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اختصاص اعتبار 164 میلیون 
تومانی به مصلی های 3 شهر

زنجانی ها کنتورهای آب را 
عایق بندی کنند

 200 حلقه چاه غیرمجاز در 
زنجان پر شد

سال آینده؛

ورزشگاه زیتون زنجان افتتاح می شود 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: اعتبار ورزشــگاه زیتون گاوازنگ زنجان تامین است و 

پیمانکار جدید که مشخص شود این پروژه برای هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد. 
علی خلیلی  درمورد 13 ســاله شــدن پروژه زیتون اظهار داشت: مشــکالت اعتباری, عدم تخصیص 
اعتبار و شاید نقدینگی یک مقدار پیشرفت پروژه را کند کرده بود اما امسال از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن 

ورزشی کشور در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این طرح امســال به دلیل ضعف در انجام مدیریت پروژه پیشــرفت قابل مالحظه ای نداشته است، 

افزود: برای تکمیل این پروژه با همکاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مجددا...

 بازرسی 3700 واحد صنفی 
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کارخانه کبریت  و چهارمین جشنواره »یلدای ماندگار«؛

جشنواره یلدای ماندگار وانتقال میراث کهن ایرانی

تبدیل پژوهش های علمی به محصوالت، خدمات 
و فناوری های مورد نیاز تولیــد و بازار، صنعت و 
دانشــگاه را در پیوند نزدیک و ارتباط معنادار با 
یکدیگر قرار می دهد، رابطه ای که به نظر می آید 
هنوز شــکل نظام مند و درستی در کشور به خود 
نگرفته اســت. تجــاری ســازی یا همــان فرایند 
انتقــال دانــش و فنــاوری از مراکــز تحقیقاتــی 
مانند مراکز رشــد و پارک های علــم و فناوری به 
صنایع موجود یا کســب و کارهای جدید می تواند 
راهگشــای حل بســیاری از مســائل و مشکالتی 
باشد که امروز نبود پیوند معنادار بین دانشگاه 
و صنعــت، توســعه درون زا را در برخی حوزه ها 

تحت الشعاع قرار داده است. 
ارتباط صنعت و دانشگاه و تبدیل علم به فناوری 
همــواره با نارســایی هایی همــراه بوده اســت و 
فعاالن صنعتی و دانشــگاهی از وجــود فاصله و 
شکاف بین این 2 نهاد شکایت سر می دهند، اگر 
چه بــا راه اندازی مراکز رشــد واحدهای فناوری 
در مراکز دانشــگاهی و تاســیس پارک های علم 
و فنــاوری در اســتانها و نیــز فعالیــت واحدهای 
تحقیق و توســعه در برخی صنایع، گام های قابل 
توجهی برای تبدیل پژوهشــهای عملی به خدمات 

فناورانه در حال انجام است. 
دبیر ســتاد پژوهش اســتان زنجان گفت: هفته 
پژوهــش فرصتــی مغتنم بــرای دانشــگاه های 
استان اســت تا عملکرد یک ساله خود را بازبینی 

و در راستای رفع معایب آن تالش کنند.
ابوالفضل جلیلوند افزود: ســتاد اســتانی تالش 
کرده اســت پژوهشــگرانی را که در مدت چهار 
سال گذشــته به عنوان برترین ها انتخاب نشده 
اند به رقابت های امســال وارد کنند که رویکرد 

بسیار خوبی است.
دبیر علمــی ســتاد پژوهش اســتان زنجــان نیز 
گفــت: تیــم علمــی از دبیــران مرتبــط، انتخاب 
پژوهشــگران و فناوران برتر را بــر عهده دارند 
و به همین منظور از 10 آذر امسال فراخوان آن 
به همه دســتگاه ها و دانشگاه های استان ارسال 

شد.
دکتــر علیرضا شــغلی افــزود: بر این اســاس تا 
پایــان 20 آذر کمیته علمی تشــکیل و پرونده ها 
و مدارک ارسالی در دبیرخانه علمی بررسی شد 
که در نهایت حدود 30 نفر به عنوان پژوهشگر و 

فناور برتر انتخاب شدند.
به گفته وی، این انتخاب ها در ســه دسته اعضای 
هیات علمــی دانشــگاه ها و پنج حیطــه موضوعی 

علوم فنی و مهندســی، علــوم پایه، کشــاورزی، 
منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم انسانی و هنر و 

علوم پزشکی طبقه بندی شده اند.
وی بیان کــرد: بنابراین در هر حیطه ســه تا چهار 
نفر و به دلیل تعدد رشــته ها در برخی گروه های 
علمی تا 6 نفر و در حیطه کارکنان نیز پنج کارمند 

پژوهشی و پنج فناور برگزیده می شوند.
دبیر کمیته دانشــجویی ســتاد هفتــه پژوهش 
استان نیز ادامه داد: دانشــجویان نیروی اصلی 
تکمیل کننده پژوهش های اســاتید دانشگاهی 
هســتند و در این میان این کمیتــه برنامه هایی 
از قبیــل تجلیــل از دانشــجویان پژوهشــگر 
و فناور برتــر را برگــزار می کند که ایــن کار نیز 
طــی فراخــوان توســط جهاددانشــگاهی به همه 
دانشــگاه ها و موسســه های آموزش عالی اعالم 
شــده و نفرات برتر آن در حوزه پنج گانه انتخاب 

می شود.
سرپرســت معاونــت پژوهــش و دبیــر کمیتــه 
پژوهش دانــش آموزی نیــز گفت: ســند تحول 
که مهمترین ســند راهبردی آمــوزش و پرورش 
محســوب می شــود، بر موضوع پژوهشــی تاکید 

زیادی دارد.
محمدی افــزود: بــه همین دلیــل از چند ســال 
گذشــته در پایه ششــم ابتدایــی درس تفکر و 
پژوهــش و کار و فنــاوری 2 کتــاب جداگانــه 
ای تعریــف و تدریــس می شــود و در ایــن میان 
پژوهش هایــی در حوزه دانش آمــوزی و معلمان 

انجام می شود.

وی بیان کــرد: در حوزه دانش آموزی جشــنواره 
نوجوان خوارزمــی و جــوان خوارزمــی در حوزه 
ابتدایــی نیز طــرح جابربــن حیان که بــه صورت 
نمادین در هفته پژوهش از چهار گروه یاد شــده 

تجلیل خواهد شد.
محمدی افزود: با توجه به هفته پژوهش ســاعت 
پژوهشــی و فنــاوری در همــه مدارس اســتان 
برگزار می شود تا اســتادان پژوهشــگر و پارک 
علم و فنــاوری در مــدارس و کالس هــای درس 
به صورت مشــوق، دانش آمــوزان را بــه انجام 

کارهای پژوهشی تشویق کنند.
وی افــزود: حضــور دانــش آمــوزان در مراکــز 
آموزش عالی، پارک علم و فناوری و تجلیل از 28 
پژوهشــگر معلم و دانش آمــوزان از برنامه های 
هفته پژوهش امسال است و عالوه بر آن دانش 
آموزانی که ســال گذشــته و المپیادهای علمی و 

ادبی مقام کسب کرده اند، نیز تجلیل می شوند.
جانشــین دبیــر کمیتــه برگــزاری نمایشــگاه 
دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و فــن بازار 
اســتان نیز افــزود: این نمایشــگاه بــه دلیل در 
پیش بودن شب یلدا و برگزاری نمایشگاه دیگر 
در کارخانه کبریت، طی 21 تا 23 آذر برگزار شد 

که استقبال مخاطبان را به همراه داشت. 
ســید محمد موســوی افــزود: نمایشــگاه ارائه 
دســتاوردهای پژوهشــی، فناوری و فــن بازار با 
حضور 15 دســتگاه اجرایی شــامل دانشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و واحدهای 

فناور برگزار شد. 

وی بیان کــرد: 60 هســته و واحد فنــاور نیز در 
این نمایشگاه حضور داشــتند که نسبت به سال 
گذشته افزایش 60 درصدی در شمار واحدهای 

فناور را نشان می دهد.
موســوی بیان کــرد: این موضوع نشــان می دهد 
حوزه فن بازار اســتان طی ســال گذشــته رشد 
یافته و ارتقای عملکرد در حوزه تولید محصوالت 

دانش بنیان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
موســوی افزود: شــعار امســال هفتــه پژوهش 
' پژوهــش هدفمنــد، فنــاوری ارزش آفرین در 
خدمت تولیــد ملی' نامگــذاری و در این راســتا 

برنامه های متعددی در نظر گرفته شده است.
دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات هفته پژوهش 
اســتان نیــز ادامــه داد: در ســال های گذشــته 
مراســم هفته پژوهش بــه صورت اســتانی در 
قالب تفاهم نامــه وزارت علوم و وزارت کشــور 
به صــورت منســجم بــا همــکاری اســتانداری، 
دانشــگاه ها و دســتگاه های مربوطــه برگــزار 

می شد.
ســعید ادیبــان افــزود: بــه مناســبت هفتــه 
پژوهــش عملکــرد پژوهشــی و فناوری اســتان 
و دســتاوردهای پژوهشــی و فــن بازار شــامل، 
اختراعات و پژوهش های جدیــد در معرض دید 

عموم به نمایش گذاشته شد.
وی بیان کرد: شــهرداری زنجــان اعتباراتی برای 
آمــوزش و پژوهش مصــوب می کند و قســمتی 
از آن برای حمایت از پایان نامه دکتری و ارشــد 

هزینه می شود.

ادیبــان بــا بیــان اینکــه در کمیته هایــی که در 
شهرداری تشکیل می شود پایان نامه های مرتبط 
با مدیریت شــهری بررســی و حمایت می شــود، 
افزود: بــه همین منظور شــهرداری بــرای پایان 
نامه هــای مقطع کارشناســی ارشــد 20 میلیون 
ریال و مقطــع دکتــری 50 میلیون ریــال در نظر 

گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: امســال یک میلیــارد ریال 
اعتبار برای حمایت از پایان نامه های دانشــجویی 
در شــهرداری پیش بینی شــده و عــالوه بر آن، 
شــهرداری در راستای افکارســنجی شهروندان 
قــراردادی با جهاد دانشــگاهی بــه ارزش 800 
میلیون ریــال با موضــوع خدمات شــهرداری در 

چهار فصل منعقد کرده است.
مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه زنجان 
با بیان اینکه اعتبارات اختصاصی به مراکز رشد 
دانشــگاه ها ناچیز اســت، گفــت: وظیفــه مراکز 
رشد دانشــگاهی در واقع این اســت که دست 
شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس را بگیرند 
تــا آنهــا بتواننــد در نتیجه اتصــال به بــازار به 

فعالیت پایداری برسند.
دکتر جالل صبا افزود: مشکلی که در این فرایند 
وجود دارد این اســت کــه در این خصــوص نیز 
نتیجه محور شــدیم، یعنی به جای اینکه شــرایط 
و لوازمــی ایجاد شــود که رشــد واحدهــای تازه 
تاســیس را رقم بزند، در عمل شــرایط به گونه 
ای است که گفته می شــود هر واحدی رشد پیدا 

کرده بیاید تا مشمول حمایت شود.
وی با بیــان اینکه اگر حمایت دانشــگاه زنجان از 
مرکز رشــد واحدهای فناور این دانشــگاه نبود، 
یک پوســته از آن باقی نمانده بود، اظهار داشت: 
متاسفانه حمایت از شرکت های دانش بنیان قبل 
از رســیدن آنان به مرحلــه بلوغ، چنــان که باید 

نظام مند نیست.
رئیــس مرکز رشــد واحدهــای فناور دانشــگاه 
زنجان با بیــان اینکه در نبود ارتبــاط مطلوب بین 
صنعت و دانشــگاه در کشــور، هر 2 طــرف این 
ماجــرا مقصــر هســتند، گفــت: صنعــت باید به 
دانشــگاه احســاس نیاز کند و از طرفی دانشگاه 
نیز باید جهت گیری های مساله محور به تحقیقات 
داشته باشــد.وی افزود: البته طی چند ماه اخیر 
مراجعــه به دانشــگاه ازســوی صنایــع افزایش 
پیدا کرده اســت چرا که شــرکت ها به واســطه 
مشــکالتی که در اثــر تحریم ایجاد شــده، دنبال 

جایگزین هایی برای نیازهای خود هستند.

هفته پژوهش، فرصتی برای ارائه توانمندی دانشگاهیان



پنجشنبه 29 آذر 1397   شماره 5278

شعله ها تاریکی را روشن می سازد

 بــرای کتــاب هایی که 
در آتش جهالت سوختند

صحرا رضایی
آخرین روزهای آذر هر چند با یلدا و جشن های  
زیبــای آن پیوند خورده و خاطــرات زیبایی را در 
ذهن انسان زنده می کند اما تاریخ و حوادثی که در 
اوراق آن به چشم می خورد گاه با حوادث تلخی نیز 
پیوند دارد که گاه مهمترین داشــته های فرهنگی 
و تاریخــی ما را به یغما برده اســت و از آن اتفاقات 
نا مبارک ســوزاندن میراث ادبی و فرهنگی زبان 
ترکی اســت که هر چند هفت دهه قبل این اتفاق 
افتاده است اما هنوز هم دود سیاهی که از شعله های 
آن بر می خیزد بــا گذر از اعماق تاریخ، جان و روح 
هر انســان فرهیخته ای را به درد می آورد.سخن از 
کتاب سوزی گسترده  کتاب های ترکی است که در 
برهه ای از تاریخ این سرزمین رخ داده و بسیاری از 
منابع ادبی و فرهنگی ارزشمند ترکی در شعله های 
آتش نادانی ســوختند. جنگ تلخ ترین و بدترین 
مفهومی اســت که بشر آن را تعریف کرده و در این 
تعریــف نامبارک مفاهیم بســیار تلخ و گزنده ای 
نهفته شــده اســت هرچند مرگ یک انســان در 
جنگ بسیار تلخ و ناگوار است اما تلخی مرگ یک 
کتاب نیز نمی تواند کمتر از آن باشد و آن هم زمانی 
که ناجوانمردانه در آتش کینه و جهالت ســوزانده 
شــود گنجینه ای که گاه با سالها مطالعه و تحقیق 
گردآوری شده و ثمره یک عمر تجربه در ورق های 

آن نهفته است.  
کتاب ســوزی یــا نابود کردن کتــاب و دیگر 
مکتوبات عادت  بسیار ناپسندی بوده است که اگر 
چــه دیگر اثری از آن را در ایــن دوران نمی بینیم 
یــا حداقل بــرای از بین بردن کتــاب دیگر آن را 
نمی ســوزانند  اما در گذشــته های نه چندان دور 
این عمل معموال به طور علنی و در حین مراســم 
یا آئین های خاصی انجام می شــد  که بیشتر آنها  
عموما دارای انگیزه های سیاسی، دینی و اخالقی 
بوده اند.از برجسته ترین نمونه های کتاب سوزی در 
تاریخ،  می توان به سوزاندن مکتوبات دین موسوی 
و کتابهای یهودیان در اروپای قرون وسطی توسط 
کلیسا ودر تاریخ جدید اروپا، مراسم نامبارک شب 
11 مه 1۹33 در برلین توســط نازیهای آلمان در 
قرن بیستم اشاره کرد که در مراسم خاصی با عنوان  
کتاب ســوزان نازی ها اقدام به نابودی بسیاری از 
آثار ارزشمند علمی کردند.تاریخچه کتاب سوزی 
در ایران را می توان از گذشته های دور تا سده های 
اخیر جســتجو کرد از زمانی که با حمله مغوالن به 
ایران بســیاری از کتب ارزشــمند و گنجینه های 
علمی، فرهنگی، هنری و نیز اجتماعی دانشمندان 
آن عصر در شــعله های نادانی سوخته و نابود شد 
.کتابهای ارزشمندی که گاه تنها یک نسخه از آن 
موجود بوده و برای نگاشــتن مطالب ارزشمند آن 
نویسنده یک عمر را به تحقیق، تفحص و مطالعه 
می گذراند که متاســفانه با یک درگیری و آتش و 
جنگ و فتنه که در یک ســرزمین افروخته می شد 
شعله های آن نه تنها مردمان بلکه بیشتر فرهنگ و 
هنر مکتوب این سرزمین را نشانه رفته و به نابودی 

می کشاند.
در تاریــخ معاصر ایران نیــز مهمترین واقعه 
کتاب سوزی را می توان به دوره پهلوی دوم اشاره 
کرد که در آن بســیاری از کتابهای ترکی سوزانده 
شد.72 سال پیش در تاریخ 26 آذر 1325، به دنبال 
شکســت نیروهای فرقه دموکرات آذربایجان از 
ارتش شاهنشــاهی ایران که خود داستان مفصلی 
داردتصمیم بر آن گرفته شد تا تمامی میراث مادی و 
معنوی این فرقه در آذربایجان از ریشه سوزانده شود 
و آتش این تســویه حسابهای سیاسی متاسفانه به 
کتابهای ترکی  به عنوان بخشی از  گنجینه مکتوب 
فرهنگ و هنر ســرزمین وسیع ایران  سرایت کرد 
و حال بعد از گذشت سالها از آن واقعه تلخ تاریخی 
که دل فرهیختگان این ســرزمین را به درد آورد در 
این روز دوســتداران زبان ترکی و نیز عالقمندان 
کتاب و فرهنگ مکتوب سرزمین ایران  همه ساله 
و به طور فزاینده ای این روز را گرامی داشــته و در 
آخرین روزهای آذر و عموما 21 تا 26 آذر یک جلد 
کتاب به همراه یک شاخه میخک سرخ  به همدیگر 
 هدیه می دهند تا یاد و خاطره آن روزها را عزیز نگه

 دارند.
در پایان دردهای نهفته  شاعر معروف آذربایجان 
"صمد وورغون "آورده می شود که مرثیه ای است 
برای کتابهایی که در آتش جهالت سوختند. صمد 

وورغون در شعر پر مضمونش چنین می سراید:
 جالد کتابهایی که تل تل می سوزانی

شهرت هزار کمال و آرزوی هزار دل است
ما از ایــن دنیا کوچ می کنیــم و آنها به یادگار 

می مانند
در هر ورقش چه احساســهای انســانی نقش 

بسته است
شهرت هزار کمال و آرزوی هزار دل است

کتاب هایی که می سوزانی شعله می کشند، 
درست نگاه کن!

شعله ها تاریکی را روشن می سازد
شعله ها تاریکی را روشن می سازد…

اعتبار  درصــد  فقط۵۰ 
ســاخت کتابخانه مرکزی 

اختصاص یافت
مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه های استان 
زنجان گفت: در صورت دریافت اعتبارات الزم در 
زمان مقرر کار ســاخت کتابخانه تا سال1۴۰۰ به 

اتمام می رسد. 
امیرعلی نیک بخش گفــت : دولت 5 میلیارد 
تومان اعتبار در ســال ۹7 برای ساخت کتابخانه 
در زنجان مصوب کرده اســت که از این مقدار 5۰ 
درصــد اعتبار تخصیص پیدا کرده و بقیه تا پایان 

تیر سال ۹8 مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه کتابخانه مرکزی در سال 
88 کلنگ زنی شــده و تا سال ۹2 کار شده است، 
ابراز کرد: پروژه 23 درصد پیشــرفت داشته که به 
دلیل کمبود اعتبارات ســاخت و ساز آن متوقف 
شده اســت.مدیرکل نهاد عمومی کتابخانه های 
استان زنجان با بیان اینکه پیگیر احداث کتابخانه 
مرکزی هســتیم،  افزود: اگر در ســال ۹8 بودجه 
اختصاص پیدا کند مقداری از آن توســط بخش 
خصوصی انجام می شــود.وی با اشاره به اینکه 
خیرین اســتقبال خوبی برای ساخت کتابخانه در 
مناطق محروم کرده اند، خاطر نشان کرد: هشت 
کتابخانه توســط خیرین ساخته شده است که 6 
کتابخانه در روســتاهای مناطق محروم استان و 
دو کتابخانه خیرساز نیز به مساحت 5۰۰ متر مربع 

امسال در نظر گرفته شده است.
نیک بخش با بیان اینکــه کتابخانه مرکزی 
زنجان دارای ۹ طبقه اســت که بعد از اتمام پروژه  
و همکاری خیرین هر طبقه  به اســم یک خیر نام 
گذاری می شــود، افزود: مــا آمادگی داریم برای 
ســاخت کتابخانه مرکــزی زنجــان با بخش 
خصوصی یــا دولتی اعم از خیرین و کارخانجات 
بزرگ و ترکیبی از این سازمانها کار ساخت را ادامه 

دهیم. 

ظرفیــت تولیــد صنایع 
تبدیلی در زنجان ۷۱۱ هزار 

تن است
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان 
زنجان گفت: امسال ظرفیت تولید صنایع تبدیلی 
در اســتان زنجــان 711 هزار ُتن اســت و ارائه 
ایده های نو برای هدایت ســرمایه گذاران صنایع 

تبدیلی ضروری است. 
حســین جعفری افزود: حوزه صنایع تبدیلی و 
غذایی ظرفیت های بســیاری دارد و متقاضیان 
زیــادی خواهان ســرمایه گذاری در این بخش 

هستند.
وی اظهار کرد: اعطای تســهیالت اشــتغال 
روســتایی فرصت بســیار خوبی برای گسترش 

سرمایه گذاری ها در حوزه صنایع تبدیلی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفت: لــزوم ارائــه ایده های نو بــرای هدایت 
ســرمایه گذاران صنایع تبدیلی و غذایی ضروری 
اســت  و با تالش ها و پیگیری های انجام گرفته 
68 درصد اعتبارات تســهیالت اشتغال روستایی 
و عشــایری اســتان زنجان به بخش کشاورزی 

اختصاص پیدا کرده است.
جعفری تاکیــد کرد: ضروری اســت با ارائه 
ایده های نو به ســرمایه گذاران، ســهم بیشتری 
از تســهیالت اشتغال روســتایی به حوزه صنایع 

غذایی اختصاص یابد.
وی گفــت: به منظــور افزایــش فــروش و 
صــادرات، با همکاری دانشــگاه و بهره گیری از 
تکنولوژی های روز، محصوالت و فرآورده های 
متنــوع و نویــن متناســب با ســلیقه بازارهای 
 مختلــف در حوزه صنایــع تبدیلی و غذایی تولید 

شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفــت: توســعه صنایــع تبدیلــی محصوالت 
کشاورزی مدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان اســت و  ما برای تحقق این امر مهم جدی 

هستیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: با توجه به سرد شدن هوای استان زنجان 
مصرف گاز به 8 میلیون و ۹۰۰ هزار متر مکعب رسیده است.

 موســی احمدلو به وضعیت مصرف گاز در استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به 
افت و برودت هوا مصرف گاز به 7 میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب رسید. 

وی اظهار کرد: با توجه به تداوم ســردی هوا و کاهش دما در ســاعات آینده مصرف 
گاز هم افزایش می یابد که نیاز اســت شــهروندان دمای اتاق و محل کار را در حد نرمال 
نگهدارند.مدیرعامل شــرکت گاز استان زنجان گفت: در استان زنجان بیشترین مصرف 
گاز به بخش خانگی اختصاص دارد وهم اکنون  327 هزار مشترک گاز خانگی در استان 

وجود دارد.احمدلو ابراز کرد: شهروندان زنجانی برای جلوگیری از هدر رفت گاز نسبت به 
عایق بندی در و پنجره ها اقدام کنند.وی یاد آور شد: با توجه به گزارش هواشناسی که افت 
دمای هوای استان زنجان تا اواخر هفته تداوم دارد شهروندان حتماً در مصرف گاز مدیریت 
مصرف را داشته باشند و شماره 1۹۴ شرکت گاز هم آماده پاسخگویی به شهروندان است. 

شرکت گاز با شماره ۱94، آماده پاسخگویی به شهروندان 

 وقف  و نیکوکاری از دیرباز با فرهنگ واالی ایرانی 
ها با تکیه بر ارزش های الهی مورد توجه بوده اســت. در 
ایــن ارتباط گفتگو با حاج محمود فاتحی که از واقفان و 
نیکوکاران بنام بودند انجام شــده که متاسفانه فرصت 
انتشــار آن فراهم نشــد و آقای حاج محمود فاتحی به 

رحمت الهی پیوستند.
آخرین روزهای آذر با نام وقف و نیکوکاری در تقویم 
کشور ثبت شده است. سنت حسنه ای که گرچه ریشه ای 
قرآنی داشــته و شــامل صدقات جاری است و روایات و 
احادیث زیادی درباره آن ذکر شــده اســت اما مختص 
اســالم و مســلمانان نبوده و در تمامی سرزمین ها و نیز 
ادیان جاری و ســاری بود است. ریشه این سنت مقدس 
به زمانی باز می گردد که ســرزمین مقدس مکه توسط 
حضرت آدم وقف شــده و بعدها در آن ســرزمین بنای 
مقدس کعبه بنا نهاده شد که بعدها این رویه خداپسندانه 
ادامــه پیدا کرده و پیامبر اکرم)ص( به عنوان اولین واقف 
و امضا کننده و برقرار کننده سنت حسنه وقف موقوفات 

زیادی داشته است.
بــه گزارش جام جــم زنجان وقف نامــه ای در این 
سرزمین ثبت شده و در آن از زمین کشاورزی گسترده ای 
یاد شــده اســت که صاحبش آن را وقف غذای تمامی 
پرندگان بخصوص کبوتران حرم کرده اســت. هر سال 
در این زمین مقدس گندم و جو کاشــته می شــود و پس 
از برداشــت محصول پربرکت آن و پرداخت حق الزحمه 
کشــاورزان، بقیه محصول انبار می شــود تا در زمستان 
سردو سخت پیش رو که سرپناه و غذایی برای پرندگان 
نیست این زبان بسته ها گرسنه نمانند. این وقف نامه زیبا 
نشان از روحیه لطیف و زیبای مردمان این سرزمین دارد 
که عالوه بر عشــق و محبتی که به همنوع خود دارند و 
آن را در اولویت قــرار داده اند حتی آفریدگان دیگر را نیز 
فراموش نکرده و لطف و محبت این انســان های واال و 
نیکوکار در کل جامعه جاری و ساری است. حاج محمود 
فاتحی یکی از انسان های واال و نیکوکار و از خیرین شهر 
ما بود که از گذشته های دور تا به امروز خدمات گسترده ای 

را در امور خیر بخصوص سنت حسنه وقف برای این شهر 
و همشــهریان داشته است .این مرد بزرگ که اکنون به 
رحمت الهی رفته است در زمان حیاتش گفتگویی با این 

نیکوکار انجام شده .که از نظرتان می گذرد:
وی در ابتدای صحبت های خود از توفیق خداوند یاد 
می کند که همواره شامل حال وی بوده است و می گوید 
همواره از خداوند خواســته ام تا مرا واســطه عملی قرار 
دهد که باقیات صالحات باشــد و این توفیق بزرگ برای 
اولین بار قبل از انقالب و در سال ۴6 به من روی آورد. آن 
زمــان که چهار دهه از زندگی پربرکت و تالش و زحمت 
در امر کشــاورزی در زمین های اطراف و کســب مال 
حالل، می گذشت وقتی پیش نماز مسجد وقف نامه ای را 
می خواند که در آن ده فقره از مستغالت بازار زنجان برای 
طالب دینی شــهر وقف شده بود، بسیار خرسند شدم و 
ادامــه می دهد این کار بزرگ که رضای خداوند متعال را 
به دنبال دارد زمانی کامل شد که بنده با تکمیل وقف نامه 

سندها را به دفتر خانه تحویل دادم.
وقتی از تعریف وقف می پرسم آن را یک توفیق الهی 
ذکــر کرده و می گوید: وقف، کار نیکویی اســت که خیر 
و برکــت آن دائمــا و تا زمانی که واقف زنده اســت به او 
می رســد و حتی بعد از مرگ وی نیز این فیض شــامل 
حالش  می شود. وی ادامه می دهد: در مکتب جامع اسالم 
بســیار بر این امر تاکیده شــده و دستورات جامعی برای 
آن ذکر شده اســت تا کسانی که از ثروت و تمکن مالی 
برخوردارنــد با در نظر گرفتن رضای خداوند به کارهای 
عام المنفعه روی بیاورند که اگر این ســنت حسنه وقف 
بدرستی در جامعه اجرا شود و هرکسی مقداری از ثروت 
خود را به این امر اختصاص دهد، بســیاری از مشکالت 
جامعه حل خواهد شد و شاید دیگر مستمندی در جامعه 

نباشد.
از کارهــا و خدمــات بــزرگ این خیــر می توان به 
بازتاسیس حوزه علمیه امام صادق)ع( اشاره کرد که بعد 
از گذشــت ســال ها که این مکان علمی به مخروبه ای 
تبدیل شده بود در سال 6۴ و با همکاری آیت اله موسوی 

امام جمعه وقت و نیز شیخ بیوک آقا خاتمی طی همکاری 
گسترده این محل آباد شده و تا به امروز به عنوان یکی از 
مراکز علمی و مذهبی شهر فعال است که عالوه بر تغذیه 
فرهنگی استان از شهرهای اطراف نیز پذیرش دانشجو 
دارد. حاج آقا فاتحی با اظهار خرسندی از فعالیت گسترده 
این مرکز علمی می گوید: هر زمان که از کنار این مکان 
مقدس رد می شوم خدا را شکر می کنم که توانستیم این 
مکان مخروبه را به محلی تبدیل کنیم که دانشــجویان 
از سراســر کشور برای تحصیل علم به آن مرکز مراجعه 
می کنند و برای من و دوســتانم همین کافی اســت که 
تنها یکی از این دانشــجویان و طالب در این مکان علم 
آموختــه و آن را در راه درســت و نیکو و هدایت دیگران 

به کار  گیرد.

* عمر طوالنــی و پربرکت، هدیه معنوی 
خیران 

حاج آقــا فاتحــی در ادامه از پدر خود یــاد می کند و 
می گوید تنها ۹ سالم بود که پدرم را از دست دادم و تالش 
و کوشش من از همان زمان شروع شد که بیشتر در زمینه 
کشاورزی در زمین های اطراف بود که اجاره می کردیم و 
می گوید بعد از ازدواج در سال 132۹ کار من کمی رونق 
گرفــت و آن طور که خودم تصور می کنم اوایل کار کمی 
مشکل بود که سرمایه گذاری کنم اما با روحیه ای قوی و 
کمک خداوند از همان زمان این فکر در من شکل گرفت 
تا سرمایه خود را در راه خیر پس انداز کنم که فرزندانم نیز 

با پیروی از من در امور خیر مشغول هستند.
عمر طوالنی و پربرکت و سالمتی، هدیه ای معنوی 

از طرف خداوند برای کســانی است که درراه خیر و نیک 
قدم برمی دارند، وی بــا اعتقاد به این امر، می گوید: باید 
این سنت حسنه تبلیغ و ترویج شود و آثار مادی و معنوی 
آن که شامل سالمتی و طول عمر و نیز مال و ثروت پاک 
برای صاحب آن اســت، یاد شود تا در یک خانواده همه 
دست به دست هم داده و با کمک همدیگر سهمی از این 
امر خیر داشــته باشند که این امر مقدس در حال و آینده 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود که بزرگ ترین اثر و نتیجه آن 

رضایت خداوند و کمترین آن کمک به اطرافیان است.
اگر در هر شهری حتی دو نفر هم خّیر باشد و بدرستی 
کار کند آن شــهر آباد خواهد شد. موسسه مهدی موعود 
مرکزی است که این خّیر آخرین داشته های خود را در آن 
سرمایه گذاری کرده است تا برای افراد نیازمند و آبرومند 
از طریــق این مرکز کمک و یاری شــود و وی با اظهار 
خرســندی از این موضوع می گویــد: این کار برای من 
لذت بخش اســت و تا هر زمان که مشیت الهی بر باقی 

بودن من باشد این کار ادامه خواهد یافت.
حاج آقا فاتحی در پایان با اشاره به آگاه و روشن بودن 
جوانان امروز، می گوید: االن مردم بســیار آگاه و راغب 
به انجــام اعمال خیر هســتند که اگر ایــن امر از طریق 
رســانه ها و نیز موسسات مربوطه بدرستی تبلیغ و سنت 
حســنه وقف و نیکوکاری در جامعه تبیین شود مردم نیز 
این حق الهی را ادا خواهند کرد و اگر هرکس بدرستی به 
وظیفه خود عمل کند دیگر مستمندی در جامعه نخواهد 
بود و در این بین هم انســان نیکوکار و خّیر برنده است و 
هــم جامعه و کســانی که از این فیــض الهی بهره مند 

می شوند برنده خواهند بود.

آخرین روزهای آذر 
روزهای  وقف و نیکوکاری

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

زنجان

خبر

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: تاکنون 
کارهای اجرایی پروژه تصفیه خانه کینه ورس 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی 

داشته است. 
 علیرضا جزءقاســمی در بازدید از روند اجرای پروژه تصفیه خانه ســد 
کینه ورس ابهر با اشاره به جایگاه و نقش حیاتی آب در زندگی بشر، گفت: 
متاســفانه به دلیل تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها که استان زنجان را نیز 
شامل می شــود، ذخیره سازی آب در پشت سدها معقول ترین شیوه برای 

تأمین آب شرب شهری است. 

وی با اشاره به حسن نظر شورا و شهردار نسبت به سالمت شهروندان 
ابهری، اظهار کرد: تاکنون کارهای اجرایی پروژه تصفیه خانه کینه ورس 
8۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و امیدواریم با روند کنونی آب سد را 
وارد شــبکه آب شــرب شــهری کرده و از این پروژه در دهه فجر امسال 

بهره برداری به عمل آوریم. 
جزءقاســمی افزود: شبکه انتقال آب تا منطقه زره کوبان با 38 ایستگاه 
حوضچه به صورت آزمایشــی انجام شــده که از این مقدار آب خروجی 
تصفیه خانه 22۰ لیتر در ثانیه حق السهم ابهر و 18۰ لیتر بر ثانیه حق السهم 

خرم دره است.   
وی با اشــاره به اینکه تاکنــون 25 میلیارد تومان بــرای احداث این 
تصفیه خانه هزینه شده است، ادامه داد: 25 کیلومتر نیز برای دو شهرستان 

لوله گذاری شده است. 
وی تصریح کرد: با توجه به هزینه باالی تولید آب شــرب که تنها ۴۰ 
درصــد قیمــت آن از طریق قبض های آب بازگشــت دارد، باید در نحوه 
استفاده از آب شرب نهایت صرفه جویی و دقت به عمل آید تا از اسراف آب 

شرب جلوگیری شود. 

مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان با اشاره به اینکه در حدود نیمی 
از جمعیت اســتان زنجان تحت پوشــش بیمه سالمت هستند گفت: این 

تعداد شامل 5۴۰ هزار نفر می شود. 
خدیجه ابراهیم خانی با اشــاره به اینکه در حال حاضر در استان زنجان 
5۴۰ هزار نفر تحت پوشــش بیمه سالمت هستند اظهار کرد: این میزان 

در حدود 5۰ درصد از جمعیت استان زنجان است.
وی با بیان اینکه با این تفاســیر بیشترین جمعیت استان تحت پوشش 
ســالمت است تصریح کرد: همچنین 6۴۰ نفر از بیماران خاص نیز تحت 

پوشش بیمه سالمت است.
مدیرکل بیمه ســالمت استان زنجان تعداد بیمه شدگان صندوق بیمه 
ایرانیان نیز افزایش یافته اســت بیان کرد: در حــال حاضر ۴ هزار نفر در 

صندوق بیمه ایرانیان بیمه شدند.
وی با اشــاره به پرداختی های بیمه سالمت در استان زنجان ابراز کرد: 

خوشبتانه امسال در پرداختی ها وضعیت خوبی داریم.

ابراهیم خانی افزود: اعتباراتی که برای سال ۹7 در نظر گرفته شده بود 
تنها برای پرداختی های امسال هزینه شد و توانستیم همه پرداختی ها اعم 

از دولتی دانشگاهی و غیردانشگاهی را پرداخت کنیم.
وی بــا بیــان اینکه 7۰ درصد پرداختی های شــهریور مراکز دولتی و 
دانشــگاهی پرداخت شده است افزود: همچنین 7۰ درصد پرداختی های 

مهر این مراکز را پرداخت کردیم.
مدیرکل بیمه ســالمت استان زنجان با اشــاره به اینکه 1۰۰ درصد 
مطالبات این مراکز تا مرداد پرداخت شــده است افزود: در پرداختی های 

مراکز غیر دانشگاهی نیز وضعیت خوبی داریم.
وی با اشــاره بــه وضعیت مطالبــات مراکز غیر دانشــگاهی اعم از 
بیمارستانها٬ ارتش٬ بخش خصوصی و غیره بیان کرد: پرداختی های این 
مراکز تا پایان تیر امسال انجام شده و 68 درصد مطالبات بیمارستانها هم 

مرداد پرداخت شده است.
ابراهیم خانی با اشاره به سوء استفاده برخی از سودجویان از بیمه سالمت 

عنوان کرد: برخی از افراد ســودجو با تماس با خانواده ها درخواســت پول 
برای صدور کارت هوشــمند سالمت می کنند و در برخی موارد خانواده ها 
را تهدید می کنند که هزینه مورد نظر را واریز نکنند از لیســت بیمه پایدار 

سالمت حذف می شوند.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر پیگیر این مســئله هستیم عنوان 
کرد: اگر خانواده ها با تماس این گونه افراد مواجه شــدند ســریعا آن را به 

سامانه 1666 اداره کل بیمه سالمت اطالع دهند.
مدیرکل بیمه ســالمت استان زنجان با اشــاره به برگزاری نخستین 
رویداد هم اندیشــی در عرصه بیمه ســالمت با 6 محور در زنجان افزود: 

برای نفرات برتر جوایزی در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اینکه افرادی که تمایل شــرکت در این هم اندیشی را 
دارنــد فرصت دارنــد آثار خود را از 15 دی تا 15 بهمــن به دبیرخانه این 
همایش ارســال کنند افزود: این همایش در اویل اســفند امسال برگزار 

خواهد شد. 

پیشرفت فیزیکی 80 درصدی پروژه تصفیه خانه سد کینه ورس

سامانه 1666 اداره کل بیمه سالمت، سامانه ثبت تخلفات

*ویژه بانوان
*ارائه تمامی خدمات زیبایی

*خدمات با کیفیت و محیطی زیبا
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عینک معین، روبروی رستوران آریا
تلگرام

@Anika_znj
پیج اینستاگرام

insta : Anika_znj
۰9334۲98446

33366۵۷8

سالن زیبایی آنیکا 
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: 
بیشترین استفاده انرژی گاز در استان زنجان مربوط به 
بخش خانگی و صنعتی اســت و چنانچه مشترکان در 
مصرف صرفه جویی کنند مازاد آن به ســمت صنایع و 

واحدهای تولیدی هدایت می شود.
سید موسی احمدلو خاطرنشان کرد: هر شهروندی 
یــک درجه در مصرف گاز صرفه جویی و دمای محیط 
را بین 18 تا 21 درجه تنظیم کند به ازای هر مشــترک 

6 درصد در مصرف این انرژی صرفه جویی می شود.
وی تاکید کرد: زمانیکه مصرف مشترکان افزایش 
یابد موجب فشار به شبکه شده و با افت فشار گاز مواجه 
می شویم.به لحاظ نظارت و کنترل بر فشار گاز مصرفی و 
برقراری جریان مستمر گاز مسئولیت سنگینی بر دوش 

این شرکت در طرح کشــیک زمستانی قرار می گیرد.
احمدلو از فعالیت 2۴ ســاعته کشیکهای زمستانی خبر 
داد و افزود: با شروع فصل سرما، افزایش مصرف گاز و به 
منظور رفاه حال مشترکان، پایگاه کشیک شبانه روزی 
گاز زنجــان آماده ارائه خدمــات برای مقابله با هرگونه 

حادثه احتمالی برای مشترکان در سراسر استان است.
وی با بیان اینکه طرح کشــیک زمستانی ساالنه از 
نیمه دوم آبان تا پایان فروردین سال آینده فعال می شود، 
یادآوری کرد: کنترل و حفاظت بیشــتر از شــبکه گاز 
استانی، انشعاب های نصب شده در نقاط مختلف استان 
زنجان و بررسی حجم مصرف گاز در زمان اوج مصرف 
 از ماموریت های ویژه تعریف شــده بــرای این طرح

 است.

فعالیت ۲4 ساعته کشیک های زمستانی
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان با بیان اینکه اعتبار مصوب امســال برای 
ساخت مصلی های ایجرود، ماهنشان و آب بر 21۰ میلیون تومان است، گفت: از این مبلغ 
16۴ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.حجت االســالم جنتی با اشاره به اینکه طی سال 
گذشــته و امسال نیز اقدامات قابل توجهی در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: 

سال قبل اعتبار مصوب مصلی های ایجرود، ماهنشان و آب بر 16۰ میلیون تومان بود که 
از این مبلغ 11۰ میلیون تومان اختصاص یافت.جنتی با اشاره به اعتبار تفکیکی اختصاص 
یافته بــه هرکدام از مصلی ها بیان کرد: برای مصلی شــهر زرین آباد 3۹ میلیون تومان، 
ماهنشان 78 میلیون تومان، آب بر ۴6 میلیون تومان اختصاص یافته است.مدیرکل اوقاف 

و امور خیریه اســتان زنجان افزود: امیدواریم با همکاری دســتگاه های مسؤول ساخت 
مصلی ها سرعت بیشتری گرفته و بزودی شاهد بهره برداری از آنها و حضور و استفاده مردم 
از این اماکن باشیم.وی همچنین به روند ساخت و بازسازی آستان مقدس امامزادگان نیز 
اشاره کرد و گفت: امسال بازسازی 1۹ مورد از آستان مقدس امامزادگان در حال انجام است.

3اختصاص اعتبار 164 میلیون تومانی به مصلی های 3 شهر ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

زنجان

 بازرســی 3۷۰۰ واحد 
توســط  زنجان  صنفــی 

استاندارد 
مدیرکل استاندارد اســتان زنجان گفت: به 
خاطر ضرورت رعایت شــاخص های اســتاندارد 
توســط اصناف، در مجموع از این بخش حدود سه 

هزار و 7۰۰ بازرسی انجام شده است.
داوود کارگــرزاده افزود: در بازرســی های آبان 
امســال هم حدود 5۰ واحد تولیدی و بازار توزیع و 

عرضه نمونه برداری شده است.
این مســئول اظهار داشت: از این نمونه ها 181 
مورد تایید و 51 مورد از آزمون آزمایشــگاهی این 

اداره و آزمایشگاه های همکار رد شدند.
کارگرزاده خاطرنشــان کرد: از نظر حقوقی در 
آبان به 5۹ واحد متخلف تذکر و اخطار داده شــد تا 
روند نادرست خود در واحد مورد نظر را تصحیح کنند، 
در غیــر این صــورت برخورد قانونی خواهد شــد.

مدیرکل استاندارد استان زنجان تاکید کرد: آزمون، 
کنترل و بازرسی باسکول ثابت همکف طبق روال 
در ماه گذشته انجام شــد و از مجموع 2۰ باسکول 
آزمایش شــده، ســه مورد پلمب و دستور بازبینی و 
اصالح آن صادر گردیده است.وی افزود: توجه مردم 
هنگام اقالم خریداری شده به مقوله استاندارد، باعث 
حرکت به ســمت کاالهای باکیفیت باالتر بوده و 

بادی در این زمینه فرهنگ سازی شود.

زنجانی ها کنتورهای آب 
را عایق بندی کنند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان زنجان گفت: زنجانی ها کنتورهای آب را 

برای جلوگیری از یخ زدگی عایق بندی کنند.
علیرضا جزء قاسمی افزود:  با توجه به کاهش 
شدید دمای اســتان در روزهای آینده مشترکین 
تمهیدات الزم برای حفاظت از تأسیسات خود را 
در نظــر بگیرنــد.وی اظهــار کرد: بــا توجه به 
فرارســیدن فصل سرما، سردســیر بودن استان 
زنجان و کاهش شدید دما در روزهای اخیر امکان 
یخ زدگی تأسیســات آب در استان وجود دارد که 
مشترکین می توانند با تمهیدات الزم از تأسیسات 
خــود محافظت کنند.مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب شهری استان زنجان گفت: سامانه 122 
ایــن شــرکت به صــورت شــبانه روزی آماده 
پاســخگویی و ارائه راهنمایی هــای الزم برای 
مشترکین است و درصورتی که با هرگونه حوادث 
و مشــکالت شکســتگی و یخ زدگی تأسیسات 
مواجــه شــدند می توانند با این ســامانه تماس 
بگیرند.جزء قاســمی ابراز کرد: مشترکین باید در 
زمان بــروز یخبندان از مواردی همچون ریختن 
آب جوش بر روی کنتور و روشــن کردن آتش در 
حوضچه آن جهت رفــع یخ زدگی به طور جدی 

خودداری کنند.

پرداخت 3۰ میلیارد ریال 
 بابــت خســارات متفرقه 

به بیمه شدگان 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان 
گفت: تا پایان آبان  سال جاری بیش از 3۰ میلیارد 
ریال بابت خســارت های متفرقه به بیمه شدگان 

تامین اجتماعی پرداخت شده است.
علی محمدی پیرامون برون ســپاری فرآیند 
پذیرش اسناد خسارت متفرقه  به کارگزاری های 
رسمی اظهار داشــت: بر اساس اصل ۴۴ قانون 
اساســی فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه  از 
مهر ســال جاری به کارگزاری های رسمی برون 
ســپاری شده اســت.وی با بیان اینکه این مقدار 
پرداختــی بابت یــک هزار و 5۰  مــورد پرونده 
بیمه شدگان تامین اجتماعی در بخش بستری و 
ســرپایی تا پایان آبان  سال جاری است، تصریح 
کرد: این تعداد پرونده در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل در قسمت ســرپایی 11 درصد رشد را 
نشــان می دهد.محمــدی تعــداد پرونده های 
رسیدگی و پرداخت شده خسارات متفرقه در سال 
۹6 را یــک هزار و  721 مــورد خواند و افزود: در 
بخش سرپایی 275 مورد پرونده با هزینه ای بالغ 
بــر 2 میلیــارد و 222 میلیون ریــال و در بخش 
بســتری نیز یک هزار و ۴۴6 مورد پرونده بالغ بر 
۴۰ میلیارد ریال از ســوی دفتر اسناد پزشکی به 
بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت شده است. 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان اموال 
و دارایی های صندوق بین النسلی تامین اجتماعی 
را متعلق به صاحبان اصلی این صندوق دانست و 
گفــت: صیانت از امــوال بیمه شــدگان تامین 
اجتماعی و نظارت دقیق بر روند مصارف و مخارج 
آن را به لحاظ حق الناس بودن اموال، وظیفه خود 
می دانیم.وی همچنین تصریح کرد: در راســتای 
اجرای دولت الکترونیک و برون ســپاری فرآیند 
خســارات متفرقه بــه کارگزاری هــا، مراجعه 
حضوری بیمه شــدگان به دفتر اسناد پزشکی از 

این بابت کاهش چشمگیری داشته است.

 ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در زنجان پر شد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان 
گفت: 2۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز از ابتدای سال 

جاری تاکنون در این استان مسدود شده است.
یوســف رضاپور افزود: در مجموع وزارت نیرو 
در اســتان بیش از 3هزار حلقه چاه غیرمجاز را پر 

کرده است.
تاکید کــرد: مسدودســازی 18۴ حلقه چاه 
غیرمجــاز باعث شــده تا طی یک ســال حدود 
12میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی استان 

صرفه جویی شود.
رضاپور گفت: این شــرکت بــه دلیل ترمیم 
منابع آب های زیرزمینی زنجان، امسال حدود 17 
میلیــون مترمکعب از طرح های تغذیه مصنوعی 

آبگیری کرده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقــه ای زنجان 
تصریــح کرد: تا انتهای ســال قبل در راســتای 
پیشــگیری از کاهــش ایــن منابــع، بیش از 
227میلیون مترمکعب آب و ســال گذشــته نیز 
بیــش از ۴3 میلیون مترمکعب به طور مصنوعی 

به منابع آب تزریق شده است.
رضاپور خاطرنشــان کرد: مسدودسازی 2۰۰ 
حلقه چاه غیرمجاز باعث شده تا در طول یک سال 
حدود 13میلیون مترمکعب در مصرف منابع آبی 

استان صرفه جویی شود.

توسعه  ســند  رونمایی 
مهــارت زنجــان در هفته 

جاری
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان 
زنجان گفت: ۴5 درصد فارغ التحصیالن اســتان 

زنجان در رشته های فناوری اطالعات هستند. 
محمدرضا انصاری از رونمایی ســند توسعه 
مهارت اســتان زنجان در هفته جاری خبر داد و 
افزود: هدف از تدوین این سند داشتن یک نقشه 
راه درســت برای رسیدن به اهداف پیش  روست. 
در این سند نقشه راه و افق چشم انداز این اداره کل 

در سال 1۴۰۰ ترسیم شده  است.
وی بــا بیان اینکه ۴5 درصد فارغ التحصیالن 
استان در رشــته های فناوری اطالعات هستند، 
ادامــه داد: در حال حاضر اداره کل آموزش و فنی 
و حرفه ای اســتان، توسعه آموزش های مهارتی 
خود را در رشــته های فنــاوری اطالعات، برق، 

الکترونیک و ICT متمرکز کرده  است.
انصاری افــزود: شبیه ســازی واقعیت ها در 
دنیــای مجازی یکــی از تکنولوژی های نوینی 
اســت که در دنیا از آن استفاده می شود که سینما 
سه بعدی و پنج  بعدی، بازی های مجازی و غیره 

نمونه هایی از این تکنولوژی است.
مدیــرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
زنجان گفت: در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان برای نخستین بار از این تکنولوژی استفاده 
شــده که نتیجه این تکنولوژی،  تجهیز کارگاه در 
دنیــای مجازی با هزینه کمتر و دوم اســتفاده از 
نیروی متخصص در تولید این محتوا بوده  است.

انصــاری بــا بیــان اینکــه هــدف از ارائه 
آموزش هــای تخصصی در همه آموزشــگاه ها 
در مراکز دولتــی و غیردولتی تربیت نیروی های 
متخصص و انجام کار به صورت تخصصی است، 
افزود: تولید اپلیکیشــن  برنامه هــای کاربردی 
و حضــور در عرصــه فضای مجــازی، از جمله 
راهکارهــای درآمدزایی در رشــته های فناوری 
اطالعات و ارتباطات اســت.وی ادامه داد:  طبق 
هدف گذاری که برای توســعه اشتغال در استان 
انجام شده، نیروی های متخصص و دانشجویانی 
که تخصص بســیار باالیی در رشته های فناوری 

اطالعات و ارتباطات در استان دارند، زیاد است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 
گفت: رشــته های فناوری اطالعات و ارتباطات 
یا رشته های مرتبط، می توانند در بخش مشاغل 
خدماتی تاثیر بســزایی داشــته باشــند؛ چراکه 
اشــتغالی که در این بخش می تــوان ایجاد کرد 

نیاز به سرمایه کمتر دارد اما پردرآمد خواهد بود.
انصاری افــزود: در اداره کل آموزش و فنی و 
حرفه ای اســتان فعالیت جدی در رشته فناوری 
اطالعات در حال انجام اســت که هدف از آن این 
اســت که بتوانیــم با آموزش هــای کوتاه مدت 
مهارتی در سریع ترین زمان به محتوا و  درآمدزایی 
دســت یابیم و دوم در فضای مجــازی بتوانیم 
کارآیی الزم را در زمینه انتقال تکنولوژی داشــته 

باشیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان 
بــه مصرف بــرق در بخش های مختلف در اســتان 
زنجان اشــاره کرد و گفت: 52 درصد برق اســتان در 
بخــش صنعت و 2۰ درصد هم در بخش کشــاورزی 

می شود.
بهمن اهلل مرادی گفت: صنعت برق استان زنجان 
از ســه بخش تولید، توزیع و انتقال تشکیل شده است 
و قبــل از انقالب و در ســال 57 پیک بار  مصرفی 2۰ 
مگاوات بود که در حال حاضر پیک بار مصرفی به 661 

مگاوات رسیده است.
وی به مصرف برق  در بخشهای مختلف در استان 

زنجان اشــاره کرد و گفت: 52 درصد برق اســتان در 
بخــش صنعت و 2۰ درصد هم در بخش کشــاورزی 

مصرف می شود.
وی ابراز کرد: خوشــبختانه شرکت برق منطقه ای 
اســتان زنجان نیروهای بســیار خالق و متخصصی 
دارد و برای هرگونه سرمایه گذاری در استان از سوی 

سرمایه گذاران، زیرساخت الزم را دارد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای استان زنجان 
به ضرورت فراهم کردن فرصت های سرمایه گذاری 
در اســتان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: صنعت برق 
زیرساخت بســیار مهمی برای توسعه سرمایه گذاری 

است.
اهلل مــرادی با بیان اینکه در حال حاضر شــرکت 
توزیع برق استان زنجان ۹۰ پست اتصال و فوق توزیع 

دارد و ضریــب بــار شــرکت برق منطقه ای بســیار 
باالست، ابراز کرد: تلفات برق در استان زنجان در سال 

۹6 و ۹7 به زیر دو درصد رسیده است.

مصرف ۵۲ درصد برق استان 
در بخش صنعت 

خبرخبر

اســتاندار زنجان گفت: نصب المان در ورودی شــهر زنجان امری 
ضروری اســت ، این المان باید نشــان دهنده فرهنگ و خصوصیت ویژه 

شهر زنجان باشد.
فتح اهلل حقیقی بر لزوم  طراحی و ساخت نماد و المان شهری در ورودی 
زنجان همزمان با چهلمین ســال پیروزی انقالب اســالمی تاکید کرد و 
گفت: نصب المان در ورودی شــهر زنجان امری ضروری اســت چراکه 
این المان باید نشان دهنده فرهنگ و خصوصیت ویژه شهر زنجان باشد.

وی افزود: برنامه های دهه فجر باید با رویکرد چهلمین ســال انقالب 
اســالمی ارائه شــود؛ زیرا مردم بخصوص جوانان باید بدانند که باوجود 
افزایش جمعیت نســبت به چهار دهه گذشته، ایران رتبه های خوبی را در 

عرصه های مختلف داشته است.

اســتاندار زنجان با انتقاد از پذیرفته نشدن دانش آموزان استان زنجان 
در رشته ها و دانشگاه های معتبر کشور گفت: یکی از مناطق استان تحت 
پوشــش طرح ویژه آموزشی قرار می گیرد و این طرح همزمان با چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز می شود.
حقیقی بابیان اینکه همه مدیون شــهدا هســتیم و بایــد برای زنده 
نگه داشــتن یاد و خاطره آنها تالش کنیم، افــزود: باید تمثال و بنرهای 
شــهدا که در نقاط مختلف استان نصب شده اند به شکل خوب و شایسته 

ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: شهدای اســتان زنجان به تفکیک شهرستان ها توسط 
بنیاد شهید اســتان، احصا شده و فرمانداران با خانواده تمام این شهیدان، 

دیدار داشته باشند.

 مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: عملیات 
گسترده شیر گذاری در منطقه اسالم آباد شهر زنجان در 5 نقطه از این 

شهرک انجام شد.
علیرضا جزء قاسمی اظهار داشت: در این عملیات 5 اکیپ تخصصی 
از شرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به طور همزمان به کار گیری 
شــده و در کوتاه ترین زمان ممکن ، عملیات نصب شــیر های فلکه در 

منطقه اسالم آباد زنجان را انجام دادند.
وی افزود: در این عملیات عالوه بر استفاده از تجهیزات کافی جهت 
تسریع در نصب شیرهای فلکه ، یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار نیز به 

کارگیری شــد تا شهروندان در طول مدت اجرای این پروژه با مشکلی 
در خصوص تامین آب مورد نیاز خود مواجه نباشــند.

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان تصریح کرد: با 
اجرای این عملیات و زون بندی شــبکه آب منطقه اســالم آباد ، از این 
پــس در مواقع قطعی محدوده ای که تحت تاثیر قطعی ها قرار خواهد 

گرفت به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
جزء قاسمی گفت: در گذشته بخاطر حوادث یا اتفاقات آب و اجرای 
عملیــات مختلــف عمرانی که قطعی آب را در پی داشــت آب مناطق 
اســالم آباد ، جانبازان ، الهیه و قســمت هایی از شهرک شهید رجایی 

دچار قطعی می شــد ، اما اکنون با نصب شیرهای فلکه در اسالم آباد و 
بلوک بندی شــبکه آب در این منطقه نه تنها شهرک های دیگر دچار 
قطعی آب نخواهند شــد بلکه در منطقه اســالم آباد نیز در بخش های 

محدودی از این شهرک قطعی آب رخ خواهد داد.
این مســئول افزود: در کنار نصب شــیرهای فلکه در منطقه اسالم 
آباد ، عملیات اصالح خط انتقال خیابان شهید آیت اهلل دستغیب شمالی 
در این شــهرک نیز به طول 8۰ متر انجام شد که با اجرای این اقدامات 
 عملیــات فــوق بــا موفقیــت و در زمــان تعیین شــده بــه پایان

 رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان گفت: اعتبار ورزشــگاه 
زیتون گاوازنگ زنجان تامین است و پیمانکار جدید که مشخص شود این 

پروژه برای هفته دولت سال آینده به بهره برداری می رسد. 
علی خلیلی  درمورد 13 ساله شدن پروژه زیتون اظهار داشت: مشکالت 
اعتباری, عدم تخصیص اعتبار و شاید نقدینگی یک مقدار پیشرفت پروژه 
را کند کرده بود اما امســال از طریق شــرکت توســعه و نگهداری اماکن 

ورزشی کشور در حال اجراست.
وی با بیان اینکه این طرح امســال به دلیــل ضعف در انجام مدیریت 
پروژه پیشــرفت قابل مالحظه ای نداشــته است، افزود: برای تکمیل این 
پروژه با همکاری شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی مجددا به 

مناقصه گذاشته شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان با اشــاره به اینکه اعتبار الزم 
برای  تکمیل پروژه زیتون برای امســال 5 میلیارد تومان است، بیان کرد: 
این اعتبار از طریق شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به 

صورت ملی تامین اعتبار می شود.
ورزشــگاه 15 هزار نفری در ســال 138۴ تصویب و کار عملیات آن از 
ســال 1385 آغاز شده است. این پروژه قرار بود ۴ ساله و با اعتباری بالغ بر 
137 میلیارد و 88۹ میلیون ریال به پایان برســد. این پروژه توسط شرکت 
توســعه و نگهداری اماکن ورزشی احداث و بهره برداری آن نیز در صورت 

تکمیل اداره کل ورزش جوانان استان زنجان خواهد بود.
 * تعامل دســتگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد 

در قالب برنامه بازآفرینی شهری
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان زنجان بر تعامل دستگاه های اجرایی 
استان و ســازمان های مردم نهاد در قالب برنامه و طرح بازآفرینی شهری 

تاکید کرد.
خلیلی گفت: در راســتای اجرای عملی و واقعی طرح بازآفرینی شهری 
اقدامات خوبی تا به امروز انجام شــده کــه امیدواریم این اقدامات تداوم 

داشته باشد.
وی با یادآوری اینکه اجرای طرح بازآفرینی شهری این امکان و فرصت 
را در اختیار مناطق کمتر توسعه یافته قرار می دهد تا از امکاناتی که در قالب 
این طرح در اختیار آن ها گذاشته می شود، به بهترین شکل ممکن استفاده 
کنند، ادامه داد: یکی از مهم ترین دغدغه های امروز، رفع مشــکل اشتغال 
جوانان اســت که در این راســتا نیز از فرصت هــا و ظرفیت های موجود 

استفاده  شده است.
خلیلی در ادامه از تشکیل تعاونی و اعطای تسهیالت ۴ درصدی به این 
بخش به عنوان یکی از اقدامات شاخص در راستای ایجاد اشتغال یاد کرد 
و افزود: امروز برای ایجاد اشــتغال پایدار به ابزاری چون علم کسب و کار 
نیاز داریم که در این راستا اقدامات خوبی از سوی این اداره کل با همکاری 

سایر دستگاه ها در راستای فعال تر کردن جوانان صورت گرفته است.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان زنجان نیز 
در ادامه این جلســه با بیان اینکه اســتان زنجان در همه حوزه ها موقعیت 
و فرصت های بســیار زیادی دارد، اظهار کرد: متاسفانه آنچه که علی رغم 
وجود این همه ظرفیت، باعث عقب ماندگی اســتان شده، بهره نگرفتن از 
این موقعیت ها و فرصت هاست که باعث شده شاهد باال رفتن آمار بیکاری 

در استان زنجان باشیم.
علی پاک منش با اشــاره بــه اینکه حاکم شــدن فرهنگ بی تفاوتی 
اجتماعی در زنجان باعث شده موسسات کارآفرینی و شرکت های تعاونی 
از جایگاه باالیی برخوردار نباشــند، تصریح کرد: این در حالی اســت که 
امروز وقت آن فرا رســیده تا در عرصــه کارآفرینی، نهضت ایجاد کرده و 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی را به صــورت یک کارآفرین تحویل جامعه 

دهیم که متاسفانه این گونه نیست.
وی با بیان اینکه مشــکل امروز فارغ التحصیالن ما، کارآفرینی نیست، 
بلکه کاریابی است، گفت: امروز باید در عرصه اشتغال، نگاهمان به سمت 
مشــاغل ُخرد خانگی باشد و این مشــاغل نیز در صورتی قادر خواهند بود 
جامعه هدف خود را در این عرصه نگه  دارند که تحت حمایت شرکت های 
پشتیبان قرار گیرند، به عبارت دیگر باید به دنبال تسهیل گری امور در این 

عرصه باشیم.

شــهردار زنجان با اشــاره به اینکه حقوق عقب افتاده آن چنانی در 
شــهرداری نداریم، گفت: حقوق های عقب افتاده شهرداری زنجان قبل از 

شب یلدا پرداخت می شود.
مســیح اهلل معصومی با اشــاره به زحمات کارکنان شهرداری در حوزه 
شهری اظهار کرد: برخی از نیروهای شهرداری اسباب آسایش شهروندان 

را فراهم کرده اند.
شــهردار زنجان با بیان اینکه این بخش یک مقدار وظیفه ما و اصحاب 
رسانه را مشکل می کند که اگر با گروهی مشکل داریم زحمت دوستان را 
نادیده نگیریم، بیان کرد: البته هر پروژه نقاط ضعف و قوتی نیز دارد و وقتی 
می آییــم عجله ای پروژه ای را تمام کنیم ممکن اســت یک پروژه از 1۰۰ 
نمره ۹۰ را بگیرد.وی همچنین به بحث حقوق های عقب افتاده شهرداری 

و موضوعات مطرح شــده در این باره اشاره کرد و گفت: االن دیگر حقوق 
عقب افتاده آن چنانی نداریم.معصومی با اشــاره به اینکه فقط یک سری 
افراد، حقوق عقب افتاده آن هم ناچیز داشــتند، ادامــه داد: البته تدبیری 

اندیشیده ایم که حقوق های عقب افتاده قبل از شب یلدا پرداخت شود.
شــهردار زنجان با اشــاره به اینکه شــهرداری تملکات زیادی را در 
شــهر انجام داده که امروز بــه دنبال متمرکز کردن آن اســت، افزود: با 

سیاست گذاری انجام شده تملکات بزودی متمرکز خواهد شد.
وی با اشاره به تذکر یکی از اعضای شورا درباره موضوعات مطرح شده 
درباره ترافیک بیان کرد: 6 ماه اســت که این مصوبه از سوی کمیسیون به 
ما ابالغ نشــده اســت و برای این امر بنده بارها با معاون عمرانی صحبت 

کرده ام.

استاندار زنجان:

نصب المان در ورودی شهر ضروری است

عملیات گسترده شیرگذاری در اسالم آباد زنجان

سال آینده؛

ورزشگاه زیتون زنجان افتتاح می شود 

شهردار زنجان:

حقوق های معوقه قبل از شب یلدا پرداخت می شود
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زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب
                      این چنین با همه در ساختة یعنی چه 
شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای

حافظقدر این مرتبه نشناختة یعنی چه

زنجان در مسیر توسعه

ســاختمان تاریخی کارخانه کبریــت در آخرین روزهای پاییز برفــی زنجان پذیرای 
شهروندانی اســت که پاییز را به زمســتان ســرد زنجان پیوند زده و با جشنواره 

»یلدای ماندگار« زیبایی زمستان  را در این مکان قدیمی مزه مزه خواهند کرد.
به گزارش جام جم زنجان برگزاری جشنواره »یلدای ماندگار« که به مدت 6 شب 
در زنجان برگزار می شــود، به همت شــهرداری زنجان و نیز تالش ویژه ســازمان 
فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری زنجان بــرای شــهروندان زنجانی تــدارک دیده 
شده اســت، در بخش های مختلف شامل برگزاری نمایشــگاه ویژه شب یلدا و نیز 
برنامه های شاد  از جمله برگزاری جنگ شادی پذیرای شــهروندان زنجانی بوده و  
تا روز جمعه  و شب یلدا ادامه داشــته و با  برنامه های متنوع همراه خواهد شد تا 
خاطرات زیبای یلداهای گذشــته را در ذهن قدیمی تر ها زنده کرده و جوانها را با 

این آداب و رسوم زیبای زمستانی آشنا کنند. 
آیین افتتاح چهارمین جشــنواره یلــدای ماندگار با حضور مســیح الــه معصومی، 
شهردار زنجان، مریم شعبانی، سرپرست ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
زنجان، امامعلی دادخواه، عضو شورای اسالمی شــهر زنجان، خدایی، نایب رئیس 
شورای اســالمی شــهر زنجان و نیز  با حضور پرشــور مردم در محل موزه تاریخی 

کارخانه کبریت زنجان برگزار شد.

* توسعه همزمان فرهنگی، پروژه ای و اقتصادی در زنجان
مریم شعبانی، سرپرســت ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری زنجان که در 
آیین افتتاح چهارمین جشــنواره »یلدای ماندگار« در کارخانه کبریت زنجان حاضر 
شده بود انتقال میراث کهن ایرانی به نســل های آینده آن را از مهمترین اهداف 
برگزاری این جشنواره دانسته و گفت :هدف از برگزاری جشنواره یلدای ماندگار 
انتقال میراث کهن ایرانی به مرزهاســت و باید آیین هایی کــه از نیاکان به یادگار 
مانده را به عرصه ظهور بگذاریم و امید داریم که شهروندان زنجانی لحظات خوبی 
را در این مجموعــه تاریخی و فرهنگــی کارخانه کبریت زنجان در کنار هم ســپری 

کنند.
وی به شعار زنجان در مسیر توسعه اشــاره کرد و گفت :این روزها تنها یک  شعار 
اســت که در همه جای شــهر خود نمایی می کند و آن هم زنجان در مســیر توسعه 
است که این توسعه، توسعه همه جانبه بوده که در آن توسعه فرهنگی، پروژه ای 

و اقتصادی همزمان اتفاق افتاده و ادامه خواهد داشت.
شــعبانی با تاکید بر اینکه  این جشــنواره باهــدف تجدید خاطره بــرای بزرگان و 
آشــنایی کودکان با آداب و سنن این شــب اســت در ادامه  به ظرفیت های بالقوه 
شهر زنجان اشــاره کرد و گفت: مدیریت شــهری نیازمند سیســتم مدونی است 
تا بتوانــد اعتماد عمومی را جلب کنــد و در این میان معاونت فرهنگی شــهرداری 

زنجان برای تحقق این امر مهم بسیار جدی است. 

* حفظ و انتقال فرهنگ ها و آداب و رسوم به نسل های آینده 
شهردار زنجان در آیین افتتاح چهارمین جشنواره یلدای ماندگار که در محل موزه 
تاریخی کارخانه کبریت زنجان برگزار شــد فرهنگ  را مهمترین شاخصه هر جامعه 
دانســت و گفت: در هر جامعه به واســطه فرهنگ می توان به قدمت و پیشرفت 
آن جامعه پی برد که متقابال کشــور ایران نیز  به واســطه ســابقه تاریخی که دارد 
فرهنگ غنی ای داشــته و قومیت هــای مختلف با پوششــهای متنوع  وگویشــهای 
متعدد  را در خود جای داده که هر کدام آداب و رســوم مختــص خود را دارند که 
در این بین  وظیفه مردم ومســوولین حفظ این فرهنگها و انتقال آن به نسل های 

آینده است.
مســیح اله معصومی مراسم شــب یلدا را یکی از رسوم کهن کشــور عنوان کرد و 
افزود :برخی از رسم ها و آیین ها در کشــور مختص یک منطقه خاص است 
و برخی دیگر در سراســر کشــور بوده و ملت ایران به این رســوم افتخار 

می کند که شب یلدا یکی از این رسوم است .
وی از زنجان به عنوان شادترین شــهر کشور یاد کرد و ادامه 
داد : شــهرداری زنجــان بــا همــکاری شــورای 

اســالمی شــهر زنجان وظیفه خود 
دانســت تا محفلی را بــرای حفظ 

آیین های شــب یلدا برگزار کنند تــا در کنار 
آن لحظاتی مفرح و شــاد را برای همشهریان 

تداعی کــرده و بــا حفظ چهره شــاد جامعه نشــان 
دهند که مردم زنجان شاد بوده، هستند و خواهند بود .

* احداث دومین پل زنجان در سال آینده
شــهردار  زنجان در ادامه با اشــاره به تســریع انجــام عملیات 

عمرانی در شــهر و در  عرصه هــای مختلف از احــداث دومین پل در 
زنجان خبــر داده وگفت :بعــد از افتتاح پیــاده راه ســبزه میدان و 

اجرای عملیــات عمرانی پل گلشــهر شــهرداری در حــال فراهم کردن 
مقدمات احداث دومین پل خود در شهر اســت و در ابتدای سال آینده 

عملیات اجرایی این پل نیز آغاز می شود. 
معصومی با اشــاره به اقدامات شــهرداری زنجان در حووزه عمرانی، ادامه 
داد :عملیات عمرانی زینبیه شــرقی و غربی و عملیــات عمرانی محور غربی 

پادگان که موجب اتصال شــهرک غرب به شــهرک آزادگان می شــود و احداث 
پارک بانوان غرب زنجــان به افتخار حضور بانوان از جمله اقداماتی اســت که 
در حوزه عمرانی در دســت اجرا بــوده و در کنار آنهــا اقداماتی نیــز از قبیل 

خدمات شهری و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.
شهردار زنجان  در ادامه افزود: بســیاری بر این باورند که کار شهرداری فقط 
عمرانی اســت اما باید به این نکته اشــاره کرد که شــهرداری زنجان کار های 
عمرانی خود را به بهترین شکل ممکن و ســریعترین زمان مقرر انجام می دهد 

و در کنار آن به انجام سایر فعالیت ها مشغول است  که یلدای ماندگار نیز از آن 
جمله است. 

* ضرورت نگاه فرهنگی در اجرای پروژه های شهری 
معصومی با اشــاره به تغییر نگاهی که در زمینه توســعه شــهر ها اتفاق افتاده، 
اضافه کرد: در گذشته توسعه شهرها با ســاختمان سازی و احداث ساختمانهای 
بلند مرتبه و پلهای چند طبقه به چشــم می آمد ولی امروزه یک نگاه متفق القول 

در این زمینه در تمام دنیا وجود دارد به گونه ای که داشــتن یک شهر توسعه 
یافته پایه های مختلفی دارد که شامل محیط زیســت، نگاه به آینده و استفاده 
از انرژی هــای تجدید پذیــر و نگاه بــه فرهنگ و اجتماع این شــهر را شــامل 

می شود .
شــهردار زنجان با بیان اینکه موفقیت زمانی اتفاق می افتد که در انجام هر 
کاری مبنی فرهنگی مد نظر قرار داده شود افزود: در هر پروژه ای که اجرا 
می شــود علیرغم اینکه باید به اقتصاد شــهر توجه کرد ولی اولویت اصلی 

باید اقتصاد باشــد و همانند پروژه ســبزه میدان کــه در آن دید 
اصلی مجموعه مدیریت شهری و فرهنگی بود و این نگاه به توسعه 
فرهنگی منتهی خواهد شــد و اعتقاد بر این است که هر پروژه  ای 
باید پیوســت فرهنگی داشــته باشــد و مطالعات آن بر خاســته از 

نیاز های فرهنگــی و اجتماعی بوده و مقدمات آن بر اســاس 
فضاهای فرهنگی باشد .

شهردار زنجان در پایان ضمن ابراز امیدواری به جهت ایجاد 
یک فضای شــاد و خاطــره انگیز برای همشــهریان 
در جشــنواره یلدای مانــدگار اظهار کــرد: از تمام 

کسانی که درراســتای برگزاری این جشنواره 
تــالش می کنند تشــکر می کنیــم و از 
غرفه هایــی کــه در این محــل حضور 

را  کمــال قدردانــی   دارنــد 
داریم .

کارخانه کبریت  و چهارمین جشنواره »یلدای ماندگار«؛

جشنواره یلدای ماندگار وانتقال میراث کهن ایرانی 


