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زنجان

ملیله زنجان ثبت ملی می شود 

سرپرســت معاونــت صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از ثبت 
اثــر ملیله زنجان همزمان با آئین افتتاحیه جشــنواره آش 
زنجان به دســت رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد. 

الناز خدایی فرد اظهار داشــت: توانســتیم مجوز ثبت 
اثــر ملیله زنجان را اخذ کنیم  و همزمــان با آیین افتتاحیه 
جشــنواره آش توســط رئیس ســازمان میراث فرهنگی 

رونمایی می شود.
وی  بــا بیان اینکه ثبت اثر ملی ملیله یک فرصت برای 

زنجان تلقی... 2

زنجان، پیشرو در بین 
کشورهای عضو اکو 
8 درصد جمعیت استان عضو فعال 

کتابخانه ها هستند
همزمان با سراســر کشور، هفته کتاب در استان زنجان با شعار»حال خوش خواندن«  آغاز 

به کار کرد. 
به گزارش جام جم زنجان، دبیر بیســت و ششمین دوره هفته کتاب استان زنجان، از عموم 
مــردم برای تجربه »حال خوش خواندن« در کتابخانه های عمومی دعوت کرد.وی گفت: روز 
۲۴ آبان به عنوان روز اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی، گامی مهم در راستای ترویج سنت 

حسنه اهدای کتاب و تقویت و غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی است.
امیرعلی نیکبخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی و دبیر بیست و ششمین...
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ثبت 2805 موقوفه در استان زنجان 

تربیت شهروند خوب، هدف نهادها و مجموعه های فرهنگی
سرپرســت ســازمان فرهنگــی، 
شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
زنجــان گفــت : هدف همــه نهادها و 
مجموعه هــای فرهنگــی، تربیت یک 

شهروند خوب است.
مریم شــعبانی گفــت: هدف همه 
نهادهــا و مجموعه هــای فرهنگــی، 
تربیت یک شــهروند خوب اســت و 
شــهرداری می تواند در این راســتا 
با ســایر ارگان هــا و نهادها همکاری 
داشته باشد، زیرا هدف همگی یکی 
است.سرپرست سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان 
ادامه داد : با توجه به اینکه سازمان 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
شــهرداری فعالیت های متفاوتی را 
در زمینه هــای مختلــف پشــتیبانی 
می کنــد امیــد اســت بتوانیــم بــا 
همــکاری ســایر ارگان هــا کارهــای 
خوبــی را در ایــن زمینه بــه اجرا در 
بیاوریم.شــعبانی خاطرنشــان کرد: 
شــهرداری نگاهــش این اســت که 
پــول مردم را برای خــود مردم خرج 
کنــد و در این زمینه تالش دارد تا به 

بهترین شکل عمل کند.
* 6000 زنجانــی  »ردای ســرخ 

خورشید« را تماشا کردند
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر 
نمایش ردای ســرخ خورشید که سه 
روایت از واقعه کربال و شهادت امام 
رضا)ع( را بازگــو می کند، در زنجان 

به روی صحنه رفت.
به گزارش روابط عمومی ســازمان 
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
شهرداری زنجان نمایش ردای سرخ 
خورشــید در مجموع با تماشای بیش 
از 6000نفــر از مردم زنجان و غالبا 
نیــز بــه صــورت خانوادگــی حضور 

داشتند.
فرهنگــی  ســازمان  سرپرســت 
،اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان 
بیــان داشــت :مــردم درخواســت 
تمدیــد اجرا را داشــتند که به خاطر 
آغــاز مــاه ربیــع االول ایــن امــکان 

برایمان میسر نبود.
شــعبانی حضور پر شــور مردم در 
چندشــب اجــرا رانشــان از ارادت 
شهروندان زنجانی به ائمه معصومین 

دانست و گفت: در برنامه های بعدی 
خــود تالش خواهیم کــرد این قبیل 
فعالیت هــای فرهنگــی و مذهبــی و 

جنگ ها را پر رنگ تر کنیم.
وی افزود: باتوجه به استقبال بی 
نظیر شــهروندان از اجــرای نمایش 
ردای ســرخ خورشــید در سال های 
گذشته، پیگیری ها و درخواست های 
مکرر شــهروندان اجرای دوباره آن 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: هدف از اجرای 
نمایش ردای ســرخ خورشــید توجه 
به مبحــث تعزیه و به روز کردن هنر 
ملــی و مذهبــی در جامعــه و ایجــاد 
فرصت مناســب بــرای خانواده ها و 
بهــره گیری هر چه بهتــر از پیام های 
وقایع زندگی ائمه معصومین )ع(در 

قالب هنر نمایشی فاخر است.
شــعبانی اصلی ترین دلیل دعوت 
مجــدد گروه ســادیار بــرای اجرا در 
زنجــان را پیگیــری شــهروندان و 
درخواســت های مکرر آنــان عنوان 
کرد و افزود: حضور چند هزار نفری 

و پرشور مردم در 3 شب اجرا نشان 
از رضایت شهروندان از اجرای این 
نمایش داشــت و ســازمان فرهنگی 
،اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان 
به عالیق و خواست شهروندان توجه 

می کند.
داریــم  گفت:ســعی  شــعبانی 
درســبد برنامه هــای فرهنگی خود 
گرایشــهای مختلــف فرهنگی را مد 
نظر قرار دهیم و در سازمان به روی 
تمام کسانی که هنری ،اثری یا نقدی 
دارند باز اســت ،زیرا اتفاقات خوب 
در شهر رخ نمی دهد مگر با همراهی 

و مشارکت شهروندان.
»ردای  نمایــش  اســت  گفتنــی 
سرخ خورشید« توســط گروه هنری 
ســادیار بــه کارگردانــی کــوروش 
خزایــی اصــل و بــا هنرمنــدی 70 
بازیگر و 15 عامل موسیقی و فنی به 
صورت میم)بــدون کالم(و با تلفیق 
صــوت و نور و همراه با روایت مرثیه 
ســرایی اجرا شــد. هــدف از تهیه و 
اجرای نمایش ردای سرخ خورشید، 

لــزوم توجه به مبحث تعزیه و به روز 
کــردن هنر ملــی و مذهبی تعزیه در 
جامعه و ایجاد فرصت مناســب برای 
خانواده هــا برای بهــره  گیری هرچه 
بهتــر از پیام  های وقایع زندگی ائمه 
معصومین)ع(  در قالب هنر نمایشی 

فاخر اعالم شده است.
* چهلواره نقش شــعور پر رنگ تر 

از سال های پیش برگزار شد
چهارمین چهلواره »نقش شــعور« 
با محوریت نقاشــی و خوشنویســی ، 
8 آبــان 1397 همزمــان بــا اربعین 

حسینی در زنجان برگزار شد.
سرپرســت ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان 
با ابراز خرســندی از حضور گسترده 
هنرمنــدان زنجانــی در چهارمیــن 
چهلواره نقش شعور" سطح برگزاری 
این دوره را باالتر از دوره های پیش 
عنــوان کــرد و گفت: خوشــبختانه با 
همراهی خانه هنرمندان و همکاران 
مجموعه سازمان فرهنگی شهرداری 
امسال نیز مانند سال های پیش این 

چهلواره بسیار خوب  برگزار شد. 

شــعبانی چهلواره نقش شــعور را 
از آیین هــای مهــم مذهبی-هنــری 
افزود:ایــن  و  دانســت  اســتان 
چهلــواره هنــری توانســته در چند 
ســال اخیر جایگاه خوبــی در تقویم 
هنری اســتان از آن خود کند و امید 
است در دوره های آتی بتوانیم با باال 
بردن ســطح آن شاهد این باشیم که 
روزی ایــن چهلواره در ســطح ملی و 
با حضور هنرمندان سراســر کشور 
در پایتخت شــور و شــعور حســینی 

برگزار گردد. 
شعبانی همچنین با تقدیر از سید 
سعید صفوی، معاون اسبق فرهنگی 
شــهرداری کــه دعــوت وی را برای 
بازدیــد از این چهلــواره پذیرفته و 
در محــل برگزاری آن حاضر شــدند 
گفت: این چهلواره که امســال چهار 
ساله شد از دســتاوردهای ماندگار 
دوران مدیریــت ایشــان اســت که 
ما نیــز از تجربیات دکتــر صفوی در 
مدیریت ســازمان فرهنگی و انجام 
فعالیت هــای فرهنگــی و اجتماعــی 

استفاده می کنیم.

 نمایشگاه »عملکرد آبان تا آبان«؛ نمایش اقتدار 
شهرداری زنجان 
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اتمام فاز نخست پروژه اصالح شبکه بافت 
قدیم زنجان 

مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان گفت: 
فاز نخســت پــروژه اصالح 
شــبکه در بافت قدیم شــهر 
زنجان شــامل: ضلع شمالی 
خیابان امام حدفاصل میدان 
انقــالب تا ســبزه میدان به 

پایان رسید.
علیرضا جزء قاسمی اظهار 
کرد: فاز نخســت این پروژه 
شــامل تمامی اقدامات الزم 
برای احداث خطوط اصلی و 

واگذاری اشتراکات جدید در حوزه آب و فاضالب به انجام رسیده و پس از اجرای 
طرح پیاده راه توسط شهرداری ادامه طرح شامل خط لوله فاضالب و خط لوله آب 
 ضلع جنوبی خیابان امام همراه انشــعابات مربوطه نیز اصالح و بازسازی خواهد 

شد.
وی افــزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال در هســته مرکزی 
شهر زنجان شــامل خیابان های: امام ، ضیائی ، محدوده امامزاده سید ابراهیم 

و تمام محوطه تاریخی بازار اجرا می شود.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: با توجه به حساسیت های این 
پروژه که در خطوط شریانی شهر زنجان اجرا می شود تالش شده است امکانات 
و تجهیزات الزم به صورت کامل و متناســب با شرایط محیطی و فیزیکی این 

منطقه از شــهر زنجان انتخاب و به کارگیری شود.
جزء قاســمی تصریح کرد: نیروهای فعــال در این پروژه نیز جزو زبده ترین 
نیروهــای متخصص در حوزه آب و فاضالب می باشــند که با مقتضیات بافت 
قدیم شــهر زنجان آشنایی کامل داشته و مالحظات معماری در بافت تاریخی 
هســته مرکزی شهر زنجان بویژه بازار این شهر را نیز مورد لحاظ قرار خواهند 

داد.
وی گفت: تا کنون 350 متر خط اصلی شبکه به قطر ۲00 میلی متر از جنس 
پلی اتیلن در محدوده این پروژه احداث شــده و 80 فقره انشــعاب آب نیز برای 

مشــترکان قدیم و جدید  در این محدوده نصب و واگذار شده است.
این مسئول افزود: خط اصلی شــبکه فاضالب کوچه های فرعی منتهی به 
خیابان امام نیز اجرا شــده و انشــعابات باقیمانده مشترکین نیز در این محدوده 

در حال نصب می باشد.
جزء قاســمی با اشــاره به همکاری مطلوب و ســازنده شهرداری زنجان و 
راهنمایی و رانندگی ، از همیاری و همراهی اصناف و ســاکنین هسته مرکزی 
شــهر زنجان در اجرای پروژه اصالح شــبکه این منطقه گفت: با همراهی بی 
نظیری که مردم با عوامل شــرکت آب و فاضالب داشــته انــد امیدواریم این 
 پروژه در مدت زمانی کوتاه تر از مدت تعیین شــده و با کیفیت بیشــتر به پایان 

برسد.

 چــراغ  راهنمایی و رانندگی خورشــیدی 
در زنجان نصب می شود 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان از نصب چراغ های خورشیدی 
در تقاطع های شــهر زنجان خبر داد و افزود: با این اقدام عالوه بر صرفه جویی در 

مصرف برق دیگر شاهد قطعی چراغ های راهنمایی و رانندگی نخواهیم بود. 
رمضان آفریــدون در ادامه با بیان  اینکه نصب دوربیــن و عالیم راهنمایی و 
رانندگی در شــهرها به عهده شهرداری هاست، گفت: در حال حاضر هفت  تقاطع 
هوشمند در زنجان است که بسیار مایلیم شهرداری اکثر تقاطع ها را هوشمند کند .

وی در ادامه از نصب چراغ های خورشــیدی در تقاطع ها خبر داد و گفت: با این 
کار عالوه بر صرفه جویی در مصرف برق دیگر شاهد قطعی چراغ ها نخواهیم بود .

آفریدون گریزی به تعداد خودروهای استان زد و گفت: در حال حاضر 333 هزار 
خودرو با پالک های 87 و 97 در استان تردد می کنند.

سعید بابایی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان در ادامه از افزایش 
19 درصدی کشــفیات مواد مخدر نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
گفت: 365 معتاد متجاهر و عادی دســتگیر شــدند و به کمپین های ترک اعتیاد 

تحویل داده شدند.

۳۵وقف در زنجان ثبت  شده است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به وقف ثبت  شده در استان زنجان 
طی هفت ماه ســال جاری اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی بیش از 35 وقف 

در استان زنجان ثبت شده است. 
حجت االسالم جعفر جنتی گفت: این تعداد وقف ثبت شده در بخش های قرآن، 

زمین، ملک و بخش بهداشت و درمان و سید الشهداء بوده است. 
وی از وجــود ۲ هزار و 800 موقوفه در اســتان زنجان خبــر داد و اظهار کرد: 
خوشبختانه طی هفت ماه سال جاری ثبت وقف در استان زنجان رشد داشته ولی 

باید انجام وقف در جامعه تقویت شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان گفــت: اداره کل اوقاف در چهار 
حوزه کاری موقوفات، شناســایی، احیاء، افزایش بهره وری و اجرای نیات واقفان 

فعالیت می کند.
جنتی تأکید کرد: وقف یکی از راه های ماندگاری افراد اســت که بعد از انقالب 

وقف در جامعه بخوبی تقویت شده است. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه تقویت وقف در جامعه 
نیاز به فرهنگ سازی دارد، ابراز کرد: وقف در حوزه قرآنی بسیار کم است و تقویت 

این مهم نیاز به برنامه ریزی و فرهنگ سازی دارد.

هیچ کس صدای او نیست

مسئول امور فرهنگی و دینی آب و فاضالب زنجان خبر داد؛

کسب 5 رتبه برتر مسابقات قرآنی توسط کارکنان آبفا

مانند برگهای زرد پاییزی است که هیچ گاه به چشم 
نمــی آید .هیچ کس او را نمی بینــد هیچ کس در باره 
اش کتاب نمی نویســد.وقتی همه خوابند او تنها بیدار 
شهر ماســت چر اکه هیچ وقت کارش تمام نمی شود. 
هیچ کس کارش به اندازه او حیاتی نیســت .هیچ وقت 
دزدی نمــی کند. هیچ وقت رانت نمی خورد.هیچوقت 
چاپلوسی نمی کند . هیچ وقت نیز دستش جلوی کسی 

دراز نیست.
"رفتگر" ؛ واژه قدیمی و صمیمی اســت  که کوچه 
پس کوچه های شــهر از گذشــته تا به امــروز نه تنها 
تمیــزی بلکه آرامش و امنیت را نیــز مدیون او بوده و 
هستند هر چند این کلمه جای خود را به  واژه محترمانه 
پاکبان داده اســت اما چه فرقی می کندبرای او که یک 

رفتگر باشد یا پاکبان! 
سالهاســت که هیــچ کس  صدای مــرد روزهای 

تابســتانی داغ  و زمستانهای سرد این شهر نیست.
شهروند شــریفی که گاه آنقدر به چشم نمی آید که 
راننده عبوری خیابان خیام زنجان او را جارو به دســت 
و در حــال کار به کنار خیابان پــرت می کند.در حالی 
کــه تنها یک روز به بازنشســتگی اش مانده و پاداش 
سالهای ســال رنج و زحمت اندک حقوق بازنشستگی 
بود کــه به قیمت مرگ وی بــرای فرزندان خود پس 

انداز کرده است.
گاه با چشــم پوشی از کیف بزرگ پر از پول که کنار 
خیابان رها شــده است به درســتکاری و نیک اندیشی 
معروف می شــود. منش بزرگوارانه ای از یک بی سواد  
که کمتر می توان سراغی از این نیک اندیشی در  دزدان 

تحصیلکرده  بزرگ و کوچک گرفت. 

* کسی توجهی به پاکبانان شهرندارد
صحنه آشــنای هر کوچه و محله، نارنجی پوشانی 

هســتند که جارو به دست در حال جمع آوری زباله ها از 
کوچه و خیابان ها هســتند. کســی توجهی به پاکبانان 
شــهرنداردغافل از اینکه اگر آنها نبودند معلوم نبود چه 
بر ســر خیابان ها و پیاده رو ها وچهره شهرمان می آمد؟ 
چــرا که اگر آنــان نبودند فضای شــهر را زباله و بوی 
نامطبوع فرا می گرفت و دیگر نمی شــد در شهر زندگی 

کرد.
یکــی از دغدغه هــای مهــم در شــهرها زیبایی 
سیمای شهری اســت، اما امروزه این مهم با گسترش 
شهرنشــینی و تولید بیشــتر زباله ها به معضلی جدی 
برای محیط زیســت، ســالمت مردم و منظر شهری 

تبدیل شده است.
کافی اســت در شــلوغی های روزمــره نگاهی به 
اطرافمــان کنیم، آن وقت اســت کــه متوجه افرادی 
می شــویم که در همه شرایط مشغول تمیز نگه داشتن 
شهر هســتند. برای آنها فرقی نمی کند زمستان است  
یا تابســتان، شب اســت یا روز، یک روز عادی و حتی 

تعطیل  چرا که کار آنها تمامی ندارد.
آنهــا در همه حال بی ادعا و شــبانه روزی کمر خم 
کرده وحتــی کوچکترین  پســماند زباله هــا را جمع 
می کنند واستراحت آنها  شــاید فقط به  چند دقیقه ای 
محدود شــود که  در کنار پارک روزنامه را مچاله کرده 
و زیر سرشــان می گذارند و با سمفونی صدای طبیعت 
کمی اســتراحت کــرده و  بعد از انــدک مدتی دوباره 
کار خود را از نو شــروع می کنند! آخر زباله های شــهر 
تمام شــدنی نیست و یک دقیقه کوتاهی چهره شهر را 

عجیب تغییر می دهد.

* آشــنای همیشــگی ســینما دوستان  
زنجانی

یکی از این زحمتکشان شهر ما رهبر رستمی است. 
جوانی که بدون کوچکترین چشمداشــتی و با تالش 
شــبانه روزی تا به امروز کارنامه درخشانی را برای خود 

ثبت کرده است.
رهبر آشنای همیشگی ســینما دوستان  زنجانی و 
کسانی است که به  تنها سینمای شهر رفت و آمد دارند .

بــدون کوچک ترین چشمداشــتی بــه واژه های 
»خسته نباشی« و »سالمی« و حتی نگاهی... نارنجی 
پوشیده وتند تند مشغول کار است هر چند  لباس هایش 
کهنه اســت اما با کار طاقت فرســای روزانه تازگی و 

زیبایی را به ارمغان می آورد.
صبح ها پا به پای خورشید و زودتر از همه  به خیابان 
می آید، امــا دیرتر از همه می رود، با دســت های پینه 
بسته اش، جاروی دسته بلند را بر سطح کوچه می کشد 
و گرد و غبار نگاه ها و قدم های خســته عابران را جارو 
می کند، گاه گاهی هم کنار سینما ایستاده به جارویش 

تکیه می دهد تا خستگی اش  برطرف شود.
* کمی احســاس مســؤولیت اجتماعی 

داشته باشیم 
به ســرعت در حال جارو کشــیدن پیاده رو جلوی 
سینماســت .پای حرف هایش که می نشــینم از اینکه 
تمیزی شــهری مدیون او و همکارانش است از شغلی 
که دارد بســیار راضی است.وی با اشاره به سختی کار 
می گوید: همه کارها ســخت است و من خدا را شاکرم 
در این وضعیتی که جوانــان گله از بیکاری دارند، من 
یک شــغل آبرومند داشته و خرج خانواده ام را می دهم.

هرچنــد به دلیــل شــیفت کاری و نیــز کار زیاد 
بیشــتر اوقات در کنار خانواده نیســت اما راضی است 
و می گوید:کار رفتگری شــاید جا نیفتاده در حالیکه اگر 
یک روز رفتگری شــهر را تمیــز نکند، همه جا را بوی 

زباله و خود زباله فراخواهد گرفت.
وی می گوید: برخی شــهروندان بیشــتر به رفاه و 
راحتی خودشــان فکر می کنند و بــه دیگران چندان 
اهمیت نمی دهند، در نتیجه خیلی راحت ته ســیگار یا 

سایر زباله ها را در خیابان ها می ریزند.
وی با اشــاره به اینکه برخــی از مردم چندان رفتار 
مهربانانــه ای با هم ندارنــد، می افزاید: این موضوع را 
در بســیاری امور می توان دید کــه ریختن زباله یکی 

از آنهاست.
او اگرچــه جمع آوری زباله ها و تمیز کردن ســطح 
خیابان هــا را وظیفــه خود و همکارانــش می داند، اما 
می گوید: اگر کمی احساس مسئولیت اجتماعی داشته 
باشــیم و با هم به مهربانــی رفتار کنیم، خیلی از کارها 
درســت می شود. آن وقت مثاًل من و همکارانم مجبور 
نمی شــویم گاهی در روز چند بــار یک خیابان را جارو 

کنیم.
هر جامعه ای برای پیشــبرد امور خود، نیازمند اقشار 
مختلف مردمی بــرای فعالیت در صنف های گوناگون 
اســت که رفتگران یکــی از این اقشــار تأثیرگذار و 
پرتــالش جامعه هســتند که البته توجــه چندانی نیز 
به آنان نمی شــود.به طور قطع بهداشت عمومی شهر 
مدیون زحمات این قشــر از جامعه است که باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
با نگاهی هر چند گذرا به زحمات این قشــر از جامعه 
متوجه می شویم که با وجود در صحنه بودن همیشگی 
آنــان دردها، رنج هــا و دغدغه های آنــان کمتر دیده 

می شود.
سحررضایی

مســئول امــور فرهنگــی و دینی 
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
از برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات 
قرآنی وزارت نیرو همزمان با سراســر 
کشــور در محل دارالقرآن شهر زنجان 
خبــر داد و افــزود: 5 نفــر از کارکنان 
شــرکت آبفای اســتان زنجان در این 

مسابقات حائز رتبه های برتر شدند.
زهــرا شــکوری اظهار کــرد: این 

مســابقات در 6 رشــته برگزار شد که 
شامل رشته های قرائت ترتیل ، تحقیق 
و حفظ، مفاهیم، زبان آموزی و تحقیق 

بودند.
وی افزود: در این دوره از مســابقات 
بیش از 300 نفر از کارکنان ، همســران 
و فرزندان دانشجوی صنعت آب و برق 

استان به رقابت پرداختند.
مســئول امــور فرهنگــی و دینی 

شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفــت: دوازدهمین دوره مســابقات 
قرآنی وزارت نیرو در 3 مرحله شرکتی ، 
استانی و کشوری برگزار می شود که در 
مرحله استانی این مسابقات و در رشته 
قرائت ترتیل آرزو قاضیلو از شرکت آب 
و فاضالب استان زنجان حائز رتبه اول و 
محمد رضا میری نیز رتبه سوم را کسب 
کرد.شکوری اضافه کرد: در رشته حفظ 

قرآن کریم نیز زیبا نوروزی از شــرکت 
آبفای استان زنجان رتبه دوم و رحمان 
شجاعی رتبه سوم را از آن خود کردند.

وی به کسب رتبه سوم رشته قرائت 
و تحقیق توســط ندا حبیبی نیز اشــاره 
کــرد و گفت: در مراســم اختتامیه این 
مسابقات که با حضور معاون وزیر نیرو و 
مدیران صنعت آب و برق استان برگزار 

شد از نفرات برتر تجلیل به عمل آمد.

خبر

ملیله زنجان ثبت ملی می شود 

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان زنجان از ثبت اثر ملیله 
زنجان همزمــان با آئین افتتاحیه جشــنواره آش زنجان به 

دست رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد. 
الناز خدایی فرد اظهار داشــت: توانســتیم مجوز ثبت اثر 
ملیله زنجان را اخذ کنیم  و همزمان با آیین افتتاحیه جشنواره 
آش توسط رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی می شود.

وی  بــا بیان اینکه ثبت اثر ملــی ملیله یک فرصت برای 
زنجــان تلقی می شــود، گفــت: این فرصــت خوبی برای 
گردشــگران محسوب می شود .سرپرســت معاونت صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان زنجان  در ادامه گریزی به ممنوع شدن صادرات مواد 
اولیه مس زد و افزود: این تصمیم دولت به نفع تولیدکنندگان 
مس استان زنجان شد.وی گفت: انتظار داریم با این تصمیم 
از صادرات بی رویه به کشورهای افغانستان و عراق جلوگیری 

شود و به طور رسمی صادرات مواد اولیه لغو شده است .
خدایی فرد در ادامه گفت: نمایشــگاه بزرگ صنایع دستی 
همزمان با جشــنواره آش در زنجان برگزار می شــود و این  
نمایشــگاه به قدری بزرگ اســت که فقط سال گذشته ۴۴ 

میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

زنجان، پیشرو در بین کشورهای 
عضو اکو 

شهردار زنجان از انتخاب زنجان به عنوان شهر پیشرو در 
بین کشورهای عضو اکو خبر داد و گفت: بستر سرمایه گذاری 

در این شهر فراهم شده است. 
مســیح اهلل معصومی اظهار داشت:همواره دنبال توسعه و 
آبادانی شــهر زنجان هستیم و هدف تمام اقدامات ما همین 

موضوع است.
وی با انتشــار خبر خوب به اصحاب رســانه و شهروندان 
زنجانی مبنی بر انتخاب زنجان به عنوان شهر پیشرو در بین 
کشــورهای عضو اکو گفت: در بین 10 کشور عضو اکو کشور 
ایران و در بین چند شهر کاندید، زنجان به عنوان شهر پیشرو 
انتخاب شــد که البته زحمات زیادی برای این کار کشــیده 
شده است.شــهردار زنجان انتخاب زنجان را به عنوان شهر 
پیشــرو محرکی برای رشد و توسعه زنجان دانست و تصریح 
کرد: توسعه زنجان مبتنی بر فرهنگ جلو خواهد رفت و بستر 
ســرمایه گذاری در این شهر فراهم شــده است و به عبارتی 

دیگر یک مزیت به شهر زنجان اضافه شد.
وی با بیان اینکه ظرفیت های بالقوه زنجان را به مسئوالن 
موسســه اکو بازگو کردیم، گفت: به آن ها توضیح دادیم که 
شــهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان دیگر توان رشد و 
توسعه ندارند و شهرهایی امثال زنجان همانند نهالی هستند 
که می توان روی آن کار کرد.معصومی با بیان اینکه مقرر شده 
است به خاطر انتخاب زنجان به عنوان شهر پیشرو وام هایی 
از موسســه های بین المللی گرفته شود، گفت: از این فرصت 
اســتفاده خواهیم کرد تا بستر را برای حضور سرمایه گذاران 

فراهم کنیم.

در سلطانیه؛
 دومین هتل چهار ستاره استان 

احداث می شود 
معاون استاندار زنجان از اخذ مجوز احداث هتل چهارستاره 
در شهرســتان سلطانیه خبر داد و گفت: این هتل می تواند در 

رونق گردشگری به شهرستان سلطانیه کمک کند. 
مهرداد سلطانی در ستاد خدمات سفر استان زنجان به اخذ 
مجوز احداث دومین هتل چهار ســتاره استان زنجان اشاره 
و اظهار داشــت: این هتل برای افزایش گردشــگری استان 

زنجان در شهرستان سلطانیه احداث می شود.
وی در ادامه از افزایش تعداد تصادفات در سه ماهه نخست 
امسال تاسف خورد و افزود: چرا باید تعداد تصادفات و کشته ها 
از اسفند روند افزایشی بگیرد در حالیکه در سالیان پیش روند 
نزولی به خود گرفته بود و باید این موضوع در کشــور و استان 

بررسی شود.
معاون عمرانی اســتاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه ما 
تمام شرایط کاهنده تصادفات همانند ایمنی را انجام داده ایم 
و باید بررسی کنیم که چرا تصادفات از اسفند گذشته تا کنون 
افزایشی بوده است.وی با ابراز خرسندی از ایده توقفگاه های 
اجباری در طول مســیر گفت: این طرح می تواند با استقبال از 

سوی رانندگان روبه رو شود.
سلطانی در ادامه به رانندگان شخصی و غیرمجاز اشاره و 
تصریح کرد: این موضوع را باید پلیس راه و راهداری برعهده 
بگیرد چونکه بودن این رانندگان به نفع سیستم حمل و نقل و 
راهداری نیست.وی نقش شهرداران را در توسعه گردشگری 
مهم ارزیابی کرد و افزود: شهرداران می توانند مبلمان شهری 

و فضاهای سبز و پارک ها را توسعه دهند.

خبر

طرح توسعه آستان قیدار نبی)ع( تنظیم می شود 

تا پایان سال؛

 60 روستا در زنجان از بحران آب خارج می شود 

مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان 
زنجان با بیان اینکه طرح توســعه قیدار 
نبی)ع( تنظیم می شــود، گفت: اجازه 
دخالت هــای غیر تخصصــی به هیچ 

نهادی داده نمی شود. 
یحیی رحمتی اظهار داشــت: طرح 
جامع آستان مقدس قیدار نبی)ع( تهیه 

می شود.

وی با بیان اینکــه اجازه هیچ گونه 
تغییــرات به اوقاف داده نخواهد شــد، 
گفت: این آســتان اثر ثبت شــده است 
و هرگونه تغییــرات باید طبق ضوابط 
باشد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اســتان زنجان با 
بیان اینکه دیوار ورودی قسمت شرقی 
به همت میراث فرهنگی ســاخته شده 

است، گفت: مســجدی که در قسمت 
جنوب شــرقی ساخته شــده فقط یک 
مناره باقی مانده است و قرینه این مناره 
در کشــور ایران منحصر بــه فرد بود و 
متاسفانه اوقاف خود سر این کار را کرده 

و یک مسجد احداث کرده است.
وی بــا بیان اینکه مــا منتظر طرح 
دریافتی از اوقاف هستیم و کارشناسان 

میراث بررسی می کنند، گفت: به هیچ 
وجه به خواسته های اوقاف تن نخواهیم 
داد.رحمتی با بیــان اینکه دخالت های 
غیــر تخصصی منجر بــه ویرانی آثار 
باستانی می شود، گفت: در جلسه هفته 
گذشته طرح توســعه قیدار نبی)ع( به 
همــت اوقاف آماده شــده و مورد تایید 

ماست و بزودی آماده می شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی استان زنجان از حل مشکل 
آبرسانی به 60 روستای تحت پوشش تا 
پایان سال خبر داد و گفت: 61 روستای 

دیگر سال 98 پیگیری خواهد شد. 
رضــا کابلی گفت: تا پایان ســال از 
1۲1 روســتای تحت پوشش این اداره 
که با مشــکل بی آبی روبه رو هســتند 

مشکل 60 روستا حل خواهد شد.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
اســتان زنجان با بیان اینکه در ســال 
جــاری 35 روســتا با مشــارکت های 
مردمــی در حال رفع مشــکل آب اند، 
گفت: بیش از ۴0 روستا در حال مطالعه 

هستند.
وی با بیان اینکه در اســتان زنجان 

تاکنــون بیــش از ۲9 میلیــارد تومان 
مشارکت های مردمی در روستاها برای 
رفع مشکل آب شده است، گفت: باید از 
مشــارکت های مردمی و کمک خیران 
تشــکر کنم.کابلی در ادامه گفت: اگر 
بخواهیم مشکل آب شرب استان حل 
شــود نیاز به ۲00 تا ۲50 میلیارد تومان 
اعتبار اســت که این مبلــغ با اعتبارات 

دولتی میســر نیســت و باید از مردم و 
خیران کمک گرفت.

وی وظایــف این شــرکت را حل 
مشکل آب در روســتاها عنوان کرد و 
گفت: باید بتوانیم مشــکل آب شــرب 
را در روســتاها حل کنیم چون معتقدیم 
حل مشکل آب از ساخت مسجد مهمتر 

است.
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نمایشگاه »عملکرد آبان تا آبان«؛ نمایش اقتدار شهرداری زنجان 

شــهردار زنجــان، با اشــاره به اینکه مــردم باید 
از عملکــرد شــهرداری هــا با برگزاری نمایشــگاه با 
خبرشــوند ، چرا که نمایشــگاه عملکــرد آبان تا آبان 
نمایــش اقتدار و قدرت شــهرداری زنجان اســت 
، گفــت: شــهروندان بایــد از هزینه کــرد عوارض 
پرداختی خود به شهرداری باخبر شوند و بدانند که 
آیا شــهرداری توانســته از عهده احقاق حق و حقوق 

شهروندان برآید یا خیر؟
به گزارش مدیریــت  ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری زنجان، شــهردار زنجان، در آیین افتتاح 
نمایشگاه عملکرد آبان تا آبان که  با حضور مسئولین 
استان  و مجموعه مدیریت شهری زنجان برگزار شد 
، با اشــاره بــه ویژگیهای منحصربه فرد شــهرداری 
هــا به عنوان یــک نهاد مردمی و غیــر دولتی ، گفت: 
شــهرداریها بیشــترین خدمات را در شهر انجام می 

دهند.
مســیح الــه معصومی ، با بیان اینکه شــهروندان 
باید توجه ویژه داشته باشند که شهرداری به کمک 
عــوارض دریافتی از شــهروندان بــه ارائه خدمات 
به بهترین شــکل پرداخته اســت، گفت: شهرداری 
با آمادگی کامل در خدمت رســانی به مردم شــهر به 

صورت شبانه روزی  کار می کند.

وی، با اشاره به دومین ویژگی خدمات ارائه شده 
مجموعه مدیریت شــهری و شــهرداری با مشارکت 
خود شهروندان ،خاطر نشان کرد : وظیفه شهرداری 
در ایــن حوزه بــه نمایش درآوردن نمونــه هایی از 
خدمات رســانی به شــهروندان در طول یک ســال 
بوده است.شهردار زنجان، با بیان اینکه شهرداری، 
موظف اســت از طریق به نمایش گذاشــتن عملکرد 
خــود در بازه هــای زمانی مختلف بــه قضاوت مردم 
نیز اهمیــت دهد، چرا که بهترین قضاوت کنندگان 
مردم و شــهروندان هستند، ادامه داد: شهرداری 
نیز دراین راســتا با گذر از یک ســال ارائه خدمات 
در صدد نمایش این اقتدار و قدرت درآمده است.

معصومی ، همچنین برگزاری نمایشگاه عملکرد آبان 
تا آبان را دارای خصوصیاتی برشــمرد و گفت: مردم 
باید از عملکرد شهرداری با برگزاری نمایشگاه با خبر 
شــوند و بدانند که آیا شــهرداری توانسته از عهده 

احقاق حقوق شهروندان برآید یا خیر؟
وی ، دراین خصوص ،ادامه داد: شهروندان باید 
ازهزینــه کرد عوارض پرداختی خود به شــهرداری 

باخبر شوند.
معصومــی، با اشــاره به اینکه شــهرداری معتقد 
اســت دارای عملکردهــای مطلوبــی بــوده اســت ، 
تصریح کرد: این نمایشــگاه حاصل کار مناطق ســه 

گانه شــهرداریهای زنجان  با 10سازمان و  مدیریت 
ارتباطــات و امور بین الملل  بوده اســت که از 12 تا 
14آبــان ادامه دارد.شــهردار زنجان، با اشــاره به 
اینکه مجموعه مدیریت شهری زنجان آماده پذیرش 
انتقادات و پیشــنهادات مردم است ، تاکید کرد: ما 
در صدد طی کردن بهترین مســیر در حوزه عملکرد 

مناطق سه گانه شهرداری زنجان هستیم.
بــه گفتــه معصومی ، شــهرداری زنجــان، دارای 
مشــکالت مالی زیادی اســت ، ولی هیچ عذری برای 
شــهرداری زنجــان در پرهیز ازکــم کاری در زمینه 

مدیریت شهری وجود ندارد.
شهردار زنجان ، در پایان اضافه کرد: شهروندان 
زنجان ، درهر فصل از ســال در هر شــرایط شــاهد 

ارائه خدمات مطلوب شهرداری در شهرهستند.
* زنجان، فاقد پروژه زیر50 درصدی پیشــرفت 

فیزیکی 
شــهردار زنجان، ســرمایه گذاری برای ســرمایه 
گذاران را دارای چالشــهای زیاد عنوان کرد و گفت: 
پروژه فیبر نوری با همکاری ایرانسل با بیش از 50 

کیلومتر در زنجان اجرایی می شود.
معصومــی مهمترین اقدامــات را در از بین بردن 
عدم اعتماد شهروندان به مجموعه مدیریت شهری 
عنــوان کرد و گفــت: پروژه های عمرانی شــاخص و 

منطقه ای در زنجان در حال اجراست.
وی، با اشــاره به اینکه پروژه های ایجاد پارکینگ 
طبقاتی، پیاده راه ، اجرای طرح بزرگ سبزه میدان و 
بازگشــایی مسیر زینبیه را از جمله کارهای شاخص 
درزنجــان برشــمرد و تاکیــد کرد: در حــال رایزنی 
برای اقدامات شــروع پروژه عظیم سبزه میدان در 
زنجان هســتیم.معصومی ، ایجاد سوله بحران شهر 
را دارای پیشــرفت فیزیک 70 درصدی عنوان کرد 
و گفــت: در آینده نزدیک شــاهد افتتاح 4پارکینگ 
در شــهر خواهیم بود.وی، همچنیــن ازدیگر پروژه 
های عمرانی شــهر،  بهشت زهرا و پارک بانوان غرب 
شهرزنجان  نام برد و گفت: پروژه های شهرداری  بالغ 

بر 50درصد پیشرفت فیزیکی در شهر هستند.

شــهردار زنجان ، عــدم همکاری پیمانــکاران در 
بحث ریســک پذیری نوســانات ارزی کشور را  مهم 
ارزیابی کرد و گفت: فهرســت بهــای فروردین  97 
در ایــن زمینــه حائــز اهمیت بــرای رغبــت اجرای 

پیمانکاران در عمل به پروژه هاست.
معصومــی، با بیان اینکه پیش بینی می شــود در 
ســالجاری درتکمیل پــروژه ها عدد صــد را در نظر 
داریم، ادامه داد: نوســانات ارزی در کشورتا حدی 
نتوانســته تاثیری  در اجرای پروژه ها ی عمرانی در 
حوزه توسعه ای شهر شود.شهردار زنجان، همچنین 
با اشــاره به ایجاد کارخانه تبدیل زباله به انرژی در 
زنجان، گفت: تمایل سرمایه گذار دراین زمینه حائز 
اهمیت است.به گفته شــهردار زنجان، پروژه های 
تجــاری مهــدوی و مراکز تجاری دیگــر در زنجان در 
حال اجراست، در حال حاضر زنجان فاقد پروژه زیر 

50درصدی پیشرفت فیزیکی است.
وی، ســرمایه گــذاری را برای ســرمایه گذاران 
دارای چالشهای زیاد عنوان کردو گفت: پروژه فیبر 
نوری با همکاری ایرانســل با بیــش از 50 کیلومتر 
در زنجــان اجرایی می شــود و با اجــرای فیبر نوری 
تمامی  ارتباطات به ســهولت در حــوزه های مختلف 
انجام خواهد شــد و تفاهم نامه پروژه افق در آینده 

نزدیک منعقد می شود.

معصومــی، فازتوســعه ای میــدان میــوه و تــره 
بار گلشــهر زنجــان را یکی از مهم تریــن پروژه های 
سرمایه گذاری برشمرد و گفت: پروژه ارگ ، مهدوی 
از جمله پروژه های ســرمایه گذاری مهم بوده که در 
ســال جاری در زنجان اجرایی شــده است.شهردار 
زنجان، با بیان اینکه، عیب عمده شــهرداریها متکی 
بودن به عوارض و جرایم ســاختمانی در شــهر بوده 
اســت، گفت: پرداخــت عوارض و نوســازی یکی از 

منابع درآمدی ما هستند.
به گفته معصومی شهر زنجان، تا سال قبل ممیزی 
امالک نداشته، منطقه 3زنجان سال گذشته ممیزی 
امالک شــده اســت و تعداد زیادی ملــک و مغازه به 
عنوان امالک تجاری در این زمینه شناســایی شــده 
است ودر صدد ممیزی امالک مناطق سه گانه زنجان 
نیزهســتیم .شهردار زنجان ، بهترین درآمد پایدار 
برای شــهرداری ها را دریافت عوارض نوســازی در 
شــهر عنوان کرد و گفت: شــهرداری زنجان از منابع 
مختلــف در صــدد درآمدزایــی بــرای تامین برخی 
منابــع مالــی اســت.معصومی  با اشــاره بــه اجرای 
پروژه عمرانی و بازگشــایی محورپــادگان زنجان ، با 
اســتقرارتجهیزات و ماشــین آالت درایــن منطقه ، 

گفت: 7ماهه این پروژه تحویل داده می شود.

27 صفــر در تقویم رسمی کشــور به 
نام روز وقف نامیده شــده است. استان 
زنجــان 132 بقعه متبرکه را در خود جای 
داده و تــا بــه امــروز2805 موقوفه در 

استان زنجان به ثبت رسیده است.
بــه گــزارش جام جــم زنجــان اجرای 
برنامــه های دهــه وقف در زنجــان آغاز 
شده و تا 25 آبان ادامه دارد  که روزهای 
این دهه که از یکشــنبه 20آبان آغاز می 
شــود به ترتیب اولین روز از هفته وقف 
با عنوان»وقف و رسانه« دومین روز این 
دهــه که مصادف با رحلــت پیامبر گرامی 
اسالم)ص( است وقف و ترویج فرهنگ 
اهــل بیــت)ع(، ســومین روز »وقــف و 
ترویــج فرهنــگ قرآنــی« چهارمین روز 
نیز همزمان با روز شــهادت امام هشــتم 
شــیعیان جهــان »وقف و بقــاع متبرکه و 
زیارت« پنجمن روز از دهه وقف مصادف 
بــا اولیــن روز مــاه ربیــع االول و هجرت 
پیامبــر اکــرم)ص( از مکه بــه مدینه با 
عنوان»وقــف و حوزه هــای علمیه«، روز 
ششــم این دهه با نام»وقف و محرومیت 
زدایــی«، روز هفتم »وقف و ســالمت«، 
روز هشــتم»وقف و خانــواده« روز نهم 
»وقــف و اقتصاد مقاومتی« و آخرین روز 
نیز همزمان با روز دانشــجو»وقف و علم 
و فناوری« نامگذاری شده است.در این 

راســتا  نمایشــگاه »همه واقف باشیم« 
بــرای ارائه عملکرد اوقاف و آشــنایی با 
ظرفیت های این مجموعه و اجرای برنامه 
هــای دهه وقف توســط اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان زنجان در اســتان  
آغاز شــد ه اســت و همزمان با کل کشور 
هفته وقف با شــعار»همه واقف باشیم« 
وبــا  برنامــه فرهنگی برای شــهروندان 
در صدد آگاه ســازی مردم  و تبلیغ نیات 
زیبــای واقفیــن و نیکــوکاران قدمهای 

بزرگی بر خواهد برداشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان در نشســت خبری به مناســبت 
هفتــه وقــف اظهــار کــرد: اداره اوقاف 
رســالت های مختلفی را بر عهده دارد که 
یکــی از آن ها به امــور قرآنی و برگزاری 
مســابقات قــرآن مربــوط می شــود و در 
راستای فرمایشــات مقام معظم رهبری 
مبنی بر تربیــت 10 میلیون حافظ قرآن، 
این ســازمان تربیت یک میلیون حافظ را 

بر عهده گرفته است.
حجت االســالم جعفــر جنتــی گفــت: 
تاکنــون 2 هــزار و 805 موقوفه در این 
اســتان به ثبت رســیده اســت کــه این 
موقوفات 26 هزار و 916 رقبه را شامل 

می شود.
وی افــزود: 80 درصــد موقوفــات 

اســتان مربوط بــه اهل بیــت)ع( بویژه 
تعزیــه داری حضــرت امام حســین )ع( 

است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجان به لزوم ترویج ســنت حسنه وقف 
با نیت های متناســب بــا نیازهای روز در 
جامعه اشــاره و خاطرنشان کرد: هدایت 
نیــت واقفــان بــه موضوعاتــی همچون 
اشــتغال، ازدواج و تامین مسکن جوانان 

یک ضرورت است.
وی بر ضرورت توجه، ترویج و نهادینه 
ســازی وقف مشــارکتی در جامعه تاکید 
کرد و گفت: وقف مشارکتی، امکان ایجاد 
موقوفه های جمعی و اشتراکی را فراهم 

می کند.
وقف مشارکتی به ساز وکاری در ایجاد 
موقوفه گفته می شــود کــه در آن تعداد 
زیــادی واقف، بر موضوعــی واحد، با یک 

وقفنامه مشترک، وقف می کنند.
* تبدیــل بقاع متبرکه و امامزادگان به 

قطب فرهنگی کشور
وی، تبدیل بقاع متبرکه و امامزادگان 
بــه قطــب فرهنگــی کشــور را یکــی از 
رویکردهــای مهــم این ســازمان خواند 
و گفــت: طرح آرامش بهــاری، خیمه های 
معرفــت، طــرح ســوگواره یــاس نبوی، 
ضیافت الهی، بصیرت عاشورایی و نشاط 
معنوی از برنامه هایی است که اوقاف در 

طول سال اجرا می کند.
جنتی به برنامه های هفته وقف اشاره 
کــرد و گفــت: همایــش یــاوران وقف و 
افتتــاح دفتــر نمایندگــی شهرســتان 
برنامه هــای  مهم تریــن  از  ســلطانیه 

پیش بینی شده است.
وی بر همکاری رســانه ها برای ترویج 
فرهنــگ وقــف در جامعــه تاکیــد کرد و 
افــزود: فرهنــگ وقــف در حوزه هــای 
محیط زیســت، بهداشت و ســالمت باید 
بیشــتر تقویت شــود. ضمن اینکه وقف 
مشــارکتی رویکــرد جدیــدی اســت که 
افــراد به طور گروهــی می توانند در این 

کار خیر شرکت کنند. 
این مسئول با اشاره به خدمات رسانی 

اوقاف در ســامرا برای مراسم پیاده روی 
اربعیــن بــا حضــور 75 خــادم و 30 نفر 
تیم پزشــکی، عنوان کرد: روزانه از 20 
هزار نفــر در وعده های مختلف پذیرایی 
می شــد و پخت روزانــه 20 هزار قرص 

نان از فعالیت های مهم این موکب بود. 
وی، هزینــه ایــن اداره بــرای برپایی 
موکب در ســامرا را یــک میلیارد و 100 
میلیــون تومــان برشــمرد و گفت: 300 
میلیون تومــان از این مبلغ مربوط بخش 
دارویــی و درمانــی بــود و افزایش نرخ 
کرایه حمل و نقل نیز هزینه اضافی برای 

جابه جایی مواد تحمیل کرد.
* 2805 موقوفه در اســتان زنجان به 

ثبت رسیده است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان گفــت: تاکنــون 2 هــزار و 805 
موقوفه در این اســتان به ثبت رســیده 
اســت که این موقوفات 26 هزار و 916 

رقبه را شامل می شود.
حجت االسالم جنتی اظهار داشت: طی 
ســال گذشته و امســال عملیات اجرایی 
طــرح جامــع در 32 بقعه متبرکه اســتان 
آغاز شــده است و در مواردی از جمله در 
امامزاده ابراهیــم)ع( زنجان، امامزاده 
اســماعیل)ع( شــناط ابهر و بقعه قیدار 
نبــی)ع( در شــهر قیدار به واســطه کم 
لطفــی برخی اداره ها طرح جامع به مرحله 
اجرا نرســیده اســت.وی با بیــان اینکه 
بیشــترین درآمد از موقوفات در استان 
زنجان از شهرســتان خدابنده حاصل می 
شــود، گفت: از محــل اجــرای نیت های 
واقفین طرح های متعدد عمرانی همچون 
پروژه پیامبر اعظم 1 و 2 ، تاالر احسان در 
شهر قیدار و کمک به احداث حوزه علمیه 

این شهر انجام شده است.
* اضافــه شــدن 5 وقــف جدیــد بــه 

موقوفات قرآنی استان زنجان 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان گفــت: در 7 ماهــه گذشــته 5 
مورد وقــف در امور قرآنی داشــتیم که 
جدیدترین آن وقف یک باغ در این هفته 

بود. 

وی بــا اشــاره به اینکه وقــف در امور 
قرآنی کم است و کفاف هزینه های مورد 
نیاز برای توســعه فعالیت های این بخش 
را نمی دهد، تصریح کرد: خوشبختانه در 
این هفته شــاهد یک وقف جدید بودیم 
کــه یک خیر، باغی را در یک روســتا برای 

امور قرآنی وقف کرد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان خاطرنشــان کــرد: در 7 ماهــه 
گذشته 15 وقف جدید در استان زنجان 
داشــتیم که 5 مــورد آن در حوزه قرآنی 
بــود و بزرگتریــن جامعه القــرآن اهــل 

بیت)ع( نیز در زنجان افتتاح شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان به برنامه هــای دهه وقف در این 
اســتان اشــاره کــرد و افــزود: همایش 
یــاوران وقــف، افتتــاح دفتــر اوقــاف 
برگــزاری  و  در شهرســتان ســلطانیه 
نمایشــگاه »همه واقف باشیم« از جمله 
برنامــه های پیش بینی شــده برای دهه 
وقــف در اســتان اســت. وی ادامه داد: 
برای اینکه برنامه هــای عمرانی در بقاع 
متبرکه استان به طور برنامه ریزی شده 
و یکنواخت انجام شود، برای هر کدام از 
آنهــا طرح جامع تهیه می شــود تا با برنامه 
های عمرانی برخورد ســلیقه ای صورت 

نگیرد.

* زنجان 17 موقوفه سالمت دارد
مدیر کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
زنجــان بــا بیــان اینکــه 17 موقوفه در 
حــوزه ســالمت و درمان در این اســتان 
وجــود دارد، گفت: نیت های واقفان این 
مجموعــه ها مــواردی همچــون کمک به 
درمان بیمــاران، تجهیز مرکــز درمانی و 

تامین دارو را شامل می شود.
حجت االســالم جعفــر جنتــی در جمع 
خبرنــگاران افزود: تا کنون بیمارســتان 
شفیعیه، موقوفه میرزا شفیع ابریشمی، 
بــزرگ تریــن وقف انجام شــده در حوزه 

سالمت و درمان استان زنجان است.
وی بــه آثــار و برکات وقــف در جامعه 
اشــاره کــرد و ادامه داد: موسســه های 
خیریه فعال در حوزه ســالمت می توانند 
از طریــق وقف، نیت هــا و اهداف خود را 
برای همیشه پایدار و مستمر نگه دارند 
چــرا که در غیر این صورت ممکن اســت 

فعالیت چنین مراکزی موقتی شود. 
حجــت االســالم جنتــی با بیــان اینکه 
حــدود 25 درصــد موقوفات کشــور به 
مراکــز درمانــی و پزشــکی اختصــاص 
دارد، اظهــار کرد: وقف فقــط منحصر به 
موضوعات و نیت های مذهبی نیســت و 
مــی تواند موضوعات و نیت های مختلفی 

را در برگیرد. 

ثبت 2805 موقوفه در استان زنجان 
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رشد سرطان در زنجان به صفر رسید 
مدیرعامل انجمن خیریه مهرانه از برگزاری نمایشــگاه دستاوردهای 
مهرانــه در ۲0 مرداد خبر داد و گفــت: به لطف خداوند و با اقدامات خوب 
پیشگیرانه توانستیم رشد بیماری سرطان را در زنجان به صفر برسانیم. 

اصغر وثوق اظهار داشــت: کار مهرانه فقط درمان بیماران نیست بلکه 
اولویت های جدی تری نیز دارد.

وی بر موضع پیشــگیری تاکیــد فراوان کرد و افــزود: به لطف خدا 
توانســتیم ســال گذشــته به ۲8 هزار دانش آموز زنجانــی تحت نظر 

متخصصان مهرانه کالس های پیشگیری برگزار کنیم.
مدیرعامل مهرانه با بیان اینکه هیچ بیماری به علت نداشتن امکانات 
مالی از خدمات مهرانه محروم نخواهند شــد، گفت: در حوزه پیشگیری 
کارهای بزرگی در مهرانه انجام دادیم و به لطف خدا رشد بیماری سرطان 
در زنجان به صفر رســیده اســت.وی انجمن خیریه مهرانه را منحصر به 
فردترین انجمن در ایران توصیف کرد و افزود: وزیر بهداشــت همواره از 
انجمن مهرانه در ســخنرانی های خود تعریــف می کند و به همه اعالم 

می کند اگر مایل به راه اندازی انجمنی هستید از مهرانه یاد بگیرید.
وثوق با بیان اینکه انجمن مهرانه خیر گردان است، گفت: روزانه 500 
تــا 700 نیرو به شــکل خیری کار می کنند که 90 درصــد از این تعداد را 
بانوان تشکیل می دهند.وی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر کارکردن برخی 
افراد در این انجمن برای فرار مالیاتی  گفت: اگر کســی بخواهد 13 سال 
بــا عنوان خیری در این انجمن فعالیت کنــد و هدفش فقط فرار مالیاتی 
باشــدبه نظر من عقل درستی ندارد.مدیرعامل مهرانه از صفر شدن رشد 
بیماری ســرطان در زنجان خبر داد و گفت: این موضوع دستاورد بزرگی 

است که توانستیم به لطف خدا این امر را محقق کنیم.

زباله های زنجــان مکانیزه جمع آوری 
می شود 

معاون شــهرداری زنجان از مکانیزه شدن جمع آوری زباله ها در شهر 
خبر داد و گفت: نخاله های ساختمانی با باکس های مخصوص جمع آوری 

می شوند. 
غالمحســن احمدی گفــت : بزودی جمع آوری مکانیــزه زباله های 

شهری در تمام شهر زنجان اجرا می شود.
وی با بیان اینکه این مصوبه در شــورای شــهر تصویب شده است و 
منتظر جواب از سوی فرمانداری هستیم، گفت: به محض جواب از سوی 

فرمانداری این طرح اجرا می شود.
معاون خدمات شهری شــهرداری زنجان بیان کرد: پیمانکاران این 
طرح آماده هســتند و فقط منتظر ابالغ فرمانداری هســتیم و پیش بینی 

می کنیم از شهریور این طرح آماده شود.

کــردن  فراگیــر  مشــکالت 
کارت خوان  در تاکسی ها 

 مدیرعامل ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری 
زنجان بابیان اینکه از اول آبان خطوط ویژه تاکسی در زنجان 
فعال می شــود، گفت: بــرای فراگیر کــردن کارت خوان  در 

تاکسی ها با مشکل مواجه هستیم.
ســید اسماعیل موســوی از فعالیت بیش از ۲ هزار و ۴00 
راننده تاکســی در زنجان خبر داد و گفت: سازمان حمل ونقل 
بار و مســافر شــهرداری زنجان نســبت به بیمه رانندگان 

درون شهری تأکید جدی دارد.
وی بابیان اینکه از اول آبان خطوط ویژه تاکسی در زنجان 
فعال می شود، اظهار کرد: این خطوط ویژه از میدان انقالب و 

سعدی وسط خواهد بود.
موســوی گفت: حد فاصل میدان آزادی تا انقالب، میدان 
انقــالب تا 15 خرداد، میدان انقالب تا ســعدی شــمالی در 
محدوده خطوط ویژه خواهند بود و تاکسی هایی تردد خواهند 
داشــت که شــرایط الزم برای ارائه خدمات را داشته و حتمًا 

دستگاه کارت خوان داشته باشند.
وی تأکیــد کرد: یکــی از موضوعاتی که در دســتور کار 
شهرداری زنجان اســت، بحث فراگیر کردن کارت خوان ها 
در تاکسی هاســت که متأســفانه در این خصوص با مشکل 
مواجه هستیم.مدیرعامل ســازمان حمل ونقل و بار و مسافر 
شــهرداری زنجان گفت: در حال حاضــر  محدودیتی ازنظر 
تهیه دســتگاه های کارت خوان برای تاکســی ها وجود ندارد 
و  هر راننده تاکســی که متقاضی استفاده از کارت خوان باشد، 
می تواند اقدام کند.موســوی ابراز کرد: استفاده از کارت خوان 
ارائه خدمات را تســهیل می کند و ازنظر بهداشــتی هم بسیار 

خوب است.

کارشناس امور بیماران انجمن کلیوی زنجان:خبر

شمار بیماران دیالیزی زنجان در حال افزایش است
هم اکنــون یک هــزار و 758بیمار 
مبتال به بیماری کلیوی در استان زنجان 
وجــود دارند که از این تعداد 719 بیمار را 
پیوندی، 61۴ نفــر را بیماران مراقبتی و 
۴3۲ نفر را دیالیزی تشکیل می دهند ودر 
کنار آغازبــه کار مجهزترین مرکز دیالیز 
کشور در زنجان هم اکنون در کشور 180 
شعبه انجمن کلیوی فعال وجود دارد که 
در اســتان زنجان نیز 6 شهرستان دارای 
شعبه فعال هستند. هدف و رویکرد اصلی 
این انجمن ها ، تالش برای پیشــگیری 
از بیماری های کلیوی و افزایش ســطح 
آگاهــی مردم در ایــن زمینه و همچنین 

کمک به بیماران نیازمند است.
به گفته محمدرضا طهماســبی، مدیر 
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی 
زنجان هم اکنون ۲15 بیمار دیالیزی در 
این استان وجود دارد که از این تعداد 165 
بیمار در بیمارستان ولی عصر)عج( و 50 
بیمار دیگر در بیمارســتان بهمن زنجان 

دیالیز می شوند.
اولین مرکز دیالیز خیرســاز کشور در 
زنجــان که بنا به دالیلــی بهره برداری 
نشــده و این مســاله مشــکالتی را در 
پذیرش بیماران ایجاد کرده بود؛ با صدور 
مجوز الزم از ســوی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی آماده پذیرش 

گروههای هدف می شود.

 مشــکل مجوز برطرف شــد، ���
بیماران پذیرش می شوند 

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی زنجان نیــز در این ارتباط افزود: 
این مرکز اواخر سال 95، توسط مسئوالن 
وقت اســتان مورد افتتاح قرار گرفته بود 
اما عدم صدور مجوز بهره برداری مانع و 
اتالف وقت را در پذیرش و درمان بیماران 

هدف ایجاد کرده بود. 
طهماســبی افزود: این انجمن تمامی 
مــوارد و الزامات اعالم شــده از ســوی 
دانشــگاه علوم پزشکی را رعایت کرده و 
این بخش آماده ارائه خدمات به بیماران 
نیازمند اســت. وی بیان کرد: تجهیزات 
مربوط به بخش دیالیز این انجمن توسط 
شــرکت دیالیز تجهیز ایــران مطابق با 
اســتانداردهای جهانی و الزامات وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گرفته و پذیرش بیماران نیز متناســب با 

این موارد انجام می شود. 
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران 
کلیوی زنجان ادامه داد: با توجه به تقارن 
ایام محرم مقرر بود که پذیرش بیماران از 
اول مهر انجام بگیرد که این مهم با ۲هفته 

تاخیر طی 15 مهر امسال تعیین شد. 
به گفته طهماســبی بــرای تجهیز و 
ســاخت مرکز دیالیز خیرســاز کشور در 
این اســتان چهار میلیارد و 500 میلیون 
تومان هزینه شــده که با احتساب هزینه 

های کنونی رقم بســیار باالیی را شامل 
می شود.

پیشــرفت 90 درصدی خوابگاه ���
بیماران کلیوی زنجان 

این مسئول ادامه داد: برای رفاه خاطر 
بیماران کلیوی و خانواده های آنان که از 
راههای دور بویژه روستاها برای درمان به 
شهر رهسپار می شوند مهمانسرای مجهز 
با مشارکت یک خیر در حال احداث است 

که 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی بیــان کــرد: اغلب بیمــاران بی 
بضاعــت به دلیل مشــکالت اقتصادی 
قادر به تامین اســکان خود برای درمان 
نیستند و بر این اساس در این خوابگاه 13 
ســوئیت برای اقامت آنها در نظر گرفته 
شــده که بزودی پس از تکمیل در اختیار 

گروههای هدف قرار خواهد گرفت. 
طهماســبی خاطر نشــان کرد: هم 
درمانگاههــای  و  کلینیــک  اکنــون 
تخصصی انجمن 60 درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارد و بــرای تکمیل آن به پنج 
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

وی یادآوری کرد: بــا تحقق این امر 
عالوه بر کاهش هزینــه های درمانی و 
اتالف وقت در درمــان بیماران پیوندی 
و دیالیزی بــه ارائه خدمات بهینه منتهی 

خواهد شد. 
کارشــناس امــور بیمــاران انجمن 
کلیوی اســتان زنجان نیز در این ارتباط 
گفت: هــم اکنون یکهــزار و 758بیمار 
مبتال به بیماری به کلیوی در این اســتان 
وجــود دارند که از این تعداد 719 بیمار را 
پیوندی، 61۴ نفــر را بیماران مراقبتی و 

۴3۲ نفر را دیالیزی تشکیل می دهند. 
گلزار بابا خانی افزود: شــمار مراجعه 
کنندگان به این انجمن از روند رو به رشد 
بیماری کلیوی در این استان حکایت دارد 
به طوری که میانگین هفته ای برای چهار 
یا پنج بیمار دیالیزی جدید پروند تشکیل 
می شــود و عالوه بر آن روزانه بین پنج تا 
6 نفر به صورت تلفنــی از نحوه خدمات 

مشاوره دریافت می کنند. 
وی یــادآوری کرد: بر این اســاس از 
ابتدای امســال تا کنون بیش از ۴۴ بیمار 
دیالیزی جدید در شــهر زنجان شناسایی 
شده که این رقم در کل استان ۴3۲ بیمار 

را شامل می شود. 
این کارشناس ادامه داد: ارائه خدمات 
جامع این انجمن به بیماران تحت پوشش 
بویژه مراقبتی ها حتی شماری از بیماران 
از سایر استان های همجوار را روانه کرده 
اســت. وی بیان کرد: هم اکنون بیماران 
دیالیزی ســه روز در هفته بــرای درمان 
دیالیز خود به بخش دیالیزی بیمارســتان 
ولی عصر )عج( مراجعه می کنند که شمار 
زیــادی ار گروههای هدف را شــامل می 

شود. 

اخبار

همزمان با سراســر کشور، هفته کتاب در استان 
زنجان با شعار»حال خوش خواندن«  آغاز به کار کرد. 
به گزارش جام جم زنجان، دبیر بیست و ششمین 
دوره هفته کتاب استان زنجان، از عموم مردم برای 
تجربه »حال خوش خواندن« در کتابخانه های عمومی 
دعــوت کرد.وی گفــت: روز 24 آبان بــه عنوان روز 
اهدای کتاب بــه کتابخانه های عمومی، گامی مهم در 
راستای ترویج سنت حسنه اهدای کتاب و تقویت و 

غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی است.
امیرعلی نیکبخش، مدیرکل کتابخانه های عمومی 
و دبیر بیســت و ششــمین دوره  هفته کتاب استان 
زنجان، گفت: شعار امسال سرشار از شوق و انگیزه 
بــرای تجربه  حال خوش و دلپذیــر خواندن، حداقل 
بــرای یک بار اســت. بدین منظور از مــردم فهیم و 
کتابخوان استان، جهت شرکت در برنامه ها و فعالیت 
کتابخانه های عمومی دعوت می کنیم. وی ادامه داد: 
کتابخانه های عمومی استان با برنامه ریزی منسجم و 
منظــم در بازه زمانی 19 الی 30 آبان آماده پذیرایی 

از عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.
وی ضمــن اشــاره به برنامــه هــای کتابخانه های 
عمومی در این بازه زمانی گفت: برگزاری 59 نشست 
کتابخوان مدرسه ای، 56 نشست کتابخوان کتابخانه 
ای، 3نشســت تخصصی کتابخوانی، 9 نشست نقد و 
بررســی کتاب، 2 نشست رونمایی کتاب، 16 عنوان 
مســابقه کتابخوانی و بازگشایی یک کتابخانه عمومی 
در ایــن ایام و ... از برنامــه های اجرایی در کتابخانه 

های عمومی خواهد بود.

دبیر هفته کتاب اســتان ضمــن تقدیر از اهدای 
115 هــزار جلد کتاب در ســال 96 توســط مردم و 
مســئولین به کتابخانه هــای عمومی، به اهداف طرح 
اهدای کتاب اشــاره کرد و گفت: گسترش مشارکت 
همگانی در حمایت از کتابخانه ها از اهداف برگزاری 
ایــن طرح اســت که موجب افزایــش تعامل مردم با 
کتابخانــه هــا و اســتفاده از کتاب های بالاســتفاده 
موجــود در ادارات و منــازل و غنــی ســازی مخازن 
کتابخانه های عمومی می گردد. نیکبخش اظهار کرد: 
بر اســاس پیگیری ها امســال 10 درصــد به منابع 
کتابخانه هــا افــزوده خواهد شــد و طی امســال نیز 

تاکنون 50 هزار جلد کتاب اهدا شده است.
مدیرکل امور کتابخانه های عمومی اســتان زنجان 
در ادامــه با بیان اینکه تعــداد کتاب های موجود در 
کتابخانه هــای اســتان از یک میلیــون و 199 هزار 
جلد طی ســال گذشــته به یک میلیون و 278 هزار و 
655 جلد افزایش یافته است، افزود: مهرماه سال 
گذشــته 92 باب کتابخانه در اســتان داشتیم و این 

تعداد امسال به 95باب رسیده است. 
بــه گفتــه وی، احداث هشــت بــاب کتابخانه طی 
امســال، سال آینده و ســال 99 در دستور کار نهاد 
کتابخانه های عمومی اســتان زنجان است که از این 
تعداد چهــار باب کتابخانه ثابت در شهرســتان های 
ابهر، خرمدره، طارم و قیدار ، سه باب کتابخانه توسط 
شــهرداری با عنوان کتابخانــه خانه محله احداث می 
شــود، همچنیــن  در ســفر وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی به اســتان زنجان مقرر شده تا سال 1400 

تعداد 5 کتابخانه سیار افزوده شود.
* هر زنجانی یک جلد کتاب 

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی اســتان زنجان 
با اشــاره به این که سال گذشته به صورت میانگین 
هــر زنجانی یک جلد کتاب را به امانت برده و خوانده 
اســت، یادآور شــد: سیاســت مــا در هفتــه کتاب، 
برگــزاری برنامه هایــی به منظور حضــور حداکثری 
خانــواده هــا در کتابخانــه هــای عمومی اســت؛ در 
کنــار آن تالش مــی کنیم طی دیدارهایــی با مقامات 
اســتانی، شخصیت های علمی و دینی استان، خیّرین 
کتابخانه ســاز و فعاالن حوزه کتاب، ضمن ارج نهادن 
به مقوله کتاب و کتابخوانی، از سخنان ارزشمند وی 
در حــوزه کتابخوانی نیز بهره مند شــویم. نیکبخش 
همچنین با اشاره به اهمیت و جایگاه حمایتی ادارات 
و ســازمان های مختلف بویژه استانداری، شهرداری 
و صدا و ســیما در راســتای اطالع رســانی عمومی و 
استفاده حداکثری از ظرفیت تبلیغاتی این سازمان 

هــا در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی گفت: حمایت 
و همــکاری ایــن نهادها در ترغیب عمــوم به کتاب و 

کتابخوانی بی تردید موثر خواهد بود.
 * رشــد 4 درصــدی اعضای کتابخانه های اســتان 

در یک سال گذشته 
مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومی اســتان زنجان 
گفت: شمار اعضای کتابخانه های عمومی این استان 
در مهر سال گذشته 77 هزار نفر بود که این میزان 
در پایان مهر امســال به 80 هزار و 422 نفر رســید 
که در این زمینه شاهد رشد 4/4 درصدی هستیم.

وی افــزود: تعــداد منابــع کتابخانه هــای عمومی 
اســتان نیز طی این مدت بــا افزایش 6/6 درصدی 

به یک میلیون و 278 هزار و 655 نسخه رسید.
نیکبخش اظهار داشت: در فاصله مهر 96 تا پایان 
مهر سال جاری بیش از 964 هزار کتاب توسط اعضا 

از کتابخانه های عمومی به امانت برده شده است.
وی اظهار داشــت: از ابتدای ســال جاری تا کنون 
عملیات مناســب ســازی و زیبا ســازی در 25 باب از 
کتابخانه ها اســتان اجرا شــده اســت کــه برای این 

منظور 7 میلیارد ریال هزینه اختصاص یافت.
* 8 درصد؛ عضو فعال کتابخانه ها 

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی اســتان زنجان 
گفــت: خوشــبختانه تعــداد اعضــای کتابخانه هــای 
عمومی استان از مهرماه سال گذشته تا مهر امسال، 
از 77 هــزار نفــر به 80 هزار و 422 نفر رســیده  و 
8 درصد از جمعیت اســتان عضو فعــال کتابخانه ها 
هســتند. امیرعلی نیک بخش با بیــان این که تعداد 
کتابخانه هــای اســتان بعــد از انقالب اســالمی 30 
برابر شــده اســت، اظهار کرد: این در حالی است که 
تعــداد کتاب های موجود در کتابخانه های اســتان از 
یک میلیون و 199 هزار جلد طی ســال گذشــته به 
یک میلیون و 278 هزار و 655 جلد افزایش یافته 

است.
وی بــا تاکیــد بر این کــه اگر در خصــوص منویات 
مقام معظــم رهبری، بویــژه اقتصــاد مقاومتی علم 
کافی داشــته باشــیم، می توانیم بر مشــکالت فایق 
آییم، افزود: اگر بخواهیم انقالب اســالمی و هوش 
و ذکاوت ایرانیان را صادر کنیم، باید خود را مســلح 
بــه علم کنیم. علم نیز نیاز بــه مطالعه دارد و باید از 
فرصت ها به صورت جدی و نه شعاری استفاده کنیم 

و مطالعات خود را ارتقا دهیم.
* طــرح عضویت رایــگان در کتابخانه های عمومی 

استان زنجان
مدیــرکل کتابخانه های عمومی اســتان زنجان از 

برنامــه ریزی برای اجرای 530 برنامه به مناســبت 
گرامیداشــت هفته کتاب در این اســتان خبر داد و 
گفت: 24 آبان جاری مصادف با روز کتاب، کتابخوانی 
و کتابــدار طرح عضویــت رایــگان در کتابخانه های 

عمومی این استان اجرا می شود.
وی افزود: عالقه مندان می توانند جهت عضویت، 
بــه کتابخانه های عمومی اســتان مراجعــه کنند و با 
ارائــه مدارک ثبت نــام در آن ها عضو و از خدمات و 

امکانات کتابخانه ها بهره مند شوند.
نیکبخــش اظهــار داشــت: تکمیل فــرم تقاضای 
عضویــت، ارائــه یــک قطعــه عکــس 4*3 و کارت 
شناســایی معتبــر از شــرایط عضویــت رایــگان در 

کتابخانه های عمومی است.
* مســابقه سراســری کتابخوانی نمــاز با همکاری 

ستاد اقامه نماز
دبیر هفته کتاب اســتان یکی دیگر از برنامه های 
کتابخانــه های عمومــی در هفته کتــاب را برگزاری 
مســابقه سراســری کتابخوانی نماز با همکاری ستاد 
اقامــه نماز عنوان کــرد و گفت: یکــی از برنامه های 
جــدی، برگــزاری مســابقات کتابخوانــی اســت که 
خوشــبختانه امســال شــاهد برگزاری اولین دوره 
مســابقات بــزرگ کتابخوانی با عنــوان »کتابخوانی 
رضوی« بودیم که در همین راســتا دومین مســابقه 
بــزرگ کتابخوانی را نیز با عنــوان »کتابخوانی نماز« 

برگزار خواهیم کرد.
وی  با اشاره به اینکه مسابقه سراسری کتابخوانی 
به همت اداره کل کتابخانه های عمومی و ستاد اقامه 
نماز و همکاری دستگاههای اجرایی برگزار می شود. 
وی افــزود: ایــن برنامه در راســتای ترویج فرهنگ 
نورانی نمــاز و نهادینه کردن اهمیــت و جایگاه نماز 
دربین خانــواده ها و با رویکرد حمایت از والدین در 
اســتفاده از روشــهای صحیح جهت دعوت فرزندان 
به نماز، مسابقه سراســری کتابخوانی نماز به همت 
اداره کل کتابخانــه های عمومی و ســتاد اقامه نماز و 
با همکاری دســتگاههای اجرایی اســتان برگزار می 

شود.
وی افزود :منبع مســابقه، کتاب »خانه بهشــتی« 
نوشــته محمد داودی بوده و عالقــه مندان از تاریخ  
21 مهرالــی 22 آذر فرصــت دارنــد بــا مراجعه به 
کتابخانــه های عمومی اســتان، ســتاد اقامــه نماز یا 
www.zanjan.namaz. :آدرس های اینترنتــی

irو  www.zanjanpl.ir  نســبت بــه تهیــه کتاب و 
دریافت پرسشنامه مسابقه اقدام کنند.

* بخش خصوصــی برای تکمیــل کتابخانه مرکزی 

زنجان قدم بردارد
مدیــرکل کتابخانــه های عمومی اســتان زنجان با 
اشــاره به اینکه تکمیــل کتابخانه مرکــزی زنجان با 
اعتبــار دولتی ممکن نیســت گفت:بخش خصوصی 
بــرای تکمیل کتابخانه مرکزی زنجــان قدم بردارد.

وی افــزود: تکمیل کتابخانه مرکــزی نیازمند حدود 
400 میلیارد ریال اعتبار است که تامین این رقم از 
عهده بخش دولتی خارج است و باید مشارکت بخش 
خصوصــی جلب شــود.امیرعلی نیک بخــش افزود: 
کتابخانه مرکزی زنجان بیش از 17 هزار و 800 متر 
مربع زیر بنا دارد و در صورت تکمیل شــدن، بزرگ 

ترین کتابخانه از این نوع در کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه پروژه کتابخانه مرکزی زنجان هم 
اکنون 24 درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد، ادامه 
داد: بــرای تکمیــل این طرح گفــت و گوهایی با یکی 
از صنایع بخش خصوصی در اســتان برای مشارکت 
در تکمیل طرح انجام شــده اســت که امیدواریم با 
به نتیجه رســیدن آن، شــاهد از ســرگیری تکمیل 

کتابخانه مرکزی باشیم.
نیک بخــش اظهار داشــت: تا کنــون 40 میلیارد 
ریال از محل اعتبــارات دولتی برای پروژه کتابخانه 

مرکزی زنجان هزینه شده است.

تجربه »حال خوش خواندن« در کتابخانه های عمومی زنجان؛

8 درصد جمعیت استان عضو فعال کتابخانه ها هستند


