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ا�ت روزه  �د�ھا  - رویه 4و زکات  رییس کمیسیون شهرسازى و معمارى شوراى شهر زنجان خبر داد:

اســتفاده از تکنولــوژى نانو در معابر شــهرى زنجان الزامى شــد

اهـداى عضو
بخشش زندگى

دوبـاره
- رویه 4  

 معاون شهرسازى و معمارى شهردارى زنجان:

تشکیل شهردارى
 منطقه 4 در شهر زنجان  

ابالغ شد

- رویه 2  

- رویه 2
یک مسوول در تعاونیهاى روستایى کشور:

خرید سیر براى متعادل شدن بازار در طارم ادامه خواهد داشت

استاندار زنجان:

بخش خصوصى براى افزایش بهره ورى پیشنهادهاى اجرایى ارائه دهد

- رویه 2  

مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوى استان: 

بخش دیالیز زنجـان ، 
پیشرفته ترین بخش
دیالیز در کشور است

اداره کل امور مالیاتى استان زنجان:

پایان خرداد ماه آخرین مهلت ارایه 
اظهارنامه مالیاتى صاحبان مشاغل

A  بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــى اداره کل
امـــور مالیاتـــى اســـتان زنجـــان، براســـاس اصالحیـــه 
ـــان  ـــا ،همچـــون ســـال گذشـــته صاحب ـــات ه ـــون مالی قان
ــد  ــت دارنـ ــاه مهلـ ــرداد مـ ــان خـ ــا پایـ ــاغل تـ مشـ
ـــه صـــورت الکترونیکـــى  ـــى خـــود را ب ـــه مالیات اظهارنام

بـــه ســـازمان ارایـــه نماینـــد.
مســوول روابــط عمومــى امــور مالیاتــى اســتان زنجــان 
ــت  ــن مهل ــرداد آخری ــه 31 خ ــه اینک ــا توج ــت : ب گف
ارائــه اظهارنامــه مالیاتــى صاحبــان مشــاغل مــى باشــد، 
شــرط برخــوردارى از معافیــت و نــرخ صفــر مالیاتــى، 

ارائــه اظهارنامــه مالیاتــى اســت .
ــون  ــذار در قان ــون گ ــه قان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــى ب دین

مالیات هــاى مســتقیم بــه منظــور توســعه کســب و کار، 
حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــى و حمایــت از برخــى 
ــرى تســهیالت و مشــوق هایى در  مشــاغل فرهنگى-هن
نظــر گرفتــه اســت، ارائــه بــه موقــع اظهارنامــه مالیاتــى 
را ، شــرط برخــوردارى از ایــن تســهیالت عنــوان کــرد .
وى بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مهلــت براســاس 
ازصاحبــان  اســت  تمدیــد  قابــل  غیــر  قانــون 
ــال  ــاه س ــا 31 خردادم ــر ت ــت حداکث ــاغل خواس مش
جــارى بــا ورود بــه ســامانه عملیــات الکترونیــک 
نشــانى بــه  کشــور  مالیاتــى  امــور  ســازمان 
www.tax.gov.ir نســبت بــه ارســال اظهارنامــه مالیاتــى 

بــدون مراجعــه بــه ادارات مالیاتــى اقــدام کننــد .

A  پزشــکى علــوم  دانشــگاه  رییــس   
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــان در جم زنج
ــل  ــن عام ــى تری ــى اصل ــبک زندگ ــر س تغیی
ــر  ــت ب ــون باالس ــار خ ــرل فش ــگیرى و کنت پیش
ــک  ــم نم ــرف ک ــى ومص ــم غذای ــت رژی رعای

ــود.  ــه  نم توصی
ــوم  ــاش رییــس دانشــگاه عل ــز قزلب ــر پروی دکت

پزشــکى و خدمــات بهداشــتى و در مانــى 
اســتان زنجــان دیــروز در نشســت خبــرى کــه 
در راســتاى اطــالع رســانى بســیج ملــى کنتــرل 
ــرح   ــن ط ــزود: ای ــد؛ اف ــزار ش ــارباال برگ فش
ــار  ــا فش ــه ب ــراى مقابل ــى ب ــت مل ــک حرک ی
ــانى آن از 27  ــالع رس ــه اط ــت ک ــون اس خ
ــه  ــر ادام ــا 15 تی ــده ت ــروع ش ــت ش اردیبهش

پیــدا خواهــد کــرد . وى بــا بیــان اینکــه فشــار 
خــون علیرغــم بــاور عمومــى کــه افــراد ســنین 
بــاال مبتــال مــى شــوند ممکــن اســت در ســنین 
پاییــن هــم اتفــاق بیافتــد؛ تصریــح کــرد: 
ــایى هاى  ــزى و نارس ــى، مغ ــاى قلب ــکته ه س
کلیــه بیشــترین میــزان مــرگ و میــر در جوامــع 
ــن  ــت ای ــتین عل ــدو نخس ــى کن ــاد م را ایج
مــرگ و میرهــا در دنیــا و ایــران عامــل فشــار 
خــون اســت و ایــن توجــه بیشــتر را در جهــت 
ــى  ــارى را م ــن بیم ــگیرى از ای ــرل و پیش کنت

ــد . طلب
ــال  ــرح از س ــن ط ــت:  ای ــاش گف ــر قزلب دکت
95 در قالــب طــرح خطرســنجى در افــراد 
ــار  ــق آم ــده و  طب ــروع ش ــال ش ــاالى30 س ب
ــه فشــار خــون  ــال ب ــون مبت در کشــور 16 میلی
داریــم کــه 50 درصــد از آنهــا از بیمــارى خود 
ــد  ــر دارن ــه خب ــم ک ــانى ه ــد و کس خبرندارن
و  نمى کننــد  پیگیــرى  را  موثــر  درمانهــاى 
ــان  ــد و همچن ــان خــود را جــدى نمى گیرن درم
بــار بیمــارى فشــار خــون در بیمارى هــاى 
ــى و  ــاى قلب ــکته ه ــژه س ــه وی ــر ب ــر واگی غی
ــى  ــیب مالیم ــا ش ــه ب ــایى کلی ــزى و نارس مغ

ــرد . ــى گی ــرار م ــعاع ق تحت الش
ــرل  ــش کنت ــى پوی ــدف اصل ــزود:  ه وى اف
و  بهداشــت   سیســتم  در  خــون  فشــار 
ــایى  ــراد را شناس ــم اف ــو ر بتوانی ــان کش درم
ــم  ــش ببری ــر را پی ــاى موث ــم  و درمانه کنی
ــه و  ــراد جامع ــه اف ــى ب ــاى کاف و آموزش ه
ــم  ــمتى بروی ــه س ــم و ب ــه دهی ــاران ارائ بیم
ــایى شــده را تحــت  ــاران شناس ــن بیم ــه ای ک

ــم. ــرار دهی ــى ق ــت کاف ــان و مراقب درم
ــا  ــان ب ــکى زنج ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
ــى و جســمى  ــى، مال ــه بارســنگین روان اشــاره ب
ایــن بیمــارى گفــت: ایــن اقــدام درســطح ملــى 
ــادارى را  ــر معن ــى تاثی ــان کوتاه مى توانددرزم

ــذارد. ــه بگ ــطح جامع درس
ــرل فشــار  ــه بســیج ملــى کنت وى اجــراى برنام
ــه  ــت ک ــى دانس ــه همگان ــک برنام ــون را ی خ
بــا حمایــت رییــس جمهــور انجــام مــى 
ــت  ــى نیس ــرح دولت ــن ط ــزود: ای ــود و اف ش

ــردم و  ــد، خــود م ــه را مى طلب و مشــارکت هم
ــد در آن نقــش  ســازمان هاى مردمــى مــى توانن
افرینــى کننــدو  میدواریــم بــا شــروع و ادامــه 
ــه  ــه آن ب ــى و ادام ــطح مل ــه در س ــن برنام ای
ــاى  ــب مراقبته ــى در قال ــه کل ــورت برنام ص
ــب  ــبکه موج ــتم ش ــتى در سیس ــه بهداش اولی
ــار بیمــارى هــاى  کاهــش بیمــارى و کاهــش ب

ــیم . ــارى باش ــن بیم ــى از ای ناش
رییــس ســتاد اجرایــى برنامــه بســیج ملــى 
دانشــگاههاى  اســتان؛   فشــارخون  کنتــرل 
ــى و  ــتى درمان ــز بهداش ــکى و مراک ــوم پزش عل
ــه  ــى برنام ــتى را مجــرى اصل ــاى بهداش پایگاهه
ــرح  ــن ط ــر در ای ــدف دیگ ــزود: ه ــد و اف خوان
ــه ســایت  خوداظهــارى اســت کــه در ایــن رمین
افــراد  کــه  طراحــى شــده   salamat.gov.ir
ــد  ــه کنن ــه ســایت مراجع ــد ب خودشــان مى توانن
ــن در  ــد و  ای ــرار دهن ــود را ق ــات خ و اطالع
ــت  ــردم اس ــود م ــه خ ــارکت آگاهان ــت مش جه
ــرح  ــن ط ــدم اول در ای ــه و ق ــن نکت و مهمتری
ــه فشــارخون را  ــال ب ــراد مبت ــه اف ــن اســت ک ای
ــد  ــاق مى افت ــى اتف ــن زمان ــم و ای ــایى کنی شناس
ــرى  ــد و پیگی ــال کنن ــان دنب ــراد خودش ــه اف ک
ــا  ــت ب ــن اس ــراد ممک ــى از اف ــا خیل ــد وی کنن
افزایــش ســن و بیمــارى هــاى زمینــه اى دچــار 

ایــن بیمــارى شــوند کــه  نیازمنــد آگاهــى بــراى 
پیگیــرى هــاى بعــدى هســتند.

ــى  ــالع و آگاه ــى اط ــه اصل ــزود: نکت وى اف
ــراد  ــه اف ــا هم ــت ت ــى اس ــردى و اجتماع ف
جامعــه از ایــن مســئله مطلــع باشــند و آمــوزش 
ــق  ــان موف ــایى و درم ــت شناس ــد و درجه ببینن

ــد. ــش برون ــر پی و موث
وى مدیریــت درکنتــرل فشــار خــون را متناســب 
بــا ســن، جنــس و بیمــارى زمینــه اى ذکــر کــرد 
و اصلــى تریــن اقــدام غیــر دارویــى تغییر ســبک 
زندگــى و رژیــم غذایــى و مصــرف کــم نمــک 
ــک  ــه نم ــى روی ــرف ب ــزود: مص ــت و اف دانس
عــالوه بــر کاهــش فشــار خــون موجــب پوکــى 

ــود . ــى ش ــز م ــا نی ــتخوان در خانم ه اس
ــم  ــهرهاى ک ــان را جزوش ــاش زنج ــر قزلب دکت
ــوان کــردو  ــن بیمــارى در کشــور عن شــیوع  ای
ــن  ــیوع ای ــزان ش ــان می ــتان زنج ــت: در اس گف
بیمــارى در آقایــان  16/9 و در خانمهــا 1/2 
ــزان  ــه می ــبت ب ــه نس ــت ک ــد اس ــم درص ده
کشــورى پاییــن تــر اســت ولــى شــیوع بیمــارى 
ــان اســت. فشــارخون در خانم هــا بیشــتر از آقای

در  فشــارخون  بیمــارى  شــیوع  گفــت:  وى 
روســتاها بــه دلیــل وجــود سیســتم شــبکه 
بهداشــتى درمانــى نســبت بــه شــهرها کمتراســت

صاحبان محترم مشاغل
آخرین مهلت ارایه الکترونیکى
اظهارنامــه مالیـــات بر درآمـد
صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقى)
بابت عملکـــــرد ســـال 1397

از طریـق سـامانه

www.tex.gov.ir
پایان خــرداد ماه 1398

مى باشــد.
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امور مالیاتى استان زنجان

رییس دانشگاه علوم پزشکى زنجان در جمع خبرنگاران تاکید کرد:

تغییر سبک زندگى اصلى ترین عامل
پیشگیرى  و کنترل فشارخون باالست

ایــن طــرح از ســال 95 در قالــب طرح خطرســنجى در افراد بــاالى30 
ســال شــروع شــده و  طبــق آمار در کشــور 16 میلیــون مبتال به فشــار خون 
داریــم کــه 50 درصــد از آنهــا از بیمــارى خــود خبرندارند و کســانى هم که 
خبــر دارنــد درمانهــاى موثــر را پیگیرى نمى کننــد و درمــان خــود را جدى 

نمى گیرنــد و همچنان بار بیمارى فشــار خــون در بیمارى هاى 
غیــر واگیــر بــه ویژه ســکته هاى قلبــى و مغــزى و نارســایى 
کلیــه بــا شــیب مالیمــى تحت الشــعاع قــرار مــى گیــرد .
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جامعه

خبـر

 مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب استان زنجان خبر داد:

واگذاری 16 هزار 
انشعاب آب و فاضالب 

در شهرهای استان
AAAو Aآب Aشـرکت Aمدیرعامـل A

AپارسـالA:گفتAزنجـانAاسـتانAفاضـاب
AواحدAهـزارA16AازAبیـشAبهAشـرکتAایـن
AشـهرA21AدرAغیرمسـکونیAوAمسـکونی
AفاضابAوAآبAانشـعابAزنجـانAاسـتان

کرد. Aواگـذار
AآبفایAشـرکتAعمومیAروابطAگزارشAبـه
Aجزءقاسـمی Aعلیرضـا A،زنجـان Aاسـتان
Aانشـعاب A8000 Aاز Aبیـش A:کـرد Aاظهـار
AانشـعابA7000AازAبیـشAوAآبAجدیـد
AمجمـوعAجدیـدAشـدهAنصـبAفاضـاب
AاسـتانAفاضابAوAآبAشـرکتAعملکرد
A.اسـتAبـودهAگذشـتهAسـالAدرAزنجـان

Aواگـذاری Aمیـزان Aامسـال A:افـزود Aوی
Aنسـبت A Aشـده Aواگـذار Aآب Aانشـعابات
AافزایـشAدرصـدA9AآنAازAپیـشAسـالAبـه
AفاضابAانشـعاباتAواگـذاریAوAداشـته
A.اسـتAداشـتهAافزایشAدرصـدA104Aنیـز
AگذشـتهAسـالAدرA:گفـتAمسـوولAایـن
Aمشـترکان Aامـور Aو Aدرآمـد Aمعاونـت
AزنجـانAاسـتانAفاضـابAوAآبAشـرکت
AمشـترکانAخـرابAکنتـورA6000AازAبیـش
AوAتعویضAراAزنجانAاسـتانAشـهرهایAدر

A.کـردAاستانداردسـازیAیـا
AزنجانAاسـتانAآبفایAشـرکتAمدیرعامـل
AبیـشAبازسـازیAوAاصـاحA:کـردAاضافـه
AنیـزAوAآبAتوزیـعAشـبکهAکیلومتـرA32Aاز
AتوسـعهAوAسـاختAکیلومتـرA13AازAبیـش
AاینAاقداماتAجملـهAازAآبAتوزیعAشـبکه

A.بودAگذشـتهAسـالAدرAشـرکت
Aشـبکه Aتوسـعه Aو Aسـاخت Aمیـزان Aوی
AراAگذشـتهAسـالAدرAفاضابAآوریAجمع
A:افزودAوAکـردAاعامAکیلومترA33AازAبیـش
Aفاضـاب AآوریAجمـع Aشـبکه Aتوسـعه
AدرصدA98AازAبیـشA96AسـالAبـهAنسـبت

A.استAداشـتهAرشـد
AتوســعهA:کــردAتاکیــدAمســوولAایــن
AشــهرهایAدرAفاضــابAبخشAخدمــات
Aــای ــرانAکمبوده ــانAوAجب ــتانAزنج اس
AهــایAاولویت Aصــدر Aدر Aگذشــته
AزنجــانAاســتانAفاضــابAوAآبAشــرکت

A.داردAقــرار
AرفتـهAفـروشAآبAحجـمA،جزءقاسـمی
A42AازAبیـشAراAگذشـتهAسـالAدرAخانگـی
A:گفتAوAکـردAاعـامAمترمکعـبAمیلیـون
Aغیرخانگـی Aرفتـه Aفـروش Aآب Aحجـم
Aمیلیـون A8 Aاز Aبیـش Aنیـز A97 Aسـال Aدر

A.شـودAمی Aشـامل Aرا Aمترمکعـب
AسـالAدرA:کردAخاطرنشـانAمسـوولAاین
AاسـتانAکمبودهاAهمهAرغـمAعلیAگذشـته
AبـودAهاییAاسـتانAمعـدودAجـزوAزنجـان
Aرخ Aآن Aدر Aآب Aقطعـی AگونـهAهیچ Aکـه
Aو Aآب Aشـرکت Aنیـز Aامسـال Aو Aنـداد
AکارگیریAبهAبـاAزنجانAاسـتانAفاضـاب
AخـودAخدمـاتAداردAسـعیAتـوانAهمـه
Aبـه AوقفـهAبی Aو Aکیفیـت Aبهتریـن Aبـا Aرا

کند. Aارائـه Aمشـترکان

دو کشته در دو تصادف، 
حاصل بی احتیاطی رانندگان

AAAراهAپلیـس Aرییـس Aجانشـین
A:گفتAزنجانAاسـتانAانتظامیAفرماندهـی
AحادثـهAفقـرهA2AگذشـتهAسـاعتA24Aدر
AاسـتانAاینAهایAجادهAسـطحAدرAرانندگی
AکشـتهA2AAمیانAاینAدرAکـهAشـدهAگزارش

A.اسـتAماندهAجـایAبـرAAنیـز
Aاظهـار A Aعظیمـی Aمحمدعلـی Aسـرهنگ
Aترانزیـت Aجـاده A83Aکیلومتـر Aدر A:کـرد
AخودرویAدسـتگاهAیکAتاکسـتانA-Aابهـر
AبـهAبـرقAتیـرAبـاAپـارسAپـژوAسـواری
AزنAکـهAراننـدهAوAکـردهAبرخـوردAشـدت
AجراحاتAوAآسـیبAشـدتAعلتAبهAبـود

وارده،AجـانAباخـت.
AخودرویAایـنAرانندهA:کـردAAتصریـحAوی
AسـرعتAرعایتAعـدمAعلتAبـهAسـواری
Aو Aراه Aاداره Aو Aدرصـد A50 Aمطمئنـه
AترتیـبAبـهAنیـزAبـرقAادارهAوAشهرسـازی
Aو Aجـاده AسـازیAایمن Aعـدم Aعلـت Aبـه
AمقصرAدرصـدA25A،بـرقAتیـرAجایـیAجابه

حادثـهAشـناختهAشـدند.
AسـاعتAحوالـیA:کـردAتصریـحAعظیمـی
AتهـرانA-AزنجـانAآزادراهAدرAنیـزA16:30
AباAتیباAسـواریAخـودرویAدسـتگاهAیـک
AدرAتریلـرAدسـتگاهAیـکAعقـبAقسـمت
AمـرگAوAکـردAبرخـوردAحرکـتAحـال

راننـدهAراAرقـمAزد.
AخطAدرAرانندگـیAحادثـهAایـنA:افـزودAوی
AارتباطیAمسـیرAاینA19AکیلومتـرAوAجنوبـی
AسـواریAخـودرویAراننـدهAوAافتـادAاتفـاق
AازAناشـیAجلـوAبهAتوجـهAعـدمAعلـتAبـه
AکارشناسـانAسـویAازA،خوابAوAخسـتگی

پلیـسAراه،AمقصـرAحادثـهAمعرفیAشـد.

کشف بیش از 20 کیلوگرم 
ترياك در زنجان

AAAازA،استانAانتظامیAفرماندهAجانشین
AنوعAازAموادمخدرAگرمA900AوAکیلوA20Aکشف
AدرAدارAسابقهAقاچاقچیAیکAدستگیریAوAتریاك

یکAعملیاتAپلیسیAخبرAداد.
AراستایAدرA:کردAاظهارAکردلوAجعفرAسرهنگ
AباAمبارزهAمامورانAموادمخدرAقاچاقAباAمبارزه
AدرAنفرAیکAفعالیتAازA،زنجانAاستانAموادمخدر
AرسیدگیAوAمطلعAموادمخدرAتوزیعAوAتهیهAامر
AA.دادندAقرارAخودAکارAدستورAدرAراAموضوعAبه
A:افزودAزنجانAاستانAانتظامیAفرماندهAجانشین
AاینAدریافتندAخودAتحقیقاتAادامهAدرAماموران
AموادمخدرAتوجهیAقابلAمقدارAداردAقصدAمتهم
AدستانAهمAازAنفرAسهAهمراهAبهA،کردهAتهیهAکهAرا
AباAکردلوAA.کندAتوزیــعAزنجانAشــهرAدرAخود
AمتهمAاینAدستگیریAعملیاتAاینکهAبهAاشــاره
AموادمخدرAپلیسAازAتیمیAتشــکیلAباAوAآغاز
A:کردAخاطرنشانA،درآمدAاجراAبهAاســتانAمرکز
AمقامAهماهنگیAباAراAمتهمAشدندAموفقAمأموران
AدستگاهAیکAوAدستگیرAخودAمنزلAدرAقضایی
A.کنندAکشفAمتهمAیAخانهAازAراAسمندAسواری
AازAدقیقAبازرسیAدرAمامورانAاینکهAبرAتاکیدAباAوی
AمخدرAمادهAگرمA900AوAکیلوA20AمتهمAخودروی
A،بودAشدهAجاسازیAخودروAدرAکهAتریاكAنوعAاز
AپروندهAتشکیلAباAمتهمAاینA:گفتA،کردندAکشف
AA.شدAمعرفیAدادسراAبهAقانونیAمراحلAسیرAبرای
AاشارهAباAزنجانAاستانAانتظامیAفرماندهAجانشین
AشــکAبیA:کردAاظهارA،موادمخدرAمخربAآثارAبه
AباAمبارزهAدرAشــهروندانAمســوولیتAاحساس
AارائهAوAکاالAقاچاقAازAجلوگیــریAوAموادمخدر
AاجتماعیAمعضلAاینAپیرامونAاخبارAوAاطاعات
AموثریAگامAتواندAمیAپلیسAهایAفوریتAمرکزAبه
درAبرخوردAباAقاچاقچیانAوAسوداگرانAمرگAباشد.

بیمه زنان سرپرست خانوار، 
زير سايه هدفمندی يارانه ها

AAAزنجان Aاســتان Aبهزیستی Aمدیرکل
AزنانAاجتماعیAبیمــهAطرحAبهزیســتیA:گفت
AهمکاریAبــاAراAشــهریAخانوارAسرپرســت
AمددجویانAبرایAهاAیارانهAهدفمندیAســازمان

A.کندAمیAاجراAپوششAتحت
A،ایســناAباAوگوAگفتAدرAقیداریAمحمدیAمحمد
AبیمهAواریزAلــزومAبهAاشــارهAباA،زنجانAمنطقــه
AتحتAخانوارAسرپرســتAزنانAبرایAاجتماعی
AطرحAبهزیستیA:کردAاظهارA،بهزیســتیAپوشش
AشهریAخانوارAسرپرســتAزنانAاجتماعیAبیمه
AبرایAهاAیارانهAهدفمندیAسازمانAهمکاریAباAرا
AهمAوAکندAمیAاجراAپوشــشAتحتAمددجویان
AتحتAخانوارAسرپرستAزنانAازAنفرA952Aاکنون

A.اندAشدهAبیمهAزنجانAاستانAبهزیستیAپوشش
AمربوطAهایAبیمهAهمهAاینکهAبیانAباAمسوولAاین
AطریقAازAگذشتهAســالAپایانAتاAهاAشهرستانAبه
AادامهA،استAشــدهAپرداختAســازمانAاعتبارات
AزنانAبازنشستگیAزمانAتاAسازمانAتعهداتA:داد
AصورتAبهAکهAاستAبرقرارAخانوارAسرپرســت

متمرکزAپرداختAمیAشود.
AســازمانAمعنویAوAمادیAخدماتA:افزودAوی
AتشخیصAوAمددجویانAنیازمندیAحســبAبر
AدرصدA45AواقعAدرAشــود؛AمیAارایهAمددکاران
AســازمانAداخلیAبودجهAازAبیمهAحقAایــنAاز
AرفــاهAوAکارA،تعــاونAوزارتAوAبهزیســتی
AسازمانAســویAازAنیزAدرصدA55AوAاجتماعی
A،شــودAمیAپرداختAهاAیارانهAهدفمندســازی
AدرصدA18AنرخAباAبهزیستیAســازمانAبنابراین
AازAتاAاستAکردهAبیمهAراAخانوارAسرپرستAزنان

A.شوندAمندAبهرهAبازنشستگیAمزایایAهمه
Aحداقـل A:کـرد Aتصریـح AقیـداریAمحمدی
A30AحداکثـرAوAسـالA10AپـردازیAبیمهAزمـان
AقوانیـنAبـرAمنطبـقAکـهAبـودAخواهـدAسـال
AپیشAاگرA.اسـتAاجتماعـیAAتامیـنAبـرAحاکـم
AکارAازAیـاAحادثـهAدچـارAکسـیAزمـانAایـنAاز
AکارAاز AمسـتمریAازAتوانـدAمیA،شـودAافتـاده
AایAشـدهAبیمهAاگـرAوAشـدهAمنـدAبهرهAافتادگـی
AدریافتAمسـتمریAبازماندگانشA،کـردAفـوت

A.کـردAخواهنـد
A:شدAیادآورAزنجانAاســتانAبهزیستیAمدیرکل
AپوششAتحتAکهAخانواریAسرپرســتAزنان
AشغلAوAحرفهAدرAوAبودهAبهزیســتیAســازمان
AکارAبهAفرمــاAخویشAصورتAبــهAنظرAمورد
AشرایطAبهAچنانچهA،باشــندAداشــتهAاشــتغال
AدریافتAنیزAمســتمریA،برسندAبازنشســتگی
AزمانAمدتAحداقلAعبارتیAبــهAکرد؛Aخواهند
AزنانیAوAاســتAســالA10AبیمهAحقAپرداخت
AAبیمهAAحقAسالA10AمدتAAبهAســالگیA55AازAکه
A10AوAسنAسالA65AباAتوانندAمیA،کنندAپرداخت
A.شوندAبگیرAمستمریAپردازیAبیمهAسابقهAسال

AخانوادهAبنیانAتحکیمAبهAکمکA:کردAتاکیدAمحمدی
AازAناشیAاجتماعیAهایAآســیبAازAپیشگیریAو
AزنانAدرAآنAعوارضAکاهشAوAاقتصادیAمسائل
AوAجامعهAدرAزنانAمنزلتAوAجایگاهAحفظA،دارAخانه
AگسترشAدرAدارAخانهAزنانAمشارکتAزمینهAایجاد
AایجادAوAانسانیAکرامتAحفظA،کشورAایAبیمهAنظام
AA،هدفAجمعیتAبرایAنســبیAآســایشAوAرفاه
AبگیرانAمستمریAروزافزونAافزایشAازAجلوگیری
AمناسبAمالیAتامینAهمچنینA،حمایتیAبخشAدر
AکارAازAوAسالخوردگیA،پیریAزمانAدرAزنانAبرای

افتاگی،AازAاهدافAاجرایAاینAطرحAاست.

خبـر

AAAاینکـهAبـرایA:گفـتAزنجـانAاسـتاندار
Aگفـت Aشـورای Aاز Aالزم Aمنـدی Aبهـره Aبتوانیـم
A،باشـیمAداشـتهAخصوصیAبخشAوAدولتAوگوی
AکهAمهمـیAموضوعـاتAبایـدAخصوصـیAبخـش
AهمـراهAبـهAدارنـدAاجرایـیAوAعملیاتـیAقابلیـت
AمدیریتAبـهAپیشـنهادAعنوانAبـهAراAتولیـدAموانـع

اسـتانAارائـهAدهد.
AنشسـتAدرAحقیقیAالـهAفتـحA،ایرنـاAگـزارشAبـه
Aبخـش Aو Aدولـت Aگـوی Aو Aگفـت Aشـورای
AدرAشـدهAارائـهAپیشـنهادهایA:افـزودAخصوصـی
AدرAوAاسـتانAداخـلAدرAبـودنAاسـتانیAصـورت
A،ملـی AهـایAسـازمانAطریـقAاز Aنیـاز Aصـورت

پیگیـریAوAرفـعAمـیAشـوند.
AازAیکـیAراAتولیـدAموانـعAرفـعAوAتسـهیلA،وی
Aایجـاد Aبـه Aکمـک Aبـرای Aدولـت Aرویکردهـای
AخاطرنشـانAوAخوانـدAتولیـدAرونـقAوAاشـتغال
AضمنAتـاAشـودAمیAتـاشAراسـتاAایـنAدرA:کـرد
Aاز Aدسـته Aآن A،واحدهـا Aتعطیلـی Aاز Aجلوگیـری
AراAشـدهAخارجAتولیـدAچرخـهAازAکـهAواحدهایـی

بـهAچرخـهAبرگردانیـم.
AدولتAتاشAوAبضاعـتAتمامA:دادAادامـهAحقیقـی
AکندAعملیاتیAراAتولیـدAرونـقAکـهAاسـتAاینAبـر
AاسـتانAدرA،امـرAایـنAتحقـقAبـرایAسـتادیAکـه
AمنظمAصـورتAبـهAآنAجلسـاتAوAشـدهAتشـکیل

برگـزارAخواهدAشـد.
AایـنAجلسـاتA:کـردAتصریـحAزنجـانAاسـتاندار
AنقشـهAباAوAبـودهAمنظـمAوAبرنامـهAبـاAبایـدAشـورا
AبرایAهـمAوAدولـتAبـرایAهـمAتـاAکنـدAحرکـت
AموجبAهمAوAبـودهAسـودمندA،خصوصیAبخـش

گشـایشAبرایAاسـتانAباشـد.
AبایدAشـوراAمصوباتA،کارAایـنAبـرایA:افـزودAوی

AالزمAانگیـزهAخصوصیAبخـشAتاAشـوندAاجرایـی
بـرایAادامهAفعالیتAراAداشـتهAباشـد.

Aو Aمسـائل Aدربـاره A:داشـت Aاظهـار Aحقیقـی
AهـایAگـروهAازAیـکAهـرAبـهAمربـوطAمشـکات
AدیگرAوAسـاختمانA،کشـاورزیA،معـدنA،صنعـت
AوAشـدهAبرگزارAاختصاصـیAجلسـاتAهـاAگـروه
AصورتAبهAوAجداگانـهAطورAبهAهـاAآنAمشـکات

تخصصـی،AبررسـیAوAحـلAشـوند.
A:کردAتصریحAزنجـانAاسـتانAدرAدولتAعالیAمقام
AتشکیلA،استانAدرAتولیدAازAقضاییAحمایتAکمیته
AایجادAدرAاسـتانAامنیتیAوAقضایـیAحـوزهAوAشـده
بسـترAالزمAبـرایAسـرمایهAگـذاریAفعـالAاسـت.
AرونـقAبـهAکمـکAبـرایA:کـردAخاطرنشـانAوی
AهاAدسـتگاهAیAهمهA،برنامـهAبـاAحرکـتAوAتولیـد

AاولویتAوAمهـمAبرنامـهAپنـجAایـمAکـردهAملـزمAرا
AبـهAجدیـدAسـالAدرAراهAنقشـهAعنـوانAبـهAراAدار

مدیریـتAاسـتانAارائـهAدهند.
Aشـدن Aفعـال Aبـه Aاشـاره Aبـا Aزنجـان Aاسـتاندار
AبودAاینAاولAگامA:گفتA،اسـتانAمسـکنAشـورای
AراAاسـتانAتجارتAوAمعـدنA،صنعتAسـازمانAکـه
AوAغیررسـمیAاماكAمشـاورانAتـاAکردیـمAملـزم

بـدونAمجـوزAراAپلمـبAکند.
AبـهAتوجـهAبـاAهمچنیـنA:کـردAخاطرنشـانAوی
AصاحبA1404AافـقAتاAبایدAنفـرAهزارAپنـجAاینکـه
AدرAدولـتAهـایAزمیـنAیAهمـهA،شـوندAمسـکن
AتـاAگرفـتAقـرارAشهرسـازیAوAمسـکنAاختیـار

تبدیـلAبهAمسـکنAشـوند.
AنیزAگلشـهرAواحدیA288AپـروژهA:افـزودAحقیقـی

AنیـزAواحـدیA150AپـروژهAوAشـدهAزنـیAکلنـگ
AحالAدرAهـاAشهرسـتانAدیگـرAبـرایAمجمـوعAدر
AهاAآنAاجرایـیAعملیـاتAتـاAاسـتAشـدنAنهایـی

شـود. Aآغاز
AنـامAثبـتAبـاالیAتعـدادA:کـردAخاطرنشـانAوی
AکهAدهدAمـیAنشـانA،گلشـهرAپروژهAدرAکننـدگان
گنجایـشAحرکـتAدرAایـنAمسـیرAزیـادAاسـت.

AنظـامAفرآینـدAحـذفAدربـارهAزنجـانAاسـتاندار
AتاA:گفتA،صنعتـیAهـایAسـاختمانAدرAمهندسـی
AتولیدیAواحدهـایAراهAسـرAبرAمانعیAکـهAزمانـی
A،فرآیندAایـنAحـذفAبـاAنشـودAایجـادAصنعتـیAو
AدربارهAشـدهAارائهAپیشـنهادهایAاماAنیسـتمAموافق
AدرAتصویبAازAپـسAمهندسـیAنظامAهـایAتعرفـه
AتوسـطAآتیAنشسـتAدرAاجراAبرایAسـازمانAایـن

نماینـدهAتـامAاالختیارAسـازمانAارائهAشـود.
AکارAسـختیAقانونAاجـرایAدرA:کـردAتصریـحAوی
AازAکارگـرانAحقـوقAحفـظAبـاAبایـدAآورAزیـانAو
A،قانونAاینAاجـرایAتاAشـودAحمایتAنیزAکارفرمـا

انعطافAدوجانبهAداشـتهAباشـد.
AایAکمیتـهA،منظـورAایـنAبـرایA:افـزودAحقیقـی
AآنAدرAمرتبـطAاعضـایAنظـراتAنقطـهAوAتشـکیل
AآتـیAجلسـهAدرAتصویـبAجهـتAوAآوریAجمـع

شـوراAارائهAشـود.
AبهAملیAمدیـرانA:داشـتAاظهارAزنجـانAاسـتاندار
AنیزAهـاAآنAتـاAشـوندAمیAدعـوتAجلسـاتAایـن

مسـائلAوAمشـکاتAراAبشنوند.
AوزراAازAتعـدادیAراسـتاAایـنAدرA:دادAادامـهAوی
AنزدیکAآینـدهAدرAجمهـوریAرییـسAمعاونیـنAو
AاینکهAضمـنA.کنـدAمـیAسـفرAزنجـانAاسـتانAبـه
AوAدفاعAوزیـرAنیـزAقـدسAجهانـیAروزAسـخنران

پشـتیبانیAنیروهـایAمسـلحAخواهـدAبود.

استاندار زنجان:

 بخش خصوصی برای افـزایش بهره وری
پیشنهادهای اجرایی ارائـه دهد

AAAمرکـزی Aاتحادیـه Aمدیرعامـل
Aدر A:گفـت Aکشـور Aروسـتایی Aهـای Aتعاونـی
AتعاونیهـایAاتحادیـهAشـبکهAاهـدافAراسـتای
AاینAمردمیAجایـگاهAبـهAتوجـهAبـاAوAروسـتایی
AبهAبیشـترAآسـیبAازAجلوگیریAبرایA،مجموعه
AبهAبازارAرسـیدنAوAطارمAشهرستانAکشـاورزان
حدAتعـادل،AخریدAسـیرAادامهAخواهدAداشـت.
AحاشـیهAدرAکشـاورزAیدالهA،ایرنـاAگـزارشAبـه
Aدسـتجرده Aروسـتای Aسـیر Aبـازار Aاز Aبازدیـد
AخبرنگارAبـاAوگـوAگفـتAدرAطـارمAشهرسـتان
AپایانAتـاAسـیرAتـنAهـزارAیـکAخریـدAازAایرنـا
AخبرAطـارمAدرAمحصـولAاینAبرداشـتAفصـل

داد.
AسـیرAفـروشAقیمـتAآنکـهAبـرایA:افـزودAوی
AجلـبAبـرایAوAبرسـدAخـودAنصـابAحـدAبـه
AفـروشAمحـلAازAطـارمAکشـاورزانAرضایـت
AفصـلAپایـانAتـاAمحصـولAایـنAخریـدA،سـیر
AهایAتعاونـیAاتحادیـهAطـرفAازAآنAبرداشـت

روسـتاییAکشـورAادامـهAدارAخواهـدAبـود.
AخریـدAهزینـهAپرداخـتAمـوردAدرA،کشـاورز
AباAپرداختA:داشـتAاظهـارAسـیرکارانAبهAسـیر
AلیسـتAچـکAصـورتAبـهAوAروزهA10Aمهلـت

نـزدAبانـکAهـاAانجـامAخواهدAشـد.
Aهـای Aتعاونـی Aمرکـزی Aاتحادیـه Aمدیرعامـل
AریزیAبرنامـهAبـهAاشـارهAبـاAکشـورAروسـتایی
AبـهAدادنAسـامانAوAسـرAبـرایAمناسـبAهـای
AتوجهAباA:کـردAخاطرنشـانA،سـیرAبازارAاوضـاع
AوAخریدAبـازارAمحلAدرAشـدهAانجامAبازدیدAبـه
AمفصلیAوAجامـعAگزارشA،طـارمAسـیرAفروش
AعالـیAهـایAمقـامAاختیـارAدرAوAشـدهAتهیـه
Aبـرای Aکشـاورزی AجهـادAوزارت Aو Aمربوطـه
AارتقـاءAجهـتAدرAبهتـرAهـایAگیـریAتصمیـم

AقـرارAآینـدهAسـالهایAدرAبـازارAایـنAوضعیـت
گرفت. Aخواهـد

* برای خرید حمایتی محصول سیر پیگیری 
های الزم انجام شده است

AزنجانAاسـتانAروسـتاییAتعاونAسـازمانAمدیر
AبیشـترAآسـیبAازAجلوگیریAبـرایA:گفتAنیـز
AسـیرAباالیAحجمAبهAتوجهAباAوAکشـاورزانAبـه
AهماهنگـیAوAهـاAپیگیـریAطـارمAدرAتولیـدی
AمحصولAاینAحمایتـیAخریدAبـرایAالزمAهـای
AباAزنجـانAاسـتانAکشـاورزیAجهـادAسـویAاز
وزراتAجهـادAکشـاورزیAانجامAشـدهAاسـت.
AخریـدAپاییـنAحجـمAمـوردAدرAنـوریAمحمـد
Aروسـتایی Aتعـاون Aاتحادیـه Aتوسـط Aسـیر
AبخـشAتوسـطAسـیرAخریـدA:داشـتAاظهـار

A،شـودAنمـیAانجـامAروسـتاییAتعـاونAدولتـی
AازAایAشـبکهAروسـتاییAتعـاونAاتحادیـهAبلکـه
AدولتـیAغیـرAبخـشAوAبـودهAروسـتاییAتعـاون
AحدAدرAوAدهـدAمیAتشـکیلAراAمجموعـهAایـن
AصـورتAبـه AهـمAآن AسـیرAخریـدA،توانایـی

توافقـیAانجـامAمـیAدهـد.
AتسـریعAبرایA:کـردAخاطرنشـانAمسـوولAایـن
AبهAوAسـیرAعرضـهAانباشـتAمقـدارAکاهـشAدر
AتعاونAاتحادیـهAازAبعـدA،بـازارAرسـیدنAتعـادل
Aمرکـزی Aاتحادیـه A،زنجـان Aاسـتان Aروسـتایی
Aبـرای Aنیـز Aکشـور Aروسـتایی Aهـای Aتعاونـی
AمقدارAبـهAبرداشـتAفصلAپایانAتاAسـیرAخریـد

وAقیمـتAتعییـنAشـدهAاقـدامAخواهـدAکرد.
Aاز AحمایتـیAخریـدAصـورتAدرA:افـزود Aوی
Aوضعیـت Aکشـاورزی Aجهـاد Aوزارت Aطـرف

AآیندهAسـالهایAدرAحتـیAطـارمAدرAسـیرAبـازار
A.گرفـتAخواهـدAسـامانAوAسـرAنیـز

AکارA97-98AزراعـیAسـالAدرA،ایرناAگزارشAبـه
AزمینهـایAازAهکتـارA1800AدرAسـیرAبرداشـت
AکارAیAمیانـهAبـهAطـارمAشهرسـتانAکشـاورزی
AهزارA72AشـودAمیAبینیAپیشAکهAرسـیدهAخود
A.شـودAبازارAروانهAوAبرداشـتAمحصـولAتـن
A،طارمAشهرسـتانAدرAسـیرAکشـتAموردAارقـام
A،قرمزAسـیرA،صورتیAسـیرA،طـارمAمحلیAسـیر
AAامسـالAکهAاسـتAآذرشـهرAرقمAوAسـفیدAسـیر
AشهرسـتانAایـنAکشـتAمـوردAرقـمAبیشـترین

A.اسـتAصورتیAسـیر
AصـورتAپاییـزAفصـلAدرAطـارمAسـیرAکشـت
AاوایلAازAمحصـولAایـنAبرداشـتAوAگیردAمـی
AادامهAخـردادAپایانAتاAوAشـروعAماهAاردیبهشـت

A.یابدAمـی
AبـهAتوجـهAبـاAشهرسـتانAایـنAتولیـدیAسـیر
AعـاوهAسـالهAهمـهAداردAکـهAباالیـیAکیفیـت
AدیگرAبـهA،اسـتانAوAشهرسـتانAنیـازAتامیـنAبـر
AدرAهمچنینA.شـودAمیAفرسـتادهAکشـورAنقـاط
AتوسـطAصادراتAبسـترAبودنAفراهـمAصـورت
AآذربایجانA،روسـیهAکشـورهایAبـهAبازرگانـان
Aصـادر Aفـارس Aخلیـج Aحـوزه AهایAکشـور Aو

A.شـودAمی
AبـازارAابتـدایAازAطـارمAشهرسـتانAسـیرکاران
AتوجهAبـاAسـیرAخریدAپاییـنAقیمـتAازAتاکنـون
AداشـتA،کشـتAمراحلAباالیAهـایAهزینهAبـه

وAبرداشـتAناراضیAهسـتند.
AجمعیـتAنفـرAهـزارA47AبـاAطـارمAشهرسـتان
Aدرصـد A10 Aو Aجمعیـت Aدرصـد A5 Aحـدود(
AشـرقیAشـمالAAدرA)زنجـانAاسـتانAمسـاحت

زنجـانAواقـعAشـدهAاسـت.

AAAزنجانAاستاندار Aامنیتی AسیاسیAمعاون
AبیمارانAبرایAخیرینAتوسطAکهAاقدامیAهرA:گفت
AهاAآنAکنارAدرAنیزAماAگیردAصورتAخاصAوAکلیوی

A.بودAخواهیم
AدرAدیروزAشــامگاهAAنافچــیAمرادیAخدابخــش
AبیمارانAازAحمایتAخیریهAانجمــنAافطاریAآیین
AخاصAبیمارنA:کردAاظهارA،زنجانAاســتانAکلیوی
A.هستندAآبرومندAوAنیازمندA،مندAدردAهاییAانســان
AنیازAوAدردAرفــعA،عزتAحفظAبرایAهمAخیریــن
AتوسطAکهAاقدامیAهرA.کنندAمیAتاشAبیمارانAاین
AصورتAخاصAوAکلیــویAبیمارانAبرایAخیرین
AتصریحAویA.بودAخواهیمAهاAآنAکنارAدرAنیزAماAگیرد
AهمیتAحائزAبسیارAامورAاینAبهAخیرینAتوجهA:کرد
AشودAحمایتAهاAفعالیتAگونهAاینAازAبایدAوAاســت
A.باشیمAجامعهAسطحAدرAهاAآسیبAکاهشAشاهدAتا
AکلیویAبیمارانAازAحمایــتAخیریهAانجمنAمدیر
AهایAفعالیتAبهAاشارهAباAادامهAدرAنیزAزنجانAاستان
AجملهAازA:کردAتصریحA،درمانAحوزهAدرAانجمنAاین

AدرمانAحوزهAدرAانجمنAاینAدرAکــهAهاییAفعالیت
AمرکزAاندازیAراهAبهAتوانAمیA،استAگرفتهAصورت
AکلیهAبخشAاندازیAراهA،زنجانAAشهرستانAدرAدیالیز

AسراAمهمانAبخشA،موسویAالهAآیتAبیمارستانAدر
AهایAبخشAوAاستAپایانیAمرحلهAدرAبخشAاینAکه
AآموزشAوAرسانیAاطاعAبرایAپیشگیریAوAآموزش

A.کردAاشارهAبیماریAاینAازAپیشگیریAوAزندگی
AدرAکلینیکAبــاAرابطهAدرAطهماســبیAمحمدرضا
AهمهA:افزودA،کلیویAبیمارانAبرایAســاختAحال
AکلینیکAاینAآزمایشیAوAداروییA،درمانیAخدمات
AخواهدAانجامAکلیویAانجمنAدرAرایگانAصورتAبه
A،زنجانAاستانAدیالیزAبخشAکردAاذعانAبایدAوAشد
AاینAکهAاستAکشورAدرAدیالیزAبخشAترینAپیشرفته

A.استAشدهAساختهAانجمنAکمکAباAنیزAبخش
AورزشیAهیئتAفعالیتAبهAاشــارهAباAادامهAدرAوی
AبیمارانAورزشیAهیئتA:کردAاظهارA،خاصAبیماران
A"ورزشیAقهرمان"AبهAکشــورAدرAاســتانAخاص
AوزارتAدرAافتخاراتAاینAکهAاســتAشدهAتبدیل
AزنجانAاستانAوAرســیدهAثبتAبهAجوانانAوAورزش
AکردهAکسبAکشوریAمدالA25AگذشــتهAسالAدر
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سالمت

A  ــه و ــى ایثارگران ــو اقدام ــداى عض اه
زندگــى بخــش بــراى بیمارانــى اســت کــه ماهها 
و شــاید هــم ســال هــا در کنــج اتاق بیمارســتانها 
ــه  ــا ب ــدى هســتند ت چشــم انتظــار عضــو پیون

زندگــى لبخنــد بزننــد.
بــه گــزارش ایرنــا، اهــداى عضــو امــرى انســان 
دوســتانه بــه شــمار مــى رود و آگاهــى بخشــى 
در ایــن زمینــه مــى توانــد جــان افــراد نیازمنــد 

را نجــات دهــد. 
در البــه الى اخبــار گوناگــون، خبرهایــى از 
ــر  ــزى منتش ــرگ مغ ــاران م ــو بیم ــداى عض اه
مــى شــود کــه خانــواده هــاى ایــن بیمــاران در 
لحظاتــى ســخت بایــد بــه انتخابــى مهــم دســت 
بزننــد کــه ثانیــه هــاى آن بســیار طالیــى اســت.
ــزان  ــون، می ــم اکن ــه ه ــد ک ــى گوی ــا م آماره
بیمــاران نیازمنــد بــه عضــو پیونــدى در کشــور 
25 هــزار نفــر و میــزان فــوت ایــن بیمــاران در 

ــت. ــر اس ــا 10 نف روز 7 ت
اهــداى عضــو تنهــا راهــى اســت کــه مــى تواند 
ادامــه کار اعضــاى ســالم یــک فــرد دچــار مرگ 
مغــزى را تضمیــن کنــد و جــان افــراد نیازمنــد 

دریافــت عضــو را نیــز نجــات دهــد.
ــه گفتــه مدیــر عامــل انجمــن اهــداى عضــو  ب
ایرانیــان، تاکنــون 53 هــزار و 715 پیونــد شــامل 
پیونــد قلــب، روده، کلیــه، کبــد، ریــه در کشــور 

انجــام شــده اســت.
ایــن مســوول خاطــر نشــان کــرده بــود کــه پنــج 
تــا هشــت هــزار مــرگ مغــزى در ســال اتفــاق 
ــدا 2  ــل اه ــاى قاب ــداد اعض ــه تع ــد ک ــى افت م
ــامل  ــورد را ش ــزار م ــار ه ــا چه ــزار و 500 ت ه
مــى شــود، در حالــى کــه تعــداد ســاالنه اهــداى 
عضــو کمتــر از هزار مــورد (ســال 96 ، 926 نفر) 
اســت. خانــم کاونــدى از جملــه مادرانــى اســت 
کــه پــس از تاییــد مــرگ مغــزى فرزند 23 ســاله 
ــت داده اســت. ــداى عضــو رضای ــه اه خــود ب
ــت:  ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــاط ب ــن ارتب او در ای
ــه  ــى ک ــى، هنگام ــور ناگهان ــرم'علیرضا' بط پس
بــا دوســتانش در ســطح شــهر مشــغول ســپرى 
کــردن اوقــات فراغــت خــود بــود، ناگهــان بــر 
زمیــن مــى افتــد و پــس ارجــاع بــه بیمارســتان 
و انجــام مراقبــت هــاى درمانــى، پزشــکان مرگ 

مغــزى وى را اعــالم مــى کننــد.

خانــم کاونــدى ادامــه داد: شــنیدن 
ــرم  ــا پس ــه تنه ــوع ک ــن موض ای
ــده  ــار ش ــزى دچ ــرگ مغ ــه م ب
بــراى مــن و دیگــر اعضــاى 
خانــواده بســیار ســخت بــود امــا 
از آنجایــى کــه از قبــل مطالبــى در 
ارتبــاط بــا اهــداى عضــو و فواید 
ــار  ــى در اخب ــه و حت آن را مطالع
ــن  ــه ای ــبت ب ــودم نس ــنیده ب ش
عمــل خداپســندانه اقــدام کــردم.
وى ادامــه داد: بــراى ایــن کار مهم، 
ــرم  ــرم و همس ــر دیگ ــا 2 دخت ب
مشــورت کــردم ، از آنجایــى کــه 
ــراى  ــرى ب ــم گی ــات تصمی لحظ
اهــداى عضــو بســیار حیاتــى 
ــام  ــم را انج ــن کار مه ــت، ای اس
دادم. خانــم کاونــدى افــزود: پــس 
از ایــن کار و بعــد از مدتــى اعالم 
ــاى  ــه ه ــد و کلی ــه کب ــد ک کردن
فرزنــدم بــه بیمــاران نیازمنــد اهدا 
ــوج  ــر آن، نس ــالوه ب ــده و ع ش
(بافــت) نیــز کیفیــت زندگــى 58 
بیمــار نیازمنــد را ارتقا داده اســت.
وى خاطــر نشــان کــرد: از انجــام 

ــه  ــرا ک ــر دارم، چ ــت خاط ــل رضای ــن عم ای
ــر  ــدم توانســت جــان دیگ ــداى عضــو فرزن اه
همنوعــان را نجــات دهــد، در صورتــى کــه ایــن 
کار را انجــام نمــى دادم ، آرامــش کافــى نداشــتم. 
حســین پورصوتــى از دیگــر شــهروندان زنجانى 
اســت کــه پــدرش در اواخــر ســال گذشــته براثر 
تصــادف بــه مــرگ مغــزى دچار شــد و خانــواده 
وى نیــز آگاهانــه بــه اهــداى عضــو دســت زدند.
وى در ایــن ارتبــاط بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
پــدرم در یکــى از مناطــق شــهر زنجــان هنــگام 
پنجرگیــرى خــودرو مشــغول انجام ایــن کار بود 
کــه ناگهــان بــا وســلیه نقلیــه اى برخــورد کــرد 
ــتان  ــات در بیمارس ــدت جراح ــت ش ــه عل و ب

بســترى شــد.
حســین ادامــه داد: پزشــکان بــه خانــواده ام اعالم 
کردنــد کــه پــدرم بــه مــرگ مغــزى دچــار شــده 
ــداى  ــه اه ــد ب ــى توانی ــل م و در صــورت تمای

عضــو ارگان هــاى وى اقــدام کنیــد.

وى اظهــار داشــت: پــدرم 53 ســال ســن داشــت 
و قبــل از اینکــه در شــرایط خــاص خانــواده بــه 
ایــن کار رضایــت دهــد، وى همــواره مــى گفت 
کــه اگــر روزى اتفاقــى برایــم افتــاد دوســت دارم 
ارگان هــاى خــود را بــه افــراد نیازمنــد اهــدا کنم 

کــه در واقــع بــه وصیــت ایشــان عمــل کردیــم.
ــاى  ــد اعض ــم آورى پیون ــبکه فراه ــوول ش مس

دانشــگاه علــوم پزشــکى و خدمــات بهداشــتى 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان زنج ــى اس درمان
ــار و  ــر از ایث عمــل اهــداى عضــو اقدامــى کمت
شــهادت نیســت، گفــت: ایــن کار مهــم از ابعــاد 
گوناگــون اهمیــت دارد چــرا کــه اطرافیــان بیمار 
مــرگ مغــزى بایــد در لحظــات سرنوشــت ســاز 

بــه ایــن کار مهــم دســت بزننــد.

ــزود:  ــام وردى اف ــهریار ام ش
چنــد  در  زنجــان  اســتان 
عملکــرد  گذشــته  ســال 
بســیار خوبــى در اهــداى 
بطــورى  داشــته  عضــو 
ــداى  ــون و از ابت ــا کن ــه ت ک
امســال6 مــورد مــرگ مغــزى 
ــن  ــتانى ای ــز بیمارس در مراک
اســتان توســط کادر آمــوزش 
دیــده شناســایى شــد کــه 
ــورد  ــار م ــداد چه ــن تع از ای
بــه اهــداى عضــو ختــم 
ــرد: در  ــادآورى ک ــد. وى ی ش
ســال گذشــته، 18 مــورد اهدا 
عضــو در ایــن اســتان بــه 

ــید. ــت رس ثب
مســوول شــبکه فراهــم آورى 
پیوند اعضــاى دانشــگاه علوم 
پزشــکى و خدمات بهداشــتى 
درمانــى اســتان زنجــان ادامــه 
ــن  ــه ای ــردم ب ــوم م داد: عم
موضــوع توجه داشــته باشــند، 
هــر مــورد مــرگ مغــزى مــى 
توانــد یــک تــا هشــت بیمــار 
ــه  ــد را از مــرگ نجــات دهــد و ب ــد پیون نیازمن
همیــن دلیــل ایــن موضــوع از اهمیــت خاصــى 
ــداى  ــزود: اه ــوردى اف ــت. امام ــوردار اس برخ
عضــو امــرى حیاتــى محســوب مــى شــود و در 
ایــن میــان کســب رضایــت از اولیــاى فــرد مرگ 
مغــزى امــرى مهــم تــر بــوده، زیــرا اســتفاده از 
ــى  ــدت کوتاه ــتفاده در م ــل اس ــاى قاب ارگان ه

امکانپذیــر اســت.
وى اظهــار کــرد: قــدم مهــم در شناســایى مــوارد 
مــرگ مغــزى ارائــه آمــوزش الزم بــه پرســتاران 
اســت کــه در ایــن راســتا آمــوزش هــاى الزم بــه 

گروههــاى هــدف داده شــده اســت.
ایــن مســوول ادامــه داد: مــرگ  مغــزى بــه حالتى 
گفتــه مــى شــود کــه در آن خــون  رســانى به مغز 
متوقــف شــده، اکســیژن بــه آن نمــى  رســد و در 
نتیجــه مغــز دچــار تخریــب غیرقابــل  بازگشــت 
ــرگ  ــت م ــود در حال ــن وج ــا ای ــود، ب ــى  ش م
ــب،  ــه قل ــدن از جمل ــر ب ــاى دیگ ــزى اعض مغ

کلیــه  هــا و کبــد کار مــى  کننــد، کار کــردى کــه 
خیلــى طــول نمــى  کشــد و مــى توانــد در مدت 

چنــد روز متوقــف شــود. 
وى اظهــار داشــت: ایــن در حالــى اســت برخــى 
خانــواده هــاى مــرگ مغــزى معتقدند کــه امکان 
ــرگ مغــزى وجــود دارد در  بازگشــت بیمــار م
حالــى کــه بــراى ثبــات اعضــاى بــدن داروهایى 

تزریــق مــى شــود.

* تغییر نگرش به موضوع اهداى عضو 
ــه  ــم توج ــن مه ــه ای ــزود: ب ــوردى اف ــام م ام
داشــت کــه بســیارى از افــراد بــا موضــوع 
ــه  ــى ک ــه هســتند و هنگام اهــداى عضــو بیگان
ــرار مــى  عزیزشــان در شــرایط مــرگ مغــزى ق
گیــرد، وجــود باورهــاى غلــط مانــع مــى شــود 
اهــداى عضــو انجــام نگیــرد. وى اضافه کــرد: در 
برخــى مــوارد مشــاهده شــده کــه خانــواده بیمار 
مــرگ مغــزى بــه رضایــت رســیده امــا صحبــت 
ــه عــدم  ــرد ب ــط بســتگان ف هــا و باورهــاى غل
انجــام ایــن کار مهــم منتهــى شــده و در نتیجــه 
پــس از هــدر رفــت وقتهــاى طالیــى پشــیمان 

مــى شــوند.
ــاى  ــد اعض ــم آورى پیون ــبکه فراه ــوول ش مس
دانشــگاه علــوم پزشــکى و خدمــات بهداشــتى 
درمانــى اســتان زنجــان ادامــه داد: ایــن 2 موضوع 
ــورد  ــى م ــت ب ــط و دخال ــاى غل ــى باوره یعن
ــل عــدم شــناخت  ــه دلی ــان ب بســتگان و اطرافی
کافــى از موضــوع اهــداى عضــو، ایــن کار مهــم 
ــن مــوارد در  ــه نتیجــه نمــى رســاند کــه ای را ب

اســتان نمــود بیشــترى دارد.
وى اظهــار داشــت: بــر ایــن اســاس در خواســت 
مــى شــود،اطرافیان بــه جــاى ایجاد مانــع، کمک 
حــال خانــواده بیمــار مــرگ مغــزى بــراى انجــام 
ایــن کار ایثارگرانــه باشــند کــه تحقــق ایــن امــر 
ــر  ــیار هموارت ــر را بس ــاى دیگ ــکان فراینده ام
مــى کنــد. امامــوردى خاطــر نشــان کــرد: اهــداى 
عضــو، نیازمنــد فرهنــگ ســازى و آگاهى بخشــى 
از ســوى رســانه هــاى عمومــى اســت چــرا کــه 
تغییــر نگــرش در ایــن بخش چشــم انــداز بهترى 
را مهیــا مــى کنــد. گفتنــى اســت کــه دیــروز 31 
ــاه ، روز اهــداى عضــو نامگــذارى  اردیبهشــت م

شــده اســت.

آگهى مزایده اموال غیر منقول مربوط به پرونده اجرایى 9701356
1_ بـه موجـب پرونـده اجرایـى کالسـه 9701356 شـش دانـگ یـک بـاب  ( ملـک تجـارى ) مغازه پـالك 2118 اصلـى بخش 
یـک زنجـان بـه مسـاحت 9.36 ( نـه متـر و سـى و شـش دسـیمتر مربـع ) بنـام آقـاى سـید مجتبـى اسـالمى بابت چک شـماره  
47/453231/1677  مـورخ 28 آبـان 97 عهـده بانـک ملـت زنجـان بـه مبلـغ 000/000/000/20 ریـال کـه طبـق نامـه وارده 
85012020 _ 1 بهمـن 97 شـش دانـگ آن بازداشـت شـده اسـت . ملـک به نشـانى :زنجان _ سـعدى وسـط باالتـر از چهارراه 
انقـالب نرسـیده بـه مخابـرات پـالك 32 کـه محـدود بـه ایـن حدود مى باشـد : شـماال : بـه دیـوار اشـتراکى بطـول 67/2  متر 
بـه 2119 اصلـى  شـرقا : درب و دیـوار بطـول 60/3 متـر بـه خیابان(سـعدى وسـط) ، جنوبـا : دیوار بـه دیوار بطـول 10/3 متر 
بـه 2117اصلـى غربـا: بـه دیـوار اشـتراکى بطـول 95/2 متـر بـه عمـارت 2119 اصلى مـى باشـد و طبق نظر کارشـناس رسـمى 
بـه مبلـغ 000/000/250/11 (یـازده میلیـارد و دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال ) ارزیابـى شـده اسـت.  اعیانـى آن بـه صـورت 
یـک بـاب و یـک دهنـه مغـازه در مجمـوع بـه مسـاحت 66/12  متـر مربـع شـامل طبقـه همکـف بـه مسـاحت 36/9  متـر مربع 
بـا ارتفـاع مفیـد 4 متـر بـه انضمـام نیـم طبقـه (بالکـن) بـه مسـاحت 30/3 مترمربـع بـا  دیوارهـاى آجرى و سـقف تیـر آهن و 
طـاق ضربـى، درب آلومینیومـى، کرکـره آهنـى و سـایه بـان، کـف مغـازه پارکـت و پوشـش دیوارهـاى داخلـى تا ارتفـاع 50/2 
متـر از دیـوار پـوش فایبـر گالس و مابقـى سـفید کارى و از امتیـازات داراى انشـعابات بـرق و یـک خـط تلفـن مـى باشـد . به 
گـزارش مامـور اجـرا و رو گرفـت اجـاره نامـه شـماره 1162 مغـازه  مذکـور در اجـاره آقاى رسـول اسـکندرى مى باشـد و به 
موجـب نامـه وارده شـماره 85002032 _ 30 اردیبهشـت 98 بسـتانکار ، تـا مـورخ 23 خـرداد 98 و بـا ودیعـه پنجـاه میلیـون 
ریـال مـورد مزایـده در اجـاره شـخص مذکـور مـى باشـد . مزایده این پـالك از مبلـغ 000/000/250/11 ریـال ( یـازده میلیارد 
و دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال ) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادى نقـدا فروختـه مـى شـود.  بـه موجـب نامـه وارده 

شـماره 85001258 _ 14 اردیبهشـت 98 پـالك فـوق فاقـد پوشـش بیمـه اى مى باشـد .
2_به موجب پرونده اجرایى فوق شــش دانگ پالك ثبتى 1439/5215 اصلى بخش یک زنجان که برابر ســند قطعى 160394 _ 25 
فروردین 73 دفتر دو زنجان بنام آقاى سید مجتبى اسالمى منتقل شده است و به موجب چک شماره 47/453231/1677 مورخ28 آبان 
97(بشــرح صدراالشاره)بازداشت شده اســت و نسبت به مقدار چهار دانگ از ششدانگ آن با رعایت مستثیات دین(برابر راى مورخه 
15 اردیبهشت 98 هیات نظارت استان زنجان )عملیات اجرایى اقدام مى گردد . ملک به نشانى : زنجان _ خیابان فاتح خیابان هنرجو 
کوچه هنرجوى 5 پالك 35 و 37 که محدود به این حدود مى باشــد: شــماال: بطول 11 متر به خیابان 10مترى شرقا: بطول 20 متر پى 
بــه پــى قطعه 109 تفکیکى جنوبا: بطول 11 متر پى به پى قطعه 141 تفکیکى غربا : بطول 20 متر پى به پى قطعه 157تفکیکى اســت 
. اعیانى آن به مســاحت کل 249 متر مربع در سه طبقه شــامل طبقه زیر زمین به مساحت 65 متر مربع با کاربرى انبارى و تاسیسات، 
طبقه همکف به مساحت 154 متر مربع که زیر بناى همکف 30 متر مربع به صورت پارکینگ با گنجایش یک خودرو و الباقى مساحت 
همکف به انضمام اتاق روى پارکینگ  ( طبقه اول ) به مساحت 30 متر مربع  در مجموع یک واحد مسکونى شامل هال و پذیرایى و 
آشــپزخانه 3 اتاق خواب بالکن  و ســرویس بهداشتى و حمام با اسکلت  مصالح  بنایى و سقف تیر آهن و طاق ضربى مى باشد  . در 
هال و پذیرایى و اتاق خواب ها کفسازى از اندود گچ و خاك و دیوارها و سقف سفید کارى و رنگ آمیزى  کف آشپزخانه سرامیک 
و دیوارها تا ارتفاع 2 متر کاشى  و باالدست دیوارها و سقف اندود سفید کارى و رنگ آمیزى و داراى کابینت فلزى زمینى و دیوارى 
در ســرویس  بهداشــتى و حمام کف ســرامیک و دیوارها تا ارتفاع  90/1 متر کاشــى دو مورد از اتاق خواب ها داراى کمد دیوارى 
دربهاى داخلى چوبى پنجره ها آلومینیومى در انبارى و پارکینگ کف موزاییک و دیوارها و ســقف اندود ســفید کارى و رنگ آمیزى 
در موتورخانه کف موزاییک و دیوارها و ســقف اندود ســیمانى سفید، کف بالکن از ســنگ و داراى نرده حفاظ کف پله ها از سنگ 
تیشــه اى و داراى نرده فلزى کف حیاط موزاییک نماى شمالى و جنوبى از سنگ چینى گرمایش ساختمان موتورخانه با رادیاتورهاى 
آهنى ســرمایش کولر آبى و از امتیازات داراى انشــعاب انشعاب برق و آب و گاز و تلفن مى باشد . قدمت بناى ساختمان حدودا 30 
ســال مى باشد . و طبق نظر کارشناس رســمى به ششدانگ  به مبلغ 11،800،000،000 ریال ارزیابى شده و مزایده مقدار چهار دانگ 
از ششــدانگ پالك مذکور از مبلغ 7،866،666،624 ریال ( هفت میلیارد و هشــتصد و شــصت و شش میلیون و ششصد و شصت و 
شــش هزار و ششــصد و بیست و چهار ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته مى شود. مزایده پالکهاى  فوق از 
مبالغ یاد شــده و از ســاعت 9 الى12 روز 000000 مورخ ........ در اداره اجراى اسناد رسمى زنجان واقع در زنجان  _ خیابان  کارگر 
( صفا)  کوچه گنج خانلو از طریق مزایده  به فروش مى رســد.  متقاضیان خرید مبلغ پایه مزایده هر یک را طى چک تضمین شــده 
بانک ملى در وجه اداره اجراى اســناد رســمى کادرسازى نموده و در جلسه مزایده ارایه نمایند . الزم به ذکر است که پرداخت بدهى 
هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شــهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد و همینطور حق 
حراج مازاد بر مبلغ پایه مزایده،  به عهده برنده مزایده اســت.  به موجب نامه وارده شــماره 85001696 _ 23 اردیبهشــت 98 پالك 

فوق فاقد پوشش بیمه اى مى باشد. 
تاریخ انتشار : روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد 98

رییس اداره اجراى اسناد رسمى زنجان  _ مینا تقیلو

اهـداى عضو بخشش زندگى دوبـاره

عمـل اهـداى عضـو از ابعـاد گوناگـون اهمیـت دارد چـرا که 
اطرافیـان بیمـار مرگ مغـزى بایـد در لحظات سرنوشـت سـاز به این 
کار مهـم دسـت بزننـد. اسـتان زنجـان در چند سـال گذشـته عملکرد 
بسـیار خوبـى در اهداى عضو داشـته بطورى کـه تا کنـون و از ابتداى 

امسـال6 مـورد مـرگ مغـزى در مراکـز بیمارسـتانى این 
اسـتان توسـط کادر آمـوزش دیـده شناسـایى شـد کـه 
از ایـن تعـداد چهـار مـورد بـه اهـداى عضو ختم شـد.

آگهى مفقودى
بدینوسـیله اعـالم میدارد کـه اصل 
سـند فاکتور فروش (شـرکت ارس 
خـودرو  دیـزل) خـودروى کامیون 
کمپرسـى تیـپ  M1929D مـدل 
شـماره  و  سـفید  رنـگ  1388بـه 
موتـور 1509G037344 و شـماره 
  NA2F3LLD6AA001731 شاسـى
بـه مالکیـت آقایان رحیـم محمدى 
شـماره  بـه  رضـا  محمـد  فرزنـد 
رضـا  محمـد  1312و  شناسـنامه 
محمـدى فرزنـد عبدالـه به شـماره 
شناسـنامه 2  گـم شـده اسـت و از 

درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهى ابالغ اجراییه مربوط به پرونده 9601018
بدین وسیله به آقاى نادر احمدلو فرزند یوسف على  _ به شماره شناسنامه 1505 و شماره 
ملى 4281979085 به نشانى: زنجان _ 35کیلومترى جاده دندى _روستاى بوغدا کندى ابالغ 
مى شود که صندوق کارآفرینى امید زنجان به استناد سند رهنى شماره 194 _ یکم اردیبهشت 
86 دفتر 48 زنجان جهت وصول مبلغ  84،715،900 ریال تا تاریخ 26 بهمن 96به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهى روزانه مبلغ 10،959 ریال 
طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 9601018در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 21 اسفند 96مامور  محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننمایید 
مورد وثیقه مندرج در ســند رهنى فوق با تقاضاى بستانکار پس از ارزیابى از طریق مزایده 

فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتى استیفا خواهد شد.
رییس اداره اجراى اسناد رسمى زنجان- مینا تقیلو

تجدید فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
تجدید م ع/ 01 /98     نوبت اول

پیـرو انتشـار دو نوبـت آگهـى فراخـوان مناقصـه عمومـى در تاریـخ هـاى 16و 98/02/15 در روزنامه 
زنـگان امـروز ، بدینوسـیله بـه اطالع مى رسـاند شـرکت آب منطقه اى زنجـان در نظـر دارد در اجراى 
مـاده 13 قانـون برگـزارى مناقصـات پـروژه اى بـا اطالعـات عمومـى مشـروحه ذیـل را از طریـق 
سـامانه تـدارك الکترونیـک دولـت(www.setadiran.ir) بـه پیمانـکار ذیصـالح واگـذار نمایـد:

1- عنوان پروژه : حفاظت فیزیکى طرح هاى عمرانى شرکت آب منطقه اى زنجان
2- مناقصه گذار : شرکت سهامى آب منطقه اى زنجان

3- دستگاه نظارت: دفتر حراست و امور محرمانه شرکت
4- نحوه برگزارى مناقصه: دو مرحله اى عمومى

5- مبلـغ تضمین شـرکت در مناقصـه: 2441570000 (دو میلیارد و چهارصـد و چهل و یک میلیـون و پانصد و هفتـاد هزار) ریال 
اسـت کـه مطابـق بـا آیین نامـه تضمین در معامـالت دولتى موضـوع مصوبـه شـماره 123402/ت50659ه مـورخ 94/9/22 هیات محترم 

وزیـران طبـق مفاد اسـناد مناقصه تهیـه و ارائه گردد.
از کلیـه شـرکت هـاى خدماتـى داراى مجوز فعالیـت در موضوع خدمات عمومى و صالحیـت ایمنى از اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعى 
دعـوت مـى شـود تـا بـا بهـره گیـرى از سـامانه تـدارك الکترونیـک دولـت (www.setadiran.ir) به صـورت الکترنیکى نسـبت به 
دریافـت اسـناد مناقصـه شـرکت در مناقصـه اقـدام نماینـد. الزم به ذکر اسـت اسـناد مناقصـه حداکثر ظرف مـدت 3روز از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـى در سـامانه تـدارك الکترونیک دولـت بارگذارى و در دسـترس متقاضیان قرار خواهـد گرفت. الزم به ذکر اسـت برنامه زمانى 

برگـزارى سـایر مراحـل مناقصه مطابـق با مفاد اسـناد مناقصـه خواهد بود.
ضمنا" رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1- برگـزارى فرآینـد مناقصـه صرفـا" از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـى دولـت مى باشـد و کلیه مراحـل فرایند مذکور در بسـتر 
سـامانه امـکان پذیر مى باشـد.

2- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفتر ثبت نام استان ها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

ضمنا این آگهى در سایت هاى زیر نیز قابل دسترسى و مشاهده مى باشد.
  www.iets.mporg.ir 1- سایت اطالع رسانى کشورى
 www.znrw.ir  2- سایت شرکت آب منطقه اى زنجان

روابط عمومى شرکت آب منطقه اى زنجان
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وضعیت آب و هواى زنجان:

امروز با حسین منزوى منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
روزنامه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ورزشى

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
در شهــــــر

یادداشت  یادداشت

راهکارهاى اجرایى در 
جهت به کارگیرى اصول 

پدافند غیرعامل در 
شهرسازى 

A  ــده ــعى ش ــمت س ــن قس در ای
اســت کــه اصــول کلــى پدافنــد غیرعامــل 
ــى  ــه طــور کل ــه و ب ــرار گرفت ــد نظــر ق م
ــکان  ــر م ــى شهرســازى نظی مباحــث اصل
ــى  ــرى اراضــى، عناصــر حیات ــى، کارب یاب
ــب  ــهروندان و … در قال ــى ش ــهر، ایمن ش
ایــن اصــول بــه صــورت اجرایــى و 

ــود. ــه ش ــواردى ارائ ــردى م کارب
1-  مــکان یابــى: شــهرها به لحــاظ مکان 
یابــى مــورد توجــه قــرار گیرنــد همانطــور 
کــه در بخــش تاریخچــه دفاعى شــهرهاى 
ــوان  ــه عن ــل ب ــن عام ــه شــد ای ــران ارائ ای
اصلــى تریــن و مهــم تریــن عامــل کاهــش 

اثــرات تهدیــدات مــى باشــد.
2- اســتتار: بســیارى از تاسیســات و حتى 
کاربــرى هــاى مهــم و اســتراتژیک را مــى 
ــتتار  ــل اس ــن اص ــتفاده از ای ــا اس ــوان ب ت
نمــود بــراى مثــال اســتفاده از فضــاى ســبز 
در مقابــل کاربــرى هــاى مهــم و یــا ایجــاد 
بــام ســبز در آن هــا مــى توانــد در اســتتار 

و فریــب دشــمن موثــر واقــع گــردد.
3- اختفــا: اقدامــات مربــوط بــه اختفا در 
شــهر نیــز بــه نوعــى شــبیه اســتتار اســت 
ــاى  ــرى ه ــوان کارب ــى ت ــال م ــراى مث ب
مهــم و اســتراتژیک را بــه لحاظ نماســازى 
همجوارشــان  هــاى  کاربــرى  شــبیه 
طراحــى کــرد تــا در مواقــع بحرانــى 
تشــخیص آن هــا بــا کاربــرى هــاى 

ــود. ــکل ش ــان مش همجوارش
ــوان در  ــى ت ــش را م ــش: پوش 4- پوش
همــه زمینــه هــا در قالــب اســتتار و اختفــا 
عناصــر مهــم شــهرى و تاسیســات حیاتــى 

در شــهر انجــام داد.
5- فریــب: فریــب را مــى تــوان در شــهر 
اینگونــه اجرایــى و کاربــردى نمــود بــراى 
ــوره  ــد منظ ــاى چن ــرى ه ــال از کارب مث
ــى  ــال فضاهــاى زیرزمین اســتفاده شــود مث
ــر  ــر ایســتگاه هــاى متــرو را عــالوه ب نظی
ــوان  فعالیــت هــاى حمــل و نقلــى مــى ت
بــه پناهــگاه شــهروندان در مواقــع بحرانــى 
اختصــاص داد و بــا تجهیــز و مقــاوم 
ســازى آن هــا بــه خصــوص در شــهرهاى 
ــات  ــش تلف ــت در کاه ــزرگ و پرجمعی ب

ــرى برداشــت. ــى گام موث جان
ــى: همانطــور کــه در بحــث  6- پراکندگ
ــه اهمیــت آن اشــاره  مــکان یابــى شــهر ب
شــد در ایــن بخــش نیــز لــزوم پراکندگــى 
ــا  ــم شــهرى ب ــا و عناصــر مه ــرى ه کارب
ــح  ــى صحی ــکان یاب ــول م ــتفاده از اص اس
ــاس  ــع حس ــد در مواق ــى توان ــا م آن ه
و بحرانــى کمــک زیــادى در کاهــش 
خســارات و از طــرف دیگــر خدمــات 

ــد. ــا نمای ــا ایف ــر آن ه ــانى بهت رس
ــى: امــروزه اکثــر  ــه جای ــه و جاب 7-تفرق
شــهرهاى ایــران در مــورد ایــن اصــل بــا 
مشــکل مواجــه اســت بــه نحــوى کــه بــا 
متمرکــز کــردن عناصــر حیاتــى شــهر در 
کنــار هــم امــکان آســیب پذیــرى آن هــا 
ــراى  ــه اســت ب ــش یافت ــه شــدت افزای ب
ــى کــه در مــورد شــهر  ــال بحــث های مث
ــه عنــوان پایتخــت وجــود دارد  تهــران ب
ــى و … از  ــاى سیاس ــث ه ــارغ از بح ف
ــا  ــر اســت ت ــل بهت ــد غیرعام ــر پدافن نظ
حــدى عناصــر حیاتــى آن بــه شــهرهاى 
دیگــر منتقــل شــود تــا در صــورت 
بــروز تهدیــدات آســیب پذیــرى کشــور 

ــد. کاهــش یاب
8- مقــاوم ســازى و اســتحکامات: در این 
بخــش کــه همــواره مــورد توجــه دســت 
ــدرکاران و مهندســان حــوزه ســاخت و  ان
ــه  ســاز بایــد قــرار گیــرد توجــه عمــده ب
ــت  ــاوم ســازى بناهــاى جــاذب جمعی مق
ــن  ــکونى و ایم ــاى مس ــع ه ــا مجتم و ی
ــد.  ــى مى-باش ــاى حیات ــازه ه ــازى س س
ــررات  ــث 21 مق ــبختانه مبح ــه خوش البت
ــارى  ــورد معم ــز در م ــاختمان نی ــى س مل
ــده  ــه ش ــوادى ارائ ــز م ــازى نی و شهرس
ــا و  ــرى آن ه ــه کارگی ــزوم ب ــه ل اســت ک
ــق آن  ــراى دقی ــر اج ــارت ب ــن نظ همچنی

ــى باشــد. ــا ضــرورى م ه
ــالم  ــاى اع ــتم ه ــر: سیس ــالم خب 9- اع
خطــر را مــى تــوان در مناطــق پرجمعیــت 
در فضاهــاى شــهرى مختلــف نصــب کرد 
ــات  ــب در نج ــانى مناس ــالع رس ــا اط و ب

ــرى برداشــت. جــان شــهروندان گام موث

مبلمان شهرى و جایگاه
آن در ارتـقاى احساس

علیرضا اژدرى 

A  مبلمان شهرى شاید به عنوان رسانه
داراى اثرگذارى غیرمســتقیم ترى نسبت به 
رســانه هاى دیگر نظیر ســینما و تلویزیون 
باشد، ولى تاثیر آن ماندگارتر و گاهى عمیق 
تر اســت. اگر بپذیریم که شهر صرفا مکانى 
فیزیکى نیســت که بر اساس الگوى توسعه 
ســرمایه محور بنا شده باشــد، بلکه مکانى 
است که فرهنگ ســازى میکند و ارزشها را 
در جامعه نهادینه میکند. در آن صورت نقش 
مبلمان شهرى بسیار عمیق تر و حساب شده 
تر خواهد بود. از آن زاویه مبلمان رســانهاى 
است که به واســطه خود ارزش، فرهنگ و 
منش هایى را منتقل میکند. بسیار شده است 
که از احساس ســخن میگوییم، ولى نشده 
اســت که ماهیت احســاس و لزوم طراحى 
معطوف به احساس یا به عبارت اصطالحى 
احســاس گرا را درك کنیم و مورد بررسى 
قرار دهیم. در این نوشتار ابتدا مفهوم شىء را 
مرور کرده، سپس به تعریف اتمسفر زندگى 
شــهرى پرداخته و درنهایت مرورى بر واژه 
احســاس و نقش مبلمــان در ارتقاى درك 

حسى شهروندان خواهیم داشت.
  در مورد تعریف شىء، در گویش ژرمانى، 
ریشه واژه شىء،Thing به واژه آلمانى باستان 
Dengen برمیگردد، یعنى آنچه انســانها را 
کنــار هم جمع میکنــد و روابط اجتماعى 
را شــکل میدهد، چیزى نظیر واژه فارسى 
هم آورد. بهترین مثــال براى عینیت دادن 
به آن واژه تریبون اســت؛ تریبونى که نماد 
مردم ساالرى و گردهم آوردن مردم است. 
به واســطه تریبون کسى ســخن میگوید و 
دیگرانى دور او جمع میشــوند و میشنوند. 
از این زاویه است که مبلمان شهرى به ذات 
خود به آن عناصرى گفته میشود که روابط 
اجتماعى و ارزشــهاى انسانى، شهروندى، 
اخالقى، فرهنگى و معنــوى – دینى را به 

جامعه هدف منتقل کند.
  نکتــه بعــدى کــه در ایــن میــان بایــد بــه آن 
اهمیت داد، نقش مبلمان شــهرى در ســکونت 
پذیــر کــردن فضاســت؛ مســکن جایى اســت 
کــه در آن ســکینه یــا آرامــش فــرود مــى آید، 
ــد  ــى و فرزن ــر زندگ ــزول ف ــزل، محــل ن من
ــه  ــا تجرب ــکناپذیرى صرف ــه س ــت. تجرب اس
اى مــادى نیســت، بلکــه تجربهــاى انســانى، 
معنــوى، شــاعرانه و انســانى اســت. مبلمــان 
شــهرى و ســایر عناصــر شــهرى میکوشــند 
ــه زندگــى شــهرى  فضــاى شــاعرانه تــرى ب
بدهنــد. از ایــن زاویــه اســت که واژه اتمســفر 
یــا اثیــر در برابــر واژه فضــاى فیزیکــى معنــا 
ــه  ــى گفت ــه آن فضای ــفر ب ــد. اتمس ــى یاب م
میشــود کــه بــراى انســان قابــل درك و 
معناســت؛ فضایــى کــه میتــوان در آن تنفــس 
ــت و  ــره داش ــت، خاط ــت داش ــرد، دوس ک

زندگــى کــرد.
  از این زاویه مبلمان ایجادکننده اتمســفر یا 

اثیر زندگى شهرى است.
  درنهایــت واژه احســاس اهمیت مییابد. 
واکنش  احساس  پدیدارشناســانه،  نگاه  از 
انســانى نسبت به ارزشــها است: واکنشى 
که عمق دارد، جهت دارد، معنا میبخشد و 
ارزشها را به همراه دارد. این واکنش خلق 
آموزش را به همراه دارد، یعنى فرهیختگى 
و فرهنگ پذیرى را بــا خود به همراه مى 
آورد. از ایــن زاویه مبلمان شــهرى معلم 

خاموش حیات شهرى است.
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به معجز تو بهارین شده است و شورانگیز ـ  ـ آن فسرده در پاییزـ  کنون پرنده ى توـ 
منى که زیستــه بـودم مــدام در پاییـز ـــهارم بود   بسا شگفت که ظـــرفیت ِ ب
که خود نه پاى گریزش بود نه میل گـریز چــــنان به دام عزیز تو بسته است دلم 
کنـــون نه تنها بیـدارى ام که خوابم نیز  شده است از تو و حجم متین تو ، پُر بار 
که بشــکنى ز خدا نیز شیشـه ى پرهیز  چگونه من نکنم میل بوسه در تو ، تویى 
بگو تــمام جـــهانم زند صـالى ستیز  هــراس نـیست مـرا تا تـو در کنار منى 
ـــضاى تو همه از جــاودانگى لبریز فـ  تو آن دیارى ، آن سرزمیـن ِ موعــودى 
من از تو باز نمیگــردم اى دیار ِ عزیز ! شکسته ام ز پس خـود تــمام ِ پُل ها را  

A  معاون شهرسازى و معمارى شهردارى زنجان از ابالغ 
افزایش مناطق شهرى زنجان  به چهار منطقه خبر داد و افزود:  این 
ابالغ در نامه شماره 29951 توسط وزیر کشور به  استاندار زنجان 

ارسال گردیده است .
سعید بیات با بیان اینکه بر این اساس شهر زنجان شامل چهار منطقه،  
8 ناحیه و 167 محله مى باشــد ، افزود :برابر مفاد ابالغیه وزارت 
کشــور ، معاونت برنامه ریزى و توسعه  سرمایه انسانى شهردارى 
زنجان با هماهنگى دفتر امور شهرى و شوراهاى  استاندارى اقدام 

به تهیه چارت سازمانى منطقه 4 شهردارى زنجان نموده است .
وى با ذکر اینکه به زودى شــاهد تشکیل و راه اندازى شهردارى 
منطقه 4 در زنجان خواهیم بود، اضافه کرد :  از سال 1393 کسب  
مصوبه شهردارى منطقه  منطقه سه در دستور کار شهردارى زنجان 
قــرار گرفت که پس از ابالغ ضوابط و دســتورالعمل هاى جدید 
امکان افزایش شــهر زنجان به چهار منطقه برابر دستورالعمل هاى 

مورد اشاره ،  این معاونت حسب  تاکیدات شهردار زنجان  نسبت 
به تشکیل جلســات مستمر در این خصوص اقدام و پس از طرح 
آلترناتیوهاى پیشــنهادى در جلسات شوراى معاونین و کمیسیون 
شهرســازى و معمارى شوراى اسالمى شهر و بحث و بررسى در 
این خصوص به کسب نظرات کارشناسى موضوع به وزارت کشور 
ارســال و بعد از تشکیل چندین جلسه در وزارت کشور با حضور 
شــهردار زنجان ، مدیرکل امور شهرى و شــوراهاى استاندارى، 
میرکل دفتر فنى استاندارى،  رییس کمیسیون شهرسازى و معمارى 
شوراى شهر، مشاور و کارشناسان مربوطه موضوع مورد تصویب و 

منتج به ابالغ وزیر کشور گردید
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى زنجان خاطرنشان  کرد : با 
عنایت به کشیدگى شهر زنجان به صورت شرقى و غربى ، افزایش 
سطح شــهر زنجان به چهار منطقه شهرى موجب چابک سازى و 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شهر زنجان خواهد بود

تشکیل شهردارى منطقه 4 در شهر زنجان  ابالغ شد

A  و شهرســازى  کمیســیون  رییس 
معمارى شوراى شهر زنجان گفت: با پیگیرى 
هاى انجام گرفته، در کمیته فنى اســتاندارى، 
اســتفاده از تکنولوژى نانو در آسفالت ریزى 

معابر شهرى زنجان الزامى شد.
حمیدرضـا حمیـدى افـزود: با کارهـاى انجام 
گرفتـه مـاده مـورد نظـر بـه آسـفالت اضافـه 
مـى شـود و مطابـق نظـر کمیتـه فنـى اسـتان 
و نظـرات شـوراى اسـالمى شـهر زنجـان و 
شـهردارى آسـفالت ریـزى بـه ایـن طریـق 

انجـام خواهـد گرفـت.
وى اظهـار داشـت: بـر این اسـاس در جلسـه 
اى کـه بـا حضـور متولیـان مدیریت شـهرى 
شـد،  برگـزار  مدعـو  کارشـناس  و  زنجـان 
هـاى  روش  و  آسـفالت  کیفیـت  موضـوع 
درسـت آسـفالت ریزى به طـور جدى بحث 

و بررسـى شـد.
ــارى  ــازى و معم ــیون شهرس ــس کمیس ریی
ــه داد:  ــان ادام ــهر زنج ــالمى ش ــوراى اس ش

 ZAYCO ــام ــه ن ــاده اى ب ــه م ــن جلس در ای
ــدگارى و  ــه در مان ــى شــد ک THERM معرف

کیفیــت آســفالت بســیار موثــر بــوده و تاکیــد 
ــفالت  ــوژى در آس ــن تکنول ــه از ای ــد ک ش

ــود. ــتفاده ش ــرقى اس ــه ش زینبی
وى اضافــه کــرد: افزایــش کیفیــت آســفالت 
مســتلزم نظــارت دقیــق، رعایــت اصــول فنى 
در هنــگام اجــرا، اســتفاده از تکنولــوژى هاى 
نویــن و اســتفاده از ماشــین آالت مــدرن 

اســت. 
حمیـدى افـزود: بـا توجـه بـه پیشـنهادهاى 
انجـام گرفتـه 40 میلیارد ریـال از 240 میلیارد 
ریـال از بودجـه شـهردارى بـراى آسـفالت و 
ماشـین آالت مدرن اختصـاص خواهد یافت.
معمـارى  و  شهرسـازى  کمیسـیون  رییـس 
شـوراى شـهر زنجـان ادامـه داد: در فنـاورى 
جدیـد ترمیـم آسـفالت بـا اسـتفاده از مـاده 
zayco therm (زیکـو درم)، کیفیـت را بـه 

میـزان قابـل توجهـى ارتقـا مـى دهـد. 
وى خاطـر نشـان کرد: متاسـفانه اسـتفاده این 
انجـام  نـوع مـاده در آسـفالت پـل گلشـهر 
نشـده و بـه همیـن دلیـل کار متوقف شـده تا 

آسـفالت اصالح شـود

رییس کمیسیون شهرسازى و معمارى شوراى شهر زنجان خبر داد:

استفاده از تکنولوژى نانو در معابر شهرى زنجان الزامى شد

A  رییـــس ســـازمان ســـیما ، منظـــر و
ـــان از  ـــهردارى زنج ـــهرى ش ـــبز ش ـــاى س فض
ـــده  ـــاله  بری ـــت 30 س ـــى درخ ـــرى قضای پیگی
در میـــدان آزادى خبـــر داد و گفـــت: بـــا 
متخلفیـــن برابـــر قانـــون برخـــورد خواهـــد 

شـــد. 
ـــع  ـــوع قط ـــزود : موض ـــرادى اف ـــجاد خانم س
ــل  ــدان آزادى قبـ ــى در میـ ــت قدیمـ درخـ
از انتشـــار در فضـــاى مجـــازى توســـط 
ـــاى  ـــر و فض ـــیما منظ ـــازمان س ـــان س کارشناس
ـــایى  ـــان شناس ـــهردارى زنج ـــهرى ش ـــبز ش س
و پرونـــده در اختیـــار دســـتگاه قضایـــى 

قـــرار گرفـــت .
وى افـــزود :  بـــا توجـــه بـــه قدمـــت 
درخـــت و اهمیـــت موقعیـــت اســـتراتژیک 
ــق  ــرى از طریـ ــال پیگیـ ــل در حـ آن مراحـ
مراجـــع قضایـــى اســـت  تـــا بـــا متخلفیـــن 
ــه  ــاس الیحـ ــر اسـ ــان بـ ــن زمـ در کمتریـ
قانونـــى حفـــظ و گســـترش فضـــاى ســـبز 

ــرد.  ــورت گیـ ــوردار الزم صـ برخـ

ــاى  ــر و فضـ ــیما منظـ ــازمان سـ ــس سـ رییـ
ـــه داد:  ـــان ادام ـــهردارى زنج ـــهرى ش ـــبز ش س
ســـازمان ســـیما منظـــر و فضـــاى ســـبز شـــهرى 

ـــظ  ـــى حف ـــوان متول ـــه عن ـــان ب ـــهردارى زنج ش
ـــد  ـــى باش ـــهرى م ـــان ش ـــت از درخت و حراس
ـــق  ـــه گـــزارش قطـــع درخـــت از طری ـــا هرگون ب

ــانه  ــهردارى ،  رسـ ــوران شـ ــهروندان مامـ شـ
هـــا و ســـایر دســـتگاه هاى اطـــالع رســـانى 
ـــان  ـــن زم ـــازمان در کمتری ـــن س ـــوران ای ، مام
ممکـــن در محـــل گـــزارش شـــده حضـــور 
مـــى یابنـــد تـــا موضـــوع را در دســـتور کار 

ـــد  ـــرار دهن ق
 خانمـــرادى بـــا اشـــاره بـــه جرایـــم قطـــع 
درختـــان از ســـوى  قانونگـــذار خاطرنشـــان 
کـــرد:  بـــه علـــت اهمیـــت ویـــژه درختـــان 
ـــدى  ـــم نق ـــن جرای ـــراى متخلفی ـــذار ب ـــون گ قان
ـــس  ـــن حب ـــال و همچنی ـــدد نه ـــت  مج و کاش

ـــت  ـــوده اس ـــى نم ـــش بین پی
ـــبز  ـــر و فضـــاى س ـــیما منظ ـــازمان س ـــس س ریی
شـــهرى شـــهردارى زنجـــان بـــه شـــهروندان 
ـــان  ـــرص  درخت ـــع و ح ـــرد :  از قط ـــه ک توصی
ـــه صـــورت عمـــدى و ســـهوى  ســـطح شـــهر  ب
ـــاز  ـــورت نی ـــرده  و در ص ـــوددارى ک ـــدا خ ج
ــیما  ــازمان سـ ــه سـ ــاوره هاى الزم بـ ــه مشـ بـ
منظـــر و فضـــاى ســـبز شـــهرى شـــهردارى 

ـــد . ـــه نماین ـــان مراجع زنج

رییس سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى زنجان:

پیگیرى قضایى در خصوص درخت 30 ساله بریده شده در میدان آزادى 

A  عضــو هییــت علمــى دانشــگاه
ــوط  ــر خط ــوص «تغیی ــان در خص آزاد زنج
حمــل و نقــل عمومــى» شــهر زنجــان گفــت: 
ــت  ــان درمدیری ــهردار زنج ــت شـــــ حرک
شــهرى، کارى اســت جهــادى کــه ســود آن 
بــه همــه مــردم شــهر زنجــان خواهــد رســید 
ــه  ــى ب ــر خطــوط حمــل و نقــل عموم وتغیی
ــده  ــراى آین ــوب ب ــى خ ــک ویژگ ــوان ی عن

ــد، ــى آی ــه حســاب م ــهر زنجــان ب ش
بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات و اموربیــن 
ــدى ســجادى  ــل شــهردارى زنجــان: مه المل
اظهــار  کــرد: ترافیــک هســته مرکــزى شــهر 
و ورودى هــاى منتهــى بــه هســته اصلــى 
شــهر،نیازمند بازنگــرى کلــى اســت، چراکــه 

ــزى  ــته مرک ــک هس ــا در ترافی ــن ورودیه ای
ــر اســت . شــهر موث

ســجادى کیفیــت پاییــن اتوبوســها را یکــى از 
دالیــل عــدم اســتفاده مــردم از حمــل و نقــل 
ــت  ــش کیفی ــت: افزای ــى دانســت وگف عموم
ــون  ــوقهایى چ ــن مش ــها،درنظر گرفت اتوبوس
بلیــط ارزان قیمــت در هســته مرکــزى شــهر 
میتوانــد باعــث ایجــاد جذابیــت بــراى مســافر 
ــى  ــل عموم ــل و نق ــتر از حم ــا بیش ــد ت باش

اســتفاده کننــد.
وى عنــوان کــرد: بــراى اســتفاده بهتر مــردم از 
اتوبــوس طراحــى نــرم افزارهــاى کــه بتوانــد 
بــر روى گوشــى همــراه نصــب شــود یکــى 
ــد  ــى توان ــه م ــت ک ــرى اس ــاى دیگ از راهه

ــتفاده  ــه اس ــهروندان ب ــتر ش ــذب بیش در ج
ــر باشــد. ازحمــل و نقــل عمومــى موث

ــت  ــردى دانس ــاده و کارب ــات را س وى تبلیغ
ــات،  ــا  تبلیغ ــد ب ــران مى توانن ــت : مدی وگف
ــود همســو  ــداف خ ــتاى اه ــردم را در راس م

کننــد.
ایــن عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه آزاد طــرح 
تغییــر خطــوط را نیازمنــد تدویــن برنامــه هــاى 
ــدت  ــد م ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م کوت
دانســت و افــزود: کاربــرى هــا بایــد متناســب 
بــا فرهنــگ زنجــان و بودجــه تخصیصــى ایــن 
شــهر باشــد و مقایســه شــهر زنجــان بــا اروپــا 
کــه سیســتم جامــع حمــل و نقــل را داراســت 

کار درســتى نیســت .

عضو هییت  علمى دانشگاه آزاد زنجان:

ترافیک هسته مرکزى شهر نیازمند بازنگرى است


	ZanjanEm-315+_01
	ZanjanEm-315+_02
	ZanjanEm-315+_03(1)
	ZanjanEm-315+_04(1)

