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 افتتاح ۹۶ پروژه کشاورزی 
در استان

  کلنگ زنی 8 طرح راه سازی 
در زنجان

بهره برداری از6 طرح آبخیزداری 
در زنجان

مدیرکل منابع طبیعی اســتان زنجان از 
افتتاح پنج پروژه و بهره برداری از یک پروژه 
آبخیزداری در استان زنجان همزمان با ایام 
دهه فجر انقالب اسالمی با اعتبار 60 میلیارد و 876 

میلیون ریال خبر داد.
خلیل آقاجانلو با اشــاره به اهمیت حفظ و حراست 
از اراضــی ملی و طبیعی گفت: حــوزه منابع طبیعی 
یکی از حوزه های زیرساختی بوده و پایداری و قوام و 
دوام هر کشــوری هم به منابع پایدار آن بستگی دارد 

که ضروری است از سوی مسؤوالن امر حفظ شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 
با اشــاره به اکوسیســتم شــکننده حاکم بر کشور و 
موقعیت جغرافیایی آن و واقع شدن در منطقه خشک 

و نیمه خشک...

   جایزه خوش حسابی
 35 درصدی شهرداری زنجان
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زنجان

 افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
 64 طرح گاز رسانی

مدیر شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان از افتتاح هفت پروژه در حوزه 
آب و فاضالب شهری همزمان با دهه فجر خبر داد.

علیرضــا جزء قاســمی اظهار کرد: همزمان با دهه فجر چندین طرح آبرســانی و 
فاضالب در شهرهای مختلف زنجان به بهره برداری می رسد.

مدیر شــرکت آب و فاضالب شــهری اســتان زنجان از بهره برداری طرح ایجاد 
تاسیســات جمع آوری و تصفیه خانه شهر دندی همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: 
شــبکه فاضالب شــهر به میزان 19/3 کیلومتر و پیشرفت 98 درصدی، تصفیه خانه 
فاضالب با 95 درصد پیشرفت فیزیکی، خط انتقال فاضالب به میزان 1.1 کیلومتر و 

ایستگاه پمپاژ با 80 درصد پیشرفت از جمله بخش های این پروژه است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه از ســال 1386 با هدف جلوگیری از آلودگی منابع 
آب زیرزمینی ناشــی از دفع فاضالب به صورت چاه جذبی و پیشــگیری از مشکالت 
و معضالت زیســت محیطی ناشــی از هدایت فاضالب در مسیرهای اصلی و فرعی 
عمومی شــهر آغاز شده است، خاطر نشان کرد: استفاده از پساب تصفیه شده به مدار 
400 هزار مترمکعب در ســال برای استفاده در بخش های مختلف از قبیل کشاورزی 
صنعت و ... با جمعیت تحت پوشش 6 هزار نفری از دیگر اهداف این طرح بوده است.

جزءقاسمی با اشاره به مشخصات فنی طرح عنوان کرد: ظرفیت تصفیه خانه یک هزار 
و 60 مترمکعب در شبانه روز با پیشرفت 95 درصد، فرآیند تصفیه الگون هوا دهی، طول 
خط انتقال 1/1 کیلومتر و طول شبکه جمع آوری 19/38 کیلومتر است.مدیر شرکت آب 
و فاضالب شــهری استان زنجان با اشاره به اینکه میزان اعتبار هزینه شده برای این 
پروژه تا پایان سال 1396 به میزان 116 هزار و 279 میلیون ریال بوده است، ادامه داد: 
در سال جاری نیز 18 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است.وی با اشاره 
به اینکه این پروژه دارای 92 درصد پیشرفت فیزیکی است، عنوان کرد: برای تکمیل 

آن باید 37 میلیارد ریال دیگر هزینه شود.

جزءقاســمی از افتتاح ساختمان تاسیسات آبرسانی شهر زرین رود خبر داد و گفت: 
زیربنای این ساختمان 140 متر مکعب و دیوارکشی محوطه 110 متر بوده و 4 میلیارد 

ریال نیز هزینه برای آن صرف شده است.
مدیر شــرکت آب و فاضالب شــهری استان زنجان از افتتاح مخزن 3 غربی شهر 
زنجــان خبر داد و افــزود: محل احداث این پروژه جاده تهم – زنجان، ظرفیت مخزن 
آن یک هزار و 500 مترمکعب و هدف از اجرای پروژه ذخیره سازی و تامین آب شرب 

زون 3 شهر زنجان است.
وی با اشــاره به اینکه برای این پروژه 3 میلیارد و 200 میلیارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات عمرانی هزینه شــده است، بیان کرد: این پروژه موجب زیر پوشش رفتن 70 

هزار نفر می شود.
*حفر و تجهیز 4 حلقه چاه در زنجان

جزء قاســمی در ادامه از حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در شهر قیدار، زنجان صائین 
قلعه و هیدج خبر داد.

مدیر شرکت آب و فاضالب شهری استان زنجان عمق چاه جایگزین شهر زنجان 
را 250 متر بوده است، بیان کرد: میزان آبدهی این چاه 40 لیتر بر ثانیه بوده و برای حفر 
آن 7 میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده اســت.وی از حفر و تجهیز چاه در صائین قلعه به 
عمق 164 متر خبر داد و افزود: میزان آبدهی این چاه 50 لیتر بر ثانیه، طول خط انتقال 
یک هزار و 100 متر و اعتبار هزینه شده برای آن 10 میلیارد ریال است.جزءقاسمی با 
اشــاره به اینکه عمق چاه قیدار 250 متر اســت، ادامه داد: آبدهی 40 لیتر بر ثانیه با 10 
میلیارد ریال اعتبار دیگر ویژگی های این چاه است.مدیر شرکت آب و فاضالب شهری 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه عمق چاه حفر شده در هیدج 150 متر است، ادامه داد: 
میزان آبدهی این چاه 40 لیتر بر ثانیه، طول خط انتقال 600 متر و اعتبار هزینه شــده 

برای آن 9 میلیارد و 500 میلیون ریال است.

همزمان با دهه فجر
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با تصویب در شورای شهرزنجان انجام شد؛
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دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

تعبیر رفت یار سفر کرده می رسد
حافظای کاج هر چه زودتر از در درآمدی

 افتتاح ۹۶ پروژه کشاورزی 
در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان 
گفــت: همزمان با ایــام اهلل دهه فجــر، 96 پروژه 

کشاورزی در استان زنجان افتتاح می شود. 
حسین جعفری از افتتاح و بهره برداری از 96 پروژه 
کشاورزی به مناســبت دهه مبارک فجر در استان 
زنجــان خبر داد و تصریح کرد: برای این تعداد پروژه 
درمجموع بالغ بــر 97 میلیارد و 616 میلیون تومان 
اعتبار هزینه شــده اســت و بهره بــرداری از آن ها 
اشــتغال زایی و تثبیت اشتغال یک هزار و 807 نفر را 
به همــراه دارد.وی با اشــاره به افتتــاح 58 پروژه 
آب وخــاک و امور زیربنایی با ســرمایه گذاری 36 
میلیارد و 640 میلیون تومان طی ایام اهلل دهه فجر در 
اســتان افزود: بهره برداری از ایــن پروژه ها تثبیت 
اشــتغال یک هزار و 594 نفــر و صرفه جویی 5/3 
میلیون مترمکعبــی آب را به دنبال دارد.وی عنوان 
کرد: به مناســبت دهه فجر همچنین 25 پروژه در 
حــوزه تولیدات دامــی با اشــتغال زایی 116 نفر و 
ســرمایه گذاری 49 میلیارد و 340 میلیون تومان در 
اســتان زنجان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید 
به طوری که با افتتاح این تعداد پروژه، ساالنه 22 هزار 

و 465 تن به تولیدات دامی استان افزوده می شود.

با تصویب در شورای شهرزنجان 
انجام شد؛

جایزه خوش حسابی 35 
درصدی شهرداری زنجان 

به مناسبت دهه فجر جایزه خوش حسابی 35 
درصدی شهرداری زنجان تا اسفند ماه ادامه دارد.

به گزارش مدیریت  ارتباطــات و امور بین الملل 
شــهرداری زنجان،  رئیس شــورای اسالمی  شهر 
زنجان،  با اعالم این خبر، اظهار داشــت: جایزه خوش 
حسابی شهرداری زنجان به شهروندان با تصویب در 
جلسه شورای اسالمی شهر زنجان بند 12 صورتجلسه 
مورخ 97/9/20 درخصوص خوش حســابی صدور 
پروانه های ســاختمانی و مطالبات مربوط به صدور 
مجوز بعد از ابقاء بنای کمیســیون ماده 100)ق.ش( 
عوارض محلی سال 1397 ، موضوع در جلسه شورای 
شــهر مطرح و مشروط بر اینکه به بدهی قبلی مالک 
مزبور تخفیف داده نشــده باشد به شرح ذیل موافقت 
شده است.اسماعیل دویران افزود:  اعمال جایزه خوش 
حســابی و پرداخت عوارض پروانه های ساختمانی و 
تغییر کاربری، ســر قفلی درصورت پرداخت نقدی و 
یکجا 25درصد و در صورت تقسیط 10 درصد می باشد.

وی ادامــه داد:  اعمال خوش حســابی به کلیه موارد 
مربــوط به عوارض  مجوز که پس از رای  بر ابقاء بنای 
کمیســیون ماده 100)ق.ش( صادر می شــود،  در 
صورت پرداخت نقدی و یکجا 35 در صد و در صورت 
تقسیط 20 درصد می باشد و این خوش حسابی صرفا 
به عوارضی تعلق می گیرد که شامل جرائم کمیسیون 
ماده 100)ق.ش( نمی گردد.رئیس شورای اسالمی 
شــهر زنجان اظهار داشــت: در صورت تهاتر بدهی 
شــرایط پرداخت به روش تقســیطی در صورتی که 
موضوع تهاتر با بدهی پیمانکاران طرف قرارداد باشد 
شهرداری و یا امالک اشخاص می باشد شرایط نقدی 
لحاظ شــود.دویران تاکید کرد: برای  خسارت تاخیر و 
تادیــه های )صرفا در کاربری مســکونی( که دارای 
احکام قضایی قطعی می باشــند در صورت پرداخت 
نقدی 30 درصد تخفیف اعمال می شود.رئیس شورای 
شهر با اشاره تعلق این جایزه به مناسبت ایام اهلل مبارک 
دهه فجر به شهروندان زنجانی، خبر از ادامه  این جایزه 
خوش حسابی شهرداری تا 26 اسفند ماه سالجاری به 

شهروندان زنجان داد.

کلنــگ  زنــی 8 طــرح 
راه سازی در زنجان

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان از افتتاح 
و کلنگ زنی هشت پروژه راه سازی در زنجان همزمان 

با دهه فجر خبر داد.
مسعود بیات منش اظهار کرد: همزمان با دهه فجر 
پروژه های مختلف راه ســازی در اســتان زنجان به 
بهره برداری می رسد.وی از بهره برداری راه روستایی 
»چلگان« در شهرستان زنجان همزمان با دهه فجر 
خبــر داد و افزود: این پروژه بــه طول پنج کیلومتر به 
بهره برداری می رسد.وی به افتتاح راه روستایی »طاهر 
آباد« به طول 5/3 کیلومتر در زنجان اشاره کرد و افزود: 
همزمان با دهه فجر راه روستایی »بیوک قشالق« و 
ســه راهی »ابدالر« به طول 4کیلومتر در شهرستان 
خدابنده به بهره برداری می رسد.وی از ادامه عملیات 
بهسازی زنجان-دندی-تخت سلیمان و تعریض پل 
»مهتــر چای« 6 کیلومتر در زنجان خبر داد و افزود: 6 
کیلومتر از قطعه چهار احداث باند دوم و بهسازی مسیر 
موجود محــور کبودرآهنگ - قیدار - ســلطانیه در 

شهرستان خدابنده قابل افتتاح و بهره برداری است.

گــپ وگفتی دوســتانه با میترا یــاوری نقاش 
هنرمند کرد زنجانی
صحرا رضایی

تنها گالری هنر زنجان در روزهای ســرد زمستانی 
پذیرای عالقمندان هنر نقاشــی بــود که برای بازدید 
از آثار نمایشگاه نقاشــی رنگ روغن »میترا یاوری« 

هنرمند کرد.
 که در زنجان اقامــت دارد آمده بودند. این آثار که 
بــا موضوعیت »زن« و در گالری هنر برگزار شــد، با 
ویژگی های خاص خود بازدید کننده زیادی داشــته و 
مورد اســتقبال هنرمندان و هنر دوستان زنجانی قرار 

گرفت. 
ایــن هنرمند که در کنار هنر خوشنویســی فعالیت 
نقاشی را در سال 77 آغازکرده است.وی به طور حرفه 
ای و تجربی در نزد اســاتید برجســته در کردستان به 
ســبک رئال آموزش دیده و بعد به ســبک نوین روی 

آورده است.
این هنرمند نمایشــگاه های گروهــی زیادی در 
شــهر های کردســتان بر پا کرده اســت که آخرین 
نمایشگاه انفرادیش در شهر زنجان با عنوان »دیوارگان 
قسه ناکن« یا »دیوار ها سخن نمی گویند« به موضوع 

زن اختصاص داشت. 
گپ و گفتی دوستانه با این هنرمند نقاش داشته ایم 

که در ادامه از نظرتان می گذرد.

* کمی درباره خود صحبت کنید از زمانی 
که قلم مو به دست گرفته و گوشه ای از این 
هســتی را بر روی بوم تصویر کردید تا به 
امروز که بعد گذشــت دو دهه باز بوم های 

نقاشی از شما می گویند؟ 
در کودکی تا آنجایی که یادم هست و خود را شناخته 
ام به نقاشــی عالقه خاصی داشتم. همیشه در مواقع 
زیادی حتی ســر کالس درس گوشه کتاب یا دفتر به 
کشیدن اشــیا یا چهره می پرداختم. بخصوص عالقه 
خاصی که به مادر بزرگم داشــتم. همیشه چهره اش را 
به تصویر می کشــیدم. او هم ذوق کرده و مرا تشویق 

می کرد.
دوران نوجوانــی و جوانی به طور جدی نزدیک چند 
اســتاد در کردستان مشغول یادگیری و تمرین شدم و 
بعد ها به صورت تجربی ســبک نوینی که به ســبک 

اکسپرسیونیسم نزدیک است را بر گزیدم.موضوع مهم 
این است که این عالقه همیشه با من بوده و تا عمر دارم 
خواهد بود. چون زبان درون من است که با هیچ ابزاری 

غیر از نقاشی نمی توانم بیان کنم.

* به نظر می رســد که در طرح های خود 
بخصوص در آثاری که در نمایشــگاه اخیر 
داشــته اید موضوع خاصی را دنبال می کنید 
انــگار در درون هر کــدام از این آثار نقطه 
طالیی وجود دارد که آن را با دیگر آثار پیوند 
می دهد درد و رنج بشری می تواند این نقطه 

طالیی را پیوند داده باشد؟ 
زنان موضوع اصلی نقاشی هایم بوده و این دغدغه 
از دورانی که خود راشــناختم با من بوده و هســت .در 
نقاشــی هایم خیلی دوســت دارم به نور و رنگ و سایه 
روشــن پرداخته شود و از طریق شــدت و ضعف نور 
می توان احساســات را در یک اثر هنری نشــان داد. 
موضوع تابلو های من همانطورکه گفتم زن می باشــد 
.همیشه دوســت داشتم درد و رنج زنان جامعه ام را در 
هر زمینــه ای تا آنجایی که خــط قرمز ها بگذارند به 
تصویر بکشم. این حس و حال ها در تمام تابلو هایم به 
دلیل مواقعی که شدیدا چیزهایی مرا آزار می داد حس 
می شود و اینکه فقط بوم و رنگ نجات دهنده ام بود که 
دوست داشتم توسط المان یکسانی در تمامی کارهایم 

به تصویر بکشم.

* »دیوارگان قســه ناکــن« درباره این 
جمله که به نوعی نماد و جمله شــاخص در 
آثار شــما هم بوده است کمی صحبت کنید. 
آیا واقعا دیوارها ســخن نمی گویند و یا آن 
طور که در یکی از آثارتان هم نمایان است، 
شکاف برداشتن دیوار که در قالب یک جسم 
تصویر شده است می تواند به نوعی صحبت 

و یا اعتراض باشد؟
»دیوارگان قسه ناکن« یک جمله به زبان کوردی، 
زبان مادریم است که درزمینه معرفی کارهایم نیز از آن 

استفاده کرده ام یعنی دیوار ها حرف نمی زنند. 
کارهای من خود من هستند راستش دوست داشتم 
درد زن بودنم را در اثرهایم اول از خودم شــروع کرده 
باشــم. این جمله در کارم به نوعی ابهام ایجاد کرده و 

ذهــن بازدید کننده را به تفکر وا مــی دارد. خودم را و 
رنج هــا و درد ها را در قالب دیواری آجری تصویر کردم 
که گویی آنقدر صدایش نتوانســت به جایی برسد که 
شــکاف برداشته و شکسته شــد. البته این نگاه من به 

اثرم بود ولی برداشت افراد از دیدن این اثر آزاد است.

* آثاری که در روزهای اخیر در گالری هنر 
از شــما به نمایش در آمد بیشتر رنگ های 
خاکســتری و تیــره رنگ بود کــه در آنها 
خودنمایــی می کرد ،چرا که موضوع زن را با 
درد و رنج همراه کــرده بودید. تنها در یک 
اثر به »آفتاب ســالمی دوباره خواهم کرد« 
تنوع رنگ ها را با اثر همراه کرده اید. درباره 
برداشــت خود از این سه موضوع یعنی زن، 
رنگ های تیره و خاکســتری ونیز درد و رنج 

صحبت کنید.
موضــوع آثار و حس و حــال همه تابلوهای من در 
یک راستا بود. همانطور که قبال هم اشاره کردم، من در 
مواقعی نقاشی می کردم که به نوعی فرار از غم هایم بود 
و بیشتر مواقع هم تنهایی هایم را به تصویر می کشیدم 
که مسلما استفاده از این رنگ ها هم به طور ناخودآگاه 

و اتفاقی بود.
به اثری اشاره کردید که عنوان آن از شعر فروغ بود 
در اینجا هم به آینده ای که نیامده اشاره کردم هر چند 

برای بازدید کننده ها یک دید امیدوار کننده ای بود.

* آثار هنرمند در واقع به نوع احساسات 
درونی وی را بــه نمایش می گذارد. تصویر 
کردن زندگی و لحظــات بر روی دیوار ها تا 
چــه اندازه در زندگی شــخصی و احواالت 
شــما تاثیر گذار بوده است. در لحظاتی که 
قلم به دست می گیرید چه چیزی در ذهنتان 

می گذرد؟
ســوال جالبی بود. این تصورات از کودکی همیشه 
با من همراه بود. از شکســتگی و خط و خطوط دیوار و 
یا گاهی ســایه مبهمی از آن یه تصویر بســیار هنری 
خلق می شــد که دوست داشتم بر روی کاغذ بیاورم. و 
یا نگاهم که بیشتر به آســمان بود از ابرها شکل های 
عجیبی در ذهنم متصور می شــدم. هــر چند در حال 
حاضــر از موضوع زن برای کارهایم اســتفاده کردم، 

ولی بیشــتر کارهایم با اتفاقات تلخ یا نبودن کســانی 
که دیگر در زندگیم برای همیشــه نبودند، همراه شد، 
به طوری که برای خلق یک اثرم به من الهام می شــد 
و خــودم از خلق این اثر لذت برده و راضی می شــدم. 
بطوری که اکثر نقاشــی هایم با آهنگ های بی کالم 

در هم می آمیخت.

* به هر کدام از ۱۹ اثری که از شــما به 
نمایــش در آمد، به نوعــی می توان عنوان 
اثــر خاص اطالق کرد. در آفرینش آثار خود 
چقدر از قواعد معمولی و کالسیک استفاده 
می کنید و تا چــه اندازه این قوانین را با آثار 

خود همراه کرده اید؟
قواعد معمولی و کالســیک را می تــوان در تمام 
ســبک ها به نوعی از شــدت و کم بودن آثار نقاشان 
دید و این مقدار به نوع سبک و تکنیک کار بر می گردد 
که من بیشــتر دوست داشتم از ســبک کالسیک تا 
حدودی به دور بوده و ســبک خاصــی را برای خودم 
برگزینم. البته اثرهایم ناخودآگاه بیشــتر به ســمت 
ســبک اکسپرسیونیسم ســوق داده شده است و البته 
بــه فیکوراتیو زن هم عالقه مند هســتم که این نوع 
کار به علت گزینشــی بودن آثار هنری شرکت کننده 
در نمایشگاه های داخل ایران قابل ارائه نیست ولی در 
کارهایم سعی کردم با وجود خط قرمز ها و رعایت آن تا 
آنجایی که بتوانم احساســات درونی خود و نگاه روحی 
روانــی اجتماعی و هویتی خود بــه عنوان یک زن در 

جامعه ام بپردازم. 

* تاکنون چند نمایشــگاه از کارهای تان 
داشته اید مخاطبان شما را چه گروه هایی با 
چه سلیقه ای تشکیل می دهد و چه اندازه از 

کارهای شما استقبال می شود؟
تــا به امــروز چند نمایشــگاه گروهی داشــته ام. 
آخرین نمایشــگاه انفرادی من همانطور که می دانید 
با موضوع زن بوده اســت که در ادامــه این کار قصد 
دارم نمایشگاهی از این آثار را در چند شهر وکشور های 
مورد نظرم بر پا کنم. قبال چند نمایشگاه گروهی داشته 
ام که البته در زمینه خوشنویســی هم بسیار فعال بوده 
ام ولی نقاشــی هم از کارهای مورد عالقه من اســت 
که هیــچ وقت نمی توانم کنار بگذارم.مخاطبان من از 

هنرمندان و هنر دوســتان و حتی کسانی که هیچ سواد 
هنری نداشته اند را شامل بوده اند و برداشت های آن ها 

از اثرها تا حدود کمی متفاوت بوده است.
این اولین نمایشگاه انفرادی من است و خوشبختانه 
بازدید کننده ها خیلی خوب توانستند با اثرهایم ارتباط 
بر قرار کنند بخصوص قشر زنان. و من از این بابت که 
توانستم از طریق نقاشی هایم ارتباط برقرار کنم انگیزه 

ام برای ادامه هدفم را بیشتر کرد.

* در این نمایشگاه با چه مشکالتی دست 
به گریبان بوده اید تنها گالری شــهر تا چه 
اندازه جواب گوی انتظارات شما بوده است؟ 
متاسفانه گالری های اکثر شهر ها از استاندارد خوبی 
برخودار نیســتند که باید فکر بهتری برای یک مکان 
خوب و ایده آل برای هنرمندان بود تا بتوانند اثرهایشان 

را بهتر ارائه دهند.
این کمک ها می تواند توســط افــراد خیر مردمی 
صورت گیرد که برای تشویق افراد سرمایه دار به ایجاد 
این مکان ها می توان اسم اشخاص را برای همیشه بر 
روی گالری ثبت کرد تا از این طریق خیرین بیشــتری 

مشتاق شده و به قشر هنرمند توجه و کمک کنند.

* وسخن پایانی.....
 هر آنچــه را که در آثارتان گفته اید و در این مجال 

کوتاه به زبان نیامد.
پشــتوانه های فکری و ذهنی، مطالعه، رویدادهای 
مختلف اجتماعی و ... که در زندگیم تجربه کرده ام که 

در ساختن تصاویر ذهنیم موثر بوده است.
نقاشــی های من زبان تصویری است. انتخاب این 
زبــان برای گفتگو با مخاطب ارزش خود را دارد که در 
برقراری با مخاطب با حس و حال درونی خویش تاثیر 
گذار بوده و با اثر ارتباط بر قرار می کند. به نظرم ماندن 
در وادی هنــر بیش از هر چیزی مهم اســت چون به 
نوعی نجات دهنده ام بوده اســت و تا جایی که بتوانم 
این راه را ادامه می دهم از آن لذت می برم و امید دارم.

 اثرهای جاودانه ای خلق کنم.

وقتی دیوارها سخن نمی گویند
»دیوارگان قسه ناکن«

خبر

مدیــرکل منابع طبیعی اســتان زنجان از افتتــاح پنج پروژه و 
بهره برداری از یک پروژه آبخیزداری در استان زنجان همزمان با ایام 
دهه فجر انقالب اسالمی با اعتبار 60 میلیارد و 876 میلیون ریال خبر 

داد.
خلیل آقاجانلو با اشــاره به اهمیت حفظ و حراست از اراضی ملی و 
طبیعی گفت: حوزه منابع طبیعی یکی از حوزه های زیرساختی بوده و 
پایداری و قوام و دوام هر کشــوری هم به منابع پایدار آن بستگی دارد 

که ضروری است از سوی مسؤوالن امر حفظ شود.
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان با اشــاره به 

اکوسیستم شکننده حاکم بر کشــور و موقعیت جغرافیایی آن و واقع 
شــدن در منطقه خشک و نیمه خشــک تاکید کرد: تغییرات بارش از 
بــرف به باران، کاهش بارندگی ها، بروز خشکســالی و ... به ما یادآور 
می شــود که دولت مردان و مسؤوالن و حتی مردم در حفظ و حراست 
از عرصه ها و منابع طبیعی دقت نظر بیشتری داشته باشند.وی حفظ، 
اصالح و احیا و توســعه منابع طبیعی را از مهم ترین وظایف ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور دانست و با اشاره به چالش های 
منابع طبیعی در ایران نیز گفت: فرســایش خاک و سیل از مشکالت 
اساســی در حوزه منابع طبیعی کشــور است که البته در این امر توجه 
به پروژه های آبخیزداری می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

آقاجانلو با اشــاره به اهمیت آبخیزداری در توسعه و آبادانی بخش 
منابع طبیعی و ملی برای مســئوالن رده باالی دولت و نظام اسالمی 
ابــراز کرد: در نظر گرفتن 200 میلیون دالر از محل صندوق توســعه 
ملی از جمله مصوباتی است که نشان می دهد مسؤوالن نیز به اهمیت 
اجرای پروژه های آبخیزداری توجه جدی دارند.آقاجانلو با بیان اینکه 
حدود 13 میلیارد تومان از 200 میلیون دالر در نظر گرفته شده مربوط 
به اســتان زنجان اســت، اضافه کرد: پروژه های مربوط به صندوق 
توسعه ملی در 16 حوزه آبخیز استان زنجان اجرایی شده است که پنج 
مــورد آن در دهه فجر افتتاح و یک مورد آن نیز به بهره برداری خواهد 

رســید.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ادامه داد: در 
منطقــه »آقبالغ« – »حاجی کندی« زنجــان عملیات آبخیزداری 
از ســال  1396 آغاز و ســال جاری به پایان رسید که میزان اعتبارات 
تخصیــص یافته برای این پــروژه 7 میلیارد و 613 میلیون ریال بوده 
است که در کل میزان پیشرفت فیزیکی آن ها بیش از 60 درصد است.

وی با اشــاره به شرایط جوی نامساعد حاکم بر استان زنجان تصریح 
کرد: از ابتدای فعالیت هــا، همواره در تالش بوده ایم در کنار توجه به 
کیفیت اجرای پروژه ها، ســرعت عمل را نیز ســر لوحه کار قرار دهیم 
که تا به امروز پیشــرفت کار قابل قبول بوده است و در صورت مساعد 
شدن شرایط آب و هوایی اجرای پروژه های صندوق توسعه ملی را به 

سرعت و بدون فوت وقت در دستور کار قرار خواهیم داد.
آقاجانلو با اشــاره به پروژه های در نظر گرفته شــده برای افتتاح و 
بهره برداری در دهه فجر انقالب اســالمی، اجرای پخش سیالب با 
اعتبــار 18 میلیارد و 597 میلیون ریال را از پروژه های قابل افتتاح این 
اداره کل در منطقه »خراســانلوی« ابهر عنوان کرد و افزود: در منطقه 
»خوشنام« ابهر یک پروژه قابل افتتاح مربوط به عملیات آبخیزداری 
با اعتبار 8 میلیارد و 286 میلیون ریال اعالم شــده که طی یک ســال 
توســط کارشناسان و متخصصین عملیاتی شده است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان زنجان با اشــاره به افتتاح دو طرح دیگر 

در »ویســتان« خرم دره و »ذاکر« زنجــان عنوان کرد: پروژه پخش 
ســیالب در خرم دره با اعتبار 3 میلیارد و 580 میلیون ریال در ســال 
1396 آغاز شــده و پروژه پخش ســیالب در ذاکــر زنجان نیز طی 
سال های 1395، 1396 و  13977 با اعتبار 21 میلیارد و 600 میلیون 

ریال اجرایی و به اتمام رسیده است.
وی اضافــه کرد: یک پــروژه مربوط به عملیــات آبخیزداری در 
»کوئین« شهرســتان ایجرود نیز با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون 
ریال در دهه فجر انقالب اسالمی توسط اداره کل منابع طبیعی استان 

زنجان به بهره برداری خواهد رسید.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 64 طرح گاز رســانی، با اعتباری 
نزدیــک به 60 میلیــارد و 42 میلیون تومان همزمان با دهه فجر 97 

صورت می گیرد.

مدیر عامل شــرکت گاز اســتان زنجان از افتتاح 60 طرح و آغاز 
عملیات اجرایی 4 طرح گازرســانی دیگر در اســتان زنجان خبر داد. 
موســی احمدلو گفت: برای طرح های آمــاده افتتاح، نزدیک به 52 
میلیارد و 82 میلیون تومان اعتبار هزینه، و برای آغاز عملیات اجرایی 
پــروژه ها نیز بیش از 7 میلیــارد و 960 میلیون تومان، برآورد هزینه 

شده است.
وی اظهار کرد: این طرح ها شامل افتتاح گازرسانی به 35 روستا، 
آغاز عملیات اجرایی 4 روستای دیگر و همچنین افتتاح گازرسانی به 
25  واحد تولیدی – صنعتی تا پایان امســال در استان زنجان است. 

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه افزود: برای افتتاح طرح 
های گازرسانی به 35 روستا در 4 شهرستان استان 47 میلیارد و 796 
میلیون تومان اعتبار هرینه شده است تا 3 هزار و 983 واحد مسکونی 
روســتایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند. احمدلو ابراز داشت: با 
افتتاح این طرح ها؛ تعداد روســتاهای بهره مند از گاز طبیعی استان 

زنجان به 540 روستا با 82/6 درصد بهره مندی می رسد.
 وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی4 طرح گازرســانی روستایی 
دیگر به منظور تحت پوشش قرار دادن 296 واحد مسکونی روستایی 
خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها نیز 7 میلیارد و 960 میلیون 

تومان اعتبار؛ برآورد هزینه شده است. 
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اعالم اینکه در دهه مبارک 
فجر همچنین شــاهد افتتاح 25 واحد تولیدی - صنعتی در اســتان 
خواهیــم بود؛ افزود: برای اجرای این طرح ها نیز نزدیک به 4 میلیارد 

و 286 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است. 
گفتنی است شرکت گاز استان زنجان در حال حاضر به 306 هزار 
و 113 مصرف کننده گاز خانگی، 22 هزار 198 مصرف کننده تجاری 
و یک هزار و  161 مشــترک عمده و صنعتی در اســتان خدمات ارائه 

می کند. 

همزمان با گرامیداشت دهه فجر انقالب اسالمی صورت می گیرد؛

بهره برداری از6 طرح آبخیزداری در زنجان

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان:

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶4 طرح گاز رسانی

زنجان در مسیر توسعه دهه فجر مبارک


