
- سه شنبه 4 تیر مـاه 1398 / نمـره 336 / سال دوم / 4 رویه / قیمت 2000 تومان- فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی روزانهم رمدمی صبح استان زنجان

- رویه 3 پول خرد؛ قصه تکراری مسافر و رانندگان تاکسی

معاون استاندار زنجان:

مبارزه پیوسته 
با مواد مخدر

نیازمند نوآوری است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان:

واحدهای صنعتی از فرصت 
بخشودگی جرایم دیرکرد 

استفاده کنند
- رویه 2   - رویه 2  

استاندار زنجان:

فعالیت واحدهای تولیدی
 نیازمند حمایت 

دستگاه قضایی است
 استاندار زنجان با بیان اینکه این استان به لحاظ 
مازاد درآمد و ایجاد فضای کســب و کار در کشــور 
از وضعیت مطلوبی برخوردار اســت، گفت: فعالیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی بــرای کمک به اقتصاد، 
رونق تولید و ایجاد اشــتغال، نیازمند حمایت دستگاه 
قضایی است که خوشبختانه این حمایت ها در زنجان با 

قوت و همه جانبه مشاهده می شود.
فتح الــه حقیقی در دیــدار با رییــس کل و معاونان 
دادگســتری این استان به مناســبت هفته قوه قضاییه، 
افزود: حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و 

صنعتی، امری بایسته است.
وی خاطرنشــان کرد: وجود اتحــاد، همدلی و تعامل 
بسیار خوب در میان مسووالن استان به ویژه استانداری 
و دادگستری، بستر ارزشمندی جهت ارایه خدمت به 

مردم و تالش برای رفع مشکالت استان است.
رییس کل دادگستری استان زنجان نیز در این دیدار با 
تشکر از حضور استاندار و معاونان وی در دادگستری، 
ارتباط مسووالن با مردم، حضور در میان مردم و شنیدن 
نظرات و دیدگاه های آنان در راســتای حل مشکالت 
و دغدغه هایشــان از ســوی مدیریت استان را اقدامی 
ارزشــمند خواند و گفت: حضور در میان مردم برای 

ایجاد آرامش در جامعه بسیار اثرگذار است.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی افزود: هر اندازه 
آرامش در جامعه باشــد از ورود و تشکیل پرونده در 

دادگستری، جلوگیری می شود.
وی به نقش مهم شــورای تأمین و اتخاذ تصمیم های 
مهم و موثر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: وجود 
همدلی و همراهی در میان اعضای شورای تأمین استان 
نیز بستر مناسبی برای ارایه خدمت به مردم در جهت 

حل مشکالتشان فراهم کرده است.

خبـر

هشترودی 
به دریاها پیوست!

 رییس ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
اســتان زنجان گفت: فرار ســربازان از خدمت 
بیشــترین جرم صورت گرفته در میان نیروهای 

مسلح این استان است.
محمد حنیفه نظری، در جمــع خبرنگاران و با 
بیان اینکه زمان رســیدگی به پرونده های فرار از 
خدمت در ســازمان قضائی یک تا ۲ روز است، 
افــزود: عمده دلیــل فرار از خدمت ســربازان 
مشکالت خانوادگی و پایین بودن آستانه تحمل 

آنان است.
وی با تاکید بر اینکه فضای خدمت باید خوشایند 
ســازی شــود و از طرفی برگزاری کالس های 
آموزشی و آگاه سازی چهره به چهره نیز در امر 
بازدارندگی و کاهش فرار ســربازان از خدمت 
می تواند مؤثر واقع شــود، اظهار داشت: سازمان 
قضائی نیروهای مسلح زنجان در امر بازدارندگی 
و پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح این 

استان، موفق و پویا عمل کرده است.
این مســوول گفت: پیشــگیری از جرایم یکی 
از مهم ترین موضوعات این ســازمان اســت و 
برگزاری دوره های آگاه سازی اقدامی مناسب و 
تأثیرگذار در راستای پیشــگیری از وقوع جرم 
محسوب می شــود که در این راستا، دوره هایی 

برای کادر و سربازان وظیفه برگزار می شود.
نظری بــا بیان اینکــه میزان وقــوع جرایم در 
میان نیروهای مســلح این اســتان کمتر شده به 
فعالیت های آموزشــی سازمان قضایی نیروهای 
مسلح اســتان زنجان در امر پیشگیری از وقوع 
جرایم اشاره کرد و افزود: سال ۹۷ برای نیروهای 
ثابت اعم از ارتش، ســپاه ناجــا و هوا فضا، ۳۷ 
دوره کالس آگاه ســازی برگزار شد که میانگین 
هــر دوره آموزش به مدت ۲ ســاعت و تعداد 
شرکت کنندگان نیز سه هزار و ۲۸۰ نفر و برای 
سربازان به مدت ۱۷ دوره ۲ ساعته با یک هزار و 

۷۰ شرکت کننده بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون انجام خدمت سربازی 
در نیروهای مسلح نســبت به گذشته، آسان تر 
شــده است، تصریح کرد: بر پایه قانون آن دسته 
از افرادی که هشــت سال سابقه فرار از خدمت 
ســربازی را دارند می توانند بــا توجه به میزان 

تحصیالت نسبت به خرید خدمت اقدام کنند.
رییس ســازمان قضائی نیروهای مســلح استان 
زنجان در زمینه پیشــگیری از وقــوع جرم در 
نیروهای مســلح، گام های مناســب و مثبتی را 
برداشته است، گفت: رسیدگی سریع به پرونده ها، 
نظارت بر زندان ها، بازدید از بازداشتگاه ها، آزادی 

زندانیان، اعطای مرخصی بــه زندانیان، تکریم 
ارباب رجوع و برگزاری کمیسیون های تخصصی 
قضایی، برگزاری مســابقه های احکام و قرآن، 
ورزشــی، فرهنگی، کتابخوانی، دوره آموزشی 
امداد و نجات و تیراندازی برای ارتقا توان رزمی، 
ازجمله عملکردها و برنامه های این سازمان در 

سال ۹۷ است.
نظری به ســاختار، وظایف، اهداف و اقدامات 
انجام شده در ســازمان قضائی نیروهای مسلح 
اشــاره کرد و افزود: ۶۰ مورد بازدید از زندان ها 
به منظور نظارت هرچه بهتر و بیشتر، سه مورد 
بازدید از بازداشتگاه ها، ۱۱ مورد آزادی زندانیان 
از محل کمک هــای صورت گرفتــه، ازجمله 
کارهای انجام گرفته از ســوی سازمان قضایی 

نیروهای مسلح استان زنجان در سال ۹۷ بود.
وی به روند رســیدگی قضایی بــه پرونده های 
مربوط به جرایم اشاره کرد و با بیان اینکه نحوه 
رســیدگی نیز با دقت و ظرافــت ویژه صورت 
می گیرد اظهار داشت: رسیدگی به پرونده ها در 
این ســازمان، زیر یک هفته صورت می گیرد و 
شــاید فقط پرونده های سخت و مشکل دار به 
مدت یک ماه طول بکشــد و پرونده مسن و پیر 

نیز نداریم.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان :

فرار از خدمت سربازی 
بیشترین جرم میان نیروهای مسلح زنجان است

 شــرکت ایران ترانســفو در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
خریداری نماید:

مترمربع220تهیه حمل و کمپکت و زیرسازی آسفالت
مترمربع37750تهیه حمل پخش کمپکت و اجرای روکش آسفالت

متر طول7000تهیه حمل و اجرای درزگیری آسفالت با مواد پلیمری

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 33790576-024 از ساعت 
  www.iran-transfo.com : 12-10 تماس حاصل نموده و یا از طریق مراجعه به ســایت
حداکثر تا 10 روز پس از تاریخ چاپ آگهی نماینده خود را جهت اخذ، تکمیل و تحویل مدارک 

به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. 

 شرکت ایران ترانسفو در رد یا قبول پیشنهادهای ارایه شده مختار است.
 هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

نشانی: زنجان، کیلومتر 5 جاده زنجان-تهران ، کارخانجات ایـران ترانسفـو 
شرکت ایران ترانسفو )تدارکات داخلی(

آگهي مناقصه عمومی
شماره : 1-98/013

شرکت ایران ترانسفو
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شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به تأمین لباس کار ایمني 
)کاپشن وشلوار، تي شرت، کاپشن وشلوار کتان جوشکاري( به تعداد 4070 عدد اقدام نماید. بنابراین از 
تأمین کنندگان دارای شرایط و دارای سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمایل به همکاري با 
شماره تلفن 33791540-024 تماس حاصل نموده وحداکثر تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخه 98/04/10 

نسبت به تحویل حضوري اسناد مناقصه و یا از طریق پست این شرکت به نشانی زیر اقدام نمایند.
الزم به ذکر است جهت دسترسي به مدارک و شرایط شرکت در مناقصه مي توانید به سایت این شرکت 

به نشانی ذیل مراجعه فرمایید: 
WWW.TTZCO.COM

 هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
نشانی : زنجان، کیلومتر 4 جاده تهران، جنب شرکت ایران ترانسفو

شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان ) واحد خرید و سفارشات (

آگهی مناقصه شماره 98/1599-1 
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رویه 4  

استاد »علی هشترودی« 
آسمانی شد

آیین خاکسپاری استاد علم و اخالق زنده یاد » استاد 
علی هشترودی »ساعت ۹:۳۰ بامداد امروز سه شنبه ۴ 
تیر ۱۳۹۸ بعد از اقامه نماز بر پیکر آن شادروان، از 
مقابل دانشگاه آزاد اسالمی زنجان واقع در اعتمادیه 

برگزار می گردد.
 استاد علی هشترودی متولد ۱۳۰۳ هجری خورشیدی 
بود که بیش از ۷۰ سال از عمر به امر مقدس تعلیم 

و تربیت پرداخت.
 اســتاد هشترودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد 

اسالمی زنجان بود.
روزنامه زنگان امروز، درگذشت این دانشمند فقید 
و چهره علمی و عرفانی را به فرزندان، بازماندگان 
و جامعه فرهنگی و دانشگاهی و همشهریان زنجانی 

آرامش باد می گوید.

عکس: مرتضی الیاسی
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ه 3 و  

اکسی راری مسافر و رانندگان  ه  و خر 

اون استاندار زنجان: م

ارز یوسته  م
در با موا م

وری اس نیازمند نو

تی زنجان: هر های  رک  امل  مدیر

تی از فر  ن واحدهای 
یرکر  رایم  گی  شو ب

ا کنند است
ه    و ه     و  

استاندار زنجان

یدی دهای تو ی وا ا ف
مای   نیازمند 
ایی اس اه ق دست

 استاندار زنجان با بیان اینکه این استان به لحاظ 
مازاد درآمد و ایجاد فضای کســب و کار در کشــور 
از وضعیت مطلوبی برخوردار اســت، گفت: فعالیت 
واحدهای تولیدی و صنعتی بــرای کمک به اقتصاد، 
رونق تولید و ایجاد اشــتغال، نیازمند حمایت دستگاه 
قضایی است که خوشبختانه این حمایت ها در زنجان با 

قوت و همه جانبه مشاهده می شود.
فتح الــه حقیقی در دیــدار با رییــس کل و معاونان 
دادگســتری این استان به مناســبت هفته قوه قضاییه، 
افزود: حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و 

صنعتی، امری بایسته است.
وی خاطرنشــان کرد: وجود اتحــاد، همدلی و تعامل 
بسیار خوب در میان مسووالن استان به ویژه استانداری 
و دادگستری، بستر ارزشمندی جهت ارایه خدمت به 

مردم و تالش برای رفع مشکالت استان است.
رییس کل دادگستری استان زنجان نیز در این دیدار با 
تشکر از حضور استاندار و معاونان وی در دادگستری، 
ارتباط مسووالن با مردم، حضور در میان مردم و شنیدن 
نظرات و دیدگاه های آنان در راســتای حل مشکالت 
و دغدغه هایشــان از ســوی مدیریت استان را اقدامی 
ارزشــمند خواند و گفت: حضور در میان مردم برای 

ایجاد آرامش در جامعه بسیار اثرگذار است.
حجت االسالم اسماعیل صادقی نیارکی افزود: هر اندازه 
آرامش در جامعه باشــد از ورود و تشکیل پرونده در 

دادگستری، جلوگیری می شود.
وی به نقش مهم شــورای تأمین و اتخاذ تصمیم های 
مهم و موثر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: وجود 
همدلی و همراهی در میان اعضای شورای تأمین استان 
نیز بستر مناسبی برای ارایه خدمت به مردم در جهت 

حل مشکالتشان فراهم کرده است.

خبـر

ترودی  ه
به دریاها پیوس

 رییس ســازمان قضایی نیروهای مسلح 
اســتان زنجان گفت: فرار ســربازان از خدمت 
بیشــترین جرم صورت گرفته در میان نیروهای 

مسلح این استان است.
محمد حنیفه نظری، در جمــع خبرنگاران و با 
بیان اینکه زمان رســیدگی به پرونده های فرار از 
ی یک تا 2 روز است،  خدمت در ســازمان قضا
افــزود: عمده دلیــل فرار از خدمت ســربازان 
مشکالت خانوادگی و پایین بودن آستانه تحمل 

آنان است.
وی با تاکید بر اینکه فضای خدمت باید خوشایند 
ســازی شــود و از طرفی برگزاری کالس های 
آموزشی و آگاه سازی چهره به چهره نیز در امر 
بازدارندگی و کاهش فرار ســربازان از خدمت 
ثر واقع شــود، اظهار داشت: سازمان  می تواند م
ی نیروهای مسلح زنجان در امر بازدارندگی  قضا
و پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح این 

استان، موفق و پویا عمل کرده است.
این مســوول گفت: پیشــگیری از جرایم یکی 
از مهم ترین موضوعات این ســازمان اســت و 
برگزاری دوره های آگاه سازی اقدامی مناسب و 
تأثیرگذار در راستای پیشــگیری از وقوع جرم 
محسوب می شــود که در این راستا، دوره هایی 

برای کادر و سربازان وظیفه برگزار می شود.
نظری بــا بیان اینکــه میزان وقــوع جرایم در 
میان نیروهای مســلح این اســتان کمتر شده به 
فعالیت های آموزشــی سازمان قضایی نیروهای 
مسلح اســتان زنجان در امر پیشگیری از وقوع 
جرایم اشاره کرد و افزود: سال 97 برای نیروهای 
ثابت اعم از ارتش، ســپاه ناجــا و هوا فضا، 37 
دوره کالس آگاه ســازی برگزار شد که میانگین 
هــر دوره آموزش به مدت 2 ســاعت و تعداد 
شرکت کنندگان نیز سه هزار و 280 نفر و برای 
سربازان به مدت 17 دوره 2 ساعته با یک هزار و 

70 شرکت کننده بود.
وی با بیان اینکه هم اکنون انجام خدمت سربازی 
در نیروهای مسلح نســبت به گذشته، آسان تر 
شــده است، تصریح کرد: بر پایه قانون آن دسته 
از افرادی که هشــت سال سابقه فرار از خدمت 
ســربازی را دارند می توانند بــا توجه به میزان 

تحصیالت نسبت به خرید خدمت اقدام کنند.
ی نیروهای مســلح استان  رییس ســازمان قضا
زنجان در زمینه پیشــگیری از وقــوع جرم در 
بتی را  نیروهای مســلح، گام های مناســب و م
برداشته است، گفت: رسیدگی سریع به پرونده ها، 
نظارت بر زندان ها، بازدید از بازداشتگاه ها، آزادی 

زندانیان، اعطای مرخصی بــه زندانیان، تکریم 
ارباب رجوع و برگزاری کمیسیون های تخصصی 
قضایی، برگزاری مســابقه های احکام و قرآن، 
ورزشــی، فرهنگی، کتابخوانی، دوره آموزشی 
امداد و نجات و تیراندازی برای ارتقا توان رزمی، 
ازجمله عملکردها و برنامه های این سازمان در 

سال 97 است.
نظری به ســاختار، وظایف، اهداف و اقدامات 
ی نیروهای مسلح  انجام شده در ســازمان قضا
اشــاره کرد و افزود: ۶0 مورد بازدید از زندان ها 
به منظور نظارت هرچه بهتر و بیشتر، سه مورد 
بازدید از بازداشتگاه ها، 11 مورد آزادی زندانیان 
از محل کمک هــای صورت گرفتــه، ازجمله 
کارهای انجام گرفته از ســوی سازمان قضایی 

نیروهای مسلح استان زنجان در سال 97 بود.
وی به روند رســیدگی قضایی بــه پرونده های 
مربوط به جرایم اشاره کرد و با بیان اینکه نحوه 
رســیدگی نیز با دقت و ظرافــت ویژه صورت 
می گیرد اظهار داشت: رسیدگی به پرونده ها در 
این ســازمان، زیر یک هفته صورت می گیرد و 
شــاید فقط پرونده های سخت و مشکل دار به 
مدت یک ماه طول بکشــد و پرونده مسن و پیر 

نیز نداریم.

ایی نیروهای مسل استان  ریی سازمان 

فرار از خدم سربازی 
ترین جر میان نیروهای مس زنجان اس بی

و در نظر دارد خدمات ذیل را از طریق مناقصه عمومی  ت ایران تران ر  ش
خریداری نماید:

الت کت و زیرسازی آس م مل و  مترمربتهیه 
الت کت و اجرای رو آس م خ  مل  مترمرب۳تهیه 

لیمری الت با مواد  مل و اجرای درزگیری آس وتهیه  متر 

متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 33790576-024 از ساعت 
  www.iran-transfo.com : 12-10 تماس حاصل نموده و یا از طریق مراجعه به ســایت
ر تا 10 روز پس از تاریخ چا آگهی نماینده خود را جهت اخذ، تکمیل و تحویل مدارک  حداک

به همراه معرفی نامه اعزام نمایند. 

یشنهادهای ارایه شده مختار است و در رد یا قبو  ت ایران تران  شر
هده برنده مناقصه می باشد ا آگهی بر  ینه   ه

و  ران تران ارخانجات ای یلومتر  جاده زنجان-تهران   نشانی: زنجان 
ات داخلی تدار و  ت ایران تران شر
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بومیگزینی
علتتعللدرمعرفی
مدیرانشهرستانی

 مسووالن ارشــد اســتان زنجان اعالم 
کرده انــد دلیل اصلی تعلــل در اتتخاب مدیران 
شهرســتانی، توجه به امر انتخاب مدیران بومی 

است.
به گزارش ایســنا، یکــی از موضوعاتی که این 
روزهــا به عنوان دغدغه ای برای سیســتم اداری 
به ویژه در شهرســتان ها تبدیل شده، سکان داری 
ادارات به صورت سرپرســتی است. در این بین 
بالتکلیفی دستگاه های حساس مانند اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، بخشداری ها و ورزش و جوانان 
بر حساسیت ها و دغدغه ها در این زمینه افزوده 
است؛ زیرا این دستگاه ها با قشر عظیمی از جامعه 

سر و کار دارند.
شهرســتان ابهر نیز از این قاعده مستثنی نیست 
و برخــی از ادارات در این شهرســتان هنوز با 
سرپرســتی اداره می شوند که در این بین یکی از 
پست های کلیدی و حساس که مردم به ویژه مردم 
روستایی انتظار تعیین تکلیف آن را دارند، پست 

بخشداری است.
علی رغم اینکه ابهر دارای روستاهای مختلف بوده 
و این روزها، روزهای انجام پروژه های عمرانی 
است، پس از اســتعفای علی عسگری بخشدار 
مرکزی ابهر در روزهای پایانی سال هنوز کسی 
برای تصاحب این پســت کلیدی انتخاب نشده 
اســت. در همین زمینه استاندار زنجان به ایسنا، 
گفــت: اولویت در انتخاب مدیــران به ویژه در 

شهرستان ها با مدیران بومی است.
فتح اله حقیقی اظهار کرد: علت تعلل در معرفی 
و انتخــاب برخــی از مدیران شهرســتانی نیز 

بومی گزینی است.
وی تصریح کرد: گزینه هایی برای تصدی سمت 
بخشداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین 
شده است که در حال سپری شدن مراحل قانونی 
است. در تالش هستیم تا هفته آینده بخشدار ابهر 

معرفی شود.
استاندار زنجان از نخستین روزهای حضور خود 
در استان بر بایســتگی انتخاب مدیران بومی و 

تعیین تکلیف مدیران پروازی تاکید دارد.

اشتغال،مهمتریندغدغه
معتادانبهبودیافته

 فرماندار شهرستان خرم دره گفت: اشتغال 
یکی مهم ترین دغدغه معتادان بهبودیافته است.

به گزارش ایســنا، حجت محمدی در همایش 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان خرم دره با تاکید 
بر بایستگی عزم جدی و همگانی برای مبارزه با 
موادمخدر، اظهار کرد: دستگا ه های خدمت رسان 
با جدیت در کنار مسووالنی که در حوزه مبارزه با 

موادمخدر فعالیت می کنند، هستند.
وی با بیان اینکه اشتغال یکی از دغدغه های اصلی 
معتادان بهبودیافته است، تصریح کرد: افرادی که 
با اراده و عزم جدی خود نســبت به ترک اعتیاد 
اقدام کرده اند بیشتر در محیط های کاری افرادی 

سخت کوش و پرتالش هستند.
این مســوول از اراده فرد معتاد به عنوان یکی از 
فاکتورهای اصلی ترک اعتیاد نام برد و افزود: فرد 
معتادی که با اراده و عزم جدی خود نســبت به 
ترک اعتیاد اقدام می کند لغزش کمتری را تجربه 

خواهد کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه به فرد معتاد باید به عنوان 
یک بیمار نگاه کرد، ادامه داد: تالش برای نجات 
یک فرد بنا بر آموزه های دینی نجات کل بشریت 
است. فرماندار شهرستان خرم دره با تاکید بر اینکه 
اعتیاد یکی از بزرگ ترین چالش های سده اخیر 
است، بیان کرد: هیچ کس نباید در عرصه مبارزه 
با موادمخدر کوتاهی کند، زیرا کسی از گزند این 

مواد در امان نیست.

پسربچه۹سالهدربرخورد
خودرویسواریبااتوبوس

کشتهشد
 جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: پسر بچه ۹ ســاله ای در 
برخورد خودروی سواری با یک دستگاه اتوبوس، 

جان خود را از دست داد.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حوالی ســاعت 
۵:۳۰ بامداد روز /سوم تیر /   در کیلومتر ۷۲ خط 
جنوبــی آزادراه زنجان - تبریز اتفاق افتاد و این 
پسربچه به علت ضربه وارده به بیرون از خودرو 

پرتاب شد و در دم فوت کرد.
وی، علت وقوع این تصادف رانندگی را خستگی 
و خــواب آلودگــی راننده کامیــون ذکر کرد و 
اظهار داشت: خودروی ســواری پژو ۴۰۵ پس 
از برخورد کامیون از مســیر منحرف و سپس با 
اتوبوس مســافربری پارک شده در خط اضطرار 

کنار جاده، تصادف کرده است.
عظیمی با بیان اینکه به احتمال زیاد این پسربچه 
از کمربند ایمنی استفاده نکرده بود، تصریح کرد: 
اتوبوس مســافربری نیز با ۲۵ سرنشین از مبداء 
کرج به مقصد تبریز درحال رفت بود که در این 
حادثه رانندگی به سرنشینان این اتوبوس صدمه 
و آسیبی وارد نشــد و راننده کامیون نیز مقصر 

شناخته شد. 

خبـر

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان:

میزانمعامالتثبتشده
درزنجان۱۶درصدرشدکرد

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
گفت: سال گذشته ۱۹۳ هزار و ۱۰۶ مورد معامله 
در این اســتان به ثبت رسید که در مقایسه با رقم 
حدود ۱۶۲ هزار مورد معامله در سال ۹۶، افزایش 

۱۶ درصدی را نشان می دهد.
جعفر الوندی در جمع خبرنگاران افزود: ســال 
گذشته ۴۲ هزار و ۲۷۷ فقره سند مالکیت در استان 

زنجان صادر شد.
وی ادامه داد: در ســال ۹۷ بالغ بر ۳۷ هزار مورد 
پاســخ به اســتعالمات در اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان انجام شد که به واسطه الکترونیکی 
شــدن فرآیندها، بیــش از ۹۸ درصد پاســخ به 
اســتعالمات در ظرف مدت ۴۸ ساعت صورت 

گرفت.
الوندی به ثبت ۷۲۱ فقره شرکت در استان در سال 
۹۷ اشــاره کرد و اظهار داشــت: زنجان از حیث 

میزان ثبت شرکت ها رتبه نخست کشور را دارد.
وی از افزایــش ۵۳ درصــدی وصول مطالبات 
بانک ها در اســتان خبر داد و گفت: سال گذشته 
بیــش از ۴۷۴ میلیارد ریــال از مطالبات معوقه 
 بانک ها در نتیجه تقویت واحدهای اجرا در استان 

وصول شد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان گفت: سال 
گذشــته برای ۳۷ هزار و ۷۴۲ هکتار از زمین های 

منابع طبیعی سند تک برگ کاداستری صادر شد.
الوندی در بخش دیگری از ســخنان خود تثبیت 
مالکیــت و حفظ حقوق مالکیت اشــخاص را 
رسالت مهم ســازمان ثبت اسناد و امالک عنوان 
کرد و گفت: این ســازمان قرار است بر پایه سند 
چشم انداز تدوین شده، تا سال ۱۴۰۴ ساختاری 
فراگیر، تحول گرا داشته باشد و از ظرفیت غنی نرم 
افزاری و سخت افزاری برای اجرای مأموریت ها و 

ارائه خدمات به شهروندان بهره مند شود.
وی تصریح کرد: هر چقدر ثبت رسمی اسناد را 
در جامعه توسعه دهیم به همان میزان از تشکیل 
پرونده ها ناشــی از اختالف در حوزه مالکیت در 

دادگستری کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان با بیان 
اینکه اســناد تک برگی از دقت و امنیت بســیار 
باالیی برخوردار است، گفت: سندهای تک برگی 
بر اساس قانون کاداستر صادر می شود و احتمال 
تعارض در این گونه سندها به شدت پایین است.

در طــرح کاداســتر، از طریق تعییــن موقعیت 
جغرافیایی امالک و حدنگاری نقشه برداری ثبتی، 
اطالعات مربوط به قطعات زمین شــامل اندازه، 
کاربری، مشــخصات رقومی، ثبتی یا حقوقی به 

ثبت می رسد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک زنجان خبرداد:
کاهش۱۵درصدیقیمت

مسکندرزنجان
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان 
گفت: قیمت مســکن در حال حاضر در استان 
زنجان بین ۱۰ تا ۱۵درصدی کاهش یافته است.
ابوالضفل طاهری در گفــت و گو با خبرنگار 
موج رسا، اظهارداشت: هم اکنون قیمت مسکن 
در استان زنجان کاهش یافته است و پیش بینی 

می شود ادامه یابد.
 وی افزود: با توجه به وجود رکود بازار مسکن 
در وضعیت کنونی احتمال کاهش ۳۰ درصدی 
وجــود دارد. رییس اتحادیه مشــاوران امالک 
زنجان  ادامه داد: افزایــش نقدینگی و ضربان 
ناهماهنگ ســاخت و ســاز در کشور موجب 

افزایش قیمت مسکن شده است. 
طاهری خاطرنشان کرد: در دوره هایی ساخت 
و ساز افزایش می یابد و در دوره های دیگر با 

رکود کامل مواجه هستیم.
 وی بیان داشت: معموال در دوره های پنج ساله 
تقاضا بیشــتر از عرضه شده و این امر موجب 

افزایش قیمت مسکن می شود.
 رییس اتحادیه مشاورین امالک زنجان  افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها را عامل 
دیگری برای افزایش قیمت مسکن عنوان کرد 
و گفت: قیمت پروانه ســاخت نیز که از سوی 
شــهرداری صادر می شود افزایش چشمگیری 

دارد. 
طاهــری کاهــش تعــداد تراکــم را از دیگر 
مشکالت مسکن عنوان کرد و افزود: شهرداری 
برای ساختمان ۵ واحدی تنها اجازه ساخت سه 

واحد را می دهد. 
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه گرانی مسکن 
در زنجان نسبت به استان های همسایه، گفت: 
این موضوع صحت نــدارد و می توان با یک 

گزارش میدانی به این موضوع پی برد.
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان افزود: 
در بیشــتر استان های همســایه قیمت مسکن 

باالتر از استان زنجان است.

خبـر معاون استاندار زنجان:

مبارزه پیوسته با مواد مخدر، نیازمند نوآوری است
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار زنجان با بیان اینکه مبارزه پیوسته 
با مــواد مخدر، نیازمند نوآوری اســت، 
گفت: از تمام دســتگاه ها و سازمان های 
دولتی و مردمی انتظار می رود با توجه به 
تجارب به دست آمده در کنار فعالیت ها 
و تالش هــا برای مبارزه بــا مواد مخدر، 
مدل جدید پیشنهادی جهت موفقیت های 

بیشتر در این زمینه ارائه دهند.
خدابخــش مرادی نافچی در نخســتین 
نشست مشترک ســازمان های مردم نهاد 
فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر استان، 
افزود: در صورت ارایــه برنامه هدفمند 
می توانیم این پیشنهاد را در ستاد مرکزی 
مبارزه با مواد مخدر کشور، طرح کرده و 

به صورت سراسری اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه در طول ۴۰ سال گذشته، 
حوزه های مختلف انقالب در امر مقابله، 
تالش کرده اند، خاطرنشان کرد: به برکت 

نگاه عالمانه، ایران بــه تنهایی ۷۶ درصد تریاک، 
۶۸ درصد مرفین و ۱۷ درصد کشــفیات هروئین 

دنیا را دارد.
مــرادی نافچی ادامه داد: در حوزه مقابله و مبارزه 
با مواد مخدر در هزاران کیلومتر از مرزهای شرقی 
و غربی کشور، عالوه بر تامین، تجهیز و تدارکات 

برای نیروی انسانی هزینه می شود.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه رویکرد دولت، 
اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است، گفت: 
هر مجموعه، فرد، موسسه و سازمانی، مسوول بوده 
و باید برای آگاهی بخشی در این حوزه تالش کند.
این مســوول، پیشــگیری، مقابله و درمان را از 
وظایف ذاتی دســتگاه ها جهت کمک به سالمت 
جامعــه خواند و اظهار داشــت: مخاطب ما عام 
بــوده و باید تــالش کنیم تا مخاطب شناســی و 
آگاهی بخشــی از مهد کودک تا دوران دانشــگاه 

برای جامعه هدف صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه مخاطب شناسی و آگاهی بخشی، 
۲ هدف دارد، خاطرنشان کرد: نخست اینکه خود 
فرد، آگاه شــده و درگیر اعتیاد نمی شــود و دوم 
اینکه آموخته خود را به دیگران نیز بیاموزد و اگر 
این دو هدف محقق شــود یعنــی به وظیفه خود 

عمل کرده ایم.

مرادی نافچی تصریح کرد: آگاهی بخشی در آینده 
جامعه و توســعه پایدار و همه جانبه کشور، مهم 
بوده و برای آن باید تالش کنیم تا جامعه اعتیاد را 

از حضیض ذلت به اوج لذت برسانیم.
وی گفت: زنجان، یکی از ســالم ترین اســتان ها 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر اســت اما تا فاصله 

مطلوب فاصله داریم و باید تالش کنیم.
معاون استاندار زنجان اظهار داشت: در این راستا 
بنا داریم امسال زنجان به عنوان استان پایلوت در 
حوزه پیشگیری از مواد مخدر و طالق باشد زیرا 
اعتیــاد به مواد مخدر، یکــی از موثرترین عوامل 
طالق بوده و طالق نیز یکی از عواملی اســت که 
می تواند فرزنــدان طالق و اعضای خانواده را در 

معرض اعتیاد قرار دهد.
وی خاطرنشــان کرد: مواد مخــدر به عنوان یک 
بالی خانمان سوز نه تنها فرد که بلکه کانون گرم 
خانواده، محیط اجتماعی زندگی، سرمایه انسانی و 
آینده جامعه را مورد هدف قرار داده و اگر امروز 
نوجوانان و جوانان به این معضل مبتال شوند یعنی 

آینده جامعه دچار آسیب شده است.
مرادی نافچــی ادامه داد: باید تمام ســازمان ها، 
دستگاه ها، مجموعه ها و ســازمان های مردم نهاد 
اندیشــه ای کرده و اعتباراتی را گســیل دارند تا 

ســرمایه های اجتماعی و انسانی را در مقابل این 
خطر حفظ کنیم.

وی تاکیــد کــرد: کاخ موسســات خیریــه و 
سازمان های مردم نهاد باید شیشه ای باشد تا اعتماد 
مردم به فعالیت های اجتماعی تقویت شود که در 

این صورت موفقیت ها افزون می شود.
۶۸ ســازمان مردم نهاد در مبارزه با مواد مخدر 

فعال هستند
سرپرست دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه با 
مواد مخدر استان زنجان نیز گفت: ۲۶ ژوئن برابر 
با پنج تیر، ســالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
بوده و از این رو اول تا ششــم تیر در کشور ما به 
عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شــده 

است.
فاطمه رضایی خاطرنشــان کرد: نخستین نشست 
سازمان های مردم نهاد فعال در مبارزه با مواد مخدر 
در ذیل کمیته توسعه مشــارکت های مردمی این 

شورا است.
وی مجموع ســازمان های مردم نهاد فعال در این 
حوزه را ۶۸ مورد خواند و افزود: ۴۱ سازمان در 
حوزه فرهنگی و پیشگیری، ۲۳ سازمان در حوزه 
درمان و چهار ســازمان نیــز در بخش صیانت و 

آموزش فعالیت دارند.

در  انسان پروری  امداد،  کمیته  رویکرد 
مقابل فقیرپروری است

مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
اســتان زنجان نیز یکــی از وظایف این 
کمیته را باال بردن ســرمایه های اجتماعی 
بیان کرد و گفت: در سال گذشته با ۴۱۰ 
میلیارد ریال اعتبار، ۲ هزار و ۸۸۲ فرصت 
شغلی، ایجاد شد و سه هزار و ۲۳۶ مورد 
آموزش های فنی و حرفه ای برای جامعه 
هدف برگزار شد و ۲ هزار و ۳۰۰ خانواده 

تحت پوشش نیز خودکفا شدند.
هدایت صفری با بیان اینکه رویکرد کمیته 
امداد، انسان پروری در مقابل فقیرپروری 
است، افزود: بر پایه تفاهم نامه های منعقده 
و تعامالت صــورت گرفتــه، ۱۴ هزار 
آموزش خانــواده و ۱۱ هزار آموزش به 

صورت کارگاهی انجام شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: وجــود بانــک 
اطالعاتی منسجم از سازمان های مردم نهاد 
و خیریه ها و هم افزایی و همپوشــانی می تواند در 
کنار کمیت به کیفیت و اثربخشــی اقدامات این 

تشکل ها کمک کند.
ریشه ۶۴ درصد طالق ها اعتیاد است

مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان نیز گفت: این 
ســازمان از سال ۷۹ شــروع به اجتماعی کردن و 
واگذاری بخشی از وظایف خود کرده و از کمک 

مردم برای انجام وظایف بهره مند می شود.
محمد محمدی قیداری خاطرنشــان کرد: اینکه 
اعتیاد جرم نبوده و یک بیماری به شــمار می رود، 

نیازمند فرهنگ سازی است.
وی با بیان اینکه اعتیاد، نخســتین معضل بوده و 
دیگر آسیب ها از آن ناشی می شود، اظهار داشت: 
ریشــه ۶۴ درصد طالق ها اعتیاد بــوده و نیاز به 
کارزار رسانه ای و فرهنگی در این حوزه و مبارزه 

با آن داریم.
محمدی قیداری با اشاره به مشکالت موجود در 
کمپ های ترک اعتیــاد، تصریح کرد: تا حد توان 

برای حل مشکالت آن ها تالش می کنیم.
در این نشست، مدیران و نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد به ارایه گزارش عملکرد خود در مبارزه 
با مواد مخدر و نظرات، پیشــنهادها و مشکالت 

خود پرداختند.

  چهارمین جشنواره تئاتر و موسیقی کودکان 
»ائل« و هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه 
نویسی زنجان، تیرماه امسال میزبان هنرمندان از نقاط 

مختلف کشور می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان زنجان 
در آئین رونمایی از پوســترهای جشــنواره تئاتر 
و موســیقی کودکان »ائل« و جشنواره فیلم کوتاه 
و فیلمنامه نویســی زنجان در سخنانی به نقش و 
جایگاه هویت ساز فرهنگ در جامعه اشاره کرد و 
افزود: تولید و مصرف کاالهای فرهنگی از نشانه ها 

و مؤلفه های توسعه یافتگی است.
فاطمه کرباسی به لزوم نقش آفرینی بخش غیردولتی 
در اجرای برنامه ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی 
و هنری اشــاره کرد و اظهار داشت: مجموعه های 
دولتی در این حوزه وظیفه ستادی، برنامه ریزی و 

هماهنگی و نظارت را باید داشته باشند.
وی برگزاری جشــنواره تئاتر و موسیقی کودکان 
»ائل« را زمینه ساز ایجاد بستری مناسب برای رقابت 
سالم بین کودکان برشمرد و افزود: این جشنواره به 
طور عمده بر مبنای توجه ویژه به کودکان زیر ۱۲ 

سال طراحی شده است.
کرباسی به رشد کمی و و کیفی آثار ارسال شده به 
چهارمین جشنواره تئاتر و موسیقی کودکان »ائل« 
اشــاره کرد و گفت: امیدواریــم با برگزاری چنین 
جشــنواره هایی زمینه ای برای غنی سازی اوقات 
فراغت و کسب تجربه برای عالقه مندان فراهم آید.

۴۷ اثر نمایشی به جشــنواره تئاتر کودک ائل 
ارسال شد

رییــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری زنجان نیز در سخنانی این سازمان را به 
عنوان حامی فعالیت های هنرمندان و هنردوســتان 
معرفی کرد و گفت: ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری زنجان برای رونق و اعتالی 
فرهنــگ و هنر در اجرای برنامه هــا در این حوزه 

مشارکت می کند.
مریم شعبانی از ارسال ۴۷ اثر نمایشی به چهارمین 
جشنواره تئاتر و موسیقی کودکان »ائل« خبر داد و 
افزود: از بین آثار ارسال شده ۹ اثر برای حضور در 

مرحله نهایی جشنواره انتخاب شدند.
۱۵۰ اثر در بخش تکنوازی به جشنواره تئاتر و 

موسیقی کودکان » ائل« ارسال شد
دبیر بخش موســیقی چهارمین جشــنواره تئاتر و 
موســیقی » ائل« از دریافت ۱۵۰ اثر در بخش تک 
نوازی به این جشــنواره خبر داد و گفت: این آثار 
از استان های مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده است. کیارش میرمحمدرضایی با بیان 
اینکه بخش موســیقی جشنواره » ائل« در ۲ بخش 
تکنوازی و گروه نوازی اجرا می شود، افزود: بخش 
تک نوازی در ســه رده سنی برای کودکان زیر ۱۲ 
ســال و بخش گروه نوازی نیز در ۲ قسمت گروه 
نــوازی کودکان و گروه نوازی موســیقی کودکانه 

توسط بزرگساالن تعریف شده است.
ساسان قجر، دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی 
تئاتر وموســیقی »ائل« نیز به آثار راه یافته به بخش 
ئئاتر جشــنواره »ائل« اشــاره کرد و گفت: نمایش 
های »آدم برفی« از استان همدان، »جیرتان ناغیلی« 
از اردبیل، »خوخان« از آذربایجان شرقی، »مرد نون 
زنجبیلی« از بوشهر، »لپ گلی« از همدان، »روایت 

یک دم« از استان کردستان، »کالغ خنزر پنزری« از 
قزوین، »ســیاه دودی« از استان همدان، »سارای« از 
آذربایجان شرقی و »فسقلی« از استان زنجان ۹ اثر 
راه یافته به بخش نمایش چهارمین جشنواره ملی 

تئاتر و موسیقی کودک »ائل« هستند.
چهارمین جشنواره ملی تئاتر و موسیقی کودک »ائل« 
۱۲ تا ۲۱ تیر در فرهنگســرای امام خمینی زنجان 

برگزار می شود.
۸۰ اثر به جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه نویسی 

زنجان ارسال شد
لیــال بیگلی دبیر هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه و 
فیلمنامه زنجان از ارســال ۸۰ اثر به دبیرخانه این 

جشــنواره خبر داد و گفت: از مجموع آثار ارسال 
شــده، ۴۵ اثر در بخش فیلــم و ۳۵ اثر در بخش 

فیلمنامه است.
وی هدف از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه 
زنجان را توسعه وگسترش فیلمسازی در این استان 
برشمرد و افزود: اشاعه و ترویج ارزش های دینی، 
حمایت از کاالی ایرانی، حقوق شــهروندی، شهر 
و خانواده از جمله محورهای تعریف شــده برای 
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه زنجان بودند.
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه زنجان ۲۵ 
تا ۲۷ تیر امسال در فرهنگسرای امام خمینی زنجان 

برگزار خواهد شد.

 مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان با بیان اینکه دستگاه های مختلف 
در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقالب 
اســالمی مبنی بر رونق تولید بــر خود وظیفه 
دانســتند تا همراهی الزم در این حوزه را داشته 
باشــند، گفــت: واحدهای صنعتــی از فرصت 
بخشنامه بخشودگی جرایم که در این راستا ابالغ 

شده، نهایت استفاده را داشته باشند.
ایــرج احمدی در گفت  وگو بــا خبرنگار ایرنا، 
اظهار داشــت: دســتورالعمل های تشــویقی و 
تخفیفی مانند این بخشــنامه هــر از چند گاهی 
ابالغ می شود و این فرصت نیز با تالش فراوان و 
درخواست استان ها و موافقت مجمع شهرک های 

صنعتی ایران به تصویب رسیده است.

وی افزود: بــا توجه به افزایش شــاخص های 
تورم، احتمال تمدید این دستورالعمل، کم بوده 
و واحدها از فرصت به دست آمده استفاده کافی 

را داشته باشند.
احمــدی با بیان اینکه ایــن تخفیف به صورت 
جدول بندی اســت، خاطرنشان کرد: واحدهای 
بهره بردار، مشــمول بیشــترین تخفیف بوده و 
واحدهــای دارای پروانه بهره برداری، بهره بردار، 
دارای پایان کار، دارای پیشــرفت فیزیکی باال و 
یا در مرحله نصب ماشین آالت در اولویت های 

بعدی قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان تصریح کرد: واحدهای نیمه تمام دیگر نیز 
در صورتی که متعهد شوند تا مدت معینی، کار 

خود را به اتمام برسانند از بخشی از این تخفیف 
بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکــه بدهی واحدها مربوط به حق 
بهره برداری از تاسیسات و انشعابات شهرک ها و 
نواحی صنعتی است، ادامه داد: این تخفیف، بسته 
به شــرایط پرداخت اصل بدهی به صورت نقد 
یا تقسیط، شــرایط جداگانه ای بر اساس جدول 
محاســباتی داشــته و واحدهای دارای پروانه 
بهره برداری تــا ۸۰ درصــد از تخفیف جرایم 

دیرکرد بهره مند می شوند.
احمدی گفت: آخرین مهلت بهره مندی از مزایای 
این دستورالعمل که مشوقی برای سرمایه گذاری 
است تا ۱۰ شهریورماه امسال بوده و واحدهای 
صنعتی برای استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد 

می توانند به امور مالی شرکت شهرک های صنعتی 
استان مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی زنجان:

واحدهایصنعتیازفرصتبخشودگیجرایمدیرکرداستفادهکنند

روزهای جشنواره ای زنجان در تیرماه داغ تابستان
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مدیرکل نوسازی و تجهیز مدرسه های استان خبر داد:

 خداحافظی زنجان با 
مدرسه های  خشتی و گلی

مدیرکل نوســازی و تجهیز مدرسه های استان 
زنجــان گفــت: دو پــروژه بــرای جایگزینی 
مدرسه های خشتی و گلی در استان در حال انجام 

است.
جهانگیر صفری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: از 3300 کالس درس موجود در اســتان 
زنجان، سیستم گرمایشــی 2300 کالس درس 
استانداردســازی شــده و 917 کالس درس نیز 
نیازمند استانداردسازی سیستم گرمایشی است که 
اعتباری بالغ بر 28 میلیــارد تومان برای این امر 

نیاز است.
این مســوول با اشــاره به سیســتم گرمایشی 
ادامه  مدرسه های روســتاهای دارای گازکشی، 
داد: استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه ها 
اولویت نوسازی و تجهیز مدرسه ها بوده و همه 
روستاهای دارای گازکشی، مدرسه ها به سیستم 

گرمایشی استاندارد مجهز می شود.
وی در رابطه با دو مدرسه خشتی و گلی موجود 
در اســتان، افزود: در حال حاضر دو پروژه برای 
جایگزینی مدرسه های خشتی و گلی زنجان در 
نظر گرفته شده که با این اقدام استان با مدرسه های 

خشتی و گلی خداحافظی می کند.
صفری با اشاره به مدرسه های کانکسی استان نیز 
تصریح کرد: 54 باب فضای کانکســی آموزشی 
در روســتاهای اســتان زنجان وجــود دارد که 
وجود این گونه مدرسه ها به دلیل کم بودن تعداد 
دانش آمــوزان در ایــن روســتاها و عدم صرفه 

اقتصادی برای ساخت مدرسه است.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدرسه های استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: هم اکنون در اســتان 
1571 مدرسه شناسنامه دار هستند که 308 فضای 
تخریبی و 580 فضا نیز نیازمند مقاوم سازی است.

خبـر

 رانندگان تاکسی درونشهری زنجان بر این 
باورند که نرخ های جدید کرایه های تاکسی نه تنها 
مشکالت پیش روی آنان از قبیل افزایش سرسام آور 
هزینه های اقتصادی ناشی از آن را کاهش نداده بلکه 
معضلی به نام پول خرد نیز به این مهم افزوده و حتی 
دغدغه ای است که پای ثابت درگیری های مسافران 

و این قشر را تشکیل می دهد.
همه ساله تعیین و اعالم نرخ کرایه های حمل و نقل 
در شهر زنجان به موضوعی مهم از سوی شهروندان 
و مسافران تبدیل می شود، هر چند مسووالن استانی 
همــواره به این مهم تاکید می کننــد که با این کار 
وضعیت هر 2 قشــر با کمترین حواشی و مسایل 
پیش آمــده مد نظر قرار می گیرد، اما بســیاری از 
شهروندان و حتی خود رانندگان حمل و نقل درون 
شهری به ویژه تاکســیرانان بر این باورند که اقدام 
کارشناسی شده ای بر نحوه نرخ کرایه های حمل و 
نقل انجام نمی گیرد و همین امر به نوعی سردرگمی 

هر 2 طرف را به دنبال دارد.
رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری زنجان پیــش از این با اشــاره به نرخ 
کرایه های اعالمی از ســوی شورای اسالمی شهر 

زنجان گفته بود که نرخ کرایه تاکســی برای مسیر 
نخست 750 تومان، برای مسیر دوم 750 تومان وو 
برای مســیرهای بعدی هر کدام ۶00 تومان اعالم 

شده است.
رفیعی افــزوده بود که بر این پایــه نرخ کرایه هر 
مسیر داخل خط ویژه )در صورت ایجاد خطوط( 
۶00 تومان، تاکسی های ون یکهزار و 500 تومان، 
تاکسی های بی سیم و تلفنی از ساعت ۶ صبح تا 23 

شب، پنج هزار تومان است.
وی خاطر نشان کرده بود که نرخ کرایه تاکسی های 
بی ســیم و تلفنی از ساعت 11 شب تا ۶ صبح، 5 
هزار و 500 تومان و و نرخ هر دقیقه توقف اضافه 
برای تاکسی های بی سیم و تلفنی 250 تومان لحاظ 

شده است.
رحیم 47 ساله یکی از رانندگان تاکسی درون شهری 
زنجان با اشــاره به اینکه نرخ کرایه های این صنف 
همواره با مشکالتی مواجه بوده است، به خبرنگار 
ایرنا گفت: به عنوان نمونه طبق اعالم سازمان حمل 
و نقل شهرداری، کرایه مسیر اول 750 تومان تعیین 
شده که پرداخت آن برای شهروندان به یک معضل 

تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: بیشــتر شــهروندان پول خرد 50 
تومانــی ندارند و از طرفی رانندگان تاکســی نیز 
مجبورنــد، در صورت وجود ایــن مبلغ آن را به 
مسافر بازگردانده و یا با رضایت طرفین 800 تومان 

را دریافت کنند.
علی دیگــر راننده زنجانی نیز بر این باور اســت 
کرایه های کنونی اعالم شــده بــا توجه به افزایش 
سرســام آور هزینه های خودرو از قبیل الستیک و 

غیره ندارد و بخش بسیار اندکی را تأمین می کند.
وی در این ارتباط خاطر نشان کرد: رانندگان تاکسی 
درون شهری با مشکالت پرشماری مواجه هستند 
و اقدامات از این دست در ارتباط با تعیین کرایه ها 
باید مبتنی بر در نظر گرفتن تمامی جوانب و مسایل 

آنان قرار گیرد.
اما زهرا دیگر شــهروند زنجانی نیز در این ارتباط 
به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند نرخ کرایه های این 
بخش با هدف رضایت مردم و رانندگان زحمتکش 
لحاظ شــد اما منطقی نیست؛ چرا که همواره پول 

خرد اضافی مشکالتی را موجب شده است.
وی ادامه داد: برخی موارد رانندگان تاکســی که به 
صورت تک مسیر مسافر جابه جا می کنند، به دلیل 

نبــود پول خرد 50 تومانــی، 800 تومان در یافت 
می کنند و این وضعیت در برخی موارد معضالتی 

ایجاد می کنند.
دســتگاه های کارت خوان دوباره در تاکسی ها 

احیا می شود
شــهردار زنجان نیز در این بــاره به خبرنگار ایرنا 
گفت: پیــش از این و برای رفــع معضل کرایه ها 
تمامی تاکســی های درون شهری زنجان مجهز به 
کارت خوان بودند و همشــهریان برای آمد و شد 
روزانه خود زنجان کارت تهیه کرده و و بر این مبنا 
از این وسیله استفاده می کردند که مشکلی به لحاظ 

پول خرد وجود نداشت.
مسیح اله معصومی افزود: هم اکنون سیستم پرداختی 
دولت در ادارات، نهادها و شــهرداری به ســمت 
دولت الکترونیکی ســوق داده شده که تحقق این 
مهم، مشــکالت ناشی از آن را کاهش می دهد و از 
طرفی با توجه به وضعیت گران شدن دستمزدها، 
الســتیک و هزینه های خــودروی دیگر نرخ های 
جدید تاکســیرانی مبتنی بر این مهم در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار داشت: بر این پایه نصب دستگاه کارت 
خوان در تاکسی ها باید از سوی شهروندان زنجانی 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که تفاوت در نرخ 
کرایه های کارتی و نقدی اتوبوس ها نیز به این دلیل 
است که مردم بیش از گذشته از این نوع دستگاه ها 

استفاده کنند.
معصومــی افزود: رند کردن کرایه های تاکســی از 
حق تاکسیران کاسته می شود، زیرا همین مبلغ 50 
تومان با توجه به مشکالت مالی رقم قابل توجهی 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: یکــی از برنامه های مورد توجه با 
تغییرات مدیریتی انجام گرفته در سازمان حمل و نقل 
شهرداری بحث نقدی و غیر نقدی نرخ کرایه های 
حمل و نقل است و از طرفی به دلیل تحریم ها نیز 
کارت های دستگاه های کارت خوان گران تر شد و 
شهرداری مجبور شد از محل در آمدهای شهرداری 

یارانه ای برای این امر اختصاص دهد.
شــهردار زنجان ادامه داد: از طرفی کمبود کارت و 
تعمیر دســتگاه های کارت خوان نیز مشکالتی را 
ایجاد کرد که این وضعیت نباید مانعی برای تحقق 
برنامه های ترسیم شده باشد و همراهی مردم نقش 

بسیار اثر گذاری دارد.
وی اضافه کرد: رند کردن مبلغ کرایه های تاکســی 
نباید مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کند و در 
این میان راننده ای که حقوق شهروندان را رعایت 
می کند، مقدار کافی پول خرد دارد اما در صورت بی 
توجهی به این امر و دریافت 50 تومان بیشتر ظلم در 

حق مسافر محسوب می شود.
معصومــی افزود: بــه این مهم توجه داشــت که 

شــهرداری با نصــب دســتگاه های کارت خوان 
هزینــه ای از رانندگان دریافت نکــرده که مبالغ از 
طریق شــرکت همکار انجام گرفت که با احیای 2 
باره این نوع دستگاه ها این قشر موظف به استفاده 

خواهند شد.
وی همچنین در ارتباط با نرخ اتوبوس های درون 
شهری نیز اظهار داشت: کرایه های های این بخش 
مشکالتی به دنبال داشت و حتی اعالم شد که در 
این ارتباط شهرداری کوتاهی کرده در صورتی که 
چنین نبود و حتی قبل از ســال افزایش کرایه ها را 

پیشنهاد داد و شورای شهر نیز آن را مصوب کرد.
شــهرداری زنجان ادامــه داد: ایــن کار به خاطر 
گذراندن فرآیندهای الزم و همزمانی آن با اصالح 
خطوط اتوبوسرانی مصوب 10 روز جلوتر از ستاد 
تنظیم بازار اعالم شد که در صوت ابالغ زودتر آن، 

وظیفه محوله نیز در موعد مقرر انجام می گرفت.
وی اضافه کــرد: در این ارتبــاط برخی رانندگان 
اتوبوس کرایه های خود سرانه دریافت کردند و به 
نوعی تخلف محسوب می شود و حتی برای برخی 
از آنها پرونده تشکیل و به تعزیرات استان معرفی 
شد و عالوه بر آن بصورت همزمان با تشکیل کمیته 
انضباطی سازمان حمل و نقل نیز برخوردهای الزم 

انجام گرفت.
نرخ های تک مسیر کار شناسی شده نبود

رییس کمیســیون حمل و نقل و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر زنجان نیز در این ارتباط ادامه 
داد: بیشتر مســافران درون شهری زنجان 2 مسیر 
هســتند که نرخ های تعیین شده این بخش چندان 
مشکل ساز نیست و شهروندان به راحتی می توانند 

مبالغ آن را پرداخت کنند.
کاظم افشــار چی افزود: بــه دلیل اهمیت خطوط 
اتوبوســرانی نرخ های این حوزه بیش از تاکسی، 
مورد توجه و حتی بحث های مختلف کارشناسی 

در کمیسیون مربوطه انجام گرفت.
وی اضافــه کرد: در گذشــته کارهایی از ســوی 
شــهرداری در بحث تاکســی ها و رفع مشــکل 
کرایه های تاکسی از قبیل نصب کارت خوان انجام 
گرفت، اما آنگونه که باید و شاید نتایج مطلوب و 

الزم را به همراه نداشت.
این عضو شورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: 
بر این مبنا این کمیسیون تالش دارد پس از تعیین 
تکلیف نرخ هــای مربوط به ســاماندهی خطوط 
اتوبوســرانی زنجان به برنامه هــای در پیش روی 
تاکسیرانان از قبیل پرداخت های الکترونیکی بیش از 

گذشته توجه کند.
وی خاطر نشــان کرد: به طور حتم آسیب شناسی 
و اقدام های انجام گرفته سال های گذشته، موانع و 
راهکارهایی بهتر می تواند مشکالت و معضالت این 

حوزه را بیش از گذشته کاهش دهد.

 مربی زنجانی از ســوی فدراسیون ووشو 
به عنوان یکی از مربیان برتر ســال گذشته کشور 

انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، بی تردید سال 97 سال پرافتخاری 
برای ووشوی استان زنجان بود که در این بین نباید 
سهم مربیان را در دست یابی به افتخارات ملی در 
این رشته نادیده گرفت، مربیانی که با کوله باری از 
تجربه در میادین بین المللی، حال در تالش برای 

اعتالی این رشته در سطح کشور هستند.
طبق اعالم فدراسیون ووشو، مربیان برتر کشور در 
سال گذشته پس از بررسی های الزم معرفی شدند 
که بر این پایــه، در بخش تالو )اجرای فرم( غفار 
امانی از زنجان توانست عنوان برترین مربی سال 

97 ووشو ایران را در این بخش از آن خود کند.
کســب باارزش ترین مدال سال تالو استان توسط 
سیدمحمد حسینی در تیرماه پارسال با یک طال و 
یک نقره در مسابقه های جهانی برزیل، به دست 
آوردن یک طال و یک نقره توســط ســیدمحمد 
حسینی و یک نقره توسط توحید هدایت پور در 
مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگساالن در آبان ماه که 
به میزبانی اردبیل برگزار شــد، از توفیقات ووشو 
زنجان بوده است. همچنین کسب 2 مدال طال و 
یک نقره توســط ابوالفضل قره باغی و یک طال و 
یک نقره توسط امیرحسام بیگدلی در نخستین دوره 

مسابقه های المپیاد استعدادهای برتر کشور و کسب 
جام قهرمانی، دســتاورد دیگری بود که در آذرماه 

سال گذشته نصیب ووشو استان زنجان شد.
بهمن ماه سال گذشته نیز ووشو زنجان توانست 4 
مدال طال، 7 نقره و 3 برنز را از مسابقه های انتخابی 
تیم ملی رده های ســنی در اصفهان توسط توحید 
هدایت پور، ابوالفضل قره باغی، امیرحسام بیگدلی، 
محمد رحیمی، ایلیا افتخاری زاده، حمید اسماعیلی، 

امیرحســین پوســانه، مهدی احمدی، ســبحان 
ســلطان نژاد و ایلیا محمدخانی به دست آورده و 
مقام دوم تیمی را نیز از آن خود کند. این در حالی 
اســت که 3 مدال نقره و 2 نشان برنز نیز توسط 
ووشــوکاران زنجانی که در قالب ســایر استان ها 
شــرکت کرده بودند، به دست آمد و قهرمانی تیم 
پاس ناجا نیز پایانی بر افتخارات ووشو استان در 

سال گذشته بود.

 سرمربی تیم ملی بوکس جوانان ایران تاکید 
کرد: بهترین های حاضر در اردو را به رقابت های 

اوالن باتور مغولستان اعزام می کنیم.
امید رشید در حاشیه اردوی تیم ملی بوکس جوانان 
ایران در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اردوی 
زنجان به عنوان چهارمین اردوی آمادگی و انتخابی 
تیم ملی بوکس جوانان ایران به شمار می رود، افزود: 
خوشــبختانه در طول برگزاری اردوی چهارم در 
زنجان، موفق بــه برگــزاری دو مرحله رویداد 
انتخابی شــدیم تا بتوانیم با فراغ بال نســبت به 

انتخاب نفرات برتر اقدام کنیم.
وی با یادآوری اینکه در ابتدای برگزاری چهارمین 
مرحلــه اردوی آمادگی تیم ملــی بوکس جوانان 
ایران، 22 بوکســور به اردوی تیم ملی فرا خوانده 
شــدند، تصریح کرد: بعد از برگزاری نخســتین 
رویداد درون اردویی، تعداد 18 بوکســور در اردو 
باقی مانده و چهار ورزشکار نیز از لیست نفرات 

دعوت شــده به این اردو خط خوردند تا اردو با 
حضور 18 ملی پوش در زنجان ادامه پیدا کند.

سرمربی تیم ملی بوکس جوانان ایران با بیان اینکه 
در دومین رویداد درون اردویی نیز نفرات تیم ملی 
با سایر ورزشکاران از استان های مختلف به روی 
رینگ رفتند تا محک جــدی بخورند، ادامه داد: 
به همین خاطر باور راســخ به این مهم داریم که 
درهای اردوی تیم ملی به روی همه ورزشکارانی 
که حاضر به محک خوردن در این عرصه هستند، 
باز است و ما نیز تالش می کنیم بهترین نفرات را 

به رقابت های آسیایی اعزام کنیم.
رشــید با اشــاره به اینکه اردوی بعدی تیم ملی، 
اردوی مشترک با تیم ملی نونهاالن و نوجوانان در 
شهرستان بیجار خواهد بود، اظهار کرد: مسابقه های 
آسیایی اوالن باتور مغولســتان قرار است آبان ماه 
امســال برگزار شــود و با توجه به اینکه هر تیم 
می تواند در 10 وزن، ورزشــکار به این رقابت ها 

اعزام کند، در تالش هستیم تا بهترین نفرات به این 
دوره از مسابقه ها اعزام کنیم.

وی با ابراز رضایــت از میزبانی زنجان، در زمینه 
نتایج گذشــته تیم ملی بوکس جوانان خاطرنشان 
کرد: تیم ملی بوکس جوانان در سال 2017 عنوان 
چهارمــی را در رقابت های آســیایی از آن خود 
کرد اما در دوره گذشــته عنوان دهمی را به خود 
اختصاص دادیم، به همیــن خاطر امیدواریم در 
رقابت های مغولســتان بتوانیم از جایگاه بوکس 

ایران در رده سنی جوانان دفاع کنیم.

مربی زنجانی در جمع بهترین های ووشوی ایران آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده کالسه 9701193
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 117/35 متر مربع تحت پالک 4697/8 اصلی 
بخش یک زنجان که سند آن در صفحه 691 دفتر 5 ذیل ثبت 869 امالک با شماره چاپی 656112 ثبت به نام آقای جالل فرجیان 
ثبت شده است. حدود و مشخصات برابر استعالم ثبتی عبارتنداز شماال: به طول 8 متر پنجره و دیواری است به کوچه شرقا:  اول پخی 
است به طول 2/2 متر دوم به طول 10/65 متر درب و دیواری است به خیابان استانداری جنوبا: به طول 9/9 متر دیواری است به دیوار 
پالک 4693 اصلی غربا: اول به طول 2/40 متر پنجره و دیواری است به نور گیر اشتراکی دوم به طول 4/8 متر دیوار اشتراکی با پالک 
7 فرعی از مورد تفکیک سوم به طول 2/60 متر دیواری است اشتراکی با راه پله اشتراکی چهارم که شمالی است به طول 1 متر پنجم 
به طول 1/50متر دیواری اســت اشتراکی با داکت اشتراکی . کف با سقف زیر زمین و سقف با کف طبقه اول اشتراکی است. به نشانی 
زنجان ، خیابان شهدا، نرسیده به دوارزه ارک ، ضلع جنوبی بن بست شهید تقوی با مشخصات اعیانی ؛  اعیانی احداثی در پالک موصوف 

با سیستم اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی به مساحت 117/35 متر مربع مطابق مساحت مندرج در جریان ثبتی است. 
پالک ثبتی مذکور یک باب مغازه مطابق جریان ثبتی مضبوط در پرونده به سه باب مغازه مستقل و مجزا از هم تبدیل شده است.

شرح مشخصات مغازه ها به قرار ذیل می باشد: 
1-مغازه نبش کوچه بن بست و مشرف به خیابان شهدا. این مغازه شامل طبقه همکف و طبقه اول هر کدام به مساحت حدودا 35 متر 
مربع می باشد. راه دسترسی به طبقه اول از داخل کوچه بن بست می باشد. مشخصات داخلی آن فرش کف از سنگ و دیوارها پتینه و 
درب از شیشه سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی و پنجره فلزی با شیشه تک جداره می باشد. بنا به اظهار مدیون طبقه همکف 

این مغازه به صورت اجاره در اختیار آقای مسعود عاشوری است و طبقه اول در اختیار آقای عرفان فرجیان می باشد. 
2- اولین مغازه جنب شمالی مغازه نبش : این مغازه شامل همکف و بالکن داخل مغازه می باشد. مساحت همکف حدودا 39 متر مربع و 
بالکن آن حدودا 15 متر مربع می باشد. راه دسترسی به بالکن از داخل مغازه است. مشخصات داخلی آن ها فرش کف  از سنگ و درب 
از شیشه سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی می باشد. این مغازه بنا به اظهار آقای محمد رضا باقری)مالک 2 دانگ دیگر ( به 

صورت اجاره در اختیار آقای بهادر کیانوس است. 
3- آخرین مغازه، مجاور مغازه شماره 2 فرضی: بنا به اظهار آقای خسرو چام )مالک 2 دانگ دیگر(، سرقفلی و مالکیت این مغازه)شماره 
3 فرضی( در اختیار ایشان هست این مغازه شامل همکف و بالکن داخل مغازه می باشد. مساحت همکف حدودا 39 متر مربع و بالکن 
آن حدودا 15مترمربع می باشد. راه دسترسی به بالکن از داخل مغازه است. مشخصات داخلی آن ها فرش کف از سنگ و درب از شیشه 

سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی می باشد. این مغازه به صورت اجاره در اختیار آقای بهادر کیانوس است.
که طبق نظر کارشناس رسمی دو دانگ پالک مذکور)مالکیت مدیون( به مبلغ نه میلیارد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و سی و سه 
هزار و سیصد و سی و سه ریال)9،073،333،333( ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای انشعابات برق جداگانه و فاقد امتیاز گاز و آب 
جداگانه بوده و به صورت مشاعی می باشد که پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز دو شنبه به تاریخ 24 تیر 1398 در اداره اجرای اسناد 
رسمی زنجان واقع در زنجان ، خیابان صفا، کوچه گنج خانلو ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ نه میلیارد و هفتاد و سه 
میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال)9،073،333،333( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا با ارائه 
چک تضمین شده بانک ملی فروخته می شود و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معامله معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجوه مازاد وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. در ضمن پالک مذکور طبق نامه شماره وارده 85002789 مورخه 21 خرداد 1398 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخه 4 تیر 1398
مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی شماره 139660327001000219  مورخه 11 اردیبهشت ماه 1396 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه  بال معارض 
متقاضی آقای غالمرضا شهریاری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 50806 صادره 
از زنجان در عرصه ســی و سه ده هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر پالک 35 اصلی واقع 

در زنجان بخش 7 خریداری از مالک رسمی آقای محمود عباسی محرز گردیده است.
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) تاریخ انتشار نوبت اول : 20 خرداد ماه 1398/ تاریخ 

انتشار نوبت دوم  : 4 تیر ماه 1398(
مجتبی محمدلو - ربیس ثبت اسناد و امالک

سرمربی تیم ملی بوکس جوانان:

بهترین ها را به مغولستان اعزام می کنیم

  قصه تکراری مسافر و رانندگان تاکسی

        پول خـرد  
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ویـژه

استاد علی هشــترودی فرزند محمد متولد سال 
1303 شمســی در شــهر تبریز بود. دانشسرای 
مقدماتی را تا اخذ دیپلم ادبی در همان جا گذراند. 
در سال 1305 درجه کارشناسی ادبیات را با رتبه 
اول در دانشــگاه تهران به پایــان برد و محضر 
استادان بزرگی همچون: فروزانفر، معین، شهیدی 
و ... را درک کرد. وی از سال 1323 به استخدام 
آموزش و پرورش درامد و در حین خدمت موفق 
به اخذ کارشناسی ارشــد در رشته علوم تربیتی 
گردید. با انتقال به زنجان به دبیری در دبیرستان 
های: پهلوی )شــریعتی( و صدر جهان پرداخت 
و چندی نیز مدیر دانشسرای مقدماتی و مدیر و 

موسس دبیرستان صدر جهان شد. 
دو اثر چاپی ایشان یکی تصحیح و تحشیه دیوان 
حکیم هیدجی اســت که در سال 1336 به چاپ 
رســیده اســت و دیگری تألیف کتاب سلطانیه 
است که در سال 1350 چاپ گردید. ایشان چند 
بار چاپ کتابهــای دیگری را نیز که از جمله ی 
آنهاست: تاریخ شهر زنجان و خمسه وعده داده 
بودند که اکنون از سرنوشت آنها اطالعی ندارم. 

اســتاد هشــترودی از مهر مــاه 1358 به افتخار 
بازنشستگی نائل آمد و از همان سال در دانشگاه 
های زنجان و بیشــتر در دانشــگاه آزاد اسالمی 
زنجان به تعلیم و تربیت جوانان مشغول شد و تا 

همین اواخر که توان تدریس داشــت عاشقانه به 
تدریس پرداخت.

نگارنــده بارها ذکر خیر اســتاد را از پدرم که از 
فرهنگیان زنجان بود و چه بسا که شاگرد ایشان 
نیز شــده بود شنیده بودم و به دیدارشان مشتاق. 
در ســال 1370 که دانشــجوی کارشناسی ارشد 
رشــته ی ادبیات بودم درخواســت همکاری به 
دانشگاه آزاد زنجان دادم که رئیس وقت دانشگاه 
آقای مســعود نجمی آن را به اســتاد هشترودی 
ارجاع داد. اســتاد پس از آزمون کتبی و شفاهی 
از من، گواهی نامــه ای مبنی بر تایید صالحیت 
علمی بنده نوشــته اند که آن را تا پایان عمر سند 

افتخاری برای خود قلمداد خواهم کرد.
از آن تاریخ افتخار همکاری با ایشــان در گروه 
ادبیات دانشگاه نصیبم گردید. نزدیک به ده سال 
همکاری با ایشان خاطرات تلخ و شیرین بسیاری 
برای من به یادگار گذاشــت که به مواردی از آن 

اشاره خواهم داشت.
استاد هشترودی، مفسر قرآن و نهج البالغه بودند. 
روزی از روزهای ماه مبــارک رمضان برای کار 
اداری دفعتا وارد اتاق کارشــان شدم و ایشان را 
در حــال تالوت قرآن دیدم در حالی که صورت 
و محاسن ســپیدش از قطرات اشک خیس بود. 
از اینکه خلوت او را بهم زده ام شــرمنده شــدم 

و خواستم که بروم ولی استاد صدایم کرد و کار 
مرا راه انداخت.

ســه کتاب همیشــه دم دست داشــت و تقریبا« 
روزانه به آنها مراجعه می کــرد. اول قرآن، دوم 
مثنوی موالنا و سوم دوره تاریخ ادبیات در ایران 

تألیف استاد دکتر صفا. 
آخرین بار که سعادت دیدارشان را یافتم مثنوی 
را فقــط ورق می زد. با تعارف مرا روی صندلی 
کنار دســت خود نشاند و گفت: آقای بیات، من 
هر ماه یک بار قرآن را ختم می کنم و سالی یک 
بار هم مثنوی را از نو می خواندم. ولی امســال 
خوانش مثنوی را آغــاز نخواهم کرد. با تعجب 

پرسیدم: چرا استاد؟ ایشان در حالی که بغضی هم 
در گلو داشــت گفت: می ترسم بمیرم و مثنوی 
را به اتمام نرســانم و به حضرت موالنا اساعه ی 

ادب کرده باشم.
روزی به شوخی پرســیدم استاد باالخره شما را 
تبریزی بدانیــم یا زنجانی؟ گفتند اوال همه جای 
ایران سرای من است ثانیا« خواهش می کنم مرا 
زنجانی بدانید. گفتم ولی اســتاد شــما متولد و 
بزرگ شده آذربایجان هستید. گفتند ولی عمری 
خدمتگزار و نمک پرورده ی زنجانی ها بوده ام. 
یادش گرامی که از ترکان پارسی گو بود و دلداده  

فرهنگ و ادب فارسی.

 در ســومین نشست کارگروه تخصصی 
ســالمت و امنیت غذایی استان زنجان در سال 
98 از حمایت امام جمعه و اســتاندار زنجان و 
مشارکت و همکاری سازمان ها، اداره ها، نهادها 
و موسسات استان در راستای طرح بسبج ملی 

کنترل فشارخون قدردانی شد.
ظهر یکشــنبه دوم تیرماه 98 ســومین نشست 
کارگــروه تخصصی ســالمت و امنیت غذایی 
استان زنجان در ســال 98 با دستور کار تبیین 
و تشــریح نامه وزارتی )دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی( در باره تشکیل کمیته 
اســتانی صیانت از حقوق مردم در ســالمت 
و امنیت غذایی، بررســی وضعیــت، تعیین و 
تکلیف تهیه و توزیع آب شرب در روستاهای 
غیر تحت پوشش آبفار استان، بررسی وضعیت 
بهداشتی فعالیت فروشندگان و دوره گردان در 
مجموعــه تفریحی گاوه زنــگ و ارائه راهکار 
جهــت ســاماندهی آنهــا به ریاســت معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 
و رییس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایی استان زنجان باحضور سازمان های عضو 
کارگروه در سالن اجتماعات پیامبر اعظم )ص( 

استانداری زنجان برگزارشد.
در ابتــدای ایــن نشســت رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی زنجان با اشــاره به برنامه های 
برگزارشده در یک ماه اخیر ازجمله طرح بسیج 
ملی کنترل فشارخون اظهارداشت: این طرح در 
استان زنجان همپای کشــور با همکاری همه 
نهادها، خیرین، سازمان های مردم نهاد و بخش 

خصوصی پیش رفته است.
دکتــر پرویز قزلبــاش افزود: بــر پایه آخرین 
آمارهایــی کــه از طرح بســیج ملــی کنترل 
فشــارخون داریم عملکرد دانشگاه با همکاری 
همه نهادها، ارگان ها و خیران مثبت اســت و 
افتخار بزرگی برای کشور است که یک پویش 
ملی بتواند یکــی از مهمترین عوامل بیماری و 

زمینه ساز بیماری ها را مورد توجه قرار بدهد.
وی به ســفر یکروزه منطقه 3 آمایش کشوری 
و خیران حوزه ســالمت باحضــور دکتر علی 
آقامحمدی مشــاور رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و رییس گروه اقتصادی دفتر 
مقام معظم رهبری اشــاره کــرد و افزود: یکی 
از کارهــای خوب و راهبردی این تیم این بود 
که طی ســفر به اســتان ها نقاط برجسته استان 
را مد نظر قراربدهنــد و اگر تجربیات موفقی 
در محیط اســت در محیط خودشان با حداقل 

تغییرات آمایشی به کار گیرند و استفاده کنند.

مقام عالی دانشــگاه بیان داشت: این هیات 20 
نفره با همراهی همکاران ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، مســووالن دانشگاه و سازمان های 
مرتبط از ظرفیت های امور وقفی و خیریه حوزه 

سالمت استان زنجان بازدید کردند.
مدیر ارشــد دانشگاه علوم پزشــکی زنجان با 
بیان اینکه این بازدید از حوزه ســالمت استان 
موجب افتخار استان و مردم شهر زنجان است 
ابراز داشت: ظرفیت ها و توان مندی های حوزه 
سالمت استان برای این هیأت بسیار تاثیرگذار 
و اعجاب انگیز بود که در اســتانی مانند زنجان 
اتفاقات بســیارخوب و هوشــمندانه در سطح 
باالی خیران حوزه ســالمت اتفاق افتاده که در 

دیگر نقاط کشور کمتر دیده می شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان همچنین 
بــه برگزاری کنگــره فصلی ســکته مغزی در 
بیمارســتان ولیعصر زنجان اشاره کرد و افزود: 
دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با دریافت نشان 
دیاموند در حیطه ســکته حاد مغزی در بخش 
نورولوژی در کشور پیشــرو است و با فاصله 

بسیار زیادی از دانشگاه های بزرگتر قراردارد.
دکتر قزلباش بــا بیان اینکــه در این حیطه به 
سمت استانداردســازی حرکت و سعی کردیم 
خودمان را با اســتانداردهای دنیا تطبیق دهیم 
تصریح کرد: چند برنــد در دنیا که در اتحادیه 
اروپا است و شــاخص هایی دارد که براساس 
این شاخص ها، دو هفته قبل بخش نورولوژی، 
استروک و ســکته مغزی ما موفق شد باالترین 
نشــان اتحادیه اروپا را به خاطر استانداردهای 
باالیی که در این زمینه دارد و بسیار سختگیرانه 

است کسب کند.
 وی با اشاره به برگزاری جشنواره آیین محبت 
در ســال گذشته اظهارداشت: امســال نیز این 
جشــنواره را امرداد ماه به صورت کشــوری 

برگزار خواهیم کرد.
مقام عالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تصریح 
کرد: هدف از برگزاری جشــنواره آیین محبت 
این است که نشــان بدهیم که در استان زنجان 
با ایــن ظرفیت باال و با حرکــت مردم، چنین 
اتفاقات خوبــی افتاده که می تواند در ســطح 

کشور نمونه باشد.
مدیر ارشــد دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان 
در خصــوص بحــث شــورای برنامه ریــزی 
اظهارداشت: بر اســاس آخرین مصوبه دولت، 
کارگروه هایــی پیش  بینی شــده که قباًل تحت 
حوزه شــورای برنامه ریزی تشــکیل می شدند 
که در چهار کارگــروه ازجمله حوزه فرهنگ، 

حوزه بانوان، حوزه اجتماعی و حوزه سالمت 
تجمیع شدند و تمام نهادها و دستگاه ها در این 
کارگروه نظراتشــان را پیرامون مسایل منعکس 

می کنند.
 دکتر محمدرضا صائینی در این نشست با اشاره 
به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون از حمایت 
امام جمعه و اســتاندار زنجان و مشــارکت و 
همکاری سازمان ها، ادارات، نهادها و موسسات 

استان تقدیر کرد.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
اظهارداشت: در راستای طرح بسیج ملی کنترل 
فشارخون، 74/8 درصد از جمعیت گروه هدف 
استان زنجان شامل: تمام افراد 30 سال و باالتر، 
بیماران کلیوی در هر ســنی و زنــان باردار تا 

تاریخ یکم تیرماه غربالگری شدند.
رییس مرکزبهداشت استان زنجان تعداد مراکز 
و ایســتگاه های سنجش فشــارخون در استان 
را در مجمــوع 797 مورد برشــمرد که از این 
تعداد 652 واحد بهداشــتی شامل: پایگاه های 
ســالمت، مراکز خانه های بهداشت و خدمات 
جامع ســالمت و 145 مورد ایســتگاه ثابت و 

سیار هستند.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان با تشکر 
از دانشگاه علوم پزشــکی، مدیران، فرمانداران 
و مجموعه دوســتانی که از گذشته تا امروز در 
حوزه هــای مختلف در حوزه ســالمت جامعه 
ازجمله طرح ملی فشــارخون اهتمام داشــتند 
اظهارداشــت: امروز اســتان زنجــان به عنوان 
استانی که در طرح ملی کنترل فشارخون، 74/8 

درصد از جمعیت گروه هدف را تحت پوشش 
قرارداده است جزء پیشروترین استان ها در این 

حوزه است.
دکتر خدابخش مــرادی افزود: انتظار داریم که 
افزایش همکاری را در این راستا داشته باشیم تا 
بتوانیم انسان سالم و جامعه سالم داشته باشیم .
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایی استان بیان داشت: رویکرد مباحثی که در 
این نشســت مطرح می شود کاهش سبد هزینه 

درمان در سبد هزینه خانوار است.
 وی با عرض تبریک به دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان و اســتان در زمینه توفیق حاصل شــده 
در بخش نورولوژی و دریافت نشــان دیاموند 
تصریح کــرد: این توفیقات می تواند نویدبخش 
این باشــد که مردم اســتان دغدغه هایشان در 
حوزه ســالمت و درمان می تواند کمتر باشــد؛ 
چرا که همکاران عزیز و پزشکان، پیراپزشکان 
و مدیریت دانشــگاه در این حــوزه به خوبی 

تالش می کنند.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار زنجان از 
برگزاری جشــنواره آیین محبــت به صورت 
کشــوری اســتقبال کرد و افزود: این جشنواره 
اتفاقی اســت در سطح ملی و صرفًا به صورت 
دستگاهی شاید نتواند آن توفیق را داشته باشد 
چراکه وقتی ما جشــنواره ملی در استان برگزار 

می کنیم یعنی اعتبار استان است.
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایی استان بیان داشت: رویکرد مباحثی که در 
این نشســت مطرح می شود کاهش سبد هزینه 

درمان در سبد هزینه خانوار است.
وی ادامه داد: در باره برگزاری جشــنواره آیین 
محبت پیشنهاد می شود که کمیته استانی متشکل 
از دانشگاه و دستگاه های ذیربط تشکیل شود و 
در این راستا اســتانداری هم آمادگی دارد یک 

جشنواره آبرومندی را برگزار کند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با تاکید 
براینکه اســتان زنجان بهشت خیرین است باید 
بتوانیم این جشــنواره را هــم به صورت نماد، 
نمونه اش را در کشــور بیشــتر کنیم و به نحو 

مطلوب تری برگزار کنیم.
به گفته دکتر مرادی آنچه که در حوزه دخانیات 
مهم است آگاهی بخشی و فرهنگی است و باید 
به صدور مجوزها در این حوزه رسیدگی شود 
و همچنین در دادن امتیاز در خصوص مصرف 
دخانیات دقت کنیم و برخورد قضایی به عنوان 

آخرین ساز و کار در نظر گرفته شود.
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایــی تصریح کرد: در مناطق کمتر توســعه 
یافته و حاشــیه شــهر در بعضی از نقاط شهر 
زنجان گزارش هایــی رســیده و طبیعتا مرکز 
بهداشــت در این حوزه می تواند فعالیت داشته 
باشد و دستگاه های ذیربط به ویژه دستگاه های 
فرهنگی، اجتماعی و سالمت، بهداشت و درمان 
در حوزه توجه به این نقاط باید مساله شناسی 
کنند و اقدامات عملی انجام دهند تا بخشــی از 
جامعه که به لحــاظ موقعیت اقتصادی در این 
مناطق مستقر هستند دسترسی به خدمات داشته 

باشند و از امتیازات بهره مند شوند.

هشترودی 
به دریاها پیوست!

نگاهی به فیلم »شبی که ماه کامل شد«؛

عاشقانه ای تلخ اما دیدنی
  حمیدرضا کاظمی پور- منتقد سینما

  فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل شد« مانند هر اثر 
هنری دیگر از ضعف و قوت هایی برخوردار است 
که البته به دلیل پرداخت درست فیلم در روایت 

و بازی ها آن را قابل توجه و دیدنی کرده است.
 بی شــک آنچه که قبل از هر چیز برای مخاطب، 
فیلم »شــبی که ماه کامل شد« را جذاب می کند، 

داستان واقعی فیلم است.
 روایتی از بخشی از زندگی خانواده عبدالمالک 
ریگی ســرکرده گروه تروریســتی جندا... که به 
واســطه جنایاتی که انجام داده اســت بسیار در 
ایران شــناخته شده اســت و به خودی خود از 
جذابیت هــای باالیی برای مخاطــب برخوردار 
است. اما اینکه تا چه اندازه نرگس آبیار کارگردان 
اثر در به تصویر کشــیدن این قصه واقعی موفق 
عمل کرده است، چیزی اســت که به آن بیشتر 
خواهیم پرداخت. مشکل اصلی فیلم آبیار به ویژه 
در سکانس های آغازین به نوعی فضاهای عاشقانه 
و شــاعرانه در بخش نخست، استفاده از حرکت 
دوربین روی دســت فیلم اســت که با توجه به 
نماهای بسیار بسته در این حرکت های دوربین به 

شدت مخاطب خود را آزار می دهد.
دوربین روی دســت به خودی خود و در حالت 
عــادی اگر به خوبی کنترل نشــده باشــد برای 
مخاطب اذیت کننده می شود، حال آنکه این حجم 
از نماهای بسته و کلوزآپ هم قرار باشد در این 
حرکت های تند دوربین اضافه شود قطعاً خستگی 

و کالفگی مخاطب را به همراه خواهد داشت.
به ویژه در سکانس های عاشقانه فیلم بهتر بود که 
آبیار با این حرکت های تند و غیر عادی دوربین، 
فضای ملتهب بخش دوم »شــبی کــه ماه کامل 
شــد« را از ابتدا به روایت خود تزریق نمی کرد و 
می گذاشــت هیجانات بخش های بعدی فیلم از 
ابتدا لو نرود و سکانس های آغازین فیلم در مسیر 

درست خود و بدون لکنت شکل بگیرد.
فیلم اگرچه در پرداختن به فضاهای بومی سیستان 
و بلوچستان در بخش نخست به خوبی عمل کرده 
است اما می توانست از ایجاز بیشتری برخوردار 
بوده و از برخی سکانس های کلیشه ای به اصطالح 
رمانتیک و آب بازی و دم دستی که مشابه آن در 
سینمای ایران به شــدت تکرار شده است خود 
را نجات دهد. در بخــش دوم اما فیلم از تعلیق 
بیشتری برخوردار است و هم روایت شکل بهتری 
به خود می گیرد و هم انــگار دوربین از جایگاه 

بهتری برخوردار است.
آبیار در پرداخت فضای شهری در پاکستان انصافًا 
به خوبی عمل کرده است و سکانس های بسیار 
نابی از کوچه پس کوچه ها، خیابان ها و فرهنگ 
شــهری مردم به تصویر کشیده اســت. به ویژه 
سکانس بهانه خرید گوشت توسط کاراکتر فائزه 
با بازی الناز شاکردوست که به شدت به فضای، 
ملتهب، پر رعب و وحشــت و تلخ فیلم نزدیک 
اســت و همین سکانس به تنهایی کافی است تا 
مخاطب به فضای ذهنی و درونی فیلمساز نزدیک 
شود. در بخش های جنگی و تعقیب و گریز نیز 
آبیار نشــان داده است که به دنبال یک ترقه بازی 
ســطحی در فیلم نبوده است و تالش خود را در 
جهت خلق فضاهایی باور پذیر برای مخاطب به 

کار گرفته است.
اما آنچه که بیشــتر در بخــش دوم فیلم نیازمند 
پرداخت بود، شاید نشــان دادن چهره دقیق تر و 
هوشمندانه تری از عبدلمالک ریگی بود که فیلم 
چندان در این راســتا موفق عمل نکرده است و 
ســکانس های مربوط به عبدالمالــک ریگی تا 

اندازه ای شعاری و سطحی از آب درآمده است.
نکته دیگر در فیلم نرگس آبیار بی شــک مقوله 
بازیگــری فیلم اســت. اگرچه فیلــم در بخش 
بازیگــری از چینش خوبی برخوردار اســت و 
بازیگران فیلم تالش خود را در ایفای هر چه بهتر 
کاراکترهای خود به خرج داده اند اما این حجم از 
سیمرغ بلورین برای بازیگران اصلی و مکمل فیلم، 
انتظاری در مخاطب ایجاد می کند که اصاًل بر پرده 

سینما برآورده نمی شود.
بازی ها اگرچه در سطحی نسبتاً خوب قرار دارند 
و با ضعف چندانی در بازی ها مواجه نیستیم اما 
قطعاً با شاهکار و پدیده های خاصی در بازیگری 
نیز مواجه نیستیم و اتفاقاً بازی شبنم مقدمی اگرچه 
در فیلم محدود اســت اما به شدت تأثیر گذارتر 
از بسیاری از بازیگران مورد توجه فیلم است! به 
ویژه در ســکانس پخش بریدن سر فرزندش از 
تلویزیون که همین تک سکانس برای نشان دادن 

توانایی های بازیگری وی کافی است.
فیلم آبیار آن قدری کــه در بازیگری مورد توجه 
داوران جشــنواره فیلــم فجر قــرار گرفت در 
بخش های دیگر فیلم به ویــژه طراحی صحنه، 
صداگذاری و جلوه های ویژه و بصری فیلم موفق 

تر عمل کرده و قابل توجه تر است.
اما به عنوان کالم آخر، زمزمه ها و مباحث مربوط 
به حمایت های ارگانی و سازمانی از »شبی که ماه 
کامل شد« دلیل نمی شود تا از ارزش های ذاتی فیلم 
بکاهد چرا که در تاریخ ســینمای بعد از انقالب 
ایران شــاهد حمایت های ســازمانی و دولتی از 
فیلم های مختلفی بوده ایم که نتایج خوبی نیز به 
همراه نداشته است و بسیار فیلم های بی کیفیتی از 

آب در آمده اند.

خبر خبر

برگزاری کارگاه آموزشی 
آینه کاری

 کارگاه آموزش آینه کاری در معماری ایران 
به همت مرکز معماری اســالمی حوزه هنری در 

دوره ای 100 ساعته برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، در این کارگاه 20 نشستی که 
به سرپرستی ســیاوش طرزی برگزار می شود به 
سبک شناسی هنر آینه کاری در دوره های تاریخی، 
خوشنویســی و خط شناســی، طراحی ســاده 
نقش های اســلیمی، طراحی مقدماتی طرح های 
تذهیــب، تشــعیر و ترصیح، طراحی حاشــیه 
)حاشیه ســازی(، پیاده کردن طــرح روی بوم و 
آینه، اندازه گیری و کشوگیری و جام کش کردن، 
بوم سازی )زیر سازی با گچ و شیشه(، ترسیم و 
اجرای آینه بری با انواع نقوش هندسی، گره، گل 
و مرغ، آینه چسباندن روی گچ و شیشه و آشنایی 
 با نحوه چســباندن روی مواد مختلف پرداخته 

خواهد شد.
هنر آینه کاری یکی از شاخه های هنرهای تزیینی 
ایران است که در دوره ساسانیان رایج بوده است. 
از آیینــه کاری های به جامانده می تــوان از بنای 
دیوانخانه شاه طهماسب صفوی در قزوین یا کاخ 

گلستان در دوره قاجار نام برد.
آب و آینــه در فرهنــگ ایرانیان نمــاد پاکی و 
روشنایی، راست گویی و صفا بوده اند و به احتمال 
زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد. 
عالوه بر این ریشه های اقتصادی آینه کاری را نباید 
فراموش کرد. در ســده 10 هجری قمری آینه از 
اروپا به ویژه از ونیز به ایران وارد می شد و بخشی 
از این آینه ها هنگام جابه جایی در راه می شکست. 
هنرمندان ایرانی برای بهره گیری از قطعات شکسته 
راهی ابتکاری یافتنــد و از آن ها برای آینه کاری 
اســتفاده کردند و آینه کاری ظاهراً با کاربرد آن ها 
آغاز شــد. آینه کاری در آغاز با نصب جام های 
یکپارچه آینه بر بدنه بنا شروع شد. نه تنها درون 
بنا بلکه دیوارهای ستون دار عصر صفوی و قاجار 

نیز با آینه های بزرگ تزئین شده اند.
مرکز معماری اســالمی برای حفظ و پاسداشت 
هنرهای از دست رفته این کارگاه آموزشی را در 

تاریخ 2 امرداد ماه برگزار خواهد کرد.

در راستای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون؛
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بومی گزینی
رفی  ر م ل  عل 
هرستانی مدیران 

 مسووالن ارشــد اســتان زنجان اعالم 
کرده انــد دلیل اصلی تعلــل در اتتخاب مدیران 
شهرســتانی، توجه به امر انتخاب مدیران بومی 

است.
به گزارش ایســنا، یکــی از موضوعاتی که این 
روزهــا به عنوان دغدغه ای برای سیســتم اداری 
به ویژه در شهرســتان ها تبدیل شده، سکان داری 
ادارات به صورت سرپرســتی است. در این بین 
بالتکلیفی دستگاه های حساس مانند اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، بخشداری ها و ورزش و جوانان 
بر حساسیت ها و دغدغه ها در این زمینه افزوده 
است؛ زیرا این دستگاه ها با قشر عظیمی از جامعه 

سر و کار دارند.
نی نیست  شهرســتان ابهر نیز از این قاعده مست
و برخــی از ادارات در این شهرســتان هنوز با 
سرپرســتی اداره می شوند که در این بین یکی از 
پست های کلیدی و حساس که مردم به ویژه مردم 
روستایی انتظار تعیین تکلیف آن را دارند، پست 

بخشداری است.
علی رغم اینکه ابهر دارای روستاهای مختلف بوده 
و این روزها، روزهای انجام پروژه های عمرانی 
است، پس از اســتعفای علی عسگری بخشدار 
مرکزی ابهر در روزهای پایانی سال هنوز کسی 
برای تصاحب این پســت کلیدی انتخاب نشده 
اســت. در همین زمینه استاندار زنجان به ایسنا، 
گفــت: اولویت در انتخاب مدیــران به ویژه در 

شهرستان ها با مدیران بومی است.
فتح اله حقیقی اظهار کرد: علت تعلل در معرفی 
و انتخــاب برخــی از مدیران شهرســتانی نیز 

بومی گزینی است.
وی تصریح کرد: گزینه هایی برای تصدی سمت 
بخشداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین 
شده است که در حال سپری شدن مراحل قانونی 
است. در تالش هستیم تا هفته آینده بخشدار ابهر 

معرفی شود.
استاندار زنجان از نخستین روزهای حضور خود 
در استان بر بایســتگی انتخاب مدیران بومی و 

تعیین تکلیف مدیران پروازی تاکید دارد.

ه  د رین  تغا مهم  ا
یافته و ان به تا م

 فرماندار شهرستان خرم دره گفت: اشتغال 
یکی مهم ترین دغدغه معتادان بهبودیافته است.

به گزارش ایســنا، حجت محمدی در همایش 
مبارزه با موادمخدر شهرســتان خرم دره با تاکید 
بر بایستگی عزم جدی و همگانی برای مبارزه با 
موادمخدر، اظهار کرد: دستگا ه های خدمت رسان 
با جدیت در کنار مسووالنی که در حوزه مبارزه با 

موادمخدر فعالیت می کنند، هستند.
وی با بیان اینکه اشتغال یکی از دغدغه های اصلی 
معتادان بهبودیافته است، تصریح کرد: افرادی که 
با اراده و عزم جدی خود نســبت به ترک اعتیاد 
اقدام کرده اند بیشتر در محیط های کاری افرادی 

سخت کوش و پرتالش هستند.
این مســوول از اراده فرد معتاد به عنوان یکی از 
فاکتورهای اصلی ترک اعتیاد نام برد و افزود: فرد 
معتادی که با اراده و عزم جدی خود نســبت به 
ترک اعتیاد اقدام می کند لغزش کمتری را تجربه 

خواهد کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه به فرد معتاد باید به عنوان 
یک بیمار نگاه کرد، ادامه داد: تالش برای نجات 
یک فرد بنا بر آموزه های دینی نجات کل بشریت 
است. فرماندار شهرستان خرم دره با تاکید بر اینکه 
اعتیاد یکی از بزر ترین چالش های سده اخیر 
است، بیان کرد: هی کس نباید در عرصه مبارزه 
با موادمخدر کوتاهی کند، زیرا کسی از گزند این 

مواد در امان نیست.

ر برخور  ه  ساله  سرب
وبو  روی سواری با ا خو

د کشته 
 جانشــین پلیس راه فرماندهی انتظامی 
اســتان زنجان گفت: پسر بچه 9 ســاله ای در 
برخورد خودروی سواری با یک دستگاه اتوبوس، 

جان خود را از دست داد.
ســرهنگ محمدعلی عظیمی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: این حادثه حوالی ســاعت 
سوم تیر    در کیلومتر 72 خط  5:30 بامداد روز 
جنوبــی آزادراه زنجان  تبریز اتفاق افتاد و این 
پسربچه به علت ضربه وارده به بیرون از خودرو 

پرتاب شد و در دم فوت کرد.
وی، علت وقوع این تصادف رانندگی را خستگی 
و خــواب آلودگــی راننده کامیــون ذکر کرد و 
اظهار داشت: خودروی ســواری پژو 405 پس 
از برخورد کامیون از مســیر منحرف و سپس با 
اتوبوس مســافربری پارک شده در خط اضطرار 

کنار جاده، تصادف کرده است.
عظیمی با بیان اینکه به احتمال زیاد این پسربچه 
از کمربند ایمنی استفاده نکرده بود، تصریح کرد: 
اتوبوس مســافربری نیز با 25 سرنشین از مبدا 
کر به مقصد تبریز درحال رفت بود که در این 
حادثه رانندگی به سرنشینان این اتوبوس صدمه 
و آسیبی وارد نشــد و راننده کامیون نیز مقصر 

شناخته شد. 

خبـر

اد و ام استان زنجان: ب اس مدیرکل 

د  ام   میزان م
د کر د ر ر ر زنجان  

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
گفت: سال گذشته 193 هزار و 10۶ مورد معامله 
در این اســتان به ثبت رسید که در مقایسه با رقم 
حدود 1۶2 هزار مورد معامله در سال 9۶، افزایش 

1۶ درصدی را نشان می دهد.
جعفر الوندی در جمع خبرنگاران افزود: ســال 
گذشته 42 هزار و 277 فقره سند مالکیت در استان 

زنجان صادر شد.
وی ادامه داد: در ســال 97 بالغ بر 37 هزار مورد 
پاســخ به اســتعالمات در اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان انجام شد که به واسطه الکترونیکی 
شــدن فرآیندها، بیــش از 98 درصد پاســخ به 
اســتعالمات در ظرف مدت 48 ساعت صورت 

گرفت.
الوندی به ثبت 721 فقره شرکت در استان در سال 
97 اشــاره کرد و اظهار داشــت: زنجان از حیث 

میزان ثبت شرکت ها رتبه نخست کشور را دارد.
وی از افزایــش 53 درصــدی وصول مطالبات 
بانک ها در اســتان خبر داد و گفت: سال گذشته 
بیــش از 474 میلیارد ریــال از مطالبات معوقه 
 بانک ها در نتیجه تقویت واحدهای اجرا در استان 

وصول شد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان گفت: سال 
گذشــته برای 37 هزار و 742 هکتار از زمین های 

منابع طبیعی سند تک بر کاداستری صادر شد.
بیت  الوندی در بخش دیگری از ســخنان خود ت
مالکیــت و حف حقوق مالکیت اشــخاص را 
رسالت مهم ســازمان ثبت اسناد و امالک عنوان 
کرد و گفت: این ســازمان قرار است بر پایه سند 
چشم انداز تدوین شده، تا سال 1404 ساختاری 
فراگیر، تحول گرا داشته باشد و از ظرفیت غنی نرم 
افزاری و سخت افزاری برای اجرای مأموریت ها و 

ه خدمات به شهروندان بهره مند شود. ارا
وی تصریح کرد: هر چقدر ثبت رسمی اسناد را 
در جامعه توسعه دهیم به همان میزان از تشکیل 
پرونده ها ناشــی از اختالف در حوزه مالکیت در 

دادگستری کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان زنجان با بیان 
اینکه اســناد تک برگی از دقت و امنیت بســیار 
باالیی برخوردار است، گفت: سندهای تک برگی 
بر اساس قانون کاداستر صادر می شود و احتمال 
تعار در این گونه سندها به شدت پایین است.

در طــرح کاداســتر، از طریق تعییــن موقعیت 
جغرافیایی امالک و حدنگاری نقشه برداری ثبتی، 
اطالعات مربوط به قطعات زمین شــامل اندازه، 
کاربری، مشــخصات رقومی، ثبتی یا حقوقی به 

ثبت می رسد.

اوران ام زنجان خبرداد: ادیه م رییس ات
ی  دی  ر کاه  

ر زنجان ن  مس
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان 
گفت: قیمت مســکن در حال حاضر در استان 
زنجان بین 10 تا 15درصدی کاهش یافته است.
ابوالضفل طاهری در گفــت و گو با خبرنگار 
مو رسا، اظهارداشت: هم اکنون قیمت مسکن 
در استان زنجان کاهش یافته است و پیش بینی 

می شود ادامه یابد.
 وی افزود: با توجه به وجود رکود بازار مسکن 
در وضعیت کنونی احتمال کاهش 30 درصدی 
وجــود دارد. رییس اتحادیه مشــاوران امالک 
زنجان  ادامه داد: افزایــش نقدینگی و ضربان 
ناهماهنگ ســاخت و ســاز در کشور موجب 

افزایش قیمت مسکن شده است. 
طاهری خاطرنشان کرد: در دوره هایی ساخت 
و ساز افزایش می یابد و در دوره های دیگر با 

رکود کامل مواجه هستیم.
 وی بیان داشت: معموال در دوره های پنج ساله 
تقاضا بیشــتر از عرضه شده و این امر موجب 

افزایش قیمت مسکن می شود.
 رییس اتحادیه مشاورین امالک زنجان  افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها را عامل 
دیگری برای افزایش قیمت مسکن عنوان کرد 
و گفت: قیمت پروانه ســاخت نیز که از سوی 
شــهرداری صادر می شود افزایش چشمگیری 

دارد. 
طاهــری کاهــش تعــداد تراکــم را از دیگر 
مشکالت مسکن عنوان کرد و افزود: شهرداری 
برای ساختمان 5 واحدی تنها اجازه ساخت سه 

واحد را می دهد. 
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه گرانی مسکن 
در زنجان نسبت به استان های همسایه، گفت: 
این موضوع صحت نــدارد و می توان با یک 

گزارش میدانی به این موضوع پی برد.
 رییس اتحادیه مشــاوران امالک زنجان افزود: 
در بیشــتر استان های همســایه قیمت مسکن 

باالتر از استان زنجان است.

خبـر معاون استاندار زنجان:

در نیازمند نوآوری اس ارزه پیوسته با مواد م م
 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار زنجان با بیان اینکه مبارزه پیوسته 
با مــواد مخدر، نیازمند نوآوری اســت، 
گفت: از تمام دســتگاه ها و سازمان های 
دولتی و مردمی انتظار می رود با توجه به 
تجارب به دست آمده در کنار فعالیت ها 
و تالش هــا برای مبارزه بــا مواد مخدر، 
مدل جدید پیشنهادی جهت موفقیت های 

ه دهند. بیشتر در این زمینه ارا
خدابخــش مرادی نافچی در نخســتین 
نشست مشترک ســازمان های مردم نهاد 
فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر استان، 
افزود: در صورت ارایــه برنامه هدفمند 
می توانیم این پیشنهاد را در ستاد مرکزی 
مبارزه با مواد مخدر کشور، طرح کرده و 

به صورت سراسری اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه در طول 40 سال گذشته، 
حوزه های مختلف انقالب در امر مقابله، 
تالش کرده اند، خاطرنشان کرد: به برکت 

نگاه عالمانه، ایران بــه تنهایی 7۶ درصد تریاک، 
ین  ۶8 درصد مرفین و 17 درصد کشــفیات هرو

دنیا را دارد.
مــرادی نافچی ادامه داد: در حوزه مقابله و مبارزه 
با مواد مخدر در هزاران کیلومتر از مرزهای شرقی 
و غربی کشور، عالوه بر تامین، تجهیز و تدارکات 

برای نیروی انسانی هزینه می شود.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه رویکرد دولت، 
اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است، گفت: 
هر مجموعه، فرد، موسسه و سازمانی، مسوول بوده 
و باید برای آگاهی بخشی در این حوزه تالش کند.
این مســوول، پیشــگیری، مقابله و درمان را از 
وظایف ذاتی دســتگاه ها جهت کمک به سالمت 
جامعــه خواند و اظهار داشــت: مخاطب ما عام 
بــوده و باید تــالش کنیم تا مخاطب شناســی و 
آگاهی بخشــی از مهد کودک تا دوران دانشــگاه 

برای جامعه هدف صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه مخاطب شناسی و آگاهی بخشی، 
2 هدف دارد، خاطرنشان کرد: نخست اینکه خود 
فرد، آگاه شــده و درگیر اعتیاد نمی شــود و دوم 
اینکه آموخته خود را به دیگران نیز بیاموزد و اگر 
این دو هدف محقق شــود یعنــی به وظیفه خود 

عمل کرده ایم.

مرادی نافچی تصریح کرد: آگاهی بخشی در آینده 
جامعه و توســعه پایدار و همه جانبه کشور، مهم 
بوده و برای آن باید تالش کنیم تا جامعه اعتیاد را 

از حضی ذلت به او لذت برسانیم.
وی گفت: زنجان، یکی از ســالم ترین اســتان ها 
در زمینه مبارزه با مواد مخدر اســت اما تا فاصله 

مطلوب فاصله داریم و باید تالش کنیم.
معاون استاندار زنجان اظهار داشت: در این راستا 
بنا داریم امسال زنجان به عنوان استان پایلوت در 
حوزه پیشگیری از مواد مخدر و طالق باشد زیرا 
اعتیــاد به مواد مخدر، یکــی از موثرترین عوامل 
طالق بوده و طالق نیز یکی از عواملی اســت که 
می تواند فرزنــدان طالق و اعضای خانواده را در 

معر اعتیاد قرار دهد.
وی خاطرنشــان کرد: مواد مخــدر به عنوان یک 
بالی خانمان سوز نه تنها فرد که بلکه کانون گرم 
خانواده، محیط اجتماعی زندگی، سرمایه انسانی و 
آینده جامعه را مورد هدف قرار داده و اگر امروز 
نوجوانان و جوانان به این معضل مبتال شوند یعنی 

آینده جامعه دچار آسیب شده است.
مرادی نافچــی ادامه داد: باید تمام ســازمان ها، 
دستگاه ها، مجموعه ها و ســازمان های مردم نهاد 
اندیشــه ای کرده و اعتباراتی را گســیل دارند تا 

ســرمایه های اجتماعی و انسانی را در مقابل این 
خطر حف کنیم.

وی تاکیــد کــرد: کاخ موسســات خیریــه و 
سازمان های مردم نهاد باید شیشه ای باشد تا اعتماد 
مردم به فعالیت های اجتماعی تقویت شود که در 

این صورت موفقیت ها افزون می شود.
در  ه با مواد م اد در مبار مان مرد ن  ســا

ا هستند
سرپرست دبیرخانه شــورای هماهنگی مبارزه با 
ن برابر  مواد مخدر استان زنجان نیز گفت: 2۶ ژو
با پنج تیر، ســالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
بوده و از این رو اول تا ششــم تیر در کشور ما به 
عنوان هفته مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شــده 

است.
فاطمه رضایی خاطرنشــان کرد: نخستین نشست 
سازمان های مردم نهاد فعال در مبارزه با مواد مخدر 
در ذیل کمیته توسعه مشــارکت های مردمی این 

شورا است.
وی مجموع ســازمان های مردم نهاد فعال در این 
حوزه را ۶8 مورد خواند و افزود: 41 سازمان در 
حوزه فرهنگی و پیشگیری، 23 سازمان در حوزه 
درمان و چهار ســازمان نیــز در بخش صیانت و 

آموزش فعالیت دارند.

در  روری  انسان  امداد  یت  ک رد  رو
روری اس یر اب  م

مدیــرکل کمیته امداد امــام خمینی )ره( 
اســتان زنجان نیز یکــی از وظایف این 
کمیته را باال بردن ســرمایه های اجتماعی 
بیان کرد و گفت: در سال گذشته با 410 
میلیارد ریال اعتبار، 2 هزار و 882 فرصت 
شغلی، ایجاد شد و سه هزار و 23۶ مورد 
آموزش های فنی و حرفه ای برای جامعه 
هدف برگزار شد و 2 هزار و 300 خانواده 

تحت پوشش نیز خودکفا شدند.
هدایت صفری با بیان اینکه رویکرد کمیته 
امداد، انسان پروری در مقابل فقیرپروری 
است، افزود: بر پایه تفاهم نامه های منعقده 
و تعامالت صــورت گرفتــه، 14 هزار 
آموزش خانــواده و 11 هزار آموزش به 

صورت کارگاهی انجام شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: وجــود بانــک 
اطالعاتی منسجم از سازمان های مردم نهاد 
و خیریه ها و هم افزایی و همپوشــانی می تواند در 
کنار کمیت به کیفیت و اثربخشــی اقدامات این 

تشکل ها کمک کند.
تیاد اس د  ها ا ر  در

مدیرکل بهزیســتی اســتان زنجان نیز گفت: این 
ســازمان از سال 79 شــروع به اجتماعی کردن و 
واگذاری بخشی از وظایف خود کرده و از کمک 

مردم برای انجام وظایف بهره مند می شود.
محمد محمدی قیداری خاطرنشــان کرد: اینکه 
اعتیاد جرم نبوده و یک بیماری به شــمار می رود، 

نیازمند فرهنگ سازی است.
وی با بیان اینکه اعتیاد، نخســتین معضل بوده و 
دیگر آسیب ها از آن ناشی می شود، اظهار داشت: 
ریشــه ۶4 درصد طالق ها اعتیاد بــوده و نیاز به 
کارزار رسانه ای و فرهنگی در این حوزه و مبارزه 

با آن داریم.
محمدی قیداری با اشاره به مشکالت موجود در 
کم های ترک اعتیــاد، تصریح کرد: تا حد توان 

برای حل مشکالت آن ها تالش می کنیم.
در این نشست، مدیران و نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد به ارایه گزارش عملکرد خود در مبارزه 
با مواد مخدر و نظرات، پیشــنهادها و مشکالت 

خود پرداختند.

اتر و موسیقی کودکان    چهارمین جشنواره ت
ل و هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه  ا
نویسی زنجان، تیرماه امسال میزبان هنرمندان از نقاط 

مختلف کشور می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان زنجان 
اتر  ین رونمایی از پوســترهای جشــنواره ت در آ
ل و جشنواره فیلم کوتاه  ا و موســیقی کودکان 
و فیلمنامه نویســی زنجان در سخنانی به نقش و 
جایگاه هویت ساز فرهنگ در جامعه اشاره کرد و 
افزود: تولید و مصرف کاالهای فرهنگی از نشانه ها 

لفه های توسعه یافتگی است. و م
فاطمه کرباسی به لزوم نقش آفرینی بخش غیردولتی 
در اجرای برنامه ها و برگزاری رویدادهای فرهنگی 
و هنری اشــاره کرد و اظهار داشت: مجموعه های 
دولتی در این حوزه وظیفه ستادی، برنامه ریزی و 

هماهنگی و نظارت را باید داشته باشند.
اتر و موسیقی کودکان  وی برگزاری جشــنواره ت
ل را زمینه ساز ایجاد بستری مناسب برای رقابت  ا
سالم بین کودکان برشمرد و افزود: این جشنواره به 
طور عمده بر مبنای توجه ویژه به کودکان زیر 12 

سال طراحی شده است.
کرباسی به رشد کمی و و کیفی آثار ارسال شده به 
ل  ا اتر و موسیقی کودکان  چهارمین جشنواره ت
اشــاره کرد و گفت: امیدواریــم با برگزاری چنین 
جشــنواره هایی زمینه ای برای غنی سازی اوقات 
فراغت و کسب تجربه برای عالقه مندان فراهم آید.

اتر کود ا  ــنواره ت ی ب  ا ر ن  ا
ارسا شد

رییــس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 

شهرداری زنجان نیز در سخنانی این سازمان را به 
عنوان حامی فعالیت های هنرمندان و هنردوســتان 
معرفی کرد و گفت: ســازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شــهرداری زنجان برای رونق و اعتالی 
فرهنــگ و هنر در اجرای برنامه هــا در این حوزه 

مشارکت می کند.
مریم شعبانی از ارسال 47 اثر نمایشی به چهارمین 
ل خبر داد و  ا اتر و موسیقی کودکان  جشنواره ت
افزود: از بین آثار ارسال شده 9 اثر برای حضور در 

مرحله نهایی جشنواره انتخاب شدند.
اتر و  نواره ت ی ب  نوا ر در ب ت  ا

ی کودکان  ا ارسا شد موسی
اتر و  دبیر بخش موســیقی چهارمین جشــنواره ت
ل از دریافت 150 اثر در بخش تک  موســیقی  ا
نوازی به این جشــنواره خبر داد و گفت: این آثار 
از استان های مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده است. کیارش میرمحمدرضایی با بیان 
ل در 2 بخش  اینکه بخش موســیقی جشنواره  ا
تکنوازی و گروه نوازی اجرا می شود، افزود: بخش 
تک نوازی در ســه رده سنی برای کودکان زیر 12 
ســال و بخش گروه نوازی نیز در 2 قسمت گروه 
نــوازی کودکان و گروه نوازی موســیقی کودکانه 

توسط بزرگساالن تعریف شده است.
ساسان قجر، دبیر اجرایی چهارمین جشنواره ملی 
ل نیز به آثار راه یافته به بخش  ا اتر وموســیقی  ت
ل اشــاره کرد و گفت: نمایش  ا اتر جشــنواره 
جیرتان ناغیلی  آدم برفی از استان همدان،  های 
مرد نون  خوخان از آذربایجان شرقی،  از اردبیل، 
روایت  ل گلی از همدان،  زنجبیلی از بوشهر، 

کالغ خنزر پنزری از  یک دم از استان کردستان، 
سارای از  ســیاه دودی از استان همدان،  قزوین، 
فسقلی از استان زنجان 9 اثر  آذربایجان شرقی و 
راه یافته به بخش نمایش چهارمین جشنواره ملی 

ل هستند. ا اتر و موسیقی کودک  ت
ل  ا اتر و موسیقی کودک  چهارمین جشنواره ملی ت
12 تا 21 تیر در فرهنگســرای امام خمینی زنجان 

برگزار می شود.
سی  نام نو ی ی کوتاه و  نواره  ر ب   ا

ان ارسا شد ن
لیــال بیگلی دبیر هفتمین جشــنواره فیلم کوتاه و 
فیلمنامه زنجان از ارســال 80 اثر به دبیرخانه این 

جشــنواره خبر داد و گفت: از مجموع آثار ارسال 
شــده، 45 اثر در بخش فیلــم و 35 اثر در بخش 

فیلمنامه است.
وی هدف از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه 
زنجان را توسعه وگسترش فیلمسازی در این استان 
برشمرد و افزود: اشاعه و ترویج ارزش های دینی، 
حمایت از کاالی ایرانی، حقوق شــهروندی، شهر 
و خانواده از جمله محورهای تعریف شــده برای 
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه زنجان بودند.
هفتمین جشنواره فیلم کوتاه و فیلمنامه زنجان 25 
تا 27 تیر امسال در فرهنگسرای امام خمینی زنجان 

برگزار خواهد شد.

 مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان زنجان با بیان اینکه دستگاه های مختلف 
در راستای عمل به فرمایش رهبر معظم انقالب 
اســالمی مبنی بر رونق تولید بــر خود وظیفه 
دانســتند تا همراهی الزم در این حوزه را داشته 
باشــند، گفــت: واحدهای صنعتــی از فرصت 
بخشنامه بخشودگی جرایم که در این راستا ابالغ 

شده، نهایت استفاده را داشته باشند.
ایــر احمدی در گفت  وگو بــا خبرنگار ایرنا، 
اظهار داشــت: دســتورالعمل های تشــویقی و 
تخفیفی مانند این بخشــنامه هــر از چند گاهی 
ابالغ می شود و این فرصت نیز با تالش فراوان و 
درخواست استان ها و موافقت مجمع شهرک های 

صنعتی ایران به تصویب رسیده است.

وی افزود: بــا توجه به افزایش شــاخ های 
تورم، احتمال تمدید این دستورالعمل، کم بوده 
و واحدها از فرصت به دست آمده استفاده کافی 

را داشته باشند.
احمــدی با بیان اینکه ایــن تخفیف به صورت 
جدول بندی اســت، خاطرنشان کرد: واحدهای 
بهره بردار، مشــمول بیشــترین تخفیف بوده و 
واحدهــای دارای پروانه بهره برداری، بهره بردار، 
دارای پایان کار، دارای پیشــرفت فیزیکی باال و 
یا در مرحله نصب ماشین آالت در اولویت های 

بعدی قرار دارند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان تصریح کرد: واحدهای نیمه تمام دیگر نیز 
در صورتی که متعهد شوند تا مدت معینی، کار 

خود را به اتمام برسانند از بخشی از این تخفیف 
بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکــه بدهی واحدها مربوط به حق 
بهره برداری از تاسیسات و انشعابات شهرک ها و 
نواحی صنعتی است، ادامه داد: این تخفیف، بسته 
به شــرایط پرداخت اصل بدهی به صورت نقد 
یا تقسیط، شــرایط جداگانه ای بر اساس جدول 
محاســباتی داشــته و واحدهای دارای پروانه 
بهره برداری تــا 80 درصــد از تخفیف جرایم 

دیرکرد بهره مند می شوند.
احمدی گفت: آخرین مهلت بهره مندی از مزایای 
این دستورالعمل که مشوقی برای سرمایه گذاری 
است تا 10 شهریورماه امسال بوده و واحدهای 
صنعتی برای استفاده از بخشودگی جرایم دیرکرد 

می توانند به امور مالی شرکت شهرک های صنعتی 
استان مراجعه کنند.

تی زنجان: هر های  رک  امل  مدیر

ا کنند یرکر است رایم  گی  شو تی از فر ب ن واحدهای 

نواره ای زنجان در تیرماه دا تابستان روزهای ج
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مدیرکل نوسازی و تجهیز مدرسه های استان خبر داد:

 خداحافظی زنجان با 
مدرسه های  خشتی و گلی

مدیرکل نوســازی و تجهیز مدرسه های استان 
زنجــان گفــت: دو پــروژه بــرای جایگزینی 
مدرسه های خشتی و گلی در استان در حال انجام 

است.
جهانگیر صفری در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کــرد: از 3300 کالس درس موجود در اســتان 
زنجان، سیستم گرمایشــی 2300 کالس درس 
استانداردســازی شــده و 917 کالس درس نیز 
نیازمند استانداردسازی سیستم گرمایشی است که 
اعتباری بالغ بر 28 میلیــارد تومان برای این امر 

نیاز است.
این مســوول با اشــاره به سیســتم گرمایشی 
ادامه  مدرسه های روســتاهای دارای گازکشی، 
داد: استانداردسازی سیستم گرمایشی مدرسه ها 
اولویت نوسازی و تجهیز مدرسه ها بوده و همه 
روستاهای دارای گازکشی، مدرسه ها به سیستم 

گرمایشی استاندارد مجهز می شود.
وی در رابطه با دو مدرسه خشتی و گلی موجود 
در اســتان، افزود: در حال حاضر دو پروژه برای 
جایگزینی مدرسه های خشتی و گلی زنجان در 
نظر گرفته شده که با این اقدام استان با مدرسه های 

خشتی و گلی خداحافظی می کند.
صفری با اشاره به مدرسه های کانکسی استان نیز 
تصریح کرد: 54 باب فضای کانکســی آموزشی 
در روســتاهای اســتان زنجان وجــود دارد که 
وجود این گونه مدرسه ها به دلیل کم بودن تعداد 
دانش آمــوزان در ایــن روســتاها و عدم صرفه 

اقتصادی برای ساخت مدرسه است.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدرسه های استان 
زنجان خاطرنشــان کرد: هم اکنون در اســتان 
1571 مدرسه شناسنامه دار هستند که 308 فضای 
تخریبی و 580 فضا نیز نیازمند مقاوم سازی است.

خبـر

 رانندگان تاکسی درونشهری زنجان بر این 
باورند که نرخ های جدید کرایه های تاکسی نه تنها 
مشکالت پیش روی آنان از قبیل افزایش سرسام آور 
هزینه های اقتصادی ناشی از آن را کاهش نداده بلکه 
معضلی به نام پول خرد نیز به این مهم افزوده و حتی 
دغدغه ای است که پای ثابت درگیری های مسافران 

و این قشر را تشکیل می دهد.
همه ساله تعیین و اعالم نرخ کرایه های حمل و نقل 
در شهر زنجان به موضوعی مهم از سوی شهروندان 
و مسافران تبدیل می شود، هر چند مسووالن استانی 
همــواره به این مهم تاکید می کننــد که با این کار 
وضعیت هر 2 قشــر با کمترین حواشی و مسایل 
پیش آمــده مد نظر قرار می گیرد، اما بســیاری از 
شهروندان و حتی خود رانندگان حمل و نقل درون 
شهری به ویژه تاکســیرانان بر این باورند که اقدام 
کارشناسی شده ای بر نحوه نرخ کرایه های حمل و 
نقل انجام نمی گیرد و همین امر به نوعی سردرگمی 

هر 2 طرف را به دنبال دارد.
رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری زنجان پیــش از این با اشــاره به نرخ 
کرایه های اعالمی از ســوی شورای اسالمی شهر 

زنجان گفته بود که نرخ کرایه تاکســی برای مسیر 
نخست 750 تومان، برای مسیر دوم 750 تومان وو 
برای مســیرهای بعدی هر کدام ۶00 تومان اعالم 

شده است.
رفیعی افــزوده بود که بر این پایــه نرخ کرایه هر 
مسیر داخل خط ویژه )در صورت ایجاد خطوط( 
۶00 تومان، تاکسی های ون یکهزار و 500 تومان، 
تاکسی های بی سیم و تلفنی از ساعت ۶ صبح تا 23 

شب، پنج هزار تومان است.
وی خاطر نشان کرده بود که نرخ کرایه تاکسی های 
بی ســیم و تلفنی از ساعت 11 شب تا ۶ صبح، 5 
هزار و 500 تومان و و نرخ هر دقیقه توقف اضافه 
برای تاکسی های بی سیم و تلفنی 250 تومان لحاظ 

شده است.
رحیم 47 ساله یکی از رانندگان تاکسی درون شهری 
زنجان با اشــاره به اینکه نرخ کرایه های این صنف 
همواره با مشکالتی مواجه بوده است، به خبرنگار 
ایرنا گفت: به عنوان نمونه طبق اعالم سازمان حمل 
و نقل شهرداری، کرایه مسیر اول 750 تومان تعیین 
شده که پرداخت آن برای شهروندان به یک معضل 

تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: بیشــتر شــهروندان پول خرد 50 
تومانــی ندارند و از طرفی رانندگان تاکســی نیز 
مجبورنــد، در صورت وجود ایــن مبلغ آن را به 
مسافر بازگردانده و یا با رضایت طرفین 800 تومان 

را دریافت کنند.
علی دیگــر راننده زنجانی نیز بر این باور اســت 
کرایه های کنونی اعالم شــده بــا توجه به افزایش 
سرســام آور هزینه های خودرو از قبیل الستیک و 

غیره ندارد و بخش بسیار اندکی را تأمین می کند.
وی در این ارتباط خاطر نشان کرد: رانندگان تاکسی 
درون شهری با مشکالت پرشماری مواجه هستند 
و اقدامات از این دست در ارتباط با تعیین کرایه ها 
باید مبتنی بر در نظر گرفتن تمامی جوانب و مسایل 

آنان قرار گیرد.
اما زهرا دیگر شــهروند زنجانی نیز در این ارتباط 
به خبرنگار ایرنا گفت: هرچند نرخ کرایه های این 
بخش با هدف رضایت مردم و رانندگان زحمتکش 
لحاظ شــد اما منطقی نیست؛ چرا که همواره پول 

خرد اضافی مشکالتی را موجب شده است.
وی ادامه داد: برخی موارد رانندگان تاکســی که به 
صورت تک مسیر مسافر جابه جا می کنند، به دلیل 

نبــود پول خرد 50 تومانــی، 800 تومان در یافت 
می کنند و این وضعیت در برخی موارد معضالتی 

ایجاد می کنند.
دســتگاه های کارت خوان دوباره در تاکسی ها 

احیا می شود
شــهردار زنجان نیز در این بــاره به خبرنگار ایرنا 
گفت: پیــش از این و برای رفــع معضل کرایه ها 
تمامی تاکســی های درون شهری زنجان مجهز به 
کارت خوان بودند و همشــهریان برای آمد و شد 
روزانه خود زنجان کارت تهیه کرده و و بر این مبنا 
از این وسیله استفاده می کردند که مشکلی به لحاظ 

پول خرد وجود نداشت.
مسیح اله معصومی افزود: هم اکنون سیستم پرداختی 
دولت در ادارات، نهادها و شــهرداری به ســمت 
دولت الکترونیکی ســوق داده شده که تحقق این 
مهم، مشــکالت ناشی از آن را کاهش می دهد و از 
طرفی با توجه به وضعیت گران شدن دستمزدها، 
الســتیک و هزینه های خــودروی دیگر نرخ های 
جدید تاکســیرانی مبتنی بر این مهم در نظر گرفته 

شده است.
وی اظهار داشت: بر این پایه نصب دستگاه کارت 
خوان در تاکسی ها باید از سوی شهروندان زنجانی 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شود که تفاوت در نرخ 
کرایه های کارتی و نقدی اتوبوس ها نیز به این دلیل 
است که مردم بیش از گذشته از این نوع دستگاه ها 

استفاده کنند.
معصومــی افزود: رند کردن کرایه های تاکســی از 
حق تاکسیران کاسته می شود، زیرا همین مبلغ 50 
تومان با توجه به مشکالت مالی رقم قابل توجهی 

محسوب می شود.
وی اضافه کرد: یکــی از برنامه های مورد توجه با 
تغییرات مدیریتی انجام گرفته در سازمان حمل و نقل 
شهرداری بحث نقدی و غیر نقدی نرخ کرایه های 
حمل و نقل است و از طرفی به دلیل تحریم ها نیز 
کارت های دستگاه های کارت خوان گران تر شد و 
شهرداری مجبور شد از محل در آمدهای شهرداری 

یارانه ای برای این امر اختصاص دهد.
شــهردار زنجان ادامه داد: از طرفی کمبود کارت و 
تعمیر دســتگاه های کارت خوان نیز مشکالتی را 
ایجاد کرد که این وضعیت نباید مانعی برای تحقق 
برنامه های ترسیم شده باشد و همراهی مردم نقش 

بسیار اثر گذاری دارد.
وی اضافه کرد: رند کردن مبلغ کرایه های تاکســی 
نباید مشکالتی را برای شهروندان ایجاد کند و در 
این میان راننده ای که حقوق شهروندان را رعایت 
می کند، مقدار کافی پول خرد دارد اما در صورت بی 
توجهی به این امر و دریافت 50 تومان بیشتر ظلم در 

حق مسافر محسوب می شود.
معصومــی افزود: بــه این مهم توجه داشــت که 

شــهرداری با نصــب دســتگاه های کارت خوان 
هزینــه ای از رانندگان دریافت نکــرده که مبالغ از 
طریق شــرکت همکار انجام گرفت که با احیای 2 
باره این نوع دستگاه ها این قشر موظف به استفاده 

خواهند شد.
وی همچنین در ارتباط با نرخ اتوبوس های درون 
شهری نیز اظهار داشت: کرایه های های این بخش 
مشکالتی به دنبال داشت و حتی اعالم شد که در 
این ارتباط شهرداری کوتاهی کرده در صورتی که 
چنین نبود و حتی قبل از ســال افزایش کرایه ها را 

پیشنهاد داد و شورای شهر نیز آن را مصوب کرد.
شــهرداری زنجان ادامــه داد: ایــن کار به خاطر 
گذراندن فرآیندهای الزم و همزمانی آن با اصالح 
خطوط اتوبوسرانی مصوب 10 روز جلوتر از ستاد 
تنظیم بازار اعالم شد که در صوت ابالغ زودتر آن، 

وظیفه محوله نیز در موعد مقرر انجام می گرفت.
وی اضافه کــرد: در این ارتبــاط برخی رانندگان 
اتوبوس کرایه های خود سرانه دریافت کردند و به 
نوعی تخلف محسوب می شود و حتی برای برخی 
از آنها پرونده تشکیل و به تعزیرات استان معرفی 
شد و عالوه بر آن بصورت همزمان با تشکیل کمیته 
انضباطی سازمان حمل و نقل نیز برخوردهای الزم 

انجام گرفت.
نرخ های تک مسیر کار شناسی شده نبود

رییس کمیســیون حمل و نقل و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر زنجان نیز در این ارتباط ادامه 
داد: بیشتر مســافران درون شهری زنجان 2 مسیر 
هســتند که نرخ های تعیین شده این بخش چندان 
مشکل ساز نیست و شهروندان به راحتی می توانند 

مبالغ آن را پرداخت کنند.
کاظم افشــار چی افزود: بــه دلیل اهمیت خطوط 
اتوبوســرانی نرخ های این حوزه بیش از تاکسی، 
مورد توجه و حتی بحث های مختلف کارشناسی 

در کمیسیون مربوطه انجام گرفت.
وی اضافــه کرد: در گذشــته کارهایی از ســوی 
شــهرداری در بحث تاکســی ها و رفع مشــکل 
کرایه های تاکسی از قبیل نصب کارت خوان انجام 
گرفت، اما آنگونه که باید و شاید نتایج مطلوب و 

الزم را به همراه نداشت.
این عضو شورای اسالمی شــهر زنجان ادامه داد: 
بر این مبنا این کمیسیون تالش دارد پس از تعیین 
تکلیف نرخ هــای مربوط به ســاماندهی خطوط 
اتوبوســرانی زنجان به برنامه هــای در پیش روی 
تاکسیرانان از قبیل پرداخت های الکترونیکی بیش از 

گذشته توجه کند.
وی خاطر نشــان کرد: به طور حتم آسیب شناسی 
و اقدام های انجام گرفته سال های گذشته، موانع و 
راهکارهایی بهتر می تواند مشکالت و معضالت این 

حوزه را بیش از گذشته کاهش دهد.

 مربی زنجانی از ســوی فدراسیون ووشو 
به عنوان یکی از مربیان برتر ســال گذشته کشور 

انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، بی تردید سال 97 سال پرافتخاری 
برای ووشوی استان زنجان بود که در این بین نباید 
سهم مربیان را در دست یابی به افتخارات ملی در 
این رشته نادیده گرفت، مربیانی که با کوله باری از 
تجربه در میادین بین المللی، حال در تالش برای 

اعتالی این رشته در سطح کشور هستند.
طبق اعالم فدراسیون ووشو، مربیان برتر کشور در 
سال گذشته پس از بررسی های الزم معرفی شدند 
که بر این پایــه، در بخش تالو )اجرای فرم( غفار 
امانی از زنجان توانست عنوان برترین مربی سال 

97 ووشو ایران را در این بخش از آن خود کند.
کســب باارزش ترین مدال سال تالو استان توسط 
سیدمحمد حسینی در تیرماه پارسال با یک طال و 
یک نقره در مسابقه های جهانی برزیل، به دست 
آوردن یک طال و یک نقره توســط ســیدمحمد 
حسینی و یک نقره توسط توحید هدایت پور در 
مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگساالن در آبان ماه که 
به میزبانی اردبیل برگزار شــد، از توفیقات ووشو 
زنجان بوده است. همچنین کسب 2 مدال طال و 
یک نقره توســط ابوالفضل قره باغی و یک طال و 
یک نقره توسط امیرحسام بیگدلی در نخستین دوره 

مسابقه های المپیاد استعدادهای برتر کشور و کسب 
جام قهرمانی، دســتاورد دیگری بود که در آذرماه 

سال گذشته نصیب ووشو استان زنجان شد.
بهمن ماه سال گذشته نیز ووشو زنجان توانست 4 
مدال طال، 7 نقره و 3 برنز را از مسابقه های انتخابی 
تیم ملی رده های ســنی در اصفهان توسط توحید 
هدایت پور، ابوالفضل قره باغی، امیرحسام بیگدلی، 
محمد رحیمی، ایلیا افتخاری زاده، حمید اسماعیلی، 

امیرحســین پوســانه، مهدی احمدی، ســبحان 
ســلطان نژاد و ایلیا محمدخانی به دست آورده و 
مقام دوم تیمی را نیز از آن خود کند. این در حالی 
اســت که 3 مدال نقره و 2 نشان برنز نیز توسط 
ووشــوکاران زنجانی که در قالب ســایر استان ها 
شــرکت کرده بودند، به دست آمد و قهرمانی تیم 
پاس ناجا نیز پایانی بر افتخارات ووشو استان در 

سال گذشته بود.

 سرمربی تیم ملی بوکس جوانان ایران تاکید 
کرد: بهترین های حاضر در اردو را به رقابت های 

اوالن باتور مغولستان اعزام می کنیم.
امید رشید در حاشیه اردوی تیم ملی بوکس جوانان 
ایران در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه اردوی 
زنجان به عنوان چهارمین اردوی آمادگی و انتخابی 
تیم ملی بوکس جوانان ایران به شمار می رود، افزود: 
خوشــبختانه در طول برگزاری اردوی چهارم در 
زنجان، موفق بــه برگــزاری دو مرحله رویداد 
انتخابی شــدیم تا بتوانیم با فراغ بال نســبت به 

انتخاب نفرات برتر اقدام کنیم.
وی با یادآوری اینکه در ابتدای برگزاری چهارمین 
مرحلــه اردوی آمادگی تیم ملــی بوکس جوانان 
ایران، 22 بوکســور به اردوی تیم ملی فرا خوانده 
شــدند، تصریح کرد: بعد از برگزاری نخســتین 
رویداد درون اردویی، تعداد 18 بوکســور در اردو 
باقی مانده و چهار ورزشکار نیز از لیست نفرات 

دعوت شــده به این اردو خط خوردند تا اردو با 
حضور 18 ملی پوش در زنجان ادامه پیدا کند.

سرمربی تیم ملی بوکس جوانان ایران با بیان اینکه 
در دومین رویداد درون اردویی نیز نفرات تیم ملی 
با سایر ورزشکاران از استان های مختلف به روی 
رینگ رفتند تا محک جــدی بخورند، ادامه داد: 
به همین خاطر باور راســخ به این مهم داریم که 
درهای اردوی تیم ملی به روی همه ورزشکارانی 
که حاضر به محک خوردن در این عرصه هستند، 
باز است و ما نیز تالش می کنیم بهترین نفرات را 

به رقابت های آسیایی اعزام کنیم.
رشــید با اشــاره به اینکه اردوی بعدی تیم ملی، 
اردوی مشترک با تیم ملی نونهاالن و نوجوانان در 
شهرستان بیجار خواهد بود، اظهار کرد: مسابقه های 
آسیایی اوالن باتور مغولســتان قرار است آبان ماه 
امســال برگزار شــود و با توجه به اینکه هر تیم 
می تواند در 10 وزن، ورزشــکار به این رقابت ها 

اعزام کند، در تالش هستیم تا بهترین نفرات به این 
دوره از مسابقه ها اعزام کنیم.

وی با ابراز رضایــت از میزبانی زنجان، در زمینه 
نتایج گذشــته تیم ملی بوکس جوانان خاطرنشان 
کرد: تیم ملی بوکس جوانان در سال 2017 عنوان 
چهارمــی را در رقابت های آســیایی از آن خود 
کرد اما در دوره گذشــته عنوان دهمی را به خود 
اختصاص دادیم، به همیــن خاطر امیدواریم در 
رقابت های مغولســتان بتوانیم از جایگاه بوکس 

ایران در رده سنی جوانان دفاع کنیم.

مربی زنجانی در جمع بهترین های ووشوی ایران آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده کالسه 9701193
به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 117/35 متر مربع تحت پالک 4697/8 اصلی 
بخش یک زنجان که سند آن در صفحه 691 دفتر 5 ذیل ثبت 869 امالک با شماره چاپی 656112 ثبت به نام آقای جالل فرجیان 
ثبت شده است. حدود و مشخصات برابر استعالم ثبتی عبارتنداز شماال: به طول 8 متر پنجره و دیواری است به کوچه شرقا:  اول پخی 
است به طول 2/2 متر دوم به طول 10/65 متر درب و دیواری است به خیابان استانداری جنوبا: به طول 9/9 متر دیواری است به دیوار 
پالک 4693 اصلی غربا: اول به طول 2/40 متر پنجره و دیواری است به نور گیر اشتراکی دوم به طول 4/8 متر دیوار اشتراکی با پالک 
7 فرعی از مورد تفکیک سوم به طول 2/60 متر دیواری است اشتراکی با راه پله اشتراکی چهارم که شمالی است به طول 1 متر پنجم 
به طول 1/50متر دیواری اســت اشتراکی با داکت اشتراکی . کف با سقف زیر زمین و سقف با کف طبقه اول اشتراکی است. به نشانی 
زنجان ، خیابان شهدا، نرسیده به دوارزه ارک ، ضلع جنوبی بن بست شهید تقوی با مشخصات اعیانی ؛  اعیانی احداثی در پالک موصوف 

با سیستم اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی به مساحت 117/35 متر مربع مطابق مساحت مندرج در جریان ثبتی است. 
پالک ثبتی مذکور یک باب مغازه مطابق جریان ثبتی مضبوط در پرونده به سه باب مغازه مستقل و مجزا از هم تبدیل شده است.

شرح مشخصات مغازه ها به قرار ذیل می باشد: 
1-مغازه نبش کوچه بن بست و مشرف به خیابان شهدا. این مغازه شامل طبقه همکف و طبقه اول هر کدام به مساحت حدودا 35 متر 
مربع می باشد. راه دسترسی به طبقه اول از داخل کوچه بن بست می باشد. مشخصات داخلی آن فرش کف از سنگ و دیوارها پتینه و 
درب از شیشه سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی و پنجره فلزی با شیشه تک جداره می باشد. بنا به اظهار مدیون طبقه همکف 

این مغازه به صورت اجاره در اختیار آقای مسعود عاشوری است و طبقه اول در اختیار آقای عرفان فرجیان می باشد. 
2- اولین مغازه جنب شمالی مغازه نبش : این مغازه شامل همکف و بالکن داخل مغازه می باشد. مساحت همکف حدودا 39 متر مربع و 
بالکن آن حدودا 15 متر مربع می باشد. راه دسترسی به بالکن از داخل مغازه است. مشخصات داخلی آن ها فرش کف  از سنگ و درب 
از شیشه سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی می باشد. این مغازه بنا به اظهار آقای محمد رضا باقری)مالک 2 دانگ دیگر ( به 

صورت اجاره در اختیار آقای بهادر کیانوس است. 
3- آخرین مغازه، مجاور مغازه شماره 2 فرضی: بنا به اظهار آقای خسرو چام )مالک 2 دانگ دیگر(، سرقفلی و مالکیت این مغازه)شماره 
3 فرضی( در اختیار ایشان هست این مغازه شامل همکف و بالکن داخل مغازه می باشد. مساحت همکف حدودا 39 متر مربع و بالکن 
آن حدودا 15مترمربع می باشد. راه دسترسی به بالکن از داخل مغازه است. مشخصات داخلی آن ها فرش کف از سنگ و درب از شیشه 

سکوریت و دارای کرکره فلزی مشبک دستی می باشد. این مغازه به صورت اجاره در اختیار آقای بهادر کیانوس است.
که طبق نظر کارشناس رسمی دو دانگ پالک مذکور)مالکیت مدیون( به مبلغ نه میلیارد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و سی و سه 
هزار و سیصد و سی و سه ریال)9،073،333،333( ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای انشعابات برق جداگانه و فاقد امتیاز گاز و آب 
جداگانه بوده و به صورت مشاعی می باشد که پالک فوق از ساعت 9 تا 12 روز دو شنبه به تاریخ 24 تیر 1398 در اداره اجرای اسناد 
رسمی زنجان واقع در زنجان ، خیابان صفا، کوچه گنج خانلو ، از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ نه میلیارد و هفتاد و سه 
میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال)9،073،333،333( ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا با ارائه 
چک تضمین شده بانک ملی فروخته می شود و مزایده حضوری است و شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معامله معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجوه مازاد وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول میگردد. در ضمن چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. در ضمن پالک مذکور طبق نامه شماره وارده 85002789 مورخه 21 خرداد 1398 بستانکار فاقد پوشش بیمه ای می باشد.

تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخه 4 تیر 1398
مینا تقی لو - رییس اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رأی شماره 139660327001000219  مورخه 11 اردیبهشت ماه 1396 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه  بال معارض 
متقاضی آقای غالمرضا شهریاری فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 50806 صادره 
از زنجان در عرصه ســی و سه ده هزارم شعیر مشاع از 96 شعیر پالک 35 اصلی واقع 

در زنجان بخش 7 خریداری از مالک رسمی آقای محمود عباسی محرز گردیده است.
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استاد علی هشــترودی فرزند محمد متولد سال 
1303 شمســی در شــهر تبریز بود. دانشسرای 
مقدماتی را تا اخذ دیپلم ادبی در همان جا گذراند. 
در سال 1305 درجه کارشناسی ادبیات را با رتبه 
اول در دانشــگاه تهران به پایــان برد و محضر 
استادان بزرگی همچون: فروزانفر، معین، شهیدی 
و ... را درک کرد. وی از سال 1323 به استخدام 
آموزش و پرورش درامد و در حین خدمت موفق 
به اخذ کارشناسی ارشــد در رشته علوم تربیتی 
گردید. با انتقال به زنجان به دبیری در دبیرستان 
های: پهلوی )شــریعتی( و صدر جهان پرداخت 
و چندی نیز مدیر دانشسرای مقدماتی و مدیر و 

موسس دبیرستان صدر جهان شد. 
دو اثر چاپی ایشان یکی تصحیح و تحشیه دیوان 
حکیم هیدجی اســت که در سال 133۶ به چا 
رســیده اســت و دیگری تألیف کتاب سلطانیه 
است که در سال 1350 چا گردید. ایشان چند 
بار چا کتابهــای دیگری را نیز که از جمله ی 
آنهاست: تاریخ شهر زنجان و خمسه وعده داده 
بودند که اکنون از سرنوشت آنها اطالعی ندارم. 

اســتاد هشــترودی از مهر مــاه 1358 به افتخار 
ل آمد و از همان سال در دانشگاه  بازنشستگی نا
های زنجان و بیشــتر در دانشــگاه آزاد اسالمی 
زنجان به تعلیم و تربیت جوانان مشغول شد و تا 

همین اواخر که توان تدریس داشــت عاشقانه به 
تدریس پرداخت.

نگارنــده بارها ذکر خیر اســتاد را از پدرم که از 
فرهنگیان زنجان بود و چه بسا که شاگرد ایشان 
نیز شــده بود شنیده بودم و به دیدارشان مشتاق. 
در ســال 1370 که دانشــجوی کارشناسی ارشد 
رشــته ی ادبیات بودم درخواســت همکاری به 
یس وقت دانشگاه  دانشگاه آزاد زنجان دادم که ر
آقای مســعود نجمی آن را به اســتاد هشترودی 
ارجاع داد. اســتاد پس از آزمون کتبی و شفاهی 
از من، گواهی نامــه ای مبنی بر تایید صالحیت 
علمی بنده نوشــته اند که آن را تا پایان عمر سند 

افتخاری برای خود قلمداد خواهم کرد.
از آن تاریخ افتخار همکاری با ایشــان در گروه 
ادبیات دانشگاه نصیبم گردید. نزدیک به ده سال 
همکاری با ایشان خاطرات تلخ و شیرین بسیاری 
برای من به یادگار گذاشــت که به مواردی از آن 

اشاره خواهم داشت.
استاد هشترودی، مفسر قرآن و نهج البالغه بودند. 
روزی از روزهای ماه مبــارک رمضان برای کار 
اداری دفعتا وارد اتاق کارشــان شدم و ایشان را 
در حــال تالوت قرآن دیدم در حالی که صورت 
و محاسن ســپیدش از قطرات اشک خیس بود. 
از اینکه خلوت او را بهم زده ام شــرمنده شــدم 

و خواستم که بروم ولی استاد صدایم کرد و کار 
مرا راه انداخت.

ســه کتاب همیشــه دم دست داشــت و تقریبا 
روزانه به آنها مراجعه می کــرد. اول قرآن، دوم 
نوی موالنا و سوم دوره تاریخ ادبیات در ایران  م

تألیف استاد دکتر صفا. 
نوی  آخرین بار که سعادت دیدارشان را یافتم م
را فقــط ورق می زد. با تعارف مرا روی صندلی 
کنار دســت خود نشاند و گفت: آقای بیات، من 
هر ماه یک بار قرآن را ختم می کنم و سالی یک 
نوی را از نو می خواندم. ولی امســال  بار هم م
نوی را آغــاز نخواهم کرد. با تعجب  خوانش م

پرسیدم: چرا استاد ایشان در حالی که بغضی هم 
نوی  در گلو داشــت گفت: می ترسم بمیرم و م
را به اتمام نرســانم و به حضرت موالنا اساعه ی 

ادب کرده باشم.
روزی به شوخی پرســیدم استاد باالخره شما را 
تبریزی بدانیــم یا زنجانی گفتند اوال همه جای 
ایران سرای من است ثانیا خواهش می کنم مرا 
زنجانی بدانید. گفتم ولی اســتاد شــما متولد و 
بزر شده آذربایجان هستید. گفتند ولی عمری 
خدمتگزار و نمک پرورده ی زنجانی ها بوده ام. 
یادش گرامی که از ترکان پارسی گو بود و دلداده  

فرهنگ و ادب فارسی.

 در ســومین نشست کارگروه تخصصی 
ســالمت و امنیت غذایی استان زنجان در سال 
98 از حمایت امام جمعه و اســتاندار زنجان و 
مشارکت و همکاری سازمان ها، اداره ها، نهادها 
و موسسات استان در راستای طرح بسبج ملی 

کنترل فشارخون قدردانی شد.
ظهر یکشــنبه دوم تیرماه 98 ســومین نشست 
کارگــروه تخصصی ســالمت و امنیت غذایی 
استان زنجان در ســال 98 با دستور کار تبیین 
و تشــریح نامه وزارتی )دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی( در باره تشکیل کمیته 
اســتانی صیانت از حقوق مردم در ســالمت 
و امنیت غذایی، بررســی وضعیــت، تعیین و 
تکلیف تهیه و توزیع آب شرب در روستاهای 
غیر تحت پوشش آبفار استان، بررسی وضعیت 
بهداشتی فعالیت فروشندگان و دوره گردان در 
ه راهکار  مجموعــه تفریحی گاوه زنــگ و ارا
جهــت ســاماندهی آنهــا به ریاســت معاون 
سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان 
و رییس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایی استان زنجان باحضور سازمان های عضو 
کارگروه در سالن اجتماعات پیامبر اعظم )ص( 

استانداری زنجان برگزارشد.
در ابتــدای ایــن نشســت رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی زنجان با اشــاره به برنامه های 
برگزارشده در یک ماه اخیر ازجمله طرح بسیج 
ملی کنترل فشارخون اظهارداشت: این طرح در 
استان زنجان همپای کشــور با همکاری همه 
نهادها، خیرین، سازمان های مردم نهاد و بخش 

خصوصی پیش رفته است.
دکتــر پرویز قزلبــاش افزود: بــر پایه آخرین 
آمارهایــی کــه از طرح بســیج ملــی کنترل 
فشــارخون داریم عملکرد دانشگاه با همکاری 
بت اســت و  همه نهادها، ارگان ها و خیران م
افتخار بزرگی برای کشور است که یک پویش 
ملی بتواند یکــی از مهمترین عوامل بیماری و 

زمینه ساز بیماری ها را مورد توجه قرار بدهد.
وی به ســفر یکروزه منطقه 3 آمایش کشوری 
و خیران حوزه ســالمت باحضــور دکتر علی 
آقامحمدی مشــاور رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و رییس گروه اقتصادی دفتر 
مقام معظم رهبری اشــاره کــرد و افزود: یکی 
از کارهــای خوب و راهبردی این تیم این بود 
که طی ســفر به اســتان ها نقاط برجسته استان 
را مد نظر قراربدهنــد و اگر تجربیات موفقی 
در محیط اســت در محیط خودشان با حداقل 

تغییرات آمایشی به کار گیرند و استفاده کنند.

مقام عالی دانشــگاه بیان داشت: این هیات 20 
نفره با همراهی همکاران ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، مســووالن دانشگاه و سازمان های 
مرتبط از ظرفیت های امور وقفی و خیریه حوزه 

سالمت استان زنجان بازدید کردند.
مدیر ارشــد دانشگاه علوم پزشــکی زنجان با 
بیان اینکه این بازدید از حوزه ســالمت استان 
موجب افتخار استان و مردم شهر زنجان است 
ابراز داشت: ظرفیت ها و توان مندی های حوزه 
سالمت استان برای این هیأت بسیار تاثیرگذار 
و اعجاب انگیز بود که در اســتانی مانند زنجان 
اتفاقات بســیارخوب و هوشــمندانه در سطح 
باالی خیران حوزه ســالمت اتفاق افتاده که در 

دیگر نقاط کشور کمتر دیده می شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی زنجان همچنین 
بــه برگزاری کنگــره فصلی ســکته مغزی در 
بیمارســتان ولیعصر زنجان اشاره کرد و افزود: 
دانشــگاه علوم پزشکی زنجان با دریافت نشان 
دیاموند در حیطه ســکته حاد مغزی در بخش 
نورولوژی در کشور پیشــرو است و با فاصله 

بسیار زیادی از دانشگاه های بزرگتر قراردارد.
دکتر قزلباش بــا بیان اینکــه در این حیطه به 
سمت استانداردســازی حرکت و سعی کردیم 
خودمان را با اســتانداردهای دنیا تطبیق دهیم 
تصریح کرد: چند برنــد در دنیا که در اتحادیه 
اروپا است و شــاخ هایی دارد که براساس 
این شاخ ها، دو هفته قبل بخش نورولوژی، 
استروک و ســکته مغزی ما موفق شد باالترین 
نشــان اتحادیه اروپا را به خاطر استانداردهای 
باالیی که در این زمینه دارد و بسیار سختگیرانه 

است کسب کند.
 وی با اشاره به برگزاری جشنواره آیین محبت 
در ســال گذشته اظهارداشت: امســال نیز این 
جشــنواره را امرداد ماه به صورت کشــوری 

برگزار خواهیم کرد.
مقام عالی دانشگاه علوم پزشکی زنجان تصریح 
کرد: هدف از برگزاری جشــنواره آیین محبت 
این است که نشــان بدهیم که در استان زنجان 
با ایــن ظرفیت باال و با حرکــت مردم، چنین 
اتفاقات خوبــی افتاده که می تواند در ســطح 

کشور نمونه باشد.
مدیر ارشــد دانشــگاه علوم پزشــکی زنجان 
در خصــوص بحــث شــورای برنامه ریــزی 
اظهارداشت: بر اســاس آخرین مصوبه دولت، 
کارگروه هایــی پیش  بینی شــده که قبال تحت 
حوزه شــورای برنامه ریزی تشــکیل می شدند 
که در چهار کارگــروه ازجمله حوزه فرهنگ، 

حوزه بانوان، حوزه اجتماعی و حوزه سالمت 
تجمیع شدند و تمام نهادها و دستگاه ها در این 
کارگروه نظراتشــان را پیرامون مسایل منعکس 

می کنند.
ینی در این نشست با اشاره   دکتر محمدرضا صا
به طرح بسیج ملی کنترل فشارخون از حمایت 
امام جمعه و اســتاندار زنجان و مشــارکت و 
همکاری سازمان ها، ادارات، نهادها و موسسات 

استان تقدیر کرد.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
اظهارداشت: در راستای طرح بسیج ملی کنترل 
74 درصد از جمعیت گروه هدف  فشارخون، 8
استان زنجان شامل: تمام افراد 30 سال و باالتر، 
بیماران کلیوی در هر ســنی و زنــان باردار تا 

تاریخ یکم تیرماه غربالگری شدند.
رییس مرکزبهداشت استان زنجان تعداد مراکز 
و ایســتگاه های سنجش فشــارخون در استان 
را در مجمــوع 797 مورد برشــمرد که از این 
تعداد ۶52 واحد بهداشــتی شامل: پایگاه های 
ســالمت، مراکز خانه های بهداشت و خدمات 
جامع ســالمت و 145 مورد ایســتگاه ثابت و 

سیار هستند.
معاون سیاســی امنیتی استاندار زنجان با تشکر 
از دانشگاه علوم پزشــکی، مدیران، فرمانداران 
و مجموعه دوســتانی که از گذشته تا امروز در 
حوزه هــای مختلف در حوزه ســالمت جامعه 
ازجمله طرح ملی فشــارخون اهتمام داشــتند 
اظهارداشــت: امروز اســتان زنجــان به عنوان 
 74 استانی که در طرح ملی کنترل فشارخون، 8

درصد از جمعیت گروه هدف را تحت پوشش 
قرارداده است جز پیشروترین استان ها در این 

حوزه است.
دکتر خدابخش مــرادی افزود: انتظار داریم که 
افزایش همکاری را در این راستا داشته باشیم تا 
بتوانیم انسان سالم و جامعه سالم داشته باشیم .
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
ی که در  غذایی استان بیان داشت: رویکرد مباح
این نشســت مطرح می شود کاهش سبد هزینه 

درمان در سبد هزینه خانوار است.
 وی با عر تبریک به دانشگاه علوم پزشکی 
زنجان و اســتان در زمینه توفیق حاصل شــده 
در بخش نورولوژی و دریافت نشــان دیاموند 
تصریح کــرد: این توفیقات می تواند نویدبخش 
این باشــد که مردم اســتان دغدغه هایشان در 
حوزه ســالمت و درمان می تواند کمتر باشــد؛ 
چرا که همکاران عزیز و پزشکان، پیراپزشکان 
و مدیریت دانشــگاه در این حــوزه به خوبی 

تالش می کنند.
معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار زنجان از 
برگزاری جشــنواره آیین محبــت به صورت 
کشــوری اســتقبال کرد و افزود: این جشنواره 
اتفاقی اســت در سطح ملی و صرفا به صورت 
دستگاهی شاید نتواند آن توفیق را داشته باشد 
چراکه وقتی ما جشــنواره ملی در استان برگزار 

می کنیم یعنی اعتبار استان است.
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
ی که در  غذایی استان بیان داشت: رویکرد مباح
این نشســت مطرح می شود کاهش سبد هزینه 

درمان در سبد هزینه خانوار است.
وی ادامه داد: در باره برگزاری جشــنواره آیین 
محبت پیشنهاد می شود که کمیته استانی متشکل 
از دانشگاه و دستگاه های ذیربط تشکیل شود و 
در این راستا اســتانداری هم آمادگی دارد یک 

جشنواره آبرومندی را برگزار کند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با تاکید 
براینکه اســتان زنجان بهشت خیرین است باید 
بتوانیم این جشــنواره را هــم به صورت نماد، 
نمونه اش را در کشــور بیشــتر کنیم و به نحو 

مطلوب تری برگزار کنیم.
به گفته دکتر مرادی آنچه که در حوزه دخانیات 
مهم است آگاهی بخشی و فرهنگی است و باید 
به صدور مجوزها در این حوزه رسیدگی شود 
و همچنین در دادن امتیاز در خصوص مصرف 
دخانیات دقت کنیم و برخورد قضایی به عنوان 

آخرین ساز و کار در نظر گرفته شود.
رییــس کارگروه تخصصی ســالمت و امنیت 
غذایــی تصریح کرد: در مناطق کمتر توســعه 
یافته و حاشــیه شــهر در بعضی از نقاط شهر 
زنجان گزارش هایــی رســیده و طبیعتا مرکز 
بهداشــت در این حوزه می تواند فعالیت داشته 
باشد و دستگاه های ذیربط به ویژه دستگاه های 
فرهنگی، اجتماعی و سالمت، بهداشت و درمان 
در حوزه توجه به این نقاط باید مساله شناسی 
کنند و اقدامات عملی انجام دهند تا بخشــی از 
جامعه که به لحــاظ موقعیت اقتصادی در این 
مناطق مستقر هستند دسترسی به خدمات داشته 

باشند و از امتیازات بهره مند شوند.

ترودی  ه
به دریاها پیوس

د بی که ما کامل  یلم  اهی به  ن

یدنی ل اما  انه ای  عا
ا د سین ور منت ی  ا کا یدر   ح

شبی که ماه کامل شد مانند هر اثر    فیلم سینمایی 
هنری دیگر از ضعف و قوت هایی برخوردار است 
که البته به دلیل پرداخت درست فیلم در روایت 

و بازی ها آن را قابل توجه و دیدنی کرده است.
 بی شــک آنچه که قبل از هر چیز برای مخاطب، 
شــبی که ماه کامل شد را جذاب می کند،  فیلم 

داستان واقعی فیلم است.
 روایتی از بخشی از زندگی خانواده عبدالمالک 
ریگی ســرکرده گروه تروریســتی جندا... که به 
واســطه جنایاتی که انجام داده اســت بسیار در 
ایران شــناخته شده اســت و به خودی خود از 
جذابیت هــای باالیی برای مخاطــب برخوردار 
است. اما اینکه تا چه اندازه نرگس آبیار کارگردان 
اثر در به تصویر کشــیدن این قصه واقعی موفق 
عمل کرده است، چیزی اســت که به آن بیشتر 
خواهیم پرداخت. مشکل اصلی فیلم آبیار به ویژه 
در سکانس های آغازین به نوعی فضاهای عاشقانه 
و شــاعرانه در بخش نخست، استفاده از حرکت 
دوربین روی دســت فیلم اســت که با توجه به 
نماهای بسیار بسته در این حرکت های دوربین به 

شدت مخاطب خود را آزار می دهد.
دوربین روی دســت به خودی خود و در حالت 
عــادی اگر به خوبی کنترل نشــده باشــد برای 
مخاطب اذیت کننده می شود، حال آنکه این حجم 
از نماهای بسته و کلوزآ هم قرار باشد در این 
حرکت های تند دوربین اضافه شود قطعا خستگی 

و کالفگی مخاطب را به همراه خواهد داشت.
به ویژه در سکانس های عاشقانه فیلم بهتر بود که 
آبیار با این حرکت های تند و غیر عادی دوربین، 
شــبی کــه ماه کامل  فضای ملتهب بخش دوم 
شــد را از ابتدا به روایت خود تزریق نمی کرد و 
می گذاشــت هیجانات بخش های بعدی فیلم از 
ابتدا لو نرود و سکانس های آغازین فیلم در مسیر 

درست خود و بدون لکنت شکل بگیرد.
فیلم اگرچه در پرداختن به فضاهای بومی سیستان 
و بلوچستان در بخش نخست به خوبی عمل کرده 
است اما می توانست از ایجاز بیشتری برخوردار 
بوده و از برخی سکانس های کلیشه ای به اصطالح 
رمانتیک و آب بازی و دم دستی که مشابه آن در 
سینمای ایران به شــدت تکرار شده است خود 
را نجات دهد. در بخــش دوم اما فیلم از تعلیق 
بیشتری برخوردار است و هم روایت شکل بهتری 
به خود می گیرد و هم انــگار دوربین از جایگاه 

بهتری برخوردار است.
آبیار در پرداخت فضای شهری در پاکستان انصافا 
به خوبی عمل کرده است و سکانس های بسیار 
نابی از کوچه پس کوچه ها، خیابان ها و فرهنگ 
شــهری مردم به تصویر کشیده اســت. به ویژه 
زه  سکانس بهانه خرید گوشت توسط کاراکتر فا
با بازی الناز شاکردوست که به شدت به فضای، 
ملتهب، پر رعب و وحشــت و تلخ فیلم نزدیک 
اســت و همین سکانس به تنهایی کافی است تا 
مخاطب به فضای ذهنی و درونی فیلمساز نزدیک 
شود. در بخش های جنگی و تعقیب و گریز نیز 
آبیار نشــان داده است که به دنبال یک ترقه بازی 
ســطحی در فیلم نبوده است و تالش خود را در 
جهت خلق فضاهایی باور پذیر برای مخاطب به 

کار گرفته است.
اما آنچه که بیشــتر در بخــش دوم فیلم نیازمند 
پرداخت بود، شاید نشــان دادن چهره دقیق تر و 
هوشمندانه تری از عبدلمالک ریگی بود که فیلم 
چندان در این راســتا موفق عمل نکرده است و 
ســکانس های مربوط به عبدالمالــک ریگی تا 

اندازه ای شعاری و سطحی از آب درآمده است.
نکته دیگر در فیلم نرگس آبیار بی شــک مقوله 
بازیگــری فیلم اســت. اگرچه فیلــم در بخش 
بازیگــری از چینش خوبی برخوردار اســت و 
بازیگران فیلم تالش خود را در ایفای هر چه بهتر 
کاراکترهای خود به خر داده اند اما این حجم از 
سیمرغ بلورین برای بازیگران اصلی و مکمل فیلم، 
انتظاری در مخاطب ایجاد می کند که اصال بر پرده 

سینما برآورده نمی شود.
بازی ها اگرچه در سطحی نسبتا خوب قرار دارند 
و با ضعف چندانی در بازی ها مواجه نیستیم اما 
قطعا با شاهکار و پدیده های خاصی در بازیگری 
نیز مواجه نیستیم و اتفاقا بازی شبنم مقدمی اگرچه 
در فیلم محدود اســت اما به شدت تأثیر گذارتر 
از بسیاری از بازیگران مورد توجه فیلم است به 
ویژه در ســکانس پخش بریدن سر فرزندش از 
تلویزیون که همین تک سکانس برای نشان دادن 

توانایی های بازیگری وی کافی است.
فیلم آبیار آن قدری کــه در بازیگری مورد توجه 
داوران جشــنواره فیلــم فجر قــرار گرفت در 
بخش های دیگر فیلم به ویــژه طراحی صحنه، 
صداگذاری و جلوه های ویژه و بصری فیلم موفق 

تر عمل کرده و قابل توجه تر است.
اما به عنوان کالم آخر، زمزمه ها و مباحث مربوط 
شبی که ماه  به حمایت های ارگانی و سازمانی از 
کامل شد دلیل نمی شود تا از ارزش های ذاتی فیلم 
بکاهد چرا که در تاریخ ســینمای بعد از انقالب 
ایران شــاهد حمایت های ســازمانی و دولتی از 
فیلم های مختلفی بوده ایم که نتایج خوبی نیز به 
همراه نداشته است و بسیار فیلم های بی کیفیتی از 

آب در آمده اند.

خبر خبر

ی  برگزاری کارگا موز
ینه کاری

 کارگاه آموزش آینه کاری در معماری ایران 
به همت مرکز معماری اســالمی حوزه هنری در 

دوره ای 100 ساعته برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، در این کارگاه 20 نشستی که 
به سرپرستی ســیاوش طرزی برگزار می شود به 
سبک شناسی هنر آینه کاری در دوره های تاریخی، 
خوشنویســی و خط شناســی، طراحی ســاده 
نقش های اســلیمی، طراحی مقدماتی طرح های 
تذهیــب، تشــعیر و ترصیح، طراحی حاشــیه 
)حاشیه ســازی(، پیاده کردن طــرح روی بوم و 
آینه، اندازه گیری و کشوگیری و جام کش کردن، 
بوم سازی )زیر سازی با گ و شیشه(، ترسیم و 
اجرای آینه بری با انواع نقوش هندسی، گره، گل 
و مرغ، آینه چسباندن روی گ و شیشه و آشنایی 
 با نحوه چســباندن روی مواد مختلف پرداخته 

خواهد شد.
هنر آینه کاری یکی از شاخه های هنرهای تزیینی 
ایران است که در دوره ساسانیان رایج بوده است. 
از آیینــه کاری های به جامانده می تــوان از بنای 
دیوانخانه شاه طهماسب صفوی در قزوین یا کاخ 

گلستان در دوره قاجار نام برد.
آب و آینــه در فرهنــگ ایرانیان نمــاد پاکی و 
روشنایی، راست گویی و صفا بوده اند و به احتمال 
زیاد کاربرد آن در معماری نیز همین معنا را دارد. 
عالوه بر این ریشه های اقتصادی آینه کاری را نباید 
فراموش کرد. در ســده 10 هجری قمری آینه از 
اروپا به ویژه از ونیز به ایران وارد می شد و بخشی 
از این آینه ها هنگام جابه جایی در راه می شکست. 
هنرمندان ایرانی برای بهره گیری از قطعات شکسته 
راهی ابتکاری یافتنــد و از آن ها برای آینه کاری 
اســتفاده کردند و آینه کاری ظاهرا با کاربرد آن ها 
آغاز شــد. آینه کاری در آغاز با نصب جام های 
یکپارچه آینه بر بدنه بنا شروع شد. نه تنها درون 
بنا بلکه دیوارهای ستون دار عصر صفوی و قاجار 

ین شده اند. نیز با آینه های بزر تز
مرکز معماری اســالمی برای حف و پاسداشت 
هنرهای از دست رفته این کارگاه آموزشی را در 

تاریخ 2 امرداد ماه برگزار خواهد کرد.
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