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تعیینمهلتبهخدماترسانهابرایاتمامسریعطرحها
شهرداری برای شروع به کار شرکت های خدمات رسان در خیابان زینبیه غربی یک بازه زمانی چندروزه تعیین میکند

 |4اجتماعی

معاون امــور بازرگانی و تجارت خارجی ســازمان صنعت،
معدن و تجارت استان گفت :در  5ماه نخست امسال میزان
صادرات نسبت به واردات افزایش یافته اســت« .امیرعلی مسیبی» اظهار کرد :بر
اساس آمار میزان صادرات با مبدا تولید زنجان در  5ماه گذشته امسال  160میلیون
دالر با وزن  82هزار و  278تن بوده است.
این مسئول ادامه داد :صادرات استان در مدت زمان مشابه سال گذشته  96درصد
به لحاظ وزنی و  162درصد به لحاظ ارزش دالری افزایش داشته است که این مهم
نشاندهنده بهبود شرایط صادراتی استان است .وی اضافه کرد :نزدیک به...
همین صفحه
را بخوانید

کالس درس در کانکس  /عکس :همشهری

 55کالس درس در کانکس
میو ه گران شد
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار فروشان زنجان گفت :با توجه به فرا رسیدن ماه محرم
انواع میو ه  10تا  20درصد گران شد.
به گزارش فارس ،سید«مرتضی هاشمی ِ» اظهار کرد :در روزهای گذشته قیمت میوه
ی روند افزایشی داشته است.
و سبز 
وی با اشــاره به اینکه یکی از دالیل افزایش قیمت میوه کاهــش تولید و به پایان
رسیدن فصل برداشت محصول اســت ،اضافه کرد :در بازه زمانی اعالم شده قیمت
میوه  10تا  20درصد افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار فروشان همچنین به ثبات قیمت صیفی نیز اشاره کرد و
گفت :افزایش و کاهش قیمت متاثر از میزان مصرف و تقاضاست.
هاشمی در ادامه با اشاره به قیمت برخی از میوهها بیان کرد :قیمت انگور خوب در
زنجان  2هزار و  500تومان است که نسبت به قبل  10درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه قیمت شلیل  3هزار تومان است ،اظهار کرد :امروز قیمت هلو
در میدان میوه و ترهبار  2هزار تا  2هزار و  500تومان است.
رئیس اتحادیه میوه و ترهبار فروشان با بیان اینکه قیمت سیب سفید و قرمز هر دو
 2هزار و  500تومان است ،اضافه کرد :قیمت خیار در هر کیلوگرم نیز هزار و 200
تومان است.
رمضانلو با اشــاره به اینکه قیمت گوجهفرنگی  600تومان و قیمت سیبزمینی
نیز هزار تومان اســت ،گفت :قیمت این  2محصول نسبت به روزهای قبل تغییری
نکرده است.
وی در ادامه به قیمت انواع سبزی اشاره کرد و افزود :امروز قیمت کاهو هزار تومان
و بادمجان هزار و  200تومان است که البته طبق برآورد قیمت بادمجان نیز افزایش
یافته اســت .رئیس اتحادیه میوه و ترهبار فروشــان زنجان با پیشبینی ادامه روند
افزایش قیمت در زمینه افزایش قیمت میوه بیان کرد :با توجه به پایان فصل تولید
محصول ،میوهها گران شده است.

معاون پشــتیبانی و مدیریت نیروی انســانی اداره کل آموزش و پرورش اســتان گفت:
 55کالس درس دانشآموزان زنجانی در داخل کانکس دایر میشــود .به گزارش فارس
«یعقوبعلی عبادی» اظهار کرد :پروژه مهر در قالب  5کار گروه فعالیت خود را از اردیبهشت ماه آغاز کرده است...

پیشی گرفتن صادرات از واردات
در زنجان
معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :در
 5ماه نخست امسال میزان صادرات نسبت به واردات افزایش یافته است.
«امیرعلی مسیبی» در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :بر اساس آمار میزان صادرات با
مبدا تولید زنجان در  5ماه گذشته امسال  160میلیون دالر با وزن  82هزار و  278تن
بوده است .این مسئول ادامه داد :صادرات استان در مدت زمان مشابه سال گذشته 96
درصد به لحاظ وزنی و  162درصد به لحاظ ارزش دالری افزایش داشته است که این
مهم نشاندهنده بهبود شرایط صادراتی استان است .وی اضافه کرد :نزدیک به 101
درصد از آنچه که برای صادرات  5ماه نخست امسال پیشبینی شده بود ،محقق شده
است .وی افزود :کاالهای صادر شده با مبدا تولید استان به  34کشور ارسال میشود که
شمش روی ،شمش سرب ،کاغذ گرافیت ،کاغذ تیشو ،مویز ،شیر ،ماست ،خامه ،دوغ،
کره ،پوشــک بچه ،رب گوجه فرنگی ،الیاف سنتتیک ،اکسید روی ،مقره ،مصنوعات
پالستیکی و مایع لباسشویی از جمله مواردی است که از استان صادر میشود.
وی ادامه داد:ترکیه ،افغانستان ،هند ،عراق ،امارات متحده عربی ،پاکستان ،اندونزی،
تایوان ،جمهوری کره ،هلند ،چین ،ایتالیا ،روســیه ،عمان و ترکمنستان کشورهای
مقصد صادراتی این کاالهاست .مسیبی با اشاره به واردات استان ،عنوان کرد :ارزش
دالری واردات استان در 5ماه گذشته  143میلیون دالر بوده که نسبت به  5ماه نخست
سال قبل  91درصد افزایش داشته است .وی ادامه داد :کاالهای صادراتی استان 92
هزار و  603تن بوده که نســبت به مدت زمان مشابه سال گذشته  41درصد افزایش
داشته است .معاون امور بازرگانی و تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان عنوان کرد :بیشتر کاالهای وارداتی به استان در بخش ماشینآالت و نیز مواد
اولیه خطوط تولید واحدهای تولیدی اســتان بوده و میتوان گفت که تقریبا کاالی
مصرفی نهایی به استان وارد نمیشود.

منبت
هویت آباده
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پیشی گرفتن صادرات
از واردات در زنجان
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 |3زندگی

توزیع رایگان هزار کاله ایمنی
بین موتورسواران
رئیس اداره ایمنی وترافیــک اداره کل راهداری وحمل
ونقل جادهای اســتان از توزیع رایگان بیش از هزار کاله
ایمنی بین موتورســواران زنجانی خبرداد« .علی مدقالچــی» افزود :راکبین
موتوسیکلت یکی از مهمترین عامالن خطرآفرین در محورهای ارتباطی استان
هستندکه به دلیل رعایت نکردن قوانین و...
صفحه  2را
بخوانید

دغدغههای بانوی قهرمان
قایقرانی
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مصائب رسیدن
به مدرسه
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هزار شمع
نذر تعزیه
در تکیه دولت
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تاکسیرانی
بالتکلیفی دستگاههای
کارتخوان تاکسیها
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی زنجان گفت :پیمانکار موظف
بود تا  23شهریورماه دستگاه کارتخوان را در همه تاکسیها
نصب کند.
به گزارش ایسنا «مهدی مهاجری» اظهار کرد :بر اساس ابالغ
به رانندگان مقرر شــده است که همه تاکســیها به دستگاه
کارتخوان مجهز شوند که این موضوع تا مهرماه الزامی است و
همه تاکسیها باید این کار را انجام دهند.
وی اظهار کرد :بهرغم برنامهریزی انجامشده تاکنون فقط در
 300تاکسی این دستگاه نصب شده است.
وی افزود :مقرر شده بود تا  27شهریورماه این کار انجام شود که
مشکالتی در این زمینه بهوجود آمد و منتظر آخرین اقدامات
هستیم.
وی عنوانکرد :بر اساس مصوبه ،نرخ کرایه تاکسی در صورت
استفاده از کارتخوان در مسیر اول  550تومان 2 ،مسیر 850
تومان 3 ،مسیر هزار و  100تومان 4 ،مسیر هزار و  400تومان،
 4مسیر هزار و  500تومان و ون هزار و  100تومان اعالم شده
است .این مسئول بیان کرد :نرخ اســتفاده از تاکسی بیسیم
نیز 4هزار تومان اعالم شده است .البته برای استفاده نکردن از
کارتخوان نیز نرخ متفاوت اعالم شده تا شهروندان به سمت
استفاده از خدمات الکترونیکی سوق داده شوند.
وی ادامــه داد :در صورت عدم اســتفاده از کارتخوان ،کرایه
مشخصشده برای یک مسیر  600تومان 2 ،مسیر  900تومان،
 3مسیر هزار و  200تومان 4 ،مسیر هزار و  500تومان و  5مسیر
هزار و  600تومان خواهد بود.
افزایش نرخ کرایه تاکسی و اعمال آن در شرایطی رخ داده است
که هنوز دســتگاههای کارتخوان در تاکسیها نصب نشده
و شــهروندان به ناچار باید نرخ باالتری برای تردد با تاکســی
در شهر پرداخت کنند تا شــاید زمان نصب این دستگاهها در
ماههای آینده برسد.

02433363201

02123023914

حجم باالی ترافیک در محورهای استان
ترافیک در اکثر محورهای استان نیمه سنگین است .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ «اصغر شیرمحمدی »رییس پلیس
راه استان گفت :با توجه به پایان تعطیالت تابستانی و موج بازگشت مسافران ترافیک نیمه سنگین در اکثر محورهای استان به خصوص
اتوبانهای زنجان-قزوین و زنجان -تبریز حاکم است.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

تعیین مهلت به خدماترسانها برای اتمام سریع طرحها
نایب رئیس شورای شهر :یکی از علل اصلی به تاخیر افتادن پروژه خیابان زینبیه غربی کمکاری شرکتهای خدماترسان است

سیده فاطمه موسوی
مکان این جشنواره کرد ،در صورتی که در کوچهپسکوچههای
زنجان-خبرنگار
داخل شهر همچنان چالههایی وجود دارد.
«اسماعیل دویران» با گالیه از اینکه تنها یک تا  2ماه به پایان
دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر در حالی فصل کاری امســال باقی مانده اما  10روز است که کارخانه
شورا
برگزار شد که مهمترین دســتور کار آن انتخاب آســفالت تولیدی ندارد ،اظهار کرد :با توجه به فرصت اندک
شهردار از بین  3گزینه «سعید امیدی»« ،سعید باقیمانده و پروژههای ناتمام باید پیمانکاران را فعالتر کنیم
رفیعی» و «مســیحاهلل معصومــی» بود .در نهایــت ،پس از و این اتفاق رخ نمیدهد ،مگر اینکه در این خشکســالی مالی
رایگیری ،مســیحاهلل معصومی با  6رای موافــق از  9رای به روش تهاتری موقت را در پیش بگیریم.
سمت شهردار زنجان مصوب شد .البته ناگفته نماند که سعید وی با بیان اینکه در حال حاضر به جز جدولکشی ،که از امور
امیدی در روز رایگیری انصراف داد.
جاری شهرداری است ،ســایر پروژهها به حال خود رها شده
مسیحاهلل معصومی متولد سال  54در شهر قم ،دارای دکتری است ،گفت :تا زمانی که حقوق شهریورماه کارگران شهرداری
تخصصی معمــاری و شهرســازی و از
پرداخت نشــده ،نیروهای ســتادی نیز
مدرسان دانشکده معماری و شهرسازی
اجازه حقوق گرفتن ندارند .عضو شورای
در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه
شهر از عمل نکردن کارت شهروندی در
آزاد اســامی تهران و دانشــگاه حکیم نایبرئیس شــورای شــهر شهربازی نیز گالیه کرد.
سبزواری است.
زنجان :مردم تصور میکنند
از جملــه مهمترین ســوابق معصومی
هشدار به شرکتهای خدماترسان
عبارتاند از :مجری طــرح منطقه ویژه به سامان نرســیدن خیابان نایب رئیس شورای شهر زنجان با اشاره
اقتصادی ســبزوار  ،معاون شهرسازی و زینبیه غربــی بهدلیل ضعف به پروژه زینبیه غربــی بیان کرد :مردم
امور زیربنایی شــهرداری قم ( -1393شورا و شــهرداری است اما تصور میکنند که به ســامان نرسیدن
 ،)1394سرپرســت معاونــت فنــی و تنها دلیل به تاخیر افتادن این خیابان زینبیه غربی به دلیل ضعف شورا
عمرانی شهرداری قم ( ،)1392سرپرست پروژه کمکاری شــرکتهای و شهرداری است اما تنها دلیل به تاخیر
افتادن این پروژه کمکاری شرکتهای
ســازمان قطار شــهری قــم ( ،)1391خدما ترسان مانند شرکت
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
خدما ترسان همانند شرکت آب و گاز
قــم ( )1391-1390و عضو موسســه آب و گاز است
است« .محمدمسعود مرادخانی» افزود:
بینالمللی ایکوموس (میراث فرهنگی) وابســته به ســازمان با توجه به اینکه شرکتهای خدمات رسان وظیفه خود را انجام
ملل متحد.
نمیدهند تا این خیابان سریعتر سر و سامان بگیرد ،بنابراین
وی برنامههای خود در استان را در  8حوزه اعالم کرده و حوزه شــهرداری یک زمان چندروزه برای آنها تعیین میکند .اگر
عمرانی و نیــز پروژههای نیمهتمــام را در اولویت برنامههای موفق به انجام و اتمام کار خود نبودند ،شهرداری ساماندهی
کاریاش قرار داده است.
خیابان را آغاز میکند و در صورتی که بخواهند با ایجاد ترانشه
به این خیابان آسیب بزنند ،هزینه احداث خیابان از آنها گرفته
خواهد شد.
بودجه شهرداری هدفمند شود
دســتور کار دیگری که در جلســه مورد بحث قــرار گرفت،
عضو شــورای شــهر زنجان با گالیه از اینکه شــهرداری در
زمینههایی که به این سازمان مرتبط نیست وارد شده و بودجه درخواســت هتل بزرگ زنجان برای جابهجایی سرویسهای
موجود را در این زمینهها صــرف میکند ،بیان کرد :در حالی بهداشتی و نمازخانه موجود در میدان بسیج بود.
که پروژه پارک بانوان شهرک غرب به دلیل نبود  100میلیون رئیس شورای شــهر زنجان با بیان اینکه مدیریت هتل بزرگ
تومان بودجه برای اصالحات به حال خود رها شده ،شهرداری زنجان برای توسعه این مکان درخواست دارد تا 2هزار و 149
بودجه خــود را در گاوازنگ  -که متولی آن نیســت  -صرف مترمربع از زمینهــای اطراف این هتــل در اختیار مدیریت
میکند .وی ادامه داد :در جشــنواره آش وظیفه آماده سازی قرار گیرد ،بیان کرد :از آغاز کار شورا جذب سرمایهگذار را در
این منطقه با شهرداری نبود اما شــهرداری اقدام به آسفالت اولویت کاری قرار دادهایم .حال نه تنها این یک سرمایهگذاری

درخشش تیم دوومیدانی بانوان زنجانی
لیگ امید بانوان کشور با درخشش تیم دوومیدانی زنجان همراه شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،تیم دوومیدانی زنجان با
کسب 4مدال رنگارنگ در آخرین مرحله لیگ امید بانوان کشور درخشید«.زینب نوروزی»نشان طالی1500متر« ،شقایق خطیبی»
نشان نقره 1500متر« ،رقیه پرویزی» نشان برنز پرش 3گام و «نگین ریاحی» نشان برنز پرتاب وزنه را به خود اختصاص دارند.

است بلکه میتواند نمای خوبی نیز در ورودی شهر داشته باشد.
«احمد نصیری» با اشاره به اینکه همواره از اول میدان بسیج
خودروهای زیادی در این مکان توقف و چند روز یا چند ساعت
را در آنجا سر میکنند و سپس به مسیر خود ادامه میدهند،
گفت :این مســافران کاربردی برای شهر ندارند و تنها چیزی
که از این افراد به جا میماند زبالههاست ،چرا که زنجان برای
بسیاری از این افراد استان گذر است و تعداد بسیار کمی اقدام
به گردشگری در زنجان میکنند.
در ادامه ،دیگر عضو شورای شهر زنجان با بیان اینکه مسافران
در کل ایران از نظر اقتصادی در  3ســطح قرار دارند که سطح
یک قادر به اسکان در هتلها هستند و سطح  2امکان اسکان
در مســافرخانهها را دارند ،بیان کرد :در ایران بیشترین آمار
مربوط به سطح  3است که در زمان مسافرت تنها به چادر زدن

مبادرت میکنند و در چادر اتراق مــی کنند .به همین دلیل
در تمامی شهرها ورودی شهر را به اسکان این افراد اختصاص
دادهاند.
دویران با اشاره به اینکه این درخواست هتل بزرگ در شورای
قبلی نیز مطرح شــده بود ،بیان کرد :در شورای قبلی چندین
مکان عنوان شــد که میتوانیم آنجا را برای اسکان مسافران
آماده کنیم.
وی افزود :با توجه به اینکه هتل بــزرگ اعالم آمادگی کرده
اســت که با هزینه خود در مکان دیگری نمازخانه و سرویس
بهداشــتی ایجاد میکند ،باید گفت اگر رای به تخریب باشد،
ابتدا مسئوالن هتل بزرگ باید به حرف خود عمل کنند و در
مکان مناسب دیگری همین ساخت و سازها را انجام دهند و
سپس دست به تخریب بزنند.

   بدعهدی پیمانکار

معاون مالی شهرداری زنجان در پاسخ به گالیه عضو شورای شهر در خصوص کار نکردن کارت شهروندی در شهربازی بیان کرد :در این خصوص
باید گفت که شهرداری مقصر نبوده و شرکت پیمانکار بدعهدی کرده است ،به این طریق که شرکت پیمانکار از ورود ماموران شهرداری برای نصب
دستگاه کارت شهروندی جلوگیری کرده و دستگاههای خود را نصب کرد ه است.
«حسین عیوضزاده» با اشاره به اتمام فصل کاری شهربازی بیان کرد :تنها برای اینکه دستگاهها و شهربازی تعطیل نشود و مردم بتوانند در این
مدت کوتاه از خدمات شهربازی بهرهببرند با این شرکت برخورد نشد ،وگرنه در اولین فرصت شهرداری با شرکت پیمانکار برخورد میکرد ،چرا که
معتقدیم شکست در پروژه کارت شهروندی (در شهربازی) مساوی با شکست کل این پروژه در شهر است.

رویدادهای خبری

احتمال آسیبپذیری
دانشآموزان در حاشیه راههای
استان

«پریسا احمدی» با  6مدال بین المللی و  2مدال طالی کشوری از بانوان موفق و قهرمان کشور است
صغری بنابیفرد

«پریسا احمدی»  3سال از عمر خود
ورزش را در تیم ملــی قایقرانی گذرانده
است .وی به تازگی وارد  24سالگی
شده و دلیل ورودش به رشته قایقرانی را عالقه
میداند .یکــی از مربیان وی قــدرت بدنی و قد
مناســب او را برای ورود به این ورزش بســیار
مناسب ارزیابی میکند.
«بهناز مرادخانی» نخستین مربی اوست که تاکنون
تمام انرژیاش را صرف تعلیم و تربیت شــاگردان
برای کسب عناوین قهرمانی کرده است.
احمدی اخیرا  2مدال طال در مسابقات قهرمانی
آسیا در تایلند به دست آورده است؛ مسابقاتی که
حریفان قدری در آن حضور داشــتند و به گفته
وی تا آخرین لحظه برای به دست آوردن مدالها
جنگیدهاند.
وی با اشــاره به اینکه قبال قایــق روئینگرا از
نزدیک ندیده بودم ،میگویــد :از زمانی که وارد
تمرینات شــدم چگونگی اســتفاده از قایق را
فراگرفتم و  3ســال اســت که به صورت کامال
فشــرده تمرین میکنم .به همین سبب در هر
دور از مسابقات که حضور داشتهام مقامی کسب
کرده و دست پر بودهام.
وی که  6مدال بین المللی کارنامهاش را خوش
رنگ کرده و با داشــتن  2مدال طالی کشوری
حرفی برای گفتن دارد ،ادامه میدهد :از وقتی
که با جدیت وارد این ورزش شــدم از خانواده،
دوستان و خوش گذرانیها گذشتهام و بر ورزشم
تمرکز کرده ام که در این راه همســرم همراهی
قابل توجهی داشته است .شاید علتش این است
که ایشان نیز یکی از ورزشــکاران رشته کشتی
بوده و میتواند یک ورزشکار را خوب درک کند.
وی با اشاره به اینکه تحصیالتم را ادامه میدهم،
اما همیشــه نمیتوانم در کالسها حضور پیدا
کنم ،اظهار میکند:در حال حاضر در دانشــگاه
آزاد رشته تربیت بدنی را ادامه میدهم.
برنامه زندگی یک قهرمان

احمدی با اشــاره به برنامههــای زندگی خود

میگویــد :در اردو اغلــب روزی  3وعده تمرین
میکنیم که به بیش از  6ساعت در روز میرسد.
زمســتان برای تمرینات به تهران میرویم ،اما
اخیرا برای تمرین به سد کینهورس ابهر میرویم
چون از لحاظ ارتفاع ،آب و هوا و دیگر شرایط با
مسابقات مطابقت دارد.
وی ادامه میدهــد :در روزهای عــادی تالش
میکنم به کارهای عقب مانــده و کالس هایم
برسم ،اما نباید تمرینها را پشت گوش انداخت،
بلکه روزانه حداقل باید  2ســاعت تمرین کنم.
با این حال اصال از ورودم به این رشــته ناراضی

«پریسا احمدی» :از وقتی با جدیت وارد این
ورزش شدم از خانواده ،دوستان و خوش
گذرانیها گذشــتهام و بر ورزشم تمرکز
کرده ام که در این راه همســرم همراهی
قابل توجهی داشته اســت .شاید علتش
این است که ایشان نیز یکی از ورزشکاران
رشته کشتی بوده و میتواند یک ورزشکار
را خوب درک کند
نیســتیم ،چرا که جزئی از زندگیم شده و به آن
وابستگی شدیدی پیدا کردهام.
ویژگیهای الزم برای قایقرانی

احمدی با اشــاره به اینکه افراد عالقهمند برای
ورود به این رشته باید به شنا تسلط داشته باشند
و همچنین از قدرت بدنی باالیی برخوردار باشند،
توضیح میدهد :تمریناتی کــه انجام میدهیم
بسیار سنگین است و بالطبع هر کسی نمیتواند
از پس آنها بربیاید ،چرا که گاهی تمرینها برای
ما نیز بسیار سخت میشــود .مثال گاهی روزانه
باید  36کیلومتر در  3وعده پــارو بزنیم که باید
در تایم مشخصی انجام شود و این یعنی استفاده
حداکثری از تمام توان و تحمل فشار باال.
تفاوتها

تاکنون هیچ آســیبی در این ورزش ندیدهام و
امیدوارم هیچ ورزشــکاری آسیب جدی نبیند،

وی با بیان این مطلب عنوان میکند :دقیقا بعد
از اولین مسابقه خود رقیب پیدا کردم و متوجه
شــدم در کشــورهایی مانند چین ،کره و ژاپن
رقبای سرســختی دارم .اما در مجموع به نظرم
ورزشکاران اروپایی بسیار قویتر هستند .رشته
روئینگ در کشور ما  10ساله است ،در حالی که
در کشورهای اروپایی کودکانشان از خردسالی
به این رشته ورود میکنند و رفته رفته ورزیدهتر
میشــوند .همچنین از لحاظ داشــتن پیست
مناسب برای تمرین و تغذیه مورد نیاز نسبت به
ورزشکاران کشور ما در شرایط بسیار ایدهآلی به
سر میبرند.
ورزشــکار رشــته روئینگ زنجان معتقد است
ورزشــکار این رشــته در ایران تغذیــه چندان
مناسبی با توجه به نیاز این رشته ورزشی ندارند
و مکملهایی که مصرف میکننــد نیاز بدن را
برای سوخت و ساز بهتر تامین میکند .احمدی
میگوید :در واقع از داشــتن کارشناس تغذیه
مخصوص ورزشــکاران که باهزینــه دولت بر
وضعیت ورزشکاران نظارت داشته باشد محروم
هســتیم .وی تأکید میکند :برای ورزشکاران
میسر نیست که شخصا به دنبال یک کارشناس
تغذیه باشــند ،چرا که نه تنها باید هزینه زیادی
صرف کنند ،بلکه بــا توجه به حضور مســتمر
در اردوهــا نمیتوانند مواد غذایی مناســب را
خریداری و از آن تغذیه کنند .اما در کشورهای
اروپایی متولیان مخصوصی وجود دارند که تغذیه
ورزشکاران را تامین میکنند.
تجربه قویترم میکند

احمدی با اشــاره به اینکه هر ســال نسبت به
ســال قبل تجربه بیشتری به دســت میآورم و
این موضوع مــن را قویتر میکنــد ،میگوید:
این تجربه باید توسط ورزشــکار به دست آید،
تجربهای که باعث میشــود من به فکر کســب
مدال طال در مسابقات جاکارتا باشم تا در نهایت
سهمیه المپیک را به دست آورم.
سال بعد در شــهریور ماه این مســابقه برگزار
میشود و از مسئوالن انتظار حمایت داریم ،چرا
که تامین مکمل برای ورزشــکاران بسیار مهم
اســت و در هر دوره معموال یک میلیون تومان

پریسا احمدی  -عکس :ایرنا

برای تهیه مکملها صرف میشود.
دیگر مشکالت

احمدی با اشــاره به اینکه یکی از مشــکالت
ورزشکاران زنجانی این اســت که مکانی برای
تمرین پارو ندارند ،میافزاید :ورزشــکاران تنها
تمرین بدنسازی ،دو و شــنا را انجام میدهند و
تقریبا تمرین پارو ندارند .فقط آنهایی که در تیم
ملی حضور دارند در تمرینات تیم در هر نقطه از
کشور که شرایط مساعد باشد تمرین پارو انجام
میدهند.
قهرمان رشته روئینگ با اشاره به اینکه در طول
سال اغلب در اردو هستیم و فقط یک ماه بعد از
مسابقات میتوانیم در خانه خود مستقر باشیم،

   تلخترین خاطره

در تصفیه خانههای اســتان میتوان عالوه بر اینکه
مطمئن تریــن و پایدارترین منبــع آب را در اختیار
صنایع قرار داد،از اتالف بی رویه آب سالم در صنایع نیز
جلوگیری و پساب را جایگزین آن کرد.
جزء قاسمی با اشــاره به اینکه تصفیه خانه زنجان در

توزیع رایگان هزار کاله ایمنی
بین موتورسواران
رئیس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای
اســتان از توزیع رایگان بیش از هزار کاله ایمنی بین موتورســواران
زنجانی خبرداد.
به گزارش مهر«علی مدقالچی» افزود :راکبین موتوســیکلت یکی از
مهمترین عامالن خطرآفرین در محورهای ارتباطی استان هستندکه
به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات و شاخصهای ایمنی نه تنها
موجب بروز حادثه در جادهها میشوند ،بلکه خود بیشترین ضرر را از
نظر جانی متحمل میشوند.
وی ادامه داد :در راســتای طرح افزایش ایمنی موتورسواران استان
درمناطق روستایی استان تاکنون هزار و  ۱۲۰کاله ایمنی به صورت
رایگان بین راکبین موتوسیکلت توزیع شده است.
رئیس اداره ایمنی وترافیک اداره کل راهداری وحمل ونقل جادهای
اســتان اظهار کرد :طرح ارتقــای ایمنی راکبین موتورســیکلت با
همکاری فرمانــداران ،بخشــداران ودهیاران در شهرســتانهای
ابهر،خرمدره،سلطانیه،ماهنشان و خدابنده به اجرا درآمده و درصدد
هستیم این طرح درسایرشهرستان نیز اجرایی شود.
مدقالچی با اشاره به سهم  ۶۰درصدی موتورسواران در تصادفات فوتی
راههای روستایی اســتان تأکید کرد :با توجه به اینکه بیشتر راکبان
موتوسیکلت جوان هستند باید نحوه اســتفاده از این وسیله نقلیه و
رعایت نکات ایمنی برای آنها فرهنگسازی شود.

ایجاد کارگزاری تامین اجتماعی در خدابنده
مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت :بر اساس برنامه ریزی انجام
گرفته و با هدف تسهیل و تســریع ارائه خدمات و افزایش رضایت
مخاطبان دفتر کارگزاری در خدابنده ایجاد میشود.
به گزارش ایرنا«مسعود علیاری» افزود :این اداره کل در نظر دارد در
چهارچوب ضوابط ،مقررات و برای بسط و توسعه دفاتر کارگزاری و در
راستای ارتقای سطح رضایت شرکای اجتماعی خود ،برای ایجاد یک
کارگزاری در محدوده شعبه تامین اجتماعی خدابنده از طریق گذراندن فرآیندهای الزم اقدام
کند .وی اظهار کرد :خدماتی همچون جذب بیمه شدگان ،شناسایی کارگاههای جدید ،صدور
و تمدید دفترچههای درمانی ،تمدید اعتبار ،صدورفیش حق بیمه ،دریافت لیســت و نیابت از
کارفرمایان به منظور انجام امور بیمه ای و برخی فرایندهای تعهدات کوتاه مدت از جمله وظایف
کارگزاری به شمار میرود.
علیاری افزود :هم اکنون برای رفاه مخاطبان دفاتر اقماری کارگزاری واقع در شهرهای سلطانیه،
هیدج،صائین قلعه و خرمدره فعال اســت و عالوه بر آن یک دفتر کارگزاری رسمی در ابهر و 2
کارگزاری نیز در شهر زنجان به مراجعه کنندگان خدمات ارائه میکنند.
وی بیان کرد :با توجه به نیاز مردم این شــهر و ارائه خدمات بهینه به مراجعه کنندگان ،ایجاد
کارگزاری در خدابنده الزم و ضروری است .بر همین اساس تمامی عالقه مندان میتوانند برای
کسب اطالعات بیشتر به وب سایت این اداره کل به نشانی tamin.irوezanjan.tamin.ir
مراجعه و از تاریخ  96/7/1لغایت  96/7/6برای ثبت نام اقدام کنند.
تعداد بیمه شدگان اصلی بیمه پرداز به این ســازمان حدود  177هزار نفر است که با احتساب
سایر بیمه شدگان تبعی و مستمری بگیران اصلی و تبعی جمعیت تحت پوشش به  530هزار
نفر میرسد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان
گفت :اقالم اساســی پرمصرف طی ایام محرم و صفر
امسال بر اســاس برنامهریزی این ســازمان در استان
تامین و توزیع میشود.
به گزارش فارس « عبداهلل جعفری» اظهار کرد :براساس
مصوبه کار گروه تنظیم بازار کشــور و ابالغیه شرکت
بازرگانی دولتی ایران ،مقرر شــده اقالم پر مصرف ایام
محرم و صفر شامل برنج ،شــکر ،گوشت قرمز منجمد
و گوشت مرغ منجمد با قیمت مصوب بین هیأتهای
مذهبی و تکایای زنجان توزیع شود.
وی با اشــاره به اینکه به استناد مصوبه کمیته تنظیم
بازار محصوالت کشاورزی فروشــگاههای رفاه و اتکا
به عنوان مباشــرین توزیع در شهرستانهای زنجان،
ابهر ،خرمدره و خدابنده مشخص شدهاند ،اظهارکرد:
فروشگاههای تعاونی روستایی در سایر شهرستانهای
استان برای توزیع برنج و شکر و نیز شرکت پشتیبانی
امور دام به عنوان مباشر برای توزیع گوشت قرمز و مرغ
منجمد اقدام خواهند کرد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان
افزود :قیمت گوشــت قرمز منجمد سردست  22هزار
تومــان و ران  23هزار تومان اســت .همچنین قیمت
گوشــت مرغ منجمد  5هزار و  300تومان درشرکت

 99مدرسه زنجان
کمتر از  5دانش آموز دارند
مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت :استان زنجان در سال
تحصیلی جدید 99 ،مدرسه با کمتر از  5دانش آموز دارد.
به گزارش ایرنا« مرتضی تمجیدی» افزود :بیش از یک میلیون
و  890هزار جلد کتاب در استان توزیع شده است.
تمجیدی گفت :مشکلی در روند توزیع کتابهای تمام مقاطع
به غیر از برخی رشتههای فنی و حرفه ای نداریم.
مدیرکل آموزش و پــرورش زنجان تأکید کــرد :با توجه به
بازگشایی مدارس این اداره کل  30میلیارد ریال به شرکتهای
خدمات رسان از بابت حاملهای انرژی بدهکار است.
وی عنوان کــرد :امســال  34درصد مدارس اســتان برای
آمادهســازی جهت حضور دانش آموزان تعمیرات اساسی و
جزئی شده اند.
تمجیدی افــزود :تالش کردیــم تا با انجــام کارهایی مانند
نصب پل عابر پیاده ،تابلوی راهنمایی رانندگی ،سرعت کاه و
حصارکشی  331مدرسه ای که در حاشیه جادهها قرار دارند،
ایمنسازی شوند.
با هوشمند کردن 2هزار و  228کالس ،روند هوشمند سازی
مدارس در سال تحصیلی  96-95رشــد  4درصدی داشته
است.
بیش از  182هزار دانش آموز استان در سال تحصیلی جدید
تحت آموزشهای  15هزار معلم در 2هزار و  436آموزشگاه
فعال قرار خواهند گرفت ،ســال تحصیلی گذشته تعداد این
آموزشگاهها  2هزار و  402باب بود.

میافزاید :همین حاال نیز به تازگی از مسابقات
برگشتهایم و به زودی به اردوهای جدید میرویم
تا برای مســابقه جاکارتا آماده شویم .مسابقات
جاکارتا سطح باالتری نسبت به مسابقات آسیایی
دارد ،اما آمادگی قابل توجهی در همگروهیهایم
دیده میشود.
وی درباره آخرین مســابقه خود که در شهریور
ماه برگزار شد ،بیان میکند :با تمام وجود برای
به دســت آوردن مدالها جنگیدیم و به دست
آوردیم ،چرا که همه حرفان آماده وارد مسابقات
شده بودند و تعداد رقبا نسبت به دورههای قبل
بیشتر شده بود .مسابقات باعث میشوند که نقاط
ضعف را پیدا کنیم و بــرای دفعات بعد به دنبال
رفع آنها باشیم.

«پریسا احمدی» درباره خاطره تلخ خود میگوید :در اولین مسابقه با اختالف صدم ثانیه رتبه پنجم را به دست آوردیم
که با مانیتور نفرات سوم تا پنجم را اعالم کردند .احساس خیلی بدی را تجربه کردم و واقعا ناامید شده بودم .حاال هم
وقتی فکر میکنم ناراحت میشوم اما به این نتیجه رسیدهام که کشورهای دیگر زحمات بسیاری کشیده بودند و هر
چقدر تالش کنی به همان میزان برداشت میکنی.

تامین اقالم پرمصرف ماه محرم و صفر
حال حاضر به تنهایی ســاالنه  ۱۰میلیون متر مکعب
پســاب تولید میکند ،گفت :این پســاب میتواند به
راحتی در بخش صنعت و بــرای صنایع ردههای الف
و ب که حساسیت باالیی در مصارف آب ندارند یعنی
صنایعی نظیر فوالد،ریخته گری،پتروشــیمی و روی
مورد استفاده قرار گیرد که عالوه بر جلوگیری از اتالف
آب سالم و پاک در این صنایع از آلودگی محیط زیست
نیز به نحو چشمگیری جلوگیری شود.
رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب شهری استان
با اشاره به تدوین دستورالعملهای ویژه برای مشارکت
بخش خصوصی و ارائه مشــوقهای فــراوان در این
زمینه ،گفت :وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه پیشرو در
تحقق اصل  ۴۴قانون اساسی در مشارکت دادن بخش
خصوصی وارد عمل شده است.
جزءقاسمی گفت :در حال حاضر با تولید ۳۷۷لیتر در
ثانیه پســاب فاضالب آمادگی تامین  ۲۸درصد از آب
مورد نیاز صنایع زنجان را داریم که در افق طرح این رقم
به  ۵۰درصد نیز خواهد رسید.
وی ادامه داد :طبق آمار اعالمی،صنایع اســتان هزار و
 ۳۶۷لیتر بر ثانیه آب مصرف میکنند که با جایگزینی
پساب صنعتی با آب اشامیدنی میتوان گامهای بزرگی
در تامین آب مورد نیاز شهروندان برداشت.

02433363201
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تامین آب مورد نیاز صنایع از طریق پساب
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت :با
تولید  ۳۷۷لیتر در ثانیه پساب فاضالب آمادگی تامین
۲۸درصد از آب مورد نیاز صنایع را داریم.
به گزارش مهر« علیرضا جزء قاســمی» با اشــاره به
آمادگی شــرکت آب و فاضالب شــهری برای تامین
آب مورد نیاز صنایع اســتان از محل پساب فاضالب،
افزود :دولت در صدد اســت در بخش ایجاد تاسیسات
فاضالب از ســرمایه گذاری بخش خصوصی و صنعت
استفاده کند.
وی ادامه داد :در اســتان  3تصفیه خانه در شهرهای
زنجان ،ابهر و ماهنشــان فعالیت میکنند که تصفیه
خانه زنجان به ارزش  ۱۱۰۰میلیارد ریال و تصفیه خانه
ابهر نیز با اعتبار  ۴۰۰میلیارد ریال و با مشارکت بخش
خصوصی در حال ساخت و ارتقاست.
وی با بیان اینکه قراردادهای بســته شــده با بخش
خصوصی بــه صورت برد برد اســت ،افــزود :دولت با
واگذاری این امور به بخش خصوصی از محدودیتهای
اعتبارات رهایی مییابد و بخش خصوصی نیز از منبع
آب مطمئن و پایدار استفاده میکند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان بخش
صنعت را یکی از مصرف کنندگان عمده آب در کشور
معرفی کرد و افزود :با استفاده از ظرفیت پساب تولیدی

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

زنجان

دغدغههای بانوی قهرمان قایقرانی
زنجان-خبرنگار
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پشتیبانی امور دام تعیین شده است.
جعفری با اشــاره به انتخاب مباشــرین توزیع توسط
سازمان صنعت ،معدن و تجارت بیان کرد :هیأتهای
مذهبی و تکایا با مراجعه به سازمان تبلیغات اسالمی و
اخذ معرفی نامه به عاملین توزیع مراجعه و اقالم مورد
نیاز خود را دریافت کنند.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان
هدف از تامین و توزیع اقالم اساسی در ایام محرم و صفر
را تنظیم بازار و جلوگیــری از افزایش قیمت احتمالی
کاالهای پرمصرف عنوان و اظهــار کرد :قیمت برنج و
شکر نیز در شرکت غله به ترتیب  4هزار تومان و  2هزار
و  520تومان تعیین شده است.
وی افزود :حق الزحمه توزیع توســط مباشــرین نیز
به قیمت برنج و شــکر توزیعی در ماه محرم امســال
اضافه خواهد شد .مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد
کشاورزی اســتان عنوان کرد :متقاضیانی که مصرف
عمده دارند میتوانند معرفی نامه مستقیم برای مراجعه
به شرکت غله دریافت کنند.

 55کالس درس در کانکس
معاون پشتیبانی و مدیریت نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش
استان گفت 55 :کالس درس دانشآموزان زنجانی در داخل کانکس
دایر میشود.
به گزارش فارس «یعقوبعلی عبادی» اظهــار کرد :پروژه مهر در
قالب  5کار گروه فعالیت خود را از اردیبهشت ماه آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه این  5گروه شامل کار گروه ساماندهی ،تعمیر،
تجهیز و توجیه ،تبلیغ و تجهیز هســتند ادامه داد :کار گروه تایید
صالحیت ،نظارت و ارزیابی نیز دیگر کار گروه این پروژه بوده است.
معاون پشتیبانی و مدیریت نیروی انسانی ادارهکل آموزش و پرورش استان بیان کرد :کار گروه پوشش
تحصیلی و جذب بازماندگان و کار گروه گرامیداشت هفته دفاع مقدس با توجه به موضوعات مذکور به
صورت استانی تشکیل شده است.
عبادی با اشاره به اینکه  55دستگاه کانکس به عنوان کالس درس در استان مورد استفاده قرار گرفته
است ،اضافه کرد 54 :روستا دارای کالس درس کانکسی است.
وی با بیان اینکه در برخی از موارد مدارس با وجود دایر بودن در روســتا به دلیل کمبود فضا اقدام به
پیشبینی کالسهای کانکسی میکنند ،عنوان کرد 18 :آموزشگاه در استان از این کالسهای درس
استفاده میکنند.
معاون پشتیبانی و مدیریت نیروی انسانی ادارهکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه آموزش و
پرورش برای مدیریت نیروی انسانی اقدام به جذب  429نیروی حقالتدریسی کرده است ،ادامه داد26 :
سرباز معلم نیز برای سال تحصیلی جدید جذب شده است.
عبادی با بیان اینکه  295نیروی انسانی از پردیس فرهنگیان جذب شده است ،ادامه داد :از طریق ماده
 28استخدام نیز  63نفر جذب شدهاند.
وی با اشاره به اینکه در مجموع برای سال تحصیلی جدید  813نیروی انسانی جذب شده است ،عنوان
کرد :از این تعداد  575فرهنگی خانم و  238نفر فرهنگی آقا هستند.
معاون پشتیبانی و مدیریت نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه در زنجان
 44پروژه نیمه تمام وجود دارد ،بیان کرد 396 :آموزشگاه استان نیز در لیست مدارس تخریبی قرار دارد.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان گفت :دانشآموزان آســیبپذیرترین قشر از
میان عابران پیاده هستند .به گزارش ایسنا «علی مدقالچی» از
ایمنسازی  40مدرسه حاشیه راههای استان خبر داد و افزود:
 40مدرسه حاشــیه راههای این استان به صورت فیزیکی و با
آموزشهای فرهنگی ایمنسازی میشود.
وی اظهار کرد :طرح ایمنســازی مدارس حاشیه راهها سعی
در کاهش سرعت و آرامسازی ترافیک برای کاهش تصادفات
و تلفــات دارد .وی ادامــه داد :ارتقــای ایمنــی در مدارس
حاشــیه راه در  2بخش فیزیکی و آموزشــی انجام میگیرد.
در مرحله نخست و بخش فیزیکی ،مدارســی که در حاشیه
راهها قرار دارند و دانشآموزان آنها ناگزیــر به عبور از عرض
جاده یا کنار جادههای پرتردد هســتند ،شناســایی و فضای
اطراف مدارس بــا تابلوها و تجهیزات هشــداردهنده تجهیز
میشود.
این مســئول با اشــاره به اینکه امســال  30مدرســه تحت
آموزشهای فرهنگی در حوزه ایمنی و ترافیک قرار میگیرند،
بیان کرد :آموزش نکات ایمنی و ترافیکی به دانشآموزان در
قالب اجرای گروههای نمایشی ،توزیع اقالم آموزشی محتوی
پیامهای آموزشــی ـ ترافیکی از قبیل کتــاب ،جزوه ،جلیقه
شبرنگ ،کیف مدرسه ،بازیهای ترافیکی و وسایل تحریری
(مزین به شعارهای ترافیکی) و نیز حضور کارشناسان و مربیان
در مدارس و آموزش نحوه صحیح تردد در راهها از برنامههایی
است که در بخش آموزشی طرح انجام میگیرد.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک ادارهکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان با اشاره به اهمیت نقش آموزشهای ایمنی در
مدارس حاشــیه راهها افزود :دانشآموزان آسیبپذیرترین
قشر از میان عابران پیاده هستند و تصادفات و تلفات ناشی از
ایمن نبودن مدارس حاشــیه جادهها همواره جان بسیاری از
دانشآموزان را به خطر میانــدازد .مدقالچی تاکید کرد :طی
اجرای طرح ارتقای ایمنی مدارس حاشــیه راههای استان در
سالجاری  12مدرسه حاشــیه راه به صورت فیزیکی تجهیز
میشوند که اولویت ایمنسازی مدارس بر اساس پرتردد بودن
محورها و میزان حادثهخیز بودن نقاط بوده است.
وی اظهار کرد :عمده اقدامات ایمنســازی فیزیکی مدارس
شــامل خطوط عرضی لرزاننده ،شــابلون خطنوشته ،نصب
چشــمگربهای ،تابلوهای محدودیت ســرعت ،ســرعتگیر
پالستیکی و تابلوهای چشمکزن است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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خطبه

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
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دفاع از حقوق کودکان در دستور کار  استانداری
 20حق برای کودکان تعریف شده که برخی از آنها شامل سالمت ،هویت ،تفریح و سرگرمی میشود

انقالب اسالمی پرتویی
از فرهنگ عاشورایی است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت :وقوع
انقالب اســامی و در ادامه ،حماسه  8سال دفاع مقدس،
پرتویی از عاشورا و فرهنگ عاشورایی است.
به گزارش ایرنــا ،حجت االســام« علــی خاتمی » در
خطبههای نماز جمعه این هفتــه زنجان بر ضرورت زنده
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ایثار جانبازان ،آزادگان و
رزمندگان  8سال دفاع مقدس تأکید کرد و افزود :انتقال
فرهنگ مقاومت که همان فرهنگ عاشــورایی اســت به
نسلهای امروز از وظایف عمده ما در شرایط کنونی است.
وی به لزوم حفظ حرمت و شــأن اقامه مجالس عزاداری
برای سیدالشهدا(ع) اشاره کرد و ادامه داد :هویت دینی و
اعتقادی زیر سایه بزرگداشت عاشورا و پیروی از فرهنگ
عاشورایی است.
حجت االســام خاتمی به آغاز ماه محــرم و هفته امر به
معروف و نهی از منکر اشــاره کرد و گفت :برجسته ترین
هدف حضرت سید الشهدا(ع) در قیام عاشورا انجام فریضه
امر به معروف و نهی از منکر بود.
وی با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس عنوان کرد :دشمنان
برای شکســت انقالب اســامی و تجزیه ایران نقشهها و
توطئههای مختلفی را دنبال کردند ولی پای بندی مردم
به انقالب در میدان نبرد ،آنان را ناکام گذاشت.
امام جمعه زنجان به حضور اقشار مختلف زیر سایه بسیج
برای دفاع از انقالب و نظام در 8ســال دفاع مقدس اشاره
کرد و گفت :دفاع همچنان باقی است .اگرچه دیگر جنگ
نظامی در کار نیســت ولی باید برای دفاع از دین و هویت
دینی همواره بیدار و هشیار باشیم.
امام جمعه زنجــان در بخش دیگری از ســخنان خود از
مواضع دکتر روحانی در نشســت مجمع عمومی سازمان
ملل قدردانی کرد و افزود :رئیس جمهوری با جواب قاطع و
دندان شکن پاسخهای مناسبی به آن دیوانه قرن  21داد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده
اجتماعی اســتانداری زنجــان گفت :بر
اســاس برنامهریز یهــای
انجامشده ،مسئوالن این اســتان در تالش
برای دفاع از حقوق کــودکان در حوزههای
آموزشی ،کار ،آســیبهای اجتماعی و ادامه
تحصیل هستند.
به گزارش ایرنا «ماهرخ بلوری» افزود :حدود
 20حق برای کودکان تعریف شده که برخی از
آنها شامل سالمت ،هویت ،تفریح و سرگرمی
و حق حیات میشود .اما به سبب ناتوان بودن
کودکان در دفاع از خود باید متولیان مربوطه
تضمینکننده این حقوق باشند.
وی اظهار کرد :مسائل قابل پیگیری مربوط
به کودکان بازمانده از تحصیل ،بیسرپرست
و بدسرپرســت ،ازدواج زودهنگام کودکان،
کودکان حاصــل از ازدواج با اتبــاع بیگانه،
کودکان تحت حمایت کانون اصالح و تربیت
و کودکان خاص از جمله مسائلی است که در
دستور کار مسئوالن زنجانی قرار گرفته است.
بلوری اظهار کرد :شناسایی ،تعیین اولویتها
و ردهبندی نیازهای آنــان میتواند ما را در
برنامهریزی بهتر برای پیشبرد اهداف یاری
کند.
ساماندهی کودکان کار

مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری
زنجان با بیان اینکه وظیفه ساماندهی کودکان
کار به عهده بهزیستی است ،گفت :شناسایی،
جمعآوری و انجام اقدامات حمایتی ،آموزشی
و مددکاری برای آنها با همکاری سازمانهای
مردمنهاد انجام میشود.
وی اظهــار کــرد :کــودکان کار در معرض
آســیبهای مختلف قرار دارند ،ضمن اینکه
ممکن اســت از آمــوزش محــروم و درگیر
آسیبهای جدی شوند .به نظر میرسد باید
با آموزش و توانمندســازی ،فرهنگسازی و
حمایت از این کودکان ،آنان را از قرار گرفتن
در معرض آسیبهای جدی دور نگاه داشت.

جهادی و همکاری خیران و ســازمانهای
مردمنهاد هستیم .بلوری در خصوص برنامهها
و آموزشها برای پیشگیری از ورود کودکان به
بازار کار در سنین پایین تاکید کرد :برگزاری
مســتمر جلســهها ،کمیته گفتمان حقوق
کودک و نوجوان ذیل کارگروه بانوان و خانواده
استان ،با هدف رصد وضعیت موجود کودکان
و نوجوانان در حوزههــای مختلف ،ارزیابی و
پایش نتیجهمحور بودن برنامههای اجراشده
و بررسی کارشناســی طرحها و برنامههای
پیش بینی شــده در بخشهــای مختلف از
جمله این برنامههاست.
کودکان بازمانده از تحصیل

عکس تزئینی است

بلوری ادامه داد :نگاهی سیستمی به مساله
کودکان کار و ریشه یابی گرایش به این پدیده
از جمله راهکارهایی است که باید مطالعه و
کارشناسی شود.
تشکیل تیمهای اجتماعمحور

مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری
گفت :تشــکیل تیمهای اجتماعمحور برای
شناسایی کودکان کار و بازدید از منازل آنها
برای اولویتبندی مســائل و مشکالتشان،
انجــام مشــاورههای فــردی و خانوادگی،
آموزش مهارتهای زندگی به این کودکان و
خانوادههای آنان و آموزش مباحث درسی به
صورت تقویتی به آنان از جمله اقداماتی است
که تاکنون برای این کودکان انجام شده است.
وی اضافه کرد :تهیه لــوازم منزل ،جهیزیه
دختران عضو خانواده کودکان کار ،ملزومات
مدرســه و لباسهای عید کودکان ،حمایت
مالی برای انجام برخی کارهای پزشــکی و
دندانپزشکی این کودکان ،حمایت و معرفی
کودکان کار به سالنهای ورزشی ،برگزاری

برنامههــا و گردشهای تفریحــی ،مداخله
تخصصی در بحرانهای خانوادگی کودکان
کار از جمله طالق و اختالفــات خانوادگی،
بخش دیگری از اقدامات انجامگرفته توسط
دســتگاههای اجرایی و نهادهای مردمی در
استان است.
تکدیگری کودکان

بلوری به موضوع تکدیگری کودکان اشاره و
بیان کرد :باید توجه داشت که تکدیگری فقط
یک معضل نیســت بلکه میتواند سرآغازی
برای افزایش آسیبها و معضالت اجتماعی
و ناامنیها باشد.
مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری
گفت :بــه نظر میرســد بــرای جلوگیری
از گســترش این آســیب اجتماعی اجرای
طرحهای ضربتی مانند ُمســکنی است که
فقط در یک مقطع زمانی کوتاه خاصیت دارد.
وی افزود :برای جلوگیری از بازگشت کودکان
به چرخه تکدیگــری نیازمنــد برنامههای
بلندمــدت و دائمــی با یــک حرکت جدی

مدیرکل امــور بانوان و خانواده اســتانداری
در مورد دانشآموزان بازمانــده از تحصیل
گفت :اغلب دانشآموزان بازمانده از تحصیل
دانشآموزانــی بــا توانمندیهــای ذهنی
کم هســتند و یا فرزنــدان خانوادههاییاند
که درآمد اندک دارند و در حاشــیه شهرها
زندگــی میکنند .وی ادامــه داد :آموزش و
پرورش تالش میکند دانش آموزان در سن
تحصیل وارد مدرسه شوند تا امکان ریشهکنی
بیسوادی فراهم شود.
ازدواج زودهنگام

وی اظهار کرد :آگاهسازی خانوادهها از تبعات
و آســیبهای ازدواج زودهنگام فرزندان به
خصوص دختران از مهمتریــن برنامههای
دستگاههای متولی در امر فرهنگ و آموزش
اســت .در این زمینــه آمــوزش و پرورش،
تبلیغات اسالمی ،بهزیســتی ،صدا و سیما،
ورزش و جوانان و سایر نهادها اقدامات موثری
انجام داده اند.
بلوری تاکید کــرد :فعالیت در بخش کودک
و نوجوان قبل از اینکه بــه بودجه و امکانات
نیاز داشته باشد ،به عزم همگانی ،شناسایی
ظرفیتهای موجود و بهرهبرداری مناســب
از آنها نیاز دارد.

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

مرد نابینا و معلول زنجانی
تعمیرکار ماهر لوازم برقی
«رحمان استجلو» مرد نابینا
و معلول زنجانی تعمیر کار
ماهرلوازم برقی است که با
اشتغال در این حرفه چرخ
زندگی خانواده  5نفره خود را
میچرخاند.

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
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[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].

نبود تعادل در قیمت مرغ
قیمت مرغ از ثبات برخوردار نیســت و هر روز به دالیلی ارزان و گران میشود.
دلیل این اتفاق چیست؟
نرگس محمدی از زنجان
شهردار جدید
شهردار زنجان باالخره انتخاب شد .از وی انتظار میرود تدابیر الزم را در خصوص
انجام پروژهها اتخاذ کند ،هم اکنون پروژههای زیادی در زنجان وجود دارد که
امیدواریم زودتر تعیین تکلیف شده و به سرانجام برسند.
نیما علیاری از زنجان
نبود مدرسه
بازهم امسال ساکنان شــهرکهای جدید که از نبود مدرســه در رنج هستند
فرزندان خود را به مدرسههایی دورتر از محل زندگیشان راهی کردند .از آموزش
و پرورش درخواست داریم چنین مشکالتی را از سر راه والدین و دانش آموزان
بردارند.
مصطفی میری از زنجان
تقاضا از شهرداری
روبه روی فرمانداری خدابنده گودالی وجود دارد که پراز زباله است .این گودال
موجب انتشــار بوی نامطبوع و نمای زشت در شهر شــده که از شهردار تقاضا
میشود به این موضوع رسیدگی کنند.
علی موسوی ازقیدار
تشکر از شهرداری
از شــهرداری به دلیل رنگ آمیزی برخی از دیوارهای شــهر که موجب نشاط
شهروندان شده است تشکر میکنیم.
سیما حدادی از زنجان
درخواست از اعضای شورای شهر و شهردار
در پیاده راه بین میدان امام حسین تا فرمانداری ،جوان معلولی در حال عبور
بود؛ به خاطر لق شدگی موزاییکهای این قسمت و برآمدگی و فرورفتگی در
بین موزاییک ها ،این جوان معلول چندین بار به شدت زمین خورد .تحمل درد
معلولیت یک طرف و از سوی دیگر درد زمین خوردن و احساس خجالت او را
بسیار آزار داد .لطفا فکری برای پیاده راه این قسمت کنید.
محمدی علوی از قیدار

