شهرسازی 
برشمرد و گفت: شهرداری موظف است 50 درصد ساخت برای عوارض ساخت و ساز 
بافت فرســوده در نظر بگیرد. برای هر قطعه 200 متری تا ســقف 40 میلیون تومان 
تسهیالت 9 درصدی و تا سقف 90 میلیون تومان تسهیالت 18 درصدی ارائه می شود. 

شهر زنجان تا 20 سال آینده بزرگ تر نمی شود

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

زنجان

برای هفتمین ســال مداوم آبشــار عاطفه ها را در 
شهر زنجان جاری ساختند.

 به گزارش جام جم زنجان در در روزهایی که به نام 
امام کریمان امام رضا)ع( آراســته شده  و دهه کرامت 
و بخشــش نام گرفته اســت بار دیگر عطر بخشش و 
مهربانی در شــهر جاری شــد. این بار روبانهای قرمز 
زینت جهیزیه نوعروسانی بود که با  کرامت و بخشش 
خیران  مهربان زنجانــی و نیز بدرقه قلبهای مهربان 
دختران جوان )ســازمان بین المللی مردم نهاد خیریه 
آبشار عاطفه ها ( در شهر زنجان گردانده شد تا با دعای 
خیرمردم همراه شده و زینت بخش خانه های عروس 
و دامادهایی باشــد که زندگی مشترک خود را در این 

روزهای خجسته آغاز کردند.
ســازمان بین المللی مــردم نهاد خیریه آبشــار 
عاطفه ها که از ســال 91 و با هــدف کمک به ایتام و 

نیازمندان و نیز تهیه جهیزیه برای نوعروسان کار خود 
را آغاز کرد امســال وارد هفتمین سال کاری خود شد. 
این برنامه ویژه جهاز گردانی برای نوعروسان بود که 
هرسال و در روزهای دهه کرامت و تولد امام رضا )ع( 
انجام می شــود امسال نیز با شور و هیجان و استقبال 
مردمی 150 خانه نوعروس را آراســت که تا به امروز 

1030  جهیزیه برای نوعروسان تدارک دیده است.
ســازمان بین المللی مــردم نهاد خیریه آبشــار 
عاطفه ها همزمان با سراســر کشــور و با 15 شعبه در 
استان و 3 شــعبه اختصاصی در شهر زنجان در سال 
جــاری با تراز مالی 11169619000 ریال توانســته 
اســت تا به امــروز کارنامه موفقی از خــود بر جای 
گذاشته و شــفافیت مالی را همواره سرلوحه کار خود 
قــرار دهد به طوری که خیرانی کــه با این مجموعه 
بزرگ همکاری دارند کامال در جریان کارها بوده و تا 
آخرین ریالی که در این مجموعه هزینه می شود ثبت 

شده ودر معرض دید قرار دارد.
ســازمان بین المللی مــردم نهاد خیریه آبشــار 
عاطفه ها با بیش از سه هزار خیر در سطح استان که به 
صورت دائمــی و یا مقطعی با این مجموعه همکاری 
دارند که با کمک های نقدی تهیه مواد غذایی و لوازم 

زندگی برای خانواده های نیازمند، لوازم التحریر برای 
دانش آموزان و نیز جهیزیه برای نوعروســان همواره 
یاری گر این مجوعه بزرگ نیک اندیشی و نیکوکاری 

بوده اند.

* مردم نیکوکار به محفل مهربانی ما ســری بزنند
مدیران و کارکنان این مجموعه نمی خواهند نامی 
از آنان در میان باشــد یکی ازمدیران  نیک اندیش این 
مجموعه با احســاس شعف و رضایتی که از نیک بینی 
و نیکوکاری دارد می گوید این حس زیبا را نمی شــود 
بــا کلمات بیان کرد بلکه باید مردم نیکوکار به محفل 
مهربانی ما سری بزنند تا خانواده های نیازمند را ببینند 
و از نزدیک با آنها آشنا شوند و بعد از آن است که انسان 
احساس مســئولیت بزرگی خواهد کرد و حس لذتی 
که با هر نیک اندیشــی و نیکوکاری به انســان دست 

می دهــد با هیچ چیز در دنیا برابری نخواهد کرد.
وی در ادامه با تشــکر از شــهرداری زنجان و نیز 
مجموعه صدا و ســیما می گوید امیدوارم همانطور که 
ایــن دو همیشــه در کنار ما بوده و یاریگر  ســازمان 
بین المللــی مردم نهاد خیریه آبشــار عاطفه ها بوده 
اند دیگر ادارات و ســازمانها و نیز مجموعه های غیر 

دولتی و آنهایی که در خود احســاس مسئولیت داشته 
و قدرت نیکوکاری را در خود حس می کنند در این کار 
بزرگ با ما همراه شــوند تا با رفع کمی ها و کاستی ها 
و کمک به اقشار ضعیف جامعه در این اقتصاد ضعیف 
همدیگــر را یاری کرده و به جامعه ایده آل و عاری از 

فقر نزدیک شویم.
وی  می افزایــد: مســاجد محلــه در ایــن زمینه 
می تواننــد کمک مهمی برای ما باشــند آنها عالوه 
بر جمع آوری کمکهای مردمــی می توانند با معرفی 
خانواده هــای نیازمند در این کار خیر همراه شــوند تا 
بتوانیم کار خود را گســترش داده شهر به شهر محله 
به محله مدد جو ها را شناسایی کرده و با کمک دلهای 

مهربان خیران آنها را یاری دهیم.
ما مسلمان هســتیم و طبق احادیث و آموزه های 
دینی نمی توانیم نســبت به اطراف خود بی توجه و بی 
مسئولیت باشیم چرا که طبق آن آموزه ها اگر همسایه 
ما گرسنه  باشــد ما نمی توانیم بدون توجه از کنار آن 
گذشــته و با شکم سیر بخوابیم و با در نظر گرفتن این 
موضوع هر کدام از ما احســاس مســئولیت داشته و 
یاریگر خانواده هایی باشــیم که گاه حتی برای تهیه 

یک وعده غذایی نیز دچار مشکل هستند.

دختران عاطفه و بارش هفتمین آبشار عاطفه ها 
در زنجان

نخستینجشنوارهمطبوعاتوخبرگزاریهای»توفیق«برگزارمیشود

شهردار زنجان:
و  فرهنگی  فعالیت های 
هنری در زنجان توســعه 

می یابد

 شهردار زنجان از برنامه ریزی برای توسعه 
فعالیت های فرهنگی در شــهر زنجان خبر داد 
و گفت: برگزاری هفته فرهنگی زنجان، نقش 
مهمی در شناساندن و تبیین فرهنگ غنی مردم 

استان زنجان دارد.
مســیح اهلل معصومی با بیان اینکه برگزاری 
هفتــه فرهنگی زنجــان، نقــش مهمی در 
شناســاندن و تبیین فرهنگ غنی مردم استان 
زنجان دارد، افزود: شهرداری زنجان در راستای 
گســترش فرهنگی و هنری در شــهر زنجان 
برنامه های ویژه ای تاکنون برگزار کرده است و 
این برنامه ها تداوم خواهد داشت.وی فرهنگ 
و توســعه فرهنگی را از نیازهای توســعه یک 
جامعه عنوان کرد و افزود: یکی از وظایف کاری 
تعیین شده برای مدیریت شهری، بحث توجه 
به مسائل فرهنگی و ورزشی است و شهرداری 
عالوه بر فعالیت در حوزه های عمرانی، سیما و 
منظر شــهری در حوزه فرهنگی نیز فعال بوده 
است. شهردار زنجان بر لزوم ایجاد و گسترش 
فضای نشاط و شادی در جامعه به عنوان اصل 
مهم در اجــرای برنامه های فرهنگی و هنری 

تأکید کرد.

مستندسازی  ضرورت 
پروژه های منابع طبیعی و 

آبخیزداری
جلسه مستندسازی پروژه های آبخیزداری 
منابــع طبیعی  بــا حضور جمعــی از ناظران 

پروژه های منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان زنجان،این جلسه 
در راســتای تاکید بر مســتند ســازی اصولی 
طرح های صندوق توســعه ملی برگزار شــد. 
مهدی نوربخش مســئول روابط عمومی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدرس 
این جلسه آموزشــی به اهمیت مستندسازی 
تصویــری از پروژه هــای درحــال احــداث 
آبخیزداری اشــاره کرد و گفت: مستند سازی و 
آرشیو منابع در تســهیل امور به ناظران و افراد 
هرمجموعه کمک شایانی می کند.وی افزود: 
هر یک از ناظرین می توانند با ثبت و ضبط روند 
پیشــرفت پروژه ها تجربیات خود را به سایرین 
نیز انتقال دهند.نوربخــش در ادامه به مزایای 
مستندسازی اشاره کرد و گفت: انتقال تجربیات 
موفــق از نیروهای باتجربه و پیشکســوت به 
نیروهای جدید، امکان بایگانی قوی، تســهیل 
در دسترسی به منابع مستند و آرشیوی و تسهیل 
در مدیریت پروژه ها از جمله این مزایا به شــمار 
می رونــد.وی افزود: تصویربــرداری وعکس 
بــرداری از مراحل مختلف اجــرای پروژه ها 
ازانواع مستندسازی تصویری به حساب می آید.

نوربخش به ضرورت الکترونیکی کردن منابع 
نیزاشــاره کرد و گفت: کاهش مصرف کاغذ در 
بایگانی، برخورداری از نظام بایگانی مشخص 
و سیســتماتیک، برطرف شدن مشکل مکان 
برای بایگانی و آرشــیو و همچنین دسترســی 
آســان به منابع از جمله مزایــای الکترونیکی 

شدن می باشد.

فاصله بسیاری با برنامه  
افق چشم انداز 20 ساله 
در حوزه گردشگری داریم

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان زنجان گفت: از برنامه های 
افق چشم انداز 20 ســاله در حوزه گردشگری 

فاصله بسیاری داریم.
یحیی رحمتی گفت: تبدیل سازمان میراث 
فرهنگــی به وزارتخانــه در صورتی که برنامه 
محور نباشــد تاثیری در روند برنامه های این 
سازمان نخواهد داشــت.وی با بیان اینکه هر 
ســازمان و وزارتخانه ای باید ابتدا برنامه محور 
بوده و افقی برای خود ترسیم کند، بیان داشت: 
هر ســازمانی باید نظارت پذیر باشد.رحمتی با 
اشــاره به اینکه دغدغه من تبدیل وضعیت این 
مجموعه به برنامه پذیر بودن است، بیان داشت: 
موضوع وزارتخانه ای بودن این ســازمان نباید 
تنها درگیر ساختار اسمی باشد.وی برضرورت 
قابل اندازه گیری بودن میزان تحقق برنامه ها 
در افق و چشم انداز آینده تاکید کرد و گفت: باید 
دید چه میزان از برنامه هایی که ارائه می شــود، 

تحقق یافته است.

خبر

رییس ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری از برگــزاری 
اولین جشــنواره “توفیــق” مطبوعات، 
خبرگزاریها و پایگاه های خبری اســتان 

زنجان خبر داد .
مریم شعبانی گفت: هدف از برگزاری 
این جشــنواره، کمک به کیفی ســازی 
رسانه ها، ایجاد خالقیت در بین اصحاب 
خبــر، توســعه ظرفیت هــای موجود در 

رســانه هاو بهره گیــری از قابلیت های 
رسانه ای در جهت پیشــبرد هرچه بهتر 
عملکرد سازمان است.وی یاداشت، خبر 
و گزارش را از محورهای جشنواره دانست 
و افزود: آثاری در جشــنواره شرکت داده 
می شــوند که از ابتدای تیرماه 97 تا پایان 
تیــر98 محتوای فعالیت های ســازمان، 
فرهنگــی، اجتماعــی شــهرداری را در 
یکی از نشریات اســتانی، خبرگزاری ها، 

پایگاه های خبری اســتان و نشــریات 
سراســری )ویژه اســتانی( منتشر کرده 
باشــند .وی اظهــار کــرد: متقاضیان 
شــرکت در جشــنواره مجاز به شرکت 
در دو بخش از جشــنواره می باشــند و در 
هــر بخش می توانند حد اکثــر دو اثر، را 
تا تاریخ 16 مرداد به دبیر خانه جشــنواره، 
مجموعه فرهنگی، تاریخی شــهرداری 
)کارخانه کبریت ســابق( واقع در خیابان 

صفا ارسال کنند.پس از بررسی و داوری 
آثار نتایــج متعاقبا اعالم و از برگزیدگان 
به نحو شایسته تجلیل خواهد شد.رییس 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری با دعوت از اصحاب رســانه 
برای حضور در این جشنواره خاطر نشان 
کرد: مشــارکت هرچه بیشــتر اصحاب 
رســانه در این جشــنواره باعث توسعه و 
بالندگی جامعه خبری و توسعه محسوس 

اخبار و  فعالیتهای فرهنگی شــهر خواهد 
شد.

آیین اختتامیه نخستین جشنواره قصه گویی »توفیق« در زنجان

یادش بخیر چه روزهایی بود وقتی سر به زانوی مادربزرگ 
می گذاشــتم و او دستی بر سرم می کشید و نوازشم می کرد و 
بــا لحن مهربانش مرا به اعماق قصه هــای پر رمز و رازش 
می برد غرق در قصه ها همراه شــخصیت و حوادث قصه ها 
زندگی می کردم و می آموختم عشق، محبت و دوست داشتن 

بزرگترین سرمایه انسان است .
آیین اختتامیه نخســتین جشنواره قصه گویی توفیق به 
همت سازمان فرهنگی شــهرداری با معرفی برگزیدگان و 
با حضور بهرام شاه محمدلو )آقای حکایتی( که مهمان ویژه 
این مراسم بود به کار خود پایان داد.  به گزارش کیمیای وطن 
از زنجان؛در دنیای ماشینی و صنعتی امروز چقدر جای خالی 
قصه ها احســاس می شود و چقدر زیباست که بار دیگر مادر 
بزرگ ها و پدربزرگهای مهربان گرد نوه ها و نتیجه ها گرد هم 
آمــده  و بار دیگر حس زیبای زندگی را برای همدیگر زمزمه 
کنند.این موضوع  بهانه ای بود سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری زنجان در راستای برنامه های فرهنگی و 
اجتماعی شهر دوباره آستین باال زده و این بار مادربزرگ ها و 
پدر بزرگ ها را در در کنار کودکان و نوجوانان بنشاند تا با قصه 
گویی و شنیدن قصه ها و داستانها یاد و خاطرات قدیم را زنده 

کرده و درس زندگی بیاموزند.
 اولین جشــنواره قصه گویی »توفیق« که در راســتای  
زنده کردن ســنت زیبای قصه گویی برگزار شد سعی داشت 

مهربانی و در کنار هم بودن را بیش از پیش در میان خانواده ها 
توســعه و ترویج دهد از این رو در غروب یکی از شبهای دراز 
تابستانی محفل زیبایی در باغ زیبای کارخانه کبریت زنجان 
فراهــم آورد تا خانواده هــای زنجانی در کنار هم گرد آمده و 
شبی را مهمان شهرزاد قصه گو بوده و به  شهر خیال قصه ها 

سفر کردند.
* جشــنواره »توفیق« یکــی از مهم ترین 

اتفاقات سازمان فرهنگی شهرداری بود
رئیس ســازمان فرهنگی شــهرداری در آیین اختتامیه 
جشــنواره قصه گویی توفیق گفت: برگزاری این جشنواره 
یکی از مهمترین اتفاقهای سازمان فرهنگی شهرداری بود. 
مریم شعبانی با عنوان این مطلب که اگر امروز ما فیلم، نقاشی 
و تئاترخوب و فاخری را شاهد هستیم؛ بی شک داستان خوب 
و قوی در ابتدا نوشــته شده، داستانهای متفاوتی که زندگی 
همه ما را شــکل می دهد. شــعبانی، داستان نویسی و قصه  
گویی را ریشــه در فرهنگ فولکلوریک هر جامعه دانســت 
و افزود: ســازمان فرهنگی شــهرداری زنجان در راستای 
اقدامات فرهنگــی خود، گام نوینــی در جهت احیای هنر 
داســتان نویســی و قصه گویی آغاز کرده است، امیدواریم 
در ســالهای آتی به اعتالی این هنر کمک شایانی کند.وی 
در ادامــه عنوان کرد: قصــه گویی چهره به چهره با توجه به 
گسترش رسانه ها ی جمعی کمرنگ ترشده، برگزاری چنین 
جشــنواره هایی می تواند در بالندگی قصه گویی و ترســیم 

افق های تازه برای آن امید تازه ایجاد کند.رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری انتقال پندها و اندرزها 
از طریــق قصه به کودکان را موثر دانســت و گفت: رقابت 
بین شــرکت کنندگان در سطح عالی برگزار شد به نوعی که 

انتخاب برترین ها برای داوران بسیار مشکل بود.
* زبان قصه؛ زبان کارگشــای مشکالت در 

جامعه 
امامعلی دادخواه در آیین اختتامیه نخســتین جشــنواره 
قصه گویــی توفیق در زنجان، زبــان هنر را زبان تاثیرگذار و 
تامل برانگیزی توصیف و اظهار کرد: در طراحی شــهری از 
المان،نقاشی و موسیقی استفاده می کنیم و در حل مسائل و 
مشکالت محیطی نیز، بهره گرفتن از توانمندی قصه گویان 
و زبان هنر، نیازی است غیر قابل انکار که باید فرهنگ سازی 
شود. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر زنجان 
گفت: هدف از برگزاری جشنواره های مختلف افزایش دقت 
و توجه هنرمندان به مسائل و مشکالت پیرامون خود است 
تا ســعی کنند با زبان هنری که قصه نیز یکی از آن هاست در 
جهت حل مشــکالت پیرامون خود گام بردارند.وی کالم و 
ادبیات جدید را تاثیر گذار دانست وافزود: این تاثیر بخصوص 
در دنیای مجازی که ما را احاطه کرده ملموس تر است، قصه 
گویی و قصه نویســی بخصوص قصه کوتاه که جایگاه ویژه 
ای در بین مخاطبان خود دارد باید بیشتر مورد توجه واقع شود 
و از ظرفیت و توانمندی جوانان در این حوزه استفاده شود.وی 

گفت:در طراحی شهری از المان،نقاشی و موسیقی استفاده 
می کنیم و در حل مســائل و مشــکالت محیطی نیز، بهره 
گرفتن از توانمندی قصه گویان و زبان هنر، نیازی است غیر 

قابل انکار که باید فرهنگ سازی شود.
* جشنواره قصه گویی »توفیق« کیفیت باالیی 

داشت
در ادامه این مراسم محسن شاه محمدلو )آقای حکایتی( 
سطح نخستین جشنواره قصه گویی توفیق را خوب ارزیابی 
کرد و افزود: اختتامیه جشــنواره قصــه گویی با کیفیت باال 
برگزار شد، توجه به توسعه کمی و کیفی قصه گویی به عنوان 
ابزار تربیتی و فرهنگی می تواند نقش باالیی در توسعه همه 
جانبه شهر و شهروندان داشته باشد.شاه محمدلو استفاده از 
افراد صاحب نظر و با تجربه را در برگزاری کارگاه های قصه 
گویی الزم دانست و گفت: به لحاظ آموزشی نیز قصه گویی، 
ماهیــت و ظرفیتی دارد که مفاهیــم در قالب آن به صورتی 
تأثیرگذار و ســازنده به کار می رود ایــن نیاز در جامعه امروز 
احساس می شــود چرا که زمان کوتاه این فرصت را از افراد 
می گیرد تا آموخته ها و تجربیات خود را در قالب قصه به نسل 
بعد انتقال دهند.درپایان این مراســم، یاسمن رحیمی نیکو، 
زهرا عبدلی، زینب عبدی، هیماوالی، امیرحســام موسوی و 
حنانه قنبری به عنوان برگزیده گان جشــنواره قصه گویی 
توفیق شناخته شدند و امیرمحمد سهرابی به عنوان شایسته 

تقدیر معرفی شد.
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رئیــس پلیــس فتا اســتان زنجان گفــت: یکی از جرایــم مالی رایــج در فضای 
مجازی،کالهبــرداری از طریــق تماس های تلفنــی با ترفند برنده شــدن در قرعه 

کشی هاست که این روزها افزایش یافته است. 
سرهنگ محمدعلی آدینه لو افزود: برخی افراد سودجو و کالهبردار با برقراری تماس 
تلفنی با شهروندان با مطرح کردن موضوع برنده شدن در قرعه کشی های مختلف از آنان 

درخواست می کنند جهت 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 فریب 
و اغفال و با گرفتن اطالعات کارت بانکی، حســاب آنان را خالی می کنند اظهار داشت: 
برخی کالهبرداران برای جلب اعتماد طعمه های خود در وهله نخست مقداری پول به 
حساب آنان واریز می کنند و بعد از جلب اعتماد با گرفتن اطالعات حساب بانکی مبادرت 

به برداشــت می کنند.وی افزود: پلیس فتا به صورت 24 ساعته آماده خدمات رسانی به 
عموم شــهروندان و پاسخگویی به سواالت و مشکالت آنها در خصوص موضوعات و 
جرائم فضای مجازی اســت و از هموطنان درخواســت می شــود در صورت مواجهه با 
موارد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن مرکز فوریت های پلیسی 110 یا سایر راه های 

ارتباطی به پلیس فتا گزارش کنند و هشدارهای پلیس را جدی بگیرند.

رئیس پلیس فتا استان زنجان: کالهبرداری تلفنی افزایش یافته است 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

زنجان

بسته های تشویقی  ارائه  
بــرای مشــترکان برق در 

زنجان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
با اشــاره به اینکه در زنجان رشــد بار نزدیک 
به باالی5درصد را نســبت به سال97شــاهد 
هســتیم، گفت: بسته های تشــویقی، بار برق 

مصرفی را درحد مجاز نگه داشته است.
علیرضا علیــزاده بابیان اینکــه با توجه به 
شــروع فصل تابســتان و افزایش رو به رشــد 
مصــرف برق در کل کشــور و به تبــع آن در 
اســتان زنجان به ویژه در بخش سیســتم های 
سرمایشــی، با افزایش بی رویــه مصرف برق 
در ماه های گرم ســال در استان مواجه هستیم، 
افزود: آمار حاکی از رشد مصرف برق در استان 
زنجان طی سه ماه تابستان است، به طوری که 
زیرســاخت های موجود در صنعــت برق اعم 
از تولیــد، انتقال و توزیع، شــاید تکاپوی این 
میزان افزایــش مصرف در نیمه تابســتان را 
نداشته باشــد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان با اشــاره به اینکه در سایر 
فصول سال به جرأت می توان گفت که نیمی از 
ظرفیت مصرف خالی و بدون استفاده می ماند، 
ادامــه داد: به همین خاطــر ضرورت مدیریت 
مصرف در فصل تابستان بیش ازپیش احساس 
می شــود، نه اینکه به جای مدیریت مصرف به 
دنبــال افزایش ظرفیت ها و تولید برق باشــیم 
و یا اینکه اقدام به احــداث نیروگاه های جدید 
کنیــم، چرا که این اقدامــات در هیچ جای دنیا 

پسندیده نیست.

خبر

 ادر شوهر عزیزم بابت راهنمایی ات، سپاسگزارم«
»عروس عزیزم به اســتقالل زندگــی ات احترام 

می گذارم «
» مادرشــوهری که هوای عروسش رو داره، انگار 

هوای پسرش رو داره«
ایــن جمالت زیبایی اســت که بــر روی بنرهای 
شــهری  نقش بســته اســت  هرروز چشــم و روح 
شهروندان زنجانی را در گذر از معابر نوازش می کنند.

این روزها در ســطح شــهر زنجان شاهد بنرهایی 
هســتیم که مادر مهربانی را در بیــن دو زوج جوان به 
تصویر کشــیده و با درج مطالب آموزشــی سعی دارد 
تا ارتباط درســتی را در بین عروس و مادر شــوهر در 
خانــواده ترویج کند موضوع مهمی که تا به امروز مورد 
غفلت واقع شده است. هرچند کلمه مادرشوهریا همان  
»قاینانــا« ممکن اســت برای برخی از عروســها به 
خصوص قدیمی تر ها با کمی نامهربانی و حس غریبه 
گی  همراه بوده و نسبت به آن حس خوبی نداشته باشند 
اما در مقابل عروســهایی هستند که موفق شده اند تا با 
ارتباط درســت و احترام متقابل مهربانی را در بین خود 

و خانواده همسربه درستی نهادینه کنند. 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
زنجــان در ادامه کارهــای خالقانه فکری و فرهنگی 
خــود با نصب  بنر ها ی آموزشــی با عنوان »عروس و 
مادرشوهر« در سطح شهر سعی دارد تا با بهبود ارتباط 
نیکو بین دو گروه از زنان جامعه که به عنوان دو نســل 
متفــاوت  نقش مهمی را درپایداری خانواده ها و تربیت 
درست نسل جدید ایفا می کنند گامهای اساسی بردارد .

حرکت زیبایی  که برای اولین بار تصویری مهربان 

از  چهره مادر شــوهر  در کنار عروس و داماد جوان به 
نمایش در آورده اســت  به طوری که حسابی سر و صدا 
کرده و جنجال آن به کانالهای پر طرفدار تلگرامی هم 

رسیده است.
مادر واژه مقدسی است که همه ما در زمان مشکالت  
و گرفتاری های زندگی به او پناه می بریم سر بربالینش 
گذاشته و با استفاده از راهنمایی ها و حرفهای حکیمانه 
اش راه خوشــبختی را بــرای خود همــوار می کنیم و 
حال فرقی نمی کند این مادر خودمان باشــد و یا مادر 

همسرمان چرا که نام مقدس مادر را بر خود دارد.
با توجه به این موضــوع بخش فرهنگی اجتماعی  
و ورزشی شــهرداری زنجان برای اولین بار در کشور 
با تلنگری نســبت به این موضوع مهم داشــته است 
موضوعی  که می تواند بســیاری از مشکالت را در بین 
خانواده ها و با پادرمیانی بزرگتر ها  از جمله مادر شــوهر 
که نقش بســیار اساســی در خانواده دارد ؛ حل و فصل 
کند.هر چند بنا به گفته مریم شــعبانی ؛رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان؛ » 
برنامه ریزی برای این بســته ها و نصب آنها به گونه ای 
نیست که بدون فکر انجام شــود، بلکه با هم اندیشی 
مشــاوران متخصص صورت می گیــرد. « اما با توجه 
به ســنگ اندازی ها یی که در این بین انجام می شود  
باید گفت همــواره حرکتهای جدیــد و نوین ممکن 
اســت خوشــایند برخی نبوده و این تحوالت موافقان 
و مخالفانی داشــته باشد.به طوری که  بنا به نظر برخی 
از مســئوالن فرهنگی شــورای شــهر زنجان که در 
مصاحبه های خبری آورده شده است  »نصب این همه 
بنــر درباره یک موضوع پیش پا افتاده و کوچک، تقلیل 
مسائل فرهنگی است. «البته جای سوال اینجاست که 
مسائل فرهنگی چه موضوعات مهمی را در بر می گیرد 
که حال ایجاد یک خانواده آرام و تربیت نســل درست  
در ســایه ارتباط درست انسانها می تواند باعث تقلیل و 

یا تحقیر آن شود.
آمارها حاکي از آن اســت کــه در دهه اخیر درصد 
طالق به شــدت باال رفته، به طوري که در شهرهاي 
بزرگ از هر ســه ازدواج، یکي به طالق منجر مي شود. 

این وضعیت بســیار نگران کننده ای اســت و هر چند 
همواره کارشناســان در این چند سال اخیر با ارایه آمار 
نســبت به آن هشدار داده اند اما باید گفت تا منشاء درد 
پیدا نشــود نمی شــود دارویی برای آن تجویز کرد. بر 
اساس این آمار نداشتن شناخت، نداشتن امید به تغییر، 
نبود تفاهم، تکراری شــدن و دخالــت خانواده از مهم 
ترین علل اصلی طالق در جامعه کنونی است که مورد 
آخر یعنی دخالت خانواده می تواند بســیار مخرب تر از 

دیگر دالیل باشد.
دخالت خانواده موضوع مهمی اســت  که باید به آن 
توجــه کرد و در این بین نقــش زنان به عنوان مادرزن 
و مادر شــوهر در زندگی فرزندانشــان بســیار مهم و 
اساسی اســت چه بسا که یک حرکت و حرف عاقالنه 
آنها زندگی فرزندشــان را نجات داده و مانع از طالقی 
شــود که امروز همه گیر شده است و یا دخالت های بی 
جــا و صحبتهایی که می تواند علیرغم عشــق  زن و 
شوهرنســبت به هم در بین آنان بــذر کینه و اختالف 
پاشیده  و جدایی  آنها  در نهایت منجر به طالق شود .

در نهایــت باید گفت مــادران این ســرزمین  در 
نقشــهای متفاوت مادر ،مادر شوهر و مادرزن مقدس 
بوده و عنوان مادر را بر خود دارند فرشته ای که زمانی با 
عناوین بزرگ ایل و تبار و گاه به عنوان ملکه  هدایت و 
راهنمایی گروه بزرگی از جامعه را بر عهده داشته است 
و حــال نیز چیزی از آن خصوصیات زیبای اخالقی در 
وجوشان کاســته نشده است و می تواند به عنوان مادر 
و راهنما نقش خود را در خانواده ها به درســتی ایفا کند 
تا در ســایه آنها  آرامش بر جامعه حاکم شــده  و نسل 

درستی تربیت شوند.
صحرا رضایی

یادداشت

زنجان باید در سطح بین المللی مطرح شود؛مادرشوهرعزیزمبابتراهنماییات،سپاسگزارم

سهروردی فخر فرهنگ ایرانی اسالمی است

مســیح اله معصومی در جشن بزرگ » روز ملی 
زنجان« که در جهت بزرگداشــت ســالروز شیخ 
شهاب الدین ســهروردی با اجرای هنرمندان ملی 
و بومــی و با حضور مســوولین و چهره های علمی 
شــهر در ســینما روباز گاوازنگ برگزار شد عنوان 
کرد: بسیار خوشــحالم به عنوان یک فارسی زبان 
طی دو سال در جمع دوســتان آذری زبان، توفیق 
خدمتگذاری داشــته ام، چرا که این شــهر با وجود 
بزرگانی چون شــیخ شــهاب الدین سهروردی و 
علمای نامی دیگر، که مایه ی فخر فرهنگ ایرانی 
اسالمی است؛ نشان از قدمت دیرینه این شهر دارد 
و اینکه توانســته ایم در طول مدتی که در این شهر 
هستیم در حوزه های عمرانی، ترافیکی، شهرسازی 
به خصوص فرهنگی قدم هایی را برداریم بســیار 

خرسندیم. 
معصومی مردم زنجان را معروف به مردمان شاد 
در کشور دانست وگفت: گردهمایی عظیم مردم در 
چنین شــبی تایید کننده این واقعیت است چرا که 
در کنار این ویژگی، اجتماع پرشــکوه مردم زنجان 
در واقعه محرم و عاشــورا را شــاهدیم و میزبانی و 
مهمان نوازی خصوصیت بارز مردمان این شــهر 
است که در سفرنامه های جهانگردی به تفصیل از 

آن سخن رفته است.

بلند آوازگی شــهر را مدیون ثبوتی ها 
هستیم

در ادامه فرماندار زنجــان » هفته فرهنگی« و   
»روز ملــی زنجان« را فرصتی مغتنم برای معرفی 
مشــاهیر، فرهیختگان و بزرگانی که باعث افتخار 
کشور هستند دانســت و عنوان کرد: اگر امروز نام 
زنجــان بلند آوازه اســت به جهت وجــود و اعتبار 
بزرگان و فرهیختگان این شــهر است که در زمان 
حاضر وجود پرفســور ثبوتی در راس همه آنها قرار 

دارد.

زنجان باید در سطح بین المللی مطرح 
شود

مریم شــعبانی، رییــس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان، با بیان اینکه 
مطرح کردن زنجان نه تنها در ایران، بلکه در سطح 
بین المللی باید دنبال شود گفت: سازمان فرهنگی 
شــهرداری با تالش و جدیت سعی دارد به این مهم 
دســت یابد.وی زنجان را شــهری صاحب تاریخ 
دیرینه ، آداب و رســوم غنی دانست و افزود: جهت 
اثبات این موضوع نباید لحظه ای غفلت کرد و زمان 
را از دســت داد زیرا ســهل انگاری، تاریخ و هویت 

ریشه دار گذشتگان را به فراموشی می سپارد.  
در پایان از شــهردار و رییس شــورای اسالمی 
شــهر زنجان، جهت اتمام به موقع پل امام حســن 
مجتبــی )ع( با اهدا تندیس وفــای به عهد تجلیل 

به عمل آمد

نهالستان کوشکن منابع طبیعی زنجان با تولید 24 
گونه مختلف نهال و بر اساس استاندارد های تعریف 
شده به عنوان یکی از نهالستان های ویژه  در کشور 
محســوب می شود که این نهالستان به زودی به یکی 
از قطــب های تولید کننده نهال و به ویژه نهال ارس 

در کشور  تبدیل خواهد شد.

رئیــس مرکز جنگل های خارج از شــمال ســازمان 
جنــگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشــور که در بازدید 
یــک روزه از این نهالســتان در زنجــان حضور یافته 
بــود ضمــن بازدید  از رونــد تولید انــواع نهال های 
تولیدی در این نهالســتان گفت: به زودی نهالســتان 
کوشــکن زنجان به یکــی از قطب هــای تولید کننده 
نهــال و به ویژه نهال ارس در کشــور  تبدیل خواهد 
شــد. فریبــرز غیبی با بیان این که زنجان  توانســته 
موفق به  تولید گونه ارس با روش متفاوتی نســبت 
به تولید کننده های این گونه در ســایر نقاط کشــور 
شــود افزود: ایــن موفقیت ما را بر آن داشــت تا به 
منظور توســعه این گونه و انتقال آن به دیگر مناطق 
کشور در ســال های آینده  نهالستان کوشکن زنجان 
را به عنوان مرکز تولید ارس در منطقه غرب و ایران 
تورانــی معرفــی کنیم. وی افزود: نهالســتان زنجان 
بــه دلیــل برخورداری از آب، خاک، مکان  مناســب و 
کادر فنــی مجرب ، امکان تولید گونه ارس را فراهم 

کرده است.

* فعالیت 127 نهالستان در کشور
رئیــس مرکز جنگل های خارج از شــمال ســازمان 
جنــگل ها ،مراتــع و آبخیزداری کشــوردر ادامه  از 
فعالیت 127 نهالســتان در کشــور خبر داد و گفت: 
از این تعداد 94 نهالســتان در خارج از شــمال قرار 

دارند.
فریبــرز غیبی  گفــت: ســالیانه 13 میلیون اصله 
نهــال در خارج از شــمال تولید می شــود در حالی که 
بر اســاس ظرفیت نهالســتان های کشــور این رقم 
مــی تواند بــه بیش از 170 میلیــون اصله نهال هم 

برسد.
وی با بیان این که نهالستان ها در هر استان نقش 
ویــژه ای دارند گفت:  در تالش هســتیم تا به منظور 
حفــظ صفات ژنتیکــی از درختان هر نهالســتان نهال 
تولید کنیم و حتی بذر هم در همان نهالســتان تولید 

و در همان استان کاشته شود.
غیبــی خاطر نشــان کرد: بــر اســاس برنامه ریزی 
های انجام شــده در ســال 98 برای استان زنجان از 

محل صندوق توســعه ملــی 110 هکتار جنگل کاری 
در نظر گرفته شــده کــه با توجه به بــذرکاری ، نهال 
کاری  و همچنین تنوع گونه هایی که این استان دارد  
انتظار می رود ســطح  اجرای طرح جنگل کاری  به یک 

هزارهکتار افزایش یابد.

در حاشیه بازدید رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شد

 نهالستان زنجان یکی از قطب های تولید نهال در کشور می شود
فعالیت 127 نهالستان در کشور
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همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کاله

حافظاگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

در گفتگو با متخصص طب سنتی عنوان شد:

درمان بیماری های صعب العالج با  گیاهان دارویی امکان پذیر است 
طب سنتی را زیر سوال نبرید

چند سالی می شود که مغازه عطاری وی با عنوان  افشارزاده هر 
روز پذیرای تعداد زیادی از شــهروندان زنجانی است که بیشتر آنها 
به دالیل مشکالت پوست و مو به آنجا مراجعه می کنند که بیشتر 
آنها هم جواب گرفته وبا توصیه به اطرافیان هرروز بر تعداد مراجعه 
کنندگان وی افزوده می شود. اکنون در گوشه ای از ساختمان هشت 
بهشت خیابان زینبیه عطاری مجهزی دایر شده است  و در آن می 
توان با انواع و اقسام گیاهان دارویی برخورد کرد که بعضی از آنها نیز 

از کشورهای دیگر از جمله هند و چین آورده شده است.
دکتر افشارزاده نامی که مردم او را به آن عنوان صدایش می زنند 
مرد مهربان مو مشــکی با صبر و حوصله فراوان هر روز جوابگوی 
مریضهای زیادی اســت که گاه بیشتر آنها از درمانهای شیمیایی 
قطع امید کرده انــد.وی می گوید من هنوز هم خودم را عطار نمی 
دانم چرا که انسان هر روز باید در حال یادگیری باشد و من هم سعی 
دارم تا با دستیابی به گوشه ای از علم وسیع گیاهان دارویی، درمانی 
برای دردهای بشــری باشــم و خدا را شاکر هستم که این توفیق را 

به من داده است.
   طب ســنتی در ایران ســابقه ای دیرینه دارد در این طب اغلب 
از گیاهان برای درمان بیماری ها استفاده می شود، قدمت و پیشینه 
طب ســنتی را در هیچ کشوری به درستی نمی توان تخمین زد اما 
می توان این احتمال را داد که با خلقت بشر علم پزشکی نیز به وجود 
آمده است و در مجموع از زمانی که انسان در بدن خود درد و ناخوشی 
را حس کرد برای کاهش درد به روش یا روش هایی متوســل شــد 
و از همان زمان طبابت آغازشــد.از دیرباز در ایران سابقه درخشان 
پزشکی و درمان وجود داشته است و دانشمندان سرشناس بسیاری 
مانند ابن سینا، رازی و جرجانی در این علم ظهور کردند که آثار آنها 
مورد تدریس و تحقیق بزرگ ترین مراکز علمی جهان بوده اســت.

مردم زنجان عطاری را با حاجی نوروز شناختند پیرمردی که زمانی 
در گوشه ای از این شهر با دکان کوچک خود درمانی برای دردهای 
بزرگ مردمان این شهر بود و نمونه آنها خود نویسنده است زمانی که 
مادرم برای درمان سرفه های شدید من از همه جا قطع امید کرده بود 
با توصیه اطرافیان  به مغازه حاجی نوروز مراجعه کرده و با درمان چهار 
تخم این بیماری برای همیشه از کالبد و بدن من رخت بر بست. این 
خاطره خوب از عطارها برای همیشــه در ذهن جایگزین شده بود تا 
اینکه بعد از گذشت سالها با دکتر افشارزاده و مغازه کوچک عطاری 

وی در گوشه ای از شهر آشنا شدم و با درمان مشکل پوستی که برای 
من پیش آمده بود دوبار آن خاطرات خوب در ذهن من مرور شد. 

هر چند هر روز  بر تعداد عطاری ها افزوده شــده و در هر گوشــه 
ای از شــهر می توان به مغازهای عطاری برخورد کرد اما باید گفت 
بیشــتر آنها تنها فروشــنده اند وتعداد کمی از آنها با علم و آگاهی از 
خواص گیاهان دارویی به این کار مشغول هستند و دکتر افشار زاده 
جزو  آن متخصصانی که با آگاهی از علم گیاهان دارویی به طبابت 
مشغول است. وی به عنوان متخصص طب سنتی جزو تعداد اندک 
از  عالمانی است که با آگاهی از دریای بی کران علم طبیعت و گیاهان 
دارویی توانسته اند به کمک انسانهای دردمند بشتابند. دکتر افشار 
زاده که به گفته خود  اصالتا اهل استان فارس است اما بیشتر در ارومیه  
و طبیعت زیبای این منطقه حضور داشــته و  گیاهان فراوان دارویی 
در آن محل انگیزه طبیعی بود تا از سال 1343کار خود را شروع کرده 
و بیشتر عمر کاری وی در شهرستان ارومیه و در طبیعت اعجاز آمیز 
آنجا که به وفور گیاهان دارویی شــهرت دارد گذشته است.وی در 
این زمینه می گوید: نزدیک به چهار دهه است  که درمان بیماران از 
طریق طب سنتی را آغاز کرده ام  اما بیست و پنج سالی می شود که  

به طور حرفه ای و مستقل  به این کار اشتغال دارم.
* چطور شــد به طب سنتی عالقمند شدید و از چه 

سالی شروع به کار کردید ؟
از کودکی عالقه خاصی به گیاهان داشــتم و بیشتر با طبیعت 
مانوس بودم و هنوز هم چیزی از این عالقه کم نشده و بیشتر اوقات 
فراغــت من  در دامن طبیعت و در کوه و دشــت می گذرد. در زمان 
هایی که تنها بودم به گشت و گذار در طبیعت زیبای شیراز که وصف 
آن در اشعار شاعران این سامان آمده است می گذشت. با دیدن این 
همه گیاهان در سرزمین  چهار فصل مان که در هر گوشه و کنار آن 
بهشتی است که می توان  به یک نوع گیاه خاص برخورد کرد به این 
فکر افتادم که چرا نباید از این همه نعمت الهی در درمان بیماری ها 
استفاده کنم.چرا که همواره  دوست داشتم برای انسان های دردمند 
کاری انجــام دهم بیمارانی که هیچ درمانی نداشــتند و این دلیل و 
انگیزه محکمی بود که مرا به این کار وادار کرد.تا اینکه زمانی که   در 
منطقه چالدران ارومیه بودم با هندی هایی آشنا شدم  آشنا شدم که به 
جمع آوری گیاهان دارویی در آن منطقه مشغول هستند و این انگیزه 
زیادی برای من ایجاد کرد ه و در کنار آن ها شروع به کار کردم و از آنها 

مطالب زیادی یاد گرفتم که تا به امروز در ذهن من حک شده است.
* اولین کار درمانی شما چه بود و چگونه کار خود را 

چگونه آغاز کردید ؟
 اولیــن بیماری که درمان کــردم و انگیزه قوی برای من در این 
زمینه بود شــخصی بود که اهل سلماس ارومیه بود و عفونت شدید 
پا داشــت و به طور قطع یقین از درمانهای پزشکی جواب نگرفته و 
قرار بود با عمل پای او قطع شــود. من به او گفتم حال که قرار است 
پای شــما قطع شــود اجازه دهید از یک نوع ضماد که  از داروهایی 
گیاهی ســاخته بودم برای درمان عفونت پای شما استفاده کنم که 
آن شــخص اجازه داد.خوشبختانه این گیاه دارویی طی 24 ساعت 
جواب داده ،عفونت خود به خود برطرف شــده و مانع از قطع پای او 
شــخص شد. این  شــخص اولین بیمار من بود که با موفقیت  او را 
درمان کردم و این موضوع انگیزه زیادی در من ایجاد کرد و بعد هم 
به درمان بیمارانی مشغول شدم  که مشکالت لوزه داشتند البته  آن 
موقــع برای درمان بیماران  پولی هم نمی گرفتم چرا که هیچ وقت 
هدف من پول نبوده و همواره خدمت به مردم را مد نظر داشــتم چرا 
که می دیدم مردم مشکالت زیادی دارند و دوست داشتم به طریقی 
به آنها کمک کنم و همواره در کنار مریض هایی باشم که هیچ تکیه 

گاهی جز خدا نداشتند.
* به درمان های پزشکی اشاره کردید چه تفاوتی 
بین طب سنتی و پزشکی نوین وجود دارد و به نظر شما 

کدام یک بهتر است؟
نمی توانم در این مورد نظری دهم و اینکه  گیاهان دارویی بهتر 
هستند و یا  داروهایی شیمیایی بهتر جواب می دهند چرا  که  هرکس 
تخصص خــودش را دارد  بنابراین درباره درمان های شــیمیایی 
نمیتوانــم چیزی بگویم چون در تخصص من نیســت اما میتوانم 
بگویم چرا  که بســیاری از بیماری ها با تخصص باالی پزشــک  
و با درمانهای شــیمیایی جواب می دهند اما گیاهانی هم هســتند 
که بیماریهای صعب العالج مانند ســرطان را هم درمان می کنند 
اما اول باید تجربه کرد نتیجه گرفت و بعد برای مداوا از آنها استفاده 
کرد چرا که خود من شــخصا تا از دارویی نتیجه و جواب نگیرم آن 
را بــرای مریض تجویز نمی کنم و حتی برای درمان نیز پولی نمی 
گیرم چرا که اول باید نتیجه آن مشــخص شــود و بعد مرحله بعد 

درمان شروع شود .

* چه مطالعــات درمانی دارید و روزانه وقت خود را 
چگونه می گذرانید؟

عالوه بر تجربیات بصری و نیز سفر های تحقیقاتی فراوانی که 
داشــته ام و من همواره  تجربه را مقدم بر تحقیق می دانم مطالعات 
زیادی داشته ام که از آن جمله می توانم به  کتابهای حکیم زکریای 
رازی و نیز اســناد قدیمی مربوط به جندیشاپور و کارها و تحقیقات 
حکیمان قدیم اشــاره کنم که  راهنمای بزرگی برای من بودند و با 

مطالعه آنها روز به روز برعلم من در این زمینه افزوده می شد.
* چه تعداد بیمار را در این سالهای طوالنی درمانی 

کرده اید و از تجربیات خوب خود برای من بگویید؟
 درطی  این بیست و پنج سال خدمت بیماران بسیاری را درمان 
کرده ام که می توانم  به جرات بگویم 16 میلیون نفر درمان شــده و 
جواب گرفته اند و اسناد تمامی آنها در نزد من موجود است.البته  هیچ 
وقت قصد تبلیغ و مصاحبه نداشــته ام و هنوز هم من خودم را عطار 
نمی دانم چرا که  دوست دارم همواره در حال یادگیری و تجربه  باشم 
و هم به مردم خدمت کنم  اما باید بگویم که گوشه ای از علم وسیع 
عطــاری  را یاد گرفته ام هرچند مردم مرا با لفظ دکتر  صدا می کنند 
اما هنوز هم خود را شاگرد استادان بزرگی می دانم که حق بزرگی بر 
گردن من دارند و دوست دارم به عنوان یک خادم همواره کمک  حال  
مریض ها باشم چر ا که  حس می کنم کاری که من انجام می دهم 
کار خداوند تبارک و تعالی است و  صمیمانه از خدا تشکر می کنم و 
دعای خیر مردمان را خواستارم تا در این کار بزرگ کمک کارم باشند.

* کار شــما با طبیعت  و نیز با بدن انسان به عنوان 
بزرگترین معجزه طبیعت عجین شــده است در طی 
این ســالهای دراز طبابت  چه درســی را به شما داده 

است؟ 
طبیعت بزرگترین معلم انســان است و من می توانم به جرأت 
بگویــم که روزی 50 مرتبه خداوند و وجود او را حس می کنم .بدن 
انســان با حساسیت ها و ریزه کاری هایی که دارد برای خود دنیایی 
بزرگ است همانند دنیای رنگارنگ گیاهان دارویی که جهان ما را 
معطر و رنگارنگ کرده اســت مثاًل همین پوست انسان که بیشتر 
تخصص من در آن مورد اســت و به چشم می بینم که خود پوست 
خود را ترمیم می کند بدون اینکه  به چیزی نیاز داشــته باشد  و این 
نشانگر یک نظم بزرگ است که خداوند خلق کرده است و مهمتر از 

آن نیست و خداوند برای هر چیزی حساب کتاب قرار داده است اما 
گاه تبلیغات نادرست در این کار بزرگ قصد دخالت دارند اما  به من 
ثابت شــده است خداییست که وجود او حتمی است  که تنها باید او 
را بخوانیم تا شما را همراهی کنداوست که  گیاهان را دانه به دانه در 
کنار هم قرار داده و مغز من به عنوان یک نمونه ای از طبیعت شگفت 
انگیز چندین هزار گیاه را در خود دارد  وقتی که راه می روم همه آنها در 
ذهن من جابجا می شوند و من می دانم که برای مداوای هر چیزی از 

کدام یک از آنها استفاده کنم.
* تــا به امروز چه تعداد گیاه چــه تعداد گیاه برای 

درمان استفاده کرده اید ؟
گیاهانی که برای درمان اســتفاده می شوند فراوان هستند اما 
تعداد آنها که رویشــان مطالعه شده و برای درمان در حال استفاده 
هستند به بیش از 280 گونه گیاهی  می رسد که  عوارضی هم برای 

آن دیده نشده است.
تخصص من بیشتر مربوط به بیماریهای پوستی است  و در این 
زمینه عالوه بر گیاهان خاص ترکیب آنها را هم د اریم که تعدادشان 
فراوان اســت.روزانه 4 الی 5 ســاعت وقت فراغت  من به تحقیق و 
مطالعــه درباره گیاهان دارویی میگذرد و این که در گذشــته بدون 
امکانات و با وســایل اولیه چطور به خوبی درمان می کردند و اندک 
اندک به این موضوع پی می برم که آدمی میتواند در هر شــرایطی 

بهترین امکانات درمانی برای خود فراهم کند .
* در آخر اگر صحبتی با همکاران جوان خود و کسانی 

که دوست دارند در این زمینه کار کنند بفرمایید؟
 خداوند در طبیعت همانطور که درد را آفریده درمان آن را هم در 
گیاهان دارویی قرار داده است . آقایان و خانم هایی که عالقمند به 
کار در طب سنتی هستند باید در مرحله به طور تخصصی این کار  را 
یــاد بگیرند و بعد به مداوا بپردازند. چرا که کار بدون علم و تجربه در 
این زمینه باعث می شود که  طب سنتی را زیر سوال ببرند. هر چند 
من  دست یکایک عطاران را می بوسم اما باید بگویم که هیچ کس 
نباید خودسرانه کاری را انجام دهد . اول باید مطالعه داشته باشید و 
بعد با تجربه از  درمانها جواب گرفته و بعد شروع به تجویز دارو کنید.

چرا که معتقدم باید دیگران به شــما بگویند که دکتری و تخصص 
دارید مردم می فهمند و کارهای نمایشی  از تجربه و تحقیق به راحتی 

تشخیص داده می شود.

در روز ملی زنجان؛

جایزه کتاب »شیخ اشراق«
 برگزار شد

همزمان با روز ملی زنجان جایزه کتاب شــیخ اشراق، 
همزمان با روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی 

برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانه های 
عمومی اســتان زنجان، در روز ملی زنجان، جایزه کتاب 
شیخ اشراق همزمان با روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین 
ســهروردی با حضور خدابخش مــرادی نافچی، معاون 
سیاسی-امنیتی اســتانداری زنجان، مسیح اله سلطانی، 
مدیرکل امور اجتماعی- فرهنگی اســتانداری زنجان، 
امیرعلی نیک بخــش، مدیر کل کتابخانه های عمومی 
اســتان زنجان، مهدی افضلی، مدیرعامل انجمن تاریخ 
و فرهنگ زنجان، ســحرکاوندی، دانشیار گروه فلسفه 
دانشگاه زنجان، اساتید دانشگاه و اهالی محترم فرهنگ 
و هنر و دوســتداران شــیخ اشراق در ســالن اجتماعات 

کتابخانه عمومی سهروردی برگزار شد.
در ابتــدای برنامه، مرادی نافچی، معاون سیاســی- 
امنیتی ضمن گرامیداشــت شــخصیت و جایگاه همه 
مشــاهیر، علما، اندیشــمندان و صاحب نظران استان 
زنجان در روز ملی زنجان، بویژه شــیخ اشراق که عارفی 
وارســته، فیلســوفی نامدار و عالم فرهیخته ای بود بیان 
کرد: ســهروردی که با آثار خــود روح جدیدی را نه تنها 
در حوزه فلســفه بلکه در عرفان و عقل و در انتزاج عقل، 

دیــن، قرآن و عرفان فلســفه ای را آفرید و مکتبی را به 
جامعه انســانی ارائه داد که امروز به عنوان یک مکتب در 
بین صاحب نظران و اندیشــمندان است.  در ادامه مرادی 
نافچی با اشاره به اندیشه سهروردی اظهار داشت: اندیشه 
سهروردی انسان محور است در بین مخلوقات همه چیز 
در خدمت انســان برای اعتالی انســان است اما همین 
ســهروردی معتقد است بزرگان، نخبگان و اندیشمندان 
باید در عرصه های مختلف حوزه اجتماعی، تدبیر جامعه، 
خدمت اجتماعی حاشــیه نشین نباشــند بلکه در میدان 

عمل ایفای نقش کنند.
وی ادامه داد: ما باید اندیشــه سهروردی را که امروز 
نیــاز جامعه جوان و نیاز امروز دنیای پر ارتباط با اندیشــه 
های مختلف است به فضای زندگی جوان امروزی جاری 
و منتقل کنیم.وی با بیان اینکه رویکرد ما در استان توسعه 
پایدار اســت و برای تحقق این توســعه پایدار باید نسل 
امروز و آینده را به گذشــتگان مشاهیر استان آشنا کرد از 
ایجاد یک دبیرخانه برای شناســایی مشاهیر استان خبر 
داد.امیرعلی نیک بخــش، مدیرکل اداره کتابخانه های 
عمومی استان زنجان، ضمن قدردانی از حضور مهمانان و 
دوستداران تاریخ، فرهنگ و هنر در روز گرامیداشت شیخ 
شهاب الدین ســهروردی با اشاره به زندگی شیخ شهاب 
الدین سهروردی بیان کرد: این حکیم مسلمان؛ علم فقه، 

کالم و فلســفه را فراگرفت و ســپس با فلسفه مشاء آشنا 
شــد و به نقد این تفکر پرداخت و اینگونه به عنوان حکیم 
اشراقی مشــهور شد شیخ اشراق 52 رساله را نگاشته که 
بیشتر آن در حوزه فلسفه عرفانی است. مهمترین کتاب او 
حکمت االشراق به شمار می رود. وی در کتاب عقل سرخ 
خــود با زبانی تمثیل گونه اندیشــه های خود را بیان می 
کند و عقل ســرخ از نگاه شیخ اشراق، عقل معاش و عقل 
تدبیر زندگی است که چگونه زندگی کردن برای رسیدن 
به موفقیت را نشــان می دهد. در ادامــه برنامه افضلی، 
مدیرعامــل انجمن تاریخ و فرهنگ زنجان درباره فرآیند 
برگــزاری برنامه و و آثار راه یافتــه به بخش دوم داوری 

کتاب سال شیخ اشراق توضیحاتی ارائه داد.
در پایــان برنامه از برگزیدگان 3 اثر راه یافته به اولین 

دوره جایزه کتاب شیخ اشراق تقدیر شد.
 کتاب » دارالسعاده « نویسنده: حسن حسینعلی

 کتاب»قصه های محلی زنجان« پدیدآورنده: کانون 
پرورشی فکری کودک و نوجوان 

کتاب»زنجــان میزبان مهربانی« نویســنده: ناصر 
محمدی 

همچنیــن هیئــت داوران از کتــاب» آینــه نور-
کتابشناسی ســهروردی« نویسندگان: قاسم موحدیان، 

گیتی شاهمحمدی تقدیر به عمل آوردند.


