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اســتاندار اصفهان در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان
بلژیک گفت :هم اکنون  ۳۵۰هزار توریســت خارجی -
عمدتا از فرانسه و آلمان  -به اصفهان سفر میکنند که براساس برنامهریزیها به
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هوا و آلودگیهایش رخ نمایان کرده و این نشان میدهد که
همچنان مشکالت زیستمحیطی در شهر ادامه دارد ...
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بسته مشکوک پیدا شده
در نجفآباد امنیتی نبود
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت :بسته مشکوک پیدا شده
در نجفآباد هیچ مورد انتحاری ،انفجاری و تروریستی نداشت و
هرگونه گزارشی را در این زمینه تکذیب میکنم .سردار مهدی معصومبیگی در جمع
خبرنگاران در پاسخ به سوالی در زمینه بسته مشکوک در خیابان شیخ بهایی نجفآباد
اظهار کرد :یکی از شهروندان این موضوع را به فوریتهای پلیس شهرستان ...
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از میان خبرها
موتورسیکلت عامل بروز  50درصد از تصادفات شهری است
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان گفت :نزدیک
به  50درصد از حوادث ترافیکی و تصادفی شهری گزارش
شده به اورژانس استان ناشی از موتورسیکلتهاست.
به گزارش ایرنا ،دکتر غفور راســتین در جمع خبرنگاران
در اصفهان افزود :حدود  40درصد از موارد امدادخواهی از
اورژانس در استان مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفی
است .وی با بیان اینکه حدود  70درصد از حوادث ترافیکی
و تصادفی گزارش شده به اورژانس نیز در محدوده شهری
رخ میدهد ،تأکید کرد :حدود  50درصد از این حوادث نیز
به موتورسیکلتها و موتورسواران مربوط است.
وی خاطرنشــان کرد :هــرگاه طرح تشــدید برخورد با
موتورســواران متخلف اجرا میشــود ،آمار امدادخواهی
مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفی شــهری نیز به طور
چشمگیری کاهش مییابد .راســتین با اشاره به افزایش
 28درصدی مأموریتهــای اورژانس اســتان در  5ماه
نخست سال جاری گفت :اورژانس اســتان در مدت یاد
شده نزدیک به  87هزار مأموریت انجام داده که نزدیک به
 59هزار مأموریت مربوط به حوادث غیرترافیکی و حدود
 28هزار مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده است.
راستین بیشــترین موارد امدادخواهی غیرترافیکی را در
استان اصفهان مربوط به بیماران قلبی و تنفسی دانست.
وی مأموریتهای تصادفی داخل شهری در  5ماه نخست
امســال را  21هزار و  600مأموریت اعــام و اضافه کرد:
این تعداد در مدت مشابه سال گذشته  17هزار مأموریت

بوده اســت .مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان
گفت :مأموریتهای جادهای استان در  5ماه نخست سال
جاری حدود  6400و در مدت مشابه سال گذشته  5هزار
مأموریت بوده است .راستین با اشــاره به مأموریتهای
اورژانس هوایی اصفهان نیز گفت 5 :ماه نخســت ســال
گذشــته  34مأموریت با انتقال  66مصدوم داشــتیم که
این رقم در مدت مشابه امســال به  8مأموریت با انتقال
 17مصدوم کاهش یافته است .وی از جمله دالیل کاهش
مأموریتهای اورژانس هوایــی را مقرون به صرفه نبودن
آن با توجه به موقعیت جغرافیایی و پهناور بودن اســتان
اصفهان و ریسک باالی انتقال مصدوم خواند و افزود :ما از
وزارت بهداشت  2فروند «مدیکوپتر» درخواست کردهایم
که این نــوع بالگردها مختص انتقال مصــدوم و حوادث
اورژانسی اســت .وی با بیان اینکه استان اصفهان اکنون
دارای  2دســتگاه اتوبوس آمبوالنس است ،خاطرنشان
کرد 2 :دستگاه اتوبوس آمبوالنس دیگر در آینده نزدیک به
ناوگان اورژانس اصفهان اضافه میشود .راستین ادامه داد:
همچنین مقرر است  50دستگاه آمبوالنس و  50دستگاه
موتور آمبوالنس جدید نیز به نــاوگان اورژانس اصفهان
اضافه شود .مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان
همچنین با اشــاره به کمبود نیروی انسانی در این مرکز
اظهار کرد :این مرکز به  142نیروی انســانی جدید نیاز
دارد .وی تعداد کارکنان مرکز فوریتهای پزشکی اصفهان
را حدود  600تَن اعالم و اضافه کــرد :با توجه به فعالیت

 140پایگاه اورژانس در استان ،باید حدود  900نیرو داشته
باشیم .مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان یکی از
مشکالت خدماترسانی این مرکز را نبود خط ویژه (الین)
امدادرسانی در کالنشهر اصفهان عنوان و تصریح کرد :این
موضوع امدادرســانی ما را بهویژه در مکانهایی مانند پل
روگذر خیابان امام خمینی (ره) و اتوبانهای شهید خرازی
و شهید آقابابایی با مشکل مواجه میکند .راستین افزود:
خط امدادرسانی در این محدودهها وجود ندارد و در هنگام
بروز حوادث به ویژه حوادث ترافیکی ،زمان امدادرسانی
طوالنی و با مشکل مواجه میشود .وی با بیان اینکه هنوز
در کالنشهر اصفهان به حد استاندارد مدت زمان رسیدن
اورژانس در محل حادثه نرســیدهایم ،گفت :مدت زمان
استاندارد این شاخص در شهرها کمتر از  8دقیقه (برای
 80درصد مأموریتها) است که این شاخص در کالنشهر
اصفهان  8دقیقه و  30ثانیه است .وی خاطرنشان کرد :این
شاخص در سایر شهرهای استان اصفهان کمتر از  5دقیقه
است .وی تخصیص زمین و مکان برای ایجاد پایگاههای
جدید اورژانس را یکی از خواستههای این مرکز از نهادهای
مختلف عنــوان و تصریح کرد :اگر پراکندگی مناســبی
در پایگاههای اورژانس داشته باشــیم زمان امدادرسانی
نیز بهبود مییابد .راســتین همچنین بر ضرورت برقی
کردن موتورســیکلتها و کاهش ســرعت آنها و ترویج
دوچرخهسواری تأکید و آنها را عاملی در کاهش حوادث
ترافیکی عنوان کرد.

تالش برای افزایش  2/5برابری گردشگران داخلی
استاندار اصفهان در دیدار با رئیس مجلس
نماینــدگان بلژیــک گفــت :هماکنون
 ۳۵۰هزار توریســت خارجی  -عمدتا از
فرانسه و آلمان  -سالیانه به اصفهان سفر
میکنند که براســاس برنامهریزیها به
یک میلیون نفر خواهند رســید و تعداد
توریســتهای داخلی نیــز از  ۴میلیون
به  ۱۰میلیون نفر افزایــش پیدا خواهد
کرد .به گــزارش اداره کل روابط عمومی
و امــور بینالملل اســتانداری اصفهان،
رسول زرگرپور در دیدار با رئیس مجلس
نمایندگان بلژیک به بیــان ویژگیهای
اصفهان پرداخت و اظهــار کرد :اصفهان
بزرگترین اســتان مرکزی ایــران با 5
میلیون نفر جمعیت و  100هزار مترمربع
مســاحت اســت .وی افــزود :اصفهان
صنعتیترین و اقتصادیتریــن و بعد از
تهران ،دانشگاهیترین استان کشور است.
استاندار اصفهان در ادامه از اعالم آمادگی
استان اصفهان برای برقراری ارتباط با یکی

از استانهای همتراز در بلژیک خبر داد.
زرگرپور بیان کرد :اصفهان جزو  10شهر
دیدنی جهان اســت و از  86کشور دنیا به
آن سفر میکنند .وی با اشاره به اینکه 39
هتل در اصفهان در حال ســاخت است،
عنوان کرد :بازار گردشــگری در اصفهان
بســیار گرم اســت و تورهای اروپایی در
ترافیک مسافران هتلهای بزرگ اصفهان
منتظر هســتند .تقریبــا تمامی مقامات
خارجی در سفر به ایران از اصفهان بازدید
میکنند .استاندار اصفهان سرمایهگذاری
در بخش گردشگری را پرســود خواند و
تصریح کرد :پیشبینیهــای الزم برای
آینده گردشگری اســتان صورت گرفته
اســت .زرگرپور ادامه داد :افزایش تعداد
توریست در بازســازی آثار تاریخی موثر
اســت و دولت نیز بودجهای را برای این
منظور در نظر گرفته است .در حال حاضر
 250اثر تاریخی در حال تعمیر و بازسازی
هستند .وی با بیان اینکه اصفهان در حال

 2برابر کردن ظرفیت فرودگاه خود است،
اضافه کرد :پروژه قطار سریعالسیر تهران
به اصفهان نیز با  4میلیارد یورو اعتبار در
حال پیگیری اســت .اســتاندار اصفهان
خاطرنشان کرد :پس از برجام  2/5میلیارد
دالر ســرمایهگذاری خارجی در اصفهان
صورت گرفته است و تاکنون  120گروه
اقتصادی بلندپایه به اصفهان سفر کردهاند.
زرگرپور با اشــاره بــه دیدارهای رئیس
مجلس بلژیک در تهــران خطاب به وی

اظهار کرد :در مواضع شما در این دیدارها
بر برجام و پایبندی طرفهای قرارداد به
تعهدات تأکید شده بود و امیدوارم که این
سفر در ارتباطات  2کشور موثر باشد.
رئیس مجلس نماینــدگان بلژیک نیز در
این دیدار اظهار کرد :گفتوگوهای بسیار
سازندهای در تهران داشتیم و پیام روشن
و ســازندهای در گفتوگوهای دوجانبه
صورت گرفت و ایران و بلژیک ثابتقدم در
حفظ برجام هستند.

پرده خوانی شهدا
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خبر
آیین نکوداشت استاد محمود فرشچیان
در اصفهان برگزار شد
آیین نکوداشت محمود فرشچیان ،استاد هنر نگارگری ایران ،در
مرکز همایشهای پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایرنا ،در این مراســم نشان عالی دانشــگاه اصفهان به
استاد فرشچیان اعطا شد و تاالر موزه دانشــگاه به نام این استاد
مینیاتوریست اصفهانی تغییر نام یافت .عکس استاد فرشچیان هم
با امضای وی در این موزه قرار گرفت.
رئیس دانشــگاه اصفهان در این مراســم گفت :برگــزاری آیین
نکوداشت استاد فرشچیان افتخار بزرگی برای دانشگاه اصفهان و
نقشی جاودان بر پیشانی این دانشگاه است.
هوشــنگ طالبی با بیان اینکه هنر و هنرمند همیشــه در تاریخ
ماندگار اســت ،افزود :برگزاری آیین نکوداشت استاد فرشچیان،
به عنوان استاد بزرگ جهان ،یکی از بزرگترین افتخارات دانشگاه
اصفهان محسوب میشــود و باعث ماندگاری بیشتر این دانشگاه
خواهد شد .رئیس دانشگاه اصفهان از رونمایی ششمین اثر استاد
فرشچیان خبر داد و گفت :این اثر روز پنجشنبه در تهران رونمایی
میشود .همچنین استاد محمود فرشچیان در این مراسم خواستار
ماندگاری و جاری شدن آب در رودخانه زایندهرود شد.
وی با بیان اینکه مســئوالن عنایت کنند و آب ماندگار زایندهرود
را به خودش برگردانند ،گفت :همه اشخاصی که میتوانند ،به هر
طریق ممکن ،کمک کنند آب زایندهرود برای مردم اصفهان بماند.
فرشچیان از مســئوالن خواســت به هر نحو ممکن آب را به این
رودخانه مظلوم و محروم بازگردانند.
وی با توصیه به همه جوانان گفت :وقت خود را بیهوده تلف نکنید
و همواره برای ســربلندی کشــور ایران از لحظه لحظه عمر خود
استفاده کنید .محمود فرشچیان نگارگر و هنرمند ایرانی چهارم
بهمن  1308خورشیدی در اصفهان چشم به جهان گشود و بعدها
به دلیل عالقه به هنر نقاشــی به کارگاه «حــاج میرزا آقا امامی»
هنرمند پرآوازه آن روزگار رفت تا از آموزههای این استاد توانمند
بهرهمند شود .وی سپس هنرســتان هنرهای زیبای اصفهان را
برای تحصیل برگزید و از محضر استاد «عیسی بهادری» بهرهمند
شد و توانســت نقش قالی ،مینیاتور ،نقاشی رنگ روغن و اصول و
مبانی طراحی نقوش سنتی را به خوبی بیاموزد و در پایان مدرک
دانشآموختگی را از این مدرسه به دست آورد .وی در نهایت برای
پژوهش و تحقیق در سبکهای هنری جهان به اروپا سفر کرد.
فرشچیان پس از بازگشــت به ایران در اداره کل هنرهای زیبای
تهران مشغول به کار شد .استاد فرشــچیان ،در کنار نقاشی ،به
مطالعه ادبیات و سرودن شعر عرفانی نیز همت گماشت و اثرهای
ارزشمند وی نشاندهنده آشناییاش با ادبیات عرفانی است که این
امر بر شگفتانگیزی نقاشیهای این هنرمند تاثیر فراوانی گذاشته
اســت« .ضامن آهو»«،پنجمین روز آفرینش»« ،عصر عاشورا»،
«کوثر»« ،پرچمدار حق» و«ستایش پروردگار» از مهمترین آثار
ارزشمند این استاد چیرهدست به شمار میروند.
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پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

نوسازی بافت فرسوده شهر با همکاری  35ارگان

سوژه روز
بسته مشکوک پیدا شده
در نجفآباد امنیتی نبود

منطقه  3اصفهان بیشترین بافت فرسوده را دارد
فرشته وکیلی

اصفهان  -خبرنگار

نوسازی بافت فرسوده دغدغه همیشگی
در شهر مدیــران شــهری و همــه ســاکنان
محلههایی اســت که اطرافشــان پر از
ساختمانهای قدیمی و مخروبه است؛ ساختمانهایی
که از نظر زیبایی و امنیت برای شهروندان نگرانی ایجاد
میکنند.
ســهم عمده بافت فرســوده در مناطق مرکزی شهر
متعلق به خانههای قدیمی اســت کــه نهتنها ارزش
تاریخی ندارند تا برای احیای آنهــا اعتباری در نظر
گرفته شود ،بلکه بیشترین مشــکل را برای ساکنان
ایجاد میکنند.
اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی که دارد ،مقدار زیادی
بافت فرسوده شــهری را در مناطق پانزدهگانه خود
جا داده است .بیشــتر این بافت در منطقه  3که یکی
از مناطق مرکزی و پرجمعیت این کالنشــهر است،
قرار دارد.
نصف جهان در گوشه و کنار خود  2300هکتار بافت
فرسوده مصوب دارد که به نوســازی نیازمند است تا
کابوس شهروندان پایان یابد.
با وجود اینکه سالهاست از دعوت و تشویق مدیران
برای نوســازی بافتهای ناکارآمد شهری میگذرد،
همچنان این شــهر پر است از ســازههایی که دیگر
عمرشان به پایان رسیده و منتظر تخریبند.
موانع نوسازی بافتهای فرسوده

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری
اصفهان با اعالم ایــن خبر که در همــه مناطق این
کالنشهر  230لکه بافت فرسوده وجود دارد و تهدیدی
برای شهروندان محسوب میشود ،خاطرنشان کرد:
طبیعی اســت که هر منطقهای که بیشترین قدمت
را دارد ،از بافت فرسوده بیشتری هم برخوردار است
و در اصفهان مناطق یک  ۴، ۳،و  ۵فرسودهتر از بقیه
مناطق هستند.
حسین جعفری یکی از بزرگترین مشکالت شهرهای
بــزرگ را وجود بافت فرســوده میدانــد و یادآوری
میکند :برای نوســازی این مقدار بافت ناکارآمد که
به تایید شــورای عالی شهرســازی و معماری کشور
رسیده 35 ،ارگان مســئول هستند و با همکاری بین

این دســتگاهها میتوان زودتر به اهداف مورد نظر در
این زمینه دست پیدا کرد.
وی در ادامه گفتههای خود به مشــکالت این بافت
اشاره میکند و توضیح میدهد :عالوه بر ظاهر نازیبا،
مشکالت فرهنگی و اجتماعی از دیگر مواردی است که
ساکنان این مناطق را رنج میدهد.
به گفتــه وی ،بیش از  50درصد امالکــی که در این
بافت هستند ،ســند مالکیت ندارند و به همین علت
نمیتوانند از تسهیالت بانکی استفاده کنند .در قانون
حمایت از نوسازی و بهسازی مصوب مجلس شورای
اسالمی قرار شده است که کمیســیون ویژهای برای
ثبت اسناد و امالک تشکیل شود .این کار در اصفهان
انجام شده اســت تا به این وســیله متقاضیان سند
مالکیت در بافتهای فرســوده خارج از نوبت بتوانند
کار خود را انجام دهند.
جمعیت شناور بافتهای فرسوده

منطقه  3اصفهان جــزو قدیمیتریــن مناطق این
شهر است که بیشــترین میزان بافت فرسوده را دارد.
این بخش مرکــز  3دوره حکومت
پیدا میکند و ســاکنان این بافت
دیلمیان ،سلجوقیان و صفویان بوده
با رفع مشکالت از امکانات شهری
و اکنون با توســعه شهر مساحتی
حدود  1200هکتــار و جمعیتی با وجود اینکه سالهاست مانند دیگر شــهروندان برخوردار
از دعــوت و تشــویق میشوند.
نزدیک به  120هزار نفر دارد.
همچنین در این منطقه حدود  ۲۰مدیران برای نوســازی کارگر میافزاید :با همکاری مردم
هزار مترمربع بافت تجاری وجود بافتهای ناکارآمد شهری و ارگانهــای دخیــل در این امر
پیشرفت قابل توجهی در نوسازی
دارد و به همین دلیل جمعیت آن
میگذرد ،همچنان این
بافت فرسوده حاصل میشود .یکی
در طول روز  2برابر جمعیت افرادی
است که ساکن آن هستند .مدیر شهر پر است از سازههایی از مهمترین موارد ،بهبود شــرایط
منطقه  3اصفهان که بیشــترین که دیگر عمرشان به پایان خیابانهای باریک و منازل قدیمی
برای امدادرسانی بهموقع و موثر در
بافت قدیمی را در خود جای داده رسیده و منتظر تخریبند
مواقع بحرانی است که شهروندان
است ،میگوید :این منطقه که در
هسته مرکزی شهر قرار دارد و از قدمت تاریخی باالیی باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
برخوردار است ،بیشترین حجم بافت فرسوده کالنشهر
ایمنی؛ مهمترین مشکل بافت فرسوده
اصفهان را به خود اختصاص داده است.
حسین کارگر ادامه میدهد :منطقه  ۳بافتی تاریخی ،محمدرضا فالح ،کارشــناس شــهری ،وسعت بافت
قدیمی و گردشگری را در خود جای داده و معضالت فرســوده و مشــکالت اجتماعی را که در آن ایجاد
خاص خود را در ارتباط با بافت فرســوده و گلوگاهها میشــود و روز به روز توســعه پیدا میکند ،از جمله
مهمتریــن مشــکالت برمیشــمارد و میگویــد:
دارد.
این مدیر شــهری خاطرنشــان میکند :با نوسازی و آسیبپذیری ساختمانها در برابر زلزله ،شبکهگذاری
احیای بافت فرســوده ،چهره این منطقه قطعا تغییر نادرســت ،محرومیت از خدمات عمومی ،گسترش

تکنولوژی

ناهنجاریهای اجتماعی و جایگزین شدن جمعیت
مهاجر از دیگر مشکالت این مناطق به شمار میروند
که زندگی را برای ساکنان این مناطق دشوار کردهاند.
وی در این باره معتقد است :بافت فرسوده یک ظرفیت
بزرگ و بالقوه اســت که اگر احیا نشــود به تهدیدی
برای شهر تبدیل میشود .در سالهای اخیر اقدامات
متعددی برای بهبود وضعیت این بافت انجام شده اما
به نظر میرسد حرکت نوسازی در آن چنان که مورد
انتظار است ،نیست.
تسهیالت برای ساکنان بافت فرسوده

با توجه به تاکید مدیران بر تشــویق شــهروندان به
مشــارکت در نوســازی بافت فرســوده از سالهای
گذشته تاکنون ،تسهیالتی برای این امر در نظر گرفته
شده است .هر یک از مالکان واحدهای بافت فرسوده
میتوانند بدون سپردهگذاری این تسهیالت را که تا
سقف  200میلیون ریال است ،دریافت کنند.
از ســوی دیگر ،میتوان به ارائه تخفیف  50درصدی
در صدور پروانه و اعطای تسهیالت  10میلیون ریالی
برای تخریب واحدهای فرسوده اشاره کرد که از جمله
امتیازات تشویقی دولت در این زمینه است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت :بسته
مشکوک پیدا شــده در نجفآباد هیچ مورد
انتحاری ،انفجاری و تروریســتی نداشــت و
هرگونه گزارشــی را در ایــن زمینه تکذیب
میکنم .بــه گــزارش مهر ،ســردار مهدی
معصومبیگی در جمع خبرنگاران در پاسخ به
سوالی در زمینه بسته مشکوک در خیابان شیخ
بهایی نجفآباد اظهار کرد :یکی از شهروندان
این موضوع را به فوریتهای پلیس شهرستان
گــزارش کرده بود .بــه دنبال ایــن گزارش،
نیروهای تخصصی پلیس ،نیروهای لشــکر ۸
زرهی نجف اشــرف و گروه چک و خنثی به
محل اعالمشده اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در ابتدا منطقه قرق شد ،گفت:
پس از بررسی مشخص شــد این بسته هیچ
مورد انتحاری ،انفجاری و تروریستی نداشت
و هرگونه گزارشــی را در این زمینه تکذیب
میکنم .حتی این بسته بمب صوتی هم نبود.
فرمانده انتظامی استان اصفهان این موضوع
را صرفا اطالعرســانی مســئوالنه شهروندان
عنوان کرد و گفت :این یک رویه است که بسته
مشکوک را فارغ از اینکه بدانیم چیست ،آن را
از بین ببریم .سردار معصومبیگی افزود :استان
اصفهان در امنیت کامل اســت و مردم هیچ
نگرانی نداشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه به منظور ایجاد
پویایی در نیروی انتظامی و ارتقای امنیت در
اســتان قرارگاه اقدام و عمل نیروی انتظامی
تشکیل شده اســت ،اظهار کرد :از طریق این
قرارگاه قرار است مطابق با ظرفیتهای موجود
و با هماهنگی دستگاه قضایی امنیت بیشتری
را در استان اصفهان برقرار کنیم .وی افزایش
امنیت و احساس امنیت ،کشف اموال مسروقه،
برخورد با اراذل و اوبــاش و برخورد جدی با
کانونهای جرم را از اهداف رزمایش قرارگاه
اقدام و عمل نیروی انتظامی عنوان کرد و ابراز
کرد :این رزمایش استانی اســت و از امروز تا
جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت .فرمانده
انتظامی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه در
برخی موارد فعالیتهای رزمایش ادامه خواهد
داشت ،اضافه کرد :تا  5روز آینده گزارش نتایج
اجرای طرح را ارائه خواهیم کرد.

پنجمین نمایشگاه تخصصی نگارگری در اصفهان برپا شد
پنجمین نمایشگاه تخصصی نگارگری و تذهیب با عنوان «جلوههای نقش» زیر نظر استاد مجید صادقزاده در گالری عمارت سعدی اصفهان برپا شد .به
گزارش ایرنا ،این نمایشگاه که شامل  110اثر از هنرمندان مختلف رشتههای نگارگری و تذهیب است تا چهارم مهر برای بازدید عالقهمندان دایر خواهد
بود .در مدت برگزاری این نمایشگاه برنامههای جانبی از قبیل سخنرانی ،کارگاه و جلسه تحلیل و بررسی آثار نیز به اجرا درمیآید.

 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.

است و همچنین میتواند در صورت وجود بوی غیرقابل
تحمل ،رایحه خوشــبوکننده برای تهویه هوا اسپری
کند .این روبات اوایل ســال آینده و با قیمت 9,280
دالر ( 100,000ین) روانه بازار خواهد شد .جالب است
بدانید که این فناوری تنها دســتگاهی در ژاپن نیست
که بوی بدن را تشخیص میدهد ،زیرا کمپانی ژاپنی
 Konica Minoltaشروع به پیشفروش دستگاه جیبی
کرده است که میتوان با استفاده از آن 3دسته بندی
از بو را در مقیاس صفر تا  100بررسی کرد .این دستگاه
میتواند بوی پیری و مریضی در افراد سالمند(ناشی از
ماده نوننال) و بوی عرق و چربی را تشخیص دهد.

این دستگاه در حال حاضر با قیمت 265دالر()30,000
در ژاپن در دسترس قرار دارد و برنامهای برای عرضه آن
در خارج از این کشور وجود ندارد.

اجرای طرح جامع آلودگی هوا

وی افزود :اداره کل حفاظت محیط زیســت منشــأ
بسیاری از آالیندهها را استخراج و سپس طرح جامع

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

عكسها :همشهری

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

کاهش آلودگی هــوا را ارائه کرد که مفــاد آن بین
دستگاههای مختلف برای رفع معضل تقسیمبندی
شدند.
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان ادامه داد :در 2
سال گذشته سوخت نیروگاههایی که در مجاورت شهر
اصفهان بودند و همچنین کارخانهها و کارگاههایی که
دود آنها برای شهر اصفهان آالیندگی ایجاد میکرد،
به گاز تبدیل شد و این کار میزان آالیندهها را کاهش
داد .تغییر نوع ســوخت مصرفی خودروها در شــهر
اصفهان دیگر اقدام ارزشــمندی بود که انجام شد .با
رویکرد وزارت نفت ،ســوخت یورو  ۴مورد استفاده
قرار گرفت که آالیندههای آن کمتــر از بنزینهای
قبلی است.
معین پیشنهاد داد :حرکت تکمیلی برای رفع بهتر
آلودگی هوا میتواند استفاده از سوخت دیزل برای
خودروها باشد.
وی اعالم کرد :بنابر اعالم پاالیشگاه اصفهان و شرکت
پخش فراوردههای نفتی اصفهان ،سوخت دیزلی که
به اتوبوسهای شهر اصفهان تحویل داده میشود،
ویژه است اما هنوز به بهبود کیفیت نیاز دارد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به لزوم
توسعه فضای سبز شهری به منظور بهبود وضعیت
محیط زیستی شهر گفت :توسعه حجمی فضای سبز
نیز حرکت ارزشمند دیگری اســت که از دورههای
مدیریتی قبل انجام شده و امیدواریم در کنار انجام
سایر اقدامات نتایج خوبی داشته باشد.
خشکی زایندهرود ناشی از سوءمدیریت است

وی در ادامه صحبتهــای خود با اشــاره به اینکه

زایندهرود که شریان اصلی شهر اصفهان است دچار
مشکل کمآبی شده اســت ،تصریح کرد :به نظر من
تنها دلیــل قطع مکرر آب زایندهرود ســوءمدیریت
است .این امر باعث شده است وضعیت محیط زیست
شهر اصفهان شکنندهتر شود .البته برای رفع آن باید
چارهای اندیشید که بخشی از تصمیمگیریها درباره
آن در جای دیگر و بخش دیگری در شــهر اصفهان
انجام میشود و باید در این زمینه با حساسیت ویژهای
حرکت کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه برای
جبران کمبود آب در فضای سبز شــهری اقداماتی
مدنظر قرار گرفته است ،گفت :فضای سبز شهری از
عناصر حیاتی توسعه پایدار در شهر اصفهان به شمار
میرود و غیر از مسائل زیستمحیطی ،مباحث روانی
هم به همــراه دارد .به همین دلیل در بودجه ســال
جــاری  ۳۴۰میلیارد تومان برای بهبــود ،نگهداری
و پایداری فضای ســبز شــهر اصفهــان پیش بینی
شده اســت .از این میزان  ۸۰میلیارد و  ۴۰۰میلیون
تومان مربوط به ایجاد زیربناهای الزم برای استفاده
از پســابهای موجود در شــهر و مابقی برای بهبود
شبکه آبیاری و اســتفاده از روشهای نوین آبیاری
در شهر است.
معین ادامه داد :اقدام دیگری که ســازمان پارکها و
فضای سبز شــهرداری آغاز کرده ،کاشت گونههایی
با نیاز آبی کمتر و ســبزینگی بیشتر است .در فضای
سبز شهری باید از گونههای گیاهیای استفاده شود
که دارای طراوت باشــند .در واقع باید گونههایی را
مورد استفاده قرار داد که در عین زیبایی ،نیاز آبی کم
داشته باشند.

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
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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.

یادداشت

سایه تهدیدهای زیستمحیطی بر سر اصفهان
در حالی که هنوز فصل زمســتان شروع نشده است،
وارونگی هوا و آلودگیهایــش رخ نمایان کرده و این
نشان میدهد که همچنان مشکالت زیستمحیطی
در شهر ادامه دارد تا روزانه جان  ۹نفر بر اثر آلودگی
هوا گرفته شود.
به گزارش ایمنا ،اصفهان از لحاظ اقلیمی با وضعیت
نگرانکنندهای مواجه اســت ،به گونــهای که وجود
ریزگردها در شــرق این اســتان همراه با توســعه
بیابانزایی آن را تهدید میکند.
میزان کم بارندگی در این شهر در کنار وجود صنایع
بزرگی مثل فوالد مبارکه ،ذوبآهن ،نیروگاهها و حتی
صنایع کوچک در صورت نبود کنترل میتوانند منشأ
آلودگی باشند.
طبق گفته برخی کارشناســان ،در نیمی از روزهای
سال شاهد سکون هوا هستیم و البته همه شهروندان
به این موضوع واقف هستند که آب ،خاک و هوای شهر
اصفهان در وضعیت بحرانی قرار دارد.
به گفته اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان ،در این
شهر روزانه  ۷۰۰هزار دستگاه خودرو تردد میکند و
همه این مسائل باعث شدهاند شرایط نامطلوبی را در
این شهر شاهد باشیم.
فتحاهلل معین ،رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان
با تایید مشکالت عدیده زیستمحیطی در این شهر
با اشاره به برنامههای انجام شده برای رفع مشکالت
گفت :اولین اقدام ،بررســی وضعیت محیط زیست
اصفهان از نظر منشأ آالیندهها بود که آن را اداره کل
حفاظت محیط زیست استان انجام داد.

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.

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

عظمت عشق

زیست بوم

روباتی که از بوی بد پا بیهوش میشود
یک استارتآپ ژاپنی موفق به توسعه یک سگ روبات
شده که پاهای کاربر را بو میکشد و در صورت احساس
بو یا وجود بیماری ،واکنش نشان میدهد.
به گزارش ایســنا ،در ژاپن داشــتن پاهای بدبو بسیار
درخور شماتت اســت ،به طوری که کفشها در خارج
از خانه قرار داده میشوند .این روبات که به شکل یک
سگ کوچک است ،هاناچان نام دارد که نامی دخترانه
ب در
در فرهنگ ژاپنی و به معنای بینی است .نکته جال 
مورد هاناچان این اســت که در صورت استشمام بوی
تند و تیز از پــای کاربر ،بیهوش میشــود .این روبات
 15سانتیمتری( 6اینچ) به حسگر تشخیص بو مجهز

دستگیری شکارچی غیرمجاز در سمیرم
یک شکارچی غیرمجاز در محدوده ارتفاعات شکارممنوع قرهقاچ و ونک در شهرستان سمیرم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد .به گزارش ایرنا ،محیطبانان
اداره حفاظت محیطزیست سمیرم ،حین پایش و کنترل مناطق و زیستگاههای شهرستان در محدوده ارتفاعات شکارممنوع قرهقاچ و ونک موفق به دستگیری یک
متخلف شکار و صید شدند .از این متخلف شکار یک قبضه سالح شکاری دولول غیرمجاز و  3تیر فشنگ ساچمه کشف و ضبط شد.
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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
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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

چهارشنبه  29شهریور  1396سال بيست و پنجم شماره 7203

www.ostani.hamshahrilinks.org

امروز :اذان ظهر  12:57غروب خورشید  19:03اذان مغرب  19:20فردا :اذان صبح  5:30طلوع آفتاب 6:51

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

آوای سوگواری درکوچههای شهر
فاطمه امامی

خبرنگار

صدای زنگ کاروان امام حسین(ع) که از دور میرسد ،محرم با
هیاهوی آرامشبخشش از راه میرسد .همان روزهایی که شهرها
جامه سیاه بر تن میکنند و مردها و زنها دلهایشان را در جوی
اشک چشمانی میشویند که داغدار ساالر شهیدان است.
محرم که از راه میرسد باز سفرهاش را در مسجد و محله و کوچه
و خیابان پهن میکند .همان سفرهای که برکتش سراسر ایران
را در برمیگیرد و لقمههایش شــفای بیماریهای روح و جسم
مردم میشود.
محرم با نوای «هل من ناصــر» اباعبداهلل(ع) از راه میرســد و
باز حقیقتی با نام «کل یوم عاشــورا و کل ارض کربال» در عمق
جانت هیاهویی به راه میانــدازد .از کودکی در این مکتبخانه
قد کشــیدهای و به خوبی میدانی این جنگ تــا صبح قیامت
پایدار است...
به خوبی میدانی وقتی حسین(ع) دست عزیزترینهای روزگار
را گرفته و با خود به صحرای کربال بــرده ،معنیاش چیزی جز
اتمام حجت نیست .اتمام حجت با همه کسانی که قرار است در
ق و باطلهای هر روزه زندگیشان یکی
هیاهوی روزگار ،میان ح 
را انتخاب کنند و هر بار باید از خود بپرسند پاسخ لبهای تشنه
را چه کسی میدهد؟
سنتهای عزاداری در شهرهای مختلف

محرم که میآید شــمال و جنوب نمیشناسد .از ساحل دریای
خزر گرفته تا جزایر خلیج فارس همه و همه در این داغ مشترک
عزادارند و هر کس به شیوه خود این حزن و اندوه را نشان میدهد.
«نخلگردانی ،طبقکشی ،طشــتگذاری ،دستههای شاخسی
واخســی ،زارخاکِ ،گلمالی ،بیلزنی و »...فقط بخش کوچکی
از جلوهها و مراسم عزاداریای است که مردم شهرهای مختلف
ایران در این روزها و شبهای عزای سید و ساالر شهیدان انجام

میدهند.
طشتگذاری رسمی است که آذریزبانهای کشور در مساجد
و حسینیهها پیش از محرم به جا میآورند .نخلگردانی از آداب
عزاداری در میدان بزرگ شهر یزد است .مردم زنجان این روزها
در تدارک برپایی یک مراسم عظیم در حسینیه بزرگ این شهر
م را با محوریت بارگاه امام هشتم(ع)
هستند .مشهدیها مراســ 
پیش میبرند و قمیها با داشــتن هیأتهای بســیار قدیمی و
رسومی که مخلوطی از آداب ملل مختلف است ،به استقبال این
ماه میروند .در تهران و تبریز و شیراز بازار محور اصلی برگزاری
مراسم محرم است و در لرستان مراسم سوگ سیاوش قرار است
سختیهای ظهر عاشورا را به مردم نشان دهد.
امام حسین(ع) با همه حکمتها و زیباییهای مکتبش از کودکی
تا کهنســالی هر فرد از ملت ایران ،عنصر هویتی بسیار پررنگ
است طوری که حتی اقلیتهای مذهبی ایران نیز در ایام عزای
سیدالشهدا(ع) سیاهپوش این داغ میشوند.
مراســمی که این روزها در کوچه به کوچه شهرها و روستاهای
کشورمان برگزار میشود هر کدام میتواند مدرسه بزرگی برای
آموزش درست زندگی کردن باشد.
هزینه  2هزار میلیارد تومانی برای اطعام

همانگونه که حجتاالســام «علی دارابی» ،معاون ســازمان
تبلیغات اســامی ،میگوید :در دهه اول محرم در کشور حدود
۲هزار میلیارد تومان برای اطعام عزاداران هزینه میشــود .این
یعنی محرم اوج مشارکت مردمی است .در واقع این مدرسه عالوه
بر درسهای بزرگی مانند شناخت حق و باطل و از جان گذشتگی
در مسیر حق ،به ما درس همافزایی در امور خیر را یاد میدهد.
برگزاری مجالس عزای کوچک در خانهها و توســط بانوان یکی
از جلوههای بیهمتای این روزهاســت .مجالسی که میتواند با
ذکر نکتههای کلیدی و ساده توســط مبلغان آموزشدیده ،در
اصالح سبک زندگی و بهبود فضای فرهنگی جامعه نقش بسزایی
داشته باشد.

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكesfehan@hamshahri.org :

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

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

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

ورزش
نبرد کرواته ا در نقش جهان لیگ را جذاب میکند
وحید افشار

اصفهان  -خبرنگار

شاید این از بدشانسی ســپاهان بود که
پرسپولیس درست در آستانه بازی مهم
و حســاس این هفته خودش در مقابل
سپاهانروزیکشنبههمینهفتهبهپیکان
باخت تا جایگاه این تیم برای رســیدن
به صدر جدول دچار لرزش شود .باخت
قرمزها به پیکان اهمیت بازی فردای 2تیم
را بسیار زیاد کرد و از آنجایی که سپاهان
هم بازی قبلی خودش را به فوالد باخته
است ،این مســابقه میتواند برای هر 2
تیم بسیار مهم باشد .نشستن  2سرمربی
کروات روی نیمکت هر  2تیم و آشنایی
آنها با تفکرات یکدیگر موضوعی اســت
که باعث میشود سپاهان و پرسپولیس با
تاکتیک بازی حریف آشنا باشند.
ایــن اولین حضــور پرســپولیس در
اســتادیوم نقش جهان بعــد از افتتاح
دوباره این استادیوم است و پیشبینی
میشود که نقش جهان لبریز از حضور
تماشاگران هر  2تیم شود .پرسپولیس

و سپاهان که برای شصتوهفتمین بار
رو در روی هم قــرار میگیرند ،همواره
نبردهای خاطرهانگیزی داشــتهاند که
بیشترشــان مربوط به دهــه  80و 90
اســت .در تاریخ رویاروییهای  2تیم
معموالً بازیهایی که در اصفهان انجام
شــده کم گل بوده ،اما در سوی دیگر
بازیهای تهران به شکل عجیبی پرگل
از آب درآمده اســت .به غیر از تهران و
اصفهان ،تبریز هم یک بار میزبان  2تیم
بوده که آن دیدار را ســپاهان با نتیجه
 2بر صفر به سود خود به پایان رسانده
اســت .در  66بازی اخیر  2تیم در همه
رقابتها از دهه  ،40ســپاهان  17بار و
پرسپولیس  22بار پیروز شدهاند ضمن
اینکه  27دیدار نیز با نتیجه تساوی به
پایان رسیده اســت .همچنین تاکنون
 154گل در بازیهــای  2تیــم به ثمر
رسیده است که  70گل سهم سپاهان
و  84گل سهم پرسپولیس بوده است.
در  31دیداری کــه  2تیم در لیگ برتر
برگزار کردهاند  12بار سپاهان و  12بار
پرسپولیس پیروز بودهاند و سایر دیدارها

با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.
بدینترتیب پیروزی پرســپولیس در
بازی فردا آمار رویارویی  2تیم را به نفع
قرمزها برمیگرداند .ســپاهان در بازی
قبلی خود در مقابل فوالد ،علی کریمی
و سعید آقایی را به خاطر مصدومیت از
دست داد ،اما با این حال گفته میشود
که مشکل هر  2بازیکن حل شده است
و آنها میتوانند در مقابل پرســپولیس
به میدان بروند .با وجود اینکه محسن
طاهری ،مدیرعامل باشگاه سپاهان در

گفتوگو با خبرگزاریهــا اعالم کرده
اســت به کرانچار تا پایان فصل فرصت
میدهد ،اما ســرمربی کروات سپاهان
به خوبی میداند که برای جلب رضایت
هواداران تیمش باید تحت هر شرایطی
در مقابل پرســپولیس نتیجــه بگیرد.
اهمیت این بازی به اندازهای زیاد است
که از آن به عنوان مهمترین بازی هفته
هفتم نام برده شــده اســت .این بازی
ساعت  20فردا (پنجشنبه) در استادیوم
نقش جهان برگزار میشود.

سرنوشت منصوریان در استقالل به ذوبآهن گره خورد
نوید دانازاده

اصفهان  -خبرنگار

استقالل با علیرضا منصوریان وارد یکی از عجیبترین
دوران فوتبال خودش شده و حواشی زیادی که بر سر
جدایی و یا رفتن منصوریان مطرح شده استقالل را
دچار مشکل کرده است.
شکست استقالل در بازی مقابل پارس جنوبی فشارها
را روی منصوریــان زیاد کرده و این ســرمربی هم از
آنجایی که گفته شــده مبلغ قرارداد  3ساله خودش
را از استقالل دریافت کرده است ،نگرانی آنچنانی بر
ســر پول قرارداد خود ندارد .از طرف دیگر ذوبآهن
بعد از زدن  6گل به اســتقالل خوزســتان در حالی
امروز در اســتادیوم آزادی به دیدار دیگر اســتقالل
لیگ میرود که حضور امیــر قلعهنویی روی نیمکت
ذوبآهن اهمیت این بازی را بسیار زیاد کرده است.
قلعهنویی سالها ســرمربی اســتقالل بوده و با این
تیم عناوین زیادی هم کســب کرده است ،ولی قرار
گرفتنش در مقابل استقالل میتواند برای تماشاگران
آبی بسیار مهم باشــد .تنها نکته نگرانکننده بازی

ذوبآهن در مقابل استقالل خوزستان اضافه شدن
یک مصدوم دیگر به لیست مصدومان ذوبآهن بود.
علی حمام در همان پایان نیمه اول از زمین خارج شد
تا قلعهنویی از این لحاظ همچنان روی نوار بدشانسی
باشد .چهره اول این مسابقه مرتضی تبریزی مهاجم
گلزن ذوبآهن است که در بازی قبلی تیمش  4گل
به ثمر رسانده است و بیشک با انگیزه زیادی به دیدار
استقالل میرود .پس از حرف و حدیثهایی که درباره
کارنامه نه چندان پربار کیروش استنلی سوآرز بر سر
زبانها افتاد ،پای این مهاجم برزیلی به اتهام عجیب
جعل مدرک به کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال
هم باز شــد .هیچیک از اینها اما باعث نشــده است
ذوبآهن قید خرید جدیدش را بزند و باشگاه اصفهانی
با دفاع از کیروش اتهام جعل مدرک را متوجه مدیر
برنامههایش کرده و پیگیر برطرف کردن مشکل این
بازیکن است .قلعهنویی هم در نشست خبری پس از
پیروزی پرگل تیمش برابر استقالل خوزستان با ابراز
امیدواری از اضافه شدن قریبالوقوع این بازیکن به
جمع سبزپوشان اصفهانی نشــان داد که همچنان
برای تکمیل تیمش روی او حســاب باز کرده است.

بنا بر اعالم هیأتمدیره باشگاه استقالل مسابقه این
تیم در مقابل ذوبآهن به نوعی آخرین فرصت برای
منصوریان اســت و اخراج مهدی رحمتی و مجتبی
جباری ممکن است شرایط سکوها را برای هر  2تیم
تغییر دهد .مهدی مهدیپور در بازگشت از مصدومیت
دوباره در نقش گلساز برای ذوبآهن ظاهر شد هرچند
که نمایش درخشانش برابر اســتقالل خوزستان تا
اندازهای در سایه  ۶گلی قرار گرفت که مرتضی تبریزی
و سید محمدرضا حسینی به این حریف زدند .بازی
استقالل و ذوبآهن عصر امروز (چهارشنبه) از ساعت
 20در استادیوم آزادی آغاز میشود.

