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 8سال حماسه عاشقانه
شهردار تهران
نماینده همه شهرداران ایران
محمد محمودی

سخنگوی شورای اسالمی شهر دیواندره استان کردستان

شــهرداری از ســازمانهای مهم و اثرگذاری است
که جایگاه ویژهای درمعــادالت و ارتباطات مردمی
درحوزه شهر و شهرنشینی دارد .این جایگاه ناشی از
تعریف شرح وظایف گستردۀ آن درحوزه فعالیتهای شهر ،به عنوان بزرگ ترین
سازمان اجرایی شهری است .به این سبب ،رضایت شهروندان ازاین سازمان و
فعالیتهای مستمر آن ،از دغدغههای اصلی مسئوالن و دلسوزان نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران است.
براین اساس و با توجه به اینکه شــهردارتهران بعد ازسالها درجلسات هیات
دولت حضور پیدا میکند ،نیاز اســت دیدگاهی «کشورشمول» داشته باشد و
به عنوان نمایندۀ همه شهرداران ایران ،عمده مشکالت همهگیر شهرداریها را
دراین جلسات مطرح کند تا دولتمردان چارهای برای آن بیندیشند.
مشکالت شــهرداریهای کشــور دربرخی موارد مشــترک و دربرخی دیگر،
منحصربه فرد هستند .اگر مشکالت همهگیر رفع شوند ،به یقین مشکالت جزئی
هم ،تحت تاثیر رفع مشکالت بزرگ ،ازمیان خواهد رفت .شهرداریها قلب زندۀ
هرشهر هستند .امیدواریم حضور شهردارتهران درجلسات هیات دولت فتح بابی
برای رفع مشکالت همه شهرداریهای کشور باشد و همۀ شهرداران این موضوع
را به فال نیک میگیرند.
دراین میان باید به این موضوع نیز اشاره کرد که یکی از ضروریات هرسازمانی،
رفع نیازهای مالی و نحوه تامین اعتبارات موردنیاز آنهاست و شهرداریها هم
ازاین قاعده مستثنا نیستند ،اما نکته مهم اینکه با وجود همه زحمات دلسوزان
پیشین درحوزه مدیریت شهری ،هنوز مشــکالتی درمسیر گردش چرخهای
پیشرفت شهرداریها درسراسرکشور وجود دارد و رفع آنها نیازمند تعامل ویژه
مسئوالن ارشد کشور اســت که این موضوع باحضور شهردارتهران درجلسات
هیأت دولت قابل تحقق اســت و این حضور ،روزنه امیدی برای حوزه مدیریت
شهری درکشور محسوب میشود.
نباید از نظر دور داشــت که درآمد پایدار پدیدهای بسیار تاثیرگذار و مهم است
که نبود آن ،بزرگترین مانع برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان میشود.
بیشترین نارضایتی مراجعان نیز ناشی ازهمین موضوع است .بنابراین ایجاد و
حمایت از درآمد پایدار برای شهرداریها یکی از موارد مهمی است که مستلزم
نگاه ویژه مسئوالن و نهادینه کردن این موضوع است.
اختصاص اعتبارات جهشــی برای جبران عقب ماندگیهای عمرانی و اجرای
زیرساختهای ضروری و اصولی نیز از محرکهای اصلی پیشرفت شهرداریها
و به مثابه نوش داروییاســت که هرچه دیرتر به این شهرداریها تزریق شود،
هزینههای جانبی بیشتری بر پیکره شهر و سازمان وارد میشود .تکمیل و تجهیز
ماشینآالت (قلب تپنده هر شهرداری) و خودکفا کردن و بی نیازی شهرداریها
به ماشینآالت استیجاری ،ازیک سو سبب صرفه جویی در هزینههای اجرایی
و خدماتی و ازسوی دیگر زمینه ساز تســریع در اجرای فعالیتهای این دولت
کوچک میشود.
رفع مشکالت اقتصادی شهرداریها و آمادهســازی فضایی برای ایجاد درآمد
پایدار ،شهری پویا و توسعه یافته را به همراه خواهد داشت .هر دستگاه که هدف
خدمت را دنبال کند و مردم با همه وجود آن را لمس کنند ،نیازمند منابعی است
که بیشتر شهرداریها و به ویژه شــهرهای کوچک با آن مواجهند ،اگر ماشین
آالت دراختیار شــهرداریها قرارگیرد ،هزینهها راحتتر مدیریت و شهرداری
توان خدمت رسانی به نقاط بیشتری را پیدا میکند.
کارهای عمرانی شهرهای درحال توسعه روزافزون است و همزمان باید درچند
نقطه فعالیت عمرانی را شــروع کرد .این موضوع نیاز بــه امکانات ،اعتبارات و
نیروهای بیشتر دارد.

نگاه

دشمن در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
نتوانست قامت ملت ما را خم کند

در استان
جشن شكوفهها در گيالن
جشن شكوفهها ويژه نوآموزان بدو ورود به دبستان ،امروز با شركت بيش از 30
هزار دانشآموز پايه اول ابتدايي در گيالن برگزار ميشود.
معاون آموزش ابتدايي آموزش و پــرورش گيالن در اينباره بــه ايرنا ،گفت:
با برنامهريزيها در قالب ســتاد پروژه مهر در ســال تحصيلي جديد ،حدود
 186هــزار دانشآموز گيالنــي در مقطــع ابتدايي وارد مدارس ميشــوند
كه از ايــن تعداد بيــش از  30هــزار نفــر در پايــه اول تحصيــل خواهند
كرد.
«سيروس محمدي» با بيان اينكه جشن غنچهها نيز با شركت بيش از  25هزار
پيشدبستاني در  29شهريور برگزار ميشــود ،افزود :جنگ شادي ،رونمايي
از كتاب تازه تأليف «شــهروند كوچولو» ويژه دوره پيشدبســتاني ،دعوت از
خيران مدرسهســاز و اولياي دانشآموزان از مهمترين
مسئوالن اســتاني و ّ
برنامههای جشن شكوفهها و غنچهها در گيالن است.

املش بيشترين تعداد سالمند را
در گيالن دارد
معاونت توانبخشي اداره كل بهزيستي گيالن گفت 12 :درصد جمعيت استان
سالمندند كه از بين شهرستانهاي گيالن املش بيشترين تعداد سالمندان را
ش ايرنا «رحیم تكاملي» در همايش سالمند در
در خود جاي داده است .به گزار 
كانون معصوميه املش اظهار کرد :اكنون  350سالمند گيالني در خانههايشان
تحت مراقبت مركز توانبخشي گيالن قرار دارند.

برخورد پروژه جاده شفت  -زنجان
با موانع زیستمحیطی
جلسه شوراي ترافيك شهرستان شــفت در حالي برگزار شد كه مسئوالن به
شناسايي  ۱۰۸نقطه حادثهخيز در گيالن اشاره و علت توقف پروژه شفتـ زنجان
را مسائل زيستمحيطي اعالم كردند.
به گزارش مهر ،در اين جلســه محمدرضا نازككار مديركل راهداري گيالن و
محمدرضا محسني فرماندار شفت نيز برخي از مسائل و مشكالت اين حوزه در
شهرستان شفت را مطرح کردند.
نازككار به وضعيت شهرســتان شفت در حوزه راه اشــاره كرد و گفت :يكي از
فرمولهای راهداري براي شهرستانها وجود باند رفت و برگشت جدا يا اصطالحا
چهارباندی از مراكز شهرستانها تا ورودي استان است.
مديركل راهداري گيالن با بيان اينكه پروژه مالســراـ شــفتـ زنجان يكي از
پروژههاي اوليه در اين حوزه بود ،خاطرنشان كرد :قطعه اول اين پروژه مطابق
همان فرمول فوق بهصورت چهار خطه است و براي خود شهر شفت نيز كنار گذر
در نظر گرفته شده است .وي با اشاره به تصويب فاز نخست اين پروژه ،تصريح كرد:
شروع مطالعات فاز دوم با مسائلي همچون موارد زيستمحيطي و منابع طبيعي
همراه شده تا جايي كه بخشي از طراحي مسير كه بر اساس اصول مهندسي راه
انجام شده بود در همان سطح باقيمانده و متوقف شد.مديركل راهداري گيالن
در ادامه به نقاط حادثهخيز در شهرستان شفت اشاره كرد و افزود :در خصوص
اين نقاط با همكاري پليس  ۱۰۸نقطه حادثهخيز در گيالن شناسايي شده است.
وي با بيان اينكه توجه و رســيدگي به نقاط حادثهخيز ديگر در سطح استان تا
زمان رفع نشدن اين نقاط تعيين شده غيرممكن است ،گفت :اولويتبندي در
اين حوزه بر اساس تعداد تلفات انساني تعيين ميشود.

آوای سوگواری
در کوچههای شهر
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پرده خوانی شهدا
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کشاورزی

بازار برنج ایرانی رونق گرفت

ممنوعیت واردات برنج خارجی و استقبال مصرف کننده ها از برنج داخلی باعث بهبود وضعیت بازار برنج شد

امسال نيز رنج كشاورزان برنج كار استانهاي شمالي،
بیهوده نبود چرا كه با ممنوعيت واردات برنج در فصل
برداشــت محصول ،بازار آن از رونق خوبي برخوردار
شده است.
به گزارش ایرنا شــاليكاراني كه هر سال براي كاشت
برنج ،كمــر همت را از فصــل زمســتان میبندند و
شــاليزارها را همزمان با بارشهاي زمســتانه شخم
ميزنند ،همه اميدشــان به اواخر تابستان است تا از
دســترنج كار طاقتفرســاي برنجكاري ،بار سنگين
معيشــت را ســبك كنند.در ســالهاي گذشــته،
ســودجويان و فرصتطلبان ،درســت زمان برداشت
محصول برنج ،اقدام به واردات برنج میکردند و موجب
پايينآمدن قيمت آن در بازار ميشدند اما چند سال
اســت با تدبير دولت و حمايت مجلــس ،ممنوعيت
واردات تا پايان دومين ماه فصل پاييز برقرار شــده و
رمقي دوباره به پيكر رنجور برنجكاران داده است.
عضو كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس
و نماينده شهرســتان رشــت در خانه ملت گفت كه
امسال هم مثل سال گذشــته بر اساس مصوبه دولت،
واردات انواع برنج خارجي به كشــور از مرداد تا پايان
آبان برای حمايت از شاليكاران و توليد داخلي ممنوع
است.
«محمدصادق حســني جوريابي» اضافه كرد :اكنون
بازار فروش برنج توليدي اســتانهاي شــماليرونق
خوبي دارد و كشاورزان راضي هستند.

عکس :همشهری

برنجكار اهلآســتانه اشرفيه نيز با اشــاره به مساعد
بودن وضعيت آب و هوا طي ســال زراعي جاري ،اين
امر را زمينهساز استفاده حداقلي از سموم كشاورزي
ذكر كرد.
«فرشــاد حســنپور كينچاه» گفت :در حال حاضر
محصول برنج با در نظر داشــتن كيفيــت و نوع رقم
كشتشده ،در بازار بين  10هزار و  700تا  11هزار و
 900تومان خريد و فروش ميشود.
ممنوعيت واردات و رونق زندگي كشاورزان
وي اظهار كرد :وضعيت برنج داخلي و اقبال به آن در
شــاليكار فومني كه محصول برنج خــود را بهتازگي
مقايســه با برنج خارجي ،بسيار
برداشت کرده و براي سفيدكردن
بهتر شده و خريداران كمتري ،به
به يكي از كارخانههاي برنجكوبي
سمت برنج خارجي ميروند.
سپرده اســت ،گفت :در حاليكه
و
خــورده
الك
برنــج
اكنون
اين كشــاورز اهل شــرق استان
طي سا لهاي گذشته به دفعات،
درجه يك استان ،هر کیلوگرم درباره ممنوعيت واردات برنج نيز
سمپاشي انجام ميدادم در سال
 10تا  11هزار تومان در بازار عرضه گفت :بيشــتر افراد منطقه ،از راه
زراعي جاري ،حتي يك بار هم از
ميشــود كه براي كشاورزان كشــاورزي امرار معاش ميكنند
سم استفاده نكردم.
و حمايت از توليــد آنهابهمعناي
«حسن شــيردل گورابي» اضافه راضيكننده است
حمايت از كشاورز اســت و او را
كرد :هيچ برنجي از سال گذشته
براي ســال زراعي آينده و كار و
باقــي نمانده اســت .اكنون برنج
تالش بيشتر ترغيب ميكند.
باكيفيت هاشــمي هركيلوگرم  11هــزار تومان در
بازار معامله ميشود و حضور خريداران ،نشاندهنده
 رضايتبرنجكاران
استقبال آنان از برنج داخلي در مقايسه با برنج خارجي
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي
است.
گيالن نيز بيان کرد :با اجراي سياســتهاي حمايتي
اين كشاورز اهل غرب استان ممنوعيت واردات برنج را
دولت،رضايت كشاورزان حاصل شــده است و هيچ
اقدامي مهم برای حمايت از برنجكاران دانست و گفت:
مشكلي برای فروش برنج توليدي استان وجود ندارد.
تنها دارايي و سرمايه ما ،همين كار كشاورزي است و
«حبيب جهانســاز» افزود :اكنون برنج الك خورده و
رونق آن ،رونقبخش زندگي و معيشت ماست.
درجه يك اســتان ،هر کیلوگرم  10تا  11هزار تومان

در بازار عرضه ميشود كه براي كشاورزان راضيكننده
است.
وي اظهار اميدواري كرد كــه طرح ممنوعيت واردات
برنج خارجي به كشور ،با هدف حمايت از توليد داخلي
با قوت ادامه يابد.
جهانساز تاکید كرد :امســال در بخشهاي زيادي از
شاليزارهاي استان گيالن ،به جاي سموم شيميايي از
مبارزه بيولوژيك استفاده شد و با شرايط مساعد آب و
هوايي ،برنج بسيار مرغوبي به دست آمده است.
وي ادامــه داد :خوشــبختانه بــا اقبــال عمومــي
مصرفكنندگان كشور به برنج باكيفيت داخلي در چند
سال اخير ،همه توليدات ساالنه به بازار مصرف عرضه
ميشود و برخالف سالهاي گذشته ،هيچ برنجي در
انبارهاي كشاورزان و كارخانهداران باقي نميماند.
به گفته جهانســاز ،در ســالهاي گذشــته به دليل
تبليغات واهي و گســترده ،بازار برنج كشور در تصرف
انواع برنج خارجي بــود كه ارزانتــر از توليد داخلي
نيز عرضه ميشد اما خوشــبختانه در سالهاي اخير
به كمك رســانههاي گروهي ،مردم مصــرف برنج با
كيفيــت داخلي را حتي بــا قيمت گرانتــر ،ترجيح
ميدهند.
ارقام هاشمي ،علي كاظمي ،صدري ،حسني و ديلماني
جزو رقمهاي كيفي و ارقام گوهر ،سپيدرود و خزر جزو
رقمهاي پرمحصول اســت كه در شاليزارهاي گيالن
كشت ميشود .بيشــترين رقمهاي كشتشده برنج
در اين استان ،رقمهاي كيفي هاشمي و علي كاظمي
است كه شامل بیش از  8 5درصد محصول برنج گيالن
ميشود.
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ارائه گزارش  ۱۰۰روزه فعالیتهای شورای شهر رشت

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

رئیس شورای اسالمی شهر رشت گفت :بهزودی گزارش فعالیت شورای پنجم را به مردم ارائه میکنیم .به گزارش
تسنیم« ،امیرحسین علوی» اظهار کرد :تالش میکنیم در پایان 100روز از فعالیت شورای پنجم ،گزارشی از عملکرد
این مدت شورا به شهروندان ارائه دهیم.

بوی ماه مدرسه در بازار نوشتافزار رشت

اخبار کوتاه
آغاز برداشت راتون
از شاليزارهای گيالن

با نز دیک شدن به روزهای آغازین مهرماه  ،بازار فروش نوشتافزار گرم شد
وحيده اسماعيلي

رشت -خبرنگار

بوي مهر و بازگشــايي مدارس
بازار
فضاي بازار شــلوغ و پر ازدحام
نوشتافزار رشت را پر کرده و اين
روزها راسته نوشتافزارفروشــان بازار بزرگ
ل ميبيند؛
مشتريان بيشتري نسبت به طول سا 
خانوادههايي كه همراه با دانشآموزانشان با در
دست داشتن ليســت لوازم مورد نياز مغازه به
مغازه در حال خريد هستند.
در ایــن میان نميتــوان حضــور تأثيرگذار
دستفروشــان را كــه اينروزها بــه فروش
نوشتافزار روي آوردهاند و با چنددرصد قيمت
ارزانتر توانستهاندبخشي ازمشتريان را به خود
جذب كنند ،ناديده گرفت اما بازهم اين راسته
بهطور سنتي در ميان مردم از جايگاه خاصي
براي خريد نوشتافزار مدارس برخوردار است.
در آستانه بازگشايي مدارس سري به اين بازار
زديم و از قيمتهاي اجناس و خريد مردم جويا
ي بازار نوشتافزار قيمت
شديم .با مشاهده ميدان 
انواع دفتر مشق و خودكار و مداد دستمان آمد.
قيمت دفتر مشق با توجه به تعداد برگهاي
آن از  1500تومان شروع شــده و تا  13هزار
تومان برای دفتر فنري هم ميرســد .قيمت
انواع خودكار و مداد و پاككن و مداد تراش نيز
در محدوده از هزار تا  4هزار تومان متغير است.
مدادرنگيهاي ماركدار نيز از  10هزار تا 50
هزار تومان عرضه ميشود .قمقمه ،جامدادي،
انواع خودكار و مدادهاي شــمعي و رنگي و...
نيز بين  2هزار تا  10هــزار تومان نرخگذاري
شدهاند.

 70درصد واردات

استقبال كم از طرحهاي ايراني

يكي از فروشــندگان كه مغــازهاش بزرگتر
از ساير همكاران اين صنف اســت با اشاره به
قيمتهاي مناسب امسال ميگويد :امسال در
قيمتها افزايش چشمگيري نداشتيم و شايد
قیمتها چيزي كمتــر از 10درصد قيمتها
باالتر رفته باشــد .اما اين مسأله موجب نشده
اســت كه مردم خريد نكنند و اتفاقاً استقبال
از آن خوب بوده اســت .حتــي زمانی که در
نمايشگاه پاييزه شركت كرديم مردم حضور و
خريد خوبي داشتند.
«علي محجوب» در خصوص كيفيت اجناس
عرضه شده نيز به همشــهري بيان ميكند:
 9 0درصد اجناس توليد شــركتهاي ايراني
هســتند اما توليدكنندگان بــرای به فروش
رفتن كاالهاي خود از طرحهاي شخصيتهاي
كارتوني خارجيروي نوشتافزار خود استفاده
ميكنند .سال گذشــته كه نيمي از اجناس
ما طرح ملي داشــتند مانند «شكرســتان»
«ســنجد» و «پهلوانان» با شكست در فروش
روبهرو شدند.
وی افزود :امسال خود توليدكننده رغبتي به
توليد اين طرحها نداشــت و ما هم مجبوريم
همينها را خريداري كــرده و به مردم عرضه
كنيم .امسال هم شخصاً يك نمونه دفتر با طرح

برنامه «ديرين ديرين» را در مغازه براي فروش
گذاشتم كه به نظرم كار بيهودهاي است و باز
هم مردم استقبال نميكنند.
وي ميگويد :تنها مشكلي كه امسال در عرضه
اجناس داريم ايراد و تذكر بازرسان اتاق اصناف
درباره طرحهاي كارتوني محبوب بچههاروي
دفاتر است .اما اين از دست ما خارج است چون
مردم خودشان عالقه دارند اين قبيل طرحها را

موسی فرزانیان ،رئیس اتحادیه نوشت افزار :ساالنه بیش از  150میلیون جلد انواع دفترچه و میلیونها
قلم ،کیف ،جامدادی ،مداد و خودکار در کشور مصرف میشود که  70درصد آنها به صورت قانونی یا
قاچاق از خارج وارد میشود و  30درصد به تولید داخلی اختصاص دارد .گردش مالی ساالنه نوشتافزار
در بازار ایران  4هزار میلیارد تومان است ولی واردات بیرویه مانع از رشد صنعت نوشتافزار در کشور
شده است.

براي فرزندان خود خريداري كنند.
محجوب شرح میدهد :ما هم دوست نداريم
طرح شخصيتهای خارجي را بفروشيم ،اما
مردم از ما ميخواهند و اين مســأله از سوي
توليدكننده داخلي نيز كه سال گذشته از اين
خورد ،پذيرفته شد .امسال همه

بابت شكست
دفترهای ما با كيفيــت عالي ولي با طرحهاي
كارتونهاي خارجي عرضه ميشود.
وی بیان میکند :به نظرم اگر خانوادهاي هم اين
قبيل لوازم را خريداري نكند از ترس بازخواست
زمينه تاكنون اتحاديه

مدارس اســت .در اين
تشويقي براي فروشــندگان در زمینه عرضه
طرحهاي ايراني در نظــر نگرفته چون واقعاً تا
وقتي مردم نخواهند امكانش نيست.
بچهها تعيينكننده هستند

يكي ديگر از فروشندگان اين راسته نيز بيان
ميكند :همه نوشــتافزار ما توليد ايران اما
عمدتاً با طرحهاي خارجي اســت .شــما در
خريد وسايل مدرسه هرقدر به فرزندتان اصرار
كنيد كه طرح ملي ولي ناشــناخته را انتخاب
كند ،قبول نميكند .اين بچهها هســتند كه
تعيينكننده فروش نوشــتافزار با طرح ملي
هستند« .حميد آزموده» ادامه ميدهد :قيمت
اجناسبرخي كاالها بيــن  5تا  10درصد باال
رفته كه اص ً
ال به چشم نميآيد و ميانگين کل
خريد نوشتافزار از سوي خانوادها چيزي بين
 40تا 100هزارتومان متغير است.
او ميگويد :نرخهايي كه از سوي اتحاديه براي
ما ميگذارند رقابتي است و نميتوانيم بيشتر
از آن چيزي كه براي ما تعيين شــده اســت
بفروشيم زیرا سود ما مشــخص است .اينجا
حضور مشتري خيلي مهم است و با هر نرخي
هم نميتوان فروش كرد .نرخهاي فعلي ما در
اين چند روز مورد بازرســي اتاق اصناف قرار
گرفته و تنها ايرادي كه بازرسان از ما گرفتند
از طرح و شكل دفترها بود كه ما در توليد آن
بيتقصيريم.
اين فروشنده حضور دستفروشان نوشتافزار
در خيابان شيك را به دلیل کمبود شغل عنوان

ميكند و ميگويد :نميتوانيم جلوي فروش
اينها را بگيريم چون بيكار هســتند هر چند
كه با ارزانفروختــن در ميزان فروش ما تأثير
میگذارند.
 توليد نوشتافزار

رئيس اتحاديه صنف كتابفروشان و نوشتافزار
در خصــوص عرضــه نوشــتافزار ايراني با
طرحهاي خارجي به مــا ميگويد :اتحاديهها
از نظر قوانين نميتوانند در توليد نوشتافزار
مدارس دخل و تصرف داشــته باشــند و كار
ما تنها صدور مجوز بــراي مغازههاي فروش
نوشتافزار است« .حميرا رستگار» در خصوص
توافق برخي مدارس و مهدهاي كودك با برخي
مغازهها نيز بيان ميكند :اين مســأله كام ً
ال
توافقي است و اغلب مدارس در اينباره با اوليا
تعامل دارند ك ه طبــق نيازهاي دانشآموزان
از كجا نوشــتافزار تهيه كنند .وي ميافزايد:
ما در شهرستان رشــت و حومه حدود 320
عضو در حال فعاليت داريــم و از دو ماه قبل
با پيامكي به اعضاي خــود اعالم كرديم كه به
ي با طرحهاي ايراني
سمت تهيه نوشتافزار مل 
بروند.رستگار میافزاید:اگر چنين اجناسي از
سوی توليدكنندگان توليد نميشود ما مقصر
نيســتيم .توليدكنندگان زير نظر اتحاديهها
نيستند و سازمان صنعت ،معدن و تجارت بايد
پاسخگو باشد .وي بيان ميكند :امسالحدود
10درصد افزايش قيمت در اين صنف داشتيم

 9 0درصد اجناس توليد شركتهاي
ايراني هســتند اما توليدكنندگان
برای به فروش رفتــن كاالهاي خود
از طرحهاي شــخصيتهاي كارتوني
خارجيروي نوشتافزار خود استفاده
ميكنند .سال گذشــته كه نيمي از
اجناس ما طرح ملي داشــتند مانند
«شكرستان»« ،سنجد» و «پهلوانان»
با شكست در فروش روبهرو شدند

عکس :همشهری

و تاكنون در اين زمینه اعتراضي نشده است.
در خصوص دستفروشان نيز متأسفانه اتحاديه
نميتواند ورود كند و اداره سد معبر شهرداري
بايد با آنان برخورد کند.
قيمتها افزايش محسوسی نیافته است

رئيس بازرســي اتاق اصناف شهرستان رشت
بيان كرد :اتاق اصناف فقط ميتواند بر فعاليت
و قيمتهاي فروشگاههاي نوشتافزار نظارت
داشته باشد و نظارت بر قيمتهاي دستفروشان
اســت .قيمتهاي امســال

از عهده ما خارج
نوشــتافزار نسبت به ســال گذشته چندان
تغييري نكرده و اگر بازرسان ما با گرانفروشي
روبهرو شوند ،قطعاً برخورد ميكنند .در حال
حاضر بازار در وضعيت متعادلي از نظر قيمت و
عرضه و تقاضا قرار دارد.
«سيد ابراهيم سيدزاده» با اشــاره به عرضه
طرحهاي كارتوني خارجي روي لوازم ايراني
ميافزايد :متأســفانه خود توليدكنندگان با
توجيه اينكه تقاضا بــراي طرحهاي كارتوني
خارجي باالســت اقدام به توليد اين اجناس
ميكننــد و شــخصيتهاي كارتوني نظير
«فروزن» و «كيتي» و ...الگوهاي غلطي هستند
كه در جامعه نهادينه شــدهاند و مغازهدار هم
دوســت دارد جنس مورد تقاضاي مشتري را
بفروشد .ســازمان صنعت و معدن و تجارت
كه مجوز فعاليت توليدكننده را صادر ميكند

بايد بر توليد نوشتافزار ايراني با مارك و طرح
خارجي نظارت کند.
 2مشكل اصلی

رئيس بازرسي اصناف شهرستان ادامه ميدهد:
در زمینه نظارت بر بازار لوازم تحرير  2مشكل
وجود دارد .دستفروشان بدون مجوز در حال
فروش نوشــتافزار از  5تا 15درصد ارزانتر
از مغازهداران هســتند كه نميتوانيم بر آنها
نظارت داشته باشــيم و از سوي ديگر در چند
سال اخير برخي مدارس اوليا را ملزم به خريد
نوشتافزار از يك مغازه خاص ميكنند كه از
قبل با آن تعامل دارنــد .وی میافزاید :حتي
گزارش رسيده که برخي مدارس پكيج دفتر
و ساير لوازم مورد نياز دانشآموزان را از قبل با
هماهنگي فروشگاههايي خاص عرضه ميكنند
كه اين كار تخلف و خالف قانون است ولی باز
هم ما نميتوانيم به آن ورود كنيم .مدرســه
نميتواند بــراي اوليا و دانشآمــوزان مارك
نوشــتافزار و مغازه خريد آنها را تعيين كند
چون اين كار موجب ميشود برخي از بازاريان
اين صنف ضعيف بشوند .ســيدزاده تصريح
ميكند :روي نوشتافزاري كه از سوي مدارس
و دستفروشان و نمايشگاههاي غيرمجاز توزيع
ميشود نميتوان نظارت داشت و اين مسأله
حتي فرصتي براي فروش اجنــاس تقلبي و
قاچاق را هم فراهم ميكند.

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان 
جهاد
كشاورزي گيالن با بيان اينكه برداشت راتون
(کشت دوم برنج) از اراضي شاليزاري استان
آغاز شده اســت ،گفت :پيشبيني ميشود
امسال  ۵۰تن شلتوك در برداشت راتون از
اراضي شاليزاري گيالن به دست بیاید.
به گزارش تسنيم «حبيب جهانساز» با اشاره
به اتمام برداشت اوليه برنج از اراضي شاليزاري
اســتان گيالن اظهار کرد :با پرورش مجدد
ســاقههاي باقيمانده از برداشــت برنج در
شــاليزارها محصول راتون برداشت ميشود
که با توجه به شرايط اقليمي گيالن در نيمه
دوم ســال از فعاليتهاي اقتصادي محسوب
ميشــود .وي افزود :از این مقــدار راتون 25
هزار تن برنج سفيد به دست میآید كه بيش
از  300ميليارد تومان ارزش ريالي دارد و اين
ميزان برنج سفيد نياز غذايي  690هزار نفر را
تأمين ميكند.

شكارچي حرفهاي رودسری به دام افتاد

 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.

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.

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

عكسها :همشهری

یادداشت

سواحل پاك الهيجان؛ فرصتی برای رونق گردشگری

طرح سحرخيز محله الهيجان با وسعت حدود  10هكتار در 48كيلومتري شهر الهيجان قرار دارد

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

ساحلي بهعنوان سرمايههاي اجتماعي توجه ويژهاي
کرده و در اين سرمايههاي اجتماعي روح تازهاي دميده
شده اســت« .ســيد محمد احمدي» افزود :به نقاط
خطرآفرين در سواحل بايد توجه داشته باشيم و با تدبير
ميتوان جان بســياري از مردم را نجات داد و از غرق
آنها جلوگيري كرد.
شدن 
وي تاکید كرد :غرقشدن در دريا براي كساني كه براي
رفاه حال مسافران خدمت ميكنند تا آنها با سالمتي به
شهرهاي خود برگردند نيز تاثرانگيز است.
وي تصريح كرد :در  10كيلومتر ساحل الهيجان يك
طرح سالمسازي ايجاد شده كه در سالهاي 94و 95
اين طرح از سوی شهرداري اداره ميشد ولي در سال
جاري اين كار را بخشداري عهدهدار شده است.
وي به مســافراني كه در محدودههاي خارج از طرحها
و نقاط خطرآفرين شنا ميكنند هشدار داد و گفت8 :
مكانخطرآفرين در سواحل الهيجان شناسايي شده
است كه شنا در اين محدودهها خطرهاي جاني در پي
دارد .فرماندار الهيجان افزود :هر نوع هزينه کردن براي
طرحهاي دريا نوعي سرمايهگذاری اجتماعي محسوب
ميشود و اين طرحها به حمايت و بنيه مالي نياز دارند.
وي تاکید كــرد :به دليــل اينكه در واگــذاري زمين
محدوديت منابع طبيعي وجود دارد ،سرمايهگذاري در
منطقه ساحلي الهيجان امكانپذير نشده است.
طرحهاي سالمسازي از مكانهاي پرجاذبه گردشگري
گيالن و محلي براي اجراي برنامههاي متنوع تفريحي
به شــمار ميروند به همين دليل در طرح سالمسازي
الهيجان در تابستان امسال جشــنوارههاي عكس و
سفال ،نمايشگاه كتاب ،صنايعدستي ،عكس و نمايشگاه
كودك و اجراي برنامههاي موسيقي محلي با استقبال
مسافران روبهرو شد.

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

گیالن
33230072
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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

گزارش

سواحل الهيجان ،با داشتن كمترين آلودگي در میان
ســواحل گيالن آغوشي گشــوده براي گردشگران و
مسافران فصل گرماست.
به گزارش ایرنــا ،ســاحل درياي خــزر در محدوده
شهرســتان الهيجان به طول 10كيلومتر از  3منطقه
معروف اميرآباد ،سحرخيز محله و جيرباغ تشكيل شده
كه داراي يك طرح دريا در سحرخيزمحله است .از عمر
اين طرح بيش از  3سال نميگذرد.
طرح ســحرخيز محله الهيجان با وســعت حدود 10
هكتار در 48كيلومتري شــهر الهيجان قرار دارد كه
محل شناي آن براي بانوان و آقايان با پردههاي برنزنتي
از هم جدا شده و  6سكوي استراحت براي مسافران نيز
در اين طرح ساخته شده است.
اين طرح عــاوه بر پذيرايــي از مســافران داخلي از
استانهاي مختلف كشور شاهد حضور گردشگراني از
كشورهاي آلمان ،چك و سوئد نيز است.
گشــتهاي موتوري و جت اســكيعــاوه بر طرح خوب آب ،در دفع زبالهها هم مديريت مناسبي اعمال
سالمسازي ،ســواحل غيرمحصور و
شده اســت و اين پسماندها به موقع
شنا ممنوع را نيز پوشش ميدهند تا
از ســوی گروههاي زيستمحيطي
اگر شــهروندي دچار حادثه شد،او را در  10كيلومتــر ســاحل مردمنهــاد جمــعآوري میشــود
نجات دهند.
و سرويسهاي بهداشــتي مناسب
الهيجــان يــك طــرح
 3ارگان هاللاحمر ،نيروي انتظامي
هم ايجاد شده است و در ارائه غذا از
و هيــأت نجاتغريــق در طرحهاي سالمسازي ايجاد شده كه
بوفههاي اين طرح هم مشكلي ديده
در ســالهاي 94و  95اين
سالمسازي مستقرند.
نشده است.
شهرداري
ســوی
از
طرح
همچنين
الهيجان
طرح سالمسازي
رئيس اداره ورزش و جوانان الهيجان
سال
در
ولي
شــد
ي
م
اداره
نماز
اقامه
براي
مناسبي
داراي فضاي
نيز گفت :وظيفه ايــن اداره آموزش
است.
جاري اين كار را بخشداري ناجيان غريق و صدور كارت از طريق
نمايشــگاه ميراث فرهنگي ،برگزاري عهدهدار شده است
فدراســيون نجات غريق است .براي
مسابقات واليبال ســاحلي ،برگزاري
طرح سالمسازي ســحرخيز محله
طــرح زيســتمحيطي روز كاســپين و جشــنواره 12نفر كه  6نفر از آنها آقا و  6نفر خانم هستند آموزش
مجســمههاي شــني از برنامههايي بود كه تابستان داده شدهاند تا بتوانند با استقرار در محل طرحها امنيت
امسال در اين طرح اجرا شد.
جاني شناگران را تأمين كنند.
«عليرضا صادقي» با اشاره به اينكه سال گذشته كسي
آزمايش آلودگي آب
در سواحل الهيجان غرق نشــد ،افزود :امسال به يك
با توجه به گزارشهاي استاني و بازديد و تأييد هيأت خانواده اصفهاني هشدار داده شد که در خارج از طرح
بازرسي از وزارت كشور ،سواحل الهيجان در گيالن به شنا نكنند ولي اين خانواده به هشدارها توجه نكردند و
دليل نداشــتن زباله و آلودگي فاضالبي و داشتن آبي در نتیجه يك نفر از اعضاي این خانواده در هنگام شنا
زالل و چاههاي سالم از سالمترين و تميزترين سواحل غرق و مايه تاثر همه شد.
در گيالن معرفي شده است.
كارشناس مركز بهداشت و درمان شهرستان الهيجان
پرداخت حقوق ناجيان
در اينباره گفــت :باآزمايشهايي كه از ســوی مركز رئيس اداره ورزش و جوانــان الهيجان در ادامه گفت:
بهداشت استان صورت گرفت ،سواحل الهيجان از نظر يكي از مشكالت ،پرداخت بهموقع حقوق ناجيان غريق
آبهاي ساحلي و آب چاه و به دليل دور بودن ساحل اســت و با تدبيری كه فرماندار شهرســتان الهيجان
از شهر و جمعيت شــهري يكي از بهترين و سالمترين انديشيدهاست حقوق آنان بهزودي پرداخت ميشود.
سواحل گيالن معرفي شده است.
فرماندار شهرستان الهيجان در اينباره گفت :وزارت
شرايط
داشتن
بر
عالوه
عليمحمدي افزود :در بررسيها،
كشور دولت تدبير و اميد در سالهاي اخير به طرحهاي

پيامك شما را درباره
روزنامه گیالن م 
يخوانيم

ط زيست شهرستان رودسر گفت :شكارچي غيرمجاز قبل از
شكارچي حرفهاي بزهاي ارتفاعات سرخ رودسر به دام افتاد .رئيس اداره حفاظت محي 
اقدام به شكار در منطقه شكار ممنوع اشكورات شهرستان رودسر دستگير شد .به گزارش ايسنا «علي محمدپور» افزود :از فرد متخلف يك قبضه
سالح پيشرفته شكاري (گلولهزني  270دوربيندار) به همراه يك دستگاه دوربين چشمي و  5عدد فشنگ جنگي كشف و ضبط شد.

ایجاد بازارچه صنايع
دستي بانوان در رشت
مديركل امور زنان و خانواده استانداري گيالن
گفت :بازارچه دو طبقه صنايعدســتي در
پارك كشاورز شهر رشت با كمك دولتي ۱۵۰
ميليون توماني در رشت ساخته ميشود .به
گزارش تسنيم « ،فاطمه رفيعي» اظهار کرد:
در سال گذشته  100ميليون تومان از سوي
معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري
به كالنشهرها تخصيص داده شد و ما ب ه دنبال
تجهيز پارك بانوان فعلي و يا ساخت پارك
بانوان دوم در شهر رشت بوديم .مديركل امور
زنان و خانواده استانداري عنوان کرد :احداث
يك بازارچه متمركز بهويژه در حوزه صنايع
دستي از اقدامات مهمي است كه به دنبال
انجام آن هســتيم و در حال حاضر بازارچه
دو طبقه صنايعدستي در پارك كشاورز با
كمك دولتي  150ميليون توماني در حال
ساخت است.
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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،
فراگیرشدن مولفههایی ِ
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

@gilan
hamshahri.org

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 14
گروه ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكyazd@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

دفتـر سـرپرستـی روزنـــامه همشهـری در گیــالن:
مهدیشریعتناصری -نشانی :رشت،خيابانامامخميني،كوچه
دكتر مجلسي (طلوع) ،ساختمان ابن سينا ،طبقه دوم ،واحد 16
تلفن - 33230073-33225936 :تلفکس33231373:

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

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.

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

یار مهربان

همراه با «آنا» در بوستان کتاب
مريم ساحلي

رشتـ خبرنگار

در آســتانه فصلی نو ایستادهایم و
اینک زمان مناسبی است تا آغازی
دیگر را رقم زنیم .اگر بخواهیم آغاز
هر فصل میتواند بــا تصمیمهای

نیکی همراه باشــد که بر روشنای
زندگیمان بیفزاید .کاش همراهی
بیشتر با کتاب یکی از اندیشههای
این روزهایمان باشــد .همشهری
این هفته نیز با پیشــخان کتاب به
دیدارتان آمده است تا با شما از این
یار مهربان سخن بگوید.

آنا

پدید آورنده :زهرا سیاوش آبکنار
ناشر :سپیدرود
نوبت چاپ :اول
سال چاپ1396 :
قیمت 15 :هزار تومان
«آنا» عنوان مجموعه شــعری
از «زهرا ســیاوش آبکنار» بانوی شاعر گیالنی است.
این مجموعه دربرگیرنده  77شــعر ســپید با عنوان
«آنا» است .سیاوش در سال  1331در روستای آبکنار
انزلی چشم به جهان گشوده است .وی دانشآموخته
پرستاری در مقطع کارشناســی ارشد است و پیش
از این مجموعه شــعرهای فصل ســکوت شاخهها،
یلدای خاموش ،دل نامههای سپید ،سبز ،پرند خیال،
آینههای مــوازی ،االهه دریایی ،غــزل گفتی برای
کشتن من و با دامنی رباعی از این بانوی شاعر منتشر
شده است .ســیاوش اکنون مدیر انجمن شعر «دیله
اوخان» است.
شاهنشاه

پدیــد آورنــده :ریشــارد
کاپوشچینسکی
مترجم :بهرنگ رجبی
ناشر :ماهی
نوبت چاپ :اول
سال چاپ۱۳۹۶ :
قیمت 12 :هزار تومان
«شاهنشاه» عنوان کتابی اســت که در حوزه تاریخ به
نگارش درآمده است .در سراسر جهان قیام مردمعلیه
حکومتها از جمله موضوعاتی است که پژوهشگران در
حوزههایی چون جامعهشناسی ،تاریخ ،سیاست و ...به آن
میپردازند« .ریشارد کاپوشچینسکی» در این کتاب به
موضوع انقالب ایران پرداخته است .این کتاب در واقع
گزارشی است که وی از روزهای انقالب و همچنین علل
این رویداد مهم نوشته است .ترجمه فارسی «شاهنشاه»
در 148صفحه منتشر شده است.

پدرکشی

پدید آورنده :مالحت نیکی
ناشر :نیماژ
نوبت چاپ :اول
سال چاپ1396 :
قیمت 10 :هزار تومان
انقالبها در سراسر دنیا همواره
مورد توجه نویسندگان بودهاند و داستانهای بسیاری
ا ز بســتر انقالبها شکل گرفته اســت« .پدرکشی»
عنوان داستان بلندی درباره انقالب ایران از «مالحت
نیکی» نویسنده جوان گیالنی است .وی در این کتاب
به روایت زندگی ناهید که شــخصیت اصلی داستان
اســت میپردازد و مخاطبان با رفت و برگشتهای
زمانی این داســتان با دغدغهها و افکار ناهید همراه
میشوند .نثر خوب و فضاسازی مناسب از ویژگیهای
این اثر به شمار میآید.
مجموعه داستان«محراب ســانتاماریا» دیگر اثر این
نویسنده است که پیش از این منتشر شده است.
روزهای بیآینه

پدید آورنده :گلستان جعفریان
ناشر :سوره مهر
نوبت چاپ :چهارم
سال چاپ1396 :
قیمت 10 :هزار تومان
«روزهــای بیآینــه» عنوان
خاطرات منیژه لشگری همسر آزاده خلبان حسین
لشگری است که پس از انتشار ،خیلی زود با تیراژ 10
هزار نســخه به چاپ چهارم رسید .این کتاب روایت
 18سال دوری و انتظار است .روزهای بیآینه حکایت
سالهای دشوار زندگی مادری جوان است که فرزند
 4ماههاش را در دامن میپروراند و دوری از همسری
که در زندانهای حزب بعث اســت را تاب میآورد.
این کتاب در قالب یک مستند داستانی و از زبان اول
شخص به نگارش درآمده است.
روزهای بی آینــه در  157صفحه روی پیشــخان
کتابفروشیهای کشور قرار گرفته است.

کاجزدگی

پدید آورنده :ضحی کاظمی
ناشر :چشمه
نوبت چاپ :اول
سال چاپ1395 :
قیمت 14 :هزار تومان
«کاجزدگی» عنوان رمانی است
که در ژانر علمی -تخیلی به نگارش درآمده اســت.
«ضحی کاظمی» نویسنده خالق و جوان تهرانی در
این رمان به روایت زندگی اهالی یک شــهر نشسته
اســت که بانوعی بیماری مرموز دســت به گریبان
هستند اما در ادامه قرار اســت افرادی به یاریشان
بشتابند .استفاده از عناصر ایرانی یکی از نکات برجسته
این رمان پرماجراست .این کتاب میتواند مخاطبانش
را بــا داســتانی هیجانانگیز و جذاب همــراه کند.
رمانهای آغاز فصل سرد ،ســین شین ،سال درخت
و مجموعه داستانکهای کفشهاتو جفت کن از آثار
این نویسنده است که پیش از این منتشر شده است.
کالغها هم بستنی مىخورند

پدید آورنده :يعسوب محسنى
ناشر :کولهپشتی
نوبت چاپ :اول
سال چاپ1396 :
قیمت 15 :هزار تومان
«کالغها هم بستنی میخورند»
عنوان رمانی از «یعسوب محسنی» نویسنده و شاعر
اهل اردبیل است.
وی در این کتاب به روایت زندگی یک مرد و عشــقی
که داشته مینشیند و مخاطبان کتاب از این طریق با
دلبسته اوست

فراز و نشــیب زندگی زنی که این مرد
همراه میشــوند .رمانهای من آذر هستم و مربای
انجیر ،مجموعه داستان کوتاه این یا آن و دو داستان اتا
و انا دیگر آثار این نویسنده است که پیش از این منتشر
شده است .رمان کالغها هم بستنی میخورند در 192
صفحه امسال روی پیشخان کتاب فروشیهای کشور
قرار گرفته است.

