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- رویه 1
رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

41 پروژه بهداشتی در هفته سالمت در استان افتتاح خواهد شد

رییس شورای اسالمی استان: 

باید ظرفیت های 
اکو را گسترش دهیم

مدیرکل گمرک استان زنجان:
 ارزش کاالهای صادراتی 
استان زنجان 40 درصد 

افزایش یافت
- رویه 4   - رویه 3  

رییس دانشگاه علوم پزشــکی زنجان گفت: در 
هفته سالمت ۴۱ پروژه بهداشتی استان در قالب 

۱000 پروژه کشوری افتتاح خواهد شد.
دکتر پرویز قزلباش، در آستانه هفته سالمت ۹۸ ، 
در نشست خبری گفت: سازمان جهانی بهداشت 
مســوولیت سنگینی را در عرصه جهانی به عهده 
گرفته و قدم های بســیار اساسی را در سطح دنیا 
در حوزه بهداشــت و ســالمت برداشته است و 
کشــورهای مختلف متناســب با توان و ظرفیت 
امروزه اقداماتی را در راســتای اهداف ســازمان 

جهانی بهداشت برداشته اند.
وی با بیان اینکه؛ امروزه در دنیا بیماری های واگیر 
به شــدت قبل وجود ندارد و رویکرد ســازمان 
بهداشت جهانی توجه به بیماری های غیر واگیر 
اســت، افزود؛ در سالروز تاســیس این سازمان  
روزی به نام بهداشــت و ســالمت در دنیا مورد 
توجه قرار گرفته و در ایران نیز با سیاست گذاری 
اتخــاذی در کشــور از ۱ تا ۷ اردیبهشــت هفته 

سالمت نامگذاری شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، شعار 
انسان ســالم محور توســعه پایدار و اهمیت آن 
در سطح ملی، اســتانی و شهرستانی مورد تاکید 
قرار داده و افزود: هدف اصلی این است به طور 
ویژه بر روی بهداشــت و سالمت مردم و جامعه 
تمرکز شود و به این بهانه مفاهیم و سیاست های 
بهداشتی و بایستگی مشارکت و همکاری که مردم 
در سالمت خودشان دارند در قالب آموزش های 
مختلف با محور خودمراقبتی تبیین و تشریح شود.
 وی افــزود: هدف دیگر هفته ســالمت توجه 
سیاســتگذاران کالن کشــور، استراتژیست ها و 
سیاستگذاران کالن سالمت به مساله سالمت مردم 
و همچنین کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و 
ارایه سیاســت های اتخاذی در حوزه سالمت به 
مردم است و تاکید به نقشی که در درون سازمان 
و یا همکاری های بین بخشــی در جهت توسعه 

سالمت و بهداشت همگانی باید داشته باشیم.
مقام عالی دانشگاه با اشاره به شعار هفته سالمت 
که با عنوان »مراقبتهای اولیه بهداشــتی راهی به 
سوی پوشش همگانی سالمت« نامگذاری شده، 
افزود: پوشــش همگانی ســالمت ابعاد مختلف 
دارد و همــه خدماتی که در کشــورها ارایه می 
شود در بعد نخست باید مردم بتوانند از خدمات 
تعریف شده اولیه سالمت در سطحی که سالمت 
و بهداشــت آنها را حفظ و ارتقا بدهد اســتفاده 
بکنند و در بعد دیگر نیز استراتژیست های حوزه 
سالمت متناسب با توانمندی اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی موقعیت جغرافیایی و رفتارهایی 

که انسان ها به عنوان سبک 
زندگــی، بیمــاری های 
گرفتارهای  ویــا  رفتاری 
دیگری کــه دارند؛ تبیین، 
تشریح و در سطح ملی به 

اجرا بگذارند.
مقایسه ای  قزلباش  دکتر   
بهداشت  وضعیت  از  نیز 
قبل و بعد از انقالب نمود 
و افزود: در قبل از انقالب 
به وضعیت بهداشــت و 
سالمت توجه شده بود و 
بود  شده  شروع  کارهایی 
ولی ایــن کارها کارهای 
وقتی  که  بودنــد  ابتدایی 
انقالب رسیدیم  به مقطع 
در حوزه سالمت شرایط 
دیگــری به وجــود آمد 
و زمینــه برای بســط و 
گسترش آن فراهم شد به 
عنوان نمونه قبل از انقالب 
ما ســپاهیان بهداشت را 

داشتیم که در مناطق محروم حضور پیدا می کردند 
و قدم هایی را در جهت حوزه سالمت برداشتند.

وی خاطر نشــان کرد: مشکالت و موانعی که ما، 
قبل از انقالب داشتیم در بعد از انقالب در زمینه 
سالمت بخشی از این موانع برطرف شد. نخست 
اینکه دیدگاه، دیدگاه عام تری شد و بحث توسعه 
عدالت که بــه تبع انقالبی بودن در ابعاد مختلف 
به ویژه در حوزه سالمت بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت و اهمین طور عدالت و مساوات در عرصه  
خدمات سالمت در دور افتاده ترین نقاط مد نظر 

قرار گرفت.
دکتر قزلباش مردمی بودن، دسترســی آســان به 
مســووالن را از فرصتهای مهم  حوزه ســالمت 
عنوان کرد و گفت: این فرصت موجب شــد در 
دهه نخست انقالب نخستین خانه های بهداشت 
شــکل بگیرند و به تدریــج در دهه های بعدی 
حضور بهورزها را به عنوان عامل بســیار موثر و 
کاربردی و عملیاتی در دورترین نقاط  انجام شد 
وبعد پزشک خانواده در سطح روستاها ایجاد شد 
و همه اینها بهانه ای برای تعیین هفته سالمت در 

کشور شد.
وی با تأکید بر سیاستگذاری هدفمند در نامگذاری 
هفته سالمت گفت: هر کدام از این نامگذاری ها 
می تواند نشــان دهنده سیاست هایی باشد که در 

بزرگداشت هفته سالمت وجود دارد. 

رییس دانشگاه علوم پزشــکی استان، دسترسی 
عادالنه به خدمات ســالمت  را یکی از مهمترین 
اهداف سیاستگذاری بیان کرد و افزود: عدالت در 
حیطه ســالمت در سطح دنیا موضوعی است که 
همه دولت ها موظفند به این سمت حرکت کنند 
و این سیاست باید متناســب با توان و موقعیت 
اقتصادی کشور ها مد نظر قرار بگیرد، در سال های 
بعد از انقالب این سیاســت را در حیطه سالمت 

در کشــور خیلی پررنگ تر 
می بینیــم یعنی هر کســی بر 
پایه خدماتی که تعریف شده 
می توانــد به خدمات عادالنه 
دسترســی پیدا کند و تبعیض 
در این زمینه به حداقل رسیده 

است.
وی در پاســخ بــه پرســش 
خبرنگاران در زمینه وضعیت 
خانه هــای بهداشــت گفت: 
در طرح تحول ســالمت در 
زنجان  استان  بهداشت  حوزه 
۲۲۶ طرح در قالب تفاهم سه 
جانبه بین وزارت بهداشــت، 

دانشگاه علوم پزشکی و استانداری مشخص شد. 
این طرح هم در زمینه ساخت خانه های جدید و 
هم خانه های بهداشت و مراکز سالمت که عمری 

بیش از ۲۵ یا ۳0 ســال داشتند و نیاز به ساخت 
دوباره داشتند انجام شد و خوشبختانه در عرض 
چند سال گذشته ۲00 پروژه از این پروژه ها آماده 
شده که ما امیدوار هســتیم در هفته سالمت ۴۱ 
پــروژه دیگر را در قالب هزار پروژه در کشــور 

افتتاح کنیم.
وی با اشــاره به آخرین وضعیت استان در بحث 
خانه های بهداشــت نیزگفت: به جایی رسیدیم 
که اعــالم پایــان محرومیت 
از روســتاها به لحــاظ خانه 
بهداشــت خواهیم داشــت. 
در اســتان در زمینــه خانــه 
ظرفیت ۱00  تقریبا  بهداشت 
درصدی داریم؛ تمام خانه های 
بهداشــت یا بازسازی شدند 
یا دوباره ســاخته شدند و در 
این زمینه پیشــتاز هستیم. ۲۲ 
ساخته  جدید  بهداشت  خانه 
شــده، ۴0 خانه بهداشت در 
حال ساخت است شده و ۹۹ 
خانه بهداشت فرسوده دوباره 

ساخته شده است.
وی در باره وضعیت اســتان در زمینه تخت های 
بیمارســتانی نیز گفت: هم اکنــون۱۷00 تخت 
بیمارستانی در بخش دانشگاهی داریم. پیش بینی 

آینده  شده در ۱0 ســال 
این تعداد بــه بیش از ۳ 
هزار و ۵00 تخت برسد، 
حدود  کشوری  شاخص 
۱/۶ است که هدفگذاری 
برای ۱0 سال بعد به باالی 

دو باید برسد.
توجه دولت در این زمینه 
به بخش غیردولتی، بخش 
خصوصی، خیران اســت 
تا به آنها فرصت بیشتری 
بدهد تا سهم آنها در این 
راستا افزایش یابد. در این 
زمینه خیلــی کارها الزم 

است.
توجیه  قزلبــاش  دکتــر 
حوزه  خدمات  اقتصادی 
دانسته  مهم  را  ســالمت 
و افــزود: در زمینه جذب 
سرمایه گذار خارجی باید 
و  گذاری،  سرمایه  امنیت 
پایداری سیاست گذاری ها 
را مــد نظر قرار دهیم تا در جذب ســرمایه گذار 

خارجی موفقیت الزم را کسب کنیم.
در ادامه این نشســت دکتــر محمدرضا صائینی 
معاون بهداشت و رییس مرکز بهداشت استان نیز 
گزارشی از طرح بسیج سالمت نوروزی ارایه نمود 
و گفت: حوزه بهداشــت در طرح بسیج سالمت 
نوروزی که از ۲0 اســفند ۹۷ تا ۲0 فروردین۹۸ 

انجام شد خدمات ویژه ای را ارایه نموده است.
وی ارایــه خدمات جامع ســالمت شــهری و 
روستایی به هموطنان مناطق روستایی و شهرهای 
زیر ۲0 هزار نفر را نام برده و افزود: در همه مراکز 
حضور فعال پزشکان و همکاران تیم سالمت را 
داشــتیم و با برنامه ریزی درستی که در این زمینه 
شده بود کمترین مشکل و مساله را از بابت ارایه 
خدمت شاهد بودیم و از این بابت رضایتمندی از 

مردم استان رادریافت کردیم.
دکتر صائینی، مراقبت گروه های خاص جمعیتی 
ماننــد مادران و کــودکان را از وظایف دیگر این 
حوزه برشمرده و گفت: با عنایت به برنامه ریزی 
دقیق در حوزه ســالمت و بهداشت و درمان در 
سطح اســتان در این ۲0 روز همه با قدرت پای 
کار بودنــد و نیازهای مــردم را در این روزها با 
برنامه ریزی که صورت گرفته بود برطرف نموده و 

مشکلی در این زمینه پیش نیامد.
وی گزارشــی نیــز از اقدامات ویژه بازرســی 

بهداشــت محیط در بسیج سالمت نوروزی ارایه 
نمود و  آمارتعداد بازدیدها از اماکن تهیه و توزیع 
مواد غذایی ۱۱۶0۲مورد، بازرســی از اماکن بین 
راهی ۴0۹ مورد، بازدید مشترک با دیگر دستگاه ها 
۴۵0 مورد، تعداد معرفی متخلفان ۹۲مورد، موارد 
تعطیلی ۲0 مورد، نمونه برداری هدفمند ۶۸۶مورد، 
سنجش با دستگاه های پرتاب ۲۳۲0 مورد نام برده 
و افزود: ســامانه ۱۹0 با هدف »هر زنجانی یک 
بازرس« به صورت شــبانه روزی آماده دریافت 

پیشنهادها و شکایت های مردمی است.
رییس مرکز بهداشت اســتان همچینین در مورد 
هفته سالمت نیز گفت: در اســتان ۲۸00 عنوان 
برنامه در قالــب ۵00 برنامه با همکاری و تعامل 
با  ادارات، ارگان ها و سازمانها آماده اجرا در این 

هفته می باشد.
دکتر جواد تاج کی معاون غذا و دارو دانشگاه نیز 
در این نشست به اقدامات انجام شده در تعطیالت 
نوروزی و طرح بســیج سالمت نوروزی در این 
حوزه پرداخت و افزود: غذاو دارو هم در نوروز 
در زمینه نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی 
و دارویی اقداماتی انجام داده که به صورت آماری 
می توان گفت که ۹۴ از مورد بازدید، چهار مورد 

شکایت داشتیم که در ۲۴ ساعت پاسخ داده شد.
وی نظارت بر حوزه دارو را مورد تاکید قرار داده 
و افزود: در حــوزه دارویی ما ۳۹ مورد بازدید از 
داروخانه ها داشتیم ؛ در این زمینه تأکید ما عرضه 
دارو توسط مسوول فنی است که مورد نیز بادقت 

در این طرح بررسی شد.
وی ازمهمتریــن وظایف حوزه غــذا و دارو را  
تضمین غذایی و بهداشــتی و کاالهای سالمت 
محور و کنترل مواد غذایی تولید شده ویافرآوری 
شده در کارخانه ها و صنایع کوچک غذایی عنوان 
کــرد و افزود: میزان قند، چربــی و نمک آنها را 
نظارت می کنیم تا میزان به حد استاندارد وزارت 

بهداشت باشد.
وی افزود: یکی از معضالت ما بیماری های ناشی 
از آلودگی ها است که  کنترل بیشتر را می طلبد و 
نقش مردم در این زمینه در خرید و مصرف مواد 
و نیز اطالع رســانی مناسب ارگان مربوطه در این 

راستا بسیار مهم است.
دکتر تاج کی با اعالم سامانه اطالع رسانی ۱۴۹0 
معاونت غذا و دارو گفت: کارشناسان شکایت را 

دریافت می کنند و به سرعت پاسخ می گویند.
وی در مورد استفاده از محصوالت یکبار مصرف 
نیز تاکید کرد: در زمان استفاده از این محصوالت 
باید شــرایط دمایی و تعــداد دفعات مصرف را 

رعایت کنیم.

 مدیرعامل شــرکت غله اســتان زنجان، از اعالم 
نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد.

محمد ایــزدی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: نرخ 
خرید تضمینی گندم برای امســال هــر کیلوگرم ۱۷00 
تومان تعیین شده و این در حالی است که از حدود ۱۸0 

هزار تن ذخیره گندم برخوردار هستیم.
این مسوول با بیان این که موجودی استان می تواند تا دو 
سال مصرف واحدهای نانوایی استان را تامین کند، ادامه 
داد: ظرفیت سیلوهای استان زنجان ۵۹۵ هزار تن است 
و جهادکشــاورزی پیش بینی کرده است که امسال ۴0۶ 

هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شود.

وی همچنین با اشــاره به این که پیش بینی می شود خرید 
تضمینی گندم در اســتان زنجــان از اواخر خردادماه و 
اوایل تیرماه آغاز شــود، افزود: سال ۸۹ استان زنجان با 
خرید ۳۷۲ هزار تن گندم از کشاورزان توانست رکورد 
کشــوری را از آن خود کند ولی این میزان در طول سال 
گذشــته به بیش از ۴۵0 هزار تن رســید و رکوردها را 

جابه جا کرد.
ایزدی تصریح کرد: اســتان زنجان پارسال توانست در 
میزان خرید گندم، رتبه نهم کشوری را از آن خود کند و 
این در حالی است که هر سال ۵0 درصد از گندم استان 

زنجان، در مزارع خدابنده تولید می شود.

مدیرعامل شرکت غله استان زنجان خبر داد؛

نرخ خرید تضمینی گندم
اعالم شد

معاون دبیر کل سازمان اکو:

اکو ، استراتژی جامع منطقه ای برای گردشگری ندارد
- رویه 2  

رییس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در جمع خبرنگاران اعالم کرد:

41 پروژه بهداشتی در هفته سالمت در استان افتتاح خواهد شد

میالد فرخنده 
یگانه منجی عالم 

بشریت خجسته باد

,,
خوشبختانه  در عرض 

چند سال گذشته 
۲۰۰ پروژه از خانه های 

بهداشت آماده شده که ما 
امیدوار هستیم در هفته 
سالمت ۴۱ پروژه دیگر 
را در قالب هزار پروژه در 

,,کشور   افتتاح کنیم

- رویه 2  

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خبر داد:

اجرای طرح توسعه
500 هکتاری گیاهان دارویی 

در استان زنجان
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استاندار زنجان:

فوتبال زنجان صاحب تیم 
در لیگ دسته 2 می شود

 استاندار زنجان با تاکید بر اهمیت دادن به 
جوانان گفت: فرمانداران و بخشداران جوان تر در 

استان زنجان روی کار می آیند.
به گزارش موج رسا، فتح اله حقیقی در جشنواره 
نشاط و امید به مناسبت هفته جوان با بیان اینکه 
در برخی ورزش ها جایگاه ما مطلوب بوده و در 
برخی در جایگاه مطلوبی قرار نداریم، اظهار کرد: 
فوتبال یکی از ورزش هایی است که از وضعیت 
مطلوبی برخــوردار نبوده و زنجان تیمی در این 

رشته ورزشی ندارد.
اســتاندار زنجان با اشاره به برنامه ریزی ها برای 
آوردن یک تیم لیگ دســته اولی به استان زنجان 
در سال گذشــته، گفت: با توجه به اینکه برای 
حضور این تیم باید بازیکنان از دیگر نقاط کشور 
به زنجان می آمدند تصمیم بر این شد تا با بودجه 
دو میلیارد تومانی تیمی با حضور ورزشــکاران 

زنجانی در دسته دو راه اندازی شود.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه ناامیدی ویژگی 
خوبــی برای جوانان این مرز و بوم محســوب 
نمی شــود، تصریح کرد: دیداری با حضور ۴۰۰ 
نفر از جوانــان در هفته های آتی برگزار خواهد 
شد که در از افرادی که دارای ایده و طرح بودند 

مشاورانی برای استاندار انتخاب خواهد شد.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه سطوح مدیریتی 
باید جوان سازی شود، افزود: پنج خانم مدیر در 
زنجان و ۲۱ مدیر در سطح استان در مدیریت های 

مختلف صورت گرفته است.
حقیقی با اشــاره به روی کار آمــدن فرماندار و 
بخشداران جوان تر در استان زنجان، ابراز کرد: این 

روند همچنان ادامه خواهد داشت.
خلیلی مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان نیز 
در این آیین گفت: در برگزاری این برنامه روحیه 
همدلی با هموطنان ســیل زده موج می زند؛ چرا 
که بسیاری از عوامل این جشنواره هزینه خود را 
برای کمک به سیل زدگان اهداء کردند تا بتوانیم 
این جشــنواره را در سطح مطلوب و با کمترین 

هزینه برگزار کنیم.
خلیلی در ادامه با اشاره به سخن رهبری در باره 
جوانان، که جوانان محور اصلی پیشــرفت نظام 
اسالمی هستند عنوان کرد: در بیانیه رهبری و گام 
دوم انقالب، اعتماد به جوانان تاکید و مسوولیت 
دادن به جوانان سفارش شده است که در اداره کل 
ورزش و جوانان استان نیز ما با انتخاب معاونان 
جوان در مسیر گام دوم انقالب قرار گرفته ایم و 
توانستیم از از ۲۲ پست مسوولیتی و سرپرستی 9 

نفر از جوانان توانمند را انتخاب نماییم.
مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان زنجان در 
راستای تاکید بر اعتماد به جوانان افزود: هر زمان 
که به جوانان اعتماد کردم و مسوولیتی را به عهده 
آنان قرار دادم راضی بودم و در آینده نیز این روند 

ادامه دار خواهد بود.
در پایــان آیین نیز از جوانان برتر در عرصه های 

مختلف تجلیل و هدایایی به آنها اهدا شد.

معاون استاندار زنجان:

مشکل اصلی روغن جهان 
اکنون نبود مواد اولیه است

 معاون اقتصادی اســتاندار زنجان گفت: 
بخــش زیــادی از مطالبات کارگــران و تامین 
اجتماعی از روغن نباتی جهان پرداخت شــده 

است.
فرامرز نیک سرشت در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، با اشاره به اینکه تعهدات مدیریت کارخانه 
روغن نباتی جهــان در زمینه پرداخت معوقات 
حقوق کارگران تا 9۰ درصد محقق شده است، 
اظهار کــرد: پرداخت ها به تامین اجتماعی نیز با 
همکاری مدیریت کارخانه و تامین اجتماعی پیش 

رفته است.
وی با بیان اینکه شوربختانه به دلیل نداشتن مواد 
اولیه یعنی روغن خام این کارخانه با مشکالتی 
مواجه است، ابراز کرد: با ورود استاندار زنجان و 
پیگیری هایی که ما انجام دادیم از شرکت بازرگانی 

دولتی سهمیه ای را برای این کارخانه گرفتیم.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
قرار اســت ۱5۰۰ تن روغن خام به این کارخانه 
در یک مرحله اختصاص یابد، عنوان کرد: شرکت 
بازرگانی دولتی به بدهی این کارخانه در سالیان 
گذشــته این کارخانه یعنی در زمان مالک قبلی 

اشاره داشته که باید تسویه شود.
وی بــا بیان اینکه کارخانــه روغن نباتی جهان 
تاکنون نتوانسته سهمیه را دریافت کند، گفت: ما 
در حال رایزنی هستیم تا هرچه زودتر این مواد 
اولیه در اختیار کارخانه قرار گیرد تا تولید را آغاز 

کند. 
نیک سرشت با اشاره به اینکه مالک این کارخانه 
به دنبال استفاده از ظرفیت های خود برای افزایش 
درآمدها و ادامه فعالیت روغن جهان است، افزود: 
به دنبال این هستیم تا مشکالت این کارخانه را با 

پیگیری هایی در سطح ملی حل کنیم.
وی با بیان اینکه به نظرم این کارخانه تولید زیادی 
انجام نمی دهد خاطرنشــان کرد: اکنون اگر این 
کارخانه تولیدی هم داشته باشد با مواد خام قبلی 

و بسیار محدود خود این کار را انجام  می دهد.
معاون اقتصادی استاندار زنجان اظهار کرد: برای 
برگشت این کارخانه به حالت عادی باید هرچه 

سریع تر مواد اولیه در اختیار کارخانه قرار گیرد.

خبـر

معاون شرکت آبفار استان زنجان:
کلرسنجی منابع آب
رو به بهبود است

 معــاون نظارت بر بهره برداری شــرکت 
آب و فاضالب روستایی اســتان زنجان گفت: 
مطلوبیت کلرسنجی منابع آب رو به بهبود است.

مجتبی قزل ســفلو در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ۲87 هزار و 8۰6 مورد کلرسنجی در سال 96، 
اظهار کرد: این تعداد پارسال با توجه به افزایش 
منابع تامین و تعداد دفعات کلرســنجی به ۲96 
هزار و 853 رسید و خوشــبختانه نشان داد که 
مطلوبیت کلرسنجی منابع آب روستایی استان از 

96.۲7 به 96.6 ارتقا یافته است.
این مســوول با اشــاره به این که عالوه بر آبفار، 
مراکز بهداشتی و درمانی نیز کلرسنجی را انجام 
می دهند، ادامه داد: بر پایه ســنجش های صورت 
گرفته، مطلوبیت میکروبی منابع آبی روستاها نیز 
از 9۲.8 در سال 96 به 9۴.66 در سال پیش رسید. 
عالوه بر این، تعداد آزمون های فیزیوشیمیایی نیز 
از ۱۰ هزار و 56۲ مورد در سال 96 به ۱۱ هزار و 

778 مورد در سال گذشته رسیده است.
وی افزود: شرکت آبفار در باره عدم وجود فلزات 
سنگین در منابع آبی روستاها و مطالعاتی که باید 
روی این موضوع صورت گیرد، حساسیت زیادی 
دارد. با این وجود، در سال های گذشته، شرایط به 
این صورت بود که ابتدا چاه حفر می شد و سپس 
مطالعات مربوطه و آزمون فلزات سنگین صورت 

می گرفت.
قزل سفلو تصریح کرد: خوشبختانه تهیه نقشه های 
پهنه بندی، زمینه را برای بهبود اوضاع فراهم کرد 
و هم اکنون، می توان تراکم فلزات سنگین پیرامون 

برخی منابع آبی را پیش بینی کرد. 
از همین رو در سال 96 و برای نخستین بار، 88۴۰ 
مرتبه آزمون فلزات سنگین انجام شد. این تعداد 
در سال گذشته تکمیل شد و به ۱۱ هزار و 6۴5 

مورد رسید.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آبفار استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: کلرزنــی چاه های آب 
توســط 9۴ دستگاه کلرزن گازی و 3۲۱ دستگاه 
کلرزن محلولی و 8 دستگاه الکترولیز نمک طعام 

صورت می گیرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان زنجان:
کمک 75 میلیارد تومانی 
زنجانی ها به سیل زدگان

 مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
زنجان، از ارسال نهمین بار کمک های غیرنقدی 

به مناطق سیل زده لرستان خبر داد.
شــهرام میرزایی در گفت وگو با ایســنا، با ابراز 
قدردانی از مردم خیر اســتان کــه در همدلی و 
نوع دوســتی، زبان زد خاص و عام هستند، اظهار 
کرد: زنجانی هــا تا کنون 75 میلیــارد تومان به 
سیل زدگان کمک کرده اند و خوشبختانه امروز، 
نهمین محمولــه کمک های مردمــی به منطقه 

آسیب دیده لرستان ارسال می شود .
این مسوول با بیان این که ارزش ریالی کمک های 
نقدی به سیل زدگان، نزدیک به ۴۲۰ میلیون تومان 
برآورد شــده است، ادامه داد: جمعیت هالل احمر 
استان زنجان در جذب کمک های مردمی در سراسر 

کشور، رتبه نخست را از آن خود کرده است.
وی افزود: هدایای جمع آوری شده توسط خیران 
داوطلب جمعیت هالل احمر استان که آب معدنی، 
نــان، غذاهــای آماده کنســروی و پوشــاک، 
لوازم بهداشتی، برنج، روغن و حبوبات، همچنین 
لوازم خانگی ازجمله یخچال، تلوزیون، اجاق گاز 
و آبگرمکن را شــامل می شود، پس از تفکیک و 
بسته بندی به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال 

می شود.

خسارت ۱۰ میلیارد تومانی 
بارش ها به بخش 

کشاورزی ابهر
 رییــس جهادکشــاورزی ابهــر گفت: 
بارندگی های اخیــر بیش از ۱۰ میلیارد تومان به 
بخش کشــاورزی در ابهر خســارت وارد کرده 

است.
مجید قزوینیــان در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: در بارندگی های اخیر بیش از 8۰۰ میلیون 
تومان خسارت به 3۲۰ واحد انبار علوفه، اسطبل 
و واحد دامی سنتی خشــتی وارد شد که میزان 

آسیب دیدگی آن ها بین 3۰ تا 6۰ درصد است.
وی از تلف شدن ۲5 راس دام در اثر بارندگی های 
اخیر در شهرستان ابهر خبر داد و گفت: کلنی های 
زنبور عســل نیز در طی این بارش ها ۱۰ میلیون 

تومان خسارت دیدند.
این مسوول با اشاره به این مطلب که بر اثر سیل 
به ۲8۰ هکتار از زمین های زراعی شهرستان بالغ 
بر 6۰۰ میلیون تومان خسارت وارد آمده است، 
ادامه داد: ســیل همچنین به 3۰ هکتار از باغها و 
قلم ستان های ابهر 3۰۰ میلیون تومان خسارت وارد 
کرده است. قزوینیان با اشاره به اینکه بارندگی های 
اخیر به ۱۲ کیلومتر از راه های بین مزارع شهرستان 
و ایستگاه های آبیاری و تاسیسات سدهای خاکی 
شهرستان در حدود 38۰ میلیون تومان خسارت 
وارد کرده است، ادامه داد: مساحت قابل توجهی 
از زمینهای آبی حاشیه رودخانه ابهررود نیز توسط 
ســیل منهدم و تخریب شده که میزان ریالی این 

خسارات بعد از ارزیابی اعالم خواهد شد.

خبـر معاون دبیر کل سازمان اکو:

اکو ، استراتژی جامع منطقه ای برای گردشگری ندارد

 معاون دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی 
اکو گفت: به رغم فعالیت های مختلف و رویدادهای 
گردشــگری، اکو هنوز فاقد یک استراتژی جامع 

منطقه ای برای توسعه گردشگری پایدار است.
به گزارش ایرنا، کانن نظــروف در آیین پنجمین 
جشنواره فراملی غذای اکو جاده ابریشم در زنجان 
افزود: به منظور بهره گیری از ظرفیت های منطقه، 
تنوع فعالیت های گردشــگری، در دسترس بودن 
خدمات کیفی و آشنایی با منطقه، یک نیاز بایسته 

محسوب می شود.
وی اظهار داشــت: حــوزه اکو دارای پتانســیل 
قابل توجهی بوده و ایــن این حوزه از نظر میراث 
تاریخی و فرهنگی یکــی از ثروتمندترین مناطق 
جهان محسوب می شود، عالوه بر آن، حوزه اکو 
بین 2 بازار مهم گردشگری و جهانی اروپا و چین 

قرار دارد.

معاون دبیر کل ســازمان اکو ادامه داد: گردشگری 
نقش بسیار مهمی در رشــد اقتصادی بسیاری از 
کشــورها از هزاره جدید داشته  به طوری که در 6 
دهه گذشته، گردشگری، گسترش و تنوع زیستی را 

در سراسر جهان تجربه کرده  است.
وی اضافه کرد: بیش از 60 میلیون گردشگر فراملی 
در ســال 2017 به منطقه اکو سفر کرده اند که 4.5 
درصد از کل آمار گردشگری در جهان را تشکیل 

می دهد.
نظروف اظهار داشت: این امر در درآمد گردشگری 
منطقه منعکس شده است که نشان می دهد منطقه 
به طور کلی تنهــا 2.84 درصد از کل هزینه های 
گردشــگری بین المللــی را جذب مــی کند اما 
شوربختانه با توجه به پتانسیل منطقه و جمعیت، 

این نسبت، کم است.
وی ادامه داد: بر پایه برآوردهای شــورای جهانی 

سفر و گردشگری در منطقه اکو بیش از سه میلیون 
نفر به طور مستقیم و 6.2 میلیون نفر غیر مستقیم 
در ســال 2017 در اقتصاد گردشگری مشغول به 
فعالیت بودند. که درآمد گردشــگری حاصل شده 

در سال 2017 حدود به42.7 میلیارد دالر رسید.
معاون دبیر کل ســازمان اکو اضافه کرد: دبیرخانه 
اکو موظف به ترویج صنعت گردشگری در منطقه، 
از طریق توسعه استراتژی ها و سیاستهای مناسب 

 است.
*پروژه های جدید گردشگری اکو تهیه شد

وی اضافــه کرد: در ایــن راســتا، دبیرخانه اکو 
پیش نویس پروژه های جدید در بخش گردشگری 
تهیــه کرده که 2 مــورد آن، با عنوان ›اســتراتژی 
منطقه ای اکو برای گردشگری پایدار و برنامه اقدام 
برای توریسم پایدار‹ و ›شبکه اپراتورهای تور‹ در 

منطقه اکو تهیه شده است.
نظروف افزود: بر این باوریم که تمام کشــورهای 
عضو ســازمان اکو در این پــروژه ها برای ترویج 
گردشگری در منطقه همکاری خواهند کرد و عالوه 
بر این، دبیرخانه ســازمان همکاری های اقتصادی 
با ســازمان های فراملی و منطقه ای برای تقویت 
زیرســاخت های گردشــگری و تبادل اطالعات 
 و تجــارب برای تبدیل منطقــه اکو به عنوان یک 
بازار جهانی برای صنعت گردشــگری همکاری 

می کند.
وی یادآور شد: بدون شک جاده ابریشم به عنوان 
پلی برای اتصال فرهنگ های کشــورهای همسایه 
نقش بسیاری در برقراری صلح، دوستی، همکاری 

و درک متقابل در میان کشورهای عضو دارد.
معاون دبیر کل ســازمان اکو ادامه داد: چهار دوره 
جشنواره غذای فراملی اکو ،جاده ابریشم در زنجان 
از سال 2015 تا کنون برگزار شده که افزایش قابل 

توجهی در مشارکت کشورهای عضو اکو و اعضای 
جاده ابریشــم و همچنین تعداد بازدیدکنندگان را 

نشان داده می دهد.
وی یــادآوری کرد: بر این باوریم که برگزاری هر 
ساله این رویداد در شهر زنجان می تواند به توسعه 
بیشتر گردشگری در ایران و منطقه اکو کمک کند.

نظروف افزود: 10 کشــور عضو ســازمان اکو به 
خاطــر زیبایی های طبیعی خود و نیز تنوع میراث 
تاریخی و فرهنگی معروف هستند و برای احیای 
جاده باستانی ابریشم به عنوان میراث تاریخی منطقه 
اکو، دبیرخانه اکو و میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اســتان زنجان از ظرفیت خود برای 
ایجاد این رویداد به عنوان یک تجربه موفق استفاده 

کرده است.
وی اظهار داشــت: ســازماندهی جشنواره ساالنه 
غذای جاده ابریشــم در زنجان نشــانه ای از اراده 
برای ایستادن در کنار جوامع محلی به جهت ارتقا 
قابلیت های خود و کمک به شکوفایی جاذبه های 
گردشگری بالقوه و معرفی آنها به جامعه محلی و 

فراملی است.
معاون دبیر کل سازمان اکو خاطر نشان کرد: بر این 
باوریم که این هدف باید توسط کشورهای عضو 
دیگر از طریق میزبانی نمایشگاه های گردشگری، 
برگــزاری کارگاه های آموزشــی و رویدادهای 

فرهنگی پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، در پنجمین جشنواره فراملی غذای 
اکو-جاده ابریشم آشپزهای کشورهای عضو اکو و 
جاده ابریشم در چهار روز به پخت غذاهای بومی 

و منطقه خود را عرضه خواهند کرد.
این جشــنواره 29 فروردین تا یکم اردیبهشت ماه 
در محل دایمی نمایشگاه فراملی کاسپین زنجان در 

حال برگزاری است.

 رییس ســازمان جهادکشــاورزی استان 
زنجان گفت: طرح توسعه 500 هکتاری گیاهان 
دارویی در اســتان به طور جدی در دستور قرار 

گرفته است.
به گزارش ایســنا، حســین جعفــری در جمع 
خبرنگاران با تاکید بر این که اجرای موفقیت آمیز 

طرح توســعه کشــت گیاهان دارویی در استان 
زنجان، نیازمند کارهای ترویجی و حمایت های 
اعتباری اســت، اظهار کرد: افزایــش 15 تا 20 
هکتاری کشــت گیاهــان دارویی در اســتان در 
سال های اخیر به هیچ عنوان با ظرفیت های موجود 
متناسب نیست و پتانسیل ها و ظرفیت های بسیار 

خوبی که در چند حوزه در اســتان وجود دارد، 
موجب می شــود که یک کار پایه ای و اساسی در 
حوزه گیاهان دارویی شروع کرده و عملیاتی کنیم .
این مســوول ادامه داد: حضور اساتید و محققان 
صاحب نظــر در حــوزه گیاهــان دارویی، تنوع 
گونه های گیاهــی و رویش حدود 70 گونه گیاه 
دارویی در اســتان زنجــان از جمله مزیت های 
توسعه کشت این گیاهان در استان به شمار می رود 
و جالب آن که این گونه ها، قابلیت تجاری سازی 
دارند؛ در واقع ظرفیت های موجود، زمینه را برای 
ایجاد یک کلکســیون غنی از گیاهان دارویی در 

استان فراهم می کند.
وی با اشــاره به این که وجود حــدود 130 هزار 
هکتار زمین های ماه نشــان، مزیــت بزرگی برای 
کشــت گیاهان دارویی در استان به شمار می رود، 

افــزود: هم اکنــون در زمینه طرح توســعه 500 
هکتاری گیاهان دارویی در اســتان، مطالعات و 
برنامه ریزی هــای الزم صورت گرفته و شــروع 
و پیشــبرد موفقیت آمیز طــرح، نیازمند کارهای 

ترویجی و حمایت های اعتباری است.
جعفری با بیان این که فراهم  کردن بازار مناســب 
برای گیاهــان دارویی تولیدی باید به طور جدی 
در دســتور کار قرار گیرد، تصریح کرد: در حوزه 
بازرگانی می توان با تشکیل تشکل هایی، زنجیره 
تولید تــا فرآوری و بــازار را مدیریت کرد و به 
تولیدکننده از نظر وجود بازار فروش اطمینان داد. 
عالوه بر این، بسیاری از عرصه های طبیعی استان 
قابلیت بسیار خوبی برای کشت گیاهان دارویی 
دارنــد و امکان واگذاری ایــن زمین ها از طریق 

منابع طبیعی به متقاضیان وجود دارد 

 رییس هیات دوچرخه ســواری اســتان 
زنجان گفت: دوچرخه سوار پیشکسوت زنجانی 
که مجوز حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را 
به دست آورده بود از شرکت در این مسابقه های 

بازماند.
فرهاد عصفــوری، در گفت و گــو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: جمشید حمد ملکی، دوچرخه سوار 
پیشکسوت تیم ملی ایران است به دلیل نبود حامی 

مالی، نتوانســت در این پیکارهــای برون مرزی 
شرکت کند.

وی با بیان اینکه اعزام به مســابقه های دوچرخه 
سواری پیشکسوتان، نیازمند هزینه کرد شخصی 
است اظهار داشت: هیات دوچرخه سواری زنجان 
و این ورزشــکار منتخب برای یافتن حامی مالی 

مناسب تالش بسیار کردند اما نتیجه ای نداشت.
عصفــوری با بیان اینکه مســابقه های دوچرخه 

سواری پیشکسوتان ازبکستان فقط در بخش تایم 
تریل انفرادی برگزار می شود، افزود: 2 دوچرخه 
سوار دیگر از زنجان نیز در قالب تیم ملی به این 
رقابتها که از سوم اردیبهشت ماه امسال به مدت 

یک هفته برگزار خواهد شد اعزام می شوند.
مهدی سهرابی در رده سنی بزرگساالن و در رشته 
اســتقامت و تایم تریل و مهدی محمدی نیز در 
بخش دوچرخه ســواری جانبازان و معلوالن که 

در رشــته تایم تریل خواهد بود، رقابت خواهند 
کــرد و هم اکنون نیز در آخریــن مرحله اردوی 
آمادگی هســتند. مرحله نخست این اردو، بهمن 
97 به مدت 15 روز در ماهشهر خوزستان برگزار 
شد و مهدی سهرابی دوچرخه سوار صاحب نام 
زنجان نیز در آن حضور داشت و مرحله دوم اردو 
نیز اسفند 97 در نوشهر مازندران و در رشته های 

استقامت و تایم تریل انفرادی برگزار شد.

  مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان زنجان گفت: این شرکت با جذب منابع ملی 
و استانی به مبلغ 170 میلیارد ریال در سال گذشته، 
رتبه نخست را در بین شرکت  های استانی کسب 

کرد.
ایرج احمدی در گفت  و گو با ایرنا افزود: عملکرد 
منابع داخلی این شــرکت نیز به مبلغ 110 میلیارد 

ریال بود.
وی با اشــاره به انعقاد 200 قرارداد واگذاری زمین 
صنعتی در سال 97 خاطرنشان کرد: در این بخش 
نیز رتبه نخست در تعداد قراردادهای منعقده از بدو 
تاسیس شرکت تاکنون کســب شد و همچنین با 
واگذاری زمین به مساحت 63 هکتار در این بخش 
نیز رتبه سوم نصیب شــهرک های صنعتی استان 

زنجان شد.
این مســوول اظهار داشت: 116 واحد صنعتی نیز 
در ســال 97 به بهره برداری رسید که از این حیث 
نیز رتبه نخست در تعداد واحدهای به بهره برداری 
رسیده از بدو تاسیس شرکت تاکنون به دست آمد.

وی اضافه کرد: اخذ مجوز زیســت  محیطی ایجاد 
شهرک صنعتی ســلطانیه و تکمیل زیرساخت ها 
و آغــاز واگذاری زمیــن به متقاضیــان، تکمیل 
زیرســاخت های مجتمع کارگاهــی ظریفان و به 
بهره برداری رساندن آن به عنوان نخستین مجتمع 
صنایع دســتی کشور، راه اندازی کلینیک صنعت و 
آغاز توسعه خوشه چاقوی زنجان از دیگر اقدامات 

شاخص این شرکت در سال 97 بود.
احمدی اضافه کرد: کســب رتبه نخســت کشور 
در احیای آب های صنعتی شــهرک ها و اخذ اسناد 

تک برگی شهرک های صنعتی استان به تعداد یک 
هزار فقره نیز بخش دیگــری از موفقیت های این 

شرکت در سال گذشته بود.
5 برنامه شاخص برای سال 98 تدوین شده است
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 
از تدوین 5 برنامه شاخص این شرکت برای سال 
98 خبر داد و گفت: در راســتای عمل به منویات 
رهبــر معظم انقالب مبنی بر رونــق تولید، عالوه 
بر انجام تکالیف محوله از ســوی سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر پایه تکالیف 
مجمع، 5 برنامه شاخص در سال 98 برای اجرا در 

شهرک های صنعتی استان تدوین شده است.
احمدی با اشاره به نبود زمین در غرب استان برای 
واگذاری به سرمایه گذاران، خاطرنشان کرد: یکی از 
برنامه های مهم و اولویت دار شــرکت در سال 98 
بهره برداری از شهرک صنعتی شهید شهریاری در 

شهرستان زنجان است.
وی ســاخت ناحیه صنعتی صنایع دستی نیکان و 
تکمیل و واگذاری ناحیه کارگاهی صنایع دســتی 
ظریفان را از دیگر برنامه های شاخص این شرکت 
برشــمرد و افزود: زیرساخت های ناحیه کارگاهی 

ظریفان، تکمیل شده و آماده واگذاری است.
احمــدی ادامه داد: زمین ناحیه کارگاهی نیکان نیز 
تملک گردیده و عملیات اجرای زیرساخت های آن 

امسال آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان 
با اشــاره به لزوم حمایت از فعالیت های خوشه ای 
تصریح کرد: با توجه به تجربه های موفق در توسعه 
خوشــه های صنعتی مانند فرش دستبافت و کفش 

هیدج، توسعه خوشه چاقوی زنجان نیز اواخر سال 
گذشــته، آغاز و عامل توسعه این صنعت قدیمی 

انتخاب و فعالیت آن آغاز شد.
وی افزود: امســال نیز توسعه خوشه صنعت مس 
زنجان به عنوان یکی دیگر از برنامه های شاخص 
شرکت در دســتور کار قرار گرفته تا از این طریق 
نسبت به شناسایی نقاط ضعف و قوت این صنایع 

دستی اقدام و به توسعه و رونق آن کمک کنیم.
احمدی اظهار داشت: ایجاد پست برق در شهرک 
صنعتی سلطانیه و طراحی و واگذاری سایت های 
ویژه کارگاهی در شــهرک های صنعتی اشــراق، 
نوآوران و خدابنده نیز از دیگر برنامه های شاخص 

شرکت در سال 98 می باشد.
وی بــا بیان اینکه 5 برنامه شــاخص دیگر نیز در 
چشم انداز 3 ساله شــرکت، پیش بینی شده است 
گفت: ایجاد شــهرک صنعتی صایین قلعه، طراحی 
و ایجاد نواحی صنعتی روستایی در شهرستان های 
طارم، خدابنده و ایجرود، گازرســانی به شــهرک 
صنعتی سلطانیه، ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی 
طارم و به روزرسانی نقشه فراگیر خوشه های صنعتی 
استان، برنامه های شاخص شرکت در چشم انداز 3 
ســاله هســتند که امیدواریم با عملیاتی شدن این 
برنامه ها شــاهد رشد و شــکوفایی بیش از پیش 

صنعت و اقتصاد استان باشیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان خبر داد:

اجرای طرح توسعه 5۰۰ هکتاری 
گیاهان دارویی در استان

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان  :

 شهرک  های صنعتی زنجان در جذب منابع ملی و استانی اول شد

 دوچرخه سوار زنجانی از شرکت در مسابقه های آسیایی بازماند



 ســفیر اندونزی در ایران گفــت: ایران و 
اندونزی در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی تالش 
می کنند و تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام شده 

است.
به گــزارش مهر، اکتاوینو علیمودین در حاشــیه 
برگزاری پنجمین جشنواره غذای اکو در شهر زنجان 
با بیان اینکه ایران و اندونزی دارای روابط و مناسبات 
خوبی در حوزه های مختلف هستند، افزود: ایران و 
اندونزی در زمینه مبادالت اقتصادی و تجاری دارای 
ظرفیت های فراوانی هستند و باید این امر توسعه 

یابد.
وی ادامه داد: بیشــتر مبادالت کشــور اندونزی با 
ایران در زمینه غذاهای حالل است و دومین مورد 

همکاری ها در حوزه مواد غذایی حالل است.
علیمودین با بیان اینکــه اندونزی با ایران در زمینه 
تبادل مواد غذایی همکاری های نزدیک دارد، گفت: 
زعفران، عسل، زیتون و خرمای ایران به عنوان اقالم 
غذایــی مهم و معروف، در کشــور اندونزی بازار 

خوبی دارد.
وی با اشاره به اینکه در کشور اندونزی غذاهایی که 
گواهی حالل برای آنها صادر شده استفاده می شود، 
ادامه داد: واحدهای تولید کننده مواد غذایی حالل 
در اندونزی فعال است و در این زمینه بسته های و 
زمینه های خوبی برای همکاری بین ایران و اندونزی 

وجود دارد.
سفیر اندونزی گفت: اندونزی دارای صنعت غذایی 
حالل است و محصوالت غذایی از اندونزی به ایران 

فرستاده  می شود.
علیمودین با اشاره به اینکه ایران و اندونزی همواره 
دارای روابــط حســنه بوده و از مــراودات باالیی 
برخوردار هســتند، افزود: اندونزی با کشور ایران 
همواره روابط حسنه داشته که سفر رییس جمهور 
کشور اندونزی در سال ۲۰۱۶ به ایران در این راستا 
بود و هم اکنون در زمینه های فرهنگی و امنیتی نیز با 

ایران روابط سطح باالیی دارد.
سفیر اندونزی در ایران با بیان اینکه ایران و اندونزی 
در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی تالش می کند و 
تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام شده است، گفت: 
اخیراً نشستی در زمینه کاهش تعرفه های گمرکی 
برگزار شد که پس از نهایی شدن، کشور اندونزی 
این نوع تعرفه را کاهش خواهد داد که نتیجه آن طی 

هفته آینده مشخص می شود.
علیمودین افزود: تبادالت اندونزی و ایران تبادالت 
سود متقابل بوده و هر دو کشور با توجه به مشترکات 
فراوانی که در حوزه های مختلف دارند تاکنون در 
زمینه های مختلف به دســتاوردهای خوبی برای 

همکاری های دوجانبه رسیده اند.
وی با تاکید بر اینکه اندونزی در حوزه های مختلف با 

ایران تبادالت دارد و در این زمینه تاکنون پیشرفت های 
خوبی حاصل شده است، افزود: با توجه به برگزاری 
اجالس دی هشــت در تهران، روند رو به جلو و 
مستحکمی در مناسبات اندونزی و ایران وجود دارد.
سفیر اندونزی در ایران استان زنجان را به لحاظ قرار 
گرفتن در مسیر اتصال شرق و غرب ایران، استانی 
مهم و تأثیرگــذار عنوان کرد و با بیان اینکه زنجان 
به عنوان »هاب« در تبــادالت اقتصادی و تجاری 
عمــل می کند، گفت: این نقش مهــم می تواند در 
زمینه تبادالت اندونزی و استان زنجان در حوزه های 
مختلف مؤثر باشد و باید توجه ویژه به این امر شود.

 ســفیر یونان در ایران با بیان اینکه ســطح 
مبادالت تجاری ایران و یونان قابلیت توسعه را دارد، 
گفت: هم اکنون سطح مبادالت تجاری ایران یونان 

تنها حدود ۳۰ میلیون یورو است.
به گزارش مهر، دیمیتری الکساندر کیس در آیین 
پنجمین جشــنواره بین المللی غــذای اکو جاده 
ابریشم زنجان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با 
وجود تحریم های موجود علیه ایران اتحادیه اروپا 
مکانیزم های ویــژه ای برای تعامالت تجاری ایران 
و کشــورهای اروپایی در نظر گرفته است، افزود: 
تحریم هــای موجود مشــکالتی در زمینه نقل و 
انتقاالت مالی بانکــی فراهم کرده اما اتحادیه اروپا 
مکانیزم هایی اتخاذ کرده تا یونان با اســتفاده آن، با 
ایران در ارتباط باشد و اتحادیه از تحریم ها حمایت 

نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه روابط اقتصادی و تجاری ایران 
و یونان ظرفیت توسعه هر چه بیشتر را دارد، ادامه 
داد: در حــوزه روابط تجاری نیز تا همین اواخر از 

ایران واردات نفت داشته ایم که یکی از محصوالت 
مهم و استراتژیک است.

الکساندر کیس خواســتار ارتقای روابط در دیگر 
حوزه ها با ایران شــد و بــا بیان اینکه ظرفیت های 
موجود در هر دو کشور ایران و یونان بستر مناسبی 
برای ارتقای سطح مناسبات است، گفت: هم اکنون 
ســطح مبادالت تجاری ایران و یونــان حدود ۳۰ 

میلیون یورو است.
سفیر یونان در ایران با بیان اینکه استان زنجان و کشور 
یونان در زمینه تولید محصول زیتون مشترک هستند، 
گفت: استان زنجان و کشور یونان می تواند در زمینه 
تجارت محصوالت کشــاورزی همانند زیتون و 
همچنین در زمینه گردشگری با هم تعامالت زیادی 

داشته باشند.
الکساندر کیس با بیان اینکه اســتان زنجان دارای 
فرصت های فوق العاده ای در زمینه توسعه گردشگری 
است، گفت: کشور یونان دارای صنعت گردشگری 
قدرتمندی است به طوری که سال گذشته با توجه 

به جمعیت ۱۰ میلیون نفری این کشور، جمعیت ۳۲ 
میلیون نفر توریسم وارد یونان شد.

وی بــا بیان اینکــه برگزاری جشــنواره غذا ایده 
فوق العاده ای است که مردمان را به همدیگر نزدیک تر 
می کند، ادامه داد: تداوم برگزاری این جشــنواره در 
پنج دوره یکی از دالیل موفقیت این جشــنواره در 
تحقق اهداف طراحی شــده در حوزه گردشگری 
است و با توجه استقبال موجود از برگزاری جشنواره 
غذای اکو، تداوم این جشنواره می تواند نقش مهمی 
در توسعه گردشگری و نزدیکی فرهنگی ملت ها به 

هم داشته باشد.
سفیر یونان در ایران با بیان اینکه ایران و یونان باید 
بتوانند از ابزارهایی که در اختیار دارند در راســتای 
بهبود روابط خود بیش از گذشته استفاده کنند، ادامه 
داد: روابط ایــران و یونان همواره خوب بوده و به 
لحاظ روابط سیاسی نیز نخست وزیر کشور یونان 
در ســال ۲۰۱۶ با سایر وزرا به ایران سفر کردند که 

یک مالقات در سطح باالیی بود.
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مدیرکل گمرک استان زنجان:
 ارزش کاالهای صادراتی 
استان زنجان 40 درصد 

افزایش یافت
 مدیرکل گمرک اســتان زنجان، ارزش 
صادرات این استان در سال 97 را 4۶۱ میلیون 
و 877 هزار دالر اعالم کرد و گفت: این میزان 
در سال 9۶ به ارزش ۳۲9 میلیون و 7۰۰ هزار 
دالر بود که در سال گذشته 4۰ درصد افزایش 

یافته است.
حمید احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، 
اظهار داشــت: حجم صادرات استان در سال 
گذشــته ۱84 هــزار و 5۰۰ تن اســت که در 
مقایسه با سال 9۶ که ۱۶۶ هزار و 99۰ تن بود 

۱۰ درصد افزایش دارد.
وی مقصدهای صادراتی اســتان زنجان را 48 
کشــور خواند و افزود: ۱۰ نوع کاال در ســال 
گذشته از اســتان صادر شده که شمش روی، 
مس، ســرب و آلومینیوم به ترتیب ارزش قرار 

دارند.
احمدی، ارزش واردات اســتان در سال 9۶ را 
۳۲8 میلیون و ۶۳9 هزار دالر بیان و خاطرنشان 
کرد: این میزان در ســال گذشته ۲7۱ میلیون و 
۳۳۳ هزار دالر بود که ۱7 درصد در مقایسه با 

سال 9۶ کاهش یافته است.
مدیرکل گمرک اســتان زنجان بــا بیان اینکه 
حجم واردات استان در سال گذشته ۳4۰ هزار 
و 78۰ تن بوده است، اظهار داشت: این میزان 
در سال 9۶ به ۳۲۶ هزار و 88۳ هزار تن رسید.
وی ادامه داد: حجم واردات اســتان در ســال 
گذشته چهار درصد نسبت به سال 9۶ افزایش 

داشته است.
احمدی، مبدا واردات استان را 45 کشور عنوان 
کرد و اظهار داشت: ۱۰ نوع کاال از این کشورها 
به اســتان زنجان وارد شــده که خاک روی، 
ماشــین آالت صنعتی و قطعات و مصنوعات 

پالستیکی به ترتیب ارزش قرار دارند.
مدیرکل گمرک اســتان زنجان این مسوول با 
بیان اینکه درآمد گمرک استان در سال گذشته، 
یک هزار و 8۱5 میلیارد ریال بوده است گفت: 
این میزان در ســال 9۶ به یک هــزار و 89۰ 

میلیارد ریال رسیده بود.
احمدی یاد آور شــد: درآمد گمرک استان در 
سال گذشــته چهار درصد نسبت به سال 9۶ 

کاهش را نشان می دهد.

خبـر

یک مسوول در اداره کل آموزش و پرورش استان 
زنجان اعالم کرد:

ثبت سفارش کتاب های 
درسی سال تحصیلی آتی

 معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره 
کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: هم 
اکنون سفارش کتب درسی برای سال تحصیلی 

آینده در حال انجام است.
حسین حسنلو در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
هم اکنون سفارش کتاب های درسی برای سال 

تحصیلی آینده در حال انجام است.
این مســوول ادامه داد: تا پایان اســفند ماه 22 
عنوان کتاب درسی پایه ابتدایی خریداری شده 
و قریب به 260 هزار جلد کتاب خریداری شده 

است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام کتب درسی از 20 
فروردین ماه آغاز شــده است، افزود: به تدریج 
این ثبت نام ادامه یافته و فرآیند خرید کتب نیز 
در دست انجام است. در دیگر رشته ها نیز خرید 
کتاب برای رشته های تحصیلی مقاطع مختلف 

آغاز شده است.
حســنلو با بیان اینکه خرید کتاب ها در مقاطع 
متوسطه متناسب با برنامه ریزی کشوری انجام 
می شود، تصریح کرد: پیش بینی الزم برای مراکز 
عرضه کتب درسی در کتابفروشی ها انجام شده 
و آمادگی الزم برای تهیه و تامین کتب درســی 

در سال 98 فراهم شده است.
معاون پشــتیبانی و توســعه مدیریت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان زنجان، یادآور شد: 
گفتنی است، ثبت نام کتاب درسی دانش آموزان 
به صورت انفرادی و گروهی از طریق مدیریت 

واحد آموزشی در حال انجام است.

خبـر

 جشنواره غذای اکو - جاده ابریشم امسال 
نیــز در پنجمین دوره خود، همچون ســال های 
گذشــته میزبان گروه های آشپزی از کشورهای 
مختلف اســت تا تجربه دلپذیــری از طعم ها و 
غذاهــای گوناگون را بــرای بازدیدکنندگان رقم 

بزند.
بــه گزارش ایرنــا، غذا پس از اقامت مســافران 
در یک مقصد گردشــگری، نخســتین تجربه و 
موضوعی محســوب می شــود که ذهن فرد را 
درگیر می کند؛ از این رو جشــنواره غذای اکو-
جاده ابریشــم فرصتی برای کسب تجربه هایی با 

رنگ و طعم غذاهای کشورهای مختلف است.
این جشنواره پس از چند دوره برگزاری موفق به 
میزبانی زنجان، سال گذشته در قالب بیانیه پایانی 
نشست وزیران امور خارجه اکو در شهر دوشنبه 
تاجیکســتان مورد تایید و شناســایی کشورهای 

عضو قرار گرفت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 

گردشــگری اســتان زنجان با بیان اینکه تالش 
داریــم در قالب جشــنواره غذای اکــو - جاده 
ابریشــم ظرفیتی را ایجاد کنیم تا گردشــگران و 
مخاطبــان بتوانند غذای کشــورهای مختلف را 
در یک مــکان و زمان تجربه کنند، گفت: بر پایه 
تحقیقات انجام شده، نزدیک یک سوم هزینه سفر 
گردشگران صرف تهیه غذا می شود، بنابراین غذا 
و تجربه طعم ها می تواند یکی از محوری ترین 

موضوعات در گردشگردی قلمداد شود.
یحیی رحمتی با بیان اینکه امسال در پنجمین دوره 
جشــنواره غذای اکو - جاده ابریشم مهمانانی در 
سطح ســفیر و دیپلمات از ۱4 کشور در زنجان 
حاضر شــدند، افزود: اتریش، سریالنکا، عمان، 
کرواسی، یونان، قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، 
تاجیکســتان، اندونــزی، ترکیــه، آذربایجــان، 
هندوســتان و روسیه از جمله کشورهایی هستند 
که ســفرا و دیپلمات های آنها در این جشنواره 

حضور دارند.

وی از حضــور ۱8 گــروه آشــپزی خارجی در 
پنجمین جشــنواره بین المللی غذای اکو - جاده 
ابریشــم خبر داد و خاطرنشــان کرد: آشپزهای 
محلــی اعزامــی از کشــورهای یونــان، ترکیه، 
اندونزی، آذربایجان و افغانستان در کنار آشپزهای 
ســفارتخانه های سوریه، پاکســتان، چین، یمن، 
اکراین، تاجیکستان، عراق، هندوستان و بنگالدش 

به طبخ و ارائه غذا در این جشنواره می پردازند.
گفتنی است پنجمین جشنواره بین المللی غذای 
اکو - جاده ابریشم ۲9 فروردین تا اول اردیبهشت 
امسال در مجموعه نمایشگاهی کاسپین زنجان در 

حال برگزاری است.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان زنجان افزود: امسال در کنار 
غرفه های آشپزی، ۳۰ غرفه نیز به منظور عرضه 
صنایع دستی با حضور ۱9 استان کشور در محوطه 

مجموعه نمایشگاهی کاسپین برپا شده است.
نخستین جشنواره غذاهای کشورهای اکو- جاده 

ابریشــم در سال ۱۳94 همراه با دهمین جشنواره 
ملی آش ایرانی در زنجان برگزار شد.

رحمتی از گنجانده شــدن طــرح زنجان ۲۰۲۰ 
در شــورای برنامه ریزی سازمان اکو نیز خبر داد 
و گفــت: اجرای مطلوب ایــن طرح که با هدف 
توسعه گردشگری و برندسازی در استان زنجان 
انجام می شود مستلزم همکاری همه ارکان دولتی، 

عمومی و خصوصی استان است.
 Economic( ســازمان همــکاری اقتصــادی
Cooperation Organization( موســوم به 

›اکو‹ یک سازمان اقتصادی منطقه ای است.
ســه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳4۳ 
)۱9۶4( نخســتین بار این ســازمان را پایه ریزی 

کردند.
پــس از فروپاشــی شــوروی، در ســال ۱۳7۲ 
کشــورهای افغانســتان، جمهــوری آذربایجان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزســتان، ازبکستان و 

تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند.

 جشنواره غذای اکو - جاده ابریشم، 

مزه هایی به گستره 
شرق تا غرب

امــور  وزارت  نماینــده   
برگزاری جشنواره  خارجه گفت: 
ابریشــم،  جاده   - اکو  بین المللی 
زمینــه را برای نامیده شــدن این 
شهر به عنوان شهر پیشرو در اکو 

فراهم کرده است.
به گــزارش ایســنا،  خدایی در 
آیین افتتاحیه پنجمین جشــنواره 
اکــو - جاده  بین المللــی غذای 
ابریشــم، اظهار کــرد: هم اکنون 
بیش از همیشه در ایران ضرورت 
توســعه صنعت گردشــگری به 
عنــوان یکــی از حوزه های مهم 
فعالیــت اقتصادی و توســعه ای 

احساس می شود.
این مســوول با بیــان اینکه این 
صنعت یکی از مهم ترین نمودهای 
توسعه سبز اســت که هم اکنون 
الگو و ره یافتی جهانی است، ادامه 
داد: استان زنجان با درک موقعیت 
جغرافیایی و پیشینه تاریخی خود 
در بستر جاده ابریشم و با استفاده 
از ظرفیت های ســازمان اکو، گام 
بسیار مهمی را برای نهادینه کردن 
نقش خود به عنــوان یک مقصد 

گردشگری برداشته است.
وی افزود: خوشــبختانه مجموعه 
مدیریتــی اســتان در طــول پنج 
ســال گذشــته با برگزاری منظم 
توانمندی های  جشــنواره،  ایــن 
خــود را برای ورود به حوزه های 
به  بین المللی  همکاری های  دیگر 
اثبات رســانده است و با توجه به 
پتانســیل های موجود، این استان 
به  می تواند  نزدیــک  آینده ای  در 

مرکزی بــرای میزبانی و برگزاری 
نشســت ها، جشــنواره ها و دیگر 
مناســبت های بین المللــی تبدیل 

شود.
خدایی تصریح کرد: وزارت امور 
خارجه از طریق معاونت دیپلماسی 
اقتصادی تالش دارد با بهره گیری 
امکانــات و ظرفیت های خود  از 
در ســطح دوجانبــه، منطقه ای و 
مختلف  بخش هــای  بین المللــی 
اقتصادی کشور را برای رسیدن به 
اهداف اقتصاد مقاومتی و توســعه 
پایدار یاری کند. در همین ارتباط 
سازمان  ظرفیت های  از  اســتفاده 

همــکاری اقتصادی به عنوان یک 
ســاختار نهادینه منطقه ای و دیگر 
برای  بین المللی  کارهای  و  ســاز 
توسعه ای  همکاری های  گسترش 
ایــن  کار  دســتور  در  کشــور 

وزارتخانه قرار دارد.
نماینــده وزارت امــور خارجــه 
یادآور شــد: در جریان برگزاری 
بیست و ســومین نشست شورای 
کشــورهای  خارجه  امور  وزرای 
اقتصادی  همکاری  سازمان  عضو 
اکو در کشور تاجیکستان، با تالش 
ایرانــی، موضوع برگزاری  هیات 
جشــنواره بین المللی غذای اکو - 

جاده ابریشم در بیانیه نهایی آن به 
صورت برجسته مطرح شد.

این مسوول اظهار کرد: بدون شک 
و  بی نظیر  رویــداد  این  برگزاری 
موفق، زمینه را برای نامیده شــدن 
این شــهر به عنوان شــهر پیشرو 
در اکو فراهم کرده و الزم به ذکر 
اســت که در حــوزه فعالیت های 
بین المللی ابتکار »زنجان ۲۰۲۰« در 
نشست ساالنه شورای برنامه ریزی 
ســازمان اکو به تصویب رسیده و 
این موضوع زمینه را برای ارتقای 
ســطح همکاری های باالتر فراهم 

کرده است.

نماینده وزارت امور خارجه عنوان کرد:

زنجان؛ شهر پیشرو در اکو
   سفیر اندونزی در ایران:

  تعرفه های گمرکی بین اندونزی و ایران کاهش می یابد

  سفیر یونان در ایران:

  سطح مبادالت تجاری ایران و یونان قابلیت توسعه دارد

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت  برگی یکدانگ مشــاع از  شــش دانگ یک باب عمارت پالک ثبتی ۲۱۱۱ فرعی از ۵۳۰۰ اصلی واقع در بخش ۱ زنجان به شماره چاپی 
۰۹۶۰۵۸ پ  ۹۰ دفتر ۵۹۵ صفحه ۲۸۳ شماره ثبت ۷۶۲۳۷  به  نشانی زنجان ،اسالم آباد  ، ۱۸ متری شهید صدوقی، روبه روی مدرسه ۱۳ آبان به نام 
آقای یعقوب حیدری خضری فرزند رجبعلی صادره از زنجان به شماره شناسنامه ۲۶۹۱ و به شماره ملی ۴۲۸۴۴۹۰۶۷۲ صادر و تسلیم گردیده است.  
ســپس آقای علیرضا رســتمی وکیل نامبرده برابر وکالت نامه ۳۴۶۶۶ - ۱۷ اسفند ۹۶ دفتر اسناد ۵۲ زنجان با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق، مدعی 
مفقود شدن سند مالکیت به علت سهل انگاری  گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر کس به نحوی از انحا ادعایی نسبت به ملک مذکور دارد یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت 

المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
ابراهیم اکبری  -  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک ناحیه ۲ زنجان

  مدیرعامل جمعیت خیریه حمایت از بیماران 
ام اس استان زنجان گفت: با مشارکت خیران، بخش 
درمان مجتمع تخصصی بیماران ام.اس این استان تا 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.
جمال وثوق در گفت و گو با ایرنا افزود: امســال 
جمعیت حمایت از بیماران مبتال به ام.اس استان 

زنجــان با رویکردها و برنامه های جدید به دنبال 
ایجاد فضایی مطلوب تر برای جامعه هدف خواهد 
بود که تکمیل بخــش درمان مجتمع تخصصی، 
آموزشــی و درمانی، به عنوان الویت مهم در این 

جهت تعریف شده است.
وی افزود: ساختمان مجتمع تخصصی، آموزشی 

درمانی و تحقیقاتی بیماران ام.اس اســتان زنجان 
در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در چهار 
طبقه در حال ســاخت است. وثوق اظهار داشت: 
طبقه همکف با مساحت حدود یک هزار و ۶۰۰ 
مترمربع شامل فضاهای درمانگاه های تخصصی و 
پالس درمانی، داروخانه و فضاهای خدماتی است 
که با توجه به نیاز به بهره برداری مرحله ای تا اتمام 
کامل پروژه و همچنین متناسب با تأمین هزینه های 
ساخت، تکمیل آن برای ارائه خدمات به بیماران، 

ضرورت زیادی دارد. 
انجمــن خیریه حمایت از بیماران ام اس اســتان 
زنجان از سال 87 فعالیت خود را آغاز کرده است.

در زمــان کنونی حدود ۲ هزار نفر مبتال به ام اس 
در استان زنجان شناسایی شده اند که از این تعداد 
حدود یک هزار و 5۰۰ نفر تحت پوشش جمعیت 

خیریه حمایت از بیماران ام.اس استان هستند.
ام اس یــک بیماری خودایمنی اســت که در آن 
سیســتم ایمنی بدن پاسخ غیرمتعارفی به سیستم 
عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بینایی 
می دهد. مشکالت بینایی، نبود تعادل، مشکالت 
گوارشــی، تغییرات ناگهانی دمای بدن، ســوزن 
ســوزن شــدن و خواب رفتن انگشتان، ضعف 
عضالنی، خستگی مفرط و گرفتگی عضالت از 

مهمترین عالیم این بیماری است.

بخش درمان مجتمع ام اس زنجان
تا پایان امسال افتتاح می شود
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صبح سحر که پر نگشوده است، آفتاب
 می آیی و سمند تو را، عشق در رکاب

 روشن به توست چشمم و در پیشواز تو
 کوچک ترین ستاره ی چشمانم آفتاب

 بشُکف که چتر باز کنی بر سر جهان
 ای باغ نرگس! ای همه چون غنچه در نقاب

 ای چشمه ی زالل که با آرزوی تو
 از صد سراب رد شده ام در هوای آب

 ساقی! خمار می کشدم گر نیاوری

 از آن می هزار و دوصد ساله ام شراب
 با کاهلی به پرده ی پندار مانده اند

 ناباوران وصل تو ، جمعی ز شیخ و شاب
 بیدار اگر به مژده ی وصلت نمی شوند

 با بیم تیغ تیز برانگیزشان ز خواب
 آری وجود حاضر و غایب شنیده ام

 ای آنکه غیبت تو پُر است از حضور ناب
 با شوق وصل دست ز عالم فشانده ایم

امروز با حسین منزوی جز تو به شوق ما، چه کسی می دهد جواب؟ منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهر

 شــهردار زنجــان گفت: با 
اصالح خطوط اتوبوسرانی از حجم 
ترافیک هسته مرکزی شهر زنجان 

کاسته می شود.
 مســیح اله معصومی  با بیان اینکه 
شهرداری زنجان در سال ۹۷ سال 
پرکار و طالیی را پشت سرگذشت، 
افزود: در ســال گذشته پروژه های 
مهمــی در ســطح شــهر زنجان 
افتتاح و به بهره برداری رســید و 
آغاز عملیات اجرایی بســیاری از 
پروژه های عمرانی شهری نیز آغاز 

شد.
وی با بیان اینکه شهرداری زنجان 
در راســتای توسعه عمران شهری 
همــه برنامه ریزی هــای خــود را 
صــورت داده و هم اکنون ســهم 
مهمــی از اعتبــارات شــهرداری 
زنجــان در بخش عمران شــهری 
اســت، ادامه داد: امســال اتمام پل 
گلشــهر، آغاز تقاطع جدید، انتقال 
خطوط  اصالح  )س(،  بهشت زهرا 
اتوبوسرانی، آغاز به کار شهرداری 
منطقه ۴، آسفالت ریزی خیابان ها و 
تعیین تکلیــف پارک آبی از جمله 

طرح های شهرداری زنجان است.
شــهردار زنجان با بیــان اینکه با 
اصالح خطوط اتوبوسرانی از حجم 
ترافیک هسته مرکزی شهر زنجان 
اجرای  افزود:  می شــود،  کاشــته 
طرح های زوج و فرد پاســخگویی 
چالش هــای حوزه حمــل و نقل 
شهری نیست و باید از راهکارهای 

دیگر برای رفع این معضل استفاده 
کرد.

معصومــی بــا بیان اینکــه تجربه 
اثبات کرده تنها راه نجات ترافیک، 
توسعه حمل و نقل عمومی است، 
اتوبوسرانی  خطوط  اصالح  گفت: 
راهکار مهــم و عملیاتی برای رفع 
چالش های ترافیکی در حوزه حمل 

و نقل شهری است.
وی با بیان اینکه اســتاندارد سازی 
و کیفیت بخشی به ناوگان حمل و 
نقل شهری از مهم ترین رویکردهای 
شهرداری زنجان در راستای اصالح 

خطوط اتوبوســرانی است، گفت: 
کیفیت بخشــی به خدمات ناوگان 
حمل و نقل شــهری زنجان آغاز 

شده است.
شهردار زنجان با تاکید بر اینکه هیچ 
گونه افزایش قیمــت در خدمات 
جدید ناوگان حمل و نقل شــهری 
در زنجــان اعمال نخواهد شــد، 
گفت: با اصالح خطوط، دیگر همه 
اتوبوس ها وارد هسته مرکزی شهر 
نخواهند شد و پایانه و پارک سوارها 
در نقاط مختلف شهر زنجان ایجاد 
شده و در گام نخست دو پایانه در 

بلوار آزادی و میدان ارتش مســتقر 
خواهد شد.

معصومــی با بیان اینکــه از میدان 
ارتش تا میدان انقالب و از خیابان 
امام تا میدان انقالب خط ویژه برای 
تــردد اتوبوس و تاکســی در نظر 
گرفته شده است، گفت: خط ویژه 
موجود در این محدوده ۲ تعریض 
دو متری خواهد شد تا اتوبوس ها 
به صورت شمالی - جنوبی رفت و 
آمد داشته باشند که در طرح جدید 
تاکسی ها نیز می توانند در خط ویژه 

آمد و شد داشته باشند.

 سرپرست حوزه ترافیک و 
حمل  و نقل شهرداری زنجان گفت: 
اصالح خطوط آمدوشــد در هسته 
مرکزی شــهر باعث کاهش زمان 
دسترسی به مرکز شهر خواهد شد. 

 سمانه شاددل با بیان اینکه اصالح 
خطوط اتوبوســرانی در مسیرهای 
منتهی به مرکز شــهر بر پایه صدها 
ساعت بررسی و مطالعه کارشناسان 
تهیه و به یک باره ارایه نشده است، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی افرادی 
که از اتوبوس بــرای رفت وآمد در 
مرکز شهر اســتفاده می کنند و هم 
خودروســواران شــخصی، درگیر 
با موضوع ترافیک هســتند و این 
در شــرایطی اســت که بسیاری از 
خدمات در این محدوده جغرافیایی 

ارایه می شود.
وی تصریح  کرد: برای رفع این مشکل 
بایــد وارد کار می شــدیم و در ابتدا 
۹ ســناریو برای آن مطرح شد که با 
ساعت ها کار کارشناسی به طرح کنونی 

رسیده ایم و به نظر ما هم اکنون این طرح 
می تواند بسیاری از مشکالت را در این 
حوزه برطرف کند. این مســوول به 
اعتراض کسبه در این رابطه نیز اشاره 
کرد و افزود: ما نگرانی این افراد را 
درک و تــالش کرده ایم طرح را به 
گونه ای به اجرا درآوریم که کم ترین 

ضرر به افراد وارد شــود. در همین 
راســتا بار دیگر طــرح با مدیریت 
امــور عمرانی  معــاون هماهنگی 
استاندار زنجان بررسی خواهد شد 

تا نگرانی ها مرتفع شود. 
شــاددل با تاکید بر اینکه در اجرای 
هر طرح امکان خطا به نسبت طرح 

وجود دارد، خاطرنشــان کرد: این 
موارد در اجــرای این طرح مدنظر 
قرار گرفته و شهروندان این نکته را 
باید در ذهن داشــته باشند که ما به 
نفع شهر کار کرده و نمی خواهیم که 
افراد را با مشکل مواجه کنیم و همه 
تصمیمات بر این پایه گرفته می شود.

 رییس شــورای اسالمی اســتان زنجان 
گفت: ســازمان همکاری های اکــو، از جمله 
ســازمانهای بالقوه توانمند در ســطح جهانی 
اســت و بــا برخــورداری از جمعیــت ۴50 
میلیونی و ذخایــر عظیم معدنی و منابع طبیعی 
و انسانی دانش محور و نیز موقعیت استراتژیک 
جغرافیایی  و قرار گرفتن در کریدور شــمال- 
جنوب- شــرق و غرب از مهمترین و خوش 
آتیه دار ترین نهاد های فراملی است  که شکست 
و موفقیت در این منطقه برهمه ما تأثیر خواهد 

گذاشت.
ســجاد خدایی که در آییــن افتتاحیه پنجمین 
جشــنواره غذای اکو ســخن می گفت، افزود: 
سرنوشت ما به عنوان اعضای یک منطقه به هم 
آمیخته است و برای مواجهه و مقابله و نیز مهار 
و غلبه بر چالش های مشترکی همچون تخریب 
محیط زیســت، تغییرات اقلیمی آب و هوایی ، 
خشکسالی، ریزگردها و حتی تهدیدات نظامی و 
تحریم های اقتصادی باید ظرفیت ها و پتانسیل 
های اکو را در طیف وسیعی گسترش بدهیم تا 
ضمن پایداری و توسعه همه جانبه و ماندگاری 
خوب در رسیدن به سند چشم انداز ترسیم شده 

۲0۲5 اکو شتاب بیشتری داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه بدون شــک نقش نهادهای 
منطقه ای و فراملی در تنظیم مناسبات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی بر کســی پوشیده نیست ، 
اظهار داشت:  افزایش تجارت درون منطقه ای، 
برگزاری فســتیوال ها و جشنواره های متنوع، 
تقویــت همکاری هــای اقتصادی و زیســت 
محیطی، تســهیل گری در رفت و آمد و ارتباط 
گیری ملت های کشــورهای عضــو از جمله 
مواردی است که می تواند در تحقق افق چشم 

انداز »اکو« اثر گذار باشد.
رییس شــورای اســالمی اســتان زنجان ادامه 
داد: امــروز جهان نیازمند نگــرش، نظام ها و 

اتفاقات جدیدی بین مناسبات بین ملت هاست، 
مناسباتی که به جای جنگ افروزی و خشونت 
بر پایه عشــق و عدالت و صداقت ، راه را برای 
رســیدن به تعالی و سعادت انســان و جامعه 

هموار سازد. 
خدایی رویکرد اکو را  صلح ، امنیت و آسایش 
دانست و خاطرنشــان کرد:  ما هم بر این باور 

هســتیم که اقتصاد، علم ، سیاست و تکنولوژی 
باید در خدمت به کمال رسیدن انسان بر همان 
محورهای عشق و عدالت باشد نه آنکه انسانها 

و کرامتشان در خدمت به پول و قدرت باشند.
وی تصریح کرد: در گذشته جاده ابریشم، محور 
ارتباطی و تعامــالت بین مردمان و حکومتهای 
در مســیر بوده و تمدن ها را به یکدیگر مرتبط 

می نموده اســت و زنجان یکــی از مهمترین 
حلقه های اتصال این شــاهراه بوده است و در 
عصر کنونی کشــورها و شهرهای عضو اکو در 
این مسیر، ســعی دارند تا داشته های تاریخی 
و فرهنگی خــود را از این طریق به اشــتراک 

بگذارند.
وی برگزاری جشنواره غذایی را مثبت ارزیابی 

کرد و افزود: جشــنواره غذای اکــو  به عنوان 
یکی از مناســبت های مورد اســتقبال مردم و 
گردهمایی سلیقه ها و ذایقه های متنوع قومی، 
قبیله ای فراملی اســت که به همت مســووالن 
و مردم نوعدوســت شهر زنجان ، امروز شاهد 
افتتاح پنجمین دوره آن هســتیم ، جشنواره ای 
که مانند جشنواره آش، دوستداران زیادی داشته 

ومردمان کشورهای دوست و دیگر هموطنان از 
استان های مختلف را در محور عشق و محبت 

گردهم می آورد.
خدایی خاطرنشــان کــرد: ایــران دارای تنوع 
فرهنگــی قومیــت های زیادی اســت و جزو 
کشورهای غنی به شمار می رود و در عین حال 
با دارا بودن تمدن کهن و سرشار از افتخارات، 
بر این باوریم که تفاوت های ، نژادی و زبانی، 
جغرافیایی و سیاســی هرگز نباید مانعی برای 

ایجاد صمیمیت و همدلی باشد.
رییس شورای اسالمی استان زنجان با اشاره به 
اینکه ملت ها از طریق روابط مختلف با ســایر 
کشــورها به ویژه از طریــق روابط فرهنگی در 
مسیر توسعه گام برمی دارند، تاکید کرد: در این 
میــان توجه به فرهنگ غذایی در عین داشــتن 
وجوه اشتراکات و تفاوت هایی می تواند زبان 
مشترکی برای تعامل باشد تا مردمان را به سیستم 
تغذیه ای و امنیت غذایی با شــیوه های مختلف 
پخت و استانداردهای غذایی جهان آشنا سازد.

خدایی خاطرنشان کرد: غذا گردآورنده اعضای 
یک خانواده بر ســر یک سفره است و در این 
جشنواره نیز مردمان دولت های دوست بر سر 

این سفره حاضر شده اند.
وی در پایــان به انتخاب شــهر زنجان به عنوان  
شهر پیشرو در بین شــهرهای عضو اکو اشاره 
کرد و گفت: این  انتخاب  ماحصل پیگیری های 
مسووالن استانی، شهردار زنجان و حمایتهای در 
شورای اسالمی شهرزنجان از مباحث فرهنگی 
و رویدادهــای فراملی بوده اســت و انتخاب 
زنجان به عنوان شــهر پیشرو در بین شهرهای 
عضو اکــو باعث تخصیص اعتبــارات جهانی 
ســازی با معرفی ظرفیت های زنجان در محل 
سازمان ملل شد و در اردیبهشت ماه امسال  بر 
پایه محورهای ده گانه مورد تفاهم در ژنو برگزار 

خواهد شد.

شهردار زنجان :

اصالح خطوط اتوبوسرانی باعث 
کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر می شود

سرپرست حوزه ترافیک و حمل  و نقل شهرداری زنجان عنوان کرد:

کاهش زمان دسترسی به مرکز شهر 
با اصالح خطوط

رییس شورای اسالمی استان: 

باید ظرفیت های اکو را گسترش دهیم
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