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مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خبر داد:

ثبت 1400 ازدواج زیر 14 سال در استان زنجان

فرماندار شهرستان خرم دره:
مجموعه غزال

نیازمند ساماندهی است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:
 153 روستای زنجان 

بر روی گسل قرار گرفته اند

- رویه 2   - رویه 2  

 یک عضــو اتاق بازرگانی تهران بر این 
باور اســت همان طور که در ماه های گذشــته 
فعال کردن ســامانه های ارزی نتوانستند برای 
بازار ایران راه حل قابل قبولی ارایه کنند، تداوم 
استفاده از آنها یا طراحی شیوه های جدید براین 

پایه نیز جوابگو نخواهد بود.
ســید رضی حاجی آقامیــری در گفت وگو با 
ایســنا، اظهار کرد: این صحبت که با راه اندازی 
یک ســامانه یا امــکان جدید شــرایط برای 
ایجاد ارتباط مســتقیم ارزی میان صادرکننده و 
واردکننده به وجود بیاید، اتفاق جدیدی نیست 
و بازار در طول تمام سال های گذشته به همین 

شکل کار خود را ادامه داده است.
وی ادامــه داد: در طــول تمــام این ســال ها 
صادرکننده ارز حاصل از فروش کاالهای خود 
را به بازار وارد کرده و شــرکت های واردکننده 
نیز با خریداری این ارز نســبت به انتقال آنها و 
واردکردن کاالهای مدنظرشان اقدام می کرده اند. 
آنچه که در زمان کنونی مطرح شــده و جدید 
است به احتمال حذف صراف ها از این فرآیند 

باز می گردد.
عضو اتــاق بازرگانی تهران با بیــان این که با 
حذف صراف ها تفــاوت نرخ ویژه ای در بازار 
ارز بــه وجود نمی آید، توضیــح داد: آنچه که 
نقــش اصلی صراف هــا بــوده، مدیریت ارز 
وارداتی به کشور و سپس تأمین نیاز مورد نیاز 

برای واردات یا دیگر موارد بوده است، زیرا در 
غیر این صورت در عمل نظم بازار برهم خواهد 
ریخت. برای نمونه اگر یــک صادرکننده یک 
میلیون دالر ارز داشته باشد به احتمال فرآیندی 
طوالنی مورد نیاز خواهــد بود تا واردکننده ای 
پیدا کند که دقیقاً همیــن رقم را برای واردات 
نیاز دارد، امــا صراف ها هر دو بخش این بازار 
را ادغام کرده و نیازهای دو طرف را پوشــش 

می دادند.
آقامیری اضافه کــرد: در کنار آنکه صادرکننده 
و واردکننــده در بازار آزاد نســبت به خرید و 
فروش ارز اقدام می کردند، به احتمال ســرعت 
نقل و انتقاالت در این بازار نیز در قیاس با دیگر 
بازارها بسیار باالتر بود. از این رو این که با طرح 
جدید بخواهیم به باال رفتن سرعت فکر کنیم، 

امکان پذیر نخواهد بود.
این صادرکننده با بیــان این که نرخ گذاری آزاد 
بهترین شــرایط را برای بازار ارز ایجاد می کند، 
اظهار کرد: مســایلی مانند ســامانه نیما که در 
ماه های گذشــته مطرح شد یا ســامانه جدید 
که از آن بحث شــده هیچ یک نمی تواند مانند 
نرخ گــذاری در بازار آزاد عمــل کند، زیرا در 
صورتی که نرخ ها آزاد باشد دو طرف می تواند 
بــر پایه نیاز خود خرید و فروش کرده و همین 
مساله یک نظم قابل قبول در بازار ایجاد می کند.
به گزارش ایســنا، به دنبال افزایش نرخ ارز در 

ماه های ابتدایی ســال پیش، دولت با راه اندازی 
سامانه نیما تالش کرد عرضه و تقاضای ارز را 

مدیریت کند.
به دنبال به وجود آمدن اختالف نظرهایی درباره 
چگونگی بازگشــت ارز حاصــل از صادرات، 
بانک مرکزی با ارایه ارز حاصل از صادرات به 
واردکنندگان موافقت کرد. اخیرا گمانه زنی هایی 
مطــرح شــده که بــر پایــه آن صادرکنندگان 
می توانند در ارتباطی مستقیم با واردکننده، ارز 

خود را به آنها ارایه کنند.
بخــش خصوصی در ماه های گذشــته بارها از 
دولت خواسته مقدمات تک نرخی شدن ارز در 

بازار را فراهم کند.

 مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان با اشــاره به وضعیت صادرات فرش زنجان 
گفت: رکود تورمی در بازار فرش استان زنجان حاکم است.
سید محسن جعفری در گفت وگو با خبرنگار موج رسا، با 
اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت بازار صادرات فرش چون 
در ابتدای سال هستیم مشخص نیست که چگونه خواهد 
بود اظهار کرد: معموال وضعیت بازار فرش بعد از اریبهشت 

و خرداد مشخص می شود.
وی تصریح کرد: قیمت ها همچنان در فرش های دستبافت 
باال است و وضعیت بازار فرش پشمی بهتر از فرش ابریشم 
بوده و هم اینک رکود در بازار فرش ابریشم حاکم است. 

مدیر اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان با اشــاره به اینکه همچنان مشکل مواد اولیه وجود 
دارد افزود: قیمت مواد اولیه فرش همچنان باال بوده و بیداد 
می کند و این باعث شــده هزینه تولیــد باال رفته و صادر 

کنندگان در عرضه با مشکل مواجه شوند.
وی با اشــاره به اینکه دســتمزدها هم کمی باال رفته ولی 
وضعیت بازار فرش خوب نیست بیان کرد: هم اکنون رکود 

تورمی در بازار فرش استان زنجان حاکم است.
جعفری بیان کرد: کمبودی در مواد اولیه فرش وجود ندارد 
و مشکل در باال بودن قیمت مواد اولیه است و مواد اولیه نیز 

جزو گروه یک نیست که ارز دولتی برای آن تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه عمده مواد اولیه وارداتی فرش های ابریشم 
است افزود: خود ابریشم جزو گروه یک کاالهای وارداتی 
نیست ولی پیله ابریشــم جزو این گروه کاالها بوده و ارز 

دولتی به آن تعلق می گیرد.
مدیر اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان افــزود: کارخانه های داخلی تولید کننده ابریشــم 
 می تواننــد با ارز دولتی نســبت به واردات پیله ابریشــم 

اقدام کنند.

حکمرانی رکود تورمی
در بازار فرش زنجان

 معاون استاندار زنجان:

سواد عمومی مردم در حوزه سالمت باید افزایش یابد
- رویه 2  

یک عضو اتاق بازرگانی تهران:

بازار ارز با نرخ آزاد بهبود می یابد

۴۰ درصد از ظرفیت
 آب سدهای استان زنجان

 پرشده است
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شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان)ســهامي عام( در نظر دارد انواع ضايعات ورق 
هسته را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان مي توانند جهت بازديد و کسب 
اطالعات بيشتر و دريافت فرم شــرکت در مزايده همه روزه بجز روزهاي تعطيل و 
پنجشنبه از ســاعت 9:00 تا 15:00 حداکثر تا پايان وقت اداري مورخه 98/02/08 به 
واحد تدارکات شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان واقع در زنجان- کيلومتر 4 جاده 

تهران-جنب شرکت ايران ترانسفو مراجعه نمايند.
شماره تلفن تماس و کسب اطالعات:

تلفن: 33791179- 024  فكس: 024-33790541

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

آگهی مزایده 
شماره 245-1 /98

- رویه 2  
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

سیگار ارگانیک 
غیرواقعی است
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان:
 153 روستای زنجان 

بر روی گسل قرار گرفته اند
 مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان زنجان گفــت: طبق بررســی ها و کار 
کارشناســی در منطقه، 153 روستای این استان 

روی گسل زلزله قرار دارند.
ســجاد صنعتی منفرد در نشست هماهنگی با 
اعضای شورای اسالمی استان زنجان افزود: در 
این روستا فقط پنج هزار و 259 واحد مسکونی 
یعنی 28 درصد از واحدها مقاوم سازی شده اند 

و مابقی را خطر زلزله تهدید می کند.
وی گفت: برای اینکه دامنه هشدارها در این باره 
را به جد عمومیت ببخشیم و برای مقابله با خطر 
احتمالی بالیای طبیعی طرح فرضی زلزله را در 
ایــن مناطق اجرا کرده و بعــد از توضیحات و 
توجیه مردم روستاهای در معرض خطر، اهمیت 
مقاوم سازی را تبیین و برای دریافت تسهیالت 

آنها را به بانک های عامل معرفی می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: تاکنــون 47 هزار واحد 
مسکونی روستاهای زنجان تسهیالت گرفته اند 
که در واقع معــادل 51 درصد کل این واحدها 

مقاوم سازی شده اند.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان گفت: از 710 روستای باالی 20 خانوار 
بــرای 98.2 درصد طرح هادی تهیه شــده و 
در حالــی که برای روســتاهای زیر 20 خانوار 
وظیفــه ای نداریــم اما برای 58 روســتا با این 

شاخص نیز طرح هادی تهیه کرده ایم.
وی تصریح کرد: چــون طرح هادی بعد از 10 
ســال برای اجرا باید بازنگری شود هم اکنون 
طرح 215 روســتا بازنگری و بــرای بازنگری 
طرح 184 روســتا نیز اعتبار کافی نداریم که با 
ورود شــوراها و دهیاری ها به موضوع شــاید 

بتوان کاری برای این طرح ها انجام داد.
وی اظهار داشــت: طرح 382 روســتا در حال 
اجراست که معادل بیش از 52 درصد روستاهای 
دارای طــرح می شــود، این رقم در متوســط 

کشوری حدود 42 درصد است.
مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان 
زنجان تاکید کــرد: از حــدود 92 هزار واحد 
مســکونی روســتایی حدود 69 درصد ســند 
روستایی از شرکت ثبت اسناد دریافت کرده اند 
که این رقم در شهرهای زیر 25 هزار نفر زنجان 

حدود 30 درصد است.
گفتنی است بر پایه برنامه ریزی ها و تالش های 
انجام گرفته به مناســبت روز تاسیس این بنیاد 
)21 فروردین ( در سطح استان 120میلیارد ریال 
طرح عمرانی در زنجان افتتاح و کلنگ زنی شد.
تسهیالت طرح ویژه بهســازی و مقاوم سازی 
مســکن روســتایی با کارمزد پنــج درصد تا 
سقف 25 میلیون تومان به واحدهای مسکونی 
روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر پرداخت 

می شود.

همایش ملی کیفیت 
در فضای معماری و شهری 

زنجان برگزار می شود
 دبیــر اجرایی همایــش ملی کیفیت در 
فضای معماری و شــهری زنجــان گفت: این 
همایــش با حضــور صاحبنظران و اســتادان 
برجسته کشوری /11/ اردیبهشت ماه امسال به 

میزبانی دانشگاه زنجان برگزار می شود.
دکتر مهدی مقیمــی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ایجاد کیفیت فضایی از اساسی ترین 
اهداف طراحی مناظر و بافت های شهری بوده 
و در این میان طراحی فرآیندی است که در آن 
وضعیت موجود به لحاظ عملکردی، معنایی و 
کالبدی بــه وضعیتی مطلوب و ایده آل نزدیک 

می شود.
وی اظهار داشــت: در فرآینــد طراحی محیط 
دستیابی به کیفیت فضایی، مهمترین رسالت های 
معماران، شهرسازان و طراحان شهری است و 
کیفیت فضایی از زوایا و ســطوح مختلف قابل 

بررسی است.
عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه زنجان 
ادامه داد: از این رو بحث و گفت و گو و تبادل 
نظر در حوزه های مختلف آن می تواند بســتر 
مناسبی برای ارتقای کیفیت فضایی در مقیاس 

معماری و شهرسازی ایجاد کند.
وی اضافه کرد: در همین راســتا گروه معماری 
دانشــگاه زنجان برای رســیدن بــه این هدف 
همایش ملــی با عنوان »کیفیــت در فضاهای 
معماری و شــهری« به همراه نمایشگاه عکس 
›کیفیت فضا‹ در روزهای 10 تا 12 اردیبهشت 

ماه 98 برگزار می کند.
مقیمی خاطر نشان کرد: در این همایش شهردار 
تهران، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه 
و شهرسازی و 2 عضو هیات علمی بر جسته از 
دانشــگاههای تهران و علم و صنعت سخنرانی 

خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، مبانی و نظریه های کیفیت در 
فضای معماری شهری و روســتایی، آفرینش 
کیفیت در قلمروهای عمومی، آســیب شناسی 
و ارزیابــی کیفیت در معمــاری و قلمروهای 
عمومی، کیفیت در بازآفرینی فضاها و بافت های 
با ارزش، کیفیت در مناظر شــهری و بافت های 
روستایی و کیفیت در فضاهای معماری و شهر 
زنجان، عناوین محورهای همایش را تشــکیل 

می دهد.

خبـر

آب های آلوده ای که حال طبیعت را خراب می کند؛
وقتی زمین های کشاورزی 
با فاضالب آبیاری می شود

 عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران 
گفت: آبیاری زمین های کشاورزی با آب آلوده از 
عوامل خراب بودن حال طبیعت و محیط زیست 

است.
نازخند صبحی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین دغدغه های امروز برای آبیاری 
محصوالت کشــاورزی، وجود اماکنی از جمله 
غسال خانه و کشتارگاه است؛ چراکه شوربختانه 
آب خروجــی از این مکان ها تصفیه نمی شــود 
و مزارعی که در پیرامون چنین جاهایی مســتقر 

است، با آب آلوده آبیاری می شود.
وی ادامــه داد: وقتــی آب های آلــوده از جمله 
فاضالب شهری به بخش هایی از فضای شهری 
که شامل مزارع سبزی اســت سرازیر می شود، 
ســطح نیترات در محصوالت تولیدی از سطح 
اســتاندارد باالتر رفته و چنیــن چیزی می تواند 
زمینه را برای بروز انواع بیماری های گوارشــی 
فراهم کند. صبحی تصریح کرد: چنین فرایندی 
در درازمدت و حتی میان مدت منجر به نابودی 
بخش بزرگی از محیط زیســت و محصوالت 
کشــاورزی می شــود. از همین رو، به صراحت 
می توان گفت که حفظ محیط زیست از تکالیف 
شرعی، اجتماعی و عقالنی تک به تک ما است. 
در غیر این صورت، باید منتظر بروز جنگ آب در 

گوشه و کنار کشور باشیم.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران با تاکید 
بر این که گسترش بیماری هایی از جمله حصبه، 
اسهال خونی و وبا نتیجه نفوذ آب های آلوده در 
محصوالت کشاورزی است، یادآور شد: دغدغه 
سالمت آب، جنگل، محیط زیست و طبیعت باید 
همگانی شود و به هر شکل باید چاره ای اندیشیده 
شــود تا آب های آلوده، وارد اراضی کشاورزی 
نشــود و یا این که قبل از ورود، مراحل تصفیه را 

سپری کند.

مدیر شیالت استان زنجان خبر داد؛
تولید 16 هزار تن انواع 

ماهی های سردآبی و گرمابی 
در سال گذشته

 مدیر شیالت ســازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان از تولید 16 هزار تن انواع ماهی های 

سردآبی و گرمابی در طول پارسال خبر داد.
بــه گزارش ایســنا، منصور حقــی راد در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: پارسال 16 هزار تن انواع 
ماهیان سردآبی و گرمابی در استان تولید شد که 
13 هزار و 724 تن ماهیان ســردآبی و 2277 تن 
ماهیان گرمابی را شــامل می شود. همچنین سال 
گذشــته، 600 هزار قطعه انواع ماهیان زینتی و 
2700 قطعه زالو در استان زنجان تولید شده است.

این مســوول با بیان این که حوزه شیالت استان 
زنجان بــرای 4000 نفر به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم اشتغال زایی داشــته است، ادامه داد: 
95 درصد مزارع سردآبی استان زنجان مجهز به 
تجهیزات نوین آبزی پروری است و خوشبختانه 
توجه هرچه بیشــتر به امر مکانیزاسیون در همه 
مراحل تولید، فرآوری و توزیع محصوالت آبزی، 
موجب رقابت پذیری بیشتر شــده و در نهایت 

تولید اقتصادی را به همراه دارد.
وی افزود: مکانیزه کردن واحدهای آبزی پروری و 
استفاده از تجهیزات در این بخش همچنین نقش 
بسیاری در بهبود کیفیت آب مصرفی دارد. طوری 
که با ایجاد شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی در 
محیط اکوسیستم آبی زمینه رشد بهتر ماهی آبزی 

را فراهم می کند.
حقی راد با اشــاره به این که ســال 96 حدود 14 
هزار و 612 تن محصوالت آبزی در استان تولید 
شده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان دهنده 
افزایش تولید 25 درصدی آبزیان پرورشــی در 
مزارع مکانیزه است و به کارگیری تجهیزات نوین 
آبزی پروری در مزارع جزو الزامات ادامه فعالیت 

در این عرصه محسوب می شود.

کشف بیش از 1۰ کیلوگرم 
تریاک در زنجان

 جانشــین فرمانده انتظامی استان زنجان 
از کشــف بیش از 10 کیلوگــرم تریاک در یک 
عملیات پلیسی و دستگیری 3 قاچاقچی خبر داد.
به گزارش نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ 
جعفر کردلو گفت: در پی تالش های اطالعاتی به 
عمل آمده، یک باند از قاچاقچیان مواد مخدر که 
با شیوه های گوناگون اقدام به انتقال مواد مخدر 
از استان های مرکزی به زنجان می کردند شناسایی 
شــدند. وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد توسط این افراد یک محموله 
مواد مخدر از استان های مرکزی کشور بارگیری 
و در حال انتقال به استان زنجان است که مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در یک عملیات 
ضربتی و هوشــمندانه در آزادراه زنجان- تهران 
دو دستگاه ســواری پراید حامل مواد مخدر را 

شناسایی و آن را متوقف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان بیان داشت: 
در بازرسی به عمل آمده از خودروها بیش از 10 
کیلوگرم تریاک کشــف شد و 3 نفر اعضای این 
باند دســتگیر و با تشکیل پرونده تحویل مراجع 

قضایی شدند.

خبـر  معاون استاندار زنجان:

سواد عمومی مردم در حوزه سالمت باید افزایش یابد
 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار زنجان گفت: ســواد عمومی افراد در 
حوزه ســامت افزایش یابد و برای تحقق این 

مهم باید ساز و کارهای الزم آن انجام شود
به گــزارش ایرنا، خدابخش مــرادی نافچی در 
کارگروه ســامت و امنیت غذایی استان زنجان 
افزود: شــمار باالی مراجعه کننــدگان به مراکز 
درمانی در تعطیات نــوروزی به معنی افزایش 

سواد سامت مردم نیست.
این مسوول خاطرنشــان کرد: رویکرد کارگروه 
سامت، تحقق توسعه پایدار بوده که بی توجهی 

به این مهم، این مقوله میسر نمی شود.
وی اظهار داشــت: این در حالی اســت که در 
حوزه حاکمیت ســه موضوع سامت، امنیت و 
آموزش را قانون اساسی تکلیف و حاکمیت نیز 

برای آن ماموریت تعریف کرده است.
این مســوول ادامه داد: نکته اساسی اینکه برای 
تحقق این سه مقوله مهم تنها یک دستگاه اجرایی 
متولی نیست، بلکه برای تحقق برنامه های ترسیم 
شده در این حوزه ها تقویت همکاری های بین 

بخشی ضروری است.
مرادی افزود: بر این مبنا، ســاز و کارهایی برای 
عمومی کردن و همکاری های بین بخشی انجام 

گیــرد که این مهم می تواند در برنامه های هفته 
ســامت به صورت ویژه متجلی شود وی اضافه 
کرد: در نشســت های آینده بر عملیاتی شــدن 
کارهــا و اقدامات متمرکــز و از گزارش دهی 
اجتناب شود و تحوالت باید بیش از گذشته در 
دستور کاری دستگاههای اجرایی عضو کارگروه 

قرار گیرد.
مرادی افزود: امسال بارندگی ها و تدبیر مجموعه 
عمومی استان موجب شد نغمت به نعمت تبدیل 
شــود و در صورت ادامه همیــن روند در دیگر 
فعالیت ها می توان اثر بخشــی کارها را بیش از 

گذشته مشاهده کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
ادامه داد: انتظار بر این اســت اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان برنامه ســامت مدرسه ها را 
نه تنها در شــهر زنجان بلکه در 900 روســتای 

پیگیری و برنامه اجرایی خود را اعام کند.
وی اضافه کرد: ســامت کودکان، نوجوانان و 
دختران در سنین رشــد نیز باید بیش از گذشته 
مورد توجه قــرار گیرد و ســازکارهای الزم و 

برنامه عملیاتی ارایه شود.
مرادی اظهار داشت: زنجان به لحاظ گردشگری 
موقعیت خوبــی دارد و بر این پایه اســتان در 

نشســت غذایی اکو حدود 20 ســفیر و کاردار 
از کشــورهای مختلف جهان میزبانی می کند و 

می توان گفت زنجان فراملی می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان 
ادامه داد: برای میزبانی بهتر و بهداشــت محیط 
پیرامون باید کیفیت ارایه خدمات بیش از گذشته 
افزایش یابد و این مهم از ســوی دســتگاههای 

متولی امر مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافــه کرد: دراین نشســت ها برنامه ریزی 
الزم برای حضور یکی از فرمانداران شهرستانها 
برای بازگویی مسایل بهداشتی و سامت فراهم 
 و انتظــارات مورد نیاز از ســوی مدیــران نیز 

مطرح شود.
مــرادی افزود: بــا فرا رســیدن فصــل گرما، 
شــرکت های خدمات رســان نظیر آبفار تدابیر 
الزم به ویژه در مناطق روســتایی اتخاذ کنند و 
برنامه های عملیاتی برای پیشگیری های احتمالی 

را مورد توجه قرار دهند. 
وی اضافه کرد: دســتگاه متولی حوزه ماموریت 
خود اســت وبه فرمانداران نیز گفته شده مسائل 
شهرستانی را حل و فصل کنند و به این مهم باید 

بیش از گذشته توجه شود.
این مسوول ادامه داد: عدم اقدام عالمانه و قانونی 

و پیشــگیرانه به نارضایتی در حوزه ای دردرون 
استان منجر می شود و مسئوالن دستگاهها به این 

مهم توجه کنند.
مرادی یــادآور شــد: بر ایــن پایــه اقدامات 
پیشــگیرانه ای باید برای مراکــز جدید دخانی 
تبلیغی و اقدامات الزم بــرای مراکز موجود در 

سطح استان باید انجام گیرد.

 مدیــرکل امــور اجتماعــی و فرهنگی 
اســتانداری زنجان گفت: از 36 هزار ازدواج زیر 
14 ســال ثبت شده در کشــور، 1400 مورد در 

زنجان اتفاق افتاده  است.
به گزارش ایســنا، مسیح اله سلطانی در کارگروه 
امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اینکه استان 
زنجان از نظر سرانه مطالعه و بر پایه پژوهش های 
 ســال 91، بــه عنــوان دومین اســتان انتخاب 
 شــده اســت، اظهار کرد: 8 درصد از جمعیت 
فعال استان عضو کتابخانه های عمومی هستند و 

این میزان، دو برابر نرم کشوری است. 
همچنین استان زنجان 1300 هیات مذهبی ثبت 

شده دارد و نرخ باسوادی استان نیز 95.1 درصد 
برآورد شده است.

این مسوول با بیان اینکه سرانه فضاهای آموزشی 
استان، از میانگین کشوری پایین تر است، ادامه داد: 
زنجان 46 مرکز دانشــگاهی و 56 هزار دانشجو 
دارد. همچنین 5 خانه جوان در شهرســتان های 
استان زنجان افتتاح شده و 335 تشکل مردم نهاد 
در استان فعالیت می کنند که از نرم کشوری باالتر 

است.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در شاخص های 
»نشاط اجتماعی« و »سرمایه اجتماعی« نسبت به 
نرم کشوری شرایط مطلوب تری داریم، تصریح 

کرد: سرانه تخت بیمارستانی در استان 1.61 و در 
کشور 1.60 است است. در زمینه اعتیاد نیز بیست 
و ششمین استان هستیم و متاسفانه 1.3 درصد از 

جمعیت استان گرفتار این معضل هستند.
سلطانی همچنین با اشاره به اینکه به ازای هر   3.8 
ازدواج، یک طاق صورت می گیرد، یادآور شد: 
نرخ ازدواج در استان زنجان 8.9 ثبت شده است 
و از این بابت، رتبه هفتم کشوری را داریم. البته 
پارسال شاهد کاهش 11 درصدی در آمار ازدواج 
بودیم. در زمینه کودک همســری نیز شوربختانه 
از 36 هزار ازدواج زیر 14 ســال ثبت شــده در 
کشور، 1400 مورد در زنجان اتفاق افتاده   است 

و زنجان در این مورد در رتبه های نخســت قرار 
دارد. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
زنجان با بیان اینکه 8.5 درصد از جمعیت استان، 
در 19 سکونت گاه غیررسمی حاشیه نشین هستند 
باید دفاتر تسهیل گری در استان مستقر شود، افزود: 
پارســال یک میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار 
استانی در راستای برنامه های کاهش آسیب صرف 
و به انعقاد 42 تفاهم نامه با سمن ها و اجرای 65 
برنانه منتج شــد. در همین راستا، هر سال برنامه  
دستگاه های فرهنگی استان اولویت بندی و تدوین 
می شود. پارســال نیز از 354 برنامه رسیده، 175 

برنامه نهایی و اجرا شد. 

 فرمانــدار شهرســتان خــرم دره گفت: 
مجموعه غــزال یکــی از مجموعه های خوب 
اســتان و مزیت شهرستان خرم دره است اما نیاز 

به ساماندهی دارد.
به گزارش ایســنا، حجت محمدی در نشســت 
کارگروه ســامت و امنیت غذایی شهرســتان 
خرم دره با بیــان اینکه تامین ســامتی یکی از 
نیازهــای اولیه هر انســانی اســت، اظهار کرد: 
خوشبختانه در طول سال گذشته اقدامات خوبی 
در حوزه ســامت شهرستان خرم دره انجام شده 

است.
وی با اشاره به اینکه این  شهرستان کارگروه های 
مختلفی دارد اما کارگروه سامت و امنیت غذایی 
یکی از کارگروه های تاثیرگذار اســت، ادامه داد: 
 اهمیت دادن به ایــن کارگروه نباید تنها محدود 

به هفته سامت شود.
این مســوول از مردم به عنوان ارکان اصلی حوزه 
سامت نام برد و گفت: تا وقتی که مردم خود به 
سامت شان حساس نبوده و برای سامت روح 
و جسم شــان برنامه نداشته باشند، قطعا اقدامات 
صورت گرفته در حوزه بهداشــت و درمان نیز 

اثرگذاری کمی خواهد داشت.
وی از کم تحرکی به عنوان یکی از دالیل افزایش 
چاقی یاد کرد و افزود: در 10 سال گذشته روند 

چاقی در کشور شتاب گرفته است.
محمدی با اشــاره به رواج آسیب های اجتماعی 

از جمله موادمخدر جدید، گفت: خانواده ها باید 
کنترل الزم را بر روی فرزندان خود داشته باشند 

تا در دام آسیب های اجتماعی گرفتار نشوند.
این مســوول با تاکید بر اینکــه خانواده ها نباید 
از دوســتان فرزند خود غفلت کننــد، بیان کرد: 
خانواده ای که از فرزند خود غافل است و اهمیتی 
به رفت و آمد و بود و نبود فرزند خود نمی دهد، 
نباید انتظــار در امان ماندن فرزنــدش از گزند 

آسیب های اجتماعی را داشته باشد.

وی با اشاره به تامین پزشک متخصص خرم دره 
در برخی حوزه ها در ســال گذشــته، ادامه داد: 
در ســال 97 در حــوزه درمان با توجــه به نیاز 
شهرســتان و پیگیری کارگروه سامت، بیش از 

10 متخصص به پزشکان شهرستان افزوده شد.
این مســوول با اشــاره بــه نیاز شهرســتان به 
ســونوگرافی، ادامه داد: به زودی و در کمترین 
زمان ممکن مرکز ســونوگرافی در شهرســتان 

راه اندازی خواهد شد.

فرماندار شهرســتان خرم دره در ادامه با اشاره به 
اینکه مجموعه غــزال یکی از مزیت های خوب 
شهرستان است که نیاز به ساماندهی دارد، گفت: 
ســاماندهی مجموعه غزال باید در اولویت قرار 
گرفته و وضعیت واگذاری آن حتما باید امســال 

تعیین تکلیف شود.
وی با اشــاره به اینکه سیل اخیر خسارت زیادی 
به زیر ســاخت ها وارد کرده و جــان 79 نفر از 
هموطنان مان را گرفت، افزود: پیام اصلی ســیل 
این بود که  طبیعت انتقام دست بردن در آن را از 

انسان خواهد گرفت.
محمدی با اشاره به اینکه تجاوز به مسیرها باعث 
مسدود شدن مسیل های سیل و در نتیجه افزایش 
خسارات آن شد، بیان کرد: هر چند در شهرستان 
مســدودی مسیل های سیل کم است اما حتی کم 

بودن آن نیز سم است.
وی با هشــدار به مســدودکنندگان مســیرهای 
سیل، یادآور شــد: در جریان سیل اگر آسیبی بر 
مسدود کنندگان وارد شــود نه تنها خسارتی به 
آن ها پرداخت نمی شود، بلکه در صورت پیگیری 

قضایی باید پاسخ گو باشند.
فرماندار شهرســتان خرم دره بــا تاکید بر اینکه 
استمرار کمک به سیل زدگان باید در اولویت قرار 
گیرد، گفــت:  475 میلیون تومان تا به امروز در 
شهرســتان برای کمک به سیل زدگان جمع آوری 

شده است.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان خبر داد:

ثبت 14۰۰ ازدواج زیر 14 سال در استان زنجان

 معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان زنجان گفت: توتون و سیگار ارگانیک، 
برگ خاص و ... از جملــه تبلیغات غیرواقعی 

است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا صایینی در نشست 
کارگروه سامت و امنیت غذایی استان، با اشاره 
به تبلیغ برخی واحدهای صنفی فعال در حوزه 
دخانیات اظهــار کرد: اخطارها به واحدها صادر 

شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
این مسوول ادامه داد: برخی تبلیغات غیرواقعی 
توسط واحدهای عرضه دخانیات دیده می شود 
که توتون و ســیگار ارگانیک، برگ خاص و ... 
از جمله تبلیغــات غیرواقعی بوده که توســط 
این واحدها ارایه می شــود که غیر واقعی و غیر 

بهداشتی است.
وی تعــداد واحدهای متخلف را 12 مورد اعام 
کرد و افزود: پرونده این واحدها در جریان بوده و 

به دادستان معرفی شده است.

صایینی با اشاره به اینکه در طول سال اطاع رسانی 
در راستای مشارکت مردمی با اعام شماره سامانه 
بهداشــت 190 و یا تلفن تماس هــای مردمی 
دانشگاه انجام شده است، تصریح کرد: این تلفن 
به صورت استانی و شهرستانی برای پاسخگویی 

شکایات مردمی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در مدت برنامه بســیج سامت 
نوروزی 11 هــزار و 602 مورد بازدید از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی انجام 
شده است، یادآور شــد: در نوروز 409 بازرسی 
از اماکن عمومی بین راهی انجام شــده اســت. 
همچنیــن تعداد 450 بازید مشــترک در نوروز 
توســط علوم پزشکی انجام شــده که تعداد 92 

متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خاطرنشان 
کرد: در نوروز 684 اخطاریه بهداشتی صادر شده 
 و تعــداد 20 مورد تعطیلی نیــز در روزها انجام 

شده است.

 مدیرکل منابع  طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجــان گفت: با تاش و نظارت یگان حفاظت 
این مجموعه، ســال گذشته از تصرف حدود 2 
هزار هکتار از زمین های ملی در اســتان زنجان 

پیشگیری شد.
خلیل آقاجانلو در گفــت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: همچنین حدود 174 هکتار از این زمین ها 

در همین مدت رفع تصرف شد.
مدیرکل منابع  طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
تاکید کرد: در سال گذشته یکهزار و 303 گزارش 
مردمی علیه احتمال تصرف، تخریب و تعرض به 
زمین های ملی در سامانه منابع طبیعی زنجان ثبت 
شده است که امیدواریم همکاری مردم تداوم و 

ارتقا یابد.
آقاجانلو تصریح کرد: سال گذشته یگان حفاظت 
ایــن اداره، 118خودروی در حال تخریب منابع 
طبیعی استان زنجان توقیف همچنین 12 نفر از 

متصرفان بازداشــت و به مراجع قضایی معرفی 
شدند. مدیرکل منابع  طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان از مردم خواســت در صورت مشــاهده 
هرگونه تخریب منابع طبیعی گزارش خود را به 

شماره 1504 اطاع دهند.
وی یادآورشد: سال 96 بیش از 80 دستگاه ماشین 

آالت متعرضان به منابع طبیعی توقیف شده بود.
آقاجانلو گفت: سال گذشته تعداد عملیات های 
این اداره کل در مبارزه و پیشــگیری از تصرف 
زمین های ملی، 762 مورد و سال 96 این عملیات 

456 مورد ثبت شد.
مدیرکل منابع  طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به 
اخراج دام مازاد از مراتع استان اشاره و خاطرنشان 
کرد: در ایــن مدت 17 هــزار و 475 دام با 78 
عملیات از مراتع اخراج شدند چراکه حفظ مراتع 
باید از اولویت های مهم روســتاییان و دامداران 

محلی باشد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان:

منابع طبیعی زنجان از تصرفسیگار ارگانیک غیرواقعی است
 2 هزار هکتار زمین ملی جلوگیری کرد

فرماندارشهرستانخرمدره:

مجموعه غزال، نیازمند ساماندهی است



 در نشســتی با حضورحیدری فرماندار 
شهرستان ابهر و عزیزی نماینده مردم شهرستان 
های ابهر و خدابنده در مجلس شورای اسالمی 
، از درایت و واکنش بــه هنگام امورمنابع آب 
ابهر در بارش هــای اخیر و تمهیدات و تدابیر 
الزم در صورت وقوع سیالب و طغیان رودخانه 

ها قدردانی شد.
 به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه 
ای زنجــان، در ایــن نشســت، مجید طاهری 
مدیرامور منابع آب ابهر با اشاره به  بارش برف 
و باران و جاری شدن آب در رودخانه ها اظهار 
کرد:بارش باران همــواره یکی از نعمت های  
پروردگار بوده که  نقش بنیادین در زنده ماندن  

رودخانه ها و احیاء آبخوان ها داشته است. 
شوربختانه عدم توازن و تغییرات اقلیم از یک 
سو و عدم نگرش مدیریت حوضه ای از سوی 
دیگر سبب بروز خشکسالی و  یا ترسالی های 
شــدید و پیاپی شده است که نگرش صحیح و 
مدیریت اصولی در حــوزه منابع آب، راهکار 
اصلی کاهش و یا برون رفت از مشــکالت و 

پیامدهای پیش رو خواهد بود.
وی افزود: با آغاز سال نو، بارش های شدیدی 
سرتاسر کشور عزیزمان ایران را فرا گرفت ولی 
شــوریختانه در برخی از مناطق نیز وقوع سیل 
سبب بروز خسارت های جانی و مالی گردید 
و از آنجایی که مدیریت سیالب در حوزه های 
آبریز از وظایف اصلــی متولیان مدیریت آب 
کشور است ،  این نیروها با تمام قوا و ظرفیت 
های الزم در کوتاهترین زمان وارد عمل شدند.

طاهری عنوان داشــت:بارش های ناگهانی در 
حــوزه آبریز ابهر رود نیز از چهارم تا دوازدهم 
فروردین ماه امســال  سبب جاری شدن حجم 
وســیعی از روان آب در پهنــه ی  حوزه آبریز 
ابهررود شــد، به گونه ای   که رویداد ســبب 
تشــکیل پیاپی  نشســت های مدیریت بحران 
شهرســتان برای مدیریت رواناب ها و کاهش 

خسارت ها گردید.
مدیر امورمنابع آب ابهــر افزود:نقش این امور 
در کمیتــه مدیریت بحران شهرســتان بســیار 
حیاتی بوده اســت، به گونــه ای که نظرهای 
کارشناسی پرسنل مجرب امورمنابع ابهر نقش 
اساســی در مدیریــت روان آب بدون رویداد 
خســارت های جانی و مالی داشته است و در 
این راستا تأسیسات حیاتی به ویژه  بیمارستان 

ها و تأسیســات زیربنایی شــهر ابهــر که در 
معرض تهدید ســیل بودند ، دوباره بررسی و 
راهکاری عملیاتی برای هدایت ســیالب های 
پیشبینی شده گرفته شــد  و گلوگاهها و نقاط 
بحرانی شهرســتان که مستعد ســیل بودند در 
نخستین فرصت شناسایی و با اتخاذ تدابیر فنی، 
خطرهای موجود تا میزان ممکن ،  کمترگردید. 
در ادامه حیــدری، فرماندار ابهــر با  قدردانی 
از زحمات شــبانه روزی مدیریت و همکاران 
امورمنابع آب این شهرســتان اظهارداشــت:بی 
شــک درایت و آماده باش شــبانه روزی امور 
منابع آب ابهر نقــش کلیدی در مدیریت روان 
آب های حوزه آبریز ابهر رود داشــته است به 

گونه ای  کــه برنامه و راهکار ارائه شــده در 
رویارویی با وقوع ســیل اخیر در کشــور و در 
ســطح حوزه آبریز ابهر رود فرصتی شد برای 
بازبینی تأسیســات، شناسایی گلوگاهها و نقاط 
حادثه خیز و خود ارزیابی سیســتم که در این 
بین، نقش به روز نگه داشــتن آخرین وضعیت 
تأسیسات آبی، نصب ادوات و تجهیزات اندازه 
گیری هوشــمند و اســتفاده از کادر مجرب و 
متخصص در بازبینی و ساختار تشکیالتی منابع 
آب بــرای  به کار گیری راهکار و تصمیم های 
درست در شرایط بحرانی، امری ضروری بوده 
که الزم است مورد توجه دستگاه های باالدستی 

و تصمیم گیر در حوزه منابع آب قرار گیرد.
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در نشستی  با حضور فرماندار شهرستان ابهر مطرح شد:

سیالب و روان آب ها در حوزه آبریز ابهر رود 
با درایت امور منابع آب ابهر مدیریت شد

مدیر امور منابع آب انگوران
با جمعی از کشاورزان روستای 

دوزکند دیدار کرد 
 نشستی با موضوع طرح تعادل بخشی و 
رعایت حریم و بستر رود خانه با حضور مدیر و 
کارشناســان امور منابع آب انگوران در روستای 

دوزکند برگزار گردید.
در این نشست مهندس احمدی طاهری اهداف 
طرح احیاء و تعادل بخشی و لزوم نصب کنتور 
هوشــمند برای چاه های کشاورزی و همچنین 
انســداد چاه های غیر مجاز و کنترل منصوبات 
چاه های غیر مجاز و رعایت حریم و بســتر رود 
خانه ها و ســیالب ها برای اهالی و کشــاورزان 

محترم تشریح نمود.
در این دیدار کشاورزان نیز  نظرات و مشکالت 
خــود از جمله کمبود آب قنات روســتا را بیان 
نمودند که راهکار های الزم توســط کارکنان به 

اهالی محترم ارایه گردید.

به مناسبت روز جانباز از پرسنل 
جانباز در شرکت آب منطقه ای 

زنجان تجلیل به عمل آمد
 در آیینی که به مناســبت میالد حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز در شــرکت 
آب منطقه ای زنجان برگزار شد، از جانبازان این 

شرکت تقدیر و تجلیل گردید.
در ابتدای این آیین، مهندس رضاپور مدیرعامل 
این شرکت، از جانبازان به عنوان یادگاران هشت 
سال دفاع مقدس یاد کرد و اظهار داشت: جانبازان 
در دفاع از میهن اســالمی فداکاری ها، رشادت 
ها و ایثارگری های خودشــان را نشان دادند و 
در مقابل دشــمنان انقالب صف آرایی نموده و 
حماسه آفریدند و می توان گفت: نظام و انقالب 
را بیمه کردند. وی در ادامه اظهارداشت: جانبازان 
امروز با عزت و افتخار ، به عنوان ســرمایه های 
اصلی انقالب ،بــا تالش در بخش های اجرایی 
کشــور فعالند و این حماسه آفرینی ها در تاریخ 
انقالب ماندگار است و این موضوع به نسل های 
آینده منتقل خواهد شــد. در این آیین جانبازان 
شــرکت آب منطقه ای زنجان،به بیان خاطرات 
خود از دوران دفاع مقدس پرداختند و درپایان از 
سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان به 
پاس جان فشانی ها و از خود گذشتگی ها یشان 

با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی به عمل آمد.

خبـر

توقیف یکدستگاه حفاری غیر 
مجاز در روستای داشبالغ 
واقع در شهرستان خدابنده

 مدیر امورمنابع آب شهرستان خدابنده، 
اظهــار کرد: یکدســتگاه حفــاری غیرمجاز با 
همکاری دادگســتری شهرســتان زرین رود، 
نیروی انتظامی و نیروهای گشــت و بازرســی 
در روســتای داشــبالغ توقیف و به پارکینگ 

امورمنابع آب خدابنده هدایت گردید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
زنجان، مهندس خدایی تاکید کرد: درراســتای 
اجرای مفاد طرح احیاء و تعادل بخشــی منابع 
آب زیرزمینــی و صیانت از ســفره های آب 
زیرزمینی این شهرســتان، این امور با جدیت و 
قاطعیت تمام بــا هرگونه تخلفات منابع آبی با 

سرعت، برخورد قانونی خواهد نمود.

توقیف یک دستگاه تراکتور 
و دو اتد حفاری غیرمجاز در 

زمین های قره چریان و قشالق

 یک دســتگاه تراکتور به همراه حفاری 
غیرمجاز در روســتای قره چریان و  قشــالق 
با همــکاری محیط بانان و همکاران گشــت 
وبازرسی امورمنابع آب شهرستان زنجان توقیف 

و به پارکینگ منتقل شد.
مهنــدس محمــود سرمســتی، مدیرامورمنابع 
آب شهرســتان زنجــان در ایــن خصــوص 
اظهارداشت:درراستای اجرای مفاد طرح احیاء 
و تعادل بخشــی منابع آب زیرزمینی و صیانت 
از سفره های آب زیرزمینی این شهرستان، این 
امور با جدیت و قاطعیت تمام با هرگونه تخلف 
منابع آبی با ســرعت، برخورد قانونی خواهد 

نمود.

خبـر

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در 
نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت 
بارندگی در استان اظهار کرد: میزان بارندگی امسال 
در زنجان در مجموع 352میلی متر بود که نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته که 178بود97 درصد 

افزایش یافته است.
یوسف رضاپور با اشاره به اینکه عمده بارش ها پس 
از عید بود تصریح کرد: به طور متوسط تا به امروز 
بیش از 100 میلیمتر افزایش بارندگی نسبت به سال 

گذشته داشتیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان با اشاره به 
اینکه امسال سال پرآبی را شروع کردیم، عنوان کرد: 
میزان بارندگی ها در 23 اســتان بسیار خوب بود 
و در 10 اســتان با خطر سیالبی شدن رودخانه ها 
روبرو شــدیم که استان زنجان نیز از این 10 استان 

بود.
رضاپور با اشــاره به اینکه میزان بارندگی در استان 
زنجان تقریبا برابر با استان گلستان بود ولی در این 

اســتان با این وجود هیچ خسارتی نداشتیم خاطر 
نشان کرد: میزان تغییرات بارندگی استان زنجان و 
استان گلستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب 89 و98 درصد بوده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان در مورد 
تاثیر بارندگــی های اخیر در جبــران کمبود آبی 
سال های گذشته ابراز کرد: بارش های امسال به طور 
حتم در وضعیت ذخایر آبی استان و آبهای زیرزمینی 
تاثیراتی گذاشــته ولی این بارندگی ها کمبود آب 
اســتان را که در چند سال گذشــته به وجود آمده 

است به شکل  کامل جبران نکرده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مجموع در استان 
زنجان 20 هزار و 466 حلقه چاه وجود دارد گفت: 
از این تعداد 14 هزارو 62 حلقه چاه دارای پروانه 
بهره برداری بوده و 6 هزار 404 حلقه بدون پروانه 

بوده و غیر مجاز است.
رضاپور با اشاره به اینکه یکی از چالش هایی که در 
استان زنجان با آن روبه رو هستیم انسداد چاه هایی 

است که بعد از سال 85 حفر شده است، گفت: بر 
پایه قانون تعیین تکلیــف، چاه هایی که قبل از 85  
حفر شده اند باید صاحب پروانه بهره برداری شوند 
که در این مورد بیشــتر افرادی که چاه غیر مجاز 
دارند مدعی این هســتند که پیش از سال 85 اقدام 
نموده اند که اینکار با ورود پرونده به مراجع قضایی 
منجر به طوالنی شدن روند سیر عملیات مسدود 

کردن چاه های غیرمجاز در استان می گردد.
وی عنوان کرد: با وجود همه این مشکالت، 625 
حلقه چاه غیرمجاز در اســتان زنجان مسدود شده 
است و افزود: با افزایش گروههای گشت و بازرسی 
و بر پایه اعتبارات استانی که دریافت کردیم بیش 
از دو برابر برنامه ای که وزارت نیرو در انسداد چاه 
غیرمجاز برای اســتان داده بود در استان نسبت به 

انسداد چاه اقدام شده است.
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان زنجان با اشاره به 
اینکه 2 هزارو 91 حلقه چاه نیز در اســتان زنجان 
مجهز به کنتور هوشــمند شدند افزود: یک هزارو 

91 حلقه چاه نیز در استان زنجان تا تکلیف نهایی 
وضعیت آنها، پلمپ شده اند.

وی با اشــاره به وضعیت منابع آبی سدهای استان 
زنجان عنوان کرد: اکنون سد تهم زنجان 45 میلیون 
متر مکعــب آب دارد که 56 درصد از ظرفیت این 
سد می باشــد و با این وجود هنوز  44  درصد از 

ظرفیت این سد خالی است.
رضاپور با اشاره به اینکه سد گالبر نیز 66 میلیون 
متر مکعب آب دارد خاطر نشان کرد: این میزان 57 

درصد از ظرفیت سد را تشکیل داده است.
مدیرعامل آب منطقه ای استان زنجان به وضعیت 
ســد کینه ورس نیز اشــاره کرد وگفــت: تقریبا 
100درصد حجم مخزن آن پر می باشد که با تخلیه 
به هنــگام در روزهای تعطیالت نوروزی از طریق 
دریچه تحتانی، توانستیم سیالب پایین دست آن را 

کنترل نماییم.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای بارندگی 26میلیون 

متر مکعب آب به این سد وارد شده است.
این مسوول در ادامه با اشاره به وضعیت سد تالوار 
خاطر نشــان کرد: 134 میلیون مترمکعب هم آب 
پشــت این سد وجود دارد و حجم کل مخزن این 
ســد500 میلیون متر مکعب اســت که 27 درصد 
مخزن آن پرشــده و حــدود 100 درصد افزایش 

نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
وی بــه همکاری همه مســووالن در بخشــهای 
گوناگــون از جملــه اســتانداری، فرمانداری ها، 
شهرداری ها، بخشداریها و ... در امر مدیریت بحران 
و کنترل ســیالب اشاره کرد و افزود: چون در کنار 
هم بودیم توانســتیم تا به امروز با کمک خداوند 
متعال از بحران طغیان رودخانه ها و سیالبی شدن 

مسیل ها عبور کنیم.
وی به قیمت گذاری آب نیز اشاره کرد و گفت: اگر 
این امر محقق شود می توان اهرم مهمی در صرفه 
جویی مصرف آب ، جلوگیری از هدر رفت آن و 

کنترل اضافه برداشت ها از این مایه حیاتی باشد.
در ادامه هر یک از اصحاب رســانه و خبرنگاران 
حاضر دراین نشســت به پرسش و پاسخ در زمینه 
ساخت و ساز وتجاوز بی رویه در حاشیه رودخانه 
ها و مســیلها ، الیروبی رودخانه ها ، وجود سدها 
برای  پیشگیری از ســیالبهای آتی ، وجود مراکز 
مانیتورینگ سدها ،تعادل بخشی آبهای زیرزمینی 

و.... پرداختند و نظرات خود را مطرح نمودند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان : 

از بارندگی های اخیر استان بسیار خرسند و شکرگزاریم

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
زنجــان بابیان اینکه 40 درصــداز ظرفیت آب 
سدهای استان زنجان در طول بارش های اخیر 
پرشده است، گفت: درسال زراعی امسال 358 
میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده است.

یوسف رضا پور بابیان اینکه 40 درصد از ظرفیت 
آب سدهای استان زنجان طی بارش های اخیر 
پرشده است، افزود: در سال زراعی امسال 358 
میلی متر بارش در استان ثبت شده که در 50 سال 

گذشته بی سابقه است.
وی اظهار کرد: طی 20 روز گذشــته در استان 

زنجان آب سدها تأمین و آبگیری شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان زنجان 
گفت: میزان بارندگی ها در استان زنجان امسال 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 93 درصد 

افزایش داشته است.
رضا پور با بیان اینکه ســد کینه ورس و حسن 
ابدال سرریز شده است، تأکید کرد: سد تهم هم 
که آب شرب زنجان را تأمین می کند نسبت به 
ســال گذشــته 174 درصد افزایش دارد و سد 

گالبر هم 255 درصد افزایش ورودی آب دارد.
وی ابراز کرد: ســد گاوا زنگ شــهر زنجان که 

خشک شــده بود دوباره با نــزول رحمت الهی 
زنده شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان:

۴۰ درصد از ظرفیت آب سدهای استان زنجان 
پرشده است
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گان امروز زن
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اذان ظهر

13:15

غروب آفتاب

19:51

اذان مغرب

20:10

نیمه شب

00:30

اذان صبح فردا

5:08

طلوع صبح فردا

6:38
وضعیت آب و هوای زنجان:

3
16

اگر چه خالی از اندیشه ی بهارنبودم
ولی بهار تو را هم در انتظار نبودم
یقین نداشتم اما چرا دروغ بگویم

که چشم در رهت ای نازنین سوار نبودم ؟
به یک جوانه ی دیگر امید داشتم اما
به این جوانی دیگر ، امیدوار نبودم

به شور و سور کشاندی چنان مرا که بر آنم

که بی تو هرگز از این پیش ، سوگوار نبودم
خود آهوانه به دام من آمدی تو وگرنه
من این بهار در اندیشه ی شکار نبودم

تو عشق بودی و سنگین می آمدی و کجا بود
که در مسیل تو ، ای سیل بی قرار نبودم

مثال من به چه ماند ؟ به سایه ای که چراغت
اگر نبود ، به دیواره های غار نبودم 

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گزارش ویژه

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان عنوان کرد:

استقبال صد هزار نفری از برنامه های نوروزی 
شهرداری زنجان

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان، از استقبال صد هزار نفری 
برنامه ها و جنگ های شــادی طی یازده روز اجرای هنرمندان در نوروز خبرداد و گفت: 
با توجه به شرایط جوی نامناسب سازمان فرهنگی برای نخستین بار در سه نقطه پرتردد 
شهر)میدان بسیج، کارخانه کبریت سابق و پیاده راه سبزه میدان( به اجرای برنامه پرداخت 
که هر روز بیش از ده هزارنفر از همشهریان و گردشگران، تماشاگر این برنامه ها بودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان، مریم 
شــعبانی  یکی از چالش های رونق گردشــگری در زنجان را کوتاهی زمان ماندگاری 
مسافر در زنجان دانست و اظهار کرد: درجهت رفع این مشکل با پربار کردن برنامه های 
فرهنگی و سرگرمی درقالب معرفی شهرزنجان درمیدان بسیج، سازمان فرهنگی شهرداری 
)کارخانه کبریت سابق( و پیاده راه سبزه میدان، استقبال مخاطبان ازاین برنامه ها را شاهد 
بودیم که منجر به افزایش زمان ماندگاری مسافر در شهر، از پیامدهای مثبت این حرکت 

به حساب می آید.
شــعبانی اجرای ســرودهای پاتوقی دارالقرآن کریم زنجان را، از دیگر برنامه های پر 
مخاطب دانست وگفت: به دلیل استقبال گسترده گردشگران و شهروندان از این اجراها 

برخالف برنامه زمان بندی شده عالوه بر صبح، عصرها نیز به اجرای برنامه پرداختند.

وی گفت: طرح گردشگری با همراهی کارناوال شادی در آغاز با یک اتوبوس دوطبقه 
فعالیت خود را شروع کرد که در دهمین روز ازفروردبن ماه استقبال گردشگران موجب 
شد دو دستگاه اتوبوس دیگر نیز اضافه شود و انعکاس خبری این موضوع درسطح ملی 
و بین الملی باعث شــناخته شدن زنجان ومکان های دیدنی آن قدم مثبتی در راه جذب 

گردشگرتلقی می شود.
شعبانی توجه به مناطق کم برخوردار را از اولویت های برنامه سازمان دانست و افزود: 
سازمان فرهنگی شــهرداری با همراه کارناوال شادی وارد محالت کم برخوردارشد تا 
با تبریک دگرگونی فصل ها لحظات شــادی را برای همشهریان این مناطق ایجاد کند و 
درتعطیالت نوروز با اجرای طرح بچه های مســجد برنامه گردش و بازدید از مکان های 

دیدنی شهر برای کودکان این مناطق از دیگر برنامه های اجرا شده است.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان افتتاح تلویزیون شهری در 
پیاده راه ســبزه میدان را نویدی برای همشهریان در آغازین روزهای بهار دانست گفت: 
بهره برداری از ساختمان ارگ زنگان با همراهی هنرمندان جهت جذب گردشگرو رونق 
بخشــیدن به این فضا از دیگر کارهای اجرا شده توسط سازمان فرهنگی در تعطیالت 

نوروز بود.
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