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«سبز ه میدان»؛ طرحی
نیمه کاره در زنجان

زنجان شــهری اســت که طوالنی شدن طرحها
در آن به امری عادی تبدیل شــده اســت .از طرح پل
سیدالشهدا که بعد از دو دهه به اتمام رسید تا طرح تله
کابین که بعد از گذشــت سالها هیچ گاه اجرایی نشده
و تنها تابلوی آن بود که ســالها در ورودی تفریحگاه
گاوازنگ خود نمایی میکرد.
زنجان خبرنگار جام جم :اجرای طرح سبزهمیدان
در وسط شهر زنجان ...

2

جشنواره روستاهای زنجان
ملی میشود

بحث روســتا و روستانشینی یکی از اصول توسعه در کشور
است و روستاها در کشور مولد و تولیدگر بوده و این مراکز مهد
تولید کشاورزی و دامپروری میباشند.
این روزها روســتاهای اســتان زنجان بویژه بخش طارم
شــاهد برگزاری جشنواره متعدد بهاره است  .جشنواره شاتوت
آخرین جشنواره بهاری بود که در آخرین روزهای اردیبهشت
ماه در مجموعه چای باغی روستای هزار رود طارم برگزار شد.
این جشنواره در کنارجشنوارههای متعدد از جمله جشنواره
گیالس؛ انار ،انجیر ...از مراســم زیبایی است که همه ساله در
روستاهای طارم بعلت وسعت باغهای میوه برگزار میشود.
ظرفیت بخش طارم استان زنجان...

مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان به بهره برداری رسید
صفحه1

مقاومسازی  51درصد از خانههای روستایی
در زنجان

 170هزار زنجانی از بحران آب رنج میبرند

صفحه4

مرگ رودخانه
قزل اوزن؛ مرگ
زمین

عکس تزئینی است

بی توجهی به ریزگردها آینده استان را
تهدید میکند

صفحه2

صفحه2

صفحه2

مرکز کنترل ترافیک شهرداری زنجان به بهره برداری رسید

آیین افتتاح و بهره برداری از هوشــمندترین
و مجهزتریــن مرکــز کنترل ترافیک شــهرداری
زنجــان همزمــان با ســالروز گرامیداشــت فتح
خرمشــهر ،بــا حضــور مدیــرکل حمــل و نقل و
ترافیک شهری وزارت کشور ،نماینده ولی فقیه
در اســتان و امام جمعه زنجان ،استاندار زنجان
 ،شــهردار زنجان ،اعضای شــورای اسالمی شهر
زنجان و مســئوالن ادارات اســتان در مجموعه
ورزشی  ۱۵خرداد برگزار شد.
در سال  1392با تغییر رویکردها در مجموعه
مدیریــت شــهری و مدیریت تقاضا در هســته
مرکزی شــهر و لزوم بهره مندی از ســامانههای
هوشــمند ترافیــک( )ITSتصمیم گرفته شــد
ضمن ایجاد قســمتهای مختلف  ITSدر شــهر
(هوشــمند ســازی تقاطعات ،نصب دوربینهای
نظارتــی و دوربینهای مکانیــزه ،ثبت مکانیزه و
ثبت تخلف سرعت و  ،)...محلی را جهت مدیریت
بر خط( ، ) Onlineســامان بخشــی بــه مجموعه

سیســتمهای هوشــمند و نظارتــی حملونقــل
ترافیــک شــهری ،ایجاد شــبکه منســجم برای
کنترل ترافیک درون شــهری ،استفاده بهینه از
امکانات و ظرفیتهای موجود در شــبکه حمل و
نقل شهری ،بر مبنای ایجاد یک سیستم مدیریت
واحــد متمرکز احــداث نماید.عملیــات تکمیلی
ســاختمان مرکز کنترل ترافیک ســال  1394با
مقاوم سازی اســکلت آن آغاز گردید و مساحت
زمین این مرکــز  900و زیربنای آن  1600متر
مربع میباشــد.تجهیزات مانیتورینگ در ســال
 1396بــه مبلــغ  10میلیــارد ریــال خریداری
و نصــب گردید.جهــت اســتفاده از دادههــای
تقاطعهای هوشــمند و بــه کارگیری آن درجهت
بهینه کردن زمان ،روانســازی ترافیک و موارد
مربوط به امداد رسانی نرم افزار  scatsبه مبلغ
 3میلیــارد و  200میلیون ریــال خریداری و در
مرکز مانیتورینگ تعبیه شد.
بدیــن ترتیب با بهرهبــرداری از مرکز کنترل
ترافیــک امکان مدیریت صحیــح منابع از طریق
سیستمهای هوشمند امکان پذیر میشود .
* مرکز کنترل ترافیک ،گامی به ســوی توسعه
زنجان
شــهردار زنجــان در این مراســم گفت :مرکز
کنتــرل ترافیک گامی به ســوی توســعه زنجان
اســت و بــرای ســاخت و تجهیــز ایــن مرکز 50
میلیارد ريال اعتبار صرف شده است.
مسیحاله معصومی با اشاره به اقدامات انجام
شــده برای احداث و راه اندازی این مرکز اظهار
کرد :مرکز کنترل ترافیک زنجان با هدف کنترل

یکپارچه ترافیک شهری راهاندازی شده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه در دورهای که علم و
فناوری یک ابزار شــده ،رفتن به ســمت شــهر
هوشــمند نیز برای مردم یک ابزار است ،گفت:
حــل معضل ترافیک یکی از ضرورتهای شــهر
اســت که مردم با آن مشــکل دارنــد و به توجه
خاص مدیران شــهری نیاز دارد.شهردار زنجان
ادامه داد :شــهرداری وظیفه دارد در راســتای
بهبود عبــور و مرور اقدامات الزم را انجام دهد
و مدیریــت یکپارچــه برای شــهر ایجــاد کند تا
تصمیمگیری لحظهای انجام دهد.معصومی بیان
کــرد :مرکز کنترل ترافیــک در یک منطقه کمتر
توســعه یافته ایجاد شده و همین امر به توسعه
شهر کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون زنجان به
عنوان یکی از شــهرهای پیشرو در افتتاح مرکز
کنترل ترافیک است و امیدواریم این مرکز در
خدمترسانی بهتر به مردم کمک کند.

* ضــرورت ســختیگری شــهرداری زنجان در
زمینه ساخت پارکینگ
اســتاندار زنجان هم در این مراســم با بیان
اینکه ترافیــک به یک بحــران اجتماعی تبدیل
شــده اســت ،افــزود :مرکــز کنتــرل ترافیک
شــهرداری زنجــان بــا تالش شــهردار ســابق و
شــهردار فعلی به نتیجه رسیده که از این بابت
از آنها تشکر میکنم.
درویــش امیری بیان کــرد :از محل اعتبارات
اســتانی برای تجهیز مرکز کنترل ترافیک کمک
شــده اســت چون این مرکز برای ما مهم است و
این باید نفس شــهر را باز کند.وی با اشــاره به
اینکه ترافیک در پرخاشــگری مردم مؤثر و آثار
و تبعات ســوئی را داشــته اســت ،گفت :جامعه
شــهری نیــاز به یــک مدیریت خالق و بــا برنامه
دارد و اگر این نباشد مصیبت ما هر روز در فرو
ریختن آســایش مردم بیشــتر خواهد شد.وی
اضافه کرد :به شــهردار و شــورای شــهر عرض
میکنــم در تامیــن پارکینــگ اصــرار کنید و از
ایــن کار نگذریــد چون هــر خانه موظف اســت
کــه به میزان مــورد نیاز خود پارکینگ داشــته
باشد.
اســتاندار زنجان در پایان خاطرنشان کرد :در
تامین پارکینــگ با برنامهریزیهــای قبلی چند
اقــدام در حوزه ســاخت انجام شــده اســت که
امیدواریم شهردار زنجان به سر انجام رسیدن
آن را دنبال کند.
در ادامــه مدیــرکل حمــل و نقــل و ترافیک
شــهری وزارت کشــور گفت :یکی از موضوعاتی

که پیشــنهاد داریم در استانهای مختلف ایجاد
شــود ،بحــث شــمارهگیری یک تمــاس در زمان
وقــوع حوادث اســت.مرضیه حصــاری افزود:
باید تدابیری اندیشــید تا مــردم در زمان بروز
حوادث و ســوانح با یک خــط تلفن تماس بگیرند
چــون در تمام دنیا با یــک خط تلفن تماس گرفته
میشــود اما در ایران این موضوع هنوز اجرایی
نشده است.وی با بیان اینکه زنجان میتواند به
عنوان پایلوت انتخاب یک خط تلفن برای حوادث
را در مرکــز کنترل ترافیک اجرا کند ،گفت :اگر
ایــن امر مورد توافق قــرار گرفت ،میتوان یک
مرکزی مثل همیــن مرکز کنترل ترافیک زنجان
ایجــاد کرد کــه همــه دســتگاهها در آن حضور
داشــته باشــند.در پایان این مراسم با اهدای
لوح تقدیری از طرف اســتاندار زنجان از زحمات
شــبانه روزی شــهردار زنجان در آماده سازی و
بهرهبرداری از مرکــز کنترل ترافیک قدردانی
شد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی زنجان:

 170هزار زنجانی از بحران آب رنج میبرند

بر اســاس آمــار ارائه شــده از ســوی
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روستایی
اســتان زنجــان در حال حاضــر  170هزار
زنجانی از بحران آب رنج میبرند.
بحــران آب در ایران سلســله چالشها
و مشــکالت ناشــی از کمبود آب و استفاده
نادرست از منابع آب محسوب میشود،ایران
هم اکنون در حال تجربه مشکالت جدی آب
است .خشکسالیهای مکرر توأم با برداشت
بیــش از حد آبهای ســطحی و زیرزمینی
از طریق شــبکه بزرگی از زیرســاختهای
هیدرولیکــی و چاههای عمیق ،وضعیت آب
کشور را به سطح بحرانی رساندهاست.
از نشــانههای این وضعیت خشک شدن
دریاچهها ،رودخانههــا و تاالبها ،کاهش
ســطح آبهــای زیرزمینی ،فرونشســت
زمیــن ،تخریــب کیفیت آب ،فرســایش
خاک،بیابانزایــی و طوفانهای گرد و غبار
بیشتر است.
بحــران آب در ایران به دلیــل متفاوت
بــودن اقلیم و عدم تــوازن در بارندگیها در
تمام اســتانهای کشور یکســان نیست؛
بهگونهایکه شــرایط آبی برخی اســتانها
مساعد و شرایط برخی دیگر وخیم است.
اســتان زنجان نیز از این امر مســتثنی
نبــوده و با بحران آب مواجه اســت تا جایی
که "رضا کابلی" مدیرعامل شــرکت آب و

فاضالب روســتایی استان زنجان  170هزار
نفــر از زنجانی را درگیر وضعیت بحرانی آب
عنوان کرد.
وی گفــت :در ســال  96وضعیت آبی در
 202روســتای استان زنجان بحرانی بود که
 154مورد از بحرانهای فصلی و  48مورد از
بحران دائمی آب رنج میبردند.
* 121روستای اســتان ،درگیر
بحران آبی
این مســئول با بیان اینکه در حال حاضر
 121روســتای اســتان درگیــر بحران آبی
هستند ،ادامه داد :طرحهایی از جمله احداث
مجتمعهای آبی برای رفع این بحران در نظر
گرفته شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
روستایی استان زنجان میزان هدر رفت آب
در ســال  95را بیش از  17میلیون متر مکعب
عنوان کرد و افزود :در ســال  96با کاهش 9
درصدی ،میزان هدر رفت آب به بیش از 16
میلیون متر مکعب رسید.
وی فرســودگی شــبکههای آبرسانی را
بخشــی از هدر رفت آب اعالم کرد و افزود:
مدیریــت مصرف آب و کاهش هدر رفت در
دســتور کار قرار دارد که اعتباراتی نیز برای
آن پیشبینی شده است.
کابلی اعتبــار مورد نیاز بــرای برطرف
کردن مشــکالت تنش آبی را بیش از 322
میلیــارد ریال برشــمرد و گفــت :با اجرای
طرحهــای مختلــف از جملــه طرحهای
آبرســانی و نگهداری تأسیســات از ابتدای
سال  81 ،96روستا از بحران آب خارج شدند.
وی با اشــاره به اینکه خروج  60روســتا
از وضعیــت بحرانــی در دســتور کار قرار
دارد،یادآور شد :اجرای طرحهای تأسیسات
آبرسانی با مشارکت مردم و خیران برای 86
روستا نیز جزو برنامههاست.
"علیرضا جزقاسمی" مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب شــهری استان زنجان اظهار

داشت :متوسط هدررفت آب شرب شهری در
کشور 25/5درصد است.
* هدر رفت  24/38درصدی آب
شرب در زنجان
وی بــا بیان اینکه در اســتان زنجان این
رقم  24/38درصد گزارش شده است ،افزود:
بــه ازای کاهش یک درصدی هدر رفت آب
شرب شــهری  10میلیارد ریال اعتبار مورد
نیاز است.
این مســئول با اشاره به اجرای طرحهای
اقتصــاد مقاومتــی در زنجان،گفت :ارتقای
مدول اول و احــداث مدول دوم تصفیهخانه
فاضالب شــهر زنجان از طرحهای اقتصاد
مقاومتی است که به بیش از یک هزار میلیارد
ریال اعتبار نیاز دارد.
وی بــا بیان اینکه تولیــد برق آبی از خط
انتقال ورودی تصفیهخانه آب شهرهای ابهر
و خرمدره از دیگر طرحهای اقتصاد مقاومتی
است ،خاطرنشــان کرد :اجرای تله متری و
کنترل از راه دور تأمین آب شرب نیز از دیگر
طرحهاست.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
شهری استان زنجان ادامه داد :طرح ارتقای
مــدول اول و احداث مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب شهر زنجان از سال  96آغاز شده و
 20درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با اشــاره به اینکه مــدت اجرای این
طرح  36ماه در نظر گرفته شده است،افزود:
این طرح در دوره بهرهبرداری  21ســاله و با
ظرفیت متوسط پساب  75هزار مترمکعب در
شبانهروز تعیین شده است.
جزقاســمی برضــرورت همــکاری
دســتگاههای مختلــف به منظــور فروش
پساب تصفیه شده تاکید کرد و گفت:در حال
حاضر حداقل خروجی این مرکز  360لیتر در
ثانیه پساب تصفیه شده است که میتواند در
صنایع مورد استفاده قرار گیرد.
* عصبانیت استاندار از بی توجهی

برخی مدیران نسبت به بحران آب
"اسداهلل درویشامیری"استاندار زنجان،
نیز در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی استان
زنجان با ارائه گزارش شــرکتهای دخیل
در امر آب ،پس از اینکه واکنشــی از ســوی
مدیران زنجانی مشاهده نکرد،اظهار داشت:
یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات استان
مساله آب است که حتی تبعات اجتماعی نیز
به دنبــال دارد امــا مدیران با وجــود ارائه
گزارشهای بحــران آب ،هیچ نظری ارائه
نمیکنند.
وی بــا بیان اینکه در حــال حاضر 360
هزار لیتر از پســابها به رودخانه زنجانرود
میریزد،گفت :در این بحــران کمآبی باید
به جای رهاســازی فاضالب بــه رودخانه
پســابها را تصفیــه کــرده و در صنعت به
مصرف برسانیم.
اســتاندار زنجان ســتاد اقتصاد مقاومتی
استان را نیز دخیل در امر حل مشکل بحران
آب دانست و گفت :باید سیاستهای اقتصاد
مقاومتی به مدد این مشکل بیاید.
درویش امیــری ادامــه داد :نباید رویه
اینگونه باشد که مصرف آب زیرزمینی برای
بخشــی از دستگاهها ممنوع و برای برخیها
براحتی باشد.
وی برضــرورت مدیریت جدی در زمینه

پســابها تاکید کرد وگفــت :صنعت باید از
پســاب اســتفاده کند نه اینکه براحتی آب
زیرزمینی در اختیار داشته باشد.
این مقام مســئول بیان داشــت :در حال
حاضر  42درصد از جمعیت شــهر زنجان به
شــبکه فاضالب متصل است و باید شرکت
آب و فاضالب با ارائه برنامه زمانبندی نسبت
به اتصال مجموعه شــهر به شبکه فاضالب
اقدام کند.
وی بــا بیــان اینکه آبهای ســطحی
مشــکالت جدی را در شــهر به وجود آورده
اســت ،گفت :از طرفی هم برخی از ساکنان
فاضالب خانههای خود را به رودخانه یا معابر
رها میکنند.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه در حال
حاضر بیش از یک هزار لیتر در ثانیه ظرفیت
برای استفاده از پساب تصفیه شده در صنعت
وجــود دارد،افزود :ما حتــی از یک لیتر این
ظرفیت هم استفاده نمیکنیم و سرمایههای
ما هدر میرود.
وی گفت :درســت اســت که بخشی از
بحران آب مربوط به کاهش بارندگیهاست
اما بخش اصلی بحران آب به ضعف مدیریت،
نبود دلسوزی و تعهد و فرسودگی شبکههای
آبرسانی مربوط میشود.
پروانه سهرین بیگلو

بوم گردی ،فرصت رشد اقتصادی روستاهای زنجان

جشنواره روستاهای زنجان ملی میشود

پروانه سهرین بیگلو
بحث روســتا و روستانشینی یکی از اصول توسعه در
کشــور است و روستاها در کشــور مولد و تولیدگر بوده و
این مراکز مهد تولید کشاورزی و دامپروری میباشند.
این روزها روستاهای استان زنجان بویژه بخش طارم
شــاهد برگزاری جشــنواره متعدد بهاره است  .جشنواره
شاتوت آخرین جشنواره بهاری بود که در آخرین روزهای
اردیبهشت ماه در مجموعه چای باغی روستای هزار رود
طارم برگزار شد.
این جشــنواره در کنارجشــنوارههای متعدد از جمله
جشــنواره گیالس؛ انار ،انجیر ...از مراسم زیبایی است
که همه ســاله در روستاهای طارم بعلت وسعت باغهای
میوه برگزار میشود.
ظرفیت بخش طارم اســتان زنجان درگردشــگری
روســتایی چند ســالی اســت که به صورت گســترده
مطرح شــده و از ســوی مســئوالن پیگیری میشود.
گردشگری روســتایی در قالب جشنوارههای با عناوین
زیبا که رحمتی مدیر کل میراث فرهنگی اســتان از آن با
عنوان «جشــنوارههای خوشمزه» یاد کرده است بیشتر
بــا عناوین میوهها ی فصلی اســتان پیونــد خورده و با
مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دســتی و
گردشگری استان زنجان ،برگزار میشود.
درســت یک سال پیش بود که نخســتین جشنواره
روســتا با هدف معرفــی قابلیتهــا و توانمندیهای
روستانشــینان زنجانی در کناره جشنواره آش در استان
زنجان برگزار شــد و از استقبال بســیار گسترده در حد
کشوری برخوردار بود.
در حال حاضر دو روستای «قره داغ» و «پایینکوه»
به عنوان پایلوت برای معرفی زندگی روستایی در استان
معرفی شده و نهادسازی در روستاها در حال ایجاد است
و در این زمینه ایجاد روشهای جدید کشــاورزی بیشتر

و بهتر مورد اهتمام قرار گرفته است.
طرح بومگردی از ابتدای ســال  96در کشــور مطرح
شــد طرحی که زنجان در ابتدای اجرای آن رتبه  27و در
انتهای سال گذشته ،رتبه پنج را از آن خود کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان زنجان هم با اعالم چنین آماری گفت :روستاهای
زنجان تنوع جاذبه گردشــگری باالیی دارند و میتوانند
به فرصتی برای جذب گردشگری تبدیل شوند.
بحیی رحمتی افزود :نباید یکروزه منتظر شــکوفایی
اقتصادی روســتاییان بود ،موفقیت این کار نیازمند طی
زمان و تبلیغ فراوان است.
وی اعالم کرد :این استان در ابتدای سال  96رتبه 27
و در پایان آن رتبه پنج کشــور را در اختیار داشت.
* روســتاها جایگاه خود را در جامعه حفظ
نکرده اند
روســتاها جایگاه خــود را در جامعه حفظ نکرده اند و
این موضوع موجب جابهجایی افراد از روستاها به شهرها
شــده و کاهش جمعیت در روســتاها رخ داده و با توجه
به مهاجرتها رشــد نامتوازن در شهرها صورت گرفته
است.این موضوعی اســت که مدیرکل امور روستایی و
شوراهای اســتانداری زنجان به آن اشاره کرده و گفت:
جشــنوارههای روســتایی با رویکرد معرفی روستاهای
نمونه برای معرفی به سایر روستاها برگزار میشود.
علــی محمودی بــه جایــگاه برپایــی و برگزاری
نمایشــگاهها و جشــنوارهها در معرفــی ظرفیتهای
روســتاها تاکید کرد و افزود :ایجاد ارتباط بین شــهر و
روستا ،ایجاد خودباوری و توانمندی در بین روستانشینان
از اهداف جشــنواره روستایی اســت و جامعه هدف این
جشــنواره همه آحاد جامعه از جمله شهروندان هستند و
روســتاها بهترین محیط برای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد
درونزا هستند.

وی بــا بیان اینکه آشــنایی با آداب و رســوم و انواع
بازیهــای بومــی  -محلی روســتایی از جمله اهداف
برگزاری جشنواره روستاست گفت  :ارتباط دو سویه بین
شهرنشینان و روستانشــینان و ایجاد روحیه خودباوری
و توانمنــدی در بین روستانشــینان از دیگر اهداف این
جشنوارههاست.
معاون اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه قصد داریم
جشنواره روســتا را مانند جشنواره آش ملی کنیم گفت:
مکان دائمی نمایشــگاه محصــوالت و توانمندیهای
روســتاها طراحی و احداث میشود .جواد رحمتی اظهار
داشــت :هدفمان این است که زنجان را تبدیل به پایگاه
جشنوارههای خوب کنیم.
وی با بیان اینکه هدف جشــنواره روستا آشنا کردن
مردم با زندگی روستایی است ،گفت :قابلیتهای روستایی
را در معرض دید میگذاریم و با حمایت از صنایع دســتی
روستایی به اشتغال روستایی کمک می کنیم.
رحمتــی روســتاهای اســتان زنجــان را از لحاظ
توانمندیها بســیار باال برشــمرد و عنوان کرد :در حال
تدارک مکان دائمی برای جشــنواره روســتا در جنوب
زنجان هستیم.
وی افزود :در حال طراحی و ســاخت مکان هستیم و
ســعی شده است مدل روستایی ساخته شود تا مردم با آن
ارتباط برقرار کنند.
* پرداخت تسهیالت برای ایجاد واحدهای
بوم گردی در زنجان
مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســتان زنجان از
پرداخت تســهیالت برای ایجاد واحدهای بوم گردی در
این استان خبر داد و گفت :تسهیالت  150میلیون ریالی
با ســود چهار درصد و با بازپرداخت  60ماهه و عالوه بر
آن تسهیالت  200میلیون ریالی هم با سود پنج درصد با
بازپرداخت  12ساله با احتساب سه سال دوران مشارکت
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مدير کل منابع طبيعي زنجان:

بي توجهــي به ريزگردها آينده اســتان را
تهديد مي کند

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان زنجان از عدم شناســايي کانون
ريزگرد در اســتان خبر داد و گفت :البته در صــورت جدي نگرفتن موضوع حفظ
منابع طبيعي ،مواجه شدن با اين پديده دور از انتظار نيست.
خليل آقاجانلو با اشــاره به اينکه نبايد موضوع منابع طبيعي و محيط زيســت را
جداي از هم دانست اظهار کرد :اتفاقاتي که در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست
مي افتد اگر اصولي باش د خدمت به عرصه سالمت است و در صورت غفلت از اين
دو مقوله شاهد حوادث ناگوار خواهيم بود.
وي ريزگرد را حاصل غفلت انسانها از طبيعت و محيط زيست بيان کر د و گفت:
در صــورت عدم توجه جداي از تهديدهاي اقتصادي ،امنيت انســان و موجودات
زنده را تحت تاثير قرار خواهد داد.
آقاجانلو با بيان اينکه خوشــبختانه در زنجان کانون ريزگر د شناســايي نشده
اســت ،افزود :البته اگر موضوع ريزگرد را جــدي نگيريم و به طرحهاي مربوط به
مديريــت ريزگرد و طرحهاي حفاظتي و آبخيزداري توجه نکنيم ممکن اســت با
اين پديده مواجه شويم.
وي ضمــن تاکيــ د بر لزوم حفظ و نگهداري از منابع پايه نظير آب ،خاک ،هوا و
پوشــش گياهي خاطرنشان کرد :روشهاي حفظ و حراست از اراضي ملي و طبيعي
و محيط زيست بايد با ديد جامع و اصولي در دستور کار قرار گيرد.
مديرکل منابع طبيعي اســتان زنجان با بيــان اينکه اصالح و احياي مراتع در
ســال  97در دســتور کار اداره کل منابع طبيعي اســتان قرار دار د افزود :ظرفيت
موجو د در زنجان در زمينه توســعه صنعت پرورش گياهان دارويي و اجراي طرح
تحقيقاتي اين اداره کل با دانشــگاه زنجان و مرکز تحقيقات کشــاورزي و منابع
طبيعي استان پراکنش گياهان دارويي در زنجان با هدف شناسايي ظرفيت استان
انجام مي شود.

رانندگان تاکســي در زنجــان لباس فرم
مي پوشند

مديرعامل ســازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري زنجان گفت :يکي از
مهمترين برنامه هاي شــهرداري زنجان ،تهيه لباس فرم براي رانندگان تاکسي
در شهر است که به جديت پيگير اين طرح هستيم.
ســيد اسماعيل موسوي گفت :ســازمان حمل و نقل بار و مسافر برنامه هاي
متع ددي براي ســاماندهي خطوط مســافري و همچنين وضعيت فعاالن در اين
حوزه برنامه ريزي کرده است که يک به يک اجرايي خواهن د شد.
وي با اشــاره به اينکه يکي از برنامه هاي ســازمان متحدالشکل کردن لباس
فرم رانندگان تاکســي اســت ،اضافه کرد :هدف از اين اقدام سهولت در شناسايي
رانندگان تاکسي از سوي مردم ،رعايت نظافت و بهداشت عمومي رانندگان است.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداري زنجان با اشاره به اينکه
با اجراي اين طرح رانندگان درون شــهري از تاکســيهاي گذري قابل تشخيص
خواهند بود ،افزود :در اين صورت مردم با امنيت و آســودگي خاطر بيشــتر از اين
وسيله نقليه براي جابه جايي استفاده مي کنند.
موسوي با اشاره به اينکه در حال حاضر  2هزار و  400راننده تاکسي در زنجان
فعاليت دارند ،بيان کرد :در حال حاضر شــکل اين لباســها و نحوه خريداري آن
مشخص نشده است ،هرچند که در صورت تامين منابع مالي اين اتفاق رخ خواهد
داد و البتــه طبق پيش بيني اجرايي شــدن اين موضوع نيازمند  70ميليون تومان
اعتبار است.
وي ادامه داد :تهيه لباسهاي فرم براي تاکسيراني و اقدامي از اين قبيل موجب
خدمت رساني بهتر به مسافران و رضايت هر چه بيشتر شهروندان خواه د شد.

تدوين  28استاندار د ملي در استان

پرداخت میشود.
ســجاد صنعتی منفرد اضافه کرد :اقامتگاههای بوم
گردی فرصت مناســبی برای توســعه گردشــگری در
روستاها به شــمار میآید که در این زمینه ،بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان برای توسعه صنعت بوم گردی و
گردشــگری روستایی ،تسهیالت ویژهای در نظر گرفته
است.وی افزود 150 :میلیون ریال برای نوسازی و مقاوم
ســازی و 200میلیون ریال هم برای ساخت واحدهای
جدید بوم گردی پیش بینی شده است.
* روستاها؛ کانون تولید و محور اشتغال در
استان زنجان
روســتاها به عنــوان کانون تولید و محور اشــتغال
هســتند .زنجان  935روستای دارای سکنه دارد اما تمام
این مناطق دارای جاذبه گردشــگری نیستند و در مقابل
برخــی از آنها جذابیتهــای منحصر به فردی را در خود
جای داده اند.
طبیعت روســتاهای طارم از جمله شــیت و نوکیان،
جاذبههای طبیعی ماهنشان همچون منطقه قارقاالن،
فضای تاریخی روســتای خوئین ایجرود ،روستای سه
هزار ساله قروه در ابهر ،معماری خاص و قدیمی روستای
درسجین در همین منطقه ،مسیرهای رویایی روستایی
شهرســتان خرمدره از جمله مناطق دارای جذابیتهای
منحصر به فرد هستند.
این در حالی است که دولت با آغاز اجرای طرح توسعه
و اشــتغال روستایی ،موضوع تولید صنایع دستی و جذب
گردشــگر در روستاها را به طور جد در دستور کار قرار داد
و بابــت آن هم  1/5میلیارد دالر اعتبار پیش بینی کرد.
مسئوالن زنجانی هم با همین رویکرد حمایتی دولت
از روســتاییان ،موضوع را با جدیت دنبال کردند و نتیجه
آن جهــش  22رتبه ای این اســتان در زمینه بومگردی
شد.

مديرکل اســتاندار د استان زنجان از تدوين  28استاندار د ملي در استان زنجان
خبر دا د و گفت :با تدوين اين استانداردها راهکارهاي الزم براي تسهيل در تجارت
بين المللي فراهم مي شود.
داوو د کارگر گفت :برگزاري دوره هاي آموزشــي ،ديوار نويســي در مدارس و
خيابانها و آموزش دانش آموزان ازجمله اقداماتي اســت که در اين راســتا انجام
شده است.
وي با اشــاره به اينکه نظارت و بازرسي از کاالهاي استاندارد نقش بسزايي در
استانداردســازي کاالها دارد ،گفت :اين امر باعث مي شو د واح د توليدي ملزم به
تولي د کاالي استاندارد باشد.
مديرکل استاندارد استان زنجان سازمان استاندار د را يک نهاد حاکميتي اعالم
کر د و گفت :در اين راســتا اين ســازمان نظارت و بازرســي از کاالها و اقالم را در
دستور کار جدي خود دارد.

صرفه جويي 12ميليــون ليتري در مصرف
بنزين

سرپرست شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه زنجان از مصرف 12
ميليــون مترمکعبي  CNGدر فروردين ماه امســال خبر دا د و گفت :اين ميزان
مصرف  CNGدر اســتان زنجان منجر به صرفــه جويي  12ميليون ليتري در
مصرف بنزين شده است .
محســن شــهبازي گفت:در اولين ماه از امســال مصرف بنزين  36ميليون و
700هزار ليتر و سال  96در حدود  31ميليون و 200هزار ليتر بوده است.
سرپرســت شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقــه زنجان تصريح
کرد:ميزان مصــرف  12ميليون مترمکعبي  CNGدر فروردين ماه امســال و
سال  96منجر به صرفه جويي  12ميليون ليتري در مصرف بنزين شده است .
شــهبازي در ادامه عنوان کرد :گاز طبيعي  25درصد سب د حمل و نقل استان را
در فروردين ماه امســال پوشــش داده که اين ميزان در مدت مشابه سال قبل 21
درصد بوده است .
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اخبار

آموزش و پیشگیری ،در اولویت امور انجمن
بیماران کلیوی

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اســتان زنجان گفت :آموزش
و پیشــگیری از جمله برنامههای اولویتدار انجمن کلیوی در زنجان است.
محمدرضا طهماســبی گفت :بیش از یک هزار و  800بیمار کلیوی در این
انجمن دارای پرونده هســتند که شامل بیماران دیالیزی ،پیوند کلیه و مراقبتی
میشوند.
وی از دریافت خدمات بســتری توســط  ۴۱۰بیمار دیالیزی در زنجان خبر
داد و افــزود 700 :نفر از مجموع بیماران کلیوی را بیماران مراقبتی تشــکیل
میدهند.
مدیــر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اســتان زنجان با اشــاره به
برنامههای پیشروی این انجمن تصریح کرد :آموزش و پیشــگیری از جمله
برنامههای اولویتدار انجمن حمایت از بیماران کلیوی اســت.
طهماســبی با اشــاره به اینکه در مجموع  10بیمار کلیوی در استان زنجان
زیر پنج ســال ســن دارند ،بیان کرد :این کودکان به دلیل شرایط خاص نیاز به
داروهای گران قیمت دارند.

شناسایی  ۷هزار چاه غیرمجاز در استان

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان زنجان از وجود بیش از  ۱۷هزار
و  ۸۲۶حلقــه چاه در اســتان زنجان خبر داد و افــزود :در این میان  ۷هزار چاه
غیرمجاز در استان زنجان شناساییشده است.
یوســف رضا پور به انسداد چاههای غیرمجاز در استان زنجان اشاره کرد و
گفت :از ســال گذشــته تاکنون  ۱۲۱حلقه چاه آب غیرمجاز در استان مسدود
است.
وی ادامــه داد :با این اقدامات از برداشــت غیرمجاز حــدود  ۸.۵میلیون
مترمکعب آب جلوگیری شــده و طی سال گذشته  ۴۲۶حلقه چاه غیرمجاز در
این اســتان پرشده بود ،که پر شــدن این تعداد چاه باعث صرفهجویی بیش از
 ۲۵میلیون مترمکعب منابع آبی شد.
رضــا پور از وجــود بیش از  ۱۷هــزار و  ۸۲۶حلقه چاه در اســتان زنجان
خبــر داد و افــزود :در این میــان  ۷هزار چــاه غیرمجاز در اســتان زنجان
شناساییشده که ســاالنه بیش از  ۳۱۰میلیون مترمکعب آب از آنها برداشت
میشود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان گفت :افت سطح
آبهای زیرزمینی اســتان بهصورت ساالنه  ۷۷سانتیمتر است و دشت ابهر
بحرانیترین دشت استان است.
وی ابراز کرد :با پلمب چاههای غیرمجاز در اســتان زنجان تا زمان صدور
حکم نهایی هیچ برداشــت آبی از این چاهها انجام نمیشود.
رضاپور برطرف شــدن مشــکل آب در کشــور نیازمند مدیریت و تعریف
ارزش اقتصــادی برای آن عنوان کرد و گفــت :باید برای آب قیمت و ارزش
اقتصادی تعریف شود.
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کرد ،سالهاســت که در فهرست
طرحهــای راکد جا خــوش کرده
است.بخت بســته عمرانشهری
زنجان اســت که انگار قرار نیست
به این زودیها باز شود ،چرا که این
طرح انگار به گذشــتههای دور گره
خورده است.

زنجان شهری است که طوالنی
شدن طرحها در آن به امری عادی
تبدیل شــده اســت .از طــرح پل
سیدالشــهدا که بعــد از دو دهه به
اتمام رســید تا طرح تله کابین که
بعد از گذشت سالها هیچ گاه اجرایی
نشده و تنها تابلوی آن بود که سالها
در ورودی تفریحگاه گاوازنگ خود
نمایی میکرد.
زنجان -خبرنگار جام جم:
اجرای طرح ســبزهمیدان در وسط
شهر زنجان در سال  ۶۷به تصویب
رسید ،پس از آن تاکنون بیش از پنج
بار عملیــات اجرایی آن در زمانها
و به دست مســئوالن مختلف آغاز
شده است.
مهر ماه سال  93بود که عملیات
اجرایی طرح ســبزه میدان زنجان
پس از  25ســال در حالی آغاز شد
که زمان مشــخصی برای اتمام آن
در نظر گرفته نشــد.با گذشت بیش
از سه دهه مسئوالن شهری زنجان
میخواهند طرحی به نام «ســبزه
میــدان» را اجرا کننــد ،طرحی که
هــر بار روند اجرایی آن بنا به دالیل
مختلف حتــی روی کاغــذ هم با
شکســت مواجه شــده است.این
طرح  7/5هکتاری معادل  75هزار

متر مربع با ســرمایه گذاری بخش
خصوصی در زیربنــای  130هزار
متر مربع با ســرمایه گذاری بخش
خصوصی اجرایی میشود.
 59هــزار متر مربــع از مجموع
 75هــزار متر مربــع در نظر گرفته
شده برای طرح سبزهمیدان زنجان
مربوط به میدان اصلی شهراست و
 16هزار متر مربع از مســاحت طرح
هم به بناهای دور میدان با کاربری
تجاری و فرهنگی متناسب با بافت
فرهنگی شهر زنجان بویژه منطقه
سبزه میدان اختصاص مییابد.
شــهر زنجان همواره شــاهد
طرحهایــی طوالنی مدت بوده که
یا هیچگاه به ســرانجام نرســیده
اســت از جمله طرح تلــه کابین از
طرحی به نام تقاطع سیدالشهدا که
وعده افتتاح سه سالهاش ۱۰ ،سال
طول کشید تا طرح سبزهمیدان که
هر کســی برای خودش وعدهای
میدهد.
ســبزهمیدان منطقــهای واقع
در بافــت مرکــزی شــهر و محل
بــازار تاریخــی ،مســجد جامع و
خانههای تاریخــی ذوالفقاری که
میتــوان از آن بهعنــوان حافظه
تاریخــی شــهروندان زنجانی یاد

* نبود مدیریت پایدار در
مدیریت شهری زنجان
نبود مدیریت پایدار در مدیریت
شهری زنجان همواره در این شهر
خود را به عنوان یک معضل مطرح
کرده است ،استاندار زنجان در این
زمینــه تاکید کــرد :تصمیم قاطع
مدیریــت اســتان ،اجــرای طرح
سبزهمیدان است.
اسداهلل درویش امیری با تأکید بر
اینکه طرح نهایی و با داوری اساتید
بزرگ معماری و شهرسازی کشور
انتخابشده اســت ،اظهار کرد :در
این طرح انعطــاف الزم برای اجرا
پیشبینیشــده و همخوانی الزم را
با بافت تاریخی پیرامون خود دارد.
در طراحی آن احترام و توجه الزم به
بافــت و مجموعه آثار تاریخی واقع
در ســایت دیدهشده است و تصمیم
مدیریت استان ،اجرای حتمی این
طرح بهعنوان یکــی از طرحهای
معمــاری و شهرســازی فاخر در
کشور است.
* علت شکست  ۳۰ساله
طــرح ســبزهمیدان ،عدم
شفافسازی است
معــاون هماهنگی امور عمرانی
اســتاندار زنجان با بیان اینکه علت
شکست  ۳۰ساله طرح سبزهمیدان،
عدم شفافسازی بوده است ،افزود:
موضوع مورد تاکید مجموعه استانی

این بود که کمیته کارشناسی برای
ســبزهمیدان برگزار شــده و با نظر
کارشناسان و اساتید دانشگاه طرح
تأیید شود.
مهرداد ســلطانی افــزود :طرح
ســبزهمیدان ،برگــزاری مناقصه
و عقد قــرارداد ســرمایهگذاری با
یکی از بزرگترین شــرکتهای
توسعهگر کشور در دهه اخیر بود که
برخالف انتظار عموم ،با مشکالت
مالی و حقوقی جدی مواجه شد.وی
ادامه داد :ما به حسن نیت و احساس
تکلیف مجموعه مدیریت شــهری
بــاور داریم و با تمــام توان آنها را
یاری میکنیم ،اما راهحل مســاله
تغییر با عجله طرح نیســت و ما باید
از اتفاقات گذشته درس بگیریم.
وی اضافه کرد :اگر چه ســبک
کردن طرح به منظور امکان اجرای
آن مورد قبول مســئوالن اســتان
واقع شــده و در این خصوص قول
همکاری و تعامــل دادهایم ،اما در
نهایت ســبک بودن طرح تا حدی
قابل قبول است و نباید طوری شود
که کف انتظــارات مردم بعد از چند
دهه برآورده نشود.
* اقدامات مجموعه جدید
شهرداری زنجان تا به امروز
قابل تامل بوده است
در ایــن میان شــهردار زنجان
معتقد اســت :متاســفانه طراحی
این طرح نادرســت انجام گرفته و
بر این اســاس ســرمایه گذار برای
اجــرا و تملــکات آن بایــد ۱۰۰۰
میلیــارد تومــان هزینــه کند که
صرفه اقتصادی ندارد .مســیح اهلل
معصومی با اشــاره به روند اجرای
طرح ســبزه میــدان ،گفت :تملک
برخــی از امالک ســبزه میدان که

تعــداد آنها  ۱۳مورد بــود در اوایل
اسفند ســال  ۹۶با اعتباری بالغ بر
 ۲۰میلیارد تومان تملک شد و برای
عید تخریب و تســطیح شــد.وی
گفت :شــهرداری نمیتواند طرح
برزمین مانده ســبزه میــدان را بر
اســاس طرح قبلی اجــرا کند مگر
آنکــه این طرح پــس از تصویب،
کوچک ســازی شود و عالوه بر آن
نهادهای متولی امر نیز مشــارکت
داشته باشند.معصومی افزود :برای
تملکات بخش شــرقی طرح سبزه
میدان  ۳۰۰میلیــارد تومان اعتبار،
معادل بودجه  1/5ســاله شهرداری
نیاز اســت و تامین این مبلغ در توان
این نهاد غیر دولتی نیست.
* طرحهــای عمرانــی
هزینههای زیــادی بر این
شهر تحمیل کرده است
در این میان شهروندان زنجانی
از روند موجود در اجرای طرحهای
عمرانــی ،بخصوص طرح ســبزه
میدان گالیه دارند و از مســئوالن
استانی و شــهر زنجان انتظار دارند
نسبت به رفع چالشهای موجود در
حوزه عمران شــهری زنجان اقدام
کنند.

مسعود احمدی شهروند زنجان
با بیان اینکــه روند طوالنی اجرای
طرحهای عمرانی در شــهر زنجان
همواره هزینههای زیادی را بر این
شــهر تحمیل کرده اســت ،گفت:
متأســفانه اعضای شــورای شهر
زنجان طی ادوار مختلف که برخی
از آنها در شورای فعلی هم هستند،
نتوانســتند راهکاری برای رفع این
مشکل داشته باشند.
بی شــک ،سبزه میدان نه اولین
طرح و نه آخرین طرح عمرانی شهر
زنجان است که نیمه تمام رها شده،
بلکه تاریخ عمران شــهری زنجان
مملــو از طرحهــای عمرانی نیمه
تمام بوده است.
در این بین مســئوالن شهری
زنجان باید پاســخگو باشند چرا که
کار عمرانی تنها شــروع آن نیست
بلکه مهمتر از آن اتمام و به سرانجام
رســاندن آن اســت واین در حالی
اســت که در اســتانهای اطراف،
همواره شــاهد اجــرای طرحهای
بزرگ و کوچک شــهری در مدت
زمان معین هستیم اما متاسفانه در
شــهر زنجان همواره روند طوالنی
طرحها باعث شده اتالف و حیف و
میل بیت المال به وجود آید.

خیرین مدرسه ساز استان زنجان  280مدرسه ساخته اند

مجمــع خیرین مدرسهســاز اســتان
زنجان از ســال  1377تاسیس گردیده
و ۱۱ســال از ســابقه درخشــان آن
میگذرد .تاکنون بیش از  280مدرسه
بــا یــک هــزار و  134کالس درس و
زیربنــای 118000مترمربع ســاخته و
تحویل آموزش و پرورش استان نموده
اســت که بــرای احــداث و تحویــل این
طرحها بیش از صد میلیارد تومان توسط
خیرین مدرسه ساز هزینه شده است.
در این کار بزرگ همه مردم به عنوان
خیرین مدرســه ساز حضور فعال دارند
کــه در این بین  ۷۰درصــد فرهنگیان
مبلغــی از حقوقشــان را برای مدرســه
ســازی در اختیار این سازمان قرار داده
تا بتوانند در این امر خیر و خداپسندانه
ســهیم باشــند .چرا که به گفته مرحوم
حســن غضنفریــان رئیس فقیــد مجمع
خیرین مدرســه ساز اســتان زنجان این
سخن بسیار قابل تامل است که هرکس
قــدم و قلمــی در راه مدرســه ســازی
بردارد آینده درخشــان دانش آموزان
را روشن کرده است.
این مجمع در کنار اداره کل نوســازی
مدارس اســتان زنجان بــه عنوان حامی
دولــت بویــژه آمــوزش و پــرورش در

راســتای ارتقــاء ســطح علمــی دانــش
آموزان در طول ســالهای ســال قدمهای
بزرگــی در ارتقای ســطح علمی جامعه از
طریق ســاخت مراکز آموزشی برداشته
است.
آخریــن گردهمایی این فرشــتههای
نیکوکاری در اردیبهشــت ماه بود و این
فرزانگان اعم از مرد و زن از هر صنف و
طبقه ای در بیســتمین جشنواره خیرین
مدرســه ســاز در ســالن همایشهــای
روزبه زنجان گرد هم آمده و به پاس این
عمل نیکو و خداپســندانه تقدیر شدند
تا از خدمات ارزشــمند و ایثارگرانه آنها
که تاکنون توانســته انــد در کنار دیگر
هموطنان خود در سراســر کشور صدها
و بلکــه هزاران مدرســه احــداث کنند
تقدیر شود.
این جشــنواره خیرین که همه ســاله
بــرای تجلیــل و تکریــم از مقــام واالی
خیرین مدرســه ســاز برگزار میشــود
بــا حضــور پررنــگ مــردم و مســئوالن
همراه اســت تا هم با معرفــی الگوهای
نیکــوکاری و نیز تبلیغــات موثر مردم را
به مشارکت موثر در امر مقدس مدرسه
ســازی تشویق نموده و در کنار آن برای
گسترش فرهنگ مشــارکت در توسعه
فضاهای آموزشی برنامه ریزی کنند.
رویکرد جشنوارههای خیرین مدرسه
ســاز  ،مشــارکت خیرین درساخت و نیز
ایمن ســازی مدارس در سراسر کشور
است وخیرین را به مشارکت دراین امر

مهم موجود دعوت میکند.
اهمیــت توســعه فضاهای آموزشــی
ایمن و اســتاندارد و لــزوم برخورداری
همه دانشآموزان روســتایی و شــهری
از امکانــات و تجهیزات نوین آموزشــی
بر هیچ کس پوشــیده نیســت و خیرین
مدرسه ســاز زنجانی با همت واالی خود
و نیــز با حضــور پر رنــگ در این عرصه
شــاهد رشــد و بالندگی اســتعدادهای
بالقوه فرزندان این استان هستیم.
اقدامــات فرهنگــی و تبلیغی زیادی
در ایــن باره صورت گرفته اســت که از
آن جمله میتوان از نصب بنرهای اطالع
رســانی و همچنین بنرهایــی با محتوای
پیــام فرهنگــی شــهروندی و ترغیــب
مردم برای مشــارکت در امــور خیر ،در
میادین اصلی شــهر  -نصب پوســتر در
اتوبوسهای شــهری  -ارسال پیامهای
متعدد مشــارکت در مدرســه سازی در
فضاهــای مجــازی و کانالهــای رســمی
خبــری و اطــاع رســانی  -اســتفاده از
برنامههای متنوع فرهنگی نام برد.
کــه در این بین نمایشــگاههای جنبی
این جشنواره متشکل از عملکرد مناطق
آمــوزش و پرورش اســتان در خصوص
احداث مدارس خیرساز و همچنین بیان
نیازمندیهــای این حــوزه در بخشهای
مختلــف ،برای اطالع رســانی به خیران و
مردم بسیار مورد توجه بوده است .
در ایــن جشــنوارهها آثــار و بــرکات
حضور مردم بیش از گذشــته مشــهود

اســت چون مــردم کامــا درک کردند و
بیش از گذشــته در این زمینه سرمایه
گذاری میکنند و بستر را برای آموزش
دانشآموزان فراهم میکنند.
هــم اکنون  650هــزار خیر در داخل
کشــور وجود دارندو در سطح جهان نیز
هزار خیر در امر مدرسهســازی فعالیت
دارنــد .چنانکه بــه گفته دکتــر حافظی
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور
این خیران تا به امروز مسئولیت و تعهد
ســاخت  37درصد از مدارس کشور را
برعهده گرفته اند.
بنــا به آمار موجود در طول  20ســال
گذشــته حــدود  50درصــد از ســاخت
مدارس را خیرین مدرســه ساز بر عهده
داشــته اند .خیرانی که با عشق و عالقه
وافــر در صحنــه حضــور داشــته و این
ســرمایهگذاری را بــرای دانشآموزان
کشــورمان انجــام میدهنــد و بــا همت
ایــن بــزرگان در حال حاضــر بیش از 2
میلیــون دانشآموز از بین چند میلیون
دانشآموز کشــور در مدارس خیّرساز
مشغول تحصیل هستند.
در اینجــا الزم اســت از ایــن خیران
یادی کنیم آنها که حجتی حاضر نیســتند
اسمشــان درج شــود یكی از فرشتگان
نیکو کاری كه به گفته خودش حرفهای
تــازهای دارد برایمــان میگوید .کار من
زمانی شــروع شد که وضع مالی آنچنانی
نداشتم .جلوی ســاختمان نیمهكاره در
حال ســاخت مدرســه نشســته بودم و

گفتــم خدایا میشــود روزی اینقدر به
من از مال دنیا بدهی كه بتوانم مدرسه
بــرای بچههــا بســازم؟ بــاور كنیــد من
فكــرش را نمیكردم كه خدا اینطور در
رزق و روزی را بــه روی مــن باز كند ،اما
بعد از چند سال به این آرزوی دیرینهام
رسیدم.
چــرا که قبــا بچههــای آن روســتا و
چنــد روســتای دیگــر در جایــی درس
میخواندند كه شــبیه بــه هرچیزی بود
بــه جز مدرســه .پول چندانی در بســاط
نداشــتم .اما شــروع كردم به ســاخت
مدرسه.
این فرشته نیکوکاری که مایل نیست

اسمش درج شــود در ادامه میافزاید:
هر چند برای ســاختن آن مدرسه خیلی
اذیت شــدم اما خســتگی وقتــی از تنم
بیــرون رفت كــه زنگ به صــدا درآمد
و بچههــا ســر صــف ایســتادند .وارد
كالسهایی شــدند كه در شأنشــان بود
و همیــن برای من یعنی یك دنیا شــادی
و رضایت.
بهتریــن ســرمایه گــذاری مدرســه
ســازی است ،کســانی که کارهای خیری
مانند مدرســه درســت کردن در جامعه
انجــام میدهند الگویی میشــوند برای
دانشآموزان تا آنهــا هم در آینده به
سوی چنین کارهای خیری بروند.
مدرســه ســازی بــه عنــوان بهترین
نشــانه فرهنگ دوســتی ،بهترین عمل
صالــح دیرپــا و آینــده ســاز ،بهتریــن
معاملــه با خدا ،باالترین ،شــریفترین و
زندهترین کارها و زیباترین و عالیترین
مظهر نیکوکاری است.
تــاش مجمــع خیرین مدرســه ســاز
و نیــز اداره کل نوســازی ،توســعه و
تجهیز مدارس براین اســت تا با تکمیل
طرحهای آموزشــی از بار مشکالت ناشی
از کمبــود فضاهای آموزشــی آموزش و
پرورش بکاهد.

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان زنجان

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست استان زنجان:
پروانه سهرین بیگلو
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نبود سالمت در جامعه اقتصاد
کشورراتحتتاثیرقرارمیدهد

مدیر عامل مجمع خیران ســامت اســتان زنجان
گفت :نبود ســامت در جامعه اقتصاد کشــور را تحت
تاثیر قرار میدهد و به حوزههای مهمی مانند سیاست و
اقتصاد کشور لطمات زیادی وارد میکند.
جمشــید وفا افزود :حفظ ســامت مردم بر عهده
دانشــگاه علوم پزشــکی نیســت و ایــن موضوع فرا
دانشــگاهی بوده و حوزههای دیگری متولی هســتند.
وی بابیان اینکه مردم زنجان خیر هســتند ،اظهار کرد:
هماکنون در شــهر زنجان خیریهها و موسســههای
متعدد سالمت برای کمک به بیماران ایجادشده است.
مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان زنجان گفت:
فعالیت آزادانه و بدون نظارت موسسهها و سازمانهای
خیریه مشــکالتی را به وجود میآورد و از مسیر اصلی
خود منحرف میشوند.
وفا تأکید کرد :راهکار ساماندهی انجمن خیریه حوزه
سالمت و ســازمانهای مردمنهاد در این بخش ارائه
الیحه از طرف هیات دولت اســت که تحقق این مهم
میتواند به صدور مجوزهای الزم از وزارتخانه مربوطه
را بیش از گذشته امکانپذیر کند.

مقاومسازی 51درصدازخانههای
روستاییدرزنجان

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی اســتان
زنجان گفت 51 :درصد از خانههای روستایی در استان
مقاومسازی شده است.
ســجاد صنعتیمنفرد گفت :در سطح استان زنجان
بیش از  91هزار واحد مســکونی روســتایی وجود دارد
که تاکنون بیش از  46هزار واحد مســکونی روستایی
مقاومســازی شدهاند که  51درصد واحدهای مسکونی
روستایی را شامل میشود .صنعتیفرد با اشاره به اینکه
میانگین اجرای طرحهادی روســتایی در زنجان باالتر
از میانگین کشــوری است ،خاطرنشان کرد :با توجه به
اینکه روســتاها میتوانند در پیشبرد اهداف اقتصادی و
اجتماعی کشور مفید واقع شوند ،اجرای طرحهایهادی
روستایی در باال بردن کیفیت زندگی در نواحی روستایی
و نهایتا محقق شدن توسعه روستایی مثم ر واقع خواهد
شد.

تحریریه شهرستانها:
021-44233511
دفتر سرپرستی استان زنجان:
024-33560822-3
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اخبار

نصب ۴۵۰۰کنتور هوشــمند برق
در استان

مرگ رودخانه قزل اوزن؛ مرگ زمین
صحرا رضایی
این روزها خبرهایی از تشکیل فروچالهها در اطراف رودخانه
'قزل اوزن' این گردنبند آبی زنجان به گوش میرسد که نشانگر
مرگ تدریجی این شاهرگ حیاتی استان و خسارتهای جبران
ناپذیر است.
رودخانه قزل اوزن یکی از طوالنیترین رودخانههای ایران
اســت .این رود از ارتفاعات کردســتان سرچشمه میگیرد و در
ناحیه جنوب غربی وارد خاک اســتان زنجان شــده از جنوب به
صورت مارپیچ ،خدابنده ،ماهنشــان و شــمال غرب را دور زده
وارد محدوده میانه و خلخال میشود و با گردش به سمت شرق
در منطقــه طارم علیا (آببر) دوباره وارد خاک اســتان زنجان و
شهرســتان طارم میشود ســپس در شهرستان طارم دهستان
گیلوان از استان زنجان خارج شده و با دریافت شاخه شاهرود در
شــهر منجیل ،با نام سفید رود به سمت شمال جریان یافته و به
دریای خزر میریزد.
تاکنون آنچه در کشور درباره فروچاله مشاهده شده بود ،وقوع
این پدیده در دشــتها بود ،اما این بار در اتفاقی عجیب فروچاله
در اطراف قزلاوزن مشــاهده شده است که همین امر نشان از
فقر مخازن آبی منطقه است.
زنجان هفت دشــت دارد که پنج دشت آن به عنوان مناطق
ممنوعه اعالم شده و در چنین شرایطی هم بارندگی سال به سال
کاهش یافته اســت و ثمره این میزان کم آبی را نفسهای تنگ
قزل اوزن فریاد میزند.همین آذر ســال گذشته بود که مدیرکل
حفاظت محیط زیست زنجان اعالم کرد :خشک شدن رودخانه
قزل اوزن بســتر مساعد برای ایجاد ریزگردها را فراهم میکند
و این موضوع زنگ خطری برای این اســتان محسوب میشود.
حال رودخانه قزل اوزن خوش نیســت و هنوز هم کشاورزان با
چاههــای مجاز و غیرمجاز خون این رگ حیاتی را بی حســاب
میکشــند تا زمینهای خشک خود را ســیراب کنند ،غافل از
اینکه تیشه به ریشه حیات زمین و یک رودخانه دائمی میزنند.
* پدیده فروچاله در بســتر یــک رودخانه برای
نخستین بار در زنجان
پدیده "فرو چاله" یا به عبارتی"  "Sink holeبه فروکش
کردن قســمتی از زمین گفته میشــود که گاهی در عمق کم و
در برخــی از اوقات با عمق قابل توجهــی رخ میدهد.به اعتقاد
کارشناسان زمینشناســی" فرو چاله" در نتیجه برداشت بیش
از حد پروانه چاههای مجاز ،برداشــت از چاههای غیرمجاز ،نبود

مصــرف بهینه ،ضعف نظــارت و کنترل بر منابع آب و حفاری و
نبود ابزارهای سنجش ،نقص شبکههای پیزومتری و دادههای
سطح آب و بیالن رخ میدهد.
رضا رمضانی فعال محیط زیســت با اشــاره به اینکه پدیده
فروچاله در بســتر یک رودخانه برای نخستین بار در زنجان رخ
داده اســت ،گفت :تاکنون دو فروچاله در منطقه مذکور کشــف
شــده وقطر این فروچالهها بیش از دو متر و عمق آنها نیز ســه تا
چهار متر اســت.وی با بیان اینکه در مناطق دارای بیالن منفی
آب احتمال وقوع فروچاله قابل طرح است ،گفت :اما اینکه این بار
این پدیده در حوزه قزل اوزن رخ داده ،نشان میدهد که برداشت
آب بســیار بیشتر از توان منطقه بوده است.رمضانی با بیان اینکه
توان حوضه قزل اوزن در استان زنجان برای برداشت آب کمتر
از  200میلیون متر مکعب برآورد شده است ،گفت :امروز ما داده
مشخصی از برداشــت آب در این منطقه نداریم ،ولی اگر صرفا
فعالیت آبزی پروری را در نظر بگیریم ،میزان برداشــت شاید به
 10برابر توان برآورد شــده برسد که البته این میزان برآورد اولیه
است و برداشت از طریق پمپاژ برای کشاورزی و سدهای احداث
شــده را نیز باید به آن افزود.وی با بیان اینکه مشاهده فروچاله
در دشــتهای دارای تنش کم آبی سابقههای متعددی داشته و
در نقاط مختلف کشــور نیز رخ داده است،گفت :اما مشاهده این
پدیده در بســتر رودخانه احتماال برای نخستین بار است که در
ســطح کشــور رخ میدهد و تاکنون گزارش مشابهی دریافت
نکردهایم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان زنجان نیز با اشاره به
پدیده فروچاله در بســتر رودخانه قزل اوزن برای نخستین بار در

خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء نماید .امام رضا (ع)

برگزاری هشتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
در کتابخانه های عمومی استان زنجان

عم
نهاد کتابخاهن اهی ومی کشور

عم
اداره کل کتابخاهن اهی ومی استان زنجان

هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی با معرفی  ۷اثر با موضوع سیره امام رضا علیهالسالم
در  ۳رده سنی «کودک»« ،نوجوان»«،جوان و بزرگسال» و همچنین بخش
«خانوادگی» منتشر شد.

بر این اساس در رده سنی کودک ( ۴تا  ۱۱سال) کتابهای «مهمان خراسان» نوشته سعید بیابانکی و
«مژده گل» نوشته محمود پوروهاب با موضوع داستانهایی از زندگی امام رضا(ع) و در رده سنی نوجوان
( ۱۱تا  ۱۷سال) کتابهای «مسافر هشتم» با موضوع امام رضا(ع) و «کاش تو را میدیدم» با موضوع
حضرت معصومه(س) نوشته مژگان شیخی  ،به عنوان منابع این جشنواره معرفی شده است.
در بخش جوان و بزرگسال ( ۱۷سال به باال) این جشنواره نیز کتابهای «ماه هشتم» اثر مهدی غالمعلی
با موضوع امام رضا(ع)« ،مهر والیت در آسمان ایران» اثر آیتاهلل کریمی جهرمی با موضوع امام رضا(ع)
و کتاب «به سپیدی یک رؤیا» اثر فاطمه سلیمانی با موضوع حضرت معصومه(س) به عنوان منابع این
جشنواره معرفی شده است.
این جشنواره همچنین به منظور ترویج سبک زندگی رضوی ،بخشی با عنوان «مسابقه کتابخوانی خانواده
رضوی» با حضور تمام اعضای خانواده برگزار میکند .بر این اساس شرکت برای تمامی عالقهمندان در
تمامی گروههای سنی میسر است.
مهلت و نحوه ارسال پاسخنامه ها
شرکت کنندگان می توانند پاسخنامه های خود را تا  ۳۱تیرماه سال  ۱۳۹۷به یکی از کتابخانه های عمومی استان زنجان
تحویل دهند.
جوایز هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
 ۳۱۳جایزه یک میلیون ریالی به همراه لوح سپاس و تندیس جشنواره برای برگزیدگان بخش انفرادی.
 8جایزه ویژه برای  8خانواده:
مبلغ  ۱۵میلیون ریال به خانواده اول  ۵نفره
مبلغ  ۱۰میلیون ریال به خانواده اول  ۴نفره و خانواده دوم  ۵نفره.
مبلغ  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار ریال به خانواده اول  ۳نفره و خانواده دوم  ۴نفره.
مبلغ  ۵میلیون ریال به خانواده اول و دوم  ۲نفره و خانواده دوم  ۳نفره.
عالقه مندان جهت شرکت و دسترسی به کتابهای جشنواره به کتابخانه های عمومی استان زنجان و همچنین
برای دریافت پرسشنامه و فایل  PDFمنابع به پورتال اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان
( )www.zanjanpl.irمراجعه نمایند.
روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان

حافظ
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وقتی زمین از تشنگی دهان باز میکند

خبر

مدیرعاملمجمعخیرانسالمتزنجان:

ما شبی دست برآریم ودعایی بکنیم
غم هجران تو را چاره زجایی بکنیم
دل بیمار شد از دست رفیقان مددی
تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم

زنجان از آن به عنوان مرگ زمین یاد کرد .ســیدرضا موســوی
گفت :در زمینی که چنین حادثه ای رخ دهد و فروچاله مشــاهده
شــود ،آن خاک دیگــر توان جذب و نگهــداری آب را نخواهد
داشت.
وی گفت :در زمســتان ســال گذشته گزارشــی به دست
کارشناسان این ســازمان رســید که در مناطقی از شهرستان
طارم و اطراف رودخانه قزل اوزن چالههایی مشــاهده میشود.
موســوی اضافه کرد :کارشناسان این ســازمان ضمن بازدید،
در گزارشهای مستندشــان اعالم کــرد که این چالهها همان
فروچالههایی اســت که خبر از مرگ زمین میدهند.وی افزود:
قزل اوزن از رودخانههای دائمی ایران محســوب میشود ،اما
امروز در برخی از ماههای ســال خشــک است و فاقد آب و این
فروچالهها هم خبر خوشــی از حال و روز این رودخانه به همراه
ندارد.
پدیده فروچالهها یکی از وقایع ناهنجار در مخزنهای طبیعی
آب در زمین است که غالبا به سبب افت سطح و موجودی آب در
مخزنها اتفاق میافتد .رسیدن شرایط یک منطقه به مرحله ای
که فروچاله رخ بدهد ،به معنی پدید آمدن احتمال بروز اتفاقهای
ناگوار متعددی است .افزایش و پایدار شدن شرایط خشکسالی،
ناپایــداری زمین و احتمال لغزشها و رانشها ،افزایش احتمال
بروز ســیل با بارندگیهای نه چندان شــدید ،شــدیدتر شدن
خســارتها در زمان بروز زمین لرزه و سیل و ماندگار شدن خطر
بیابانزایی ،احتمالهایی هســتند که نمیتوان در چنین حالتی از
نظر دور داشــت.پدید آمدن فروچالهها در اطراف قزل اوزن که
پیش از این در ســایر استانها تجربه شده بود ،علتهای آن که
الگوی نادرســت مدیریت و مصرف آب در کشور است ،بارها و
بارها توســط متخصصین و کارشناسان تشریح شده بود .وجود
الگوی نادرســت برداشــت خارج از حد توان از منابع آب استان
هم بارها و بارها در رســانهها و توســط کارشناســان به اطالع
مسئوالن رسانده شده بود و هشدارهای مکرر و لزوم اتخاذ تدابیر
پیشگیری کننده اعالم شده بود .اما بی توجهی برخی مسئوالن
مانع از آن شــد که در نشستهای مســئوالن ارشد و مدیران،
مباحث علمی و کارشناســی تعیین کننده مصوبهها باشند و باز
هم انفعالها و تسلیم شدنها در برابر رویههای بیمار مدیریتی،
مشــکل قابل پیشــگیری را به مرحله بروز رساند .باید پذیرفت
که این بار ،نشســت مسئوالن ارشد و مدیران استان ،به واقع به
فرونشست منتهی شده است!

مدیرعامل توزیع برق اســتان زنجان با اشاره به نصب  ۴هزار و
 ۵۰۰کنتور هوشــمند برق گفت :شرکت برق  ۷۰میلیارد تومان از
مشترکان طلب دارد.
علیرضا علیزاده گفت :هوشمندســازی کنتورهای برق یکی از
اقدامات برای کنترل بهینه مصرف انرژی است که در استان زنجان
 4هزار و  500کنتور هوشــمند برای مشــترکان نصب شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشــی از انرژی برق از طریق انشعابهای
غیرمجاز به هدر میرود ابراز کرد 6 :هزار انشعاب غیرمجاز در استان
جمعآوری شده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
زنجان فروش برق در سال 96را 263میلیارد تومان برشمرد و گفت:
در بحث نورپردازی ســاختمانها و معابر نباید نورافشانی کرد بلکه
باید برای مدیریت مصرف موضوع استانداردهای نورپردازی درنظر
گرفته شود.وی بدهی این شرکت از مراکز صنعتی ،تجاری ،اداری،
خانگی و کشاورزی را بیش از  70میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:
ســهم صنعت از این رقم  12میلیارد تومان است.علیزاده استفاده از
کابلهای خودنگهــدار را یکی از راههای کمک به اقتصاد صنعت
برق خواند و گفت :در این راستا سال گذشته حجم شبکههای کابل
خودنگهدار به یک هزار و  644کیلومتر رسید و امسال نیز یک هزار
کیلومتر به حجم این شبکه افزوده میشود.

توزیع ســفر؛ نیاز امــروز رونق
گردشگری زنجان

مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری استان
زنجان ،از توزیع ســفر بهعنوان مهمتریــن فاکتور برای رونق و
توسعه گردشگری در استان یاد کرد.
یحیی رحمتی افزود :توزیع ســفر به واســطه افزایش مقاصد
گردشگری صورت میگیرد ،به همین خاطر یکی از اولویتهای
این ادارهکل برای تحقق این امر ،احیای خانههای قدیمی است؛
چرا که معتقدیم با این اقدام میتوان به توزیع ســفر در اســتان
کمک کرد.
وی ،از حضور بیش از  500هزار گردشــگر طی نوروز امسال
در اســتان زنجان خبر داد و با اشــاره به اینکه آنچه که امروز در
زمینه صنعت گردشگری استان مورد توجه بوده ،بحث ماندگاری
گردشگران اســت ،تصریح کرد :میزان رشــد گردشگران طی
ســالهای اخیر در استان زنجان ،قابل توجه است ،اما کف انتظار
مســئوالن این حوزه نیســت ،به همین خاطر همــه تمرکز این
ادارهکل بر روی زمان ماندگاری گردشگران معطوف شده است.

دوست ارجمند

سرکار خانم مریم شعبانی

م بی لمل
ن
شه
مدری ارتباطات و ا ور ن ا ل رداری ز جان

همانطور که خود اشاره داشته اید روابط عمومی مانند یک اتاق شیشه ای است که از هر طرف آن ،همه چیز زیبا دیده می شود
و چشم و چراغ یک دستگاه است که باید همه چیز را ببیند و همه چیز را نیز زیبا بنمایاند.
حضور زیبای شما را در این اتاق شیشه ای تبریک می گوییم .
بي تردید انتخاب و انتصاب حضرتعالي به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان  ،از اعتماد و باور مردم و
مسئولین استان به بانوان متعهد و متخصص حكایت دارد؛ بي شک این انتخاب شایسته موجب خواهد شد تا شما و دوستانتان با
باور بیشتر خود ،در جهت ارتقاي توانمندي ها و ارائه عملكردي بهتر در رسیدن به نقطه مطلوب و آرماني روابط عمومي ها
کوشا باشند.
از خداوند منان آرزوی موفقیت فراوان برای حضرتعالی داشته و استواری گامهایتان را در راه تعالی و توسعه این شهرباور داریم.
سرپرستی روزنامه جام جم و جوان
پروانه سهرین بیگلو –زنجان

مجری اصلی تورهای زیارتی و سیاحتی در استان زنجان
تور زمینی مشهد مقدس هر هفته با قطار
تور هوایی مشهد مقدس هر هفته مستقیم از زنجان و تهران
نمایندگی فروش بلیط کلیه خطوط داخلی
(ایران ایر -آسمان -ماهان -کیش ایر)
نمایندگی فروش بلیط کلیه خطوط خارجی
(ایرفرنس -ترکیش -امارات -لوفت هانزا -قطر ایزویز -آزال -K.L.M -و هواپیمایی چین)
نمایندگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
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