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 جمعه بازار زنجان روزانه
 دایر می شود

برای چهارشنبه آخر سال؛

نظام پزشکی زنجان در آماده باش است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: نظام پزشــکی اســتان زنجــان برای 
چهارشنبه آخرسال در زنجان آماده باش است.

خبرنگار جام جــم زنجان: پرویــز قزلباش به 
تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در چهارشنبه 
آخر ســال اشــاره کرد و افزود: ۵۵ پایگاه اورژانس زنجان و 

هفت دستگاه آمبوالنس برای این روز پیش بینی...

برگزاری دو همایش مهم 
بهداشت محیط در استان
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زنجان

سال آینده 20 هکتار به فضای سبز زنجان اضافه می شود 2

به  خــرام  بــرون 
گلگشت الله زار امروز 
که الله زار پر از سرو 

گل عذار آمد

پروانه سهرین بیگلو
نوروز یا بــه زبان محلــی »بایرام« 
بزرگ ترین و شکوهمندترین جشن ایرانیان 
است که از هزاران سال پیش در نخستین روز 
سال نو با آیین های ویژه و با شکوه بسیار در 
گستره ایران زمین برگزار می شود. در استان 
زنجان آداب نوروز همچون دیگر استان ها با 
مراسم  چهارشنبه سوری، خانه تکانی، سبزه 
عید، چیدن سفره هفت سین، خرید لباس نو 
و آداب دیــد و بازدیدهای نــوروزی همراه 

است.
زنجانی ها همانند سایر هموطنان خود در 
نخستین روز سال جدید 7 برکت  دنیا را جمع 
کرده و به امید داشــتن سالی پربار در سفره 
می چینند. گندم، عدس یا ســمنو به عنوان 
برکت زمین، سیب و سنجد به عنوان برکت 
درخت، قرآن و آئینه به عنوان برکت آسمان، 
سبزه به عنوان برکت سرسبزی و رشد، سکه 
به عنوان برکت در خرید و فروش، تخم مرغ 
به عنوان برکت حیوان وآب به عنوان برکت 

آب.
در این بین مردم شــهر زنجان با توجه به 
قدمت تاریخی و فراز و نشیب های بسیار در 
طول زمان خود، آداب و رســوم، فرهنگ و 
خصلت های ویژه ای دارند چرا که رسم های 
مختلف و خلق و خــوی اقوام مختلف طی 
سال های طوالنی شــکل گرفته، سینه به 
سینه به افراد یک جامعه منتقل می شود و در 

طول سال ها، زنده و پابرجا می ماند. 
در این بین مراســم اعیاد ملی و مراســم 
عمومی از جمله بایرام در بین زنجانی ها ،نوع 
مراسم و جشن های محلی جزو آداب و رسوم 
مردم شــهر زنجان به شــمار می روند که از 

اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بعد از گــذر از این آداب و رســوم زیبا و 
در پایان تعطیالت 13 روزه نوروزی همانند 
دیگــر مردمان ایران زمین زنجانی ها  نیز به 
گردشگاه های طبیعی و دامنه کوه ها و باغ ها 
پناه بــرده و آخرین روز تعطیالت  نوروز را با 
صــرف ناهار در بیــرون از خانه و گره زدن 

سبزه به پایان می رسانند. 
در بهار طبیعت آنان بــا نیت قلبی برای 
گره زدن سبزه ها آرزوهای خود را از خداوند 
خواســته و برای بــرآورده شــدن آن دعا 

می کنند. 

 »بایرام«؛ بزرگ ترین 
و شکوهمندترین جشن ایرانیان 

 تالش های ارزنده شما در تبیین و نشر ضرورت های بکار گیری فنون و ابزار نوین اطالعات و ارتباطات 
در توسعه و ارتقای عملکرد فعالیت های روابط عمومی قابل تقدیر و بدون شک زمینه ساز دستیابی و تحقق 

آرمان روابط عمومی است.
شما در  کمال صداقت و درستکاری، در کار خود و نیز به عنوان یک همکار همواره تالشی خالصانه در 

ارتباط با رسانه ها از جمله روزنامه جام جم داشته اید و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدید.
اکنون شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه سرکارعالی در طول مدت خدمت تشکر وقدردانی 

نموده، توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.
                                                                                                                                                          بیگلو-  سرپرستی روزنامه جام جم در زنجان

دوست و همکار ارجمند

خانم بتول علی پناهی

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی
رئیس  پلیس راهور استان زنجان

 با توجه به اینکه در شــب چهارشــنبه 
سوری همزمان با سراسر کشور مردم عزیز شهر 
زنجان نیز به شــادی می پردازنــد با توجه به 
افزایش تردد وســایل نقلیه در برخی از معابر 
شهری از جمله شهرک کارمندان پلیس راهور 
نیــز اقدام  بــه اجرای طرحهــای انتظامی و 
ترافیکی ویژه در برخی از محدوده های شهری 
خواهد نمود که الزم است شهروندان همکاری 

الزم را با پلیس داشته باشند .

 واضح اســت کــه پلیس به هیــچ عنوان 
مخالف شــادی و نشــاط مردم نیست اما اگر 
برخــی از رانندگان و راکبین موتورســیکلت 
بخواهند انجام حرکات نمایشــی، تک چرخ 
زدن ،ایجــاد آلودگی صوتی،الیی کشــی و 
سوار شــدن در قسمتهای بیرونی وسیله نقلیه 
یا با پرتــاب مواد محترقــه از داخل خودرو و 
موتورســیکلت موجب ســلب آرامش سایر 
شــهروندان شوند قطعا با برخورد پلیس راهور 
مواجه خواهند شــد و مطابق مقررات انجام دو 
تخلف همزمان توقیف 72 ساعته وسیله ها در 

پارکینگ خواهد شد .
پس تقاضا داریم همشهریان عزیزدر شب 
چهارشنبه سوری   با رعایت تمام مقررات راهور 
و حداکثر ایمنی رانندگی نموده تا انشااهلل شاهد 
روزهای خوشــی در انتهای سال جاری و آغاز 

سال جدید باشیم .

توصیه های پلیس راهور استان زنجان

جناب آقای مهندس سجاد غرقی

انتخاب شایســته حضرتعالــی را به عنوان 
نماینــده معــادن در اتاق بازرگانی کشــور 

صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
مدیــران و کارکنان مجتمع متما)مجریان 

توسعه معادن آسیا(
                                                                                                                           جمالی

یادداشت
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صنعت  قطــب  زنجان، 
نساجی کشور 

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: استان زنجان به عنوان قطب 
صنایع نســاجی کشــور مطرح بوده و در زمینه 
تکنولوژی مورد اســتفاده در این صنعت در رتبه 

دوم قرار دارد.
خبرنگار جام جم زنجان: ناصر فغفوری 
با بیان این که صنعت نســاجی جزو صنایع برتر 
استان اســت، اظهار داشــت: این صنعت نقش 
زیادی در رونق اســتان و کشــور دارد که سبب 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر نسبت به سایر صنایع 

متداول می شود.
وی خاطر نشــان کرد: ســرمایه گذاری الزم 
برای ایجاد شــغل در این صنعت نسبت به همین 
شــاخص در سایر صنایع کمتر است به طوری که 
اشتغال ایجاد شده توســط این صنعت در سطح 
کشــور 226 هزار و 901 نفر به صورت مستقیم و 
یک میلیون نفر به صورت غیر مســتقیم با تعداد 

واحدهای فعال تولیدی ۵ هزار و 7۵9 است.
وی خاطر نشــان کرد: یکــی از راهبردهای 
اســتان تکمیل ظرفیت های تولیــد در صنعت 
نســاجی است که جزو ذخایر تولید است و موجب 
ایجاد ارزش افزوده در اســتان می شود و با شروع 
فعالیت مجموعه ســرجین بافــت زنجیره این 

صنعت در استان تکمیل می شود.
 فغفوری با بیان اینکه اشــتغال ایجاد شــده 
توســط این صنعت در اســتان 14 درصد است، 
اظهار کرد: سرمایه گذاری صنعت نساجی استان 
در حدود 10 درصد ســرمایه گذاری کل اســتان 
است.وی مهمترین محصوالت صنعت نساجی 
اســتان را چهار رده عنوان و خاطر نشــان کرد: 
ریســندگی کوتاه انواع نخ پنبــه با تولید 2۵ هزار 
تن و رنگرزی پارچه با ظرفیت ۵0 هزار تن، انواع 
منســوج بی بافت 29 هزار تن، بافندگی و تکمیل 
پارچه گردبافی ۵ هزار تن و ریســندگی انواع نخ 

سیستم 11 هزار تن است.
فغفوری اظهار کــرد: بزرگ ترین واحد فعال 
تولید جین در کشور در استان زنجان قرار دارد که 
بافندگی پارچه تاری پودی و پارچه جین با قابلیت 

تکمیل و رنگرزی ۵2 میلیون متر مربع است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان تصریح کرد: شرکت های تولیدی نساجی 
راضی، نخیران، ماد بافت، نیک ریس، پارس نخ، 
پــارس دکور، گروه صنعتی پر، الیی ســاز و پویا 
ریــس از جمله واحدهــای مهم تولیــد کننده 

محصوالت نساجی در استان است.

برای چهارشنبه آخر سال؛

زنجان  پزشــکی   نظام 
در آماده باش است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفــت: نظام پزشــکی اســتان زنجــان برای 

چهارشنبه آخرسال در زنجان آماده باش است.
خبرنگار جام جم زنجان: پرویز قزلباش 
به تمهیدات دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
در چهارشــنبه آخر سال اشــاره کرد و افزود: ۵۵ 
پایگاه اورژانس زنجان و هفت دستگاه آمبوالنس 

برای این روز پیش بینی شده است.
وی از آماده باش پزشــک متخصص چشم در 
بیمارســتان ولیعصر زنجان خبر داد و اظهار کرد: 
پرستار متخصص و چشم پزشک از ساعت 17 تا 

24 فعال خواهند بود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفت: متأســفانه طی ســال گذشــته نوجوانان 
بیشترین آسیب را از چهارشنبه آخر سال دیدند که 
در این میان باید رســانه ها خانواده ها را نسبت به 
خطرات آن آگاه کنند.قزلباش با بیان اینکه اکیپ 
اورژانــس در تمام مناطق پرتردد در اســتان هم 
حضور دارد، تأکید کرد: تمام مراکز درمانی استان 
زنجان برای چهارشــنبه آخر سال تمهیدات الزم 

را لحاظ کرده اند.

سال آینده ؛

موزه مردم شناسی زنجان 
به بهره برداری می رسد

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان زنجان 
گفت: موزه مردم شناســی اســتان زنجان ۸0 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و این طرح سال 

آینده به بهره برداری می رسد.
خبرنگار جام جم زنجان: یحیی رحمتی 
به طرح موزه مردم شناســی استان زنجان اشاره 
کــرد و افزود:  ایــن موزه ۸0 درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و  بااعتبار بیش از یک میلیارد تومان 
در هفته دولت ســال آینده در اســتان زنجان به 

بهره برداری می رسد. 
 مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان زنجان، به خانه های بوم 
گردی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: امسال 
70 پروانــه بهره برداری اقامتــگاه بوم گردی در 

استان صادر شده است. 
رحمتــی از وجود 100 خانه بــوم گردی در 
اســتان زنجان خبر داد و گفت: امســال بیش از 
160 درخواســت ایجاد اقامتگاه به این اداره کل 
ارسال شده اســت و در این میان شهرستان های 
خدابنده، ابهر و ایجرود دارای بیشــترین فراوانی 

اقامتگاه در استان زنجان هستند.
مدیــرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی اســتان زنجــان تصریح کرد: 
خوشــبختانه با ایجاد خانه هــای بوم گردی در 
استان اشتغال خوبی در بخش گردشگری استان 
ایجادشده که توســعه اقتصادی را هم به دنبال 

دارد. 
رحمتی گفت: توجه به ایجاد اشتغال در بخش 

گردشگری اشتغال استان را توسعه می دهد.

ورود ۲۸ میلیون مترمکعب 
آب به سدهای استان 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان 
زنجان با بیان اینکه ورودی آب به سدهای استان 
زنجان افزایش داشته اســـت، گفت: 2۸ میلیون 
مترمکعب آب وارد ســدهای استان زنجان شده 

است.
خبرنگار جام جم زنجان: یوســف رضا 
پــور با بیان اینکه میزان بارش ها از اول مهر تا 30 
بهمن افزایش داشــته است، افزود: میزان ذخایر 
سدهای اســتان زنجان در ســال زراعی جاری 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 1۸ میلیون 

مترمکعب افزایش داشته است.
وی بابیان اینکه ورودی آب  به تمام ســدهای  
استان زنجان افزایش داشته اســـت، اظهار کرد: 
2۸ میلیون مترمکعب آب وارد ســدهای استان 
زنجان شــده اســت.مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای اســتان زنجان گفت: در سال گذشته 
آبی 10 میلیــون مترمکعب میزان ورودی آب به 
سدهای اســتان بوده که 1۸ میلیون مترمکعب 

افزایش ورودی آب به سدهای استان راداریم.
رضــا پور تأکید کرد: در این میان ســد تهم و 

تالوار پرآب ترین سدهای استان زنجان بودند.
وی گفت: ســد تهم قســمت عمده ای از آب 
شــهر زنجان را تأمین می کنــد و ورودی آب به 
ســد از اهمیت خاصی برخوردار است که میزان 
ورودی آب در ســال گذشته در همین بازه زمانی 
1/۵ میلیون مترمکعب بوده و در ســال جاری به 

4/۵ میلیون مترمکعب افزایش پیداکرده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان  
بابیان اینکه میزان بارش ها در استان خوب بوده 
اســت، تصریح کرد: با این وجــود همچنان باید 
شهروندان در مصرف آب مدیریت الزم را داشته 

باشند.

شــهردار زنجان گفت:از دهم اسفند، بازار هفتگی »جمعه بازار« زنجان روزانه دایر 
می شود.

خبرنگار جام جم زنجان: مســیح اهلل معصومی بابیان اینکه از دهم اســفند، 
بازار هفتگی »جمعه بازار« زنجان روزانه دایر می شود، گفت: روزانه شدن، بازار هفتگی 

زنجان یکی از اقداماتی اســت که شــهرداری زنجان در راستای  تأمین اقالم موردنیاز 
شــهروندان در آستانه عید نوروز انجام می دهد، برپایی بازارچه های شهری است.وی 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین بازارهای فعال در شهر زنجان، جمعه بازار است و در حال 
حاضــر جمعه بازار زنجان در کوی فرهنگ مســتقر بوده و در هفته فقط یک روز فعال 

اســت و از روز دهم یعنی جمعه همین هفته بازار روز روزانه فعالیت کرده و در دو نوبت 
صبح و عصر فعالیت خواهد کرد.شهردار زنجان بابیان اینکه در حال حاضر بین ۸00 تا 
یک هزار دستفروش در بازار روز زنجان فعالیت دارند، تأکید کرد: هدف از روزانه کردن 
فعالیت بازار روز، تأمین مایحتاج مردم و همچنین کمک به معیشت دستفروشان است.

جمعه بازار زنجان روزانه دایر می شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: همه ساله 
سنت خانه تکانی در ایام پایانی سال انجام پذیرفته و اعضای خانواده بویژه 

بانوان به نظافت و شست وشوی منازل خود می پردازند. 
خبرنگار جام جم زنجــان: علیرضا جزءقاســمی اظهار کرد: 
خانه تکانی سنتی است که برگرفته از تازگی و نو شدن است اما الزم است 
تا در مصرف آب در این ایام نیز صرفه جویی شــود. وی تاکید کرد: بانوان 
عالوه بر صرفه جویی در مصــرف آب، کارهای خانه تکانی را به روزهای 
پایانی ســال موکول نکنند تا به دلیل اوج مصرف آب، قطعی یا افت فشار 
آب نداشته باشــیم. مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان افزود: امسال 
سنت نیکو و پسندیده خانه تکانی با برگزاری کمپین مدیریت مصرف آب 
تحت عنوان »در خانه تکانی های مان مراقب آب باشــیم« با مشارکت و 
همراهی بانوان غیور زنجانی برگزار می شود. جزءقاسمی گفت: با توجه به 
افزایش مصرف آب در ایام خانه تکانی شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
با هدف توزیع روزهای خانه تکانی و بهینه ســازی مصرف از مشــارکت 
ســازمان های مردم نهاد و بانوان در این زمینه استفاده کرده و از کمبود یا 
افت فشار آب به این وسیله جلوگیری می کند. وی از بانوان استان زنجان 
دعوت کرد تا همچون سال های گذشته با همکاری و تعامل خود، شرکت 
آب و فاضالب را در ارائه مستمر خدمات یاری کرده و امسال نیز در کمپین 
خانه تکانی حضور فعالی داشــته باشــند. مدیرعامل شرکت آبفای استان 
زنجان تصریح کرد: این شــرکت تالش می کند تا با چنین اقداماتی توجه 
جامعه و افکار عمومی را به موضوع حیاتی آب جلب کرده و آنان را در مسیر 
حفظ و مدیریت مصرف آب ســهیم سازد. جزءقاسمی با اشاره به این نکته 
که مردم فهیم استان زنجان همواره تعامل خوب و سازنده ای با شرکت آب 
و فاضالب داشته اند، گفت: همراهی مردم سرمایه بزرگی برای شرکت آبفا 
محســوب می شود که کاهش مصرف آب طی سال جاری شاهدی بر این 
مدعاســت. این مسئول خاطرنشان کرد: علی رغم فضای موجود، شرکت 
آب و فاضالب استان زنجان می کوشد تا با برنامه ریزی های جدید نسبت 
به آگاه سازی بیشتر مردم و حساس کردن شهروندان نسبت به پیامدهای 

مخرب مصرف بی رویه آب اقدام کند.

* کیفیت آب؛ خط قرمز آبفای زنجان 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب در بازدید از بخشــهای مختلف 
آزمایشگاه آب شــهر زنجان کیفیت آب را خط قرمز شرکت آبفای استان 

زنجان دانسته و بر ضرورت پایش لحظه ای کیفیت آب تاکید کرد.

جزء قاســمی اظهار داشت: باید مثل همیشــه به صورت شبانه روزی 
نظارت دقیقی بر کیفیت آب زنجان و دیگر شــهرهای استان انجام شود تا 

شهروندان هیچ دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.
وی افزود: نهادهای مختلفی از جمله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی بر روند پایش کیفیت آب نظارت داشته و خوشبختانه گزارش های 
این نظارت ها همیشــه موید سالم و بهداشتی بودن آب شهرهای استان 

زنجان است.
مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان زنجان با اشاره به اینکه آزمایشگاه 
مرکزی آب زنجان گواهی سیســتم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با 
الزامات اســتانداردISO  1702۵ را به دست آورده است گفت: مهمترین 
مزیت اخذ تائید صالحیت این استاندارد برای مراکز آزمایشگاهی ، پذیرش 
آزمایشــگاه و نتایج آن در ســطح ملی و بین المللی ، کاهش هزینه های 
مرتبط با شــکایات مشتریان ، تکرار تســت ها و تصمیم گیری بر مبنای 

واقعیت اعالم کرد.
وی انتخاب آزمایشگاه مرکزی زنجان به عنوان آزمایشگاه برتر در بین 
شرکتهای آبفای شهری و روستایی در سال 96،  کسب رتبه دوم کشوری 
در بین 122تصفیه خانه آب کشــور مطابق بــا ارزیابی معاونت راهبری و 
نظارت بر بهره برداری شــرکت مهندســی آبفای کشور و اخذ گواهینامه 
پیاده ســازی و استقرار سیستم مدیریت اســتاندارد ایزو 1702۵  توسط 
آزمایشگاه مرکزی زنجان را گواهی بر نظارت حساس و دقیق شرکت آب 
و فاضالب بر کیفیت آب شــهرهای استان زنجان دانسته و گفت: تجهیز 
و راه اندازی آزمایشگاه بیولوژی در آزمایشگاه مرکزی زنجان نیز از دیگر 
موفقیت های آزمایشگاه مرکزی آب زنجان بوده و باید حفظ این استاندارد 
و ارتقاء رتبه آزمایشــگاه و تصفیه خانه در دســتور کار واحد کنترل کیفی 

شرکت قرار گیرد.
جزء قاســمی خاطر نشان ساخت: در کنار پایش کیفیت آب طرح های 
کالنی نیز برای توســعه خدمات و آبرسانی به شهرهای استان زنجان در 
دهه فجر ســال جاری به بهره برداری رســید که برای اجرای این طرح ها 

بیش از 22۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

* اجرای ۲۲ کیلومتر شبکه فاضالب در زنجان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: این شرکت تا 
پایان بهمن ســال جاری 22 کیلومتر شبکه فاضالب در مناطق مختلف 

شهر زنجان اجرا کرده است.
جزء قاسمی اظهار داشت: علی رغم محدودیت های مالی از محل عقد 
قرارداد های سرمایه گذاری)فاینانس( و نیز از محل منابع عمرانی و جاری 
شــرکت اجرای شبکه فاضالب در شــهر زنجان در دست اقدام بوده و تا 

کنون 20 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی افزود: اجرای شــبکه فاضالب در مناطق مختلف شــهر زنجان 
همزمان با نصب انشــعابات در این مناطق انجام می شود و امسال میزان 

لوله گذاری فاضالب در شــهر زنجان با رشــد دو برابری نسبت به سال 
گذشته به 22 کیلومتر رسیده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: اجرای شبکه 
فاضالب و خط انتقال در شرق شهرک انصاریه ، شهرک نارون ، زیبا شهر 
، نیکســازان ، اراضی ثبت ، اراضــی پائین کوه و خیابان مطهری تا میدان 

استقالل در حال اجرا می باشد.
جزء قاسمی ابراز امیدواری کردشرکت آب و فاضالب ضمن تسریع در 
توسعه و اجرای شبکه های فاضالب در شهر زنجان ضمن پاسخگویی به 
نیازهای مردم شــریف از مشکالت زیست محیطی در این شهر نیز کاسته 

و ارتقاء سطح بهداشت عمومی در زنجان را محقق سازد.
این مســئول خاطرنشان ساخت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
در هر جامعه ای میزان جمع آوری ، دفع بهداشــتی و بازچرخانی فاضالب 
محســوب می شــود که در این راســتا گام های بزرگی در استان زنجان 
برداشته شده و این استان از افق روشنی در حوزه آب و فاضالب برخوردار 

است.

* تولید بیش از 57 میلیون متر مکعب آب در شــهرهای 
زنجان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: امسال در 10 
ماهه ســال 97 بیش از ۵7 میلیون متر مکعب آب برای شــرب 21 شهر 

استان زنجان تولید شد.
جزء قاســمی اظهار داشــت: میزان تولید آب شرب در سال گذشته در 
همین مدت 60 میلیون متر مکعب بود که امسال به دلیل کاهش مصرف 

و آب بدون درآمد این میزان 3/4 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سرانه تولید آب هر شهروند نیز در استان زنجان امسال 2۵0 
لیتر در شــبانه روز بوده است که نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش را 

نشان می دهد.
وی گفت: بیشترین سرانه تولید آب شرب به ترتیب مربوط به شهرهای 
چورزق ، گرماب و ماهنشــان و کمترین سرانه تولید نیز در شهرهای نیک 

پی ، زرین رود و سجاس بوده است.
جزء قاســمی اضافه کرد: سرانه مصرف خانگی در شهرهای استان نیز 
در 10 ماهه سال جاری 1۸6 لیتر در شبانه روز بوده است که ۵ درصد نسبت 

به سال گذشته کاهش داشته است.
این مســئول گفت: بیشترین سرانه مصرف آب شرب به ترتیب مربوط 
به شــهرهای چورزق ، حلب و ماهنشان بوده و مصرف سرانه آب در شهر 

زنجان نیز 1۸6 لیتر برای هر نفر در شانه روز می باشد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان افزود: میزان مصرف آب شرب 
در اســتان زنجان در 10 ماهه ســال جاری بیش از 43 میلیون متر مکعب 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 3 درصدی داشته 

است. 

مدیرعامل شرکت آبفای زنجان:

بانوان هنگام خانه تکانی در مصرف آب 
صرفه جویی کنند

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

زنجان

خبر

مدیر درمــان تامین اجتماعی اســتان زنجان 
گفت: مراکز درمانی بســتری تامین اجتماعی استان 
زنجان با تشکیل ســتاد نوروزی برای استمرار و ارائه 
خدمــات در تعطیالت نوروز، در حالت آماده باش قرار 

گرفتند. 
خبرنگار جام جم زنجــان: علی محمدی 
اظهــار کرد: بــه منظور ارتقای ســطح کیفی و کمی 
خدمــات درمانی ســازمان تامین اجتماعــی در ایام 
نوروز و برای رفاه حال مراجعان بویژه بیمه شــدگان، 
با هماهنگی دانشــگاه علوم پزشکی، طرح آماده باش 
نوروزی واحدهای درمانی بســتری تامین اجتماعی با 

تشکیل ستاد نوروزی به اجرا درمی آید.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان با بیان اینکه در 
ایام تعطیالت نوروز بیمارســتان های امام حسین )ع( 
و امید ابهر به طور شبانه روزی به ارائه خدمت خواهند 
پرداخت، افزود: متناســب با تعداد مسافران نوروزی 
ســاز و کارهای ارائه خدمت به مســافران نوروزی و 
بیمه شدگان تامین اجتماعی همزمان با سراسر کشور 

ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین روســای بیمارستان ها 
به صورت مســتمر نحوه ارائه خدمت بــه بیماران را 
نظــارت و رصــد خواهنــد کــرد و در خصوص رفع 

مشکالت احتمالی به سرعت اقدام خواهند نمود.
محمدی بــا اعالم این خبر اظهار داشــت: طرح 
آماده باش نــوروزی مراکز درمانی اســتان با نصب 
پالکاردهای مخصوص و در مبادی ورودی شهرهای 
زنجان و ابهر، به مردم و مسافران در مورد ارائه خدمات 
درمانی مدنظر با ذکر نشانی مراکز و خدمات قابل ارائه 

اطالع رسانی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکــه گرفتن مرخصی کارکنان و 
کادر تخصصی مراکز درمانی با هماهنگی دانشــگاه  
علوم  پزشــکی خواهد بود، افزود: ایــن اقدام باید به 
نحوی برنامه ریزی شــود تا ضمن فراهم بودن امکان 

دسترســی کامل بیماران به خدمات درمانی، از بروز 
هرگونه کاســتی و اختالل در زمینه خدمت رسانی به 

بیماران بویژه در بخش اورژانس پیشگیری شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان در پایان خاطر 
نشــان ســاخت: بیماران و بیمه شدگان می توانند هر 
گونــه مســائل و مشــکالت مراکز درمانــی تامین 
اجتماعی استان را در طول تعطیالت نوروزی از طریق 
سامانه پیامک شــماره 10001420241 یا از طریق 
شماره تلفن 33424713 مراتب را به کشیک و آنکال 
 ســتاد نوروزی مراکز درمانی تامین اجتماعی اطالع 

دهند.

مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان با اشاره به شعار امسال هفته 
منابع طبیعی مبنی بر »منابع طبیعی؛ بزرگترین ســرمایه ملی«؛ تحقق 
این امر را جلب مشارکت جوامع محلی، بهره برداران و روستاییان اعالم 

کرد.
خبرنــگار جام جم زنجان:  خلیل آقاجانلو بــا بیان اینکه هدف 
اصلــی ما از آموزش، ترویج مشــارکت های مردمی و کمک به افزایش 
اثربخشــی در اجرای پروژه های محوری منابــع طبیعی و آبخیزداری 
اســت، اظهار کرد: توجه به این امر می تواند ما را در مسیر تحقق اهداف 
مربوط به شــعار هفته منابــع طبیعی مبنی بر »منابع طبیعی؛ ســرمایه 

ملی« موفق کند.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان آموزش و مشــارکت جوامع 
محلی و بهره برداران را اولویت ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
و به تبع آن اداره کل منابع طبیفی اســتان دانســت و ابراز کرد: ســعی 
می کنیــم بتوانیم بــا بهره گیری از تجارب موفق و بیــان نتایج از زبان 
خود مردم محلی بیشــترین اثربخشــی را برای تأمین و بسط مشارکت 
و ایجاد ذهنیت مشــترک در خصوص اهمیت مشــارکت در بین جوامع 

محلی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه همکارانمان نیز برای جلب مشارکت حداکثری باید 

نهایت تالش و دقت خود را داشــته باشــند، خاطرنشان کرد: بسیاری از 
پروژه های اداره کل در بخش ترویج، بیولوژیک و توسعه پوشش گیاهی 

مناطق می تواند توســط خود مردم محلی عملیاتی شود.

مســئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری 
زنجان گفت: ۵ فیلم کوتاه 100 ثانیه ای در حوزه هنری 

استان زنجان تولید شده است.
خبرنگار جام جم زنجان: میثم سیفی افزود: 
بــه همت واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری، پنج 
فیلم کوتاه با موضوعات اخالقی و ارزشی به تهیه کنندگی 

حوزه هنری زنجان برای حضور در دوازدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم های صدثانیه ای تولید شده است.وی 
ادامــه داد: فیلم های کوتاه »دربســت« به کارگردانی 
»ســیدجواد مرتضوی«، »مشــتری« به کارگردانی 
»بهزاد شاهین فر«، »عروسک« به کارگردانی »بهمن 
تلخابــی«، فیلم کوتاه »یک عکس، یــک آلبوم« به 

کارگردانــی »میثم ِکیلی« و انیمیشــن 100 ثانیه ای 
»جادوی عشق« به کارگردانی »جعفر صیادی« برای 
حضور در دوازدهمین جشــنواره بین المللی فیلم های 
صدثانیــه ای در حوزه هنری زنجان تولید شد.ســیفی 
نقش حوزه هنری زنجــان را به عنوان یکی از حامیان 
اصلی تولید فیلم های 100 ثانیه ای بسیار حائز اهمیت 

عنوان کرد و افزود: امروزه فیلم های کوتاه 100 ثانیه ای 
و آثــار مینیمال بــا موضوعات اخالق و آســیب های 
اجتماعی و انتشار آن در فضای مجازی در بین مخاطبان 
و عموم مــردم در جایگاه ویژه ای قــرار دارد که تولید 
کنندگان این آثار می توانند با این ابزار قدرتمند دست به 

جریان سازی و فرهنگ سازی بزنند.

طرح آماده باش نوروزی مراکز درمانی بستری تامین اجتماعی اجرا می شود 

اثربخشی پروژه های منابع طبیعی، در گرو 
همراهی بهره برداران و جوامع محلی

تولید 5 فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای در حوزه هنری زنجان
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برگزاری دو همایش مهم بهداشت محیط در استان

ســومین همایش بین  المللی و بیست و یکمین 
همایــش ملی بهداشــت محیط با صــدور بیانیه ای 
درخصوص اولویت بهداشــت محیــط و حفاظت از 
محیط زیست کشور در زنجان به کار خود پایان داد. 
این همایش که از هفتم اسفند ۱۳۹۷ و با حضور 
اســاتید برجسته بین المللی و صاحب نظر در بحث 
آالینده ها در مرکز همایش های بین المللی روزبه 
آغاز به کار کرده بود، تا نهم اسفند ادامه داشته در 
آخرین روز برگزاری با صدور بیانیه ای درخصوص 
اولویت بهداشــت محیط و حفاظت از محیط زیست 

کشور به کار خود پایان داد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانی استان زنجان و رئیس همایش 
ملی بهداشــت محیط در این همایش با بیان اینکه 
مــا در دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان امیدوار 
هســتیم شــرکت کنندگان در ایــن همایــش در 
تکمیل تالش ها، تحقیقات و اقدامات خود در جهت 
شناســایی و کنترل عوامل محیطی موثر بر سالمت 
با تبادل تجربیات ارزشمند خود نقش قابل قبولی 
در ارتقاء ســالمت انسان ها در کلیه نقاط جهان ایفا 
نمایند اظهار داشت: کشور زیبا و کهن ایران سابقه 
چندین هزارســاله در پیشــرفت و تمــدن جهانی 
داشــته اســت، مردمان نیک اندیــش و خردورز 
این ســرزمین به گواه آن چــه در موزه ها و بناهای 
باســتانی و فرهنگ کهن این سرزمین به جا مانده 
اســت توجهی عمیق به شاخص های محیط زیستی، 

بهداشت و سالمت و رفاه مردم داشته اند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشتی درمانی استان زنجان؛

آینــده؛ معــادن غنــی ســرب و روی در زنجان ؛ 
سالمتی مردم زنجان

دکتــر پرویــز قزلباش بــا بیان اینکه توســعه 
صنعتــی در جهــان علی رغــم بهبود رفاه بشــری، 
مشکالت زیســت محیطی بسیاری را نیز به همراه 
داشــته که سالمتی انســان را با خطر مواجه نموده 
اســت افزود: مطابق گزارش ســازمان بهداشــت 
جهانی، سالیانه ۱۲/۶ میلیون مرگ معادل ۱ مرگ 
از هــر ۴ مرگ در اثر عوامل محیطی در جهان اتفاق 
می افتد و ازطرفی ســالیانه ۳ میلیون کودک زیر ۵ 
ســال در اثر عوامل محیطی جان خود را از دســت 
 rick( می دهند و همچنین عوامل خطرناک محیطی
factor( از قبیــل آلودگی هــای آب – خــاک و هوا، 
ترکیبات شــیمیایی، تغییرات اقلیم، تشعشعات 
فرابنفش حاصل از تخریب الیه ازن و سایر عوامل 
محیطــی، عامــل حــدود ۱۰۰ بیمــاری و صدمات 
شناخته شــده در انسان هستند که بخش اعظمی 
از آن با تمهیدات و روش های علمی قابل کاهش و 

کنترل خواهند بود.
وی گفــت: در کشــور ایــران نیــز علی رغــم 
کوشــش های وســیعی کــه در جهــت تأمیــن آب 

آشامیدنی سالم و کاهش مرگ و میر انجام شده و 
دسترسی به آب سالم آشامیدنی به ۹۶% رسیده 
اســت، هنوز هم طبق گزارش های رسمی، بالغ بر 
۱۹۰۰۰ نفر در ســال در اثــر عوامل محیطی جان 

خود را از دست می دهند. 
بــه گفته دکتر قزلبــاش آلودگی هوا ناشــی از 
فعالیت های صنعتی و ترافیکی و حمل و نقل، انتشار 
وسیع گرد و غبار، عدم تصفیه فاضالب های شهری 
و صنعتــی مهمتریــن عوامل محیطی مخاطره ســاز 

سالمتی در ایران محسوب می شوند.
وی بیان داشــت: در اســتان زنجان به واســطه 
دارابودن معادن غنی ســرب و روی؛ صنایع مرتبط 
بــا ســرب و روی به ویــژه در اطراف شــهر زنجان 
گسترش یافته و انتشار آالینده های مرتبط با این 
صنایع ممکن اســت در آینده، ســالمتی مردم را با 

خطر مواجه کند.
رئیس ســومین همایش بین المللی بهداشــت 
محیط با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
در کنار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، تحقیقات 
بســیاری را در این زمینه راهبردی نموده اســت 
افــزود: وجود اســاتید و محققین مجرب، امکانات 
آزمایشــگاهی و تحقیقاتی این دانشگاه می تواند 
نقــش موثــری در راســتای بررســی آالینده های 

منتشره و ارائه راهکارهای کنترلی ایفا نماید.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان با طرح 
تقاضــای دانشــگاه علوم پزشــکی زنجــان جهت 
راه اندازی شــبکه ملی و منطقه ای فلزات ســمی و 
خطرناک و نقش آن بر سالمت، اظهار امیدواری کرد 
که با اعطای مجوز راه اندازی این شــبکه، دانشگاه 
علــوم پزشــکی زنجــان بتواند از پشــتیبانی های 
تکنیکال ســازمان بهداشــت جهانی بهــره برده و 
نقش موثرتری را در راســتای حفظ و ارتقاء سالمت 

مردم ایفا نماید.
حجت االسالم محرم علی شــیرمحمدی نماینده 
ولــی فقیه در دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان نیز 
در ســخنانی عنــوان همایــش بهداشــت محیط را 
جزو زیرساخت های توسعه تمام ملت ها دانست و 
افزود: امروزه انسان ها با قدرتی که خدا در وجود 
آنها قرارداده توانسته است به اسرار طبیعت پی 
ببرد و با قدرت مهندسی که دارند بر منابع طبیعی 

نیز دست اندازی کنند.
 وی افــزود: منابع طبیعی عــالوه براینکه باعث 
توســعه و رفاه شــده، معایب و مشکالتی به وجود 

آورده و بشر نیز گرفتار آسیب هایی شده است. 
مســئول نهاد رهبری در دانشــگاه خاطر نشان 
کــرد: خداوند در این آیــه ای از قرآن این نکته را 
یادآور شــده که ما به شــما قدرتی دادیم ازجمله 
قدرت فکر که شما می توانید طبیعت را در دستان 
خود بگیرید و در ضمن این، خطراتی را نیز گوشزد 

کرده که مواظب باشید، زیاده خواهی نکنید. 
وی بــا بیــان اینکه یــادآوری به بشــر پایه الهی 

دارد افــزود: امروزه بشــر با ظهور صنعت، تنفس 
را به همه موجودات ســخت می کند، ازجمله تولید 
گازهای گلخانه ای، آزادســازی سموم در صنعت و 
به هم زدن اکوسیســتم طبیعی کــه با ظهور عصر 
مدرنیتــه، با قدرت کارها را انجــام می دهد، باید 

یادآوری شود.
خداونــد  تاکیدکــرد:  شــیرمحمدی  حاج آقــا 
کســانی که به خود و محیط آسیب می زنند را توبیخ 

می کند.

 رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران؛
بــرای مشــکالت محیطــی برنامه هــای دقیقی 

نداریم
رئیــس انجمن علمی بهداشــت محیــط ایران با 
بیان اینکــه گرچه این همایش بــدون وقفه اجرا 
شده است، خطاب به دانشجویان، جوانان و اعضای 
هیأت علمی اظهار داشــت: به هرحال در کشور، به 
لحاظ توســعه و برنامه های توسعه ای روز به روز به 
تعــداد کالن شــهرها اضافه می شــود، در حالی که 
برای مشکالت محیطی برنامه های دقیقی نداریم.

دکتــر علیرضا مصداقی نیا افزود: باید مقداری 
از فکر خود را به آینده کشــور منعطف کنیم و باید 
ببینیم برای این گســترش و حاشیه نشینی ها چه 

کار می توانیم بکنیم و چه برنامه ای نیاز داریم.
وی افــزود: در مــورد تغییــرات آب و هــوا بــه 
هرحال درگیر هستیم و در این خصوص مشکالتی 
برای کشور ایجادشــده ازجمله اینکه در حوادث، 
ســیل و زلزله سالمت مردم به خطر می افتد و باید 
فکری داشــته باشیم به خصوص برای مواردی که 

به بهداشت محیط وارد می شود.  
رئیس انجمن علمی بهداشــت محیــط ایران در 
مــورد مســئله و بحــران آب اظهار داشــت: منابع 
آب کــم می شــود و کیفیت آب به هــم می ریزد که 
در ایــن خصــوص باید یک کار پژوهشــی و آینده 
نگر انجام شــود.دکتر مصداقی نیا بیان داشــت: 
در مورد هوا و آلودگی ریزگردها در کالن شــهرها 
یــک پژوهش مناســب از آینده داریــم و باید در 
این خصوص فکری بکنیم.وی با تاکید براینکه در 
مورد امنیت و بهداشــت مواد غذایی در گذشــته 
در ایران به لحاظ نوع زندگی و کشــاورزی که وجود 

داشــت، غذای ســالمی داشــتیم، تصریح کرد: با 
واردات تراریخته ها به لحاظ کیفی دچار مشــکالت 
زیادی هستیم که باید در این زمینه فکری بکنیم. 
رئیس انجمن علمی بهداشــت محیــط ایران اظهار 
داشــت: زباله های زیادی داریم که غیرشــهری و 
بسیارخطرناک هستند و در صنایع و بیمارستان ها 
نیز مایعــات خطرناکی داریم که فکری برای شــان 
نشــده اســت.دکتر مصداقی نیــا از نقــش مهم 
هاملمن برای ارتقاء تحقیقات بهداشت محیط سخن 
گفت و افزود: باید با توســعه ارتباطات از فکرهای 

جدید در دنیا آگاه شویم و بهره برداری کنیم.
وی تاکیدکــرد: دانشــگاه ه بایــد بــا کمک دفتر 
ســازمان جهانی بهداشــت ارتباط با ســازمان های 

بین المللی را توسعه بدهند. 

نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران؛
تغییــر اقلیم و عوامل محیطی؛ ۲۳ درصد از کل 

مرگ و میر جهان
نماینــده ســازمان بهداشــت جهانــی در ایران 
اظهار داشــت: مرگ و میر ناشــی از عوامل محیطی 
که شــامل آلودگی هوا، تغییر اقلیم و دیگر عوامل 
می باشــد، ۲۳ درصــد از کل مرگ و میــر جهان را 

شامل می شود.
دکتر کریســتف هاملمن افــزود: ۵۰ درصد از 
مرگ هــای زودرس مرتبط با محیــط، دراثر آلودگی 
هــوا صورت می گیرند و در ایــران هم ۲۲ درصد 
کل مرگ و میرها در اثر عوامل محیطی است که ۷۲ 
درصد آن را بیماری های غیرواگیر باعث می شوند.
وی با اشاره به اینکه تغییر اقلیم و آلودگی هوا 
در منطقه شــرق مدیترانه و کشــورهای با درآمد 
متوســط کــه ایران جــزو آنها می باشــد از اولویت 
برخوردارنــد تصریح کــرد: مجمع علمــی ژورنال 
»لنســت« نیز تغییر اقلیــم را بزرگترین مخاطره 

برای سالمتی در قرن ۲۱ دانسته است.
نماینده ســازمان بهداشت جهانی ابراز داشت: 
گســتره تاثیــرات تغییــر اقلیــم فقط بر ســالمت 
نیســت، بلکه رســیدن به اهداف توسعه پایدار 
و دیگر اثرات مســتقیم و غیر مســتقیم اجتماعی 
و اقتصــادی هــم می باشــند که هریــک از اثرات 
فرعی آنها نیز به ســالمت و روان مرتبط  هســتند و 
بیماری های عفونی مانند ماالریا، اســهال، مننژیت 
و تب دانگ از جمله بیماری هایی هستند که تغییر 

اقلیم بر آنها اثرگذار است. 
وی افزود: برای مقابله با اثرات سوءتغییر اقلیم 
و آلودگی هوا، برنامه ها و فعالیت های بین المللی و 
همچنین پیشگامی های ملی صورت گرفته اند که 
می توان به تشــکیل کمپین های مرتبط با بهداشت 
و درمان، تهیه برنامه مقابله با آلودگی هوا و پدیده 
گرد و غبار، تشویق و توسعه انرژی های نو در سطح 

کالن اشاره کرد. 
نماینده ســازمان بهداشت جهانی با بیان اینکه 

ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز در برخــی از این 
فعالیت هــا نقش موثر داشــته اســت افــزود: از 
فعالیت ها و شــبکه های ملی که بر بهبود ســالمت 
جامعــه تاثیرگذارهســتند درآینده نیــز حمایت 

خواهد کرد.

دبیر علمی همایش بهداشت محیط؛
جامعــه بدون آلودگی، یک هدف مشــترک بین 

تمام دانشمندان
دبیر علمی همایش بهداشت محیط اظهارداشت: 
همایش ملی بهداشــت محیط ۲۱ سال قبل شروع 
شــده و تا امروز هرساله برگزارشده و امسال نیز 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان افتخار میزبانی این 

همایش را دارد.
به گفته دکتر محمدرضا مهراســبی واضح است 
که رابطه نزدیکی بین وجود کیفیت هوا و ســالمت 
انســان وجود دارد، بنابراین جامعه بدون آلودگی 

یک آرزو برای شهرهای امروز می باشد.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزشــکی زنجان با بیان اینکه جامعه بدون آلودگی 
یک هدف مشترک بین تمام دانشمندان بهداشت 
محیط می باشــد، تصریــح کرد: زنجــان تالش های 
زیــادی برای ایجاد نقش موثر در رســیدن به این 
هدف انجام داده است.وی یکی از بهترین راه ها را 
مداخله دانشمندان بهداشت محیط در این زمینه 
بیان کرد و افزود: جهت ارتقای سازمان های دولتی، 
آگاهی جامعه و رســیدن بــه جامعه بدون آلودگی، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجان بــا هدف گذاری 
اقدام به برگزاری این همایش کرده اســت.دبیر 
علمی همایش بهداشــت محیط ادامه داد: در این 
همایش سه روزه نشســت های علمی، کارگاه های 
مختلفی پیش بینی شده و مجموعه مقاالت ارسالی 
۵۳۸ مقاله است که از این تعداد ۳۳۵ مقاله مورد 

پذیرش قرار گرفته است.
به گزارش وب دا، همایش ملی بهداشــت محیط 
از ســال ۱۳۷۴ با محوریت انجمن علمی بهداشت 
محیط ایران و توســط دانشــگاه های علوم پزشکی 
کشــور تاکنون به صورت ســالیانه و منظم برگزار 
شــده اســت، این همایش از ســال ۹۵ به صورت 
بین المللی و امسال نیز سومین همایش بین المللی 
و بیســت و یکمین همایش ملی بهداشت محیط در 

زنجان برگزارمی شود.
در ایــن همایــش با حضــور ســخنرانان خارجی 
در هشــت موضــوع تعیین شــده، هشــت کارگاه 

تخصصی نیز برگزار می شود.
اهــداف دیگر این همایش اشــتراک مســاعی 
اندیشمندان، به اشتراک گذاشتن آخرین یافته 
های پژوهشــی در ســطح ملی، منطقــه ای و ارائه 
آموزش هــای تخصصی در ارتباط با مســائل خاص 
محیط زیست و بهداشت محیط به شرکت کنندگان 

است.
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من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
حافظکه من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

مراســم روز درختــکاری با حضور اســتاندار ، 
شــهردار و مسئوالن زنجان با کاشت نهال برگزار 

شد. 
شهردار زنجان با بیان اینکه امسال ۱۵ هکتار 
با ایجاد پارک های جدید در شــهر و کاشت درخت 
توســعه فضای سبز داشــتیم، گفت: سال آینده 
۲۰ هکتــار به فضای ســبز شــهر زنجــان اضافه 

می شود. 
شــهردار زنجان در مراســم درختکاری استان 
زنجــان اظهــار داشــت: یکی مهمتریــن رکن های 
توســعه پایدار حفظ محیط زیســت است و درخت 

نیز در بحث محیط زیست جایگاه ویژه ای دارد.
مسیح اله معصومی کل فضای سبز شهر زنجان 
را ۶۲۵ هکتــار عنــوان کرد و گفــت: این مقدار 
شــامل فضــای جنگلی و پارک ها و درختان ســطح 

شهر است.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حال حاضر ســرانه 
فضای سبز در زنجان ۱۴/۵ مترمربع به ازای هر 
نفر است، تصریح کرد: نرم کشوری سرانه فضای 
سبز شهری ۱۲ مترمربع که زنجان۲/۵ مترمربع 

جلوتر است و این جای خوشحالی دارد.
شــهردار زنجان با اشــاره به اینکه امسال ۱۵ 
هکتار توسعه فضای سبز در شهر زنجان داشتیم 
چــرا که پارک  هــای جدیدی در ســه منطقه ایجاد 
شــده اســت، ادامه داد: ۲۰ هکتار فضای ســبز 
در ســال آینده به فضای سبز شهر زنجان افزوده 

می شود.
معصومــی بیــان اینکــه این حرکــت رو به جلو 
بایــد ادامه داشــته باشــد، بیان کــرد: در بحث 

فضای ســبز با چالش های متعددی روبرو هستیم 
که کمبــود آب و محدودیت های آبــی یکی از این 
محدودیت هاســت امــا شــهرداری زنجــان برای 
مقابلــه با این چالــش چند اقدام خــوب را انجام 
داده اســت.وی هوشــمند ســازی آبیاری فضای 
سبز شهری و اســتفاده ۹۵ درصد فضاهای سبز 
شــهر زنجان از آب خام شــهری را یک امتیاز و یک 
برنده برای شــهرداری زنجان عنوان کرد و گفت: 
در این راســتا محدودیت کاشــت چمن نیز ابالغ 
شــده اســت و در حال حرکت به ســمت خشــک 
منظری هســتیم و تالش می کنیم زیباسازی شهر 
بــدون چمن باشــد چرا کــه چمن نیاز آبــی باالیی 

دارد.
شــهردار زنجــان یکــی دیگــر از کارهای خوب 
شــهرداری را مطالعــه گونــه شناســی گیاهان و 
درختان عنوان کرد و گفت: در این مطالعه بررسی 
می شــود که چه نوع گیاهان و درختانی ســازگاری 

بهتری در زنجان دارند.
وی ایجــاد گلخانه مرکــزی را از دیگر اقدامات 
قابــل توجه شــهرداری زنجان عنــوان کرد که در 
دهه فجر امســال به بهره برداری رســید، گفت: 
ایــن گلخانــه عالوه بــر اینکه نیاز شــهر زنجان را 
تامین می کند امکان فروش محصوالت و افزایش 

درآمد پایدار برای شهر خواهد داشت.
* اقتصــاد ســبز یکــی از بحث هــای مهــم در 

دنیاست
مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان؛در مراسم 
درختکاری اســتان زنجان با بیان اینکه دو چالش 
اساســی در منابــع طبیعی وجود دارد,  نداشــتن 

ارزش گذاری اقتصادی بــر منابع طبیعی و بودن 
براین باور که منابع طبیعی به صورت همیشــگی 
در اختیــار مــا قرار دارد، را دو برداشــت غلط در 
این زمینــه عنوان کرد.  خلیل آقاجانلو با اشــاره 
بــه اینکه ۱۵ اســفند روز درختکاری در کشــور 
نامگذاری شده است،گفت:درختکاری فرهنگی 
اســت کــه در تمامی ادیــان به صورت مشــترک 
وجود دارد.وی با اشــاره به اینکه توجه به ارزش 
اقتصادی  یک تاالب یا جنگل در نظام بودجه  انجام 
نمی شــود افزود: بحث اقتصاد سبز در دنیا یکی 
از بحث های مهمی اســت که بحث مالی محصوالت 

سبز برای کمک به حوزه منابع طبیعی می شتابد.
مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجــان با بیان 
اینکــه در بحث اقتصاد ســبز پنــج ویژگی مطرح 
می شــود، مدیریت زمین، مدیریت آب، مدیریت 
پســماند، مدیریــت ترابــری ســبز و مدیریــت 
انرژی هــای تجدیدپذیر کــه از ویژگی های اصلی 
اقتصاد ســبز است, گفت: امیدواریم بتوانیم به 
وسیله کمک مردم که متولیان اصلی منابع طبیعی 
هســتند از این فاکتورهــا در زمینه نظام بودجه 
و برنامــه ریزی مــورد توجه قرار گرفتــه و آثار و 
بازخورهای آن در زندگی تک تک ما قابل مشاهده 
باشــد.وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر حوزه 
منابــع طبیعی بخشــی اســت کــه دارای حاکمیت 
اســت و دولت ســرمایه گذاری اصلــی را در این 
بخــش انجام می دهد, بیان کرد: شــعار ســازمان 
جنگل هــا و وزارت کشــاورزی در زمینــه جلــب 
مشــارکت حداکثری مردم را برای احیا و احصای 

منابع طبیعی کشور داشته باشیم.

 *

معــدن کاران تخریب کننــده محیــط زیســت  بــه 
دادگستری تحویل داده می شوند 

استاندار زنجان گفت: معدن کارانی که برخالف 
تعهدات خود زمین بیشتری را مورد تخریب قرار 
دهنــد, لغو مجوز شــده و بــه عنــوان اخاللگران 

محیط زیست تحویل دادگستری می شوند . 
فتح اله حقیقی در مراسم روز درختکاری اظهار 
داشــت: در زمینــه منابــع طبیعی بــه دو صورت 
می تــوان با این بخــش برخورد کــرد، یکی دادن 
شــعارها بدون اعتقاد به شعارها و دیگری دارای 
شــعار با اعتقاد به سخنان در این زمینه است اما 
واقعیت ها چه با شــعار و چه بدون شعار غیر قابل 

پاک شدن هستند.
وی تصریح کرد: نخســتین واقعیت, پیشرفت 
تولید و صنایع تولیدی در دنیا و در کشــور است 
که به طور سرســام آوری پیشــرفت کرده و نسل 

آن نیز عوض شده است.
حقیقی با بیان اینکه تولید کنندگان آالینده ها 
امروزه از فیلترهایــی برای پایین آوردن قدرت 
آالیندگــی اســتفاده می شــود، افــزود:  قدرت 
آالیندگی یکی از مباحثی است که همچنان در دنیا 
باقی است.وی با اشاره به اینکه واقعیت دوم در 
بحــث منابع طبیعی, کاهش منابــع آبی زیرزمینی 
اســت, خاطر نشــان کرد: به دلیل کمبود بارندگی 
و به دلیل اســتفاده غیر قانونی از منابع آب, سطح 
آب هــای زیرزمینــی در اســتان کاهش داشــته 
است.اســتاندار زنجان تصریح کــرد: امروزه به 
دلیــل این کــه صنایع آالینده و کمبــود منابع آب 
دلیل ســومی در حال رخ دادن بوده که با  شــیب 

تند در حال شــکل گرفتن اســت و آن فرسایش 
روزافزون خاک در استان است.

وی گفــت: امــروز واقعیت دیگری به مســئله 
فرسایش خاک افزوده شده و آن ساخت وسازها 
در مناطــق منابــع طبیعــی و مکان هــای خــوب و 

زیباست.
حقیقی با اشــاره به اینکه امروزه با گســترش 
بی رویه شهرنشینی و با افزایش آپارتمان سازی 
بیــان کــرد: با بحث در خطــر بودن منابــع طبیعی 

روبرو هستیم.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه امروزه حفظ و 
حراست از درختان از کاشت درخت مهمتر است، 
بیان کرد: با کاشت یک درخت  نباید درختان چند 
ســاله در جنگل ها و مراتع قطع شــود چرا که این 
موضــوع حفظ و حراســت از درخت نیســت بلکه 

تجاوز به منابع طبیعی است.
وی افــزود: قطــع درختــان ظلم به بشــریت و 
طبیعت اســت, معدنکارانی کــه برخالف تعهدات 
خود زمین بیشــتری را مورد تخریب قرار دهند,  
بــا گــزارش در شــورای معــادن لغو مجوز شــده 
و بــه عنــوان اخالل گــران محیط زیســت تحویل 
دادگســتری می شــوند و این یکی از وظایف ما در 

مقابله با این افراد است.
اســتاندار زنجان گفت: بــرای حفاظت از منابع 
طبیعی باید قوانین جدیدی وضع شــود و باید آن 
قوانیــن را با عزم و اراده تمام اجرا کرد, مردم به 
عنوان محوری ترین اقشار جامعه و اساسی ترین 
افــراد جامعه بــرای مبارزه  با تجــاوز کنندگان به 

حریم و حفظ این حریم هستند.

سال آینده ۲۰ هکتار به فضای سبز زنجان اضافه می شود

زنجان، در مسیر توسعه


