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نمایشگاه فروش پاییزه
در ارومیه

جشن شکوفهها
و غنچهها امروز
برگزار میشود
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دبیر پروژه
مهر آموزش
و پرورش آذربایجان غربی گفت:
شکوفهها و غنچههای استان 29
شهریور به مدرسه میروند.
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تراز دریاچه ارومیه
تثبیت شد

آوای سوگواری در
کوچههای شهر 8
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رئیس دفتر اســتانی ســتاد احیــای دریاچــه ارومیه
در آذربایجــان غربی با اشــاره به کاهــش  36درصدی
بارندگیهای ســال جاری ،گفت :تراز دریاچه ارومیه از هفته گذشته در ارتفاع
1270متر و  33سانتی متری از ســطح آبهای آزاد تثبیت شده است« .فرهاد
سرخوش» با بیان اینکه کاهش تراز دریاچه در فصل گرما طبیعی است و نسبت
به کمترین ارتفاع ثبت شده  32سانتی متر افزایش را نشان میدهد...
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واحدهای تولیدی بدون مجوز
در سلماس ساماندهی میشوند

صفحه  2را
بخوانید

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت سلماس گفت :طی
ماه گذشته بازرسی  545واحد صنفی و غیر صنفی در
سلماس انجام شده است.
«جعفر مهدیزاده» با اشاره به عملکرد مرداد امسال اداره صنعت ،معدن و تجارت
سلماس افزود :در این رابطه  27تخلف به ارزش ریالی  17میلیون و  897هزار
و  670ریال ثبت شد.
صفحه  2را
بخوانید

 8سال حماسه عاشقانه

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

در استان
اجرای برنامههای فرهنگی در هفته دفاع مقدس

تراز دریاچه ارومیه تثبیت شد

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی از خدمات رسانی  37گروه درمانی به مردم
مناطق محروم استان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبرداد.به گزارش ایسنا،
سردار «عابدین خرم» به تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس پرداخت و گفت:
به مناسبت سی و هفتمین سالگرد هفته دفاع مقدس  37گروه درمانی متشکل از
مراکز درمانی سپاه پاسداران ،شبکه بهداشت و درمان علوم پزشکی و هالل احمر
به صورت واحد در مناطق محروم استان و ارومیه خدمات رسانی خواهند کرد.
سردار خرم همچنین با بیان این که  31عنوان برنامه توسط نیروهای مسلح در
هفته دفاع مقدس عملیاتی خواهد شد گفت :برگزاری برنامههای نمایشگاهی،
روایت خاطرات دفاع مقدس در مدارس و دانشــگاه ها ،ویزیت رایگان در مراکز
بهداری نیروهای مسلح ،راه اندازی گشتهای امنیت محلهها با حضور بسیجیان،
اجرای تئاتر خیابانی توســط هنرمندان ،برگزاری مراسم شب شعر و خاطره،
برگزاری برنامههای آبروی محله در  120مسجد در محلهها ،برگزاری نمایشگاه
امربه معروف و نهی از منکر در دهه اول محــرم و برگزاری اردوهای جهادی در
مناطق محروم از اهم برنامههای بزرگداشــت هفته دفاع مقدس است.فرمانده
سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشــاره به آغاز برنامههای هفته دفاع مقدس از
 31شهریور گفت :در روز جمعه  31شهریور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس
شاهد رژه نیروهای مسلح در شهرستانهای ارومیه ،خوی ،سلماس ،نقده ،مهاباد
و پیرانشهر خواهیم بود و در سایر شهرستانها صبحگاه مشترک برگزار میشود.
وی در خصوص برگزاری نماشــگاه دفاع مقدس گفت :امسال به دلیل نزدیک
بودن زمان برگزاری کنگره 12هزار شهید آذربایجان غربی ،امسال نمایشگاه دفاع
مقدس به شکل سالهای گذشته برگزار نخواهد شد و به جای آن این نمایشگاه
به صورت کامل تر و مفصل تر در آستانه برگزاری کنگره ،به مدت  10روز برگزار
میشــود .وی ادامه داد :فرهنگ دفاع مقدس امروز نیز در قلب و دل جوانان ما
شکوفا شده است و ما توانسته ایم در سایه این اعتقاد و میل به جهاد و دفاع ،امروز
شهید حججیها را تربیت کنیم .فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی هدف
از بزرگداشت هفته دفاع مقدس را نشر ارزشهای دفاع مقدس ،ترویج فرهنگ
مقاومت ،ایثار و خود باوری دینی و انتقال فرهنگ والیت مداری به نسل جوان
دانســت و گفت :ما در این ایام به دنبال تبیین اقتدار دفاعی و تحکیم اعتقاد به
فرماندهی الهی و حیات معنوی در جامعه هســتیم.وی ضمن تاکید بر اهمیت
آشنایی نســل جوان با دفاع مقدس اضافه کرد :ما وظیفه داریم نقش بصیرت،
مقاومت و وحدت اقوام و مذاهب در پیشبرد آرمانهای انقالب را در میان جوانان
تبیین کنیم و با ترویج فرهنگ عاشورا اعتقاد به عدم تبعیت از دشمن را در بین
نسل جوان استحکام بخشیم.
ســردار خرم با بیان اینکه باید با عبرت گرفتن از دوران دفاع مقدس عمل به
اقتصاد مقاومتی را در متن اقدامات خود قراردهیم افزود :جوانان انقالبی کشور در
دوران دفاع مقدس با تکیه بر توان داخلی و بدون هیچ چشم داشتی به بیگانگان
توانستند بر همه مشکالت فائق آیند و در مقابل استکبار جهانی مقاومت کنند.

رئیس دفتر اســتانی ســتاد احیای
دریاچه ارومیــه در آذربایجان غربی
با اشــاره بــه کاهــش  36درصدی
بارندگیهای سال جاری ،گفت :تراز
دریاچه ارومیه از هفته گذشــته در
ارتفاع 1270متر و  33سانتی متری از
سطح آبهای آزاد تثبیت شده است.
به گزارش ایرنا «فرهاد سرخوش» با
بیان اینکه کاهش تــراز دریاچه در
فصل گرما طبیعی اســت و نسبت
به کمترین ارتفاع ثبت شده  32ســانتی متر افزایش را نشان میدهد ،افزود :با توجه
به اقدامات انجام شده در الیروبی رودخانهها ،همزمان با فصل پاییز و آغاز بارشهای
فصلی شاهد افزایش تراز نگین آبی آذربایجان خواهیم بود.
وی افــزود 412 :کیلومتر الیروبــی رودخانههای اصلی منتهی بــه دریاچه ارومیه،
ساماندهی سردهنههای رودخانهها ،انســداد  1200چاه غیرمجاز و اصالح آبیاری
در  6هزار و  200هکتار از اراضی کشاورزی از اقدامهای زودبازده دولت یازدهم برای
تثبیت وضعیت این دریاچه بوده است.سرخوش مساحت فعلی دریاچه ارومیه را 1900
کیلومتر اعالم کرد و گفت :در حال حاضر یک میلیارد و  320میلیون مترمعکب آب
در نگین آبی آذربایجان وجود دارد.
مساحت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته  300کیلومتر کاهش یافته
است اما همزمان با تابستان امسال بسیاری از اهالی منطقه برای شنا به این دریاچه
مراجعه کرده اند.
ستاد احیای دریاچه ارومیه در گام نخست مطالعاتی برای احیا این دریاچه آغاز کرد
اما در سریعترین زمان ممکن طرحهای  44گانه نهایی برای احیای دریاچه ارومیه بر
روی میز اعضای ستاد احیا قرار گرفت و این ستاد کارهای عملیاتی خود را برای احیای
بزرگترین پهنه آبی داخلی کشور شروع کرد.
دریاچه ارومیه در قالب طرح احیای دریاچه ارومیه قرار است تا ظرف مدت  10سال
به سطح تراز اکولوژیک خود برســد و یکی از مهمترین مصوبههای این ستاد کاهش
 40درصدی مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز این دریاچه به واسطه انتقال آب با
لولههای پلی اتیلنی از منبع تامین تا سر مزرعه است.در سالهای 1393و  1394در
مجموع  414کیلومتر عملیات انتقال آب با لوله پلی اتیلنی به اجرا درآمده و  12هزار
هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستانهای آذربایجان غربی در حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ،تحت پوشش انتقال آب مدرن قرار گرفته است.
طرح تشکیل و تجهیز شبکه سنجش منابع آب ســطحی و زیرزمینی استان نیز در
راســتای اجرای مصوبههای ســتاد احیای دریاچه ارومیه در زمان حاضر  68درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.تصفیه خانه گلمان که از دیگر طرحهای ستاد احیای دریاچه
ارومیه برای احیای نگین آبی آذربایجان است ،در سال جاری به بهره برداری میرسد و
ساالنه  2.5میلیون مترمعکب آب به دریاچه ارومیه روانه میکند.تاکنون ستاد احیای
دریاچه ارومیه بیش از یک میلیارد و  500میلیون ریال برای مقابله با ریزگردهای این
دریاچه هزینه کرده است.

نمایشگاه فروش پاییزه در ارومیه
نمایشگاه فروش پاییزه از دوشنبه تا  ۳۱شهریور در محل پارک جنگلی ارومیه آغاز
به کار کرد.به گزارش مهر ،در این نمایشگاه که تا  ۳۱شهریور از ساعت  ۱۶تا  ۲۲دایر
است،مواد غذایی ،لوازم تحریر ،تجهیزات آموزشــی برای عرضه و فروش ارائه شده
هستند .در این نمایشگاه که در پارک جنگلی ارومیه دایر شده است  ۱۳۵غرفه از نقاط
مختلف کشور محصوالت خود را با تخفیف  ۱۵تا  ۳۰درصد ارائه میکنند.
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پنجره
هزینه  5هزار میلیارد ریالی
برای توسعه پایانههای مرزی
مدیــرکل راهــداری و حملونقل جــادهای آذربایجــان غربی
گفت :هزینه  5هــزار میلیارد ریالی دولت یازدهم برای توســعه
زیرساختهای پایانههای مرزی این استان بیسابقه است.
«عبدالحسین علی اکبری» در گفت و گو با همشهری با بیان این
مطلب افزود 5 :مرز از  ۲۳مرز زمینی کشور شامل مرزهای بازرگان
ماکو ،تمرچین پیرانشهر ،رازی خوی ،صنم بالغی پلدشت و سرو
ارومیه در آذربایجان غربی قرار دارد که در دولت یازدهم بیشترین
توجه به این مرزها شــد.وی اضافه کرد :در حال حاضر نیز بهجز
پایانه مرزی پلدشت که فعالیتهای عمرانی در آن به پایان رسیده،
عملیات عمرانی و زیرســاختی در چهار پایانه مرزی دیگر استان
در دست اجراســت.علی اکبری گفت :هم اکنون عملیات تکمیل
محوطه و مبادی ورود و خروج کاال و مسافر پایانه مرزی بازرگان با
 ۱۵۷میلیارد ریال اعتبار و پیشرفت  ۵۵درصدی ،محوطهسازی
و ساخت سایبان برای مسیر مسافران در پایانه مرزی تمرچین با
 ۱۴۲میلیارد ریال اعتبار و احداث سالن مسافری پایانه مرزی سرو
در  4هزار مترمربع زمین با  ۱۲۱میلیارد ریال اعتبار و پیشــرفت
 ۳۰درصدی در حال اجراســت.وی با اشاره به اینکه پایانه مرزی
رازی آخرین پایانه مرزی مصوب آذربایجان غربی است ،ادامه داد:
برای احداث زیرســاختهای این پایانه پرتردد مرزی بیش از ۸۱
میلیارد ریال در فاز نخست تصویب شده که با این اعتبار ،ساماندهی
رودخانه قطور و احداث پل بر روی رودخانه اجرایی میشود.
لونقل جادهای آذربایجان غربی گفت :فاز
مدیرکل راهداری و حم 
اصلی پایانه مرزی رازی خوی در دست مطالعه است و پس از اتمام
مطالعات ،عملیات ساخت سالنهای مسافری و تجاری در زمینی
به مساحت  5هزار و  500متر مربع در این مرز آغاز میشود.
پایانههای ســرو ارومیه ،رازی خوی و بازرگان ماکو در مرز ایران
با ترکیه ،صنم بالغی پلدشــت در مرز ایران با جمهوری نخجوان
و تمرچین پیرانشهر در مرز ایران با عراق قرار دارد .این استان در
مجموع دارای  ۹۶۷کیلومتر مرز با کشــورهای غربی جمهوری
اسالمی ایران است.

04432225970

02123023914

شکوفه دادن درخت زرد آلو در مهاباد
درخت زرد آلو در روســتای لج مهاباد در آخرین روزهای تابستان شــکوفه داد و موجب تعجب مردم این روستا شد .به گزارش
ایرنا«حسین عزیزی» معاون فنی اداره جهاد کشاورزی مهاباد افزود :امسال با توجه به شرایط خاص آب و هوایی  ،تداوم گرما و افزایش
دما تا باالی  40درجه سانتیگراد در منطقه کوهستانی و سردسیری ،درختان این منطقه نسبت به گرما با گل دهی واکنش نشان دادند.

پيامك شما را درباره
روزنامه آذربایجان غربی م 
يخوانيم

اجرای  ۴۵پروژه کلیدی ساخت بزرگراه در آذربایجانغربی
 44نقطه حادثه خیز در جاده های استان شناسایی شده اند

محمد پاشازاده
ریال در جادههای آذربایجان غربی اجرا میشود.
ارومیه -خبرنگار
مبارکقدم با بیان اینکه دستیابی به اهداف برنامه
ششم توسعه در برنامهریزیهای کاری ،پررنگتر
ترانزیتی و بینالمللی بودن آذربایجان لحاظ شده است ،گفت :تکمیل کریدورها و ارتقای
بازار
غربی ایجاب میکنــد که جادههای شاخص توسعه مسیرهای دسترسی به پایانههای
استان به استانداردهایی اروپایی برسد مرزی و نیز آسفالت راه روستاهای باالی  ۵۰خانوار
درحالیکه حتی دورنمای این جادهها قابل مقایسه روســتایی از جمله احکام برنامه ششم توسعه در
با راههای استانهای همجوار نیز نیست.
حوزه راه و شهرسازی است.
به گزارش همشهری ،انسان ،خودرو و جاده 3عامل رئیس شورای حمل و نقل آذربایجانغربی وجود 5
مهم در بروز تصادفات در محورهای برون شــهری پایانه مرزی و نقش برجسته در ترانزیت بینالمللی
محسوب میشــوند که در این میان هرچند عامل کاال و مسافر را از ویژگیهای قابلتوجه استان عنوان
انسانی بیش از  ۷۰درصد سهم دارد ،اما آنچه باعث کرد که ضرورت استانداردسازی شبکه حمل و نقل
شدت تصادف و خســارات آن میشــود ،جادهها منطقه را دوچندان کرده است.
هستند.
مبارک قدم با تأکیــد بر اینکه
در این بین آذربایجان غربی هم
توسعه زیرســاختهای حمل و
بهعنوان یکی از اســتانهای پر
نقل الزمه آبادانی و دسترســی
تصادف و پرتلفات در کشور به معاون راهداری اداره کل روستاییان به امکانات و خدمات
شــمار میآید که همواره عامل راهداری و حمــل و نقل زیربنایی اســت ،یادآور شــد:
جاده را متهم ردیف اول در این جادهای :از  ۲۱پروژه روکش بهســازی و آســفالت راههای
روستایی در شــکوفایی اقتصاد
زمینه میپندارنــد .وجود  ۶۰آذربایجان غربی  ۷پروژه
نقطه پرحادثه در این اســتان،
کشاورزی استان نقش پررنگی
در حال اجرا و  ۱۴پروژه با
عرض کم جادهها ،توقف بسیاری
ایفا میکند.
اعتباری بالغ بر  ۳۲میلیارد
از طرحهای بهسازی محورهای
وی ادامه داد ۴۷ :درصد راههای
ارتباطی بهدلیل کمبود اعتبار و تومــان در مرحلــه عقد روســتایی آذربایجا نغربــی
عوامل مشابه دیگر همگی باعث قرارداد است
آســفالت شــده و  ۸۰درصــد
شده اســت تا جادهها همچنان
جمعیت روســتایی از نعمت راه
سیاه پوش مســافران خود باشند و کاهش تلفات و آسفالته بهرهمند هستند.
تصادفات میسر نشود.
رئیس شورای حمل و نقل آذربایجانغربی در مورد
بــرای بررســی وضعیــت راههــای اســتان پای آخرین وضعیت پروژه ملی ساخت آزادراه ارومیه-
صحبتهای متولیان امر نشستیم.
تبریز گفت :پروژه ساخت آزادراه ارومیه -تبریز به
طول  ۱۵۰کیلومتر اســت که  ۳۶کیلومتر از آن در
حوزه آذربایجانغربی قــرار گرفته و در حال حاضر
اولویتبندی پروژهها
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در گفت این پروژه در  6قطعه اجرا میشود.
و گو با همشهری گفت :تکمیل کریدور غرب کشور مبارک قدم ،پیشرفت اجرایی قطعات یک و دو این
در حوزه آذربایجانغربی ،ارتقای شــاخص توسعه پروژه در محدوده راههای استان را  ۷۰درصد اعالم
مسیرهای دسترســی به پایانههای مرزی ،تکمیل کرد و گفت :روند اجرای قطعه ســوم این پروژه به
 ۵۷۰کیلومتر پروژه نیمهتمام و ارتقای راههای فرعی دلیل ساخت تونل در نزدیکی جزیره اسالمی زمانبر
به محورهای اصلــی در رأس اولویتبندی اجرای بوده و  ۵درصد پیشرفت اجرایی دارد.
پروژههای راه و شهرسازی آذربایجانغربی است.
وی ضمن تأکید بر تســریع و بهرهبرداری از آزادراه
«ابراهیم مبارکقدم» افزود ۴۵ :پروژه کلیدی برای فوق در استان ،از اجرای عملیات روکش آسفالت در
ساخت بزرگراه و راهسازی با اعتبار  3هزار میلیارد حدفاصل عوارضی جاده شهید کالنتری به سمت

رئیس مجلس از مرزهای استان بازدید کرد
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی با همراهی فرمانده نیروی زمینی سپاه ،استاندار آذربایجان غربی و برخی دیگر از مسئوالن محلی از مرزهای
آذربایجان غربی بازدید کرد.به گزارش تسنیم ۲۳ ،مرز زمینی فعال در کشور وجود دارد که آذربایجان غربی با دارا بودن ۵مرز صاحب  ۲۳درصد مرزهای
زمینی کشور است .بازدید از مرزهای آذربایجان غربی آخرین برنامه کاری رئیس مجلس در استان بود و وی پس از آن راهی تهران شد.

 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.
تبریز به طول  ۱۵کیلومتر خبــر داد و افزود :قطعه
چهارم پروژه ساخت آزادراه ارومیه – تبریز نیز ۷۰
درصد پیشرفت اجرایی دارد.
مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجانغربی درباره
طرح ملی ساخت راهآهن مراغه -ارومیه نیز گفت:
خوشــبختانه این پروژه در دولت یازدهم با تأمین
منابع مالی تسریع یافته و در حال حاضر تنها ساخت
 ۲۰کیلومتر در حدفاصل ایســتگاه نقده تا ارومیه
باقیمانده است.مبارک قدم با بیان اینکه عملیات
جوشکاری از سمت ایستگاه نقده شروع شده است،
گفت :پیگیریهای الزم جهت جابهجایی لوله اصلی
نفت و آزادسازی اراضی در حدفاصل ایستگاه نقده
و ارومیه انجام میشــود.مدیرکل راه و شهرسازی
استان همچنین به پروژههای افتتاح شده در هفته
دولت اشاره کرد و گفت ۴۰ :پروژه راه و شهرسازی
شــامل احداث  ۲۳کیلومتر بزرگراه ۲۰ ،کیلومتر
روکش آسفالت ،بهسازی و آسفالت راه روستایی به
طول  ۲۰کیلومتر و احداث یک تقاطع غیرهمسطح
در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مبارک قدم از تحویل دو پــروژه بازآفرینی پایدار
شهری به دســتگاههای بهرهبردار خبر داد و گفت:
احداث پروژههای مدرسه  ۱۲کالسه وکیلآباد در
ارومیه و کتابخانه عمومی در شهرســتان خوی به

اتمام رسیده است.
این مسئول آغاز عملیات اجرایی  ۹پروژه بازآفرینی
پایدار شــهری و نوســازی  ۶۰۰واحد مسکونی با
استفاده از تسهیالت احیای بافت فرسوده را از دیگر
عملکردهای حوزه عمران و بهســازی شهری این
اداره کل برشمرد.مبارک قدم ادامه داد :همچنین دو
پروژه ساخت یادمان مصدومان شیمیایی سردشت
و اردوگاه کاردرمانی زارعان خوی در مرحله تجهیز
توسط دستگاههای بهرهبردار است.
نقاط حادثه خیز

معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جــادهای آذربایجان غربی از شناســایی  ۴۴نقطه
حادثه خیز در استان خبر داد.
«ارسالن شکری» اوایل شهریور امسال در نشست
خبری مدیران شورای حمل و نقل آذربایجان غربی
افزود :در حال حاضر  ۴۴نقطه پرحادثه در اســتان
وجود دارد که  ۲۵نقطه آن آشکارسازی شده است.
وی با اشاره به اینکه استان دارای  ۱۲هزار کیلومتر
راه اســت ،عنوان کرد :این میزان شــامل ۷۸۰۰
کیلومتر راه روستایی ۳۸۰۰ ،کیلومتر راه آسفالته و
مابقی راه شوسه و خاکی است.
شــکری از اختصــاص  ۳۵میلیارد تومــان برای

روکش آســفالت جادههای استان خبر داد و افزود:
تاکنون  ۱۵میلیارد تومان برای ایمن سازی راههای
مواصالتی استان هزینه شده است.
معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جادهای آذربایجان غربی گفــت :همچنین در این
مدت  ۵۸دوربین نظارت تصویــری در جادههای
استان نصب شده است.شــکری با اشاره به اینکه
2میلیارد تومان برای خط کشی محورهای ارتباطی
آذربایجان غربی هزینه شــده اســت ،افزود :از ۲۱
پروژه روکش آذربایجان غربی  ۷پروژه در حال اجرا
و  ۱۴پروژه با اعتباری بالغ بر  ۳۲میلیارد تومان در
مرحله عقد قرارداد است.
وی با بیان اینکه اداره کل راهداری آذربایجان غربی
خدمات محور اســت نه پروژه محور ،گفت :اولویت
اداره کل راهداری ارتقــاء وضعیت عمومی راههای
استان است و بدین منظور  ۱۵میلیارد تومان برای
ایمنی سازی ،ساماندهی تابلوها و نگهداری حفاظها
و روشنایی راههای استان هزینه شده است.
معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل
جادهای آذربایجان غربی در پایان گفت ۴۴ :سامانه
دوربینهای ثبت سرعت در آذربایجان غربی نصب
شده و به این ترتیب تعداد کل سامانهها به  ۵۸مورد
رسیده است.

یادداشت

واحدهای تولیدی بدون مجوز در سلماس ساماندهی میشوند
رئیس اداره صنعت ،معــدن و تجارت
سلماس گفت :طی ماه گذشته بازرسی
 545واحــد صنفی و غیــر صنفی در
سلماس انجام شده اســت.به گزارش
ایســنا «جعفر مهدیزاده» با اشاره به
عملکرد مــرداد امســال اداره صنعت،
معدن و تجارت سلماس افزود :در این
رابطــه  27تخلف بــه ارزش ریالی 17
میلیون و  897هــزار و  670ریال ثبت
شد.
وی گفت :در حــوزه آرد و نان نیز 216
مورد بازرســی صورت گرفته که منجر
به  9فقره تشــکیل پرونــده به ارزش
ریالــی  3میلیون و  938هــزار و 350
ریال شــد .مهدیزاده اظهــار کرد :در
ماه گذشته در حوزه قاچاق  115واحد
مورد بازرسی قرار گرفته که پنج مورد
آن منجر به تشــکیل پرونده به ارزش
ریالی چهار میلیون و  870هزار و 980
ریال شــد.رئیس اداره صنعت ،معدن
و تجارت ســلماس تصریح کرد:در این
مــدت بازدید از واحدهــای مختلف از

برداشت  ۱۷۶هزار تن انگور استان
معاون بهبــود تولیــدات گیاهی
ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجانغربی از آغاز برداشــت
انگور از باغهای استان خبرداد.به
گزارش مهر« ،عبداهلل فتح اهلل زاده»
با اعالم این خبر افزود :آذربایجان
غربی پنجمین تولید کننده انگور
در سطح کشور به شــمار میرود
ولی از نظر کیفیت محصول و سطح باغهای داربســتی مقام اول کشوری را به خود
اختصاص داده است.وی ادامه داد :سطح زیرکشــت باغهای انگورآبی و دیم استان
 ۲۱هزار و ۲۶۶هکتار است و امسال پیشبینی میشود بیش از  ۱۷۶هزار و  ۲۶۵تن
از باغات استان انگور برداشت شــود .فتح اهلل زاده گفت :انگور دومین محصول باغی
استان بوده و بیش از  ۳۰هزار بهره بردار به طور مستقیم و ۳۰هزار نفربه صورت غیر
مستقیم در امر داشت و برداشت ،بستهبندی و حمل و نقل این محصول فعالیت کرده
و از این راه امرار معاش میکنند.وی ادامه داد :ســطح زیر کشت باغهای انگور آبی
بارور ۱۵هزار و  ۵۸۳هکتار وغیر بارور  ۸۲۸هکتاراســت که در مجموع از ۱۶هزار و
 ۴۱۱هکتارسطح زیر کشت باغهای انگور آبی در حدود  7هزار هکتار آن را باغهای
مدرن تشکیل میدهد.فتح اهلل زاده گفت :از محصول تولیدی باالی  ۲۰هزارتن در
سرد خانهها ذخیره سازی شده و در خارج از فصل تولید عرضه بازار مصرف داخلی
و خارجی میشــود و حدود  ۳۰هزار تن بهصورت تازه خوری به بازارهای خارج از
کشورصادرمی شود ودر حدود  ۶۰هزارتن نیز جذب صنایع تبدیلی وتکمیلی میشود.

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

عكسها :همشهری

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

محصوالت تولیدی تسهیل شود.
وی با اشــاره بــه اینکــه در مرداد
امســال تعداد  4فقره جواز تاسیس با
پیشبینی اشــتغال  52نفر به صادر
شــده اســت افزود :ایــن جوازهای
تاسیس با ســرمایهگذاری  76هزار و
 835میلیون ریــال و یک فقره پروانه

بهرهبــرداری بــا اشــتغال  10نفر و
سرمایهگذاری  10هزار و  969میلیون
ریال به بهرهبرداری رسید.مهدیزاده
بیان کــرد :عــاوه بــر آن ،بازدید از
واحدهای بــدون مجوز کــه در حال
فعالیت هســتند ،برای ساماندهی در
دستور کار این اداره قرار گرفته است.

جشن شکوفهها و غنچهها امروز
برگزار میشود
دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش
آذربایجان غربی گفت :شکوفهها
و غنچههای استان  29شهریور به
مدرسه میروند .به گزارش ایسنا
«اردشیر سید سیاح» با بیان اینکه
دانشآموزان کالس اولی و پیش
دبســتانی برای آشنایی با محیط
درس و مدرسه همه ساله یک روز
زودتر از سایر دانشآموزان به مدرسه میروند ،گفت :امسال به دلیل همزمان شدن
 31شهریور با تعطیالت آخر هفته این نوآموزان ،روز چهارشنبه ( 29شهریور) به
مدرسه خواهند رفت.وی ادامه داد« :جشن شکوفهها» برای دانشآموزان کالس
اول ابتدایی و «جشن غنچهها» برای نوآموزان پیش دبستانی پیش از شروع رسمی
سال تحصیلی برگزار میشود.سید سیاح با بیان اینکه نقل و انتقاالت در قالب پروژه
مهر در کلیه مدارس استان انجام شده اســت افزود :با تالشهای کارگروه نیروی
انسانی  ،ملزومات باز گشایی مدارس تهیه و کلیه مدارس برای استقبال از ماه مهر
و دانشآموزان تجهیز شده اند.دبیر پروژه مهر آموزش و پرورش آذربایجان غربی
با اشاره به به اینکه امسال نیز همانند سالهای گذشته هیچ کالسی در آذربایجان
غربی بدون معلم نخواهد بود گفت :اداره کل اموزش و پرورش با فراغ بال و آمادگی
کامل به استقبال دانشآموزان در سال تحصیلی جدید میرود.

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

پيامك شما را درباره
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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

این سو و آن سوی استان

جمله واحد فراوری سنگ مرمر آجواج
با ســرمایهگذاری  30میلیارد ریال و
طرح توســعه کارخانه آرد شهرستان
به عمل آمد.
وی افزود :از ســوی دیگــر بازدیدهای
مختلف برای رفع مشــکل واحدهای
صنعتی شهرستان سلماس با همراهی
نماینده مردم این شهرستان در مجلس
شــورای اســامی ،فرمانداری و سایر
ادارات از واحدهــای صنعتی و معدنی
به عمل آمد.
رئیس اداره صنعــت ،معدن و تجارت
ســلماس بیان کرد :در ایــن زمینه
عمــده مشــکالت صنعــت و معدن
شهرســتان ،رکود بازار و عدم توانایی
رقابت صــادرات محصوالت تولیدی،
کمبود نقدینگی با توجه به پرداخت
نشدن تسهیالت رونق تولید از سوی
بانکهــای عامــل با ایجاد شــرایط
غیرممکن برای دریافت تســهیالت
و نیز ســوء مدیریــت بوده کــه نیاز
اســت برای خروج از رکود ،صادرات

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

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

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

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

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

چاپ :جامجم(تبریز)

دفتر سرپرســتی روزنامه همشــهری در آذربایجان غربی:
رحمــان نریمانــی -نشــانی :آذربايجان غربــي ،اروميه،
خيابان مدنــي روبروي شــهرداري منطقــه ،4پالك 73
 -تلفــن044-32225970-32233889-32231399 :

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.

گزارشتصویری
عکس :همشهری  -خلیل مستوفی

نشست صمیمی الریجانی
با فعاالن اقتصادی
نشست صمیمی علی الریجانی
رئیس محترم مجلس شورای
اسالمی با فعاالن بخش اقتصادی
آذربایجان غربی در ارومیه
برگزار شد

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

