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کارخانههای تعطیلشده استان
به  21درصد کاهش یافت
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان گفت:
در حال حاضر تعداد کارخانههای تعطیل زنجان به 21
درصد رسیده است.
«ناصر فغفوری» با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی ،اظهار کرد :سال گذشته
تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی استان  ۳۰درصد بود که در حال حاضر به
 ۲۱درصد رسیده است.
صفحه 7را
بخوانید

نمای شهر زنجان  /عكس :همشهری  /مرتضی الیاسی

منظر زنجان در مسیر توسعه

اسفندماه سال  94مســئوالن از طراحی و تدوین ضوابط معماری و شهرسازی ایرانی و
اسالمی شهر در دانشگاه زنجان خبر دادند که به عنوان یک سند باالدستی تهیهشد...

خبر خوان
قیمت مرغ روی نمودار
 7950تومان
نایبرئیس اتحادیه مرغ ،تخممرغ و ماهیفروشان زنجان ،گفت:
گوشت مرغ به مقدار کافی در بازار وجود دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســید«ناصر موســوی» اظهار کــرد :با
برنامهریزیهایی که بهعمل آمده تا کنــون کمبودی در رابطه با
توزیع گوشت مرغ گرم و منجمد وجود نداشته و قیمتها در حد
متعادل قرار دارد.
وی افزود :در حال حاضر هر کیلوگرم گوشــت مرغ گرم  7هزار و
 950تومان است و مشکلی در توزیع این محصول وجود ندارد.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه مازاد تولید گوشت مرغ در زنجان
به سایر شهرها فرستاده میشود ،گفت :به مقدار کافی مرغ در بازار
استان وجود دارد.

پرداخت تسهیالت به مشکالت
واحدهای صنعتی قدیمی میافزاید
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اســتان گفت :پرداخت
تسهیالت به مشــکالت واحدهایی که تکنولوژی قدیمی دارند،
میافزاید.
به گزارش ایسنا«امیر حمیدنیا» اظهار کرد :در حال حاضر 346
طرح در شهرکهای صنعتی اســتان در حال ساخت و ساز است
و بیش از  781واحد صنعتی هم در شــهرکهای صنعتی استان
مستقر هستند.
این مسئول ادامه داد :پرداخت تســهیالت به برخی از واحدها و
شرکتها دارای تکنولوژی قدیمی بر مشکالت آنها میافزاید.
وی افزود :بالغ بر  279میلیارد تومان تسهیالت به کارگاههای فعال
و نیمه فعال استان پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ادامه داد :در حال
حاضر بازاریابی و داشتن بازار محصوالت و تکنولوژی از مهمترین
اولویتها به شمار میرود و واحدها باید قبل از راهاندازی مراحل
تولید بازار هدف خود را بسنجند.
حمیدنیا عنوان کرد :پارســال  35هکتار از اراضی شــهرکهای
صنعتی استان به فروش رســیده و این میزان فروش زمین سال
گذشته ،موفقیت خوبی بود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یادآور شد :مجموعه
شركت شهرکهای صنعتی اســتان برای تامين زيرساختهای
شــهرکهای صنعتی و اســتقرار ســرمايهگذاران جديد تالش
مضاعف دارد که اميد است با حمايتهای مسئوالن استان شاهد
پيشرفتهای چشمگير و بيش از پيش در اين زمينه باشيم.
وی با اشاره به تشــکیل هیات حلاختالف،بیان کرد :با تشكيل
جلســه هيات حلاختالف و داوری با حضور مدير حقوقی و امور
قراردادهای سازمان صنايع كوچک و شهرکهای صنعتی ايران
و داور در شركت شهرکهای صنعتی استان مرداد ماه امسال 13
قرارداد راكد در شهرکهای صنعتی استان تعيين تكليف شد.
حمیدنیا اظهار کرد :از مجموع  13قرارداد بررسی شده  5قرارداد
فســخ قطعی و  42ميليارد ريال از مطالبات اين شــركت تعيين
تكليف شد.

رتبه اول جشنواره خوارزمی برای نوجوان زنجانی
مهنا مرصعــی عضو نوجــوان مرکز
فرهنگــی،هنــری مجتمــع کانون
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
اســتان موفق به کســب رتبــه اول
جشــنواره خوارزمی کشــور شد .به
گزارش ایســنا ،جشــنواره نوجوان
خوارزمی امســال همانند سا لهای
گذشته با حضور دانشآموزان سراسر
کشــور به میزبانی آموزش و پرورش
خراســانرضوی برگزار شــد« .مهنا
مرصعی» دانشآموز پایه نهم متوسطه
در دبیرستان تیزهوشــان فرزانگان
زنجان مدت  8سال (از تابستان سال
 )89به عنوان یکــی از اعضای مرکز
فرهنگی هنری مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان بوده و از فعالیتهای کانون
بهرهمند شده است .وی بیان میکند تجربهها و مقامهایی که در کانون به دست آورده تاثیر بهسزایی
در موفقیت وی در سومین جشنواره نوجوان خوارزمی داشته است ،برای مثال شرکت در کالسهای
ادبی کانون و اســتفاده از راهنماییهای مربی ادبی و حضور در بخش مکاتبهای باعث پویایی قلم وی
شده است .شــرکت در بخشهای مختلف قصهگویی در موفقیت وی در بخشهای مختلف سومین
مسابقه جشنواره خوارزمی بی تاثیر نبوده است .این عضو کانون استان در چندین جشنواره و مسابقه
کانون توانسته مقامهایی را کسب کند که از مهمترین آنها میتوان به کسب مقام کشوری در بخش
کتابسازی جشنواره رضوی و کسب مقام استانی در جشــنواره قصهگویی با محوریت دفاع مقدس
اشاره کرد .این نوجوان توانست در بخش زبان و ادبیات فارسی با تصویرخوانی موفق رتبه اول جشنواره
نوجوان خوارزمی را کسب کند که شامل  2بخش نگارش و خوانش است .بخش نگارش به این گونه است
که تصویری به انتخاب هیات داوران به دانش آموزان داده میشود و دانشآموزان باید در برگههایی ویژه
موضوع تصویر ،جزئیات تصویر ،مفهوم و پیام تصویر ،عنوان نوشته و متن نوشته را در زمان مشخص
شده بنویســند .در بخش خوانش هم دانشآموزان متنهای خود را در حضور داوران و با استفاده از
عناصر پیرازبانی میخوانند.

برترینهای دوازدهمین جشنواره آش ایرانی
معرفی شدند
دوازدهمین جشنواره آش ایرانی با شناخت نفرات برتر در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش مهر ،دوازدهمین جشــنواره آش ایرانی بعد از  4روز فعالیت با شــناخت نفرات برتر در
بخشهای مختلف به کار خود پایان داد .بر اساس رأی تیم داوران سیده صغری میرحسینی (حصیر
بافگیالن) به عنوان غرفه دار برتر شناخته شد و انســیه جانی حوله بافی خراسان جنوبی) و امیر
شــجاعی (ملیله زنجان) به عنوان غرفه داران دوم و سوم تجلیل شــدند .بتول نقی زاده کاخکی با
آش رشته بیرجندی از استان خراسان جنوبی عنوان نخست را کسب کرد و حمیرا شفیعی از طارم
زنجان و لیال زارع از کردستان به ترتیب رتبههای دوم و ســوم دوازدهمین جشنواره آش ایرانی را
کسب کردند .بر اساس اعالم هیات داوران ،در جشنواره امسال به دلیل کیفیت و تنوع باالی آشهای
ارائه شده ،الهه حسینی و فهمیه صالحی از استان کرمانشاه به عنوان نفرات چهارم و پنجم شایسته
دریافت دیپلم افتخار شدند .در  4روز برگزاری دوازدهمین جشــنواره ملی آش ایرانی  ۱۲۵غرفه
صنایع دستی و نمایشگاه ســنگهای قیمتی و زیور آالت با حضور همه استانهای کشور دایر بود.
غرفه بخت بی بی دکالی با هنر سکه دوزی از استان سیستان و بلوچستان به عنوان غرفه اخالق در
جشنواره امسال معرفی شد .ستار خدابخشی از زنجان نیز به عنوان غرفهدار برگزیده خالق صنایع
دستی در دوازدهمین جشنواره آش ایرانی برگزیده شد .محمد ولی مفیدی ،سید مهدی حسینی،
فاطمه شیرازیان و حسین جهانوند گروه داوری دوازدهمین جشنواره آش ایرانی را تشکیل میدادند.

صفحه 2را
بخوانید

 |4اجتماعی

تفنگی
عطس ه کرد از بام

درخشش دانشآموزان زنجانی
در جشنواره نوآوری
پس از مدتها انتظار برای شنیدن خبرهای خوش از
فعالیتهای علمی دانش آموزان این بار دانشآموزان
سمنی پس از یک سال و نیم از شروع کالسهای آموزشی و فعالیتشان با
شرکت در بیست و یکمین دوره از مسابقات جشنواره ملی آموزشی نوآوری
و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف حائز  3رتبه برتر کشوری
شدند .این دانشآموزان پسر هستند و ردهسنی آنها بین  10تا  12است .به
گفته یکی از اعضای این سمن و مسئول گروه شرکت کننده در مسابقات به
زودی آموزشها در حوزه روباتیک دختران نیز آغاز میشود.

نمایشهای
فراموش شده
در قلب پایتخت

تاسیس درمانگاه تامین اجتماعی
در ماهنشان و دندی
2

این روزها تهران میزبان هنرمندان
سراســر کشــور در هجدهمین
جشــنواره نمایشهــای آیینی و
سنتی به دبیری «آقای نمایش»
داوود فتحعلــی بیگــی اســت و
هنرمندان این دسته از نمایشها...

صفحه  7را
بخوانید

 |6فرهنگ
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منظر زنجان در مسیر توسعه

طرح ضوابط معماری و شهرسازی ایرانی و اسالمی شهر زنجان
ابتدا بهصورت توصیهای اجرا میشود

صغری بنابیفرد

چهارچوبی مشــخص در ساخت و ســازها خود را نشان داده
اســت .وی با مطرح کردن این ضرورت بر این عقیده است :با
توجه به پهنهبندی شدن شهر ،ضوابط مشخصی برای هر پهنه
در نظر گرفته شده است .این طرح برای مکان هایی که ساخت
و ساز آنها به اتمام رسیده است قابلیت اجرایی ندارد و نمیتوان
آنها را تخریب کرد و از نو ساخت.
معاون معماری و شهرسازی شــهردار زنجان ادامه میدهد:
نمیتوانیم برای ساختمانهای ساختهشده الزامات بهبود منظر
شهری در نظر بگیریم .بلکه این ضوابط برای هر نوع بازسازی
و بهسازی بناها خاصیت اجرایی دارند.
وی میگوید :در بدنههای اصلی شــهر و نقــاط مرکزی نیز
ممکن است با کمک سایر دستگاهها بهسازیهایی پیشنهاد
و اجرایی شود.

زنجان-خبرنگار

اسفندماه سال  94مسئوالن از طراحی و تدوین
شهر
ضوابط معماری و شهرســازی ایرانی و اسالمی
شهر در دانشــگاه زنجان خبر دادند که به عنوان
یک سند باالدستی تهیهشد.
پیشــرفت  60درصدی طرح ضوابط معماری و شهرســازی
ایرانی و اسالمی زنجان نیز در همان سال مطرح شد و قرار بود
این طرح پس از تکمیل به عنوان ســند راهنما مورد استفاده
قرار گیرد.
معاون معماری و شهرسازی شــهردار زنجان در مصاحبهای
عنوان کرده بود :طراحیهای ویژه برای برخی از خیابانهای
پرتردد شهر در قالب طرحهای شاخص عملیاتی میشوند که
بر بدنه شهرسازی تاثیرگذار است .وی همچنین گفته بود که
چهره نازیبا در شهرکهای اقماری هم به شکل دیگری خود را
نشان میدهد که زمینهای خالی و ساختمانهای نیمهکاره
بخشی از آن است و مشکالت عدیدهای را برای منظر شهری
زنجان ایجاد کرده است.
«مهراد ســلطانی» در ســال جاری با اشــاره به اینکه طرح
مذکور چند ماهی است به تصویب رســیده است ،میگوید:
این طرح را در راســتای برداشــتن گامی ابتدایی برای انجام
ساخت و سازهای شهر در چهارچوبها و ضوابطی مد نظر قرار
دادیم .این چهارچوبها باید برگرفته از معماری بومی شــهر
و کشــور و برای رسیدن به شــرایط مطلوب در منظر شهری
باشد.
وی با اشاره به اینکه خروجیهای این طرح به تدریج خود را در
یافزاید :این
طراحیها و ساخت و سازهای شهر بروز میدهد ،م 

در برخی از کالنشهرها همچون تهران اقداماتی در
قالب طرح معماری عملیاتی شده اما این اقدامات
تاکنون در زنجان به اجرا درنیامده است .معاون
معماری و شهرسازی شهردار زنجان پس از بیان
این جمله میگوید :به دنبال ضمانت اجرایی آن
هستیم و فعال با کمیسیون ماده  5و دستگاههای
ذیربط در حال مذاکرهایم تا اجرای طرح را ابتدا
به صورت پیشنهادی و توصیهای و به مرور زمان
بهصورت اجباری به اجرا درآوریم

اجرای طرح بدون هزینه

ساختمانهای بی هویت شهری عکس :همشهری

طرح بر بایدها و نبایدها و الزامات ساخت و ساز دست گذاشته
تا معمار در طراحی بناهای مســکونی ،تجــاری ،خصوصی و
عمومی خود بر آن تکیه کند و ســیمای مورد قبولی را برای
شــهر ایجاد کند .هرچند این طرح میتواند شــامل مواردی
چون مناسبسازی باشد اما عمدتا منظر شهری را هدف قرار
داده است ،یعنی آنچه از نظر مطلوبیت نماها و فضای شهری
وجود دارد.

کنیم .سلطانی با اشاره به شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای
طرح در قالب توصیــهای اظهار میکند :پــس از این مرحله
این طرح توصیهای تبدیل به الزام میشــود که از طریق نظام
مهندسی و شــهرداری اجرا و طرحهای ارائهشــده از سوی
معماران و طراحان نقشه ساختمانی از نظر دارا بودن الزمات
بررسی میشوند.
ضرورت اجــرای این طــرح از دیرباز تاکنون بــه دلیل نبود

اجرای توصیهای

هرچند در برخی از کالن شهرها همچون تهران اقداماتی در
قالب این طرح عملیاتی شــده اما تاکنــون در زنجان به اجرا
درنیامده اســت .معاون معماری و شهرسازی شهردار زنجان
پس از این جمله اضافه میکند :به دنبال ضمانت اجرایی آن
هستیم و فعال با کمیسیون ماده  5و دستگاههای ذیربط در
حال مذاکرهایم تا اجرای طرح را ابتدا به صورت پیشنهادی و
توصیهای و به مرور زمان در قالب طرحــی اجباری عملیاتی

اجرای این طرح بــرای معماران و طراحان ســاختمان هیچ
هزینهای دربر نخواهد داشت.
ســلطانی در این باره میگوید :طبیعتا افراد هزینههایی برای
طراحیهــای خود صــرف میکنند .پس مطلوب اســت که
طراحیها به صورت مناســبی جهتدهی شــود .با این حال
هنوز به فاز نیازســنجی و در نظر گرفتن مشــوق برای مردم
وارد نشدهایم.
وی عنوان میکند :این طرح در راســتای بهبود منظر شهری
است و به نظر میرسد مردم نیز به آن رغبت نشان دهند .فقط
شاید با سلیقه برخی همخوانی نداشته باشد که در این مورد
نیز باید توجیه های الزم صورت گیرد و فرهنگسازی مناسب
انجام شود.
وی اظهار میکند :اگــر برخی از معماری شــهرهایی چون
یزد استفاده کنند به دلیل اســتفاده از خزانه معماری کشور
ممنوعیتی برای آنها وجود نخواهد داشت .اما بناست معماری
قابل قبول و مطابق آب و هوا و فضای شهری زنجان در طرحها
مورد استفاده قرار گیرد.

نگرش مردم

مكث

مدیرعامل راهآهن شــمال غرب کشــور از برنامهریزی برای
راهاندازی قطار اتوبوسی در مسیر زنجان-تهران در آینده نزدیک
خبر داد و گفت :این قطار با ظرفیت جابهجایی  312مسافر روزانه
در این مسیر رفت و آمد خواهد کرد.
به گزارش فــارس «علی خدائی» از اضافه شــدن یک قطار به
شبکه ریلی زنجان خبر داد و اظهار کرد :این قطار به احتمال زیاد
جایگزین قطار توربوترن میشود که چند وقت پیش از رفت و
آمد در این مسیر حذف شده است.
وی با بیان اینکه اینکه از چند وقت پیش یک قطار ریلباس در
مسیر زنجان -تهران در رفت و آمد است و مسافران این مسیر را
جابهجا میکند ،ادامه داد :با اضافه شدن یک قطار دیگر از همین
نوع ،این خط ریلی صاحب  2قطار نو و باکیفیت میشود.
مدیرعامل راهآهن شمالغرب کشور با بیان اینکه اینکه قطار
ریلباس یا قطار اتوبوســی دارای  4تا  5واگن است ،گفت :این
قطار ظرفیت جابهجایی  312مسافر را دارد.
خدائی هدف از راهاندازی  2قطار ریلباس را در مسیر زنجان-
تهران فراهم کردن امکان اســتفاده از قطار در ساعات متعدد
برای مردم دانســت و گفت :برنامهریزی دقیق رفت و آمد این
قطار اعالم نشــده ولی به احتمال زیاد این قطار  5:30صبح از
تهران به ســمت زنجان حرکت کرده و ساعت  14:40زنجان
را به سمت تهران ترک میکند .مدیرعامل راهآهن شمالغرب
کشور با بیان اینکه اینکه زمان دقیق راهاندازی قطار مورد نظر
در آینده نزدیک و به احتمال زیاد هفته آینده خواهد بود ،تاکید
تأکید کرد :زمانبندی ساعات حرکت آن هم در موعد مقرر اعالم
خواهد شد .خدائی مبلغ پیشبینی شده برای بلیت قطار جدید
ریلباس را حدود  18هزار تومان اعالم کرد.
وی با بیان اینکه اینکه ســرعت پیشرفت پروژه 2خطه کردن
راهآهن قزوین -تهران بیشتر از زنجان -قزوین است ،گفت :پروژه
قزوین -زنجان زودتر از زنجان -قزوین آغاز شده ،ولی در صورت
تزریق بودجه میتوان انتظار پیشرفت پروژه زنجان -قزوین را
هم داشت .مدیرعامل راهآهن شــمالغرب کشور با بیان اینکه
اینکه بر اساس برنامهریزی انجام شــده پروژه  2خطه کردن
راهآهن زنجان -قزوین باید تا آخر ســال به پایان برسد ،گفت:
تحقق این موضوع نیاز به فراهم شدن شرایط از جمله تخصیص
منابع اعتباری دارد .خدائی با تشریح قرارداد این پروژه ادامه داد:
قرارداد این پروژه به صورت طراحی و اجراست و از یک مرحله به
بعد پروژه مورد نظر نیاز به تزریق بودجه دارد.
وی با بیان اینکه اینکه 2خطــه کردن راهآهن زنجان -قزوین
در 4قطعه انجام میشود ،افزود :مراحل پیشرفت هر یک از این
قطعات متفاوت و بین  40تا  60درصد است..
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برق گرفتگی سارق حین سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان زنجان گفت :سارقی که با ورود به محل پست برق ،دچار برق گرفتگی شده بود از
حادثه جان سالم به در برد.به گزارش ایرنا ،سرهنگ«مختار شیرمحمدی» افزود :در پی قطع ناگهانی برق و باز
بودن در پست برق در مسیر 3راهی ماهنشان -مهرآباد پلیس متوجه حادثه برق گرفتگی سارق شد.

معاون معماری و شهرسازی شهردار با اشاره به اینکه پیگیر هستیم در شهر مطلوبیت ایجاد کنیم و یکی از موارد آن
به منظر شهری مربوط میشود ،عنوان میکند :هرچند مردم در گذشته کمتر به این موضوع میاندیشیدند که تا چه
میزان میتوانند در منظر شهری با ساخت و ساز خود تاثیرگذار باشند اما امروزه در ساخت و سازهای جدید مردم
بسیار آگاهی دارند .البته هنوز به نقطه ایدهآل نرسیدهایم ،چرا که از کمیسازی فاصله گرفته و به سمت کیفیسازی
حرکت میکنیم.

میز خبر
تاسیس درمانگاه تامین اجتماعی
در ماهنشان و دندی
مدیر درمان تامین اجتماعی استان برتوســعه کمی و کیفی مراکز
درمانی تامین اجتماعی اســتان تأکید کرد و گفــت :مجوز احداث
نخستین درمانگاه در شهرهای ماهنشان و دندی صادر شد.
به گزارش مهر«علی محمدی» افزود :در استان بیش از  ۵۳۰هزار نفر
معادل  ۵۴درصد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اظهارکرد :با توسعه تکنولوژیهای
درمان در سراسردنیا و به تبع در ایران باید توسعه کمی و کیفی مراکز
درمانی را در استان پیگیر باشیم.
محمدی بر توســعه کمی و کیفی مراکز درمانی تامین اجتماعی در
زنجان تأکید کرد و گفت :مجوز احداث نخســتین درمانگاه تامین
اجتماعی در شهرهای ماهنشان و دندی با وجود فراهم نشدن شرایط
مورد نیاز صادر شده که تحقق این موضوع از مطالبات چندین ساله
بود.
وی اضافه کرد :براساس سیاست سازمان تامین اجتماعی باید  ۲۰هزار
نفر بیمه شده در منطقه باشــند تا درمانگاه احداث شود ،در حالیکه
این شهرستانها بیش از  ۱۸هزار بیمه شده داشتند و درمانگاه برای
آنها احداث میشود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اشاره کرد :از هفته آینده عملیات
احداث درمانگاه شروع میشود.

آمایش سرزمین ،گامی برای مقابله
با بحران آب
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
زنجان گفت :تاکنون درباره آمایش ســرزمین به خوبی عمل نشده
است.
به گزارش ایسنا«نازخند صبحی» با بیان اینکه برای مناطق مختلف
کشور الگوی کشــتی مناســب با آن منطقه نداریم ،افزود :در ایران
آمایش ســرزمین انجام نشده و این به آن معناســت که کشاورزان
نمیدانند در نقاط مختلف کشور چه محصولی کشت کنند .به همین
خاطر شاهد کشت محصوالت آبدوست در مناطق کمآب هستیم.
عضو شــورای مرکزی خانه کشــاورز عنوان کرد :باید به کشاورزان
محصوالت کمآببر معرفی کرد و از آنها خواســت که سیاســت
مسئوالن جهادکشــاورزی را در ســطح کالن اجرا کنند .همچنین
مســئوالن جهادکشــاورزی بایــد روی آمایــش ســرزمین کار و
اســتعدادهای هر منطقه را از لحاظ کشــاورزی شناسایی کنند .در
آن صورت کشــاورز میداند که کجا باید کشــت کرده و باغ احداث
کند.
صبحی در ادامه اظهار کرد :آمایش سرزمین عالوه بر تقسیم جمعیتی
همگون ،میتواند تقسیم متوازن و درســت ثروت در نقاط مختلف
کشور را هم میسر و از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد :این روزها همه جا صحبت از شرایط بحرانی آب است.
یعنی خطر از دســت رفتن زندگی همه موجوداتــی که روی زمین
زندگی میکنند؛ پدیدهای که به نوعی مهاجرت را هم رقم میزند.
رئیس خانه کشاورز استان عنوان کرد :همه رسانهها باید برای مقابله با
بحران آب تأکید بیشتری بر آمایش سرزمین داشته باشند.
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کشف و ضبط کاالی قاچاق در محور زنجان-قزوین
جانشین فرماندهی استان از کشف وضبط  2هزار دست لباس و  800عدد لوازم جانبی تلفن همراه از 2دستگاه
اتوبوس درمحور زنجان – قزوین خبرداد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سرهنگ«جعفرکردلو» گفت :از
این اتوبوسها  89دست کاپشن و  8طاقه پارچه هم کشف وضبط شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت :جمعیت تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
شهری در استان از  ۶۰۰هزار به بیش از  ۷۰۰هزار نفر رسیده است.
به گزارش مهر«علیرضا جزء قاسمی» افزود :در دولت تدبیر و امید جمعیت تحت پوشش شرکت
آب و فاضالب شهری اســتان از  ۶۴۸هزار نفر به بیش از  ۷۲۱هزار نفر و از  ۱۹شهر به  ۲۱شهر
افزایش یافته است.
وی اظهار کرد :با وجود مشــکالت مالی فراوان خدمات ماندگاری در حــوزه آب و فاضالب در
شهرهای استان ارائه شــده است و در دولت یازدهم آزمایشــگاه مرجع آب زنجان با اعتبار ۱۷
میلیارد ریال و در زمینی به مساحت هزار متر مربع احداث و تجهیز شد.
جزءقاسمی افزود :آزمایشگاه مرکزی زنجان که با استانداردهای معتبر بین المللی برای اطمینان
از وضعیت کیفی آب آشامیدنی شهرهای استان احداث شده است شامل بخشهای آزمایشگاه
باکتریالوژی ،آزمایشگاه فیزیک ،شیمیایی و آزمایشگاه بیولوژی است.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شهری اســتان از توسعه خط انتقال و شــبکه توزیع آب
آشامیدنی در شهرهای اســتان به میزان  ۸۳کیلومتر و با اعتبار  ۳۳۵میلیارد ریال خبر داد و
گفت :اصالح و باز سازی شبکه فرسوده آب اســتان به میزان  ۶۰کیلومتر با اعتبار  ۶۶میلیارد
ریال انجام میشود.
جزء قاسمی از افزایش ظرفیت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز شهرهای استان به میزان هزار لیتر
در ثانیه با حفر  ۲۴حلقه چاه ،تجهیز  ۱۷حلقه چاه آب و بهسازی ظرفیت تصفیهخانه آب زنجان
با اعتبار  71/6میلیارد ریال خبر داد.

ماهنشانیها بیشترین مصرف کننده آب در استان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت :ســرانه مصرف ماهنشانیها با  ۳۵۵لیتر
بیشتر از همه شهرهای استان است.
به گزارش مهر«علیرضا جزء قاسمی» افزود :شهرهای ماهنشان و گرماب در زنجان جزو معدود
شهرهایی در کشور هستند که شبکه آب آشامیدنی آن از آب بهداشتی مجزا شده و این کار در
جلوگیری از اتالف آب آشامیدنی بسیار موثر است.
وی به کدورت و شوری باالی آب در شهرهای ماهنشان و گرماب اشاره کرد و یاد آورشد :به همین
دلیل آب آشامیدنی این شهرها به وسیله دستگاههای آب شیرین کن تامین میشود و شبکه آب
شهری برای مصارف بهداشتی از سوی شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری زنجان گفت :در ماهنشان آب آشامیدنی بدون محدودیت
و از طریق کارتهای اعتباری آب در ۳۰کیوسک توزیع آب آشامیدنی عرضه میشود.
وی هدف از اجرای این پروژه را بهبود پارامترهای کیفی و جلوگیری از اتالف آب آشامیدنی که
برای تولید آن هزینه و زمان قابل توجهی اختصاص داده شده است ،اعالم کرد.
جزء قاسمی با بیان اینکه ماهنشانی بیشرین مصرف آب را دارند،اظهارکرد :سرانه مصرف آب
ماهنشانیها با  ۳۵۵لیتر در بیشتر از همه شهرهای استان است.
وی گفت :آب آشامیدنی در شــهرهای ماهنشــان و گرماب از طریق کیوسکهای توزیع آب
آشامیدنی توزیع میشود و مشترکین در این شــهرها میتوانند با کارت اعتباری آب مورد نیاز
مصرف را از طریق دستگاههای فروش آب خرید کنند.
آب آشامیدنی ماهنشانیها آلوده نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان گفت :ماهنشانیها آب آشامیدنی آلوده مصرف
نمیکنند ،چرا که شبکه آب آشامیدنی و بهداشتی آنها از هم جداست.
جزء قاسمی افزود :تصاویر منتشر شده در فضای مجازی درباره آلودگی آب ماهنشان ،مربوط به
آب آشامیدنی نیست .وی اظهارکرد :لوله گذاری شبکه آب در شهرهای ماهنشان و گرماب فقط
برای مصرف بهداشتی است و برای آب آشامیدنی استفاده نمیشود.
هم اکنون 21شهر این استان با  700هزار نفر جمعیت تحت پوشش شبکه آب و فاضالب شهری
هستند.

02433363201

دانشآموزان زنجان در نخستین سال شرکت در مسابقات جشنواره ملی آموزشی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف زبانزد شدند
سامی رستگار
زنجان-خبرنگار

پس از مدتها انتظار برای شنیدن
آموزش خبرهــای خــوش از فعالیتهای
علمی دانــش آمــوزان ایــن بار
دانشآموزان سمنی پس از یک ســال و نیم از
شروع کالسهای آموزشی و فعالیتشان با شرکت
در بیســت و یکمین دوره از مسابقات جشنواره
ملی آموزشــی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی
دانشگاه صنعتی شریف حائز  3رتبه برتر کشوری
شدند .این دانشآموزان پسر هستند و ردهسنی
آنها بین  10تا  12است .به گفته یکی از اعضای
این سمن و مســئول گروه شــرکت کننده در
مسابقات به زودی آموزشها در حوزه روباتیک
دختران نیز آغاز میشــود .اما در پس همه این
توصیفــات اســتقبال نکــردن مســئوالن از
دانشآمــوزان موفــق زنجانی در ایــن دور از
مسابقات موجب ناراحتی آنها شده است و به نظر
میرسد برای حفظ استعدادهای درخشان نباید
نادیده گرفتن تبدیل به یک روند عادی شود.
سرپرســت گروه روباتیک زنجان با اشــاره به
اینکه این تیم متشکل از  3عضو بود ،میگوید:
این دور از مسابقات ســوم شهریور ماه در بخش
دانشآموزی با زیر شاخههای نجوم ،نانو شیمی و
روباتیک برگزار شد .دانشآموزان زنجانی نیز در
زیرشاخه روباتیک شرکت کردند.
شناسایی و هدایت اســتعدادهای دانشآموزان
که باعث پرورش خالقیت ،خودباوری و اعتماد
به نفس در آنها میشود از اهداف این مسابقات
است« ،حسین تقیلو» با بیان این مطلب توضیح
میدهــد :مقام چهــارم رباتهای خانــهدار را
«سیدعلی موســوی» کســب کرد و مقام دوم
رباتهای تعقیب و گریز را «امیرسینا بیگدلی»
به دســت آورد .همچنین در این دوره مسابقات
مقام نخســت رباتهای خانهدار را نیز «آیدین
فرهادی» ،دانش آموز مقطع ابتدایی کسب کرد.
وی با اشــاره به اینکه دانشآمــوزان زنجانی
نخســتین بار در مســابقات کشــوری حضور
داشــتند ،اظهار میکند :با توجه به دورههایی

که موسســه برای دانشآموزان برگزار میکند
شرکت کنندگان مورد آموزش قرار میگیرند و در
انتهای دورهها دانشآموزانی که از مهارت باالیی
برخوردارند برگزیده میشــوند تا در مسابقات
حضور پیدا کنند .از این رو ایــن  3نفر نیز جزو
نفرات برتر اســتانی بودند که از شهر زنجان به
مسابقات اعزام شدند.
دورههای روباتیک از طرف اداره ورزش و جوانان
در خانه جوانان استان برپا میشود ،تقیلو با بیان
این مطلب میافزاید :محتوای آموزشها توسط
شرکت گستران ابزار محصل مرکز رشد دانشگاه
زنجان تعیین میشود .وی اظهار میکند :حضور
همه دانشآموزان برای بهرهمندی از آموزشها
بدون مانع است و عمدتا دانشآموزان عالقهمند
در این رشــته حضور پیدا میکنند .وی اشــاره
میکند:عمده فعالیتها و آموزشها در تابستان

سرپرســت گروه روباتیــک زنجان:
با توجه بــه دور ههایی که موسســه
برای دانشآمــوزان برگــزار میکند
شــرکتکنندگان مــورد آمــوزش
قرار میگیرنــد و در انتهــای دورهها
دانشآموزانــی که از مهــارت باالیی
برخوردارند برگزیده میشــوند تا در
مسابقات حضور پیدا کنند .از این رو 3
دانشآموز زنجانی نیز جزو نفرات برتر
استانی بودند که به مسابقات اعزام شدند
برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود و آنها
در طول ســال تحصیلی نیز پنجشنبه و جمعه
در کالسها حاضر میشــوند تا در روند دروس
مدرسه و یادگیریهایشان خللی وارد نشود.
وی با اشــاره بــه اینکه اســاتید موسســه از
دانشــجویان فارغالتحصیل در رشتههای برق،
مکانیک و کامپیوتر دانشگاه زنجان هستند که
سابقه حضور در رقابتهای کشوری را در رشته

دانش آموزانی که استقبال نشدند

تقی لو با اشــاره به اینکه هیچ یک از مسئوالن
استان به موفقیت دانشآموزان واکنش مناسبی
نداشتند ،بیان میکند :فقط یکی از مسئوالن آن
هم در قالب یک پیامــک موفقیتمان را تبریک
گفت ،اما هیچ نوع استقبالی از این  3دانشآموز
نشد.
نبود حامی مالی

 2/5میلیون تومان برای ســاخت ربات و حضور
دانشآموزان در ایــن دور از مســابقات هزینه
شــد ،وی این جمله را بیان میکند و میافزاید:
بخشی از این هزینهها را به دلیل نبود حمایتها

مسابقات روباتیک

از سوی ارگانهایی چون آموزش و پرورش ،خود
دانشآموزان و بخشــی دیگر را مسئوالن سمن
پرداخت کردند .تقیلو با اشــاره به اینکه برای
حضور حامی مالی تــاش کردیم ،اما موثر واقع
نشــد ،اظهار کرد :آنها به صورت زبانی موافقت

کارخانههای تعطیلشده استان
به  21درصد کاهش یافت

فعالیت  421مجتمع و خانه فرهنگ دیجیتال
در کشور

رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان گفت :در حــال حاضر تعداد
کارخانههای تعطیل زنجان به  21درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا«ناصر فغفوری» با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی ،اظهار کرد:
سال گذشته تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی استان  ۳۰درصد بود که در
حال حاضر به  ۲۱درصد رسیده است.
این مسئول ادامه داد ۱۴ :درصد از کارخانهها و واحدهای تولیدی تعطیل شده
قابلیت بازگشت دارند.
وی افزود :در زنجان واحدهای تولیدی نقش بسیار مهمی در صادرات استان دارند
و دولت بر فعال شدن واحدهای تولیدی تأکید جدی دارد .این مسأله به نوبه خود
در افزایش صادرات استان تاثیر به سزایی خواهد داشت.
فغفوری با اشــاره به ورود بخش خصوصی در صادرات ،عنوان کرد :ورود بخش
خصوصی به صادرات بسیار مهم است و باعث توسعه اقتصادی استان میشود.
وی ادامه داد :واحدهای تولیدی استان به رغم مشکالت اقتصادی عملکرد خوبی
داشتند که از بسیاری از جوانب قابل مالحظه است.
وی اظهار کرد :تمام مشــکالت را باید با برنامهریزی و کانال تولید انجام داد که
در این راستا سال گذشــته واحدهای تولیدی زیادی وارد چرخه تولید شدند و
واحدهای تولیدی زیادی که راکد بودند فعال شدند.

رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از
فعالیت  421مجتمع و خانه فرهنگ دیجیتال در کشور خبر داد و گفت :این مراکز در
یک شبکه به هم پیوسته در حال افزایش هستند.
به گزارش ایرنا ،سید« مرتضی موسویان» در حاشــیه آیین گشایش نخستین مرکز
شتاب دهنده فرهنگی دیجیتال کشــور در زنجان از راه اندازی  8مرکز شتاب دهنده
فرهنگی دیجیتال در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و افزود :هزار و  600شغل
مستقیم در نتیجه فعالیت این مراکز ایجاد میشود.
وی به تمهیداتی همچون ارائه آموزشهای الزم و تدوین قوانین منعطف به افراد حقیقی
برای شروع کسب و کارهای دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد :انتظار میرود با تمهیدات
در نظر گرفته شده 2 ،هزار شغل نیز در این بخش ایجاد شود.
موسویان با بیان اینکه تاکنون  600نفر در کشــور برای راه اندازی کسب و کارهای
دیجیتال ثبت نام کرده اند ،اظهار کرد :کالسهایی برای ارائه آموزشهای الزم به این
افراد تدارک دیده شده است .رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی به آماده سازی سند شــبکه ملی فرهنگ اشاره کرد و گفت:
امیدواریم این سند که به عنوان الیه محتوایی شــبکه ملی اطالعات مطرح است ،در
شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.
وی بر ضرورت اخذ نشان شامد (شناسه الکترونیکی ثبت ملی محتوای دیجیتال) تأکید
کرد و افزود :رعایت نشان شامد باعث میشود تا فضای مجازی مفید ،سالم و ایمن داشته
باشیم ،چرا که وقتی کسی برای محتوای خود نشان شامد میگیرد ،ملزم میشود تا 16
بند ضابطه محتوایی را رعایت کند.
موسویان به نقش رسانهها در فرهنگ سازی برای استفاده از محتواهای دارای نشان
اشاره و اظهار کرد :در کشورهای دیگر نشان دار کردن محتواها یک اصل است.
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رســانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با بیان اینکه اخذ نشان شــامد الزمه ایجاد نظم در فضای مجازی است ،گفت :افراد
میتوانند برای گرفتن این نشان از طریق سامانه  /http://samandehi.irاقدام کنند.
مراکز شــتاب دهنده فرهنگی دیجیتال به کســانی که میخواهند کسب و کارهای
دیجیتال راه اندازی کنند ،آموزشها و مهارتهای الزم را ارائه میدهد تا افراد فرایند
تبدیل ایده به محصول را طی کنند.

نبود فراوری گیاهان دارویی
یکی از مشکالت صادرات
رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران با اشاره به اینکه پرورش گیاهان دارویی با
تکیه بر اقتصاد دانشبنیان سبب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده میشود ،گفت :نبود
استاندارد برای فراوری گیاهان دارویی یکی از مشکالت تولید و صادرات است.
به گزارش تسنیم«محمدباقر رضایی» اظهار کرد :تخریب طبیعت امروزه به یکی
از دغدغههای اصلی دوستداران محیط زیست و جوامع بشری تبدیل شده است.
در حالی که باید برای حفظ گونههای گیاهی ارزشمند در کشور حساس باشیم.
وی با اشاره به اینکه تحقیقات روی گونههای گیاهی بیشتر روی گیاهان شناخته
شده متمرکز شده است ،اظهار کرد :گونههای شناخته نشده کمتر مورد توجه
قرار گرفته اند که با تمرکز روی آنها میتوان درهای جدیدی را به سوی محققان
گشود.
رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران وجود گونههای گیاهی فراوان در کشــور را
ارزشمند خواند و گفت :در حال حاضر تولید و تکثیر این گونهها صنعتی نیست،
در حالی که با تولید صنعتی این گیاهان میتوان ارزش افزوده قابل مالحظهای
ایجاد کرد.
این مسئول با تأکید بر اســتفاده از اقتصاد دانشبنیان در حوزه تولید صنعتی و
تجاریسازی پرورش گیاهان دارویی اظهار کرد :گیاهان دارویی عالوه بر ایجاد
اشتغال ،سبب ایجاد سرمایه کالن در حوزههای صادراتی نیز میشود.
رضایی با اشاره به اینکه همواره دامن طبیعت مورد هجوم سودجویان قرار گرفته
است،اشــاره کرد :تخریب و حمله به طبیعت از بحران هم گذشته و بسیاری از
گونههای گیاهی در حال از بین رفتن هســتند ،بنابر این حفاظت از گونههای
گیاهی برای آیندگان از وظایف اصلی ماست.
وی عدم فراوری صحیح محصوالت بر اساس استاندارد تعریف شده را از مشکالت
بخش گیاهان دارویی برشمرد و افزود :نبود استاندارد در حوزههایی مانند چای و
دمنوش امکان ورود و رقابت در عرصههای جهانی را دشوار کرده و به همین دلیل
به واردات محصوالتی مانند چای در کشور وابسته هستیم.

حامی مالی ،حالل مشکالت

میکردند امــا در عمل هیچ اتفــاق خاصی رخ
نمــیداد.وی میگویــد :ایــن  3دانشآموز3 ،
ربات مجزا داشــتند و یک تا یک و نیم ماه برای
ساخت رباتهای مخصوص مسابقه زمان صرف
کردند.

مسابقات کشوری در اسفند ماه امسال فرصت رقابتی دیگر برای دانشآموزان خواهد بود ،سرپرست گروه روباتیک
زنجان با اشاره به این موضوع درباره مشکالت دانشآموزان بیان میکند :وجود مسائل مالی نشان میدهد که مانع
اصلی برای دانشآموزان نبود حامی مالی است ،چرا که رشته روباتیک با توجه به هزینههای دورههای آموزشی و
هزینههای مورد نیاز برای ساخت ربات و شرکت در مسابقات به تدریج به منابع مالی بیشتری نیاز دارد .هرچند برای
هر ربات بین  200تا  300هزار تومان هزینه میشود اما دانشآموزان برای مسابقه بعدی باید ربات جدید طراحی کنند
و به مرحله ساخت برسانند پس با پیچیده شدن مراحل ساخت و ساز رباتها هزینههای مورد نیاز نیز بیشتر میشود.
«حسین تقیلو» با بیان اینکه هماکنون در زنجان  100تن از دانشآموزان در رده سنی  9تا  15سال از آموزشهای
روباتیک بهرهمند میشوند ،اضافه میکند :هر ترم مسابقات داخلی برگزار میشود تا استعدادهای اعضا سنجیده شود
و در نهایت مسابقات استانی را برگزار میکنیم که دوره نخست آن سال گذشته برگزار شد .وی اعالم کرد :مسابقات
استانی امسال آبان یا بهمن ماه برگزار میشود.

رویدادهای خبری
افزایش مشترکان آب و فاضالب شهری زنجان

زنجان

درخشش دانشآموزان زنجانی در جشنواره نوآوری
روباتیک داشــتهاند ،بیان میکند :تابستان بین
 10تا  12ساعت و در طول سال تحصیلی  2تا 3
ساعت آموزش برای دانش آموزان در نظر گرفته
میشــود .هرچند تاکنون آموزشها صرفا برای
پسران بود ،اما به زودی دختران نیز به این حوزه
ورود پیدا میکنند.
سرپرســت گروه روباتیک زنجان شهریه ثابتی
که از دانشآموزان برای  12جلسه اخذ میشود
را  90هزار تومان عنــوان میکند و میگوید :از
آغاز دورههای آموزشــی این مرکز یک ســال و
 6ماه میگذرد و در ســطح کشوری نیز شرکت
در بیســت و یکمین دوره از مسابقات جشنواره
ملی آموزشــی نوآوری و ابتکارات دانش آموزی
دانشگاه صنعتی شریف نخستین رقابتی بود که
نمایندگانی از دانشآموزان استان در آن حضور
داشــتند و افتخار آفرین شــدند .تقیلو با بیان
اینکه این موفقیت برای دانشآموزان بســیار
نتیجه بخش بود و فرصتی فراهم شد که آنها بعد
از تالش برای یادگیری در حوزه تئوری و دروس
پا به عرصه عمل بگذراند و مطالبی فراتر از کتب
درســی بیاموزند ،عنوان میکند :همه هدف ما
در آموزشها این اســت که دانشآموزان برای
سایر مســابقات آمادگی الزم را داشته باشند و
در مسابقاتی چون جشنواره خوارزمی موفق به
کسب مقام شوند و زمینه شــکوفایی خود را در
عرصههای مختلف مهیا کنند.

برپایی دوره بازاریابی و تبلیغات
برای هنرمندان صنایعدستی
مدیركل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری اســتان گفت :دوره بازاریابی و
تبلیغات برای هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایعدستی برگزار شد.
به گزارش ایسنا«یحیی رحمتی» با بیان اینکه دوره آموزشی مذکور با همکاری پارک
علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد و از برنامههای
جانبی دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی به شمار میرود ،اظهار کرد 120 :نفر از
هنرمندان و صنعتگرانی که در جشنواره آش امسال غرفه داشتند ،از کارگاه آموزشی
بازاریابی و تبلیغات برخوردار شدند و گواهینامه معتبر آموزشی به شرکت کنندگان اعطا
خواهد شد .این مسئول ادامه داد :صنایعدستی ایران از ظرفیتهای بسیاری برخوردار
است و محصوالت برآمده از این صنعت نیز مورد اقبال زنجانیها و توریستها قرار دارد.
از اینرو کافی است که با نگاه جامع و برنامهریزی منســجم برای تولید و معرفی این
محصوالت به بازارهای جهانی ،اقدامات الزم انجام شود .در واقع صنایعدستی پلی میان
اقتصاد و فرهنگ است و با توسعه آن نه تنها به اشتغالزایی و اقتصاد کمک کردهایم،
بلکه گام بلندی برای معرفی فرهنگ اصیل ایرانی برداشتهایم .البته تحقق این موضوع
منوط به تبلیغات اصولی و متعاقب آن بازاریابی مستمر است.
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انرژی
کابلهای خودنگهدار
ضد سرقت برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت :با اجرای کابلهای
خودنگهدار در شبکه توزیع برق مناطقی که امکان سرقت وجود دارد،
سرقت سیمهای برق ناممکن میشود.
به گزارش ایرنا«علیرضا علیزاده» افزود :سرقت در حوزه برق در  2بخش
تجهیزات (ترانس یا سیم ها) و انرژی انجام میشود.
به گفته وی ســرقت در بخش برق در زنجان نسبت به مواردی که در
کشور پیش میآید پایین تر اســت و سرقت تجهیزات نیز با همکاری
نیروی انتظامی کنترل شده است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گفت :کم و بیش این
سرقتها در فصلهای مختلف در نقاط خاص شبکه انجام میشود.
علیزاده تأکید کرد :نقاط آلوده به سرقت  2بخش تجهیزات و انرژی در
اطراف شــبکه توزیع نیروی برق در مناطق شهری و روستایی استان
شناسایی شده است.
وی اظهارکرد :سرقت تجهیزات برق عالوه بر خسارتهای مالی موجب
ایجاد اختالل شده و شــاید عده ای از مشترکان مدت یک تا  2روز در
تامین برق با مشکل مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه سیمهای مسی
برای ســارقان بار اقتصادی دارد ،گفت :به حتم کابلهای خودنگهدار
روکش دار و درهم تنیده آلومینیومی سرقت را ناممکن خواهد کرد.
علیزاده تأکید کرد :مناطق روستایی کم جمعیت و برخی مناطق آلوده
به سرقت شناسایی شده و کابلهای خودنگهدار جایگزین سیمهای
مسی میشود.
وی به سرقت انرژی اشاره کرد و افزود :در برخی از مناطق شهری افراد
سیم اندازی و یا مبادرت به دستکاری در کنتور برق میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اســتان گفت :برای کنترل این
موضوع اکیپهای مخصــوص جمع آوری این ســیمهای غیرمجاز
فعال هستند و با اخذ خسارت به طور مستمر شبکه را رصد میکنند و
پیگیر هستند .علیزاده با بیان اینکه در هر دو سرقت تجهیزات و انرژی
مشترکان دچار خسارت میشوند ،افزود :سیم اندازی نیز خسارتهایی
را در تجهیزات داخل منازل مشترکان به وجود میآورد.
وی عنوان کرد :در جاهایی که آلوده به سرقت انرژی هستند کنتورهای
دیجیتالی جایگزین کنتورهای مکانیکی میشــود و سرقت این نیرو
امکانپذیر نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت :در  5ماه گذشته سال
جاری  5هزار مشترک این استان اقدام به سیم اندازی و دستکاری کنتور
کرده بودند که جمع آوری شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان نزدیک به  410هزار مشترک دارد که
 330هزار مشترک خانگی 45 ،هزار تجاری 13 ،هزار و  500اداری و
عمومی 7 ،هزار و  500کشاورزی و 3هزار مشترک صنعتی هستند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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سهشنبه 14.شــهریور  1396سال بيســت و پنجم شماره7191

امروز :اذان ظهر  13: 15غروب خورشید  19: 40اذان مغرب  19: 59فردا :اذان صبح  05: 23طلوع آفتاب 06: 50

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
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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
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جشنواره آش زنجان؛ جشنی فرهنگی و اقتصادی

صنایع دستی یکی از مهمترین فرصتها برای اشتغالزایی و رفع تهدید بزرگی چون بیکاری است
بیکار و جویای شــغل در استان با فضای
این گونه مشاغل آشنا شوند؛ جوانانی که
اگر میشــد آمارگیری شــود ،بیشترین
بازدیدکنندگان جشنواره سراسری آش
ایرانی در اســتان بودهاند .آنها آمده بودند
شبهای فرهنگی زنجان را در سینما روباز
بگذرانند یا ســاعاتی از وقت خود را بدون
برنامه در محوطه سپری کنند.
در دوازدهمین جشــنواره سراسری آش
ایرانی ،بسیاری از غرفهداران بخش صنایع
دستی و هنرهای سنتی را جوانانی تشکیل
میدادند که به گفته خودشان از صفر آغاز
کرده بودند ولی امروز چندین نفر هم در
کارگاه آنها مشغول به کار شده بودند.

آشهای محلی عکس :همشهری

موضــوع بیــکاری یکی از
فرهنگی بزرگترین معضالتی است
کــه در ســا لهای اخیر
بسیاری از خانوادهها و مسئوالن دغدغهمند
را دچار نگرانی و آشفتگی کرده است .این
موضوع به گفته بســیاری از کارشناسان
منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی به
شمار میرود و جوانان به دلیل بیکاری و
نداشتن شغلی مناسب و درآمدزا به سراغ
سرگرمیها و اشتغالهای کاذب میروند و
حتی دست به اقدامات ناپسند میزنند.
اما سالهاســت که مقوله توجه به صنایع
دستی و هنرهای ســنتی و ترویج و رونق
مشاغل خانگی در ایران مطرح شده و آن را
یکی از بهترین راهکارها برای رفع بیکاری
و دور کردن جوانان از خطرات آسیبهای
اجتماعی اعالم کردهاند؛ شــغلهایی که
شــاید در ظاهر کم اهمیت جلوه کنند،
اما بررسیها نشــان میدهد که خود این
مشاغل از جمله موفقترین مشاغل دنیا به
شمار میروند.
در واقع مشاغل خانگی و هنرهای سنتی

جزو کارهایی هســتند که راهاندازی آنها
نیازمند اعتبار و هزینههای سنگینی نیست
و هر فردی پس از کسب مهارت و بازاریابی
برای محصوالت میتوانــد در یکی از این
رشتهها آغاز به کار کند.
به گــزارش فــارس ،مشــاغل مرتبط با
کســبوکارهای خانگی و صنایع دستی
این روزها در دستور کار و برنامه بسیاری
از دولتمردان قرار گرفته و در ســالهای
گذشته تســهیالتی هم از محل صندوق
کارآفرینی امید برای متقاضیان اشتغال در
این زمینه پرداختشده است.
توجه به ایــن مشــاغل در بحبوحه نبود
شــغل و بیکاری چندین هــزار جوان در
نقاط مختلف کشور شاید فرصتی باشد تا
مشکالت و کمبودهای ریشهای موجود در
این حوزهها اندکی برطرف شود.
جشــنواره؛ فرصتی برای آشنایی با
مشاغل مرتبط با صنایع دستی

برگزاری جشنواره سراســری آش ایرانی
فرصتی فراهم کرده تا بسیاری از جوانان

اشتغالزایی با تولید صنایع دستی
در زندانها

یک هنرمند اصفهانی در حاشیه جشنواره
سراسری آش با اشاره به عرضه محصوالت
فیروزهکوبی ،قلمزنی و شبکهبری در این
جشــنواره اظهار کرد :این محصوالت از
هنرهای دستی اصفهان به شمار میرود.
«محمدسعید آذریان» با بیان اینکه تولید
این محصوالت نیاز بــه محیط کارگاهی
نداشــته و حتی فرد عالقهمنــد با کار در
منزل هم میتواند این محصوالت را ارائه
کند ،بیان کرد :محصوالت صنایع دستی
فیروزهکوبی ،قلمزنی و شــبکهبری برای
اشتغالزایی در زندانها هم تولید میشود
که در این زمینه با اداره کل بهزیستی هم
همکاری داریم.
وی با اشاره به اینکه خانوادههای بیبضاعت
محصوالت را تحویل میگیرند و کارهای
دســتی آن را انجام میدهنــد و حقوق
دریافت میکنند ،ادامه داد :در حال حاضر
حدود  100نفر در کارگاه ما مشــغول به
کار هستند.
این هنرمند اصفهانی با اشاره به اینکه در

حال حاضر با همکاری اداره فنی و حرفهای
شهرضا در اصفهان مکانی برای گسترش
کارگاه صنایع دســتی تحویل گرفتهایم،
افزود :ما معموال در همه نمایشــگاههای
صنایع دســتی شــرکت میکنیــم ،اما
نمایشگاه ملی زنجان شکل ویژهای داشته
و حالت بازارچهای دارد.

مشاغل مرتبط با کسبوکارهای
خانگی و صنایع دستی این روزها
در دستور کار و برنامه بسیاری
از دولتمردان قــرار گرفته و در
سا لهای گذشته تسهیالتی هم
از محل صندوق کارآفرینی امید
برای متقاضیان اشتغال در این
زمینه پرداختشده است
میکننــد و روحیه شــادی دارند ،اضافه
کرد :فروش محصوالت صنایع دستی در
جشنواره آش بسیار خوب است.

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].

پارکینگ طبقاتی
باالخره بعد از ســالها ساخت پارکینگ طبقاتی ســعدی جان گرفت و شاهد
عملیات اجرایی آن هستیم .امیدواریم ســاخت این محل به همین روال ادامه
پیدا کند.
مریم میری از زنجان
هدر رفت آب
با اینکه بحران آب هر روز در رســانهها مطرح و زنگ خطر خشکسالی نواخته
میشود هنوز اغلب شهروندان با شستشویی خودروهایشان در خیابان موجب
هدر رفت آب میشوند .از شهروندان زنجانی انتظار میرود در مصرف این مایه
حیاتی صرفه جویی کنند.
سمیرا خدایی از زنجان

استقبال مردم زنجان از نمایشگاهها

یک صنعتگر سمنانی با اشــاره به اینکه
دومین سال اســت که در جشنواره آش
ایرانی زنجان شرکت میکند ،اظهار کرد:
استقبال مردم از جشنواره آش بسیار خوب
بوده اســت و از میزان فروش محصوالت
رضایت داریم.
«امین کجوری» با اشــاره به اینکه رونق
صنایع دستی و هنرهای سنتی گام بسیار
مهمی در اشتغالزایی است ،افزود :در حال
حاضر در کارگاه من  11نفر مشــغول به
کار هستند.
وی با اشــاره بــه اینکه مــردم زنجان از
نمایشگاهها و جشنوارهها استقبال خوبی

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

جشنواره آش عکس :همشهری

این صنعتگر سمنانی گفت :مشکل خاصی
در استان نداریم و از نظر پذیرش و اقامت
در شرایط خوبی هستیم.

ســنتی را در مؤسســات و مراکز فنی و
حرفهای اســتان دارد ،یادآور شد :باید در
زمینه استفاده از صنایع دستی در کشور
فرهنگسازی شود.

یــک هنرمند زنجانی با اشــاره بــه ارائه
محصوالت چوبــی ،منبــت و حجم در
نمایشگاه ملی صنایع دستی دوازدهمین
جشنواره سراسری آش ایرانیاظهار کرد:
دومین ســال اســت که در این جشنواره
حضور پیدا کردم .این جشنواره امسال از
نظر کیفیت نسبت به سالهای قبل رشد
خوبی داشته است.
«ســتار خدابخش» با تاکید بر اینکه در
ســالجاری شــهرداری زنجــان و اداره
کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی و
گردشگری اســتان زحمات زیادی برای
برگزاری جشنواره آش کشیدهاند ،افزود:
امیدواریم این جشــنواره تاثیر خوبی در
استان داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه سابقه چندین سال
تدریس در حوزه صنایع دستی و هنرهای

نمایش فرهنگ تالشــی در جشنواره
آش زنجان
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هنرمنــد تالشــی نمایــش فرهنــگ و
سنتهای شــهر خود را یکی از مهمترین
اهدافش بــرای حضــور در جشــنواره
سراســری آش ایرانی عنوان کرد و گفت:
 14ســال اســت در حوزه صنایع دستی
فعالیــت دارم و بــه صورت رســمی در
برنامههــای همــه اســتانها شــرکت
میکنم.
«سکینه پورمحمود» با اشــاره به اینکه
چهارمین دوره است که در جشنواره آش
زنجان شــرکت میکند ،ادامه داد :در این
جشنواره صنایع دستی تالش شامل گلیم،
لباس محلی ،بافتنیهای پشمی ،عروسک
محلی ،گیوههای پشمی ،ساق پشمی و رو
دوشیهای پشمی را ارائه میکنم.

گزارش تصویری

عکس :همشهری-اشکان قره باغی

اختتامیه دوازدهمین
جشنواره ملی آش
این مراسم با حضور نمایندگان
فرهنگی و هنری از  30استان
کشور در گاوازنگ برگزار و از
برندگان این جشنواره تجلیل
شد.

سد معبر
چندی پیش شهرداری اقدام به ساماندهی با سدمعبرکنندگان کرد .اما درباره
دستفروشان بســاط خود را در خیابانهای اصلی شهر پهن کرده اند .حال این
ســوال پیش میآید صروری است که شــهرداری در خصوص ساماندهی آنان
دوباره اقدام کند.
محمد امینی از زنجان
انتخاب شهردار
پس از روی کار آمدن شورای جدید مردم همچنان منتظر هستند که شهردار
جدید معرفی شــود و برنامههای وی را برای توسعه شهر بدانند لطفا مسئولین
اعالم کنند کی قرار است شهردار جدید معرفی شود.
ربیعی از زنجان
پروژههای نیمه تمام
فصل تابستان روبه اتمام است و بسیاری از پروژههای نمیه تمام از سال گذشته
و چند سال اخیر همچنان به همان شکل مسکوت مانده است.آیا با شروع پاییز و
آغاز فصل سرما و باران این پروژه قابل اجراست؟ یا باید تا تابستان بعدی صبر کرد؟
جوادی از زنجان
شهرک اراضی
بخشی از پیاده راه شــهرک اراضی به دلیل نبود بودجه و پرداخت نکردن پول
پیمانکار نیمه کاره رها شــده و از کنارههای آن علفهای هرز سبز شده است.
مسئ=ولین در این مورد چه پاسخی دارند؟
زهرا سالمتی از زنجان

