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ساالنه آبهای زیرزمینی استان  77سانتیمتر افت میکند و این موضوع استان را با بحران آب مواجه کرده است
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آوای سوگواری در کوچههای شهر

 8سال حماسه عاشقانه

جبهه یعنی نخلهای سوخته قربانی شده برای سالمتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای آزادی
از قید و بندها .یعنی نوجوانی که ناگهان مرد جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی...

خبر خوان
دوره آموزشی مرشدان زنجان آغاز شد

«مسیحاهلل معصومی» شهردار زنجان شد

رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان از آغاز دوره آموزشی و رتبه بندی
مرشدان این استان در زنجان خبر داد.
به گزارش ایرنا«محمود میرزایی» افزود :این دوره آموزشــی و رتبه بندی تا پایان
 31شهریور ادامه خواهد یافت.
وی زورخانه «شریعت» واقع در کیلومتر  6جاده زنجان  -میانه را محل برگزاری این
دوره آموزشی و رتبه بندی اعالم و اظهار کرد 26 :مرشد در این دوره حضور دارند که
بیشتر آنان از شهرستان زنجان هستند.
میرزایی افزود :در پایان از مرشدان شرکت کننده در این دوره ،آزمون عملی اخذ و
به قبول شدگان گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
رئیس هیات ورزش پهلوانی و زورخانه ای اســتان تعداد مرشدان فعال این استان
را  26نفر اعالم کرد و گفت« :ســید جالل نزاری» و «اصغر فغفوری» از مرشــدان
پیشکسوت این رشته ورزشی هستند.میرزایی که از مدرسان مربیگری این رشته
ورزشی است ،افزود :در زمان حاضر ورزش زورخانه ای و پهلوانی این استان از وجود
2مربی دارای کارت مربیگری به اسامی «حمید زمانی» و «مصطفی کرانی» بهرهمند
است و تالش میشود تعداد مربیان به  20نفر برسد.
وی اظهارکرد :در حال حاضر نیز به دنبال اخذ مجوز از فدراسیون ورزش زورخانه ای
و پهلوانی هستیم تا برای برگزاری کالس مربیگری در 6ماه دوم امسال اقدام شود.

«مســیحاهلل معصومی» با رای اعضای شورای شهر زنجان،
شهردار شد.
به گزارش ایســنا ،در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر
زنجان ،اعضای شورای اسالمی شهر با اکثریت آرا ،مسیحاهلل
معصومی را بهعنوان شهردار زنجان انتخاب کردند.
معصومی با کســب  6رأی کلیددار شــهر زنجان شــد و
«سعید رفیعی» با  3رأی از رسیدن به این پست بازماند.پیش از اعالم نام شهردار زنجان،
«سعید امیدی» بهعنوان یکی از کاندیداها از تصدی پست شهرداری زنجان انصراف داد.
مسیحاهلل معصومی متولد  54شهر قم ،دارای دکتری تخصصی معماری و شهرسازی و
از مدرسان دانشکده معماری و شهرسازی دانشــگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد
اسالمی تهران و دانشگاه حکیم سبزواری اســت.از جمله سوابق وی عبارتند از :مجری
طرح منطقه ویژه اقتصادی ســبزوار ،معاون شهرســازی و امور زیربنایی شهرداری قم
بین سالهای  93تا  ،94سرپرست معاونت فنی و عمرانی شــهرداری قم در سال ،92
لونقل و ترافیک شهرداری قم
سرپرست سازمان قطار شهری قم در سال  ،91معاون حم 
بین سالهای  90تا  91و عضو موسسه بینالمللی ایکوموس (میراثفرهنگی) وابسته
به سازمان ملل متحد.

چادرهای کمک به مردم میانمار
در  ۷شهرستان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت:چادرهای جمع آوری کمکهای
نقدی جمعیت هالل احمر مستقر در شهرستانهای زنجان،خدابنده،خرمدره،
ابهر ،طارم،ایجرود و ماهنشان آماده دریافت وجوه نقدی است.
به گزارش مهر«شهرام میرزایی» به جذب کمکهای نقدی به نفع مسلمانان آواره
و بی سرپناه میانمار در استان اشاره کرد و گفت :با عنایت به افزایش درگیریها
و اقدامات غیر انسانی و به دور از وجدان بشــری علیه مسلمانان بی پناه کشور
میانمار و بنابر تاکیدات دبیرکل محترم جمعیت هالل احمر اســتان ،سازمان
داوطلبان در راستای اهداف و برنامههای بشردوستانه خود وظیفه دارد با بهره
گیری از همت واال و توان بالقوه خیرین ،داوطلبان و ملت شــریف ایران ،برای
حمایت و همدردی با هم نوعان و مردم بی دفاع میانمار اقدامات الزم در خصوص
برگزاری فراخوان جذب کمکهای مردمی را در سراسر کشور انجام دهد.
وی اظهار کرد :چادرهای جمع آوری کمکهای نقدی جمعیت هالل احمر تا
اول مهر ماه در شهرســتانهای زنجان،خدابنده،خرمدره ،ابهر ،طارم،ایجرود و
ماهنشان آماده دریافت وجوه نقدی مردم شریف استان است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت :شماره حساب  ۹۹۹۹۹بانکهای
ملت ،ملی ،صادرات ،رفاه کارگران ،مسکن ،دی  ،تجارت ،سپه ،شهر و آینده برای
واریز وجوهات نقدی مردم در نظر گرفته شده است.

بیماریهای قلبی
علت اصلی مرگ و میر زنجانیها
معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و مدیر گروه گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکی استان
گفت :عمده ترین علل مرگ و میر این استان در سال گذشته بیماریهای قلبی و عروقی
با  42/4درصد ،سرطانها  14درصد ،بیماریهای دستگاه تنفسی  8درصد و حوادث غیر
عمدی  8درصد بوده است.
به گزارش ایرنا ،دکتر «داود سروش مهر» افزود :بر این اساس دیگر علل مرگ و میر در استان
لونقل با  4درصد ،بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی و نارسایی
مربوط به حوادث حم 
کلیه  3درصد ،بیماریهای دستگاه گوارش 2/7درصد ،بیماریهای غدد و تغذیه و متابولیک
 2درصد و بیماریهای سیستم خون ساز و دستگاه ایمنی  2درصد است.
وی بیان کرد :مرگ و میر براثــر بیماری قلبی و عروقی در این اســتان رو به کاهش بوده،
سرطانها کاهش جزئی و بیماریهای غدد ،تغذیه و متابولیک کاهش زیادی داشته است.
معاون اجرایی مرکز بهداشت اســتان ادامه داد :مرگ و میر ناشی از بیماریهای دستگاه
لونقل نیز روند کاهشی داشته است.
گوارشی و تنفسی کاهش داشته و حوادث عمدی حم 
فقط مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی افزایش جزئی داشته است.
ثبت دیر هنگام وفاتها در برخی مناطق

مدیرکل ثبت احوال اســتان گفت :کم ثبتی و دیرثبتی وفات با توجه به وجود مسائلی در
مناطق کم تر توسعه یافته این استان وجود دارد و توجه و همکاری دهیاریها به این موضوع
ضروری است«.سید علی شفیعی» افزود :یکی از مشکالت اصلی ،مربوط به بایگانی اسناد
اداره کل ثبت احوال شهرســتان زنجان اســت در حالی که  50درصد جمعیت استان در
شهر زنجان خدمات دریافت میکنند و اسناد نگهداری شده  50درصد کل استان را شامل
میشود.وی افزود :یکی از دالیل تحقق نیافتن صد درصدی واقعه والدتها به روز مشکالت
در انتخاب نام است .بر این اساس کمیته نام در کشور متشکل از اساتید دانشگاهی تشکیل
شده که بر این امر نظارت دارند.مدیرکل ثبت احوال ا ســتان ادامه داد :این اداره کل برای
خرید تجهیزات سختافزاری کمبود منابع دارد و در صورت تخصیص آن میتواند برای خرید
چاپگرها اقدام کند.وی از دانشگاه علوم پزشکی استان خواست ،برای صدور رایانه ای گواهی
والدت در بیمارستانها اهتمام بیشتری داشته باشد.
مهلت قانونی ثبت والدت  15روز پس از تولد و وفات  10روز پس از فوت تعیین شده است.
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در شهر
برخورد قاطع مرجع قضایی
با قمهزنی
دادستان عمومی و انقالب زنجان گفت :مرجع قضایی و نیروی انتظامی
با افرادی که در ماه محرم اقدام به قمهزنی کنند ،برخورد قاطع خواهد
کرد .به گزارش ایرنا «حجتاالسالم حسن مظفری» افزود :انحراف در
دین سبب دستاویز قرار گرفتن آن برای دشمنان و خشن جلوه دادن
مکتب تشیع میشود .دادستان زنجان به ضرورت جلوگیری از ترویج
بدعتها و انحرافات در دین اشــاره کرد و گفت :قمهزنی اعتبار شیعه
را زیر سوال میبرد .حجتاالســام مظفری ادامه داد :قمهزنی بازی
با آبروی شیعه اســت و مراجع دینی نیز بارها بر قباحت و کراهت آن
اشاره و این موضوع را نهی کردهاند .دادستان زنجان با اشاره به اهمیت
امربهمعروف و نهیازمنکر گفت :اگر تذکر زبانی مردم هنگام مشاهده
قمهزنی کارساز نبود ،مراتب را به مرجع انتظامی برای پیگیری قانونی
اطالع دهند .بعد از حرام خواندن قمهزنی به علت وهن اسالم توسط
رهبر معظم انقالب در دهه  ،70هنوز عده ای از عزاداران حسینی در
روزهای تاسوعا و عاشــورا اقدام به قمهزنی میکنند که این کار باعث
سوءاستفاده شبکههای ماهوارهای و تبلیغ علیه اسالم میشود.

 ۱۸۰دانشآموز بازمانده از تحصیل
در زنجان
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تعداد دانشآمــوزان بازمانده از
تحصیل در اســتان را  ۱۸۰نفر اعــام کرد و گفت :ایــن تعداد هم با
رایزنیهای انجامشده مشــغول به تحصیل میشوند .به گزارش مهر
«مرتضی تمجیدی» افزود :در سال تحصیلی  ۹۷-۹۶بیش از ۱۸۰هزار
دانشآموز زنجانی مشغول به تحصیل میشوند و بیش از ۱۵هزار معلم
تدریس را بر عهده دارند .وی اظهار کرد :تاکنون بیش از ۱۶۷هزار نفر
از دانشآموزان در مقاطع مختلف در مدارس استان ثبت نام کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد :تاکنون بیش از  ۹۹درصد
دانش آموزان مقطع ابتدایی و  ۹۸درصد دانش آموزان مقطع متوسطه
ثبت نام کردهاند و مابقی هم تا پایان شهریورماه ثبت نام خواهند کرد و
درصد ثبت نام افزایش مییابد .تمجیدی تعداد دانش آموزان بازمانده
از تحصیل در اســتان را  ۱۸۰نفر اعالم کرد و گفــت :این تعداد هم با
رایزنیهای انجامشده مشغول به تحصیل میشوند .وی به فعالیتهای
فرهنگی و هنری در مدارس استان اشــاره کرد و افزود :فعالیتهای
فرهنگی و هنری در مدارس استان با کیفیت بســیار خوبی در سال
تحصیلی جدید انجام میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان عنوان کرد :اختصاص ســرویس
ایاب و ذهاب برای دانشآموزان روستایی از دیگر اقدامات در راستای
بهرهمندی عادالنه همه دانشآموزان از امکانات آموزشــی است و در
مدارس شهری هم در شهرکهای اقماری سرویس تعیین شده است.

02433363201

02123023914

اسکانیا چپ کرد 8 ،نفر مصدوم شدند
رئیس پلیسراه استان از واژگونی یک دستگاه اسکانیا در محور زنجان به قزوین خبر داد و گفت :این حادثه
تلفات جانی نداشت.به گزارش ایسنا ،سرهنگ «علیاصغر شیرمحمدی»اظهار کرد :خوابآلودگی راننده
اتوبوس اسکانیا باعث واژگونی آن شد و در این سانحه  8نفر مصدوم شدند.

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

مکش آبهای زیرزمینی با  8هزار چاه غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان :قوانین باالدستی به ما اجازه تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و حتی خسارت گرفتن را نمیدهد
سیده فاطمه موسوی
ســاالنه آبهای زیرزمینی 77ســانتیمتر افت میکند و این
موضوع استان را با بحران آب مواجه کرده است .در این زمینه
زنجان-خبرنگار
باید سریعا با اشــخاص دارای چاههای غیرمجاز و افراد دارای
جلسه ستاد پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی چاههای مجاز که برداشت بیشتری دارند برخورد قاطع شود .به
منابع
طبیعی ملی در دادگســتری برگزار شــد .در این جلسه همین منظور از شرکت آب منطقهای میخواهم از همین امروز
ارگانهای مختلف حضور داشــتند و در خصوص دستبهکار شود و با جمعآوری اسناد و مدارک ،هکتارها و متراژ
تصرف اراضی ملی و کمبود آب بحث و تصمیمات الزم را اتخاذ آب استفادهشده دادخواست ارائه دهد .وی اضافه میکند :اگر
هزینه و جریمه استفاده بیرویه و غیرمجاز از آبهای زیرزمینی
کردند.
را افزایش دهیم ،کســی نمیتواند از چاهها به صورت غیرمجاز
آب برداشت کند.
کمکاری مسئوالن
در این جلســه دادســتان اســتان گفت :اگر قانون کاداســتر وی با بیان این که اگر همیــن روش را پیش بگیریم در آینده با
(نقشــهبرداریای که ارزش حقوقی داشــته باشــد و بتوان بر بحران بســیار بزرگ بیآبی و جنگ آب روبهرو میشویم و باید
اساس مرزهای آن ســند مالکیت صادر کرد) در زنجان اجرایی جلو دشمنان نظام سر خم کنیم ،توضیح داد :درصد بسیار باالیی
میشد ،هماکنون شاهد تصرفات اراضی ملی در زنجان نبودیم .از مقادیر آب استان در کشــاورزی صرف میشود .این در حالی
وی بیان کرد :دلیل بــه وجود آمدن ایــن اختالفات ملکی که است که این محصوالت کشاورزی همانند هندوانه با ارزش بسیار
پایینی به فروش میرسد .وی ادامه داد:
حتی پای دادگستری را هم به میدان باز
برای تولید هندوانه در هر هکتار 4هزار و
کرده کمکاری ادارات اســت که هرروزه
 500لیتر آب نیاز است .به این ترتیب آیا
باعث ایجاد اختالفات شــدید ملکی بین
تولید این محصول در ایــن بحران با این
مردم و دولت شده است .این مساله سبب
معاون اداره کل منابع طبیعی و
قیمت پایین درست است؟
بیاعتمادی مردم به نظام میشود.
«حجتاالسالم حسن مظفری» با اشاره آبخیزداری استان 95 :درصد از دنبال آمار نباشید
به اینکه باید در مــورد رابطه بین دولت و اراضی ملی استان سند مالکیت دادستان زنجان با گالیه از اینکه مسئوالن
ملت تجدیدنظر کنیم و مشــکل اساسی دارنــد .برای  5درصــد مابقی نه تنها به فکر کمبود آب نیســتند ،بلکه
ریشهیابی شود ،اظهار کرد :مشکل به دلیل زمینها نیز در حال صدور سند به قیمت بحران آب هم که شــده به فکر
وجود ناکارآمدی برخی از دولتمردان است .هستیم
خودکفایی هستند ،گفت :وزیران مربوطه
تنها به فکر آمار هستند و متاسفانه ما نه
به این گونه که وقتی مصوباتی ارائه میشود
بعضی افراد ذینفوذ که دارای رانت اطالعاتی باالیی هستند وارد تنها در مورد هندوانه بلکه در زمینه محصول اســتراتژی یعنی
میدان میشوند و اهداف خود را اجرایی میکنند ،در حالی که گندم نیز با مشکل آب روبهرو هســتیم .به این معنی که برای
اگر دولت قصد انجام کاری را دارد باید مستقیما این را به مردم تولید  4تن گندم آبی در هر هکتار 8هزار مترمکعب آب مصرف
میشود ،اما مسئوالن فقط به دنبال آماردهی صادرات هستند.
و روستاییان اطالع دهد.
حجتاالسالم مظفری با تاکید بســیار برای تعامل و همکاری
مســئوالن اســتانی در خصوص پلمب چاههای غیرمجاز بیان
اشتباهات مردم و مسئوالن
دادســتان زنجان در ادامه به بحث کمبود آب و خطر جدی که کرد :اراضی ملی را میتوان پس گرفت اما آب رفته را نمیتوان
در آینده با آن روبهرو هستیم نیز اشاره کرد و گفت :مثال زمانی بازگرداند.
که ایجرود با کمبود آب مواجه است و آب آشامیدنی روستاهای
 95درصد اراضی سند دارند
آن از خدابنده تامین میشود نباید  2طرح بزرگ و مهم در این
شهرستان اجراییشود .البته در خصوص کمبود آب نیز مردم معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه
اشتباهات بزرگی چون ایجاد چاههای غیرمجاز و برداشت بیش 95درصد از اراضی ملی استان دارای سند مالکیت هستند ،بیان
کرد :برای 5درصد مابقی زمینها نیز در حال صدور سند هستیم.
از اندازه آب را دارند.
حجتاالســام مظفری با بیان اینکه در حــال حاضر 8هزار
«غالمرضا ولیخانی» با اشاره به اینکه سند صادرشده برای اراضی
چاه مجاز و 8هزار چاه غیرمجاز در زنجــان وجود دارد ،افزود :ملی همچون اســناد افراد حقیقی نیست که تثبیت شده باشد،

فوت  3کارگر در محل کار
مسئول روابط عمومی فوریتهای پزشکی ابهر گفت 3:کارگر شرکت خوراک دام در هیدج بر اثر سانحه در محل کار
جان باختند.به گزارش ایرنا«عین اهلل سپهری فر»افزود :این 3نفر هنگام کار ،به داخل مخزن نگهداری مواد اسیدی
و قلیایی ورود کرده و مسموم شده بودند که  2نفر از آنها در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

در جنگ نابرابر ایران و عراق ،جوانان رشید ما در مقابل همه دنیا ایستادند
خبرنگار

ادامه داد :به همین دلیل همواره جا برای اعتراض اشخاص وجود
دارد .تا کنون نیز  17پالک تثبیت مالکیت شده و مابقی اسناد
متزلزل است.
وی با بیان این که در حال حاضر برای هر  75هزار هکتار از اراضی
ملی استان یک نگهبان وجود دارد ،گفت :هم اکنون در خصوص
اراضی اطراف گاوازنگ نیز با شهرداری در حال رایزنی هستیم تا
حریم ملی این منطقه را نیز شناسایی کنیم.
چاههای غیرمجاز

مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان با اشاره به این که هنگام
برداشــت و اســتفاده  20تا  40درصدی از آبهای زیرزمینی
با شــرایط قابل قبول ،در زمان برداشــت  40تا  60درصدی با
شرایط تنش آبی و در زمان برداشــت بیش از  60درصدی آب
شرایط بحرانی آب رخ میدهد ،گفت :اکنون در ایران برداشت
 86درصدی از آبهای زیرزمینی اتفاق میافتد و این یعنی در

جبهه یعنی نخلهای ســوخته قربانی شده برای
ســامتی وطن .یعنی تحمل آتش خمپارهها برای
آزادی از قید و بندها .یعنی نوجوانی که ناگهان مرد
جنگ شده و عشقبازی میکند با خدا .جبهه یعنی
ایستادن با هدف برای دفاعی مقدس برای حفظ نام و
آبرو و برای پاسداری از دین و شرف.
قلبهای بیقرار و زخمهای بیشمار  8سال همراه
مردمی بودند که خار چشم دشمنان شدند .با هر بانگ
آژیر خطر ،جلوهای از عزت و پایمردی و با هر بانگ اهلل
اکبر ،موزهای از دلدادگی و جانفشانی را رقم زدند.

مردان مردی که گفتند «مترس از جانفشــانی گر
طریق عشق میپویی» و با خود عهد بستند که «در
طریق جانفشانی از شراری کم مباش» و به ما ثابت
کردند که «به اختیار چو پروانه جانفشانی کن».و ما
همهساله جشن میگیریم این مقاومت سرسخت،
این عظمت عاشقانه و این جانفشانی بینشان را تا
فراموش نکنیم که خطر همیشه در کمین ،پیروزی در
وحدت و بزرگی در فداکاری است.
ســالگرد هفته دفاع مقدس جشنی است در میانه
همه سختیها و رنجهای جنگ .سالروز آغاز حمله
رژیم بعثی صدام به ایران در آخرین روز شــهریور
سال  1359درسی اســت در میانه همه صفحههای
کتاب زندگی ما.

سالهای آینده با کمبود شدید یا نبود آبهای زیرزمینی روبهرو
خواهیم بود.
«یوســف رضاپور» با بیان این که ایران در بخش کشــاورزی و
آشامیدنی  2/5برابر دنیا آب مصرف میکند ،افزود :برای این که
از بحران آب جلوگیری شــود باید به سراغ بخش کشاورزی که
ســهم  92درصدی از مصرف آبرا دارد ،برویم .چرا که پس از
کشاورزی ،آب آشامیدنی سهم  6درصدی و آب مورد استفاده در
صنعت سهم  2درصدی دارد.
وی با بیان این که استفاده چاههای مجاز و غیرمجاز از آبهای
زیرزمینی افزایش پیدا کرده است ،بیان کرد :قوانین باالدستی
به ما اجــازه تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و حتی خســارت
گرفتن را نمیدهد .این در حالی است که اگر کسی از چاه دارای
پروانه اضافه برداشت کند یا چاه دارای کنتور آب نباشد جریمه
میشود .اما در خصوص چاههای غیرمجاز هیچ کاری نمیتوانیم
انجام دهیم.

صدور جریمه سنگین

مدیرعامل شرکت آب منطقهای اظهار کرد :اگر با همکاری دادستانی موفق به جریمه کردن دارندگان چاههای غیرمجاز شویم ،به جز دریافت خسارت
سنگین از این افراد ،میتوانیم از برداشت آب از چاهها نیز جلوگیری کنیم.
«یوسف رضاپور» با درخواست از اداره ثبت اسناد در خصوص در اختیار قرار دادن مشخصات اشخاص و زمینهایی که در حاشیه رودخانهها قرار
دارند ،بیان کرد :از اداره ثبت اسناد میخواهیم مشخصات صاحبان زمینهایی را که در حاشیه رودخانه قرار دارد در اختیار ما قرار دهد تا با کسانی
که از گذشته در این مسیرها فعالیت میکنند ،برخورد قانونی صورت بگیرد.
رضاپور با بیان این که در برخی موارد گزارشهایی از برداشت غیرقانونی آب به این اداره میرسد ،اظهار کرد :اگر ما در همان لحظه وارد محل مورد
نظر نشویم شواهد از بین میرود .این در حالی است که برای وارد شــدن به آن مکان نیازمند حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی هستیم که
خواهشمندیم دستگاه قضایی همکاری بیش از پیش با ما داشته باشد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشــاورزی استان گفت:سال گذشته ۲۱۸
تن گوشت مرغ به ارزش بیش از  ۴۳۷هزار دالر از زنجان به عراق صادر شده و این
کشور بازار هدف است.
به گزارش مهر«عبداهلل جعفری» افزود :ممنوعیت صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ
ایرانی که به دلیل شیوع بیماریهای فوق حاد پرندگان در برخی استانهای کشور،
توسط عراق وضع شده بود طبق اعالم این کشور رفع شده و هم اکنون واردات مرغ
و تخم مرغ ایرانی به این کشور آزاد است.
وی اظهار کرد :ســال گذشته  ۲۱۸تن گوشــت مرغ به ارزش بیش از  ۴۳۷هزار
دالر از استان به عراق صادر شده و عراق به عنوان عمده مصرف کننده محصوالت
کشاورزی ،یکی از بازارهای مهم هدف صادراتی محصوالت تولیدی استان به ویژه
گوشت مرغ است.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشــاورزی استان گفت :برای افزایش سهم
صادارتی گوشت مرغ استان به این کشور اقدام به راه اندازی خط  ۲کشتارگاه مرغ
در استان شده است.
وی افزود :تا سال گذشــته به دلیل اینکه امکان کشتار صادراتی با خط موسوم
به خط  ۲کشتارگاه مرغ در استان وجود نداشت ،کشتارهای مرغ در استان قابل
مصرف در بازارهای داخلی بــود و صادر کنندگان نیز ناچار بــه صادرات مرغ از
استانهای دارای خط  ۲کشتارگاهی بودند.
جعفری بیان کرد :لغو ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به عراق انجام شد
و بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی کشور در حال حاضر تمام استانهای کشور از
بیماریهای فوق حاد پرندگان پاکسازی شده است.
مدیر توســعه بازرگانی سازمان جهاد کشــاورزی اســتان افزود :سال گذشته
نخستین خط  2کشتارگاه مرغ مجهز به کشــتار با سیستم صادراتی در شرکت
تعاونی کشــتارگاه طیور زنجــان افتتاح شــد و هماکنون آمــاده ارائه خدمات
به تجار و صادر کنندگان و زمینهســازی بــرای صادرات مــرغ و فراوردههای
آن است.
وی گفت :امسال نیز شرکت دیگری در استان با راه اندازی و نصب خط  ۲کشتارگاه
مرغ به تکنولوژی کشتار مرغ با سیستم صادراتی مجهز میشود که با بهره برداری
از آن ظرفیتهای صادراتی استان توسعه مییابد.

اعزام ملیپوش زنجانی
به مسابقات تیراندازی قهرمانی
ملیپوش زنجانی از اعزام به مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان خبر داد و گفت :این
مسابقات  24مهرماه به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد که در حال حاضر اسامی
مردان کامپوند کشور در سایت فدارسیون تیراندازی اعالم شده و منتظر اعالم اسامی
بانوان هستیم.
به گزارش ایسنا«پریسا براتچی» اظهار کرد :به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه مچ دست
از حضور در مســابقات فینال تیراندازی جهانی رم در ایتالیا باز ماندم و نفر نهم این
رقابتها جایگزین من در مسابقات فینال شد.
وی افزود :در حال حاضر مرحله نخســت اردوی آمادگی بری حضور در مســابقات
قهرمانی جهان در بابلسر به پایان رسیده است و شــروع مرحله دوم منوط به اعالم
اسامی ورزشکاران زن این رقابتهاست که تاکنون تنها اســامی کامپوند آقایان در
سایت فدراسیون اعالم شده است.
براتچی عنوان کرد :امیدوارم در این دوره از مســابقات کشوری شاهد حضور بانوان
کماندار ایرانی باشیم.
وی افزود :در حال حاضر در رنکینگ دوازدهم جهان قرار دارم.

آیتاهلل «عبدالکریم فرحانــی» دیگر نماینده
خوزســتان در مجلس خبــرگان رهبری ،نیز

عكسها :همشهری

یادداشت
طرح «سیماک» مهرماه در زنجان
اجرا میشود
معاون پست اســتان با اشــاره به اجرای طرح ســیماک از  ۱۷مهرماه گفت:
استانداردسازی آدرس و نشانی به اداره پست واگذار شده است.
به گزارش تسنیم« محمدجعفر تمیمی» با اشاره به واگذاری  2پروژه در راستای
اقتصاد مقاومتی از ســوی دولت اظهار کرد :استانداردســازی آدرس و نشانی
ایرانیان و نیز راهاندازی سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور  2پروژه اقتصادی
مقاومتی واگذار شده به شرکت پست است.
وی افزود :در حالــی این پــروژه از  17مهرماه در اســتان اجرایی میشــود
که در اســتانهای گیالن ،کرمــان و البرز اجرا شــده و بســیار موفقیتآمیز
بوده است.
معاون اداره کل پست اســتان با بیان اینکه طرح سیماک دارای مزایای بسیار
زیادی است که جلوگیری از تصرفات غیرمجاز از جمله آن به شمار میرود ،گفت:
در این سامانه همه دستگاههای مرتبط با ارائه مجوز ساخت و ساز قادر به مشاهده
درخواستها و ارائه نظر خواهند بود.
این مسئول با قدردانی از اســتانداری گفت :هماهنگیهای الزم با  28دستگاه
اجرایی در استان بر عهده استانداری است.
«جعفر الوندی» مدیرکل ثبت اسناد و امالک اســتان گفت :حفاظت از اراضی
ملی وظیفه این اداره و صدور اســناد مالکیت همه اراضی دولتی از تکالیف این
سازمان است .در حالی که بیشــترین تجاوزهای انجام گرفته از سوی مردم در
زمینه اراضی است.
وی با انتقــاد از دســتگاههای اجرایی گفــت :نامههایی که در ایــن زمینه به
دســتگاههای دولتی و اجرایی در زمینه دریافت اســناد مالکیت ابالغ شده با
استقبال از سوی دستگاهها روبهر و نشد.

واکسیناسیون بیش از  200هزار راس دام
علیه تب برفکی
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان
گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از  204هزار دام سبک و سنگین توسط
اکیپهای بخش خصوصی و دولتی علیه تب برفکی واکسینه شدند.
به گزارش ایرنا«منصور صمصامی» افزود :فاز نخســت طرح واکسیناســیون
دامهای ســبک و ســنگین علیه بیماری دامی تب برفکی توسط  22اکیپ به
صورت رایگان انجام شد.
وی اظهارکرد :مایه کوبــی علیه این بیماری برای  65هــزار و  505راس گاو و
گوساله و  138هزار و  533بز و گوسفند انجام شد.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان
گفت :دامداران باید واکسیناسیون دامهای خود علیه تب برفکی را جدی بگیرند
و با اکیپهای دامپزشکی همکاری داشته باشند تا شاهد خسارتهای اقتصادی
ناشی از تلف شدن دام نباشند.
صمصامی گفت :فاز دوم طرح واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین در استان
از مهر امسال آغاز میشود و اجرای این طرح رایگان خواهد بود.
وی افزود :بیماری تب برفکی بســیار عفونی و به شدت واگیر دار است که یکی
از موانع اصلی در تامین بهداشــت و تولید دام و فراوردههای دامی محســوب
میشود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی استان
گفت :در ایران تب برفکی مهمترین عامل تهدید کننده سرمایه و تولیدات دامی و
نخستین بیماری دامی در جدول مبارزه با بیماریهای دامی است.

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

ما یک سالم نظامی به نویسندگان حوزه دفاع مقدس
بدهکاریم که یک حس مشــترک بــرای همه ما خلق
کردهاند .آنها فقط به دنبال افزایش میزان فروش یا تیراژ
کتابهای خود نبودهاند .آنها قلم و سوژه داستانهای
خود را بر مدار جنگ گذاشتند و برای همیشه ماندگار
شدند .جنگ را به نفع خود مصادره نکردهاند و فقط برای
کسانی نوشتند که دور از شهر و نزدیک به خدا بودند.
نگاهی به مطالب منتشر شــده در خصوص تاثیر دفاع
مقدس بر ادبیات کشور بیانگر آن است که نویسندگان
ما مفهوم دفاعمقدس را که تعبیری است از یک دورهای
به بعد در ادبیات شــفاهی و بعدها بــه ادبیات مکتوب
ما اضافه شد ،عینیت بخشــیدند و قداست تعبیر دفاع
مقدس را پذیرفتند .آنها با این تعبیر چارچوبی به وجود
آوردند که قانونهای نانوشــتهای را به هنر متاثر از آن
دوران تحمیل میکند.
شهریور سال  ٥٩نیروهای بعثی به ایران حمله میکنند
و جنگی آغاز میشود که 8سال طول میکشد .با دفاع
مقدس بود که مهاجمان اجازه پیدا نمیکنند که حتی
یک وجب از آب و خاک ایران از آن جدا شود و به دست
آنها بیفتد.
حماســه پیر و جوان و زن و مرد و شــهری و روستایی
در هشتسال دفاع مقدس پدیدآورنده صدها و شاید
هزاران قصه بینظیر اســت؛ از فتح خرمشهر گرفته تا
شکست حصر آبادان ،از شکست حصر سوسنگرد تا فتح
بستان .برخی از این قصهها نوشته شده و ماندگار شدهاند
و درباره بسیاری از موضوعات هنوز هم میتوان نوشت
و نوشت و نوشت.
ملل گوناگونی کهتاریخ آنها نیزبه پدیده جنگ مبتال

تزدهاند که به
بوده به آفرینش ادبیات دراینباره دســ 
فراخور نقش و موضعگیریای که در جنگداشتهاند ،با
عناوین متفاوتی شناخته شده است:ادبیات دفاع کبیر
میهنی (روســیه) ،ادبیات مقاومت (فرانســه) ،ادبیات
جنگ (ایاالتمتحده) ،ادبیات ضدجنگ (آلمان پس از
ن) .ادبیات
جنگ) و ادبیات دفاع مقدس یا پایداری (ایرا 
داستانی و جنگدر ایران پیوند عجیبی با هم خورده و
به یکی از ژانرهای مهم ادبی این دیار تبدیل شده است.
نوشتن درباره جنگ عرصه گســتردهای را پیش روی
داســتاننویس قرارمیدهد که میتواند از طریقثبت
هنرمندانه وقایــع ،تصویرگردالوریها ،حماســهها،
پیکارها ،شکســتها و پیروزیهــا و نگارگرعوارض و
تبلیغات آن باشد .در دو قرناخیر  ،رمانها و داستانهای
کوتاهبسیاریبا بهرهگیری از زمینه رویدادهای جنگی
نوشته شده است.«همینگوی» ضمن اینکه در مبارزات
داخلی اسپانیا حضور داشت ورمان «ناقوسها برای که

زنجان
02433363201
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جانفشانی در رکاب وطن

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به همزمانی هفته
دفاع مقدس با بازگشایی مدارس ،ضمن یادآوری
شهادتطلبی دانشآموزان میگوید 15 :درصد
همه شــهدای کشورمان شــهدای دانشآموز
هســتند .این یک پدیده بینظیر است که باید
این فرهنگ را به دنیا نشان بدهیم تا ملتهای
تحت ظلم و استکبار که نیازمند چنین فرهنگی
هستند ،مقاومت و رشد کنند.
آیتاهلل «محســن حیــدری» در گفتوگو با
همشــهری تأکیــد میکنــد :روحیــهای که
دانشآمــوزان ما در دفاع مقدس از خودشــان
نشان دادند از معجزات تاریخ اسالمی است.
وی به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با ایام
محرم اشــاره میکند و آنها را از هم جدانشدنی
میداند و میافزاید :به فرمایش امام خمینی(ره)
ما هر چه داریم از محرم و صفر اســت .برای پی
بردن به عمــق تأثیر فرهنگ عاشــورا در دفاع
مقدس باید جلوهها و یادگارهای دفاع مقدس
یعنی وصیتنامهها ،نوشتهها و خاطرات شهدا،
تابلوهای جبهه و جنگ ،اسامی اماکن ،مقرها،
سنگرها ،مناطق عملیاتی و محورها ،لشکرها،
گردانها ،گروهانها و علیالخصوص عملیاتها
و رمز عملیاتها و شــعرها و شعارهای جنگ را
مطالعه و بررسی کرد.
به گفته امام جمعه موقت اهواز ،شهادتطلبی
فرهنگی اســت که امام امت از فرهنگ اسالم و
مکتب سیدالشهدا (ع) به ملت ما آموزش داده
است .ملت ما نیز با این فرهنگ رشد کرده و این
فرهنگ اکنون منتشر شده است.
آیتاهلل حیدری میگوید :در جنگ تحمیلی که
دشمنان برای سرنگونی حکومت نوپای انقالب
اســامی به وجود آوردند ،مردم ما از هر صنف،
قوم و نژادی به صحنه آمدنــد و با رهنمودهای
حکیمانه بنیانگذار جمهوری اســامی علیه
دشمنان اسالم خروشیدند و از اسالم و انقالب
اسالمی پشتیبانی کردند.
عظمت عشق

رویدادهای خبری
صادرات  218تن گوشت مرغ به عراق

پيامك شما را درباره
روزنامه زنجان م 
يخوانيم

 8سال حماسه عاشقانه
رسول عودهزاده

افزایش چاه های غیرمجاز در دشت های ممنوعه عکس :مهر

02123023914
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مینوازد»او برگرفته ازاین جنگداخلی است ،خود از
زخمیان جنگ جهانی اول نیز بود.
در البهالی کتابهای شاخص در حوزه ادبیات داستانی
دفاع مقدس در ایران میتوان بــه آثاری چون «زمین
ســوخته» احمد محمود« ،زمســتان  »62اسماعیل
فصیح« ،دوشنبههای آبی ماه» محمدرضا کاتب« ،پل
معلق» محمدرضا بایرامی« ،کوه روی شانههای درخت»
نرگس آبیار« ،سکان ،سمت ،میانه اروند» فیروز جاللی
زنوزی« ،ما از دوکوهــه آمدهایم ،اینجا غریبیم» مجید
پورولی کلشتری« ،خواب سبز عشق» اعظم بروجردی،
«گنجشکها بهشت را میفهمند» حسن بنیعامری،
«نخلهای بیســر» قاسمعلی فراســت ،و «نخلهای
تشنه ،کنارهای سیراب» سمیرا اصالنپور اشاره کرد.
« آرش شفاعی» شاعر و روزنامه نگار جایی نوشته است:
اگرچه در ســالهای اخیر برخی آثار نویسندگان ما در
عرصه ادبیات دفاع مقدس از مرزهای داخلی گذشته و
خوانندگانیهرچند کمشمار پیدا کرده است و میتواند
باز هم این عرصه به روی داستانهای جنگی و ادبیات
دفاعی ما گشوده باشد ،اما هنوز هم این عرصه سرشار
است از راههای نرفته و گامهای پیموده نشده و فاصله
میان آنچه باید انجام میشد و آنچهانجام شده ،زیاد و
طوالنی است.
مثل کارگاههای داستاننویسی،
هایی
ه
مولف
فراگیرشدن
ِ
ناشران تخصصی ادبیات ایران ،گستردگی فضای وب و
طرح این آثار و از همه مهمتر جدیشــدن
مجازی در ِ
پذیرفتن
پدیده فروش ،باعثشــده ناگزیر باشــیم از
ِ
واقعیتهای جدیدی که در این دهه شاهدش بودهایم،
اما به قطع و جــزم میتوان نتیجه گرفــت که رؤياي
نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود.

درباره نقش مردم خوزستان در دفاع مقدس به
همشهری میگوید :مردم خوزستان همراهی و
پیروی از والیت را چه در دوران انقالب اسالمی
و چه پس از آن به ویژه در دفاع مقدس به طور
کامل نشان دادند.
وی بیــان میکند :مــردم خوزســتان ثابت
کردند در همــه عرصهها در دفــاع از صیانت
جمهوری اســامی ایران تابلو اســتقامت و
فداکاری هستند .آنها در  8سال دفاع مقدس
در شــرایطی که هنوز نه ارتش سازمان یافته
بود و نه بسیج شکل گرفته بود در مقابل یورش
دشمن ایستادند و از امنیت ایران دفاع کردند
تا پیروز شوند.
رئیس شــورای محتوایــی صالحین کشــور
میافزاید :اگر ما توانســتیم انقالب اسالمی را
پیش ببریــم ،به خاطر رزمندگان بــود .اگر در
دوران دفاع مقدس حتی یک متر از خاک ایران
واگذار نشــد ،فقط به خاطر دلیرمردانی بود که
در جبهه حضور یافتند و از دین و میهن ما دفاع
کردند.
آیت اهلل فرحانی ادامه میدهد :ایران اسالمی در
هر جنگی که رخ داد بخشی از خاکش جدا شد،
ولی تنها جنگ نابرابــر که در آن در مقابل همه
دنیا ایستادیم و یک وجب از خاکمان را ندادیم،
جنگ تحمیلی بود و این موضوع به دلیل حضور

رزمندگان جانبرکف در جبهــه و میدانهای
جنگ محقق شد.
تیر دشمنان به سنگ خورد

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان
نیــز در گفتوگو با همشــهری اظهار میکند:
شهدایی که روزی با قدی رشید از خانوادههای
خود جدا شدند و دنیا را پشت ســر نهادند تا با
دیوصفتان و صدامیان متجاوز بجنگند قهرمانانی
هستند که سالیان ســال در بیابانهای جنوب
گمنام ماندند و امروز روح پاک این شهدا است
که ملت ما را زنده کرده است.
سردار «حسن شاهوارپور» میگوید :اگر آن روز
دشمنان ما ایرانهراسی را شعار دادند و تبلیغ
کردند و صدام خیرهســر هم باورش شــد ،این
جوانان آمدند در میدان مبــارزه و مثل مردان
مردی که در حادثه عاشــورا به دشــمن «نه»
گفتند ،ایستادگی کردند.
او میافزاید :امروز دشمنان ما اسالمهراسی را در
منطقه شعار میدهند و در کشورهای اروپایی
با تبلیغات گســترده اســام را دین خشونت و
تروریســم معرفی میکنند ،اما بعد از اینکه در
ایرانهراسی و اسالمهراسی موفق نشدند آمدند
و گروههای تکفیری را اجیــر کردند ،اما باز هم
مدافعان حرم وارد عرصه شــدند و به امام خود

@zanjan
hamshahri.org

لبیک گفتند و تیر دشمنان به سنگ خورد.
سردار شاهوارپور ادامه میدهد :امروز ایستادهایم
تا به همه دنیا و تمام کســانی که آن روز از یک
انسان خیرهســر و متجاوز پشــتیبانی کردند
بگوییم ملت ایران مردانه ایستادهاند و همچنان
با همه توان از آب و خاک میهن اسالمی و از دین
و شرف خود محافظت و پاسداری میکنند.
فرمانــده ســپاه حضــرت ولیعصــر (عــج)
خوزستان ۳۱شهریور سال  ۵۹را روزی بزرگ
میخواند و میافزاید :هم تلخیهای ثبت شده
در تاریخ آن روز و هم شــیرینیهای حاصل از
مقاومت و ایستادگیها را باید ثبت کرد.
وی تاکید میکند :ایران توانســت با اعتقاد به
خود و با تکیه بر توانمندیهــای داخلی امروز
در حوزه امنیــت مقتدر ظاهر شــود و امنیتی
پایدار در منطقه ایجاد کند .نیروهای جمهوری
اسالمی به عنوان ستون مقتدر منطقه در برابر
زیادهخواهیها ایستادگی میکنند.
اســتعانت از خدای متعال ،هدایت مقام معظم
رهبری و تکیه بر توانمندیهــای جوانان این
ملت تنها عاملی اســت که میتواند کشور ما را
پیروز کند و ما تنها به ایــن روش میتوانیم به
اهداف متعالی و مقدسی که برای پیشبرد نظام
جمهوری اسالمی است دست یابیم.
دشمن نتوانست قامت ملت ایران را خم کند

دشمن تا بن دندان
 31شهریور  37سال پیش،
ِ
مســلح به قصد تصاحب بخشهــای مهمی از
خاک کشــور عزیزمــان و نیز با هــدف درهم
شکستن قدرت ملت و نظام جمهوری اسالمی
وارد خاک ایران شــد و  8ســال برای رسیدن
به ایــن رؤیا تخریــب کرد ،زخــم زد ،مجروح
کرد و مــادران و پدران زیادی را ســیاهپوش و
فرزندان بسیاری را یتیم کرد ،اما هرگز نتوانست
قامت ملــت ایــران را اندکی خم کنــد .هرگز
نتوانست.
جوانان برومند ایــران در هر خطه از این خاک،
در خوزستان ،لرســتان ،کرمانشــاه ،ایالم و...
جانبرکف قــدم به میدان گذاشــتند و آبروی
ایران و ایرانیان را تا ابد حفــظ کردند و اعتبار
دشمن بعثی و حامیانش را برای همیشه درهم
شکستند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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آوای سوگواری درکوچههای شهر
فاطمه امامی

خبرنگار

صدای زنگ کاروان امام حسین(ع) که از دور میرسد ،محرم با
هیاهوی آرامشبخشش از راه میرسد .همان روزهایی که شهرها
جامه سیاه بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشان را در جوی
اشک چشمانی میشویند که داغدار ساالر شهیدان است.
محرم که از راه میرسد باز سفرهاش را در مسجد و محله و کوچه
و خیابان پهن میکند .همان سفرهای که برکتش سراسر ایران
را در برمیگیرد و لقمههایش شــفای بیماریهای روح و جسم
مردم میشود.
محرم با نوای «هل من ناصــر» اباعبداهلل(ع) از راه میرســد و
باز حقیقتی با نام «کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال» در عمق
جانت هیاهویی به راه میانــدازد .از کودکی در این مکتبخانه
قد کشــیدهای و به خوبی میدانی این جنگ تــا صبح قیامت
پایدار است...
به خوبی میدانی وقتی حسین(ع) دست عزیزترینهای روزگار
را گرفته و با خود به صحرای کربال بــرده ،معنیاش چیزی جز
اتمام حجت نیست .اتمام حجت با همه کسانی که قرار است در
ق و باطلهای هر روزه زندگیشان یکی
هیاهوی روزگار ،میان ح 
را انتخاب کنند و هر بار باید از خود بپرسند پاسخ لبهای تشنه
را چه کسی میدهد؟
سنتهای عزاداری در شهرهای مختلف

محرم که میآید شــمال و جنوب نمیشناسد .از ساحل دریای
خزر گرفته تا جزایر خلیج فارس همه و همه در این داغ مشترک
عزادارند و هر کس به شیوه خود این حزن و اندوه را نشان میدهد.
«نخلگردانی ،طبقکشی ،طشــتگذاری ،دستههای شاخسی
واخســی ،زارخاکِ ،گلمالی ،بیلزنی و »...فقط بخش کوچکی
از جلوهها و مراسم عزاداریای است که مردم شهرهای مختلف
ایران در این روزها و شبهای عزای سید و ساالر شهیدان انجام

میدهند.
طشتگذاری رسمی است که آذریزبانهای کشور در مساجد
و حسینیهها پیش از محرم به جا میآورند .نخلگردانی از آداب
عزاداری در میدان بزرگ شهر یزد است .مردم زنجان این روزها
در تدارک برپایی یک مراسم عظیم در حسینیه بزرگ این شهر
م را با محوریت بارگاه امام هشتم(ع)
هستند .مشهدیها مراســ 
پیش میبرند و قمیها با داشــتن هیأتهای بســیار قدیمی و
رسومی که مخلوطی از آداب ملل مختلف است ،به استقبال این
ماه میروند .در تهران و تبریز و شیراز بازار محور اصلی برگزاری
مراسم محرم است و در لرستان مراسم سوگ سیاوش قرار است
سختیهای ظهر عاشورا را به مردم نشان دهد.
امام حسین(ع) با همه حکمتها و زیباییهای مکتبش از کودکی
تا کهنســالی هر فرد از ملت ایران ،عنصر هویتی بسیار پررنگ
است طوری که حتی اقلیتهای مذهبی ایران نیز در ایام عزای
سیدالشهدا(ع) سیاهپوش این داغ میشوند.
مراســمی که این روزها در کوچه به کوچه شهرها و روستاهای
کشورمان برگزار میشود هر کدام میتواند مدرسه بزرگی برای
آموزش درست زندگی کردن باشد.
هزینه  2هزار میلیارد تومانی برای اطعام

همانگونه که حجتاالســام «علی دارابی» ،معاون ســازمان
تبلیغات اســامی ،میگوید :در دهه اول محرم در کشور حدود
۲هزار میلیارد تومان برای اطعام عزاداران هزینه میشــود .این
یعنی محرم اوج مشارکت مردمی است .در واقع این مدرسه عالوه
بر درسهای بزرگی مانند شناخت حق و باطل و از جان گذشتگی
در مسیر حق ،به ما درس همافزایی در امور خیر را یاد میدهد.
برگزاری مجالس عزای کوچک در خانهها و توســط بانوان یکی
از جلوههای بیهمتای این روزهاســت .مجالسی که میتواند با
ذکر نکتههای کلیدی و ساده توســط مبلغان آموزشدیده ،در
اصالح سبک زندگی و بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش بسزایی
داشته باشد.

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

محرم با نوای «هل من ناصر» از راه رسیده است

بهترین فرصت برای اصالح امور

حسین سکوالر
«هیأتها نمیتوانند سکوالر باشند ،هیأت امام
ِ
ما نداریم! هر کس عالقهمند به امام حســین(ع) اســت ،یعنی
عالقهمند به اسالم سیاسی ،اسالم مجاهد ،اسالم مقاتله ،اسالم
خون دادن و اســام جان دادن اســت؛ معنای اعتقــاد به امام
حسین(ع) این است ».اینها سخنان مقام معظم رهبری است .از
نظر ایشان ایام محرم بهترین فرصت برای اصالح بسیاری امور در
جامعه و حتی جهان اسالم است .استفاده از ظرفیت محرم یعنی
حتی کودکان میانمار هم در لحظه به لحظه این حرکت جمعی
مردم ایران شریک و حاضر باشند.
همانطور که امام راحل میگفتند ،محرم و صفر اســام را زنده
نگه داشته است .در واقع بقای تشیع به این مکتب پرشور وابسته
است و عجیب نیست اگر مراجع تقلید و علمای تشیع بیشترین
حساسیت را نسبت به ویژگیهای عزاداری داشته باشند و برای
رفع آسیبهای آن تالش کنند.
ترجیح ندادن عزاداری به نماز اول وقت ،لزوم بیان مسائل شرعی
در منابر ،پرهیز از خرافاتگرایی در مداحیها ،پرهیز از استفاده
از آهنگهای موهن در مداحیها و توجه به اشعار مناسب و زیبا
از جمله موضوعهایی است که مراجع تقلید تقریبا هر سال با آغاز
ماه محرم به عزاداران توصیه میکنند.
توصیههای مراجع عظام تقلید

آیتاهلل العظمی «عبداهلل جوادیآملی» در جلسه درس اخالق
خود ،مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) را به رعایت عظمت و جالل
خاندان عصمت و طهارت توصیه کردند و افزودند :مداحان کاری
که از عظمت اهلبیت(ع) کمکند ،انجام ندهند ،این سفارش
حسینبنعلی(ع) است .بگذارید کربال با جالل و شکوه شناخته
شود .حرفها ،قصهها ،داستانها ،روشها و منشهایی را که از
جالل کربال ،جمال کربال ،عظمت کربال ،استقالل کربال ،حریّت
و آزادیخواهی کربال کم کند ،نزنید .در صحنه عاشورا و در آن
موقعیت خطیر حسینبنعلی(ع) به اهلبیت(ع) خود فرمود:

کاری کنید در این سفر که عظمت و حیثیت شما محفوظ باشد؛
بنابراین مداحان و ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و شکوه
اهلبیت(ع) بکاهد انجام دهند و حرف و ســخن بدونسند و
مدرک بیان کنند.
آیتاهلل العظمی «ناصر مکارمشــیرازی» هم هر سال با نزدیک
شــدن به ایام محرم ،به مداحان درباره استفاده از اشعار ضعیف
برای اهلبیت(ع) هشدار میدهند .اشــعاری که به نوعی وهن
سیدالشهدا(ع) و یارانش محسوب شود و حاوی نکاتی توهینآمیز
یا نادرست باشد.
ایشان با بیان این که شیعیان صدها سال تالش کردهاند تا عزاداری
محرم و صفر زنده بماند ،گفتند :در گذشــته مداحی و عزاداری
برای امام حسین(ع) جرم بود و حتی موجب به خطر افتادن جان
افراد میشد اما مردم به هر سختی و به قیمت از دست دادن مال
و جان این سنت را زنده نگهداشتند و امروز وظیفه ما پاسداری
صحیح از آن است.
این مرجع عالیقدر با اشاره به این که برای یک مداحی خوب باید
به منابع صحیح مراجعه کرد افزودند :باید از اشــعار هماهنگ با
کتابهای معتبر و مقاتل اصیل بهره جست .بر همگان الزم است
شکوه امام حسین(ع) را در اشــعار و مداحیها جلوهگر سازند و
شاعرانی هم که به سرودن اشعار میپردازند باید به تاریخ عاشورا
و صدر اسالم مسلط باشند.
آیتاهلل العظمی «جعفر سبحانی» ،یکی دیگر از مراجع عالیقدر
هم خطیبان ایام محرم را به مطالعه پیش از رفتن بر منبر توصیه
کردند .ایشان با اشاره به ســاعتها مطالعه منبریهای معتبر
گذشته ،از خطیبان خواســتند در این ایام برای ایراد سخنرانی
بیشتر از قرآن استفاده کنند.
آیتاهلل العظمی سبحانی خواستار شناخت نیازهای روز جامعه
توسط طالب و مبلغان و بیان راهکارهایی برای حل آنها شدند.
پیداکردن راه حلی برای مشکالتی مانند شبکههای ماهوارهای که
موجب از بین رفتن اعتقادات جوانان شده از دیگر خواستههای
ایشان برای منابر محرم و صفر بود.

آرامش در دل مبارزه قد علم میکند
زنجان-خبرنگار

آيتاهلل العظمی جوادی آملی :مداحان و
ذاکران نباید روش و کاری که از جالل و
شکوه اهل بیت(ع) بکاهد انجام دهند و
حرف و سخن بیسند بیان کنند
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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].

مربی نینجــاکاران بانوی زنجان با بیــان این جمله اظهار
میکند :در رقابتهای اسفندماه سال گذشته  17مدال و
در مسابقات قهرمانی کشوری در شهریور امسال  15مدال
به دست آوردهایم.
بیات که  13ســال در رشــتههای مختلف رزمی فعالیت
داشته است و در نهایت رشته نینجوستو را ورزشی پرمحتوا
میداند ،عنوان میکند :این رشــته اصیل ژاپنی شــامل
بدنسازی ،ژیمناستیک ،دفاع شخصی ،سالحهای مبارزه
و آکروبات اســت و در کنار اینکه جسم را پرورش میدهد
روح را نیز مقاوم میکند .این رشته ورزشی صبر و گذشت
را به ورزشکاران میآموزد و در واقع مهارتهای زندگی را
برای مواجهه با بحرانهــای زندگی به آنها یاد میدهد .در
این رشته ورزشکاران بزرگمنشــی و انسانوار زیستن را
میآموزند و گذشت ،ایثار ،احترام به همه افراد ،صبوری در
مقابل مصائب زندگی و ایستادن با تمام وجود در مقابل ظلم
و دفاع از حق را فرامیگیرند.

شــهروندانی کــه در مراســم افتتاحیــه
ورزش
دوازدهمیــن جشــنواره آش زنجان حضور
داشــتند هنرهای نمایشــی رزمــی بانوان
نینجاکار را فراموش نمیکنند .هنرهای نمایشی رزمی این
زنان باعث ســکوت و افتخار همه حاضران شــده بود .این
حرکات زنان را بیش از آنچه به نظر میرسد قدرتمند نشان
میداد ،به حدی که جذابیت ورود به این رشته ورزشی بعد
س با
از این مراسم بیش از پیش شد و افراد بسیاری طی تما 
مربی این رشته ورزشی در زنجان از تمایل خود برای ورود
به این رشته خبر دادند.
هماکنون  2مربی برای آموزش بانوان نینجاکار در زنجان
فعال هستند که در نظر دارند ،با تربیت مربیان بیشتر ،این
رشته را که فعال در زنجان میزبان عالقهمندان است در سایر
شهرستانهای استان نیز فعال کنند.
سن ورود به رشته نینجا
در ژاپن به معلم و استاد یک رشته ورزشی «سنسی» گفته
میشود .سنسی زنجان نیز رشــته نینجا را رشتهای بسیار بیات که کارشناس رشــته تربیت بدنی بوده و در مدارس
اثربخش و در یک کلمه هنری اصیل معرفی میکند؛ هنری زنجان نیز بــه عنوان مربی ورزش دانشآمــوزان را تعلیم
که در عین ایجاد نشاط و سالمتی برای افراد روحیه قوی میدهــد ،میگوید :هنرجویــان این رشــته در زنجان از
بودن و کنار آمدن با مسائل و در مجموع مهارتهای زندگی 3ســالگی تا 40ســالگی فعالیت میکننــد .در میان این
را به ورزشــکاران عطا میکند .مبــارزه و حرکات دفاعی افراد بانوان متاهلی هســتند که با دختران 15ساله خود
برای ورزش میآیند .هرچند مربی به
در این رشــته شــاید ابتدا خشونت
هنرجویان همه شاخههای نینجوستو
را به یاد بیاورد ،اما به گفته سنســی
را میآموزد اما این ورزشکاران هستند
ورزشــکاران این رشــته میآموزند
آرام باشند ،به سختی عصبانی شوند« ،زینب بیات» :اســتاد «اکبر که شاخه مورد نظر خود برای شرکت
هرگز از مهارتهای رزمی خود برای فرجی» در سال  68این رشته در رقابتهــا را انتخــاب میکنند.
ابراز خشونت خود استفاده نکنند ،اما ورزشی را به کشور وارد کرد جالب است که بعد از حرکات رزمی
و بنیانگذار ســبک نینجا در ورزشکاران بانو در افتتاحیه جشنواره
تمامقد در مقابل ظلم بایستند.
آش ،افراد بسیاری برای ورود به این
«زینب بیات» یکــی از  2مربی فعال
ایران است 28 .استان کشور
رشــته تماس گرفتند و بسیاری باور
رشــته نینجا در زنجان اســت .وی
درباره تاریخچه ورود رشته نینجا به با  14هزار هنرجوی نینجای نمیکردند که بومی استان باشیم.
کشور میگوید :استاد «اکبر فرجی» دختر و پســر در این رشته بیــات ادامه میدهد :بــرای ورود به
در سال  68این رشــته ورزشی را به فعالیت دارند
این رشــته افراد هر زمانی میتوانند
اقدام کنند و به ســن بستگی ندارد.
کشــور وارد کرد و بنیانگذار ســبک
نینجا در ایران است 28 .استان کشور با  14هزار هنرجوی هماکنون روزهای زوج از ساعت  12تا  16:30آماده پذیرش
نینجای دختر و پسر در این رشته فعالیت دارند و همهساله افراد هســتیم .در تابســتان زمان خاصــی در نظر گرفته
اســتاد فرجی به ژاپن ســفر میکند و تکنیکهایی را از میشــود اما در ایام تحصیل با هنرجویان مدارا میکنیم.
از آنجا که مکان باشــگاه فعلی به نوعی مکان استیجاری
بنیانگذار نینجوستو در جهان فرا میگیرد.
وی با اشاره به اینکه رشته نینجا از  10سال قبل در زنجان محسوب میشود در تعیین زمانها محدودیت داریم .وی
رشد خود را آغاز کرد ،میافزاید :قبل از من سنسی محرمی میگوید :تاکنون نیز در باب مهیا شدن باشگاهی مجزا برای
آموزش نینجــاکاران را بر عهده داشــت و زحمات زیادی ورزشکاران با حمایتی روبهرو نبودهایم .فقط یک بار بخشی
کشــید .حاال بیــش از  100هنرجو در زنجان مشــغول از هزینه شرکت ورزشکاران در مسابقات را اداره ورزش و
جوانان پرداخت کرده است.
یادگیری فنون مختلف این رشته ورزشی هستند.
مربی بانوان نینجا در زنجان با اشــاره به اینکه در ســایر
شهرستانهای تابع اســتان آموزش این رشته فعال انجام
موفقیتها
طی این  10مــاه  2کاپ قهرمانی را به دســت آوردهایم .نمیشــود و درصدد هســتیم که مربیانی بــرای آموزش

کتیبههای محتشم ،سیاهپوشها و پرچمهای سرخ و سیاه امروز
از صندوقچهها بیرون آمده و به در و دیوار شهرها نشسته است.
شهر با این لباس جدید و مردم با این محرم تازه از راه رسیده ،قرار
است خود را در باران رحمت الهی شستوشو دهند .رحمتی که
از صحرای سوزان کربال تا دورترین سرزمینها امتداد دارد و هر
تشنهای را سیراب خواهد کرد...

صدای همشهری

نینجاکاران جوان زنجانی نائب قهرمانی کشور را به نام خود ثبت کردند
صغری بنابیفرد

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

تاکسی در شب
چرا فعالیت تاکسیها از ساعت  8شــب به بعد کاهش پیدا میکند؟طوری که
دیگر در این موقع از شب نمیتوان تاکســی پیدا کرد و باید سوار ماشینهای
شخصی شد.
علی فروتن از زنجان
ترافیک
مسیر خیابان دانش سرا از ســمت خیابان دهخدا همواره ترافیکهای سنگین
دارد ،چرا ارگانهای مدیریت شهری و پلیس راهنمایی و رانندگی در طرح جامع
ترافیک بازنگری نمیکنند تا شاهد کاهش بار ترافیکی باشیم.
مسعود صادقی از زنجان
تملک خیابان زینبیه
خیابان زینبیه شرقی و غربی چه زمانی ساماندهی میشوند؟ وضعیت نابسامان
این  2خیابان موجب شده اســت چهره شهر بسیار زشت شــود .از شهرداری
میخواهیم هر چه زودتر برای تملک این  2خیابان اقدام کند.
مینا موسوی از زنجان
دختران نینجاکار عکس :ایرنا

ورزشکاران شهرســتانها نیز وارد عرصه شــوند ،اظهار
میکند :در زنجان باشــگاه مجهزی نداریم و حتی در فضا
و زمان نیز با محدودیتهای بســیاری روبهرو هستیم ،اما
در مســابقه اخیر که در شــهریورماه برگزار شد توانستیم
خودمان را به عنوان نایب قهرمان در کشور مطرح کنیم.
هزینه فعالیت در رشته نینجوستو

بیات درباره هزینههای ورود به این رشته چنین میگوید:
در زنجــان عالقهمندان هــر ماه  35هزار تومان شــهریه
میدهند و سالحهای اولیه از سوی باشــگاه برای تمرین
به آنان داده میشود اما به تدریج که هنرجو به سالحهای
دیگر برای آموزش نیاز دارد باید هزینههای آنها را خودش
بپردازد .از اینرو این رشــته هزینهبر محسوب میشود .با
این حال شهریهای که در زنجان گرفته میشود نسبت به

خشونت در نینجا معنی ندارد

سایر اســتان که  80تا  100هزار تومان اعالم شده بسیار
کم است .وی ادامه میدهد :به پسران آموزشدیده در این
رشته «نینجا» و به دختران «کونوایچی» گفته میشود .در
این ورزش دختران پرمهارتتر از نینجاکاران مرد هستند و
 9استعداد برتر در آنها نهفته است.
زمان مربی شدن

هر ورزشــکار پس از  7ســال آموزش و با به دست آوردن
رتبههای مورد نیاز میتواند بــه عنوان مربی هنرجویان را
آموزش دهد .اما پس از آن مربی همزمان با آموزش دادن
خود نیز آموزشهای بعدی را فرامیگیرد و بدین ترتیب به
تدریج مراتب نینجا را از استاد فرجی بنیانگذار رشته نینجا
میآموزد .بیات با بیان این مطلــب اظهار میکند :هنرجو
برای مربیگری باید به 18سالگی و سن قانونی رسیده باشد.

مربی نینجوستو در توصیف خشونت در این رشته میگوید :به محض اینکه ورزشکار در این رشته برای عصبانیت از تکنیکش بهره بگیرد
ورزش او مرگبار و خونین خواهد بود .به همین دلیل اجازه نمیدهیم ورزشکاری خشن در باشگاه فنون را بیاموزد ،چرا که روحیهاش بیش
از پیش خشن میشود .این افراد ابتدا باید روحیه آرامی داشته باشند .پس در هر جلسه زمان معینی را برای گفتوگو درباره مواردی چون
احترام ،محبت ،نحوه ارتباط با افراد اجتماع ،نحوه دفاع از خود و در مجموع مهارتهای زندگی صرف میکنیم.
«زینب بیات» میافزاید :هنرجویان بسیاری در سنین نوجوانی به این رشته وارد شدهاند و به مرور هیجان خود را کنترل کردهاند .مثال اگر با
والدین خود قهر بودند حاال به آنها احترام ویژهای میگذارند .از طرفی نیز یاد میگیرند که بدون خجالت حرف خود را بگویند و از حق خود
دفاع کنند ،چراکه انسان یک بار فرصت زندگی پیدا میکند .پس ما نیامدهایم که فدا شویم ،بلکه آمدهایم که زندگی کنیم .به همین دالیل
ورزش نینجوستو ،باشگاه و روند زندگی جدید برای ورزشکاران تداعیگر فضایی بهشتی شده است.

حمايت
مدتي است كه برای ترك مواد مخدر همت كردهام .اما براي افرادي همچون من
نه كاري وجود دارد و نه فعاليتي كه بتوان خود را با آن ســرگرم كرد و به هدفي
رسيد .خوب است مسئوالن و مردم شهرم به افرادي همچون من كمك كنند تا
هيچ وقت به وضعیت قبلي برنگرديم.
يك شهروند
پارک خودرو
با توجه به شــروع ایام محرم و تجمع مردم در مساجد و هیأتها با مشکل نبود
جای پارک در شهر و گاهی اوقات با مشکل نامناسب پارک شدن خودروها روبهرو
میشویم .به همین دلیل باید ساعتهای طوالنی منتظر باشیم تا بتوانیم خودرو
را از پارک دربیاوریم .در این راستا از مردم خواهشمندم تا خودروهای خود را در
محلهای مناسب پارک کرده و سد معبر نکنند.
سید یاسین موسوی از زنجان
حریم در ساخت و ساز
از سازندگان ساختمان تقاضا داریم هنگام ساخت و ساز برای مصالح ساختمانی
حریم و حصار تعیین کنند و عابران پیاد ه را با مشکل مواجه نکنند.
علی میثمی از زنجان
آسفالتریزی
قرار بود خیابان کوی نگین قبل از آغاز روزهای ســرد ســال آسفالت شود ،اما
تاکنون خبری از آسفالتریزی به گوش نرسیدهاســت .این در حالی که بارش
باران و برف گل و الی در این خیابان موجب آزار و مشــکل در تردد ســاکنان
این منطقه میشود .از شهرداری میخواهیم برای آسفالت این خیابان هر چه
سریعتر اقدام کند.
یکی از ساکنان کوی نگین

