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راه اندازی خانه صنایع  دستی 
در زنجان

 60 طرح بهزیستی زنجان افتتاح 
می شود

 شهرداری زنجان به 4 منطقه 
تبدیل شد

 صدور سند مالکیت برای 98 درصد 
از اراضی ملی و طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان از تهیه کاداســتر اراضی ملی با هدف حفاظت از عرصه های ملی 
و طبیعی اســتان زنجان به ســطح 130000 هکتار طی 40 سال از گذشت انقالب اسالمی خبر داد و گفت: 

سند مالکیت برای 98 درصد از اراضی ملی و طبیعی در مدت زمان یاد شده صادر گردید.
خبرنــگار جام جم زنجان:  خلیل آقاجانلو ضمن ارائه گزارشــی از خدمات و اقدامات صورت گرفته در بخش 

های این اداره کل به وسعت...

تشکیل 212 کانون سالمت 
محله در استان زنجان
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زنجان

 سینمای بخش خصوصی 
»روشا« افتتاح شد 

در دومین مجمع سالمت استان زنجان عنوان شد؛
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دومین مجمع ســامت اســتان زنجان با شعار محیط 
سالم، تغذیه سالم و انسان سالم برگزار شد. 

خبرنــگار جام جم زنجان: این نشســت که با حضور 
علی اصغر فرشــاد، قائم مقام معــاون امور اجتماعی و 
رئیس دبیرخانه شورای عالی سامت و امنیت غذایی 
کشور، امام جمعه و اســتاندار، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجــان همرا بود بــه میزبانی ســالن زیتون 

سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد.
اولین مجمع سامت استان زنجان سال گذشته و با 
همکاری همه ارگان های دولتی و غیر دولتی، خیریه ها، 
ســمن ها و آحاد مــردم و با ســاز و کارهای مشــخص، 
۱۴۹ آیتــم و عنــوان را که می توانســت از نظر مردم 
چالش هایی در حوزه ســامت باشد، فهرست کرد و از 
بین آنها ۱۰ اولویت را انتخاب و در نهایت با شعار خود 
مجمع گفتمان غالبی را با عنوان انســان ســالم، سبک 

زندگی سالم با سواد سامت ایجاد کرد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان در دومین 
مجمع ســامت اســتان زنجــان با بیان اینکه ســامت 
متعلق به یک ارگان خاص یا تشــکیات خاص نیســت 
اظهار داشــت: سامت متعلق به همه ماست و تک تک 
ما در سرنوشت انسان سالم موثر هستیم و اگر نقش 
خودمــان را بدرســتی ایفا کنیم باید امیدوار باشــیم 
در طــول زمــان با همــت عالی مردم بــه آن هدف های 
ترسیم شــده برســیم.دکتر پرویز قزلباش با اشاره 
به اینکه در آســتانه اتمام دومین دوره مجامع سامت 
اســتان هستیم و این امر محقق نشده مگر با همکاری 
فرمانداران، بخشداران و تمام دوستانی که با جدیت 
و انگیزه درگیر بودند و نتیجه این شد که ۲۱۲ کانون 
ســامت محله در اســتان تشــکیل شــود و این قدم 
بزرگی بود که مردم خودشــان وارد مشــارکت شوند 
و نیازهایشــان را خودشــان در حوزه سامت مشخص 
کنند و به دست خودشان به مسائل سامت بپردازند.
* انسان سالم، نیازمند محیطی سالم و تغذیه سالم 

دکتر قزلبــاش تصریح کرد: همکاری بســیارجدی 
و نزدیــک و پیگیر مســئولین اســتانی، فرمانداران، 
بخشداران و دهیاران را داشتیم و خوشبختانه امروز 

۲۱۲ کانون ســامت محله تشــکیل شد که گام بسیار 
بزرگی اســت، ولی ابتــدای راه اســت و باید آموزش 
کافی و توانمندســازی کافی در این حوزه صورت گیرد 
تا این کانون ها بتوانند هم در حوزه نیازسنجی هم در 
حوزه مشارکت کردن و مشارکت طلبی، گام های بسیار 
موثری را بردارند.وی اظهار داشــت: در ســال ۹۷ به 
مــوازات پایــش برنامه ها، اتفاق بعدی کــه افتاد این 
بود که در ســال ۹۸ رویکرد مجمع ســامت استان چه 
خواهد بود و با ســازوکارهای تعیین شده با مشارکت 
خــود عزیــزان، آیتم هــا و اولویت هایی کــه در حوزه 
ســامت بود، مشخص شــد و در نهایت بیشترین رای 
در بین ارگان ها، نهادها، خیرین و سمن ها، این عناوین 
را کســب کرد.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
ادامه داد: برای اینکه ما انســان سالم داشته باشیم 
به محیطی سالم و تغذیه سالم نیازمندیم و طبیعتا این 
رویکرد، آینده مجمع سامت را مشخص خواهد کرد و 

مبنایی برای حرکت های بعدی خواهد شد.
به گفتــه دکتر قزلباش مجمع ســامت به طور کلی 
ســاماندهی مبتنی بر فرآیندهای اجتماعی است، این 
ســاماندهی، مبتنی بر مشارکت است، ولی مشارکتی 
اســت که نظام مند و ساختارمند است و با حضور خود 
ذی ربطان، افردای که خودشــان هم در حوزه ســامت 
حضــور دارند، هــم هدایت کننده آن هســتند و هم 
کمــک می کنند که دیگران هم بــه این راه و به این کار 
کمــک کنند، اعــم از بخش دولتی و غیــر دولتی و هیچ 
بخشــی صاحب ایــن کار نیســت.وی افــزود: وزارت 
بهداشــت متولی سامت به این معناست که این را در 
چارچوب خاص خود هدایت و هماهنگی کند و در مجمع 
ســامت دور هم جمع می شــویم که به تبادل دانش، 
تجربیات و نظرات بپردازیم و از این فرصت برای یک 
آموزش عمومی اســتفاده کنیم و بیاییم همه باهم یاد 
بگیریم در حوزه سامت و آن چیزی را که می دانیم به 
مشــارکت بگذاریم و همه در ایــن جمع یاد بگیریم تا 

گفتمان غالبی را تعریف کنیم.
* لزوم تبدیل حوزه سامت به گفتمان عمومی

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان در 

این مجمع با بیان اینکه زندگی همراه با سامت مطلوب 
است افزود: سامت آرامش به همراه دارد که موجب 

ارتقای سطح زندگی خواهد شد.
حجت االســام علی خاتمی با تاکید براینکه سامت 
بــه آیتم هایــی مانند محیط و غذای ســالم نیــاز دارد، 
اظهار داشــت: بین سامت و محیط سالم رابطه متقابل 
وجود دارد که الزمه آن پذیرش همگانی اســت و باید 
پذیرفت نبود آن برای همه خطرناک است.وی تبدیل 
حوزه ســامت بــه گفتمــان عمومــی را نیازمند توجه 
عمومی دانســت و تصریح کرد: باید متوجه باشیم که 
مــا همــواره طرح و فکــر خوبی داریم، ولی مشــکل از 
جایی آغاز می شود که برای تحلیل مشکات ما همواره 
دنبال مقصر هستیم، درحالی که براساس دین و آئین، 

انسان باید برای حل مشکات از خودش آغاز کند.
امــام جمعــه زنجــان تاکید کــرد: داشــتن روحیه 
خودبینی و بدون احســاس مســؤولیت برای جامعه از 

خطرناک ترین تفکرات است.
* سامت جسمی با سامت اقتصادی همراه باشد

قائم مقــام معاون امور اجتماعی وزارت بهداشــت، 
درمــان و آموزش پزشــکی تاکید کرد: اعتقاد راســخ 
به این مهم داریم که ســامت جســمی باید همواره با 

سامت اقتصادی، روانی و معنوی همراه باشد.
 علی اصغر فرشاد با بیان اینکه اگر فردی عائمی از 
بیماری را ندارد،  دلیل بر داشتن شاخصه های سامت 
در فرد نیســت، افزود: شاخص های سامت آیتم های 
مختلفی دارد، به عبارت دیگر ســامت جســمی افراد 
همواره باید با ســامت اقتصادی، روانی و حتی معنوی 
همراه باشــد تا بتوان به این شاخصه ها تکیه زد.وی با 
اشــاره به اینکه در برهه کنونی، امور مختلف از جمله 
شــاخصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و 
معنوی بر ســامت افراد تاثیر بســزایی دارد، تصریح 
کــرد: آنچــه که امروز بیــش از هر زمــان دیگری حائز 
اهمیت است، این است که انسان نباید به سنت های 
خرافه در راســتای کسب سامت توجه کند، بلکه این 
ســامتی را می توان با چنگ زدن به ریســمان الهی به 
دســت آورد و ســامتی خــود را با ایــن روش تضمین 

کرد.قائم مقام معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی با یادآوری اینکه، ســرطان 
یکی از دغدغه هایی اســت که انســان در عصر حاضر 
بیــش از هر زمان دیگری و به دلیل ســبک زندگی که 
اختیار کرده اســت با آن دســت و پنجه نــرم می کند، 
ادامه داد: ســامتی انســان فارغ از اینکــه به اعمال 
خود بســتگی دارد، از منابع دیگری چون ژن، شــرایط 
محیطــی، خدمــات درمانــی و شــرایط کان جامعه نیز 
تاثیــر می پذیرد.فرشــاد در ادامه با اشــاره به اینکه 
ســهم حوزه درمان از ســامت جامعه ۲۵ درصد بوده 
و بقیــه مربوط به امور دیگر اســت، اظهار کرد: امروزه 
بیماری های غیرواگیردار هزینه هــای تریلیونی را بر 
روی دســت حوزه بهداشــت و درمان دنیا طی دو دهه 
اخیر گذاشته است، به عبارتی آمار حاکی از آن است که 
۸۴ درصد از بیماری مردم ایران، مربوط به بیماری های 
غیرواگیر است.قائم مقام معاون امور اجتماعی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از ایران به عنوان 
یکی از پرچمداران اجتماعی شــدن سامت در منطقه 
یاد کرد و با بیان اینکه در همین راســتا سیاست هایی 
در راســتای اجتماعی شدن سامت اتخاذ شده است، 
افزود: مجمع سامت را باید یکی از کارهای بنیادین در 
این راستا قلمداد کرد که اهدافی چون آگاهی دادن به 
مردم، تشــکیل کانون های سامت مردم و ... را دنبال 
می کند.رئیس دبیرخانه شورای عالی سامت و امنیت 
غذایــی همچنین بــه یکی دیگــر از دغدغه های امروز 
جامعه در حوزه ســامت که مربوط به استفاده بیش از 
حد از سم در تولید محصوالت کشاورزی است، اشاره 
و خاطرنشــان کرد: وقتی سیاســت های سازمان های 
مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهیم، آنگاه به اهمیت 
جاری شدن محور سامت در اتخاذ سیاست های مربوط 

به همه امور پی خواهیم برد.
* تدوین ســند امنیت غذایی، نیازمند بومی کردن 

است
اســتاندار زنجان تاکید کرد: تدوین ســند امنیت 

غذایی، نیازمند بومی کردن است. 
فتح اهلل حقیقی از آمادگی استان برای تدوین سند 

امنیت غذایی به صورت یک ســند کاربردی خبر داد و 
گفت: مهم ترین موضوع در زمینه تدوین این سند آن 
است که طرح مذکور باید بومی شده، سپس نسبت به 

تدوین سند اقدام کرد.
وی بــا تاکید بر اینکه حوزه ســامت همواره یکی از 
اولویت های اســتان بوده و آمادگی الزم را برای اجرای 
برنامه هــای ایــن بخش داریم، تصریح کــرد: ابتدا به 
ســاکن معتقدیم که برنامه های حوزه ســامت باید به 
صــورت کاربردی باشــد، به همین خاطــر حمایت های 
الزم از تدوین سند امنیت غذایی به صورت کاربردی 
صــورت خواهد گرفت که البته ایــن حمایت ها باید با 
ارائه آموزش های الزم به اعضای شوراها و دهیاری ها 
همــراه باشد.اســتاندار زنجــان بــا یــادآوری اینکه 
اجتماعــی کردن حوزه ســامت نیز یکــی از تاکیدات 
به شــمار می رود، ادامه داد: یکی از مهم ترین عواملی 
که امروز بر ســر حوزه سامت قرار گرفته و مشکات 
زیــادی را بــرای افــراد جامعــه ایجاد کــرده، موضوع 
بیماری های غیرواگیر اســت که ۸۴ درصد بیماری ها 
را بــه خــود اختصاص می دهد، این در حالی اســت که 
تفکر عموم در این زمینه ناشــی از کم کاری دانشــگاه 

علوم پزشکی است که تفکر درستی نیست.
حقیقــی در ادامه بــه اهمیت مقوله بهداشــت در 
اداره امور جامعه پرداخت و با اشــاره به اینکه استان 
این آمادگی را دارد که همکاری های الزم را در راستای 
اجرایی شدن برنامه های حوزه سامت در استان انجام 
دهد، اظهار کرد: متاســفانه بیماری های غیرواگیر، به 
یکــی از دغدغه های ثابت و همیشــگی حوزه ســامت 
تبدیل شــده اســت که در این راســتا ضرورت دارد 
افــراد بتوانند بــر نوع تغذیه ای کــه دارند، مدیریت 
داشــته باشــند.وی بــا تاکید بــر اینکه هــر چقدر به 
ســمت هدف ترسیم شده در راستای اجتماعی شدن 
ســامت پیش برویم، به همان میــزان قادر خواهیم 
بــود بیماری های واگیردار را نیــز کنترل و مهار کنیم، 
خاطرنشان کرد: یکی از این برنامه ها می تواند تشکیل 
کانون سامت محله در راستای جلب مشارکت عمومی 

در این حوزه باشد. 

در دومین مجمع سالمت استان زنجان عنوان شد؛

تشکیل 212 کانون سالمت محله در استان زنجان
محیط سالم، تغذیه سالم و انسان سالم 



یکشنبه 14 بهمن 1397   شماره 5316

 شــهرداری زنجــان به
 4 منطقه تبدیل شد

نایب رئیس شــورای اسالمی شهر زنجان 
گفت: هم اکنون ســه منطقه شــهرداری در حال 
ارائه خدمات هســتند اما به لحاظ رسمی، دارای 2 
منطقه مصوب بوده که با طرح جدید شــهر زنجان 

دارای چهار منطقه رسمی و مصوب می شود.
خبرنگار جام جم زنجان: ســجاد خدایی 
افــزود: این مهــم یکی از برنامه هــای مدیریت 
شــهری بوده که با انجام کارشناسی های الزم با 
توجه به حائز شــرایط بودن معیارهای یازده گانه و 

الزامات ابالغی وزارت کشور است.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر زنجان ادامه 
داد: تغییر نگاه به پروژه های شهری با پیوست های 
فرهنگی - اجتماعی، مثل پیاده راه ســبزه میدان 
و اعتماد سازی اطمینان متقابل بین پیمانکاران و 
توســعه گران بومی با مجموعه مدیریت شهری 
مثل پروژه پل گلشــهر چشم انداز بهتری را ایجاد 
کرده اســت.وی بیان کرد: ایجاد اعتماد به نفس 
در توان اجرایی شــهرداری و نگاه منطقی به طرح 
های شــهری و واقع بینانه به آنها مثل طرح بزرگ 
ســبزه میدان و نیز افزایش بودجه تقریبا 2 برابری 
شهرداری و رســیدن به مرز میانگین کشوری در 
سال دوم فعالیت و دیگر اقدامات مدیریتی از جمله 

آن به شمار می رود.
خدایــی خاطر نشــان کــرد: با طــرح جدید 
شــهرداری به چهار منطقه مدیران مناطق قدرت 
مانــور بیشــتری را در ارائه خدمات مناســب به 

گروههای هدف و ارتقای آن خواهند داشت.
شــهر زنجان به عنوان مرکز استان 420 هزار 

نفر جمعیت و سه منطقه شهرداری دارد.

54 روســتای استان از آب 
آشامیدنی بهره مند می شوند

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجان گفت: همزمان با دهه فجر امسال آبرسانی 
به 54 روستای این اســتان با 180 میلیارد و 936 

میلیون ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.
خبرنگار جام جم زنجــان: رضا کابلی 
افــزود: 24 هــزار و 900 نفر با بهره بــرداری از 
پروژه های آبرسانی از آب شرب سالم و بهداشتی 
بهره مند می شــوند.وی با بیان اینکه از 54 روستا، 
22 روســتا در قالب پنج مجتمع آبرسانی قرار دارد، 
تاکید کرد: فاز یک مجتمع معجزات و چهار روستا 
از مجتمع روســتاهای حاشــیه شــمالی از توابع 
شهرســتان زنجان، مجتمع امــام زاده یعقوب و 
مجتمع خراســانلو شهرستان ابهر به ترتیب با 2 و 
یک روســتا از پروژه های آبرسانی در دهه مبارک 
فجر اســت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجان گفت: احــداث مخزن آب با حجم 
ســه هزار و 980 مترمکعب،144کیلومتر و 150 
متر خط انتقــال، 151کیلومتر و 382 متر احداث 
و توســعه شبکه توزیع، ســاخت ایستگاه پمپاژ از 
فعالیت های انجام شــده در پروژه های آبرسانی 

این مجتمع ها بوده است. 
کابلی اظهار داشت: یکی از کارهای شاخص و 
موثر شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان 
بعــد از انقالب به دلیل محدودیت های موجود در 
منابع اعتباری دولتی، اســتفاده از پتانســیل های 
جایگزین از جمله خیرین و حتی مشــارکت خود 

مردم در اجرای پروژه های آبرسانی بوده است.

 60 طرح بهزیستی زنجان 
افتتاح می شود

مدیر کل بهزیســتی اســتان زنجان اعالم 
کرد: همزمان با دهه فجر 60 طرح بهزیســتی این 
استان در بخش های مختلف و در راستای خدمات 
رسانی مطلوب به گروه های هدف افتتاح می شود.

خبرنگار جام جم زنجان: محمد محمدی 
قیــداری گفت: همزمان با ایام اهلل دهه فجر اولین 
مرکــز اقامتی ، بهبود و بازتوانــی افراد با اختالل 
مصرف مواد و ترک اعتیاد زنان در اســتان زنجان 

افتتاح خواهد شد.
وی اظهار داشت: مهمترین رویکرد بهزیستی 
بر کاهش و پیشــگیری از اعتیاد قرار دارد و در این 
راســتا کمپ ها و مراکز اقامتی، بهبود و بازتوانی 
اعتیاد را برای گروههای هــدف بویژه زنان را در 
دستور کار قرار دارد.این مسئول ادامه داد: طی ایام 
اهلل دهــه فجــر 40 واحد مســکونی مددجویی و 
همچنیــن مســکن افــراد دارای 2 معلــول در 
شهرســتانهای زنجان ، خدابنده ، ایجرود، طارم و 
ســلطانیه افتتاح می شــود در حالی که از ابتدای 
نهضت ساخت مسکن تاکنون 2 هزار و 250مسکن 
به مددجویان بهزیستی تحویل داده شده است.به 
گفته مدیر کل بهزیستی استان زنجان، همزمان با 
چهلمین ســال پیروزی انقالب، مرکز نگهداری 
شبانه روزی معلولین ذهنی پسران سینا در زنجان، 
کلینیــک مــددکاری اجتماعی در شهرســتان 
خدابنده و پایگاه سالمت اجتماعی )خانه دوست( 

افتتاح می شود.

اســتاندار زنجان از عدم استفاده از بانوان در پست های مدیریتی استان انتقاد کرد و گفت: 
دغدغه نخست مدیران باید رفع مطالبات مردمی باشد. 

خبرنگار جام جم زنجان: فتح اهلل حقیقی گفت: دغدغه نخســت مدیران باید رفع 
مطالبات مردم باشــد.وی در ادامه از عدم انتصاب بانوان در  پســت های مدیریتی انتقاد کرد و 

افزود: از ظرفیت بانوان در پســت های مدیریتی اســتفاده شود و متاسفانه طبق آمار داده شده 
وجود زنان در   پست های مدیریتی کمتر از حد انتظار است.استاندار زنجان از روند انتخاب افراد 
در پست های مدیریتی انتقاد کرد و گفت: این روند نیاز به اصالحاتی دارد و نیازمند تغییر است 
چرا که باید معیار برای انتخاب مدیران شایستگی باشد. شهرام طهماسبی، رئیس مدیریت و 

برنامه ریزی استان زنجان گران ترین کاالی دنیا را مدیران اقتصادی دانست و گفت: مهمترین 
مشــکالت امروز کشور بحران آب، بیکاری، انرژی و بحران محیط زیست بوده و علت تمام 
این ها سوءمدیریت و نداشتن مدیران خبره است.وی با بیان  اینکه در برخی حوزه ها رتبه خوبی 
در جهان داریم، گفت: کشور توسعه یافته به کشوری می گویند که در همه زمینه ها عالی باشد .

 نخستین دغدغه مدیران باید رفع مطالبات مردمی باشد 
استاندار:

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

زنجان

مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان از تهیه 
کاداســتر اراضی ملی با هدف حفاظت از عرصه های 
ملی و طبیعی استان زنجان به سطح 130000 هکتار 
طی 40 ســال از گذشت انقالب اســالمی خبر داد و 
گفت: ســند مالکیت برای 98 درصد از اراضی ملی و 

طبیعی در مدت زمان یاد شده صادر گردید.
خبرنــگار جام جم زنجان:  خلیــل آقاجانلو 
ضمن ارائه گزارشــی از خدمــات و اقدامات صورت 
گرفته در بخش های این اداره کل به وسعت 2 میلیون 
و 200 هزار هکتار از اســتان اشــاره و اظهار کرد: 56 
درصد از این وســعت یاد شــده مربوط به منابع ملی و 

طبیعی می باشد.
 مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان با بیان اینکه 
طی 40 ســال، برای 98 درصد از اراضی ملی و طبیعی 
استان سند مالکیت صادر شده است، عنوان کرد: طی 
ســالهای 96 و 97 در حوزه کاداســتر اراضی و تهیه 
اســناد تک برگی و اصالح حدود اراضی اقدامات قابل 

توجهی صورت گرفته است.
وی ضمن ارائه گزارشــی از دستاوردهای 40 ساله 
انقــالب در بخــش جنگل اظهار کــرد: در این مدت 
عملیات مربوط به تعیین ذخیره گاه جنگلی به ســطح 

بیش از 2 هزار و 954 هکتار صورت گرفته است.
آقاجانلو با اشــاره به ســطح 1 هزار و 71 هکتاری 
پارکهای احداث شده در استان زنجان، میزان اقدامات 
مربوط بــه صنوبرکاری و مدیریــت منابع جنگلی و 
جنگلکاری چندمنظوره را به ترتیب 18286 و 54443 

هکتار اعالم کرد.
این مســئول بــا بیان اینکه طی 40 ســال در این 
بخش، به منظور توسعه و غنی سازی جنگل در عرصه 
های طبیعی عملیات مربوطه به مساحت 3400 هکتار 
اجرایی گردیده اســت، از توزیــع نهال های جنگلی و 
فضای سبز به میزان 13 میلیون اصله در استان زنجان 

اشاره کرد.
 وی بــا بیان اینکه در مدت 40 ســال، 10میلیون 
اصله نهال صنوبر توزیع شــده است، تصریح کرد: در 
مدت زمان یاد شــده پروژه جنگل کاری حاشیه راه به 
سطح 68 کیلومتر توسط اداره کل منابع طبیعی استان 

زنجان در بخش جنگل صورت گرفته است.
 وی با اشــاره به اقدامــات صورت گرفته در بخش 
مرتــع طی 40 ســال قبل اضافه کــرد: در این مدت 

ممیزی مراتع به ســطح 1097957 هکتار انجام شده 
و طرح های مرتعداری به مســاحت 619700 هکتار 

تهیه شده است.
 مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان همچنین 
ســطح پروژه های مربوط به واگذاری طرح، مدیریت 
چرا، نظارت کارگاهی بر اجرای طرح های مرتعداری 
و حفاظت و قــرق را به ترتیب 326084، 3148000، 

97825، 32950 هکتار اعالم کرد.
 وی بــا اشــاره به اقدامات بارز صــورت گرفته در 
معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل طی 40 ســال 
انقالب اسالمی گفت: در این مدت اقدامات مربوط به 
اســتعدادیابی و تخصیص اراضی به مساحت 38000 

هکتار انجام شده است.
 مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان با بیان این که 
طی 40 ســال اخیر میزان پروژه های مربوط به کنترل 
و پیشــگیری آفات و بیماریهای گیاهی 9925 هکتار 
بوده اســت، تصریح کرد: در این مدت، میزان عملیات 
مربــوط به احداث بنچمارک یــا کمربند حفاظتی 94 

کیلومتر گزارش شده است.

وی با اشــاره به اســتقرار 218 دستگاه آبگرمکن 
خورشــیدی با هدف تغییر الگوی مصرف ســوخت 
فســیلی در روســتاها و مناطق هدف استان زنجان، 
اقدامات مربوط به نقشه برداری از 58 پالک به سطح 
2116000 هکتار و اخذ سند به مساحت 11140000 
هکتار را از دســتاوردهای 40 ســاله انقالب در بخش 
حفاظت و امور اراضی منابع طبیعی استان اعالم کرد.

 مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان همچنین 
اقدامــات این معاونت در تهیه کاداســتر اراضی ملی 
با هدف حفاظت از عرصه های ملی و طبیعی اســتان 

زنجان را 130000 هکتار عنوان کرد.
 وی ضمــن اشــاره بــه دســتاوردهای معاونت 
آبخیزداری اداره کل طی 40 سال گذشته اظهار کرد: 
عملیات خاکی و ســنگ و مالت به ترتیب به مساحت 
4800000 و 530000 هکتار در سراسر استان زنجان 

اجرایی شده است.
آقاجانلو با اشاره به خرید زمین به مساحت 55729 
مترمربع ابراز کرد: در مدت زمان یاد شده نیز مطالعات 
توجیهی حوزه های آبخیز به مســاحت 83000 هکتار 
و عملیات مربوط به احداث سد خاکی 34 دستگاه بوده 

است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان خبر داد؛

 صدور سند مالکیت برای 98 درصد از اراضی ملی و طبیعی
خدمات اداره کل منابع طبیعی طی 40 سال گذشته

راه انــدازی خانه صنایع  
دستی در زنجان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان گفت: در انتظار ثبت 

جهانی شهر ملیله به نام زنجان هستیم .
خبرنگار جام جم زنجان: یحیی رحمتی 
با بیان اینکه ثبت جهانی شهر ملیله به نام زنجان، 
اتفاق دور از انتظاری نیســت ، ادامــه داد: اعتقاد 
راسخ به این مهم داریم که ملیله زنجان از کیفیت 
منحصربه فــردی برخوردار اســت. تنوع طرح، 
قرینه ســازی و خلوص نقــره 99 درصد، ازجمله 

ویژگی های ملیله زنجان به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه زنجان در حوزه صنایع دستی 
از گذشــته تا به امروز به افتخارات زیادی دســت 
پیداکرده است، تصریح کرد: یکی از این افتخارات 
درزمینه ملیله به دست آمده که شامل کسب 22 اثر 
مرغوبیت کاال در ســطح ملی و در یونســکو بوده 
اســت.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه 
در حال حاضر 200 هنرمند فعال در استان درزمینه 
هنر ملیله مشغول فعالیت هستند، اظهار کرد: میزان 
جمعیت، تعــداد هنرمندان، میزان صادرات، تعداد 
جاذبه های تاریخــی و طبیعی، اصالت محصول، 
میزان مراکز فروش و تولید و ... ازجمله فرآیندهایی 
اســت که در شهر ملی ملیله موردتوجه قرارگرفته 
اســت.رحمتی همچنیــن از راه انــدازی خانــه 
صنایع دستی در زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
با توجه به جایگاه ارزشــمندی که این صنعت در 
اســتان دارد، راه اندازی خانه صنایع دســتی اواخر 

امسال در شهر زنجان محقق خواهد شد.

علوم پزشــکی در حوزه 
طــب ســنتی متخصص 

تربیت می کند
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در حوزه 

طب سنتی متخصص تربیت می کند.
خبرنگار جام جم زنجان: پرویز قزلباش  با  
اشاره به اینکه گیاهان دارویی دارای ظرفیت باالیی 
در کشور و در استان زنجان هستند افزود: باید از این 
ظرفیت برای اعتالی سالمت مردم استفاده شود.  

وی اظهــار کرد: در دانشــگاه زنجان، در بخش 
گیاهان دارویی کارهای زیادی انجام  شده و توجه به 
این حوزه مورد توجه دانشــگاه علوم پزشکی استان 
است. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان متخصص 
در حوزه طب سنتی تربیت می کند.وی با بیان اینکه 
در استان کارخانه داروسازی وجود ندارد، ابراز کرد: دو 
کارخانه  تولید گیاهان دارویی در حال احداث اســت 
که یکی از ساختمان کارخانه های داروسازی بیش از 
80 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و این دو کارخانه 

داروسازی در تولید نانو دارو فعالیت خواهند کرد.

نمایشگاه تابلو مقاالت »از 
فرصت تــا تهدید« برگزار 

می  شود
نمایشگاه تابلو مقاالت »از فرصت تا تهدید« 
با محوریت ســیر تاریخی انقالب اسالمی به همت 
حوزه هنری زنجان و مشارکت جهاد دانشگاهی در 

دانشگاه زنجان برگزار می شود.
خبرنــگار جام جم زنجان: به همت واحد 
هنرهای تجســمی حوزه هنری، نمایشــگاه تابلو 
مقاالت با محوریت ســیر تاریخی انقالب اسالمی 
از 13 تا 22 بهمن  97 در گالری جهاد دانشــگاهی 

دانشگاه زنجان برگزار می شود.
 مســؤول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری 
زنجان نمایشگاه تابلو مقاالت »از فرصت تا تهدید« 
با محوریت ســیر تاریخی انقالب اسالمی به همت 
حوزه هنری زنجان و مشــارکت جهاد دانشگاهی 
در دانشــگاه زنجان برگزار می شود.مهدی خدایی 
گفت: نمایشــگاه »از فرصت تا تهدید« به مناسبت 
گرامیداشــت ایام ا... دهه فجر با مشــارکت جهاد 
دانشگاهی در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.وی 
ادامه داد: »از فرصت تا تهدید« نمایشگاهی است با 
محوریت مرور سیر تاریخی وقایع انقالب اسالمی 
از قبیل معرفی منافقین، گروهک های تروریستی، 
وقایع ترورهای اوایل انقالب و معرفی دیکتاتورهای 
جهان است که در قالب تابلو مقاالت در ابعاد 100 در 

70 سانتی متر طراحی و چاپ شده است.
 مســؤول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری 
زنجان هدف از برگزاری نمایشــگاه »از فرصت تا 
تهدید« را آشــنایی، افزایش آگاهی و بصیرت قشر 
جوان، مخصوصا دانشــجویان بــا وقایع انقالب 

اسالمی و اهداف شکل گیری آن عنوان کرد. 

خبر

مدیر عامل شــرکت گاز استان زنجان گفت: 26 هزار و 960 خانوار 
شــهری و روستایی در شهرســتان خرم دره از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.
خبرنگار جام جم زنجان: موســی احمدلو گفــت : 100 درصد 
خانوارهای شهری در شهرســتان خرم دره از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با اشاره به اینکه با گازرسانی به 12 روستای شهرستان خرم دره قریب 
به 99 درصد روستاهای این شهرستان از نعمت گاز برخوردار هستند، بیان 
کرد: تالش می شــود تا پایان برنامه ششم توسعه، 100 درصد خانوارهای 

روستایی این شهرستان از نعمت گاز برخودار شوند.
وی با اشــاره به اینکه با اجرای حدود 35 کیلومتر خطوط انتقال گاز در 
این شهرستان زیرساخت های الزم گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع 
شهرستان فراهم شده اســت، بیان کرد: اجرای 258 کیلومتر شبکه های 

تغذیه و توزیع گاز در شهرســتان و نصب 12 هزار و 950 انشــعاب گاز در 
شهرستان انجام شده است.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان زنجان با اشاره به فعالیت یک شهرک 
صنعتی در شهرســتان خرم دره اضافه کرد: این شــهرک فعال و از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند اســت.مدیر عامل شــرکت گاز استان زنجان با بیان 
اینکــه اجرای حــدود 68 کیلومتر خطوط انتقال گاز در شهرســتان برای 
زیرســاخت های گازرسانی به شهرها، روســتا و صنایع انجام شده است، 
 بیان کرد: 7 هزار و 337 انشــعاب گاز در شهرســتان سلطانیه نصب شده

 است.
احمدلو خاطر نشان کرد: همزمان با دهه فجر طرح گازرسانی به شرکت 
شیشــه زنگان پارس در زنجان با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد و 697 میلیون 

ریال اعتبار افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: امسال در ایام اهلل مبارک دهه فجر و همزمان با 
چهلمیــن بهار انقالب 8 طرح در حوزه آب و فاضالب 
شــهرهای استان زنجان افتتاح یا به بهره برداری می 

رسد.
خبرنــگار جام جم زنجــان: علیرضا جزء 
قاســمی اظهارداشــت: طرح ایجاد تاسیسات جمع 
آوری و تصفیه فاضالب شهر دندی یکی از طرح های 
شاخص قابل افتتاح در ایام اهلل دهه فجر سال جاری در 
شرکت آب و فاضالب استان زنجان می باشد که برای 
اجرای این طــرح 175 میلیارد ریال اعتبار اختصاص 

داده شده است.
وی به بهره بــرداری از طرح های حفر و تجهیز 4 
حلقه چاه در شــهرهای زنجان ، صائین قلعه ، قیدار و 
هیدج نیز اشــاره کرده و گفت: برای اجرای این طرح 

ها اعتباری بالغ بر 36 میلیارد ریال هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان 
بهره برداری آزمایشــی از تصفیه خانه و خطوط انتقال 
آب شــهرهای ابهر و خرمدره با 500 میلیارد ریال را از 
دیگر طرح های قابل افتتاح در دهه فجر ســال جاری 
اعالم کرد که مشــکل آب شهرهای ابهر و خرمدره را 
رفع می کند.جزء قاســمی گفت: ساختمان تاسیسات 
آبرسانی شهر زرین رود نیز امسال در دهه مبارک فجر 
به بهره برداری می رســد که برای این پروژه بیش از 4 

میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: افتتاح مخزن 3 غربی شهر زنجان با 15 
هزار متر مکعب ظرفیت و با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد 
ریال از دیگر طرح هایی است امسال توسط شرکت آب 
و فاضالب اســتان زنجان در دهه فجر به بهره برداری 

می رسد.

برخورداری بیش از 26 هزار خانوار خرمدره از نعمت گاز

در دهه فجر؛

8 طرح آبفا افتتاح و بهره برداری می شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: امسال با 
تالش معاونت امور مشترکین این شرکت تعداد انشعابات آب در شهرهای 

استان زنجان به بیش از 278 هزار واحد رسید.
خبرنگار جام جم زنجان: علیرضا جزء قاســمی اظهار داشــت: 
امســال در 10 ماهه ســال جاری بیش از 6 هزار و هفتصد فقره به تعداد 
انشــعابات آب در 21 شهر استان زنجان افزوده شده و تعداد مشترکین نیز 

237 هزار فقره معادل 278 هزار آحاد بوده است.
وی افزود: این تعداد واحد مشــترک نقطه هدف شــرکت آبفا در سال 

97 بود که محقق شــده و هم اکنون 100 درصد جمعیت شــهری استان 
زنجان تحت پوشش شرکت آب و فاضالب بوده و از آب سالم و بهداشتی 

بهره مند می باشند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان گفت: بیشترین تعداد مشترکین 
به ترتیب در شــهرهای زنجان ، ابهر و خرمدره بوده و شــهرهای زنجان ، 
ابهر و ماهنشــان نیز جزو شهرهایی هستند که دارای مشترکین فاضالب 

در استان می باشند.
جزء قاســمی افزود: امسال در 10 ماهه ســال جاری بیش از 6 هزار و 

500 فقره کنتور خراب نیز در استان شناسایی و 5500 فقره از این کنتورها 
تعویض یا استاندارد سازی شده است.

این مسئول گفت: در سال جاری یکهزار و 370 فقره انشعاب غیر مجاز 
در شــهرهای استان شناسایی و کشف شــده که از این تعداد بیش از هزار 

مورد به مجاز تبدیل شده است.
گفتنی اســت اســتان زنجان با بیش از یک میلیون جمعیت و با بیش از 
700 هزار نفر جمعیت شهری تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب 

شهری قرار دارد. 

در شهرهای استان زنجان؛

انشعابات آب به بیش از 278 هزار واحد رسید
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همزمان با اکران جشنواره فیلم فجر در زنجان؛ 

سینمای بخش خصوصی »روشا«  افتتاح شد 

دومین ســینمای زنجــان و اولین 
سینمایی که توسط بخش خصوصی 
ســاخته شــده، در ایام دهــه فجر 
در زنجــان افتتاح شــد وانتظار پنج 
ســاله عاقه مندان بــه هنر هفتم 
در زنجان با افتتاح اولین ســینمای 
خصوصی در استان بعد از پیروزی 
انقاب اســامی به سر آمد تا بعد از 
سینما بهمن که تنها سینمای زنجان 
بود، فرزنــد دوم هنر هفتم نیز در 
این شــهر به همت بخش خصوصی 

به دنیا بیاید. 
بــه گــزارش خبرنگارجــام جــم 
زنجان همزمان با اکران جشــنواره 
فیلــم فجــر بــه مناســبت چهلمین 
ســالگرد پیروزی انقاب اســامی، 
ســینمای بخش خصوصی»روشــا« 
و بــا حضــور سرپرســت معاونــت 
سیاسی امنیتی استانداری زنجان، 
نخستین ســینمای بخش خصوصی 
زنجان افتتاح شد.مراســم افتتاح 
اولین ســینمای خصوصی اســتان 
بعد از پیروزی شــکوهمند انقاب 
اسامی با حضور مسئوالن کشوری 
برگزار شــد تا ســینما بهمن زنجان 
که چند ســالی بود بار ســنگین هنر 
هفتــم در این شــهر را بــه تنهایی 
به دوش می کشــید، بــا راه اندازی 
این ســینما نفس راحتی کشــیده و 
عاقه مندان به ســینما سایق خود 
را در پرده ســینمای تازه تاســیس 

جست وجو کنند.
ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اســامی اســتان زنجان در مراسم 
افتتاح سینما روشا در زنجان، اظهار 
کرد: ســینما یکــی از اثرگذارترین 
هنرها در عرصه بین المللی اســت، 
ساالنه ۱۰۰ فیلم در کشور ساخته 

می شــود.فاطمه کرباســی افزود: 
سینما یکی از ابزارهای مدرن تأثیر 
گذاری بر افکار عمومی مردم جهان 
است.وی اظهار کرد: تاریخ سینمای 
ایــران نشــان می دهــد در عرصه 
هنر ســینما موفق عمــل کرده ایم و 
نمونه هایی مثل کیارســتمی، اصغر 
فرهادی و همچنین رضا میر کریمی 
که یکی از چهره های شاخص استان 
زنجان است ، نشانگر این موفقیت 
هستند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسامی استان زنجان گفت: سینمای 
ایران منبــع غنــی از دیالوگ هایی 
اســت کــه معانــی عمیقــی دارند.

کرباســی بابیــان اینکه همه ســاله 
بیــش از ۱۰۰ فیلم ســینمایی در 
کشــور تولید می شــود، ابراز کرد: 
همین فیلم ها هســتند که به خاطر 
نوع نــگاه و زاویه دیــد موردتوجه 
مخاطبــان غربی قرار می گیرند مثل 
فیلم بچه های آســمان که به تنهایی 

گویای این مطلب است.
وی تصریــح کــرد: ســینما هنری 
اجتماعــی  اســت کــه در مقابــل 
رویدادهــا، اتفاقــات و پدیده های 
در  و  دارد  مســئولیت  اجتماعــی 
خاطره هــا می ماند که بر ارزش های 
انســانی، اخاقی، اســامی و جامعه 
ایرانــی تأکیــد می کند.مدیــرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســامی استان 
زنجان بابیان اینکه باتدبیر وزارت 
فرهنگ ارشاد اسامی بزرگ ترین 
جشــنواره فیلم در کشور، با عنوان 
فیلــم فجــر همزمــان با تهــران در 
شهرســتان ها نیز اکران می شــود، 
گفت: امســال پنجمین سالی است 
که فیلم های جشــنواره همزمان با 
تهران در شهرســتان ها نیز برگزار 

می شود.کرباســی افزود: امســال 
با شروع جشــنواره فجر در استان، 
نشــاط اجتماعی به خاطر افتتاح این 

سینما دو چندان شده است.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی 
مراســم  در  زنجــان  اســتاندار 
افتتاحیه نخســتین سینمای بخش 
خصوصی زنجان، با تقدیر از زحمات 
مدیر سینمای روشا، اظهار داشت: 
متاســفانه میــزان اشــتغال بخش 
خدمــات تنها ۵۰ درصد اســت در 
حالــی که در کشــورهای بزرگ دنیا 
این آمار بســیار باالســت. فرامرز 
نیــک سرشــت وضعیــت اســتان 
زنجــان را پاییــن تــر از میانگیــن 
کشــوری عنوان کــرد و گفت: فقط 
۳۴ درصــد اقتصاد مربوط به بخش 
خدمات اســت.نیک سرشت با بیان 
اینکــه مقولــه فرهنگ در کشــور 
مغفــول مانده و ضروری اســت در 

ایــن زمینــه اقدامــات الزم انجام 
شــود، افــزود: در حــوزه فرهنگ 
فعالیــت های مطلوبی انجام نشــده 
است.سرپرســت معاونت سیاسی 
امنیتــی اســتانداری زنجــان بــه 
اهمیــت فرهنــگ در کشــورهای 
مختلف اشــاره کرد و افــزود: برای 
مثال کشــوری همچون هندوستان 
بــه ســینما،رقص و هنــر مشــهور 
اســت.نیک سرشــت برضــرورت 
صــدور فرهنــگ نظام اســامی به 
ســایر کشــورها تاکید کــرد و بیان 
داشــت: این فرهنگ سازی به نحو 
مطلوبی انجام نشــده اســت و برای 
معرفــی تمــدن ۷ هزار ســاله یک 
بــار فرهنگ خــود را بازبینی کرده 
و برنامــه ریــزی داشــته باشــیم.

در ادامــه نماینــده مــردم زنجان و 
طارم در مجلس شــورای اســامی 
هــم بــه اوج اقتــدار فرهنگــی و 

اصالت ایران اشــاره کــرد و گفت: 
در دورانی بــزرگان دنیا در محافل 
علمی خــود از این اقتــدار صحبت 
می کردند ولــی امروز به دلیل دور 
شــدن از معنویت و اصالت واقعی 
خود این چنین نیست.علی وقفچی 
تصریــح کرد: امروز همــه ما انتظار 
داریــم همانند کشــورهایی که در 
حــدود ۳۰۰ ســال از دموکراســی 
برخوردار هستند، پیشرفت کنیم 
که این انتظار نابه جایی است اما به 
هر حال پیشــرفت هایی که در طول 
چهــار دهه به دســت آمــده، قابل 
توجه اســت. وی با ابراز تاســف از 
اینکه بیشــتر حرف های مــا در حد 
شــعار بوده و هــر زمان که پای عمل 
می رســد، خبری از وعده های داده 
شــده نیســت، اظهار کــرد: نمونه 
بــارز این گونه شــعارها، حمایت از 
تولید داخلی اســت اما متاســفانه 
وقتــی قرار باشــد از تولید داخلی 
حمایت کنیم، سودهایی که بانک ها 
به هنگام اعطای تسهیات دریافت 
می کنند، قابل مقایسه با سودی که 

حاصل تولید است، نمی باشد.
 نماینده مــردم زنجان و طارم در 
مجلس شــورای اسامی با یادآوری 
اینکه درد امروز جامعه این اســت 
کــه از معنویت، اصالــت و فرهنگ 
واقعی دور شــده ایم، خاطرنشــان 
کــرد: امروز فرهنــگ کار، فرهنگ 
مدیریت و ... در کشور ضعیف است 
و همین امر باعث شــده است که با 
چالش های زیادی در حوزه فرهنگی 
مواجه شــویم. امروز به جای اینکه 
بــه دنبــال انتخــاب مدیــر الیــق و 
توانمند باشــیم، در تاش هستیم 
تا خودمان بر مســند مدیریت تکیه 

بزنیم.شهردار زنجان نیز به عنوان 
یکــی دیگر از ســخنرانان مراســم 
افتتاحیه اولین ســینمای خصوصی 
زنجان با اشــاره بــه اینکه در عصر 
حاضر ســینما به عنــوان یک فضای 
فرهنگی قلمداد شده و ما به عنوان 
کســانی کــه در مدیریــت شــهری 
دخیل هستیم، باید در شکل گیری 
چنیــن فضاهایی کمک حــال فعاالن 
ایــن بخــش باشــیم، یادآور شــد: 
شــهرداری زنجان همواره همراه و 
یاور ســرمایه گذارانی که در حوزه 
فرهنگــی ورود جدی داشــته اند، 
بوده است.مســیح اهلل معصومی با 
تاکید بر اینکه بدون توجه به مقوله 
فرهنگ، نمی توان به توسعه پایدار 
دســت یافــت، ادامــه داد: وجــود 
فضاهــای فرهنگی با شــکل گیری 
فرهنگ در جامعه ارتباط مســتقیم 
دارد، این بدان معنی اســت که اگر 
بتوانیم فضاهای فرهنگی بیشتری 
را در شــهر ایجــاد کنیــم، به همان 
میــزان نیز مــردم در شــکل گیری 
فرهنــگ نقــش تاثیرگــذار خــود 
را ایفــا خواهنــد کرد. وی بــا بیان 
اینکه با اهتمام بــه مقوله فرهنگ 
می تــوان به نیازهــای واقعی مردم 
در حوزه شــهری پاسخ داد، افزود: 
اعتقاد راســخ به این مهم داریم که 
توسعه شهر باید بر اساس فرهنگ 
آن منطقــه صــورت گیــرد؛ چرا که 
اگر در توســعه شــهر، ایــن مهم در 
نظر گرفته نشــود، بی تردید دیری 
نخواهــد پاییــد که همــه اقدامات 
صــورت گرفته در حوزه شــهری از 
بیــن خواهــد رفت و بــا این روش 
نمی توان به توســعه پایدار دست 

یافت. 


