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مرگ مادران در زنجان 
به صفر رسیده است

2
زنجان

 تاکید استاندار بر استفاده 
از نیروهای بومی 

استاندار زنجان بر ضرورت به کارگیری نیروهای شایسته 
و متخصص بومی استان در پست های مدیریتی تاکید کرد و 
گفت: مسئوالنی که در حوزه های غیرتخصصی خود فعالیت 

می کنند به منزله مدیران توریستی هستند.
بــه گــزارش ایرنا فتــح اهلل حقیقــی افــزود: مدیران 
بایــد شــهروند حوزه مدیریتی خود باشــند و با آشــنایی و 
 اطــاع کامــل از تمامی جوانــب حوزه مســئولیتی خود، 

تصمیم گیری کنند.
وی دریافت خروجی و نتایج مطلوب از جلســات را نشانه 

محورمند بودن برنامه ها دانست و... 2

پیشرفت 80 درصدی صندوق 

توسعه ملی در 7 حوزه آبخیز زنجان

  هفته وحدت، نمادی از الزام به پرهیز 
از تفرقه 

مدیرکل تبلیغات اسامی استان زنجان گفت: هفته وحدت نمادی از ضرورت و الزام همبستگی ملی و پرهیز از اختافات و تفرقه در همه عرصه 
های اجتماعی است و نباید آن را محدود به یک مناسبت خاص کرد.

حجت االسام مسعود صفی یاری افزود: اسام بر پایه وحدت امت اسامی بنا گذاشته شد و تاکیدات زیادی در قرآن، حدیث و سیره پیامبر)ص( 
و ائمه اطهار بر وحدت و انسجام اسامی ...
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  هفتــه وحــدت، نمادی از الــزام به پرهیز 
از تفرقه 

مدیرکل تبلیغات اسامی استان زنجان گفت: هفته وحدت نمادی از ضرورت 
و الزام همبستگی ملی و پرهیز از اختافات و تفرقه در همه عرصه های اجتماعی 

است و نباید آن را محدود به یک مناسبت خاص کرد.
حجت االســام مسعود صفی یاری افزود: اسام بر پایه وحدت امت اسامی 
بنا گذاشته شد و تاکیدات زیادی در قرآن، حدیث و سیره پیامبر)ص( و ائمه اطهار 

بر وحدت و انسجام اسامی وجود دارد.
وی ادامه داد: انقاب اســامی نیز با تاسی از نهضت نبوی با شعار و محوریت 
وحدت شکل گرفت و با تمسک به همین اصل پیروز شد و امروز نیز قوام و استمرار 

آن با وحدت و یکپارچگی مردم حول رهبری نظام محقق خواهد شد.
حجت االسام صفی یاری اظهار داشت: اینکه هفته وحدت به مناسبت میاد 
با ســعادت پیامبر رحمت )ص( اعام شــد حاکی از آن است که وحدت و انسجام 
اســامی رهاورد اساســی نهضت پیامبر اعظم است و امت پیامبر نیز باید همواره 

به آن توجه داشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسامی استان زنجان تصریح کرد: مسأله بسیار روشن اینکه 
دشمن با راهبرد ایجاد تفرقه و گسست در بین مردم نقشه ها و فتنه های رنگارنگی 
را تدارک دیده اســت و جامعه ما باید با این پدیده بسیار هوشمندانه برخورد کند و 

در دام دشمن نیفتد.
وی افزود: وحدت و همبســتگی را نباید فقط به مســأله شیعه و سنی تنزل داد 
هرچند وحدت بین مذاهب اســامی از اصول کلیدی نظام و مورد تاکید رهبری 
نظام است، اما هفته وحدت فرصتی برای زدودن زنگارهای اختاف و گسست در 
همه عرصه های سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و تشکیل جبهه 
واحد اســامی تحت رهبری مقام معظم رهبری برای دفاع از کیان اسام و ایران 

و پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی است. 

7 هزار دانش آموز همیار گاز می شوند
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: در ادامه نهضت ارتقای ســطح 
آگاهی مصرف ایمن و بهینه گاز مشــترکین، 7 هــزار دانش آموز زنجانی همیار 

گاز می شوند.
هــادی احمدلو با اعام این خبر گفت: برای دهمین ســال متوالی اســت که 
طرح همیار گاز با هدف آموزش مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی اجرا می شــود تا 
دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی با مضامین مرتبط با حوزه ایمنی و صرفه جویی 

در مصرف گاز بیشتر آشنا شوند.
وی با اشــاره به اینکه همزمان با گسترش فعالیت های توسعه ای شرکت گاز 
اســتان زنجان و همچنین حساســیت باالی فعالیت های این شرکت، باید به این 
نکته توجه کرد که رفتـــار و اعمـــال ناایمن دو فاکتور مهم در حوادث به شمـار 
می رود، افزود: گر چه صنعت گاز توانسته است میزان حوادث را در این مدت کاهش 
دهد، با این حال نیاز به نهادینه کردن رفتار ایمن با فرهنگ ســازی مستمر، الزم 

و ضروری به نظر می رسد.

اجرای سامانه صدور آنی قبض گاز در خرمدره
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان 
زنجان گفت:با بهره برداري از ســامانه 
صدور آنی قبــوض؛ طرح قرائت کنتور 
و صــدور قبــض آنــی گاز؛ جلوی در 
منازل مشــترکین شهرستان خرمدره 
به صورت پایلوت از اواخر مهر امســال 

اجرایی شد.
موســي احمدلو با بیان اینکه سامانه 
صدور آنی قبوض به صورت آزمایشــی 
در شهرســتان خرمدره استان زنجان 
اجرا می شــود، گفت: مطابــق برنامه 
ریزی های انجام شده در صورت کسب 
نتایج مناســب؛ بتدریج تمام شهرهای 
اســتان تحت پوشــش این طرح قرار 

خواهند گرفت.
وي با اشــاره به اینکه در این سامانه 
کنتور خوان با حضور مقابل منازل و بعد 

از قرائت کنتور، اطاعات را در نرم افزار 
موجــود در تلفن همــراه ثبت و پس از 
ارسال داده به ســرور اصلی و پردازش 
اطاعات، در چند ثانیه؛ صورتحســاب 
گاز را بافاصلــه در چاپگری که همراه 
وی اســت چاپ و همان لحظه تحویل 
مشــترک می دهد؛ ابراز داشت: در این 
طرح امکان پرداخت آنی قبض از سوی 

مشترکین نیز فراهم شده است.
احمدلو افزود: عــدم نیاز به تجمیع 
اطاعات قرائت شده، حفظ یکپارچگی 
در پــردازش و صدور صورتحســاب 
توســط ســرور مرکزی و عدم تداخل 
بــا آن و قابلیت جمــع آوری داده های 
جدید مشــترکین از مزایاي مهم دیگر 
به کارگیری سامانه قرائت و صدور آنی 

صورتحساب مشترکین است.

خبر
رئیس کل دادگستری زنجان:

کاهش نرخ ازدواج در اســتان 
نگران کننده است

دادگستری  رئیس کل 
استان زنجان کاهش نرخ 
ازدواج در استان زنجان را 
بسیار نگران کننده اعام 
کرد وگفت: بر اساس آمار 
نرخ  ثبت احوال کشــور، 
ازدواج در استان از سال ۹۰ 
تا به امروز بشدت کاهش 

دارد.
به گزارش دادگستری اســتان، حجت االسام اسماعیل 
صادقی نیارکی، پس از بازدید از معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری استان، گفت: اگرچه امروزه اهمیت، 
جایگاه و ضرورت پیشگیری در جامعه بر کسی پوشیده نیست، 
اما آنچه در این زمینه بســیار حائز اهمیت است، این است که 
شما در این مجموعه باید با این نگاه و رویکرد کارکنید که کارها 
و اقداماتتان خروجی داشــته باشــد و منجر به نتیجه شود و در 
عمل بتواند به کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی کمک کند.

کارخانه روغن نباتی مشــکل 
مواد اولیه ندارد

سرپرست معاونت سیاســی و امنیتی استانداری زنجان 
گفت: کارخانه روغن نباتی در زنجان مشکل مواد اولیه ندارد 

و باید مدیریت کارخانه به صورت منسجم وارد کار شود.
فرامرز نیک سرشــت  به تعطیلی مکــرر کارخانه روغن 
نباتی در زنجان اشــاره کرد و افزود: تمام مطالبات کارگران 
پرداخت می شود. وی اظهار کرد: مشکات متوجه کارگران 
شــده و مسئولین کارخانه را خواستیم و با نمایندگان نشست 
برگزارشــده و با یک سلســله تمهیدات فعالیــت کارخانه از 
آذر شروع می شــود. سرپرســت معاونت سیاسی و امنیتی 
اســتانداری زنجان گفت: اگر مدیران کار خانه روغن نباتی 
در زنجــان  به تعهدات خود عمل نکنند از راهکارهای قانونی 
دیگر اســتفاده خواهیم کرد و مدیریت کارخانه تغییر می کند. 
نیک سرشــت تأکید کرد: کارخانه روغــن نباتی در زنجان 
مشــکل مواد اولیه ندارد و باید مدیریــت برنامه ریزی الزم 
را داشته باشــد. وی گفت: طبق یک برنامه زمان بندی شده 

حقوق معوقه کارگران روغن نباتی پرداخت خواهد شد.

خبر

مرگ مادران در زنجان به صفر رسیده است

تاکید استاندار بر استفاده از نیروهای بومی 

زنجان در وقف از استان های پیشرو است

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
استان زنجان گفت:هم اکنون بیش از 
۳۶ درصد زایمان ها در استان زنجان 
به صورت ســزارین و ۶۴ درصد هم 
طبیعی انجام می شودومرگ مادران 
 در زنجــان به صفر رســیده  اســت.

پرویــز قزلبــاش بابیــان اینکه باید 
زایمان طبیعی در جامعه گســترش 
یابد، افزود: تحقــق این امر مهم نیاز 

به فرهنگ سازی دارد.
 وی بابیــان اینکه در بحث زایمان 
طبیعــی از میانگیــن جهانی فاصله  
داریــم، اظهار کــرد: هم اکنون نُرم 

جهانی سزارین طبق اعام  بهداشت 
جهانــی ۱۵ درصد اســت کــه این 
میانگیــن در ایران  بیش از ۵۵ درصد 

است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان زنجان به زایمان طبیعی در 
استان اشــاره کرد و گفت: هم اکنون 
بیش از ۳۶ درصد زایمان ها در استان 
زنجان به صورت سزارین و ۶۴ درصد 

هم طبیعی انجام می شود.
قزلباش بابیان اینکه مرگ مادران 
در زنجان به صفر رسیده است، تأکید 
کرد: توجه به ارتقای کیفیت آموزش 

که ضامن ارتقای آموزش جامعه است 
در راستای برنامه های ترویجی دیگر 

باعث شده مرگ مادران در استان در 
زمان تولد فرزند، به صفر برسد. 

اســتاندار زنجان بر ضرورت به کارگیری نیروهای 
شایســته و متخصــص بومی اســتان در پســت های 
مدیریتی تاکید کرد و گفت: مسئوالنی که در حوزه های 
غیرتخصصــی خود فعالیت می کننــد به منزله مدیران 

توریستی هستند.
به گــزارش ایرنا فتــح اهلل حقیقی افــزود: مدیران 
باید شــهروند حوزه مدیریتی خود باشــند و با آشنایی و 
 اطــاع کامل از تمامی جوانب حوزه مســئولیتی خود، 

تصمیم گیری کنند.
وی دریافــت خروجی و نتایج مطلوب از جلســات را 
نشــانه محورمند بودن برنامه ها دانست و اظهار داشت: 
باید بر اساس برنامه ریزی و اولویت گذاری های مناسب 

در تصمیم گیری ها گام برداریم.
نماینده عالی دولت در استان زنجان ادامه داد: اکنون 
کشــور ایران در امر پژوهش به عنــوان یکی از ارکان 
دوازده گانــه رقابت اقتصادی دنیــا از جایگاه باال و ویژه 
ای برخوردار است ولی تا وقتی نتواند از این رکن درکنار 
بقیه ارکان به تولید ثروت بپردازد نتیجه مطلوبی نخواهد 

گرفت.
اســتاندار زنجــان درخصــوص اهــداف و برنامه 
های عملیاتی خود در راســتای ارتقــاء جایگاه و اقتدار 
دولــت نیــز؛ اولویــت بندی پــروژه هــای عمرانی، 
پیگیــری و تکمیل تمامــی مصوبات ســفر دولت به 
اســتان، تاش در راستای توســعه و آبادانی زنجان و 
 اســتفاده از توان بخش خصوصی را مــورد تاکید قرار 

داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: 
۲ هــزار و ۸۰۵ موقوفــه و ۲۶ هزار رقبه در ســامانه 

جامع اطاعات و موقوفات ســازمان اوقاف ثبت شده 
که نشان می دهد استان زنجان در بحث وقف پیشرو 

است. 
حجت االســام جعفر جنتی در حاشــیه همایش 

یاوران وقف در جمع خبرنگاران، گفت: 
استان زنجان در بحث وقف پیشرو در کشور است 

و این برای استان باعث افتخار و مباهات است.
وی گفت: خوشبختانه امسال ثبت وقف در استان 
زنجان روند مطلوبی داشــته ولی باید انجام وقف در 
جامعه بیشتر تقویت شود. بیشتر وقف های انجام شده 

برای اهل بیت و بخش درمانی است.
جنتی تأکید کرد: وقف یکی از راه های ماندگاری 
افراد است که ریشه تاریخی دارد و باید جایگاه واقعی 

وقف در جامعه تقویت شود.
وی گفت: اداره کل اوقــاف در چهار حوزه کاری 
موقوفات، شناســایی، احیاء، افزایــش بهره وری و 

اجرای نیات واقفان فعالیت می کند.
مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه اســتان زنجان 
تصریح کرد: رسانه ها باید برای تقویت فرهنگ وقف 
در جامعه تاش کرده و بازوی توانمند سازمان اوقاف 

باشند.
مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان به 
وقف مشارکتی در اســتان اشاره کرد و گفت: در این 
طرح خیرین می توانند بــا تکمیل فرم وقف نامه و با 
پرداخــت 7 هزار تومان بــه ازای یک جلد کام اهلل 

مجید به عنوان واقف نام خود را جاودانه کنند.

توفیقــات حاصل شــده در بخــش خدمــات الکترونیکی و حذف 
مراجعات حضوری بیمه شدگان تامین اجتماعی در مدیریت درمان 

تامین اجتماعی استان زنجان طی سال جاری به شرح ذیل است:
 1.پذیــرش بیمــاران بــا اســتفاده از  ســامانه USSD و بــا کد  

# 142 * و به صورت کامال رایگان بر روی تلفنهای همراه اول 
www. 2.پذیرش بیماران از طریق ســایت اینترنتی به نشــانی

nobatdzanjan.tamin.ir
3. پذیــرش بیماران از طریق سیســتم تلفن گویــا  با 20 پورت 

خطوط مراکز درمانی در استان 
4. تایید نســخ دارویی و پاراکلینیکی موسسات و مراکز درمانی 

طرف قرارداد از طریق پورتال
5. ارســال الکترونیکی نســخ مراکــز درمانی طرف قــرارداد با 

سازمان 
6.برون ســپاری فرایند خسارات متفرقه دفتر اسناد پزشکی و 

الکترونیکی کردن پذیرش خسارات.
7.حــذف دفترچه بیمه از مطبها و پزشــکان طرف قرارداد و راه 

اندازی نسخه الکترونیک در فاز اول.
8.اســتقرار میز خدمت حضــوری و الکترونیکــی در واحدهای 

اسناد پزشکی و کمیسیونهای پزشکی و رسیدگی به شکایات
9.کاهش زمان رســیدگی به شکایات مراجعین با میانگین زمان 

پاسخگویی 6 روزه در نیمه نخست سالجاری
10.افتتاح طرح توسعه و استاندارد سازی فضای فیزیکی بخش 

اورژانس بیمارستان امید ابهر
11.فرهنگ سازی و ارتقاء سطح پذیرش بیماران از حضوری به 

الکترونیکی به بیش از  71 %
12. ارائه خدمات درمانی بدون نوبت به 11 هزار نفر از بیماران 

سالمند در اجرای طرح تکریم سالمندان تا پایان آبان سالجاری

موفقیت تامین اجتماعی زنجان در خدمات 
الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری بیمه شدگان

برادر گرامي جناب آقای دکتر فتح اهلل حقیقی

استاندار محترم استان زنجان 
         انتصاب شایســته حضرتعالی به ســمت استاندار زنجان را به شما و مردم 

شریف استان تبریک عرض می نماییم.
 امیدواریم با حضورحضرتعالی به عنوان مدیری توانا فرصتی مناسب فراهم 
شــود تا با تکیه بر یک مدیریت عالمانــه و مدبرانه و نیز همدلی و همراهی همه 
دلسوزان استان و اجماع نخبگان گام های اساسی برای توسعه و پیشرفت استان برداشته شود وشاهد تحوالت شگرفی 

در تمامی عرصه های توسعه استان زنجان باشیم. 
سرپرستی روزنامه جام جم و جوان
پروانه سهرین بیگلو
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منابع طبیعــی ثروتــی عمومی اســت و 
بایــد تالش کنیم این ثروت ملی را حفظ و 
به نســل های آینده انتقال دهیم چرا که 
ایــن منابع  میراثی برای آیندگان اســت 
و ایــن موضــوع نیازمند فرهنگ ســازی 
است .اســتان زنجان دارای منابع طبیعی 
و  پذیــر  آســیب  گیاهــی  پوشــش  و 
شــکننده  اســت  که همه بایــد با حفاظت 
و بهره بــرداری متناســب در راســتای 
احیای آنها ســهیم باشــیم . مســاحت کل 
اراضی اســتان زنجــان 2 میلیون و 200 
هزار هکتار اســت کــه از این میزان یک 
میلیون و 200 هزار هکتار شامل مراتع 

و جنگل هاست.
وقتــی اخبــار وقوع ســیل بــه باغات، 
اراضــی و منازل مســکونی روســتائیان 
منتشــر می شــود، نقش و عملکرد اداره 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری نیز در 
اذهان تداعی می گردد ؛ اینکه این اداره 
کل در حــوزه آبخیــزداری چــه اقدامــی 
انجــام داده و چــه نتایجی در بر داشــته 

است؟
خلیل آقاجانلــو مدیر کل منابع طبیعی 
اســتان زنجان در این خصوص می گوید:  
در ســالهای اخیر در حــوزه آبخیزداری با 
محدودیــت اعتبــارات مواجه بــوده ایم 
امــا امســال خوشــبختانه فقــط در بحث 
آبخیــزداری از صنــدوق توســعه ملــی 
نزدیک به 13 میلیارد تومان و در مجموع 
در حــدود 20 میلیــارد تومــان در حوزه 
منابع طبیعی و آبخیزداری  اعتبار مصوب 
داریم که در مقایسه با سال های گذشته 

رشد 100 درصدی داشته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه خوشــبختانه 
در حــوزه منابــع طبیعــی  اســتان زنجان 
بحــران نداریم می گویــد: با چالش هایی 
از قبیل تخریب اراضی ملی برای کشــت 
دیم، وقوع ســیل، کم آبی، خشکسالی و 

تخریب آبخوانها مواجه هستیم. 

خلیــل آقاجانلو، مدیر کل منابع طبیعی 
استان زنجان؛

* تخریــب منابع طبیعی، مانعي در برابر 
توسعه

آب، خــاک، هــوا، جنــگل و مرتــع جزو 
منابع طبیعي محســوب مي شوند و نقش 
آنها در حیات و توســعه جوامع بشــري بر 

کسي پوشیده نیست.
این منابع در صورت اســتفاده صحیح 
و اصولــي قابــل تجدیــد هســتند، اما با 
بهــره برداري نادرســت و تخریب آن ها، 
نه تنها تجدید پیــدا نخواهند کرد، بلکه 
چالش هــاي بزرگــي در زندگــي انســان 

پدید خواهد آمد.
بهتریــن و اقتصــادي تریــن راه براي 
حفــظ خــاک و تولیــد آب در کشــور هــم 
تقویــت پوشــش گیاهــي در عرصه هاي 
منابــع طبیعــي اســت تــا بتــوان امنیت 

غذایي کشور را بیمه کرد. تصویب 200 
میلیــون دالر از محــل صندوق توســعه 
ملی بــرای اجرای اقدامــات آبخیزداری 
می تواند نویدبخش آینده ای خوب برای 

آب و خاک کشورمان باشد.

* اعتبــارات اختصاص داده شــده به 
حوزه آبخیزداری استان از محل صندوق 

توسعه
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع 
طبیعی استان با اشاره به اینکه نخستین 
اولویت ایــن مرکز حفاظت و جلوگیری از 
تخریب منابع اســت گفت: سوء مدیریت 
و بهره بــرداری بیــش از ظرفیت طبیعت 
آثار و عواقب جبران ناپذیری بر آن  وارد 
می آورد کــه با صــرف هزینه های گزاف 

نیز قابل جبران نیست.
جعفــر بیــات به حساســیت های ایجاد 
میــان  در  اخیــر  ســال های  در  شــده 
مســئولین کشــور اشــاره و ابــراز کرد: 
بــا پیگیری ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور و نیــز موافقت  مقام 
معظم رهبری و تصویب مجلس شــورای 
اســالمی در حــدود 200 میلیون دالر از 
محــل صندوق توســعه ملی به ســازمان 
اختصــاص داده شــده که ســهم زنجان 
در این بیــن 12 میلیارد و 650 میلیون 
تومــان بوده و 25 درصــد از این اعتبار 
تاکنون به اســتان تخصیص داده شــده 

است.
 وی زمــان  اجــرای پروژه هــا در قالب 
اعتبارات صندوق توسعه ملی را یک ساله 
دانسته و تخصیص اعتبارات را منوط به 
عملکــرد اداره کل عنــوان کرد و افزود: 
هزینه کرد اعتبارات امســال از صندوق 
توســعه ملی تا تیر ســال 98 امکان پذیر 
اســت ولی طبــق پیش بینی هــای انجام 
شــده امیدواریم بخش قابــل توجهی از 
پروژه ها تا پایان آذر به اتمام برسد و در 
تالشیم تا پروژه ها از کیفیت و اثربخشی 

الزم برخوردار باشند.
بیــات ضمــن تأکید بــر جامع نگری در 
هزینه کــرد اعتبــارات، مدیریــت منابع 
آب، آبخیــزداری، آبخــوان داری، حفــظ 
پوشــش گیاهــی، حفاظــت از عرصه ها، 
مالکیت و کاداســتر اراضــی ملی و غیره 
کــه بــر نحــوه بهره بــرداری از عرصه ها 
تأثیرگذار اســت، بیان کرد: بخش قابل 
توجهــی از اعتبــارات مذکــور بــه حوزه 
آبخیزداری اختصاص داده شــده اســت 
کــه در این بخش 16 حوزه آبخیز انتخاب 
و بــا فعالیت پیمانکاران این پروژه ها در 

حال اجراست.
همچنین از اعتبارات صندوق توسعه 
ملی در استان حدود یک میلیارد و 500 
میلیــون تومان آن به عملیــات احیایی و 
بیولوژیکی در مناطــق مختلف اختصاص 
داده شده است که در این زمینه در 11 

حــوزه آبخیــز و در  اراضــی 19 روســتا 
عملیــات بیولوژیکــی برابــر طرح هــای 
تفصیلــی آبخیــزداری و مرتعــداری در 

دست اجرا می باشد.

* پیشــرفت فیزیکــی 80 درصــدی 
صندوق توســعه ملی در 7 حــوزه آبخیز 

استان زنجان
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع 
طبیعــی اســتان زنجــان از پیشــرفت 
فیزیکی 80 درصــدی پروژه های مربوط 
بــه صنــدوق توســعه ملــی در 7 حــوزه 
آبخیز اشــاره و روند اجــرای پروژه های 
آبخیزداری در استان را مطلوب گزارش 

کرد.
جعفــر بیــات با اشــاره به اجــرای 16 
پــروژه آبخیــزداری در حوزه های آبخیز 
اســتان اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی 7 
پــروژه در حوزه هــای مــراش یک، قزل 
تپه، خراســانلو، چشین، خوشنام، هیدج 
و عالی قاپو حدود 80 درصد بوده اســت 
امــا در بقیه حوزه ها پیشــرفت فیزیکی 

حدود 40 درصد اعالم گردیده است.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع 
طبیعی اســتان زنجان با اشاره به شرایط 
آب و هوای نامســاعد در اســتان تصریح 
کــرد: پیــش بینــی می شــود در صورت 
تداوم آب و هوای نامســاعد در اســتان 

اجرای برخی از پروژه ها متوقف گردد.
بیــات با اشــاره به اجــرای پروژه های 
پخش ســیالب، مرمت و احیــا و ... اعالم 
کــرد: بــا تمــام قــوا تــالش می کنیــم تا 
پروژه هــای مربــوط به صندوق توســعه 
ملی را در حد مطلوب به پایان برســانیم.

          

* با حضور وزیر جهادکشــاورزی محقق 
شد؛

بازدیــد از طرح توســعه باغات زیتون 
در اراضی شیب دار

عملیــات اجرایــی طرح توســعه باغات 
زیتون در ســطحی حــدود 2000 هکتار 
از اراضی شــیب دار شهرستان طارم در 
استان زنجان، از اواخر سال 86 در قالب 

شش طرح آغاز شده است.
از  جهادکشــاورزی  وزیــر  بازدیــد 
طرح توســعه باغــات زیتــون در اراضی 
شــیب دار شهرســتان طــارم در حالــی 
صــورت گرفت که از مجمــوع پروژه های 
توسعه باغات زیتون در اراضی شیب دار 
شهرستان طارم در حال حاضر، دو پروژه 
»الزین« و »دســتجرده« تکمیل شــده و 
عملیــات اجرایــی پروژه هــای »کلتان-
»دهنه-ونســر«،  جزالن دشــت«، 
»هــزاررود« و »پــاوه رود« نیــز در حال 

انجام است. 
بــرای اجرای این 6 طرح تــا کنون 55 
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و برای 
تکمیــل چهار طرح دیگر نیــز 5 میلیارد و 
500 میلیــون تومــان اعتبار مــورد نیاز 

است . 

*مشــارکت مــردم، اصــل و اولویــت 
حوزه های آبخیز

مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان 
در  دارویــی  گیاهــان  کشــت  گفــت: 
زمین هــای ملــی اســتان راهــکار خوبی 
برای حفظ منابــع طبیعی و کمک به تامین 

معیشت روستائیان است.
خلیــل آقاجانلــو بااشــاره بــه اینکــه 
در همیــن راســتا حــدود 10 هکتــار از 
این زمین هــا در شهرســتان ایجرود به 
کشت گل محمدی اختصاص یافته است 

افزود: اجرای طرح های مرتبط با صندوق 
توســعه ملــی، همچنین توانمندســازی 
ســاکنان روســتا از جمله اهداف کشــت 
گیاهــان دارویی به شــمار می رود.وی با 
اشــاره به اینکه زنجان در زمینه کشــت 
این گیاهان مســتعد اســت و باید تالش 
کــرد تا بهــره برداران از منابــع طبیعی و 
کشــاورزان به کاشت این نوع محصوالت 
ترغیب شوندگفت: گل محمدی، کتیرای 
گــون، ثعلب و موســیر از جملــه گیاهان 
و فراورده هــای دارویــی هســتند کــه 
توســط روستائیان ســاالنه به طور سنتی 

برداشت می شود.
مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان با 
اشــاره به اینکه عملیات کودپاشی 133 
هکتار از زمین هــای منابع طبیعی زنجان 
در راســتای اجــرای پروژه های صندوق 
توســعه ملی انجام شــده اســت تصریح 
کرد: تا کنون در 40 درصد از عرصه های 
ملی مــورد تعهد، عملیات بذرپاشــی نیز 
اجرا شــده اســت و چنانچه شرایط آب و 
هوایــی اجازه دهد، عملیــات کپه کاری و 
بذرپاشــی در این اراضــی ادامه خواهد 

یافت.
وی گفــت: همچنیــن هفــت پــروژه 
آبخیــزداری در زنجــان بــا پیشــرفت  
فیزیکــی80 درصدی در حال اجراســت 
کــه مربــوط بــه پروژه هــای مصــوب به 

صندوق توسعه ملی است.
 

*لزوم تســریع همراه با رعایت کیفیت 
در اجــرای پروژه هــای صندوق توســعه 

ملی
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان بر 
لزوم تســریع در روند اجرای پروژه های 
مربوط به صندوق توسعه ملی تاکید کرد 
و گفــت: همــکاری تنگاتنگ و احســاس 
مســئولیت تک تک کارکنان و مســئولین 
می توانــد در راســتای پیشــبرد اهداف 
و برنامه هــا بویــژه پروژه هــای صندوق 
توســعه ملــی عملکرد مطلــوب و موفقی 

داشته باشد.
وی ضمــن تاکیــد بر لزوم تســریع در 
اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری مربوط 
بــه صنــدوق توســعه ملی از مســئولین 
مربویطه خواســت تا کیفیت را به عنوان 
اصــل مهــم در عملیاتی کــردن اهداف 

پروژه ها مدنظر قرار دهند.
 

* مشارکت های مردمی و خودیاری
برای تأثیرگذاری بیشتر و نتیجه بخش 
بــودن فعالیت ها ، از ظرفیــت خودیاری 
و مشــارکت های مردمــی نیزاســتفاده 
می شــود واســتفاده از ظرفیــت نیروی 
دانشگاهی برای تشویق مردم به منظور 
همــکاری و مشــارکت با منابــع طبیعی و 
ایجــاد ارتباط موثر موضوع مهمی اســت 
که بنــا به گفتــه  مدیرکل منابــع طبیعی 
استان زنجان با همکاری دانشگاه زنجان 
موضــوع مشــارکت مردمــی و خودیاری 
پررنگ تــر شــده  و بــا حضــور گروه های 
تســهیل گری  و  آموزشــی  و  ترویجــی 
نیازهای روستاییان شناسایی شده و در 
نهایت اقدامات منابع طبیعی در راستای 
همیــن نیازمندی هــا اجرایــی گردیــده 
اســت.در این بخش مردم می توانند به 
صــورت نقدی یا تأمین نیــروی کار مورد 
نیاز در انجام پروژه ها مشــارکت  داشته 

باشند. 

* اجرای پروژه مشــارکتی "کشــت گل 
محمدی" در 10 هکتار از محل اعتبارات 

صندوق توسعه ملی

عضــو هیئت علمــی دانشــگاه زنجان 
نیــز از اجرای پروژه مشــارکتی "کشــت 
گل محمــدی" در 10 هکتــار در حــوزه 
آبخیز چســب با هدف اجرای پروژه های 

صندوق توسعه ملی خبر داد.
دکتر اسماعیل کرمی دهکردی مشاور 
تســهیل گر اجرای پــروژه های صندوق 
توســعه ملی در استان زنجان، در حاشیه 
بازدیــد از مراحــل اجــرای پــروژه های 
بیولوژیکــی مربوط بــه صندوق در حوزه 
آبخیز چســب شهرستان ایجرود با اشاره 
به جلب مشــارکت مردم از طریق فرآیند 
تســهیل گری گفت: مشــارکت مردم در 
راســتای احســاس نیاز به این پتانسیل 
با هدف تحقق اهداف ســازمان جنگلها و  
وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت که 
بســترهای الزم برای بهــره گیری از این 
ظرفیت با تشــکیل جلسات  خانه به خانه، 
جلسه در مســاجد با حضور روستائیان و 
دیدار چهــره به چهره با مردم این مناطق 
و مســئولین محلی توسط اداره کل منابع 

طبیعی استان زنجان فراهم گردید.
وی بــا بیان اینکه از بین 19 روســتای 
انتخاب شــده بــرای اجرای پــروژه های 
بیولوژیکی، 5 روستا برای هدف تسهیل 
گری انتخاب شــد، افــزود: در این حوزه 
هــای آبخیز مشــارکت مــردم را اصل و 

اولویت کاری قرار داده ایم.
وی اجــرای پــروژه هــای مربــوط بــه 
بــذرکاری، کپــه کاری، قــرق مراتــع، 
احــداث آبشــخور و عملی کــردن پروژه 
های مکانیکــی )عمدتا احــداث بندهای 
سنگ و  سیمانی( را از اقدامات مدنظر با 
مشــارکت مردم و اداره کل منابع طبیعی 

عنوان کرد.

* اتمــام 10 پــروژه آبخیــرداری و 
مرتعداری تا پایان آذر امسال

جلیل ســلطان نژاد، معاون فنی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان در 
توضیح اعتبارات اختصاص داده شده به 
حوزه آبخیزداری استان از محل صندوق 
توســعه ملــی و پروژه های تعریف شــده 
در قالب این اعتبــارات گفت: از مجموع 
اعتبارات صندوق توسعه ملی به استان 
حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
آن بــه عملیات احیایــی و بیولوژیکی در 
منطقــه اختصاص داده شــده اســت که 
در ایــن زمینه در 11 حوزه آبخیز در 19 
منطقه عملیات بیولوژیکی برابر طرح های 
تفصیلی آبخیــزداری و مرتعداری انجام 

می شود.
وی افزود:در حال حاضر 10 پروژه در 
ایــن بخــش در حال اجرا بــوده و تا پایان 
آذر امســال به اتمام می رســند، افزود: 
در راستای اثربخشی پروژه های در حال 
انجام ، کودپاشــی مراتع در 133 هکتار، 
بذرپاشــی در 200 هکتار با ســتفاده از 

گونه هــای غالــب پیشــرو و مرتعی، کپه 
کاری بــه وســعت 1395 هکتار، حفاظت 
و قــرق مراتع به میــزان 2 هزار و 981 
هکتــار، احــداث آبشــخوار بــه منظــور 
جمــع آوری آب و تعادل بخشــی به مرتع 
و نهــال کاری در اراضی شــیب داری که 
احتمال فرســایش زیاد و تبدیل شــدن 
به ســیل را دارند از جمله این اقدامات 

است.

*اجــرای پروژه هــای آبخیــزداری بــا 
هدف بهینه سازی مصرف آب کشاورزی 
 معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع 
طبیعــی اســتان زنجــان بــا بیــان اینکه 
اجــرای عملیات بیولوژیکــی در اولویت 
این دســتگاه قرار گرفته اســت، اجرای 
پروژه های آبخیزداری جهت بهینه سازی 
مصرف آب کشاورزی را در راستای حفظ 
و حراســت از عرصه هــای ملــی و طبیعی 

اعالم کرد.
جعفر بیات در برنامه زنده تلویزیونی 
"ســالم زنجــان" شــبکه اشــراق اظهار 
روش هــای  بــه  کل  اداره  کرد:ایــن 
"مکانیکــی" و "بیولوژیکــی" پروژه های 

حفاظتی خود را عملیاتی می کند.
وی بــا بیان اینکه ســرعت گرفتن آب 
در شــیب مانــع از جــذب کامــل آن در 
ســفره های آب زیرزمینــی حوزه شــده 
و ســبب بروز ســیل می گردد، بــه نتایج 
ســوء آن و فراهم آمدن برای فرسایش 
خاک اشــاره کرد.بیات اجرای پروژه های 
آبخیزداری را یکی از گزینه های مناسب 
در مدیریت حوزه آبخیز در راستای حفظ 

آب و خاک اعالم کرد.
وی با عنــوان " عملیات بیولوژیک" در 
اولویــت اداره کل منابع طبیعی اســتان 
زنجان قــرار دارد، اضافه کرد: کاشــت 
انــواع گیاهــان و درخــت و درختچــه و 
بــذر در مســیر روان آب با هدف کاهش 
ســرعت جریان و نفــوذ در خاک، احداث 
بندهای خشــکه چین، گابیون، ســنگ و 
ســیمان، خاکی و بانکت بنــدی به منظور 
جلوگیــری از اتــالف منابع آبــی از موارد 
مدنظــر در اجــرای عملیــات بیولوژیکی 
می باشــد.معاون آبخیــزداری اداره کل 
منابــع طبیعــی اســتان زنجان با اشــاره 
بــه مطالعات تفصیلی و اجرایی به ســطح 
حــدود 600 هــزار هکتــار در اســتان 
تصریح کرد: در حدود 830 هزار هکتار 
از اراضــی اســتان مطالعــات توجیهــی 

صورت گرفته است.
بیــات مطالعات توجیهــی را مقدمه ای 
برای مطالعات تفصیلی و اجرایی دانست 
و عنوان کرد: در 16 حوزه آبخیز اســتان 
زنجــان پروژه هــای آبخیــزداری از محل 
صنــدوق توســعه ملــی با هــدف کنترل 
ســیل، حفظ آب و خاک در ســال جاری در 

دستور کار قرار گرفته است. 

منابع طبیعی، میراثی برای آیندگان کشور

پیشرفت 80 درصدی صندوق توسعه ملی در 7 حوزه آبخیز زنجان

آبخیزداری، مدیریت پایدار سرزمین
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همزمان با میالد رسول اکرم )ص(؛

پیاده راه »سبزه میدان« زنجان افتتاح شد 
آئین افتتاحیه پیاده راه مسیر سبزه میدان به همراه ۱۰ پروژه عمرانی و ترافیکی شهرداری

مراســم افتتــاح پیــاده راه ســبزه 
میــدان زنجــان همزمــان بــا میــالد 
باسعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت 
محمد)ص( و امــام جعفر صادق)ع( با 
حضــور نماینده مردم زنجــان و طارم 
در مجلس شــورای اســالمی، شهردار 
زنجان، اعضای شــورای شهر، معاونان 
شــهردار و جمعی از مردم شهر زنجان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

* عذرخواهی شــهردار زنجان بابت 
تاخیر 15 روزه پیاده راه 

ایجــاد فضــای اجتماعــی در شــهر 
وزیبایی شــهری با فضای نوستالژیک 
برای خانــواده های زنجانــی مدیریت 
شــهری زنجــان  را بر آن داشــت تا به 
تصمیم مجموعه از تیر امســال اجرای 
طــرح پیــاده راه در طــول 900 متر از 
میــدان انقالب تــا ســبزه میدان آغاز 
شــده  اســت را در آخریــن روزهــای 
پاییــزی  با حضور جمعی از مســؤوالن 
اســتانی و مــردم  افتتــاح کــرده  و به 

بهره برداری برسد.
پیاده راهی  که به گفته مسؤوالن به 
عنوان یک فضای باز شــهری می تواند 
دارای روابــط اجتماعــی و فرهنگــی 
باشد و همچنین به عنوان عاملی برای 
تبدیــل این فضاها بــه فضایی دارای 
حیات اجتماعی بیان شود.این مراسم 
که در فضایی شــاد و مفرح برگزار شد 
علیرغم هــوای بارانی آخرین روزهای 
پاییز زنجان همشهریان زنجانی حضور 
گسترده ای داشتند که از جذابیتهای 
ایــن برنامه شــاد حضور عروســکهای 
غــول پیکرنمادیــن  بــود کــه زیبایی 

خاصی به این مراسم بخشیده بود.

اعضــای شــورا و  بیــن  تعامــل   *
شــهرداری موجب پیشرفت و توسعه 

است
شــهردار زنجان کــه در افتتاح این 
پیــاده راه بــه همراه اعضای شــورای 
اســالمی شــهر زنجان حاضر شده بود 
لحظاتی پشــت تریبون قــرار گرفته و 
با مــردم زنجان از شــهر و پروژه های 
شــهری زنجان ســخن گفت. مسیح اله 
معصومی با اشــاره به لزوم تعامل بین 
اعضای شورای شهر و شهرداری گفت: 

این ارتباط دو ســویه  باعث پیشرفت 
و توســعه بیــش از پیــش در شــهر 
خواهد شــد وهر خروجی در راســتای 
عمران شــهری همراه با دردسر است 
عذرمجموعــه  بایــد  شــهروندان  و 
مدیریت شــهری و شــهردار زنجان را 

بپذیرند .
بــه گــزارش مدیریــت  ارتباطات و 
امــور بین الملــل شــهرداری زنجان، 
شهردار زنجان همزمان با میالد پیامبر 
و امام صادق، در آئین افتتاحیه پیاده 
راه مســیر ســبزه میدان و 10 پروژه 
عمرانــی و ترافیکــی شــهرداری بــا 
اشــاره به اهمیت اجرای پروژه پیاده 
راه دراین مســیر، با هــدف فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی در هسته مرکزی 
شــهر زنجــان اظهارداشــت: مجموعه 
مدیریــت شــهری در تــالش بــرای 
ارتقــای جایــگاه شــهر زنجــان همپای 

دیگر شهرهای کشور است .
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای پروژه 
هــای عمــران و توســعه شــهر زنجان 
از مهمتریــن اولویــت هــای مجموعه 
مدیریت شــهری زنجان اســت، ادامه 
داد: اجــرای پروژه هــای زیر بنایی در 

شهر حائز اهمیت است.
معصومــی  همچنیــن، بــا اشــاره به 
تالشــهای مجموعــه مدیریت شــهری 
زنجــان، تصریــح کــرد: هــدف ایــن 
مجموعه اجــرای پروژه هــا و طرحهای 
بلند مدت در راستای توسعه و عمران 

شهری بوده است.
شــهردار زنجــان، نــگاه بــه اجرای 
پروژه میدان اصلی شــهر یعنی سبزه 
میدان به عنوان عظیم ترین پروژه در 
هســته مرکزی زنجان بــه عنوان قلب 
تپنده شــهر با نگاه فرهنگی،  اجتماعی 
و اقتصادی عنــوان کرد و گفت: پارک 
بانوان غرب شهرزنجان درسال آینده 

به بهره برداری می رسد.
وی، در ادامــه با اشــاره بــه اجرای 
پروژه هایی نظیــر 5 پارکینگ طبقاتی 
در شــهر ادامه داد :اجرای طرح پیاده 
راه در هســته مرکزی شهر در راستای 
ایجــاده پیــاده راه بــرای پیــاده روی 
خانوادگــی با هدف فرهنگی، اجتماعی 
واقتصــادی تــوام بــا ایجــاد امنیت و 
آســایش خاطــر بــرای خانــواده هــا و 

شهروندان زنجان بوده است.
شــهردار زنجــان، هــدف ازاجرای 
طــرح پیــاده راه درشــهر زنجــان را 
توســعه و رونق کســب و کار دانست 
و گفــت: پیاده راه آبرویی برای شــهر 

زنجان خواهد بود.
معصومــی، همچنیــن نقــش مردم 
را در راســتای همکاری و مشــارکت با 
شــهرداری  مهم ارزیابــی کرد و گفت:  
پرداخت بموقع عوارض به شهرداری 
باعث  تســهیل مطالبات شهروندان از 

شهرداری خواهد شد.
معصومــی اضافه کــرد: تعامل بین 
اعضای شورای شهر و شهرداری باعث 
پیشــرفت و توســعه بیش از پیش در 

مدیریت شهری خواهد شد.
شــهردار زنجــان از افتتاح همزمان 
10 پــروژه عمرانی و ترافیکی در کنار 
افتتاح پیاده راه سبزه میدان خبر داد 
و گفــت : همزمان با افتتــاح پیاده راه 
ســبزه میدان پروژه های بلــوار مهر، 
پــارک های طلوع، نورالزهرا، رضوان، 
نیایــش و فضای ســبز مقابل ترمینال 
مســافربری، اصــالح هندســی تقاطع 
تربیــت و میدان جهــاد و بازارچه های 
رضوان و الهیه افتتاح و جهت استفاده 

در اختیار مردم قرار می گیرد.

* اتمام پروژه ها در زمان مقرر 
شهردار زنجان در این مراسم ضمن 
ابــراز خرســندی از افتتــاح پیاده راه 
در موعــد زمانــی مقــرر شــده، اظهار 
کــرد: بنده به  عنوان شــهردار زنجان، 
متعهــد شــدم تا در  مرحله نخســت از 
فعالیت های خود عقب ماندگی موجود 
در حوزه شــهری زنجــان را تا حد توان 
و بــا همــکاری همکارانمــان برطــرف 
کنیم که یکــی از اولویت های مجموعه 
شــهری در این راه اتمــام پروژه ها در 

زمان مقرر بود.
مســیح اله معصومــی گفــت: دیگر 
تعهــد ما افتتاح طرح هــا و پروژه هایی 
اســت که بــرای مــردم زنجــان آرزو 
شــده بود کــه در راســتای انجام این 
تعهــدات در ابتدا اقدام به افتتاح پل 
سیدالشــهدا )ع( کردیم پروژ ه ای که 
موجب نارضایتی مردم شــده بود که با 
همیاری همه بخش های دخیل ب ویژه 

شورای شهر زنجان در آخرین روزهای 
سال قبل افتتاح شد.

وی همچنیــن به افتتاح مرکز کنترل 
ترافیک شــهر زنجان، بهره برداری از 
فاز نخست خیابان زینبیه غربی، مرکز 
خرید خودرو و بازگشایی خیابان 7 تیر 
در ماه های نخســت ســال جاری اشاره 
کرد و گفت: هم اکنون نیز شــهرداری 
اجــرای پروژه هــای بلند مــدت را در 
دســت احداث دارد که از جمله آن پل 

گلشهر کاظمیه است.

*پــل گلشــهر در موعــد مقــرر بــه 
بهره برداری می رسد

شهردار زنجان افتتاح یک ساله پل 
گلشهر را در مدت زمان یک سال نوعی 
طلسم شــکنی در ســاخت پروژه های 
شــهری عنوان کرد و گفت: ساخت این 
پــل تبدیــل به یک طلســم شــده بود 
چراکه کســی انتظار نداشت در عرض 
یک ســال پلی در زنجان ســاخته شود 
اما امروز با گذشــت پنج ماه از شــروع 
ساخت پل گلشهر شاهد پیشرفت 60 
درصدی طرح هستیم و اعالم می کنیم  
که این پل که در 10 خرداد ســال 97 
کلنگ زنی شــد در 10 خرداد سال 98 

به بهره برداری خواهد رسید.
وی از دیگــر پروژه های شــهری در 
دســت احداث شــهر زنجان را پروژه 
بــزرگ ســبزه میدان عنــوان کــرد و 
افزود:  پروژه ســبزه میدان یک نسل 
را درگیر کرده و با فراز و نشــیب های 
مختلفــی مواجــه بــود امــا طــی 6 ماه 
گذشــته، اصالحاتــی در مجموعه طرح 
بــه عمــل آمد که بــا پیگیــری صورت 
گرفته این طرح هفته گذشــته مصوب 
شــده و بنده به عنوان شهردار متعهد 
می شــوم ایــن طرح  قبــل از 22 بهمن 
سال جاری به طور رســمی آغاز و ظرف 
مدت دو یا ســه ســال به بهره برداری 

برسد.
معصومــی در ادامــه بــه طرح هــای 
ترافیکی شــهرداری زنجان نیز اشاره 
و اضافــه کــرد: از جملــه پروژه هایی 
کــه موجب بهبود بحث ترافیکی شــهر 
خواهد شــد، پروژه خیابان شــرقی و 
غربــی پــادگان زنجــان و خیابــان اول 
شــهرک کارمنــدان اســت کــه به جد 

پیگیر آنها هستیم.

*پایــان پــروژه زینبیــه، تــا پایــان 
امسال

شــهردار زنجان همچنین به اجرای 
پــروژه خیابان زینبیه شــرقی و غربی 
نیز اشاره کرد و افزود:  پروژه خیابان 
زینبیــه غربــی و شــرقی نیز تــا پایان 

سال جاری به اتمام می رسد.
وی ســاخت ســوله بحــران، احداث 
بــا  زنجــان  بانــوان  پــارک  دومیــن 
پیشرفت 70 درصد، ساخت پارکینگ 
طبقاتی در هسته مرکزی شهر، نهضت 
بهسازی و ایمن سازی پارک ها و فضای 
ســبز شــهری زنجان و اجــرای نهضت 
آســفالت در مدت یک مــاه را از دیگر 
پروژ ه های اجرایی یا در دســت اجرای 
شــهرداری زنجان عنوان کرد و گفت: 
پروژه بهشــت زهرا)س( نیز از دیگر 
پروژه هــای شــهرداری زنجان اســت 
که بــا جدیــت در حال پیگیری اســت 
کــه امیدواریــم بــا بهره بــرداری از 
آرامســتان شهرداری مزارهای داخل 

شهر ساماندهی شود.
شــهردار زنجــان در توضیح اجرای 
طرح نهضت آســفالت گفت: متاسفانه 
در زمینه آســفالت در شــهر زنجان با 
مشــکالتی مواجه هستیم و می پذیرم 
کــه در ایــن زمینــه بایــد تالش های 
زیادی صورت گیرد اما در طرح نهضت 
آســفالت، شــهرداری به طور روزانه 
بالغ بر 600 تن آسفالت در شهر توزیع 
شــد تا بتوانیم بخشی از رضایتمندی 

شهروندان را جلب کنیم.
معصومی اجــرای همه این پروژه ها 
را وعــده تیــم مدیریتــی فعلــی در 
شــهرداری زنجان عنوان کرد و مدعی 
شد: این پروژه ها با تالش شبانه روزی 
مجموعــه شــهرداری و در راســتای 
تامیــن آســایش و جلــب رضایتمندی 

شهروندان ساخته شده است.
شــهردار زنجان در ادامه با تشریح 
ویژگی هــای پیــاده راه ســبزه میدان 
بیــان کرد: زمانی که خواســتار اجرای 
طــرح پیاده راه ســبزه میدان بودیم با 
مخالفت های بسیاری در حوزه اداری و 
مردمی مواجه شدیم، عده ای از کسبه 
بازار با این طــرح مخالف بودند چراکه 

تصــور مــی کردنــد اگــر ایــن خیابان 
از حمــل و نقــل جدا شــود با مشــکل 
ترافیکــی و خریــد و فــروش اجناس 
خود مواجه خواهد شــد اما ما به دنبال 

آسایش مردم بودیم.
وی پیاده راه را محوری برای آسایش 
و آرامــش مردم و آبروی شــهر عنوان 
کرد و گفــت: خانواده ها با آســایش و 
آرامش خاطــر می توانند در این محور 
براحتــی تردد کنند کــه البته در کنار 
این موضوع تعامالت اجتماعی، بازار و  

خرید نیز رونق خواهد گرفت.

*افتتاح همزمان 10 پروژه
معصومــی در ادامــه بــه 10 پروژه 
افتتاحــی همزمــان بــا پیــاده راه نیز 
اشــاره کرد و گفت:  بلــوار مهر، پارک 
رضــوان، پــارک مقدم، پــارک بوئین 
زهرا، بازارچه الهیه، اصالح هندســی 
میدان جهاد، بازارچــه محلی رضوان، 
تربیــت،  تقاطــع  هندســی  اصــالح 
پــارک نیایــش و پارک طلــوع از جمله 
پروژه هایــی اســت کــه همزمــان بــا 

پیاده راه افتتاح می شود.
از  ادامــه  در  زنجــان  شــهردار 
مــردم ســاکن در منطقــه پیــاده راه و 
کســبه در ســبزه میدان بابــت اجرای 
فعالیــت عمرانی در ســاخت پیاده راه 
عذرخواهــی کــرد و گفــت: دومیــن 
عذرخواهی مربوط به تاخیر در افتتاح 
این پــروژه اســت، پروژه پیــاده راه 
مقرر بود طی ســه مــاه به بهره برداری 
برســد اما با وقفه ای مواجه شــد و در 
نتیجــه این پروژه از برنامه پیش بینی 
شــده اولیه فاصله گرفت و با 15 روز 

تاخیر افتتاح شد.
وی با بیان اینکه شهرداری یک نهاد 
درآمــدی و هزینــه اســت، گفت: این 
نهــاد بودجه دولتی نــدارد و همه این 
پروژه هــا از محــل پرداخــت عوارض 
مردم به شــهرداری انجام می شود که 
البته تالش شده با مدیریت صحیح در 

محل های مناسب هزینه شود.
معصومی گفت: تعامل بســیار خوبی 
بین شــورای اسالمی شهر و شهرداری 
زنجــان ایجــاد شــده که خروجــی این 
تعامل پروژهایی بود که طی سال جاری 

به بهره برداری رسیده اند.


