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زنجان

به همت مجموعه شهرداری زنجان؛ 

تالش های شبانه روزی به بار نشست 

4

نخستین مرکز ترک اعتیاد بانوان
 افتتاح شد

نخســتین مرکز ترک اعتیاد بانوان زنجان با حضور مدیر کل بهزیستی استان افتتاح شد. 
خبرنگار جام جم زنجان: محمد محمدی قیداری مدیر کل بهزیستی استان زنجان در آئین افتتاح نخستین 
مرکــز تــرک اعتیاد بانوان زنجان، از فعالیت ۱۷۶ گروه اجتماع محور در اســتان خبر داد و افزود: این تعداد گروه در 
راستای آگاه سازی و آموزش محله به محله در خصوص مضرات اعتیاد فعالیت می کنند. وی به فعالیت مرکز اقامتی 

با اختالل مصرف مواد مخدر بانوان اشــاره کرد و ...

۸۶ درصد جامعه هدف 
زنجان، زیر پوشش 
غربالگری فشار خون

3
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3 کتابفروشی، مجری طرح 
»تابستانه کتاب ۹۸«

2

جشنواره ملی تئاتر و 
موسیقی کودک »ائل« 
به کار خود پایان داد

صندوق توسعه ملی 
صندوقی برای صیانت

 از منابع طبیعی
23

3 میدان قدیمی زنجان سنگفرش می شود

نایب رئیس شورای اســالمی شهر زنجان گفت: سه 
میــدان قدیمی و تاریخی زنجان در قالب توریســم الین 
ســنگ فرش می شود و در این راســتا 450 میلیون تومان 

اعتبار در نظر گرفته شده است.
خبرنــگار جام جم زنجان: ســجاد خدایی در 
ارتباط با گالیه ســاکنین میدان مسگرهای پایین و عدم 
رسیدگی به آن محل اظهار کرد: مجموعه شهری زنجان 
به مناطق تاریخی شــهر توجه ویژه داشته و در این زمینه 
بودجه مشخصی نیز در نظر گرفته ایم.نایب رئیس شورای 

اسالمی شهر زنجان با بیان اینکه اختصاص اعتبار به میدان 
مسگرها، میدان جگرپزها و میدان ورک چی جزو طرح های 
پیشنهادی بنده بوده است، تصریح کرد: در این راستا بودجه 
مشخصی هم در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.

وی با اشــاره به اینکه سنگ فرش کردن این سه میدان در 
مرحله انتخاب پیمانکار است، گفت: این محالت در قالب 
محله توریستی ســنگ فرش خواهد شد.خدایی تصریح 
کرد: برای همین موضوع 450 میلیون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است.نایب رئیس شورای اسالمی شهر زنجان 
همچنین درباره شکایات مردمی در حوزه آسفالت نیز گفت: 
بیشترین قرارداد آسفالت مربوط به لکه گیری منعقد شده 

و مواردی نیز ابالغ شــده و خواهد شد، اما عمده حفاری ها 
مربوط به ادارات حفار یعنی فاضالب و شــهری است. وی 
تصریح کرد: البته در انجام آسفالت یک روالی وجود دارد که 
باید رعایت شود یعنی از نظر ثقلی و همچنین شیب بندی 
باید به موضوع دقت شود تا پس از سفت شدن محل نسبت 
به آسفالت اقدام شود تا بعدها مشکلی به وجود نیاید که البته 
عمده بحث آسفالت مربوط به تراشه های فاضالب شهری 
اســت.خدایی همچنین در ارتباط با سمپاشی شته ها نیز 
گفت: در این راستا نیز یک سری از اماکن عمومی سمپاشی 
شــده و در اکثر اماکن این کار ادامه دارد، اما نکته اینجاست 

که امسال یک مقدار حجم شته ها زیاد است.

 رئیس ســازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری زنجان از برنامه ریزی برای راه 
اندازی فرهنگسراهای محالت در شهر 

زنجان خبر داد. 
خبرنگار جام جــم زنجان: 
مریم شــعبانی از برنامــه ریزی برای راه 
انــدازی فرهنگســراهای محالت در 
شــهر زنجان خبر داد و افــزود: تا کنون 
کارشناســان ما ۱0 بنای سنتی و تاریخی 
را در نقاط مختلف بافت قدیم شهر زنجان 
شناسایی کرده اند که شهرداری تمایل به 
تملک یا دست کم اجاره بلندت مدت آنها 
را دارد.وی با یادآوری اینکه اقداماتی که 
در سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
زنجان انجام می شود، در سه حوزه اتفاق 
می افتد، افزود: یکــی از اقداماتی که در 
این ســازمان انجام می شــود، مربوط به 
برنامه هایی در حوزه فرهنگ و هنر است 

که این برنامه ها در قالب جشــنواره هایی 
به منصه ظهور گذاشــته می شود. رئیس 
ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
زنجــان با تاکید بر اینکه شــهرداری در 
اجــرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
فقط به عنوان یــک ارگان تعامل کننده 
عمل کرده و این برنامه ها را با ارگان هایی 
که در این عرصه فعال هســتند، به اجرا 
گذاشته و به هیچ وجه متولی این حوزه ها 
نیست، تصریح کرد: یکی از این برنامه ها 
جشنواره »ائل« بود که بخوبی در زنجان 
به اجرا گذاشته شد.شــعبانی با یادآوری 
اینکه در حال حاضر شــهرداری زنجان 
به عنوان یــک ارگان تعامل کننده برای 
اجرای جشنواره فیلم کوتاه با ارگان های 
مربوطه همکاری های الزم را دارد، ادامه 
داد: عالوه بر فعالیــت در عرصه هنری، 
ســازمان فرهنگی و اجتماعی زنجان در 

زمینــه فرهنگی نیز برنامه های مختلفی 
را پیــش رو داشــته و برنامه ریزی کرده 
اســت که از جمله آن می توان به معرفی 
آداب، رسوم و سنن شهر زنجان در هفته 
فرهنگی اشــاره کرد.رئیس ســازمان 
فرهنگی و اجتماعی شــهرداری زنجان 
با تاکید بــر اینکه شــهرداری به عنوان 
یکی از ارگان هایی کــه جایگاه ویژه ای 
در برگزاری جشنواره های مختلف دارد، 
از وجــود مکانی برای برگــزاری چنین 
برنامه هایی محروم اســت، اظهار کرد: 
متاسفانه شهرداری زنجان سالن و تاالر 
شــهر ندارد و همین مســئله باعث شد تا 
ایجاد چنین مکانی در دوره پنجم شورای 
اسالمی شهر مطرح شود. شعبانی با اشاره 
به اینکه اعیاد قربــان و غدیر را پیش رو 
داریم و این مهم می تواند بهترین فرصت 
برای برگزاری جشن های مربوط به این 

اعیاد توسط شهرداری زنجان باشد، افزود: 
خوشــبختانه رایزنی ها و همکاری های 
الزم در این راســتا با هیئت های مذهبی، 
تکایا و مســاجد انجام شده است تا شاهد 
برگزاری جشــنی درخــور اعیاد قربان و 
غدیــر در زنجان باشــیم. وی همچنین 
یکــی از اقدامات جدی این ســازمان در 
آینده نزدیک را افتتاح پارک بانوان غرب 
زنجان عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه 
با تالش های صورت گرفته، امروز شاهد 
پیشــرفت فیزیکــی ۸0 درصدی پارک 
بانوان غرب زنجان هســتیم و امیدواریم 
طبــق برنامه بتوانیم این پارک را در هفته 

دولت امسال به بهره برداری برسانیم.

 راه اندازی فرهنگسراهای محالت در زنجان

زنجان به مقصد گردشگری تبدیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان گفت: آمار حاکی از آن است که زنجان در 

حال تبدیل شدن به مقصد گردشگری است.
خبرنــگار جام جم زنجــان: یحیی رحمتی 
اظهار داشت: اســتان زنجان روند رو به رشدی را در ورود 
گردشــگران داشته است و میزان بازدید از اماکن تاریخی 
ما تابعی از میزان ورود گردشگرهاست که خوشبختانه در 

این زمینه بویژه در حوزه گردشگران خارجی، طی چند سال 
اخیر ســیر صعودی داشتیم.  وی بابیان اینکه روند حضور 
گردشگران حاکی از آن است که زنجان در حال تبدیل شدن 
به مقصد گردشگری است، اظهار کرد: برای افزایش ورود 
گردشگران داخلی و خارجی به استان باید بسترهای الزم 
در استان فراهم شــود.  مدیرکل میراث فرهنگی استان 
زنجان با تأکید بر اینکه گردشگر و زیرساخت، الزم و ملزوم 
یکدیگر هستند، اظهار کرد: تا زمانی که گردشگر حضور 
نداشته باشد، زیرساخت خود را نشان نخواهد داد و تا زمانی 
که زیرساخت ها تکمیل نشود، نباید انتظار افزایش حضور 
گردشگران را داشته باشیم. رحمتی گفت: افقی که در این 

راستا ترسیم کرده ایم بر اساس برنامه پنج ساله بوده است 
و در زمینــه افزایش تعداد تخت ها قرار بود از ۳۲ درصد به 
4۸ درصد برســیم که امروز به ۶۲ درصد رسیده ایم، یعنی 
در بعضی جاها از برنامه جلوتر هســتیم. وی در پاســخ به 
این سؤال که آیا پیاده راه سبزه میدان توانسته است فضای 
مقبولی را در حوزه گردشــگری ایجــاد کند، افزود: ازنظر 
گردشگری فضای کاماًل مقبولی است و ما این موضوع را 
از گردشگرانی که وارد شهر شدند و نظرسنجی محدودی 
که انجام دادیم به این نتیجه رســیدیم ولی اینکه در بازار و 
فروش محصوالت تأثیری داشته است یا نه، این موضوعی 

است که باید از بهره برداران سؤال کنیم.
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لزوم توجه جــدی به ایجاد 
درآمد پایدار در شهرداری 

شــهردار زنجان گفت: 
ایجــاد درآمــد پایــدار در 
شهرداری از تأکیدات همه 
اعضای شــورا و مسئوالن 
شــهرداری زنجان است و 
تا کنون توجه جدی به این 
بخش صورت گرفته است.

خبرنگار جــام جم زنجان: مســیح اهلل 
معصومی با بیان اینکه همه تالش شهرداری متمرکز بر 
انجام کارهایی بود که منجر به تغییر در شهر شود، افزود: 
خوشبختانه تا به امروز توانسته ایم به این مهم دست یابیم. 
وی با یادآوری اینکه پل روگذر امام حسن مجتبی )ع( طبق 
برنامه به اجرا گذاشته شد و شاهد افتتاح بموقع آن بودیم، 
تصریح کرد: زمانی که یک ســال پیش این پروژه توسط 
نماینده ولی فقیه در اســتان کلنگ زنی شد، به همه مردم 
این شهر وعده دادیم که این پروژه را در مدت یک سال به 
اتمام خواهیم رساند و خوشبختانه بعد از یک سال موفق به 
افتتاح آن شدیم.شهردار زنجان با تأکید بر اینکه در اجرای 
پروژه های شــهری، شفافیت حرف اول را می زند و مردم 
نیز این حق را دارند که در جزئیات اقدامات انجام شده قرار 
گیرند، ادامه داد: قبل از آغاز پروژه پل امام حســن مجتبی 
)ع( اقدام به نصب روزشــمار کردیم تا مردم از نزدیک در 
جریان همه امور و اینکه در مدت زمان یادشده، این پروژه 
به چه میزان پیشرفت داشته است، قرار گیرند. معصومی 
با اشــاره به اینکه یکی از ابتکاراتی که در اجرای پل امام 
حسن مجتبی )ع( به خرج دادیم، استفاده از توان و ظرفیت 
یک پیمانکار بومی بود، اظهار کرد: اعتقاد راســخ به این 
مهم داریم که اعتماد متقابل بین مردم و شهرداری حرف 
اول را می زنــد، اگر وعــده ای می دهیم و به وعده خود در 
زمان یادشده عمل می کنیم. وی گفت: ایجاد درآمد پایدار 
در شــهرداری از تاکیدات همه اعضای شورا و مسئوالن 
شهرداری زنجان است و تاکنون توجه جدی به این بخش 
صورت گرفته اســت. معصومی همچنین افزوده شدن ۲ 
منطقه رسمی به مناطق شهر زنجان، اجرای طرح تفکیک 
زباله، اتمام پل نیمه تمام سیدالشهدا )ع(، راه اندازی مرکز 
خرید خودرو، نوسازی اتوبوس های فرسوده شهری  و... را 
به عنوان اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری زنجان 

طی ۲ سال اخیر عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: شهرداری موظف به استانداردسازی وسایل 
بازی موجود در پارک هاست. 

خبرنگار جام جم زنجان: داوود کارگرزاده گفت : شهرداری موظف به برقراری 
ایمنی و استانداردســازی وســایل بازی موجود در پارک هاست و وسایل بازی ارتباط 
مستقیمی با سالمتی کودکان دارد و وجود وسایل غیراستاندارد و خطرآفرین در پارک ها 

هیچ گونه توجیهی ندارد. این مسئول ادامه داد: عالوه  بر وسایل بازی، محوطه پارک ها 
به کف ســازی و ایمن ســازی نیاز دارد تا در هنگام حوادث احتمالی کمترین آسیب به 
کودکان وارد شــود.  وی افــزود: در حال حاضر کف پوش هیچ کدام از زمین های بازی 
موجود در پارک ها اســتاندارد نیست؛ چراکه کف پوش ها هر کدام ارتفاع سقوط خاصی 
دارد و برای همه وسیله ها مناسب نبوده و ضربه گیری و ایمنی کافی را برای کودکان به 

وجود نمی آورد. کارگرزاده با بیان اینکه فاصله برخورد وسیله با کف پوش، فاصله بین دو 
وسیله بازی، فاصله وسیله بازی با جدول و ... از جمله موارد مورد تاکید در استانداردسازی 
وســایل بازی موجود در پارک هاست، تصریح کرد: متاسفانه گاهی شاهد این هستیم 
که وســایل بازی استاندارد توسط شــهرداری خریده شده ولی نکات ایمنی در نصب 
مورد توجه قرار نگرفته که این مهم، خود سبب می شود وسیله بازی ناایمن تلقی شود. 

مدیرکل استاندارد زنجان: شهرداری موظف به استانداردسازی وسایل بازی پارک هاست

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

زنجان

نخســتین جشنواره موســیقی »ائل« با 
معرفی برگزیدگان به کار خوددر زنجان پایان 

داد. 
خبرنگار جام جم زنجان:  مدیرکل 
هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، در مراســم اختتامیه جشنواره ائل، 
اظهار کرد: با توجه به پتانســیلی که دیده شد، 
زنجان پایگاه هنر کودک و نوجوان می شــود. 
شهرام کرمی ادامه داد: متاسفانه در کشور در 
حوزه هنر کودک و نوجوان بســیار کم فعالیت 
شــده است، در صورتی که باید این مهم بیش 
از پیش مورد توجه باشــد. وی افزود: موسیقی 
موجب نشــاط و هیجان و ایجاد قدرت فکری 
در مخاطــب کودک می شــود، هر چند که ما 
همیشــه موسیقی را مایه هیجان می دانیم اما 
موســیقی موجب حالت درونی و روحانی نیز 
می شود. کرمی تصریح کرد: امیدواریم زنجان 

بــه عنوان پایگاهی در حــوزه هنر و کودک و 
نوجــوان تبدیل شــود. مدیــرکل هنرهای 
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
با اشاره به شــاخصه های مهم شهر زنجان، 
خاطرنشــان کرد: زنجــان می تواند یکی از 
پایگاه های هنر کودک و نوجوان کشور باشد و 
امیدواریم برای دوره های آتی جشنواره کمک 
کنیم تا جشنواره پربارتر شود.مراسم اختتامیه 
جشــنواره ائل با حضور مدیــرکل هنرهای 
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
فرهاد قائمیان، داوود فتحعلی بیگی و جمعی 
از مسؤوالن برگزار شد. دبیر اجرایی جشنواره 
موسیقی و تئاتر ائل در این مراسم اظهار کرد: 
برگزاری جشــنواره ائل موجب ایجاد شور و 
نشاط در بین کودکان شد.  ساسان قجر گفت: 
از 4۷ اثر نمایشی رسیده به جشنواره ائل ۹ اثر 

به بخش اصلی راه یافتند.
دبیر اجرایی جشنواره بین المللی ائل گفت: 

در بخش گالری عکــس نیز عکس ها ایجاد 
روحیه نشــاط و شــادابی می کرد.وی گفت: 
همچنین در بخش موســیقی نیز ملودی به 
شکلی بود که با روحیات کودکان سازگار بوده 
و موجب شــادی آنها می شد.قجر همچنین 
ضمن تقدیر از ســازمان فرهنگی اجتماعی 
شــهرداری و حــوزه هنــری و حمایت های 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: این 

جشنواره با استقبال خوبی مواجه شد.

* ترسیم آینده روشن برای جامعه 
با تربیت درست کودکان

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری زنجان اظهار کرد: توجه 
به هنر از شــاخص های توســعه یافتگی هر 

جامعه است
 مریــم شــعبانی گفت: امــروز اختتامیه 
جشنواره ای را جشن می  گیریم که هنر سوم، 

پنجم و هفتم است.
وی با اشــاره به اینکه امــروزه در جامعه 
پرداختن به مولفه های فرهنگی موجب رشد 
کشور می شود، گفت: در بسیاری از کشورهای 
توســعه یافته به این مولفه توجه زیادی شده 
اســت. شــعبانی گفت: امیدواریم در زنجان 
نیز که پایتخت شــور و شعور حسینی است با 
حمایت مسؤوالن به شاخص های فرهنگی 

قابل توجهی برسیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
زنجان نیز گفت: ترســیم آینده روشن برای 
جامعــه با تربیت درســت کــودکان محقق 
می شود.فاطمه کرباســی با اشاره به اهمیت 
هنر و نقش آن در تزریق نشاط و مهارت های 
زندگــی اظهار کرد: در واقع قالب هنر شــیوه 
غیر مســتقیم خوبی برای آموزش بسیاری از 
مســائل است. در پایان این جشنواره تندیس، 
جایــزه و لوح جشــنواره بهترین نمایش به » 

آدم برفــی«کاری از فاطمه و ندا ابرار پایدار از 
همدان رســید.تندیس، جایزه و لوح جشنواره 
بعــدی به نمایش »فســقلی« کاری از متین 
پورموســوی از زنجان رسید.تندیس، جایزه و 
لوح بعدی جشــنواره نیز به نمایش» جیرتان 
ناغیلی« کاری از یلدا یوسفیان از اردبیل رسید.

جوایز نقدی گــروه های برگزیده ۱0 میلیون 
ریال اســت.همچنین در بخش جوانه ها نیز 
نمایش آدم برفــی کاری از مواد فاطمه ابرار 

پایدار برگزیده شد.

پس از 10 روز اجرای نمایش و موسیقی در زنجان؛

جشنواره ملی تئاتر و موسیقی کودک »ائل« به کار خود پایان داد
زنجان می تواند پایگاه هنر کودک شود

روستای کمرکوه طارم با کم آبی دست به گریبان است

3 کتابفروشــی، مجری 
طرح »تابستانه کتاب ۹۸« 

در »طرح تابســتانه کتاب ۹۸« که از ۲5 
تیــر جاری تا ۳ مرداد اجرا می شــود، ســه 
کتابفروشــی در شهر زنجان آمادگی خود را 

برای اجرای این طرح اعالم کردند. 
خبرنگار جام جم زنجان: یازدهمین 
دوره طــرح »توزیع یارانــه کتاب از طریق 
کتابفروشــی ها« با عنوان »تابستانه کتاب 
۹۸« با شــعار »کتاب، همنشین دلنشین« از 
۲5 تیر به مدت ۱0 روز در کتابفروشــی های 

عضو طرح آغاز می شود.
معــاون فرهنگی و رســانه ای اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان زنجان 
در ایــن باره به خبرنگار ایرنا گفت: »شــهر 
کتــاب« در چهــار راه ســعدی، »پاتوق 
کتاب« جنــب امامزاده حضــرت ابراهیم 
)ع( و کتابکده فرهنگ در چهار راه انقالب، 
کتابفروشــی های مجری طرح »تابستانه 

کتاب ۹۸« در شهر زنجان هستند.
وی اظهار داشت: در این طرح کتاب های 
تالیفــی با کمک هزینــه خرید ۲5 درصد و 
کتاب هــای ترجمه با کمک هزینه خرید ۱5 

درصد عرضه می شود.
معاون امور فرهنگی و رســانه ای اداره 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
زنجان گفت: حداکثــر یارانه اختصاصی به 
هر کتابفروشــی، میزان و درصد مشارکت 
کتابفروشی ها در تخصیص یارانه بر اساس 
اعتبار کلی طرح تعیین و قبل از شروع طرح 
اعالم خواهد شــد.وی افزود: در این طرح 
ســقف مجاز خرید برای هــر خریدار یک 

میلیون و ۲00 هزار ریال است.

خبر

روستای کمرکوه یکی از روستاهای بخش 
چورزق شهرســتان طارم است که این روزها 

با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می کند . 

خبرنگار جام جــم زنجان: آب 
آشــامیدنی از نیازهای اساسی انسان است و 
امروز وجود منابع آب بیشتر در کشورها، یک 
امتیاز بزرگ برای توسعه و پیشرفت آن کشور 
محسوب می شود و حتی در عرصه سیاسی و 
اجتماعی نیز آب نقش بسیار با اهمیتی را دارد . 
یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت، تامین 
زیرساخت های جمعیت روستایی بویژه تامین 
آب شرب و بهداشــتی روستاییان است. این 
موضوع به لحاظ اهمیت، جایگاهی بی بدیل 
در حفظ ســالمت، کارآمدی ساکنان مناطق 

روستایی، عدم مهاجرت و توسعه پایدار بخش 
روستایی کشــور داشته و خواهد داشت . طی 
برنامه های پنج ساله توسعه کشور، بخصوص 
برنامــه پنجم )مــاده ۱۹4(، توســعه پایدار 
روستاها به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف 
دولت مورد توجه بوده است .  بحران آب یکی 
از بحران هایی است که همه ساله روستائیان 
در نقاط مختلف کشور با آن دست و پنجه نرم 
می کنند که اســتان زنجان نیز به لحاظ تعداد 
باالی روستاها از این قاعده مستثنی نیست . 

طارم یکی از شهرستان های زیبای استان 

زنجان اســت که دارای ۹۷ روستاســت که 
همه ســاله با فرا رسیدن فصل گرما برخی از 
روســتاهای آن دچار مشکالتی در حوزه آب 
می شــوند. یکی از روستاهایی که این روزها 
با این مشــکل دســت و پنجه نرم می کند، 
روســتای کمرکوه طارم اســت . روســتای 
کمرکوه در 50 کیلومتری مرکز شهرستان و  
در بخش چورزق طارم واقع شــده اســت که 
حدود ۲۷۹ نفر جمعیت دارد و شغل اکثر مردم 
آن نیز فرش بافی و دامداری است. مشکل آب 
به وجود آمده ســبب شده است که مردم این 

روستا روزانه تنها نیم الی یک ساعت آب داشته 
باشند و برای گذران زندگی خود مجبور شوند 
آب را در تانکرها ذخیره کنند که همین امر نیز 
مشــکالتی از لحاظ بهداشتی به دنبال دارد . 
این روستا دارای ۸۹ مشترک است که روزانه 
40 مترمکعب آب شــرب در این روستا تولید 
می شــود. بنا به گفته اهالی و سرپرست آبفار 
شهرستان در ۱5 کیلومتری روستا چشمه ای 
قرار دارد که بیش از ۲00 میلیون تومان هزینه 
می خواهد کــه در صورت تأمین و تخصیص 

مشکل آب شرب روستا حل خواهد شد.

نخســتین مرکــز تــرک اعتیــاد بانوان 
زنجــان بــا حضــور مدیــر کل بهزیســتی 

استان افتتاح شد. 
خبرنــگار جام جم زنجان: محمد محمدی 
قیــداری مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
زنجــان در آئیــن افتتــاح نخســتین مرکز 
تــرک اعتیــاد بانــوان زنجــان، از فعالیت 
۱۷۶ گــروه اجتماع محور در اســتان خبر 
داد و افزود: این تعداد گروه در راستای 
آگاه ســازی و آمــوزش محله بــه محله در 
خصوص مضرات اعتیاد فعالیت می کنند. 
وی بــه فعالیت مرکز اقامتــی با اختالل 
مصرف مــواد مخدر بانوان اشــاره کرد و 
گفــت: این مرکز با گذشــت ۵ ماه فعالیت 
آزمایشــی و مددرسانی به ۸۰ خانم معتاد 
امروز همزمان با هفته بهزیســتی به طور 

رسمی افتتاح شد. 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجــان 
ظرفیــت اســمی پذیــرش ایــن مرکز را 
ماهانــه ۸۰ نفر اعالم کرد و یادآور شــد: 
پیشگیری مهم ترین استراتژی بهزیستی 

در زمینه اعتیاد است. 
محمدی قیــداری همچنیــن از فعالیت 
۱۳ کمــپ تــرک اعتیاد در اســتان زنجان 
خبــر داد و افــزود: ۱۲ کمپ برای مردان 
بود و در اســتان خالئی داشتیم و آن کمپ 
تــرک اعتیــاد بانوان بود که خوشــبختانه 

این مهم هم محقق شد. 
وی هزینــه نگهداری بانوان معتاد برای 
تــرک اعتیــاد در این مرکز بــرای افرادی 
که تمکن مالی دارند را ۶۱۵ هزار تومان 
و بــرای افــراد نیازمند در مــاه را رایگان 
اعــالم کــرد و افــزود: هزینه هــا توســط 

بهزیستی پرداخت می شود. 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجــان 
تصریــح کرد: حمایت بعــد از ترک اعتیاد 
خارج از محیط کمــپ باید موردتوجه قرار 

گیرد تا دوباره به ســمت اعتیاد نروند.

* ۳۰۷ معلــول ضایعــه نخاعــی، تحــت 
پوشش بهزیستی استان

مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجان از 
وجــود ۳۰۷ معلــول ضایعــه نخاعی تحت 
پوشــش بهزیستی استان زنجان خبر داد 
و گفت: این تعداد معلول ضایعه نخاعی از 
خدمات ویژه بهزیستی استفاده می کنند.

محمــد محمــدی قیــداری در نشســت 
خبری بــا خبرنگاران، در محل بهزیســتی 
اســتان زنجان، ســازمان بهزیستی را یک 
نهــاد حمایتی دولتی اعالم کــرد و افزود: 
این ســازمان از طریق بودجــه عمومی به 
افراد معلول و محروم جامعه خدمات الزم 
را ارائــه می دهد. وی اظهار کرد: این نهاد 
پــس از پیروزی انقالب اســالمی با ادغام 
ســازمان های خیریه و حمایتی در راستای 
ارائــه خدمات و حمایت هــای غیر بیمه ای 
بــا حفظ ارزش ها و کرامت واالی انســانی 

و تکیه بــر مشــارکت های مردم و در جهت 
گســترش خدمات توان بخشــی، حمایتی، 
بازپــروری و پیشــگیری از معلولیت ها و 
آســیب های اجتماعی در سال ۵۹ تشکیل 

شد.

* ثبــت اطالعــات ۲۰ هــزار معلــول در 
سامانه بهزیستی استان زنجان

مدیــرکل بهزیســتی اســتان زنجان از 
ثبت اطالعات ۲۰ هزار معلول در ســامانه 
بهزیستی اســتان زنجان خبر داد و گفت: 
دو درصد جمعیت استان معلول هستند. 
محمــدی قیــداری با بیــان اینکه ۱۸۰ 
هــزار نفر از خدمات ســازمان بهزیســتی 
اســتان زنجان اســتفاده می کننــد، ابراز 
کــرد: ۲۷ هــزار و ۵۰۰ خانــواده تحــت 

پوشش سازمان هستند.
وی از وجــود ۳۰۷ معلول ضایعه نخاعی 

تحت پوشــش بهزیســتی اســتان زنجان 
خبــر داد و گفت: این تعداد معلول ضایعه 
نخاعی از خدمات ویژه بهزیستی استفاده 
می کننــد.  مدیــرکل بهزیســتی اســتان 
زنجــان بابیــان اینکــه عامــل ۵۰ درصد 
معلولیت هــای مختلف ازجمله نابینایی ها، 
ناشــنوایی ها و موارد عقب ماندگی ذهنی 
شــدید به دلیل اختالالت ژنتیک اســت، 
تصریــح کرد: بــرای کاهش ایــن آمارها، 
ازدواج  از  پیــش  ژنتیــک  غربالگــری 
اجباری اســت. محمدی قیــداری افزود: 
ازدواج فامیلی، سابقه مشکالت ژنتیکی، 
نقایص مادرزادی، اختالالت کروموزومی، 
و  خانــواده  در  ارثــی  بیماری هــای 
عقب ماندگــی ذهنی از مواردی اســت که 
نیاز به مشــاوره ژنتیک دارند که سازمان 

بــه جد به این موارد توجه می کند.
 وی تصریــح کرد: بیش از ۹۰ درصد از 
وظایف بهزیستی اســتان زنجان به بخش 
خصوصی واگذارشده و اقدامات الزم از 

سوی مراکز بخوبی انجام می شود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

نخستین مرکز ترک اعتیاد بانوان افتتاح شد
ثبت اطالعات ۲۰ هزار معلول در سامانه بهزیستی 
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آبخیزداری، نجات جان زمین

صندوق توسعه ملی، صندوقی برای صیانت از منابع طبیعی

* تاکید اســتاندار زنجان بر ضرورت حفاظت از 
منابع طبیعی

خبرنگار جام جم زنجــان: حقیقی، 
اســتاندار زنجان که این روزها توجــه ویژه ای به 
موضوع منابع طبیعی و آبخیزداری دارد از تشــکیل 
کارگروه نظارت بر معــادن خبر داد و تاکید کرد که 
در راســتای صیانت از منابع خدادادی و جلوگیری از 
تخریب منابع طبیعی باید بر معادن نظارت شود. وی 
همچنین اظهار کرد: اجرای طرح های آبخیزداری 
باعث ایجاد روحیه نشاط و امید در میان مردم محلی 

شده است.

سامانه گویای ۱504؛ پل ارتباطی مردم و یگان 
حفاظت منابع طبیعی

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیزداری اســتان 

زنجان گفت: ســامانه گویــای ۱504 به عنوان پل 
ارتباطی بین طبیعت دوستان و یگان حفاظت منابع 
طبیعــی و آبخیزداری فعال اســت. خلیل آقاجانلو  
گفت : ســامانه گویای ۱504 به عنوان پل ارتباطی 
بین طبیعت دوســتان و یگان حفاظت منابع طبیعی 
و آبخیزداری فعال اســت.مدیرکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان زنجان با اشاره به اینکه سامانه 
۱504 از سال ۱۳۹۲ در کشور راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: هدف از راه اندازی سامانه ۱504 حفظ 
منابع طبیعی و خدادادی اســت. آقاجانلو با اشاره به 
اینکه مردم می توانند در صورت مشــاهده هرگونه 
آتش ســوزی، تخریب و تصرف عرصه های منابع 
طبیعی با این سامانه تماس گرفته و گزارشات خود را 
اعالم کنند، خاطر نشان کرد: استفاده از این سامانه 
رایگان اســت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 

اســتان زنجان با بیان اینکه در خرداد ســال جاری 
۷0 مورد تماس با ســامانه ۱504 ثبت شــده است، 
بیان کرد: در ســال جاری بیشترین تماس ها با این 
سامانه به علت تخریب و تصرف بوده است.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان حفاظت 
و حراســت از منابع طبیعــی را یک وظیفه عمومی 
خوانــد و افزود: مردم و طبیعت دوســتان هرگونه 
آتش ســوزی، تخریب و تجاوز به عرصه های ملی 
و طبیعی را با ســامانه گویای منابع طبیعی استان در 

میان بگذارند.

آبخیزداری، نجات جان زمین در هنگام ســیل 
و خشکسالی

مســؤول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان زنجــان  با اشــاره به منابع 

محدود آب، فرســایش خــاک و همچنین نتایج و 
فوایدی که آبخیزداری در توســعه و آبادانی شهرها 
و روستاها می تواند داشته باشد، گفت: الزم است از 
ظرفیت های این حوزه در مدیریت منابع آب و خاک 

و دستیابی به توسعه پایدار استفاده شود. 
مهدی نوربخش خاطر نشــان کرد: در مناطقی 
که بیش از پیش با مشــکالت کم آبی و حتی بحران 
آب دســت و پنجه نرم می کنند و از ســوی دیگر با 
بیکاری و پیامدهای ناشــی از آن نیز درگیر هستند، 
اجــرای طرح آبخیــزداری و آبخوان داری فرصت 
مناسبی برای ایجاد اشتغال، رونق و آبادانی منطقه 
و پیشــگیری از تشدید عوارض ناشی از بحران آب، 
می تواند باشد. وی گفت: آبخیزداری با بهره برداری 
از نزوالت آسمانی در راســتای مدیریت منابع آب 
و حفاظــت از خاک مناطــق بحرانی و به دنبال آن، 
بهبود و رونق وضعیت تولیدات دامی و کشــاورزی 
و همچنین شــرایط زندگی ســاکنان آن مناطق را 
فراهم می کند.آمارها حاکی از آن اســت که بیش از 
۷0  درصد بارش های ساالنه در کشور به علت تبخیر 
از دســترس خارج می شود. نوربخش با اشاره به این 
موضوع گفت: با عملی کــردن طرح آبخیزداری و 
آبخوان داری حتی در گوشــه گوشه استان زنجان 
گامی بلند در راســتای جلوگیــری از هدر رفت این 

حجم از آب برداشته شد.

این روزها صندوق توســعه ملی با تخصیص اعتبارات آبخیزداری گام بلندی در راســتای حفاظت از منابع آب و خاک و همچنین توســعه اقتصادی و ایجاد اشــتغال برداشــته اســت. افزایش رو به رشــد تلفات منابع آب و خاک طی چند دهه اخیر در اثر عوامل انسانی و در برخی موارد، اقلیمی شدت فزاینده ای یافته و تبعات اقتصادی و 
اجتماعی فراوانی به همراه داشته است؛ به طوری که، این مسئله عالوه بر تحمیل هزینه های اقتصادی و تلفات سرمایه های ملی، منجر به تشدید وقوع سیالب ها، افزایش نرخ تولید رسوب و کاهش عمر مفید مخازن سدها، از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تولیدات کشاورزی و همچنین کم آبی شده است. در این بین، آبخیزداری 
یکی از روش های مناسب برای مدیریت صحیح منابع آب و خاک است که با گذشت قریب به ۷0 سال از نخستین اقدامات صورت گرفته در حوزه آبخیزداری در کشور، هنوز ابعاد مختلف اهمیت و ضرورت آن بخوبی روشن نشده و با وجود اعتبارات تخصیص یافته و اقدامات صورت گرفته طی سال های اخیر، همچنان شاهد تخریب 

منابع آب و خاک هستیم. آبخیزداری یکی از مؤثرترین راهکارها و اقدامات برای حفاظت از منابع آب و خاک است و می تواند به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال مورد توجه برنامه های توسعه در کشور قرار گیرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ایجرود از 
آتش سوزی در اراضی ملی شهرستان ایجرود خبر داد و گفت: ۳ 
هکتار از مراتع روستای قزلجه بر اثر سهل انگاری خاکستر شد. 
خبرنگار جام جم زنجان: مجیــد محمدی افزود: 
ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
ایجرود بالفاصله پس از دریافت خبر آتش ســوزی در محل 
حاضر شده و با همکاری دهیار و جوامع محلی از پیشرفت آتش 
در ایــن اراضی جلوگیری کردند. وی اظهار کرد: با تالش بی 
وقفه ماموران یگان پس از یک ساعت آتش مهار شد. محمدی 
با اشاره به این که این روستا در مجاورت جاده اصلی ایجرود و 
حلب واقع شده است گفت: رهگذری که از این جاده عبور می 
کرد با ســهل انگاری خود ته سیگارش را در حاشیه جاده رها 
کرده و همین علت بروز حادثه شناسایی شده است. رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ایجرود در ادامه با بیان 
این که به علت بارش های باران در اوایل ســال شاهد افزایش 
پوشــش گیاهی در مناطق هســتیم گفت: در فصل تابستان 
مناطقی که از پوشش گیاهی وســیعی برخوردارند بیشتر در 
معرض آتش سوزی می باشــند. به گفته محمدی مردم می 
توانند با مشاهده هرگونه آتش سوزی در اراضی ملی و مراتع، 

مراتب را به سامانه گویای ۱504 گزارش دهند .
سند همکاری سه جانبه بین سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخیزداری و سازمان تات
سند همکاری ســه جانبه ما بین سازمان جنگل ها،مراتع 
و آبخیزداری و ســازمان تــات ) ترویج-آموزش و تحقیقات( 
تدوین و منعقد شد. این تفاهم نامه مبنی بر همکاری مضاعف 
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت هماهنگی 
ترویج سازمان جهاد کشاورزی و همچنین ادارات منابع طبیعی 
اســتان ها با هم امضا شــد. تدوین سند همکاری سه جانبه با 
هدف جلوگیری از موازی کاری در فعالیت های فرهنگ سازی 
و ترویجی، اســتفاده از ظرفیت کارشناسان پهنه های تولید 
سازمان جهاد کشاورزی، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه 
مروجان منابع طبیعی و جهاد کشــاورزی منعقد شد.عضویت 

کارشناسان مسئول پهنه های تولید جهاد کشاورزی در طرح 
هــای همیار طبیعت منابع طبیعی،اســتفاده از ظرفیت مرکز 
تحقیقــات منابع طبیعی و جهاد کشــاورزی در زمینه آخرین 
تحقیقات علمی و پژوهشــی با موضوع منابع طبیعی از دیگر 

مفاد این تفاهم نامه سه جانبه می باشد.
* دستگیری عامل آتش سوزی اراضی جاده تهم 
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری زنجان از آتش ســوزی بیش از ۱0 هکتار از اراضی 
ملــی خبر داد و گفت: این حادثه در منطقه طاهر آباد جاده تهم 
روز جمعه ۲۱ تیر رخ داده اســت. عباس لطفی افزود: اهالی با 
ســامانه ۱504 و آتش ســوزی در این منطقه را گزارش دادند 
که ماموران یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان بالفاصله در صحنه حاضر شــدند و پس از ۲ ساعت 
تــالش بی وقفه موفق به اطفاء حریق شــدند.  وی علت این 
حادثه را بی احتیاطی گردشگری که مشغول چاق کردن قلیان 
بود اعالم کرد و افزود: ذغال روشــن پس از افتادن در اراضی 
ملی شــعله ور شده و موجب ســوختن حدود ۱۲ هکتار از این 
اراضی شد. لطفی ادامه داد: خوشبختانه پس از تالش ماموران 
یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یک 
نفر در این خصوص دســتگیر و از طریــق مراجع قضایی به 

پرداخت 4۶۹ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جعفر بیات معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان نیز گفت: 
خبرنگار جام جم زنجان: اقدام عملیاتی 
رهبر معظم انقالب اســالمی ایران برای حفظ 
منابع طبیعی بار دوش مســئوالن را سنگین تر 
کرده است، در همین راستا برای حفظ و حراست 
از این منابع عظیم الهی همه دســت به کار شده 

اند تا ناجی منابع طبیعی باشند.
 وی اظهار کرد: در ســال جاری ۱50 میلیون 
یورو اعتبار از محل صندوق توســعه ملی برای 

حوزه منابع طبیعي کشــور مصوب شــده که در 
اختیار اســتان ها برای اجرای طرح ها قرار می 
گیرد. به گفته بیات برای استان زنجان نیز از این 
مقداراعتبار بیــش از ۲۳ میلیارد تومان مصوب 
شده است که بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شــده امسال در ۱۶ حوزه طرح های آبخیزداری 
اجرا می شود. وی تاکید کرد که حوزه های آبخیز 
چهرآباد در زنجــان، هزاررود در طارم، واالیش 
ســلطانیه، میراخور و مراش یک در ماهنشان، 
چرگر ابهر، قره چریان زنجان، آبخیزی شهری 

آببر در طارم، کینــه ورس ۳ در ابهر، دهنه طار، 
اردجیــن خرمــدره، دو تپه قیــدار، کبود گنبد 
ســلطانیه و کینه  ورس دو ابهر از جمله ۱۶ حوزه 
شناسایی شده در استان زنجان می باشند. بیات 
استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی در حوزه 
منابع طبیعــی را نقطه عطفی در مدیریت مراتع 
اســتان اعالم کرد. معاون آبخیزداری اداره کل 
منابع طبیعی استان در ادامه افزود: جذب اعتبار 
از محل این صندوق در استان بیشتر برای اجرای 
طرح های کنترل ســیالب، تغذیه آب های زیر 

زمینی، مدیریت ســیالب، ممانعت از فرسایش 
خاک، اصــالح و احیای مراتــع ضعیف بوده تا 
آســیب های حوادث طبیعی و نگرانی ساکنان 
منطقه از بیابان زایی و بروز خســارت ناشــی از 

آن رفع شود.

صندوق توسعه ملی، حامی منابع طبیعی

گزارش آتش سوزی در مراتع
  به سامانه گویای 15۰4

غربالگــری ۸۶ درصد از جامعه 
هــدف جمعیت اســتان زنجان در 
طرح ملی بسیج کنترل فشار خون 
از ۱۷ خرداد امســال آغاز شــد و 
تــا ۱۵ تیــر شــهروندان زنجانــی 
مورد غربالگری فشــار خون قرار 

گرفتند.
بــه گــزارش جــام جــم زنجان 
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه استان با بیان اینکه 
بیش از ۸۶ درصد از جامعه هدف 
اســتان زنجان در طرح ملی بسیج 
ملی کنترل فشــار خون غربالگری 
شدند اظهار امیدواری کرد که این 
آمــار تا پایان طــرح افزایش یابد. 
دکتر پرویز قزلباش در نشســت 
خبــری بــا بیان اینکه هر ســاله به 
مناسبت روز جهانی بدون دخانیات 
برگــزار می شــود،  برنامه هایــی 
اظهــار داشــت: شــعار ســازمان 
جهانی بهداشــت روز جهانی بدون 
دخانیات »اجــازه ندهید دخانیات 
نفس شــما را بگیرد« نامیده شده 
اســت. رئیــس دانشــگاه علــوم 

پزشکی اســتان زنجان بیان کرد: 
شــایع ترین عامــل پیشــگیری از 
بیماری و مرگ و میرها پیشــگیری 
از مصرف دخانیات اســت؛ چراکه 
دخانیــات در همه امــور زندگی از 
محیط زیســت گرفته تا بیماری ها 

نقش واضح و ناگواری دارد.
 وی بــا بیــان اینکــه ارزیابی ها 
نشــان می دهــد کــه ۴۰ درصــد 
و  فقیــر  خانوارهــای  درآمــد 
کم درآمد صرف ســیگار می شود، 
تصریــح کــرد: ســاالنه بیــش از 
۲۰ تــا ۳۰ هــزار میلیــارد تومان 
و  بهداشــتی  مشــکالت  صــرف 
درمانی ناشــی از مصرف دخانیات 
می شود. دکتر قزلباش، استعمال 
ســیگار را عامل بــروز ۹۰ درصد 
از ســرطان های ریــه عنــوان کرد 
و گفــت: این نقــش در بروز دیگر 
ســرطان ها هم بسیار بارز است و 

در مصرف قلیان هم وجود دارد.
 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 

استان زنجان با اعالم اینکه میزان 
مصرف ســیگار در کشور باالتر از 
۲۱ درصد است، تصریح کرد: این 
آمار در استان زنجان مختصری از 
آمار کشوری باالتر است، به همین 
دلیــل  باید ضمن جلب توجه مردم 
به این مهم، توجه مسئوالن هم به 
این امر مهم جلب شود. وی با بیان 
اینکه ســاماندهی مــواد دخانی از 
عوامل جلــب توجه و بهبود اوضاع 
اســت، اظهار داشــت: یکی از این 
عوامل ســن دسترســی افراد به 
مواد دخانی از جمله ســیگار است 
کــه باید بــه دنبال راهــکار برای 
آن بــود. رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشکی اســتان زنجان با تاکید بر 
نقــش مثبت آموزه هــای دینی در 
پیشــگیری از اســتعمال ســیگار 
تصریــح کرد: این مهم باید مد نظر 
خانواده ها و مراکز آموزشــی قرار 
گیرد.مدیر ارشــد دانشگاه علوم 
پزشــکی اســتان زنجان با اشــاره 

به اجرای طرح »بســیج ملی کنترل 
فشــار خون« افزود: فشار خون از 
بیماری های پیشــرونده است و از 
مهمترین مشــکالت سالمت مردم 

محسوب می شود. 
 وی با بیان اینکه بیماری فشــار 
خــون در ســطح جامعــه جهانی رو 
بــه افزایــش اســت و پیش بینی 
افزایش ۶۰ درصدی این بیماری 
بــرای ۲۰۲۵ هــم شــده اســت، 
اظهارداشــت: فشــار خون ارتباط 
نزدیکی با بــروز بیماری های دیگر 
از جملــه ســکته ها دارد، ضمــن 
اینکــه ایــن بیماری فقــط منجر به 
مرگ نمی شود و عوارضی را بر جای 
می گذارد کــه یکی از آن ها ناتوان 
شــدن مبتالیان است که صدمات 
اقتصادی و اجتماعی خود را دارد. 
بــه گفته دکتــر قزلبــاش، آمار 
بیمــاران مبتــال به بیماری فشــار 
خــون در ایــران ۱۶ میلیــون نفر 
اســت و نکته جالب این آمار عدم 

اطــالع ۴۰ درصد از ایــن بیماران 
از بیمــاری خــود مــی باشــد و در 
ایــن بین نیمــی از بیمــاران امور 
درمان خــود را پیگیری نمی کنند. 
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان مصرف نمک، چربی 
و در کل ســبک زندگــی بیمــاران 
مبتــال به پرفشــاری خــون را مهم 
برشــمرد و افزود: اگر این بیماری 
با بیماری های دیگر ازجمله دیابت 
همــراه شــود، بشــدت کارایی را 

کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه طرح بسیج ملی 
کنترل فشــار خــون در دو مرحله 
اجرا می شود، ابراز داشت: بخش 
اطالع رســانی و اجــرای طــرح بــه 
ترتیب در اســفند سال گذشــته 
و اواخــر اردیبهشــت ســال جاری 
عملیاتــی شــد کــه هــدف از آن 
اطالع رســانی بــه مــردم در مورد 

لزوم توجه و کنترل این امر بود.
 رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 

اســتان زنجــان یادآور شــد: طرح 
بســیج ملی کنترل فشار خون یک 
پویــش ملی بــا محوریــت وزارت 
بهداشــت اســت ولی اجــرای آن 
منوط بــه همکاری همگانی اســت 
که این مهم در اســتان محقق شد 
و مســئوالن اســتان و رســانه ها 
همکاری درخور توجهی را با اجرای 

طرح انجام دادند. 
دکتــر قزلبــاش اظهار داشــت: 
غربالگــری کنترل فشــار خون در 
برخــی از شــهرها ماننــد ایجرود، 
خــرم دره، ســلطانیه، ماهنشــان، 
طــارم، ابهــر و خدابنــده، قبل از 
پایان مدت زمان پیش بینی شــده 
بــرای آن به صورت ۱۰۰ درصدی 

پوشش داده شده است.
 در ادامــه ایــن نشســت، دکتر 
محمدرضا صائینی معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با 
قدردانی از اصحاب رسانه استان 
در اطالع رســانی و آگاهی بخشــی 
طرح بســیج ملی کنترل فشارخون 
به ســواالت خبرنــگاران در حوزه 

دخانیات و فشار خون پاسخ داد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان خبر داد؛

۸۶ درصد جامعه هدف زنجان، زیر پوشش غربالگری فشار خون
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رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتال
حافظواندر چمن فکنده زفریاد غلغلی

بازگشــایی خیابــان زینبیــه غربــی شــهر زنجــان 
پــس از ۲ دهه با وجود مشــکالت ترافیکــی و منظره 
ناخوشــایندی که در شهر ایجاد کرده بود با تالش های 
شــبانه روزی مجموعه شــهرداری و همکاری مردم با 
۱۸۰ میلیاردریــال هزینــه در ۲ محــور و با تملک ۸۴ 

پالک بازگشایی شد.
به گزارش جام جم  زنجان؛  خیابان ۲۴ متری زینبیه 
غربی خیابان های شهید مطهری و شهدا را به هم وصل 
می کند و هم راســتا با خیابان امام اســت، این خیابان 
جدید با عرض ۲۴ متر و طول حدود ۹۰۰ متر احداث 

شده است.
 پــروژه بازگشــایی خیابان زینبیــه غربی در دو فاز 
اجرا می شــود که فاز نخســت آن از خیابان شــهدا تا 
رضویــه )گونیه( آغاز شــده و فاز دوم نیــز از تقاطع 

رضویه تا خیابان شــهید مطهری بازگشایی می شود.
 با بازگشــایی خیابــان زینبیه غربی، خیابان شــهدا 
به خیابان شــهید مطهری متصل شــده و بخش بزرگی 
از ترافیک مرکز شــهر رفع شده و عالوه بر آن، مسیر 
خیابان شــهدا تا فرودگاه کم شده و شهروندان زمان 
کمی را برای رفتن به نقاط دیگر شــهر صرف خواهند 

کرد.
* مــردم بــا پرداخت بموقــع عوارض یاری رســان 

شهرداری باشند

مســیح الــه معصومــی شــهردار زنجــان در آییــن 
بازگشــایی خیابان زینبیه غربی و شرقی، ضمن تشکر 
از تمام مسوولین و مردم جهت حضور در این مراسم 
کــه باعــث دلگرمــی مجموعــه شــهرداری در اجرای 
برنامه هــا شــده اند عنوان کــرد: بازگشــایی زینبیه 
غربی پس از ۲ الی ۳ دهه با وجود مشــکالت ترافیکی 
و بد منظری که ایجاد کرده بود با تالشهای شبانه روزی 
مجموعه شهرداری و همکاری مردم با هزینه کرد بالغ 
بــر۱۸ میلیارد تومــان در دو محور و با تملک ۸۴ پالک 

شاهد بازگشایی آن هستیم .
مســیح اله معصومــی پرداخت بموقــع عوارض را 
دلیــل اتمام پروژه های عمرانــی و انجام کارها به نحو 
شایســته  دانست و ادامه داد: بســیار خرسندیم از 
اینکــه مردم ایــن اعتمــاد را به مجموعه شــهرداری 
داشــته و با پرداخت بموقع عوارض خود یاری رسان 
ما در حوزه فرهنگی، ترافیک، خدمات شــهری، حوزه 
شــهر سازی، سیما و منظر شــهری و عمرانی بوده اند.

شــهردار زنجان به کارهای انجام شده در مدت زمان 
حضور خود در این ســمت اشاره کرد و افزود: افتتاح 
پل ســید الشــهدا، پل امام حســن مجتبی، پیاده راه 
ســبزه میدان و زینبیه شرقی و غربی کارهایی بود که 
ســعی کردیم طبق زمان اعالم شده به پایان برسانیم 
و در آینده نزدیک پروژه ســبزه میدان، پارک بانوان 
غــرب و خیابان شــرقی و غربی را از وســط پادگان می 

گذرد در دست اجرا داریم. 
 وی با نوید این مطلب که مشــکالت اقتصادی ســد 
راه پروژه هــای عمرانــی نخواهد بود گفــت: با وجود 
همه مشکالت، برنامه ریزیهایی در جهت صرفه جویی 
انجام شــده تا کار های عمرانی و خدمات شهری هرگز 
متوقف نشــود و تا بــه امروز در ایــن راه موفق عمل 

کرده ایم .
در پایان شــهرداری زنجان موفقیت های حاصله را  
در ســایه مشــارکت و همدلی بین مردم، مســئولین، 
اعضــاء شــو را و شــهرداری دانســت  و عنــوان کرد: 
امیدواریــم ایــن مشــارکتها همچنان ادامــه یابد تا 

شــاهد رونق و پیشرفت  بیش از پیش شهر باشیم.

* نگاه شــهردار بــه پروژه های عمرانی با پیوســت 
فرهنگی ستودنی است

مریم شــعبانی، رئیس ســازمان فرهنگی در آیین 
بازگشــایی خیابان زینبیه غربی و شــرقی عنوان کرد: 
بســیار خرســندیم از اینکــه بــا حضور همشــهریان 
اتفاقــات عمرانــی با پیوســت فرهنگی را جشــن می 
گیریــم. وی نــگاه شــهردار زنجــان بــه پروژه هــای 
عمرانی با پیوســت های فرهنگی را ستودنی دانست 
و گفــت: بازگشــایی زینبیــه غربی و شــرقی بهانه ای 
بود تا در روز میالد امام رضا )ع( با حضور مســوولین 
درکنارهمشــهریان این روز را جشــن بگیریم و باعث 
ایجــاد لحظــات شــاد بــرای مردم شــهرمان باشــیم. 
شــعبانی گفت: امیدواریم هــر روز، هرهفته، هرماه 
و هر فصل شــاهد افتتاح یک پروژه در شهر باشیم تا 
به این وســیله بتوانیم به همشــهریان خود در قالب 

جشن ها تبریک بگوییم. 
درپایــان رئیــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و  
ورزشــی شــهرداری زنجان هدف از برگــزاری آیین 
افتتاح در  زینبیه غربی را به جهت تالش در  برگزاری 
برنامه های محله محور در مناطق مختلف شــهر توســط 
مدیریــت ارتباطات شــهرداری و ســازمان فرهنگی 
دانســت و عنوان کرد: امروز سعی کردیم بازگشایی 
زینبیــه غربــی و شــرقی بــا حضور خود مردم جشــن 
گرفته شــود و مــردم این منطقه پــس از مدت زمان 
طوالنــی انتظار، شــاهد بهره بــرداری از این محور در 

قالب ُجنگ باشند.
گفتنی اســت  شــهر زنجان به عنوان مرکز استان با 

چهار منطقه شــهرداری ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

* ســرعت انجام پروژه ها، در دســتور کار شــورا و 
شهرداری ها 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان، سجاد خدایی 

رئیــس شــورای اســالمی اســتان زنجــان در آییــن 
بازگشــایی خیابان زینبیه غربی و شــرقی عنوان کرد: 
اینکه امروز شــاهد بازگشــایی محــور زینبیه غربی و 
شرقی هستیم حاصل تالشهای بی منت و شبانه روزی 
مجموعه شهرداری است که طبق فواصل تعیین شده 
به بهره برداری رســید و جای بسی تشکر و قدردانی 
دارد.ســجاد خدایــی با عنــوان این مطلب کــه اعضاء 
شــورای پنجم به دنبال آن هســتند کــه پروژه ها به 
دور از هرگونه حاشیه و به صورت کارشناسی شده و 
برحسب اولویت و طی زمان قانونی تحویل شهروندان 
شود افزود: پل امام حسن مجتبی)ع( یکی از آنها بود 
کــه با حمایت مردم و مســووالن در موعد مقرر انجام 
شــد، امیدواریم پروژه های دیگر که در دســتور کار 

قرار دارد به همین سرعت اجرایی شود.
رئیس شــورای اسالمی استان زنجان، پروژه سبزه 
میــدان را بــه عنوان دغدغه ۳۰ الی۴۰ ســاله مردم 
دانست و گفت : بیست روز دیگر پیمانکار این پروژه 
مشــخص خواهد شــد و شــهریور شــاهد شــروع به 
کار پروژه ســبزه میدان  برحســب تابلوی روز شــمار 
خواهیم بود چرا که مدیریت شــهری و شــورا بر این 
نظر هستند که منزلت مردم زنجان بیش از این است 
و مســوولین باید در جهت رفاه و آسایش شهروندان 

نهایت ســعی تالش خود را به کار گیرند.

به همت مجموعه شهرداری زنجان؛ 

تالش های شبانه روزی به بار نشست 
خیابان زینبیه غربی شهر زنجان بازگشایی شد


