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- رویه 3 حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان:
 146روستای استان 
از وضعیت بحران آب 

خارج شدند

واکنش شهردار زنجان به مقصر اعالم شدن 
شهرداری در تصادف فوتی:

مقصر بودن شهرداری در 
حادثه فوتی کمربند شمالی را 

به هیچ عنوان قبول ندارم
- رویه 2   - رویه 4  

 سرپرســت فرمانــداری طــارم گفت: 
مدیریــت پســاب های فــرآوری زیتــون از 
دغدغه های اصلی این شهرستان در حوزه محیط 

زیست است.
به گزارش ایســنا، ســتار صفری در نشســت 
کارگروه امنیت و سالمت غذایی طارم با اشاره 
به شــعار هفته سالمت امسال، اظهار کرد: شعار 
امسال هفته سالمت، مراقبت های بهداشتی اولیه 

راهی به سوی پوشش همگانی سالمت است.
وی با اشــاره به آمارهــای نگران کننده در باره 
بیماری های غیرواگیر در سطح کشور، افزود: این 
آمارها تلنگر و هشداری است تا در شیوه زندگی 
و عادت هــای غذایی خود تجدیــد نظر کنیم. 
همچنیــن با توجه به آمارهــای نگران کننده در 
باره بیماری های غیرواگیر باید به حوزه بهداشت 
توجه بیشــتری صورت گیرد تــا از هزینه های 

باالی درمان جلوگیری شود.
این مسوول بر تقویت خانه های بهداشت تاکید 
کرد و گفت: بایســتی پایش های مســتمری در 
زمینه بیماری های غیرواگیر صورت گیرد؛ چراکه 
اگر اقدامــات موثری صورت نگیرد در آینده ای 
نزدیک بیشترین جمعیت انسانی را درگیر کرده و 
جمعیت فعال جامعه را تحت تاثیر و ایجاد نسل 

سالم را دچار مشکل خواهد کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان طارم همچنین بر 
بایستگی توجه جدی تر به بهورزان جامعه تاکید 
کرد و افزود: با توجه به بهبود تجهیزات خانه های 
بهداشت، کارکردهای خانه های بهداشت بایستی 
در حوزه بهداشت محسوس تر باشد و صرفا به 

ثبت آمار و توزیع اقالم محدود نشود. 

وی با بیان اینکه در ارایه آمارها و شاخص های 
توسعه بایستی وضعیت موجود را با کشورهای 
هم سطح و منطقه ای مقایسه کنیم، گفت: با توجه 
به آغاز اجرای برنامه ششــم توسعه در کشور، 
بایســتی وضعیت موجود را با شاخص های این 

برنامه بسنجیم.
این مسوول با اشاره به نتایج سرشماری سال 95، 
اظهار کرد: آهنگ رشد جمعیت شهرستان طارم 
برابر 1.3 درصد و رشــد کندی دارد که بایستی 
تدابیر الزم برای افزایش میزان جمعیت صورت 

گیرد ولی رشد جمعیت شهرستان منفی نیست.
وی در ادامــه، مدیریــت پســاب های فرآوری 
زیتــون را از دغدغه های اصلی این شهرســتان 
برشمرد و افزود: این مهم از سیاست های کالن 
و اولویت های کاری شهرســتان بوده و بایستی 

برای رفع مشــکالت ناشی از پساب های زیتون 
به دنبال راهکار عملیاتی باشیم که هم مشکالت 
زیســت محیطی را مرتفع شــده و هم منجر به 
جذب سرمایه گذاران و رونق تولید در منطقه در 

راستای تحقق شعار راهبردی سال شود.
سرپرســت فرمانداری شهرســتان طارم در باره 
موریانه روستای ارشت، عنوان کرد: این موضوع 
با جدیت هر چه بیشتر دنبال می شود ولی مقابله 
با این حشرات از توان اجرایی شهرستان خارج 
و نیازمند حضور متخصصان این حوزه و اعتبار 

باالیی است.
وی اظهار کرد: پیگیری های پیاپی جهت افزایش 
تخصیص اعتبار از محل مدیریت بحران جهت 
انجام مبارزه با این حشــرات انجام و به زودی 

محقق خواهد شد.

 رییــس اتحادیه کارگــران قراردادی و 
پیمانی می گوید: رضایت از افزایش دستمزدها 
زمانی به دست می آید که بازار در ثبات به سر 
برده، اقــالم و مایحتاج ضــروری کارگران از 

افزایش قیمت ها تأثیر نپذیرد.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
افزایش 3۶.5 درصدی حداقــل مزد کارگران 
در شــورای عالی کار گفت: افزایش دســتمزد 
کارگران نســبت به دوره  های گذشته رضایت 
بخش بود و شــورای عالی کار زحمت زیادی 
برای آن کشــید ولی افزایش هزینه ها و تورمی 
که در همین ابتدای ســال اتفــاق افتاده قیمت 
اقالم ضروری و مصرفــی کارگران را افزایش 
داده و معیشــت کارگران را از این جهت دچار 

مشکل کرده است.
وی افزود: عدم تثبیت قیمت ها موجب شده تا 
کارگران نسبت به معیشت خود نگران باشند و 
افزایش دستمزدها را به دلیل وقوع اتفاقات غیر 

قابل پیش بینی احساس نکنند. 
ســال گذشته نیز نوســان نرخ ارز موجب شد 

تا کام کارگران تلخ شــود و از افزایش دستمزد 
احساس رضایت نکنند.

بــه گفته رییس اتحادیه کارگــران قراردادی و 
پیمانــی، کارگران خواهان بازگشــت ثبات به 
بازارهــای داخلی و کاهش تــورم و خط فقر 
هستند تا در سال جدید، معیشت آنها دستخوش 

تحوالت روز قرار نگیرد.
بیــات در عین حــال به مصوبــه افزایش حق 
مســکن کارگران اشــاره کرد و گفت: ســال 
گذشته شــورای عالی کار حق مسکن کارگران 
را به 1۰۰ هــزار تومان افزایش داد، اما علیرغم 
تصویب آن در شورای عالی کار هنوز در هیأت 
وزیران تصویب و اجرایی نشده است که طبعًا 
در روزهــای آینده باید تعیین تکلیف شــود تا 
کارفرمایان حــق و حقوق کارگران را در پایان 

فروردین بپردازند.
وی گفــت: طبق توافق ســه جانبــه کارگران، 
کارفرمایان و دولت در بهمن ماه ســال گذشته، 
کمک هزینه مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان 
به 1۰۰ هزار تومــان افزایش پیدا کرد و انتظار 

داریم در چند روز آینده مصوبه هرچه سریع تر 
به کارگاه ها و کارفرمایان ابالغ شود تا کارگران 
این افزایش را در حقوق فروردین ماه دریافت 

کنند.
بیات خاطرنشــان کرد: با توجه به حادثه سیل 
که در روزهای آغاز ســال بسیاری از استان ها 
را گرفتــار کــرد، کارگاه های زیــادی تعطیل 
و کارگرانشــان بیکار شــدند کــه امیدواریم 
 این مشــکل بــا همــکاری و همراهــی همه 
مــردم و مســووالن در کمترین زمــان ممکن 

برطرف شود.
به گزارش ایســنا، مصوبه افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران در روزهای گذشته به تصویب 
کمیســیون اقتصــادی دولت رســیده و برای 
تصویب پایانی به هیأت وزیران ارســال شده 
است. اعضای شورای عالی کار بهمن ماه سال 
گذشــته با افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن 
کارگران موافقت کردند و کمک هزینه مسکن 
کارگــران را که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود 

به 1۰۰ هزار تومان افزایش دادند.

 مدیر پیشین سامانه هوشمند سوخت با 
اشــاره به وضعیت اقتصادی مردم، اظهار کرد: 
شاید در شــرایط کنونی تغییر نرخ بنزین فشار 
زیادی به مــردم وارد کند اما دولت می تواند با 
توجه به مصرف بی رویــه و تحریم ها، با ارایه 

متممی اجازه آن را از مجلس بگیرد.
عبدالرضا امینی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به تصویب بودجه امسال در مجلس اظهار کرد: 
به نظر من با توجه به این که بودجه سال 139۸، 
ابالغ و تصویب شــده و در آن از افزایش نرخ 
بنزین حرفی به میان نیامده اســت، بعید به نظر 
می رســد تغییری در نرخ بنزین صورت گیرد. 

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به فشارهایی 
کــه هم اکنون مردم متحمل می شــوند، باز هم 
بعید می دانــم تصمیمی درباره تغییر نرخ بنزین 

گرفته شود. 
البته باید توجه داشــت مصرف بنزین در ایران 
به شدت افزایش یافته اســت و حتی اتفاقات 
اخیر و وقوع ســیالب در استان های مختلف، 
ســفرهای غیراضطراری مردم را کاهش نداد و 

این موضوع باید بررسی شود.
مدیر پیشین سامانه هوشــمند سوخت با بیان 
این کــه دولت می تواند بــا ارایه الیحه متمم به 
مجلس، تصمیم جدیــدی درباره نرخ بنزین یا 

دو نرخی شــدن و ســهمیه بندی این فرآورده 
نفتی بگیرد، گفت: با توجه به شــرایط کنونی 
و تورم، احتمال آن کم است، اما از سوی دیگر 
باید توجه داشت تحریم ها روز به روز وسیع تر 
می شــود و این موضوع شــاید بتواند موانعی 
را برای تأمین فراورده هــای نفتی ایجاد کند و 
برای احتیاط و جلوگیری از مشکالت احتمالی 

می توان از سهمیه بندی بنزین استفاده کرد.
امینی در پایان تاکید کرد که به باور وی از آنجا 
که مصرف بنزین باالست، این موضوع می تواند 
بهانه ای باشد که دولت متممی به مجلس برده و 

مصوبه الزم را بگیرد.

ادامه کاهش نرخ دالر و یورو
نرخ  کاهشی  روند 
دالر و یــورو، دیروز نیز 
ادامــه یافت و قیمت دالر 
بــه 13 هزار و ۴۰۰ تومان 

رسید.
بانک ها  ایسنا،  گزارش  به 
هر  فروردین(   ۲۸( دیروز 
دالر آمریــکا را 13 هزار 
و 13 تومــان و هر یورو 
را 1۴ هــزار و ۷1۰ تومان 

خریداری می کردند. قیمت خرید دالر در روز ســه شنبه در بانک ها 13 
هــزار و ۲۰۸ تومان و یورو 1۴ هزار و 9۲۸ تومان بود. همچنین بانک ها 
پوند را با افزایش قیمت نســبت به روز گذشــته 1۶ هزار و 99۲ تومان 
خریداری می کنند. یورو مســافرتی نیز دیروز در شعب ارزی بانک ها 15 
هزار و ۴۴9 تومان بود که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل 

به حدود 1۸ هزار و ۸۰۰ تومان می رسد.
این در حالی است که صرافی های مجاز بانک مرکزی دیروز قیمت خرید 
هــر دالر آمریکا را 13 هزار و 35۰ تومان و قیمت فروش آن را 13 هزار 
و ۴۰۰ تومان اعالم کردند که نســبت به روز گذشــته آن کاهش حدود 
15۰ تومانی داشــت. قیمت خرید یورو نیز در این صرافی ها 15 هزار و 
35۰ تومان و قیمت فروش آن 15 هزار و ۴۰۰ تومان اعالم شــده است 
که نرخ یورو نیز نســبت به روز گذشته آن با کاهش حدود 15۰ تومانی 

همراه بوده است.

 معاون بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان گفت: متوسط زمان خاموشی در 
ســال گذشــته به 9 دهم دقیقه در روز به ازای هر مشترک 

رسید.
پیام جوادی اظهار کرد: 95 درصد از برنامه عملیاتی معاونت 
بهره برداری و دیسپاچینگ این شرکت در سال گذشته محقق 
شــده و واحدهای نظارت بر پست 95 درصد، نظارت بر 
خطوط 9۷ درصد، روشنایی و تعدیل بار 9۸ درصد، رولیاژ 
صد درصد و نشت یابی ۷5درصد به اهداف پیش بینی شده 

در سال گذشته دست یافتند.
این مسوول ادامه داد: متوسط زمان خاموشی مشترکان برق 
استان در سال گذشــته به 9 دهم دقیقه در روز به ازای هر 
مشــترک رسیده اســت و هدف گذاری متوسط خاموشی 
برای سال پیش 1.۰۶ دقیقه بود که موفق شدیم به متوسطی 

پایین تر از متوسط هدف دست یابیم.
وی افزود: متوســط زمان رفع خاموشی فشار متوسط 5۷ 
دقیقه و متوسط زمان رفع خاموشی فشار ضعیف ۴1 دقیقه 
بود و متوسط ماهانه انرژی توزیع نشده هر مشترک در سال 
پیش 51 صدم دقیقه بود که امیدواریم این زمان برای امسال 

کمتر شود. 
همچنین مجموع تــوان انرژی های تجدیدپذیر و تولیدات 
پراکنده این شرکت ۸۲5۸ کیلووات تا پایان سال گذشته بود 

که این انرژی از طریق ۴5 نیروگاه تولید شده است.
جوادی تصریح کرد: راه اندازی سرویس خطوط هوایی به 

صورت خط گــرم در 5 امور اجرایی بــا 5 اکیپ ۴ نفره، 
عملیاتی کردن منبع تغذیه طراحی شــده، پیاده ســازی و 
عملیاتی کــردن نرم افزار P.M، در  بخش پســت و خط، 
راه انــدازی نیروگاه های گازی تولیــد پراکنده، برق داری و 
بارگیــری از دو دســتگاه فیدر عمومــی و اختصاصی در 
پســت های ابهر 3 و گالبر، از کارهای شــاخص معاونت 
بهره برداری و امور دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 

استان زنجان در سال گذشته بود.
معاون بهره برداری و امور دیســپاچینگ شــرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان، توسعه سیستم های اطالع رسانی 
خاموشی ها به مشترکان، توسعه اتوماسیون شبکه و پست های 
زمینی، نصب و بهره برداری از نرم افزار جامع اسکادا، تهیه 
نقشه تک خطی و مانوری دینامیک جهت هدایت و راهبری 
 Contact شبکه، ایجاد پشتیبان و بکاپ برای سیستم های
Center  و اسکادای توزیع، راه اندازی مطالعات کوتاه مدت 
و میان مدت شبکه در حوزه دیسپاچینگ و کاربردی سازی 
آن با استفاده از نرم افزارهای استاندارد تحلیل شبکه، توسعه 
مخابرات، نوسازی و ارتقای ناوگان بهره برداری، تعمیرات و 
سرویس و نگه داری تجهیزات الکترونیکی و پشتیبانی فنی 
در حوزه رولیاژ، عیب یابی، مخابرات و بهینه سازی تجهیزات 
و سیستم های روشنایی را از نیازهای و برنامه های آتی این 
شرکت برشمرد که معاونت بهره برداری و امور دیسپاچینگ 
 شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان پتانسیل اجرای 

آن را دارد.

معاون شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم کرد؛

کاهشخاموشیزنجانیها

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

پولهایسرگردانازبورسبازیزمینخارجشود
- رویه 2  

   دغدغه ای فراتر از سیل و زلزله

یکیجلویموریانههایارشترابگیرد
   مقام مسوول کارگری تاکید کرد:

تعیینتکلیفحقمسکنکارگراندرروزهایآینده

فروکشطغیانمرغدرزنجان
- رویه 2  

احتمالسهمیهبندیبنزینوجوددارد
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 ارتباط پایدار مخابراتی زنجان
 در شرایط ناپایدار جوی 

برقرار بود
 مدیر مخابرات منطقــه زنجان گفت: با 
تالش مجموعه کارکنان مخابرات، در شــرایط 
ناپایــدار جــوی در روزهای آغازین امســال، 
هیچگونه قطعی ارتباطی در این استان اتقاق نیفتاد.
بــه گــزارش ایرنا نیکنــام جدیــدی در جمع 
خبرنگاران افزود: پس از هشدارهای ستاد بحران 
در مورد احتمال بروز ســیل دراستان ، مخابرات 
منطقه زنجان بــا آمادگی پیش بینی های الزم را 

برای ارتباط پایدار اتخاذ کرد.
وی ادامه داد: با حضور به موقع مدیران ارشــد و 
میانی در ســتاد و رصد دایمی وضعیت ارتباطی 
شهرستانهای تابعه و راهنمایی های الزم و ارتباط 
مستمر با روسای ادارات تابعه، ارتباط تلفن های 

ثابت،  و دیتا درسطح استان پایدار بود.
جدیدی اظهار داشت: روحیه تعامل و همکاری 
و احساس مســوولیت کارکنان مخابرات منطقه 
زنجان، همواره زمینــه مطلوبی را برای خدمت 
رسانی مطلوب به شهروندان را فراهم کرده است.
مدیر مخابــرات منطقه زنجان گفــت: کارکنان 
مخابــرات زنجان افزون برکمــک های مالی به 
سیل زدگان، به صورت داوطلبانه برای کمک به 

هموطنان سیل زده آماده هستند.
به گزارش ایرنا تعداد مشترکان تلفن ثابت استان 
زنجان در زمــان کنونی به بیــش از 358 هزار 

مشترک می رسد.

رییس کل دادگستری استان زنجان:
بایستگی ارتقاء ارایه خدمات 
مطلوب بین راهی به مسافران 

در استان زنجان
 رییس کل دادگســتری استان زنجان بر 
بایستگی ارتقاء ارایه خدمات مطلوب بین راهی 

به مسافران در استان زنجان تاکید کرد.
به گزارش موج رســا، حجت االسالم اسماعیل 
صادقی نیارکی با حضور سرزده درمراکز  خدمات 
دهی آزاد راه زنجان- تهران و بازدید این مجموعه 
ضمن مشــاهده نحوه ارایه خدمــات رفاهی به 
مســافران اظهار کرد: در ایــن بازدید ایرادات و 
مشــکالتی  در حوزه های بهداشــت، خدمات 

رسانی وگرانی فروشی مشاهده شد.
وی تصریح کرد: بعد از این بازدید بال فاصله به 
مسووالن این مجموعه در جهت رفع مشکالت  و 
ارایه خدمات مطلوب تر به مسافران تذکراتی داده 
شد. نیارکی افزود: ارتقاء ارایه خدمات مطلوب 
به مردم در  این مرکز بایستی مورد توجه متولیان 
امر قرار گیرد. در همین راستا نکات و تذکراتی به 
مسووالن راهداری داده شد  که نواقصات موجود 
را هر چه زودتر مرتفع نمایند تا هیچ کس از این 

جهت متضرر  نگردد.

در نشست پدافند غیرعامل استان مطرح شد؛
مصون  سازی زیرساخت  ها 

موجب بهبود مدیریت در شرایط 
بحران می شود

 معاون بســیج و امور استان های سازمان 
پدافند غیرعامل گفت: در سطح کشور و استان ها 
باید موضوع مصون  سازی زیرساخت ها به منظور 
امکان مدیریت شرایط به هنگام بحران را انجام 

دهند.
به گزارش موج رســا، سردار غالمعلی حیدری 
ظهر دیروز در شــورای پدافند غیر عامل استان 
زنجان، اظهار داشت: پدافند غیر عامل موضوعی 
است که باید در شرایط کنونی بیشتر مورد توجه 

قرار گیرد.
وی افــزود: پدافند غیر عامل راهــکاری برای 
تقویت خود برای مقابله با تهدیدات دشــمنان 

محسوب می شود
معاون بسیج و امور اســتان های سازمان پدافند 
غیرعامل خاطرنشان کرد: پدافند دارای دو وجه 
عامل و غیر عامل اســت که پدافند غیر عامل به 
عنوان دفاع غیر مسلحانه و دفاعی از سوی همه 

مردم شناخته شده است.
حیدری، امنیت را یکی از راهکارهای رسیدن به 
توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: پایدارسازی و 

ایمن  سازی برای تحقق امنیت، بایسته است.
وی تهدیدات توسط دشمنان را سه نوع سخت، 
نیمه سخت و نرم عنوان کرد و بیان داشت: باید 
همواره مراقب توطئه های دشمنان در جنگ های 
مختلف بود. این مسوول با بیان اینکه در جنگ نرم 
دشــمن به دنبال تحت الشعاع قرار دادن اقتصاد، 
فرهنگ، اجتماع و فضای سایبری است، ادامه داد: 
دشمن از این جنگ در حوزه های مختلف برای 

بر هم زدن نظم و امنیت استفاده می کند.
معاون بسیج و امور اســتان های سازمان پدافند 
غیرعامل با اشاره به وقوع سیل در نوروز امسال، 
بیان داشت: در این نوع حوادث دشمن از شرایط 
استفاده و بین مردم و دولت شکاف ایجاد می کند.
حیدری گفت: شورای پدافند غیر عامل در کشور 
و استان  ها باید راهبردهای دشمن را شناسایی و 

نسبت به خنثی  سازی آن اقدام کند.
وی زیرساخت  های کشور را آبشاری دانست و 
افزود: همین موضوع موجب شده مصون  سازی 
زیرساخت  ها در هنگام بروز حوادث به سختی 

انجام شود.

خبـر

فروکش طغیان مرغ
در زنجان

 نایب رییــس اتحادیه مــرغ، تخم مرغ و 
ماهی فروشان زنجان گفت: قیمت مرغ در زنجان 

کاهش یافته است.
سیدناصر موســوی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کــرد: هم اکنون قیمت مرغ گــرم در زنجان 12 
هزار تومان برای مصرف کننده اســت که نسبت 
به روزهای پیش 200 تومان کاهش داشته است.

این مســوول با اشاره به کاهش قیمت مرغ گرم 
در روزهای اخیر، ادامه داد: تقریبا می توان گفت 
که از ابتدای امســال تاکنون شاهد کاهش قیمت 
مرغ در استان بودیم و این در حالی است که در 
ماه های پایانی سال گذشته افزایش قیمت مرغ را 

شاهد بودیم.
وی افــزود: روزانه 30 تا 40 تن مرغ در اســتان 
زنجان مصرف می شود که افزایش قیمت بسیار 
زیاد در قیمت این محصول که مصرف باالیی نیز 

دارد، می تواند موثر باشد.
موسوی تصریح کرد: هم اکنون قیمت هر شانه 
تخم مرغ بین 14 هزار تا 15 هزار تومان است که 

قیمت تخم مرغ نیز کاهش داشته است.
نایب رییس اتحادیه مرغ، تخم مرغ و ماهی فروشان 
زنجان، یادآور شد: حاشیه ســود فعاالن حوزه 
فروش مرغ و تخم مرغ  فروشان در سال های پیش 
به ازای فروش هر کیلو مرغ 350 تومان بود که از 
ابتدای سال گذشته این مهم به 500 تومان به ازای 

هر کیلو فروش مرغ رسیده است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:
وزش بادشدید در راه است

 سرپرســت اداره کل هواشناســی استان 
زنجان بابیان اینکه باد تا سه روز آینده در استان 
زنجان مهمان است،گفت: احتمال تشکیل توده 

گردوخاک در استان وجود دارد.
رســول همتی در گفتگو با خبرگزاری مهر، به 
وضعیت جوی اســتان زنجان در چند روز آینده 
اشاره کرد و افزود: سامانه بارشی جدید از دیروز 
وارد استان زنجان شده و این بارش ها با آذرخش 

همراه خواهد بود.
وی از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر 
داد و اظهار کرد: سرعت وزش باد بین ۷0 تا ۹0 
کیلومتر خواهد بود که در این میان به شهروندان 
ســفارش می شــود در کنار درختان فرسوده و 

تأسیسات رفت و آمد  نکنند.
سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان بابیان 
اینکه باد تا 3 روز آینده در اســتان زنجان مهمان 
است، گفت: احتمال تشکیل توده گردوخاک در 
استان وجود دارد و در این میان کیفیت هوا کاهش 

پیدا می کند.
همتی تأکید کرد: به بیماران قلبی و عروقی و زنان 
باردار ســفارش می شــود به علت وجود گرد و 

خاک در بیرون از منزل آمد و شد نکنند.

مدیرکل استاندارد استان زنجان عنوان کرد:
ارزیابی 69 آزمایشگاه 
در نیمه دوم سال گذشته

 مدیرکل اســتاندارد استان زنجان گفت: 
نیمه دوم پارسال 6۹ آزمایشگاه همکار در استان 

ارزیابی شد.
داوود کارگرزاده در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
در شــش ماهه دوم پارسال تعداد 14 گواهی نامه 
آزمایشگاه همکار پس از ارزیابی و رفع نواقص 

موجود در کمیته فنی تمدید شده است.
این مســوول ادامه داد: در طول این مدت، شش 
مورد از گواهی نامه های آزمایشــگاه های همکار 
اســتان، در کمیته های فنی تشکیل شده، به دلیل 
عدم رفع موارد نامنطبق و یا وجود شکایات منجر 
به تعلیق شده بود که از این تعداد سه مورد منجر 

به ابطال و سه مورد نیز رفع تعلیق شد.
وی با اعالم اینکه در شش ماهه دوم پارسال تعداد 
دو مورد صدور گواهی نامه آزمایشگاه همکار نیز 
صورت گرفته اســت، افــزود: گواهی نامه های 
صادر شده در زمینه آزمون دوره ای مخارن تست 
CNG خودرو  بوده و ارزیابی های انجام  شــده 
از آزمایشگاه های همکار استان زنجان، در شش 

ماهه دوم پارسال، تعداد 6۹ مورد است.
کارگرزاده تصریح کرد: مصرف کنندگان با توجه 
به درج عالمت استاندارد بر روی محصوالت و 
کاالهای مورد مصرف خود به آن اطمینان می کنند 
که در این راستا تولیدکنندگان نیز باید متعهد شوند 
که با درج این نشــان بر روی محصوالت خود، 

باور مردم را خدشه دار نکنند.

خبـر مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

پول های سرگردان از بورس بازی زمین خارج شود
 مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تاکید 
کرد: پول های سرگردان مردم از بورس بازی زمین 

خارج شود.
به گزارش ایســنا، مســعود بیات منش در ســتاد 
هماهنگــی مدیریت شــهری اظهار کــرد: ایجاد 
پروژه های محرک توســعه برای زنجان نیاز است. 
مشــکالت بیشتر در بخش بافت فرسوده و مناطق 
حاشیه ای است. طرح هایی برای ساماندهی مناطقی 
از جمله منطقه حســنیه، جاوید و اصغریه در نظر 

گرفته شده است.
وی به وجود زمین های خالی در شهر اشاره کرد و 
گفت: این زمین ها بهتر است برای سرمایه گذاری و 
گردش مالی در شهر به کار گرفته شود. باید پول های 
سرگردان مردم را از بورس بازی زمین خارج کرده و 

به سمت سرمایه گذاری ببریم.
مدیرکل راه و شهرســازی استان زنجان با اشاره به 
اینکه طبق برنامه باید در پنج نقطه از شــهر، مرکز 
خدمــات ایجاد شــود، بیان کرد: این کار ســبب 

جلوگیری از مراجعه بیش از حد مردم به مرکز شهر 
و کاهش ترافیک می شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر فنی استانداری 
زنجان نیز  بیان کرد: برای ســاماندهی بازار زنجان 
باید دســتگاه های خدمات رسان و بخش عمران و 
بهسازی با هماهنگی اقداماتی را انجام دهند. طرح 
ســبزه میدان یکی از پروژه های مهم حوزه عمران 

شهری است.
اسرافیل نیازی یادآور شد: یکی از معضالت جدی 
شهرهای ابهر و خرم دره، وجود خطوط لوله نفت در 
این دو شهرستان است که باید با هماهنگی دستگاه 

مربوطه این موضوع ساماندهی شود.
وی به اجرای پروژه های بزرگ و تأثیرگذار در شهر 
اشاره کرد و افزود: ساخت پل گلشهر از پیشرفت 
خوبی برخوردار است. بازگشــایی خیابان زینبیه 
شرقی و غربی نیز در بخش ترافیک سهم ارزنده ای 
دارد اما درگیری هایی بین دستگاه های خدمات رسان 

وجود دارد.

فرماندار شهرســتان زنجان نیز در ادامه نشســت، 
موضوع ســاماندهی ترافیــک را در ایجاد آرامش 
شهروندان مهم خواند و گفت: پایش تصویری برای 
مدیریت نوین شهری در حوزه ترافیکی، اجتماعی 
و امنیتی، موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار 

گیرد.
رضا عسگری در مورد موضوع سیما و منظر شهری 
عنوان کرد: ساماندهی تبلیغات شهری نظم ویژه ای 
ندارد و در برخی مکان ها با نصب داربســت های 

ناایمن اقدام به تبلیغ می کنند.
در ادامه نشست، رییس شورای اسالمی شهر زنجان 
نیز بروکراســی های پیچیده اداری را عاملی برای 
خارج شــدن امور از روال عادی دانست و گفت: 
برنامه ریزی مجموعه اقدامات برای یک هدف ویژه 
است که اگر به هدف نرسد نشان از جزیره ای بودن 

کارها دارد.
اســماعیل دویران با اشــاره به اینکه برای سال 98 
تعداد 10 پروژه شاخص در حوزه شورا و شهرداری 

در نظر گرفته شــده اســت، تصریح کــرد: باید 
تصمیم گیری و برنامه ریــزی برای اجرای پروژه ها 
تسریع شود تا زمان فصل کاری با توجه به سرمای 

زنجان را از دست ندهیم.

 معــاون وزیــر بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی گفت: به دلیل کوچک بودن 
اقتصاد دارویی کشــور، معضل رقابت بین این 

داروخانه ها وجود دارد.
به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی در بیست و 
دومین ســمینار دانشجویان داروسازی ایران که 
در دانشــگاه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: هم 
اکنون بحث های مختلفی در حوزه داروسازی، 
از جمله تعداد دانشــجویان داروسازی و کم یا 
زیاد بودن داروخانه مطرح می شود و باید توجه 
داشــت که با وجودی که این مسایل همواره در 
سمینارها مطرح اســت ولی مشکل به صورت 

حل نشده باقی مانده است.
این مسوول ادامه داد: در 20 سال گذشته مسایل 
و معضالت بیشتر موارد مشابهی بوده و در این 
سال ها معاونان دارویی با سالیق مختلف آمده و 
رفته و این پرسش وجود دارد که چرا مشکالت 
مطرح شده در 20 تا 30 سال گذشته همچنان به 

عنوان معضل مطرح می شود.
وی اختالف موجود در دایر کردن داروخانه بر 
پایه ســقف جمعیتی را از جمله مسایل مطرح 
شده در سمینارهای گذشته دانست و افزود: این 
موضوع همواره مورد خوشــایند داروخانه داران 
و مورد اعتراض دانشجویان تازه فارغ التحصیل 
بوده و خواهد بود و حتی اگر ســقف جمعیتی 
هم برداشــته شود باز مشــکل به دلیل کوچک 
بودن اقتصاد دارویی کشور ما حل نخواهد شد.

پیرصالحــی تصریح کرد: هم اکنــون 12 هزار 
داروخانه در کشــور فعالیت می کند که به دلیل 
کوچک بــودن اقتصاد دارویی کشــور، معضل 
رقابــت بین این داروخانه ها وجــود دارد و در 
صورت عدم تغییر وضعیــت، ادامه دار خواهد 

بود.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
یادآور شد: تا زمانی که فعاالن حوزه دارویی یک 
سیستم و پیکره واحد نشوند، در همه نهادهای 
عمومی محکوم خواهند شــد، از این رو است 
که مشــکالت به دیوان عدالت اداری و شورای 
رقابت هم کشیده می شــود، در حالی که جای 

حل مشکالت، این محل ها نیست.
وی افزایــش ظرفیت دانشــجویی و کاهش آن 
را حــرف دل همــه فعاالن داروســازی قبل و 
بعد از ورود به دانشــگاه عنوان کرد و گفت: با 
چه اســتدالل و منطقی گفته می شود که تعداد 
دانشجویان داروسازی در کشور زیاد است، در 
حالی که در مطالعات انجام شــده در 89 کشور 
به ازای هر 10 هزار نفر، 6 داروساز وجود دارد، 
ولی این آمار در کشور ما سه داروساز است، از 
طرفی با توجه به مســایل و مقیاس های موجود 
در کشــور بحث زیاد بودن تعداد دانشــجویان 

داروسازی درست است.
این مســوول با اشــاره به جذب ساالنه 1500 
دانشــجوی داروسازی در کشــور، اظهار کرد: 
با توجه به حجــم کار محدود در بازار می توان 

گفت که این تعداد زیاد بوده و بر پایه برنامه های 
آموزشی موجود از سال 1400 این روند کاهشی 

خواهد بود.
رییس ســازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: هدف بیش 
از 80 درصد از دانشجویان داروسازی دایر کردن 
داروخانه اســت، در حالی کــه نباید این چنین 
باشد، کشور ما 140 هزار تخت بیمارستانی دارد 
و آمار داروســازان فعال در بیمارســتان ها 500 
نفر اســت ولی باید به ازای هر 30 تخت، یک 

داروساز در بیمارستان فعالیت کند.
پیرصالحی، کم کاری داروســازان را دلیل عدم 
استقبال بیمارســتان ها از همکاری با داروسازان 
دانست و افزود: اگر کارکرد داروساز در کاهش 
هزینه های دارویی در بیمارستان تشریح شود، به 
طور حتم از وی اســتقبال خواهد شــد، از این 
رو نباید داروســازی را بــه داروخانه محدود 
کرد. ارایه خدمات جدید برای داروســازی از 
راه کارهای کمک به این حرفه اســت و تعریف 
خدمات جدید منجر به تعریف تعرفه و در نتیجه 

بهبود وضعیت این حرفه خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در رابطــه با نقض مکرر تعرفه داروســازی در 
داروخانه ها توسط دیوان عدالت اداری، تصریح 
کرد: این مشــکالت ناشی از عدم ارایه خدمت 
مشــهود اســت. در این حرفه دانشجویان نباید 
خــود را بــه کار دولتی و یــا کار داروخانه ای 
محدود کنند؛ چرا که شــرکت هایی با سابقه 10 
ساله در حال پیش افتادن از شرکت های دارویی 

با بیش از 60 یا حتی 70 سال هستند.
این مســوول به درگیری کشــور با مشکالت 
گوناگون از جمله سیل اشاره کرد و گفت: حل 
این مشکل نیازمند همکاری همگانی است؛ چرا 
که هیچ مشکلی را به تنهایی نمی توان حل کرد، 
از این رو دانشجویان باید به فکر کمک باشند که 

ارایه ایده و راه حل از جمله این کمک ها است.
وی خاطرنشــان کرد: داشتن ارتباط با نهادهای 
قدیمی داروسازی از الزامات فعالیت دانشجویی 
بوده و آشنایی با مشــکالت این نهادها و ارایه 
طرح هــا و ایده های نو به پیشــبرد اهداف این 
حرفــه کمک می کنــد و همــواره نباید به فکر 
ایجاد نهاد نو بود. همچنین باید توجه داشــت 
که تقویت نهادهای مرتبط با داروســازی منجر 

به حفظ حقوق فعاالن این حوزه خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان زنجان با بیان اینکه 212 روستا در وضعیت 
بحران آب قرار داشتند، گفت: این وضعیت، تفکر و 
چابکی را از آبفار گرفته بود که بر پایه برنامه ریزی 
صورت گرفته 89 روستا در سال 96 و 57 روستا در 

سال گذشته از بحران آب خارج شد.
به گزارش ایرنا، رضا کابلی در نشست خبری اظهار 
داشــت: بر پایه برنامه ریزی ها، سه محور به عنوان 
منبع اصلی اعتبارات این شرکت مورد پیگیری قرار 
می گیرد که یکی از آن ها منابع اســتانی محسوب 

می شود که بسیار محدود است.
وی، اعتبارات ملی و تامیــن منابع مالی جدید در 
سطح ملی از طریق تشکل ها و نهادهای غیردولتی 
را محور دوم بیان کرد و افزود: در این زمینه از سال 
95 تا 97 توانســتیم در احقاق حقوق شرکت آبفار 
استان از طرح های ملی پیشتاز باشیم و در سال 96 
و 97 در جذب اعتبارات ملی جزو دستگاه های برتر 

در جشنواره شهید رجایی قرار گرفتیم.
کابلی خاطرنشان کرد: اســتفاده از مشارکت های 
مردمی و خیران، محور ســوم اســت که اعتبارات 
اســتانی و ملی از این طریق، مدیریت شدند و از 
این بابت در تمام روستاها مشارکت وجود داشته و 
مشارکت مردم سبب صرفه اقتصادی 50 درصدی 

در هزینه ها می شود.
مدیرعامل شرکت آبفار استان زنجان تصریح کرد: 
برای نمونه در روستای سنبل آباد شهرستان سلطانیه، 
خط انتقال به طول 2.5 کیلومتر با 5 مانع اساسی در 
آزادراه و خط آهــن مواجه بود که 26 میلیار ریال 
برآورد هزینه شده بود در حالی که اعتبارات استانی 
برای این روستا 2 میلیارد ریال بود اما مردم، پای کار 
آمدند و این پروژه سنگین با مشارکت آن ها انجام 

شد و هم اکنون در آستانه بهره برداری قرار دارد.
این مسوول با بیان اینکه تمام پروژه های استان در 
سال گذشته به صورت مطالعه شــده و با مشاوران 
بومی انجام شد، گفت: بر پایه گزارش های مشاوران 

برای امسال نیز برنامه های مدونی در پیش داریم.

وی خاطرنشان کرد: 30 روستا برای امسال جهت 
خروج از بحران آب در برنامه قرار دارد.

کابلــی ادامه داد: تامین آب شــرب 32 روســتا، 
ســاخت 66 ایســتگاه پمپاژ، اجرای 207 کیلومتر 
خط انتقال آب، ســاخت 8 هزار و 982 مترمکعب 
مخزن آب، ایجاد 294 کیلومتر شبکه توزیع و 17 
کیلومتر شبکه فاضالب در داخل روستاها، ایجاد 3 
تصفیه خانه فاضالب در ســطح استان و بازسازی 
شبکه و تاسیسات آب بیش از 100 روستا از دیگر 

برنامه های مطالعه شده برای امسال هستند.
وی تصریح کرد: بازســازی شبکه و تاسیسات هم 
رضایتمندی 38 هــزار و 600 نفر بابت تامین آب 
شرب را داشته و هم سبب بهره مندی روستاییان از 

توزیع عادالنه آب شرب می شود.
کابلی با بیان اینکه پیمانکاران پروژه های امســال 
انتخاب و عملیات اجرایی را نیز آغاز کرده اند اظهار 
داشــت: تمهیدات الزم برای تامین زیرساخت ها 
پیش بینی شــده و اقالم مورد نیاز با توجه به نرخ 
تورم، در سال های 96 و 97 خریداری شده بود که 

سبب شد تا از ابتدای امسال بتوانیم عملیات اجرایی 
پروژه ها را آغاز کنیم.

مدیرعامل شــرکت آبفار اســتان زنجــان گفت: 
بارندگی هــای ابتدای ســال، نعماتی داشــته اما 
خســارت هایی را نیز به شــبکه آب و فاضالب 

روستایی وارد کرده است.
وی افزود: خســارت های وارد شده، افزون بر 50 
میلیــارد ریال برآورد و به مدیریت بحران اســتان 
گزارش شده که امیدواریم از طریق اعتبارات استانی 

تامین شود. 
کابلی خاطرنشــان کرد: اعتبارات مصوب شرکت 
آبفار استان زنجان از محل اعتبارات استانی و ملی 
در سال گذشــته 480 میلیارد ریال بود که به دلیل 
مشکل نقدینگی دولت، 260 میلیارد ریال به صورت 
نقدینگی و 150 میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه 

مدیریت و محقق شد.
این مســوول با بیــان اینکه تکیه بــه منابع دولتی 
کافی نبوده و مشــارکت مردمــی، یکی از راه های 
نجات بخش اســت، گفت: آبرسانی به 31 روستا، 

تامین آب 7 روســتا، ســاخت 12 ایستگاه پمپاژ، 
اجــرای 36 کیلومتــر خط انتقال، ســاخت 550 
مترمکعب مخزن آب و ایجاد 41 کیلومتر شــبکه 
آب و فاضالب روســتایی در برنامه های سال 98 
قرار دارد که با مشارکت مردم انجام شود و به دلیل 
خریــداری اقالم، عملیات اجرایی این پروژه ها نیز 

آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت آبفار اســتان زنجان با اشاره به 
کاهش 2 درصدی هدر رفت آب در ســال گذشته 
گفت: میزان هدر رفت آب 46 درصد بود که به 44 
درصد رسیده و 2 درصد کاهش نیز در برنامه های 
امســال قرار دارد تا با مدیریت بهینه به 42 درصد 

کاهش یابد.
وی در باره افزایش تعرفه ها خاطرنشــان کرد: در 
حق انشعاب، افزایش هزینه ای نداریم اما نرخ آب 
مصرفی 7 درصد افزایش یافته و برای مشــترکان 

پرمصرف نیز به صورت پلکانی افزایش می یابد.
کابلی با اشاره به شناسایی و جمع آوری 709 مورد 
انشعاب غیرمجاز در سال گذشته اظهار داشت: 696 

انشعاب خانگی و 13 مورد غیرخانگی بود.
این مســوول تصریح کرد: انشعاب های غیرمجاز 
به صورت جدی پیگیری می شــوند و در صورتی 
که مشــترک در همان لحظه نسبت به قطع آب و 
پرداخت خسارت ها اقدام کند تعامل کرده و قصد 
برخورد قضایی نداریــم اما در غیر این صورت از 

طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.
کابلی خاطرنشــان کرد: از لحاظ جمعیتی، 89.34 
درصد جمعیت روستایی استان تا پایان سال گذشته 
از آب شرب بهره مند بوده که 9.5 درصد نسبت به 

سال 96 افزایش یافته است.
وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با اداره کل تبلیغات 
اسالمی برای نخستین بار ابراز کرد: همایشی نیز در 
این زمینه برای مبلغان برگزار شد تا مدیریت مصرف 
آب، پرداخت آب بها و مشارکت مردم در آبرسانی 
به روستاها را در برنامه تبلیغی خود در روزهای ماه 

مبارک رمضان و محرم داشته باشند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد:

اقتصاد کوچک دارویی 
و رقابت داروخانه ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان زنجان :

 146روستای استان از وضعیت بحران آب خارج شدند

اعالم مفقودی
اصل پروانه ساخت نوشیدنی مالت 
ساده به شــماره 19/4/6/14398 
مورخــه 93/12/24 و اصل پروانه 
ساخت نوشــیدنی مالت طعم دار 
مورخه   19/4/6/14399 شماره  به 
93/12/24 مربــوط به شــرکت 
کیلوس  غذایی  صنایــع  مجتمع 
صادره از معاونت غذا و دارو زنجان 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.



 پیشنهاد بانک مرکزی که در 
سال گذشــته مبنی بر حذف چهار 
صفر از پول ملی به هیأت دولت ارایه 
شده بود، برای بررسی در دستور کار 
کمیسیون اقتصادی هیأت دولت قرار 

گرفت.
به گزارش ایسنا، حذف صفر از پول 
ملی ایران در جمهوری اسالمی تاکنون 
چندین بار مطرح شــده، اما هیچ گاه 
اقدامات اجرایــی به صورت جدی 
در راستای آن انجام نگرفته است که 
سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه های 

بارز این موضوع بوده است.
نخستین جرقه از جدی شدن دوباره 
حذف چهار صفر از پول ملی زمانی 
زده شد که بانک مرکزی در دی ماه 
سال گذشته از اســکناس ۵۰ هزار 
تومانی جدید خــود رونمایی کرد 
و در طراحی این اســکناس نکاتی 
وجود داشت که توجه برخی را به 

خود جلب کرد.
نکتــه مهم نخســت، اســتفاده از 
رنگ آمیــزی متفــاوت در ارقــام 
چاپ شده روی اســکناس بود؛ به 
طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ 
با رنگ متفاوت و کم رنگ تر طراحی 
شــده و در قسمت پایینی اسکناس 
 نیز عدد ۵۰ به طــور جداگانه درج 

شده بود.
۱۶ دی ماه بود که عبدالناصر همتی، 
رییس کل بانک مرکزی در نشستی 
که به دعــوت فراکســیون والیی 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، 
سیاست های پولی و ارزی دولت را 
تشریح و اعالم کرد که الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی، روز سه شنبه 
از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت 
شده است و امیدوارم هر چه سریع تر 

این مهم به نتیجه برسد. 
اما پس از این طرح این موضوع از 
سوی همتی، بار دیگر این موضوع 
مسکوت ماند و اینطور به نظر رسید 
کــه این بار نیز عزم جدی برای این 
اقدام وجود ندارد، حال آنکه همتی 
نیز ایــن موضــوع را نیازمند کار 
کارشناسی بســیار و زمان بر دانسته 
بــود. اما آن طــور که دفتــر پایگاه 
اطالع رسانی هیأت دولت اعالم کرده 
است، حذف چهار صفر از پول ملی 
در کمیســیون اقتصاد هیأت دولت 

بررسی خواهد شد.
بر پایه این گزارش، این پایگاه اعالم 
کرده که با پیشــنهاد بانک مرکزی 
طرح  ایــران،  اســالمی  جمهوری 
اصالح نظام پولی کشــور در قالب 
حــذف چهار صفــر از واحد پولی 
کنونی و تعریف واحد پولی جدید 
و بازنگــری در اقطاع اســکناس و 
مسکوک در دستور کار دولت قرار 

گرفته است.
بر پایه این طــرح واحد پولی ملی 
جدید تحت عنوان »تومان« تعریف 
می شــود که هــر »تومــان« معادل 
۱۰,۰۰۰ ریال فعلــی و ۱۰۰ »ریال 

جدید« خواهد بود.
با اجرای طــرح حذف چهار صفر 
از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی 
نقــش ابزارهای پرداخــت نقد در 
تبــادالت پولی داخلــی و کاهش 
هزینه های چاپ و نشر اسکناس و 
مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید 
در سال های آتی استمرار یافته و نرخ 
برابری واحد پول ملــی با ارزهای 
جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی 

مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجــود تورم مزمن و کاهش قدرت 
خریــد واحد پول ملی مشــکالتی 
از قبیل افزایــش قابل توجه حجم 
اسکناس در گردش، استفاده از ارقام 
بزرگ در مبادالت ســاده روزمره و 
مسایل محاسباتی ناشی از آن، خارج 
شدن مسکوکات از چرخه مبادالت 
اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول 
ملی در مقایسه با دیگر اسعار فراملی، 
عدم کاربرد اضعاف پول ملی )دینار( 
و نیز عدم اســتفاده از نام واحد پول 
رســمی )ریال( و جایگزینی آن با 
واژه غیررســمی »تومان« را به دنبال 
داشته است. افزون بر این، باال بودن 
استهالک اسکناس به دلیل نگهداری 
آن در حجم باال، هزینه باالی چاپ و 
امحای اسکناس و همچنین استهالک 
و  باالی دســتگاه های خودپــرداز 
پول شــمار از دیگر پیامدهای منفی 
کاهــش ارزش واحد پــول ملی به 

حساب می آید.
بــا توجه بــه تحــوالت اقتصادی 
پیش آمده در دهه های اخیر، ضرورت 
اصالح نظام پولی کشور و بازآرایی 
جایگاه اســکناس و مســکوک در 

مبادالت نقدی آحاد جامعه به شدت 
احساس می شود.

شــاخص بهای کاالهــا و خدمات 
مصرفی )۱۰۰=۱۳۹۵( از ۰.۰۵۶ در 
ســال ۱۳۵۰ به ۱۵۳.۶ در آبان سال 
۱۳۹۷ )۲۷۴۳ برابر( رسیده است و 
این در حالی اســت که بزرگ ترین 
قطع اسکناس با احتساب ایران چک 
بانک مرکزی در این مدت متناسب با 
نرخ تورم تعدیل نشده و تنها ۵۰ برابر 
افزایش یافته اســت که در مجموع 
کاهش کارایی پول ملی در تســویه 
مبــادالت جاری فعــاالن اقتصادی 

کشور را به همراه داشته است.
از ســوی بانک مرکزی طول »دوره 
گذار« از »ریال« بــه »تومان« ۲۴ ماه 
پیشنهاد شــده است و در این مدت 
اســکناس ها و ســکه های قدیمی 

جمع آوری و جایگزین می شود.
از تاریخ رواج قانونــی »تومان« در 
کلیه قوانین خــاص و عام، »تومان« 
جایگزیــن »ریال« به عنــوان واحد 
رسمی پول جهموری اسالمی ایران 

خواهد شد.
»تومــان« بر مبنــای نــرخ برابری 
جایگزین می شــود و مبالغ مندرج 
در کلیــه تعهدات و اســناد و دفاتر 
و قراردادهــا از تاریخ رواج قانونی 
»تومان« باید به این پول تقویم و ثبت 
و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات 
و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا 
قبل از تاریخ رواج »تومان« از واحد 
»ریال« استفاده شده است، تقویم این 
مبالغ بر پایه نــرخ برابری به تومان 

الزامی خواهد بود.
چگونگی عملیات حسابداری، مالی، 
مالیاتی، محاســباتی، آماری، تهیه و 
تنظیم صورت هــای مالی، داده های 
تاریخــی، ثبت اطالعــات، اصالح 

دفاتر و حساب ها و گرد کردن اعداد، 
در دســتگاه های اجرایی و همچنین 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که 
طبق مقررات قانونی مربوط مکلف 
بــه نگهداری دفاتر تجاری اســت، 
در فرآیند تغییــر واحد پول قانونی 
کشور، بر طبق آئین نامه ای خواهد 
بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ 
تصویب این قانون مشترکان »توسط 
وزارت امور اقتصــادی و داریی و 
بانــک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایــران« تهیه و بــه تصویب هیئت 

وزیران می رسد.
از ســال ۱۹۲۳ تاکنــون بیــش از 
۵۰ کشــور اقدام بــه حذف صفر 
از پول های ملی خــود کرده اند که 
ایــن طرح در برخی کشــورها اهم 
از توســعه یافته یا در حال توسعه و 

نوظهور اجرا شده است.
تا ابتدای دهــه ۱۹۴۰، صفرزدایی از 
پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد 
و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه 
۱۹۹۰، کشورهای آمریکای التین از 
نظر دفعات و تعــداد حذف صفر، 
پیــش رو بودند، امــا در دهه ۱۹۹۰ 
این سیاست در دیگر مناطق جهان 
نیز اجرا شــد که بــه لحاظ دفعات 
اجرا جهاش قابل توجهی نسبت به 

دوره های قبل داشته است.
در آخرین نمونه حذف صفر در دهه 
۲۰۰۰ زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ 
و ۱۲ صفــر از پــول ملی به ترتیب 
در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از 
مهم ترین نمونه های حذف صفر را به 

نام خود ثبت کرده است.
بالروس نیز با حذف چهار صفر از 
پول ملی در جوالی ۲۰۱۶ به عنوان 
جدیدترین نمونه حذف صفر از پول 

ملی شناخته می شود.
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برگزاری نمایشگاه 
گروهی نقاشی 

در شهر خوشه های زر

 بــا آغاز هفته جوان و در آســتانه نیمه 
شــعبان و والدت یگانه منجی عالم بشــریت 
حضرت مهدی)عج( نمایشگاه گروهی نقاشی 
بــا عنوان رایحــه طبیعت در شــهر زرین آباد 

گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرســتان ایجرود، پیشکاری رییس 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی این شهرستان 
در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: سبک 
کاری آثار واقع گرایی و تکنیک آن رنگ روغن 

و موضوع آثار الهام گرفته از طبیعت است.
این مقام مســوول هــدف از برگــزاری این 
نمایشــگاه را فراهم آوردن زمینــه های الزم 
جهت ایجاد انگیزه در بین جوانان، دانشجویان، 
عالقمندان و نیز ترویج این هنر ارزشــمند و 
نگاه هنرمندانه به آن و همچنین ایجاد شــور و 
نشاط اجتماعی در منطقه که از سری برنامه های 

فرهنگی این اداره می باشد عنوان نمود.
گفتنی اســت تابلو های این نمایشگاه در ابعاد 
۳۰*۵۰ و ۵۰*۷۰ که از بهترین آثار هنرجویان 
آموزشگاه نقاشــی تاش: مژگان افضلی، رقیه 
افضلی، ملینا افضلی، عزیزه اســکندری، مائده 
حیدری خوشنام، ملیحه خیبری، رعنا عبدالهی، 
کیمیا مکی، مرجان نیتی و مائده مستندی است 
که به صورت گلچین شــده زیــر نظر مربیان 
خانم ها: فریناز افضلی، ســمیه عباسی و مریم 
میرمحمدرضایی از تاریــخ ۲۸ فروردین تا ۳ 
اردیبهشــت ماه از ســاعت ۱۰ صبح تا ۱۷ در 
سالن مولوی این شهر آماده بازدید عالقمندان 

جهت تماشای این آثار هنری است.

خبـر

معاون فروش شرکت توزیع نیروی برق استان:
تعداد مشترکان 

برق استان زنجان به
 455 هزار و 672 مشترک رسید

 معاون فــروش و خدمات مشــترکین 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، گفت: 
مجموع قدرت قراردادی مشــترکان توزیع برق 
اســتان زنجان 1622 مگاوات می باشد و سال 
پیش 3392میلیون کیلووات ساعت برق توسط 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان به 
فروش رسیده و جمع مبلغ بهای ارزش فروخته 
شــده دوهزار و هشتصد و پنجاه و نه میلیارد و 

چهل میلیون ریال است.
عبدالــه نثار، طراحی و پیاده ســازی نرم افزار 
ســامانه برق زنجان )سبز( در بستر تلفن همراه 
را یکی از موفقیت های چشــمگیر این معاونت 
در ســال 97 دانست و گفت: با راه اندازی این 
نرم افزار خدمات مشترکان برق به صورت کامل 
و غیرحضوری ارایه خواهد شــد و مشــترکان 
نیازی به مراجعه حضوری به دفاتر این شرکت 
ندارد و تمامی خدمات را می توانند از طریق این 

اپلیکیشن دریافت کنند.
وی افزود: طراحي و پیاده ســازي زیر سیستم 
خوانش کنتور در محیــط اندروید، راه اندازي 
و نصب اپلیکیشــن فهام روي گوشــي موبایل 
مامورین نصاب، شناســایي نقصــان مصرف 
روشنایي معابر در امورهاي اجراي،  نیز از دیگر 
اقدامات معاونت فروش و خدمات مشــترکان 
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در سال 
97 بود و همچنین این معاونت رتبه برتر رشته 
نصب انشــعاب تك فاز در مســابقات مهارت 

شغلي کشور را کسب کرد.
گفتنی اســت میزان متوسط تحقق هدفگذاری 
معاونت فروش و خدمات مشــترکان شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان زنجان ســال پیش 

87درصد بوده است.

خبـر

 نشان پرافتخار ســربازگمنام امام زمان )عج( را 
نخســتین بار حضرت امام خمینی )ره( بر سینه 
نیروها و پرســنل وزارت اطالعات نشــاندند و 
شورای فرهنگ عمومی کشور نیز برهمین اساس 
در تقویم رسمی کشور نیمه شعبان، سالروز والدت 
با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی )ع( 
را روز سرباز گمنام امام زمان نامگذاری کرد تا از 

نیروهای خدوم وزارت اطالعات قدردانی شود.
وزارت اطالعات با توجه به جایگاه مهم، اهداف 
و مأموریــت های ســنگینی که به عهــده دارد؛ 
نیروهای بســیار زبده، مؤمن، متدین، کارشناس 
بــه امور می خواهد تا جایگاه مهم این وزارتخانه 
هیچگاه دســتخوش لغزش ها قرارنگیرد؛ گرچه 
کــه به لطف الهی و رهبری های امام خمینی)ره(
و امام خامنه ای)مدظله العالی(و وجود افراد مؤمن 
و مجاهد و گمنام، این وزارتخانه حســاس طی 
بیش از سه دهه فعالیت کارنامه بسیار درخشانی از 
خود برجای گذاشته و از مأموریت های دشوار و 

سخت سربلند بیرون آمده است.
یکــی از مســائل قابل توجه در حــوزه کاری و 
مأموریتی وزارت اطالعات، نفوذناپدیری و عدم 
تأثیــر وزارت اطالعات از جریانات سیاســی و 
جناحی اســت؛ موضوعی بسیار مهم، حساس و 
کلیدی که اگر خدای ناکرده رخنه عناصر ضدنظام 
و تأثیرپذیــری از جریانات مختلف سیاســی و 
جناحی که خاســتگاه آنها بیشتر جنبه منفعتی و 
باندی و بعضاً شــخصی دارد؛ در کار باشد دیگر 
وزارت اطالعــات که به فرمــوده رهبری» حیاط 
خلوت نظام است، شوخی بردار نیست، « توانایی 
و اقتدار الزم بــرای رویارویی با مأموریت های 
دشواری که چه بسا پای حیثیت نظام در آن باشد 

را نخواهد داشت.
رهبر معظم انقالب اسالمی در تاریخ ۸۲/۱۲/۱۲ 

با اشــاره به عناصر و جریان هایی که تالش می 
کنند وزارت اطالعات را به ابزار هواهای حزب، 
جناحی و شخصی خود تبدیل کنند؛ افزودند: به 
یاری پــروردگار وزارت اطالعات با تکیه بر بنیه 
قــوی معنوی خود در مقابل فشــارها و اتهامات 

ایستادگی کرده است.
اهمیت تخصص در کنار تعهد، یا به عبارتی علم 
توأمان با ایمان از چنان اهمیتی برخوردار اســت؛ 
که رهبری در ادامه فرمایشــات خود با اشاره به 
لزوم، حفاظت، مراقبت و دقت کامل و جلوگیری 
از بــروز هرگونــه لغــزش در وزارت اطالعات 
افزودند:» به مــوازات تعمیق ارتبــاط معنوی با 
پروردگار، توجه بیشتر به اصول علمی و برخورد 
هوشمندانه با مسائل، وزارت اطالعات را در قبال 
ارتش سیاســی - اطالعاتی دشــمنان جمهوری 
اســالمی، همچنان موفق و ســربلند نگه خواهد 

داشت«
وزارت اطالعات به جهت مأموریت سنگینی که 
در برابر دشــمنان داخلی و خارجی و به ویژه در 
مواجهه با خطر نفوذی دشمن دارد؛ در یک جبهه 

عظیم مبارزاتی در حال ایفای وظیفه است.
باتوجــه بــه اینکــه از نظر قــرآن نفــوذی  به 
چند گــروه نفوذی هــای نظامــی، نفوذی های 
اقتصادی،نفوذی های فرهنگی،نفوذی های سیاسی، 
نفوذی های اعتقادی  تقســیم می شود؛ مأموریت 
ها و تالش های ســربازان گمنام امام زمان )عج( 

وزارت اطالعات نیز ابعاد مختلفی پیدا می کند.
مقام معظم رهبــری )مدظله العالــی( در تاریخ  
۱۳۷۸/۱۰/۷ با اشــاره به فعالیت دشمنان اسالم و 
انقالب برای شکستن حیثیت و آبروی چندین ساله 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و مجاهدان بی ریای 
راه خدا در وزارت اطالعات فرمودند: »هر مرکزی 
که فعالیتش بیشتر مخالف منافع استکبار و دشمنان 

اسالم باشد، بیشتر بر علیه آن کار خواهد شد.«
از نظر قرآن کریم، اهداف نفود در راستای تغییرات 
اساسی در حوزه عقاید و رفتارها است تا جامعه در 
همان مسیری قرار گیرد که آنان مدنظر قرار داده اند. 
دو هدف اصلی که قرآن برای نفوذ و نفوذی ها بیان 
کرده است عبارتند از: تغییر حاکمیت و حکومت و  

تغییر فلسفه و سبک زندگی.
همچنین بر اساس آموزه های قرآنی، از جمله ساز 
و کارهای دشمن برای رسیدن به اهداف عبارتند 
از: شــبهه افکنی:  ایجاد اختــالف، بهره گیری از 
ابزارهــای جنگ  از  نقــاط ضعف،بهره گیــری 

نرم،تحریف گری و شایعه سازی و شایعه پراکنی؛ 
مقــام معظم رهبــری )مدظله العالــی( فرمودند: 
»وزارت اطالعــات و کارکنان آن به خاطر هزاران 
خدمت بزرگی که در طول سالهای متمادی انجام 
داده اند، مفتخرند، و اگر برخی از این خدمات نبود، 
این نظام دچار مشکالت جدی می شد. جواب این 
سنگ اندازی ها آن است که شما کارتان را تشدید 

کنیــد و یک لحظه، چتر امنیتی خود را رها نکنید، 
که این خواســت دشمن اســت. آنها طوفان، راه 
می اندازند که شما رها کنید؛ لذا شما باید این چتر 

امنیتی را بهتر و محکم تر از قبل نگه دارید.«
دهها مأموریت کوچک و بزرگ وزارت اطالعات 
گواه این مدعاســت که این وزارتخانه به حمدهلل 
و المنه از خطــر نفوذ و تأثیرپذیــری از جریان 
های سیاسی و جناحی به دور است و البته شرط 
استمرار این مدال پرافتخار همان است که رهبری 
فرمود »توکل، عبودیت و مراقبت و تقوای الهی، و 

انجام کلیه کارها در مسیر خدا«
معظم له همچنین فرمودند: گوهر هر کســی در 
دوران های فشــار و شدت، شــناخته می شود و 
انسان و مجموعه مســتحکم آن است که پس از 
دیدن فشار و ضربه، روحیه خود را بازسازی کند 

و محکمتر از قبل انجام وظیفه نماید. 
به امیــد دوام توفیقــات بیش از پیــش وزارت 

اطالعات و سربازان گمنام امام زمان )عج(.

نفوذ ناپذیری 
و عدم تأثیر از جریانات 

سیاسی و جناحی
)در وزارت اطالعات(

  وزیــر امــور اقتصادی و 
دارایی در ســخنانی در نخســتین 
نشست شورای گفت و گوی دولت 
و بخــش خصوصــی از دبیرخانه 
و اعضــای این شــورا خواســت 
حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه، بسته 
پیشنهادی خود را برای تحقق شعار 

رونق تولید ارایه کنند.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی ایران )شــادا(، دکتر فرهاد 
دژپســند در این نشست که هشتاد 
و چهارمین نشســت این شــورا 
محسوب می شود، با بیان اینکه قوای 
مقننه، مجریــه و قضائیه به منظور 
تحقق اهداف مقام معظم رهبری در 
نامگذاری سال ۱۳۹۸ تحت عنوان 
»رونق تولید«، در حال تهیه  و ارایه 
برنامه های اجرایی خود هستند، و 
بخش خصوصی با محوریت اتاق 
و شورای گفت و گو می تواند در 
ارایه پیشنهادهای اثربخش و اجرایی 
برای ارتقــای کیفیت این برنامه ها 

نقش برجسته ای ایفا نماید.
وی با بیان اینکه پیشنهاد های شورا 
می تواند هنگام تصویب بسته های 
تولیدی قوای ســه گانه در مراجع 
مربوط، مورد بررســی قرار گیرد، 
تصریح کرد: بدین لحاظ شــورای 
گفت و گو باید یک گام از دولت، 
مجلس و قوه قضاییه جلوتر حرکت 

کند. 
اینکه  با یــادآوری  اقتصــاد  وزیر 
مجموعه حاکمیــت با موضوعات 
مرتبــط با تولیــد و راه های رونق 
بخشــی به آن بیگانه نیســت، اما 
حســن  بخش خصوصی آن است 
که میان میــدان و درگیر با موانع و 
مشکالت است و این کمک می کند 
پیشنهادهای شــورای گفت و گو، 
کارآمد تر و موثر تر از بســته های 

سه قوه باشد.
وی گفت: یکی از موضوعاتی که در 
این ارتباط، ظرفیت قرار گرفتن در 
بسته شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی را دارد، این است 
که چگونه با پیشنهاد یک مجموعه 

سیاستی الزم  و متضمن به اقدامات 
اساسی و ضمانت اجرا، رونق تولید 

را سرعت ببخشیم.
دژپســند ادامه داد: بسته پیشنهادی 
شــورا باید دارای محورهایی چون 
معرفی ساز و کار »افزایش نرخ بهره 
تولیــد«، »حذف  وری در ظرفیت 
مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و 
قوانین مزاحم«، »چگونگی تحریک 
تقاضا بــه منظور حمایت از عرضه 
تولیدات داخلی« و مهــم تر از آن 
»ارایــه راهکارهایی بــرای افزایش 
ثبات بازارهــا و راهکارهایی برای 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات 

باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه پیشنهاد کرد، 
کارگروهی متشکل از نمایندگان قوه 
مجریه، مقننــه و اتاق بازرگانی)هر 
کدام دو عضو( و نمایندگان وزارت 
اقتصاد و قوه قضاییه )هر کدام یک 
عضو ( به منظور تسریع در شناسایی 
و ارجاع قوانین مزاحم کسب و کار  
به دبیر خانه هیات مقررات زدایی، 

تشکیل شود. 
رییس شورای گفت و گوی دولت 
و بخــش خصوصــی در بخــش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
خروجی های مثبت شــورا در سال 
۱۳۹۷ از جمله پیشــنهادات  شورا 

در موضوعاتی چون اصالح بســته 
بازپرداخت  ارزی و تمدید زمــان 
منابع  از محل  اعطایی  تســهیالت 
حساب ذخیره ارزی، خواستار فعال 
تر شــدن دبیر خانه شورا به منظور 
باال بردن بهره وری نشست های شورا 
شد و ابراز امیدواری کرد که از ۱۲ 
دستور نشست شورا در سال جدید،  
حداقل، شــش مصوبه بــا کیفیت 

حاصل شود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
در پاســخ به انتقــادات نمایندگان 
بخش خصوصــی در مورد برخی 
تصمیمــات اخیر دولــت در باره 
صادرات، واردات و ... با اشــاره به 
شرایط تحمیلی ناشی از تحریم های 
ضد ایرانی، گفــت: با تایید بعضی 
انتقادات موجود، بــر این باورم در 
باید محدودیت  تحلیل های خود، 
های بیرونی ناشی از تحریم ها را نیز 

در نظر گرفت.
دژپسند در عین حال تصریح کرد: 
دولت در شــرایط تحمیلی کنونی، 
نباید به شــکلی تصمیم گیری کند 
که عملکرد بخش خصوصی دچار 

اختالل شود.
کمیته مقابله با تحریم در وزارت 

اقتصاد فعال است
دژپسند گفت: کمیته مقابله با تحریم 

در وزارت اقتصاد از چندین ماه پیش 
تشکیل شده و به طور پیاپی رصد، 
پایــش و تحلیل آخریــن اقدامات 
تحریمی آمریکا را در دســتور کار 
داشــته و برای مقابله با تحریم ها 
اقدامات و تمهیدات خوبی داســته 

است.
به گزارش شــبکه اخبار اقتصادی 
و دارایی )شــادا( فرهاد دژپســند، 
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی در 
هشتاد و چهارمین نشست نشست 
شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با 
اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار 
کرد: بحث های اقتصادی در شرایط 
آرام و طبیعی می تواند موثر باشد، اما 
با توجه به شــرایط ویژه کشور باید 
واکنش متفاوت و متناسب با شرایط 

تحریمی داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به تحریم های فراملــی اظهار کرد: 
کمیته مقابله با تحریــم در وزارت 
اقتصاد از چندین ماه پیش تشکیل 
شــده و با توجه به شرایط پیش رو 
تالش کرده تصمیماتی گرفته شود 
که بخش خصوصی کمتر آســیب 
ببیند؛ هرچند انتطاراتی برای مقابله با 
تحریم ها داریم و در شرایط مناسب 

تصمیماتی نیز اتخاذ خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد خواستار شد؛

ارایه پیشنهادهای سیاستی پیرامون رونق تولید 
از سوی شورای گفت و گو تا نیمه اردیبهشت

حذف صفرهای پول ملی در دولت کلید خورد
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به جستجوی تو از شب، گذشته آمده ام 
هزار باديه را در نوشته آمده ام 

قدم قدم همه نام تو را، به ناخن و خون 
به شاخه های درختان، نوشته آمده ام 

به بويه ی بر و بوم هميشه آبادت 
ز هفت خان خرابه گذشته آمده ام

دالورانه، هزاران هزار جادو را
به تيغ معجزه ی عشق، کشته آمده ام 

هزار واديه را، دره دره رد شده ام 
هزار باديه را، پشته پشته آمده ام 

 ملول ديو و ددم با چراغ دل در کف 
به جستجوی تو ، -انسان فرشته- آمده ام

امروز با حسین منزوی منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهر

 شهردار زنجان در واکنش  
بــه اصالح خطــوط حمل و نقل 
عمومی با سپاسگزاری از حمايت  
اســاتيد دانشــگاهی از اين طرح 
تاکيد کــرد: منافع ۴۳۰هزار نفری 
شهر زنجان را فدای عده خاصی 

نمی کنم.
مسيح اله معصومی  تفاوت عمده 
جمع دانشــگاهيان با عموم مردم 
جامعه را در نوع نگاه آينده نگرانه 
فارغ از هر گونه مســايل شخصی 
می توانند  اساتيد  و گفت:  دانست 
با ابراز نظر دربــاره نقاط قوت و 
ضعف در اجرای هرچه بهتر اين 

طرح ما را کمک کنند.
وی بيشــترين چالــش  شــورای 
ترافيــک را تغيير خطوط حمل و 
نقل عمومی دانست و عنوان کرد: 
طرح تغيير خطــوط حمل و نقل 
عمومی پس از بررســی و مطالعه 
يک ســاله توســط کارشناسان به 
تصويب شــورای شــهر، شورای 
ترافيک استان، کميته فنی شورای 
ترافيک، شورای ترافيک شهرستان  

و شورای تأمين رسيده است.
به گله منــدی مردم در  معصومی 
زمينه حمل و نقل عمومی اشــاره 
کردو افــزود: جهت اجرای طرح 
تغيير خطوط حمل و نقل عمومی 
با صرف هزينه باال و خريد خدمت 
اتوبوســرانان، رانندگان را ملزم به 
پيروی از قوانين وســرويس دهی 
منظــم کرده ايم. شــهردار زنجان 

تاکيد کرد: کسانی می توانند وارد 
سيستم حمل و نقل شهری شوند 
که بر پايه فــرم ارزيابی ۶۰درصد 

از امتياز مورد نظر را کسب کنند.
معصومــی  ادامــه داد:  نظم دهی 
به سيســتم حمــل و نقل عمومی 
رضايــت شــهروندان را به دنبال 
دارد که در صورت تاخير و توقف 
خارج از ايستگاه رانندگان جريمه 

خواهند شد.
تعريــض  و  بازگشــايی  وی 
خيابان هــا را نگاهــی اشــتباه به 
دانست  ترافيکی  مشــکالت  رفع 
افزايش عرض  کــرد:  عنــوان  و 
خيابان هــا و کوچه هــا نمی تواند 

ورود خودروهای شــخصی را به 
هسته مرکزی شهر کنترل کند بايد 
درکنار نگاه توســعه حمل و نقل 
برای  محدوديت  ايجــاد  عمومی 
وسايط نقليه شخصی را اجرا کنيم.
 معصومــی ايجاد خــط ويژه در 
خيابان ســعدی را باعــث رونق 
اقتصادی و کســب و کار دانست 
افــزود: اجرای طرح تغيير خطوط  
حمل و نقل عمومی۴۰دقيقه زمان 
سفر را به ۵ دقيقه کاهش می دهد 
که باعث می شود افراد بيشتری در 

هسته مرکزی شهر حضور يابند.
وی اظهار داشــت: پيــش از اين 
تاکســی ها امــکان ورود به خط 

ويژه را نداشــتند در حالی که در 
اين طرح تاکســی ها نيز به کمک 
حمل و نقــل عمومی می آيند که 
هميــن امر رونق اقتصــادی را به 

دنبال دارد.
شهردار زنجان گفت: تغييرخطوط 
حمــل و نقل عمومی بــه اقتصاد 
اين  چراکه  نمی زند؛  لطمه  شــهر 
راه  پيــاده  دراجرای  مشــکالت، 
سبزه ميدان نيز وجود داشت ولی  
پس از اجرا شــاهد رضايت مردم 
بوديم، درصورتی که طرح مشکلی 
برای يک عده داشــته باشد منافع 
۴۳۰هزار نفرازمردم شهر را فدای 

يک عده نخواهم کرد.

فرهنگی  کميسيون  رييس   
واجتماعی شــورای اسالمی شهر 
زنجان در نشست مشترک شهردار 
و مديرکل ميراث فرهنگی صنايع 
دستی و گردشگری با خبرنگاران 
از برنامه های ما در  گفت: بخشی 
سازمان فرهنگی حفظ و بازسازی 
هويت شــهر زنجان است که در 
اين راســتا تمام محله های قديمی 
زنجــان رابا نام هــای اصلی خود  

حفظ کرديم.
 امامعلی دادخواه، سازمان فرهنگی 
شهرداری )کارخانه کبريت سابق(
را بــه عنــوان محــل تاريخی با 
کاربری فرهنگی دانست و افزود: 
محيطی  پيشــين  کبريت  کارخانه 
هنرمندان  گردهمايی  برای  آشــنا 
در زمــان برگــزاری جشــن ها، 
فرهنگی  مسابقه های  جشنواره ها، 

و نمايشگاهها است.
وی گفت: جهت حفــظ جايگاه 
شخصيت های بنام زنجان و معرفی 
اين اشــخاص به گردشــگران با 
نصب کاشی در کوچه ها و محل 
سکونت گاه اين شخصيت ها اقدام 

خواهيم کرد.
 دادخــواه  از صــرف هزينه های 
توســط شهرداری  ميلياردی  چند 
برای بازسازی خانه های ارزشمند 
قديمی خبر داد و افزود: شناسايی 
بناهــای قديمــی و تبديــل بــه 
فرهنگسرای محله از ديگر کارهايی 
است که در دست اجرا داريم. وی  

آغاز اليروبی مسير پل های تاريخی 
و زنجــان چايــی را از گنداب به 
عنوان مــکان گردشــگری دارای 
حفظ  وگفــت:  دانســت  اهميت 
زيبايــی اين فضاهــا می تواند در 

جذب گردشگر موثر باشد.
رييــس کميســيون فرهنگــی و 

اجتماعی شــورای شــهر زنجان  
جشــنواره آش را بــه عنوان يک 
طــرح مطــرح ملــی و داخلی و 
جشنواره غذا اکورا به عنوان يک 
طرح فــرا منطقه ای دانســت که 
می تواند در شناســاندن زنجان در 

سطح فراملی موفق عمل کند.

در پايان، رييس کمسيون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر زنجان تاکيد 
کرد: شــهرداری و شــورای شهر 
زنجان جهت حفظ هويت شهری 
و شناساندن شهر زنجان در عرصه 
جهانی آمادگی همکاری با نهادها 

و ارگان ها را دارد.

 شهردار زنجان گفت: اعالم مقصر بودن 
شهرداری در حادثه دو روز گذشته کمربند شمالی 
زنجان را به هيچ عنوان قبول ندارم و به باور بنده 
شــانه خالی کردن به دليل مشــکالتی است که 
بايد بخشی از آن را پليس راهور پاسخگو باشد 
و بخش ديگری از آن نيــز به مباحث فرهنگی 
برمی گردد که نهادهای مرتبط با فرهنگ نيز بايد 

در اين زمينه کار کنند.
مســيح اله معصومی در واکنش به مقصر اعالم 
کردن شهرداری از سوی پليس راهور در حادثه 
رانندگی که دو روز گذشــته در کمربند شمالی 
اتفــاق افتاد اظهار کــرد:  مديريت و کنترل آمد 
و شــد و اعمال قانون و برخوردهای قانونی در 

محورها وظيفه پليس راهور است.

شــهردار زنجان در پاسخ به پرسشــی در باره 
اظهارات پليــس راهور در مورد مشــکل عدم 
ايمن ســازی در نزديکی پل قائــم  که منجر به 
حادثه می شــود افزود: اگــر در محل مورد نظر 
تقاطعی ساخته شده با تاييد شورای ترافيک بوده 
و ســاخت پل گلشهر نيز با نظر شورای ترافيک 

انجام می شود.
وی بيان کرد: وقتی سرعت کاه و دوربين در جايی 
از شهر نصب می شود بايد با نظر و تاييد شورای 
ترافيک انجام شــود. معصومــی در ادامه گفت: 
ســاخت هر محوری يا منطبق بر طرح تفصيلی 
بوده يا اگر تقاطع غيرهمســطح باشد منطبق با 

مصوبه شورای ترافيک است.
وی خاطر نشان کرد: حاال يک شهروندی متاسفانه 

ضوابط ســرعت در آن محل را رعايت نکرده يا 
به هر حال موارد ديگری مانند خواب آلوده بودن 
راننده و يا مــوارد غيره که منجر به وقوع حادثه 

شده را نبايد شهرداری را مقصر اعالم کنيم.
شهردار زنجان بيان کرد: اما اينکه پيش از بررسی 
و رسيدگی اين مسايل بگوييم که شهرداری ۵۰ 
درصد مقصر است به نظر بنده انداختن توپ در 

ميدان ديگری است.
وی با اشــاره به اينکه احتماال اين مسايل ريشه 
در بحث های ديگری دارد بيان کرد: پليس راهور 
موظف است وقتی که می بيند در آن محل تصادف 
زياد اتفاق می افتد در شــورای ترافيک نسبت به 
نصب سرعت کاه پيشنهاد دهد و در ضمن خود 
ســرعت کاه هم با مصوبه شورای ترافيک اتفاق 

می افتد. معصومی گفت: هر ســرعت کاهی که 
در سطح شهر زنجان نصب يا حذف می شود با 
تاييد شورای ترافيک انجام می شود و شهرداری 
تنها يک عضو شــورای ترافيک است و اعضا و 

رياست شورای ترافيک افراد ديگری هستند.
وی با اشــاره به اينکه هر محور شرايط ترافيکی 
خــود را دارد افزود: هر محور ســرعت ويژه و 
ســرعت کاه و غيره  دارد که کنترل آن برعهده 
پليس راهور اســت و پليس راهور بايد در تمام 

تقاطع ها و بزرگراه ها نظارت داشته باشد.
معصومی بيان کرد: اگر قرار باشد زيرساخت را 
شــهرداری انجام دهد و مديريت آمد و شد نيز 
برعهده شهرداری باشد پس جايگاه و نقش پليس 

راهور در سطح شهر زنجان چيست؟

وی با اشاره به باال رفتن آمار تصادفات در استان 
زنجان گفت: اين موضوع بايد بررســی شود و 
برخی از عوامل آن اجتماعی اســت و مشکالت 
مختلف اجتماعی می تواند در ســطح جامعه بر 
افزايش تصادفات و نحوه رانندگی و عدم رعايت 

سرعت رانندگی تاثير بگذارد.
شــهردار زنجان عنوان کرد: ترافيک را هميشه با 
ســه ضلع عنوان می کنند که در کتب و مقاالت 
علمی نيز اين سه ضلع مطرح است که يک بعد 
آن مهندسی و بعد دوم فرهنگ و سومين بعد آن 

را قانون و انضباط شهری عنوان می کنند.
وی با اشاره به اينکه بعد زيرساخت و مهندسی با 
شهرداری بوده و بعد فرهنگی با نهادهای فرهنگی 
است افزود: اما بعد اعمال قانون نيز برعهده راهور 

اســت. معصومی عنوان کــرد: در طرح خطوط 
شهری با راهور همکاری شده؛ چرا در اين طرح 
جلوگيــری از ورود خودروها به خطوط ويژه و 
ايجاد توقف ممنوع ها در اين طرح بر عهده پليس 
راهور بوده و شــهرداری اصــال ابزار برخورد با 

متخلفان و خودروها را ندارد.
وی افزود: اعالم مقصر بودن شهرداری در حادثه 
دو روز گذشته کمربند شمالی زنجان را به هيچ 
عنوان قبــول ندارم و به باور بنده شــانه خالی 
کردن به دليل مشــکالتی است که بايد بخشی 
از آن را پليس راهور پاســخگو باشــد و بخش 
ديگری از آن نيز به مباحث فرهنگی برمی گردد 
که نهادهای مرتبط با فرهنــگ نيز بايد در اين 

زمينه کار کنند.

 ترافيک به وجود آمده توســط تاکســی و 
اتوبوس در هســته مرکزی شهر زنجان به ترتيب 
برای اتوبوس ۲۳ درصد و برای تاکسی ۱۷ درصد 

است.
امروز شهر زنجان در کنار تمام چالش هايی که با آن 
دست به گريبان است، توانسته مسير حرکت خود 
را هرچند کند اما سپری کند و ترافيک در روزهای 
نخست امســال مهم ترين موضوع برای مديريت 

شهری و شهروندان زنجانی بوده است.
 ترافيک در هســته مرکزی شــهر زنجان موضوع 
جديدی برای طرح و بررسی نيست. در سال های 
گذشته هر سال اين موضوع گاليه های زيادی را در 
سطح جامعه و رسانه ها طرح کرده و بعد از کش و 
قوس هايی فروکش کرده است. اما فروردين سال 
۹۸ همراه با يک عزم مهم برای شــهرداری زنجان 
بود به گونه ای که اجرای طرح ساماندهی خطوط 
اتوبوسرانی در آستانه عملياتی شدن است که البته 
همراه با نارضايتی و اعتراض برخی شــهروندان 

زنجانی شده است.
بعد از طرح اين موضوع در نشست رسمی و علنی 
شورای اسالمی شهر زنجان و ارايه جزييات اجرايی 
آن شاهد برخی انتقادها و اعتراضات توسط کسبه و 
اهالی خيابان سعدی نسبت به اين طرح بوديم و اين 
روزها استاندار و معاون معماری خوانده عمرانيش 

نيز به اين موضوع ورود کردند.
مهرداد ســلطانی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار زنجان در آخرين اظهار نظر در اين زمينه 
گفته که طرح هرچند بررســی و با اصالحاتی نيز 

مصوب شده اما دوباره بررسی و اگر نياز به اصالح 
داشت بازنگری می شود. قبل از هرگونه قضاوتی 
در باره مثبت و يا منفی بودن اين طرح معرفی آنچه 

که نهايی شده، بايسته است.
يکی از نارضايتی و گاليه مندی شهروندان در باره 
ترافيک هسته مرکزی شهر است.  بنابراين مطالعاتی 
از تاريخ ۹۴/۷/۱۲ جهت رفع مشــکالت ترافيکی 
هسته مرکزی شهر آغاز شد. راهکارهای مختلفی 
مورد بررســی کارشناســان قرار گرفت از جمله  
موضوع ايجاد  محدوديت ترافيک در هسته مرکزی 
شهر، تغيير ساعت کار و غيره که در پايان تقويت 
ناوگان حمل و نقل عمومی بهترين راهکار  جهت  
جذب مردم به هسته مرکزی شهر پيشنهاد گرديد 
که هدف از آن ايجاد تسهيالت به گونه ای که زمان 
سفر کاهش پيدا کرده و دسترسی به راحتی صورت 
گيرد. همچنين اين تسهيالت منطبق بر مسيرهای 

سفر مردم پيش بينی شده است.
خطوط تمایل سفر استفاده کنندگان درساعت 

اوج:
همانطور که مشاهده می شود بيشتر تقاضا به سمت 
هسته مرکزی شهر اســت که وجود خودروهای 
تک سرنشــين، موجب به وجــود آمدن ترافيک 
ســرگردان جهت پيدا کردن جای پارک و اتالف 
زمان در ترافيک باعث شده است که مردم هم اکنون 
برای ورود به هســته مرکزی دچار مشکل شوند 
و  با نظرســنجی صورت گرفته درخواست ايجاد 
تسهيالت کم هزينه و راحت را برای دسترسی به 

سطح شهر داشته باشند.

مطالعات و مســتندات موجود نشان می دهند که 
نيمی از ســفرها با حمل و نقل عمومی تاکســی، 
اتوبوس و ون انجام می گيرد که اين موضوع باعث 
بروز مشکالت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 

در هسته مرکزی شهر می شود.
در طراحی هايی که صورت گرفته اســت در نظر 
گرفته شده است که بيشترين مسافر جا به جا شده 

در هسته مرکزی شهر باشد.
هدف از اجرای اصــاح خطوط حمل و نقل 

عمومی : 
- تســهيل رفت و آمد و سفر شهروندان به هسته 

مرکزی شهر طبق الگو
- راهکارهای رفع مشکالت و موانع جهت تسهيل 

آمد و شد مردم به هسته مرکزی شهر
- شناسايی خطوط تمايل سفر مردم

- شناسايی راههای تسهيل رفت و آمد سفر مردم به 
هسته مرکزی شهر

- شناسايی روش های کاهش زمان سفر شهروندان 
به هسته مرکزی شهر

- کاهش هزينه سفر به بافت مرکزی
- ايجاد مطلوبيت جهت ســفر بــه بافت مرکزی 
)برگزاری آيين در پياده راه و جشــنواره های بازار 

و مراکز تجاری (
- ايجاد خطوط جديد در شهرک ها جهت پوشش  

بيشتر حمل و نقل همگانی
- ايجاد خط ويژه

- اصالح تخصيص ناوگان
در طرح جديد خطوط اتوبوسرانی زنجان حرکت 

مستقيم اتوبوس ها از مبدا به هسته مرکزی کنترل 
شــده اســت. آنچه که تصوير طرح جديد نشان 
می دهد خطوط مختلفی برای تمام نقاط شهر تعريف 
شده و با تعريف پايانه هايی در نقاط مشخص ورود 
به بافت مرکزی کنترل شــده است. ورود به بافت 
مرکزی توسط خطوط ويژه تقويت شده و حضور 

خودروهای شخصی نيز کنترل می شود.
پاسخ به پرسش ها و ابهامات

با توجه به اينکه پارک حاشــيه ای در نقشــه های 
مصوب شورای ترافيک استان لحاظ گرديده است، 
بنابراين هيچگونه جای پارکی در خيابان ســعدی 
حذف نخواهد شــد مگر در محل ايستگاهها که 

حدالمقدور ســعی گرديده اســت ايستگاه ها در 
مقابل بانک ها و مکان های عمومی جانمايی گردند 
همچنين الزم به ذکر است با توجه به کنترل پارک 
حاشــيه ای توسط پارکبان مقرر گرديده است نيم 
ســاعت نخســت به صورت رايگان و با افزايش 

ساعت توقف هزينه دريافت گردد.
برای تخلیه بار کسبه و صنوف مختلف زمان های 

مشخصی تعيين شده است. 
با توجه به اينکه رفت و آمد اتوبوس در خيابان ۷ 
تير به صفر می رسد بنابراين ترافيک کاهش می يابد. 
بخشــی زيادی از ترافيک خيابان  سعدی به علت 
گردش اتوبوس ها از خيابان ۷ تير به خيابان سعدی 

اســت.  پايانه ميدان ارتش و بلوار آزادی تثبيت و 
ايجاد شده است.

با توجــه به اينکه هم اکنون تعداد ۱۴۰ دســتگاه 
اتوبوس در سطح شــهر فعال می باشند و از اين 
تعداد ۷۰ دستگاه اتوبوس به طور همزمان در مرکز 
شهر آمد و شد دارند بنابراين نصف زمان سفر در 
هسته مرکزی شهر می باشد که با ايجاد خطوط ويژه 
اين تعداد اتوبوس به ۸ دستگاه کاهش می يابد که 
حجم قابل توجهی از ترافيک بافت مرکزی کاهش 
می دهد. ترافيک به وجود آمده توســط تاکســی 
و اتوبوس در هســته مرکزی شهر به ترتيب برای 
اتوبوس ۲۳ درصد و برای تاکسی ۱۷ درصد است.

شهردار زنجان در واکنش به اصالح خطوط حمل و نقل عمومی تاکید کرد :

منافع ۴۳۰هزار نفری شهر زنجان را 
فدای عده خاصی نمی کنم

رییس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای شهر زنجان:

جشنواره غذای اکو، زنجان را در سطح 
فراملی مطرح می کند

واکنش شهردار زنجان به مقصر اعالم شدن شهرداری در تصادف فوتی:

مقصر بودن شهرداری در حادثه فوتی کمربند شمالی را به هیچ عنوان قبول ندارم

معرفی طرح جدید خطوط اتوبوسرانی زنجان
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