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معاون استاندار زنجان:

قوانین عادی برای شرایط غیرعادی کارساز نیست
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توییت جمشید انصاری درباره اهانت به 
رییس جمهور و لزوم برخورد جدی مراجع قانونی
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 جانشــین ســپاه انصارالمهدی )عج( 
اســتان زنجان گفت: قدرت دفاعی کشــور از 

دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.
ســرهنگ ابوالفضل طهماسبی در گفت و گو با 
اظهارداشت: دستاوردهای  خبرنگار موج رسا، 
انقالب اســالمی در دو بخش مادی و معنوی 
تقسیم بندی می شود که دستاوردهای مادی آن 

در همه ابعاد قابل مشاهده است.
وی با بیــان اینکه دســتاوردهای مهم انقالب 
اســالمی علیرغم تحریم، تحمیل هشت سال 

جنــگ، توطئه ها و فتنه گری های دشــمنان به 
دست آمده است، افزود: امروز ایران اسالمی در 
حوزه های مختلف راه، زیرســاخت، فنآوری و 
علمی حرف های بسیاری برای گفتن دارد و این 
دستاوردها قابل مقایسه با 42 سال گذشته نیست.
این مسوول تربیت جوانان مومن انقالبی را یکی 
از مهمترین دستاوردهای معنوی انقالب اسالمی 
عنــوان کرد و گفت: شــهدای بزرگی همچون 
حججی ها، سردار سلیمانی ها و فخری زاده برای 
تداوم حرکت انقالب اسالمی تقدیم نظام شده 

است. جانشین سپاه انصارالمهدی )عج( استان 
زنجان با اشاره به ســاخت قایق های تندرو از 
سوی سپاه، بیان داشت: ساخت چنین تجهیزاتی 

از دستاوردهای مهم کشور محسوب می شود.
طهماســبی یادآور شد: اگر چه ساخت موشک 
و تجهیزات نظامی مهم اســت اما مهم تربیت 
افرادی اســت که با این قایق ها به دل دشــمن 

می زنند.
وی بــا بیان اینکه نظام اســالمی امروز در اوج 
قله های علم قرار دارد و پزشکان کاربلد کشور 
مهمترین عمل های جراحی را در خارج انجام 
می دهند، خاطرنشان کرد: باید این دستاوردها به 
جوانان انتقال داده شود که در این زمینه وظیفه 

رسانه سنگین است.
این مسوول بسیج و سپاه را یکی از دستاوردهای 
مهم انقالب اسالمی عنوان کرد و افزود: امروز 
ســپاه با تمام قوا در راستای محرومیت زدائی، 
اجرای طرح شهید سلیمانی و پروژه های عمرانی 

و آبرسانی فعالیت می کند.
وی با اشــاره به موفقیت های کســب شده در 
حوزه کنترل بیماری کرونا در کشــور، یادآور 
شد: امروز مدافعان سالمت در خط اول مبارزه 
با بیماری کرونا خدمات ارزشمندی را به جامعه 
ارائه می کنند که بسیج و سپاه نیز در کنار مدافعان 
سالمت در بحث پیشــگیری و کنترل بیماری 

نقش بسزایی دارد.

 جانشین سپاه انصارالمهدی )عج( استان زنجان:

قدرت دفاعی کشور از دستاوردهای مهم 
انقالب اسالمی است
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وعده مجازات
 وزیر دفاع در زنجان بر مجازات عامالن و آمران ترور شهید فخری زاده تاکید کرد
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نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد :

عقب ماندگی زنجان 
در تولید ثروت

 در تولید ناخالص داخلی و سرانه ناخالص ملی 
از میانگین کشوری پایین هستیم

 تحریم ها بهترین فرصت برای تحول، 
پیشرفت و خوداتکایی است

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان اعالم کرد: 

 سال ۹۹ 
سال کاهش صادرات 

در زنجان
 تحقق روزهای خوش صادرات زنجان 

در سایه ابالغ دستورالعمل ها

محالت زنجان از دریچه دوربین زنگان امروز

کوی وحدت )خان دره( 7
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 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
زنجان تاکید کــرد: با قوانین عادی نمی توان در 
شرایط غیرعادی برنامه ریزی درستی انجام داد.

بــه گزارش زنــگان امــروز به نقــل از  مهر،  
محمدرضا آبی پور صبح پنج شــنبه در نشست 
ســتاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در محل 
اســتانداری زنجان برگزار شــد، بــا بیان اینکه 
اقدامات قابل توجهی در راستای رونق تولید و 
اهتمام به تحقق شعار سال در استان انجام شده 
اســت، گفت: در همین راستا 52 پروژه در نظر 

گرفته شده است.
وی با یادآوری اینکه از این تعداد پروژه در نظر 
گرفته شده برای اســتان در حوزه رونق تولید، 
22 پروژه به صــورت اولویت دار بوده و مابقی 
پروژه های نیز قطعی شده است، افزود: در همین 
راستا و برای ســال آینده دبیرخانه مربوطه  11 
واحــدی تولیدی و صنعتــی را جزو طرح های 

اولویت دار قرار داده است.
آبی پور با اشــاره به اینکه ماشین سازی، توسعه 

کاغــذ، تولیــد دارو و ... از جملــه طرح های 
اولویت دار سال آینده به شمار می رود، تصریح 

کرد: عالوه بر این برای سال آینده چندین طرح 
در حوزه کشــاورزی در نظر گرفته شده است 
که در این باره نیــز می توان به طرح هایی چون 
اصالح باغات، توســعه تولید شیر و گوشت و 

... اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان 
با تاکید بر اینکه امروز در شرایط غیرعادی قرار 
داریم و نمی توان با قوانیــن عادی برنامه ریزی 
الزم را برای پیشبرد اهداف اتخاذ کرد، ادامه داد: 
در حوزه فناوری نیز قرار است گام های بلندی، 
از جمله ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت در 

روستاها و ... برداشته شود.
عاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار زنجان 
در ادامه از استقرار 20 شهرک صنعتی در استان 
زنجان خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین 2.5 
درصد واحدهای تولیدی و صنعتی کشــور در 
زنجان بوده و 1.16 درصد واحدهایی که مشکل 

آن ها احصا شده نیز در زنجان واقع است.

معاون استاندار زنجان:

قوانین عادی برای شرایط غیرعادی کارساز نیست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:
طرح آبرسانی 

به روستای گل تپه 
به بهره برداری رسید

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان زنجــان گفت: طرح آبرســانی به 
روستای گل تپه از توابع شهرستان خدابنده 
بــه عنوان یکصــد و شــصت و پنجمین 
روستای برخوردار از آب در این شهرستان 

به بهره برداری رسید.
به گــزارش زنگان امــروز، علیرضا جزء 
قاســمی اظهار کرد: برای اجرای این طرح 
مشارکتی توســط آب و فاضالب، بسیج 
سازندگی، بخشداری بزینه رود و دهیاری 
روســتا اعتباری افزون بر 4 میلیارد و 570 

میلیون ریال هزینه شده است.
وی افزود: این طرح شامل اجرای بیش از 
5 کیلومتر شــبکه توزیع آب، 5.3 کیلومتر 
خــط انتقال، حفر و تجهیز یک حلقه چاه، 
ســاخت مخزن ذخیره آب با ظرفیت 150 
متر مکعب و واگذاری 170 رشته انشعاب 

می باشد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
زنجــان تصریح کرد: پیــش از این طرح 
آبرســانی به روستای نهاویس در خدابنده 

نیز به بهره برداری رسیده بود.
وی گفت: طرح آبرســانی به روستای قره 
ولی از توابع بخش افشــار در شهرســتان 
خدابنــده نیز به تازگی به پایان رســیده و 
بطور رسمی به بهره برداری خواهد رسید.
این مسوول خاطرنشــان کرد: طرح های 
آبرسانی به روستاهای دینی بیک، قمشلو، 
سقرچین و نریمان قشالق نیز در شهرستان 

خدابنده در دست اجرا می باشد.
گفتنی است: روستای گل تپه در شهرستان 
خدابنــده یکــی از 225 روســتای ایــن 
شهرستان است که در فاصله 35 کیلومتری 
از شــهر قیدار و 115 کیلومتری از زنجان 

قرار دارد.

خبـرخبــر

فرنشین بهزیستی استان زنجان:
۵۰۰ شغل برای 

مددجویان بهزیستی زنجان 
ایجاد می شود

 فرنشین بهزیســتی استان زنجان به 
اشتغال مددجویان بهزیســتی اشاره کرد و 
گفت: در قالب طرح خود کفایی برای 500 
نفر مددجوی بهزیستی استان زنجان اشتغال 

ایجاد می شود.
محمد محمدی قیداری در گفتگو با خبرنگار 
مهر به اشتغال مددجویان بهزیستی اشاره کرد 
و گفت: از قالب طرح خود کفایی برای 500 
نفر مددجوی بهزیستی استان زنجان اشتغال 

ایجاد می شود.
وی با بیــان اینکه توانمندســازی معلوالن 
استراتژی سازمان بهزیستی است و بهزیستی 
به توانمند کردن معلوالن توجه جدی دارد، 
اظهار کرد: اشــتغال معلوالن باعث استقالل 

آنها می شود.
فرنشین بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه 
بهزیستی اســتان در ایجاد اشتغال معلولین 
خوب عمل کرده اســت، گفــت: یکی از 
مهم ترین نیازها معلوالن اشــتغال اســت و 
ایجاد اشتغال برای این افراد با ارائه تسهیالت، 
کمک های بالعــوض و حمایت های دولتی 
به ویژه اجرای قانون ســه درصدی اشتغال 
معلوالن در دستگاه های دولتی و خصوصی 

است.
محمدی قیداری ابراز داشت: بهزیستی استان 
زنجان برای ایجاد زمینه های اشــتغال برای 
معلوالن تالش می کند و تا پایان سال اشتغال 

مددجویان تقویت می شود.
وی از افتتاح 100 طرح و پروژه مهم بهزیستی 
اســتان زنجان در دهه فجر خبر داد و گفت: 
40 مرکز مثبت زندگی و 40 واحد مســکن 

مددجویی در استان افتتاح شد.
فرنشین بهزیستی استان زنجان گفت: ه برای 
ساخت 40 واحد مسکن، یک میلیارد و 145 
میلیون تومان تســهیالت قرض الحسنه و 
نزدیک به یک میلیارد تومان کمک بالعوض 

پرداخت شده است.

  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: 
عامالن و آمران ترور شــهید فخری زاده مجازات 

می شوند.
به گزارش زنگان امروز امیر ســرتیپ امیر حاتمی 
ظهر پنجشنبه )23 بهمن ماه( در حاشیه نشست ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان زنجان، در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: همه موشک های جمهوری اسالمی دقیق 
بوده و از مانورپذیری و قدرت انفجاری الزم برای 

حفظ بازدارندگی دفاعی کشور برخوردار است.
وی افزود: ایران اسالمی امروز یکی از قدرت های 
برتر موشکی محسوب می شود و هر آنچه مورد نیاز 
است طراحی، تولید و مورد استفاده نیروهای مسلح 

قرار می گیرد.

این مســوول در رابطه با پیگیری پرونده شــهید 
فخری زاده، گفت: آنچه که مسلم است، عامالن و 

آمران این جنایت مجازات می شوند.
حاتمی یادآور شــد: جمهوری اســالمی به عنوان 
کشور بزرگ دارای مدیریت و تفکر راهبردی الزم 
در این زمینه بوده در مکان و زمان الزم این مجازات 

را انجام خواهد داد.
نباید به تهدیدات اسرائیل اهمیت داد

وزیــر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح گفت: 
جمهوری اسالمی ایران یک کشور قدرتمند، بزرگ، 
دارای اراده و توان بوده و نشان داده است اگر مورد 
تهدید واقع شود با قوت و شدت به آن پاسخ خواهد 

داد، بنابراین نباید به تهدیدات اسرائیل اهمیت داد.

حاتمی در آیین  افتتــاح و راه اندازی بخش های 
مختلف بیمارســتان ارتش زنجــان در گفتگو با 
خبرنگاران در پاســخ به تهدیدهای اخیر کشــور 
اسرائیل علیه کشورمان افزود: رژیم صهیونیستی در 
شرایط به شدت شکننده، از روی استیصال و ترس 
نکاتــی مطرح می کند که مورد قبول و توجه هیچ 

کس نیست.
وی اضافه کرد: به این دلیل حرفهایی که اســرائیل 
زده در حــد و اندازه های این رژیم نیســت، این 
رژیم در یک ســرزمین اشــغالی بسیار کوچک و 
بــدون عقبه، یک حد و اندازه از تــوان را دارد که 
در نهایت می تواند کارهایی ایذایی و از این دست 
انجام دهد و بنابراین حرفهایی که در باره تهدیدات 

علیه کشورمان گفته شده، مواردی است که خودش 
هم می داند، غیر متناسب با اندازه و قدرت او است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در 
باره پیشــرفت های دفاعی کشور نیز اظهار داشت: 
امسال نیز همانند سال های گذشته در حوزه دفاعی 

مجموعه ای از کارهای تحقیقاتی  و تولیدی به نتیجه 
رسیده اســت. وی، با بیان اینکه حدود 140 پروژه 
تحقیقاتی در حوزه دفاعی در سال کنونی بیشتر به 
نتیجه رسیده است و مابقی نیز تا پایان سال محقق 
می شود، خاطرنشــان کرد: بخشی از این پروژه ها 

رونمایی و تحویل داده شده است، ضمن اینکه در 
آینده نزدیک هم در حوزه نیروی دریایی ناوشکن 
دنا و مین شکار صبا بعد از تکمیل تست های نهایی 
»ســاحلی  و کارخانه ای« به نیروی دریایی ارتش 

ملحق خواهد شد.

وعده مجازات
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 نباید به تهدیدات اسرائیل اهمیت داد

 سرپرســت جمعیت هالل احمر استان 
زنجــان گفت: دهه فجر امســال 49 خانه هالل 
در مناطق شــهری و روستایی این استان با هدف 
پاســخگویی به حوادث و افزایش فعالیت های 

داوطلبی بشر دوستانه افتتاح شد.
علی طاهری روز پنجشــنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: تا پایان امســال در سطح  کشور پنج هزار 
خانه هالل افتتاح می شود که در استان زنجان نیز 

250 باب از این خانه ها راه اندازی خواهد شد.
وی تاکید کرد: با افتتــاح 49 خانه هالل در دهه 
فجر تعداد این خانه ها در اســتان زنجان به 162 
باب افزایش یافت که مابقی آن نیز تا پایان امسال 

راه اندازی خواهد شد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
راه اندازی خانه های هالل در سطح کشور مورد 
تاکید رییس جمهور و رییس جمعیت هالل احمر 
کشور است و  بهره مندی شهروندان از آموزش 
همگانی و کمک های اولیه در ســطح روستاها 
موجب مدیریت درســت و صحیحی از حوادث 
توسط این افراد در ساعت اولیه تا رسیدن نیروهای 

امدادی می شود.

طاهری اظهارداشــت: مهمترین مقوله  پس از راه 
اندازی و افتتاح خانه های هالل در جذب اعضا، 
آموزش های امدادی بــرای مقابله با حوادث در 

مناطق شهری و روستایی است.
وی خاطرنشــان کرد: بر این پایه جوامع محلی 
پــس از بهره مندی از آموزش های همگانی امداد 

که توســط هالل احمر ارائه می شــود، خدمات 
داوطلبانه بشردوســتانه در زمان عادی و فعالیت 
های امدادی مورد نیاز در هنگام ســوانح بر پایه 

مخاطرات جامعه محلی را انجام خواهند داد.
سرپرست جمعیت هالل احمر استان زنجان گفت: 
ارائه آموزش همگانی آمادگی در برابر مخاطرات و 

کمک های اولیه  در خانه های هالل استان منجر به 
افزایش سرانه آموزشی شهروندان، پاسخگویی و 
واکنش سریع و به موقع در برابر حوادث و بحران 
ها با کمک ظرفیت سازی و توانمند کردن جوامع 
محلی به ویژه در مناطق دارای خانه های هالل و 
ایجاد پل ارتباطی و تعامل بین جوامع شــهری و 

روستایی و جمعیت هالل احمر می شود.
طاهری تاکید کرد: بــا ارائه این آموزش ها برای 
گروه های ســنی مختلف در خانــه های هالل، 
جامعه هدف بیشــتری را تحت پوشش قرار می 
دهیم و از طرفی نیز مردم می توانند در ســاعت 
اولیه تا رسیدن نیروهای امدادی اقدامات مورد نیاز 

را انجام دهند.
وی یادآوری کرد: هم اکنون در استان زنجان 105 
خانه هالل در مراکز شهری و 57 خانه هالل دیگر 
نیر در مناطق روستایی داریم که بیش از 2 هزار نفر 

در 113 خانه هالل عضو هستند.
سرپرســت جمعیت هالل احمر اســتان زنجان 
گفت: عضو گیــری از افراد در رده های ســنی 
کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگســاالن در 49 

خانه هالل نیز در حال انجام است.

سرپرست جمعیت هالل احمر استان :

49 خانه هالل در استان زنجان افتتاح شد

 فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نوسازی 
و بازسازی بیمارستان 554 منطقه ای ارتش زنجان 
با دســت خالی و اراده الهی آغاز شد و امروز به 
بهره برداری رسید و بیمارستان های نیروی زمینی 
ارتش در ارومیه، کرمان و شیراز در حال ساخت 

هستند.
امیرســرتیپ کیومرث حیــدری در آیین افتتاح 
بخش هــای ICU و رادیولوژی بیمارســتان ارتش 
زنجان که در محل تاالر شقایق ارتش برگزار شد، 
با بیان اینکه در نیروهای مســلح اعم از نیروهای 
ســپاه، بســیج، انتظامی و ارتش، 56 بیمارستان 

تخصصی و غیره وجود دارد که 2۸ بیمارســتان 
متعلق به نیروی زمینی ارتش اســت، اظهار کرد: 
در 2۸ بیمارستان متعلق به نیروی زمینی ارتش در 
یک جهادی به نام جهاد لیبک، نهضت ویژه ای از 

2۸ طرح لبیک راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه از 2۸ طرح لبیک بیمارستان های 
نیــروی زمینی ارتش، 2 طرح لبیــک به نام های 
دارالشــفا حضرت زهرا )س( و حضرت زینب 
)س( مربوط به ســامانه بهداشت و درمان است، 
افزود: در طرح حضرت زینب )س( به بیمارستان ها 
در ســه مولفه ورود پیدا می کند که در مولفه اول، 

کهنه زدایی که در قاموس نوسازی )از صفر ساخته 
می شود( یا بازسازی نمود پیدا می کند، است.

این مسوول با بیان اینکه مولفه دوم طرح حضرت 
زینب )س( بیمارستان های نیروی زمینی ارتش در 
رابطه با فراهم کردن آخرین تجهیزات بیمارستانی 
که توان خرید آن وجود دارد بوده و مولفه سوم نیز 
در رابطه با نیروی انسانی است، تصریح کرد: اکنون 
در این طرح 3 بیمارستان نیروی زمینی ارتش در 
ارومیه، کرمان و شــیراز در حال ســاخت بوده و 
بیمارستان شیراز زودتر از دو بیمارستان دیگر به 
بهره برداری خواهد رسید و بخش اول بیمارستان 

کرمان به بهره برداری رسیده و مابقی بیمارستان ها 
نیز را مطابق با سه مولفه مذکور پیش می بریم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در رابطه با بیمارستان 
554 منطقــه ای ارتش زنجان، خاطرنشــان کرد: 
مسووالن بیمارستان 554 منطقه ای ارتش زنجان 
با دســت خالی و اراده الهی نوســازی و تجهیز 
این بیمارســتان را آغاز کردند و زمانی که من از 
بیمارســتان ارتش زنجان بازدید کردم، طرح 40 
درصد پیشــرفت کرده بود ولی امروز با همت و 
پشــتکار نیروهای خدوم این بیمارستان، شاهد 
افتتاح آن جهت استفاده مردم استان زنجان هستیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش عنوان کرد

نوسازی بیمارستان ۵۵۴ ارتش زنجان با دستان خالی
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 رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 
گفت: در صورت صدور دستورالعمل نحوه عودت 
ارزهای صادراتی حاصل از ورود موقت می توان 

روزهای خوبی را برای صادرات متصور شد.
به گزارش زنگان امروز از خبرگزاری مهر،  مهدی 
رنگ رونا با بیان اینکه با توجه به مســائلی که در 
حوزه صــادرات و موضوع رفــع تعهدات ارزی 
به وجود آمد، خوشــبختانه استان زنجان جزو کم 
حاشیه ترین و بی دردسرترین استان ها بود، افزود: 
این در حالی است که تاکنون اکثر صادرکنندگان 
اســتان زنجان، رفع تعهدات ارزی خود را بر پایه 

دستورالعمل های صادره انجام داده اند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه تغییر و تحول در 
تغییر سیاست کالن ارزی که در چند ماه گذشته در 
حوزه صادرات اتفاق افتاد، تصریح کرد: به گونه ای 
که بانک مرکزی وظایف مربوط به عودت ارزهای 
صادراتی را بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
محــول کرد و بعد از آن عودت ارزهای صادراتی 
سرعت بیشــتری گرفت؛ چرا که وزارت صمت 
بــا درک صحیح دغدغه های بخش خصوصی در 
مورد نحوه عودت ارزحاصل از صادرات و ایجاد 
ساز و کار مناســب موجب تسریع در روند رفع 

تعهدات ارزی در سطح کشور گردید.
این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه استان زنجان 
مشــکل محدودی صرفــاً در بــاره ورود موقت 
داشــت، ادامه داد: قرار بر این شــد که ساز کار 
مناسب مربوط به عودت مابه التفاوت ارز حاصل 
از صادرات تدوین شــده و تا پایان امسال توسط 
وزارت صمــت در اختیار این صادرکنندگان قرار 
گیرد تا این فعاالن بتواننــد رفع تعهدات خود را 

انجام دهند.
رنگ رونــا اظهار کــرد: چنانچه این ســاز کار تا 
پایان امسال انجام گیرد و ابالغیه آن محقق شود، 
خوشــبختانه جزو اســتان هایی خواهیم بود که 

قسمت عمده تعهدات ارزی خود را انجام داده اند.
وی با بیان اینکه اتفاق خوب دیگری که در حوزه 
صــادرات رخ داد، کاهش صدور بخشــنامه های 
یک شــبه بود که واقعاً در گذشــته هر روز یک 

بخشــنامه ای که در حوزه صادرات ابالغ می شد 
و نیز بخورد ســلیقه ای با بخشــنامه های صادره 
صادرکنندگان را در بالتکلیفی قرار می داد، امروز 
کمی فروکش کرده است و امروز در این زمینه به 

یک آرامش و سکون نسبی دست یافته ایم.
عضو هیئــت نمایندگان اتاق ایران، با اشــاره به 
اینکه با توجه به تعیین تکلیف نسبی که در حوزه 
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و نحوه عودت 

ارزهای صادراتی و همچنین تعدیل بخشــنامه ها 
در حوزه تجــارت خارجی صورت گرفت امروز 
آرامش نســبی در حوزه صادرات نسبت به چند 
ســال پیش کــه روزهای پرچالــش و پردغدغه 

ای بــود، داریم. وی با یــادآوری اینکه در حوزه 
صادرات اســتان زنجان، امسال نســبت به سال 
گذشته شــاهد کاهش ارزش صادراتی هم از نظر 
حجمی و هم از نظر ارزشی بودیم، متذکر شد: این 
کاهش دالیل مختلفی داشت که عمده دلیل آن نیز 
بحث تدوین نشدن دستورالعمل مربوط به عودت 

ارزهای صادراتی در حوزه ورود موقت بود.
رنگ رونا با اشــاره به اینکه بیــش از 70 درصد 
عمده صادرات اســتان در حوزه فلزات رنگین به 
ویژه ســرب و روی است، یادآور شد: از آنجایی 
که عمــده کاالی وارداتی اســتان نیز خاک روی 
است که به صورت ورود موقت به گمرک استان 
وارد می شود، به تناســب آن با توجه به تعهدات 
صادراتــی که واردکنندگان اســتان دارند، مجبور 
به صــادرات کاالی تولیدی از محل ورود موقت 
هســتند و با توجه به اینکه این دســتورالعمل در 
باره نحوه تسویه حساب های ارزی مشخص نبود، 
صادرکنندگان در سردرگمی به سر می بردند نهایتًا 
پس از پیگیری های مســتمر مقرر گردید تا پایان 
سال دســتورالعمل مرتبط توسط وزارت صمت 

صادر گردد
این فعال اقتصــادی با تاکید بر اینکه کرونا باعث 
شــد که امسال یک ســال پرچالش، پراسترس و 
پر از فضایی باشــد که فعــاالن اقتصادی تکلیف 
نامشخصی داشتند، ادامه داد: این موضوع مختص 
ایران نبوده و کل دنیا را شــامل می شــد. ابتدای 
امسال شاهد بسته شدن مرزها بودیم و بعد از آن با 

مشکالت ارزی مواجه شدیم.
رییــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان زنجان 
خاطرنشــان کــرد: با توجــه به آغــاز موضوع 
واکسیناســیون، انتظار داریم که در کل دنیا شاهد 
اتفاقات خوب در حوزه اقتصاد باشــیم که به تبع 
آن بر روی تجارت خارجی استان نیز تاثیر خواهد 

گذاشت.

رییس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان اعالم کرد: 

 سال ۹۹؛ سال کاهش صادرات در زنجان
 تحقق روزهای خوش صادرات زنجان در سایه ابالغ دستورالعمل ها

 شاخص ترین اقدام شرکت توزیع نیروی 
برق اســتان زنجان در سال 99 در حوزه خدمات 

غیر حضوری به مشترکین زنجانی بوده است.
به گزارش زنگان امروز، به مناســبت دهه مبارک 
فجر آییــن آغاز عملیــات اجرایی فراســامانه 
هوشمندســازی مراکز اتفاقات )هما( با حضور 
استاندار، فرماندار شهرســتان زنجان و فرنشین 
صداوسیمای مرکز زنجان، مدیران عامل صنعت 
آب و برق، فرماندهان ســپاه پاسداران و جمعی 
از مســوولین استانی در محل سالن شهید سپهبد 
سلیمانی شرکت توزیع برق استان زنجان برگزار 

شد.
علیرضا علیزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در ابتدای 
آیین با  ارائه گزارش عملکرد این شرکت در سال 
99 از طرح های اجرایی از فجر 9۸ تا فجر 99 خبر 
داد و افزود: 11۸۸پروژه توزیع برق  با اعتباری بالغ 
بر 706 میلیارد ریال در فجر امسال در امور دهگانه 

توزیع برق استان زنجان  به بهره برداری رسید.
وی تاکید کرد: امسال در حوزه ارائه خدمات غیر 
حضوری به مشــترکین زنجانی گام های بزرگی 
برداشــتیم، و با ارائه 100 درصد خدمات صنعت 
برق به صورت غیر حضوری توســط ســامانه 

موبایلی برق من و همینطور سامانه تلفنی 1521 
به صورت 24 ساعته ، بیش از 4 سال سریع تر به 

اهداف استراتژیک 1404 دست یافتیم.
علیزاده در باره طرح هوشمند سازي مراکز اتفاقات 
شرکت هاي توزیع برق کشــور )هما(  افزود: در 
ادامه ارائه خدمات غیر حضوری شــرکت توزیع 
برق زنجان، فراســامانه هوشمندســازی مراکز 
اتفاقات )هما( از امروز به طور رســمی فعالیت 

خود را آغاز خواهد کرد.
علیزاده تصریح کرد:  با استقرار طرح هما تمامي 
عملیات و فرآیندهاي ثبت خاموشــي تا رفع آن 
توســط نواحي و اکیپ هاي عملیاتي به صورت 
کاماًل هوشــمند و از طریــق درگاه هاي ارتباطي 
متنوع در شــرکت توزیع برق زنجان به صورت 

یکپارچه انجام مي گیرد.
وی ادامه داد: تامین پایداری، کیفیت برق رسانی 
به مشترکین، مدیریت کاهش زمان خاموشی، رفع 
خطر و ایمن ســازی برعهده شرکت توزیع برق 
استان زنجان بوده  و با توجه به اینکه بخش بزرگی 
از اشکاالت شــبکه توزیع برق بر پایه گزارشات 
مشترکین و همچنین تجهیزات مانیتورینگ شبکه 
قابل شناسایی است، استفاده از الگوریتمهای هوش 
ماشین می تواند باعث افزایش دقت و سرعت در 

خدمات رسانی و استفاده بهتر از منابع گردد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح هما، 
تمامی خودروهای این شرکت مجهز به تبلت های 
صنعتی شده اســت و درصورت بروز خاموشی، 
نزدیک تریــن خودروبه محل، تماس را دریافت 
کرده وبا استفاده از شماره شناسه مشترک همچنین 
بهره گیری از نقشــه عملیاتی موجود در تبلت، 
اقدام به رفع خاموشی در سریع ترین زمان ممکن 

خواهد کرد.
علیزاده تاکید کرد: در راستای تسهیل در خدمات 
رســانی به مشــترکین، زمانی که تماس مشترک 
برقرار می شود اطالعات آن  در سامانه هما ارائه 
شــده و نیازی به معرفی و یا نشانی محل نیست 
.این درصورتی است که  شماره  تماس مشترک 
در سامانه شــرکت توزیع برق زنجان ثبت شده 

باشد.
به گفته مدیرعامل شــرکت توزیع برق زنجان در 
طرح هما امکان شناســایي موقعیت مشترکین در 
 ،)GIS شبکه برق )از طریق سامانه هاي اطالعاتي
شناســایي خاموشي هاي با برنامه و بي برنامه در 
شبکه تا اعالم حادثه و اعزام خودروهاي عملیاتي 
بــه محل حادثه )از طریق ســامانه موقعیت یاب 
مکاني(، تماماً به صورت مکانیزه، هوشمند و بدون 

دخالت اپراتورهاي انساني فراهم شده است.
وی اظهار کرد: این مرکز بعنوان بازو هاي اجرایي 
در عملیات تعمیر و نگهداري شبکه به هنگام بروز 
خاموشي نقشي تعیین کننده در رضایت مشترکین 

شبکه دارند.
مدیرعامل با اشــاره به اهمیت اجرای طرح هما 
افزود: ارسال خودکار خاموشي ها به تبلت و مستند 
سازي پایدار، امکان تکمیل گزارش رفع خاموشي 
فشار متوسط، فشار ضعیف و روشنایي معابر در 
تبلت به صورت آنالین، کاهش تماس هاي بیسیم 

اپراتوري، مانیتورینگ لحظه اي خودرو ها بر روي 
نقشه، شناسایي نزدیکترین خودرو به محل حادثه 
ومشاهده خودرو ها بر روي نقشه در تلفن همراه 
هوشمند توسط متقاضي از دیگر مزایاي هوشمند 

شدن مراکز اتفاقات برق است.
در ادامه آییــن دکتر حقیقی اســتاندار زنجان با 
قدردانی از اقدامات شایسته تالشگران توزیع برق 
زنجان تصریح کــرد: اجرای طرح های موفق در 
استان در سایه زیرساخت های مناسب میسر است.
استاندار زنجان طرح های اجرایی شرکت توزیع 

برق اســتان زنجــان در ســال 1399 نظیر« برق 
امید » و ارائه صــد درصدی خدمات به صورت 
غیرحضوری از طریق ســامانه موبایلی برق من 
و ســامانه تلفنی 1521، با هدف کاهش سرایت 

بیماري کرونا، را موثرعنوان کرد .
در پایان ، با فرمان اســتاندار زنجان و با حضور 
فرماندار و مدیران اجرایی از طریق ارتباط ویدیویی 
با مرکز دیسپاچینگ، طرح هوشمندسازی مراکز 

اتفاقات )هما( عملیات اجرایی خود را آغاز کرد.

به مناسبت دهه فجر و توسط شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان صورت گرفت؛

آغاز اجرای طرح هما در زنجان

بدینوســیله به اطالع می رساند مجمع عمومی  عادی به طور فوق العاده انجمن تجارت الکترونیک استان زنجان 
در ســاعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 1399/12/13 در محل سالن  اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معادن و 
کشاورزی زنجان برگزار می شود از کلیه اعضاء انجمن دعوت به عمل می آید تابا دردست داشتن کارت عضویت 

یا بازرگانی معتبر  ازاتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان درنشست مزبور حضوربهم رسانند.
دستورنشست :

1- ارائه گزارش  عملکرد هیئت مدیره، خزانه دار و بازرس 
2- تصویب عملکرد وصورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال 1398/12/29 

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
4- تعیین  مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه 

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار محلی
6- دیگر موارد

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
انجمن تجارت الکترونیک استان زنجان  دومین بازارچه  دائمی صنایع دستی زنجان 

با 44 باب فروشگاه در پیاده راه سبز میدان نزدیک 
بازار این شهر به طور رسمی آغاز به کار کرد.

فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان در این باره به ایرنا گفت: مجوز بهره برداری 
دومین بازارچه صنایع دســتی خصوصی در شهر 

زنجان مصادف با دهه فجر اعطا شد.
امیــر ارجمند افزود: ایــن بازارچه در کنار نمایش 
صنایع دســتی زنجان، مکانی برای تولیدکنندگان 
و فرصتی بــرای افزایش زمان حضــور و توقف 

گردشگران در این استان محسوب می شود.
وی یادآورشد: در قسمتی از این بازارچه صنعتگران 
به تولید انواع صنایع دستی ازجمله ملیله، حکاکی 
روی مس، ظروف مســی، چــاروق، چاقو، چرم، 

جاجیم و میناکاری خواهند پرداخت.
فرنشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
زنجان تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف ســاخت 
و تمرکز واحدهای تولیدی در یک نقطه برای رفاه 
حال مردم و شــهروندان و دسترســی آسان برای 

خرید محصوالت همچنین شناسایی و حمایت از 
هنرمندان واقعی صنایع دستی استان است.

ارجمند با بیان اینکه ملیلــه کاری، چاروق دوزی، 
چاقوسازی، مسگری، قلم زنی، گلیم بافی، گیوه بافی 

و گیوه دوزی از صنایع دستی بومی استان محسوب 
می شــود، افزود: هنرمندان صنایع دستی زنجان در 
برخی رشــته ها همچون مســگری، ملیله کاری و 

چاقوسازی صاحب سبک هستند.

دومین بازارچه صنایع دستی زنجان راه اندازی شد
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وعده کاهش سریع وزن ؛ میان بر بی سرانجام
از طریــق  افــراد ســودجو   
شبکه های اجتماعی فروش محصوالت 
کاهش وزن را روز به روز گســترش 
می دهند؛ اقدام سودجویانه ای که از دو 
ناحیه به شهروندان آسیب می رساند 
؛ هم جیبشــان را خالی می کند و هم 

سالمتی آنها را به خطر می اندازد .
اضافه وزن، مســاله ای اســت که اگر 
خودمان به شکل مستقیم با آن درگیر 
نباشــیم حتما اطرافیانــی داریم که با 
چاقی مواجه هستند. شاید بتوان گفت 
بیشتر این افراد به دنبال راه های میانبر 
برای کاهش وزن هستند در حالی که 
راه میانبری وجود ندارد. اســتفاده از 
رژیم های غذایی ســخت چند روزه، 
دمنوش ها و قرص های گیاهی الغری و 
جراحی ، بیشتر راه هایی است که افراد 
برای کاهــش وزن در پیش می گیرند. 
برخی صفحــات مجازی فعال در این 
زمینه، کاسبی سودمندی راه انداخته اند. 
شعار تبلیغاتی »کاهش وزن، بدون رژیم 
و بدون ورزش« که وعده کاهش وزن 
10 تا 15 کیلوگرم در ماه را به مخاطب 
می دهــد. عکس های افرادی را در این 

صفحات می بینیم که تصویر قبل و بعد خود را بعد 
از استفاده از این محصوالت، به نمایش گذاشته اند 
تا مشــتری باور کند می توان بدون ورزش و رژیم 

غذایی، به کاهش وزن رسید.
ســراغ یکی از این صفحات می روم تا از شــیوه 
کاری شان بپرسم و اینکه کاهش وزن به چه شکل 
اســت. ابتدا قد، وزن و سن را سئوال می کنند و با 
اینکه قد و وزن را به شکلی داده ام که شاخص توده 
بدنی مناسب را نشــان دهد ، اما باز قصد فروش 
محصول را دارند. شیوه این صفحه استفاده از سیر 
سیاه است. در توضیح سیر سیاه می گوید : سیر سیاه 
الغری، فرآورده ای است که از تخمیر سیر معمولی 
در حرارت و رطوبت کنترل شــده در دما و فشار 
مناسب و به تدریج و با گذر زمان حاصل می شود. 
پس از آن ســیر حالت ژله ای یافته و مزه شــیرین 
و رنگ ســیاه دارد. قیمتش 460 هزار تومان است 
و قــول می دهد در مصــرف 30 روزه، در بدترین 
حالت، 9 کیلوگرم کاهش وزن را شــاهد خواهیم 

بود. این صفحه حدود 11 هزار دنبال کننده دارد.
صفحه دیگری خود را کارشناس سالمت و »جزو 
مشــاوران برتر سال« معرفی کرده است. این را که 
از کدام منبع جزو مشاوران برتر سال شده ، عنوان 
نکرده اســت. در معرفی صفحه اش نوشته: الغری 
مــدرن، افزایش وزن، کبد چرب، پوســت و مو، 
میگرن، کیست و تنبلی تخمدان. همه اینها را درمان 

می کند.
این یکی کمی منصف تر است. وقتی قد و وزن را 
دریافت کرد پاســخ داد که »وزن مناسبی دارید و 
برای کاهش وزن جــا ندارید«. اضافه کردم چاقی 
شکمی دارم که استفاده از چربی سوز شکم و پهلو 
را ســفارش کرد و ادامه داد: دمنوش های ما با علم 
فیتوشیمی و فارماکولوژی تهیه شده اند. دمنوش 40 

روزه میگرن هم دارد به قیمت 370 هزار تومان.
نظــارت آنچنانی هم بر این صفحات وجود ندارد 
و آنچــه می خواهند را به مشــتری می فروشــند، 
محصوالتی که به نام الغری فروخته می شود ، اما 
در بیشتر مصرف کنندگان نه تنها تاثیر مثبتی برای 
الغری ندارد بلکه آســیب به دیگر اعضای بدن را 

به همراه دارد.
تجویز شیشه برای الغری

یک پزشــک در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: تنها 

راه علمی و عملی رســیدن به وزن ایده آل، کاهش 
یا افزایش وزن، اســتفاده از رژیم غذایی و ورزش 

است.
دکتر صلواتی با بیان اینکه افراد برای اینکه زودتر به 
نتیجه برسند راه های غیر علمی را برای کاهش وزن 
اســتفاده می کنند، افزود : فکر نمی کنیم چند ماه و 
چند سال طول کشیده و این مقدار چربی در بدن ما 
انباشته شده و با چه روشی قرار است این چربی را 

از بین ببریم بدون اینکه آسیبی به بدن برسد.
این متخصص تغذیه ورزشی گفت : االن افراد برای 
کاهش وزن به دنبــال قرص های خاص و یا مواد 
گیاهی مانند دمنوش ها هستند و می خواهند سریع تر 
به نتیجه برسند و به عنوان نمونه 10 کیلوگرم در ماه، 
وزن خــود را کاهش دهند ، در حالی که نمی توان 
به طور قطع گفت هر فرد در ماه چند کیلو می تواند 

وزن کم کند.
وی ادامه داد : نمی توان چنین پیش بینی کرد چون 
بدن افراد با یکدیگر فرق دارد و هر بدن در مقابل 

ورزش و رژیم غذایی، واکنش متفاوتی دارد.
صلواتی با اشــاره به اینکه فضای مجازی مملو از 
کسانی است که به تبلیغات دروغ در زمینه کاهش 
وزن روی آورده اند و محصوالت خود را به فروش 
می رسانند، تصریح کرد : در این آشفته بازار، وقتی 
خریدار وجــود دارد پس افــرادی هم به فروش 
محصــول خود می پردازند ما باید این آگاهی را به 
خریدار بدهیم که تفکــر خود را تغییر دهد و اگر 
قرار اســت با شیوه های غیر علمی به کاهش وزن 

روی بیاورد به چه آسیب هایی مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه این صفحــات به دروغ، مردم را 
به مزاج شناســی برای کاهش وزن سوق می دهند 
کــه ادعایی واهی اســت، افزود: مشــکل عمده 
این صفحات با شــیر و ماست اســت و به همه 
مراجعه کنندگان خود تجویز می کنند که باید مصرف 
شیر و ماست قطع شود. یا تشخیص آنها برای بیشتر 
افراد مراجعه کننده ، کبد چرب اســت. اینها 6 ماه 
دوره می بینند و دکانــی باز می کنند بدون اینکه از 

سواد کافی در این زمینه برخوردار باشند.
صلواتی گفت : به عنوان پزشک عمومی مشاهده 
کرده ام افرادی با بیماری زمینه ای مانند فشار خون 
که از قرص های شیمیایی استفاده می کردند با تجویز 
این افراد، مصرف داروهای شیمیایی را قطع کرده و 

از دمنوش های گیاهی آنها استفاده کرده و در نهایت 
جان خود را از دســت داده انــد. افرادی به همین 
راحتی جان خود را از دست می دهند به خاطر اینکه 
عده ای بدون داشتن سواد کافی، به فکر سودجویی 

و کسب درآمد هستند.
این متخصص تغذیه ورزشــی خاطرنشــان کرد : 
مدتی بیشــتر بانوان برای کاهش وزن از تخم کتان 
استفاده می کردند و اینگونه شایعه شده بود که تخم 
کتان باعث کاهش وزن می شود. سئوال من به عنوان 
پزشک این است که در کدام مقاله علمی - پژوهشی 
عنوان شده تخم کتان موجب الغری می شود و ماده 
موثره ای که باعث این الغری شود چیست؟ آیا هیچ 

آزمایشگاهی در این زمینه کار کرده است؟
وی گفت : بانوانی کــه از تخم کتان برای الغری 
استفاده می کردند پس از مدتی با رویش موی سیاه 
و زمخت مواجه شــدند و این تاثیر تخم کتان بر 

هورمون ها بود.
صلواتی با بیان اینکه مورد دیگری که برای الغری 
اســتفاده می کنند تخم شربتی است ، ادامه داد : 90 
درصد از مغز انسان را چربی تشکیل می دهد و اگر 
تخم شــربتی و مواردی از این دست چربی سوز 
هســتند و باعث الغری می شوند از کجا بدانیم بر 
چربی های مغز تاثیر نمی گذارنــد و آثار تخریبی 

دیگری ندارند.
وی با اشاره به اینکه اداره نظارت بر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی باید در این مسائل ورود کند، اظهار 
کرد: در برخی باشگاه های ورزشی و برخی افراد که 
در زمینه کاهش وزن کار می کنند مشاهده شده که 
قرص هایی حاوی ماده مخدر شیشه تجویز می کنند 
و الزم است دستگاه های نظارتی در این زمینه ورود 

کنند.
صلواتی با بیان اینکه بســیاری از قرص هایی که با 
عنــوان قرص الغری فروخته می شــود نه از نهاد 
مرتبطی مجوز دریافت کرده اند و نه تاریخ تولید و 
انقضا دارند و با قیمت های گزافی فروخته می شوند، 
افزود: بخشــی ا زمردم چون راه کوتاه و آســان را 
برای دســتیابی به وزن ایده آل می پسندند ، به این 

روش های آسیب زا روی می آورند.
وی با اشاره به اینکه شیوه جدید زندگی باعث شده 
افراد ادعا کنند برای نیم ســاعت پیاده روی در روز 
وقت ندارند، گفت : چون ســالمت، اولویت آنها 

نیست چنین ادعایی دارند و به راه های غیر معمول 
دست می زنند.

این متخصص تغذیه ورزشــی با بیان اینکه صداو 
سیما هم به جای آگاهی بخشــی در این زمینه، به 
تبلیغات این دمنوش ها می پردازد، ادامه داد : رسانه 
در ایــن زمینه وظیفه بر عهده دارد و باید به گوش 
مخاطب برسانند 90 درصد از عوامل رسیدن به وزن 
ایده آل در ورزش و اســتفاده از رژیم های غذایی 

مناسب هر فرد است.
برای برخی افراد مهم نیســت با چه شیوه هایی به 
الغری یا وزن ایده آل برســند، بــرای آنها، هدف، 
وســیله را توجیه می کند. عده ای می خواهند بدون 
تغییر ســبک زندگی، بدون گنجانــدن ورزش در 
برنامه روزانــه و خوردن و نوشــیدن بی رویه، از 
تناسب اندام هم برخوردار باشند. متخصصان امر، 
تنها راه علمی و عملی وزن ایده آل را در ورزش و 
رژیم غذایی مناسب می دانند و معتقدند راه میانبری 

وجود ندارد.
راه میانبری برای کاهش وزن وجود ندارد

دانشــیار دانشــکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانشگاه مازندران در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: 
میزان چاقی، شــیوع زیادی در جامعه دارد و کرونا 
این وضعیت را پیچیده تر کــرده و به همین دلیل 
برخی افراد برای رسیدن به وزن متعادل، از راه های 

غیرمعمول استفاده می کنند.
دکتر شادمهر میردار با بیان اینکه بر پایه آمار رسمی 
وزارت بهداشت 40 میلیون نفر از جمعیت کشور 
با اضافه وزن مواجه هســتند، افــزود: این چاقی 
و بیماری های مرتبط بــا آن را حتی در کودکان و 
نوجوانان هم شاهد هستیم و معتقدم سبک زندگی 
رایج، باعث این چاقی است و بیماری های ناشی از 

کم تحرکی بیداد می کند.
وی با اشــاره به اینکه راه میانبــری برای کاهش 
وزن وجــود ندارد، گفت : نزدیک به 50 درصد از 
جمعیت جامعه با اضافه وزن مواجه هســتند و با 
چنین آماری، بازاری خوب برای کسانی است که 
به هر طریق قصد کسب درآمد دارند و با تبلیغات 
فریبکارانه، افراد را به سمت استفاده از روش های 
غیر علمی در رسیدن به وزن متعادل، سوق می دهند.
این متخصص فیزیولوژی ورزشــی با بیان اینکه 
اســتفاده از محصوالتــی که وعــده کاهش وزن 

ســریع می دهند مبنای علمی ندارد و 
هیچ علمی به چنین شیوه ای سفارش 
نمی کنــد، تصریح کــرد: در مقاالت 
علمی، کاهش وزن 2 تا چهار کیلوگرم 
در ماه، مطلوب و متعادل عنوان شده و 

بیشتر از آن آسیب زا است.
میردار با اشاره به اینکه برخی سودجویان 
با روش های غیر علمی، افراد را وادار به 
استفاده از دمنوش ها و ترکیبات مختلف 
می کنند تا به کاهش وزن برسند، ادامه 
داد: استفاده از ترکیبات مختلف در کنار 
ورزش و رژیم غذایی مناسب در کوتاه 
مدت می تواند خوب باشــد ، اما اگر 
هدف اصلی فقط اســتفاده از دمنوش 
و ترکیبات اینچنینی برای کاهش وزن 
باشــد عمدتا به دلیــل عملکردی که 
کاهش آب بدن را در پی دارد پیامدهای 

منفی برای کلیه و کبد رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اســتفاده از رژیم های 
غذایی چند روزه بــرای کاهش وزن 
کــه در فضای مجازی بــه وفور دیده 
می شود، خاطرنشان کرد: این تبلیغات 
اغواگرانــه باعث می شــود افــراد در 
مسیری خطرناک برای رسیدن به وزن 

متعادل، حرکت کنند.
میردار با بیان اینکه دالیل چاقی مشــخص است 
که بخشی به ژنتیک و بخشی هم به سبک زندگی 
مرتبط می شــود، اظهار کرد: اگــر از دالیل ژنتیک 
چاقی بتوان چشم پوشــی کرد اما سبک زندگی در 
اختیار ما است و باید شیوه زندگی را تغییر دهیم تا 

به تندرستی و وزن ایده آل نزدیک شویم.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه 
نقطه مشــترک مجامع علمی داخلی و بین المللی، 
تاکید بر تحرک و فعالیت بدنی برای تندرســتی و 
وزن ایده آل اســت، افزود: باید فرهنگ سازی کنیم 
تا مردم به ســمت فعالیت ورزشــی زیر نظر افراد 
متخصص هدایت شوند تا بتوانند برای کنترل وزن 

اقدام کنند.
وی با بیان اینکه برای کنترل وزن نباید به ســمت 
اســتفاده از دارو برویم، گفــت: دارو برای کاهش 
وزن موثر نیســت، ممکن است عامل کمک کننده 
در کوتــاه مدت باشــد اما با قطع اســتفاده از آن، 
فرد مستعد برگشــت وزن می شود در صورتی که 
با اســتفاده از فعالیت ورزشی منظم و رژیم غذایی 
مناســب، کاهش وزن به تدریج اتفاق می افتد که 

روش علمی است.
میردار ادامه داد: فعالیت های ورزشی هوازی حداقل 
ســه بار در هفته با شدت متوســط، در کنار رژیم 
غذایی مناسب می تواند برای کاهش وزن موثر باشد.
وی با اشــاره به اینکه برخی افــراد برای کاهش 
وزن، مصرف بی رویه سرکه را در دستور کار قرار 
می دهند، تصریح کرد: سرکه با افزایش سطح قند 
خون، احســاس ســیری در فرد ایجاد می کند اما 
پیامدهای منفی روی کبد و کلیه دارد، با استفاده از 
مواد اینچنینی، افراد نه تنها به کاهش وزن نمی رسند 
بلکه با آســیب به اندام های حیاتــی خود مواجه 

می شوند.
شــیوع کرونا و تاکید بر ماندن در خانه باعث شده 
افراد، اندک تحرک بدنی هم نداشته باشند. سرگرمی 
برخی خانواده ها در این روزها، پختن غذا، شیرینی، 
کیک و دســرهای مختلف است و مسلم است که 
با دریافت کالری بیشــتر، کم کم دچار اضافه وزن 
شوند. بهتر است برای این روزهای در خانه ماندن 
افراد، برنامه های ورزشی تدارک دید تا از کم تحرکی 

فاصله گیرند تا سالمت روح و جسم تامین شود.

زالی هشدار داد؛
آسیب های مواد 
ضد عفونی کننده

  پیچیدگی ویروس کرونا
 فرمانده 
مقابله  ســتاد 
بــا کرونــا در 
کالنشهر تهران، 
بــه  نســبت 
تخریب محیط 
بــه  زیســت 
استفاده  واسطه 
بی رویه از مواد 

ضد عفونی کننده بر پایه الکل هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با 
اشــاره به پیچیده بودن و بیماری زایی باالی 
ویروس کرونا، گفت: کرونا به دلیل امکان بقا 
طوالنی در محیط و احتمال انتقال از دست، 
لباس و ســطوح، ممکن اســت تا سال ها با 
بشــر دست به گریبان باشد و محیط زندگی 
را تبدیل به محیطی ناایمن کند. بنابراین اتکا به 
دانش محققان و استفاده از ابزارهای محافظتی 
می تواند به میزان قابل توجهی ایمنی در برابر 

این ویروس را به وجود بیاورد.
وی بــا بیان اینکه بقا کووید 19 در ســرما، 
سطوح مختلف پالستیکی و فلزی، تار و پود 
لباس و مواد غذایی نشان از اهمیت شناسایی 
راهکار مؤثری برای مقابله دارد، نســبت به 
تخریب محیط زیست به واسطه استفاده زیاد 
از مواد ضدعفونی کننده خصوصاً موادی که 

بر پایه الکل هستند، هشدار داد.
زالــی ادامه داد: باید با اســتفاده از مواد ضد 
عفونی کننده گیاهی و بی ضرر به توســعه 
پایدار کشور و کاهش تخریب محیط زیست 

کمک کنیم.
وی افزود: آســیب مواد ضدعفونی کننده به 
پوست دســت و ایجاد آلرژی های دستگاه 
تنفسی از دیگر مضرات مواد ضدعفونی کننده 

صنعتی است.

فرنشین دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت
خطرات افزایش 

کلسترول خون
  کدام روغن های خوراکی بهتر است

 فرنشــین دفتر بهبــود تغذیه جامعه 
وزارت بهداشــت، گفت: افزایش کلسترول 
خون از مهم ترین عوامل ابتال به برخی سرطان 
ها، دیابت، بیماری های قلبی و عروقی است.

به گزارش خبرگــزاری مهر، زهرا عبدالهی، 
افزود: برای پیشــگیری از افزایش کلسترول 
خون، سفارش می شود به جای روغن حیوانی 
و روغن نباتی جامد و نیمه جامد از روغن های 
مایع کلزا، زیتون و روغن آفتابگردان در حد 

اعتدال مصرف شود.
وی ادامه داد: روغن مایع به دلیل اینکه حاوی 
اســیدهای چرب غیر اشــباع فراوان و فاقد 
کلسترول است به روغن جامد و نیمه جامد 
ارجحیت دارد به شرط اینکه از مصرف بیش 
از حد روغن و غذاهــای چرب با آموزش 
استفاده صحیح و کاربردی از انواع روغن و 

چربی ها پرهیز شود.
عبدالهی با تاکید بر اینکه روغن مخصوص 
سرخ کردن برای مصارف دیگر نظیر پخت 
و پز، ســاالد و روی برنج مناســب نیست، 
گفت: اســیدهای چرب ضروری در روغن 
مخصوص ســرخ کردن ناچیز اســت؛ در 
صورت در دسترس نبودن روغن مخصوص 
سرخ کردنی، روغن نیمه جامد مناسب تر از 
روغن های مایع جهت ســرخ کردن است؛ 
زیرا حــرارت دادن زیاد روغن ها باعث کدر 
شدن، قهوه ای شدن، دود کردن و سوختن آنها 

می گردد و تهدید کننده سالمت است.

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا 
عنوان کرد

خطرناک ترین لحظه
ابتال به کرونا

  هر روز عالئم جدیدی می بینیم
 عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونا، گفت: هر روز با عالئم جدیدی از 

بیماری کرونا در جهان مواجه می شویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی، اظهار 
داشــت: هر روز با عالئم جدیدی از بیماری 
کرونا در جهان مواجه می شویم، سکته های 
مغزی و قلبی برای جوانانی را که هیچ زمینه 
بیماری و سابقه ای ندارند می توان بخشی از 
آثار و عالئم نو ظهــور بیماری کرونا عنوان 

کرد.
عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی، با اشاره به احتمال باالی ابتالء 
افراد به کرونا در امکان شلوغ و تجمع ها آن 
هم بدون ماسک، گفت: قرار گرفتن در اماکن 
پر ازدحام همچون نمایشگاه ها و جشنواره ها، 
بدون استفاده از ماسک و عدم رعایت فاصله 
ایمن از جملــه خطرناک ترین لحظات برای 

ابتالء به کرونا محسوب می شود.

خبــر

 ســخنگوی ســازمان غذا و دارو آخرین 
وضعیت واکســن های ایرانــی کرونا و همچنین 
اقدامات انجام شــده برای واردات محموله های 

بعدی واکسن به کشور را تشریح کرد.
دکتر کیانوش جهانپور در گفت وگو با ایســنا، با 
اشاره به وضعیت تولید واکســن کووید-19 در 
کشــور، گفت: از مجموع 17 موسسه دانش بنیان 
و شــرکت مختلف که موضوع واکســن را علیه 
کوویــد-19 از روزها و هفته هــای ابتدایی آغاز 
کردند تا امروز 14 شرکت متقاضی صدور پروانه 
تولید واکسن از سازمان غذا و دارو شدند. تعدادی 
در مرحله مطالعات پیش بالینی هســتند، تعدادی 
مطالعات پیش بالینی شان را با موفقیت طی کردند و 
در آستانه صدور مجوز ورود به مرحله کارآزمایی 
بالینی هستند. همچنین تاکنون سه مجوز کارآزمایی 

بالینی هم صادر شده است.
آزمایش انسانی واکسن کوو پارس؛ به زودی

وی افزود: بر این پایه موسســه دارویی برکت با 
واکسن ویروس غیرفعال شده خودش، در آستانه 
ورود به کارآزمایی مرحله دوم اســت. همچنین 
موسسه انستیتو پاستور ایران با همکاری موسسه 

فینلِی کوبا در آستانه فاز سوم کارآزمایی بالینی است 
و موسســه سرم و واکسن سازی رازی با اخذ کد 
اخالق و رونمایی از کارآزمایی بالینی، در ابتدای راه 

کارآزمایی بالینی مرحله اول است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه اد: فکر می کنم 
تا قبل از پایان سال 1399 یک یا دو واکسن ایرانی 
دیگر هم به جمع واکســن های کارآزمایی بالینی 
بپیوندند و این مســیر البته همچنان ادامه خواهد 
داشــت. تصور می کنم ایران به نقطه ای برسد که 
تقریبا در تمام اســتراتژی های ممکن دستیابی به 
واکسن علیه کووید-19 حداقل یک واکسن و در 
برخی از استراتژی ها و پلتفرم ها دو یا سه واکسن را 

بتوانیم به تولید انبوه در کشور برسانیم.
دستیابی به واکسن ایرانی تا اواخر بهار، قطعی است
جهانپور با بیان اینکه از نظر ما قطعی اســت که تا 
اواخر بهار واکســن ایرانی کرونا در دسترس قرار 
می گیرد، ادامه داد: حداقل سه واکسن ایرانی کرونا 
این ظرفیت را به صورت بالقوه دارند که در اواخر 
بهار به بازار بیایند و حتی اگر مشکل یا تاخیری هم 
برای یک یا دو مورد آن ها اتفاق افتد، حداقل یک 
واکسن تولید داخل را تا اواخر بهار خواهیم داشت. 

بعد هم به ترتیب نوبت دیگر واکسن ها می شود.
آخرین وضعیت سه واکسن ایرانی کرونا

وی افزود: هم اکنون خط تولید نیمه صنعتی  واکسن 
گروه دارویی برکت عمال آماده اســت و ظرفیت 
تولید ماهیانه بیش از دو تا سه میلیون واکسن را دارد. 
خط تولید صنعتی آن هم تا اردیبهشت قبل از پایان 
کارآزمایی مرحله سوم شان آماده می شود. جهانپور 
گفت: پلتفرم تولید انستیتو پاستور هم که آماده است. 
زیرا در راســتای پلتفرم مشترکی است که پیش از 
این هم برای واکسن های پنوموکوک و هپاتیت بی 
بوده است و بنابراین زمینه آن هم در حد حداقل دو 
میلیون دوز در ماه آماده است. جهانپور افزود: واکسن 
مشــترک  بین انستیتو پاستور و کوبا اکنون در شهر 
هاوانا کشــور کوبا در میانه فاز دو کارآزمایی بالینی 
تحت نظارت انستیتو پاستور قرار دارد. با پایان این 
فاز، طراحی شده که فاز سوم آن در کوبا و ایران به 
صورت همزمان انجام شود که روی 50 هزار نفر در 
ایــران و بین 50 تا 150 هزار نفر  هم در کوبا انجام 
خواهد شد و در صورت تایید نتایج کارآزمایی بالینی 
فاز سوم از سوی ســازمان غذا و دارو، تولید انبوه 
آن هم در انســتیتو پاستور آغاز می شود. وی افزود: 

انستیتو رازی هم همزمان با کارآزمایی بالینی خود، 
توسعه را با استفاده از کمک ها و وامی که از طریق 
دولت دریافت کرده است، می تواند انجام دهد. البته با 
توجه به اینکه واکسن انستیتو رازی نوترکیب است، 
می تواند از ظرفیت و توان موسسات و شرکت های 
خصوصی که در حوزه داروهای بیولوژیک فعالیت 

می کنند، استفاده کند.
احتمال تولید انبوه واکسن تولید مشترک واکسن 

با روسیه تا قبل از ۱۴۰۰
وی گفت: در عین حال یک واکسن تولید مشترک 
هم با روسیه داریم که تولید مشترک همین واکسن 
اســپوتنیک وی اســت و بخــش خصوصی ما 
زیرســاخت موجود در این زمینه را داشته و ارائه 
کرده و فکر می کنم توافق نهایی آن قطعی شده و یا 
ظرف روزهای آتی هم ممکن است که خط تولید 
آن فعال شود و شاید آن هم قبل از سال 1400 به 

تولید انبوه در ایران برسد.
واکسن چینی و هندی در انتظار تایید سازمان 

غذا و دارو
جهانپور گفــت: در حوزه واکســن وارداتی که 
واکسن روسی توانست مجوز سازمان غذا و دارو 

را برای واردات به کشور دریافت کند و وارداتش 
با ورود اولین محموله واکســن اسپوتنیک وی و 
آغاز واکسیناســیون با آن آغاز شد. در عین حال 
یک شرکت هندی کار تکمیل مدارکش را انجام 
داده و هنوز مدارکش در حال داوری است و هنوز 
ســازمان غذا و دارو درباره آن اعالم نظری نکرده 
اســت. یک شــرکت هم از چین متقاضی ورود 
واکســنش یه کشور ما است که اسناد و مدارکش 
در حال تکمیل اســت. به محض اینکه سازمان 
غذا و دارو احراز شــرایط کرده و برای هر یک از 
این ها مجوز صادر کند، هیات امنای ارزی یا بخش 
خصوصی می توانند واردکننده این واکسن ها باشند.

واکسیناسیون ۱۰میلیون نفر تا بهار ۱۴۰۰
وی درباره میزان گروه های آسیب پذیر و اولویت دار 
برای واکسیناسیون کرونا در کشور، گفت: حدودا 
جمعیت پیش بینی شده زیر 10 میلیون نفر است که 
کل گروه های در معرض خطر و پرخطر و آسیب 
پذیر ما قطعا کمتر از 10 میلیون نفر اســت و فکر 
می کنیم در همین هفته های باقی مانده از زمستان 
و همچنین بهار 1400 می توانیم واکسیناســیون 

گروه های آسیب پذیر را تقریبا کامل کنیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

۱۴ شرکت ایرانی متقاضی پروانه تولید واکسن کرونا  
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حضور فعال کارکنان 
شرکت آب منطقه ای 

زنجان در راهپیمایی روز 
۲۲ بهمن

 علیرضا حاجی میری فرمانده پایگاه 
مقاومت شــهید مهدی خلیفه شرکت آب 
منطقه ای زنجان اظهار داشــت:یوم اله 22 
بهمن نقطه عطف انقالب اسالمی و یادآور 
اتحاد، همدلی و والیتمــداری مردم ایران 
اسالمی اســت و پایگاه شهیدمهدی خلیفه 
،مدیران و دیگر کارکنان شرکت آب منطقه 
ای زنجان با حضور در جشــن  ملی  دهه 
فجــر و راهپیمایــی روز 22 بهمن ماه نیز 
همچون ســال های گذاشــته در کنار مردم 

همیشه در صحنه حضور یکپارچه داشتند.
به گزارش زنگان امروز، به همین مناسبت، 
دومیــن مرحله رزمایش دفاع از مقر جهت 
حفاظت بیشتر از تاسیسات و ساختمانهای 
شرکت در برابر تهدیدات احتمالی  توسط 
بســیجیان شــرکت با اعالم سراسری در 

شرکت برگزار گردید.
همزمان با روز 22بهمن آغاز جشن  پیروزی 
انقالب اسالمی،واحد موتوری و خودرویی  
پایگاه مقاومت شهید مهدی خلیفه با حضور  

در این جشن بزرگ شرکت کرد.
در این آیین حماسی که جمعی از کارکنان 
و اعضای پایگاه این شرکت حضور داشتند، 
طنین  سرودهای حماسی روزهای پیروزی 
انقالب اســالمی و ندای اله اکبر به گوش 

می رسید

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی؛
نشست امر به معروف و 

نهی از منکردر شرکت آب 
منطقه ای زنجان برگزارشد

 نشســت امربه معــروف و نهی از 
منکر با حضور مهندس افشاری مدیرعامل 
و اعضای شــورای امر به معروف و نهی از 
منکر و یاوران معروف با سخنرانی حجت 
االسالم والمسلمین حاج ابوالقاسم دوالبی، 
نماینــده مردم زنجــان در مجلس خبرگان 
رهبری بــه صورت ویدئو کنفرانس برگزار 

شد.
به گزارش زنــگان امــروز، نماینده مردم 
زنجان در مجلس خبــرگان رهبری گفت: 
کشــور از نیروهای بســیار خوب، جوانان 
نخبه و با اســتعدادی برخوردار اســت اما 
آنگونه کــه باید میدان بــرای فعالیت آنها 
میسر نیســت درحالی که هم اکنون اعتماد 

به جوانان باالترین معروف است.
حجت االســالم  دوالبی در این نشست ، 
دفاع از نظام مقدس جمهوری اســالمی را 

از شاخص های امر به معروف ذکر نمود.
وی یادآورشد: سردار ســلیمانی اگر جان 
خود را در عــراق می دهد در مقام دفاع از 
حقوق امت اسالم اســت و این سردار در 
راستای انجام امر به معروف و نهی از منکر 

به شهادت رسید

به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی
 صورت گرفت؛

دیدار مسووالن سجاسرود 
با مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای زنجان

 امــام جمعه، بخشــدار، شــورای 
اسالمی و شهردار بخش سجاسرود با مدیر 
عامل شــرکت آب منطقه ای زنجان دیدار 

کردند.
به گزارش زنگان امروز، حجت االســالم 
اصالنی امام جمعه بخش سجاسرود،خانم 
شعبانی بخشدار، آقای رفیعی عضوشورای 
شــهر و آقای گنج خانلو شــهردار شــهر 
سجاس در شــرکت آب منطقه ای زنجان 
حضور یافتند و با مدیرعامل این شرکت به 

دیدار و گفتگو پرداختند.
مهندس افشــاری مدیر عامل شرکت آب 
منطقــه ای زنجان دراین دیــدار با تبریک 
دهه فجر انقالب اســالمی ، دشت سجاس 
را جزء دشــتهای بحرانی و ممنوعه استان 
عنوان داشــت و گفت: باید در این منطقه 
سعی شــود تا جهت رفع برخی مشکالت 
آبی، نســبت به تاســیس گلخانه یا کشت 
محصوالت تبدیلی اقدام شــود ســپس در 
زمینه چگونگــی تخصیص و تامین آب به 

گلخانه ها به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.
حجت االسالم و المســلمین اصالنی امام 
جمعه شهر سجاس با تبریک چهل و دومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ، این 
انقالب را نعمت بزرگی برای اقشار جامعه 

و ملت شهید پرور ایران بر شمرد.
وی با اشــاره بــه همکاری همــه جانبه 
مــردم ســجاس در مصرف بهینــه منابع 
آب زیرزمینــی، ابراز امیــدواری کرد تا با 
مســاعدت شــرکت آب منطقه ای زنجان  
مشکالت منطقه سجاسرود در زمینه تامین 
 آب برای گلخانه ها و کارگاه های شن ماسه 

مرتفع گردد.

خبر

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان، به 
مناسبت دهه فجر و سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در برنامه زنده فجر بایرامی شــبکه اشــراق 
حضور یافت و به تشریح اقدامات این شرکت پس 

از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون پرداخت.
به گــزارش زنگان امــروز، مهندس »اســماعیل 
افشــاری« در ابتــدای برنامه با گرامیداشــت این 
روزهای بزرگ و به یاد ماندنی و ارج نهادن به مقام 
شامخ شهدای انقالب،جنگ تحمیلی،شهدای مدافع 
حرم و در امتداد آن شهدای مدافع سالمت ، حرکت 
همه این عزیزان را در یک مســیر یعنی مسیر ایثار، 

رشادت و شهادت عنوان نمود.
افشاری، در ادامه به حوزه آبریز استان که در 2 حوزه 
قرار دارد اشاره کرد و گفت:۸5 درصد این حوزه به 
رودخانه قزل اوزن ســرازیر می شود و 15 درصد 
که شامل شهرستانهای ابهر و خرمدره و بخشی از 
شهرستان خدابنده است به دریاچه مرکزی قم روانه 

می گردد.
وی، با تاکید بر این موضوع که مسیل رودخانه قزل 
اوزن حدود 50 درصد در استان زنجان جاری است 
اظهارکرد: این یک پتانسیل باالیی را نصیب زنجان 
نموده تا به برکت انقالب اســالمی وزارت نیرو به 
این منطقه نگاه ویژه ای داشته باشد که 4 سد بزرگ 
در این راستا به بهره برداری رسیده و 3 سد دیگر در 

استان در حال اجرا می باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان به استحصال 
حدود 730میلیون مترمکعبی آب توسط این سدهای 
ساخته شده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: حدود 350 
میلیون متر مکعب آب هم از طریق تکمیل سدهای 
درحال اجرا می جمع آوری و ذخیره خواهد شــد 
که در مجموع می توان گفت حدود یک میلیارد و 
100 میلیون متر مکعب آب را می توانیم برای آینده 

استان ذخیره کنیم.

افشــاری، افزود: ظرفیت تنظیم آب در اســتان به 
برکت انقالب اسالمی هم اکنون حدود 340 میلیون 
مترمکعب است که با تکمیل سدهای در دست اقدام 
حدود 100 میلیــون مترمکعب نیز به این ظرفیت 
افزوده خواهد شد که در مجموع حدود 440 میلیون 
مترمکعب آب برای شرب،بهداشت و بخشی هم 
کشاورزی استان تنظیم خواهد شد و با این شرایط 
می توان وابستگی آب شرب را به منابع زیرزمینی 
که حدود ۸0 درصد اســت ،کاهــش داده و به 50 

درصد رساند. وی ، در همین راستا به وابستگی 95 
درصدی صنعت به آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: 
با این روند می توان این وابســتگی را به 60 درصد 
رســاند و در آینده با ایــن برنامه برای طرح تعادل 

بخشی نیز نتایج خوبی می توان رقم زد.
رییس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای زنجان، 
بارشهای امسال را بخصوص در آذر و دی چندان 
مناسب ندانســت و عنوان داشت: نسبت به سال 
گذشته حدود 15 درصد در بارشها کاهش داشتیم، 

با این وجود آب پشت سدهای استان مشابه حجم 
ســال گذشته بوده و در ســدهای تهم،گالبر، کینه 
ورس و تالوار که ســال قبل حــدود 265 میلیون 
مترمکعب آب ذخیره شده بود امسال نیز به همین 

اندازه ذخیره شده است.
افشاری، در باره سد مشمپا نیز گفت: علیرغم بدهی 
ســنگینی که به پیمانکار این طرح بزرگ و مهم در 
غرب زنجان داریم،کارگاه فعال است و درصورت 
تامین منابع مورد نیاز، می توان تا 2 سال آینده این 

سد را به مرحله آبگیری رساند.
وی، در باره تامین آب شــرب زنجان از سد تهم به 
مجری برنامه گفت:حدود 50 درصد آب شرب شهر 
زنجان از این سد تامین می شود و مابقی از چاههای 
حاشیه شهر تامین می شــود و درصورت به بهره 
برداری رسیدن سد کینه ورس آب شرب شهرهای 
ابهر و خرمدره نیز همانند شــهر زنجان از این سد 

تامین خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای زنجان به ســد 
بلوبین در شهرستان ایجرود اشاره کرد و افزود:این 
ســد با تکمیل خط آبرســانی و انتقال آب آن که 
توســط وزیر نیرو در سال گذشته کلنگ زنی شد 
می تواند آب شرب شــهرهای زرین آباد و حلب 
و 92 روســتای مسیر را تامین کند و همچنین سد 
مراش در شهرستان ماهنشان، تامین کننده آب شرب 
شهرهای ماهنشان ، انگوران و 122 روستای مسیر 
خواهد بود که با تکمیل این پروژه ها می توان گفت 

تحول عظیمی در این شهرستان ایجاد خواهد شد.
دبیرشــورای حفاظت منابع آب استان، با تاکید بر 
افت 71 ســانتی متری سطح آب زیرزمینی در کل 
اســتان و لزوم رعایت الگوی کشت و اجرا نمودن 
برنامه های سازگاری با کم آبی از سوی کشاورزان و 
بهره برداران، تصریح کرد: طبق توافقی که با سازمان 
جهادکشاورزی استان داریم، رعایت الگوی کشت و 
عدم کشت محصوالت پرآب طلب بایستی در برنامه 
کشــاورزان قرار گیرد و بهره برداران در چارچوب 
برنامه های ابالغی سازگاری با کم آبی و طرح تعادل 
بخشی منابع آب زیرزمینی حرکت نموده و با این 
همــکاری موجب تامین آب مطمئــن و پایدار در 

منطقه محل سکونت خود باشند.
وی التــزام به نصب کنتورهای هوشــمند را برای 
کشاورزان و بهره برداران ، نقطه قوتی در حفاظت و 

صیانت از منابع آبی مورد استفاده عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان در برنامه فجر بایرامی: بعد از انقالب اسالمی؛

تحول بزرگی در صنعت سدسازی استان رخ داده است

 اهــم اقدامات شــرکت آب منطقه ای 
زنجان را در راســتای انجام وظایف سازمانی 

و تأمین آب آشامیدنی و صنعت تشریح کرد.
در هفتمین روز از دهه فجر انقالب اســالمی، 
معاون طرح و توسعه شــرکت آب منطقه ای 
زنجان وظایف سازمانی ، تأمین آب آشامیدنی 
و صنعت اســتان و تغذیه مصنوعی آب های 
زیرزمینی در حوزه این معاونت را تشریح کرد.
بــه گزارش زنــگان امروز، مهنــدس »پرویز 
قزلباش« افــزود: از اولویت بندی برنامه های 
معاونت طرح و توســعه در بــاره تامین آب 
مطمئن برای اســتان، اظهار کرد:شــرکت آب 
منطقه ای زنجان با مطالعه و اجرای طرح های 
توســعه منابع آب به منظور تأمین آب شرب 
سالم و پایدار ونیاز صنعت استان در چارچوب 
سیاست ها و اولویت های تعیین شده، نسبت به 
ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی اســتفاده از منابع 

آب سطحی و زیرزمینی اقدام نموده است.
قزلبــاش، افزود: هم اکنون ۸0 درصد مصارف 
شــرب و 95 درصــد مصــارف صنعت آب 
استان وابســته به آب زیرزمینی می باشد که با 
به بهره برداری رســیدن طرح های در دست 
اجرا، وابستگی مصارف شرب وصنعت به آب 
زیرزمینی بــه ترتیب  به میزان 50 درصد و60 

درصد کاهش خواهد یافت.
وی به طرحهای در حال اجرای شــرکت آب 
منطقه ای زنجان نیز اشــاره کرد و خاطرنشان 
کرد: ســد مخزنی مشمپا با 37 درصد پیشرفت 
فیزیکی و ســدهای مخزنی مراش و بلوبین به 
ترتیــب با 62 و 63 درصد پیشــرفت فیزیکی 
در حال ســاخت هســتد، با اینکه سد مخزنی 
تالوار با 95 درصد پیشرفت نیازمند مساعدت 

مســووالن اســت تا با اختصاص اعتبار الزم 
تکمیل و به مرحله بهره برداری برسد.

معاون طرح و توسعه شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، طرح های آبرســانی این شرکت را نیز 
برشــمرد و عنوان داشت: طرح آبرسانی از سد 
های مراش برای تامین آب آشامیدنی شهرهای 
ماه نشــان، دندی و 122 روستای منطقه و نیاز 
آبی صنایع مســتقر در حال اجراست و  طرح 

آبرسانی از سد بلوبین جهت تأمین آب شرب 
شهرهای زرین آباد، حلب و 92 روستای منطقه 
و شبکه های آبیاری و زهکشی گالبر و تالوار 
نیــز از طرحهای مهم شــرکت آب منطقه ای 

زنجان است.
عضــو هیئت مدیــره شــرکت آب منطقه ای 
زنجان، اهم فعالیت های اجرایی معاونت طرح 
و توسعه را فعال بودن کلیه کارگاه های عمرانی 

بــا وجود مطالباتی بالغ بر 3000 میلیارد ریال ، 
اجرای بخشــی از طرح آبرسانی از سد مراش 
و انجام تهاتر بدهیهای پیمانکاران با اســتفاده 
از ظرفیت قانون بودجه دانســت و خاطرنشان 
ســاخت: عالوه بر اجــرای طرحهای عمرانی 
فوق الذکــر طرحهای مطالعاتی در راســتای 
تامین و انتقال آب برای شــهرها و روستاهای 
اســتان، پایش کمی وکیفی منابع آب استان در 

دســت انجام اســت. وی همچنین با اشاره به 
مالحظات زیست محیطی طرح های در دست 
اجرا و بهره بــرداری، مطالعات جامع کیفی و 
عالج بخشــی منابع آب حوضه ومخزن ســد 
مشمپا ،مطالعات بازنگری مطالعات طرح جامع 
تامین آب شرب و صنعت استان شامل تدقیق 
نیاز وکمبودآب شــرب وصنعت تا افق 1425 
،بازنگــری مطالعات برنامه ریــزی منابع آب 
رودخانه وحوضه آبریز طرح تالوار، مطالعات 
توجیهی زیســت محیطی خطــوط انتقال آب 
ســدهای مراش، مشــمپا و بلوبین ،مطالعات 
مربوط به پدافند غیر عامل خطوط انتقال آب، 
تصفیه خانه و مخازن طرح های مشمپا، مراش 
و بلوبین ،مطالعات جمــع آوری و انتقال آب 
حوضه های مجاور ســدهای تهم،گالبر وکینه 
ورس را از دیگــر فعالیتهــای معاونت طرح و 

توسعه شرکت عنوان نمود.   
قزلبــاش، در ادامــه تصریح کــرد: مطالعات 
شکســت ســدهای مشــمپا، مراش، بلوبین، 
گالبر، تهم، تالوار وکینه ورس،مطالعات پساب 
روســتاهای باالدست ســد مراش و همچنین 
معدن سرب و روی انگوران،خدمات نظارت و 
بازرسی مالحظات زیست محیطی سدهای در 
دست اجرا و بهره برداری مطالعات فرهنگی- 
تاریخی و بررسی های باستان شناختی سامانه 
خطوط انتقال آب ســدهای مشــمپا، مراش و 
بلوبین ،نمونه برداری وآزمایشات 7 سد استان 
و انعــکاس نتایح حاصله در کلیــه مطالعات 
طرحهای آبرســانی، سد ســازی و الیه بندی 
حرارتــی وتغذیه گرایی مخازن ســدهای در 
دست اجرا نیز در دستور کار این معاونت قرار 

دارند.

توسط معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای زنجان؛

اهم اقدامات شرکت آب منطقه ای زنجان تشرح شد

 افشاری درآیین تجلیل از بانوان شرکت 
به مناسبت گرامیداشت هفته زن و روز مادر:

ظرفیت های زیادی بــرای ارتقاء توانمندیهای 
بانوان در شرکت فراهم گردیده است.

به گــزارش زنگان امروز، همزمان با ســالروز 
والدت با ســعادت حضرت زهرای مرضیه و 
آغاز هفته زن و روز مادر آیین گرامیداشــت با 
حضور مدیر عامل ،اعضای هیئت مدیره و کلیه 
بانوان شرکت با رعایت پرو تکل های بهداشتی 
در محل ســالن آمفی تئاتر خلیج فارس برگزار 

گردید.
در آغاز مهندس اســماعیل افشاری مدیر عامل 

شــرکت آب منطقه ای زنجان با عرض تبریک 
سالروز والدت پر خیر و برکت حضرت فاطمه 
زهــرا )س( و دهه  فجر به تشــریح عملکرد 
شــرکت و حضور پر رنگ بانوان در بخشهای 
مختلف پرداخت و اظهار داشــت : این شرکت 
بــر پایه وظایف ذاتی خود ، صیانت و حفاظت 
از منابع آبی اســتان را بعهــده دارد و در این 
راستا کلیه معاونت ها و مدیریت های شرکت 
بــا انجام ماموریــت های حــوزه کاری خود 
بر آنند که شــرکت را به ســوی اهداف غائی 

رهنمون سازند.
افشــاری حضور بانوان شــرکت را در پست 

های مدیریتی و کارشناســی بســیار با اهمیت 
دانســت و گفت: ظرفیت هــای دیگری برای 
ارتقاء بانوان در شرکت فراهم گردیده است تا 
بانوان بیش از این بتوانند توانمندیهای خود را 

به عرصه ظهور برسانند.
وی به کارگیری 6 تن از بانوان را که امسال از 
طریق آزمون سراسری سنجش در این شرکت 
مشغول به کار شده بودند، نقطه عطفی در روند 

پیشرفت امور شرکت بیان نمود.
در پایان  این آیین معنوی ، با اهدای لوح تقدیر 
از کلیه بانوان پرتالش شــرکت آب منطقه ای 

زنجان تجلیل به عمل آمد

افشاری درآیین تجلیل از بانوان شرکت به مناسبت گرامیداشت هفته زن و روز مادر:

ظرفیت های فراوانی برای ارتقای توانمندی های بانوان 
در شرکت آب منطقه ای زنجان فراهم شده است
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از محله های دیگر شــهرمان که در ســمت جنوبی شــهر واقع شــده 
است کوی وحدت یا همان خان دره می باشد. این محله در بخش 
پاییــن خــط راه آهــن قــرار دارد. بــا جمعیتــی قابل توجه کــه در این 
محله روزگار خویش را می گذرانند. محلی آرام و تمیز و دنج که هر 
از گاهی عبور قطار های مسافربری و باری سکوت آن را درهم می 
شکند. وجود باغ های اطراف آن لطافت خاصی به این محله داده 

اســت. از مشــکالت ایــن محله مــی توان به مــوارد زیر اشــاره کرد: 
نبود درمانگاه برای اهالی محل ، نبود پارک برای تفریح و بازی بچه 
هــای محلــه، ازدحام مــوش هایی که در فاضالب محلــه وجود دارد 
کــه در زمــان بارندگــی و ســرازیر شــدن آب مناطق باالتــر؛ موش ها 
خودنمایی می کنند، تعمیر سطح جوی آب و مهم ترین مسئله ای 
کــه بــرای اهالــی محل دغدغه شــده اســت دو خطه کــردن راه آهن 

می باشد که با حداث این خط ریلی فاصله آن تا خانه های اهالی 
محله به چند متری می رسد که می تواند مشکالت حاد و  غیرقابل 
جبرانی را برای اهالی به وجود آورد و با توجه به بافت فرسوده خانه 
ها با گذشت زمان موجب تخریب خانه ها خواهد شد. اما با وجود 
همــه این مشــکالت اهالی این محله مردمانــی خونگرم و مهربانی 

هستند.

»محالت زنجان« از دریچه دوربین زنگان امروز

کوی وحدت )خان دره(
ناصرمحمدی|دبیر سرویس عکس

 قهرمان ندرلو از اولین ساکنان کوی وحدت )خاندره( در حدود 39 سال قبل

 آقای وحید اسکندری معتمد محله کوی وحدت )خاندره(

 عبور قطار باری

 آقای محمود رسولی یکی از راهداران گذرگاه کوی وحدت )خاندره(

 خیابان منتهی به ریل راه آهن در محله کوی وحدت

 محل ســاخت ریل قطار که فاصله کمی با خانه های اهالی دارد ؛  گویا این خانه ها در محدوده ی قانونی ریل
      ساخته شده اند.

 با توجه به نبود مغازه در محله برخی افراد اجناسی را برای فروش به محله می آورند

 آقای حسین حمزه لو، دلسوزانه و با جان و دل محله را هر روز نظافت می کند و تمیزی و پاکیزگی محله  از دور معلوم است عبور قطار باری آمد و شد مردم و ماشین ها بعد از قطار
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نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد :

عقب ماندگی زنجان در تولید ثروت
 در تولید ناخالص داخلی و سرانه ناخالص ملی از میانگین کشوری پایین هستیم

تحریم ها بهترین فرصت برای تحول، پیشرفت و خوداتکایی است

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالســه 9900246 سه دانگ یک دســتگاه کامیون کاویان به شماره 52 ع 475 ایران 87 متعلق به بدهکار پرونده که طبق نظر کارشناس 
رســمی شــش دانگ آن به مبلغ 2/800/000/000 ریال ارزیابی شده، از ســاعت 9 الی 12 مورخ 99/12/14 روز پنجشنبه در اداره ثبت خدابنده واقع در ابتدای جاده 

گوندره از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مشخصات فنی خودرو: کامیون بغل باز شو فلزی کاویان تیپ S0I1066K مدل 89 رنگ قرمز نارنجی شماره شاسی 58011 کابین اطاق بار سالم الستیک ها 60 درصد 
به جزیک حلقه که ضایعاتی است ظاهرا از نظر گیربکس ودیفرانسیل سالم می باشد.  مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 

می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است. نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد. 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا درصورت شرکت درمزایده رعایت 
ماده 136 آیین نامه اصالحی جدید )شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در 

نشست مزایده است( رای شرکت کنندگان الزامی می باشد. 
علیرضا محمدی رییس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان خدابنده

 نماینده مردم زنجــان و طارم در مجلس 
شورای اســالمی گفت: تحریم ها، فرصت خوبی 
برای ایجاد تحول، پیشرفت و خوداتکایی است و 

نباید فرصتها از دست داد.
مصطفی طاهری، روز پنجشــنبه در نشست ستاد 
اقتصادی مقاومتی اســتان زنجــان که با حضور 
امیر ســرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح برگزار شــد با تبریک دهه فجر 
و برگزاری باشکوه آیین 22 بهمن، افزود: جنگ 
تحمیلی و نابرابر با همه ســختی ها و بدی هایی 
که داشــت به فرصتی خوب و مناسب تبدیل و 
موجبات توانمندی نظامی و اقتدار هرچه بیشــتر 

نظام جمهوری اسالمی شد.
وی با بیان اینکه اگر در مورد تحریم ها نیز همانند 
دوران جنــگ برخورد می شــد در این صورت 
حداقل فایده آن این بود که خودکفا می شدیم و 

با تکانه ها، خیلی جابجا نمی شدیم، اظهار داشت: 
ما از فرصت تحریم ها استفاده مناسب نکردیم و 
بیشتر سراغ راه هایی رفتیم که به نوعی تاکتیکی 
بــود مثل »دور زدن تحریم ها« که آن را نیز بطور 

کامل اجرا نشد.
طاهری به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و با 
بیان اینکه چه کنیم تا به اقتصاد مقاومتی برســیم، 
افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه درون زدایی و 
برون گرایی، داشته باشیم و بتوانیم پتانسیل های 
داخلــی را تا آنجا که می توانیم شــکوفا کنیم و 
در این حال نیز از پتانســیل هــای بین المللی و 

دوستانی که داریم بیشترین استفاده را بکنیم.  
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شــورای 
اسالمی با تاکید براینکه به حتم برای بی اثر کردن 
تحریم ها و مصون سازی کشور که در واقع یک 
راهبرد باشد باید به صورت جدی به پیش رفت، 

گفت: ما در حوزه مختلف در مجلس برنامه ریزی 
کردیــم این را که مثال در حوزه نفت چگونه می 
شــود مصون ســازی کرد و از تاکتیک دور زدن 
تحریم ها عبور کرد و به نقطه ای رســید که دیگر 

این موضوع )تحریم( برایمان بی معنی باشد.  
طاهری تصریح کرد: هم اکنون نصف 5/4 میلیون 
بشکه نفت تولیدی را در داخل مصرف می کنیم 
و نصف مابقی نیز به ســختی صادر می شود که 
اگر کل آن به فرآورده بنزین تبدیل شــود در این 
صورت نه فقط تحریم پذیر نبوده بلکه به راحتی 
قابلیت صادرات داشته و ارزش افزوده نیز در پی 

خواهد داشت.   
وی، تالش جدی در بحــث اقتصاد مقاومتی را 
امری مهم و ضروری خواند و تصریح کرد: دولت 
بعد و وزرا باید برای اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی 
الزم را داشته باشد و در استان زنجان نیز باید این 

کار صورت بگیرد.
طاهــری با بیان اینکه زنجــان در تولید ناخالص 
داخلی و سرانه ناخالص ملی از میانگین کشوری 
پائین است و رسیدن به این میانگین باید حداقل 
هدفمان باشد، اظهار داشت: به رغم پتانسیل هایی 
که نســبت به میانگین کشــور داریم اما سرانه ما 
کمتر اســت و باید کاری کنیم که ثروت تولیدی 

استان برابر با این میانگین شود.
عضو کمســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی 
باید اســتفاده مطلوب و مناسب از ظرفیت ها را 
در نظر گرفت، گفت: با توجه به اینکه زنجان در 
سرانه تولید ثروت از میانگین کشور، عقب است 
بنابراین برای رسیدن به این میانگین باید از داشته 
های خود بهتر و بیشتر استفاده کند و در راه تولید 

ثروت باید هدفمند و هوشمندتر عمل کرد.

 رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت 
شهرســتان ایجرود گفت: ســد گالبر و حاشیه 
تاالب مانند اطراف آن، پذیرای خیل عظیم انواع 

پرندگان آبزی و کنار آبزی است.
امیرحســین کاظمی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: در مســیر سد گالبر تا قزل اوزن در 
این شهرستان، مکان تاالب مانندی ایجاد شده که 
انواع پرندگان بومــی و مهاجر را در خود جای 
داده و نشست و برخاســت پرنده ها، زیبایی و 
طراوت خاصی به طبیعت این منطقه بخشــیده 

است.
وی بــا بیان اینکــه این مکاِن تــاالب مانند در 
حقیقت از ظرفیت های بســیار خوب و مناسبی 
برای تاالب شدن برخوردار است، اظهار داشت: 
این اداره در پی گردآوری و تکمیل مســتندات 

اســت تا بتواند این محل را به عنوان تاالب ثبت 
کند. 

کاظمی افزود: سد گالبر به زیستگاه امن و آرامی 
برای پرندگان آبزی و کنار آبزی تبدیل شده که 
جمعیت آنها سال به سال رو به افزایش است و 
این محل و حاشــیه اطراف آن به صورت شبانه 
روز و مســتمر در چشــم محیط بانان است تا 
امنیت و آرامش این پرندگان از سوی شکارچیان 
غیرمجاز و خاطی مورد تهدید و خطر قرار نگیرد.
وی، تصریح کرد: هر ســال در فصل مهاجرت 
پرندگان، این محل پرآب پذیرای انواع پرندگان 
مهاجر آبزی و کنار آبزی از قبیل چنگر، باکالن، 
اگرت، حواصیل، اردک سرسبز، لک لک، خوتکا، 
کشــیم و غازها اســت که انتظار می رود به این 
گونه های ارزشمند به چشــم شکار، نگریسته 

نشود. کاظمی با تاکید بر اینکه این اداره در حد 
وســع و توان از پرندگان بومی و مهاجر، حفظ 
و حراست می کند، افزود: حفظ و تامین امنیت 
و آرامش این پرندگان ارزشــمند به جد نیازمند 
همراهی و همکاری هرچه بهتر و بیشــتر مردم 
با محیط بانان اســت تا این پرندگان زیبا سد و 

آبگیرهای اطراف را ترک نکنند.
وی یادآور شــد: به مناسبت روز جهانی تاالب 
ها، /پنجشــنبه 16 بهمن ماه/ امســال جمعی از 
فعاالن محیط زیست استان بنام سمن« همراهان 
سبز اندیشان اســتان زنجان« و سمن »پیشروان 
توســعه پایدار ایجرود » به همــراه رییس اداره 
محیط زیست طبیعی و سرپرست روابط عمومی 
و کارشــناس امور مشــارکت های مردمی اداره 
آمــوزش و پژوهــش اداره کل حفاظت محیط 

زیست این اســتان با رعایت کلیه پروتکل های 
بهداشــتی و رعایت فاصله اجتماعی، از تاالب 

کنار سد گالبر این شهرستان بازدید کردند.
کاظمی افزود: در این بازدید امکان پرنده نگری 
با استفاده از پهپاد، تلسکوپ، دوربین چشمی و 

تصویربرداری فراهم شده بود.
رییس محیط زیســت طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان زنجان نیز گفت: حاشیه سد 
گالبر به عنوان تاالب ثبت نشده است اما ظرفیت 
خوبی برای تبدیل شــدن به تــاالب برخوردار 

است.
علی قره چه لو، افزود: سد گالبر و اطراف تاالب 
ماننــد آن که حدود 200 هکتار بوده زیســتگاه 
بســیار خوب و ارزشمندی برای پرندگان آبزی 

و کنارآبزی مهاجر و غیرمهاجر است.    

وی اظهار داشــت: پرندگان مهاجر آبزی و کنار 
آبزی در هشت ســایت پرنده زنجان که شامل 
ســد تهم در شهرستان زنجان، ســد قره تپه در 
منطقه حفاظت شــده ســرخ  آباد و فیله  خاصه 
در منطقه شــکار ممنوع واقع در شهرستان های 

زنجان و طارم، سد گالبر در شهرستان ایجرود، 
ســد خندقلو در شهرستان ماهنشان، سد قاهران 
)کهــران( در ارمغانخانه و رودخانه قزل اوزن در 
شهرســتان های ماهنشان و طارم، است زمستان 

گذرانی می کنند.  

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایجرود :

سد گالبر ایجرود پذیرای خیل عظیم پرندگان بومی و مهاجر است

 اســتاندار زنجان گفــت: تبدیل زنجان به 
منطقه لجستیک نیازمند زیرساخت است.

فتح اله حقیقی در نشســت ستاد اقتصاد مقاومتی 
استان که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح برگزار شد، با تبریک دهه فجر، اظهار کرد: 
مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی در راهپیمایی 

22 بهمن ماه حضور یافتند.
وی با اشاره به اینکه با اعالم شعار سال در استان 
زنجان، باید برنامه مدونــی در این زمینه در نظر 
گرفته شود، افزود: تالش شد با همکاری دستگاه ها 
نقشه راه برای فعالیت های اقتصادی در نظر گرفته 

شود.
این مســوول با اشــاره به اقدامات انجام  شده در 
راســتای وصول درآمدهای مالیاتی، ادامه داد: 75 
شــرکت فعال در اســتان زنجان دفاتر خود را در 
استان تهران دایر کرده بودند و مالیات آن در استان 
تهران وصول می شــد که از این تعداد 53 دفتر به 
استان آورده شده و 10 دفتر دیگر نیز تا پایان امسال 

در زنجان دایر می شود.
نماینده عالی دولت در استان زنجان، از تحقق 112 
درصدی اخذ مالیات زنجان در سال کنونی، بیان 
کرد: بیشتر این مالیات ها از شرکت های خصوصی 
دریافت شــده، به طوری که 50 درصد آن توسط 
شــرکت تولیدکننده سیگار در اســتان است و 9 

درصد آن از اصناف و مشاغل دریافت می شود.
اســتاندار زنجان با اشاره به اینکه در ستاد تسهیل، 
توفیق معناداری کســب شده اســت، گفت: 23۸ 

نشست ستاد تسهیل در زنجان برگزار شده که ۸6 
درصد در دو سال گذشته تشکیل شده و خروجی 
آن امروز قابل مشاهده است. افزایش نرخ مشارکت 
اقتصادی، برتری استان در 6 حوزه مدیریتی، افزایش 
میزان بیمه اجباری که نشانه رشد اقتصادی در استان 

بوده و ... از جمله این توفیقات است.
حقیقی با اشاره به اینکه در دهه فجر 791 پروژه با 
9951  میلیارد تومان اعتبار افتتاح شده است، اظهار 
کــرد: این پروژه ها 5361  فرصت شــغلی با این 
افتتاح ها ایجاد کرده اســت. 91 درصد برنامه های 

دهه فجر امسال افتتاحی بوده است.
وی با اشاره به اینکه رفع مشکل واحدهای تولیدی 

از برنامه های دولت در استان است، تصریح کرد: 
60 واحــد تولیدی در زنجــان به چرخه فعالیت 
بازگشت داشته و زمینه احیای اشتغال 2000 نفر را 
فراهم کرده است. تکمیل چرخه تولید مورد توجه 
بوده، به طوری که در استان زنجان چرخه تولید در 
بخش های مختلف از جمله تولید گوشت تا تولید 

فوالد ایجاد شده است.
استاندار زنجان با تاکید بر تبدیل زنجان به منطقه 
لجستیک، خاطرنشان کرد: ایجاد منطقه لجستیک، 
نیازمند زیرساخت بوده و با تخصیص اعتبار برای 
راه آهن، تکمیل دو خطه کردن این محور سرعت 

گرفته است.

استاندار زنجان:

تبدیل زنجان به منطقه لجستیک 
نیازمند زیرساخت است

 رییس دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان زنجان گفت: از مجموع 
660 نفر از کارکنــان بخش مراقبتهای ویژه » آی 
سی یو« بیمارستانهای این استان 460 نفر نخستین 
مرحله واکســن علیه ویــروس کرونا را دریافت 

می کنند.
دکتر پرویز قزلباش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با اشــاره به اینکه از مجموع آمار یاد شــده 200 
نفر از کارکنان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
هــا پیش از این به این بیماری کووید - 19 مبتال 
شده بودند، به دلیل ایمنی نسبی در مراحل بعدی 
واکســن را دریافت خواهند کرد، افزود:  همزمان 
با سراســر کشور تزریق واکســن کرونا به گروه 
هدف اول در تمامی بیمارستان های استان شامل 
بیمارســتان های بخش های دانشــگاهی و غیر 

دانشگاهی آغاز شد.
وی اضافه کرد: طبق برنامه اعالم شده واکسیناسیون 
کرونــا در چهار فاز انجام می گیرد، که در مرحله 
اول کارکنان بخش آی ســی یو، سپس کارکنان 
اورژانس، پرسنل بهداشت و درمان در بیمارستان 
ها و مراکز بهداشتی تحت پوشش قرار می گیرند.
این مســوول ادامه داد: در فازهای بعدی تزریق 
واکسن برای بیماران زمینه ای دارای فاکتورهای 
خطر، افراد مسن مطابق با گروه بندی سنی و طبق 
اولویت بندی مراکز تجمعی همانند سالمندان نیز 

انجام خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه این اســتان  آمادگی انجام 
واکسیناسیون در صورت ارسال واکسن کرونا به 
هر میــزان را دارد و مشــکلی در این باره وجود 
ندارد، تاکید کرد: این اســتان به دلیل وجود شبکه 
جامع بهداشتی و نیروی انسانی الزم این آمادگی را 
دارد که در مدت زمان کوتاهی طبق اولویت بندی 

اعالم شده این کار مهم را به تدریج برای گروههای 
هدف انجام دهد. قزلباش هدف از واکسیناسیون 
علیه ویروس کرونا را کاهش مرگ و میر بیماران 
کرونایی و قطع زنجیره بیماری در کشــور و این 
اســتان اعالم کرد و افزود: طبق آمارها ۸5 درصد 
مرگ و میرهای کرونایی به ســالمندان اختصاص 
دارد و تزریق واکسن به گروههای هدف به تعداد 

زیادی می تواند مشکالت را کاهش دهد.
کنترل کرونا در زنجان در گرو واکســینه شدن 

۷۰ درصدی جمعیت آن است
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
و درمانی اســتان زنجــان ادامــه داد: برای قطع 
زنجیره کرونا و ایمنی در برابر بیماری در اســتان 
واکسیناســیون جمعیت 650 هــزار تا 750 هزار 
نفری استان باید انجام گیرد که این اقدام زمان بر 

بوده و به چند ماه زمان نیاز دارد.
وی اضافه کرد: این میزان واکسیناسیون آمار باالیی 

را شــامل می شــود که در صورت دسترسی به 
واکسن های بیشتر این کار شتاب می یابد از طرفی 
باید به این مهم توجه داشــت که تزریق واکسن 
در 2 فــاز انجام می گیرد و مدت زیادی را بخود 

اختصاص می دهد.
قزلبــاش در ارتباط با وضعیــت کنونی ویروس 
کرونا نیز گفت: خوشــبختانه با اقدامات مختلف 
نظیر اعمال محدودیت های کرونایی و همکاری 
زنجانی ها وضعیت بیماری در زنجان پایدار بوده 
و شمار بستری ها نسبت به هفته های قبل چندان 
تفاوتی نداشته اما شمار سرپایی ها افزایش داشته 
که یک زنگ خطر بوده و باید عموم مردم همچنان 
تا رسیدن به حد مطلوب و کنترل آن پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنند.
به گفته این مسوول تزریق واکسن  عالوه بر شهر 
زنجان در شهرهای خدابنده و ابهر نیز آغاز شده 

است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

۴۶۰ نفر از کارکنان آی سی یو در زنجان 
واکسن کرونا دریافت می کنند
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اذان ظهر

12:30

غروب آفتاب

17:54

اذان مغرب

18:13

نیمه شب

23:47

اذان صبح فردا

5:39

طلوع صبح فردا

7:05

وضعیت آب و هوای زنجان:

-2
14

جز همین ردهب رد دشت و صحاری بودن
ما هب جایی رنسیدیم، ِز جاری بودن

چالشت چیست هک تقدری تو هم، زین دو یکی است
کاری بودن از کبورت شدن و باِز ش

دوست خواهی است هب تعبیر تو، یا خودخواهی
رد قفس، عاشِق آواِز قناری بودن؟

هچ نشانی است هب جز داغ خیانت هب جبین
این یهودا صفتان را، زحواری بودن

مرهمی، زندگی ام، زخمی اگر، مرگ ام باش
هک هب ره کار خوشا، یکسره کاری بودن

گر خزان این همه رنگین و اگرمرگ اینست،
دل َکند ُگل هب تمامی ِز بهاری بودن
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چهارسو

یک روانشناس بالینی:

سلبریتی ها با پمپاژ غم در فضای مجازی 
امیدواری را از مردم می گیرند

 روانشــناس بالینی درباره سوگواری های 
چهره های معروف و سلبریتی ها در فضای مجازی 
گفت: به اشتراک گذاشتن غم و اندوه شخصی در 
فضای مجازی نه تنها شــرایط روانی مردم را بدتر 
می کنــد بلکه امیدواری به زندگی و آینده را نیز از 

آنها می گیرد.
فرنگیس شریفی باستان در گفت وگو با خبرنگار 
اجتماعــی ایرنا افزود: اگر قرار باشــد ما فرهنگ 
اســتفاده از فضای مجازی را بلد نباشیم و ندانیم 
مخاطب ما چه کســانی هستند و تجارب و غم  و 
اندوه شــخصی خود را در فضای مجازی که افراد 
و اقشــار زیادی با شرایط روحی و روانی متفاوت 
و رنج سنی های مختلف مخاطبمان هستند، منتشر 
کنیم در واقع با اینکار شرایط روحی و روانی مردم 

را بدتر و غم زندگی آنها را بیشتر کرده ایم.
وی تصریح کرد: این افراد بــا این کار امیدواری، 
از قدرت تــاب آوری و تحمل مردم می کاهند و 
حتی نگرش آنها را نسبت به زندگی، آینده و دنیا 

را منفی می کنند.
این روان درمانگر ادامه داد: به عنوان یک روانشناس 
بالینی وظیفه خود می  دانم که در این رابطه هشدار 
دهم. اگر جامعه و برنامه ریزان کشــور برای این 
موضوع فکری نکنند، شوربختانه خود این ناامیدی 
و اضطراب هر روزه مردم به دنبال شــنیدن اخبار 
منفی، مردم را از پا  در می آورد. به  همین دلیل الزم 
است مردم در اینباره آگاهی الزم را را داشته باشند.
شریفی باستان اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون 
و پس از شیوع کرونا شرایط خاصی را تجربه می 
کنیم. با مرگ و بیماری عزیزان، دوستان، آشنایان و 
مردم کشــور مواجه بوده و هستیم و خانواده های 

زیادی داغدار شدند.
وی اضافــه کرد: بیماری غیرقابــل پیش بینی که 
اطالعات زیادی درباره آن وجود نداشــت، قابل 
کنترل و درمان نبود سر راه زندگی افراد در سراسر 
دنیا قــرار گرفت. در این بین هــر چیزی هم که 
قابل کنترل نباشد، آثار مخربی به همراه  دارد زیرا 

سازگاری مردم با آن سخت تر انجام می شود.
سوگواری جایگزین برای کاهش اندوه

رواشــناس بالینی تاکید کرد: حال بیشتر از یکسال 
از ورود کرونا به کشور می گذرد و مردم به خاطر 
مواجهه با سوگ های غیرطبیعی و تلخ  در وضعیت 
روانی سختی قرار دارند زیرا امکان تدفین عزیزان با 
رعایت رسم و رسومات سنتی را مثل قبل ندارند. 
به همین دلیل عزیزان خود را به صورت ناراحت 
کننده و بی هیچ آیین رسمی به خاک سپرده شدند.
این روانشناس بالینی با اشاره به سوگواری در فضای 
مجازی تصریح کرد: در چنین شــرایط بحرانی که 
حضــور در اماکن عمومی و تجمعات امکان ابتال 
به بیماری را افزایش می دهد، ســفارش کردیم که 
مردم به جای حضور فیزیکی در آرامگاه ها و مراکز 
عمومی در فضای مجازی و در قالب یکسری برنامه 
های خاص، پیام تســلیت و سوگواری و همدلی 
خود را از مسیری درست به دوستان و آشنایان ارائه 

دهند.

وی با بیان اینکــه این کمک می کند تا افرادی که 
عزیز خود را از دســت داده و از این راه می توانند 
خشــم، غم، ناراحتی، اندوه و انکارهایشــان را با 
دوستان و آشنایانشان ارائه و برون ریزی کنند، تاکید 
کرد: می دانیم در بحث سوگ و سوگواری انسان 
با از دست دادن عزیز از دست رفته، چهار مرحله 
سوگواری دارد. مرحله اول، انکار می کنند و نمی 
پذیرند، مرحله دوم خشم شدید وجودشان را فرا 
می گیرد  و به زمین و زمان توهین می کنند یا حتی 
پرسش می کنند که چرا من. مرحله سوم افسردگی 

و مرحله آخر نوبت پذیرش این موضوع  است.
این روان درمانگر خاطرنشــان کرد: ممکن است 
برای فردی این پروسه یک ماه و برای دیگری بسته 
به شــرایط روحی اش یک یا دو سال یا حتی 10 
سال طول بکشد. به همین دلیل در وضعیت حاضر 
بهترین راهکار جایگزین برای همدلی و همدردی 
با فردی که عزیزش را از دســت داده این اســت 
که ســوگواری مجازی انجام دهیم. یعنی در قالب 
برنامه ای خاص تعدادی از دوستان و آشنایان دور 
هم گرد آمده و درباره فرد از دست رفته صحبت، 

خاطره سازی و اندوه شان را مطرح کنند.
وی بیان کرد: درســت است که این روش به طور 
کامل نمی تواند غم، تنهایی و خشم فرد را پوشش 

دهد و مثل ســوگواری فیزیکی ابراز شــود اما با 
محدودیت های بیماری کرونــا روش جایگزین 
خوبی اســت که در مواقع خاص، غم و اندوه در 

فردی که عزیزش را از دست داده باقی نماند.   
فضای مجازی کنترل شرایط را از مردم گرفته

شــریفی باستان در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به فوت دو فوتبالیست مطرح کشور 
بر اثر کرونا خاطرنشان کرد: افراد مشهور و شناخته 
شــده، جایگاه خاصی در ذهن مردم دارند. مردم با 
این دو عزیز نیز خاطرات زیادی داشــته و شاهد 
زحمت ها و موفقیت ها و افتخارآفرینی هایشــان 
بوده اند و از دســت دادن آنها برای ما درد روانی و 

غم بزرگی به  همراه  داشت.
ایــن روان درمانگــر با اشــاره بــه نگرانی اخیر 
روانشناســان اضافه کرد: دغدغه شخص من اما به 
عنوان روانشناس این است که حداقل در یک ماه 
گذشــته تا همین امروز، ناراحتی، ناکامی و حس 
درماندگی جامعه نســبت به قبل بیشتر شده و در 
این وضعیت امید رنگ باخته است. دنبال علت که 
می گردم می بینیم یکــی از مواردی که این حس 
های منفی از آن سرچشمه می گیرد، همین فضای 

مجازی است.
وی افــزود: فضای مجازی، بــه حدی قدرتمند و 

تاثیرگذار بوده که آن کنترل امروز را از ما گرفته و 
در زندگی و روان هر کدام از ما رسوخ کرده است. 
از زاویه ای بد و منفی، جهان بینی و دید ما را نسبت 
به خودمان، زندگی، آینده و اهدافمان، بدبین و سیاه 
کرده و افراد را به مرحله ای رســانده که حس می 

کنند هیچ کنترلی روی زندگی شان ندارند.
شــریفی باســتان ادامه داد: برای مثــال خیلی از 
نوجوانان و جوانان با مرگ این دو ورزشکار دچار 
استرس شده اند. وقتی با آنها صحبت می کنم، می 
گویند این بیماری نفس از ورزشکاران ما با آن قوه 
جسمانی باال و شرایط شان گرفته، پس کرونا دیگر 

رحمی به ما ندارد.
ایــن روان درمانگر با بیان اینکه این همان تاثیرات 
منفی و هجوم اخبار منفــی در فضای مجازی بر 
روی مخاطبانش بــوده، تصریح کرد: در واقع این 
حس به فرد داده شــده که هر چقدر من حواسم 
به سالمت خود و خانواده ام باشد و مراقبت های 
بهداشتی را رعایت کنیم اما در نهایت درگیر بیماری 

می شویم و مرگ به ما نزدیک است.  
ســلبریتی ها باید مراقب نشر پیام های خود در 

فضای مجازی باشند
این روانشناس در ادامه با بیان اینکه ناله ها، اعتراض 
های برخی از افراد به ویژه افراد سلبریتی و معروف 

در فضای مجازی به این وضعیت بحرانی دامن زده 
است، تاکید کرد: همان طور که گفتم اشتراک اندوه 
در فضای مجازی با دوستان و آشنایانمان چیز بدی 
نیست اما به اشتراک گذاشتن خشم، ناراحتی روانی، 
غم و اندوهی که افراد به ویژه ورزشکاران، سلبریتی 
ها که دنبال کنندگان زیادی در فضای مجازی دارند 
بدون در نظر گرفتن شرایط روحی، روانی و سنی 
آنها، به طور قطع پیامدهای روانی زیادی به همراه 

دارد.
وی ادامه داد: وقتی فردی به ویژه افراد ســلبریتی 
و چهره اقدام به انتشــار غم و اندوه و خشم خود 
در فضــای مجازی می کنند بایــد به این نکته که 
مخاطبانشان چه کسانی هستند، چه محدود سنی 
دارند، حتی اینکه در چه وضعیت روحی و روانی به 
سر می برند توجه کنند به اینکه آیا مخاطبانشان همه 
افرادی هستند که در سنین بزرگسالی قرار دارند و 
از یک قدرت استدالل و منطق برخوردارند؟ یا نه 
کودک 6 یا نوجوانی 17 ساله هم این فیلم، الیو یا 
کلیپ احساسی را رصد می کند؟ پیامد آن روی این 

افراد چه خواهد بود؟
شریفی باستان گفت: فرد نشر دهنده باید توجه کند 
جوانی که در اوج جوانی هویتش شکل نگرفته و 
در فضای مجازی شبانه روز زندگی می کند با دیدن 

این رفتار یا فیلم و... چه احساسی خواهد داشت؟ 
حتی فرد باید به این فکر کند که شــاید یک بیمار 
روحی صفحه را رصد می کند. در واقع این مسائل 
اســت باعث نگرانی خیلی روانشناسان و خانواده 
ها شده است زیرا افراد سرشناس جایگاه ویژه ای 
در زندگی مردم دارند و فرد با انتشار هر پیامی در 
فضای مجازی باید بداند که دنبال کنندگان وی، در 
واقع دیدگاه او به زندگی، جهان بینی او را می بینند 

و رصد می کنند.  
وی اظهار داشت: درست است که مردم در مشکل 
هستند، وضعیت اقتصادی، بهداشتی و بیماری کرونا 
از طرف دیگر به زندگی همه  افراد فشار آورده اما 
در چنین شرایطی درست نیست که افراد بدون در 
نظر گرفتن شرایط مخاطبان اقدام به انتشار خشم و 
اندوه مکرر در فضای مجازی کنند چراکه با اینکار 

غم مردم را بیشتر و دل آنها را به درد می آورد.
شریفی باستان با بیان اینکه انسان ها به امید زنده اند، 
خاطرنشــان کرد: باید بتوانیم امیدواری را به مردم 
هدیه کنیم. باید به مردم این حس خوب را بدهیم 
که تاب آوری خود را بــاال ببرند. اگر می توانیم، 
چنین پیام هایی را به مردم بدهیم و با آنها به اشتراک 
بگذاریم اما نه هر غم و شــیونی را. این افراد می 
توانند برای ابراز همدردی در یک پاراگراف رسمی 
غم خود را اعالم کنند و بدون شک فضای مجازی 
جای مناسبی برای نشر کیلپ های احساسی، گریه، 

اندوه شخصی ما نیست.
مردم خودشان حواسشان باشد

این روان درمانگر با طرح این موضوع که مردم باید 
حواسشان به این وضع باشــد و شرایط را کنترل 
کنند، افزود: یک درصد احتمال بدهید که شاید این 
فرد سلبریتی یا سرشناس به دنبال اهداف شخصی 
اســت یا دنبال این است قدرت و جایگاه بیشتری 
پیدا کند. اما از خودتان بپرســید که آیا این رفتارها 
کمکی می کند؟ این رفتارها مثبت اســت و دردی 

را دوا می کند؟
وی بیان کرد: ایــن رفتارها نه تنها دردی دوا نمی 
کند بلکه شرایط روانی مردم را بدتر هم می کند و 

امیدواری را از آنها می گیرد.
شریفی باستان در سفارش ای به خانواده ها تصریح 
کرد:  گروهی از خانواده ها خود به این موضوعات 
دامن می زنند. با صحبت ها و مکالمه هایشان در 
خانه، با ابراز غم و ناراحتی که چیز بدی نیست اما 
انتشار آن با شــیوه های نامناسب و بدون در نظر 
گرفتن مخاطبان در فضای مجازی نادرست و زیان 

بار است و بار روانی زیادی دارد.
وی افــزود: خانواده ها در چنین شــرایطی باید 
فرزندان خود را کنترل کننــد و اجازه ورود این 
اطالعات را به کانون خانــه ندهند. اگر خانواده 
ها خود در این مســیر محدودیت هایی را برای 
فرزندان در اســتفاده از فضای مجــازی اعمال 
کنند در واقع می توان گام موثری در این مســیر 
برداشــت. بچه ها باید فرهنگ استفاده از فضای 
مجــازی و کنترل آن را آمــوزش ببینند تا مورد 

آسیب  این فضا قرار نگیرند.

 سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان طــارم از توابع اســتان زنجان گفت: 
ارتفاعات شهرســتان طارم که زیســتگاه اصلی 
پلنگ های این استان است بسیار امن و آرام است و 

این حیوانات زندگی بی دغدغه ای دارند.
سیدســعید موســوی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، افزود: کوهستان های شهرستان بسیار زیبا و 
سرسبز طارم و منطقه شکار ممنوع خرمنه سر این 
شهرستان، قلمرو این گونه جانوری شاخص و نادر 
اســت که جمعیت آن قریب به 10 قالده تخمین 

زده می شود.
وی با بیان اینکه پلنگ ها بر حسب غریزه ذاتی از 
چشم های پنهان می مانند و در واقع استتار شونده 
بسیار قهاری هستند و بطور معمول خود را از نظرها 
مخفی نگه می دارند و به همین خاطر نیز مشاهده 
آنها به ندرت اتفاق می افتد، اظهار داشت: در سه - 
چهار سال گذشته، یک قالده پلنگ در نزدیکی غار 
خرمنه سر و 2 قالده نیز در جاده روستای باکلور 

- آببر مشــاهده شــد که به منظور مستند سازی، 
بالفاصله تصویربرداری صورت گرفت.   

موســوی، تصریح کرد: سرشماری از پلنگ های 
موجود در طبیعت بکر و زیبای شهرســتان طارم، 
صورت نمی گیرد به همین علت نیز نمی توان از 
جمعیت این گونه جانوری شاخص زنجان، آمار 

دقیقی ارایه کرد.
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
طارم، وضعیت حفاظتی زیســتگاه های پلنگ در 
این شهرســتان را خوب و مناسب ارزیابی کرد و 
گفت: این زیستگاه ها، مدام پایش و رصد می شود 
و مردم این شهرســتان با پلنگ ها زندگی بسیار 
مســالمت آمیز داشته و هرگز به منظور شکار این 
گونه جانوری زیبا و تماشایی، دست به اسلحه نمی 
شوند. موسوی با بیان اینکه در طول 10 سال گذشته 
هیچ تعارضی میان انسان و پلنگ در این شهرستان 
اتفاق نیفتاده اســت، افزود: دامداران این منطقه نیز 
دام های خــود را از ورود به قلمرو پلنگ ها دور 

نگه می دارند چراکه اگر قلمرو این گونه جانوری 
نادر و زیبا مورد تهدید و خطر قرار نگیرد در این 
صورت حمله آنها به انســان ها و دام های اهلی 
نیز رخ نخواهد داد. وی اظهار داشــت: کل و بز و 
گــراز و در مواقعی نیز خرگوش ها، غذای دلخواه 
پلنگ ها هستند بنابراین این گونه جانوری طارم به 
لحاظ وجود طعمه به اندازه کافی و وافر، در شکار 

و تغذیه خود با مشکل مواجه نیست.  
به گفته یکی از کارشناسان حفاظت محیط زیست 
استان زنجان، مناطق شکار ممنوع خرمنه سر و فیله 
خاصه و حفاظت شــده سرخ آباد طارم و بخشی 
از منطقه شــکار ممنوع خراســانلو در شهرستان 
ابهر، زیستگاه اصلی این گونه جانوری کمیاب و 
زیبا اســت و محیط بانان، این مناطق را با دقت و 
حساسیت باال، مدام پایش و رصد شده و از ورود 
دام های اهلی نیز به قلمرو این جانور جلوگیری می 
کنند تا تعارض میان انسان و پلنگ در این استان به 

وجود نیاید.  

پلنگ های شهرستان طارم زندگی آرام و بی دغدغه دارند


