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توزیع شکر با نرخ مصوب ماه رمضان 
تداوم دارد

تکریم کارگران نمونه در جشنواره 
امتنان

گرانی مواد اولیه، کمر صنعتگران 
مس را شکسته است

سالمت انسان ها محور توسعه پایدار 
است

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی زنجان گفت: سالمت انسانها محور توسعه پایدار بوده 
و همواره بر اهمیت این موضوع افزوده می شــود، زیرا مراقبت های اولیه بهداشــتی راهی به سوی پوشش همگانی 

سالمت است.
دکتر پرویز قزلباش در مراسم ویژه سالمت استان زنجان افزود: هفته سالمت بهانه ای برای ...

هدر رفت آب شرب 
زنجان به 44 درصد رسید
3

34

2

2

زنجان

شهردار زنجان:

زنجان برند جشنواره های بین المللی است

2

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان:

22



 یکشنبه 8 اردیبهشت 1398   شماره 5369

توزیع شکر با نرخ مصوب 
ماه رمضان تداوم دارد

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان 
زنجــان گفت: قیمت شــکر تنظیم بازار ۳ هزار و 
۴۰۰ تومان اســت و بر اســاس تمهیدات اتخاذ 
شــده توزیع شــکر با نرخ مصوب در ماه رمضان 

در زنجان تداوم خواهد داشت.
به گزارش جام جم زنجان، عبداهلل جعفری بر 
تداوم عرضه شکر با نرخ مصوب در استان زنجان 
تأکید کــرد و افزود: توزیع شــکر با نرخ مصوب 
از ســال گذشــته در اســتان زنجان آغازشده و 
شهروندان و صنایع مصرف کننده می توانند شکر 
مــورد نیاز خود را از طریق فروشــگاه های معین 

خریداری کنند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان گفت: به دلیل افزایش تقاضا در ایام 
پایانی سال توزیع شــکر با نرخ تنظیم بازار نیز از 
طریق فروشگاه های مذکور به صورت گسترده از 

چند روز آینده در استان انجام شد.
جعفــری با بیان اینکه به منظور تأمین شــکر 
واحدهای صنفی و صنعتی و زنبورداران اســتان 
ســهمیه ای جداگانه لحاظ و توزیع خواهد شــد، 
افزود: پیش بینی می شــود با تأمین و توزیع شکر 
در اســتان، نرخ این کاال و فرآورده های مرتبط در 

بازار منطقی شود.

استاندار:
جایگاه زنجان در کنکور 

قابل قبول نیست

اســتاندار زنجان گفت: با توجه به ظرفیت های 
علمی اســتان، جایگاه زنجان در کنکور قابل قبول 

نیست .
فتح اهلل حقیقی در شــورای آموزش و پرورش 
اســتان زنجان، اظهار کرد: با توجه به اهمیت نهاد 
تعلیم و تربیت، در صورت نیاز جلســات شــورای 
آمــوزش و پرورش افزایش می یابد؛ چراکه جایگاه 
آموزش و پرورش باید رفیع باشد. این مسئول ادامه 
داد: باید هر آنچه از دســت مــا برمی آید برای رفع 
مشکالت آموزش و پرورش انجام دهیم و از حرف 
کم کــرده و به عمل بیافزاییم. باید توجه داشــت 
که یک مصوبه عملیاتی از هزاران ســاعت گفتار 
بهتر اســت، به همین دلیل باید از ظرفیت موجود 
برای کمک و یاری به آموزش و پرورش اســتفاده 
کرد .وی با بیان اینکه بایــد برای پویایی آموزش 
و پرورش اعتقاد عملی منهای شــعار وجود داشته 
باشــد، افزود: باید همه اقشار جامعه بنا به وظایف 
خود به یاری آموزش و پرورش بشــتابند. حقیقی، 
اجــرای طرح نماد را خوب توصیــف کرد و گفت: 
نبایــد همه کارها را یک دفعه انجام داد و باید طرح 
بــا توجه به امکان جغرافیایــی و به ترتیب اجرایی 
شود. همچنین بازخورد طرح نماد نیز باید دریافت 
شود و این بازخوردها در مراحل بعدی مورد استفاده 
قرار گیرد .استاندار زنجان با اشاره به اینکه افزایش 
گستره طرح نماد شرط نیست، تصریح کرد: افزایش 
کیفیت در اجرای طرح بســیار مهم تر است؛ چراکه 
در طرح نماد موضوع نوجوانان و جوانان در معرض 
خطر یا آسیب دیده مورد بررسی قرار می گیرد و باید 
برای هر کدام برنامه تدوین شــود. وی با اشاره به 
آمار مدارس تخریبی و فرســوده در استان زنجان، 
عنوان کرد: بر اساس آمار ۵۷ درصد مدارس نیازمند 
تخریب یا مقاوم سازی بوده و مدارس دو نوبته نشان 
می دهد وضعیت فیزیکی مطلوب نیست. اقدامات 
الزم برای بهبود فضای فیزیکی باید در کشــور و 
استان پیگیری شود. این مسئول با اشاره به دشمنی 
اســتکبار با ایران اسالمی یادآور شد: در حال حاضر 
نگاه دشمن به آسیب های اجتماعی در کشور است 
تا از این طریق به کشــور آسیب وارد کند. آموزش 
و پرورش بایــد در گام دوم انقالب حضوری فعال 
داشــته باشــد و  باید از ظرفیت آموزش و پرورش 
در این بخش اســتفاده شــود. نماینده عالی دولت 
در اســتان زنجان با اشاره به اینکه مشابه دانشگاه 
علوم پایه در کشور انگشت شمار است، خاطرنشان  
کرد: با توجه به ظرفیت های علمی اســتان جایگاه 

زنجان در کنکور قابل قبول نیست .

بیش251 هزار نخ سیگار 
قاچاق به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي استان زنجان از کشف انواع 
کاالی قاچــاق به ارزش تقریبــی بیش از یک 
میلیارد ریال توسط ماموران انتظامی شهرستان 

خدابنده خبر داد.
سردار رحیم جهانبخش اظهار کرد: در راستاي 
مبــارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولیدات داخلي 
ماموران انتظامی شهرستان خدابنده حین کنترل 
خودروهای عبوری موفق شــدند یک دســتگاه 
ســواری پرایــد را در محور »بیجــار - قیدار« 

شناسایي کنند.
وي افزود: ماموران پس از شناسایی، خودرو را 
متوقف و در بازرســي از آن بیش از 6 هزار از انواع 

لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامي اســتان زنجان با اشــاره به 
اینکه بنابر اعالم نظر کارشناسان ارزش تقریبي 
کاالهاي کشف شــده بیش از یک میلیارد ریال 
برآورد شده است، گفت: متهم دستگیر شده براي 

سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضائي شد.
سردار جهانبخش در ادامه از کشف میلیاردي 
ســیگار قاچاق در استان زنجان خبر داد و عنوان 
کرد: بیش از 2۵1 هزار نخ ســیگار خارجي قاچاق 
بــه ارزش بیش از 2 میلیارد ریال توســط پلیس 
آگاهي شهرســتان خدابنده کشف و ضبط شده 
اســت.وی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهي 
شهرستان خدابنده در راســتاي مبارزه با قاچاق 
کاال و حمایت از تولیدات داخلي موفق شدند یک 
دســتگاه سواري سمند حامل کاالي قاچاق را در 

حوزه قیدار- بیجار شناسایي کنند.
فرمانده انتظامی اســتان زنجان خاطرنشان 
کرد: ماموران خودرو را متوقف و در بازرسي از آن 
بیش از 2۵1 هزار و2۰۰ نخ انواع ســیگار خارجي 

قاچاق را کشف کردند.
سردار جهانبخش با اشاره به اینکه بنابر اعالم 
نظر کارشناســان ارزش تقریبي کاالهاي کشف 
شــده بیش از 2 میلیارد ریال برآورد شــده است، 
گفت : متهم دستگیر شده تحویل مراجع قضائي 

شد.

در صورت مشکل در اتصاالت گازی؛ 

گازبان و 194 مشکالت 
شما را حل می کند

مدیر روابط   عمومی شرکت گاز استان زنجان 
گفت:  مشترکان در صورت بروز هرگونه حوادث 
احتمالی در روســتاها به گازبان ها و در شهرها به 
پســت امداد تلفن 19۴ اطالع دهند. نادر رابطی 
اظهار کرد: طی چند روز گذشــته در اســتان 11 
میلیــون و ۳۵۳ هزارمتــر مکعب رســیده که ۳ 
میلیون و ۵2۰ هزار متر مکعب آن توسط نیروگاه 
سلطانیه مصرف شده اســت. این مسئول ادامه 
داد:   در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴8۴ 
مترمکعب گاز در اســتان مصرف شده بود که 2 
میلیون و 22۰ هزار مترمکعب آن مصرف نیروگاه 
سلطانیه بوده اســت.وی بر رعایت نکات ایمنی 
از ســوی شــهروندان تاکید کرد و گفت: نصب 
صحیح شیلنگ بخاری و دودکش ها در باال بردن 
ایمنی بخاری ها تاثیر بسزایی دارد . مشترکان در 
صورت بروز هرگونه حوادث احتمالی در روستاها 
به گازبان ها و در شهرها به پست امداد تلفن 19۴ 
اطالع دهند تا اقدامات الزم صورت گیرد. رابطی 
تصریح کرد: در زمان روشن بودن بخاری گازسوز، 
عالوه بر داغ بودن لوله دودکش، از ســالم بودن 
کالهک لوازم گازسوز اطمینان حاصل کنند تا از 
بروز هر گونه خطرات احتمالی پیشــگیری شود. 
مدیر روابط  عمومی شــرکت گاز اســتان زنجان 
با تاکید بر بررســی دودکش بخاری ها در هوای 
بادی، یادآور شــد: استفاده از یک دودکش برای 
چند وســیله گرمایشی کار بسیار اشتباهی است و 
شهروندان باید سرتاســر مسیر دودکش ها را به 
منظــور اطمینان از هدایت مناســب آالینده ها و 
گازهای ســمی به بیرون کنترل و از سالم بودن 
اتصاالت اطمینان حاصل کنند و دقت شــود که 
لوله های بخاری باید گرم باشــد. وی خاطرنشان 
کرد: با رعایت الگوی مصرف و پایداری شبکه گاز 
در اســتان، هزینه کمتری را بابت گازبها متحمل 
شده و این انرژی پایان پذیر را برای نسل های بعد 
حفظ کنیم و شهروندان زنجانی برای جلوگیری 
از هدررفــت انرژی نســبت بــه عایق بندی در 
و پنجره هــا اقدام کنند تا ســایر هموطنان نیز از 
نعمت گاز طبیعی اســتفاده کنند، البته باید اجازه 
داد تا هوای تازه وارد محل وسایل گازسوز شده تا 

با کمبود اکسیژن مواجه نباشید.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: طی سال 9۷ بیش از 
6 هزار کنتور خراب مشــترکین این شرکت در شهرهای استان زنجان تعویض یا 

استاندارد سازی شد.
علیرضا جزء قاســمی اظهار کرد: در 12 ماهه ســال گذشــته بیش از 6 هزار و 
پانصد فقره کنتور خراب در 21 شهر استان زنجان وجود داشت که بیش از 6 هزار 

فقره از این کنتور ها تعویض شدند.
وی افزود: در ســال گذشــته بیش از هزار و ۴۰۰ فقره انشعاب غیرمجاز نیز در 
شــهرهای استان زنجان شناسایی شد که از این تعداد بیش از هزار و 1۰۰ فقره به 
مجاز تبدیل شد.مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان افزود: در شهر زنجان ۷86 
فقره انشعاب غیر مجاز و در شهرهای قیدار و ابهر به ترتیب 1۴۵ و 61 فقره انشعاب 

غیرمجاز به عنوان بیشــترین تبدیل انشعاب در استان طی سال گذشته تبدیل به 
مجاز گردیده اند.جزء قاسمی با اشاره به اعطای معافیت به برخی از اقشار خاص و 
تحت پوشــش ارگان های حمایتی از سوی شرکت آب و فاضالب گفت: در سالی 
که گذشت 22۰ مورد معافیت برای مشترکین تحت پوشش نهادهای حمایتی در 

استان زنجان اختصاص یافت.

تعویض بیش از 6 هزار کنتور خراب مشترکین در زنجان

شــهردار زنجان با اشــاره به اینکه توســعه گردشــگری با نگاه ویژه 
مسئوالن استانی اتفاق می افتد در ادامه افزود: اگر توجه به گردشگری را 

در استان و کشور تقویت کنیم نیازی به سایر منابع وجود ندارد.

مسیح اهلل معصومی با بیان اینکه توسعه گردشگری یکی از زیر ساخت 
هایی اســت که مد نظر مسئولین اجرایی کشور است، اظهار کرد: زنجان 
در راســتای جذب گردشــگری اقدامات خوبی انجام داده و رنگ و بوی 
توســعه و آبادانی با حضور و اطالع رســانی رســانه ها در استان زنجان 

محقق شده است.
شــهردار زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه ادعای توسعه را داریم و 
به دنبال پایدارســازی رشد و توسعه در شهر زنجان هستیم باید به توسعه 

گردشگری به عنوان یکی از این زیرساخت ها توجه ویژه ای شود.
معصومی با بیان اینکه صنعت گردشــگری قابل رقابت است و زنجان 
اقدامات خوبی را در حوزه گردشــگری انجام داده، افزود: میراث فرهنگی 

زنجان  مبدع و ادامه دهنده این موضوع بوده است.
وی با اشاره به اینکه به هر روشی که بتوانیم اسم شهر و کشور خودمان 
را بنویســیم یک گام نســبت به رقبا جلوتر هستیم، عنوان کرد: زنجان در 
زمینه گردشگری صاحب نام است و هرجا الزم بوده است میراث فرهنگی 

در برندسازی شهری شهرداری را کمک کرده است.
شــهر دار زنجان با بیان اینکه شهرداری هم در حوزه تزئینات، نظافت، 
حمایــت های تبلیغاتی، ترافیکی و غیره را برای برگزاری هر چه بهتر این 
جشــنواره فراهم می کند، خاطرنشان کرد: در روز پنج شنبه اثبات خواهیم 
کرد که شــهر زنجان قدم های خود را برای توســعه و بلند شدن برداشته 

است.

شهردار زنجان:

توسعه گردشگری با نگاه ویژه مسئوالن 
استانی اتفاق می افتد

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

زنجان

خبر

امام جمعه خرم دره گفت: پیش  خرید گندم توســط 
دالالن زنگ هشدار بر هم خوردن تعادل در بازار را به 

صدا در آورده است .
 حجت االسالم سیدعلی حسینی در جمع مسئوالن 
خرم دره با بیان اینکه ماه شعبان مقدمه ای برای کسب 
فیوضات بیشــتر در ماه رمضان است، اظهار کرد: در 
ایــن ماه مبارک باید با تصفیــه جان و قلب و با اعمال 
نیک تالش کنیم از برکات ماه رمضان هر چه بیشــتر 
اســتفاده کنیم. وی بــا بیان اینکه انســان دارای دو 
صورت ظاهری و باطنی اســت، تصریح کرد: صورت 
ظاهری در همه انسان ها حتی پیامبران یکسان است 
اما آنچه که نقطه ممیزی انسان هاست عملکرد مثبت 
آن هاست که در روز قیامت حائز مقام شفاعت می شوند 

.امام جمعه خرم دره با اشــاره به خدمات ارزنده ســپاه 
در کشــور، ادامه داد: از جان گذشــتگی سپاه در سیل 
اخیر تنها گوشــه ای از زحمات و ایثار ســپاه در کشور 
اســت. وی با هشدار نسبت به خرید گندم توسط افراد 
غیربومی، ادامه داد: طبق اخبار رســیده گندم  با قیمت 
۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰  تومان پیش خرید می شــود و این در 
حالی اســت که قیمت خریــد تضمینی 1۷۰۰ تومان 
است .حسینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجه گندم 
کشور در سیل اخیر از بین رفته است، گفت: گندم یکی 
از اقالم ضروری است که اگر دالل بازی در حوزه خرید 
آن امروز کنترل نشود چند ماه آینده ممکن است دچار 
مشکل شــویم .وی با اشاره به ماهیگیری دشمنان از 
ســیل اخیر، تصریح کرد: دشمنان می خواهند سیل را 

به موضــوع امنیتی تبدیل کنند که باید حواس مان به 
این امر باشــد. این مســئول از عدالت به عنوان حلقه 
مفقوده در کشــور یاد کرد و گفت: مقام معظم رهبری 
نیز بر ضرورت پیشــرفت عدالت در کشور تاکید دارند. 
وی با بیان اینکه قطار انقالب اســالمی در کشورمان 
چهل ســال اســت که در حال حرکت بوده و همواره 
با ســنگ اندازی دشــمنان مواجه شــده است، ادامه 
داد: دشــمنان ما بیش از ســه الی چهار قرن استعمار 
و اســتثمار در پرونده دارند. .حسینی با اشاره به اینکه 
طی ۴۰ ســال گذشــته به برکت عمر انقالب شاهد 
پیشــرفت های چشمگیر در حوزه های مختلف کشور 
بودیم، افزود: اگر می خواهیــم نظام پابرجا بماند باید 
کارهایی که انجام می دهد جامع افراد باشــد و عدالت 

به معنای واقعی اجرا شــود .امام جمعه خرم دره تاکید 
کرد: نقد منصفانه و مشــفقانه باید در دستور کار مردم 
قرار گیرد تا شاهد پیشرفت کشور در همه امور باشیم .

 مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی اســتان زنجان برگزاری جشــن 
بزرگداشــت هفته کارگر را از برنامه های هفته کارگر عنوان کرد و گفت: 
جشــنواره امتنان از کارگران نمونه نیــز همزمان با هفته کارگر در زنجان 

برگزار می شود.
محمد رضا یوســفی با تبریک فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام کارگر 
اظهار کرد: در هفته جهانی کار و کارگر برای گرامیداشت قشر زحمتکش 

کارگر برنامه های متنوعی را در نظر گرفتیم و همه ما موظفیم در راســتای 
حمایت از این قشر جامعه از هیچ تالشی دریغ نکنیم.

وی با اشــاره به نقــش کارگران در بحث تولیــد داخلی تصریح کرد: 
کارگران نقش خود را در رونق تولید و توسعه اقتصاد داخلی و  دفاع از نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران بخوبی انجام می دهند.
مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به اینکه برای 
تقدیر از کارگران امسال برنامه های متنوعی در نظر گرفتیم افزود: در هفته 

کارگر کارگران نمونه استان تقدیر می شوند.
وی با اشاره به غبارروبی و عطر افشانی مزار مطهر شهداء در نخستین 
روز از هفتــه کارگر بیان کرد: این مراســم همزمان با آغاز هفته کارگر در 

زنجان برگزار می شود.
یوســفی همچنین با اشــاره به برنامه های بزرگداشــت هفته کارگر 
اشــاره و بیان کرد: حضــور کارگران در نماز جمعه، حضور کارشناســان 
تامین اجتماعی در نماز جمعه جهت پاســخگوئی به ســواالت کارگران 
و کارفرمایان، اجــرای ورزش همگانی با حضور کارگران و خانواده آنان، 

اجرای زنگ ورزش صبحگاهی در کارخانه خالص ســازان از برنامه های 
هفته کارگر در زنجان است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی ایمنی کار و برگزاری دوره های 
آموزشــی برای کارگران و دیدار با کارگران  نیز اشاره و بیان کرد: مدیران 
ستادی اعضای شــورای هماهنگی و نمایندگان تشکل های کارگری و 

کارفرمائی نیز در این هفته با استاندار محترم  دیدار خواهند کرد.
مدیــرکل تعــاون کار ورفــاه اجتماعی اســتان زنجان با اشــاره به 
تکریــم کارگران توســط کارفرمایان و برگزاری مراســم های جشــن 
در کارخانجات عنوان کرد: دیدار با بیماران بســتری در بیمارســتانهای 
تامین اجتماعی اســتان ، برگزاری جشــن بزرگداشــت هفتــه کارگر و 
جشــنواره امتنــان از کارگران نمونــه و برگزیدگان قرآنــی ، برگزاری 
مســابقات ورزشــی بین کارکنان ادارات و سازمان های وابسته به وزارت 
متبــوع و کارگران واحدهای تولیدی در رشــته های شــنا و شــطرنج 
 نیــز از دیگــر برنامه هایی اســت که در اســتان زنجان برگــزار خواهد

 شد.

یک تولید کننــده مس گفت: گرانــی مواد اولیه 
موجب شده تا صنعتگران عرصه مس نتوانند فعالیت 
خود را ادامه دهند و این مشــکالتی برای این صنعت 

به وجود آورده است.
سید رضا حسینی گفت: فروش مس نسبت به سال 
گذشته به دلیل گرانی مواد اولیه با کاهش چشمگیری 

مواجه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلو مس 
11۰ تومان است، افزود: این در حالی است که در سال 

گذشته قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان بود.
این تولید کننده خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
مــواد اولیه گران اســت و از ۴۰ هزار تومان در ســال 
گذشته به 98 هزار تومان در سال جاری رسیده است.

حسینی بیان داشت: گرانی مواد اولیه موجب شده 
تا قیمت مس افزایش یابد و این موضوع مشــکالت 

عدیده ای را برای صنعتگران به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت تهیه مواد 

اولیه بهبود یافته اســت، افــزود: اما با این گرانی مواد 
اولیــه و عدم ثبات قیمت، پیش بینی می شــود، اکثر 

واحدهای تولیدی نتوانند به کار خود ادامه دهند.
این صنعتگر با بیان اینکه در حال حاضر 8۰ درصد 
بازار مس راکد اســت،افزود: اگر قیمت مواد ثابت نگه 
داشــته شــود بازهم می توان کار کرد اما اگر گرانی 
همچنــان ادامــه یابد، تولید کننده دچار مشــکالت 

اساسی شده و متضرر می شود.
حسینی با اشاره به فعالیت 12 ساله خود در صنعت 
مس، تصریح کــرد: 12 نفر در کارگاه من مشــغول 
فعالیت هستند که در صورت ادامه این وضعیت، ناچار 

به تعدیل نیرو هستم.
گفتنی اســت، امروزه با استناد به مدارک غیرقابل 
انــکاری که از گوشــه و کنار ایران یافت شــده، می 
توان شــمال و مرکز ایران را جزء قدیمی ترین مراکز 
فلزکاری جهان و نیز فلزکاران ایران را از پیشــگامان 
کشف ذوب مس در جهان باستان دانست که فراوانی 

معادن مس در ایران، مؤید این نکته است.
با توجه به کشف کوره ذوب مس در سگز آباد قزوین 
واقع در »تپه قبرســتان«، توسط »دکتر مجدزاده« و 
نزدیک بودن این منطقه از لحاظ جغرافیایی به زنجان 
که احتمااًل اولین کوره ذوب مس می باشد و نیز وجود 
معادن بزرگ مس در منطقه نظیر معدن مس »رشید 
آباد« می توان به قدمت اســتفاده از این فلز در زنجان 

پی برد.
با ممنوعیت اســتفاده از طال و نقره برای ســاخت 
ظروف، روند اســتفاده از فلزاتــی چون مس افزایش 
یافت، زیرا فلزی چکش خوار، شــکل پذیر، با قابلیت 
تورق و مفتول شــدن و اجرای تزئینات مختلفی چون 
مشــبک کاری، قلمزنی، حکاکی، فلزکوبی، ترصیع 
و کنــده کاری اســت. در طول تاریــخ در کنار دیگر 
کاربردهــای مس از این فلز جهت ضرب ســکه نیز 

استفاده شده است.
اوج هنــر فلــزکاری دوره اســالمی مربــوط به 

سلجوقیان است که در این دوره زنجان در کنار مراکزی 
چون خراســان، موصل، همدان، ری و اصفهان یکی 
از مهمترین قطبهای فلزکاری محســوب می شده و 
در ایــن دوره زنجان به عنوان یکی از مهمترین مراکز 

تهیه ظروف مرصع کاری مطرح بوده است.
در دوره ایلخانــی بــا توجه بــه نزدیکی پایتخت 
حکومــت ایلخانان بــه زنجان و توجــه حکمرانان 
ایلخان به فلــزکاری و نیز وجود گویهای مرصع نقره 
کوب، مربوط به این دوره که نام ســلطان اولجایتو در 
آن حــک گردیده می توان موقعیت فلزکاری در دوره 

مذکور را تصور نمود.
در دوران معاصر و اندکی قبل از آن شــنیدن واژه 
مس و مســگری در اذهان عموم تداعی کننده زنجان 
و بازار مســگران آن بوده است، متاسفانه، هنر صنعت 
مســگری در زنجان با وجود اوجــی که طی دو دهه 
اخیر گرفته بود امروز با مشکالت عدیده ای همچون 

گرانی مواد اولیه مواجه است.

با پیش خرید گندم توسط دالالن؛

زنگ هشدار از بازار گندم به گوش می رسد

تکریم کارگران نمونه در جشنواره امتنان

یک تولید کننده مس:

گرانی مواد اولیه، کمر صنعتگران مس را شکسته است
رکود 80 درصدی بازار مس در زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: دومین محموله 
کمک های شرکت آب و فاضالب استان زنجان به مناطق سیل زده غرب 

کشور ارسال می شود. 
علیرضا جزءقاســمی اظهار کرد: دومین محموله تجهیزات آبرسانی 
شــرکت آبفای استان زنجان برای مناطق سیل زده در غرب کشور شامل 
دو کامیون تجهیزات آبرســانی و لوله های فوالدی به استان ایالم ارسال 

خواهد شــد. وی افزود: پیش از این نیز یک محموله، لوله های آب رسانی 
به مناطق سیل زده ارسال شده بود و شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
این آمادگی را دارد تا کمک های بیشتری به حادثه دیدگان سیل در کشور 
ارســال کند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان تصریح کرد: 
برای امداد و آبرسانی سیار در مناطق سیل زده نیز اعالم آمادگی کرده ایم 
که در صورت اعالم نیاز نســبت به اعزام اکیپ حوادث، امدادرســانی یا 

آبرسانی سیار در مناطق سیل زده اقدام خواهد شد. این مسئول اظهار کرد: 
این شرکت بر اســاس آمادگی همیشگی که دارد همواره در صحنه های 
امداد و خدمات رســانی به مناطق حادثه دیده در کشور جزو دستگاه های 
پیشــتاز استان بوده و اکنون نیز بر اساس تمهیدات اندیشیده شده آمادگی 
دارد تا کمک های خود را در ســطح قابل قبول و در اســرع وقت به مناطق 

خسارت دیده از بارش های اخیر ارسال کند.

ارسال دومین محموله کمک های آبفا به مناطق سیل زده
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان زنجــان گفــت: 
89/34 درصد جمعیت روســتایی 
اســتان زنجان از نعمت آب شــرب 

بهره مند هستند. 
رضا کابلــی در نشســت خبری با 
خبرنــگاران در محــل شــرکت آب 
و فاضــالب روســتایی اســتان، بــر 
مدیریــت مصرف آب در روســتاها 
تأکیــد کرد و افزود: در این راســتا 
بــا انعقــاد تفاهم نامــه با ســازمان 
ظرفیــت  از  اســالمی  تبلیغــات 
روحانیون اســتفاده می شود و برای 
اولیــن بار این شــرکت با ســازمان 
تبلیغات اسالمی تفاهم نامه منعقد 
کرده است و خوشــبختانه سازمان 
تبلیغات اسالمی هم همکاری بسیار 
خوبــی دارد. وی اظهار کرد: در این 
میــان مبلغان نســبت بــه مدیریت 
مصــرف بهینــه آب، مشــارکت در 
طرح هــای آبرســانی و عــدم اجرای 
انشــعاب غیرمجاز به مــردم آگاهی 
می دهنــد. مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب روســتایی استان زنجان 
در پاســخ به سوال مهر در خصوص 

بهره منــدی جمعیــت روســتایی از 
آب شــرب، گفــت: 89/34 درصد 
جمعیت روســتایی استان زنجان از 
نعمت آب شــرب بهره مند هستند. 
کابلی تأکید کرد: بهره مندی جمعیت 
روستایی استان زنجان از آب شرب 
در ســال 9۷ نســبت بــه ســال 9۶ 
حدود 9/5 درصد افزایش داشته 
اســت و شــاخص بهره مندی از آب 
شــرب در ســال گذشــته 82/45 
درصد بود. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب روســتایی استان زنجان از 
وجود 9۰۷ روستا در استان زنجان 
خبــر داد و گفت: از این تعداد ۶۱۱ 
روســتا تحت پوشــش شرکت آب و 
فاضالب روســتایی استان هستند. 
کابلــی بابیــان اینکــه در ســال 9۷ 
برنامه شــرکت بود مه ۶۰ روستای 
اســتان را کــه دچار بحــران بودند 
حل کند، افزود: در این راســتا 5۷ 
روســتا از بحــران خارج شــد و تنها 
تعداد کمی روســتا مانده که امسال 
از بحران خارج می شود. وی تصریح 
کــرد: در ســال 95 حــدود 2۱2 
روســتای اســتان زنجان در بحران 

جدی قرار داشــت که امروز ما این 
آمــار را کاهش دادیــم. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
اســتان زنجــان گفت: در ســال 98 
هــم طبــق برنامه 3۰ روســتا را که 
در بحــران جــدی آب هســتند رفع 

مشکل خواهیم کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان زنجــان بــا بیان 
اینکــه هــدر رفــت آب در نقــاط 
روســتایی اســتان زنجان طی سال 
9۷حدود 2 درصد کاهش داشــت، 
گفــت: هدررفــت آب از 4۶ درصد 
بــه 44 درصــد کاهــش داشــته 
اســت. کابلی به نوسازی تأسیسات 
آبرســانی روستایی اســتان زنجان 
اشاره کرد و افزود: باالی ۷۰ درصد 
از تأسیســات آبرســانی روستایی 
در زنجــان فرســوده اســت. وی با 

بیــان اینکه شــرکت آب و فاضالب 
روستایی استان نسبت به نوسازی 
تأسیســات فرســوده برنامه دارد، 
اظهــار کرد: طی ســال جــاری آبفار 
اســتان زنجان درصدد این اســت 
تا بــا تقویت مشــارکت های مردمی 
تأسیســات فرســوده را بازســازی 
کنــد. کابلی با بیان اینکه هدر رفت 
آب روســتایی در استان زنجان طی 
ســال 9۷ حــدود 2 درصــد کاهش 
داشــت، تأکید کــرد: هدر رفت آب 
شرب روســتایی اســتان زنجان از 
4۶ درصــد بــه 44 درصــد کاهش 
داشته است. وی گفت: در سال 98 
با برنامه ریزی انجام شــده درصدد 
این هســتیم که هدر رفت آب را به 

بیش از 2 درصد کاهش دهیم.

* منابع تامین آب 3۰۰ روســتای 

زنجان، در معرض خطر سیالب
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
فاضالب روســتایی اســتان زنجان 
گفــت: متأســفانه منابــع تأمین آب 
3۰۰ روســتای اســتان زنجــان در 
حاشــیه رودخانه هاســت و منابــع 
آب ایــن روســتاها در معــرض خطر 
ســیالب اســت.  کابلی با بیان اینکه 
متأســفانه منابــع تأمیــن آب 3۰۰ 
روســتای اســتان زنجان در حاشیه 
رودخانه ها و مســیر سیالب ها قرار 
دارد، افــزود: عمده این روســتاها 
در شهرســتان های طارم، ماهنشان 
و ایجــرود قــرار دارنــد. وی با بیان 
اینکــه بــا توجه به خشکســالی های 
صورت گرفته طی سال های گذشته 
تأمین آب در حاشیه رودخانه انجام 
شــده اســت، ادامه داد: ایــن امر 
خطــرات زیــادی در زمینــه تأمین و 
ســالمت آب روستاها دارد. کابلی با 
بیان اینکه نفوذ آب ناشــی از بارش 
باران در شهرســتان ایجرود به چاه 
اصلی مجتمع آبرسانی جامع السراء 
منجــر به ایجــاد کــدورت و آلودگی 
در آب مجتمــع شــده اســت، گفت: 

بــارش باران و ورود آب ســطحی در 
کانال هــای کشــاورزی و نفوذ آن در 
چــاه اصلــی مجتمع آبرســانی جامع 
الســراء بخــش حلــب شهرســتان 
ایجــرود منجــر بــه قطعــی آب ۶ 
روستای تحت پوشش مجتمع شد. 

مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان 
زنجان افزود: به دلیل نفوذ آب آلوده 
به چاه اصلی مجتمع، آب روستاهای 
گنبــد، دایــدار علیا و ســفلی، جامع 
الســراء، ابوجانلــو و قــره دراخلو با 
33۷ مشــترک از روســتاهای تحت 
پوشــش ایــن مجتمع بــه دلیل گل 

آلود بودن، قطع است.
کابلــی افــزود: در حــال حاضــر 
آبرســانی به این تعداد روســتا با 4 
دســتگاه تانکر انجام می شود تا بعد 
از اقدامات الزم جهت رفع آلودگی، 
آب پایــدار در مجتمع برقرار گردد. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان زنجــان گفــت: 
برنامــه ریــزی بــرای خــارج نمودن 
منابــع آب تعــدادی از روســتاهای 
اســتان زنجان از مســیر سیالب طی 

سال 98 انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان:

هدر رفت آب شرب زنجان به 44 درصد رسید

برق همه زندگی نیست ،اما زندگی همه 
به آن وابسته است

شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی ودرمانی زنجان 
گفت: سالمت انسانها محور توسعه 
پایــدار بوده و همــواره بر اهمیت 
این موضوع افزوده می شــود، زیرا 
مراقبت های اولیه بهداشتی راهی 
به سوی پوشش همگانی سالمت 

است.
دکتر پرویز قزلباش در مراســم 
ویژه سالمت استان زنجان افزود: 
هفته سالمت بهانه ای برای جلب 
توجه مردم و مسئوالن به این مقوله 
بوده که در برخــی مواقع این مهم 
مورد غفلت یا به فراموشــی سپرده 

می شود.
وی اظهار داشت: هفته سالمت 
2 هــزار و 8۰۰ برنامه در اســتان 
زنجان با ۵۰۰ عنــوان برنامه اجرا 
می شــود که این رویکرد تا پایان 

سال جاری ادامه دارد.
این مســئول ادامه داد: وقتی از 
موضوع پوشش همگانی سالمت 
ســخن گفته می شــود، به معنای 
آن اســت بــه همه تعلــق دارد و 
در ایــن میــان ســازمان جهانی 
بهداشــت)who( بــه خدمات 
سالمت، به صورت عادالنه بدون 
دچار شدن به مضیقه مالی و سختی 

اقتصادی دسترسی داشته باشند.
وی اضافه کــرد: این در حالی 
اســت هم اکنون نیمی از جمعیت 
جهان هنــوز از مراقبت های اولیه 
بهداشــتی محروم هستند، میلیون 
ها نفر در ســال به خاطر هزینه ها 
برای درمان خــود هزینه می کنند 

و بــه همین دلیل در طبقه فقرا قرار 
می گیرند.

قزلباش خاطرنشان کرد: وظیفه 
حکومت ها ، دولت ها در کنار مردم 
با مشــارکت آنان این است که این 
مهم را تســهیل کنند و نگذارند از 
بابت سالمت مشکالتی برای مردم 
بوجود آیــد و در زمان حاضر یکی 
از سیســتم های بهداشتی و شبکه 
های بســیار قدرتمند به جمهوری 

اسالمی تعلق دارد.
وی اظهار داشــت: این حرکت 
پس از پیروزی انقالب اســالمی با 
قدرت و قوت بیشتری ادامه یافت؛، 
به طوری که هم اکنون یک شبکه 
وســیع به هم پیوسته ای در کشور 
وجود دارد که توانسته خدمات اولیه 
بهداشــتنی را در سطحی گسترده 
و در دورترین نقــاط به گروههای 

هدف ارائه کند.
این مسئول ادامه داد: دسترسی 
شــهروندان زنجانــی نیــز برای 
دریافت مراقبت اولیه بهداشــتی و 
ارائه آن به طورکامل انجام می گیرد 
و این موضوع نشان می دهد اگر با 
برنامه اصولی و در مسیر صحیحی 
هدایت شــود، می توان قدمهای 
محکمی را برداشــت و حتی برای 

دنیا الگو بود.
وی اضافــه کــرد: در زمــان 
حاضر سیســتم بهداشتی و درمانی 
کشورمان برای ارائه خدمات اولیه 
بهداشتی یک الگو در سطح جهانی 
به شمار می رود و سازمان بهداشت 
جهانی )who( و حتی کشورهای 

منطقه از ایران سرمشق می گیرند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی زنجان 
خاطر نشان کرد: پوشش همگانی 
ســالمت اجزایی از قبیل خدمات 
سالمت را در برمی گیرد که دولت 
ها بر اساس توان خود اولویت هایی 

را تعریف می کنند.
مدیــر کل آمــوزش و پرورش 
اســتان زنجان نیز در این نشست 
گفت: مراســم هفته سالمت چند 
پیام ضمنی آشکار دارد و آن اینکه 
مسئوالن ارشد استان و شهرستان 
بــرای یــک موضــوع پیرامونی 
آموزشــی جمع شــدند که از منظر 

آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد.
ابراهیم رفیعی خاطر نشان کرد: 
دوره جدیــد آمــوزش و پرورش با 
یک راهبرد مشخص و با یک سند 
راهبردی تحت عنوان سند تحول 
در آمــوزش و پرورش طی می کند 
و دانش آموزان در مدرســه با ابعاد 

مختلــف تربیتی ازجملــه دینی و 
اعتقــادی، اجتماعی و سیاســی، 
زیســتی و مدنی، زیبایی شناسی 
و هنری، اقتصــادی و حرفه ای و 
علمی و فنــاوری دارد که آموزش 
و پرورش در بعد زیســتی و مدنی 

تالش می کند.
به گــزارش هفته ســالمت، با 
شعار مراقبت های اولیه بهداشتی 
راهی به ســوی پوشش همگانی از 
یکم تا هفتم اردیبهشت امسال در 

کشور آغاز شد. 
شــعار روزهــای ایــن هفته با 
عناویــن دسترســی عادالنــه به 
خدمات ســالمت، آمــوزش رکن 
اساســی، مشــارکت اجتماعی و 
ســالمت، مراقبــت هــای اولیه 
بهداشتی و سالمت روان، سالمت 
در حــوادث و بحران ها، ســبک 
زندگی ســالمت محور و سالمت 
جمعیت و خانواده نامگذاری شــده 

است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

سالمت انسان ها محور توسعه پایدار است
میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
صنایع دستی و گردشگری استان زنجان 
گفت: متأســفانه صنایع دســتی در برهه 
کنونی از برخورد ســلیقه ای بــا قوانین 

مرتبط با این حوزه رنج می برد. 
یحیــی رحمتی با بیــان اینکه در کل 
دنیــا مشــاغل خانگــی و کارگاه های 
کوچــک نقش عمده ای در تولید و میزان 
اشتغالزایی در جوامع دارد، افزود: به همین 
خاطر در حوزه صنایع دســتی به واسطه 
اینکــه اکثر تولیدات در جــوار خانواده ها 
اتفاق می افتد یا حتی کارگاه های تولیدی 
نیز در جوار شــهرها یا بافت شهرهاست، 

سهم عمده ای در تولید و اشتغال دارد.
وی با اشــاره به اینکه فرق این حوزه با 
سایر بخش ها این است که اکثر تولیدات 
در حــوزه صنعت به واســطه نوع تولید و 
نوع نیازشــان در مواد اولیه شان به خارج 
از تولید جغرافیایی اثر وابســته هســتند، 
تصریــح کرد: ایــن در حالی اســت که 

ماهیت صنایع دستی این است که معمواًل 
به واســطه تاریخی بودن و عمق تاریخی 
کــه دارد، مــواد اولیه آن نیــز از منطقه 
جغرافیایــی تولید اثر به دســت می آید و 
این یکی از خصوصیات عمده و برجسته 

صنایع دستی است.

رحمتی ادامه داد: همین امر باعث شده 
که در تکانه های اقتصادی و نامالیماتی 
که در این عرصه وجود دارد، صنایع دستی 
آسیب کمتری را به شرط اعمال مدیریت 

مطلوب در آن، متحمل شود.
فرهنگــی،  میــراث   کل  مدیــر 

صنایع دستی و گردشگری استان زنجان 
با بیان اینکه متأســفانه صنایع دستی در 
برهه کنونی از برخورد سلیقه ای با قوانینی 
که با این حوزه در ارتباط است، رنج می برد، 
خاطرنشان کرد: در بعضی از قوانین جاری 
به واسطه تلقی شخصی افراد، معمواًل در 
برخی مواقع با مشــکل مواجه می شویم 
که یکی از آن قوانین، ممنوعیت ســاخت 
ابزارآالتی مانند قمه و … اســت که در 
برخی مواقع تلقی شــخصی افراد از این 

قانون ما را دچار مشکل می کند.
رحمتی با یادآوری اینکه سال گذشته 
فعاالن صنایع دســتی با مشکالتی چون 
هزینه باالی تولید و تأمین دشــوار مواد 
اولیه دســت به گریبان بودند، افزود: همه 
این مســائل بدان معنی است که در این 
بخش هــا لزوم حمایت دولت احســاس 
می شــود تا مواد اولیه بدون واســطه به 
دســت صنعتگر رسیده و هزینه تمام شده 

محصول را نیز پایین بیاورد. 

صنایع دستی از برخورد سلیقه ای رنج می برد 

همزمان با پنجمین روز از هفته ســالمت نمایشــگاه 
اطالع رسانی هفته ســالمت با هدف ارائه خدمات اولیه 
بهداشتی به شهروندان زنجانی در محل کارخانه کبریت 

سابق شهر زنجان افتتاح شد.
دبیــر برنامه های هفته ســالمت مرکز بهداشــت 
شهرســتان زنجان، در محل برگزاری این نمایشگاه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این نمایشگاه به مناسبت 
هفته سالمت و با شعار مراقبت های اولیه بهداشتی راهی 

به سوی پوشش همگانی سالمت، برگزار شده است.
فاطمه سلیمی افزود: در این نمایشگاه ۳۵ غرفه شامل 
انجمن ها، ســازمان های مردم نهاد، اداره ها و دســتگاه 

های متولی امر سالمت شرکت دارند.
وی اظهار داشــت: در این نمایشگاه 2 غرفه جداگانه 
برای خواهــران و برادران در نظر گرفته شــده که برای 
مراجعه کنندگان خدماتی از قبیل اندازه گیری قند خون، 
سنجش وزن)BMI(، فشــار خون، مشاوره های تغذیه 
ای، سالمت روان و کاهش وزن ارائه و عالوه بر آن جذب 
سفیر ســالمت نیز انجام می شود.سلیمی افزود: تمامی 
خدمات و مشاوره های ارائه شده برای مخاطبان در پرونده 
الکترونیک خانوارها ثبت و از طرفی اطالع رسانی مربوط 
به خدمات دهی مربوط به پایگاه های ســالمت نیز انجام 
می شود.وی یادآوری کرد: در این نمایشگاه غرفه ای نیز 

مربوط به اطالع رســانی در خصوص بیماری ایدز در نظر 
گرفته اســت که عالقه مندان می توانند در صورت تمایل 

اطالعات یا مشاوره الزم خود را دریافت کنند.
هفته سالمت، با شــعار مراقبت های اولیه بهداشتی 
راهی به سوی پوشش همگانی از یکم تا هفتم اردیبهشت 
امسال در کشور آغاز شد. شعار روزهای این هفته با عناوین 
دسترســی عادالنه به خدمات ســالمت، آموزش رکن 
اساسی، مشارکت اجتماعی و سالمت، مراقبت های اولیه 
بهداشتی و سالمت روان، سالمت در حوادث و بحران ها، 
سبک زندگی سالمت محور و سالمت جمعیت و خانواده 

نامگذاری شده است.

نمایشگاه اطالع رسانی هفته سالمت در زنجان افتتاح شد
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روزگاریست که ما را نگران می داری
مخلصان را نه به وضع دگران می داری

گوشه چشم رضائی به منت باز نشد
حافظاین چنین عزت صاحبنظران می داری

شــهردار زنجان گفت: خوشــبختانه با اقدامات صورت گرفتــه، زنجان در برهه 
کنونی به برند جشــنواره های بین المللی تبدیل شده است.

مســیح اهلل معصومی با بیان اینکه زنجان یکی از شــهرهای پیشرو در برگزاری 
جشــنواره های بین المللی است، افزود: شهرداری زنجان نیز همه تالش خود را برای 
اینکه این جشــنواره ها به بهترین شــکل ممکن در زنجان برگزار شود، به کار خواهد 

گرفت.
وی از گردشــگری به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های درآمدزایی در عصر 
حاضر یاد کرد و با یادآوری اینکه بر همین اساس توسعه زیرساخت های گردشگری، 
از رویکردهای اصلی مجموعه شــهرداری زنجان به شــمار مــی رود، تصریح کرد: 
بی تردید به هر میزان که در توســعه این زیرســاخت ها همت جمعی داشته و کارهای 
مانــدگاری انجــام دهیم، به همان اندازه نیز در کســب درآمــد از این طریق موفق 

خواهیم بود.
معصومی با تأکید بر اینکه توســعه زیرســاخت های گردشگری مختص زنجان 
نبوده و در مدیریت کالن کشــور نیز به این مهم توجه ویژه ای شــده است، ادامه داد: 
در بودجه ریزی و کســب درآمد، نگاه های متفاوتی به بخش های مختلف وجود دارد، 
به همین خاطر تالش کردیم تا یکی از این نگاه های متفاوت در عرصه گردشــگری 
باشد؛ چراکه معتقدیم اگر این نگاه را تقویت کنیم، در کسب درآمد نیز موفق و متکی 

به سایر بودجه ها نخواهیم بود.
شــهردار زنجان با بیان اینکه مهم ترین رویکرد برنامه های عرصه گردشــگری، 
مطرح شــدن در مقیاس جهانی است و زنجان توانسته است در این عرصه با برگزاری 

چندین جشــنواره بین المللی، گام های مؤثری در این زمینه بردارد، اظهار کرد: امروز 
زمان آن فرارسیده است که به هر طریق ممکن که می توانیم، به معرفی شهر و منطقه 
خود در مقیاس جهانی اقدام کنیم و معتقدیم یکی از این برنامه ها، همین جشــنواره 

بین المللی غذای اکو است.
معصومی با اشــاره به اینکه با همت میراث فرهنگی زنجان، امروز شاهد برگزاری 
جشنواره هایی در این شهر هستیم که نام زنجان را در مقیاس بین المللی بر سر زبان ها 
انداخته اســت، یادآور شد: امروز زمان آن نیســت که بنشینیم و اوج گرفتن جوامع را 
در زمینه های مختلف نظاره گر باشــیم، در برهه کنونی که رقبای جهانی به ســرعت 
از یکدیگر پیشــی می گیرند، ما نیز باید با پررنگ تــر دیدن چنین برنامه هایی در این 

عرصه، عرض اندام کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تداوم برگزاری جشــنواره های بین المللی در زنجان یک امر 
ضروری اســت، خاطرنشــان کرد: با نیم نگاهی به برنامه هایی که در گذشته و در این 
راســتا برگزارشده، درمی یابیم که جشــنواره هایی چون آش و غذای اکو که با حضور 
سفرای کشــورهای مختلف منطقه اکو و جاده ابریشم برگزار می شود، توانسته است 

زنجان را در این عرصه صاحب نام کند.

شهردار زنجان:

زنجان برند جشنواره های بین المللی است

زنجان، پیشرو در مسیر توسعه

خبرنگار جام جم زنجان:
بلندترین و خوش نماترین ســاختمانهای این شهر در مرکز و اطراف آن که روزی به 
قصد تجاری و بازرگانی ساخته شدند با اقتصاد ضعیف این شهر همخوانی نداشته و چند 
سالی می شود که به ساختمان پزشکان تبدیل شده و در هر کدام از این برج ها پزشکانی 
اقامت دارند که برخی از آنها در ماه فقط یک بار به مطب مجلل و پر طمطراق خود سرزده 
و بعد از ویزیت چند دقیقه ای هر مریض دوباره به تهران یا خارج از کشور باز می گردند. 
علیرغم ظاهر زیبای این ساختمانها  بیشتر آنها فارغ از کمترین امکانات رفاهی از جمله 
آسانســور اســت که اگر موجود هم باشد بیشــتر اوقات خراب بوده و به دلیل رفت و آمد 
زیاد بیماران راه پله ها و اتاقهای کثیف آن هیچ تناسبی با ظاهر مدرن و زیبای آن ندارد. 
داخل ســاختمان که  شــوید مجبورید برای رسیدن به مطب پزشک در باالی برج مورد 
نظر چندین پله را بپیمایید تا بلکه با در بسته آن مواجه نشوید و این قصه غم انگیز زمانی 
غصه دارمان می کند که متوجه می شویم همه پیرمردها و پیرزنهایی که به دلیل ناراحتی 
قلبی یا بیماری حاد عصبی در اینجا حضوردارند  برای ویزیت چند دقیقه ای این پزشکان 

قبل از ساعت 6 صبح که گاه  ۳ نیمه شب نیز می شود  به این محل مراجعه کرده اند.
پر بیراه نیســت که در قدیم از طبقه پزشــکان  به نام حکیم یاد می شــد چرا که علم 
پزشکی را با حکمت  و نیز اصول اخالقی بقراط در آمیخته و درمان دردمندانی بودند که 
بعــد از خداوند بر در منزل آنها می رفتنــد و حال امروز کمتر می توان حکیمی یافت و با 
احترام به یاد پزشکانی که جان خود را نیز در این راه از دست دادند اما به نظر می رسد دود 
پول و ثروت نیز چشم این بخش را بسته و قادر به دیدن دردها و رنجهای مردمان نیستند.

سانس اول – ساختمان ...، بیدار باش ساعت 3 صبح
نزدیک ۴ صبح است. به هر زحمتی که شده خود را به ساختمان ... می رسانم. جمعیت 
زیادی در آنجا تجمع کرده اند. بر روی در ساختمان کاغذ سفیدی چسبانده اند. بیماران 
دکتر ب . محمدی  دکتر مغز و اعصاب 11 نفری اسم نوشته اند من هم نام خود را در کنار 
آنهــا  درج می کنم هر کدام از مراجعــه کنندگان بعد از ثبت نام خود به کناری رفته و در 
ماشــین خود یا گوشه ای منتظر می شوند یک  ساعتی می شود که منتظریم .غالمعلی 
اصحابی پیرمردی که بیمار دائمی  این دکتر اســت در گوشــه ای کنار دوچرخه اش بر 
روی زمین نشسته است. می گوید پاهایم یاری نمی کند. دفترچه اش را نشانم می دهد 
کــه هر دوماه یکبار بــر تعداد ویزیت ها افزوده و اکنون هم به دلیل اتمام داروها مراجعه 
کرده است. پیرمرد که از میگرن رنج می برد حوصله شلوغی و انتظار را ندارد این پا و آن 
پا می شود تا بلکه نگهبان ساختمان از راه برسد .زن جوانی که به همراه فرزند کوچکش 
در گوشــه ای منتظر اســت هر چند دقیقه یک بار سر کوچه می رود و باز می گردد و بعد  

کاغذی که اسم خود بر آن نوشته است دوباره بررسی می کند . او که دو کودک دیگرش 
را در خانه جا گذاشــته و اینجا حضور دارد می گوید پدر بچه ســاعت 6 صبح باید سرکار 

باشد و منتظرم تا هر چه زودتر اسم ما هم درج شود و به خانه بازگردم .
ســاعت ۷ صبح اســت که سر و کله نگهبان ساختمان  پیدا می شود، کاغذ را که با بی 
ســلیقگی بر روی در چســب شده است با خشــونت کنده و با سرعت  شروع به حضور و 
غیاب می کند چرا که تنها کسانی موفق به زیارت آقای دکتر خواهند شد که از ۳ صبح تا 
االن در محل حاضرند بعد کاغذ را در جیبش گذاشته  و اسیران نیمه شب را آزاد می کند 
تا به خانه هایشــان بازگردند تا دوباره بعد از ظهر که دکتر حضور دارند در مطب منتظر 

رسیدن نوبتشان باشند.
سانس دوم – کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ...، بیدار باش قبل 

از 6 صبح
اگر مســیرتان به کلینیک تخصصی و فــوق تخصصی ... زنجان بیفتد و بخواهید از 
آنجا نوبت بگیرید با روشــی متفاوت آشــنا خواهید شد که شاید در معدود کلینیک ها از 

این روش استفاده می شود.
جمعیت زیادی در کنار در بسته ساختمان  و در کنار سیاهه ای  بلند باال که اسم خود را بر 
روی آن نوشته اند منتظرند .بعد از اعتراضهای متعدد حال سیستم نوبت دهی الکترونیک 
که در بیشتر کلینیک ها و بیمارستان ها مستقر شده است در اینجا هم وجود دارد اما  جالب 
اینجاســت که باز همان روش قدیمی خودنمایی می کند وبیماران قبل از دریافت نوبت 

باید اسم خود را روی کاغذی که روی دیوار نصب شده بنویسند.
این قصه پر غصه که پیش تر نیز در یکی از خبر گزاریهای زنجان به آن اشاره شده و 
عکس العملهای تند و تاسف انگیزی داشته است .باید گفت امکان نوبت دهی به صورت 
اینترنتی نیز در این دســتگاه ها وجود دارداما دریغ از کمی آموزش یا استخدام اپراتوری 
برای این دســتگاهها که گویــا فقط برای نمایش در این مکان اســقرار یافته اند که با 

اعتراضهای متعدد اپراتوری برای جوابگویی در کنار دستگاهها گذاشته اند.
بعد ازگرفتن نوبت با هزار زحمت  حال باید به طبقات  باالتر بروید. نیم ساعتی را باید 
در کنار آسانســور خراب منتظر شوید که البته بیشتر بیماران کم حوصله عطای آن را به 
لقایش بخشــیده و ترجیح می دهند  از پله های متعدد باال بروند .در ورودی و در ســالن 
بزرگی یک صندلی کهنه به چشم می خورد و دو منشی باید جوابگوی بیماران ۵ پزشک 
به طور همزمان بوده و به غیر از آن وقتهای آزمایشــگاه و رادیولوژی و نوار قلب را هم 
همزمان هماهنگ کنند .نزدیکتر که می شــویم یکی از منشــی ها  که به نظر می رسد 
بازنشسته بوده و این شغل دوم اوست با کج خلقی از ما می خواهد کمی صبر کنیم و این 

صبر کردن نیم ساعت طول می کشد .
  ســانس ســوم- بیمارســتان ... و انبوه دفترچه های تلنبار شده 

بر روی هم
بیمارستان عمومی و تخصصی ... به دلیل قرار گرفتن در یک مرکز پرجمعیت مراجعه 
کنندگان زیادی دارد که گاه عالوه بر شهر زنجان از شهرستانهای استان و نیز روستاهای 

زنجان به این مرکز مراجعه می شود.
در هر ســاعت از شــبانه روز که به این بیمارستان مراجعه کنید با بیمارانی مواجه می 
شــوید که برای دریافت نوبت در آنجا حضور دارند .ساعت ۵ صبح است جمعیت زیادی 
در کنار باجه ای کوچک تجمع کرده اســت که دفترچه های زیادی که درجلوی باجه و 
روی هم تلنبار شــده است چهره اپراتور بخش در پشــت  دفترچه های انبوه از دیده ها 
پنهان اســت و تنها هر از چند دقیقه اعالم اســامی افراد خبر از وجود جوابگویی در این 

بخش می دهد.
فعالیت مراکز درمانی و کلینیک ها  در حالی از ساعت۷ و نیم صبح در این مرکز آغاز 
می شــود که مشاهده می شــود خیلی ها برای دریافت نوبت مجبورند قبل از ساعت 6 
صبح در محل حضور پیدا کرده یا  بر روی کاغذی که روی دیوار نصب شــده اســت اسم 

نویسی می کنند.
در این مرکز اگر چه خبری از اســم نویسی کاغذی نیست اما شلوغی و جمعیت زیاد 
مراجعه کنندگان مانند ســایر مراکز خبر از سرویس دهی ضعیف به بیماران زیاد مراجعه 

کننده به این مرکز دارد.

* سوال های بدون جواب
با این احوال غم انگیز نوبت دهی در مطب پزشــکان به نظرمی رســد به جای مداوا 
دردی هم بر درد بیماران افزوده می شود چرا که  تعدد پله ها رفت و آمد بیماران قلبی را 
مشــکل کرده و تعداد زیاد بیماران و نیز سیستم نوبت دهی قدیمی بیماران را سرگردان 
و عصبی کرده و آنها  را بدتر از قبل راهی خانه هایشان می کنند تا بلکه نایلون پر از دارو 
کــه در دســتان آنها  چند صباحی درمان آنها بوده و بعــد از اتمام آنها دوباره همان  قصه 

تکراری گرفتن نوبت تکرار خواهد شد.
حال سوال اینجاست آیا هنوز ما وارد دنیای مدرن نشده ایم و این سیستم نوبت دهی 

و زمان مراجعه توهین به بیماران نیست؟
حقوق بیمارانی که از مســیر دور به این محل مراجعــه می کنند و حتی حقوق افراد 

عادی چه می شود؟
نوبت دهی به بیماران به صورت دســتی، آن هم بعد از چند ســاعت منتظر ماندن به 

صورت سرپا چه پیامی می تواند داشته باشد؟
آیا این شیوه  نوبت دهی در بیمارستان ها و کلینیک ها که گاه مشاجره لفظی مراجعه 

کنندگان در آن بارها مشاهده شده است، مدنظر مسئوالن بوده یا نه؟
1۰ روز زمان کمی نبود که بتوانم جواب این همه ســوال را از مسوالن بپرسم اما درد 
اینجاست که مســوولی برای جوابگویی نبود یا اگر بود جوابها آنقدر قانع کننده نبود که 

در این گزارش درج شود یا اگر بود باید بدون نام درج می شد .
و ایــن پرونده قصه پرغصه بیمــاران زنجانی در اینجا باز می ماند و منتظر جوابهایی 

هستیم تا برای تکمیل گزارش برای ما ارسال شود.
الزم به ذکر اســت اســامی بیمارســتان ها و کلینیک های فوق به منظور پیگیری 

مسئوالن در دفتر سرپرستی جام جم زنجان محفوظ می باشد.

قصه پر غصه نوبت دهی به بیماران در زنجان؛

حقوق پایمال شده بیماران زنجانی در سایه بی تدبیری ها

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
به پویش »بهار همدلی« پیوست

دکتر پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی 
درمانی استان زنجان به کمپین بهار همدلی پیوست و از همه همکاران 

و دانشگاهیان دعوت کرد تا به این پویش همدالنه بپیوندند.
دکتر قزلباش با دعوت از تمامی دانشگاهیان زنجان برای پیوستن 
به »پویش بهــار همدلی« از پویایی و تالش جوانان و دانشــجویان 

قدردانی کرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی با اشاره به سیل اخیر که باعث ایجاد 
خســارت های زیادی به هموطنان شده است گفت: »با وجود خسارت 
های گســترده و ناراحتی ناشی از حوادث اخیر با این همه اقشار جامعه 
در تمام کشــور با آمادگی و همدلی کم نظیر، همبســتگی خود را برای 

کمک به این عزیزان در کنار دولت اعالم کردند«
در ادامه با تقدیر از حرکت های انجام شــده توســط جوانان که به 
صورت خود جوش پویشــی را شکل داده اند افزود: »این حرکت تحت 
عنــوان »پویش ملــی بهار همدلی« در وزارت بهداشــت و با عنایت 
مقــام محترم وزارت به عنوان یک پویش قوی برای تامین مســکن 
ســیل زدگان شــکل گرفته اســت. بنده به این پویش می پیوندم و از 
همه همکارانم در دانشــگاه علوم پزشکی زنجان از کارکنان، بانوان، 
دانشــجویان و اعضای محترم هیات علمی دعوت می کنم که در این 

پویش مشارکت کنند«.
#پویش_ملی_بهار_همدلی

#هم وطن_خانه ات_را_دوباره_خواهیم_ساخت

مصــرف گاز زنجانی ها از 11 میلیون 
مترمکعب گذشت

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: میزان مصرف گاز 
طبیعی مشــترکین شهری و روســتایی به علت افت دمای هوا به 11 

میلیون و ۳۵۳ هزار متر مکعب افزایش یافته است.
به گزارش جام جم زنجان موســی احمدلو افزود: این در حالی است 
که با مصرف بیش از 9 میلیون و691 هزار مترمکعب در روز قبل؛ شاهد 
افزایش یک میلیون و 661 هزار و ۷۴8 مترمکعبی گاز طبیعی هستیم و 
از کل مصرف اعالم شده، ۳ میلیون و ۵18 هزار و2۵2 مترمکعب توسط 

نیروگاه های استان استفاده شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همچنین بابیان اینکه مصرف 
گاز مشــترکین زنجانی در مدت مشابه سال گذشته معادل ۷ میلیون و 
8۴8 هزار مترمکعب بوده اســت، تصریح کرد: از این میزان، 2 میلیون 
و 2۰۰ هزار مترمکعب گاز، مصرف ســال گذشته نیروگاه های استان 

بوده است.
احمدلو تأکید کرد: در اســتان زنجان بیشترین مصرف گاز به بخش 
خانگــی اختصــاص دارد و هم اکنون ۳۳۴ هزار و 9۷۴ مشــترک گاز 

خانگی در استان زنجان وجود دارد.
وی اظهار کرد: دمای 18 تا 21 درجه ســانتی گراد در فضای داخلی 
و بســته و دمای 18 درجه ســانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی 
سرپوشــیده ادارات باید مورد توجه قرار گیرد تا در مصرف این انرژی 

صرفه جویی شود.

سرپرســت فرمانداری شهرســتان خدابنده گفت: برای رونــق اقتصاد باید صنعت 
گردشگری در خدابنده رونق یابد. 

ایوب بیگدلی گفت : صد درصد جمعیت شهری خدابنده از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هستند و عملیات گازرسانی برای افزایش بهره مندی روستائیان از گاز طبیعی همچنان 

ادامه دارد . 
وی، برقراری عدالت اجتماعی و محقق شدن توسعه متوازن را از نتایج اقدامات دولت 
در شهرستان خدابنده دانست و افزود: با توسعه روستاها و افرایش سطح خدمات رسانی 

به آن ها، شاهد پدیده مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها هستیم . 
این مســئول ادامه داد: ارتقای راه های ارتباطی ســلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ و 
قیدار - ابهر عاملی مهم در توســعه این شهرستان بوده و به نتیجه رساندن این طرح ها 

جزو اولویت های مهم است . 
بیگدلی تصریح کرد: جذب سرمایه گذار در حوزه های مختلف و حمایت از بنگاه های 

تولیدی کوچک و متوسط از برنامه های تعریف شده در حوزه اقتصادی در خدابنده است 
و تاســیس و راه اندازی پارک علم و فناوری در این شهرستان برای فراهم کردن زمینه 

شکوفایی توانایی های جوانان و نخبگان، در دستور کار قرار دارد . 
سرپرست فرمانداری شهرستان خدابنده به ضرورت هدایت درآمدهای سنت حسنه 
وقف در خدابنده برای انجام کارهای عام المنفعه تاکید کرد و گفت: در این راستا بر اساس 
توافق و مشــارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان و اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان، بخش مستقل و مجهز دیالیز از محل عایدات موقوفه ها، در 

بیمارستان امیرالمومنین)ع( خدابنده تاسیس و راه اندازی می شود. 
سرپرســت فرمانداری شهرســتان خدابنده، رونق دادن به صنعت گردشگری را از 
دیگر اولویت ها و ضرورت ها در این شهرســتان برشــمرد و یادآور شد: با توجه به تعدد و 
تنوع جاذبه های گردشــگری در خدابنده، از جمله وجود بقعه قیدار نبی )ع(، غار بی نظیر 
کتله خور، مســجد تاریخی سجاس و شهرهای تاریخی و توریستی سهرورد و کرسف، 

باید برای ماندگاری حداقل ۴8 ســاعته گردشــگران در این شهرســتان برنامه ریزی 
مناسبی داشته باشیم . 

ضرورت ایجاد رونق در صنعت گردشگری خدابنده


