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 ایمنی بازار زنجان در انتظار به سرانجام رسیدن اقدامات
تمهیدات ایمنی بازار زنجان به دلیل کمبود اعتبارات ناقص مانده و یا به کندی پیش می رود

 معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با ارایه توضیحاتی درباره قیمت گوشت، 
، شــکر، خرمــا و بازار کاغذ اعــالم کرد:  مر
تاکنون برنامه ای برای توزیع کاالهای اساسی به 
 صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار 

نگرفته است.
به گزارش ایسنا، نشست خبری عباس قبادی با 
موضوع تبیین برنامه ها و تشریح عملکرد معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت و ســتاد تنظیم 

بازار برگزار شد.
در این نشست، قبادی با بیان اینکه کاال به اندازه 
کافی در کشور وجود دارد، گفت: به همین دلیل 
عرضه کوپنی کاالهای اساسی سفارش نمی شود.
وی افزود: هم اکنون برنامه ای برای توزیع کوپنی 
کاالهای اساسی در دستور کار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت نیست اما در صورتی که دولت 
و مجلس خواستار اجرای توزیع کوپنی باشند، 
می توانیــم ظرف یک ماه شــرایط اجرای آن را 

فراهم کنیم.
ا ا و  ی 

وی در ادامه قیمت گوشت قرمز را واقعی دانست 
و تصریح کــرد: تنها ۱۰ درصد نیاز کشــور به 
گوشت قرمز از طریق واردات تأمین می شود و در 
شرایطی که این محصول در کشورهای پیرامون 
نزدیک ۱۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود 
نمی توانیم قیمت این محصول را در داخل کشور 

در حدود ۵۰ هزار تومان تعیین کنیم.
این مقام مسوول با بیان اینکه دامداران همه عوامل 
تولید خود را با ارز آزاد تهیه می کنند، اظهار کرد: 
در صــورت واردات بیش از حد یا ســرکوب 

قیمت ها به تولید داخل آسیب وارد می شود.
قبادی همچنین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
گوشت قرمز را مفسده برانگیز خواند و تصریح 
کرد: تصمیم دولت این بود که در دو ماه گوشت 
حاصــل از واردات با ارز دولتی را در گروه های 
هدف همچون کارگران، بازنشستگان و کارمندان 
توزیع کند؛ ســپس با تغییر گــروه کاالیی این 
محصول و تخصیــص ارز نیمایی به آن، انگیزه 

واردات را کم و به تولید داخل کمک کند.
وی همچنین با بیان اینکه هم اکنون کشاورزی و 
دامداری توجیه اقتصادی پیدا کرده که منجر به 
افزایش بازگشــت مردم به روستاها شده، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه دام زنده به قیمت ۴۰ هزار 
تومان عرضه می شود، طبیعی است که گوشت 
گرم به قیمت باالی ۱۰۰ هزار تومان به دســت 

مصرف کننده برسد.

و ر  ز آرا   زار 
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ادامه ســیل خوزستان را یکی از دالیل اصلی 
افزایش قیمت شکر عنوان کرد و گفت: هم اینک 
یک میلیون تن شکر در حال جابه جایی و تخلیه 
در گمرک اســت و چغندر رسیده نیز در حال 
حمل به کارخانجات شــکر اســت؛ بنابراین به 

زودی مشکل این بازار حل خواهد شد.
قبادی در ادامه با بیــان اینکه بخش عمده ای از 
کاالهایی که با ارز دولتی وارد شــدند به قیمت 
مصوب عرضه می شــوند، گفــت: در مواردی 
همچون شــکر چســبندگی قیمت باعث شده 
قیمت برخی از کاالها بعد از افزایش ثابت بماند 

که به مرور زمان قیمت ها واقعی می شود.
ر ران  را  

ایــن مقام مســوول با بیان اینکه ایــران دومین 
تولیدکننده خرما در جهان اســت، اظهار کرد: به 
عنوان کشوری که صادرکننده خرما هستیم قیمت 
۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی برای ما مطلوب نیســت. 
ســال گذشــته ۳۰۰ هزار تن خرما صادر شد و 
برای تنظیم بازار خواســتار ممنوعیت صادرات 
خرمــا بودیم که تأیید نشــد. وقتی خرما صادر 
می شود قیمت داخلی هم از همان نشأت می گیرد 
و طبیعی است تاجری که خرما را در بازار جهانی 
۵۰ هزار تومان می فروشد، حاضر به عرضه آن در 

بازار داخلی با قیمت ۲۰ هزار تومان نباشد.
را  ا  ار ه  ی    

قبادی در پاســخ به پرسش دیگری در توضیح 
علت افزایش قیمت کاغذ، گفت: تیرماه ســال 
گذشــته وزارت ارشاد با توجه به تخصص این 

وزارتخانه مسوولیت تنظیم بازار کاغذ را برعهده 
گرفت ولی با توجه به ۴۶۰ میلیون دالر واردات 
، در  کاغذ روزنامه، چا و تحریر در ســال ۶
سال ۷ تنها ۳۲۰ میلیون دالر کاغذ وارد کشور 
شد که این کمبود کاغذ وارداتی باعث نوسان در 

بازار کاغذ شد.
وی با بیــان اینکه سیاســت های جدید باعث 
متعادل شــدن قیمت ها در بازار کاغذ می شــود 
گفت: بر پایه آخرین تصمیمات گرفته شده بیش 
از ۸۰ تن کاغذ برای مصارف مدرسه ها، رسانه ها 
و دانشگاه ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده و به 

صورت سیستماتیک توزیع می شود.
ا ر ی    نو 

در ادامه این نشست محمدرضا کالمی  مدیرکل 
دفتــر برنامه ریزی تأمین، توزیــع و تنظیم بازار 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت  در توضیح 
علت تصویب قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای 
هر کیلوگرم گوشــت مر در ستاد تنظیم بازار، 
تصریح کرد: اگر قیمت مر عرضه شده از سوی 
مرغدار در حاشــیه ضرر قــرار بگیرد، منجر به 
کاهش جوجه ریزی و در نهایت افزایش دوباره 
قیمت ها خواهد شد؛ بنابراین در تعیین قیمت ها 
باید به صورتی برنامه ریزی شــود که نوسان به 

حداقل برسد.
وی افزود: بنابراین قیمت ها باید به صورتی تعیین 

شود که انگیزه تولیدکنندگان حفظ شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین 
تأکید کرد که در ماه رمضان قیمت مر افزایش 

نخواهد یافت.
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بان دومین کتابخانه  ابهر می
ر زنجان ب

 مدیرکل امور کتابخانه های استان زنجان 
گفت: دومین کتابخانه بزرگ اســتان در ابهر در 

حال ساخت است.
به گزارش ایسنا، امیرعلی نیک بخش در نشست 
انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان ابهر به 
مشارکت مردمی و خیران کتاب در سال، گریزی 
زد و افزود: پارسال مردم استان زنجان ۱۳۰ هزار 
جلــد کتاب به نهاد کتابخانه های اســتان هدیه 
کرده اند کــه ارزش ریالی آن تقریبا یک میلیارد 

و ۳۰۰ میلیون تومان است.
این مسوول با تاکید بر بایستگی تداوم همکاری 
شهرداری ها در پرداخت نیم درصد کتابخانه های 
عمومی، ادامه داد: شهرداری شهر ابهر بابت سهم 
نیم درصد کتابخانه ها همکاری مطلوبی داشــته 
اســت که این همکاری گامــی رو به جلو در 

ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.
نیک بخش با اشــاره به نقش مهم کتابخانه های 
عمومی در توسعه جامعه، بیان کرد: پناه بردن به 
اندیشه و مطالعه نیاز امروز جامعه برای فرار از 

زندگی ماشینی است.
مدیرکل نهاد کتابخانه عمومی زنجان در ادامه با 
اشاره به پروژه کتابخانه مرکزی ابهر، خاطرنشان 
کرد: دومین کتابخانه بزرگ بعد از مرکز استان در 

ابهر با زیربنای ۲۲۰۰ مترمربع احداث می شود.
در ادامه این نشست نیز رییس نهاد کتابخانه های 
عمومی شهرســتان ابهر، بیان کرد: با تالش های 
صورت گرفته با افزایش ۱۰ درصدی شاخص ها 

در حوزه های مختلف مواجه بودیم.
عبدالحسین بختیاری با اشاره به مساعدت های 
خوب شــهرداری ابهر در زمینــه پرداخت نیم  
درصــد کتابخانه ها، افزود: پارســال بابت نیم 
درصد ســهم کتابخانه ها شــهرداری ابهر ۱۷۰ 
میلیون تومان به حســاب این اداره واریز کرده 

است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی سهم نیم درصد 
شــهرداری در ســال جاری حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان است، خاطرنشان کرد: پرداخت به موقع 
این نیــم  درصد موجــب تســریع روند حل 
مشــکالت این نهاد و ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتاب خوانی در جامعه می شود.
این مسوول با تاکید بر اینکه وجود کتابخانه  در 
نقاط مختلف شهرستان، زمینه دسترسی سریع و 
آسان شهروندان به کتاب را فراهم خواهد کرد، 
گفت: این امر همچنین در جذب مردم به کتاب 

و کتاب خوانی موثر است.

: ا اور ا ادک ما  ا انی  ر ا ه  مدیر تو
ر در بازار آزاد کاهش قیمت ش

 مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان زنجان با اشــاره به 
جلوگیری از گرانفروشی در زنجان گفت: عرضه 
شــکر در بازار باالی ۳۵۰۰ تومان گرانفروشی 
بوده و در صورت مشــاهده برخورد تعزیراتی 

انجام می شود. 
عبداله جعفــری در گفت وگو با خبرنگار موج 
رسا، از کاهش قیمت شکر در بازار آزاد خبر داد 
و اظهار کرد: تداوم توزیع گســترده شکر و قند 
با نر مصوب همزمان با کشور در سطح استان 
زنجان موجب اشــباع تدریجی بازار و کاهش 

قیمت شده است.
وی تصریح کرد: با پیگیری های ســازمان جهاد 
کشاورزی و شــرکت غله استان شکر مورد نیاز 
خانوار، صنف و صنعت از ابتدای سال تامین و نیاز 
همه بخش ها به ویژه صنایع پر مصرف شــکر از 
جمله کارخانجات بیسکویت، شکالت، قند ریزی 

و... به صورت ۱۰۰ درصد تامین شده است.
بازرگانی سازمان جهادکشاورزی  توسعه  مدیر 
استان زنجان با بیان اینکه شکر مورد نیاز صنوف 
مختلف مانند قنادان، بســتنی و ... نیز در استان 
زنجان به صورت کامل تامین شــده و این کاال 
به طور پیاپی در حال توزیع است، بیان کرد: بر 
پایه تدابیر اتخاذ شــده در کشور هیچ کمبودی 
در تامین شکر وجود ندارد و هیچ بهانه ای برای 

گران فروشی قابل توجیه نیست.
جعفری قیمت مصرف کننده شکر فله را حداکثر 
۳ هــزار و ۵۰۰ تومان و نیز قیمت هر کیلوگرم 
شکر بسته بندی شــده را  ۴ هزار و ۴۰۰ تومان 
اعالم کرد و افــزود: فروش باالتر از این قیمت 
مصداق گران فروشی است و توسط سازمان های 

نظارتی و تعزیرات برخورد خواهد شد.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان زنجان بیان کرد: تولید قند نیز به واسطه 
تامین گسترده و مســتمر شکر با نر مصوب 
بیش از نیاز توســط واحدهای قند ریزی استان 
تامین شده و با قیمت حداکثر ۵ هزار تومان به 
صورت فله در دسترس مردم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه فروشگاه های مجاز عرضه 
در سراســر اســتان زنجان می توانند از طریق 
اتحادیه هــای صنفی خود نســبت به تهیه قند 
و شــکر و عرضه به نر مصــوب اقدام کنند، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به تامین کافی قند و 
شکر و تحویل پیاپی و گسترده شکر مورد نیاز 
صنایع مصرف کننده مانند بیسکوییت، شکالت 
و غیره و صنوف قنادی، بســتنی، کیک، نبات و 
افزایش قیمت ها به بهانه گرانی یا کمبود شــکر 
به هیچ عنوان پذیرفته نیســت و شهروندان در 
صورت مشاهده هر گونه تخلف و گران فروشی 
مراتب را به سامانه »۱۲۴« بازرسی گزارش کنند.

خبر

: ا ن ا  اور ا ادک انی  مدیر امور ا
یاهان دارویی  ت  س زیرک

ایش می یابد در زنجان اف
 مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان 
زنجان در مورد افزایش سطح زیرکشت گیاهان 
دارویی در زنجان گفت: با اجرای طرح توســعه 
کشــت گیاهان دارویی در شهرســتان ماهنشان 
و حمایــت از بهره برداران در این حوزه شــاهد 

افزایش کشت آن در استان خواهیم بود.
بهنام اوجاقلو با اشاره به افزایش سطح زیر کشت 
گیاهان دارویی در اســتان زنجان اظهار کرد: این 
کار از اولویت های مهم جهادکشاورزی به منطور 
ایجاد اشــتغال پایدار و اســتفاده از ظرفیت های 

موجود استان زنجان انجام می شود.
وی با اشــاره به اینکه اســتان زنجان در کشت 
گیاهان دارویی ظرفیت های خوبی را دارد افزود: 
توســعه اشــتغال در این حوزه افزون بر کاهش 
واردات گیاهان داوریی شــده و منجر به ایجاد 

اشتغال پایدار نیز می شود.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان زنجان 
در مورد حمایت ویژه سازمان جهادکشاورزی از 
فعاالن این عرصه افزود: امســال برای فعاالن در 
این حوزه تسهیالت ویژه کم بهره  در نظر گرفته 

شده که عملیاتی خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه ارایه تسهیالت به فعاالن 
ایــن حوزه ایجاد انگیزه می شــود عنوان کرد: با 
برنامه هایی که جهادکشــاورزی در این حوزه در 
نظر گرفته قطعا در آینده شــاهد افزایش کشت 

گیاهان دارویی در سطح استان خواهیم بود.
اوجاقلو با اشاره به اینکه هم اکنون کشت گیاهان 
داوریی در اســتان زنجان به ۴۵۰ هکتار رسیده 
است بیان کرد: بر پایه برآوردهای اولیه پیش بینی 
می شــود تا پایان کشت نشایی این میزان به ۵۰۰ 

هکتار برسد.
وی با اشاره به اینکه بیش ترین سطح زیر کشت 
گیاهان دارویی در استان زنجان به ترتیب به زیره 
ســبز، گل محمدی و رازیانه مربوط می شــود، 
بیان کرد: شهرستان های ابهر، زنجان، سلطانیه و 
خدابنده، از شهرستان های پیشرو در زمینه کشت 

و تولید گیاهان دارویی در استان هستند.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان زنجان با 
اشاره به اجرای طرح توسعه کشت گیاهان دارویی 
در شهرستان ماه نشــان عنوان کرد: این طرح در 
۵۰۰ هکتار از زمین های شیبدار شهرستان ماه نشان 

اجرا می شود.
وی در باره روند افزایش کشت گیاهان دارویی در 
سطح استان زنجان در چند سال اخیر بیان کرد: 
کشت این گیاهان در استان زنجان در سال ۵ در 
حدود ۷۵ هتکار بود که این میزان با افزایش شش 

برابری به مرز ۵۰۰ هکتار رسیده است.  
اوجاقلو با اشــاره به اینکه ایجاد اشتغال در این 
حوزه و تاثیر مثبت بــر اقتصاد داخلی و تحقق 
اهداف توسعه ای عنوان کرد: استان زنجان در این 
زمینه ظرفیت بسیار خوبی دارد که استفاده از این 

ظرفیت ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

واهی نامه  ره  دور  ف
ادراتی در زنجان

 مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: طی 
دو ماهه نخست امسال تعداد ۴ فقره گواهی نامه 

صادراتی برای انواع کشمش صادر شده است.
داوود کارگــرزاده در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: در دو ماهه نخســت امســال تعداد ۴ فقره 
گواهی نامه صادراتی از ســوی این اداره کل برای 
انواع کشمش با وزن بیش از ۱۱۶ تن صادر شده 
که ارزش ریالی این محموله بیش از ۱۰ میلیارد 

ریال است.
این مسوول ادامه داد: محموله صادراتی کشمش 
در این استان پس از ارزیابی و بررسی کارشناسان 
ایــن اداره کل به کشــورهای کرواســی، ترکیه، 
مجارســتان، عراق و چین صادر شــده است. 
همچنین اداره کل استاندارد استان در تالش است 
تا با انجــام اقداماتی زمینه صادرات محصوالت 
کشــاورزی اســتان را مطابق با اســتانداردهای 
مربوطه، بیش از پیش فراهم کند. وی در رابطه با 
تعیین ماهیت کاالهای وارداتی و صادراتی استان، 
افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴ مورد تعیین 
ماهیت بــر روی کاالهای وارداتــی و صادراتی 
در گمرک زنجان، انجام شــده است. کارگرزاده 
تصریح کرد: اداره کل استاندارد استان زنجان در 
حوزه نظارت بر صادرات و واردات کاالها، تعیین 
ماهیت کاالها را بر عهده دارد و صادرکنندگان با 
تطبیق محصوالت خود با استانداردهای فراملی 
و ملی، همچنین با اهمیت دادن به نوع و شــکل 
بسته بندی مناسب، می توانند در بازارهای داخلی و 

جهانی حضور پررنگ تری داشته باشند.
مدیرکل اســتاندارد اســتان زنجان یادآور شد: 
اســتاندارد معیار کیفیت کاال و خدمات است و 
استانداردسازی یک ابزار گزینشی است که باعث 
ایجاد تفاوت در محصوالت می شود و به عبارتی 
می توان گفت که استاندارد ســازی، تعیین کننده 
قواعد بازی است که امکان از میدان خارج کردن 

رقبای ناکارآمد را فراهم می کند.
وی خاطرنشــان کرد: برای حضور در بازارهای 
جهانی باید معیارهای دقیق اســتاندارد رعایت 
شــود و بــرای حمایــت از مصرف کنندگان و 
باید کیفیت محصوالت تولیدی  تولیدکنندگان، 
را ارتقا بخشیم. بنابراین تولیدکنندگان باید توجه 
جــدی و دقت های الزم و کافــی را در رعایت 

استانداردها داشته باشند.

ر خب ذاری م یمت  رهای تعیی کارشنا برای  اما و ا

انیات در زنجان ر با د م
 معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
استان زنجان، گفت: میزان شیوع فشارخون باال در 
۱ تا ۲۰۱۶ حدود ۳ برابر  کشور، در سال های ۰

شده  است.
به گزارش ایســنا، محمدرضا صایینی در همایش 
پیشــگیری و کنترل فشــارخون باال، گفت: طرح 
بســیج ملی کنترل فشارخون باال طرحی است که 
نیاز به هم گرایــی ویژه دارد که افــراد باالی ۳۰ 
ســال، ۳۰ درصد دچار پرفشــاری خون بوده که 
۴۰ درصــد این بیمــاران از بیماری خود مطلع و 
۵۰ درصد بیمارن دارای فشــارخون تحت درمان 

و دارو هستند.
وی افزود: میزان شــیوع فشارخون باال در کشور، 
۱ تا ۲۰۱۶ حدود ۳ برابر شده   در ســال های ۰
است. فعالیت های بدنی یکی از عوامل پیشگیری 
پرفشارخون است که ۴۲ درصد مردم فعالیت بدنی 
مناســبی ندارند. مصرف دخانیات یکی از عوامل 

ابتال به پرفشاری خون است که شوربختانه میانگین 
مصرف دخانیات در استان زنجان باال است.

صایینــی در رابطه با میزان آگاهی بیماران مبتال به 
فشــارخون در اســتان، اظهار کرد: درصد آگاهی 

بیماران مبتال به فشــارخون باال در روستاها، ۴۲ 
۳ درصد است که میزان آگاهی  درصد و در شهر، 
در روستاها باالتر از شهر است، زیرا مراکز درمانی 
در روستاها اقدامات موثری را در این زمینه انجام 

داده اند.
وی تصریح کرد: زنان ریســک بیشتری در ابتال 
به پرفشــاری خون دارند. آمار فشارخون بر پایه 
s رتبه چهارم را از نظر کم بودن فشارخون  t e p s
داریم. بعد از ماه رمضان، افزایش ۲۰۰ مرکز ثابت 
و سیار را عالوه بر ۲۰۰ واحد مرکزی که فعالیت 
دارند، خواهیم داشت که از این ۲۰۰ واحد حدود 

۸۰ واحد در شهرستان زنجان خواهد بود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان 
با اشاره به سایت خوداظهاری، افزود: همشهریان 
می توانند از طریق ســایت خوداظهاری به نشانی 
s  اطالعــات خود را ثبت و در  a l a m a t . g o v . i r

این طرح ملی شرکت کنند.

 معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
زنجان در باره تغییر ساعت کاری ادارات در فصل 
تابستان جهت کنترل مصرف برق، گفت: این مورد 
در صورت موافقت استاندار و با اطالع رسانی اداره 

کل مدیریت بحران استان انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مهرداد سلطانی در نشست شورای 
مدیریت بحران اســتان، افزود: تغییر ساعت کار 
ادارات مربــوط به تمام روزهای فصل تابســتان 
نخواهد بود بلکه مقطعی اعمال و اطالع رسانی الزم 

نیز توسط مدیریت بحران استان انجام می شود.
وی با بیان اینکه به غیر از شهرستان طارم، گرمای 
شــدیدی در دیگر مناطق اســتان تجربه نخواهد 
شد، اظهار داشت: تغییر ســاعت ادارات و دیگر 
برنامه های مدیریت و کنتــرل مصرف برق برای 
کمک به تأمین برق مورد نیاز استان های گرمسیری 

است. ســلطانی ادامه داد: دستگاه های اجرایی در 
صورت نیاز از ژنراتورهای برق خود اســتفاده و 
همکاری الزم با شرکت توزیع نیروی برق استان 

را خواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار زنجان 
گفت: امســال به دلیل افزایش میزان بارندگی ها، 
نیروگاه های برق آبی در مدار بوده و ســفارش ها 
نسبت به مدیریت و کنترل مصرف برق در پیک 
بار در تابستان جهت پیشگیری از قطعی احتمالی و 

مشکالت بعدی است که باید رعایت شود.
این مســوول، پیرامون کاهش روشنایی نماهای 
درون شهری، خاطرنشان کرد: صرفه جویی در برق 
باید رعایت شــود اما نباید به این بهانه، روشنایی 
پارک ها خاموش شود چرا شهروندان در ساعات 
پایانی روز از فضای سبز و پارک های سطح شهرها 

استفاده می کنند و در کنار مدیریت درست مصرف، 
نیاز شهروندان جهت استفاده از اماکن عمومی نیز 

باید لحا شود.
وی اظهار داشــت: آتش سوزی مراتع و جنگل ها 
به ویژه بــرای زنجان که پهنه مرتعی قابل توجهی 
دارد، بســیار مهــم بوده و هم روســتاییان و هم 
شــهروندان باید مخاطب فرهنگ ســازی برای 
جلوگیری از این مهم باشند چرا که احتمال دارد 
شهروندان نیز نقشــی در آتش سوزی غیرعمدی 

داشته باشند.
سلطانی افزود: برای مهار آتش سوزی ها می توان با 
آموزش های الزم از ظرفیت دهیاران و شوراهای 

اسالمی شهرها و روستاها نیز بهره مند شد.
معاون اســتاندار زنجان تصریح کرد: پایش دقیق 
و اطالع رســانی مناطق بحرانی آتش سوزی استان 

توســط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سبب 
می شود دستگاه ها همکاری مناسبی داشته و به موقع 

کمک رسانی کنند.
وی خاطرنشــان کرد: تغییر شرایط اقلیمی سبب 
بادخیز شدن استان زنجان شده که این موضوع باید 
مطالعه و بررسی شود و در صورت طوالنی بودن 
فرآیند باید برنامه ریزی بلندمدتی برای مدیریت این 

شرایط داشته باشیم.
ســلطانی اضافه کــرد: از ظرفیت صداوســیما، 
مخابرات، زیرســاخت های ارتباطــی و فضای 
مجازی در جهت اطالع رسانی و توجه به مسائل 

ایمنی استفاده شود.

: ا ن اندار  او ا م

ت استاندار  ورت مواف ساعت کاری ادارات زنجان در 
ییر می یابد ت

: ا ن ا  ا ا ر مدیر ک راه 

آسفالت جاده های زنجان هر  سا روکش می شود

 مدیرکل راه شــهر سازی اســتان زنجان 
گفت: با توجه حجم باالی ترافیکی ســنگین در 
راههای برون شــهری این استان میانگین در نظر 
گرفته شــده برای روکش دوباره آسفالت جاده ها 

با اتخاذ تهمیدات الزم هر ۱۰ سال یکبار است.

مسعود بیات منش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این اداره کل به صورت مشترک با راهداری 
سابق در قالب یک مجموعه ساالنه حدود ۴۰۰ تا 
۵۰۰ هزار تن آسفالت ریزی در راههای استان را 
انجام می دهــد که از این میزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تن آن برای نگهــداری و ۱۰۰ هزار تن باقیمانده 

نیز توسعه است.
وی اظهار داشــت: با در نظر گرفتن کل آسفالت 
شــهری نیز باید یک سیســتم و برنامه عملیاتی 
نگهداری وجود داشــته باشد که تحقق این مهم 

می تواند به برنامه ریزی الزم منتهی شود.
این مســوول ادامه داد: با توجه به ترافیک سبک 
در محدوده شــهری روکش دوباره آسفالت ها تا 
۲۰ سال قابل افزایش است و هم اکنون در برخی 
مناطق شهر زنجان آسفالت ها با دیرینگی ۲۰ سال 

وجود دارد که از کیفیت باالی آن حکایت دارد.

بیات منش خاطرنشان کرد: بر این پایه می توان با 
واگذاری کل فرآیندهای تولید آسفالت به بخش 
خصوصــی )پیمانکار( بــر آورد دقیقی از میزان 
آســفالت ریزی در شــهر زنجان را انجام داد که 
طبق اعالم مســووالن شهری زنجان این رقم بین 

۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است.
مدیرکل راه شهر سازی استان زنجان  اضافه کرد: 
هم اکنون ۲۱ کارخانه آســفالت در استان زنجان 
وجــود دارد که با این اداره کل همکاری می کنند 
و طبق دستور العمل ســازمان و برنامه و بودجه 
کنترل کیفت آســفالت به مرکز تحقیقات وزارت 
راه و شهرســازی واگذار شده که تمامی اقدامات 
دولتی از کارخانه های آسفالت آسفالت نیز مبتنی 

بر تأیید این مرکز است.
این مســوول تاکیــد کرد: در صــورت دریافت 
آســفالت ا ز کارخانه های بدون تاییدیه این مرکز 

خالف قانون بوده و۲ کارخانه آسفالت شهرداری 
چنین مجوزی نداشته هر چند فرآیندهای الزم آن 

در حال انجام است.
وی اظهار داشــت: با ســازو کارهای اتخاذ شده 
سه نقطه در استان به لحا قرار گیری در فاصله 
مناسب برای بهره برداری ۲۱ کارخانه آسفالت از 

مصالح معدن در نظر گرفته شده است.
بیات منش یاد آور شــد بر این پایه این سه نقطه 
تعیین شده برای ۱۰ ســال می توانند پاسخگوی 
نیازهای کارخانه های آسفالت سازی استان باشد 
و در این راستا شهرداری برای دستیابی به کیفیت 

الزم در این حوزه را داشته باشد.
مدیرکل راه شهر سازی استان زنجان خاطر نشان 
کرد: برآوردها نشان می دهد ساالنه باید ۱۲۰ هزار 
تن تولید آســفالت در این استان برای دستیای به 

نقطه بهینه در این استان انجام بگیرد.

 مدیــر نظــام فنــی و اجرایی ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان گفت: پروژه 
محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی، قدیمی ترین 
۲ ســاله که سال  پروژه عمرانی با مدت اجرای 

شروع آن ۱۳۶۷ بوده، است.
محمود محمدی مشــفق در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به ماده ۳۴ فصل نهم قانون برنامه و بودجه، 
اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف 
اســت در مورد اجرای فعالیت هــا و طرح های 
عمرانی که هزینــه آن از محل اعتبارات جاری و 
عمرانی دولت تامین می شود، به منظور ارزشیابی و 
از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با اهداف 
و سیاســت های تعیین شده در قوانین برنامه های 
عمرانی و قوانین بودجه کل کشور، دستورالعمل ها 
و مشــخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با 
جــداول  زمانی فعالیت های جــاری و طرح های 

عمرانی مربوط نظارت کند.
این مســوول با اشــاره به مشــخصات عمومی 
پروژه های ملی و ملی اســتانی  شــده سال ۶ در 
اســتان زنجان، ادامه داد: در این سال ۲۷ دستگاه 
با ۲۴ طرح مشــتمل بر ۲۱۴ پروژه وجود داشت 
که اعتبار کل برای آن )عملکرد ســال های قبل  
مصوب امسال  پیش بینی سال های آتی( ۴ 

میلیارد تومان است.
 ۱ وی با بیان اینکه ســاختمان سد مشمپا با ۲۷
میلیــارد تومان بیشــترین اعتبار و مقاوم ســازی 
تاسیسات و شبکه گاز با ۲۰ میلیون تومان کم ترین 

اعتبار را بین ۲۱۴ پروژه دارد، افزود: ســال ۶ در 
اســتان زنجان ۲۸۲ پروژه با اعتبــار ۲۶۰ میلیارد 
تومان وجود داشت که این پروژه ها ۶۰۰ میلیارد 
تومان دیگر برای تکمیل نیاز دارد. همچنین ۲۱۴ 
پروژه ملی با ویژگی اســتانی نیز در ســال ۶ به 
میزان ۸۶ میلیارد تومان اعتبار داشــت که برای 
تکمیل شدن به ۵۴۱۱ میلیارد تومان دیگر اعتبار 

نیاز دارد.
محمدی مشــفق از داده کاوی پروژه هــا بــرای 

اولین بار در کشــور بر پایه مدل ســازی داده ها بر 
پایه الگوریتم های یادگیری ماشین با ساخت مدل 
پیش بینی  کننده با دقت باالی ۸۰ درصد خبر داد و 
گفت: در این داده کاوی آمار توصیفی با امتیازبندی 
بر پایه انطباق برنامه ای و کیفیت اجرا استفاده شده 

است.
مدیر نظام فنــی و اجرایی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان زنجان تصریــح کرد: بر پایه 
نتایج آمار توصیفی از ۲۱۴ پروژه سال ۶ زنجان 

 ۷ با ۴ میلیارد تومان اعتبار، ۱۸۴ پروژه با ۱۰
میلیــارد تومان اعتبار ملی و ۳۰ پــروژه با اعتبار 
۲۰۸۵ میلیارد تومان پروژه ملی با ویژگی استانی 

بوده است.
وی یادآور شــد: میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی 
۲ درصد  پروژه ها در ابتدای ســال ۶ برابر با ۵
و میانگین وزنی پیشــرفت فیزیکی مورد انتظار 
۴۱ درصــد بوده که نتایج تحلیل آمار  پروژه ها ۳
نشــان از میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی واقعی 
پروژه ها تا پایان سال مالی ۶ )شهریورماه پارسال( 
۲ درصد تاخیر در پیشرفت  ۳۸ درصد دارد که  ۴

بر اساس برنامه تعیین شده را نشان می دهد.
این مسوول در رابطه با وضعیت زمانی و مدت زمان 
، خاطرنشان  اجرای پروژه های زنجان در سال ۶
کرد: پروژه محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی با 
۲ ساله که ســال شروع آن ۱۳۶۷  مدت اجرای 
بوده و دســتگاه متولی آن دانشگاه علوم پزشکی 
اســت، قدیمی ترین پروژه در حال اجرای استان 
است. پس از آن طرح آب رسانی به شهر زنجان با 
ســال شروع ۱۳۷۰ و مدت اجرای ۲۶ سال، طرح 
ایجاد تاسیسات فاضالب شــهر زنجان با مدت 
اجرای ۲۵ سال رتبه دوم و سوم پروژه های قدیمی 
زنجان را دارد. همچنین ۶۷ پروژه شــرکت آب و 
فاضالب روســتایی با سال شروع ۶ جدیدترین 
پروژه های زنجان اســت الزم به ذکر است که بر 
۱۴ سال میانگین وزنی مدت  اساس پیش بینی ها ۴

اجرای پروژه های استان است.

ی استان زنجان یک مسوو در سازمان مدیریت و برنامه ری

ه اس مرانی زنجان  سا ر  رین  قدیمی 
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زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ی بینی شد اس  ومانی  یارد  ه  سا آیند   می   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت یارد ریا ا ا  می ت ا
و برا شهر زنجان ی ا ن ر  از سازمان 

ن رن 
در منظر شهر

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

3

زنگان امروز-رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای اسالمی شــهر زنجان در نشست رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به بحث جرائم ساختمانی 
و تبعیض در این زمینه اشاره کرد و با انتقاد از رویه 
در پیش گرفته شده گفت : چند مدت است که  بنده 
در کمیسیون ماده 100 عضو هستم از همین رو آنطور 
که پرونده ها را بررســی کردم همه جرائم مربوط به 

مردم است.
امامعلی دادخواه با اشــاره به اینکه در این شــرایط 
سنگین اقتصادی جرائم فقط به مردم داده می شود، 
تصریح کرد: این در حالی اســت که همه در برابر 
قوانین یکسان هستند اما گویی در عمل اینطور نیست.
وی گفت: امروز شــاهد این هســتیم، دستگاه های 
متعددی که خود باید الگو و مجری قانون باشــند 
در فضاهــای عریض و طویل اقدام به ســاخت و 
ســاز می کنند و حتی فراتر از ساختمان های اداری 
نیز فضا می ســازند و برخی از دستگاه ها نیز که در 
ســنوات گذشــته تخلف کرده و دارای رای قطعی 

کمیسیون ماده 100 هستند میلیاردها بدهی شهرداری 
را پرداخت نمی کنند.

دادخواه گفت: تاسف بارتر اینکه خود شهرداری نیز 
برنامه هایش را در سالن های نهادها اجرایی می کند که 

غیرمجاز ساخته شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان با بیان اینکه حرمت امامزاده را باید متولیان 
امامزاده نگه دارد و باید ادارات قانونمند و ضابطه مند 
باشند تا ما از مردم انتظار رعایت قانون را داشته باشیم، 
افزود: وقتی این موضوع رعایت نمی شود یعنی رانت 
بارز در ســاخت و ســاز وجود دارد از همین رو از 
دســتگاه های نظارتی نیز می خواهیم  حق و حقوق 
شــهرداری را اعاده کنند، چرا که بودجه شهرداری 
مربوط به عموم مردم اســت، هرچند که شهرداری 
نیز باید بدون اغماض و تبعیض نســبت به این کار 

اقدام کند.
وی در بخــش دوم ســخنان خــود بــا تقدیر از 
زحمت کشان شــهرداری )کارگران( گفت: نیروی 

انسانی یکی از عوامل اصلی بهره وری و کارآمدی هر 
مجموعه ای است.

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شــهر زنجان با بیان اینکه آنچه مسلم است باید با 
توجه به توسعه خدمات الکترونیک، هر روز تعداد  
نیروها کاهش پیدا کند، افزود: بنده درخواست دارم 
به چند پرسش در مورد این نیروها پاسخ داده شود، 
اینکه اگر نیروها مورد نیاز بوده باید گفته شود چگونه 
جذب شده اند؟ یا توسط چه کسانی یا چه کانال های 
وارد شهرداری شده اند؟ و چرا نیروهای تعدیل شده 
از نیروهای با سابقه و نیروهای باقیمانده از افراد کم 

سابقه هستند؟
دادخواه از  شــهردار زنجان خواست : آقای شهردار 
لطفا به  وضعیت قومی و قبیله ای و ارباب و رعیتی 
و ساختار ناکارآمد نیروی انسانی خاتمه دهید تا شورا 

بیش از این در معرض اتهام نباشد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی 
شهر زنجان افزود: از شما می خواهم توضیح دهید 

چرا قانون درباره برون سپاری نیروها اجرایی نمی شود 
و در فساد اداری نیز شهرداری جزو سازمان های برتر 
است  که یکی از دالیل مهم آن روابط قومی و قبیله ای 

است؟

زنگان امروز- رییس کمیســیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: بحث ورود 
اســتاندار به نیروهای جدیدالورود شهرداری اذهان عمومی را به هم ریخته است و شهرداری باید 

تکلیف آنها را مشخص کند.
 احمد نصیری در نشســت رسمی و علنی شورای شهر زنجان با انتقاد از عدم شفافیت در جذب 
نیروهای شــهرداری اظهار کرد: کار به جایی رسیده است که استاندار دستور ویژه بر روشن شدن 

تکلیف نیروهای جذب شده داده است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان گفت: همین موضوعات وقتی در 
بیرون درز می کند این یعنی آنکه در شهرداری اتفاقی رخ داده که استاندار هم به آن ورود کرده است.

نصیری  ادامه داد: اگر نیرویی تزریق شده باید مشخص شود، اگر مدیران نیرو تزریق کرده اند، اعالم 
شود، اگر به شورای پنجم مربوط است این را بگویید، با این وضعیت ما دیگر نمی توانیم پاسخگوی 

اذهان عمومی باشیم.
وی با اشــاره به تحت فشار بودن شورا در گروه های تلگرامی گفت:  االن در چند گروه تلگرامی 
خود بنده را به باد انتقاد گرفته اند و ما دیگر پاسخگو نیستیم، باید مشخص شود در شهرداری چه 

خبر است.
رییس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر زنجان افزود: هر بار سخن از نیرو و ارائه 
لیست سخن می گوییم، اعالم می کنیم مکاتبه کردیم، بعدا می گوییم لیست می دهیم، این موضوعات 
قضیه را خراب می کند، باید قضیه روشن و شفاف اعالم شود که نیرویی هست یا نیست؟ امروز هم 

باید تکلیف این موضوع مشخص شود

زنگان امروز- در نشست علمی و رسمی شورای اسالمی شهر زنجان 
بودجه 406 میلیارد تومانی سال آینده )98( شهرداری زنجان تقدیم این 

شورا شد.
شهردار زنجان در نشســت رسمی و علنی شورای شهر  گفت: طبق 
قانون شــهرداری ملزم است تا پایان دی ماه هر سال بودجه پیشنهادی 
خود را به شورای اسالمی شهر زنجان بفرستد که خوشبختانه در سال 
گذشته و امسال این مهم قبل از اتمام این مهلت یاد شده انجام گرفته 

است.
مســیح اله معصومی  اظهار داشت: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد که 
بودجه شهرداری زنجان در چهار سال به نرم متوسط شهرهای کشور 
برسد که این مهم در دومین سال عمر شورای شهر و شهرداری تقریبا به 

این نقطه نزدیک شده است.
وی افزود : بر این اساس بودجه شهرداری زنجان در سال گذشته از 210 
میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان در امسال افزایش یافت که رقم سال 
آینده نیز از 300 به 400 میلیارد تومان رســیده، یعنی در 2 سال بودجه 

این نهاد غیردولتی 2 برابر شده است.
معصومی ادامه داد: نرم متغیر شده با مبلغ 900 هزار تا یک میلیون تومان 
به ازای هر نفر در شهرداری ها اعالم شده که این رقم در سال گذشته 

500 هزار تومان بود که در بودجه امسال به 690 تومان افزایش یافت.
به گفته معصومی، این مبلغ در بودجه سال آینده 911 هزار تومان برای 
هر شــهروند در نظر گرفته شده و به تعبیر دیگر نسبت سرانه هر فرد 

زنجانی افزایش نشان می دهد.
شــهردار زنجان با اشــاره به تفاوت های بودجه سال آینده شهرداری 

نســبت به سال های گذشته نیز گفت: اولین تفاوت بودجه شهرداری 
زنجان در سال آینده این است که این نهاد غیردولتی برای بودجه ریزی 
بهتر از نظرات مردمی در سایت شهرداری استفاده می کرد که این مهم 

تغییر یافته است.
معصومی  بیان کرد: شــهرداری برای بودجه ریزی به سراغ شهروندان 
رفته و بر این اساس باعقد قرداد با دانشگاه زنجان شهر زنجان 104 محله 
تقسیم بندی و حدود یکهزار و 200 پرسشنامه تهیه شده که در هر محله 
ای 10 عدد به مردم به شکل تستی و پرسشنامه ای توزیع و اطالعات 

الزم اخذ شده است.
معصومی افزود: بر این اســاس بودجه شهرداری در شرایط و مناطق 
بحرانــی تر مورد توجه قرار گرفته و در این میان دومین تفاوت اصلی 

بودجه سال آینده تلفیق عملکردی است.
وی بیان کرد: بر این مبنا بودجه امسال برای سازمان ها و شهرداری های 
تابعه 306 میلیارد تومان به صورت واقعی لحاظ شــده بود و از طرفی 
این سازمانها چون در امدی نداشتند، در اصل 50 میلیارد تومان بودجه 
ســازمان ها را شامل میشد و بخشی دیگر با توافقنامه بین سازمان ها 

وشهرداری ها به وقوع می پیوست.
شهردار زنجان گفت: بودجه شهرداری شامل شهرداری مرکز، سه منطقه 
و 10 ســازمان را شامل می شود و در مقایسه با بودجه امسال متفاوت 
بود و حتی رقم های تکراری در بودجه های جداگانه لحاظ نشده است.
وی اظهار داشت: با احتساب این موضوع بودجه 277 میلیارد تومانی 
شــهرداری در سال آینده به 406 میلیارد افزایش یافته که 46.5 درصد 

افزایش نشان می دهد.

معصومی افزود: در بودجه امســال هزینه های جاری 53.6 و عمرانی 
46.4 دهم درصد بود که این رقم در بودجه سال آینده به ترتیب 51 و 
49 درصد رسیده که می توان گفت که بار عمرانی و جاری برابر شده 

است.
معصومی افزود از بودجه 400 میلیارد تومانی ، 194 میلیارد تومان معادل 
48 درصد به شهرداری مرکز، 42 درصد در سه منطقه 1 2 و سه و 10 
درصد دیگر به سازمان های 10 گان که در مجموع 406 میلیارد تومان 

شامل می شود.
معصومی افزود: البته ســهم بودجه مناطق یک، 2 و سه شهرداری هم 
به ترتیب 14.5، 9.5 و 13 درصد تقســیم بندی شده و عاله بر آن در 
بودجه پیشنهادی سال آینده 11 پروژه شاخص در نظر گرفته شده که 
از مجموع 50 درصد بودجه عمرانی 50 درصد ان پروژه های شاخص 

لحاظ شده است.
وی خاطر نشــان کرد: بر این باوریم باید در طرح های عمرانی بجای 
پرداختن به پروژه های ریز شــهری، طرح های شاخص مورد توجه 

قرار گیرد.
این مسوول ادامه داد: به پیشنهاد سازمان بازرسی 20 میلیارد تومان نیز به 
عنوان بدهی پیمانکاران عمرانی برای اولین بار یک ردیف جداگانه ای 

در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: در تدوین بودجه سال آینده یک پیوست سرمایه گذاری 
به تعداد 22 طرح تعریف شده که در مجموع اعتبار در نظر گرفته شده 
برای طرح های سرمایه گذاری، جاری و عمرانی یکهزار و 254 میلیارد 

تومان است

زنگان امروز- نایب رییس شورای اسالمی شهر 
زنجــان از اختصاص 10 میلیارد ریــال اعتبار از 

سازمان فرهنگی اکو برای شهر زنجان خبر داد.
 سجاد خدایی در نشست رسمی و علنی شورای 
شهر زنجان با تبریک والدت حضرت زینب )س(
اظهار کرد: در اجــرای پروژه ها برای تامین منابع 
درآمدی دقت الزم وجود داشــته باشــد، چرا که 
میزان درخواست ها نشانگر عدم دقت در تدوین 

بوده است.
نایب رییس شــورای اسالمی شهر زنجان با بیان 
اینکه بودجه محوری و بودجه ریزی عملیاتی مورد 
تاکید شــورای شــهر در این بحث است، گفت: 
امیدواریم این امر در کمیســیون بودجه نیز مورد 

توجه باشد.
وی با اشــاره به در دســت بررســی بودن طرح 
جامع شهری که فرصت خوبی برای سیاست های 

توسعه ای شهر است، اخیرا برخی از سیاست  های 
ابالغی دولت کــه در مجلس نیــز روی آن کار 
می شــود، محدودیت هایی برای شهرداری داشته 
اســت که در واقع به یک چالش کشوری تبدیل 
شده است، گفت: از طرفی این اتفاقات زمانی رخ 
می دهد که فصل بودجه اســت از همین رو برای 
سرعت بخشی و توســعه متوازن و ایجاد درآمد 
پایدار برای شــهرداری در این زمینه دقت نظر به 
عمل آید. خدایی گفت: پیشنهاد داریم که تخفیفات 
پروانــه ای در برخی از مناطق بــا در نظر گرفتن 
اولویت های توسعه ای مورد توجه باشد که شاهد 
رونق ساخت و ساز باشیم.  نایب رییس شورای 
اســالمی شهر زنجان در بخش دیگری از سخنان 
خود به وضعیت نامناسب سیستم پلیس ساختمانی 
و یا اجراییات اشاره کرد و گفت: اجراییات در هر 
منطقه به شکل متفاوت اجرایی می شود و این امر به 

کیفیت ماشین ها بستگی دارد و حتی گاها خودروها 
نیز چهره نامناسبی دارند، از همین رو پیشنهاد داریم 
برای یکسان سازی این حوزه بدون اعمال تبعیض 
نسبت به نوسازی تجهیزات و ماشین آالت اقدام 
شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکید شورا بر 
مکانیزه کردن خودروهــای جمع آوری زباله بود، 
تصریح کــرد: از همین رو یا خود شــهرداری یا 
پیمان کاران باید نسبت به این کار اقدام کرده و افراد 
را ملزم کنند که این خدمات را به مردم ارائه دهند.

خدایی همچنین درباره تعهدات سازمان فرهنگی 
اکــو و دیدارهای انجام شــده در ایــن باره نیز 
گفت: طبق توافقــات اولیه در 10 محور موضوع 
پروژه های شهری در زمینه ساماندهی بافت حاشیه 
نشــینی، مرکز تفریحی و پــارک، مرکز کودکان، 
مرکز منطقه ای توسعه ای و زیرساخت ها، مقاصد 
گردشــگری و مرکز آموزش های کیفی و ... باید 

اقدامات مشترک صورت گیرد.
نایب رییس شورای اســالمی شهر زنجان افزود: 
تــالش ما این اســت که در حوزه مــورد تفاهم 
اقداماتی انجام شود و در 10 محور مربوط اقدامات 
الزم صورت گیرد که در این زمینه قول 100 میلیارد 
ریال داده شــد که به شهر زنجان اختصاص داده 

شود

در محیط های شهری عناصر نا همگون و نا هنجار گوناگوی در کنار هم به اغتشاشات محیط 
دامن می زنند . این اغتشاشــات در فضای شهری منجر به بی هویتی ، نا خوانایی شهر اثرات 
سوء روان شناختی در استفاده کنندگان می شود . یکی از مهمترین این عناصر که به ندرت به 

صورتی آشکار بدان توجه می شود رنگ است . 
رنگ بر خالف فرم ، حجم ، نما و یا کف ســازی در الیه های پنهان تر قرار دارد و کمتر به 
تاثیرات روانی آن اندیشیده شده است . انتخاب رنگ بناها و عناصر فضاهای شهری اغلب به 
ســلیقه پیمانکار ، صاحب ملک ، مامور خرید و یا اجناس موجود در بازار و حتی تصادف یا 

اتفاق واگذار می شود . 
عنصر رنگ از عناصر ویژه ای است که شناخت ویژگی ها ، خصوصیات و تاثیرات آن بر انسان 
، راهی برای خلق محیط ها و فضا های شهری دلپذیر است . این مساله زمانی اهمیت بیشتری 
می یابد که امروزه شهرهای خود را به لحاظ رنگی ، آشفته و نا بسامان می بینیم . در کنار هم 
ایستادن نا هماهنگ بناها ، استفاده از رنگ های نا موزون و عدم توجه به ویژگیهای روانشناختی 
رنگها ، فضاهایی را در شــهر ها رقم زده اســت که با روحیه انسان سازگار نیست و دیگر در 
آن احساس آرامش نمی کنیم . از اینرو ، این نوشتار تالشی برای بیان اهمیت موضوع رنگ و 

چگونگی برخورد و استفاده از آن در شهر است . 
شهر ها در طول زمان و تحت تاثیر عوامل مختلف شکل گرفته و توسعه یافته اند . مسئله ای 
که از بدو یکجا نشینی ، انسانها با آن مواجه شده اند ، چگونگی اداره سکونتگاهها و برقراری 
تعادل مطلوب میان پتانسیلها و نیاز های خود بوده است . این موضوع در روند تاریخی خود ، 
دچار تحوالت شگرفی گردید و همسو با پیشرفت دانش بشر در این زمینه ، مسائل و مشکالت 
پیچیده تری مطرح گردید . این شــرایط به ویژه در آغاز قرن بیســتم و همراه با توسعه لجام 
گسیخته شــهر ها اهمیتی صد چندان یافت ؛ به گونه ای که امروز بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه و زمان صرف بهبود شرایط زیستی به طور عام و مسئله مدیریت شهری به طور خاص 

می شود . 
امروزه رنگ در بیشتر شهرهاو محله ها به صورت تصادفی و سلیقه ای به کار گفته می شود . 
این در حالی است که در هر شهر بسته به هر اقلیم ، مصالح بومی ، فناوری و منابع تامین مصالح 
و سلیقه و فرهنگ افراد رنگ نماها ، در و پنجره ها ، مبلمان شهری ، کف سازی ، سقف و بام 
بناها و اصوال تمامی عناصر شهری الزم است به رنگ های خاصی محدود شوند . به این ترتیب 

پالت مطلوب رنگی شهر در طیفی مشخص و هماهنگ شکل می گیرند . 
رنگ در شهر سازی معاصر 

شهرهای امروز ما یک بوم رنگی بی هویت و مغشوش هستند که تنها موجب افسردگی روان 
پریشی و عصبانی شدن افراد جامعه می شوند . در جامعه ما حساسیت افراد نسبت به فضا از 
میان رفته و افراد فاقد نگرشی منسجم در مورد چگونگی نمود فضاها هستند . در شهر های ما 
هیچ گونه اصول و مبانی مدونی برای محیط های شهری وجود ندارد تا محیط ، اقلیم و فرهنگ 
ما و بر اساس اصول و طراحی رنگ بتوان مدیران و طراحان و حتی مردم را در انتخاب رنگهای 

مناسب برای محیط زندگی شان هدایت کرد . 
رنگ وســیله ای برای خود نمایی شده است ، توجه به جنبه های عملکردی و فیزیکی رنگ 
بدون توجه به ابعاد و تاثیرات روانی آن باعث آزار دهنده بودن رنگهای به کار رفته در محیط می 
شود در معماری تک بناها نیز افراد غیر متخصص و گاه حتی متخصص تنها برای خود نمایی 
، جلوه فروشی و متمایز کردن بنا از دیگر بناهای مجاور از رنگ های ناهمگون و نا متجانس با 
زمینه ، عملکرد و شخصیت بنا و محیط اطراف استفاده می کنند که با گذشت زمان ، نادرستی 

این انتخاب ها آشکار می شود.
دالیل نابســامانی و اغتشاش رنگ در منظر شهری و موانع ساماندهی سیمای شهری از جمله 
موارد زیر مطرح گردیده است :نبود طرح های فرادست و جامع نگر و طرح های کالن توسعه 
شــهری با توجه به فرهنگ بومی ، وضعیت اقلیمی ، فعالیت اقتصادی ، تحرک اجتماعی و با 

توجه به الگوی سنتی و سازگار .
نا آگاهی شهروندان و کاربران اقتصادی ، اجتماعی شهروندان از حق خود نسبت به دخالت ، 

نظارت و مشارکت در روند طراحی و ساخت و ساز شهری .
نبود اصول و ضوابط مدون مرتبط با کاربرد رنگ در شــهر و هدایت آن بر پایه ســلیقه های 

مدیران و کارشناسان . 
فقدان ضابطه به لحاظ نظارت عالیه و تخصصی بر روند رنگ در مناطق شهری . 

تغییرات کادر مدیریتی ، اجرایی نبودن سیســتم شهرداری ؛ تخصصی نبودن تصمیم گیری ها 
در سطح خرد و کالن .

نبود سیاست گذاری واحد برای زیبا سازی مناطق مختلف شهر

ر ش د
ست چهار شنبه 26 دی ماه 1397 / نمره 241/ سال ن

     نایب رییس شورای اسالمی شهر زنجان خبر داد

دکتر سولماز حسینیون  

دستگاه های نظارتی کمک کنند تاحق و حقوق شهرداری احیا شود 

   شهردار زنجان هنگام تقدیم بودجه شهرداری به شورای شهر: 

ی بینی شد اس  ومانی  یارد  ه  سا آیند   می   بود
نیروهای جدیدالورود شهرداری تعیین تکلیف شوند

ار ت یارد ریا ا ا  می ت ا
و برا شهر زنجان ی ا ن ر  از سازمان 

ن رن 
در منظر شهر

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی  شورای  شهر زنجان:

ى شهردارى زنجان م دمات ا انى و  رست سازمان آت ن سر

ـ  ا در ر  ا  ـ 
ماد ا ه ا اما  ار

A  ســازمان سرپرســت 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــاش  ــان از آماده ب ــهرداری زنج ش
قــدس  روز  در  آتش نشــان   ۶۰
و ۱۴ و ۱۵ خــرداد خبــر داد و 
ــا  ــان ب ــانان زنج ــت: آتش نش گف
در اختیــار داشــتن ۱۰ دســتگاه 
خــودرو ســبک و ســنگین امــداد 
ــق و ۶  ــای حری ــات و اطف و نج
دســتگاه موتــور ســیکلت وظیفــه 
تامیــن ایمنــی شــهر را بــه عهــده 

ــت. ــد داش خواهن
 مجیــد امیــــــــــرفضلی  بــا

گـــــــرامیداشت روز قــــدس 
اظهــار کــرد: در ایــــــن روز، 
آتش نشــانان زنجـــــان وظیفــه 
 تامیــن ایمنــی مراســـم را برعهــده

داشــتند.
سرپرســت ســازمان آتش نشــانی 
و خدمــات ایمنــی شــهرداری 

ــی روز  ــهروندان در راهپیمای ــهر و ش ــی ش ــن ایمن ــت تأمی ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب زنج
ــن روزهــا  ۶۰  ــان کــرد: در ای ــن مناســبتی ۱۴ و ۱۵ خــورداد بی ــن آیی قــدس و همچنی
آتش نشــان زنجانــی بــا در اختیــار داشــتن ۱۰ دســتگاه خــودرو ســبک و ســنگین امــداد 
و نجــات و اطفــای حریــق و ۶ دســتگاه موتــور ســیکلت وظیفــه تامیــن ایمنــی شــهر را 

ــر عهــده خواهنــد داشــت. ب
ــان  ــدادی بی ــای ام ــا ارگان ه ــکاری ب ــرای هم ــردم ب ــا درخواســت از م ــه ب وی در ادام
ــت  ــا رعای ــه ب ــوع حادث ــر ن ــروز ه ــورت ب ــم در ص ــهروندان می خواهی ــرد: از ش ک
ــانان  ــش نش ــور آت ــر حض ــه و منتظ ــاس گرفت ــماره ۱۲۵ تم ــا ش ــود ب ــردی خ خونس

ــد. ــالع دهن ــی اط ــیر راهپیمای ــتقر در مس ــای مس ــه نیروه ــا ب ــند و ی باش

ن  ی    و  ن زن    آ ن
ــد  ــان از خری ــهرداری زنج ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت ــت س سرپرس
پوشــاک عملیاتــی بــا آخریــن اســتانداردهای جهانــی بــرای آتــش نشــانان زنجــان خبــر 
داد و گفــت:   ایــن پوشــاک عملیاتــی بــا آخریــن اســتانداردهای کشــورهای  پیشــرفته 

در صنعــت آتــش نشــانی تولیــد شــده اســت. 
بـــه گـــزارش مدیریـــت ارتباطـــات و اموربیـــن الملـــل شـــهرداری زنجـــان ،  امیـــر 
فضلـــی هـــدف از  خریـــداری پوشـــاک عملیاتـــی جدیـــد را  ایمنـــی بیشـــتر آتـــش 
نشـــانان  در عملیـــات عنـــوان کـــرد و افـــزود: .پوشـــاک عملیاتـــی جدیـــد جهـــت 
اســـتفاده اتـــش نشـــانان در اختیـــار ســـازمان آتش نشـــانی و خدمـــات ایمنـــی 

شـــهرداری زنجـــان قـــرار گرفـــت .

ر خب
A  شـهردار زنجـان بحث خطـوط ویژه و

نـر جدیـد اتوبوس و تاکسـی را تشـریح کرد و 
گفت: هر دو این طرح با هم اجرایی خواهد شـد.
مسـیح اله معصومـی اظهـار کرد: دیروز نشسـت  
تنظیـم بازار بـرای تصویب نر کرایه تاکسـی و 
اتوبـوس برگـزار شـد. شـهردار زنجان با اشـاره 
بـه روال طبیعـی که نر هـای اتوبـوس و کرایه 
در شـهر طـی می کنـد، گفـت: ایـن نر هـا پس 
از پیشـنهاد سـازمان در شـورا مطـرح و پـس از 
تصویـب در فرمانـداری و نشسـت تنظیـم بازار 

می شـود. مصوب 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در روش جدیـد نـر 
بلـوار  بـه  شـهرک ها  سـمت  از  اتوبوس هـا 
آزادی و میـدان ارتـش یکسـان خواهـد بـود و 
سـپس بـرای خطـوط ویـژه نیـز تعرفـه دیگری 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت، گفـت: امـا نـر 
اتوبوس هایـی کـه از شـهرک های غربـی یعنـی 
اسـالم آبـاد و ... می آینـد متفـاوت خواهـد بود، 
چـون ایـن اتوبوس هـا بـه صـورت مسـتقیم به 

مرکـز شـهر خواهنـد رفـت.
اقـدام صـورت  بـا  اینکـه  بیـان  بـا  معصومـی 
در  اتوبوس هـا  از  درصـد   ۷۰ حـدود  گرفتـه 
پارک سـوارها توقـف کرده و به مرکز شـهر وارد 
نخواهنـد شـد، گفـت: همیـن امـر بـار ترافیکی 

مرکـز شـهر را کاهـش خواهـد داد.
شـهردار زنجـان بـا بیـان اینکـه پـس از اعالم 
اسـت،  نیـز  رسـمی  البتـه  کـه  نر هـا  ایـن 
و  اتوبوس هـا  معابـر،  در  جدیـد  نر هـای 

تاکسـی ها نصـب خواهـد شـد، تصریـح کرد: 
پـس از آن همیـن نر های مصـوب اجرایی و 
عملیاتـی خواهـد شـد.وی در ادامـه به تشـریح 
طـرح خطـوط ویـژه پرداخت و بیان کـرد: طرح 
قبلـی که مشـاور پس از بررسـی چنـد گزینه به 
آن رسـیده و ماه هـا روی آن کار بـوده بـه ایـن 
شـکل بود کـه در خیابان هـای امام و سـعدی ۶ 
متـر از عـر خیابان گرفته شـده و بـه رفت و 

برگشـت اتوبوس هـا اختصـاص پیـدا می کرد و 
ایـن بـه خط ویـژه مرتبـط بود.

معصومـی با بیـان اینکه پـس از انجـام عملیات 
کاتـر زدن اهالـی و کسـبه سـعدی بـه اجـرای 
ایـن طـرح معتر شـدند که بـرای احتـرام به 
شـهروندان بـار دیگر طـرح بازبینی شـد، گفت: 
بـر همیـن پایـه بـا وجـود اینکـه طـرح، مصوبه 

قطعـی داشـت بازبینـی دوبـاره انجام شـد.

شـهردار زنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه در مراحل 
بازبینـی موضـوع و همچنیـن مراحـل گرفتـن 
مشـاور دوبـاره، فرماندار یک پیشـنهاد ارائه کرد 
کـه اتفاقـا نافـی طـرح اصلـی هـم نبـود، گفت: 
همیـن طـرح کـه در قالـب آن بنایی بـر افزایش 
عـر چهـار متـر و ۶ متـر نداریم در شـورای 
ترافیـک مطرح و مصوب شـد. وی تصریح کرد: 
بـر همیـن پایـه بـا اجـرای طـرح جدیـد همان 
چهـار متر حفظ شـده و  فقـط در محل هایی که 
چهار نقطه بیشـتر نیسـت و در محل ایسـتگاه ها 
ایـن عـر افزایـش پیـدا می کنـد. معصومی با 
بیـان اینکـه در طرح جدید قرار نیسـت هر ۱۴۰ 
اتوبـوس بـه مرکـز شـهر بیایـد و ۷۰ درصد در 
پارک  سـوارها توقـف خواهد کـرد، گفت: محل 
تالقـی اتوبوس هـا در ایسـتگاه ها همچـون ریل 
راه آهـن خواهـد بـود و فقـط در چهـار نقطه دو 

متـر عـر خیابـان کم خواهد شـد.
شـهردار زنجـان بـا اشـاره بـه اینکـه جزئیـات 
ایـن طـرح در شـورای ترافیـک نیـز مصـوب 
شـده اسـت و بـرای خیابـان سـعدی مشـکل 
ایجـاد نخواهـد کـرد، افـزود: البته طـرح پس از 
تصویـب در شـورای تامیـن اجرایـی می شـود.

از  مصوبـه  اخـذ  از  پـس  کـرد:  تصریـح  وی 
شـورای تامیـن اقدامات بـرای ایجاد ایسـتگاه ها 
نیـز اقـدام خواهد شـد. معصومـی دربـاره زمان 
اجـرای طـرح نیـز گفـت: در نهایـت ۱۵ روز 
پـس از تصویب در شـورای تأمین خط کشـی و 

انجـام کارهـا صـورت خواهـد گرفـت.

A  نقــل و  ترافیــک و حمــل  سرپرســت حــوزه 
ــی را  ــل عموم ــل و نق ــد حم ــر جدی ــان ن ــهرداری زنج ش
ــن  ــهرداری ای ــه ش ــال ب ــس از اب ــت: پ ــرد و گف ــالم ک اع

نر هــا اجرایــی خواهــد شــد.
ســمانه شــاددل  اظهــار کــرد: چنــد روز قبــل نشســت تنظیــم 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــر حم ــن ن ــرای تعیی ــتان ب ــازار اس ب

ــد. ــوب ش ــد مص ــای جدی ــزار و نر ه برگ
وی  ادامــه داد: بــر ایــن پایــه طبــق مصوبــه ســتاد تنظیــم بازار 
ــش و  ــدان ارت ــا می ــی ت ــوارها یعن ــا پارک س ــهرک ها ت از ش
ــه اتوبوس هــا ۵۰۰ تومــان و از آنجــا  ــر کرای بلــوار آزادی ن

بــه هســته مرکــزی شــهر ۳۰۰ تومــان خواهــد بــود.
سرپرســت حــوزه ترافیــک و حمل ونقــل شــهرداری  تصریح 
ــمال  ــهرک های ش ــوس ش ــه اتوب ــر کرای ــن ن ــرد: همچنی ک
غربــی تــا هســته مرکــزی شــهر همچــون اســالم آباد نیــز ۶۰۰ 

تومــان خواهــد بــود. شــاددل گفــت: آنچــه در مــورد نر های 
ــه اســتفاده از کارت خــوان  ــوط ب ــوس اعــالم شــده مرب اتوب
اســت کــه در ســتاد تنظیــم بــازار نیــز مصــوب شــده اســت.

 سرپرســت حــوزه ترافیــک و حمــل و نقــل شــهرداری زنجان 
همچنیــن بــه نــر مصــوب کرایــه تاکســی نیــز اشــاره کــرد 
ــه  ــر مصــوب کرای ــازار ن ــم ب ــه تنظی ــق مصوب ــزود: طب و اف
تاکســی بــرای مســیر اول ۷۵۰ تومــان و بــرای دو مســیر یــک 

هــزار و ۵۰۰ تومــان خواهــد بــود.
وی تأکیــد کــرد: نر هــای جدیــد مصــوب شــده در تنظیــم 

بــازار پــس از ابــال بــه شــهرداری قابلیــت اجــرا دارد.
ورود  تعــداد  طــرح  ایــن  اجــرای  بــا  اســت،  گفتنــی 
ــزی  ــته مرک ــه هس ــی ب ــل عموم ــل و نق ــای حم اتوبوس ه
شــهر کاهــش پیــدا کــرده و در نتیجــه ترافیــک ایــن منطقــه 

ــد. ــد ش ــر خواه روان ت

د اتوبو و تاکسى   طو و و نر جد ر  شهردار زنجان با ت

ل و افـزایش و حمل و ن  طر اصال خ
نر جدید کرایـه ها را با هم  اجـرایى مى کنیم 

مل ونقل شهردارى زنجان   وز ترافی و  رست  سر

ا ا  م در       

را  ا  ـا ا  م   راى ا اى  ی  ا دار  ر د  ى ا ا ار  ـ
ــ ـن م ـیاه   امـا  اد هاى  ی ـ ی  ـ ـ ـ  اد  م ـ ا ـ  م

شهردار زنجان خبر داد:

 کاشى ماندگار
اهیر زنجان امروز   م

ى مى شود رونما

A  شـهردار زنجـان بـا اعـالم ایـن مطلـب
گفـت :امـروز  سـاعت ۱۸ و ۳۰ دقیقـه دو کاشـی 
مانـدگار بـا طرحهـای منقش بـه تصاویر  دانشـمند 
هسـته ای شـهید مجیـد شـهریاری و سـلطان غـزل 

معاصـر حسـین منـزوی رونمایـی می شـود 
مسـیح اله معصومی هدف از رونمایی کاشـی ماندگار  
را حفـظ یـاد و خاطـره مشـاهیر، معرفـی الگوهـای 
مطـرح بـه نسـل جدیـد و حفـظ هویـت محـالت با 
عنـوان «افتخـار محلـه» عنوان کـرد و اظهار داشـت: 
در مرحلـه اول از کاشـی مانـدگار مربـوط بـه شـهید 
هسـته ای،مجید شهریاری و حسـین منزوی،غزلسرای 
معاصـر بـا نصـب در محـل زندگیشـان پرده بـرداری 
خواهد شـد . شـهردار زنجان از سـاخت کاشی دیگر 
مشـاهیر زنجان در آتیه نزدیک خبر  داد و خاطر نشـان 
کرد: سـاخت کاشـی پروفسـور ثبوتی و دیگر مشاهیر 
زنجـان در دسـتور کار سـازمان فرهنگـی و اجتماعی 

شـهرداری  قـرار دارد.
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رکل امور مالیاتى استان  مد

کرد یات مالیات مقطوع عم   جز
ل اعالم شد ا بان م ا سا  

A  به گــزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان زنجان، میرحیدر رضوی در
زنجان اظهار کرد: : مالیات مقطوع عملکرد سال ۷ برخی صاحبان مشاغل در راستای همکاری، 

مشارکت و تکریم مودیان و همچنین تسهیل در وصول مالیات، اعالم شد. 
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصالحی مصوب 
۱۳ قانون مالیات های مســتقیم و با توجه به بند )هـ( تبصره )۸( قانون بودجه سال  ۳۱ تیرماه ۴
۱۳ کل کشور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت  ۸
۱۳ برخی از صاحبان مشاغل که درگروه سوم ماده )۲(  رویه در تعیین مالیات عملکرد ســال ۷
۲۰۰ مورخه  ۴ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون فوق موضوع بخشــنامه شــماره ۱۱۸
۱۳ قرار می گیرند، عنوان داشــت: دستورالعمل مالیات مقطوع امسال شامل صاحبان  ۴ ۱۲ ۰
مشــاغل گروه ســوم موضوع ماده )۲( آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون فوق که مجموع 
۱۳ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات  فروش کاال و خدمات آنها در سال ۷
های مستقیم )مبل ۸۲۸ میلیون تومان( باشد، است و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این 
دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده، از نگهداری اسناد و مدارک 

و تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان همچنین درباره نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن گفت:   
۱۳، بر مبنای مالیات قطعی  برپایه این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۷

۱۳ به صورت مقطوع تعیین گردیده است :  عملکرد سال ۶
 .۱۳ ۱ مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۶
۲ مودیــان با میزان مالیات قطعی بیــش ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش، 

.۱۳ نسبت به عملکرد سال ۶
۳  مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با  درصد افزایش 

.۱۳ نسبت به عملکرد سال ۶
۴ مودیان با میزان مالیات قطعی باالتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد 

.۱۳ سال ۶
رضــوی، تاکید کرد: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشــد که مجمــوع فروش کاال و ارایه 

۱۳ از مبل ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد. خدمات آنها در سال ۷
وی تصریح کرد: مودیانی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می بایست از 
w مراتب را  w w . t a x . g o v . i r طریق سیستم الکترونیکی )طبق فرم مربوط( از طریق پایگاه اینترنتی 

به سازمان امور مالیاتی کشور اعالم نمایند.
۱۳ اولین سال  رضوی در ادامه خاطرنشــان کرد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال ۷
۱۳ فاقد فعالیت باشند( و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی  فعالیت آنها می باشد ) در سال ۶
۱۳ شــرکای آنها تغییر نموده باشد)تغییر هر یک از شرکا(، مشمول مفاد این  که در طی ســال ۷
دســتورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر ) ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در 

موعد مقرر( می باشند.
رضوی همچنین یادآور شــد: دربــاره مودیانی که امکان پرداخت مالیــات مقطوع موضوع این 
۱۳ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار  دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۸
ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، 
۱ قانون مالیات های  عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۰

مستقیم خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اظهار داشت: هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که 
۱۳ بیش از مبل  مشخص شود مجموع فروش کاال و خدمات یا دیگر درآمدهای مودی در سال ۷
ابرازی به عنوان فروش کاال و خدمات و دیگر درآمدهای فرم موضوع بند )۳( این دســتورالعمل 

باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.
۱۳ مودیان موضوع این دستورالعمل در  رضوی همچنین بیان داشــت: مالیات عملکرد ســال ۷
۱۳ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا  صورتیکه که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۷
پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند )۱( این دستورالعمل اقدام نموده 
۱۳( و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را  باشند ) به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خرداد ۸
به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 
۱۳ خود هستند، از  ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مســتقیم درباره درآمد عملکرد سال ۷

شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.
۱۳ نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی  رضوی تصریح کرد: کلیه خریداران سکه که در سال ۷
جمهوری اســالمی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. مودیان مذکور 
مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.  وی با بیان اینکه خردادماه موعد ارایه 
اظهارنامه و برخورداری صاحبان مشاغل از تسهیالت مالیات مقطوع است، یادآور شد: دیگر صاحبان 
مشاغل نیز حسب مقررات مربوطه می باید به ارایه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام نمایند.

ر خب

A  پایه هــای جدیــد مالیاتــی همانند
«مالیات بر جمع درآمــد»، «مالیات بر عایدی 
ســرمایه با اولویت مالیات بر عایدی امالک» و 
«مالیات بر سود ســپرده بانکی» در دستور کار 

دولت و مجلس قرار گرفته است.
رسـانه مالیاتـی ایـران: مالیات نخسـتین بخشـی 
بودجـه مطـرح  پـروژه اصـالح  اسـت کـه در 
گذشـته  سـال  پایانـی  ماه هـای  در  می شـود. 
بـود کـه رییس مجلـس از دسـتور رهبـر معظم 
بودجـه  سـاختارهای  اصـالح  بـرای  انقـالب 
قبـل  دهه هـای  از  کـه  سـاختاری  داد،  خبـر 
صاحب نظـران یکی از مشـکالت نظام اقتصادی 
ایـران را بـه آن نسـبت می دهنـد. برهمیـن پایه، 
بایـد بیشـترین بهره بـرداری از منابـع و اعتبارات 
بودجه هـای سـنواتی صورت گیرد. در شـرایطی 
کـه تحریم هـای صنعـت نفـت باعـث کاهـش 
کـه  مالیـات  اسـت،  شـده  نفتـی  درآمدهـای 
هم اکنـون ۳۷ درصد منابع عمومـی بودجه و ۴۷ 
درصـد از هزینه هـای جـاری دولـت را پوشـش 
بودجـه  همیشـگی  مسـیر  می توانـد  می دهـد، 
در ایـران را تغییـر دهـد. درواقـع بـدون اینکـه 
نر هـای مالیاتـی افزایـش یابـد و بـه مودیـان 
فعلـی فشـار وارد شـود، مـی تـوان بـا تعریـف 
همچنیـن  و  مالیاتـی  مانـده  مغفـول  پایه هـای 
بسـتن راه هـای فرار مالیاتی سـهم نفترا در سـند 
مالـی کشـور به حداقل رسـاند. درهمین راسـتا، 
سـه پایه مالیاتـی جدید شـامل «مالیات بر جمع 
درآمـد»، «مالیـات بر عایدی سـرمایه با اولویت 
مالیـات بـر عایدی امـالک» و «مالیات بر سـود 
سـپرده بانکی» در دسـتور کار بررسی و اصالح 
دولـت و مجلـس قـرار گرفتـه اسـت. درهمیـن 
سرپرسـت  پناهـی،  محمدقاسـم  خصـوص 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور در گفت و گـو بـا 
«ایـران» ضمـن اشـاره بـه ظرفیت هـای بخـش 
ایـن  جدیـد  برنامه هـای  بودجـه  در  مالیـات 

سـازمان را تشـریح کـرده اسـت.

ور  را  ا  و     
و   ر  ارن   ر ا 
ییرا  ه آ ا   رآ ه  
از  ی   ز ی  ه ر  ر  ی ور 
وان  ی ا    ر  ه   
ر  ه ن را  رآ ه   از  
ی    ه  رآ   ا  

ا  وان ا   
ــی  ــش مالیات ــت در بخ ــی دول ــت اصول سیاس
ــی از  ــه عموم ــع بودج ــری مناب ــن حداکث تأمی
ــی در راســتای اهــداف  ــق درآمدهــای مالیات طری
ــت و  ــی دول ــام مال ــالح نظ ــای اص و رویکرده
کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی اســت. بدیهی 
اســت پیگیــری ایــن سیاســت بویــژه در شــرایط 
تــداوم آثــار تحریم هــای اقتصــادی و نفتــی 
ــژه کاهــش شــدید قیمــت نفــت بیــش از  و بوی
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــد اس ــورد تأکی ــته م گذش
هــم بــه جهــت توجــه دولــت بــه لــزوم اتخــاذ 
ــای  ــج فعالیت ه ــه تهیی ــوف ب ــای معط برنامه ه
در  بهبــود فضــای کســب وکار  و  اقتصــادی 
و  رکــود  از  خــروج  سیاســت های  راســتای 
ــدت توســعه  هــم در راســتای برنامه هــای بلندم
کشــور کــه بــه رشــد منابــع داخلــی تأکیــد دارد، 
الزم اســت به گونــه ای عمــل شــود کــه حداقــل 
اقتصــادی  بــر فعالیت هــای  مالیاتــی  فشــار 
تحمیــل شــده و بــار مالیاتــی مودیــان بــه 
ــات به هیچ وجــه  ــه مالی ــردد ک ــم گ نحــوی تنظی
و  اقتصــادی  فعالیت هــای  مانــع  به عنــوان 
انگیــزه ســرمایه گذاری محســوب نشــود. در 
همیــن راســتا، معرفــی پایه هــای جدیــد مالیاتــی 
ــد  ــات از بخش هــای غیرمول به منظــور اخــذ مالی
ــوق های  ــا و مش ــاماندهی معافیت ه ــاد، س اقتص
مالیاتــی، شناســایی مودیــان جدیــد و جلوگیــری 
از فــرار و اجتنــاب مالیاتــی به عنــوان راهبردهــای 
مدنظــر ســازمان در دســتور کار قــرار دارد.

ه  رآ ی  ر  ی  و    ه ا
ر ا و 

بررسـی ارقـام مصـوب درآمدهـای مالیاتـی در 
۱۳ نشـان می دهد سـهم  قانـون بودجـه سـال ۸
مالیـات در منابـع عمومـی دولت تقریبـا برابر با 
۳۷ درصد اسـت. همچنین بر پایه قانون مذکور، 
حـدود ۴۷ درصـد از هزینه هـای جـاری دولت 
از محـل درآمدهـای مالیاتـی تأمیـن می شـود.

و  ر ر  یر از  و را    
ی   ا  ه  ی   ا
ی   ر ا     ر ا 
ر  ی  » « رآ ر   ی  » 
ر   ی  و  ر  ا  
ر   « ن ر  و  ی ر  »  « ا
ر هر  ر ی  ور   ا   
زا آ  رآ ی  ر  از  ه   

ی ر ی  و
همان گونـه کـه ذکـر شـد یکـی از روش هـای 
افزایـش سـهم مالیـات در تأمیـن مالـی دولـت، 
راسـتای  در  مالیاتـی جدیـد  پایه هـای  معرفـی 
ایجاد شـفافیت، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ 
مالیـات از بخش هـای غیرمولـد اقتصـاد اسـت. 
بـر همیـن پایـه، سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
طبـق سیاسـت های دولـت بـه انجـام مطالعـات 
کارشناسـی دربـاره امکان سـنجی و بـرآورد آثار 
اقتصـادی و اجتماعـی اجرای سیسـتم مالیات بر 
جمـع درآمـد، معرفـی پایـه مالیـات بـر عایدی 
سـرمایه و سـاماندهی معافیت هـا و مشـوق های 
مالیاتـی اقـدام کـرده اسـت. شـایان ذکـر اسـت 
فرآینـد تدویـن پیش نویـس لوایح قانونـی نیز با 
توجـه به نتایج مطالعات آغازشـده و امید اسـت 
ظـرف ماه هـای آتـی تقدیـم دولـت و مجلـس 

. شود
جدیـد  پایه هـای  و  مالیاتـی  ظرفیـت  دربـاره 
اول  اسـت؛  قابل توجـه  نکتـه  چنـد  مالیاتـی 
اینکـه، اگرچـه برخـی از برنامه هـای اصالحـی 
هـدف  درآمـدی،  هـدف  بـر  عـالوه  مذکـور 
مالیاتـی  نظـام  در  نیـز  را  سـاختاری  اصـالح 
درخـود دارنـد امـا درهرحـال واجد آثـار مثبت 
و قابل توجـه بـر درآمدهـا هسـتند. دوم اینکـه، 
اثـر نهایـی اعمـال ایـن سیاسـت ها بسـتگی بـه 
نـوع یـا میـزان معافیت هـای پایـه ای کـه درباره 
آنهـا اعمـال خواهد شـد نیـز دارد. سـوم اینکه، 

معمـوال اثـر درآمدی هـر برنامه اصالحـی بویژه 
پایه هـای جدیـد در کوتاه مـدت کمتـر اسـت و 
بـه  مـوازات تکمیـل زیرسـاخت های مربـوط و 
بهبـود فرآیندهـای اجرایـی آن بیشـتر خواهـد 
شـد. لـذا نمی تـوان درباره میـزان دقیـق افزایش 
درآمدهـای مالیاتـی رقـم دقیقـی را از هم اکنون 

کرد. ذکـر 

ه ه     از  ه  از 
ار  رار  ر  ر  ن ا   و 
ن ا  ی ا  ی ه  ه  ن
ه  رآ ا   ی و   ه  ن ی ه 

و و ا  
و  معافیت هـا  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  ابتـدا  در 
مشـوق های مالیاتـی کمابیـش در همه کشـورها 
در  آنهـا  گسـتردگی  بااین حـال  دارد.  وجـود 
مشـوق  شـکل  و  نـوع  نیـز  و  ایـران  اقتصـاد 
کشـور  مالیاتـی  نظـام  مشـکالت  از  اعطایـی 
اسـت. به همیـن دلیـل سـاماندهی معافیت هـا و 
مشـوق های مالیاتـی در دسـتور کار دولـت قرار 
دارد و مراحـل تهیـه الیحـه مربـوط در جریـان 
می باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه طبـق تحلیل های 
امتیـازات  از  برخـی  اسـت  الزم  فایـده  هزینه
مالیاتـی اعطا شـود و هدف از الیحـه مذکور نیز 
سـاماندهی آن هاسـت و نـه صرفـا حـذف. رقم 
دقیقـی به عنـوان میـزان افزایـش در درآمدهـای 
پایـه  بـر  کرد.امـا  ذکـر  نمی تـوان  مالیاتـی 
محاسـبات اولیـه، درآمد از دسـت رفته بخشـی 
از معافیت هـای مالیاتی موجود که سـازمان دهی 
آنهـا حیاتی تر اسـت حداقـل معـادل ۲۰ درصد 

درآمدهـای مالیاتـی فعلـی اسـت.

ر  ر ر  ور  ه  ر رآ و   ه ا
ی  ه  ر ا آ  ی  رار 
یر  و ر ا را  ن   

ر ا و ی  رار  از 
روش هـای  دربـاره  بسـیاری  مطالعـات 
اندازه گیـری، تشـخیص و بـرآورد میـزان فـرار 
مالیاتـی انجـام شـده اسـت کـه عمدتـا بـرای 
سـال های قبـل اسـت و شـاید نتایـج آنهـا برای 
شـرایط امروز کشـور بـه دور از واقعیت باشـد، 
ضمـن اینکـه اعـالم نتایج ایـن مطالعه مشـکلی 
را حـل نمی کنـد. به هرحـال هیـچ کشـوری در 
دنیـا، وجود اقتصـاد زیرزمینی و فـرار مالیاتی را 

نمی توانـد انـکار کنـد و واقعیـات کشـور ما نیز 
در ایـن بـاره چنـدان متفـاوت با دیگر کشـورها 
نیسـت، اگرچـه بررسـی ها نشـان می دهد هرچه 
اقتصـاد کشـور پیشـرفت می کنـد، میـزان فـرار 
بـا تعمیـق سیسـتم های  نیـز هم زمـان  مالیاتـی 
اطالعاتـی و اقتصـاد دیجیتـال کاهـش می یابـد.
بـا این  حـال، میزان فرار و اجتناب در کشـور در 
قیـاس با حجـم تولید ناخالص داخلی کشـور و 
میـزان معافیت هـای مالیاتی موجـود و همچنین 
در مقایسـه بـا کشـورهایی که شـرایط اقتصادی 
مشـابهی بـا ایـران دارنـد، وضعیـت مشـابه را 
داراسـت. امـا در مقایسـه بـا کشـورهای درحال 
توسـعه کـه اقتصـاد آنهـا از شـفافیت و نظـم و 
انضبـاط مالـی بـاال برخـوردار اسـت، مناسـب 
ارائـه   آن  نتایـج  نبـوده و طبـق مطالعاتـی کـه 
G اسـت کـه  D P شـده در حـدود ۲۰ درصـد از 
به صـورت اقتصـاد زیرزمینـی صـورت می گیرد 
و بـه تبـع آن مالیـات مربـوط به ایـن بخش نیز 
در زمـره فراریـان مالیاتـی تلقـی می شـود. آن 
چیزی که در شـرایط فعلی اهمیـت دارد، وجود 
عـزم و اراده ملـی بـرای مبـارزه و کاهش حجم 
فـرار مالیاتـی در کشـور اسـت و خوشـبختانه 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور برنامه های بسـیار 
مناسـبی بـرای کاهش فرار و اجتنـاب مالیاتی در 

کشـور در دسـت اقـدام دارد. 
هـر اقدامـی کـه موجـب شـفافیت فعالیت های 
اقتصـادی مودیـان شـود، در جلوگیـری از فـرار 

مالیاتـی موثـر خواهـد بود.
تفکیـک حسـاب های بانکی شـخصی و تجاری 
معامـالت  شـفافیت  بـه  قطعـا  نیـز  اشـخاص 
اقتصـادی مودیـان کمـک خواهد کـرد، اما نکته 
مهم تـر از آن دسترسـی کامـل نظـام مالیاتـی بـه 
بـا  م  بانکـی تـو گـردش تمامـی حسـاب های 
شناسـنامه دار بـودن صاحبان این حسـاب ها نزد 

سـازمان امـور مالیاتی کشـور اسـت.

ه ه   ر  ه  ی   از 
ز   ر   ر آ  ر ر  ر  ی 
را  ن ه و ا آ ا ا ی ر 

ار و  آ 
اصـوال مالیـات بر پایه های مختلـف ازجمله پایه 
درآمـدی وضع و اخذ می شـود و اشـخاصی که 
اسـتاندارد  ازحـد  بیـش   در مصـارف مختلـف 
مصـرف مـی کننـد بایـد از ضمانـت اجرایـی 
جریمـه اسـتفاده شـود؛ بااین حال وضـع مالیات 
بـر مشـترکین پرمصرف در دسـتور کار سـازمان 
امـور مالیاتـی کشـور قـرار نـدارد. امـا بـا توجه 
بـه اینکـه هـم اکنون قیمـت آب، بـرق و گاز در 
کشـور به صـورت یارانـه ای و حمایتـی اسـت 
به صـورت  کاالهـا  ایـن  دولـت عمـال روی  و 
غیرمسـتقیم یارانـه پرداخت می کند، بایـد یارانه 
ایـن بخـش را تعدیـل کـرد. در رابطه بـا مالیات 
بـر خانه هـای لوکس در عمـل هم تعییـن معیار 
برای خانه های لوکس کار بسـیار سـختی اسـت.
طـول  در  دارایـی  بـر  مالیـات  وضـع  اصـوال 
تاریـخ چنـد دهـه سـال های اخیـر به نـدرت و 
به صـورت مقطعـی و بـرای مـوارد خـاص در 
برخـی کشـورها معرفی و اعمال شـده اسـت و 
تجربه چنـدان موفقی نبوده اسـت. اگرچه وضع 
عـوار محلـی بر مسـکن متناسـب بـا ارزش 
آن بـرای تأمیـن هزینه هـای دولت هـای محلـی 
همچـون شـهرداری ها در اغلب کشـورها وجود 
دارد کـه در کشـور ما نیز این عـوار در قالب 
عوار نوسـازی و به اسـتناد مواد ۲ و ۴ قانون 
نوسـازی و عمـران شـهری وصول می شـود که 
ممکـن اسـت دربـاره اصـالح سـازوکارهای آن 
بتـوان اظهارنظـر کـرد. نکتـه نهایـی اینکه وضع 
ملـی  سـطح  در  سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات 
درصورتـی  کـه مکانیزم های آن به صـورت دقیق 
و کامـل طراحی شـود، بهترین سیاسـت مالیاتی 
مرتبـط بـا دارایی هـای گران قیمـت یـا افزایـش 

قیمـت امالک اسـت.

ر شد رست سازمان امور مالیاتى ت ت و گو با سر تى، در گ یر ن ر  ل و  برنامه دولت براى د

افیت ها ـرى در م ایجاد 3 پایه مالیاتى و بازن

را  ار   رار  ر   ور  ر  ی  و ه  ی ه   ه  ن
 - ی ه ه و  ا   ر     ر  رو  ی  
ه  ن ور نی  و  ه از   ی ا  زا  ی ز ا ر از ا
ی  ه  رآ ر  ا  ا ا ی وا  ی   ر  ر  آ ه  ن 

رآ از  ر  ی  ا ر   ا ر ر  وا ذ ن 
ر  ی  ه آن  ز  و   و ی  ی ه   از 

ی  ا ه  رآ ر  ا    ا 

A  هرجـا در سـطح جهان
صحبـت از خدمـات رفاهـی در 
اسـت،  اجتماعـی  تامیـن  حـوزه 
نـام فرانسـه بـه عنـوان یکـی از 
موفـق ترین کشـورها در این باره 
شـنیده مـی شـود. گفته می شـود 
فرانسـوی ها امکان برخـورداری 
از بهتریـن مراقبت های پزشـکی، 
پـس  نظیـر  بـی  هـای  مراقبـت 
از تولـد فرزنـد، مرخصـی هـای 
قابـل توجه بـرای مادران بـاردار، 
مزایای فـوق العاده بـرای بیماری 
و مسـتمری هـای طوالنـی مدت 
را دارا هسـتند. ایـن برخـورداری 
در حـدی اسـت که حتی رشـک 
اسـت  برانگیختـه  را  آمریکائیـان 
و نشـانه هـای آن را مـی تـوان 
روزنامـه  هـای  گـزارش  در 
نـگاران آمریکایـی از نظـام تامین 
اجتماعـی فرانسـه مشـاهده کرد.
تحلیـل دالیـل موفقیـت فرانسـه 
نهایـت  در  نیـز  حـوزه  ایـن  در 

بـه موضـوع مالیـات مـی رسـد. 
بـه  درآمـد  بـر  مالیـات  نسـبت 
تولیـد ناخالـص داخلـی در ایـن 
کشـور بیـش از ۴۶ درصـد اعالم 
شـده اسـت. این در حالی اسـت 
در  آمریـکا  در  نسـبت  ایـن  کـه 
بـر  اسـت.  درصـد   ۲۷ حـدود 
همیـن پایه می توان ادعـا کرد در 
هـر کشـوری کـه نسـبت مالیات 
بـه تولیـد ناخالص داخلی بیشـتر 
اسـت، مردم آن کشـور به سطوح 
باالتـری از خدمـات رفاهـی نیـز 

دسترسـی دارنـد.
نقـش تعییـن کننـده مالیـات فقط 
بـه خدمـات سـالمتی و پزشـکی 
مـی  را  آثـار  و  نیسـت  محـدود 
از  هـا  حـوزه  تمامـی  در  تـوان 
زیرسـاختها و تاسیسات زیربنایی 
گرفتـه تـا پیشـرفت هـای علمی 
کـرد.  مشـاهده  نویـن  و صنایـع 
مالیـات بدین دلیل نقش سـازنده 
خدمـات  ارائـه  در  پرتداومـی  و 

رفاهـی دارد کـه جـزء درآمدهای 
شـود.  مـی  محسـوب  پایـدار 
مالیاتـی  رقـم بـاالی درآمدهـای 
یافتـه  توسـعه  کشـورهای  در 
وجـود  از  نشـان  اول  درجـه  در 
یـک بخـش خصوصـی قـوی در 
اقتصـاد دارد کـه توانسـته ثبـات 
و رونـق اقتصـادی را بـر کشـور 
دیگـر،  از طـرف  کنـد و  حاکـم 
یکـی از مهمتریـن مزیـت هـای 
اسـت  ایـن  مالیاتـی  درآمدهـای 
برخـالف  و  اسـت  پایـدار  کـه 
صـادرات  از  ناشـی  درآمدهـای 
در  نفـت  مثـل  محصولـی  تـک 
برابـر تکانـه هـای بازارهـای بین 
پایایـی  و  مقاومـت  از  المللـی 

اسـت. برخـوردار  بیشـتری 
دربـاره  کـه  دیگـری  نکتـه 
درآمدهـای مالیاتـی نبایـد از نظر 
دور داشـت این اسـت کـه اتکای 
مالیاتـی  درآمدهـای  بـه  دولـت 
بـه مطالبـه گرتـر شـدن مـردم و 
پاسـخگوتر شـدن مقامات دولتی 
در  ایـن شـرایط  و  انجامـد  مـی 
نهایـت بدینجـا مـی انجامـد کـه 
ملمـوس  و  مسـتقیم  اثـر  مـردم 
خـود  کـه  را  هایـی  مالیـات 
پرداختـه اند، مشـاهده مـی کنند. 
بدیهی اسـت که خدمـات رفاهی 
مطالبـات  مهمتریـن  جـزء  نیـز 
و  اسـت  هـا  دولـت  از  مـردم 
بویـژه وقتی بهـای آن را در قالب 

مالیـات بـه دولـت مـی پردازنـد، 
تحقـق  بـرای  بیشـتری  ابـرام 
داشـت. خواهنـد  مطالبـه  ایـن 
بـاال  در  کـه  ای  سـازنده  آثـار 
برشـمرده شـد باعث شـده است 
مالیـات در کشـور ما نیـز نقش پر 
رنـگ تـری بـه خـود بگیـرد. در 
سـالهای اخیـر بـه مـوازات تاکید 
بـر تحقـق اسـتقالل اقتصـادی از 
طریـق تاکیـد بـر راهبـرد اقتصاد 
مقاومتـی و درون زا و ضـرورت 
کاهـش وابسـتگی بـه درآمدهای 
برجسـته  نقـش  مالیـات  نفتـی، 
تـری بـه خـود گرفتـه اسـت. در 
همیـن راسـتا، چند سـالی اسـت 
مالیاتـی  قوانیـن  اصـالح  کـه 

مختلـف توسـط قانونگـذاران نیز 
بـا مشـورت و مشـارکت فعاالنـه 
فعـاالن اقتصـادی در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت. نمونـه ایـن 
اصـالح  در  تـوان  مـی  را  رونـد 
قانـون مالیـات هـای مسـتقیم در 
۱۳ مشـاهده کـرد که در  سـال ۴
آن مختصـات یـک نظـام مالیاتی 
نویـن و پیشـرفته و متناسـب بـا 
ترسـیم  کشـور  نویـن  نیازهـای 
شـده اسـت. نتیجـه ایـن تاکیدات 
بـر نقـش برجسـته مالیـات را می 
تـوان در افزایش سـهم هزینه های 
مالیاتـی  درآمدهـای  از  عمومـی 
مشـاهده کـرد کـه در سـال هـای 
گذشـته رونـدی افزایشـی داشـته 

اسـت. عـالوه بـر افزایـش سـهم 
هزینـه هـای عمومـی از مالیـات، 
از  بخشـی  کـرد  هزینـه  محـل 
درآمدهـای مالیاتـی از همـان ابتدا 
توسـط قانونگذار مشـخص شـده 
اسـت کـه از جملـه آنها مـی توان 
درصـد  واحـد  اختصـاص ۳  بـه 
بـه  افـزوده  ارزش  بـر  مالیـات  از 
شـهرداری هـا و ۱ واحـد درصـد 
بـه وزارت بهداشـت و درمـان و یا 
اختصاص بخشـی از مالیات اعمال 
شـده بـر کاالهای آسـیب رسـانی 
مثـل سـیگار و نوشـابه بـه ورزش 

همگانـی اشـاره کـرد. 
سـازمان امـور مالیاتی کشـور نیز 
در راسـتای عمـل بـه وظایـف و 
تکالیـف قانونـی خـود و اجـرای 
طـرح هایـی مثـل طـرح جامـع 
مالیاتـی در این سـال ها در جهت 
افزایـش درآمدهـای مالیاتی مورد 
نیـاز بـرای تامین هزینـه خدمات 
عمومـی جامعـه کوشـیده اسـت 

کـرده  تـالش  حـال  عیـن  در  و 
اسـت افزایش درآمدهـای مالیاتی 
هـای  پایـه  افزایـش  طریـق  از 
مودیـان  شناسـایی  و  مالیاتـی 
از  نـه  و  گیـرد  جدیـد صـورت 
طریـق افزایـش فشـار بـه مالیات 
دهندگانـی کـه تـا پیـش از ایـن 
در  خـود  قانونـی  تکالیـف  بـه 
حـوزه مالیـات عمـل می کردنـد. 
اسـت  بدیهـی  شـرایط  ایـن  در 
کـه اگـر همـه اعضـای جامعـه و 
بویـژه فعـاالن اقتصـادی تکالیف 
قانونـی خـود در حـوزه مالیـات 
را بـه درسـتی و در موعـد مقـرر 
انجـام دهنـد، بیش از هـر چیز به 
پیشـبرد و توسـعه نظـام خدمات 
رفاهـی کمـک کـرده انـد کـه در 
و  آنهـا  اسـتفاده  مـورد  نهایـت 
فرزندانشـان قـرار خواهد گرفت.

ا  ی ر ز  ره  ر  »
« ی ا زن ور  ار  ا و ا

ا ـا ا ی ر ـ  یا م ما
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اد مى شود د مسک ز ر مب وام 
A  تعیین ســقف وام خرید مســکن به صورت متغیر بر پایه ی قــدرت خرید و توان

بازپرداخت اقســاط، طرحی است که از ســوی بانک مسکن به شورای پول و اعتبار رفته، اما 
هنوز این شورا تصمیمی را درباره آن اعالم نکرده است.

به گزارش ایسنا، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه های اخیر خریدن خانه برای بسیاری از 
مردم را تبدیل به آرزو کرده و برای برخی نیز آرزوی محال

با این حال، در گذشته تسهیالت خرید مسکن این امکان را برای جوانان و دیگر خانه اولی ها 
فراهم می کرد تا با ســپرده گذاری مبلغی مشخص یا با خرید اوراق تسهیالت مسکن، قدرت 
خود را برای خرید خانه افزایش دهند، اما از ســال گذشــته با افزایش قیمت مســکن و عدم 

افزایش سقف این تسهیالت، وام خرید مسکن  در عمل تأثیر چندانی در خرید خانه ندارد.
از سوی دیگر، سال گذشته رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرده بود که به رغم 
افزایش قیمت مســکن، تصمیمی برای افزایش سقف تسهیالت وجود ندارد و افزایش سقف 

وام خرید مسکن منتفی است.
وی در عین حال از برنامه این بانک با همکاری چند سازمان دیگر برای کاهش قیمت تمام شده 
ســاخت مسکن و کاهش قیمت مسکن از طریق ایجاد زنجیره اعتباری تأمین مصالح موردنیاز 
ساخت مسکن خبر داد و گفت که این برنامه تا ۳۰ درصد قیمت تمام شده ساخت مسکن را 

کاهش خواهد داد.
به گفته رحیمی انارکی، این طرح قرار است تا پایان شهریور ماه امسال به اجرای نهایی برسد.
با این حال در هفته های گذشته خبری مبنی بر احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن بر پایه ی 

قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد در صورت تصویب شورای پول و اعتبار مطرح شد.
این خبر را مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد و گفت که پیش از این از سقف های تسهیالت 
ثابت اســتفاده می کردیم، یعنی همه متقاضیان دهک های سه تا هفت که گروه هدف ما هستند 
از سقف تسهیالت ۸۰ میلیون تومانی استفاده می کردند، در حالی که پیشنهاد داده ایم بر پایه ی 
قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقف های تسهیالتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد 

بر این پایه بتوانند از تسهیالت متناسب با شرایط خود استفاده کنند.
وی تاکید کرده که این موضوع به شــورای پول و اعتبار از سوی بانک مسکن پیشنهاد شده و 
برای اجرا نیازمند مصوبه این شوراست. اما با گذشت چندین هفته از این خبر هنوز مشخص 

نیست که این طرح پذیرفته یا رد شده یا هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
یکی از دالیلی که بانک مســکن و دیگر نهادهای تصمیم گیر از افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن خودداری می کردند، افزایش دوباره قیمت مسکن به واسطه تورم و نقدینگی ایجاد شده 
در این بخش بود، اما در صورتی که این طرح تصویب شــود، به صورت هدفمند ســقف وام 
مسکن تغییر می کند و می تواند سبب تورم در این بخش نیز نشود. حال باید دید که شورای پول و 
اعتبار تصمیمی درباره متغیر بودن سقف وام خرید مسکن خواهد گرفت یا به همین شکل فعلی، 

تسهیالت پرداخت خواهد شد.
   

ا ا  د  یام هاى    ا ا 
A  برای بیشــتر افرادی که تلفن همراه دارند، پیامــک عرضه محصوالت بازارچه های

مرزی به ویژه کولرگازی فرســتاده می شــود که پرسش این اســت،قیمت این محصوالت و 
خدمات پس از فروش آن ها چگونه تعیین و ارائه می شود.

در سال های اخیر یکی از بازارهای مرزی که نقش قابل توجهی در اقتصاد خانواده های ایرانی 
ایفا می کند بازار مرزی بانه اســت، شاید بسیاری از افراد به این بازار سفر نکرده اند اما حداقل 
چند باری نام آن را شنیده اند و پیامک های تبلیغاتی در زمینه عرضه محصوالت از مرز بانه را 

بارها و بارها دریافت کرده اند.
در روزهـای اخیـر کـه بـه فصل گـرم سـال نزدیک تر می شـویم حجـم پیامک هـای تبلیغاتی 
بازارچـه مـرزی بانـه در زمینـه عرضـه کولـرگازی افزایـش یافتـه اسـت، ایـن افزایش حجم 
انتشـار پیامک هـای تبلیغاتـی در حالـی به ثبت رسـیده که از سـال گذشـته با رشـد نـر ارز 
و کاهـش ارزش پـول ملـی قیمـت انواع محصـوالت همچون کولـرگازی رونـد صعودی به 
خـود گرفـت و حتـی ممنوعیـت وارد این محصوالت در برهـه ای از زمان میـزان عرضه را با 

کاهـش و قیمـت را بـا افزایـش دوبـاره مواجه کرد.
تمـاس بـا یکـی از افرادی که پیامـک فروش کولرگازی به صورت گسـترده منتشـر کرده بود 
حکایـت از آن دارد کـه ایـن فـرد سـه برنـد برای عرضـه دارد که مدعی اسـت هر سـه برند 

تولیـد یا از قطعات تولیدی کشـور مادر اسـت.
ایـن فروشـنده خانـم مدعـی آن اسـت که بـرای خرید ایـن برندها بایـد در تهـران ۱ میلیون 
و ۵۰۰ هـزار تومـان بیشـتر هزینـه کـرد. او در رابطـه با نصـب و خدمات پس از فـروش نام 
یـک شـرکت در تهـران را اعـالم می کنـد و مدعی اسـت ایـن شـرکت فرآیند نصـب و ارائه 

خدمـات پـس از فـروش را انجـام می دهد.
در رابطـه با درسـتی و فعالیت مجاز این شـرکت علی جمالی  رییـس اتحادیه تولیدکنندگان 
و تعمیـرکاران صنایـع برودتی، تهویه و لباسشـویی  به ایسـنا گفت: ۰ درصد شـرکت های 
ارائـه دهنـده خدمـات پـس از فـروش و گارانتـی در حـوزه تعمیرات لـوازم صنایـع برودتی 
تهویـه مطبـوع کـه بـه ارائـه خدمـات محصـوالت وارداتـی خـارج از شـبکه شـرکت های 

واردکننـده مجـاز فعالیـت می کنند، قانونـی و مورد تائید نیسـتند.
وی ادامـه داد: بنابـر قانـون و منطـق صنفـی، گارانتی و خدمـات پس از فروش باید از سـوی 
شـرکت واردکننـده یـا تولیدکننـده ارائـه شـود، هم اکنـون  به دلیل وجـود کارتهـای گارانتی 

تقلبی مشـکالت بسـیاری در این صنف برای مشـتریان و فروشـندگان ایجاد شـده اسـت.
جمالــی خاطرنشــان کــرد: شــرکت های ارائــه دهنــده خدمــات پــس از فــروش بایــد دارای 
ــن  ــان مشــکلی در تأمی ــا گــذر زم ــا ب ــی باشــند ت ــل قبول پشــتیبانی اقتصــادی قــوی و قاب

قطعــات و ارائــه خدمــات ر ندهــد.

د ار  م  ا   ا  ـ ر ا
A  رییـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و فروشـندگان بلور، چینی و لوسـتر بـا بیان اینکه 

کیفیـت تولیـدات داخلـی رقابت پذیـری قابـل توجهـی در سـطح جهانـی دارد، گفـت: بلور 
و کریسـتال ایرانـی دارای درجـه کیفـی بسـیار باالیـی اسـت امـا بـه دلیـل فرهنـگ عمـوم 
مصرف کننـدگان محصـوالت بـا نام هـای تجـاری جهانـی عرضـه می شـوند و خبـری از نام 

تجـاری ایرانـی بـر روی آنها نیسـت.
احمـد رحمانـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، در رابطـه بـا وضعیت بـازار بلـور، چینی و لوسـتر 
گفـت: ۰ درصـد واردات محصوالت بلور، چینی و لوسـتر از کشـور چین انجام می شـود و 
ایـن موضـوع بـه دلیل آن اسـت که محصـوالت این کشـور در زمینه قیمـت رقابت پذیر بوده 

و بـا قـدرت خرید مـردم ایـران همخوانی قابل توجهـی دارد.
رییـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و فروشـندگان بلـور، چینـی و لوسـتر اظهـار کـرد: در زمینـه 
لوسـتر کشـور نیـازی بـه واردات ندارد، زیـرا تولیدات داخلـی از نظر کیفیـت و قیمت دارای 
رقابت پذیـری باالیـی بـا محصـوالت جهانـی اسـت و حتی ایـران لوسـترهای خـاص برای 
اماکـن خـاص در سـطح جهانـی تولیـد می کنـد و ایـن محصـوالت بـا تکیـه بـر مـواد اولیه 

داخلـی و کارگـران ایرانـی تولید می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تنهـا در بـازار لوسـتر نیـاز بـه واردات برخـی مـواد اولیـه احسـاس 
می شـود، خاطرنشـان کـرد: تنهـا مشـکل ایـن صنف آن اسـت کـه برخی دسـت انـدرکاران 
و سیاسـت گذاران راهکارهـای قابـل قبولـی بـرای رفـع مشـکالت تولیـد به ویـژه در صنف 
لوسـتر، چینـی و بلـور ارائـه نمی دهند. در شـرایط فعلـی دولت بایـد از تولیدکننـده حمایت 

کنـد تـا تولیدکننـده بـه اجبـار به کاهـش نیـرو و افزایـش قیمت روی نیـاورد.
ربیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و فروشـندگان بلـور، چینـی و لوسـتر بیان کـرد: محصوالت 
ایرانـی بـه کشـورهای همسـایه صـادر می شـود و در بسـیاری از کشـورها برندهـای ایرانـی 
دارای شـعب فروشـگاهی هسـتند. وی در رابطـه بـا تولیـد بلـور و کریسـتال اظهـار کـرد: 
محصـوالت تولیـدی در زمینـه بلـور و کریسـتال دارای کیفیـت قابـل توجهـی اسـت و 
توانسـته اند بـا کریسـتال های بـه نـام جهـان رقابـت داشـته باشـند، امـا شـوربختانه بـه دلیل 
فرهنـگ عمـوم مصرف کننـدگان ایـن محصـوالت بـه نـام دیگـر برندهـای جهانـی در بازار 
عرضـه می شـود و از نـام و نشـان ایرانـی بـرای آنهـا اسـتفاده نمی شـود. رییـس اتحادیـه 
تولیدکننـدگان و فروشـندگان بلـور، چینـی و لوسـتر بـا تاکیـد بـر این کـه دولـت بایـد بعـد 
نظارتـی، قانون گـذاری و حمایتـی خـود را تقویت کند، یادآور شـد: ماشـین آالت تولیدی در 

حـوزه بلـور، چینـی و لوسـتر نیـاز بـه به روزرسـانی دارنـد.

ر خب

A  در حالی کــه بازاریابی و نبــود بازار
فروش محصوالت یکی از چالش های پیش روی 
زنان به شمار می رود، صندوق کارآفرینی امید از 
کسب و کارهای خرد و کوچک و حضور بانوان 
در همه ی مشاغلی که استعداد و توانایی راه اندازی 

آن را داشته باشند، حمایت می کند.
به گـزارش ایسـنا، اشـتغال و کارآفرینـی موتور 
محـرک توسـعه و رونـق اقتصـادی اسـت و بـا 
توجـه بـه اینکـه نیمـی از جمعیـت کشـور را 
بانـوان تشـکیل می دهنـد بـه طبـع ایـن هـدف 
ثـر این قشـر از  بـدون در نظـر گرفتـن نقـش م

جامعـه محقـق نمی شـود.
در طـول تاریـخ، زنـان همـواره به طور مسـتقیم 
خانـواده  معـاش  تأمیـن  در  غیرمسـتقیم  یـا 
همـکاری داشـته اند و دالیـل متعـددی از جمله 
اسـتقالل مالـی و کسـب درآمد، کمـک به تأمین 
هزینه هـای خانـواده، پس انداز، فـرار از بیکاری، 
در  اجتماعـی  وجـه  کسـب  و  خودشـکوفایی 
و  کارآفرینـی  عرصه هـای  در  آنهـا  حضـور 

اشـتغال اثرگـذار بـوده اسـت.

نوا ی  و و  ش  ر زار  و   
مدیرعامـل صنـدوق کارآفرینـی امیـد بـا اعـالم 
بانـوان  مشـاغل  از  صنـدوق  ایـن  حمایـت 
می گویـد: حمایـت از کسـب و کارهـای بانوان 
بـه ویـژه زنـان سرپرسـت خانـوار، بـا کمک به 
در  آنهـا  فرصـت حضـور  خانوارهـا  معیشـت 
اجتمـاع را در کنار رسـیدگی بـه وظایف خانه و 
تربیـت فرزنـدان را فراهـم می کنـد و بـه کاهش 
قیمـت تمام شـده کاالی تولیدی منجر می شـود.
یکـی از مشـکالت پیـش روی اشـتغال بانـوان، 
محصـوالت  فـروش  بـازار  نبـود  و  بازاریابـی 
اسـت و صنـدوق کارآفرینی امید بـه ایجاد بازار 
فـروش دسـتاوردهای زنـان کمک کرده اسـت.
وی با بیان اینکه تسـهیالت صنـدوق کارآفرینی 
هیچـگاه  کنـون  تـا  تأسـیس  ابتـدای  از  امیـد 
محـدود بـه حـوزه خاصی بـه ویژه بـرای بانوان 
نبـوده اسـت، می گویـد: مهم تریـن عاملـی کـه 

در ایـن زمینـه تعییـن کننـده بـوده، توانایی خود 
درخواسـت  کـه  اسـت  زمینه هایـی  در  زنـان 
اصلـی  اهـداف  از  یکـی  می دهنـد.  تسـهیالت 
صندوق، حمایت مالی از کسـب و کارها اسـت 
و مـا عـالوه بـر پرداخت تسـهیالت، به توسـعه 
بـازار فروش محصـوالت تولیدی بانـوان کمک 

می کنیـم.
بـه گفتـه نورالـه زاده، یکـی از مشـکالت پیـش 
روی اشـتغال بانـوان، بازاریابـی و نبـود بـازار 
فروش محصوالت اسـت و صنـدوق کارآفرینی 
امیـد به ایجـاد بازار فـروش دسـتاوردهای زنان 

کمـک کرده اسـت.
وی می گویـد: امروز طیف وسـیعی از کسـب و 
کارهـای خرد و کوچـک در حوزه بانـوان مورد 
حمایـت صنـدوق کارآفرینـی امید قـرار دارد و 
برگـزاری نمایشـگاه های توانمندی هـای زنان به 
منظـور عرضـه خدمـات و محصـوالت تولیدی 
بـا قیمـت تمـام شـده پاییـن از جملـه اقدامات 

حمایتی به شـمار مـی رود.
مختلـف  بخش هـای  در  زنـان  اکنـون  هـم 

اقتصـاد از جملـه صنایـع غذایی، صنایع دسـتی، 
کشـاورزی، باغـداری، فـراوری محصـوالت و 
خدمـات حضـور فعالـی دارنـد و فرصت هـای 
کسـب و کار بسـیاری را از ایـن طریـق بـرای 

خـود فراهـم کرده انـد.
بسـیاری از کارشناسان، گسترش اشـتغال پایدار 
بـا ایجـاد مشـاغل خانگـی را یکـی از راه هـای 
اقتصـادی می داننـد و مشـاغل خـرد و  رونـق 
اشـتغالزایی  بـرای  مناسـبی  بسـتر  را  خانگـی 

اعضـای خانـواده بـه شـمار می آورنـد.
انجام کسـب و کارهای خـرد و کوچک خانگی 
بـا کمتریـن هزینه و مـواد اولیه در کنـار خانواده 
درآمدزایـی  و  پایـدار  اشـتغال  ایجـاد  ضمـن 
اقتصـاد و  بـرای خانـواده در رشـد و پویایـی 

ثـر اسـت. فعالیت هـای اجتماعـی م

ن  و   و نو  را ا  ا
ور ر 

معاون توسـعه کارآفرینی و اشـتغال وزیر تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی در گفت وگـو با ایسـنا، از 
طراحـی و اجرای الگوی نوین توسـعه مشـاغل 

خانگی در کشـور خبـر داده و با اشـاره به نقش 
ثـر کسـب و کارهـای خـرد در اشـتغالزایی  م
می گوید: کسـب و کارهای خرد سـهم بیشـتری 
در اشـتغال کشـور دارنـد و عـالوه بـر بازدهـی 

بیشـتر از انحـراف کمتـری برخوردارند.
بسـیاری از کارشناسان، گسترش اشـتغال پایدار 
بـا ایجـاد مشـاغل خانگـی را یکـی از راه هـای 
اقتصـادی می داننـد و مشـاغل خـرد و  رونـق 
اشـتغالزایی  بـرای  مناسـبی  بسـتر  را  خانگـی 

اعضـای خانـواده بـه شـمار می آورنـد.
او بـا بیـان اینکـه از طریـق ایجـاد شـغل باید به 
رشـد اقتصادی دسـت یابیم، می افزایـد: علیرغم 
آنکـه مشـارکت در رشـد اقتصـادی از اهمیـت 
باالیـی برخـوردار اسـت ولـی نـر مشـارکت 
فار التحصیـالن در کشـور پاییـن اسـت از ایـن 
نیازمنـد  مشـارکت،  سـطح  ارتقـای  بـرای  رو 
مختلـف  بخش هـای  در  جمعـی  مشـارکت 

اقتصـاد هسـتیم.
ثـر مشـاغل  منصـوری بـا اشـاره بـه نقـش م
خانگی در اقتصاد می گوید: در راسـتای توسـعه 
مشـاغل خانگـی، الگوی نوین توسـعه مشـاغل 
خانگـی طراحـی و آموزش هـای الزم در ایـن 
زمینـه ارائـه شـده اسـت. ایـن الگو در  اسـتان 
کشـور در حـال اجـرا اسـت و تا پایان سـال در 

کل کشـور اجرایـی می شـود.
بـه گـزارش ایسـنا،  هـم اکنـون مشـارکت زنان 
در عرصه هـای اقتصـادی و اجتماعـی یکـی از 
بـا  می شـود.  محسـوب  تولیـد  شـاخصه های 
توجـه بـه اینکـه زنـان نیمـی از افـراد جامعه را 
تشـکیل می دهنـد، اشـتغال آنهـا در عرصه هـای 
کارآفرینـی اجتماعـی و اقتصـادی بـرای رشـد 
و پیشـرفت جامعـه الزم و ضـروری اسـت. در 
"اجـرای  همیـن راسـتا چنـدی قبـل توافقنامـه 
طرح ملی توسـعه مشـاغل خانگی در ۲۳ اسـتان 
اشـتغال شـش هـزار زن  " در راسـتای  کشـور
سرپرسـت خانوار بین وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، معاونت امور زنان و خانواده ریاسـت 
جمهـوری و جهـاد دانشـگاهی بـه امضا رسـید.

ا ى  ی ار  م  ا ا ا 

A  بند درباره  مرکــزی  بانک 
«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه امســال 
کشــور مبنی بر بخشــودگی ســود 
تســهیالت کمتر از یک میلیارد ریال 

نکاتی را اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، در راستای اجرای بند 
«ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه امســال 
کشــور موضوع تنفیــذ حکم تبصره 
)۳۵( قانون اصالح قانون بودجه سال 
۱۳، بند )و( تبصره ۱۶ قانون بودجه  ۵
۱۳ و بند )ط( تبصره ۱۶ قانون  سال ۶
۱۳ درباره بخشودگی  بودجه سال ۷
سود تســهیالت کمتر از یک میلیارد 
ریال، بانک مرکزی بــا ابال این بند 
قانونی به بانک های عامل، نکاتی را به 
شــهروندان اعالم کرد که بدین شرح 

است:
۱ بخشودگی سود تسهیالت کمتر از 

یک میلیارد ریال
۱ با توجه بــه اینکه آمار مربوط  ۱
بــه تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد 
۱۳، بال  ریال نظام بانکی تا ســال ۵
بــر ۲۶ میلیون پرونده بــا مانده اصل 
۲ هــزار میلیارد  بدهــی بیش از ۴۷۸
ریال و ســود متعلقه آن به میزان بیش 
از ۴۳۸ هــزار میلیارد ریال مشــمول 
قانون یاد شــده، می شود و با توجه به 
محدودیت منابع در نظر گرفته شده در 
مفاد تبصره )۳۵( قانون اصالح قانون 
۱۳و جدول پیوست  بودجه ســال ۵
آن، حســب مباحث مطرح شــده در 
کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی، بانک مرکزی ناگزیر شــد 
مفاد دستورالعمل  در  را  اولویت هایی 
اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و بر 
همین پایه دســتورالعمل مورد اشاره 
۱۳ به بانک های  در اسفندماه سال ۵

عامل ابال شد.
با اینکــه در ادامه اجــرای طرح نیز، 
حســب بررســی های به عمل آمده 
و به مقتضــای تصمیمــات متخذه، 
اولویت هایی خاصی مورد تاکید قرار 
گرفته و به بانک های عامل ابال شد.

۲ بــا توجه به مفــاد تبصره های  ۱
اجرایی  آئین نامــه  یادشــده،  قانونی 
مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط 
به بخشودگی سود تسهیالت کمتر از 
یک میلیارد ریال، ســهمیه بانک های 
عامل شــامل بانک های ملــی ایران، 
صادرات ایران، تجــارت، ملت، رفاه 
سپه،  مسکن،  کشــاورزی،  کارگران، 
ایران  تعاون، توسعه صادرات  توسعه 
و پســت بانک ایران تعییــن و ابال 

شــده اســت. بانک هــای 
عامــــل می تواننـــــد در 
چارچوب ســهمیه ابالغی 
و اولویت های تعیین شــده 
نســبت به اجــرای قانونی 

موصوف اقدام کنند.
۲ اولویت هــای امســال 
سود  بخشودگی  مشموالن 
تســهیالت  به شــرح زیر 

تعیین شده است:
۱ بانــک عامــل ابتدا  ۲
نســبت به بخشودگی سود 
اولویت هــای  تســهیالت 
ذیــل   «۲   ۲» و   «۱   ۲»

اجرایی مربوطه  بند )۲( دستورالعمل 
تســهیالت  مطالبات  مانــده  بــرای 
اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت 
بابت حوادث غیر  مترقبه و مســکن 
روستایی و مانده مطالبات امهال شده 
آسیب دیدگان ناشــی از حوادث غیر 
مترقبه مشــمول بنــد )د( تبصره ۱۱ 
 ۱۳ ۱۳ و ۴ قانون بودجه سال های ۳
و بند )و( تبصــره )۱۳( قانون بودجه 
۱۳ )در مورد پرونده هایی حداکثر  ۵
تا یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل 
تسهیالت )اعم از سررسید شده قبل از 
۱۳ و یا سررسید شده در سال  سال ۵

۱۳(( اقدام می کند. ۵
۲ درباره مشمولین بند )د( تبصره  ۲
۱۳ و  ۱۱ قوانین بودجه ســال های ۳
۱۳ و بنــد )و( تبصــره ۱۳ قانون  ۴
۱۳ که تسهیالت آنها  بودجه ســال ۵
به دلیل حوادث قهری امهال شده )و 
تاکنون تسویه نشــده است(، بر پایه 
قرارداد اولیــه متقاضی با بانک عامل 

مورد اقدام قرار می گیرد. 

۳ اجرای طرح بخشــش ســود  ۲
تســهیالت برای طرح هــای پرورش 
میگــو، صیــادان و شــیالت که به 
دلیــل حوادث غیرمترقبــه و بیماری 
نتوانســته اند نســبت به تسویه بدهی 
خود اقدام کنند )به تشــخیص بانک 
عامل( بر پایه قرارداد اولیه متقاضی با 
بانک های عامل در همه ی استان های 
کشور برای تســهیالت تا سقف یک 

میلیارد ریال انجام می شود.
۴ اولویت بخشش سود تسهیالت  ۲
برای افرادی که حکم محکومیت آنها 
به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی 
شــده و زندانی شده اند، تا سقف یک 

میلیارد ریال قابل اقدام است.
۵ آســیب دیدگان ناشی از زلزله  ۲
شهرســتان بم که پیش از وقوع زلزله 
تســهیالت دریافت کرده اند )موضوع 
مصوبه شــماره ۱۳۵۷۲۰  . ت ۵۱۵۰۲ 
۱۳ هیأت وزیران(  ه مورخه ۳.۱۱.۱۲
۱( تا  نیز مشمول اولویت های بند )۳ 
سقف یک میلیارد ریال قرار می گیرند.

۶ بانک عامل نســبت  ۲
برای  مطالبات  تســویه  به 
تمــام پرونده هایــی که از 
سوی آن بانک بر روی آنها 
اقدام حقوقی صورت گرفته 
است، حداکثر تا سقف ۵۰۰ 
بابت  بدهی  ریــال  میلیون 
اصــل تســهیالت )اعم از 
سررســید شده قبل از سال 
۱۳ و یا سررسید شده در  ۵

۱۳( اقدام می کند. سال ۵
۷ بخشــودگی ســود  ۲
مرکزی  اتحادیه  تسهیالت 
تعاونی های عشایری ایران، 
حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال قابل 

اقدام است.
۸ بانک کشاورزی   برای طرح های  ۲
پــرورش دهندگان موز  بابت  دولت 
گلخانه ای، پــرورش دهندگان میگو، 
شــهرک های گلخانــه ای، طرح های 
آب و خــاک، اراضــی باهوکالت و 
آبی  ماهیــان گرم  پرورش  طرح های 
استان های شــمالی )که بدون توجیه 
اقتصادی اولیه بــوده و یارانه مربوطه 
تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده( 
تا سقف یک میلیارد ریال و بر پایه ی 
قرارداد نخســتین متقاضــی با بانک، 

اقدام می کند.
 خاطر نشان می شود شرط «تسهیالت 
 ۱۳ اعم از سر رسیدشده قبل از سال ۵
 «۱۳ و یا سررسید شــده در سال ۵
برای همه ی متقاضیان طرح بخشــش 
سود تسهیالت زیر یک میلیارد ریال 
برقرار است. با اینکه بانک ها تا زمان 
ابال اولویت  های بعدی می بایســت 
نســبت به ادامه طرح بخشــش سود 

تسهیالت حسب اولویت های اعالمی 
بانک مرکزی )در ســقف سهمیه های 

ابالغی( اقدام کنند.
بخشش ســود حســب اولویت های 
اعالمی بانک مرکزی و بر پایه ی اصل 
قرارداد تسهیالت کمتر از یک میلیارد 
ریال صورت می پذیرد و مالک تعیین 
مشــموالن، مانده بدهــی بابت اصل 

تسهیالت نیست.
بخشش ســود تســهیالت منوط به 
پرداخت یکجــا و نقدی مانده بدهی 
بابت اصل تسهیالت توسط متقاضی 

است.
چنانچه بخشــی از بدهــی متقاضی 
بــه بانک عامل اعم از اصل، ســود و 
وجه التزام پیشتر پرداخت شده باشد، 
بخشش ســود به مبال پرداخت شده 

تعلق نمی گیرد.
باتوجـه به مفاد بنـد «ل» تبصره )۱۶( 
قانـون بودجـه امسـال مبنـی بـر اینکه 
هر یک از مشـموالن بخشـودگی سود 
تسـهیالت با مبل یک میلیـارد ریال و 
کمتـر از آن می توانند از زمان تصویب 
این قانون تا سـقف یک میلیـارد ریال 
از بخشـودگی سود تسهیالت موضوع 
بانک هـای  کننـد،  اسـتفاده  بنـد  ایـن 
عامـل مکلفنـد نسـبت بـه اخـذ تعهد 
کتبی از متقاضی مشـمول بخشـودگی 
سـود تسـهیالت کمتر از یـک میلیارد 
«مجمـوع  اینکـه  بـر  مبنـی  ریـال 
تسـهیالت مورد بخشـودگی سـود از 
محـل اجـرای ایـن قانـون )مجموعـًا 
از کلیـه بانک هـای عامل ایـن قانون(، 
حداکثـر مبلـ یک میلیارد ریال اسـت 
و چنانچـه بـرای بانک یا دسـتگاه های 
مجمـوع  کـه  شـود  محـرز  مربوطـه 
سـود  بخشـودگی  مـورد  تسـهیالت 
قـرار گرفته، بیش از یـک میلیارد ریال 
باشـد، بخشـودگی انجام شـده منتفی 

خواهـد شـد»، اقـدام کنند.
بنابــر آخریــن آمــار دریافتــی از 
تاریــخ  تــا  عامــل ،  بانک هــای 
 ۴۱.۱۵۵ میــزان  بــه   ۱۳ ۸.۰۲.۲۸
ــهمیه  ــوع س ــال از مجم ــارد ری میلی
بخشــودگی  بابــت  تعیین شــده، 
۷۸ فقــره تســهیالت  ســود ۵۲۴.
مصــرف شــده اســت. بدیهــی اســت 
پــس از پایــان ارزیابــی عملکــرد 
ــون  ــرای قان ــورد اج ــا در م بانک ه
ــکان  ــورد اشــاره و در صــورت ام م
تأمیــن منابــع، در مرحلــه بعــدی 
نســبت بــه تغییــر اولویت هــا اتخــاذ 

ــد. ــد ش ــم خواه تصمی

جزییات بخشودگى
سود تسهیالت زیر ی میلیارد ریال اعالم شد

ی ا  ر « و  ر ن  
ی  رر ی  از      ر ر از 
ر  ی  » را ه   ر    
رار  ر ر ر ی ی ر   ی ز و   
و  ه  ن ه  ز ا ا ا  ا 
ر   ا     ن  ا

و ه  ی  ا و 
ر   ر  ن  ا 

ا  ی ه ا ا
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واه  و  ر  آن    ر  ر  ون  ا ن رار ر  ان  و   ور  رن ا     ر   -10

ی  ر  ر را ر زن    ر  ا  ی  ر را هی 11- نام و نشانى مناقصه گزار : 
12- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه : 

ر  ه  ی  ر  ز  آ ر  ا  و ن    13-  ا   از  ا 
ر  ییرا  ارا  ر   ی  و   ر زن ر  14-  ن  از ا  ن ر

ر  ر  ارا  ی    ر  ن ی را  ر  15-  ن  از ر  
ر  ر ارا  ی ا هی  ر   ی     ی  و  ر  ن ی ر را  16-  ن  از ر  

ی  و   ر نو  ر        ن  ر  را  را آه   ر   ی  ی  17- ارا 
واه  ور نو   ر  ور     ی  

ر  را   ر ر   وا  ی  ن  ی  و را   ن ی ر  ی   ر را  و ا  رن    -18
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ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    -21

ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   -22
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هرگونه اتالف قابل توجه آب
(شکستگى لوله هــــا، بـاز بودن 
لوله هـا، هدر روى آب در هر نقطه)

تــباطات رتــباطات رتــباطات  را به مرکـــــز ا
مردمى(122) اطـالع دهید.

یک �ی  ا�� ح�ه  ایک  ا�� ح�ه  ا�� ح�ه یک �� ح�ه  ایک  ایک  ا�� ح�ه  ای�� ح�ه ی�� ح�ه  ای یک �ی  �ی ��و �ی ��و  ��و آ��ی ��دید �نا��ه  ��و آ��ی ��دید �نا��ه  
شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومى به یکى ازشرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بوجه واگذار نماید. 
ابتداى  شمالى-  کمربندى  زنجان  نشانى:  به  زنجان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مناقصه گزار: نشانى  و  1-نام 

زیباشهر کد پستى 4514978757
2-عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته ومحل تامین اعتبار(ریال)
پایه مورد نیاز

تضمین شرکت 
درفرآیند  رجاع 

کار(ریال)

ساختمان تاسیسات 98-8
4/996/117/062آبرسانى به شهر قیدار 

اسناد خزانه اسالمى با 
18سررسید 18سررسید 1400/05/18 با 

15سود ساالنه 15سود ساالنه 15 درصد

5حداقل پایه 5حداقل پایه 5 حقوقى 
یا پایه یک حقیقى در 
رشته ابنیه از سازمان 
برنامه و بودجه کشور 

249/805/853

ساعت تا مورخههمورخهه  0909//0303//9898  لغایتلغایت صبحصبح 88 3- تاریخ و نشانى دریافت اسناد مناقصه : - تاریخ و نشانى دریافت اسناد مناقصه : اسناد اسناد ازاز  ســاعتســاعت
نشــانى به الکترونیکىالکترونیکى تدارکات ســامانه و http://iets.mporg.ir در ســایت    98/03/12 مورخهه 14

مناقصهگر،  توسطتوسط پاکت ها ارسال تا اسناد دریافت و ثبت از معامله و است موجود دریافت براى www.setadiransetadiran.ir
شد. خواهد انجام الکترونیکى تدارکات سامانهسامانه طریق از

سامانه از اسناداسناد دریافت به نسبت فوق زمانى بازه در بایســت مى حتما مناقصه در شــرکت براى گر مناقصه : مناقصه : مناقصهمناقصه مهم نکته
داشتداشت . نخواهد وجود وى براى مناقصه در شرکت امکان صورت این غیر در نماید اقدام الکترونیکىالکترونیکى تدارکات

4- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :- نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از صور 
به صورت مشروح در اسناد مناقصه  ارائه گردد که جزئیات  براى معامالت دولتى  نامه تضمین  به صورت مشروح در اسناد مناقصه درج شده در آیین  ارائه گردد که جزئیات  براى معامالت دولتى  نامه تضمین  درج شده در آیین 

توضیح داده شده است. توضیح داده شده است. 
5-مدت اعتبار پیشنهادها :-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر مى باشد. 

http://://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهاى ثبت آگهى : -سایتهاى ثبت آگهى
از طریق   از طریق   از طریق  مورخهه  03/22//98 14 ساعت تا حداکثر باید مناقصه پاکت هاى مناقصه : پاکتهاى تحویلتحویل 7-مهلت
سامانه تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده سامانه تدارکات الکترونیکى ارائه گردد و به پاکت هایى که خارج از سامانه تدارکات الکترونیکى برسد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد .همچنین اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .نخواهد شد .همچنین اصل پاکت الف نیز باید به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان زنجان تحویل داده شود .
www.setadiran.ir از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى به نشانى 8- مکان تحویل اسناد :- مکان تحویل اسناد :

ساعت  15  مورخهه  98/03/22   در سالن کنفرانس شرکت در سالن کنفرانس شرکت  9-زمان گشایش پاکت ها : -زمان گشایش پاکت ها : پاکت هاى مناقصه در
آب و فاضالب استان زنجان بازگشایى خواهد شد.آب و فاضالب استان زنجان بازگشایى خواهد شد.

دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.دیگر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. -10
به پیشنهادهاى بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل به پیشنهادهاى بدون امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل  -11

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد..گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد..
12-هزینه همه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  -هزینه همه آگهى ها به عهده برنده مناقصه می باشد.  

نجـانزنجـانزنجـان زدفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زدفتر  روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 

نوبت دوم

بسیج ملی کنترل فشارخون از ۲۷ اردیبهشت ماه 
)مصادف با روز جهانی فشــارخون( تا ۱۵ تیرماه 
ســال جاری با هدف افزایش نســبت شناسایی 
و شــروع مراقبت و درمان در بیمــاران مبتال به 
فشارخون باال و افزایش آگاهی جامعه نسبت به 
عوامل خطر، پیامدها و اهمیت تشخیص زودرس 

و کنترل فشارخون باال برگزار می شود.
۱۳ رییس  صبح روز شــنبه یازدهم خوردادماه ۸
مرکزبهداشت شهرستان زنجان در این همایش که 
در مرکز همایش های بین المللی روزبه دانشــگاه 
علوم پزشــکی زنجان برگزارشــد، با بیان اینکه 
بسیج ملی کنترل فشــارخون طرح بزرگی است 
که در ســطح ملی آغاز شده اظهارامیدواری کرد 
بــا توان و همــت همکاران و مشــارکت دیگر 

دستگاه ها این طرح را به سرانجام برسانیم.
دکتر محمود حریری تاکیدکرد: بسیج ملی کنترل 
فشارخون آثار و برکات بسیارزیادی خواهدداشت 
و قطعا در ارتقاء سالمت عمومی جامعه نیز موثر 

خواهدبود.
وی با تقدیر از سخنرانان علمی این همایش که بر 
غنای علمی این برنامه می افزایند اظهارامیدواری 
کرد: باحضور همکاران و اکی های ثابت و سیار 
کنترل فشارخون در ادارات، بتوانیم بحث پوشش 

کنترل فشارخون را در سطح جامعه ارتقا دهیم.
دکتر رضا عســگری در این همایش با تقدیر از 
مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان به جهت 
برگزاری این همایش اظهارداشت: شاید در طول 
این چهار پنج دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی 
در حوزه درمانی داشــتیم و اقدمــات خوبی به 
برکت نظام مقدس جمهوری اســالمی در کشور 

شروع شد.
فرمانــدار زنجان افــزود: یک مقطعــی یکی از 
دغدغه های اصلی کشــور ما این بود که برخی از 
بیماری هایی که بر اثر عفونت ها و بیماری هایی که 
فراگیر بود و شاید به رفتار و تغذیه انسان ها خیلی 
ارتباط نداشت را در کشور بتوانند کنترل کنند که 

بخش اعظمی را هم توانستند ریشه کن کنند.
وی با بیان اینکه امروز کشــور با بیماری هایی که 
هزینه های سرســام آوری را هم بــه خانواده های 
مــا تحمیــل می کنــد و هــم مجبوریــم کــه 
سرمایه گذاری های متعدد داشته باشیم قرارگرفته 
است که این بیماری ها را با یک آموزش درست 

و تغییر رفتــار در زندگی فردی و 
سبک زندگی می توانیم کنترل کنیم 
و نیازی به این همه هزینه نداشــته 

باشیم.
دکتر عســگری افزود: بخشــی از 
بیماری هــا را شــاید صرفا با یک 
هزینه بتوانیم درمان کنیم اما تبعاتی 
که این نوع بیماری ها دارند ممکن 
است به قیمت جان یک فرد تمام 
شــود و معلولیتی که ســبب شود 
فرد مبتال چند دهــه ای از زندگی 
را به سختی ســپری کند درحالی 
که اگر یک حرکت درست و یک 
آموزش همگانی صورت بگیرد که 
ســبب تغییر در نوع رفتار ما بشود 
ناً می توانیم با کمترین هزینه از  مطم

بیماری ها پیشگیری کنیم.
فرمانــدار زنجان با اشــاره به آمار 
موجود، تصریح کرد: بخش اعظمی 
باید  از ســرمایه گذاری هایی کــه 
در حوزه تولید، در حوزه اشــتغال 

و در حوزه تولید ثــروت صورت بگیرد صرف 
تجهیزات و امکاناتی می شــود که برای درمان و 
یا کنتــرل برخی از بیماری هایی که به رفتار افراد 
مرتبط است انجام می شود و به نوعی کم توجهی 
به حوزه آموزش باعث شده که ما شاهد اینگونه 
بیماری ها باشــیم که ســرمایه عظیمی در بودجه 

کشور ما را به خود اختصاص می دهد.
وی با تایید اقدامات وزارت بهداشــت در حوزه 
پیشگیری بعد از اجرای طرح موفق تحول سالمت 
بیان داشــت: بخش اعظمــی از خانواده های زیر 
پوشــش نهادهای حمایتی به واسطه یک بیماری 
که اگر به درســتی توجه می کرد و آموزش های 
الزم را می دید منجر به بیماری یا مرگ سرپرست 
خانواده نمی شــد و ما نیز شــاهد نبودیم که یک 
نسل درگیر یک بیماری است که به واسطه عدم 
توجه به هشــدارهایی الزم، ناخواسته ایجادشده 

است.
فرماندار زنجان با اشــاره به پنهان بودن بیماری 
فشارخون ابرازداشت: شهرستان زنجان امکانات 
قابــل توجهی بــرای اجرای طرح ملــی کنترل 
فشــارخون فراهم کرده و اجــرای این طرح در 

سطح شهرستان آغاز شده است.
به گفته دکتر عســگری شناســایی بیماران مبتال 
به فشــارخون از فواید اجــرای طرح ملی کنترل 
فشارخون است که در نتیجه اجرای این طرح بقیه 
افراد جامعه هم با کسب اطالعات نسبت به بهبود 

سالمت خود اقداماتی انجام خواهند داد.
وی تاکیدکرد: اقدامات آموزشــی ناشی از طرح 
ملی کنترل فشارخون زیرساخت های خودمراقبتی 
را فراهم خواهدکرد تا افراد مسیر بهتری را برای 

ارتقای سالمت خود طی کنند.
فرمانــدار زنجــان اظهارداشــت: جمعیت ایران 
درحال گذر از جوانی به میانســالی و کهنســالی 
اســت، ضمن اینکه آمــار ازدواج و باروری هم 
کاهش قابل توجهی یافته اســت که این مباحث 

باید در قالب برنامه دیگر طرح و بررسی شود.
دکتر عسگری اجری طرح ملی کنترل فشارخون 
را در راســتای اهداف اقتصــاد مقاومتی بیان و 
تصریح کرد: این اقدامات در بهبود عملکرد کشور 

در دیگر امور تاثیر مستقیم خواهدداشت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 
این همایش به تشــریح طرح بســیج ملی کنترل 

فشارخون باال در کشور پرداخت و افزود: امروزه، 
فشارخون باال یکی از مهمترین مشکالت سالمت 
عمومی و رو به گسترش در سطح دنیا باالخص 
در کشورهای درحال توسعه به علت شیوع باالی 

آن و ارتباط با بیماری قلبی عروقی می باشد.
دکتر محمدرضا صائینی بــا بیان اینکه در جهان 
یک میلیارد نفر مبتال به فشارخون باال وجود دارد 
۴ میلیــون نفر در ســال در اثراین بیماری  و ۱۰
فوت می کنند. افزود: پیش بینی می شــود تا سال 
۲۰۲۵ شــیوع فشــارخون باال ۶۰درصد افزایش 
۵ میلیارد نفر برسد. دبیر ستاد اجرایی  یابد و به ۱
برنامه بســیج ملی کنترل فشارخون استان زنجان 
تاکیدکرد: فشارخون باال یکی از عوامل خطر مهم 
سکته های قلبی و مغزی است و در دنیا حدود ۶۲ 
۴درصد بیماری  درصد بیماری عروق مغزی و 
ایسکمیک قلبی منتسب به فشارخون باال می باشد.
وی تصریح کرد: بیماری فشارخون باال، اصلی ترین 
عامل خطر قابل تغییر برای ناتوانی و مرگ و میر 
زودرس ناشــی از بیماری های قلبی، بیماری های 
مزمن کلیه و سکته  مغزی در جهان و ایران است. 
رییس مرکزبهداشت اســتان زنجان با بیان اینکه 

از میان حــدود ۱۶ میلیون بیمار در 
ایــران، فقط نیمی از آنان از بیماری 
خود اطالع دارند اظهارداشت: فقط 
نیمی از بیماران برای کنترل بیماری 

خود دارو دریافت می کنند.
 ۱ به گفته دکتر صائینی از سال ۰
تا ۲۰۱۶، شیوع پرفشاری خون در 

ایران، حدود ۳ برابر شده است.
علوم  دانشــگاه  بهداشــت  معاون 
پزشــکی زنجان بیان داشت: بحث 
ژنتیــک )ارثــی(، ســبک زندگی 
ناسالم )کم تحرکی(، تغذیه ناسالم 
)مصرف بیش از حد نمک، چربی 
...(، استعمال دخانیات، استرس،  و 
دیابت و ... ازجمله عوامل موثر در 

ابتال به فشارخون باال است.
دبیر ستاد اجرایی برنامه بسیج ملی 
کنترل فشارخون اســتان زنجان با 
اشــاره به شعار بســیج ملی کنترل 
« فشــارخون: بدانیم  فشــارخون 
و اقدام کنیم ...» بیان داشــت: این 
طرح با هدف افزایش نســبت شناسایی و شروع 
مراقبت و درمان در بیماران مبتال به فشارخون باال 
و افزایش آگاهی جامعه نســبت به عوامل خطر، 
پیامدهــا و اهمیت تشــخیص زودرس و کنترل 

فشارخون باال برگزار می شود.
وی در ادامــه اندازه گیری فشــارخون افراد ۳۰ 
ســال و باالتر، شناســایی افراد با احتمال ابتال به 
فشــارخون باال، شروع مراقبت فشــارخون در 
افرادی که فشارخون باال داشته اند، افزایش آگاهی 
افــراد ۳۰ ســال و باالتر از عوامــل خطر اصلی 
فشارخون باال، افزایش آگاهی بزرگساالن ۳۰ سال 
و باالتر از پیامدهای اصلی فشارخون باال )سکته 
قلبی، مغزی و...( و افزایش آگاهی بزرگساالن ۳۰ 
سال و باالتر از میزان طبیعی فشارخون را از دیگر 

اهداف طرح کنترل فشارخون ذکر کرد.
دکتــر صائینی با بیان اینکه گروه های هدف طرح 
کنترل فشــارخون، تمام افراد ۳۰ ســال و باالتر، 
بیماران کلیوی در هر ســنی و زنان باردار هستند 
اظهارداشــت: این طــرح از ۲۷ اردیبهشــت ماه 
)مصادف با روز جهانی فشــارخون( تا ۱۵ تیرماه 
سال جاری در دو مرحله آموزش و اطالع رسانی 

)۲۷ اردیبهشت تا پایان برنامه( و مرحله غربالگری 
)۱۷ خــرداد تا ۱۵ تیرماه ســال جاری( برگزار و 
البتــه از تاریخ ۲۸ اردیبهشــت ماه غربالگری در 
واحدهای بهداشتی به کلیه مراجعین گروه هدف 

انجام می شود.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
مکان هــای اجرای برنامه غربالگری و مراقبت در 
شهرها را شامل: پایگاه های سالمت برای ارزیابی، 
مراکز خدمات جامع سالمت شهری برای پذیرش 
ارجاعــات، بیمارســتان های دولتی و خصوصی 
برای ارزیابی و پذیرش ارجاعات، درمانگاه های 
دولتــی و خصوصــی برای ارزیابــی و پذیرش 
ارجاعات، مطب های پزشــکان همــکار، مراکز 
تجمعی: از قبیل مســاجد، اماکــن زیارتی، محل 
اقامه نماز جمعه، فرودگاه، پایانه های مســافری، 
میادین و ....، کارگاه ها و کارخانه ها، ســازمان ها 
و ادارات دولتــی و خصوصی، مراکز بهداشــتی 
درمانی و بیمارستان های تحت پوشش و ادارات و 
سازمان ها )مراکز نظامی و انتظامی ارتش و سپاه، 

شهرداری ها و ...( برشمرد.
دکتر صائینی مکان های اجرای برنامه غربالگری و 
مراقبت در روستاها را شامل: خانه های بهداشت 
برای ارزیابــی، مراکز خدمات جامع ســالمت 
روستایی برای پذیرش ارجاعات، دیگر مراکزی 
که امکان حضــور مردم را فراهــم کند از قبیل 
مدارس، مســاجد، اماکن زیارتی، نماز جمعه و 
نظایر آن که توسط ستادهای استانی و شهرستانی 

و شورای روستا تعیین می شوند ذکر کرد.
رییس مرکزبهداشت اســتان زنجان ادامه داد: در 
کنار پویش، یک ســایت خوداظهاری نیز وجود 
دارد که افراد با ثبت نام در ســایت به این پویش 
ملــی کمک می کنند و همچنین افردای که راغب 
هستند می توانند اطالعات شخصی خود را در این 
ســایت ثبت و ضبط کنند. وی در پایان خواستار 
همــکاری کلیه ادارات، ســازمان ها و خیرین در 

راستای طرح بسیج کنترل فشارخون شد.
در ادامه دکتر رضا حســن زاده ماکویی متخصص 
قلــب و عــروق درخصــوص کلیــات بیماری 
فشارخون، پیشگیری و درمان و دکتر جالل حجازی 
مدیرگزوه تغذیه دانشــگاه علوم پزشکی زنجان  
دررابطه با پیشــگیری از بیماری فشارخون باال با 
تاکبد بر اصالح الگوی تغذیه ای مطالبی بیان کردند.

به همت مرکزبهداشت شهرستان زنجان

همایش عمومى بسیج ملى کنترل فشارخون باال برگـزارشد

ی  ر ا رآ ی    وار  ر را ار   ر   ز  ی  را  ا
ر   ن  ر  را  را آه   ر   ر     ن  ر  را  را آه   ر     

ا رار ی    و ز ر    از 
ور  ز   ی از ر ر را هی ر زن    

 از    
ر ا ی  ر  هی را  - نحوه تامین اعتبار : از  ا

ا   ر  ه ا ی ی  ز  ر ر ه      از آ ی - مدت اعتبار پیشنهادها : 
ور  ز    - مهلت قبول پیشنهادها :  ر

ر ه هی ور   ر ا ر زن   ار  - محل تسلیم پیشنهادها : 
ر   ن  ن ن  ور  - ســپرده شرکت در مناقصه : ر   

و  ی  ارا  ر را هی      ن 
واه  و  ر  آن    ر  ر  ون  ا ن رار ر  ان  و   ور  رن ا     ر 

ی  ر  ر را ر زن    ر  ا  ی  ر را هی - نام و نشانى مناقصه گزار : 
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى مناقصه :

ر  ه  ی  ر  ز  آ ر  ا  و ن      ا   از  ا 
ر  ییرا  ارا  ر   ی  و   ر زن ر   ن  از ا  ن ر

ر  ر  ارا  ی    ر  ن ی را  ر    ن  از ر  
ر  ر ارا  ی ا هی  ر   ی     ی  و  ر  ن ی ر را    ن  از ر  

ی  و   ر نو  ر        ن  ر  را  را آه   ر   ی  ی  ر   ارا  ن  ر  را  را آه   ر   ی  ی   ارا 
واه  ور نو   ر  ور     ی  

ر  را   ر ر   وا  ی  ن  ی  و را   ن ی ر  ی   ر را  و ا  رن    
ی ا را ر ن  ی  ر   وانی  ررا      

ر  یو     ی  و  را  ا ا    رار  
ی     ور     ر ر  ر راه رن ر  ن ن   

یر ی ون  آ     ا   ا  ن ا هی رار   ا 
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ن      ی را   ارا  ران   ن ی

ر  را   ر ر   وا  ی  ن  ی  و را   ن ی ر  ی   ر را  و ا  رن    
ی ا را ر ن  ی  ر   وانی  ررا      

ور   
ی     ور     ر ر  ر راه رن ر  ن ن   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر  ز  و  را     ر  ا یر  ا ا رار  

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر  ز  و  را     ر  ا یر  ا ا رار ر   ز  و  را     ر  ا یر  ا ا رار  
ی آن  ور  یر ا  ر  یو  ارا ن  ر  رر  ار   ر  را     را  ه

ی ا را ر ن  ی  ر   وانی  ررا      
-

ی     ور     ر ر  ر راه رن ر  ن ن   
یر ی ون  آ     ا   ا  ن ا هی رار   ا 

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر   ر ن  ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    
ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   

ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر  ز  و  را     ر  ا یر  ا ا رار  
ی آن  ور  یر ا  ر  یو  ارا ن  ر  رر  ار   ر  را     را  ه

یر ی ون  آ     ا   ا  ن ا هی رار   ا 
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر    هی ی ن   ی آ ر   و  ی    ا  ر    ر   
ر ن ر   وان  ران   ی  ز ان  ر ر   ر    ر    

ر  ز  و  را     ر  ا یر  ا ا رار ن       ی را   ارا  ران   ن ی

دهـیارى رامیـن
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و  یرمن آگهی مزاید اموا 
سه   ند  ر مربو به 

به موجب پرونده اجرایی کالســه 9۶00۴22 ششدانگ یک باب آپارتمان پالک 5299/۱08۱9 اصلی واقع در بخش ۱ زنجان به 
مساحت ۶۱/3۱ مترمربع که مقدار ۱/7۴ مترمربع آن پیشرفتگی به فضای خیابان و ۱/۶۱ مترمربع آن بالکن است بانضمام انباری 
شماره 3 به مساحت 2/۴3مترمربع و پارکینگ شماره ۴ به مساحت ۱2/۴9 مترمربع در طبقه همکف می باشد. و حقوق ارتفاقی آن 
طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن است. ملک به آدرس زنجان - شهرک خاتم - مابین خیابان ایثار ۴ و ۶ قطعه 
9537 طبقه 2 واحد 3 ذیل ثبت 572 صفحه 335 با مشخصات و حدود شماال دیوار و پنجره است بطول 3/۴7 متر به فضای معبر 
مجاور شرقا در 5 قسمت که قسمت سوم شمالی است اول دیواریست بطول 0/5 متر به راه پله دوم دیواریست بطول ۴/25 متر به 
راه پله سوم درب و دیواریست بطول ۱/5۴ متر به راه پله چهارم دیواریست مشترک بطول 7/۴2 متر به آپارتمان ۱0820 فرعی 
پنجم دیواریست مشترک بطول ۱/3۴ متر به آپارتمان ۱0820 فرعی جنوبا در دو قسمت اول دیوار و لبه بالکن بطول ۱/20 متر به 
فضای حیاط مشاعی دوم دیوار و پنجره است بطول 3/80 متر به فضای حیاط مشاعی غربا در دو قسمت اول دیوار و پنجره است 
بطول ۱3/27 متر به فضای معبر مجاور دوم دیواریست بطول 0/5 متر به فضای معبر مجاور سقف با کف طبقه سه اشتراکی است 
کف با سقف طبقه یک اشتراکی است، حدود انباری و پارکینگ طبق سند مالکیت بوده صادر و مع الواسطه به آقای امیر محمدی 
منتقل شده است و طبق سند رهنی شماره ۴5۶37 مورخه 20 تیرماه ۱395 دفترخانه ۴3 زنجان در قبال مبلغ ۱.33۶.5۴9.03۴ 
ریال در رهن بانک مسکن زنجان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۱.073.275.000 ریال ) یک میلیارد و هفتاد و 
سه میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال ( ارزیابی شده است واحد مورد ارزیابی در ضلع غربی طبقه دوم آپارتمانی ۶ واحده 
واقع شــده و از 3 طرف نورگیری دارد، آپارتمان دارای نمای ســنگ تراورتن لیمویی بوده و راه پله با سنگ گرانیت اجرا گردیده و 
دارای نورگیری از سمت خیابان ۱0 متری می باشد. اسکلت ساختمان بتن آرمه با سقف تیرچه بلوک می باشد. کف واحد سرامیک 
و نوع پنجره ها فلزی می باشــد. دارای کابینت فلزی می باشــد. و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب است. پالک فوق از 
ساعت 9 الی ۱2 روز شنبه مورخ ۱ تیر ۱398 در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در زنجان خیابان صفا کوچه گنج خانلو از 

طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ ۱.073.275.000 ریال ) یک میلیارد و هفتاد و سه میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال ( شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا با ارائه چک تضمین شده بانک ملی فروخته می شود و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است و الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتیکه مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معامله معلوم 
شــده یا نشده باشــد به عهده برنده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدی وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و تنظیم سند انتقال اجرایی موکول به ارایه مفاصا حساب 
های مربوط خواهد بود. ضمنا برابر نامه وارده به شماره 8500۱9۴۶ مورخ 28 اردیبهشت ۱398 بستانکار پالک مذکور فاقد پوشش 

بیمه می باشد.
تاریخ انتشار: 98/۱3/۱2

رییس اجرای اسناد رسمی زنجان - مینا تقیلو

رود: ی ای ی  ا م ریی اداره ح
یان کبک در شهرستان  ار ش

ایجرود دستگیر شدند
 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرســتان ایجرود از توابع استان زنجان گفت: 
۲ شکارچی خاطی که به شکار پنج قطعه کبک 
اقــدام کرده بودند از ســوی محیــط بانان و با 
همکاری ماموران انتظامی این شهرستان دستگیر 

شدند.
حامد تقی بیگلو در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: این ۲ شکارچی متخلف، شامگاه پنجشنبه 
)نهم خرداد(  در منطقه گالبر  شهرستان ایجرود 

مشاهده و در دام محیط بانان گرفتار شدند.
وی خاطرنشان کرد: از این شکارچیان خاطی که 
در زمین های روستای گالبر، مبادرت به صید کبک 
با اســتفاده از روش زنده گیری کرده بودند، الشه 
پنج قطعه کبک معمولی، ۱۰ رشته تور زنده گیری 
ویژه به دام انداختن کبک و ضبط حاوی آواز این 

پرنده زیبا و بی آزار، به دست آمد. 
تقی بیگلو با بیان اینکه این ۲ شکارچی متخلف 
دستگیر شــده بومی هستند، اظهار داشت: برای 
این شکارچیان خاطی پرونده تخلف تشکیل و 
به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی شهرستان 

ایجرود معرفی شدند.
وی با اشاره به اینکه شکار هر قطعه کبک مبل ۲ 
میلیون ریال جریمه دارد که فرد متخلف باید به 
عنوان ضرر و زیان به حساب محیط زیست واریز 
کند و از جنبه عمومی نیز، قاضی پرونده رای و 
نظر می دهد، افزود: این شــکارچیان متخلف در 
مجمــوع ۱۰ میلیون ریال به عنوان جریمه ضرر 
و زیان به حســاب محیط زیست واریز کردند و 
خودروی آنان نیز که یک دستگاه سواری پراید 

بود، توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ایجرود با تاکید براینکه این خودروی ســواری 
تا رسیدگی قضایی به موضوع در توقیف خواهد 
بود، گفت: بهــار، فصل زادآوری حیات وحش 
اســت و مبادرت به شکار در این فصل از سال، 

انصاف نیست.
تقی بیگلو با بیان اینکه در این منطقه ۲ نوع کبک 
»معمولی و چیل« زیست می کند از شکارچیان 
غیرمجاز خواســت از هرگونه شــکار حیات 
وحش به جد خودداری کنند چراکه در صورت 
مشاهده، دســتگیر و برابر با قانون و بدون هیچ 

اغماضی با آنان رفتار خواهد شد.

خبر

توزیع بروشور فرهنگی 
در سو جانان در ایجرود

 به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان ایجرود، در آخرین 
آدینــه از مــاه مهمانی خداوند و در آســتانه 
سی امین ســالگرد عروج ملکوتی بنیان گذار 
جمهوری اسالمی ایران و نیز تجدید بیعت با 
امام ره بروشــور فرهنگی در سوگ جانان در 

این شهرستان توزیع گردید.
پیشکاری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایجرود در این باره گفت: توزیع این بروشور 
به منظور گرامیداشت مقام واالی حضرت امام 
خمینی )ره( در بین شــرکت کنندگان در آیین 
روز جهانی قدس و با هدف آشــنایی مردم به 
ویژه نســل جوان امروز با اندیشه ها و سیره 

عملی امام راحل انجام گرفت.
این مقام مســوول افزود: معمار کبیر انقالب 
اســالمی الگوی تقــوا و پرهیــزگاری، اهل 
عبادت، اهل گریه نیمه شب، اهل دعا، تضرع، 
ارتباط با خدا، شــعر، معنویت، عرفان و ذوق 
بود، و جــزء انبیاء و اولیــای معصومین )ع( 
به دشــواری می توان کســی را با این ابعاد و 

خصوصیات یافت.
وی گفت: امام راحل به همه فهماند که انسان 
کامل شــدن و علی وار زیســتن و تا نزدیکی 
های عصمت پیش رفتن افسانه نیست و قابل 

تحقق است.
شــایان ذکر اســت در بروشــور زندگی نامه 
رحلت آســمانی امام )ره( پیرامون اســتقالل 
فرهنگــی و اتکاء به فرهنگ و اصالت خویش 

مطالب ارزشمندی اشاره گردیده است.

ر خب با فعالیت واحدهای کاغذسازی محقق می شود؛

ا در زنجان ید  ر س
 رییس سازمان صمت استان زنجان گفت: 
واحدهای کاغذسازی در زنجان افزون  بر نیاز استان، 

نیاز استان های همسایه را نیز تامین می کنند.
ناصر فغفوری در گفت وگو با ایســنا،  در رابطه با 
توزیع کاغذ با قیمت مصوب، اظهار کرد: پنج عامل 
فروش کاغذ در زنجان جهت توزیع کاغذ با قیمت 

مصوب ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این مسوول با اشاره به توزیع کاغذ در شهرستان ها، 
ادامه داد: در هر شهرســتان مباشر معین و معتمد 
نسبت به توزیع کاغذ با قیمت مصوب تنظیم بازار 
اقدام می کنند باید توجه داشــت که هرگونه تقاضا 
برای کاغذ A4 در  داخل اســتان تامین می شود و 
مصرف کنندگان این کاغــذ می توانند به پنج مرکز 

اعالم شده مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه واحدهای کاغذســازی در زنجان 
عالوه  بر نیاز استان، نیاز استان های هم جوار را نیز 
تامین می کنند، افزود: هرگونه فروش کاغذ به قیمت 

باال تخلف محســوب می شــود و مردم می توانند 
گزارش گران فروشی را به شماره تلفن ۱۲۴ اعالم 
کرده و تقاضای کاغذ خود را با قیمت مصوب تامین 

کنند.
فغفوری تصریح کرد: در جریان بازدید از واحدهای 
قند ریزی مستقر در شهرک صنعتی اشراق متوجه 
فروش خارج از شــبکه و با قیمت باالتر از قیمت 
مصوب شده و حکم توقیف کامیون حامل بار گرفته 

و بار شکر تخلیه شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
زنجان، یادآور شد: بازرسان سازمان در نقش خریدار 
صوری با فروشنده وارد مذاکره شده و مشخص شد 
فروشــنده قصد دارد ۲۵ تن شکر را با قیمت ۵۷ 
هزار ریال به فروش برســاند در صورتی که قیمت 
مصوب شکر ۳۳ هزار ریال است و با حضور قاضی 
اداره کل تعزیرات بار شکر توقیف و متخلفان جهت 

رسیدگی به تخلف تحت پیگرد قرار گرفتند.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان گفت: در اردیبهشت  ماه امسال تعداد 
۱۲ میلیــون و ۶۷۰ هزار و  ۳۵۲ آمد و شــد در 

جاده های استان زنجان ثبت شد.
به گزارش موج رســا، عبدالحسین علی اکبری 
اظهار داشــت: آمد و شد وســایل ترابری با ۵۶ 
دستگاه ترددشمار برخط در جاده ها بین شهر 
استان و ۱۸ دســتگاه منصوبه در ورود و خروج 

جاده های استان کنترل می شود.
وی افزود: بیشترین آمد و شد در ورودی آزاد راه 

۴۸۸ آمد و شــد و کمترین  ۷۸ تهران زنجان با 
 ۱۷ ۷۳ آمد و شــد در جاده تکاب دنــدی با 

جابه جایی ثبت شده است.
این مســوول خاطرنشــان کرد: ۲۴ درصد از کل 
آمد و شد وسایل ترابری به وسایل نقلیه سنگین 
اختصاص داشــته اســت در حالی کــه میانگین 

کشوری ۱۵درصد بود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
زنجان ادامه داد: استان زنجان در رتبه ۸ ام کشور 
از حیث درصد آمد و شد وسایل نقلیه سنگین در 
جاده  ها قرار دارد و میانگین کارکرد دستگاهها 

ترددشمار در این مدت ۸ درصد بوده است.
علی اکبری گفت: بیشترین نر جریان آمد و شد 
در آزادراه قزوین  زنجان با ۶۵۷ آمد و شــد در 
ساعت و کمترین نر آمد و شد در جاده تکاب 
دندی با ۲۴  آمد و شد در ساعت ثبت شده است.

وی بیان داشــت: نر جریان آمد و شد وسایل 

نقلیه سنگین در کل جاده ها استان زنجان در این 
مدت ۵۷ وسیله نقلیه سنگین در ساعت بوده است 
در حالیکه میانگین کشــور این نر ۵۵ وسیله 
نقلیه سنگین  در ساعت بوده و استان زنجان رتبه 

۱۳ را در کشور داراست.
علی اکبری افزود: با توجه به آمار موجود، تعداد 
آمد و شــد در ورودی و خروجی های آزادراه ها 
و جاده های ترانزیت استان زنجان که شامل مسیر 
تهرلت ، آزادراه  رفت و برگشت  آزادراه زنجان
تبریز ، ترانزیت زنجــان ابهر و زنجان  زنجان
۱ آمد و شد است  ۶۶۶ میانه می  شود جمعا ۰۱۵
که حدود۷۵درصد از کل آمد و شد در جاده های 

ورود و خروج استان است.
به گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان از کل آمد و شدهای صورت گرفته 
در جاده  های اســتان در اردیبهشت  ماه گذشته از 
دیدگاه آماری ۳درصد با تخلف سرعت غیرمجاز، 

۱درصد ســبقت غیرمجــاز و ۸ درصد با فاصله 
طولی غیرمجاز همراه بوده است.

علی اکبری خاطرنشان کرد: همچنین از کل آمد 
و شــدهای صورت گرفته در آزادراه های استان 
میانه  با  و جاده ترانزیت زنجان  ابهر و زنجان 
توجه به نصب سامانه ثبت تخلفات آمد و شد در 
جاده های فوق حدود ۲۰ هزار  تخلف ســرعت 

غیر مجاز انجام شده است.
وی بیان داشت: حدود یک درصد آمد و شدهای 
صورت گرفته در جاده های ذکر شــده است که 
نشان دهنده ســهم قابل توجه سامانه های ثبت 
تخلفــات عبــور و مرور در کاهش ســرعت و 

تصادفات جاده ای است.
این مســوول ادامه داد: ســاعت اوج ترافیک در 
مجموع جاده ها اســتان بین ساعات ۱۸ تا ۲۰ 
اســت و اوج تخلف ســرعت غیرمجاز نیز در 
ساعات بعد از نیمه شب تا ۵ صبح اتفاق م افتد.

 مدیر روابط عمومی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان زنجان 
گفت: انجمن راگبی زنجان با انتخاب 
قــو ارمنی به عنــوان نماد حیات 
وحش کــه از گونه هــای با ارزش 
این استان محســوب می شود، به 
طور رسمی به جمع حافظان حیات 

وحش پیوست.
امجد باقــری در گفت و گو با ایرنا 
با بیان اینکه زنجــان در حمایت از 
حیات وحش همواره پیشتاز است، 
افزود: در سالهای گذشته، اداره کل 
ورزش و جوانان، هیــات والیبال، 
هیــات کوهنوردی اســتان زنجان 
بــه ترتیب لک لک، آهــو و کل را 
و تعــدادی از صنایــع نیز از جمله 
شرکت ملی سرب و روی و مجتمع 
معدنی انگوران به ترتیب آهو و قو 
ارمنی را به عنوان نماد ترویجی خود 
انتخاب کردند که این نشان از توجه 
جدی و ویژه به محیط زیست است.
وی، اظهــار داشــت: حفاظت از 
گونه های جانــوری یکی از اصلی 
ترین برنامه های ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشــور است و این 
اداره کل در حفاظــت و حمایت از 
حیات وحش زنجان از هیچ تالش 

و کوششی فروگذار نیست.
باقری بــا بیان اینکــه در صورت 
انقرا گونه های جانوری، طبیعت 
زیبایی ها و جذابیت های خود را از 
دست داده و حیات دیگر گونه های 
جانــوری و حتی انســان نیز مورد 
تهدید قرار خواهــد گرفت افزود: 
ایــن اداره کل به منظور حفاظت و 
حراســت از حیات وحش زنجان، 
به همــکاری همه مردم بــه ویژه 
ورزشکاران  و  هنرمندان  مسووالن، 
که در جامعه و بیــن عموم، دارای 
جایگاه ویژه ای هستند، نیاز دارد تا 
بتواند به وظیفه خود به نحو مطلوب 

و رضایتبخش عمل کند.
مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت 
محیط زیســت استان زنجان با بیان 
اینکه پناهگاه حیات وحش و منطقه 
حفاظت شده انگوران در شهرستان 
ماهنشــان، زیســتگاه قو و میش 
ارمنی در این اســتان است، گفت: 
بر پایه سرشــماری هــای صورت 

سوی  از  گرفته 
و  کارشناســان 
محیــط بانــان 
زمان  در  استان، 
نزدیک  حاضر 
۷۰۰ راس از این 
جانوری  گونه 
در  شــاخص 
منطقه زیســت 

می کنند.
گــزارش  بــه 
در  ایرنــا، 

آیینی با حضــور نمایندگان انجمن 
راگبی کشــور، مدیــرکل حفاظت 
محیط زیســت، مدیرکل ورزش و 
جوانان، مدیرعامل سازمان همیاری 
شهرداری ها و اعضای کمیته راگبی 
استان زنجان در سالن نشست های 
اداره کل ورزش و جوانــان لوگوی 
انجمــن راگبی با نمــاد قو ارمنی 

رونمایی شد.
حیات وحش استان زنجان از وجود 
۶ گونه جانوری پســتاندار کمیاب 
و نــادر »پلنگ، ســیاه گوش، گربه 
وحشــی، کل و بز وحشی )پاژن(، 
قو و میش ارمنی و آهو« بهره مند 
است که این گونه ها در زیستگاه های 

مختلف این استان زیست می کنند.
پلنگ در منطقه شکار ممنوع خرمنه 
سر و ارتفاعات حفاظت شده سر 
آباد و فیله خاصه زیســت می کند 
و شــکار آن ۸۰۰ میلیــون ریــال 
جریمه دارد، ســیاه گوش در برخی 
از ارتفاعــات خرمنه ســر و منطقه 
حفاظت شــده و پناهــگاه حیات 
وحش انگوران زیســت می کند و 
افرادی که به شکار این گونه جانوری 
کمیاب مبادرت کنند به ۳۵۰ میلیون 
ریال جریمه محکوم می شــوند و 
شکار گربه وحشی نیز که در بیشتر 
زیستگاه های استان مشاهده می شود 

۸۰ میلیون ریال جریمه دارد.
قو و میش ارمنی در پناهگاه حیات 
وحش انگوران، کل و بز وحشی در 
ارتفاعات منطقه شکار ممنوع خرمنه 
ســر، ســر  آباد و فیله خاصه و 
بخش های صخره ای منطقه حفاظت 
شده انگوران و آهو نیز در بخش های 
دشتی منطقه حفاظت شده سر آباد 

ممنوع  شکار  و 
فیله خاصه و در 
قسمتی از منطقه 
ممنوع  شــکار 
خراسانلو زیست 
می کنند و شکار 
آنها ۱۰۰ میلیون 
جریمه  ریــال 

دارد.
حفاظت  منطقه 
آباد  سر  شده 
شهرســتان  در 
های زنجان و طارم و با مســاحت 
۱۲۲ هــزار و ۶۱۸ هکتار از ســال 
۱۳۷۵ تحت حفاظــت قرار گرفته 
است که دشــت سهرین این منطقه 
زیستگاه با ارزش آهو محسوب می 
شود. منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، 
به وســعت حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ 
هکتار در شمال استان زنجان و دامنه 
جنوبی سلسله جبال البرز واقع شده 
است و حیات وحش منطقه شامل 
کل و بز، خــرس قهوه ای، پلنگ، 
ســیاه گوش، گرگ، گربه وحشی، 
کفتار، گراز، کبک دری، کبک چیل، 
طرالن، دلیجه، شــاه بــوف، عقاب 
طالیی و انواع پاسر ی فرمها بوده و 
ارس،  گونه های گیاهی آن نیز نظیر 
بلوط، گردو، بنــه، ازگیل، زالزالک، 
ســیاه تلو، افرا، داغداغــان، ولیک، 
آلبالوتلخه، بادام کوهی، راش و انواع 

گون است.
منطقه فیله خاصه، از سال ۸۶ جزو 
مناطق شــکار ممنوع استان زنجان 
اعالم شد و وســعت آن ۱۱۰ هزار 
و ۵۳۲ هکتــار اســت وگونه های 
درختی همانند درختان میوه و صنوبر 
و گونه های گیاهــی همچون انواع 
آویشن، درمنه، انواع خانواده گندمیان 
و گیاهان بالشتکی و همچنین آهوی 
ایرانی، گراز، سمور سنگی، پرندگانی 
چون کبــک، باقرقره، انواع پرندگان 
شــکاری، انواع پرنــدگان آبزی و 
کنار آبزی مهاجر زمســتانی و انواع 

خزندگان در این منطقه وجود دارد.
منطقه حفاظت شــده انگــوران، با 
 ۲ مســاحتی برابر با ۲ هــزار و ۷
۱۳۴ تحت حفاظت  هکتار از سال 
قرار گرفته اســت و پوشش گیاهی 

منطقه بطور عمــده از الله واژگون، 
درمنه، چوبک، گون، کاله میرحسن، 
الله، شقایق، کما، مرزه، شکر تیغال، 
گل حســرت بــه همــراه درختان 
و درختچــه هایی نظیر بنــه، بادام، 
خینجوک، شیرخشت، زرشک، گردو 
و سنجد تشکیل شــده است. این 
منطقه زیستگاه مناسبی برای قو و 
میش ارمنی و پازن و دیگر گونه های 
جانوری ازجمله خــرس قهوه ای، 
روباه معمولی، ســیاه گوش، سمور 
سنگی، کبک دری و چیل، باقرقره، 
سار، دال، شاه بوف، غاز خاکستری، 
آنقــوت، حواصیل، خوتکا،  تنجه، 
اگرت بزرگ، افعــی زنجانی، الک 
پشت افغانی و ماهیانی چون سفید 
رودخانه ای، سس، زرده پر و اسبله 
است. پناهگاه حیات وحش انگوران، 
که در جنوب شرق منطقه حفاظت 
 ۱۳۴ شده انگوران واقع شده از سال 
به حفاظت درآمده و از ســال ۱۳۵۴ 
نیز به پناهگاه حیات وحش تبدیل 
۲ هزار و  شده و دارای مســاحت 

۸۳۳ هکتاری است.
منطقه شکار ممنوع خراسانلو، نیز با 
منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان 
۴ درجه  همجوار اســت و در بین 
۴ درجه و ۳۳ دقیقه  و ۵ دقیقه تــا 
طول شــرقی و ۳۶ درجه و ۶ دقیقه 
تــا ۳۶ درجــه و ۲۶ دقیقه عر 
شمالی واقع شده که وسعت منطقه 
۷۰۱۵۷ هکتار، میزان بارندگی در این 
منطقه کوهستانی باالی ۴۰۰ میلیمتر 
در سال و پوشش گیاهی منطقه نیز 
بطور عمده شامل چوبک، بومادران، 
گون، کاله میرحسن، پسته وحشی، 
سیاه تلو، است. منطقه شکار ممنوع 
خراسانلو واقع در شهرستان های ابهر 
 خرمــدره به دلیل دارا بودن آب و 
هوای معتدل کوهستانی و زمین  های 
حاصلخیز از تنوع گونه های گیاهی و 
جانوری خاصی برخوردار است و 
بیش از ۱۳ نوع پستاندار از جمله قو 
و میش ارمنی و البرزی، آهو، پلنگ، 
خرس قهوه ای، خوک وحشی، گرگ 
و ســیاه گوش و ۲۲ گونــه از انواع 
پرندگان چون کرکس، قرقی، سینه 
سر ایرانی، دلیجه، سارگپه در این 

منطقه زیست می کنند.

د ا  ا ان در اردی ماه ام

یون آمد و شد در جاده های استان زنجان می بت 

ی زیست استان زنجان ت م مدیر رواب عمومی اداره کل حفا

ی زنجان قرار گر مای انجمن راگ قو ارمنی  
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پر گشودیم و به دیوار قفس ها خوردیم
وه که در حسرت یک بال پریدن مردیم
فدیه واری است به زیر قدم گل، باری
نیمه جانی که ز چنگال خزان در بردیم

مشت حسرت به نوازش نرسیده خشکید
ناتمامیم که در غنچه ی خود پژمردیم

سهم خاکیم لبی از نم مان تر نشده

خود گرفتم می صافیم و گرفتم ُدردیم
تا چه آریم به کف وقت درو؟ ما که به خاک

جز تنی خسته و قلبی نگران نسپردیم
خم نکردیم سر سرو به فرمان ستم

گر چه با تیشه ی توفان ز کمر تا خوردیم
زهرخندی که نچید از لب مان دوزخ نیز
امروز با حسین منزویآه از این میوه ی تلخی که به بار آوردیم منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 هر چند ایجــاد تهمیدات ایمنی در بازار 
ســنتی زنجان به عنوان بــزرگ ترین و طوالنی 
تریــن بازار سرپوشــیده ایران، در دســتور کار 
مسووالن قرار دارد ولی اجرای اقدامات به دلیل 
کمبود اعتبارات ناقص مانده و یا به کندی پیش 

می رود.
به گزارش ایرنــا، مجموعه تاریخی بازار زنجان 
در قلب بافت قدیمی این شــهر قرار دارد و بر 
پایه متون تاریخی ســاخت آن در ســال ۱۲۰۵ 
هجری قمری در دوران حکومت آقامحمد خان 
قاجار آغاز شده و در سال ۱۲۱۳ هجری قمری 
مقارن حکومت فتحعلی شــاه قاجار پایان یافته 
است. البته در دوره های بعد نیز بناهایی به بازار 
زنجان افزوده شــد که از جملــه آنها می توان به 
ساخت چندین سرا، مسجد، گرمابه و مجموعه 
بازار باال مشــتمل بر بازار قیصریه، بازار بزازها، 
راســته های حجت االسالم، امامزاده و عبدالعلی 

بیک اشاره کرد.
بازار سنتی زنجان عالوه بر ارزش میراثی ویژه ای 
کــه دارد، از نظر عرضــه کاال و خدمات جنبی 
وابسته، بسیار غنی است و همچنان از مهمترین 
مراکز اقتصادی و تجاری شهر محسوب می شود 
به طــوری که روزانه شــمار قابــل توجهی از 
شهروندان زنجانی و ساکنان شهرها و روستاهای 
پیرامون برای تأمین مایحتاج خود راهی این بازار 

می شوند.
از سال گذشــته تا کنون در جهت رفع نواقص 
مرتبط با تمهیــدات الزم برای ارتقای ایمنی در 
بازار ســنتی زنجان، اقدامات مختلفی در دستور 

کار قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان 
پیرامون اقدامات انجام شــده بــه خبرنگار ایرنا 
گفت: ایجاد ۲ ایســتگاه ســبک آتش نشانی در 
داخل بازار سنتی )یک ایستگاه در بازار باال و یک 
ایســتگاه در بازار پایین( از جمله اقدامات پیش 
بینی شده بود که تا کنون ایستگاه آتش نشانی در 

بازار باال ایجاد شده است.
مهرداد ســلطانی افزود: هدف از راه اندازی این 
ایستگاه ها این اســت که با تجهیزات سبکی که 
در آنها تعبیه شده است، آتش نشانان در صورت 
وقوع آتش سوزی در اسرع وقت به محل حادثه 

برسند و مانع از گسترش آتش سوزی شوند.
وی اظهار داشت: تعبیه شیرهای آتش نشانی در 
نقاط مختلف بازار نیز از دیگر اقدامات بود که به 

انجام رسیده است.
سلطانی به مسایل و مشــکالت مطرح شده در 
باره عملیات گازرســانی به داخل بازار ســنتی 
زنجان در سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: 
میراث فرهنگی اصرار داشــت که در این زمینه 
احتیاط های الزم در مجموعه بازار مراعات شود 

و ما نیز امیدواریم در عملیات گاز رسانی الزامات 
و تمهیــدات هم از جهت حفظ ارزش میراثی و 

هم از جهت ایمنی به طور دقیق انجام شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان 
با بیــان اینکه بازارهای تاریخــی از جمله بازار 
زنجان حساسیت های باالیی دارند، گفت: اتفاقی 
که در حادثه آتش ســوزی بازار تبریز افتاد نشان 
داد وقوع چنین حوادثی می تواند صدمه جدی به 

میراث فرهنگی بزند.
وی خاطرنشــان کرد: پیش از این مســایل بازار 
زنجان در کارگروهی در فرمانداری شهرســتان 
زنجان پی گیری می شــد ولی مقرر شــده است 
از ایــن پس موضوعات مرتبط بــا این بازار در 
ستاد هماهنگی مدیریت شهری استان به ریاست 
استاندار مطرح و مسائل و مشکالت بازار در این 

ستاد حل و فصل شود.
مدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان زنجان با بیان اینکه اجرای 
عملیات گازکشــی به بازار سنتی بیشتر متأثر از 
مسایل اجتماعی و سیاسی بود تا دقت نظرهای 
علمی و فنی؛ گفت: اکنون که عملیات گاز کشی 
به بازار انجام شده، زیر ساخت های آتش نشانی 
همسان با این موضوع نیست و باید اقدامات الزم 

در این زمینه انجام شود.
یحیی رحمتی به بروز رسانی تأسیسات آبرسانی 

در مجموعه بازار سنتی زنجان اشاره کرد و اظهار 
داشــت: این اقدام خوبی بود که توسط شرکت 
آب و فاضالت شــهری زنجان انجام شــد ولی 
عملیات کف سازی پس از این اقدام انجام نشده 

است.
وی تصریح کرد: از دیگر مسایل موجود در باره 
بازار سنتی زنجان، کمبود اعتبار برای مرمت های 
اضطراری دراین بنای تاریخی است که می تواند 

منشأ صدمه به ارزش میراثی آن باشد.
رییس هیأت امنــای بازار تاریخــی زنجان نیز 
گفت: در موضوع ارتقای شــاخص های ایمنی 
بازار اقداماتی انجام شده ولی این اقدامات ناقص 

مانده است.
ســید محمــد علویون افــزود: به طــور نمونه 
ساماندهی تأسیسات برق در مجموعه بازار پایین 
انجام شده ولی در بازار باال اقدامی در این زمینه 
انجام نشده است و مسووالن شرکت برق کمبود 

اعتبار را دلیل آن اعالم کردند.
وی افزود: سال گذشته از آتش نشانی درخواست 
کردیم تا مانوری را در مجموعه بازار برگزار کند 
که متعاقب اجرای آن، تعداد شیرهای آتش نشانی 

در راسته های بازار را افزایش دادند.
علویون گفت: برای تأمیــن ایمنی مربط به گاز 
کشــی به بازار نیز اقدامــات الزم برای رعایت 

ضوابط از قبیل نصب سنسور انجام شده است.

فاز نخست حرم امام حسین )ع( 
تا اربعین بهره برداری می شود

 رییس ستاد بازســازی عتبات عالیات، 
توسعه حرم امام حسین )ع( در کربال را اولویت 
نخست این ستاد برشمرد و گفت: فاز نخست 
طرح توســعه این حرم در اربعین بهره برداری 

می شود.
به گزارش روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات 
عالیات، حسن پالرک، توضیح داد: فاز نخست 
طرح توسعه حرم امام حسین )ع( به نام صحن 
عقیله بنی هاشــم حضرت زینــب )س( مزین 
اســت که ۱۶۰ هزار مترمربع زیربنا دارد و در 
۴ طبقه درحال ساخت است. برادران عراقی و 
تولیت حرم مطهر امام حسین )ع(، زمین مورد 

نیاز این پروژه را خریداری کرده اند.
او با بیان این که پیشــرفت اجرای صحن عقیله 
بنی هاشــم حضــرت زینــب )س( در کربال، 
اولویت نخست این ستاد در عملیات اجرایی و 
جلب مشارکت مردم است، یادآور شد: صحن 
حضرت زینــب )س( در حد فاصل خیمه گاه 
حسینی، تل زینبیه، قتلگاه و باب القبله قرار دارد 
که دقیقاً نقطه اصلی کارزار کربال و شــهادت 

یاران امام حسین )ع( است.
پالرک در جریان بازدید از طرح توســعه حرم 
مطهر امام حســین )ع(، گفت: صحن حضرت 
زینب )س( شامل فضای زیارتی و غیر زیارتی 
بوده و از طریق ورودی های سرداب، باب الراس 
شریف و باب القبله به حرم کنونی متصل خواهد 
شد. اجرای اسکلت ســازه صحن در دو طبقه 
زیرین و دو طبقه روی زمین در حال اتمام است 

تا در ابعین آماده پذیرایی و اسکان زایران شود.
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه 
در سال های گذشته تمرکز اصلی ستاد در اجرای 
طرح توسعه حرم مطهر علوی مزین بنام صحن 
حضرت زهرا )س( بود، گفت: با توجه به مراحل 
پایانی پروژه نجف، از امروز تمرکز اصلی ستاد 
بر پیشرفت طرح توسعه حرم مطهر حسینی در 
کربال است بنابراین از تمام خیران و دوستداران 
اهل بیت دعوت می کنیم تا پشتیبان ما در اجرای 
این طرح باشند. تا کنون متبرعانی از استان یزد 
تأمین کاشی ها و یک خیر از محالت تأمین سنگ 

ستون های این صحن را متقبل شده اند.
پالرک یادآور شد: طرح جامع توسعه حرم مطهر 
امام حسین )ع( که با مشارکت برادران عراقی 
تدوین شــده است، ۴ فاز دارد که هم اکنون فاز 
نخســت آن به نام صحن حضرت زینب )س( 
با همت خیران و عوامل اجرایی ستاد بازسازی 

عتبات عالیات در حال اجرا است.

نماینده ولی فقیه در امور حج تاکید کرد:
رشته های آموزشی حج 

بازنگری شود
 نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، 
بازنگری در رشــته های آموزشــی حج بر پایه 
رهنمودهای مقام معظم رهبــری در بیانیه گام 
دوم انقالب و تشکیل کمیته ای در این زمینه را 

خواستار شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــج، 
حجت االسالم والمسلمین سید عبدالفتاح نواب 
در نشســت شــورای آموزش بعثه مقام معظم 
رهبری، بازشناسی نیازهای آموزشی زایران بر 
پایه بیانیه گام دوم انقالب را بایســته خواند و 
افزود: اگرچه اقدامات مناســبی در طول چهل 
ســال نخســت انقالب در زمینه آموزش حج 
صورت گرفته است، اما فقدان وجود نقشه جامع 

در این زمینه احساس می شود.
نماینده ولــی فقیه در امور حــج و زیارت از 
تالش هایی که در دوره های گذشــته و بر پایه 
نیازهــای هر مقطع انجام گرفته اســت، تقدیر 
کرد و با بیان این که بدون داشــتن نقشه جامع 
نمی توان فعالیت های آموزشــی را سامان داد، 
نقش کارگزاران آموزش بعثه را در این زمینه دو 
چندان دانست و بر شناخت گام دوم انقالب و 

نیازشناسی با توجه به آینده تأکید کرد.
نــواب، لزوم تربیــت نیروی کارآمــد در ارایه 
خدمات به زایران را یادآور شد و تربیت نیروی 
انسانی را بایســته دانست و خواستار همکاری 
جدی و بیشتر اعضای شورا با مدیریت آموزش 

در بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی شد.
سرپرست حجاج ایرانی همچنین از مسووالن 
شــورای آموزش بعثه خواســت که مقدمات 
بازنگری رشته های آموزشــی حج را فراهم و 
مشــخص کنند که درس های آموزشی باید بر 
پایه چه محورهایی باشد و در ادامه گفت: انتظار 
دارم با تالش همه این کار به سرانجام رسد که 
نتیجه آن تربیت صحیح طالب و نقش آفرینی 

آنان خواهد بود.
نواب، تشــکیل کمیته بازنگری در رشــته های 
آموزشــی حج و برگزاری نشست های ماهانه 
شورای آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم 
رهبری را خواســتار شــد و خطاب به اعضای 
شورا، گفت: در راستای بازنگری و آسیب شناسی 
آموزش برای خدمت رســانی بیشتر به حجاج 

بیت اله الحرام و زایران عتبات تالش کنید.

خبر خبر

هر حاجی یک متر مربع 
در منا و عرفات جا دارد

 ظرفیت محدود منا و عرفات با افزایش 
جمعیت زایران، کشــورها را هر سال نگران تر 
می کند. عربســتان با وجود اجرای طرح های 
توســعه در مکه و مدینه اما هنوز برای این دو 
منطقه که ســنگین ترین روزهــای حج در آن 
سپری می شــود، نسخه درمانی نپیچیده است. 
سازمان حج و زیارت ایران اعالم کرده امسال 
ســرانه اســکان هر زایر ایرانی در این مناطق 

حدود یک متر مربع است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج و زیارت، 
مرتضی اسدزاده سرپرســت اداره کل اسکان 
ســازمان حج و زیارت درباره برنامه ریزی ها 
برای جایدهی در عرفات و منا، گفت: وسعت 
جغرافیایــی منا و عرفات بگونه ای اســت که 
امکان گسترش آن وجود ندارد بنابراین زایران 
باید در همین فضای موجود روزهای تشریق 

را سپری کنند.
وی به محدودیت های بالفعل پیش رو در بحث 
منا و عرفات اشــاره کرد و افــزود: مهمترین 
موضوع به محدودیت فضای اسکان در منا و 
عرفات باز می گردد و این مهم فقط مربوط به 
حجاج ایرانی نیست بلکه حجاج همه کشورها 

با این محدودیت ها مواجه هستند.
سرپرست اداره کل اسکان حج و زیارت با بیان 
این که امکانات منا و عرفات در روزهای تشریق 
به حالت اردویی و برای همه زایران است، افزود: 
فضای منا و عرفات دارای محدودیت هایی است 
که همه زایران باید به آن توجه داشته باشند و با 

سعه صدر این ایام را بگذرانند.
وی با بیان این که موقعیت جغرافیایی چادرهای 
ایران در منا و عرفات مناسب است، گفت: در 
عرفات حدود ۱۱۷ هزار متر مربع در اختیار ما 
قرار دارد. در منا نیز حدود ۵ هزار و ۲۰۰ چادر 
تحویل ما می شود. بنابراین سرانه اسکان برای 
هر زائر در عرفات حدود یک متر و ۴۰ سانت 
و در منــا حدود یک متــر مربع در نظر گرفته 

شده است.
سرپرســت اداره کل اسکان ســازمان حج و 
زیارت با یادآور این که محدودیت های اسکان 
در عرفات و منا برای همه حجاج کشورهای 
اسالمی است، گفت: بهتر است زایران در این 
روزها به طور دقیق به  ســفارش های مدیر و 
روحانی کاروان توجه داشته باشند و از همراه 
داشتن وسایل غیر ضرور و جاگیر در مشاعر در 

روزهای تشریق خودداری کنند.
وی همچنیــن به کیفیت مناســب چادرها و 
امکانات در نظر گرفته شــده در عرفات و منا 
اشــاره کرد و گفت: چادرهــای عرفات و منا 
کیفیت مطلوبی دارد که مانع نفوذ گرما می شود. 
همچنین سیستم خنک کننده و کولرهای گازی 

در عرفات وجود دارد.
اســدزاده افزود: چادرها در روزهای تشــریق 
بر پایه ظرفیت موجود اعالم شــده به صورت 
کاروانی و مجموعه ای و در چارچوب نقشــه 
تعیین شــده، تقســیم می شــود و به مدیران 

کاروان ها اعالم خواهد شد.
سرپرســت اداره کل اســکان حج و عمره و 
عتبات سازمان حج و زیارت پیش تر گفته بود: 
سرانه اســکان هر زایران در شهرهای مکه و 

مدینه هرکدام حدود چهار مترمربع است.

نام نویسی دور جدید سفر
به عتبات عالیات آغاز شد

 مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت 
با اشاره به آغاز نام نویسی از زایران عتبات در 
تیرماه، هزینه های دور جدید سفر به عتبات را 

نیز اعالم کرد.
مرتضی آقایی، مدیرکل عتبات ســازمان حج 
و زیــارت، اعالم کرد که با نزدیک شــدن به 
سفرهای تابستانی، نام نویسی از متقاضیان سفر 
به عتبات در تیر امســال آغاز شد. وی در این 
رابطه افزود: دور جدید ســفر به عتبات از اول 
تا نوزدهم تیرماه پیش بینی شده است و عاشقان 
حسینی با مراجعه به دفاتر مجاز حج و زیارت 
می  توانند برای ســفر به عتبات در تیرماه اقدام 

کنند.
وی درباره هزینه های ســفر به عتبات در بازه 
زمانی تعیین شده در تیرماه افزود: کاروان ها به 
دو صورت زمینی و هوایی به عتبات مشــرف 
می شوند که هزینه سفر زمینی از یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان و همچنین 
هزینه سفر هوایی حدود سه میلیون و ۳۷۰ هزار 

تومان تعیین شده است.

 ایمنی بازار زنجان در انتظار به سرانجام رسیدن اقدامات
تمهیدات ایمنی بازار زنجان به دلیل کمبود اعتبارات ناقص مانده و یا به کندی پیش می رود

زهرا آذرنیوش- بزرگترین شهر زیرزمینی که در 
ایران قرار دارد، شــهر اویی در نوش آباد کاشان 
است. این شهر معروف، یکی از حیرت انگیزترین 
و زیباترین شــهرهای زیرزمینی جهان است که 

معماری و جذابیت آن چشم ها را خیره می کند.
شهر زیرزمینی نوش آباد یکی از حیرت انگیزترین 
شهرهای زیرزمینی جهان است. این شهرزیرزمینی 
در شــهر نوش آباد کاشان واقع شده است. سابقه 
این شــهر به حدود هزاروپانصد ســال پیش و 
دوره ساسانی بازمی گردد، گفته شده این شهر از 
پایتخت های حکومت ساسانی در دوره حکومت 
انوشیروان بوده است. این شهر زیرزمینی در سال 
۱۳۸۵، به صورت کامال اتفاقی توسط فردی که 
در منزل خود در حال حفر چاه بوده، کشف شد.

نوش آباد از مناطق باســتانی و تاریخی شــمال 
اصفهان اســت. این شــهر که به عنوان یکی از 
پایتخت های ساسانیان در دوره انوشیروان شناخته 
می شود، در پنج کیلومتری کاشان )شهر تپه های 
باستانی سیلک( قرار گرفته است. شهر نوش آباد 
دارای دوازده هزار نفر جمعیت است. دهخدا نام 
شهر را از ریشه انوشه به معنای جاودانی می داند. 
در این شهر افزون بر شهر زیرزمینی اویی، مسجد 
جامع و مسجد امام علی از آثار دوره مغول، قلعه 
خشتی سی زان، و پل تاریخی اسحاق آباد از آثار 
دوره سلجوقی از جاذبه های ویژه گردشگری و 

جاهای دیدنی کاشان و شهر نوش آباد هستند.
همچنین مسجد عتیق نیز که سابقه اش به دوران 
ســلجوقی می رسد، از مهم ترین جاذبه های شهر 
اســت. نوش آباد نیز مثل دیگر شــهرهای این 
منطقه از شــهرهای قدیمی است. شهر نوش آباد 
دارای دیرینگی بسیار زیادی است، اما آنچه شهر 
را معروف کرده و بر ســر زبان ها انداخته، وجود 
شــهر زیرزمینی اویی است. این شهر بسیاری از 
عالقه مندان تاریخ، هنر و باستان شناسی را همواره 

به سمت خود می کشاند.
آنچه به نام شــهر زیرزمینی »اویی« معروف شده 
است، ساختارهای متراکم، پیچیده و گسترده ای 

چون داالنه ای باریک تو در تو و اتاق هایی با ابعاد 
کوچک است. مجموعه اویی در زیر بافت شهر 
شــکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده 
شــده است. عمق شــهر اویی را بین ۴ تا ۱۶متر 
تخمین زده اند و وسعت آن به قول اهالی منطقه، 
تا بیرون از حصار تاریخی شــهر گسترده شده و 
۴ کیلومتر تخمین زده شــده است. این مجموعه 
که به صورت دست کن زیر بافت شهر نوش آباد 
به صورت مجموعه ای از اتاق ها، راهروها، چاه ها 
و کانال های مختلفی در ۳ طبقه ایجاد شده است 
بر دیواره های آن آثار برخورد لبه شــیء تیز دیده 
می شــود و با توجه به  ســختی جنس زمین این 
منطقه، باستان شناسان این فرضیه را مطرح کرده اند 
که وسایلی که برای حفاری استفاده می شده، باید 

از جنسی شبیه الماس برخوردار بوده باشد.
طبقه نخست در حقیقت کوره راه ها و داالن هایی 
بوده اســت برای گمراه کــردن تعقیب کنندگان 
احتمالی. طبقه دوم و ســوم محل پناه گرفتن و 

زندگــی در مواقع خطر و ذخیره آذوقه اســت. 
ورودی  های مختلفی برای شهر زیرین شناسایی 
 شده که بسیاری از آنان توسط سیالب  سال های 
دور مسدود شده است. شــهر دارای راه روهای 
پیــچ در پیچ، اتاق های کوچک و بزرگ، تله های 
پدافندی و دفاعی بوده اند که گویا در هنگام هجوم 
دشمن استفاده می شــده اند. وسعت این شهر به 
دلیل ارتباط بین محــالت آن و حفاظت از جان 
و مال مردم در مواقع ناامنی زیاد بوده است و در 
دو ســطح افقی و عمودی گسترش یافته است. 
این معماری دســت کم در شهر نوش آباد با واژه 
»اویی« نامیده شده است. بجز ورودی ارتفاع تمام 
قســمت های اویی به قد طبیعی یک انسان بین 
صدوهفتاد تا صدوهشتاد سانتی متر است. بر سطح 
دیوارها و در فواصل اندک، جای پیه سوز به چشم 

می خورد.
در بعضی قسمت ها نیز دیوار سکوهای کوتاهی 
جهت نشســتن ایجاد شده اســت که در بعضی 

از اتاق  هــا تبدیل به طاقچه جهت قــرار دادن 
اشیا می شــود. ورودی شهر زیرزمینی نوش آباد، 
راهرویی باریک به اندازه یک نفر اســت، زمانی 
که به داخل شهر وارد شوی، بوی خاک مرطوب 
به مشام می رسد. داالن های تنگ با ارتفاعی کمتر 
از یک انسان ایستاده، فرد را به بخش های داخلی 

شهر می رساند.
چاه های عمودی نقش راه های ارتباطی طبقات را 
ایفا می کنند و چاه های به شکل U برای تهویه هوا 
بوده اســت. از خانه های مردم و مراکز اجتماعی 
چون حمام و مسجد و نیز قلعه کنار شهر به اینجا 
راه داشته است. فضاهای در نظر گرفته شده برای 
شهر در حد فضاهای بایسته است و سیستم تهویه 
آن بر پایه اختالف فشــار هوا با سطح زمین کار 
می کند که گردش و تصفیه هوا برای تنفس در آن 
را امکان پذیر می سازد. حجره های کوچک به ابعاد 
دو متر در دو متر، سرویس های بهداشتی ابتدایی، 
فضاهای پناهگاهــی، تونل های ارتباطی و تهویه 
هوا و چاه های آب از جمله فضاهای این شــهر 

زیرزمینی است.
گفته شده در زمان حمالت مغوالن، از این شهر 
برای امنیت مردمان اســتفاده می شد. بسیاری از 
جزییات شهر در اثر سیالب و گذشت زمان از بین 
رفته، ولی سفالینه هایی پیدا شده که به ۱۸۰۰ سال 
پیش و به عصر ساسانیان بر می گردد که در دوره 

صفویه تا عصر قاجار مورد استفاده بوده است.
شهر اوییبرای وارد شدن به شهر رویایی و زیبای 
اویی، فقط از یک ورودی می توان وارد شد و پس 
از گذراندن چهل و پنج پله با ساختاری متراکم و 
راهروهای فراوان در عمق زمین روبه رو می شویم 
که پس از گذراندن آن ها به قســمت های اصلی 
می رسیم. این شهر زیبا و خاص در سال ۱۳۸۵ با 

شماره ۱۵۸۱۶ ثبت میراث فرهنگی شد.
شهر اویی پرجاذبه ترین شهر نوش آباد است که هر 
ساله گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب 
می کند. هنوز هم بسیاری از گردشگران از وجود 

این شهر بی اطالع هستند.

شهر زیرزمینی نوش آباد؛ بزرگترین شهر زیرزمینی ایران


