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رونق صادرات با ایجاد
پایانههای صادراتی
در استان
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ایجاد پایانههای صادراتی در استانهای مختلف میتواند
بسیاری از موانع بر سر راه صادرکنندگان را رفع کند؛ به
طوری که این پایانهها در کاهش هزینهها و تسهیل در صادرات نقش بسیار
مهمی را ایفا میکند و موجب افزایش رقابت بین تولیدکنندگان برای ارتقای
کیفیت محصوالت میشود .با توجه به توان و ظرفیت اقتصادی ایران ،امکان
دستیابی به رشد باالتر اقتصادی از طریق افزایش صادرات وجود دارد؛ بنابراین
ایجاد پایانه صادراتی ،صادرات مستقیم را در پی دارد ،عالوه بر اینکه مراحل
گمرکی نیز در پایانهها انجام میشود .به تازگی در جلسهای...

 |3زندگی

خدا را صدا بزن

صفحه 7را
بخوانيد

 |4اجتماعی

نمایش
دستهای دراز
همتهای کوتاه

 ۳گره ترافیکی تبریز
گشوده شد
شــهردار تبریز اعالم کرد :تقاطعهای غیرهمسطح میدان
راهآهن ،آخونی و ارهگر 3 ،پروژه تأثیرگذاری هســتند که 3
گره قدیمی ترافیک تبریز را برطرف کردهاند.به گزارش شهریار «صادق نجفی»
در مراسم آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمســطح میدان کارگر با بیان اینکه
مجموعهای از پروژههای عمرانی ارزشمند در  4سال گذشته در مسیرهای متعدد ...
صفحه 2را
بخوانيد

نمایی از کفسازی بازار تبریز  /عکس :نصر نیوز

روي خط خبر

سرمایهگذاری  900میلیارد ریالی شرکت ترکیه ای در مراغه

ایجاد زمینه مساعد برای سرمایهگذاری موجب توسعه شهری و ایجاد درآمدهای پایدار میشود
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه
شهرستان مراغه گفت :کلنگ مجتمع
تجــاری ،خدماتی و رفاهــی مراغه با
مشارکت و سرمایه گذاری  900میلیارد
ریالی شرکت ترکیهای «قیزیل اولدوز
خاورمیانــه» و شــهرداری مراغه به
زمین زده شد .به گزارش ایرنا «ظفر
محمدی» با اشاره به وجود زمینههای
مستعد برای سرمایه گذاری در منطقه
گفت :وجود ظرفیتهای مناسب برای
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در
این شهرستان موجب توسعه پایدار و
عمران شهری میشود.
وی افــزود :وجــود امنیــت پایدار،
زمینههــای توســعه اقتصــادی و
ســرمایهگذاری مشــترک با حضور
شــرکتهای خارجی و خصوصی در
کشــور را فراهم کرده که مشــارکت
در ســاخت مجتمع تجاری ،رفاهی و
خدماتی مراغه نمونهای از آن است.
معاون استاندار گفت :ایجاد ارتباطات
جهانــی پــس از برجــام و حضــور
شرکتهای سرمایه گذار خارجی برای
سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصــادی ،نویــد دهنده شــکوفایی
اقتصادی در جامعه است.
محمــدی افزود :بــا بهرهبــرداری از
طرحهای بزرگ عمرانی و خدماتی از
جمله طرحهای درمانی و بیمارستانی
و نیــز آزادراه مراغــه  -هشــترود،
آینــده روشــنی در انتظــار مراغــه
است.

طرح  4ساله

شهردار مراغه نیز گفت :ایجاد زمینه
مســتعد برای این امر موجب توسعه
شهری و ایجاد درآمدهای پایدار برای
مجموعه خدمات شــهری برای ارائه
خدمات به شهروندان میشود.
«محمدرضــا احمدی» با اشــاره به
اجرای طرح مجتمع تجاری ،خدماتی
و رفاهــی در مراغه افــزود :این طرح
با مشــارکت  900میلیارد ریالی یک
شرکت ترکیهای شــامل  85درصد از
مجموع سرمایه گذاری و  240میلیارد
ریالی شهرداری شــامل  15درصد از

کل ســرمایه گذاری در زمینه زمین
طرح و صدور پروانــه آن در مدت 4
سال اجرا میشود.
وی ادامه داد :ایــن مجتمع بزرگ در
 13طبقه و در زمینی به مســاحت 8
هزار متر مربع و بــا زیربنای  66هزار
مترمربع احداث میشــود که شامل
بخشهای مختلف از جمله پارکینگ،
سالن و زمین بازی کودکان ،رستوران
و هتــل براســاس اســتانداردهای
بینالمللی خواهد بود.
وی اضافــه کــرد :در  3مــاه آینده
نقشــههای نهایی این طــرح آماده و

درخواست تاسیس پردیس دانشگاه فرهنگیان در شهرستان
مدیــــر کل آمــــوزش و پـرورش
آذربایجا نشرقی خواســتار تاسیس
پردیــس دانشــگاه فرهنگیــان در
شهرستانهای استان شد.
به گزارش مهر «جعفر پاشایی» گفت:
این فضــا ،فضای خوب و منســجمی
است که میتواند زمینه ساز تحولی در
این دانشگاه شود.
وی ادامــه داد :در اســتانهای دیگر
غیر از مرکز استان در شهرستانهای

بزرگ نیز پردیس دانشگاه فرهنگیان
تاسیس شده است.
پاشــایی افــزود :شهرســتا نهای
بزرگی همچون مراغــه ظرفیت ویژه
ای برای افتتــاح پردیس دانشــگاه
فرهنگیــان دارنــد که اگر دانشــگاه
فرهنگیان برای افتتاح این پردیسها
اعــام آمادگی کند ،حاضر هســتیم
زمینــی در اختیــار دانشــگاه قرار
دهیم.

پروانه احداث آن صادر خواهد شد.
احمــدی گفــت :هــم اکنــون نیز
آزمایشهــای مکانیک خــاک این
طرح توســط شرکت ســرمایه گذار
انجام شده و عملیات اجرایی آن نیز با
عملیات خاکبرداری و گودبرداری آغاز
میشــود .وی افزود :با آغاز عملیات
اجرایی این طرح در مدت چهار سال
برای  150نفر به صورت مســتقیم و
پــس از بهرهبــرداری از این مجتمع
نیز برای  300نفر به صورت مستقیم
در ایــن شهرســتان اشــتغال زایی
میشود.

۱۴هزار دانشآموز استان
نیازمند کمک خیران
معــاون توســعه مشــارکتهای مردمی کمیتــه امداد
آذربایجانشــرقی گفت 14 :هزار و  ۱۴۶دانشآموز تحت
حمایت کمیته امداد در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید نیازمند کمک مردم
نیکوکار و خیران استان آذربایجانشرقی هستند.
صفحه 8را
بخوانيد

 |6فرهنگ

کتابخانه عمومی
در مطب دکتر
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خبرخوان
تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز
در بخش خواجه  -هریس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هریس گفت :در راستای قانون حفظ
کاربری و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری زمینهای کشاورزی،
پس از دستور قضایی مبنی بر اعمال ماده  3و تبصره  2ماده  10قانون
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ،با حضور مقامات نیروی انتظامی
و دستگاه قضایی بخش خواجه ،ساخت و سازهای غیرمجاز در بخش
خواجه تخریب شــد.به گزارش ایرنا «علی طلوع حیات» افزود :با این
اقدام  850مترمربع فضای ساختمان آزاد ســازی و به اراضی باغی و
کشاورزی  43هزار و  750متر مربع اضافه شد.طلوع حیات اظهار کرد:
گشت ویژه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به صورت شبانه روزی
تغییرات در اراضی کشاورزی را رصد میکنند و در صورت مشاهده هر
نوع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی ،با آنها برخورد میشود.
وی تأکید کرد :هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز
از جهادکشاورزی جرم است و طبق قانون با تغییر کاربریهای غیرمجاز
اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد.

واگذاری  10دستگاه تراکتور به
کشاورزان میانه
معاون برنامه ریــزی و امور عمرانی فرماندار ویــژه میانه گفت :تعداد
 10دستگاه تراکتور مدل  319از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی
با عاملیت پست بانک در روســتاهای محروم شهرستان میانه با نرخ
سود  10درصد به کشاورزان تحویل داده شد .به گزارش ایرنا «مهدی
مشــایخی» افزود :خریداری این تراکتورها نمونه ارزشمندی از اقدام
برای اشــتغال زایی و توسعه روستاها اســت و امیدواریم با نوسازی و
مکانیزاسیون ادوات کشاورزی شاهد افزایش راندمان تولید محصوالت
در روستاهای شهرستان باشیم.مشایخی ،از ارســال تعداد  87فقره
پرونده تسهیالت برای نوسازی و مکانیزاسیون ادوات کشاورزی ،احداث
استخر و روشهای نوین آبیاری و سامانه ضد تگرگ به اداره کل امور
روستایی استانداری خبر داد و افزود :از این تعداد 67 ،پرونده تصویب و
به شهرستان ارسال شده است .

02123023914

35533791

اتصال کوی نصر به رودکی و ولیعصر(عج) با احداث دو تقاطع غیر همسطح
شهردار منطقه  ۵تبریز با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح کوی نصر گفت :اجرای این پروژه 2 ،تقاطع غیرهمسطح
کوی نصر به کوی رودکی و ولیعصر(عج) را متصل کرده و از بن بست خارج میکند .به گزارش شهریار «یعقوبهوشیار» طول
کل مسیر پروژه را  ۲۲۰۰متر اعالم و اظهار امیدواری کرد پروژه طبق زمانبندی به بهرهبرداری برسد.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

عملیات عمرانی بازار تبریز در فصل گردشگری
سید مرتضی احمدپور

تبریز – خبرنگار

بــازار صادقیــه تبریز محل
در شهر فروش انواع قالی دســتباف
اســت و یکــی از مهمترین
بازارهای تبریز به شمار میآید .حجم تجارت
فرش در بازار صادقیه به اندازهای اســت که
قیمتهای اصلی فرشهای نفیس اســتان
و چه بســا شمالغرب کشــور ،در این بازار
تعیین میشود و تاثیر مستقیمی بر قیمت
انواع فرش نفیس و دســتباف در کل کشور
دارد .این بازار محل اتصال بازارها و سراهای
متعدد و یکی از بازارهای محبوب گردشگران
است .تیمچهها و سراهای معروف این بازار
شــامل تیمچه حاج رحیــم ،داالن خونی،
سرای بزرگ شاهزاده ،سرای دباغایی ،سرای
دودری ،سرای قدیم ســید حسین ،سرای
کوچک شاهزاده و سرای سید حسین است.
این بازار همچنین محل برگزاری مراســم
سوگواری بازاریان تبریز هست و برنامههای
سوگواری دهه محرم از زمانهای دور در این
مکان برگزار میشــده.مرغوبیت فرشهای
دستباف ابریشــمی که در حجرههای این
بازار به فروش میرسد ،موجب شده تا امنیت
این بازار ،همواره دغدغه تجار تبریزی باشد.
در بیشتر ساعات روز ،نگهبانان و سرایداران
متعددی در ایــن محل حضــور دارند اما
آتشسوزی چند ســال گذشته در این بازار
نشــان داد که این مراقبتهــا کافی نبوده

تداوم کف سازیها در بازار

الزم بود اما زمان اجرای آن در فصل مسافرت
گردشــگران به تبریز چندان مناسب نبوده
است.

مریم رضوی

خبرنگار

کسادی بازار

یکــی از بازاریان :اگرچــه عملیات
حفاری برای سیمکشی از زیرزمین،
خواسته و مطالبه بازاریان و شهروندان
بود اما حفاریهای متعددی که از چند
هفته قبل در بازار تبریز آغاز شــده
است ،خسارتهای قابل توجهی را به
بازاریان وارد کرده که شــاید کمتر از
خسارت آتش سوزی نباشد
هماهنگی برای عملیات اجرایی

چندی قبل مسئوالن شهری در توافقهایی
که با ارگانهــای دیگر از جملــه اداره کل
میراث فرهنگی و اداره برق تبریز داشــتند،
تصمیم گرفتند تا ســیمهای معلق از سقف
بازار ،ساماندهی و به زیرزمین منتقل شود؛
عملیاتی که نیازمند حفاری گسترده در بازار
بود .به همراه این اقدام حفاری برای احداث
شــبکه فاضالب بازار نیز مد نظر مسئوالن
قرار گرفت .در حال حاضــر نیز اقداماتی در
این زمینه انجام شــده و کارگران مشغول
خاکبرداری و حفاری کف بــازار صادقیه
هستند .اما برخی شهروندان و فرش فروشان
صادقیه معتقدند انجام این حفاری هرچند

شهردار منطقه  8با اشاره به ضرورت مقاوم سازی بازار تبریز تأکید میکند :مرمت پایهها ،گنبدها
و طاقهای بازار با توجه به آغاز حفاریها در دســتور کار قرار گرفته است تا در آینده عملیات
عمرانی دیگری انجام نشود ،به همین دلیل در چندین فاز این عملیات در حال انجام است .محبوب
تیزپا مرمت ،پایدارسازی ،کفسازی و ساماندهی بازار تاریخی تبریز را محور نخست برنامههای
گردشگری این منطقه میداند و میافزاید :عملیات کفسازی بازار در وسعت  ۸هزار مترمربع از
بازار قیزبستی و قندفروشان ،حر م خانه ،کفاشان و سرای گرجیلر نیز از جمله اقدامات شهرداری
منطقه  ۸در بازار تاریخی تبریز است که با سنگهای مقاوم و بهصورت سازگار با فضای تاریخی
ت عمرانی تا رسیدن
بازار ،اجرا و بخش دیگری نیز در آینده اجرا میشود .به گفته وی ،این عملیا 
بازار به وضعیت مطلوب ادامه خواهد داشت.

یکی از کســبه بازار صادقیه بــه خبرنگار
همشهری میگوید :حفاریهای متعددی
که از چند هفتــه قبل در بــازار تبریز آغاز
شده است ،خسارتهای قابل توجهی را به
بازاریان وارد کرده که شاید کمتر از خسارت
آتشسوزی نباشد« .جواد شادیان» با گالیه
از زمان و نحوه اجــرای این پروژه میافزاید:
عملیات حفاری برای سیم کشی از زیرزمین،
خواسته و مطالبه بازاریان و شهروندان بود
چرا که سیمهای سرگردان و معلق در سقف
بازار وضعیت بســیار نامناســبی داشت .به
گفته وی ،بارها با برخورد و اتصال ســیمها
به یکدیگر جرقه ایجاد شــده بــود و خطر
آتشســوزی وجود داشت .شــادیان ادامه
میدهد :سیمهای برق قطر یکسانی نداشتند
و گاه سیمها عاری از پوشــش بود .از سوی
دیگر سیمکشیها کامال ســلیقهای انجام
شده بود و مغازه داران برق مورد نیاز خود را
از طریق سیمکشیهای غیراستاندارد تامین
میکردند.بنابراین انجام اصالحات بســیار
الزم بود اما بدترین زمان ممکن برای انجام
این طرح در نظر گرفته شده است.
وی معتقد است که گردشــگران زیادی در
تابستان به تبریز سفر میکنند که تقریبا همه
آنها برای بازدید به بازارمی آیند .بازار صادقیه
در تقاطع بازار کفش و فرش تبریز قرار دارد
و گردشگرانی که مایل به خرید کفش اصیل
تبریز باشند و از سوی دیگر بخواهند در میان
تونلی از فرشهای نفیس ابریشمی قدم بزنند
و این شاهکارهای هنری را ببینند حتما از
صادقیه عبور میکنند.
شــادیان ادامــه میدهــد :در نتیجــه
حفاریهایی که انجام شــده ،گردشــگران
تمایل کمتری برای حضــور در بازار دارند و
بازاریان نیز مانند گذشته فرشهای نفیس را
جلوی مغازه پهن نمیکنند و تابلوفرشهای

مصدومیت هافبک گسترشیها از ناحیه رباط صلیبی
هافبک تیم فوتبال گسترش فوالد تبریز از ناحیه رباط صلیبی مصدوم شد .به گزارش ایسنا« ،علیرضا نقیزاده» که در جریان بازی هفته چهارم
تیمش مقابل فوالد خوزستان با مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد ،پس از انجام معاینات پزشکی مشخص شد که وی از ناحیه رباط صلیبی
پا دچار مصدومیت شده است .این بازیکن جوان باید پای خود را به تیغ جراحان بسپارد و بدین ترتیب تا چندماه از میادین دور خواهد بود.

زیبا را مقابل حجرههــا نمیچینند .همین
موضوع باعث میشــود که ورود به این بازار
جذابیتی برای گردشــگر نداشته باشد.وی
تأکید میکند :این عملیات عمرانی باید در
پاییز انجام میشد که فصل گردشگری تبریز
تمام شده باشد .مزیت اجرای این پروژه در
پاییز این اســت که حتی بارش باران و برف
نیز خللی در روند انجام عملیات حفاری در
داخل بازار و محل سربسته ایجاد نمیکند.
تعلل غیر قابل قبول در عملیات حفاری
بازار تبریز

یکی دیگــر از بازاریان تبریز بــه خبرنگار
همشــهری میگوید :عملیــات حفاری و
کابلگــذاری در داخل بازار بــا تعلل پیش
میرود که این رونــد بازاریان را کالفه کرده
است .این در حالی است که این عملیات در
صورت تالش مســتمر ،به زمان زیادی نیاز
ندارد و حفاری و کابل گذاری و لوله گذاری
برای انشعاب آب و فاضالب حداکثر در مدت
یک هفته انجام میشود.
«کریم هاشــموند» ادامه میدهد :در میان
عملیات حفاری و تخریــب کف بازار تبریز،
مسئوالن اطالعیهای دربازار نصب کردند و

خواستار مراجعه بازاریان برای خرید انشعاب
آب و فاضالب شــدند .در صورتــی که این
شــیوه مدیریت قابل قبول بازاریان نیست
چرا که شهرداری نباید قبل از آغاز حفاری
نسبت به فروش انشــعابات اقدام میکرد.
وی معتقد اســت که اگر این عملیات برای
تبریز  2018انجام میشــود ،باید گفت که
مســئوالن با این اقدام بخش عمــده ای از
گردشگران را از دســت میدهند و به تبع
آن اقتصاد بازار دچار مشــکل میشــود .از
سوی دیگر اگر مسئوالن با این عملیات قرار
است به استقبال گردشگران در تبریز 2018
بروند ،بیتردید سرمای هوای تبریز حضور
گردشگران در تبریز را تا حدودی با اما و اگر
مواجه میکند.
ضرورت تسریع در آغاز انتقال کابلهای
برق

در همین زمینه شــهردار منطقه  8تبریز با
اشاره به اهمیت منطقه تاریخی و فرهنگی
بــازار تبریز میگویــد :حوزه شــهرداری
منطقه  ۸از لحــاظ وســعت ،کوچکترین
منطقه شهری تبریز و در عین حال ،از نظر
جایگاه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ،بستر

مهمترین موضوعات هویتی شــهر است .به
گفته «محبوب تیزپــا» مدیریت منطقه ۸
تبریز عمده آثار و بافت تاریخی شهر تبریز ،از
جمله بازار تاریخی را پوشش میدهد و از این
رو ،بیشترین تمرکز برنامههای تبریز ۲۰۱۸
متوجه ایــن منطقه اســت .وی میافزاید:
پس از مطالعات کارشناســی و میدانی4 ،
استراتژی مهم در برنامههای گردشگری این
منطقه پیشبینی شد که به علت گستردگی
عملیات عمرانی ،اجرای آن از تابستان آغاز
شد و امید است که تا فرا رسیدن تبریز 2018
مرمت و حفاریها در بازار به پایان برسد.
تیزپا عنوان میکند :به دلیل رطوبت موجود
در سقف و ستونهای بازار تاریخی صادقیه،
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری منطقه8
با همکاری سازمان میراث فرهنگی استان
عملیات مرمت و احیاء این بازار را آغاز کرده
و با توجه به شــرایط فیزیکی بازار باید این
عملیات با سرعت انجامی شود .این مسئول
ادامه میدهــد :عملیات اجرایــی مرمت و
بهسازی بازار تبریز در سه فاز اجرایی و کف
سازی محورهای اصلی بازار بعد از ساماندهی
انشــعابات فاضــاب و مخابــرات انجــام
میشود.

گزارش

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)

رونق صادرات با ایجاد پایانههای صادراتی در استان

خصوصی سازی در ایران نیازمند به بزرگ کردن بدنه اقتصاد بخش خصوصی و تعاون است
دبیــر کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید
آذربایجانشــرقی نقاط قوت و ضعف خصوصی ســازی
شرکتهای دولتی در استان را یادآور شد و گفت :تحقیقات
نشان داد که در میزان تولید ،تعداد نیروی انسانی و فروش
واحدهای واگذار شده بیش از  ۵۰درصد کاهش داریم .به
گزارش تسنیم «سخاوت خیرخواه» با اشاره به اجرای پروژه
علمی و مطالعاتی آسیبشناسی واگذاری واحدهای اصل
 44به بخش خصوصی در آذربایجان شرقی اظهار کرد :از
سال  72تا کنون  30شــرکت دولتی به بخش خصوصی
واگذار شده است .وی با بیان اینکه مطالعات شرکتهای
واگذار شده نشان میدهد که سود بنگاه پس از واگذاری
کاهش یافته اســت افزود :در بررسی بنگاههای اقتصادی
خارجی هم مشخص شد که شیوه خصوصیسازی آنها
موفق بوده و ســود و تولید با این اقــدام افزایش یافته اما
خصوصی ســازی در ایران به اهداف از پیش تعیین شده
خود نرسید .دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
آذربایجانشرقی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی
در ایران نیاز به بزرگکردن بدنه اقتصاد بخش خصوصی
و تعاون اســت گفت :در کشورهای موفق خصوصیسازی
از بنگاههای کوچک آغاز میشود و پس از برطرف کردن
نواقص ،بنگاههای بزرگ خصوصی سازی میشود در حالی
که این روند در ایران به صورت معکوس انجام میشود.
خیرخواه نرخ باالی سود تســهیالت و پایین بودن سطح
تکنولــوژی را یکی از نقــاط ضعف شــرکتهای واگذار

شــده عنوان کرد و گفت :براســاس قوانین ،تکنولوژی
شــرکتها باید قبل از واگذاری ارتقا یابــد این در حالی
اســت که چنین اقدامــی در ایــران عملی نمیشــود
عالوه بر اینکــه واردات بیرویه و ضعــف در صادرات از
عوامل محیطی تهدیدهای خصوصیســازی در اســتان
اســت .وی با بیان اینکــه عوامل اقتصــادی ،فرهنگی
و اجتماعی و عدم امنیــت ســرمایهگذار از عوامل موثر
در ناکامــی خصوصیســازی صنایــع در ایران اســت
اضافه کرد :باید ادامه خصوصیســازی به ســبک فعلی
متوقف و واگذارشــدهها برای بازبینی ،دوباره بررســی
شود.
 5واحد در استان در نوبت واگذاری

دبیــر کارگروه ســتاد تســهیل و رفع موانــع تولید

مسئوالن معتقدند که راهاندازی پایانههای صادراتی در شهرهای مختلف استان اقدامی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است

آذربایجانشرقی با اشــاره به اینکه  5واحد در استان
در نوبت واگذاری است خاطرنشان کرد :تایید اهلیت
خریدار ،اســتعالم ،اخذ تضمینهای قوی ،شــفافیت
در خصوصیســازی و تامیــن امنیت اقتصــادی از
مهمترین ضروریات اصالح روند فعلی خصوصیسازی
است.
خیرخواه با اشــاره به اینکه بلبرینگسازی و چینی
بهداشــتی ارس در بیــن  30شــرکت واگــذاری از
طریق شــرکتهای ســرمایهگذاری بانکها واگذار
شده و بقیه از طریق ســازمان خصوصی سازی واگذار
شده اســت اضافه کرد :بلبرینگســازی  40میلیارد
زیان انباشــته داشــت در حالی که باید احیا میشد،
بــه ســوددهی میرســید و معوقــات آن پرداخت
میشد.

 ۳گره ترافیکی تبریز گشوده شد
شهردار :عمده پروژههای تقاط ع غیرهمسطح تبریز در سالهای اخیر ،در کمتر از یک سال به بهرهبرداری رسیده است
شــهردار تبریز اعــام کــرد :تقاطعهای
غیرهمســطح میدان راهآهــن ،آخونی و
ارهگــر 3 ،پروژه تأثیرگذاری هســتند که
 3گره قدیمــی ترافیک تبریــز را برطرف
کردهاند.به گزارش شهریار «صادق نجفی»
در مراســم آغاز عملیــات اجرایی تقاطع
غیرهمســطح میدان کارگر با بیان اینکه
مجموعهای از پروژههای عمرانی ارزشمند
در  4سال گذشته در مســیرهای متعدد
غرب و شــمالغرب تبریز اجرا شده است
گفت :در کنار این  3پروژه ،پروژه مشارکتی
پارک بزرگ تبریز پس از سالها بالتکلیفی
در حال اجراســت که نقشــی اثرگذار در

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.

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
 203قمــری و در ســن
 7ســالگی بعد از شهادت
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

تجارت

کاهش  50درصدی تولید و نیروی انسانی در واحدهای خصوصی استان

ضرورت ارتقای تکنولوژی پیش از واگذاری

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری

بازاریان تبریز :عملیات حفاری و کابلگذاری در داخل بازار با تعلل پیش میرود که این روند بازاریان را کالفه کرده است
است .ســیمهای برقی که از در و دیوار بازار
آویزان است وضعیت نابسامانی را به وجود
آورده است.

02123023914

حیات اجتماعی این محدوده خواهد داشت.
شهردار تبریز طراحی و اجرای پروژه میدان
کارگر را در همین زمینــه مورد توجه قرار
داد و افزود :این میدان از میادین مهم شهر
است که از قدیم به نام «کارگر» مزین است
و امید اســت با همت و تالش کارگران ،در
ســریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری
برســد و موجب ایمنی ،زیبایی و گشایش
گره ترافیکی در جاده ســنتو شود .نجفی
اضافه کــرد :پشــتوانههای الزم برای این
امر تدارک دیده شده و مقرر شده سازمان
عمران ،به صورت مستقیم و بدون استفاده از
پیمانکار واسطه ،این پروژه را عملیاتی کند.

در این صورت ،پیامدهای ترافیکی و بصری
پروژه به حداقل خواهد رسید.
سرعت اجرای پروژههای عمرانی شهر

شهردار تبریز با اشــاره به سرعت اجرای
برنامههای عمرانی شــهر افــزود :عمده
پروژههای تقاطعهای غیرهمســطح در
ســالهای اخیر ،در کمتر از یکسال به
بهرهبرداری رسیده است .پروژه عظیمی
چون مرکز همایشهــای بینالمللی که
معموالً در مدت  6سال تکمیل میشود،
تنهــا پــس از  15مــاه تالش مــداوم،
تکمیلشده که این امر از مزیتهای مهم
توسعه و آبادانی شهر است.شهردار تبریز

با اشــاره به اینکه مجموعــه پروژههای
عمرانــی ،تقویــت زیرســاختهای
گردشــگری تبریز  2018را هــدف قرار
داده اســت ،گفت« :تبریز  »2018نه یک
ســهمیه بلکه مزیت ملی مهم اســت که
پس از پیگیریها و کوشــشهای متعدد
ل شــده و باید به نحو احســن مورد
حاص 
بهرهبرداری قــرار گیرد.وی اشــتغال را
معضل اصلی جامعه و مطالبه مهم قشــر
جوان خواند و تأکید کرد :این معضل باید
در مسیر توسعه شــهر ،مدیریت شود که
بدون در نظر داشتن فرصت  2018متصور
نیست.

ایجــاد پایانههــای صادراتــی در
استانهای مختلف میتواند بسیاری
از موانع بر ســر راه صادرکنندگان را
رفع کند؛ به طوری کــه این پایانهها
در کاهــش هزینهها و تســهیل در
صادرات نقش بســیار مهمــی را ایفا
میکند و موجــب افزایش رقابت بین
تولیدکنندگان بــرای ارتقای کیفیت
محصوالت میشود.
به گزارش ایســنا ،با توجــه به توان و
ظرفیــت اقتصــادی ایــران ،امکان
دستیابی به رشــد باالتر اقتصادی از
طریق افزایش صــادرات وجود دارد؛
بنابراین ایجاد پایانه صادراتی ،صادرات
مستقیم را در پی دارد ،عالوه بر اینکه
مراحل گمرکی نیز در پایانهها انجام
میشــود .به تازگی در جلسهای که
پیرامون بررســی وضعیــت صادرات
آذربایجانشــرقی برگزار شد ،طرح
ایجاد پایانــه صادراتی شهرســتان
آذرشــهر تصویب و مقرر شــد طرح
ایجاد پایانه صادراتــی ملکان نیز بعد
از مطالعات کارشناسانه بررسی شود.
در حال حاضر در شهرستان بناب پایانه
صادراتی ایجاد و مقرر شــده در سال
جاری برای تســهیل صادرات استان
تعداد پایانههای صادراتی اســتان از
سوی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان افزایــش یابد و متناســب با
ظرفیتهای هر شهرستان این پایانهها
ایجاد خواهد شد.
تولید ســاالنه  260هزارتن انگور
در ملکان

فرماندار شهرســتان ملکان در مورد
ضرورت ایجاد پایانه صادراتی در ملکان
میگوید :شهرستان ملکان در جنوب
شرق دریاچه ارومیه و در محل اتصال
اســتانهای آذربایجانشرقی و غربی
قرار گرفتهاســت .این شهر در ۱۵۰
کیلومتری جنوب تبریز واقع شــده و
به سبب حاصلخیزی خاک و مساعد
بودن اوضاع جوی و دسترســی آسان
به آبهای سطحی و زیرزمینی ،مرکز
کشاورزی مهم و عمده محصوالت آن
غالت ،میوه به ویژه انگور ،صیفیها و

فرماندار بناب :احداث پایانههای
صادراتی بستر مناسبی رابرای
افزایش صادرات ایجاد میکند.
همچنیــن توســعه پایانههای
صادراتی در بخش کشــاورزی
توسعه اقتصادی را در پی دارد؛
بنابراین باید برای توســعه این
واحدها به صورت ویژه تالش شود
سیبزمینی است« .محمد باقرخانی»
با اشــاره به توانمندیهــای ملکان
میافزاید :ایــن شهرســتان از توان
بالقوه در تولید انگــور و فرآوردههای
گوشــتی برخوردار اســت؛ به طوری
که  65درصد انگور استان و  7درصد
انگور کشــور در این شهرستان تولید
میشود.
وی ادامه میدهد :بیش از  ۲۶۰هزار
تــن انگور ســاالنه در ملــکان تولید
میشود که  90درصد این محصوالت
فــرآوری شــده و  10درصــد آن به
مصرف داخلی میرسد .باقرخانی با

بیان اینکه ایجــاد پایانه صادراتی در
این شهرســتان بستری مناسب برای
افزایش صادرات انگور به کشــورهای
حوزه خلیج فارس ،مدیترانه شــرقی،
اتحادیه اروپا و روسیه را فراهم میکند،
معتقد است که با ایجاد پایانه صادراتی،
کشــاورزان این منطقه دیگر متحمل
ضرر و زیان نشده و به صورت مستقیم
محصوالت خود را با قیمت مناســب
صادر میکنند.
به گفته فرماندار شهرســتان ملکان
مقرر شــده پایانــه صادراتــی این
شهرســتان در زمینی به مساحت 6
هکتار احداث شود عالوه بر این که در
این پایانه واحد بستهبندی محصوالت
لونقل نیز در نظر گرفته شود.
و حم 
پایانه صادراتی؛ مصوبه ستاد اقتصاد
مقاومتی

فرمانــدار بناب نیــز در ایــن زمینه
میگوید :احداث پایانــه صادراتی در
شهرستانها از مصوبات ستاد اقتصاد
مقاومتی استان اســت که اکنون این
پایانهها در شهرستان بناب در مرحله

اجرایی پیکنی قرار دارد.
«ولی اهلل فــرج اللهــی» میافزاید:
احداث این پایانهها بســتر مناسبی
رابرای افزایش صادرات ایجاد میکند.
همچنین توسعه پایانههای صادراتی
در بخش کشاورزی توسع ه اقتصادی را
در پی دارد؛ بنابراین باید برای توسعه
این واحدها به صورت ویژه تالش شود.
وی با اشــاره به اینکه بناب در سال
گذشــته رتبه اول صادرات غیرنفتی
در بین شهرستانهای استان را کسب
کرده اســت ،ادامه میدهد :صادرات
غیرنفتی شهرســتان بناب در ســال
 ،92معادل  15هزار تــن بود که این
رقم در سال گذشــته به  45هزار تن
رسیده است.
فرماندار بناب با بیان اینکه راهاندازی
گمرک در این شهرستان تاثیر بسزایی
درافزایش صادرات غیرنفتی داشــته
اســت ،معتقد اســت که این موضوع
باعث تســهیل در صادرات شــده و
همچنین بســیاری از موانعی را که بر
ســر راه صادرکنندگان است برطرف
میکند.
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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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آزمون سخت گسترش فوالد با مدافع عنوان قهرمانی

گسترش تنها  3گل زده در کارنامه دارد و با  9گل خورده ،عملکرد قابل دفاعی ندارد
امیدی به بهبود فوری این ضعفها وجود نداشته
یعقوب کامرانی
باشــد .گســترش در بازی هفته گذشته مقابل
تبریز – خبرنگار
فوالد نیز نشــان داد که تیم ششدانگی نیست و
گســترش فوالد تبریز این روزها در حالی که میتوانســت حداقل یک امتیاز در
لیگ برتر نتایج خوبی کسب نمیکند و به جز این بازی کسب کند ،با اشــتباه مدافعان ،نتیجه
یک بازی همراه با بــرد در دقایق مســاوی را با شکســت تعویض کرد تا با دستان
پایانــی ،عملکرد موثری از این تیم دیده نشــده خالی به تبریز برگردد .این بازی که با شکست 2
بر یک گسترشیها همراه
اســت .گسترشــیها که
بود ،باعث شد تا گسترش
همچنــان از مشــکالت
همچنان  3امتیازی باقی
زیادی رنــج میبرند ،در
هفته پنجم ایــن دوره از گسترش فوالد در حالی به مصاف بماند و یک برد و  3باخت
رقابتهای لیگ برتر ،قرار پرسپولیس میرود که قرمزهای را در کارنامــه ببیند .این
بــود روز جمعــه مقابل پایتخت به تساوی یک  -یک با تیم در حالی بــه مصاف
پرســپولیس تهــران سیاه جامگان رســیدهاند و این پرســپولیس میرود که
تیم نیز اولین تساوی خود را در قرمزهــای پایتخــت نیز
صفآراییکنند.
اما این بازی به دلیل بازی هفته چهارم به دســت آورده و به تســاوی یک  -یک با
پرســپولیس و االهلــی  2امتیاز را از دســت داده است .سیاهجامگان رسیدهاند و
تا اعالم مجدد ســازمان پرسپولیسیها که مدافع عنوان این تیم نیز اولین تساوی
خود را در هفته چهارم به
لیگ ،به تعویق افتاد .با این
قهرمانی هســتند و از این تیم
دســت آورده و  2امتیاز
حال مــروری بر وضعیت
به عنوان آمــاده ترین تیم لیگ
را از دســت داده اســت.
تیمهای گسترش فوالد و
برتر یاد میشود ،با  3برد و یک
پرسپولیسیها که مدافع
پرسپولیس برای رویارویی
با یکدیگــر خالی از لطف تساوی  10امتیازی هستند و در عنوان قهرمانی هستند و
صدر جدول قرار دارند
از این تیم به عنوان آماده
نیست.
ترین تیم لیگ برتر یاد میشــود ،با  3برد و یک
تساوی  10امتیازی هســتند و در صدر جدول
گسترش همچنان ناهماهنگ و مشکل دار
گســترش فوالد که در ابتدای فصل با تغییرات قرار دارند.
بســیار زیادی در ســطوح مختلف تیم و باشگاه
خستگی پرسپولیس
همراه بود ،این روزها مورد انتقاد کارشناسان در
عملکرد تیمی قرار گرفته اســت .ضعفهای این پرســپولیس که امروز یک بازی بسیار سخت و
تیم در خطوط مختلف باعث شده است که عمال حساس آسیایی را در پیش دارد باید مقابل تیم

گسترش در مسیر ماشین

وضعیت کنونی گسترش فوالد و ضعفهای این تیم باعث شده است که برخی از کارشناسان ورزشی استان،
گسترش فوالد را با ماشین سازی فصل گذشته مقایسه کنند .گســترش فوالد اگر نتواند در همین هفتهها
ضعفهای خود را پوشش دهد با توجه به بهبود عملکرد بیشتر تیمهای لیگ برتر ،بدون شک یکی از گزینههای
سقوط به لیگ دسته یک خواهد بود .گسترش فوالد در سالهای گذشته نیز یکی از تیمهای میانه جدولی بوده
است و این انتظار میرفت که بعد از سالها حضور در لیگ برتر ،این تیم به یکی از تیمهای مدعی تبدیل شود.
نبود هوادار نیز عمال میزبانی این تیم را با مشکل مواجه کرده است و این ضعف بدون شک در بازی مقابل تیم
پرسپولیس بیشتر به چشم خواهد آمد.

دفتر سرپرستی روزنامه همشــهری در آذربایجان شرقی:
فرزاد مالزاده محمدی  -نشانی :تبريز ،خيابان طالقاني ،باالتر
از مصلي امام ،پالك  - 141تلفکــس041 -35533791 -5 :

صدای همشهری
021-88932308

یــا

35533791-5

[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].

احداث باغ کتاب در تبریز

باغ کتاب یکی از نیازهای شهری تبریز اســت .باتوجه به کمبود فضای سبز و نبود
کتابخانه به اندازه کافی و مورد نیاز شهروندان  ،پیشنهاد میشود باغ کتاب در یکی از
مراکز پر تردد شهر احداث شود.
حسن کریمی  -تبریز
آبگرفتگی زیر گذرها

زیر گذرهای متعدد تبریز در مواقع باران شــدید به محل انباشته شدن آب مبدل
میشوند و عمال تردد خودروها ممکن نیست وعالوه بر مشکالت دیگر ترافیک شدید
در مسیرهای باریک کنار زیر گذرها نیز پدید میآید .یکی از این زیرگذرها زیر گذر
الله در تقاطع الله است که با بارش کم هم آبگرفتگی در آن مشاهده میشود.
هادی قادریان  -تبریز
جای خالی میوههای شبستر

االهلی عربســتان در مرحله یــک چهارم نهایی
لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود .این بازی که
نتیجه آن امشب(سه شنبه) مشخص خواهد شد،
میتواند پرسپولیس را از نظر روحی تقویت کند یا
امکان دارد که باعث تضعیف روحیه این تیم شود.
از سوی دیگر پرسپولیس با مسافرتهای پی در
پی و یک بازی سخت و نفسگیر ،تیم خسته ای در
روز جمعه خواهد بود و بدون شک تغییراتی را نیز
در نفرات این تیم شــاهد خواهیم بود .بر همین
اساس گســترش میتواند از این فرصت خاص،
کمال استفاده را ببرد و تدابیری را برای شکست
پرسپولیس در تبریز به کار گیرد .گسترشیها یک
هفته استراحت خواهند کرد و اگر از نظر روحی
نیز آماده باشند ،میتوانند در این بازی استثنایی
برنده میدان باشند.

فاز هجومی خالصه نمیشــود و پرسپولیس با 2
گل خورده ،بهترین تیم لیگ برتر از نظر دفاعی
نیز عنوان گرفته اســت .دروازه بــان ملی پوش
پرســپولیس در  4بازی  2بار موفق به بسته نگه
داشتن دروازه خود شده است و در  2بازی نیز تنها
یک گل دریافت کرده است .این در حالی است که
گســترش فوالد به لطف گل نزدن استقاللیها،
دومین تیم ضعیف لیگ برتر در فاز هجومی است
و ضعفهای آشــکاری در این فاز دارد .گسترش
تنها  3گل زده در کارنامه دارد .این در حالیست
که ضعفهای دفاعی این تیم نیز کامال مشخص
است و گســترش فوالد با  9گل خورده ،عملکرد
قابل دفاعی نداشته است .همین آمار باعث شده
است که گسترشیها در پایان هفته چهارم در رده
 15جدول رده بندی قرار بگیرند.

نبرد بهترین و ضعیفترین خط دفاعی

چینش بازیکنان گسترش

پرسپولیس که صدرنشــینی لیگ برتر را نیز در
اختیار دارد ،عملکرد بســیار بهتری نســبت به
گسترش فوالد داشته است ،به طوریکه سرخها
با  8گل زده دومین تیم برتر لیگ برتر از نظر تعداد
گل زده هســتند .موفقیتهای این تیم فقط در

این روزهــا «لوکا بوناچیچ» با مشــکالت زیادی
دســت و پنجه نرم میکند و به نظر میرسد که
این تیم نیاز به تقویت در خطــوط دفاع و حمله
دارد .با وجود اینکه باشگاه گسترش فوالد امسال
درآمد زیادی از فروش بازیکن داشته است ،دالیل

خساست این تیم در جذب بازیکنان مطرح ،هنوز
مشخص نیست .به طوریکه وعدههای مدیرعامل
تازه کار این باشگاه برای جذب  2بازیکن خارجی
در خطوط دفــاع و حمله این تیم به بیشــتر از 2
ماه رسیده است .گسترشیها در بازی گذشته با
ترکیب «کوروش ملکــی»« ،دراگان ژارکوویچ»،
«مســیح زاهدی»« ،میالد شــیخ فخرالدینی»،
«احمد رضا زنده روح»« ،یوسف سیدی»« ،هادی
کاخــا» « ،رضا خالقــی فر»« ،پیمــان بابایی»،
«آندرانیک تیموریــان» و «علیرضا نقی زاده» به
میدان رفتند .به نظر میرسد در بازی این هفته نیز
ترکیب گســترش با اندکی تغییر به همین شکل
باشــد .البته نقی زاده که بــا مصدومیت زمین را
ترک کرده است ،ممکن است این هفته در ترکیب
گسترش حاضر نباشد و «مسعود ابراهیم زاده» نیز
به همین دلیل هنوز نتوانسته است وارد ترکیب
گسترش شود .شاید مهم ترین تغییر در ترکیب
گسترش فوالد ،تغییر دروازه بان این تیم است و به
نظر میرسد  3هفته ناکامی «فرناندو دخسوس»
باعث شده است که دروازه بان دوم این تیم شانس
حضور در میدان را داشته باشد .اگرچه حضور اول
«کوروش ملکی» نیز چندان امیدوار کننده نبود.

شبستر به میوههای آبدار و شیرینی مانند هلو شهرت داشت که بسیاری از آنها صادر
نیز میشد اما اکنون به علت وضعیت آبی دریاچه دیگر خبری از این میوههای منحصر
به فرد نیست و جای آنها را طوفانهای نمک گرفته است .باغهای هلو اغلب خشک
شدهاند و اندک باغهای باقی مانده نیز محصول کمی میدهند.
صادق عمادی  -شبستر
مشکالت مسکن مهر سراب

خانهها مهر سراب در بدترین نقطه شهر ساخته شده و امکانات مناسبی ندارد.این
خانهها در منطقه ای سرد و کوالک گیر احداث شده و در کنار جاده ترانزیت نیز قرار
دارند و شهروندان از آنها استقبال نمیکنند.در حال حاضربخشی از خانههای این
پروژه خالی است.
سلمان موسویان  -سراب
قلعه ضحاک؛ نیازمند رسیدگی

با وجود اینکه وعده احداث پل طبیعت بر روی رودخانه مشــرف به قلعه ضحاک
هشترود و حضور سرمایه گذار در این منطقه داده شده اما خبری از احداث این پل
نیست .این منطقه قابلیت جذب گردشگر زیادی دارد که میتواند منجر به محرومیت
زدایی شود.
علی پرنده نور  -هشترود
گالیه اهالی باغمیشه از قطعی مکرر آب

گالیه اهالی شیتیک باغمیشــه در خیابانهای گلستان و گلگشــت از اداره آب و
فاضالب تبریز به جایی نرسیده و قطعی مکرر آب و افت فشار آب در این منطقه رخ
میدهد .نامه نگاریهای متعدد به جایی نرسیده است.
یوسف مونسی – تبریز

اخبار فرهنگی
عصر شعر «ابابیل حرم» در ارس
برگزار میشود

۱۴هزار دانشآموز استان
نیازمند کمک خیران

عصر شعر«ابابیل حرم» امروز (سه شنبه)
همزمــان با ســالگرد شــهادت حضرت
جواداالئمه(ع) در شهر جلفا برگزار میشود
و شعرا ،ســرودههای خود را در این آیین
تقدیم روح پاک شهدا و خانوادههای آنان
خواهند کــرد .به گــزارش روابط عمومی
و امور بینالملل منطقــه آزاد ارس مدیر
فرهنگی هنری منطقــه آزاد ارس ،در این
مورد اعالم کرد :شاعران بنام کشور و آذربایجان شرقی به یاد شهید «محسن
حججی» و شهدای مدافع حرم در منطقه آزاد ارس گردهم میآیند« .ابراهیم
نصیری» افزود :در این محفل شعری ،شــعرایی همچون «سعید بیابانکی»،
«قاسم صرافان» و «احمد خسروشاهی» شاعر پیشکسوت آذربایجان شرقی
از شاعران هم دوره استاد شهریار و نیز شاعران بنام دیگری همچون «مهدی
عظیمی»« ،ابراهیم قبله آرباطان» و «جاوید سیفی» به اجرای برنامه خواهند
پرداخت.وی افزود :موضوع شــهدای مقاومت نباید در محدوده دفاع از حریم
حرمهای مقدس در سوریه و عراق محدود و خالصه شود و آرمانهای مقدس
شهدا باید به نســل جوان و در قالبهای مختلف تبیین و ارائه شود .نصیری
گفت :نگاه مقطعی و احساسی به موضوع شــهدا هر چندالزم است اما کافی
نیست و یکی از آسیبهای برنامههای فرهنگی این حوزه همین نگاه است و
تبیین آرمانهای شهدا که در امتداد خط امام و رهبری و نشات گرفته از نهضت
عاشورا است جزو ضروریات است .عصر شعر ابابیل حرم امروز در سالن پردیس
ارس برگزار میشود.

معاون توسعه مشــارکتهای مردمی کمیته امداد
آذربایجانشرقی گفت 14 :هزار و  ۱۴۶دانشآموز
تحت حمایت کمیته امداد در آســتانه آغاز ســال
تحصیلی جدیــد نیازمند کمک مــردم نیکوکار و
خیران استان آذربایجانشرقی هستند .به گزارش
ایسنا «امیر شبان شبستری» با بیان اینکه خیران
در  4ماه ســال جاری بیش از  5میلیــارد ریال به
دانشآموزان نیازمند کمک کرده اند ،افزود :جشــن عاطفهها هر سال در آستانه سال
تحصیلی جدید و پیش از بازگشایی مدارس با هدف جذب کمکهای مردمی برای کمک
به دانشآموزان بی بضاعت برگزار میشود.شبانشبستری عنوان کرد :مردم نوع دوست
استان در جشن عاطفههای سال گذشته بیش از  ۴۵میلیارد ریال به دانشآموزان تحت
حمایت این نهاد کمک کردند و امید است این میزان کمکها در جشن عاطفههای سال
جاری از رشد قابل توجهی برخوردار باشد.
به گفته وی ،امسال مراسم جشن عاطفهها با هدف مشارکت گروههای مختلف جامعه
در این جشن ،بهره گیری از ظرفیتهای موجود اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی بالقوه
سطح جامعه  ،اشاعه فرهنگ نوع دوســتی  ،ترویج سنت حسنه اسالمی انفاق ،رفع
نیاز دانشآموزان بی بضاعت و ایجاد فضای پرنشاط و مطلوب برای تأمین نیازهای
تحصیلی فرزندان خانوادههای نیازمند برگزار میشود.
شبان شبستری با بیان اینکه جشن عاطفهها امسال به صورت گسترده و با رویکردی
متفاوت نسبت به ســالهای گذشته برگزار میشــود ،افزود :امسال مراسم جشن
عاطفهها در  ۲۳و  ۲۴شهریور در پایگاههای اصلی کمیته امداد و میعادگاههای نماز
جمعه و همچنین  ۱۹مهر ماه در سطح مدارس استان برگزار میشود.

نمایی از داخل شبستان مسجد
جامع تبریز
رامین موالیی

برای ارسال عکسهای خود و همراهی با تنها روزنامه استان
به کانال تلگرامی همشهری آذربایجان شرقی با لینک زیر
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