
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

گام بلند شرکت »مالت خشک« زنجان در صنعت ساختمان راه اندازی نخستین موزه فسیل شمالغرب کشور در زنجان 

Monday - 2019 Feb 18  |  5326 شــماره   - نوزدهــم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 الثانــی  جمــادی   12  |  1397 بهمــن   29 دوشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

اجرای برنامه های فرهنگی در راستای 
گرامیداشت هفته منابع طبیعی 

گردشگر سالمت، نیاز به عزم و 
اراده جدی دارد

انسداد ۳۵۲ حلقه چاه غیرمجاز 
در زنجان 

گازرسانی به 119 روستای خدابنده 
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان زنجان گفت: بیش از 119 روستای شهرستان خدابنده گازرسانی شده 

است که شامل 70 درصد روستاهای این شهرستان می شود.
موســی احمدلو گفت :   گازرسانی به هفت شهر شهرستان خدابنده انجام شده و 100 درصد خانوارهای 

شهری این شهرستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه به بیش از 119 روستای شهرستان خدابنده گازرسانی انجام 

شده است، بیان کرد: هم اکنون 70 درصد از روستاهای شهرستان خدابنده از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی با اشــاره به اینکه عملیات گازرســانی به 52 روستای دیگر شهرستان خدابنده در دست انجام است، بیان کرد: با 

پایان این عملیات 95 درصد از خانوارهای روستایی...

بیش از 80 هزار زنجانی 
عضو کتابخانه اند
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زنجان

عملیات طرح سبزه میدان  و خیابان داخل 
پادگان آغاز شد
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بی آبی و منابع طبیعی
علی  بتــول 

پناهی
س  شــنا ر کا
و  طبیعی  منابــع 

آبخیزداری 
االیــام  قــدم  از   
تاکنون آب مایه حیات 

نام گرفته است. این نعمت خدادادی که در زندگی 
روزمره همه ما کاربرد دارد، اگر روزی خاتمه یابد، 
چه خواهیم کرد؟ سوالی که بارها با مطرح شدن 
موضــوع بحــران های آبی و خشکســالی ها و 
مصرف بی رویه از رسانه ها شنیده ایم و تدبیری 

نیندیشیده ایم. 
زنــگ خطر بحران های کم آبی چند ســالی 
اســت که به صدا درآمده و با ادامه بی تفاوتی ها 
به نحوه مصرف شــاید روزی برسد که در استان 

زنجان به مرحله جیره بندی برسیم.
 کشــورمان ایران در منطقه نیمه خشک قرار 
گرفته و همین عامل موجب شــده تا در پروســه 
هایــی محدودیت بارش ها را شــاهد باشــیم. 
نقش منابع آبی در توســعه اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی جوامع بر کسی پوشیده نیست و امروزه 
برای توســعه منطقه ای باید میزان منابع آبی را 
درنظر بگیرند تا روند توسعه در آینده با چالش ها 

مواجه نباشند. 
در این بین یکی از شــاخصه ها برای توسعه 
ظرفیت های منابع طبیعی با آب عجین شــده  و 
برای حفظ و صیانت از عرصه ها و جنگل ها باید 

بر لزوم تامین منابع آبی توجه جدی شود.  
با این سیاســت منابع طبیعی اســتان کشت 
محصــوالت با مصــرف آبی انــدک و ارزش 
اقتصــادی باال را در برنامــه های خود قرار داد تا 
ضمن توســعه جوامع محلی، بخشــی از درآمد 
خانوارها و روســتاییان از محل کشت گونه های 

با ارزش اقتصادی باال تامین شود.
 ادامه این سیاســت به دلیــل هدر رفت 60 
درصدی منابع آبی در بخش کشاورزی می تواند، 
در مدیریت مصرف آب در عرصه ها کارساز باشد 
تا به این وســیله فرهنگ استفاده درست از منابع 

آبی و مقابله با بی آبی جبران شود. 
با این حســاب برای اینکه وامدار گذشتگان 
باشــیم باید از همین امروز بــه عنوان یک هم 
اســتانی استفاده از شیوه های نوین آبیاری برای 
کشاورزی، کاشــت گونه های مصرف آبی کم، 
ترغیب و تشــویق عرصه نشینان برای مصرف 
بهینه و مســائلی از این دســت را در برنامه قرار 

دهیم.  

بیش از 80 هزار زنجانی 
عضو کتابخانه  اند

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان 
زنجــان گفــت: 80 هــزار و 422 زنجانی عضو 

کتابخانه های استان زنجان هستند.
خبرنــگار جام جم زنجــان :امیرعلی 
نیک بخش با اشاره به اینکه نخستین دوره پویش 
»کتاب خــوان مجازی« همزمــان با چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی آغاز شده است، 
اظهار کرد: پویش »کتاب خوان مجازی« عنوان 
طرحی اســت که به همت نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور  از سال 1۳95 فعالیت خود را آغاز 

کرد.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اســتان 
زنجــان با بیان اینکه عالقه منــدان می توانند با 
معرفــی یک کتاب با موضوع انقالب اســالمی 
در پویش »کتاب خوان مجازی« شــرکت کنند، 
گفــت: معرفی کتاب ها باید در قالب یک فیلم 60 

ثانیه ای باشد.
وی خاطر نشــان کرد: محل انتشار فیلم ها در 
صفحه اینســتاگرام با هشتک کتابخوان انقالب 

اسالمی است.
مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اســتان 
زنجان در ادامه گزارشی از وضعیت کتابخوانی و 
همچنین توسعه کتابخانه های استان ارائه کرد و 
گفت: تعداد کتابخانه های عمومی استان زنجان 
از ســه کتابخانه در سال 57 با رشدی ۳2 برابری 

به 96 کتابخانه در سال 97 رسیده است.
نیک بخــش بــا بیــان اینکه تعــداد کتب 
کتابخانه های عمومی استان زنجان از یک هزار 
و 16۳ جلد در سال 57 به یک میلیون و 278 هزار 
و 655 جلد در ســال جاری رســیده است، افزود: 
همچنین تعداد اعضــای کتابخانه های عمومی 
استان زنجان از یک هزار و 100 عضو در سال 57 
به 80 هزار و 422 عضو در سال 97 افزایش یافته 
است.وی افزود: همچنین زیر بنای کتابخانه های 
عمومی اســتان زنجان از هزار و 41۳ متر مربع در 
ســال 57 به ۳5 هزار و 280 متر مربع در سال 97 

رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان 
از راه اندازی نخســتین موزه فسیل شمالغرب کشــور در زنجان خبر داد و 
گفت: این اتفاق خوب با تالش یکی از اساتید دانشگاه زنجان رخ می دهد. 
خبرنگار جام جــم زنجان :یحیی رحمتی گفت: میراث فرهنگی 
استان زنجان هم اکنون برنامه های متعددی در دست اجرا دارد که از جمله 
آن در حوزه مرمت بناهای تاریخی، بحث مربوط به بازار، مباحث توســعه 

گردشگری و ... است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان زنجان 
با اشــاره به وجود موزه های تاریخی جذاب در زنجان که ســاالنه میزبان 

گردشگران بسیاری است، گفت: البته در آینده نزدیک موزه دیگری نیز در 
زنجان راه اندازی خواهد شد که نخستین موزه فسیل شمالغرب خواهد بود.

وی با بیان اینکه موافقت اولیه برای برپایی این موزه گرفته شــده و به 
دنبال جانمایی آن هســتیم، افزود: در صورتی که بحث جانمایی حل شود 
پروانــه بهره برداری نیز برای آن اخذ خواهد شــد.رحمتی با بیان اینکه آثار 
بی نظیری در ارتباط با دایر کردن این موزه گردآوری شــده است که قطعا 
برای بازدیدکنندگان جذاب خواهد بود، تصریح کرد: آمار دقیقی از این آثار 
در دست نیست ولی قطعا دایر کردن آن برای بسیاری از افراد جذاب خواهد 

بود که در تالشیم هرچه زودتر این امر صورت گیرد.

 راه اندازی نخستین موزه فسیل شمالغرب کشور در زنجان 
یادداشت خبر

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان 
گفت: پس از انقالب اســالمی مردم ایران در سال 57 
اقدامات عظیمی در حوزه آب و فاضالب کشــور انجام 

شده است.
خبرنگار جام جم زنجان :علیرضا جزء قاسمی 
اظهار داشت: رشد 45 برابری احداث تصفیه خانه های 
فاضالب شــهری در کشور از جمله این اقدامات است.

وی افــزود: تعداد تصفیه خانه های فاضالب شــهری 
از چهار واحد در ســال 57 هم اکنــون به 216 واحد در 
کشور رسیده است که رشد 54 برابری را نشان می دهد.

مدیرعامل شــرکت آبفای استان زنجان گفت: پس از 
انقالب 64 هزار کیلومتر شــبکه فاضالب در شهرهای 
کشور اجرا شده است و 50 تصفیه خانه نیز تنها در دولت 
تدبیر و امید احداث شده و به بهره برداری رسیده است.

جزء قاسمی افزود: 8 واحد تصفیه خانه آب و فاضالب در 
شهرهای استان زنجان احداث شده یا در دست ساخت 
می باشد که از این تعداد تصفیه خانه های آب و فاضالب 
زنجان و تصفیه خانه فاضالب ماهنشــان در مدار بهره 

بــرداری قــرار دارد.وی گفت: تصفیــه خانه های آب 
شهرهای ابهر و خرمدره و تصفیه خانه فاضالب دندی 
نیز امســال در ایام اهلل مبارک دهه فجر به بهره برداری 
می رســد.مدیرعامل شــرکت آبفای استان زنجان به 
افزایش جمعیت تحت پوشش سامانه فاضالب شهری 
نســبت به اوایل انقالب اشاره کرده و گفت: تعداد افراد 
زیر پوشش سامانه فاضالب شهری از 8/5 میلیون نفر 
در ســال 57 به 49/۳ میلیون نفر در سال جاری رسیده 
اســت.جزء قاسمی اضافه کرد: طول شبکه جمع آوری 
و خطوط انتقال فاضالب شــهری نیز از 2800 کیلومتر 
در اوایل انقالب به 48 هــزار کیلومتر در ابتدای دولت 
یازدهم رســیده و هم اکنــون بیش از 64 هزار کیلومتر 
است.وی تعداد مشترکان فاضالب شهری را نیز بیش 
از 7 میلیون نفر اعالم کرده و گفت: از این تعداد ۳ میلیون 
نفر در دولت تدبیر و امید ایجاد شــده است. گفتنی است 
تصفیــه خانه های آب زنجان و ابهــر همراه با تصفیه 
خانه های فاضالب شــهرهای : زنجان ، ابهر ، خرمدره 
، دندی ، ماهنشــان و زرین آباد 8 تصفیه خانه ای است 

که در شهرهای اســتان زنجان پس از انقالب احداث 
شــده است.شایان ذکر است استان زنجان بیش از یک 
میلیون نفر جمعیت دارد که 70 درصد از این جمعیت در 
شــهرها زندگی می کنند.شرکت آب و فاضالب استان 
زنجان 100 درصد جمعیت شــهری اســتان زنجان را 

تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.
اســتان  مســاحت  از  درصــد   11* 

در خشکسالی بسیار شدید
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب زنجان با اشاره 
به وقوع 11 ســال خشکسالی متوالی در زنجان گفت: 
متاسفانه کل استان زنجان شامل خشکسالی است که 
8 درصد خشکســالی ضعیف، 51 درصد متوســط، ۳0 
درصد شدید و 11 درصد خشکسالی بسیار شدید است.

علیرضا جزء قاســمی گفت: این شــرکت 27 سال 
ســابقه کار دارد و محصول انقالب است که بخشی از 
صنعت آب خصوصا آب شــهری از سیطره دولت خارج 
شــده و به سمت خصوصی رفته با اینکه این شرکت ها 

جوان هستند اما خدمات بسیار مناسبی ارائه می دهند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهر زنجان 
افزود: پیش از انقالب 6 شــهر تحت پوشــش شرکت 
آب و فاضالب بود اما در حال حاضر به 21 شهر افزایش 
یافته اســت و جمعیت استفاده کننده از آب شرب از 74 
هزار و 269 نفر پیش از انقالب به 754 هزار و 456 هزار 

نفر افزایش یافته است.
وی با اشــاره اینکه طول شــبکه توزیع آب شرب 
شــهری به 16۳0 کیلومتر تا سال جاری رسیده است، 
خاطر نشــان کرد: در سال 57 تعداد چاه های تامین آب 
شــرب 20 حلقه بود که در حال حاضــر به 129 حلقه 
افزایش یافته اســت.جزء قاسمی میزان حجم مخازن 
ذخیــره آب را 11 هزار متر مکعب عنوان و تصریح کرد: 

تا ســال جاری حجم مخازن ذخیره به 164 میلیون متر 
مکعب افزایش یافته است عالوه بر این تعداد مشترکین 
آب نیــز از 18 هزار مشــترک به 2۳8 هزار مشــترک 
افزایش یافته است.وی در ارتباط با بارندگی های اخیر 
در زنجــان گفت: بارندگی به معنای دارندگی نیســت 
زنجان 11 ســال متوالی خشکسالی داشت که اگر آمار 
را بررســی کنیم متاسفانه کل اســتان زنجان شامل 
خشکسالی اســت که 8 درصد خشکسالی ضعیف، 51 
درصد متوسط، ۳0 درصد شدید و 11 درصد خشکسالی 

بسیار شدید است.
وی افزود: اگر آمارها به صورت یک ســاله بررسی 
شود شرایط بهتر شده و 66 درصد استان وضعیت نرمال 
دارد با این وجود 21/8 درصد از استان خشکسالی دارد.

مدیر عامل آب و فاضالب شهری زنجان بر مدیریت 
استفاده از آب تاکید کرد و افزود: حفظ آب مختص فصل 
خاصی نیست ایران با این که یک سوم میانگین جهانی 
بارش دارد اما 2 برابر جهانی مصرف آب دارد و می طلبد 

که در مصرف آب صرفه جویی شود.
وی با اشــاره به اینکه میزان اســتفاده آب شرب و 
بهداشت 6 درصد در استان است، بیان کرد: 4 درصد آب 

در صنعت و 90 درصد در کشاورزی استفاده می شود.
جزء قاسمی میزان پروژه های به بهربرداری رسیده 
در دهــه فجر را 21 میلیــارد تومان عنوان کرد و گفت: 
تجهیز 7 حلقه چاه در زنجان، 7 حلقه چاه در صائین قلعه 

و 7 حلقه چاه در قیدار انجام می شود.
وی از افتتاح مخزن ذخیره سازی آب شرب با حجم 
ذخیره 15 هزار متــر مکعب در ایام دهه فجر خبر داد و 
افزود: پروژه های فاضالب شهر دندی با سرمایه 1۳/5 
میلیارد افتتاح شده است و تا پایان سال پروژه ها با حجم 

70 میلیارد تومان به بهره برداری می رسند. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

پس از انقالب اقدامات عظیمی در حوزه آب و فاضالب انجام شد



 دوشنبه ۲9 بهمن 1۳97   شماره ۵۳۲6

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: از ابتدای سال 97 تا کنون، ۳52 
حلقه چاه غیرمجاز در زنجان مسدود شده است.

خبرنگار جام جم زنجان :یوســف رضاپــور از 14 هزار و 46 حلقه چاه مجاز در 
استان زنجان خبر داد و گفت: 6 هزار و 6۳7 حلقه چاه بدون پروانه هستند که قبل از این 7 
هزار و ۳69 حلقه بود.وی اظهار کرد: درمجموع  از این منابع آبی یک میلیارد و ۳97 میلیون 

مترمکعب آب برداشت می کنیم که از این میزان ۳۳0 میلیون مترمکعب مربوط به چاه های 
فاقد پروانه است و حدود 25 درصد سهم چاه های فاقد پروانه است.وی گفت: تا پایان سال 
96 حدود دو هزار و 992 حلقه چاه را مســدود کردیم و هزار و 27 حلقه چاه هم پلمب شــد و 
اجازه بهره برداری ندادیم.رضاپور تأکید کرد: از ابتدای ســال 97 تاکنون نیز ۳52 حلقه چاه  
فاقد پروانه را مســدود کردیم و خوشبختانه دادگستری و دادستانی همکاری الزم را دارند.

وی بر مدیریت مصرف آب از سوی کشاورزان زنجانی تأکید کرد و گفت: متأسفانه برخی 
روستاییان با انشعاب غیرمجاز آب باعث بحران آب می شوند و این اصاًل به نفع استان و مردم 
نیســت.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان ابراز کرد: استفاده درستی از آب در 
استان زنجان نمی شود بنابراین باید الگوی کشت و الگوی صحیح مدیریت آب در بخش 

کشاورزی تغییر کند و تحقق این امر نیازمند همکاری رسانه هاست.

انسداد ۳۵۲ حلقه چاه غیرمجاز در زنجان  ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

زنجان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجــان گفت:قبل از انقالب 7 
روستای استان زنجان برق داشت که به برکت پیروزی انقالب اسالمی، با برق رسانی 

به 886 روستا، شمار روستاهای برق دار به 89۳ رسید.

خبرنگار جام جم زنجان :علیرضا علیزاده افزود: شــرکت توزیع نیروی برق 
استان زنجان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون هم راستا با سایر شرکت های 
برق کشور مسیر رشد و ترقی را سپری کرده است. وی بابیان اینکه در حال حاضر این 
شــرکت 44۳ هزار مشــترک برق دارد، اظهار کرد: 100 درصد مناطق شهری استان 
زنجان از نعمت برق برخوردار هســتند. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان به بهره مندی روســتاییان از نعمت برق در اســتان اشــاره کرد و گفت: قبل از 
انقالب 7 روســتای استان زنجان برق داشت ولی به برکت پیروزی انقالب اسالمی، 

امروز  89۳ روستای استان از نعمت برق برخوردار هستند. 
علیزاده تأکید کرد: 97/5 درصد جمعیت روســتایی استان زنجان برق  دارد و این از 

برکات نظام جمهوری اسالمی ایران است. 
وی افزود: در اســتان زنجان روســتاهای باالی 10 خانوار از نعمت برق بهره مند 
هســتند و طی چهل سال اخیر به طور متوسط مشــترکین برق در سال 12/8 درصد 

رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ابراز کرد: در ایام اهلل دهه فجر 
۳12 پروژه بااعتبار 7۳ میلیارد ریال در اســتان زنجان توســط شــرکت توزیع برق به 
بهره برداری می رسد. علیزاده گفت: این طرح ها شامل طرح های تأمین برق واحدهای 
صنعتی، تجاری، بهداشــتی و درمانی، آموزشی، کشاورزی و مجتمع های مسکونی و 

برق رسانی به دو روستاست. 

 برق رسانی به 88۶ روستای زنجان بعد از انقالب 

مدیر عامل شــرکت گاز استان زنجان گفت: بیش از 119 
روســتای شهرستان خدابنده گازرسانی شده است که شامل 70 

درصد روستاهای این شهرستان می شود.
خبرنگار جام جــم زنجان :موســی احمدلو گفت :   
گازرسانی به هفت شــهر شهرستان خدابنده انجام شده و 100 
درصد خانوارهای شــهری این شهرستان از نعمت گاز طبیعی 

برخوردار هستند.
مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه به بیش 
از 119 روستای شهرستان خدابنده گازرسانی انجام شده است، 
بیان کرد: هم اکنون 70 درصد از روستاهای شهرستان خدابنده 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.
وی با اشاره به اینکه عملیات گازرسانی به 52 روستای دیگر 
شهرســتان خدابنده در دست انجام است، بیان کرد: با پایان این 
عملیات 95 درصد از خانوارهای روستایی این شهرستان تا پایان 

برنامه ششم توسعه برخوردار می شوند.
احمدلو با اشــاره به اجرای 64 کیلومتر خطوط انتقال گاز در 
شهرستان برای زیرسازی گازرسانی به شهرها، روستاها و صنایع 
شهرستان بیان کرد: یک هزار و ۳98 کیلومتر شبکه های تغذیه و 

توزیع گاز در شهرستان خدابنده اجرایی شده است.
مدیر عامل شــرکت گاز اســتان زنجان با اشاره به نصب 28 
هزار و 188 انشــعاب گاز در شهرستان خدابنده ادامه داد: شرکت 
گاز بــه 41 هــزار و 990 مصرف کننده در شهرســتان خدابنده 
ارائــه خدمات می کند.وی با اشــاره به اینکه از مجموع ۳9 هزار 
و 80۳ مصرف کننده، خانگی هستند، عنوان کرد: 2 هزار و 148 
مصرف کننده تجاری و ۳9 مصرف کننده عمده و صنعتی است.

احمدلو ادامه داد: شــهرک صنعتی شهرستان خدابنده دارای 
واحد صنعتی فعال و بهره مند از گاز طبیعی است.
*گازرسانی به 49 روستای ایجرود

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه 
دو شهر ایجرود از نعمت گاز بهره مند هستند، گفت: 100 درصد 
خانوارهای شهری این شهرستان از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با اشــاره به اینکه گازرســانی به 49 روســتای ایجرود 
انجام شــده است، بیان کرد: با این میزان گازرسانی 89 درصد از 

خانوارهای روستای از گاز طبیعی بهره مند شدند.
احمدلو با اشــاره به اینکه تداوم عملیات گازرســانی در 12 
روســتای شهرستان ایجرود در دســت اقدام است، اضافه کرد: 
با این اقدام 95 درصد خانوارهای روســتایی تا پایان برنامه ششم 
زیر پوشــش نعمت گاز طبیعی می رود.مدیر عامل شــرکت گاز 
اســتان زنجان با اشاره به اینکه حدود 70 کیلومتر خطوط انتقال 
گاز در شهرستان به عنوان زیرساخت ایجاد شده است، ادامه داد: 
591 کیلومتر شبکه های تغذیه و توزیع گاز در شهرستان ایجرود 
اجرایی شــده است.وی با اشــاره به اینکه 9 هزار و 982 انشعاب 

گاز در شهرســتان ایجرود نصب شده است، افزود: این انشعابات 
به 11 هزار و 810 مصرف کننده خدمات گازرسانی ارائه می کند.

احمدلو با اشاره به اینکه 11 هزار و 596 مصرف کننده خانگی 
در شهرســتان ایجــرود فعال هســتند، تصریح کــرد: 200 
مصرف کننــده تجاری و 14 مصرف کننده مشــترکان عمده و 

صنعتی هستند.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان زنجان تاکید کرد: رونق و توسعه گردشگری سالمت، نیاز 

به عزم و اراده جدی دارد.
خبرنگار جام جم زنجان :پرویز قزلباش با تاکید بر اینکه 
برای رونق و توســعه صنعت گردشگری سالمت در استان، بیش 
از همه به عزم و اراده جدی نیاز است، افزود: در این عرصه بیش از 

همه، موضوع حفاظت مالی و حقوقی گیرندگان این خدمت حائز 
اهمیت اســت؛ چرا که در این حوزه نباید رفتارها به گونه ای باشد 

که زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
وی با بیان اینکه رویکرد امروز در حوزه گردشــگری سالمت 
باید حرکت به ســمت مراکز شناسنامه دار باشد، از اهتمام جدی 
دولت تدبیر و امید به موضوع گردشــگری سالمت در سال های 

اخیــر خبــر داد و تصریح کــرد: یکــی از نیازمندی های تحقق 
گردشگری سالمت، ارتقای تبادالت بین المللی است، به همین 
خاطر برای رسیدن به این مهم، ابتدا به ساکن باید زیرساخت های 
این امر فراهم شــده و به استانداردها در این زمینه نزدیک شویم.

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه گردشــگری سالمت از امتیازات بسیار 

خوبــی در حوزه اقتصــادی برخوردار بوده و همیــن امر یکی از 
مهم ترین مزیت های گردشگری سالمت به شمار می رود، ادامه 
داد: یکی از اقدامات مهم برای شروع این کار و وارد شدن به عرصه 
گردشگری ســالمت، اولویت بندی کارهاست؛ چرا که خدمات 
ارائــه شــده در این زمینه بایــد مبتنی بر ســاماندهی آگاهانه و 

هوشمندانه باشد تا بتوان عملکرد موفقی در این عرصه داشت.

مدیرکل منابع طبیعی ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی )15 الی 21 اسفند( 
بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگ ســاز جهت حفظ و حراست از اراضی ملی و طبیعی 

در استان تاکید کرد.
خبرنگار جام جم زنجان :خلیل آقاجانلو در نخســتین جلســه این دســتگاه 
جهت برنامه ریزی های مســئولین مربوطه در هفته منابع طبیعی اظهار کرد: سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور شعار امسال هفته منابع طبیعی را »منابع طبیعی 
بزرگترین سرمایه ملی« تعیین کرده اســت. نخستین روز این هفته در تقویم تاریخ  به 
نام روز »درختکاری« اســت که در ایــن روز مردم با حضور در پارک ها یا عرصه های 

منابع طبیعی با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و با انجام این کار نمادین در آستانه 
بهار، زندگی را به زمین باز می گردانند. مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان درختان را 
بزرگترین گونه گیاهان روی زمین دانست و بر لزوم اجرای برنامه های فرهنگ ساز و 
آموزشــی و ترویجی برای تحقق اهداف سازمان متبوع تاکید کرد.آقاجانلو اضافه کرد: 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به تاسی از اندیشه های طبیعت دوستانه 
مقام معظم رهبری جهت فرهنگ ســازی حفــظ منابع طبیعی و ترویج درختکاری از 
اقشار مختلف مردم  دعوت می نماید با پیوستن به روز ملی درختکاری، قدم بزرگی در 

جهت سرسبزی ایران عزیز بردارند.

نامگذاری هفته منابع طبیعی طبق اعالم سازمان:
چهارشنبه 15 اسفند:  روز ملی درختکاري

 پنج شنبه  16 اسفند روز منابع طبیعي، مردم، احیا  و توسعه جنگل ها و مراتع
 جمعه 17 اسفند: منابع طبیعي، مردم، ائمه جمعه وجماعت
 شنبه   18 اسفند: منابع طبیعی، مردم و حفاظت و حمایت

یکشنبه 19 اسفند: منابع طبیعی، مردم، آبخیزداری و مقابله با سیل و خشکسالی
دوشنبه 20 اسفند: منابع طبیعی، مردم، بسیج و همیاران طبیعت

 سه شنبه  21 اسفند: منابع طبیعي، مردم و مجامع علمي و دانشگاهي  می باشد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان خدابنده گفت: 6 وقف از 
ابتدای امســال ثبت شــده که در حوزه هایــی مانند احداث 

کتابخانه برای مســاجد، قبرستان، تامین آب شرب در روستا 
و ... هزینه می شود. 

خبرنگار جام جم زنجان :حجت االسالم حسن رضا 
محمــدی گفت: حفظ و نگهداری موقوفات از وظایف اصلی 
اداره اوقاف و امور خیریه اســت و در همین راســتا اقدامات 
متعددی در امر اســتفاده از ظرفیت های مردم و واقفان برای 

توسعه موقوفات انجام می شود.

 این مسئول با بیان اینکه شهرستان خدابنده نیز به عنوان 
شهرستانی که دارای موقوفات فراوانی است، ادامه داد: 506 
موقوفه در شهرســتان خدابنده وجود دارد که بیشترین نیات 
آن مربوط به عزاداری ائمه معصوم و ساخت و توسعه مساجد 
است. وی از ثبت 6 وقف جدید در خدابنده از آغاز سال جاری 
خبــر داد و افزود: این موقوفــات در حوزه هایی مانند احداث 
خانه عالم، کتابخانه برای مساجد، قبرستان، تامین آب شرب 

در روستا و ساختن حسینیه ثبت شده است.محمدی تصریح 
کرد: ارزش ریالی موقوفات در طول سال 700 میلیون تومان 
بــوده که این موقوفات طبق نیــات واقفان آن هزینه خواهد 

شد.
 باید توجه کرد که وقف آثار و برکات بســیاری در جامعه 
دارد که هم اکنون شاهد برکات آن در شهرستان خدابنده در 

بخش های مختلف درمانی، فرهنگی و ... هستیم. 

مدیرعامل برق  زنجان با بیــان اینکه 695 مگاوات انرژی 
برق در استان توسط نیروگاه های حرارتی سلطانیه با 655 مگاوات 
و نیروگاه های کوچک مقیاس و خورشیدی در مجموع 48 مگاوات 
تولید می شود، گفت: 70 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در 

زنجان تولید می شود .
خبرنگار جام جم زنجان :بهمن اله مرادی گفت: انقالب 
اسالمی در 40 ســالگی به بلوغ اجتماعی و سیاسی رسیده و تمام 

تالش ها بر این است تا این انقالب به صاحب اصلی آن برسد.
وی با بیان اینکه صنعت برق شــامل سه بخش تولید، انتقال و 
توزیع است، خاطر نشان کرد: شرکت برق منطقه ای زنجان  شامل 
دو حوزه اســتحفاظی زنجان و قزوین اســت که در بخش تولید و 

توزیع ســرویس دهی می کند. به گفته مدیرعامل برق منطقه ای 
زنجان در حوزه استحفاظی زنجان و قزوین نیروگاهی موجود نبود 
و در ســال 57 بار مصرفی برق زنجان کمتر از 20 مگاوات بود در 
صورتی که در سال 97 این رقم به 720 مگا وات استفاده، در استان 
رسیده اســت که بالغ بر ۳6 درصد افزایش داشته است، در استان 
قزوین نیز قبل از انقالب 40 مگا وات بود که در شــرایط کنونی در 
دو اســتان به یک هزار و 576 مگا وات افزایش داشــته و 26 برابر 
گذشته شده است.وی با اشاره به اینکه 695 مگا وات تولید انرژی 
برق در استان انجام می شود، تصریح کرد: نیروگاه های تولید شامل 
نیروگاه حرارتی ســلطانیه با 655 مگاوات و نیروگاه های مقیاس 

کوچک و خورشیدی در مجموع 48 مگاوات تولید دارند.

بــه گفته وی اوایل انقالب میزان تولید برق کمتر از 7 مگا وات 
بوده اســت و در حال حاضر تولید نیروگاه های کشور به بیش از 80 
هزار مگا وات رســیده است در حدود 11 برابر افزایش تولید انجام 
گرفته اســت.مدیرعامل برق منطقه ای زنجان با اشاره به اینکه 
قبل از انقالب پست فشار قوی 400 کیلو ولت وجود نداشت، ابراز 
کرد: در حال حاضرچهار پست 400 کیلوولتی در استان وجود دارد 
که یکی از پســت ها در اســتان نقش حیاتی دارد و به پنج نیروگاه 
همجوار شــامل نیروگاه آذربایجان، گیالن، شهید مفتح همدان و 
سلطانیه متصل است و یکی از پایدارترین زیرساخت های برق در 
اســتان زنجان است.وی بیان کرد: ما توانایی تامین برق برای هر 
سرمایه گذاری در شهرستان های استان را داریم، ظرفیت پست ها 

در بخش 400 کیلو ولت بالغ بر 2 هزار مگاوات اســت و در بخش 
توزیع 442 هزار مشترک توسط برق منطقه ای سرویس می شود.

اله مرادی گفت: 95 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق اعم 
از توزیع و انتقال خطوط فشــار قوی در کشور تولید می شود که 70 
درصد این تولیدات نیز در زنجان توسط کارخانه های بزرگ ایران 
ترانســفو، سیم و کابل ابهر و پارس سویچ انجام می شود به همین 

دلیل زنجان قطب تولید برق و آی تی لقب گرفته است.
مدیرعامل برق منطقه ای زنجان اظهار کرد: 50 درصد مصرف 
بــرق در زنجان مختص بخش صنعت اســت که در بخش تولید 
استفاده می شود در حالی که این رقم در کشور بین ۳1 تا ۳2 درصد 

است.

گازرسانی به 119 روستای خدابنده 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

گردشگر سالمت، نیاز به عزم و اراده جدی دارد

اجرای برنامه های فرهنگی در راستای گرامیداشت هفته منابع طبیعی 

موقوفات امسال خدابنده در چه زمینه ای هزینه می شود؟

تولید 70 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در زنجان 

شــهری که در حال غریبه شــدن با آن 
هستیم

 صحرا رضایی
باورش ســخت اســت اما روزی کوچه پس کوچه های شــهر زنجان با 
عناوین زیبا و پرمحتوایی آراسته شــده بود. نام هایی چون »قیزالر باغی«، 
»توپ آغاجی«، »خان دره ســی«، »حاجی بلواری«، »َوَرکچی لر میدانی«، 
»صدرجهان«، »حاجی نوروزالر«، »قیزیلچی الر«، »شیطانا بازار«، »قویو 
باشــی«، »دئییرمان ارخی«، »نایب آغا گؤلو«، »قوشــا حامام الر«، »بازار 
باشــی«، »یایالق«، »گَونیه«، »چایالق )سئالب( کوچه سی« و صدها نام 
قدیمی دیگر که این نام ها نه تنها بر کاغذهای رسمی و آدرس پستی خانه ها 
نقش بســته بود بلکه با معانی خاص خود که گاه از شــغل افراد ساکن در آن 
محل ها نشأت می گرفت و گاه به حادثه و اتفاقی تاریخی اشاره داشت؛ به آن 
محل و افراد ساکن در آن هویت می بخشید که هر بار نام آن محله بر زبان ها 
جاری می شــد عالوه بر یادآوری تاریخچه آن، حس بسیار خوبی را در وجود 

شنونده زنده می کرد. 
در دنیای امروز از شهرها به عنوان یک وجود و هستی زنده نام برده می شود 
و طبیعی اســت که هر تغییر جدید در شهر تحول بزرگی را در کیفیت زندگی 
شــهروندان ایجاد خواهد کرد. شاید گذشتگان بیشتر از ما به این حقیقت پی 
بــرده و این علم را حتی در تعریف نام کوچه ها و محله ها نیز به کار می بردند. 
هــر چند این نام گذاری ها به مرور زمان انجام می گرفته، اما ماندگاری آن در 
طول سالیان دراز خوش سلیقگی گذشتگان را به رخ شنوندگان می کشد. این 
نام ها از نمادهای ویژه سرچشــمه گرفته و با تاریخی طوالنی که داشته است 
با فرهنگ و زبان مردمان این شــهر درآمیخته بــود و هر کدام از آنها یادآور 
خاطرات قدیم بوده و با نوســتالژی خاص خود احســاس بسیار خوبی را در 
رهگذران و نیز ســاکنان آن محله ها بر جای می نهاد. عجین بودن نام های 
قدیمی با زبان و فرهنگ مردم، حس نزدیکی بیشــتری را بین شهروندان و 
شهر ایجاد کرده و این حس زیبا به دنبال خود یک احساس وابستگی و تعلق 
خاطر نســبت به محل زندگی و به دنبال آن حس مســئولیت بیشتری را در 
شــهروندان و ساکنان نســبت به آن ایجاد می کرد. انگار که وجود فرد با تک 
تک عناصر محل زندگی اش درهم آمیخته و با آن یکی می شــد و این اتفاق 
حس غرور، نزدیکی و تعصب را در وجود تک تک افراد ســاکن نسبت به آن 

محله برمی انگیخت.

* قانون ها و تبصره های دست و پاگیر قدیمی 
حال چه شــده اســت که این نام های پرمحتوا تک به تک از محالت و 
کوچه های این شــهر حذف شده و اسامی دیگری جایگزین می شود که هیچ 
کدام از نسل قدیم و جدید هیچ گونه اشتراک فکری و فرهنگی با آن ندارند از 
طرفی شهروندان نیز در این انتخاب ها هیچ جایگاهی ندارند. شهروندانی که 
قرار است در آن مکان ها زندگی کرده و به آن هویت بخشند. گویا که قانون ها و 
تبصره های دست و پاگیر قدیمی برای آنها تعیین تکلیف می کنند که در محلی 
ساکن باشند که کوچکترین نقشی حتی در انتخاب نام آن نیز نداشته اند. یعنی 
کمترین حق شــهروندی که به بهانه تبصره های قانونی قدیمی از آنها سلب 
می شود. قانونی که با آراء همین شهروندان شکل گرفته و قرار است به دست 
آنها اجرایی شود. هر چند با تالش فعاالن فرهنگی و نیز NGOهای فعال 
در شــهر و با جلسات متعدد این موضوع در جلسه شورای شهر مطرح و برای 
آن تدابیری اندیشیده شد اما گویا این قصه سر دراز دارد. چرا که به تبع توسعه 
و گسترش شــهر و ایجاد شهرک های جدید این بحث روزانه تکرار می شود 
و عالوه بر نام محله ها و شــهرک های جدید به نظر می رسد که عناصر دیگر 

شهری هم نیاز به نام های درست و پرمحتوایی دارند. 

* گذر از اتاق فکری زنجان و شهروندان زنجانی
بحــث روز در این زمینه که چند هفته قبل از کلنگ زنی تقاطع گلشــهر 
کاظمیه آغاز شده است مربوط به نام گذاری این تقاطع است که به دلیل ارتباط 

مهم بین شهرک های اقماری منطقه دارای اهمیت باالیی است. 
در طراحی اولیه و برنامه ریزی برای این تقاطع از طرف شــورای شــهر و 
شــهرداری بر ضرورت ایجاد یک اِلِمان معماری در این بخش از شهر که به 
نوعی ورودی شرقی شهر نیز محسوب می شود تاکید شده است و این اهمیت 
موضوع را می رســاند که برای انتخاب نــام آن نیز باید به همین اندازه دقت 
نظر داشــت. چرا که بنا به گفته متخصصان شــورا احداث این تقاطع عالوه 
بر حل معضل ترافیکی این منطقه، قرار اســت بــا طرح معماری نمادین به 
لحاظ بصری نیز برای مشاهده کنندگان جذاب باشد.هر چند خود نام گلشهر 
کاظمیه نیز ریشــه بومی و استانی نداشــته و در کنار اسامی ای مانند پونک، 
ونک، زعفرانیه و چند نام دیگر ناســازگار با فرهنگ بومی و محلی، از اسامی 
معابر تهران کپی برداری شده است، اما به نظر می رسد که تکرار کار اشتباه در 
نام گذاری دیگر عناصر شــهری افتادن در دور باطل خواهد بود. این موضوع 
نیازمند شــورایی اســت که اتاق فکری از زنجان یعنی شهروندان زنجانی 
هم باید در آن حضور داشــته باشــند. چرا که انتخاب نام تقلیدی، مناسبتی و 
احساســی و نیز پیشنهاد نام حتی از طرف شهردار نیز نمی تواند این مهم را به 

سرانجام درستی برساند. 

*  شهری که رفته رفته در حال غریبه شدن با آن هستیم
با تکرار اشــتباهات گذشــته و بی مهری ها باز ما می مانیم و شــهری که 
رفته رفته در حال غریبه شــدن با آن هستیم. شهروندان محجوب و کم توقع 
زنجانــی و دردهــای گوناگونی که همه در نهایت به توســعه نیافتگی ختم 
می شوند. با ادامه این روند باید شاهد فرسایش از درون باشیم و با از بین رفتن 
ریشــه های مستحکمی که ما را با گذشته پیوند می دهد، سخت است تصور 
کنیم که آینده چگونه برای فرزندان ما رقم خواهد خورد. همان طور که قبول 
کردن و استفاده از نمادهای توسعه ضروری است، تبعیت از گذشته فرهنگی 
و نام ها و نمادها نیز بســیار مهم است و نام گذاری نادرست عالوه بر گسست 
فرهنگی و احساســی شهروندان با محل زندگی خود، برای گردشگرانی که 
گذرشان به این شهر می افتد حکایت از بی سلیقگی در انتخاب نام ها و نمادها 
و نیز نوع چینش آن خواهد داشت. دردی که در کنار دیگر کمبودهای عدیده 
در این شهر باید شهروندان را بیش از گذشته به فکر واداشته که باید چاره ای 

برای درمان بیندیشند. 

یادداشت

همه با هم با شعار » منابع طبیعی، بزرگترین سرمایه ملی «
به استقبال هفته منابع طبیعی  ) 15 الی 21 اسفند( می رویم.
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عملیات اجرایی طرح سبزه میدان  و خیابان داخل پادگان زنجان آغاز شد

همزمــان با دومین روز از دهه مبارک فجر و 
چهل سالگی انقالب رویای 30 ساله شهروندان 
زنجانی پس از سال ها چشم انتظاری به حقیقت 
پیوســت و عملیات اجرایی طرح سبزه میدان، 
خیابــان داخــل پادگان و فیبر نــوری زنجان به 
طــول ۵۲ کیلومتر با حضــور نماینده ولی فقیه 
در اســتان، اســتاندار، اعضای شــورای شهر، 
شــهردار زنجــان ، فرمانده تیپ زرهی ۲۱۶  و 

مسووالن استانی  آغاز شد.
طرح سبزه میدان زنجان از جمله پروژه هایی 
اســت که در طول ســال های گذشــته عملیات 
کلنگ زنی آن با حضور مســئوالن کشوری آغاز 
شــد اما به دالیلی متوقف مانــد و همواره این 
موضــوع تردید هایــی در عملیــات اجرایی آن 

ایجاد کرده بود.
بر این اســاس شــورای دوره پنجم اسالمی 
شــهر و شــهردار زنجان یکــی از رویکردهای 
اصلــی خود را توجه به این طرح و اجرای آن در 
مدت تعریف شــده به دور از شعار زدگی اعالم 
کردنــد که همزمان با دومیــن روز از ایام اهلل 

دهه فجر این مهم انجام شد.
شــهردار زنجان در ایــن آیین گفت: در آغاز 
بــه کار مدیریت شــهری، شــهروندان زنجانی 
خواســتار تعییــن تکلیــف ســه طــرح مهم پل 
سیدالشــهدا، زینبیــه و از همه مهمتر ســبزه 
میــدان بودنــد که با کارهای انجام شــده طرح 

اولی سال گذشته به بهره برداری رسید.
مســیح الــه معصومی افــزود: طبــق برنامه 
ریزی ها نیز پرونده طرح زینبیه غربی و شرقی 
شــهر زنجان نیز تا پایان امسال بسته می شود 
کــه در راســتای تــردد و ارائه خدمــات بهینه 

انجام می شود.
وی اظهار داشت: بر این مبنا عملیات اجرایی 
طرح سبزه میدان، بدون مراسم کلنگ زنی آن 
در عمل آغاز شــده و شهرداری بر این موضوع 
تکیه دارد که این پــروژه با مدیریت صحیحی 

می تواند به اتمام و بهره برداری برسد.
شــهردار زنجان افزود : این در حالی بود که  

طبــق قرار داد قبلی اجرای این پروژه به مبلغ 
۲80 میلیارد تومان در یک فاز تعریف و تامین 
آ نیز از طریق لیست امالک شهرداری را شامل 
می شــد که در صورت نبــود این بخش درعمل 

توان اجرایی شهرداری سلب می شد.
وی بیــان کــرد: پــروژه قبلی ایــن طرح در 
ســه فاز ارائه شــد اما تملکی انجام نگرفته و 
از طرفــی کمیســیون ماده پنج نیز اخذ نشــده 
بود که از ســوی شــورای عالی شــهر سازی نیز 

ایرداتی داشت.
شــهردار زنجان ادامه داد: یکی از ایرادات 
ایــن پروژ تملــک و تخریب در هســته مرکزی 
شهر و احداث فضای تجاری بود و بر این اساس 
با همکاری اعضای شــورای شهر موافقت برای 

تعدیل طرح انجام و بازنگری شد.
وی اضافه کرد: طی یک سال گذشته جلسات 
متعددی برگزار شد که برای اجرای بهینه طرح 
نظرات اساتید دانشگاهی، بازاریان، مدیران 
مرتبــط اســتانی نیز لحاظ و مصوب کمیســیون 

ماده پنج نیز از ســوی استانداری ابالغ شد.
معصومی افزود: این طرح بزرگترین و اصلی 
ترین پروژه شهری زنجان محسوب می شود که 
وفــاق مدیریتــی و اجتماعــی رخ داده و اصالح 

این پروژه نیز با مشــاور قبلی انجام گرفت.
وی اظهارداشــت: نقشــه های اجــرای ایــن 
پــروژه را شــهرداری دریافــت کــرده و ایــن 
طرح در ۲قســمت به صورت مداخله مستقیم 
توسط شــهرداری و ازطریق منابع موجود اجرا 
می شــود و از طرفــی با همــکاری اداره کل راه 
و شــهر ســازی و اســتانداری و از محــل منابع 
بازآفرینی شــهری ۲0 میلیــارد تومان به این 

امر اختصاص یافت.
شــهردار زنجــان گفــت : برای اجــرای این 
پــروژه یک مداخلــه غیرمســتقیم نیز تعریف 
شــده و برایــن مبنــا ضابطه آن نیز بــه مالکان 
طرح اعالم می شود و این مهم باید طبق مصوبه 

کمیسیون ماده پنج انجام می شود.
وی اظهار داشت: در بخش مداخله مستقیم 

اجرای این پروژه بخشی از آن توسط نیروهای 
امانــی شــهرداری قســمت جنوبــی متصل به 
پیــاده راه و عملیات ســاختمانی و خاکبرداری 
شده قسمت شمالی به پیمانکار سپرده است.

معصومی افزود:این طرح به صورت امانی- 
پیمانــکاری اجرا می شــود و برای پیشــبرد آن 
همکاری و هماهنگی بســیار خوبی در اســتان 

انجام شده است.
شــهردار زنجان با اشــاره به پروژه پادگان 
شهر زنجان نیز ادامه داد: با اجرای این پروژه 
خیابان اول شهرک کارمندان به خیابان عاصم 
زنجانــی متصل می شــود و بــا تحقــق این امر 
خدمات رســانی به نحو مطلوبــی انجام خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: مجری این پــروژه بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی اســتان زنجان به لحاظ 
دارا  بودن توانمندی و ظرفیت باال انتخاب شد 
و امیدواریم طبق قرار منعقد شده این پروژه 
در  هفــت ماه و در هفته دولت ســال آینده به 

بهره برداری برسد.
معصومی خاطر نشان کرد: پروژه فیبر نوری 
شــهر زنجان نیز با مشــارکت شــهرداری و طی 
قــرار داد منعقد شــده بــا ایرانســل به طول 
۵۲ کیلومتــر اجرا می شــود و با تحقق این مهم 
تمام چهارراههــا، فضای سبز،ســاختمان های 

شهرداری به هم متصل می شوند.

* کاهش 30 درصدی ترافیک با بازگشــایی 
محور پادگان

نایب رئیس شــورای شهر زنجان در  مراسم 
عملیــات اجرایــی خیابــان داخل  با اشــاره به 
اینکه بازگشــایی محور پــادگان موجب کاهش 
30 درصــدی ترافیک اتوبان ۲۲ بهمن شــده 
و قطعــا رونق منطقه را در پی خواهد داشــت، 
افزود: تاکید ما بر اجرای بموقع پروژه  هاست 
تا شهروندان طعم شیرین خدمت را چشیده و 

از خدمات مناسب بهره مند شوند.
ســجاد خدایی بــا بیان اینکه طوالنی شــدن 
روند اجرای پروژه هــای عمرانی هزینه ها نیز 

افزایــش پیدا می کند که ایــن امر قابل قبول 
نیست، گفت: همه باید تالش کنند تا مانع هدر 
رفــت منابع به خاطر این موضوع شــوند البته 
توجــه به کیفیــت کار نیز بســیار حائز اهمیت 

اســت که باید توجه ویژه ای به آن شود.
وی همچنین به آغاز به  کار طرح سبزه میدان 
همزمــان با چهلمین ســالگرد پیــروزی انقالب 
اســالمی نیز اشــاره کرد و افــزود: اجرای این 
طرح خواسته 40 ساله شهروندان زنجانی بود 
که باالخره به ســرانجام رسید و عملیات امانی 

کار آغاز خواهد شد.

* طرح ســبزه میدان مشــکل تامیــن اعتبار 
ندارد 

فرمانــدار زنجــان گفت: دهه فجر امســال 
۲۶۲ طــرح در بخش هــای مختلــف صنعتــی، 
خدماتــی، کشــاورزی و تولیدی و وابســته به 
دســتگاههای اجرایی این شهرستان با اعتبار 
۲ هزار میلیارد ریال به بهره بر داری می رسد.

 رضا عسگری در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
ســه طرح شهری شهرداری زنجان افزود: طبق 
هماهنگی های انجام شــده در یکی از روزهای 
دهــه مبارک فجر با حضور مســئوالن اســتانی 
تعدادی از طرح های شــهری شهرستان زنجان 

به بهره برداری می رسد.
وی بــا اشــاره بــه طرح هــای شــهری زنجان 
خاطرنشان کرد: شماری از طرح های شهری در 
ماه هــای قبلی انجام گرفته و بخشــی از آن نیز 
بنــا به دالیل مختلفی به رغــم چندین بار قول 
و وعده در گذشــته انجام نشــده بــود که این 
مهم به همت شهرداری و دستگاههای مربوطه  

تحقق یافته است.
وی  ادامــه داد: طرح ســبزه میدان از جمله 
پروژه هایــی بــود کــه در چهلمیــن ســالگرد 
پیــروزی انقــالب عملیات اجرایــی آن با قوت 

بیشتری از امروز آغاز شده است.
فرمانــدار زنجان ادامه داد: خوشــبختانه با 
هماهنگــی انجــام گرفته اعتبــارات این طرح 

مهــم شــهری زنجــان از محل هــای ســتاد باز 
آفرینــی شــهری، چیزی در حــدود ۵0 درصد 
آن تامین شــده و مشکلی در این ارتباط وجود 

ندارد.
وی بیان کرد: در طرح پادگان نیز تیپ زرهی 
اســتان نیز هماهنگی الزم را برای بازگشــایی 
محورهــا به طــول حداقل ۶ تا هفــت کیلومتر 
انجــام داده و تحقــق این مهم نقــش مهمی در 

توسعه حمل و نقل شهری دارد.
عســگری افزود: هــر چنــد در  بازدید های 
انجام گرفته از طرح ســبزه میدان، شهرداری 
زنجــان با بهره گیــری از ماشــین آالت خود به 
صــورت امانــی بخشــی از کار را آغــاز کرده و 
مقدمــات کار نیز به لحــاظ اداری انجام گرفته 

که امیدواریم با جدیت ادامه یابد.
وی خاطــر نشــان کرد: پــروژه فیبــر نوری 
شــهرداری نیــز بســتری اســت که بــا تحقق 
آن می تــوان خدمــات متنوعــی را در شــهر و 
حوزه هــای مختلف به شــهروندان ارائه کرد و 
درحوزه پایش های تصویری و ارتباطات ســهم 

عمده ای در خدمات رسانی دارد
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی زنجان نیز 
در این مراســم با اشــاره به فرایند بازگشایی 
خیابــان مجاور پادگان ارتــش اظهار کرد: همه 
تــالش ما در اســتان بر ایــن بود تــا موانع کار 
برطرف شــود و شــهروندان از تســهیالت این 

امر استفاده کنند.
امیــر ســرتیپ علــی مظهــری بــا اشــاره به 
نامه نگاری هــا و مکاتبات انجام شــده با ســتاد 
کل ارتــش دربــاره این بازگشــایی بیان کرد: 

تاکنون ۲0 درصد از کار انجام شــده است.
وی با اشــاره به اینکه زمین ارتش مربوط به 
ســتاد کل است و ما باید تایید کتبی از سلسله 
مراتب را داشــته باشــیم، تصریح کرد: البته 
بــا توجه به همکاری که ما با شــهرداری کردیم 
انتظــار داریم که شــهرداری نیز تعهدات خود 
را انجــام دهد، چون دو مــورد از تعهدات آنها 

باقی مانده است.

زنجان در مسیرتوسعه
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دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن

از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
حافظاز دوستان جانی مشکل توان بریدن

علی نوروزی
مدیر عامل شرکت مالت خشک زنجان 
کار خود را به عنوان کار آفرین و تولید 
کننــده از ســال۱378  و با مجموعه گروه 
صنعتــی باختر آغاز کــرده ام درباره این 
مجموعه تنها به یک موضوع اشاره می کنم 
و آن هــم اینکــه این مجموعه  توانســته 
اســت در اوج تحریمها به تنهایی ۵0 طرح 
را در  داخــل و خارج کشــور اجرایی کرده 
و نیــاز کارخانه های داخلی ســیمان را در 

شرایط بحرانی تامین کند. 
شــرکت مالت خشــک زنجان  به عنوان 
زیر مجموعه گروه صنعتی باختر به دنبال 
راه اندازی یک صنعت نو در کشور است 
هر چند 40 سال است که این تکنولوژی 
در دنیــا راه انــدازی و در کشــورهای 
توســعه یافتــه اجرایی شــده اســت اما 
برای کشور ما طرح نوینی است . با در نظر 
گرفتن این موضوع و در راستای کمک به 
توســعه صنعتی کشوراین پروژه از سال  
۱39۲ در استان زنجان  شروع شده و در 
نهایت در ســال ۱39۶ و در هفته دولت 

به بهره برداری رسید.
 آنچه که شرکت مالت خشک زنجان  به 
دنبال تولید، توزیع و گســترش آن است 
محصولی است که  با تکنولوژی جدید خود 
یک نیاز اساسی برای کشور است .فلسفه 
تولید مالت خشک ارتقای کیفیت مالتهای 
استفاده شده در ساختمان است که عالوه 
بر مقاوم ســازی ساختمان در برابر زلزله 
با ارتقای کیفیت مالت توانســته است به 
عنــوان یک عایق انــرژی )حرارتی( و نیز 

عایق صوتی عمل کند.
در ســاختمانها آنچه که مهم است این 
اســت که عالوه بر سازه های بتنی و فلزی 
کیفیت مالت تاثیر بســزایی در طول عمر 
ساختمان دارد. مالت معمولی شامل ماسه 
و ســیمان است که تنها مزیت آن در بحث 
مقاومت  فشــاری اســت اما آنچه در این 
تکنولوژی جدید قابل توجه است عالوه بر 

اســتحکام ســاختمان  همانطور که اشاره 
شــد به عنوان سه عایق صوتی،حرارتی و 
رطوبتی عمل کرده و عالوه بر صرفه جویی 
انرژی در بحث صرفه جویی اقتصادی نیز 
بسیار مهم اســت. در نهایت با کمی تامل 
به این نتیجه می رســیم که مالت خشــک 
یک محصول نیســت یک ضرورت اســت 
برای ســاخت خانه هایی به پابر جایی کوه  

و مملو از آرامش خیال.  
* مشــکالت پیــش رو و ســخنی بــا 

مسووالن
هــر چند کــه نزدیــک به پنج ســال از 
شــروع به کار و اجرایی شدن این پروژه 
در اســتان زنجان می گذرد اما متاسفانه 
هنوز هم مشــکالت عدیده ای پیش روی 
خــود دارد کــه هرچند زیاد هــم پیچیده 
نیست اما بروکراسی اداری که بیشتر آن 
مربوط به بانکهاســت بیش از 80 درصد 
وقت و انرژی ما را به خود اختصاص داده 
است بدون اینکه نتیجه ای عاید ما شود. 
در حال حاضر آنچه در کشــور ما به عنوان 
اولویت پذیرفته شده است  کار آفرینی 
و ایجــاد اشــتغال و نیز حفــظ ذخایر ارزی 

کشور است.
شــرکت مالت خشــک زنجان و کارخانه 
ای کــه در حــال تولید این نــوع محصول  
اســت در حال حاضر با  نیــروی کاری   ۲0 
نفــر و با هزینه یک ششــم نمونه خارجی 
در حال کار اســت که اگر از کشوری دیگر 
خریــداری می شــد باید مبلــغ هنگفتی 
هزینه می شــد که این موضوع خروج ارز 
از کشــور را به دنبال خواهد داشت . در 
حالیکــه این مجموعه توانســته اســت با 
کمتریــن امکانات عالوه بــر کار آفرینی و 
ایجاد اشــتغال مانع خروج ارز از کشــور 

شود.
* یک پیشنهاد

با توجه به اینکه به نظر می رسد پروسه 
کاری بــرای بانکها تعریف نشــده اســت 
و آنهــا بــه عنوان مامور و معــذور در حال 
کار هستند پیشنهاد می کنم که برای حل 
این معضل و کاســتن از بروکراســی های 
اداری کمیته ای شامل تولید کننده و کار 
آفرین ،نماینده بانک و نیز نماینده دولت 
تشــکیل شود و در آن کمیته این موضوع 
بررسی شده و تصمیم آن هم الزم االجرا 
باشــد. اگر الزم باشد جلسات این کمیته 
در محل واحدهای تولیدی تشــکیل شود 

تا اشراف به موضوع هم بیشتر باشد.
* مشکالت و دغدغه ها

تنهــا دغدغه من به عنوان کار آفرین و 
مدیــر یک مجموعه باید تولید و اشــتغال 

،بــاال بــردن کیفیــت محصــول تولیــدی  
،افزایش نیــروی کار و در نهایت کمک به 
توسعه کشور باشد در حالی که متاسفانه 
80 درصــد انــرژی و وقت در سیســتم 
نقل و انتقال بانکی تلف می شــود که هیچ 
نتیجه ای هم از آن عایدمان نشده است.

گام بلند شرکت »مالت خشک« زنجان 
در صنعت ساختمان

شرکت مالت خشــک زنجان در زمینی 
به مســاحت ۱4000در شهریور ۱39۶ 
به منظور تولید مالت های خشک وسیمان 
هــای آمیختــه و چســب هــای پــودری 
ســاختمانی بــه بهــره برداری رســید که 
ظرفیت تولید ساالنه ۲70000 تن انواع 
محصوالت را دارا می باشــد. این شرکت 
توانسته است با همکاری شرکت طراحی 
مهندســی باختــر و مهندســین داخلــی 
بهترین دســتگاههای روز دنیا را طراحی 

و اجرا نماید.
* تکنولوژی جدید

فرموالســیون جدید ایــن محصوالت 
پــس از آزمایشــهای مکــرر و انطبــاق با 
اســتانداردهای داخلــی و خارجــی وارد 
پروسه تولید می شود .سپس مواد اولیه 
در کارخانه توســط پیمانــه هایی با درصد 
مشخص در میکسر ها مخلوط شده و وارد 

قسمت بسته بندی می شود.
* اصالح الگوی مصرف 

محصوالت شــرکت مالت خشک زنجان 
برای اولین بار در کشــور با این وســعت 
و تنــوع تولید می شــود کــه مزایای حائز 
اهمیت بســیاری دارد از جمله ســهولت 
در اســتفاده،مقاومت بــاال، صرفه جویی 

اقتصادی و زمانی .
حال با این تفاســیر در آینده نه چندان 
دور شــاهد جایگزینــی مــالت صنعتی با 

مالت سنتی خواهیم بود .
* بازارهای جهانی

 در ســالهای اخیر میزان تقاضای مالت 
خشــک در اروپا به حدی باال بوده که عمال 
هیچ مالت ســنتی در کارگاهها مشــاهده 
نمــی شــود.به طــور مثال در انگلســتان 
تولید ساالنه ۲ میلیون تن مالت خشک در 
ســال ۱997 برابر بود. با 4۶ درصد کل 
مصرف مالت ولی این آمار در سال ۲007 
به ۲/8 میلیون تن در ســال رســیده که 
78 درصد بــازار را به خود اختصاص می 
دهــد . از این آمار اینگونه برداشــت می 
شود که با وجود کاهش مصرف مالت ولی 

تولید آن افزایش داشته است. 
* مقایسه مالت سنتی با مالت خشک

* مالت سنتی

- عدم یکنواختی ماسه و سیمان
- درصــد متغیــر ســیمان در نوبتهای 

مختلف ساخت
- اســراف و ایجاد مالت مازاد در پایان 

روز
- مقاومــت پایین و عدم تحمل فشــار 

یکسان در تمام نقاط
- صرف زمان براتی ساخت مالت 
- صرف هزینه های اضافی کارگر

- مشکل انتقال به طبقات
- ســاخت مالت توسط افراد کم تجربه 

اکیپ
- مشکل ساخت مالت سبک یکدست

* مالت خشک
- مالتی یکدست با دانه بندی مناسب 

ماسه 
- صرفه جویی در مصرف سیمان 

- مصرف به اندازه نیاز
- مقاومــت باال و یکســان در تمام نقاط 

مالت
- کارپذیری باال

- تولیــد توســط دســتگاههای تمــام 
اتوماتیک با ضریب خطای بسیار پایین 

- صرفــه جویی زمــان و هزینه امکان 
عرضه مالت فله ای

- امکان تولید مالت ســبک،ضد یخ و با 
درصدهای مختلف سیمان

* انواع مالت خشک
مالت بنایی

مالت کاشیکاری
مالت کفسازی

سیمان ۲۵ کیلویی
مالت بنایی سبک

مالت کفسازی سبک
پودر بتونه نقاشی

مالت کاهگل
عایق صوت و حرارت داخلی

پودر بندکشی کاشی
چسب بلوک سبک گازی

درزبندی نمای آجری
پودر درزبندی برای مصارف خانگی

تــرک خوردگــی درز بیــن کاشــی و 
ســرامیک و سســت شــدن آنها از جمله 
مشــکالتی اســت که بعــد چند ســال از 
ســاخت منــازل گریبانگیر ســاکنین می 
شود.به همین منظور شرکت مالت خشک 
زنجان با معرفی این دو محصول ســعی در 
رفع این مشکل داشته است و با استفاده 
از فنــاوری نانــو و افزودنــی پلیمــری و 
ســلولزی بهترین محصول ممکن را وارد 
بــازار نمــوده که رقیب جــدی محصوالت 

مشابه خارجی است.

* انــواع پودر درزبنــدی برای مصارف 
خانگی

۱- پودر درزبندی ۲ کیلو گرمی
۲- پودر درزبندی ۵00 سی سی

* گروه چسب های پودری
۱- چسب پرسالن

ZDMO4۲
این چســب پــودری به عنوان چســب 
ســرامیک و پرســالن کاربــرد دارد و از 

چسبندگی باالیی برخوردار است.
محتویات:سیلیس-ســیمان پرتلنــد 
ســلولزی-افزودنی  ســفید-افزودنی 

پلیمری
نحوه اســتفاده : بــه ازای هــر کیلو از 
چســب ۵00 سی سی آب اضافه نموده و 
استفاده می نماییم.نکته قابل توجه این 
است که محل مورد نظر عاری از گرد و غبار 

و مواد آلی و روغنی باشد.
۲- چسب سنگ

ZDMO4۱
چسب ســنگ جایگزین مالت سنگ نما 
می باشد که چسبندگی سنگ نما به دیوار 
را بــاال می بــرد و باعث مانــدگاری و عدم 

افتادن سنگ حتی در زلزله می باشد.
محتویات:سیلیس-ســیمان پرتلنــد 
ســلولزی-افزودنی  ســفید-افزودنی 

پلیمری و سایر افزودنی ها
نحــوه اســتفاده : بــه ازای هــر یــک 
کیلوگرم  چسب مقدار 4۵0سی سی آب 

اضافه نموده و استفاده می نماییم.
3- چسب کاشی

ZDMO40
چســب کاشــی پــودری شــرکت مالت 
خشــک به صورت ضد آب تولید می شود 
که چسبندگی فوق العاده باالیی دارد و به 
علت جذب محتویات:سیلیس-ســیمان 
ســلولزی- ســفید-افزودنی  پرتلنــد 

افزودنی 
نحــوه اســتفاده : بــه ازای هــر یــک 
کیلوگرم  چسب مقدار 4۵0سی سی آب 

اضافه نموده و استفاده می نماییم.
* سهولت استفاده و ایمنی در کارگاه 

امروز مســاله بســیار مهمــی که مطرح 
اســت مســاله ایمنی کارکنان و ســهولت 
اســتفاده از مــواد اولیــه اســت بــا یک 
مقایســه ســاده می توان به این موضوع 
رسید که بسته بندی مواد اولیه از قبیل 
ســیمان یا مالت خشک تا چه حد می توان 

بر روند کاری کارکنان تاثیر گذار باشد.
* مالت خشک فله ای

شرکت مالت خشک زنجان در راستای 
مشــتری مداری و پاسخ به نیاز مشتریان 

اقدام بــه تولید و عرضه انــواع مالتهای 
خشک بنایی ،کاشیکاری و کفسازی سبک 
به صورت فله ای کرده اســت .از مزایای 
این نوع محصول می توان به قیمت پایین 
آن نســبت به مالت ســنتی و استحکام و 

مقاومت باالی آن اشاره کرد.
در ایــن محصــول امــکان ارایــه طرح 
اختالط با درصد مشــخص ســیمان توسط 
مشتری وجود دارد و امکان اضافه کردن 
افزودنــی هــای بتن بنــا به درخواســت 
مشــتری وجود دارد از جمله این مواد می 
تــوان به افزودنی ضد یخ مالت،افزودنی 
روان کننده مالت و افزودنی چسب مالت 

اشاره کرد.
* اهداف شرکت

شرکت مالت خشــک زنجان  با توجه به 
ظرفیــت باالی تولید در نظــر دارد مطابق 
با اســتانداردهای جهانی گام بلندی را در 
صنعت ســاختمان برداشته و باعث بهبود 

کیفیت مصالح اولیه ساختمان شود.
اهــداف مد نظر شــرکت بدین شــرح 

است:
- مشــتری مداری و توجه به خواســته 

های مصرف کنندگان
- افزایش مقاومت ساختمان دربرابر 

خسارتهای زلزله
- عدم اســراف مواد اولیه ساختمان و 

صرفه جویی اقتصادی 
بــه  - ایجــاد اشــتغال و صــادرات 

کشورهای همسایه
- عــدم واردات محصــوالت خارجی و 

تولید محصوالت با کیفیت داخلی
- تنــوع محصول باال برای انواع مناطق 

آب و هوایی و شرایط خاص
* مقــاوم ســازی ســاختمان در برابــر 
زلزلــه با اســتفاده از مالت هــای آماده و 

استاندارد
با نگاهــی اجمالی به عکســهای گرفته 
شده از زلزله اخیر کرمانشاه می توان این 
مســاله را درک کرد که مصالح ساختمانی 
نقــش بســزایی در مقاوم ســازی منازل 
در برابــر  زلزلــه دارد.همانطــور کــه در 
عکسهای مربوط به ویرانی این ساختمانها 
مشخص است قســمت اعظم نازک کاری 
این ساختمانها در زلزله بیشترین آسیب 
را متحمل شــده است و این مساله باعث 
شده تا میزان خسارت جانی نیز افزایش 
یابــد .حال این ســوال پیش مــی آید که 
اگر قســمت نــازک کاری این ســاختمانها 
با مصالح اســتاندارد و مقاوم ســاخته می 
شــد باز هم شــاهد این حجم از خسارت 

می شدیم ؟

گام بلند شرکت »مالت خشک« زنجان در صنعت ساختمان
مالت خشک یک ضرورت برا ی ساخت خانه هایی به پابر جایی کوه  و مملو از آرامش خیال


