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استاندار زنجان خبر داد:

احتمال بازگشت محدویت های کرونایی 
در شهرهای قرمز استان
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رییس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد؛
تصویب نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان

فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری زنجان:

بازگشایی مسیر پادگان 
در گرو عملیاتی  شدن 

تعهدات شهرداری است

 فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید 
مخبری زنجان گفت: بازگشایی مسیر پادگان در 

گرو عملیاتی  شدن تعهدات شهرداری است.
امیر داوود حمدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به بازگشایی مســیر پادگان، اظهار کرد: بر پایه 
توافقی که با شــهرداری زنجان برای بازگشایی 
مســیر انجام شــده، در ابتدا باید شهرداری به 

تعهدات خود عمل کند.
وی افزود: تعهدات شهرداری در رابطه با ساخت 
ابنیه و اراضی بوده و هم اکنون اجازه فعالیت در 
داخل پادگان را دارد تا تعهدات خود را عملیاتی 
کند و انجام هرگونه عملیات عمرانی در داخل 
پادگان در وهله اول منوط به اجرای تعهدات از 

جانب شهرداری خواهد بود.
فرمانده تیپ مستقل ۲۱۶ زرهی شهید مخبری 
زنجان خاطرنشــان کرد: پــس از پایان انجام 
تعهدات از جانب شــهرداری و کسب موافقت 
سلسله مراتب، شهرداری اجازه باز کردن معبر را 
خواهد داشت ولی در صورتی که شهرداری به 
تعداتش عمل نکند، ارتش مســوولیتی در قبال 
بازگشایی معبر نداشته و شهرداری باید در قبال 

افکار عمومی پاسخ گو باشد.

خبر نخست

7

 برای حفاظت از سرمایه های حیاتی آب 
و خاک، برنامه های بخش کشــاورزی در استان 
زنجان در چند ســال گذشــته به سمت ارتقای 
بهره وری بدون اســتفاده از منابع آبی جدید و یا 

افزایش عرصه های کشت، حرکت کرده است.
کشاورزی در زنجان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و بیش از ۳۲ درصد سهم اشتغال را در این 
اســتان به خود اختصاص داده است در حالی که 
میانگین سهم اشتغال کشوری در این بخش ۱۸ 

درصد است.
اســتان زنجان ۱.۳ درصد مســاحت کل کشور 
را دارد. این اســتان با داشتتن  ۸۴۵ هزار هکتار 
عرصه های مناسب کشاورزی، پنج درصد اراضی 

کشاورزی کشور را دارد.
بخش کشــاورزی در اســتان زنجان بیش از ۹۰ 
هزار بهره بردار دارد که به تولید انواع محصوالت 

زارعی و باغی اشتغال دارند.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
با بیان اینکه در بخش کشــاورزی در این استان 
بیشترین حجم عملیات، انجام اقدامات در جهت 
ارتقای بهره وری است، می گوید:  از چند سال 
گذشته هیچ آب جدیدی برای زارعت و باغبانی 
از منایع آبی زیر زمینی دراستان برداشت نشده و 
در باره محدوده های کشــت نیز به همین منوال 
اســت به این معنی که ســطح اراضی زراعی را 
گسترش ندادیم و فقط به سمت عملیات بهرورانه 

رفته ایم.
جواد تاراســی با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ نفر 
از کشاورزان استان زنجان در سطح ملی، عنوان 
نمونه را کسب کردند، اظهار می کند: این آمار در 
تاریخ کشاورزی اســتان بی نظیر است و ما اگر 
بتوانیم حدود ۴۰ درصد از کشاورزان عادی را به 
مسیر کشاورزان پیشرو هدایت کنیم، ۲ برابر شدن 
میزان تولید محصول کشــاورزی با همین میزان 
آب و سطح کشت، در استان دست یافتنی است.

وی با بیان اینکه اکنون نزدیک سه میلیون تن انواع 
محصوالت کشــاورزی دراستان تولید می شود، 
می افزاید: پیش بینی ما این اســت که با اجرای 
طرح های بهره ورانه این میزان تولید می تواند به 

۲ برابر افزایش پیدا کند.
تجهیز ۴۴ درصد از زمین های مستعد کشاورزی 

زنجان به سامانه های نوین آبیاری
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان می 
گوید: از مجمــوع ۱۲۴ هزار هکتار از زمین های 
مستعد توسعه ســامانه های نوین آبیاری در این 
استان، تاکنون ۵۵ هزارو ۱۵۶ هکتار معادل ۴۴.۳۰ 
درصد اراضی، به این سامانه ها مجهز شده است.

وی مــی افزاید: تجهیز ۲۴ هــزار هکتار از این 
اراضی به ســامانه های نوین آبیــاری در مدت 

فعالیت دولت تدبیر و امید بوده است.
تاراســی مجموع زمین های آبی استان زنجان را 
۱۸۷ هــزار هکتار اعالم کــرده و ادامه می دهد: 
در نتیجه راه توسعه سامانه های آبیاری نوین در 
زمین های کشــاورزی، بر پایه برآوردهای انجام 

شده، تا کنون در مصرف ۲۳۷ میلیون 
مترمکعــب آب صرفه جویی شــده 

است.
پیشرویی زنجان در ارتقای ضریب 

مکانیزاسیون کشاورزی در کشور 
بــه گفتــه رییــس ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان زنجان شاخص 
این  کشاورزی  مکانیزاسیون  ضریب 
استان در ســال کنونی به عدد ۲.۰۴ 
اســب بخار در هکتار رسیده که این 
میزان مطابق اهداف برنامه تحقق پیدا 
کرده و استان زنجان همچنان جایگاه 
دوم را در این زمینه در بین استان های 

کشور حفظ کرده است.
وی اظهار می کنــد: از ۵۳۳ میلیارد 
مکانیزاســیون  اعتباری  خــط  ریال 
درســال کنونی تاکنون ۶۶۸ میلیارد 
ریال با عملکرد ۱۲۵ درصد در استان 

جذب شده است.
تاراســی خاطرنشــان می کنــد: با 

این میــزان اعتبار، تعداد ۲۴۵ دســتگاه تراکتور، 
۹۶دســتگاه کمباین و ۳۲۰دستگاه دیگر ماشین 
های کشــاورزی جذب بخش کشاورزی استان 

شده است.
وی تصریح می کند: بر پایه برنامه ریزی شاخص 
توســعه مکانیزاسیون درســال ۱۳۹۸، تعداد ۹۶ 
دســتگاه کمباین جدید با ریزش زیر ۲درصد و 
افزایش بهره وری برای برداشت غالت تهیه شده 

است .
تاراســی می افزاید: در سه سال اخیر تعداد ۱۷۰ 
دستگاه کمباین نو به ناوگان برداشت استان اضافه 
شــده و نیمی از ســطح زیر کشت غالت استان 
با کمبایــن های جدید با ریــزش زیر ۲ درصد 

برداشت می شود.  
رتبه نخست زنجان در تولید بذرهای اصالح 

شده در کشور
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
اســتفاده از بذور اصالح شــده و گواهی شده را 
از اهداف و سیاســت های مهم در اجرای اصول 
به زراعــی در مزارع عنوان مــی کند و می گوید: 
سازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان موفق به 
کســب مقام برتر کشوری در تولید بذور اصالح 
شده غالت نسبت به تعهدات ابالغی شده است.

تاراســی می افزاید: سال زراعی جاری در سطح 
۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان که 
زیر کشــت گندم رفته اند، از بذرهای اصالحی 

استفاده شده است.
وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۵۰ درصد پتانســیل تولید 
در بخش کشاورزی به بذر مربوط می شود، اظهار 

می کند : امسال ۱۸ هزار تن بیشتر از سهم ابالغی 
بذر اصالح شده در استان تولید شده است.

تارســی با بیان اینکه زنجان همچنین دارای مقام 
دوم رتبه بندی شــرکت های تولید و فرآوری بذر 
در کشــور را دارد، می گوید: ساالنه ۱۸ هزار تن 
بذر اصالح شده گندم و جو در طبقات پرورشی، 
مادری و گواهی شده تحت کنترل مرکز تحقیقات 
و واحد ثبــت گواهی در تمام مراحل کاشــت، 
داشــت و برداشــت مزارع را کنترل و در نهایت 
بذور با کیفیت بســیار مطلوب تولید و در اختیار 

کشاورزان استان قرار می دهند.
رییس جهاد کشــاورزی استان زنجان می گوید: 
امســال بیش از ۳۰۸ هزار هکتــار از اراضی این 
استان زنجان به کشت گندم اختصاص یافته است 
و پیش بینی می شود با افزایش بارش ها ۲ برابر 

نیاز استان، محصول گندم برداشت شود  
وی ادامه می دهد: با توجه به بارش های خوب 
در استان، پیش بینی می شود امسال بیش از ۴۳۰ 
هزار تن گنــدم در زنجان تولید شــود.  بر پایه 
گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در 
سال زراعی گذشته  نیز )مهر ۹۷ تا مهر ۹۸ ( بالغ 

بر ۴۳۰ هزار تن گندم در این استان تولید شد.
 رتبه نخســت زنجــان در میــزان فرآوری 

محصوالت کشاورزی در کشور
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان می 
گوید: سال گذشته با میزان فرآوری ۵۰ درصدی 
محصوالت کشــاورزی در این استان، زنجان در 
این زمینه رتبه نخست را در بین استان های کشور 

کسب کرد.

 تاراسی با بیان اینکه توسعه فرآوری محصوالت 
کشــاورزی و گسترش صنایع تبدیلی از اولویت 
های سازمان جهاد کشــاورزی استان است، می 
افزود: توسعه صنایع تبدیلی در گرو بهره گیری از 
همه ظرفیت ها و ایجاد تسهیلگری های الزم است.  
وی با بیان اینکه با فرآوری محصوالت کشاورزی 
از هدر رفــت بیش از ۱۱۰ هــزار تن محصول 
کشاورزی در استان جلوگیری می شود، اظهار می 
کند: با گسترش صنایع تبدیلی عواید بیشتری از 
تولید در مقایسه با خام فروشی، نصیب کشاورزان 

می شود.   
رییس ســازمان جهاد کشاورزی زنجان همچنین 
به پیگیری های انجام شده پیرامون تحقق »الگوی 
کشت بهینه« در استان به عنوان یکی از طرح های 

مهم اشــاره کرده و می گوید: زنجان 
جزو پنج استان برتر در اجرای  تغییر 

الگوی کشت است.
وی با بیان اینکه در راســتای اصالح 
الگوی کشت بهینه، توسعه و ترویج 
کشــت محصول پســته بــه عنوان 
جایگزین کشــت هندوانه در دستور 
کار قرار داده شــده است، می افزاید: 
هدف از اجرای طرح اصالح الگوی 
تولید محصوالت کشاورزی  کشت، 
بر پایه نیاز بازار و متناسب با شرایط 
اقلیمــی و آب وخــاک در مناطــق 

مختلف است.
تولید ۴۴ هزار تن شیر مازاد بر نیاز 

استان در زنجان
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
زنجان می گوید: ساالنه ۱۶۵ هزار تن 
شــیر در این استان تولید می شود که 
۱۲۱ هزار تن در داخل استان مصرف 
و مابقی آن که ۲۶ درصد میزان تولید 

است، به دیگر استان های کشور صادر می شود.
تاراســی می افزاید: در زمــان حاضر ۱۲۵ واحد 
صنعتی گاوداری شیری  با ظرفیت ۲۱ هزار و ۷۵۰ 
راس و ۶۲۲ واحد روستایی با ظرفیت ۱۱هزار و 

۷۰۰ راس در استان وجود دارد.   
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
خاطرنشــان می کند: افزایش بیش از حد قیمت 
علوفه و مواد خوراکی و در قبال آن عدم افزایش 
قیمت شیر از چالش های پیش روی دامداران و 

تولید کنندگان شیر در این استان است.  
وی ادامــه می دهــد: توجه به دامــداری های 
کوچک روستایی، حرکت به سمت دامداری ها 
و واحدهای دامپروری بزرگ صنعتی جزو برنامه 
های راهبردی ترسیم شده جهاد کشاورزی استان 

است.
تاراســی می گوید: با اجرای طــرح ایجاد رونق 
اقتصــادی در واحدهــای تولیــدی، بــا تزریق 
تسهیالت بانکی، شماری از واحدها فعالیت خود 

را از سر گرفته اند.
اعتبار ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های 

جهش تولید در بخش کشاورزی زنجان
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان با 
بیان اینکه در ســال کنونی از ۲۳ طرحی که برای 
تحقق نقشــه راه جهش تولید در اســتان تدوین 
تایید شده است، سه طرح برای حوزه کشاورزی 
اســت، می گوید: یکی از ایــن طرح ها اصالح 
باغات در استان اســت، در اصالح باغات ما به 
سه روش عمل می کنیم که یکی از آن ها حذف 
و جایگزینی باغات کم ثمــر به پر ثمر، دیگری 
ایستایی کردن باغات انگور و مورد سوم سرشاخه 
کاری اســت که البته چند سال است اقدامات در 

این زمینه را در استان شروع کرده ایم.
وی ادامه می دهد: در اصالح باغات برای ســال 
کنونی و همچنین ســال آینده، اولویت را برای 
ایســتایی کردن باغات انگور گذاشته ایم و قرار 
اســت۵۰۰ هکتار در طول ۲ سال انجام شود که 

۲۰۰ هکتار آن برای سال کنونی است.
تاراســی با بیان اینکه برای اجرای این طرح ۱۶ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، می 
افزاید:  بــر پایه بر آوردها در نتیجه اجرای طرح 
ایســتایی کردن باغات انگور، میزان تولید تا پنج 

هزار تن افزایش خواهد یافت.
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان 
اظهار می کنــد: دومین طرح برنامه جهش تولید 
در سال کنونی در استان، بهره برداری از یک هزار 
و ۳۰۰ هکتار توسعه باغات در اراضی شیب دار 

طارم است.
وی با بیان اینکه زنجان رتبه نخست تولید زیتون 
در کشــور را دارد، می گوید: بــا بهره برداری از 
باغات شــیب دار زیتون، یک هزار و ۳۰۰ هکتار 
باغ زیتون جدید به میزان ۲۰ هزار هکتار موجود 
اضافه می شود و اســتان زنجان بالغ بر نیمی از 

زیتون کشور را تامین خواهد کرد.

زنجان، پیشرو در اجرای عملیات های بهره ورانه کشاورزی

پارک آبخیز گاوه زنگ 
به شهرداری واگذار شد



 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری زنجان گفت: زنجــان و خرمدره به 
لحاظ بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار داشتند 
که با افزوده شدن طارم، شمار شهرستان های با این 

وضعیت در این استان به سه مورد رسید.
خدابخش مرادی، در نشست ستاد برگزاری آیین 
هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی که 
در سالن پیامبر اعظم اســتانداری زنجان برگزار 
شــد، افزود: اســتان زنجان از لحاظ این بیماری 
در شــرایط مناسب قرار ندارد و باید جامعه را به 
رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 

و حفاظت های فردی، حساس تر کنیم.   
وی با تاکید بر اینکه بهتر اســت برای پیشگیری 
و کنترل بیماری ویروس کرونا، مناســبت ها در 

قالب فضای مجازی، نصب بنر و آگاهی بخشی از 
طریق صدا و سیما انجام بگیرد، اظهار داشت: در 
شرایطی که استکبار جهانی، جان و فکر انسان ها، 
موجودیت و کیان جمهوری اسالمی و باورهای 
مردم نسبت به جمهوری اسالمی را هدف گرفته 
اســت باید از این مــردم در برابر آنان حفاظت و 

صیانت کرد.  
مرادی افزود: باید به مناســبت هایی که به عنوان 
یک بیرق، ارزش های جمهوری اسالمی را هویدا 
می کنند توجه جدی تری داشت ولی در کنار این 
موضوع از سالمتی مردم و جامعه نیز حفاظت به 

عمل آورد که امری بسیار مهم و ضروری است.
وی با تاکید براینکه مــردم نباید بیماری کرونا را 
تمام شــده تلقی کنند و الزم است اطالع رسانی 

ها در این باره شفاف تر باشد، تصریح کرد: کرونا 
هنوز تمام نشــده و این بیمــاری کم کم متوجه 
نوجوانان نیز می شود و حتی کودکان نیز می توانند 

در معرض این ویروس منحوس قرار بگیرند.    
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 
به موضوع هفته بازخوانی و افشــای حقوق بشر 
آمریکایی اشــاره کرد و گفت: استکبار جهانی از 
بدو پیروزی انقالب اسالمی دشمنی های خود را 
با انقالب و مردم ایران آغاز کرد و عزیزان بزرگی 
را با جنایت های خود از نظام جمهوری اسالمی و 

ملت ایران گرفت.  
مرادی افزود: استکبار جهانی از همان ابتدا شروع 
انقالب اسالمی، سه موضوع »سرمایه های فکری 
و اندیشه ای ایران، ســرمایه های دنیایی و حوزه 

اقتصاد و همچنین مقولــه فرهنگی و اجتماعی« 
جمهوری اسالمی را هدف گرفته است.

وی به دست داشتن آمریکای جنایت کار در ترور، 
جنگ و غائلــه های مختلف، اعمال تحریم های 
ضالمانه و هدف گرفتن نســل جوان و آینده ساز 
ایران، اشــاره کرد و اظهار داشت: امروز سیاست 
هــای تحریمی که آمریــکا و عوامل آن در پیش 
گرفته اند شرایط سختی را در حوزه های مختلف 
ایجاد کرده اســت اما همت بلند ایرانی، توانسته 
است خیلی از مسایل و مشکالت ناشی از اعمال 

تحریم های ظالمانه را رفع کند.
مرادی تصریح کرد: در هفته بازخوانی و افشــای 
حقوق بشــر آمریکایی، ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای گرانقدر باید تبیین عالمانه ای هم 

از این عزیزان و اندیشــه، روح بلند و آرمان های 
بلند آنان از ۱۵ خرداد ۴۲ تا به امروز داشته باشیم.
وی تاکیــد کــرد: باید در چنین مناســبت هایی 
از حوزه فناورانه  در ترویج اندیشــه ها، سیاست 
هــا، برنامه ها و رویکردهــا در درون جمهوری 
اسالمی داشته باشیم و از فرصت تبلیغ هنرمندانه 
در کالم، شعر، موسیقی، هنر و نقاشی به درستی 
استفاده کنیم تا بیرق جمهوری اسالمی بتواند افراد 

زیادتری را تحت پوشش خود قرار دهد
مرادی ادامه داد: باید از این مناسبت ها برای تعمیق 
نیازهای اساسی جامعه یعنی اتحاد، اتفاق، وحدت 
و همدلی اســتفاده کرد و تدبیــری اتخاذ کرد تا 
استفاده از فرصت ها بیشتر و بیشتر شود اما با این 

وجود باید شرایط موجود را نیز در نظر داشت.
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 اســتاندار زنجــان گفت: در شــهرهایی 
کــه پروتکل هــای بهداشــتی رعایت نشــود، 
محدودیت های گذشــته اعمال می شود، چراکه 
ســالمت مردم اهمیــت دارد و در ایــن ارتباط 
اقدامــات مهم فرمانداری هــا در تغییر وضعیت 
بیماری و حفظ آن امری مهم و ارزشــمند تلقی 

می شود.
فتح اله حقیقی در نشست ســتاد کرونا با اشاره 
به اینکه بیش از چهار مــاه از ورود این میهمان 
ناخوانده به کشــورمان و استان می گذرد، افزود: 
تا کنــون نیز با همکاری آحــاد مختلف مردم و 
دســتگاه های متولی امر مقابله خوبی با این نوع 

بیماری انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: در زنجان برخالف اســتان های 
مجاور کــه در وضعیت قرمز قــرار دارند، خیز 
بیماری ایجاد نشــد و در ایــن میان هرچه زمان 
ســپری می شود، تجربیات و اطالعات نشان می 
دهد که نمی توان در مورد اتمام کرونا پیش بینی 

الزم را انجام داد.
این مســؤول ادامه داد: تا کنــون حدود ۲۶ هزار 
تســت کرونا در این استان انجام گرفته که از این 
تعداد ۸۰ درصد آن را تســت های سرپایی افراد 
مشکوک تشــکیل می دهد که از مجموع نیز ۶۵ 

نفر در بیمارستان ها بستری شده اند.
وی اظهار داشــت: مابقی بیماران شناسایی شده 
در نقاهتگاه ها یا منازل تحت درمان قرار گرفتند 
و اکنون باالی سه هزارو ۵۰۰ مورد تست مثبت 
ســرپایی در این اســتان ثبت شــده که این کار 
اهمیت زیادی  دارد چراکه با شناسایی زودهنگام 
بیماران از ورود آنان به بیمارســتان ها جلوگیری 

شده است.
این مســؤول ادامه داد: در صــورت ارجاع ۵۰ 
درصدی این تعداد بیمار ســرپایی به بیمارستان 

های اســتان وضعیت ناخوشایندی به وجود می 
آمد و از طرفی فقــط ۳۰ درصد تخت های این 

مراکز با مدیریت هدفمند تکمیل شد.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر با اقدامات انجام 
گرفته شمار تست های سرپایی این استان روزانه 
از ۲۰۰ مــورد به ۶۰۰ مــورد و به عبارتی دیگر 
ســه برابر افزایش یافته که عالوه بر شناســایی 
و مــداوای زودتــر ۳۰ درصد تســت ها، مثبت 
تشخیص داده می شود. حقیقی با اشاره اینکه این 
آمارها نشــان می دهد فاصله گذاری اجتماعی و 
رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونایی 
در این استان بسیار کمرنگ تر شده است، افزود: 
این در حالی اســت تا یک ماه گذشته ۸۰ درصد 
پروتکل های این بیماری رعایت می شــد که این 

میزان در کشور و استان کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: رعایت بهداشت فردی و فاصله 
گذاری اجتماعی و اجتناب از آمد و شدهای بی 
مورد و اســتفاده از ماسک در تجمعات می تواند 
از ابتال به بیماری پیشگیری کند و این موارد باید 

از سوی عموم مورد توجه قرار گیرد.
اســتاندار زنجان با اشــاره به افزایش سه برابری 
تست های ســرپایی بیماری کرونا در این استان  
تاکید کــرد: در صورت رعایت موارد و پروتکل 
های بهداشــتی و اجتناب از تجمعات، شمار این 
نوع تســت ها کاهش می یابد، در غیر اینصورت 
۱۰۰ درصد رونــد صعوی خواهد یافت بطوری 
که در ۲ هفته آینده بایــد منتظر خیز بیماری در 

استان بود.
فعالیت تاالرهای عروسی غیرقانونی است

این مســؤول با تاکید بر اینکــه حضور افراد در 
مجالس ختــم و برگزاری آیین های عروســی 
غیرقانونــی به ویــژه در تاالرها به افزایش ســه 
برابری بیماری کرونا منجر شــده اســت، گفت: 

هر فردی که نســبت به چنین کارهایی مبادرت 
مــی کند باید برخورد الزم انجــام گیرد، چراکه 

بازگشایی چنین اماکنی شروط دارد.
وی اضافه کرد: برگزاری آیین عروسی در تاالرها  
بصورت مخفیانه به ابتالی افراد به بیماری کرونا 
منتهی شده و متخلفان باید در این باره پاسخگو 
باشند چرا که جان افراد را با خطر مواجه کرده اند 
و در این میان فعالیت هر واحد پرتجمع منوط به 
تاییدیه معاونت بهداشتی و اخذ تعهد کتبی است.
حقیقی افزود: در زمان حاضر نیز مبنای وضعیت 
قرمز بودن کرونا استانی نیست، بلکه شهرستانی 
لحــاظ شــده و در ایــن ارتبــاط از فرمانداران 
شهرستانها شــکایات و گالیه هایی وجود دارد 
مبنی بر اینکه در ایــن باره چه اقداماتی را انجام 

داده اند و نتوانستند وضعیت را حفظ کنند.
وی اظهار داشــت: بر این پایــه در مناطق عاری 
از بیمــاری امکانــات الزم برای بازگشــایی ها 
فراهم می شــود اما در شهرستانهای با وضعیت 
قرمز محدودیت ها ایجاد خواهد شــد و رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشتی و افزایش مسافرت 
های غیرضــروری، حضور در مجالس ختم و یا 

عروسی شمار مبتالیان را افزایش می دهد.
استاندار زنجان ادامه داد: شوربختانه گردش افراد 
مثبت کرونایی در تجمعــات و حتی خانواده ها 
زمینه ابتالی دیگران را فراهم  کرده و نباید افراد 
آلوده این بیمــاری را پنهان کنند بلکه به مداوای 

خود بپردازند تا مانع گسترش بیشتر آن شوند.
وی بــا تاکید براینکه عموم مردم به ویژه اصناف 
بیش از گذشته به رعایت پروتکل های بهداشت 
فردی پایبند باشــند، گفت: استفاده از ماسک در 

مکان های شلوغ امری مهم و ضروری است.
حقیقی با اشاره به اینکه روزانه ۱۵۰ هزار ماسک 
در استان تولید می شود، افزود: این تعداد قابلیت 

افزایش ۲ برابری را نیز دارد و در زمینه تولید مواد 
ضد عفونی کننده نیز استان مشکلی ندارد.

این مســؤول ادامه داد: با اقدامــات انجام گرفته 
وضعیت بیماری کرونا در طارم ســفید شــد که 
اکنون به زرد تقلیل یافته و شهرهای خرمدره  و 
زنجان نیز قرمز شده که نیاز به توجهات بیشتری 
دارد که ایــن مهم در گرو مدیریت مناســب و 

همکاری مردم است.
وی اظهار داشــت: برای بررســی و ساماندهی 

وضعیت بیماری کرونا معاون سیاســی و امنیتی 
و اجتماعی استاندار به همراه نمایندگان دانشگاه 
علوم پزشکی استان به خرمدره، معاون عمرانی به 
طارم و مدیر کل سیاســی استانداری به خدابنده 
سفر و فرماندار زنجان و رییس دانشگاه استان نیز 
با تشکیل نشست ای این مهم را بررسی می کنند.
حقیقی یادآورد شــد: برای درمــان این بیماری 
واکســن آن در دنیا بصورت علمی و دقیق تولید 
نشــده و در صورت تحقق ایــن مهم نیز همانند 

بیماری آنفلوانزا تعدادی واکسینه و برخی دیگر 
نیز مبتال خواهند شد.

حقیقــی بر لزوم همزیســتی با بیمــاری کرونا، 
رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی  تاکید و خاطرنشــان کرد: بنابراین باید 
نکات بهداشتی در کنار فعالیت های اقتصادی و 
کارهای روزمره زندگی مورد توجه عموم باشد تا 

مشکالت اساسی ایجاد نشود.

استاندار زنجان خبر داد:

احتمال بازگشت محدویت های کرونایی 
در شهرهای قرمز استان

 فعالیت تاالرهای عروسی غیرقانونی است

سه شهرستان استان زنجان به لحاظ کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفتند

 فرنشین گمرک استان زنجان گفت: ارزش 
صادرات این استان در سال گذشته ۲۲۳ میلیون دالر 
بود که ۳۷ درصد در مقایسه با سال ۹۷ کاهش دارد 
و دلیل عمــده این کاهش، ممنوعیتی بود که برای 

صادرات فلزات رنگین پیش آمد.
میرهاشم سیداحمدی در نشست کارگروه توسعه 
صادرات اســتان زنجان افزود: حجم صادرات این 
اســتان نیز ۱۲۶ هزار تُن بود که ۷۵ درصد شمش 
روی و ۶.۸۵ درصد ترانســفورماتور و بقیه شامل 

مواد دیگر است.
وی با بیان اینکه تمام صادرات استان، محصوالت 
تولیــدی زنجان هســتند، اظهار داشــت: مقاصد 
صادراتی این اســتان ۴۷ کشور بوده و ترکیه با ۶۳ 
عراق با ۱۴.۹۸ درصد، بیشــترین حجم صادراتی 

محصوالت این استان هستند.
سیداحمدی، ارزش واردات استان زنجان در سال 
گذشته را ۳۴۶ میلیون دالر خواند و گفت: واردات 
اســتان ۲۸ درصد نسبت به سال ۹۷ رشد داشته و 
حجم واردات اســتان نیز ۳۴۷ هزار تن بوده که ۲ 

درصد نسبت به سال ۹۷ رشد دارد.
فرنشین گمرک استان زنجان اظهار داشت: ۲۲.۵۹ 
درصــد واردات، خــاک روی۱۶.۸۶ درصــد نیز 

ماشین آالت خط تولید است.
وی خاطرنشــان کرد: تمام واردات استان زنجان یا 
مواد اولیه و یا ماشین آالت تولید خط تولید هستند.

وی افزود: زنجان، ۴۲ مبداء وارداتی دارد که ۳۸.۳ 
درصد از ترکیه و ۱۴.۲۵ درصد از چین است.

فرنشین گمرک استان زنجان با اشاره به آمار تجارت 

خارجی این استان در ســه ماهه اول سال کنونی، 
گفــت: ارزش صادرات اســتان در این مدت ۳۰ 
میلیون دالر بود که ۵۱ درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه روابط تجاری به دلیل شیوع بیماری 
کرونا با محدودیت مواجه شد، افزود: ارزش واردات 
استان در سه ماهه اول سال کنونی ۳۱ میلیون دالر 
بود که ۶۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش داشته است.
ســیداحمدی با اشــاره به اقدامات انجام شده در 
گمرک استان زنجان در ۶ ماه اخیر، گفت: پیگیری 
اخذ مجوز صادرات قیر واحدهای تولیدی استان، 
اخذ مجوز صادرات اسید سولفوریک که هم اکنون 
۶ واحد تولیدی اقدام می کنند، بازدیدهای میدانی از 
واحدهای تولیدی و پیگیری و رفع مشکالت آن ها 
در باره تجارت خارجی، صــدور مجوز انبارهای 
اختصاصی و استقرار همکاران گمرک به صورت 
تمام وقت در ۱۲ واحد تولیدی برای جلوگیری از 
هزینه های انبارداری، تخلیه و بارگیری و جلوگیری 
از صدمات احتمالی به کاالها از جمله این اقدامات 

است.
وی اظهار داشت: از ســال ۹۶ تا پایان ۹۸ گمرک 
زنجان ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، بدهی معوق 
داشت که پس از پیگیری های فراوان ۵۹ فقره بدهی 
به میزان ۴۴ میلیارد تومان وصول شــد که بیش از 

۶۰۰ میلیون تومان درآمد استانی بود.
وی خاطرنشان کرد: گمرک زنجان در سال گذشته 
رتبه دوازدهم کشــوری را کســب کرد که از ۱۱ 

گمرک باالتر از زنجان، ۹ مورد، دریایی هستند.
ســیداحمدی تصریح کرد: شــیوع بیماری کرونا 
محدودیت هایی را ایجاد کرد وگرنه برنامه گمرک 
زنجان قرار گرفتن در بین ۱۰ گمرک برتر کشــور 

است.
فرنشین گمرک استان زنجان گفت: هم اکنون هیچ 
کاالی تولیدی در این استان وجود ندارد که گمرک 

تخصصی نداشته باشد.
وی افزود: فقــط گمرک تخصصی برای صادرات 
پرمنگنات وجود ندارد که تحقق آن پروسه پیگیری 
برای اخذ مجوز صادرات اسیدسولفوریک را نیاز 

دارد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجــان نیز گفت: یکی از خواســته ها از کارگروه 
توسعه صادرات، اتصال خط ریلی شهرک صنعتی 

شماره یک زنجان به خط آهن سراسری است.
ناصر فغفوری اظهار داشــت: بخــش عمده ای از 
اعتبارات این امر، صورت گرفته و با توجه به اینکه 
در ســال کنونی، پروژه های بزرگی در این شهرک 
صنعتی به بهره برداری می رسند، این اتصال سبب 

کاهش ترافیک در کمربندی شمال غرب می شود.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از مشــکالت اساسی 
واحدهــای صادراتی در انجام تعهــدات ارزی در 
مجوز ورود موقت است زیرا واحدها برای ترخیص 

کاال باید تعهدات ارزی را انجام دهند.
فغفوری با بیان اینکــه واردات برای ایجاد ارزش 
افزوده اســت، ادامه داد: انجــام تعهدات به بانک 

مرکزی، فرآیند ترخیص را طوالنی می کند.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان گفــت: پیگیری برای صــادرات زیتون از 
گمرک زنجــان انجام گرفت که برای این کار، نیاز 
به اخذ مجوز گمرک تخصصی نبوده و فعاالن این 
عرصه در صورت تمایل می توانند محصوالت خود 

را از گمرک زنجان صادر کنند.
وی افزود: هماهنگی الزم و مکاتبه با سازمان جهاد 

کشاورزی در این رابطه انجام گرفته است.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان زنجان نیز 
از رشــد مطلوب و مثبت صــادرات محصوالت 
کشاورزی این استان خبر داد و گفت: سال گذشته 
۶۰ هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصوالت کشاورزی از 
جمله سیب زمینی، کشمش، لبنیات، گوجه فرنگی و 
آبمیوه به ارزش ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر از استان 

زنجان صادر شــده که هفت درصد از نظر ارزش 
نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، رشد دارد.

جواد تاراســی افزود: صادرات انواع محصوالت 
کشــاورزی از اســتان زنجان در ســه ماهه اول 
امســال نیز ۱۸ هزار و ۳۰۰ تُن انواع محصوالت 
کشــاورزی به ارزش ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر 

بوده است.

فرنشین گمرک استان زنجان: صادرات زنجان ۳۷ درصد کاهش یافت



3
جامعه

دوشنبه 2 تیر ماه  1399 / نمره 552 / سال سوم

رییس کل دادگستری استان زنجان خبر داد:
کاهش ۳۴ درصدی 

وقوع قتل در استان زنجان

 رییس کل دادگستری استان زنجان از 
کاهش ۳۴ درصدی وقوع قتل در سال گذشته 

در استان خبر داد.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی ظهر 
دیروز )اول تیر( در دیدار با نماینده ولی فقیه 
در استان به مناسبت هفته قوه  قضاییه، ضمن 
گرامی داشت این هفته و شهدای هفتم تیر، از 
تعیین  تکلیف محکومان مالی در زندان های 
استان خبر داد و اظهار کرد: با اقدامات جهادی 
و انقالبی امروز ۳۴ درصد جرایم در اســتان 
کاهش یافته و ۱۴ درصد زندانیان جرایم مالی 

غیرعمد از زندان آزاد شدند.
وی با بیان اینکه در زندان های اســتان حتی 
یک زندانی به خاطر مهریه نداریم، افزود: با 
برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در کاهش 
جمعیت کیفری استان توفیقات بسیار خوبی 
به دست آمده است، به طوری که استان از این 
حیث جزو ۵ اســتان اول کشور است استان 
زنجان در گذشته از وجود چند موضوع رنج 
می برد که یکی از این موضوعات خشونت 
بود که با اقدامات انجام شــده با کاهش ۳۴ 
درصدی قتل ها در استان مواجهه هستیم که 

اقدام بسیار ارزشمندی است.
این مســوول ادامه داد: در استان در راستای 
تحکیم بنیان خانواده و توجه به حوزه خانواده 
اقدامات بســیار اثرگذاری انجام شده که از 
جمله این کارها راه اندازی ســامانه تصمیم 
در بهزیســتی در همه شهرستان ها است که 
با فعالیت این ســامانه با کاهش ۱۴ درصدی 

طالق در استان مواجه هستیم.
صادقی نیارکــی با بیان اینکــه از برنامه های 
دســتگاه قضایی اســتان حضور در مساجد 
و مصالهای نماز جمعه اســتان در سال ۹۸ 
و دیداری چهره به چهره با مردم از اقشــار 
مختلف جامعه و شنیدن صحبت ها در یک 
فضای صمیمی و رسیدگی به مشکالت مردم 

را اقدامی مهم و اثرگذار در استان برشمرد.
رییس کل دادگســتری استان زنجان با تقدیر 
از ائمه جمعه استان در همراهی و مشارکت 
در جشن گلریزان امسال، خاطرنشان کرد: با 
کمک های مردمی امســال نزدیک ۳ میلیارد 
تومان کمک های نقدی و تعهدی جمع آوری 
شد که استان از حیث مبلغ رتبه دوم کشوری 

را دارد.

زیان کاسبان از کرونا
سود شد

 معاون امــور بازرگانــی و تجارت 
خارجی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان زنجان گفت: برخی اصناف نه تنها از 
تعطیلی کرونایی آسیب ندیدند، بلکه سود نیز 

داشتند.
امیرعلی مسیبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به روز اصناف، اظهار کرد: اولین روز تیرماه 
به نام روز ملی اصناف نام گذاری شده و این 
نام گذاری، خود گویای اهمیت، جایگاه ویژه 
و دیدگاه خاص موجود در کشور به این قشر 

بزرگ از جامعه است.
وی افزود: قطعا برای داشتن اقتصادی سالم 
و پویــا باید به بخش صنوف کشــور توجه 
بیشتری شود و می توان به همت همه بازاریان 
و همراهــی متصدیان امر با یک برنامه ریزی 
اصولی و مدون از پتانســیل این قشر عظیم 
استفاده کرد و از آن برای بهبود فضای کسب 

و کار و اشتغال استفاده بهینه کنیم.
این مســوول ادامــه داد: اصناف بزرگ ترین 
بخش اقتصادی ایران اســت کــه برآمده از 
مردم بوده و در همه دوره ها نقش تأثیرگذاری 
را در کشور داشــته است. با توجه بیشتر به 
ظرفیت های عظیم اصنــاف می توان فضای 

کسب و کار و اشتغال کشور را بهینه تر کرد.
مسیبی با اشاره به تاثیر زیادی که بیمای کرونا 
بر روی عملکرد اصناف داشت، تصریح کرد: 
برخی اصناف از قبیل تاالرداران، رستوران ها 
و مشاغل خدماتی تاثیر زیادی را از تعطیلی به 
دلیل کرونا داشتند که امیدواریم با ثبت نام در 
سامانه کارا و دریافت تسهیالت ارزان قیمت 

بخشی از زیان خود را تقلیل دهند.
معــاون امور بازرگانی و تجــارت خارجی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان خاطرنشان کرد: عالوه  بر اصنافی که 
زیان دیدند، اصنافی نیز در حوزه پوشــاک و 
آجیل به دلیل کاهش چشــم گیر خرید شب 
عید، متحمل زیان شدند ولی اصنافی نیز که 
در ابتدا احتمال زیان برای آن ها وجود داشت، 
پس از اجازه بازگشایی اصناف، متوجه شدند 
که قیمت کاالها افزایش یافته و این تعطیلی به 

نفع آنان بود تا به ضررشان.

خبــر

 بنابر اظهارات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر قیمت مــواد مخــدر در فروردین ۹۸ در 
مقایسه با فروردین ســال ۹۹ بیش از ۵۰ درصد 

افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، سردار اسکندر مومنی در نشست 
خبری که به مناســبت هفته مبارزه با مواد مخدر 
برگزار شد، اظهار کرد: سال ۹۸ سال بسیار موفقی 
برای جمهوری اسالمی ایران بود و سال متفاوتی 
بود. ما چند رویکرد اساسی در سال گذشته اتخاذ 
کردیــم. رویکرد اصلی مان در چهار حوزه مقابله، 
درمان، پیشگیری و توانمندســازی بوده است و 
اگر این چهار حوزه با هم پیش نروند و اقدامات 
هماهنگ و متــوازن و همگون نباشــد به نتیجه 

نمی رسیم.
وی افزود: در چهار دهه گذشــته اقدامات بسیار 
خوبــی در حوزه مقابله صورت گرفت و اگر این 
اتفاق نمی افتاد می توانست شرایط بسیار بدتر از 
وضع فعلی باشــد، اما در حوزه پیشگیری کمی 
غفلت شــد و در حوزه درمــان نیازمند بازنگری 

اساسی در شیوه ها هستیم.
مومنی با بیان اینکه افــرادی که به مراکز درمانی 
مراجعــه می کنند و تحت درمــان قرار می گیرند 
درصد باالیی از آنها دوباره به اعتیاد برمی گردند، 
گفت: حوزه توانمندســازی بســیار مهم است و 
زمانــی که معتاد در مراکز درمانی، درمان شــد و 
سپس خارج شد باید جامعه او را بپذیرد، مهارتی 
کســب کند و در جامعه مشــغول کار شــود در 
غیراین صورت دوباره به نقطه اول بازمی گردیم. 
خوشبختانه در حوزه توانمندسازی و بازگشت به 
جامعه ظرفیت های خوبی در کشــور وجود دارد. 
مردم، ســمن ها و گروه های مرجع اعالم آمادگی 

بســیار خوبــی کردند 
و مــا در ایــن بخش 
باالیــی  ظرفیت هــای 
داریم که بایــد آنها را 

بسیج کنیم. 
وی در ادامه تاکید کرد: 
ســازمانهای  حوزه  در 
مــردم نهــاد و خیرین 
کشــور  در  ظرفیــت 
اعــالم  و  باالســت 
آمادگی نیز باالســت و 
خوشبختانه تعداد سمنها 

افزایش یافته است.
دبیرکل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر با بیان اینکه 
حــدود ۳۰۰۰ ســمن 

در حال فعالیت اســت و باز هــم اعالم آمادگی 
توسط خیرین وجود دارد اشاره کرد: امیدواریم با 
فراهم سازی بسترهای الزم بتوانیم در ۴ حوزه به 
موفقیت برسیم، زیرا تمرکز بر یک حوزه ما را به 
نتیجه نمی رســاند. هر ۴ حوزه با هم پیش بروند 
و کاستیهای گذشته نیز جبران شود که به ویژه در 
حوزه پیشگیری نقش همه نهادهای فرهنگ ساز به 

ویزه رسانه های جمعی نقش موثری است.  
وی با اشاره به اینکه در حوزه مقابله چند رویکرد 
را در سال گذشته اعالم کردیم افزود: رویکردهای 
اساسی مان شامل تمرکز بر مبادی ورودی مرزها، 
تمرکز بــر اقدامات اطالعاتی بــه جای اقدامات 
انتظامی و تمرکز بر باندهای بزرگ اســت که به 
جای اینکه اولویت را بر باندهای کوچک بگذاریم 
بر سر شبکه های اصلی و باندهای بزرگ بگذاریم 
که این ۳ رویکرد در اولویتهای ســتاد قرار گرفت 

و همه دســتگاه های عضو ســتاد بــر پایه این ۳ 
رویکرد فعالیت خود را ادامه دادند. نتیجه این کار 
دستاوردهای بسیار بزرگ برای جمهوری اسالمی 

ایران بود. 
باالترین میزان کشــفیات مواد مخدر در تاریخ 

جمهوری اسالمی ایران در سال ۹۸
مومنی با بیان اینکه موفقیت بزرگی در ســال ۹۸ 
کسب شد، تاکید کرد: باالترین میزان کشفیات مواد 
مخدر در تاریخ جمهوری اســالمی ایران مربوط 
به سال ۹۸ اســت. در دنیا نیز رتبه اول کشفیات 
تریاک، هرویین و مورفین مربوط به ایران اســت. 
مجموعه کشفیات جمهوری اسالمی ایران در سال 
۹۸ نیز به بیش از ۹۵۰ تن رســید که نســبت به 
ســال ۹۷ ،۲۱ درصد افزایش داشته است که اگر 
با کشورهای دیگر مقایسه کنیم اصال قابل مقایسه 

نیست.
به گفته دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر تعداد 
شهدای ما ۵۶ درصد نســبت به سال ۹۷ کاهش 
یافتــه، تعداد جانبازان هم ۶۰ درصد کمتر شــده 
است. همچنین کشفیات سالح، خودرو و توقیف 
خودرو نسبت به سال قبل افزایش یافته و تلفات 
و کشته اشــرار نیز بیشتر شــده است. همچنین 
مصادره اموال بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. 
شناسایی اموال قاچاقچیان نیز بیش از ۱۰۰ درصد 

افزایش یافته است.
بنابر اظهارات وی، قیمت مواد مخدر در فروردین 
۹۸ در مقایســه با فروردین ســال ۹۹ بیش از ۵۰ 

درصد افزایش داشته است.
کشف ۷۰ درصد مواد مخدر با کار اطالعاتی 

وی ادامــه داد: حدود ۷۳ تا ۷۴ درصد کشــفیات 
از بیش از ۹۵۰ تن، ناشــی از کار اطالعاتی بوده 
است، یعنی دستگاه های 
مســتقیم  ما  مقابله ای 
رفتنــد.  روی هــدف 
همچنیــن حــدود ۷۶ 
درصد کشفیات مربوط 
و  شرقی  استان های  به 

حاشیه شرقی است.

بخــش  در  مومنــی 
دیگــری با اشــاره به 
اظهار  متجاهر  معتادان 
کرد: از اواخر سال ۹۷ 
ایــن کار در تهــران و 
بسیاری از نقاط کشور 
شروع شد. مناطق آلوده 
ساماندهی شدند و امید 
به آن مناطق بازگشــت و مردم دوباره بازگشتند. 
موضــوع کرونا پیش آمد و دو اتفــاق افتاد؛ اول 
اینکه تصمیم گرفته شد که معتادان جدید دوباره 
جمع آوری نشوند که تصمیم درستی بود و ما هم 
حمایت می کنیم، زیرا مراکز تجمعی تعطیل شده 
بود. تصمیم گرفته شــد معتاد جدید به این مراکز 
اضافه نشــود زیرا اگر یک معتاد تســتش مثبت 
می بود، می توانست در مراکز تجمعی یک فاجعه 
به بار بیاورد. از طرفی دیگر آنهایی که دوره شــان 
تمام شده بود آزاد شده بودند و امکان جمع آوری 
آنها وجود نداشت به همین دلیل کمی چهره شهر 
دگرگون شــد. در همان روزهای آغازین اسفند 
بالفاصله جلساتی در کمیته درمان تشکیل شد و 
اعتباراتی به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی 
داده شــد تا آنهایی که در خیابان هســتند در باره 
رعایت نکات بهداشتی کنترل شوند که خوشبختانه 

زحمات خوبی پلیس و ســازمان بهزیستی و هم 
وزارت بهداشت متحمل شدند.

مثبت بودن تست کرونای ۳۰ معتاد متجاهر 
مومنی با بیان اینکه از پنج هزار معتاد جمع آوری 
شــده، تســت کرونا حدود ۳۰ نفر مثبت بود، در 
بخش دیگری یادآور شــد: در حوزه پیشــگیری 
نیز طرح »یاری گران زندگی« به تصویب رســید. 
با تفاهم نامه  و توافق نامه ای که با وزرات آموزش 
و پرورش صورت گرفت، قرار شــد در سال ۹۸، 
۲۰ هزار مدرســه انتخاب شــود که این طرح در 
آن مدارس اجرا شــود. خوشــبختانه در ۱۲ هزار 
مدرسه، کار آموزش، پیشگیری و »قدرت نه گفتن« 

صورت گرفت.
رفع مشکل بیمه ای معتادان متجاهر 

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در ادامه با اشاره 
به اینکه در حوزه درمان حــدود ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ 
مرکز درمانی در حال فعالیت هســتند که بیش از 
۱.۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارند، اظهار کرد: 
مشکلی در باره بیمه معتادان متجاهر داشتیم که این 
بیمه نیز در نشســت سال گذشته با دستور رییس 
جمهوری مصوب شد که در بودجه ۹۹ پیش بینی 
شود، خوشبختانه ســازمان برنامه و بودجه آن را 
لحــاظ کرد و مجلس نیز تصویب کرد. برای بیمه 
معتادان بی بضاعت و معتادان متجاهر در برنامه های 
سال ۹۹ اعتبارات الزم پیش بینی شده است و علی 
رغم مشکالت کشــور، اعتبارات در حوزه مواد 
مخدر نه تنها کم نشده است بلکه افزایش هم یافته 

است.
مومنی در ادامه این نشســت در پاسخ به پرسشی 
درباره شــرکت رییس جمهوری در جلسات ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، گفت: جلسات ستاد بر پایه 
قانون ســاالنه حداقل یک بار با ریاســت رییس 
جمهوری تشــکیل می شــود؛ در قانون آمده که 
می توانند از طرف ایشان جلســات را اداره کنند 
که تفویض شــده است و جلساتی که ما تشکیل 
می دهیم را بنــده با حضور اعضای ســتاد اداره 
می کنم، بالفاصله کمتر از ۱۰ روز مصوبات آن بعد 
از تایید با امضای شخص رییس جمهوری ابالغ 

می شــود و از این جهت باید بگویم هیچ مشکلی 
در باره برگزاری جلسات ستاد و ابالغ مصوبات و 

پیگیری ها وجود ندارد.
نتایــج پژوهش دالیل اعتیــاد دانش آموزان و 

جوانان 
دبیرکل ســتاد مبارزه با موادمخدر در ادامه با بیان 
اینکه تولیدات برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر 
در صداوســیما از نظر زمان و تعداد افزایش یافته 
این در حالیســت که در فضای مجــازی نیز ۱۰ 
درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: پژوهشی 
از جوانان و دانش آموزانی که دچار اعتیاد شــدند 
انجام شــد  که نشــان داد ۳۳ درصد آنها گفتند 
قدرت »نه گفتن« نداشتند و بیش از ۳۰ درصد نیز 
گفتند که ما نمی دانستیم که با چندبار مصرف معتاد 
می شویم. وی گفت: اقدامات خوبی صورت گرفته 

اما کم است و باید افزایش یابد.
این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه از روزهای 
آغازین شــروع کرونا که تمامی دانشــمندان دنیا 

این  که  کردنــد  اعالم 
ویــروس پیچیــده ای 
اســت و هیچ دارو و 
برای  واکنســی  درمان 
آن پیدا نشده است در 
بالفاصله  اول  روزهای 
اعالم کردند که مصرف 
جلوگیری  مخدر  مواد 
می کند، بررسی شد که 
باندهای  آن  سر  پشت 
بــزرگ بین المللــی و 
بین المللی  قاچاقچیان 
بــرای افزایش مصرف 
بود. جلوگیری از کرونا 
با مصــرف موادمخدر 
اســت  محض  کذب 
و تکذیب می شــود و 

بالفاصله از ســوی همه دســتگاه ها اطالع رسانی 
شد. اتفاقا آسیب پذیری معتادان به دلیل پایین بودن 

ایمنی بدنشان باالتر است.

پایین کشــیدن کرکره مصرف  برای  تالش ها 
»شیشه«

مومنی با بیان اینکه در ســال های گذشته مصرف 
شیشه رتبه ســوم را داشت بیان کرد: ابتدا تریاک، 
سپس حشیش و شیشه در صدر مصرف بود اما با 
تالش های صورت گرفته در سال ۹۷ و ۹۸ شیشه 

در رتبه چهارم قرار گرفت.
مومنی در بخش دیگری از این نشســت در باره 
نگهــداری زنان معتــادان متجاهر نیــز بیان کرد: 
نگهداری زنان معتادان متجاهر و شرایط آن متفاوت 
و بسیار سختتر است، این موضوع نیز مصوب شده 
و در ســال ۹۹ مشخص می شود و حداقل یک تا 

دو مرکز در تهران برای زنان راه اندازی می کنیم.
میانگین سن اعتیاد در کشور

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره شیوع 
مصرف مواد مخدر نیز گفت: آسیب شناســی که 
انجام شــده، در چهار دهه گذشته صرفا در دهه 
۶۰ کاهش شــیوع مصرف مواد مخدر را داشتیم 
و در دهه های ۷۰، ۸۰ 
شــیوع  افزایش   ۹۰ و 
مصــرف مــواد مخدر 
داشتیم.  کشــور  در  را 
پایه  بــر  شــیوع  نرخ 
 ۲.۱ پژوهش ها  آخرین 
درصــد در جمعیــت 
و  اســت  دانش آموزان 
پژوهشــی  آخرین  در 
نرخ  شــد  انجــام  که 
شــیوع مواد مخدر در 
دانش آموزان تثبیت شد 
و افزایش نداشته است. 
تــالش ما این اســت 
که این آهنگ رشــد را 
در گام اول متوقــف و 

سپس کاهش دهیم.
به گفته وی همچنین میانگین سن اعتیاد در کشور 

۲۴ سال است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تشریح کرد؛

دالیل اعتیاد دانش آموزان 
 پایین کشیدن کرکره مصرف »شیشه« 

 علی رغم مطالبات فراوان جامعه 
و مجلس نســبت به تســهیل شرایط 
ازدواج جوانــان، دولت به جای کمک 
به افزایش نرخ این امر، اقدام به اعمال 
محدودیت ســنی برای متقاضیان وام 

ازدواج کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته 
بود که حســن روحانی رییس جمهور 
کشــور با ادله ای که نتوانست بسیاری 
کارشناســان را قانع کند، دستور عدم 
پرداخــت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ 
ســال و باالی ۴۰ ســال را داد. دلیل 
تصمیم روحانــی افزایش ازدواج های 
زیر ۱۸ ســال عنوان شده این در حالی 
اســت که بر پایه آمارها، ازدواج های 
زیر ۱۸ سال روند کاهشی پیدا کرده و 
افزایش متقاضیان برای دریافت وام نیز 
به دلیل افزایــش ازدواج ها نبوده بلکه 
ناشی از واقعی تر شدن مبلغ وام نسبت 

به شرایط اقتصادی است.
تصمیــم دولت تدبیــر و امید مبنی بر 
ایجاد محدودیت ســنی برای پرداخت 
وام ازدواج در حالــی رخ داده که چند 
سالی اســت خبرهای خوبی در حیطه 
خانواده به گوش نمی رسد. از افزایش 
ســن ازدواج گرفتــه تا کاهــش آمار 
ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش 
طالق همگی اخباری اســت که زنگ 
هشــداری در حوزه خانواده محسوب 

می شود.
اجرای  اینکه  وجود  با 
تسهیل  سیاســت های 
ایجــاد  و  ازدواج 
رفع  برای  بســترهایی 
موانــع ازدواج جوانان 
وظایــف  حیطــه  در 
امــا  اســت  دولــت 
مواردی همچون قانون 
از  پس  ازدواج  تسهیل 
۱۵ سال همچنان منتظر 
اجرا شــدن از ســوی 

دولت است.
حــال به جــای آنکه 
دولت با شــنیدن آمار 
ازدواج  نرخ  کاهشــی 
به دنبال تســهیالت و 
مشوق های بیشتر برای 
ازدواج جوانان باشــد، 

تصمیم به ایجاد محدودیت سنی برای 
دریافــت وام ازدواج گرفته و به عقیده 
کارشناســان حوزه خانواده، این اقدام 
دولت ســنگی دیگر بر سر راه ازدواج 

جوانان است.

محدودیت  تعییــن  مخالف  مجلس 
سنی برای وام ازدواج

در همیــن زمینــه الهــام آزاد نماینده 
مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس 
یازدهــم در گفت وگو با خبرنگار مهر، 

ضمن انتقــاد از تصمیم دولت در باره 
اعمال تبعیض ســنی برای وام ازدواج، 
گفــت: این دســتور برخــالف قانون 
اساسی اســت و در تدوین هر قانونی 
و دســتوری باید از آســیب هایی که 

ممکن است پیش بیاید 
اگر  شــود.  جلوگیری 
دولت قصــد ممانعت 
از برخی سوءاستفاده ها 
بایــد تدابیــر  را دارد 
دیگــری در این زمینه 
در نظر بگیــرد چراکه 
ازدواج  وام  محدودیت 
از  بــرای جلوگیــری 
سوءاســتفاده ها  برخی 
مناســبی  ســازوکار 

نیست.
وی با تاکیــد بر اینکه 
محدودیت  تعییــن  با 
ازدواج  وام  برای  سنی 
هســتم،  مخالــف 
این  چراکــه  افــزود: 
و  ســطحی  دســتور 
بنابراین  است  ظاهری 
اگــر دغدغه مســوول مربوطــه رفع 
سوءاســتفاده ها از وام ازدواج اســت 
باید کارشناســان نســبت به موضوع 
تصمیم گیری کنند تا ریشه این مسائل 
شناسایی شــود اما نادیده گرفتن بیش 

از یک ســوم ازدواج ها بخاطر اندک 
سوءاستفاده ها، منطقی نیست.

این نماینده مجلــس با بیان اینکه باید 
در سیاســت گذاری و تدویــن قانون 
عمیــق و جامــع نگرانه به مســائل 
نــگاه کرد، اظهار داشــت: ماهیت وام 
ازدواج برای تســهیل گری در ازدواج 
اســت. چرا برخــی دیگر کــه بدون 
هیچ سوءاســتفاده ای و کاماًل عقالنی 
باید تا ۱۸  می خواهند ازدواج کننــد، 

سالگی معطل بمانند.
آزاد بــا بیان اینکه مجلس در برابر این 
دســتور موضع گیری شــدیدی اتخاذ 
می کند، تصریح کــرد: مجلس یازدهم 
درصدد اســت تا هم قانون تســهیل 
ازدواج را عملیاتــی کنــد و هــم در 
طول جلسات تشکیل شده، با بررسی 
جوانب کار به طــور عمیق و مؤثر در 

تسهیل ازدواج کمک کند.
وی با اشاره بر ضرورت های حمایت 
از خانــواده، ابــراز داشــت: باید از 
همــان ابتدا یعنــی از ازدواج تا بحث 
سیاست های  و  تسهیالت  فرزندآوری 
حمایتی اجرایی شــود تــا خانواده به 
عنوان رکن اصلی جامعه مســتحکم و 
قوی باقــی بماند. چرا که این خانواده 
اســت که می تواند جامعه را به سوی 
فرهنگ و ارزش های تمدن اســالمی-

ایرانی هدایت کند.

تالش های بی پایان برای مقابله با تسهیل ازدواج!

برای بیمه معتادان 
بی بضاعت و معتادان متجاهر 

در برنامه های سال ۹۹ 
اعتبارات الزم پیش بینی شده 
است و علی رغم مشکالت 

کشور، اعتبارات در حوزه مواد 
مخدر نه تنها کم نشده است 
بلکه افزایش هم یافته است

 باالترین میزان کشفیات 
مواد مخدر در تاریخ جمهوری 
اسالمی ایران مربوط به سال 
۹۸ است. در دنیا نیز رتبه اول 
کشفیات تریاک، هرویین و 

مورفین مربوط به ایران است. 
مجموعه کشفیات جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۹۸ نیز 

به بیش از ۹۵۰ تن رسید 
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 در حالی  که گزارش های وزارت 
بهداشت و درمان حاکی از روند رو به 
رشد مبتالیان کروناست و آمار فوتی ها 
نیز صعودی شــده و چنــد روزی به 
باالتر از ۱۰۰ نفر رســیده اســت، اما 
روند بازگشایی ها همچنان ادامه دارد و 
محدودیت ها حتی در شــهر هایی که به 
شدت درگیر کرونا هستند برداشته شده 
و گویا دیگر ممنوعیت و محدودیتی در 

کار نیست.
به گزارش فرارو، روند بازگشایی ها به 
گونه ای اســت که نشان می دهد دولت 
تصمیم خــود را گرفتــه و دیگر قرار 
نیســت در مقابله با کرونا سپر دفاعی 
محدودیت و ممنوعیت را به کار گیرد. 
حتی رییس جمهور روز شــنبه خبر از 
بازگشایی دانشــگاه ها و مدارس از ۱۵ 
شــهریور ماه داد. گشایش ها به گونه ای 
است که به عادی ســازی شرایط برای 
شــهروندان دامن می زنــد و تأکید بر 
رعایت پروتکل ها و دســتورالعمل های 
تا مردم  نمی شــود  بهداشــتی موجب 
شــرایط کرونایی را عادی نشــمرند و 
بر رعایت اصول بهداشــتی، چون زدن 

ماسک پافشاری کنند.
این در صورتی اســت که مدام بر روند 
شــباهت  و  کرونا  مبتالیــان  صعودی 
وضعیت کنونی با اســفند و فروردین 
ماه تأکید می شــود تا تعارض بین روند 
صعودی مبتالیان و سهل گیرانه تر شدن 
وضعیت همچنان تداوم یابد. اما در این 
شرایط چه باید کرد؟ چه عواملی موجب 
شــد تا روند مبتالیــان و مرگ ومیر ها 
این ها پرسش هایی است  یابد؟  افزایش 
که در گفتگو بــا محمدرضا محبوب فر 
عضو انجمن علمی آموزش بهداشــت 
و ارتقای ســالمت ایران، کارشناس و 
متخصص اپیدمیولوژی های بیماری های 

واگیردار و کارشــناس مدیریت بحران 
ســالمت در میان نهادیم کــه در ادامه 

می خوانیم: 
 آماری از وضعیــت ابتال و مرگ و 
میر ها دارید کــه وضعیت کنونی را 

ترسیم کند؟
بــر پایه آمار موجــود از هر ۱۰ نفر در 
کالن شــهرها، ۳ نفر حداقــل مبتال به 
کرونا هســتند. تعدادی از این مبتالیان 
بدون عالمت بیماری هستند و تعدادی 
هم عالمــت دار و دارای عالئم خفیف 
هستند. همچنین طبق آمار، در هر یک 
ساعت متأسفانه ۱۰۰ نفر به این بیماری 
مبتال می شوند و از این ۱۰۰ نفر در یک 
ساعت، ۴ نفر متأسفانه از بین می روند.

در  وضعیت  این  شــکل گیری  علت 
در  دولت  سیاست های  آیا  کجاست؟ 

مقابله با کرونا موفق بوده است؟
متأســفانه دولــت، سیاســت مبنی بر 
ایمنــی جمعی یا ایمنی گلــه ای را در 
مقابلــه با کرونــا پیاده کــرد که علت 
صعــودی شــدن مبتالیــان و مرگ و 
میر ها در شــرایط کنونی شــده است. 
سیاســت گذاری،  همین  چارچوب  در 
دولت تصمیم گرفت که بازگشــایی ها 
را انجــام بدهــد و محدودیت هــا و 
ممنوعیت هــا را مرتفع کنــد. هرچند 
بــاره، پروتکل ها و  ایــن  دولــت در 
دســتورالعمل هایی را بــه جامعه ابالغ 
کرد، اما چون در این دستورالعمل های 
ابالغی هیچ ضمانتــی در باره کنترل و 
نظارت بر اجــرای این پروتکل ها نبود 
هم اکنون علی رغم بازگشایی ها و رفع 
ممنوعیت ها  و  و محدودیت ها  قرنطینه 
زیــر ده درصد از جمعیت کشــور این 
پروتکل ها را رعایت می کنند. وقتی که 
دولت شــرایط را عادی جلوه می دهد 
و روزبه روز بازگشــایی ها گســترده تر 

می شود و پروتکل ها و دستورالعمل های 
دولت هم ضمانت اجرایی ندارد مردم 
دچــار خوش خیالــی کاذب در بــاره 
این  عادی سازی جامعه می شــوند. در 
شرایط، مردم در باره اجرای پروتکل ها 
می کنند.  نافرمانی  مختلف  بهانه های  به 
به دلیل این بازگشایی ها، در شهر هایی 
که ادعا می شد که سفید یا در وضعیت 
هشدار هســتند تجمعاتی در مدارس، 
دانشگاه ها و در گوشه و کنار خیابان ها 
در قالب آیین ختم یا عروســی برگزار 
شــد. از یک طــرف هم آمــار ابتال و 
مرگ ومیر هــا افزایــش پیدا کــرد. در 
مجمــوع این شــواهد نشــان می دهد 
سیاســت دولتی مبنی بر ایمنی جمعی 

هم اکنون شکست خورده است.
پیش بینی شــما درباره این وضعیت 

چیست؟
پیش بینــی می کنم در یــک هفته یا دو 
هفته آینده شــرایط از این هم بحرانی تر 
شــود. چون وارد فصل تابستان شدیم. 
سفر های تابستانی نیز درحال آغاز شدن 
هستند. خیلی از افراد ترجیح می دهند به 
مناطق ییالقی و روستایی کشور عزیمت 
کننــد؛ بنابراین در گام بعدی باید منتظر 
باشیم که روســتا های کشور که پیش از 
این از مصونیت برخوردار بودند و آمار 
مبتالیــان و مرگ ومیر ها در آن جا کمتر 
بود با روند رو به رشــد مبتالیان مواجه 
شوند و مشکالت جدیدی حادث شود.

در این شرایط چه باید کرد؟
به نظر من، اوالً دولت باید به این مسئله 
ورود پیدا کند. اما اگر دولت توانایی آن 
را ندارد یا اراده سیاســی و عزم جدی 
در این باره نزد دولت مشاهده نمی شود 
پیشنهاد می کنم نهاد های دیگر حاکمیت 
جمهوری اســالمی ایران از جمله قوه 
قضاییه و مجلس شورای اسالمی به این 

مسئله ورود پیدا کنند. به خصوص روی 
صحبتم با مجلس شورای اسالمی است. 
در شــرایطی که به نظر می رسد دولت 
اراده ای سیاســی و عزمی جدی ندارد 
زمان آن رســیده اســت که نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و همچنین قوه 

قضائیه در این راستا پیش قدم شوند.
مجلــس بایــد از دو نهــاد حاکمیتی 
یعنی اتاق های فکــر اطالعاتی -امنیتی 
و نیــروی نظامی مانند ســپاه و ارتش 
دعوت کند تا به این مســئله ورود پیدا 
کنند. به نظر من، مجلس اختیار الزم را 
در این بــاره دارد. هم اکنون، وضعیت 
فعلی کشــور از نظر سالمت جسمی و 
روحی و روانی مردم و شرایط اقتصادی 
در خطر اســت. به عبارت دیگر، کرونا 
از یک طرف، مســائل اقتصادی از یک 

طرف همه با هم باعث شــده تا شرایط 
موجــود روح و روان مــردم را تحت 
تاثیر قرار دهــد و جامعه نیاز فوری به 
باشند.  داشته  حمایت های مشــاوره ای 
موجب  روحی-روانی  مســایل  همین 
شده تا این مدت شاهد خودکشی ها یا 
قتل های خانوادگی و ناموسی باشیم که 
نشــان از روند رو به رشد بیماری های 

روحی و روانی در بین مردم دارد.
 در واقع مســائل اقتصــادی، بیماری 
کرونا و آســیب های اجتماعــی مانند 
فقر و اعتیاد و بیــکاری مردم را از هر 
طرف تحت فشــار قرار داده است. اگر 
این وضعیت به همین صورت ادامه پیدا 
کند من یک زلزله خشــونت در کشور 
پیش بینــی می کنم. اگر االن خشــونت 
درون خانواده به صورت هشــت مورد 

قتل ناموســی در یک مــاه خودش را 
نشــان داده است یا خودکشی که بیشتر 
از این آمار اســت، فاز بعدی خشونت 
در خیابان ها است. پس وقتی می گویم 
اتاق های فکــر امنیتی-اطالعاتی قبل از 
این که نیروی نظامی وارد شــود به این 
نتیجه برسد که در باره وضعیت موجود 
بایــد فکر و اندیشــه ای بکند بیهوده و 

گزاف نگفته ام.
این که ما در صداوسیما و رسانه ها مدام 
مطرح کنیــم که مردم باید پروتکل ها و 
دســتورالعمل ها را رعایت بکنند کافی 
باید  نیســت. مردم رعایــت نمی کنند 
زوری باشــد یا دولت باید اجرای این 
پروتکل ها یا دستورالعمل ها را ضمانت 
بکند تا سالمت مردم را ضمانت کند که 

تاکنون دولت این کار را نکرده است.

در گفتگو با محمدرضا محبوب فر متخصص اپیدمیولوژی های بیماری های واگیردار بررسی شد

برنامه دولت برای مقابله با کرونا چیست؟ ۱۱۶ فوتی جدید 
کرونا در کشور

از  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی   
شناسایی ۲۳۶۸ بیمار کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت 

گذشته در کشور خبر داد.
به گزارش ایســنا، دکتــر الری گفت: از ۳۱ 
خرداد تا روز ۱ تیر ۱۳۹۹ و بر پایه معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۶۸ بیمار جدید 
مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 

یک هزار و ۱۱۴ مورد بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور 

به ۲۰۴ هزار و ۹۵۲ نفر رسید.
الری گفت: همچنین شوربختانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۱۱۶ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 

بیماری به ۹ هزار و ۶۲۳ نفر رسید.
وی افزود: خوشــبختانه تا کنــون ۱۶۳ هزار 
و ۵۹۱ نفــر از بیماران، بهبــود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری گفــت:  ۲۸۸۷ نفــر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در وضعیت شــدید این بیماری 

تحت مراقبت قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تا کنون یک 
میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۰۷ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی همچنیــن با تاکیــد بر لــزوم رعایت 
موازین بهداشــت فردی و اجتماعی، رعایت 
فاصله گذاری هــای اجتماعی و اســتفاده از 
ماســک بویــژه در اماکن عمومــی، گفت: 
استان های خوزســتان، هرمزگان، کرمانشاه و 
آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز قرار دارند.
الری گفت: با توجه به شیوع بیماری در این 
استان ها که عمدتا استان های مرزی را شامل 
می شــوند، وزارت بهداشــت تمهیداتی را 
فراهم کرده و کلیــه امکانات و تجهیزات در 
مراکز درمانی این اســتان ها فراهم شده است 
و دانشــگاه های بزرگ تر و باتجربه تر که در 
حوزه کرونا موفق تر بوده اند نیز به عنوان معین 
این استان ها انتخاب شدند. البته تالش کادر 
درمان باعث شــده که آمار فوتی ها نسبت به 

آمار بستری به طرز چشمگیری کاهش یابد.

سامانه خدمات اورژانس 
در کشور پیاده سازی شد

  محققــان یکــی از شــرکت های 
دانش بنیان با انجام یک پروژه ملی با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
موفق به پیاده سازی سامانه ای برای یکپارچه 
سازی خدمات پیش بیمارســتانی در مراکز 

اورژانس شدند.
به گــزارش ایســنا، مژگان افشــار کرمانی، 
مدیر عامل این شــرکت دانش بنیان افزود: در 
این سامانه پیشــرفته از لحظه ای که تماس با 
شماره خدماتی ۱۱۵ برقرار می شود تا رسیدن 
امدادگــران بر بالین بیمار و رســاندن آن به 
بیمارستان کلیه فرآیندها از طریق این سامانه 

کنترل می شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون تمام مراکز اورژانس 
در کشور از این محصول دانش بنیان بهره مند 
شــده اند، اظهار کرد: واحد تریاژ تلفنی ۱۱۵ 
نخســتین بخش مرکز پاسخگویی اورژانس 
اســت که مددجو ارتباط خود را مستقیم و 
بدون واســطه با این بخش از طریق شماره 
خدماتی ۱۱۵ آغــاز می کند. علت تماس در 
این واحد ارزیابی می شــود و در صورت نیاز 
به اعزام آمبوالنس این درخواســت به واحد 
اعزام و راهبری عملیات به صورت سیستمی 
ابالغ می شــود. کرمانی اســتفاده از فرم های 
تشخیص و مشــاوره بالینی سیستمی بر پایه 
اســتانداردهای بین المللی و سرویس کشف 
موقعیت جغرافیایی فرد تماس گیرنده بر روی 
نقشــه های مبتنی بر GIS را از قابلیت های 
سیستمی این سامانه نام برد و یادآور شد: این 
قابلیت ها موجب شده امکان پاسخگویی به 
شهروندان در حداقل زمان ممکن فراهم شود.
مجری طرح با اشاره به ماموریت های واحد 
اعزام و راهبــری آمبوالنس، توضیح داد: این 
واحد وظیفه ارسال مناسب ترین کد عملیاتی 
از نظــر نوع و فاصله به محل را بر عهده دارد 
و تا اتمام فوریت با سیستم و ریز سیستم های 
طراحی شده در اختیار، به صورت لحظه ای و 
برخط بر روند ارائه خدمات نظارت می کند. 
اطالعات امــداد خــواه )آدرس، موقعیت و 
شکایت اصلی( به صورت سیستمی به گوشی 
هوشــمند نزدیک ترین کد عملیاتی ارسال و 
اعزام انجام می شود. هدایت پزشکی عملیات 
واحد بعدی اســت که مناسب ترین مشاوره 
درمانی با توجه به وضعیت و شرح حال بیمار 

را ارائه می دهد.
بر پایــه اعالم مرکز اطالع رســانی معاونت 
علمی، افشار کرمانی همچنین بیان کرد: واحد 
پذیرش بخش بعدی اســت که مناسب ترین 
مرکز درمانی را بــرای اعزام بیمار یا مصدوم 
تعیین و تحویل مصــدوم را به واحد درمانی 
تسهیل می کند. واحدهای کنترل کیفیت، آمار 
و داشــبوردهای مدیریتی از بخش های دیگر 
این ســامانه اســت که در قالب یک سیستم 
یکپارچه بصورت کامال سیستمی و تخصصی 
به شهروندان خدمات فوریتی پزشکی را ارائه 

می کند.

خبــر

روانشناس بالینی با اشاره به علل بروز رفتارهای 
پرخطر در نوجوانان گفت: نیاز به دیده شدن را 
باید به وسیله کسب یک مهارت و تخصص در 

نوجوانان برطرف کرد.
علیرضا کاســه گران روانشناس بالینی و مشاور 
خانواده در گفت وگو با خبرنگار فارس درباره 
علت بــروز رفتارهای پرخطــر در نوجوانان 
اظهار داشت: گروهی از والدین، سبک تربیت 
سهل گیر را در پیش می گیرند به عبارتی معتقدند 
نوجوان را باید به حال خودش گذاشت و هیچ 
برنامــه ای برای پیگیری وضعیت دوســتیابی، 
ورزش، هنر و یــا آموزش مهارت های زندگی 
فرزند خود ندارنــد و حتی نام این کم کاری و 

بی توجهی را آزادی به نوجوان تلقی می کنند.
وی افــزود: ایــن رفتار والدین نــه تنها باعث 
پرورش فرزندان نمی شود بلکه آنها را در برابر 

محیط و اجتماع آسیب پذیر می کنند.
این روانشــناس بالینی تصریــح کرد: نوجوانی 
و بلوغ دوران بحران و شــورش است، تفاوتی 
نمی کند که نوجوان دختر باشــد یا پسر، اساسا 
آنها در ایــن برهه زمانی به دنبال دیده شــدن 
هســتند و یکــی از بزرگ تریــن نیازهای آنها 
پذیرفته شــدن در گروه دوســتان است، وقتی 
نوجوانی فاقد هرگونه مهارتی نظیر هنر، ورزش، 
موسیقی و مطالعه باشد، چطور می تواند خود را 

به شیوه های سالم برای دیگران بروز دهد؟ 
کاســه گران گفت: بنابراین در نوجوانان بدون 
برنامه تنها وســیله ای که می تواند به آن هویت 
ببخشد و از آن طریق دیده شود مصرف سیگار، 

تتو، دعوا، قلدری و رفتار های پرخطر است.
وی با بیان اینکه نیاز دیده شدن را باید به وسیله 
کســب یک مهارت و تخصــص در نوجوانان 

برطــرف کرد؛ افزود: اگر نوجــوان به کار و یا 
مهارتی مشغول نباشــد، آنها خیلی زود گرفتار 
مشکالت بزرگی می شــوند پس برنامه فعالیت 
روزمره نوجــوان را باید بــا کارهای مثبت پر 
کرد تا بتــوان رفتارهای منفی را در آنها کاهش 
داد؛ درواقــع بزرگترین هدیه ای که می توان به 

نوجوان داد، احساس مسوولیت پذیری است.
این روانشناس بالینی ادامه داد: برخالف والدین 
سهل گیر، شوربختانه گاهی والدین کمالگرا با 
زیاده روی و تعییــن هدف های غیر واقع بینانه 
و دور از دسترس احســاس منفی نوجوانان را 
که ناشی از شکســت های مکرر است افزایش 
می دهند و آنها را در آســتانه افسردگی قرار می 
دهنــد درواقع این رفتار نیــز نوعی دیگری از 

تربیت اشتباه است.
وی با تاکید بر اینکــه فرزند بازتابی از والدین 

اســت، افزود: مادری که ســالی یک کتاب هم  
نمی.خواند چطور از فرزنــدش توقع دارد که 
دائم مطالعه کند و یا پدری که ســیگاری است 
چگونــه انتظار دارد نوجوانش ســراغ مصرف 
ســیگار نرود. اگر بچه ها بعد از اشــتباه عذر 
خواهی نمی کند باید دید آیا پدر و مادر بعد از 

اشتباه عذر خواهی می کنند.
کاسه گران خاطرنشان کرد:همچنین  از انتقادات 

نوجوان خود در ســبک زندگــی نباید تعجب 
کرد، بزرگترین خواسته نوجوان استقالل است 
و گام اول فرزندان بــرای اثبات فردیت خود، 
زیر پرســش بردن ارزش های خانواده اســت. 
والدین باید آگاه باشــند و برآشــفته نشوند و 
جنگ قــدرت در زندگی به راه نیاندازند، بلکه 
باید این را نشانه ای مبنی بر ورود فرزند به دوره 

نوجوانی دانست.

روانشناس بالینی  تشریح کرد؛

علل بروز رفتارهای پرخطر در نوجوانان

 وزیر بهداشت، با اشاره به افزایش 
موارد ابتال به کرونا در کشور، گفت: هنوز 
در حال تجربه کردن موج اول این بیماری 

هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، 
در اجالس مجازی رؤســای دانشگاه ها 
و دانشــکده های علوم پزشــکی سراسر 
کشور، اظهار داشت: حتی در استان هایی 
که فکر می کنیم موج اول کرونا را پشت 
سر گذاشته ایم، موج اول را به طور کامل 

تجربه نکرده ایم.
وزیــر بهداشــت گفــت: از دیــدگاه 
اپیدمیولوژیک وقتی بیــش از ۳۵ یا ۴۰ 
درصد از جمعیت، تجربه یک بیماری را 
داشته باشند و بعد بیماری فروکش کرده 
باشد، باید فکر کنیم تعدادی بیمار عالمت 
دار و تعــدادی بــدون عالمت با پاتوژن 

ویروس، تماس داشته اند.
وی اضافه کرد: در کشور در حال تجربه 
کردن موج اول کرونا هســتیم اما ممکن 
است شــکل موج اول کرونا با آنچه در 
اســتان دیگری، تجربه کرده ایم، متفاوت 
باشد. باید باور کنیم و به مردم هم بگوییم 
که ویروس کرونا تمام نشده، پیک بیماری 
رد نشده و کرونا، یک ویروس پیچیده تو 

در توی صد هزار چهره اســت و ممکن 
است یک پروتکل درمانی در یک منطقه 
جواب دهــد و در منطقه دیگری جواب 

ندهد.
وزیر بهداشــت افزود: از روز اول شیوع 
کرونا در چین به همــکاران و معاونین 
ام گفتــم کــه این ویــروس، بــا تمام 
ویروس هایی که دیده اید، متفاوت است. 
بنده به عنوان یک ایمونولوژیست معتقدم 
که این ویروس، یک شتر گاو پلنگ است 
که می تواند گاز بگیرد و لگد و شاخ بزند.
وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز بیشتر 
از قبل معتقدم که ویروس کرونا، بســیار 
پیچیده و هنوز هم ناشناخته است. هرگز 
فکر نکنیــم که رفتار ویروس با روز قبل 
و در اقلیم های مختلف؛ یکســان است. 
رفتار ویروس کرونــا در جنوب کرمان 
با هرمزگان و یا مینــاب با بندرعباس و 
شــهرهای دیگر، کاماًل متفاوت اســت 
بنابراین ویروس کرونــا در اقلیم، نژاد و 
آب و هوای مختلف، بروز متفاوتی دارد.

نمکــی در بــاره آمادگی پرســنل برای 
روزهــای آینده مقابله با کرونا، گفت: در 
اســتان هایی که هنوز گرفتاری عمده ای 
ندارند و از گرفتاری قبلی عبور کرده اند، 

از معاونین پرستاری و درمان خواسته ام 
تا مهلتی دهند که همکاران کادر درمانی 
بتوانند نفس بکشند و با ارائه تسهیالتی 
بتوانند بــه همراه خانواده های شــأن، با 
رعایت اصول بهداشــتی ســفر کنند تا 
اگر طوفان جدیــدی در راه بود بتوانیم 

همکاران تازه نفسی داشته باشیم.
وی خاطرنشــان کرد: تا امــروز حدود 
۸۷ درصــد از بیماران کووید ۱۹، گرفتار 
چاقی، دیابــت و بیماری زمینه ای بودند. 
سیاســت ما باید این باشد که تخت های 
بیمارســتانی کمتری درگیر شود و اجازه 
ندهیم که افراد پرخطر به فازهای بعدی 
بیماری بروند. گروه هدف ما از این بعد 
افراد باالی ۶۰ سال، بیماران دارای بیماری 
زمینه ای و افراد چاق و دارای اضافه وزن 
است. ســه روز قبل در استان هرمزگان 
دختربچه ۱۰ ســاله ای بر اثر کرونا فوت 
کــرد که با پدر و مادر خود برای گردش 
به قشم سفر کرده بودند و تنها مشکل این 

فرد، اضافه وزن بود.
وزیر بهداشت افزود: باید وزن افراد را در 
افراد بالغ، کودکان و گروه های مختلف، 
کنترل کنیم و این فرصت را برای کار ویژه 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 

در تغییر ســبک زندگی، الگوی تغذیه و 
کاهــش وزن به عنــوان یک عامل خطر 
برای گروه های مختلف جمعیتی غنیمت 
بشماریم. باید گروه های پرخطر را دریابیم 
و خدمات الکترونیک را برای آنها توسعه 
دهیم و بتوانیــم داروهای مورد نیاز را به 

راحتــی و درب منازل آنها تحویل دهیم 
و پزشکی از راه دور را برای این گروه ها، 

فعال تر کنیم.
نمکی تاکید کرد: حتماً باید به همپوشانی 
و همزمانــی کرونــا و آنفلوانزا در فصل 
پاییز توجه ویژه کنیم. به همین دلیل بیش 

از ۱۰ برابر ســال گذشته به دنبال تأمین 
واکسن آنفلوانزا هستیم البته تقاضا برای 
این واکسن در دنیا افزایش یافته و تأمین 

آن راحت نیست.
وی یادآور شد: حداقل باید دو سال با این 

ویروس زندگی کنیم.

وزیر بهداشت:

هنوز در موج اول کرونا هستیم
 پیک بیماری را رد نکرده ایم
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سخنگوی سازمان انتقال خون :
استقبال بهبودیافتگان

 از کرونا برای اهدای پالسما 
درحد انتظار نبود

 سخنگوی سازمان انتقال خون کشور 
گفت: استقبال بهبودیافتگان از بیماری کرونا 
برای اهدای پالســمای خونشان در کشور در 
حد انتظار و پیش بینی سازمان انتقال خون نبود.
به گزارش ایرنا ، دکتر بشــیر حاج بیگی افزود 
: تاکنون حدود یکهــزار و ۶۰۰ بهبودیافته از  
کرونا برای اهدای پالسمای خون خود مراجعه 
کردند ، در حالی که انتظار ما حداقل استقبال 

حدود سه هزار نفر بود.
بر پایه گزارش وزارت بهداشــت تاکنون در 
کشور بیش از ۲۰۰ هزار نفر به طور قطعی به 
بیماری کرونا مبتال و از این تعداد بیش از ۱۶۰ 

هزار نفر هم درمان شدند.
سخنگوی سازمان انتقال خون گفت : پالسمای 
خون بهبود یافتگان کوویــد ۱۹ برای درمان 
بیماران ناشــی از ویروس کرونا طبق گزارش 
پزشکان بسیار موثر اســت و درخواست ما 
از بیماران بهبود یافته از کرونا این اســت که 
حداقل یک ماه پس از بهبــودی برای اهداء 

پالسما مراجعه کنند.
وی افزود : خون بهبود یافتگان از کرونا دارای 
آنتی بادی اســت که در درمان بیماران کووید 
۱۹ تحت درمان موثر تشــخیص داده شد و 
درخواست ما از بهبودیافتگان نیز برای اهدا در 

این راستاست.
فرنشــین روابط عمومی سازمان انتقال خون 
کشور در مورد پرداخت یک میلیون ریال بابت 
اهداء پالسمای خون به بهبود یافتگان کووید 
۱۹ هم اظهار داشت : این مبلغ تنها بابت هزینه 
ایاب و ذهاب این افراد اســت که از ســوی 
سازمان انتقال خون پرداخت می شود و هیچ 

ارتباطی به اهدای پالسما ندارد.
مراجعه ۲ میلیون نفر برای اهدای خون 

حاج بیگی همچنین گفت که ساالنه بیش از 
۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر برای اهدای خون به 
سازمان انتقال خون مراجعه می کنند که حدود 
۶۰ درصد از این افراد اهداء کنندگان مستمر 
هســتند. وی افزود : ساالنه ۱۰ میلیون واحد 
خون در کشورهای  منطقه اهداء می شود که 
حــدود ۲۰ درصد از این اهدای خون مربوط 

جمهوری اسالمی ایران است.

ادعای محققان نیجریه
نوع نیجریه ای واکسن کرونا 

ساخته شد

 گروهــی از دانشــمندان نیجریه در 
ادعایی از کشــف واکسن پیشــگیرانه علیه 
بیماری کرونا خبر دادند و اعالم کردند: حداقل 
۱۸ ماه طول خواهد کشید تا این واکسن وارد 

مرحله استفاده همگانی شود.
به گزارش پایگاه اینترنتی آخرین اخبار آفریقا 
در مورد کرونا، رســانه های محلی نیجریه به 
نقل از دکتر »اوالدیپــو کوالول« محقق گروه 
تحقیقاتــی کووید-۱۹ اعــالم کردند، گروه 
تحقیقاتی وی توانسته اند راه حلی برای این 
همه گیری جهانی ارائه دهند و آماده هستند که 
تالش خود را دوچنــدان کنند تا در چند ماه 
آینده این واکسن در دسترس همه قرار گیرد. 

کوالول گفته است: این واکسن حقیقی است، 
آن را چندین بار آزمایش کرده ایم  و عملکرد 

آن مورد تایید ما است.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که به واکســن 
احتیاج دارند، بیشــتر از کســانی هستند که 
بــه دارو احتیاج دارند و بــه همین دلیل این 

تحقیقات روی واکسن متمرکز شده است.
کوالول اظهار داشــت که محققان گروه وی 
برای انتخاب بهترین کاندیدای بالقوه واکسن، 
روی ژنوم این ویروس از نمونه ها گرفته شده 

از افراد در سراسر آفریقا کار کرده اند.
وی افزود: به دلیل حجم زیاد تحقیقات، تجزیه 
و تحلیل و مصوبات مورد نیاز مراجع پزشکی، 
حداقل ۱۸ ماه طول خواهد کشــید تا واکسن 

برای استفاده گسترده منتشر شود.
بر پایــه این گــزارش، بودجــه مطالع های 
کــه در نتیجه آن، این واکســن ابداع شــد، 
 Trinity ابتدا توســط محققان آزمایشــگاه
 Helix Biogen و   Immunodeficient
Consult ، gbomosho و بــا مبلغ حدود 
۷.۸ میلیون نایرا نیجریه )۲۰،۰۰۰ دالر( تأمین 
شــد. محققان این تیم ساخت مراحل نهایی 
واکســن را نیز به اتمام رسانده اند اما تاکنون 

نامی برای این واکسن انتخاب نکرده اند.
بیشــترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در 
قاره آفریقــا در مصر با دو هزار و ۱۷ مرگ و 
میر گزارش شــده است و پس از آن آفریقای 
جنوبی با هــزار و ۸۳۱ مورد، الجزایر با ۸۲۵ 
مورد، ســودان با ۵۰۶ مورد و نیجریه با ۴۷۵ 

مورد مرگ و میر قرار دارند.

خبــر

 استاد روانشناسی دانشگاه عالمه 
طباطبایــی گفــت: مردان برای داشــتن 
سالمت روانی و آرامش الزم در خانواده 

و اجتماع ۱۲ کلید طالیی را بکار گیرند.
دیروز آخرین روز هفته جهانی ســالمت 
مردان بود. این هفته فرصتی اســت برای 
آگاهی دادن در مورد موضوعات جسمی 
و بهداشتی که به طور نامناسب بر مردان 
تأثیر می گذارد، اما شاید این آگاهی بیشتر 
متمرکز بر مشــکالت جســمی باشد و 
مسئله ای که اغلب در مورد مردان نادیده 
گرفته می  شــود و یا کمتر بــه آن توجه 
شده است، مســئله سالمت روانی مردان 
باشد؛ مراقبت از سالمت روانی به اندازه 
مراقبت از سالمت جسمی اهمیت دارد.
برای بررسی موضوع سالمت روان مردم با 
فریبرز درتاج ،استاد دانشکده روان شناسی 
دانشگاه عالمه طباطبایی به گفتگو نشستیم.

آقای دکتر! ابتدا درباره سالمت روان و 
نقش مهم آن در زندگی به ویژه مردان 

توضیح دهید.
اگرچه سالمت روان و مشکالت بهداشت 
روانی بدون در نظر گرفتن ســن، جنس، 
نژاد یا پیشــینه اجتماعی می تواند بر همه 
افراد تأثیرات مخــرب بگذارد، اما اغلب 
اوقات از مردان غافل می  شــویم. آمار و 
یافته ها نشــان می  دهد کــه پرداختن به 
سالمت روان مردان باید به مسئله ضروری 
تبدیل شود؛ برای مثال، شاید جالب  ترین و 
در عین حال نگران کننده  ترین یافته  ها این 
باشــد؛ در حالی که به طور متوسط زنان 
بیشــتری در رابطه با مشکالت روحی و 
روانی نسبت به مردان تشخیص داده می -
شوند، اما میزان خودکشی مردان به میزان 
قابل توجهی بیشــتر است؛ به طوری که 
مردان ســه برابر بیشتر از زنان در معرض 

خودکشی هستند.
در پنج سال گذشته، میزان خودکشی در 
مردان ۴۵-۵۹ ساله به میزان قابل توجهی 
به ۲.۲۲ مرگ، در ۱۰۰ هزار نفر  جمعیت 

افزایش یافته است.
تعداد باالی میزان آمار خودکشــی مردان 
نســبت به آمار گزارش شده در رابطه با 
میزان اختالالت روانــی در مردان، دلیل 
اصلی   است که متخصصان گمان می  کنند 
مردان بیشتر از آنچه گزارش شده است، 

از مشکالت سالمت روان رنج می  برند.
این آمار یک هشــدار جدی اســت که 
باید صرفنظر از حل عوامل تهدید کننده 
ســالمت روان مــردان مثــل، وضعیت 
شرایط  بازنشستگی،  اقتصادی ،اجتماعی، 
نامناســب کار یا حجم باالی کار، نقش-
 های جنسیتی سنتی، مسائل مالی و ... به 
دنبال راهکارهایی برای افزایش و ارتقاِی 

سالمت روان در مردان بود.
کدام روش در درمان ســالمت روان 
است؟به  موثرتر  مردان  دیده  آســیب 
مشاوره ای  ارائه خدمات  دیگر  عبارت 

چقدر نقش دارد؟
مسلماً جســتجوی معالجه تخصصی و 
حرفه  ای یکــی از مهمترین و مؤثرترین 
روش  هایی است که فرد مبتال به بیماری 
روانی می  تواند برای بهبود کیفیت زندگی 
و بهبود ســالمت روان خود انجام دهد 
و بهتریــن و مؤثرتریــن راهکاری که به 
ســالمت روان مــردان کمــک می  کند، 

درخواست کمک  های حرفه  ای است.
پژوهش  ها نشان داده است که درمان  های 
تخصصی به کاهش بسیاری از عوامل مهم 
مخل بهداشت روانی که مردان آن تجربه 
می  کنند، از جمله استرس، اضطراب، اعتیاد 

و افسردگی کمک می  کند.
اما نکته مهمی که در رابطه با این راهکار 
باید مورد توجه قــرار گیرد، تفاوت آمار 
مردان مبتال به اختــالالت روانی و آمار 
خودکشی مردان است که نشان می  دهد؛ 
مردان از پریشانی روانی بیشتری رنج می -
برند، اما کمک  های حرفه  ای و تخصصی 
الزم را دریافــت نمی  کننــد و بــه طور 
واضح  تر باید گفت مــردان در این زمینه 

درخواست کمک نمی  کنند.
تقریباً دو سوم از مردان مبتال به اختالالت 
ســالمت روان هرگز به دنبال معالجه و 
درمان نیستند.این مسئله به عنوان یک زنگ 
خطر برای جامعه مردان محســوب می-
 شود؛ زیرا مردان اغلب فقط وقتی احساس 
می  کنند که به آخر راه خط رسیده  اند، در 
خواســت کمک می  کننــد و در آن زمان 
شاید دیگر این کمک ها مؤثر واقع نشود و 
به احتمال زیاد از مکانیسم  های مقابله کنند 
مخرب و جبران ناپذیر مانند خودکشی، 

استفاده خواهند کرد.
این نکته مهم نیاز به بررسی جامعه  شناسی 
دارد که چرا مردان با وجود اینکه می  دانند 
خدمات و روش  های تخصصی در ارتقاء 
سالمت روان آنها و حل مشکالت روحی 
و روانِی آنهــا کمک خواهد کرد، اقدامی 

برای دریافت این خدمات نمی  کنند؟

بسیاری از مردان در سراسر دنیا )بدون در 
نظر گرفتن فرهنگ( وقتی با پیشنهاد کمک 
یا اســتفاده از خدمات مشاوره ای مواجه 
می  شوند از واژه  stigma  به معنی ننگ 
یا عیب اســتفاده می کنند. چرا ننگ؟ این 

ننگ برای مردان چیست؟
طرز تفکر خودتان را عوض کنید

این طرز تفکــر و باور غلط در مواجه 
با موضوع درمان روان مردان ناشی از 

چیست؟
این تفکر ناشی از کلیشه  های است که از 
طرف جامعه و خانواده در هر فرهنگی از 
 Big « مردان انتظار می  رود. عبارِت جهانِی
Boys Don’t Cry » )یک مرد بزرگ، 
گریه نمی  کند( گویایِ همین کلیشــیه  ها 

است. 
بدو تولد، به طور معمول به پسران آموخته 
می  شــود که باید قوی، سخت و محکم 
باشند، احساسات خود را ابراز نکنند، رهبر 
شوند و بروز عواطف نشانه ضعف است، 

نه مردانگی.
اینکه »مرد واقعی از کســی درخواست 
کمک نمی  کند« زیرا این به نوعی نشــانه 
ضعف یا مقابله است. این کلیشه  ها، دقیقًا 
همان چیزی است که باعث این تفکر در 
مردان شده است و به این ننگ کمک می-

 کند.
بنابراین، کسانی که به هنجارهای مردانه 
کلیشــه  ای پایبند هستند، ممکن است در 
دریافت درمان  های روانی مقاومت کنند. 
این تفکر در افزایش مشــکالت سالمت 

روان مردان نقش بسزایی دارد.
مورد دیگری که به این تفکر دامن می  زند 
و باعث شــده مردان کمتر در جستجوی 
کمک  های تخصصی و روان  درمانی باشند، 
این است که مسئله ســالمت روان آنها 
از طــرف جامعه به انــدازه کافی جدی، 
رسانه  ای و رایج نشده است و در مقایسه 
با ســالمت روان زنان از اولویت کمتری 

برخودار است.
کمبود توجه می  تواند این باور اشــتباه را 
ایجاد کند که »هیچ کس« به سالمت روان 
مردان اهمیت نمی  دهد و بیان آن موجب 
داوری و قضــاوت از طرف دوســتان، 
خانــواده و اطرافیان خواهد شــد که در 
نهایت منجر به کاهش اســتفاده مردان از 
مؤثری ترین راهبرد افزایش سالمت روان 

خواهد شد.
بنابراین اولین قدم برای اســتفاده از این 
راهکار مهم و مؤثر، تغییر نگرش جامعه در 
رابطه با بهداشت روانی مردان، به خصوص 
قضاوت  های پیرامون درخواست کمک از 

طرف آنان است.
حقیقت این است که همه ما بدون توجه 
به جنسیت به حمایت حرف ه ای دیگران 
در مقطعی از زندگی خــود نیاز داریم و 
برداشتن این کلیشــه  ها باید در اورژانس 

سالمت روان مردان قرار گیرد.
با توجه به موضوع مهم بی توجهی مردان 
به ســالمت روان که بخش عمده آن 
ناشی از باورها و برداشت های ناصحیح 
از ضــرورت درمان روح و روان بیمار 
خود است، شما چه راهکاری پیشنهاد 

می کنید؟
اولین راهکار این است که خود مردان این 
کلیشیه  های جنسیتی را کنار بگذارند و به 
دنبال پشــتیبانی حرف ه ا و کمک باشند. 
بدانید که ســالمت روان مســئله حیاتی  
است؛ســالمت روان، بخــش مهمی از 
سالمتی و بهزیستِی کلی هر انسانی است.

فارغ از جنسیت، زندگی همه انسان ها فراز 
و نشــیب  هایی دارند. هر شخصی گاهی 
اوقات احساس غم و اندوه یا عصبانیت 
یا ناامیدی را تجربــه می  کند، اما اگر این 
احساســات از بین نرونــد یا آنقدر قوی 
شــوند که عملکرد طبیعی شما را دشوار 
کند، این می  تواند منجر به بیماری روانی 

شود.
شما به سالمت روانی مناسب و خوب نیاز 
دارید، تا بتوانید با مشکالت زندگی روبرو 
شوید، روابط سالم با دیگران داشته باشید 
و از زندگی لــذت ببرید و اینکه بدانند، 
مشکالت بهداشــت روان، رایج است و 

نشانه ضعف نیست.
سالمت روان شما مانند سالمتی جسمی 
شماست و اگر هرچه زودتر درمان شود، 
بهتراست؛ بنابراین اگر در زندگی با مشکل 
و مسئله دشواری مواجه هستید که سالمت 
روان شما را تهدید می  کند، با سکوت، رنج 

نکشید و به دنبال کمک بروید.
خوب غذا بخورید

آیا سبک تغذیه صحیح نقشی در داشتن 
روانی سالم و مطلوب دارد؟

بله، تحقیقات قابــل توجه زیادی وجود 
دارد که ارتباط بین رژیم غذایی و سالمت  
روان را نشان می  دهد. نتایج یک کارآزمایی 
کنترل شده جدید روی مردان نشان داد که 
بهبود رژیم غذایی، فقط به مدت سه هفته 
عالئم افسردگی را کاهش می  دهد و می-
 تواند اثربخشی طوالنی مدتی در افزایش 

خلق و خو ایجاد کند.
مغــز ما به مواد مغــذی خاصی از جمله 
پروتئیــن و ویتامین  ها نیــاز دارد تا مواد 
شیمیایی موجود در آن به خوبی کار کند. 
برخــی از مواد مغذی در ســالمت روان 
دخیل هســتند؛ از جمله اسیدهای چرب 
امــگا ۳، ویتامین B و D، اســید فولیک 
و روی. این مواد پیش ســازهای هستند 

عالئم  بــا  که 
گی  د فســر ا
مرتبط است و 
کمبود  معموالً 
و  مــواد  این 
دیگــر مــواد 
مغــذی، می-
عالئم   توانــد 
روانی  بیماری 
افزایــش  را 
مراقبت  دهد. 
از  خــود  از 
جسمی  لحاظ 
مدت  دراز  در 
فوایــد خوبی 

برای بهزیستی ذهنی شما نیز ایجاد خواهد 
کرد.

فعال باشید و ورزش کنید؛حتی کم
 آقای دکتر! همــواره انجام ورزش و 
تحرک فیزیکی به عنوان عامل نشــاط 
و شادی مورد توجه  همه کارشناسان 
حوزه سالمت قرار دارد، این موضوع در 
سالمت روان چه نقشی را ایفا می کند؟

یک مطالعه برجســته توســط مؤسسة 
Black Dog اســترالیا نشــان داد که 
اختصاص زمان اندکی به ورزش، صرف 
نظر از شدت آن، می  تواند به جلوگیری از 
افسردگی و افزایش سالمت روان کمک 
کند. یافته  های پژوهشی نشــان داده  اند، 
مردان غیرفعال ۶۰درصد بیشتر از مردان 

فعال در معرض افسردگی هستند.
اما اگر ساعات طوالنی مشغول کار باشید 

و نتوانیــد ورزش کنید، چه؟ خبر خوب 
این اســت که حتی یک پیاده  روی روزانه 
۱۰ تا ۲۰ دقیقه می  تواند بهزیستی روانی 
و ذهنی شــما را بهبود بخشد. یافته  های 
بزرگترین و گســترده  ترین مطالعه که در 
مجله روان پزشکی آمریکایی منتشر شده 
اســت، نشــان داد که حتی یک ساعت 
فعالیت در هر هفته )خواه یک پیاده روی 
ساده یا یک نشست وزنه برداری( می  تواند 
ســالمت روان را بهبود بخشد. محققان 
دریافتند، که حتی پنج دقیقه ورزش، ماده 
شیمیایی مفیدی به نام »اندورفین« را آزاد 
می  کند که باعث می شود احساس بسیار 

بهتری نسبت به قبل داشته باشیم.
* مشکالت خود را بنویسید

دارند  تأکید  از روانشناســان  بسیاری 
یکی از روش های تخلیه اســترس و 
افکار ناراحت کننده روزانه نوشتن این 
موضوعات بر روی کاغذ  است و این 
راه مؤثــری برای تخلیه این افکار آزار 
دهنده است؛ در این باره بیشتر توضیح 

دهید.
کلیشــه  ها در مورد مردان را ُخرد کنید و 
بگذارید آن احساســات مردانه بر روی 
کاغذ جاری شــوند. تحقیقات نشان داده 
است که نوشتن در مورد احساسات، می -
تواند به کاهش استرس یا اضطراب کمک 
کند؛ به ویــژه هنگامی که در یک رویداد 
آسیب  زا قرار دارید، نوشتن آنچه شما را 
تحریک و مضطرب کرده است و سپس از 
بین بردن آن، می  تواند به پاک کردن ذهن 

شما کمک کند.
نوشتن عباراتی که بیانگر احساسات واقعی 
باشند، باعث کاهش نمرات افسردگی در 
بین افرادی با اختالل افســردگی اساسی 
شده است. نیازی به شکسپیر بودن نیست!  
فقط یک قلم و کاغذ را بردارید و شروع 
به نوشتن کنید. اگر هنوز نمی  دانید از کجا 
شــروع کنید، 
ســعی  فقط 
کنیــد آنچه را 
روز  هــر  که 
خاطرش  بــه 
ر  ا ســگز سپا
را  هســتید 
شــت  ا د د یا
کنیــد. ابــراز 
عالئم  سپاس، 
را  افســردگی 
و  داده  کاهش 
روان  سالمت 
می - بهبود  را 

بخشد.
زمان با کیفیتــی را در محیطی کاماًل 

مردانه با دوستان خود بگذرانید
ارتباطات و تعامالت اجتماعی با افراد 
چه نقشی در داشتن سالمت روان دارد؟
کارشناسان توافق دارند، پیوند اجتماعی 
بــرای ســالمت روان ضروری اســت. 
مطالعات نشــان داده اســت که حمایت 
اجتماعی، خواه از طرف دوستان و افراد 
خانواده باشــد یا افراد مهم، به شدت با 
افزایش ســالمت روانی و جسمی همراه 
اســت. همچنین گذرانــدن وقت با یک 
دوست می  تواند تأثیر یک تجربه استرس  زا 
و منفی را تضعیف کند. ارتباطات با کیفیت 
اجتماعی شانس بروز مشکالت سالمت 
روان مانند افسردگی ، اضطراب و ایجاد 
اعتیاد را کاهش می  دهد. پس حتماً روابط 
دوستانه را در اولویت  های خود قرار دهید.

* در امور خیر مشارکت کنید
آیا کمک کردن به همنوع و مشارکت 
در امور خیر و رفــع نیازهای دیگران 
می تواند به عنوان عامل موثردر سالمت 

روان مردان نقش آفرینی کند؟ 
در این مورد باید گفت نتایج یک مطالعه 
اخیر از گــروه اقتصاد دانشــگاه زوریخ 
)Zurich( نشان داد که بین سخاوتمند 
بــودن و احســاس خوشــبختی رابطه 
قوی وجود دارد. محققان با اســتفاده از 
تصویربرداری شدت امواج مغناطیسی به 
بررسی مکانیسم  های مغز در هنگام رفتار 
سخاوتمندانه پرداختند و نتیجه گرفتند، این 
رفتار را با احساس خوشبختی در ارتباط 
است. آنها دریافتند که اعمال نوع دوستانه، 
ناحیه  ای از مغز که مرتبط با چرخه پاداش 
است را فعال می  کند؛ بنابراین با یک کمک 
ساده به همکار یا دوست خود یا هر فرد 
نیازمندی، سالمت روان خود را تضمین 

کنید.
*خوب بخوابید

همواره تأکید می شــود خواب ناکافی 
و به ویژه اســتراحت شبانه در کیفیت 
سالمت جسمی و روانی افراد در روز 
بعــد تأثیر زیادی به دنبــال دارد، این 
موضوع در سالمت روان افراد به ویژه 

مردان چه تأثیراتی دارد؟
تعداد قابل توجهی از پژوهش  های علمی 
رابطــه قــوی بین مشــکالت خواب و 
اضطراب و افسردگی را نشان داده  اند. اگر 
به خوبی نمی  خوابید، این مشکل می  تواند 
بر تصمیم  گیری، خلق، روحیه، ســالمت 
روان و توانایی شما در پیش بینی امور تأثیر 

منفی بگذارد.
انگلستان  وارویک  دانشگاه  روان شناسان 
)Warwick( دریافتند که بهبود کیفیت 
خواب می  تواند، میزان ســالمت روحی 
و روانی  برابر با کســانی کــه برنده یک 
جایــزه۳۰۰ هزار دالری در قرعه  کشــی 

شده  اند را به همراه آورد.
برای کمک به خواب خوب شب، سعی 
کنید زودتر، دســتگاه های دیجیتالی مثل 
موبایــل، کامپیوتر، تلویزیــون و ... خود 
را خاموش شــود، کافئین را قطع کنید و 
یک روال منظم برقرار کنید.اگر نمی  توانید 
خواب شب را مدیریت کنید، یک ُچرت 
بعــد از ظهر را در برنامه خود قرار دهید، 
تحقیقات جدید نشان داده است که حتی 
یک چرت زدن کوتاه و سریع نیز می  تواند 

روحیه شما را بهبود بخشد.
*کنترل مالی خود را در دست بگیرید و 

برای آن برنامه  ریزی کنید
مدیریت کردن امــور مالی و درآمدی 
افراد  روان  آرامــش  موجب  می تواند 

شود؟
بله، مشــکالت مالی برای مردان یکی از 
بزرگترین منابع اســترس اســت. مردان 
غالباً احساس می  کنند که بار تأمین امنیت 
مالی برای خانواده، به طور کلی بر دوش 
آنها است. منابع زیادی وجود دارد که به 
شما کمک می  کند تا بتوانید پول خود را 
مدیریت کنیــد، اما اگر بیش از حد غرق 
در مشکالت مالی هســتید، یک مشاور 
مالی می  تواند به شما در کنترل بدهی  ها و 
برنامه  ریزی مالی کمک کند و طرحی را 
در دستور کار خود قرار دهید تا به شما در 

بازگشت مجدد کمک کند.
* استفاده از یوگا و آرام سازی ذهنی

آقای دکتر! درباره نقش تمرین های آرام 
سازی در ســالمت روان افراد توضیح 

دهید و بیان کنیــد این موضوع به چه 
میزان می تواند باعــث آرامش افراد به 

ویژه جامعه مردان شود؟
تحقیقات نشــان داده است که مدیتیشن 
و یوگا سیستم  های پاســخ به استرس را 
تعدیل می  کند و بــه کاهش اضطراب و 
افسردگی کمک می  کند؛ بنابر این اگر هنوز 
مراقبه و یوگا را امتحان نکرده  اید، ممکن 
است زمان آن رسیده باشد که تمرین  های 

سنتی و باستانی را ترک کنید. 
حتی اگر به طور حرف ه ای هم با تمرین-
 هاِی یوگا آشنایی ندارید، هر روز زمانی 
را به تمرینات تنفسی اختصاص دهید و 
راهی برای اســتراحت متناسب با شیوه 
زندگی خود پیدا کنید تا بتوانید ذهن خود 
را پاک کنید و یک قدم عقب تر از آنچه که 

باعث استرس شما شده است، بروید.
ذهن   آگاهی نیز یک روش اثربخش است 
که با ایجاد تمرکز بر روی تنفس، حضور 
در لحظه )زمان حــال( و فکر نکردن به 
گذشته یا نگرانی از آینده، موجب افزایش 
سالمت روان شما خواهد شد. سعی کنید 
به گذشته نپرداخته یا نگران آینده نباشید، 
این فقط سطح اســترس شما را افزایش 
می دهد؛ بنابراین بر روی قدردانی از حال 
و مکان فعلی خود متمرکز شوید. الزم به 
ذکر است که آموزش این تمرین  های مؤثر 
در محیط مجازی قابل دسترسی است و 
انجام آنها بســیار ســاده و در هر زمان و 

مکانی امکان  پذیر است.
*اجتناب از منفی بودن و پرورش یک 

چشم  انداز مثبت
اگر مدام افکارتان منفی اســت، شما کم 
کم از لذت بردن از زندگی دور می  شوید. 
برای یادگیری مثبت اندیشی بیشتر تالش 
کنیــد. اگر با دیدگاه مثبت به راهی که در 
مقابل چالش  هایی که بایــد با آن روبرو 
شــوید و به آنچه در مقابل شما قرار دارد 
نزدیک شوید، به طرز چشمگیری تغییر 
خواهید کرد و به احتمــال زیاد به جای 

مشکالت، فرصت  ها را می بینید.
نقش سازمانها و دستگاههایی که عده ای 
از افراد در آن مشغول به کار هستند در 
ایجاد جوی آرام و داشتن سالمت روان 

کارکنان خود چگونه است؟
برای تمامی ســازمان  ها، ادارات، بانک-
 ها، شــرکت  های دولتی و غیــر دولتی 
کارگاه  هایی جهت توانمندســازی روانی 
کارمندان و پرسنل در سطح کشور توسط 
روان شناســان در زمینه  های مختلف مثل 
مهارت  های زندگی، مدیریت اســترس، 
تاب   آوری، خودکارآمدی و ... اجرا می -

شود.
متأسفانه باز هم آمار نشان می  دهد استقبال 
اعضــاء و کارکنــان زن از این آموزش-
 ها نســبت به مردان بیشتر است. شما به 
احتمال زیاد هرگز نمی  توانید مشکالت را 
از زندگی خود به طور کامل حذف کنید؛ 
بنابراین بهترین و حداقل کاری که می-
 توانید انجام دهید یادگیری نحوه مدیریت، 

کنار آمدن و کاهش آنها است.
بخش عظیمی از جامعه مــردان کارمند 
یا عضو هر کدام از این اُرگان ها هســتند؛ 
بنابراین از این فرصت  ها استفاده کنید و در 
این آموزش  ها شرکت کنید تا در زمان الزم 

از این تکنیک  ها و آموزش  ها بهره ببرید.
*توجه به معنویت و مسائل اعتقادی

موضــوع توجه به مســائل معنوی و 
اعتقادی به ویژه در دورانی که به دالئل 
مختلف اقتصادی و اجتماعی اضطراب 
و نگرانی بسیاری افراد را درگیر کرده 
است چه نقشی در آرامش افراد به ویژه 
مردان به عنوان نیروی محوری خانواده 

و جامعه دارد؟
اعتقاد داشــتن به قدرتی بزرگتر از خود 
)خدا( آســایش و آرامش روانی بســیار 
خوبی فراهم می  کند. در دنیایی پُر آشوب 
و پُر دغدغه  امروزی تکیه به چنین ارزش 
باالیی و داشــتن چنین نیروی معنوی، به 
زندگی معنای بیشتری می  بخشد و بخش 
عظیمی از این مشکالت و دغدغه  ها فقط 
یا فکر کردن به این قدرت مطلق به خودی 

خود از بین خواهد رفت.
همانطــور که گفته شــد، مــوارد باال، 
راهکارهایی در دسترس و غیر کلینیکی 
برای افزایش ســالمت روان در مردان 
هســتند و مســلماً برای حل مشکالت 
اساســی و بحرانِی ســالمت روان در 
مردان، هر یک از مــا به عنوان عضوی 
از جامعــه وظیفه داریم تا کلیشــه  های 
جنســیتی را از بین ببریــم و گفت وگو 
درباره ســالمت روان مــردان را رواج 
دهیم و به رسمیت بشناسیم  تا این قشر 
از جامعه برای مراجعه به روان پزشــک، 
روان شناس، مشاور یا مددکار و استفاده 
از طیف گسترده  ای از تکنیک های مدرن 
و روش هــای درمانی تخصصی ترغیب 

شوند.

در گفتگو با استاد روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی طرح شد؛ 

12 کلید طالیی برای سالمت روانی در مردان

اسیدهای چرب امگا 3، 
ویتامین B و D، اسید فولیک 
و روی. این مواد پیش سازهای 
هستند که با عالئم افسردگی 
مرتبط است و معموالً کمبود 
این مواد و دیگر مواد مغذی، 
می  تواند عالئم بیماری روانی را 

افزایش دهد
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نشست مشترک 
مدیران  عامل شرکت های 

آب منطقه ای و آب و فاضالب 
استان زنجان

 نشست مشــترکی با حضور مدیران 
عامل و معاونین شــرکت های آب منطقه ای 
و آبفای اســتان زنجان در محل سالن شهید 

شهریاری این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای زنجان، در ابتدای نشست مهندس افشاری 
مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای زنجان ، 
ضمن عرض خیر مقدم ، به بیان موضوعات 
اصلــی نشســت پرداخت و اظهار داشــت: 
دو محــور اصلی این نشســت در باره بحث 
چگونگی واگذاری پساب و آب تخصیصی 

به فضای سبز می باشد.
وی، تعامل بیشتر در تبادل اطالعات را عامل 
بزرگی در رفع مشکالت دو شرکت بر شمرد.

افشاری، سپس در باره تعداد و میزان چاههای 
تخصیــص داده شــده جهت آب شــرب و 
فضای سبز ، به روز نمودن پروانه ها و صدور 
مجوزهــای جدید و نحوه واگذاری پســاب 

توضیحات مبسوطی ارائه داد.
مهندس جزء قاســمی ، مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان به نیاز آبی شرب استان 
زنجان اشاره نمود و استفاده از چاههای رزرو 

را برای استان ضروری دانست .
مدیر عامل آب و فاضالب استان، با تاکید بر 
انتقــال آب بین حوزه ای ، واگذاری پســاب 
به مشــتریان طبق نظام نامه، تامین آب شرب 
شهرستانها با اســتفاده از سدهای معیشتی و  
قراردادهای بیع  متقابــل را جزء رئوس امور 

مشترک بیان نمود.
در پایان؛ پس از تبادل نظر مدیران و معاونین 
حاضر در نشست ، تصمیماتی در باره اعالم 
کل نیاز آبی شهرستاهای استان؛ برآورد هزینه 
های بهره برداری از آب چاهها ،احصای کل 
فضای ســبز ، پرداخت مطالبات فی ما بین و 
انجام برنامه های مشترک واگذاری پساب طبق 

نظامنامه به تصویب طرفین رسید.

خرید ۶۲ تن دانه روغنی کلزا 
در زنجان

 مدیــر کل غله و خدمــات بازرگانی 
زنجان گفت: تاکنون ۶۲ تن دانه روغنی کلزا از 

کشاورزان زنجانی خریداری شده است.
بــه گزارش مهر، محمد ایــزدی با بیان اینکه 
تاکنون ۶۲ تن کلزار بــه ارزش ۲۷۶ میلیون 
تومان از کشاورزان استان به صورت تضمینی 
خریداری شده اســت، گفت: امسال هزار و 
۵۴۰ هکتار از زمینهای کشــاورزی استان به 
کشت دانه های روغنی اختصاص یافته است.

وی افزود: بر پایه پیش بینی جهاد کشــاورزی 
انتظار می رود امسال حدود هزار و ۳۵۰ تن کلزا 
و ۲۰۰ تن گلرنگ از مزارع استان برداشت شود.

وی با بیــان اینکه امســال در ۸ مرکز خرید 
تضمینی دانه های روغنی صورت می گیرد، 
ادامه داد: قیمت خرید تضمینی کلزا ۴ هزار و 
۶۶۰ تومان و گلرنگ ۴ هزار و ۸۰ تومان است.

خبـــر

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان گفت: هفته های میانی 
تابستان به لحاظ پیک مصرف برق، اهمیت 

زیادی دارد.
علیرضا علیزاده ظهر روز )۲۵ خرداد( در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه استان، 
اظهــار کرد: یقینا نقــش صنعت برق در 
تحقق شــعار »جهش تولید« بسیار مهم 
خواهد بــود؛ چراکه تولید برق مطمئن و 
پایدار نقش حیاتی را برای تداوم فعالیت 

منظم صنایع داخلی بر عهده دارد.
ایــن مســوول در رابطه بــا برنامه های 
اســتراتژیک تدوین  شــده برای تحقق 
چشم انداز ۱۴۰۴ شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان در راســتای افزایش 
رضایت مندی مردم، ادامه داد: برنامه های 
چشــم انداز ۱۴۰۴ این شــرکت اقتباس 
گرفته از اعداد ۱۴۰۴ اســت، به طوریکه 
طبق پیش بینی های صورت گرفته تلفات 
انرژی برق اســتان را بــه عدد ۴ خواهیم 

رساند و این در حالی است که هم اکنون 
از نرم کشوری )۱۰ درصد( است.

وی افزود: حلقه نخست توسعه تولید برق 
است که توسط نیروگاه های انجام می شود 
و ایجــاد نیروگاه در دنیای امروز بســیار 
پرهزینه اســت و ســاخت آن در دستور 
کار نیست. توزیع برق پرفشار بین استانی 
حلقه دوم تولید برق است و توزیع برق با 
ولتاژ پایین در شهرها نیز مورد توجه است.
علیزاده، مردم و مدیریت مصرف را حلقه 
چهارم توزیع برق دانست و گفت: بدون 
بهره مندی از این حلقــه امکان مدیریت 
برق وجود نــدارد و اگر مدیریت تقاضا 
و استفاده از پتانســیل های مردمی مورد 
توجه قرار نگیرد، قطعا تولید نمی تواند نیاز 

مصرف کنندگان را پاسخگو باشد.
این مسوول، زنجان را جزو استان هایی با 
میانگین مصرف پایین اعالم کرد و یادآور 
شد: پنج تعرفه خانگی، صنعتی، تجاری، 
عمومی و کشــاورزی برق تولیدی را در 

زنجان مصرف می کنند کــه در مجموع 
بیش از ۴۷۷ هزار مشــترک از انرژی برق 
در زنجان تغذیه می کنند. همچنین بیش از 
۱۰ هزار دستگاه ترانس با ۱۵۴۷ مگاولت 

آمپر کار می کند.
مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق 
اســتان زنجان تصریح کــرد: هم اکنون 
۸۰ درصد کل مشــترکان برق این استان 
را مشترکان خانگی تشــکیل می دهد و 
این مشــترکان، ۱۸ درصــد برق تولیدی 
را مصرف می کنند. مشترکان تجاری ۱۳ 
درصد از کل مشترکان را تشکیل داده اند 
که ۵ درصد کل مصرف را شامل می شود. 
با وجود اینکه ۳.۶ درصد از مشترکان برق 
زنجانی واحدهای عمومی هســتند، ولی 
این واحدها ۵ درصد انرژی را استان تامین 
می کنند. بخش کشــاورزی با ۱.۹ درصد 
جمعیت و ۱۹ درصــد مصرف و بخش 
صنعت با کمتــر از یک درصد جمعیت 
مشترکان و ۵۲ درصد مصرف، سبد انرژی 

استان را شامل می شــود. این مسوول با 
اشاره به پیک تابســتان، اظهار کرد: سال 
گذشته پیک بار مصرف برق ۵۹۹ مگاوات 
بود که با توجه به افزایش مشترکان و نوع 
مصرف پیش بینی گذر از این میزان وجود 
دارد و امسال برای همه هفته های تابستان، 
پیک مشخص شده اســت؛ به طور مثال 
پیک مصرف هفته گذشته ۵۱۷ مگاوات 
بود که خوشبختانه هنوز در بازه مصرف 

کمتر از پیک قرار داریم.
علیزاده خاطرنشــان کرد: هفته های میانی 
تیر ماه به لحاظ مصــرف اهمیت باالیی 
دارد و و برنامه هــای تشــویقی بــرای 
تعرفه های مختلف در نظر گرفته شــده 
است و مشــترکان توجه داشته باشند که 
از ابتدای اردیبهشــتماه، ۶ درصد بر بهای 
برق مصرفی افزوده شده و مشترکانی که 
بیش از حد مشخص  شده مصرف  کنند، 
مشمول پرداخت ۱۶ درصد بیشتر از دیگر 

مشترکان خواهند شد.

 مهندس اسماعیل افشاري ؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه اي 
زنجان، در پیامي به مناســبت هفته صرفه جویي در مصرف آب و 
برق، هم استاني ها را به این امر خداپسندانه دعوت نمود و از آن ها 
خواست در هر مکان و زماني مصرف آب را در بخش هاي مختلف 

آشامیدني ، صنعت و کشاورزي مدیریت نمایند.   
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي زنجان،در متن این 

پیام آمده است:
آب، نخســتین و حیاتي ترین ماده مورد نیاز موجودات روي زمین 
است که نقشــي اساســي در زندگي آنان ایفا مي کند، چنان که 

خداوند، آن را مهم ترین عامل حیات و زندگي مي داند.
اســتفاده بهینه از آب، موجب بهره مندي از فعالیت هاي اقتصادي 

مناسب و سامان دهي اقتصاد کشور مي شود.
بار دیگر و همزمان با آغاز فصل تابســتان، هفته صرفه جویي در 
مصرف آب و برق همچون ســال هاي گذشــته یــادآور دقت و 

حساسیت در مصرف این نعمت مي گردد .
هر چند، در سال هاي اخیر ورود سامانه هاي بارشي، اندکي افزایش 
یافته اند ولیکن کماکان کمبود منابع آب زیرزمیني در دشتهاي استان 
احساس مي شودو هشدار بحران کم آبي سر مي دهد با امید به اینکه 
همه باهم تشــنگي زمین را دریابیم و در راستاي حفظ ذخایر آبي 
کوشــا باشیم و با مصرف بي رویه ،کشاورزان و بهره برداران آینده 
را فراموش نکنیم، چرا که رســالت ما حفاظت از این نعمت بزرگ 

الهي است.
شــرکت آب منطقه اي زنجان نیز در این راستا با تمام توان درهفته 
صرفه جویي مصرف آب و برق ،دســت بــه اقدامات فرهنگي و 
اجتماعي بیشــتري زده است تا همگان را از بحران کم آبي آگاه و 

مطلع نماید.
 امیدوار، بتوانیم امسال نیز با الگوبرداري از شعار مقام معظم رهبري 
با کمک به جهش تولید، در راستاي اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف 

آب و برق گام هاي موثري برداریم.

در نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان عنوان شد

تابستان در راه و نگرانی های 
پیک مصرف برق

 در طول سالیان گذشته اهمیت آب و برق 
در زندگی افراد بســیار مورد توجه بوده است؛بر 
این پایه یک هفته از ســال با عنــوان مدیریت 
مصرف این دو مهم نام گذاری شده است تا شاید 
از این طریق و هوشــیار کردن افراد بتوان مقابل 

بی آبی و خاموشی ایستاد.
به  گزارش ایســنا، نزدیک به سه دهه است که 
اول تا هفتم تیرماه هر ســال، هفته صرفه جویی 
در مصــرف »آب« نــام گذاری شــده و فصل 
گرمــا تداعی کننده مباحثی چون تبخیر، کم آبی، 
صرفه جویی و... بوده است اما امسال با توجه به 
لزوم صرفه جویی در مصرف برق این هفته با نام 
هفته صرفه جویی در آب و برق نام گذاری شده 

است.
این هفته به عنوان یک رویداد فرهنگی در افکار 
عمومی و رسانه ها جای خود را بازکرده است و 
هر ســاله به این مناسبت، فعالیت های فرهنگی-
آموزشی بسیاری برای ارتقای آگاهی های عمومی 
در مورد آب و برق و جلب توجه افکار عمومی 

به این مقوله حساس انجام می شود.
افزایــش آگاهــی عمومــی و ایجــاد انگیزه و 

عالقه مندی برای مدیریــت مصرف آب و برق 
محورهایی هســتند کــه رســانه های همگانی 
می توانند پیرامون آن ها اطالع رسانی کنند و مردم 
را از مشــکالتی که در اثر مصرف بی رویه با آن 
دست به گریبان می شــوند، بیشتر آگاه کنند. در 
واقع مصرف کننــدگان می دانند که تالش امروز 
آنان برای رفاه بیشــتر فرزندانشان و حفظ منابع 

آب و برق برای آیندگان است.
امســال با توجه به همه گیــری بیماری کرونا و 
لزوم اهتمام بیشتر مردم به بهداشت فردی ، میزان 
مصرف آب به شدت افزایش یافته است بنابراین 
توجه جدی همگان بــه مدیریت مصرف آب و 

برق بیش از گذشته رخ نمایی می کند.
هدر دادن منابع کنونی، بــه معنی محروم کردن 
نسل های بعدی از این مواهب الهی است. از این 
رو، شرکت های آب و فاضالب کشور، مدیریت 
منابــع آب ایران و توانیر در ایــن هفته با انجام 
اقدام هــای فرهنگی به فرهنگ ســازی در زمینه 
اصالح الگوی مصــــرف آب و برق پرداخته و 

برنامه هایی مانند هر سال در دست اجرا دارند.
اولین روز هفته که برابر با روز یکشنبه اول تیرماه 

اســت ، به عنوان  »مدیریت مصرف آب و برق 
و خانواده« نامگذاری شده و این نشانگر اهمیت 
کانون خانــواده در مدیریت مصرف بهینه از آب 
و برق است. دوشنبه دوم تیر ماه، به نام مدیریت 
مصرف، برق افکارعمومی و رســانه نامگذاری 
شده، روز سوم نیز به نام »مدیریت مصرف برق 
، صنعت، معدن ، ســازمان های عمومی، نهادها، 

سازمان ها و شرکت ها« نامگذاری شده است.
 روز چهارم نیز به نام »مدیریت مصرف آب و برق 
و حفظ و نگهداشــت محیط زیست« نامگذاری 
شده، روز پنجم به عنوان » مدیریت مصرف آب 
و برق ، خدمات شــهری و روســتایی و جلب 
مشارکت های مردمی« نامگذاری شده، همچنین 
» مدیریت مصرف آب و برق و آموزه های دینی« 
نام اختصاص یافته به روز ششــم است. آخرین 
روز هفته مدیریت مصرف نیز به عنوان »مدیریت 
مصرف آب و برق، اقتصاد و حقوق شهروندی« 
نامگذاری شده است که بر پایه آن ضمن بازبینی 
اقتصاد برق، راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی 
صنعت بــرق با بهره مندی از نخبگان و خبرگان 

مورد برسی قرار می گیرد.

به  بهانه هفته صرفه جویی آب و برق؛

مراقب 
آب و برق باشید

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان  در نظر دارد خودرو آمبوالنس MB۱۴0 مدل ۱۳8۴ 
خود را به شرح و جزییات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
)SETADIRAN.IR( و با شماره مزایده ۶097005۴۴۳00000۱ به شماره مرجع 990۳۲8 را به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت: روز سه شنبه مورخه 99/4/3 ساعت 8
آخرین مهلت  ارسال پیشنهاد قیمت: روز 99/4/15 ساعت 14

ساعات بازدید: از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر )از تاریخ 99/4/3 تا 99/4/14(
زمان بازگشایی: روز دوشنبه 99/4/16 ساعت 13

زمان اعالم به برنده: 99/4/16 ساعت 13
شماره تماس:  33420104-024 و 09125421484 آقای سلیمی )کارپرداز(

نشانی محل بازدید: دانشسرا خیابان سوم اعتمادیه غربی ساختمان مدیریت درمان 
کلیه مراحل فروش از طریق سامانه الکترونیکی تدارکات انجام خواهد شد.

آگهی فروش خوردو آمبوالنس
آگهی مزایده جزیی به شماره 1099005443000001 به شماره مرجع 990328

پیام مديرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان 
به مناسبت هفته صرفه جويی در مصرف آب و برق

به ســــــود 
شماست

تبلیغــــات 
در روزنامه
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مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه:
آتش سوزی محوطه گنبد 

خارج از محدوده کاوش ها است
 مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه 
گفــت: آتش ســوزی های رخ داده در دو روز 
گذشته در محوطه گنبد سلطانیه، مربوط به شش 
هکتار زمین دســت نخورده بــوده و خارج از 

محدوده کاوش ها است.
میرموسی انیران در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
فصل کاری در محوطه گنبد سلطانیه شش ماه 
است، افزود: اگر بخواهیم علف های خشک و 
هرز شش هکتار زمین دست نخورده محوطه را 
که هیچ عملیات کاوشی در آن انجام نمی شود، 
دست چین کنیم، عمال سه ماه از فصل کاری را 

از دست خواهیم داد.
وی با یــادآوری اینکه آتش گرفتن این بخش 
از محوطه گنبد ســلطانیه هیچ آسیبی به خود 
مجموعه و محوطه ای کــه کاوش در آن انجام 
می شــود، وارد نخواهد کرد، تصریح کرد: تنها 
دغدغه ای که با آتش گرفتن این محوطه به دلیل 
وجود پوشش گیاهی خشک اتفاق می افتد، ایجاد 

دود حاصل از آتش سوزی است.
این مســوول با تاکید بر اینکه وجود پوشــش 
گیاهی در محوطه شش هکتاری گنبد سلطانیه 
که به دلیل دســت نخورده بــودن این محوطه 
شــاهد ایجاد چنین پوشــش گیاهی هستیم، 
محســنات زیادی دارد، ادامــه داد: با توجه به 
وزش بادهای فصلی در این منطقه، وجود چنین 
پوشــش گیاهی، از بروز گرد و خاک در منطقه 

جلوگیری خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: طبق آخرین تصمیمات 
اتخاذ شده برای جلوگیری از آتش گرفتن این 
محوطه، قرار است زمین مذکور شخم زده شود 
که این اقدام شاید بتواند جلوی آتش سوزی را 
بگیرد اما بی تردید مشکل دیگری به نام بلند شدن 
گرد و خاک را در این منطقه شاهد خواهیم بود.

رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر:
عطسه و سرفه 

بیش از ۲۰۰ میلیون ویروس 
در هوا منتشر می کند

 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
ابهر گفت: عطسه و سرفه فرد بیمار بیش از ۲۰۰ 

میلیون ویروس در هوا منتشر می کند.
کوروش شعبانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به ضرورت استفاده افراد از ماسک برای در امان 
 ماندن از شر ویروس کرونا، اظهار کرد: صحبت 
کــردن رو در رو به  طور معمول و در صورت 
ابتالی فرد به بیماری کرونا ۲۰۰ میلیون کرونا 

ویروس را در فضا منتشر می کند.
وی با اشاره به امکان انتقال این ویروس از طریق 
عطسه و سرفه به افراد، ادامه داد: عطسه و سرفه 
نیر ۲۰۰ میلیون ویروس کرونا را منتشر می کند، 
پس الزم و ضروری است که شهروندان حتی 
افراد سالم نیز استفاده از ماسک را جدی بگیرند.
شعبانی ادامه داد: گفته می شود به احتمال زیاد 
موج دوم بیماری کرونا ویروس در راه اســت، 
پس باید هشــدارها را با حساســیت فراوان و 
رعایت پروتکل های بهداشت فردی و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی خیلی جدی گرفت.
این مســوول با تاکید بر این که کادر بهداشت 
و درمــان روزهای ســختی و پراسترســی را 
سپری می کنند، ادامه داد: کماکان از شهروندان 
درخواســت می شــود با در خانه ماندن، کادر 
بهداشت و درمان را یاری کرده و سهم موثری 

در مبارزه با این بیماری داشته باشند.
رییس شبکه بهداشت و درمان ابهر خاطرنشان 
کرد: برای مبارزه با این بیماری شهروندان از سفر 

کردن نیز پرهیز کنند.

 خبـــر

و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  فرنشــین   
آبخیزداری اســتان زنجان از واگذاری مدیریت 
پارک آبخیز گاوه زنگ به شــهرداری خبر داد و 
گفت: این اقدام پس از مذاکرات و بررسی های 

الزم در چند روز آینده محقق خواهد شد.
به گــزارش زنگان امروز خلیــل آقاجانلو  ظهر 
دیــروز در نشســت تبــادل نظر مشــارکتی با 
ســازمان های مردم نهاد تخصصی منابع طبیعی  
اظهار کرد: موضوع سمن ها واقعیتی است که باید 
از ظرفیت آن ها به منظور حفظ  طبیعت و محیط 

زیست استفاده نمود.
فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان بــا بیان اینکه از انتقادات و پیشــنهادات 
سازنده ســمن ها در راســتای حفاظت از منابع 
طبیعی اســتقبال می شــود، افزود: بهره مندی از 
مشــارکت های مردمی و همچنین ســازمان های 
مردم نهــاد برای تحقق اهــداف امری ضروری 

است.
وی از واگذاری مدیریت پارک آبخیز گاوه زنگ 
به شــهرداری خبر داد و گفت: این اقدام پس از 
مذاکرات و بررســی های الزم در چند روز آینده 

محقق خواهد شد.
آقاجانلــو تاکید کرد: با متخلفانی که  موجب هر 
گونه تخریب، تصرف و یا آتش سوزی در مراتع 

و جنگل ها شوند به شدت برخورد خواهد شد.
فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
زنجان گفت: در ســه ماهه نخست سال کنونی 
در شهرســتان طارم حدود ۲5۰ هکتار از اراضی 
ملی قلع و قمع و رفع تصرف شد که این آمار به 

تنهایی از آمار سال 98 بیشتر است.
رییــس اداره آموزش، ترویج و مشــارکت های 
مردمی اداره کل منابع طبیعی اســتان زنجان نیز 
در ادامه نشســت با بیان اینکه سازمان های مردم 

نهاد یک ســازمان غیر انتفاعی است، اظهار کرد: 
داوطلبانه بــودن عضویــت از ویژگی های بارز 

سمن ها است.
ایده لویــی افــزود: منابع طبیعی بــا بحران های 
مختلف از جمله آتش سوزی که در فصل تابستان 
نیــز افزایش می یابد رو به رو اســت، از این رو 
استفاده از ظرفیت سمن ها به منظور تحقق اهداف 
آموزشی و ترویجی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: ســازمان های مردم نهــاد می توانند با 
آموزش، فرهنگ ســازی و اطالع رســانی بیشتر 
و دقیق تر در ســطوح مختلف منابع طبیعی بین 
جوامــع محلــی و دیگر افراد جامعــه به عنوان 

پرچمداران حفاظت از انفال عمل نکنند.
ایده لویی رویکرد فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی 
با بهره گیری از ظرفیت سمن ها را رویکردی کم 
هزینه، فراگیر و با مقبولیت اجتماعی باال دانست 
و اظهار کرد: این امر می تواند بستر مناسب برای 
حفاظــت از منابع ملی و طبیعی کشــور قلمداد 

شود.
رییــس اداره آموزش، ترویج و مشــارکت های 
مردمــی اداره کل منابــع طبیعی اســتان زنجان 
اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد منابع طبیعی 
و محیط زیســت نقــش مهم و اثرگــذاری در 
آگاه سازی، مطالبه گری، همفکری و همکاری با 

مدیران را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه گفتمان و مطالبه گری سازمان های 
مردم نهــاد باید بر پایه چهارچوب های قوانین و 
مقررات باشــد، گفت: به همین منظور اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همواره از نقد 
و صحبت های ســمن ها در چهارچوب مقررات 

استقبال می کند.
ایده لویــی در ادامه از ســمن ها خواســت تا در 
عمومی، جلب  آگاه سازی  اطالع رسانی،  راستای 

مشارکت های مردمی، تقویت هماهنگی های بین 
اداره کل و مردم و همچنین بسیج منابع را فراهم 
کنند. کارشناس اداره آموزش، ترویج و مشارکت 
های مردمی اداره کل منابع طبیعی اســتان زنجان 
با اشــاره به این که اعضای ســازمان های مردم 
نهاد افراد آگاه و توانمندی هســتند که به خاطر 
احساس مسؤولیت نســبت به منابع طبیعی این 
نعمت های الهی از وقت و توان خود برای حفظ 

محیط زیست و منابع طبیعی هزینه می کنند.

جــوادی افزود: مردم می تواننــد به عنوان همیار 
طبیعت حافظ اراضــی ملی و جنگل ها  و مراتع 
باشــند و در ترویج فرهنــگ منابع طبیعی نقش 

مهمی ایفا کنند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تخریب، تصرف 
و آتش ســوزی در عرصه ها و اراضی ملی شماره 
تلفن 15۰4 مرکز امداد جنگل و مرتع به صورت 
شــبانه روزی آماده دریافت گزارشــات مردمی 

است.

کارشناس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های 
مردمــی اداره کل منابع طبیعی اســتان زنجان از 
مردم خواســت تا هرگونه تخریب و تصرف در 

اراضی ملی را به این سامانه گزارش دهند.
جوادی ســمن ها را بازوان توانمنــد در ادارات 
برشــمرد و گفت: تــداوم تعامــل و همکاری 
ســمن ها با اداره کل موجب کاهش آمار نگران 
کننده تخریب، تصرف و حریق در سطح مراتع و 

جنگل ها می شود.

فرنشین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان :

پارک آبخیز گاوه زنگ به شهرداری واگذار شد

 فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان گفت: 4۷ نقطه پرتصادف در استان 
شناسایی شده اســت که این تعداد نیازمند انجام 
پروژه هایی برای ساماندهی هستند که حدود 1۶ 
نقطه آن مرتفع شــده و یا در قالب پروژه هایی در 
دست اقدام بوده اما مشکل ۳1 نقطه دیگر به دلیل 

محدودیت های مالی رفع شده است.
عبدالحســین علی اکبری در نشســت شواری 
ترافیک استان افزود: با توجه به همکاری و بازدید 
ســازمان های متولی امر در سال 95  از جاده های 
برون شــهری این استان در مجموع 1۰۷ نقطه به 
عنوان نقاط دارای تصادف شناسایی شدند که از 
این تعداد ۶۰ نقطه دارای تصادفات عادی بود که 

با اقدامات زودبازده بطور کامل رفع شده  است.
وی اضافــه کرد: یکی از برنامــه های اصولی و 
سیاست های ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای بررسی نقاط حادثه خیز است که بر این 
پایه این نقاط نیز شناسایی شده و طبق برنامه ریزی 

ساالنه کارهای الزم آن در دست اقدام است.
این مسؤول با تاکید بر اینکه در سال کنونی نقاط 
حادثه خیر این استان از سوی دستگاه های متولی 
بازنگری خواهد شــد، ادامــه داد: در این ارتباط 
رفع 4۷ نقطه حادثه خیز اســتان در قالب پروژه 
های مصوب و از سه ســال گذشته اقدامات آن 
آغاز شده که تقاطع غیرهمسطح ترانزیت زنجان 
- ابهر)عمید آباد( از جمله آن اســت که تا کنون 

پیشرفت فیزیکی 8۰ درصدی دارد.
وی اظهار داشــت:  در زمان حاضر تقاطع صائین 
قلعه با پیشرفت فیزیکی ۷5 درصدی، ابتدای جاده 
قدیم زنجان به میانه  ۷۰ درصد، کمربندی خرمده 
نیز 85 درصد پیشرفت دارد و  ساماندهی تقاطع 
غیر همسطح نیک بی در حال انجام است و عالوه 
بر آن فاز نخست تقاطع  غیرهمسطح سیدجمال 
الدین اســدآبادی خرمده نیز تا پایان تیر امسال به 

بهره  برداری می رسد.
علی اکبری افزود: از مجموع 11۰ کیلومتر تعهد 

شده در سال های 98 و 99 و ساخت ۳۰ کیلومتر 
روشنایی در آزاده زنجان به تهران پیشرفت خوبی 
حاصل شده و با پیگیری های الزم مجوز تقاطع 
دانشگاه زنجان نیز مصوب و برای این پروژه اعتبار 

یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: با پیگیری های انجام گرفته الحاقیه 
قراردادهای هفت میلیارد تومانی در آزاد راه زنجان 
به تبریز انجام و قرار داد هفت میلیارد تومانی دیگر 
نیز در حال پیگیری بوده که در مجموع پروژه 14 
میلیارد تومانی به صورت نقد اســت که در ادامه 
با تعیین پیکانکار جدید مشکالت این حوزه نیز 

مرتفع خواهد شد.
این مسؤول خاطر نشان کرد: شوربختانه یکی از 
مشکالت این اداره کل مطالبات پیمانکاران است 
چــرا که  که بروز این مســاله عالوه بر تضعیف 
فعالیت کاری آنها، قدرت اجرایی را کاهش داده 

است.
به گفته علی اکبریمطالبات این پیمانکاران حدود 

1۳۰ میلیارد تومان است، که تا اواخر سال گذشته 
را در بر می گیرد که 8۰ میلیارد تومان آن در حوزه 
راهداری ، ۳۰ میلیارد تومان در حوزه ایمنی و ۲۰ 

میلیارد تومــان دیگر آن مربوط به انتقال وظایف 
محول شــده اداره کل راه و شهرسازی در حوزه 

توسعه روستایی است.

فرنشین راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

رفع ۳۱ نقطه حادثه خیر زنجان نیازمند تامین اعتبار است

آگهی دعوت به افراز 
و معاینه محلی

اینکه آقای محمدجعفر ندیرخانلو  نظر به 
طبق تقاضای وارده شماره 112/99/4680 
- 99/2/16 درخواســت افــراز مالکیــت 
مشاعی خود از پالک 64/459 اصلی بخش 
3 زنجان واقع در سلطانیه معروف به قنات 
ناهور را نموده است و در درخواست اعالم 
داشته دسترســی به نشانی اغلب مالکین 
ندارد. بنابراین به اســتناد ماده 18 آیین 
نامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا 
از کلیــه مالکیــن حقیقی یــا حقوقی یا 
نمایندگان قانونی و یا قائم مقام ایشان در 
پالک مذکور دعوت به عمل می آید راس 
ســاعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخه 
99/4/24 که عملیات افراز توسط نماینده 
و نقشه بردار این اداره در محل صورت می 
گیرد حضور بهم رسانند.؛ عدم حضور مانع 
انجام عملیات نخواهد بود بدیهی است در 
صورت افراز ملک، آگهی افرازی به همراه 
صورتجلسه و نقشه افرازی نیز جهت اطالع 

عموم مجددا منتشر خواهد شد.
اصغر بیگدلی

 رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان سلطانیه

 رییس اتاق بازرگانــی زنجان، در جمع 
خبرنگاران از تصویب نقشه راه تجارت خارجی 
استان در نشســت روز گذشته کارگروه توسعه 
صادرات به ریاســت اســتاندار زنجان خبر داد 
و گفــت: برای این نقشــه راه بیش از ۶ ماه کار 
کارشناســی در اتاق بازرگانــی زنجان صورت 

گرفته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی زنجان، علــی یگانه فرد با 
اشاره به اینکه برنامه های تجارت خارجی استان 
زنجان در سالهای گذشته غالبًا به صورت کوتاه 
مدت دنبال شــده است، تصریح کرد: این برنامه 
ها وابسته به متغیرهایی از جمله سیاست خارجه 

و دیگر عوامل دخیل بوده است.
یگانه فرد با بیان اینکه یکی از عوامل مهم توسعه 
و جهش تولید برای عملیاتی کردن شــعار سال، 
توسعه صادرات غیرنفتی اســت، ابراز کرد: در 
ســال 1۳91 برای صادرات استان زنجان هدف 
گذاری یک میلیارد دالری در نظر گرفته شــده 

بود که هرگز به آن عدد نرسیده ایم.
وی با اشــاره به اینکه صادارت استان زنجان در 
1۰ سال گذشــته رقمی معادل 55۰ میلیون دالر 
بوده است، تصریح کرد: تدوین نقشه راه تجارت 
خارجی اســتان زنجان با همکاری سازمان های 
مختلف صورت گرفته و به دنبال توسعه هرچه 

بیشتر صادرات استان است.

رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه این 
نقشه راه به صورت پلکانی و با هدف گسترش 
روابط خارجی در سبد های خالی و کشورهای 
کمتر دیده شده تدوین شده است، افزود: در این 
نقشه راه وابستگی استان از تجارت با  دو کشور 
نخســت خارجی طرف همکاری استان کاهش 
داده شــده، اما دید این نقشه به حفظ بازار های 
قبلــی و ایجاد بازارهای جدیــد صادراتی بوده 

است.
یگانه فرد ادامه داد: نقشــه راه تجارت خارجی، 
در ســال های پیش رو میتواند طیف وســیعی 
از پتانســیل های مغفول مانده صنایع اســتان و 
اســتعداد های کمتر دیده شــده دیگر صنایع را 

در بر گیرد. رییس اتاق بازرگانی زنجان، با بیان 
اینکه برای این نقشــه راه هدف گذاری دو الی 
سه ســاله با دستیابی به هدف نهایی صادرات 1 
میلیارد دالری برای اســتان زنجان در نظر گرفته 

شده اســت، تصریح کرد: الزاماتی نیز از جمله 
حمایت های دولتی، توســعه و فراهم ســازی 
زیرساخت های صادراتی استان، کنترل واردات 

و ... نیز در نظر گرفته شده است.

رییس اتاق بازرگانی زنجان خبر داد؛

تصویب نقشه راه تجارت خارجی استان زنجان
 نگاه به کشورهای هدف جدید بازارهای صادراتی استان زنجان با هدف گذاری 1 میلیارد دالری

  مدیر اداره بهزیســتی شهرســتان زنجان 
گفت: بــا راه اندازی مراکز مثبــت زندگی در هر 
مرکــز حداقل پنج فرصت شــغلی جدید ایجاد 
می شــود و جوانان تحصیلکرده در رشــته های 
مددکاری اجتماعی و رشته های مرتبط درج شده 
در دستورالعمل که جویای کار هستند می توانند از 

این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند.

ســید رزاق منافی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: تاکنون 88 نفر در فراخوان مثبت زندگی در 
شهرســتان زنجان ثبت نام کرده اند که این مراکز 
در راستای خدمات رسانی بهینه و محله محوری 

تاسیس می شوند.
وی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی انجام گرفته ۲1 
مرکز در شــهر زنجان تاسیس خواهد شد که این 

مراکز محله محور بوده و سعی خواهد شد که جامعه 
تحت پوشش سازمان در نزدیکترین فاصله از محل 
سکونت خود خدمات درخواستی را دریافت کند. 
مدیر اداره بهزیستی شهرستان زنجان ادامه داد: این 
مراکز که بر پایه آی تی و دولت الکترونیک است 
۲۲ خدمت از سطح اولیه خدمات سازمان بهزیستی 
در حیطه توانبخشی، اجتماعی و پیشگیری را روی 

بستر الکترونیک در سطح جامعه ارائه می کنند. وی  
اظهار داشت: مراکز مثبت زندگی با هدف تسهیل و 
تسریع در خدمات بهزیستی همچون آموزش های 
تشکیل و تحکیم خانواده، آموزش های مهارت های 
زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، آگاه 
سازی برای پیشگیری از معلولیت، غربالگری سطح 
یک پیشگیری از معلولیت ها و غربالگری بینایی، 

شــنوایی، اختالالت ژنتیکی و اوتیســم و توزیع 
کامل و صحیح خدمات ســازمان به آحاد جامعه 

راه اندازی می شود.
 منافی افزود: در این مراکز همچنین استعالم صدور 
و تمدید موافقت اصولی، پروانه تاســیس، پروانه 
فعالیت، پروانه مســوول فنی مراکز و موسسات 

غیردولتی انجام می شود.
وی خاطرنشــان کرد: اداره بهزیســتی شهرستان 
زنجان 1۲ هزارو 41۳ خانوار تحت پوشش دارد 
که بیش از هفت هزار نفر به طور ماهانه مستمری 

دریافت می کنند.

 مراکز مثبت زندگی در زنجان برای جوانان تحصیل کرده شغل ایجاد می کند
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