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برق در رونق تولید استان
 نقش بسزایی دارد 

بسیج ملی کنترل فشار خون 
در مراکز درمانی

 تامین اجتماعی 

گردشگری سالمت مورد 
بی توجهی واقع 
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زنجان

راه روشن پرامید برای شهروندان زنجان

عشق اولسون زنجانی الرا

4

نصب 50 آبگرمکن خورشیدی
 در روستاهای ماهنشان

یکی از مهمترین اهداف ســازمان جنگل ها و مراتع کشــور حفاظت و حمایت از منابع طبیعی می باشد، در همین 
راســتا اداره کل منابع طبیعی اســتان زنجان درقالب طرحی تحت عنوان»حفاظت مشــارکتی« درصدد حفاظت 
ازمنابــع طبیعی برآمده اســت. جلوگیری از  قطع و ســوزاندن 115 تن چوب درختــان و درختچه های جنگلی و نیز 
اقدام به جایگزینی آبگرمکن های خورشــیدی به جای ســوخت هیزمی و نیز فسیلی از اهداف  اجرای این طرح بود.

نصب و تحویل آبگرمکنهای خورشــیدی به تعداد 50 دســتگاه در روســتاهای چای قشالق )14دستگاه( و تات 
قشــالق )36دســتگاه ( انجام شــد. این کار به منظورحفظ درختان جنگلی و مراتع ازتخریب و ریشــه کنی صورت 

گرفت.با نصب و راه اندازی آبگرمکنهای خورشــیدی در این ...

برگزاری تور گردشگری 

»زنگان یوردو« در زنجان 
2

3

به همت سازمان فرهنگی شهرداری انجام شد؛

 مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان با 
بیان اینکه اســتان زنجان 13۲ امامزاده دارد، گفت: 
طرح جامع توســعه در 51 امامزاده استان اجرا می 

شود. 
خبرنگارجامجمزنجان:حجت االســالم 
جعفــر جنتی از اجرای طرح جامــع در 51 امامزاده 
استان زنجان خبر داد و افزود: خوشبختانه از اواسط 

خرداد امســال طرح جامع توســعه امامزاده ســید 
ابراهیم )ع( زنجان در حال اجراست.

وی بابیــان اینکه اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان بر طرح توســعه جامع امامزاده سید ابراهیم 
)ع( در شــهر زنجان تأکیــد دارد، اظهار کرد: طرح 
جامع امامزاده ســید ابراهیم )ع( زنجان تهیه شده و 
در حال اجراســت و بر اساس ابالغیه از مرکز توسعه 

امامزادگان در استان به جد تأکید شده است.
جنتــی با بیان اینکه صحــن و محوطه امامزاده 

ســید ابراهیم )ع( شهر زنجان نیازمند توسعه است، 
تأکید کرد: توسعه مساحت طرح جامع توسعه صحن 
و محوطه امامزاده سید ابراهیم )ع( زنجان ۲ هکتار 
اســت و با توجه به اینکه در سال گردشگران زیادی 
از ایــن مکان معنوی زیــارت می کنند باید فضای 
فیزیکی مناســب بــرای زائران و گردشــگران در 
نظر گرفته شــود.وی به اهداف اجرای طرح جامع 
امامزادگان اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اوقاف 
در اجرای این طرح ها احیای کاربری فرهنگی بقاع 

متبرکــه و تبدیل بقاع متبرکه بــه قطب فرهنگی 
اســت.مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان 
بابیان اینکه اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان بر 
توســعه امامزادگان تأکید دارد، ابراز کرد: توســعه 
امامزاده سید ابراهیم )ع( زنجان نیازمند همکاری و 
تالش جهادی مسئوالن است که باید در این زمینه 

هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
جنتــی تأکید کرد: توجه به توســعه امامزاده ها 

باعث توسعه گردشگری مذهبی می شود.

طرح جامع توسعه در 5۱ امامزاده 
اجرا می شود

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان به گردشگری سالمت 
در استان زنجان اشاره کرد و گفت: به 
گردشگری سالمت در استان زنجان 

بی توجهی شده است.
خبرنگارجامجمزنجان:
پرویز قزلباش گفت: به گردشگری 
ســالمت در استان زنجان بی توجهی شده و باید دست اندر کاران برای 

توسعه گردشگری سالمت تمهیدات الزم را مد نظر قرار دهند. وی بابیان 
اینکه توسعه گردشگری سالمت نیازمند تقویت زیرساخت هاست، اظهار 
کرد: در استان زنجان یک شرکت برای بحث گردشگری سالمت وجود 
ندارد و این برای اســتان بسیار ظلم بوده و برازنده نیست. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان بابیان اینکه زیرساخت های خوبی در حوزه 
درمان استان زنجان وجود دارد، گفت: باید زیرساخت های حوزه بهداشت 
و درمان در اســتان زنجان تقویت شــود. قزلباش تأکید کرد: در راستای 
توسعه گردشگری سالمت در استان باید سازمان میراث فرهنگی استان 

همکاری الزم را داشته باشد.وی بابیان اینکه شاخص های پزشکی در 
استان زنجان ارتقا یافته است، افزود: خوشبختانه در استان زنجان پوشش 
شهری در مراکز بهداشتی 100 درصد است و در مناطق حاشیه نشین به 
توســعه مراکز درمانی و بهداشتی توجه زیادی می شود. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان زنجان به اجرای طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد 
و افزود: این طرح تاکنون در استان زنجان بخوبی اجراشده است. قزلباش 
تصریح کرد: به روز شــدن تجهیزات بیمارستانی و کاهش تعرفه های 

پرداختی از سوی مردم مهم ترین مزیت های اجرای این طرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

گردشگری سالمت مورد بی توجهی واقع شده است

یارانهمابهالتفــاوتکرایهقدیمو
جدیداتوبوسهاقطعمیشود

شهردار زنجان گفت: افزایش نرخ کرایه اتوبوس ها در زنجان 
خودســرانه بوده و با این اقدام راننــدگان در افزایش نرخ، یارانه 
آنها کــه به دلیل مابه التفــاوت قیمت کرایه قدیــم و جدید بود، 

قطع می شود.
خبرنگارجامجمزنجان:مســیح اهلل معصومی با اشــاره 
به نرخ های جدید کرایه های اتوبوس های شــهری، خاطرنشان 
کرد: بنا بر این شــد که فعاًل نرخ ها اگر می خواهد افزایش پیدا کند 
با تصویب فرمانداری و ســتاد تنظیم بازار باشــد که متأسفانه این 
پروســه انجام نشــده و پیش بینی می کنیم که طی چند روز آینده 
انجام شــود.وی ادامه داد: بنابراین همه کســانی که خودسرانه 
ایــن کار را کرده اند، تخلف کرده و تعزیرات حکومتی و ســازمان 

اتوبوسرانی با این موضوع برخورد خواهد کرد.
معصومی افزود: گفته بودیم که اقدامی تا تعیین نرخ های جدید 
انجام نشــود تا شهرداری مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید را یارانه 
پرداخت کند که متأســفانه با این اقدامی که انجام دادند، یارانه ای 
که شــهرداری بنا داشت کمک کند، قطع می شود، چون همراهی 

الزم را با ما در این زمینه نداشتند.
 شــهردار زنجان با تاکید بر اینکه بدون شک مسئوالن تنظیم 
بــازار و تعزیرات حکومتی نیز در این خصوص برخوردهای الزم را 
خواهند کرد، گفت: افزایش نرخ کرایه اتوبوس های داخل شهری 
در زنجان خودســرانه و غیرقانی بــوده و با این اقدام رانندگان در 

افزایش نرخ کرایه ها، یارانه آنها قطع می شود.

برتریــن جشــنواره
زنجان شهدای یادوارههای

برگزارشد
جشــنواره برترین یادواره های شــهدای استان 

زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان هدف از برگزاری 
جشــنواره برترین یادواره های شهدای استان زنجان 
شناسایی و معرفی چهره های موفق اجرایی یادواره ها، 
به اشتراک گذاشــتن دستاوردها و آثار یادواره ای، ارج 
نهادن و تجلیل از خادمین برگزارکننده یادواره شــهدا 
در شــهرها روستاها، استفاده از استعدادها، ظرفیت ها 
و معرفی ایده های خالق و برتر ایثار و شــهادت است.

هنرهای نمایشی در قالب تئاتر صحنه ای و نمایشی، 
هنرهای تجسمی و سنتی در قالب فضاسازی، دکور؛ 
عکس، نقاشــی، طراحی جلد، پوســتر خوشنویسی 
و همچنیــن موســیقی، فیلم و فضــای مجازی از 
بخش های این جشنواره اســت.محرومیت زدایی« 
بخش ویژه جشــنواره یادواره شهدای استان زنجان 
خواهد بود. مهلت ارســال آثار تا 31 خرداد سال جاری 
است و عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب لوح 
فشرده به آدرس: زنجان وحیدیه، خیابان سوم شعبان، 
1۲ متری دوم غربی، پالک ۷1، مؤسسه فرهنگی معبر 
آسمانی نور ارسال کنند.این جشنواره به مناسبت سوم 

خرداد سالروز آزادی خرمشهر برگزار شد.

بسیجکنترلفشارخوندر
مراکزتامیناجتماعی

مدیــر درمــان 
اجتماعی  تامیــن 
زنجــان  اســتان 
گفــت: همســو با 
ی  ســت ها سیا
بهداشــت،  وزارت 
بســیج ملی کنترل 
فشار خون مراجعین در مراکز درمانی تامین اجتماعی 
اســتان به صورت رایگان انجام می شود.خبرنگار
جامجمزنجان:علی محمدی، مدیر درمان استان 
زنجان گفت: مردم باید فشــار خون را جدی بگیرند و 
از عوارض آن آگاهی داشته باشند و از مصرف نمک تا 
حد امکان بکاهند.وی سردردهای ناگهانی، اختالالت 
عصبی خاص، اختالالت بینایی، سرگیجه و مشکالت 
قبلی مثل تپش قلب و آریتمی قلب را از عالئم فشــار 
خــون خواند و تصریح کرد: در بیماری های غیر واگیر 
سبک زندگی و تغذیه بسیار مهم و حیاتی است. مدیر 
درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان ادامه داد: این 

طرح تا 15 تیر سال جاری انجام خواهد شد.

برقدررونقتولیداستاننقشبسزاییدارد

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان نیز گفت: اســتان زنجان از شرایط خاصی 
در صنعت توزیع برق برخوردار است؛ چرا که بیش 
از ۷0 درصد مصرف انرژی اســتان در بخش مولد 
صنعت و کشاورزی توزیع می شود و برق در رونق 

تولید استان نقش بسزایی دارد.
خبرنگارجــامجمزنجــان:علیرضا 
علیزاده افزود: حجم شــبکه توزیع برق اســتان 

زنجان بیش از 14 هزار و 11۸ کیلومتر اســت 
که این حجم شــبکه به بیش از 445 هزار و 6۷4 
مشترک انرژی رســانی می کند. استان زنجان از 
شــرایط خاصی در صنعت توزیــع برق برخوردار 
اســت؛ چرا که بیــش از ۷0 درصد مصرف انرژی 
اســتان در بخش مولد صنعت و کشاورزی توزیع 
می شود و برق در رونق تولید استان نقش بسزایی 

دارد.
وی تعــداد کنتورهای هوشــمند طرح فهام 
نصب شــده در استان را 35۸0 دستگاه برشمرد و 
گفت: از این تعداد 14۸0 دســتگاه کنتور هوشمند 
در بخش کشــاورزی نصب شــده است.علیزاده 
گفــت: پس از تعرفه کشــاورزی بخش صنعت با 
114۹ دســتگاه کنتور هوشــمند بیشترین تعداد 

کنتور هوشمند نصب شده در استان را داراست.

صنایعدستیازبرخوردسلیقهای
رنجمیبرد

مدیرکل میراث  فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری استان زنجان گفت: متأسفانه 
صنایع دســتی در برهــه کنونــی از برخورد 
ســلیقه ای با قوانین مرتبط بــا این حوزه رنج 

می برد.
خبرنگارجامجــمزنجان: یحیی 
رحمتی با بیان اینکه در کل دنیا مشاغل خانگی 
و کارگاه های کوچک نقش عمده ای در تولید 
و میزان اشــتغالزایی در جوامع دارد، افزود: به 
همین خاطر در حوزه صنایع دستی به واسطه 
اینکه اکثر تولیــدات در جوار خانواده ها اتفاق 
می افتد یا حتی کارگاه های تولیدی نیز در جوار 
شهرها یا بافت شهرهاست، سهم عمده ای در 
تولید و اشــتغال دارد. وی با اشــاره به اینکه 

فرق این حوزه با ســایر بخش ها این است 
که اکثر تولیدات در حوزه صنعت به واســطه 
نوع تولید و نوع نیازشــان در مواد اولیه شان به 
خارج از تولید جغرافیایی اثر وابســته هستند، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که ماهیت 
صنایع دستی این است که معمواًل به واسطه 
تاریخی بــودن و عمق تاریخی که دارد، مواد 
اولیه آن نیــز از منطقه جغرافیایی تولید اثر به 
دست می آید و این یکی از خصوصیات عمده 
و برجســته صنایع دستی است. رحمتی ادامه 
داد: همین امر باعث شــده که در تکانه های 
اقتصادی و نامالیماتی که در این عرصه وجود 
دارد، صنایع دســتی آسیب کمتری را به شرط 
اعمال مدیریت مطلوب در آن، متحمل شود.



به همت سازمان فرهنگی شهرداری انجام شد؛

برگزاری تور گردشگری »زنگان یوردو« در زنجان 

ماه  مبارک رمضان امســال برای شهروندان 
زنجانــی رنــگ و بوی دیگری داشــت .آنها برای 
دومیــن بار با تور گردشــگری » زنگان یوردو« 
همراه شده و این بار  با دیدار از مساجد تاریخی 
زنجــان برای اولیــن بار با گوشــه ای از تاریخ و 
فرهنگ دینی و مذهبی  این شــهر قدیمی آشنا 
شــدند .این طرح فرهنگی و گردشــگری که در 
جهت آشــنایی شــهروندان زنجانی بــا تاریخ و 
فرهنگ این شهر تاریخی و معرفی آن به مهمانان 
و گردشــگران برگزار می شد، برای اولین بار  و 
به ابتکار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شهرداری زنجان برگزار شد.
تور گردشــگری شــهری »زنگان یوردو« که 
در جهت معرفی مســاجد تاریخی شهر زنجان از 
۲۲ اردیبهشت آغاز شده و تا اول خرداد ادامه 
داشــت با استقبال بی نظیر شهروندان زنجانی 
همراه بود.اتوبوس گردشــگری که از جذابیت 
های این تور بخصوص برای کودکان و نوجوانان 
بوده و آنها را تشــویق به این ســفر فرهنگی و 

تاریخی کرد نوروز 98 رونمایی شده بود.
برگزاری تور رایگان گردشــگری شــهری که 
در ابتدا برای مســافرین نوروز و در فروردین 
بــا اختصــاص یک واحــد اتوبــوس دو طبقه به 
مســافران جهــت بازدیــد از اماکــن تاریخی و 
گردشــگری زنجــان فعالیت خــود را آغاز کرده 
بــود در ادامــه و همزمان با  مــاه مبارک رمضان 
مســاجد زنجان را به عنوان مقصد گردشــگری 
خــود انتخاب کرده و بــا میزبانی روزانه 60 نفر 
از عالقمنــدان طــی 10 روز نزدیــک بــه 700 
شــهروند زنجانی با این برنامه همراه شده و از 
مســاجد قدیمی و تاریخی شهر بازدید کردند. 
این اقدام ســازمان فرهنگی شهرداری زنجان 
در  جهت آشنایی شهروندان زنجانی با مکانهای 
تاریخــی و فرهنگی و نیز جذب و افزایش زمان 
توقف مســافر در زنجان در ســالهای آتی  انجام 

شد. 
* شناســاندن زنجــان به عنوان شــهری پر از 

جاذبه های گردشگری
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 

شــهرداری زنجــان برگزاری تور گردشــگری» 
زنــگان یــوردو« برای شــهروندان را از برنامه 
هــای ۲0 گانــه ایــن ســازمان  درمــاه رمضان 
دانســت و گفت: مکانهای مورد بازدید این تور 
اماکن مذهبی ، مســاجد تاریخی شهر بود که به 

صورت رایگان برگزار شد.
مریــم شــعبانی هــدف از برگــزاری تــور 
گردشگری » زنگان یوردو« را شناساندن زنجان 
به عنوان یک شــهر پر از جاذبه های گردشگری 
دانســت و گفت: حضور همشهریان دراین تور  
فرصتــی مغتنم برای شــهر زنجان اســت زیرا 
ایــن خانواده هــا به عنــوان نماینــده وراهنما 
برای شناســاندن شــهر به حســاب می آیند که 
می تواننــد در معرفــی فضا های دیدنی شــهر 
موثر باشند.شــعبانی با اشاره به برگزاری این 
تور در ماه مبارک رمضان  آن را در جهت معرفی 
مســاجد تاریخی شــهر زنجان دانســت و گفت: 
امیدواریم طی این مســیرکه بناســت به مدت 
11 روزدر ماه رمضان برای همشهریان برگزار 
شــود خروجی مفیدی برای شهر داشته باشد و 
شاهد افزایش سفر گردشگران به شهر زنجان 
باشــیم چرا که متاســفانه در گذشته اقدامات 
مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است و ما 
باید برای رسیدن به این مهم  تالش دوچندانی 
انجام دهیم. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شهرداری زنجان، سفر شکل گرفته 
بــرای مســافران را کامــال رایــگان دانســت و 
افــزود: نخســتین روزهای اجرای طرح شــاهد 
اســتقبال چشــمگیر مســافران بودیم که نظر 
ســنجی های انجام شده رضایت گردشگران را 
در پی داشــته اســت. وی افزود: جهت آشنایی 
بیشــتر مسافران با شــهر زنجان لیدرهایی در 
اتوبــوس مســافران را تــا پایــان راه همراهی 
می کننــد که امیدواریــم در جهت تحقق عنوان 

میزبان مهربان خوب عمل کنیم.
ایــن مقام مســئول از دیگر اهداف این طرح 
را کمــک به کاهش ترافیک بافت مرکزی شــهر 
دانســت و عنوان کرد: کاهش ترافیک و ورود 
خودروها به بافت اصلی شــهر، ســهولت تردد 

مســافرین، ترویــج حمل و نقل پــاک و کاهش 
آلودگی از دیگر مزایای این طرح است .

وی گفــت: امیدواریم با چنیــن حرکت هایی 
بتوانیم در جهت معرفی زنجان به نحو شایسته 

عمل کنیم.
* عــدم آگاهی70درصد زنجانی ها از بناهای 

تاریخی شهر 
مجــری طرح تور گردشــگری»زنگان  یوردو« 
آغــاز این طــرح را مربــوط به خرداد ســال 97 
دانســت و افزود: در ابتدای طرح سعی کردیم 
بومــی ها و شــهروندان زنجانــی بناهای داخل 
شــهر را بشناســند تا خروجی گرفته و بتوانیم 
در جذب گردشــگر وتبدیل زنجــان از مبدا به 
مقصد گردشــگری خوب عمل کنیم چرا که طی 
بررســیهای انجــام شــده متوجه شــدیم بیش 
از 70درصــد همشــهریان نســبت بــه بناهای 

تاریخی شهر بی اطالع هستند. 
ایــن کارشــناس گفــت: فصــل اول پروژه 
گردشــگری، با معرفی مســاجد تاریخی زنجان 
صورت گرفت، که اســتقبال خوب شهروندان 
باعث شــد مــا طرح را با جدیت بیشــتری دنبال 
کنیــم. وی آغــاز فصــل دوم طــرح را مربوط به 
مرداد ســال 97 دانست و افزود: در این فصل 
سراها، کاروانســراها و موزه های تاریخی شهر 
با حضور دانشــجویان غیر بومی مــورد بازدید 
قرارگرفت که در نظر سنجی های صورت گرفته 
همه اذعان بی اطالعی از چنین فضاهای تاریخی 
شــهر زنجان داشتند. این کارشناس افزود: به 
همت سازمان فرهنگی شــهرداری این برنامه 
همچنان ادامــه دارد و در تعطیالت نوروز برای 
نخســتین بــار برنامه گردشــگری مســافران 
نوروزی را با هدف معرفی زنجان و تبدیل زنجان 
از مبدا به مقصد گردشــگری انجام دادیم ودر 
ماه رمضان جهت استقبال همشهریان، بازدید 
از مساجد تاریخی شهر زنجان که دارای معماری 
زیبــا و شــاخصی هســتند و اتفاقــات تاریخی 
بزرگــی را به خود دیده انــد را تکرار می کنیم. 
مجری طرح تور گردشــگری »زنگان یوردو« در 
پایان به ســابقه تاریخی شهر زنجان و وجود آثار 

باســتانی متنوع در این شهر اشاره کرد و افزود 
: طی آسیب شناســی های انجام شــده سازمان 
فرهنگی سعی دارد با اجرای برنامه های مختلف 
در جهت معرفی زنجان تالش کند، چرا که رونق 
صنعت توریســت موضوعی است که می تواند 
تمام بخشــها را تحت الشعاع قرار دهد و رونق 
اقتصادی و پویایی شهر را در پی داشته باشد.

* رمضــان 98 و ۲0 عنــوان برنامه فرهنگی 
در زنجان

مــاه رمضان امســال با برنامه هــای متنوعی 
همراه بود که در این راســتا سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان   ۲0 عنوان 

برنامه فرهنگی در زنجان اجرا کرد.
برگزاری محفل انس با قرآن ویژه بانوان در 
پارک بانوان و فرهنگسرای ارگ زنگان در این 
ایام  و نیز مراسم جشن در پارک »نورالزهراء« 
واقع در شــهرک پونــک  از برنامه هایی بود که 
به گفته رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شهرداری زنجان در جهت حاکم کردن 
شــادی و نشــاط معنوی در فضای شهری زنجان 
انجام شد. رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری زنجان، مریم شعبانی از 
برگزاری ویژه برنامه »ماه مهربانی« با ۲0 عنوان 
برنامــه درماه رمضان خبــر داد و گفت: با توجه 
بــه اهمیت مــاه رمضان، عبادات و دســتورات 
ویژه آن، این ماه می تواند ســبک زندگی خاص 
اســالمی را در میان افراد بــه خصوص جوانان 
رواج دهــد، ســازمان فرهنگی شــهرداری نیز 
به واسطه رســالت ذاتی خود ۲0عنوان برنامه 
را برای اجرا در مراکــز فرهنگی، هنری مناطق 

مختلف شهر طراحی کرده است .
شــعبانی در ادامــه افزود: جهــت ایجاد حال 
و هــوای مــاه رمضان در شــهر، شــعار هاو پیام 
هــای مــاه مبــارک رمضــان روی بیلبوردهــای 
شــهری صورت گرفته اســت .وی با اشــاره به 
اینکه عنــوان برنامه های این مــاه مبارک»ماه 
مهربانــی «اســت گفت: در این راســتا ســعی 
کــرده ایم برنامه های خود را با افزایش نشــاط 

معنوی، ایحاد حس همدردی برای رسیدگی به 
نیازمنــدان، انس با قــرآن و همچنین اهمیت 
دادن بــه فضای مســاجد در دســتور کار قرار 
دهیم. شــعبانی بیــان کرد: یک هفتــه قبل از 
شــروع ماه مبارک رمضان رســیدگی به ایمنی 
مســاجد، عطرافشــانی و غبارروبی در مساجد 
صــورت گرفت. وی افزود: محفل انس با قرآن 
ویــژه بانــوان در پارک بانوان و فرهنگســرای 
ارگ زنگان در این ایام در حال برگزاری است. 
در شــب میالد امام حســن )ع( مراســم جشنی 
در پارک »نورالزهراء« واقع در شــهرک پونک 
برگزار شــد تا شادی و نشاط معنوی را در فضای 
شهری زنجان حاکم کنیم. شعبانی با بیان اینکه 
برپایی برنامه های فرهنگی و هنری در راستای 
حیات شبانه شــهری انجام خواهد شد، تصریح 
کرد: در ســه پارک بهارســتان، عاصم زنجانی و 
شــهید رجایی بعد از افطار تا نیمه های شــب با 
حــال و هوای مــاه رمضان برنامــه هایی برگزار 
خواهــد شــد ،ایــن برنامه ها شــامل، بــازی و 
ســرگرمی، نقاشــی، اجرای نمایش عروسکی، 
بــا رویکــرد دینــی و مذهبی اســت؛ مشــاوره 
»خانواده،ازدواج« پاسخگویی به شبهات دینی 
وسواالت مخصوص بانوان با حضور کارشناسان 
زن ورفع ابهامات در خصوص مســائل مطرح در 
شــبکه های مجازی می باشد. وی به برنامه های 
قبل از افطار پیاده راه سبزه میدان اشاره کرد 
و افــزود: غرفه کودکان و نوجوانان، ایســتگاه 
قرآن بخوانیــد جایزه بگیرید و اجرای ســرود 
پاتوقــی دارالقرآن از برنامه های دیگر در حال 

اجرا در این مسیراست.
 وی بــه اجرای ســرود پاتوقی در 1۵ نقطه از 
شــهر اشــاره کرد و گفت: این گــروه در مصالی 
نمــاز جمعه، مســاجد و پیاده راه ســبزه میدان 
اجرای برنامه خواهند داشت.شعبانی در پایان 
برنامه های ورزشــی ســازمان را چنین تشریح 
کــرد: فوتبال دســتی، تنیــس روی میز، دارت 
وبدمینتون بعد از افطار در ســازمان فرهنگی 
شــهرداری » کارخانــه کبریــت ســابق « برای 

عالقمندان دایر است.
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در راستای حفاظت از درختان جنگلی زنجان صورت گرفت؛

نصب 50 آبگرمکن خورشیدی در روستاهای ماهنشان

یکی از مهمترین اهداف ســازمان جنگل ها و 
مراتع کشــور حفاظت و حمایــت از منابع طبیعی 
می باشــد، در همیــن راســتا اداره کل منابــع 
طبیعــی اســتان زنجــان درقالــب طرحــی تحت 
عنوان»حفاظــت مشــارکتی« درصــدد حفاظت 
ازمنابع طبیعی برآمده است. جلوگیری از  قطع و 
سوزاندن 11۵ تن چوب درختان و درختچه های 
جنگلی و نیــز اقدام به جایگزینی آبگرمکن های 
خورشــیدی به جای سوخت هیزمی و نیز فسیلی 

از اهداف  اجرای این طرح بود.
نصــب و تحویــل آبگرمکنهای خورشــیدی به 
تعداد ۵0 دســتگاه در روســتاهای چای قشالق 
)14دستگاه( و تات قشالق )36دستگاه ( انجام 
شــد. این کار بــه منظورحفظ درختــان جنگلی و 
مراتــع ازتخریب و ریشــه کنی صــورت گرفت.

با نصــب و راه اندازی آبگرمکنهای خورشــیدی 
در این دو روســتا 10 روستای استان زنجان  به 
کمپین »حفاظت مشــارکتی« پیوستند. در این 
طرح این کار که از 3 ســال پیش آغاز شده است 
تا به امــروز ۲60 آبگرمکن خورشــیدی در 10 

روستای استان زنجان نصب شده است. 
با تکمیل این پروژه و پوشش تمام روستاهای 
واجد شــرایط درختان ســبز مانده و روستاییان 
نیز از زحمت بریدن درختان و حمل هیزم راحت 
خواهند شــد.یکی از مهم ترین اهداف سازمان 
جنگل ها و مراتع کشور حفاظت و حمایت از منابع 
طبیعی می باشد، در همین راستا اداره کل منابع 
طبیعی استان زنجان در قالب طرحی تحت عنوان 
»حفاظت مشــارکتی« در صــدد حفاظت از منابع 

طبیعی برآمده است . 
روســتاهای چــای قشــالق و تــات قشــالق  
شهرســتان ماهنشــان جمعــا دارای ۵0 خانوار 
ثابت بوده که اکثرا به شــغل  دامداری مشغول 

هســتند . فاصله این روســتا ها تــا زنجان 17۵ 
کیلومتر می باشد.

* روســتاییان؛ همیــار طبیعــت در حفاظت از 
منابع طبیعی

مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجان نصب و تحویل آبگرمکنهای خورشیدی  را 
در راســتای حفاظت از درختــان جنگلی و مراتع 
و نیــز جلوگیری از تخریب و ریشــه کنی درختان 
ارزیابــی کرد. خلیل آقاجانلــو یکی از مهم ترین 
اهــداف ســازمان جنگل هــا و مراتع کشــور را 
حفاظــت و حمایــت از منابــع طبیعی دانســت و 
گفت: در همین راســتا اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان در قالب طرحی تحت 
عنوان »حفاظت مشــارکتی« در صدد حفاظت از 
منابع طبیعی برآمده است. وی گفت: روستاهای 
چای قشــالق و تات قشالق شهرستان ماهنشان 
بــا ۵0 خانــوار ثابت به عنوان نهمیــن و دهمین 

روستا برای اجرای این طرح انتخاب شدند. 
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجــان درادامــه به قطع درختــان و درختچه ها  
و جمــع آوری آن ها توســط اهالی این روســتاها 
اشــاره کرد و گفت: با بررســی موضوع  مشخص 
شد کل اهالی روســتا از این هیزم ها برای گرم 
کــردن آب اســتفاده می نماینــد که بــا توجه  به 
موقعیت جغرافیایی روســتاها  که در یک منطقه 
کوهســتانی واقع شده و نیز  صعب العبور بودن 
راه دسترســی روســتا و وضعیــت اقتصــادی 
اهالــی مهم ترین عامل بوده تا امکان اســتفاده 
از ســوخت های فســیلی بــرای اهالــی فراهم 
نباشــد بر همین اســاس اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجــان تصمیم گرفت به 
منظور جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی ، 
اقدام به جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به 

جای آبگرمکن های هیزمی نماید. 
آقاجانلو با اشــاره به اینکه آبگرمکن ها مجهز 
بــه المنت بوده  که حتی در روزهای ابری و برفی 
زمســتان هم قابــل اســتفاده خواهد بــود در 
ادامه افزود: تمام هزینه ســاخت ، حمل و نصب 
آبگرمکن هــا را ایــن اداره کل  متقبل گردیده و 
اهالــی فقط هزینه لوله کشــی منزل را پرداخت 

می کنند.
 آقاجانلــو افــزود: در مقابــل ایــن اقــدام 

اداره کل، کلیــه اهالــی ایــن روســتاها متعهد 
گردیدنــد به عنوان همیار طبیعــت  کلیه موارد 
حفاظــت از منابــع طبیعی را رعایت نمــوده  و در 
کنتــرل  حریــق، تخریــب، تصــرف اراضی ملی 
و ورود دام مــازاد و بــا اداره منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری همــکاری نماینــد. وی با اشــاره به 
تعهدات روســتائیان در این زمینه گفت: مردم 
روســتا از قطع، جمع آوری و انبار و روشن کردن 
هیزم که دارای مشقت و سختی زیادی می باشد 
آســوده گشــته و با اســتفاده از آبگرمکن های 
خورشیدی زندگی راحتی را تجربه خواهند کرد. 
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجــان ابراز 
کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح ســاالنه از قطــع و 
ســوزاندن چیزی حدود 11۵ تن چوب درختان 
و درختچه های جنگلی جلوگیری به عمل می آید.

* پیشگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی
مهنــدس مهدی آرمیون، کارشــناس و مجری 
طرح در باره طرح»حفاظت مشــارکتی«گفت:در 
بازدیدهــای صــورت گرفتــه از این روســتا ها 
مشــاهده گردید اهالی نسبت به قطع درختان و 
درختچه هــا  و جمــع آوری آن ها اقدام می کنند. 
با بررســی موضوع مشــخص گردیــد کل اهالی 
روســتا از ایــن هیزم ها بــرای گرم کــردن آب 

استفاده می نمایند. 
در این راســتا و به منظور جلوگیری از قطع بی 
رویــه درختان جنگلــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان تصمیم به جایگزینی 
آبگرمکن های خورشــیدی به جای آبگرمکن های 
هیزمــی گرفت کــه بعد از انجــام مقدمات و طی 
مراحــل قانونی اجــرای پروژه نهایتــا در مورخه  
در ۲0 اردیبهشت ســالجاری آبگرمکن ها وارد 
روســتاهای مذکور شده و توسط پیمانکار طرح ، 

نصب آنها آغاز گردید. 

* جلوگیری از  قطع و سوزاندن 11۵ تن چوب 
درختان و درختچه های جنگلی

اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری نیز به 
هدف خود کــه حفاظت و حمایت  از منابع طبیعی  
می باشد رسیده و همچنین همکاری و مشارکتی 
بیــن اداره منابــع طبیعی و آبخیــزداری و اهالی 
روســتا به وجود آمده که در تمام موارد حفاظت 

از منابع طبیعی با اداره همکاری می نمایند . 

آتش ســوزی یکی از مهمترین 
و خطرناکتریــن عوامــل تخریب 
و نابــودی جنگل هــا و مراتــع به 
شــمار می رود که متاسفانه همه 
ساله سطوح وسیعی از این منابع 
ارزشــمند را تهدیــد نمــوده و 
خسارات فراوانی به بار می آورد 
کــه جبــران آن میلیاردهــا ریال 

ثروت ملی را به هدر می دهد.

جنگل هــا و مراتــع ثــروت و 
ســرمایه فــرد فــرد هــر ایرانی 
اســت. تخریب و آتــش زدن آن 
تجاوز به اموال همه مردم است. 
پــس بیاییم با مشــارکت خود از 
وقوع هرگونه حریق در جنگل ها 
و مراتع جلوگیری نموده و در حفظ 

منابع طبیعی کوشا باشیم.
هموطن عزیز آیا می دانید:

ظروف شیشه ای یا پالستیکی 
رها شده در جنگل و مرتع در زیر 
تابش آفتاب مانند عدســی عمل 
کــرده و باعــث آتش ســوزی می 

شود. 
انداختن ته ســیگار یا کبریت 
مشــتعل در جنــگل و مرتع باعث 

آتش سوزی می شود. 

کوچکترین بی احتیاطی، جنگل 
هــا و مراتع را به تلی از خاکســتر 

بدل خواهد کرد. 
یک حریق کوچک جنگل بزرگی 

را به نابودی می کشاند. 
آتــش زدن پــس چــر مــزارع 
باعــث از بین رفتــن حاصلخیزی 

خاک می شود. 
روشــن کــردن آتش توســط 
چوپانــان  و بی توجهی در خاموش 
کــردن آن باعــث آتش ســوزی 

می شود. 
در هوای گرم و خشــک زمانی 
کــه ســطح جنــگل هــا و مراتــع 
پوشــیده از برگ ها و علوفه های 
خشک است و روشن کردن آتش 
و بی توجهی در خاموش کردن آن 

منجر به آتش سوزی می شود.
ما نیازمند مشارکت فعال شما 
طبیعت دوســتان عزیــز و گرامی 

هستیم. 
کالم آخر: 

نقــش  مراتــع  و  جنگل هــا 
بســزایی در کاهش آلودگی هوا 
و جــذب گازهــای ســمی دارند، 
پس دقت کنیم با یک لحظه سهل 
انگاری موجب ســوختن و نابودی 
سرمایه ملی متعلق به خودمان و 

نسل های آینده نشویم.

مهنــدس مهــدی نوربخــش، 
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان

پیشگیری از حریق در عرصه های منابع طبیعی
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مراســم افتتاح پل امام حســن مجتبی)ع( با حضور 
اقشــار مختلف مردم، مجموعه شــهرداری و شــورای 
شــهر زنجان و نیز دیگر مســئوالن اســتان زنجان در 
مجموعه تفریحی، گردشــگری گاوازنگ و در قالب یک 

جشن بزرگ برگزار شد.
بــه گزارش جــام جم زنجان؛ پل ســاخته شــده در 
ورودی شهرک گلشهر کاظمیه که از یک سال پیش و با 
پیمانکاری شــرکت جهاد نصرآغاز به کار کرده بود بعد 
از کار شبانه روزی و مداوم طبق زمانبندی انجام شده 

به پایان رسیده و افتتاح شد.
 ایــن پــل به طــول 7۵0 متر و عــرض ۲1 متر برای 
ایجاد امکان گردش شــمال به جنوب و غرب به جنوب 
یک دور برگردان غیر هم ســطح در فاصله 800 متری 

به عنوان مکمل عمل خواهد کرد.

* مسیح اله معصومی شهردار زنجان:
افتتاح پــل امام حســن مجتبی)ع( افتخــاری برای 

شهرداری زنجان است
مسیح اله معصومی، شهردار زنجان گفت:  اجازه می 
خواهم  به عنوان خدمتگزار شما در مجموعه شهرداری 
به نمایندگی از تمام کسانی که درگرما و سرما زیر برف 
و بــاران،  در 36۵ روز ســال و بعــد از روزی که کلنگ 
این مجموعه به زمین زده شد تا روزی که این مجموعه 
افتتاح شــد و از زحمات زیادی که کشــیده شد تشکر 
کنم و این فرصت را می خواهم برای تقدیر از همه آن 
همکاران و کســانی که در میدان پروژه بوده و از شب 
و روز استراحت و تعطیلی خود زدند تا این مجموعه به 

اتمام برسد.
 اما امروز یک روز بیاد ماندنی اســت چون در تاریخ 
ایــن اســتان این یک رکورد اســت و پروژهای به این 
بزرگــی چه در شــهرداری و چه در مجموعــه ای دیگر 
نبوده است که بااین سرعت  و در روزی که وعده داده 

شده بود افتتاح شود .
ایــن افتتاح یک افتخــار  برای مجموعه شــهرداری 
زنجان است. زمانی که به زنجان آمدم و در روز زنجان  
دو ماهی ازشروع پروژه گذشته بود و حال در سالروز 
آن و همان زمان وعده شــده ایــن مجموعه افتتاح می 
شــود. از نکته های قابل توجه در این پروژه به موارد 

زیر اشاره می کنم: 
- در این مجموعه از نیروهای داخلی و بومی اســتان 

استفاده شد ونیرویی از بیرون نیاوردیم.

- در این مجموعه هیچ اختالف نظری بین شــهردار و 
مدیریت شهری و پیمانکار پروژه نبود .

- پیمانکار شــرکت جهاد نصر زنجان بود که جا دارد 
از زحمات مهندس پیری وهمه  نیروها تشکر شود.

- برای اینکه مجموعه در زمان مقرر شــود عالوه بر 
پیمانــکار که بخش های فوقانی پــروژه را کار می کرد 
تمــام مجموعه شــهرداری شــبانه روز در دو شــیفت 
کاری و حتی در ماه رمضان هم مشغول به کار بودند تا 

مجموعه در موعد مقرر به پایان برسد.
درطراحی و ســاخت مجموعــه از تکنولوژی روز دنیا 
استفاده شده اســت. در پروژه روزشمار نصب شده 
بــود تــا کار در زمــان مقرر بــه پایان برســد و هر چند 
عدهــای با بدبینی به مجموعه و کار آنها نگاه می کردند 
و مــی گفتند که این پروژه هم مانند  پروژه های دیگر 
8-7  ســال طول خواهد کشــید اما طبق قول مجموعه 
شــهرداری و درســت  در روز عید فطر افتتاح شــده و 

تقدیم همشهریان عزیز شد.
شــهروندان زنجانی  از مجموعه شهرداری وشورای 
شهر خود بخواهید که هر پروژه ای در این شهر شروع 
می شــود در زمان مقرر تمام شــود و این پل آغاز یک 
کاربزرگ بود. پل سیدالشــهدا، مرکز ترافیک، پیاده 
راه امــام، خیابــان زینبیه  و امروز هم پل امام حســن 
مجتبی)ع( افتتاح شــد و فردا پل دیگری را کلنگ زنی 

و آغاز به کارخواهیم کرد.
هر چند عدهای همکاری نکردند و راضی هم نبودند 
امــا  افــراد زیادی بودند که با ما همکاری کردند و به ما 

دلگرمی دادند.
 از مردم عزیز زنجان و منطقه گلشــهر تشکر می کنم 
کــه با ما همــکاری الزم را داشــتند و نیز بــا پرداخت 
عوارض خود به ما اعتماد کردند که این پل را به اتمام 
برسانیم. از امام جمعه و استاندار ،معاونان، پیمانکار 
و همه همکاران و تمام کسانی که در این پروژه ها با ما 
همکاری کردند و اکنون در خدمت شما هستیم تشکر 
می کنــم و این موفقیت بزرگ حاصل همکاری یک تیم 
بزرگ اســت که مجموعه شــهرداری و شــورای شهر و 
همه کسانی که شبانه روز زحمت کشیدند امیدبخش 
یک مسیر روشن و طوالنی است. شهرداری زنجان یک 
راه روشن با امید برای شهروندان زنجانی آرزو دارد.

* سجاد خدایی، نایب رئیس شورای شهر زنجان:
با پرداخت عوارض آینده روشــنی برای شــهر رقم 

بزنید

 از شهروندان زنجانی و حضور و حمایت شما  و نیزاز 
مجموعه شــورای شهر و مدیریت شهری قدردانی می 
کنــم .اجرای این پــروژه بزرگ حتی در زمســتان نیز 
متوقف نشد و باید بگویم ما در در شورای پنجم صرف 
فعل خواســتن و توانستن را ادا کردیم و این مجموعه 
را در زمــان مقرر به شــهروندان زنجانی هدیه کردیم 
و ایــن امــر حاصل اعتمادی بود که به داشــته هایما ن 
داشــتیم و اینکه زنجان و زنجانی می تواند شــهر خود 
را بسازد. زنجان مسیری را شروع کرد که این شهر به 
»شــهر در مسیر توسعه« لقب گرفت و به عنوان شهر 
پیشــرو در اکو انتخاب شــده در کنار شــهرهای بزرگ 

مانند تبریز  در خاورمیانه میدرخشد.
 مســیر توسعه را با حمایت شهروندان طی کردیم و 
پیش میبریم مجموعه شورای شهر و شهرداری در این 
شــهر در آینده پادگان را در ماههای آینده بازگشــایی 
کرده و مســیر زینبیه و ســبزه میدان نیز در چند ماه 
آینده شروع به کار خواهد کرد و نیز پارک بانوان غرب 
شهر هدیه از مجموعه شهرداری و شورا به شهروندان 
زنجانی  اســت. شهروندان باید دست واحدی در کنار 
هم باشند و با پرداخت عوارض آینده روشنی را برای 

شهر رقم بزنند.

* احمد نصیری،رییس کمیســیون نظارت و پیگیری 
شورای شهر زنجان:

شهروندان خاطره بدی از پروژه های طوالنی دارند
 بــه همه شــهروندان زنجانی تبریک مــی گویم و از 
همه عوامل شــهرداری و مجموعه شورای شهر تقدیر 

و تشکر دارم .
 میخواهــم به همشــهریان بگویم اگر اراده باشــد 
کارها تمام شــده و بموقع به پایان خواهد رســید .هر 
کاری در این شهر ماهها به طول میانجامید و شهروندان 
زنجانی خاطره بدی از پروژه هایی دارند که ماهها طول 
می کشید اما باید بگویم اگر اراده باشد تمام کارها در 

زمان خود به پایان خواهد رسید

* امامعلــی دادخــواه، رئیس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شورای شهر زنجان :
عشق اولسون زنجانی الرا

مــن خوشــحالم کــه در کنار شــما هســتم و از همه 
کارگران و مهندسان و پیمانکار این پروژه تشکر دارم 

و می خواهم بگویم عشق اولسون زنجانی الرا!

در حاشیه افتتاح پل امام حسن مجتبی )ع( مطرح شد؛

عشق اولسون زنجانی الرا
زنجان و زنجانی می تواند شهر خود را بسازد


