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بازار سیاه فروش
کودک و نوزاد

داســتان جنگ و آوارگی مردمان جنگ زده از سرزمین
و دیارشان همواره موضوع بسیاری از فیلمها و سریالها
بوده است .به عبارت دیگر ،کارگردانان فعال در عرصه سینما کوشیدهاند تا
موضوع جنگ و آوارگی را دستمایه ساخت آثار خود قرار دهند ...
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بخوانيد

استعفای دستهجمعی بازیکنان
ماشینسازی تبریز
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حفاری تونل مترو /عكس :شهریارنیوز
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روي خط خبر
درمان و بازتوانی  ۳۳هزار معتاد در استان
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه
 ۱۱۰مرکز فعال سرپایی ،نگهداری و درمان اعتیاد در
استان وجود دارد گفت :سال  ۹۵بیش از  ۳۳هزار نفر
در استان مورد درمان و بازتوانی اعتیاد قرار گرفتند .به
گزارش تسنیم «محسن ارشدزاده» با تأکید بر اینکه
در حوزه آســیبهای اجتماعی به ویژه حوزه اعتیاد،
پیشــگیری کم هزینهتر و مقدم بر درمان است اظهار
کرد :به عنوان مثال در زمینه مصرف مواد مخدر بهترین
و تنها راه ،کاهش تقاضا و کاهش مصرف ،آگاهســازی
و حساس سازی خانوادهها نســبت به آسیب ناشی از
مصرف آن اســت .وی با بیان اینکه در پیشــگیری از
اعتیاد ،برنامههای اجتماع محور در اولویت قرار دارد،
افزود 189 :گروه پیشــگیری از اعتیاد اجتماع محور،
مستقر در شهرها وجود دارد که در محیطهای کاری،
آموزشی و نظامی مستقر شدند و تعداد  550هزار نفر
برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر آگاهسازی شدند
ضمن اینکه  310هزار نفر هم در  4ماه نخست امسال

در برنامههای آگاه سازی حضور یافتهاند .وی بر مراقبت
و اشــتغال بعد از درمان اعتیاد تأکید کرد و گفت :در
سال  95برای بیش از  1400نفر اشتغال و تسهیلگری
اشتغال صورت گرفته است و تالش میکنیم با ایجاد
اشتغال از بازگشــت دوباره درمانشــدگان به اعتیاد
جلوگیری کنیم .ارشدزاده با اشاره به اینکه تسهیالت
اشتغال  3برابر شــده ولی  5درصد منابع کل اشتغال
زایی در اختیار ما بود اضافه کــرد :بهبود یافتگان هم
در فهرســت متقاضیان تسهیالت اشــتغال زایی قرار
گرفتند چراکه غیر از خود اشــتغالی در سایر مشاغل
امکان مشغول به کار شدن این افراد کم است که با این
تسهیالت تالش میکنیم افراد با این سرمایه اولیه برای
خود اشتغال ایجاد کنند .وی در ادامه با بیان اینکه 2
مرکز اقامتی و یک مرکز جامع پذیرش معتادین برای
پیگیری پس از ترخیص راه اندازی شــده است تأکید
کرد :پیگیری پس از درمان خــأ موجود در این حوزه
است که با راه اندازی مرکز جامع پذیرش معتادین برای

نرخ بیکاری در اهر  15/1درصد است
رئیــس اداره تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی
شهرستان اهر از ثبتنام
 4هــزار و  241جوان
جویای کار در اداره کار
این شهرستان خبر داد،
گفت :نــرخ بیکاری در
اهر  15/1درصد است.
به گــزارش مهر «زین
العابدین امامی» گفت:
براســاس سرشماری
عمومی نفوس و مسکن
سال گذشته شهرستان
اهر  ۱۲۷هــزار و ۲۸۵
نفر جمعیــت دارد و از مجموع کل جمعیت ۴۹ ،هــزار و  ۶۲۳نفر جمعیت
فعال هســتند .به گفته وی ،اهــر در مجموع  ۴۲هــزار و  ۱۲۴نفر جمعیت
شاغل دارد و جمعیت بیکار این شهرستان نیز  ۷هزار و  ۴۹۹نفر برآورد شده
اســت .وی بابیان اینکه نرخ بیکاری در آذربایجان شرقی  13/54درصد و
در تبریز  13/7درصد است ،افزود :متأســفانه نرخ بیکاری اهر در مقایسه با
استان بیشتر است درحالیکه شهرستان هشترود با  24/3درصد بیشترین
نرخ بیکاری و شبستر با  ۶درصد نرخ بیکاری کمترین آمار نرخ بیکاری را در
استان دارد.رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اهر با اشاره به
اینکه سال گذشته  ۲۹۷نفر از جوانان بیکار اهر برای کاریابی در اداره کار این
شهرســتان ثبتنام کرده بودند ،گفت :در مجموع ثبتنامیها برای اشتغال
تنها  ۷۱نفر جذب و بیمهشدهاند و خوشبختانه در  4ماه سال جاری  ۳۸نفر از
جوانان بیکار شهرستان جذب کار و یا همان فرصت شغلی برای آنها ایجاد
شده است.

افرادی که از خانواده طرد شدهاند تا  3ماه و نهایتا تا 6
ماه اقامت و اسکان داده میشوند تا به آغوش خانواده
برگردند.

وجود  ۱۵۰۰انجمن اسالمی
در آذربایجان شرقی
مدیــر کل تبلیغــات اســامی
آذربایجــان شــرقی گفــت :این
استان با داشــتن  ۱۵۰۰انجمن
اســامی ،پایتخــت انجمنهای
اســامی در کشــور اســت .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
«سیدشــهابالدین حسینی» از
را هاندازی انجمنهای اســامی
در کارخانههــا و ادارات خبر داد و
افزود :در کارخانههای دارای باالی
 ۱۰۰نفر شــاغل ،انجمن اسالمی
تشکیل خواهد شــد .وی با بیان
اینکه امروز در  ۱۵۰اداره انجمن
اسالمی تشکیل شده است ،گفت:
باید تالش کنیم انجمن اســامی در تمام ادارات اســتان راهاندازی شــود .مدیرکل
تبلیغات اسالمی آذربایجان شــرقی خبر داد :از این پس هیأت امنای مساجد ،حکم
ن اسالمی مساجد را خواهند داشت و امیدواریم این اقدام زمینهساز فعالیتهای
انجم 
هرچه بیشتر فرهنگی و دینی باشد .وی با تأکید بر کیفیسازی انجمنهای اسالمی
م شــدهاند موفق عمل
گفت :مســاجدی که قشــر فرهنگی و انقالبی بــر آنها حاک 
میکنند اما مســاجدی که هنوز بافت ســنتی دارند نمیتوانند نوجوانان و جوانان را
جذب کنند.
وی در ادامه از تشکیل ســتاد مردمی تبلیغات اســامی در مناطق  ۱۰گانه تبریز،
سردرود و خسروشاه خبر داد و افزود :این اقدام در راستای تبدیل تبلیغات اسالمی به
دستگاه راهبردی در عرصه فرهنگی و دینی انجام میشود و تقسیمبندی نیز به شکل
تقسیمبندی جغرافیایی که شهرداری انجام داده ،خواهد بود.
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...و اینگونه شهر
آشوب شد
یکی از مهمتریــن موضوعاتی که
کمتر جایی در شــعر و ادب پارسی
داشته ،جنبههای اجتماعی زندگی
مردم در تاریخ بوده اســت .اشــعار
شاعران پارسیگو دستکم تا پیش
از وقوع مشــروطه ،بیشــتر دارای
موضوعات انتزاعی بوده و ســمند
ســرکش خیال را در سپهر عاشقی
میتازاندهاند.
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خبرخوان
افزایش کارایی استفاده از آب در کشت هیدروپونیک

رییس بخش تحقیقات نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی آذربایجانشــرقی گفت :افزایش کارایی اســتفاده از آب در
کشت هیدروپونیک محسوس اســت .به گزارش ایسنا «جلیل دژم
پور» اظهار کرد :افزایش راندمان تولید محصول نسبت به روشهای
سنتی ،افزایش کارآیی استفاده از آب و ســایر نهادههای مصرفی از
قبیل سم و کود از امتیازات کشت گلخانه ای به روش هیدروپونیک
محسوب میشوند .وی افزود :کشت هیدروپونیک یا آبکشت شیوه
کشت بدون خاک است که در این نوع کشــت متخصصان نیازهای
غذایی گیاه را اندازهگیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به
گیاه داده میشود با افزودن عناصر عم ً
ال نیاز به خاک منتفی میشود.
به گفته وی ،کاهش مدت زمان تولید از طریق رشد سریع گیاهان در
سمیت عناصر
سیستم هیدروپونیک و سهولت در کنترل کمبود و یا ّ
غذایی از دیگر مزایای این نوع کشت است .وی با اشاره به اقدامات الزم
برای توسعه کشت هیدروپونیک خاطرنشان کرد :آموزش نیروهای
مجرب و متخصص در زمینه هیدروپونیک ،ارائه تسهیالت بانکی الزم
برای پرورش دهندگان محصوالت گلخانه ای به روش هیدروپونیک،
تسهیل در تامین نهادههای کافی برای کشت به روش هیدروپونیک و
فراهم کردن زیرساختهای الزم برای این نوع کشت از اقدامات الزم
برای توسعه کشت هیدروپونیک است.

تکمیل 7پروژه محیطزیســتی نیازمند  10میلیارد
تومان اعتبار

محیط زیســت آذربایجان شرقی گفت :اتمام 7

مدیر کل حفاظت از
پروژه اداره کل حفاظت از محیط زیســت برای رویداد تبریز 2018
نیازمند  10میلیارد تومان اعتبار اســت .به گزارش ایســنا «حمید
قاسمی» در مورد برنامههای پیشــنهادی این اداره کل برای رویداد
تبریز  2018اظهار کرد :در آستانه تبریز  2018تمام ادارههای استان
باید در برگزاری هرچه بهتر این فرصت ارزشمند با یکدیگرمشارکت
مستمر و موثری داشته باشد.وی با اشــاره به برنامههای پیشنهادی
اداره کل حفاظت از محیط زیست برای رویداد تبریز  2018ادامه داد:
تکمیل پروژه مرکز تحقیقات فسیل شناسی ایران در شهرستان مراغه
و بهسازی و توسعه موزه تاریخ طبیعی تبریز با اعتبار  68میلیون تومان
پیشبینی شده است که امیدواریم تا سال آینده به پایان برسد .به گفته
قاسمی ،تکمیل سایت پرنده نگری تاالبهای قوری گول ،قره قشالق
و نصب دوربین مدار بســته در مسیرهای انتخابی و همچنین تجهیز
مناطق تحت مدیریت استان از نظر تابلوهای راهنما برای گردشگران
در  5محور گردشگری از دیگر برنامههای پیشنهادی این سازمان است
که تکمیل و بهرهبرداری این پروژهها نیازمند  5هزار میلیونریال اعتبار
اســت .وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار برای این پروژهها،
اقدامات الزم برای بهرهبرداری از آنها شروع خواهد شد ،خاطرنشان
کرد :خرید خودرو با تجهیزات جانبی برای پایش مســتمر آلودگی
هوا ،اجرای برنامههای آموزشــی محیط زیســت و طبیعت گردی،
از جمله برنامههای پیشــنهادی اداره کل حفاظت از محیط زیست
آذربایجانشرقی در راستای تبریز  2018است.

02123023914

سرطانهای گوارشی در آذربایجانشرقی شیوع بیشتری دارد
یک فوق تخصص بیماریهای خون تأکید کرد :سرطانهای گوارشی در آذربایجانشرقی شیوع بیشتری دارد .به گزارش ایسنا «علیرضا نیکانفر» در کنگر ه بین المللی
تازههای پیشگیری ،تشخیص و درمان سرطانهای گوارش در تبریز اظهار کرد :ارائ ه قویترین و به روزترین مطالب و نتایج تحقیقات جدید از اهداف برگزاری این
کنگره است و روشهای مختلف پیشگیری و تشخیص زودرس دستگاههای گوارش از مواردی به شمار میآید که در کنترل بیماری نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

35533791

فرش قرمز شمالغرب تبریز برای گردشگران
سید مرتضی احمدپور

ظرفیتهای گردشگری این شــهر استفاده شود
و مناطق گردشگری در شــمالغرب شهر هم در
فهرست نقاط دیدنی شــهر قرار گیرد .اما الزمه
دســتیابی به این هدف ،اصالح وضعیت موجود و
رفع بوی نامطبوع دراین منطقه است.

تبریز – خبرنگار

یکی از گالیههای قدیمی شهروندان
در شهر تبریزی و مســافرانی که از فرودگاه
بین المللی و شمالغرب وارد تبریز
ضرورت بازنگری در هویت شهری شمالغرب
میشــوند ،وضعیت نامناســب غرب شهر و بوی
نامطبوعی است که از سمت رودخانه آجی چای به یکی از ســاکنان خیابــان ســتارخان تبریز به
مشام میرسد که در سالهای اخیر مشخص شد خبرنگار همشــهری میگوید :شمالغرب تبریز
واحدهای صنعتی و فاضالبی منبع اصلی انتشــار یکی از قدیمیترین مناطق شــهری اســت و به
این بو هســتند .با چنین وضعیتــی این ورودی واســطه وجــود آب و زمینهای مناســب برای
شــهر بدترین محل برای اســتقبال از میهمانان کشــت ،جمعیت بومی این منطقه بسیار بیشتر
و مسافران بهشــمار میرود .در بسیاری از موارد از مناطقی مانند ولیعصر(عج) و باغمیشــه است
مشاهده شده که تاکسی ویژه فرودگاه هنگام بردن که در دهههای گذشــته وارد محدوده شــهری
مسافر به مقصد و عبور
تبریز شده است«.هاشم بندآور»
از کنار پــل آجی چای
ادامه میدهد :وجود پل تاریخی
پنجرههای خود را بسته
آجی چای که بنا به نوشتههای
نگه میدارنــد تا خاطر یک شــهروند تبریــزی :بوی تاریخی در مسیر جاده ابریشم
مسافران به واسطه این نامطبوعی که از آجی چای در فضا قرار داشته اســت و محل عبور
بو آزرده نشود .از سوی
تجــار داخلی و خارجــی بود،
منتشر میشود ،هرچند کاهش
دیگر غرب و شمالغرب
مصداق بارز اهمیت این منطقه
پیدا کرده ،اما به طور کامل قطع
تبریــز دارای بناهــای
در حوزه گردشگری است.
نشده است .در این میان ،برخی از
تاریخی منحصر به فردی
به گفتــه وی ،در چنــد دهه
است که میتواند برای صنایع اطراف ،شبانه پسماندهای گذشــته وضعیت این محدوده
گردشگران جذاب باشد خود را در بســتر رودخانه رها بســیار نامطلوب بود و با وجود
و یکی از مناطق پرجاذبه میکنند
اقدامــات عمرانی شــهری که
گردشــگری در تبریز
در سالهای گذشــته از سوی
است .گردشــگرانی که به تبریز میآیند اغلب از مسئوالن شهری انجام شد اما تفاوت چندانی در
ائل گلی و بازار تاریخی این شهر دیدار میکنند اما وضعیت آن ایجاد نشــد .وی یادآور میشود :بوی
کمتر اتفاق افتاده تا میهمانی چند عکس یادگاری نامطبوعی که از آجی چای در فضا منتشر میشود،
در کنار بناهای تاریخی غرب و شالغرب تبریز از هرچند کاهش پیدا کــرده ،اما به طور کامل قطع
جمله پل تاریخی آجی چای انداخته باشد.با توجه نشده است .در این میان ،برخی از صنایع اطراف،
به نزدیکی رویداد تبریز  2018و ورود گردشگران شبانه پســماندهای خود را در بستر رودخانه رها
داخلی و خارجی به تبریز ،ضروری است تا از تمام میکنند.

رفع بوی نا مطلوب اطراف آجیچای

شهردار منطقه  4میگوید :بخش قابل توجهی از مشکالت مربوط به بوی نامطبوع در اطراف پل آجی چای از بین رفته
و با همکاری شهروندان و صنعتگران اطراف پل میتوان به وضعیت مطلوبتری در این محدوده رسید .اکبر امجدی
خاطر نشان میکند :با مجموعه اقدامات انجام شده انتظار میرود شمالغرب تبریز در رویداد تبریز  2018بتواند برای
گردشگران جذاب تر شود و گردشگرانی که از این بخش وارد شهر میشوند دقایق و ساعات به یاد ماندنی را در این
منطقه سپری کنند.

دریچه
با ژاکت خورشیدی شبها مثل ستاره بدرخشید
یک شــرکت تجاری ،ژاکتی با قابلیت ذخیرهســازی انرژی خورشیدی تولید
کرده اســت که بعد از غروب آفتاب تا  ۱۲ســاعت روشــن میمانــد و اطراف
خود را روشــن میکند .بــه گزارش مهــر ،شــرکت  Vollebakنام ایــن ژاکت را
 Solar Chargedگذاشته و میگوید با استفاده از این لباس ،دیگر نباید نگران گم
کردن مسیر یا زمین خوردن در تاریکی بود ،زیرا با استفاده از آن محیط اطراف هر
فرد در حد قابل قبولی روشن میشود .برای شارژ کردن این ژاکت تنها کافیست
آن را در طول روز به تن کنید و در محیط آزاد و زیر نور خورشید حرکت کنید .با
چند ساعت حرکت در زیر نور خورشید ،این ژاکت انرژی الزم برای تولید نور سبز
رنگ از خود را به مدت  ۱۲ساعت به دست میآورد .اگر ژاکت یادشده در کل روز در
داخل کمد باقی بماند ،برای روشن کردن آن تنها کافیست چند لحظ ه نور فالش
گوشی روی این لباس تابانده شود .شارژ ژاکت مذکور با استفاده از نور چراغ خودرو
یا المپهای استاندارد  ۶۰وات هم ممکن است.

بی رغبتی شهروندان و مسافران

یکی از راننــدگان خودروهای بین شــهری ترمینال
شــمالغرب تبریز میگوید :فضای ســبز و اقدامات
عمرانی که در اطراف آجی چای انجام شــده چندان
با استقبال مســافران و شــهروندان روبرو نشده چرا
که اطراف این پل و رودخانه در گــذر زمان به پاتوقی
برای معتــادان و فروشــندگان دوره گــرد ضایعات
تبدیل شده اســت ،از این رو نبود امنیت کافی موجب
بیرغبتی گردشگران برای حضور دراطراف آجی چای
اســت«.محمد عزیزی» میافزاید :ضایعات و اجناس
کهنه و بی ارزش به طول چنــد صد متر کنار رودخانه
تلنبار شده و با این شرایط نیاز است تا اقدامات موثری
انجام شود.
وی خاطر نشان میکند :گردشــگرانی که به صورت
گذرا این پل تاریخی را مشاهده کردهاند از ظرافتهای
معماری آن تعجب کردهاند اما وضعیت پیرامون آن به
گونه ای نیست که آنان را برای بازدید از پل ترغیب کند.
وی یادآور میشود :ترافیک سنگین اطراف پل ،هوای
آلوده و نبود محلی مناسب برای پارک خودرو در اطراف

این پل را نیز باید به مشکالت این منطقه افزود .از سوی
دیگر خانوادهها نیز حاضر نیستند اوقات فراغتشان را به
علت شرایط ناامن ،در این محل بگذارنند.
رشد  95درصدی عملیات بازسازی و مرمت پل

شهردار منطقه  4تبریز از توجه شهرداری این منطقه
به احیای هویت تاریخی شمالغرب تبریز خبر میدهد
و میگوید :بازســازی و احیای ابنیه و میراث تاریخی
برای توسعه صنعت گردشگری در رویداد تبریز 2018
اهمیت ویژه ای دارد که بخش مهمــی از آن در غرب
و شــمالغرب تبریز قرار دارد و نیازمند احیا و مرمت
اساسی است« .اکبر امجدی» میافزاید :در حال حاضر
عملیات بازسازی و مرمت پل تاریخی آجی چای با 95
درصد پیشرفت فیزیکی در شرف پایان است.وی با اشاره
به فراهم کردن زمینه بازدید شهروندان و گردشگران از
روی پل و اطراف آن ادامه میدهد :بالفاصله بعد از اتمام
عملیات عمرانی ،پل ،نورپردازی میشود و با این اقدام
عالوه بر ایجاد منظره زیبا در شب امکان استفاده از پل
برای مسافران و ساکنان منطقه فراهم میشود.

وی با بیان اینکه پل آجی چای به دست کارشناسان
ابنیه تاریخی مرمت میشــود ،خاطر نشــان میکند:
ناظران سازمان میراث فرهنگی برای نظارت بر عملکرد
اکیپ مرمت ،در این محل به صورت مســتمر حضور
دارند.
ظرفیت آجی چای برای جذب گردشگر

شهردار منطقه  4با بیان اینکه پل آجی چای از ظرفیت
باالیی برای جذب گردشــگر برخوردار اســت ،اضافه
میکند :بناهــای تاریخی سرگذشــت وقایع دیروز و
پشــتوانه ای برای کســب موفقیتهای آینده است و
باید برای حفظ و احیای آن تالش شود اما متاسفانه در
گذشته نسبت به این داشته فرهنگی در منطقه غرب
تبریز بی توجهی شــده بود .وی با بیان اینکه قدمت
پل آجی چای به دوران صفویه و قاجاریه نســبت داده
میشود ،میگوید :این پل دارای  16دهنه است که هر
کدام به طول  105متر و عرض  5متر بوده و از مســیر
بلوار خلبان به جاده فرودگاه برروی رودخانه آجی چای
ساخته شده است.

عمران
پایان حفاری خط دوم قطار شهری تبریز
حفاری خط دوم ایســتگاه قطار شــهری تبریز پس
از یکســال تالش مداوم به پایان رسیده و تجهیزات
حفاری  TBMبــا موفقیت از مســیر زیرزمینی این
ایستگاه خارج شــد .به گزارش ایسنا ،عملیات حفاری
خط دوم متروی تبریز ،سال گذشــته با پایان حفاری
ایستگاه شماره یک شــدت گرفت و در مدت یکسال
با تالش شبانه روزی  ۶۰۰نفر از عوامل فنی مهندسی
و اجرایی در عمق  ۴۰متری زمین به ایســتگاه شماره
 2رسیده است .قطر حفاری این تونل ۱۰متر است و 2
خط رفت و برگشت بهطور موازی در کنار یکدیگر قرار
دارد .تا کنون  3/5کیلومتر از مسیر زیرزمینی خط 2
با لحاظ اصول زیرســاختی حفر شده و با اجرای موفق

عملیات حفاری  2ایستگاه نخست پیشبینی میشود
عملیات اجرایی و حفاری ســایر ایســتگاهها ،با توجه
به فاصلههای کوتاهی که از یکدیگر دارند ،با ســرعت
بیشتری پیگیری شود.خط دوم متروی تبریز به طول
حدود  22/4کیلومتر یکی از طوالنیترین مسیرهای
مترو در کشــور اســت .این خط شــامل  ۲۰ایستگاه
است که از محدوده زمینهای قراملک (کارخانه کود
آلی) شــروع شــده ،از طریق خیابان وحدت و میدان
قراملک (اولین ایســتگاه) و پس از عبور از زیر خیابان
آخونی ،خیابان قدس ،ســه راه امین ،میدان دانشسرا،
وارد خیابان عباسی شــده و تا میدان شهید فهمیده
امتداد مییابد و در ادامه مســیر به ســمت سه راهی

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در کوه عینالی
مسابقات دوچرخه سواری در ماده دانهیل در کوه عینالی برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ،مسابقات
دوچرخه سواری در ماده دانهیل به مناسبت سالگرد ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی در  2بخش جوانان و بزرگساالن روز جمعه در
کوه عینالی برگزار شد.این مسابقات با همکاری سازمان عون بن علی ،بخش خصوصی و هیأت دوچرخه سواری شهرستان تبریز برگزار شد.

خطبه

شهردار منطقه  :4بازسازی و احیای ابنیه و میراث تاریخی برای توسعه صنعت گردشگری در رویداد تبریز  2018اهمیت ویژه ای دارد

ولیعصر(عج) ،میدان استاد معین و در نهایت در میدان
بسیج خاتمه مییابد.

02123023914

مسئوالن مراقب
توطئههای آمریکا
و انگلیس باشند
امام جمعه تبریز در خطبههای نماز جمعه
این هفته تبریز گفت :مسئوالن باید همواره
مراقب توطئههای آمریکا و انگلیس باشند.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام «سید
محمدعلی آلهاشــم» با اشاره به کودتای
 28مرداد  32گفت :تاریخ معلم بزرگی برای
انسان است و باید از آن درس عبرت آموخت.
از این رو باید مراقب قدرتهای شــیطانی
آمریکا و انگلیس باشیم و جنایتهای آنان را
فراموش نکنیم.
کودتای  28مرداد تنها یک نمونه از اقدامات
آن هاست و این کشــورها همواره در حال
توطئه علیه ملت ایران بوده و هســتند.وی
افزود :کودتــای آمریکایی ،انگلیســی 28
مرداد ســند دیگری از خیانت و دشــمنی
دیرینه این  2کشور با ایران بوده و در تاریخ
معاصر ایران نیز نشانههای خیانت و اقدامات
ظالمانه قدرتهــای اســتکباری به ویژه
انگلیس علیه ملت ایران مشــهود اســت و
این کودتا سبب اســتمرار حکومت ننگین
محمدرضا پهلوی پس از فرار وی و بازگشت
او به وطن شد.
دولت انگلیس در یک خیانت آشکار در حق
ملت ایران با همــکاری آمریکا این کودتا را
طراحی کــرده و دولــت ملیگرای مصدق
را ســرنگون کرد .وی در بخــش دیگری از
سخنان خود و با اشاره به شهید مدافع حرم
شهید «محســن حججی» ،گفت :شهادت
این مدافع حرم دل تمام مــردم ایران را به
درد آورد اما وی شجاعانه برای دفاع از حریم
حضرت زینب (س) در ســوریه حضور پیدا
کرد و به آرزوی خود رسید.
حجتاالسالم آل هاشــم عنوان کرد :روند
اضمحالل گروههای تروریستی در عراق و
ســوریه در هفتههای اخیر شدت یافته و با
ریشهکن شــدن این گروههای تروریستی
منطقه و ملتهای مسلمان از درد این فتنه
بزرگ رها میشوند.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم
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استعفای دستهجمعی بازیکنان ماشینسازی تبریز

استعفای مدیرعامل باشگاه ماشینسازی و فسخ قرارداد بازیکنان ،هواداران ماشینسازی را از وضعیت این تیم نگران کرده است
یعقوب کامرانی

تبریز – خبرنگار

مستطیل جام حذفی فوتبال کشــور با
حضور تیمهای دســته دوم و
سبز
دسته ســومی فوتبال ایران
هفته گذشــته آغاز شــد و این بار در دور
دوم این رقابتهــا ،برنــدگان دور قبل با
تیمهای دســته یکی فوتبال کشــور وارد
رقابــت خواهند شــد .بر همین اســاس،
کمیته مســابقات برنامه مرحلهدوم جام
حذفی «یادواره آزادســازی خرمشــهر»
فصل  96-97اعالم کرد تا تیمهای ماشین
ســازی و شــهرداری تبریز ،حریفان خود
را در ایــن دوره از مســابقات بشناســند.
براســاس زمانبندی اعالم شده ،هیچ یک
از تیمهای استان میزبان نیستند و قرار بود
ماشینسازی امروز (یکشنبه) در ورزشگاه
تختی انزلی به میدان برود .اما اتفاقاتی که
طی یکی دو روز گذشته در این باشگاه رخ
داد ،روند حضور این تیم را در جام حذفی با
چالشهای زیادی روبرو کرد.
وضعیــت بالتکلیــــف بازیکنـان
ماشینسازی

تیم فوتبال ماشینسازی درحالی که راهی
لیگ دسته یک شده بود ،پس از کشوقوس
فراوان و با رضایت مالــک جدید کارخانه
ماشینسازی ،تحت مالکیت این کارخانه
قرار گرفت تا شــاید هــواداران این تیم به
صعود مجدد به لیگ برتر امیدوار باشــند.
اما با گذشــت  2هفته از آغــاز رقابتهای

رویای بزرگ تیم شهرداری تبریز

هافبک ماشینسازی تبریز :با شرایط
به وجود آمده بازیکنان ضرر میکنند
چون همه تیمها بازیکنان موردنیاز
خود را جذب کردهاند .درآمد همه ما
از فوتبال است و با این اتفاق بسیاری
از بازیکنان منابع درآمدی خود را از
دست دادند
لیگ دسته یک فوتبال کشور ،آینده باشگاه
ماشینســازی در وضعیــت مبهمی قرار
گرفت .باتوجه به تحققنیافتن وعده مالک
باشــگاه ماشینســازی مبنی بر پرداخت
 30درصد از قــرارداد بازیکنان در ابتدای
فصل ،بازیکنان ماشینسازی هفته گذشته
اعــام کردند در صورت پرداخت نشــدن
مطالباتشــان اعتصاب کرده و در تمرینات
تیــم حاضر نمیشــوند .همزمــان با این
تصمیم بازیکنان ،مدیرعامل جدید باشگاه
نیز از سمت خود استعفا داد و پس از  2روز
استعفای او از سوی مالک باشگاه پذیرفته
شد« .حســین خطیبی» که پس از انتقال
امتیاز باشــگاه ماشینســازی به کارخانه
ماشینســازی تبریز بهعنوان مدیرعامل
جدید این باشگاه منصوب شده بود ،بدون
هیچ توضیحی در این باره از ســمت خود
استعفا داد.
قبول اســتعفای خطیبی از ســوی مالک
باشگاه انگیزهای شد تا اعضای باشگاه نیز
پس از جلســه روز جمعه بــا «محمدعلی

شهرداری تبریز با سرمربی بومی و اکثریت بازیکنان جوان و بومی رویاهای بزرگی در سر دارد و جام
حذفی میتواند آغازی برای رسیدن به اهداف تعیین شده باشد .این تیم که سابقه حضور در مرحله نهایی
رقابتهای جام حذفی و سابقه حضور چند ساله در لیگ برتر را نیز دارد ،امسال با حمایت کامل از سوی
شهرداری تبریز برای صعود دوباره به سطح اول فوتبال کشور بسته شده است و جام حذفی نیز میتواند
مسیری برای هماهنگی بیشتر این تیم باشد .بر همین اساس شهرداری تبریز نباید به 2بازی گذشته نگاه
کند ،بلکه کادر فنی تیم میتوانند با تزریق امید به شهرداری و بهبود وضعیت روحی این تیم ،بازی اول
جام حذفی را به عنوان نقطه آغاز برای شهرداری قرار دهند.

شــریعتزاده» قراردادهای خود را فسخ
کننــد .در واقع شــریعتزاده اعالم کرده
بود که هر کس از اعضای باشگاه که قصد
فســخ قرارداد خود را دارد ،میتواند از این
باشگاه جدا شود .بر این اســاس و پس از
این صحبتها ،همه اعضای باشگاه شامل
بازیکنان ،کادر فنی و ســایر اعضا ،قرارداد
خود را با باشگاه ماشینسازی فسخ کردند
و از این تیم جدا شدند.
انصراف ماشینسازی از جام حذفی

تا زمان تنظیم ایــن گزارش و بــا توجه به
استعفای دسته جمعی اعضای باشگاه ماشین
ســازی احتمال تغییر در وضعیــت و برنامه
بازیها وجود دارد .در ابتدای واگذاری باشگاه
ماشین سازی در ماههای اخیر مالک جدید
این باشگاه از عزم جدی برای صعود به لیگ
برتر و بی توجهی به جام حذفی سخن به میان
آورده بود و بارها از این موضوع که ماشــین
ســازی جام حذفی را جدی نخواهد گرفت،
صحبت کرده بود .این در حالی اســت که به
هیچ وجه صحبت از انصراف کلی در این جام
نشده بود .همچنین اصرار فدراسیون فوتبال
به حضور تمام تیمها در جام حذفی به قدری
است که امســال برای اولین بار جریمههای
مالی بــرای تیمهایی که از حضــور در این
رقابتها سرباز بزنند ،تعیین شده و این تیمها
سال آینده نیز مجاز به حضور در جام حذفی
نخواهند بود.
تصمیم جنجالی مالک باشگاه

هافبک تیم فوتبال ماشینسازی در مورد
اتفاقــات رخ داده در این باشــگاه پس از
فسخ قراردادش با این باشــگاه گفت :غیر
فوتبالیها آمدند و این تیم را منحل کردند.
«محمد پورمحمد» معتقد است که مالک
باشگاه تصمیم جدی برای تیمداری ندارد
این در حالی است که این تیم با هدف صعود
به لیگ برتر ،بازیکنان بسیار خوبی جذب
کرد اما بلندپروازیهای مالک باشگاه باعث
انحالل تیم شد .پورمحمد افزود :با شرایط

به وجود آمده بازیکنان ضرر میکنند چون
همه تیمها بازیکنان موردنیاز خود را جذب
کردهانــد .درآمد همه ما از فوتبال اســت
و با این اتفاق بســیاری از بازیکنان منابع
درآمدی خود را از دست دادند.
دروازهبان تیم فوتبال ماشینسازی تبریز
نیز پس از فسخ قراردادش با باشگاه گفت:
با ورود افراد غیر فوتبالــی نمیتوان هیچ
آیندهای برای فوتبال ایران متصور شــد.
من قب ً
ال هم این شرایط را در استقالل اهواز
تجربه کردهام و میتوانم بهصراحت بگویم
که افراد غیر فوتبالی برای این ورزش مثل
سم هستند« .پرویز کریمی» افزود :حضور
ما در ماشینسازی در وهله نخست به خاطر
حضور برادران خطیبی بود ،اما متأســفانه
بیمیلی مالک باشگاه به تیمداری باعث شد
وضعیت نامناسبی برای بازیکنان تیم ایجاد
شود.وی معتقد است با انحالل تیم 50-40
نفر کــه کاری جز فوتبال بلد نیســتند ،از
نان خوردن افتادند این در حالی است که
تاکنون هیچ مبلغی دریافت نکردهایم .قرار

بود پیش از آغاز فصــل  30درصد از مبلغ
قراردادها را دریافت کنیم که متاســفانه
هیچ کــدام از بازیکنان مبلغــی دریافت
نکردند.
نتایج ضعیف برای شهرداری

شهرداری تبریز نیز یکی از تیمهایی است
که در این فصل به رقابتهای لیگ دسته
یک صعود کرده است و در رقابتهای جام
حذفی نیز حضــور دارد .این تیم برخالف
ماشینســازان هر  2هفتــه ابتدایی لیگ
دسته یک را با شکست به پایان برده است.
باختهای یک بر صفر در هفته اول و  4بر 2
در هفته دوم این رقابتها نشان میدهد که
تیم شهرداری ضعفهای بیشتری نسبت به
ماشین سازی دارد.
این تیم که موفق به خریــد دروازه بان در
فصل نقل و انتقاالت نشده است ،از نداشتن
یک دروازه بان ششدانگ رنج میبرد .تعداد
باالی گلهای خورده ایــن تیم در  2بازی
نشان از ضعفهایی است که در خط دروازه

و دفاع شهرداری تبریز وجود دارد ،اگرچه
خط حمله این تیم و خط میانی ،وضعیت
به مراتب بهتری دارد و در بازی گذشــته
نیز گلزنی این تیم نشــان از ظرفیتهای
مناسب خط حمله شهرداری تبریز داشت.
«امیر طهمورثــی» و «علــی محمدی»
اولیــن گلزنان ایــن تیم در لیگ دســته
یک بودند.
شــهرداری تبریز برخالف ماشین سازی
رقیب آســانتری دارد ،اگرچــه این تیم
نیز مهمان بوده و بایــد در تهران به میدان
برود .گل ابریشــم تهران که پیشتر با نام
اســتقالل آبی تهران به میــدان میرفت،
تیمی اســت که از ردههــای پایین تر در
این جام حضــور دارد و شــهرداری تبریز
از نظــر کادر فنی ،امکانــات و بازیکنان از
شــرایط بهتــری برخــوردار اســت .گل
ابریشــم تهران که در لیگ دسته  2حضور
دارد ،نســبت به شــهرداری تبریز تجربه
کمتــری در زمینه کادر فنــی و بازیکنان
دارد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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هنری
پاشا در تبریز
روی صحنه میرود
نمایش پاشا نوشته «اکبر شریعت» به کارگردانی «نازیال ایران
زاد بنام» در تبریز روی صحنه میرود .به گزارش خبرآنالین،
نمایش پاشا با روایتی نو از دوران قحطی و مبارزات مشروطه
در تبریز به زبان ترکی اجرا میشــود« .پاشا» با پرداختن به
نقش و سهم چشمگیر زنان در شکل گیری مبارزات مشروطه
روایتی جدید را از مشکالت و زندگی مردم عامی تبریز در این
دوران بیان میکند.این نمایش از یکم تا هفدهم شهریور ماه
در سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز اجرا میشود.

 ۶فیلم از تبریز در بخش
رقابتی جشنواره شبدیز
 ۶فیلم از کارگردانان تبریزی در جشنواره منطقه ای سینمای
جوان ،شــبدیز به رقابت میپردازند.به گزارش خبرآنالین،
هیأت انتخــاب بخش فیلم پنجــاه و هفتمین جشــنواره
منطقهای سینمای جوان کرمانشاه «شبدیز»  ۵۱فیلم را در
بخش داستانی۱۵ ،فیلم را در بخش مستند ۱۰ ،پویانمایی و
 ۸فیلم تجربی را شایسته رقابت در جشنواره دانستند.اسامی
فیلمهای راهیافته به بخش مسابقه پنجاه و هفتمین جشنواره
منطقهای سینمای جوان کرمانشاه «شبدیز» نیز در  4بخش
داستانی ،مستند ،پویانمایی و تجربی اعالم شدند که  ۶فیلم
از کارگردانان تبریزی به چشم میخورند.این فیلمها «تولد»
به کارگردانی «سیامک عطا»« ،حفره» به کارگردانی «زهرا
ترکمنلو»« ،مردن به وقت آغاز» به کارگردانی «حسین اصل
عبداللهی»« ،کافه کا» به کارگردانی «محمد هادی امینی»،
«کل به جز» به کارگردانی «ســید وحید حسینی نامی» و
«سازاق» به کارگردانی «علیرضا سلمانپور» هستند.

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:

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

چاپ :جام جم(تبریز)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

«مرثیه گمشده»؛ فیلمی برای بازگشت صلح به منطقه

صدای همشهری
021-88932308

این فیلم«نادر ساعیور» روایت زندگی آوارگان سوری است
اشرف شفیعی

تبریز – خبرنگار

داســتان جنــگ و
هنر هفتم آوارگــی مردمــان
جنــگ زده از
ســرزمین و دیارشــان همواره
موضــوع بســیاری از فیلمها و
سریالها بوده اســت .به عبارت
دیگر ،کارگردانان فعال در عرصه
ســینما کوشــیدهاند تا موضوع
جنــگ و آوارگی را دســتمایه
ســاخت آثار خود قرار دهند تا
شاید از این رهگذر ،افکار جهانیان
را با اتفاقاتی که به واسطه جنگ
در کشــورها رخ میدهــد آگاه
کنند.
داستان زندگی آوارگان کردهای
سوریه در کمپ کاوور گوسک در
جنوب کردســتان عراق یکی از
موضوعاتی است که یک فیلمساز
تبریزی با ســاخت فیلم «مرثیه
گمشــده» به آن پرداخته است.
این اثر «نادر ســاعی ور» که در
یکی دو هفته گذشته به جشنواره
بینالمللی فیلم صلح راه یافت 15
شهریور ماه امسال در جشنواره
بینالمللی فیلم صلح در اســام
آباد پاکستان به نمایش گذاشته
میشود.
ساعی ور متولد محله حکم آباد
تبریز و فارغ التحصیل کارشناسی
رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه
اراک و کارشناسی ارشد سینما
از دانشگاه تهران است .او تجربه
کارگردانی را با فیلــم «قاعده»
آغاز کرد و کارگردانی فیلمهای
آیریلیق ،یــول ،کوســا گلین،
بارماق ،یالقیز ،مه لقا ،کژمیر ،ایال،
مرد تک نتی ،راشهای اضافی ،پله

دوم را در کارنام ه خود دارد.
عالوه بر این ،ساعی ور عضو هیأت
داوری جشــنوار ههای مختلف
اســتانی و عضو هیــأت داوری
جشنوار ه بینالمللی  STARباکو
بوده و جوایز سینمایی متعددی
از جمله جایز ه ســوم فیلمنامه
نویســی دومیــن
جشــنواره رویــش،
جایــزه دوم فیلمنامه
نویسی اولین جشنواره
فیلمنامه اقتباســی،
جایزه بهترین فیلمنامه
اقتباسی برای فیلمنامه قبله گاه
در سومین جشنوار ه نماز و نیایش
و دهها جایزه دیگر را در کارنامه
کاری خود دارد.
این هنرمند تبریزی دســتی هم
در ادبیات دارد و در چاپ و نشــر
داستان کوتاه در نشریات مختلف
استانی و کشــوری فعال است.
چاپ و نشر 3مجموعه داستانی
به نامهای «ناگهان اتفاق افتاد»،
«تلفن قرمــز زنــگ میزند» و
«نوزده پرچم» کاندیدای جایزه
آل احمــد برای بهتریــن رمان
سال  94شــد .وی در گفتوگو
با همشــهری به تشریح جزئیات
بیشــتری از اثــر جدیــد خود
پرداخته است.
در مورد فیلم مرثیه
گمشده و داســتان آن بیشتر
توضیح دهید.

فیلــم مرثیه گمشــده در مورد
آوارگان کر ِد ســوری در اردوگاه
کاوور گوسگ است .در این فیلم
به بهانه نمایش وضعیت زندگی
این آوارگان در اردوگاه داســتان
عاشــقانه کمرنگی هم پیگیری
میشود.

هدف شما از ساخت
این فیلم چه بود و چه انگیزه ای
موجب شد تا بیرون از مرزها
فیلمــی از وضعیــت زندگی
آوارگان سوری تهیه کنید؟

مراحل سخت صدور گذرنامه برای نوزادان

چند روز قبل برای دریافت گذرنامه نوزاد به ادارات مربوطه مراجعه کردم اما خواستار
حضور نوزاد دو ماهه و ارائه عکس از او شــدند .علت این همه سختگیری چیست؟
عالوه بر این پدر نوزاد باید اجازه خروج از کشور برای نوزاد دو ماهه صادر کند!
خلیل غالمپور – تبریز

فکر کــردم برای اتفــاق بزرگی
کــه در کنارمان میافتــد باید
واکنشی نشــان دهم
و چــون کاری غیر از
فیلمســازی بلد نبودم
(نه میتوانم اسلحه به
دســت بگیرم و نه دل
و جــرات امــور امداد
رســانی و پزشــکی را دارم)
تصمیم گرفتم وضعیت حاکم در
اردوگاهها را نشان دهم .هرچند
به غیراز همین اردوگاه ،به خاطر
شــرایط ویژه منطقه نتوانستیم
از اردوگاههــای دیگــر هم فیلم
بگیریم .اما هــدف اصلی من از
ســاخت این فیلم ایجاد زمینه
ای برای بازگشت صلح به منطقه
بود.

برخورد با وانتهای میوهفروش

برخی از وانت بارهای میوه فروش در میادین مهم تبریز توقف کرده و موجب ترافیک و
راه بندان میشوند .بنده به شخصه تا کنون هیچ یک از ماموران راهنمایی و رانندگی
را در حال برخورد و اعمال قانون بااین وانت بارها مشاهده نکرده ام .تجمع رانندههای
میوه فروش در ورودی عباسی بیشتر از مناطق دیگر شهر است.
هادی یاوران – تبریز
کمبود پارکینگ در مجتمع سالمت تبریز

مجتمع سالمت در میدان سجادیه این شهر افتتاح نشده با مشکل پارکینگ مواجه
است .خودروهای حامل بیمار با کمبود جا برای پارک خودرو چگونه میتوانند بیماران
خود را به این محل منتقل کنند .از ســوی دیگر مکان یابی این مجتمع درمانی در
اطراف میدان از ابتدا غیر کارشناسی به نظر میرسید.
داود اسدیان  -تبریز

پزشکی

این فیلم چه زمانی
ساخته شده است؟

این فیلــم را زمســتان  95و در
بحبوحه جنگ موصل ساختیم.
آیــا از هنرمندان
مطرح تبریزی نیز در این فیلم
نقش آفرینی میکنند؟

من به همراه «امیــر اطمینان»
و «صابر قاضــی» از هنرمندان
تبریزی فیلمساز و عکاس به عراق
سفر کردیم و با همکاری یکدیگر
این فیلم ساخته شد.
آیا مسئوالن هنری
استان از شما برای ساخت این
فیلم حمایت کردند؟

چــون ایــن فیلــم ربطــی به
مســئوالن هنــری و غیر هنری

یــا
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[ســتون صدای همشــهری براي نوشتن مشــكالت شــما آذربایجانیهاست،
معضالتي كه منعكس ميشــوند تا مســئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه
حلي براي رفع آنهــا برآیند .برای بازگو کردن مشــکالت با ما تمــاس بگیرید].

اســتان نداشــت ،کســی را در
جریان ســاخت آن نگذاشتیم.
خودمان به عراق رفتیم .خودمان
را به مســئوالن مربوطه در عراق
معرفی کردیم و تنها توانســتیم
مجــوز تصویربــرداری از یــک
اردوگاه را بگیریــم .واقعیت این
اســت که بحث گالیه و انتظار از
مسئوالن ،دیگر کهنه شده است.
ما کار خودمان را میکنیم و آنها
کار خودشــان را ظاهرا به توافق
رســیدهایم که کســی کاری به
کسی نداشته باشــد .شاید هم
اینجوری بهتر است.

به نظر شما این فیلم
چه بازتابهایــی میتواند در
داخل و خارج از کشور داشته
باشد؟

در داخــل کشــور کــه بازتابی
نمیتواند داشــته باشد ،چون با
موازین فســتیوالهای داخلی،
به دلیــل آواز خوانــدن یک زن
در فیلم تطابق نــدارد .در خارج
کشــور هم ،همین که بخشی از
مصیبت جنگ منعکس شــود
و اســلحه حتی یــک جنگجو از
دستش بیفتد برای گروه سازنده
کافی است.

پرورش مینیمغز برای ترمیم مغز
بیماران آلزایمر
دانشمندان دانشگاه آستون انگلیس مغزهای انســانی ریزی را در آزمایشگاه رشد
دادهاند و مدعیاند روزی میتوان از آنها در ترمیم آسیبهای ناشی از بیماری آلزایمر
به مغز استفاده کرد .به گزارش ایسنا ،این اندامهای مینیاتوری از سلولهای پوست
انسان تولید شدهاند .تیم علمی سلولهای پوست را طی فرایندی به شکل نورونها
در میآورد و سپس این نورونها را با استفاده از چاپ سهبعدی به شکل خوشههایی
متحول میکند ،به طوری که خوشهها ســاختار مغز را تقلید میکنند .محققان به
دنبال استفاده از این مینیمغزها به عنوان مدلهایی برای آزمایش درمانهای جدید
یا مشاهده پیشرفت بیماریهای زوال عقل هستند .با این حال ،آنها معتقدند شاید
بتوان روزی بافت مغزی جدیدی را رشد داد و بتوان آن را به نواحی آسیبدیده مغز
پیوند زد .گرچه این کار هیچگاه خاطرات قدیمی را برنمیگرداند ،اما ممکن است زوال
بیشتر مغز را متوقف و امکان شکلگیری خاطرات جدید را فراهم کند.

تئاتر

جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران بین المللی میشود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد است که حمایت مردم ،مسئوالن و هنرمندان تاثیر بسزایی در بینالمللی شدن این جشنواره دارد

یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
برگزار شــد و هیأت داوران جشــنواره پس از شور
و بررســی آثار حاضــر دراین بخــش آرای خود را
اعالم کردند .مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی
آذربایجانشرقی با تأکید بر نگاه همه جانبه به تمام
شهرستانهای اســتان ،پرهیز از تمرکزگرایی را از
اولویتهای این اداره کل برشمرد.
به گــزارش فــارس «محمد محمدپــور» در آیین
اختتامیه یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه
اهر ارســباران ،واگذاری امور فرهنگــی وهنری به
تشکلها و انجمنهای مردمی را اقدامی عملی برای
تحقق این امر برشمرد.
وی جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران را یکی
از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری اســتان عنوان
کرد و گفت :جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران
با اســتقبال هنرمندان از اقصی نقاط کشــور قدم
در مسیر رشد و تعالی برداشــته است .به گفته وی
تئاتر کوتاه یک اقدام ابتکاری و خالقانه برای انتقال
پیام در کمترین زمان ممکن به مخاطبان اســت.
محمدپور افزود :در صورت فراهم شــدن امکانات و
همراهی ،همکاری مردم و مســئوالن ظرفیت الزم
برای بینالمللی شدن جشنواره سراسری تئاتر کوتاه
ارسباران در سالهای آتی میسر میشود.

استقبال هنرمندان از جشنواره

محمدپور از بین المللی شــدن جشنواره سراسری
تئاتر کوتاه ارســباران در ســالهای آتی خبر داد،
گفت :بــا توجه به این کــه این جشــنواره تاکنون
پیامدهای مثبت زیادی داشته اســت ،با استقبال
هنرمندان در سالهای آینده ،به صورت بین المللی
در منطقه ارســباران برگزار
حمایت مردم و هنرمندان از
میشود.
جشنواره
وی تأکیــد کــرد :مــا بــا
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد
تمرکزگرایــی با ایــن تعبیر
اســامی آذربایجانشــرقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
که ایران فقط تهران نیســت
یادآور شد :جشنواره سراسری
تئاتــر کوتاه اهر ارســباران تا آذربایجان شرقی با بیان این که و آذربایجــان شــرقی فقط
امروز بــا حمایت ویــژه آحاد جشنواره سراسری تئاتر کوتاه تبریز نیســت مخالفیم و باید
مردم بــا اقتدار ،یــازده دوره ارسباران یکی از رویدادهای مهم به مناطــق علــی الخصوص
متوالی را با موفقیت طی کرده فرهنگی و هنری استان و کشور ارسباران و شهرستانها اجازه
اســت که این موضوع نشان است ،اضافه کرد :این جشنواره با دهیم تــا از ظرفیتهای خود
از عالقهمندی مــردم به این استقبال بی نظیر هنرمندان قدم استفاده کنند.
جشنواره دارد .وی بر ثبت این در مسیر تعالی گذاشته است
محمدپور گفت :جشــنواره
سراســری تئاتــر کوتــاه
اثر هنــری در تقویم فرهنگی
اهــر ارســباران تا بــه امروز
کشــور تأکید کرد و گفت :اگر حمایتها بهصورت
مستمر از جشنواره سراســری تئاتر کوتاه اهر ادامه به خــود و حمایتها و همراهی مردم و مســئوالن
داشته باشد شاهد افقی روشن برای آن خواهیم بود .متکی بوده اســت.وی در پایان با اشــاره به اینکه
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی با جشنواره سراســری تئاتر کوتاه اهر ارسباران باید
ذکر این که جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در تقویم فرهنگی کشــور ثبت شــود ،خاطرنشان
یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری اســتان و کرد :اگر حمایتها به صورت مســتمر از جشنواره
کشور است ،اضافه کرد :جشــنواره سراسری تئاتر سراسری تئاتر کوتاه اهر ادامه داشــته باشد یقینا
کوتاه ارسباران با استقبال بی نظیر هنرمندان قدم در آینــده ای نزدیک به جایگاه اصلی خود دســت
مییابد.
در مسیر تعالی گذاشته است.

ضرورت احداث دبیرخانه دائمی جشنواره

در این مراســم همچنیــن معاون فرمانــدار اهر از
ضرورت احداث محــل اســتقرار دبیرخانه دائمی
جشنواره سراســری تئاتر کوتاه ارسباران خبر داد.
«مدد ســمندری» گفت :شهرســتان اهــر زادگاه
میرزا طاهر قراجــه داغی بنیانگذار هنر نمایشــی
ایران است؛ شهرستانی که به داشتن مفاخر مفتخر
است.
وی افزود :زمانی مشکالت عرصه فرهنگ و هنر قابل
حل خواهد بود که هم هنرمندان و هم مسئوالن با
عشق و عالقه در این راه قدم برداشته و تالش کنند.
سمندری با قدردانی از تالشهای دست اندرکاران
جشنواره سراســری تئاتر کوتاه اهر ارسباران ،ادامه
داد :اهر در حالی از جشــنواره سراسری تئاتر کوتاه
ارســباران میزبانی میکند که امکانات اندکی دارد
ولی سطح برگزاری بسیار خوب است.
معاون فرماندار اهر با اشــاره به اینکه جشــنواره
سراســری تئاتر کوتاه ارســباران با عالقــه ای که
هنرمنــدان دارند برگزار میشــود ،گفــت :ما نیز
در کنــار هنرمنــدان بــرای اختصــاص بودجه
بــرای تامیــن نیازهــای ایــن جشــنواره تالش
میکنیم.
وی احداث خانــه تئاتر و محل اســتقرار دبیرخانه
دائمی جشــنواره سراســری تئاتر کوتاه ارسباران
را در شهرســتان ضروری دانســت و اظهــار کرد:
با احداث خانه تئاتــر و امکانات زیــر بنایی بخش
عمده ای از مشــکالت هنرمندان ایــن عرصه حل
میشود.

