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فاز اول پردیس هنر آبشار ،آماده بهرهبرداری

پردیس هنر آبشار با اعتبارات منطقه  6شهرداری اصفهان و با رویکرد خانوادهمحور تکمیل میشود

ترافیک خیابان صغیر اصفهانی  80درصد بهبود یافته است /عكس :باشگاه خبرنگاران جوان

معــا و ن
توســعه و
پیشبینی تحقیقات هواشناسی
اســتان اصفهــان گفــت :عمده
بارشهای پاییزی امســال بدون
تاخیــر و از نیمــه دوم آبانماه و
بيشــتر از آذرمــاه آغــاز خواهد
شــد .نويد حاجبابايي اظهار کرد:
بیشترین بارشها در مناطق غربي
استان و سرچشمههای ...
صفحه7
را بخوانيد
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ساماندهی ترافیک خیابان صغیر اصفهانی

شورا

مصوبه تعیین نرخ کرایه تاکسی روی میز شورای شهر
مصوبه قبلی شورای اسالمی شــهر اصفهان در مورد
افزایش نرخ کرایه تاکســی الیحهای با اکثریت آرا به
تصویب این شورا رسید.
به گزارش فارس ،فتحاهلل معین رئیس شورای اسالمی
شــهر اصفهان در این زمینه اظهار کــرد :افزایش نرخ
انواع تاکســیها به دلیل عدم انطباق برنامه ســازمان
تاکسیرانی با بخشنامه وزارت کشور همچنان تصویب
نشــده بود .وی افزود :شورای اســامی شهر اصفهان
برای افزایش نرخ انواع تاکســیها باید بر مصوبه قبلی
خود اصرار بورزد تا این مصوبه مجــددا در فرمانداری
به صورت قانونی درآید و سپس در هیأت حل اختالف
استانداری بررسی شــود .رئیس شورای اسالمی شهر
اصفهان گفت :افزایش نرخ کرایه تاکســی در اصفهان
براساس نرخ پیشنهادی سازمان تاکســیرانی بوده و
شورای اسالمی شــهر اصفهان صرفا آن را به تصویب
رسانده اســت .وی تصریح کرد :افزایش  10درصدی
نرخ کرایه انواع تاکسی در اصفهان باید با مصوبه شورای
تاکسیرانی توسط اســتانداری مورد تایید قرار بگیرد.
این افزایش براساس سیاستهای دولت ،میزان افزایش
تورم و وضعیت افزایش نرخ دستمزدها صورت میگیرد.
فرمانداری اصفهــان پیشتر به مصوبــه افزایش نرخ
کرایه تاکسی شورای اسالمی شــهر اصفهان ایراداتی
وارد کرده است.
وزارت کشور حکم شهردار را ابالغ کند

انتقاد اعضای شــورای اسالمی شــهر از زمانبر شدن
صدور حکم شهردار اصفهان و لزوم جلوگیری از انعقاد
قراردادهای شهرداری با بانکها در قبال دریافت سود
مضاعف از مهمترین تذکرات اعضای این شورا بود.
مهدی مقدری در جلسه علنی شــورای اسالمی شهر
اصفهان و در بخش تذکرات اظهار کرد :اعضای شورای
اسالمی شهر اصفهان به تبعیت از رای مردم با  ۱۳رأی
قدرتاهلل نوروزی را به عنوان شهردار اصفهان انتخاب
کردند ،اما وزارت کشور هنوز حکم تنفیذ اختیار وی را
ابالغ نکرده است.
وی با اشــاره به اینکه تاخیر در ابالغ حکم شــهردار
اصفهان به ضرر شهر و شهروندان است ،افزود :از این رو
از وزارت کشور تقاضا میشود هرچه زودتر این اقدام را
انجام دهد .عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه
خطاب به هیاترئیسه این شورا گفت :ضروری است که
همه جلسات علنی شورای شهر به صورت زنده پخش
شود تا شهرداری شیشهای تحقق یابد.
لزوم اســتفاده از ظرفیت جوانان و زنان در بدنه
شهرداری

مقدری به لزوم استفاده از ظرفیت جوانان و زنان در بدنه
شهرداری اصفهان اشــاره کرد و گفت :این امر دغدغه
اصلی شورای پنجم و ضروری است که شهردار اصفهان

نیز به این مهم توجه داشته باشد.
کوروش خســروی ،دیگر عضو شــورای اسالمی شهر
اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی و در قالب تذکری با
اشاره به نظر مراجع در زمینه ربع مرکب در قراردادهای
شهرداری اظهار کرد :این مورد نباید در هیچ قراردادی
بین شــهرداری اصفهان و هرکدام از بانکهای کشور
ذکر شود ولو اینکه پرداخت سود مضاعف در عمل اتفاق
نیفتد ،ذکر چنین بندی در قراردادها پذیرفتنی نیست.
وی با تاکید بر اینکه همگان باید بــه بانکداری ربوی
در جامعه واکنش نشان دهند ،تصریح کرد :ربا جوهره
هستی صنعت ،کشاورزی و تجارت کشور را نابود کرده
است و این مورد باید مورد توجه همگان باشد.
اما فتحاهلل معین نیز در ادامه این جلسه علنی با اشاره
به اینکه وزارت کشــور از زمان ارســال نامه انتخاب
شهرداران به مدت  ۱۰روز برای صدور احکام و بررسی
شرایط زمان دارد ،گفت :استاندار اصفهان نامه انتخاب
شــهردار اصفهان را روز چهارشــنبه به وزارت کشور
ارسال کرد ه و میتوان گفت تاخیر صدور حکم شهردار
اصفهان به دلیل تاخیر در ارسال نامه از سوی استانداری
بوده است.
مدیریت علمی جایگزین مدیریت سلیقهای شود

عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان با تاکید بر اینکه
عدم انتخاب مدیران براساس شایستهساالری به بدنه
شهرداری آسیب زده اســت ،گفت :ضروری است در
اصفهان مدیریت علمی جایگزین مدیریت ســلیقهای
شود.
به گزارش مهر ،امیراحمد زندآور در دومین جلسه علنی
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد :اصفهان امروز
با چالشهای زیادی روبهرو است و خشکی زایندهرود
مهمترین این چالشهاست.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری شهرداری اصفهان

با مشکالت لجامگســیختهای روبهرو اســت ،اظهار
کرد :نبود مدیریت واحد شــهری ،شهرداری را در حل
مشکالت شــهر اصفهان دچار مشــکل کرده است و
نمایندگان مجلس در این زمینه توجه الزم را داشــته
باشند.
ت در حوزههای فرهنگی و اجتماعی
گسس 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به
اینکه اصفهان در حوزههای فرهنگی و اجتماعی دچار
گسستهای زیادی است ،تصریح کرد :افزایش طالق،
اعتیاد ،و ...از جمله آسیبهایی اســت که اصفهان را
تهدید میکند و نمیتوان این امر را نادیده گرفت.
وی به عدم تناسب هزینههای حوزه فرهنگی با کمیت
و کیفیت برنامههای اجرا شــده اشــاره کرد و گفت:
رویکردهای سیاسی و جناحی بر برنامههای فرهنگی و
اجتماعی شهر اصفهان سایه انداخته است.
زنــدآور با بیــان اینکــه سیاســتهای کالن جذب
سرمایهگذاری در شهرداری اصفهان نیز دچار اشکال
است ،تصریح کرد :همچنین زیرساختهای اداری در
شهرداری اصفهان مناسب نیست چراکه عدم شفافیت
مالی و بهروزرســانی ذخایر اطالعاتی در شهرداری از
دیگر مشکالت اساسی این سازمان است.
وی بــا تاکید بــر اینکه اصفهــان با نبود تاسیســات
زیرساختی دست و پنجه نرم میکند ،افزود :همچنین
تاسیسات آتشنشانی موجود در شهر اصفهان با بیش از
 2میلیون و  ۴۰۰نفر جمعیت مناسب نیست و باید این
تجهیزات بهروز شود.
عضو شورای اســامی شــهر اصفهان کمبود آب و
مشکالت نگهداری فضای ســبز را از دیگر مشکالت
فضای سبز شهر اصفهان دانست و افزود :تنها راهکار
این امر لزوم پیگیری بــرای احیای دائمی زایندهرود
است.
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با همکاری پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان ،معاونت
حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۳و پلیس راهور،
طرح ساماندهی ترافیکی خیابان صغیر اصفهانی انجام شد .معاون حمل و نقل
و ترافیک شهرداری منطقه  3اصفهان با بیان اینکه یکی از دالیل ایجاد ترافیک
ی خطی در بدنه خیابانهای مرکز شهر است...
شهری وجود واحدهای تجار 
همینصفحه
را بخوانيد

کاپیتان سپاهان به ماندن
در اصفهان رضایت داد

تفنگی
عطس ه کرد از بام
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نمایشهای
فراموش شده
در قلب پایتخت

7

این روزها تهران میزبان هنرمندان
سراســر کشــور در هجدهمین
جشــنواره نمایشهــای آیینی و
سنتی به دبیری «آقای نمایش»
داوود فتحعلــی بیگــی اســت و
هنرمندان این دسته از نمایشها...
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از میان خبرها
ساماندهی ترافیک خیابان صغیر اصفهانی

با همکاری پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان ،معاونت حمل و
نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ۳و پلیس راهور ،طرح ساماندهی
ترافیکی خیابان صغیر اصفهانی انجام شد.
به گزارش پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان ،معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری منطقه  3اصفهان با بیان اینکه یکی از دالیل ایجاد
ی خطی در بدنه خیابانهای
ترافیک شهری وجود واحدهای تجار 
مرکز شهر اســت ،اظهار کرد :خیابان صغیر اصفهانی از سالهای
گذشته درگیر چنین مشکلی بود که با همکاری مشترک معاونت
حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه  ،3پویش مردمی ترافیک و
پلیس راهور اصفهان اقدامات خوبی برای برطرف کردن این مشکل
صورت گرفت .آقایی ادامه داد :با برگزاری جلسات متعدد ،تمهیدات
ترافیکی مختلفی برای برطرف کردن مشکالت ترافیکی این خیابان
اندیشیده شد .نصب گلمیخ ،خطکشی و نصب بنرهای اطالعرسانی
و پلیس به صورت قاطع و محکم با ارسال اخطاریههای کتبی برای
فروشــگاهها از جمله این تمهیدات بودند .وی با بیان اینکه نسبت
به یک ماه گذشته شــاهد بهبود  80درصدی ترافیک این خیابان
هستیم ،گفت :از پلیس راهور خواهش کردیم این طرح ادامه پیدا
کند ،چون مردم نیز از آن راضی هستند .معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه  3اصفهان افزود :امروز شاهد هستیم که بسیاری
از مغازهها از مثلتهای اخطار که به عنوان یک حرکت فرهنگساز
توسط پویش مردمی ترافیک در اختیار آنها قرار گرفته است ،استفاده
میکنند .این یک اقدام فرهنگی است که میتواند به عنوان یک عامل
بازدارنده عمل کند ،بنابراین باید مستمر باشد و در سایر خیابانها
نیز صورت بگیرد .وی خاطرنشان کرد :بورس اسپورت و لوازم صوتی
خودروها در خیابان صغیر از سالها قبل ایجاد شده و نزدیک بودن
مغازهها به هم مشکالت ترافیکی ایجاد میکرد .اما با اقدامات اخیر،
وضعیت ترافیکی این خیابان بهبود یافته است.
تاثیر قابل مالحظه اقدامات فرهنگی بر کاهش ترافیک

حسین کارگر ،شــهردار منطقه  3اصفهان نیز درباره اجرای این
طرح گفت :یکی از مشکالت این خیابان پارک خودروهایی بود که
به دلیل وجود برخی مشاغل سبب اخالل در عبور و مرور میشدند.
وی افزود :براساس قوانین و مقرراتی که در رابطه با کسبه مطرح
اســت ،اخطاریههایی به آنها داده شد .کســبه نیز همکاریهای
خوبی در این راستا انجام دادند .شهردار منطقه  3اصفهان گفت:
رسیدگی به درخواستهای مردمی در رابطه با سد معبر و ترافیک
از وظایف شهرداری اســت که با همکاری پویش مردمی ترافیک
و پلیس راهور اقدامات الزم در این زمینه انجام شــد .وی درباره
اجرای طرحهای فرهنگی پویش مردمی ترافیک با هدف برطرف
کردن مشــکالت ترافیکی اظهار کرد :کمکها و اقدامات پویش
مردمی ترافیک تاثیر قابل مالحظهای داشته است و باید گفت همه
انجام اقدامات با همکاری مردم ،رانندگان و کسبه ممکن است.
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شهردار زرینشهر انتخاب شد
اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی زرینشهر در جلسه علنی این شورا «میثم محمدی» را به اتفاق آرا به
عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند .به گزارش ایرنا ،محمدی متولد 1357در شهرستان نجفآباد است
و پیش از این به عنوان شهردار سده لنجان و مسئول واحد عمران شهرداری زرینشهر فعالیت کرده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

فاز اول پردیس هنر آبشار ،آماده بهرهبرداری
حامد بابایی

اصفهان  -خبرنگار

پردیــس هنر آبشــار کــه در محل
شهری شهربازی آبشار قدیم ،در خیابان آبشار و
در حاشیه زایندهرود در دست اجراست
و قرار اســت به یکی از زیباترین بوستانهای حاشیه
زایندهرود تبدیل شود ،این روزها آماده بهرهبرداری در
فاز نخست است.
با ساخت شهر رؤياها حضور شهروندان براي گذراندن
اوقات فراغت خود در شهربازي آبشار كمرنگ شد .از
اين رو شهرداري اصفهان ساخت پرديس هنر را در اين
مكان در دستور كار خود قرار داد .پردیس هنر آبشار
یکی از طرحهای شاخص شهرداری اصفهان است که
به واسطه نوع خاص طراحی و کارکردی که برای آن
در حاشیه زایندهرود پیشبینی شده از اهمیت خاصی
برخوردار است .این پردیس که با رویکرد خانوادهمحور
طراحی شده است شرایطی را فراهم میآورد تا همه
اعضای خانواده در کنار یکدیگر لحظات با نشــاط و
مفرحی را سپری کنند.
ویژگیهای منحصر به فرد طرح

این طرح عظیم شــهری به گفته مدیر طرح پردیس
هنر آبشــار اصفهان در نوع خود بینظیر اســت .وی
درباره فاز نخست این مجموعه میگوید :طرح پردیس
هنر شامل  2مرحله اســت که جاده  ،VIPبرکههای

برآورد هزینه اجرای فاز دوم طرح

مدیر طرح پردیس آبشار سهم تکمیل فاز دوم آن را نیز

مصدومیت  5کارگر مجتمع فوالد نطنز بر اثر سوختگی
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی نطنز گفت :بر اثر ترکیدن قالب مواد مذاب در مجتمع ذوبآهن و فوالد نطنز  5کارگر
مصدوم شدند .حسین مخلصی در گفتوگو با فارس اظهار کرد :سوختگی این افراد خیلی شدید نیست و آنها دچار سوختگی
درجه یک شدهاند .این کارگران به بیمارستان خاتم االنبیا (ص) نطنز اعزام شدند.

یلدا کمالی

تهیه کتاب آمارنامه برای شهر اصفهان
گزارش و مدیرانــش هرچنــد به یــک دهه
نمیرسد ،اما توانســته است در همین
مدت کوتاه مشکالت زیادی را برطرف کند و به یاری
مدیران و شــهروندانی بیایــد که قرار اســت برای
برنامهریــزی بهتر اطالعات کاملتــری را در اختیار
داشته باشند.
تا پایان شهریور ماه قرار است از نسخه موبایلی آمارنامه
رونمایی شود تا این اطالعات آسانتر در اختیار عموم
قرار بگیرد.
بهرهبرداری از همراهداده اصفهان تا پایان شهریور

 150میلیارد ریال بیان میکند و با بیان این موضوع
که هنوز رقم دقیقی برای هزینههای فاز دوم تکمیل
این پردیس هنر نمیتوان بیان کرد ،این هزینه 150
میلیارد ریالی را تقریبی و براســاس کارشناسیهای
انجام شــده میداند .در حالی کــه در مجموعههای
تفریحی و هنری شهر و همچنین در پارکها و فضاهای
ســبز ،وجود برکهها و آبنماها رایج نیست ،در طرح
پردیس هنر آبشار ،این فضاهای خاص و آبشارها لحاظ
شــده اســت و به گفته کریمی ،در فاز نخست نیز از
بخشی از آنها بهرهبرداری خواهد شد.
سالن آمفیتئاتر یکی دیگر از برجستهترین و مهمترین
ویژگیهای این پردیس هنر محســوب میشــود و
روباز بودن آن نیز زیبایی مجموعه پردیس هنر را دو
چندان میکند .مدیر طرح پردیــس هنر با تأکید بر
دیگر ویژگیهای خاص پردیس هنر آبشار میگوید:
نورپــردازی منحصربهفرد آبشــارهای مجموعه به
خصوص در شب جلوه خاصی برای طبیعتدوستان
فراهم کرده است.
علیرغم اینکه در بهرهبــرداری از طرحها معموال تا

نقش شهرداری منطقه در تامین هزینهها

از ســوی دیگر در فاز دوم این طرح سالن آمفیتئاتر
تکمیل میشود .همچنین در فاز دوم بوستان گل رز،

گلخانه زیبای پردیس ،آبنمای مرکزی ،جاده اصلی
و آبنمای پلکانی ،کافیشــاپ و رستوران نیز احداث
میشود تا مجموعهای کامل در اختیار مردم اصفهان
قرار بگیرد.
کریمی دربــاره ارگانهای تأمیــن منابع مالی طرح
پردیس هنر آبشار میگوید :همه هزینههای ساخت
این طرح فرهنگی ،هنری و تفریحی از سوی شهرداری
منطقه  6اصفهــان و از طریق اعتبــارات آن تأمین
شــده و هیچ ارگان خصوصی و یا دولتی در ســاخت
و بهرهبرداری از پردیس هنر آبشــار سرمایهگذاری
نکرده است.
ضمن اینکه به علت سرعت بخشیدن به تکمیل طرح،
مراحل اجرایی فاز دوم نیز در میانه فاز نخست پیگیری
میشود و در حال تکمیل است.
به گفته مدیر طرح پردیس ،پیشبینی میشــود در
صورت تزریق بودجه و منابع مالی ،فاز دوم و در نهایت
کل طرح در نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری برسد
و همشهریان اصفهانی و مسافران نوروزی بتوانند از این
مجموعه زیبا در ایام نوروز استفاده کنند؛ فضایی که در

روزنه

معــاون برنامهریــزی ،پژوهش و فنــاوری اطالعات
شــهرداری اصفهان در گفتوگو با همشهری با بیان
اینکه پایه و اساس هر گونه برنامهریزی و اقدامی آمار
و اطالعات اســت که از دادههای تنظیم شده به دست
میآید ،میگوید :شــهرداری به عنــوان نهاد مرکزی
مدیریت شهری سالهای گذشــته متولی اجرای این
آمارنامه بوده که مورد استفاده بسیاری از دانشجویان و
پژوهشگران قرار گرفته است.
محمود محمدی با تأکید بر این موضوع که این کتاب
عالوه بر اطالعات شهرداری آمار ارگانهای مختلف شهر
را نیز ارائه میکرد ،عنوان میکند :سال گذشته تحول
اساسی در سرفصلهای این کتاب ایجاد شد.

محمدی ادامه میدهد :به دلیل گستردگی این اطالعات،
رونمایی از آمارنامه به ماههای پایانی سال میرسید اما
امســال فقط اطالعات مربوط به شهرداری تا شهریور
ماه به چاپ میرسد تا بتوان در بودجهریزی به صورت
بهتری از این اعداد و ارقام استفاده کرد .این موضوع گام
بزرگی است که باعث میشود کارها پیشرفت بیشتری
داشته باشند.
وی یکی از مزایــای آمارنامه را ارائــه اطالعات پایه از
بخشهای مختلف عنوان کرده و اضافه میکند :همه
اطالعات استفاده شــده دقیق است و پس از انجام کار
کارشناسی ثبت میشود ،اما برای انجام امور مختلف در
کنار آمارنامه اطالعات به دست آمده از طریق عکسهای
هوایی ،نظرسنجی ،نیازسنجی و نقشههای  GPSدر
اقدامات مهم شهری نیز الزم است.
وی با تأکید بر اینکه باید از لحاظ کمی ،کیفی و نحوه
دسترسی این کتاب ارتقا پیدا کند توضیح میدهد :در
صورتی که سالنامه آماری شهر هر سال 10درصد بهبود
پیدا کند در 5سال آینده میتواند به صورت کامل نیازها
را برطرف کند.
محمدی از رونمایی نسخه موبایلی آمارنامه خبر میدهد
و عنوان میکند :این امکان با عنوان همراهداده اصفهان
( َهدا) پس از رونمایی در پرتال شــهرداری و کافه بازار
در دسترس عموم قرار میگیرد .مزایای این نسخه در
دسترس بودن ،نیاز نداشتن به نسخه مکتوب ،در اختیار
قرار داشتن آرشــیو آمارنامه سالهای قبل و اطالعات
کاملتری است که به دلیل محدودیت در صفحات امکان
چاپ آن در کتاب وجود ندارد .همچنین با بهرهبرداری

وحید افشار

اصفهان  -خبرنگار

حل میکند ،نه لوایحی که به مجلس
آورده میشــود .زرگرپــور در پایان
عنوان کرد :همچنیــن بحث اجرای
طرحها نباید موقوف به عبارات منطقه
برخوردار و منطقه غیربرخوردار شود.
مهمترین موضوع در استان اصفهان
تولید و اشتغال اســت که باید تالش
کرد با  5بسته حمایتی به نرخ متوسط
کشــوری در این زمینه برسیم و این
امر همکاری تمام نمایندگان استان
اصفهان را میطلبد .حجتاالســام

ســید ناصر موســویالرگانی نیز در
حاشیه این مراســم اظهار کرد :امروز
شــاهد افتتاح دفتر جدیــد بودیم.
دفتر قبلی مجمع نمایندگان استان
اصفهــان در خیابان فردوســی بود
که امکان جلســات مســتمر در آن
ســاختمان کوچک و قدیمی وجود
نداشت .آن مکان د ر شأن مردم شریف
استان اصفهان و مناسب پاسخگویی
به مراجعات آنها نبود و امکانات بسیار
کمی داشت .وی افزود :با جلساتی که
با شورای دوره چهارم و شهردار سابق
شــهر اصفهان برگزار شد ،ساختمان
قبلی مجمع نمایندگان با ساختمان
جدید عوض شد و در حال حاضر هر
کدام از نمایندگان اســتان اصفهان
دارای مکان مشخص هستند .تکمیل
تجهیزات دفتر جدیــد  2ماه به طول
انجامید که امروز شــاهد افتتاح آن با
حضور استاندار بودیم.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان
اصفهان ادامه داد :از هفته آینده دبیر
مجمع نمایندگان ،بــا توجه به تغییر
مکان ،تمام روزها در ســاعت اداری
در دفتــر حضور دارد و پاســخگوی
مراجعــات مردمــی خواهــد بود.
همچنین رئیس مجمــع نمایندگان
روزهای پنجشــنبه هر هفته در دفتر
حضور دارد و نمایندگان شهرســتان

اصفهــان طبــق برنامــه از پیــش
اطالعرســانی شــده در دفاتر خود
خواهند بود.
نماینده مردم شهرســتان فالورجان
در مجلس شــورای اســامی بیان
کــرد :بارها عرض کردهایم انســجام
نمایندگان در استان اصفهان در دوره
دهم بسیار متفاوت با دورههای قبل
است و باید از استاندار اصفهان تشکر
ویژه کرد که در تمامی جلســات در
جمع نمایندگان حضور داشت.
وی ادامــه داد :از مدیران اســتانی و
شهرســتانی بــه پاس زحماتشــان
قدردانی میکنیم ،ولی نباید فراموش
کرد که باید پاسخگوی مردم بیش از
این باشــیم و همه نمایندگان استان
اصفهان نماینده مردم هستند و باید
چنان عمل کنند که مردم احســاس
کنند از آنها دور نیســتند .موسوی
الرگانی در پایان اذعــان کرد :باید به
مشــکالت مردم گوش داد و ارتباط
با آنهــا را نزدیکتر کــرد .هنگامی
که به شــاخصها مراجعه میکنیم،
ریشه بسیاری از مشکالت را متوجه
میشویم که همان اهمیت ندادن به
نظرات مردم اســت .مردم ولینعمت
ما هســتند و همه ما برای آنها تالش
میکنیم .اگر مردم حضور نداشــته
نباشند ،ما مسئوالن نیز حضور نداریم.

احســان حا جصفی بازیکن قدیمی
تیم سپاهان در ابتدای فصل تصمیم
گرفت راهی لیگ یونان شود و همین
مساله باعث شد زالتکو کرانچار تصمیم
بگیرد تحت هر شــرایطی جای خالی
ایــن بازیکــن را در ترکیــب تیمش
پر کند .در این بین ســرور جباروف
ازبکســتانی هم که در نیمفصل لیگ
قبلی به سپاهان پیوسته بود ،نتوانست
رضایت باشگاه استقالل را برای حضور
در اصفهان جلب کند تا در این شرایط
زوج حسین پاپی و رسول نویدکیا به
بازیکنان باتجربه تیم سپاهان در لیگ
هفدهم تبدیل شــوند که به صورت
متناوب بازوبند کاپیتانی تیم را به بازو
میبندند.
اما شرایط برای رسول نویدکیا خوب
پیش نرفت و این هافبک  ۳۳ساله که
به دنبال انصراف موقتی حسین پاپی
از بســتن بازوبند برای مقطعی حتی

از این برنامه دیگر به چاپ ساالنه  2هزار نسخه سالنامه
آماری شهر نیاز نیســت و صرفهجویی خوبی صورت
میگیرد.
اطالعات کامل برای مدیران و نخبهها

مدیر برنامه و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به اينکه
آمارنامه شــهر اصفهان حدود  8سال است که منتشر
ميشود و در اختیار پژوهشگران ،نخبگان ،دانشجویان
و مدیران قرار میگیرد ،میافزاید :برای تهیه این کتاب
کار کارشناسی دقیق انجام میشود و در سالنامه آماری
هر سال  ۶۰ارگان شهري همکاری دارند .به عبارتی از
ابتدای هر سال اطالعات دقیقی از بخشهای مختلف
شــهرداری و ارگانهای دیگر گــردآوری و در نهایت
چاپ میشود .سعید فردانی با بیان اینکه آمارنامه در
سایت شــهرداری اصفهان وجود دارد ادامه میدهد:
نرمافزار همراه آمارنامه شهرداری تهيه شده است که
شــهروندان و مدیران ميتوانند با نصب اين نرمافزار از
همه اطالعاتي که در سايت بارگذاري ميشود به صورت
آنالین استفاده کنند.

کتاب آمارنامه 20فصل است

رئیس اداره آمار و تحلیل اطالعات شهرداری اصفهان
هم از رونمایی نسخه الکترونیکی نهمین آمارنامه شهر
اصفهان تا پایان شهریورماه میگوید و اضافه میکند:
پس از رونمایی از نسخه الکترونیکی آمارنامه ،در مهرماه
نسخه چاپی آن همانند ســالهای گذشته در اختیار
مدیران و شهروندان قرار میگیرد .رسول موسوی یادآور
میشود :در این کتاب مانند گذشته همه اطالعات در
قالب  ۲۰فصل تدوین و فصول مهمی همچون اقلیم و
آبوهوا ،جمعیت و نیروی انسانی ،انرژی مثل نفت و گاز
و میزان مصارف آنها در شهر ،مدیریت شهری و اقتصاد
شهری در آن آورده شده است .رئیس اداره آمار و تحلیل
اطالعات شهرداری اصفهان تصریح میکند :برای تهیه
این کتاب از ابتدای فرایند جمعآوری مطالب تا چاپ
کتاب حدود 1500الی 1700نفر ساعت کار کارشناسی
انجام میشود .این مســئول توضیح میدهد :در این
آمارنامه اطالعاتی درباره زیرســاختهای حملونقل
شهر ،خدمات شهری ،اقدامات ایمنی و عمده اطالعاتی
که مدیران احتیاج دارند ،در نظر گرفته شده و اطالعات

خصوصیــات اخالقــی و رفتاریاش
به صورتی باشــد که بقیــه بازیکنان
از او حرفشــنوی داشــته باشند و
البته رفتارهایش بتواند قضاوت داور
را هم در مواقــع الزم تحت تاثیر قرار
دهد .رســول نویدکیا از همان ابتدای
دوران بازیکنی خود شــخصیت آرام
و بیســروصدایی داشــت و کمتــر
مصاحبهای از او در رســانهها منتشر
شد .از طرف دیگر ،ســکوت او درون
زمین هــم باعــث شــد خیلیها از

کاپیتانی او مطمئن نباشند .رسول به
عنوان برادر کوچکتر محرم نویدکیا
تا زمانی که محــرم در عرصه فوتبال
حرفهای حضور داشــت بیشتر تحت
تاثیر نام او بود ،اما بعد از خداحافظی
نویدکیــای بزرگتر نوبت به رســول
رسید تا کمکم نقش مهمی در ترکیب
ســپاهان بر عهده بگیرد .با این حال
انتظار مــیرود که او در ایــن مواقع
صبر و تحمل بیشتری داشته باشد و
مشکالت هواداران را حل کند.

ستاره جوان ذوبآهن به روبینکازان روسیه پیوست
نوید دانازاده

اصفهان  -خبرنگار

در مورد اختالف باشــگاه ذوبآهن با رضا شکاری
بازیکن جــوان این تیم آنقــدر در این مدت بحث و
نظرات مختلفی بیان شده اســت که تقریبا تمامی
اهالی فوتبال از ایــن ماجرا باخبر هســتند .اما به
نظر میرســد که موضوع جدایی یکطرفه شکاری
از ذوبآهن و رفتنش به لیگ روســیه تمامشدنی
نیست و این بار هم امضای قرارداد  5ساله شکاری با
روبینکازان روسیه صدای اعتراض ذوبآهنیها را
بلند کرده است.
شکاری که از زمستان ســال قبل تصمیم گرفت در
تمرینات ذوبآهن حاضر نشــود ،بعد از چند دوره
سفر به روسیه و مذاکره با باشگاه روبینکازان تصمیم
گرفت به این تیم بپیوندد ،ولی از طرف دیگر واکنش
ذوبآهن باعث شد او با حکم کمیته انضباطی روبهرو
شود که شــکاری را بازیکن ذوبآهن میدانست و
همه منتظر بودند او به اصفهان بازگردد و یا از طریق
باشگاه ذوبآهن به روسیه انتقال پیدا کند.
در این میان واکنش ذوبآهن به این مســاله کامال

آغاز بارشهای پاییزی اصفهان از نیمه دوم آبان

معاون توســعه و پیشبینی تحقیقات هواشناسی استان اصفهان
گفت :عمده بارشهای پاییزی امســال بدون تاخیر و از نیمه دوم
آبانماه و بيشــتر از آذرماه آغاز خواهد شــد .نويد حاجبابايي در
توگو با ایسنا اظهار کرد :بیشــترین بارشها در مناطق غربي
گف 
اســتان و سرچشــمههای زایندهرود خواهد بود .وي با تاکید بر
اینکه این بارشها به هیچ عنوان جبرانکننده كمبارشي سالهاي
گذشته نخواهد بود ،ادامه داد :خوشبختانه وضعیت بارش در پاييز
امسال نسبت به سال گذشته بهتر و مشــابه ميانگين بلندمدت
است .معاون توســعه و پیشبینی تحقیقات هواشناسی استان
اصفهان با اشاره به اينكه بيشترين کاهش بارش نسبت به بلندمدت
در شرق اصفهان و مرکز اســتان اتفاق افتاده است ،تصريح كرد:
بارشها در اين مناطق بیش از 40درصد نســبت به سال گذشته
كاهش يافته است .حاجبابایی با بيان اينكه بيشترين خشكسالي
هيدرولوژيك در مركز استان و شــرق اصفهان اتفاق افتاده است،
خاطرنشان كرد 95 :درصد مســاحت اصفهان درگیر خشکسالی
است 23 .درصد مساحت استان خشکســالی خفیف 38 ،درصد
خشکسالی متوسط و  30درصد خشکسالی شدید و  4درصد آن را
خشکسالی بسیار شدید فراگرفته است.

آتشسوزی مجتمع مسکونی  80واحدی در اصفهان
 6مصدوم داشت

کاپیتان سپاهان به ماندن در اصفهان رضایت داد
کاپیتان اول ســپاهان شــده بود ،در
اعتراض به برخورد برخی تماشاگران
با خود ساز جدایی از سپاهان را کوک
کرد و نهتنها در تمرینات تیم اصفهانی
حاضر نشــد بلکه رضایتنامه خود را
از باشــگاه مطالبه کرد تــا در مدت
کوتاه باقیمانده به بسته شدن پنجره
نقل و انتقاالت به تیــم دیگری برود.
پرونده قهر چند روزه رسول نویدکیا
از ســپاهان بسته شــد و این بازیکن
تصمیم گرفت با حضــور در تمرینات
سپاهان از مواضع قبلی خودش کوتاه
بیاید .به هر حال بعد از تساوی سپاهان
و سپیدرود رشت در هفته پنجم لیگ
که سومین تساوی خانگی سپاهان را
آن هم در مقابل تیم قعرنشــین لیگ
رقم زد ،تعدادی از هواداران سپاهان از
عملکرد تیمشان ناراضی بودند و آتش
انتقادات آنها گریبانگیر رسول نویدکیا
شد که بازوبند کاپیتانی تیم را به بازو
میبندد.
کاپیتان هر تیم به عنــوان بزرگتر و
مدیر تیم در زمین حضور دارد و باید
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در استان

ورزش

استاندار :مدیران اصفهانی دستکمی از مدیران عرصه کشوری ندارند
اســتاندار اصفهان گفــت:مدیران
اصفهانی دستکمی از مدیران عرصه
کشوری ندارند و انتظار بجایی است
و حل مشکالت و مسائل مردم را به
بهترین طریق انجام دهند.
به گــزارش فارس ،رســول زرگرپور
در حاشــیه مراســم افتتــاح دفتر
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان و
نمایندگان شورای اسالمی شهرستان
اصفهان اظهــار کرد :بایــد خداوند
متعال را سپاس گفت که امروز شاهد
افتتاح دفتر مجمع نمایندگان استان
اصفهان هستیم .استان اصفهان ،بعد
از پایتخت ،دارای بیشــترین تعداد
نماینده در مجلس شــورای اســت
که بازوی بســیار مؤثری در مباحث
اجرایی در کشور به حساب میآید و
باید تالش کرد حداکثر استفاده را از
این ظرفیت و توان برد.
وی در ادامه افــزود :نمایندگان زبان
گویای موکالن خود هســتند و مردم
مشــکالت خود را برای آنها راحتتر
بازگــو میکننــد .مســئوالن نیز از
ارتباطی که باعث رسیدگی به دغدغه
مردم شود ،استقبال میکنند.
اســتاندار اصفهان ادامه داد :مجلس
اصلیترین مرکز تصمیمگیری کشور
است و تمامی مسئوالن مصوبات آن
را اجرا میکنند .باید گفت طرحهای
نمایندگان مجلس مشکالت مردم را

36650564

این آمارنامه اطالعاتی درباره زیرساختهای حملونقل شهر ،خدمات شهری و اقدامات ایمنی دارد
اصفهان  -خبرنگار

پایان یافتن تمامی فازها امکان استفاده از آن مجموعه
میسر نیســت ،کریمی مدیر طرح پردیس هنر آبشار
به همشــهریان این نوید را میدهد که آنها میتوانند
پس از افتتاح فاز نخست ،از امکانات تفریحی پردیس
هنر آبشار استفاده کنند .این در حالی است که همه
فعالیتهای انجام شده در ساخت پردیس هنر آبشار
با هدف ایجاد تفاوت میــان فضاهای عادی تفریحی
و فرهنگی شــهر و یک طرح خاص و برجسته برای
گذراندن اوقات فراغت همشهریان اصفهانی به انجام
رسیده است.
کریمی از برنامهریزیها برای افتتاح فاز نخست طرح
پردیس آبشار در روز عید سعید غدیر سخن میگوید
و امیدوار است که بتوان از فاز نخست طرح در فاصله
اعیاد قربان تا غدیر بهرهبــرداری کرد و این مجموعه
برای استفاده در اختیار شهروندان قرار گیرد.

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

اصفهان

نسخهموبایلیآمارنامهرونماییمیشود

پردیس هنر آبشار یکی از طرحهای شاخص شهرداری اصفهان است که به واسطه نوع خاص طراحی ،اهمیت خاصی دارد
زیبا و آبشارهای مجاور خیابان آبشار ،مجموعه فرش
گل ،داالن بهشت ،سایت هنرمندان و پارکینگهای
فاز اول اين طــرح با ظرفيت پــارك  ۲۰۰خودرو ،از
مراحل اجرای مرحله نخست پردیس هنر به مساحت
 ۷هکتار است.
ناصر کریمی تشریح میکند :سنگفرش  VIPفاز اول
به طول  500متر و عرض  4متر و با اعتبار  2میلیارد
ریال آماده بهرهبرداری و ســنگفرش پیادهرو حاشیه
زایندهرود نیز به طــول  650متر و با اعتبار  2میلیارد
ریال تکمیل شده است .همچنین در پيادهرو مجاور
اين پارك محوطهاي به نام «داالن بهشــت» طراحي
شده اســت كه مانند یک گالري هنري است و افراد
ميتواننــد از طرحهاي هنري بازديــد کنند و از این
معبر زيبا لذت ببرند .در داخل پارك نيز يك آبنماي
مركزي اســت كه آب جوشــان از محلی در آن باال
ميآيد و شــاخههايي از آن به بيرون سرازير ميشود
که براي تداعي عرفان ،هنر ،آبشار و طبيعت بهترین
گزینه است.
مدیر طرح پردیس هنر آبشار اصفهان تأکید میکند:
مجموعه پردیس هنر آبشار با هزینهای بیش از 230
میلیارد ریال تکمیل خواهد شد.
به گفته کریمی ،برای بهرهبرداری از فاز نخســت این
طرح  85میلیارد ریال هزینه شده است.
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مشخص بود و ســعید آذری مدیرعامل این باشگاه
با اشــاره به پدیده نخبهدزدی گفت :ببینید ،ما این
اتفاق را نه به خاطر رضا شکاری بلکه به خاطر بحث
نخبهدزدی که در فوتبال ما وجود دارد و رویههای
غیرقانونی که در حال انجام است ،دنبال خواهیم کرد
و به دنبال این خواهیم بود که هم از رضا شکاری ،هم
باشگاه روبینکازان و هم مدیربرنامههای این بازیکن
که قراردادش عمال یک ماه پیش با شکاری منقضی
شده است ،شکایت کنیم.
البته بعید به نظر میرســد که شکایت ذوبآهن از
رضا شکاری در فدراسیون فوتبال ایران راه به جایی
ببرد و اصفهانیها باید اعتراض خودشــان را به فیفا
اعالم کنند که آن هم مطابق معمول یک پروســه
زمانبر اســت و بعید به نظر میرسد که فیفا به این
سرعت در مورد شکاری اظهارنظر کند .از طرف دیگر
خود این بازیکن بهشــدت معتقد است که هیچ کار
اشتباهی در پرونده جدایی از ذوبآهن انجام نداده
و با اجــرای بندهای قانونی قــراردادش از تیم جدا
شده است.
شــکاری در مورد این پرونده گفته است :امیدوارم
آقای آذری که همیشــه از مدیران خوشنام فوتبال

بودهاند بیش از این فرافکنی نکنند و اجازه دهند کار
روال قانونیاش را طی کند و فیفا خود تصمیم بگیرد.
اگر من مقصر باشم ،محرومیت ورزشی و غرامت مالی
در انتظارم خواهد بود که اشکالی ندارد و آن را به جان
میخرم .در آخر دوســت دارم کارشناسان حقوقی
فدراسیون و افراد قضایی فیفا در این مورد قضاوت
کنند و آنها نظر بدهند .در این وضعیت همه در انتظار
شکایت ذوبآهن به فیفا هستند تا به عنوان میانجی
در پرونده شکاری و ذوبآهن وارد عمل شود و مقصد
نهایی این بازیکن جوان را مشخص کند که البته با
توجه به شواهد موجود ،هنوز نمیتوان نظر قطعی در
این مورد صادر کرد.

و نتایج سرشماری سال  ۹۵در قالب محالت و مناطق
شهری اعالم شده است.
کتابی با اطالعات کامل شهر

بودجهریزی و برنامهریزی دقیق در بخشهای مختلف
شهری نیازمند اطالعات دقیق است .از سالهای گذشته
تاکنون جمعآوری اطالعات مورد نیاز از بخشهای مختلف
کمک کرده تا بودجهریزی به صــورت بهتر و دقیقتری
انجام شود .این کتاب عالوه بر اینکه برای برنامهریزیهای
دقیق شــهری به کار میرود میتواند به دانشــجویان و
همچنین پژوهشگران کمک کند و اطالعات مورد نیاز را
در اختیارشان قراردهد .اين كتاب در سالهای گذشته
در  20فصل سرزمين ،آبوهوا ،جمعيت ،نيروي انساني،
كشاورزي ،صنعت و معدن ،نفت و گاز ،آب و برق ،مسكن
و ساختمان ،بازرگاني  ،رستوران و هتلداري ،حملونقل،
بازارهاي مالي ،امور قضايي ،بهزيستي و تأمين اجتماعي،
آموزش ،بهداشت و درمان ،فرهنگ ،ورزش و گردشگري،
مديريت شهري ،بودجه شهري ،هزينه و درآمد خانوار و
شاخصهاي قيمت تهيه و تنظيم شده است.

آتشسوزی یک باب واحد مسکونی در مجتمع  80واحدی واقع در
بزرگراه شهید کشوری اصفهان به مصدوم شدن  6تن از ساکنان این
مجتمع منجر شد .مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان
به ایرنا گفت :این حادثه ساعت  3و  40دقیقه بامداد به اورژانس 115
اعالم شــد و واحدهای امدادی اورژانس پیشبیمارستانی به محل
اعزام شدند .دکتر غفور راســتین افزود :در این حادثه یک زن دچار
سوختگی شد که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان
سوانح و سوختگی انتقال یافت .وی بیان کرد :همچنین 5مرد به دلیل
استنشاق دود ناشی از حریق به صورت سرپایی در محل حادثه درمان
شدند .مدیر روابط عمومی و سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری اصفهان درباره این حادثه گفت :در ساعت  3و 39
دقیقه بامداد با اعالم حریق ساختمان  10طبقه  80واحدی واقع در
شهرک شهید کشوری به سامانه  ،125ستاد فرماندهی  9ایستگاه را
با تیم کامل 2،دستگاه نردبان ،یک دستگاه خودرو تنفسی 7،دستگاه
اطفائیه سنگین و فوقسنگین و یک دستگاه خودرو نوررسان به همراه
مدیران و افسران کشیک به محل حادثه اعزام کرد .محمد شریعتی
افزود :اکیپ اعزامی پس از رسیدن به محل شاهد حریق و دود ناشی
از حریق توأم با انفجار در طبقه هفتم مجتمع مذکور بودند که با توجه
به وجود دود و شعله و مواد قابل اشتعال در محل ،تیمهای اعزامی با
استفاده از دستگاه تنفسی و لباس مقاوم در برابر حریق به جستوجو
در دود در تمام طبقات و اطفای حریق پرداختند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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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 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكesfehan@hamshahri.org :

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

سرگرمی به سبک اصفهانی

صدای همشهری
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گردشگاههای اصفهان در دوران صفوی شهرتی جهانی داشت
مهرداد موسوی خوانساری

اصفهان  -خبرنگار

در روزگاری کــه خبــری از انبــوه وســایل
روایت
سرگرمکننده مجازی و حقیقی نبود و در غیاب
اینترنت و تلویزیــون و اتومبیل و تلفن همراه،
مردم اصفهان حوصلهشــان ســر نمیرفت ،آنها برای خود
سرگرمیهای ویژهای داشتند که امروزه بسیاری از شهروندان
در اصفهان آرزوی تجربه کردنشان را دارند .این سرگرمیها
معموال پیوند عمیقی با طبیعت داشــتهاند؛ از آتشبازی و
نورافشانی تا صفا کردن کنار زایندهرود و تفریح و گردش در
چهارباغ.
باغگردیهای ایرانی

اصفهان ،دستکم در دوره صفوی ،برای شهروندانش چیزی
از بهشــت زمینی کم نداشته اســت .به ویژه گردشگاههای
بیهمتایش که در آن روزگار شــهرتی جهانی داشــتهاند.
چهارباغ مهمترین گردشــگاه آســیا در دوره صفوی بوده
که مــردم اصفهان بیشــتر اوقــات فراغت خــود را در آن
میگذراندهاند .شــاردن مینویســد« :گــردش عصرها در
مدت نه ماه از سال در اين خيابان بسيار دلپسند و فرحانگيز
اســت زيرا در اين مدت خيابان و باغچهها را آب میپاشند و
اطراف حوضها غرق گل اســت .روي سكوهاي كوتاه سردر
عمارات را مفروش كرده ،روي آن قليان ميكشند و بعضي از
مردم با اسب رفتو آمد ميكنند .اين خيابان را «چهارباغ»
ميگويند».
چهارباغ اساسا به قصد گردش و سرگرمی مردم پایتختنشین
بنا شــده بود و اگرچه در اطراف آن باغهای سلطنتی و بزرگان
درباری وجود داشتند ،اما ظاهرا سوای عبور و مرور مردم در این
خیابان ،داخل شدن به بعضی از باغها نیز مانعی نداشته است.
دالواله مینویســد« :دو ديوار به ارتفاع مســاوى در دو سمت
خيابان است و پشت اين ديوارها تا حدود نصف خيابان باغهايى
است كه به شــاه تعلق دارد .مردم اجازه دارند داخل اين باغها
شــده گردش كنند و حتى از ميوههاى بيشمار آنجا در مقابل
اندك انســانيت و تعارفى نسبت به باغبان اســتفاده کنند .در
طرفين خيابان در فاصلههاى مســاوى درهاى اين باغها ديده
مىشود كه روبهروى يكديگر قرار گرفته و هر كدام آنها عمارت
كوچك زيبايى است كه فقط براى تفريح كسانى ساخته شده
اســت كه بخواهند در آنجا غذايى بخورند و يا ساعتى را تفريح

[همشــهري عزيــز ،دانســتن نظــرات ،پيشــنهادها و انتقــادات شــما
،مــا را در بهبــود كيفيــت روزنامه خودتــان يــاري ميكند .به عــاوه ما

کنند .شــماره اين عمارتها بىاندازه و زياد و نماى آنها خيلى
آراسته و دلرباست و طورى با هم قرينه و جور و متناسب است
كه نمىتوان تصــور كرد چيزى دلپذيرتر از آن وجود داشــته
باشد».
این باغگردیها تا همین امروز هم نــزد ایرانیان محبوبیت
خود را از دست نداده اســت .امروزه به محض اینکه فرصتی
دســت دهد و آب و آبادانی در باغی فراهم شود ،اصفهانیها
برای گذران اوقات خود راهی آنجا میشــوند .به ویژه اینکه
وقتی زایندهرود خشــک باشــد ،پارکهای اطراف آن هم
صفایی ندارند و مردم بیشــتر به باغهای اطراف شهر هجوم
میبرند .جملی کارری ،گردشگر عصر صفوی،
از این میل دیرپای اصفهانیها صحبت کرده
است« :بهترین لذت و خوشی آنها گوش دادن
به صدای لطیف آب و تماشــای سبزه و باغ و چهارباغ اساسا به قصد
بوستان است و این را ســالمترین تفریحات گردش و سرگرمی مردم
میدانند و برخالف اروپاییان عالقه زیادی به پایتختنشین بنا شده
گردش و قدم زدن ندارند».
بود و اگرچــه در اطراف
شبهای روشن

دفتــرسرپرســتیروزنامــههمشــهریدر اصفهــان:
رضا صابری علی آبادی  -نشانی :اصفهان ،خیابان شیخ صدوق
شمالی،حدفاصلخیابانکاخسعادتآبادوخیابانشیخمفید،
ســاختمان علیمیرزا ،واحد - 2تلفن 6 :ـ031-36650564

آن باغهای ســلطنتی و
بزرگان دربــاری وجود
داشتند ،اما ظاهرا سوای
عبور و مرور مردم در این
خیابان ،داخل شدن به
بعضی از باغها نیز مانعی
نداشته است

به گواه گزارشهای تاریخی ،شبهای اصفهان
در قدیم روشن و پرجنب و جوش بوده است.
بســیاری از ســرگرمیهای مــردم اصفهان
مخصوصا در روزگار صفوی در شبهای خنک
و باصفای تابســتانی در میــدان نقش جهان
شکل میگرفت؛ جایی که شاردن درباره آن
مینویســد« :روی بناها و اتاقهای منظم اطراف میدان ،از
باال تا پایین ،جای چراغ ساخته شده که در جشنها و اعیاد
روی آنها چراغ گذارده و روشن میکنند و در هیچ کجای دنیا
چنین چراغانی دیده نمیشود زیرا تعداد این چراغها حدود
پنجاه هزار عدد میشود».
این چراغانیها مورد عالقه مردم اصفهان و بهویژه شــخص
شاه بوده است .چنانکه یک بار وقتی شاه عباس از مسافرت
برگشته ،مهندســان اصفهانی ماشــینهای ویژه چراغانی
برایش هدیه آوردهاند .صاحب کتاب نقاوهاآلثار مینویســد:
«استادان آتشباز و سیماکاران سبکدست شعبدهباز آغاز
آتشبازی کردند و آنچه از لوازم این فن عجیب و نتیجه فکر
طرفهکاران این شیوه غریب تواند بود ،به عرصه ظهور آوردند
و از جمله مخترعات حیرتانگیــز و مصنوعات فکرتآمیز
دوازده چرخ و بر ســر هر چرخ قریب هزار چراغ نصب کرده

نقشی از جهان

مشــتاق شــنيدن صداي شــما و طرح مســائل و مشــكالتتان هســتيم.
با ما از طريق اين شــمارهها و در فاصله زماني ســاعت  14تا  16تماس بگيريد].

ساختمان مخروبه

ساختمان مخروبه مربوط به مکینه (آسیاب) واقع در  16متری طالقانی 10 ،متری
بها ،پاتوق
فتح ،نبش کوچه فاضل یکی از معضالت محله است .مأمن کارتنخوا 
ساقیان مواد و همچنین به دلیل خراب بودن سقف و نداشتن قفل و چاه روبازش
همواره برای بچهها خطرناک است .خواهش میکنم به این موضوع رسیدگی شود.
داریوش شیرانی  -شهروند اصفهانی

نیاز به پل عابر پیاده

که از روشن شــدن یک چراغ و گردش
چرخ تمامی چراغها بر آن چرخ روشن
میشد».
این آتش بازیها در دوره شــاه عباس
دوم با محوریت پــل خواجو و مجموعه
ســلطنتی ســعادتآباد برگزار میشد.
البته مردم به شهر ممنوعه صفوی راهی
نداشتهاند اما در سوی شرقی پل خواجو
جشنهای سلطنتی رنگ و بوی مردمی
به خود میگرفته اســت .صائب تبریزی
قصیدهای در همین زمینه سروده است:
«اصفهان یک دل روشن ز چراغان شده
است /پل ز آراستگی تخت سلیمان شده
است».

از جملــه ســرگرمیهای اصلــی مــردم در روزگار قدیم
ورزشهایی نظیر تیراندازی و سوارکاری و یکی از اصلیترین
کاربریهای میدان نقش جهان برگزاری مسابقات چوگان و
تیراندازی (قپقاندازی) بوده اســت .البته این تفریحات در
طبقات باالی اجتماع به صورت مراســم شکار حیوانات نیز
نمود مییافته است .باشکوهترین شکارها را میرشکارها برای
شاه ترتیب میدادهاند .به نظر نمیرسد مردم عادی از توانایی
برگزاری مراسم شکاری بدان باشکوهی برخوردار بوده باشند.
مردم اصفهان بیشتر سر خود را با نمایشهای میدان نقش
جهان گرم میکردهاند؛ جایی که شــبها و روزهای تعطیل
گروههای شعبدهباز ،خیمهشبباز و معرکهگیر بساط خود را
در آن پهن میکردهاند .در این روزها مسابقات بین حیوانات

وحشی هم برگزار میشده است و شیر و پلنگ را به جان هم
میانداختهاند تا اسباب تفریح مردم فراهم شود.
جملی کارری ،گردشــگر ایتالیایی ،از تفریحات نوجوانها در
آن زمان هم صحبت کرده اســت« :تفریح معمولی جوانها و
بچهها پرواز دادن بادبادک است و آن لوله مقوایی است که دم
درازی بدان میبندند و با نخ نازکی آن را به هوا میفرســتند.
این بادبــادک در حال پرواز شــبیه به ارک کلیســاها دارد».
قهوهخانههــای دور میدان نیز از مهمتریــن پاتوقهای مردم
اصفهان از دیروز تا همین امروز بوده و است؛ جایی که در گذشته
نقالیها و شعرخوانیهای پرشوری در آن انجام میشده است.
زندهرودی که نیست

در روزگاری که حــال زایندهرود خــوب و جریانش اگرچه
گاهی بیرمق اما مداوم بود ،بخش مهمی از ســرگرمیهای
مردم اصفهان در کنار این رودخانه دلپذیر شکل میگرفت.
بیشــههای فراوان لب آب بهترین مکان برای نشستن و غذا
خوردن بودند .یکی از این بیشهها در دوره پهلوی اول بسیار
مشهور و به دلیل زیبایی زیاد «داالن بهشت» لقب گرفته بود؛
جایی که امروزه خیابان آبشار قرار دارد.
علی جواهــرکالم این داالن بهشــت را اینطور وصف کرده
است« :در برگشــتن ســاحل چپ زندهرود را گرفته طرف
شهر میرویم .ساحل چپ هم مثل قسمت راست خشک و
بیابان است .دوثلث راه که پیموده شد ،به بیشه انبوه باصفایی
میرسیم که در وسط آن راه صاف مسطحی ساختهاند .چند
باب عمارت و باغ زیبا در این بیشه هست .جویهای آب از هر
طرف روان است .عدهای از مردمان باذوق اصفهان این تیکه
را داالن بهشت میگویند ،ولی نام مشهور آن «کوله پارچه»
است که به پل خاجو (خواجو) منتهی میشود».

تا به حال چندین نفر در خیابان بزرگمهر روبهروی مسجد جواداالئمه (ع) متاسفانه
بر اثر تصادف جان باختهاند .اگر یک پل عابر پیاده مقابل این مسجد نصب شود،
بسیاری از مشکالت حل میشود و جان افراد بهخصوص مسنترها تا این حد به
خطر نمیافتد .این موضوع بارها مطرح شده است و به نظر میآید شهرداری منطقه
برای ساخت یک پل دچار مشکالت اقتصادی نباشد.
نادر نبی  -شهروند اصفهانی

نیاز به جدولگذاری

جدولگذاری چند صد متری خیابان جی شــیر به سمت بلوار آب مدتهاست
انجام شده ولی ترمیم جدولهای این خیابان با حجم بسیار تردد در آن هنوز به
جایی نرسیده است .روزانه جمعیت زیادی در این خیابان تردد میکنند و وضع
نامناسب جدولها ،عالوه بر نازیبایی ،برای عابران و خودروها هم خطرآفرین است.
زهره آمرزنده  -شهروند اصفهانی

حفاظت از شهر توسط مردم

حدود یک سال پیش شــهرداری منطقه  12جلوی مغاز ه ما باغچهای با جدول
ساخت .اما آن را پر از خاک رها کرد .چون باد این خاکها را در فضا پخش میکرد،
ی در باغچه چمن کاشتم و دور آن هم حفاظ ساختم .اما این روزها
با هزینه شخص 
برای آبیاری این باغچه مشکل دارم و ماموران آبیاری فضای سبز شهرداری هم
حاضر نمیشوند کمی آب پای این چمن بریزند.
علی صادقی  -شهروند اصفهانی

نیاز به فضای سبز

به خاطر ایجاد فضای سبز در پارک آالله واقع در کوی عمان سامانی کنار مدرسه
دیانی از مسئوالن سپاسگزارم .البته وجود تنها یک پارک در این کوی کافی نیست
و خواهشمندم مسئوالن اقدامات الزم را برای وسعت دادن به پارک آالله یا ساخت
پارک جدید انجام بدهند.
حامد کاسه دار  -شهروند اصفهانی

گوناگون

ساخت یک آنتیبیوتیک جدید از باکتری خاک
در  1928الکساندر فلمنیگ ،پنیسیلین را کشف کرد که
تقریبا مهمترین تحول پزشکی تاریخ محسوب میشود.
پنیسیلین یک آنتیبیوتیک است و میتواند باکتریها
را از بین ببرد .کشف فلمینگ به پزشکان امکان داد که
بیماران عفونی را معالجه کنند و زندگی میلیونها نفر از
مردم را نجات دهند.
به گزارش ایســنا ،هرچه آنتیبیوتیک بیشتری مصرف
کنیــم ،مقاومت باکتریهــا بیشــتر و آنتیبیوتیکها
بیاثرتر میشــوند .محققان مــدام آنتیبیوتیکهای
جدیدتــر و قویتری میســازند امــا باکتریها هم در
مقابل مقاومتر میشوند .کمتر از یک قرن بعد از کشف
فلمینگ حاال آنتیبیوتیکهای کمی برای ما باقی مانده و
«ابرمیکروبهایی» هستند که به همه این آنتیبیوتیکها
مقاوماند.
آنتیبیوتیکهای فعلی ما به سرعت به تاریخ انقضاشان

نزدیک میشوند و دانشمندان مسئول یافتن انواع جدید
هستند .گزارش جدیدی که از سوی موسسه واکزمن در
دانشگاه روگرز به چاپ رسیده نشان میدهد گروهی از
محققان موفق شدهاند به این کشف دست پیدا کنند .آنها
با استفاده از سمی که توســط باکتریهای خاک تولید
میشود یک آنتیبیوتیک جدید ساختهاند.
باکتریهــای خــاک منبــع بیشــتر آنتیبیوتیکها
هســتند ،چرا که محیط کمغذای خاک باعث میشود
گونههای مختلــف باکتری برای حفظ حیــات خود با
یکدیگر مبــارزه کنند .این گون ه باکتری جدید ســمی
به نام پزدواوریدیومایســین ( )PUMتولید میکند که
برای دیگر انواع باکتریها به شدت سمی است از جمله
ابرمیکروبها .در آزمایشــی روی موشها مشخص شد
این سم حدود 20نوع باکتری مختلف را از بین میبرد .از
جمله باکتریهایی که باعث عفونتهای استرپتوکوکی و

استافیلوکوکوسی میشوند.
مهمتر این که به نظر میرسد این سم برای انسان بیضرر
اســت .به همین دلیل باکتریهای مضــر به این زودی
به آن مقاومت پیدا نمیکنند PUM .ظرف چند ســال
آینده به مرحله آزمایش بالینی میرسد .این سم ،مشکل
ابرمیکروبها را برای همیشــه حل نمیکند بلکه آن را
مدتی به تعویق میاندازد.

روغن ُفک میتواند دیابت نوع یک را درمان کند
محققان دریافتند که روغن ُفک میتواند
عامــل بالقوهای در ترمیــم عصبهای
بیماران مبتال به دیابت نوع  1باشد.
به گزارش ایســنا ،محققان مرکز علوم
اعصاب «کرمبیل»(  )Krembilتورنتو
کانادا دریافتند که روغن به دست آمده
از ُفک قابلیت ترمیــم اعصاب و درمان
بیماری مبتالیان به دیابت نوع  1را دارد.
دیابت نوع  ۱کــه در گذشــته دیابت
وابسته به انســولین نامیده میشد ،هر
ســنی را دربر میگیرد اما در کودکان و
جوانان شایعتر اســت .بدن افراد مبتال
به دیابت نوع  ۱قادر به تولید انســولین
کافی نمیباشد .این نوع دربرگیرنده  5تا

 10درصد از انواع دیابت است .در این نوع
از دیابت تخریب سلولی سلولهای بتا در
پانکراس اتفاق میافتد.
در دیابت نوع  ،۱پانکراس هیچ انسولینی
ترشح نمیکند ،انسولین هورمونی است
که بدن را قادر میسازد تا گلوکز موجود
در غذا را به انرژی تبدیل کند .محققان
میگویند بیمارانی کــه مکمل امگا 3
به دســت آمده از روغن ُفک را مصرف
کردند با افزایش طول فیبر عصبی قرنیه
مواجه گشتهاند 40.بیمار در این پژوهش
مشارکت داشــتند که طی بیش از یک
سال روزی  2مرتبه این مکمل را مصرف
میکردند .فیبر عصبی قرنیه در قسمت

جلو چشم قرار دارد .قرنیه از بیشترین
اعصاب میان تمام انــدام بدن برخوردار
است .کارشناســان میگویند وقوع هر
آســیبی به اعصاب موجــود در قرنیه
میتواند عاملی در رونــد ابتال به دیابت
نوع  1باشد.
به همین دلیل بــا مصرف مکمل روغن
ُفک میتوان موجب تقویــت و ترمیم
اعصاب قرنیه و جلوگیری و درمان دیابت
نوع  1شد .تکرر ادرار ،پرنوشی ،تشنگی
و خشــکی غیرطبیعی دهان ،خستگی
مفرط یا کمبود انرژی ،خشکی و خارش
پوست ،عفونتهای عودکننده و از بین
رفتن حس بخشهای انتهایی اندامها

یا احســاس گز گز و مور مور در آنها از
عالیم ابتال به دیابت نوع  1است.
در حال حاضر درمان قطعی برای دیابت
نوع  1وجود ندارد اما انجمن دیابت کانادا
با سرمایهگذاری در این بخش به دنبال
ابداع و توســعه روشهایی برای درمان
دیابت و امیدوار است این رویا در آیندهای
نزدیک به حقیقت بپیوندد.

دستبندی که جلوی آفتاب سوختگی و سرطان پوست را میگیرد
اگر دوســت دارید در گرمای طاقت فرســای تابســتان
جلوی آفتاب ســوختگی را بگیریــد و از تبعات تابش تند
خورشید مانند سرطان پوست جلوگیری کنید ،میتوانید
از این دستبند هوشمند اســتفاده کنید .به گزارش مهر،
بررسیهای بنیاد سرطان پوست در آمریکا نشان میدهد
در 3دهه گذشته تعداد افراد مبتال به سرطان پوست از تعداد
کل تعداد افراد مبتال به دیگر انواع سرطان پیشی گرفته و
لذا تالش برای مقابله و پیشگیری با این سرطان باید کامال
جدی گرفته شود .شرکت  Netatmoبرای کمک به حل

این مشکل دستبند هوشمند زیبایی به نام  JUNEتولید
کرده که مدت زمان حضور افراد در معرض نور خورشید را
محاسبه و برآورد میکند و شــدت اشعه ماورا بنفش را که
افراد در معرض آن قرار میگیرند ،میسنجد .بنابراین اگر
افراد برای مدت طوالنی در معرض نور خورشید قرار بگیرند،
 JUNEآنها را از طریق یک برنامه تلفن همراه مرتبط مطلع
میسازد .این دســتبند با درک عادات افراد در زمینه قرار
گرفتن در معرض نور آفتاب به آنان در فواصل متوالی و در
صورت لزوم ،هشدارهای دیگری ارائه میکند.

