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امدادرسانی و اسکان
اضطراری عشایر
سیل زده در اهر

پیش بینی  700میلیارد تومان برای آمادهسازی تبریز 2018

 |4اجتماعی
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تبریز در بمباران اولین روز
از جنگ تحمیلی
 31شــهریور هر ســال تداعی کننده اولیــن روز جنگ
تحمیلی در سال  59است ،هر چند از  2ماه پیش تحرکات
همسایه غربی علیه ایران آغاز شده بود ،اما صدام حسین ،رئیسجمهور وقت
عراق در اواسط شهریور  ،1359پیمان  1975الجزایر ...
صفحه 8را
بخوانيد

روي خط خبر
امدادرسانی و اسکان اضطراری عشایر سیل زده در اهر
بر اثر وقوع ســیل طغیانگر در کمپ ســد ستارخان
شهرستان اهر به خانوار عشایری که در این محل ساکن
بودند خســارت قابلتوجهی وارد شد .به گزارش مهر،
معاون امداد و نجات جمعیت هاللاحمر شهرستان اهر
پس از وقوع این حادثه از توزیع  ۱۸تخته پتو 4 ،چادر
و مواد غذایی در بین عشــایر سیل زده این شهرستان
خبر داد و گفت :عشایر سیل زده در اهر اسکان یافتند.
«اصغر رسولی» با اشــاره به اینکه سیل در اهر تلفات
جانی نداشت ،افزود :تلفات حیوانی به  4خانوار عشایری
وارد و چادرهای آنها را سیل برد ولی خوشبختانه این

حادثه هیچگونه تلفات جانی به همراه نداشت .معاون
امداد و نجات جمعیت هاللاحمر اهر ادامه داد :پس از
اینکه عشایر سیلزده اسکان اضطراری یافتند ،در بین
ســیلزدگان  ۴عدد چادر ۱۸ ،تخته پتو و مواد غذایی
توزیع شــد که مرحله دوم توزیع مواد غذایی و وسایل
مورد نیاز سیلزدگان ارسال شد.
رســولی با تأکید بــر اینکــه تمامی لــوازم زندگی
خانوارهای عشایری سیلزده بر اثر وقوع سیل از بین
رفت ،خاطرنشان کرد :سعی میکنیم تا خسارت وارد
شده به این خانوارهای عشایری را حداقل با همکاری

ستاد مدیریت بحران شهرستان اهر تأمین کرده تا در
آستانه فرارسیدن فصل سرما با مشکل روبهرو نشوند.
«علی فالحی» عضو مدیریت بحــران اهر نیز گفت :از
نخستین دقایق سیل عوامل امدادی و مدیریت بحران
در محل حاضر شدند و با مدیریت دستگاههای ذی ربط
خوشبختانه سیل هیچ گونه تلفات جانی در بر نداشت.
به گفته وی در ســاعات اولیه وقوع ســیل در منطقه
عشایرنشین اهر ،مدیریت بحران ،فرمانداری ،جمعیت
هالل احمر و اداره امور عشایر با توزیع اقالم مورد نیاز به
عشایر سیل زده امدادرسانی کردند.

سهم  13هزار میلیارد ریالی استان از بسته
حمایتی تولید و اشتغال

پیشرفت  44درصدی طرح مهار آبهای
مرزی در استان

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به بستههای حمایتی
 200هزار میلیارد ریالی دولت برای ایجاد اشتغال و  100هزار میلیارد ریالی برای
رونق تولید در کشور ،سهم استان از محل این  2بســته را حدود  13هزار و 200
میلیارد ریال در سال جاری اعالم کرد .به گزارش ایرنا «میر احد حسینی» سهم
آذربایجان شرقی از بسته  200هزار میلیارد ریالی ایجاد اشتغال را  8هزار و 800
میلیارد ریال و از بسته  100هزار میلیارد ریالی رونق تولید  4هزار و  400میلیارد
ریال پیشبینی کرد و گفت :از این میزان تســهیالت باید  30هزار فرصت شغلی
ایجاد شود .وی اضافه کرد :همچنین دولت حدود  200هزار میلیارد ریال اعتبار
تحت عنوان اشتغال فراگیر اختصاص داده که قرار است  50درصد آن بین استانها
توزیع شود و سهم آذربایجان شرقی از این رقم  4هزار میلیارد ریال است .مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان از اهتمام جدی دولت برای ایجاد اشتغال خبر
داد و گفت :در طول 4سال گذشته ،هر سال حدود  40هزار فرصت شغلی در استان
ایجاد شده است.

مجری شبکههای فرعی طرح مهار آبهای مرزی در آذربایجان شرقی از پیشرفت 44
درصدی این طرح در استان با هزینه هزار و  500میلیارد ریال خبر داد .به گزارش ایرنا
«سیدعلی مختاری» با بیان اینکه این طرح برای برخورداری از حقابه کشور از آبهای
مرزی از سال  1394اجرا میشود ،گفت :آب رودخانههای مرزی توسط پمپاژهایی که
وزارت نیرو ایجاد میکند به استخرهای باالدست اراضی منطقه منتقل و از آنجا برای
آبیاری مزارع استفاده میشود .وی یادآوری کرد :مسئولیت انتقال آب تا مزرعه بر عهده
وزارت نیرو و اجرای شبکههای فرعی به عهده جهاد کشاورزی است .وی با اعالم اینکه با
اجرای این طرح  20هزار و  860هکتار از اراضی دیم و منابع ملی در استان از آب رودخانه
مرزی ارس بهره مند میشود ،گفت :شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید در
زمینه ترویج کشاورزی صنعتی به جای کشاورزی سنتی همکاری میکنند .مختاری
با اشــاره به اینکه اعتبار مورد نیاز این طرح در استان آذربایجان شرقی  4هزار و 600
میلیارد ریال برآورد شــده ،گفت :تاکنون  2هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه
ملی تخصیص یافته و هزار و  500میلیارد ریال هزینه شده است.

نمایی از پارک ائلگلی  /عكس :شهریار
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از ناکافی بودن جوایز صادراتی
تا مشکالت ناشی از واگذاریها
در شرایطی که افزایش مشــوقهای صادراتی و پرداخت به
موقع تســهیالت حمایتی ،از دغدغهها و گالیههای بخش
خصوصی فعال در حوزه صادرات است ،به گفته مسئوالن دولتی میزان بهره مندی
از مشوقها ،رابطه مستقیمی با میزان تحرک و پویایی ...
صفحه 2را
بخوانيد

مصائب رسیدن
به مدرسه

 |6فرهنگ

هزار شمع
نذر تعزیه
در تکیه دولت
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گردشگری
پیش بینی  700میلیارد تومان
برای آماده سازی تبریز 2018
معــاون امــور عمرانــی
استاندار آذربایجان شرقی
گفت :بیش از  700میلیارد
تومان اعتبــار برای اجرای
طرحهــای تبریــز 2018
تعریف شده است.
بــه گـــزارش باشـــگاه
خبرنگاران جوان «محمد
صــادق پورمهــدی» در
نشست ســتاد اجرایی و برنامهریزی تبریز  2018افزود :از جمله
طرحهای اولویتدار برای هزینهکرد  700میلیارد تومان شــامل
کفسازی و ســاماندهی بازار تبریز ،تکمیل ســالن همایشهای
بینالمللی ،ایجاد و تکمیل موزهها و ساماندهی مقبره الشعراست که
باید تا پیش از آغاز این رویداد به پایان برسد .وی گفت :محور اصلی
در موضوع تبریز  ، 2018شهرداری تبریز است و وظایفی بر عهده
این سازمان است که باید با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد.
معاون عمرانی اســتاندار با تأکید بر مشــارکت و پای کار آوردن
بخش خصوصی برای تحقق برنامههــای تبریز  2018افزود :تا به
امروز در این خصوص اولین گزارشها به ســازمان کنفرانسهای
اسالمی ارائهشده اســت .پور مهدی در مورد نشریه اطالعرسانی
مختص تبریز 2018هم گفت :نشــریه تبریز  2018باید براساس
استانداردهای سازمان همکاریهای اسالمی به زبانهای مختلف
ترجمه و در اختیار گردشگران داخلی و خارجی قرار داده شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری آذربایجان
شــرقی نیز در این نشست از ارســال نخســتین گزارش جامع
تبریز ۲۰۱۸در قالب گزارش تمام انگلیسی( )Tabriz Reporter
به سازمان همکاریهای اسالمی خبر داد« .مرتضی آبدار» افزود:
این گزارش با ساعتها کار کارشناسی و طبق اصول و استانداردهای
بین المللی تدوین شــده اســت .به گفته وی  ۶گــزارش دیگر با
عناوین جاده ابریشــم ،گردشــگری حالل ،بوم گردی و طبیعت،
تاریخ و تمدن ،فرهنــگ و هنر و تفریح و خرید تدوین شــده که
ضمن ارسال به ســازمان همکاریهای اسالمی و سفارتخانههای
کشورها در اختیار گردشــگران و عموم مردم قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری استان
خاطرنشــان کرد :در این کتابچــه برنامهها و طرحهــای تبریز
 ، ۲۰۱۸ســاختار و وظایف کمیتهها تدوین و  ۵مسیر گردشگری
و صنایع دســتی در استان معرفی شده اســت.وی افزود :درسال
جاری خط تلفن به شــماره  ۲۰۱۸با عنــوان Help Tourist
راه اندازی میشــود که به زبان انگلیســی در خدمت گردشگران
خواهد بود.

35533791

02123023914

 3مصدوم بر اثر آتش سوزی یک واحد مسکونی در شهرک ارم تبریز
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تبریز گفت :آتش سوزی یک منزل مسکونی در شهرک ارم تبریز پس از تالش
3ساعته آتش نشانان اطفا شد که در این حادثه  2شهروند و یک آتشنشان مصدوم شدند .به گزارش ایسنا «حسن مطلبی» افزود :در این
آتش سوزی مقادیر زیادی چوب و ام دی اف و ....دچار حریق و خسارت شده بود که توسط آتش نشانان و با تالش بیش از  3ساعت پایان یافت.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

«آرپادرهسی» قطب گردشگری تبریز میشود

شهردار منطقه  :5در حال حاضر اسبهای کرد و ترکمن و به ویژه عرب در منطقه آرپادره سی تبریز پرورش داده و تولید میشوند
سید مرتضی احمدپور

تبریز – خبرنگار

اما این منطقه باوجود برخورداری از زیر ساختهای
الزم برای جذب گردشگر فاقد امکاناتی مانند جاده
دسترسی مناسب اســت و با توجه به ساخت و ساز
ویالهای متعدد ،ضروری بود تا پارکهای جنگلی
مناســبی برای استفاده عموم شــهروندان در این
منطقه احداث شود .همچنین نزدیکی آرپادرهسی
به مناطق مسکونی رشدیه و باغمیشه  ،شهروندان
ساکن این مناطق را به استفاده بیشتر از این منطقه
سرســبز ترغیب میکند؛ موضوعی کــه نبود راه
مناسب دسترســی میان آرپادرهسی و باغمیشه را
بیشتر نمایان میکند.

وجود طبیعــت بکــر در آذربایجان
در شهر شرقی و همچنین اطراف تبریز ،آثار
تاریخی فــراوان و دیگر ظرفیتهای
بالقوه و بالفعل موجود دراين منطقه ایجاب میکند
مسئوالن شــهری برای رشد و توســعه و حفاظت
هرچه بیشــتر از این ظرفیتهــا گامهای موثری
بردارند .یکی از ایــن مناطق ،آرپادرهســی تبریز
اســت که در  30کیلومتری جاده تبریز -سه راهی
شهرســتان اهر واقع شــده اســت و ظرفیتهای
آرپادرهسی؛ نیازمند توجه
بســــیاری در حـــــوزه
یکی از شــهروندان ســاکن
گردشگری دارد.
باغمیشــه بــه همشــهری
آرپادرهسی روستایی است
که در گذشته نه چندان دور در مســیر  7کیلومتــری میگوید :جاده آرپادرهســی
کشاورزی پررونقی داشت آرپادرهســی بــه تبریز محل پس از سهراهی اهر وضعیت
و محصــوالت کشــاورزی مناسبی برای ایستگاه اتوبوس خوبی نــدارد و دســت انداز
این روستا از کیفیت بسیار وجود ندارد و اتوبو سها معموال متعددی در طول مسیر وجود
خوبی برخوردار بود .اما در وسط جاده توقف میکنند .این دارد .به علت مشــکالت زیاد
حال حاضر و با پدید آمدن توقفها در روزهــای جمعه که این جاده ،تصادفات هم رو به
بحرانهــای اقتصادی و به تردد بیشتر است موجب ترافیک افزایش است و به طور معمول
تردد خودروها در این جاده با
دنبال آن مهاجرت بسیاری میشود و خطر تصادف را افزایش
مشکل مواجه میشود.
از مردم ،این روســتا به یک
میدهد
منطقه صنعتی و گردشگری
«بهــرام مقــدادی» ادامــه
شده است .از ســوی دیگر به دلیل وجود کوههای میدهد :این جــاده در ایام تعطیــات و روزهای
مرتفع و جریان یک رودخانه در روســتای ولدیان جمعه محل تردد خانوادههای تبریزی است که برای
که متصل به آرپادرهســی است ،فضای دلانگیزی اســتراحت به دامن طبیعت میروند ،اما وضعیت
در این منطقه ایجاد شده است .در کنار این موارد نامناسب جاده موجب مشکالتی برای آنان میشود.
وجود باشگاههای سوارکاری متعدد در این منطقه وی به اقدامات عمرانی انجام شده در این جاده اشاره
آرپادرهسی را به یک مرکز سوارکاری و کوهنوردی و تأکید میکند :با احداث جاده جدید تبریز – اهر،
تبدیل کرده و بنا بر اعالم مسئوالن شهری در آینده این جاده بیشتر به عنوان یک جاده روستایی مورد
نزدیک نیز ماهیگیری به سایر تفریحات این منطقه استفاده قرارمی گیرد اما حجم ترددها در آن مانند
یک راه درون شهری است چرا که شهروندان زیادی
افزوده خواهدشد.

   آسفالت اساسی جاده تبریز – آرپادرهسی

شهردار منطقه  5تبریز از اصالح و ترمیم اساسی آسفالت جاده تبریز – آرپادرهسی در روزهای اخیر خبر میدهد
و میگوید :به دنبال بررسی کارشناسی از وضعیت نامطلوب این جاده در سالهای اخیر مقرر شد ،ترمیم این جاده
توسط مسئوالن شهری انجام شود .یعقوب هوشیار ادامه میدهد :آسفالت این جاد ه در بخشهای متعددی خراش
داده و سپس آسفالتریزی آن انجام شده است .اکنون شهروندان و گردشگران میتوانند سفرهای یک روزه ایمنی
به این منطقه داشته باشند.

پاکسازی غار هامپوییل مراغه
در روز جهانی غار پاک
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:به مناسبت روز جهانی غار
پاک ،غار هامپوئیل مراغه 31شهریور ماه پاکسازی شد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل حفاظت محیطزیست آذربایجان شــرقی« ،حمید قاسمی» با اشاره به اهمیت
غارها که یکی از پدیدههای ویژه طبیعی هســتند گفت :در راســتای گرامیداشت
روز جهانی غار پاک کارشناســان محیط طبیعی این اداره کل با همکاری اعضای
انجمن غار و غارشناســی ایران روز جمعه  31شــهریور ماه غار هامپوئیل مراغه را
با شــعار«حفاظت از غارها،حفاظت از آبهای زیر زمینی ،همگام با احیای دریاچه
ارومیه» پاکســازی کردند.وی اضافه کرد :غارها به لحاظ ساختار و شکل ،زیبایی،
تاریخی و تفریحی حائز اهمیت بوده و به علت اینکه میتوانند زیســتگاهی برای
گونههای منحصر بفرد باشند در حفظ تنوع زیستی و حفاظت از آبهای زیرزمینی
از جایگاه ویژه ای برخوردار هســتند .قاسمی گفت :در راســتای حفظ و نگهداری
قابلیتهای غارها در سطح ملی کمیته ای تعریف شده که سازمان حفاظت محیط
زیست کشور دبیر این کمیته است.
محیط زیست آذربایجان شرقی افزود :وظیفه اداره کل در خصوص

مدیرکل حفاظت
غارها بررسی زیستگاه و گونههای موجود جانوری در آن بوده و بعد از این ارزیابیها
باستانشناسی،اکتشاف،شناسایی کامل،تدوین برنامههای حفاظتی و بهرهبرداری
مختلف با طرح و تصویب در کمیته مربوطه انجام میپذیرد .قاسمی گفت 23 :غار
در استان وجود دارد که 9غار با هماهنگی انجمن غار شناسی به طور کامل اکتشاف
شده و برنامههای آتی این اداره کل تکمیل شناسنامههای غار اعم از تکمیل مطالعات
اولیه جانورشناسی ،باستان شناسی ،زمین شناسی و تهیه نقشههای غارها است که
در قدم اول قسمتی از شناسنامه غار کبوتر مراغه تکمیل شده و با تشکیل جلسات
کمیته به صورت ماهانه در یکی از غارهای استان مقدمات تکمیل شناسنامه غارها
انجام خواهد پذیرفت.

نماز جماعت هواداران تراکتور
نماز مغرب و عشای روز جمعه همزمان با دیدار  2تیم تراکتورسازی و پدیده مشهد در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به صورت جماعت و با
پیشنمازی هوادار روحانی تراکتورسازی اقامه شد .به گزارش شهریار حجتاالسالم «بهزاد عباسپور»که ملبس به لباس روحانیت است ،جزو
هواداران پر و پا قرص تراکتورسازی تبریز محسوب میشود و در بیشتر دیدارهای خانگی این تیم حضور داشته است.

مستطیل هفته پنجم لیــگ برتر کــه پس از
تعطیالت چند هفتهای این لیگ ،هفته
سبز
گذشته آغاز شد ،هفته دلچسبی نبود.
تساویهای فراوان در این هفته نشان میدهد که
تیمهای حاضر در لیگ آزادگان به دلیل تعطیالت
لیگ از جریان بازی دور افتادهاند و زمان اندکی برای
بازگشت به روزهای آرمانی تیمها نیاز است 2 .تیم
لیگ دسته یکی استان نیز هفته گذشته را با تساوی
به پایان بردهاند و این هفته به دنبال کسب  3امتیاز
هستند .براســاس برنامه ریزی اعالم شده ،ماشین
سازی امروز (یکشــنبه) و راس ساعت  ،16میزبان
آلومینیوم اراک است و تیم شهرداری تبریز نیز باید
راس ســاعت  15:15امروز (یکشنبه) در کرمان به
مصاف مس رفسنجان برود.
از آن اســتفاده میکنند .به گفته وی ،حال حاضر
آسفالت ریزی اساسی در همان جاده قدیمی انجام
شــده که با توجه به حجم ترددها بهتــر بود جاده
تعریض میشد.
تردد دردسرساز اتوبوس شرکت واحد

یکی از ساکنان روستای آرپادرهسی که در میدان
بسیج منتظر رســیدن اتوبوس است به همشهری
میگوید :اتوبوسهای روستای آرپادرهسی هر یک
ساعت یکبار به ایستگاه مبدا میرسند و رانندهها
مدام از وضعیت بد جاده آن گالیــه مندند و خطر
تصادف نیز همواره وجود دارد.
«محمد ناجی» ادامه میدهد :در مسیر  7کیلومتری
آرپادرهســی به تبریز محل مناسبی برای ایستگاه
اتوبوس وجود ندارد و اتوبوسها معموال وسط جاده
توقف میکنند .این توقفها در روزهای جمعه که
تردد بیشتر اســت موجب ترافیک میشود و خطر
تصادف را افزایش میدهد.
برنامه ریزی بلند مدت

اما در این زمینه شــهردار منطقــه  5تبریز با بیان
اینکه ايجــاد مناطق جديد گردشــگري با توجه
به ظرفیتهــاي موجود براي جذب گردشــگران

تفرجگاه جوانان
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هکتــاری جوانان در آرپادرهســی تبریــز یکی از
پروژههای مهم این منطقه اســت که در چند سال
اخیر آغاز و تا کنون اقدامات بسیاری برای توسعه و

صنعت

از ناکافی بودن جوایز صادراتی تا مشکالت ناشی از واگذاری ها

برخی صنعتگران میگویند استمرار مشکالت موجود در بخش تولید ،چرخ صنعت را از حرکت بازمیدارد
در شرایطی که افزایش مشوقهای صادراتی و پرداخت
به موقع تســهیالت حمایتی ،از دغدغهها و گالیههای
بخش خصوصــی فعال در حــوزه صادرات اســت ،به
گفته مســئوالن دولتی میزان بهره مندی از مشوقها،
رابطه مســتقیمی با میــزان تحرک و پویایــی تجار و
تولیدکنندگان دارد .به گزارش ایرنا ،اصرار تجار بر لزوم
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی و تأکید آنان بر ناکافی
بودن منابع صندوق ملی توســعه از یک ســو و تالش
مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس برای همفکری و
هم افزایی با نمایندگان بخش تولید و صنعت در راستای
چاره اندیشی برای این مشکالت ،موضوعاتی است که
مسئوالن اســتان در مورد آن اظهار نظرهای مختلفی
داشتهاند.
سهم مشخصی برای حمایت از صادرات استان

«سعید شبســتری خیابانی» سرپرســت استانداری
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه ســهم مشخصی از
صندوق توســعه ملی برای حمایت از صادرات استان
پیشبینی نشده است ،معتقد اســت که به هر میزان
فعالیت تجار افزایش یابد ،سهم بیشتری از این منابع و
تسهیالت خواهند داشت.
«شهاب الدین بیمقدار» نماینده تبریز ،اسکو و آذرشهر
در مجلس شورای اســامی نیز با بیان اینکه از منابع
صندوق توسعه ملی استفاده کافی در استان نمیشود،
آموزش تجار برای شیوه استفاده از تسهیالت صادراتی
را ضروری میداند.
در همین حال رئیس اتــاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کشــاورزی تبریز و دبیر شــورای گفت و گوی دولت و
بخش خصوصی در آذربایجان شــرقی نیز با اشــاره به
تصویبهزار و  200میلیارد ریال تسهیالت صادراتی در
قالب بسته حمایتی میگوید :پرداخت نشدن مشوقهای
صادراتی مربوط به سالهای قبل از این مصوبه ،موجب
دلسردی و بی اعتمادی در بین تجار شده است.
«صمد حســن زاده» بســته حمایتی تشــویقی سال
گذشته را هم در شان واحدهای صادرکننده نمیداند
و میافزایــد 200 :میلیون ریال بــرای حضور در یک
نمایشــگاه و پرداخت  50درصد از هزینه ثبت برند ،در
شرایطی که گرفتن یک غرفه در ترکیه  20هزار دالر و
در دبی  30هزار دالر هزینه دارد ،مشکلی از واحدهای

تمرکز برفروش به جای تمرکز بر تداوم فعالیت

صادراتی حل نمیکند.
سقف یک میلیون دالری برای صادرکننده

رییس اداره برنامه ریزی سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجان شرقی نیز با اشــاره به اینکه  2میلیارد دالر
تسهیالت ارزی با نرخ کم در این بسته حمایتی پیشنهاد
شده است ،خاطرنشان میکند :برای بهرهمندی از هزار و
 200میلیارد ریال تسهیالت صادراتی ،یک میلیون دالر
سقف صادراتی برای واحد صادرکننده لحاظ شده است.
به گفته «آرش نگهبانی» برای فرش دستباف  3درصد و
برای شیرینی و شکالت  2درصد جایزه صادراتی در نظر
گرفته شده است .هزار میلیارد ریال نیز یارانه سود بانکی
برای واردات موقت واحدهایی که میتوانند مواد اولیه
با هدف صادرات وارد کنند ،در نظر گرفته شده است.
به هر حال به نظر میرسد مشوقهای حمایتی دولت از
رونق صادرات منطبق با وضعیت اقتصادی کشور است و
برای بهره مندی بیشتر از این امتیازات ،تجار استان که
در حوزههای مختلف در سطح کشور بنام هستند باید
تحرک بیشتری داشته باشند .با توجه به نقشی که رونق
تجارت در کنار رونق بخش تولید در اقتصاد و اشتغال
اســتان میتواند داشته باشد ،فعال شــدن این بخش
همسو با سیاســتهای دولت در زمینه تقویت تولید
داخلی و اشتغال زایی خواهد بود.
تجار و تأکید بر کاهش سود تسهیالت بانکی

ضرورت همراهی بیشــتر و کاهش نرخ سود تسهیالت
بانکی برای حمایت از تولید ،یکی دیگر از خواستههای
فعاالن بخش خصوصی و صنعتگران آذربایجان شرقی
است« .سیدباقر شــریف زاده» عضو هیات نمایندگان
و رئیس کمیســیون صنعــت و معدن اتــاق تبریز با
بیان اینکه ســهامداران واحدهــای تولیدی همانند
سپردهگذاران بانکها هستند ،در این زمینه میگوید:
مشارکت نکردن بانکها در عقود مشارکتی با واحدهای
اقتصادی از دغدغههای اصلی بخش خصوصی است.
یکی از صنعتگــران تبریز نیز به نمایندگــی از کانون
کارفرمایی آذربایجان شرقی میگوید :بانکها چندین
برابر ســایر واحدهای اقتصادی کشــور رشد کردهاند.
«محمد زیدی» معتقد اســت چنانچه عنــان تولید را
دست بانکها بسپاریم ،کسی جرات سرمایهگذاری در

دبیر کارگروه ستاد تسهیل سرمایه گذاری آذربایجان شــرقی نیز با بیان اینکه تمرکز بر فروش به جای تمرکز بر تدوام
فعالیت واحدهای واگذار شده ،حیات این واحدها را به مخاطره انداخته است ،اصالح روشهای واگذاری را ضروری دانست.
«سخاوت خیرخواه» توقف واگذاری واحدهای دولتی برای یکسال و امکان عضویت تشکلهای استانی و سازمانهای اجرایی
مرتبط در هیات واگذاری واحدهای دولتی با حق رای را پیشنهاد و خاطرنشان میکند :بیشتر مشکالت ایجاد شده برای
واحدهای واگذار شده به خاطر اجرا نشدن تمامی مفاد سیاستهای اصل  44است.

بخش تولید را نخواهد داشت و وضعیت بدتر خواهد شد.
رییس شــورای هماهنگی بانکهای استان آذربایجان
شرقی نیز در پاسخ به این دغدغه بخش خصوصی تأکید
میکند :تقاضا برای کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی در
حالی مطرح میشــود که میانگین نرخ تمام شده پول
برای بانکهای کشور  19/5درصد است و چنانچه نرخ
تسهیالت کاهش یابد ،بانکها هم توان اقتصادی خود را
در راستای حمایت از تولید از دست خواهند داد.
«محمد سلطانی» با اشاره به مشــکالت عدیدهای که
تعدد نرخ تســهیالت بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد
کرده ،میافزاید :رواج رانت یکی از این مشکالت بود؛ زیرا
بیشتر بازرگانان عالقه داشتند از تسهیالت کشاورزی
کم بهره استفاده کنند.وی با تأکید بر ضرورت منطقی
بودن تعدیل نرخ بانکی ،ادامه میدهد :پیشــنهادها و
راهکارهای حمایتی از بخش تولید باید علمی و بر پایه
تجربیات موفق داخلی و خارجی باشد.
چرایی افزایش مشکالت واحدهای واگذار شده

موضوع واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی
یکی دیگر از مواردی اســت که همواره میان مسئوالن
دولتی و بخش خصوصی در آذربایجان شــرقی مطرح
است.
دبیر این شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در این زمینه با اشــاره به اینکه واگــذاری واحدهای
دولتی به بخش خصوصی براســاس سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی از ســال  1368با آغاز نخستین
برنامه پنجساله توسعه کشــور و با هدف محدود کردن
دخالت دولت در فعالیتهــای بخش خصوصی مطرح
شد ،میگوید :نادیده گرفتن اهلیت مدیران و بی توجهی
به نظر تشکلهای بخش خصوصی یکی از علل بحرانی
شــدن وضعیت این واحدهاست«.صمد حسن زاده» با
بیان اینکه بیشتر واگذاریهای دولتی به منظور رفع
دیون دولتی و به شکل خصولتی است ،ضرورت اصالح
قانون واگذاری واحدهای دولتی را مطرح کرد.
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ماشین فقط برد میخواهد

با بهبود وضعیت ماشین ســازی و مشخص شدن
تکلیف مالکیت این تیم ،تنهــا عاملی که میتواند
ماشین ســازان را به طور کامل از بحران خارج کند
کسب برد و قرار گرفتن در مسیر صعود به ردههای
باالتر لیگ برتر است .این تیم هفته پنجم را با تساوی
بدون گل مقابل تیم قعرنشین به پایان برد .در حالی
که وضعیت راه آهن به مراتب حادتر از ماشین سازی
است و این تیم نیز در بحران قرار دارد ،بازهم ماشین
سازی تقویت شده ،نتوانســت گلی در این بازی به
ثمر برساند و  3امتیاز آسان بازی را کسب کند .نکته

جالب اینکه تا هفته پنجم ،راه آهن تمام بازیهای
خود را واگذار کرده بود و ماشین سازی اولین امتیاز
را به راه آهن هدیــه داد .این بازی نشــان دهنده
ضعفهای زیادی در ماشین سازی بود که باید رفته
رفته در سبزپوشان برطرف شود.
ماشین سازی با این امتیاز  5امتیازی شد .این تیم
یک برد 2 ،تســاوی و  2باخت در کارنامه دارد و در
رده  13جدول رده بندی ایســتاده است .این تیم
در صورت برد در بازی امــروز میتواند چند رده در
جدول باالتر برود .این در حالی است که تساوی یا
باخت میتواند وضعیت این تیم را بدتر کند .اگرچه
بازی این هفته ماشین ســازی نیز یک بازی آسان
محسوب میشــود و این تیم میزبان یکی دیگر از
تیمهای قعرنشین جدول اســت .میزبانی و آسان
بودن بازی با آلومینیوم اراک ،شــانس برد ماشین
ســازی را افزایش میدهد .به خصوص اینکه این
تیم در ورزشگاه بنیان دیزل به میدان خواهد رفت
و نزدیکی نسبی این ورزشگاه به یادگار امام(ره) باعث
میشود که هواداران بیشــتری برای دیدن دیدار
ماشین سازی در ورزشگاه حاضر شوند .آلومینیوم
اراک نیز بازی هفته گذشته خود را با تساوی یک بر
یک مقابل نفت مسجد سلیمان به پایان برده است.
این تساوی مقابل تیم صدرنشــین به دست آمده
اســت و به همین دلیل زنگ خطر را برای ماشین
ســازی و ســایر تیمهای پایین جدولی به صدا در
آورده است« .علیرضا رمضانی» که در ابتدای فصل
جاری به تیم دسته اولی نساجی مازندران پیوسته
بود ،هفته گذشــته قرارداد خود را فسخ کرده و با
عقد قراردادی به تیم ماشینسازی تبریز پیوست.

توقف تراکتور در هفته هفتم لیگ

   شهرداری نیازمند تقویت است

شهرداری تبریز با  5گل زده و  8گل زده ،همانند دیگر تیم تبریزی از ضعف گلزنی رنج میبرد .اگرچه به ثمر رساندن 2
گل در بازی هفته گذشته ،میتواند شهرداری را برای ادامه روند گلزنی امیدوار کند .قرمزپوشان تبریز به دالیل مختلف
هنوز اقدام به تقویت بیشتر تیم نکردهاند و ممکن است تا نیم فصل با ترکیب کنونی به میدان بروند .اگرچه این تیم در
خطوط مختلف نیاز به تقویت دارد و اگر این اتفاق زودتر رخ دهد ،به نفع شهرداری خواهد بود.

   مشکل ماشین سازی در گلزنی

ماشین سازی در طول  5هفته 5 ،گل زده و  6گل خورده در کارنامه دارد و این آمار نمیتواند برای قدیمی ترین تیم
استان مناسب باشد .وضعیت آلومینیوم اراک نیز با  4گل زده و  8گل خورده نشان میدهد که این تیم نیز همانند
تیم تبریز در زمینه گلزنی با مشکل مواجه است .این در حالی است که وضعیت دفاعی ماشین سازی به مراتب بهتر از
رقیب اراکی است .ماشین سازی در روزهای گذشته اقدام به تقویت تیم نیز کرده است.

در ادامه رقابتهای هفته هفتم لیگ برتــر عصر روز جمعه تیمهای
فوتبال تراکتورسازی و پدیده در ورزشــگاه یادگار امام(ره) تبریز به
مصاف هم رفتند که این دیدار را تیم مشهدی  2بر یک برد .به گزارش
مهر ،دیدار تیمهای تراکتورســازی تبریز و پدیده مشهد در حضور
نزدیک به  ۱۵هزار تماشاگر برگزار شد.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نشست خبری پس از این
دیدار گفت :اســیر قدرت پدیده شدیم« .یحیی گل محمدی» بعد از
باخت تیمش برابر پدیده مشــهد گفت :ما در نیمه اول شروع خوبی
داشتیم و فرصتهای خوبی به دست آوردیم و میتوانستیم در نیمه
اول گل بزنیم اما در نیمه دوم قضیه برعکس شد .گلمحمدی با بیان
اینکه ما اسیر قدرت حریف و بینظمی خودمان شدیم ،اظهار کرد :در
نیمه دوم نتوانستیم خوب بازی کنیم .من از حضور طرفداران تراکتور
در ورزشگاه تشــکر میکنم .وی تأکید کرد :در بازیهای بعدی این
نتیجه را جبران میکنیم .وی گفت :پدیده واقعا خوب بازی کرد و شاید
با این شرایطی که داریم هفتههای آینده شرایط از این هم بدتر شود.
گل محمدی تأکید کرد :آنچه تیم را اذیتکرد ،نبود بازیکنان مصدوم
بود .تیم ما تیم جوانی است ولی بدترین بازی ما در  7هفته گذشته بود.
وی با بیان اینکه نمیدانم باخت را روی قدرت حریف حســاب کنم
یا ضعف تراکتورسازی ،گفت :بازیکنان با غیرت زیادی در تیم وجود
دارند و خیلــی از این بازیکنان به خاطر محروم مانــدن تیم از نقل و
انتقاالت در تیم ماند ه اند.

همچنین «مهرداد بایرامــی» نیز که تجربه باالیی
در لیگ برتر دارد برای دومین بار در سال جاری به
ماشین سازی برگشت .همین موضوع سبب میشود
که هماهنگی تیم جدید ماشــین ســازی زمانبر
باشد.

شهرداری امیدوار و حسرت امتیازهای از دست
رفته

شهرداری تبریز نیز هفته گذشته را با تساوی  2بر 2
مقابل بادران تهران به پایان برد.
این تساوی در حالی به دســت آمد که شهرداری
تبریز در آســتانه یک برد با ارزش و کسب  3امتیاز
بود امــا در نهایت  3امتیاز طالیــی را با تک امتیاز
عوض کرد.
برد از دســت رفته زمانی اهمیت پیدا میکند که
بدانیم ،این تیم مقابل تیــم دوم جدول ردهبندی و
یکی از تیمهای مدعی قهرمانی به میدان رفته بود.
شاگردان «علی صالحی پناه» در شهرداری با  2گل
«علی نظری» و «یاسر درویشــی» از حریف خود
پیش افتادند ،اما این پایــان ماجرا نبود و بادرانیها
در  10دقیقــه پایانی جریان بازی را به ســود خود
تغییر دادند.
اگرچه شهرداری در این بازی به یک امتیاز قناعت
کرد اما این تیم ،امیدواری را در بین فوتبال دوستان

یکشـــنبه 2 .مهــر  96شـمــــاره 7206

@eastazerbaijan
hamshahri.org

خبر

ماشینسازی تبریز ،امروز میزبان آلومینیوم اراک و شهرداری تبریز در کرمان ،مهمان مس رفسنجان است
تبریز – خبرنگار

بيشتر امري اجتناب ناپذير است میگوید :صنعت
گردشــگري به عنوان یک ثروت مهم برای توسعه
فرهنگي و اقتصادي اســتان و تبریز مطرح است و
در آستانه تبریز  2018به توســعه این ظرفیتها
در مناطق مختلف این شــهر اهمیت ویژهای داده
میشود.
«یعقوب هوشــیار» ادامه میدهد :در حال حاضر
اســبهای کرد و ترکمن و به ویژه عرب در منطقه
آرپادره سی تبریز پرورش داده و تولید میشوند .هر
ساله نیز مسابقات و جشــنوارههای مختلف بهویژه
جشــنوارههایی که درآن انواع اســبهای اصیل
ایرانی و سوار کاران معروف و حرفه ای در آن حضور
دارند ،برگزار میشود .به گفته وی باتوجه به اینکه
گردشگران بسیاری این مســابقات و جشنوارهها
را تماشا میکنند ،برای ســهولت تردد گردشگران
و شــهروندان به این منطقه باید اقدامات ویژه ای
انجام میشد.

پيامك شما را درباره روزنامه
آذربایجان شرقی م 
يخوانيم

آذربایجان
شرقی

تیمهای لیگ یک استان در اندیشه 3امتیاز
یعقوب کامرانی

پیشرفت این منطقه از جمله کاشت درختان و ایجاد
امکانت تفریحی انجام شده است.
شــهردار منطقه  5تبریز ادامه میدهد :با توجه به
زیرساختهای موجود در آرپادرهسی ،ساماندهی
این روستا به عنوان یکی از مناطق خوش آب و هوای
تبریز که در چند سال آینده به منطقه گردشگرپذیر
تبدیل خواهد شــد ،درحال انجام اســت به گفته
هوشیار ،پارک جنگلی آرپادرهسی در  2سال اخیر
با  ۴۰۰هکتار وسعت احداث شده و به بهرهبرداری
رسیده است.
وی عنــوان میکنــد :عــاوه بــر تعبیــه برخی
امکانات در این پارک جنگلی  ۲۶کیلومتر مســیر
دسترســی در آن احداث و آســفالت ریزی شده
اســت .هوشــیار معتقد اســت که هدف اصلی از
اجرای این پروژه خدمات رســانی به شهروندان و
گردشگرانی اســت که برای تفریح و گذران اوقات
فراغت بــه پارک جنگلی آرپادره ســی ســفرمی
کنند.
وی خاطر نشان میکند :طول این جاده  7کیلومتر
اســت که در مســیر آن باشگاههای ســوارکاری،
ویالهای شــهروندان و صنایع کوچک منطقه قرار
دارد و در روزهای تعطیــل و آخر هفته محل تردد
گردشگران تبریزی است.

02123023914
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اســتان افزایش داد و به نظر میرسد که شهرداری
تبریز ،در حال بازگشــت به دوران اوج خود است.
شهرداری تبریز با این تساوی 4 ،امتیازی شده و در
رده  14جدول رده بندی ایستاده است.
این تیم یک برد ،یک تساوی و  3باخت در کارنامه
دارد .شهرداری نیز به دنبال صعود به ردههای باالتر
است و در بازی امروز نیز به کسب  3امتیاز و به دست
آوردن دومین برد ،امیدوار است.
بازی امروز شــهرداری تبریز هماننــد بازی هفته

گذشته ،ســخت نیســت و تبریزیها مقابل مس
رفسنجان به میدان میروند.
مس نیز بازی هفته گذشته خود را با تساوی بدون
گل مقابل گل گهر سیرجان به پایان برده است و هم
اکنون با کســب یک برد 3 ،تساوی و یک باخت در
رده  10جدول رده بندی قرار دارد.
این تیم  6امتیازی است و باخت در این بازی بدون
شک جایگاه  2تیم شهرداری تبریز و مس رفسنجان
را با یکدیگر عوض خواهد کرد.

سرمربی پدیده :میدانستم بازی سختی داریم

سرمربی پدیده مشهد گفت :خدا را شکر که پیروز شدیم .میدانستم
که بازی ســختی داریم« .محمد رضا مهاجری» بــا بیان اینکه این
پیروزی متعلق به مجموعه پدیده است با اشاره به اینکه اشتباه جام
حذفی را امروز جبران کردیم ،ادامــه داد :تراکتور فقط یک موقعیت
خوب در نیمه اول داشت که شــهاب گردان ما را در بازی نگه داشت.
مهاجری با اشــاره به اینکه موقعیــت چندانی به حریــف ندادیم،
تأکید کرد :ما در این بازی با حوصله و با تنوع تاکتیکی بازی کردیم.
تراکتورسازی ما را در جام حذفی برد و به مرحله بعد رفت و شاید حتی
به فینال برود و قهرمان شود.

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

تبریز در بمباران اولین روز از  جنگ  تحمیلی

صدای همشهری

فرودگاه ،پاالیشگاه ،ایستگاه رادار ،پایگاه هوایی و نیروگاه برق تبریز اهداف بمباران هواپیماهای عراقی در نخستین روز جنگ تحمیلی بود

 31شهریور هر ســال یاد آوری از این رو صدام درصدد بود که در همان روز اول
مناسبت اولین روز جنگ تحمیلی در سال جنگ نیروی هوایی ایــران را زمین گیر کند.
 59است ،هر چند از  2ماه پیش دقیقا همان نقشــهای که رژیم صهیونیستی
تحرکات همســایه غربی علیه ایران آغاز شده در ســال  1967اجرا کرده و ظرف  3ساعت،
بود ،اما صدام حسین ،رئیسجمهور وقت عراق  400هواپیمای نیروی هوایی مصر را در زمین
در اواســط شــهریور  ،1359پیمان  1975متالشــی و نیروهای هوایی کشورهای مصر،
الجزایر را در برابر دوربینهای تلویزیون بغداد اردن و سوریه را نابود کرد.
پاره کرد و در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق  24ســاعت بعد نیروی هوایی ایران در یکی
از بزر گتریــن حمالت
کشورش بر اروندرود و
هوایی تحت نام کمان 99
طرح ایــن ادعای واهی
بــا  140هواپیما مواضع
که جزایر سهگانه ایران
به اعــراب تعلــق دارد ،فرماندهــان نظامی عــراق با نظامی عــراق را بمباران
همزمان جنگ زمینی ،الگوبــرداری از حملــه  6روزه کردند.
هوایــی و دریایی علیه اسرائیل به اعراب که به شکست در ایــن عملیــات
سنگین ائتالف اعراب منجر شد ،هواپیماهای پایگا ههای
ایران را آغاز کرد.
به گزارش فارس ،صدام در صدد بودند که با حمله گسترده هوایی تبریــز ،همدان،
حســین بــرای حمله به پایگاههای هوایــی ایران در دزفول و تهران پایگاههای
به ایــران ،نقشــه رژیم روز اول جنــگ ،تقریبا نیروی هوایی عراق در شهرهای
اشغالگر قدس در جنگ هوایی ایران را غیــر عملیاتی موصل ،ناصریــه ،کوت،
شــعیبه و الرشــید را
 6روزه علیــه اعراب را
کنند
بمبــاران و ضربــات
در پیــش گرفتــه بود.
وی به خوبــی از قدرت نیــروی هوایی ایران مهلکی را به نیروی هوایــی عراق وارد کردند.
آگاه بود .در آن روزها ایران با داشــتن بیش از ضمن اینکه فرودگاه بغــداد نیز مورد حمله
 400هواپیمای عملیاتی که شامل  79فروند جنگندههای ایران قرار گرفت.
هواپیمای مدرن اف  14و تعداد زیادی اف  5و
حمله به آذربایجان شرقی
اف  4میشد ،قدرت اول نیروی هوایی منطقه
حدود ساعت  13و  50دقیقه روز  31شهریور
به شمار میرفت.
خلبانان ایران دورههای پیشــرفتهای را طی سال  8 ،59میگ عراقی ،فرودگاه و چند نقطه
کرده بودند .این در حالی بود که نیروی هوایی حساس دیگر شــهر تبریز را با  11راکت مورد
عراق از میگهای شوروی سابق تشکیل شده حمله قرار دادنــد .در پی این حمله یک فروند
و خلبانان این کشور هم آموزش الزم را ندیده هواپیمای مسافربری تهران – تبریز که قرار بود
ساعت  2بعدازظهر در فرودگاه تبریز به زمین
بودند و تجربه عملیاتی را نیز نداشتند.

   غافلگیری نیروهای ایران

انتخاب ساعت  14برای حمله به دلیل تغییر شــیفت کارکنان نیروی هوایی و پدافند بوده تا فرصت دفاعی
ایران به حداقل رسد .با وجود این غافلگیری ،میزان خسارات به ایران در روز اول جنگ بسیار کمتر از تصور
عراقیها بود و در واقع نیروی هوایی عراق با وجود داشــتن هواپیماهای نظامی روز دنیا ،به دلیل نداشــتن
تجربه الزم خلبانان و ترس و وحشــت رو در رویی با نیروهای نظامی ایران دســتاورد خاصی را به دست
نیاورند.

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

021-88932308

یــا

35533791-5

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

خرابی نور پردازی انجام شده در بلوارهای تبریز

نور پردازیهای خوبی در بلوارهای تبریز مانند بلوار  29بهمن و منطقه ولیعصر(ع) در
سال گذشته صورت گرفته که جای تشکر از زحمات شهرداری تبریز دارد ولی بخش
زیادی از این نورپردازیها خراب شده که باید تعویض شود.
بهمن تقی زاده – تبریز
ترافیکهای تابستانی در جاده ائل گلی در تبریز

ترافیکهای شدید دراخرین شبهای تابســتان در ائل گلی و جادههای اطراف آن
بیشتر شده است .این ترافیک موجب مشــکالتی برای ساکنان کویهای سهند و
فردوس میشود.
احسان خواجه مردی – تبریز
انتقاد از فروش جگر فله ای درتبریز

جگر فله ای به قیمت ارزان در تبریز فروخته میشــود .مســئوالن دامپزشکی نیز
میگویند؛ این محصوالت را نخرید .اگر مسئوالن به مشکل بهداشتی این گوشتها
واقف هستند ،چرا اجازه فروش آنها را میدهند و با این پدیده مقابله نمیکنند.
نوید رمضانی  -تبریز
بنشیند تغییر مسیر داد و در اصفهان به زمین
نشســت .در این حمله به نیروگاه برق تبریز
خسارتی وارد نشــد و بمبهای ریخته شده
به پاالیشگاه تبریز نیز عمل نکردند .حمله به
فرودگاه و پایگاه هوایی تبریز خسارت جزئی
به باند فرودگاه وارد کرد و منجر به شکســته
شدن شیشههای ساختمانهای اطراف شد .به
رادار تبریز واقع در سردرود نیز خسارتی وارد
نشد ،ولی بر اثر اصابت بمب در سردرود یک نفر
به شهادت رسید و چند نفر نیز مجروح شدند.
در نتیجه بمباران فرودگاه ،پاالیشگاه ،ایستگاه
رادار ،پایگاه هوایــی و نیروگاه بــرق اهداف
هواپیماهای عراقی در نخســتین روز جنگ
به تبریز بود .عالوه بر این بمباران دبیرســتان
زینبیه میانه موجب به شــهادت رسیدن 33
دانشآموز این مدرسه شد.
چالشهای سال اول جنگ

در ســالهای اولیه بعد از انقالب شکوهمند،

ایران با چالشهای زیاد سیاســی روبهرو بوده
و همین بر جســارت رژیم بعثــی عراق برای
ســوء اســتفاده از این موقعیت ایجاده شده
میافزود .به نظر مستشــاران عراقی تمام 79
فرونــد هواپیماهای پیشــرفته اف  14ایران
پیش از آغــاز جنگ غیر عملیاتــی بود و تنها
نیمــی از هواپیماهــای اف  4و اف  5ایــران
میتوانستند در جنگ علیه این کشور مشارکت
داشته باشند.
فرماندهان نظامی عراق با الگوبرداری از حمله
 6روزه اسرائیل به اعراب که به شکست سنگین
ائتالف اعراب منجر شــد ،در صدد بودند که با
حمله گســترده به پایگاههای هوایی ایران در
روز اول جنگ ،تقریبا نیــروی هوایی ایران را
غیر عملیاتی کنند تا نیروی زمینی این کشور
با نفوذ به ایران به اهداف پلید خود دست یابند.
حمالت روز اول جنگ

ســاعت  14روز  31شــهریور ســال 1359

هواپیماهای عراقی با تهاجم گسترده به خاک
ایران ،مناطق مهم نظامی و اقتصادی را مورد
حمله قرار دادند.
اســتراتژی زمینگیر کردن نیــروی هوایی
ایــران در راس اهــداف تهاجم عــراق بوده
و جنگندههــای عراقی در ایــن روز تقریبا به
تمــام پایگاههــای هوایی مهم ایــران حمله
کردند.
هواپیماهای عراقی روز  31شــهریور ماه 15
شــهر ایران را مورد هدف قرار دادند که این
شــهرها عبارت بودند از تهران ،تبریز ،آبادان،
همدان ،دزفول ،امیدیه ،بوشــهر ،کرمانشاه،
اصفهان ،ارومیه ،دهلران ،ایالم ،اهواز ،مریوان
و مهران که تقریبا تمــام پایگاههای هوایی و
مناطق نظامی ،مســکونی و صنعتی را شامل
میشود.
 اما مقاومــت دلیرانه ملت ایران حماســهای
جاودان آفرید و پیروزی را از آن ملت سلحشور
و با ایمان ایران کرد.

ویالهای سردرود ساماندهی شوند

ویالهای متعددی داخل باغات قدیمی سردرود و به صورت قارچ گونه در حال رشد
هستند .زمینهای کشاورزی این روستا نابود میشود .چرا مسئوالن مربوطه در این
مورد ساماندهی نمیکنند؟ مضاف بر اینکه قیمت زمینهای کشاورزی با یک حصار
کشی ساده و ســاخت یک اتاق کوچک به نام ویال فروخته میشود و قیمت آن نیز
چندین برابر است.
حسن مجیدی  -سردرود
ورودیه ائل گلی گران است

ورودیه ائل گلی برای خودروها به صورت تصاعدی گران میشود و برای هر خودرو
 3هزار تومان دریافت میشــود ،در حالی که خدماتی هم ارائه نمیشود .علت این
گرانی چیست و چرا شــهروندان برای پارک خودرو اطراف پارک باید 3هزار تومان
پرداخت کنند؟
کاوه امجدی – تبریز
وضعیت پارک موزه دفاع مقدس را روشن کنید

پارک موزه دفاع مقدس در تبریز چند سال است که وضعیت خوبی از نظر پیشرفت
عمرانی ندارد .گرد و خاک این پروژه شهروندان ساکن در خیابانهای اطراف را آزار
میدهد گرد و خاک این پروژه تا شهرک یاغچیان نیز کشیده شده است.
طاهر رنگرز  -تبریز

خطبه
درماندگی و عاجز بودن در برابر ملت ایران؛ دالیل یاوه گوییهای ترامپ
نماینده ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه
تبریز در خطبههای نماز جمعه این هفتــه تبریز تأکید
کرد :درماندگی و عاجز بــودن در برابر ملت ایران ،دالیل
یاوهگوییهای ترامپ اســت .به گزارش ایســنا ،حجت
االسالم «سید محمد علی آلهاشم» در خصوص منویات
مقام معظم رهبری در برابر یاوه گوییهای ترامپ ،تصریح
کرد :براســاس فرمایشــات رهبر معظم انقالب ،سخنان
ترامپ بــرای ملت آمریکا افتخار آمیز نیســت و نخبگان
این کشور باید از این سخنان احساس شرم داشته باشند.
وی با بیان اینکه ملت قهرمان ایران نشــان داده که زیر
بار زور ،ظلم و ســتم آمریکا نمیرود ،افزود :مقام معظم
رهبری در مورد برجام تذکر دادند که آمریکا بدعهد است.
ملت ایران نیز نباید به آمریــکا اعتماد کنند و آمریکا باید
بداند که ملت قهرمان ایران بــر مواضع خود قدرتمندانه
ایستاده است .حجت االســام آل هاشم با تأکید بر رواج
امر به معروف و نهی از منکــر در جامعه ،اظهار کرد :تذکر
در خصوص رعایت عفاف و حجــاب در جامعه بر همگان
ضروری است .در این زمینه باید بر مجالس مختلط عروسی
که در برخی هتلها یا ســفره خانهها برگزار میشــود،
نظارت کافی شــود .امام جمعه تبریز با بیان اینکه امر به
معروف و نهی از منکر شــامل معروفات سیاسی میشود،
گفت:جهاد علیــه رهبران کفر و آمادگــی در عالیترین

تاالب خشکیده قوریگل

عکس :فارس

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

حد امکان برای دفــاع از ارزشها هم امر به معروف و نهی
از منکر به شمار میرود .آل هاشم با اشــاره به آغاز سال
تحصیلی جدید به ضــرورت تعلیم و تربیــت اخالقی و
دینی دانشآموزان از سوی والدین و معلمان تأکید کرد
و گفت :بایــد دانشآموزانی همچون شــهید حججی به
جامعه تحویل دهیم .وی به لزوم گسترش آموزش قرآن
و برنامههای دینی در مدارس تأکید کرد .وی با اشــاره به
اینکه اول ماه محرم مصادف با آغــاز هفته دفاع مقدس
است ،گفت :امروز در سراسر کشور اقتدار نیروهای مسلح
به نمایش گذاشته شد .جنگ ایران و عراق با اهداف خاصی
به ما تحمیل شــده بود و در این جنگ اعمال حاکمیت
اروندرود و تصرف و تجهیز قلمرو ارضی ایران و براندازی
نظام جمهوری اسالمی از اهداف شوم و اصلی دشمن بود.
امام جمعه تبریز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در
دانشگاه علوم انتظامی در خصوص اینکه نیروی انتظامی
باید مسیر تکامل خود را ادامه دهد ،اظهار کرد :امروزه با
تالش نیروهای انتظامی در ارتباط با آسیبهای اجتماعی
از جمله اعتیاد ،ســرقت ،زورگیری ،عدم رعایت قوانین و
قاچاق اقدامات موثری انجام شده است.
تظاهرات ضد آمریکایی نمازگزاران تبریزی

نمازگــزاران نماز جمعه تبریز در پاســخ به ســخنرانی

ترامپ در سازمان ملل علیه ملت ایران ،تظاهرات کردند.
نمازگزاران تبریزی همزمان بــا آغاز ماه محرم ،ماه عزای
سرور و ساالر شهیدان و آغاز هفته دفاع مقدس پس از اقامه
نماز جمعه در پاسخ به ســخنرانی ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا در ســازمان ملل علیه ملت ایران ،تظاهراتکردند.
نمازگزاران با سردادن فریادهای مرگ بر آمریکا ،مرگ بر
اسرائیل ،مرگ بر انگلیس ،مرگ بر آلسعود خائن ،هیهات
من الذله ،یا ایها المســلمون اتحدوا اتحدوا ،فرمان رهبر
ماست مرگ بر آمریکا ،شعار دولت ما مرگ بر آمریکا و...
از مصالی تبریز به سمت میدان ساعت تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان تبریزی در پایان قطعنامهای علیه سخنان
ترامپ صادر و قرائت کردند.

