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شهرستانها

اخبار کوتاه
نایب رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمیشهر اصفهان:

نقش شهرداریها در مدیریت بحران
مورد غفلت قرار گرفته است

گروه شهرستانها :نایب رئیس کمیسیون
عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمیشهر
اصفهان گفت :با توجه به ظرفیتها و پتانسیلها
در شــهرداریها به ویژه در کالن شــهرها نقش
شــهرداریها در مدیریت بحران مورد غفلت قرار
گرفته و جایگاه شایستهای به شهرداریها واگذار
نشده اســت .امیراحمد زندآور در دوازدهمین جلسه علنی شورای اسالمیشهر
اصفهان اظهارکرد :با توجه به اتمام مدت آزمایشــی قانون تشــکیل ســازمان
مدیریت بحــران از ســال  1393تاکنون الیحه مدیریت حــوادث غیرمترقبه
کشــور ،این هفته در نوبت تصویب در مجلس شورای اسالمیاست .وی اضافه
کرد :با توجه به ظرفیتها و پتانســیلهای موجود در شــهرداریها به خصوص
کالنشهرها نقش شهرداریها در مدیریت بحران مورد غفلت قرار گرفته و جایگاه
شایستهای به شــهرداریها واگذار نشده اســت.نایب رئیس کمیسیون عمران،
معماری و شهرسازی شــورای اسالمیشهر اصفهان تصریح کرد :با توجه بهاین
موضوع از نمایندگان مجلس شورای اسالمیدرخواست میشود با در نظر گرفتن
سیاســتهای کلی نظام در حوزه مدیریت بحــران الیحه قانون جامع مدیریت
شهری و مفاهیم جدید شهرهای تابآور تصمیمیمناسب جهت مدیریت کردن
بالیا و بحرانها در شــهرها اتخاذ شــود ،زیرا در صورت تصویب قانون به شکل
موجود مشکلی از مدیریت بحران کشور حل نخواهد شد.وی با تاکید براینکه روز
جهانی شهرساز را که هفته گذشته پشت سر نهادیم به کلیه شهرسازان کشور و
اســتان تبریک عرض میکنم ،ادامه داد :روز جهانی شهرسازی روزی ویژه برای
بازشناســی و ارتقایجایگاه برنامهریزی در شکل دهی به جوامع سرزنده است.
زندآور تاکید کرد :اســتفاده از مهندسین شهرسازی و دانش شهرسازی در امور
شــهری به منظور تفکیک اراضی ،انطباق کاربری ،انطباق شــهری ساختمان و
طرح جزئیات شهرســازی امری ضروری اســت .وی افزود :شورای اسالمیشهر
و شــهرداری اصفهان باید تالش کند با استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله
ساختار در نظام مهندسی و سایر مراجع تخصصی در حوزه شهرسازی و معماری
شرایطی را فراهم آورد تا با استفاده از دانش آموختگان شهرسازی ضمن رعایت
اســتانداردها رویکردهــا را پیگیری و اجرا کند که محیط شــهرها دلپذیرتر و
شــاخصهای مطلوبیت حداقل به لحاظ کالبدی و بصری در آن تقویت شــود.
نایب رئیس کمیسیون عمران ،معماری و شهرسازی شورای اسالمیشهر اصفهان
تصریح کرد :انتظار میرود که متولیان امر با استفاده از نظریات نوین شهرسازی
و قرارگیری در یک مقطع زمانی مهم یعنی گذشت قرن بیستم و وارد شدن به
هزاره جدید بر لزوم بازاندیشی نظریات شهری اهتمام ورزند.

لزوم ارتقای میزان سرانه مطالعه در شهر اصفهان

گروه شهرستانها :رئیس شورای اسالمیشهر اصفهان ضمن گرامیداشت
 24آبــان به عنوان روز کتاب و کتاب خوانی با تاکید براینکه خوشــبختانه در
سالهای گذشته در شهر اصفهان تالشهای زیادی از سوی شهرداری اصفهان
برای توســعه کتابخانههــا صورت گرفته اما هنوز راه نرقتــه زیادی را در پیش
داریم ،اظهار داشــت :باید دراین زمینه فعال شــویم و قطعا شورای پنجم و به
ویژه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورای اسالمیشهر تالش میکند
تا با همکاری با برنامهریزان و سایر مسووالن و دستاندرکاران فرهنگی گامهای
موثری را در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و استفاده از کتاب برداریم.
وی با بیاناینکه سرانه مطالعه در شهر اصفهان  20دقیقه ذکر شده که نسبت
به سرانه مطالعه در کشور باالتر بوده واین عدد نسبت به سایر نقاط کشور بهتر
اســت ،تاکید کرد:این موضوع نشان میدهد که زمینههای کار و تالش در شهر
اصفهان مناســب اســت و باید با کار و تالش بتوانیم میزان سرانه مطالعه را در
اصفهان ارتقا بدهیم.
معین با بیاناینکه مدت زمان مطالعه یک نفر در شــبانهروز به عنوان سرانه
مطالعه هر فرد است ،افزود :براســاس آمارها بیشترین سرانه مطالعه در شبانه
روز با  90دقیقه در شــبانهروز به کشور ژاپن اختصاص دارد و سرانه مطالعه در
انگلیس ،ترکیه و مالزی  55دقیقه ،در آمریکا  20دقیقه است و در کشورایران نیز
آمار دقیقی از سرانه مطالعه وجود ندارد و بین  2تا  18دقیقه را به عنوان سرانه
مطالعه در کشورایران مطرح کرده انداین عدد مدت زمانی است که برای سنین
 12ســال به باال و برای مطالعه متون درســی ،قرائت قرآن ،ادعیه و روزنامه به
کار برده میشود و همچنین سرانه مطالعه در کشور براساس میزان خرید کتاب
و امانت کتاب  14دقیقه ذکر شــده اســت.رئیس شورای اسالمیشهر اصفهان
با اشــاره بهاینکه در کشــورایران تنها  5درصد از جمعیت عضو کتابخانههای
عمومیهستند ،گفت :قطعااین روز واین برنامهای را برای ما طراحی میکند که
بتوانیماین مراکز را بیشــتر فعال کنیم و به نظر میرسد که تعداد کتابخانههای
شــهر اصفهان نســبت به متوسط کشــوری وضعیت بهتری را دارد اما باید در
راستای توســعه و افزایش کتابخانهها در شهر تالش شود و قطعا ما در شورای
پنجم گامهای موثری را برای توسعه کتابخوانی در شهر بر میداریم.

خطر بحران تنفسی همچنان در کمین اهواز است

قائممقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز با اشاره به
بارش اول هفته جاری در اهواز گفت :همچنان خطر بحران تنفسی بعد از اولین
بارش پاییزی در کمین است و باید محتاط بود.
دکتر خجســته حســینینژاد در گفتوگو با ایســنا ،اظهار کرد :بر اساس
گزارش بیمارســتانها و فوریتهای پزشــکی اهواز در بارندگی روز شنبه هیچ
مراجعهکنندهای که به مشــکالت تنفسی پس از اولین بارشهای پاییزی دچار
شده باشد ،نداشتهایم.این امر با آگاهیبخشی و هوشیاری خود مردم محقق شد
که توصیههای بهداشــتی را هنگام بارندگی روز گذشــته مورد توجه قرار داده
بودند .وی ادامه داد :البته حجماین بارشها بســیار اندک بود و اکنون نمیتوان
با اطمینان ادعا کرد که خطر بحران تنفســی پــس از اولین بارشهای پاییزی
در اهواز کامال رفع شــده اســت .خطر همچنان وجــود دارد و باید درخصوص
بارش بعدی نیز محتاط بود .قائممقام معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی
جندیشــاپور اهواز افــزود :بنابراین افراد دارای بیماریهای تنفســی ،قلبی و
پیشزمینهای ،سالمندان ،کودکان و سایر افرادی که در سالهای گذشته بهاین
مشکالت دچار شــده بودند ،همچنان باید توصیههای بهداشتی را در خصوص
ش بعدی نیز در نظر داشته باشند.
بار 
حسینینژاد با تاکید بر تاثیر قطعی گردهافشانی کنوکارپوس درایجاد بحران
تنفســی پس از نخستین بارشهای پاییزی در خوزستان ،گفت :در دیگر نقاط
دنیا نظیر اســترالیا مواردی داشتیم که یک گیاه عامل بروز بحران تفسی پس
از اولین بارشهای پاییزی باشــد .وی ادامه داد :بررسیها و تحقیقات ما نشان
میدهــد که آالیندههــای دائمینمیتواند علتایجاداین بحران تنفســی در
خوزستان باشد.

مهار  40درصد از کانونهای بحرانی
در آذربایجانغربی

مدیــرکل منابعطبیعــی و آبخیــزداری آذربایجانغربی گفــت :از طریق
بیابانزدایــی و انجام عملیات بیولوژیک و بیومکانیکــی  40درصد کانونهای
بحرانی در آذربایجانغربی مهار شــده است.به گزارشایسنا ،به نقل از ادارهکل
منابعطبیعــی و آبخیزداری آذربایجانغربی ،رحمان وهــابزاده افزود :یکی از
سیاســتهای اجرایی سازمان جنگلها و مراتع کشور بحث حفاظت مشارکتی
است که دراین رویکرد مردم نیز در حفظ و احیای مراتع و منابع طبیعی نقشی
اساسی و موثرایفا میکنند.
وی گفــت :برای اولین بار در آذربایجانغربی بیــش از  340هزار هکتار در
قالب طرحهای مشــارکتی مرتعداری واگذار شده است که خود بهرهبرداران از
مراتــع حفاظت میکنند .مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی با
بیاناینکه در آذربایجانغربی بیش از  700گونه گیاه دارویی و خوراکی میروید،
تصریح کرد :تغییر الگوهای معیشــتی مردم و اقتصادی کردن مراتع و تشکیل
تعاونیهای فراگیر در کنار اســتفاده از ظرفیت گیاهان دارویی از دیگر اقدامات
این ادارهکل است.
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باغهای سیب کرج قابلیت جهانیشدن دارد

تدوین طرح حفاظت از کاخ مروارید

سرپرســت معاونــت میراثفرهنگی اســتان البرز گفت:
باغ ســیب کرج در صورت تعامالت بین دســتگاهی قابلیت
جهانیشــدن دارد .به گزارش خبرنگار مهر ،حســین امین
افشار در نشســت خبری با اصحاب رسانه که ظهر دوشنبه
در ادارهکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
استان برگزار شــد ،بابیان اینکه حوزه میراث فرهنگی حوزه
چالشبرانگیزی اســت که این مهم به ســبب تنــوع کار و
مسئولیتهای متنوع به وجود آمده است ،اظهار کرد :تالش
شــده در قالب دستورالعمل و بخشــنامههای مختلف بتوان
مسائل مرتبط با حوزه میراثفرهنگی را ضابطهمند کرد.
وی با اشــاره به اینکه حفظ آثار باســتانی برای آیندگان
ازجمله اهداف حائز اهمیت محســوب میشــود که در این
راســتا از توان صددرصدی خود بهره خواهیم گرفت ،افزود:
افزایش حساســیتهای مردمی برای حفظ آثار باســتانی و
میراث فرهنگی بهعنوان بخشی از پیشینه تاریخی و فرهنگی
کشور الزامی است .سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان
البرز تصریح کرد :موزهها گنجینههای هر اســتان محسوب
میشــود ،باید با تالشهای بیوقفه بهعنــوان میراث داران
واقعی درزمینهٔ رفع مشــکالت این حوزه یکی دیگر از موارد
حائز اهمیتی است که باید موردتوجه قرار گیرد.
امین افشــار با تأکید بر اینکه حفــظ میراث فرهنگی در
بدنــه قانون حاکم بر کشــور و بر اســاس چارچوب قانونی
انجام خواهد گرفت ،خاطرنشــان کرد :بهرهگیری از ظرفیت
مشارکت مردمی و دستگاههای اجرایی در راستای حفظ آثار
ملی باید در صــدر اقدامات قرار گیرد چراکه بدون همکاری
همگانی و همهجانبه در جامعه به اهداف عالی مدنظر دست
پیــدا نخواهیم کرد .وی اعتالی فرهنگ ،حفظ هویت غنی و
تاریخی اســتان البرز را ازجمله اقدامات مهم برشــمرد و در
تشریح وضعیت باغ سیب مهرشهر کرج گفت :سازمان میراث

فرهنگی موظف اســت در هرجایی که تشخیص دهد هویتی
از گذشتگان وجود دارد ،نقش حاکمیتی خود را انجام دهد.
وی بابیــان اینکه بحث حفاظت از باغ ســیب مهرشــهر
کرج در دســتور کار سازمان میراثفرهنگی قرار دارد ،افزود:
درخصوص بحث حفاظت از کاخ مروارید نیز مشــاوری بکار
گیری شــده که درصدد تدوین طرح جامع حفاظت از کاخ
مروارید است .سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان البرز
فازبنــدی امور مرتبط با تدوین طــرح جامع حفاظت از کاخ
مروارید ،ارائه شــرح خدمات ،اخذ مجــوز و تأمین اعتبار را
ازجمله اقداماتی برشمرد که بهتدریج انجام خواهد پذیرفت و
گفت :باید به این نکته نیز اشاره کرد که مرمت آثار باستانی
و میراث فرهنگــی همواره بهگونهای انجام میشــود که به

اصالت بنا خدشــه وارد نشود .امین افشــار با اشاره به اینکه
باغ سیب مهرشهر کرج جز هویت مردم بوده و با این منطقه
پیوند خورده است ،اظهار کرد :این باغ را میتوان بهعنوان اثر
معنوی ،مکان  -رویداد به ثبت ملی برسانیم ،بدون شک این
اقدام نافی مسئولیت بنیاد مستضعفان نخواهد بود.
سرپرســت معاونت میراث فرهنگی استان البرز در ادامه
بیان کرد :اگر تعامالت بین دســتگاهی در استان البرز ایجاد
شود؛ باغ سیب مهرشهر کرج قابلیت میراث جهانیشدن برای
البرز را دارد.
وی همچنین بابیان اینکه حفاظت ،مرمت ،ســاماندهی،
ثبت و تعییــن حریم آثار تاریخی بر عهــده معاونت میراث
فرهنگی اســت ،ادامه داد :منبر ارنگه با  ۷۰۰سال قدمت در

اســتان البرز واقعشده که بدون شک پتانسیل غنی در بحث
گردشگری محسوب میشود.
امین افشار شناسایی تهدیدات آثار تاریخی را یکی دیگر از
اقدامات اساسی برشمرد که در حوزه معاونت میراثفرهنگی
انجام میگیرد و افزود :در حوزه حفاظت در سه بخش بناهای
تاریخی ،تپهها و محوطهها همچنین بافتهای تاریخی وارد
عمل میشویم.
سرپرست معاونت میراثفرهنگی استان البرز لزوم توجه
به موزهداران شخصی در استان را ازجمله موارد حائز اهمیت
برشــمرد و گفت :امید است بتوان نســبت به احداث موزه،
مرمت اشــیا ،سنگنگاره و دســت کندها با جدیت بیشتری
نسبت به گذشته وارد عمل شد .وی نبود موزه مردمشناسی
را یکی دیگر از خالءهای موجود در اســتان البرز عنوان کرد
و یادآور شــد :در حال حاضر مقوله مهم نمایش سرزمینی به
لحاظ مردمشناسی در استان البرز انجامنشده که پیرو این امر
با پژوهشگاه مردمشناسی وارد مذاکره شدهایم اما باید به این
نکته نیز اشــاره کرد که انجام تمام امورات یادشده بهتنهایی
توسط میراث فرهنگی قابل انجام نیست.
امین افشار با اشاره به اینکه در خصوص مرمت و بهسازی
امامزادگان اســتان میتوان با مشارکت سازمان اوقاف و امور
خیریه طرحی تدوین کرد تــا بدین ترتیب با رعایت اصولی
خــاص در این حوزه وارد عمل شــد ،گفــت :اختالفنظر و
دیدگاههای بین دو ســازمان میراث فرهنگی و اوقاف در این
بخش باید بهصورت کارشناسی و تخصصی برطرف شود.
سرپرســت معاونت میراثفرهنگی استان البرز با اشاره به
اینکه دو رویکرد دربرگیری ارزش تاریخی و گردشگری برای
طرحهای هادی روســتایی مدنظر قرار دادهشده است ،ادامه
داد :بحــث مرمت قلعه صمصام و کاخ ســلیمانیه در مراحل
پایانی به سر میبرد.

با گذشت دو ماه از سال تحصیلی

با وجود مانور خبــری وزارت آموزشوپرورش درآغاز هر
سال تحصیلی مبنی بر توزیع شــیر در مدارس ،این طرح با
گذشــت دوماه و همچون ســالهای قبل در مدارس استان
اردبیل اجرا نمیشــود .به گزارش خبرنگار مهر ،توزیع شیر
که از برنامههای مشارکتی وزارت خانههای آموزشوپرورش،
صنعت و معدن و بهداشت است با هدف فرهنگسازی مصرف
شیر ساالنه در مدارس انجام میشود.
این طرح به شکل شــیر رایگان بر روی میز دانشآموزان
به دنبال فرهنگســازی مصرف شیر است تا این ماده غذایی
مغزی به یکی از عادات تغذیه دانشآموزان تبدیل شود.
امتداد بلوار نیایش ،حد فاصل زیرگذر خرمشــهر تا میدان
فاطمی (در ادامه ترمینال) در تبریز ،پروژهای  ۹۰۰متری است
که بیش از  ۱۰ســال است که به اتمام نرسیده و  ۴شهردار از
پــس آن برنیامدهاند .به گزارش مهر ،اینروزها ترافیک کالفه
میکند .بنظر میرســد درمورد ترافیک ،تبریز هم راه تهران
را میپیماید .صبح ،ظهر ،شــب ،روز تعطیــل ،روز عادی و،...
ترافیک حضوری پررنگ در خیابانهای تبریز دارد.
کارشناسان برای مقابله با ترافیک ،راههای زیادی پیشنهاد
میکنند؛ مثل استفاده نکردن از خودروهای تک سرنشین یا
جایگزین کردن وســایل نقلیه عمومی .اما یکی از مهمترین
راههای از بین بردن ترافیک شهری احداث مسیرهایی کلیدی
در سطح شهر و در مناطقی است که میتوانند حجم انبوهی
از ترافیــک را کاهش دهند .در دوران شــهرداری فتح الهی
()۱۳۷۸که ترافیک در تبریز چندان معنای ملموسی نداشت،
در منطقه  ۳شــهری تبریز ،جهت ایجــاد رینگ میانی تبریز
مقــرر گردید کمربند میانی تبریز احداث گــردد تا با اتصال
بزرگراه پاسداران به چایکنار غرب و بلوار آذربایجان ،از حجم
ترافیک شهر بکاهد .قســمتی از این مسیر از مقابل ترمینال
تبریز گذر نموده و با اتصال شهرک طالقانی به میدان فاطمی،
آیین در لغت بــه معنی راه و روش ،دین و مذهب ،قانون
و مقررات ،عادت و خوی اســت اما در اصطالح کارهایی است
که به شــیوهای خاص و از پیش تعیین شده ،انجام میشود.
مراســم آیینی نوع خاصی از گفتار ،اعمال و آدابی است که
از آموزههــای دینی در مذاهب و فرقههای گوناگون در ادیان
یگیرد و برای بیان احساسات دینی و
مختلف سرچشــمه م 
مذهبی پیروان آنان استفاده میشود.
این مراســم به دلیل آنکه ریشه در تاریخ و فرهنگ مردم
مختلف جهان دارد قدمت پیدایش آن به انداز ه تاریخ بشریت
است.
این مناســک با آفرینش انسان به وجود آمد و در زندگی
انســان نهادینهشــد و با رفتار ،گفتار ،آداب و ســنن انسان
پیوندخــورد تا به صورت یک خــرده فرهنگ جداییناپذیر
درآمــد .به عبارت دیگر این پدیدههای فرهنگی از یک نقطه
و مرحله ســاده آغاز میشود و به تدریج و با گذشت سدهها و
هزارههــا تغییر و تحول مییابد و با ویژگیهای زمان و مکان
هماهنگ میشــود تا به دست ما میرسد .آیینها و مناسک
دینــی یکی از نمودهای فرهنگــی و رفتارهای اجتماعی در
علوم مردمشناسی و انسانشناسی است که در آن به مطالعه
باورهــای دینــی و مذهبی جوامع از ابتــدا تاکنون در مورد
ماورای طبیعت و چگونگی پیدایش ،رشد ،تغییر و تحول این
اعتقادات میپردازد .سرچشمهی آیین و مناسکهای دینی
به انسانهای نخستین در اقوام و ملل مختلف میرسد.
این آداب و مناســک ،نتیجهی حیرت و تامل انســان در
طبیعت و آثار آن بوده است که انسان برای دوری از حوادث
ترسناک و نامالیمات به آن پناه ،استغاثه و توسلکرده است.
به عنوان مثال آسمان یکی از نمودهای مشترک طبیعت در
آیینهای بشری اســت که به عنوان کانون و مرکز حیرت و
دهشت از آن یاد میشود .آسمان و پدیدهای جلوهگر در آن
مانند خورشــید ،ماه ،ســتاره ،ابر ،باد ،باران ،آذرخش و غیره
چنان با زندگی انســانهای نخستین عجین و تنیده بود که
هریک از آن پدیدهها در اندیشــه و نگاهش ،نیروی ایزدی با
ویژگیهای انسانوار ترسیم شده بود و نتیجه کاهش و نقصان
در کارکرد طبیعی این موجود نیمه خدایی پیدایش مناسک
و آیینهای مذهبی مختلف شد«.عجز و ناتوانی انسان از درک
و دریافت قوانین طبیعی حاکم بر این پدی دهها از یک ســو و
ناتوانیاش در برگردانیدن شرایط پیرامون به سود خویش به
کمک وسایل و ابزار از دیگر سو یکی از علل پیدایی آیینهای
گوناگون برای هریک از جلوههای آسمانی بوده است».
به تدریج جوامع ابتدایی بــرای نیروهای ماورای طبیعت

دست دانشآموزان اردبیلی از شیر کوتاه شد

با این وجود نزدیک به دو ماه از آغاز سال تحصیلی سپری
شــده و حتی قطرهای شــیر در مدارس استان اردبیل توزیع
نشده است .هر چند در سالهای گذشته نیز تاخیر در توزیع
شــیر تجربه شــده اما تاکنون هیچ برنامه و اظهار نظری در
خصوص سرنوشت طرح توزیع شــیر مدارس استان از زبان
مسووالن شــنیده نشده اســت .با پیگیری خبرگزاری مهر،
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزشوپرورش
استان اردبیل دلیل تأخیر در توزیع شیر را عدم تأمین اعتبار
آن عنوان کرد.
حســین برزگر به خبرنگار مهر گفت :متأســفانه اعتبار

خرید شیر طی سال گذشته از کارخانههای تولیدی تاکنون
پرداخت نشــده و در خود اردبیل یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان به کارخانهها بدهی داریم.
وی افزود :تاکنــون تأمین این اعتبــار و پرداخت بدهی
کارخانهها انجام نشده و به همین دلیل قراردادی برای خرید
و توزیع شیر در سال جاری نیز منعقد نشده است.
معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی اداره کل
آموزشوپرورش اســتان نتیجه آخریــن پیگیریها را تالش
برای تصفیهحساب با کارخانهها و تأمین اعتبار و توزیع شیر
از آذرماه عنوان کرد .برزگر در پاســخ به این ســؤال که آیا

۱۰سال انتظار و ناتوانی  ۴شهردار تبریز

بلوار نیایش را به خطیب متصل مینمود که مســیری مهم و
یکی از شریانهای اصلی شهری به حساب میآمد .این پروژه
 ۹۰۰متر طــول و  ۴۵متر عــرض دارد و هزینهای که برای
اتمام و تکمیل آن پیشبینی شده بود ۸۰ ،میلیارد تومان بود.
اما اکنون که در ســال  ۹۶قرار گرفتهایم و تنها یکماه برای
پایتختی گردشگری جهان اسالم تبریز باقی نمانده است ،هنوز
این مســیر به انتها نرسیده است .طراحی این مسیر در زمان
شــهرداری عبداهلل فتحاللهی صورت گرفت .سپس حاجیپور
دو دوره بعد ،متصدی شهرداری تبریز شد و اجرای این پروژه
را کلید زد .دوران اصلی اجرای این طرح برمیگردد به زمانی
که علیرضا نوین در سالهای  ۸۴الی  ۹۲شهردار تبریز بود.
اواخر ســال  ۹۲بود که فاز اول ایــن پروژه  ۹۰۰متری به
دست نوین ،شهردار وقت تبریز افتتاح شد .او در مراسمی که
به عنوان افتتاحیه فاز اول پروژه حدفاصل شــهرک سفیران
امیــد به میدان فاطمی برگزار شــد ،گفت :ایــن پروژه جزو
مســیرهایی بوده که با هزینهای بالغ بــر  ۸۰میلیارد تومان،

بیشترین بودجه طی  ۸سال گذشته صرف آن شده تا فاصله
منطقه کمبرخوردار فاطمــی را با مجاور آن یعنی منظریه به
حداقل رســانده ،و ساکنین این منطقه از مزایا و ارزش افزوده
مسیرگشایی بهرهمند شوند .همچنین نوین در طی بازدیدی
از پــروژه  ۴۵متری کمربند میانی تبریز در همان ســال ،۹۲
پــروژه را ثمربخش در جهت خــارج نمودن منطقه محروم و
کمبرخوردار تبریز از بنبست عنوان کرده بود.
شــهردار اســبق تبریز همچنین اظهار کرده بود :احداث
این خیابان در کنارتأثیر شگرفی که در کاهش بار ترافیکی و
روانسازی آن دارد ،موجب برپایی ساختمانهایی با استحکام
بیشــتر و مطابق با اصول فنی و مهندسیشــده میشــود و
شــهرداری میتواند با تغییر کاربــری و تعریف کاربریهای
تجاری در بدنه آن درآمدزایی چشمگیری از این محل داشته
و نیز بــا تملک زمینهای خالی اطــراف و تخصیص آنها به
کاربریهای فرهنگی و ورزشی ،سیمای این منطقه را متحول
نماید .در همان مراسم ،اکبری ،شهردار منطقه  ۳تبریز دلیل

احتمال لغو توزیع شیر در سال تحصیلی جدید وجود دارد یا
نه ،اضافه کرد :قطعاً این طرح ملی اجرا میشود و ما امیدواریم
در آذرماه توزیع شیر انجام شود.
وی متذکر شد :توزیع شیر در سال گذشته  ۵۰نوبت برای
هر دانشآموز انجام شد و تمامی دانشآموزان چه در مدارس
دولتی و چه در مدارس غیر دولتی شیر رایگان دریافت کردند.
وی بــا تاکیــد بــه اهمیــت اجــرای ایــن طــرح در
فرهنگســازی تغذیه ســالم بــرای دانشآمــوزان ،اضافه
کرد :امســال نیز در صــورت توزیع شــیر ،توزیع برای همه
دانشآموزان انجام میشود.
تاخیر  ۱۰ســاله در اجرای این پروژه را ،شرایط و روند اجرا و
وجود مشکالت توپوگرافی در مسیر اجرای طرح عنوان کرده و
گفته بود :این طرح یکی از سختترین پروژههای مسیرگشایی
سالهای اخیر شهرداری تبریز بوده است.
در زمانی کــه صادق نجفی شــهردار تبریز بــود ،پروژه
پیشرفتی به خود ندید و حاال معاون فنی و عمرانی شهرداری
تبریز به خبرنگار مهر میگوید :اگر واقعا کار شود ،پروژه تا یک
ماه میتواند به پایان برسد.
او علت اصلی تاخیر را مشــکل در کمیتــه فنی ترافیک
اســتان عنوان میکند و مدعی میشــود اگر آن مشکل حل
شــود ،تقریبا کار زیادی نمانده و در مدت کمی میتوان این
طرح را به بهرهبرداری رســاند .پروژه  ۹۰۰متری در کالنشهر
تبریز ۴ ،شــهردار به خود دیده و هنوز به ایستگاه پایانی خود
نرســیده است .این درحالی اســت که بزرگراه یادگار امام در
تهران به طول  ۳۰کیلومتر در عرض  ۲ســال ساختهشــده و
بهرهبرداری رسیده است .کاهش ترافیک بلوار آزادی و بزرگراه
شهید کسایی تبریز به وسیله این پروژه ،چیزی است که مردم
تبریز از ایرج شهین باهر ،شــهردار جدید تبریز انتظار دارند.
البته یکماهه پیمودن ره  ۱۰ساله ،کار آسانی بنظر نمیآید.

نگاهی به مراسم آیینی مذهبی گلباران خورشید یزدل
میثم رضوانییزدلی

موقعیــت معینــی و برای هریک سلســله مراتبــی که در
راس آن یــک نیروی عالی قرار داشــت ،درنظــر گرفت و از
ایــن طریق جوامــع ابتدایی از چندخدایی بــه یک خدایی
رســید(روحاالمینی« .)174،هر قدر انسان توانسته است بر
پیرامون خود چیره شــود و برای رویارویی با عوامل محیطی،
ساخت و ساز و نوآوری از تکنولوژی استفاده کند این آییها
رنگ باختهاند به گونه ای که امروزه تنها در میان قبایل ،ایالت
و روستاییان پیرامونی ،حاشیهای و دورافتاده اثری پریدهرنگ
از این آیینها برجای مانده است».
بســیاری از این آیینها و مناسک به وسیلهی آرکیتایپ
یا کهنالگوها به انســان مدرن امروزی انتقال یافته اســت.
«آرکیتایپ در اصطالح عام ،تصویر تجریدی طبقهای از اشیاء
اســت که بیشترین ویژگی نوعی را که در آن طبقه مشترک
اســت ،ارایه میدهد؛ اما در اصطالح خــاص به درونمایهها،
تصویرها ،الگوها و شخصیتهایی که در ادبیات ملل مختلف
و اســاطیر و حتی در رویاها تکرار میشود آرکیتایپ نامیده
میشود» (میرصادقی ،ص .)331
کهنالگو یا آرکیتایپ انگارههای ازلی ،مشترک و پایدار
بشــری اســت که در ضمیر ناخودآگاه انســان ذخیره و در
اسطورهها ،افسانهها ،آیینهای دینی ،مناسکمذهبی ،رویاها
و آثار هنری و ادبی آشکار ميشود .در باور یونگ ناخودآگاه
جمعــی میراثی از رویاهای گروهی ،انگارههای اســاطیری و
تصورات ذهنی و روانی انســان در دورههای نخستین زندگی
بشری است که در حافظ ه تاریخی انسانها پنهان میشود و
نســل به نســل به یکدیگر انتقال مییابد و به این صورت در
همه انسانها مشترک و یکسان است.
مراســم آیینی ،برای تعادل روحی وآرامش روانی اقوام و
جوامع نخستین نیازی ضروری بوده و برگزاری آن به زندگی
آنان معنا بخشــیده است و اقوام نخستین از این طریق خود
را به سرچشمههای ازلی متصل کرد ه و زندگی خویش را معنا
دادهاند .کارکردی که تا به امروز ،هنوز این گونه مراســم در
زندگی انسان انجام میدهند و انسان مدرن بیش از هر زمان
دیگری برای ایجاد تعادل ،آرامش و زندگی معنوی به آن نیاز
دارد .باور به یک امر قدســی و و موجــود فراطبیعی یکی از
بنیانهای اصلی ادیان جهان اســت .پیامبر هر دینی وظیفه
داشــت تا مجموعهای از آداب و شــعائر مذهبی را به پیروان

آن دین ابالغ کند تا آنان با اجرای آن ســبب تعالی و تکامل
خویش و از زندگی معنوی بهرهمند شوند.
با ورود اسالم به ایران و گرایش ایرانیان به فرهنگ تشیع
به ویژه در دوره حکومتهای آلبویه و صفویه زمینه استمرار
و رشد مناسک و آیینهای مذهبی با محوریت اندیش ه شیعی
در ایــران به وجــود آمد .دوران آل بویــه نقطه عطفی برای
پیدایش و ترویج اندیشههای شــیعه قلمداد میشود .از این
دوره اســت که سنتهای عزاداری برای امامان شیعه به یکی
از مهمترین ارکان فرهنگ شــیعی تبدیل میشود و هویت
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شیعه را قوام میبخشد .حادثه
کربال یکی از این موارد هویت و تشــخص تشیع است که در
قالب ســنت و آیین عزاداری با یک رویکرد حماسی عرفانی
آشکار میشــود و قرنهاست به عنوان یک سنت نمادین در
گ ایرانی زنده و
حیات اجتماعی و سیاسی شیعه با صبغه و رن 
پایدار است .با روی کار آمدن حکومت صفویه و رسمی کردن
مذهب شــیعه در کشــور برگزاری آیینهای شیعه در ایران
گسترش بیشــتری یافت و این سنت مانند دیگر زمینههای
فرهنگی ،اجتماعی ،ادبی و غیره در بین توده مردم با رنگ و
بوی محلی رواج یافت .تنوع اقوام و فرهنگهای گوناگون در
ایران سبب شد تا انواع آیین و سنتهای عزاداری با رویکردی
ایرانی شــکل بگیرد و آیینهای عزاداری مختلفی در بســتر
فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی ایران برگزار شود وآیینهای
عزادرای با سبقه و زمینههای فرهنگی خاص خودشان شکل
بگیرد و تداوم بیابد .در آیینهای عزاداری توجه به فرهنگ و
تاریخ اقوام ایرانی برای شناخت ،رمزگشایی و نشانهشناسی
آن تاثیر شگرفی دارد .آیینهای نخلبرداری در یزد ،بیل زنی
ی در لرستان و
در خراسانجنوبی ،کرنا زنی در گیالن ،کرپزن 
غیره ریشه در تاریخ و فرهنگ محلی دارند و سرچشمهآن به
اسطورهها بازمیگردد .یکی از این آیینهای عزاداری شیعی
در کاشــان با رنگ و بوی محلــی و آمیخته با فرهنگ ایرانی
مراسم «گلبارن خورشید یزدل» است که هر سال در سالروز
شــهادت امام رضا(ع) در امامزاده بیبیشاهزینب(س) یزدل
توسط هیئت انصارالحسین برگزار میشود.
این امامزاده فرزند امام موســی کاظــم(ع) و خواهر امام
رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) اســت .زنان یزدل به
پیروی از زنان نوغانی در زمانی که مردان از ترس اســتبداد

مأمون خلیفه عباسی جرأت نداشتند تا در مراسم تشیع پیکر
امام رضا(ع) شــرکت کنند برای خنثی کردن توطئه مأمون
عباســی از جان و مال خود گذشتند وکابین و مهریه خود را
به شوهران خویش بخشیدند و از آنها اجازه خواستند تا پیکر
مطهر امام رضا(ع) را تشیع کنند و تابوت آن بزرگوار را با گل
سرخ گلباران کنند و سپس به خاک بسپارند .در این مراسم
راســاعت  8صبح برگزار میشــود و مردان و زنان از مسجد
امام حسین(ع) مسیر یزدل تا امامزاده(س) با پای پیاده طی
میکنند و در امامزاده(س) با اجرای برنامه روضهخوانی اقامه
عزا میکنند.
ســپس با اجرای برنامه تئاتر گوشهای از زندگی و کرامات
امام رضا(ع) را به نمایش می گذارند و بعد ازآن پیکر نمادین
امام(ع) توسط زنان تشــییع و گلباران میشود .پس از آنکه
تابــوت آن حضرت(ع) در صحن پاییــن  3مرتبه طواف داده
میشود  8فرشته از بارگاه امامزاده برای تحویل تابوت بیرون
میآیند و در بین زنان حاضر میشوند و تابوت را که در دستان
زنان است تحویل گرفته و دوباره به سمت بارگاه امامزاده(س)
حرکت میکنند و دوباره پیکر مطهر امام رضا(ع) در مسیر به
وســیله فرشتهها گلباران میشود .با اقامه اذان و نصب پرچم
حرم امامرضا(ع) بر باالی گنبد امامزاده(س) مراســم خاتمه
مییابد و بعدار ز اقامه نماز ظهر و عصر از زائران با غذای نذری
حضرت پذیرایی میشود.
مراســم گلباران خورشــید از چند نظر اهمیت دارد :اول
اینکه این مراســم در یکی از بقعههای تاریخی – اساطیری
شهرستان کاشــان برگزار میشود که منشآ اسطورهای دارد.
دوم اینکه بین ژرف ســاخت روایت اسطورهای بقعه و مراسم
آیینی هماهنگی وجود دارد هرچند که روساخت هردو تفاوت
دارد .سوم اینکه هر دو از عناصر نمادین و سمبلیک استفاده
شده است .چهارم مراســم گلباران خورشید فقط به وسیله
زنان برگزار میشود و مردان در اجرای برنام ه نقش و دخالتی
ندارند.

