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خدابنده به جایگاه واقعی خود نرسیده اما با کمی همت، جدیت 
و اهتمام در اجرای طرح های نوآورانه می توان در سطح ملی و 
جهانی این شهرستان را معرفی نمود.

بخش سوم و پایانی 
جستاری بر ورود نخستین دوچرخه به زنجان 
به قلم فرج اله داودی

کمتر کسب و کاری را در جهان می توان یافت که از طوفان نورسیده ای به 
نام کووید 19 یا همان کروناویروس معروف در امان مانده باشد ولی یکی از 
مهمترین صنعت هایی که این ویروس آن را به تعطیلی کامل کشاند صنعت 

سینماست. هرچند از سوم تیرماه فعالیت مجدد سالن های سینمایی با رعایت 
پروتکل های ابالغی آزاد شده اما هنوز شهروندان رغبت زیادی به حضور 

در سالن سینما و تماشای فیلم های سینمایی بر پرده بزرگ سینماها ندارند.

بررسی وضعیت سالن های سینمایی در روزهای کرونایی

شهردار زنجان تاکید کرد:

4
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تالش سينما براي فرار از کرونا

چرا کرونا در زنجان  زیاد شد؟
اجرای برخی طرح ها 
نيازمند مدیریت است نه اعتبار بی سيکلت

جامعهتاریخ و فرهنگ

3

هنر هفتم

قاب هفته

 شهردار زنجان تاکید کرد:

  پيشرفت شهر با مشارکت شهروندان امکان پذير است
تنظیم : سیده لیال موسوی

شهردار زنجان از پیگیری و پیشرفت پروژه های عمرانی و خدماتی مدیریت شهری 
زنجان در سه ماهه نخست سال 99خبر داد و افزود علی رغم شیوع گسترده ویروس 
کرونا در کشور و برخی محدودیت های ایجاد شده شهرداری زنجان جهش خوبی در 

راستای خدمت رسانی به شهروندان  داشته است
 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زنجان حبیب یگانه نارضایتی 
اصلی ترین  از  یکی  را  زنجان  شهر  معابر  و  آسفالت  روکش  وضعیت  از  شهروندان 
مطالبات مردم شهر عنوان کرد و گفت با همکاری و همراهی شورای اسالمی شهر 
زنجان بودجه آسفالت اصالح و افزایش یافته است که شهرداری با توان و سرعت 

باالتری به اصالح روکش آسفالت معابر اقدام خواهد کرد
 عدم همکاری شرکت های حفار

 شهردار زنجان با اشاره به مجوزهای غیرکارشناسی صادر شده برای حفاری در معابر 
شهر در سال های گذشته گفت متاسفانه بدون بررسی کارشناسی مجوز حفاری 3۶ 
کیلومتر از معابر شهر برای اجرای طرح فاضالب شهری و حدود 100 کیلومتر مجوز 
حفاری برای اجرای فیبر نوری در سال گذشته صادر شده که با توجه به عدم اجرای 
کامل تعهدات پیمانکاران و شرکتهای مربوطه بخش اعظمی از روکش آسفالت شهر 
از بین رفته است همچنین سال پیش زمستان سختی را سپری کردیم و شهرداری 
برای پیشگیری از یخبندان چندین بار اقدام به نمک پاشی معابر شهر کرد  که این 

نمک پاشی ها نیز به تخریب  روکش آسفالت معابر منجر می شود 
 شهرک های اقماری

 حبیب یگانه گفت وسعت شهر زنجان حدود ۶ هزار و 200 هکتار است که حدود 
1200 هکتار از مساحت را معابر شهری تشکیل می دهند و اگر شهرداری سالیانه بتواند 
100 هکتار از این معابر را تعویض یا ترمیم روکش آسفالت نماید معابر شهر 12 سال 
یکبار به نوبت روکش آسفالت خواهد شد  با توجه به حفاری ها و تخریب آسفالت در 

زمستان سرد زنجان این مشکل دو چندان شده است 
 یگانه یکی دیگر از مشکالت شهرداری را در اجرای آسفالت ریزی عدم همکاری 
شرکت های پیمانکار در شهرک های اقماری دانست و اضافه کرد که بجز دو شهرک 

اقماری زیباشهر و کوی الهیه
ترمیم آسفالت معابر  سایر شهرک های اقماری به عهده شهرداری زنجان نیست و 
این شرکت ها باید اقدام به ترمیم نوارهای حفاری در شهرک ها  نمایند . که متاسفانه 
هیچکدام به تعهدات خود پایبند نبوده و شهرداری زنجان به اجبار برخی از معابر این 
شهرک ها را نیز ترمیم می کند . متاسفانه بخش اعظمی از بودجه مربوط را به خود 

اختصاص می دهد یگانه بودجه مصوب امسال را برای اجرای روکش های آسفالتی و 
ترمیم نوارهای حفاری ناکافی دانسته و افزود بودجه مذکور صرفاً 40 درصد اعتبار مورد 
نیاز آسفالت معابر شهری را تامین می نمود و افزود خوشبختانه با همراهی اعضای 

محترم شورای اسالمی شهر زنجان این بودجه تا حدودی اصالح گردیده است
مبارزه با ویروس کرونا 

شهردار زنجان با تقدیر از مدافعان سالمت پزشکان، پرستاران و کادر درمان که در خط 
مقدم مبارزه با ویروس منحوس کرونا قرار دارند از زحمات و خدمات پرسنل خدوم 
شهرداری در حوزه های مختلف من جمله سازمان آرامستان ،خدمات شهری، پاکبانان، 
سازمان حمل و نقل بار و مسافر ،سازمان آتش نشانی، سازمان میادین و تمام همکاران 
درگیر با موضوع تشکر نمود و افزود شهرداری زنجان عالوه بر خدمات جاری خود 
با عملیات ضد عفونی روزانه و هدفمند مطابق دستورالعمل و پروتکل های ابالغی از 
سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا با تمام قوا در کنار مدافعان سالمت بوده است همچنین 
شهردار زنجان از تالش های داوطلبان گروه های جهادی اعم از نیروی سپاه بسیج و 
نیروهای مردمی ارتش، نیروی انتظامی، طالب و تشکل های مردم نهاد قدردانی نمود

آرامستان زنجان 
شهردار زنجان پیرامون پیگیری تکمیل بخش های مختلف آرامستان گفت آرامستان 
جدید زنجان که از سال گذشته برای تدفین اموات در شهر زنجان در نظر گرفته شده 
با توجه به وسعت آن روند مطلوبی در پیگیری و اجرای عملیات عمرانی دارد در همین 
زمینه با شیوع ویروس کرونا و تدفین اموات در این آرامستان،  شهرداری توانسته در 
مدت کوتاهی بسیاری از کمبودها را تکمیل و به سطح قابل قبولی برساند و هم اکنون 
نیز بخش های مختلف این آرامستان در حال تکمیل است یگانه افزود برای رفاه حال 
شهروندان در روزهای آخر هفته سرویس های ویژه حمل و نقل عمومی نیز برای ایاب 
ذهاب همشهریان در مسیر ویژه آرامستان پیش بینی شده  که خوشبختانه مدتی است 
فعالیت خود را آغاز نموده و شهروندان عزیز بدون مشکل می تواند با توجه به مسافت 

طوالنی تا آرامستان به راحتی با اتوبوس های این مسیر تردد نمایند
معبر پادگان 

شهردار زنجان بازگشایی معابر پادگان را یکی از پروژه های مهم شهرداری عنوان کرد 
و گفت این معابر با همراهی فرماندهی محترم تیپ 21۶ زرهی در حال پیگیری جهت 
بازگشایی است و به زودی شاهد انجام ادامه عملیات عمرانی خواهیم بود که این امر 
می تواند از ترافیک بزرگراه 22 بهمن به میزان قابل توجهی بکاهد و دسترسی شرق 

به غرب و بالعکس شهر را آسان تر نماید

پارک بانوان غرب
 حبیب یگانه پارک بانوان غرب زنجان را نیز  از پروژه های مهم شهرداری در این 
محدوده شهر  عنوان کرد و گفت با توجه به جمعیت باالیی که در شهرکهای اقماری 
غرب زنجان ساکن هستند و کمبود فضای سبز الزم برای خانواده های این مناطق ، 

پارک بانوان غرب زنجان در حال احداث است و در مراحل نهایی قرار دارد 
شهردار زنجان با اشاره به بازبینی در وضعیت پارک مذکور اعالم کرد می خواهیم پارک 
باکیفیتی را برای مردم شریف ساکن در این منطقه مهیا کنیم و شهروندان عزیز ساکن 
در غرب زنجان بتوانند برای ورزش و تفریح روزانه  از این پارک استفاده نمایند و 
بدون شک یکی از طرح هایی خواهد بود که با استقبال همشهریان همراه خواهد شد
یگانه با اشاره به اینکه پروژه سبزه میدان از شهریورماه سال گذشته آغاز گردیده و قرار 
است پس از مدت دو سال یعنی در پایان شهریور سال 1400 به مرحله بهره برداری 
برسد ،اضافه نمود متاسفانه در قرارداد منعقد شده صرفاً عملیات عمرانی پروژه پیش 
بینی شده است و بخش مهمی از اجرای عملیات مربوط به مبلمان شهری، نورپردازی 
و کاشت فضای سبز در قرارداد فوق پیش بینی نگردیده است لذا اگر بخواهیم موارد 
مذکور را نیز به قرارداد و تعهدات پیمانکار اضافه نماییم قطعاً موجب طوالنی شدن 
زمان اجرای پروژه و باال رفتن مبلغ قرارداد و هزینه های اجرای پروژه مذکور خواهد 
گردید . یگانه در ادامه به مشکالت مربوط به تملک امالک و اراضی واقع در زیر 
پروژه احداث طرح بزرگ سبزمیدان اشاره کرد و گفت علیرغم اجرای عملیات عمرانی 
در سال گذشته متاسفانه بخشی از تملکات مورد نیاز جهت اجرای طرح عملیاتی نشده 
و باید نسبت به تملک 14 پالک با هزینه ای بالغ بر 400 میلیارد ریال اقدام شود 
که این موضوع عالوه بر نیاز به تامین منابع مالی الزم محتاج پیگیری های قضایی 
و حقوقی به دلیل عدم موافقت برخی از مالکان امالک مذکور و در نتیجه باال رفتن 
زمان و هزینه اجرای کار خواهد گردید این موضوع در حالی است که در صورت تاخیر، 
شهرداری جهت تحویل محل اجرای پروژه، به صورت روزانه به پیمانکارجریمه نیز 

پرداخت نماید.
 وی افزود در حال حاضر به جهت باال رفتن قیمت مواد و مصالح و نیز اضافه نمودن 
شرح خدمات جدید به موضوع قرارداد و نیز اعتبار الزم جهت تملکات امالک واقع 
در طرح هزینه اجرای پروژه از مبلغ قرارداد اولیه که  ۶40 میلیارد ریال بوده  به بیش 
از 1500 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که در این زمینه قطعاً مساعدت و یاری 
مسئولین محترم استانی به خصوص استاندار محترم، مدیر کل محترم راه و شهرسازی، 
فرماندار محترم و سایر مدیران  استانی من جمله مدیران محترم شرکت های خدمات 

رسان جهت کمک به تامین مالی و کاستن از هزینه های زائد و غیرضروری در پروژه 
را می طلبد . یگانه با بیان اینکه همکاری و همیاری کلیه مسئولین و مدیران ارشد 
استانی می تواند باعث بهره برداری از این پروژه موفق گردد، یادآور شد برای اولین بار 
در استان احداث و ایجاد کانال مشترک تاسیساتی در این پروژه طراحی و در دست 
اجرا می باشد که به نوبه خود می تواند پایلوت و الگوی مناسبی برای اجرای این کانال 

در سایر شهرک ها و پروژه ها باشد
مشارکت شهروندان 

شهردار زنجان با استقبال از همراهی و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری گفت 
در شیوه های مدرن مدیریت شهری و شهروندان از جایگاه باالیی برخوردارند و با 
مشارکت خود در مدیریت شهر می توانند مجموعه شهرداری را برای داشتن شهری 
آباد به پیش برانند آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و در نظر گرفتن شرایط هر 

شهر می تواند به توسعه شهر بیانجامد
 حبیب یگانه افزود مشارکت یکی از عناصر اصلی  برای دستیابی به توسعه شهری 
پیشرفت  فکر  به  و مشارکت  با مطالبه گری  از شهروندانی که  است و شهرداری 
امور شهر یک  استقبال می کند چرا که مشارکت شهروندان در  شهر خود هستند 

امر ضروری است
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اگر چه از شهر زنجان نمی شود به عنوان شهر دوچرخه یاد کرد اما 
از دیرباز، این فناوری وسیله نقلیه مردمان این شهر بوده است. وجود 
اولین کارخانه صنعتی در خیابان صفا و یا کارخانه برق و تاسیس راه 
اهن و انبار گندم و ... موجب پیدایش طبقه کارگر در این شهر شد و 
این گروه کم کم به جمعیت قابل توجهی رسیدند. یادم هست وقتی 
سر هر شیفت، که یكي شش صبح شروع مي شد و یكي دو بعد 
ازظهر و یكي ده شب، سوت کارخانه کبریت سازی زنجان به صدا 

در می امد و در جای جای شهر زنجان می پیچید و به گوش اهالی و 
کارگران می رسید، نیم ساعتي قبل از شروع هر شیفت ، لشكر انبوهي 
از دوچرخه سوارها را مي دیدي که تعدادی دارند از سرازیری خیابان 
صفا 2 ترکه و یا 3 ترکه می ایند و تعدادی دارند به سمت کارخانه مي 
روند. جمعیتی که به دلیل قدرت خرید اندک و حقوق ناچیز، دوچرخه 
را به عنوان اولویت حمل و نقل خود انتخاب کرده بودند دوچرخه هایی 

که همه نمره شده بودند

فرج ا... داودی

در سال های اخیر، با تالش برخی نهادها، انجمن ها، فعاالن 
تبلیغاتی در سمت  حیط زیست و »شهرداری زنجان«،  م
و سوی پیشگیری از آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف 
سوخت و مبارزه با ترافیک 7 پیچ شهر زنجان و بیماری های 
ناشی از کم تحرکی زندگی کارمندی و ماشینی انجام شده و 
می شود ... بر اساس این تبلیغات و برگزاری همایش دوچرخه 
سواری، مرکب دوچرخه که در طی سال های گذشته، صرفا 
یک وسیله ورزشی و تفریحی محسوب می شد امروزه نقشی 
در ایاب و ذهاب برخی شهروندان زنجانی پیدا کرده است و 
اگر نگاهی به سیمای شهرمان داشته باشیم در معابر و خیابان 
ها ی قجری شهر زنجان، شاهد تردد عده ای دوچرخه سوار 
از اقشار مختلف هستیم و در این اثنا به گفته مردم، گاها حتی 
سیاست  مداران محلی و نماینده های شورای شهر زنجان و 
اهل بازار و کسبه و قشر کارمند و غیرو هم با بهره گیری از 
)چالش سه  شنبه  های بدون خودرو با شعار دو بهتر از چهار( با 
دوچرخه رفت و آمد و عرض و طول شهر زنجان را گز می کنند 
... تا شاید باالخره یكی دیگر از شهرهای ایران هم ]منظورم 
زنجان می باشد[ به فهرست شهرهای دوچرخه دوست 
دنیا اضافه شود. اما شاید کمتر کسی بداند این وسیله نقلیه 
نجیب و بی جیره و مواجب و در عین حال تفریحی و صد البته 
ورزشی، که دو، سه سال قبل، عالم و ادم 200 سالگی ان را، 

در دنیا جشن گرفتند کی و چگونه وارد ایران و زنجان شد.
بخش نخست و دوم این گزارش خواندنی در شماره پیشین 
نشریه ندای شهروند و سایت خبری ندای شهروند آنالین 
منتشر شده است و بخش دوم آن را در این شماره خواهید 

خواند.

... یکی از معمرین زنجانی با توجه به فضای مبحث دوچرخه، پلی به گذشته 
های نچندان دور شهر زنجان و خاطرات خاک خورده خود زده که طی 
ان، »آقا یونس پاسبان« به این خاطرات دور و نزدیک سنجاق شده است. 
نویسنده از ترکیب ذهنیت عام با واقعیت های اجتماعی قابل قبول، چند آموزه 

کوچک را در دل این داستان کوتاه )و کاماًل خیالی( خود گنجانده است! 
ظهر بود دوچرخه ابوی را از جلوی مغازه کش رفته بودم و در خیابان پرسه 
می زدم. گهگاه با لذت فراوان به چپ و راست جوالن می دادم. مثل پرنده 
ای که خودش را به جریان باد سپرده باشد. مثل امروز نبود که نشه از البالی 
ماشین ها به زور رد شد. خیابان در قرق من بود و هم چون پادشاهان بر 
مرکب کالسکه سلطنتی نشسته و رکاب زنان دور چهارراه ]انقالب[ پیچیدم. 
»استوار یونس آجان« که از دور هوای منو داشت در موقعیت مناسب قبل از 

»سینما لی لی« منتظر من بود.
طنین صدای سوت همچون صدای پتک در سندان مرا در جا میخکوب 
کرد. صحنه دلهره من توام با لبخند ملیح سرکار استوار ]کیانی[ دیدنی بود. 
مطالبه ده ریال جریمه برای اینکه دور چهار راه را تند پیچیده بودم. گواهینامه 
دوچرخه را خوشبختانه تازه گرفته بودم و گرنه عمراً پدرم کش رفتن دوچرخه 
را ندیده می گرفت. پالک دوچرخه، سیستم ترمز و چراغ جلو که با خواباندن 
اهرم دینام روی چرخ عقب روشن می شد همه بی عیب بود. اضافه بر ان 
من یک المپ رنگی چراغ قوه را هم روی پره های چرخ عقب نصب کرده 
بودم که شب ها توام با چرخش چرخ، جلو ه محشری داشت. ولی بهانه چیز 
دیگری بود. از ایشان اصرار و از من انکار که از یک دانش اموز که هیچ، از 
کاسب بازار هم وصول عندالمطالبه چنین جریمه ای ممکن نیست. خالصه 
قدرت چانه زنی موثر افتاد و به پنج ریال رضایت داد و این اولین قدم رهایی 
بود چون کسی که اولین امتیاز را داد حتما امتیاز بعدی را هم خواهد داد. خودم 
را به موش مردگی زدم. منکه درامدی ندارم شرط انصاف نباشد کتاب درسی 
را بفروشم و جریمه پرداخت کنک. مبلغ جریمه به دو ریال تعدیل شد. با 
چنان ذوقی هر دو دست به جیب شلوار فرو بردم که سرکار فکر کرد االن 
جریمه نقدی تسویه می شود. ولی وقتی آستر هر دو جیب شلوار را بیرون 
کشیدم و نشانش دادم صحنه عوض شده بود. من لبخند ملیحی داشتم و 

یونس خان دلهره ]داشت[ 
خالصه معلوم گشت که خیری از ما بر نمی اید. گفت باشه بجای جریمه 
دوچرخه را بده یک دور باهاش بزنم که توضیح دادم اگر پدرم بفهمد من 
دوچرخه را دادم کس دیگری سوار شود مرا خانه راه نمی دهد. کم کم داشت 
عصبانی می شد نمی خواست خودش را از تب و تاب بیاندازد و بدون اخذ 
جریمه مرا ول کند و فهمیده بود که از این امام زاده هم معجزه ای بر نمی اید 
گفت: جریمه که نداری بدی. سواری هم که نمیدی. پس این زنگ دوچرخه 
را بجای جریمه می زنم. یک جناب سروان میگی میری دیگه اینورا پیدات 
نمیشه.  تازه ان روز بود که فهمیدم واقعاً صدای زنگ دوچرخه چقدر موزیکال 
و نشاط بخش بود. )خاطرات شفاهی هوشنگ ادهمی، کانال انجمن زنجانی 

های مقیم تهران(
 البته اوضاع در زنجان، همیشه بر وفق مراد راکبان یل اتی نبوده که مثاًل 
»استوار آقا یونس کیانی«، با گفتن یک جناب سروان اغنا گردد و با با به 
صدا در اوردن زنگ دوچرخه و دلنگ دلنگ ان کیفور شود. بلکه گاهاً خیلی 
هم به سخت گیری شهرت داشته است نشان به ان نشان که »استوار 
یونس پاسبان« که یادش گرامی باد، سر فنتول )کرمک وصل به والف( چرخ 
دوچرخه بچه هایی که دو ترکه و بعضآ سه ترکه! سوار می شدند و برای 
پرداخت جریمه نقدی! پولی در جیب خود نداشتند باز می کرده و در جوی 
پر از اب می انداخته است که با احتساب پول سرفنتور و پول باد پرداختی به 
چرخ چی ها، اگر سکه ی نقدی در همان محل جنایت! مرحمت می شد! 

کفه ترازو به نفع راکبان دوچرخه رقم می خورد! 
ورزش دوچرخه سواری در زنجان

از تاریخچه دوچرخه و دوچرخه سواری در ایران و زنجان به عنوان یک 
وسیله نقلیه و تفریحی در خاستگاه اولیه،  با تلفیقی از ادبیات شفاهی و مواد 
خام، مختصری گفتیم و نوشتیم ... بعد از گذشت چند سال از ورود دوچرخه 
به ایران، کم کم عالقه مندان به فن دوچرخه سواری، متوجه فعالیت یک 
ورزش دیگری در دنیا شدند که دوچرخه از صرف یک وسیله نقلیه تفریحی 
خارج و به یک رشته ورزشي حرفه ای و قهرمانی مبدل شده بود. در نتیجه 

نسبت به برگزاری مسابقات در این رشته عالقه نشان دادند. 
سابقه تشکیل سازمان تربیت بدنی و ]پیشاهنگی ایران[ به سال 15 - 
1314/ه.ش برمی گردد. فدراسیون دوچرخه سواري آماتور ایران، اولین 
تشکل ورزشکاران دوچرخه سوار بود که در سال 1324/ه.ش تشکیل شد. 
این تشکل یک سال بعد به فدراسیون جهاني دوچرخه سواری پیوست و 
»احمد ایزدپناه«، اولین رئیس آن بود. در سال 1324/ه.ش اولین باشگاه 
دوچرخه سواري )باشگاه تاج سابق( و استقالل امروزی، در ایران تأسیس 
گردید. جالب است بدانید نشریه دوچرخه   سواران که در سال 1324/ه.ش، 
از سوي »پرویز خسرواني« به چاپ رسید از جمله اولین نشریات ورزشي بود 
که به ورزش دوچرخه سواري می پرداخت. )ابوترابیان، حسین، مطبوعات 
ایران از شهریور 1320 تا 1326، چاپ اول، تهران، 1346، صص87 - 88(

قبل از تاسیس هیئت دوچرخه سواری در زنجان و در نبود دایره تربیت بدنی 
و ورزش، دوچرخه سواران جهت تخلیه انرژی و به دست اوردن شادابی 
الزم، پاره وقت ها دست به شیرین کاری با دوچرخه از نوع انچه که در 
خصوص »بینیامین جودت ارمنی« در »دبیرستان شریعتی« شرح داده شد 
می زدند و یا خیلی پیشتر از این ها و به نقل قول از حمید میربهاء از نسل 
سید عبداهلل )پسر بزرگ حاج میربهالدین زنجانی( افرادی در زنجان بودند که 
با دوچرخه اقدام به ماجراجویی خطرناک می کردند: سید علی نامی پسر حاج 
سید محمد امین الرعایا )پسر سوم حاج میر بهاء( در دهه اول از قرن حاضر 
شمسی )1302/ه.ش!!(، سوار بر دوچرخه از روی لبه )حّره( پل میربهاالدین 
زنجان رد می شده است! )نقل از عبدالعزیز قائمی که از ابوی مرحوم خود 

ایت اهلل قائمی شنیده است( 
البته اقداماتی از این نوع، یک روی سکه دوچرخه سواری غیر حرفه ای در 
زنجان بود  و در سال های بعد و در بهترین حالت، افرادی پیدا می شدند 
که به صورت انفرادی اقدام به ثبت رکورد محلی! می کردند. »اسماعیلی فرد 
دوچرخه سوار زنجانی در ان روزگار توانست شیب تند تپه مشرف به شهر 
»پرپی - عوارضی بلدیه« را که منتهی الیه راه شوسه تهران به زنجان )چها 
راه مقدم فعلی( بود، با دوچرخه معمولی باال بیاید« )اسد اهلل جمالی، تاریخ 
ورزش زنجان، صص 270 و 269( و یا به روایت معمرین زنجانی، چند نفری 
همین طور به صورت دیمی و در عالم رفاقت، اهلل بختکی مسابقه دوستانه 
بین خود ترتیب می دادند تا از یکدیگر جلو بزنند خنده اورتر اینکه، برخی مواقع 
این کری خوانی ها! با ناراحتی و دلخوری هم تمام می شد! و برخی بازنده 
ها از فرط ناراحتی تصمیم می گرفتند که دیگر روی زین دوچرخه ننشینند!! 
خالصه کالم اینکه با رواج استفاده از دوچرخه در زنجان و پیدایش شماری 
مزاحمت ها در معابر، مدیران شهری به فکر برگزاری مسابقات تربیت بدنی 
می افتند، اما به غیر از کلوپ ورزشی سید جعفر امجدی )پروین خمسه، 19 
اسفند ماه 1313، ش 378( از مجمع و انجمن تربیت بدنی و هیئت های 
ورزشی در زنجان هنوز خبری نبوده است. بر پایه ی اسناد دستی باقیمانده 
از فعالیت های ورزشی در زنجان، در دبیرستان پهلوی سابق )دکتر شریعتی( 
15 - 1314/ه.ش، تنها یک کانون ورزشی دانش اموزی با سرپرستی )اقای 
حسین ظهیری( دبیر ورزش موجود بوده که اقدام  به برگزاری مسابقات 
ورزشی مختلف )منهای دوچرخه سواری( ما بین دانش اموزان در قالب 

کالس های موجود دبیرستان می کرده است. 
سرانجام انتظار بس طواالنی، خالئق ورزشکار زنجان به پایان راه خود می 
رسد و در سال 1323/ه.ش اولین )انجمن ملی تربیت بدنی زنجان( فعالیت 
خود را به ریاست »سید جعفر خان امجدی« اغاز می کند. با استناد به مدارک 
موجود، در سال های 1327 و 1328 با اجرای طرح تشکیل هیئت های 
ورزشی در سراسر کشور، مرحوم »بیوک مغازه« یکی از محترمین شهر 
زنجان، به سمت ]اولین[ رئیس هیئت دوچرخه سواری زنجان انتخاب می 

گردد.
برپایه ی منابع و مکتوبات موجود، بعد از تاسیس هیئت دوچرخه سواری در 
زنجان، با تالش مرحوم »سید علی اکبر موسوی« مدیر فنی تربیت بدنی 
شهرستان زنجان، برای اولین مرتبه یک دوره مسابقات دوچرخه سواری در 
تاریخ مهر ماه 1327 در مسافت های یک کیلومتر سرعت و یکصد کیلومتر 
استقامت برگزار گردید که در یک کیلومتر سرعت »سید سجاد مهدیون« به 
مقام اول رسید و در یکصد کیلومتر استقامت که  مسیر مسابقه هنوز اسفالت 
نشده بود و جاده تهران - زنجان شوسه بود، »سید سجاد مهدیون« نفر 
اول و »یحیی ابهری« دوم شناخته شدند. از این تاریخ به بعد، در مسابقاتی 
که در رشته ی دوچرخه سواری در زنجان انجام گردید )اسماعیلی فرد، 
ابوالفضل عابدینی، حسینعلی خمسه ای، مجتبی امیری، سید جالل مهدیون، 
سجاد نبئی، جبار اسالمی، اسداهلل حمامی( و چند تن دیگر به تناوب به مقام 

قهرمانی دوچرخه سواری زنجان رسیدند.
بعد از »بیوک اقا مغازه« در سال 1333/ه.ش مرحوم »محمد رضا روحانی« 
به ریاست هیئت دوچرخه سواری زنجان انتخاب شد. در همان سال یک 
دوره مسابقه دوچرخه سواری 10 کیلومتری و یکصد کیلومتری برگزار 
گردید که در مسابقه 10 کیلومتر »سید رضا برهانی«، »جالل مهدیون« و 
»یعقوب مهدیون« و در مسابقه یکصد کیلومتر »سید رضا برهانی«، »عباس 
انصاری« و »مسعود بیات« به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست اوردند. 
داوری این مسابقات را »غالمحسن سعیدی« عهده دار بود و به هر یک ار 

قهرمانان یک عدد گلدان نقره اهدا شد. )همان منبع، ص 273(
سال 1335 سال اغاز درخشش استعدادهای قابل توجه دوچرخه سواران 
زنجانی بود. »سید رضا برهانی« دوچرخه سوار پرافتخار زنجان، تمرینات 
خود را از همین سال اغاز می کند و با پیروزی در مسابقات مختلف و کسب 
عناوین برجسته در مسابقان قهرمانی کشور و مسابقات دوچرخه سواری دور 
شمال )سال 1338( افتخارات بزرگی را برای شهر زادگاهش کسب می 
کند. مجله کیهان ورزشی همان موقع، خبر پیروزی برهانی را به تفصیل 

به چاپ می رساند. 
در ادبیات شفاهی و ورزشی زنجان مرحوم »حاج سید رضا برهانی« نامی 
بزرگ و اشناست هم ملت و هم دولت وی را به خوبی می شناختند. در باره او 
گفته اند که مسیر مغازه )سبزه میدان( تا »کوچه سید برهان« را با هنرمندی، 
روی زین تک چرخه اش که ابداع خودش بود می نشست و پا می زد تا به 
مقصد می رسید. این تک چرخه فرمان نداشت زین ان فرمانش بود. آقا سید 
رضا روی ان می نشست و با هنرمندی تعادل خود را حفظ می کرد. مرحوم 
برهانی با همین یک چرخه ابداعی خود، عالوه برهنر نمایی در جشن های 

منعقده در زنجان )استادیوم امجدیه( قبل از انقالب، گفته شده با همین یک 
چرخه و با عبور از روی لبه و قرنیز پل سردار )خدیجه سلطان ذوالفقاری( به 

اکروبات بازی پرداخته است.
در بین نسل دوم قهرمانان رشته دوچرخه سواری در زنجان که ان سال ها، 
این شهرستان در تقسیمات کشوری فرمانداریکل زنجان! نامیده می شد 
اقایان: )بهمن جبرئیلی، جواد رضا پور، اصغر مقدادی، سید حمید شبیری، 
ابوالفضل شامی، ابوالفضل موسوی نژاد، علی رفیعی، مسلم سیدی، اکبر 
شجری، اصغر خطیبی، اکبر روحی، فیروز قاسمی، محرمعلی شامی، سید 
احمد شبیری، حسین نباتی، ابوالفضل بهاروند( شناخته شده تر از بقیه دوچرحه 
سواران همشهری خود بودند و در مسابقات مختلف که شرکت داشتند از 
جمله دوچرخه سواری قهرمانی کشور، همواره تحت سرپرستی »سید رضا 

برهانی« بودند.
ظهور نسل سوم افتخار افرینان ورزش دوچرخه سواری زنجان مصادف با 
پیروزی انقالب اسالمی و  همزمان با انتخاب سیدرضا برهانی متوفی 1384 
)پدر ورزش »قهرمانی« در رشته دوچرخه سواری زنجان(  به سمت رئیس 
هیئت دوچرخه سواری زنجان اتفاق می افتد. )محمد جمالی، بهرام ادمی، 
ابوالفضل قاسمی، بهروز ضرغام، سعید ازاد منش، سعید کمالی، علی قربانلو، 
مسعود محمدیان، مهدی پزشکی، علی سپهری، مهران حاجی بابایی، جالل 
سالک، اسداهلل پورنصراللهی، حمید شالی پور، رضا صالحی، رحیم سالمت 
پناه( از جمله دوچرخه سواران دهه ی شصتی بودند که با نام استان زنجان 
در مسابقات مختلف کشوری رکاب می زدند. بعد از کناره گیری »حاج سید 
رضا برهانی« از اداره هیئت دوچرخه سواری زنجان »حسین نباتی« به مدت 
یکسال و »اکبر حسین زاده اردکانی« حدود سه سال ریاست هیئت دوچرخه 
سواری زنجان را عهده دار بودند. بد نیست بدانید در طی سال های اخیر اقای 

»فرهاد عصفوری« این سمت را تا به امروز در اختیار خود دارد. 
اینگونه بود که اولین دوچرخه ها )شیطان دستگاهی( هشتاد، نود سال پیش 
وارد زنجان شدند و بعد از گذر از پستی و بلندی های مختلف، یواش یواش 
عمومیت پیدا کردند به طوریکه امروزه استان زنجان عالوه بر داشتن مجتمع 
دوچرخه سازی! و پیست ناتمام 5 هکتاری سرپوشیده دوچرخه سواری در 
کنار استادیوم   15 هزار نفری و کالس های اموزش دوچرخه سواری علمی 
و تندیس موسوم به مرد امانت دار »حاج حسن نعلچگر«، دوچرخه سواران 
زیادی به عنوان ملی پوش در تیم ملی دوچرخه سواری دارد که شاید سرامد 
همه ی انها »مهدی سهرابی« باشد که توانسته عناوین مختلفی در مسابقات 

جهانی و آسیائی برای جمهوری اسالمی ایران کسب کند.
خاطرات و خطرات دوچرخه سواری

هر داستانی ادم هایی دارد ... ادم های خاطره  باز  گاهاً خاطراتی را با خود 
حمل می کنند که خاطره  ساز ها هم شاید ان را فراموش کرده باشند. خاطره 
ها رو نه می شود فروخت و نه دورشون ریخت. برای جماعت خاطره باز به 
قول امروزی ها )نوستالژی گرا( خاطرات شاید نخ نما بشوند اما هیچ گاه رنگ 
فراموشی نمی گیرند، نمی میرند و فقط در صندوقخانه ذهنشان النه می کنند 
تا هر زمان که نیاز بود بشود با ان ها بازی کرد تا شاید به یاد گذشته حالشان 

را کیفور کند!
... 7 سال بعد از اغاز حکومت پهلوی اول )1311/ه.ش( تولد پدر روی داده 
است ... جواز تصدیق دوچرخه پایی چند برگی داشت. تاریخ صدورش دوره 
دکتر مصدق را نشانه رفته بود. عکس سیاه و سفیدی روی جواز )گواهینامه( 
خود نمایی می کرد. به یقین کار »حاج تیمور قهرمانی« عکاسباشی زنجان 
بود. پدر بنا به اقتضای شغلش یک دوچرخه کالسیک از نوع هرکولس بزرگ 
انگلیسی با نشان شیر خوابیده داشت که او را از نقطه ای به نقطه ای دیگر شهر 
می رساند. در گذشته دوچرخه برای خیلی ها فقط یک وسیله ساده تفریحی 
نبود برای پدران ما یک ابزار کارآمد تردد در شهر بود آن هم در روزگاری 
که شهر ها و شهرما این قدر بزرگ و بی در و پیکر نشده بودند. فرزند دوم از 
یک خانواده پر جمعیت بودم. تولدم در یک کوچه بن بست محله غربیه 
پایین )اشاقی مجسمه - چهار راه پائین( اتفاق افتاده است. ان کوچه بن 
بست هنوز هم با همان نمای قدیمی سر و مر گنده پابرجاست. بیشتر روزها 
و هفته ها به خاطر سفرهای پدر، »هرکولس شیرنشان« او گوشه ی حیاط 
استیجاری قفل بود. این اسب بی نفس ]یئل اتی[ را می گویم حیوان نجیبی 
بود سروصدا نداشت نمی غرید لگد هم نمی زد. البد به خاطر همین خاموش 
بودن ها بود که مرا وسوسه خود کرد و اولین خاطره را برای من که طفلی 

2 ، 3 ساله بودم رقم زد.
از روی شطنت های بچگانه، دوتا از انگشتان دستم الی زنجیر دوچرخه 
می ماند ... همسایه ها 2 نفر سرباز را از مرکز »دژبانی ارتش زنجان« محل 
کنونی فروشگاه اتکا و پارک )چهارراه پائین( که ان روزها ساختمانی محقر 
و دیوارهای کاهگلی کوتاهی داشت و یک نفر دژبان همواره داخل اتاقکی 
چوبی کشیک می داد و در فاصله یکصد متری منزل ما مستقر بود به منزل 
می اورند و بعد از خالصی انگشتانم از الی تسمه زنجیری ... در داخل مرکز 
دژبانی کار مداوا و پانسمان انجام می گیرد ... یکی و دو سال بعد راهی یک 
خانه استیجاری در »محله سقالر« شدیم و قبل از رفتن به مدرسه به »محله 
گونیه« کوچ کردیم و این امدن و ماندن در کوی گونیه بیش از نیم قرن 

طول کشید. با ثبت نام در »مدرسه دولتی خاقانی« وارد دنیای جدید شدم. 
دوارن کودکي بسیاري از ما با تفریح و سرگرمي هاي شاد همراه بوده است. 
با پیدا کردن دوستان جدید، تجربیات جدید هم بدست اوردیم. در بیرون خانه 
نخستین وسیله تفریحی که چشمم به دیدنش روشن شد پدیده ای به نام 
)ِهللَکان( بود. اسباب بازی ِهللَکان و یا )دودووک( بر دو نوع بود یا از طوق 
فلزی دوچرخه استفاده می شد و یا قطعه الستیکی به صورت دایره ئی نه 
چندان صاف و صیقلی و به قطر تقریبی هفتاد سانت بود که به اراده آهنین ما 
کودکان پاپتی آن روزگار و به وسیله یک ترکه و یا تکه ای از تخته، ساعت 
ها در کوچه های خاکی چرخانده و گردانده می شد و جالب که با این وسایل 
مسابقه هم می دادیم  ... و بدینگونه بود که من و ما با » ِهللَکان سواری« به 
دنیای خود رنگ و لعاب می زدیم. هنوز هم می شود روزهایي را که کودکان 
دیروز با اینگونه وسایل بازی ابتدایی و به اصطالح ورزشی، در کوچه پس 
کوچه های شهر زنجان به شادی و تفریح می پرداختند و اکنون نیز سني 
از آنها گذشته به خوبی حس کرد. تعدادی از بچه ی محله، بلبرینگ سوار 
)اسکوتر چوبی بلبرینگ دار قدیمی انتیک با نام محلی بلبرینگ( بودند که این 
»روئروئک« ده ها مدل از وسیله بازی ما باالتر بود! ولی رویای دوچرخه! 

چیز دیگری بود.
اما هر چه بود ِهللَکان - دودووک سواری هم برای خودش عالمی داشت. با 
کفش های گالش! سوار بر ِهللَکان!، به همراه بچه های محله مان به دیگر 
محلالت و کوچه های خاکی دور و نزدیک شهر سرک می کشیدیم و گاهی 
می دیدیم که بچه های تعدادی از کارمندان و یا ارتشی ها دوچرخه دارند و 
ما نداریم. حس عجیبی منهای حسادت به ادمی دست می داد که چرا من 
ندارم ای کاش می شد من هم داشتم. بزرگترین آرزومون چرخ سواری بود. 
ده، دوازده ساله بودم دوست داشتم من هم دوچرخه داشتم! اما راستیتش با 
چرتکه اندازی، وسع مالی خانواده چیز دیگری می گفت البته ما هم از پدر 

درخواست خرید دوچرخه نداشتیم.
هرکولس قدیمی پدر در این سال ها تبدیل به »دوچرخه 3 تفنگ« شده بود  
که ابزار و یراق زیادی همراه با »کمک دوشاخه ی فنر دار« داشت. بدریخت 
بود با آن قد بلند و ترمز های عجیب لقمه ای که البته چیزی از عالقه ما به 
دوچرخه سواری کم نمی کرد. آن روزها همه و همه خانه ها بال استثنا حیاط 
داشتند. گاهی پدر و برادر بزرگتر در همان خانه که در )محله گونیه( بود و 
حیاط قدیمی و بزرگی به مساحت حدود 400 متر داشت که بی شباهت به 
خانه هایی از نوع خانه های قمر خانومی نبود! چرخ سواری یادمان می دادند. 
مراحل اموزش 3 تا بود: اول تو دلی دوم رو میلی سوم رو زینی! این تمرین 
در محل کار پدر )کاروانسرای شریعتی( نیز همراه با زمین خوردن های بسیار 
و زخمی شدن دست و پا ادامه داشت. دوچرخه های قدیمی آن قدر بزرگ 
بودند که بچه های هم سن سال من نتوانند از ابتدا بر روی زین سوار شوند 
هم ان ها اول یک پا را روی رکاب می گذاشتند و پای دیگر را به زمین می 
زدند تا دوچرخه حرکت می کرد. مرحله بعدی اموزش، نیم پا داخل تنه بود )با 
قرار گرفتن پای دیگر روی رکاب دیگر در داخل تنه ی دوچرخه، حرکت نیم 
دور رکاب انجام می شد( پس از مدتی در داخل تنه پای کامل زده می شد. 
با ریختن ترس و جرات پیدا کردن، ابتدا روی تنه نشسته و نیم پا می زدند 
مدتی بعد بر روی تنه پای کامل زده می شد مرحله آخر که الزمه اش قد 
نسبتا بلند بود نشستن روی زین و رکاب زدن نیم پا و سپس پای کامل بود. 
با گذشت زمان و یادگیری مختصر و مفید راه بردن چرخ، هر از گاهی 
دوچرخه را که گوشه حیاط لم می داد و  قفل نبود بر می داشتیم و مشغول 
تمرین می شدیم. با تمرینات زیاد هنر چرخ سواری مان زیاد شد. کم کم 
اوستا کارهم شدیم دوچرخه بزرگ تر ها را در عالم خودمختاریت! سوار 
می شدیم. گاهی اوقات خرید نان و یا انجام کاری بهانه می شد تا چند دقیقه 
با دوچرخه در کوچه باشیم. خیلی ها برای شیرین کاری، بدون دست و با 
پا چرخ را کنترل می کردند ولی من نتوانستم که نتوانستم.  به بچه های 
هم سن سال و دوستان خودم دور از چشم پدر، در قبال اخذ 5 قران، یک 
ساعت اموزش چرخ سواری می دادم )بهای چرخ چی ها یک تومان بود(  
خنده دارتر این که او سواره و من پیاده، خودم هم پا به پای دوچرخه و راکب 
می دویدم مبادا زمین بخورد و لک روی رخش پدر بیفتد! خالصه پول بلیط 
»سینما ستاره ابی« جور می شد و گهگاهی توی جیب »ممد اقا التارچی« 
می رفت! که به هوای برد و جور کردن پول ساندویچ، وارد بازی می شدیم 
و پول بلیط سینما هم از کف می رفت! و دماغ سوخته می شدیم. اما هر چه 
بود روزگار خوبی بود. رفت و امدها سالم علیک ها همه همه بی منظور بود ...

دیگر حوزه ی رفت و امد ما از حول و حوش محله پدری فراتر و به ان 
دوردست ها رسیده بود. با توپ 40 تکه با پسرهای همسال محله مان، 
سواری 3 نفره از دوچرخه های پدرانمان می گرفتیم و در میادین خاکی شهر 
)شهرک رجایی، زمین های کوچمشکی، قبرستان پایین، حسین اباد، فرودگاه، 
زمین مسجد صائنی و ...( که هنوز ساخت و ساز نشده بودند با دیگر تیم های 
محلی مسابقه فوتبال می دادیم. یواش یواش با دوچرخه پدر به مدرسه هم 
می رفتیم. گاهی از اسد اقا چرخچی )سر کوچه حیدرعلی محله گونیه( که 
پدر پیرش هم یک گاری االغی داشت به صورت اشتراکی دوچرخه 26 
کرایه می کردیم و با دیگر دوستان دمار از روزگار دوچرخه در می اوردیم.  
یکی از تفریحات بایسیکل رانان محله مان، نمایش )یی خیشما( در یک 
محوطه بزرگ با دوچرخه بود که احتیاج فراوان به تمرکز و حفظ تعادل چرخ 
داشت! خوردن پا به زمین و یا ولو شدن دوچرخه در حکم باخت بود. یکی 
دیگر از این تفریحات و مسابقات محلی! چرخی قوروتماخ بود که تمرین و 
ممارست الزم را از سوی راکب طلب می کرد. دوچرخه سوار با انحنا چرخ 
جلویی در زاویه 45 درجه و ستون کردن و گذاشتن پای راست خود در بین 

مخ الستیک و بیخ گردن دوشاخه چرخ، و وول خوردن های ممتد یل اتی 
را بالخره رام خود می کرد.  

زنجان در این سال ها در حال خمیازه کشی بود و دلش می خواست در چهار 
سو بزرگ شود. احداث شهرک های اقماری، خانه های سازمانی، تاسیس 
دانشگاه، خیابان کشی و ... با گشت و گذار در سبزه میدان و محدوده مرکزی 
شهر، ما بچه های پاپتی دیروز با هم سن ساالن خود به خیلی چیزهای 
نداشته مان فکر می کردیم و در پنهان ذهنمان ده ها ارزو را تجربه می 
کردیم. سال های زیادی از زندکی دوران نوجوانی من و بچه های دیروز در 
این حوالی سپری شده است. چرا که این محل تفرجگاه و وعده گاه! جوانان 
قدیمی شهر زنجان بود. همه چیز در این بافت قدیمی شهر خالصه می شد. 
خانه های بزرگ، گاراژهای مسافربری، چاپخانه، داروخانه، شهربانی، انتیک 
فروشی ها و امانت فروشی ها، مغازه های لوازم خانگی و برقی، توریست ها، 
اتلیه ها، اطباء، قهوه خانه ها، کتاب فروشی ها، روزنامه چی ها، خرپا کوپ ها، 
شیروانی سازها، مساجد، رستوران ها، مسافرخانه ها، عیران ساتان ها، شربت 

فروش ها، ولگردها، عالف ها و الت ها و لوط ها و ... 
خاطره ای می باشد که بنا به مناسبت نقل می کنم: در یکی از گشت و 
گذارها، سر دوچرخه پدر را کج کرده و وارد حریم شیک و لوکس »سبزه 
میدان« شدم و سواره سر از »بازار قیصریه« دراوردم. آژان پست قیصریه 
که یک ادم قد بلند الغر اندام بود جلویم سبز شد. یک نگاه معنی دار کرد 
... و دیگر چیزی نگفت و به خیر گذشت. اما دوزاری من نیفتاد که این نگاه 

از بحر چه بود. 
من تا ان روز نمی دانستم  پاسبان ها راه و بیراه مطالبه ی تصدیق و قدغن 
گری سواری با چرخ در معابر عمومی می کنند. بعد از تاب خوردن با دوچرخه 
در »راسته بازار باال«، دوباره به بازار قیصریه ورود کردم و همان آجان دوباره 
پیدا شد و این بار کار بیخ پیدا کرد. سین جین اغاز شد ... اقای پاسبان بعد 
از  پیچاندن مهره نگهدارنده سوزن یا کرمک به والف، )سر فنتول یا کش 
فنتور در زبان ترکی( باد الستیک دوچرخه 3 تفنگ پدر را باد در هوا کرد! ... 
اوغالن منیم دالیم جا گئه گوروم. یک موقع دیدم در داخل کالنتری )خیابان 
فردوسی( که یک ساختمان قدیمی ایکی مرتبه بود هستم. این بار افسر 
نگهبان که در واقع استوار بود و پالک بزرگ هاللی خوش فرمی از گردن 
خود اویزان کرده بود سین جین را اغاز کرد. قیافه چندان نانجیبی هم نداشت. 
ولی خوب کالنتری بود و اجان. به قول مرحوم »سفیگری« ما را از بچه گی 
از هر چه معلم، ناظم، پاسبان، سیاهی، تاریکی، قره چی، ختنه چی!، خوخان 
و ... ترسانده بودند و این ترس حتی تا بزرگسالی نیز با ما ایاق و رفیق بود!! 
و تاثیر گذاری خود را در انتخاب نوع شغل و نوع تفکر اجتماعی و فلسفی ما 
نیز می گذاشت! و تا بدانجا پیش می رفت که با جهل و فقر و ستم پذیری 
امیخته می شد! و ... خالصه بی اطالعی و آداب ندانی! حقیر کار دستش داده 
بود. دوباره سین جین - دوچرخه مال کیه؟ - چرا در داخل بازار سواره می 
رفتی؟ - اسم پدر؟ - چکاره ای؟ خانه تات کجاست؟ کدام مدرسه درس می 

خوانی و ... حکایت همچنان باقی ست.
در نیمه دوم دهه 50 پدر یک »موتور رکس خودکار« خرید که در اواخر 
همان دهه تبدیل به یاماها 125 و بعدها هوندا 125 شد و من هم پاره وقت 
ها که اینک با گرفتن گواهینامه ماشین و تصدیق موتور سیکلت خیالم از ادم 
های نشان دار امثال داخل قیصریه!! راحت شده بود ناخنکی به این موتور 
سیکلت ها که دم به دم مدل و مارک آن ها عوض می شد می زدم که هر 
کدام داستان خاص خودش را دارد. اما هنوز دلم با دوچرخه نداشته ام بود. 
آخه هر دوچرخه اي براي خودش یک داستاني دارد. مختصری می خواهم 
از داستان اولین دوچرخه اي بگویم که بالخره توانستم با پول خودم بخرم. با 
اخذ دیپلم از »دبیرستان پهلوی سابق« و معافی از خدمت سربازی و اشتغال 
در یک شرکت راه سازی )متصدی بولدوزرها( که پیمانکار احداث راه زنجان 
به تهم و ... بود موفق شدم در سال 1359 یک دوچرخه با حقوق دریافتی 
از شرکت خریداری کنم. دوچرخه  »هرو اطلس 28«ساخت کشور هند بود 
که در ان سال ها به همراه دوچرخه »فونیکس 3 مار« ساخت چین به 
علت قیمت ارزان طرفداران خاص خودش را داشت. با بودن دوچرخه های 
انگلیسی، ایتالیایی و ژاپنی در فروشگاه های دوچرخه فروشی، خودم می 
دانستم چه عتیقه ای! دارم می خرم اما توانم همین بود. از همان دم در مغازه 
سوار یئل اتی شدم و دوست و بچه محله ام را هم نشاندم روي میله ي جلو 

و به طرف محله پدری رکاب زدم. 

بی سیکلت
    جستاری بر ورود نخستین دوچرخه به استان زنجان

گزیده گفتار

بخش سوم - پایانی



با  خدابنده  شهرستان  گوید:  می  زنجان  استاندار 
جایگاه  به  ای  منطقه  باالی  های  داشتن ظرفیت 
پتانسیل ها  از همه  استفاده  و  نرسیده  واقعی خود 

نیازمند مدیریت صحیح است. 
فتح اله حقیقی در جلسه بررسی مسائل و مشکالت 
شهرستان خدابنده که با حضور سید البرز حسینی 
نماینده مردم شهرستان خدابنده برگزار شد گفت: در 
بازدیدی که از روستاهای شهرستان خدابنده داشتیم 
و  زمینه گردشگری  بسیار خوبی در  ظرفیت های 
مدیریت  قدری  با  که  داشت  وجود  اشتغال  ایجاد 

صحیح و دلسوزی می توان زمینه رونق و توسعه منطقه را فراهم کرد.
مقام عالی استان با بیان اینکه منظومه توسعه و اشتغال روستایی تدوین شده و به ایجاد 
اشتغال پایدار در روستاهای باالی 20 خانوار جمعیت توجه خاصی شده است، افزود: برخی 
طرح ها نیازمند اعتبار خاصی نیست و با توجه به نقشه راه استان و تصمیم گیری درست 

می توان به نتایج مطلوبی رسید.
استاندار زنجان وجود ظرفیتهای خوب کشاورزی و گردشگری در منطقه را فرصت خوبی 
برای توسعه منطقه دانست و افزود: خدابنده به جایگاه واقعی خود نرسیده اما با کمی 
همت، جدیت و اهتمام در اجرای طرح های نوآورانه می توان در سطح ملی و جهانی این 

شهرستان را معرفی نمود.
 استفاده از دانش نوین در کشاورزی همچون فراوری محصوالت کشاورزی و اصالح 
فضای بیرونی غار عظیم و زیبای کتله خور و همچنین رسیدگی به ورودی شهر گرماب 
از جمله پیشنهادهای استاندار زنجان برای رونق بخشهای کشاورزی و گردشگری این 

شهرستان بود.
در این جلسه قرار شد دبیرخانه هایی در حوزه های کشاورزی و گردشگری، راه و مسکن 
و آب تشکیل شود و تا دو هفته آینده طرح های قابل اجرا در حوزه های مختلف را برای 

اجرا و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه نمایند.

زنجان  استان  گفت:  زنجان  استان  بنیاد  مدیرکل 
همچون  که  دارد  سرافراز  شیمیایی  390جانباز 

دوستان شهید خود همچنان در جهاد هستند.
علی کاظمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان زنجان با اشاره به هشتم تیر ماه مصادف با 
روز مبارزه با سالح های شیمیایی و میکروبی اظهار 
کرد: جانبازان شیمیایی نماد ایثار و مقاومت در جامعه 
هستند. آنها قهرمانانی هستند که مردم باید با آنها 

همنشین شوند.
وی ادامه داد: جانبازان شیمیایی هر روز به سختی نفس می کشند تا به ما یادآوری کنند 

که انقالب و روزهای جنگ با ایثار به ثمر نشسته است و نباید به فراموشی سپرده شود.
کاظمی با بیان اینکه استان زنجان 390 جانباز شیمیایی دارد، عنوان کرد: هر یک از 
جانبازان کتاب های ارزشمندی از روزهای اتحاد و همبستگی هستند کتاب هایی که باید 

بارها و بارها خوانده شوند.
مدیرکل بنیاد استان زنجان اضافه کرد: هنرمندان با توجه به رسالتی که دارند می توانند 
از توان خود برای تولید آثار ارزشمند استفاده کرده و روزگار دشوار جانبازان شیمیایی را به 
تصویر بکشند.  وی از ایمان و اعتقاد قوی همه رزمندگان سخن به میان آورده و گفت: 
ایمان قوی در میان جانبازان موج می زند و نمونه کوچک آنان جانبازان شیمیایی هستند 
که با همه مشکالت جسمی نه تنها هیچگاه خداوند و نعمت هایش را فراموش نمی کنند 

بلکه باز هم اشتیاق دارند اگر کشور به حضور آنان نیاز دارند به میدان بیایند.
کاظمی خاطرنشان کرد: جانبازان شیمیایی سرافراز همچون دوستان شهید خود همچنان 

در جهاد هستند.

تفاهم  انعقاد  از  زنجان  استان  بهزیستی  مدیر کل 
بهزیستی  کل  اداره  بین  مشترک  همکاری  نامه 
هدف  با  امید  کارآفرینی  و صندوق  زنجان  استان 

توانمند سازی افراد دارای معلولیت خبر داد 
را   نامه  تفاهم  اجرای  از  هدف  محمدی  محمد 
کم  افراد  برای  محلی  خرد  صندوق   2 تشکیل 
درآمد دارای معلولیت و خانواده های آنان در برنامه 
توانبخشی مبتنی بر جامعه عنوان کرد و افزود : این 
برنامه به منظور توانمند سازی افراد دارای معلولیت تدوین گردیده تا با ایجاد دسترسی به 

منابع مالی الزم ، سطح معیشت و درآمد جامعه هدف ارتقاء یابد .
 وی  با اشاره به اینکه ارایه خدمات آموزشی ، توانمندسازی ، مشاوره کارآفرینی و ظرفیت 
سازی در راستای اجرای طرح مالی خرد از دیگر اهداف تفاهم نامه می باشد ، اظهار کرد 
: توانبخشی مبتی بر جامعه از اهمیت ویژه ایی برخورداراست و  تسهیلگران از عوامل 
اجرایی بهزیستی در روستا و از خود مردم هستند. این  افراد خدمات بهزیستی را به دست 

معلولین ساکن در مناطق روستایی می رسانند.
مدیر کل بهزیستی با بیان  اینکه  یکی از کارهایی که می توان برای افراد دارای معلولیت 
و خانواده های آنان انجام داد عضویت آنها  و پرداخت سهم آورده اولیه به آنها از سوی 
سازمان بهزیستی است تصریح  کرد:  در تسهیالت مالی خرد ، بهزیستی  به  ازای هر 
فرد مبلع یک میلیون تومان به عنوان سهم آورده سرمایه گذاری می کند. از این رو این 
افراد می توانند پس از ارائه طرح و دریافت تسهیالت،  مشاغلی را در روستای خودشان 

ایجاد کنند .
وی با بیان اینکه افرادی به عنوان مجری از سوی بهزیستی استان معرفی می شوند 
تصریح کرد : این افراد آگاه سازی افراد دارای معلولیت و خانواده های آنان از مزایای 
عضویت در صندوق های خرد محلی  ، یافتن افراد مناسب برای عضویت در صندوق 
های خرد محلی ، کمک به آنان برای تشکیل گروه و صندوق آموزش و ظرفیت سازی 

اعضاء ،و.. را بر عهده دارند .
محمدی تاکید کرد :  مجریان عالوه بر جلب مشارکت روستاییان در اجرای برنامه های 
مصوب با تاکید بر فعالیت های مولد و درآمد زا و همچنین انجام هماهنگی های الزم 
برای آموزش تسهیلگران با بهزیستی و صندوق ، نسبت به معرفی صندوق های خرد 
نهادهای  ، جلب مشارکت  برای دریافت تسهیالت  امید  محلی به صندوق کارآفرینی 
جامعه محلی از قبیل شوراهای توانبخشی مبتنی بر جامعه ، خیرین ، معتمدین محلی و 
سایر بخش های دولتی و غیر دولتی مربوطه به منظور حمایت از صندوق های خرد و... 

اقدام می نمایند .
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اجرای برخی طرح ها 
نیازمند مدیریت است نه اعتبار

 زنجان 390جانباز شیمیایی سرافراز دارد

منابع مالی جهت توانمندسازی معلولین تامین می شود

خرید بیش از 6500 تن گندم از کشاورزان استان

همزمان با هفته صرفه جویی  به میزبانی توزیع برق زنجان برگزار شد:

نشـــست مشــترک
 مدیران صنعت آب و برق استان

علیرضا علیزاده رئیس شوراي انسجام بخشي 
این  عامل  مدیر  و  استان  وبرق  آب  نعت  ص
شرکت در نشست مشترک مدیران صنعت آب 
و برق استان با اعالم اینکه تولید برق پایدار 
و مطمئن در سال جهش تولید نقش حیاتي 
براي تداوم و چرخش چرخ هاي صنعت دارد، 
افزود: ایران یک  درصد جمعیت دنیا را دارد، در 
حالي که دو درصد کل انرژي جهان را مصرف 

مي کند.
عظیم  بسیار  منابع  اینکه  بر  تاکید  با  ي  و
زیرزمیني اعم از نفتي،گازي، کاني ها، معادن 
و انرژي هاي نو از قبیل خورشیدي، برق آبي 
و بادي در کشور وجود دارد، ادامه داد: کشور 
ما به مهد انرژي معروف است، ولي متاسفانه 
الگوي مصرف بسیار بیشتر از الگوي جهاني و 

کشورهاي درحال توسعه است.
کشور  در  برق  مصرف  سرانه  درباره  لیزاده  ع
برابر  سه  ایران  در  میزان  این  کرد:  عالم  ا
میانگین جهاني است، به طوري که متوسط 
مصرف خانگي 900کیلووات در ساعت و 2 
متوسط  ماه  در  ساعت  و 900کیلووات  زار  ه

مصرف هر خانوار ایراني ثبت شده است.
برق  انرژي  مصرف  شدت  وي،  گفته  ه  ب
یک  از  واحد  یک  تولید  ازاي  به  اخصي  ش
ژاپن،  برابر  مهم13  این  که  است  حصول  م
هشت برابر کشورهاي اروپایي  و یک و نیم برابر 

چین است.
 مدیر عامل شرکت توزیع نیروي برق استان 
با بیان اینکه عمده ترین مصرف انرژي استان 
و کشاورزي  در بخش هاي صنعت  زنجان 
براي تولید است، یادآوري کرد: 52 درصد برق 
استان در بخش صنعتي و 19 درصد در بخش 
کشاورزي و در این میان سهم بخش خانگي 
و تجاري به ترتیب18 و 5 درصد است و در 
این بین80 درصد مشترکان شرکت، خانگي 

هستند.
وي با بیان اینکه  شرکت سیاست هاي تشویقي 
را براي بخش هاي مختلف اجرا مي کند، ابراز 
کرد: هفت برنامه تشویقي براي بخش صنعت 
در قالب تفاهم نامه پیش بیني شده و براي 
بخش خانگي هم بسته هاي تشویقي پیش 
بیني شده است. البته16 درصد افزایش بهاي 
اصول  که  مشترکاني  براي  خانگي  بوض  ق

مصرف را رعایت نکنند، اعمال خواهد شد.

استاندار زنجان

مدیرکل بنیاد استان زنجان خبرداد:

مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

بیش از 6500 تن گندم مازاد برنیاز کشاورزان استان  تا مورخ 11/4/99 توسط اداره کل غله 
استان خریداری، که بهای گندم خریداری شده بیش از 16 میلیارد تومان می باشد که از این 

مبلغ بیش از 5 میلیارد تومان به کشاورزان محترم استان پرداخت گردیده است .
تعداد مراکز خرید در استان 40 مرکز بوده که بیش از 30 مرکز در استان آماده خرید می باشد 

مقدار خرید فوق الذکر در 7 مرکز خرید استان ذخیره گردیده است .
به گفته مهندس رحمنی مسئول خرید استان تا کنون بیش از 4500 تن نیز خرید توافقی 

توسط شرکت مینو صورت گرفته که بهای بیش از 90 درصد گندم به کشاورزان استان 
پرداخت شده است.

رحمنی افزود: که بیش از 100 تن دانه روغنی کلزا به ارزش بیش از 475 میلیون تومان از 
کشاورزان خریداری شده که بیش از 110 میلیون تومان از این خرید به کشاورزان استان 
پرداخت گردیده، به گفته ایشان اداره کل غله استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

در مراکز خرید خود آماده هر گونه خدمات رسانی به کشاورزان محترم استان است .

شرکت، 50درصد  این  عامل  مدیر  گفته  ه  ب
مشترکان  از  نفر   150 مصرفي  برق  زینه  ه
سبز استان زنجان توسط این شرکت به مدت 
یکسال تقبل مي شود و امسال هم مشترکان، 
مصرف برق را مدیریت مي کنند تا از بسته هاي 

تشویقي استفاده کنند.
انرژی برق قابل ذخیره سازی نیست

عامل  مدیر  مشترک،  نشست  این  ادامه  ر  د
شرکت برق منطقه ای استان با بیان اینکه 
صنعت برق در بخش تولید متشکل از نیروگاه 
های حرارتی، تجدید پذیر، برق آبی و نیروگاه 
های دیگری که می توانند انواع انرژی های به 
برق تبدیل کنند، وظیفه تولید برق را برعهده 
دارند، گفت: انرژی برق برخالف دیگر انرژی 
ها قابل ذخیره سازی نیست و این مهم ایجاب 
می کند، انرژی برق تولیدی به اندازه مصرف 

شود.
علی خلجی با تاکید بر اینکه برای این شرکت 
مقرون به صرفه نیست که برای اوج مصرف 
300 ساعت، سرمایه گذاری هنگفت داشته 
باشد،افزود: مدیریت به سمت تقاضا باید محقق 
مختلف  های  روش  کارگیری  به  با  و  ود  ش
مصرف، سرمایه گذاری انجام شده با بهره وری 

باال قابل استفاده باشد.
به گفته این مقام استانی، بر اساس سیاست ها 
موضوع مدیریت مصرف و تعرفه بندی کمک 
بیشتری در صرفه جویی انرژی می کند. وی 
با اشاره به اینکه سرمایه گذاری سنگینی برای 
ایجاد نیروگاه نیاز است، بیان کرد: با صرفه جویی 
در مصرف می توان نیاز به سرمایه گذاری را به 

حداقل رساند.
مدیر عامل برق منطقه ای استان زنجان با بیان 
اینکه نیروگاه حرارتی سلطانیه در استان زنجان 
به عنوان یک نیروگاه بزرگ فعال است، ادامه 
داد: یک نیروگاه خورشیدی و تعدادی نیروگاه 
در اندازه متوسط دیگر هم در استان زنجان 

فعال است.
وی با اشاره به اینکه یک نیروگاه زنجان در 
برای  کرد: تالش  بیان  است،  احداث  دست 
تامین برق صنعتی در استان زنجان با رویکرد 

حمایت از تولید در دستور کار قرار دارد.
خلجی با بیان اینکه دو پروژه برای شهرک های 
صنعتی در زنجان در دست اجرا است، بیان 
کرد: دو پروژه در این زمینه پیش بینی شده 

بود که یکی تحویل داده شده و پروژه دوم به 
زودی در سلطانیه تحویل داده شود.

نیمی از استان در مرز خشکسالی است
در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان زنجان در سخنانی با اعالم 
مناسبی  وضعیت  انرژی  مصرف  در  ینکه  ا
نداریم، گفت: الگوهای جهانی مصرف رعایت 
یک  کشور  در  ها  بارش  میزان  شود،  می  ن
سوم متوسط جهانی، اما مصرف آب شرب و 

بهداشتی 2 برابر میانگین جهانی است.
علیرضا جزء قاسمی اعالم اینکه در سال2020 
تقاضای آب در دنیا 40 درصد، نیاز به انرژی 50 
درصد و غذا 35 درصد افزایش پیدا می کند، بر 
لزوم مدیریت مصرف بهینه انرژی تاکید کرد 
و ادامه داد:  بارندگی های 2 سال اخیر ما را 
به سمت وضعیت بهتر سوق نمی دهد، چرا 
که مقایسه بارندگی دراز مدت با شاخص های 
این  درصد   50 دهد،  می  نشان  شکسالی  خ
استان در 10 سال اخیر با خشکسالی دست و 

پنجه نرم می کند.
به گفته جزء قاسمی، بیش از 80 درصد آب 
آشامیدنی و بهداشتی استان از طریق سفره 
های زیر زمینی تامین می شود که وضعیت 

مناسبی ندارد.
وی با ابراز تاسف از کاهش بهره برداری آبی 
در استان اظهار کرد: دشت های شهر زنجان 
آشامیدنی  آب  برای  بهره برداری  ابتدای  ر  د
یک هزار و پنجاه لیتر در ثانیه برداشت می 
شد که این رقم به 400 لیتر در ثانیه کاهش 

یافته است.
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  دیرعامل  م
استان با اعالم اینکه این شرکت بیش از 244 
هزار مشترک دارد، افزود: در بخش روستایی 
هزار  قالب 109  در  جمعیت  نفر  هزار   305
مشترک تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
شهری هستند. از مجموع 907 روستای استان 
زنجان611 روستا معادل بیش از 89 درصد 

تحت پوشش شرکت آب و فاضالب است.
به گفته وی، حفظ کیفیت و بهداشت آب خط 
استان  فاضالب شهری  و  آب  رمز شرکت  ق
است و آزمایشگاه های الزم از کیفیت آب به 

جد توسط شرکت به خوبی انجام می شود.
مدیر عامل آب فاضالب شهری استان افزود: 
استان  شرب  آب  در  سنگین  فلزات  شکل  م

مختلف  پروژه های  اجرای  و  نداریم  نجان  ز
برای تأمین آب سالم و بهداشتی به مشترکین 
از مهم ترین برنامه های اولویت دار شرکت آب و 

فاضالب شهری است.
کاهش۱3 درصدی بارندگی ها

همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان درباره اوضاع منابع آبی استان 
گفت: تا روز چهارم تیرماه جاری 361 میلی 
متر بارندگی در استان ثبت شده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل که 415 میلیمتر بود، 13 
درصد کاهش و میانگین بلند مدت 20 درصد 

رشد داریم.
اسماعیل افشاری با تاکید بر اینکه این میزان 
بارندگی ها نباید خوشحال کننده باشد، چرا که 
دوره های  معمول  به طور  اقلیمی  لحاظ  ه  ب
آن  اواسط  و  داریم  ساله   12 تا   10 شک  خ
2 تا 3 سالی بارندگی اتفاق می افتد، درباره 
وضعیت سدهای استان اعالم کرد: اکنون 75 
درصد سد تهم ُپر است و این سد 50 درصد 
آب آشامیدنی شهر زنجان را تامین می کند. 
سد گالبر 72 درصد ُپر است و حجم این سد 
به مدت مشابه سال قبل 10 درصد  سبت  ن

افزایش دارد.
وی با بیان این خبر که سد کینه ورس در 
بر  کرد:   اضافه  است،  شدن  سرریز  ستانه  آ
اساس برنامه ریزی های انجام شده، تامین آب 
شرب شهرهای ابهر و خرمدره از این سد آغاز 

شده است.
به گفته افشاری، سد تالوار نیز 25 درصد ُپر 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 
درصد کاهش دارد. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای زنجان با بیان اینکه زنجان به لحاظ 
قرارگیری در حوزه آبریز 85 درصد در حوزه 
قزل اوزن قرار دارد،افزود: از هفت دشت استان 
زنجان که تعریف شده پنج مورد منفی است و 
دو دشت شهرستان های ماهنشان و طارم فاقد 
آب زیرزمینی بوده و متکی به رودخانه است که 
تخصیص برای کشاورزی نداریم و فقط برای 

شرب و صنعت است.
افشاری در خاتمه صحبت هایش اضافه کرد: 

گزارش
خبر

استراتژیک  ذخایر  از  گذشته  های  سال  ر  د
صرفه جویی در و منابع آب زیرزمینی استفاده 
کردیم، به طوری که ساالنه71 سانتیمتر افت 
آب های زیرزمینی به طور متوسط در سطح 

استان است.
تسویه بدهی شرکت های آب و برق 

با مدیریت بهینه مصرف انرژی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان 
گفت: شرکت های آب و برق بیش از چهار هزار 
میلیارد ریال به پیمانکاران آب و برق استان 
بدهکارند که تسویه آن، مدیریت بهینه و صرفه 

جویی در مصرف این انرژی ها را می طلبد.
آیت اهلل علی خاتمی با بیان اینکه با آغاز فصل 
جویی  صرفه  برق  مصرف  در  چنانچه  رما  گ
نشود، در مناطق گرمسیری با خاموشی برق، 
زندگی برای شهروندان بسیار دشوار می شود، 
افزود: دستگاه های غیرضروری برقی از ساعت 
13 تا 17 خاموش شود تا ساکنان این مناطق 

دچار مشکل نشوند.
وی با تاکید بر اینکه در مواسات، همدلی و 
کمک های مومنانه، زنجان خوش درخشید و 
مراعات برخی مسایل از جمله مبارزه با کرونا 
همچنان باید انجام شود، کادر درمانی خسته 
شده اند، چرا که بیش از چهار ماه شب و روز 

ندارند.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه کرونا 
واقعیت است شهروندان نباید بترسند بلکه باید 
رعایت کنند، با ابراز تاسف گفت: این بیماری 
جدی گرفته نمی شود، در حالی که شرایط 
نامناسبی داریم و اماکن عمومی بسیار شلوغ 

است.
مراعات  اگر  کرد:  یادآوری  خاتمی  اهلل  یت  آ
نکردن مسایل بهداشتی موجب شود، دیگران 
آلوده و بیمار شوند به لحاظ شرعی این افراد 
ضامن هستند و در آخرت باید جوابگو باشند. 
راه مبارزه با کرونا رعایت، قرنطینه و اکتفا به 
حداقل ها است و افزایش آمارها موجب اشغال 

تصاعدی تختهای بیمارستانی می شود.
در خاتمه این نشست مشترک ، مشترکان سبز 

مورد تجلیل قرار گرفتند. 

چرا کرونا در زنجان  زیاد شد؟
ایسنا- کرونا، ویروسی که بیش از چهار ماه 
گذشته در کشور می چرخد و روز به روز شمار 
زیادی از مردم را مبتال می کند و این روزها به 
مهمانی عادی در بین مردم تبدیل شده و کمتر 
کسی نسبت به خطرهای ناشی از این بیماری 

واکنش نشان می دهد.
پایان  و  مردم  بین  در  کرونا  شدن  ادی  ع
استرس های ناشی از این ویروس در استان 
زنجان امتیاز نیست، بلکه تهدیدی بزرگ برای 
سالمت جامعه است و حال، در کمال تاسف 
شیوع این بیماری در برخی شهرستان ها در 
بین تمامی اقشار جامعه اعم از کودک و زن 
و مرد، بیداد می کند و می توان گفت اگر همین 
روند ادامه یابد، این اپیدمی به طور دردناکی 

فراگیر خواهد شد.
این روزها انگار همه دلشان برای هم تنگ 
شده و دوست دارند دو هم جمع شوند و بگویند 
و بخندد و اگر عروسی هم باشد که چه بهتر؛ 
در حالی که افراد نمی دانند این ویروس ناقابل 
به هیچکس رحم ندارد و بی پروا در محافل 
دورهمی و مجالس عروسی حضور می یابد، چه 
مراسم ای سوگواری و چه عروسی و چه تولد؛ 
با این حال آن سوی دیگر داستان را هم باید 
دید؛ بازگشایی اماکن عمومی اعم از تاالرها، 
رستوران و فضاهای تفریحی در سایه بیتوجهی 
مردم بر افزایش تعداد مبتالیان دامن زده است 
و این در حالی است که متولیان معتقدند همه 
ازگشایی ها مشروط بر رعایت پروتکل های  ب
بهداشتی انجام می شود. حال جای سوال است 
که آیا بازرسی های شبانه روزی بر فعالیت این 
اماکن نظارت دارد که موارد بهداشتی را رصد 
اماکن  از سوی  آیا در حقیقت رعایتی  ند؟  ک
انجام می شود؟ آیا صرفاً گذاشتن چند دستکش 
در ورودی فروشگاه های بزرگ به معنی رعایت 

پروتکل های بهداشتی است
بنا به گفته بسیاری از مردم، بازگشایی مراکز 
مبتالیان،  دقیق  آمار  اعالم  عدم  و  مومی  ع
شرایط  و  شده  کرونا  شدن  عادی  اعث  ب
نامطلوبی به راه انداخته و در حال حاضر چهار 
شهرستان در استان زنجان در وضعیت قرمز 
هستند، ولی نباید فراموش کرد که رکن اول 
رعایت باید از جانب خود مردم باشد؛ چراکه 
اصناف نیز برای کسب روزی نیاز به فعالیت 

دارند.
تا دو هفته پیش مردم و مسئوالن هماهنگ 
در خط مقدم نبرد با کرونا پیش رفتند و با 
اقداماتی مطلوب راه نفوذ ویروس را سد کردند. 
زمانی آمار مبتالیان به کرونا در کشور روندی 
استان  مبتالیان  نمودار  اما  داشت،  عودی  ص
ولی  نمی داد.  نشان  را  روندی  زنجان چنین 
تعداد  و  برگشته  ورق  گذشته  هفته  دو  ی  ط
بر  و  داشته  روند صعودی  به شدت  بتالن  م

تعداد شهرستان های قرمز افزوده شده است.
نظر روسای بیمارستان ها در رابطه با 

دالیل افزایش مبتالیان چیست؟
رئیس بیمارستان بوعلی خرمدره در رابطه با 
وضعیت این بیماری در جلسه ستاد پیشگیری 
و مقابله با بیماری کرونا، تصریح می کند: در 
بیماران  بستری  برای  بخش  حاضر 2  ال  ح
کرونایی در این بیمارستان فعال است که هر 
بخش 21 تخت دارد. همچنین این بیمارستان 
بیماران  برای  تخته   4 آی سی یو  رفیت  ظ
کرونایی دارد که امکان افزایش به 6 تخت 

را دارد.
سعید فرهادی ادامه می دهد: در حال حاضر 23 
بیمار بستری داریم و خوشبختانه روزانه 3 تا 4 
بیمار مرخص می شود، ولی در صورت افزایش 
تعداد بیماران، با کمبود پرستار مواجه خواهیم 

بود. در حال حاضر مشکل اکسیژن و سیستم 
سرمایشی بخش ها حل شده و به دنبال آماده 
کردن آی سی یو 9 تخته هستیم که امیدواریم 

تا مرداد این مهم محقق شود.
وی با اشاره به دالیل باال بودن آمار مبتالیان 
دلیل  به  می افزاید:  خرمدره،  شهرستان  ر  د
اینکه بیمارانی از هیدج و صایین قلعه پذیرش 
در  ثبت شده  مبتالی  بیماران  آمار  ی شوند،  م
شهرستان خرمدره باال است و برگزاری مراسم 
عزا و عروسی نیز این مسئله را تشدید کرده 
هیدج  در  عروسی  یک  به طوری که  ست؛  ا
سبب شد که تعدادی از مهمانان مبتال شود 
و بی تفاوتی مردم به این ویروس نتیجه ای جز 
افزایش تعداد مبتالیان ندارد و در بین جوانان 
نیز مطرح شده که چون بیماری تاثیر چندانی 
بر روی آنان ندارد، مراعات را کم می کنند؛ این 
در حالی است که میانگین سنی مبتالیان در 

این شهرستان کاهش یافته است.
رئیس تنها بیمارستان شهرستان خدابنده نیز 
اظهار  می کند: موج اول که شروع شد نسبت 
به خدابنده و مهمان پذیر بودن شهرستان ترس 
وجود داشت، ولی با اقدامات برونبیمارستانی 
انجام شده در سطح شهرستان، مشکل خاصی 

پیش نیامد.
این شهرستان  ادامه می دهد: در  علی مقدم 
اکثر جمعیت مردم در روستاها متمرکز است و 
با توجه به فاصله زیادی که بین روستاها وجود 
دارد و اقداماتی که توسط دهیاران و شوراهای 
روستا در امر آموزش و پیشگیری انجام شد، 
تعداد افراد مبتال در روستاها کمتر بود و بار 
سنگینی به بیمارستان وارد نشد؛ به طوریکه 
میانیگن پذیرش 10 نفر روزانه و تعداد فوتی ها 
بسیار کم بود و تقریبا در 12 روز هیچ پذیرشی 

وجود نداشت.

وی می افزاید: در موج اول 80 تخت آماده بود 
که با کاهش بیماران، به 30 تخت تقلیل یافت 
تا بیماران دیگر، به تخت بیمارستانی دسترسی 
داشته باشند،؛ ولی پس از کاهش فاصله گذاری 
اجتماعی و برگزاری مراسم عروسی و عزا، 
تعداد مبتالیان افزایش یافته است به طوری که 
در هر روستایی که مراسم عروسی و یا عزا 
برگزار شد چند روز بعد تعداد مبتالیان روستا 

افزایش یافت.
کرونا قابل پیشگیری است

اگر بپرسید آیا ویروس کرونا قابل پیشگیری 
حال  در  بله.  که  گفت  باید  خیر؟،  یا  ست  ا
حاضر واکسنی برای کرونا موجود نیست، اما 
می توان با رعایت نکات بهداشتی از انتقال آن 
پیشگیری کرد. بنابراین سعی کنید تا از افراد 
یمار دوری کنید. دست ها را مرتب بشویید  ب
و از دست زدن به دهان و بینی و چشم ها 

بپرهیزید.
در عین حال باید توجه کرد که عالئم بیماری 
به  خود  معموال  موارد  اکثر  در  روناویروس  ک
خود خوب می شود. در عین حال اگر احساس 
می کنید که عالئم شما از یک سرماخوردگی 
مراجعه  پزشک  به  است،  شدیدتر  عمولی  م

داروهای  است  ممکن  پزشک  نید.  ک
کند. همانند همه  تجویز  تب بر  یا  مسکن 
سرماخوردگی ها مایعات فراوان بنوشید و تا 

حد ممکن استراحت کنید.
هستید  کروناویروس  به  مبتال  شما  گر  ا
ماندن  شامل  پزشکی  اصلی  وصیه های  ت
نوشیدن  و همچنین  خانه  در  استراحت  و 
حد  تا  و  بگیرید  جدی  را  فراوان  ایعات  م
ممکن با دیگران در تماس نباشید تا آنها از 

شما بیماری را نگیرند.
اینها قصه، یادداشت و یا چند خط گزارش 
نیست، بلکه واقعیتی بوده که عده ای نسبت 
نشان  سختی  سر  حقیقت  این  درک  ه  ب
می دهند. حضور عادی مردم و بدون استفاده 
بازارها،  سطح  در  دستکش  و  ماسک  ز  ا
پارک و خیابان های زنجان و شهرستان ها 
بی خیال شده اند.  مردم  که  است  این  واه  گ
امیدواریم دیگر داغ عزیزی به دلیل رعایت 
نکردن برخی بر دل هم استانی هایمان نماند 
و با دیدن بی تابی کسانی که عزیزانشان را 
از دست داده اند و خستگی و جان کم رمق 
پزشکان، پرستاران و کادر بهداشت و درمان، 

باشد که عبرت گیریم.
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  ضرر کرونا به سینماها به قدری زیاد است که سینماداران شاید تا چند سال تحت الشعاع این قضیه قرار خواهند داشت

محمودعلیمحمدی
معاونفرهنگیورسانهایادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانشد

در مراسمی که در سالن اندیشه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
شد  برگزار  زنجان  اسالمی 
عنوان  به  علی محمدی  محمود 
معاون فرهنگی و رسانه ای اداره 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 

استان زنجان معرفی گردید.
اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
یکشنبه  روز  زنجان،  استان 

8 تیرماه 1399 محمود علی محمدی طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان زنجان به عنوان معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان زنجان منصوب گردید.
در مراسم تکریم از معاون سابق و معرفی معاون جدید فرهنگی و رسانه ای استان، 
فاطمه کرباسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان ضمن تقدیر و تشکر از 
تالش ها و همکاری ابراهیم قاسمی معاون سابق فرهنگی و رسانه ای گفت: مدیریت 
همانند دوی امدادی است که  یک دونده پس از طی یک مسیر پرچم را به دست دونده 
تازه نفس می  رساند و اگر این سیستم هماهنگ عمل کند به اهداف مدنظر دست می 

یابند. 
و  مفید  زمان  چهارسال   : افزود  مدیریت   استاندارد  زمان  به   اشاره  ضمن  کرباسی 
تا 2  نوآور به 3  این زمان برای مدیران خالق و  استانداردی برای مدیریت است در 

سال کاهش می یابد.
وی ادامه داد : در این دوسال خدمت در فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان سعی 
شد تا کارشناسان براساس احراز شرایط و تخصص الزم در پست های متناسب قرارگیرند 

و کارها به صورت سیستماتیک انجام شود و نتایج اینکار خوب نشان داده شده است.
کرباسی خاطرنشان کرد:  نیاز به یک فرد جدید که پرچم معاونت فرهنگی را در دست 

بگیر و راهبری نماید حس گردید.
این مقام مسئول ضمن اشاره به اینکه قرار بود علی محمدی در معاونت فرهنگی جهاد 
دانشگاهی استان زنجان مشغول به کار گردد اضافه کرد : معاونت فرهنگی و رسانه 
ای جایگاه بسیار مهم و ارزشمندی است و انتظار داریم حوزه اطالع رسانی، نشریات و 

فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه برنامه ابراهیم قاسمی گزارشی از عملکرد خود در دوره تصدی معاونت فرهنگی و 
رسانه ای ارائه نمود و محمود علی محمدی نیز رئوس برنامه های خود را ارتقا شاخص های 
فرهنگی و هنری، رصد فرهنگی و استفاده از نقطه نظرات مدیران فرهنگی عنوان نمود.
الزم به ذکر است محمود علی محمدی از سال 1392 تا 1396 به عنوان معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان و از سال 1396 تا 
139۷ به عنوان معاون سرمایه گذاری همان اداره کل مشغول به کار بود و از سال 139۷ 
به عنوان معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان 
منصوب گردید وی به عنوان دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی از امروز سکان معاونت 

فرهنگی و رسانه ای استان زنجان را در دست خواهد گرفت.

خبر

تالش سینما
برای فرار از کرونا

کمترکسبوکاریرادرجهانمیتوانیافتکهازطوفاننورسیدهایبه
نامکووید19یاهمانکروناویروسمعروفدرامانماندهباشدولییکی
ازمهمترینصنعتهاییکهاینویروسآنرابهتعطیلیکاملکشاند
صنعتسینماست.هرچندازسومتیرماهفعالیتمجددسالنهایسینمایی
بارعایتپروتکلهایابالغیآزادشدهاماهنوزشهروندانرغبتزیادیبه
حضوردرسالنسینماوتماشایفیلمهایسینماییبرپردهبزرگسینماها

ندارند.
صنعتفیلمسازیبهعنوانیکیازصنعتهایپولسازدرجهانمدتیاست
بااکرانهایآنالینتوانستهبخشیازضررهایخودراجبرانکندولی
سینمادارهاومالکانسالنهایسینمادراینراهآوردچیزیرابهدست

نیاوردهاند.
سالنهایسینمادراستانزنجانبهتبعیتازدستورستادملیکرونااز
ابتدایاسفندماهتعطیلشدهبودواکنونپساز4ماهفعالیتخودراآغاز

کردهاند.

Vodهاسالنهایخانگیسینما
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها فعاالن سینمایی نسخه جدیدی برای فیلم های در 

نوبت اکران پیچیدند که یکی از این نسخه ها پخش اینترنتی فیلم های سینمایی بود.

ابراهیم حاتمی کیا، کارگردان سرشناسی که بیشتر آثارش در حوزه دفاع مقدس بوده این بار 
هم در نقش خط شکن فیلم خروج را برای نخستین اکران آنالین فیلم سینمایی در ایران به 
بستر  اینترنت برد. هرچند اکران آنالین با واکنش های مختلفی همراه بود ولی کم کم مردم 
سالن های سینما را با کامپیتورهای شخصی عوض کردند و فیلم های سینمایی را در دوران 

کرونا از طریق اینترنت تماشا کردند.
اتفاقمثبتبرایسینمایایران

یک کارگردان زنجانی پیرامون اکران اینترنتی فیلم های سینمایی گفت: این نوع اکران در 
روزهایی که سالن های سینما تعطیل بود بهترین کاری بود که می شد انجام داد چرا که 
فیلم های در نوبت اکران زمان را از دست می دادند و پس از کرونا ترافیک اکران فیلم ها بیشتر 
می شد و شاید زمان کوتاه تری برای اکران این فیلم ها در نظر گرفته می شد که ضرر مادی 

بیشتری به این فیلم ها می زد.
ناصر قهرمانی افزود: اکران اینترنتی به هیچ عنوان نمی تواند جایگزین سالن های سینما در 
طوالنی مدت شود چراکه حس نوستالژیک و همراهی خانوادگی در سینماها با تماشای فیلم 

در قاب کوچک تلوزیون قابل مقایسه نیست.
این کارگردان اضافه کرد: بسیاری از شهرهای کوچک ایران اصال سالن سینما ندارند و 
بسیاری از شهروندان ین شهرها تجربه رفتن به سینما را نداشتند و از طریق اکران اینترنتی 
با فیلم های سینمایی می توان سینما را به خانه آنها برد و شاید همین به میزان عالقمندان 

این هنر بیافزاید.

مردمهنوزاقبالیبهسینماندارند
مدیر سینما بهمن زنجان نیز با اعالم اینکه سینماها پروتکل های ابالغ شده از سوی ستاد 
مبارزه با کرونا را رعایت می کنند ولی هنوز شهروندان رغبتی به حضور در سالن ها ندارند گفت: 
شهروندان هنوز در هراس ویروس هستند به همین سبب کمتر در محل هایی که تجمعات 
وجود دارد حضور پیدا می کنند هرچند ما در مجموعه سینما بهمن زنجان تمامی پروتکل های 

ابالغ شده را رعایت می کنیم ولی هنوز تماشاگر زیادی به سینما وارد نمی شود.
میثم زنجانی افزود: اسفند و فروردین طالیی ترین ماه های سال برای سالن های سینماست و 
شاید گفت حدود 50 درصد از درآمد سالن های سینما در این ماه ها کسب می شود که متاسفانه 
سالن های سینما در بهترین دوره اکران خود تعطیل شدند که این تعطیلی لطمه بسیاری به 
سالن های سینما زد. ضرر کرونا به سینماها به قدری زیاد است که سینماداران شاید تا چند 

سال تحت الشعاع این قضیه قرار خواهند داشت.
وی گفت: هزینه های نگهداری سالن ها، حقوق پرسنل و حتی اجناس بوفه سینما از ضررهایی 
است که کرونا به سینماها وارد کرد که امید است در ماه های بعدی با اقبال مردم بتوانیم بخشی 

از این ضررها را جبران کنیم.
مدیرسینما بهمن زنجان از افتتاح سالن شماره 2 سینما بهمن در روزهای آینده خبر داد و 
افزود: این سالن با گنجایش ظرفیت حدود 20 صندلی به جمع تعداد سالن های سینمایی و 
صندلی های استان اضافه خواهد شد و این سینمای کوچک می تواند بخشی از فیلم هایی که 

به دلیل محدودیت اکران فیلم در زنجان داشتیم را جبران کند.

   بررسی وضعیت سالن های سینما در روزهای کرونایی
فائزه تقی لو
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