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عقربه های ساعت چرخید 
پروانه سهرین
   گزارش 

و چرخید و باالخره زمان 
را ب�ه دیگ ه�ای بزرگ 
مسی ساخت هنرمندان زبردست زنجانی وصل کرد. 
دیگ هایی که همه ساله در ش�هر زنجان بار گذاشته 
می شوند تا نه تنها ضیافتي بزرگ برای مردم این استان 
برپا شود بلکه مردم ایران هم به جشن بزرگ آش خوري 
دعوت می شوند. این بار سیزدهمین جشنواره ملی آش 
ایرانی با جذب گردشگران بیشتر و بهتر از سال هاي قبل 
در منطقه گردشگری گاوازنگ برگزار شد. جشنواره  اي 
که توانست گردشگران را از هر نقطه و سو به سمت خود 
بکش�اند و طع�م خاطره انگی�ز آش اصیل ه�ر نقطه 
ایران زمی�ن را ب�ه زی�ر دن�دان گردش�گران بب�رد.

    
جش��نواره آش با ابتکار یحیی رحمتی مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری استان زنجان از 
سال 84 به صورت اس��تانی آغاز به کار کرد. از برگزاری 
اولین دوره این جشنواره س��ال ها می گذرد و با توجه به 
اینکه در طول بیش از یک دهه برگزاری با استقبال بسیار 
زیادی روبه رو شده، اکنون در حال تبدیل شدن به یک 
جشنواره بین المللی است. جشن خوشمزه آش که تنها 
یک سال در سال 87 و آن هم به دلیل شیوع آنفلوانزای 
خوکی در دنیا به دالیل بهداش��تی برگزار نشد، حاال هر 
سال به طور مرتب برگزار مي شود. با اینکه این جشنواره 
به دلیل شرایط جوی در زمان های متفاوت بهار و تابستان 
برگزار می شود اما هر سال پربارتر از سال گذشته است 
و همه دوستداران آش را از هر گوش��ه ایران و جهان به 
سمت استان زنجان می کشاند. گویا قرار است این شهر در 
کنار ظرف های مسی زیبا، ملیله های ظریف، چارق های 
رنگارنگ و چاقوهای دست س��از هنرمندان زنجانی هنر 
آش��پزی را نیز در کنار گنبد عظیم سلطانیه به نام خود 
ثبت کند. جشني که تمام ذائقه هاي مردم در برگزاري 

آن در نظر گرفته مي شود و مي تواند تداعي کننده طعم 
خوش دستپخت مادران ایران زمین باشد.

   جشنواره آش مختص زنجان است 
جش��نواره آش که عنوان بزرگ ترین گردهمایي غذاي 
خاورمیانه را با خود به همراه دارد، هر س��ال باعظمت تر 
و پویاتر از سال گذشته برگزار مي شود. جشنواره اي که 
هر ساله غذاي 31 استان کشور را در بخش آش تدارک 
مي بیند و این فرهنگ غذایي غني را در قالب مسابقه به 
رخ تمام دنیا مي کشد. در این خصوص مدیرکل میراث 
فرهنگی استان زنجان با اشاره به حضور مونسان رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی در آیین افتتاح س��یزدهمین 
جش��نواره آش ایرانی، گف��ت: »با اینکه این جش��نواره 
مختص استان زنجان اس��ت، اما تمام استان های کشور 
برای حض��ور در این جش��نواره آماده ش��دند.« یحیی 
رحمتی افزود: »درحال حاضر این جشنواره طرفداران 
زیادی در کشور پیدا کرده است و همه ساله گردشگران 

زیادی را به سمت استان زنجان مي کشاند.« 
وی برگزاری جش��نواره های این چنینی را سبب رونق 
اقتصادی دانست و تصریح کرد: »این جشنواره ها سبب 

پویایی شهر می شوند.« در کنار دعوت تمام استان هاي 
کشور به جش��نواره آش، رحمتی از ثبت ملي آش ترش 
طي سال گذشته خبر داد و گفت: »به لطف خدا امسال 

ملیله زنجان نیز به ثبت رسیده است.« 
وی به دایر ش��دن نمایشگاه صنایع دس��تی همزمان با 
جشنواره آش اشاره کرد و افزود: »این نمایشگاه دومین 
نمایش��گاه بزرگ صنایع دستی کشور اس��ت که سال 
گذشته فقط 44 میلیارد تومان در این نمایشگاه گردش 

مالی صورت گرفته است.«
   زنجان شادترین و مهربان ترین میزبان 

از سه سال گذشته همزمان با برپایی جشنواره آش ایرانی، 
این جشنواره در سازمان یونسکو وارد لیست جشنواره های 
دائمی شد تا این استان هم سهمی در برنامه های جهانی 
داشته باشد و هر س��اله عالوه بر مهمانان ایرانی، پذیرای 
گردش��گران خارجی به صرف آش ش��ود. بنابراین با این 
تفاسیر برگزاری این نوع جشنواره ها و گردهمایی ها نه تنها 
به معرفی بیشتر و مطرح شدن استان و شهر زنجان کمک 
می کند، بلکه مي تواند نقطه عطفي براي جذب گردشگران 
بیشتر به استان هم باشد. ش��هردار زنجان با اشاره به این 
موضوع  گفت: »در صورتی که مدیری برای مطرح شدن 
شهر و استان تالش می کند، سایر مسئوالن هم باید همراه 
و دست گیر وی باشند.« مس��یح اهلل معصومی با اشاره به 
ضرورت همه دستگاه ها در اس��تان یادآور شد: »شاید در 
کمتر استانی این میزان فعالیت برای برگزاری رویدادهای 
فرهنگی و شادی بخش انجام شود.« این مسئول استاني 
تأکید کرد: »بیجا نیس��ت که زنجان به عنوان شادترین 
استان و ش��هر میزبان مهربان ش��ناخته می شود چراکه 
رویدادهایی از جنس جشنواره آش و غذای کشورهای اکو، 

همواره زمینه شادی و تفریح مردم را فراهم می کنند.«
   جشنواره آش قدیمی ترین جشنواره کشور

جش��نواره آش ایرانی به عنوان قدیمی ترین جش��نواره 
کشور در زمینه غذا به ش��مار می آید که عالوه بر بخش 
پخت آش، شاهد برگزاری مس��ابقه آشپزی، شب های 
فرهنگی، سیاه چادرها و نمایشگاه ملی صنایع دستی نیز 
هستیم. در جشنواره امسال  22 استان در بخش پخت 
و رقابت آش و 31 استان در نمایشگاه ملی صنایع دستی 
حضور داشتند. 260 گروه از استان زنجان برای شرکت 
در بخش جشنواره ملی آش ش��رکت کرده بودند که در 
این بین 9 استان در بخش سیاه چادر و هشت استان در 
بخش ش��ب های فرهنگی برای برگزاری برنامه حضور 
داشتند. بنابراین از همان ابتدا با توجه به هماهنگي هایي 
که انجام ش��ده بود، حضور 120 ه��زار بازدیدکننده در 
روز پیش بینی مي شد که خوشبختانه تحقق هم یافت. 
پخت و سرو روزانه آش برای 45 هزار نفر، حرکت قطارها 
و تورهای گردش��گری به مقصد این جشنواره و گردش 
مالی روزان��ه بیش از 40 میلیارد ری��ال در حوزه صنایع 
دستی فقط بخشی از موفقیت های این رویداد بزرگ به 
شمار می آید. جشنواره آش با این قدمت به قدیمی ترین 
جشنواره کش��ور تبدیل شده است و هر س��ال پویاتر از 
سال های گذشته برگزار می شود و بزرگ ترین جشنواره 

غذای خاورمیانه محسوب می شود.

جش�نواره آش ایرانی به عن�وان قدیمی ترین 
جش�نواره کش�ور در زمین�ه غ�ذا به ش�مار 
می آید که ع�اوه بر بخش پخت آش، ش�اهد 
برگزاری مسابقه آشپزی، شب های فرهنگی، 
سیاه چادرها و نمایش�گاه ملی صنایع دستی 
نیز هس�ت به طوری که در جش�نواره امسال  
22 اس�تان در بخش پخت آش و 31 استان در 
نمایشگاه ملی صنایع دس�تی حضور داشتند

امت�داد  پ�روژه 
 ولي ابراهيمي
   گزارش 

بزرگ�راه ش�هید 
همت تا کرج که از 
آن با عنوان پروژه همت یاد می شود در دولت نهم 
مطرح، تأیید و تصویب شد تا معضل ترافیک میان 
دو کانشهر کرج و تهران که با آلودگی هوا دست 
 و پنجه نرم می کنند، را حل کند. با اینکه مسئوالن 
ارشد کشور و وزارت راه و شهرسازی در استان 
البرز به کرات از این پ�روژه بازدید و از نیمه کاره 
ماندن آن ابراز شرمساري کردند، اما همچنان این 
ط�رح در می�ان ش�مار زی�ادي از وعده ه�اي 
بي سرانجام مانده است و بعد از گذشت 22 سال 
معلوم نیس�ت چه زماني همت به کرج برس�د.

    
قرار بود بزرگراه همت تهران به همت کرج وصل 
ش��ود تا کمي از بار ترافیکي این دو شهر بکاهد. 
طرحي که 22 سال پیش کلنگ آن بر زمین زده 
ش��د و تاکنون پیش��رفت چنداني نداشته است. 

گواه آن هم گفته برخي از کارشناس��ان است که 
مي گویند این پروژه در نیمه راه رها ش��ده است 
چراکه مشکالتي همچون عدم تملک واحدهای 
مسکونی، نبود بودجه، سوءمدیریت های مهندسی 
و... همچون سدي بر س��ر مسیر اجرایي طرح قد 
علم کرده  و بهانه اي براي اهم��ال کاري متولیان 
شده  اس��ت. پروژه اي که بعد از گذشت 22 سال 
نه از کمبود بودجه و نه وجود مش��کالت متعدد 
در مس��یر اجراي آن بلکه تنها و تنها از کم کاري 
مس��ئوالن حکای��ت دارد و اهتمام دول��ت را در 
این باره زیر س��ؤال مي برد. عالوه بر این در میان 
هزینه های متعدد اقتصادی در جریان برنامه های 
دولت، هزینه 160 میلی��ارد تومانی پروژه همت 
که 110 میلیارد تومان آن مرتبط با دولت و 50 
میلیارد تومان سهم سرمایه گذار بخش خصوصی 
است، یک دغدغه برای دولت محسوب می شود و 
چه بس��ا همین دغدغه مالی یکی از موانع   جدی 
پیشرفت این پروژه ملّی به شمار مي آید. مهدی 

نجفی، دومین اس��تاندار الب��رز در دولت تدبیر و 
امید است که نسبت به ادامه پروژه همت، مسئول 
شناخته ش��د. عالی ترین مقام دولت در البرز که 
در هر پروس��ه زمان��ی ممکن، توجه مس��ئوالن 
ارش��د دولت را نس��بت به اختصاص هزینه های 
این پروژه جلب کرده است ولی ثمره این اهتمام 
همچنان ب��ا گمانه های برگرفته از ش��اید همراه 
اس��ت. وعده افتتاح این طرح در خرداد 97 طی 
بازدید سیدحسن میرش��فیع، معاون وزیر راه و 
شهرسازی در اس��فند سال گذش��ته داده شد و 
امروز استاندار البرز از رشد 85 درصدی کار خبر 
می دهد. از طرف دیگر بازه زمانی معینی بر رفع 
معارضین و آزادسازی که از طرف معاون وزیر راه 
و شهرسازی به مدت 10 روز عنوان شده بود نیز 

همچون وعده افتتاح طرح، عقیم مانده است.
  ضرورت تسریع روند احداث همت 

در حالي طرح بزرگراه همت بنا بر اعالم مهندسان 
می تواند زمینه صرفه جویی هزار میلیارد تومانی 

سوخت را ایجاد کند که اعتبارات الزم بر مبنای 
برآورد هزینه کل��ی اختصاص داده نمی ش��ود. 
اس��تاندار البرز در این رابطه ب��ه »جوان« گفت: 
»این ط��رح در آغاز دول��ت تدبیر و امی��د تنها 
29درصد پیشرفت داش��ت و امروز از پیشرفت 

85درصدی برخوردار است.« 
به گفته نجفی، قطعه نخس��ت آزادراه تهران به 
ش��مال به طول 32 کیلومت��ر از تقاطع آزادگان 
و ش��هید همت آغ��از  مي ش��ود و به س��ه راهی 
شهرستانک در البرز می رس��د، که با افتتاح این 
قطعه بخشی از مس��یري که از شهرستان کرج 
می گذرد، حذف و مس��یر تهران به سمت شمال 

حدود 61 کیلومتر کوتاه می شود.«
  بزرگراه همت، همت مسئوالن را مي طلبد

از حیث مهندسی کار این پروژه ملّی شامل چهار 
قطعه- بخش نخس��ت در قال��ب 33 کیلومتر از 
تهران تا شهرس��تانک با برآورد هزین��ه 2 هزار و 
400 میلیارد تومان، قطعه دوم از شهرستانک تا 
پل زنگوله با 22 کیلومتر، قطعه سوم 46 کیلومتر، 
قطع��ه چه��ارم در 20 کیلومت��ر از مرزن آباد تا 
کمربن��دی چالوس ک��ه از س��ال 94 این قطعه 
بهره برداری ش��ده است- مي ش��ود. مسئولیت 
این پ��روژه میان وزارت راه و شهرس��ازی و بنیاد 
مستضعفان به نمایندگی دولت است. تردد بالغ 
بر 29 میلی��ون خودرو از محوره��ای مواصالتی 
البرز در سال گذش��ته تنها در ایام نوروز، یکی از 
دالیل ضرورت سرعت دادن به روند پروژه همت 
است. در این رابطه، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز به »جوان« گفت: »این پروژه با 
عنوان شهدای استان البرز از مهم ترین پروژه های 
عمرانی تلقی می شود.« خس��رو ارتقایی  افزود: 
»پروژه همت تا ب��ه امروز با رش��د 85 درصدی 
همراه بوده است و انتظار می رود با تکمیل کمربند 
شمالی کرج سهم شاخصی از حجم ترافیک را از 
مس��یر ش��رق به غرب کاهش دهد.« آزادراه سه 
ایران یا آزادراه تهران به ش��مال و ی��ا بنا بر اعالم 
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری البرز 
»آزادراه شهدای اس��تان البرز« از سال 75 آغاز 
به کار کرده که این به معنای گذشت 22 سال از 
اجرای پروژه است. با این وصف، مدیریت شهری و 
بخش خصوصی سهم قابل توجهی در روند اجرای 
این طرح دارند که در جریان مناقصه این طرح در 
دوران مسئولیت شهرداری این کالنشهر در زمان 
علی ترکاشوند، بالغ بر 70 شرکت عمرانی بزرگ 
کشور برای ش��رکت در مناقصه کمربند شمالی 
ش��هر کرج اعالم آمادگی کردند. ب��ا این حال باز 
هم بعد از گذشت این همه مدت نتیجه اي از آن 

حاصل نشده است.

 ترافيك سنگين دوردوم سفرهاي تابستاني
 در محورهاي  البرز 

معاون راه�داری اداره کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای اس�تان 
البرز با اشاره به آغاز موج سفرهای تابستانی، از افزایش ترافیک 

در محورهای مواصاتی استان خبر داد.
عباس صفری با اش��اره به آغاز موج دوم سفرهای تابس��تانی، گفت: با آغاز 
شهریور ترافیک در محورهای استان افزایش پیدا می کند. وی به حجم باالی 
تردد خودروها از جاده چالوس اشاره کرد و افزود: با توجه به فصل تابستان و 
مساعد بودن آب  و هوا عملیات های راهداری با قوت بیشتری انجام می شود. 
وي بخش کمی از ترافیک و کندی تردد موجود در محور کرج- چالوس را 
به علت انجام عملیات راهداری دانست. معاون راهداری اداره کل راهداری 
و حمل  و نقل جاده ای استان البرز ادامه داد: شهریورماه در این محور شاهد 
افزایش حجم ترافیک خواهیم بود. صفري  با بیان اینکه در آزادراه های استان 
نصب نیوجرسی در خطوط وسط و آسفالت ریزی در حال انجام است، گفت: 
پروژه های راهداری برای رفاه حال مسافران به جد پیگیری و انجام می شود.

نياز جاده مخصوص به نمازخانه بين راهی 
رئیس ستاد اقامه نماز البرز گفت: در محورهای مواصاتی استان 
در مجموع با کمبود نمازخانه و مس�اجد بین راهی مواجه هستیم.
حجت االسالم س��یدعلی اکبر موس��وی افزود: به عنوان مثال در جاده 
مخصوص تهران- کرج حتی یک نمارخانه بین راهی هم وجود ندارد و 
مسافران این مسیر غالباً از خواندن نماز اول وقت بازمی مانند. وی ادامه 
داد: بر این اساس با تخصیص اعتباری بنا ش��ده دو نمازخانه بین راهی 
در این مسیر ساخته شود و به زودی عملیات احداث آنها آغاز می شود. 
رئیس ستاد اقامه نماز البرز توضیح داد: به جز این باید فکری به حال جاده 
جدیدی که در طالقان در حال احداث اس��ت هم شود چون این مسیر 
به دلیل گردشگرپذیر بودن به امکانات و زیرساخت هایی چون سرویس 
بهداشتی، نمازخانه و... نیز نیاز دارد. این مس��ئول در بخش دیگری از 
صحبت های خود به برگزاری اجالس استانی نماز در سال جاری اشاره 
کرد و گفت: این اجالس آذرماه با معرفی و تجلیل از دستگاه های برتر در 
حوزه نماز برگزار می شود. حجت االسالم موسوی افزود: هر چند برخی 
تصور می کنند برگزاری چنین برنامه هایی در شرایط فعلی لزومی ندارد 
ولی واقعیت این اس��ت که نباید اجازه دهیم در ش��رایط بحرانی امروز 
اعتقادات مردم ضعیف ش��ود چون در این صورت مشکالت چند برابر 
خواهد شد. وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که این امر در تمامی 
ادارات شهرستانی، مدارس و سایر مکان های پرتردد اتفاق بیفتد تا مردم 

از اهمیت اقامه نماز اول وقت غافل نشوند.

 خواب 22 ساله پروژه همت
همت مسئوالن را زیرسؤال مي برد

آش زنجان، فرصتي براي گردهمایي گردشگران 31 استان کشور

  البرز رتبه  نخست پرداخت تسهيالت 
طرح رونق توليد 

استان البرز جایگاه نخست کش�وری رتبه بندی تسهیات طرح 
رونق تولید را دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز با اعالم این خبر و 
با اشاره  به اهمیت ارائه تس��هیالت بانکی به واحدهای صنعتی البرز در 
راستای حمایت از توسعه اقتصادی استان گفت: در پرداخت تسهیالت 
بانکی در دو شاخه تس��هیالت طرح رونق تولید و همچنین تسهیالتی 
که خود بانک ها به طور مستقیم پرداخت می کنند از سال 96 تاکنون، 
استان البرز رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است. جهانگیر 
شاهمرادی افزود: در رتبه بندی تسهیالت طرح رونق تولید استان البرز با 
قرار گرفتن در جایگاه نخست کشوری حدود 140 میلیارد تومان با استان 
دوم در این زمینه اختالف دارد. وي  در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه 
واگذاری تسهیالت از سوی بانک های البرز به واحدهای تولیدی- صنعتی 
این استان مشکلی وجود ندارد، گفت: تنها اعتراضی که در این مورد از 
سوی صنعتگران و تولیدکنندگان استان مطرح می شود به کارمزد و سود 
باالی تس��هیالتی بازمی گردد که بانک ها در اختیار آنها قرار می دهند. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان البرز افزود: صنعتگران 
به تس��هیالت بانکی با نرخ س��ود 10 درصد یا تک رقمی نی��از دارند تا 
در بازپرداخت آن با مشکل مواجه نش��وند به ویژه در شرایط اقتصادی 
حال حاضر کشور که اداره واحدهای صنعتی و کمک به چرخه تولید با 
مشکالت بیشتری نسبت به گذشته مواجه است. شاهمرادی ادامه داد: 
چون بانک ها در ازای واگذاری تسهیالت بانکی وثیقه دریافت می کنند، 
برخی از مدیران واحدهای صنعتی در تأمین آن با مشکل مواجه هستند 

و به همین دلیل نمی توانند به راحتی از این تسهیالت بهره مند شوند.

 28 هزار بطری آب معدنی
هديه البرزي ها به مردم سيستان و بلوچستان

مدیرعامل جمعیت هال احمر اس�تان البرز با بیان اینکه البرز در 
طرح نذر آب یکی از اس�تان های پشتیبان اس�ت گفت: در قالب 
این ط�رح تاکنون 28 ه�زار آب معدنی و 31 هزار قوطی کنس�رو 
ماهی و لوبیا از البرز به سیستان و بلوچس�تان ارسال شده است. 
ناصر چرخساز افزود: پس از سفر رئیس جمعیت هالل احمر کشور به 
استان سیستان و بلوچستان و مشاهده مشکالت ناشی از خشکسالی و 
همچنین مشکالت مربوط به درمان در این استان، دستور ویژه ای برای 
پیگیری و مطالبه گری در زمینه رفع نیازهای مردم خطه سیس��تان و 
بلوچستان و جنوب شرقی کشور صادر و جلسات متعددی برای بررسی 
و چگونگی ورود هالل احمر  به این مس��ئله تشکیل ش��د. مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان البرز ادامه داد: در همین راستا هالل احمر 
در سطح کشور با راه اندازی کمپین نذر آب، به یاری مردم آسیب دیده از 
خشکسالی پرداخت. وی گفت: در قالب این طرح، البرز به عنوان استان 
پشتیبان تاکنون 28 هزار آب معدنی، 31 هزار قوطی کنسرو ماهی، لوبیا 
و...، پنج تن برنج، 2هزار بسته شکر، 3هزار بسته قند، 3هزار بسته لوبیا 
چیتی، سه تن عدس و 500 بطری روغن مایع جهت توزیع بین مردم 

استان های مواجه با کم آبی ارسال کرده است.
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