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خدا را صدا بزن

تا کنون برای  240میلیارد تومان تسهیالت طرح نوسازی صنایع در استان ثبت نام شده است

تولید
جعبهدندههای
اتوماتیک در زنجان
در حـــــال حاضر
زنجان  20شهرک
و ناحیه صنعتی مصوب دارد .شــهرک
صنعتی به اراضی بــاالی  50هکتار و
ناحیه صنعتی به شهر کهای کوچک
کمتر از  50هکتار اطالق میشــود که
از این  20شهرک و ناحیه صنعتی 11
شهرک و  2ناحیه در حال بهره برداری
هستند.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان با اشاره به برگشت بیش از...
صفحه 2
را بخوانید

سیستمهای
حمل و نقل
هوشمند در زنجان
بازار ماهی -عكس :مهر

ماهیهای چینی در بازار

در شرایطی که ایران غنیترین گونههای ماهی را در اختیار دارد بر اساس آمار
گمرک پرطرفدارترین ماهیهای وارداتی در ایران ماهی لیستائو و تیالپیالست.

صفحه 8
را بخوانید

خبرخوان
سیستمهای حمل و نقل هوشمند
در زنجان
شهردار منطقه  2زنجان استقرار سیســتمهای حمل و نقل هوشمند را از
مهمترین برنامههای در دستور کار عنوان کرد و افزود :نقاط حادثهخیز برای
کاهش تصادفات اصالح میشود.
به گزارش تسنیم « سمانه شاددل»نخستین بانوی زنجانی است که به سمت
شهردار منطقه  2زنجان منصوب شده است .او پیش از این مدیر حمل و نقل
و ترافیک شهرداری زنجان بود.
شــاددل در مورد برنامههای عمرانی و ترافیکی منطقه 2زنجان اظهار کرد:
مســائل عمرانی این منطقه نیاز به بازنگری و بررســی دارد تــا با توجه به
بودجههای مصوب بتوان برنامه جامع و عملیاتی برای آن ارائه داد.
وی به استقرار سیســتمهای حمل و نقل هوشمندکه مهمترین برنامههای
ترافیکی اســت ،اشــاره کرد و گفت :برای بهبود وضع ترافیــک به دنبال
هوشمندسازی تقاطعها ،استفاده از فناوریهای نوین در پلهای عابر پیاده
و تکمیل مرکز کنترل ترافیک هستیم.
شــهردار منطقه 2زنجان کاهش تصادفات درونشــهری را از مهم ترین
برنامههای در دســتور کار عنوان کرد و افزود :نقاط حادثهخیز برای کاهش
مشکالت ترافیکی و به حداقل رساندن تصادفات اصالح میشود.
وی با اشــاره به اینکه طرح و هندســه خیابانهــا و تقاطعهــا ابتدا در
کارگروههای مربوطه و بخش حمل و نقل شهرداری مرکز مشخص و سپس
برای اجرا به شــهرداری مناطق ارجاع داده میشــود ،بیان کرد :گرههای
ترافیکی و راهکارهای حل معضالت در طرحها مورد بررسی قرار میگیرد.
شــاددل در مورد نصب چراغ راهنمایی و رانندگی در تقاطع غیرهمسطح
ولیعصر(عج) عنوان کرد :در مکانهایی که تردد بیش از ظرفیت آن محل
باشد ،حرکت اصلی از تقاطع خارج شــده و محور به شکل زیرگذر یا روگذر
احداث میشود که البته باید همه گردشها در تقاطع لحاظ شود.
وی افزود :در تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) برخی از گردشها حذف شده
بود که در این حالت مصرف سوخت و هزینه بیشتری به مردم تحمیل میشد
و با اضافه شدن چراغ عالوه بر برطرف شــدن مشکل ترافیکی عبور عرضی
ایمن برای عابران پیاده نیز ممکن شده است.

استاد دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان
جایزه دانشمندجوان را کسب کرد

استاد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علومپایه زنجان جایزه دانشمند جوان را در
حوزه علم و فناوری سازمان همکاری اقتصادی کشورهای عضو اکو کسب کرد.
به گزارش مهر ،در جریان سیزدهمین نشست اجالس سران سازمان همکاری
اقتصادی کشورهای عضو اکو در اسالمآباد پاکســتان ،جوایز تعالی در  8رشته
برجسته (علم و فناوری ،آموزش ،اقتصاد ،کشــاورزی و محیط زیست ،تاریخ،
فرهنگ ،ادبیات و هنرهای عالی) به دانشمندان جوان از کشورهای دهگانه عضو
این سازمان اهدا شد.
در این دوره بیش از  ۵۰نامزد برای دریافت این جوایز در هر رشته توسط هیات
وزیران  ۲۲وزارتخانه مختلف این کشورها انتخاب شدند.
پس از انتخاب نهایی برگزیدگان ،دکتر «محمدمهدی نجفپور» از دانشــکده
شیمی دانشــگاه تحصیالت تکمیلی علومپایه زنجان موفق به کسب نشان اول
دانشمند جوان حوزه علم و فناوری از این سازمان شد.
زمینه تحقیقاتی وی فتوسنتز مصنوعی است که یک حوزه بینرشتهای شیمی
معدنی ،بیوشیمی و نانو فناوری محسوب میشود.

مرغ گرم و تخم مرغ ارزان میشود
مصرف کنندگان گوشــت مرغ گرم و تخممرغ در هفتههای اخیــر با افزایش ناگهانی
قیمت این فراوردهها مواجه شدند به طوری که کاهش اندک این قیمتها در روزهای
اخیر آنها را قانع نکرده است .از طرفی مسئوالن ذی ربط از کاهش قیمت این فراوردهها
در آیندهای نزدیک خبر میدهند .به گزارش ایرنا ،هم اکنون مصرفکنندگان با نوسان
قیمت گوشت مرغ گرم و تخم مرغ در بازار مواجه هستند و پس از گذشت بیش از یک ماه
هنوز کاهش محسوسی در قیمت آنها اتفاق نیفتاده است .مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی استان میگوید :در حال حاضر هر کیلوگرم تخممرغ در بازار از 6هزار و
 500تا  6هزار و  700تومان به فروش میرسد« .عبداهلل جعفری» اظهار کرد :این تفاوت
قیمت به دلیل ریز و درشت بودن تخم مرغهاست .به گفته وی ،اختالف قیمت در تخم
مرغهای با شانه و بدون شانه نیز  100تا  150تومان است .مدیر توسعه بازرگانی سازمان
جهاد کشاورزی استان از واردات تخم مرغ خبر میدهد و میگوید :این اقدام و افزایش
عرضه واحدهای مرغداری موجب تعدیل قیمت این فراورده خواهد شد.
کاهش قیمت تخم مرغ تا مهر امسال

نایب رئیس اتحادیه مرغ ،تخم مرغ و ماهی فروشان شهرستان زنجان نیز میگوید:
بر اساس آخرین قیمت ،هر کیلوگرم گوشت گرم مرغ  7هزار و  950تومان ،تخم مرغ
با شانه  6هزار و  700و بدون شانه نیز  7هزار تومان به دست مصرف کننده میرسد.
سید«ناصر موسوی» علت کاهش نیافتن قیمت گوشت مرغ گرم و تخم مرغ را ناشی
از تعادل نداشتن عرضه و تقاضای آن میداند و میگوید :صادرات تخم مرغ به عراق و
ارسال مرغهای مادر به کشتارگاهها از دیگر علل افزایش قیمت این فرآورده هاست.

صدور  20هزار کارت شهروندی در زنجان
مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان از صدور  20هزار کارت شهروندی در زنجان خبر داد.
به گزارش فارس«محمد مرادی» اظهار کرد :کارت شــهروندی ترکیبی از کارت شتابی و
کارت هوشمند مبتنی بر فناوری  City Payاست .وی با اشاره به مزایای استفاده از کارت
شهروندی بیان کرد :با داشتن این کارت نیازی به حمل پول خرد نقد نیست .مدیر روابط
عمومی شهرداری زنجان با بیان اینکه استفاده از کارتهای شهروندی موجب بهرهمندی
از فناوریهای نوین در عرصه پرداخت الکترونیکی میشــود ،اظهار کرد :امکان پرداخت
خرد در سیستمهای مختلف ازجمله فروشگاهها ،شبکه حملو نقل ،تاکسی و اتوبوس نیز
از دیگر مزایای استفاده از این کارت است .مرادی با اشاره به اینکه کارت شهروندی بستری
امن ،سریع ،قابل اطمینان و منعطف برای شهروندان برای استفاده از خدمات شهری فراهم
میکند ،افزود :هدف از طراحی این کارت ارائه خدمات نوین بانکی و رفاه عمومی شهروندان
بوده است .وی با بیان اینکه امکان برداشــت وجه از کارتهای شهری وجود دارد ،عنوان
کرد :وجه اولیه برای خرید کارت  2هزار تومان است .مدیر روابط عمومی شهرداری زنجان با
اشاره به اینکه تاکنون  20هزار کارت شهروندی به فروش رفته است ،افزود :از ابتدای مهرماه
استفاده از این کارت اجباری خواهد شد .مرادی در پاسخ به سوالی درباره انتقادات برخی از
شهروندان به عدم استفاده برخی از رانندگان از کارت شهروندی گفت :قطعا با رانندگانی که
در این زمینه تخلف کنند،برخوردهای انضباطی و انجام میشود و مجوزشان لغو میشود.

شــهردار منطقه همینصفحه
را بخوانید
 2زنجان استقرار

سیستمهای حمل و نقل هوشمند را
از مهم ترین برنامههای در دستور کار
عنوان کرد و افــزود :نقاط حادثهخیز
برای کاهش تصادفات اصالح میشود.
« ســمانه شاددل»نخســتین بانوی
زنجانی است که به سمت شهردار...
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دختر عنکبوتی ایران
در راه مسابقات جهانی ایتالیا
ملیپوش زنجانی از حضور در مسابقات جهانی سنگنوردی
خبر داد و گفت :این مســابقات به میزبانی ایتالیا و با حضور
 ۴۹ورزشکار برگزار میشود« .فرناز اســماعیلزاده» اظهار کرد :هر ساله شاهد
برگزاری مسابقات جهانی ...
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سالمت
20میلیون تومان هزینهماهانه
بیماران ام اس در زنجان
سرپرست انجمن خیریه
حمایت از بیماران ام اس
اســتان گفت :بر اساس
برآوردهای انجام شــده
ماهانه  200میلیون ریال
برای دارو و سبد غذایی
بیماران تحت پوشش این
انجمن هزینه میشود.
به گــزارش ایرنا«جمال
وثوق» افزود :انجمنهای
خیریه بودجــه دولتی
ندارنــد و بیشــتر منابع
مورد نیــاز از طریق خیریــن و مشــارکتهای مردمی تامین
میشود.
وی اظهار کــرد :خیرین و عموم مردم انتظــار دارند مبالغی که
بابت هزینه کرد برای بیماران تحت پوشــش انجمنها پرداخت
میکنند ،برای این قشر صرف شود و در غیر این صورت به اعتماد
مردم به انجمنهای خیریه خدشه وارد میشود.
وثوق افزود :این انجمن از زمان فعالیت خود تا کنون مبالغ جمع
آوری شــده از مشــارکتهای مردمی و خیرین را برای برطرف
کردن مشکالت بیماران تحت پوشش هزینه کرده است.
سرپرســت انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس استان ادامه
داد :هم اکنــون هــزار و  500بیمار مبتال بــه ام اس در زنجان
شناسایی شدهاند که از این تعداد بیش  850نفر در این انجمن
تشکیل پرونده داده و از خدمات آن بهره مند هستند.
وی بیان کرد :اغلب بیماران شناســایی شــده به دالیل متعدد
رغبتی به تحت پوشــش قرار گرفتن در ایــن انجمن و دریافت
خدمات مورد نیاز ندارند.
وثوق افزود :این انجمن ماهانه یک میلیون ریال فرانشیز دارویی
پرداخت میکند و این مهم در راستای کاهش مشکالت بیماران
تحت پوشش و ارائه خدمات الزم بوده است.
سرپرست انجمن خیریه حمایت از بیماران ام اس استان اظهار کرد:
کلینیک تخصصی ام اس زنجان نیز در 4طبقه و زمینی به مساحت
 5هزار مترمربع با کارکردهای جداگانه از جمله زیرزمین با کاربری
فیزیوتراپی ،آزمایشگاه ،بســتری بیماران در مرحله تشخیصی و
بالینی و محل اقامت بیماران پیش بینی شده است.
به گفتــه وی ،تــا پایان ســال گذشــته کلینیــک تخصصی
ام اس این استان  60درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تالش
میشود با بهره گیری از ظرفیتهای خیرین این پروژه پیش از
موعد به بهرهبرداری برسد.

02433363201

02123023914

واژگونی سمند در اتوبان زنجان  -قزوین
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت :واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در اتوبان زنجان  -قزوین ،یک کشته و 4
مصدوم برجا گذاشت .به گزارش ایرنا ،سرهنگ«علی اصغر شیرمحمدی» افزود :در این حادثه رانندگی که در کیلومتر  70خط
جنوبی این مسیر ارتباطی رخ داد ،عالوه بر فوت راننده خودرو سمند 4 ،نفر از سرنشینان آن نیز مصدوم شدند.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

تولید جعبهدندههای اتوماتیک در زنجان

این طرح تولیدی با مشارکت شرکت «پانچ بلژیک» و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کلید خورده است
زهرا احمدی

زنجان-خبرنگار

در حال حاضر زنجان  20شــهرک و
صنعت ناحیه صنعتی مصوب دارد .شهرک
صنعتی به اراضی باالی  50هکتار و
ناحیه صنعتی به شهرکهای کوچک کمتر از 50
هکتار اطالق میشود که از این  20شهرک و ناحیه
صنعتی  11شهرک و  2ناحیه در حال بهره برداری
هستند.
مدیر عامل شرکت شــهرکهای صنعتی استان با
اشاره به برگشــت بیش از  50درصدی واحدهای
صنعتی تعطیل به سمت چرخه فعالیت میگوید:
در ابتدای دولت تدبیر و امید  300واحد غیرفعال
بود که در  3سال گذشته با تسهیالت و حمایتهای
ارائه شده  179واحد به چرخه تولید بازگشتهاند.
عالوه بــر آن راهانــدازی  40واحد که پتانســیل
بازگشت به چرخه را دارند جزو برنامههای امسال
دولت در استان است.
«امیر حمیدنیا» میافزاید :برخی از واحدها به دلیل
نداشتن توجیه اقتصادی از قبیل مستهلک شدن
ماشین آالت یا نداشتن بازار مصرف نمیتوانند به
چرخه تولید برگردند.
وی با بیان اینکه واحدهای اشــاره شــده خارج
از شــهرکهای صنعتی واقع شــدهاند و در حوزه
استحفاظی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
قرار دارند ،ادامه میدهد :سعی دولت تدبیر و امید
بر افزایش تولیــد داخلی اســت و در حال حاضر
نیز تســهیالت دولتی که به واحدهــای تعطیل و
نیمهتعطیل ارائه میشود ،ادامه دارد.
به گفته مدیر عامل شــرکت شهرکهای صنعتی
استان در حال حاضر  4شــهرک و ناحیه صنعتی
در زنجان در حال آماده سازی هستند .در شهرک
صنعتی برق ،الکترونیک و آی تی که بدون آلودگی
زیســت محیطی در نظر گرفته شــدهاند اقدامات
زیربنایی از قبیل آب و برق و زیرساختهایی مثل
خیابان کشــی و جدول گذاری انجام شده است.
وی اضافــه میکند :فاز اول آن در مســاحتی بالغ
بر  40هکتــار آماده واگذاری اســت که به محض
دریافت تاییدیه زیست محیطی واگذاری آن شروع

خواهد شد.
حمیدنیا ادامه میدهد :شهرک صنعتی سلطانیه
نیز درمســاحت  103هکتار از اراضی روســتای
حســین آباد تملــک شــده و آب و برق و ســایر
زیرســاختها در حال تکمیل است که امیدواریم
تا پایان امسال این شــهرک نیز آماده واگذاری به
سرمایه گذاران شود.
وی با اشــاره به مشــکل تملکات در شهرکهای
صنعتی اســتان میگوید :در برخی از شهرکهای
صنعتی زنجان بیش از  300هکتــار تملک انجام
گرفته است .اما برخی از اشخاص که در شهرکهای
صنعتی زمین دارند حاضر به واگذاری زمینهایشان

به گفته مدیر عامل شــرکت شهرکهای
صنعتی استان در حال حاضر  4شهرک و
ناحیه صنعتی در زنجان در حال آماده سازی
هستند .در شهرک صنعتی برق ،الکترونیک
و آی تی که بدون آلودگی زیست محیطی
در نظر گرفته شــدهاند اقدامات زیربنایی
از قبیل آب و برق و زیرســاختهایی مثل
خیابانکشــی و جدول گذاری انجام شده
است
نیســتند و برای حل این مشکل جلسات مختلفی
برگزار شده است .حتی اخیرا فرمانداری زنجان نیز
وارد عمل شــده که امیدواریم بتوانیم با تفاهم این
مشکل را حل کنیم .اگر حاضر به واگذاری نشدند
با استفاده از قانون تملک وارد عمل خواهیم شد.
 2شهرک صنایع دستی در زنجان

عالوه بر شــهرکها و نواحی صنعتــی،دو ناحیه
صنایع دســتی نیز در زنجان احداث میشود .این
مجموعه کارگاهی و فروشگاهی است که در کنار
عرضه محصوالت ،زمینه آشــنایی گردشگران با
فرایند تولید صنایع دســتی را نیز فراهم میکند.
این مجموعه برای استقرار واحدهای تولید و عرضه
صنایع دســتی در دســت طراحی و اجرا است که
پس از احداث در اختیار فعاالن صنایع دستی قرار

خواهد گرفت.
حمیدنیا با اشــاره بــه مکان قرارگیــری و میزان
پیشرفت احداث شــهرکهای صنایع دستی بیان
میکند :نواحی صنعتــی کارگاهــی «نیکان »و
«ظریفان» برای اســتقرار صنایع دستی استان در
دو نقطه یکی در ضلع شــمالی عوارضــی آزاد راه
زنجان -تهران به مساحت  2/3هکتار و دیگری به
مساحت  3هکتار در عوارضی آزاد راه زنجان -تبریز
قرار دارد .در ناحیه صنعتی «ظریفان» که در حال
حاضر در عملیــات عمرانی آغــاز و آب و برق آن
تامین شده است .سایرامور نیز از طریق مناقصه به
پیمانکاران واگذار شده اســت .وی ادامه میدهد:
زمین  3هکتاری ناحیــه صنعتی«نیکان» نیز در
عوارضی آزاد راه زنجان -تبریز در هفته گذشــته
از اداره راه و شهرســازی خریداری شده است که
عملیات عمرانی آن به زودی آغاز خواهد شد.
مشکل نقدینگی

به گفته مدیر عامل شــرکت شهرکهای صنعتی
استان مشــکالت عمده در بخش تولید به دو گروه
عوامل بیرونی و درونی واحدهای صنعتی تقســیم
میشــوند که مهمترین عامل مشــکل درونی در
شهرکهای تولیدی نقدینگی و مدیریت سرمایه
در واحدهاســت .در بخش بیرونی نیز بحث ثبات
اقتصادی و چرخه پول در شــرایط ایــن واحدها
تاثیرگذار است.
وی اعتقاد دارد :بیشتر واحدهای صنعتی استان با
مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه
هستند ،به طوری که براساس سوابق موجود حدود
 40درصد واحدهای صنعتی با مشــکالت صنعتی
دســت و پنجه نرم میکنند و بخــش عمده این
مشکالت براساس خود اظهاری واحدها در زمینه
نقدینگی است.
حمیدنیا تأکیــد میکند :در حال حاضر مشــکل
اصلی که منجر به تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی
و صنعتی استان میشود نشــات گرفته از عوامل
بیرونی و درونی واحدها است.
تاثیر تحریمها

در بخش واردات صنعتی عمــده اثرات تحريم در

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

خبرنگار

بیشتر واحدهای صنعتی استان مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دارند

کشــور به ترتيب در واردات كاالهای سرمايهای،
كاالهای واســطهای و مواد خام نمايان میشــود.
برای دور زدن تحريمها هزينههای مبادلهای زيادی
نيز به واحدهای توليدی وارد میشــود كه كاهش
سودآوری و حتی نيمه فعال شدن و تعطيلی آنها را
نیز به همراه دارد .مدیر عامل شرکت شهرکهای
صنعتی اســتان میافزاید :مطمئنا تحریمها تاثیر
بسزایی در روند تولیدات واحدهای صنعتی دارد .به
همین دلیل در تامین دانش فنی و تکنولوژی و گاه
برخی از مواد اولیه نیازمند واردات بودیم.
وی میافزایــد :در برخی از موارد امــکان تامین

تجهیزات در داخل کشور وجود ندارد که با وجود
ارتباط صنعت و دانشــگاه و بهرهگیری از نظرات
متخصصین داخل کشــور تا حــدودی میتوان با
برقراری تعامل سازنده این مشکل را حل کرد .ولی
این واحدها در خرید برخی از تجهیزات با مشکالت
زیادی مواجه میشوند.
وی در ادامه میگوید :برخی از مواد و ماشینآالت
که در کشــور وجــود ندارد بــا رعایــت اصول از
کشــورهای خارجــی خریــداری و در روشهای
غیراصولی که خســارات زیــادی دارد جایگزین
میشود.

سرمایهگذاران خارجی

حمیدنیا با اشاره به افزایش سرمایهگذاران خارجی در داخل و خارج از شهرکهای صنعتی میگوید :سرمایهگذاری
ترک در داخل شهرک صنعتی ابهر در سنوات گذشته گسترش یافته که مربوط به یک سرمایهگذار ترک با عنوان
شرکت پارس حیات بوده است .این شرکت محصوالت پوشاک مولفیکس را تولید میکند .در خارج از شهرکها نیز
شاهد سرمایهگذاری عظیمی از سوی چینیها در زمینه صنایع صوتی بودهایم.
وی ادامه میدهد :در سال جاری نیز طرح تولید جعبه دنده اتوماتیک خودروهای بنزینی در استان با مشارکت شرکت
پانچ بلژیک و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کلید خورده است که به زودی فعالیت خود را آغاز میکند.
عالوه بر آن شرکت پارس حیات نیز اقدام به خرید زمین و توسعه میزان سرمایهگذاری در زمین مجاور شهرک صنعتی
شریف ابهر کرده است.

امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی
مناسبت بود که مردم در رفتار و آداب اجتماعی
و علم و تقوا او را بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهــای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شــد .امام محمد
تقی(ع) پس از شــهادت پدرش امــام رضا (ع) در
ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی
بر عهده گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد
عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است که به
جوانی و بخشــایش معروف شــده ...مردی از تبار
پاک رســولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16سال امامت را بر عهده داشت
و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه را جلوه خاص
بخشید .تال شهای چشــمگیر ایشــان عباسیان
را آنچنــان غافلگیر کرد که نتوانســتند حضرت را
تحمل کنند و سرانجام با توطئه معتصم به شهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی نقل
شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی با قرآن
کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس بــا ائمه (ع) را
یکی از ترفندهای این سلسله برای در دام کشیدن
ائمهاطهار(ع) میدانستند.
ت نظر داشته
عباسیها چون میخواستند ائمه را تح 
باشند ،به زور و اجبار ،یکی از دخترهایشان را برای
ازدواج با ائمه پیشنهاد میدادند .میگفتند :دختر و
داماد ما باید همین جا کنار خودمان باشند! برای این
که به یک شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر
و مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مســموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از سوی خلیفه صورت گرفته و مراسم
تدفین امام(ع) با ترس و لرز بســیار انجام شــد .در
برخی منابع نقل شده که ابتدا از کفن و دفن امام(ع)

امتناع میکردند اما هر روز که میگذشت ،پیکر امام یادگاران بسیاری به جا نمانده؛ با این حال هر کدام
جواد(ع) خوشبوتر میشد .به همین دلیل معتصم از از روایتهای ایشــان میتواند چــراغ راهی برای
ترس ارادت مردم دستور کفن و دفن داد.
شیعیان باشد.
از فضایل امــام جواد(ع) موضوعهای بســیاری در
امامت
کتابهای تاریخی شــیعه نقل شــده است .نکاتی
مزار امام نهــم شــیعیان در شــهر کاظمین و در که نشان میدهد میتوان در عنفوان جوانی الگوی
جوار جدشــان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشــقان انسانهای بیشــماری بود و بر صفحه تاریخ خوش
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن امام درخشید.
میتواند آغاز راهی برای بهتر زیستن در این جهان نقل شــده وقتی امام جــواد(ع) به دنیــا آمد ،امام
باشد.
رضــا(ع) فرمودنــد« :حق
امام جــواد(ع) در ســال
تعالی فرزندی بــه من عطا
کرد که همچون موســیبن
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عمران دریاها را میشکافد و
امام نهم(ع) با وجود سن کم در مقام
مثل عیسیبن مریم خداوند
پدر بزرگوارش مســئولیت
هدایت مــردم را به عهده رهبری امت اسالم ،به عنوان الگوی
مادرش را مقدس گردانیده و
گرفت .ســن و ســال کم دانشــمندان جوان چنان در عرصه او طاهر و مطهر آفریده شده
ایشــان در آن زمان حرف علم و دانش درخشید که دوست و است ».آن وقت گفت« :این
و حدیثهای بســیاری به دشمن را به تعجب و شگفتی واداشت .کودک به جور و ستم کشته
همراه آورد امــا تأکیدات گفتوگوها ،مناظر هها ،پاســخ به خواهد شد و اهل آسمانها
همیشــگی امام هشتم(ع) شبهههای عصر ،گفتارهای حکیمانه برایش گریــه خواهند کرد،
مبنی بــر جایگزینی امام و خطابههای آن امام همام گواهی بر خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشــان ،این مدعاست که سن و سال نمیتواند قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را برای شیعیان راستین عامل برتری در مکتب تشیع باشد آنها بعــد از قتل او بهرهای
هموار کرد.
بلکه باید دانش و تقوا و صداقت را به از زندگی نخواهند برد و به
زودی به عذاب الهی واصل
امام نهم(ع) با وجود سن کم عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفت
خواهند شد».
در مقام رهبری امت اسالم،
به عنوان الگوی دانشمندان
از مناظرههــای علمی امام
جوان چنــان در عرصه علم و دانش درخشــید که جــواد(ع) در دوران جوانــی مطالب بســیاری در
دوست و دشــمن را به تعجب و شــگفتی واداشت .کتابهای شیعه و سنی نقل شده است؛ مناظرههایی
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاســخ به شبهههای عصر ،که بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهــای حکیمانه و خطابههــای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا که
گواهی بر این مدعاست که ســن و سال نمیتواند با سالح دانش در مســیر اطاعت پروردگار حرکت
عامل برتری در مکتب تشیع باشد بلکه باید دانش میکند.
و تقوا و صداقت را به عنوان معیارهای اصلی در نظر
بخشندگی و سخاوت
گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) در حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد
سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن زمان میرتبار» ،عضو گــروه مبلغان ســازمان فرهنگ و
حضور داشتند و هر کس ســؤالی میپرسید ،تعداد ارتباطات اســامی با تسلیت فرارســیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهــار کرد:
زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
از امام جواد(ع) بــه دلیل خفقان دوران عباســی امام جواد(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که

میز خبر

رویدادی های خبری

از کانون تئاتر دانشگاه زنجان تا اجرای شهری
کارگــردان تئاتر «آقــای بیدرمن و آتــش افروزان»
اظهار کرد :پس از ســالها  2متــن خارجی که هر دو
از شاهکارهای ادبیات نمایشــی معاصر است ،در شهر
زنجان اجرا میشود.
به گزارش ایســنا «علیرضا خســروآبادی» با اشاره به
اینکه آقای بیدرمن و آتــش افروزان تاکنون تنها یک
اجرای عمومی در بندرانزلی داشــته است ،گفت :متن
این نمایش دراماتورژی شــده و در نوع خود کمسابقه
اســت .این متن تا به حال با ترجمه مستقیم از آلمانی
هیچ کجای ایران اجرا نشده است.
وی ادامه داد :این تئاتر برای اولینبار در دانشگاه زنجان
به روی صحنه رفت و بازخوردهای مثبتی داشت.
وی اضافه کرد :استقبال خوبی از این نمایش در طول
اجراها رخ داد که تقریبا مخاطبی برابر مخاطب تئاتر در
سالنهای تئاتر تهران را جذب خود کرد.
این کارگردان افزود :این نمایش حاصل فعالیت مستمر

هوای زنجان گرم میشود
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت :دمای بیشینه هوای بیشتر مناطق این استان تا پایان هفته جاری
 2تا  4درجه افزایش مییابد .به گزارش ایرنا «حسین سلطانی»افزود :دمای هوای زنجان در  2روز آینده به  38درجه باالی
صفر خواهد رسید و شهروندان زنجانی در مقایسه با روزهای گذشته هوای گرم تری را تجربه خواهند کرد.

در کانون تئاتر دانشگاه زنجان است و با همکاری انجمن
هنرهای نمایشی استان از طرف گروه تئاتر آنودیا ،به
سرپرستی دکتر« ایرج محرمی» ،برای اجرای عمومی
به روی صحنه میرود.
خسروآبادی افزود :اجرای آقای بیدرمن و آتش افروزان
و مرد بالشی در استان نشــان میدهد که تئاتر زنجان
برای نفس کشــیدن راهی ندارد جز اینکه مخاطبان
خود را جذب کند و با توجه به اینکه این مهم زمانبر
اســت اگر اجرای متون خارجی پا بگیرد و به مسائل و
دغدغههای عمومی تری پرداخته شود ،قطعا با سلیقه
مخاطب ما جور خواهد بود ،اما شــاید الزم باشد چند
نمایش در استان اجرا شود تا نگاه به تئاتر زنجان تغییر
کند و مــردم دیگر تئاتر زنجــان را در قبضه اجراهای
کودک و آیینی نبینند.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند که متون خارجی
در استان نمیتواند مخاطب جذب کند ،گفت :به نظر

نصب  3هزار كنتور هوشمند در زنجان
مدیر روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق اســتان گفت 3 :هزار كنتور
هوشمند كنترل از راه دور در استان نصب شده است.
به گزارش ایســنا«رویا قزلباش» اظهار کرد :در ادامه اجرايی شــدن طرح
انقالبی وزارت نيرو با عنوان «فهام» (فراســامانه هوشــمند اندازهگيری و
مديريت انرژی) كارشناسانی از شــركتهای فرآب ،توس فيوز و لينيانگ
چين با حضور در مركز كنترل و پايگاه دادههای شمالغرب كشور اقدام به
بهروزرسانی و تشريح كنتورهای هوشمند كردند.
این مسئول ادامه داد :این شــرکت تاكنون توانسته اســت 3هزار كنتور
هوشمند كنترل از راه دور در استان نصب و راهاندازی کند .وی ادامه داد :اين
شركت توانست مجهزترين اتاق سرور فهام را كه وظيفه پايگاه داده مديريت
مصرف برق غرب كشــور را بر عهده دارد به بهرهبرداری برساند .وی افزود:
در سالهای اخير هزار و 250دســتگاه تابلو هوشمند برق و  105دستگاه
مودم قرائت از راه دور ويژه مشتركين كشاورزی و  369دستگاه مودم قرائت
از راه دور مخصوص مشتركين صنعتی و مناطق دارای برقهای غيرمجاز و
مجتمعها و روستاهای دورافتاده در استان نصب شده است كه بهرهبرداری
از اين تكنولوژیها ضمن پيکسايي كه نتيجه اصلي بهكارگيری شبكههای
هوشمند است ،موجب افزايش رضايت مشتركين برق شده است.
قزلباش تأکید کرد :راهاندازی این ســامانه ميزان قابل توجهی از مصرف
سوختهای فســيلی نيروگاهها كه در نتيجه كاهش پيک و تلفات انرژی
به همراه كاهش افت خطوط توزيع به دســت میآيــد و موجب آلودگی
محيطزيســت میشــود را كاهش میدهد و در نهايت با هدفمند كردن
ســرمايهگذاریها در بخش زيرساختی صنعت برق كشــور ،شرکت را در
تصميمگيری هوشــمندانه و ارائه اطالعات دقيق از وضعيت شبكه ياری
میرساند.
مدیر روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق استان عنوان کرد :گفتنی است
كارشناســان داخلی و خارجی از روند اجرايی طرح فهام در زنجان بازديد
كردند و برای بهروزرسانی نرمافزاری و سختافزاری كنتورهای هوشمند
قرائت از راه دور اقدام کردند.

میرســد باید در این زمینه کار کرد .هر چند برخی از
نویسندگان ایرانی آثار خوبی دارند ،اما رویکرد ادبیات
خارجی به مسائل و دغدغههای انسانی به مراتب بیشتر
است و آثار فاخری در این زمینه مشاهده میشود که
قابلیت اجرای روی صحنه را دارند.
خســروآبادی ادامه داد :آقای بیدرمن و آتشافروزان
به فضای جامعه امروز ما بسیار نزدیک است وبه مسأله
فقر به حالت طنزگونه پرداخته اســت که داســتانی
جذاب دارد و به نظر میرسد میتواند مخاطبان خود
را اغنا کند.
وی با اشاره به اینکه آقای بیدرمن و آتشافروزان از 30
مرداد تا  3شهریور در فرهنگسرای امام خمینی (ره) به
روی صحنه میرود ،گفت :عالقهمندان میتوانند با تهیه
بلیت و تماس با شماره هماهنگی همه روزه ساعت 18
در تاالر هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) به تماشای
این اثر بنشینند.

بازارچه تولید و فروش محصوالت
در  33روستای استان
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار گفت33 :
روستای استان به عنوان روســتاهای نمونه انتخاب
شــدهاند و برای اشــتغال و معیشــت این روستاها
برنامهریزیهایی انجام شده است.
به گــزارش ایرنا «جــواد رحمتی» افــزود :رویکرد
محرومیتزدایی مناطق روستایی باید با اولویت رفع
مشکالت و تنگناهای معیشتی برای روستاییان باشد.
وی اظهار کرد :بخش عمرانی اســتان را به ســمت
تقویت اقتصاد روستایی سوق دادهایم.
وی با بیان اینکه مقدمات الزم برای محرومیت زدایی و تقویت معیشت روستاییان فراهم
شده است ،افزود :در این  33روستای نمونه استان ،بازارچههای تولید و فروش محصوالت
روستایی جانمایی و اجرا میشوند تا برای بهبود معیشت ،زندگی و اشتغال ساکنان این
مناطق تاثیرات مثبتی داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه اردوهای جهادی تاثیرات مثبتی در
محرومیتزدایی روستاها داشته است ،گفت :دستگاههای اجرایی استان برخی اقدامات
قابل واگذاری خود را میتوانند با کمک بسیج سازندگی برای محرومیت زدایی روستاها
انجام دهند.
وی کاهش مشکالت اقتصادی روســتاییان را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد :با کاهش
مشکالت اقتصادی روستاییان میتوان مسائل ناشی از مهاجرت به شهرها و ایجاد مشکالت
اجتماعی ،فرهنگی و حاشینه نشینی را کاهش داد.
وی گفت :قرارگاه خاتم وارد هر پروژه ای در کشور شده ،سیاست محرومیت زدایی مناطق
روستایی اطراف پروژه را در دســتور کار قرار داده که نمونه عینی آن در پروژه سدمشمپا
قابل مشاهده است.
وی بر ضرورت انجام اقدامات زیربنایی برای توسعه روستاها تأکید کرد و گفت :برخی از
مشکالت روستاییان همچون مشکل آب آشامیدنی از چالشهای مهم محسوب میشوند
و تامین آن نیازمند هزینههای سنگینی است.

 270میلیارد تومان برای نوسازی صنایع
زنجان

نبود حامی مالی ،بزرگترین مشکل هیأت
ورزشهای سهگانه زنجان

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :تسهیالت پیش بینی شده برای
طرح نوسازی صنایع در استان  ۲هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال است.
به گزارش مهر«ناصر فغفوری» با بیان اینکه خــط تولید گیربکس اتوماتیک در
زنجان به زودی راهاندازی میشود ،افزود :مجوزهای الزم برای راهاندازی خط تولید
گیربکس اتوماتیک توسط سرمایهگذار بلژیکی در زنجان اخذ شده و شرایط الزم
برای آغاز به کار این واحد تولیدی فراهم شده است که در آینده نزدیک خط تولید
آن راه اندازی میشود.
وی با بیان اینکه یک شرکت تولید کننده لوازم بهداشتی سرمایه گذاری بزرگی
انجام داده است ،ادامه داد :این شرکت نیز در شهرک صنعتی نوآوران فعالیت عمرانی
خود را آغاز کرده و به مرحله قابل قبولی رسانده که در زمینی به مساحت 1/5هکتار
عملیاتی میشود.
وی ادامه داد :طبق پیش بینیها در دهه فجر ســال جــاری این واحد تولیدی به
بهرهبرداری خواهد رسید و مسئوالن این شرکت تولیدی پیش بینی و برآورد کردند
که در  5سال آتی  ۱۰نوع محصول تولیدی این شرکت را در زنجان تولید کنند.
فغفوری در ادامه به کلنگ زنی یک واحد تولید قطعات بخش برق و الکترونیک اشاره
کرد و افزود :مساحت در نظر گرفته شده برای این شرکت  2/5برابر شده و این واحد
تولیدی نیز در دهه فجر سال جاری به بهره برداری میرسد.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :تسهیالت پیش بینی شده برای
طرح نوسازی صنایع در استان  ۲هزار و  ۷۰۰میلیارد ریال است که تاکنون  ۲هزار
و  ۴۰۰میلیارد ریال برای طرح نوسازی صنایع ثبت نام شده است.
فغفوری به وضعیت حمایتی دولت از بخش تولید کشور اشاره کرد و افزود :دولت
برای ســال جاری در  2بخش طرح رونق و نوســازی و تجهیز واحدها تسهیالتی
پیشبینی کرده که آیین نامه اجرایی آن هنوز به بانکها ابالغ نشــده است ولی
درخواست داریم بانکهای عامل استان برای پذیرش واحدها مساعدت کنند.

رئیس هیأت ورزشهای سهگانه استان با بیان اینکه بزرگترین مشکل این هیأت
نبود حامی مالی است ،گفت :این هیأت ورزشی از سال  90با توجه به وقفه صورت
گرفته تعطیل شده بود.
به گزارش فارس«رسول مشهدلو» ،با بیان اینکه هیأت ورزشهای سهگانه استان
به تازگی بار دیگر شــکل گرفته اســت ،اظهار کرد :این هیأت و رشته ورزشی با
مشکالت فراوانی روبهرو است.
وی تصریح کرد :این هیأت تنها با حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان اســتان
سرپا مانده است .رئیس هیأت ورزشهای سهگانه اســتان با اشاره به اینکه این
هیأت برای خود دوچرخهای نداشته و دوچرخهها به صورت امانی در اختیار این
هیأت و ورزشکاران قرار گرفته اســت ،گفت :این هیأت هیچگونه مکان خاص و
اموال مشخصی ندارد.
مشــهدلو با تأکید براینکه همه اموال این هیأت به تازگی خریداری شده است،
عنوان کرد :به همین دلیل هنوز هیأت رئیســهای در این هیأت ورزشی تشکیل
نشده و در صدد تشکیل آن برای آینده هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این هیأت ورزشی از سال  90تعطیل شده بود ،اظهار
کرد :بر همین اساس در ورزشهای ســهگانه هیچگونه قهرمان و ورزشکاری در
استان وجود نداشت .مشهدلو با بیان اینکه استعدادیابی در این رشته ورزشی را به
تازگی از رده سنی نونهاالن آغاز کردهایم ،اظهار کرد :زنجان در این رشته ورزشی
و در سالهای گذشته صاحب عناوین بسیار خوبی در سطح کشور بوده است.
مشهدلو با بیان اینکه بنا به دالیل مختلف تیم خوب ورزشهای سهگانه استان
از هم پاشیده بود ،تصریح کرد :بر همین اســاس از ابتدا کار را آغاز کرده و نتیجه
این آغاز دوباره نیز کسب عنوان ســومی تیم نونهاالن در مسابقات لیگ کشوری
بوده است.

بیش از 2هزار کالساولی در ابهر
مدیر آموزش و پرورش ابهر ،از ورود 2هزارو600
کالساولی به مدارس ابهر خبر داد.
«موسی رضایی» در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
اینکه با برنامهریزیهای صورت گرفته و انجام
مراحل ثبتنام دانشآموزان به استقبال از سال
تحصیلی جدید میرویم ،اظهار کرد :در ســال
تحصیلی جاری  2هزار و  600کالساولی وارد
مدارس ابهر میشوند که امسال  200دانشآموز
نسبت به سال گذشته به ورودی کالساولیهای این منطقه افزوده خواهد شد.
رضایی با اشــاره به اینکه خانوادهها نقش مهمی برای آمادگی حضور فرزندان در
مدرسه دارند ،تصریح کرد :حضور در مدارس برای نوآموزان کالساولی همواره یکی
از بزرگترین خاطرات دوران تحصیل است و باید تالش شود تا این روز در کمال
آرامش و همراه با شادی برای دانشآموزان باشد.
مدیر آموزش و پرورش ابهر از شادابسازی و رنگآمیزی  32مدرسه در قالب طرح
هجرت  3خبر داد و گفت :در سال تحصیلی جدید بیش از  2هزار فرهنگی ،تعلیم
و تربیت بیش از  26هزار دانشآموز را در  198مدرسه بر عهده خواهند داشت.
رضایی با اشاره به اجرای موفق طرح هجرت  ،3این طرح را شاخهای از پروژه مهر
عنوان کرد و افزود :این طرح توسط  100دانشآموز بسیجی و با اعتباری بالغ بر 15
میلیون تومان در مدارس ابهر به اجرا در آمده است.

دختر عنکبوتی ایران
در راه مسابقات جهانی ایتالیا
ملیپوش زنجانی از حضور در مسابقات جهانی
ســنگنوردی خبر داد و گفت :این مسابقات به
میزبانی ایتالیا و با حضور  ۴۹ورزشــکار برگزار
میشود.
به گزارش ایسنا«فرناز اســماعیلزاده»اظهار
کرد :هر ساله شاهد برگزاری مسابقات جهانی
در  2رشته سرعت و سرطناب هستیم که امسال
نیز این مسابقات در کشور ایتالیا برگزار میشود.
وی افزود :از زنجان به عنوان تنها نماینده و در ترکیب تیمملی ایران به مســابقات
جهانی ایتالیا اعزام خواهم شد.
اسماعیلزاده اظهار کرد :مسابقات جهانی از سطح باالیی برخوردار است و حضور
من در این مســابقات تنها قرار گرفتن در رنکینگ جهانی است؛ سال گذشته ۲۹
شرکتکننده در این مسابقات حضور داشتند که امسال این آمار به  ۴۹ورزشکار
رسیده است و نشان از ســطح باالی مســابقات دارد .وی عنوان :سال گذشته در
مسابقات جهانی ایتالیا توانســتم در رنکینگ  ۱۹جهانی قرار بگیرم که امیدوارم
امسال نیز بتوانم رکود جهانی و همینطور کشوریام را ارتقا دهم .اسماعیلزاده
بیان کرد :ساالنه بیش از  ۱۰مسابقه در این رشته ورزشی در دنیا برگزار میشود
که ورزشکاران برای حضور باید با هزینههای شخصی عازم این رقابتها شوند.
نبود حامی مالی یکی از مشکالت در این زمینه محسوب میشود.

02123023914

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم
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زنجان
02433363201
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یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد(ع) آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود

نمایی از بارگاه امام جواد(ع) در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز

دسیسه عباســیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامــت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباســیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیان این که امام جواد(ع) در سنین کودکی به
امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان دوران عباسی،
تربیت محدثان بزرگ و شــاگردان نامی ،موضوع با
اهمیتی بود که امام جــواد(ع) با ظرافت خاصی آن
را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشگر حوزه دین ،مبارزه با فرقههای
انحرافی یکــی از مهمتریــن اقدامهــای امام نهم
شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی امام جواد(ع)
را زمینهساز جریان مهدویت در آخرالزمان دانست.
چرا که در سن کودکی به امامت رسید و ارتباطش
با عامــه مردم بــه دلیل خفقان حکومت عباســی
محدود بود.
حجتاالســام میرتبــار ،بــا بیان این کــه جود،

بخشــندگی و ســخاوت امام جــواد(ع) از نکات
بارز شــخصیتی ایشان محسوب میشــود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انســانهای
مختلف ،دستگیری میکردند و اصوال این شاخصه،
در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و زبانزد دوست و
دشمن بود.
آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغز و عبارتهــا و حکایتهای زیبای
بسیاری از امام جواد(ع) نقل شده اما شاید زیباترین
جملهها مربوط به مهمترین مأموریتهای ایشــان
باشــد .یکی از مهمترین مأموریتهــای این امام
بزرگوار آماده کردن مردم برای غیبت دوازدهمین
پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شــیخ صــدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم امام
جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به جضرت

قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل محمد ،همان
مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع به جواب دادن
کرد و به من فرمــود:ای ابوالقاســم! همانا قائم ما،
همان مهدی است که واجب است در روزگار غیبت،
منتظرش بمانند و در ظهــورش ،فرمانبرداریاش
کنند و او سومین فرد از فرزندان من است .سوگند
به آن خدایی که حضرت محمد(ص) را به پیامبری
برانگیخت و ما را به امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا
زمانی باقی نماند جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را
طوالنی خواهد کرد تا قائــم ما ظهور کند و زمین را
از عدل و داد آکنده ســازد ،چنان که از ظلم و جور،
پر شده باشــد و خدای متعال البته در یک شب کار
او را ســامان میدهد ،چنانکه کار موسای کلیم را
سامان بخشید.
سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج
است.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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ماهیهای چینی در بازار

زهرا احمدی
سبز(سالم) شناخته میشود .به همین دلیل از بهمنماه سال
زنجان-خبرنگار
گذشته پیگیریهای الزم برای تعیین استاندارد ماهی سالم
از طریق مجامع علمی بینالمللی ،ســازمان شیالت ایران و
در شرایطی که ایران غنیترین گونههای ماهی ادارهکل دامپزشکی اســتان انجام گرفته است ،ولی تاکنون
بازار
را در اختیــار دارد بــر اســاس آمــار گمرک استانداردی در این زمینه تدوین نشده است.
پرطرفدارترین ماهیهای وارداتی در ایران ماهی پس از انجام آزمایشــات الزم ،در صورتی که ماهی تولیدی
زنجان به عنوان ماهی سبز(سالم) شناخته شود ،آبزیپروران
لیستائو و تیالپیالست.
این ماهیها به طور متوسط به ترتیب با قیمت کیلویی  6هزار میتوانند محصول خود را با عنوان ماهی ســالم یا ماهی سبز
تا حدود  14هزار تومان از کره و چین به کشــور وارد میشود با قیمتی  2تا 3هزار تومان باالتر از متوسط قیمت معمول در
و این موضوع مشــکل عمدهای برای پرورشدهندگان ماهی بازار عرضه کنند.
حقیراد با بیان اینکه اگر ازســوی دامپزشکی مجوز تولید
استان ایجاد کرده است.
به گفته منتقدان تیالپیا ،مقاالت علمی متعددی در دسترس و عرضه ماهی سبز ارائه میشــد برای نخستین بار در کشور
است که نشــان میدهد این ماهی نهتنها کیفیت مناسب و صادرات ماهی سبز از زنجان صورت میگرفت ،ادامه میدهد:
در حال حاضر میانگیــن قیمت ماهی
همرده با ســایر ماهیان ندارد ،بلکه به
در استان  9هزار تومان است که با برند
دلیل تغذیه نــازل و همه چیز خواری
ماهی ســبز تا  13هزار تومان به فروش
ممکن اســت مصرف آن برای انسان
دامپزشکی با اســتفاده از خواهد رفت ،ولی بــا این وجود تاکنون
مضراتی نیز به دنبال داشته باشد.
اســتاندارد اچ سی سی پی هیچ مجوزی از سوی دامپزشکی استان
(سیستم اســتاندارد اروپا) برای تولید و عرضه ماهی ســبز صادر
پرورش ماهی در استان
در سال گذشته از  13هزار و  700تن پروسه تولید ماهی را از زمان نشده است.
دامپزشکی با اســتفاده از استاندارد اچ
ماهی تولید شده تنها  6هزار و  300تن بچه ماهی تا عرضه به بازار به
سی سی پی (سیستم استاندارد اروپا)
ماهی در داخل اســتان مصرف شده و
بقیه به دیگر اســتانهای کشور صادر طور مداوم و مرحله به مرحله پروسه تولید ماهی را از زمان بچه ماهی
شــده بود ،ولی در حال حاضر با ورود نظارت میکند تا هیچ آنتی تا عرضه به بازار به طور مداوم و مرحله
بیرویه ماهی از چین با قیمت پایینتر ،بیوتیک یا دارویی برای ماهی به مرحله نظــارت میکند تا هیچ آنتی
بیوتیک و یا دارویی برای ماهی استفاده
به مرور زمان ماهــی قزل آالی زنجان استفاده نشود
نشود ،همچنین باید آبزی پروران مورد
مشتری خود را از دست میدهد.
«منصور حقی راد» مسئول نظارت بر پرورش ماهیان سردآبی نظر از کارت بهداشت برخوردار باشند.
اســتان میگوید :ماهی چینی تیالپیا با قیمت پایین در بازار مســئول ماهیــان ســردآبی اســتان با بیــان اینکــه اثر
عرضه میشود که سبب کاهش فروش ماهی قزل آالی استان آنتیبیوتیکها تا  50روز بعــد از بین میرود ،تأکید میکند:
شده است .همچنین قیمت فروش پایین قزل آال ،هزینه تمام در حال حاضر مرغ ســبز به بازار عرضه میشــود ،اما عرضه
شــده باال برای پرورش دهندگان و قیمت باالی آن نسبت به ماهی به دلیل پروسه طوالنی و مرحله به مرحله و آزمایشات
ماهیهای چینــی نارضایتی پرورش دهنــدگان ماهی را به مختلف دشوار است و این علت اصلی زمانبر بودن اخذ مجوز
از دامپزشکی استان است.
دنبال داشته است.
وی میافزاید :در حال حاضر مشــکلی در راســتای دریافت وی اضافه میکند :به محض دریافت مجوز ماهیهای تولیدی
با عنوان ماهی سبز پالک کوبی و با بسته بندی متفاوت در بازار
تسهیالت برای پرورش دهندگان ماهی در استان وجود ندارد
ولی واردات بیرویه ماهی از کشورهای خارجی و قیمت پایین به فروش خواهد رسید.
حقــیراد ادامه میدهــد :گاهی اوقــات آبزیپــروران در
بازار ماهی زنجان را با مشکل مواجه کرده است.
صورت مشــاهده بیماری در بین ماهیان خودســرانه دارو و
ماهی سبز
عمده ماهیان تولیدی در مزارع پرورش ماهی استان به دلیل آنتیبیوتیکها را در استخرهای پرورش ماهی بدون دستور
استفاده نکردن از آنتیبیوتیک و سایر داروها به عنوان ماهی دامپزشک اســتفاده میکنند که این شیوه در پرورش ماهی

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكzanjan@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

ماهی تیال پیای چینی فروش ماهی قزلآالی استان را
راکد کرده است

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در زنجــان:
احمد حســني -نشــانی :زنجــان -خيابان ســعدي-
روبــهروي مخابــرات  -ســاختمان زرتشــت-طبقه
ســوم-واحد  - 304تلفــن 2 :ـ  33363201ـ 024

صدای همشهری
 021-88932308یــا
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[ستون صدای همشهري براي بازتاب مشكالت شما شهروندان است تا مسئوالن آنها را بخوانند
و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای گفتن مشــکالت خود با شماره فوق (دفتر
همشهری) تماس بگیریدیا به شماره 09127423870پیامک بزنید].

چراغهای عابر پیاده
در ابتدای خیابان زینبیه شــرقی و غربی چراغهای عابر پیاده نصب شده
اســت ،اما رانندگان و عابران پیــاده به آن توجهی ندارنــد .از راهنمایی و
رانندگی خواهشمندیم هدف از نصب این چراغها را بیان کند؟
زهرا موسوی از زنجان

فضای سبز
زنجان از جمله شهرهایی است که بیشــترین فضای سبز را داراست.
ضمن تشکر از شهرداری بابت این موضوع ،اما تراکم بیشتر فضای سبز
در مناطق یک و  2مشهود است و ساکنان منطقه  3کمترین فضای سبز
را دارند .از شهرداری میخواهیم به این منطقه توجه بیشتری کند.
سپیده خدایاری از زنجان

بازار ماهی فروشان

ســبز به هیچ وجه انجام نمیشود و ماهی ،ســالم و طبیعی
رشد میکند.
تسهیالت

رشــد ماهیان و عواملی که در روند رشد آنها موثر است برای
پرورشدهنده ماهی ،در وهله اول اهمیت زیادی دارد ،چرا که
به این واسطه حداکثر ماهی را در حداقل مدت زمان و با حداقل
مقدار غذا ،تولید میکند .در راستای بهرهوری مناسب و سود
بیشتر آموزشها و تسهیالتی از سوی سازمان جهاد کشاورزی
استان به عالقهمندان پرورش ماهی داده میشود.

حقیراد با اشاره به ارائه تسهیالت متنوع تا سقف  80درصد
راه اندازی طرح ،اظهار میکند :تسهيالت به آبزی پروران به
منظور تجهيز مزارع با سود بانكی 4تا  18درصد با توجه به نوع
نیاز آبزی پروری توسط صندوقهای مختلف اعطا میشود.
وی با بیان اینکه در ارائه تسهیالت به آبزی پروران هیچ مانعی
وجود ندارد ،ادامه میدهد :صندوقهــای مختلفی از جمله
ســایتهای بهین یاب تا  16درصد ،صندوق کشاورزی تا 80
درصد هزینه طرح و موسسه کارآفرینی امید با میزان بهره4
درصد برای طرح اشــتغالزایی تا  50درصد هزینه طرح را به
آبزی پروران پرداخت میکنند.

تامین آب

در حال حاضر پرورشگاههای ماهی در استان از مکانیزاسیونهای مختلفی برای کاهش مصرف آب استفاده میکنند .مسئول
نظارت بر پرورش ماهیان سردآبی استان نیز با بیان اینکه آبزی پروری در استان برای تامین آب مشکلی ندارد ،اظهار میکند:
پرورش دهندگان ماهی آب مورد نیاز خود را در استخرهای پرورش ماهی از آب کشاورزی و یا با اجاره از اراضی آب منطقهای
استان فراهم میکنند و هیچ محدودیتی برای تامین آب ندارند.
«منصور حقی راد» میگوید :طبق قراردادهایی که بین آبزی پروران و شــرکت آب منطقهای منعقد میشود هرهکتار از
زمینهای شرکت آب ساالنه  250هزار تومان اجاره داده میشود که دسترسی به آب در این بسترها راحت تر است.
وی ادامه میدهد :طرحهای انتقال آب به بستر رودخانهها به شرط تصفیه پساب با استفاده از فیلترهای مکانیکی و زیستی و
همچنین نداشتن مشکل زیست محیطی انجام میشود.

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

دومین جشنواره بادبادک ها
در خرمدره
دومین جشنواره بادبادک ها به
همت موسسه فرهنگی  -ورزشی
امید آوران جوان با حضور  5هزار
نفر در ورزشگاه خرمدره برگزار
شد.

تعویض روغن در نمایندگی خودرو
برای تعویض روغن ماشــین به یکی از نمایندگیهای خــودرو در زنجان
مراجعه کردم.جالب این است که این نمایندگی بعد از تعویض روغن که در
تعمیرگاهها هزینه  20هزار تومانــی دارد از من مبلغ  200هزار تومان اخذ
کرد .وقتی اعتراض کردم ،در پاسخ گفتند که تعرفه ما همین است و شما
حق اعتراض ندارید .چرا هیچ نظارتی بر این صنوف وجود ندارد؟
علی مرادی از زنجان
تیرهای چراغ برق
برخی از صاحبان امالک در محلههای قدیمی زنجان منازل خود را بازسازی
کردهاند.به همین دلیل مجبور به عقبنشینی ساختمانهایشان شدهاند که
نتیجه آن تعریض کوچهها و قرار گرفتن تیرهای چراغ برق در وسط معابر
است .وجود این تیرهای چراغ برق عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه
کرده است .از مسئوالن مربوطه خواستاریم فکری به حال تیرهای برق در
وسط معابر کنند.
طاهر شکیبا از زنجان
کمک هزینه بهزیستی
با اینکه بهزیســتی تمام تالش خود را برای حمایت از معلوالن میکند با
این وجود  50هزار تومانی که برای کمک هزینه به آنها تعلق میگیرد بسیار
ناچیز اســت و گره از مشــکالت آنها باز نمیکند .از مسئوالن خواستاریم
فکری به حال خانوادههایی که با داشتن فرزند معلول توانایی مالی ندارند
بکنند.
وثوقی از زنجان

