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واگذاری طرحهای
نیمهتمام به بخش خصوصی
تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام نیازمند تامین اعتبار  6هزار میلیارد ریالی است

تولید خوراک ملکه
زنبورها در زنجان

کارگاه فرش بافی  /عكس :همشهری-مرتضی الیاسی

فرش دستباف «بیدگینه »زنجان شناسنامه دار شد
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آیین پاسداشت روز جهانی عکاسی با حضور شــماری از هنرجویان ،مربیان و
عالقه مندان عکاسی در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،در این مراسم که به همت دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در
زنجان برگزار شد« ،حمیدرضا بازرگانی» از عکاسان با سابقه زنجانی در سخنانی
به تاریخچه هنر عکاسی از یک قرن پیش تا توسعه این هنر در قرن حاضر پرداخت
و این هنر را یکی از موثرترین شیوههای بیانی در عرصههای مختلف هنری و حتی
سیاسی و انسانی دانست.
در ادامه این برنامه ،فیلمهای کوتاه مســتند «آنیک»و «اینجا چراغی روشــن
است» از ســاختههای حمید رضا بازرگانی ،هنرجوی ســابق فیلمسازی دفتر
انجمن ســینمای زنجان با موضوع عکاســی اکران شــد .همچنین مجموعه
عکس«فالمینگو» با  8قطعه عکس در معرض دید هنرمندان قرار گرفت.
«لیال بیگلی» ،مسئول دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در استان نیز در این
مراسم عکاســی را مادر هنر سینما برشــمرد و گفت :همبستگی فیلمسازان و
عکاسان میتواند زمینه رشد و اعتالی هر چه بیشتر حوزه فیلمسازی و عکاسی
در استان را فراهم کند.
روز جهانی عکاسی مصادف با  19آگوست همه ساله در سراسر جهان از سوی
عکاسان و عالقه مندان به این هنر پاس داشته میشود.

فرش دستباف«بیدگینه»زنجان
شناسنامه دار شد
رئیس اداره فرش استان از شناســنامه دار شدن فرش دستباف «بیدگینه» در
استان خبر داد« .محسن جعفری» در گفت و گو با مهر افزود ۵۰۰ :بافنده فرش
دستباف بیدگینه در اســتان فعالیت میکنند و بیش از  2هزار متر مربع فرش
بیدگینه بافته میشود که بیش از  ۵۰درصد آن صادر میشود.
رئیس اداره فرش استان اظهار کرد :محل تولید،نام فرش و موادی که در فرش
استفاده میشود ،تولید کننده فرش و جنس تار و پود در شناسنامه درج میشود
که در صادرات فرش موثر اســت .رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و
تجارت اســتان گفت :فرش زنجان به کشــورهای خلیجفارس ،آلمان ،کانادا،
روســیه ،لبنان ،ایتالیا و آمریکا صادر میشــود .جعفری تأکید کرد :سال ۹۶
برنامههای خوبی برای توسعه صادرات فرش استان در دستور کار است و از سال
گذشته خنده به تارو پود فرش زنجان نشسته است .وی گفت :در دولت تدبیر و
امید صادرات فرش زنجان رو به رشد است و حمایت الزم را از فرش بافان داریم.
رئیس اداره فرش ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان اظهار کرد :فرش
دستباف استان بسیار ارزشمند است و طبیعی بودن مواد اولیه فرش زنجان شامل
پشم و ابریشم و رنگ باعث افزایش کیفیت این فرشها میشود.
جعفری به بیمه قالیبافان در استان اشاره کرد و افزود :در زنجان  ۸هزار و  ۵۰۰نفر
بیمه قالی بافی و  2هزار و  ۲۰۰نفر هم بیمه صنایع دستی هستند.
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سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

صفحه  7را
بخوانید

مراجعه بیش از اندازه به پزشــکان متخصص مخصوصا از
سوی والدینی که نگران خردساالن خود هستند هزینههای
زیادی برای حوزه بهداشت و درمان کشور در بر دارد.
در کشورهای توســعه یافته به صورت عملی به مردم آموزش داده میشود که
برای بهبود بیماری باید صبور بود و استراحت کرد اما در کشور ما به گفته یکی
از پزشکان زنجانی سهولت دسترسی مردم به پزشکان این فرهنگ را محکوم به
انزوا کرده است و مردم توقع دارند بعدا از مراجعه به پزشک سریعا مداوا شوند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی -درمانی اســتان گفت :خلبان زنجانی پاراگالیدر حین پرواز در سایت
پروازی «یا مهدی» زنجان دچار سانحه و با سقوط به زمین مصدوم شد .به گزارش ایرنا«جواد
مرادی» افزود :حادثه ســقوط پاراگالیدر و مصدومیت خلبان به مرکز اورژانس اعالم شد و
بالفاصله عوامل اورژانس مستقر در پایگاه قائم زنجان برای اقدامهای درمانی و انتقال مصدوم
به محل اعزام شدند .وی اظهار کرد :این خلبان  38ساله به علت برخورد با زمین دچار ترومای
کمر شده بود که عوامل اورژانس پس از اقدامهای پیش بیمارستانی او را به بیمارستان آیت
اهلل موسوی زنجان انتقال دادند .وی اظهار کرد :ســقوط پاراگالیدر در ارتفاعات گاوازنگ
زنجان(پشت نمایشگاه بین المللی کاسپین) رخ داد که خلبان آن از این حادثه مرگبار جان
به در برد.این سانحه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی رخ داده بود.

روزیکهتفنگ
عروسمیشود

 |4اجتماعی

 |6فرهنگ

رستم عليه
هری پاتر

ضرور ت مراجعه به پزشک
عمومی هنگام شروع هر بیماری

سقوط پاراگالیدر به مصدومیت خلبان زن
منجر شد

 |3زندگی
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برای فعال بودن در عرصه اقتصــادی باید خالق بود و
به دنبال راههای تازه برای رونق کســب و کار رفت .در
استان زنجان هم تعداد فعاالن اقتصادی که به دنبال رونق امور اقتصادی و
پیشرفت هستند ،کم نیستند.
«نبیاهلل کریمی» یکی از این افراد اســت که به تازگی موفق به ساخت ژل
رویال از عسل شده است.
وی یکی از پرورش دهندگان زنبور عسل است که سال  95با  130کلونی و
با تولید هزار و  700کیلوگرم عسل در سال به عنوان زنبوردار نمونه استان
شناخته شد .از نظر او تفاوتی چندانی میان آنان که موفقترند...
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آبفار
آبرسانی سیار به  7روستا
مدیرعامــل شــرکت آب و
فاضالب روستایی استان گفت:
در نخســتین روزهای تابستان
امسال  164روستای زیرپوشش
این شــرکت به علت کمبود آب
آشامیدنی و فرسودگی تاسیسات
با بحران آب روبهرو بودند که در
حال حاضر این تعداد به  173روســتا افزایش یافته و آبرسانی
سیار به  7روستای این استان در حال انجام است.
به گزارش ایرنا«رضا کابلی» با  45روستا و خرمدره و سلطانیه
را با  4روســتا بیشــترین و کمترین مناطق دارای بحران آب
آشامیدنی در استان اعالم کرد.
به گفته وی ،بیش از  30روســتا نیز در شهرستانهای طارم،
خدابنده و ماهنشان با بحران آب مواجه هستند.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب روســتایی اســتان پایین
رفتن ســطح آبهای زیرزمینی ،مصرف بیش از حد در بخش
کشاورزی ،فعالیت چاههای غیرمجاز در محدوده چاههای آب و
فاضالب روستایی ،انشعابهای غیرمجاز و رعایت نکردن الگوی
مصرف توسط مشترکان روســتایی را از مهمترین علتهای
کمبود آب آشامیدنی در روستاها بیان کرد.
کابلی به اقدامات شرکت آبفار اشــاره کرد و ادامه داد :برخی
روستاها چند ساعت جیره بندی آب آشامیدنی دارند و آبرسانی
برای تعداد دیگری با تانکرســیار انجام میشود ،به طوری که
سرانه آبرسانی برای هر نفر روزانه  20تا  30لیتر است.
وی برخورد با مشــترکان پرمصرف ،جمع آوری انشعابهای
غیرمجاز و اجاره چاه را از راهکارهای خروج از بحران کم آبی در
روستاهای استان برشمرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روســتایی استان گفت :یک
میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی سیار و اجاره چاه مورد نیاز
است که از محل ماده  10و  12اعتبارات بحران تامین میشود.
وی ادامــه داد :با این اعتبار موافقت شــده امــا تاکنون هیچ
تخصیصی صورت نگرفته است.
بر اساس اعالم مسئوالن شــرکت آب منطقه ای زنجان از مهر
سال گذشــته تا  25تیر امســال بارندگیهای این استان 27
درصد کاهش یافته اســت .میزان بارندگی در این بازه زمانی
 264میلیمتر بوده که در مدت مشابه سال گذشته این میزان
بارشها به  359میلی متر رسیده بود.
کابلی اعالم کرد :آبرسانی سیار از چند روز گذشته در روستاهای
استان آغاز شده و تا اواخر آبان امسال ادامه دارد.
شرکت آب و فاضالب روستایی استان  99هزار و  958مشترک
دارد.

02433363201

02123023914

برخورد مرگبار قطار با مرد میانسال
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت :مردی میانســال در خط راه آهن مسیر زنجان به میانه بر اثر
برخورد با قطار مسافربری جان باخت .به گزارش ایرنا،سرهنگ« مختار شیرمحمدی» افزود:این حادثه
در خط راه آهن مقابل کمربندی جنوبی زنجان(روبهروی میدان فلسطین)اتفاق افتاد.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

ضرور ت مراجعه به پزشک عمومی هنگام شروع هر بیماری

مراحل درمان بیماران باید از مراجعه به پزشک عمومی آغاز شود
صغری بنابیفرد
زنجان-خبرنگار

مراجعه بیــش از اندازه به پزشــکان
سالمت متخصص مخصوصا از سوی والدینی
که نگران خردســاالن خود هســتند
هزینههای زیادی برای حوزه بهداشت و درمان کشور
در بر دارد.
در کشورهای توسه یافته به صورت عملی به مردم
آموزش داده میشــود که برای بهبود بیماری باید
صبور بود و اســتراحت کرد اما در کشور ما به گفته
یکی از پزشکان زنجانی سهولت دسترسی مردم به
پزشــکان این فرهنگ را محکوم به انزوا کرده است
و مردم توقع دارند بعدا از مراجعه به پزشــک سریعا
مداوا شوند.
«علیرضا بیگلری» که هماکنون رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان اســت و دکترای تخصصی خود را از
کشور انگلیس در رشــته ژنتیک اخذ کرده با بیان
اینکه مراجعههای زود بــه زود و به نوعی بیجا به
پزشکان بحث جدی ای اســت که به سیاستهای
درمانی کشور باز میگردد ،میگوید :این سیاستها
با آمو زشهای پزشــکان و مــردم در زمینه چگونه
برخورد کردن با بیماری مسیر را مشخص میکند.
وی با اشاره به گوشهای از وضعیت پزشکی حاکم بر
کشوری همچون انگلیس بیان میکند :زمانی که در
این کشور فرزند شما دچار سرماخوردگی میشود و

«علیرضا بیگلری» 90 :درصد بیمارانی که
در مطبها توسط پزشــک فو قتخصص
معاینه میشــوند بیماریشــان از طریق
پزشــک عمومی درمان میشود .از اینرو
در سیســتمهای صحیح پزشکی دنیا یک
فوقتخصص روزانه حداکثر بیمار را ویزیت
و معالجه میکند و به اندازه نیز برای بیمار
خود زمان صرف میکند اما در کشــور ما
یک فوق تخصص  40تا  50مریض را ممکن
است ویزیت کند .در نتیجه زمان و کیفیت
معاینات نیز کاهش مییابد

میخواهید به پزشک عمومی که برای هر  4تا  5هزار
نفر یک پزشک در نظر گرفته میشود ،مراجعه کنید
 2تا  3روز زمان میطلبد تا وقت ویزیت پزشــک را
هماهنگ کنید .در این مدت اغلب سرماخوردگیها
بهبود مییابد مگر اینکه بیمار وضعیت نامناسبی
داشته باشد که باید به اورژانس مراجعه کند.
وی ادامه میدهد :اورژانسها بــه گونهای طراحی
شدهاند که وقتی به بیمارستان مراجعه میکنید به
این مفهوم است که قبول کردهاید  8ساعت انتظار
بکشید .اگر بیمار بد حال بود فورا به محض ورود به
بیمارستان پزشکی او را معاینه میکند و اگر به گونه
ای بود که بیمار توان استقامت تا  8ساعت را نداشت
به ســرعت اقدامات الزم را انجــام میدهند .با این
اوصاف در  99درصد مواقع در تریاژ(بررســی اولیه)
وضعیت بیمار مشخص میشود و اگر فرد در وضعیت
اورژانسی نباشد باید منتظر بماند.
بیگدلی با اشــاره به اینکه در کشــورهایی چون
انگلیس عمال به مردم آموزش داده میشود که برای
اقدامات ساده نباید به پزشکان مراجعه کرد ،اظهار
میکند :این وضعیت در کشور ما به شکلی است که
پزشــکان دولتی و خصوصی فورا در دسترس مردم
هستند اما مردم ما برای رفتن پیش پزشک مورد نظر
خود دست به گزینش نیز میزنند.
بسیار دشوار است که برای مراجعه مردم به پزشکان
خط و مرز ارائه شود .وی با بیان این جمله میافزاید:
در واقع مردم باید توجه داشته باشند بیماریهایی
همچون سرماخوردگی در کودکان اغلب ویروسی
هستند و نیازی به مراجعه به پزشــک ندارند .این
بیماریها معموال با طی زمــان و مصرف داروهای
ساده درمان میشوند.
وی اضافه میکند :پایین بودن آستانه تحمل افراد
و آموزش ندادن چگونگی مراجعه به پزشــک باعث
مراجعات بیهوده به متخصصان شده است.
بیگلری با بیان این کــه مراجعههــای زود به زود
سیستم ایمنی بدن را از طریق مصرف دارو ضعیف
میکند ،میگوید :یکی از عوارض مراجعه به پزشکان
و اســتفاده از دارو به صورت پیاپی مقاومت بدن در
مقابل آنتی بیوتیکها است.
توانایی پزشکان عمومی

آیا پزشــکان عمومی از توانمندی الزم برای درمان

عکس تزئینی است

برخوردار نیستند؟ وی در پاسخ به این سوال اضافه
میکند :اگر بخواهیم به انصاف قضاوت کنیم سواد
پزشکان عمومی در کشــورمان بسیار قابل قبولتر
از متوسط دنیا است .اگر عدهای  20سال قبل را به
خاطر آورند یاد پزشکان بنگالدشی و هندی میافتند
که سطح ســواد آنها حتی در حد مقایسه با سطح
سواد کنونی پزشکان ایرانی نیست .از اینرو سازمان
بهداشــت جهانی در تمام سیســتمهای بهداشتی
دنیا هشدار میدهد مراقب باشید از نیروهای گران
استفاده ارزان نشود .پس یک فوق تخصص نباید کار
یک پزشک عمومی را انجام دهد.
سیاستگذاران دست به کار شوند

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان در مورد

مراجعات بیهوده به پزشــک متخصص میگوید:
این موضوع به ضرر مردم تمام میشود .یعنی برای
مثال  10نفر ســرماخورده درمان میشوند اما در
مقابل کسی که بیماری مهم تری دارد نمیتواند
برای درمان بیماری خود از فوق تخصص بهرمند
شود.
بیگلری میافزایــد :ایده آل طلبــی یک ویژگی
طبیعی اســت .پــس سیاســتگذاران جامعه
باید مســیر مناســبی برای مردم طراحی کنند
تــا آنــان آموزشهــای الزم را در ایــن زمینه
فراگیرند.
وی بیان میکند :امیدواریم به زودی با راهاندازی
سیستم ارجاع در کشــور وضعیت مناسبتری را
شاهد باشیم.

سیستم صحیح پزشکی

کتاب
نمایشگاه سراسری
کتاب زنجان آبان
برگزار میشود
معاون امور فرهنگــی و قرآنی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی استان از تغییر
زمان برگزاری نهمین نمایشگاه سراسری
ناشران کشور در این اســتان خبر داد و
گفت :موعد برگزاری این نمایشــگاه که
پیش از این ،شهریور اعالم شده بود به 11
آبان امسال موکول شد.
به گزارش ایرنا«ابراهیم قاسمی» افزود:
این جابه جابی در زمان برگزاری نمایشگاه
کتاب ،نتیجه پی گیریهایی است که از
طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان برای بهره گیری هر چه بیشتر
مخاطبان از نمایشگاه انجام شد.
وی ادامه داد :فرصت برگزاری نمایشگاه
کتاب در فصــل فعالیت دانشــگا هها و
مدارس میتواند زمینه مناسبی برای رفع
نیازهای دانشجویان و دانش آموزان باشد.
قاسمی با بیان اینکه ســال گذشته در
هشتمین نمایشگاه سراســری ناشران
کشور در زنجان 347 ،ناشر حضور یافتند،
افزود :ســال گذشــته در مدت  10روز
برگزاری نمایشگاه کتاب ناشران کشور در
زنجان ،شهروندان این استان  9میلیارد
و  200میلیون ریال کتاب از نمایشــگاه
خرید کردند.
معاون امور فرهنگــی و قرآنی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اســامی استان گفت:
محل برگزاری این نمایشگاه همانند دوره
گذشته در مصالی زنجان خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان معتقد است؛ از نظر من مسیر فعلی در رسیدن سریع افراد به پزشک درست نیست.
در یک سیستم صحیح بیمار در ابتدا باید به پزشک عمومی مراجعه کند .اگر پزشک عمومی قادر به حل مشکل بیمار
نبود فرد را به متخصص ارجاع میدهد و اگر متخصص نیز نتوانست بیمار را به سمت بهبودی سوق دهد به فوق تخصص
ارجاع میدهد« .علیرضا بیگلری» میگوید 90 :درصد بیمارانی که در مطبها توسط فوق تخصص معاینه میشوند
بیماریشان از طریق پزشک عمومی درمان میشود .از اینرو در سیستمهای صحیح پزشکی دنیا یک فوق تخصص
روزانه حداکثر  5یا  6بیمار را ویزیت و معالجه میکند .به اندازه نیز برای بیمار خود زمان صرف میکند اما در کشور ما
یک فوق تخصص  40تا  50مریض را ممکن است ویزیت کند شروع درمان در نتیجه زمان و کیفیت معاینات نیز کاهش
مییابد .وی با بیان اینکه مردم میخواهند از باالترین خدمات پزشکی بهرهمند شوند ،بیان میکند :این موضوع باعث
میشود روند درمانی یک بیمار و مراحل پزشکی با مشکل رو به رو شود.

میز خبر

طهماســبی اضافه کرد :در دولتهای گذشــته نوعی
بیاعتمادی در بخش خصوصی نسبت به دستگاههای
دولتی شکل گرفته که باید برطرف شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت :بخش
خصوصی هم اکنون میاندیشد که دستگاههای دولتی
برای از سر باز کردن پروژهها قصد واگذاری آنها را دارند،
در حالی که اینگونه نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همکاری
دســتگاههای اجرایی را در واگذاری طرحها و فضاهای
مازاد اداری خواستار شد و گفت :مدیران دستگاههای
اجرایی باید بدانند که میتوانند با این واگذاری ،انبوهی
از اعتبار مورد نیاز برای طرحها را که تامین آنها زمان بر
است ،به سرعت تامین کنند.
«جواد رحمتی» بیان کرد :گاه مدیران پیشنهادهایی
برای واگذاری طرحها مطــرح میکنند که هیچ صرفه
اقتصادی برای بخش خصوصی ندارد و همین موضوع
به مانعی برای همکاری متقاضیان تبدیل شده است.
اســتاندار زنجان هم در این زمینه گفت :این استان در
تحقق ماده  27قانون تنظیم توفیق چندانی نداشــت

که بخشــی از آن به ماهیت طرحهــای قابل واگذاری
برمیگردد« .اسداهلل درویش امیری» عنوان کرد :نبود
موفقیت در اجرای قانون نشان میدهد که برخی تصمیم
گیریها به دقت مورد مالحظه قرار نگرفته بود.
وی تأکید کــرد :در صورتی که دســتگاههای اجرایی
خواستار چاالک تر شدن و تحرک بیشتر با کسب درآمد
قابل قبول و هزینه کم هستند ،به حتم باید برای واگذاری
طرحهای نیمه تمام و فضاهای مــازاد اداری همکاری
داشته باشند.
در ماده  27آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژههای
عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و
سایر منابع مالی و پولی کشور در فروردین سال  ،94از
سوی معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.
بر اســاس مفاد ماده  27این مصوبه ،در مورد طرحها و
پروژههای عمرانی موضوع بند (ب) ماده ( )13ترتیبات
ذکر شده اســت .در بند (الف) و تبصره آن ،مندرج در
ماده  28شرایط عمومی پیمان به هزینه شرکت طرف
قرارداد و از طریق وزارت انجام خواهد شــد .این هزینه
جزو هزینههای طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری
منظور میشود.
بر اســاس ماده  28این مصوبه ،تحویل موقت و تحویل
قطعی طرحها یا پروژههای موضوع قانون به کمیسیونی
مرکب از نماینده واحد امضا کننده قرارداد مشارکت از
سوی وزارت ،نماینده شــرکت طرف قرارداد ،نماینده
دســتگاه نظارت ،نماینده پیمانکار (اگر از نظر حقوقی
مستقل از شــرکت طرف قرارداد باشــند) و نماینده
دســتگاه بهره بردار (حسب مورد ســازمان راهداری
و حمل و نقــل جاده ای یا شــرکت راه آهن جمهوری
اسالمی ایران یا ســازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت
فرودگاههای کشــور یا معاونت راه روســتایی) محول
میشود .این کمیسیون جانشین کمیسیون موضوع ماده
( )39شرایط عمومی پیمان است.

نصب سامانه«سپهتن» در اتوبوسهای برون شهری زنجان
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت:
سامانه «سپهتن» برروی همه اتوبوسهای برون شهری
استان نصب شده است.
به گزارش مهر« ایرج دســت نشــان» از نصب سامانه
«ســپهتن» بر روی همه اتوبوسها و تانکرهای حمل
سوخت استان خبر داد وگفت ازمزایای سامانه سپهتن
ردیابی ناوگان ،مسیریابی ،ثبت تخلفات سرعت و ثبت
تخلفات رانندگی بیش از حد مجاز است.
وی ادامه داد :این سامانه هم اکنون در داخل اتوبوس
نصب شــده و اتوبوس به اولین پایــگاه پلیس راه که
میرسد ،با اســتفاده از امواج رادیویی ،خودش با نرم

کشف  4کیلوگرم مواد مخدر «گل»
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان گفت 4 :کیلوگرم مواد مخدر از نوع «گل»
توسط پلیس از یک قاچاقچی کشف و ضبط شد.به گزارش ایرنا،سرهنگ«سعید بابایی» افزود :این مقدار
مواد مخدر حین حمل در یکی از خیابانهای شهر زنجان کشف و متهم نیز در دام ماموران گرفتار شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

افزار در نظر گرفته شــده در پلیس راه ارتباط گرفته و
اطالعات سفر اتوبوس را تخلیه میکند.
دست نشان گفت :یکی دیگر از مزیتهای این سامانه
این است که در حرکت از راننده عکس برداری میکند
که باعث میشــود از وقــوع تخلفاتی مانند نبســتن
کمربند ،خوردن و آشامیدن ،سیگار کشیدن و صحبت
با تلفن همراه جلوگیری شود.
دست نشان تأکید کرد :ازآبان ماه امسال خودروهایی
که این ســامانه را نصب نکرده باشــند ،امــکان تردد
نخواهند داشت و پلیس راه به شــدت با آنان برخورد
خواهد کرد.

وی اظهار کرد :سپهتن مخفف «ســامانه پیمایش
هوشمند تردد ناوگان» است که شامل یک دستگاه
و مجموعه نــرم افزارها و ســاختارهایی اســت که
میتواند به صورت یکپارچه ،با کنترل آنالین تمامی
خودروهای عمومی کشــور ،رعایت قوانین رانندگی
توسط رانندگان را تضمین کند و کاهش تلفات جاده
ای را نوید دهد.
مدیرکل راهــداری وحمــل ونقل جاده ای اســتان
گفت :این سامانه در زنجان بر روی کلیه اتوبوسهای
برونشهری به تعداد ۱۸۱دستگاه نصب شده و درحال
نصب روی تاکسیها و تانکرهای حمل سوخت هستیم.

زنجان
02433363201

تولید خوراک ملکه زنبورها در زنجان
زنبوردار نمونه زنجانی امسال برای نخستین بار در استان موفق به تولید ژل رویال یا همان اکسیر جوانی شده است
ترنم شکوهی

تولید کم

کمبود میانگین تولید ،بهگزینــی ملکه و اصالح نژاد و مبارز ه
زنجان-خبرنگار
با بیماریها ،برخی از مشــکالتی است که این زنبوردار نمونه
برای فعال بودن در عرصه اقتصادی باید خالق بود استان به آن اشاره میکند و میگوید :در مجموع میزان تولید
تولید
و به دنبال راههای تازه برای رونق کســب و کار کم به نوعی دردسرساز شده است.
رفت .در استان زنجان هم تعداد فعاالن اقتصادی وی ادامه میدهد :آب و هوای نا پایدار ،خشکســالی و اصالح
که به دنبــال رونق امور اقتصادی و پیشــرفت هســتند ،کم نشدن نژاد و نبود ملکههای بهگزین منجر به تولید کم عسل
نیستند.
میشود.
«نبیاهلل کریمی» یکی از این افراد است که به تازگی موفق به
زنبوردار نمونه زنجان با اشــاره به اینکه زنبورداران به لحاظ
ساخت ژل رویال از عسل شده است.
بهرهمندی از تســهیالت بانکی با ســود کم چندان حمایت
وی یکی از پرورش دهندگان زنبور عســل اســت که ســال نمیشــوند ،عنوان میکند :در کنار این مشــکل حتی وقتی
 95بــا  130کلونی و با تولیــد هزار و  700کیلوگرم عســل نمونه هم میشویم جز لوح تقدیر و هدیهای کوچک ،تشویق،
در ســال به عنوان زنبوردار نمونه اســتان شــناخته شد .از تسهیالت و امکانات خاصی برای ما در نظر گرفته نمیشود.
نظــر او تفاوتی چندانی میــان آنان که موفقترنــد و افرادی وی با اشــاره به اینکه ملکههای کلونیهــا را عمدتا از تهران
که به صــورت عادی کارهــای خود را پیــش میبرند وجود
و اصفهان خریداری کردهایم ،میافزاید :امســال برای اولین
ندارد.
بــار از میان زنبورهای بــا کیفیت  60تا
وی به کســانی که به زنبورداری عالقه
 70ملکه انتخاب کــردهام و در نظر دارم
دارند هشدار میدهد اگر اطالعات کافی
میزان تولید زنبور ملکه را افزایش دهم.
درباره نحوه نگهداری زنبــور ندارند به زنبــوردار نمونــه زنجان :وی بیان میکند :هر ملکه  50تا  60هزار
هیچ عنوان بدون تجربه بــه این حوزه زنبــورداران بــه لحــاظ تومان خریداری میشود ،اما ملکههای
وارد نشوند ،چرا که اگر در عملکردشان
اصــاح نژاد شــده وارداتی بیــش از 3
اشتباهی رخ دهد تمام ســرمایه آنها از بهر همندی از تســهیالت
میلیون تومان قیمت دارند که خرید آنها
بین خواهــد رفت ،در غیــر این صورت بانکی با ســود کم ،چندان هزینه بردار است.
میتوانند درآمد نســبتا خوبی داشــته حمایت نمیشوند .در کنار وی میگوید :ملکه مناسب در آرام بودن
باشند.
این مشــکل حتــی وقتی زنبورهای یک کلونی(یعنی کمتر نیش
کریمی با اشــاره به اینکه از سال  82به
میزنند) و در نهایت در میزان تولید باال
نمونه هم میشویم جز لوح
زنبورداری مشغول اســت ،میگوید :از
تاثیر بسزایی دارد .وجود یک ملکه برای
آنجایی که رشته تحصیلیام نیز امور دام تقدیر و هدیــهای کوچک ،هر کلونی ضروری است و اگر ملکه نباشد
بود و اطالعات کافی در مورد زنبورداری تشویق ،تسهیالت و امکانات تمام کلونی از بین میرود.
داشتم به این ســمت تمایل پیدا کردم .خاصی برای ما در نظر گرفته زنبوردار زنجانی ادامه میدهد :امســال
برای نخستین بار در استان موفق به تولید
هماکنون نیــز در روســتای تلخاب در نمیشود
مسیر جاده دندی مشغول پرورش زنبور
ژل رویال شدم که این ژل غذای ملکه یا
عسل هستم و  250کلونی دارم.
اکسیر جوانی خطاب میشــود .تولید این ژل مشکل است و
این زنبوردار نمونه میزان تولید عســل خود را به واســطه هر
برای درمان بیماریهای خاص استفاده میشود .هر گرم آن 6
کلونی در طول ســال  15کیلوگرم اعــام و اضافه میکند :هزار تومان فروخته میشود .این محصول توسط زنبوران حرفه
تولیدات من در هر کلونی  2تا  3کیلوگرم با کلونیهای عادی ای برای تغذیه ملکه تولید میشــود و ضمن نیاز به زمان زیاد
تفاوت دارد اما نکته حائز اهمیت این است که در پرورش آنها برای تولید ،مراحل دشواری دارد.
به هیچ عنوان از داروهای شیمیایی استفاده نمیشود و عسل
تولیدی کامال طبیعی است .وی اظهار میکند :هر کیلو عسل
تفاوت در کیفیت
بین  55تا  60هزار تومان به فروش میرسد.
کریمی درباره کیفیت عسلهای تولیدی اضافه میکند :باید

کلونی زنبور عسل  -عکس :ایرنا

دقت داشــته باشیم که عســل طبیعی در آب و هوا و پوشش
گیاهی متفاوت کیفیت متنوعی خواهد داشت ،یعنی هر استان
عسل خاص خود را دارد .در مجموع عســل طبیعی استان با
توجه به شرایط اقلیمی از کیفیت مناسبی برخوردار است.
بیتجربهها وارد نشوند

وی سرمایه اولیه برای شروع زنبورداری را  35میلیون تومان
عنوان میکند و میافزاید :فــردی که با چنین هزینهای برای
زنبور داری اقدام میکنــد باید کاربلد باشــد ،چون اگر غیر
حرفهای باشد در سال اول یا دوم تمام سرمایه خود را از دست
میدهد الزم است .افراد عالقهمند حتما از آموزشهای الزم
برای پرورش زنبور عسل استفاده کنند و سطح اطالعات خود
را افزایش دهند.

ارزش زنبور عسل

افزایش فوتیهای ناشی از حوادث کار
در زنجان
تعداد فوتیهای ناشی از حوادث کار در این استان در  4ماه اول امسال ،نسبت به مدت
مشابه سال قبل  75درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا«،مهرداد ستاره » مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود :بر پایه آخرین
آمار موجود 7 ،نفر در این مدت و  4نفر در مدت مشــابه سال گذشته بر اثر حوادث
ناشی از کار جان خود را از دست داده اند .مدیرکل پزشکی قانونی زنجان اظهار کرد:
بیش از  140نفر مصدوم ناشی از سانحه حین کار 3 ،هزار و  797نفر مصدوم در نزاع
و بیش از  2هزار و 180نفر مصدوم تصادف در پزشــکی قانونی استان در این مدت
معاینه شدند .ستاره بیان کرد :تعداد فوتیهای ناشی از سوختگی در این مدت  4نفر
بوده و نسبت به مدت مشابه ســال  95نزدیک به  63درصد کاهش یافته است .وی
مجموع افراد معاینه شده در سال جاری را که موفق به دریافت جوابیه معاینهها شده
اند ،بیش از  12هزار مورد و آمار مدت مشابه در سال  95را بیش از  10هزار مورد اعالم
کرد .مدیرکل پزشکی قانونی زنجان عنوان کرد :تعداد فوتیهای ناشی از گازگرفتگی
در زنجان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش  80درصدی داشته و  2نفر در این
مدت جان خود را از دست داده اند.
ســتاره افزود :در مدت گفته شــده تعداد افرادی که بر اثر مصرف مــواد مخدر و
روانگردانها فوت کرده اند به  10نفر رسیده است.
وی تعداد فوتیهای ناشی از مصرف موادمخدر و روانگردانها را نسبت به سال 95
 21نفر عنوان کرد و افزود :آمارها کاهش  52درصدی در این بخش را نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی زنجان اظهار کرد :سال گذشــته  287نفر بر اثر تصادف با
خودرو در استان فوت کرده اند ،که این میزان در 4ماه امسال  70نفر بوده است.

عسل نه تنها نوعی خوراکی است ،بلکه دارویی مهم برای درمان
بسیاری از بیماریهاست .کریمی با بیان اینکه مردم این روزها
به دنبال جنس ارزان قیمت هستند ،اظهار میکند :زمانی که
عسلی با قیمت نازل فرخته میشود امکان استفاده از داروهای
شیمیایی و یا شکر در آن بسیار باال میرود .اما باید توجه داشته
باشند که عسل مرغوب قیمت مخصوص به خود را دارد و عسل
واقعی تاثیر و خواص شفابخش دارد.
وی که مشتریانش در این سالها ثابت شــده و روز به روز به
تعداد آنها اضافه میشــود ،تولید عســل را از تیرماه تا اواسط
مرداد با توجه به زمان گردهافشانیها اعالم میکند .پس از این
مدت زنبورها به استراحت میپردازند و خود را برای سال آینده
آماده میکنند تا بار دیگر با ذخیره آنچــه در کلونیها دارند
عسل تولید کنند.

اغلب زنبورداران سرمایه مالی زیادی ندارند و با توجه به اینکه این حرفه آورده اقتصادی چندانی برای شاغلین در این حوزه ندارد
همیشه نیاز به حمایتهای دولت دارند ،زنبور دار نمونه استان با بیان این جمله اضافه میکند :در برخی از استانها همچون تبریز،
آذربایجان غربی،آذربایجان شرقی ،گیالن و اصفهان حمایتهای بهتری نسبت به استان ما از زنبورداران میشود ،چون به نظر
میرسد که ارزش پرورش زنبور و تولید عسل نزد آنان مشهود تراست.
«نبیاهلل کریمی» اظهار میکند :زنبور عالوه بر تولید عسل در گردهافشانی که منجر به افزایش تولید محصوالت کشاورزی میشود
نیز نقش بسزایی دارد .یعنی ارزش افزوده محصوالت زراعي و باغي كه در نتيجه گردهافشاني زنبور عسل ايجاد ميشود ،بيشتر از
ارزش عسل و ساير توليدات كندو است .پس باید برای رواج پرورش زنبور عسل تسهیالت مناسبی در نظر گرفته شود.

رویدادی های خبری

واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی
با واگذاری طرحهای نیمه تمام دستگاههای دولتی به
بخش خصوصی و کسب درآمد از این طریق بخش قابل
توجهی از مشکالت این دستگاهها در تامین منابع مالی
رفع میشود.
به گزارش ایرنا ،تکمیل طرحهــای عمرانی نیمه تمام
باقیمانده از دولت نهم و دهم در اســتان با قیمت روز
نیازمند تامین اعتبار  6هزار میلیاردریالی است.
 120طرح نیمه تمام عالوه بر فضاهای اداری بال استفاده
در استان وجود دارد که واگذاری ،تکمیل و بهره برداری
از آنها برای درآمدزایی و تامیــن منابع مالی ،همکاری
دستگاههای دولتی را میطلبد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تصمیم
دولت برای واگذاری این طرحهــا به بخش خصوصی
اشاره و اظهار کرد :برای واگذاری بسیاری از این طرحها
در قالب ماده  27تالش شد ،اما به علت نداشتن توجیه
اقتصادی ،تاکنون هیچ متقاضیای اعالم آمادگی نکرده
است.
«شــهرام طهماســبی» گفت :تصویب و آغاز عملیات
اجرایی بســیاری از این طرحها پشــتوانه کارشناسی
نداشته و بدون مطالعه اجرا شده است.
وی عنوان کرد :نبود پشــتوانه کارشناسی از مهمترین
علل نداشــتن توجیه اقتصادی اجرای بسیاری از این
طرحها محسوب میشود.
طهماسبی با بیان اینکه مدیران دستگاههای اداری گاه
با وجود فضاهای مازاد اداری احساس قدرت میکنند،
ادامه داد :هم اکنون کارشناســان این سازمان در حال
فراهم سازی زمینه واگذاری فضاهای مازاد و طرحهای
نیمه کاره به بخش خصوصی و غیردولتی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اظهار کرد:
از سوی دیگر طرحهایی برای واگذاری انتخاب شده اند
که سود آور نیســتند ،در حالی که پروژهها باید انگیزه
واگذاری را در بخش خصوصی ایجاد کند.

02123023914

آمادهسازی شهرک صنعتی سلطانیه
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت 100 :هکتار از شهرک صنعتی
سلطانیه در دست آمادهسازی است و امسال به سرمایهگذاران واگذار خواهد شد.
به گزارش فارس«امیر حمیدنیا» اظهار کرد :شرکت شهرکهای صنعتی استان
در سال  94حدود  11میلیارد و  750میلیون تومان موافقتنامه مبادله کرده که
این رقم در سال گذشته به بیش از  22میلیارد و  570میلیون تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان تخصیص اعتبارات فقط  970میلیون
تومان بوده اســت ،عنوان کرد :میزان تخصیص اعتبارات در سال گذشته بسیار
کاهش یافته بود که روی درآمدهای ما تاثیر گذاشته است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با بیان اینکه میزان منابع مالی این
شرکت در سال  94حدود  24میلیارد تومان بوده است ،اضافه کرد :این رقم در سال
گذشته به  21میلیارد تومان کاهش یافت در حالی که فعالیت شرکت شهرکهای
صنعتی استان مبتنی بر درآمد -هزینه است .حمیدنیا با اشاره به اینکه با توجه
به فروش اراضی صنعتی عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای  93و
 94خوب بوده است ،افزود :سال گذشته به ویژه ابتدای سال ،فروش زمین مناسب
نبوده و فقط انتهای سال با افزایش فروش مواجه شدیم که به دنبال آن در  3ماه
نخست سال جاری عملکرد خوبی در شهرکسازیها وجود داشت .وی با اشاره
به اینکه مجموع هزینهها در شهرکسازی بالغ بر  5میلیارد تومان بود ،ادامه داد:
در زمینه اجرای زیرساختهای شهرکهای صنعتی استان ،قراردادهای خوبی
برای سال آینده منعقد شده است .مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
با بیان اینکه در حال حاضر شهرکهای صنعتی زنجان  3و  4در حال آماده سازی
است ،گفت 100 :هکتار از شهرک صنعتی سلطانیه هم در دست آماده سازی است
و امسال واگذار خواهد شد.
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انتظامی
رشد ۱۱۱درصدی کشفیات سالح
در زنجان
فرمانده انتظامی استان گفت :کشفیات سالح شکاری و کمری
در زنجان ۱۱۱درصد رشد دارد.
سرهنگ «علی آزادی» در گفت و گو با مهر با اشاره به اینکه
کشفیات ســاح شــکاری و کمری در 4ماه امسال نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۱۱۱درصد رشد دارد ،گفت :در این
بازه زمانی  ۱۵۸قبضه سالح شــکاری و در استان کشف شده
است.
وی اظهار کرد :کشــف سالح گرم در اســتان رشد داشته و با
قاچاقچیان اسلحه برخورد الزم انجام میگیرد.
فرمانده انتظامی اســتان گفت :امســال مبارزه با قاچاق کاال
اولویت پلیس زنجان است.
آزادی تأکید کرد :قاچاق کاال اقتصاد کشور را بیمار کرده و با
گسترش آن ،بخش تولید و اشتغال کشور صدمهدیده و باعث
تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در کشور میشود
که بالطبع آسیبهای اجتماعی هم افزایش مییابد.
وی افزود :یکی از عوامل مهم در افزایش قاچاق کاال تقاضای
مصرف کاالی خارجی در کشور است ،چراکه باید یک الگوی
مصرف صحیح در کشور برنامهریزی شود تا اقتصاد سالم رونق
پیدا کند .فرمانده انتظامی استان اضافه کرد :قاچاق کاال کیان
اقتصاد و سالمت جامعه را به خطر انداخته و موجب تبعیض،
بیعدالتی و تجملگرایی و مصرفزدگی میشود.
آزادی گفت :در راستای تحقق شــعار سال اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال پلیس با قاچاق کاال به جد مبارزه میکند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

www.ostani.hamshahrilinks.org
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

انتظــار را ندارد و ایــن موضوع
ناشــی از ناشــناخته بودن این
هنر است که بخشی از مردم هیچ
آشنایی با آن ندارند .وی به سختیها
و مشــقتهای موجــود در تولید یک
محصول ملیله اشاره میکند و میگوید:
کار بــا آتش و اســید در ملیلــه کاری،
سختیها و آسیبهای خودش را دارد،
ولی با این وجود این حرفه جزو مشاغل
ســخت و زیان آور قلمداد نمیشود.
«عباس همامی» نیز کــه بیش از 30
سال ســابقه فعالیت در ملیله کاری دارد و
به گفته خــود این هنــر را از خاندانش به ارث
برده است ،اظهار میکند :ملیله یک کاالی لوکس
و فاخر است .به همین دلیل مشتریهای خاص خود را
دارد .وی با بیان اینکه ملیله جزو هنرهای اصیل و خاص
زنجان است و شــیوه تولید و ظرافت آن منحصر به فرد
است ،اظهار میکند :در مناطق و جاهای دیگر هم که این
هنر وجود دارد آن را به نحوی از زنجان فراگرفته اند.
همامی میگوید :ملیله کاری هنوز در زنجان زنده است ،ولی
رونقی ندارد.
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ملیله کاری در زنجان ،هنر ظریف و اصیلی
هنر
است که با ذوق و صبر هنرمندان همچنان در
این دیار زنده است ،ولی مهجور ماندنش از
یک سو و کم رونقی بازار از سویی دیگر ،کم کم رمقش را
میگیرد .غنای «ریز نقوش» و استفاده از نقره خالص ،وجه
تمایز ملیله زنجان با سایر مناطق است .زیبایی و ظرافت
ملیله این دیار مرهون ذوق و عشق هنرمندانی است که آن
را سینه به سینه از دل تاریخ و از پدران و اجداد خود به ارث
برده اند .درباره تاریخچه ملیله زنجان اطالعات جامعی در
دســت نیســت ،اما در کتابهای تاریخی که اشاراتی به
زنجان دارنــد از میان صنایع این دیار بیــش از هر چیز از
صنعت فلز کاری و از جمله ملیله کاری سخن گفته شده
است .به گزارش ایرنا ،معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشــگری استان در این باره
میگوید :قدمت ملیله در زنجان به بیش از  2هزار و 300
سال میرسد« .محمود علیمحمدی» میافزاید :شاهد این
ادعا ،ادواتی است که در نتیجه کشف مردان نمکی در معدن
چهره آباد به دست آمده اســت برخی از آن ادوات چوبی،

شکل و فرمهایی دارند که امروز نیز همان اشکال در صنعت ملیله
کاری در زنجان کاربرد دارد .علیمحمدی میگوید :دوره صفویه اوج
فعالیت هنرمندان ملیله کار در زنجان بــوده و پس از آن در دوره
قاجاریه و پهلوی ادامه داشته و به زمان کنونی رسیده است.
وی با بیان اینکه اکنون بالغ بر  470هنرمند ملیله کار در استان در
این حوزه فعالیت دارند ،ادامه میدهد :برخی از هنرمندان توانمند
و چیره دست این دیار ،ســبکهای منحصر به فرد و خاصی را در
صنعت ملیله کاری از پدران و اجداد خود به ارث برده اند.
علیمحمدی عنوان میکند :اشاعه و گسترش ملیله کاری در زنجان
که در واقع مهد این هنر محسوب میشود ،در گرو تربیت جوانان و
عالقه مندان به این هنر است ،ولی گاهی احساس میشود استادان
بنام این رشته که دارای ســبکهای خاصی هستند ،تمایل دارند
داشتهها و یافته هایشان را نزد خود نگه دارند .در حالی که با چنین
رویه ای ،مسیر تعالی و رشد این هنر اصیل در زنجان با مشکالت
مواجه میشود.
فعاالن هنر ملیله کاری

اکنون تولیدات ملیله در زنجان در 3بخش ظروف ،زیور آالت و در

پست الكترونيكzanjan@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

مواردی نیز کارهــای سفارشــی روی احجام بزرگی
همچون آینه و شمعدان انجام میشود.
«علیرضا لطفی رضایی» که حدود  30ســال در ملیله کاری
ســابقه فعالیت دارد ،پیرامون وضعیت این هنــر در زنجان
میگوید :برخی از مسئوالن در اســتان چنان که باید ملیله
را نمیشناسند و به طور کلی به علت معرفی نشدن این هنر،
شناخت و اطالعات کافی و الزم در مورد آن وجود ندارد.
وی ضرورت حمایت از فعاالن هنر ملیلهکاری تأکید میکند
و میافزاید :به دلیل باال بودن هزینهها در تامین مواد اولیه در
ملیله کاری ،این هنر نیاز به حمایت بیشتری همچون اعطای
تسهیالت کم بهره و مدتدار دارد.
لطفی رضایی عنــوان میکند :اگر از هنرمنــدان این عرصه
حمایت نشود ،جوانان هم انگیزهای برای فعالیت در آن پیدا
نمیکنند.
وی میگوید :احداث بازارچههای صنایع دســتی در مناطق
و معابر در دســترس و پرتردد میتواند تاثیر قابل توجهی در
معرفی و نیز عرضه محصوالت صنایع دستی به ویژه تولیدات
ملیله داشته باشد ،ولی اکنون این شــرایط چنان که باید در
زنجان فراهم نیست و ملیله کاران به جای تمرکز در یک محل
مشخص ،در شهر و بازار پراکنده هستند.
«جالل پرداختی» با  40سال ســابقه فعالیت در ملیله کاری
معتقد است که اکنون بازار ملیلهکاری ســنتی ،رونق مورد
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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تهدید ملیله کاری صنعتی برای تولید آثار دستی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اســتان به ملیله کاری در دیگر
مناطق کشور اشــاره میکند و میگوید :تهدیدی که
اکنون متوجه صنعت ملیله کاری در زنجان است ،آن
است که در برخی استانها برای افزایش میزان تولید،
به تولید صنعتی آثار ملیله کاری روی آورده اند و این
آثار صنعتی ،به واسطه ارزان بودن ،اندک اندک جای
تولیدات اصیل و دستی را در ویترینها تنگ میکند.
«محمود علیمحمــدی» میافزاید :در تولید صنعتی،
فرمها و اشکال ،همان فرمهای ملیله است ولی در آنها
از فلزات دیگری به غیر از نقره و یا نقره با عیار پایین
استفاده میشود به همین دلیل نیز محصول تولید شده
قیمت بسیار پایینی نسبت به ملیله اصیل و دستی دارد.
وی میگوید :ظرفیت پایین تولید در شیوه دستی خود
یک آسیب است ،چرا که بازار کوچکتری نسبت به
ملیله کاریهای صنعتی دارد .علیمحمدی با بیان اینکه
در زنجان به هیچ عنوان تولید ملیله صنعتی نداریم،
اظهار میکند :ملیله کاران سنتی باید برای باال بردن
میزان تولید خود اقداماتی را انجام دهند که از جمله
آن بهره گیری از هنرمندان و عالقه مندانی است که
داخل منازل کار میکنند .به این نحو که پس از فرآیند
آتش کاری ،مرحله چیدمــان ملیله را به هنرمندانی
واگذارکنند که داخل منازل میتوانند این فعالیت را
که ظریف ترین و زمان برترین بخش تولید ملیله است،
انجام دهند.

گزارش تصویری

عکس :همشهری-اشکان قره باغی

نمایشگاه تخصصی خودرو و
قطعات یدکی در زنجان
هشتمین نمایشگاه تخصصی
صنعت خودرو حملونقل ،ترانزیت
و قطعات یدکی همزمان با ششمین
نمایشگاه موتورسیکلت ،دوچرخه،
اسکیت ،اسکوتر در نمایشگاههای
بینالمللی کاسپین زنجان
نمایشگاه برگزار شد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در زنجــان:
احمد حســني -نشــانی :زنجــان -خيابان ســعدي-
روبــهروي مخابــرات  -ســاختمان زرتشــت-طبقه
ســوم-واحد  - 304تلفــن 2 :ـ  33363201ـ 024

صدای همشهری
 021-88932308یــا

0 2 4 -3 3 3 6 3 2 0 1

[ستون صدای همشهري براي بازتاب مشكالت شما شهروندان است تا مسئوالن آنها را بخوانند
و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای گفتن مشــکالت خود با شماره فوق (دفتر
همشهری) تماس بگیریدیا به شماره 09127423870پیامک بزنید].

جدول گذاری
سال هاست کوچههای مســجد یری باال نیاز به رســیدگی و توجه دارند ،اما
تاکنون پیگیریهای مردم و درخواست از شهرداری به جایی نرسیده است .این
کوچهها نیاز به جدولگذاری دارند و چندین بار این موضوع به اطالع شهرداری
رسیده است.
وزیری از اهالی منطقه
تاكسيهاي فرسوده
تعداد تاكسيهاي فرسوده در شهر كم نيست .چرا ناوگان تاكسيراني فكري به
حال اين موضوع نميكند ،شهروندان زنجاني تا كي بايد از اين ناوگان فرسوده
استفاده كنند؟
مريم احمدي از زنجان
پاسخ مسئول
با توجه به بررســيهاي صورت گرفته سازمان تاكســيراني از بدو شروع طرح
نوسازي ناوگان عمومي شهري  362دستگاه ثبت نام داشته كه از این تعداد 201
دستگاه تعويض شده است .گفتنی است این روند تا نوسازی همه دستگاههای
تاکسی فرسوده ادامه دارد.
محمد مرادی -مدیر روابط عمومی و روابط بینالملل شهرداری زنجان
کرایه تاکسی
با افزایش کرایه تاکسی در شــهر زنجان برخی از رانندگان پول بیشتری عالوه
بر قیمت تعیین شده از مســافران دریافت میکنند و در صورت اعتراض به این
موضوع پاسخ میدهند کرایهها گران شده است .از رانندگان درخواست میشود
جانب انصاف را در این مورد نگه دارند.
یک شهروند از زنجان
پاسخ مسئول
اخذ كرايه اضافه از مسافرين خالف مقررات و قوانين جاري سازمان تاكسيراني
است .به همین دلیل از كليه همشهريان درخواســت ميشود در صورت بروز
چنين مواردي ضمن يادداشت كد تاكســي كه در وسط شيشه عقب خودرو
درج شــده مراتب را حضوري يا در تماس تلفني با شماره  33779201 -3به
بازرسي اطالع دهند .شهروندان مطمئن باشند این سازمان در اولين فرصت با
متخلفين برخورد قانوني میکند .گفتنی است درج برچسب كرايهها در معرض
ديد مسافرين الزامي است و طبق سالهای قبل مالك كرايهها مبالغ درج شده
در برچسبهاست.
محمد مرادی -مدیر روابط عمومی و روابط بینالملل شهرداری زنجان

