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برقراری پروازهای فرودگاه
زنجان  ،روی ریل بررسی
مدیر فرودگاه زنجان گفت :متاســفانه آژانسهای خصوصی به جای ارائه پروازها ،در زمینه فروش
بلیط به شهرهای تهران و تبریز اقدام میکنند.
محمد قاســمی گفت 11 :آبان با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشور نشستی درباره بررسی تعطیلی فرودگاه
زنجان برگزار شــد در حال بررســی و پیگیری برقراری پروازهای فرودگاه زنجان هستیم.وی با بیان اینکه فرودگاه
زنجان در حال حاضر آمادگی روزانه...
2

دانش آموزان زنجانی؛ امینان
و نگهبانان آب

2

4

زنجان ،قطب نساجی کشور
است

2

ثبت  2700موقوفه در استان
زنجان
2

 4هزار بانوی خانه دار زنجانی بیمه شدند
مدیرکل تامین اجتماعی استان
زنجان گفت :تا کنون شــمار بیمه زنان
خانه دار در این اســتان به چهار هزار نفر
رسیده که این روند همچنان ادامه دارد
و محدودیتی در انجام آن نیست.
مسعود علیاری افزود :زنان خانه دار
و حتی دختــران مجرد می توانند طبق
تعهدات بیمه ای و با نرخهای پرداخت
حــق بیمــه مشــاغل آزاد  14 ،12و
18درصد حداقل دستمزد شامل مزایای

بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی،
بازنشستگی و بازماندگان ،بازنشستگی
و از کار افتادگی و بازماندگان اســتفاده
کنند.
وی با اشــاره به اینکه برخورداری
بیمه شــده از تعهدات بازنشستگی و از
کار افتادگی ،امــکان بهره مندی افراد
تحت تکفل از مســتمری بازماندگان
(فرزندان ،همســر و پــدر و مادر تحت
تکفل بیمه شــده) از جمله مزایای این

نوع بیمه است در ادامه برخورداری زنان
خانه دار از حقوق بازنشســتگی خود و
مســتمری بازماندگان همسرانشان به
صورت همزمان ،بهره مندی از شــبکه
گســترده خدمات درمانی مراکز ملکی
ســازمان و مراکز طرف قرارداد در کل
کشور را از دیگر مزایای طرح بیمه زنان
خانه دار ذکر کرد.
وی گفــت :حــدود  50درصــد از
جمعیت یک میلیــون و  60هزار نفری

استان زنجان را زنان تشکیل می دهند
که بر طبق محاســبات ایــن اداره کل
نشان می دهد  200هزار نفر از زنان خانه
دار اســتان می توانند از مزایای این نوع
بیمه استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد:
طبق هدف گذاری ها ،شمار بیمه زنان
خانه دار در این اســتان به  100هزار نفر
افزایــش خواهد یافت کــه تحقق این
مهم موفقیتی ارزشــمند محسوب می
شود.

آموزش مهارتهای زندگی در کنار دروس رسمی
مدیرکل آموزش و پرورش استان
زنجان گفت :در حال حاضر در مدارس
مهارتهــای زندگــی در کنار دروس
رسمی تعلیم داد ه میشود.
مریــم رشــتچی گفــت :آموزش
مهارتهــای زندگی در ســند تحول
بنیادین برای سالمت روانی و جسمانی
دانشآمــوزان مورد تاکیــد قرار گرفته
است.

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر
آموزشهــای تخصصی بــا موضوع
مهارتهای زندگی در مدارس دوره دوم
ابتدایی و دوره اول متوسطه استان داده
میشود ،ادامه داد :سازمان ملی پرورش
استعدادهای درخشــان نیز برای دوره
اول متوسطه آییننامه اجرایی آموزش
این نوع مهارتها را فرستاده است.
این مسئول افزود :در این آییننامه بر

آمــوزش مهارتهای زندگــی برای
پایههــای هفتــم ،هشــتم و نهــم با
سرفصلهای متفاوت توصیه شده است
و بر اســاس این آییننامه باید آموزش
مهارتهــای زندگــی در کنار دروس
رســمی و در قالــب فعالیتهای فوق
برنامه و در قسمتی از زنگ تفکر و سبک
زندگی و در طول  18هفته و  36ساعت
ارائه شــود .مدیرکل آموزش و پرورش

استان زنجان با اشاره به دغدغه مدیران
مدارس بــرای آمــوزش مهارتهای
زندگــی بــه دانشآمــوزان ،گفت :در
مــدارس به عنوان خط مقــدم تعلیم و
تربیت جای خالی ایــن نوع آموزشها
احساس میشود و اولیا دانشآموزان نیز
بایــد از آموزشهــای تخصصــی
مهارتهــای زندگی بــرای اثرگذاری
طرح استفاده کنند.

کاهش حوادث آب در شهرهای زنجان
مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضالب استان زنجان گفت :با برنامه
ریــزی هــای انجام شــده و اقدامات
معاونت بهره برداری این شرکت تعداد
حــوادث و اتفاقات آب در آبان ســال
جاری نســبت به مدت مشابه در سال
گذشته  35درصد کاهش داشته است.
علیرضا جزء قاسمی تعداد حوادث و

اتفاقات آب در ماه گذشته را  266مورد
اعالم کرد و افــزود :این آمار در مدت
زمان مشابه نسبت به سال گذشته 408
مورد بوده اســت.وی با اشاره به اینکه
طبق نقشه راه ترسیم شده برای کاهش
حوادث آب در شــرکت آب و فاضالب
اســتان زنجان روند کاهشــی وقوع
حوادث آب در شهرهای استان زنجان

حاکم شده اســت گفت :امسال میزان
حوادث آب در شــهریور نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته  5درصد کاهش
و در مهر نیز  8درصد کاهش را نشــان
می دهد.جزء قاســمی گفت :امسال در
 8ماهــه ســال جاری کل حــوادث و
اتفاقات آب در  21شــهر تحت پوشش
شــرکت آب و فاضالب استان زنجان

بیش از  7هزار مورد بوده که نســبت به
سال گذشته  4/4درصد کاهش داشته
است.وی بیشــترین حوادث و اتفاقات
آب را مربــوط به فصل گرم ســال در
تابســتان اعالم کرده و گفت :تابستان
ســال جاری بیشــترین حــوادث آب
شــهرهای استان مربوط به مرداد بوده
است.

 2درصد موقوفات در زنجان قرآنی است
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
زنجان گفت :از کل موقوفات این استان
 2درصــد مربوط بــه موضوعات قرآنی
اســت ،بر همین اســاس برنامه اوقاف،
توسعه موقوفات در این بخش است.
حجتاالســام جعفر جنتی افزود:

یکــی از راهبردهای اوقاف و امور خیریه
اســتان زنجان در هزینهکرد موقوفات
حفظ تعداد موجود و البته توسعه آنهاست.
وی ادامهداد :ساماندهی این موقوفات کار
مهم و حساسی است که باید با دقت انجام
شود چرا که مراقبت و اجرای نیت واقفان

بیش از پیش موجب اعتماد و مشــارکت
شهروندان در انجام وقف می شود.حجت
االســام جنتی با بیــان اینکه به منظور
ساماندهی بهتر موقوفات ،اداره اوقاف یا
دفتر نمایندگی اوقاف در شهرســتانها
مســتقر شده است ،اظهار داشت :این امر

کمکشایانیبهشناساییموقوفاتجدید
و همچنین جلب مشارکت مردم می کند.
وی از ثبت پنج موقوفه قرآنی جدید در این
اســتان خبر داد و گفت :از ابتدای ســال
جاری تا کنون 17موقوفه جدید در استان
زنجان ثبت شده است.
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زنجان ،قطب نساجی کشور است

ضمیمه رایگان
روزنامه در استان
زنجان

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان زنجان گفت :زنجان قطب نساجی
کشور است.
ناصر فغفوری گفت:تا پایان امســا ل  15طرح بزرگ صنعتی اســتان به بهرهبرداری
میرسدکهازاینتعداد 11فقرهسرمایهگذاریجدیدو 2فقرهمربوطبهبازسازیونوسازی

و  2فقره نیز جزو واحدهای تعطیل بوده که مجدد به چرخه تولد بازگشتهاند.
وی با اشاره به عدم افزایش واحدهای غیرفعال جدید طی سال گذشته در استان زنجان
افزود :با پیگیریها و مساعدت مسئوالن ملی و استانی ،زمینه بازگشت  29واحد صنعتی
به چرخه تولید فراهم شد که مراسم آغاز به کار مجدد دو واحد صنعتی برگزار خواهد شد.

فغفوری ،اســتان زنجان را از قطبهای مهم صنایع نساجی کشور دانست و تصریح کرد:
صنعت نساجی از صنایع مولد اشتغال در استان محسوب میشود و به جهت تاثیر مستقیم
آن بر روند اشــتغال استان ،اقدامات مهمی در زمینه بازسازی و نوسازی این صنعت انجام
شده است و با نوسازی دو واحد نساجی  85نفر به اشتغال این دو واحد افزوده شد.

خبر

استاندار:

کوتاهی مســئوالن را در
ارتباطبارسانههانمیپذیرم
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه رسانهها باید
در کنار مســئوالن باشند گفت :مدیران هم باید با
رســانهها ارتباط داشته باشند و فعالیتهای انجام
شده را به مردم اطالع دهند.
فتحاهلل حقیقــی گفت :اگر بــا زاویه موضوع
اجتماعــی به جامعه بخواهیم نــگاه کنیم بازهم
رسانهها باید کنار ما باشند که در سه دوره در کشور
ما پایش سرمای ه اجتماعی برگزار شده است.وی با
بیــان اینکه رســانهها پل ارتباطی بیــن مردم و
مسئوالن اســت خاطر نشان کرد :هر کسی که با
رسانهها ارتباط نداشته باشد نمیپذیرم و باید برای
انجام هر کاری دلیلی وجود داشته باشد.وی با تاکید
بر اینکه مدیران باید با رسانهها ارتباط داشته باشند
بیــان کرد :رســانهها را باید در کنــار دولت دید و
فعالیتها را از طریق رسانه به مردم منتقل کرد.

خدماتدرمانیجهادگران
سالمت به  1250زنجانی
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان
گفــت :بــا اعزام هشــت اکیپ تیم پزشــکی و
پرســتاری تحت عنوان جهادگران ســامت از
سوی بســیج جامعه پزشــکی این مدیریت در
منطقه محروم شــهر یکهزار و  250نفر خدمات
درمانی رایگان دریافت کردند.
علی محمدی افزود :بر این اساس از فروردین
تــا آبان امســال هشــت اکیپ تیم پزشــکی و
پرستاری از سوی بسیج جامعه پزشکی مدیریت
درمان تامین اجتماعی اســتان زنجان در منطقه
محروم شهر خدمات درمانی و مشاوره ای رایگان
به مردم این منطقه ارائه کردند.وی اظهار داشت:
این اکیپ شــامل پزشــک عمومی  ،کارشناس
آمــوزش تغذیه با شــیرمادر ،خدمــات مامایی ،
مشــاوره های روانشناسی و خدمات پرستاری از
جمله کنترل فشــار خون و قند خون و کارشناس
داروئی را به گروههای هدف ارائه کردند.

خبر

برپایی نمایشگاه فرش
دستباف در زنجان

ثبت  2700موقوفه در استان
زنجان

مدیــرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان
گفت :تاکنون  2هزار و  700موقوفه در این اســتان به
ثبت رســیده که این موقوفات نزدیک  27هزار رقبه را
شامل می شود.
حجت االســام جعفر جنتی نیز افزود :هم اکنون
اســتان تهران به عنوان اولین استان متولی با عنوان
جایزه علمی امام صادق(ع) ،خراسان رضوی با عنوان
جایزه علمــی امام رضا(ع) دومین اســتان و زنجان
نیز با جایزه علمی امام حســین(ع) به عنوان سومین
استان متولی حمایت از نخبگان کشور ،پایان نامه ها،
برخی اختراعات ،پژوهش ها و برای عملیاتی شــدن
آنها کمک مــی کند .وی اظهار داشــت :هم اکنون
در این اســتان چهار هزار نیت وجود دارد که چه بســا
واقفیــن خیراندیش نیات هــای مختلفی به اقتضای
زمان داشــته اند و حتی برخی از آنها نیز فهم و درک و
عمیقی را نشان می دهند .حجت االسالم جنتی افزود:
بــا همراهی این اداره کل و بنیــاد نخبگان می توان
واقفان را به سمت مباحث مورد تاکید رهبری مبنی بر
توســعه علوم دانش بنیان که تا حدود زیادی این مهم
در کشورمان نهادینه شده ،سوق داد.
وی بیان کــرد :بحث دارو درمان در این اســتان
اهمیت زیــادی دارد و در این میــان هدایت واقفین

خیر اندیش به ســوی مباحــث علمی و حمایت های
ویژه از آنان می تواند در این بخش نتایج درخشانی به
دنبال داشته باشد .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
زنجان گفت :اساتید و نخبگان این استان یاوران وقف
محسوب می شــوند و کمک های آنها می تواند تاثیر
بســزایی در برنامه های تدوین شده این بخش داشته
باشد .این مســئول خاطرنشان کرد :دولت به تنهایی
نمی تواند در این حوزه ورود داشته باشد بر این اساس
می توان از ظرفیت ها و مشارکت خیرین و مردم بیش
از گذشته استفاده کرد.
* اعطای جایزه علمی امام حسین(ع) به
 40نفراز نخبگان زنجانی
رئیس بنیاد نخبگان اســتان زنجــان گفت :طی
برنامه ریزی انجام شــده جایزه علمی امام حسین(ع)
این اســتان به  40نفر از دانشــجویان نخبه و مستعد
منتخب کمیته مشــترکی از بنیاد نخبگان و اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان اختصاص خواهد یافت.
عبــاس ربیعی به اســتعدادهای برتــر میان بنیاد
نخبگان و اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان افزود:
بحث وقف در حوزه علــم و فناوری موضوع جدیدی
محسوب می شود که توسط بنیاد ملی نخبگان کشور
نیز مورد پیگیری قرار گرفته است.

وی اظهار داشــت :اســتفاده از ظرفیت ها و نیات
واقفین در چارچوب ســند راهبردی کشــور در امور
نخبگان به عنوان ســند باال دستی مطرح شده است
و بر این اســاس اهتمام جدی بر انجام آن وجود دارد.
ربیعی افزود :با پیگیری بنیاد نخبگان و ســازمان امور
اوقاف و امور خیریه کشــور این مهم در دســتور کار
قــرار گرفته اســت و با مســاعدت اداره کل اوقاف و
امور خیریه اســتان زنجان اعطــای این جایزه علمی
به منظور حمایت از دانشجویان مستعد و واجد شرایط
در ســال جاری مد نظر قرار گرفته اســت.وی اضافه
کــرد :هدف از انجام ایــن کار نهادینه کردن وقف در
حوزه علم و فناوری اســت ،تا این قدم موثر با استقبال
خیرین نیز مواجه شود.
وی اظهار داشــت :با انتخاب دانشــجویان واجد
شــرایط دریافت این جایزه علمی از آنان حمایت های

مالی خواهد شد و از طرفی حمایت های آموزشی برای
دانشجویانی که از طریق بنیاد انتخاب و شناسایی شده
انــد نیز به قــوت خود باقی خواهــد ماند.رئیس بنیاد
نخبگان اســتان زنجان ادامه داد :طبق آمارهای ارائه
شــده جهانی دانشــگاه های معتبر دنیا رقم هایی در
حدود 40میلیارد دالر از ظرفیت های خیرین و واقفان
استفاده می کنند که این رقم بسیار باالیی را شامل می
شــود.وی یادآوری کرد :این کار موجب شده بودجه
دانشگاه های بزرگ وابستگی کمتری به دولت داشته
باشد و به طور میانگین  30درصد دولتی است در حالی
که این رقم در کشورمان به باالی  70درصد می رسد.
رئیس بنیاد نخبگان اســتان زنجان خاطرنشان کرد:
جایزه علمی امام حسین (ع) به استعدادهای برتر راهی
به ســوی توجه جدی واقفین به حوزه علم فناوری و
حمایت های ویژه آنان در این حوزه است.

برقراری پروازهای فرودگاه زنجان  ،روی ریل بررسی
مدیر فرودگاه زنجان گفت :متاسفانه آژانسهای خصوصی به جای
ارائــه پروازها ،در زمینه فروش بلیط به شــهرهای تهــران و تبریز اقدام
میکنند.
ن با حضور رئیس ســازمان هواپیمایی
محمد قاســمی گفــت 11 :آبا 
کشــور نشستی درباره بررسی تعطیلی فرودگاه زنجان برگزار شد در حال

بررسی و پیگیری برقراری پروازهای فرودگاه زنجان هستیم.وی با بیان
اینکــه فرودگاه زنجان در حال حاضر آمادگی روزانه در هر ســاعت یک
پــرواز رادارد ،تصریــح کرد :با توجه به تقاضاهــای مردمی برای پرواز از
فرودگاه استان و آمادگی این فرودگاه برای انجام این پروازها تقاضا داریم
مســئوالن ارشد و بخش گردشگری استان در این خصوص برنامهریزی

کنند.
مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه وظایف تمامی فرودگاهها در کشور
بسترســازی برای آمادگی پرواز اســت ،گفت :خوشــبختانه در فرودگاه
زنجان این بسترســازی فراهم شده و هیچ مشــکلی در زمینه پروازها از
فرودگاه استان وجود ندارد.

رئیــس اداره فرش اســتان زنجان از
برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در دیماه
امســال در محل نمایشــگاههای بینالمللی
کاسپین استان زنجان خبر داد.
محســن جعفری با اشــاره بــه اینکه این
نمایشــگاه بــا همــکاری اتــاق بازرگانی و
خوشــههای تولیدی برگزار میشود گفت:از
استانهای دیگر هم در این نمایشگاه حضور
دارنــد و تولیدات خــود را عرضــه خواهند
کرد.
وی هدف دیگر برگزاری این نمایشــگاه
را نشــان دادن توانمندیهای فرش دستباف
اســتان زنجان ،آشــنایی با بــازار و معرفی
تولیدات ،اســتفاده از تجربیات اســتانهای
دیگر دانســت و گفــت :در این نمایشــگاه
فرشهــای ابریشــم ،افشــار و تابلو فرش و
فرش پشمی عرضه میشود.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان زنجان تصریح کرد :سازمان
صنعت ،معــدن و تجارت اســتان زنجان بر
بحث ارتقــای کیفیت فــرش تولیدی تأکید
جدی دارد و طی ســالهای گذشته و امسال
استقبال از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف
بسیار خوب بوده است.

نخستین واژه آب در بیش از هزار مدرسه ابتدایی زنجان؛

دانش آموزان زنجانی؛ امینان و نگهبانان آب

در جهــت ترویــج فرهنگ مصــرف بهینه
آب و صرفــه جویــی جشــنواره فراگیــری
نخســتین واژه آب به صــورت همزمان در
بیــش از هــزار مدرســه ابتدایی اســتان
زنجان برگزار شد.
در جشنواره فراگیری نخستین واژه آب
که با حضور علیرضا جزء قاسمی ،مدیرعامل
شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان و نیز
مریم رشــتچی مدیرکل آموزش و پرورش
اســتان زنجان برگزار می شــد بیش از 70
هــزار دانش آمــوز مقطع ابتدایی اســتان
زنجــان شــرکت کــرده ودانــش آمــوزان
ابتدایی اســتان زنجان در یک فضای شــاد
و مفــرح بــا فرهنگ صرفه جویــی و مصرف
درســت آب آشــنا شــدند.در ابتدای این
مراســم جــزء قاســمی هــدف از برگزاری
این جشــنواره را آشــنایی دانــش آموزان
به عنوان آتیه ســازان کشــور بــا ارزش و
اهمیــت نعمت حیات بخش آب عنوان کرده
و گفــت :دانش آمــوزان چــون در بهترین
دوره آموزشی زندگانی خود قرار دارند می
توانند عالوه بر آموزش های شــخصی نکات
الزم پیرامــون مصــرف بهینــه آب و صرفه

جویــی را به خانواده ها نیز انتقال دهند.
وی بــا اشــاره به اجرای طــرح امینان آب
و نگهبــان آب برای دانــش آموزان زنجانی
گفــت :دانــش آمــوزان در ایــن طــرح ها
بــه عنــوان ســفیران آب در خانــواده ها و
جامعه آموزش دیده و نســبت به امر تبلیغ
فرهنگ صرفه جویی و ترویج مصرف بهینه
آب اقدام می کنند.
وی با اشاره به کمبودهای جدی در زمینه
منابــع خدادادی بویژه نعمت آب از همگان
خواســت تــا در مصرف آب بیــش از پیش
دقــت نموده و شــرکت آب و فاضالب را در
پیشبرد اهداف خود همراهی کنند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان
زنجــان نیــز در ایــن مراســم بــا تاکیــد بر
اهمیت انتقال نعمت آب به آیندگان گفت:
آموزش و پرورش در راســتای نیل به این
هــدف همــکاری های خود را با شــرکت آب
و فاضــاب اســتان زنجان توســعه داده و
نســبت به آموزش فرهنــگ مصرف آب در
مدارس استان زنجان اقدام می کند.
مریم رشــتچی با اشــاره به کمبود منابع
آبی در کشــور گفت :با وجــود اینکه میزان

بارش ها در ایران نسبت به میانگین جهانی
یک ســوم است اما میزان مصرف آب مردم
ایران ســه برابر میانگین جهانی است.
وی آموزش های پایــه به دانش آموزان
در راســتای مصــرف صحیــح آب را جــزو
اولویــت های آمــوزش و پرورش اســتان
زنجــان اعالم کرده و افزود :با آموزش های
صحیح و ســرمایه گذاری مناســب می توان
از هدر رفت آب در ســطح جامعه پیشگیری
کرد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان
زنجان با اشــاره به اهمیت نعمت آب بویژه
آب شــیرین گفت :به دلیــل ناآگاهی مردم
میــزان مصــرف آب در تمامــی زمینه های
کشاورزی  ،صنعتی و خانگی در ایران روند
فزاینده ای داشته است.
رشــتچی از دانــش آموزان خواســت تا
به عنوان ســفیران آب پیام های آموزشــی
را کــه فرامــی گیرند به خانــواده های خود
آمــوزش داده و به آنان نیز انتقال دهند.
گفتنی اســت در این مراسم که با برنامه
های متنوعی همچون اجرای سرود  ،مسابقه ،
تئاتر صحنه و تجلیل از دانش آموزان فعال

در زمینــه آب و فاضــاب همراه بود برنامه
متمرکز جشــنواره فراگیری نخستین واژه
آب اســتان زنجان نیز در مدرســه ابتدایی
دماوند شهر زنجان و با حضور بیش از 400
دانــش آموز مقطــع ابتدایی این دبســتان
برگزار شد.
* کســب رتبــه برتر ایمنی آب در کشــور
توسط آب و فاضالب زنجان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
زنجان گفت :این شــرکت موفق شــد رتبه
برتر کشــور در اجــرای برنامه ایمنی آب در
بین شــرکت های آب و فاضالب کشور را از
آن خود کند.
جزء قاســمی اظهار داشــت :شــرکت آب
و فاضــاب اســتان زنجــان در یازدهمیــن
همایــش ملــی مدیــران کنتــرل کیفیت و
آزمایشــگاهها در بیــن شــرکتهای آب و
فاضالب شــهری کشــوردر زمینــه «اجرای
برنامــه ایمنــی آب» رتبه برتــر را دریافت
کــرد.وی افزود :طبــق ارزیابیهــای دفتر
بهداشــت شرکت مهندســی آب و فاضالب
کشــور ،شرکت آب و فاضالب استان زنجان

توانســت  ۱۰۰امتیاز شاخصهای ارزیابی
مدیران عامل شــرکتهای آب و فاضالب را
در ســه محور گزارش تحلیلی ،خودارزیابی
و برنامــه ایمنــی آب در بخــش کیفیــت و
بهداشت آب را دریافت نماید.
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حضور خبرنگاران در ابهر و بازدید از پروژههای صندوق توسعه ملی؛

تحقق اهداف پروژهها در  ۵حوزه آبخیز ابهر
چنــد ســالی اســت کــه رژیــم بــارش در
اســتان زنجــان از برف به باران تبدیل شــده
اســت  .با توجه به مشــکل کمبــود آب و لزوم
اســتفاده درســت از منابع آبی و شــارژ منابع
آب زیرزمینی در کشــور و به تبع آن در استان
زنجان شــرایط بارشی جدید ایجاب میکند تا با
اجرای طرحهای آبخیزداری ،آبهای جاری ناشی
از بارانهای شدید در عمق زمین تزریق شود.
در راستای دستیابی به این امر مهم و در جهت
تحقق اهداف پروژههای صندوق توسعه ملی
در اســتان ،مناطق تشــنه (ممنوعه) و بحرانی
مثل دشــت خراســانلو از جمله  5حوزه آبخیز
شهرســتان ابهراســت که  5میلیارد تومان از
 13میلیارد اعتبارات صندوق توســعه ملی به
آن اختصاص یافته است.
احــداث بندهای بتنی و ســنگی در مســیر
ســیالبها و مســیلها در  5حــوزه آبخیز ذکر
شــده و با نفوذ آب از پشت این سازهها ،حجم
ذخایر آب در سفرههای زیرزمینی بیشتر شده
و در تمام فصول ســال قابل اســتفاده خواهد
بــود .عالوه بر این موضوع رســوبات ناشــی از
شســتن خاک در مسیر توســط سیالب ،پشت
این بندها متوقف شــده و به بســتر رودخانه
و در نتیجه ســدهای بزرگ نمیرسد و آسیبی
نمی رساند.
دیدار از این ســازههای بتنی و روند ساخت
آنها که توســط دو شرکت اجرایی و ناظر بر این
کار صــورت میگرفت بهانه ای بود تا تور خبری
یکــروزه اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری
استان زنجان شــکل گیرد .در این سفر که در
راســتای آشنایی خبرنگاران با روند پیشرفت
پروژههــای آبخیــزداری و بازدیــد میدانــی
پروژهها در گســتره دشــت خراســانلوی ابهر
برگزار شــد ،خلیــل آقاجانلو ،مدیــرکل منابع
طبیعی اســتان زنجان ،علی حیــدری فرماندار
ابهــر و علیرضا الهیــاری ،مدیر منابــع طبیعی
شهرســتان ابهــر حضــور داشــته و همــراه
تعــدادی از خبرنگاران اســتانی ،از نزدیک در
جریان پیشــرفت پروژههای صندوق توسعه
ملی قرار گرفتند.
خلیــل آقاجانلــو ،مدیــرکل منابــع طبیعــی
اســتان زنجان که در محل پروژههای صندوق
توســعه ملی در شهرســتان ابهر حضور یافته
بــود ،با بیان ایــن نکته که یکــی از بزرگترین
مشــکالت و چالشهای سالهای اخیر بحران آب
اســت ،گفت :آب عنصری حیاتی و تاثیرگذار و
بی بدیل در زندگانی انســان و توسعه صنعت
و کشاورزی است.
وی با اشــاره به میانگین بارش اســتاندارد
اضافه کرد :کشــور ما نســبت به کشورهای پر
آب به میزان یک سوم از بارندگی بهره میبرد
و از ســوی دیگــر تبخیر در ایــران  ۳تا  ۴برابر
میــزان جهانی اســت .باتوجه به همیــن آمار،
دولــت و تمامی افراد کشــور باید به مدیریت
آب توجه ویژه داشــته باشند .مدیرکل منابع
طبیعــی و آبخیزداری اســتان درباره مدیریت
آب گفت :مدیریت آب را در سه بخش مصرف،
عرضــه و انتقال و تولید میتوان تقســیم کرد
که در این راســتا حوزه آبخیزداری ،در عرصه
تولید آب ،تاثیر بسزایی دارد.
آقاجانلو دربــاره اهمیت مهار آبهای جاری
و هرزآبها در راســتای تولیــد آب گفت :وقتی
بارندگیهــای بهاری و زمســتانی بر روی ســطح
خاک تشــنه جاری میشــوند ،مشــکالتی برای
طبیعت به وجود میآورند برای مثال این جاری
شــدن آب عالوه بر فرســایش خــاک از طریق
شســتن الیه رویی و مفید خــاک و تبدیل این
خاک به رســوبات پشت ســدها ،این آب گاهی
اوقــات به صــورت ســیل بســیار خطرآفرین
بوده و مشــکالت و خســارات بســیاری به جای
میگذارد.
* تزریــق آبهای جــاری بارانهــای تند در
دشتهای بحرانی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان
با بیــان این که رژیم بارش در اســتان زنجان
از بــرف بــه باران تبدیل شــده اســت ،ادامه

داد :بــا وجــود شــرایط بارشــی جدیــد باید با
اجــرای طرحهــای آبخیــزداری ،آبهــای جاری
ناشــی از بارانهــای تند را در عمــق زمین در
مناطق تشــنه (ممنوعه) و بحرانی مثل دشــت
خراسانلو تزریق کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کار از طریق
احــداث بندهــای بتنــی و ســنگی در مســیر
ســیالبها و مســیلها قابل انجام است گفت
:روند کار این بندها به صورت ســاده اینگونه
اســت که سرعت آب در چند مرحله پشت این
ســازههای بتنی کوچک گرفته میشــود و پس
از توقف در پشــت این ســدها به مرور زمان و
بتدریج قسمت زیادی از این آب به داخل خاک
نفوذ پیدا کرده و حجم ذخایر آب در سفرههای
زیرزمینی افزایش مییابد ضمن اینکه با این
کار از ورود رســوبات به داخل سدهای بزرگ
و خســارات ناشــی از این رســوبات جلوگیری
میشود.
آقاجانلو درباره اعتبار طرحهای آبخیزداری
در کل کشــور گفت :این طرحها با اعتباری بالغ
بــر  ۲۰۰میلیــارد تومــان از صنــدوق ذخیره
ارزی بــا تصمیــم مقام معظم رهبــری و برنامه
ریزی مجلس و دولت اجرا میشــود که ســهم
اســتان زنجان  ۱۳میلیارد تومان میباشد که
از ایــن میزان اعتبار بالغ بر پنج میلیارد تومان
در شهرســتان ابهر هزینه شــده است .وی با
اعــام این خبر کــه پروژهها به طــور میانگین
بالغ بر  %60پیشــرفت فیزیکی دارند افزود:
امیــدوارم اکثــر پروژهها با همت پرســنل و
پیمانکاران تا آخر آذر به پایان برسد .
* اجرای  5طرح آبخیزداری در ابهر
طرحهای آبخیزداری در کل کشور با اعتباری
بالــغ بر  ۲۰۰میلیارد تومان از صندوق ذخیره
ارزی بــا تصمیــم مقام معظم رهبــری و برنامه
ریزی مجلس و دولت تخصیص داده شــده که
ســهم اســتان ما  ۱۳میلیارد تومان میباشــد
کــه بالغ بر پنج میلیارد تومــان از این مبلغ در
شهرستان ابهر هزینه خواهد شد.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیزداری
شهرســتان ابهر نیز در حاشــیه این بازدید به
خبرنگاران گفت :خوشــبختانه با تامین بودجه
و انجــام کارشناســیهای دقیــق ،پروژههای
آبخیــرداری و آبخوان داری با اولویت دشــت
ابهر در مناطق خراسانلو ،خوشنام ،دولتآباد،
زرهپــاش قرهآقــاج ،هیدج و چشــین در حال
انجام اســت .علیرضــا الهیاری اعتبــار پروژه
خراســانلو را نزدیک به دو میلیارد تومان ذکر
کــرد و افزود  :بودجــه طرحهای آبخیرداری از
محــل اعتبارات صندوق توســعه ملــی تامین
میشــود  .وی در مورد پروژه خراسانلو گفت:
با وجود مســیل رودخانه خراسانلو در منطقه،
تاکنــون پنــج ســازه بند رســوبگیر بــا هدف
جلوگیری از ســیالب و همچنیــن تزریق آب به
سفرههای زیرزمینی احداث شده است.
رئیس منابع طبیعی و آبخیرداری شهرستان
ابهــر در ادامــه از حمایتهــای مدیــرکل،
فرماندار و نماینده مردم ابهر در اجرای موفق
این طرحها تشکر کرد و افزود :مهمترین هدف
از اجرای پروژههــای آبخیزداری ،جلوگیری از
فرســایش خاک ،جلوگیــری از هدررفت آب،
جمعآوری آبهای ســطحی ،حفظ آبهای روان از
طریــق تزریق بــه زمین و در نتیجــه باال آمدن
ســطح آبهــای زیرزمینــی اســت .وی گفــت :
بزرگترین دستاورد این طرح دسترسی دائمی
کشــاورزان و مردم منطقه در طول سال به آب
سالم و گواراست.
* تاکید فرماندار ابهر بر گســترش طرحهای
آبخیزداری و آبخوانداری
فرمانــدار ابهــر در بازدیــد از روند اجرای
طرحهای آبخیزداری در پهنه دشــت خراسانلو
شهرســتان ابهــر بــه خبرنــگاران گفــت :در
شهرســتان ابهــر  ۵میلیارد تومــان اعتبار در
راســتای اجرای پروژههای آبخیزداری هزینه
میشــود .علی حیــدری در حاشــیه بازدید از
پروژه آبخیزداری رودخانه خراســانلو و دشت

ابهــر گفت :با توجــه به این کــه بارندگی کم و
نوع بارش از برف به باران تبدیل شــده است
باید در جهت جلوگیری از کاهش منابع آبهای
زیرزمینــی و جلوگیری از مشــکالت ناشــی از
کمبود آب ،طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری
را در مناطــق مختلــف به خصوص دشــت ابهر
که دشــت ممنوعه و بحرانی محسوب میشود
گسترش دهیم.
وی ادامــه داد :امســال شــکرخدا با تالش
مدیــر کل منابــع طبیعی وآبخیزداری اســتان
و مدیریــت شهرســتان ابهر و نیــز اعتبارات
تخصیص یافته از ســوی صندوق توسعه ملی
در شهرستان ابهر شاهد اجرای پنج طرح بزرگ
آبخیزداری هســتیم .اجرای موفق این طرحها
و روند پیشــرفت این طرحها مطلوب ارزیابی
میشــود و جا دارد از مســئوالن این پروژهها
تقدیــر و تشــکر نمایــم .تاکید میکنــم برای
جبــران کمبود آب اگر امکان دارد تمام بودجه
منابــع طبیعی و کشــاورزی صــرف پروژههای
آبخیزداری وآبخوانداری گردد.
* تزریق ســاالنه  ۲میلیون مترمربع به زمین
و سفرههای زیرزمینی
رئیــس اداره آبخیــزداری و حفاظت از خاک
منابــع طبیعــی اســتان زنجــان نیــز در مورد
پروژه خراســانلو به خبرنــگاران گفت :پروژه
خراســانلو از زیرحوضههای ابهر رود است که
به دلیل شــرایط خاص منطقــه و نوع خاک این
دشــت مناســب اجرای طرحهای آبخیزداری و
آبخوانداری است .این طرحها برای جلوگیری
از خسارات ناشی از سیالب و همچنین کنترل و
اســتفاده بهینه از روان آبهای سطحی در فصل
بهار و زمســتان اجرا میشود که در آن احداث
ســازه بندهــای تاخیری به عنــوان اولویت در
دستور کار قرار دارد.
رضــا مکاریان با بیــان اینکه با بهره گیری از

این ســازهها ساالنه  ۱۴میلیون متر مکعب آب
در پشــت این بندها ذخیره میشود که از این
مقدار آب ،بالغ بر  ۲میلیون مترمکعب به داخل
زمین و سفرههای زیرزمینی نفوذ میکند .وی
با اشــاره به تغییرات اقلیمی و شرایط خاص و
بحرانی دشــت ابهر رود اضافه کرد :متاسفانه
ســاالنه یک تا یــک و نیم متــر از ارتفاع آبهای
زیرزمینی این منطقه کاسته میشود و این در
حالی است که بهار و زمستان بارشهای نسبتا
مناسبی در این مناطق صورت میگیرد.
انتظار میرود با احداث این بندهای ســنگ
مالتی قســمتی از آبهــای جاری و هــرز آبها در
پشــت ایــن پنج بند بتنــی متوقف شــده و به
مــرور زمــان قســمت اعظم ایــن آب به داخل
زمین نفوذ کند.
ایــن کارشــناس بــا اشــاره بــه بودجه ۱۳
میلیــارد تومانی طرحهای آبخیزداری اســتان
زنجــان اشــاره کــرد :پروژههای دشــت ابهر
در حــدود  ۵میلیــارد تومــان از کل بودجــه
اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت و
بــا ایــن اعتبــارات ،پروژههای آبخیــزداری و
آبخوانــداری در خراســانلو ،خوشــنام ،کینــه
ورس  ۱و  ۲و همچنیــن دولت آباد اجرا شــده
در حــال حاضر  50الی  ۱۰۰درصد پیشــرفت
فیزیکی دارند .مکاریان با اشــاره به اینکه کل
حوزه خراســانلو بالغ بــر  ۹هزار و  ۷۶۹هکتار
بوده و بارش ســاالنه ایــن منطقه حدود ۳۷۵
میلیمتر گزارش شــده اســت ،افزود :با توجه
به این آمــار امیدواریم پــس از بهره برداری
از ایــن طرحها ،بالغ بــر  ۱۴میلیون متر مکعب
آب در پشــت این بندها ذخیره شده و در گذر
زمــان در حدود دو میلیون متــر مکعب آب به
سفرههای زیرزمینی تزریق شود.
در حــوزه خراســانلو بیــش از  ۱۱۰دهنــه
چشمه و چاه وجود دارد که امنیت غذایی و نیاز
کشــاورزان منطقه را تامین میکنــد .با وجود

انجــام پروژههای آبخیــزداری و آبخوان داری
و تاثیــر مثبت این طرحها در ارتقاء ســطح آب
ســفرههای زیرزمینی ،همیشــه پیشگیری از
فرســایش خاک به مراتب راحتتر و منطقیتر
است.
از عوامــل مهم فرســایش خــاک در منطقه،
آسیب به پوشــش گیاهی ،چرای بی رویه دام
و شخم در جهت شیب تند را میتوان نام برد.
فرســایش خاک و شسته شدن خاک زراعی
عــاوه بر اینکــه حاصلخیزی منطقــه را از بین
میبــرد ،باعــث کاهــش حجم ســدهای پائین
دست نیز خواهد شد.
بــرای مثال یک ســوم از حجم ســد تهم در
زنجــان امــروزه مملــو از رســوبات زمینهــای
باالدستی است که توســط سیالبها شسته و
در داخل ســد انباشته شده است .در راستای
جبران این ضررهای انســانی و نگهداشت آب
و بهبود وضعیت خاک کشاورزی سازه بندهای
بتنی در حوزه خراســانلو احداث شــده است.
سازه بندهای بتنی ،از چهار قسمت کلی شامل
بدنــه اصلی ،حــوزه اصلی ،حوضچــه آرامش
و خشــکه سنگ تشــکیل میشــود .علی رغم
انجــام پروژههای آبخیزداری و تاثیر مثبت آن
در ارتقای ســطح ســفرههای آب زیرزمینی اما
پیشــگیری از نابــودی پوشــش گیاهی منطقه
حیوانات و دامها معموال  ۱۰تا  ۱۵ســانتی متر
سطح خاک را خاک نباتی میگویند که حاصلخیز
و مناســب کشــاورزی اســت و متاســفانه بــا
اقدامات نادرست از سوی برخی از کشاورزان
و سودجویان این خاک توسط سیالبها شسته
شــده و به رســوبات در پشت ســدها تبدیل
میشــوند و بدیــن ترتیــب با شســته شــدن
خــاک ،حاصلخیزی منطقه از بین میرود و باعث
کاهش حجم ســد نیز خواهد شــد .برای مثال
یک چهارم از حجم ســد تهم امروزه از رسوبات
خاکهای باالدستی است.
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در راستای ترویج فرهنگ رانندگی ایمن؛

برگزاری نخستین یادمان «قربانیان حوادث ترافیکی»

شهرداری زنجان در راستای ترویج فرهنگ
رانندگــی ایمن نخســتین «یادمــان قربانیان
حوادث ترافیکی» را در زنجان برگزار کرد.
هــدف از برگــزاری این مراســم کــه برای
تبییــن آســیبهای اجتماعــی ناشــی از عدم
رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی بود،
ترویــج فرهنگ رانندگی ایمــن و تلنگر برای
افــرادی بود کــه قوانین رانندگــی را رعایت
نمیکنند.
دراین مراسم که با حضور جمعی از خانواده
قربانیان حوادث رانندگی برگزار شــد جمعی
از مســؤوالن کشــوری و اســتانی نیــز حضور
داشتند.
بر اســاس آمار  30درصد تصادفات حادثه
ساز در درون شهرها اتفاق میافتد که در این
بین  85درصد کشــت ه شدهها در اثر حوادث
رانندگی باالی  18سال هستند.
لذا تخلیه هســته مرکزی شــهر از وســایل
موتــوری موضــوع مهمــی بــود که مســیح اله
معصومی ،شــهردار زنجان که در این مراســم
حضــور یافته بود به آن اشــاره کرده و گفت :
باید بپذیریم هسته مرکزی شهر جای بیش از
اندازه ماشــین نیست و ما دنبال این هستیم
کــه آســیبهای اجتماعی را در هســته مرکزی
شــهر کاهــش دهیم چرا که وی معتقد اســت
هر چند وجود ماشینها در شهر زنجان مزایای
زیادی دارد اما در کنار آن آسیبهای زیادی نیز
وجود دارد که قابل انکار نیست.
* کار فرهنگی و فرهنگ ســازی رانندگی در
زنجان
شهردار زنجان با اشاره به معضل ترافیکی
در هســته مرکزی شهر زنجان گفت :به دنبال
تخلیه وسایل موتوری از هسته مرکزی شهری
در زنجان هستیم.
معصومــی در نخســتین یــادواره قربانیان
حوادث ترافیکی در اســتان زنجان با اشاره به
اینکه مجموعه شــهرداری در راستای کاهش
تصادفــات ناگوار در حیطــه وظیفه خود تالش
میکند اظهار داشــت :هدف ما این اســت که
یک کار فرهنگی و فرهنگ سازی رانندگی در
زنجان انجام شود.
وی خاطر نشــان کرد :هر چه قدر میتوانیم
تالش کنیم تا حوادث ناگوار در کشور ٬استان
و شــهرمان کمتر شــود باعث ســربلندی ما در
حوزه ترافیک خواهد بود.
شــهردار زنجــان ایجاد بســتر ترافیکی در

حوزه حمل و نقل را از وظایف شهرداری عنوان
کــرد و گفت :پلیس راهنمایــی و رانندگی نیز
تمــام تــاش خــود را در جهت نظم بخشــی به
حوزه ترافیک به کار می برد تا مشــکلی در این
حوزه وجود نداشــته باشــد.وی عنــوان کرد:
همه تالشــها یک طرف و مشــکالتی که گاهی ما
در نحــوه اســتفاده خودرو و میزان اســتفاده
از خــودرو و عــدم رعایــت ضوابــط و مقررات
راهنمایــی و رانندگی هــم از یک طرف موجب
شــده متاسفانه آمار تصادفات در کشور قابل
توجه باشد.
معصومی با اشــاره به اینکه ســال گذشته
بیــش از  16هزار نفر در اثر حوادث رانندگی
جــان خود را از دســت دادند ابــراز کرد :این
رقم بسیار باالیی است.
وی افــزود :تاســف بارتــر ایــن اســت که
علیرغم همه تالشها در سال گذشته حدودا
دو درصد افزایش تلفات در حوزه داشتیم.
 21نوامبــر برابــر بــا  30آذر روز جهانــی
یــادواره قربانیــان حوادث ترافیکــی نامیده
شــده اســت.هماکنون  ۳۳میلیون وســیله
نقلیه در کشور وجود دارد .اگر چه در سالهای
اخیر تعداد کشتهشدگان حوادث ترافیکی به
 ۱۶هــزار و  ۲۰۰نفر کاهش یافته اســت اما
بایــد کمک کنیم تا این تعــداد باز هم کاهش
یابد.
در این بین عابران پیاده آســیب پذیرترین
گروه در حوادث ترافیکی شــهری هستند چرا
کــه بیــش از  ۷۰درصد کل ســوانح رانندگی
مربوط به خطای انسانی است.
گاهی مواقع مشــاهده میشود که موضوع
تصــادف بســیار ســاده گرفتــه میشــود در
صورتی که اثرات منفی اجتماعی بسیاری دارد
لذافرهنگ ســازی و آگاهی عموم مردم بویژه
عابران پیاده نســبت به قوانیــن راهنمایی و
رانندگی به میزان قابل توجهی از بروز حوادث
و ســوانح ترافیکــی پیشــگیری خواهد کرد.
ارائــه آموزش و گســترش دوره های امداد و
نجــات در میان عموم مردم و فرهنگ ســازی
الزم می تواند آســیب ها و صدمات بیشــتر را
به حداقل کاهش دهد.
در این راســتا شهرداری زنجان در راستای
ترویــج فرهنــگ رانندگــی ایمــن نخســتین
«یادمــان قربانیــان حــوادث ترافیکــی» را
برگــزار کرد .هــدف از برگزاری این مراســم
که برای تبیین آســیبهای اجتماعی ناشــی از
عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بود

ترویــج فرهنگ رانندگی ایمــن و تلنگر برای
افــرادی بود کــه قوانین رانندگــی را رعایت
نمیکنند.
* نصــب دوربینهای پایش و ثبت ســرعت
در زنجان
شــهردار زنجان دربخش دیگری ازسخنان
خود با اشاره به برنامههای شهرداری در بهبود
وضعیت ترافیک شهری گفت :در این راستان
دوربینهــای پایش و ثبت ســرعت در مناطق
مختلف شهر زنجان نصب شده است .معصومی
با اشاره به اینکه نصب دوربینهای ثبت عبور
از خط عابر پیاده از جمله برنامههای شهرداری
زنجان اســت تصریح کرد :در تالش هســتیم
ترافیک شهری را در زنجان بهبود بخشیم چرا
که ما دنبال این هستیم که آسیبهای اجتماعی
را در هســته مرکزی شــهر کاهش دهیم.وی
ایجاد بســتر ترافیکی در حــوزه حمل و نقل را
از وظایف شهرداری عنوان کرد و گفت :پلیس
راهنمایــی و رانندگی نیز تمــام تالش خود را
در جهت نظم بخشــی به حوزه ترافیک داشته
و ســعی دارد تا مشــکلی در این حــوزه وجود
نداشته باشد.
شــهردار زنجــان با اشــاره به اینکــه نحوه
استفاده خودرو و میزان استفاده از خودرواز
یــک ســو و عــدم رعایــت ضوابــط و مقررات
راهنمایــی و رانندگــی از ســوی دیگر موجب
شــده تا آمار تصادفات در کشــور قابل توجه
باشد گفت :سال گذشته بیش از  16هزار نفر
در اثر حوادث رانندگی جان خود را از دســت
دادند که این رقم بسیار باالیی است.
*  70درصــد تصادفــات حادثــه ســاز در
جادههای برون شهری اتفاق میافتد
معــاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس
راهور نیروی انتظامی کشــورکه در نخســتین
یادواره قربانیان حوادث ترافیکی در اســتان
زنجان حضور یافته بود با بیان اینکه در حدود
 70درصــد تصادفــات حادثه ســال در برون
شــهری در جادههای برون شهری رخ میدهد
گفت :با توجه بــه اینکه  30درصد تصادفات
حادثه ســاز در درون شــهرها اتفــاق میافتد
تصریــح کــرد :اگــر در داخل شــهرها عابران
پیاده و موتورســواران قوانیــن رعایت کنند
آمار کشته شدگان بسیار پایینتر میشود.
عیــناهلل جهانی با اشــاره به اینکه کشــته
شــدگان بــر اثر حــوادث رانندگی در کشــور

کاهش نزولــی دارد گفت :بر اســاس آخرین
آمار در حال حاضر حدود  33میلیون نقلیه در
کشــور وجود دارد و تعداد کشــته شدگان به
 16هزار و  200نفر کاهش یافته است.
وی در ادامــه بــه تعداد مجروحــان در اثر
حوادث رانندگی در کشور اشاره کرد و گفت:
در ســال گذشــته  335هزار نفــر در حوادث
رانندگی مجروح شــده بودندو اگر قرار بود با
افزایش تعداد خودروها تعداد کشــتهها هم
افزایش مییافت تعداد کشت ه شدهها در هر
سال  80هزار نفر میشد.
جهانــی با اشــاره بــه حــوادث رانندگی در
ســال  85افزود :سال  1385حدود  27هزار
و  500نفــر در تصادفــات رانندگی در ایران
کشــته شــدند در حالی که ما در این ســال در
مجمــوع  7میلیــون وســیله نقلیه در کشــور
داشتیم.
معــاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس
راهور نیروی انتظامی عنوان کرد :متاســفانه
تمام اقداماتی که انجام شده توسط مسئوالن
از جملــه پلیــس دیگر ســیر نزولی را شــاهد
نیســتیم و آمارها آرام آرام در حال برگشــت
هستند.
* چراغ قرمز آمار تصادفات در زنجان
معــاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس
راهور نیروی انتظامــی درادامه با بیان اینکه
چراغ قرمز در آمارهــای تصادفات و افزایش
کشته شدهها در زنجان نیز روشن شده ویک
درصد افزایش داشته است ،گفت :همه باید
کمک کنیم تا روند تعداد کشت ه شدگان در اثر
تصادفات در جادهها را کاهش دهیم.
جهانــی بــا اشــاره به آمار کشــته شــدگان
موتور ســوار در کشــور گفت :موتور سواری
در شــهرها بــه یک معضل جدی تبدیل شــده
اســت و اولین کشــته شــدهها در شــهر اگر
عابرین پیاده هســتند موتورسواران در رتبه
دوم قــرار دارند.معــاون اجتماعی و فرهنگ
ترافیــک پلیس راهور نیــروی انتظامی گفت:
متاسفانه بیشترین آمار کشته شدگان موتور
سوارمربوطبه جوانانبودهوبیشترهمکسانی
هســتند که از کاله ایمنی استفاده نمیکنند.
وی با اشــاره به فرهنگسازی استفاده از کاله
ایمنی جامعه افزود :استفاده از برخی کالههای
ایمنی که اســتاندارد الزم را نداشــته و خود
کاله باعــث حادثه می شــود و باید از وســایل
اســتاندارد در رانندگی استفاده کنیم و برای

زنجان در مسیر توسعه

حافظ

سالمت خودمان ارزش بیشتری قائل باشیم.
* کاهش تعداد کشــته شــدگان در  6ماهه
نخست امسال
جهانی در ادامه با اشــاره به آمار شش ماهه
جانباختــگان در اثر حــوادث رانندگی افزود:
تعداد کشــته شدگان در شــش ماهه نخست
امســال نســبت به ســال گذشــته در همین
مــدت زمــان کاهش یافته و امســال وضعیت
بهتر شــده اســت .معاون اجتماعی و فرهنگ
ترافیک پلیس راهــور نیروی انتظامی عنوان
کــرد :عابران پیاده از محلهایی که برای عبور
و مــرور عابران با صرف هزینه ســاخته شــده
استفاده کنند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.
وی با اشــاره به اینکه  3هــزارو  400نقطه
حادثه ساز در برون از شهرها وجود دارد خاطر
نشان کرد :هر چند که تالشهای زیادی در رفع
نقاط حادثه خیز انجام شــده ولی با این حال باز
هم نقاط حادثه خیز از جمله در اســتان زنجان
وجود دارد.جهانی بیــان کرد :نقاط حادثه خیز
برون شــهری باید رفع شــوند و در حوزههای
مختلــف منتظر بودجه هســتند تــا نقاط حادثه
خیز را رفع کنند.جهانی با اشــاره به اینکه راه
یکی از عوامل در وقوع تصادفات اســت ابراز
کرد :خســتگی و خــواب آلودگی و عدم رعایت
قوانیــن یکی از موارد مهــم در وقوع حوادث
در جادههاســت.معاون اجتماعــی و فرهنــگ
ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی در پایان
خاطر نشــان کرد :بعد از سال 21 ٬ 91درصد
تصادفــات جرحی ناشــی از تجاوز از ســرعت
مطمئنه بوده است.
حاشــیه زیبای نخســتین «یادمان قربانیان
حــوادث ترافیکی» در زنجان که در راســتای
ترویــج فرهنــگ رانندگی ایمن برگزار شــد
روشــن کردن شــمع برای از دســت رفتگان
حوادث ترافیکی و به نمایش گذاشــتن عکس
قربانیان این حوادث بود.
هر چند که در این مراســم چشمان خانواده
های قربانیان اشکباربود اما کودکان بازمانده
از حــوادث تلــخ ترافیکی که پــدر یا مادر خود
را از دســت داده بودند روی سن حاضر شده
و بــا گرفتن لوح یادبود عنوان ناجیان ترافیک
را از طــرف پلیس راهــور از آن خود کردند تا
به عنوان فرشــتگان نجات و با تذکرو فرهنگ
ســازی فرهنگ ترافیک و رانندگی درست از
آمار کشــته شــدگان این حوادث تلخ کاســته
شود.

