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 چهارمین جشنواره ملی تئاتر و موسیقی »ائل« عصر روز چهارشنبه، 12 تیر ماه در پیاده راه
 سبزه میدان آغاز به کار کرد. دبیر اجرایی این جشنواره گفت: در مجموع 47 اثر نمایشی 
به دبیرخانه چهارمین جشنواره ملی تئاتر و موسیقی کودک »ائل« ارسال شده و 10 اثر برای 
حضور در مرحله نهایی جشنواره انتخاب شده است. ساسان قجر ادامه داد: نمایش های »آدم  
برفی«، »لپ گلی« و »سیاه دودی« از همدان، »جیرتان ناغیلی« از اردبیل، »سارای« و »خوخان« 
از آذربایجان شرقی، »مرد نون زنجبیلی« از بوشهر، »روایت یک دم« از کردستان، »کالغ خنزر 
پنزری« از قزوین و »فسقلی« از استان زنجان، 10 اثر راه یافته به بخش نمایش چهارمین 
جشنواره ملی تئاتر و موسیقی کودک »ائل« است. دبیر اجرایی جشنواره  خاطرنشان کرد: این 
جشنواره روزهای 12 تا 21 تیرماه امسال در فرهنگسرای امام خمینی زنجان برگزار می شود.

 استاندار زنجان گفت: پرواز حجاج زنجانی با دستور و پیگیری معاون اول رئیس 
جمهوری از فرودگاه این استان انجام می شود.

فتح اهلل حقیقی خاطرنشان کرد: مدیرانی که در این زمینه ذهنیت مردم را دچار تشویش 
کرده بودند باید پاسخگو باشند.وی یادآورشد:با توجه به شرایط خاص کشور و 
مشکالت داخلی و بین المللی با تالش مدیران توانمند سه موضوع مهم را در استان 
پیگیری می کنیم. حقیقی تالش برای حفظ و ارتقای آرامش جامعه را یکی از این 
موضوعات ذکر کرد و افزود: برای تحقق این مهم، مدیریت استان و تمام مسئوالن از 
سطح استان تا بخش و روستاها حضور پیدا کرده و تا حد ممکن به مشکالت مردم 
رسیدگی می کنیم.              وی حفظ، ثبات اشتغال و ایجاد مشاغل جدید را موضوع دوم خواند 
و گفت: بر این اساس تاکنون اجازه تعطیلی هیچ واحد تولیدی داده نشده ضمن اینکه 
تعدادی از واحدهای راکد و نیمه  راکد نیز با تالش مدیران به چرخه تولید بازگشته است. 

هفت حوض)3(

هنرمندان »ائل«گرد هم آمدند 

عرض مخصوص
 »گردوبردرخت مانده است« درکارنامه اکران می شود

حجاج استان از فرودگاه زنجان پرواز می کنند

سبزه میدان)2(

آیین نكوداشت دکتر جلیل خاوندکار 
در دانشگاه تهران برگزار شد

سبزه میدان)2(

یکشنبه هفته ی آینده 16 تیر ماه  بنا به درخواست موسسه فرهنگی 
هنری »کارنامه«، فیلم مستند »گردو بر درخت مانده است« در این 

موسسه بصورت ویژه اکران می شود.
فیلم مستند »گردو بر درخت مانده است«، پرتره ای از حافظ 
موسوی؛ شاعر و منتقد معاصر است که به کارگردانی مشترک  
ناصر قهرمانی،حسین نجاری و به نویسندگی و تهیه کنندگی 

فاطیما سیاحتی ساخته شده  است.
در این فیلم شاعرانی چون ضیاءموحد، شمس لنگرودی،احمد 
پوری، شهاب مقربین، اردشیر رستمی، سعدی گلبیانی، سارا 
محمدی اردهالی و نگار اسکندرفر پیرامون آثار، کنش و منش ادبی، 

اجتماعی و نیز فعالیت های ژورنالیستی حافظ صحبت کرده اند.
 فیلم مستند »گردو بر درخت مانده است« در محیط تهران و گیالن 
تصویربرداری شده و بخش عمده ی آن مربوط به خود حافظ 
 است. این فیلم در 4 آبان ۹6 کلید خورد و در اسفند ۹7 به پایان رسید.
فیلم مستند گردو بر درخت مانده است برای اولین بار، 27 خرداد ماه 
امسال با استقبال پرشوری از سوی شاعران و عالقمندان در سالن
 فردوسی )خانه اندیشمندان علوم انسانی( رونمایی و اکران شد.

احمد پوری، داستان نویس و مترجم نام آشنا بعد از اکران فیلم 
با حضور در پشت تریبون، مستند ارائه شده را تحسین کرد و 
آن را زیبا و خوش ساخت قلمداد کرد. درپایان این برنامه، تابلوی 
نقاشی از چهره ی حافظ موسوی که توسط جمال رحمتی طراحی 

شده بود به این شاعر سپید نویس اهدا شد.
دراین برنامه شهاب مقربین،اسداله امرایی،عنایت سمیعی،نگار 
اسکندرفر، بکتاش آبتین،علیرضا رییس دانایی، مرتضابخشایش، 
صحت پورعبداهلل، امیر ساالر امامی زاده، بابک خوشجان، میترا 
الیاتی، ناهید کبیری، پوران کاوه، سارا اردهالی، بهاره رضایی، 
اعظم کمالی، سابیر هاکا، محمدعلی سجادی، پیمان حقانی، 
احمدحکیمی پور، عنایت رحمانی، ناصر مقدم، سید مجتبی 
حسینی، علیرضا جباری، کاظم فرهادی،فروغ رخشا، افسانه 
نجم آبادی، هرمز شریفی، افسانه مرادی، غزاله شمعدانی،راحیل 
هدایتی،گلناززکایی،حامد بشارتی،علیرضا مطلبی،آیسا حکمت، 
شهال سهیلی،علی عبداله پور،ستاه آقایی، میترا دلفان، و ده ها شاعر 

وعالقمند به شعر و ادبیات حضور داشتند.

براساس اعالم نظام بین المللی
 رتبه بندی تایمز محقق شد؛

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
هفت حوض)3(

دانشگاه  زنجان
در میان دانشگاه های 

جوان دنیا

صفحه 2 و3زنجان در یک هفته دو تن از چهره های فرهنگی و ادبی خود را از دست داد

واحد نمونه صنعتی توسط شرکت صنایع خالص 
سازان روی زنجان در همایش ملی روز صنعت و 

معدن موفق به دریافت تندیس طالیی شد.
یوسف مرادلو؛ مدیرعامل این شرکت نمونه، با حضور 
در همایش ملی روز صنعت و معدن، تندیس طالیی 

این همایش را دریافت کرد.
گفتنی است  شرکت صنایع خالص سازان روی 
زنجان در تاریخ 22 بهمن سال 1385 فعالیت تولیدی 
خود را آغاز کرد و پس از پشت سر گذاشتن تولید 

شرکت خالص سازان واحد نمونه صنعتی کشورشد
آزمایشی به تولید انبوه رسیده و در تاریخ 2 اردیبهشت 
سال 1386 با عرضه ی شمش روی با خلوص ۹۹/۹۹ 

درصد وارد بازار بورس فلزات تهران شد.
 شرکت صنایع خالص سازان روی زنجان در تیر ماه 
سال 86 با حضور دکتر طهماسبی وزیر صنایع و معادن 
دولت نهم به صورت رسمی افتتاح شد و در حال حاضر 
۹5 درصد از تولیدات شرکت به اقصی نقاط دنیا صادر 
می شود. این شرکت در طی 12سال فعالیت تولیدی ده ها 
بار در سطح ملی و استانی برگزیده شده و مورد تجلیل 

و تقدیر قرا رگرفته است.  یکی از برنامه های راهبردی 
این شرکت عضویت در بورس فلزات لندن است که 

از سوی مدیریت این کارخانه در حال پیگیری است. 
شرکت صنایع خالص سازان هم اکنون عضو فعال 
انجمن بین المللی روی، انجمن توسعه سرب و روی 
هند، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، 
شرکت تعاونی صنایع و معادن سرب و روی کشور، 
انجمن آزمایشگاه همکار آزمون و کالیبراسیون و اتحادیه 
صادرکنندگان صنایع و معادن سرب و روی  می باشد.

آگهی فقدان سند مالكیت-سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ یک باب خانه به پالک 78/67اصلی بخش 7زنجان به شماره دفتر امالک 117صفحه 46شماره ثبت18423بشماره چاپی 3۹6132به 
آدرس؛روستای واالرود)باری(پالک 14 کدپستی453715۹637به نام آقای بالعلی محمدی صادر و تسلیم گردیده،سپس برابر سند قطعی347764مورخ27/2/81دفتر1زنجان به مالکیت آقای رجبعلی 
حسنی منتقل شده است.سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه مصدق،مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر کس به نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز ضمن 

مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
                                                                                                                                               مجتبی محمدلو-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان-از طرف معبود معرفتی

آگهی فقدان سند مالكیت-سند مالکیت دفترچه ای ششدانگ عرصه یک باب مغازه به پالک6248فرعی از 43اصلی بخش 7زنجان به شماره دفتر متمم 3۹صفحه43به شماره ثبت2758بشماره 
چاپی3۹5071 سری ت به آدرس زنجان غرب شهرک کارمندان فاز دو- بین خیابان ۹و 10به نام اقای صفرعلی سلطانی صادر و تسلیم گردیده است.سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه 
مصدق،مدعی مفقود شدن سند مالکیت گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است که مراتب به استناد تبصره 1ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی میگردد تا هر کس به 
نحوی از انحاء ادعایی نسبت به ملک مذکور دارند یا معامالتی به نفع آنها انجام شده است از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند معامله 

تسلیم نماید در غیر این صورت سند مالکیت المثنی به متقاضی تسلیم خواهد شد.
                                                                                                                                               مجتبی محمدلو-رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زنجان-از طرف معبود معرفتی

سومین پارک علم 
وفناوری کسب و کار 

در راه استان 

هفت حوض)3(

هفت حوض)3(

معاون علمی رئیس جمهور:
اقتصاد

سال های آتی زنجان،  
می تواند  دانش بنیان باشد

چند قطره آب از دریا
نگاهی به جمالت آغازین رمان »محاکمه« 

 نوشته ی فرانتس کافكا 

 چهارمین جشنواره ملی تئاتر و موسیقی »ائل« شروع به کار کرد
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سبزه میدان- آذر عباسی:فرهنگ همه هر آنچه داریم است، دیرینه 
ای با مباهات و افتخارپایان ناپذیر؛ بی انکه به روز رسانی و آپدیت 
شود؛خاک می خورد زیر بی عنایتی ها؛ داستان ما ضرب المثل آب 
در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم است. برای ابراز احساسات ناب 
انسانی و اسالمی ترین دیدگاه بشر به کائنات و متصور شدن انسانی 
با آرامش درونی، ایثار و اکرام و کرامت برای نوع انسان و حیوان و 
گیاه در سطرسطر فرهنگ کهن سنجاق متونی است که با به روز 
رسانی و صادرات اندیشه و هنر هم می توانیم تولید ثروت کرده و 
هم با چرخاندن چرخ های اقتصاد تولید محتوا به جرگه کشورهای 

دارای اقتصاد فرهنگی بپیوندیم.
در مراسم بازدید مسئول کشوری از پارک علم وفناوری استان که 
دقایقی با تاخیر شروع شد، تعدادی از جوانان دارای ذکاوت تولید 
محور،پشت تریبون رفته و از اوضاع و احوال خوب و بد بازار 
شرکت های دانش بنیانی و اندر احوالت بی توجهی و عدم حمایت 
مسئوالن گفتند و نوبت به جوانی با موهای جوگندمی و با چهره 
ای بشاش رسید و او برای واکاوی اندیشه پر از دغدغه فرهنگ 
و اقتصاد فرهنگی و حوزه های پیرامون آن صحبت های جلب 
توجهی کرد .درپایان جلسه با دریافت شماره تماس ایشان برای 
مصاحبه به محیط دانشگاهی در شمالی شرقی شهر یعنی مرکز 
رشد واحدهای فناورانه جوانان جهاددانشگاهی استان رفتم. مرکز 
انکوباتوری برای رشد و پرورش ایده های خالق و سازنده برای 
به روز رسانی دانش و فرهنگ در فضای بسیار زیبا و آرام در دامنه 
کوه، پیکره اقتصاد از نوع فرهنگ را تراش می زدند، گفتگو با معاون 
و رئیس مرکز رشد در دفتر مدیریت با دیوارهای شیشه ای،زیبا و 
شکننده اما صمیمی و دلگرم کننده به همراه دو خبر خوب برای 

استان انجام گرفت.
شعبه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و 

خالق، سومین پارک علم وفناوری کسب و کار در راه استان
رئیس جهاد دانشگاهی زنجان با اشاره به تایید درخواست راه 
اندازی شعبه پردیس پارک ملی تهران برای اولین بار در کشور در 
جهاد دانشگاهی استان اختصاص داده شده گفت:تا چند روزآینده 
سومین پارک علم وفناوری استان با عنوان شعبه پارک ملی فناوری 
های نرم وصنایع فرهنگی و خالق، برای ایجاد و تسهیل و تقویت 
کسب و کارهای نوین با کشف استعداد و ایده های خالق فرهنگی 

مستعد تولید و ثروت افتتاح خواهد شد.
صنایع فرهنگی به صنایعی گفته می شود که خروجی های خالق 
و هنری ملموس و ناملموس تولید می کنند که دارای پتانسیل 
تولید،ثروت و ایجاد درآمد از طریق بهره برداری از دارایی های 
فرهنگی و تولید خدمات و کاالهای دانش بنیان هم سنتی و هم 
نو  »صنعت فرهنگی« نامیده  می شود که به معنای توانمند ساختن 
اقتصای تولیدات فرهنگی به منظور تولید محصول، اشتغال، درآمد 
و پاسخ به نیازهای مصرف کننده در بخش های مختلف طراحی 
ها،رسانه ها،گردشگری ،سرگرمی ،فناوری های مطالعاتی،هنرهای 

تجسمی است.
کامران جعفری از افتتاح اولین شعبه  پارک ملی که گستره آن 
کشور است گفت: استقرارشعبه ای ازپردیس پارک ملی علوم 
و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی که ذیل دانشگاه علم و 
فرهنگ تاسیس شده است، برای استقراراین پردیس پارک ده هزار 
مترمربع فضا پیش بینی شده که در فاز اول هزار متر مربع به فضای 
1200مترمربعی کنونی اضافه خواهد شد. این پارک عالوه بر مزایا 
معافیت های مالیاتی و گمرگی و تجهیزات و تسهیالت به واحدها 
و شرکت های دانش بنیانی مانند دو پارک فعال دیگر استان با 
ویژگی های منحصر به فرد مثل اختصاصی حوزه هفتگانه فرهنگ 
و هنر، ملی بودن ردیف بودجه و ایجاد چالش برای نمایندگان 
مجلس برای دریافت بودجه، وبدون وابستگی به نفت و دولت و 
عدم موازی کاری با دولت و بخش خصوصی دستاورد خوبی در 

اسناد باال دستی دیده شده است.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناور جهاد دانشگاهی با بیان اینکه با ورود 
پردیس پارک ملی، اکوسیستم فضای مرکز رشد کامل تر خواهد شد 
اضافه کرد:به طوری که دانشجویان و اساتید جذب شده در انکوباتور 
و مرکز رشد سه الی شش ماه رشد و اگر تبدیل به شرکت و دانش 
بنیان که خروجی مالی خوبی با جذب نیروی باال داشته باشد می 
توانند در پردیس مستقر و ادامه کار بدهند. به همین منظور که می 
خواستیم ثمرات ایده تا تولید محصول را خود جهاد دانشگاهی بچشد 
سعی در دریافت مجوز شعبه پردیس پارک ملی را درخواست دادیم 

تا زنجیره ی این اکوسیستم تکمیل کنیم. 
وی ضمن ارائه  فعالیت های انجام شده جوانان نهاد خود جوش 
وجهادی دانشگاه و نتیجه آن شکل گیری و تمرکز در یک حوزه 
سخت وهزینه دارگفت و افزود:اولین پارک غیر دولتی بامجوز 
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بدون وابستگی به دولت،با اتکا به 
عملکرد و فعالیت ها جانبی جهاد دانشگاهی و سرریز و تزریق آن به 
زیرساختهای ورود این پارک،مرکز رشد بوده که برای سرمایه گذاری 
سه میلیاردتومان در حوزه ای که ده سال جهادی برای ترویج آن 
زحمت کشیده و هزینه کرده ایم اضافه کرد: از بازگشت میلیاردی این 
سرمایه گذاری عظیمی و کمک به دولت برای کاهش دغدغه های 
اشتغال در هزینه برترین حوزه و کمک به تفکرو ترویج درآمد زای 
و صدوراز حوزه فرهنگ  با فعالیت از طریق مرکز رشد شتابدهنده 

کسب و کارها جهاد دانشگاهی انجام پذیرد مطمئن هستیم.
رئیس مرکز رشد واحد های فناور جهاد دانشگاهی با اشاره به تاکید 
رهبری برای پرواز و صدور اندیشه، دو بال شکافتن مرزهای علم 
که همان دریافت علم و فناوری های جدید و فرهنگ پیشینه الزم 
است گفت: بازوی سوم توسعه مانند جهاد دانشگاهی با مدیریت 
هزینه درآمد است نه صرف هزینه می تواند در سخت ترین حوزه، 

حوزه اقتصاد فرهنگ با اعتقاد راسخ برای برگشت سرمایه داریم.
ترویج فرهنگ واقتصاد فرهنگی

کامران جعفری با بیان این نکته که جهاد دانشگاهی با یک دهه سرمایه 
گذاری های در زمینه بسیار جدید فرهنگ و جانمایی مفاهیم اقتصاد 
فرهنگی در زنجان وکشورفعالیت می کنیم اضافه کرد: در تالش برای 
تبیین و تاکید وصدور آرمان اصلی انقالب و رهبر در حوزه ترویج 
فرهنگ جهاد وصدور اسالم ناب بودیم که با تغییر رویه و زاویه دید 
بعد از چهل سال هزینه کرد و تجربه در ترویج فرهنگ و تفکرتولید 
محتوا و ثروت آفرینی درحوزه فرهنگ،ما را به اقتصاد فرهنگی سوق 
خواهد داد، مانند کشور های  چین و اروپا و آمریکا  که با نفوذ و 
اقتصاد فرهنگی از طریق فیلم و سینمای هالیوودی،گردشگری، صنایع 
دستی، انیمیشن، رسانه و با تولید کاالهای فرهنگی برای اقتصادهای 

مصرف گرا، چرخ های اقتصاد جهان را به نفع خود می چرخانند.
وی از جایگاه این دانشگاه از لحاظ پیشروی ...ادامه در ستون چاقو

سومین پارک علم وفناوری 
سبزه میدان-»پس ازاینکه خاک،چهره مهربان غضنفر سفیدگری،  کسب و کار در راه استان 

از فعاالن فرهنگی زنجان را پوشاند، حال مرگ خانه به خانه گشته 
است تا به در خانه استاد ادبیات و اخالق، دکتر علی هشترودی 
رسیده است تا زنجان و اهالی فرهنگ و ادبش را برای بار دیگر 

داغدار یک شخصیت بزرگ ادبی کند.*«
دکتر هشترودی، معلمی که تنها به حرفه معلمی خود پرداخت  
و جز در حوزه ی تعلیم و تربیت به عرصه ی دیگری ُسر 
نخورد.علی هشترودی، بیش از هفت دهه در عرصه ی عرفان، 
قرآن و ادبیات به تعلیم و تربیت دانشجویان پرداخت و با 
کوله باری از دانش و تجربه با بدرقه ی دوستان وآشنایان در 

خاک پذیرنده آرام گرفت.
استاد هشترودی دارای شخصیتی متواضع و با اخالق در همه 
ادوار بوده است و میدان اطراف او در تشعشعات عشق و 
صداقت موج می زند. وی نماد بارز یک رفتار سازمانی به تمام 
معنا است و نمونه بارز اخالق حرفه ای را نمایان کرده است.

خبر کوچ ابدی دکتر علی هشترودی یکی از این عزیمت  
های باور ناکردنی است. بی تردید شاگردان و دوستانش را 
در غم نبودنش اندوهگین ساخته است و نمی دانم آیا دکتر 
هشترودی این نوای موالنا را هنگام عزیمت ابدی با خود 
زمزمه کرده است: »به روز مرگ چو تابوت من روان باشد/ 
گمان مبر که مرا درد این جهان باشد« و آسوده و با فراغ بال 
رخت از این جهان برخواهد بست و دوستدارانش را در غم 

رفتنش اندوهگین می سازد.
ما نیز با دوستان و شاگردان ایشان هم نوا شده و می گوییم: ای 
رستخیز ناگهان وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته بر 
بیشه اندیشه ها، سپاس به خاطر همه ی بودن ها و عشق ابدی 
و ازلی که به ادبیات فارسی داشتی و این شور را نیز در میان ما 
به ودیعه گذاشتی تا شاید راهی باشد برای پیوستن به روزگار 

وصل خویش برای مایی که از اصل خویش دور افتاده ایم.
 استاد علی هشترودی روز 21 فروردین ماه 1303 شمسی 
در شهر تبریز چشم به جهان گشود. او در سال 1320وارد 
دانشسرای شبانه روزی تبریز یا دارالمعلمین شد و در مهرماه 
1323 به عنوان بازرس مدارس و دبیر ریاضی درزنجان 

مشغول به کار شد. 
هشترودی با پیشینه ای غنی از تجربه و علم بیش از 70 سال 
به امر مقدس تعلیم و تربیت در استان زنجان مشغول بود. این 
معلم متواضع نامی نیک و یادگارهای ماندگاری از خود به جا 

گذاشت و خدمات وی فراموش نخواهد شد.
پیکر این استاد ادبیات صبح روز سه شنبه ۴ تیر، از مقابل 

دانشگاه آزاد اسالمی زنجان واقع در اعتمادیه تشییع شد.
تعلیم و تدریس استاد علی  آیین نکوداشت ۷۰ سال 

هشترودی 
علی  استاد  تدریس  و  تعلیم  سال  نکوداشت 70  آیین 
هشترودی در پاییز سال 1392 با پیام دکتر حمید میرزاده 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و با حضور آیت اهلل خاتمی 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، سعداهلل 
و  تحقیقات  پارلمانی وزیر علوم،  معاون وقت  نصیری 
فناوری، مدیران کل سازمانها و ادارات استان زنجان، رؤسای 
دانشگاه ها و اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان استان 
زنجان و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم زنجان در آذر 

ماه 1392 در دانشگاه آزاد اسالمی زنجان برگزار شد.
به رسم شاگردی به دستان پرمهر استاد علی هشترودی 

بوسه  می زنم
دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 6 سال پیش 
در پیامی با اشاره به نکوداشت استاد علی هشترودی بر لزوم 
تکریم اساتید و دانش پژوهان تاکید کرد و اقدام دانشگاه آزاد 

اسالمی زنجان را مورد تحسین قرار داد. 
در پیام دکتر میرزاده که توسط رئیس وقت دانشگاه آزاد 
اسالمی زنجان قرائت شد، آمده بود: بزرگداشت و تکریم 
عالمان، ارج گذاشتن به واالترین منزلت انسان یعنی جایگاه 
خلیفه اللهی است، دانشمندان مشعل داران طریق هدایت و 
هموارکننده ی راه کمال انسان ها هستند، ایثارگران سخاوت 
پیشه ای که چونان شمع می سوزند تا حیات بشریت را از 

تاریکی برهانند.
اینجانب به رسم شاگردی به دستان هنر آفرین و پر مهر استاد 
عالی مقام جناب آقای دکتر علی هشترودی بوسه می زنم و 

همچون دیگر ایرانیان دانش دوست برخود می بالم.
الزم می دانم از سوی خود و یکایک استادان و دانش پژوهان 
خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی از یک عمر حیات طیبه 
و پر برکت حضرت استاد که نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان 
را وامدار خود نموده اند، به آستان خداوندی شکر و سپاس 

گویم و طول عمری به بلندای آفتاب برای ایشان آرزو کنم.
از دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان که در اقدامی تحسین 
برانگیز و الگوپذیر چنین همایش مبارک و فرخنده ای را بر 
پا می نماید، تشکر و قدردانی می کنم. امید است این رسم 
پسندیده به عنوان یک سنت حسنه در تمامی واحدهای 

دانشگاه آزاد اسالمی رواج یابد.
دانشگاه آزاد اسالمی زنجان به اساتیدبزرگی چون استاد 

هشترودی می بالد
رئیس وقت دانشگاه آزاد اسالمی زنجان در ابتدای این مراسم 
ضمن خوش آمد گویی به حاضران و قرائت پیام دکتر میرزاده  
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: استاد هشترودی از ابتدای 
فعالیت دانشگاه آزاد اسالمی زنجان این مجموعه را با انفاس 

قدسی شان بی ادعا و بی منت همراهی کرده اند.
 علیرضا فیروزفر افزود: شخصیت شاخص استاد هشترودی 
برای همه اساتید و دانشجویان الگو است زندگی ساده و 
بی پیرایه ایشان به حق سزاوار معلمی است استاد هشترودی 

نمونه یک معلم و استاد به تمام معناست.
وی ادامه داد: جاذبه سخن استاد هشترودی و شور و شعور 
کالس های ایشان بر کسی پوشیده نیست، تواضع و فروتنی، 
ایمان و اخالق ایشان روزبه روزبر شمار عالقه مندان ایشان 

می افزاید. 
اینجانب در هر فرصتی جهت تلمذ به محضر شریفشان 
رسیده ام اما همیشه موقع ترک اتاق شان قدم هایم سست 

شده چراکه جدایی از استاد بسیار سخت بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان اضافه کرد: دانشگاه آزاد 
اسالمی زنجان خانه استاد هشترودی است و این دانشگاه به 

چنین استاد  بزرگی می بالد.
وی بیان داشت: در تمامی فراز و نشیب های مهم زندگی ام 
از حضور استاد رهنمود گرفته ام و توصیه های ایشان همیشه 

چراغ راهم بوده است.
تکریم دانشمندان همچون تکریم خداوند است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در مراسم 
تجلیل از دکتر هشترودی در پاییز سال 92 گفت: تعظیم 
و تکریم دانشمند، تعظیم و تکریم دانش است و در هر 
دوره ای باید صورت گیرد. همچنبن با توجه به روایات، هر 
آنکه تکریمی کند دانشمندی را، همانند این است که خدای 

خویش را تکریم کرده باشد.
آیت اهلل علی خاتمی در آیین نکوداشت مقام استاد علی 
هشترودی که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان برگزار 
شد، گفت: تکریم استادانی همچون استاد هشترودی که 
همه دوران پرافتخار زندگی خود را در عرصه تعلیم و تعلم 
گذرانده اند، اقدامی بسیار ارزشمند و ستودنی است و در همه 
ادوار و نسبت به تمامی خدمت گذاران و اساتید جامعه باید 

وجود داشته باشد.
وی عنوان کرد: در پنج آیه اولی که بر پیامبر اکرم)ص( نازل 
شده است، پیامبر خود را معلم معرفی می کند و نتیجه معلمی 
را زدودن دیو جهل و نادانی و مبارزه با ظاللت و تاریکی 
می داند و لذا آخرین پیامبر الهی نیز علم را به عنوان نور معرفی 

می کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به 
سخن امام خمینی)ره( که گفته اند »معلمی شغل انبیاست«، 
افزود: معلمی شغل نیست، بلکه رسالت است. رسالت، فروغ، 
روشنایی و روشن دهی است و از همین جهت است که معلم 
همچون شمعی است که از سوختن خود زجر نمی کشد، زیرا 
که جهل و نادانی را در عین وجود تاریکی کنار می زند، اما 
کلمه شغل به کار برده شده است تا انسان قابلیت درک آن 

را داشته باشد.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه همه علوم در خدمت انسان 
است و و افق های روشن تری برابر چشمان او باز می کند، 
اظهار کرد: روزی مسلمانان در دوره ای قرار داشتند که اظهار 
دین و علم جرم بود، اما خداوند به نیروی خود خواست تا با 
خاتمیت پیامبر و با سندیت هدایت، بشریت به کمال برسد، 
اما فرمول اولیه هدایت تا زمانی که انسان ویژگی های انسانی 
خود را دارا است و در زمین زندگی می کند، قرآن و سنت 
است و عالوه بر آن پویایی دین، یک زندگی کمال بخش را 

برای انسان رقم می زند.
 خاتمی اذعان کرد: با توجه به آیه »یرفع اهلل الذین آمنوا 
منکم والذین اوتوالعلم درجات«، علم درجات باالیی دارد 
و بر اساس درجات علم، عالم نیز رفیع و بلند مرتبه است. 
همچنین امام علی)ع( می فرمایند »العلم مصباح العقل« و این 

نشانه خوبی برای عالمان است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان، تصریح کرد: با توجه به بیان 
پیامبر)ص( که می فرمایند »اقرب الناس من درجة النبوه، اهل 
العلم و الجهاد«، نزدیک ترین جایگاه به جایگاه رسوالن دو 
گروه اند؛ اهل علم و اهل جهاد. جهادی که به معنای تالش 
مستمر برای رسیدن به یک مطلوب است؛ مطلوبی که جامعه 
را قدمی جلوتر می برد و بستر کمال، آرامش، معرفت و 

شکوفایی را فراهم می کند.
وی تصرح کرد: واقع بینی باید یکی از ویژگی های یک عالم 
باشد و نکته اولیه وجودی هر عالم این است که بداند هیچ 
نمی داند. همچنین پیامبر 10 چیز را دلیل تکامل عقل انسان 
می داند و یکی از آن 10 مورد این است که دانشمند از 
آموختن علم خسته نشود که این امر نشانه کمال عقل است.

استاد علی هشترودی نماد بارز یک رفتار سازمانی به تمام 
معنا  است

چراغی، خاموش  شد
چهره علمی و ادبی زنجان در گذشت

سعداله نصیری که در آن دوره معاون پارلمانی وزیر علوم، 
تحقیقات وفناوری بود درخصوص استاد هشترودی، عنوان کرد: 
وی استادی است که همواره عشق باالیی ازسوی دوستدارانش 
را دارا است که استاد را به عنوان الگویی دانش دوست، رازدار 

و متعلم دوست قبول دارند. 
دکتر نصیری قیداری با اشاره به اینکه مقامی که از این استاد 
در این جلسه تکریم می شود، مقامی است که چراغی برای 
هدایت راه جوانان استان و منطقه بوده است، ادامه داد: با 
وجود اینکه از شاگرد کالس استاد نبوده ام، اما همواره شاگرد 

استاد در تمامی مراحل پس از آشنایی با ایشان هستم.
وی ابراز کرد: استاد هشترودی دارای شخصیتی متواضع 
و با اخالق در همه ادوار بوه است و میدان اطراف او در 
تشعشعات عشق و صداقت موج می زند. همچنین استاد 
هشترودی نماد بارز یک رفتار سازمانی به تمام معنا است که 

اخالق و منش حرفه ای را نمایان کرده است.
دکتر نصیری قیداری  تاکید کرد: استاد هشترودی معلم اخالق 
و نمونه بارز رفتار مطلوب علمی ادبی و دانشگاهی است.وی 
با اشاره به خدمات علمی استاد هشترودی گفت:  این استاد 
علم و اخالق با راه اندازی مدارس و دانشسراها در زنجان گام 

مهمی در توسعه علم در استان برداشته است.
استاد هشترودی با فزون خواهی و برتری طلبی بیگانه 

است
رئیس اسبق دانشگاه آزاد اسالمی زنجان و عضو سازمان بین 
المللی اکو نیز در توصیف خصایص نیکوی استاد هشترودی 
گفت: دانش وسیع وشخصیت اخالقی و معنوی استاد 

هشترودی همواره دانش مخاطبان را می افزاید.
سید مصطفی ابطحی افزود:سخن استاد هشترودی نغز و پر 
معناست و معلمی عشق اوست.وی ادامه داد: استاد هشترودی 
شخصیت استثنایی دارد به گونه ای که با فزون خواهی و 
برتری طلبی بیگانه است، هرگز با حرص، غرور و آز آشنا 
نبوده و نیست.. ابطحی، استاد هشترودی را در زمره اساتیدی 
همچون استاد رضا روبه زنجانی دانست و گفت: دانشگاه باید 

با اتکا به چنین شخصیتی افتخار کند.
معلمی از شخصیت استاد هشترودی جدا نیست

دکتر تورج عقدایی تدوین کننده یادنامه استاد هشترودی نیز 
در توصیف وی در مراسم نکوداشت ایشان در سال 1392 
گفت: معلمی از شخصیت استاد هشترودی جدا نیست و از 

عناصر شخصیتی استاد است.
این استاد ادبیات، تلفیق ادب درس و ادب نفس، الگوسازی، 
هدایت گری، اعتقاد به تعامل به جای تقابل و ایجاد انگیزه 
برای دانشجویان را از ویژگی های بارز و بنیادی استاد علی 

هشترودی برشمرد.
دکتر تورج عقدایی خاطر نشان کرد: طنز ظرف در بیان، تلفیق 
معرفت شهودی و معرت علمی، هویت یافتگی و فردیت 
یافتگی را از دیگر ویژگی های آشکار استاد هشترودی خواند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تدوین یادنامه استاد هشترودی 
گفت: تدوین این یادنامه از سال 90 آغاز شد و تکمیل آن یک 

سال به طول انجامید.
استاد هشترودی :پای همه دوستداران علم و ادب را می بوسم

استاد علی هشترودی که به عنوان آخرین سخنران پشت 
تریبون قرارگرفت با ادای احترام به حاضران گفت : تشکر 
از شمارا در حد توان خود نمی بینم و پای همه شما و 

دوستداران علم و ادب را می بوسم.
این استاد دانشگاه به رسم معمول و مرسوم به سخنان موال 
علی )ع( رجوع کرد و افزود: انسان باید خودبینی را کنار 

گذاشته و به خلق یعنی همه آفرینش بدبین نباشد.
وی تصریح کرد: اولین هدیه خداوند به انسان رحمانیت و 
رحیم بودن است که به صورتی زیبا در وجود وی قرار داده 
است. خداوند مراحل آفرینش انسان را در روزهای دهری 
می گوید، اما این روز دهری معادل پنجاه هزار سال عالم ما 
است و خداوند گل آدمی را در دو میلیون سال سرشته است، 

حال آنکه همه آسمان و زمین را در 600 هزار سال آفریده 
است و این نشان از مقام باالی انسان است.

عارف و ادبیات شناس زنجانی با اشاره به اشعار بی نظیر 
سعدی ابراز کرد: هیچ کس در طول تاریخ نتوانسته نظیر 

اشعار سعدی را بسراید.
زنده یاد هشترودی خاطر نشان کرد: شیخ اجل سعدی علیه 
الرحمه در دو کتاب بوستان و گلستان خود علوم وجود و 

علوم اخالق را بسیار زیبا و گیرا مطرح کرده است.
استاد علی هشترودی، عنوان کرد: مردم ادب دوست ملت ما 
بیش از سایر ملل پذیرای اسالم شدند و فرمایش پیامبر)ص( 
را گسترش دادند و در این میان شعرا و فالسفه سهم بیشتری 
داشته اند که افرادی همچون سعدی و شیخ شهاب الدین 

سهروردی از آن جمله اند.
این استاد باسابقه دانشگاه همچنین در خصوص کرامت 
انسانی گفت: کرامت یعنی اینکه یکی از اخالق انسان این 
باشد که کرامت و مهربانی را برای همه داشته باشد، همانند 
گلی که در همه جا و برای همه انسان ها اعم از مسلمان 
و غیرمسلمان یک بو را دارا است که البته این از کرامات 

وجودی خداوند متعال است.
زهره میرعیسی خانی خبرنگار روزنامه صدای زنجان بعد از 
وفات دکتر علی هشترودی گفتگویی را با دو تن از اساتید 
و همکاران ایشان در دانشگاه آزاد زنجان انجام داده و در 
روزنامه صدای زنجان منتشر کرده است که به عنوان تکمله، 

ضمیمه ی این گزارِش مختصر می شود:
علیرضا فیروزفر؛ رئیس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان، با اشاره 
به اینکه استاد هشترودی بیش از7 دهه به تعلیم و تربیت 
پرداخته است، گفت: از جمله سوابق ایشان می توان به 
تاسیس دانش سراها و مدارس در زنجان اشاره کرد و از سال 
65 ایشان به دانشگاه آزاد اسالمی زنجان آمدند و مشغول 

تدریس شدند.
وی ادامه داد: در طول حضور ایشان در دانشگاه آزاد اسالمی 
که تا سال 93 بوده است، ایشان مشغول پرورش دانشجویان 
بودند و یکی از مسائل قابل ذکر در مورد این شخصیت 
بزرگوار، این است که ایشان تدریس را توام با تربیت و 
پرورش پیگیری می کردند؛ یعنی شاگردان ایشان نه تنها از 
ایشان علم آموزی می کردند؛ بلکه به همان اندازه هم در بحث 

اخالق  پای تعالیم ایشان بودند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اینکه  استاد علی 
هشترودی یکی از اساتید دائم الذکر بود و به واجبات و 
مستحبات خود  بسیار اهمیت می داد، گفت: ایشان در 
دانشگاه آزاد اسالمی باعث پرورش دانشجویان زیادی شدند 
که اگر حرف دل شاگردان ایشان را بخواهیم جمع آوری 

کنیم  در این کتابها خواهند نوشت. 
فیروز فر با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد زنجان یک کتاب 
در خصوص شخصیت ایشان در سال 93 به چاپ رسانده 
است، گفت: یکی از  ویژگی های شخصیت ایشان فروتنی 
و صبور بودن ایشان است که همه را با روی گشاده قبول می 
کردند  و در طی این هفتاد و چند سال، همواره به همه افراد 
با صبر و شکیبایی پاسخ می دادند و با کمال میل آن فرد را 

پذیرش می کردند.
وی افزود: حتی پس از بازنشستگی ایشان، دکتر هشترودی 
دو روز در هفته را  به تدریس به دانشجویان می پرداختند و 
پاسخگوی سواالت اخالقی، عرفانی و درسی دانشجویان 
بودند و تمامی دانشجویان ادبیات دانشگاه آزاد زنجان و 
تا همین چند هفته اخیر ایشان به تدریس در این دانشگاه 

مشغول بودند اما متاسفانه این نعمت  از دست ما رفت.
این مسئول با بیان خاطره ای از ایشان اظهار کرد: در سفر 
تحصیلی که به خارج از کشور داشتم به محضر دکتر 
هشترودی رفتم و ایشان توصیه ای به من داشتند و گفتند 
که همیشه به حضرت ابا عبداهلل حسین توسل کن و زیارت 
روزانه ایشان را از دست نده و منظورشان این بود که هر روزم 
را با زیارت عاشورا شروع کنم و هیچ روزی را بدون زیارت 
عاشورا نگذرانم که نتیجه این زیارت عاشورا خواندن های 
روزانه را من در زندگی شخصی خود دیده ام و بسیار از آن 

بهره برده ام که ان را مدیون این استاد بزرگوار هستم.
در ادامه صمد حنیفی یکی از دوستان و اساتید دانشگاه آزاد 
اسالمی با بیان اینکه دکتر علی هشترودی از سال 1322 در 
زنجان زندگی می کردند و در واقع از اولین نیروهای تحصیلی 
آموزش و پرورش بوده است، گفت: ایشان به جز معلمی در 
تمام عمرش کار دیگری انجام نداد و تنها به این حرفه مقدس 
پرداخت و هیچ کدام از این ثروت ها و قدرت های دنیا او را 
نفریفت و او صرفاً معلم بود و به ما نشان داد که ارزشمند 
زیستن یعنی چه؟ هیچ کس مثل او ارزشمند زندگی نکرد، نه 
قدرتی داشت و نه ثروتی و تا توان داشت ارزشمند بود و این 
 ارزش ها امروز خود را در چهره دانش آموزانش نشان می دهد.

وی ادامه داد: استاد تنها یک معلم صرف به این معنا که تنها به امر 
تدریس بپردازند، نبود و همواره پیگیر مشکالت دانشجویان 
بود و برای حل این مشکالت وقت می گذاشت و درصدد 
برطرف کردن آن ها بر می آمد و مشکالت دانشجویش را از 
مشکالت فرزندانش جدا نمی دانست و مثل پدری مهربان 
برای حل این مشکالت گام برمی داشت و همین موضوع 

باعث می شد که او محبوب قلب ها باشد.
حنیفی با اشاره به اینکه اولین کتاب معرفی سلطانیه را ایشان 
تالیف کردند، گفت: همچنین کتاب حکیم هیدجی به 
تصحیح ایشان در کنار مقاالت بی شماری که دارند از آثاری 

است که از این استاد گرانقدر باقی مانده است.
دوست و همراه چندین و چند ساله او، با اشاره به اینکه 
دکتر علی هشترودی یکی از دوستان نزدیک او بوده است 
که همواره در مشکالت سنگ صبور او بوده، خاطر نشان کرد: 
هشترودی آدم صبور و فکوری بود و او همواره در هنگام 
ناراحتی ها و گرفتاری ها گوش شنوایی داشت و به حرف ها و 
درد و دل های من گوش می داد و همین گوش دادن ها مرهمی 

برای درد های من بود.
*اشاره ی گزارش  زهره میر عیسی خانی در صدای زنجان

عکس:  مازیار محمودیون

ادامه از ستون چارق... و تعداد وتنوع برگزاری برنامه ها و پایلوت 
بودن در زمینه ایجاد باشگاه مهارت آموزی در دل حوزه مادرخبر داد 
گفت: ازفعالیت اختصاصی حوزه فرهنگ و صنایع نرم تا ایجاد باشگاه 
علمی و فرهنگی برای اولین بار در کشور و همچنین شکل گیری 
مرکز منش مرکز نوآوری  و شکوفایی جهاد دانشگاهی و اینکه مرکز 
رشد اختصاصی حوزه فرهنگ و صنایع نرم برای نخستین بار در کل 
کشورفعالیت می کنیم اضافه کرد: واحد های فناور و دانشجویان دکترا 
و ارشد در رشته های مختلف  ما حتی قبل از شکل گری فضای 
مرکز رشد ایجاد درآمد می کردنند تا جای که ما از رشته تاریخ کسب 
در آمد داشتیم همان طور که با فرمایش رهبری که جهاد دانشگاهی را 
از وابستگی به شیر نفت دور و مبرا دانستند درست مثل این است که 

سالها پیش در قالب مراکز رشد و پارک عمل می کردیم.
رئیس جهاد دانشگاهی زنجان  با تاکید بر اینکه این پروسه قرار است 
در جهاد دانشگاهی با چرخه ی کامل اجرای گردد  ادامه داد: تا جای 
که در حوزه های مختلف از ابتدای ایده و طرح خام، برای تمام 
رده های سنی وحوزه های خدماتی وکشاورزی و صنعتی بدون 
زمان جذب و درمرکز خالقیت و شکوفایی و نوآوری »منش« ورود 
داشته باشند و در صورت تایید و بررسی ها از لحاظ قابلیت رشد و 
ورود، با تایید و بررسی اعضای شورای فناوری مرکز رشد ایده خالق 
شده که صرف در حوزه فرهنگ است به مرکز رشد واحدهای فناور 
انتقال داده می شود تا در زمینه پیش رشد و رشد  فعالیت داشته 
باشند و بعد از تشخیص شورای مرکزرشد واحدهای فناور، تولیدات 
فرهنگی محور وارد پردیس و پارک که تا چندی بعد افتتاح خواهد 
شد فرستاده می شود که چرخه از ایده تا تولید محصول برای جهاد 
دانشگاهی کامل و شرکت های دانش بنیان و تولیدکاالی با محتوایات 

فرهنگی در فضا و مساحت بیشتر استقرار داشته باشند.
حوزه پژوهش درآمد زاست

جعفری با اشاره به درآمد زا بود حوزه پژوهش وخبر خوب برای 
16 مرداد در حوزه ثبت فناوری های جدید داریم گفت:پرداختن 
به آموزش و پژوهش از وظایف ذاتی جهاد دانشگاهی است که 
ما توانستیم از مقوله پژوهش تولید ثروت  کنیم ،سال گذشته در 
هفته پژوهش 39 طرح فناورانه از وزارت خانه های مختلف به نهاد 
رهبری ارسال شده بود که از این تعداد ده طرح فناوری ارسالی جهاد 
دانشگاهی کشور مورد تایید شده و که توانست 15میلیون یورو از 
صندوق توسعه ملی ردیف بودجه دریافت  کند و اگر تمام شرکت 
های دانش بنیانی که محصول فناورانه ای در راستای حل مشکل و 
بازگشایی مسیر توسعه کشور را داشته باشد معرفی و دریافت حمایت 
های مالی از صندوق توسعه ملی ارسال می گرددو جهاد دانشگاهی 
دریچه از یک پنجره است هر کسی که می تواند ارزش افزوده ای 
ایجادبکنند وبا یک همفکری در حوزه  پژوهش استان زنجان با کمک 
تمام دانشگاه ها و هیات علمی همه دانشگاه ها علوم پایه آزاد و پیام 
نور، زنجان... اگر می تواند محصولی تولید کننده که منجر به فناوری 
و تولید ثروت کند جهاد دانشگاهی تواند پایگاه برای تیم سازی طرح 
های بزرگ برای جذب حمایت های ملی توسعه استان استفاده کرد. 
وی در ادامه اظهار داشت:جهاد دانشگاهی نهادی است عمومی و 
غیر دولتی به صورت  خودگردان در این راستا انتظار حمایت در 
چارچوب اساس نامه جهاد مسئولین و امام جمعه استان و ارگان 
ها و ادارات با در اختیار قرار دادن امکانات و تجهیزات مورد نیاز تیم 
ها و واحدهای فناور تا مجبور به در اختیار گرفتن از امکانات استان 
های دیگر نباشیم و در عوض می توان از پتانسیل و امکانات و دوره 
های آموزشی ما برای ادارات  خود بهره ببرندو سپاسگزار سازمان 
ورزش و جوانان ،سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی که تعامل خوبی بامرکز رشد جهاد 

دانشگاهی داشتند.
مرکز رشد شتابدهنده های کسب و کار واحدهای فناورانه جهاد  

دانشگاهی
جعفری  با اشاره به سال تاسیس و مجوز و نوع فعالیت های هسته 
ها و واحدهای فناور و اختصاصی بودن از ویژگی های جهاد 
دانشگاهی و مرکز رشد است گفت:مرکز رشد جهاد با مجوز 
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری سال 96مجوز و آذرماه سال97 
در محیط 1200مترمربعی با 18 هسته، منهای 3واحد فناور ذیل نظر 
اعضای نه نفره شورای فناوری تاسیس و تشکیل و ادامه فعالیت 

می دهند.
مرکز رشد ایده های خام را در مرحله پیش رشد و رشد در مدت 
زمان محدود سه ماه تا پنج ساله باویژگی های انکوباتور به اصطالح 
»دستگاه نگهدارنده نوزاد « عمل و در صورت  بالندگی وبه ثمر 
نشستن تولید و تجاری سازی محصول می تواند به مرحله دانش 
بنیان رسیده شود ، نیازمند حضور در محیط های بزرگتر با امکانات 
و تسهیالت  مالی و گمرکی ، مالیاتی و مزایای دیگری چون فضای 

پارک های علم و فناوری ها ورود پیدا کند.  
معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی زنجان در ادامه از 
تعداد16واحد فناور که 13هسته فناور) مرحله پیش رشد شش تا نه 
ماه حضور (و 3واحد فناور ) مرحله رشدسه الی پنج سال( قرار دارند 
که طی جلساتی با شورای مرکزفناوری درباره حضورموفق هسته 
های فناوری برای ادامه رشد و یا خروج به علت عدم قابلیت رشد 

هسته های فناوری تصمیم گیری می شود. 
شهال شبیری گفت:کل مجموع با مساحت واحد ها و ستاد 
اجرایی1200متر مربع و ازامکانات دیگر جهاد دانشگاه مثل کتابخانه 
سلف ویا سالن جلسات و اتاق کنفرانس کارگاه های مختلف 
آموزشی ما مورد استفاده واحد های فناور است و از طرفی با 
وجود متعهد نبود برای ایجاد فضا نداریم ولی در این مرکز مساحت 
313مترمربعی فضا برای 18 واحد فناور به همراه تجهیزات و حمایت 
های مالی پنج تا 20 میلیون تومان به وام های کم بسیار کم بهره و 
آموزشی تخصصی و عمومی و مشاوره های کسب و کارها را داریم.
وی با بیان اینکه مرکز رشد صنایع فرهنگی و خالق، ایده ها با 
محوریت خالقیت در حوزه فرهنگ که بایستی در سبد فرهنگی 
خانوار گنجانده ادامه داد :بازار پسند و قابلیت تولید و تجاری سازی 
بعد از ورود به شورا و بررسی ایده ها پرسش و پاسخ ها درباره 
ایده و دفاع  و چون معموال تعداد درخواست کنندگان بیشتر از 
ظرفیت مرکز می باشد با درنظرگرفتن ارزیابی های مجوز استقرار 
صادر می شود. معاون فناوری مرکز رشد جهاد دانشگاهی زنجان 
از تولید محصوالت و محتوافرهنگی و هنری محوری گفت: از 
قبیل انیمیشن،گردشگری،صنایع فرهنگی،کتاب،رسانه،سینما، تئاتر، 
موسیقی، فیلم و هر آنچه در امور فرهنگی مرتبط باشد بچه های فعال، 
موفق در حوزه کاری خود با گردش مالی و فروش محصول پیشرفته 
باشند و ما در مرکز رشد صنایع فرهنگی وخالق جهاد دانشگاهی 
تیمی داریم که در کافه بازار چند نمونه از گیم های آنها فعال است، تیم 
گردشگری فعال، تیمی درحوزه انیمشین و همچنین تیمی در حوزه 
آموزش راه اندازی کسب و کار و تیمی برای صنایع دستی طراحی و 

برنامه نویس در حوزه فرهنگی فعالیت  های خوبی دارند. 
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براساس اعالم نظام بین المللی رتبه بندی تایمز محقق شد؛

دانشگاه زنجان
در میان دانشگاه های جوان دنیا

1( موریس بالنشو آغاز فلسفه ی باستان را حیرت و آغاز فلسفه 
ی مدرن را وحشت می نامد )1(.  در عصر مدرن شاید بیشتر از 
هرکسی این هنرمندان هستند که این وحشت را به جان آزموده اند. 
کافکا که کنار جویس و پروست یکی از اضالع مثلث داستان 
نویسی مدرن محسوب می شود بی شک یکی از این هنرمندان 
است .  جمالت آغازین »محاکمه« می توانند شاهد مناسبی برای 
این ادعا باشند: »بی شک کسی به یوزف کا. تهمت زده بود، زیرا 
بی آنکه از او خطایی زده باشد، یک روز صبح بازداشت شد.«)2(  
تمام واژه های این جمالت کامال  سنجیده به کاررفته اند. واژه هایی 
مانند »بی شک« ، »تهمت« ، »بی آنکه خطا«  تاکید بر  بی گناهی 
یوزف کا. دارند که در تقابل قدرتمندی با بازداشت صبح هنگام او 
دارند ؛ کسی را صبح هنگام بازداشت می کنند که خطایی بزرگ 
مرتکب شده باشد. این تقابل قدرتمند خواننده را به سراشیبی 
وحشت می اندازد. در ادامه ی رمان می خوانیم که »از آشپز 
خانم گروبخ ، صاحبخانه ی کا. ، که هر روز صبح حدود هشت 
صبحانه ی او را می آورد ، این بار خبری نشد. چنین چیزی 
هرگز سابقه نداشت .« )3( )تاکید از نگارنده ی این سطور است(.
 جمالتی که بر روی آنها تاکید کرده ام می توانند خواننده را بیش 
از پیش دچار منگی خوفناکی کند . این حالت تا پایان رمان  ادامه 
خواهد داشت . وقتی در پایان محاکمه می خوانیم که یوزف کا. 
را »مثل سگ« می کشند باز نمی فهمیم که چرا دستگیر شد و چرا 
مثل سگ کشته شد . آیا اینها همه یکسر خیالی و بی معنا هستند ؟ 
آیا تنها ژاژخایی مالیخولیایی دردناک است ؟ شاید متوجه نشویم 
که معنای این رویای سیاه چیست اما سوالی اعماق وجودمان را 

برمی آشوبد:»این سیاهی را کجای زندگی ام دیده ام؟«.
)2 

در اولین جمله معلوم می شود که شخصیت اصلی محاکمه 
یوزف کا. نام دارد . تا پایان نمی فهمیم که کا. مخفف چیست.
حسین پایینده در کتاب معروف درسی خود می نویسد: »نام 
در رمان نیز مانند نمایشنامه گاهی می تواند نشانگر شخصیت 
 Gabriel Oak یک کاراکتر باشد.«)4(. مثال ما از نام مردی که نامش
است انتظار داریم که فردی راسخ، معتبر، خوش قلب و درستکار 
باشد. او احتماال یک روستایی است. همه ی این مشخصات که 
خصوصیات درخت بلوط است در گابریل اوک در رمان »به دور 
از مردم شوریده« اثر »توماس هاردی«  یافت می شود . از مردی که 

نامش یوزف کا. است چه انتظاری می توان داشت ؟ 
یوزف کا. نامی ناقص است که نقصش در تقابل با نام کامل 
»گرونباخ« خود را خوب نشان می دهد. این نقص می تواند 
نمادی از شخصیتی مخدوش در جهانی فراموش شده باشد. 
در کل رمان از گذشته ی یوزف کا. تقریبا هیچ گفته نمی شود. 
اینکه تربیت خانوادگی او چگونه بوده؟ آیا مادرش را بیش از 
حد دوست داشته و به پدرش نفرت می ورزیده؟ اینکه با 
دوستان و همساالن خود چگونه تعامل می کرده ؟ توسری 
خور بوده یا زورگو؟ در کدامین شهر بزرگ شده؟ و ... از هیچ 
کدام از اینها هیچ حرفی زده نمی شود .آری، جهان یوزف کا. 

جهانی بی حافظه است.
)3 

آثار کافکا را جزء مکتب سمبولیسم نیز لحاظ کرده اند. باید 
گفت که استعاره و نماد در جهان کافکا کلیشه ای و باسمه ای 
نیست .  استعاره ها و نمادهای او کامال بدیع و شگفت انگیزند 
و می توانند حالت تو در تو به خود بگیرند. فراموش نکنیم که 
کافکا با استعاره و نماد تنها شیوه ی بیان خود را نمی آراید بلکه 
آنها خود واقعیت یا واقعیات پوشیده هستند. به بیانی دیگر از 
نمود به بود نمی رسیم بلکه نمود و بود دو روی یک سکه اند.  
فهم اینکه کافکا به نماد و استعاره عالقه دارد در آثاری مانند 
»مسخ«، »نقب« ، » آموزگار دهکده )موِش کورِ غول پیکر(« 
ساده تر از محاکمه است . خواننده رمان محاکمه را به سان یک 
رویای سیاه یا کابوس در می یابد. از روان تحلیلگری آموخته 
ایم که رویا زبانی سمبولیک دارد. در قسمت دوم این جستار 
در مورد اینکه یوزف کا. نماد چه می تواند باشد صحبت کردیم 
. نمادها و استعاره های ظریف تر را وقتی می توانیم دریابیم که 
محاکمه را به زبان اصلی یا حداقل انگلیسی خوانده باشیم . زبان 
انگلیسی ظرافت های زبانی همسان تری نسبت به زبان فارسی 
با زبان آلمانی دارد. در جمالت آغازین ترجمه ی انگلیسی 
این رمان )arrest )5 به عنوان معادل واژه ی »بازداشت« به کار 
رفته است. این واژه می تواند دو مفهوم متفاوت را القا کند. از 
یک طرف arrest را می توان این گونه تعبیر کرد که شخصی 
را مامورین پلیس دستگیر کرده اند و از طرف دیگر می توان 
گفت که رشد و نمود شخص به حالت وقفه درآمده است. 
پس راستی در این حالت افرادی که او را بازداشت کرده اند 

نماد چه  هستند؟ 
منابع :

1- جمادی ، سیاوش ،  زمینه و زمانهی پدیدارشناسی، تهران، 
نشر ققنوس، چاپ چهارم-392 ، ص 12

02- کافکا ، فرانتس ، محاکمه ، ترجمهی علی اصغر حداد ، 
تهران ، نشر ماهی ، چاپ دوم-1388، ص 13

3-همان
4-Payandeh , Hossein , Introduction to Literature 1, 

Tehran , Payame Noor University Press , 2006 , p. 20 

5-Kafka , Franz , Trial , Translated by Mike Mitchell , 

New York , Oxford University Press , 2009 , p. 42

هفت حوض- فاطمه سیاحتی:پاییز بود و دم دمای ظهر،از 
جلوی نانوایی گذشتیم.بوی نان تازه هوش ازسر آدم می ربود، با 
اینکه قدم زدن در محله ی قدیمی احمدیه که خاطرات روزهای 
رفته ی ما بر تار و پودش نقش بسته است حال و هوای دلنشینی 
داشت ولی از کوچه ای پیر به خانه ی پدری غضنفرسفیدگری 
رسیدیم. وارد خانه که شدیم هر گوشه از این خانه پر بود از 
کتاب ها،روزنامه ها و مجالت قدیمِی قبل و بعد از انقالب 
که روی هم تلنبار شده بودند. گویا خشت خانه از کتاب بود 
و روزنامه. در یک جمله می توان گفت: خانه ی سفیدگری 
کتابخانه ای بودکه کتابداری کتابخوان در البالی آن نفس می کشید.
کتابخانه ای که ازروزگاران گذشته روایت می کرد. از پله ها باال 
رفتیم و از کنار اتاقی که آکنده از کتاب و مجله بود گذشتیم،وارد 
آشپزخانه شدیم ،میز کوچکی در میان آشپزخانه قرار داشت.

روی میز چند استکان با ته مانده ی چایی و پاکت سیگار و 
سبدی سرشار از انگور عسگری و...گفتگوی ما که با غضنفر 
سفیدگری، مرد سپیدموی وخوش مشرب شروع شد صدای 
بارش باران نیز بلند شد. دختران باران با انگشتان کوچکشان 
بر شیشه ی روشنایی بام آشپزخانه می زدند و شراره های 
شرشرشان از ناودان ها آبشارانی ساخته بود تماشایی. از سویی 
نیز صدای غلغل آب جوش و سمفونی سماور، موسیقی متِن 

مصاحبه ی ما با سفیدگرِی سراسر از صفا و صمیمت شد. 
همچنین املتی را که سفیدگری بعد از اتمام مصاحبه برایمان 
مهیا ساخت همراه با عطر کاکاوتی آمیخته با آن، در آن فضای 
محصور شده با روزنامه ها و کتاب ها...و شعرخوانی وی 
از نیمایی های رسول مقصودی بر طراوت محفل ما افزود. 
سفیدگری با اینکه در زندگی مصائب زیادی دیده اما همچنان 
به زندگی عشق می ورزد و امیدوار است. البته نوعی احساس 
سر درگمی و سرگشتگی تاریخی را در روزهای گذشته ی 
وی می توان یافت و انگار این مرد هنوز خود را آنگونه که 
باید نیافته است.سفیدگری حال و هوای گنگی داشت،نه به 
رفتن از خانه ی پدری خرسند بود و نه برای ماندن در آن 
دلگرم.و در این حال و هوا بخش بیشتری از اسباب خانه را 
به منزل جدیدش انتقال داده و با خانه ی پدری در حال وداع 
بود... گفتگوی ما را با مرد بی آالیش عرصه ی فرهنگ و ادب 

زنجان در زیر بخوانید:
آقای سفیدگیری ازدوران دور زندگی خود برایمان بگویید.

من دوران دبستان را در مدرسه ی توفیق طی نمودم که به شیوه ی 
مدارس غیرانتفاعی امروزه اداره می شد. پدرم می خواست ما 
تحصیالت خود را به عالی ترین شکل سپری کنیم به همین 
خاطرهزینه ی مدرسه توفیق را که حاج علی اکبر توفیقی )اولین 
شهردار زنجان(به همراه سایر اماکن عمومی بنیان نهاده بود 
پرداخت می کرد.ماهیانه سه تومن شهریه پرداخت می کردیم که 
در زمستان ها پول چوب و هیزم برای گرم نگه داشتن کالس 
به این مبلغ اضافه می شد. این مدرسه در نزدیک سبزه میدان بود 
و این امر سبب می شد ما با فرزندان و خانوداه های خوانین 
بزرگ همچون ذوالفقاری ها، قائمی ها، وزیری ها و رهبری ها 

و نیزبا اساتیدی چون روزبه آشنا شویم. 
زنجان قدیم خیلی کوچک بود و شاید بتوان فضای آن را در 
نوشته های بعضی افراد یافت. شهر این قدرها رشد نکرده و 
خیابان اصلی شهر هم همان اطراف سبزه میدان بود. توریست 
های انگلیسی ،آمریکایی و آلمانی نیز اکثراً از محله های مرکزی 
شهر بازدید می کردند. مرحوم پدرم کارگر شرکت راه آهن بود 
و همیشه می گفت:خوب درس بخوانید، من نمی خواهم شما 
کارگر شوید. هر چند در گذشته اختالفات طبقاتی با این شدت 
ظهور و بروز نداشت.هر روز در راه مدرسه به خانه ی ذوالفقاری 
ها می رفتیم و از آب حوض خانه ،خود را سیراب می کردیم 
و رعایایی را می دیدیم که برای تظلم خواهی و امورات زمین 
نزد خان می آمدند ،مابقی ادارات و کارگاه ها و کارخانجات قند 
و شکر و دخانیات و شهربانی در این مسیر قرار داشتتند.نشریه 
ای در اداره راه آن زمان منتشر می شد که پدرم همیشه با خود به 
خانه می آورد و ما خواهر، برادرها مشغول مطالعه آن می شدیم .
این نشریه به اخبار پیرامون راه آهن و بعضی موضوعات ادبی، 
ورزشی و اجتماعی می پرداخت.شماره ای نیز به مرحوم جهان 
پهلوان غالمرضا تختی اختصاص داشت که کارمند راه آهن بود. 
به نظر من راه آهن، دروازه ورود صنعت و ارتباطات به ایران بود، 
به همین دلیل کارمندان راه آهن نیز افراد منظمی بودند و خلق 
و خوی خاصی داشتند. هر گاه که صدای بوق قطار را در خانه 
می شنیدیم پدرم می گفت:پسرم اگر ما کارگران سرکار خود 
نرویم چرخ های این قطار نمی چرخد.از همان کودکی مزه ی 
کودتا و دیکتاتوری را چشیدم. بعد از کودتای28 مرداد فضای 
ترس و خفقان زیادی در جامعه حاکم بود و نظامی ها بیشتر در 
جامعه ظاهرمی شدند .خیلی از نشریات توقیف شدند و فعالین 
زیادی به زندان و اعدام محکوم شدند. یکی از همسایه های ما 
که علی آقا نجار بود بعد از مراجعه ی مامورین برای دستگیری 

پدرم توانست او را فراری دهد. 
من کودک بودم. رفتارهای عجیب و غریب مردم و آن حرف 
های در گوشی و بگیر و ببندها را تا به امروز فراموش نکرده ام. 
همه محافظه کار و سانسورچی شده بودند. ما آن فضا را لمس 
کردیم و این شرایط تاثیر زیادی روی ما گذاشت. آن روزها با 
پولی که پدر به ما داده بود سعی می کردیم به صورت پنهانی 
بلیط سینما تهیه کنیم . دکه ی حاج صمد سعادتی و محمدعلی 
واهبی که از روزنامه فروشان اولیه ی زنجان بودند نیز مقابل 

چشمان ما بود و اکثر تیتر روزنامه ها را مطالعه می کردیم.
کیهان بچه ها،اطالعات هفتگی وتهران مصور رامطالعه  می کردیم. 
از طرفی برادر بزرگترم بهرام نیز شاعر بود و از همان دوران 
کودکی شروع به نوشتن غزل کرده بود. دیوان شاعران بزرگ 
رادرکتابخانه ی خود داشت.همراه همساالنم به سینما می رفتیم. 
دیدن تصاویر زنان نیمه عریان در فیلم های سینمایی برای کودکی 
مثل من ناملموس بود. همه ی این عوامل دست به دست 
همدیگر داد و سبب شد جهان معنایی و نظام فکری خاصی 

در من شکل بگیرد که رنگ بوی خاصی خودش را داشت. 
توفیق،مدرسه ای کامالً مذهبی بود. بچه های مدرسه را برای 
خواندن نماز و قرآن به مدرسه ی مسجد علی اکبر در محله ی 
سرچشمه می بردند. بیشتر کتاب های سعدی را برای ما می خواندند 
و با بچه های مدرسه مشاعره می کردیم. به یاد دارم یک بار 
بیتی با حرف )ث(به اتمام رسید و بچه های کالس بیتی به 
همین مناسبت سرودند که:»ثلث نویسان خط عنبری/با قلم 
ثلث نویسند ثلث.«کم کم دیوان حافظ و موالنا را از کتابفروشی 
خریدم. دبیران دبیرستان مثل آقای کاظمینی نیز ما را ترغیب به 

هفت حوض-دانشگاه زنجان رتبه 7 در ایران و رتبه 300-251 در 
میان دانشگاه های جوان دنیا را کسب کرد.

به گزارش ایسنا،  نظام بین المللی رتبه بندی تایمز در تازه ترین 
رتبه بندی خود در سال 2019 ، برترین دانشگاه های جوان دنیا که 
زیر 50 سال عمر دارند را معرفی کرد که 13 دانشگاه از ایران از 

جمله دانشگاه زنجان در این لیست قرار دارند.
بر اساس رتبه بندی اعالم شده تایمز، دانشگاه زنجان به همراه  دانشگاه 

گیالن و شهید مدنی دررده امتیاز 251تا 300 رتبه بندی شد.
در این فهرست دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل در رده 66 ، 
صنعتی اصفهان در رده 101-150 ، کاشان در رده 150-101 ، 
صنعتی شیراز در رده 151-200 ، علوم پزشکی ایران در رده 201-
250 ، مازندران در رده 201-250 ، شهید مدنی آذربایجان در رده 
251-300 ، گیالن در رده 251-300 ، بیرجند در رده 301+ ، شهید 
باهنر کرمان در رده 301+ ، صنعتی شاهرود در رده 301+ و یزد 
در رده 301+ رتبه بندی شده اند. پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از 
نظام های معتبر بین المللی است که از سال 2004 میالدی مراکز 
آموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار 
می دهد.این رتبه بندی از 13 شاخص بررسی شهرت در حوزه 
آموزش، نسبت مدرک دکتری به تعداد اعضای هیئت علمی، 
نسبت تعداد کل دانشجویان کارشناسی به اعضای هیئت علمی، 
نسبت مدرک دکتری به کارشناسی ارائه شده توسط مؤسسه، 
درآمد مؤسسه نسبت به تعداد اعضای هیئت علمی، بررسی 
شهرت در حوزه پژوهش، درآمد پژوهش، تعداد مقاالت منتشر 
شده به ازای اعضای هیئ ت علمی، تاثیر میانگین تعداد استنادها 
به ازای مقاالت منتشرشده، درآمد پژوهشی حاصل از صنعت )به 
ازای اعضای هیئت علمی(، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی 
به بومی، نسبت دانشجویان بین المللی به بومی، سهم مقاالت 
منتشر شده مشترک با نویسندگان همکار بین المللی و در قالب 5 
معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، وجهه بین المللی و ارتباط 

با صنعت در رتبه بندی خود استفاده می کند.

از بر کردن اشعار می کردند.بیت :»بهار بود و تو بودی و عشق 
بود و امید/بهار رفت و تورفتی و هر چه بود گذشت« که یکی 
از اشعار زیبای ایرج دهقان بود که در دوران دبیرستان من 
به عنوان موضوع انشاءآن را انتخاب کردم. دبیرستان امیرکبیر 
درست کنار خانه ی ما بود. به یاد دارم پدرم همیشه از وضعیت 
بدمالی خانواده شاکی بود و در خانه راه می رفت و می گفت: 
عیدها که فرا می رسد من نزد زن و بچه ام شرمنده می شوم و 
همیشه بابت این مسئله ناراحت بود،پیرامون همین مسئله یکی 
از زیباترین داستان هایی که من در زندگی خوانده ام مربوط به 
مجله ی کتاب هفته است که مضمون آن فقر و تضاد بین غنی 
و فقیر است. ماجرای زنی که برای جمع آوری زغال راهی
خیابان هامی شود وبه جرم دزدی دستگیر می شود و بعد از
 اثبات بی گناهی خود درمحکمه به خانه برمی گردد و با جنازه ی 
فرزندش روبررو می شود که بر اثر گرسنگی و سرما جان 
باخته است. این داستان به همراه سایر کتاب ها و فیلم های 
سینمای که در این رابطه می دیدم،پدیده ی فقر و رنج بشر را 
برای من و بعضی دوستانم به دغدغه ی ذهنی بدل کرد. دیدن 
بچه های محله که به سبب بی پولی نمی توانستند پوشاک یا 
توپ فوتبال برای ورزش تهیه کنند مرا آزار می داد و بارها 

اتفاق می افتاد که با آن معصومیت کودکانه اشک می ریختم.
 در همین سیر و صیرورت بودم که با پدیده ای به نام »صادق 
هدایت «آشنا شدم ،کتاب های هدایت را با عالقه ای توصیف 
ناپذیری از کتابفروشی مکی ،زعفری،علویون و سیداسماعیل 
خریداری می کردم. هر چند آثار هدایت و داستان امیر ارسالن 
نامدار جزو کتبی بود که پدرخواندن آن را برای ما ممنوع کرده 
بود و خود همین خط قرمزها و محدودیت ها سبب می شد 
ما بیشتر پیگیر این قبیل مسائل باشیم. کتاب های عاشقانه و 
تاریخی را می خواندیم ولی فهم بوف کور برای ما دشورا بود 
و آن جمله ی معروف:»در زندگی زخم هایی هست که مثل 
خوره روح انسان را در انزوا می خورد و این دردها را نیز به 

کسی نمی توان گفت.«
از فضای سیاسی آن سال ها برایمان بگویید.

سال 42همزمان با ریاست جمهوری جان.اف.کندی آمریکا 
و دولت هویدا در ایران،آزادی های به اصطالح نیم بندی در 
کشورمان پدیدآمد و خود مسئله ی انقالب سفید نیز پایانی بر 
فئودالیسم در ایران بود. ایجاد سپاه دانش برای سواد آوزی و 
حق رای برای زنان و ایجاد و گسترش صنایع و کارخانجات 
به ایران از مفاد این برنامه بود.هر چند مذهبی ها مخالفت 
هایی داشتند. اعتراضات متعددی نیز رخ داد اما به هر حال 
این آزادی های مدنی بعد از واقعه ی کودتای 28 مرداد1332 
هوایی تازه را وارد جامعه ی استبداد زده ی ما کرده بود. این 
شوک اجتماعی باعث شد خیلی از رمان ها و آثار ادبی در این 
دو دهه چاپ شدند. نقش کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و صدا و سیمای قطبی را نیز نباید انکار کرد. در این 
میان آنچه مایه ی تامل است کم رنگ نشان دادن نقش حزب 

توده و فرقه دموکرات در تاریخ معاصر است.
53 نفری که به همراه دکتر تقی ارانی و احسان طبری، بزرگ 
منشا  پور و سایرین  آریان  اسکندری،  کامبخش،  علوی، 
تحوالت زیادی در ایران گشتند . به مرور زمان نوعی سمپاتی 
در من نسبت به پیگیری آثار اصل و سانسور نشده این قبیل 
نویسندگان ونحوه ی زیست فکری آنان پدیدار شد. به نظر من 

آن سال ها با جریان های عرفانی و تصوف درویش مسلکی و 
یا جریان های سیاسی اپوزیسیون و یا طرفداران شاهنشاهی بر 
جامعه مسلط بود. شاید این نوع تقسیم بندی انتزاعی خالصه ای 
از جریان های روشنفکری غیر دینی آن روزها باشد. عالوه بر 
این ما کتب کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور را نیز مطالعه 
می کردیم که این افراد بعد از کودتای28مرداد عمدتا به خارج از 
کشور رفته و یا پناهنده شده بودند . کتاب های کاپیتال مارکس 
و منشا خانواده دولت و مالکیت خصوصی انگلس نیز به دست 

ما می رسید.
برویم سراغ رفیق روزگارجوانی تان آقای رسول مقصودی، 
ازآشنایی تان بارسول مقصودی بگویید.ازآن روز  و روزگاران.
در دوره ی دبستان با معلمی به نام جواد مجیبی آشنا شدم که 
معلم تاریخ و جغرافیا بود و این درس را به شیوه ای جذاب و 
همراه با مطالب تازه  برایمان شرح می داد. در ابتدایی کالس 
از دانش آموزان می خواست که کتاب ها را ببندند و خود 
شروع به صحبت می کرد. آن کالس فرصت دوستی با عزیزی 
را برایم فراعم نمود به نام »مهدی مقصودی«که برادر »رسول 
مقصودی«بود. مهدی تسلط خوبی به زبان انگلیسی داشت و 
همیشه نمرات خوبی در درس ها کسب می کرد. رفاقت من 
با مهدی در خیاط خانه ی آقای محمد ساعتچی ) که یکی از

پاتوق های روشنفکری در زنجان قدیم بود (هر روز بیشتر می شد. 
من به واسطه ی مهدی با»رسول مقصودی «آشنا شدم. آن زمان 

آقای مقصودی دبیر دبیرستان امیرکیبر بود. 
مرحوم مقصودی بسیار اهل مطالعه و اندیشه ورز بود و همیشه 
حرف های تازه ای برای بیان داشت و ما مشتاق شنیدن سخنان 
و مطالب شسته و رفته این استاد و دوست اهل قلم بودیم. 
شعرهای سپید احمد شاملو و سایر شاعران و شخصیت ها 
را نیز به کمک رسول در می یافتیم. یادش بخیر هر پنجشنبه 
ساعت یک و پنج دقیقه برنامه ای با عنوان »مرزهای دانش«از 
تلویزیون پخش می شد که اغلب به اتفاق دوستان از جمله 

آقای مقصودی به آن گوش می کردیم. مجالت روشنفکری 
مثل نشریه ی فردوسی به سرپرستی عباس پهلوان و آثار رضا 
براهنی و سعید نفیسی و فروغ فرخزاد و سایه و کسرایی را 
مطالعه می کردیم . مطالعات گسترده ای نیز در حوزه ی تاریخ 
قبل و بعد از اسالم داشتیم. چرا که به مقوله ی هویت تاریخی و 
روزگار  سپری شده ی مردمان این آب و خاک بیشتر احساس 
نیاز پیدا کردیم. البته مطالعات و پژوهش های اسالم شناسی 
بعد از انقالب اسالمی رشد اساسی یافت و قبل از سال 57 
بیشتر مطالب و کتب تاریخی در مورد ایران قبل از اسالم و 
دوران باستان بود. جلسات و شب نشینی های زیادی با مرحوم 
مقصودی داشتیم که همراه با تبادل آرا و نظرات و پرسش 

سواالت از وی بود. 
همانگونه که گفتم ما با رسول مقصودی در دوره ی دبیرستان 
آشنا شدیم.او بعد از چند سال آشنایی با ما، با خانم عذرا مجیبی 
ازدواج کرد. البته آقا جواد مجیبی برادر عذرا مجیبی نسبت به 
رسول مقصودی واقع بین و مسئولیت پذیرتر بود و زیاد در 
افکار روشنفکری غرق نشده بود و به امورات منزل و خانواده 
اهمیت می دادند. به هر حال بین تیپ روشنفکری منضبط 
آقای صادق هدایت که سرشار از آشفتگی و شلختگی و نیستی 
گرایی و دم غنیمت شمردن عمر خیام بود تا تیپ روشنفکری 
منضبط آقای کسروی که آمیخته با دیسیپلین آکادمیک تفاوت 

های زیادی وجود دارد واین دو مرد نماد همین تیپ ها  بودند. 
همچنین دوستی ما بیشتربا رسول بود تا با آقا مهدی. مهدی 
هم قرص مصرف می کرد و افسردگی مزمن داشت و می 
گفت:برای شوک درمانی به تهران می روم تا اینکه متاسفانه 
سال 48 مهدی مقصودی خودکشی کرد. خودکشی در زنجان 
کوچک آن زمان بسیار غیرقابل باور و ناراحت کننده بود. 
اتفاقاتی مثل تصادف و مرگ یک جوان در زنجان یک شهر 
را داغدار می کرد. مثل امروزها نبود که دیگر مرگ برای همه 
عادی شده باشد. نکته ای که برای من جالب بود خونسردی و 
آرامش غیر قابل توصیف رسول بود. به یاد دارم رسول دست 
مرا گرفت و از وسط مجلس ترحیم به اتاق دیگری برد و از من 
خواست به موسیقی آذری که از رادیو پخش می شد گوش 
کنم . آن هم در آن شرایط غیر عادی. رسول به مراسمات ختم 
و مسجد و چهلم به صورت یک تئاتر تکراری نگاه می کرد 
که در آن بازیگران باید خود را اندوهگین نشان دهند. هیچ اعتنا 
و اعتقادی به این گونه امور و رسوم نداشت. همان سال ها من 
به خدمت سربازی رفتم و بعد از خدمت شنیدم رسول گرفتار 
مواد افیونی شده است. البته رسول موفق به ساخت یک خانه 
برای خانواده اش شده بود و کمی وضعیت اقتصادی اش بهتر 

شده بود اما هنوز با مشکالتش دست و پنجه نرم می کرد. 
رسول آدم تلخی شده بود و فکر و ذکرش بدبختی و فقر و 
فالکت توده های مردم شده بود. وجدان اجتماعی و شاعرانه 

اش او را لحظه ای تنها نمی گذاشت.
خواهر رسول نیز در کودکی بر اثر بیماری فوت کرد و پدر او 
نیز پاسبان بود که در همان آغازین سال هایی زندگی رسول 
فوت کرد. مادر رسول هم که زن زیبایی بود و بعد از فوت پدر 
به همسری یکی از علمای صاحب نام این شهر در آمده بود. 
یک بار نیز در کوچه ی ]...[ رسول با این روحانِی روحانی زاده 
درگیری لفظی پیداکرد. رسوِل قصه ی ما آن سال ها در سینما 
کار می کرد.  هدف از بیان این مطالب صرفا بیان مصائب و 

شرایط زیست اوست.
همچنین رسول می گفت: چندبار به او سوءقصد شده است. 
بعدها برای داشتن امنیت و امکانات بیشتر به تهران مهاجرت 
کرد. روزی رسول مرا به شب شعری دعوت کرد که در آن 
محفل حسین منزوی، منوچهر آتشی، را برای شعر خوانی 
دعوت کرده بود. آتشی شعری خواند و جمع حاضر چندان 
استقبالی از شعر معروف اسب وحشی وی نکرد. نوبت به 
رسول رسید. او رفت پشت تریبون  قرار گرفت،او چنان تمام 
عیار شعر آتشی را تحلیل و تفسیر کرد که خود آتشی نیز 
مجذوب تحلیل و ادراک و تصویر سازی های رسول شد. 
آتشی از سخنان رسول تشکر کرد و او را در آغوش گرفت و 

جمعیت نیز برای رسول کف زدند. 
رسول درحوزه ی ادبیات مطالعات بسیاری داشت و سخنانش 
دلنشین و جامع بود و در هر جمعی که حضور می یافت سر 
رشته ی کالم را در دست می گرفت و کمتر کسی جرات مناظره 
با او را داشت. در رابطه با مبانی فلسفه ی اگزیستانسیالیسم 
و مطالعه ی مطالب پیرامون آن بسیار پرکار بود و ما اغلب 

سئواالت و ابهامات خودمان را از رسول عزیز می پرسیدیم. 
از آخرین سال های زندگی رسول برای ایمان بگویید

رسول اواخر حیات خوددچار بحران روحی و عاطفی بیشتری 
شد. خانم مجیبی همسر وفاداری برای مقصودی بود و بارها 
سعی کرد رسول را از شرایط بد زندگی نجات دهد ولی 
رسول با وی همکاری نمی کرد. حتی چند ماهی رسول را 
به مرکز ترک اعتیاد برد اما رسول در آنجا نیز با نبوغی که 
داشت و با کمک قرص های معمولی برای خود و دوستانش 
مواد مخدر تهیه می کرد. رسول مثل یک داروشناس و نسخه 
پیچ داروخانه بود. یک بار در مرکز ترک اعتیاد به مالقات 
رسول رفتم، رسول گالیه می کرد که چرا کمتر به دیدارش 
می رویم . برای تهیه مواد حتی کتاب های کتابخانه اش را هم 
می فروخت. رسول از اهالی قلم و سیاسیون گرفته تا اراذل و 
اوباش و مواد فروش ها رفیق داشت و همه را می شناخت. 
آن زمان رسول مقصودی خیلی برجسته بود. ما امیدوار بودیم 
رسول به زندگی و کاشانه اش برگردد ولی دیگر انگار به آخر 
خط رسیده بود. اعتیاد چهره اجتماعی او را نابود کرده بود مثل 
شاملو و نصرت رحمانی و دیگران ! رسول فارغ التحصیل 
کارشناسی ادبیات از دانشگاه ادبیات تبریز بود. اساتید بزرگی 
در دانشگاه تبریز تدریس می کردند. یکی از همکالسی های 
رسول برایم تعریف می کرد که در برنامه مناظره ای که بین فرج  
سرکوهی با رسول مقصودی برگزار می شود،همه تحت تاثیر 

سخنوری و اندیشه ی رسول قرار می گیرند. 
با رسول از هر دری می شد سخن گفت. سخنان زیبای رسول 
تمامی نداشت، رسول با مشاهیر زمان دوستی و رفاقت داشت 

ولی سرنوشت هدایت سرشِت رسول به طرز دیگری نوشته
شده بود وسرانجام رسول مقصودی تصمیم به خودکشی 
می گیرد.چه می شود کردظاهراخودکشی در خاندان مقصودی 

به صورت ارثی و ژنتیکی بود.
 بهزاد؛پسررسول می گوید:تمامی مراسم دفن و کفن رسول 
را خانواده انجام داد و هیچ کس کمکی به ما نکرده و ما را در 
انجام مراسم همراهی نکردند و ما احساس تنهایی شدیدی می 
کردیم. عمو و پسر عمو و خیلی از اقوام رسول نیز خودکشی 
کردند. البته خدا را شکر این احساس پوچی غریزی در بهزاد 
مقصودی تبلور نیافته است. او هم اکنون مدیر یک شرکت 
کامپیوتری است ووضعیت مالی خوبی دارد و اولین نرم افزار 
قرآنی را نیز در ایران بهزاد نوشته است. او همچنین یک رمان 
خوان حرفه ای است. عذرا خانم نیز در تهران کنار  بهزاد و 
دخترش زندگی می کند. برای این عزیزان آرزوی سالمتی و 

موفقیت دارم. 
درموردآثاررسول مقصودی برایمان بگویید که چه سرنوشتی  

پیدا کردند؟
باید بگویم که اکثر آثار رسول مقصودی در طول زمان یا نابود 
شد یا گم شدند و تعداد اندکی از دفاتر ایشان باقی مانده است. 
شاید هنوز در آرشیو صدا و سیمای مرکز زنجان برنامه ی 
آقای منزوی در رادیو با عنوان »اوره ک سوزی«)حرف دل(
هنوز موجود باشد. در این سلسله برنامه ها از دوستان رسول 
مقصودی شاعر نوپرداز دعوت کرده و ضمن معرفی آثار 
رسول از او می خواهد که برای شنوندگان شعرخوانی داشته 
باشد. در همان برنامه من و عذرا خانم مجیبی هم شرکت 
کردیم. جمله ای که من در آن برنامه گفتم این بود:رسول 

مقصودی وجدان بیدار یک جامعه است.

مرگ برای همه عادی شده است
سفیدگری به ابدیت پیوست

چند قطره آب از دریا بازچاپ گفتگویی با غضنفر سفیدگری درباره رسول مقصودی در پاییز 1393
نگاهی به جمالت آغازین رمان »محاکمه« 

 نوشته ی فرانتس کافکا 

معصومه نریمان نژد-به زبان خلوت کودکانه ام، او را »عمو غضی« 
یاد می کنم. انسانی که وجودش انسانیت را معنا می بخشد. آنجاست 
که می فهمی این شخصیت انسانهاست که به اسامی اعتبار مفهومی 
هدیه می دهد و نه اصوات تهی از درک که به قراردادهای ناپایدار 
دارای ارزش می شوند. فروعی که گاه به شدت بر کوس تضاد با 
اصل می کوبند. به جرات می توان گفت که شخص و شخصیت 
در وجودش چنان عجین شده است که به غایت ترجمان صفا و 
صمیمت و اخالص است. چرا که ریا را در وادی اندیشه و گفتار 
و کردار و رفتارش راهی نبود. او آن گونه می گوید که می اندیشد، 

و آن گونه می اندیشد که می خواهد!
در همان دیدار اول مهرش چنان در اوج قله ی دوستی در نهانخانه 
جانت می نشیندکه تا آخر عمرت گسستی بر آن نخواهی دید، حتی 
اگر در قطب مقابل اندیشه اش سرسختانه ایستاده باشی، زیرا به حکم 
خلوص اش که از عمق جان وی به انسانیت سر برمی آورد سر 
تعظیم فرود خواهی آورد! این از عجایب مهر است و نه از خوش 
بینی ساده لوحانه که اعتمادی بر دوام آن حس نیست. یقینی که به 

افتخار سه دهه آشنایی با ایشان به ثبات می رسد.

 جواد امانلو

هفت حوض-معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت: اقتصاد 
سال های آتی استان زنجان می تواند بر پایه دانش بنیان شکل بگیرد.

به گزارش ایسنا،سورنا ستاری صبح روز سه شنبه )11 تیر(در حاشیه 
سفر یک روزه خود به زنجان، در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که 
استان زنجان در حوزه علمی و فناوری نقش قابل اهمیتی را در 
کشور ایفا می کند، اظهار کرد: اصوال سال های آتی این استان باید بر 
پایه اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد؛ چراکه از توانمندی های بالقوه ای 
در حوزه هایی از جمله برق، الکترونیک، آی سی تی و کشاورزی 
برخوردار است.وی با بیان این که با توجه به ظرفیت های موجود 
در استان زنجان، می توان سرمایه گذاری های خوبی در حوزه 
شرکت های دانش بنیان انجام داد، ادامه داد: خوشبختانه برنامه های 
خوبی برای توسعه شرکت های دانش بنیان در سطح کشور در نظر 
گرفته شده است و در حال حاضر، 4400 شرکت دانش بنیان در 
کشور فعال است.ستاری همچنین تاکید کرد امسال، میزان حمایت 

از شرکت های دانش بنیان چند برابر شده است.

معاون علمی رییس جمهور:
اقتصاد سال های آتی زنجان 

می تواند دانش بنیان باشد

سفیدگری  سفید رو 

هفت حوض-به   مناسبت درج یادداشتی   از حسین نجاری در رابطه  با 
غضنفر سفیدگری و اشاره به حمله ناگهانی سرطان به سالمتی وی 
در شماره گذشته با عنوان »زنده باد غضنفر«، خانم معصومه نریمان 
نژاد، زن برادر زنده یاد غضنفر سفیدگری، نوشته ی کوتاهی از سر اکرام 
در جهت تقدیر از سردبیر هفته نامه به دفتر نشریه ارسال داشته اند که 

متن آن را در زیر می خوانید:  
 جناب آقای نجاری ارجمند. 

سپاس قلبی حضرتعالی از بزرگ مرد غریب در کالبد تاریخ آفرینش 
خاک، چنان قلمتان را به سماع بیخودی از خود وا داشته است که 

بی گمان آفرین هر خواننده ای را به ندا وا می دارد. 
اینجانب به نوبه ی خود ضمن تقدیم مراتب تشکر خویش به حسن 
صداقتتان اجازه می خواهم که کالمی را بر حاشیه ی نوشته ی زیبایتان 
بپیوندم؛ امید که تداعی گر خاطره ی عطر جان، در جریان بی وقفه ی 
زندگی گردد.آقای غضنفرسفیدگری مصداق سخن معروف»یدرک 
وال یوصف« است.  او از جنس آب و آیینه است! صاف و بی غش... 
سریانی که تنها در لطیفه ی عشق خود را به تو می نمایاند؛ آن سان که در 
نهایت سادگی اش نام و یادش برای همیشه ی هستی در دفتر آشنایی، 

ثبت سرمدی می شود. 
درکی به شدت معنادار... ولی مگر کالم زمینی را توان همرازی در 
وصف بی رنگی ِ عشق هست!؟ و یقیناً  اینجا همانجاست که وقتی 
در پایان راه، به پشت سرت می نگری »غضنفر را می بینی که جز 

سفیدگرِی   سفید رو نیست.«
معصومه نریمان نژد-25 خرداد ماه 1398- زنجان

سپاس از موج بیداری
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آیین بهره برداری از پل امام حسن مجتبی)ع( با حضور 
معاون عمرانی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان، 
استاندار ، شهردار ، رییس و اعضای شورای شهر زنجان 
 و مدیران استانی در مجتمع رفاهی آدونیس برگزار شد. 
پل امام حسن مجتبی)ع( دهم خرداد ۹۷ در ورودی 
شهرک گلشهر کلنگ زنی شد و طبق وعده داده شده از 
سوی شهردار زنجان یکساله به پایان رسید و ۱۵ خرداد 

۹۸ مصادف با عید سعید فطر زیر بار ترافیک رفت.
برای ساخت این پل دو رویکرد اصلی وجود داشت که 
یکی رویکرد جنوب به غرب است که از میدان بسیج 
به سمت بزرگراه 22 بهمن امتداد دارد و دیگری مسیر 
شرقی- غربی و بالعکس گلشهر است که رفت و آمد 
باالیی داشت از همین رو این پل به گونه ای طراحی 
شده است که حرکت ها بدون تداخل مسیر بزرگراه را 
 طی کرده و با حداکثر ایمنی و حداقل زمان انجام شود.
در  ورودی شهرک گلشهر در مجموع ۱3 هزار حرکت 
در ساعات اوج اتفاق می افتاد که از این تعداد مشکالت 
۱2 هزار حرکت با احداث پل امام حسن مجتبی )ع( 
حل شد  به طوری که با ایجاد پل، حرکت های شرقی- 
غربی که یکی از محورهای مهم رفت و آمد  است از 
روی پل عبور کرده و مسیر جنوب به غرب نیز کماکان 
بر روی سطح بدون تداخل با مسیرهای دیگر به حرکت 
خود ادامه می دهد و راست گردها نیز در هر طرف پل  

کامالً باز است.
پل امام حسن مجتبی)ع( از جهت شرقی-غربی به 
صورت روگذر و جهت های شمالی و جنوبی هم سطح  
در حال اجرا بوده و هزینه اجرای این پل حدود 3۸ میلیارد 
تومان است.این پل به طول ۷۵0 متر و عرض 2۱ متر است 

و برای ایجاد امکان گردش شمال به جنوب و غرب به 
جنوب یک دور برگردان غیر هم سطح در فاصله ۸00 
 متری به عنوان مکمل در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.
این پل در قالب قرارداد Epc ساخته شده و همه مراحل 
اجرای پل از  طراحی تا احداث توسط شرکت جهاد 
نصر زنجان ساخته شده و در مدت زمان یک سال به 

بهره برداری رسید.

افتتاح به موقع پل امام حسن مجتبی )ع( سرمایه 
اجتماعی را تقویت کرد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در این 
مراسم  گفت : پروژه پل امام حسن مجتبی )ع( نه تنها 
منجر به رفع ترافیک شد بلکه با ساخت به موقع سرمایه 

اجتماعی را تقویت کرد.
آیت اله علی خاتمی که در آیین بهره برداری از پل 
امام حسن مجتبی سخن می گفت، اظهار داشت:برای 
تقویت سرمایه اجتماعی جامعه اقدامات خوبی از سوی 

مدیریت شهری زنجان انجام شده است.
وی افزود اگر سرمایه اجتماعی به خطر برسد عوارضی 
بدتر از زلزله برجای خواهد گذاشت چرا که اعتماد مردم 

مهمترین سرمایه است.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه شکستن طلسم 
پروژه ی سبزه میدان هم خوشحالی مردم را دوچندان 
می کند گفت در شرایط اقتصادی فعلی پیش بردن پروژه 

ها هنر است.
خاتمی با اشاره به روند طوالنی ساخت پل سیدالشهدا 
در طول  ۹ سال تاکید کرد: روند طوالنی ساخت این 
پروژه  کام مردم را تلخ کرد. و اتمام شیرینی ساخت این 

پروژه هم نتوانست تلخی آن را جبران کند.
وی ادامه داد: در علم مدیریت دو نظریه وجود دارد؛  
مدیریت علم است و اصل مدیریت هنر است، اکنون 
تجربه نشان داده که مدیریت هم به علم و هم به جسارت 

نیاز دارد.
امام جمعه زنجان با اشاره اینکه قبل از انقالب در هفت 
امروز ۸۵  برق وجود داشت گفت  روستای زنجان 
درصد راه های روستای استان آسفالت است و در بقیه 

مسائل هم به دستاوردهای بسیاری رسیده ایم.
نماینده ولی فقیه در استان از وفای به عهد شهردار 
 زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی قدردانی کرد و
در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیری از وفای به عهد 
شهردار زنجان در ساخت پل امام حسن مجتبی)ع( 

قدردانی کرد.
در لوح اهدایی امام جمعه زنجان خطاب به شهردار 

پل گلشهر افتتاح   شد

زنجان آمده است: تحقق وعده یکساله، وفای به عهد 
در زمان کلنگ زنی پل امام حسن مجتبی باعث افزایش 

سرمایه اجتماعی را در زنجان تقویت کرد.
همچنین در این مراسم معاون عمرانی وزیر کشور و 
استاندار زنجان با اهدا لوح تقدیر مشترک از شهردار 
زنجان به خاطر عمل به وعده داده شده در موعد مقرر 

قدردانی کردند.

روند  موجب  استان،  عالی  مدیریت  و  همراهی 
پیشرفت پروژ های شهری زنجان شده است

شهردار زنجان، همراهی و مدیریت عالی استان، اعضای 
شورای شهر و دستگاههای اجرایی را موجب روند 
پیشرفت پروژ های شهری یکی پس از دیگری در این 

مدت عنوان کرد.

مسیح اله معصومی در ادامه این مراسم  با اشاره به حدود 
یک ساله ونیم  فعالیت های شهردار زنجان ، در این شهر 
اظهار داشت: در صدد تعریف افق های روشن آبادانی 
وعمران شهری در راستای حفظ حقوق شهروندی در 

شهر زنجان بوده و هستیم.
شهردارزنجان با بیان اینکه مجموعه شهرداری زنجان، 

باتمام توان درراستای ایجاد  همدلی وآبادانی شهر  و حقوق 

شهروندی در تالش است تا از پروژه های تعریف شده 
با محوریت انسانی فرهنگی بوِیژه درهسته مرکزی شهر، 
تاکید کرد: به روز کردن حقوق و افزایش بودجه های 
شهرداری زنجان نشان از تالش این مجموعه در طی 

این مدت داشته است.
معصومی با اشاره به پیگیری مسئولین در راستای افزایش 
مناطق شهری زنجان به چهارمنطقه  شهری و نوسازی 

اتوبوسرانی و وسائط نقلیه درون شهری واصالح شبکه 
اتوبوسرانی، تصریح کرد:همراهی و مدیریت عالی استان 
و اعضای شورای شهر و دستگاههای اجرایی موجب 
روند پیشرفت پروژ های شهری یکی پس از دیگری در 

این مدت بوده است.
وی، با اشاره به قول افتتاح یکساله این پل با ایجاد زیر 

ساختهای بروز طبق استاندارهای ملی و بین المللی و 
تعهدات زمان بندی انجام شده دراین امر مهم، گفت: 
در بهره برداری از  این پل از توان نیرو های بومی برای 

اولین بار به نحور مطلوب استفاده شده است.
شهردار زنجان، با بیان اینکه در ساخت این پروژه از 
تکنولوژی های به روز استفاده شده است، گفت: وعده 

یکساله به مردم شهر تحقق یافت.

بازگشت اعتماد مردم به مجموعه مدیرت شهری 
ازاهداف مهم شورای پنجم است

در ادامه رئیس شورای شهر زنجان  با اشاره به زمان زود 
هنگام این پل تصریح کرد: بازگشت اعتماد مردم به 
مجموعه مدیرت شهری از جمله اهداف  مهم شورای 

پنجم است.
اسماعیل دویران ، با بیان اینکه پشتیبانی و حمایت مردم 
از مسئولین  اصل انطباق و یکپارچگی است ادامه داد: 

مشکل یکپارچگی مدیریتی در شهر داریم.
وی، با اشاره به ورود سیاست های تک روی و حزبی 
در حوزه مدیریت شهری، اضافه کرد: همدلی در اجرای 
پروژهای شهری به دور ازسیاست های حزبی بوده 
است وپروژه های شهری به خوبی در حال اجرا است.

رئیس شورای شهر زنجان  مجموعه شهرداری را بازوی 
قوی در اجرای پروژه های تعریف شده شهری برشمرد 
و گفت: پل امام حسن مجتبی )ع( باعث باالبردن رتبه 

مهندسین بومی شهر زنجان شده است.
دویران، با تقدیر از شرکت جهاد نصر زنجان)پیمانکار 
این پروژه(  افزود: همه دستگاه های اجرایی ونهاد های 

ذیربط نقش عمده ای دراین پروژه داشتند.
وی، همکاری مسئولین استان و مجموعه شهرداری را به 
عنوان یاوران  شورای شهر برشمرد و گفت: پروژه های 
موفق و ناموفق همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی 

را می طلبد.
رئیس شورای اسالمی شهر زنجان  در پایان  میزان 
یکپارچگی مدیریت شهری را قابل قبول عنوان کرد و 
گفت: در حال حرکت به سمت این مهم به صورت 

ایده ال هستیم.

برنامه های مجموعه مدیریت شهری کلید واژه عمران 
و آبادانی شهر ها است

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور تعریف نگاه جدید و رویکرد اداره امور شهری را 
با ابعاد کلی شهر و شهروندی مهم ارزیابی کرد و گفت: 
مسئولین استان زنجان دارای نگاه واحد در کنار اقدامات 

اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی و عمرانی هستند.
مهدی جمالی نژاد، معاون امورعمرانی وزیر کشور،  
درآیین بهره برداری از پل امام حسن مجتبی )ع( با اشاره  
به وجود اتحاد و همدلی در بین مجموعه مسئولین 
استان زنجان، اظهار داشت: سه دسته مشکل و چالش 
درشهرهای کشور و مناطق مسکونی در رابطه با زندگی 

مردم وجود دارد.
معاون عمرانی وزیر کشور، با بیان اینکه باید در کنار 
اقدامات عمرانی و رفع آسیب های عمرانی به عدم رشد 
و توسعه شهری و وجود آسیب های اجتماعی فرهنگی 
نیز توجه ویژه داشت، ادامه داد: وجود بافت های فرسوده 
و سیما و منظر شهری و غیره حائز اهمیت است، ادامه 
داد: رفع آسیب های اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی برنامه 

ریزی کالن در شهر ها را می طلبد.
وی تبدیل شهر ها به شهرهای دانایی محور را نیازمند نگاه 
ویژه در همه ابعاد زندگی دانست و تاکید کرد: یکپارچگی،  
فرایندمحوری درفرایند برنامه های مجموعه مدیریت 

شهری کلید واژه عمران و آبادنی در شهرها است.
این مقام مسول، با اشاره به توسعه پایدار شهری، گفت: 
در شهر ها نیازمند نگاه عمیق و جدید ونگاه حکیمانه 

هستیم نه نگاه صرفا عمرانی.
جمالی نژاد، تعریف نگاه جدید و رویکرد اداره امور 
شهری را با ابعاد کلی شهر و شهروندی مهم ارزیابی کرد 
و خاطر نشان ساخت: مدیریت شهری زنجان واعضای 
شورای اسالمی شهر زنجان و مسئولین دارای نگاه واحد 
در کنار اقدامات اقتصادی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی 

و....هستند.
معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه اعتماد به خود و 

داشته های خود را موجب توسعه و پیشرفت شهر و 
شهر نشینی برشمرد، یادآور شد: اعتماد مردم به مسئولین 
همراه باایجاد زیرساختهای  مناسب شهری موجب 

استحکام روابط بین مردم ومسئولین می شود.
وی پرهیز از ایجاد گسل بی اعتمادی را مهم ارزیابی کرد 
و گفت: به امید روزی که شاهد تعامل بیش ار پیش در 

این زمینه باشیم.

افتتاح تقاطع غیرهمسطح امام حسن )ع( نشانه ی وفای به عهد شهردار و قابلیت پیمانکار است 
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