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بدهی ۷۰ میلیارد تومانی بخش های 

مختلف به توزیع برق زنجان
شهروندان صرفه جویی 

کنند
شاخص های آب و فاضالب 
در زنجان افزایشی بوده است 

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
برگزار می شود

به مناسبت ايام فرخنده دهه کرامت و در راستای ترويج فرهنگ رضوي و گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، 
نهمين جشنوارة کتابخوانی رضوی از سری برنامه هاي هفدهمين جشنوارة بين المللي امام رضا)عليه السالم( همزمان 
با سراســر کشــور در کتابخانه های عمومی استان زنجان نيز تا 28 خرداد ماه به دو شکل مکتوب و الکترونيکی با 12 

عنوان کتاب در سه رده سنی »کودک«، »نوجوان« و »جوان و بزرگسال« برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان زنجان، مهلت 

ارسال آثار و پرسشنامه های تکميل شده به کتابخانه های عمومی 28 خرداد ...

کاشی ماندگار مشاهیر 
زنجان رونمایی می شود
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با حضور وزیر بهداشت؛

50 طرح بهداشــتی و درمانی به بهره برداری 
رسید
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رئیس سازمان فرهنگی شهرداری زنجان:
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دومیــن جشــنواره ملی 
داســتان ترکــی رضوی 

برگزار می شود
مديرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان 
زنجان گفت: دومين 
جشنواره ملی داستان 
نويســی رضــوی به 
زبان ترکــی آذری از 
های  برنامه  ســری 
هفدهمين جشــنواره 
فرهنگــی و هنری امام رضا)ع( در اين اســتان 

برگزار می شود.
خبرنگار جــام جم زنجــان: فاطمه 
کرباســی افزود: ارســال آثار به اين جشنواره در 
سه رده سنی زير 15 سال، 15 تا 29 سال و باالی 
29 ســال و در سه بخش داســتان بلند، داستان 
کوتاه و داستانک )داســتان بسيار کوتاه( تعريف 

شده است. 
وی افــزود: عالقه مندان تا يکم تير امســال 
فرصت دارند تا فرايند ثبت نام و ارســال آثار خود 
را منحصــرا از طريق پايگاه اينترنتی به نشــانی 
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انجام دهند. 
کرباسی با بيان اينکه نتايج داوری آثار ارسال 
شده نيمه تير امسال اعالم می شود، اظهار داشت: 
آيين اختتاميه دومين جشــنواره ملی داســتان 
نويســی رضوی به زبان ترکی 20 تير سال جاری 

همزمان با دهه کرامت برگزار می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: جشــنواره ملــی 
داستان نويســی رضــوی به زبــان ترکی يک 
جشــنواره توليدی است و زمينه را برای آفرينش 
های ادبی در حوزه داســتان نويسی برای عالقه 
مندان با محوريــت آموزه ها و مفاهيم بلند دينی 

فراهم می کند. 
به گفته مديرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان زنجان و دبير نخستين سال گذشته 173 
اثر از 10 اســتان کشور به نخستين جشنواره ملی 
داستان نويسی رضوی به زبان ترکی ارسال شد.

قصه های مادربزرگ زنجانی کتاب شد 
از  ای  مجموعــه 
قّصه های مردمی زنجان 
به روايــت فاطمه خلفی 
مــادر بــزرگ زنجانی 
ثبــت و ضبط گرديد و به 

صورت کتاب در آمد. 
خبرنــگار جام جم 
 » صنــم « : ن نجا ز

مجموعه 19 قصه و سروده مردمی می باشد که طی روشی علمی ضبط 
گرديده و سپس به امانت، پياده شده و برای چاپ تنظيم گرديده است. 
اين کتاب را می توانيد از کتابفروشــی های »انديشه نو« در تهران و 

»حکيم هيدجی« در زنجان تهيه کنيد. 
در اين کتاب قصه ها به صورت روشــمند ثبت شــده اســت. به اين 
ترتيب که تنها هر آنچه که در فايل صوتی ضبط شده است پياده شده و 
آينه تمام نمای لهجه ترکی زنجانی در اين مجموعه بدون اصطالحات 

وارداتی مشاهده می شود. 
ابتکاری که نويســندگان در اين کتاب به کار برده اند اين اســت که 
برای برخی از قّصه ها تصويرهای متناســب طراحی شــده و مضمون 
قصه را مقابل چشم قرار می دهد. در کنار تصاوير در ذيل برخی قصه ها 
توضيحاتی در پاورقی نوشــته شده است که می توان تفسير و برداشت 
گردآورنــدگان تلقی کرد. اينها را می تــوان تصاويری تلقی کرد که با 
کلمات در ذهن خواننده ترســيم می شــود. گويا گردآورندگان چيزی 
عميق تر از ظاهر قصه در اين روايتها يافته اند. کتاب »صنم« به هّمت 
دو فرهنــگ پژوه زنجانی؛ زهرا رضايــی و مصطفی رّزاقی و همانطور 
که در مقدمه يادآور شــده است با هّمت و هماهنگی داوود خداکرمی در 
ســال 1397 چاپ شده اســت. 19 قّصه و شعر اين کتاب، مجموعه ای 
از روايتهای زنانه و مردانه عاميانه مردم زنجان اســت که از زبان فاطمه 
خلفی بيان می شــود. روايتهای زنانه در قالب رفتارهای زنان و دختران 
افسانه ای و روايتهای مردانه در نقش دو قصه از شاه عباس و مناظرات 

دراويش ظاهر شده است.
گفتنی اســت چنــد باياتی که در پايان کتــاب از زبان فاطمه خلفی 
روايت شده است بيان بسيار فشرده ای است از احساسات صاف و پاک 
انسانی که در قالب چهارپاره های ترکی )»باياتی«( ريخته شده است. 
صنــم چهارمين کتــاب از مجموعه »زنــگان فولکلور« )فرهنگ 
عاميانه زنجان( می باشــد. ســه کتاب قبلی از اين مجموعه عبارتند از 
»خانچايلــی قهرمان بابايی نين نغيل لری« )قصه های قهرمان بابايی 
خانچای(، »چيالندر)شيالندر( کندی نين فولکلورو« )فرهنگ عاميانه 
روســتای شــيالندر(، »نقوش جوراب، جاجيم و گليم در روســتاهای 

شيالندر و چايرلو در زنجان« می باشد.

مدير عامل شرکت گاز استان زنجان گفت: ميزان مصرف گاز طبيعی مشترکين 
شهری و روستايی در 2۴ ساعت گذشته به علت افت دمای هوا به 11 ميليون و 353 
هزار متر مکعب افزايش يافته است. شهروندان زنجانی مصرف گاز را مديريت کنند.

به گزارش خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط عمومی شــرکت گاز استان 
زنجان موســی احمدلو اظهار کرد: اين ميزان مصرف در حالی اســت که با مصرف 
بيــش از 9 ميليون و 691 هزار متر مکعب در روز قبل شــاهد افزايش يک ميليون 

و 661 هزار و 7۴8 متر مکعبی گاز طبيعی هســتيم.وی اعالم کرد: از کل مصرف 
اعالم شــده، 3 ميليون و 518 هزار و 252 متر مکعب توســط نيروگاه های استان 

استفاده شده است.

رئيس ســازمان فرهنگی شــهرداری از رونمايی کاشــی ماندگار 
مشــاهير زنجان خبــر داد و گفت: طی روزهای آتی کاشــی ماندگار 
پروفســور ثبوتی، دکتر مجيد شهرياری واســتاد غزل ايران حسين 

منزوی رونمايی خواهد شد.
خبرنگار جام جم زنجان: مريم شعبانی با بيان اين مطلب، اظهار 
کرد: سازمان فرهنگی شهرداری جهت حفظ جايگاه، شخصيت های 

بنام زنجان به عنوان افتخار محله، تابلوهايی ســفالی شامل عکس و 
مشخصات مشاهير را در ابعاد 100 در 70 سانتی متر، در محل زندگيشان 
نصب خواهد کرد .شعبانی يکی از رسالت های سازمان فرهنگی را، حفظ 
ياد و خاطره  تمام کسانی که نماد علم و دانش و انسانيت هستند دانست و 
عنوان کرد: در ابتدای راه کاشی سه شخصيت برجسته را آماده کرده ايم 
و در برنامه های بعدی سعی در تهيه کاشی مشاهير ديگر خواهيم کرد.

رئيس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری زنجان گفت: 
تابلوها در ابعاد يکســان و با متريال ســفالی آماده رونمايی است که در 

زمان مناسب به بهره برداری می رسد.

کاشی ماندگار مشاهیر زنجان 
رونمایی می شود

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه دراستان 

زنجان

خبر

مديرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان زنجان گفت: علی 
رغم وجود مشــکالت اعتباری در ساليان اخير تمامی شاخص های 
خدمت رسانی در شرکت آب و فاضالب استان زنجان روند افزايشی 

داشته است.
خبرنگار جام جم زنجان: عليرضا جزء قاسمی اظهار کرد: 
با تدابير صورت گرفته و تدوين برنامه های کوتاه مدت ، ميان مدت 
و بلند مدت تمام طرح ها و پروژه های اين شــرکت فعال بوده و در 
حال اجرا می باشــد. وی افــزود: در دوره خدمت دولت تدبير و اميد 
، بيش از 1۴2 هزار متر مکعب در شــبانه روز به ظرفيت ايســتگاه 

های پمپاژ در شهرهای استان زنجان افزوده شده است. مديرعامل 
شرکت آبفای استان زنجان تصريح کرد: در طول دوره خدمت دولت 
تدبير و اميد علی رغم کاهش شــديد اعتبارات ۴9 کيلومتر شــبکه 
جديد توزيع آب شــرب در شهرهای استان اجرا گرديده است. جزء 
قاســمی افزود: در دولت تدبير و اميد بيش از 112 کيلومتر اصالح و 
بازســازی شبکه فرسوده آب در 21 شهر استان زنجان اجرايی شده 
اســت که اجرای اين طرح ها هر ساله نســبت به سال پيش از آن 
، روند صعودی داشــته و نقش بســزايی در کاهش آب بدون درآمد 

)پرت( شرکت داشته است.

به مناسبت ايام فرخنده دهه کرامت و در راستای ترويج فرهنگ 
رضوي و گســترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، نهمين جشنوارة 
کتابخوانــی رضوی از ســری برنامه هاي هفدهمين جشــنوارة 
بين المللي امام رضا)عليه الســالم( همزمان با سراســر کشــور در 
کتابخانه های عمومی استان زنجان نيز تا 28 خرداد ماه به دو شکل 
مکتوب و الکترونيکی با 12 عنوان کتاب در سه رده سنی »کودک«، 

»نوجوان« و »جوان و بزرگسال« برگزار می شود.

به گــزارش خبرنگار جام جم زنجان  بــه نقل از روابط عمومی 
اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان زنجان، مهلت ارسال آثار و 
پرسشنامه های تکميل شــده به کتابخانه های عمومی 28 خرداد 
خواهد بود و آيين اختتاميه و معرفی برگزيدگان اين جشــنواره نيز 

همزمان با دهه کرامت سال جاری برگزار خواهد شد.
برگزيدگان نهمين جشــنواره کتابخوانی رضوی در دو ســطح 
»ملی« و »شهرســتانی« معرفی و با اهدای لــوح تقدير ، تنديس 

جشنواره و هدايای نقدی از آنها تجليل خواهد شد.
  عالقمندان جهت دريافت امانی کتابهای مســابقه به کتابخانه 
های عمومی اســتان زنجان و همچنين برای شرکت در مسابقه و 
دريافت فايل PDF کتابها به ســامانه ويژه جشــنواره به نشانی  
www.razavi.iranpl.ir مراجعــه نمــوده و  عــالوه بر 
ارسال آثار از طريق الکترونيک، آثار مکتوب خود را به نزديک  ترين 

کتابخانه عمومی محل زندگی شان تحويل دهند.

در دولت تدبیر و امید؛ 

شاخص های آب و فاضالب در زنجان افزایشی بوده است 

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود

مدیرعامل شرکت  برق استان زنجان 
از بدهی ۷۰ میلیارد تومانی بخش های 
مختلــف به شــرکت توزیع بــرق زنجان 
خبــر داد و گفــت:  در بخش های مختلف 
تشــویق های ویــژه ای بــرای کاهــش 
مصرف بــرق در زمان پیک بــار در نظر 

گرفته شده است.
خبرنــگار جام جــم زنجــان: علیرضا 
علیــزاده بــا اشــاره به این کــه زندگی 
امــروزی بــدون صنعــت بــرق میســر 
نیســت، اظهار داشــت: صنعت برق به 
عنــوان صنعت زیر بنای کشــور اســت 
و نقــش حساســی در توســعه صنعتی، 
رونــق اقتصــادی و رفــاه اجتماعــی بر 

عهده دارد.
وی با بیــان اینکه امســال به عنوان 
ســال رونــق تولید نام گذاری شــده و 
مــا باید تمام تالشــمان را در راســتای 
پیشــبرد اهداف به کار گیریم، افزود: 
صنعــت بــرق یکــی از مهمتریــن زیــر 
ســاخت های تولید و بخش کشــاورزی 
اســت و قطعــا ایــن شــرکت وظیفــه 

سنگینی بر عهده دارد.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان زنجان در شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان نزدیــک به 446 
هزار مشترک اعم از شهری و روستایی 
وجــود دارد کــه 1۰۰ درصــد جمعیت 
شــهری و 1۰۰ درصــد جمعیــت باالی 
1۰ خانــوار روســتایی از ایــن انــرژی 

برخوردارند.
وی بیشــترین میزان اســتفاده برق 
را توســط بخــش صنعت بــا 52 درصد 
و کشــاورزی با 19 درصــد اعالم کرد و 

افزود: عمــده انرژی صرف بخش مولد 
می شــود که بستر مناســبی برای رونق 

تولید است.

* شبکه توزیع برق
علیزاده با اعالم اینکه در استان 14 
هزار و 118 کیلومتر شبکه توزیع برق 
گسترده است، گفت: تعداد پست های 
بــرق موجود 19 هزار و 821 دســتگاه 
بــا ظرفیت 15۰۰ مگا ولت آمپر اســت 
و در کل اســتان زنجــان 445 هــزار و 
6۷4 مشــترک برق وجود دارد که تمام 
5 تعرفــه را ســاپورت می کنند و از کل 
914 روستای استان 893 روستا بهره 

مند از انرژی برق هستند.
وی ســال هدف را سال 14۰4 اعالم 
کرد و یادآور شــد: در این سال، هدف 
این شــرکت رســیدن به 14۰ دقیقه 
خاموشــی برای هر مشــترک در ســال 
اســت به عبارتی باید میزان خاموشــی 
برای هر مشترک در حال حاضر از 34۰ 
دقیقــه در ســال یــا ۰/9 دقیقه برای 
هر مشــترک در روز به زیر ۰.4 دقیقه 
برســد ضمن اینکــه باید ایــن نکته را 
یــادآور شــد کــه زنجــان زیر متوســط 
کشــوری که 6۰۰ دقیقه خاموشــی در 
سال  دارد، خاموشی را تجربه می کند.

بــه بیــان مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیــروی بــرق اســتان زنجان در ســال 
14۰4 بایــد بــر اســاس رقــم موجود 
خاموشــی ســاالنه زیــر 14۰ دقیقه و 
درصد حضور متقاضیان به شــرکت به 
صفر و میزان خاموشــی در روز به ۰/4 

درصد برسد.

وی متوســط مصرف برق خانگی را در 
زنجان پایین تر از شاخص کشوری اعالم 
کــرد و گفت: در مناطقــی با خصوصیات 
اقلیمــی یکســان زنجان مصــرف برق 
کمتــری دارد که از ایــن بابت از مردم 
اســتان بــرای ایــن همراهی تشــکر و 

قدردانی می کنم.
علیزاده با اشــاره به وضعیت مصرف 
و تعــداد مشــترکین بخش های مختلف 
خاطــر نشــان کرد: بخش خانگــی با این 
کــه 81 درصــد مشــترکین را شــامل 
می شــوند اما 18 درصد مصرف دارد، 
از طرفــی بخش صنعت بــا این که ۰/۷ 
مشــترکین را شــامل می شــود اما 52 
درصــد مصــرف انــرژی دارد و بخش 
کشــاورزی با 1/9 درصد مشترک 19 
درصــد مصرف کننده انــرژی برق و به 

نحــوی تولیــد کننده ســایر محصوالت 
است.

* هوشمندسازی
بــه گفته وی یکــی از برنامه های این 
شرکت در ســال جاری هوشمند سازی 
اســت برای این امر نیــز در حال حاضر 
242 دســتگاه نصب شــده اســت که 
به صــورت کنتــرل از راه دور از مرکز 

دیسپاچینگ زنجان کنترل می شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان افزود: در بحث فهام فرا 
ســامانه هوشــمند انــرژی الکتریکی، 
عــالوه بــر شــرکت توزیع بــرق زنجان 
پایگاه ۷ داده اســتان های شــمالغرب 
کشــور پشتیبانی می شــود و بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شــده 3 هزار و 

6۰۰ دستگاه هوشمند نصب می شود.
وی با اشــاره به این کــه وزارت نیرو 
در کاهــش مصرف بــرق در زمان پیک 
مصــرف تشــویقاتی در نظــر گرفتــه 
اســت، گفت: از اول اردیبهشــت سال 
جــاری افزایش ۷ درصــد تعرفه برای 
کل مشــترکین در حال اجراست زیرا 4 
ماه برای استان پیک مصرف برق وجود 
دارد کــه اگــر مشــترکین در مصــرف 
صرفــه جویی نداشــته باشــند جریمه 
می شوند و اگر در الگوی مصرف صرفه 
جویی کنند کاهش هزینه ها را خواهند 
داشت به عبارتی اگر حدود 1۰ درصد 
کاهش مصرف داشته باشند به اندازه 
2۰ درصــد صــورت حســاب کاهــش 

خواهد یافت.
علیزاده گفت: در تابســتان 98 پیک 
مصــرف بار وجود خواهد داشــت زیرا 
به مدت کوتاه حدود 3۰۰ ساعت از کل 
ساعات طول سال میزان مصرف انرژی 
بیشــتر از میزان تولید کشوری است و 
نیاز به استفاده درست و مدیریت شده 
دارد و انتظار داریم تمام مشــترکین از 

بحث تشویقات استفاده کنند.

* تشویق های ویژه
وی بــا اشــاره بــه این کــه در بخش 
کشــاورزی نیــز تشــویق های ویژه ای 
بــرای کاهش مصــرف در زمان پیک بار 
در نظر گرفته شــده است، خاطر نشان 
کــرد: اگر کشــاورزان 4 ســاعت زمان 
پیک بار را اســتفاده نکننــد می توانند 
2۰ ســاعت بعدی شــبانه روز را انرژی 

برق را رایگان مصرف کنند.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی 
بــرق اســتان زنجــان به صرفــه جویی 
بخش صنعت اســتان در ســال گذشته 
در زمــان پیک مصرف برق اشــاره کرد 
و گفت: سال گذشــته بخش صنعت به 
دلیل کاهش مصرف در زمان پیک بار 2 
میلیــارد و ۷۰۰ میلیون تومان پاداش 

دریافت کرد.
وی بــا بیان این که بخش های مختلف 
۷۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهی 
دارنــد، اظهــار داشــت: 28 میلیــارد 
تومــان این طلب مربوط به بخش صنایع 
و 22 میلیارد تومان طلب نیز در ارتباط 
بــا ارگان هــا، ادارات و دســتگاه های 

دولتی است.
به گفتــه علیزاده در اســتان زنجان 
1 هــزار و ۷3۰ کیلومتر از شــبکه برق 
تبدیل به کابل خودنگه دار شده است 
بــه عبارتی از 5 هــزار و 8۰۰ کیلومتر 
کل شــبکه 33 درصد تبدیــل به کابل 
خودنگــه دار شــده اســت و بقیــه به 
صورت شبکه فشار ضعیف است با این 
کــه این امر هزینه باالیی می طلبد اما بر 
اســاس برنامه ریزی ها در ســال جاری 
وســعت بیشتری از شــبکه برق استان 
مجهز به کابل خودنگهدار خواهد شد.

وی بــه بیشــترین میزان اســتفاده 
برق غیــر مجاز در دو شهرســتان طارم 
و خدابنــده اشــاره کــرد و گفــت: در 
ســال 9۷ توانســتیم بیش از 5 درصد 
تلفات انرژی را که به صورت انشــعاب 
غیرمجــاز بود جمــع آوری کنیم و هدف 
ریشه کردن کردن انشعابات غیر مجاز 

است. 

بدهی ۷۰ میلیارد تومانی بخش های مختلف به توزیع برق زنجان

برق همه زندگی نیست ،اما زندگی 
همه به آن وابسته است

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان:

شهروندان صرفه جویی کنند
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مدیر کل منابع طبیعی استان زنجان:

اعتبار ۹ میلیارد تومانی از محل صندوق توسعه ملی ابالغ شد
پروژه های نیمه کاره صندوق توسعه ملی زنجان تا پایان خرداد تکمیل می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
از ابــالغ 9 میلیــارد تومانی اعتبــار از محل صندوق 
توســعه ملی به حوزه های آبخیزداری استان زنجان 

خبر داد.
به گزارش  خبرنگار جام جم زنجان به نقل از روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
زنجان، خلیل آقاجانلو اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
موضــوع پروژه های عمرانی در حــوزه آبخوانداری، 
کاداســتر، آبخیــزداری و ... در ســال جاری بیش از 

گذشته مورد توجه قرار دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
بــر لزوم جمع بنــدی پروژه های مربــوط به صندوق 
توســعه ملی تا پایان آذر تاکید کرد و گفت: اســتان 
زنجــان در ارزیابی های این حوزه جزو اســتان های 

برتر است. 
وی بــا تاکیــد بر لــزوم مدیریت زمــان در اجرای 
برنامه هــای مربوط به صندوق توســعه ملی تصریح 
کرد: در ســال جاری 9 میلیارد تومــان اعتبار از این 
صندوق به استان زنجان ابالغ شده است.آقاجانلو 
با اشــاره به اینکه انتخــاب پیمانکار اجرای طرحهای 
آبخیزداری را تســریع می بخشــد، بیان کرد: باید با 
برنامه ریزی ســرعت انجام اقدامــات در این حوزه 

افزایش یابد. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
خاطر نشان کرد: حوزه های »تشویر« طارم، »دوتپه« 
سلطانیه و »اردجین« خرم دره به صورت اختصاصی 
در حــوزه بیولوژیــک برای انجــام اقدامات الزم در 

سال جاری در دستور کار قرار دارد.

* تکمیل پــروژه های نیمه کاره صندوق توســعه 
ملی زنجان، تا پایان خرداد 

مدیرکل منابع طبیعی اســتان با بیان اینکه پیش 
بینی مــی کنیم پروژه های نیمــه کاره باقی مانده تا 
پایان خرداد ســال جاری به اتمام برســد از ابالغ  9 
میلیارد تومانی اعتبار از محل صندوق توســعه ملی 

به حوزه های آبخیز استان خبر داد.
 آقاجانلــو با اشــاره بــه ابالغ اعتبــارات صندوق 
توســعه ملی در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در 
ســال 98 اظهار کرد: در ســال 9۷ تعداد 16 پروژه 
بــا اعتبــار 13 میلیــارد تومان در دســتور کار قرار 
گرفت. مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان ادامه 
داد: از این تعداد عملیات اجرایی پروژه 5 مورد به 
طــور 1۰۰درصد صورت گرفتــه و اقدامات انجام 
شــده برای بقیه نیز به دلیل نامساعد بودن شرایط 

جوی حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. 

وی پیــش بینی کــرد پروژه های نیمــه کاره باقی 
مانده نیز  تا پایان خرداد سال جاری به اتمام برسد.

آقاجانلو همچنین از ابالغ 9 میلیارد تومانی اعتبار از 
محل صندوق توسعه ملی به حوزه های آبخیز استان 
خبر داد و افزود: اداره کل منابع طبیعی استان زنجان 
تا به امروز در بحث پروژه های صندوق توسعه ملی 
اقدامــات مطلوبی انجام داده که مرهون احســاس 

مسئولیت تیم اجرایی  می باشد.

* موفقیــت پروژه های صندوق توســعه ملی، در 
گرو عملکرد قوی درحوزه »آموزش و ترویج«

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
با اشــاره بــه نقش مــردم محلی در تحقــق اهداف 
سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری گفت: موفقیت 
پروژه های صندوق توسعه ملی در گرو عملکرد قوی 
در حوزه آموزش و ترویج می باشــد.مدیرکل منابع 
طبیعــی و آبخیزداری اســتان زنجان در نشســت با 
مســئولین این دستگاه جهت پیشــبرد برنامه های 
مربــوط به اجــرای پروژه های صندوق توســعه ملی 
در ســالهای 9۷ و 98، بخــش ترویــج را مهــم ترین 
اولویت اداره کل دانســت و گفت: موفقیت پروژه 
های صندوق توســعه ملی در گــرو عملکرد قوی در 

حوزه آموزش و ترویج می باشد. 
آقاجانلــو با بیــان اینکه با جلب اعتمــاد مردم می 
توان در امور تســهیل گری گام های مهمی در مسیر 
تحقق اهداف سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری 
برداشــت، تصریح کرد: بــا ایجاد ارتبــاط تنگاتنگ 
بیــن بومیان روســتاها و اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری، می توانیم در حفظ و حراســت از عرصه 
های ملی و توسعه و آبادانی مناطق موثرترین دستگاه 
اجرایی باشیم. وی با اشاره به اینکه تکلیف معاونت 
هــای اداره کل جهت پیگیری پــروژه های مربوط به 
صندوق توســعه ملی مشــخص شده است، بر لزوم 
تعادل بخشــی بین شهرستان ها در حوزه تخصیص 

اعتبارات مربوط به این صندوق تاکید کرد. 
در ابتــدای ایــن جلســه نهاونــدی، دبیر ســتاد 
آبخیــزداری محورها و مباحث مهم قابل طرح مربوط 
به پروژه های آبخیزداری مربوط به صندوق توسعه 
در ســالهای 9۷ و 98 را اعالم و اولویتهای ســازمان 
متبوع جهت اقدامــات عملی اداره کل منابع طبیعی 

استان را ارائه کرد. 
وی همچنیــن بــر لــزوم شناســایی ظرفیت های 
تعاونی ها جهت تحقق رســالت های ســازمان متبوع 
و بهــره منــدی از توانمندی حداکثــری مردم تاکید 
کــرد. معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی 

و آبخیزداری اســتان نیز با بیــان اینکه پروژه های 
مربــوط به ســال جاری این بخش مشــخص گردیده 
اســت، ابراز کرد: با توجه به میزان اعتبار تخصیص 
یافتــه از محل صندوق توســعه و بــا هدف عملیاتی 
کردن پروژه های سال 98، در حال حاضر تشریفات 
مناقصه را شروع نموده و در حال انتخاب پیمانکاران 
مربوطه هستیم. جعفر بیات همچنین بر لزوم اتمام 
پروژه های صندوق توســعه ملی مربوط به سال 9۷ 
تاکیــد و به مشــکالت پیــش روی اجرای پــروژه ها 

اشاره کرد. 
معــاون فنی اداره کل منابــع طبیعی و آبخیزداری 
استان زنجان نیز با اشاره به نقش آموزش و ترویج 
در سرعت بخشی به روند اجرای پروژه های صندوق 
توســعه ملی عنوان کرد: با توجه به جایگاه تســهیل 
گــری در مناطــق هدف، فاصله بین اجــرا، تصمیم و 

بهره برداری بسیار کاهش می یابد. 
جلیــل ســلطان نژاد بــا بیان اینکه حل مشــکالت 
چالــش های محلــی موجود در مناطق اجــرای پروژه 
های صندوق توســعه ملی با وجود تسهیل گر امکان 
پذیر است، اضافه کرد: اجرای طرح های مرتعداری 
نیازمند جدی تســهیلگران و همراهی روســتاییان 
می باشــد. در این جلســه مکاریان نیز گزارشــی از 
عملیات اجرایی ســال 9۷ حوزه آبخیــزداری ارائه 
کرد.آقای حســنلو، رئیس اداره مرتع نیز از آمادگی 
اداره مرتع برای ســاخت آبشخوار در صورت تامین 

اعتبار خبر داد.

* مستندســازی کامل پــروژه های منابع طبیعی از 
محل اعتبارات صندوق توسعه در سال9۷

مستندســازی کامل پروژه های منابــع طبیعی از 
محل اعتبارات صندوق توســعه در ســال 9۷ تا 9۰ 
درصد انجام شده و برای سال 1398 نیز پروژه های 
معاونتهای آبخیزداری، فنی و حفاظت و امور اراضی 
و همچنیــن اداره آمــوزش، ترویــج و مشــارکتهای 
مردمی در بخش تســهیل گری نیز مســتند ســازی 
کامل از مرحله قبل از شروع تا مراحل پایانی توسط 

روابط عمومی انجام خواهد شد. 
این پروژه هــا در بخش آبخیزداری در حوزه های 
بنــد خاکــی چهرآباد شهرســتان زنجــان، بند خاکی 
کرســف در شهرستان خدابنده، کنترل سیل آبخیز 
شــهری آببر در شهرســتان طارم و عملیات آبخوان 
داری در حوزه آبخیز واالیش شهرســتان ســلطانیه 
انجام خواهد شــد. همچنین مســتند سازی پروژه 
های اجرایی معاونت فنی نیز در بخش جنگلکاری در 
حوزه آبخیز شهری آببر و در بخش مرتع به صورتهای 

کپه کاری، بذرپاشی، کودپاشی، احداث آبشخوار و 
تبدیــل دیمزارهای کم بــازده در حوزه های مصوب 
صورت خواهد گرفت.  مســتند ســازی پروژه های 
حفاظــت و امــور اراضی در دو بخــش اداره حفاظت 
و حمایت و امور اراضی اســت  که پروژه های اداره 
حفاظــت و حمایت شــامل عملیات گیاهپزشــکی در 
حوزه آببر و توزیع و نصب آبگرمکن های خورشیدی 
در راســتای اســتفاده از انرژیهــای نــوو جایگزین 
ســوختهای فســیلی اســت. در بخش امــور اراضی 
مســتند ســازیها شــامل عملیات اجرایی کاداستر 

اراضی می شود. 
پروژههــای اداره آموزش، ترویج و مشــارکتهای 
مردمــی نیــز شــامل مســتند ســازی پــروژه های 
تسهیلگری با مشارکت دانشگاه زنجان در حوزه های 
آببر و چهرآباد و همچنین مســتند ســازی کالسهای 
آموزشــی و ترویجی شــامل »تربیــت آبخیزیار« در 
مناطقی که پروژه های آبخیزداری فنی و حفاظت در 

آنها اجرا می شود صورت خواهد گرفت. 
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مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
یادم از گشته خویش آمد و هنگام درو
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

حافظگفت با این همه از سابقه نومید مشو

با حضور وزیر بهداشت؛

5۰ طرح بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسید

بــا حضور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی 5۰ طرح بهداشتی، درمانی، آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با 5۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار به صورت ویدئو کنفرانس 

افتتاح و بهره  برداری شد.
خبرنــگار جــام جم زنجــان: وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی در آیین بهره برداری 
از این طــرح ها گفت: امروز در عرصه ســالمت 
وزارت بهداشــت بــه تنهایــی قــادر بــه انجام 
برنامــه بزرگ ملی نیســت و نیازمند کمک های 
بین بخشــی و هم افزایی عمیق نیروها در نظام 

هستیم.
ســعید نمکی افــزود: هم افزایی در کشــور 
موجب می شــود وزارت بهداشــت بــا همکاری 
دیگــر متولیان عوامل خطــر زا مثل تصادفات و 
دیگــر بیماری ها را مهار کند و در این میان همه 
در کنار هم با صمیمیت و عالمانه در پیشــبرد و 

رفع مشکالت در کنار هم باشیم.
وی اظهار داشت: هم اکنون با افتتاح این طرح 
هــا یک نــوع همدلی، همگرایی و وفــاق در این 
اســتان برقرار است که طی ســال های گذشته 
با رشــد زیر ســاخت ها روند رو به رشدی را در 

حوزه بهداشت و درمان طی کرده است.
ایــن مســئول ادامــه داد: خیــران ســالمت 
بشدت به کمک توسعه نظام سالمت این استان 
آمده اند که فرصت ذی قیمتی اســت که باید از 
آن بهره برد که در ســال های آینده جزو استان 

های الگو های موفق در کشور خواهد شد.

* وزیر بهداشت خبر داد؛
آغاز تحول در ایجاد زیرساخت های بهداشت 

کشور
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، از 
آغاز تحول در ایجاد زیرســاخت های بهداشــت 

کشور خبر داد.
ســعید نمکی در نخستین روز از سفر خود به 
زنجان، در دیدار با نماینده ولی فقیه در اســتان 
زنجــان، از آغاز تحول در ایجاد زیرســاخت های 

بهداشــت کشــور خبــر داد و گفــت: بــا وجود 
اینکه در زمینه توســعه زیرساخت ها توفیقات 
مناســبی داشــته ایم امــا اعتقاد داریــم که در 
بخش بهداشــت و پیشــگیری آن طــور که باید 
عملکــرد قابل قبولی نداشــته ایم، به طوری که 

این بخش مغفول واقع شده است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از مهم تریــن 
راهکارهــای کاهــش هزینه درمان این اســت 
کــه بتوانیــم آگاهــی مــردم را در ایــن حــوزه 
افزایــش دهیم، افــزود: یکــی از تأکیدات ما، 
ســرمایه گذاری در بخــش بهداشــت و درمان 
است؛ چرا که معتقدیم به هر میزان که بتوانیم 
در این بخش ســرمایه گذاری داشته باشیم، به 
همان میزان نیز خواهیم توانســت هزینه های 

درمانی را کاهش دهیم.
وزیر بهداشــت بــا یــادآوری کلیــد خوردن 
طرح بهداشــت دهان و دندان و مدارس بدون 
پوســیدگی در اســتان اردبیــل، از مدرســه 
به عنــوان بهترین محل برای آغــاز هر کاری نام 
برد و ادامه داد: اعتقاد راسخ به این مهم داریم 
کــه طرحی که امروز با عنوان بهداشــت دهان و 
دندان و مدرســه بدون پوســیدگی در استان 
اردبیل کلید خورد، طرح بســیار زیبایی است و 
بنا داریم این مهم را در کل کشور تعمیم دهیم.

نمکــی بــا اعــالم آمــار تأســف باری از مقوله 
افزایش خشونت در جهان، از پریشان خاطری و 
افسردگی به عنوان مخاطره ای برای همه افراد 
جامعه در سراسر دنیا یاد کرد و گفت: متأسفانه 
موضوعاتی چون رغبت به خشونت و نیز اعتیاد، 
از جمله مباحثی اســت که در حــال افزایش در 
جهــان بــوده و معتقدیم عامل اصلــی بروز این 

موارد، افسردگی است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
ادامه با اشاره به اینکه آمارها حاکی از آن است 
که ایجاد یک کلینیک ویــژه هزینه ای به مراتب 
کمتــر از یک بیمارســتان 15 تختخوابی دارد و 
امروز باید تالش کنیم که توســعه در این راستا 
صــورت گیــرد، تصریح کرد: یکــی از مهم ترین 

رویکردهای وزارت بهداشــت در برهه کنونی، 
راه اندازی خانه بهداشــت عشایری است که تا 
به امروز 4۰۰ خانه بهداشت عشایری در کشور 
راه اندازی شده است.نمکی از عدالت اجتماعی 
در توزیــع خدمــات و تخت های بیمارســتانی به 
عنوان یکی دیگر از رویکردهای این وزارتخانه 
یــاد کرد و بــا بیان اینکه توزیــع خدمات باید بر 
اساس نیاز واقعی اســتان ها باشد، اظهار کرد: 
یکی از دغدغه های امروز، آگاهی نداشــتن 5۷ 
درصد از مبتالیان به فشارخون باالست، این در 
حالی اســت که معتقدیم افزایش آگاهی مردم 
با هزینه اندک ســبب کاهش قابل توجه هزینه 
در بخــش درمــان اســت.نماینده ولی فقیه در 
استان زنجان نیز در این دیدار با یادآوری اینکه 
خوشــبختانه خیریه ها نقش بسزایی در توسعه 
خدمات بهداشتی این استان داشته اند، افزود: 
آنچه که امروز و با توســعه زندگی صنعتی بیش 
از پیش احســاس می شود، ایجاد بستر سالمت 
پیــش از درمــان و نیز یادگیــری مهارت زندگی 
است که باید بیش از پیش به آن توجه داشت.

آیــت اهلل علــی خاتمــی ضمن ابــراز رضایت 
دانشــگاه  و  بهداشــت  وزارت  عملکــرد  از 
علوم پزشــکی اســتان زنجــان، یــادآور شــد: 
خوشــبختانه امروز زمینه ای در اســتان فراهم 
شــده اســت که شــاهد حضور بیماران از سایر 
اســتان های همجــوار در زنجــان بــرای درمان 

هستیم.

* ایجــاد زیرســاخت های حــوزه بهداشــت و 
درمان یکی از رویکردهای جدی در استان است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 
بهداشــتی و درمانی اســتان زنجان در مراســم 
افتتــاح نمادیــن 5۰ پروژه بهداشــت و درمان 
که با حضــور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی در سالن همایش های بین المللی روزبه 
زنجان برگزار شــد، با بیان اینکه امروز شــاهد 
افتتاح همزمان 5۰ پروژه بهداشت و درمان در 
اســتان هســتیم، افزود: اعتباری که برای این 

تعــداد پــروژه در نظر گرفته شــده، بالغ بر 5۰ 
میلیارد تومان است.

پرویــز قزلبــاش با اشــاره بــه اینکــه ایجاد 
زیرســاخت های حــوزه بهداشــت و درمان یکی 
از رویکردهــای جدی در اســتان بــوده و امروز 
شــاهد تحقق بخــش اعظمی از ایــن رویکرد در 
استان زنجان هستیم، تصریح کرد: خوشبختانه 
اقدامات خوبی در راستای ایجاد زیرساخت های 
حوزه بهداشت و درمان در استان انجام شده که 
به عنوان مثال می توان به طراحی و اجرای 2۷۰ 
پروژه دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد 
که بســیاری از آن ها نیز به بهره برداری رسیده 
اســت.وی گفت: تکمیل پروژه های اجرا شده، 
از رویکردهــای جــدی این دانشــگاه بــوده و تا 
پایان ســال گذشته 1۷۷ پروژه به بهره برداری 

رسیده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
بــا بیان اینکــه 226 پروژه بهداشــت در قالب 
تفاهم نامــه ســه جانبه بین وزارت بهداشــت، 
دانشــگاه علوم پزشــکی استان و اســتانداری 
زنجــان از ســال 95 تا بــه امروز اجرایی شــده 
اســت، اظهار کرد: این تعداد پروژه شــامل 3۰ 
پایگاه خدمات روســتایی، 4۰ پانسیون پزشک، 
99 خانه بهداشــت، 3۰ پایگاه خدمات شهر و 4 

باب ستاد بهداشت و درمان بوده است.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات 
بهداشــتی درمانی اســتان زنجــان در ادامه با 
اشــاره به ســایر پروژه هایی که امروز با حضور 
وزیر بهداشت در استان زنجان به بهره برداری 
خواهد رســید، گفــت: از جملــه مهم ترین این 
پروژه هــا مرکــز تخصصــی تحصیــالت تکمیلی 
پرســتاری زنجان با اعتبــار تجهیز 2۰۰ میلیون 
تومان، اتــاق عمل پیشــرفته جراحی ارتوپدی 
و جراحــی مغــز و اعصاب بــا اعتبــاری بالغ بر 3 

میلیارد تومان است.

* حضور آثاری از از ۷۷ کشــور در جشــنواره 
عکس سالمت روان 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان زنجان 
گفــت: 3 هــزار و 124 هنرمنــد از ۷۷ کشــور 
مختلف از قاره های آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و 
استرالیا آثار خود را به پنجمین جشنواره عکس 

سالمت روان ارسال کرده اند.
پرویز قزلباش در مراسم اختتامیه جشنواره 
بین المللی عکس ســالمت روان اظهار داشــت: 
در جشنواره بین المللی عکس سالمت روان در 
زنجان، 18 هزار و 358 اثر در دو بخش سالمت 

روان و آزاد دریافت شد.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر آثار ارســالی از 
کشــورهای هند، میانمار، ترکیــه، چین و ایران 
است، افزود: امید است که مردم عزیز در زنجان 
و ایران و جهان از تماشــای آثــار هنرمندان در 
نمایشگاه های مختلف که از نگاه دیگر موضوعات 
ســالمت روان پرداخته اند لــذت ببرند.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بیان کرد: 
جشنواره عکس فرصت مناسبی برای پرداختن 
در حوزه سالمت بویژه یکی از ابعاد مهم آن یعنی 
ســالمت روان از زبــان و دید هنــر، جلب توجه 
مــردم و تالش برای افزایش ســالمت روان در 
عرصه ای گسترده اســت.وی با اشاره به اینکه 
برپایی جشــنواره برای اســتان زنجان و ایران، 
اتفاق بزرگی است که با استقبال کم نظیر مردم 
و هنرمندان از کشــورهای مختلف روبه رو بوده 
اســت، عنوان کرد: پنجمین جشنواره از نظر حد 
نصاب به باالترین تعداد دســت یافته اســت و 
در ســطح بین المللــی نیــز این جشــنواره جزو 
جشنواره های شــاخص بویژه در زمینه سالمت 

روان شده است.
قزلباش بیان کرد: تجارب نشــان داده است 
که برگزاری جشــنواره تعامــالت و همکاری های 
بین المللــی می توانــد در زمینه هــای مختلــف 
مفاهیــم ســالمت و فرهنگ و هنر را گســترده 
کرده و بســتر مناســبی را برای اعتمادســازی و 
همکاری در راستای ارتقای سالمت فراهم کند 
و می تــوان بــا بهره گیری از ایــن فرصت نقش 

فعال تری در این زمینه ایفا کرد.


