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مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی 114 :نقطه حادثه خیز شناسایی شده و به محض تامین اعتبار اصالح میشود
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آوای سوگواری
در کوچههای شهر

 8سال حماسه عاشقانه
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بازماندگان

پارکهای چایکنار
با چهرهای جدید
در انتظار شهروندان
یکی ازمناطق شــهری تبریز که مجموعــهای از خانهها و
مجتمعهای ساخته شده در کنار مهرانهرود است ،چایکنار
نام دارد .عالوه بر این چایکنار یکی از بزرگراههای طوالنی کشــور نیز محسوب
میشود .این بزرگراه درون شهری به طول  ۱۶کیلومتر تقریبا شرق و غرب تبریز
را به هم متصل میکند و از  ۳بزرگراه فرعی استاد ...
صفحه 2را
بخوانيد

شهردار تبریز هفته آینده
انتخاب میشود
عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه در حال حاضر برای
انتخاب شــهردار گزینه دیگری خارج از  5گزینه مطرح
شده وجود ندارد ،گفت :تمام تالش اعضای  ۱۳نفره ،انتخاب یک فرد اصلح برای
شهرداری در اسرع وقت است که با این اوضاع احتمال انتخاب نهایی و ...
همین صفحه
را بخوانيد

7

روی خط خبر
الریجانی :توسعه منطقه آزاد ارس یک ضرورت است
رئیس مجلس شورای اســامی در مسیر بازگشت
خود از ارومیه به تهران از جلفــا و منطقه آزاد ارس
بازدید کرد.
به گزارش مهــر «علی الریجانــی» در این بازدید
بر ضرورت توســعه منطقــه آزاد ارس تأکید کرد
و گفــت :به دنبــال ســاماندهی مرزهای کشــور
هستیم.
وی همچنین از بزرگترین مجتمع گلخانهای کشور
در منطقه آزاد ارس با ظرفیت تولید ساالنه  20هزار
تن گوجه صادراتی بازدید کرد.
الریجانی با بیــان اینکه در این ســفر از اقدامات
اقتصــادی و امنیتی انجام شــده در مناطق مرزی
شمالغرب کشور بازدید شد ،تأکید کرد :برنامه ششم
توسعه بر ساماندهی اقتصادی و امنیتی مناطق مرزی
تأکید دارد .الریجانی هدف از ســفر به منطقه آزاد
تجاری  -صنعتی ارس را توسعه این منطقه و کمک
به رشد مطلوب فعالیتهای اقتصادی آن عنوان کرد.
الریجانی پس از بازدید از منطقه آزاد ارس در محل

فرودگاه بینالمللی شهید مدنی تبریز و در جلسهای
بدون حضور خبرنگاران با حجتاالسالم «محمدعلی
آلهاشم» امام جمعه تبریز دیدار و گفتوگو کرد.

شهردار تبریز هفته آینده انتخاب میشود
عضو شورای شهر تبریز
با بیان اینکــه در حال
حاضــر بــرای انتخاب
شــهردار گزینه دیگری
خارج از  5گزینه مطرح
شده وجود ندارد ،گفت:
تمام تــاش اعضای ۱۳
نفره ،انتخــاب یک فرد
اصلح برای شــهرداری
در اســرع وقت است که
با ایــن اوضــاع احتمال
انتخاب نهایی و قطعی شهردار در هفته آینده وجود دارد .به گزارش شهریار «سعید دباغ
نیکوخصلت» در خصوص آخرین وضعیت انتخاب شهردار برای تبریز تأکید کرد :در حال
حاضر برای انتخاب شهردار گزینه دیگری خارج از  5گزینه مطرح شده وجود ندارد و البته
برای گذر از این  5نفر احتماالً نیاز به مصوبه شورا خواهد بود .باید در این مصوبه اعضای
 ۱۳نفره به وفاق کامل در این موضوع برسند که اگر از میان  5نفر به نتیجه نرسیدند روی
گزینههای دیگر بحث شود.
وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورا از  5گزینه مطرح شده برای مسئولیت شهرداری
دفاع الزم را نیز انجام میدهند ،گفت :با توجه به اینکه  5گزینه مطرح شــده از چند ماه
گذشته به ارائه برنامه و رزومه خود پرداختهاند و حتی برنامههایشان نیز مورد قبول بود
از این رو تصمیم اجتماعی و رسمی حتی در جلسات غیرعلنی مبنی بر گذر از این  5نفر
وجود نداشته است.عضو شورای شهر تبریز با اشــاره به اینکه بین اعضا پیشنهاد نفرات
جدید مطرح میشود ولی اجماع  ۱۳نفره یا درصد غالب برای ورود گزینههای جدید وجود
ندارد ،بیان کرد :بررسی و ورود گزینههای خارج از  5نفر در حد پیشنهاد بین برخی اعضا
مطرح بوده که آن هم علناً اعالم نشده است.

در این دیدار «سعید شبستری خیابانی» سرپرست
اســتانداری آذربایجان شــرقی و مدیران شهری و
استانی نیز حضور داشتند.

ارتقای کیفی رسیدگی به پروندهها
در دادگستری استان
رئیس کل دادگستری
آذربایجان شرقی گفت:
ارتقای کیفی رسیدگی
به پروند ههای ارجاعی
اولویت اصلی و مهم این
مجموعه در سالجاری
اســت .به گزارش ایرنا
«حکمتعلی مظفری»
از کاهــش موجــودی
پروندههای دادگستری
استان در  6ماه گذشته
نســبت به مدت مشابه
ســال گذشــته خبر داد و افزود :اولویت اصلی دادگستری استان تسریع
در رســیدگی به پروندهها و نه مختومه کردن آنها بــه هر قیمت ممکن
است .وی با اشاره به تغییرات اخیر روســای دادگستری شهرستانهای
آذربایجان شــرقی افزود :در ســال جاری در  14حــوزه تغییر و تحول
مدیریتی صورت میگیرد که این تغییرات براســاس ارزیابیهای ســال
گذشته و نیازمندیهایی که دادگســتری داشته ،اتفاق میافتد .مظفری
به توسعه شــوراهای حل اختالف در استان اشــاره کرد و گفت :توسعه
شوراهای حل اختالف براساس میزان ورودی پروندهها اتفاق میافتد .وی
درباره پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تبریز نیز گفت:
احکام اولیه آنها صادر ،ابالغ و تجدید نظرخواهی شــده است و در دادگاه
تجدیدنظر تعیین وقت شده که طبق قانون پس از آن جلسه محاکماتی
گذاشته شود.

 |6فرهنگ

پرده خوانی شهدا

2

آذربایجان
شرقی

@eastazerbaijan
hamshahri.org

چهارشـنبه 29 .شهریور  96شـمــاره 7203

خبر خوان
اختصاص  900میلیارد ریال برای
سامانه نوین آبیاری در استان
قائم مقــام رئیس
و معــاون برنامه
ریــزی و امــور
اقتصادی سازمان
جهادکشــاورزی
آذربایجان شرقی
گفــت :بــرای
ساماندهی سیستم
بهرهبرداری از آب کشاورزی در قالب سامانههای نوین آبیاری مبلغ
 900میلیارد ریال اعتبار به استان اختصاص یافته است .به گزارش
ایرنا«اکبر فتحی» از مدیران نظام صنفی کشاورزی و خانه کشاورز
خواست برای همراه سازی کشاورزان برای جذب این اعتبار تالش
کنند.وی با بیان اینکه  70درصد زراعت گندم در استان به صورت
دیم است ،گفت :با توجه به اینکه تمام نیازهای دیم اعم از کود،
بذر ،کاشت ،داشت و برداشت متفاوت با زراعت آبی است بنابراین
نگاهمان باید متفاوت باشــد و تمام تشکلهای نظام مهندسی و
سازمان باید یافتههای علمی را در این خصوص به مزارع کشاورزی
انتقال دهند.فتحی با بیان اینکه مشکالت صنعت بیمه محصوالت
کشاورزی باعث ناامیدی کشاورزان شده است ،ادامه داد :باید در
این خصوص تجدیدنظر شود تا اعتماد کشاورزان به صنعت بیمه
محصوالت کشاورزی بیش از پیش افزایش یابد.
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نگهداری راههای استان
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت :برای نگهداری
راههای احداثی در این اســتان ســاالنه در حدود  2هزار و 500
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت .به گزارش ایرنا «توحید اخالقی»
به مشکل نگهداری راههای احداثی با توجه به کمبود و محدودیت
اعتبارات دولتی اشــاره کرد و افزود :تخصیص نیافتن اعتبار الزم
سبب شده تا در نگهداری راهها با مشکل مواجه شویم .وی از احصاء
نقاط حادثه خیز و پرحادثه راههای استان از سوی سازمان راهداری
و حملونقل جاده ای کشــور خبر داد و گفت 114 :نقطه در این
خصوص شناسایی و توسط کارشناسان راهداری ،راه و شهرسازی
و پلیس راه تایید و به سازمان برنامه و بودجه اعالم شد و به محض
تامین اعتبار نسبت به اصالح این نقاط حادثه خیز اقدام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی اعالم کرد :در ایام باقیمانده از فصل کاری
حداکثر تالش خود را برای اتمام عملیات زیرســازی راهها به کار
بسته و سعی داریم طرحهای بزرگراهی را زیر بار ترافیک ببریم.

02123023914

خودروهایی که در ماه محرم پشت نوشته دارند جریمه میشوند
معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی گفت :نصب هرگونه نوشته از جمله شعر ،استیکر و...در پشت ماشینها در ایام محرم جریمه  30هزار تومانی
دارد .به گزارش ایسنا «علی اسمعیل پور» اظهار کرد :این روزها به ویژه در ایام محرم برچسبهایی با نماد مختلف در پشت خودروها نصب میشود که نگاه سایر
رانندگان خودروهای عبوری را به خود جلب میکند .وی ادامه داد :این جملهها به دلیل پرت کردن حواس سایر رانندگان گاهی موجب بروز سوانح رانندگی میشوند.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

35533791

پارکهای چایکنار با چهرهای جدید در انتظار شهروندان
ی چایکنار در منطقه یک تبریز زمینه حضور شهروندان را بیش از پیش فراهم کرده است
اقدامات انجام شده برای زیباسازی پارکها 
سید مرتضی احمدپور

تبریز – خبرنگار

یکی ازمناطق شــهری
شهری تبریز کــه مجموعهای از
خانههــا و مجتمعهای
ساخته شده در کنار مهرانهرود است،
چایکنار نام دارد .عالوه بر این چایکنار
یکی از بزرگراههای طوالنی کشور نیز
محسوب میشــود .این بزرگراه درون
شــهری به طول  ۱۶کیلومتر تقریبا
شــرق و غرب تبریز را بــه هم متصل
میکنــد و از  ۳بزرگراه فرعی اســتاد
شــهریار به طول ۵کیلومتر ،فارابی به
طول  ۷کیلومتر و بزرگراه نظام پزشکی
به طول  ۴کیلومتر تشــکیل میشود.
یکی از ویژگیهای این بزرگراه ،عبور
مهرانهرود(آجی چای) و فضای ســبز
کنار رودخانه در میان دو الین رفت و
برگشت بزرگراه است که باعث زیبایی
این بزرگراه شده است.
در گذشــته ،اطراف مهرانــه رود به
ویژه در منطقه یک شــهری مملو از
باغها و درختان سرســبز بود و اگرچه
با وجود ســاخت و ســازهای متعدد
بخش عمدهای از این فضا از بین رفته
اســت ،اما هنوز میتوان بقایایی از آن
را مشــاهده کرد .مسئوالن شهری در
 10سال اخیر تالش کردهاند با حفظ
باغهای باقی مانده و ســاماندهی آنها
در قالب پارک ،بخشی از کمبود فضای

سبز تبریز را جبران کنند؛ پارکهایی
که در حــال حاضــر محــل ورزش
صبحگاهی و اســتراحت عصرگاهی
شــهروندان تبریزی به شمار میآید و
تا پاسی از شب نیز میزبان گردشگران
اســت .یکی از نکات حائز اهمیت در
این پارکها توجه به جلوهآفرینیهای
نوین است .احداث پارک مینیاتور در
بخشی از باغهای قدیمی چایکنار که
در آن نقاط دیدنــی و تاریخی تبریز
در ابعاد کوچکتر احداث شده بخشی
از این اقدام اســت .با اینحال با توجه
به وضعیــت این پارکها و اســتقبال
شــهروندان و مســافران تابســتانی
ضرورت برنامه ریزی بیشتر برای زیباتر
شدن این پارکها احساس میشود.
احیای بافت قدیمــی پار کهای
چایکنار

یکی از کســبه چایکنار کــه به گفته
خودش چندیــن دهه اســت در این
منطقه به کارو کاســبی مشغول است
به خبرنگار همشهری میگوید :اطراف
مهرانه رود از دروازه تهران تا پل قاری
به صدها هکتار باغ بزرگی تعلق داشت
که امروز نشــانهای از آنها نیست .این
باغها تا خیابان عباسی و سپس تا دامنه
کوه عون بن علی کشــیده شده بود و
در آن درختانــی از گونههای متعدد
وجود داشت.
«عباســعلی نمروری» ادامه میدهد:

زیباسازی پارکهای چایکنار

شهردار منطقه یک میگوید :طرح شطرنج در پارک مینیاتور به جاذبههای پارک اضافه و در
کنار زیباییهای تاریخی و گردشــگری موجود آن کودکان و نوجوانان نیز سرگرمی فکری
ویژهای را با ابعاد بزرگتر تجربه میکنند که این خود باعث حضور تعداد زیادی از شهروندان
در پارک مینیاتور میشود .علی موالخواه ادامه میدهد :از دیگر اقدامات ،کاشت برگ نو در
پارک شمس تبریزی  ،طرح گلکاری تلفیقی از آبنما و صخره و سنگ در پارک شمس تبریزی
و چندین طرح دیگر در این منطقه است.وی خاطر نشان میکند :باتوجه به قرارگیری پارکها
در حاشیه چایکنار رویت آن برای تمام عابران امکانپذیر است و عالوه بر آن ،تابلوهای راهنما
نیز به تعداد کافی در این مسیر نصب شده است.

نمایی از پارک چایکنار

یکی از ویژگیهای این باغها مثمربودن
درختان بود و میشد مجموعه کاملی
از درختان میوه را در این باغها مشاهده
کرد .معموال شــهروندان و مسافران
ورودی به تبریز میتوانســتند آزادانه
در این باغها تردد و از میوهها نیز تناول
کنند .در واقع این باغهــا و درختان،
محــل اســتراحت و تمــدد اعصاب
مسافران خسته و شهروندان بود.
این شــهروند تبریزی ادامه میدهد:
احیای باغها که در قالب حفظ اندک
فضاهای ســبز موجود صورت گرفته،
باید با توجه به هویت قدیمی این باغها
باشــد و ســاخت مصنوعات سنگی و
آبنماها چندان با هویت قدیمی این
باغها متناسب نیست.
توجه به نماسازی مناسب با غهای
چایکنار

یکی از شــهروندان تبریزی ســاکن
کوی گلــکار به خبرنگار همشــهری
میگویــد :با غهــای متعــددی در
امتداد بلوار چایکنار ســاخته شــده
که بــه علت نبود تابلوهــای معرفی و

تازههای علم
تشخیص احتمال خودکشی
با اپلیکیشن جدید
محققان دانشگاه سینسیناتی با طراحی اپلیکیشن تلفنهمراه هوشمند موفق به
تشخیص احتمال خودکشی در بین دانشجویان شدند.
به گزارش ایسنا ،این اپلیکیشن در مرحله اول محاوره بین دانشجویان و روانشناسان
را در یک فایل صوتی ذخیره میکند ،ســپس با پردازش کلمات به کار رفته در هر
محاوره احتمال خودکشی دانشجویان را به صورت عددی نمایش میدهد .طبق
آخرین مطالعات انجامشده آمار خودکشی در نوجوانان بین سنین  15تا  24سال در
ایاالت متحده از میزان مرگومیر ناشی از تصادف فراتر رفته است« .جان پستین»
مدیر آزمایشگاه محاسبات پزشکی دانشگاه سینسیناتی عنوان کرد :این اپلیکیشن
هوشمند در طول 2سال گذشته به طور پیوسته توسط روانشناسان دانشگاه مورد
آزمایش قرار گرفته است .این اپلیکیشن با شنیدن و پردازش صدای طبیعی افراد
به صورت لحظهای و با پردازش اصوات تولیدی از منظر الگوهای زبانشناســی و
صوتشناسی ،بیمار تحت معالجه را از نظر احتمال خودکشی شناسایی میکند.
وی در ادامه افزود :این اپلیکیشن هوشمند با برخورداری از الگوریتم یادگیری عمیق
قادر است از تجربیات گذشته برای پردازش بهتر و ارائه نتیجه بهتر استفاده کند.
به عنوان مثال این نرمافزار از طریــق الگوریتم یادگیری عمیق یاد گرفته که افراد
افسرده از واژه «امید» کمتر استفاده میکنند و اغلب در محاوره و در بین کلمات از
واژه «آه» بیشتر استفاده میشود .محققان این مرکز با انجام یک آزمایش روی 60
شرکتکننده دریافتند که الگوریتم یادگیری ماشینی در تشخیص نحوه بهکارگیری
ضمایر و زبان جمالت در افراد مستعد خودکشی بهخوبی عمل میکند .بهعنوان
مثال افراد مبتال به افسردگی شدید بیشتر از ضمایر «من ،مال من ،خودم» استفاده
میکنند و زمان جمالتشان اغلب در گذشته است و همچنین از کلمات تایید مثل
«موافقم ،بله ،راضی هستم» بهندرت استفاده میکنند.

پیشبینی لحظه به لحظه آب و هوا
با پهپادها
امــروزه پهپادها کاربرد گســتردهای در
صنایع گوناگون یافتهاند ،اما اســتفاده از
آنها برای جمعآوری اطالعات آب و هوایی
چندان متداول نشده است.
به گزارش مهر ،علت اصلی این مساله پرواز
پهپادها در ارتفاع پایین اســت که باعث
میشود نتوان از آنها در صنعت هواشناسی
استفاده کرد .شرکتی به نام  Earth Networksدر تالش برای تغییر این وضعیت
است و با اجرای برنامهای موسوم به  Sferic DroneFlightاز شبکهای از پهپادهای
محلی که در ارتفاع کم پرواز میکنند برای پیشبینی آب و هوا در نقاط مختلف کره
زمین بهره خواهد گرفت .این پهپادها میتوانند در ارتفاع  ۳تا  ۱۲۰متری پرواز کنند
و وضعیت آب و هوا را برای یک بازه زمانی  6روزه و همینطور سرعت و جهت وزش
باد را در این روزها پیشبینی کنند.
قرار است این سیستم برای پیشبینی وضعیت آب و هوا در  ۹۰کشور جهان به کار
گرفته شود .در این طرح از  ۱۰هزار حسگر آب و هوایی و  ۱۵۰۰حسگر تشخیص رعد
و برق روی پهپادها استفاده خواهد شد .ارائه این خدمات عالوه بر کمک به پیشبینی
دقیقتر آب و هوا ،برای مالکان خود پهپادها نیز مفید است .بر اساس پیشبینیها
تا سال  ۲۰۲۱حدود  1/6میلیون پهپاد تجاری در آسمان به پرواز درخواهند آمدلذا
اطالع از شرایط جوی محلی برای پرواز ایمن آنها ضروری است .تست شبکه پهپادی
پیشبینی وضعیت آب و هوا و آزمایش ابزار ارتباطی آنهــا با یکدیگر بهزودی در
دانشگاه مریلند صورت میگیرد تا دقت و صحت عملکرد آن بررسی شود.

یک شــهروند تبریزی :با غهای
متعددی در امتداد بلوار چایکنار
ســاخته شــده که به علت نبود
تابلوهای معرفی و نماسازی چندان
شــناخته شده نیســتند.یکی از
پارکها ،مینیاتور است که در کوی
گلکار قرار گرفته اما اکثر شهروندان
تبریزی از وجود این پارک و امکانات
زیبای آن بی خبر هستند
نماســازی چندان شــناخته شــده
نیستند.
«امید یاوری» ادامــه میدهد :یکی از
پارکها ،مینیاتور اســت که در کوی
گلکار قرار گرفته اما اکثر شــهروندان
تبریزی از وجــود این پارک و امکانات
زیبای آن بی خبر هستند در حالی که
امکانات موجود در این پارک میتواند
برای کودکان و نوجوانان بسیار جذاب
باشد .وی ادامه میدهد :میتوان از این
پارکها برای تبریز شناسی به مسافران

نیز استفاده کرد و تورهای گردشگری
به این باغها ایجاد کرد.
توســعه پارکهــای منطقه یک
در حاشیه چایکنار

شهردار منطقه یک تبریز در این زمینه
میگوید :بخش مهــم و پرترددی از
چایکنار در محدوده این منطقه شهری
از تبریز قرار دارد و برنامههای بهسازی
فضای ســبز آن به صورت مســتمر
اجرا میشــود .برای ایجاد بسترهای
مناسب در پارک برای سرگرم کردن
کودکان و نوجوانــان در اوقات فراغت
و جاذبههای فکری و شور و نشاط در
بین خانوادههــا ،طرحهای ویژهای در
پارکهای منطقه انجام شده تا میزان
استقبال و اســتفاده شهروندان از این
مناطق بیشتر شود«.علی موالخواه»
ادامــه میدهــد :از اقدامــات جدید
انجام شــده میتوان بــه اجرای طرح
شطرنج در پارک مینیاتور با استفاده
از فضای سبز و محیط سازی مناسب
و ســاخت مهرههای بزرگ شــطرنج
اشاره کرد.

پژوهش
ایجاد مرکز تحقیقات
داروهای گیاهی
مراغه
معاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مراغه از صدور مجوز ایجاد مرکز تحقیقات
فیتو فارماکولــوژی (داروهــای گیاهی)
در این دانشــکده خبرداد .به گزارش ایرنا
«غالمرضا فرید اعالیی» افزود :با تالشها و
پیگیریهای انجام شده مجوزهای الزم برای
راه اندازی این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی
از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی صادر شده و به زودی فعالیت خود
را آغاز میکند.وی ادامه داد :تاسیس مرکز
تحقیقات داروهای گیاهی در این دانشکده،
گامی مثبت و تأثیرگذار در راستای حرکت
به ســوی دانشگاههای نســل سوم و خلق
ســرمایه اســت .فرید اعالیی با اشــاره به
ظرفیت مناسب موجود در منطقه در زمینه
وجود گونههای مختلــف گیاهان دارویی
اضافه کرد :دامنههای ســهند یکی از غنی
ترین مراتع از لحاظ تنوع و کیفیت گونههای
گیاهی در کشور بوده که با دارا بودن بیش از
هزار نوع مختلف گیاه دارویی ظرفیت بسیار
باالیی برای فرآوری ،تولید و حتی صادرات
دارد.وی با تأکید بر لــزوم توجه به منویات
رهبری در خصوص عمل به سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی گفت :برنامهریزی جامع
و استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و
تالش برای حفظ و تحکیم استقالل کشور
وظیفه همگانی بوده و باید در این مســیر
با تمام تــوان و انــرژی گام برداریم .فرید
اعالیی افزود :هم اکنون نیز رغبت و تمایل
مردم به استفاده از داروهای گیاهی روز به
روز در حال افزایش بوده و بر این اســاس
تالش مــا در این مرکز بر ایــن خواهد بود
که با تکیه بر توان علمــی متخصصان امر
و توسعه زیرســاختهای الزم ،شرایط را
برای فــرآوری و عرضه محصــوالت کامال
علمی و همچنین پرورش افراد متخصص
در تولید و فروش ایــن محصوالت فراهم
کنیم.

مصدومیت عجیب  F14و نگرانی گلمحمدی
مهاجم تیم تراکتورسازی از ناحیه مچ پا احساس درد میکند و همین امر موجب نگرانی «یحیی گلمحمدی» شده است .به
گزارش ورزشسه «محمد ابراهیمی» به طور ناگهانی در ترکیب اولیه تراکتور مقابل سیاه جامگان غایب بود .مصدومیتی که از
ناحیه مچ پا به سراغ این بازیکن آمد ،مانع از بازی کردنش شد و حاال باعث نگرانی کادرفنی نیز شده است.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

 8سال حماسه عاشقانه

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

خبرنگار

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.

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

عكسها :همشهری

یادداشت

اعالم برنامههای هفته دفاع مقدس
در آذربایجان شرقی

اعزام  ۲۲۰۰مبلغ به مناطق مختلف
آذربایجان شرقی

دبیر ســتاد بزرگداشــت هفته دفاع مقدس در
آذربایجان شرقی برنامههای مختلف این هفته در
استان را اعالم کرد .به گزارش «عزت اهلل جعفری»
با بیان اینکه هفته دفاع مقدس از  31شــهریور
تا  7مهر ماه شروع میشود ،شعار امسال را «من
انقالبی ام» اعالم و اظهار کرد :سرآغاز برنامههای
هفته دفاع مقدس رژه نیروهای مسلح و یگانهای
مختلف نظامی مستقر در اســتان است که طی
آن توان دفاعی و نظامی نیروهای مســلح به نمایش گذاشته میشود.وی گشایش نمایشگاه دفاع
مقدس در محل مرکز فرهنگی دفاع مقدس تبریز را از برنامههای ویژه این هفته بیان کرد و افزود:
این نمایشــگاه به مدت یک هفته برای بازدید عالقهمندان دایر است و طی آن از ساعت  19و 30
دقیقه عملیات والفجر مقدماتی توسط سپاه عاشورا بازسازی شده و برای مردم نمایش داده میشود.
جعفــری یــادواره  289شــهیده بانــوی آذربایجــان شــرقی طــی دوران دفاع مقــدس را
از دیگــر برنامهها برشــمرد و گفت :این یادواره از ســاعت  9صبــح تا  13روز  31شــهریور در
باغ موزه دفــاع مقــدس برگزار میشــود دبیر ســتاد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقدس در
آذربایجان شــرقی گردهمایی ســنگر ســازان بی ســنگر ،راه اندازی خبرگزاری دفاع مقدس
آذربایجان شــرقی ،تجلیل از پیشکســوتان عرصه جبهه و جنــگ ،غبارروبی از مزار شــهدای
دفــاع مقدس و شــهدای مدافــع حــرم و رونمایی از چنــد کتــاب و مســتندهای مربوط به
شــهدای مدافع حرم و شــهدای دوران دفاع مقــدس را از دیگــر برنامههای هفته در اســتان
بیان کرد .جعفری ادامه داد :در کنار برنامههای فوق ،دهها برنامه نیز از ســوی نهادها ،ارگانها و
پایگاههای مقاومت بسیج سراسر استان در حوزههای مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،ورزشی
و هنری طی هفته برگزار و اجرا میشود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی آذربایجان
شــرقی گفت :به عنوان طالیهداران
عرصه تبلیغ  ۲۲۰۰روحانی در دهه
اول محــرم برای تبلیغ بــه مناطق
مختلف اســتان اعزام میشوند .به
گزارش تسنیم ،حجتاالسالم «سید
شهابالدین حســینی» با اشاره به
اینکه شهدا باید به عنوان الگوهای
دست یافتنی به مردم معرفی شوند اظهار کرد :شهید «عباس عبداللهی»
و شهید «حسن جنگجو» به عنوان شهدای شــاخص سال  1439قمری
انتخاب و معرفی شدهاند تا به عنوان الگو در بین جوانان مطرح شوند .وی با
بیان اینکه در آستانه ماه محرم ،ماموریت اصلی سازمان تبلیغات اسالمی،
ســاماندهی هیئتهای حسینی و دســتههای عزاداری اســت ،افزود :در
شورای هیئتهای مذهبی همه دست به دست هم دادند تا عید بزرگ غدیر
بزرگنمایی شود که امسال خوشبختانه این عید بزرگ به نحو احسن برگزار
شده است .مدیرکل تبلیغات اســامی آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه
امسال هیئتها بعد از عیدغدیرخم به استقبال ماه محرم رفتند و پرچمهای
عزا را قبل از عید برپا نکردند گفت :بعد از عید غدیر و برگزاری جشــن ،در
آستانه محرم ،شهر تبریز به یاد امام حسین (ع) عطرآگین میشود .حسینی
با اشاره به اینکه  200هیأت مجوزدار در تبریز وجود دارد که این هیئتها
فقط در دهه محرم اجازه فعالیت دارند اظهار کــرد :برخی از هیئتها هم
دائمی هستند و همیشه مراسم برگزار میکنند.

استقبال صنعتگران از سرمایه گذاری در شهرک صنعتی سلیمی
مديرعامــل شــركت شــهرك هــاي صنعتــي
آذربايجانشرقي گفت :صنعتگران از سرمايه گذاري
در فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي استقبال
کردهاند .به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي
صنعتي آذربايجان شرقي «ســيدمرتضي نيرومند
اسكويي» در جريان بازديد تعدادي از صاحبان صنايع
از فاز توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي ،با اشاره
به آغاز واگــذاري زمين هاي صنعتي اين شــهرك
افزود :تكميل شــدن ظرفيت فاز  585هكتاري اين

شهرك و استقبال ويژه سرمايه گذارانتوسعه آن را
ضروري كرده است .وي ادامه داد :اتصال فاز توسعه
به شهرك اصلي فرصتي را فراهم كرده تا واحدهاي
فعال در شهرك موجود واحدهاي خود را در فاز توسعه
آن به انجام رسانند .نيرومند اســكويي افزود :در فاز
توسعه شهرك صنعتي شهيد سليمي كليه زونهاي
صنعتي هفت گانه و امكان واگذاري براي همه بخش
هــاي صنعتي با رعايــت الزامات زيســت محيطي
وجود دارد.

 ۹۲۰واحد مسکونی در مناطق سیل زده استان ساخته میشود
مسکن تعداد واحدهای آسیبدیده
روســتاهای  7شهرســتان از حادثه
ســیل  25فروردین سال  96نزدیک
به  957واحــد بود کــه آواربرداری
کلیه واحدهای آسیبدیده از مناطق
سیلزده استان تقریبا به پایان رسیده
اســت .وی اضافه کرد :برای هر واحد

مســکونی  200میلیون ریــال وام
کم بهره با ســود  4درصــد و با تایید
کارشناسان برای بعضی از واحدهای
بیشتر آســیبدیده نیز  50میلیون
ریال کمک بالعوض همــراه با 150
کیسه سیمان پاکتی به صورت رایگان
اعطا میشود.باباپور یادآور شد :عالوه

بر واحدهای آســیبدیده از ســیل،
هر واحد مســکونی که به تشخیص
کارشناســان بنیاد مســکن بیدوام
بــوده و یا خانههایشــان بــر اثر این
سیل ترک خورده و آسیب هم دیده
است مجددا نوســازی و مقاومسازی
میشوند.

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

آذربایجان
شرقی
35533791
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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

در استان

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب
اسالمی آذربایجانشــرقی از اجرای
 ۹۲۰واحــد فونداســیون واحدهای
آسیبدیده  7شهرســتان سیلزده
اســتان خبر داد .به گزارش تســنیم
«حافــظ باباپور» اظهــار کرد :طبق
بــرآورد اولیــه کارشناســان بنیاد
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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،
فراگیرشدن مولفههایی ِ
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
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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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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

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 الكترونيكeastazerbaijan@hamshahri.org:

چاپ :جام جم(تبریز)

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.

تجدید خاطرات جام حذفی در دومین بازی تراکتور و پدیده

دومین بازی خانگی تراکتور و هواداران

این بازی دومین بازی متوالی خانگی تراکتورسازی است .اگرچه در بازی گذشته نیز شاهد حضور هواداران بودیم
اما انتظار میرود که رفته رفته تعداد بیشتری از هواداران در ورزشگاه حاضر شوند .به خصوص اینکه این بازی
در یک روز تعطیل انجام میشود و فرصت کافی برای حضور در ورزشگاه وجود دارد.

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...

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

صدای همشهری
021-88932308

تراکتورسازی برخالف روزهای ابتدایی لیگ برتر ،این روزها به تیمی جنگنده تبدیل شده است

نشود.
یعقوب کامرانی
تراکتورســازان در پایــان هفته ششــم در
تبریز – خبرنگار
رده هشــتم جــدول رده بندی ایســتادهاند
تراکتورسازی برای دومین بار در و یکی از تیمهــای میانه جدولی محســوب
مستطیل
میشوند.
چند هفتــه اخیــر رو در روی
سبز
این اولین تجربه تساوی تراکتورسازی بود و
پدیده مشهد صف آرایی میکند.
این  2تیم در هفته هفتم لیگ برتر به میدان تراکتوریها در پایان هفته ششم 3 ،باخت2 ،
میروند .در حالی که تراکتورســازان از بازی برد و یک تساوی در کارنامه دارند.
قبلی  2تیم در جام حذفی خاطرات شیرینی پدیده به عنوان رقیب این هفته تراکتورسازی،
دارند اما این خاطرات بــرای یاران پدیده تلخ هفته گذشــته را با یک برد رویایــی به پایان
است .تراکتورسازی برخالف بازی گذشته ،این برده اســت و با روحیه باالیی در تبریز حاضر
بار در تبریز میزبان مشهدیها خواهد بود .این میشــود .برد  3بر صفر مقابل سایپا میتواند
بازی راس ساعت  17:45دقیقه روز جمعه در یک نتیجــه ایدهآل برای پدیده باشــد .البته
مشــهد یها باخــت
ورزشــگاه یادگار امام
جام حذفــی را فراموش
(ره) برگزار میشود.
نکرد هاند و بدون شــک
تراکتور و  4بازی بدون انجــام  2بازی در طــول  3هفته به دنبــال انتقامگیری از
میتوانــد به مربیان هــر دو تیم تراکتورســازی خواهند
باخت
تراکتورسازی برخالف تراکتور و پدیده شناخت الزم را بود .همین موضوع سبب
روزهــای ابتدایی لیگ نسبت به حریف داده باشد .بر همین میشــود که بــازی روز
برتر ،ایــن روزهــا به اساس هر دو تیم سعی خواهند کرد جمعــه ایــن  2تیم یک
تیمی جنگنده تبدیل تا با تاکتیک متفاوتی نسبت به جام بازی حساس باشد.
شده اســت که به این حذفی در میدان ظاهر شــوند ،به
وضعیت بهتر پدیده در
راحتیها باخت را قبول خصوص اینکه میدان جام حذفی
نمیکند.
لیگ برتر
با میدان لیگ برتر متفاوت است
ایــن تیم با احتســاب و معمــوال تیمها در لیــگ برتر ،در بررســی  6هفتــه
بازی انجام داده در جام ریسکپذیری بیشتری نسبت به ابتدایــی لیــگ برتــر
مشــخص میشــود که
حذفی 4 ،هفته اســت جام حذفی دارند
تیــم پدیــده بهتــر از
که بازی را واگذار نکرده
است و در  4بازی اخیر به  3برد و یک تساوی تراکتورســازی نتیجه گرفته است و تیم برتر
رسیده است .این تساوی نیز در بازی گذشته محسوب میشود .پدیده با  3برد 2 ،تساوی و
تراکتورســازی در مقابل دیگر تیم مشهدی یک باخت ،در رده سوم جدول ایستاده است
اتفاق افتاد .سیاه جامگان که دفاعی ترین تیم و یکی از تیمهای باالنشین جدول رده بندی
لیگ برتر محسوب میشود ،در تبریز موفق به محسوب میشود .از سوی دیگر  12گل زده
پدیده در برابر  6گل زده تراکتورسازی ،نشان
متوقفکردن تراکتورسازی شد.
این تیــم حتــی توانســت گل اول را نیز به از برتری خط حمله پدیده نسبت به تبریزیها
تراکتورســازی زده و در آســتانه برد در این دارد .گلهای زده پدیــده در  6هفته  2برابر
بازی قرار بگیرد اما همانند بازیهای گذشته ،تراکتورسازی اســت و میانگین  2گل در هر
تراکتورسازی در دقیقههای پایانی گل تساوی بازی برای این تیم ایدهآل است .تراکتورسازی
را به ثمر رســاند و باخت را با تساوی تعویض نیز بــا میانگین یک گل در هر بــازی اگرچه
کرد .تســاوی یک  -یک هفته گذشته باعث رکورد بدی ندارد اما کفه ترازو به نفع پدیده
شد تا تراکتوریها  7امتیازی شده و تغییری سنگینی میکند.
آنچنانی در جایگاه جدولــی این تیم حاصل برخالف فاز هجومی ،در فــاز دفاعی 2 ،تیم
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[ســتون صدای همشــهری براي نوشتن مشــكالت شــما آذربایجانیهاست،
معضالتي كه منعكس ميشــوند تا مســئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه
حلي براي رفع آنهــا برآیند .برای بازگو کردن مشــکالت با ما تمــاس بگیرید].

استمرار برنامههای شعرخوانی

مراسم گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و گلباران و عصر شعر به همراه
کارگاه کتابت اشعار استاد شهریار روز دوشنبه  ۲۷شهریور ساعت  ۱۷در مقبره
الشعرای تبریز برگزار شد .درخواست اهالی هنر و فرهنگ تداوم این برنامهها و
منحصر نشدن به یک روز خاص است.
محمد حسنی پور – تبریز
وضعیت نامناسب پیاده رو مقابل پارک هاشمیه تبریز

وضعیت کفپوش پیاده رو مقابل پارک هاشمیه تبریز نامناسب است و با توجه به
تردد زیاد شهروندان از این منطقه احتمال مخاطرات جانی وجود دارد .این پیاده
رو از مدتها قبل به این صورت رها شده است.
حمیده برزگر – تبریز
گران شدن آب معدنی

یکی از برندهای آب معدنی در استان که در شمالغرب توزیع میشود در روزهای
اخیر  30درصد گران شــده .علت این گرانی بدون اینکه برندهای دیگر گران
شود چیست ؟
زهرا علوی – تبریز
کمبود ایستگاه اتوبوس در آناخاتون

روستای آناخاتون در حالی یک روستای بزرگ و چند هزار نفری است که در داخل
این روستا ایستگاه اتوبوس شرکت واحد کمی وجود دارد و در حقیقت از خدمات
بهینه اتوبوسرانی محروم هستیم .لطفا مساعدت از سوی مسئوالن صورت گیرد.
هادی شادبخش – آناخاتون

عکس :همشهری

تقریبا مشــابه هم هســتند و پدیــده  5گل
خورده در کارنامه دارد .تعداد گلهای خورده
تراکتورسازی نیز عدد  5را نشان میدهد.
شناخت  2تیم از یکدیگر

یکی از نقاط خاص این بازی نســبت به سایر
بازیها را باید در شــناخت  2تیم نســبت به
یکدیگر دانست .انجام  2بازی در طول  3هفته
میتواند به هر  2مربی شناخت الزم را نسبت
به حریف داده باشد.
بر همین اســاس هر  2تیم ســعی خواهند
کرد تا با تاکتیــک متفاوتی نســبت به جام
حذفی در میــدان ظاهر شــوند ،به خصوص
اینکه میدان جام حذفی با میدان لیگ برتر
متفاوت اســت و معموال تیمها در لیگ برتر،
ریسک پذیری بیشتری نسبت به جام حذفی
دارند.
به همین دلیل ،امکان پرگل شــدن این بازی
نیــز وجــود دارد .حتی ممکن اســت که در
فهرست بازیکنان و ترکیب  2تیم نیز تغییراتی
ایجاد شــود تا تیم حریف نتواند از شــناخت
خود به طور کامل اســتفاده کنــد .عالوه بر
موارد فوق ،این بازی میتوانــد از همان ابتدا

جذاب و زیبا باشد و تیمها بدون ریسکهای
معمول از همان لحظــات اولیه به فکر گلزنی
باشند.

همچنیــن یکی از  3مهاجم تراکتورســازی،
«فــرزاد حاتمــی»« ،مهــدی شــریفی» و
«محمدرضا آزادی» نیــز باید جای خود را به
محمد ابراهیمی بدهند.

در بازی هفته گذشــته تراکتورسازی ،جای
خالــی «محمد ابراهیمی» کامال محســوس
بود .بدون شــک در صورت حضور ابراهیمی
و دریبلهای خــاص و ورودهای او به منطقه
جریمه حریف ،تراکتورســازی میتوانســت
نتیجه بهتــری را رقم بزند .شــایعات زیادی
در هفتــه گذشــته در مــورد ابراهیمــی
منتشــر شــد اما گفته میشــود کــه او به
دلیــل مصدومیت جزئــی در ترکیب حضور
نداشــت و به احتمال زیاد در این بازی حاضر
خواهد شــد .عالوه بر این «محمــد نوری»،
«عارف آقاســی» و «شــهرام گودرزی» نیز
میتواننــد در صــورت رفــع مصدومیت و
صالحدید کادر فنی به ترکیب تراکتور اضافه
شوند.
در این حالت «محمد مســلمی پور» که در 2
بازی اخیــر در ترکیب قرار داشــت به همراه
«فاخر تهامی» نیمکت نشــین خواهند شد.

اهمیت دقایق آخر برای تراکتورسازی

بازگشت محمد ابراهیمی به ترکیب

تراکتورســازی با ترکیب جــوان خود به یک
تیم جنگنده و متعصب بدل شــده اســت و
معموال در دقایق پایانی ،عنان کار را از دست
نمیدهد.
بیشــتر گلهای ایــن تیم در دقایــق پایانی
به ثمر رســیده اســت و این موضوع نشــان
میدهد که نا امیدی ،واژه ای تعریف شده در
تراکتورسازی نیست .خستگیناپذیری تیم به
دلیل میانگین سنی پایین نیز یکی از دالیلی
اســت که تراکتور در دقایــق پایانی گلزنی
میکند.
«یحیی گل محمدی» بــه خوبی از این نقطه
قوت تیم استفاده میکند و معموال در دقایقی
که حریف خسته شده اســت ،تراکتور با توان
بیشتری حمله میکند .این موضوع میتواند
در بازی روز جمعه نیز به کمک تراکتورسازی
بیاید.

افزایش آب بها

با وجود اعتراض قبلی در بخشی از خیابان صائب تبریز تاخیر چند روزه در قرائت
کنتورهای آب موجب افزایش پلکانی آب بها شده و مردم این منطقه متضرر شدهاند.
لطفا نسبت به تجدید نظر در آب بها دقت شود تا در حق کسی اجحاف نشود.
صمد بیرامی – تبریز

