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چهار دهه تالش شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان

استاندار زنجان تاکید کرد:

این آیین در فرهنگسرای زندگی با اهداء جوایز 
به30اثر برگزیده این مسابقات برگزارشد

آیین افتتاح چهار پروژه شهری زنجان با حضور 
مدیران استانی، اعضای شورای اسالمی شهر و 
شهردار  زنجان برگزار شد

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر و چهل سالگی 
انقالب رویای 30 ساله شهروندان زنجانی پس از سال ها 
چشم انتظاری به عینت پیوست و عملیات اجرایی طرح 
سبزه میدان، خیابان داخل پادگان و فیبر نوری زنجان به 
طول 52 کیلومتر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، 
استاتدار، اعضای شورای شهر، شهردار زنجان، فرمانده 
تیپ زرهی 216 و مسولین استانی آغاز شد

همزمان با نهمین روز از چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی 312 طرح برق رسانی شرکت توزیع برق استان زنجان 
به ارزش 73 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

نمایشگاهی در خور که وقتی وارد می شوی گویا با مخاطب سخن ها 
دارد. حروف تو در تو که به شکل گرد باد نهایتا در یک نقطه  متمرکز 
جمع اند، دیده بر اثر دیگری که می دوزم نقشی تیره بر یک صفحه 
سفید شکل گرفته که در عین سادگی که کلی حرف برایت دارد.

گفتگو با هنرمند گرافیست زنجانی

اعمال سلیقه مسووالن برخی مدارس، فرهنگ ها، سنت ها و باورهای 
خاص در انتخاب رنگ لباس دانش آموزان بدون توجه به روان شناسی 
رنگ مشکالتی پنهان را در این زمینه به وجود می آورد.  از رنگ به عنوان 
یک ابزار ارتباطی یاد می کند. از دیدگاه کارشناسان ارتباط با دیگران از 

دو طریق مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در نوع غیرمستقیم 
رنگ می تواند نقش مهمی داشته باشد.  از دیدگاه متخصصان تنوع رنگ 
بانشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، 

نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند.  

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد به پزشک مراجعه کرده، با 
یک نسخه ناخوانا، به اصطالح خرچنگ قورباغه ای مواجه شده باشید 
و درگیری ذهنی تان این باشد مبادا دارو خانه نسخه ای اشتباه برای تان 
بپیچد و دست آخر نه تنها بهبود پیدا نکنید بلکه وضعیت را تشدید کرده، 

اوضاع جسمی تان از اینکه هست بدتر شود. فرض کنید مطب پزشک 
یک بیمار بدحال در طبقه باال یک مجتمع پزشکی باشد و بیمار بعد از 
صرف زمان زیاد و دریافت دارو بخواهد دوباره به همان طبقه مراجعه کند 

و سختی راه و شرایط حال او را منصرف کند...

داروخانه ها خسته از  دستخط بد پزشکان

نابسامانی طرح و رنگ در روپوش های دانش آموزان
6

لباس فرم مدارس کاال نیست!

دو خطه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین از 
اولویت های کاری است 

اختتامیه چهارمین 
جشنواره نقش شعور 
برگزار شد 

نخستین
 سینمای خصوصی استان 
افتتاح شد  

همراهی و همدلی برای 
پیشبرد اهداف مدیریت 
شهری است

عملیات اجرایی طرح 
سبزه میدان آغاز شد

بهره برداری از 321 پروژه 
برقی رسانی  در زنجان

هنر ؛ پول ساز است!

استان

گزارش

در شهر

هنر

در شهر

گزارشفرهنگ
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»پیست اسکی پاپایی زنجان« در سال 1355
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بخشی از ماموریت های سازمان بعنوان یک سازمان توسعه ای:
- تسهیل و تشویق به منظور ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری با 

هدف رقابت پذیری شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان؛
- ایجاد بسترهای الزم جهت توسعه، انتقال و نفوذ فناوری های جدید از طریق 

تقویت و مشارکت با بخش غیر دولتی؛
- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و تالش برای ساماندهی زنجیره تأمین صنایع؛

- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه خوشه و شبکه های کسب و کار و 
صدور مجوزهای مورد نیاز؛

- مشارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی برای طرحهای توسعه و عمران و 
تامین زیرساخت ها و امکانات زیربنایی بر اساس نیاز صنایع و در چارچوب قوانین 

باالدستی؛
نیاز  مورد  و خدمات  زیربناها  کننده  تامین  اجرایی  دستگاههای  با  - همکاری 
جهاد  شهرسازی،  و  راه  نفت،  نیرو،  وزارت  قبیل  از  صنعتی  نواحی  و  شهرکها 

کشاورزی و ...؛
- برنامه ریزی جهت توانمندسازی نیروی انسانی و پشتیبانی از برنامه های تامین 

نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز صنایع؛
- پایش صنایع کوچک و برنامه ریزی همه جانبه برای توسعه آنها؛

- مدیریت تامین منابع مالی و سرمایه گذاری مورد نیاز و تالش برای تامین وثیقه 
صنایع کوچک از طریق صندوق های ضمانت سرمایه گذاری؛

= صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری شهرکهای صنعتی غیر دولتی 
و نظارت بر عملکرد آنها؛

- خرید و تملک اراضی جهت ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی؛
بر  نظارت  از طریق  زیست  محیط  های  ارتقاء شاخص  ریزی جهت  برنامه   -
با  مصوبات  دریافت  و  صنعتی  نواحی  و  ها  شهرک  محیطی  زیست  مطالعات 

هماهنگی و تعامل با سازمان های متولی؛
- بستر سازی جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت 

در ایجاد زیرساخت های صنعتی؛
تاریخچه تشکیل وسیر تحوالت تشکیالتی دستگاه اجرایی:

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی با 
با  هدف استقرار و ساماندهی صنایع در سال 1369 تأسیس و فعالیت خود را 
3 شهرک صنعتی آغاز نمود. این شرکت هم اکنون دارای 20 شهرک و ناحیه 
صنعتی مصوب می باشد که امکان واگذاری زمین در 15 شهرک و ناحیه صنعتی 
آن وجود دارد و 3 شهرک و ناحیه صنعتی دیگر نیز در حال آماده سازي جهت 
واگذاري مي باشند.هم زمان با ارائه خدمات زیر ساختی به منظور فراهم آوردن 
زمینه های ارتقا و توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط ساز و کارهای حمایتی 
ویژه ای نیز در قالب خوشه های کسب و کار و آموزش و توانمندسازی شاغلین 
و حضور در نمایشگاهها و .... برای واحدها فراهم نموده ، ضمن آنکه با عارضه 
یابی و توانمندسازی واحدهای عارضه دار توسط مشاورین آموزش دیده، سعی در 
ایجاد رونق در کسب و کار واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی را دارد.

جستاری در تاریخ پیست پاپایی 

گزیده شاخص ها و متغیرهای کلیدی توسعه بر اساس ماموریت های ترسیم شده دستگاه اجرایی:

خرچنگ قورباغه هایی که
جان می گیرند
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 رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: یکی از مظاهر شکرگزاری انقالب، پاسداشت 
ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان زنجان، حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی در 
مراسم جشن انقالب اسالمی که در مسجدالنبی زنجان برگزار شد، ضمن تبریک دهه مبارک 
فجر و تسلیت ایام فاطمیه، افزود: حکومت پنجاه و هفت ساله پدر و پسر پهلوی بر ایران که 
هیچ کدام اعتقادات درستی نسبت به اسالم نداشتند، اسالم را دین کامل فرض نمی کردند و 

آن را باعث عقب ماندگی بشریت معرفی می کردند که وجود چنین تفکری در مملکتی که 
بیش از 90 درصد جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دادند، قابل پذیرش نبود. وی با اشاره 
به پایین بودن عزت نفس در بین مقامات حکومت گذشته، اظهار کرد: در آن زمان حتی یک 
انتخابات آزاد هم برگزار نشده بود اما امروز با افتخار چهلمین سالگرد انقالب اسالمی را با این 
همه انتخابات آزاد جشن می گیریم که نمونه کامل مردم ساالری دینی است. امروز به برکت 
خون شهیدان، رهبری داهیانه امام راحل و رهبر عظیم الشان انقالب ما چنین وضعیتی داریم.

مسووالن در کارها به مردم اقتدا کنند

بازآفرینی شهری
شهرها را زیست پذیر می کند

 انقالب اسالمی و
 چتری به نام بیمه

یک فعال اجتماعی ورسانه ای گفت: تحقق اهداف 
بازآفرینی شهری با بهبود همه جانبه شهرها فشهر 

را زیست پذیر می کند.
مزیت  مهمترین  کرد:  اظهار  شهبازی  سولماز 
بازآفرینی شهری نسبت به برنامه های پیشین 
همه جانبه بودن آن است. این برنامه صرفا به 
امالک  افزوده  ارزش  افزایش  و  کالبدی  بخش 
بسنده نکرده و همه جوانب اعم از مسایل اجتماعی 
اقتصادی و فرهنگی شهر را نیز لحاظ کرده است.

وی با بیان اینکه بازافرینی شهری تالشی برای 
بهبودناکارآمدی ها و شرایط محیطی اجتماعی است خاطر نشان کرد:شهر به مثابه موجودی 
زنده است که با تمام اجزای خود در تعامل است بنابراین هرگونه اختالل در یک جزئ 

کالبدی،فرهنگی ، اقتصادی و..آن حیات شهری را با مخاطره مواجه می کند.
این فعال اجتماعی ادامه داد: شناهت ویژگی های کالبدی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 
شهرها، توانمندسازی و ظرفیت سازی برای مشارکت مردم محلی و تامین بسترهای قانونی 

برای مشارکت در بازآفرینی شهری ضروری است.
شهبازی با اشاره به نتایج پژوهش ها و مقاالت داخلی در حوزه بازآفرینی شهری ابراز کرد: 
آموزش های محلی از مهمترین مولفه های مشارکت آفرینی است و در این بین آموزش به 
عنوان به عنوان  افرادی که زمان بیشتری در حالت حضور دارند و سفیران تربیتی آموزشی 

درخانواده هستند از تاثیرگذاری باالیی برخوردار است.
وی افزود: مولفه های زیست محیطی ،اجتماعی،کالبدی و اقتصادی به ترتیب از اثرگذارترین 
مولفه های بازآفرینی در آموزش به بانوان شناخته شده است. با توجه به این ترتیب اثر باید 
به موازات آموزش های زیست محیطی و اجتماعی که موثرتر واقع شده اند،بخش کالبدی 

واقتصادی نیز در آموزش بانوان تقویت شود.
شهبازی خاطر نشان کرد: اگر قرارباشد به نقش بانوان در بازآفرینی شهری بپردازیم  معتقدم 
رابطه دو سویه ای  بین زن به عنوان یک واحد انسانی و شهر به عنوان یک موجود زنده و 
کالبد دارای روح و تعامل فوجود دارد.شهر برای حفظ پویایی،امنیت و آرامش نیازمند مشارکت 
این قشر و زن برای مشرکت و زیستن درمحیطی امن و آرام  نیازمند مصونیت در شهر است.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرهای کنونی سیستم حمل ونقل عمومی،ایستگاه های تاکسی و 
اتوبوس، معابر،فضاهای جمعی ونقاط مکث،رنگ آمیزی،نورپردازی و..دارای کاستی های متعدد 

است وزیستن در شهررا دشوار کرده است.
این فعال اجتماعی گفت: نورناکافی معابر،اراضی بالتکلیفرها شده بدون حصار و پستی بلندی 
های بی شمارمعابر امنیت و آسایش عبورو مرور را نه تنها برای بانوان بلکه  برای همه اقشار 
کمرنگ کرده است. من به عنوان یک مادر نمی توانم بدون کمک کالسکه فرزندم را از معابر 
نامناسب شهر عبور دهم. نقاط مکث و فضاهای جمعی برای توقف،استراحت، تعامل و نقش 

آفرینی اجتماعی وجو ندارد.
شهبازی با اشاره به کمبود سانه های آموزشی،تفریحی و.. در شهرک های جدید   بر کیفی 

کردن فضاهای تفریحی شهر و تقویت حس تعلق خاطر جمعی در شهر تاکیدکرد.
وی آموزش به مردم و مسووالن را ضروری و الزمه تحقق اهداف بازآفرینی شهری برشمرد 

وپیشنهاداتی در این راستا ارایه داد.
این فعال اجتماعی رسانه ای گفت:  رفع مشکالت کالبدی به عهده مدیرت شهری  و نیز با 
برخورد جدی و تبیین تاثیرات سو تخلفات ساخت و ساز نظیر حذف پارکینگ یا پیش رو ی در 

معابر،سد معبر و ...ممکن می شود.
شهبازی افزود: بازبینی آموزش های اجتماع محور،هم افزایی و انساجم بخشی به سمن هایی 
که رویکرد آموزشی دارند و تدوین محتوای غنی و متناسب با اقتضائات ویژه هر محله مفید 

واقع خواهد شد.
وی تاکید کرد: آموزش ها باید دارای رویکرد و افقی مشخص باشد تا بر تاثیرگذاری آن بیفزاید.

شهبازی،افزایش دسترسی به امکانات تفریحی ورزشی رهنگی، استفاده از ظرفیت های موجود 
در محالت اعم از کانون های مساجد و مراکز بهداشت ،ایجاد شبکه های محلی، بهره مندی 
از ظرفیت رسانه در تبیین اهداف و مزایا بازآفرینی شهری را ضروری دانست و گفت: با تبیین 
نقش بانوان در حفاظت از محیط زیست،صرفه جویی در مصرف انرژی ، ارتقا سرانه هایی چون 

بهداشت،مطالعه و...باید مدنظر باشد.
وی همچنین راه اندازی کمپینی تحت عنوان »شهروند متعهد« را در جمع بانوان حاضر 
پیشنهاد و ابراز کرد: ادر گام نخست ین کمپین می تواند در دو مقوله که نیازمند هزینه ای 

نیست  یعنی تفکیک زباله و مصرف کمتر کیسه پالستکی در خانواده مفید واقع شود.

گفتگوی کوتاه

2۴۰ کیلومتر راه فرعی استان 
زنجان اصلی می شود

۶ پروژه آبخیزداری 
در زنجان به بهره برداری رسید

بهره برداری از
 ۱۸ ایستگاه پمپاژ آب

مهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان 
محورهای  ایمنی  ارتقای  بر  زنجان 
و  کرد  تأکید  زنجان  استان  مواصالتی 
در  بزرگراه  پروژه  کیلومتر   320 گفت: 
دست کار است و 240 کیلومتر راه فرعی، 

اصلی می شود.
افتتاح  جریان  در  منش  بیات  مسعود 
جمع  در  زنجان  شهرستان  پروژه های 
خبرنگاران، از افتتاح و کلنگ زنی هشت 
با  همزمان  زنجان  در  راه سازی  پروژه 
پروژه های  گفت:  و  داد  خبر  فجر  دهه 
استان  شهرسازی  و  راه  قابل افتتاح  
مربوط به بهسازی و آسفالت راه روستایی 
»چلگان«  بوده که طول این محور ۵ 
کیلومتر و عرض محور 7.۵ متر است 
و اعتبار هزینه شده برای این پروژه 2 

میلیارد ریال است. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان 
گفت: افتتاح پروژه بهسازی و آسفالت راه 
روستایی »طاهرآباد« به طول 3 کیلومتر 
و عرض 7.۵ متر بوده و برای این پروژه 

12 میلیارد ریال هزینه شده است. 
بیات منش  از احداث 4 کیلومتر بزرگراه 
و 2 کیلومتر مسیر اصلی و اصالح نقطه 
ابراز  و  داد  پرحادثه »مهتر چای« خبر 
کرد: طول این پروژه ۶ کیلومتر و عرض 
آن 11 تا 2۵ متر است و برای احداث این 
مسیر 200 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده 
است. مدیرکل راه و شهرسازی استان 
صورت  اقدامات  با  کرد:  ابراز  زنجان 
گرفته توسط اداره کل راه و شهرسازی 
استان 9۵ درصد راه های روستایی استان 
راه  از  زنجان آسفالته است و ۵ درصد 
آینده  در  زنجان  استان  روستایی  های 

نزدیک آسفالت می شود. 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
ایام اله  با  استان زنجان گفت: همزمان 
دهه فجر ۶ پروژه آبخیزداری در استان 

زنجان افتتاح و به بهره برداری رسید.
خلیل آقاجانلو در آئین افتتاح دو پروژه 
آبخیزداری قزل تپه و ذاکر در شهرستان 
زنجان، افزود: عملیات اجرایی پروژه قزل 
تپه از سال 93 آغازشده و برای این پروژه 
یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان هزینه 

شده است. 
وی با بیان اینکه پروژه آبخیزداری ذاکر 
تومان  میلیون  میلیارد و ۶00  با 2  نیز 
اجراشده است، گفت: در سال جاری 13 
میلیاردتومان اعتبار از محل منابع ملی 
هزینه و ۶ میلیارد تومان اعتبار استانی 
در  آبخیزداری  پروژه های  اجرای  برای 

استان هزینه شده است.
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل 
استان زنجان بابیان اینکه افزایش حجم 
اجرایی  اولویت های  مهم ترین  از  آب 
کرد:  ابراز  است،  آبخیزداری  طرح های 
چشمه،  و  قنات ها  دبی  میزان  افزایش 
کاهش سیل و نسبت سود و هزینه از 

دیگر مزایای آبخیزداری است.  
ایام اله  با  امروز همزمان  افزود:  آقاجانلو 
دهه فجر ۶ پروژه آبخیزداری در استان 
زنجان افتتاح و به بهره برداری رسید و 
برای این تعداد طرح بیش از ۶ میلیارد 
با  و  شده  هزینه  ریال  میلیون  و ۸7۶ 
افتتاح این طرح ها تحول بسیار عظیمی 
در حوزه آبخیزداری استان زنجان ایجاد 

می شود. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
زنجان گفت: تعداد 1۸ ایستگاه پمپاژ با 
برای  مترمکعب  میلیون   ۵1.0۸ حجم 
تأمین آب ۶ هزار و 4۵2 هکتار از اراضی 
رسیده  بهره برداری  به  زنجان  استان 
آب  شرکت  رضاپورگفت:  است.یوسف 
منطقه ای استان زنجان در سال 72 به 
با  مرتبط  ویژه  اقدامات  و  رسید  ثبت  
اهداف توسعه ای شرکت در چهار دهه 
انقالب انجام  شده است. وی اظهار کرد: 
آغاز مطالعات و اجرای طرح ساختمان 
تالوار و گالبر در سال 74 جهت تأمین 
آب کشاورزی و صنعت شهرستان های 

خدابنده و ایجرود انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
اجرای  و  مطالعات  آغاز  گفت:  زنجان 
طرح ساختمان سد تهم برای تأمین آب 
شرب شهرستان زنجان در سال 73 از 
اقدامات شاخص شرکت آب منطقه ای 

استان زنجان است.

خبر

باالی سر  بیمه گر  بیمه سازمان های  چتر 
هدف  گروههای  دیگر  و  نیازمند  قشرهای 
جامعه از دستاوردهای ارزشمند و تحول آفرین 
که  شود  می  محسوب  انقالب  ساله  چهل 
توانسته هزینه کمر شکن درمانی را از دوش 

آنان بر دارد.
به گزارش ایرنا، سازمان های بیمه گر نقش 
بسزایی در پوشش بیمه ای افراد جامعه دارند 
و در این میان با نگاهی به کارنامه 40 سال 
انقالب فعالیت های چشمگیر این حوزه بیش 

از گذشته نمایان است.
در  اثرگذار  و  مهم  های  سازمان  از  یکی 
تحت  گروههای  به  ای  بیمه  خدمات  ارائه 
پوشش بیمه سالمت است که در آبان سال 
همگانی  بیمه  قانون  شورای  مجلس   73
بیمه  را تصویب کرد و متعاقب آن سازمان 
خدمات درمانی تشکیل و بنا بر صراحت قانون 
و آئین نامه های هیات دولت تشکیل و از 
اول مهر سال 74 اجرای قانون بیمه همگانی 
را  خود  کار  رسمی  بطور  درمانی  خدمات 
آغاز کرد. پس از سال ها تالش و اقدامات 
ارزنده در جهت تحقق اهداف عالیه مد نظر 
قانونگذار در تاریخ اول مهر سال 91، سازمان 
بیمه سالمت بر اساس مفاد ماده 3۸ قانون 

برنامه پنجم توسعه تشکیل شد.
این سازمان پس از تصویب ساختار نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی و بر اساس تبصره 2 
ماده 71 تا پایان سال 9۵،زیر مجموعه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داشت که در 
تاریخ 11.4.9۶ با ابالغ رسمی و پس از تایید 
شورای نگهبان بیمه سالمت زیر مجموعه 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

قرار گرفت.
بیمه سالمت خستگی ناپذیر در ارائه 

خدمات بیمه ای مطلوب
مدیرکل بیمه سالمت استان زنجان در ارتباط 
سازمان  این  های  رسالت  و  ها  ماموریت  با 
به خبرنگار ایرنا گفت که یکی از بزرگترین 
اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده 

بتواند  تا  نهاده شد  سازمان  این 
زمینه تحقق اهداف بلندی چون 
تجمیع منابع مالی سالمت، رفع 
درمانی  های  بیمه  همپوشانی 
در  اجتماعی  عدالت  برقراری  و 

بخش سالمت را انجام دهد.
خانی  ابراهیم  خدیجه  دکتر 
افزود: تامین پوشش کامل بیمه 
سالمت، یکسان سازی سیاست 
این  اجرایی  های  روش  و  ها 
حوزه، تشکیل امور مراکز طرف 
قرار داد، تشکیل پرونده سالمت، 

فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و 
کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی از 
دیگر رسالت های تعیین شده بود. این مسوول 
با اشاره به فعالیت های این اداره کل در چهل 
سالگی انقالب ادامه داد: از سال 73، صدور 
درمانی  خدمات  بیمه  خدمات  بیمه  دفترچه 
کارکنان دولت)برای کارمندان تحت پوشش 
برای  نیز  اقشار  سایر  و  کشوری(  صندوق 
شهدا،آزادگان،جانبازان،طالب،  های  خانواده 
حوزه علمیه ، ورزشکاران،و دانشجویان آغاز 

شد.
وی یادآوری کرد: در سال 77 نیز طرح بیمه 
و  آغاز  روستایی  کارت  صدرو  با  روستاییان 
خویش  دفترچه  صدور  که  بود   ۸۸ سال  از 
فرمایان با سرانه هفت هزار تومان نیز اجرا 

شد.
مدیر کل بیمه سالمت استاتن زنجان ادامه 
داد: بر این اساس از اردیبهشت سال ۸1 نیز 
کارت  صدرو  با  شهری  بستری  بیمه  طرح 
بستری شهر برای شهروندان فاقد بیمه درمان 
با ثبت نام ۸۶ هزار و ۸۶۸ نفر در استان آغاز 
شد که فقط بخش بستری را پوشش می دادو 
در بخش سرپایی فاقد اعتبار بود و شمار بیمه 
شدگان این طرح تا پایان سال ۸7،به 12۶ 

هزار و 933 نفر رسید.
ابراهیم خانی افزود: طی سال ۸4 نیز طرح 
صدور دفترچه بیمه روستایی و ابطال کارتهای 
روستایی نظام ارجاع روستایی با صدور 3۵1 
هزار و 33۸ دفترچه بیمه شروع شد و بدین 
ترتیب شمار مراکز بهداشتی درمانی روستایی 
در  مرکز  از ۶3  نفر  هزار  زیر 20  و شهری 
ابتدای سال ۸4، به ۸3 مرکز در زمان کنونی 

با رشد 23 درصدی رسید.
تا  داشت  ادامه  فرآیند  این  کرد:  اضافه  وی 

زمانی که از سال ۸7،دفترچه خویش فرمایان 
به بیمه ایرانیان تغییر نام داد و سرانه دریافتی 
نیز بین هفت 1۵ هزار تومان ادامه داشت که 
شمار بیمه شدگان تا پایان سال 93، یکهزار و 

۸04 بیمه شده بود.
های  هزینه  درصدی   ۸۰ افزایش 

درمانی بیمه سالمت
ادامه  زنجان  استان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
داد: در سال 93، طرح رایگان بیمه همگانی 
سالمت در کشور آغاز شد و با ثبت نام 90 
هزار و ۵9 نفر بیمه شده این تعداد در پایان 
افزایش  نفر  و 142  هزار  به 11۵  سال 9۵ 

یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در این سال )93( با 
اجرای طرح تحول در نظام سالمت و بازبینی 
در کتاب ارزش های نسبی خدمات، هزینه 
های سازمان در بخش درمان نسبت به سال 
گذشته ما قبل آن حدود ۸0 درصد افزایش 

یافت.
بیمه  دفترچه  صدور  افزود:  خانی  ابراهیم 
ساکن  افراد  تمامی  برای  رایگان  روستایی 
کنون  تا  سال ۸4  از  که  انجام  روستاها  در 
در استان زنجان 349 هزار و ۶4 بیمه شده 
روستایی وجود دارد که از خدمات بیمه ای 

بهره مند هستند.
وی بیان کرد: صدور دفترچه بیمه سالمت 
همگانی رایگان نیز از سال 93 برای ساکنین 
بیمه  آمار  نفرو  هزار   20 باالی  شهرهای 
شدگان استان تحت پوشش این نوع بیمه 9۸ 

هزار و 714 نفر بوده است.
این مسوول ، صدور دفترچه بیمه ایرانیان با 
تخفیف ۵0 درصدی برای سه هزار و 770 
نفر طی سال های 9۶ و 97 ،و صدور دفترچه 
بیمه درمانی سایر اقشار برای خانواده های 
شهدا،آزادگان ، جانبازان،و طالب حوزه علمیه 
به تعداد 1۸ هزار و 132 نفر بیمه شده را از 

دیگر کارهای انجام گرفته ذکر کرد.
کارکنان  دفترچه  صدور  داشت:  اظهار  وی 
پوشش  تحت  کارمندان  برای  دولت، 
صندوق کشوری ، نیز در دهه 
گرفت  انجام  انقالب  چهارم 
و  هزار   70 اکنون  هم  که 
ای  بیمه  پوشش  نفر   9۵۵
بیمار  از طرفی ۶40  و  هستند 
شامل  استان  این  در  خاص 
اس،پیوند  ام  به  مبتال  بیماران 
و  کلیه،تاالسمی،دیالیزی 
ای  بیمه  خدمات  از  هموفیلی 

بهره مند هستند.
استان  بیمه سالمت  مدیر کل 
زنجان ادامه داد: شمار جمعیت 
و  استان در سال 7۸، ۵۸9 هزار  بیمه شده 
300 نفر بود که این رقم در سال ۸۸ به ۵۸3 
هزار و 21۸ نفر رسید که علت کاهش حذف 

حذف طرح بستری شهر بود .
وی اضافه کرد: هم اکنون ۵39 هزار و ۸0۸ 
نفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند که 
از این تعداد 4۵0 هزار نفر معادل ۸3 درصد 
همگانی  و  روستایی  شدگان  بیمه   شامل 
بصورت رایگان از این نوع بیمه استفاده می 

کنند.
وی یادآوری کرد: شمار مراکز طرف قرار داد 
این اداره کل که در سال ۸7، 4۵0 مرکز بود 

اکنون به 442 مورد کاهش پیدا کرده است.
درمانی  های  هزینه  خانی  ابراهیم  گفته  به 
صرف شده در سال ۸7، 191 میلیارد ریال بود 
این رقم تا پایان سال 9۶، به 2 هزار و 333 

میلیارد ریال رسید.
رو  پیش  اقدامات  به  اشاره  با  خانی  ابراهیم 
دستگاه اجرایی با توجه به اهداف برنامه ششم 
توسعه را پوشش بیمه سالمت برای تمامی 
یارانه  از  برخورداری  و  کشور  جمعیت  آحاد 
دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی 
فرآیندها  تمامی  کردن  الکترونیکی  وسع، 
تکمیل  و  الکترونیکی  باقابلیت  خدمات  و 

بانکهای اطالعاتی مربوطه ذکر کرد.
ای  بیمه  رفع همپوشانی  داشت:  اظهار  وی 
ما بین سازمان های بیمه گر،استقرار سامانه 
پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان و سامانه 
های اطالعاتی مراکز سالمت با هماهنگی 
ایران ، سازمان ثبت احوال  امار  پایگاه ملی 
کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن 
آنها ، محرمانه بودن داده ها با اولویت شروع 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از دیگر 

اقدامات است.

ادامه  مدیر کل بیمه سالمت استان زنجان 
داد: وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی 
مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز 
خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر مدت 
۶ ماه پس ازاستقرار کامل سامانه یادشده ، 
یکپارچه  بصورت  را  سالمت  بیمه  خدمات 
با  تعامل  در  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی  و 
سامانه ›پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان‹ 

ساماندهی کند.
وی خاطر نشان کرد: خرید راهبردی خدمات 
ها و صندوق های  توسط سازمان  سالمت 
و  ها  العمل  دستور  اساس  بر  پایه  گر  بیمه 
راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای 
فاقد نام تجاری)ژنریک(ایران در چهارچوب 
اجرائی  با  نظام ملی دارویی کشور همزمان 
خانواده  پزشک  بر  مبتنی  ارجاع  نظام  شدن 
در کشور از سوی وزارت بهداشت،از طریق 
پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان از دیگر 

اهداف است.
دیرینه  سابقه  با  اجتماعی  تامین 
سازمان بیمه تامین اجتماعی از دیگر متولیان 
بیمه ای در کشور است که سابقه آن در ایران 
به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در 
سال 1301 باز می گردد که طی آن، نظامی 

برای بازنشستگی به وجود آمد.
در سال 132۵، قانون کار از تصویب هیات 
دولت گذشت در سال 132۸، وزارت کار رسما 
تاسیس و طبق ماده 1۶ قانون کار مصوب 
17 خرداد 132۸، مقرر شد صندوقی به نام 
›صندوق تعاون و بیمه کارگران‹ برای معالجه 

و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود.
در ادامه در اواخر سال 1331 و در 
دوره نخست وزیری دکتر محمد 
بیمه  قانونی  ›الیحه  مصدق، 
کارگران‹برای  اجتماعی  های 
و  رسید  تصویب  به  بار  اولین 
به  مستقلی  سازمان  آن  طبق 
نام ›سازمان بیمه های اجتماعی 

کارگران‹ تاسیس شد.
در نهایت‹قانون تامین اجتماعی‹ 
تصویب   13۵4 تیرماه  در  نیز 
اجتماعی‹  تامین  ›سازمان  و 

تشکیل شد.
مدیر کل تامین اجتماعی نیز در ارتباط نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت که سازمان تامین اجتماعی 
نسلی،  بین  دولتی  غیر  عمومی  نهاد  یک 
گستره  در  اقتصادی  اجتماعی  -  هویت  با 
ارائه  ترین  محوری  و  ترین  جامع  عمومی، 
دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی 

مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی است.
دارای  سازمان  افزود:این  علیاری  مسعود 
استقالل اداری و مالی است و بر اصل سه 
جانبه گرایی - کارگر، کارفرما و دولت  - اتکا 

دارد.
وی اظهار داشت: این سازمان با اجرا، تعمیم 
و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی 
بر  مبتنی  و  قانونی  الزامات  چارچوب  در 
محاسبات بیمه ای، نقشی اساسی در پشتیبانی 
از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، 
بر اساس الگوی اسالمی - ایرانی پیشرفت و 
تعمیق احساس امنیت اجتماعی - اقتصادی به 

عهده دارد.
با  اجتماعی  تامین  داد:  ادامه  مسوول  این 
تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهم 
ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین 
دستاوردهای علمی و فناوری های نوین از 
طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب 
و کار، خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی 
و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و 
صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود 

می داند.
 افزایش 7۰۰ درصدی شعب تامین 

اجتماعی زنجان
انقالب  سالگی  چهل  طی  افزود:  علیاری 
شاخص های تامین اجتماعی استان نیز روند 
بیمه  شمار  که  بطوری  داشته  رشدی  روبه 
و  یکهزار  شده  یاد  مدت  طول  در  شدگان 

۸91 درصد، مستمری بگیران 9 هزار و 127 
درصد،و نسبت بیمه شده به مستمری بگیر 

نیز 21 درصد رشد دارد.
وی اظهار داشت: جمعیت تحت پوشش این 
اداره کل در سال 3۸ هزار ۸4۸ نفر بود که 
این تعداد اکنون ۵2۸ هزار 371 نفر رسیده 
که رشد یکهزار و 3۶0 درصدی و شمار بیمه 
شدگان اجباری نیز در 40 سال گذشته یکهزار 

و 1۸2 درصد افزایش دارد.
شده  بیمه  نسبت  داد:  ادامه  مسوول  این 
اجباری به کل بیمه شده نیز طی 40 سال 
گذشته ۶3 درصد و شمار شعب این اداره کل 

نیز 700 درصد رشد دارد.
وی، سازماندهی خدمات و فعالیتها و ساختارها 
و ارکان سازمان ، تصویب قوانین حمایتی از 
جانبازان و شهدای انقالب )برقراری حقوق 
از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل ( 
، تصویب قانون راجع به خدمت نیمه وقت 
بانوان و معافیتهای بیمه ای برخی صنوف ) 
معافیت حق بیمه کارفرما ( را از جمله اقدامات 
انجام گرفته در دهه اول انقالب)۵۸ تا ۶7( 

ذکر کرد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان، تحت 
پوشش قرار گرفتن اقشار جدید بیمه شدگان 
همچون رانندگان و قالیبافان ،اجرای قانون 
مشاغل سخت و زیان آور)قانون حفاظت در 
برابر اشعه ( و تصویب قانون بیمه بیکاری را 
از جمله اقدامات توسعه در دهه دوم انقالب 

)۶۸تا 77( بود.
بزرگ  طرح  شروع  داشت:  اظهار  وی 
تصویب   ، شدگان  بیمه  سوابق  ساماندهی 
قانون بیمه کارگران ساختمانی 
و شاغالن صنایع دستی شناسه 
دار و سیر تحول سازمان بسوی 
ودریافت  الکترونیکی  خدمات 
پرداخت  برگه  ارائه  و  لیست 
از  کارفرمایان  الکترونیکی 
دردهه  گرفته  انجام  کارهای 

سوم و چهارم بود.
نوبت  داد:  ادامه  مسوول  این 
دهی غیر حضوری در شعب و 

بیمارستانهای تامین اجتماعی
به  سازمان  خدمات  بهبود   ،
مستمری بگیران و کاهش مدت زمان صدور 
بیالن )وضعیت بدهی ( کارگاهها از یکسال به 
شش ماه بمنظور جلوگیری از انباشت بدهی 
کارگاهها از دیگر کارهای انجام گرفته است.

 استمرار روند اجرای دولت الکترونیک 
و غیرحضوری نمودن خدمات

علیاری با اشاره به اقدامات پیش روی سازمان 
نشان  خاطر  نیز  توسعه  ششم  برنامه  در 
الکترونیک که اجرای این  کرد:طرح پرونده 
فرایندهای  در  بنیادی  تحول  موجب  طرح 
اجرایی سازمان خواهد شد از جمله کارهای 

مهم است.
در  درمانی  دفترچه  حذف  کرد:  اضافه  وی 
مراکز ملکی و غیر ملکی سازمان و استفاده از 
سامانه استحقاق درمان بیمه شده و تالش در 
جهت ارتقای شاخص های عملکردی استان 
در ارزیابی ها و رتبه بندی های سازمانی و 
فراسازمانی از دیگر برنامه های پیش رو است.
بیمه  پوشش  مسوول، افزایش  این  گفته  به 
نامه  تفاهم  چارچوب  در  خارجی  اتباع  ای 
های منعقده و پیگیری ایجاد سه شعبه تامین 
اجتماعی در استان شامل شعب سه زنجان، 
ایجرود، صائین قلعه  - هیدج در راستای ارائه 
خدمات مطلوب و بهنگام به مراجعین از جمله 

اقدامات در پیش رو است.
تامین  کل  اداره  کرد:  خاطرنشان  علیاری 
شعبه  هفت  دارای  زنجان  استان  اجتماعی 
،خرمدره  ،ابهر  زنجان  دو  و  دائمی)یک 
،خدابنده ، دندی و طارم (، چهار شعبه اقماری 
)سلطانیه ، ماهنشان ، صائین قلعه و هیدج ( و 
چهار کارگزاری رسمی )کارگزاری شعبه یک 
و دو ،ابهر و خرمدره ( می باشد که در حدود 
۵0 درصد جمعیت استان را تحت پوشش خود 

قرار می دهد.

گزارش

رفع همپوشانی بیمه های درمانی و برقراری عدالت اجتماعی

مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

 جامعه هدف بهزیستی برای 
ارتقای کسب و کار آموزش می بینند
ایرنا- مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: طبق تفاهم نامه انجام گرفته با اداره کل فنی 
و حرفه ای استان، آموزش مهارت های حرفه ای رایگان با هدف ارتقای دانش، کسب و 

کار جامعه هدف بهزیستی ارائه می شود.
پرداخت  و مددجویان جویای شغل،  معلوالن  افزود: شناسایی  قیداری  محمد محمدی 
تسهیالت خوداشتغالی از منابع موجود، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی وخویش فرمایی 
معلوالن و مددجویان، از جمله اقدامات بهزیستی در راستای تحقق برنامه های خود است.

وی، پرداخت یارانه جبران کارایی معلوالن به کارفرمایی که اقدام به جذب افراد معلول 
می کنند، از جمله راهکارهای دیگر برای تحقق اهداف این اداره کل محسوب می شود.

این مسوول ادامه داد: بر اساس برنامه اعالم شده اعطای تسهیالت به متقاضی مددجوی 
از طریق اطالع رسانی ، مراجعه متقاضی به سامانه کار برای تکمیل فرم اطالعات و 
خالصه طرح پیشنهادی و ارائه مدارک الزم و بررسی کارشناسی طرح پیشنهادی متقاضی 

توسط بهزیستی شهرستان انجام می گیرد.
وی اضافه کرد: پس از تایید ارجاع به کار گروه ملی کشور و اعالم نتایج بررسی طرح 
توسط کمیته فنی به بانک عامل از طریق دبیرخانه فرایند اعطای تسهیالت از محل 

صندوق توسعه ملی هموار می شود.
محمدی خاطر نشان کرد: به این مهم نیز باید توجه داشت که این نهاد تخصصی حمایتی 
با تکیه بر چنین رویکردی ساالنه مشوق های حمایتی از قبیل کمک های بالعوض و 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با هدف تثبیت اشتغال ایجاد و تشویق و ترغیب کارفرمایان 

در بودجه خود پیش بینی می کند.
به گفته این مسوول، یکی از اصلی ترین برنامه های راهبردی بهزیستی برای توانمند 
سازی جامعه هدف ، ایجاد اشتغال و مسکن است که در این ارتباط اشتغال در تامین 
امرارمعاش زندگی ، کاهش وابستگی به دیگران و پیشگیری از آسیب های اجتماعی از 

اهمیت ویژه ای دارد.

در سال 93، طرح 
رایگان بیمه همگانی 

سالمت در کشور 
آغاز شد و با ثبت نام 

9۰ هزار و 59 نفر 
بیمه شده این تعداد 
در پایان سال 95 به 
۱۱5 هزار و ۱۴2 نفر 

افزایش یافت.

شمار بیمه شدگان در 
طول مدت یاد شده 

یکهزار و ۸9۱ درصد، 
مستمری بگیران 9 
هزار و ۱27 درصد،و 
نسبت بیمه شده به 

مستمری بگیر نیز 2۱ 
درصد رشد دارد.

خبر
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دو خطه کردن راه آهن 
زنجان - قزوین از 

اولویت های کاری است 

همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: آمار انجام سزارین در استان زنجان 
حاکی از آن است که این میزان در استان نسبت به نرم کشوری پایین تر است.

علی محمدی با بیان اینکه سال گذشته 29 درصد عمل سزارین در استان داشتیم 
که این میزان پایین تر از نرم کشوری است، افزود: دلیل این آمار، اجرای طرح ترویج 
زایمان طبیعی در بیمارستان های استان زنجان است، به گونه ای که در حال حاضر 
مادران باردار با مراجعه به بیمارستان امام حسین )ع( از خدمات مامای اختصاصی و 

طرح زایمان در آب برخوردار می شوند.
وی با اشاره به فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
دستاوردهای چهل سال اخیر را به ویژه در حوزه درمان پربار برشمرد و تصریح کرد: 
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی مردم را در برهه کنونی به هیچ وجه کتمان 
نمی کنیم اما نباید اجازه دهیم مواهبی که انقالب اسالمی تا به امروز نصیب کشور 

کرده است، به خاطر این شرایط کمرنگ تر جلوه کند.

آمار سزارین در زنجان پایین تر از نرم کشوری است

ممکن است برای شما نیز پیش آمده باشد به 
پزشک مراجعه کرده، با یک نسخه ناخوانا، به 
اصطالح خرچنگ قورباغه ای مواجه شده باشید 
خانه  دارو  مبادا  باشد  این  ذهنی تان  درگیری  و 
آخر  دست  و  بپیچد  برای تان  اشتباه  نسخه ای 
نه تنها بهبود پیدا نکنید بلکه وضعیت را تشدید 
بدتر  هست  اینکه  از  جسمی تان  اوضاع  کرده، 

شود.
فرض کنید مطب پزشک یک بیمار بدحال در 
طبقه باال یک مجتمع پزشکی باشد و بیمار بعد 
از صرف زمان زیاد و دریافت دارو بخواهد دوباره 
به همان طبقه مراجعه کند و سختی راه و شرایط 
حال او را منصرف کند و کافی است جابجایی 
یک دارو باعث وخیم شدن حال او یا پیدایش 

بیماری دیگر شود.
دانشکده  ملی  مرکز  که  تحقیقی  اساس  بر 
پزشکی آمریکا انجام داده، بدخط بودن پزشکان 
در نسخه هایی که برای بیماران می پیچند، عامل 

مرگ هزاران نفر است. 
پزشکان  ناخوانای  خط  تحقیق،  این  اساس  بر 
برگه   بودن  کوچک  یکی  که  دارد  علت  چند 
نسخه های پزشکان و علت دیگر نیز شلوغ بودن 
مطب پزشکان است. آن ها به همین علت تالش 
می کند که محتویات نسخه را زود تر نوشته و فقط 

به نوشتن حروف اول کلمات بسنده کنند. 
این است که پزشکان  نیز  امر  این  علت دیگر 
می دانند که آن ها بار دیگر به نسخه خود نگاه 

نخواهند کرد. 
بودن  ناخوانا  موضوع،  این  از  نظر  صرف  به 
خط پزشکان، پیامدهای بسیار جدی دارد؛ زیرا 
داروخانه ها از خواندن و تشخیص دقیق نسخه 
پزشک و ارائه داروی صحیح و درست به بیمار، 
عاجز می مانند و به همین علت ساالنه 7 هزار نفر 
جان خود را به علت این اشتباه از دست می دهند. 
همچنین، فقط در آمریکا نیم میلیون )پانصد هزار( 
نفر به علت مصرف داروهای اشتباه، دچار آسیب 

می شوند. 
روش های مختلف خالصه نویسی نام داروها 
یکی از عوامل بروز خطا در نسخه خوانی ها است. 
همچنین عالقه برخی بیماران به خوددرمانی و 
کم و زیاد کردن داروها نیز سبب می شود که 
پزشکان، به گونه ای دارو را در نسخه درج کنند 
که امکان اضافه و کم کردن آن از سوی بیماران 

وجود نداشته باشد.
بدخطی 20 درصدی

بد  به  زنجان  استان  داروسازان  انجمن  رییس 
خطی برخی از پزشکان اشاره کرد و گفت: ما هر 
روز با این قضیه گریبانگیر هستیم و 20درصداز 
نسخه ها مشکل بد خطی دارند که در صورت 

شکایت مریض قضیه را پیگیری می کنیم.
مهدی بیگدلی در ادامه افزود: داروسازان با این 
وضعیت و ناخوانا  بودن نسخه ها باید چند شغل 
داشته باشند، هم پیشگویی کنند و از  طرف دیگر 
ساحر باشند و بتوانند سرنوشت این نسخه ها  را 
به  بیماران  برای  مشکلی  تا  بزنند  رقم  جوری 

واسطه نسخه های ناخوانا ایجاد نشود.
ارایه دارو در  بیگدلی در اشاره به اشتباهات در 
معالج  پزشک  بدخطی  علت  به  ها  داروخانه 
اظهار کرد: ناخوانا بودن یا قابل تشخیص نبودن 
شلوغی  موجب  که   است  ازمواردی  نسخه ها 

داروخانه هاست.

ناخوانا بودن نسخه ها سرعت عمل داروخانه را 
پایین آورده و تحویل دارو را دچارمشکل می کند.

نویسند  می  را  دارو  اول  حرف  پزشکان  برخی 
با پرسیدن  یا  و  را بشناسد  باید دارو  و داروساز 
بیماری بیمار بتواند مشخصات و دستور مصرف 

دارو را حدس بزند.
وی گفت:در صورت بدخطی نسخه ها وقت دارو 
ساز گرفته می شود و بیمار نیز احساس نگرانی 
می شود   موجب  امر  این  نهایت  در  و  می کند 

اعتماد و اطمینان به داروساز کم شود.
بدخطی دانشجویی

به  مربوط  موضوع  این  افزود:  بیگدلی  مهدی 
با  را  زیادی  دوران دانشجوی است که مطالب 
تا  آن  بود  ادامه دار  و  بیاموزند  باید  باال  سرعت 

دوران طبابت  این بدخطی را بوجود می آورد.
بیگدلی گفت: علت دیگر بدخطی پزشکان به این 
خاطر است تا بیمار نسبت به داروها اطالع کمتری 
داشته باشد و از موارد دیگر فراگیری دیر هنگام 

کشورهایی  در  که  حالی  در  است  التین  زبان 
که بحث پزشکی را به صورت آکادمیک دارند 
ما  زبان اصلی آن هاست که درکشور  انگلیسی 
کمتر پیش می آید انگلیسی بنویسیم در بیشتر 
مواقع مکاتباتمان فارسی است مگر اینکه فرد کار 

پژوهشی انجام دهد تا خوش خط باشد.
وی عنوان کرد: در صورت ناخوانا بودن  نسخه ها 
معموال برای حصول اطمینان با پزشک معالج 
تماس گرفته می شود تا داروها به درستی تحویل 
بیمار شود در برخی موارد که بیماری ساده است 

داروساز به تشخیص خود دارورا تجویز می کند.
رییس انجمن دارو سازان استان زنجان با اشاره 
به الکترونیکی شدن نسخه ها و کاهش ضریب 
در  نسخه ها  کرد:70درصد  اظهار  اشتباهات 
کشورهای پیشرفته به صورت الکترونیکی صادر 
می شود که دارای دستور کد و شناسه است و این 
امر باعث برقراری ارتباط بین پزشک و داروخانه 
می شود و اشتباهاتی که درتجویز نسخه و تحویل 

دارو وجود دارد کاهش می یابد.
وی با  اشاره به این موضوع که این سیستم در 
کشور مانیز اجرا شود تاضریب اشتباهات کاهش 
یابد و با ایجاد پرونده های الکترونیکی و داشتن 
پرونده و تاریخچه میزان مصرف دارو نیز کاهش 
پیدا کند درحالیکه که با سیستم موجود تلمباری 

از هزینه و اشتباهات پزشکی را داریم.

راه آهن  کردن  خطه  دو  زنجان  ستاندار 
اولویت های  از  را  قزوین  به  زنجان 
کاری استان زنجان عنوان کرد و گفت: 
مردم  اساسی  نیازهای  که  را  طرح هایی 
قرار  اولویت  جزو  را  می کنند  برطرف  را 

خواهیم داد.
فتح اله حقیقی  در جمع مردم ایجرود، با 
بیان اینکه امروز دشمن چشم دین ترقی 
و توسعه جمهوری اسالمی ایران را ندارد، 
افزود: دشمنان این نظام و انقالب همیشه 
ولی   بود  ایران  بر  فتنه انگیزی  دنبال  به 

همیشه ناکام ماندند.
وی اظهار کرد: دشمن در تمام مقتضیات 
زمانی به دنبال این بوده که ایران از توسعه 

بازدارد و استقالل و اقتدار نداشته باشد.
استاندار زنجان گفت: آمریکا و نوکرانش 
مانع  می خواهند  خاورمیانه  منطقه   در 
توسعه نظام جمهوری اسالمی ایران شوند 
ولی این نظام جوانان انقالبی و والیی دارد 

که در همه عرصه ها نخبه  هستند.
زنجان  راه آهن  کردن  خطه  دو  حقیقی 
به قزوین را از اولویت های کاری استان 
تالش  شد:  یادآور  و  کرد  عنوان  زنجان 
می کنیم طرح هایی را که نیازهای اساسی 
مردم را برطرف می کنند را جزو اولویت 

کاری قرار گیرد.
وی ابراز کرد: استقرار و تداوم تثبیت نظام 
ایران مرهون  مقدس جمهوری اسالمی 
ایثار و ازجان گذشتگی مردان وزنان ایران 

اسالمی است.
باید  همه  اینکه  بابیان  زنجان  استاندار 
قدردان انقالب باشند، تصریح کرد: برای 
به ثمر رسیدن انقالب و تداوم آن 230 
هزار شهید، ۵0۵ هزار جانباز و 42 هزار 

آزاده  ایثار و جان فشانی کردند.
حقیقی گفت: برای  تداوم نظام مقدس 
آحاد  همه  ایران  اسالمی  جمهوری 
میان  این  در  و  داشتند  مشارکت  مردم 
حماسه سازان انقالب نباید فراموش شوند.

فائزه تقی لو

پایش خبر

پزشک بدخط نداریم
با  زنجان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رییس 
گروه های  به  پزشکان  بندی  تقسیم  به  اشاره 
دربین  بدخطی  اینکه  و  بدخط  و  خط  خوش 
پزشکان شایع تر است را رد کرد و افزود: مطالعه 
و مستندی در رابطه با تأیید این موضوع وجود 
ندارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته نسخه 
در  است  کرده  را حل  این مشکل  الکترونیکی 
بستر  نبود  خاطر  به  سیستم  این  نیز  ما  کشور 

مناسب اجرایی نشده است.
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار مشخصی 
از تعداد آسیب دیدگان از بدخطی پزشکان وجود 
دارد گفت: پاسخ به این سوال نیازمند بررسی و 
اطالعات و هماهنگی دستگاه های اجرایی است.

وی به جهت کاهش عوارض کمتر این مشکل 
در بیماران گفت: در بسیاری از موارد بیماران پس 
از دریافت داروها مجدد برای اطمینان به پزشک 
با داروها تطبیق داده  تانسخه  مراجعه می کنند 
شود و داروها در صورت ناخوانا بودن نسخه ها 
معموال با پزشک معالج تماس حاصل می کنند تا 
با اطمینان و به درستی دارو تحویل بیمار دهند. 
مهارت خواندن نسخه در داروخانه ها پس از مدتی 
است  روزانه  تبادل  یک  می یابد  افزایش  بسیار 
که به مرور باخط پزشکان مجاور خود آشنایی 

بیشتری پیدا می کنند.

گزارش ویژه 

فرهنگی،  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
اختتامیه  زنجان  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
نقش  خوشنویسی  و  نقاشی  چهلواره  چهارمین 
شعوربه همت سازمان فرهنگی شهرداری زنجان 
در نهمین روز از دهه فجر در فرهنگسرای زندگی 
مسابقات  این  برگزیده  به30اثر  جوایز  اهداء  با 

برگزارشد.
این  باعنوان  اجتماعی،  رییس سازمان فرهنگی، 
مطلب که هرتغییری نیازمند پیوست های فرهنگی 
است گفت: اگرخواهان شهر پویا وزنده هستیم باید 
درعرصه های فرهنگی قدم های بلندتری برداریم 
چرا که مد نظر قراردادن توسعه فرهنگی بدون 
به  محکوم  توسعه ای  فرهنگی،  حیات  به  توجه 

شکست خواهد بود.
درگروی  را  پروژها  ماندگاری  شعبانی  مریم   
آنچه که  افزود:  و  دانست  فرهنگی  پیوست های 
هویت،  به  متعلق  هستیم  آن  دنبال  درفرهنگ 
و شهر می شود  قوم  و سنن یک  آداب  باورها، 
که اگر به باد فراموشی سپرده شود هیچ وقت در 

توسعه موفق نخواهیم شد.
به  توجه  را  توسعه  بودن  جانبه  همه  شعبانی   
زیرساخت ها دانست وعنوان کرد: فرهنگ یکی 
ازچند شاخصه مهمی است که باید در راس قرار 
گیرد و کسانی می توانند رقم زننده ی این توسعه 
از  هرجا  ما  فکراند  و صاحب  هنرمند  که  باشند 
هنرمندان دور بوده ایم شکست خوردیم و برای 
از  باید حمایت های بیش  آثارهنرمند  دیده شدن 

پیش صورت گیرد.
وی برگزاری چهلواره نقش شعور را یکی ازمهمترین 
اجتماعات هنرمندان نقاشی و خوشنویسی دانست 
و افزود: دورهمی های این چنینی هنرمندان  باعث 
بهره جستن ما ازهنر آن ها درزیبایی های شهری 
می شود، امیدوارم شهرداری وسازمان فرهنگی رو 
به سمتی رود تا بتوانیم به صورت منطقه ای و بین 

المللی برگزار کننده ی این مسابقات باشیم .
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی  سازمان  رییس   
اختتامیه  برگزاری  از  هدف  زنجان،  شهرداری 

چهلواره در دهه فجر انقالب را ایجاد پیوند میان 
انقالب و نهضت سرخ عاشورایی دانست و گفت: 
زنجان این ظرفیت را داراست تا به عنوان پایتخت 
شعور حسینی شاهد میزبانی آوردگاهی بین المللی 
برای هنرمندان جهت شناساندن ابعاد قیام بزرگ 
عاشورا باشد، امسال نقش شعور 4 ساله شد که 
امید واریم روز به روز فاخرتر و ارتقاءیافته ترشده و 

چهل سالگیش را جشن بگیریم.
برگزیدگان گروه سنی الف:

نفر اول فاطمه فاتحی نژاد
 نفر دوم پرهام وفائیان

نفر سوم روژینا پرچگانی
 شایسته تقدیر: رومینا پرتوی، امیر عالموسوی 

برگزیده های گروه سنی ب: 
نفر اول فاطمه سجودی

 نفر دوم سما عاصفی
نفر سوم پری علوی

شایسته تقدیر: زهرا خدایی،علیرضا رضایی 
برگزیدگان گروه سنی ج :

نفر اول حمید رضا حیدری
 نفر دوم فاطمه بیات

نفر سوم سحر نوروزی
 شایسته تقدیر: سعید دوستی ،عرفان رسولی

 برگزیدگان شرایط خاص: 
نفر اول شیرین عطایی
 نفر دوم یلماز عجبی
نفر سوم حمید کرمی

 برگزیدگان رشته نقاشی خط: 
نفر اول مشترک حجت اله نعمتی 

نفر اول مشترک مسعود تاران 
برگزیدگان رشته نستعلیق:

 نفر اول احمد میرزایی
 نفر دوم رویا خالصی ،نفر سوم مائده کرمی

 برگزیدگان رشته شکسته نستعلیق: 
علی اباذری 

برگزیدگان رشته ثلث :
حسین خسروی

اختتامیه چهارمین جشنواره نقش شعور برگزار شد 

زنجان  استان  پزشکی  نظام  سازمان  رییس   
برای  مختلف  مناسبت های  در  ساله  هر  افزود: 
الگوسازی، خوش خط ترین پزشک را به جامعه 

پزشکی معرفی می نمایند.
خداحافظ  نسخه های بدخط

الکترونیکی شدن نسخه ها در حقیقت فرایندی 
است که از طریق آن نسخه دیگر به بیمار مستقیما 
و  اینترنت  شبکه  از طریق  بلکه  نمی شود  ارائه 
از طریق ارسال نسخه برای داروخانه مبدا، فرد 
را  داروهایش  و  کرده  مراجعه  آنجا  به  می تواند 
وزارت  مسووالن  تالش  وجود  با  کند.  دریافت 
فعالیت  و  کار  کردن  همگام  برای  بهداشت 
بهداشت  و  عرصه سالمت  مدیران  و  پزشکان 
کشور با تغییرات جهانی، باید گفت این تالش ها 
هنوز به بار ننشسته است. الکترونیکی  کردن همه 
کارها نیازمند سواد و دانش است و بدون برگزاری 
انتظار داشت همه  نمی توان  آموزشی  دوره های 
حتی پزشکان بتوانند به راحتی با کامپیوتر کار 
کنند و اموری را که تا پیش از این به شکل دستی 
انجام می دادند کامپیوتری کنند. این درحالی است 
که کامپیوتری شدن و ثبت اطالعات در این فضا 
کاری مثبت و مفید است که نمی توان منکر فواید 
بی شمار آن شد و باید منتظر ماند و دید آیا جامعه 
پزشکی که کال با تغییر سر سازگاری ندارند با این 

تغییر چگونه کنار می آیند

خرچنگ قورباغه هایی که
جان می گیرند

داروخانه ها خسته از  دستخط بد پزشکان
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 رییس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه زنجان گفت: پیش ثبت نام تلفن ثابت روستایی 
از روز 12 بهمن به صورت غیرحضوری در مخابرات منطقه زنجان آغاز شده است.

به گزارش از روابط عمومی مخابرات منطقه زنجان، به منظور دستیابی به اهداف شرکت 
مخابرات ایران و تحقق شعار» ارتباطی فراگیر« و همزمان با فرارسیدن چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، تسهیل و گسترش خدمت رسانی به روستاهای استان زنجان 

آغاز شده است.
امیراسکندری، رییس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه زنجان با بیان مطلب فوق اظهار 

کرد:  به منظور تسهیل شرایط دریافت خدمات مخابراتی برای همه روستائیان استان 
زنجان، امکان ثبت نام تلفن ثابت روستایی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی به صورت غیرحضوری، ازطریق  پرتال مخابرات ایران به نشانی: 
www.tci.ir/vilreg فراهم شده و متقاضیان، پس از ثبت نام و ارائه اطالعات 

مورد نیاز با دریافت پیامک می توانند از روند واگذاری تلفن ثابت مطلع شوند.
به گفته وی؛ شرکت مخابرات ایران در طول 40 سال گذشته با تعهد به» عدالت ارتباطی« 

خدمات خودرا در شهرها وروستاها بطور یکسان ارائه کرده است.

پیش ثبت نام تلفن ثابت روستایی آغاز شد

نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان :

شهردار زنجان در جلسه علنی شورای شهر خبر داد:

سرپرست حوزه ترافیک و حمل ونقل  شهرداری زنجان : 

زنجان با کربال 
تفاهم خواهرخواندگی برقرار می کنند

شهر  زنجان به 4 منطقه  تبدیل شد

همراهی و همدلی برای پیشبرد 
اهداف مدیریت شهری است

لزوم افزایش سرعت خدمات رسانی ناوگان حمل ونقل عمومی

فروشگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زنجان افتتاح شد

سجاد خدایی در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان با 
اشاره به ویژگی های شهر زنجان اظهار کرد: اشتراکات بسیار 
پایتخت شور و شعور  به عنوان  زنجان و کربال  بین  مذهبی 
حسینی وجود دارد به همین دلیل باید بسترسازی برای رزرو 
مکان مناسب برای برقراری موکب زائران حسینی در ایام اربعین 

مذاکرات الزم صورت گرفت.
نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان با اشاره به اینکه طبق 
پیگیری صورت گرفته و در پی آخرین سفر مسؤوالن به تهران 
منتظر دعوت نامه ما هستند که سفری به زنجان داشته باشند و 

خواهرخواندگی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با این کار به دنبال این هستیم که از هتل های آنجا برای اسکان 
همشهریان استفاده خواهیم کرد، گفت: وقتی خواهرخواندگی انجام شود مسافران و زائران 

عراقی عالوه بر سایر شهرها به زنجان نیز خواهند آمد.
رییس کمیسیون عمران و توسعه محیط زیست شورای اسالمی شهر زنجان نیز با اشاره به 
اینکه حجم مبادالت ما با عراق 13 میلیارد دالر است، گفت: االن در عراق به بسیاری از اقالم 

نیار دارند، اما ما در ذیل بهانه فرهنگی به بسیاری از برنامه ها دست خواهیم یافت.
عباس راشاد با ذکر این سوال که آیا باید اشتغال را در مرزهای جغرافیایی خودمان پیدا کنیم، 
افزود: بحث خواهرخواندگی با عراق قابل مقایسه با ترابوزان نیست و این یک امر فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی است. وی گفت: از شهردار نیز می خواهیم که برای تفاهمات بیشتر در 

این زمینه پیگیری جدی داشته باشند.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان نیز با بیان اینکه تهران با 22 شهر خواهر خوانده است، 
گفت: مثال اصفهان با فلورانس ایتالیا خواهرخوانده است و از همین رو هرکسی از اصفهان به 

آنجا برود همه هتل ها باید 30 درصد تخفیف بدهند.
اسماعیل دویران با اشاره به اینکه ما وقتی با جایی خواهر خوانده می شویم باید از آن استفاده 
کنیم ، گفت: این امر نیازمند عزم استانی است هرچند که طبق اطالعات گرفته شده، از 

زنجانی ها در کربال کار می کنند.
وی گفت: خواهرخواندگی نباید برای شهرداری هزینه بتراشد بلکه باید از این امر استفاده کنیم 

تا هم آنها بیایند و هم ما از ظرفیت آنها استفاده کنیم

 شهردار زنجان  در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان با اشاره به پیگیری های انجام 
شده جهت تبدیل شهرداری زنجان به 4 منطقه گفت : از سال قبل با پیگیری مشاور به 

دنبال این بودیم که مناطق شهری زنجان به چهار منطقه افزایش پیدا کند.
مسیح اله معصومی  با اشاره به اینکه پس از پیگیری متوجه شدیم که زنجان فقط دو منطقه 
دارد و در نهایت با سه منطقه و یک ناحیه ویژه موافقت شد، اظهار داشت  : البته ما به این 

امر بسنده نکردیم و گفتیم باید زنجان به چهار منطقه تبدیل شود که این امر محقق شد.
وی  به مزایای چهار منطقه ای شدن شهر زنجان در افزایش رتبه شهرداری ها و کمک های 
دولتی در نتیجه چهار منطقه شدن شهر زنجان اشاره کرد و گفت: این امر موجب عدالت 

محوری شده و حدود چهار منطقه 100 هزار نفری خواهیم داشت.
شهردار زنجان  با اشاره به اینکه به لحاظ صدور پروانه نیز متعادل رفتار کرده و در زمینه 
ساخت سکونت گاه های غیررسمی و مرزهای شاخص داشتن نیز تالش خواهد شد، گفت: 

در زمینه بودجه ای نیز تالش خواهیم کرد که عدالت رعایت شود.
معصومی  با اشاره به اینکه نگاه به پروژه سبزه میدان همواره نگاه دلسوزانه بوده ولی گاها 
مسیرها غلط طی شده است، تصریح کرد: روزی که ما آمدیم فقط برای انجام فاز نخست 
2۸0 میلیارد تومان در نطر گرفته شده بود که ممکن بود در یک گرداب بیفتیم، اما اقدامی 

که امروز در سبک سازی طرح انجام شده است یک اقدام مناسب بوده است.
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 کمک 8.7 میلیارد تومانی حامیان 
به ایتام زنجانی

پرداخت به موقع عوارض موجب 
تقویت خدمات شهری می شود

فارس- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 
3 هزار و 30 یتیم در قالب طرح محسنین 
و اکرام ایتام زیرپوشش کمیته امداد استان 
زنجان هستند، گفت: حمایت از این ایتام را 

15 هزار حامی عهده دار هستند.
زنجان  امداد  کمیته  با  حامی  هزار   15
همکاری دارند/ کمک ۸.7 میلیارد تومانی 

حامیان به ایتام زنجانی
کل  اداره  کرد:  اظهار  صفری  هدایت 
کمیته امداد امام خمینی استان زنجان با 
بهره گیری از ظرفیت خیران خدمات قابل 
توجهی به ایتام زیرپوشش این نهاد ارائه 

می کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان 
زنجان با بیان اینکه در حال حاضر 3 هزار 
و 30 یتیم در قالب طرح محسنین و اکرام 
ایتام زیرپوشش کمیته امداد استان زنجان 
هستند، تصریح کرد: حمایت از این ایتام را 

15 هزار حامی عهده دار هستند.
وی با اشاره به اینکه با مشارکت مطلوب 
و  ایتام  اکرام  طرح  در  زنجانی  حامیان 
محسنین، استان زنجان رتبه دوم کشوری 
را در کمک های نقدی به فرزندان محسنین 
و رتبه ششم را در طرح اکرام ایتام کسب 
کرده است، گفت: از اول سال جاری تا آخر 
دی ماه میزان کمک حامیان به ایتام زنجانی 

۸ میلیارد و 750 میلیون تومان بوده است.
درصدی   29 رشد  به  اشاره  با  صفری 
سال  اول  از  ایتام  به  حامیان  کمک های 
تا آخر دی امسال بیان کرد: با مشارکت 
مطلوب حامیان در طرح های اکرام ایتام و 
محسنین برنامه پیش بینی شده کمیته امداد 
استان زنجان در این بخش در 10 ماهه 

امسال 112 درصد تحقق یافته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان 
افزایش 33 درصدی  از  زنجان همچنین 
میانگین سرانه دریافتی ماهیانه ایتام طی 
سال جاری خبر داد و گفت: میانگین سرانه 
دریافتی ماهیانه ایتام زیرپوشش کمیته امداد 
استان زنجان از محل کمک حامیان از 2۸0 
هزار تومان در پایان دی ماه سال گذشته 
به 375 هزار تومان در پایان دی ماه امسال 
رسیده است. وی گفت: همچنین در طرح 
حامیان  کمک های  میزان  نیز  محسنین 
دریافتی  و  داشته  درصدی   25 افزایش 
دی ماه  در  تومان  هزار   13۸ از  فرزندان 
سال قبل به 173 هزار تومان در دی ماه 
امسال رسیده است. صفری ضمن تقدیر 
از حامیان و خیران و همچنین رسانه های 
استان بابت اطالع رسانی در امر مشارکت 
در کمک به مددجویان این نهاد اظهار کرد: 
خیران زنجانی برای مشارکت در طرح های 
اکرام ایتام و محسنین می توانند با مراجعه 
امداد و مراکز نیکوکاری  به دفاتر کمیته 
در سطح استان زنجان یا از طریق درگاه 
الکترونیکی #0020*741* آمادگی خود 
را برای کمک به ایتام و فرزندان محسنین 

اعالم کنند.

شهردار منطقه دو زنجان پرداخت به موقع 
عوارض را ضروری دانست و گفت: ایجاد 
و توسعه فضای سبز، توسعه شهر،آسفالت 
خدمات  دیگر  از  و   خیابان  و  ها  کوچه 
ارائه شده توسط شهرداری می باشد که با 
عوارض پرداختی شهروندان به ثمر نشسته 
است. علی محمدی به اهمیت پرداخت به 
موقع عوارض نوسازی اشاره کرد و افزود 
: به طور کلی درآمد شهرداری از طریق 
درآمدهای پایدار و عمدتا ناپایدار تامین می 
شود، زیرا وابسته به شرایط اقتصادی کشور 
است و نمی تواند بودجه ثابتی را پیش بینی 
کند. وی با بیان اینکه پرداخت به موقع 
شهری  خدمات  تقویت  موجب  عوارض 
می شود ادامه داد : برخی از مردم از پرداخت 
عوارض شهرداری سرباز می زنند و پرداخت 
آن را ناحق می دانند در حالی که آن ها 
نباید این پول را پول زور به حساب بیاورند 
و با پرداخت عوارض به اقتصاد شهر خود، 

کمک کنند.
محمدی گفت :طبق قانون، شهرداری ها 
به عنوان نهادهای مردمی موظف هستند 
ارائه کنند و در  خدماتی را به شهروندان 
مقابل آن مبالغی را نیز به عنوان عوارض 

در سال، از مردم دریافت کنند.
شهردار منطقه دو زنجان افزود : اجرا نشدن 
شهرداری،  خدمات  از  کدام  هر  درست 
شهروندان  زندگی  در  جدی  اختالالت 
ایجاد می کند که شاید ملموس ترین نمونه 
از خدماتی که اخذ عوارض از مردم را توجیه 
می کند، جمع آوری زباله و پسماندها توسط 

شهرداری باشد.
وی گفت : اگر تنها یک روز این چرخه 
متوقف شود همه مردم در منازل، مغازه ها 
و ادارات با مشکل جدی مواجه خواهند شد
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با  زنجان  شهری  پروژه  چهار  افتتاح  آیین 
شورای  اعضای  استانی،  مدیران  حضور 

اسالمی شهر و شهردار  زنجان برگزار شد.
در این آیین مجموعه آرامستان شهرداری، 
بازارچه شهید رجایی، ساختمان سیما و منظر 
افتتاح  مرکزی  گلخانه  و  زنجان  شهرداری 

شد.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان در این 
مراسم ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: 
فعلی  در شریط سخت  همدلی  و  همراهی 
مدیریت  اهداف  پیشبرد  در  بزرگی  عامل 

شهری است.
از  برخی  به  اشاره  با  دویران  اسماعیل 
پروژه های مدیریت شهری افزود: این روزها 
شاهد وفاق بسیار خوبی بین اعضا شورای 
شهر و مجموعه شهرداری هستیم که همین 
امر موجب پیشبرد بهتر برنامه های مجموعه 

مدیریت شهری شده است.
وی یکی از پروژه های افتتاح شده شهرداری 
را راه اندازی بازارچه های محلی عنوان کرد 
بر  بازارچه ها عالوه  این  راه اندازی  گفت:  و 
کمک به اشتغالزایی موجب تسهیل در روند 
نیازشان خواهد  مورد  به کاالهای  دستیابی 

شد.
رییس شورای اسالمی شهر زنجان همچنین 

سرپرست حوزه ترافیک  و حمل ونقل شهرداری 
زنجان  پیرامون تغییرات اخیر سیستم حمل و 
نقل عمومی گفت: اصالح ناوگان حمل و نقل 

عمومی بدون همراهی مردم ممکن نیست.
سمانه شاددل با بیان اینکه پروژه اصالح حمل 
و نقل عمومی شهر زنجان از سال 94 با این 
سؤال که چرا بهره وری ناوگان اتوبوس رانی 
ما پایین است، آغاز شد. سپس با کمک مشاور 
مشکالت  زوایای  و  جوانب  تمام  متخصص 
را  اتوبوسرانی  ناوگان  وری  بهره  تاثرگذاردر 

بررسی کردیم.
کرایه،  نرخ  جمله  از  مسائل  همه  افزود:  وی 
فاصله ایستگاه ها، سرعت حرکت و فرسودگی 
ناوگان مسیرها و ترافیک مد نظر قرار داده شد 
نیز مورد  از تقاضای سفر مردم  آماربراداری  و 
پایش واقع شد تا از این طریق خطوط تمایل 

سفر استخراج شود.
ونقل   حمل  و  ترافیک  حوزه  سرپرست 
شهرداری زنجان ادامه داد: خروجی این مطالعه 

خطوط جدید اتوبوس رانی سطح شهر بود.
شاددل خاطر نشان کرد: زمان سفر اتوبوسهای 
سطح شهر بنا به دالیلی مختلفی شامل نداشتن 
زیاد  ایستگاه  از  خارج  توقف های  و  ویژه  خط 
بود؛ بنا بر این تعداد مسافر کم شده بود و به 
در  کاهش  دلیل  به  بخش خصوصی  آن  تبع 
آمد نمی توانست از عهده هزینه ناوگان شامل 

بهسازی و نوسازی بر بیاید.
شاددل با یادآوری اینکه راننده اتوبوس مجبور 
بود برای جذب مسافر بیشتر تقاضای افزایش 
کرایه کند یا اینکه توقف خارج از ایستگاه داشته 
تنها  افزایش کرایه  داریم  باور  ما  باشد؛ گفت: 
نیست  اتوبوس  رانندگان  آمد  در  باالبردن  راه 

فعلی  محل  در  زنجان  روز  بازار  فعالیت  به 
جانمایی  در  شهرداری  گفت:  و  کرد  اشاره 
که  است  گذشته  خود  منافع  از  محل  این 
بازارچه ها بهترین  این  باید تالش کنیم در 
امر  این  ارائه دهیم که  به مردم  را  خدمات 
نیازمند همکاری  و همدلی همه مسؤوالن 

است
پایدار  مالی  منابع  مرکزی،  گلخانه 

برای شهرداری ایجاد خواهد شد
شهردار زنجان نیز در آیین بهره برداری از 4 
پروژه شهرداری گفت :امروز مجموعه بهشت 
زهرا  ، گلخانه مرکزی، بازارچه محلی شهید 
سیما،  سازمان  اداری  ساختمان  و  رجایی، 
به  و  افتتاح  شهری  سبز  فضای  و  منظر 

بهره برداری می رسد.
اینکه هدف  با اشاره به  مسیح اله معصومی 
از افتتاح این طرح ها کاهش هزینه  ها است، 
تصریح کرد: امروز گلخانه ای که با طراحی 
خود همکاران و اجرای آنها به مرحله اجرا 
درآمد و دیگر نیازی به خرید گل و گیاه از 
سایر مناطق نیست و در این زمینه خودکفا 

می شویم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت گلخانه مرکزی 
برای  پایدار  مالی  منابع  ایجاد  موجب  نیز 
شهرداری خواهد شد، گفت: البته شاید این 

افزایش تعداد مسافر و مطلوبیت  باید برای  و 
ناوگان حمل و نقل عمومی کار کنیم، و برای 
باال رفتن مطلوبیت ناوگان حمل و نقل عمومی 

باید سرعت خدمات رسانی افزایش یابد.
در  رسانی  خدمات  سرعت  باالبردن  شاددل 
حوزه حمل و نقل عمومی را کاری به شدت 
سخت و پیچیده ای ارزیابی کرد و گفت: تداخل 
خطوط ویژه با تقاطع ها و ایستگاه ها تعدادی از 
تعریف خطوط  راستای  در  که  بود  مشکالتی 

ویژه با آنها رو به رو بودیم.
ایستگاه ها و توقف ها  برای کنترل  افزود:  وی 
افزاری  نیاز داریم یکی نرم  به دو زیر ساخت 
دیگری فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی در 
گرو همکاری رسانه هاست ولی در موضوع نرم 
افزارها کارهای زیادی توسط شهرداری زنجان 

انجام شده است.
شهرداری  ونقل   حمل  و  ترافیک  سرپرست 
با رانندگان  ادامه داد: قراداد شهرداری  زنجان 

منابع مالی مختصر باشد اما با انباشته شدن 
روی هم درآمد خوبی برای شهرداری ایجاد 

خواهد شد.
زنجان  به ویژگی های گلخانه مرکزی  وی 
اشاره کرد و گفت:  این گلخانه هشت هکتار 
مساحت دارد و گل و گیاه و درختچه های 
تزئینی با سرمایه اولیه 500 میلیون تومانی 
افتتاح شده که به عقیده بنده در همان سال 

اول برگشت سرمایه را خواهیم داشت.
ویژگی های  به  همچنین  زنجان  شهردار 
آرامستان جدید شهرداری اشاره کرد و افزود: 
امروز شاهد این هستیم که مزارهای موجود 
شهر زنجان نه گنجایش دفن اموات را دارد 
و به همین خاطر ظرفیت این دو آرامستان 
نه به لحاظ ترافیکی و نه به لحاظ آالیندگی 

پاسخگو نیست.
آرامستان شهرداری  افتتاح  به  اشاره  با  وی 
زنجان در مساحتی بالغ بر 40 هکتار گفت: 
آرامستان  این  در  نیاز  مورد  امکانات  همه 

تدارک دیده شده است.
معصومی با بیان اینکه امیدواریم، از ابتدای 
آرامستان های  در  اموات  دیگر  آینده  سال 
اموات  انجام نشود و  فعال فعلی در زنجان 
با  در محل جدید دفن شوند، تصریح کرد: 
این کار عالوه بر کاهش ترافیک مشکالت 

طرف  از  که  نحوی  به  یافت  خواهد  تغییر 
نقل  و  حمل  ناوگان  وارد  یارانه ای  شهرداری 
عمومی می شود، اتفاقی که تا کنون نیافتاده 

است و این برای اولین بار است.
 شاددل افزود : رویکرد قابل تقدیر شهرداری 
و شورای شهر به سمتی می رود که به حمل و 
نقل عمومی در سطح شهر بها دهند و با این 

هدف یارانه  هم اختصاص داده شده است.
تدارک  افزار  نرم  با  رابطه  در  ادامه  در  شاددل 
نرم  گفت:  نیز  شهرداری  توسط  شده  دیده 
که  است  شدن  دیده  تدارک  حال  در  افزاری 
تجربه بسیار موفقی دارد. تحت این نرم افزار بر 
اساس AVL. و GPS ناوگان رصد می شده 
دریافت  مکانیزه  صورت  به  آن  خروجی  و 
می شود. یعنی اگر اتوبوسی به تعداد دفعاتی که 
برای آن تعریف شده مسیر مورد نظر، زمانبندی 
مد نظر ما و تعداد تراکنش هایی مورد نظر را 
رعایت کند تشویق می شود و به مبلغ قرار داد 

آرامستان های قبلی نیز حل خواهد شد
برای   خوبی  اقدامات  شهرداری 

ایجاد بازارچه ها انجام داده است
فرماندار زنجان در این آیین ضمن تبریک 
دهه فجر و بیان دستاوردهای نظام جمهوری 
اسالمی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که 
در مباحث شهری به آن تاکید داریم، مربوط 

به ساماندهی دست فروشان است.
رضا عسگری با بیان اینکه داشتن نگاه صرفا 
دست فروشان  ساماندهی  بحث  در  حذفی 
در  تجربه  کرد:  تصریح  نیست،  جوابگو 
برای  که  می دهد  نشان  دیگر  شهرهای 
ساماندهی دست فروشان باید مراکزی برای 

فعالیت آنها در نظر بگیریم.
زمان  در  است  ممکن  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت در مرکز نیز انحرافاتی به وجود آید 
که باید برای آن برنامه داشته باشیم، گفت: 
باید در این حوزه برنامه ریزی دقیق و درست 

را اعمال کنیم.
خوب  حرکت  به  اشاره  با  زنجان  فرماندار 
شکل گرفته از سوی شهرداری درباره ایجاد 
بازارچه های روز گفت: تاکید داریم که بحث 
شب بازارها نیز مورد توجه باشد، تا بتوانیم 
در کنار موضوع بازارچه های محلی فضایی 
ایجاد کرده و زیرساخت هایی را فراهم کنیم.

افزوده می شود اگر نه جریمه خواهد شد و از 
مبلغ یارانه مد نظر کسر خواهد شد.

حال  در  ترافیک  کنترل  مرکز  در  افزود:  وی 
و  هستیم  آن  زیرساخت های  کردن  فراهم 
در  و  شده  فراهم  ناوگان  حاضررصد  حال  در 
عملکرد  بررسی  که  دوم  بخش  خصوص 
 BIS (Bus افزار  نرم  از  استفاده  و 
در  که   (Information system
به  را   AVL برنامه های  خروجی های  واقع 
می کند،  تبدیل  اجرایی  و  قراردادی  اطالعات 
وارد  نظر  مورد  شرکت  با  جاری  هفته  طی 

مذاکره اصلی خواهیم شد.
ونقل   حمل  و  ترافیک  حوزه  سرپرست   
شهرداری زنجان با تاکید بر اینکه پروژه حمل و 
نقل عمومی استان زنجان از چند جبهه درحال 
کرد:  نشان  خاطر  است،  پیگیری  و  بررسی 
دوربین های نظارتی که مصوبه آن از کمیسیون 
پایش تصویری اخذ شده وامیدواریم با همکاری 
در خصوص  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان 
اعتبار مورد نیاز این دوربین ها هم با هدف ایمنی 
و ضمانت اجرایی در خطوط ویژه تضمین شود.

مسیرهای  تغییر  کرد:  بیان  ادامه  در  شاددل   
با  که  شهروندانی  برای  اتوبوسرانی  ناوگان 
سر  شهر  داخل  به  خود  شخصی  خودروی 
نقل  و  حمل  ناوگان  به  حق  به  و  می کردند 
عمومی اعتمادی نداشتند سخت خواهد بود و 
با  ولی  کرد.  خواهد  ایجاد  را  مشکالتی  قطعاً 
صبوری شهروندان، حمل و نقل عمومی شهر 
اصالح خواهد شد. ما پس زدن ترافیک و دچار 
چالش شدن تقاطع ها را پیش بینی کرده ایم ولی 
این هدف  به  با کمک شهروندان  واریم  امید 

مهم دست یابیم.

گزارش

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
نوجوانان استان زنجان، بمناسبت ایام اله دهه فجر و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، فروشگاه کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان با حضور مدیرکل کانون، مدیرعامل سازمان 
همیاری شهرداری، رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
نظام  سازمان  رییس  استان،  دخانیات  عامل  مدیر  شهرداری، 
مهندسی ساختمان استان، رییس سازمان آرامستانها، مدیرعامل 
سازمان همیار زنجان و با حضور تعدادی از شهروندان افتتاح و 
به بهرداری رسید. در حاشیه مراسم، صالحی مدیرکل کانون با 
اشاره به واگذاری امور فروشگاهی به بخش خصوصی افزود: 

محصوالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در زمینه 
بازیهای فکری، کتاب و لوازم التحریر تولیدات دارد و جهت عرضه 
این محصوالت، در راستای سیاستهای اصل 44 و تصدیگری 
امور فروشگاهی طبق ابالغی سازمان در تهران با صرفه و صالح 
تعیین شده به بخش خصوصی واگذار و بمناسبت دهه مبارک 

فجر افتتاح گردید.
و  فکری کودکان  پرورش  کانون  فروشگاه  است  ذکر  شایان 
نوجوانان با عرضه محصوالت فرهنگی، نوشت افزار، کتاب و 
بازیهای فکری با مدیریت محمد مرادی از فعالین فرهنگی استان 

زنجان آغاز بکار کرد.

رییس شورای شهر زنجان در آیین بهره برداری از 4 پروژه شهرداری : مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان عنوان کرد:

توقف گردشگر در حاشیه بزرگراه ها
 با فعالیت ناحیه صنعتی ظریفان

استان  گردشگری  و  صنایع دستی  میراث فرهنگی،  مدیرکل   
زنجان گفت: ایده ناحیه صنعتی ظریفان با موضوعیت توقف 

گردشگر در حاشیه بزرگراه ها است.
یحیی رحمتی در آیین بهره برداری از زیرساخت های ناحیه صنعتی 
ظریفان و آغاز واگذاری زمین به متقاضیان و سرمایه گذاران، 
اظهار کرد: ایده این ناحیه صنعتی با موضوعیت توقف گردشگر 
در حاشیه بزرگراه ها اتفاق افتاده و این ناحیه به صورت ورک شاپ 
است. این مسوول با بیان اینکه تولید و فروش در این ناحیه به 
صورت همزمان اتفاق می افتد، ادامه داد: آماده سازی زیرساخت ها 
بر عهده شرکت شهرک های صنعتی بوده و زیرساخت ها بر 

اساس نقشه در این ناحیه محقق شده و بر اساس پیش بینی های انجام شده، 450 نفر در این 
ناحیه شاغل خواهند شد. وی افزود: پس از بهره برداری از زیرساخت های شهرک، نامه معرفی 
350 نفر با اولویت بندی کسانی که نشان یونسکو، نشان ملی اصالت کاال و ... دارند، ابالغ شده 
و 24 رشته در این بخش فعالیت خواهند کرد و امیدواریم با احیای رشته های مختلف با اولویت 

چاقو، مس، ملیله و چاروق شاهد رونق صنایع دستی استان باشیم.
رحمتی تصریح کرد: نحوه واگذاری بر اساس مصوبه در کارگروه گردشگری استان مشخص 
خواهد شد و دو سال فرصت ساخت و ساز به فرد مورد نظر داده می شود که اگر ساخت و ساز را 
در زمان مشخص به اتمام نرساند، بر اساس قوانین شرکت شهرک های صنعتی خلع ید خواهد 

شد و قابلیت واگذاری و خلع ید توسط شرکت شهرک های صنعتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، ناحیه صنعتی ظریفان با مساحت 2.3 هکتار در ضلع شمالی عوارضی آزادراه 

زنجان - تهران با سرمایه گذاری 70 هزار میلیون ریال واقع شده است.
ثبت میدان انقالب زنجان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: میدان انقالب زنجان با 
موافقت شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی جاودانه شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، 
یحیی رحمتی افزود: میدان انقالب یکی از اولین میادین شهر زنجان است که در جریان توسعه 
شهر در زمان رضاشاه پهلوی ساخته شده است، با احداث این بنا در دوره پهلوی اول تحول 

مهمی در شهرسازی در زنجان رخ داد.
وی در خصوص تغییرات بنا در طی سالیان پس از ساخت، تصریح کرد: خوشبختانه در دوره 
قبل و بعد از انقالب، این میدان سیمای سنتی خود را حفظ کرد و آسیب جدی به آن وارد نشد.

این مسوول ادامه داد: لوح ثبتی اثر فرهنگیـ  تاریخی میدان انقالب زنجان به شماره 32290 
در دوم بهمن ماه امسال در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

رحمتی در خصوص وجه تسمیه میدان انقالب، گفت: نام میدان پیش از انقالب اسالمی میدان 
پهلوی بود و پس از انقالب اسالمی به میدان انقالب تغییر نام یافت. با این وجود هنوز بسیاری 

از مردم زنجان میدان انقالب را »چهارراه« می خوانند.
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استاندار زنجان:

۷۰ درصد امکانات برق فشارقوی کشور
 در استان زنجان تولید می شود 

آیین بهره برداری از 321 پروژه برقی رسانی  در زنجان

در  راکد  قراردادهای  گفت:  زنجان  استان  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی   
شهرک های صنعتی استان زنجان در اسرع وقت تعیین تکلیف می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، ایرج احمدی با 
تاکید بر اینکه زمین شهرک های صنعتی نباید محلی برای دالل بازی باشد، تصریح 
کرد: با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت در شهرک های صنعتی هزینه های زیادی 
انجام شده است، بنابراین نباید زمین های این شهرک توسط عده ای معطل شود. وی 

تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شهرک های موجود و فعال استان، اولویت نخست شرکت 
شهرک های صنعتی است و در این راستا قرارداد زمین های واگذار شده که هیچ گونه 
اقدامی بر روی آن ها صورت نگرفته است، فسخ خواهد شد. احمدی اظهار کرد: طبق 
شاخص های اعالمی از سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت 
شهرک های صنعتی زنجان مکلف به تعیین تکلیف و فسخ 2 هکتار از زمین های بالاقدام 
در شهرک های صنعتی بود که ما امسال 8.3 هکتار از زمین ها را فسخ و خلع ید کرده ایم.

زمین شهرک های صنعتی، محلی برای دالل بازی نباشد

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار شد:

سالگرد  چهلمین  از  روز  نهمین  با  همزمان 
پیروزی انقالب اسالمی 312 طرح برق رسانی 
شرکت توزیع برق استان زنجان به ارزش 73 

میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
 این آیین با حضور نماینده محترم ولی فقیه 
نمایندگان مردم  زنجان،  استاندار  استان،  در 
زنجان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار 
استان در محل  از مدیران  زنجان و جمعی 

شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد.
از  تجلیل  ضمن  استاندار  آیین  این  در 
استان،  برق  صنعت  کارکنان  تالش های 
این صنعت را از بخش های پیش روی استان 
کارهای  افزود:  و  دانست  کشور  سطح  در 
توسط  استان  برق  صنعت  در  شایسته ای 
شرکت توزیع نیروی برق استان انجام شده 

که نشان از شایستگی این شرکت دارد.
فتح اله حقیقی، مقام عالی استان گفت: امید 
است با توجه به توانایی های بخش برق استان 
در آینده نزدیک استان زنجان را قطب اصلی 

این صنعت در کشور تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

مهر- استاندار زنجان گفت: 70 درصد امکانات برق فشارقوی کشور در استان زنجان تولید 
می شود و باید از سرمایه  موجود به شکل مطلوب استفاده شود.

فتح اله حقیقی در آیین بهره برداری از زیرساخت های شهرک صنعتی برق، الکترونیک و فناوری 
اطالعات، با بیان اینکه زنجان ظرفیت الزم برای  توسعه را دارد و باید از این ظرفیت به خوبی 
استفاده شود، ادامه داد: پروژه شهرک صنعتی برق، الکترونیک و فناوری اطالعات یکی از چهل 
پروژه انتخاب شده استان است و رسانه ها و صاحب نظران برای دست یابی به این مهم مدیریت 

استان را یاری کنند.
حقیقی افزود: در حوزه برق بر اساس آمار اعالم شده توسط وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی 
توانیر، 70 درصد امکانات برق فشارقوی کشور در استان زنجان تولید می شود و باید از سرمایه  
موجود در استان استفاده بهینه کرد تا زنجیره تولید و ارزش افزوده بخش برق در استان افزایش 

پیدا کند.
استاندار زنجان گفت: اگر صنعت آی تی در استان پا بگیرد کم هزینه بودن، زودبازده بودن و 
اشتغال زایی باال از ویژگی های این صنعت است و توسعه اقتصاد، حفظ اشتغال موجود و اشتغال 

جدید نیاز امروز کشور در شرایط موجود است. 
حقیقی به اهمیت واگذاری زمین در شهرک فناوری اطالعات، برق و الکترونیک اشاره کرد و 
افزود: در ارتباط با فناوری اطالعات، صاحب سبک بودن زنجانی ها در این زمینه و مرکزنشین  
بودن زنجانی های صاحب سبک و در خارج از کشور بودن برخی متخصصان حوزه فناوری 

اطالعات، علتی بر اهمیت این شهرک در استان است. 
وی یاد آور شد: افرادی که در حوزه فناوری اطالعات در سطح باال و ملی در کشور فعالیت 
می کنند، اغلب زنجانی هستند به همین دلیل باید تالش کرد که سرمایه گذاری و ایده های این 

افراد در داخل استان زنجان به بار بنشیند. 
استاندار زنجان گفت: با ورود و سرمایه گذاری این افراد به استان سایر سرمایه گذاران نیز تمایل 

به حضور در استان را خواهند داشت. 

صنعت  یک  عنوان  به  برق  گفت:  زنجان 
زیربنایی نقش حساسی در همه ابعاد اقتصادی 

و اجتماعی دارد.
عامل  را  برق  انرژی  نیز،  علیزاده  علیرضا 
کلیدی در توسعه صنعتی، رونق اقتصادی و 
رفاه اجتماعی دانست و افزود: در شعار سال 
»حمایت از کاالی ایرانی« نیز صنعت برق با 
تامین برق پایدار می تواند پشتوانه خوبی برای 

تمامی صنایع و ساختارهای کشور باشد.
در  را  ایران  برق  صنعت  جایگاه  علیزاده 
خاورمیانه رتبه اول و در جهان رتبه چهاردهم 
عنوان کرد و گفت: تولید ساالنه برق  بیش از 
80 مگاوات است که این تولید نسبت به سال 
13۵7 افزایش 1۵ برابری داشته است و این 
خود کفایی در صنعت برق، شامل خدمات، 
این  و  است  صادراتی  صنایع  تجهیزات، 
خودکفایی  ایران از نظر کمیت و کیفیت ارائه 
برق به قطب این صنعت در منطقه تبدیل 

کرده است.
 علیرضا علیزاده ارتقاء شاخص های کیفی  را 
رویکردهای امروز صنعت برق کشور دانست 

و گفت: پیش از انقالب اسالمی تنها هفت 
روستای استان دارای برق بود ولی این تعداد 
پس از انقالب به891 روستا که دو روستا از 
این تعداد در دهه فجر امسال به بهره برداری 
درصد   97/۵ عبارتی  به  و  رسیده  می شود 
از  استان  خانوار   10 باالی  روستا  جمعیت 
نعمت برق برخوردارند و تعداد مشترکان برق 
روستایی در چهار دهه پس از انقالب  127 

برابر شده است.
برق  توزیع  شبکه  طول  کرد:  عنوان  وی   
استان زنجان پیش از انقالب 84۶ کیلومتر 
بود و این شبکه توزیع با افزایش 17 برابری 
اکنون به بیش از 14هزار کیلومتر و  تعداد 
 ۶۵ افزایش  با  نیز  استان  برق  پست های 
برابری از 149 پست به بیش از 9۶00 پست 
برق رسیده است. همچنین ظرفیت پست ها 
از ۵2 مگاولت آمپری به 1493 مگاولت آمپر 

رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
مشکلی  هیچ  شرکت  این  گفت:  زنجان 
و  ندارد  استان  صنایع  برق  تامین  نظر  از 

رویکرد صنعت برق استان، باالبردن کیفیت 
خدمات رسانی و ارتقاء شاخص های فنی برق 
است و استان زنجان از نظر ارتقای کیفیت 
زمان  کاهش  و  برق  فنی  های  شاخص 
پیشروی کشور  استان های  از  خاموشی های 

می باشد. 
علیرضا علیزاده میانگین مدت زمان خاموشی 
روز  در  دقیقه  را یک  استان  برق  مشترکان 
عنوان و اضافه کرد: این زمان بسیار پایین تر از 
میانگین کشوری است و این شرکت درتالش 
است این میانگین را تا سال 1404 به کمتر 

از 4دهم برساند.
استفاده  پیش  سال  دو  از  گفت:  علیزاده 
تالش  با  که  گرم  خط  نوآورانه  سیستم  از 
کارکنان این مجموعه طراحی شده است در 
سطح شبکه های برق این شرکت آغاز شده و 
تعمیرات سرویس ها بدون خاموشی به صورت 
هاالین )خط گرم( انجام می گیرد و استفاده از 
این سیستم خاموشی های شبکه برق استان را 

تا حد بسیار باالیی پایین آورده است.
وی از کاهش تلفات برق به عنوان یکی از 
شاخصه های فنی برق نام برد و اضافه کرد: در 
این زمینه نیز شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان نیز از استان های نمونه کشور است . 
میزان تلفات در شبکه توزیع استان 8.1 درصد 
است که در تالش هستیم این میزان را به به 

4 درصد تا سال 1404برسانیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نبروی برق استان 
زنجان  گفت: هوشمند سازی شبکه استان 
سال  چند  از  زنجان  در  بومی  اتوماسیون  با 
کلید   241 اکنون  و  شده  اندازی  راه  پیش 
فشار قوی به صورت اتوماتیک و کنترل از راه 
دور از محل دیسپاچینگ توزیع برق مدیریت 
حداقل  به  برای  مدیریت  این  و  می شود 
رساندن میزان خاموشی ها حائز اهمیت است.
درصد   33 کنون  تا  افزود:  علیزاده  علیرضا 

خبرگزارش

به  استان  برق  توزیع  هوایی  سیمی  شبکه  از 
شبکه های خودنگهدار کجهز شده اند و تبدیل 
شبکه های توزیع به صورت کابلی از اولویت های 
کیفیت   ارتقا  این  با  تا  است  شرکت  این 

خدمات رسانی به مشترکان برق را باالتر ببریم.
نرم افزار  راه اندازی  همچنین  علیزاده  مهندس 
دستآوردهای  از  را  همراه  تلفن  برای  »سبز« 
برای  گفت:  و  کرد  عنوان  این شرکت  امسال 
و  مشترکان  به  خدمات رسانی  سطح  ارتقای 
کاهش مصرف انرژی و تسریع در خدمات نرم 
برق  مشترکان  تا  کردیم  طراحی  را  سبز  افزار 
بدون مراجعه به پیشخوان های خدمات رسانی 
و دفاتر این شرکت بتوانند از خدمات مختلف 
مشرکان به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته 

برخوردار شوند.
شرکت  توسط  که  فهام  سامانه  به  علیزاده 
افزود:  و  کرد  اشاره  است  شده  طراحی  توانیر 
پایلوت های  از  یکی  عنوان  به  زنجان  استان 
این سامانه انتخاب شده و بزرگترین دیتا سنتر 
فهام شمال غرب کشور در این شرکت مستقر و 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به سبب 
برخورداری از توان باالی علمی و تجهیزاتی به 
عنوان مجری و مدیر طرح فهام شمال غرب 
است  شده  انتخاب   ) استان  شامل 7   ( کشور 
همچنین بیش از 3۵00 کنتور هوشمند برای 
مشترکان نصب شده است. در بخش صنعتی 
لحظه  و  آنالین  صورت  به  مشترکان  کارکرد 

پایش می شود.
به  برق  مشترکان  شهروند  ندای  گزارش  به 
و  عمومی، صنعتی  تجاری،  خانگی،  تعرفه:   ۵
کشاورزی تقسیم می شوند و بخش خانگی 19 
درصد، بخش تجاری 4 درصد، بخش عمومی 
که شامل ادارات، سازمان ها و ارگان ها می شود 
۵ درصد، بخش کشاورزی 21درصد و  بخش 
صنعت بیش از ۵0 درصد مصرف برق در استان 

زنجان را دارند.
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 فارس- مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان گفت: 80 هزار و 422 زنجانی عضو 
کتابخانه های استان زنجان هستند.

امیرعلی نیک بخش با اشاره به اینکه نخستین دوره پویش »کتاب خوان مجازی« همزمان 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده است، اظهار کرد: پویش »کتاب خوان 
مجازی« عنوان طرحی است که به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور  از سال 139۵ 

فعالیت خود را آغاز کرد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان با بیان اینکه عالقه مندان می توانند با معرفی 

 80 هزار و 422 زنجانی عضو کتابخانه های استان زنجان هستند
یک کتاب با موضوع انقالب اسالمی در پویش »کتاب خوان مجازی« شرکت کنند، گفت: 

معرفی کتاب ها باید در قالب یک فیلم 60 ثانیه ای باشد.
وی خاطر نشان کرد: محل انتشار فیلم ها در صفحه اینستاگرام با هشتک کتابخوان انقالب 

اسالمی است.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان زنجان در ادامه گزارشی از وضعیت کتابخوانی و 
همچنین توسعه کتابخانه های استان ارائه کرد و گفت: تعداد کتابخانه های عمومی استان زنجان 

از سه کتابخانه در سال ۵7 با رشدی 32 برابری به 96 کتابخانه در سال 97 رسیده است.

لباس فرم مدارس

کاال نیست!
 مبارزه جدی دامپزشکی زنجان با 

بیماری بروسلوز

 مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: 
دامپزشکی زنجان با بیماری بروسلوز به 

صورت جدی مبارزه می کند. 
کرد:  اظهار  کاظمی  حاج  محمدباقر 
از دو  بیماری بروسلوز در استان زنجان 
منظر بهداشت عمومی و اقتصادی دارای 

اهمیت فراوانی است.
با  زنجان  استان  دامپزشکی  مدیرکل 
بروسلوز  بیماری  کنترل  اینکه  به  اشاره 
مهم  بیماری  یک  عنوان  به  استان  در 
اهمیت  از  دام  و  انسان  بین  مشترک 
زیادی برخوردار بوده و هم چنین دارای 
پیچیدگی های فراوان است، اضافه کرد: 
توجه  با  دام ها  در  بیماری  این  با  مبارزه 
به استقرار استان در یکی از پرخطرترین 
بیماری  این  بروز  نظر  از  کشور  مناطق 
برجسته تر  را  بروسلوز  اهمیت  انسان  در 

می سازد.
بیماری  عامل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بروسلوز از سال 1323 در ایران شناسایی 
هرچند  اقداماتی  زمان  همان  از  و  شد 
به  بیماری  کنترل  در  ناچیز  و  محدود 
عمل آمد، گفت: از سال 1337 نیز سعی 
کنترل  در  فعالیت ها  افزایش  بر  نهایی 
این بیماری بوده است اما بعد از انقالب 
اجرای  منظور  به  و  اسالمی  شکوهمند 
بهینه طرح ملی کنترل بروسلوز، اقدامات 
مربوط به کنترل بیماری در استان زنجان 
روند   1362 سال  از  کشور  با  همزمان 

موثرتری به خود گرفت.
در طی  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی  حاج 
گوسفند،  واکسن های  انواع  مدت  این 
بز، بره، بزغاله، گاو و گوساله در راستای 
روش های  انواع  و  دام ها  ایمن سازی 
شناسایی  برای  آزمایشگاهی  تشخیص 
راهبردهای  افزود:  شد،  استفاده  بیماری 
تلفیق  واکسیناسیون،  از  اعم  مختلف 
واکسیناسیون و تست و کشتار دام های 
ایمنی  اقدامات  و  ترویج  آموزش،  آلوده، 
کنترل  برای  دامداری ها  در  زیستی 
بیماری در مقاطع پنج ساله مورد توجه 

قرار گرفته است.

خبر جستار

انظباط و برابری با روپوش های بد رنگ

در ساعت هایی که مدارس تعطیل می شوند و دانش آموزان در 
کوچه ها و خیابان ها در حال رفت وآمد هستند مهمترین چیزی 
که نظر رهگذران را جلب می کند ناهمگونی لباس های فرم 

دانش آموزان است.
لباس هایی که بیشتر اوقات سر و شکل مناسبی برای سن و 
سال دانش آموزان ندارد. طراحی لباس که شامل فرم و رنگ 
می شود مورد تخصصی ای است که باید بیش از پیش مورد 

مطالعه قرار گیرد.
اعمال سلیقه مسووالن برخی مدارس، فرهنگ ها، سنت ها 
و باورهای خاص در انتخاب رنگ لباس دانش آموزان بدون 
توجه به روان شناسی رنگ مشکالتی پنهان را در این زمینه 

به وجود می آورد. 
از رنگ به عنوان یک ابزار ارتباطی یاد می کند. از دیدگاه 
و  مستقیم  طریق  دو  از  دیگران  با  ارتباط  کارشناسان 
غیرمستقیم صورت می گیرد. در نوع غیرمستقیم رنگ می 

تواند نقش مهمی داشته باشد.  
رابطه  شادابی  و  بانشاط  رنگ  تنوع  متخصصان  دیدگاه  از 
مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و 

جوانان به طور منطقی بروز کند.  
انظباط و برابری 

رییس اداره انجمن اولیاء و مربیان استان زنجان در این باره 
اجتماعي،  طبقات  در  آموزان  دانش  اینکه  باوجود  گفت: 
اعتقادي و فرهنگي مختلفي هستند با پوشیدن لباس فرم 
سادگي و برابري را درک مي کنند و هنگامي که آن ها خود 
اجتماعي شان  ارتباط گیري  ببینند  دیگر  افراد  با  برابر  در  را 
آسان تر مي شود ملزم شدنشان به پوشیدن لباس فرم باعث 
ایجاد هماهنگی، انظباط و اجتماعی شدن، پایبندی به قوانین 

مدرسه و در برخی موارد باعث می شود در بیرون از مدرسه 
با این لباس جایگاه و موقعیت آن ها برای بقیه شناخته شود و 
جلوی برخی ازمشکالت این دانش آموزان چون فخر فروشی 
که با آن دست به گریبان بودند گرفته می شود. اگر لباس هایی 
که برای دانش آموزان در نظر می گیریم ساده باشند افکار 
متمرکز چیزهای دیگر نمی شود و به سمت آموزش و پرورش 

که هدف اصلی مدرسه است کشیده می شود.
پوشش های نامتعارف

 اصغر ابراهیمی، یک دست و یک رنگ کردن لباس دانش 
اجرایی  عوامل  و  آموزان  دانش  اولیا  دغدغه  از  را  آموزان 
مدرسه عنوان کرد و افزود: پوشش های نامتعارف که پیش 
از این وجود داشت تا حدودی رفع شده است همچنین برای 
دانش آموزان مدارس محروم و غیر برخوردار، ضمن هماهنگی 
با تولیدی طرف قرارداد، لباس با قیمت کمتر در اختیار قرار 
می گیرد و بسیاری از تولیدی ها با هماهنگی مدیران نسبت به 
این کار اقدام کرده اند تا 6 درصد ازکل دانش آموزان لباس فرم 
به صورت رایگان یا نیم بها و با نرخ پایین تر از قیمت مصوب، 
در اختیار آن ها قرار بگیرد و دانش آموزان دل مشغولی جز 

کسب علم و دانش در مدارس نداشته باشند.
ابراهیمی گفت: مدرسه اولین مکان رسمي است که دانش 
آموزان وارد آن محیط مي شوند و یکسري تجربیات را مي 
قانون  در یک کالس  آن ها  لباس  رنگ  آموزند. همساني 
پذیري، تبعیت پذیري و اجتماعي شدن را در دانش آموزان  
پرورش مي دهد و مشارکت حداکثری دانش آموزان در کارها 
رابه دنبال دارد و از موارد دیگر اینکه پوشیدن لباس فرم باعث 
می شود بچه ها در بیرون از مدرسه برخی از کارهای نامتعارف 

را انجام ندهند.

تکرار سه ساله
وی در ادامه عنوان کرد: خانواده ها اجباری برای مراجعه به 
تولیدی تعیین شده توسط مدرسه ندارند و در صورت تمایل 
می توانند فرم لباس موردنظر و هماهنگ را خود شخصا تهیه 
کنند، مانیز در پی آن هستیم تا آنجا که می توانیم درتولید 
لباس فرم دانش آموزان از پارچه های تولید کشور خود استفاده 
کنیم و به مدیران مدارس توصیه شده است در تولید لباس 
فرم دانش آموزان این مسئله را مد نظر قرار دهند و به مدت 
سه سال مدل لباس های فرم را تکرار کنند تا این دغدغه 
والدین که در رابطه با نو و بالاستفاده بودن لباسهای فرم سال 
پیش وجود داشت مرتفع شود که با تصمیم گیری انجمن 
اولیاء ومربیان مدارس این فرهنگ سازی در مدارس صورت 

می گیرد و مانیز نقش نظارتی خود را ایفا می کنیم.
با گالیه  زنجان  استان  مربیان  و  اولیا  انجمن  اداره  رییس 
تولید پوشاک وعدم  اتحادیه  از منفعل عمل کردن  مندی 
همکاری های الزم این صنف با آموزش و پرورش و نبود 

قیمت کارشناسی شده و طرح و ایده از سوی آن ها واینکه 
تنها سود مادی مدنظرشان است گفت: دراین زمینه ارگان ها 
به فراخور وظیفه باید ورود پیدا کنند تا دانش آموزان که جامعه 
هدف ماهستند بدون دغدغه و استرس بتوانند آموزش ببینند.

تاثیرات رنگ ها
مریم مصطفوی روانشناس ومدرس دانشگاه در خصوص تاثیر 
رنگ لباس فرم در یادگیری چنین عنوان کرد: رنگ ها در 
یادگیری امور و مسائل آموزشی نیز تأثیرگذارند، یک معلم توانا 
می تواند با بهره گیری از این سبک ها و پیوند آن ها با یادگیری، 

این فرآیند را کارآمد تر سازد تا حافظه بلندمدت فعال گردد. 
این امکان برای معلم و در کل کادر اجرایی مدرسه وجود 
دارد که با استفاده درست از رنگ ها و مدیریت حساب شده، 
به خصوص در لباس فرم دانش آموزان موضوع رنگ ها را 
مد نظر قرار دهند و با این کارشرایط مناسبی برای یادگیری 

فراهم شود.
مصطفوی در ادامه به تاثیرات روانی رنگ ها اشاره کرد وافزود: 

توصیه مي شود براي دانش آموزان  لباس هایي انتخاب شود 
که نوع نگاه و سلیقه آنان را تامین کند و اگر نوع انتخاب ها 
از جمله نوع پوشش و رنگ آن مطابق با روحیه شان نباشد 
آن ها را در آینده دچار مشکالتي خواهد کرد .بنابراین همه ما 
رنگ هاي شاد و رنگ هایي را که در آن فضاي رواني خوبي 
داشته باشیم را بیشتر دوست داریم. مسئله مهم دیگر این 
است انسان، رنگ و طبیعت به طور مداوم در تعامل با یکدیگر 
هستند و دین مبین اسالم به پوشش افراد و نحوه انتخاب 

رنگ لباس توصیه هاي فراواني کرده است.
از  درازمدت  در  و  به صورت طوالني  افراد  اگر  گفت:  وی 
استفاده  اي  قهوه  و  خاکستري  سیاه،  رنگ  به  لباس هایي 
کند با گذشت زمان براي آنها کسالت هاي روحي و رواني به 
همراه مي آورد و یا ممکن است اختالالتی در یادگیری افراد 
ایجاد کند که متاسفانه ما در مقاطع باالی تحصیل بیشتر 
شاهد استفاده از این رنگ ها هستیم که نشان از عدم آگاهی 

مسووالن از تاثیر رنگ در یادگیری است.

فائزه تقی لو

گزارش ویژه 

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر و چهل سالگی انقالب رویای 
30 ساله شهروندان زنجانی پس از سال ها چشم انتظاری به عینت پیوست 
و عملیات اجرایی طرح سبزه میدان، خیابان داخل پادگان و فیبر نوری 
زنجان به طول ۵2 کیلومتر با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاتدار، 
اعضای شورای شهر، شهردار زنجان، فرمانده تیپ زرهی 216 و مسولین 

استانی آغاز شد.
طرح سبزه میدان زنجان از جمله پروژه هایی است که در طول سال های 
گذشته عملیات کلنگ زنی آن با حضور مسووالن کشوری آغاز اما به 
دالیلی متوقف ماند و همواره این موضوع تردیدهایی در عملیات اجرایی 

آن ایجاد کرده بود.
بر این اساس شورای دوره پنجم اسالمی شهر و شهردار زنجان یکی از 
رویکردهای اصلی خود را توجه به این طرح و اجرای آن در مدت تعریف 
شده به دور از شعارزدگی اعالم کردند که همزمان با دومین روز از ایام ا... 

دهه فجر این مهم انجام گرفت.
مدیریت شهری،  کار  به  آغاز  در  گفت:  آیین  این  در  زنجان  شهردار 
شهروندان زنجانی خواستار تعیین و تکلیف سه طرح مهم پل سیدالشهدا، 
زینبیه و از همه مهمترین سبزه میدان بودند که با کارهای انجام گرفته 

طرح اولی سال گذشته به بهره برداری رسید.
مسیح ا... معصومی افزود: طبق برنامه ریزی ها نیز پرونده طرح زینبیه 
غربی و شرقی شهر زنجان نیز تا پایان امسال بسته می شود که در راستای 

تردد و ارائه خدمات بهینه انجام می گیرد.
وی اظهار داشت: بر این مبنا عملیات اجرایی طرح سبزه میدان، بدون 
مراسم کلنگ زنی، آن در عمل آغاز شده و شهرداری بر این موضوع 
تکیه دارد که این پروژه با مدیریت صحیحی می تواند به اتمام و بهره 

برداری برسد.
شهردار زنجان افزود : این در حالی بود که  طبق قرارداد قبلی اجرای این 
پروژه به مبلغ 280 میلیارد تومان در یک فاز تعریف و تامین آن از نیز طریق 
لیست امالک شهرداری را شامل می شد که در صورت نبود این بخش 

درعمل توان اجرایی شهرداری سلب می شد.
وی بیان کرد: پروژه قبلی این طرح در سه فاز ارائه، اما تملکی انجام نگرفته 
و از طرفی کمیسیون ماده پنج نیز اخذ نشده بود که از سوی شورای عالی 

شهرسازی نیز ایرداتی داشت.

شهردار زنجان ادامه داد: یکی از ایردات 
این پروژ تملک و تخریب در هسته 
مرکزی شهر و احداث فضای تجاری 
بود و بر این اساس با همکاری اعضای 
شورای شهر موافقت برای تعدیل طرح 

انجام و بازنگری شد.
یکسال  طی  در  کرد:  اضافه  وی 
گذشته جلسات متعدد برگزار شد که 
برای اجرای بهینه طرح نظرات اساتید 
مرتبط  مدیران  بازاریان،  دانشگاهی، 
استانی نیز لحاظ و مصوب کمیسیون 
استانداری  سوی  از  نیز  پنج  ماده 
ابالغ شد. معصومی افزود: این طرح 
بزرگترین و اصلی ترین پروژه شهری 
وفاق  که  می شود  محسوب  زنجان 
مدیریتی و اجتماعی رخ داده و اصالح 
انجام  قبلی  مشاور  با  نیز  پروژه  این 

گرفت.
اجرای  نقشه های  داشت:  اظهار  وی 
این پروژه را شهرداری دریافت کرده و 
این طرح در 2 قسمت بصورت مداخله 

مستقیم توسط شهرداری و ازطریق منابع موجود اجرا می شود و از طرفی با 
همکاری اداره کل راه و شهر سازی و استانداری و از محل منابع باز آفرینی 
شهری 20 میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت. شهردار زنجان گفت : 
برای اجرای این پروژه یک مداخله غیرمستقیم نیز تعریف شده و براین مبنا 
ضابطه آن نیز به مالکان طرح اعالم می شود و این مهم باید طبق مصوبه 

کمیسیون ماده پنج انجام شود.
وی اظهار داشت: در بخش مداخله مستقیم اجرای این پروژه بخشی از 
آن توسط نیروهای امانی شهرداری قسمت جنوبی متصل به پیاده راه و 
عملیات ساختمانی و خاکبرداری شده قسمت شمالی به پیمانکار سپرده 
است. معصومی افزود:این طرح بصورت امانی- پیمانکاری اجرا می شود 
و برای پیشبرد آن همکاری و هماهنگی بسیار خوبی در استان انجام 

گرفته است.
شهردار زنجان با اشاره به پروژه پادگان شهر زنجان نیز ادامه داد: با اجرای 
این پروژه خیابان اول شهرک کارمندان به خیابان عاصم زنجانی متصل 
می شود و با تحقق این امر خدمات رسانی به نحو مطلوبی انجام خواهد 

گرفت.
وی اضافه کرد: مجری این پروژه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
زنجان به لحاظ دارا بودن توانمندی و ظرفیت باال انتخاب شد و امیدواریم 
طبق قرار منعقد شده این پروژه در هفت ماه و در هفته دولت سال آینده 

به بهره برداری برسد.
معصومی خاطر نشان کرد: پروژه فیبر نوری شهر زنجان نیز با مشارکت 
شهرداری و طی قرار داد منعقد شده با ایرانسل به طول ۵2 کیلومتر اجرا 
می شود و با تحقق این مهم تمام چهارراهها، فضای سبز، ساختمان های 

شهرداری بهم متصل می شوند.
کاهش 30 درصدی ترافیک

نایب رییس شورای شهر زنجان در 
مراسم عملیات اجرایی خیابان داخل با 
اشاره به اینکه بازگشایی محور پادگان 
موجب کاهش 30 درصدی ترافیک 
اتوبان 22 بهمن شده و قطعا رونق 
منطقه را در پی خواهد داشت، افزود: 
تاکید ما بر اجرای به موقع پروژه  هاست 
تا شهروندان طعم شیرین خدمت را 
چشیده و از خدمات مناسب بهره مند 

شوند.
اینکه طوالنی  بیان  با  سجاد خدایی 
شدن روند اجرای پروژه های عمرانی 
هزینه ها نیز افزایش پیدا می کند که این 
امر قابل قبول نیست، گفت: همه باید 
تالش کنند تا مانع هدر رفت منابع به 
خاطر این موضوع شوند البته توجه به 
کیفیت کار نیز بسیار حائز اهمیت است 

که باید توجه ویژه ای به آن شود.
طرح  کار  به   آغاز  به  همچنین  وی 
سبزه میدان همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی نیز اشاره 
کرد و افزود: اجرای این طرح خواسته 40 ساله شهروندان زنجانی بود که 

باالخره به سرانجام رسید و عملیات امانی کار از امروز آغاز خواهد شد.
طرح سبزه میدان مشکل تامین اعتبار ندارد 

فرماندار زنجان گفت: دهه فجر امسال 262 طرح در بخش های مختلف 
صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تولیدی و وابسته به دستگاه های اجرایی این 

شهرستان با اعتبار 2 هزار میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
رضا عسگری در مراسم آغاز عملیات اجرایی سه طرح شهری شهرداری 
زنجان افزود: طبق هماهنگی های انجام گرفته در یکی از روزهای دهه 
مبارک فجر با حضور مسووالن استانی تعدادی از طرح های شهری 

شهرستان زنجان به بهره برداری می رسد.

با اشاره به طرح های شهری زنجان خاطرنشان کرد: شماری از  وی 
طرح های شهری در ماه های قبلی انجام گرفته و بخشی از آن نیز بنا به 
دالیل مختلفی به رغم چندین بار قول و وعده در گذشته انجام نگرفته بود 
که این مهم به همت شهرداری و دستگاه های مربوطه تحقق یافته است.

وی ادامه داد: طرح سبزه میدان از جمله پروژه هایی بود که در چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب عملیات اجرایی آن با قوت بیشتری از امروز آغاز 

شده است.
فرماندار زنجان ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی انجام گرفته اعتبارات 
این طرح مهم شهری زنجان از محل های ستاد باز آفرینی شهری، چیزی 

در حدود ۵0 درصد آن تامین شده و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
وی بیان کرد: در طرح پادگان نیز تپپ زرهی استان نیز هماهنگی الزم 
را برای بازگشایی محورها به طول حداقل 6 تا هفت کلیومتر انجام داده و 

تحقق این مهم نقش مهمی در توسعه حمل و نقل شهری دارد.
عسگری افزود: هر چند روز گذشته و در بازدید های انجام گرفته از طرح 
سبزه میدان، شهرداری زنجان با بهره گیری از ماشین آالت خود بصورت 
امانی بخشی از کار را آغاز کرده و مقدمات کار نیز به لحاظ اداری انجام 

گرفته که امیدواریم با جدیت ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: پروژه فیبرنوری شهرداری نیز بستری است که با 
تحقق آن می توان خدمات متنوعی را در سطح شهر و حوزه های مختلف 
به شهروندان ارائه کرد و درحوزه پایش های تصویری و ارتباطات سهم 

عمده ای در خدمات رسانی دارد.
فرمانده تیپ مستقل 216 زرهی زنجان نیز در این مراسم با اشاره به 
فرآیند بازگشایی خیابان مجاور پادگان ارتش اظهار کرد: همه تالش ما در 
استان بر این بود تا موانع کار برطرف شود و شهروندان از تسهیالت این 

امر استفاده کنند.
امیر سرتیپ علی مظهری با اشاره به نامه نگاری ها و مکاتبات انجام شده 
با ستاد کل ارتش درباره این بازگشایی بیان کرد: تاکنون 20 درصد از کار 

انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه زمین ارتش مربوط به ستاد کل است و ما باید 
تایید کتبی از سلسله مراتب را داشته باشیم، تصریح کرد: البته با توجه به 
همکاری که ما با شهرداری کردیم انتظار داریم که شهرداری نیز تعهدات 

خود را انجام دهد، چون دو مورد از تعهدات آنها باقی مانده است.

عملیات اجرایی طرح سبزه میدان و خیابان داخل پادگان زنجان آغاز شد
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هنر ؛ پول ساز است!

 موفقیت فیلم سازان پس از انقالب
ایران را در عرصه سینمای جهان مطرح کرد 

از ُسرخوردن با 
سینی تا اِسکی

دوساالنه ملی حسین منزوی با عنوان »ماه بلند غزل« در زنجان برگزار می شود
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با همکاری بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان و انجمن های ادبی استان اقدام به برگزاری دوساالنه ملی حسین منزوی 

نموده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان، جایزه ملی 
دوساالنه حسین منزوی به منظور پاسداشت جایگاه ویژه حسین منزوی روز پنج شنبه 

٢٥ بهمن ماه از ساعت ١٥ و ٣٠ دقیقه تا ١٩ و ٣٠ دقیقه در مجتمع تجاری »روشا« 
برگزار شود.

این بزرگداشت با عنوان »ماه بلند غزل« و با حضور استاد بهروز رضوی، رشید کاکاوند، 
مهدی قزلی و ابراهیم اسماعیلی اراضی و با شعرخوانی بهروز جاللی، مهدی فرجی، 
حسن صادقی پناه، مهدی ملکی، آرش فرزام صفت، مهدی اشرفی، سیده زهرا بصارتی 

و شاعران استانی و دبیر علمی جشنواره غالمرضا طریقی برگزار می شود.

 دوساالنه ملی حسین منزوی با عنوان »ماه بلند غزل« در زنجان برگزار می شود 

نمایشگاهی در خور که وقتی وارد می شوی گویا با مخاطب سخن ها دارد. حروف تو در تو 
که به شکل گرد باد نهایتا در یک نقطه  متمرکز جمع اند، دیده بر اثر دیگری که می دوزم 

نقشی تیره بر یک صفحه سفید شکل گرفته که در عین سادگی که کلی حرف برایت دارد.
در فضای نمایشگاه سراغ اش را می گیریم بانوی موفقی ازدیارهنر معرفی اش می کنند در 

ارتباط با فعالیت ها و موفقیت هایش گفتگوی صمیمانه را آغاز می کنیم .
خانم »مریم میرمحمد رضایی«کارشناس ارشد گرافیک، طراحی و نقاشی را درآموزشگاه های 
آزاد فرا گرفته است. از جمله فعالیت های هنری ایشان تدریس طراحی و نقاشی درآموزشگاه 

»تاش« و تدریس به صورت خصوصی می باشد.
 وی هم اکنون مدیر آموزشگاه تاش می باشد، عالوه بر اینها در خانه امید ،خیریه ها، بهزیستی 
وسالمندان مشغول فعالیت است که برگزاری نمایشگاهی برای اولین بار برای پیرمردان درباغ 

مهربانی را در رزومه کاری خود دارد.
-از دوران نوجوانیش که می پرسم.

چنین می گوید: دوران نوجوانی سراسر شور و امید به آینده است من از کودکی عالقه فراوانی 
به نقاشی داشتم و سرگرمی ام نقاشی بود. درآن دوران اولین جرقه فعالیت من با بازدید از 
یک نمایشگاه زده شد. در این دوران آرزوی تحصیالت عالی تا مدارج باال را داشتم، همچنین 

دوست داشتم دین خود را نسبت به عالقمندان نقاشی در آینده اداکنم .
- چقدر با خواسته ها ی دوره نوجوانی وموقعیتی که در حال حاظر دارید 

فاصله هست ؟
فاصله چندانی وجود ندارد تا حدودی می توان گفت به هر آنچه که آرزو داشتم دست یافته ام.

- از سبک کاری تان بیشتر برایمان بگویید: سبک کاری من مبانی هنرهای تجسمی ، طراحی 
حروف ، لوگو و پوستر است در ابتدا که به سمت هنر رو آوردم بسیار مورد سرزنش اطرافیان 
خود قرار گرفتم که برای هنرهیچ آینده ای متصور نبودند، درحالی که امروزه شاهدیم صنعت 
دنیا رو به سمت هنرآورده اند چرا که ذات انسان با هنرعجین شده وصنعت نیز بی نیاز از هنر 
نیست در واقع امروزه تجارت دنیا به این نتیجه رسیده است که هنر جزءجدایی ناپذیری است 

که باید بدان بپردازند .   
- زنان چگونه می توانند در زندگی خود از تجلیات هنر بهره مند شوند؟

به نظر من نگاه بانوان کشور ما به خود باید نگاهی عمیق تر باشد. چرا که زنان نیز حق رشد 
و تکامل دارند در حالی که بعضی مواقع این حق از زنان گرفته شده است و برخی وظایف 
کلیشه ای را برای او تعریف کرده اند، اما زن از ظریفترین و حساسترین آفریده های خداست 
که روحش با هنردرآمیخته است زنان می توانند در کنار انجام وظایف مادری وخانه داری به 
مطالعه و ورزش وعالیق خود بپردارند وازتلف کردن زمان خود بپرهیزند چرا که زمان کوتاه 

است و راه طوالنی و هنر مند زیستن از تجلیات هنر است.
- وی هدف از برگزاری نمایشگاه طراحی ومبانی حروف را جهت آشنایی مردم دانست که 
در فرهنگسرای امام برگزار کرده در حالی که رشته اصلی او نقاشی است که عالقه به نقاشی 
باعث شد که به این سمت روی آورشود ولی چون رشته نقاشی در زنجان وجود نداشت در 

رشته گرافیک تحصیل کرد.
- ارتباط شما با هنرجویان خردسال چگونه است؟

ارتباط ما بیشتر یک رابطه روحی است وقتی از لحاظ روحی افراد به هم نزدیک شوند کار 
کردن راحت تر می شود و فاصله ها معنی نخواهد داشت کارمن در حین آموزش تنها مبانی 
طراحی و رنگ نیست بلکه سعی می کنیم با زبان خاص کودکان با آنها سخن بگوییم زیرا 

اعتقاد دارم یک هنرجوی خردسال در ابتدا نیاز دارد ازلحاظ روحی اقناع شود. 
- جایگاه هنر در زنجان چگونه است؟

وی زنجانیان را عالقمندان به هنر دانست و گفت: نگاه یک زنجانی به هنرتفریخ و سرگرمی 
است تا منبع درآمد، در حالی که گرافیک به عنوان یک صنعت و شغل پول ساز محسوب 
می شود و برگزاری این نمایشگاه زمینه ای شد در جهت معرفی خود که در طی چند روز 

پیشنهاد های کاری بسیاری را توانستم جذب کنم.

عرصه  در  را  ایران  انقالب،  از  پس  فیلم سازان  موفقیت 
سینمای جهان مطرح کرد

لیال بیگی گفت: موفقیت فیلم سازان پس از انقالب، موجب 
شد تا ایران در عرصه سینمای جهان مطرح شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان زنجان، رییس انجمن سینمای جوان استان زنجان در 
حاشیه نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب گفت: با 
مطالعه تاریخچه سینماگران موفق می توان به این نتیجه 
رسید که همه این فیلم سازان، هنرجویان سینمای جوان 

بودند.
لیال بیگی با اشاره به اینکه انجمن امکانات آنچنانی ندارد، 
گفت: انجمن سینمای جوان یک نهاد مردمی است که از طریق مردم به وجود آمده است و 

به درآمدزایی فکر نمی کند.
وی با اشاره به فعالیت برخی موسسات سینمایی که موفق نیستند، گفت: ما در سینما پس 

از پیروزی انقالب اسالمی شاهد دستاوردهای و پیشرفت های بسیاری در این حوزه بودیم.
بیگی اضافه کرد: فیلم هایی به دست فیلم سازان در کشورساخته است که با موفقیت هایی 

که در عرصه های جهانی داشتند، سینمای ما را به جهانیان شناساندند.
وی با اشاره به اینکه سینما می تواند در این زمینه موثر باشد، خاطرنشان کرد: انجمن سینمای 
جوان یکی از بازوان سینماست که نمی توان دستاوردهای آن و فیلم سازانی که از طریق این 

انجمن وارد سینما شدند و اکنون در سطح جهانی شناخته شده اند را نادیده گرفت.
به گفته رییس انجمن سینمای جوان استان زنجان متاسفانه در حال حاضر پس از 40 سال 
از پیروزی انقالب به انجمن سینمای جوان کمتر بها داده می شود؛ سینمای جوان بودجه ای 

ندارد و دچار یک سرگردانی هستیم.
بیگی ادامه داد: فیلم سازانی از طریق این انجمن تربیت می شوند که به دلیل عدم حمایت در 

داخل استان مجبور به ساخت فیلم های خود در خارج از استان می شوند.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هم بودجه ای برای فیلم 
سازی در اختیار هنرجویان این انجمن قرار نمی دهد، گفت: از اینرو نمی توان انتظار داشت تا 

فیام سازان فیلم های خوبی بسازند.
این مقام مسوول با یادآوری اینکه انجمن سینمای جوان نهادی است که جدی گرفته نشده 
است، افزود: امیدواریم با حمایت مسووالن شاهد بازگشت فیلم سازان به استان زنجان باشیم.

تیم اعزامی زنجان به مسابقات اسکی تبریز در سال 1342- از راست عباس عمید- وجیه اله رستگار- خیراله رزمجو-عبداله شرفی
 سعید حبیبی- مسعود نوروزیان- حمید انگورانی- پرویز امجدی- خلیل انگورانی

نصابهای دستگاه باالبر دوپل مایر - سال 1386

ورزش،  یک  عنوان  به  آن  ارائه  از  پیش  اسکی 
یکی از قدیمی ترین راه های مسافرت بود که بشر 
شناخت. برخی از تاریخ نویسان بر این عقیده اند 

که پیدایش اسکی به عصرحجر باز می گردد.
در یافته های باستان شناسانی و نقش هایی که به 
دست آمده طرح اسکی هایی را نشان می دهد که 
از  چهارچوب خمیده ای داشته و احتمال می رود 
استخوان حیوانات ساخته و با تسمه ای چرمی به 

پا بسته می شده است.
اسکی نزدیک به شکل امروزی شده این ورزش 
فعالیتی است که پیشینه حدود 300 ساله دارد و 
پیدایش این ورزش به شمال اروپا باز می گردد و 
نخستین بار نروژی ها بودند که پایه گذار شیوه های 

درست تمرینات را طراحی کنند.
منطقه  در  اسکی  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
خاورمیانه رواج یافت و بیشتر در ارتش و به منظور 
استفاده نظامی گسترش پیدا کرد و به همین دلیل 
دوره  آن  در  رشته  این  قهرمانان  بیشتر  که  بود 

نظامیان بودند.

اسکی در ایران
اسکی در ایران از سال 1300 به عنوان ورزشی لوکس و برای 
طبقه ثروتمند ایران باب شد در این سال ها دانشجویانی که 
برای تحصیل به اروپا رفته بودند با خود به ایران سوغات آورده 
بودند و بیشتر با عده ای از سوئدی ها و سویسی ها که برای 
احداث راه آهن در ایران بسر می بردند به اسکی می پرداختند.

از  پس  و  تاسیس  سال 1323  در  ایران  اسکی  فدراسیون 
عضویت ایران در فدراسیون جهانی اسکی به صورت رسمی 
وارد رشته های ورزشی ایران شد و نخستین پیست اسکی 

ایران در منطقه آبعلی در شرق تهران راه اندازی گردید.
تولید چوب اسکی در ایران نیز برای نخستین بار به سال 
1320 و کارگاه نجاری ای در تهران باز می گردد که با استفاده 
از چوب های درختان مختلف اقدام به ساخت تخته اسکی 

می کردند.
نخستین های اسکی زنجان

سید اسداله جمالی در کتاب »تاریخ ورزش زنجان« در مورد 
پیدایش اسکی در زنجان می نویسد: » نفرات اسکی باز تیپ 
کوهستانی ارتش در مدت چند روزی که در زنجان اقامت 
داشتند در تپه های سمت جنوبی زنجان که مشکل به شهر 
و در میدان دید ساکنین بعضی از خانه های پایین شهر است 
به نمایش با اسکی پرداختند که برای بینندگان بسیار جالب و 
تماشایی بود عالقمندان به ورزش دوستان در کنار تپه ها به 

تماشای حرکات ورزشی اسکی بازان ارتش می رفتند«.
این آشنایی اولیه باعث شد جوانان زنجانی به اسکی عالقه مند 
شده و به سوی این ورزش کشیده شوند و کم کم با بیشتر 
شدن عالقه مندان به اسکی مسووالن انجمن تربیت بدنی آن 
دوره و محمود ذوالفقاری  برای پیدا کردن مکان مناسبی برای 

ساخت پیست اسکی در زنجان اقدام کردند.
در این کتاب آمده است: » در خصوص تعیین محل مناسب 
تمرین اسکی محمود ذوالفقاری در یکی از سفرهای خود در 
امتداد جاده زنجان به بیجار تپه های مشرف به روستای پاپایی 
را برای آموزش و اسکی مناسب و مستعد تشخیص داد و بعد 
از مشورت با سید علی اکبر موسوی و چند تن از ورزشکاران 
عالقه مند و آگاه تصمیم به انجام تمرین اسکی در ارتفاعات 

روستای پاپایی اتخاذ گردید.«.
پیست پاپایی به عنوان یکی از اولین پیست های اسکی در 
ایران در سال راه اندازی شده و ورزشکاران عالقه مند و مستعد 
زنجانی توانستند به اسکی بپردازند. فدراسیون اسکی نیز 20 
دست لوازم اسکی به ورزشکاران زنجانی اهدا کرد تا بتوانند 

این ورزش را انجام دهند. 
در کنار ورزشکاران زنجانی فرزندان روستای پاپایی نیز با 

شروع اسکی در پاپایی به این ورزش عالقه مند شده بودند، 
جمالی در کتاب اش نوشته است: » استقبال و عالقه مندی 
فرزندان روستایی به ورزش اسکی به حدی بود که برای 
شرکت در یادگیری این ورزش ها به کار انداختن ذوق و به کار 
خود از وسایل ابتدایی نظیر نصفه و نیمه چوب غربال )نوعی 
چوب نازک( برای ساختن اسکی استفاده می کردند و بعضی 
از این نوجوانان که به این وسیله ساده و ابتدایی را در اختیار 
نداشتند سوار مجموعه های )مجمعه- سینی لبه بلند( مسی 
می شدند و تپه های پر از برف سرازیر می گشتند و چندین 
سال بعد الستیک های تیوپی چرخ بزرگ ماشین های باری 
و راه سازی جای این مجموعه های مسی را گرفت و جوانان 
سوار الستیک های تیوپی شده و از کنار پیست اسکی فرود 
می آمدند، متاسفانه این روش تفکیک و ورزش بر روی برق 
حادثه آفرین هم بود و در مواردی باعث صدمه و شکستگی 
استخوان های دست و پای الستیک سواران و یا تماشاچیان 

نیز شده است«.
استعداد 

عالقه مندی روستاییان به اسکی به قدری بود که اقدام به 
تهیه لوازم اسکی دست ساز کردند. در کتاب تاریخ ورزش 
زنجان آمده است: » به واسطه کمبود امکانات واگذاری اسکی 
به مشتاقان و عالقمندان روستایی امکان پذیر نبود و ناگزیر 
ساختن چوب هایی به شکل است که به طریقه طناب پیچ در 
پاها محکم می شد به یک نفر نجار در میدان مسگرهای بازار 
پایین دکان نجاری داشت سفارش داده شد و حدود 20جفت 
از این چوب های شبیه به اسکی به روستاییان پاپایی واگذار 
گردید و آن ها با استعداد ذاتی و قدرت بدنی زیادی که داشتند 
توانستند چند سال بعد نه تنها در مسابقه های زنجان بلکه در 
مسابقات چند جانبه با اسکی بازان تبریز، رضاییه، همدان و 
حتی تهران نیز قدرت و استعداد خدادادی خود را به اثبات 

برساند«.
رضا اژدری، رییس هیات اسکی استان زنجان با تایید این 
مطلب، گفت: روستاییان پاپایی به خصوص افرادی که باالی 
60 سال دارند به صورت حرفه ای اسکی را آموخته اند و با 
فنون این ورزش آشنا هستند و در گذشته این عزیزان نیز برای 

اسکی به پیست پاپایی می آمدند. 
آمد و شد

فاصله 25 کیلومتری پیست اسکی پاپایی از زنجان، آمد و 
شد را برای ورزشکاران زنجانی در زمستان سخت کرده بود 
اما عشق و عالقه بسیارشان به این ورزش از سختی این 
راه پیمایی طوالنی می کاست. جمالی نوشته است: » هنگامی 
که تمرین اسکی به تپه های اطراف روستای پاپایی منتقل شد 
به نبودن وسیله نقلیه به صورت یک مشکل و موانع اساسی 
از یک دستگاه  ریال  پرداخت 20  با  بازان  اسکی  و  درآمد 
اتوبوس قدیمی استفاده می کردند و یا جلب موافقت ایران نژاد 
رییس اداره نظام وظیفه زنجان سوار ماشین 12 چرخ است 
نظامی آن اداره می شدند و باالخره هرگاه اتوبوس قدیمی 
یا ماشین نظامی فراهم نمی آمد یک دستگاه ماشین باری 
کوچک که متعلق به محمود ذوالفقاری بود جهت رفتن به 

پیست اسکی در اختیار اسکی بازان قرار می گرفت«.
نخستین مدرسان اسکی

رضا اژدری گفت: در سال های اولیه فعالیت پیست اسکی 
پاپایی چند مربی برای آموزش به زنجان اعزام شدند که یکی 
از این مربیان که تاثیر زیادی بر کیفیت اسکی بازان زنجانی 
گذاشت »سیف اله بندلی« بود. بندلی یکی از قهرمانان اسکی 
آن زمان بود که برای گذراندن دوره خدمت سربازی )سپاه 
دانش( به زنجان منتقل شده بود و به دعوت اسکی بازان برای 
آموزش آن ها به این پیست می آمد. و قهرمانان زیادی را برای 

اسکی زنجان تربیت داد.
آوزش  مورد  در  زنجان  ورزش  تاریخ  کتاب  در  جمالی 
اسکی بازان زنجانی نوشته است: »  با افزایش قابل توجه 
تعداد عالقه مندان و دوستداران اسکی نیاز به تعلیم صحیح 

روش های مختلف و فنون گوناگون اسکی هر چه بیشتر 
احساس می شد و انجمن تربیت بدنی زنجان اعتبار کافی در 
اختیار ندارد که هزینه های اعزام مربی از تهران و مخارج اقامت 
چند ماهه او در زنجان را پرداخت نماید، محمود ذوالفقاری با 
مذاکره با مقامات فدراسیون اسکی ایران موافقت آنها جهت 
اعزام یک نفر مربی اسکی به زنجان را کسب کرد و پرداخت 
هزینه های این مربی را شخصاً تقبل و فدراسیون اسکی ایران 
»محمد باقر خوشبختیان« را که نظامی و استوار ارتش بود به 
زنجان اعزام نمود. خوشبختیان مربی زحمتکش و بسیار دقیق 
و قاطع بود و به وظیفه ای که بر عهده گرفته بود توجه بسیار 
داشت. گذشته از اینها خوشبختیان یک ورزشکار با ایمان و 
باصفا بود و تالش فراوان داشت که با تمام توان در تعلیم 
و پیشرفت عالقمندان به اسکی در زنجان توفیقات نماید 
محمدباقر خوشبختیان در سه سال متوالی که به زنجان آمد در 
تعلیم ورزش و جوانان زنجان موفقیت های درخشان و رضایت 
بخشی را به دست آورد و تمرین اسکی با روش و اسلوب 

صحیح در زنجان ادامه یافت.
نسب دستگاه باالبر

نبود باالبر برای باال رفتن اسکی بازان از پیست مشکل بزرگی 
در پیش ورزشکاران زنجانی بود چرا که باید مسیر سرباالیی 
را  آنان  انرژی  این طی مسیر  پیاده طی کنند و  را  پیست 

می کاست و زمان زیادی را از این ورزشکاران می گرفت.
رییس هیات اسکی استان زنجان قدمت دستگاه باالبر قدیمی 
پیست را حدود نیم قرن عنوان کرد و افزود: این باالبر در 
سال 1345 برای پیست پاپایی که آن زمان یکی از 4 پیست 
اسکی ایران به شمار می رفت خریداری شده بود ولی این 
باالبر به همت فعاالن اسکی زنجان در سال 1348 در این 

پیست نصب شده است.
جمالی نوشته است: » نصب دستگاه تله اسکی)باالبر(  در 
پیست اسکی پاپایی زنجان در اوایل دهه چهل تحولی جهشی 
مانند، غیر قابل تصور و باور نکردنی در پیشرفت اسکی زنجان 

فراهم آورد.
 در اختصاص این دستگاه گرانقیمت به پیست اسکی زنجان 
و به منظور استفاده دوستداران ورزش اسکی دوستی صمیمانه 
فیلیکس آقایان )رییس فدراسیون اسکی( با محمد ذوالفقاری 
دخالت  زمان(  آن  در  ایران  دوومیدانی  فدراسیون  )رییس 

بسیاری داشت.
این دستگاه که از خارج از کشور خریداری شده بود پس از 
رسیدن به زنجان به سبب نبود ماشین آالت الزم و مخصوصًا 
جرثقیل در محوطه خارجی سالن ورزشی تختی بال استفاده 
مانده بود و باالخره با کوشش و همت کارگران و روستاییان 
که پایه های بزرگ آهنی را روی دوش از کوه باال بردند و 
با سنگ و سیمان محکم و استوار کردند دستگاه تله اسکی 
آماده استفاده اسکی بازان و دوستداران ورزش اسکی گردید«.
رییس هیات اسکی استان زنجان افزود: باالبر دوم این پیست 
که در سال 1385 نصب شده است محصول سازندگان داخلی 
است و همچنین در سال 87 یک دستگاه برف کوب نیز برای 
این پیست خریداری شد و برای آماده سازی پیست استفاده 

می شود.
در سال 92 نیز با استقرار ماشین آالت سنگین توانستیم این 
پیست را ایمن سازی کنیم و به همین دلیل پاپایی یکی از 
ایمن ترین پیست های اسکی در ایران است که برای استفاده 

عالقه مندان مبتدی بسیار مناسب است.
موفقیت اسکی بازان

رضا اژدری ، ورزشکاران زنجانی را از اسکی بازان موفق ایران 
عنوان کرد و افزود: استان زنجان یکی از 4 استان برتر این 
رشته در کشور است و در برخی موارد اسکی بازان زنجانی 
رقابت  البرز  و  تهران  استان های  اسکی بازان  با  توانسته اند 

تنگاتنگی داشته باشند.
این موفقیت ها در اسکی برای زنجان تازگی ندارد بلکه استان 
زنجان با توجه به پیشینه این ورزش در زنجان در گذشته نیز 

موفقیت های بسیاری را کسب نموده است. در کتاب تاریخ 
ورزش زنجان پیرامون موفقیت اسکی بازان زنجانی اینگونه 
نوشته شده: » در سال 1353 از لحاظ پیروزی و موفقیت 
زنجانی سالی  اسکی باز  آموزان  دانش  و درخشان  کم نظیر 
فراموش نشدنی و به یاد ماندنی بود در این سال دانش آموزان 
زنجانی بر سکوی اول قهرمانی مسابقات اسکی آموزشگاه 
های سراسر کشور ایستادند و پیست اسکی دیزین را با خاطره 

ای خوش و شیرین قهرمانی ترک کردند«.
اقامتگاه مخروبه

در کنار پیست پاپایی ساختمانی با حدود متراژ 300متر مربع 
وجود دارد که متاسفانه امروزه بدون استفاده باقی مانده ولی در 

گذشته اقامتگاه ورزشکاران بوده است.
اژدری گفت:این اقامتگاه در سال 54 و به همت استاد بندلی 
که در آن سال ها به عنوان مربی در زنجان فعالیت می کرد 
ساخته  شده ولی به دلیل عدم رسیدگی این ساختمان کامال 

بی استفاده و مخروبه است.
جمالی نیز پیشینه این ساختمان را انیگونه عنوان کرده است: 
» محل استراحت اسکی بازان قهوه خانه تنگ و تاریک و 
دود گرفته روستای پاپایی بود و به همین دلیل اسکی بازان 
برای استراحت و صرف غذا از پشت بام قهوه خانه استفاده 

می کردند.
بندلی برای احداث و راه افتادن رستوران و غذاخوری مجهز و 
آبرومند پیست اسکی پاپایی اصرار داشت و با دایر شدن این 
رستوران در سال 1354 نیاز اسکی بازان و ورزش دوستان از 
بابت استراحت و صرف غذا در یک محیط مناسب و مشکل 
اداره تربیت بدنی و هیات اسکی زنجان از جهت پذیرایی گرم 
و آبرومندانه از مهمانانی که برای تماشای تمرین و برگزاری 

مسابقات اسکی به پیست پاپایی می آمدند برطرف شد«.
توریسم ورزشی

 رییس هیات اسکی زنجان امکاناتی که کنار پیست باید وجود 
داشته باشد را مهم دانست و افزود: امید است با مساعدت 
مسووالن بتوانیم در کنار این پیست امکانات رفاهی بیشتری 
را فراهم کنیم چرا که این ورزش می تواند الگوی مناسبی 
برای جذب گردشگر باشد. خدمات جانبی پیست های اسکی 
در ایران در سطح ایده آلی نیست با اینکه ایران پس از آمریکا 
جاذبه  می تواند  و  است  برف خشک جهان  بهترین  دارای 
توریستی ایده آلی برای گردشگران خارجی باشد ولی به دلیل 
ضعف مدیریت و نبود امکانات جانبی در پیست های اسکی 

شاهد رونق ورود گردشگر ورزشی به ایران نیستیم.
این در حالی است که پیست های کشورهای همسایه ما به 
خصوص ترکیه که از نظر فنی قابل مقایسه با پیست های 
ایران نیستند همه ساله پذیرای گردشگران بسیاری است. 
حتی بسیاری از ورزشکاران اسکی باز زنجانی نیز به جای 
رفتن به پیست های تهران چند روز در سال برای اسکس به 
ترکیه می روند و دلیل عمده این مسافرت عدم امکانات جانبی 

مناسب پیست های ایران است.
پیست جدید

رییس هیات اسکی استان زنجان از شناسایی چند محل 
مستعد برای راه اندازی پیست اسکی در استان خبر داد و افزود: 
پیست اسکی پاپایی به دلیل ارتفاع حدود 2000 متری چند 
هفته بیشتر در سال نمی تواند پذیرای ورزشکاران زنجانی 
باشد از طرفی طول مسیر این پیست کم است به همین 
دلیل مطالعات بسیاری برای شناسایی مکان جدیدی برای 
ساخت پیست اسکی استان انجام دادیم. در منطقه دمیرلو 
محل مناسبی شناسایی و حتی مطالعات ده ساله منابع طبیعی 
نیز صورت گرفت. این مکان به دلیل ارتفاع باالی 3000 
متر و طول مسیر باال می تواند محل مناسبی برای ساخت 
پیست جدید و استاندارد باشد. همچنین چند نقطه دیگر در 
دست مطالعه می باشد که امید است با مساعدت مسووالن 
بتوانیم پیست دوم استان را به عنوان یک پیست استاندارد 

داشته باشیم.

مهدی مرادی   نگاهی به تاریخ اسکی در زنجان

فائزه تقی لو

فرهنگجستار

    گفتگو با جوان گرافیست زنجانی
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و  سال   5 از  بعد  زنجان  خصوصی  سینمای  اولین 
به  آغاز  فجر  جشنواره  فیلم های  اکران  با  همزمان 
کار کرد. با افتتاح مجموعه فرهنگی روشا این شهر 
به  ترتیب عالقمندان  بدین  و  صاحب 2 سینما شد 
هنر هفتم می توانند فیلم های مورد عالقه خود را در 

این سالن به تماشا بنشینند.
در مراسم افتتاحیه سینما روشا با ظرفیت 250 که با 
حضور مسووالن استانی، صاحبان صنعت و جمعی از 
هنرمندان شرکت داشتند، عابدین موسوی به عنوان 
عامل سخنرانی  مدیر  و  روشا  مجموعه  گروه  مدیر 

کرد.
وی در این مراسم اظهار کرد: فرا رسیدن چهلمین 
بر  را  تاریخ  فریادرسای  که  اسالمی  انقالب  بهار 

تمامی کشور طنین انداخت گرامی می دارم.
آیت اله  فقیه  ولی  محترم  نماینده  ارزشمند  حضور 
خاتمی  نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توسعه منابع استانداری زنجان وسرپرست معاون 
سیاسی و امنیتی،  وقف چی نماینده محترم زنجان 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  متولی  و  طارم  و 
را  مهمانان  دیگر  و  اجرای  دستگاه های  مدیران  و 
مغتنم شمرده و از همه عزیزان و سروران فرهیخته 
حاضر کمال امتنان و سپاسگزاری را دارم. قطعا وقت 
و زمان، بهترین دارایی بزرگوارن است و امیدوارم از 
مهم  این  برای  امروز  را  خود  دارایی  بهترین  اینکه 
کریم  خداوند  پیشگاه  در  فرمودید  انفاق  فرهنگی 

ماجور باشید.
بر  صنعتکاران  و  سازندگان  روی  پیش  مشکالت 
کسی پوشیده نیست و قصد ندارم با ذکر و شمارش 

آنها موجبات خستگی حاضرین را فراهم کنم.
در تمامی کشورها تنها مانع و رادع فعاالن اقتصادی، 
جذب مشتری و توفیق در عرصه رقابت است ولی 
در اینجا عالوه بر چالش یاد شده، اهالی اقتصاد و 
معاون  و  مدیر  ده ها  با  تولیدکنندگان  و  کارآفرینان 
سلیقه ای  برداشت های  با  که  جدالند  در  کارمند  و 
خود  عینک  پشت  از  هرکدام  که  جاری،  قوانین  از 
جرات  به  بنابراین  می گیرند.  تصمیم  و  می بینند 
بوده  مضاعف  ما  مشکالت  که  کنم  ادعا  می توانم 
و اگر نبود حمایت تعدادی از مدیران پاک باخته و 
خادم و استظهار به پشتیبانی آنها در همان اوایل و 

اوان کار متوقف می شدیم.
بر خالف  مشکالت  تمامی  وجود  با  و  حال  این  با 
را  راه  این  رنج کالن  زدیم،  به آب  تن  این جریان 
به جان خریدیم، تخفیف ها و تحقیرها را ندیدیم و 
فرصت های مشروع را به تالش هایمان پیوستیم و 

به اینجا رسیدیم.
پروژه روشا قدم به قدم شکل یافت و هویت پیدا کرد 
بر شالوده ای فرهنگی  و بزرگ شد، مجموعه روشا 
موسع  گستره  در  را  خود  حیات  و  برافراخته  قامت 
و جامع به نقشه راهی بسته است که در نوع خود 
هستیم  آن  بر  ما  است.  فرد  به  منحصر  و  بی بدیل 
حیات تمامی واحدهای مستقر در این سازه در ظل 
سپهر نورانی فرهنگ و هنر متعالی کشور، در ابعاد 
از پیشرفت  نمادی  و جهت های متفاوت و متنوع، 
استان را نمایندگی کنند این همه  فرمایشات رهبر 
با  دیدار  در  که  می کند  تداعی  را  انقالب  فرهیخته 

نماد  را  سینما  و  فرهنگ   85 خرداد  در  سینماگران 
پیشرفت کشور معرفی می کنند.

ساختمان  عملیات   92 سال  از  که  حاضر  مجموعه 
بر  مترمربع  هزار   10 بنای  زیر  با  شده   آغاز  آن 
عرصه ای استوار شده که امروز اشتغال 200 نفر به 
طور مستقیم و 400 نفر به صورت غیر مستقیم را 

فراهم اورده است.
را  اگر فرصتها  این حقیر می دانید  از  بهتر  حاضرین 
برآمده  خواهش های  و  خواسته  و  نشماریم  غنیمت 
به  نبخشیم،  فعالیت  را  پویا  و  جوان  جامعه  متن  از 
انباشتی از چالش های مدنی و پیچیده دامن زده ایم 
که ما را در پس تبعات جا خواهند گذاشت، با درک 
شدیم  قسم  هم  برادارانم  با  قبل  سال   5 مهم  این 
آیتی از خدمات روز و پیشرو را در پیشانی پروژه ای 
بزرگ برای امروز و فردای شهر زیبایمان به یادگار 
و  فرصت  این  بر  را  خداوند  همین  برای   . گذاریم 
امکان شاکریم و برای تمامی دوستان و سرورانی که 
در این راه پر مشقت و سخت، سابقه منتی بر من 
و برادرانم دارند توفیق روز افزون و پاداش اخروی 
مجلس  و  همایون  روز  این  در  می نمایم.  مسالت 
و  یاران  عموم  از  دانم  می  وظیفه  خود  بر  مبارک 
آرزوهایمات  و  اهداف  تحقق  در  که  ساعی  یاوران 
در این پروژه واجد نقطه اثری بوده اند، سپاسگزاری 

نمایم.
ارتقاء سهم خدمات در اشتغال

و  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری زنجان 
در این مراسم با تاکید بر اینکه در این زمان  باید 
اقدامات الزم در راستای ارتقای سهمیه اشتغال در 
بخش خدمات انجام گیرد، گفت: متاسفانه با نگاهی 
 34 سهم  شاهد  خدمات،  حوزه  در  اشتغال  آمار  به 
که  هستیم  بخش  این  به  مربوط  اقتصاد  درصدی 

انتظار داریم آمار در این بخش افزایش یابد.
فرامرز نیک سرشت با تاکید بر اینکه فرهنگ الزمه 
همه فعالیت ها بوده و این در حالی است که هم اکنون 

افزود:  مانده است،  مقوله فرهنگ در کشور مغفول 
بزرگ ترین افتخارات ایرانی به فرهنگ آن است اما 
متاسفانه در برهه کنونی به گونه ای کار نکرده ایم که 

به فرهنگ خود افتخار کنیم و این به این خاطر است 
که حوزه فرهنگ رو به تحلیل رفته است.

مسائل  در  بازبینی  نیازمند  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
در  که  زمانی  تا  داد:  ادامه  هستیم،  خود  فرهنگی 
دست  توفیقی  به  جامعه  در  خود  فرهنگ  معرفی 
نیابیم، نباید انتظار داشته باشیم که بتوانیم در معرفی 
فرهنگ خود به سایر نقاط جهان موفق عمل کنیم 
موضوع  نگرفتن  جدی  دلیل  به  امروز  متاسفانه  و 
که  آن طور  را  اسالمی  ایران  نتوانسته ایم  فرهنگ، 

باید به جهانیان بشناسانیم.
استفاده از فناوری

شورای  مجلس  در  طارم  و  زنجان  مردم  نماینده 
استفاده  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  نیز  اسالمی 
روزافزون  توسعه  باعث  نوین،  فناوری های  از 
انتظار  ما  امروز همه  اظهار کرد:  کشور خواهد شد، 
داریم همانند کشورهایی که در حدود 300 سال از 
دموکراسی برخوردار هستند، پیشرفت کنیم که این 
انتظار نابه جایی است اما به هر حال پیشرفت هایی 
توجه  قابل  آمده،  دست  به  دهه  چهار  در طول  که 

است.
علی وقف چی با ابراز تاسف از اینکه بیشتر حرف های 
عمل  پای  که  زمان  هر  و  بوده  شعار  حد  در  ما 
می رسد، خبری از وعده های داده شده نیست، اظهار 
تولید  از  گونه شعارها، حمایت  این  بارز  نمونه  کرد: 
تولید  از  باشد  قرار  وقتی  متاسفانه  اما  است  داخلی 
داخلی حمایت کنیم، سودهایی که بانک ها به هنگام 
اعطای تسهیالت دریافت می کنند، قابل مقایسه با 

سودی که حاصل تولید است، نیست.
وی با یادآوری اینکه درد امروز جامعه این است که 
شده ایم،  دور  واقعی  فرهنگ  و  اصالت  معنویت،  از 
اظهار کرد: امروز فرهنگ کار، فرهنگ مدیریت و ... 
در کشور ضعیف است و همین امر باعث شده است 

مواجه  فرهنگی  حوزه  در  زیادی  چالش های  با  که 
انتخاب مدیر  دنبال  به  اینکه  به جای  امروز  شویم. 
الیق و توانمند باشیم، در تالش هستیم تا خودمان 

به بر مسند مدیریت تکیه بزنیم.
یک فضای فرهنگی

شهردار زنجان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان 
با  زنجان  اولین سینمای خصوصی  افتتاحیه  مراسم 
اشاره به اینکه در عصر حاضر سینما به عنوان یک 
فضای فرهنگی قلمداد شده و ما به عنوان کسانی 
در  باید  هستیم،  دخیل  شهری  مدیریت  در  که 
شکل گیری چنین فضاهایی کمک حال فعاالن این 
زنجان همواره  یادآور شد: شهرداری  باشیم،  بخش 
یاور سرمایه گذارانی که در حوزه فرهنگی  و  همراه 

ورود جدی داشته اند، بوده است.
مسیح اله معصومی با تاکید بر اینکه بدون توجه به 
مقوله فرهنگ، نمی توان به توسعه پایدار دست یافت، 
شکل گیری  با  فرهنگی  فضاهای  وجود  داد:  ادامه 
بدان  این  دارد،  مستقیم  ارتباط  جامعه  در  فرهنگ 
فرهنگی  فضاهای  بتوانیم  اگر  که  است  معنی 
بیشتری را در شهر ایجاد کنیم، به همان میزان نیز 
مردم در شکل گیری فرهنگ نقش تاثیرگزار خود را 

ایفا خواهند کرد.
وی با بیان اینکه با اهتمام به مقوله فرهنگ می توان 
به نیازهای واقعی مردم در حوزه شهری پاسخ داد، 
توسعه  که  داریم  مهم  این  به  راسخ  اعتقاد  افزود: 
شهر باید بر اساس فرهنگ آن منطقه صورت گیرد؛ 
چرا که اگر در توسعه شهر، این مهم در نظر گرفته 
نشود، بی تردید دیری نخواهد پایید که همه اقدامات 
صورت گرفته در حوزه شهری از بین خواهد رفت و 

با این روش نمی توان به توسعه پایدار دست یافت.
100 فیلم در کشور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان نیز 
در این مراسم ضمن خسته نباشید به متولیان ساخت 
پیروزی  از  بعد  استان  در  خصوصی  سینمای  اولین 
انقالب اسالمی، گفت: سالیانه در حدود  شکوهمند 
100 فیلم در کشور ساخته می شود که برخی از این 
برای  و  بسته  نقش  مخاطبان شان  ذهن  در  فیلم ها 
یک  خود  این  که  شده اند  ماندگار  مدید  مدت های 

فرصت به شمار می رود.
عنوان  به  سینما  اینکه  بر  تاکید  با  کرباسی  فاطمه 
ابزاری است که می تواند در عصر حاضر خانواده ها 
و  کرده  جمع  هم  دور  شده اند،  دور  هم  از  که  را 
امروز  کرد:  تصریح  کند،  نزدیک تر  یکدیگر  به 
چنین  تعداد  افزایش  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
ظرفیت هایی در استان نیاز داریم، لذا تاسیس دومین 
سینمای زنجان و اولین سینمای بخش خصوصی را 
در این شهر به فال نیک گرفته و امیدواریم این راه 

تداوم داشته باشد.
فجر  جشنواره  فیلم های  اکران  اینکه  بیان  با  وی 
برای  پایتخت می تواند فرصت مغتنمی  از  در خارج 
این  از  هفتم  هنر  به  سایر عالقه مندان  برخورداری 
فرصت ارزشمند باشد، خاطرنشان کرد: امروز با توجه 
دور  از هم  ناخواسته  یا  خانواده ها خواسته  اینکه  به 
شده اند، نیازمند تاسیس سینماهای متعدد برای دور 

هم جمع کردن خانواده ها هستیم.

»سینما روشا« اولین سینمای خصوصی در استان زنجان

 آن روزگار  زنجان 2سینما داشت، یکی 
»سینما ستاره آبی« در ابتدای خیابان 
ذوالفقاری و دیگری سینما »مولن روژ« 
در ضلع جنوبی خیابان امام حد فاصل 
شیرین ترین  راه.  چهار  و  میدان  سبزه 
برای هر دو  بود که  این  ماجرا  قسمت 
سینما، دو سینمای فضای باز هم وجود 

داشت ! آن هم در آن روزگار زنجان.
ستاره  سینما  تابستانی  شعبه  صفا  باغ 
آبی بود به مدیریت »مهندس کوشان« 
مقر  و  کبیر  امیر  را  فاصل چهار  و حد 
دژبانی آن زمان، شعبه تابستانی«سینما 
»آقای  مدیریت  به  بود  روژ«  مولن 
یک  شب  هر  تابستان  ماه   3 جمیلی« 
سینما   2 این  سفید  پرده  بر  سانس 
فیلم ها به نمایش در می آمد و در آن 
خنک هوای رویائی شهرمان، شهروندان 

یا  یا خربزه ای زیر بغل زده،  هندوانه و 
پاکتی زردآلو یا گالبی کم نظیر وتحفه 
تماشای  به  گرفته  دست  در  را  زنجان 

فیلم می نشستند . 
فیلمی  آبی  ستاره  1348سینما  سال   
و  متفاوت  بسیار  که  گذاشت  اکران  به 
متمایز از دیگر فیلم ها بود. فیلم مستند 
»خانه خدا« در فیلم مستند خانه خدا 
تقریبا تمامي مناسک و مراسم حج بطور 
کامل فیلمبرداري شده و عالوه بر آن به 
حواشي حضور زائران در منازل مختلف 
از جمله هنگام وقوف در صحراي عرفات 
بود.  پرداخته شده  نیز  یا رمي جمرات 

برای  همشهری ها  نظیر  بی  استقبال 
زیارت  بگویم  است  بهتر  یا  و  دیدن 
»مسجد الحرام« و »حجر االسود« قابل 
بلیط  خرید  برای  جماعت  بود.  توجه 
لحظه شماری می کردند. خوب یاد دارم 
برای  و  کردیم  راضی  را  عزیزجون  که 
اولین و آخرین بار به سینما رفتیم. آن 

هم برای دیدن »خانه خدا«
جالب ترین قسمت ماجرا زمانی بود که 
سینما،  سردر  تبلیغاتی  تابلو  روی  بر 
نوشته »2 فیلم با 1 بلیط« را می دیدی. 
در این حالت نه تنها می توانستی 2 فیلم 
می توانستی  بلکه  ببینی،  بلیط   1 با  را 

وارد  بلیط خریده  یک  نُه صبح  ساعت 
هم  شب   11 ساعت  و  شوی  سینما 
خارج. چرا که هر بار پس از اتمام فیلم و 
باز شدن درب های خروجی، اجباری به 
خروج از سالن سینما نبود. آن موقع بود 
تا چند  راحت می نشستی  با خیال  که 

فیلم را باهم مقایسه می کردی.
سینمای  سومین  پنجاه،  َدهه  اواخر 
زنجان افتتاح شد. ضلع شمالی خیابان 
»سینما  راه.  چهار  به  نرسیده  امام، 
»خانیم  ها  زنجانی  قول  به  یا  لی«  لی 
بود  شیک  سیناماسی«  قهرمانینین 
سینما  بانی  دختر  نام  به  که  مدرن.  و 
قهرمانی،  خانم  بود.  شده  نامگذاری 
روز  آن  دار  مدرک  قابله  تنها  ظاهرا 
زنجان بود و همین جهت بر روی تابلوی 

خویش واژه »ماما« نوشته شده بود.

یادی از سینماهای قدیم زنجان 

2 فیلم با 1 بلیط
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