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اتوبوسهای دوستدار طبیعت وارد اصفهان میشوند
شمار تصادفهای اتوبوسهای درونشهری کاهش چشمگیری یافته است

 |4اجتماعی

رانندگانی که قانون را رعایت نمیکنند ،عابرانی که به خاطر
جانشــان ترس دارند و خیابانهایی که پــر از خودروهای
رنگارنگ است و هر روز بر تعدادشــان افزوده میشود تا با سرعتهای آنچنانی
از یکدیگر سبقت بگیرند ،همه اینها باعث شدهاند از  10سال پیش کمکم پای
سرعتکاهها به خیابانهای شهر باز شود و هر روز تعدادشان افزایش پیدا کند.
صفحه 2
را بخوانید

نمایی از بنای منار جنبان اصفهان /عكس :سایت گردشگری اصفهان

از میان خبرها

اتوبوسهای دوستدار طبیعت وارد اصفهان میشوند
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری
اصفهان از ورود  ۱۳۷دستگاه اتوبوس یورو  4به این
شهر تا پایان سال جاری خبر داد.
محمدعلــی احمــدی در گفتوگــو با فــارس با
گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و یادآوری
جانفشــانیهای شهدای انقالب اســامی و  8سال
جنگ تحمیلی اظهار کرد ۱۳۷ :دستگاه اتوبوس یورو
 4تا پایان سال جاری به ناوگان شهری اضافه میشود
که برای هر کدام از این اتوبوسهای مجهز و کفکوتاه
رقمی بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان هزینه شده است.
وی با بیــان اینکه این نوع اتوبوسهــا به رمپ ویژه
معلوالن مجهز اســت ،افــزود :از طــرف دیگر ،این
اتوبوسها به دلیل دارا بودن فیلتر  dpfدوســتدار
طبیعت به حساب میآیند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری
اصفهان همچنین در زمینه اختصاص ســهم دولت
در خصوص این اتوبوسها ابراز امیدواری کرد :سهم
دولت از سال  ۹۰تاکنون برای خرید اتوبوس که 82/5
درصد بود ،پرداخت نشده است.
احمدی همچنین با اشــاره به اینکــه بیش از ۶۰۰
دستگاه از  ۷۷۰مینیبوس شــهر اصفهان فرسوده
است ،اضافه کرد :قیمت هر دستگاه مینیبوس ۱۴۵
میلیون تومان است که با توجه به درآمد پایین و عدم
کمک دولت از ســال  ۸۸تاکنون هیچگونه نوسازی
ناوگان انجام نشده است.
آمادگی کامل برای شروع ماه مهر

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری
اصفهان از آمادگی کامل این مجموعه برای آغاز سال

تحصیلی خبر داد و اعالم کرد :در همین راستا امسال
 ۹۰دســتگاه اتوبوس برای جابهجایی دانشجویان
دانشــگاههای صنعتی ،اصفهان ،علومپزشکی و آزاد
اسالمی خوراســگان در نظر گرفته شــده است که
امیدواریم خللی در این زمینه نداشته باشیم.
وی متذکر شــد :همچنین  ۶اکیپ نظارتی ویژه در
کنار  ۱۲اکیپ مشــترک نظارتی حوزه حمل و نقل
درونشــهری کار نظارت بر سرویسدهی و ترافیک
شهری را بر عهده دارند.
احمدی تصریح کــرد :همچنین در ایــن زمینه با
شناســایی مــدارس دخترانــه در مســیر خطوط
اتوبوسرانی نســبت به تقویت خدماترسانی در این
مسیرها گام برداشتهایم.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری
اصفهان اعــام کرد ۴۰ :ســرویس دربســتی در
کنار فعالیت مربوطــه خــود در بازدیدهای علمی
درونشــهری دانشآموزان نیز مورد اســتفاده قرار
خواهند گرفت.
کاهش چشمگیر نرخ تصادفات درونشهری

احمدی بــه کاهش چشــمگیر میــزان تصادفات
اتوبوسهای درونشــهری اصفهان اشــاره و بیان
کرد :در  ۳ســال اخیر  ۲۰درصد کاهش را در میزان
تصادفات اتوبوسهای شهر نســبت به مدت مشابه
شاهد بودیم.
وی با اشاره به فعالیت  ۴۹۰اتوبوس بخش خصوصی
و  700اتوبوس عمومی و بیش از  ۴۰۰مینیبوس که
تحت نظارت این شرکت در شــهر اصفهان فعالیت
میکنند ،گفت :در  3ماه تابســتان به بازســازی و

رنگآمیزی تعدادی از آنها و شستوشــوی داخلی
تمامی آنها اقدام شده است.
دریافت یکسوم بهای خدمات از شهروندان

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی شهرداری
اصفهان همچنین با تأکید بر اینکه تنها یکســوم
بهای تمام شده خدمات را از طریق اصفهانکارت از
مردم دریافت میکنیم ،تشریح کرد :میانگین هزینه
تمام شده بهای خدمات بیش از  1200تومان است.
در همین راســتا ماهیانه بیش از  6/5میلیارد تومان
مابهالتفاوت بلیت اتوبوس به این شــرکت توســط
شــهرداری پرداخت میشود که تا ســال  ۹۳دولت
نیمی از آن را پرداخت کرده است.
وی با ابراز تأســف از عدم پرداخــت بهای خدمات
توسط  50هزار نفر در روز ادامه داد :درآمد حاصل از
پرداختهای مردمی حدود  ۴۵میلیارد تومان است
اما هزینهای که از سوی شهرداری صورت میگیرد
امســال رقمی بالغ بر  ۱۴۰میلیارد تومان در ردیف
جاری و  ۸۰میلیارد تومان برای خرید اتوبوس است.
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واگذاری  30درصد از پستهای
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معاون رئیسجمهور در امور زنــان و خانواده گفت30 :
درصد از پستهای مدیریتی کشور تا پایان دولت دوازدهم
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عمران
اجرای طرح ساماندهی
اطراف منارجنبان
به گفته سید عباس روحانی ،شــهردار منطقه  ۹شهرداری اصفهان،
طراحی جدید پروژه ساماندهی اطراف منارجنبان با محدودیتها و
شرایط خاص تعیین شده از سوی اداره میراث فرهنگی انجام شده و
تمام خواستههای این اداره در طراحی پروژه مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش ایمنا ،تقویت گردشــگری یکی از اهداف مهم نصف جهان
اســت؛ نصف جهانی که آثار تاریخی و طبیعی آن زبانزد عام و خاص
است .برای جذب گردشگر موضوعات زیادی باید کنار هم قرار بگیرند،
از جمله اینکه در کنار آثار تاریخی باید فضاهای تفریحی ،اقامتی و مراکز
خرید دیده شود .یکی از بناهای تاریخی منحصر به فرد شهر اصفهان
منارجنبان است اما متاسفانه فضای پیرامونی آن مناسب نیست و به
ساماندهی اساسی نیاز دارد .به گفته مدیران شهری ،طرح ساماندهی
اطراف منارجنبان از سال  ۷۹توسط شــهرداری پیگیری و در نهایت
در سال  ۸۶طرح نهایی آن از سوی مشاور اعالم شد .این طرح شامل
مجموعه فرهنگی  -تجاری با رعایت ارتفاع مصوب بناهای تاریخی در
قالب یک پروژه مشارکتی در نظر گرفته شده است .کارشناسان شهری
معتقدند طرح ساماندهی اطراف منارجنبان به تحول منطقه  ۹به ویژه
محالت اطراف این اثر تاریخی منجر میشود .طرح ساماندهی اطراف
منارجنبان حدود  3سال پیش از سوی شهرداری با مشارکت بخش
خصوصی کلنگزنی شــد و هماهنگیهای الزم با آموزش و پرورش
برای آزادسازی مدارس در مسیر این طرح صورت گرفت ،اما متاسفانه
سازمان میراث فرهنگی به برخی موارد این طرح ایراداتی وارد کرد .با
توجه به اینکه تعامل بین سرمایهگذار ،طراح و سازمان میراث فرهنگی
برای اجرای طرح اول ســاماندهی اطراف منارجنبان صورت نگرفت،
شــهرداری درصدد تغییر طرح برآمد .در این راستا شهرداری برای
اجرای طرح ســاماندهی اطراف منارجنبان با یکی از سرمایهگذاران
باتجربه وارد مذاکره شد تا مجموعهای تجاری  -فرهنگی در کنار بنای
تاریخی منارجنبان ایجاد شود .اثر تاریخی منارجنبان متعلق به دوره
هشتم هجری است و با توجه به اینکه بعد از میدان امام (ره) بیشترین
بازدیدکننده را دارد ،شــهرداری برای رفاه بیشتر بازدیدکنندگان و
گردشگران در حال اجرای طرحی با وسعت بیش از  ۱۸هزار مترمربع
در محوطه اطراف آن اســت .این طرح کاربردهای تجاری ،رستوران،
پارکینگ ،مدیریت ،نمایشگاه ،پذیرش و پخش اسالید و محوطهسازی
را شامل میشــود .با اجرای طرح مذکور ،بعد از سالها ورودی اصلی
اصفهان در غرب با ساخت مراکز تجاری  -اداری ،روگذر و پارکینگ در
فضایی زیبا و متناسب میزبان گردشگران ،همشهریان و عالقهمندان
خواهد بود .شهردار منطقه  ۹شهرداری اصفهان ایجاد فضای شهری
زنده را در کنار بنای تاریخی منارجنبان برای ارائه خدمات به گردشگران
الزم و ضروری دانست و گفت :قرار بود با مشارکت بخش خصوصی پروژه
مجموعه تجاری  -فرهنگی در مجاورت منارجنبان اجرا شود ،از این رو
زمینی به مساحت  ۱۸هزار مترمربع آزادسازی شده است.
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تصادف زنجیرهای با  2کشته و یک مجروح در آزادراه امیرکبیر اصفهان
معاون اجتماعی پلیس استان اصفهان از برخورد  4دستگاه خودروی سبک و سنگین با یکدیگر در آزادراه امیرکبیر و فوت  2نفر و مجروحیت فرد دیگری خبر داد .به گزارش
پایگاه خبری پلیس ،جهانگیر کریمی اظهار کرد :این تصادف بین  2دستگاه سواری سمند ،یک کشنده اسکانیا و یک کشنده رنو با یکدیگر در آزادهراه امیرکبیر رخ داد .بر اثر
این حادثه رانندگی یکی از سرنشینان یک خودروی سمند فوت کرد و یک نفر مجروح شد و سرنشین کشنده اسکانیا نیز جان خود را از دست داد.

یلدا کمالی

رانندگانــی که قانــون را رعایت
شهری نمیکننــد ،عابرانی کــه به خاطر
جانشان ترس دارند و خیابانهایی
که پر از خودروهای رنگارنگ اســت و هر روز بر
تعدادشــان افزوده میشــود تا با سرعتهای
آنچنانی از یکدیگر ســبقت بگیرند ،همه اینها
باعث شــدهاند از  10ســال پیــش کمکم پای
سرعتکاهها به خیابانهای شهر باز شود و هر روز
تعدادشان افزایش پیدا کند.
ســرعتکاهها برای عابران پیاده امنیت میآورند
و بــرای راننــدگان نگرانــی از آســیب دیدن
خودروهایشان را به دنبال دارند .رعایت نکردن
قوانین راهنمایی و رانندگی مشکالت زیادی را
برای شهروندان کالنشــهرها به وجود آورده که
کوچکترین آنها سختی عبور و مرور در خیابان
است.
بارها عابران پیادهای را دیدهایم که مدتها برای
عبور از خیابــان منتظر ماندهانــد و رانندگان با
خیالی آسوده و سرعتهای آنچنانی خیابانها
را طی میکنند .دلیل این مســاله به خیابانها
یا خودروهــا برنمیگیرد ،ایــراد از آگاهی کم و
فرهنگ اشتباه راهنمایی و رانندگی است که در
کشور و شهر ما وجود دارد و تقریبا بیشتر مردم
خودرو را با سرعت معنا میکنند.
شهروندان به خاطر نبود امنیت خواستار نصب
سرعتگیرهایی در خیابانها هستند که بتوانند
با وجود آنها با خاطری آسودهتر و ایمنی بیشتر
در شــهر تردد کننــد .مدیران هــم میگویند
ســرعتکاههایی که در خیابانهای پرتردد شهر
وجود دارند ،با کار کارشناسی و پس از درخواست
شهروندان نصب میشوند چراکه در شهر اولویت
اصلی با عابران پیاده است.
هر ســال تعداد زیادی از عابران پیاده به خاطر
رعایت نشــدن مقــررات از ســوی رانندگان
و ســرعتهای زیاد آنها جان خود را از دســت
میدهنــد و همین موضــوع باعث میشــود
طرحهای مختلفی برای ایمن شــدن خیابانها
اجرا شود.

نوید دانازاده

شهرداری ناچار به نصب سرعتگیر است

برآمدگیهایی به نام سرعتکاه

کشــورهای پیشــرفته به شــکلی محــدود از
ســرعتکاهها در خیابانها اســتفاده میکنند
و بــا خالقیتهای گرافیکــی و نورپردازیهای
متنوع ،رانندگان را به سمت رعایت قانون هدایت
میکنند.
اما موضوع دیگری که شــهروندان با آن مواجه
هستند ،استاندارد نبودن سرعتکاههای موجود
در خیابانهاســت کــه گاه بــا برآمدگیهای

اصفهان  -خبرنگار

زیادشــان باعث میشــوند خودرو آسیبهای
زیادی ببیند .در این زمینه معاون عمران شهری
شــهرداری اصفهان میگوید :این سرعتگیرها
در خیابانهای مختلفی نصب شــدهاند و طبق
برنامهریزی معاونت حمــل و نقل و ترافیک کار
نصب آنها انجام میشود.
مظفــر توضیــح میدهــد :اســتانداردهایی
برای ســاخت ســرعتگیرها وجود دارد و تمام
سرعتگیرهایی که توســط این معاونت در شهر
نصب شدهاند با این استانداردها برابری میکنند.
وی یادآور میشود :برخی مواقع شهروندان خود
به ایجاد ســرعتکاه اقدام میکنند کــه در آنها
استانداردهای الزم رعایت نمیشود و مشکالت
بعدی را به همراه دارد.
نبود عالمت

یکی از شــهروندان با توضیح اینکه سرعتکاهها
برای کنترل ســرعت رانندگان است ،میگوید:
این موانع نمیتواند ســرعت رانندگان متخلف
را کاهش دهد و باز همچنان دلهره برای عابران
باقی است.

گزارش تصویری

عکس :ایرنا

جشن غنچهها و شکوفهها
در اصفهان
جشن غنچهها (نوآموزان
پیشدبستانی) و شکوفهها
(دانشآموزان کالس اول ابتدایی)
همزمان با سراسر کشور در
دبستان دخترانه ولی عصر (عج)
شهر جدید بهارستان برگزار شد.

زهــرا احمدیــان اضافــه میکند :وقتــی این
ســرعتگیرها در خیابانی نصب میشــوند ،باید
عالئم هشداری از چند متر جلوتر در شعاع دید
رانندگان قرار داشته باشد .اما در بسیاری از موارد
این چنین نیست و راننده به صورت ناگهانی با یک
ناهمواری در ســطح خیابان روبهرو میشود که
خسارت شدید خودرو را به دنبال دارد.
این شهروند اصفهانی یادآور میشود :به کار بردن
اقدامات اینچنین مناسب اســت ،اما باید همه
شرایط برای اعمال قانون صحیح فراهم باشد .در
کنار آن ،استفاده از عالئم هشداری که خسارت
دیدن خودرو را به همراه نــدارد و مهمتر از آن
فرهنگسازی در زمینه حرکت با سرعت مناسب
مشکلگشاست.
شهروندان؛ مهرههای اصلی

در کنار همه قوانین و اســتانداردهایی که برای
نصــب موانــع در خیابانها یا کنترل ســرعت
رانندگان متخلف وجــود دارد ،این نکته نباید از
قلم بیفتد که سرعتگیرها تنها یک مسکن برای
مشکلی به نام سرعت هســتند که سالهاست

پيامك شما را درباره
روزنامه اصفهان م 
يخوانيم

36650564

محرومیت طارمی سپاهان را
به  3امتیاز میرساند

درمان قطعی برای آن پیدا نشــده و مدیران را
ناچار به نصب آنها کرده اســت .سرعتگیرهایی
که در بسیاری اوقات توسط شهروندان از سطح
خیابان جدا میشوند تا باز هم رانندگان با خیال
راحت بتوانند تردد کنند.
هر چقدر بــر فرهنگ رانندگی در کشــورهای
پیشــرفته اضافه میشــود ،در کشــور مــا ،با
ســبقتهای بیجا و کمتوجهی ،ســال به سال
تعــداد تصادفها افزایــش مییابــد و به نظر
میرسد این موضوع به بررسیهای کارشناسی
و ریشهیابی نیاز دارد.
شــهروندانی که از خودروی شخصی خود زیاد
استفاده میکنند ،معتقدند در نصب بسیاری از
این سرعتکاهها استانداردهای الزم رعایت نشده
است و همین موضوع باعث میشود آنطور که
باید نتیجه مثبت نداشــته باشــند .باید به این
موضوع توجه کرد که تا وقتی وضعیت رانندگی
بهبود پیــدا نکند ،به ناچار باید ســرعتکاههای
اســتاندارد و غیراســتاندرد را در خیابانهای
شهر تحمل کرد ،شاید ایمنی عابران تا اندازهای
محدود تامین شود.

ورزش اصفهان در ســالهای گذشته
ورزش همیشــه به عملکرد  2تیــم فوتبال
ســپاهان و ذوبآهــن در جریــان
رقابتهای لیگ برتر متکی بوده است با این حال نباید
فراموش کرد که اصفهانیها در رشــتههای منهای
فوتبالی هم توانسته بودند در مقاطعی از سالهای قبل
به عناوین و افتخارات بسیاری دست پیدا کنند .در دهه
 70باشگاه ذوبآهن قدرت مطلق ورزش ایران بود و
تقریبا میتــوان گفت کــه در آن ســالها در اکثر
رشتههای ورزشی فعال در سطح ایران موفق شد به
عناوین قهرمانی دست پیدا کند.
 10سال بعد و در دهه 80باشگاه سپاهان هم به صورت
جدی وارد میدان شد و این باشگاه هم در تعداد زیادی
رشته ورزشی تواست ورزشکاران آقا و خانم خودش
را به روی سکو بفرستد .حمایت از رشتههای ورزشی
منهای فوتبالی مثل بسکتبال ،والیبال و هندبال باعث
شده است اصفهان عناوین بسیاری به کارنامه ورزشی
خودش اضافه کند .اما در فصل اخیر کمکم کابوس
انحالل بسیاری از رشتههای ورزشی فعال در اصفهان
را تحت تاثیر قرار داده است و این رشتهها یک به یک
منحل میشوند.
البته فوتبال به عنوان یک برند خاص بیشتر از بقیه
رشتههای ورزشی در رسانهها مورد توجه قرار میگیرد
ولی بخشی از بودجه باشگاههای ورزشی هم باید در
راه کمک به رشــتههای منهای فوتبال مورد بررسی
قرار بگیرد .در 2ماه گذشته 2خبر بسیار تلخ و ناراحت
کننده ورزش اصفهان را تحت تاثیر قرار داد که اولین
آن مربوط به انصراف باشگاه شهرداری کاشان از حضور
در عرصه ورزش بود.
به هر حال تیم هندبال شــهرداری کاشان در فصل
گذشــته به عنوان قهرمانی لیگ برتر هندبال دست
پیدا کرده بــود و باید به عنوان نماینــده ایران راهی
مسابقات جام باشگاههای آسیا میشد اما کاشانیها
تصمیمگرفتنددراینعرصهتیمدارینکنندوهندبال
اصفهان امســال تنها به حضور سپاهان در لیگ برتر
متکی است .حضور کاشانیها در رشته هندبال شور
و هیجان مضاعفــی را در ورزش اصفهان ایجاد کرده
بود و برگزاری یک دربی در قالب هندبال میتوانست

هواداران این رشته را به هیجان بیاورد.

مسعود افشاری

والیبال هم به هندبال پیوست

بعد از انحالل هندبال کاشان ،نوبت به حضور والیبال
کاشــان در لیگ رســید و تجربه تقریبا موفق باریج
اسانس در لیگ برتر والیبال به این معنا بود که والیبال
اصفهان میتواند با تکیه بر انگیزه کاشانیها میزبان
تیمهای مدعی لیگ برتر والیبال باشد .اما این خبر هم
که موجی از امیدواری را در والیبال اصفهان ایجاد کرده
بود ،پایانی خوش نداشت و در شرایط فعلی خبری از
حضور کاشانیها در لیگ برتر والیبال ایران نیست.
به هر حال تیم ملی کشورمان یک هفته قبل موفق
شــد برای اولین بار در طــول دوران حیات خودش
روی یک سکوی جهانی قرار بگیرد و بدون شک این
موضوع اهمیت لیگ والیبال در فصل جدید را بسیار
بیشتر از قبل خواهد کرد .لیگ برتر والیبال قرار است از
 ۱۶مهرماه آغاز شود اما این به شرطی است که تیمها
برای حضور در مسابقات لیگ امسال اعالم آمادگی
کنند .تیمها برای حضور در مسابقات امسال تا ساعت
 ۱۲چهارشنبه هفته گذشته مهلت داشتند مدارک
خودشان را به ســازمان لیگ ارائه دهند اما با وجود
گذشتن از زمان تعیین شــده هیچکدام از تیمهای
فصل گذشته مدارک کامل خود را برای اعالم آمادگی
برای حضور در رقابتهای امسال به سازمان لیگ ارائه
ندادند تا احتمال نبود چند تیم قوت بگیرد و حتی با
وضعیت موجود احتمال دارد امسال لیگ آقایان برگزار
نشود! البته این مساله بیشتر برای تحریک تیمهای
حاضر در لیگ مطرح شده تا هرچه سریعتر مدارک
خود را تکمیل کنند ،چون والیبال بعد از فوتبال در
حال حاضر ورزش دوم کشورمان است و عالقهمندان
بســیاری هم دارد و طبیعی است که لیگ این رشته
ورزشی در شــهرهای مختلف هواداران زیادی را به
استادیوم بکشاند.
البته قبل از این ســازمان لیگ فدراسیون والیبال به
باشــگاهها گفته بود باید برای حضور در لیگ امسال
قراردادهای فصل گذشــته بازیکنان خود را تسویه
کنند و شاید بعضی از تیمها این کار را انجام ندادهاند.
اکثر تیمها مثل بانک سرمایه ،پارسه ،پیکان و غیره
قراردادهای فصل گذشــته خود را تسویه کردهاند و
تیم فرش محتشم کاشــان ابتدا اعالم آمادگی کرده
بود اما دوباره انصراف خود را رسما اعالم کرد تا کاشان

اصفهان  -خبرنگار

نمایندهای در لیگ برتر داشته باشد.
نماینده دیگر تیم استان یعنی رعد پدافند اصفهان
در جلســه حضور داشــت اما به دلیل نقص مدارک
تیمها قرعهکشی انجام نشد و مهلت جدید سازمان
لیگ به تیمهای حاضــر در لیگ برتــر والیبال روز
سهشنبه این هفته تعیین شده است .امسال تیمهای
پیکان ،بانک سرمایه ،کاله مازندران ،سایپا ،شهرداری
ارومیه ،شــهرداری تبریز ،خاتم اردکان ،شهرداری
ساری ،صالحین ورامین ،فرش محتشم کاشان ،سپهر
الکتریک قزوین و رعــد پدافند اصفهان در لیگ برتر
شرکت میکنند و هر کدام از تیمها باید  ۹۰میلیون
تومان ورودی به فدراسیون بپردازند و تسویهحساب
کامل با بازیکنان ،کادر فنی و فدراسیون والیبال یکی
از شروط حضور تیمها در لیگ برتر و ثبت قرارداد آنها
در فدراسیون است.
نام تیمهــای رعد پدافند اصفهان و فرش محتشــم
کاشان در حالی در این لیست به چشم میخورد که
پیش از این زمزمههایی مبنی بر حضور 2تیم از کاشان
در لیگ برتر والیبال شنیده میشــد اما مثل اینکه
مطرح شدن نام تیم باریج اسانس تنها در حد صحبت

بوده و به مرحله عمل نرسیده است .تیم فرش محتشم
کاشان هم قرار بود بدون کسب سهمیه از طریق لیگ
دسته یک به جای تیم پارسه در لیگ برتر حضور پیدا
کند .این در حالی است که تیم رعد پدافند هوایی با
نایبقهرمانی در فصل گذشــته لیگ دسته یک بعد
از چندین ســال والیبال اصفهان را صاحب سهمیه
لیگ برتری کرد اما این تیم برای شرکت در لیگ برتر
همچنان به دنبال حامی مالی است.
ذوبآهن بازیکن میسازد

اما به جز بیانگیزگی کاشانیها برای حضور در لیگ
برتر والیبال ،شرایط برای بعضی از رشتههای منهای
فوتبالی ذوبآهــن هم خوب پیش نرفتــه و بانوان
ورزشــکار اصفهانی باید به دنبال حضور در تیمهای
دیگری باشند .به جز وزنه برداری ،باشگاه ذوبآهن
قید تیمداری در بسکتبال و هندبال بانوان را هم زده
است آن هم در شرایطی که ذوبآهن برای سالهای
متوالی حمایت از این رشتهها را در دستور کار خودش
قرار داده بود .پروانه شــریفزاده ،مدیر ورزش بانوان
ذوبآهن در مورد عدم تیمداری باشگاه ذوبآهن در

گپ

انصاری :حق سپاهان رتبه دورقمی جدول لیگ نیست
مسعود افشاری

اصفهان  -خبرنگار

یکی از بازیکنانی که در بازی سپاهان و پرسپولیس
مورد توجه هواداران قرار گرفت ،ساســان انصاری
مهاجم گلزن ســپاهانیها بود که با توجه به سابقه
حضورش در تیم پرسپولیس به چهره ویژه این بازی
تبدیل شد .انصاری در بازی مقابل قرمزها گلی به ثمر
نرساند اما بسیار پرتالش ظاهر شد .وی در گفتوگو با
همشهری در مورد بازی تیمش در برابر پرسپولیس
صحبت کرده است.
تساوی در مقابل پرسپولیس برای سپاهان
نتیجه مناسبی بود؟

بازی بسیار حساسی داشتیم که از لحاظ امتیاز در جدول
هم میتوانست شرایطمان را تغییر دهد .از ابتدای فصل
گفتم کــه تیم خوبی داریــم و فقط زمــان میخواهیم.
پرســپولیس هماهنگ بازی میکند چون بازیکنان این
تیم  2ســال اســت کنار هم بازی میکنند در حالی که
برخی بازیکنان ســپاهان تازه  2ماه اســت کنار این تیم

قرار گرفتهاند .مطمئن هســتم ســپاهان شرایط بهتری
پیدا میکند.

تیم شــما  2بار از حریف عقب افتاد ،ولی
نتیجه را به تساوی کشاند و به نظر میرسید که انگیزه
زیادی دارد .این مساله درست است؟

در مقابل پرســپولیس هم دیدید تیمــی که خوب بازی
کند ،سپاهان برابرش بهتر بازی میکند .گل دوم را وقتی
خوردیم که  ۱۰نفره بودیم و تساوی نقطه امیدی بود که
بتوانیم در بازی آینده نفت را شکست دهیم و به روزهای
خوب سپاهان برگردیم.
هواداران سپاهان هم استقبال بسیار خوبی
از بازی تیمشان داشتند .این مساله به شما روحیه داد؟

هواداران سپاهان همیشه نشــان دادهاند که در ایران
تک هستند و در این بازی هم برای ما دلگرمی بودند.
با اینکه نتایج مناســبی نگرفته بودیم ،ولی از ابتدای
بازی به شدت ما را تشویق کردند .دست تکتک آنها
را میبوســم و به آنها قول میدهم که با تمام وجود
بازی کنیم .از آنها میخواهم کمی صبر داشته باشند
تا سپاهان به شــرایط خوب خود برگردد .شور و حال
هواداران را وقتی تیم محبوبشــان عقب است ،درک

میکنم و به همین دلیل هم خواستم خوشحالیام را با
هواداران تقسیم کنم.

با این وضعیت میتوان به موفقیت سپاهان
در لیگ امسال امیدی داشت؟

شرایط کسب امتیازمان در خانه هنوز خوب نیست ،البته
بیرون از خانه هم خوب نبوده اســت .بازی با پرسپولیس
شاید مقدمهای برای بازیهای دیگر باشد تا نتیجه خوبی
به دســت آوریم .در دیدارهای قبلی هم بازیهای خوبی
انجام داده بودیم و حقمان این نبود که تیم دوازدهم جدول
باشیم .همه دیدند که چقدر خوب بازی کردیم و همین
روند را ادامه میدهیم تا ســهمیه آسیایی کسب کنیم و
نیمنگاهی هم به صدر جدول داریم.
شــما به عنوان مهاجم هنوز نتوانستهاید
روزهای خوب فصل گذشته را تکرار کنید .دلیل این
مساله چیست؟

به هر حال زمانی که بازیکن بین  2تیم جابهجا میشود،
فرصت الزم اســت که خودش را با شرایط جدید وفق
دهد .خدا را شــکر کمکم در تیم جا افتــادهام و بدون
شک در هفتههای بعد شانس بیشــتری برای گلزنی
خواهم داشت.

درخشش ووشوکاران اصفهانی در ترکیب تیم ملی
همانطور که از قبل هم پیشبینی شده
خبر
بود ،ووشوکاران اصفهانی نمایش بسیار
خوبی در رقابتهای آســیایی داشتند و
تیم ایران موفق شد با تکیه بر عملکرد خوب اصفهانیها
روی سکوی قهرمانی برود.
به گزارش همشــهری ،در این شــرایط میتوان امید
داشــت که همچنان چراغ رشته ووشــو در اصفهان
روشن بماند و ووشــوکاران اصفهانی باز هم بتوانند به
موفقیتهای زیادی دســت پیدا کنند .نهمین دوره
رقابتهای ووشوی قهرمانی جوانان آسیا که با حضور
 ۴۳۳ووشوکار از  ۱۹کشــور به میزبانی شهر «گومی»
کره جنوبی آغاز شــده بود ،با شــناخت نفرات برتر به
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فوتبال

تعداد نمایندگان لیگ برتری والیبال اصفهان نصف شد

سرعتکاهها تا زمانی که رانندگان قانون را رعایت نکنند،مهمان خیابانها هستند
اصفهان  -خبرنگار

زائران اربعین هرچه زودتر ثبتنام کنند
مدیرکل سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت :کسانی که متقاضی شرکت در پیادهروی اربعین امسال هستند ،هرچه زودتر در سامانه سماح ثبتنام کنند
و کار را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم مدارکشان را دریافت و ویزای آنها را هرچه زودتر صادر کنیم .غالمعلی زاهدی در گفتوگو با فارس اظهار کرد:
هزینه روادید  40دالر مشخص شده و از ابتدای شهریور هم ثبتنام در سامانه سماح آغاز شده است و تا  2یا  3روز قبل از اربعین ادامه خواهد داشت.

اصفهان

ورزشهای منهای فوتبالی همچنان بدون امکانات

سرعتکاههای بدون استاندارد در شهر
معــاون حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری
اصفهان با اشــاره به این موضوع که سرعتکاهها
با استانداردهای موجود ساخته و نصب میشوند،
میگوید :قرار مدیریت شهری بر نصب این موانع
به صورت متعدد نیست ،بلکه اولویت اصلی حذف
ســرعتگیرها و رعایت قانون و کنترل سرعت از
سوی شهروندان است.
علیرضا صلواتی با اشاره به نصب دوربینهای ثبت
تخلف اضافه میکند :در سالهای اخیر با نصب
این دوربینها مشکل سرعت تا حدودی کاهش
پیدا کرده و باعث شده اســت رانندگان قانون را
بیشتر رعایت کنند.
وی میگوید :با توجه به اینکه ســرعتکاهها در
شهر اصفهان از  ۱۰ســال گذشته تاکنون ایجاد
شدهاند ،اکنون استانداردهای الزم برای بهسازی
آنها در قالب دستورالعملی به همه مناطق اعالم
شده است .این مدیر شهری بیان میکند :برخی
مواقع رانندگان با سرعت این موانع را رد میکنند
و همین موضوع باعث خســارت دیدن خودرو
میشــود .در بســیاری از موارد مدیریت شهر
ناچار به ایجاد سرعتکاه میشود ،چراکه هیچ راه
دیگری برای کنترل سرعت و روانسازی ترافیک
در خیابانها نیست.
وی خاطرنشــان میکند :در کالنشهرها عابران
پیاده به این نیاز دارنــد که با امنیت از خیابانها
عبور کنند و نصب این سرعتکاهها ،در صورتی که
رانندگان قوانین را رعایــت کنند ،قطعا کاهش
پیدا میکند .کنترل ســرعت و نبود سرعتگیر
زیبایی بیشتر را برای خیابانهای شهر به همراه
دارد.
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پایان رسید .تیم ووشوی جوانان ایران در این مسابقات
در  2بخش ســاندا و تالوی دختران و پسران به مصاف
حریفان خود رفت.
در پایان این رقابتها ،تیم کشورمان در بخش ساندا با
کسب  ۴مدال طال و  ۲نقره سکوی نایبقهرمانی را از آن
خود کرد .چین با  ۵طال و  ۲نقره اول شد و هند با  ۲طال،
 ۲نقره و  ۳برنز عنوان سومی را کسب کرد.
درمجموع  2بخش ساندا و تالو ،چین با  ۱۹مدال طال
و  ۲نقره عنوان نخســت را مقتدرانه از آن خود کرد و
هنگکنگ با  ۸طال و  ۹نقره دوم شد .تمامی مدالهای
طالی هنگکنگ در تالو به دست آمد.
همچنین تیم ووشــوی جوانــان ایران بــا  ۲۲مدال

رنگارنگ شامل  ۷طال ۷ ،نقره و  ۸برنز و یک پله صعود
نسبت به دوره گذشته این مسابقات بر سکوی سومی
ایستاد .ناهید پورشبانان در فرم نندائو رده سنی  ۱۵تا
 ۱۸سال ،زهرا کیانی در فرم چیانگشو رده سنی  ۱۵تا
 ۱۸سال و تیم دوئلین دختران متشکل از زهرا کیانی
و ناهید پورشــبانان طالییهای ووشو اصفهان در این
مسابقات بودند.
محمدرضا جعفری در فرم دائوشــو رده سنی  ۹تا ۱۲
سال ،ناهید پورشــبانان در فرم ننچوان رده سنی ۱۵
تا  ۱۸سال ،مینا پناهی در فرم نندائو رده سنی  ۱۲تا
 ۱۵سال و فاطمه ویســی در وزن منهای  ۵۲کیلوگرم
ساندای دختران صاحب گردنآویز نقره شدند.

لیگ برتر هندبال بانوان اظهار کرد :طی جلساتی که
با کادر جدید تیم هندبال که قرار بود امسال با باشگاه
همکاری کنند و کارشناسان باشگاه برگزار شد و پس
از بررسیهای انجام گرفته در این مورد به این نتیجه
رسیدیم تیم هندبال بانوان امسال برای حضور در لیگ
برتر آماده نیست .وی ادامه داد :سعید آذری مدیرعامل
باشگاه ذوبآهن معتقد به بومیگرایی است و به جذب
بازیکن از استانهای دیگر اعتقادی ندارد .مدیر ورزش
بانوان باشگاه ذوبآهن تصریح کرد :باشگاه ذوبآهن
مشکالت مالی و خاص خود را داشت اما خداحافظی
برخی بازیکنان هم مزید بر علت شد تا امسال تصمیم
به عدم تیمداری گرفته شــود .مدیــر ورزش بانوان
باشگاه ذوبآهن ادامه داد :سایر رشتههای بانوان از
جمله والیبال ،فوتبال و والیبال نشسته و تیراندازی با
کمان در حال فعالیت هستند .شریفزاده تأکید کرد:
مدیرعامل باشــگاه ذوبآهن از تیمهای بانوان زیاد
حمایت میکند و قولی که میدهد برایش خیلی مهم
است و چون امسال نمیتوانست به قول خود عمل کند
واقعا مجبور شد تیمهای هندبال و بسکتبال بانوان را
حذف کند.

بازی بزرگ هفته هفتم لیگ بین  2تیم سپاهان و پرسپولیس در
حالی با تساوی  2بر  2به پایان رسید که در فاصله  24ساعت از
سوت پایان این مسابقه خبر محرومیت چند ماهه مهدی طارمی
طرفداران قرمزپوش را در شوک فرو برد .طارمی در ابتدای فصل
شانزدهم با پایان قراردادش با پرسپولیس راهی ترکیه شد و با
ریزه اسپور به توافقات ابتدایی دست یافت و عکسهای مربوط
به تمرینات با این تیم و حضور در تست پزشکیاش نیز در صدر
اخبار فوتبال ایران قرار گرفت.
او البته مدتی بعد و به طور ناگهانی بار دیگر به تهران بازگشــت
و قرارداد خودش را با این باشــگاه تمدید کــرد .طارمی در پایان
این فصل البتــه در نهایت به عنوان آقای گلی نیز دســت یافت،
اما همچنان شایعاتی مربوط به محرومیتش از فوتبال با توجه به
شکایت ریزه اسپور بابت عدم تعهدش به قرارداد منتشر میشد.
اتفاقی که هر بار از سوی وکیل این بازیکن تکذیب میشد و باشگاه
پرســپولیس البته آن زمان و در حین عقد قرارداد با طارمی بارها
در واکنش به اینکه احتمال محرومیت این بازیکن و باشگاه وجود
دارد ،معتقد بودند در صورتی که ریزه اسپور از این شکایت به نتیجه
برسد ،تنها بازیکن (مهدی طارمی) دچار محرومیت خواهد شد.
این باشــگاه با رأی فیفا از  2پنجره نقلوانتقاالت محروم است و
همچنین طارمی هم با محرومیت  4ماهه مواجه شده است .این در
حالی است که رأی فیفا فقط به اینجا ختم نمیشود و فدراسیون
جهانی فوتبال برای باشــگاه پرســپولیس و طارمی جریمه مالی
سنگینی هم در نظر گرفته که مجموع مبلغ این جریمه  790هزار
یورویی ( 3میلیارد و  634میلیون) است .اما ماجرا جایی به فوتبال
اصفهان و ســپاهان ربط پیدا میکند که بدانیم طارمی با وجود
ابالغ رأی محرومیت  4ماهه عصر روز پنجشنبه در استادیوم نقش
جهان با پیراهن پرسپولیس در مقابل ســپاهان به میدان رفته و
حتی گل اول تیمش را هم از روی نقطه پنالتی وارد دروازه سپاهان
کرده است .در این شرایط و از آنجایی که محرومیت طارمی قبل
از این مسابقه به فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس ابالغ شده
طارمی به صورت غیرقانونی در مقابل سپاهان به میدان رفته و این
موضوع میتواند نتیجه این بازی را هم تحتتأثیر قرار دهد .شکایت
سپاهانیها به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و حتی خود فیفا
میتواند نتیجه بازی نماینده فوتبال اصفهان در مقابل پرسپولیس
را عوض کند و یک برد  3بر صفر را در مقابل نام ســپاهان به ثبت
برساند که بیشک اتفاقی عجیب و البته جنجالی در فوتبال ایران
را رقم خواهد زد.

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

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

چاپ :رسانه برتر(اصفهان)

تهران ،صندوقپستي ،544619395كدپستي1966653381

داستان سوگواریهای تکیه صفوی و خانه قاجاری

صدای همشهری
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سوگواریهای ماه محرم در تکیه گرک یراق و خانه بنکدار شاهدی بر انسجام اجتماعی و مذهبی دیرینه مردم اصفهان است
مهرداد موسوی خوانساری

اصفهان  -خبرنگار

در میان کوچه پسکوچههای تنگ
روایت و پیچ در پیچ به دنبال نوای سنج و
دهل پیش میروی .هوا بوی ماتم
دارد .مردم سیاهپوش شتابان قدم برمیدارند تا
هرچه زودتر به مجلس عزا برسند .اگر این مارپیچ
کوچههای اصفهان امان بدهد ،پیش از آنکه دسته
عزاداری از تکیه خارج بشود ،میتوانی خودت را به
آنها برســانی .هرچه پیش میروی نوای منظم
سینهزنی و نوحهخوانی شدت میگیرد تا باالخره
کوچهها به پایان میرسند و با یک میدان وسیع
که با خیمهای زیبا مســقف شده است ،چشم در
چشم میشوی.
اصفهان تکیه و امامزاده کم ندارد و بعضی از آنها
سالهای طوالنی اســت که در ماه محرم میزبان
عزاداران حسینی است .تکیههای شهری اصفهان
هر یک به مثابه یک فضای باز شهری تنها در این
ماه خاص کاربری ویژه خود را مییابند .تکیههایی
که تاریخچه مدونی ندارند اما در حافظه شفاهی
تکتک مردم هممحلهشان جایگاه ویژهای دارند.
ی در خانه بنکدار
صد سال سوگوار 

بین خیابان چهارباغ پاییــن و خیابان حکیم ،در

دل بافت فرسوده محله مسجد حکیم ،یک خانه
قدیمی از دوره قاجار آوازه فراوانی یافته است .خانه
بنکدار ،بر اســاس تاریخی که بر سردرش حک
شده است ،نزدیک به  167ســال قدمت دارد .بر
اساس روایتهایی که پیرامون این خانه هست،
سید حسن بنکدار در سال  1228خورشیدی به
قصد برگزاری مراسم محرم این خانه را میخرد.
ظاهرا پیش از این ،بنکدار سوگواریهای محرم را
در سرای گلشن در بازار قیصریه برگزار میکرده
اســت .بدین ترتیب خانه بنکدار به همراه خانه
زرگرباشی از قدیمیترین مراکز روضهخوانیهای
ماه محرم در اصفهان است .هنوز هم سالخوردگان
اصفهان اســتکانهایی را که در ماه محرم از این
خانه به امانت میبردهاند تا مایه گشایش کارشان
در طول سال شود ،به خاطر دارند.
در ماه محرم درب خانه بنکدار از صبح علیالطلوع
بــه روی عــزاداران بــاز اســت و روضهخوانی
و ســخنرانی در آن جریان دارد .خانه به ســبک
خانههای قجری دارای شاهنشین و حیاط دلباز
است ،اما به دلیل کاربری مراسم محرم ،خانه به
صورت دواشکوبه طراحی شده تا بیشترین تعداد
عزادار به آن وارد شود .چیزی شبیه تکیه ملک یا
انگورستان ملک که حیاط اندرونیاش به صورت
یک سالن مسقف دواشــکوبه درآمده و پذیرای
عزاداران حسینی است.

[همشــهري عزيــز ،دانســتن نظــرات ،پيشــنهادها و انتقــادات شــما
،مــا را در بهبــود كيفيــت روزنامه خودتــان يــاري ميكند .به عــاوه ما
مشــتاق شــنيدن صداي شــما و طرح مســائل و مشــكالتتان هســتيم.

بازارچه درب تکیه

خانه بنکدار در نزدیکی بازارچهای موسوم به درب
تکیه واقع شده است .اینطور که پیداست ،این
بازارچه باقیمانده شبکه در هم تنیده بازارچههایی
بوده که از ضلع غربی میدان نقش جهان و به ویژه
بازار رنگرزها منشــعب میشده است ،اما امروزه
تنها بخشی از این بازارچه به صورت مسقف باقی
مانده است .ســقاخانه معروف تکیه گرک یراق
در همین بازارچه قرار دارد .یک سقاخانه بسیار
قدیمی که زیر سقف بازارچه فرسوده واقع شده
و در واقع حلقه اتصالدهنده معنوی تکیه کرگ
یراق و خانه بنکدار است.
در کتاب «ســقاخانهها و سنگابهای اصفهان»
در مورد این سقاخانه نوشته شــده است« :این
سقاخانه در محل بازارچه در تکیه واقع است و با
سقاخانه حاج محمدجعفر (در خیابان عبدالرزاق
در بازارچهای به همین نام) تفاوت چندانی ندارد،
جز اینکــه ویرانتر شــده و از درونش همچون
انباری برای حفظ خرت و پرتهای کاسبان محل
استفاده میشود .این ســقاخانه دارای شیر آب
لولهکشی شهری اســت و در و پنجرهاش از هنر
گرهچینی دوازده برخوردار است».
پیکر دودزده این سقاخانه نشان از حجم نذورات و
شمع روشن کردنهای ماه محرم دارد .در اطراف
سقاخانه هم چند مغازه فرســوده قرار دارد که
صاحبان آنها خوشبختانه شغل اجدادی خود را
هنوز حفظ کردهاند .مشاغلی که عموما در پیوند با
مراسم ماه محرم هستند ،مانند عالمتسازی که
تقریبا حرفهای فراموششده محسوب میشود.
ماجرای یک تکیه صفوی

در زمان صفویه که اوج برگزاری مراســم تعزیه
و روضهخوانیهای ماه محــرم در اصفهان بود،
تکایای زیادی در شــهر اصفهان دایر شده بود.
نام و نشــان برخی از آنها هنوز باقی مانده است.
مهمتر از همه تکیه دولت است که اثری از آن بر
جای نیست اما ظاهرا جایی در مجموعه دولتخانه
و در نزدیکی چهلســتون بوده اســت .در دوره
قاجار ،ظلالســطان تکیهای به همیــن نام در

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

با ما از طريق اين شــمارهها و در فاصله زماني ســاعت  14تا  16تماس بگيريد].

اتوبوسهای پرخطر

متاسفانه اتوبوسها قبل از زندان مرکزی در ایســتگاه آخر بیآرتی تجمع
میکنند و باعث تصادف میشــوند .مدتهاست شــهرداری قول ساخت
ترمینالی روبهروی زندان مرکزی را داده است که همه اتوبوسهای حاشیه
میدان به این مکان منتقل شوند .اما مشخص نیست کی این موضوع محقق
میشود.
کامیار بیات  -شهروند شهر ابریشم

نظافت کوچه

نظافت کوچههای فرعی شهرک قدس مناسب نیست ،به خصوص فرعی ۱۸
خیابان رازی .از مسئول خدمات شــهری این منطقه درخواست میکنیم به
وضع بهداشت بیشتر توجه کند.
همان حوالی بنا کرد و اســمش را گذاشت تکیه
مســعودی .چندین ســال عزاداریهای محرم
در آن تکیه برگزار میشــد .یکی از تکایایی که
محدوده تاریخی آن از زمان صفوی باقی مانده،
تکیه گرک یراق اســت .پروفســور مینورسکی
نام گرک یراق را حامل یا رســاننده اسلحه معنا
میکند .فیروز منصوری در این باره مینویســد:
«کرک یراق یعنی :ساز و برگ چرمینه و ابزارآالت
پوستینه .اشخاصی که همین وسایل را در قدیم
به مستوفیان و ارباب التحاویل ارسال میداشتند
یا متصدی این امور بودند آنــان را کرک یراقان
میگفتند .تاریخ نشــان میدهد که این صنف
بیشتر در شهرهای یزد و کاشان و اصفهان به سر
میبردند و ساز و برگ و تجهیزات چرمینه قشون
و سایر طبقات مردم را فراهم میآوردند».
در «تاریــخ دیــار بکریــه» نامی از این شــغل
فراموششــده به میان آمده است« :در اصفهان
برای تجهیز عساکر منصوره قریب یک ماه مکث
نمود .دیوانیان خاصه شریفهاش مال واجبی آن
والیت را از برای ادای مواجب و مرسومات و کرک
یراق به تحصیل نهادند».
عبدیبیک شیرازی نیز در کتاب «جدید القدر
تکمله االخبار» ضمن ذکر وقایع ســال  955ه.
ق ،سرگذشت یاغیگری القاسمیرزا و پناهندگی

وی به سلطان عثمانی را اینطور شرح میدهد:
«القاس در سیم شوال از راه بغداد به همدان آمد
و اردوی بهراممیرزا و چراغ سلطان را غارت کرده
 ...بدیعالزمانمیرزا را همراه خود برده ،متوجه قم
و کاشان گشته آنجا را در آن ملک از اموال شاهی
که در دســت کرک یراقان و صناع بود ،ستاد و
بیتوقف خود را به در اصفهان رسانید».
آنچه امروزه به نام تکیه گــرک یراق در اصفهان
باقی مانده ظاهــرا مربوط به دوره شــاه عباس
صفوی است .شــخصی به نام محمدعلی بیک
گرک یراق اصفهانی که از درباریان شــاه بوده،
اقدام به ســاخت تکیه و بنایــی معظم میکند.
عباس بهشتیان درباره تکیه گرک یراق مینویسد:
«این تکیه از آثار محمدعلــی بیک گرک یراق
اصفهانی است که از شخصیتهای معروف زمان
صفویه در عهد شاه عباس اول و شاه صفی بوده
است و در محلی به نام بازارچه و کوی گرک یراق
باقی مانده و هنوز یک تاالر نیمهویرانه و اثرهای
آن عصر کامال مشهود است».
از این عمارت امروزه تقریبا چیزی باقی نمانده،
جز یک زمین بایر که امروزه به عنوان پارکینگ
خودروها از آن استفاده میشود و در ماه محرم هم
شاهد مناسک این ماه است .سقاخانه بازارچه در
مجاورت این تکیه واقع است.

گلناز نصر  -شهروند اصفهانی

ترافیک در تقاطع

تقاطع قائمیه چندین ورودی و خروجی برای دسترسیهای منطقه دارد و یکی
از ورودیهای مهم شهر محسوب میشود .متاسفانه ورودی و خروجی بزرگراه
به این میدان به صورتی است که نمیتوان از محدوده ولیعصر وارد اتوبان یا از
اتوبان به صورت مستقیم وارد خیابان ولیعصر (عج) شد .خواهشمندیم معاونت
ترافیک ورودی و خروجیهای این تقاطع را مورد بازنگری قرار دهد.
کریم نیاز  -شهروند اصفهانی

مشکالت کوچه جوزدان

کوچهها این روزها معموال  4متری هســتند و عبور و مرور در آنها به سختی
صورت میگیرد .کوچه جوزدان در طرح تفصیلی شهر  12متری دیده شده
اما هنوز  4متری است .ساخت و ساز در این کوچه صورت نمیگیرد تا خانهها
مجبور به عقبنشینی نشوند .الزم به ذکر است که مساحت منازل این کوچه
حداکثر  120مترمربع است و اکثر آنها میتوانند حدود  90متر از خانههایشان
را بسازند.
بهادر عاملی  -شهروند اصفهانی

نیاز به سطل زباله در محلهها

ای کاش در محلهها و ســر هر کوچه ،علیالخصوص کوچههای فارابی ،برای
جلوگیری از انباشت زباله پای تیر چراغ برق و ایجاد کثیفی و بوی نامطبوع،
سطلهای زباله مخصوص قرار داده میشد.
حامد عزیزاللهی – شهروند اصفهانی

محراب

ایستادگی در مقابل دشمن چیزی است که امام حسین (ع) از ما میخواهد
امام جمعه اصفهان گفت :زینب زنی است که اسوه حیا
و اقتدار است ،او در اسارت نیز بزرگواری خود و اهل
بیت (ع) را به رخ دشمن کشید و این همان چیزی است
که ابا عبدالحسین (ع) نیز از ما انتظار دارد .به گزارش
ایسنا ،سیدیوسف طباطبایینژاد در خطبههای نماز
جمعه این هفته اصفهان با اشاره به سنتهای الهی و

عذاب سخت و نرم برای انسانها اظهار کرد :خداوند
انسانهارابهدوروشعذابسختونرمتنبیهمیکند.
عذاب نرم آن گونه است که انسان دچار خودفراموشی
میشود و این عذاب به گونهای است که انسان در آن
درد را در حال حاضر درک نمیکند مانند زمانی که
خداوند قلب کافــران را قفل میکند و به موجب آن

ســخنان اخیر رئیسجمهوری
آمریکا نشــان از ضعف و زبونی
اوست

دنیا با یک هیتلر دیگر طرف است

نایین

امــام جمعه ناییــن ســخنان اخیر دونالــد ترامپ
رئیسجمهوری آمریکا علیه ایران را در سازمان ملل
نشان از ضعف و زبونی او دانســت و گفت :بهترین و
حکیمانهترین پاســخ به این اظهارات همانی است
که در سخنان رهبر معظم انقالب و رئیسجمهوری
شنیدیم.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســام سیدعلی سجادی
در خطبههای نماز جمعه نایین ،صحبتهای اخیر
رئیسجمهور آمریکا را در مجمع عمومی سازمان
ملل سخیف دانست و افزود :این شخص دیوانه در
مجمع عمومی سازمان ملل که باید منشأ صلح باشد،
حرفهایی پر از خشم مطرح کرد.
وی اضافه کرد :صحبتهای اخیر رئیسجمهور آمریکا
ناشی از سبکمغزی و عصبانیت او از قدرت جمهوری
اسالمی ایران است.
وی داعش را ساخته دســت آمریکا دانست و گفت:
ذات آمریکاییها خبیث است ،از این رو ما باید آنها را
بشناسیم زیرا آنها همیشه دشمن مسلمانان هستند.

نطنز
امامجمعه موقت نطنز گفت :همه مردم
دنیا میدانند که رئیسجمهور آمریکا
تعادل روانی ندارد و دنیا با یــک هیتلر دیگر طرف
است.
بــه گــزارش فــارس ،حجتاالســام ابوالفضل
مجیدیتبــار در خطبههــای نمــاز جمعه نطنز
اظهار کرد :در زمانه حساســی که همه شــیاطین
علیه مؤمنان قد برافراشــتهاند ،تقوا را سرلوحه کار
خود قرار دهید چراکه تقــوا کلید رویارویی با همه
مشکالت است.
وی دربــاره روز اول محرم گفت :از خــدا بخواهیم
محرم امســال ماه نابودی ظلم و استکبار باشد و این
میسر نیســت مگر آنکه دلیل قیام امام حسین (ع)
برای ما مشخص باشد ،البته در این راه انتظار میرود
روحانیون بتوانند پیام عاشورا را ب ه خوبی منتقل کنند.
نکتهای که امســال باید بهصورت خاص به آن توجه
شــود ،توجه ویژه به موضوعــات فرهنگی به منظور
پیشبرد اهداف قیام سیدالشهدا (ع) است و ما انتظار
داریم با استفاده از ظرفیت روحانیون در هیأتها این
مهم اجرایی شود.

توانایی درک را از دست میدهد یا زمانی که آنها را به
خود واگذار میکند .وی ادامه داد :یکی از عذابهای
نرمیکهبسیارخطرناکاستومتأسفانهبسیاریازما
به آن دچاریم خودفراموشی است .انسان در این عذاب
خودرافراموشمیکندکهناشیازنداشتنتقوایالهی
و بیباکی نسبت به خدا و انجام گناهان است.
شهرضا

اختالفات مدیریتــی به داخل
شهرستانها منتقل نشود

امام جمعه شهرضا گفت :باید بیشتر به
فکر مردم باشیم .مردم مشکالت زیادی دارند و نباید
اختالفات مدیریتی به داخل شهرســتان و مدیریت
شهر منتقل شود.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم سیفاهلل یعقوبی در
خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان شهرضا
با تأکید بر ضرورت ترک اختالفات از سوی مسئوالن
اظهار کرد :ما که نتوانســتیم به وضع اشتغال مردم
رسیدگی کنیم ،وضعیت بهتری برای جوانان ایجاد
کنیم و وضعیت حجاب را سروسامان دهیم ،حداقل
اختالفات مدیریت در ســطح کالن را به داخل شهر
نکشانیم .وی گفت :ضرر اصلی اختالفات مسئوالن
متوجه مردم اســت پس باید برای رضــای خدا این
اختالفات را کنار بگذارند.
امام جمعه شــهرضا در ادامه افــزود :رئیسجمهور
آمریکا در جایگاهی که باید محلــی برای حمایت از
مظلومان عالم باشد به ملت ایران توهین کرد ،البته
این سخنان کینهتوزانه از سوی ملت ایران بدون پاسخ
نخواهد ماند.

واگذاری  30درصد از پستهای مدیریتی کشور به بانوان
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت 30 :درصد از پســتهای مدیریتی
کشور تا پایان دولت دوازدهم به بانوان اختصاص خواهد یافت.
به گزارش ایسنا ،معصومه ابتکار در همایش خانواده و توسعه پایدار که در شهرداری
شهرضا برگزار شد ،اظهار کرد :دولت دوازدهم با اتکار به آرای عمومی و حمایتهای
رهبری وارد عمل و متعهد شده است برای تحقق اصول توسعه پایدار در کشور تالش
کند .وی ادامه داد :استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی که در مناطق مختلف کشور
رشد قابل توجهی پیدا کرده اســت ،یکی از مهمترین ارکان دولت دوازدهم در حوزه
مسائل اجرایی است .معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده توسعه سازمانهای
مردمنهاد را نشــانه بلوغ سیاســی و فکری و اقتصادی مردم دانســت و افزود :باید
سازمانهایی برخاسته از میان مردم با هدف حفظ آب و خاک و ذخایر طبیعی کشور
ایجاد شوند و بدون ترس و لکنت زبان در برابر مسئوالن اظهار نظر کنند.
ابتکار در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد :کاهش بیسوادی و افزایش دریافت
مدارک عالی تحصیلی از سوی بانوان بیشتر از آقایان بوده است به همین دلیل اکنون
بسترهای الزم برای استفاده از بانوان در پستهای مدیریت فراهم شده است.
وی تصریح کرد 30 :درصد از پستهای مدیریتی کشــور تا پایان دولت دوازدهم به

بانوان واگذار خواهد شد .شخصا این مساله و گزارش اقدامات انجام شده در خصوص
آن را از استانداران سراسر کشور مطالبه خواهم کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت :نظام اداری کشور باید کارآمد و عاری
از فساد باشد و حضور بانوان به رشد و توسعه این فرایند کمک شایانی خواهد کرد.
ابتکار اظهار کرد :دولت یازدهم در شــرایطی زمام اجرایی امور را در دســت گرفت
که ســیلوها خالی بودند و کشــتیهای حامل نفت توان خروج از کشور را نداشتند،
اما گفتمان مبتنی بر منطق این وضعیت را بهبود بخشــید .وی ادامه داد :سخنرانی
رئیسجمهور ایران در سازمان ملل متحد نشان داد که ایرانیان مردمانی بافرهنگ،
متمدن و مقتدر هستند .این سخنان درشــأن ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی
بود .معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانــواده تأکید کرد :باید گفتمان اجتماعی
را در کشور و از نهاد خانواده آغاز کنیم ،مشکالت جامعه و تنشهای اجتماعی از این
طریق قابل حل است .ابتکار تصریح کرد :بگیر و ببند و اعمال فشار بر جوانان راهکار
مناسبی برای حل مشکالت جوانان نیست ،باید گفتمان مبتنی بر منطق را در جامعه و
با محوریت نهاد خانواده تقویت کنیم زیرا به فرموده رهبر انقالب ،این مساله به توسعه
فضای آرامش در جامعه منجر خواهد شد.

