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بیش از 90 درصد استان زنجان تحت تاثیر خشکسالی است
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خروج 1400 بیمار کلیوی از چرخه 
دیالیز 

جشنواره ییالق در زنجان و طارم برگزار 
می شود 

www.jamejamonline.irwww.daneshpayam.ir

پای صنعت 
تراکتورسازی به زنجان 

باز می شود

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان 
زنجــان گفت:پای صنعت تراکتورســازی به زنجان 

باز می شود.
ناصر فغفوری افزود: با هماهنگی های الزم مقرر 
شــده اســت تا نمایندگان مجلس در استان از طریق 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت رایزنی های الزم 

برای دریافت مجوز آغاز فعالیت...
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زنجان

استان زنجان، آماده پذیرش 
سرمایه گذاران 

قرار گرفتن استان زنجان در مسیر مرکز به غرب و شمال غرب 
کشــور و برخورداری از ظرفیت های گردشگری می تواند نقش 
تعیین کننده ای در توســعه گردشگری در استان زنجان داشته 

باشد، نقشی که طی سال های اخیر رشد یافته است.
سال هاســت که شــهروندان زنجانی زمین هایی را تحت 
عنوان طرح در نقاط مختلف اســتان مشــاهده می کنند که در 
حــد طرح های نیمه کاره باقی مانده اند و نتیجه ای برایشــان 

نداشته است.
مجتمع شهرک صنایع دستی و گردشگری نور،  بیمارستان 
پرســتو، طرح تاالر بزرگ شــهر زنجــان و طرح های بزرگ و 

کوچک دیگری که همه در ... 2
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مرکز خریــد و فروش خودرو و پارکینگ 
ماشــین آالت ســنگین و نیمــه ســنگین 
شهرداری افتتاح و به بهره برداری رسید.

آییــن افتتــاح مرکــز خریــد و فــروش 
خــودرو، پارکینگ ماشــین آالت ســنگین 
و نیمــه ســنگین و رونمایی از وب ســایت 
و اپلیکیشــن ســامانه بــازار خــودرو بــا 
حضور شــهردار زنجــان، اعضای شــورای 
اسالمی شــهر و مسئوالن اســتان در محل 
فرهنگســرای زندگی پارک بانوان برگزار 

شد.
مرکز خرید و فروش خودروی زنجان در 
مســاحتی بالغ بر 30 هزار متر مربع افتتاح 
و بــه بهره برداری رســید و قرار اســت در 
فازهای بعدی این مرکز در قالب نمایشگاه 

دائمی بازار خودرو ساماندهی شود.
ایــن مرکز کــه دارای امکانــات جانبی از 
جملــه پارکینگ بــوده و از طریــق بزرگراه 
22 بهمن قابل دسترســی اســت؛ با هدف 
حذف واسطه ها و با رویکرد کاهش گره های 

ترافیکی مرکز شهر افتتاح شد.
همچنیــن در این مرکز بســتر مناســب 
برای انجام معامالت در حضور کارشناســان 
ذیصــالح فنی و بی طرف در معامله به منظور 
ایجاد اطمینان خاطر بیشتر برای متعاملین 

ایجاد شده است.
* افتتــاح مرکــز خرید و فــروش خودرو 

تاثیر ماهوی و معنوی بر شهر می گذارد
شهردار زنجان در این مراسم گفت : دو 
هفته پیش مراســم کلنگ زنی پل گلشــهر 
در زنجان انجام شــد و در همان زمان قول 
مســاعد به مردم دادیم کــه دو هفته بعد 

دوباره مراسم افتتاح خواهیم داشت.
مســیح اله معصومی با بیــان اینکه تاثیر 

معنوی و ماهوی این طرح بسیار زیاد است؛ 
گفت: باید بپذیریم که امروز وجود خودرو 
در شــهر انکارناپذیر است؛ البته در برخی 
از شــهرها فقط به سمت خودرو روی آورده 
و برخــی نیــز کال با خــودرو مخالفند که این 

درست نیست.
شــهردار زنجــان با اشــاره بــه اینکه ما 
بایــد بپذیریم که وجود خــودرو در زندگی 
مــا انکارناپذیر اســت؛ بیان کــرد: یکی از 
مراکــزی که در بحــث اســتفاده از خودرو 
همــواره مــورد توجــه بــوده و از مشــاغل 
عمده شهر نیز محســوب می شود؛ مشاغل 
خودرویــی اســت و در برخــی از خیابان ها 
آســایش مردم به علت وجود این مشــاغل 

به هم ریخته است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی 
مشــاغل شــهری یعنی اینکه این مشــاغل 
باید ساماندهی درســت شود نه اینکه کال 
جمع آوری شــود؛ بیان کرد: بــرای مثال از 
جمله این مشاغل دستفروشان هستند که 
ســاماندهی خواهند شــد و معاون خدمات 

شهری برای این امر برنامه دارد.
معصومی با اشــاره به اینکه زمین مرکز 
خــودرو قبــال کاربری دیگری داشــت؛ ولی 
امــروز به صورت نرم افــزاری نیز برای آن 
کار شــده اســت؛ گفت: طبــق برنامه قرار 
اســت؛ ایــن مرکز در دو فاز اجرایی شــود 
کــه ابتدا به صورت مجموعه نمایشــگاهی 

افتتاح خواهد شد.
شــهردار زنجان با اشــاره بــه اینکه فاز 
تکمیلی بازار خــودرو به خدمات خودرویی 
اختصــاص می یابــد، تصریح کــرد: بر این 
اساس با طراحی یک نرم افزار شهروندان 
قادر خواهند بود به ســایت مذکور مراجعه 

و نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه یک طــرح دیگر 
که توســط شــهرداری در حال انجام است؛ 
بحث پارکینگ ماشین آالت سنگین است؛ 
افزود: این بحث نیر از مزاحمت خودروهای 
ســنگین به شــهروندان جلوگیری خواهد 

کرد.
معصومی با اشاره به اینکه با راه اندازی 
مرکــز خریــد و فــروش خــودرو و تبدیل 
تدریجــی آن بــه نمایشــگاه دائمــی بازار 
خودروی شــهر زنجان ســاماندهی خواهد 
شــد، افزود: مرکز خریــد و فروش خودرو 
در مرحله نخســت فقط روزهای جمعه فعال 

خواهد بود.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه برخی از 
حرکت های شهرداری بنیادین است؛ گفت: 
خیلی نباید به ســاختمان یک موضوع توجه 
کرد و برای مثال در مراســم کلنگ زنی این 
سالن پر از مســؤول باشد؛ ولی در شهرک 
خودرویی که با یک ساعت تاخیر نیز برگزار 
شد؛ متاسفانه شاهد این باشیم که حضور 

یک مقدار کمرنگ باشد.
وی با اشــاره به اینکه حضور مســؤوالن 
در مراسم موجب دلگرمی شهرداری است 

و هــر چقدر مســئوالن در مراســم حضور 
پررنگ داشــته باشــند باعث ایجاد انگیزه 
مجموعــه مدیــران شــهرداری می شــود ، 
گفت: اما اینطور هم نیست که عدم حضور 
مســئوالن باعث شود فعالیت ما در توسعه 

شهر زنجان کمرنگ شود.
 * وجــود 2 تــا 4 هــزار شــغل خودرویی 

در زنجان 
رئیس کمیسیون توسعه عمران و محیط 
زیست شــورای اســالمی شــهر زنجان در 
ادامه این مراسم با اشاره به اینکه در حال 
حاضر 2 تا 4 هزار شغل خودرویی خوردویی 
وجود دارد که باید ساماندهی شود؛ گفت: 
باید نســبت به خروج این مشــاغل از سطح 

شهر و کاهش ترافیک اقدام شود.
عبــاس راشــاد در آیین افتتــاح و بهره 
بــرداری از مرکز خریــد و فروش خودروی 
زنجــان بــا اشــاره به اینکــه افتتــاح مرکز 
خریــد و فروش خــودرو نخســتین گام در 
ساماندهی این مشــاغل است؛ اظهار کرد: 
در زنجان شــهرک های تخصصی کم است؛ 
ولی در بیشتر شهرها شهرک های تخصصی 

بسیاری داریم .
رئیس کمیسیون توسعه عمران و محیط 

زیست شورای اسالمی شهر زنجان با اشاره 
به اینکه مشاغل خودرویی باید ساماندهی 
شود؛ گفت: مردم باید برای کسب اطالعات 
در مورد خودرو، محلی برای مراجعه داشته 

باشند.
وی با اشــاره به اینکه شهردار به دنبال 
تغییر درآمد شــهرداری اســت که البته ما 
در این زمینه ظرفیت بسیاری داریم؛ بیان 
کرد: مرکز خریــد و فروش خودرو ظرفیت 
خوبــی در ایــن زمینــه اســت؛ هرچند که 

اطراف این محل نیز ظرفیت خوبی دارد.
راشــاد ادامــه داد: در حــال حاضر 2 تا 
4 هــزار شــغل خودرویــی داریم کــه باید 
ســاماندهی شــود و نســبت به خروج این 
مشــاغل از ســطح شــهر و کاهش ترافیک 

اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون و توسعه محیط زیست 
شــورای اســالمی شــهر زنجان افزود: در 
واقــع با راه انــدازی بازار خــودرو در کنار 
ســایر بازارهای رسمی بازاری نیز در حوزه 
خــودرو فعالیــت خواهــد کرد کــه موجب 
تجمیع مشــاغل مربوط در این حوزه خواهد 
شــد، البته یکــی از مزایای فعالیــت بازار 
خودرو بحث کاهش ترافیک نیز می باشد.

* افتتاح از طریق ویدئو کنفرانس 
در ادامه این مراســم پارکینگ ماشــین 
آالت سنگین و نیمه سنگین افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مدیر عامل ســازمان پسماند شهرداری 
زنجــان در ایــن بــاره گفــت: در راســتاي 
ســاماندهي ماشــین آالت ســنگین و نیمه 
سنگین راهســازي، خاکبرداري و خدماتي 
ســطح شهر، دو محل جهت توقف و استقرار 

در نظر گرفته شده است.

هاشــم نجفی هدف از اجرای این طرح را 
برون رفت از معضالت پراکندگي استقرار 
ماشــین آالت ســنگین و نیمه ســنگین در 
شــهر و ساماندهي و متمرکز نمودن، بهبود 
محیط و ســیماي شــهري، حفظ محیط زیست 
وکاهش بــار ترافیکي عنوان کرد و افزود: 
با هماهنگي های انجام شده با مراجع ذیربط 
از قبیــل نیروي انتظامــي و راهور هرگونه 
پــارک و اســتقرار ماشــین آالت مزبور در 
سطح شــهر )به اســتثناي پارکینگ شماره 
)1( و )2(( اکیــدا ممنــوع بــوده و تخلــف 

محسوب می گردد.
نجفــی ادامــه داد: در فاز نخســت ، این 
طــرح خدماتــی ماننــد ثبت نــام و عضویت 
راننــدگان، کنتــرل ورود و خروج ماشــین 
آالت بــا نصب تــگ RFIDبــه رانندگان و 

مالکان خودرو ارایه خواهد کرد.
وی پاســخگویي مناســب بــه مراجعین 
درخواســت کننده خدمات وایجاد فضایی 
بــرای اســتراحت را از دیگــر مزایای این 
پارکینگ برشــمرد و گفــت: در برنامه های 
آینده این پارکینگهــا خدمات تعمیرگاهی، 
کارواش، بیمه و نصب پالک ارایه خواهند 
کرد. وی گفت: پارکینگ مرکزي شماره )1( 
توسط بخش خصوصي و با همکاري سازمان 
مدیریــت پســماند به آدرس بلــوار خیام، 
ابتــدای جــاده بیجار )قــره داغ(، فراهم و 
آمــاده ســازي گردیــده اســت و پارکینگ 
شــماره )2( بــا همت و مســاعدت مجموعه 
شهرداري زنجان به آدرس بلوار 22 بهمن، 
روبه روي پارک بانوان در سایت کارگاهی با 
همکاري سازمان مدیریت پسماند و بخش 
خصوصي بزودی آماده ارائه خدمت و بهره 

برداری است.

افتتاح مرکز خرید و فروش خودرو و پارکینگ ماشین آالت شهرداری

صادرات فرش در زنجان ۱۶ درصد 
کاهش یافت



 پنجشنبه 14 تیر 1397
   شماره 5145

w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

2ضمیمه رایگان روزنامه دراستان زنجان

به بهانه ۱4 تیرماه روز شهرداری ها؛
»زنجان در مســیر توسعه « تنها یک شعار 

نیست
نهادینه سازی فرهنگ مشارکتی در 
شــهروندان  و دستیابی به شاخصه های 
یک شــهر سالم ،زیبا ،توسعه یافته و پویا 
نیازمند تالش و اراده جدی تالشــگران 
عرصه مدیریت شــهری است .با برنامه 
ریزیهای درســت علمــی و فرهنگی و 
اجرایی کردن  آنها مســیر توســعه همه 
جانبه شهر هموار شده و فضایی مطلوب 
برای زندگی شــهروندان فراهم خواهد 

شد.
 روز»شــهرداری و دهیاری« فرصتی مغتنم برای پرداختن به این موضوع مهم 
اســت و نیز یاد کردن از کســانی که در عرصه مدیریت شهری و روستایی در تالش 
هســتند تا زندگی بهتری را برای شهروندان فراهم کنند .در این بین  پر بیراه نیست 
که بگویم»زنجان در مســیر توسعه « تنها یک شعار نیست بلکه برای تالشگران و 
خادمان عرصه شــهر یک الگوی کاری است که شایسته است  آن را به عنوان یک 
اصل مهم همواره در ذهن پرورانده و شبانه روز برای توسعه ،پیشرفت  و بالندگی شهر 
و به تبع آن شهروندان تالش کنند و این امر نیازمند تغییر رویکرد و اتخاذ روشهای 
نوین و به روز در این زمینه اســت چرا که شــهر هر لحظه در حال گسترش است و به 
تبع آن برنامه ریزیها نیز باید روزانه و حتی ســاعتی تغییر یافته  و درســت ترین راه و 
روش اتخاذ شود.شهرداری ها به عنوان بزرگ ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی  در یک 
شــهر و نیز دهیاری ها در روســتاها نقش غیر قابل انکاری در تربیت شهروند خوب 
دارند واین جدا از مسائل سخت افزاری و کار های سا زه ای است که در بیشتر موارد 
مغفول واقع شده است .پرداختن به این موضوع مهم  و برنامه ریزی برای کاربردی 
کردن  آن  می تواند در بهبود  روند دیگر کار های شهرداری نقش اساسی داشته باشد 
و این تغییر رویکرد تنها با تفکر و تدبیر و ادامه تالش شبانه روزی امکان پذیر است.

در پایان باید گفت که شهر با تمام زیر ساختهایش اعم از سرمایه های فیزیکی و 
معنوی گنجینه ای پویا و پایان ناپذیر است که در این زمینه افزایش همدلی و تعامل 
با شــهروندان وشرکت دادن آنان در تصمیمات شهری  و در ادامه آموزش همگانی 
مردم و مسئوالن شهری تنها راه چاره ما برای داشتن شهری بهترو شهروندان راضی 

تر است شهری که در آن تک تک افراد مسئولند.
دکتر مریم شعبانی-مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری زنجان

استان زنجان، آماده پذیرش سرمایه گذاران 
تعلل و تاخیر در اجرای طرح ها قابل قبول نیست 

صدای چکش  مسگران زنجانی دیگر به گوش نمی رسد
درخشش مس های ترک چشم مس زنجان را کور کرد

قرار گرفتن اســتان زنجان در مسیر مرکز 
به غرب و شــمال غرب کشور و برخورداری 
از ظرفیت های گردشــگری می تواند نقش 
تعیین کننده ای در توســعه گردشــگری در 
اســتان زنجان داشته باشــد، نقشی که طی 

سال های اخیر رشد یافته است.
سال هاســت کــه شــهروندان زنجانی 
زمین هایــی را تحت عنوان طــرح در نقاط 
مختلف استان مشــاهده می کنند که در حد 
طرح های نیمــه کاره باقی مانده اند و نتیجه 

ای برایشان نداشته است.
و  صنایع دســتی  شــهرک  مجتمــع 
گردشــگری نور،  بیمارســتان پرستو، طرح 
تاالر بزرگ شــهر زنجان و طرح های بزرگ 
و کوچک دیگــری که همه در حد یک طرح 

نیمه کاره مانده اند. 
و  صنایع دســتی  شــهرک  مجتمــع 
گردشــگری نــور کــه در ورودی زنجان از 
ســمت تهران در مساحت 8/5 هکتار توسط 
ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در حال 
احداث اســت، از ســال ۹۱ تاکنون پیشرفت 
چندانی نداشــته و به گفته سرمایه گذار طرح، 

هم اکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
اردیبهشت سال گذشــته نیز در کارگروه 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اســتان به سرمایه گذار طرح مجتمع شهرک 
صنایع دســتی و گردشــگری نور، شش ماه 

مهلت داده شــده بود تا نســبت بــه تامین 
منابع الزم برای پیشــبرد طرح و نیز سرعت 
بخشیدن به عملیات ساخت و ساز در فازهای 

چندگانه آن اقدام کند.
این فرصت شش ماهه نتوانست محرکی 
برای اجرای طرح شــود و با وجود پیگیری ها 
از سرمایه گذار در خصوص دالیل اجرا نشدن 
طرح توسط مسئوالن و خبرنگاران، فرافکنی 

جواب پیگیری ها بود.
ســال ۹۱ هم زمین مورد نیاز بیمارستان 
نابــاروری ۶۴  و  زنــان  فوق تخصصــی 
تختخوابی پرســتو به سرمایه گذار این طرح 
واگذار شــده بود.ســرمایه گذاری مورد نیاز 
طرح ۶۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شــده بود 
که قرار بود 5۰ درصد آن از طریق آورده نقدی 
سرمایه گذار به صورت ارزی و 5۰ درصد دیگر 
با دریافت تسهیالت بانکی تامین مالی شود.

تعلل و تاخیر در اجرای طرح ها قابل ���
قبول نیست

اســتاندار زنجــان دوم اردیبهشــت ماه 
ســال گذشــته در خصوص طرح شــهرک 
صنایع دستی و گردشگری نور، گفت: تعلل و 
تاخیر در اجرای مجتمع شهرک صنایع دستی 

و گردشگری نور غیرقابل قبول است.
اســداهلل درویش امیری افزود: این طرح 
از مهم ترین طرح های حوزه صنایع دســتی 

و گردشــگری استان است و تاخیر در اجرای 
آن بر عهده دســتگاه های اجرایی نیســت 
و سرمایه گذار ملزم اســت اقداماتی را برای 
سرعت بخشــیدن به روند اجرای آن انجام 
دهد.تاکید اســتاندار زنجان و سایر مدیران 
اســتان هیچ کدام نتوانســت مجری طرح 
را متقاعــد کند تا در خصــوص روند اجرای 
طرح گام اساســی بردارد تــا جایی که بعد از 
یک ســال معاون عمرانی استاندار زنجان در 
اول خردادماه امســال معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری زنجان در جلسه کارگروه 
تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان 
زنجان گفت: با توجه به اجرا نشدن مصوبات 
کارگروه امور زیربنایی و شهرســازی توسط 
ســرمایه گذاران، موافقت اصولی شــهرک 
صنایع دســتی و گردشگری نور و بیمارستان 

پرستوی زنجان لغو شد.

طرح هــای حوزه گردشــگری در ���
استان زنجان 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان زنجان هم با اشاره به 
وضعیــت طرح های حوزه گردشــگری در 
اســتان زنجان، گفت: در این زمینه کارهای 

زیادی صورت گرفته است.
یحیی رحمتی افزود: یکی از موفقیت های 
مــا در این زمینه، مربوط بــه مجموعه های 
بین راهی بوده اســت که در همین راستا یکی 
از مجموعه های مان که در کیلومتر ۲۳ جاده 
زنجــان به تهران واقع شــده، در حال افتتاح 

است.
وی در خصوص طرح گردشگری نور نیز 
که عملیات اجرایی آن متوقف شــده است، 
اظهــار کرد: مجری این طــرح در دوره های 
مختلف تعهداتی را قبول کرده و این تعهدات 
بــه دالیلی اجرایی نشــده بود و بــا توجه به 
اتمام قرارداد واگــذاری از طرف اداره کل راه 

و شهرســازی باید تعیین تکلیف می شد که 
مجری نیز ســال گذشــته با پیگیری هایی 
که انجام شــده، قرار شــده بود که طرح را در 
دو فاز اجرایی گزارشــی که کارشناســان در 
این خصوص تهیه کردند، متناســب با تعهد 
ســرمایه گذار نبود و بررسی ها نشان می داد 
با زمان باقی مانده امکان اجرایی شــدن این 
تعهد وجود نداشــت و در مدت ســه سال به 

مرحله اجرا بگذارد.

اســتان زنجــان، آمــاده پذیرش ���
سرمایه گذاران 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
زنجــان در خصــوص زمین هــای واگذار 
شــده به برخی از ســرمایه گذاران، گفت: در 
مــورد زمین هایی که برای ســرمایه گذاران 
و شــهروندان در اختیار آن هــا قرار گرفت، 
به شــرط سرمایه گذاری اســت و در آخرین 
جلســه دبیرخانه کارگروه زیربنایی ما بر این 
امــر تاکید کردیم که طرح های اجرا شــده و 
نشده احصا شود.مهرداد سلطانی تاکید کرد: 
حتی اگر زمین خصوصی و مجوز دولتی بوده 
اســت، اگر اجرایی نشده اســت، مجوز آنها 
باطل خواهد شــد.وی با بیــان اینکه وظیفه 
مســئوالن در واگذاری اراضی ملی، دفاع از 

بیت المال و حقوق مردم اســت، گفت: استان 
در جهت توسعه و پیشــرفت، آماده پذیرش 
ســرمایه گذاران بوده و این مهم مورد تاکید 
مدیریت عالی استان است که ضمن پذیرش 
ســرمایه گذاران امور آنها تسهیل شود، اما از 
ســوی دیگر باید از حقوق مردم نیز حمایت 

شود.

 عزم الزم برای سرمایه گذاری وجود ���
نداشته است 

سلطانی گفت: توقف یا لغو برخی طرح ها 
به معنــای جلوگیــری از ســرمایه گذاری 
نیست؛ چرا که مدت قرارداد طرح ها به اتمام 
رســیده و باوجود  تمدید قرارداد و استمهال و 
پیگیری های مکرر، به نتیجه نرسیده و منجر 
به توقف شده  تا فرصت ســرمایه گذاری در 

اختیار فرد یا شرکت دیگری قرار گیرد.
سلطانی با اشاره به طرح نیمه تمام شرکت 
بنا نــور زنگان، افزود: این طــرح، انتظارات 
عمومــی را در پی داشــت که متاســفانه با 
گذشــت بیش از ۷ ســال از آغاز آن و با وجود 
تمدید قرارداد و اســتمهال، تکمیل نشــده و 
به بهره برداری نرســیده که نشــان می دهد 
 عزم الزم برای سرمایه گذاری وجود نداشته 

است.

بازار مســگران زنجان روزگاری نــه چندان دورجزو 
محله های شــلوغ و پر رفت و آمد این شهر بود. شهر چارق 
و چاقو و دیگهای مســی که ردپای چکش اســتاد کاران 
زبردســت زنجانی بر روی آن حک شده است سند اصالت 
صنعتی باستانی است که خبر از گذشته های دور و دراز این 
هنرو صنعت در این شــهر دارد.اما این روزها دیگر صدای 
چکش استاد کاران را کمتر می توان شنید آهنگ موزون و 
هماهنگی که سمفونی کارو تالش را در این شهر نواخته و 
با ایجاد شور و شوق در شهروندان زنجانی آنها را به زندگی 
با کســب روزی حالل دعوت می کرد. اما متاسفانه دو سه 
سالی می شود که مس های رنگارنگ و تزیینی ترک   بازار 
زنجان را اشــباع کرده و با جلوه و جالی خاص خود در زیر 
نور چراغ مغازه های مس فروشان شهرخود نمایی کرده و  
برق آن چشــم مس زنجان را کور کرده است. واردات بی 
رویه مس ازکشور ترکیه و چین به زنجان و لطمات سنگین 
این واردات به صنایع دستی استان عالوه برکسادی کسب 
و کار دههــا خانواده زنجانی که از این هنر و صنعت ارتزاق 
دارند مســهای بی کیفیت و یکبار مصرف ترک بازار را در 
نوردیده و با دلسرد کردن هنرمندان و صنعتگران هنر اصیل 
مسگری و مســهای چکش کاری شده در حال فراموشی 
است.هر چند ،چند سالی می شود که با همت استادکاران و 
نیز همشــهریان و عالقمندان این هنر، مسگری دوباره در 
زنجان احیا شده وبیش از هزار هنرمند صنعتگر در این رشته 
و هنر قدیمی و ســنتی فعالیت دارندو این موضوع مهمی  

است که نمی توان براحتی از کنار آن رد شد.
به گزارش جام جم از زنجان ؛هنر و صنعت مســگری 
یکی از اصیل ترین  هنر های دست صنعتگران این شهربوده 
است که از گذشته های دور تا به امروز به همت استادکاران 
این هنر زنده مانده و همچنان صدای چکش اســتادکاران 

مسگر در کوچه های این شهر قدیمی می پیچد.

صنعت دستی مس در زنجان به بیش از هزار سال قبل و 
دوره ساسانیان در زنجان باز می گردد که اوج هنر فلزکاری 
دوره اســالمی مربوط به سلجوقیان است که در این دوره 
زنجان در کنار مراکزی چون خراســان، موصل، همدان، 
ری و اصفهــان یکی از مهم تریــن قطب های فلزکاری 
محســوب می شــده و صنعتگران زنجانی برای این اقوام 
تازه اســتقرار یافته ترک ظروف مســی با نقش حیوانات 

اساطیری می ساختند.
اما حال بعد از مس های بی کیفیت چینی نوبت مسهای 
تزیینی و پرس ترک اســت که چند سالی می شود با ورود 

خود به بازار  مس زنجان درحال کساد کردن آن است. 
به گفته حسین فیضی مرعشی، صنعتگر و کارشناس از 
آنجا که  مردم به دنبال کیفیت کاال هستند امروز بازار، بازار 
رقابت است که در این زمینه باید با باال بردن کیفیت کاال و 
پایین آوردن قیمت ها توانایی رقابت با کاالهای خارجی را 
باال برد و با انتقاد از سودجویی هایی  که به این هنر و صنعت 
لطمه زده اســت در ادامه می افزاید: باید مشتری مدار بوده 
و همواره برای نظر و ســلیقه مشتری احترام قایل شد . وی 
با اشاره به اینکه  نمی شــود با روشهای سنتی قدیم پیش 
رفت معتقد اســت باید نیازهــای روز بازار را در نظر گرفت 
و امروز محصوالت تجملی و تزیینی بیشــتر طرفدار دارد. 
این کارشــناس در پایان بر دیزاین و نیز بسته بندی درست 
محصوالت تاکید داشــته و می گوید عالوه بر این تبلیغات 

نیز بسیار مهم است.

 مس های  ترک توانایــی رقابت با مس زنجان ���
را ندارند 

رئیس اتحادیه مسگران زنجان در گفت وگو با جام جم 
با اشاره به اینکه مسهای موسوم به مس پرس ترک دو سه 
ســالی می شود که وارد بازار زنجان شده است به تفاوتهای 

آن بــا مس های چکــش کاری در زنجان اشــاره کرده و 
می گوید:این مســها پرس و یک تکه بــوده جنبه تزیینی 
داشــته و کاربردی نیست در حالیکه مسهای کنده کاری و 
چکش کاری شده  هنرمندان زنجانی هنر دست بوده  و چند 
تکه اســت و بر خالف مسهای پرس ترک است که یکبار 
مصرف بوده و تنها جنبه تزیینی دارد در حالیکه مســهای 
کنده کاری و چکش کاری شــده و هنر دســت هنرمندان 

سالها بر روی اجاق بوده و کاربردی است.
جبار نور ســینا در ادامه با اشاره به اینکه برای رقابت با 
این نوع واردات کارخانه های مس پرســی در زنجان فعال 
شده اند در ادامه می افزاید:هر چند مس زنجان جایگاه خود 
را در بازار پیدا کرده است واردات مس ترک توانایی رقابت 
با مس زنجان را ندارند اما موضوع مهم دیگر آنکه با توجه 
به تقاضای زیاد و عرضه کم باید گفت شــاید ساخته های 
ما نتواند جوابگوی بازار داخلی باشــد بنابراین الزم است 
تا ســاخت این نوع مس هــای پرس هم مد نظر قرار گیرد 
بنابراین با ایجاد کارخانه ها و کارگاهها ســعی داریم عالوه 
بر مس چکشی و کند   کاری که جنبه کاربردی دارد به تولید 
مســهای تزیینی پرس هم ورود پیدا کنیم که در این زمینه 
هم تا حدودی موفق بوده ایم. وی با اشاره به فعالیت ۱۰۰۰ 
هنرمند صنعتگر مــس در زنجان می گوید در حال حاضر 
این هنرمندان در بیش از ۳۰۰ کارگاه مشغول کار هستند.

  مس های ترک یکبار مصرف و تزیینی است���
وجه تمایز تولیدات ظروف مســی صنعتگران زنجانی 
در تنــوع فرم و چگونگی و تعداد ضربات چکش به صورت 
منظم و پیوســته به شــکل دایره حول مرکز آن و خطوط 
موازی بر سطح قطعه کار است که نسبت به ساخت ظروف 
ســایر مناطق ایران از زیبایی و اســتحکام کافی بهره مند 
است. مسگران زنجان با توجه به تبحری که دارند آفریننده 
ظروف مسی ظریف و در عین حال مقاوم هستند و به جرات 
می توان ادعا کرد که ظروف مســی زنجان به لحاظ دوام 
و زیبایی در تمام کشــور خریدار دارد.ابوالفضل احمدی از 
مسگران قدیمی شهر زنجان که بیش از پنج دهه درهنر و 
صنعت مســگری فعال بوده است در این زمینه به جام جم 
می گویــد: در این چند دهه که از کودکی تا به امروز  در این 
عرصه فعالیت داشــته ام   تجربیات زیادی کسب کرده ام 
اما در این ســالها متاسفانه در گذر از بازار مسگران احساس 
یــاس و نا امیدی می کنم چرا که می بینم مس های پرس و 
ترک جای مس های زیبای چکش کاری ما را گرفته و من 
بنا به تجربه سالیان دراز می توانم بگویم که این واردات هر 
چند جنبه تزیینی دارد اما زیاد ماندگار نخواهد بود چون در 
کمتر از یکماه سیاه شده و بدلیل نازک بودن ورقه استفاده 
شده در آن نمی تواند برای سالهای سال بماند چرا که یکبار 
مصرف بوده و تنها رنگ و جالی آن چشــم مشــتریان را 

گرفته است .

 استان زنجان مادر مس ایران است���
اســتان زنجان مادر مس ایران اســت ولی با این حال 
صادرات فراملی این محصــول جایگاه خود را پیدا نکرده 
است و درصد قابل توجهی از تولیدات صنعت مس زنجان 
در بازارهای داخلی عرضه می شــود.به گفته کارشــناس 
صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان زنجان، در حال حاضــر بعد از دو 
دهــه افول، صنعت مســگری در اســتان زنجان از رونق 
قابل توجهی برخوردار شده است و شاهد رشد باالی شمار 
مسگر ی های شــهر زنجان  طی سال های اخیر هستیم. 
محمود علی محمدی تغییر ذائقه مردم را دلیل اصلی رونق 
دوباره صنعت مسگری در زنجان دانست و افزود: امیدواریم 
با همت تولیدکنندگان و مســئوالن ذی ربط در این حوزه 
شاهد رشــد بیش از پیش این هنر در زنجان باشیم.وی با 
اشــاره به لزوم انجام تبلیغات گسترده در راستای ترویج و 
بازاریابی این هنر دســت در زنجان ادامه داد: امیدواریم با 
تبلیغات هدفمند و ساماندهی شده بیش از پیش شاهد رشد 
صنعت مســگری در زنجان باشیم.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه  گرانی  محصوالتی از جنس مس در زنجان ســبب 
اســتقبال پایین مردم از محصوالت صنایع دستی به ویژه 
مس شــده است می گوید : این در حالی است که مسگران 
زنجان طی ســال های گذشته در شرایط بسیار سختی به 
فعالیت خود ادامه داده بودند اما خوشبختانه این اواخر این 
صنعت رونق خوبی را در زنجان شــاهد بوده اســت و مس 
زنجان را با آن مشــخصه های اصیــل می توان براحتی با 
سایر مســگری های کشور متمایز کرد چراکه از ظرافت و 

دقت باالیی برخوردار است.
هنر مسگری یکی از رشته های اصیل، تاریخی و ماندگار 
شــهر زنجان به شمار می رود که امید است با حمایت های 
مســئوالن استانی رونق دوباره یافته و خیابان های شهر با 
صدای مداوم چکش های راســته  مسگران از خواب بیدار 

شوند.

یادداشت

کلینیک تخصصی طب ســالمندی راه اندازی 
شد

دکتر شیرین بخشی هدف از راه اندازی کلینیک تخصصی طب سالمندی را ارتقای 
ســالمت و کیفیت زندگی این گروه ارزشمند جامعه برشمرد و افزود: تشخیص بموقع 
، درمان بیماری ها و ســندرم های شایع سالمندان و غربالگری از فاکتورهای موثر در 

ایجاد ناتوانی و وابستگی این گروه است.
وی اظهار کرد: با راه اندازی این کلینیک خدماتی از قبیل ارزیابی جامع، پیشگیری 
، تشــخیص زود هنگام و درمان بیماری های شــایع دوران سالمندی از قبیل اختالل 
های حافظه و آلزایمر، اختالالت تعادلی و حرکتی و سقوط ، اختالل خواب ، مشکالت 

تغذیه ای و غیره انجام می شود.
بخشی خاطرنشان کرد: ارزیابی سالمندان از نظر تعداد داروهای مصرفی همزمان، 
آموزش و مشاوره به مراقبین و خانواده بیماران از دیگر خدماتی است که در این کلینیک 
به گروههای هدف ارائه می شود.مســئول کلینیک طب ســالمندی نیز در این ارتباط 
گفت: این کلینیک بهمن سال گذشته با هدف ارائه خدمات مناسب به گروههای هدف 
آغاز به کار کرد که پس از دانشگاه تهران دومین آن در سطح کشور محسوب می شود.

دکتر پریشــاد قوام خاطرنشــان کرد: ایجاد و راه اندازی این نوع کلینیک ها در جهان 
قدمت بیش از 8۰ ســال داشته و حتی متخصصان مربوطه در این رشته برای خدمات 

رسانی مطلوب تربیت شده اند. 

۱۵روســتای بوم گردی زنجان، در فهرست 
۵۰۰ روستای منتخب کشور 

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان از انتخاب شدن ۱5 روستای بوم گردی استان 
زنجان در فهرست 5۰۰ روستای منتخب کشور خبر داد. 

یحیی رحمتی اظهار داشت: خوشحالیم که توانستیم زنجان  را از معبر گردشگری به 
مقصد گردشگری تبدیل کنیم.وی با بیان اینکه جشنواره های آش و اکو با استقبال مردم 
از سراسر ایران مواجه شده است، تصریح کرد: در جشنواره اخیر غذای اکو استقبال خوبی 
از مردم شد و توانستیم برای نخستین بار جشنواره را با ۱۴ کشور در بحث طبخ غذا برگزار 
کنیم.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در ادامه گریزی 
به بحث خانه های بومگردی زد و افزود: زنجان دارای ۴۳ هدف گردشگری است که ۱5 

مورد آن در فهرست 5۰۰ روستای منتخب کشور قرار دارند.
وی توســعه خانه های بوم گردی را امری مهم در توسعه گردشگری برشمرد و تاکید 
کرد: تفاهم نامه بوم گردی اســتان با دفتر امور روســتایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
اســتان و میراث فرهنگی زنجان انعقاد شد و اســاس این تفاهم نامه ۱5۰ میلیون ریال 

برای پنج متقاضی ارائه شده است.

 وجود ۸۰ رشــته صنایع دســتی فعال و زنده 
 در زنجان

معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
زنجان گفت: 8۰ رشته صنایع دستی فعال و زنده در استان زنجان وجود دارد.

الناز خدایی فر با بیان اینکه در حال حاضر از ۳۷۰ رشــته صنایع دســتی دارای کد 
رشته در کشور،  8۰ رشته صنایع دستی فعال و زنده در استان زنجان وجود دارد، افزود: 
از این تعداد  صنایع دســتی فعال وزنده زنجان چاقو، ملیله، فرش بیدگینه، مســگری، 
چاروق دوزی، حکاکی روی مس و گیوه بافی از اصلی ترین صنایع دستی به شمارمی 
روند.وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ هزار صنعتگر شناســنامه دار در حدود  ۲ هزار و 

۶۹۰ کارگاه انفرادی و ۳۶ کارگاه گروهی کار تولیدی انجام می دهند.
خدایی فر گفت: مس رکورددار تولید و فروش دریک ســال گذشته  در استان بوده 
اســت و پس از مس چاقو  در رده دوم قرار دارد.معاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 
۳۰۰ نفر از فعاالن صنایع دســتی استان زنجان بیمه هستند، افزود: بیش از ۶۰ درصد 

هنرمندان شناسنامه دار زیر چتر بیمه قرار دارند.
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 حبس کودک و پیر مرد در خانه ای 
در زنجان 

کــودک و پیرمردی در زنجــان بخاطر قطع ناگهانی برق 
بدون اطالع  قبلی در خانه حبس شــدند که علت آن هم قطع 
ناگهانــی برق و از کار افتادن کلید ها و ریموت برای باز کردن 

درها بود .
به گزارش جام جــم از زنجان این اتفاق در حالی افتاد که  
هنوز فیشــی صادر نشــده  و بدون  اخطار واطالع قبلی برق 
خانه قطع شــد .گفتنی اســت صاحبخانه در تهران  بوده  و بر 
بالین مریض بدحال بوده است . با توجه به اینکه این اتفاق بی 
ســابقه بوده و اطالع قبلی از این موضوع نداشتند بدون پیش 
بینی قبلی و در برگشــت به منزل متوجه این امرشــدند و این 
موضوع مشــکالت متعددی را برای ایــن خانواده در زنجان 

پیش آورده است . 
بنا به گفته صاحب این منزل که در مراجعه به روزنامه جام 
جم این موضوع را به اطالع خبرنگار ما رساند اداره توزیع برق 
اســتان زنجان در حالی مرتکب این اشتباه می شود که اولین 
آن نبوده و متاســفانه آخرین آن هم نخواهد بود.وی گفت:با 
قطــع ناگهانی برق کودک و پیرمردی که در منزل من بودند 
به مدت 5 ســاعت در خانه حبس شدند و بعد با کمک یکی از 
همسایه ها و پرداخت فیش برق وصل شده و کودک و پیرمرد 

از حبس چند ساعته در منزل نجات یافتند.
گفتنی اســت ایــن اتفاقات و  بی برنامه گــی اداره توزیع 
برق در استان زنجان مشکالت متعددی را برای همشهریان 
زنجانی به وجود آورده است و گاه اشتباه مامورانی که  به منازل 
مراجعــه می کنند و بدون اطــالع صاحبخانه فیش برق را در  
کنار منزل رها می کنند یا اشــتباهات متعددی که در خوانش 
کنتورها رخ می دهد مشــکالت متعددی را برای شهروندان 
زنجانی ایجاد کرده اســت.این شهروند زنجانی گفت: در این 
مورد از این اداره شــاکی بوده و در ادامه از استانداری و ادارات 

مربوطه خواستار رسیدگی به این موضوع شد.  

 مراســم هفته فرهنگ پهلوانی 
در زنجان برگزار می شود

معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان زنجان 
یکی از مشــخصه های ورزش در نظام انقالب اســالمی را 
ورزش پهلوانی عنوان کرد و گفت: برگزاری یک مراســم در 
خــور توجه با حضور مســؤوالن از جمله برنامه های اصلی ما 

در این هفته است.
محمد علی حمزه پــور گفت: احیای فرهنگ پهلوانی باید 

سرلوحه برنامه ها قرار گیرد.
معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با 
بیان اینکه شــور و هیجان خاصی باید در برنامه های امسال 
هفته فرهنــگ پهلوانی قرار گیرد، خاطرنشــان کرد: اثرات 
توسعه فرهنگ پهلوانی در جامعه با توجه هر چه بیشتر به این 
فرهنگ دیده خواهد شد.وی یکی از مشخصه های ورزش در 
نظام انقالب اســالمی را ورزش پهلوانی عنوان کرد و افزود: 
برگزاری یک مراسم در خور توجه با حضور مسؤوالن از جمله 

برنامه های اصلی ما در این هفته است.

مقاوم  ســازی 4۷ هــزار واحد 
مسکونی روستایی 

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان با بیان اینکه ۹۲ هزار 
واحد مسکونی روســتایی در استان زنجان وجود دارد، گفت: 
تاکنون بیش از ۴۷ هزار واحد مســکونی روستایی معادل 5۲ 

درصد مقاوم سازی شده است.
ســجاد صنعتی منفرد به مقاوم سازی واحدهای مسکونی 
روســتایی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: از سال 8۴ این 
طرح آغاز شده و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان بر 
مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی تأکید زیادی دارد. 
وی گفت: با همکاری بانک های عامل وام باکار مزد 5 درصد 
به مدت ۱5 ســاله به متقاضیان پرداخت می شــود. صنعتی 
منفرد تأکید کرد: طی ســال گذشته با کمک استاندار ۲ هزارو 
۱۱۰ واحد  مســکونی روستایی در استان زنجان مقاوم سازی 
شده و امســال هم ۳ هزار و 5۰۰ واحد مسکونی روستایی در 

دست اقدام است.

زنجان هزار تخت بیمارســتانی 
کم دارد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
و درمانــی زنجان گفت: طبق آخرین بررســی انجام گرفته 
این اســتان یکهزار تخت بیمارســتانی کم دارد که با وجود 
محدودیت ها، خدمات رســانی مناسبی به مراجعه کننندگان 

و بیماران در مراکز درمانی ارائه می شود.
علیرضا زراعتچی افزود: این اســتان به لحاظ تخت های 
اســتاندارد بیمارســتانی در مقایسه با کشــور فاصله دارد اما 
اقداماتی برای رفع مشکالت این بخش در نظر گرفته است.

وی اظهــار کرد: هم اکنون این اســتان به عنوان قطب ۶ 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور است و بر این اساس برنامه 

ها و حتی نیاز سنجی های خود را بر این مبنا انجام می دهد.
زراعتچی خاطرنشــان کرد: این واحد دانشگاهی توانست 
سال گذشته بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ابهر را پس از سال ها 
وقفه در مدت کوتاهی به بهره برداری برســاند که در توسعه 
خدمات رسانی گروههای هدف نقش اثر گذاری داشته است.

به گفته زراعتچی ، مجموع تخت های بیمارستانی استان 
اعــم از )تامیــن اجتماعی، دانشــگاهی، بخش خصوصی و 
ارتش( یکهزار و ۷۰۰ تخت اســت که از ایــن تعداد یکهزار 
و ۴۰۰ تخت به مراکز بیمارســتانی دانشــگاه علوم پزشکی 

زنجان اختصاص دارد.

با ورود به محدوده قرمز مصرف برق؛خبر

خاموشی  در زنجان کلید خورد
اعمال سیاست های تشویقی برای مشترکان کم مصرف

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان زنجان درباره خاموشــی های اخیر 
در اســتان زنجان؛ مــالک انتخاب مناطق 
مختلف؛ سیاست های تشویقی در برابر صنایع 
و کشــاورزان سهم استان زنجان از خاموشی 

و احتمال خاموشی سراسری را توضیح داد.
علیرضا علیزاده گفت: با توجه به افزایش 
دمای هوای اســتان؛ مصرف برق به شدت 

افزایش یافته است.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه این روزها که 
دمــای هوا روز به روز باال می رود، تامین برق 
مورد نیاز وســایل سرمایشی در صدر تامین 
نیازهای مردم قرار می گیرد؛ افزود: در برخی 
از روزهــا آنقدر برق مصرفی افزایش می یابد 

که تاسیسات پاسخگو نیست.
وی با اشاره به اینکه در کل کشور نیروگاه ها 
نمی توانند؛ کمک کار باشند و به همین دلیل 
یک مقدار تولید را کم داریم؛ افزود: از همین رو 
اعمال محدودیت برای همه استان ها از سوی 
مدیریت شــبکه اعمال می شود تا تاسیسات 

بتواند پاسخگو باشد.
علیزاده با اشــاره به اینکه اگر محدودیت 
اعمال نشــود؛ نیروگاه ها زیــر بار می خوابند 
و موجب شــود که آنها به صورت اتوماتیک 
از مدار خارج شــوند و خاموشــی سراسری را 
داشــته باشیم؛ گفت: به همین علت مدیریت 
شــبکه کل کشور خودش مدیریت  می کند و 
به صورت نوبتی برای اســتان های مختلف 

اعمال می کند.

پیک مصرف برق 4 ساعت است���
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان با اشاره به اینکه از از ساعت ۱۲ 
تا ۱۶ پیک مصرف برق است که محدودیت ها 
نیز در همین ساعت اعمال می شود؛ تصریح 

کرد: هر روز بر اســاس یک ســری فیدرها و 
مسیرهای خاص قطعی برق صورت می گیرد 
و اصال اینگونه نیســت که یک منطقه دو روز 
پشت ســر هم قطعی برق داشته باشد و البته 

قطعی ها بیشتر از دو ساعت طول نمی کشد.
وی ادامــه داد:اگر محدودیــت ادامه دار 
باشــد؛ خاموشــی برای همه خواهــد بود و 

خاموشی تکراری را نخواهیم داشت.
علیزاده با اشاره به اینکه ما در تیر و مردادماه 
پیک مصرف داریم و اگر مردم در این یک ماه 
و چند روز مصرف را مدیریت کنند به مشکل 
برنخواهیم خورد؛ تصریح کرد: مخصوصا در 
برخی از ساعات کولرها بیش از حد کار کرده و 

منجر به مصرف بیش از تولید می شود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان زنجان با اشــاره به اینکه در برخی از 
ماه ها نیز بیش از مصــرف تولید داریم؛ بیان 
کرد: ما از مــردم انتظار داریم فقط این دو ماه 
را تنها ۱۰ درصد مصرف خود را کم کنند تا به 

مشکل برنخوریم.

ســهم زنجان از خاموشــی ها ۱۰ ���
درصد از کل مصرف استان است

وی با اشاره به اینکه سهم استان زنجان از 

کل قطعی ها کمتر از ۱۰ درصد اســت؛ افزود: 
برای مثال اگر در کل شــبکه مصرفی ما 5۰۰ 
مگاوات باشد؛ در کل اســتان زیر ۱۰ درصد 

محدودیت داریم.
علیزاده با بیان اینکه مشــکل سراسری 
اســت و در اســتان زنجان مشــکلی از نظر 
زیرساخت یا تامین مصرف وجود ندارد؛ افزود: 
این اصال درست نیست که در برخی از شهرها 
مثل جنوب کشــور و در برخی از اســتان ها 
قطعی داشته باشیم؛ چرا که زندگی در دمای 
5۰ درجه خیلی ســخت است و مردم باید در 

نقاط سردسیر این موضوع را رعایت کنند.

 علت عدم اطالع رسانی خاموشی از ���
قبل به مردم

مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
استان زنجان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس 
درباره اینکه اینکه چرا قطعی برق قبال اعالم 
نمی شود؛ اظهار کرد: مدیریت شبکه یک تا دو 
ساعت اعالم می کند که آمادگی محدودیت 
را داشته باشید و مسیرهای در نوبت مشخص 
می شود؛ اما گاهی محدودیت به یکباره انجام 
می شود و دیگر فرصتی برای اعالم خاموشی 
نمی ماند؛ از طرفی خاموشــی گاهی احتمالی 

است و ممکن اســت؛ رخ ندهد؛ بنابراین اگر 
اعالم شــود و محدودیت ایجاد نشود این امر 
نیز خود تبعاتی به دنبال خواهد داشت؛ هرچند 
در ســایت حتی المقدور مســیرهای قطعی 

اطالع رسانی می شود.

ادارات باید ۱۰ درصد از مصرف خود ���
را کم کنند

وی با بیان اینکه محدودیت هر روز بسته 
به مصرف مــردم رخ می دهد؛ افزود: ممکن 
اســت در موقعیت فعلی محدودیت فقط ۱۰ 
درصد اعمال شــود؛ امــا روز دیگر به علت 
افزایش مصرف؛ این محدودیت بیشتر شود؛ 
پس همه چیز دســت خود مردم است؛ چرا که 
اگر مصرف کنترل شــود؛ خاموشی نخواهیم 
داشــت.علیزاده درباره اینکه بــرای ادارات 
یــا اماکن پرمصرف نیــز محدودیتی اعمال 
می شــود یا خیر گفت: هیات دولت ادارات را 
مکلف کرده است که حتما باید مصرف خود را 
۱۰ درصد کاهش دهند و در ساعت پیک بار؛ 
حتما در ژنراتورهــای خود از برق اضطراری 

استفاده کنند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان زنجان گفت: حتی بر حسب دستور 
استاندار؛ اداراتی که مصرف آن بیش از مدت 
مشــابه سال قبل باشــد؛ قطعا با آنها برخورد 

خواهد شد.
وی افزود: در بخش صنعت و کشــاورزی 
نیز وزارت نیرو عامل های تشویقی پیش بینی 
کرده و ما نیز اطالع رسانی الزم را در این باره 
انجام داده ایم و ســال قبل یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان تشویقی به صنایع همکار داده 
شــد و همچنین به کشاورزان نیز اگر مصرف 
خــود را کنترل کنند در چهار ســاعت پیک 
مصرف؛ ۲۰ ســاعت بعدی را به آنها رایگان 

می دهیم.

پارکهای زنجــان همه روزه پذیرای شــهروندان زنجانی 
عالقمند به ورزش و سالمتی است.ورزشکاران و مردمان عادی 
کوچه و بازار  که صبح خود را با آب و هوای دل انگیز سحرگاهی 
طبیعت زنجان  گره زده  و به همراه دوســتان و خانواده خود در 

این حرکت ارزشمند جمعی شرکت دارند. 
ورزش صبحگاهی چند ســالی است که در پارکهای زنجان 
شروع شده اســت .این حرکت ارزشــمند جمعی که سالهای 
گذشته نیز شاهد آن بودیم  با همت هیات  ورزش های همگانی 
زنجان  و نیز همکاری شــهرداری و اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان در  حال انجام است و سعی دارد تا با تشویق شهروندان 
بخصوص زنان وسالمندان به ورزش همه روزه فرهنگ ورزش 
برای تندرستی را نهادینه کند .ورزش صبحگاهی دسته جمعی  
که عالوه برتندرســتی جسمی و روحی که مهم ترین دستاورد 
آن خواهد بود با ایجاد شــور و نشاط در اقشار مختلف  در نهایت 
جامعه را به سمت شادابی سوق داده و رنگ کدر و خاکستری را 

از این شهر خواهد زدود.
چند سالی می شود که ورزش صبحگاهی در بهار و تابستان  
در شــهر زنجان به طور همزمان در  پارکهای ســطح شهر و با 
حضور مربی آقا و خانم شروع شده  و ادامه دارد.این حرکت دسته 
جمعی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی،ترویج ورزش همگانی در 
بین اقشــار مختلف جامعه و نیزپیشگیری ازبیماریهای جسمی 
و روحی در حال انجام اســت که اســتقبال خوبی نیز از طرف 

شهروندان زنجانی از این برنامه صورت گرفته است.

 ورزش همچون تغذیه برای جســم و روح انســان ���
ضروری است 

یکی از شــهروندان زنجانی که با حضور در پارک در ورزش 
همگانی شــرکت کرده بود می گوید:برنامه روزانه ورزشــی  ما 
در ایــن پارک با پیاده روی آغاز شــده و با حرکات نرمشــی و 
کششــی ادامه می یابد.سولماز امین خواه با اشاره به لزوم وجود 
مربی ورزشــی در   پارک ها می گوید :وجود مربی ورزشی در هر 
پارک  عالقه مندانی را که از صبح زود برای ورزش و هواخوری 
می آیند ســازماندهی کرده و حرکات درست ورزشی را به آن ها 

یاد خواهد داد.
 این شهروند می گوید: عالوه بر ورزش هوای پاک و طبیعت 
سالم نیز می تواند به آدمهای امروزی که بیشتر آپارتمان نشین 
شــده اند کمک کند تا سالمتی خود را حفظ کنند و در این راستا 
امیدواریم ورزش همگانی شــده و هرکس با خود چند نفری را 
هــم به پارک و برای ورزش صبحگاهــی دعوت کند و این به 
مرورزمــان به تعداد افراد افــزوده و در همگانی کردن ورزش 
کمک خواهد کرد.امین خواه معتقد است: :هدف از این همایش 
و برنامه ورزشــی پارکها همگانی کردن ورزش اســت تا هم 
در فضــای بــاز ورزش و تنفس انجام گیرد کــه به دنبال خود 
عالوه بر ســالمتی فواید دیگری دارد. وی می افزاید: رشته من 
تربیت بدنی اســت و با توجه به اینکه متاسفانه دیابت، سرطان 

و امراض قلبی علت اصلی مرگ و میر ایرانیان تشــخیص داده 
شده است و این موضوع در زنجان هم صدق می کند باید بگویم 
هرســه این بیماری ها با چاقی، اضافــه وزن و عدم تحرک در 
ارتباط مستقیم هستند و مردم باید بدانند ورزش کردن به اندازه 
تغذیه برای جســم و روح انســان ضروری است و عالوه بر این 
ورزش همگانی باید از طرف دولت و مســئوالن حمایت شود. 

اما متاسفانه اینگونه نیست.
 این شهروند در ادامه می گوید:اگر در این پارک که این همه 
جمعیت جمع شــده است هر جلسه مربی حضور داشته و برنامه 
منظم نرمش و تمرین داده شــود مردم هم مشتاق می شوند و 
چون مربــی را ببینند قضیه را جدی می گیرند و این موضوع به 
مرور زمان در بین مردم نهادینه می شود تا وقتی که حتی مربی 
هم نباشد خودشان مشتاق شده و برای ورزش به پارک می آیند 
چون این امر به یک عادت تبدیل خواهد شــد اما قبل از آن در 
قدم اول باید مربی حضور داشــته و مردم را تشــویق کند تا در 
ورزش های گروهــی و همگانی حضور یابند چراکه ورزش در 
روحیه انســانها طول عمر و ســالمتی بسیار موثر است و امروز 
هم اســتقبال بخصوص ا زطرف خانمها بسیار خوب بود و سالم 
بودن زنان جامعه سالمتی خانواده و به دنبال آن سالمتی جامعه 

را به دنبال دارد. 

 برای حفظ تندرستی راهی غیر از ورزش وجود ندارد ���
روح ا... ابدالی کارشناس ارشد مدیریت ورزش که به عنوان 
مربی ورزش همگانی در پارک حضور دارد در این زمینه می گوید 
: برای حفظ تندرستی هیچ راهی غیر از ورزش وجود ندارد چراکه 
متاســفانه امروزه بیشتر پزشکان از درمان عاجز شده و مردم را 
به ســمت ورزش سوق می دهند چرا که می توان با  کنترل وزن 
،کم کردن تغذیه و ورزش منظم روزانه ۲۰ دقیقه تا نیم ســاعت 
ســالمتی خود را تضمین کرد که برای این منظور در ۱۰ نقطه 
شهر ایســتگاه های تندرستی دایر شده است و مردم باید سعی 
کنند ورزش کنند مانند برنامه منظم غذایی در سه وعده که اگر 

کم شود سالمتی هم به خطر می افتد. در مورد ورزش هم همین 
طور است و باید ورزش جزئی از غذای بدن باشد. 

وی در مورد نا منظم بودن برنامه ورزش همگانی در پارکها 
می گوید :علت این موضوع را تامین مالی نبودن  مربیان دانسته  
و می گوید  اگر شهرداری و اداره  کل ورزش و جونان این موضوع 
را حل کنند مربی ها دائما در پارک حضور داشته و با جمع کردن 
مردم و ورزشکاران به دور خود در ترویج ورزش همگانی کوشا 

خواهند بود.

  فقر حرکتی در زنجان بیداد می کند���
علی عباســی شــهروندی که در پارک حضور داشــته و به 
ورزش صبحگاهی مشــغول اســت در این زمینــه می گوید 
:ورزش صبحگاهی نیازمند درک باالی شــهروندان و اشراف 
آنها به اهمیت ورزش در تندرســتی  اســت چون همه کارهای 
ما مکانیزه شــده و برخی از مردم بســیار تنبل شــده اند. وی با 
اشــاره به اینکــه فقر حرکتی در شــهرزنجان بیداد می کند در 
ادامه می افزاید:علت چاقی و بیماری های مختلف فقر حرکتی 
و نســوزاندن کالری های اضافی در بدن است و غذاهایی که ما 
می خوریم  به جای اینکه مفید باشــد بدون داشــتن تحرک در 
حکم ســم برای بدن خواهند بود. چرا که کارشناسان اروپایی 
 می گویند: در ســال ۲۰۳۰ هفتاد تا نود درصد از مردم به دالیل 
مختلف به بیماری های سرطانی مبتال خواهند شد و این بسیار 

جای تاسف دارد .
 وی می افزایــد :وقتی ما هیچ حرکتــی از خودمان نداریم 
نمی توان ســالمتی و تندرســتی را انتظار داشت . وی در ادامه 
می گوید : شهرداری زنجان با توجه به وظیفه ذاتی خود و اینکه 
با پول شــهروندان زنجانی  می چرخد بودجه ای را کنار گذاشته 
اســت تا مردم را بــه ورزش راغب کند و بــرای این منظور در 
پارکهای ســطح شهر در روزهای زوج و در تما می طول سال و 
نیز روز جمعه با مهرانه و هیئت همگانی ورزش استان از ساعت 
۷ تا 8 صبح در این محل ها منتظر شــهروندان اســت و پارک 
بانــوان هر روز صبح و عصر ورزش خواهیم داشــت که در این 
زمینه باید اطالع رســانی شــود که فقر حرکتی چه ظلمی را در 
حق شهر و شهروندان می کند که متاسفانه مردم از این موضوع 
آگاه نیستند. باید آنها را تفهیم کرد که بیایند و در پارکها ورزش 

کنند که رایگان است. 
وی می افزایــد: ما وقتی بدنمان را نشناســیم وزن اضافه و 
فیزیولوژی مشــکل دار و بیماری ها همه دســت به دست هم 
داده و برای ما مشــکل ساز خواهند شد. بنابراین باید مردم را به 
این مکان ها کشــاند چرا که اگر شهروندان از لحاظ جسمانی و 

آمادگی بدنی حرکات خوبی داشته باشند .
 بهره وری و سالمت به آن جامعه وشهر باز خواهد گشت که 
برای این موضوع باید فرهنگســازی کرد و به مردم بقبوالنیم 
که ورزش در کنار هم ســالمت جسم و روح آن را به دنبال دارد 

و باید شاد و پرتحرک باشند.

جشنواره ییالق در زنجان و طارم 
برگزار می شود 

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس از برگزاری جشــنواره 
ییالق در شهرستان های زنجان و طارم خبر داد. 

علــی وقفچی اظهار داشــت: هنوز هم در شهرســتان های 
زنجان وطارم دامداران و عشایری هستند که زندگی کوچ نشینی 
دارنــد. وی با بیان اینکه با همت دوســتان توانســتیم اداره امور 
عشــایری را در زنجان مســتقر کنیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
در سال های گذشــته از ظرفیت عشایر در استان بخوبی استفاده 
نشــده بود. وی گفت: در راستای اســتفاده از ظرفیت عشایری و 
معرفی نقاط توریســتی ییالقی استان جشنواره ای طی روزهای 
پنجشــنبه و جمعه همین هفته در شهرستان های زنجان و طارم 
برگزار می شود. وی از حضور معاون توسعه روستایی نهاد ریاست 
جمهوری، نمایندگان مجلس و رئیس امور عشایری کشور برای 
آیین افتتاح این جشــنواره خبر داد و گفت: پنجشنبه جشنواره ای 
در نقطــه صفر مرزی طارم و روز جمعه در ییالقات شهرســتان 

طارم برگزار خواهد شد.

خروج ۱4۰۰ بیمار کلیوی از چرخه 
دیالیز 

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی اســتان زنجان 
گفت: در اســتان زنجان ۱8۰۰ بیمار زیر پوشش خدمات درمانی 
این انجمن قرار داشتند که با برنامه ریزی انجام شده ۱۴۰۰ نفر با 

پیوند کلیه و مراقبت، از چرخه دیالیز خارج شده اند. 
محمدرضا طهماسبی گفت: رویکرد اصلی انجمن حمایت از 
بیماران کلیوی و پیشگیری از بروز بیماری برای افراد است. وی، 
صنعتی شدن زندگی در دهه های اخیر را از عوامل افزایش ابتالی 
افراد بــه بیماری های کلیوی عنوان کــرد و گفت: از مهم ترین 
عواملی که می تواند به عنوان زمینه ساز این بیماری باشد می توان 
به فشــار خون و دیابت اشاره کرد. این مســئول با بیان اینکه در 
استان زنجان ۱8۰۰ بیمار زیر پوشش خدمات درمانی این انجمن 
قرار داشــتند، افزود: با برنامه ریزی انجام شده ۱۴۰۰ نفر با پیوند 

کلیه و مراقبت از چرخه دیالیز خارج شده اند. 

دید مردم به سمت توانمندسازی 
معلوالن سوق داده شود

مدیرکل بهزیســتی استان زنجان گفت: دید عموم مردم باید 
به سمت توانمندســازی معلوالن سوق داده شود و در عین حال 
بهزیستی در گام اول معتقد است که باید از تولد معلول جلوگیری 

شود. 
محمــد محمدی قیــداری افزود: معلوالن بــرای حضور در 
جامعه نیاز به مناسب ســازی فضای شهری دارند که باید مدیران 
دســتگاه های اجرایی  و ارگان های متولی بر تحقق این امر مهم 
اهتمام جدی داشته باشند. وی اظهار کرد: حرکت خوبی درزمینه 
مناسب ســازی در اســتان زنجان صورت گرفته اما باید با جدیت 
بیشــتری این مهم مدنظر قرار گیرد. وی گفت: مناسب ســازی 
مقوله ای اســت که در وهله اول، نیازمند تغییر نگاه جامعه است و 
درواقع این فرهنگ باید نهادینه شــود که معلوالن باید بصورت 
شهروند درجه یک در جامعه حضورداشته باشند.  محمدی تأکید 
کــرد: اداره کل ورزش و جوانان باید بــه جامعه معلوالن به دید 

شهروندان درجه یک نگاه کند.
مدیرکل بهزیســتی استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر 
۶۰۰۰ زن بی سرپرســت و بــد سرپرســت و ۴۰۰ کودک یتیم 
تحت پوشــش بهزیستی هستند و ۶۰ کودک در مراکز بهزیستی 
نگهداری می شــوند. محمدی به اشــتغال معلوالن اشاره کرد و 
افزود: همه معلوالن نمی توانند شــغل دولتی داشته باشند و باید 
بســتر فرهنگی برای توانمندسازی این قشــر در جامعه بخوبی 
فراهم شــود. وی با اشــاره به مســکن جامعه هدف بهزیستی، 
تصریــح کرد: در تعهد بهزیســتی بود که دو هــزار و ۲۰۰ واحد 
مســکن مهر به جامعه هدف واگذار شود که تاکنون دو هزار واحد 

واگذارشده است.

پای صنعــت تراکتورســازی به 
زنجان باز می شود

رئیــس ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان زنجان 
گفت:پای صنعت تراکتورسازی به زنجان باز می شود.

ناصر فغفوری افزود: با هماهنگی های الزم مقرر شــده است 
تــا نمایندگان مجلس در اســتان از طریق وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت رایزنی های الزم برای دریافــت مجوز آغاز فعالیت و 

کلنگ زنی این طرح را در زنجان انجام دهند.
وی به پیگیری های اســتاندار برای فراهم کردن زمینه ورود 
صنعت تراکتورســازی به زنجان اشاره کرد و ادامه داد: پیش بینی 
می شــود در صورتــی که تایید نهایی در ایــن خصوص دریافت 
شــود، بالفاصله طرح آغــاز و در نیمه اول ســال آینده به بهره 

برداری برسد.
فغفوری اظهار کرد: قرار است تراکتورهای تولیدی این واحد، 
تراکتورهای سنگین باشــد که برای نخستین بار در کشور تولید 

خواهد شد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان زنجان گفت: 
۶ هکتــار زمین به این طرح در شــهرک صنعتی نوآوران زنجان 
اختصاص داده شــده اســت که فــاز اول آن در ۲ هکتار اجرایی 

می شود.
وی افزود : میزان ســرمایه گذاری پیش بینی شــده برای راه 
اندازی و تولید این واحد ۳5 میلیون یورو است که برای اجرای فاز 

نخست ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.
شرکت مســی فرگوسن انگلستان از شــرکت های معتبر در 

زمینه تولید ماشین های کشاورزی است.

اخبار

برپایی ورزش صبحگاهی، هر روز در پارک های زنجان 
ورزش همچون تغذیه برای جسم و روح انسان ضروری است 
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 تولید ســاالنه ۳۰۰ هــزار تن گندم 
در زنجان 

معــاون بهبود تولیــدات گیاهی جهادکشــاورزی اســتان زنجان 
گفت:ســطح زیر کشت گندم دیم طی امسال در زنجان ۲۷5 هزار هکتار 
اســت و به طور متوسط ساالنه ۳۰۰ هزار تن در استان زنجان گندم تولید 

می شود. 
اکبر کرامتی افزود: به علت وجود ســرما و بارش های بهاری برداشت 

گندم ۲۰ روزبه تاخیر افتاد و از نیمه تیرماه آغاز شود.
وی اظهار کرد: استان زنجان ۲8۰ هزار هکتار گندم زار دیم و ۱8 هزار 
هکتار گندم زار آبی دارد و پیش بینی تولید گندم استان زنجان طی امسال 

۲5۰ هزار تن و خرید ۲۱۰ هزار تن است.
معاون بهبود  تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد:  
طی ســال گذشته پیش بینی خرید ۲۱۰ هزارتن بود که بیش از ۱۹۶ هزار 

تن گندم خریداری شد.
کرامتی گفت: زنجان هم در طغیان آفت سن و هم در مبارزه و کنترل 
این آفت جزو اســتان های پیشرو در کشــور است و استان زنجان امسال 
به عنوان یکی از اســتان های پایلوت در تعیین دقیق ســن زدگی گندم 

انتخاب شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: 
ســطح زیر کشت گندم دیم طی امسال در استان زنجان ۲۷5 هزار هکتار 
اســت و به طور متوسط ساالنه ۳۰۰ هزار تن در استان زنجان گندم تولید 

می شود و مصرف ساالنه گندم استان در سال ۱5۰ هزار تن است.

صادرات فــرش در زنجان ۱۶ درصد 
کاهش یافت

رئیس اداره فرش اســتان زنجان با اشــاره به کاهش میزان صادرات 
اســتان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته گفت: صادرات فرش در 

استان زنجان ۱۶ درصد کاهش یافته است.
ســید محسن جعفری با اشــاره به میزان صادرات استان زنجان در دو 
ماهه نخست امسال اظهار داشت: صادرات فرش در استان زنجان امسال 

به مبلغ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دالر بوده است.
وی با اشــاره به میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
عنوان کرد: میزان صادرات فرش امســال در استان زنجان در مقایسه با 

مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان زنجان با 
اشــاره به عمده صادرات فرش در استان گفت: عمده و هدف کشور های 
صادرات فرش پشــمی به بازارهای سنتی است که عمدتا به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس، کانادا، دانمارک، ایتالیا و برزیل صادر می شود.
وی همچنین با اشــاره به صادرات فرش ابریشــم تصریح کرد: فرش 

ابریشمی نیز عمدتا به کشورهای چین، ژاپن و روسیه صادر می شود.
جعفری به وضعیت بازار فرش ابریشم اشاره و ابراز کرد: وضعیت بازار 
فرش راضی کننده نیست. فرش های پشمی چون داخلی هستند به نسبت 
فرش های ابریشمی فروش خوبی دارند اما فرش های ابریشمی به دلیل 

صادرات به خارج از کشور وضعیت مطلوبی ندارد.

پایگاه امداد و نجات در عوارضی زنجان 
احداث می شود

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان زنجان از احداث پایگاه امداد 
و نجــات در عوارضــی زنجان خبر داد و گفت: بــه محض اعطای زمین 

عملیات احداث آغاز می شود.
شــهرام میرزایی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان اظهار 
داشت: هدف از برگزاری سفره های مهربانی کمک به نیازمندان است که 

به همت خیرین و داوطلبان همه ساله برگزار می شود.
وی با بیان اینکه تا به امروز ۱۰۰ ســفره مهربانی در استان انجام شده 
اســت، خاطرنشان کرد: طرح همای رحمت نیز همه ساله در ماه رمضان 
برگزار می شــود و تا به امروز ۳ هزار ســبد غذایی میــان افراد نیازمند در 
استان توزیع می شــود.مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان در 
مورد برنامه های آتی این  نهاد گفت: امســال هماهنگی های الزم ســتاد 
زکات شکل گرفته تا هالل احمر نیز در کنار نهادهای دیگر در بحث زکات 
فطریــه ورود کند.وی ابراز کرد: در نظر داریم پایگاه امداد و نجات در کنار 
عوارضــی زنجان احداث کنیــم و  به محض اعطای زمین به هالل احمر 

عملیات احداث آغاز می شود.

زنجــان، دومین اســتان تولیدکننده 
گوشت بوقلمون در کشور 

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ تن گوشــت بوقلمون در استان زنجان تولید 

شد و زنجان دومین استان تولیدکننده گوشت بوقلمون در کشور است.
محمد علی صادقی افزود: اســتان زنجان یکی از اســتان های موفق 

کشور درزمینه پرورش بوقلمون است. 
وی از فعالیــت ۲5 واحد پرورش بوقلمون در اســتان زنجان خبر داد 
و اظهار کــرد: از این تعداد ۲۳ واحد پرورش بوقلمون گوشــتی بوده که 

ظرفیت این واحدها ۱5۶هزار و ۷۰۰ قطعه در هر دوره  است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجــان گفت: در حال حاضر همچنین دو واحد پرورش بوقلمون مادر در 
اســتان زنجان فعال اســت که ظرفیت آن ها درمجموع بیش از ۱۰ هزار 

قطعه در سال است.
صادقی ابراز کرد: زنجان دومین اســتان تولیدکننده گوشت بوقلمون 
در کشــور است و ۳ هزار و ۲۰۰ تن گوشت بوقلمون طی سال گذشته در 

استان زنجان تولید شد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان یاد آور شــد: اولین و تنها زنجیره تولید گوشت بوقلمون کشور در 

استان زنجان راه اندازی شده است.
وی گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بر توسعه واحدهای 

پرورش بوقلمون در کشور تأکید جدی دارد.

تقاطع گلشهر؛ مسیر دروازه توسعه زنجان
تجربه پل سیدالشهدا تکرار نمی شود

ترافیک مانند دیگر استانها همواره یکی از 
مهم ترین معضالت شــهری در زنجان است 
که شــهروندان زنجانی همواره با آن دست به 
گریبــان بوده اند. برای حل این مشــکل یکی 
از راهکارهــای اصلی، ســاخت زیرگذرها یا 
روگذرهاســت.در این بین احداث تقاطع های 
غیر همســطح عالوه بر حل معضالت عبور و 
مرور و ترافیک شــهر به منزله بخشی از پیکره 
و کالبد شــهر مورد توجه بــوده و نقش مهمی 
در شــکل گیری سیما و منظر شهری بر عهده 
دارند،حال بعد ازشــروع به کار پل سیدالشهدا 
در بخش جنوبی شــهر زنجــان که تا حدودی 
از بار ترافیک شــهر کاسته است  احداث تقاطع 
غیرهمسطح گلشهر کاظمیه درشرق در دستور 

کار مسئوالن شهری قرار گرفت.
چرا که بعد از ســاخت و ســازهای زیاد در 
منطقه گلشــهر زنجان و به تبــع آن افزایش 
جمعیت این منطقه شــاهد بروز مشــکالت 
زیادی برای تــردد خودرو ها و ایجاد گره های 

ترافیکی هستیم.
تقاطع گلشــهر کاظمیه بــه دلیل اتصال 
به بلوار شــهید شــهریاری و ارتباط مهم بین 
شــهرک های اقماری منطقــه دارای اهمیت 

باالیی است.
آذر مــاه ۹5 بود کــه زمزمه های برگزاری 
مســابقه طراحی تقاطع غیر همسطح گلشهر 
به گوش  رســید. از آنجایی کــه در این منطقه 
مشــکالت زیادی در زمینه تــردد خودروها و 
گره های ترافیکی وجود دارد، مدیریت شهری 
بر حســب ضرورت، تصمیم به عملیاتی شدن 
تقاطع غیرهمســطح گرفته اســت. همچنین 
تقاطع گلشهر کاظمیه به دلیل اتصال به اتوبان 
۲۲ بهمن، بلوار شهید شهریاری و ارتباط مهم 
بین شــهرک های منطقه دارای اهمیت بوده 
و بر ضرورت ایجاد یک تقاطع غیرهمســطح 

تاکید می کند.

* پل تقاطع گلشهرو تمرکز زدایی 
از مرکز تاریخی شهر

شهردار زنجان با اشاره به اینکه برنامه های 
توسعه شهری در زنجان بر مبنای تمرکز زدایی 
از مرکز تاریخی شــهر خواهد بود گفت: سعی 
داریم تا ترافیک شــهری را به ســمت اطراف 
هدایت کنیم که احداث پل های سیدالشــهدا و 
نیز پل گلشــهر در این راستا برنامه ریزی شده 

است.
مسیح اهلل معصومی در ادامه به روند اجرای 
طرح اشــاره کرد وگفت: یک نگرانی در میان 
مسئوالن شــهری در خصوص طرح ها وجود 
داشــت که کلنگ طرح جدیــدی بر زمین زده 
شــود اما نتواند بموقع به اتمام و بهره برداری 

برسد.
وی افــزود: این طرح باید طی یک ســالی 
که برای اجرای آن برنامه ریزی شــده به بهره 
برداری برســد و به همین علت هم هر ۱۰ روز 
بازدیــد میدانی انجام می گیــرد تا در صورت 
عقب افتادن زمان اجرای طرح موضوع اطالع 

رسانی شود.

وی تصریح کرد: از ســوی دیگر، پیمانکار، 
طرح را در ۲ شیفت اجرا می کند تا بتواند حداکثر 
بهره برداری از فصل کار شــهر زنجان داشته 
باشــد و کار به علت مواجهه با ســرما تعطیل 

نشود.
شــهردار زنجان بــا بیان اینکــه پیمانکار 
موظف به نصب تابلوی روز شمار اجرای طرح 
شده اســت، به تعهد پیمانکار مبنی بر تحویل 
این تقاطع غیر همسطح تا یک خرداد سال ۹8 

اشاره کرد.

* تقاطع گلشــهر مســیر دروازه 
توسعه زنجان

معاون معماری و شهرسازی شهردار زنجان 
ازتقاطع گلشــهر به عنوان  مسیر دروازه توسعه 
شهر زنجان نام برده و می گوید: مالک طراحی 
این تقاطع این بوده که مســیر دروازه توســعه 
شــهر بوده و با ایجاد یک نقطه بصری ویژه در 
این محدوده بسیار مهم در امتداد بزرگراه های 
بعدی نقطه شاخصی محسوب خواهد شد و از 
طرفی نیز به ارتقای هویت شهر کمک خواهد 

کرد.

مهرداد سلطانی می گوید: این تقاطع دارای 
چند مولفه مهم بود. اول این که در این محدوده 
نیاز به یک تقاطع به عنوان یک اولویت مطرح 
بــود و دوم این که اگر قرار بر اجرای این تقاطع 
باشــد با توجه به ویژگی های محیطی، در این 
محل باید مولفه های معماری و شهرســازی 
لحاظ شــده و صرفــا به عنوان یــک تقاطع 
ترافیکی به آن نگاه نشــود. این محدوده محل 
تقاطــع ۲ بزرگراه شــرقی و غربی و همچنین 
ورودی شــرقی اصلی شــهر زنجان در آینده 

است.
وی با اشــاره به این که در بزرگراه شــمالی 
و جنوبی که میدان بســیج را به محالت باالتر 
وصل می کند تقاطع گلشهر نقش مهمی خواهد 
داشــت، ادامه می دهد: قرار است همچون پل 
سیدالشــهدا در جنوب زنجان، این تقاطع نیز 
در شرق شــهر تبدیل به نقطه هویتی جدیدی 
شــود و تنها یک بزرگراه ترافیکی نباشــد چرا 
که از نظر ویژگی های شهری اهمیت بسیاری 
داشته وبا توجه به توسعه  عمده شهر زنجان در 
ســمت شرق لزوم توجه به معماری این تقاطع 
را بیــش از پیش معلوم کــرده و در نتیجه نگاه 

صرف ترافیکی از میان برداشته شد.

* تجربه پل سیدالشــهدا تکرار 
نمی شود

ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر 
زنجان با اشــاره به طوالنی شــدن طرح پل 
سیدالشهداگفت:ســعی  بر این خواهد بود که 

تجربه پل سیدالشدا تکرار نشود.
ســجاد خدایــی با بیــان اینکــه اجرای 
ایــن طرح بــا توجه به افق جمعیتی گلشــهر 
کاظمیــه و شــهرک های اطــراف آن از یک 
طــرف و احتمال تغییر مســیر ورودی شــهر 
زنجان از این مســیر از ضروریــات و الزامات 
زیرســاختی اســت، افزود: این طرح به منظور 

 روان ســازی و هدایت ترافیکی منطقه احداث 
می شود.

خدایــی گفت: برای اطمینــان از عملیاتی 
شــدن مطلــوب طرح و بــرای اینکــه دچار 
سرنوشــت طرح پل سیدالشهدا نشویم، مقرر 
شــده این طــرح و همه طرح هــای بزرگ در 
کمیته ویژه بررســی طرح های کالنشــهری 
که به منظور باز مهندســی طرح های عمرانی 
تشــکیل می شود تا طرح بازنگری شده و طرح 

نهایی ارائه شود.
وی گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی 
شهرداری، اجرای طرح های کالن زیرساختی 
و عمرانــی مســتلزم مشــارکت و همکاری 
مســؤوالن شــهری و اســتانی و بهره مندی 
حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و نهادها 

و سازمان های فعال در این حوزه هاست.

*ترافیک، المان شهری و انتخاب 
نام مناسب 

در حال حاضر گلشهر و شهرک های اطراف 
آن روند توســعه جمعیتــی دارند و از همین رو 

ساخت پل در این محل امری ضروری است.
با توجه به این که مســیر ورودی گلشــهر 
در آینده از ســمت شــرق به نقطه اتصال مهم 
ورودی شهر به داخل شهر تبدیل خواهد شد به 
نظر می رسد ضرورت ایجاد یک المان معماری 
در این بخش از شهر که به نوعی ورودی شرقی 
شهر نیز محســوب می شود بسیار مهم باشد و 
از طرفی انتخاب نام مناسب و سازگار با هویت 
شهر و شهروندان به جاذبه توریستی آن نیزدر 
معرفی شهر زنجان خواهد افزود.چرا که بنا به 
گفته مسئوالن شهرداری در نظر دارد عالوه بر 
حل معضل ترافیکی شهر در این طرح معماری 
نمادینی هم وجود داشــته باشــد تا به لحاظ 
 بصری نیز برای مشــاهده کننــدگان جذاب 

باشد.

اخبار

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان در نشســت خبری که به مناســبت هفته 
صرفه جویی در مصرف آب با اهالی رســانه این 
اســتان برگزار شــد گفت: بیش از ۹۰ درصد از 
مساحت اســتان زنجان تحت خشکسالی بسیار 
شدید ، خشکســالی شدید و خشکسالی متوسط 
قرار داشــته و تنها درصد کمی از مساحت استان 

در وضعیت نرمالی قرار دارد.
علیرضــا جزء قاســمی اظهار کــرد: طبق 
شاخص های پهنه بندی خشکسالی هوا شناسی 
در ۱۰ ســاله اخیر ۶/۶ درصد از مساحت استان 
درگیر خشکســالی بسیار شــدید ، ۳۷/5 درصد 
خشکســالی شــدید ، ۴۹/۹ درصد خشکسالی 

متوسط و 5 درصد نیز خشکسالی خفیف دارد.
وی افزود: همچنین متوســط دمای هوا نیز 
در ۱۰ ســال گذشته ۱/5 درجه افزایش یافته که 
ایــن امر میزان تبخیر آب در اســتان را افزایش 
داده و علی رغم بارش های مناســبی که امسال 
وجود داشته است به دلیل شدید و مقطعی بودن 
بارش ها ، فرصت جذب آب باران در ســفره های 
زیرزمینی نبوده و بیشــتر تبدیل به روان آب شده 

است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
زنجان با اشــاره به اینکه رژیم بارش ها در استان 
از برف به باران تبدیل شده است گفت: علی رغم 
بارندگی های اخیر تامین آب در برخی شهر های 
اســتان نگران کننده بوده و از وضعیت مناسبی 

برخوردار نیست.
جزء قاســمی تصریح کــرد: منابع تامین آب 
سطحی در اســتان نیز وضعیت مناسبی نداشته 
و ســد تهم به عنوان بزرگ تریــن منبع تامین 
آب ســطحی شهر زنجان نســبت به سال قبل 
۱۳ درصــد کاهش ذخیره داشــته اســت و هم 
اکنون میزان ذخیره این سد کمتر از 5۰ درصد از 

ظرفیت آن می باشد.
وی افزود: با بارش هایی که امســال شــاهد 
بوده ایم تنها نســبت بــه دراز مدت ۳/۷ درصد 
میــزان بارش هــا افزایش یافته اســت که این 

وضعیت نیز بسیار شکننده است.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان عنوان 
کرد: با وجود مشــکالت فراوان و بحران کم آبی 
در استان وضعیت نسبت به برخی استان ها بهتر 
بوده و امسال مشکل قطعی یا جیره بندی آب در 

شهر های استان نخواهیم داشت.
وی بــا اعالم این خبر کــه هم اکنون تصفیه 

خانه آب زنجان با نصف ظرفیت خود فعال است 
گفت: این امر نشــانگر وضعیت نامناسب منابع 
سطحی در استان است که باید با توجه به شرایط 
موجود تمام مردم نســبت بــه مدیریت مصرف 
اقدام نموده و بویژه در بخش کشــاورزی شاهد 

اقدامات جدی باشیم.

* مردم بحران آب را باور کرده اند اما 
جدی نمی گیرند

نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
زنجان در دیدار با مدیر عامل و کارکنان شرکت 
آب و فاضالب اســتان زنجان به مناسبت هفته 
صرفــه جویی در مصرف آب گفت: بحران آب و 
کمبود ذخایر این مایه حیاتی واقعیتی اســت که 
باید در دو زمینه فرهنگ ســازی و بازدارندگی با 

آن مقابله شود.
حجت االســالم علی خاتمی اظهار کرد: در 
مواجهه با کم آبــی مردم باید بدانند که در طول 
۲۴ ســاعت ۶۰۰۰ لیتر آب به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم)آب مجازی( مصرف می شود و این 
میزان مصرف نیاز به اصالح و صرفه جویی دارد.

وی جمعیت مدارس و دانشگاه ها و همچنین 
مســاجد را دو بستر مناسب برای فرهنگ سازی 
در زمینــه اصالح الگوی مصرف آب دانســته و 
افزود: با توجه به ایــن که مصرف گرایی آب در 
جامعه نهادینه شده است باید اقدامات فرهنگی 
وســیع و مداوم انجام شــود تا این نوع مصرف 

گرایی بی رویه در جامعه ریشه کن شود.
نماینــده ولــی فقیه در اســتان عــالوه بر 
امــر فرهنگ ســازی ، بازدارندگــی را از دیگر 
راهکارهای مقابله با بحران کم آبی اعالم کرده 
و گفت: هر کس به هر طریقی میزان مصرف آب 
باالیی داشته باشــد به همان میزان باید هزینه 
بیشــتری نیز پرداخت کند و اگر میزان مصرف از 
ســقف اندازه متعارف نیز گذشت با سلب امتیاز و 

قطع آب با متخلفین برخورد قانونی شود.
حجت االســالم خاتمی با اشاره به مصارف 
باالی برخی صنایع در استان گفت: میزان پساب 
تصفیه شــده ای که به زنجانرود جاری می شود 
ظرفیت مناسبی برای تامین آب مورد نیاز برخی 
صنایع در استان اســت که باید برای استفاده از 

این منابع تدبیری اتخاذ شود.
امــام جمعه زنجان با انتقاد از برخی فعالیت ها 
در زمینه توسعه فضای سبز در شهر زنجان گفت: 
بنده از ابتدا با چمن کاری شــدیداً مخالف بودم و 

با توجه به اینکه در مقطعی از آب تصفیه شــده در 
آبیاری این فضاها اســتفاده می شد اگر اکنون به 
جای آب خام حتی یک درصد آب تصفیه شــده 
در آبیاری فضای ســبز استفاده شود باید هر چه 

سریعتر متوقف شود.
وی با اشــاره به وجود ۱۰ هزار چاه غیر مجاز 
در اســتان زنجان گفت: آمار واقعی چاه های غیر 
مجاز در استان از این تعداد نیز بیشتر است و باید 
با اقدامات قاطــع و بازدارنده در مقابل این روند 

ایستادگی کرد.
حجت االســالم خاتمی با اشــاره به اینکه 
مردم وجود بحران آب را باور کرده اند امام جدی 
نمی گیرند گفت: باید کاری کنیم تا مردم بفهمند 
مشکل آب جدی است و به تک تک آنان ارتباط 

دارد.
وی مقابله با بحران کم آبی و مدیریت مصرف 
شــهروندان را نیازمند انجام اقدامات تخصصی 
وکارشناســانه فرهنگی، روانشناسی و اخالقی 
دانســت و افزود: اقدام برای فرهنگ سازی در 
حوزه اخالق در این زمینه می تواند تاثیر بیشتری 
داشته باشــد.امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه 
مردم نباید طوری احســاس کنند که عزم جدی 
برای مبارزه با حفر چاه های غیر مجاز در اســتان 
وجود ندارد گفت: با رودربایستی و مالحظه کاری 
نمی توان کشــور را مدیریت کرد و انتظار می رود 
مدیران در این زمینه اقدام جدی و قاطعی داشته 

باشند.
نماینده ولی فقیه در اســتان با اشاره به اینکه 
عبور از بحران کم آبــی نیازمند عزم همگانی و 
مشــارکت جدی و فعاالنه مردم است گفت: در 

زمینه کم آبی در مقام شــعار حرف های بسیاری 
زده شــده است و اکنون موقع اقدام و عمل مردم 

و مسئوالن رسیده است.
وی بــه برخی مصــارف باال و بــی رویه در 
کارواش ها و بنگاه های معامالت خودرو در شهر 
زنجان نیز اشــاره و تاکید کرد: باید برای صنوفی 
که مصرف آب باالیی دارند تمهیدی اندیشــیده 

شود.
گفتنی اســت در ابتدای ایــن دیدار مهندس 
جزء قاســمی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان نیز گزارشــی از عملکرد شرکت 
آب و فاضالب و اقدامات انجام شــده در راستای 
ســازگاری با کم آبی و همچنین وضعیت منابع 
آبی اســتان و میزان مصرف مشترکین زنجانی 

ارائه داد.

* اعتبــار خوبــی بــرای اصالح  
فرسودگی شبکه اختصاص یافته است

مدیــر کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
اســتانداری زنجان در جمع خبرنگاران گفت: در 
فضای بحران آب فعالیت های ارزشــمندی در 
شرکت آب و فاضالب در حال انجام است و نگاه 
روابط عمومی این شــرکت به پدیده ها فراتر از 

نگاه اداری است.
ادریس ساالری گفت: سختکوشی و خالقیت 
عمل در شرکت آب و فاضالب جای تقدیر دارد و 
این شرکت در بسیاری از زمینه ها از جمله اطالع 
رسانی،خبر و ارتباط با رسانه ها عملکرد مطلوبی 

داشته است.
وی اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده 

شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان به دلیل 
اطالع رسانی مطلوب و بموقع و همچنین انجام 
ریل گذاری هــای الزم در بین افــکار عمومی 
توانســته زمینه را برای جلب مشــارکت مردم و 
تحقق اهــداف و منافع ســازمانی خود برآورده 

سازد.
مدیــر کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
اســتانداری زنجان گفت: شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان در سایه تعامل با رسانه ها اقدامات 
خوبــی را در حوزه آب انجام داده و بخش مربوط 
به حوزه توســعه در این شــرکت با توجه به توان 
در جلب مشــارکت های مردمی جزو بخش های 

پیشتاز به شمار می آید.
وی با تاکید بر اینکه باید ارتقای شاخص های 
آب در اســتان بیشتر جدی گرفته شود گفت: این 
امر در صورت همراهی و احســاس مســئولیت 

مستقیم شهروندان قابل تحقق خواهد بود.
وی با اعــالم اینکه میــزان مصرف انرژی 
در تمامی حوزه ها در کشــور نسبت به میانگین 
مصرف جهانی بیشتر است گفت: باید با فرهنگ 
ســازی و آموزش در اصالح این روند اقدام نمود 
که شــرکت آب و فاضالب بــه دلیل نوع تعامل 
مطلوب در اســتفاده از توان رسانه ها و نهاد های 
تاثیــر گذار، در این زمینه در بین دســتگاه های 

استان موفق بوده است.
ســاالری با تاکید بر امر آموزش و پرورش در 
زمینه ترویج فرهنگ صحیح استفاده از آب بویژه 
در ســنین پایه گفت: با توجه به اینکه مسئولیت 
کشــور در آینده در اختیار این نســل خواهد بود 
باید در حوزه آموزش و اطالع رســانی این قشر 

حساس را بیشتر دقت کرد.
مدیــر کل روابط عمومی و امــور بین الملل 
استانداری زنجان به فرسودگی شبکه توزیع آب 
در شهر های استان زنجان نیز اشاره کرده و گفت: 
برای اصالح  فرســودگی شبکه در شرکت آب و 
فاضالب اســتان زنجان اعتبار خوبی اختصاص 
یافتــه و گام های بزرگی در این زمینه برداشــته 

می شود.
وی پساب تولیدی در تصفیه خانه های استان 
زنجان را نیز از دیگر زمینه های قابل توجه برای 
عبور از بحران کم آبی دانســته و از مســئوالن 
ذی ربط خواســت با به کارگیــری توان بخش 
پژوهشــی اســتان از این ظرفیت استفاده کنند 
تا بتــوان در دراز مــدت از ظرفیت های محدود 

بیشترین استفاده را برد.

مدیر عامل آبفای استان؛ 

بیش از 90 درصد استان زنجان تحت تاثیر خشکسالی است


