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انتظار دو ساله برای تکمیل
مسیر دسترسی تبریز ـ خلجان

 |3زندگی

روزیکهتفنگ
عروسمیشود

روستای خلجان در حریم شهری تبریز قرار دارد اما از خدمات شهری بسیاری محروم است
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جاده ابریشم
پژوهشگرانچینی
را به تبریز آورد
همین صفحه را
بخوانيد

شورای پنجم؛ بایدها و نبایدها
فریبرز حیدری
فعال اجتماعی

یادداشت

با شروع فعالیت شوراهای اســامی در پنجمین دوره
خود ،احســاس نیاز به پختگی و عبور از دوران آزمون و
خطا ایجاب میکند ارزیابی دقیقی از عملکرد گذشــته
صورت بگیرد و با تکیه بر نقاط قوت ادوار قبلی ،نقاط ضعف را در مسیر بهبود اصالح
کرد .این اتفاق زمانی رخ میدهد که برگزیدگان شورا به ماهیت کار خود که اساس آن
مشورت و مشارکت است واقف باشند و ارتباط با بدنه جامعه در همه اقشار را برای تداوم
موفقیتهای خود ضروری بدانند .ارتباط اعضای شورای شهر با شهروندانی که به آنها
رأی داده و اعتمادشــان را به امانت در اختیار نمایندگان پارلمان محلی قرار دادهاند،
نکتهای مهم است .موضوعی که اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر باید مورد
توجه قرار دهند و به نوعی پیشنیاز هر اقدامی از سوی آنان در تصمیمگیری قرار گیرد،
ارتباط اعضا با شهروندان است .شوراها نه تنها میتوانند در توسعه فرهنگ مشارکت
بسیار موفق عمل کنند بلکه این ظرفیت قابلیت ارتقای کیفیت تصمیمگیریها را به
همراه خواهد داشت .حوزه ارتباط اعضا با شهروندان دایره وسیعی دارد؛ گاهی شورا باید
قبل از انجام هر عمل یا تصمیمی نظر شهروندان را جویا شود و گاهی باید از طریق ارتباط
با شهروندان از مشکالت و نیازهای آنان آگاهی یابد تا بتواند در راستای حل مشکالت
تصمیم بگیرد یا اقدام کند .پیگیری مستمر مطالبات عمومی در تمام دوره فعالیت،
وظیفه ذاتی منتخبان شورای شهر اســت .افراد منتخب مردم که هنگام رأیگیری
برنامهها و طرحهای خود را ارائه داده و توانستهاند در پنجمین دوره انتخابات به شورای
شهر راه پیدا کنند ،اکنون باید برای اداره شهر ،طرحهای قابل اجرا و کاربردیای را که
ارائه دادهاند ،باکسب نظر متخصصان و صاحبنظران و همراهسازی سایر اعضای شورا
به مرحله عمل برسانند و مطالبات مردم شهر را در هر حوزهای که به آنان مربوط است
پیگیری کنند .نمایندگان شورا باید به شفافیت و پاسخگویی اعتقاد عمیق داشته باشند و
از این طریق مردم را در جریان اموری که برای آنها رقم میزنند قرار دهند .این شفافیت
عاملی است که رابطه میان شورا و مردم را تقویت میکند و میتواند سبب شود با درک
درست و نیازسنجی تخصصی ،پروژههای شهری را در تراز با نیازهای عمومی قرار دهد تا
از این طریق مدیریت اقتصادی و بهرهوری حداکثری محقق شود .درهای شورای شهر
به عنوان یک نهاد مردمی باید به روی مردم گشوده شود .توجه و تمرکز بر پتانسیلها و
قابلیتهای منطقهای در برنامهریزیها با تشکیل کارگروههای متخصص و صاحبنظر
قابل حصول است .از جمله این پتانسیلهای بومی ،حوزههای صنعتی ،گردشگری،
فرهنگی و اجتماعی و فرصتهای گردشگری تاریخی و گردشگری طبیعی در شهر
است که البته بدون ایجاد زیرساختهای الزم و تداوم روند توسعه همهجانبه شهر این
مهم محقق نخواهد شد.
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کارگاه سفالگری /عكس :همشهري ـ حمید نادری

کوره سفالگران تبریز خاموش است

مدیرعامل
ســازمان
توســعه گردشــگری شــهرداری
تبریز با تعدادی از پژوهشــگران و
ایرانشناسان چینی دیدار کرد .در
این دیــدار «آزاده باقری» مدرس
دانشــگاه مطالعات خارجی پکن،
معاون راهبــردی موسســه قوی
خاکستری پکن و عضو هیأت علمی
نشریه فرهنگ و هنر آسیا نیز حضور
داشت.در دیدار مدیرعامل سازمان
توسعه گردشگری شهرداری تبریز ...

کدامتیمها
سهشنبهبازی
میکنند؟
7

بازیتراکتورـ سایپا
نبردپدیدههایجوانلیگ

اتفاق نظری برای تعیین
شهردار وجود ندارد

تراکتورســازی کــه در هفتــه چهــارم
رقابتهای لیگ برتر توانست اولین برد و
اولین امتیاز خود را کسب کند ،در یک بازی بسیار سخت مقابل
تیم سایپا قرار میگیرد .این بازی که سهشنبه این هفته در زمین
سایپا برگزار میشود ،نبرد «یحیی گل محمدی» با جوانترین
تیم تراکتورسازی و «علی دایی» با تیم متحول شده سایپا خواهد
بود .بازی این  2تیم راس ساعت  20:15برگزار میشود.

انتخــاب شــهردار مهمتریــن و
سرنوشتسازترین تصمیم شورای شهر
اســت و باتوجه به این موضوع ،بعد از مشخصشدن نتیج ه
قطعی انتخابات پنجمین دور ه شورای شهر و روستا ،جلسات
غیررسمی منتخبان مردم در تمام شهرها به ویژه کالنشهرها
برای بررسی گزینههای شــهرداری برگزار شد .با توجه به
حساسیتهایی که وجود دارد ...

صفحه 7را
بخوانيد

 |4اجتماعی

سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

صفحه 2را
بخوانيد

 |6فرهنگ

رستم عليه
هری پاتر

توانمندسازی
تشکلهایمردمنهاد
میراثفرهنگیدرتبریز
معاون سرمایه گذاری اداره
صفحه8
کل میراث فرهنگی ،صنایع را بخوانيد

دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری
دوره توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد میراث
فرهنگی به میزبانی این استان طی دیروز و امروز
(  29و  30مرداد) خبر داد.

دریچه

جاده ابریشم پژوهشگران چینی را به تبریز آورد
مدیرعامل سازمان توسعه گردشگری
شهرداری تبریز با تعدادی از پژوهشگران
و ایرانشناســان چینی دیدار کرد .در
ایــن دیــدار «آزاده باقــری» مدرس
دانشگاه مطالعات خارجی پکن ،معاون
راهبردی موسسه قوی خاکستری پکن
و عضو هیأت علمی نشــریه فرهنگ و
هنر آسیا نیز حضور داشت .به گزارش
مهــر ،در دیــدار مدیرعامل ســازمان
توسعه گردشگری شــهرداری تبریز با
پژوهشگران چینی ،راهاندازی خطوط
هوایی جاده ابریشم در تبریز مطرح شد.
فعالیت پایگاه پژوهشی جاده ابریشم

باقری از آغاز به کار پایگاه پژوهشی جاده
ابریشــم خبر داد و گفت :فعالیت این
پایگاه در زمینه جاده ابریشــم و جذب
توریســت به ایران و برگزاری تورهای
تخصصی است .استاد دانشگاه مطالعات
خارجی پکن ادامــه داد :در نظر داریم

۳راه خاکی ،آبی و هوایی جاده ابریشم را
احیا کنیم .در همین راستا تاکنون برای
راهاندازی  2خط زمینی از جنوب شرق
تا شــمال غرب ایران و از شرق تا غرب
ایران برنامهریزی شده و برای مسیر آبی
نیز بندرچابهار در نظر گرفته شده است.
وی افزود :برای راهاندازی خط هوایی از
تبریز به اروپا نیز برنامه ریزی شده است.
باقری در مورد اهمیت جاده ابریشــم
گفت :چینیها کتابــی دارند که در آن
نوشته شــده «جامعهای جامعه آرام و
امن اســت که حاکمان آن به فکر راهها
باشند».وی تأکید کرد :ایران در مسیر
جاده ابریشم نقش عظیم و چشمگیری
دارد و شهر قزوین نیز پایتخت شهرهای
ایران در مســیر جاده ابریشم است .ما
معتقدیم اگر کاال و مسافر از طریق جاده
ابریشم جابجا شود ،از لحاظ فرهنگی،
اقتصادی و گردشگری شهرهای ایران
از جمله تبریز بهرهمند خواهند شد.

ارائه تسهیالت به پژوهشگران چینی

در ادامه این دیدار رئیس سازمان توسعه
گردشگری شهرداری تبریز گفت :تبریز
یکــی از مهمترین شــهرهای ایران در
مسیر جاده ابریشم است و ظرفیتهای
گردشگری فراوانی دارد«.رضا خلیلی»
ادامه داد :آب و هوای تبریز نزدیکترین
آب و هــوا به اروپاســت و تمــام نیاز
گردشگران را به صورت یکجا و همزمان
دارد .خلیلی اعالم کرد :برای اســاتید
دانشگاه و آن دسته از فرهیختگان چینی

که قصد دارند در تبریز کار پژوهشــی
انجام دهند ،میتوانیم تسهیالتی مانند
تخفیف در اقامت هتلها ،فضای رایگان
برای برگزاری همایش ،ایجاد امکانات
برای حملونقل رایگان در سطح شهر
و ...قائل شــویم .در ادامه این دیدار هر
دو طرف بــر ضرورت برقــراری روابط
بیشــتر میان شــهرهای چین و تبریز
تأکید کردند و پژوهشگران چینی نیز
با اشاره به زیباییها و تاریخ تبریز ،اعالم
آمادگی کردند تا با ارائه مقاالت پژوهشی از

تبریز سعی کنند تاثیرات مثبتی بر اذهان
عمومی مردم چین نسبت به زیباییهای
ایــن شــهر بگذارند.برگــزاری اجالس

شهرداران جاده ابریشم در سال  ۲۰۱۸در
تبریز از دیگر مسائل و پیشنهادات مطرح
شده در این دیدار بود.
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آذربایجان
شرقی

@eastazerbaijan
hamshahri.org

دوشـــنبه 30 .مرداد  96شـمــــاره 7178

جامعه
اشتغالزایی در حوزه مد و لباس
ارزانترین فعالیت اقتصادی است
مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه
ســومین جشــنواره مد و لباس در تبریز گفت :ایجاد اشتغال در
حوزه مد و لباس جزو ارزانتریــن فعالیتهای اقتصادی و ارز آور
است.
به گزارش خبرآنالین «حمید قبــادی» افزود :عملکرد طراحان
لباس میتواند موجب اســتقالل کشــور در حوزه فرهنگی باشد
اما متاسفانه برندهای خارجی در کشــور ما جای این استقالل را
گرفتهاند که باید طراحان با عملکرد خود از افزایش این فرهنگ
استعماری در کشور جلوگیری کنند.
مشــاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره
به اهداف اســتعمارهای جهانی گفت :امــروزه دولتها به دنبال
حفظ گویــش ،پوشــش و فرهنگ هســتند و ما نبایــد از این
قافله عقــب بمانیم چرا کــه فرهنگ و تمدن ایران بســیار غنی
است.
به گفته قبــادی ،آذربایجان و تبریز ظرفیتهــای بالقوه زیادی
در این حوزه دارند که باید این ظرفیتها به درســتی مدیریت و
ساماندهی شود.
وی اظهار کرد :طراحان باید به لباسهای اصیــل اقوام ایرانی و
مخصوصا آذربایجان مانند منطقه ارسباران و شاهسون توجه ویژه
کنند چرا که زیباترین و پوشیده ترین لباسهای آذربایجان در این
منطقه دیده میشود.
مشاور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد
برای پرداختن به موضوعاتی مانند هنر و طراحی لباس باید ابتدا در
میان مردم رابطه فرهنگ و هنر تبیین شود.
وی اظهار امیدواری کرد که روزی تمام اجزای تشکیل دهنده این
هنر ،از تولید نخ تا طراحی و دوخت لباس در داخل انجام شود.

35533791

02123023914

عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح کرکج آغاز شد
با حضور شهردار و جمعی از مدیران شهری عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر همسطح کرکج آغاز شد .به گزارش شهریار ،شهردار
تبریز در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت :بدون همراهی مردم اجرای پروژههای عمرانی با مشکل مواجه خواهد شد .به گفته «صادق
نجفی» اجرای طرحهای ترافیکی در کالنشهرها یکی از اصلی ترین راهکارهای کاهش معضل شهرهای بزرگ یعنی ترافیک است.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

انتظار دو ساله برای تکمیل مسیر دسترسی تبریزـ خلجان

اعضای هیات رئیسه شورای شهر تبریز مشخص شدند
منتخبان پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی در تبریز اعضای هیات رئیسه این نهاد را انتخاب کردند.به گزارش ایرنا« ،شکور اکبرنژاد» به
عنوان رئیس شورا انتخاب شد و با رأی اعضای شورای شهر تبریز همچنین «سونیا اندیش» به عنوان نایب رئیس و «علی آجودان زاده» به عنوان دبیر
برگزیده شدند« .کریم صادق زاده» به عنوان سخنگو و «محرم محمدزاده» نیز به عنوان خزانه دار پنجمین شورای کالنشهر تبریز انتخاب شدند.

برای ساماندهی و بهسازی روستاهای الحاقی ،طرح دو بانده کردن و ایمن سازی جاده خلجان به طول  7/2کیلومتر در برنامه شهرداری منطقه قرار گرفته است

جاده دسترسی این روســتا قبل از سال  93جزو
تبریز – خبرنگار
راههای روســتایی محسوب میشــد و اداره راه و
خلجان یکی از روستاهای خوش آب شهرسازی تبریز متولی جادهســازی و نگهداری
شهری و هوای اطراف تبریز و یک روستای جاده دسترســی این محل بود .اما از  3سال قبل
مهاجرپذیر اســت .به عبارت دیگر ،و با قرار گرفتن این روســتا در حریم تبریز ،نگاهها
بســیاری از افرادی که برای کار از شهرستانهای متوجه شهرداری منطقه  7شد و مسئوالن وعده
دیگــر اســتان بــه تبریز
احداث راه دسترسی مناسب
میآینــد در روســتای
و ایمن به شهروندان محروم
خلجان سکونت میکنند.
ساکن این روستا را دادند تا
خلجان از سال  93براساس بنا به گفته مسئوالن راهنمایی در هنگام عزیمــت به کار و
مصوبه کارگروه مســکن و و رانندگی تبریز ،راه دسترسی مراجعه به منزل مسیر امنی
شهرســازی آذربایجــان خلجان به تبریز جــزو راههای را طی کنند؛ مسیری که بنا
شــرقی به صورت رسمی خطرناک و پر حادثه شهر است .به گفته مسئوالن راهنمایی
بــه حــوزه اســتحفاظی عالوه بر این در ســالهای اخیر و رانندگی تبریز جزو راههای
شهرستان تبریز الحاق شد نیز اعضای شورای اسالمی تبریز خطرناک و پــر حادثه تبریز
و در حال حاضر قسمتی از بارها ایمن ســازی این جاده به اســت .عــاوه بر ایــن در
شهرداری منطقه  7تبریز به مسئوالن شــهری تبریز تاکید ســالهای اخیر نیز اعضای
شورای اســامی تبریز بارها
شمار میرود .این روستا در کرده اند
حال حاضر بیش از  10هزار
بر ایمن ســازی این جاده به
نفر جمعیت دارد که براساس تقسیمات کشوری مسئوالن شهری تبریز تاکید کردهاند.
میتواند به عنوان شــهری جدید موجودیت پیدا
کند .اگرچه روستای خلجان در داخل حریم شهری
وعدهای که محقق نشد
تبریز قرار دارد و جزو نواحی شهر به شمار میرود ،یکی از ســاکنان خلجان به خبرنگار همشــهری
اما خدمات شــهری در این منطقــه ،کمبودهای میگوید :مسئوالن وقت شهری تبریز در سال ،95
زیادی دارد .یکی از دغدغههای مهم ساکنان این وعده اتمام راه خلجان را در  3ماه اول ســال داده
روستا تردد روزانه به تبریز است .بیشتر ساکنان این بودند و با توجه به اینکه قــرار بود  6میلیارد ریال
روستا در تبریز به شغلهای کارگری یا مشاغلی از برای این منظور اختصاص داده شــود اما محقق
این دست مشغول هستند به همین دلیل ترافیک نشد و اکنون که در نیمه سال  96قرار داریم هنوز
سنگینی هر روز ،صبح و عصر در جاده دسترسی این مسیر تکمیل نشده اســت« .هاتف علیپناه»
تبریز به خلجان به وجود میآید.
ادامه میدهد :در مســیر تعریض و بهسازی جاده
تبریز به خلجان ،امالک تعدادی از ساکنان بومی

قدرتمندی شــده و تحول زیادی در این تیم روی
یعقوب کامرانی
داده است اما این تحول به ضرر تراکتورسازی است.
تبریز –خبرنگار
چراکه یکی از دالیل بازیهای خوب ســایپا را باید
مستطیل تراکتورســازی که در هفتــه چهارم دروازه بان ملی پوش این تیم دانست« .محمدرضا
سبز
رقابتهای لیگ برتر توانست اولین برد اخباری» که تراکتورسازی تالش زیادی برای تمدید
و اولین امتیاز خود را کســب کند ،در قرارداد با او کرد ،با مخالفت دایی به سایپا برگشت و
یک بازی بسیار سخت مقابل تیم سایپا قرار میگیرد .چون تراکتورسازی نمیتوانست دروازهبان جدیدی
این بازی که سهشنبه این هفته در زمین سایپا برگزار جذب کند ،با مشکل مواجه شد .سایپا در بازی هفته
میشود ،نبرد «یحیی گل محمدی» با جوانترین گذشــته و در یک نبرد نفسگیر موفق شد استقالل
تیم تراکتورسازی و «علی دایی» با تیم متحول شده مدعی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و با  3برد،
سایپا خواهد بود .بازی این  2تیم راس ساعت  20:15یک تساوی و کسب  10امتیاز در رده سوم جدول
قرار بگیرد .نکته جالب اینکه
برگزار میشود.
این تیم جــزو  3تیم بدون
باخت باالی جدول اســت و
تراکتور باالخره برد
با تیم صدرنشین هم امتیاز
تراکتورســازی که  3باخت
درخشش بازیکن 17ساله تراکتور
است که به دلیل تفاضل گل
پیاپی را در کارنامه داشــت،
به نام «محمدرضــا آزادی» که
پایینتر ،نتوانســته است در
باالخره موفق شد تا در بازی
یکی از جوانان بومــی این تیم
صدر قرار گیرد.
چهارم با درخشــش برخی
از بازیکنان قدیمی و جوان ،است باعث شده است که خیال
حاتمی
برد شــیرینی را در ورزشگاه یحیی از جای خالی فرزاد
بــازی ســخت بــرای
اول
گل
یادگار امام (ره) کسب کند .راحت باشد .آزادی پاس
تراکتورسازی
ایرانپوریان
این تیم کــه در مقابل تیم تراکتورسازی را به
این بازی را یکی از بازیهای
بحران زده نفــت تهران به داده بود
ســخت برای تراکتورسازان
عنوان میکنند.
مربیگری «حمید درخشان»
قرار گرفته بود ،توانست با نتیجه  2بر یک به برتری تراکتورسازی که با قرعه سخت ابتدا در اهواز بازی
برسد .تراکتورســازی که گل اول را زده بود ،روی کرد و ســپس در  2هفته متوالــی مقابل تیمهای
یک اشتباه و دریافت گل ،در آستانه از دست دادن پرسپولیس و استقالل قرار گرفت ،این بار در هفته
 2امتیاز قرار داشت اما یک پنالتی باعث شد تا دوباره پنجم نیز در برابر یک تیم بــاالی جدولی و بدون
 3امتیاز کامل به تراکتورسازان برسد .به این ترتیب باخت به میدان میرود .از نظر آماری نیز دشــوار
تراکتورسازی  3امتیازی شد و در پایان هفته چهارم بودن این بازی مشخص میشود .سایپا با  7گل زده
در رده  13جدول رده بندی قرار گرفت.
نشان داده است که تیم قدری دارد .این تیم  4گل
خورده نیز در کارنامه دارد .این در حالی اســت که
تراکتورسازان  3گل زده و  5گل خورده در کارنامه
تحول در سایپا به ضرر تراکتور
سایپا این روزها به سرمربیگری علی دایی تیم بسیار دارند .این موضوع سبب میشود که کفه سنگینتر

سید مرتضی احمدپور

بازدید مکرر و تأکید بر اتمام سریع جاده

شهردار منطقه  7تبریز میگوید :در بازدیدی که در هفتههای اخیر از روند اجرای طرح ساماندهی و تعریض
جاده خلجان صورت گرفت ،بر ضرورت تکمیل هر چه سریعتر این پروژه با رعایت اصول فنی تأکید شد .علی
فرخی معتقد است که اهمیت این مسیر برای ســاکنان این منطقه ،همچنین گردشگرانی که به این روستای
خوش و آب و هوا سفر میکنند ،زیاد است و تالش میشود تا پروژهای ارزشمند در اختیار شهروندان قرار داده
شود و آنان بتوانند مسیر ایمنی را طی کنند.به گفته وی ،در صورت تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه عالوه بر
تردد ایمن ،سرعت حرکت خودروها نیز افزایش پیدا میکند و از وارد آمدن آسیب فنی به خودروها جلوگیری
میشود.

خلجان و تعدادی کارگاه و زمین کشــاورزی قرار
داشت که اکثر مالکان این زمینها برای تسریع در
احداث جاده در کمتریــن زمان و با قیمت توافقی
و اعالم شده از سوی شهرداری ،زمینها را واگذار
کردند .با این وجود ،مســیر دسترسی خلجان به
تبریز هنوز درســت نشده اســت.وی خاطرنشان
میکند :با توجه به وجود راههای دسترسی باریک
و کمعرض خلجان ،کمک و امدادرسانی در مواقع
بحرانی مانند آتش ســوزی و زلزلــه امکان پذیر
نیســت و کم عرض بودن این جــاده باعث ایجاد
ترافیک ســنگین و برخورد خودروهــا با یکدیگر
میشــود .به عبارت دیگر راه باریک خلجان ،ورود
و خدمات رسانی ماشــین آالت سنگین در مواقع
بحرانی را ناممکن کرده اســت .به گفته علیپناه،
در حال حاضر نیز وجود ماشــینآالت ســنگین
در مســیر تبریز به خلجان و ترافیــک حاصل از
فعالیت این ماشینها موجب نارضایتی ساکنان این

منطقه شده است .به همین دلیل تاکنون بارها با
مسئوالن شهری ،شهردار تبریز و شهردار منطقه 7
نامهنگاری کردهایم اما با وجود اینکه پس از هربار
نامهنگاری ،مسئوالن از این محل بازدید میکنند
اما همچنان خبــری از اقدام ســریع و عملیاتی
نیست.
وعده تسریع عملیات تعریض جاده

شــهردار منطقه  7تبریز در ایــن زمینه توضیح
میدهد :برای ســاماندهی و بهسازی روستاهای
الحاقی ،طرح دو بانده کردن و ایمن ســازی جاده
خلجان به طول  7/2کیلومتر در برنامه شهرداری
منطقه قرار گرفته اســت و تالش میشود هرچه
ســریعتر این پروژه تکمیل شــود .به گفته «علی
فرخی» آغاز مجدد این پروژه با بازنگری و تسریع
در اجرای پروژه همزمان بــا دهه مبارک فجر 95
صورت گرفت و عملیات عمرانــی آن نیز از اولین

روزهای ســال جدید با اکیپ جدیــد دوباره آغاز
شد .وی میگوید :برای اجرای این پروژه عمرانی
که با هدف رفع مشــکالت موجود در این مســیر
طراحی و آغاز شده ،افزون بر۲۰میلیارد ریال هزینه
پیشبینی شد که این مبلغ برای تعریض ،اجرای
بلوار میانی ،اصالح آسفالت قدیمی ،اجرای آسفالت
جدید و خط کشی اختصاص خواهد یافت .فرخی
ادامه میدهد :یکی از مشــکالت این مسیر نبود
هماهنگیهای الزم میان دســتگاههای خدمات
رسان است چرا که برای اجرای بهینه آن باید زیر
سازیها و امکانات الزم از سوی ادارات دولتی فراهم
شود .شهردار میافزاید :به منظور عملیاتی کردن
این پروژه و براساس توافق میان شهرداری منطقه،
ادارهکل راه و شهرسازی و شرکت توزیع برق ،مقرر
شد مسیر تبریز به خلجان از سوی شهرداری  ۷متر
تعریض شود و بعد از بلوارکشی وسط جاده ،اداره
برق نسبت به تامین روشنایی مسیر اقدام کند.

اتفاق نظری برای تعیین شهردار وجود ندارد

هنوز گزینهای انتخاب نشده

«فریــدون بابایی اقــدم» منتخب
پنجمین دوره شــورای شــهر تبریز
در این مــورد میگوید :برای انتخاب
شهردار و رئیس شورا ،هنوز به صورت
مصداقی بــه موضوع ورود نشــده و
هیچ گزینهای در این خصوص مطرح
نشده است.
وی ادامــه میدهد :در شــهرهایی
همچون تهران ،تمام اعضای شورا از
یک لیســت واحد انتخاب شدند و به
طبع بعد از انتخابــات ،آقای قالیباف

میزبانی تراکتور

اگرچه این بازی در زمین سایپا انجام میشــود اما تراکتورسازی همیشه در تهران میزبان بوده است چرا که تعداد
هواداران این تیم حتی در تهران هم بیشتر از تیمهایی چون سایپاست .به خصوص اینکه این روزها بازیهای زیبای
تیم تبریز و محرومیتهایی که شامل تراکتوریها شده است ،باعث حضور هواداران بیشتری در ورزشگاه میشود .بر
همین اساس ،پیشبینی میشود که بازی پرتماشاگری را در این هفته شاهد باشیم و بدون شک تراکتوریها در این
بازی از هواداران خود انرژی خواهند گرفت.

ترازو به سمت ســایپا برگردد .تراکتورسازی که با
روحیه برد در بازی قبل به میدان میرود ،شــاید
اولین تیمی باشــد که طعم شکســت را به سایپا
میچشــاند اما برای رســیدن به برد نیاز به تالش
بیشتری نسبت به  4بازی گذشته دارد.
ترکیب تراکتور

تراکتورســازان این روزها از مشکالت بیشماری
رنج میبرند .دســتهای بسته یحیی گلمحمدی
برای تعویضهای بهتر و نبــود بازیکنان آماده در
تمام پستها ،باعث شــده است که بازیکنان جوان
و کم تجربه در پســتهای غیرتخصصی به میدان
بروند .تراکتورســازی این روزها با ترکیب «فرزین
گروســیان»« ،محمد نادری»« ،محمدرضا مهدی
زاده»« ،شــهرام گودرزی»« ،محمد ایرانپوریان»،
«فاخر تهامی»« ،مهدی کیانی»« ،محمد نوری»،
«محمد ابراهیمی»« ،مهدی شریفی» و «محمدرضا
آزادی» به میدان میرود و ممکن اســت «محمد
نــوری» را که در بازی گذشــته بــا مصدومیت از
بازی خارج شد ،در ترکیب نداشــته باشد و «علی

طاهران» ،دیگر بازیکن جــوان تراکتور ،جایگزین
او شــود .مصدومیــت بازیکنانی چــون «هادی
محمدی»« ،ســینا عشــوری»« ،محمد نوری» و
محرومیت «فرزاد حاتمی» ،تنها بخشی از مشکالت
گلمحمدی در چینش ترکیب تراکتورسازی است.
درخشش ایرانپوریان در بازی گذشته با زدن  2گل،
میتواند نشان از رسیدن این بازیکن به دوران آرمانی
خود پس از هفتههای طوالنی باشد .ایرانپوریان در
فصل گذشــته نیز یکی از دالیل برخی از بازیهای
خوب تراکتورسازی بود .درخشش بازیکن  17ساله
تراکتور به نام «محمدرضا آزادی» که یکی از جوانان
بومی این تیم اســت نیز باعث شده است که خیال
یحیی از جای خالی فرزاد خاتمی راحت باشد .آزادی
پاس گل اول تراکتورسازی را به ایرانپوریان داده بود.
نگاهی به وضعیت سایپا

در تیم ســایپا نیز بازیکنان شــاخصی هستند که
میتوانند روند بازی را به نفع نارنجی پوشان تغییر
دهند« .علی قلیــزاده» و «محمد عبــاس زاده»،
بازیکنان  2گله سایپا هستند .این  2بازیکن جوان

نتیجه معکوس نوشیدنیهای رژیمی

اعضای شورای شهر تبریز معتقدند دلیل انتخاب شهردار در شهرهایی مانند تهران و مشهد یکسان بودن سالیق اعضای شوراست

یک مطالعه جدید نشان میدهد که نوشیدنیها یا غذاهای
رژیمی در حقیقت ســبب افزایش وزن و ابتالی افراد به
دیابت میشوند ،زیرا مغز در شمارش میزان کالری موجود
دچار اشــتباه میشــود و در نتیجه متابولیسم را کاهش
میدهد.
به گزارش ایسنا ،محققان دانشگاه ییل در آمریکا کشف
کردن د در صورتی که «نبود انطباق» بین شیرینی و کالری
مواد غذایی وجود داشته باشد ،بدن فرایند سوزاندن کالری
را متوقف میکند .به طور طبیعی شیرینی با میزان بیشتری
از انرژی همراه است و هر چقدر که میزان شیرینی بیشتر
باشد ،کالری بیشتری نیز به همراه خواهد داشت .بنابراین
مغز به در کنار هم بودن این دو عادت دارد و اگر این اتفاق
نیفتد ،مغز دچار اشتباه میشود و این طور استنباط میکند
که کالری کمتری برای سوزاندن وجود دارد.
این پژوهش جدید برای اثبات این موضوع کافی است که
مواد مصنوعی ،چه در غذا و چه در نوشــیدنی ،میتوانند

سیستم بدن را دچار اختالل کنند.
بدن ما بهگونهای تکامل یافته کــه از منابع انرژی موجود
در طبیعت بهطور موثــر بهره ببرد .امــا غذاهای مدرن
دارای منابعی از انرژی هستند که بدن ما قبال هرگز آن را
تجربه نکرده است .وقتی طعم شیرین و انرژی دریافتی از
غذای مصرفی با یکدیگر هماهنگ نباشند ،انرژی کمتری
متابولیزه و سیگنالهای ضعیف یا نادرست به مغز ارسال
میشــود که هر یک از این اثرات ممکن است بر سالمت
متابولیســم تأثیر بگذارند .برای انجام این مطالعه جدید،
دانشمندان مغز  15نفر را در هنگام مصرف نوشیدنیهای
رژیمی اســکن و آنها را با نوشیدنیهای معمولی مقایسه
کردند .آنها همچنین میزان انرژی مصرفی بدن را نیز مورد
بررسی قرار دادند .آنها دریافتند هنگامی که نبود انطباق
بین شیرینی و کالری وجود داشــته باشد(همانطور که
اغلب در مصرف نوشیدنیها و غذاهای رژیمی این اتفاق
میافتد ،زیرا آنها شیرین نیستند) ،کالریها باعث تحریک

متابولیسم بدن نمیشوند و همچنین مدارهای پاداش در
مغز نیز متوجه مصرف کالری نمیشوند و همین موضوع
میتواند موجب مصرف بیشتر مواد غذایی و افزایش وزن
شود .دانشــمندان میگویند که این موضوع میتواند به
توضیح مطالعات قبلی مبنی بر اینکه شیرین کنندههای
مصنوعی میتوانند سطح قند خون را افزایش دهند و باعث
دیابت شوند ،کمک کند.

روشی جدید برای رهایی از دردهای پس از عمل جراحی

طی روزهای نزدیــک به آغاز
کار شورای شــهر در خصوص
گزینههای شهرداری تبریز بحث
و گفتوگو میشود ،این در حالی
است که موضوع ابقای شهردار
فعلی نیز مطرح است
تکلیف خود را میدانســت ،ولی در
تبریز تنهــا  8نفر از لیســت امید به
شــورا راه یافتند و سالیق سیاسی 5
منتخب دیگر متفاوت است به همین
دلیــل انتخاب شــهردار در تبریز به
مراتب سختتر است و نیاز به بررسی
بیشتر دارد.
بابایــی اقدم با بیــان اینکه چندین
جلســه بــرای بررســی گزینههای
شهرداری تبریز برگزار شد اما به دلیل
حساسیتهای موجود به این موضوع
پرداخته نشد ،تأکید میکند :به دنبال
اتحاد ،همدلی و دوری از دو دستگی
هستیم و بیتردید در انتخاب شهردار

و رئیس شــورا هم نهایت دقت را به
خرج خواهیم داد تا در  4سال آینده
بدون تنش کارها را پیش ببریم.
به گفته وی ،براســاس برنامهریزی
انجام شــده ،طی روزهای نزدیک به
آغاز به کار شورای شهر در خصوص
گزینههای شــهرداری تبریز بحث و
گفتوگو میشود ،این در حالی است
که موضوع ابقای شــهردار فعلی نیز
مطرح است.
 27شاخص برای انتخاب شهردار

یکی دیگــر از منتخبان مــردم در
پنجمیــن دور ه انتخابات شــورای
شــهر تبریز در این زمینه میگوید:
تاکنون  27شــاخص برای شهردار
تبریز تعیین شــده اما هنوز در مورد
مصداقها صحبت نشده است.
«محمدباقر بهشتی» نیز معتقد است
که انتخاب شــهردار در شــهرهایی
ماننند تهران و مشــهد به این دلیل
است که همه اعضای شورا از لیست
واحد وارد شورا شدهاند و اجماع نظر
وجود دارد.

وی میافزاید :در انتخاب شــهردار،
در پی دادن شــغل و سمت برای فرد
نیســتیم بلکه به دنبال شهردار برای
این شهر هستیم تا بتواند مشکالت را
به شیوه درست حل کند .بهشتی در
مورد انتخاب رئیس شورا نیز توضیح
میدهد :اعضای لیست امید «شکور
اکبرنژاد» را انتخاب کردهاند اما این
موضوع هنوز میان تمام اعضا مطرح
نشدهاست.
در روزهای اخیر خبــر کنارهگیری
«شــهرام دبیری» از نامزدی شورای
شهر تبریز در فضای مجازی منتشر
شده و باتوجه به این موضوع و توافقی
که میان منتخبان لیست امید انجام
گرفته ،انتخاب شکور اکبرنژاد برای
ریاســت شــورا محتمل اســت هر
چند بایــد منتظر آغاز به کار شــورا
ماند.
به هر حال باتوجه بــه زمان بر بودن
بررســی برنامههــای گزینههــای
شــهرداری تبریز ،به نظر میرســد
روند انتخاب شــهردار تبریزطوالنی
شود.
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عکس :همشهری

گوناگون

مدیریتشهری

انتخــاب شــهردار مهمتریــن و
سرنوشتســازترین تصمیم شورای
شهر اســت و باتوجه به این موضوع،
بعد از مشخصشــدن نتیجه قطعی
انتخابــات پنجمین دور ه شــورای
شهر و روستا ،جلســات غیررسمی
منتخبان مردم در تمام شهرها به ویژه
کالنشهرها برای بررسی گزینههای
شــهرداری برگزار شــد .به گزارش
ایســنا ،با توجه به حساســیتهایی
که وجود دارد ،شورای شهر برخی از
کالنشــهرها همچون تهران و مشهد
در رابطه با انتخاب شــهردار اهتمام
بیشتری به خرج داده و بعد از بررسی
برنامههــای گزینههــای مختلف،
براساس رأی گیری شهردار را انتخاب
کردند.
در تبریــز نیــز رویــداد مهــم و
سرنوشتســاز «تبریــز »2018
ضرورت انتخــاب هرچه ســریعتر
شهردار را بیش از پیش کرده است؛
چرا کــه تعلل در انتخاب شــهردار،
برنامههای تبریز  2018را تحت تأثیر
قرار میدهد .شرایط در تبریز با دیگر
کالنشــهرها تفاوت دارد و منتخبان
مردم در پنجمین دوره شورای شهر
تبریز تنها بر روی شــاخصهای یک
شــهردار خوب مطالعــه و گفتوگو
کردند و گزینههای شهرداری تبریز
هنوز در جلسات مطرح نشده است؛
این در حالی اســت که کمتر از یک
هفته تا آغاز کار شــورای پنجم باقی
مانده است!

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

آذربایجان
شرقی

بازی تراکتورـ سایپا؛ نبرد پدیدههای جوان لیگ

تراکتورسازی در پایان هفته چهارم در رده  13جدول رده بندی قرار دارد

تغییر مدیریت جاده
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محققــان در بیمارســتان کــودکان در
بوســتون ،یک سیســتم تســکین درد
را توســعه دادند که از امــواج فراصوت و
لیپوزومها(کیسههای میکروسکوپی که
توسط محققان ســاخته میشود) بهره
میگیرد.
به گزارش ایسنا ،این کیسههای کوچک
مملو از عوامل مسدودکننده عصبی است
که به تسکین درد بیماران کمک میکند.
اپیوئیدها(مواد شبه افیونی) اغلب بهعنوان
دارویی موثر برای تسکین دردهای پس از
انجام عمل جراحی استفاده میشوند .اما

در کنار تاثیر بسیار زیادی که دارند ،دارای
عوارض جدی مانند احتمــال اعتیاد نیز
هستند .به همین دلیل محققان دست به
ساخت سیستمی زدند که احتمال بروز
این عوارض را از بین میبرد.
ایده توسعه این سیستم جدید این است
که در زمان بســتری بــودن بیماران در
بیمارستان ،به آنها مسکنهایی داده شود
که دردهای ناشی از انجام عمل جراحی
را درآنان کاهش دهــد .همچنین از این
لیپوزومها نیز برای تزریق در محل زخم
استفاده شــود .پس از آن این بیماران به

همراه یک دستگاه فراصوت قابل حمل از
بیمارستان مرخص میشوند.
زمانی که تاثیر مسکنها از بین رفته و درد
در بیماران آغاز میشود ،آنها میتوانند از
این دستگاه غیرتهاجمی برای فرستادن
پالسهــای فراصوت بــه بافتهایی که
لیپوزومها در آن قرار دارند استفاده کنند.
این کار ســبب میشــودمولکولهایی
کــه  sono-sensitizersنام دارند و در
دیوارههــای لیپوزوم قــرار دارند ،درهم
شکستهشوند و عوامل مســدود کننده
عصبی را درست در جایی که به آنها نیاز

است آزاد کنند.
این لیپوزومهــا تا  3روز پــس از تزریق،
قابلیــت فعالســازی دارنــد و میــزان
آزادســازی مســدود کنندههای عصبی
ت و شدت
میتواند بهسادگی با تنظیم مد 
ارائه امواج فراصوت کنترل شود.
محققان این پژوهش اظهار کردند :سوء
مصرف مواد مخدر یک مشکل رو به رشد
در مراقبتهای بهداشتی است و در آینده
این سیســتم میتواند به طور بالقوه و با
ارائه داروهای موثــر و غیرمخدر جای آن
را بگیرد.

دستگاه خانگی آزمایش خون که با گوشی کار میکند
محققان در دانشــگاه ایلینوی موفق به ساخت دستگاه
آنالیزور چاپی سهبعدی شدند که با گوشیهای هوشمند
کار میکند و نتایجی با دقت تجهیزات آزمایشگاهی مدرن
ت ارائه میدهد.
و گرانقیم 
به گزارش ایســنا ،به طور معمول ،برای تجزیه و تحلیل
نمونه خون ،نمونه ادرار یا بزاق ،به دســتگاههای مدرن و
مجهزی نیازمندیم که هزینه بســیار باالیی دارند .چنین
تجهیزاتی همیشه برای پزشــکان در کشورهای در حال
توسعه یا بیمارانی که در منزل به نظارت بر سالمت قلب
خود میپردازند در دسترس نیست .این دستگاه آنالیزور
جدید که  TRIنام دارد ،توسط محققان دانشگاه ایلینوی و

به رهبری پروفسور «برایان کانینگهام» توسعه یافته است.
بنا بــر گزارشهای به دســت آمده از این دانشــگاه این
دستگاه جدید قادر به تشخیص هر نوع خروجی است که
از مواد تغییر رنگدهنده یا موادی که از خود نور ســاطع
میکنند(مانند رنگهای فلورسنت) بهره میگیرد.
برای اســتفاده از آن ،نمونههای مایــع در یک کارتریج
میکروسیالی که بهصورت دستی در ورودیای که برای آن
روی دستگاه تعبیه شده ،قرار میگیرند .محققان سپس از
فلش  LEDیا یک دیود لیزر سبز برای تاباندن روی نمونه
اســتفاده میکنند .این نور از طریق یک فیبر نوری و یک
«توری پــراش» ( )diffraction gratingعبور میکند و

به دوربین عقب گوشی میرســد .سپس یک اپلیکیشن
آن تصویر را تجزیه و تحلیل میکند و به دنبال تغییر رنگ
خاص یا فلورسانس ،بسته به آزمایش انجام شده میگردد.
با اســتفاده از این آنالیزور جدید میتــوان یک آزمایش
چندگانه را بسیار ســریع و در کمترین زمان انجام داد و
کارتریج میکروسیالی قابلیت آن را دارد که چندین نمونه
را به صورت همزمان در آن قــرار دهیم .به گفته محققان
این پژوهش ،این دستگاه عالوه بر موارد استفادهای که در
تشخیص پزشکی دارد ،میتواند در مواردی نظیر نظارت بر
محیط زیست ،آزمایش مواد مخدر ،کنترل کیفیت تولید و
ایمنی مواد غذایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

را میتوان جزو بهترینهــای  4هفته ابتدایی لیگ
برتر دانست .این  2بازیکن به همراه «مهدی ترابی»
جوان ،بدون شک دفاع جوان و نه چندان مستحکم
تراکتورسازی را آزاد خواهند داد و باید منتظر ماند
و دید که یحیی گل محمدی چه تدابیری برای مهار
این بازیکنان خواهد اندیشید .البته نباید از اخباری
که درون دروازه سایپا خواهد ایستاد نیز به سادگی
گذشت.
تکیه دو تیم بر بازیکنان جوان
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یحیی گل محمدی و علی دایی  ،مربیانی هستند که
اعتقاد زیادی به جوانها دارند .بازیکنانی که توسط
این  2سرمربی به فوتبال ایران معرفی شده اند ،بسیار
بیشتر از سایر مربیان شاغل در لیگ برتر هستند .بر
همین اساس ،این بازی را میتوان بازی پدیدههای
جوان لیگ برتر نیز عنوان کرد .اگرچه امکان تساوی
نیز در این بازی وجود دارد اما شاید بتوان عنوان کرد
که تیمی در نهایت به عنوان تیم برنده از زمین بازی
خارج خواهد شد ،بازی بهتری را از طریق جوانانش
به نمایش بگذارد.
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اخبار ورزشی
بدشانسیهای گلمحمدی ادامه
دارد؛ نوری به سایپا نمیرسد
هافبک با تجربه تیم فوتبال
تراکتورسازی با مصدومیت
در دیدار این تیم مقابل نفت
تهران ،دیدار با ســایپا را از
دست داد .به گزارشایسنا،
تیم فوتبال تراکتورســازی
موفق شد در چهارمین دیدار
خود در لیــگ هفدهم ،نفت
تهران را با نتیج ه  ۲بر یک شکست دهد .از بدشانسیهای «یحیی
گلمحمدی» در این دیدار مصدوم شــدن «محمد نوری» بود.
مصدومیت نوری به قدری جدی است که دیدار حساس سهشنبه
تراکتورسازان مقابل سایپا را از دســت خواهد داد .با مصدومیت
نوری و همچنین بهبود نیافتن سینا عشوری و عارف آغاسی دست
یحیی گلمحمدی بیش از پیش برای تقابل با تیم همبازی سابق
خود یعنی علی دایی خالی است .از سوی دیگر محرومیت «فرزاد
حاتمی» نیز باعث شده تراکتورسازان در خط حمله انتخابهای
زیادی نداشته باشند اما با این وجود« ،محمدرضا آزادی» توانست
جای حاتمی را به خوبی پر کند و نامی برای خود دست و پا کند.
باید دید یحیی گل محمدی میتواند با لشــگری از مصدومان و
محرومان خود مقابل سایپا روند پیروزیهای خود را ادامه دهد و
خود را از جمع قعرنشینان جدول جدا کند یا خیر.

کدام تیمها سهشنبه بازی
میکنند؟
مســئول کمیته برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال میگوید
دیدار پرسپولیس و گسترش فوالد پس از بازیهای تیم ملی برگزار
میشود .به گزارش ایسنا «سعید فتاحی» درباره برنامه دیدارهای
هفته پنجم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد :طبق برنامهای که از قبل
به تیمهای لیگ برتری ابالغ شده ،تیمهایی که بازیکن ملی پوش
ندارند روزهای پنجشــنبه و جمعه ( ۲و  ۳و شــهریور) به میدان
میروند و تیمهایی که بازیکن ملیپوش دارند سهشنبه ( ۳۱مرداد)
بازی میکنند .مسئول کمیته برگزاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال
درباره دیدار هفته پنجم پرسپولیس در مقابل گسترش فوالد تبریز
هم گفت :در برنامه اعالمی ما تاریخی برای بازی با پرســپولیس
اعالم نشده است .ما در برنامه نوشتیم که تاریخ این دیدار به دلیل
حضور این تیم در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا
متعاقبا برگزار میشود .این دیدار پس از بازیهای تیم ملی مقابل
کرهجنوبی و سوریه برگزار خواهد شد.

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 :

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

کوره سفالگران تبریز خاموش است

صدای همشهری
021-88932308

اشرف شفیعی

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].

هنر سفالگری تبریز در سالهای اخیر به دلیل استقبال اندک مردم از خرید سفال در آستانه فراموشی است
کارگاههای انگشت شمار سفال در تبریز

یک هنرمنــد ســفالگر تبریــزی میگوید:
تبریز – خبرنگار
روزگاری ســفالگری یکی از صنایع و مشاغل
دامنه کوه سرخ فام عون بن علی درآمد زا در تبریز محسوب میشد و در کنار
صنایع
دستی در تبریــز و معدن بــی انتهای کوه عون بــن علی چندین انبــار فروش گل
گلرســی که از این کــوه تهیه فراوری شده وجود داشت.
میشــود ،تبریز را به محلی مناســب برای
بسیاری از سفالگران نیز خود گل خام را از کوه
فعالیت سفالگران تبدیل کرده است.
تهیه و فــراوری میکردند .اما در حال حاضر
البته بنا به گفته هنرمندان سفالگر ،تهیه گل خبری از رونق در این صنعت پر درآمد نیست.
مناسب برای سفالگری نیازمند مراحل مختلف «علی صادقی» ادامه میدهد :عالوه بر اینکه
و داشتن تجربه و مهارت کافی است ولی ماده انبارهای فروش گل رس در حاشــیه عون بن
خام اولیــه را میتوان از این منبــع بی پایان علی جمع شده اســت ،کارگا ههای تولیدی
تهیه کرد.
سفال در تبریز نیز بسیار
هرچنــد معــدن گل
کم شــده و ســفالگری
رس وسوســهای برای
بیشــتر در زمینه تولید
کار ســفالگری اســت،
آجرهای سفالی متمرکز
اما این روزهــا نگرانی هنرمند تبریــزی :ظر فهای
شــده که متفــاوت از
هنرمندان این عرصه را ســفالی پخت غذا جای خود فرایند سفالگری سنتی
برانگیخته است چرا که را به ظــروف آلومینیومی یا و ســاخت کوزه ،گلدان
بازار سفالگری در تبریز دیزیهای ســنگی داده است و کاســههای ســفالی
دیگــر رونــق چندانی و از طرف دیگر ماســتبندی
است.
ندارد.
در ســفال نیز در حال منسوخ به گفته وی ،یکی دیگر از
محصــــوالت سفالی شدن است .قلکهای سفالی مشکالت هنر سفالگری
و دستســــاز ههای هم تقریبا خریــداری ندارد و در تبریز ،نبــود تنوع و
هنرمندان این شهر در پس انــداز در میان کودکان به پاییــن بــودن کیفیت
ســالهای اخیر فروش شیوه انداختن ســکه داخل دستســازههای سفالی
چندان خوبی نداشــته قلک مورد استقبال خانوادهها است و اکثر تولیدات به
همان ســبک و ســیاق
و تنــوع محصــوالت نیست
ســفالی در بــازار نیز
گذشته ساخته میشود؛
بــه حــدی کم اســت
به عنوان مثال در تولید
که خریداران مشکل پســند تبریزی را برای گلدانهای ســفالی تنوع و تغییر چندانی به
خریــد همین اندک محصــوالت هم ترغیب وجود نیامــده در حالی کــه تولیدکنندگان
نمیکند.
گلدانهای پالستیکی هر روز مدلهای جدید
اگرچــه هنرمندان ســفالگر تبریــزی برای و به روزی را روانه بازار میکنند.
رونق بخشــی به فعالیتهای خــود اقدام به وی منسوخ شدن طبخ غذا در کوزههای سفالی
برگزاری کالسهای رایگان و نمایشگاههای را یکی دیگر از علل رکود در بازار سفال عنوان
ســفال میکننــد ،امــا ایــن فعالیتهــا و خاطر نشان میکند :ظرفهای سفالی پخت
نیــز چنــدان بــه ســفالگری تبریــز رونق غذا جای خــود را به ظــروف آلومینیومی یا
نمیدهد.
دیزیهای ســنگی داده است و از طرف دیگر

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

نبود امکانات برای معلوالن در پارکهای تبریز

پارکهای تبریز فاقد امکانات رفاهی مانند ویلچر برای معلوالن بوده و مردمی که
بیمار دارند و باید از ویلچر استفاده کنند دراین میان محروم میشوند .همچنین
رمپهای ویژه تردد معلوالن نیز چندان زیاد نیست.
اسد عظیمی – تبریز
بلوار گلکار تبریز عابربانک ندارد

بلوار گلکار تبریز عابر بانک ندارد و مردم برای تهیه وجه نقد در این بلوار مجبور به
خروج از آن هستند .عابر بانکهای موجود داخل مجتمع پتروشیمی و مجتمع
صدرا است که خارج از مسیر اصلی بلوار است.
حامد بقایی – تبریز
کارخانه آالینده آسفالت در سراب

کارخانه آسفالت شهرداری سراب در ورودی این شهر از سمت تبریز قرار دارد و
به شدت آالینده است .علی رغم نامههای متعددی که برای شهرداری و محیط
زیست نوشــتهایم در زمینه نصب فیلتر برای این کارخانه و کاهش آلودگی آن
اقدام نشده است .آالیندگی این کارخانه در ایام تابستان بیشتر است.
جمعی از شهروندان ساکن در اطراف کارخانه آسفالت سراب

دریچه
ماستبندی در سفال نیز در حال منسوخ شدن
است .قلکهای ســفالی هم تقریبا خریداری
ندارد و پس انداز در میان کودکان به شــیوه
انداختن ســکه داخل قلک مورد اســتقبال
خانوادهها نیست.
برگزاری کارگا ههای رایگان ســفالگری
در تبریز

یکی دیگــر از هنرمندان ســفالگر تبریزی از
مشکالت کارگاههای سفالگری در تبریز گالیه
میکند و میگوید :فعالیت سفالگران به دلیل
ویژگیهای خاص کارشان بسیار سخت است
و آنان نیازمند شــرایط ویژه ای برای فعالیت
هستند.
برخــی شــهروندان از فعالیــت کارگاههای

ســفالگری در اطراف منزل یا محل کسبشان
ناراضی هستند.
«عطا یوســفی» ادامه میدهد :در سالهای
گذشــته مجبور بــه جابجایــی چندین باره
کارگاه خود به علت سر و صدای دستگاههای
سفالگری شده ام که شکســتگی بسیاری از
تولیدات سفالی و آسیب به دستگاهها را درپی
داشته است.عالوه بر این ،معموال رفت و آمد
هنرجویان به محل کارگاه نیز با گالیههایی از
سوی همسایهها روبرو میشود.
وی از برگزاری کارگاههــای آموزش رایگان
ســفالگری در تبریز خبر و ادامه میدهد :از
سال  93و  94با هدف ترویج این هنر در تبریز
و جلوگیری از فراموشی آن اقدام به راه اندازی
کارگاههای ساخت سفال کردهام.

انتظار حمایت از مسئوالن

این هنرمند سفالگر ادامه میدهد :سفالگری
از جملــه هنرهایــی اســت کــه نیازمنــد
حمایت ویژه برای بقا اســت و از مســئوالن
انتظار میرود کــه حمایت بیشــتری از آن
داشته باشند.
بــه گفته یوســفی ،مســئوالن شــهری با
حمایتهــای مــوردی و امــکان حضور در
نمایشــگاههای هنری و اجرای سفالگری به
صورت زنده در محلهایــی مانند ائل گلی به
ترویج این هنر کمک کردهاند و شهروندان نیز
میتوانند در این مســیر همراهی بیشتری با
سفالگران داشته باشند واز برنامههای آموزشی
ســفالگری همراه با فرزندانشــان اســتفاده
کنند.

خودروهای دیزلی پاکترند یا بنزینی؟
نتایج مطالعه جدیدی که در گزارشهای علمی منتشرشده اعالم میکن د به طور کلی
خودروهای دیزلی مدرن آلودگی کمتری در مقایسه با اتومبیلهای بنزینی دارند.
به گزارش ایسنا ،از آنجا که دیزل بسیار پاکتر از قبل شده است ،تنظیمکنندههای
محیط زیستی باید بهطور گســتردهای تمرکز خود را از خودروهای بنزینی آلوده و
دیگر منابع آلودگی هوا تغییر دهند« .هایز» شیمیدان آمریکایی در دانشگاه مونترال
میگوید :دیزل بین مردم محبوبیتی ندارد ،زیرا شما میتوانید آلودگی آن را مشاهده
کنید ،اما واقعیت این است که آلودگی نامرئی که از بنزین اتومبیل میآید بسیار بیش
از دیزل است .گام بعدی باید تمرکز بر بنزین یا از بین بردن وسایل نقلیه دیزلی قدیمی
از جادهها باشد .وسایل نقلیه دیزلی مدرن استانداردهای جدیدی دریافت کردهاند که
در حال حاضر بسیار پاک هستند .بنابراین اکنون توجه به تنظیم موتورهای دیزلی در
جادهها و خارج از جادهها موضوعی مهم است ،که باید هدفی جدی باشد .این مطالعه
توسط محققان در ســوئیس و نروژ با کمک «هایز» و همکارانش در ایتالیا ،فرانسه و
ایاالت متحده انجام گرفته که تحقیق اصلی درباره ذرات کربن خارج شــده از اگزوز
اتوموبیل است.

خبر
توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد میراث فرهنگی درتبریز
معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از برگزاری دوره
توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد میراث فرهنگی
به میزبانی این اســتان طی دیروز و امروز (  29و 30
مرداد) خبر داد .به گزارش روابط عمومی این اداره کل
«احمد حمزه زاده» اعالم کرد :این دوره به مدت  2روز،
به میزبانی تبریز برگزارمیشود و با حضور تشکلهای
مردم نهاد و غیردولتی استانهای آذربایجان شرقی،
غربی ،اردبیل ،زنجان ،گیالن و کردســتان ،مباحث
تخصصی میراث فرهنگی و گردشــگری مورد بحث
قرار میگیرد.
وی افزود :در روز نخست این دوره ،برای اهداف تبریز
 2018عناوینی چون مبانی توسعه گردشگری ،مبانی
نوین گردشگری ،گردشــگری ماجراجویانه ،مفاهیم
توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی شاخصهای توسعه
گردشگری به شــرکت کنندگان آموزش داده شد .به
گفته حمزهزاده ،امروز و در دومین روز از برگزاری این
دوره ،مبانی مرمت و احیــای بناهای تاریخی از جمله
تعاریف و اصطالحات مرمت شــهری و غیرشــهری،
مروری بر نظریههای شــخصیت برجســته جهان در
زمینه مرمت شهری و غیرشهری ،مروری بر مصوبهها
و قطعنامههای جهانی درباره میراث فرهنگی  ،بررسی
روشهای شــناخت مستندســازی بناهای تاریخی،

نقاشی دیواری
در خیابان  17شهریور تبریز

محمود نظری

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

مروری بر آسیبشناسی بناهای سنتی ,عوامل آسیب
رســان و مخرب ،مروری بر مراحل مختلف مرمت و
عملیات مرمتی بــرای بازســازی و حفاظت بناهای
تاریخی و ...توســط مدرســان ارائه خواهد شد .وی

هدف از برگزاری این دورهها را توانمندسازی اعضای
تشــکلهای مردمنهاد و فرهنگســازی موثر برای
ایجاد نگرش مناسب در میان گروهها و اقشار مختلف
اجتماعی عنوان کرد.

