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فعالیت بانوان زنجانی در ۳۵ ایستگاه 
ورزش صبحگاهی 

افزایش مصرف گاز زنجانی ها 
در بخش خانگی و صنعت

زنجان؛ میزبان رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی و  رئیس سازمان جنگل ها و دکتر فتح اهلل حقیقی استاندار زنجان با یکدیگر 
دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خلیل آقایی در این دیدار با 
اشاره به انعقاد تفاهم نامه سازمان جنگل ها با استانداران به منظور توسعه اقدامات آبخیزداری و  آبخوانداری در سراسر 

کشور، از توجه استانداری زنجان به این حوزه...

پیشرفت شهر از دریچه 
آموزش و پرورش درست 
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زنجان

در گفتگو با مدیرصندوق کارآفرینی امید استان زنجان عنوان شد؛

جذب100 درصد مبلغ تخصیص داده شده به استان زنجان 
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان :

3
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افزایش مصرف گاز زنجانی ها
 در بخش خانگی و صنعت

مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان از افزایش 6 درصدی مصرف 
گاز زنجانی ها در بخش خانگی و صنعتی خبر داد.

بــه گزارش خبرنــگار جام جم زنجان هــادی احمدلو گفت : میزان 
مصرف گاز اســتان زنجان در چهار ماهه نخســت امسال 475 میلیون 
و 91 هزار متر مکعب بوده اســت که شامل بخش های خانگی، تجاری 
و صنعتی اســت و با احتســاب 386 میلیون و 839 هزار متر مکعب گاز 
در بخش صنایع، میزان مصرف گاز اســتان در این مدت به بیش از 861 

میلیون متر مکعب می رسد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه از این میزان 190 
میلیــون متر مکعب مربوط به مصــارف خانگی، 30 میلیون مترمکعب 
مربوط به مصرف خدماتی و تجاری و 225 میلیون مترمکعب نیز مربوط 
به مصرف صنعتی است، اضافه کرد: مصرف گاز استان در بخش خانگی 
و صنعت نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش یافته است. وی ضمن تأکید 
بر مصرف بهینه گاز در اســتان برای توسعه بیشتر خدمات در این حوزه 

گفت: این موضوع را مرهون خدمات و همکاری مشترکین هستیم.
احمدلو در ادامه به مبحث گازرســانی در شهرها و روستاهای استان 
اشــاره داشــت و افزود: با تالش صورت گرفته به همه 21 شهر استان 
گازرســانی شده اســت.مدیرعامل شرکت گاز اســتان زنجان گفت: 
همچنین از کل روستاهای استان 542 روستا به شبکه گاز کشور متصل 

شده اند که در تالشیم تعداد آنها بیشتر شود.
وی با اشاره به اینکه تالش کارکنان شرکت گاز استان ارائه خدمات 
هرچه بهتر به مشــترکین است، گفت: از شــهروندان درخواست داریم 
در صورت بروز مشــکالت در این حوزه با واحد امداد شرکت گاز استان 

زنجان با 194 تماس بگیرند.

آغاز به کار آموزشــگاه آزاد سینمایی 
سی نما در زنجان 

آموزشگاه آزاد سینمایی سی نما کار خود را در زنجان آغاز کرد.
بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان این آموزشــگاه که با مدیریت 
شــهین قزلباش و تدریس استاد یحیی گیلک از مرداد آغاز به کار نموده 
از حضور بازیگران جوان اســتقبال کرده و با انتخاب هنرمندان جوان در 
حال آماده شدن برای ساختن اولین فیلم خود است.شهین قزلباش، مدیر 
آموزشگاه ضمن تشــکر از همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان گفت: این آموزشگاه با توجه به اهمیت و کاربردهای رشته های 
آموزشــی در عرصه های گوناگون جامعه با اتکاء به استعدادیابی و انجام 
آزمون های عملی سعی می کند از میان عالقمندان برای آموزش در این 
رشته دعوت به عمل آورد.وی گفت: رشته های آموزشی آموزشگاه آزاد 
ســینمایی سی نما شامل بازیگری سینما در رده سنی کودک، نوجوان و 
بزرگسال، فن بیان، مجری گری تلویزیون، گویندگی رادیو و در نهایت 
دوبله و فن دوبالژ اســت. یحیی گیلک، استاد این آموزشگاه نیز اشاعه 
هنر بیان و بازیگری با اتکا بر آخرین متدها و اصول علمی جهان و ایران 
را از اهداف آموزشی این مجموعه دانست و گفت: بومی سازی فرهنگ 
بازیگری و نحوه بیان و گویش از اهداف اساسی این آموزشگاه است، به 
طوری که هنرجو بتواند در عرصه های مختلف منظور خود را با انتخاب 

جمالت صحیح و ادای درست آنها به مخاطب انتقال دهد.
  وی گفت: از مجموع هنرجویانی که در این آموزشگاه دوره می بینند با 
در نظر گرفتن کارآیی و درجه بندی آنها برای شرکت در فیلم های کوتاه و 
بلند و نیز نمایش های ارزنده استفاده خواهند شد. قزلباش مدیر آموزشگاه 
سی نما در پایان گفت: از تالش های ارزنده استادان یحی گیلک و پرویز 

آزادی در همراهی و همکاری با ما نهایت تشکر را داریم.

شــهردار زنجان گفت: توســعه و نگهداری فضای سبز در اولویت برنامه های 
شهرداری زنجان است.

بــه گزارش خبرنگار جام جم زنجان مســیح اهلل معصومــی با یادآوری اینکه 
ســرانه فضای سبز شــهر زنجان 14.6 مترمربع است، افزود: در حال حاضر شهر 
زنجان از وجود 631 هکتار فضای ســبز شــهری برخوردار است، به همین خاطر 

بحث توســعه و نگهداری فضای سبز شهری در اولویت برنامه های این مجموعه 
قــرار دارد. وی با یادآوری اینکه امروز شــهر زنجان از وجود 631 هکتار فضای 
سبز شهری برخوردار است، ادامه داد: سرانه ای که برای کشوری در حوزه فضای 

سبز شهری تعریف شده، 12 مترمربع است.
 این در حالی اســت که این وضعیت در شهر زنجان14.6 مترمربع است و این 

خود بیانگر آن است که سرانه فضای سبز شهر زنجان در حدود 2 مترمربع بیشتر 
از نرم کشوری است.

 معصومی توســعه فضای ســبز را یکی از برنامه های اولویت دار شهر زنجان 
برای ســال جاری عنــوان کرد و گفــت: در این زمینه 20 هکتار فضای ســبز 

پیش بینی  شده است.

توسعه فضای سبز، در اولویت برنامه های شهرداری 

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

زنجان

در گفتگو با رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان عنوان شد؛

پیشرفت شهر از دریچه آموزش و پرورش درست می گذرد
منتقدین گویا با شخص حقیقی من کار دارند نه با شخصیت حقوقی!

گفتگو: صحرا رضایی- جام جم زنجان
مادر و معلم  هر دو در ادبیات و نیز فرهنگ ما واژه های مقدســی 
هســتند. دکتر مریم شعبانی رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری زنجان پیش از آنکه یک مدیر باشد یک مادر و یک 
معلم است.او که پس از سالها سکانداری در جایگاه تعلیم و تربیت 
در آمــوزش و پــرورش اســتان زنجان، اکنــون در بخش فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری و به عنوان رییس سازمان مشغول به 
کار است، می گوید: قبل از هر چیز باید بگویم من یک معلم هستم 
و به این شــغل هم افتخار می کنم. چرا که به تشــویق پدر   مرحومم 
اکبر شــعبانی که در ســال 94 و در منزل من به دیار باقی شــتافت 
معلم شــدم . وی می گوید: پدر من  یک انسان ساده و یک باغدار در 

شهرستان طارم بود.
 وقتــی کــه برای مصاحبه وارد دفتر وی می شــویم می توان حس 
مســئولیت نســبت به مادر بودن و نیز معلم بــودن را در وجود یک 
مدیر زن قدرتمند حس کرد. مدیریت برای یک زن و کار در اجتماع 
فداکاری بزرگی را می طلبد چرا که قبل از آنکه او مدیر و رییس یک 
ســازمان باشــد مادر اســت و در مورد خانم شعبانی نیز چنین است 
چرا که در این ساعت فراغت و گفتگوی دوستانه پسر کوچکش نیز 
حضور دارد و من می توانم حس مادر بودن و معلم بودن را در وجود 
وی حس کنم که علیرغم مســئولیت سنگین نیم نگاهی مادرانه به 
فرزندش داشته و مانند یک معلم در حال آموزش است. زمانی که  
به سختی وقت  یک ساعته را برای گفتگو می گیریم هنوز هم ارباب 
رجــوع و نیز معاونــان در اتاق وی حضور دارند که برای موضوعی در 
حال تصمیم گیری هستند. شرط انصاف و نیز صرفه جویی در منابع 

شهرداری موضوعی است که مدام از زبان وی تکرار می شد. 

آنچه که در نگاه اول و با شــنیدن کلمه شــهرداری به ذهن مردم 
می رســد اگر مالیــات و عوارض را در نظرنگیریــم در بهترین حالت 
کارهای عمرانی و ساخت و ساز است. اما سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری زنجــان به عنــوان یکی از زیــر مجموعه های 
شــهرداری در بخش آموزشی و فرهنگی در چند سال اخیر فعالیت 
بسیار خوش درخشیده وکارنامه قابل قبولی از خود به جای گذاشته 
اســت نام این ســازمان بــا فعالیتهای علمی و متفــاوت دکتر صفوی 
برجسته شد، در ادامه با حضور یک مدیر زن قدرتمند و با توجه به 
پیشینه آموزشی و فرهنگی وی بسیار خوش درخشید . فعالیتهایی 
که در بخش بانوان و نیز کودکان انجام شــده اســت هرچند حرکت 
جدیدی نیســت اما توجه بیشــتر به این دو قشر از جامعه به عنوان 
کودکان آینده ساز و نیز بانوان به عنوان پایه و اساس خانواده بسیار 
قابل توجه اســت و می تواند در راســتای تربیت شهروند درست و 

نزدیک شدن به شهر آرمانی و اجتماع سالم قدم بزرگی باشد. 
 توجــه به محله هایی کم برخــوردار و نیزفعالیتهایی که در بخش 
ســالمندان در حال انجام اســت می تواند از نقاط قوت این سازمان 

باشد.
در این راســتا و با توجه به لزوم انتقال نظرات و پرســش و پاسخ 
متقابل گفتگویی با دکتر مریم شــعبانی رییس ســازمان فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری زنجان انجام شده است که در ادامه می خوانید:

 * برای شــروع در مورد فعالیتهای اخیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری زنجان صحبت کنید و اینکه چه حرکتهای سازنده ای 

داشته و تا چه اندازه به اهداف خود نزدیک شده است؟ 
در ابتدا گرامی می دارم یاد و نام شهدا و هفته دفاع مقدس و نیز تبریک فرا رسیدن بهار 

تعلیم و تربیت و بازگشایی مدارس امیدوارم سال پرباری برای دانش آموزان باشد.
فعالیت هایی که در ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری انجام می شود 
شامل دو بخش اســت. برخی تاریخ مصرف نداشته و  روزانه تکرار می شوند مانند ورزش 
صبحگاهی در پارک های شهر که همیشگی هستند ونیز می توان به تولید انواع محتوای 
فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که در قالب شعارهایی بر روی بنر ها درج شده و مدام تکرار 
شده و سعی دارند در آموزش های شهروندی و نزدیک شدن به جامعه سالم همراه ما باشند. 
اما برخی حرکت ها با توجه به فراخور خود تاریخ مصرف دارند اجرای برنامه های مناسبتی 
و جشنواره های متعدد که آخرین و تازه ترین این حرکت چهلواره محرم و اربعین است  که 
در ایام پیش رواجرا خواهد شد.اما آنچه اساس کار ما را تشکیل می دهد آموزش است. دوست 
داریم همیشه در سطح آموزش همگانی پیش برویم در این راستا فرهنگسراهای متعددی 
از جمله فرهنگسرای زندگی، کودک و خانواده و نیز اخیرا فرهنگسرای ارگ زنگان شروع 

به فعالیت کرده اند. آنچه که بیشتر برای ما اهمیت دارد خانواده سالم به عنوان پایه و اساس 
شهر سالم است و بی شک در این راستا بانوان نقش اساسی دارند.  فعالیت هایی که در حوزه 
بانوان  در پارک بانوان بوده بسیار گسترده تر از قبل است.درکنار برنامه های ثابت فرهنگی 
و ورزشــی  که شامل فعالیتهای صبحگاهی ورزشی  و نیز مهارت های زندگی و هنری در 
فرهنگســرای زندگی اســت برای اولین بار به مسائل دینی و مذهبی نیز ورود داشته ایم  و 
این موضوع تازه ای اســت که  دنبال می شــود چرا که حوزه دینی در کنار دو حوزه ورزش و 
فرهنگی  می تواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از آن موثر باشد. برای اولین 
بار ما وارد حوزه کودکان هم شــده ایم چرا که بر این باورم آموزش را باید از دوران کودکی 
و نوجوانی آغاز کرد تا در نهایت به یک شــهروند خوب رسید چرا که شهروند خوب مقدمه 

ساخت جامعه ای سالم با شهروندان سالم است.

* به جامعه سالم و لزوم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی اشاره کردید 
. یکی از بخشهای سازمان بخش اجتماعی است چه فعالیتهایی دراین 

بخش صورت گرفته است؟
ســازمان  فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری زنجان  با ورود گسترده در حوزه 
اجتماعی با محوریت کاهش آســیب های اجتماعی فعالیتهای قابل توجهی داشته است. 
عالوه بر توجه ویژه ای که سازمان به بانوان به عنوان پایه و اساس خانواده ها در پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و تربیت کودکان سالم داشته است، برای نخستین بار توجه به محله 
های کم برخوردار که احتمال خطر و آســیب پذیری بیشــتری دارند در دستور کار ما قرار 
گرفت. همین طورسازمان برای اولین بار شهرداری زنجان توجه به مجتمع های مسکونی 
در راستای آموزش  و نیز کاهش آسیب های اجتماعی ورود پیدا کرده است. بررسی آسیب 
های فضاهای اجتماعی و مجازی با حضور کارشناسان و اتفاق هایی که از هرطریق ممکن 
اســت پیش بیاید بررسی شده و آموزشها شروع شد.در ادامه برنامه های کاهش آسیبهای 
اجتماعی تجلیل از بانوان در حوزه ترک اعتیاد و نیز برنامه هایی برای فرزندان و همسران 
زندانیان که شامل کارگاه های آموزشی و نیز برنامه های سرگرمی در قالب جنگ با حضور 

هنرمندان استان زنجان بوده است .
* اخیراً صحبت هایی علیه شما می شود. به نظر می رسد انتقادات تندی 
برا ی اولین بار  علیه یک مدیر صورت می گیرد در این زمینه چه صحبتی با 
شهروندان و منتقدان دارید؟آیا این صحبتها و نقدها  را می توان تخریب 

علیه یک مدیر به حساب آورد؟
توجه کنید که نقد ونظر شــهروندان را تخریب نمی شود نامید. چرا که وقتی موضوعی 
برای شــما قابل توجه اســت و برای آن اهمیت قائل هســتید درباره آن اظهار نظر کرده و 
آن را نقد می کنید. وقتی شــهروندان در مورد مشــکالت شــهر اظهار نظر می کنند و نیز 
درباره مجموعه ما صحبت کرده و گاه انتقاد می کنند بســیار برای من باعث خوشحالی و 
خرســندی است. چرا که این نشــان می دهد شهروندان به کارهای شهرداری بخصوص 
ســازمان توجهی ویژه دارند. از اینکه ما مورد توجه هســتیم و درباره کارهای ما صحبت 
شده و شهروندان نظرات خود را اعالم می کنند و گاهی نیز مورد نقد قرار می گیریم باعث 
خوشــحالی اســت. اما باید دقت کرد که آیا این صحبت ها با رعایت اصول نقادی درست 

هست یا خیر؟ 
* من بســیار خوشحالم که حرکت ما باعث نقد ها و نظر ها شود اما چه 

نقدی ؟ 
تمام نقدها و نظرات سازنده به دیده منت مورد توجه ما است اما نقد با نق زدن فرق دارد. 
دقت کنید وقتی کلمه نقد عنوان می شــود معنی آن متفاوت از ســخن گفتن با کنایه  و یا 

توهین است چرا که به جایی نخواهد رسید.
شما توجه کنید در مورد بنرهایی که اخیرا با موضوع آموزش خانواده در سطح شهر نصب 
شده بود،  مخالفان و موافقان بسیاری داشتیم  و در کنار تشکر نظرات بسیار تندی داشتیم 

که این نظرات می توانست به جای تخریب سازنده تر باشد.  
در نهایت می خواهم بگویم گاهی می شود که نمی توانیم معضالت شهری را حل کنیم 
یا توان این کار را نداریم و یا بودجه  کافی وجود ندارد اما از  این که شنونده نقدها و نظرهای 
شهروندان هستیم خوشحالیم چرا که به نظر من حلقه مفقوده امروز ما در حوزه شهر گوش 
دادن به مشــکالت شــهروندان و توجه ویژه به آنهاست. بنا براین  شهروندان عزیز از تک 
تک شما تشکر می کنم به خاطر تمام دلسوزی و دیدگاه های سازنده ای  که ارائه می کنید .

* اما به نظر می رسد این نقد ها گاه از راه درست خود خارج شده و وارد 
موضوعات غیر مرتبط هم می شــوند و گاه حتی شخصیت حقیقی هم در 
تیر رس نقد و انتقادهای شدید قرار می گیرد البته این اظهار نظرها بیشتر 

در فضای مجازی است. نظرتان در این باره چیست؟
شهید مطهری می گوید در زمانی که ما کودک بودیم در مسیر ریل قطار منزل داشتیم 
. وی می گویــد در آن زمان ما به قطار نگاه می کردیم اما  فقط در زمان حرکت قطار بود که 
به ســمت آن ســنگ پرتاب می کردیم و بعد ها با خود فکر کردم چرا فقط  به قطار در حال 

حرکت سنگ پرتاب می شود.
برداشــت من از این خاطره اســتاد شــهید این اســت که قاعده چنین است. اگر کار و 
فعالیتی داشــته باشید سنگ اندازی هایی نیز خواهدشــد اما  هیچکس تخریب را قبول 
ندارد. اینکه بگویند فعاًل فقط با ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری کار داریم و باید  آن 
را به چالش بکشیم البته به صورت ناصواب و از روش نادرست  و  این صحبت معنی داری 
اســت. باید توجه کرد که  نقد راه ها و روش های خود را دارد البته که ما دوســت داریم در 
حضور شهروندان و در یک فضای مجازی و یا حقیقی حضور داشته باشیم. چرا که در این 
فضا و ســوال و جوابهایی که صورت می گیرد و نقدهای درستی که انجام می شود آگاهی 
شهروندان را باال برده  و آنها را از کم و کیف کارهای مسئوالن  مطلع کرده و نسبت و به آن 
حساسیت نشان می دهند و در مقابل هم مسئوالن به چالش کشیده شده و با انتقاد درست 

از آنها روند کارها و حل مشکالت شهری تسریع خواهد شد. 
* آیا این فضای ســوال و جواب و پاسخ گویی مسئوالن ایجاد شده 

است؟
خیر ! متاســفانه از زمانی که من  شروع به کار کرده ام احساس می کنم منتقدان انگار با 

شخص حقیقی من کار دارند نه با شخصیت حقوقی! 
من به عنوان یک بانوی مسئول می گویم وقتی می خواهند مانع کار کسی شوند معمواًل 
این طور اســت که اول و بدون هیچ دلیل منطقی گفته می شــود آن شخص قادر به آن کار 
نیست و بعد در مورد خانمها معمول این است که موضوع جنسیت هم پیش می آید. مسائلی 
که درباره موضوعات شــخصی و زندگی خصوصی مسئوالن مطرح می شود به هیچ وجه 
پذیرفته شــده نیســت. تا زمانی که هنوز به این موضوع نرسیده ایم که شاکله شخصیتی 
متفاوت از کار است ، فضای درست نقد و پرسش و پاسخ ایجاد نخواهد شد . امیدوارم روزی 
باشد که بانوانی که مســئولیتی را می پذیرند اگرحمایتی از آنها نمی شود حداقل جنسیت 
شخص را دستاویز نقد و انتقاد قرار ندهیم چرا که شخصیت حقیقی افراد با شخصیت حقوقی 
آنها متفاوت است. بسیاری از بانوان توانمند هستند که حتی در کار درست از آقایان هم برتر 
هســتند و مسئولیت پذیری بیشتری نســبت به آنها دارند. اما وقتی هنوز هم به روال دهه 
های پیشین مسئوالن را با چادر و یا کت و شلوار می سنجیم بنابراین نباید انتظار پیشرفت 

داشته باشیم .
* شما عالوه بر مدیریت یک مجموعه شهری یک معلم هستید گویا در 
این باره هم انتقاداتی به شما می شود .در این باره چه نظری دارید آیا کار و 

مسئولیت کنونی شما متفاوت از شغل و پیشه معلمی است؟ 
چه اتفاقی در حال افتادن اســت.آیا مسئولیت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری جدای از آموزش و فرهنگ سازی است. برای موفقیت دراین کار باید با آموزش 

و پرورش به صورت جدی کار کنیم و رابطه تنگاتنگی با آنجا داشته باشیم.
من به آموزش و پرورش اعتقاد کامل دارم چرا که مبنای تمام آموزش های ما از جمله 
حقوق شهروندی، مباحث تربیتی آموزشی از فرهنگ ترافیک گرفته تا مباحث جدی دیگر 
از جمله مقابله با آســیب های اجتماعی همه از دریچه آموزش و پرورش درست می گذرد. 
من یک معلم هســتم وبه این موضوع افتخار هم می کنم.اما متاســفانه صحبت هایی که 
می شود و عدم توانمندی و جنسیت را دستاویز قرار دادن  اصال شرط انصاف نیست. من به 
عنوان یک بانوی معلم افتخار دارم افتخار می کنم که فرصتی پیش آمده که به شهروندان 
زنجانی خدمت کنم.لذا با توجه به اعتقادی که به آموزش و پرورش در سنین پایین دارم مردم  
منتظر اقدامات و همکاری با آموزش و پرورش و دانشــگاهها باشند. تا به امروز هم برنامه 
های مشــترک زیادی با هم داشتیم ما باید به سمت آموزش پیش برویم چرا که پیشرفت 

شهر از آموزش درست می گذرد.
* چه صحبتی با شهروندان زنجانی دارید؟

شهر ما مانند یک خانه است خانه ای بزرگ برای همه. هر خانه ای نقاط ضعف و قوتهایی 
دارد.همانطور که خانه خودمان برای ما مهم است و در مورد آن تصمیم می گیریم و به آن 
توجه می کنیم شهر نیز به عنوان خانه ای بزرگتر باید برای ما مهم باشد. شایسته است که 
شهروندان عزیز همیشه در کنار ما باشند وبا  نقدهای سازنده همراه با پیشنهادهای علمی 
و درست برای بهبود کارها در کنار مجموعه ما قرار گیرند . همان طور که روابط دوستانه و 
حسنه در خانه ما وجود دارد در شهر ما نیز از این روابط دوستانه و حسنه وجود داشته باشد و 

نقد ما در کنار دلسوزی و ارائه راه حل باشد. 

* و سخن پایانی ؟
شهروندان عزیز بسیار خوشحال هستیم که حرکت ها و فعالیت های ما مورد توجه شما 
شهروندان است و از اینکه در کنار ما هستید وحتی اگر از طرف شما نقد می شویم از تک تک 
شما تشکر دارم . انتقادهای سازنده شما با رعایت شاخصهای انصاف ما را در تصمیم گیری 
های بهتر و عملکرد درست بسیار کمک خواهد کرد. تا زمانی که خداوند به من فرصت بقا 
و حیات دهد در خدمت شهروندان عزیز هستم در این حوزه و یا در هر مسئولیت دیگری که 

باشم در حد توان، یک انسان مفید، سالم  ودلسوز برای جامعه خواهم بود.

آنچه اســاس کار ما را تشکیل می دهد آموزش است. دوست داریم 
همیشــه در ســطح آموزش همگانی پیش برویم در این راستا فرهنگسراهای 
متعددی از جمله فرهنگســرای زندگی، کودک و خانواده و نیز اخیرا فرهنگسرای 
ارگ زنگان شــروع به فعالیت کرده اند. برای اولین بار ما وارد حوزه کودکان هم 
شده ایم چرا که بر این باورم آموزش را باید از دوران کودکی و نوجوانی آغاز کرد تا 
در نهایت به یک شهروند خوب رسید چرا که شهروند خوب مقدمه ساخت جامعه 

ای سالم با شهروندان سالم است

حلقــه مفقوده امروز ما در حوزه شــهر گوش دادن به مشــکالت 
شــهروندان و توجه ویژه به آنهاست. بنا براین  شهروندان عزیز از تک تک شما 
تشکر می کنم به خاطر تمام دلسوزی و دیدگاه های سازنده ای  که ارائه می کنید . 

من بسیار خوشحالم که حرکت ما باعث نقد ها و نظر ها شود اما چه نقدی ؟
تمام نقدها و نظرات سازنده به دیده منت مورد توجه ما است اما نقد با نق زدن 
فرق دارد. دقت کنید وقتی کلمه نقد عنوان می شود معنی آن متفاوت از سخن گفتن 

با کنایه  و یا توهین است چرا که به جایی نخواهد رسید

فعالیت هایی که در بخش بانوان و نیز کودکان انجام گرفته اســت 
هرچند حرکت جدیدی نیســت اما توجه بیشتر به این دو قشر از جامعه به عنوان 
کودکان آینده ســاز و نیز بانوان به عنوان پایه و اساس خانواده بسیار قابل توجه 
است و می تواند در راستای تربیت شهروند درست و نزدیک شدن به شهر آرمانی 
و اجتماع سالم قدم بزرگی باشد.  توجه به محله هایی کم برخوردار و نیزفعالیتهایی 
که در بخش ســالمندان در حال انجام است می تواند از نقاط قوت این سازمان 

باشد
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مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: به مناسبت هفته دولت 28 طرح صنعتی 
و تولیدی در زنجان با اعتبار 5 میلیارد و 597 میلیون تومان اعتبار به بهره  برداری رسید.

به گــزارش خبرنگار جام جم زنجان موســی احمدلو گفــت : تعداد کل مصرف 
کنندگان گاز طبیعی در استان 337 هزار و 372 مشترک است. وی با بیان اینکه از کل 

مشــترکین زنجانی، 229 هزار و 302 مشــترک به بخش خانگی شهری و 83 هزار و 
788 مشترک به بخش خانگی روستایی هستند، گفت: همچنین 23 هزار و 65 مصرف 

کننده تجاری و  یک هزار و 217 مصرف کننده صنعتی هستند. 
احمدلو با اشــاره به اینکه شرکت گاز به عنوان تامین کننده گاز طبیعی شهروندان 

زنجانی، نقش مهمی در ســاختار زیربنایی اقتصاد استان و کشور ایفا می کند، افزود: با 
توجه به این موضوع و نیز بهره مندی 40 جایگاه CNG در استان یکی از برنامه های 
شــرکت گاز فراگیرتر کردن برنامه های گازرسانی اســت.هم اکنون 89 هزار و 992 

خانوار روستایی استان با جمعیت 84.6 درصد از نعمت گاز برخوردارند.

3افتتاح 28 طرح صنعتی و تولیدی گازرسانی در زنجان ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

زنجان

رئیس  میزبــان  زنجان؛ 
ســازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور

معاون وزیر جهاد کشــاورزی و  رئیس سازمان 
جنگل ها و دکتر فتح اهلل حقیقی استاندار زنجان با 

یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.
بــه گزارش خبرنگار جام جــم زنجان به نقل 
از پایگاه اطالع رسانی ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشــور خلیل آقایــی در این دیدار با 
اشــاره به انعقاد تفاهم نامه ســازمان جنگل ها با 
استانداران به منظور توسعه اقدامات آبخیزداری و 
 آبخوانداری در سراســر کشور، از توجه استانداری 
زنجان به این حوزه تشــکر و قدردانی کرد و گفت: 
اکنــون در دورن طالیی حفظ  آب و خاک کشــور 
قرار داریم و اثربخشــی اقدامات آبخیزداری برای 
مردم محلی کامال مشهود است به نحویکه عالوه 
بــر تغذیه  ســفره های آب زیرزمینــی، هر جا که 
پروژه های آبخیزداری اجرا شــده سیل های اخیر 

کمترین خسارات را به همراه داشته است. 
رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشــور افزود: اکنون مقام معظم رهبری و دولت 
توجه خوبی به موضوع منابع طبیعی  و آبخیزداری 
دارند و تخصیص اعتبارات مناســب به این بخش 
از محل صندوق توسعه ملی گواه این مطلب است. 

آقایی همچنین در بخش دیگری از ســخنان 
خود به ابالغ دســتورالعمل »بند ب ماده 29 قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور«  اشاره و 
خاطرنشــان کرد: این دستورالعمل ثمرات زیادی 
بــرای منابع طبیعی و مردم محلی به همراه خواهد 
داشــت به نحوی که  هم مــردم محلی از اجرای 
پروژه هــا نفع می برند و هم دســتاوردهای پروژه 
توســط همین مــردم محلی، بهتــر نگهداری و 

مراقبت  می شود. 
وی توســعه زراعت چوب را راهکار مناســبی 
برای تأمین نیاز چوبی کشــور و کاهش فشــار بر 
جنگل های طبیعی دانست و تأکید کرد که استان 
زنجان ظرفیت خوبی برای تقویت این حوزه دارد.

فعالیت بانــوان زنجانی 
ورزش  ایســتگاه   ۳۵ در 

صبحگاهی 

مسئول امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان 
استان زنجان گفت: نتایج بازدیدهای انجام شده 
از ایســتگاههای ورزش صبحگاهی بانوان شهر 
زنجان بیانگر اســتقبال خوب این قشر است که 
طبق برنامه ریزی ها، مقرر شــده است این برنامه 
در 6 ماهه دوم امســال در ســالن های ورزشی 

تعیین شده تداوم یابد .
به گــزارش خبرنگار جام جم زنجان شــهال 
کاظمی افزود: ســال گذشته ورزش صبحگاهی 
بانوان در 6 ماهه دوم سال در 16 سالن ورزشی و 
با استقبال گروههای هدف برگزار شد که تالش 
می شــود این تعداد در سال جاری  افزایش داشته 

باشد. 
وی یادآوری شــد: هم اکنون بانوان اســتان 
زنجان در 46 هیات ورزشــی فعالیت می کنند که 
این تعداد در سال های گذشته 30 تا 36 رشته بود. 
ایــن فعال ورزشــی  ادامــه داد: هیات ها ی 
ورزشی می توانند با بستر سازی ورزش همگانی 
در  بعــد قهرمانی  اثر گذار باشــند. وی افزود: با 
کارهای انجام شــده 100 نفر از بانوان ورزشکار 
این اســتان در تیم های ملی حضور دارند که این 
مهم نشــان از ظرفیت های بــاالی این بخش و 

ضرورت سرمایه گذاری الزم در آن دارد.
  کاظمی با بیان ایکه طی 2 سال گذشته توجه 
ویژه ای به ورزش بانوان شده است، گفت: از میان 
برداشتن تفکیک جنسیتی می تواند به حضور هر 
چه بیشــتر بانوان در عرصه های  ورزشــی منجر 
شــود.هم اکنون 35 ایستگاه ورزش صبحگاهی 
در اســتان زنجان فعال است که از این تعداد 13 
ایســتگاه در شهر زنجان واقع شده و طبق آمارها 
روزانه بیــن 100 تا 150 شــرکت کننده در هر 

ایستگاه مشغول ورزش صبحگاهی می شوند.

با حضور وزیر علوم انجام شد؛
رونمایی از طرح پژوهشی 

آبفای زنجان 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: رونمایی از طرح پژوهشــی 
شــرکت آبفای استان زنجان با حضور وزیر 
علوم، تحقیقات و فن آوری در نمایشــگاه 
محصوالت فن آورانه استان زنجان انجام 

شد.
به گــزارش خبرنگار جــام جم زنجان 
علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: دکتر 
غالمــی در بازدید از غرفه شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان گفت: وزارت علوم 
از طرح هایــی که تولید آن، نیازهای داخلی 
کشــور را تامین می کنداســتقبال به عمل 
می آوردکه در این راســتا پروژه تولید فوتو 
راکتور تصفیه آب بــر پایه المپ های کم 
مصــرفLED  ناحیه فرا بنفش به عنوان 
یکــی از محصوالت فن آوارنه در اســتان 

زنجان رونمایی شد.
وی با اشــاره به اینکه مجری این طرح 
دانشــگاه زنجان می باشد گفت: این پروژه 
تحت عنوان مطالعه و طراحی سیستم های 
تصفیه پســاب های آلوده به مــواد آلی بر 
پایه المپ هــای کم مصرف LEDناحیه 
فرابنفش اســت که با کارفرمایی شــرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان اجرایی شده 

است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان تصریح کرد: ایــن طرح در تصفیه 
خانه های آب و فاضالب شــهری کاربرد 
دارد که با بهره گیری از آن می توان مصرف 
کلــر در مرحله کلر زنــی را کاهش و مواد 

آالینده آلی را در حین تصفیه از بین برد.

مصرف بــرق در زنجان 
کاهش قابل توجهی دارد

 مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان 
زنجان گفت: از آغاز فصل تابســتان تا کنون 
مصرف برق در استان به صورت قابل توجهی 
کاهش داشــته و این نشان می دهد فرهنگ 

درست و بهینه مصرف برق جا افتاده است.
به گــزارش خبرنــگار جام جــم زنجان 
علیرضــا علیزاده گفت: در راســتای رعایت 
الگوی مصــرف بهینه انرژی اقدامات خوبی 
از سوی شرکت توزیع برق استان انجام  شده 

است. 
وی اظهار کرد: امسال نیز پایش مستمر و 
دقیقــی در حوزه کاهش حداقل 10  درصدی 
مصرف برق در فضاهای اداری و لجستیکی 
شــرکت توزیع برق استان زنجان انجام  شده 
است.مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان 
زنجان گفت: از آغاز فصل تابســتان تا کنون 
مصرف برق در استان به صورت قابل توجهی 
کاهش داشــته است و این نشــان می دهد 
فرهنــگ درســت  و بهینه مصــرف برق در 

استان جا افتاده است. 
علیــزاده بابیان اینکه با کمک و همکاری 
خوب مردم بیــش از 2 هزار مگاوات برق در 
استان زنجان صرفه جویی شده است، گفت: 
ایــن میزان کاهش مصرف باعث شــده این 
استان جزو اســتان های برتر کشور در بحث 

کاهش مصرف برق باشد.
 وی تصریح کرد: زنجان جزو استان های 
صنعتی بوده و بیشــترین مصــرف برق در 
حوزه صنعت و کشــاورزی مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
گفتنی است 52 درصد کل انرژی مصرفی 
اســتان زنجان در حوزه صنعت و 20 درصد از 
کل انرژی در حوزه کشــاورزی مورد استفاده 

قرار می گیرد .

خبر

در گفتگو با مدیرصندوق کارآفرینی امید استان زنجان عنوان شد؛

جذب100 درصد مبلغ تخصیص داده شده به استان زنجان 
لزوم شکل گیری زنجیره تولید از اهداف اصلی صندوق

هــادی بابایی مهر مدیرصندوق کارآفرینی امید اســتان زنجان در گفتگو با جام جم زنجان گفت: 
رســالت صندوق کارآفرینی امید حمایت از مردم در ســه موضوع فرصتهای شغلی، ازدواج و مسکن 
بــود که جامعه هدف قشــر جوان و حمایت به معنای واقعــی از آنان بود . از آنجا که هدف صندوق نه 
ســود بلکه حمایت واقعی بود خوشــبختانه از اول فعالیت بسیار خوشــنام درخشید. این خوشنامی به 
نســبت همکاری و ارتباط موثربا مردم ، رســیدگی سریع درخواستها و راه اندازی فوری ارباب رجوع 

بوده و اســتقبال زیاد از طرف مردم مثال زدنی است.

* تســهیالت توسعه اشتغال روستایی شامل تسهیالت ارزان قیمت است
فعالیت صندوق در حال حاضر در بحث اشــتغال روســتایی متمرکز شده است که شامل تسهیالت 
ارزان قیمت جهت تشــویق ســرمایه گذاران در راستای توسعه در روستاها بوده است . در حال حاضر 
شاهد ترک روستاها و خالی شدن روستاها از سکنه هستیم  که به نظر من با ادامه این روند بزرگترین 
فاجعه رخ خواهد داد و این موضوع عالوه بر زیانهایی که به زندگی روستایی وارد آورده کاهش تولید 
را به دنبال خواهد  داشــت در شهرها نیز با ازدحام جمعیت و ترافیک حاصل از آن شاهد نابسامانیهای 

فرهنگی، زیســت محیطی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.
اما با طرح تســهیل اشــتغال روستایی که به آن اشاره شــد تصمیم بر آن شد  که جلوی مهاجرت 
گرفته شده و با این کار بزرگ که دربخش اشتغال روستایی به جرات می توانم بگویم شاهد مهاجرت 
معکوس از روســتاها به شــهرها هستیم. چرا که عالوه بر برگشت روستاییان به کار و زندگی درمحل 
خودشــان، روســتایی هایی هم که در شــهرها زندگی می کنند در حال ســرمایه گذاری در اشتغال 
روســتایی هستند. طرحهای ما در این زمینه و با هدف شکوفایی و توسعه روستاها بسیار خوب و فوق 

العاده جواب داده و نتیجه بیش از انتظار ما بوده اســت .

* اساس کار ما مشاوره و راهنمایی است
حمایت صندوق در این زمینه نسبت به موسسات مالی دیگر مثال زدنی است. کار ما در این زمینه 
به حالت تخصصی در آمده اســت. صندوق کارآفرینی امید به صورت رســمی در بررسی و نظارت هم 
قبل از پرداخت وام و هم بعد ازآن فعالیت دارد. مدیران و کارشناسان ما به صورت خاص پیگیر نظارت 
هم هســتند تا تســهیالتی که پرداخت می شــود کاماًل هدفمند بوده و بدون هیچ انحرافی اهداف به 

صورت کامل تحقق پیدا کند.
 در پرداخت تســهیالت ریز ترین مســائل آنها بررسی و شناسایی می شود. به این معنی که با توجه 
به شــواهد و قراین و اینکه محرز شود که شــخص کننده کار هست لحظه ای از آن غفلت نمی کنیم 
و حتی شــده خود ما به دنبال اخذ مجوز طرح ها هم بوده ایم در حالی که جز وظایف ما نبوده اســت و 
خود من شــخصا با مســائل مربوط به واحدهای تولیدی و فراتر از اختیارات خود کارها را دنبال کرده 

ام  تا واحد تولیدی زودتر راه اندازی شــده و شروع به کار کند.
 البته باید ذکر کنم که کمیته نظارت در مســائل صندوق خارج از اداره و اختیارات نمی تواند کاری 
را انجام دهد و اگر مشــکلی در این مورد پیش بیاید  تســهیالت با عنوان عدم اجرا شــناخته می شوند 
و ســازمان های بازرســی و دیوان ها در این بخش فنی فعالیت دارند تا طرح ها به درستی اجرا شوند و 
انحرافی در آن واحدها صورت نگیرد. البته اساس کار ما مشاوره و راهنمایی است و بعد تمامی موارد 

ریز به ریز بررســی و کارها تفهیم می شــود تا با مستندات معقول به مرحله تولید برسیم.

* جذب100 درصد مبلغ تخصیص داده شده به استان زنجان 
در توســعه اشتغال روســتایی صندوق توسعه مالی ما جزو چهار بانک عامل  در پرداخت تسهیالت 
اشــتغال روســتایی  بوده است که از سال 96 تعیین واز  سال 97 اجرایی شــد و استقبال بسیار خوبی 
داشــته اســت. فعالیت هایی که همکاران ما در استان زنجان داشــته اند بسیار قابل توجه بود چرا که 
علیرغم کوچکی و کم بودن تعداد افراد در موسســه ما 100 درصد مبلغ تخصیص داده شده به استان 

زنجان جذب شده است.
فعالیت صندوق کارآفرینی امید در سطح استان با خود شخص من 23 نفر در حال فعالیت هستیم. 
با این تعداد کم افراد و علیرغم کاســتی های زیاد نســبت به سایر استانها، با اعتبارجذب شده  قابلیت 
رقابت با آنها را داشــته اســت. با توجه به عملکرد موفق صندوق در اســتان زنجان، تشویقهایی را از 
طرف وزارتخانه و نیز کارگروه های اشــتغالی و شــورای اداری اســتان داشــته ایم که در این باره از 

اعتبارات دیگر موسســات برداشت و به اعتبار صندوق اضافه شد.
 با توجه به اتفاقات خوبی که درباره اشــتغال در استان زنجان افتاده است اگر این روند و اختصاص 
تســهیالت ادامه داشته باشد با حل مشکالت مربوط به اشــتغال روستایی بسیاری از مشکالت حل 
خواهند شــد.کل اعتبارات اختصاص یافته به اســتان زنجان از محل منابع تلفیقی صندوق توســعه 
ملــی ایجاد اشــتغال روســتایی، 56 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده اســت  که از ایــن مبلغ تا به 
امروز37میلیارد و 100 میلیون تومان پرداخت شــده کــه معادل 66 درصد منابع بوده  و از این محل 

تا به امروز 562 طرح اجرایی شده است.
در زمینه جذب منابع در مرحله اول و دوم ســال گذشــته معادل 26 میلیارد و 200 میلیون تومان 
از کل اعتبــار بود که جذب آن برای ما بســیار موفقیت آمیزو قابل توجه بــوده در این زمینه مقامات 
اســتانی و مدیران عامل اســتان از ما تقدیر کردند و به این دلیل 30 درصد اعتبار نیز به عنوان اعتبار 
تشــویقی برای اســتان زنجان اختصاص یافته و جذب شد و با این حساب اعتبارات ما نسبت به سایر 

استان ها به صورت کامل جذب شده است.

* راه اندازی۵60 طرح از محل اعتبارات منابع تلفیقی صندوق
تا به امروز 560 طرح از محل اعتبارات منابع تلفیقی صندوق راه اندازی شــده اســت که همگی 
جزو طرح های توســعه اشتغال روســتایی بوده است که در این بین سهم  صندوق توسعه ملی و بانک 
50-50 بوده اســت .این طرحها در 7 بخش که بیشــتر آنها صنایع تبدیلی بوده اســت شروع به کار 
کرده اســت. با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری ونامگذاری  سال 98 به نام سال رونق تولید ما 
هم کار خود را در این راســتا شــروع کرده و در حال انجام آن هستیم تا در راستای منویات مقام معظم 
رهبری که گفته اند کســانی که در بخش اشــتغال کار می کنند مانند کسانی هستند که در اتاق جنگ 

کار می کند جدیت الزم و کافی را در این زمینه داشــته باشیم.
طرحهایی اشــتغال روســتایی در استان زنجان در 8 شهرستان بوده است که از این تعداد 44 طرح 
در شهرســتان زنجان، 114 طرح در شهرســتان خدابنده، 148 طرح در شهرستان ایجرود، 38 طرح 
در شهرســتان ابهر، 12 طرح در شهرســتان سلطانیه، 110  طرح در شهرستان طارم و 86 طرح نیز در 

شهرستان ماه نشان بوده است. 
بیشــترین مبلغ اختصاص یافته به شهرســتان زنجان بوده اســت که این اولویت  بر حسب تعداد 
روســتاها و نیزجمعیت ســاکن در آنها متفاوت اســت به طوری که به نسبت تعداد جمعیت روستاها و 
نیز  تعداد روســتاها اعتبار متفاوت تعلق یافته اســت. نکته قابل توجه اینکه خوشــبختانه اعتبارات ما 
شــناور اســت برای مثال در حال حاضراعتبار اختصاص یافته در شهرســتان طارم 170 درصد بوده 

اســت و هر مرکز می تواند با توجه به پتانســیل های هر شهرستان جذب منابع متفاوت داشته باشد.
 از محل 562 طرح ذکر شــده هزار و 217 نفر اشــتغال به کار دارند که بیش از70 درصد طرحها 
تولیدی بوده است. 224 طرح در بخش صنایع دستی دریافت اعتبار و معرفی از طریق میراث فرهنگی 
،126 طرح کشاورزی دریافت اعتبارو معرفی از طریق جهاد کشاورزی، 127 در بخش تولید دریافت 
اعتبارو معرفی از طریق صنعت و معدن که بیشــتر در بخش تولید پوشــاک بوده اســت و در نهایت 

28 طرح نیز در بخش راهداری و حمل و نقل دریافت اعتبارو معرفی از طریق این آنها بوده اســت.

* لزوم شکل گیری زنجیره تولید از اهداف اصلی صندوق
از اهداف اصلی صندوق لزوم شــکل گیری زنجیره کامل  تولید اســت که این امر ازتهیه مواد اولیه 
گرفته تا تولید و فروش آنها دایره تولید کامل شــود. با شــکل گیری زنجیره کامل تولید در واحدهای 
تولیدی ما به اهداف خود نزدیک می شــویم. اما باید گفت زنجیره کامل  تولید موضوعی اســت که 
بســیاری از مراجعان و تولیدکننده های ما با آن آشــنا نبودند. اهداف اصلی صندوق تکمیل زنجیره 
تولید اســت تا با هزینه کم ودر کمترین زمان و با صرفه ترین راه های ممکن به نتیجه نهایی رســید. 
در طــی بازدیدی که دکتر امین خلیلی معاون تجهیز و تخصیص صندوق کارآفرینی امید از افتتاح 
طرحها در هفته دولت داشت از روند کارها اظهار خوشحالی داشته و اینکه تسهیالت در استان زنجان 
به جای خود نشــانده اســت اظهار خرسندی داشت و آن را تجربه خوبی دانست  و اینکه تسهیالت به 
درســتی و در جای خود صرف شــده است و با توجه به تولید و صادرات که در این تولیدی ها بوده است 

و متقاضی هم زیاد اســت کارها موفقیت آمیز بوده است.

* اختصاص تســهیالت به بهبود یافته های اعتیاد و ایجاد اشتغال
از طرحهای قابل توجه ما اختصاص تسهیالت به بهبود یافته های اعتیاد و ایجاد اشتغال برای آنها 
بوده است که به عنوان نمونه می توان به راه اندازی تولیدی کفش در روستای اژدهاتو اشاره کرد. هر 

چند کار اصلی ما در صندوق مشــاوره و راهنمایی اســت اما ما به دنبال کسانی هستیم که کار کنند .
 بــا توجه به این موضوع طرح مذکور با تســهیالتی بالغ بر 250 میلیون تومان اعتبار افتتاح شــد 
شخص بهبود یافته واحدی را در آنجا را اجاره کرده و به همراهی10 نفر بهبود یافته در آن روستا کار 
خــود را شــروع کرد . درخانواده هایی که بنیان آنها به دلیل اعتیــاد از بین رفته بود با این کار بزرگ و 
ایجاد اشتغال امید واری بزرگ شکل گرفت و این واحد خاص تولیدی با تولید کفش زنانه که کیفیت 
آنهــا بــا کفش تبریز رقابت می کند.با دیدن این موارد همانطور که آقای جلیلی هم اشــاره کرد حس 

می کنم که این تســهیالت را به خودم میدهم و خستگی از تن ما دور می شود.

* صندوق های خرده محلی؛ یک روســتا یک محصول و روستای بدون بیکار
 عمده هدف ما در حال حاضر که با عنوان اســتراتژی ما مطرح شــده است صندوقهای خرد محلی 
با عنوان یک روســتا یک محصول و روســتای بدون بیکار اســت. به دنبال روســتاهایی هستیم که 
علیرغم ظرفیتها و پتانســیل های بســیار گمنام مانده اند که در این زمینه می توان به دو روســتای 
حاجی قشــالق و چاپوق در ایجرود اشاره کرد که  طرح های پایلوت اجرایی در آنها موفقیت آمیز بوده 
و در ادامه روســتاهای شیت و ولیدر از شهرستان طارم در بخش گردشگری را مد نظر داریم.در پایان 
باید گفت آنچه که ما شــاهد هستیم و شــما نیز در بازدید دکتر امین خلیلی معاون تجهیز و تخصیص 
منابع صندوق کارآفرینی امید از طرح ها شــاهد چند نمونه از آنها بودید  اغلب طرح های اجرایی ما به 
بهره برداری رســیده و در حال تولید هستند و واحدهایی که تولید و بهره برداری ندارند بسیار انگشت 
شــمار بوده اســت که آنها هم در حال بررســی مشکالت و رفع شان هســتیم اما به جرات باید گفت 

تمامی واحد هایی که تســهیالت کامل گرفته اند صد در صد در حال انجام کار و بهره وری هســتند.

خبر
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یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن

بفشان عرق ز چهره و  اطراف باغ را
حافظچون شیشه های دیده ما پر گالب کن

طب سنتی را زیر سوال نبرید

یک طبیب سنتی باید مثل آفتاب بدرخشد 
استان زنجان بهشت گیاهان دارویی است

* چطور شد به طب سنتی عالقمند شده و شروع به کار کردید ؟
از کودکــی با طبیعــت مانوس بوده و عالقــه خاصی به گیاهان 
داشــتم. با دیدن ســرزمین  چهار فصل مان که هر گوشه و کنار 
آن بهشــتی با گیاهان دارویی خاص آن منطقه است برای من که 
همواره  دوســت داشتم برای انسان های دردمند و بیمارانی که 
هیچ درمانی نداشتند کاری انجام دهم به این فکر افتادم که چرا 
نباید از این همه نعمت الهی در درمان بیماری ها اســتفاده کنم. 
ایــن دلیل و انگیزه محکمی بود تــا زمانی که   در منطقه چالدران 
ارومیه بودم با هندی هایی آشــنا شدم  که به جمع آوری گیاهان 
دارویی در آن منطقه مشــغول هســتند و من نیــز در کنار آن ها 
شروع به کار کردم و در ضمن کارمطلب زیادی یاد گرفتم که تا به 

امروز در ذهن من حک شده است.
* اولیــن کار درمانی شــما چه بود و چگونــه کار خود را چگونه 

آغاز کردید ؟
 اولیــن بیمــاری که درمان کردم فردی اهل ســلماس ارومیه 
بود. وی عفونت شــدید پا داشــت و قرار بود با عمل پای او قطع 
شود. من به او گفتم حال که قرار است پای شما قطع شود اجازه 
دهید از یک نوع ضماد که  از داروهایی گیاهی ساخته بودم برای 
درمان عفونت استفاده کنم که آن شخص اجازه داد. خوشبختانه 
این گیاه دارویی طی ۲4 ساعت جواب داده ،عفونت خود به خود 
برطرف شده و مانع از قطع پای آن شخص شد. این  شخص اولین 
بیمــار من بــود که با موفقیــت  او را درمان کــردم. این موضوع 
انگیــزه زیــادی در من ایجــاد کرد و بعد هم به درمــان بیمارانی 
مشــغول شدم  که مشکالت لوزه داشــتند البته  آن موقع برای 
درمان بیماران  پولی نمی گرفتم چرا که هیچ وقت هدف من پول 

نبوده و همواره خدمت به مردم را مد نظر داشتم . 
* اولین مولفه درمان در طب سنتی چیست؟

مهمتریــن عامــل موثــر در درمان این اســت که بیمــار با چه 
ذهنیتی به پزشــک مراجعه می کند. زمانیکه اعتقاد و اعتماد به 
درمان و بهبود یافتن کامل باشــد اولین قدم برای درمان شروع 
شــده اســت. مردمی که برای معالجه به این جا مراجعه کرده اند 
خودشان مومن بودند و تنها خداوند شفا بخش آن ها بوده است 

و من مغرور نمی شوم که من این کار را انجام داده ام .
* چــه مطالعــات درمانی داریــد و روزانه وقت خــود را چگونه 

می گذرانید؟
بیشترین تخصص من مربوط به بیماریهای پوستی است  و در 
ایــن زمینــه عالوه بر گیاهان خاص ترکیب آنهــا را هم د اریم که 
تعدادشــان فراوان اســت.روزانه 4 الی ۵ ساعت وقت فراغت  
من به تحقیق و مطالعه درباره گیاهان دارویی می گذرد. عالوه بر 
تجربیات بصری و نیز ســفر های تحقیقاتی فراوانی که داشته ام 
و مــن 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 جندی شــاپور و کارها و تحقیقات 
حکیمان قدیم اشاره کنم که  راهنمای بزرگی برای من بودند و با 

مطالعه آنها روز به روز برعلم من در این زمینه افزوده می شد.
* دربــاره ایده های جدیــد و برنامه هایی که برای آینده دارید 

توضیح دهید؟ 
 در شــهرها و روستاهای کشور ما انسانهای زیادی هستند که 
قدرت مالی برای درمان ندارند دوست دارم آنجا ها بروم و برای 
نجات آنان کاری انجام دهم. من دوســت دارم کارم را در آینده 
هم ادامه دهم دارو های بیشتری کشف کنم که بتوانم به وسیله 

آن ها مردمان زیادی را نجات دهم.

* از تجربیــات خوب خــود بگویید .چه تعداد بیمــار را در این 
سالهای طوالنی درمانی کرده اید ؟ 

 درطــی  این ۲۵ ســال خدمت می توانم  به جــرات بگویم تا به 
امروز 19 میلیون نفر از تمام نقاط ایران و خارج از آن درمان شده 
اند و اســناد 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  دوســت دارم همواره در حال یادگیری و تجربه  
باشــم و به مردم خدمت کنم  اما باید بگویم که گوشــه ای از علم 
وسیع عطاری  را یاد گرفته ام وهنوز هم خود را شاگرد استادان 

بزرگی می دانم که حق بزرگی بر گردن من دارند.
* تا به امروز چه تعداد گیاه برای درمان استفاده کرده اید ؟

گیاهانی که برای درمان اســتفاده می شــوند فراوان هستند 
اما تعداد آنها که رویشــان مطالعه شــده و بــرای درمان در حال 
اســتفاده هســتند به بیــش از ۲۸۰ گونه گیاهی  می رســد که  

عوارضی هم برای آن دیده نشده است.
* زنجــان می تواند به عنوان یک مرکز طب ســنتی و داروهای 

گیاهی مطرح باشد ؟
 چندی پیش شاهد گشــایش مرکز گیاهان دارویی در زنجان 
بودم و بســیار از این موضوع خوشــحال شدم. ازآنجا که استان 
زنجان و استان های همجوار بهشت گیاهان دارویی هستند این 
منطقــه مرکز خوبی برای داروهای گیاهی اســت. کوه های آلمالو 
منطقه آرپاچای و آق اتاق گیاهان بی نظیری دارد که در هیچ کجای 

ایران یافت نمی شود.
* در آخر اگر صحبتی دارید با همکاران جوان خود و کسانی که 

دوست دارند در این زمینه کار کنند بفرمایید؟
خداونــد در طبیعت همانطور کــه درد را آفریده درمان آن را 
هم در گیاهان دارویی قرار داده اســت . آقایان و خانم هایی که 
عالقمند به کار در طب ســنتی هســتند باید در هر مرحله به طور 
تخصصی این کار  را یاد بگیرند و بعد به مداوا بپردازند. چرا که 
کار بدون علم و تجربه در این زمینه باعث می شوند که  طب سنتی 
را زیر سوال ببرند. من  دست یکایک عطاران را می بوسم اما باید 
بگویــم که هیچ کس نباید خودســرانه کاری را انجام دهد . اول 
باید مطالعه داشته باشید و بعد با تجربه از  درمانها جواب گرفته 
و شروع به تجویز دارو کند. چرا که معتقدم باید دیگران به شما 
بگوینــد که دکتری و تخصص دارید مــردم می فهمند و کارهای 

نمایشی  از تجربه و تحقیق به راحتی تشخیص داده می شود.

یــک طبیب ســنتی باید مثــل آفتاب بدرخشــد. طب 
ســنتی نیازی بــه تعریــف و تبلیغ ندارد چرا کــه نتیجه 
کار مهم اســت. این را می شود از شــلوغی سالن انتظار 
عطاری افشــارزاده  حس کرد. تعداد زیاد مراجعه کنند 
گان کــه گاه بــه ۵۰ -6۰نفر هم می رســد. در بین آنها 
مریض هــای بهبــود یافته نیز هســتند که برای تشــکر 

آمده اند.
آقای افشارزاده می گوید: کسانی که وارد این عرصه 
می شــوند اگر علم داشــته باشــند از آن سر دنیا هم به 
ســراغ او خواهند آمد. وی می گوید مــردم لطف دارند  
و مــرا با عنوان دکتــر خطاب می کنند .امــا من هنوز هم 
خــودم را عطــار نمی دانم .خود را شــاگرد اســتادان و 
بزرگان این رشــته می دانم چرا که انســان 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 شــاکر هســتم که این 

توفیق را به من داده است.
چند سالی می شود که مغازه عطاری وی هر روز پذیرای 
تعداد زیادی از شــهروندان زنجانی است که بیشتر آنها 
به دالیل مشــکالت پوست و مو به آنجا مراجعه می کنند.

 دکتر افشارزاده نامی که مردم به آن عنوان صدایش 
می زنند مرد مهربان مو مشــکی با صبر و حوصله فراوان 
هر روز جوابگوی تعداد  زیادی از مراجعین اســت. علی 
افشــار زاده اصالتا اهل استان فارس است اما بیشتر 
در ارومیــه  و طبیعت زیبای این منطقه حضور داشــته و  
گیاهان فراوان دارویــی در آن محل انگیزه طبیعی بود 

تا از ســال 1۳4۳کار خود را شروع کند.
 بیشــتر عمــر کاری وی در شهرســتان ارومیــه و در 
طبیعــت اعجــاز آمیز آنجا کــه به وفور گیاهــان دارویی 
شــهرت دارد گذشته است. وی در این زمینه می گوید: 
نزدیک به چهار دهه اســت کــه درمان بیماران از طریق 
طب ســنتی را آغاز کرده ام  اما ۲۵ ســالی می شود که  به 

طور حرفه ای و مســتقل  به این کار اشتغال دارم.
دکتر افشــارزاده می گوید: فلســفه کار بــا گیاهان و 
درمــان بیماران ارتبــاط نزدیک با خداوند اســت واین 

برای من لذت بخش است.
هــر چند هــر روز  بر تعداد عطاری ها افزوده شــده و 
در هــر گوشــه ای از شــهر می توان بــه مغازهای عطاری 
برخــورد امــا باید گفت بیشــتر آنها تنها فروشــنده اند 
وتعــداد کمــی از آنها با علم و آگاهــی از خواص گیاهان 
دارویی به این کار مشــغول هستند و دکتر افشار زاده 
جزو  آن متخصصانی اســت که با آگاهــی از علم گیاهان 

دارویی به طبابت مشغول است. 

وی بــه عنوان متخصص طب ســنتی جزو تعداد اندک 
از  عالمانــی اســت که بــا آگاهی از دریای بــی کران علم 
طبیعت و گیاهان دارویی توانســته به کمک انســانهای 

دردمند بشتابد.
آقــای افشــارزاده می گوید: حرف و ســخن تنها برای 
آگاهــی دادن اســت.عمل بهتر از تبلیغات و ســخنرانی 
اســت .من ســعی کردم همواره کار و عمل را پیشه خود 
قــرار دهم وامیــدوارم خداوند توفیــق عنایت کند که 
شایســته مردم عزیز ایران باشــم و به تمام مردم دنیا 

خدمت کنم .دوســت دارم شب و روز مداوا کنم. 
تشــکر هایی کــه از طرف مردم به ســمت ما ســرازیر 
می شــود برای من همه چیز اســت دردی در دنیا نیست 
که خداوند تبارک و تعالی درمان آن را نیافریده باشــد 
بنابراین ما باید به دنبال علم باشــیم شما دقت کنید که 
کارشناســی ارشد و دکترا دلیل داشتن علم نیست چرا 
که علم در کنار تجربه اقیانوســی تمام ناشــدنی است و 
در این بین مردم هم مردم ســابق نیستند آنقدر سطح 
علمــی آن هــا باال رفته کــه گاه خود برخــی درمانها را به 
راحتی تشــخیص می دهند بنابر این  سعی کنید که طب 
ســنتی را به نحو احســن انجام دهید و کارهای حکیمان 

بزرگ چون لقمان و رازی را زیر ســوال نبرید.
 البتــه مــن کوچک تر هســتم و همیشــه می گویم که 
شــاگرد عطاران طب سنتی هستم  اما در طول چند دهه 
خداونــد صبر و حوصلــه ای طوالنی به من عنایت کردکه 
این راه طوالنی را دنبال کنم و در این راه نزد 4 اســتاد 
شــاگردی کرده ام. هر کجا که می شنیدم استاد خاص و 

عالمی وجود دارد شــاگردی او را می کردم. 
اما دوســت دارم به مردم بگویم که پزشــک دوست 
خداست و ما عطارها نیز به کمک پزشکان و در کمک آنها 
در حال خدمت به مردم هســتیم بسیاری از دردها تنها 
با کمک پزشــکی قابل عالج اســت و من دســت پزشکان 

خادم مردم را می بوسم.
آقــای افشــارزاده می گویــد: زنجان مردمان بســیار 
خــوب و مهربانــی دارد در این چند ســالی کــه در اینجا 
بــودم غیر از خدا شناســی چیزی از آنهــا ندیدم از همه 
آنها راضی هســتم و صمیمانه تشــکر دارم مخصوصاً از 
پزشکان زنجان که همواره در کنار ما و دوست ما بودند.

 در آخر باید بگویم لقمان حکیم به پســرش گفت اول 
حکیــم باش بعــد حاکم باش حتی اگر علــم تو به اندازه 
دریاها هم باشــد باز هم خود را مانند یک قطره حســاب 
کــن و حال من همان قطره هســتم. امیــدوارم که  اول 
خداوند و بعد دســتان ما شفابخش انسان های دردمند 

باشد.

ز لیالیی شنیدم یا علی گفت             به مجنونی رسیدم یا علی گفت             
مگر این وادی دارالجنون است        که هر دیوانه دیدم یا علی گفت             

نســیمی غنچه ای را باز می کرد        به گوش غنچه کم کم یا علی گفت             
چمن با ریزش باران رحمــت               دعایی کرد و او هم یا علی گفت             
یقین پــروردگار آفرینش                   به موجــودات عالم یا علی گفت             
خمیر خاک آدم را سرشتند                    چو بر می خاست آدم  یا علی گفت             

علی را ضربتی کاری نمی شد             گمانم ابن ملجم یا علی گفت
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