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حمایت از شهرداری یزد در مسیر تحقق اهداف توسعه شهری

شهردار یزد  :قطعا مدیریت شهر باید بر اساس شاخصههای جهانی یزد انجام شود

 | 4محرم

آوای سوگواری
در کوچههای شهر
2

افزایش  10درصدی نرخ
سرویس مدارس
2

 8سال
حماسه عاشقانه

بیستوششمین جشنواره
تئاتر استان در ایستگاه پایانی
بیستوششمین جشنواره تئاتر استان با معرفی نفرات
برتر در هر بخش ،به کار خود پایان داد .به گزارش فارس،
اختتامیه بیستوششمین دوره جشنواره تئاتر استان یزد شامگاه دوشنبه 27
شهریور ،با معرفی نفرات برتر در تاالر فرهنگ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد،
برگزار شــد«.محمدرضا صاحبجالل» در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه
بیستوششمین دوره جشنواره تئاتر اســتان یزد از  15فروردین  96با انتشار
فراخوان آغاز شد ...
صفحه 4
را بخوانید

هشدار درباره شكار پرندگان
مهاجر
مديركل دامپزشكي استان يزد اعالم كرد :شکار پرندگان
آبزی که اطالعی از ســابقه بهداشتی آنها در دسترس
نیست ،میتواند با خطر باالی ابتال به بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان همراه
باشد .دکتر «علیاکبر حدادزاده» در اين باره تصريح كرد :آنفلوآنزای پرندگان یک
بیماری ویروسی جدی و بسیار عفونی ماکیان و پرندگان شکاری است که توسط
تیپهای مختلف ویروس آنفلوآنزا ایجاد و به همین دلیل توصیه میشود بهمنظور
پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از شکار آنها خودداری شود.
همین صفحه
را بخوانید
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شهردار تهران
نماینده همه شهرداران ایران
محمد محمودی

سخنگوی شورای اسالمی شهر دیواندره استان کردستان

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

نگاه

میز خبر
فرصت دریافت کارت ملی هوشمند
تا پایان سال
مدیرکل ثبت احوال استان یزد
گفت :افرادی کــه تاریخ کارت
ملی قدیم آنها به اتمام رسیده تا
پایان امسال برای دریافت کارت
ملی هوشمند اقدام کنند.
به گزارش ایســنا« ،سیدمحمد
طباطبایــی» بــا بیــان اینکه
مدارک الزم برای دریافت کارت
ملی هوشــمند .شناســنامه و
کدپستی است ،اظهار کرد :افراد
واجد شرایط یعنی کسانی که  ۱۵سال تمام دارند و کسانی که تا پایان سال  ۹۹اعتبار
کار ملی قدیمشان به پایان میرسد ،به مدت  ۶ماه مهلت دارند که برای دریافت کارت
ملی هوشمند به دفاتر پیشخوان در همه مراکز شهرستانها و  ۳۰ایستگاه ثبتاحوال
در استان مراجعه کنند.
وی افزود :همشهریان میتوانند ثبتنام اولیه را در منزل ازطریق سامانه www.ncr.
 irانجام دهند و نوبت و کد رهگیری خود را دریافت کنند.
مدیرکل ثبت احوال استان یزد گفت :کسانی که بعد از مهلت شش ماهه برای دریافت
کارت ملی هوشمند مراجعه کنند ،با محدودیتهایی مواجه خواهند شد.
این مقام مسئول تصریح کرد :تاکنون حدود  ۳۳۰هزار نفر درخواست داشتیم و حدود
 ۳۰۰هزار کارت ملی هوشمند تحویل داده شده است.
جمعیت واجد شرایط اســتان یزد برای دریافت کارت ملی هوشمند  ۸۳۳هزار نفر
است.

هشدار درباره شكار پرندگان مهاجر
مديركل دامپزشكي استان يزد اعالم كرد :شکار پرندگان آبزی که اطالعی از سابق ه
بهداشتی آنها در دسترس نیست ،میتواند با خطر باالی ابتال به بیماری آنفلوآنزای
فوقحاد پرندگان همراه باشد.
به گزارش ایســنا ،دکتر «علیاکبر حدادزاده» در اين باره تصريح كرد :آنفلوآنزای
پرندگان یک بیماری ویروسی جدی و بسیار عفونی ماکیان و پرندگان شکاری است
که توسط تیپهای مختلف ویروس آنفلوآنزا ایجاد و به همین دلیل توصیه میشود
بهمنظور پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از شکار آنها خودداری
شود.
وي همچنين گفت :سرعت انتشــار این بیماری قابل توجه اســت و درمانی برای
پرندگان بیمار وجود ندارد.
مدیرکل دامپزشکی استان اظهار كرد :منابع اصلی آلودگی شامل گونههای مختلف
پرندگان اهلی ،زینتی و وحشی است که در این بین پرندگان وحشی ،بهویژه مرغان
آبی مهاجر ،عمدهترین منبع آلودگی محسوب میشوند.
به گفته وي ،پرندگان آبزیوحشی بهویژه انواع اردک میتوانند ویروس بیماری را از
منطقهای به منطقه دیگر انتقال  .از آنجا که آنفلوآنزا یک بیماری مشترک است ،این
موضوع میتواند منجر به انتقال بیماری به جوامع انســانی نیز شود .به همین دلیل
شکار پرندگان آبزی که اطالعی از سابقه بهداشتی آنها در دسترس نیست ،میتواند
با خطر ابتال به این بیماری همراه باشد.
این مقام مسئول تصریح کرد :عالوهبر شکار ،اســارت گرفتن و اقدام به اهلی كردن
پرندگان مهاجر ،قایقســواری در مجاورت النه این پرنــدگان و ارتباط با آنها به هر
طریقی میتواند خطرناک باشد.
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صــدای زنــگ کاروان امــام
حســین(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 ...

 | 1خبر

فرصت دریافت
کارت ملی هوشمند
تا پایان سال

مدیرکل ثبت احوال اســتان یزد
گفت :افرادی که تاریخ کارت ملی
قدیم آنها به اتمام رسیده تا پایان
امســال برای دریافت کارت ملی
هوشمند اقدام کنند«.سیدمحمد
طباطبایی» با بیان اینکه مدارک
الزم بــرای دریافــت کارت ملی
هوشمند.

 | 4در استان

 40درصداز عشایر
استانزیرپوششبیمه
رئیــس اداره امور عشــایری یزد
گفت 40 :درصد عشایر استان از
خدمات صنــدوق بیمه اجتماعی
برخوردار هســتند و بر اســاس
برنامهریز یهــای انجا مشــده،
پوشش بیمه عشایر استان تا پایان
سال ،به  60درصد میرسد«.حسن
زارع» ،در بازدید از مناطق ...
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یزد

@yazd
hamshahri.org
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خبر
توزیع  18هزار جلد کتاب درسی
رئیس اتحادیــه صنف کتــاب ،لوازمالتحریــر و چاپخانهدار
اســتان میگوید :در مجموع  18هزار جلد کتاب درســی در
کتابفروشیها و فروشگاههایی که بهمنظور توزیع کتابهای
درسی معرفی شدهاند ،در حال توزیع است.
«محمدحســین مرتضوی» در گفتوگو با همشهری ،عنوان
میکند :توزیع کتابهای درسی از  15شهریورماه در استان به
طور کامل آغاز و تنها توزیع کتاب پایه یازدهم دوره متوسطه
دوم از سهشــنبه  28شــهریور ماه در کتابفروشیها شروع
شده است.
وی درمورد تعداد کتابهای درسی توزیعشده در استان نیز
بیان میکنــد :تاکنون در مجموع  6هزار جلد کتاب درســی
برای دانشآموزان پایههای هفتم ،هشتم و نهم و  6هزار جلد
کتاب برای ســال دهم و  6هزار جلد نیز برای سال یازدهم در
رشتههای علوم تجربی ،ریاضی و علوم انسانی در کتابفروشیها
توزیع شده است.
مرتضوی با اشاره به اینکه قیمت کتب درسی در سال تحصیلی
 96 -97افزایش  10درصدی داشــته است ،میافزاید :توزیع
کتابهای درسی از طریق  180واحد کتابفروشی و فروشگاهی
انجام میشود.
وی میگوید :کتب درسی به حد کافی وارد استان شده است
و هیــچ دانشآموزی بدون کتــاب نخواهد بــود؛ ولیکن اگر
خانوادهها نتوانستند کتب درسی فرزندشان را تهیه کنند و با
کمبود کتاب مواجه شدند ،میتوانند به اتحادیه مراجعه و آن
را تهیه کنند.
رئیس اتحادیه صنف کتاب ،لوازمالتحریر و چاپخانهدار عنوان
میکند :خانوادهها درصورت مشــاهده تخلف در قیمت کتب
درسی ،میتوانند به اتحادیه کتاب و لوازمالتحریر مراجعه یا با
این اتحادیه تماس حاصل و شکایت خود را مطرح کنند.
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اردکان؛ میزبان جشنواره کشوری عروسکی «سرزمین من»
جشنواره عروسکی «سرزمین من» با هدف معرفی عروسکهای اردکان و عروسک آیینی «بیبی ُکگ» که متعلق به زرتشتیان است ،در
اردکان برگزار میشود« .مصطفی دهستانی» مجري اين جشنواره در گفتوگو با ایسنا ،گفت :اولین جشنواره عروسکی سرزمین من با هدف
ی ُکگ» به میزبانی بومگردی «ماه بیبی» اردکان برگزار خواهد شد.
معرفی عروسکهای تاریخی اردکان و عروسک آیینی «بیب 

پيامك شما را درباره
روزنامه یزد م 
يخوانيم

افزایش  10درصدی نرخ سرویس مدارس

در سال تحصیلی پیشرو ،بالغ بر  25هزار دانشآموز از سرویس مدارس که زیر نظر کارگروه ماده  18هستند ،استفاده میکنند
امیرسجاد مظفری

یزد -خبرنگار

در ســالهای اخیــر ،بــا توجه به
مدرسه پیچید هتر شدن زندگی و اشتغال
والدین ،فرســتادن فرزنــدان به
مدرســه به یک معضل تبدیل و باعث شــد که
سرویسهای مدارس رونق بیشتری پیدا کنند،
اما پیدا کردن یک ســرویس خوب و مناسب و
متعهد ،دغدغهای برای والدین شده است.
امروزه ثبتنام دانشآموزان در مدارس با مسافت
طوالنــی یا خــارج از منطقه محل ســکونت یا
تحصیل در برخی مدارس خاص ،سبب طوالنی
شدن مسیر خانه تا مدرســه و استفاده اجباری
از سرویس مدرســه و ســبب ایجاد ترافیک و
مشکالتی در روند حملونقل داخل شهری نیز
شده است.
لزوم گسترش موسسات مینیبوسرانی

یک شهروند یزدی میگوید :با توجه به شرایط
زندگی امروز و دغدغههــای والدین برای ایاب و
ذهاب فرزندانشان ،سرویس مدارس کمک بسیار
بزرگی به رفع نگرانــی والدین و صرفهجویی در
وقت با ارزششــان میکند؛ بنابراین هزینههایی
که والدین در این مورد میکنند ،بهصرفه است.
«طیبه هاتفی» ادامــه میدهد :البته آنهایی که
از سرویسهای موسسات مینیبوسرانی برای
ایاب و ذهاب فرزندانشــان اســتفاده میکنند،
متحمل هزینههای زیادی برای سرویس مدرسه
فرزندشان نمیشــوند؛ درحالیکه والدینی که

از ســرویسهای ســواری و شــخصی استفاده
میکنند ،بایــد متحمل هزینههــای زیادتری
شوند و الزم اســت موسســات مینیبوسرانی
خدمات گســتردهتری برای تمام مسیرها ارائه
دهند.
وی میافزاید :در این صورت بــا توجه به گرانی
سوخت و استهالک وسایل نقلیه ،فشار اقتصادی
زیادی بر خانوادههایی که از ســرویس مدارس
استفاده میکنند ،وارد نخواهد شد.
ضرورت آموزش نکات ایمنی به دانشآموزان

یک شــهروند دیگر که  2فرزندش از ســرویس
مدرســه اســتفاده میکنند ،میگوید :برخی
رانندگان سرویس مدارس در خودرو سواری که
ظرفیت حداکثر  7مســافر دارد ،تا  9دانشآموز
را هم ســوار میکنند که با توجه به فرسودگی
برخی از این خودروها ،امــکان بروز حادثه زیاد
است.
«مهدیه میرحســینی» اظهار میکنــد :بعضا
راننــدگان ســرویسهای شــخصی کــه باید
دانشآموز را جلــوی در منزل پیــاده کنند ،به
بهانههای مختلف ،در مسافتهای دورتری پیاده
میکنند.
وی تغییر کردن راننده به جای راننده اصلی را هم
به مدت چند روز ،در حالی که اطمینانی از مهارت
رانندگی شخص جایگزین نیست ،از دغدغههای
والدین میداند و خواستار نظارت بیشتری بر این
موضوع از سوی متولیان میشود.
میرحسینی میگوید :همچنین برخی رانندگان،
سرویسدهی چند مدرسه را برعهده میگیرند و

برای مسیرهای نزدیک به مدرسه ،خیلی زودتر
از موعد دانشآموزان را به مدرســه میرسانند
تا به مدارس دیگر هم برســند که این کار سبب
سرویسدهی شتابزده و با کیفیتپایین میشود.
وی تاکید میکند :همچنین به دانشآموزان برای
رعایت نکات ایمنی در داخل سرویس ،هیچگونه
آموزشی ارائه نمیشود که ضرورت دارد مسئوالن
مدارس در این رابطه اقدام کنند.

خارج شدن رانندگان بدون صالحیت از ناوگان سرویس مدارس

شوپرورش استان درمورد ویژگیهای رانندگان سرویس مدارس و نحوه تایید صالحیت آنها میگوید :رانندگان عالوهبر مسائل
رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموز 
فنی که شامل داشتن گواهینامه معتبر ،بیمه خودرو و نبود هرگونه نقص فنی است ،از لحاظ صالحیت اجتماعی نیز مورد تایید حراست اداره آموزش و پرورش قرار میگیرند.
لونقل دانشآموزی نیز موظف هستند رانندگان خود را بهمنظور ارتقای سطح فعالیت در مورد برخورد با دانشآموزان،
«سید جالل موسوی ندوشن» اضافه میکند :پیمانکاران حم 
مصرف نکردن دخانیات و موارد دیگر به صورت پیوسته ،آموزش دهند.
وی میافزاید :همچنین رانندگان سرویس مدارس به صورت مستمر و ماهانه ازسوی مدیران مدارس و خانوادهها ارزیابی میشوند و فرمهای مخصوصی را تکمیل میکنند تا
بوذهاب دانشآموزی حذف شود.
چنانچه رانندهای به تشخیص خانوادهها یا مدیران مدارس ،کارآیی مناسبی نداشته باشد ،از گردونه ایا 
د صالحیتشده سرویسهای سواری شخصی تحت پوشش  12شرکت تخصصی سرویس مدارس و  28شرکت
موسوی ندوشن اظهار میکند :در حال حاضر  1690راننده تایی 
مینیبوسرانی در این رابطه مشغول فعالیت هستند؛ بهعبارتی در مجموع  40شرکت تخصصی و موسسه مینیبوسرانی در ایاب و ذهاب دانشآموزان یزد ،فعالیت دارند.

بانوي كشتيگير يزدي برنز آسيا را گرفت
بانوی یزدی در بخش کالسیک رقابتهای ترکمن گورش داخل سالن آسیا در كشور تركمنستان صاحب مدال برنز شد .به گزارش ايسنا،
رقابتهای ترکمن گورش بانوان در بخش کالسیک پنجمین دوره بازیهای داخل سالن آسیا ،در شهر عشقآباد ،پایتخت ترکمنستان ،برگزار
و «ریحانه شیخیان» ،بانوی یزدی حاضر در این مسابقات ،در وزن  58کیلوگرم ،صاحب مدال برنز شد.

 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.

نظارت بر عملکردحمل و نقل دانش آموزی

رئیــس اداره انجمــن اولیا و مربیــان اداره کل
آموزش و پرورش استان اظهار میکند :در سال
تحصیلی پیشرو ،بالغ بر  25هزار دانشآموز از
ســرویس مدارس که زیر نظر کارگروه ماده 18
هستند ،استفاده میکنند.
«سیدجالل موسویندوشن» میگوید :نظارت بر
حملونقل دانشآموزی تحت نظر کارگروه ماده
 18اســت که از  3عضو اصلی آموزشوپرورش،
شهرداری یا اســتانداری و انجمن اولیا و مربیان
تشکیل شده است.
وی با بیــان اینکه پلیــس راهــور ،تعزیرات
حکومتی ،فرمانداری ،نماینده مدارس ،نماینده
موسسات نیز در جلســات حضور دارند ،عنوان
میکند :کارگروه ماده  18در  4رده کشــوری،
استانی ،شهرستانی و مدرسهای تشکیل میشود
و وضع مقررات محلی و تعییــن نرخ را بر عهده
دارد.
موسوی ندوشن ادامه میدهد :امسال در کارگروه
ماده  18مصوب شد که شــرکتهای اتومبیل
کرایه نیــز از مراجع ذیصالح مجوز ســرویس

مدارس را کسب و در این رابطه فعالیت کنند.
نرخ خدمات سرویس مدارس

وی اضافه میکند :نرخ ســرویس مــدارس از
سوی کارگروه ماده  18به شورای اسالمی شهر
پیشنهاد و بعد از تصویب در شورای شهر و تایید
کمیته انطباق فرمانداری الزماالجرا میشود.
وی میگویــد :از آنجایــی کــه سیاســت
شوپرورش ثبتنام دانشآموزان در محدوده
آموز 
محل سکونت است ،سعی شد افرادی که این اصل
را رعایت کردهاند ،کمتــر متحمل افزایش نرخ
سرویس مدرسه باشــند؛ بهطوریکه مسافت تا
 5کیلومتر  6درصد و مسافتهای بعدی حداکثر
 15درصد افزایش خواهد یافت و میانگین افزایش
قیمت کمتر از  10درصد خواهد بود.
این مسئول با اشاره به اینکه تعداد مینیبوسها
و حتی ســواریهای در حال فعالیت ،جوابگوی
تقاضای مدارس نیست ،بیان میکند :سرویس
ایابوذهاب دانشآموزان در  2قالب مینیبوس

و سواری شخصی اســت .رانندگانی که در این
رابطه فعالیت میکنند باید زیر نظر شرکتهای
تخصصــی ســرویس مــدارس یا موسســات
مینیبوسرانی ،تحت پوشش سازمان حمل بار و
مسافر شهرداری یزد ،فعالیت کنند.
وی همچنین هشدار میدهد :چنانچه خانوادهای
خود اقدام به گرفتن ســرویس مدرســه برای
فرزندش کند ،زیر پوشش کارگروه نخواهد بود و
مدرسه نیز هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد
داشت.
وی میافزاید :والدین باید آگاه باشند قراردادی
بین مدیر مدرسه به عنوان کارفرما و مدیرعامل
موسسه بهعنوان پیمانکار منعقد و از سوی انجمن
اولیــا و مربیان و واحد حقوقــی ادارات آموزش
و پرورش و نماینده خانوادهها تایید میشــود و
براســاس آن هیچگونه وجهی خارج از مصوبه
شورای شهر از خانوادهها نباید دریافت شود ،بلکه
تمام وجوه دریافتی به سرفصلی خاص در حساب
آموزشگاه واریز میشود.

رئیس شورای اسالمی شــهر یزد با اشاره به ضرورت
حمایت از شــهردار در راستای رســیدن به اهداف
کالن توسعهای ،گفت :شفافسازی و تدوین برنامه
چندساله در راستای توســعه شهری از اولویتهای
اجرایی شهرداری و شورای پنجم یزد است.
به گزارش ایسنا« ،غالمعلی سفید» در مراسم تکریم و
معارفه شهردار یزد ،با اشاره به ضرورت استفاده مفید
از ظرفیتهای موجود ،در راســتای توسعه شهری،
اظهار کرد :بهبــود روشهای اداری ،سادهســازی،
شفافسازی و اطالعرسانی مســتمر از اولویتهای
اجرایی شورای پنجم شهر یزد است.
وی تدوین چندساله برنامههای توسعهای را از دیگر
برنامههای اجرایی شهرداری و شورای اسالمی شهر
یزد دانســت و بیان کرد :کار بــا برنامه نقش مهمی
در جذب مشارکت عمومی و به ســرانجام رسیدن
طرحهای شهری ایفا میکند.
معارفه جمالی نژاد به عنوان شهردار شهرجهانی یزد عکس :ایرنا
رئیس شورای اسالمی شــهر یزد با بیان اینکه باید
و نبایدهای ثبــت تاریخی باید انجام شــود ،افزود:
ساماندهی حضور اتباع بیگانه یکی از برنامههای در ضرورتهای اجرایی برای مدیریت جهانشــهر یزد
یزد؛ شهری جهانی
دستور کار شهرداری و شورای اسالمی شهر یزد است .است.
شهردار پیشین یزد ،در این مراسم اظهار کرد :شهر
سفید گفت :عظیمیزاده ،شهردار سابق یزد 5 ،سال «ســیدمحمدرضا سیدحســینی» با توجه به نقش یزد جهانی بود و جهانی بودنش را به ثبت رســاند.
با تالش بیوقفه نســبت به مدیریت شهر یزد اقدام مستقیم شهرداریها در زندگی افراد گفت :مدیریت به دنیا ثابت کردیم که این شــهر ارزشهای بسیار
کرد .امید است رضایت مردم بهعنوان پاداش ،به وی شــهری به نگاهی جامــع و توســعهای در ابعاد و زیادی دارد.
رسیده باشد.
بخشهای مختلف نیاز دارد.
«محمدرضا عظیمیزاده» ،عنوان کرد :شهرداری یزد
این مقام مســئول در ادامه درمورد انتخاب شهردار وی با بیان اینکه نگاه پیشرفتی و توسعهای یکی از حاصل  90سال تالش و کار مداوم در این شهر است.
جدید یزد ،عنــوان کرد :بررســیهای دقیق علمی ضرورتهای مدیریت شهری است ،گفت :یزد شهری شهرداران بزرگی در طول تاریخ تاسیس شهرداری
و اجرایی شــورای پنجم شــهر یزد ،جمالیزاده و جهانی شــده و بیش از پیش به نگاهی توسعهای در برای این شهر زحمت کشیدند و در کنار کارگران و
سیدحســینی را بهعنــوان
سطح کالن نیاز دارد.
کارمندان شهرداری ،در راستای پیشرفت یزد تالش
گزینههــای برتــر بــرای
سیدحسینی عنوان کرد :بعد کردند«.مهدی جمالینژاد» شهردار یزد هم در این
تصد یگــری شــهرداری
از جهانی شــدن این شهر به مراسم با اشاره به اینکه کمتر شهری در جهان وجود
یزد انتخــاب کرده بــود که با
رئیس شورای اسالمی شهر الگویی برای دیگر شــهرها و دارد که به اندازه یزد از میــراث فرهنگی و تاریخی
عدم قبــول ســیدمحمدرضا
استانهای کشور تبدیل شده ارزشمندی برخوردار باشد ،اظهار کرد :فعالیت در یزد
سیدحســینی ،مهــدی یزد  :بهبود روشهای اداری،
است.
باید بر اساس این ارزشها و شایستگیها انجام شود.
جمالینژاد بهعنوان شــهردار ساد هسازی ،شفا فسازی این مقام مسئول با بیان اینکه شــهردار یزد به ثبــت جهانی بافــت تاریخی یزد و
معرفی و انتخاب شد.
و اطالعرســانی مستمر از در یزد به جز بافــت تاریخی ،ویژگیهای این اقدام اشــاره کرد و ادامه داد :قطعا
شــهردار
وی درمورد ســوابق
اولویتهای اجرایی شورای هیچ اقــدام و اثرقابل دفاعی مدیریت شــهری باید بر اساس شاخصههای جهانی
جدید گفت :جمالینژاد دارای
وجود ندارد ،افزود :یزد بهرغم این شهر انجام شود.
مــدرک دکتــری در رشــته پنجم شهر یزد است
وجود ظرفیتهــای مختلف بر اســاس این گزارش ،مهدی جمالینــژاد در این
برنامهریــزی شــهری و بیش
تاریخــی ،به شــهری کپی از مراسم که با حضور معاون استاندار و امام جمعه موقت
از  20ســال تــاش در حوزه
شهرهای بزرگ کشور ،تبدیل یزد ،اعضای شورای شهر در دورههای چهارم و پنجم
مدیریت شــهری را در پرونده کاری خود ثبت کرده شده است.
و جمعی از مسئوالن استانی در باغ جهانی دولتآباد
است.
وی تدویــن برنامههــای فرهنگی با نگاه توســعه برگزار شد ،رسما بهعنوان شهردار یزد معرفی شد.
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اجتماعی
در پایان این مراســم با اهدای لوحتقدیر از زحمات
توسعه اجتماعی ؛ ضرورتاجرایی مدیریت
شهری دانســت و بیان کرد :اعضای شورای اسالمی محمدرضا عظیمیزاده ،شهردار پیشین یزد ،تقدیر
همچنین در این مراسم معاون استاندار یزد با اشاره و شهردار یزد باید عالوهبر توســعه عمرانی ،توسعه و تشــکر شــد و جمالینژاد با دریافت حکم خود،
به ضرورت ایجاد زمینههای توســعه همهجانبه در فرهنگی و اجتماعــی را در اولویت اجرایی خود قرار بهصورت رسمی فعالیت خود را بهعنوان شهردار یزد
مدیریت شــهری ،گفت :توســعه اجتماعی یکی از دهند.
آغاز کرد.

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 یزد م 
يخوانيم

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

عكسها :همشهری

یادداشت

نویسندگانجنگویکحسمشترک
رؤياي نویسندگان جنگ چیزی به جز صلح نبود
احمد منصوری

خبرنگار

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

یزد
37260381
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جانفشانی در رکاب وطن

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به همزمانی هفته
دفاع مقدس با بازگشایی مدارس ،ضمن یادآوری
شهادتطلبی دانشآموزان میگوید 15 :درصد
همه شــهدای کشورمان شــهدای دانشآموز
هســتند .این یک پدیده بینظیر است که باید
این فرهنگ را به دنیا نشان بدهیم تا ملتهای
تحت ظلم و استکبار که نیازمند چنین فرهنگی
هستند ،مقاومت و رشد کنند.
آیتاهلل «محســن حیــدری» در گفتوگو با
همشــهری تأکیــد میکنــد :روحیــهای که
دانشآمــوزان ما در دفاع مقدس از خودشــان
نشان دادند از معجزات تاریخ اسالمی است.
وی به تقارن هفته دفاع مقدس امســال با ایام
محرم اشــاره میکند و آنها را از هم جدانشدنی
میداند و میافزاید :به فرمایش امام خمینی(ره)
ما هر چه داریم از محرم و صفر اســت .برای پی
بردن به عمــق تأثیر فرهنگ عاشــورا در دفاع
مقدس باید جلوهها و یادگارهای دفاع مقدس
یعنی وصیتنامهها ،نوشتهها و خاطرات شهدا،
تابلوهای جبهه و جنگ ،اسامی اماکن ،مقرها،
سنگرها ،مناطق عملیاتی و محورها ،لشکرها،
گردانها ،گروهانها و علیالخصوص عملیاتها
و رمز عملیاتها و شــعرها و شعارهای جنگ را
مطالعه و بررسی کرد.
به گفته امام جمعه موقت اهواز ،شهادتطلبی
فرهنگی اســت که امام امت از فرهنگ اسالم و
مکتب سیدالشهدا (ع) به ملت ما آموزش داده
است .ملت ما نیز با این فرهنگ رشد کرده و این
فرهنگ اکنون منتشر شده است.
آیتاهلل حیدری میگوید :در جنگ تحمیلی که
دشمنان برای سرنگونی حکومت نوپای انقالب
اســامی به وجود آوردند ،مردم ما از هر صنف،
قوم و نژادی به صحنه آمدنــد و با رهنمودهای
حکیمانه بنیانگذار جمهوری اســامی علیه
دشمنان اسالم خروشیدند و از اسالم و انقالب
اسالمی پشتیبانی کردند.
عظمت عشق

مدیریت شهری

حمایت از شهرداری یزد در مسیر تحقق اهداف توسعه شهری

02123023914
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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،
هایی
ه
مولف
فراگیرشدن
ِ
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

@yazd
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 29.شهریور 1396سالبيستوپنجم شماره7203

www.ostani.hamshahrilinks.org

امروز :اذان ظهر  12:46غروب خورشید  18:53اذان مغرب  19:11فردا :اذان صبح  5:19طلوع آفتاب 6:39

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.
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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

در استان

تیمداری «ترمه دستجردی » در لیگ دسته دوم در هالهای از ابهام
مدیرعامل تیم فوتبال دسته دومی ترمه دستجردی
یزدبا بیــان اینکه تداوم حضور ایــن تیم در عرصه
فوتبال کشــور و احترام به شور و شــعور ایجادشده
در بین جوانان و فوتبالدوســتان ،نیازمند حمایت
معنوی مسئوالن استان است ،مجموع قراردادهای
بازیکنان این تیم در فصل جاری را تنها  40میلیون
تومــان و قابلثبــت در کتاب رکوردهــای گینس
خواند.
به گزارش ایسنا« ،سیدعلی پاکزادمقدم» در نشست
هماندیشی با اهالی رســانههای استان در نامهای به
کمیته انضباطی فیفا ،مبنیبر محکومیت باشــگاه
فوالد یزد به عدم اجرای رای کمیته وضعیت بازیکنان
فیفا در رابطه با شکایت و مطالبه  400میلیون تومانی
مربی «دینکو جلیســیچ» ،اظهار کرد :فدراســیون
فوتبال آخرین مهلت پرداخت این بدهی را برای این
نماینده لیگ دسته دوم فوتبال استان ،نهایتا تا امروز
 29شهریورماه اعالم کرد.
وی تصریح کرد :بهرغم توافق اولیه در هنگام واگذاری
امتیاز تیم فوالد یزد به ترمه دستجردی که در حضور
نماینده یزد و اشــکذر در مجلس شورای اسالمی،
مدیرکل ورزش و جوانان استان و نماینده فوالد یزد
برگزار شد ،در رابطه با پرداخت بدهیهای تیم مذکور
تا قبل از واگذاری این تیم ،باشگاه فوالد تاکنون هیچ
اقدامی در این رابطه انجام نداده است و تکلیف آینده

تیم و فوتبال یزد اص ً
ال مشخص نیست.
پاکزادمقدم اظهار کرد :ایندرحالیســت که با تقبل
مسئولیت این تیم توســط ترمه دستجردی ،شور و
شعف خاصی در بین جوانان و فوتبالدوستان یزدی
شکل گرفته و حتی در هر تمرین ،شاهد حضور تعداد
زیادی از فوتبالیســتها برای انجام تست آمادگی
حضور در تیم هستیم.
وی بااشــارهبه تقبل ســرمربیگری تیم توســط
«هوشنگ کیا» ،بازیکن نامآشنای فوتبال یزد ،یک
روز قبل از بازی هفتــه دوم رقابتهای لیگ ،گفت:
تیم در بازی اخیر خود پس از یک سفر  16ساعته با
اتوبوس ،عازم رشت شد و به رغم اینکه ترکیب تیم
در لحظه شروع بازی مقابل داماش گیالنیان و بر سر
زمین بسته شــد ،در دومین هفته بازیها متحمل
شکست دو بر صفر شد.
مدیرعامل تیم ترمه دستجردی عنوان کرد :بازکنان
تیم قراردادهای خود را سفید امضا کردهاند ،ولی به
منظور ایجاد انگیزه در بازیکنان برای آنها پاداش در
نظر گرفتهایم .در صورت کســب جایگاههای اول تا
سوم در گروه خود ،هر کدام حدود  40میلیون تومان
دریافت خواهند کرد.
وی مهمترین دغدغه کنونی تیم ترمه دستجردی را
بدهیهای تیم از دورههای گذشته و عدم پایبندی
مســئوالن قبلی به پرداخت این بدهیها و عمل به

بیستوششمین جشنواره تئاتر استان
در ایستگاه پایانی
بیستوششمین جشنواره تئاتر اســتان با معرفی نفرات برتر در هر بخش ،به کار
خود پایان داد .به گزارش فارس ،اختتامیه بیستوششمین دوره جشنواره تئاتر
استان یزد شامگاه دوشنبه  27شهریور ،با معرفی نفرات برتر در تاالر فرهنگ اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد ،برگزار شد.
توششمین
«محمدرضا صاحبجالل» در ابتدای این مراسم با اشاره به اینکه بیس 
دوره جشــنواره تئاتر استان یزد از  15فروردین  96با انتشــار فراخوان آغاز شد،
گفت :پس از انتشــار فراخوان 24 ،متن به دبیرخانه رســید که بعد از بازخوانی
به  12اثــر کاهش یافت .از این تعــداد نیز  8اثر بــا داوری محمدرضا امیرخانی،
محمد محمد ســیفی و صادق نصیــری به بخش مســابقه این جشــنواره راه
یافت.
همچنین در این مراسم که هنرمندان مطرح کشور مانند جعفر دهقان از بازیگران
سینما و تلویزیون حضور داشت ،از سید علیاکبر پیغمبری ،هنرمند پیشکسوت
تئاتر استان ،تجلیل به عمل آمد.
اجرای موسیقی سنتی توسط مصطفی راغب از خوانندگان مطرح یزد ،نقالیخوانی
توسط مسعود اکرمی ،هنرمند ابرکوهی ،دارنده مقام ســوم کشور در این رشته
هنری و همچنین تجلیل از برگزیدگان این دوره از جشنواره از مهمترین برنامههای
بیستوششمین دوره جشنواره تئاتر استان بود.

تعهداتشــان ذکر کرد و تنها خواسته مسئوالن تیم
جدید را حمایت معنوی برای رفع این مشکل خواند.
پاکزادمقــدم با توجه بــه اســتعدادهای موجود و
ظرفیت فوتبال یزد برای دستیابی به جایگاه باال در
کشور ،نگاه مســئوالن جدید تیم را بلندمدت بیان
کرد و گفت :حتی برای آشــتی دوباره تماشاگران،
برنامههای متعددی مانند پخش تلویزیونی مسابقات،
تشکیل کانون هواداران و طراحی کارتهای بانکی
برخوردار از تخفیفهای خرید و ایجاد مشــوقهای
الزم برای حضور بیشتر تماشــاگران در ورزشگاه با
همکاری مجموعه حامی مالی ،مد نظر مسئوالن تیم
است.
«مهدی دستجردی» ،رئیس هیاتمدیره تیم ،نیز در
این نشست به کشوقوسهای متعدد برای واگذاری
امتیاز تیم و تعهداتی که مسئوالن قبلی تیم با وجود
محضری شــدن آن به آن پایبند نبودهاند ،اشاره
کرد و گفت :برخالف برخی اظهارات مبنی بر هدف
تبلیغاتی برای ورود ترمه دستجردی به عرصه فوتبال،
تنها هدف ما برندسازی و تبلغات نبوده است؛ چرا که
گزینههای بهتر و به صرفهتری برای تبلیغات پیش
روی مجموعه ترمه دســتجردی بود .هدف عمده ما
کمک به رونق و پیشــرفت فوتبال استان در شرایط
حاکم بر این رشته ورزشی استان است و بر این هدف
باور داریم.

 40درصد از عشایر استان ،زیر پوشش بیمه
رئیس اداره امور عشــایری یزد گفت 40 :درصد عشایر اســتان از خدمات
صندوق بیمــه اجتماعی برخوردار هســتند و بر اســاس برنامهریزیهای
انجامشده ،پوشش بیمه عشایر استان تا پایان سال ،به  60درصد میرسد.
«حسن زارع» ،در بازدید از مناطق عشایری شهرستان ابرکوه ،در گفتوگو
با ایرنا اظهارکرد :شــیوه زندگی عشایر ســخت و زیانآور است و آنها تا حد
امکان باید آینــده خود و خانوادهشــان را تضمین و دامهــای خود را بیمه
کنند.
وی با بیان اینکه روند بیمه اجتماعی عشایری رشد خوبی در سالهای اخیر
پیدا کرد ،افزود :از  1240خانوار عشایر استان بیش از  450خانوار از پوشش
بیمه اجتماعی بهرهمند هستند.
زارع در بحث بیمه دام عشــایر نیز گفت :تاکنون بیش از  80هزار راس دام
سبک عشایر بیمه شده است که این عدد تا پایان ســال به  100هزار راس
میرسد.
زارع ادامه داد :با توجه به خطرهای پیش روی عشایر نظیر شیوع بیماریها،
حمله حیوانات وحشی و تصادف با وسایل نقلیه ،وقوع سیل و زلزله ،ضرورت
دارد عشایر به بیمه دامهای خود اقدام کنند.
رئیس اداره امور عشــایری یزد اضافه کرد :امسال عشــایر استان  2016تن
شــیر و مواد لبنی به ارزش بیش از 120میلیارد ریال تولید و به بازار عرضه
کردند.

