
حق آبه کشـاورزان 
شرعی و قانونی است

گوشت قــرمــز بر 
صورت اصفهانی هـا 
سیلـــی می زنــد

نوستالـــــــژی 
»گل کــــوچک« 
ورزشگاه هــای  در 
روبــاز شهـــری

کــاالی ایرانــی و 
فقدان مزیت رقابتی

زندگــی زیر سایه 
دوستی و مهـربانی

جــوانه غیـــرت 
در  زمستــــــان

شــاخص هـــای 
آلودگی هوا با تغییر 
دولت تغییــر کرد؟

جشنواره "زنده رود" 
ظرفیت جهانی دارد
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نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان گفت: 
باید دولت تدبیر کند تــا منابع آب به صورت 
عادالنــه اســتفاده شــود و حق آبه هــای 
حق آبه داران که یک حق قانونی و شــرعی 
است به کشــاورزان واگذار شــود. آیت اهلل 
سید یوســف طباطبایی نژاد اظهار داشت: 
درخواست های مردم بسیار درست و به حق 
اســت که متأســفانه بعضی از این کارها به 
دســت دولت اســت و آن گونه که باید قدم 
بردارند و در جهت رفع این مشکالت تالش 
کنند اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. 
وی با اشــاره به دیدار مردم اصفهان با مقام 
معظم رهبری افــزود:  بنده خدمت حضرت 
آقا عرض کردم که مردم اصفهان توقع دارند، 
همچنان که برای احیــای دریاچه ارومیه از 
صندوق ذخیره ارزی مبلغی برداشــت شد، 

جهت احیای زاینده رود که فقط آب شــرب 
بیش از 5 میلیون نفر به آن وابسته است، هم 
برداشتی از این صندوق داشته باشند تا این 
کار ســریع تر به نتیجه برسد که حضرت آقا 
فرمودند من در برداشــت از صندوق ذخیره 
دخالتی ندارم، اما باید دولت پیشــنهاد کند 
که چنین پیشنهادی از طرف دولت صورت 

نگرفته است. 
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح 
کرد: ایــن مطلب را بــه اســتاندار اصفهان 
گفتم و نامه ای تنظیم شــد و بــرای معاون 
اول رئیس جمهور ارسال شده که باید دولت 
پیگیری کنــد و ما هم ایــن کار را پیگیری 
خواهیم کرد. وی با اشــاره به ســاماندهی 
رودخانه جهت جلوگیــری از هدر رفت آب 
گفت: یکی از کارهایی که باید انجام شــود، 

قاف قلم

یکی از 
کارهایی 

که باید 
انجام شود، 
ساماندهی 

رودخانه و کم 
کردن وسعت 

آن است و 
باید به گونه ای 

ساماندهی 
شود که 

دسترسی میر 
آب به رودخانه 

آسان باشد

ســاماندهی رودخانه و کم کردن وســعت 
آن است و باید به گونه ای ســاماندهی شود 
که دسترســی میر آب به رودخانه آســان 
باشــد به طوری که دو طرف رودخانه تا سد 
زاینده رود جاده ای درست شــود که بتوان 
از حریم رودخانه بازرسی و از آب محافظت 
کرد. امام جمعه اصفهان بابیــان اینکه عدم 
مدیریت صحیح باعث شــده اســت که این 
بال بر سر زاینده آورده شــود، ابراز کرد: غیر 
از ساماندهی رودخانه باید جهت کشاورزان 
لوله ای جدا کشــیده شــود تا آب موردنیاز 
کشــاورزان بدون واســطه و زودتر به دست 
کشاورز رســیده و مورداســتفاده آن ها قرار 
گیرد چراکه پس از رهاســازی آب از سد و 
طی شــدن کیلومترها در رودخانه قسمت 
عمده آن براثر تبخیــر و فرورفتن در زمین 
و موانع دیگر هدر مــی رود. وی بابیان اینکه 
با توجه بــه کم بــود آب و همچنین کاهش 
بارندگی هــا باید بــا یک مدیریــت صحیح 
این مســئله را پیگیری کرد، افزود: یکی از 
کشــت هایی که نباید در اســتان اصفهان 
صورت بگیرید، کشــت برنج اســت که آب 

زیادی را نیاز دارد. 
عضو مجلس خبرگان رهبــری همچنین با 
توجه به وضعیت موجــود آب در این زمان 
خواســتار جلوگیری انتقــال آب به باالی 
کوه ها در باالدســت جهت باغات شد. وی با 
اشــاره به انفال بودن آب بیان داشــت: باید 
دولت تدبیــر کند و به ایــن کار نظم دهد تا 
اینکه این منابع به صورت عادالنه اســتفاده 
شــود و حق آبه های حق آبــه داران که یک 
حق قانونی و شرعی اســت را به کشاورزان 
واگــذار نماید. امام جمعه اصفهــان به تونل 
ســوم کوهرنگ اشــاره و افزود: دولت باید 
در جهت ساخت ســد برای آب گیری تونل 
ســوم اقدامی جدی کند که در این راســتا 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی نیز در 
جهت اجــرای این پــروژه پیشــنهادهایی 
ارائه نموده اســت که بایــد موردتوجه قرار 
گیرد. طباطبایی نژاد با اشــاره به دیدار خود 
با وزیر نیرو، اظهار کرد: بــه وزیر نیرو گفتم 
باید بدانید که امروز نیاز اصفهان چیســت و 
باید به این نیاز توجه ویژه ای داشــته باشید، 
اصفهان ازنظر وســعت، تقدیم شهید، تعداد 
ایثارگــران، آزادگان و جانبــازان، پرداخت 
مالیات یک دهم کشور است و یکی از صنایع 
بسیار مهم کشور صنعت کشــاورزی است 
که محصوالت بسیاری از اســتان ها توسط 
استان اصفهان تأمین می شــود و به همین 
دلیل دولت باید توجه ویژه ای را به اســتان 
اصفهان داشته باشد. وی به پروژه بهشت آباد 
نیز اشاره کرد و افزود: پروژه بهشت آباد باید 
به صورت جــدی پیگیری شــود البته این 
پروژه در درازمدت جــواب خواهد داد، ولی 
باید با صرفه جویــی در مصارف مختلف آب 
چه صنعت، شــرب و برداشت های باالدست 
و جلوگیری از کشــت برنج برای کشاورزان 

شرق اصفهان آب رهاسازی شود.

عضو شــورای مرکزی جامعه 
روحانیــت مبارزبا بیــان این 
که مباحث بین دولــت و قوه 
قضائیه پدیــده و جریان »بگم 
بگم« است گفت: مسئله بین 
دولت و قــوه قضائیه اختالف 
نیست و مصداق روشنی از بگم 
بگم ها و افشا کردن حرف ها و 
پرونده های پشــت پرده است. 
وی اظهار کرد: این موضوع نه 
تنها به نفع نظام نیست، که به 

ضرر ایران تمام می شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات 
اصفهان از انتخاب اعضای هیأت 
نظارت بر انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری و هیأت 
نظارت بر انتخابات میان دوره ای 
مجلس شــورای اســالمی در 
استان اصفهان خبر داد. مرتضی 
طبیبی اظهــار کــرد: آقایان 
عبدالجواد عبداللهی، محمدرضا 
اکرمی، حسن حسینعلی زاده 
خراســانی و مرتضی آرســته 
به عنوان اعضای هیأت نظارت بر 

انتخابات، انتخاب شدند.

دبیر جامعه اسالمی مهندسین 
اســتان اصفهان گفت: تجارب 
قبل کافی اســت تا کسانی که 
معتقد به جریان انقالبی و ارزشی 
هستند، با جبهه مردمی انقالب 
اسالمی هماهنگ شوند حتی اگر 
با سلیقه شخصی فردی موافق 
نباشد. رسول حامدیان با مثبت 
ارزیابی کردن ایجاد جبهه مردمی 
انقالب اسالمی اظهار کرد: اکثر 
نیروهای انقالبی تاکنــون از این 
مجموعــه حمایــت کرده اند.

”بگم بگم ها” برای 
نظام مضر است

فعاالن ارزشی در 
جبهه مردمی انقالب

معتمدین انتخابات 
فارسـ  کارشناس مسائل سیاسی گفت: جریان اصفهان مشخص شدند

انقالبی باید بتواند اکثریت جامعه را رهبری کند 
و مطالباتش مبتنی بر خواست های مردم باشد 
چراکه امروز وضعیت کشور در برخی شاخص ها 
ازجمله در ابعاد اقتصادی زیبنده انقالب نیست. 
محمدمهدی اســماعیلی پیرامون ایجاد جبهه 
مردمی انقالب اســالمی اظهار کرد: هر جریانی 
که در کشور بتواند گفتمان انقالب را دنبال کند، 
ارزشــمند اســت. وی افزود: در تشکیل جبهه 
مردمی انقالب باید مؤلفه هایی که رهبر معظم 
انقالب مطرح کردند را اولویت قرار داده و بر مبنای 
این محورها شکل بگیرد و اولویت برای سنجش 
اشخاص بر مبنای شاخص ها باشد و اگر این موارد 
دنبال شــود، این حرکت اقدام مبارکی است و 

منجر به نتایج مثبت و خوبی هم خواهد شد.

ایمنــاـ  امام جمعــه موقــت تهــران گفت: 
شهادت قیمت باالیی دارد و نجومی بگیران و 
دنیاپرستان هیچ گاه ارزش آن را نمی فهمند. 
آیت اهلل کاظــم صدیقی در یادواره شــهدای 
مدافع حرم اســتان اصفهان اظهار کرد: خدا 
به ما فرمان داده تا امانت را بــه اهلش واگذار 
کنیم و برای انتخاب افراد بر مناصب کشور در 
آخرت حساب وکتاب می شویم و این مهم ترین 
رسالت ماست و ما آزاد نیســتیم که به هرکه 
خواستیم رأی بدهیم. آیت اهلل صدیقی گفت: 
این مقامی اســت که خدا او را خریده اســت؛ 
اصفهان تربت پاکی است و نمی دانیم که شیخ 
بهایی ها و علمــای اصفهان چــه کرده اند که 
اصفهان این گونه درراه انقــالب جهاد کرده و 

نظام را بیمه کرده است.

تشکیل جبهه 
مردمی انقالب 
گره گشای مشکالت

نجومی بگیران
 ارزش شهادت را 
نمی دانند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان:

حق آبه کشاورزان 
شرعی و قانونی است

استان  قرمز  گوشت  اتحادیه  نایب رئیس 
اصفهان گفت: احتمال دارد با نزدیک شدن 
به ایام نوروز گوشت باقیمت 42 هزار تومان 

در قصابی های اصفهان به فروش برسد.
 اصغر پور باطنی با تأکید بر خروج دام از 
کشور به عنوان عامل تأثیرگذار در افزایش 
داشت:  اظهار  گوسفندی،  گوشت  قیمت 
صادرات دام سبب کاهش عرضه در بازار و 
درنهایت گرانی گوشت گوسفندی در داخل 

شده است.
وی ادامه داد: هر چه دام زنده در بازار کمتر 
نیز  گوشت  قیمت  نسبت  همان  به  باشد 
افزایش می یابد. نایب رئیس اتحادیه گوشت 
قرمز استان اصفهان پیرامون اینکه نوسانات 
دالر چه تأثیری بر قیمت گوشت قرمز دارد، 
تأکید کرد: خروج دام از کشور با دالر معامله 
می شود و به تبع نرخ ارز بر قیمت گوشت 
دام  کمبود  با  زیرا  است،  تأثیرگذار  داخل 

زنده مواجه می شویم.
قیمت  و  نحوه  میزان،  از  اینکه  بابیان  وی 
از  مجوز  بی  یا  مجوز  با  صادراتی  دام های 
استان اصفهان اطالع دقیقی ندارد، تصریح 
باعث  مردم  خرید  قدرت  کاهش  کرد: 
کسادی بازار گوشت قرمز در اصفهان شده 
است. پور باطنی بیان داشت: گرانی آذوقه، 
و  سردی  زمستان،  فصل  خشک سالی، 
راه بندان، ماه های محرم و صفر و صادرات 
دالیل  ازجمله  مجوز  بی  یا  مجوز  با  دام 
استان  در  قرمز  گوشت  قیمت  افزایش 
گوشت  اینکه  بابیان  وی  است.  اصفهان 
هزار   8 تاکنون  قربان  عید  از  بعد  قرمز 
تومان افزایش داشته است، گفت: در حال 
در  درجه یک  بره  گوشت  کیلو  هر  حاضر 
قصابی های شهر اصفهان 36 تا 37 هزار و 
100 تومان به فروش می رسد. وی اضافه 
کرد: نرخ فروش را به واحدهای صنفی 36 

احتمال گرانی تا کیلویی 42 هزار تومان؛

گوشت قرمز بر صورت 
اصفهانی ها سیلی می زند

منبع:   ایمنا

استان اصفهان 
دارای دام 

سبک زیادی 
نیست و این 

مایحتاج 
از استان و 
شهرهای 

اطراف مانند 
خرم آباد، 

کردستان و 
همدان تأمین 

می شود

هزار تومان اعالم کردیم، اما متذکر شدیم 
چنانچه واحدی در شهر اصفهان به دلیل 
کسادی بازار تا 37 هزار تومان هم گوشت 
قرمز را عرضه کرد، مانع این فروش نشوند. 
پور باطنی در پاسخ به اینکه چرا هرسال با 
نزدیک شدن به شب عید نوروز نرخ گوشت 
دستخوش گرانی می شود به نحوی که سال 
تومان  هزار   33 به  تومان   28 از  گذشته 
رسید، گفت: بسیاری از قصابی های استان 
اصفهان توان پرداخت کرایه مغازه، هزینه 
قبض آب، برق، گاز ندارند و بدهکارند و توان 
ادامه فعالیت نیست. وی ادامه داد: استان 
و  نیست  زیادی  دام سبک  دارای  اصفهان 
اطراف  و شهرهای  استان  از  مایحتاج  این 
 مانند خرم آباد، کردستان و همدان تأمین

می شود. 
استان  قرمز  گوشت  اتحادیه  نایب رئیس 
اینکه احتمال دارد گوشت  بابیان  اصفهان 
قرمز در اصفهان تا شب عید نوروز به قیمت 
42 هزار تومان برسد، تأکید کرد: اکنون نرخ 
گوشت در تهران 42 تا 43 هزار تومان به 
فروش می رسد و چنانچه در پایتخت دام 
شود  خریدوفروش  مناسب  بهای  با  زنده 
تعیین  در  اصفهان  و  شهرستان ها  به تبع 
تهران  تابع  آینده  در  قرمز  گوشت  قیمت 
خواهند شد. بنابراین گزارش حدود هزار و 
200 واحد قصابی در استان اصفهان وجود 
دارد که از این تعداد 700 واحد دارای پروانه 
فعالیت است و از این تعداد از ابتدای سال 
مسائل  دلیل  به  واحد   60 حدود  تاکنون 
مالی تعطیل و تعدادی دیگر نیز در آستانه 

ورشکستگی قرار دارند.

این موضوع که کاالی ایرانی برای 
مانــدگاری در بازارهای جهانی 
باید از مزیــت رقابتی برخوردار 
باشــد امری به اثبات رســیده 
است، چراکه مزیت های رقابتی 
می توانند در حوزه های مختلفی 
مانند مدیریت، فناوری، بازاریابی 
و قیمت گــذاری و... نمود پیدا 
کنند. در یک اقتصاد پویا، ایده ها، 
محصوالت و خدمــات همواره 
در حال تغییر هستند و در این 
میان کارآفرین است که الگویی 
برای مقابله و سازگاری با شرایط 
جدیــد را به ارمغان مــی آورد. 
همچنین تولید کاالهای ایرانی 
باید به گونــه ای باشــد که در 
داخل و خارج بتواند با تولیدات 
محصوالت خارجــی مقابله و 
رقابت کند البته این ظرفیت و 
استعداد در کشور وجود دارد. اما 
مردم نیز در این چرخه صاحب 
اثر هســتند و مصرف کاالهای 
داخلی از ســوی مردم به عنوان 
یک فرهنــگ و ارزش می تواند 
توسعه اقتصادی را در جامعه به 
دنبال داشته باشد. مسئوالن نیز 
بر اساس مســئولیت خود، باید 
برای ترویج فرهنگ اســتفاده 
از تولید ملی، برنامه ریزی های 
مؤثری انجام دهند چراکه بدون 
توجه به فرهنگ ســازی همه 
هزینه ها به هــدر خواهد رفت. 
تولیدکنندگان داخلی نیز باهدف 
اعتماد افزایــی و جلب رضایت 
مشتریان باید کاالهای تولیدی را 
باکیفیت مناسب و قیمت ارزان تر 
عرضه کننــد. ارائــه کاالهای 
باکیفیت، نرخ مناسب و کارایی 
مطلوب از سوی صاحبان صنایع 
کشور سبب می شــود تا مردم 
به جای استفاده از اقالم خارجی 
نمونه های داخلی را تهیه کنند. 
قانون و قوه مقننه نیــز در این 
زمینه وظیفــه دارد و حمایت 
قانونی از تولیدات داخلی زمینه 
تولید کاالی باکیفیــت و نرخ 
ارزان تر را در جامعه بیش ازپیش 
فراهم می ســازد. بدون تردید 
روی آوردن به تولیدات داخلی 
برای تقویت اقتصاد کشــور و 
رسیدن به خوداتکایی بیش از 
همه نیازمند باورپذیری و جلب 
اعتماد مردم به ایــن تولیدات 
اســت.در پایان بایــد گفت که 
مصــرف کاالی ایرانی به معنی 
ایجاد شــغل بیشــتر و ارتقای 
امنیت شــغلی در جامعه است 
و این موضــوع می تواند چرخ 

اقتصاد را به حرکت درآورد.

کاالی ایرانی و فقدان 
مزیت رقابتی

باید دولت تدبیر 
کند تا منابع آب 
به صورت عادالنه 

استفاده شود

کاهش قدرت خرید 
مردم باعث کسادی 
بازار گوشت قرمز در 
اصفهان شده است

حمیدرضا فوالدگر 
نماینده مجلس  
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طی چند 
سال گذشته 

نامه نگاری های 
متعددی 
با شرکت 

نمایشگاه های 
استان اصفهان 
داشتیم و آن ها 

به ما پاسخ 
دادند که محل 
نمایشگاه برای 
تمام ایام سال 

رزرو شده و 
درصدد آن 
هستیم تا 

در بهمن ماه 
سال 95 در 

مکان مناسبی 
که درشان 
مطبوعات 

استان باشد 
نمایشگاه 
مطبوعات 

برگزار کنیم

قاف قلم/ رضا صالحی پژوه

هرچند شــاید بر ســر مسائل 
بلندمــدت حافظــه عمومی 
جامعه یــاری نکنــد، اما بعید 
اســت مردم اصفهان فراموش 
کرده باشند که تنها حدود 4 یا 5 
سال قبل، وقتی به روزهای آذر و 
دی ماه می رسیدیم، عالی ترین 
مقــام اجرایی اســتان خبر از 
آلودگی بیش ازاندازه هوا می داد 
و علت آن را هــم ”اینورژن” یا 
همان وارونگــی بیان می کرد و 
می گفت: ”سالمتی مردم برای 
ما از اهمیت باالیــی برخوردار 
است و این ســالمتی را به بازی 
نمی گیریم”. بعد هم دســتور 
تعطیلی مقطعی خاص یا نوبتی 
مشخص از مدارس، حتی بعضاً 
ادارات و ... را مــی داد و از مردم 
می خواست تا در این تعطیلی 
از به راه انداختن خودروهایشان 
در سطح شهر خودداری کنند تا 
بخشی از آلودگی ها رفع گردد. 
همچنین مدیری را نیز مشخص 
کرده بــود تا با بیــان لحظه  به 
 لحظه شاخص های آلودگی به 
رسانه ها، با اطالع رسانی شفاف، 
بخشی از نگرانی مردم را برطرف 
نماید و اقداماتی مانند کاهش 
تولید صنایع، محدودیت کامل 
برخی صنایع آالینده مانند کوره 
های آجر و گچ و عدم اســتفاده 
از مازوت توســط پاالیشگاه ها 
نیز بخشی از اقدامات مدیریت 
آن روزهای استان بود، اما حاال 
بحمــدا... یا طی یــک رخداد 
نادر و معجزه گونه آن هم طی 
یکی دوسال هوا آن قدر پاک شده 
که دیگــر نیازی بــه اقداماتی 
ازاین دست نیســت، یا این که 
مردم آن قدر مقاوم شده اند که 
شــاخص های آلودگی و میزان 
آن تغییریافته و یا این که با تغییر 
دولت ها، میزان سالمت مردم 
نیز تغییریافته است. اما هرچه 
هست، ان شا ا... که خیر است، 
هرچند خبرها حاکی از این است 
که طی یک ماه گذشته شاخص 
آلودگی هــوا در اصفهان از مرز 
230 هم عبور کرده درحالی که 
بر اساس قانون هرگاه شاخص 
آلودگــی از 200 که شــرایط 
ناسالم اســت عبور می کند، به 
مرز هوای ناســالم نزدیک می 
شود که باید حداقل مدارس آن 
شهر تعطیل و شرایط به صورت 

هشدار درآید.

شاخص های آلودگی 
هوا با تغییر دولت 

تغییر کرد؟

چراغ فرهنگ 
در اصفهان سوسو می زند

درحالی که جشنواره کتاب سال اصفهان به دوساالنه، جشنواره مطبوعات به تاریخ و جشنواره تئاتر و فیلم 
کودک و نوجوان در استان فرهنگی اصفهان به فراموشی سپرده شد، اکنون نیز خبرها از برگزاری نمایشگاه کتاب 

استان اصفهان در شهرستان کاشان حکایت می کند.

موضوعی که مصطفی جوادی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کاشان آن را تائید و در سامانه موسسه نمایشگاه های 
فرهنگی ایران نیز تاریخ آن از 13 تا 18 بهمن ماه و مکان آن نیز کاشان قیدشده و فراخوان آن منتشر گردیده است. این 
در حالی است که اواخر اسفندماه سال گذشته حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان وعده 

استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اصفهان بارها در جمع ناشران کتاب گفت 
فرهنگی  پایتخت  به عنوان  اصفهان  ”برای 
جهان اسالم زیبنده نیست که تنها سالی 
یک بار نمایشگاه کتاب در آن برگزار شود 
و بر این اساس طرحی مدنظر داریم تا در 
آینده ای نزدیک سالیانه چندین نمایشگاه 

مختلف با موضوع کتاب برگزار شود.”
استقبال  کاهش  از  آمارها  دیگر  سوی  از 
ناشران مطرح کشور از نمایشگاه قبلی در 
آنکه  به رغم  می دهد،  خبر  اصفهان  استان 
در آن نمایشگاه حدود یک میلیارد تومان 
که  شد  اعطا  عالقه مندان  به  تخفیف  بن 
معظم  مقام  توصیه  از  بخشی  می توانست 
بودن  الزم  و  ”فریضه  بر  مبنی  رهبری 
کتاب خوانی بر ملت فرهنگی ایران” را جامه 
انقالب  معظم  رهبر  چراکه  بپوشاند،  عمل 
کتاب خوانی  و  کتاب  اهمیت  خصوص  در 
فرموده اند: ”مردمی که اهل کتاب خواندن 
و  ذکاوت  و  معلومات  ازلحاظ  باشند 
هوشیاری با مردمی که با کتاب و مطبوعات 

انس نداشته باشند تفاوت می کنند.”
سید محمد ابطحی، یکی دیگر از ناشران در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: سال گذشته 
از  کشور  مطرح  ناشران  استقبال  عدم  با 
این نمایشگاه مواجه بودیم و حاال با کوچ 
دوازدهمین نمایشگاه کتاب از مرکز استان 
به شهرستان کاشان، پیش بینی می شود با 
گذشته  سال  به  نسبت  کمتری  استقبال 
سال  افزود:  همچنین  وی  شویم.  مواجه 
گذشته بخش زیادی از بازدیدکنندگان از 
نمایشگاه دانشجویان دانشگاه های اصفهان 
بودند و در این جابجایی به نظر می رسد که 
دانشجویان استان نیز دچار مشکل شوند، 
چراکه بعد مسافت اصفهان تا کاشان خیلی 
با اصفهان تا تهران تفاوت ندارد و چنانچه 
دانشجو یا محققی بخواهد برای تهیه کتاب 
از اصفهان راهـــی کاشان شـــود، ترجیح 
می دهد که چند ماه بعد مسیر اصفهان به 

تهران را طی کند.
  قصه ای غریب ولی آشنا

قصه نمایشگاه کتاب اصفهان قصه غریبی 
نیست، چـــرا که چنــــدی قبل جشنواره 
و نمایشگاه مطبوعـــات استان نیز شامل 
همین بی مهری شد و چند سالی است که 
اهالی رســـانه اصفهان چشم انتظار اجرای 

کاغذ  روی  بر  تنها  که  هستند  وعده هایی 
جامه عمل می پوشند. وعده ای که امیررضا 
ارزانی، معاون سابق فرهنگی و مطبوعاتی 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
اصفهان در مردادماه سال جاری مبنی بر 
زمستان  در  مطبوعات  جشنواره  برگزاری 
95 به اهالی مطبوعات داد نیز یکی از همین 
قول های کاغذی است. وی در گفت وگویی 
که با رسانه ها داشت عنوان کرد: طی چند 
متعددی  نامه نگاری های  گذشته  سال 
اصفهان  استان  نمایشگاه های  شرکت  با 
داشتیم و آن ها به ما پاسخ دادند که محل 
نمایشگاه برای تمام ایام سال رزرو شده و 
درصدد آن هستیم تا در بهمن ماه سال 95 
مطبوعات  درشان  که  مناسبی  مکان  در 
برگزار  مطبوعات  نمایشگاه  باشد  استان 
مدیرکل  که  است  حالی  در  این  کنیم؛ 
اصفهان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اصفهان در  توانمندی های  بر  تأکید  با  نیز 
حوزه مطبوعات گفت: نمایشگاه و جشنواره 
پدیده  یک  خبرگزاری ها  و  مطبوعات 

ارزشمند است.
   بی مهری؛  سریالی بی پایان

این پایان سریال بی مهری هــا به جشنواره 
ارزانی  درحــالی که  و  نبود  نمایشگاه ها  و 
شدن  دوساالنه  از   94 ســـال  آذرماه  در 
برای  داد،  اصفهان خبر  جایزه کتاب سال 
”مـــا  گفت:  موضــــوع  این  توجیــــه 
به این نتیجه رسیده ایم که نیازی به بررسی 
تمــــام کتاب هــای چاپ شده در اصفهان 
برای اعطای جایزه سالیانه کتاب نیست و 
برای ارتقای سطح کیفی این جایزه، آن را 

به صورت دوساالنه برگزار می کنیم.” 
و  کودک  فیلم  جشنواره  آن،  بر  عالوه 
پس  و  شد  بی مهری  دچار  نیز  نوجوان 
درحالی که  فراوان،  فرودهای  و  فراز  از 
از سال 61 تا 93 از 28 دوره 17 دوره آن 
و  همدان  در  آن ها  مابقی  و  اصفهان  در 
تهـــران برگزار شد، سرنوشت آن مشخص 
که  می افتد  اتفاق  حالی  در  این  و  نیست 
تنها  نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره 
جشنواره ای است که مصـــوبه دولت دارد 
و این مصوبه به استاندار وقت اصفهان ابالغ 
به عنوان  هم  کالن شهر  این  شهرداری  و 
ازآنجاکه  اما  انتخاب شده است.  مجری آن 
سیاست گذاری آن در بنیاد سینمایی فارابی 

صورت می گیرد، علیرضا تابش، مدیرعامل 
زمان  در  بی نظمی  از  سینمایی  بنیاد  این 
نوجوان  و  کودک  فیلم  جشنواره  برگزاری 
گالیه کرد و گفت: با این وضعیت احتمال 
 95 سال  در  جشنواره  این  برگزاری  عدم 

وجود دارد.
از سوی دیگر برگزاری جشنواره سینمایی 
فجر نیز در اصفهان با اما و اگر مواجه شده 
و رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان در این زمینه 
گفت: فیلم های امسال در یک یا نهایتاً دو 
مجوز  اآلن  تا  که  می شوند  متمرکز  سالن 
یک سالن را بیشتر نگرفته ایم، اما درصدد 
برای  را  بیشتری  سالن های  که  هستیم 
بیان  با  کنیم. رضا دهقان  کار دخیل  این 
اینکه مسایل مالی دلیل اصلی این محدود 
شدن ها است، اظهار کرد: هزینه های سال 
گذشته جشنواره را ما متحمل می شدیم که 
هنوز بابت این جریان بدهکار هستیم؛ پول 
بلیت ها تنها کمی از هزینه سالن ها را تأمین 
می کرد و با کمک شهرداری، حوزه هنری 
و بخش خصوصی هزینه های سال گذشته 
را مدیریت کردیم، اما در رایزنی با سازمان 
سینمایی مطرح شد درست نیست استان ها 
به این شیوه عمل کنند زیرا استان ها برای 
این کار بودجه در اختیار ندارند. موضوعی 
که ظاهرا پنجه در پنجه فرهنگ افکنده و پا 
بر گلوی هنر استان گذاشته و این در حالی 
است که استان اصفهان جزو سه استان اول 
اما در  بوده  و عوارض  مالیات  پرداخت  در 
دریافت سرانه بودجه جزو استان های آخر 

کشور است. 
حاال هرچند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایستگاه های  از  گذشته  ماه های  طی 
پرفرازونشیب زیادی عبور کرده و تغییرات و 
حواشی زیادی ازجمله تغییر در سطح وزیر 
را به چشم دیده است، اما به نظر می رسد 
عالی ترین مدیر اجرایی فرهنگ و هنر استان 
و  علمی  شخصیت  که  اصفهان  فرهنگی 
پژوهشی آن به ویژه در حوزه ادیان ابراهیمی 
به  ازآنچه  بیش  نیست،  پوشیده  کسی  بر 
فکر اجرای برنامه های فرهنگی این چنینی 
باشد، به مسائلی همچون رایزنی فرهنگی 
تند  درشیب  کشور  افتادن  که  می اندیشد 
انتخابات در چند ماه باقیمانده از عمر دولت 

یازدهم نیز مزید بر این علت شده است.
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کفتار قربانی تصادف جاده ای
ایمنی و دقت  تابلوهای  یک کفتار قربانی عدم نصب 
رانندگان شد و بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در 

شهرستان فالورجان در مسیر کمربندی آب نیل تلف شد.

پرواز از اصفهان به گرگان
نخستین پرواز گرگان- اصفهان و اصفهان-گرگان توسط 
شرکت هواپیمایی نفت در ساعت 15 پانزدهم دیماه 

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انجام شد.

انفجار خودرو در بزرگراه
براثر انفجار یک دستگاه خودروی پژو  405 در اصفهان دوتن از 
سرنشینان خودرو که یک زن و شوهر میانسال بودند در میان 

شعله های آتش جان باختند.

دستگیری قاتل دختر نوجوان
جسد دختر بچه 15 ساله اصفهانی در نزدیکی محل سکونت 
وی کشف و قاتل 25 ساله این دختر بچه دستگیر شد. قاتل 

پسر همسایه مقتوله بود.

تقویم

فاطمه و امیرعلی 
پرطرفدارترین نام ها

اصفهان ظرفیتی برای بیان 
تاریخ

کنترل کیفیت روی آب 
زاینده رود

فاصله علم پزشکی ایران 
با دنیا ناچیز است

مدیرکل ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: در 
متولدین دختر نام های فاطمه و در پسران نام های 
امیرعلی بیشترین فراوانی را در انتخاب اسم بین 
خانواده ها داشــته اند. تورج حاجی رحیمیان 
درباره آمار متولدین 9 ماهه ابتدایی سال اظهار 

کرد: تعداد متولدین 63 هزار و 847 
نفر ثبت شده که از این میزان 32 
هزار و 687 نفر پسر و 31 هزار و 

160 نفر دختر بوده اند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان وجود 
هنرمندان اصفهانــی را ظرفیتی برای معرفی 
این شهر بر مبنای ارزش های ایرانی اسالمی 
خواند. احمد شــریعتی گفت:  ابوالقاســم 
طالبی یکی از افتخارات اســتان اصفهان 
است که با ساخت فیلم های زیادی ازجمله 

»یتیم خانــه ایران« تحــول بزرگی در 
بازسازی فاجعه تاریخی ایران ایجاد 

کرده است.

اســتاندار اصفهان با اشاره به تصویب کلیات 
طرح جامــع کنترل کیفــی آب زاینده رود، 
گفت: این طــرح در کنار طــرح 9 ماده ای 
احیای حوضــه آبریز زاینــده رود پیگیری 
بســیار مهم و حیاتی را از بعــد کمی و هم 
کیفی در خصــوص این حوضه آبــی در بر 
خواهد داشت. رســول زرگر پور افزود: پنج 
میلیون نفر از زاینده رود استفاده می کنند و 

کیفیت آن اهمیت ویژه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره 
به موفقیت طرح تحول ســالمت گفت: منابع 
مناسبی در حوزه تجهیزات سالمت از طریق این 
طرح جذب شده و اغلب بیمارستان های استان 
به تجهیزات نو مجهز شده اند. غالمرضا اصغری 

گفت: فاصله علم پزشکی در ایران نسبت به 
علم روز فاصله چندانی نیست. وی افزود: با 
اجرای طرح تحول سالمت، عالوه بر بهبود 

قیمت ، کیفیت نیز بهبود  می یابد.

آمارها از کاهش 
استقبال ناشران مطرح 

کشور از نمایشگاه 
قبلی در استان اصفهان 

خبر می دهد

در  فریدونشهر  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: 
خواسته به  حق مردم است که 
آب شرب سالم داشته باشند 
و این  که منطقه ما سرچشمه 
زاینده رود است و نتوانیم آب 
شرب را تأمین کنیم، قابل قبول 
نیست. اکبر ترکی گفت: با توجه 
به این که برای احیای دریاچه 
ارومیه مبلغی اختصاص داده  
شده است، باید مبلغی نیز برای 
اختصاص  زاینده رود  احیای 

داده شود.

اعضای بدن زهــرا علیایی که 
50 ســال سن داشــت و دچار 
مرگ مغزی شــده بود، پس از 
رضایت خانواده وی به سه بیمار 
دیگر اهدا شــد. وی دچار مرگ 
مغزی شده بود و پس از رضایت 
خانواده وی بــرای اهدای عضو، 
کلیه های وی به مراکز درمانی 
الزهرا و نور اصفهان و کبد او نیز 
جهت پیوند به بیمارستان شیراز 

منتقل شد.

عمرانی  و  مالی  اداری،  معاون 
دانشگاه پیام نور کشور گفت: 
در حال حاضر دانشگاه پیام نور 
620 هزار دانشجو ثبت نامی را 
دارا است که از این تعداد 580 
کالس های  در  دانشجو  هزار 
این دانشگاه در 500 واحد در 
31 استان حضور دارند. فیصل 
حسنی اظهار کرد: 30 درصد 
دانشگاه  این  فارغ التحصیالن 

شاغل هستند.

لزوم تخصیص بودجه 
برای نجات زاینده رود

اعضای بدن زن 50 ساله 
زندگی بخش شد

تحصیل نیم میلیون 
دانشجو در پیام نور

حوزه  در  تخصصی  نمایشگاهی  برپایی 
کتاب آن هم در سال 95 در این استان را 
داد و گفت: ”این اداره کل در نظر دارد در 
سال آینده )95( عالوه بر نمایشگاه استانی 
کتاب، نمایشگاه های تخصصی کتاب کودک 
و  ایثار  دانشگاه،  ادبیات،  دین،  نوجوان،  و 

شهادت و ... را نیز برگزار کند.”
کارگروه  راه اندازی  از  همچنین  ارزانی 
استان  ایران” در  پایتخت کتاب  ”اصفهان؛ 
”درسال  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  اصفهان 
و  ناشران  با  فصلی  است جلسات  قرار   95

کتاب فروشی ها برگزار کنیم.”
حاال  که  نیفتاد،  اتفاق  این  نه تنها  اما 
تأثیر  بر  مبنی  کارشناسان  تأکید  به رغم 
اهداف  پیشبرد  در  استانی  نمایشگاه های 
کتاب و کتاب خوانی و ارتقای سرانه مطالعه 
در جامعه، خبری از تجمع سالیانه ناشران 
”نمایشگاه  عنوان  تحت  کتاب فروشی ها  و 

کتاب” به گوش نمی رسد.
ناشر و فعال حوزه کتاب  حسین رحیمی، 
گفت:  قلم  قاف  خبرنگار  به  زمینه  این  در 

قاف قلم
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عضو شورای اسالمی شهر ارائه خدمات زیربنایی را 
بدعت شکنی شهرداری در دو سال اخیر دانست. 
رسول جزینی گفت: ما در شهر اصفهان در حوزه 
سرانه های ورزشی در فقر شدیدی به سر می بریم. 
وی اظهار داشت: ایجاد مراکز ورزشی در مناطق 
غیر برخوردار ضروری است. جزینی بابیان اینکه 
شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان توان 
خود را برای افزایش ســرانه ورزشی، فرهنگی و 
تفریحی در شهر اصفهان به کار گرفته اند، بیان 

کرد: باید بیش از این در محالت محروم کار شود.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در نظر 
داریم با روند پیش بینی شده فاصله طبقاتی بین 
مردم را کاهش دهیم و انگیزه سرمایه گذاران برای 
فعالیت در اصفهان را افزایش دهیم. رضا امینی با 
اشاره به اینکه ایجاد توازن بین محالت و مناطق 
شــهرداری از مهم ترین دغدغه های مدیریت 
شهری اســت، ادامه داد: توزیع عادالنه خدمات 
اعم از احداث خیابان، فضای ســبز، پارکینگ، 
فرهنگسرا، سالن های ورزشی روباز و سرپوشیده 

در دستور کار مدیریت شهری قرارگرفته است. 

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان محله محوری 
در برنامه های شهری را زمینه تعلق خاطر بیشتر 
به محالت توسط شهروندان می داند.ندا واشیانی 
پور در این زمینه گفت: توسعه فضاهای ورزشی و 
به ویژه ایجاد فضاهای رقابتی در سطح محالت به 
تحرک اجتماعی در شهر قوت می بخشد ارتباط 
اجتماعی سالم همراه با صمیمیت را به وجود می 
آورد. وی ادامه داد: احداث ورزشگاه روباز مودت، 
دوستی ، هم محله بودن و جوانمردی را ایجاد و 

تقویت   می کند.

شهــرداری 
اصفهـــان 
بدعــــت 
شکنی کـرد

محـرومیت 
با  زدایـــی 
افزایش سرانه 
ورزشـــی

رقابت محله 
ای در سـایه 
صمیـمیـت 
مـــروت و  3

ابتدای قرن 17 میالدی بود که شاه عباس اول 
فرمان داد تا اهالی ایالت های مختلف ارمنستان 
ازجمله جلفاییان را به ایران منتقل کنند.در 
آن واقعه به اهالی جلفا سه روز مهلت داده شد 
تا شهر را تخلیه کنند و چنانچه پس از سه روز 
کسی در شهر باقی می ماند به قتل می رسید و 
خانواده وی اسیر و دارایی اش مصادره می شد. 
پس از اجرای فرمان شاه مبنی بر تخلیه شهر، 
طهماسب قلی بیگ به دستور شاه عباس مأمور 
آتش زدن تمامی ساختمان های جلفا شد. وی 
فوراً با سپاهیانی به جلفا بازگشت و همه جا را به 
تلی از خاک و خاکستر مبدل ساخت. کوچ داده 
شدگان رانده از وطن تحت سرپرستی ”الیاس 
دشوار  گذرگاه های  از  عبور  از  پس  سلطان” 
در  را  میالدی   1604 زمستان  کوهستانی، 
شهرهای طارم، خلخال، اهر و مشکین شهر به طور 
موقت اقامت گزیدند و با فرارسیدن بهار، ”ابو تراب 
بیگ” مأمور شد تا آنان را به اصفهان برساند و در 
آنجا شهرنشینان را در داخل شهر و کشاورزان 
و روستائیان را در حومه اصفهان اسکان دهد.

طبق فرمان شاه عباس، ارمنیان جلفای قدیم که 
امروزه به نخجوان معروف شده است، به اصفهان 
کوچانده و ابتدا در شمس آباد اصفهان سکنی 
گزیدند و به مرور زمان ”نو جلفا” را بنا نهادند.ارامنه 

در آن روزها اقدام به ساخت کلیسایی جهت 
تجمع خود و همچنین انجام مناسک مذهبی 
نمودند و نام آن را ”وانک” گذاشتند و پس ازآن نیز 
کلیساهای ”بیت لحم” و ”سرکیس” را ساختند.

بعدازآن نیز ارامنه اصفهان حدود هشت کلیسای 
دیگر در محله جلفا و خیابان های نزدیک آن بنا 
کردند، اما کلیسای وانک از مهم ترین کلیساهای 
آنان بود که به نام ”آمنا پرکیچ”، برگرفته از نام 
کلیسایی در ارمنستان نیز شناخته می شود.

ساخت وانک در سال 1655 میالدی در زمان 
پادشاهی شاه عباس دوم و ”فیلیپوس” و پیشوائی 
خلیفه ”داوید” و به یاری مردم خیر جلفا شروع 
شد و در سال 1664 میالدی به پایان رسید.
عالوه بر انجام مناسک مذهبی، استقرار اسقف 
اعظم در این کلیسا نیز از مواردی است که از 
ابتدای احداث این کلیسا تاکنون انجام می پذیرد.
این کلیسا عالوه بر محلی برای تجمع ارامنه، 
به نقاشی های زیبای دیوارها نیز معروف است.
تمامی دیوارها، طاق نماها، طوق گنبد، داخل 
گنبد و تمامی زوایای کلیسا با رنگ روغن نقاشی 
و تزئین شده است. بیشتر دیوارنگارهای کلیسا 
مضامینی از انجیل مقدس دارد و تصاویری از بدو 
تولد تا عروج عیسی مسیح )ع( بر آن ها نقش بسته 
است. بر روی بخشی از دیوارهای کلیسا، روز 

آن روزها بعد از افطار ماه رمضان این شورونشاط 
به اوج خود می رســید و جوانان این محله تیم 
تشکیل داده و با محله های دیگر مسابقه می دادند 
و تا پاسی از شــب توپ می دوید و جوانان هم به 
دنبالش. اما خیلــی زود زندگی ها به ســمت 
ماشینی شــدن حرکت کرد و گل کوچک هم 
به یادها و خاطرات سپرده شــد. از سوی دیگر 
خطری که نســل های جدید ایرانیان را تهدید 
می کرد، کوچک شــدن مدارس و از بین رفتن 
حیــاط از دل مــدارس بود که باعث می شــد 
دانش آموزانی که در سن رشــد بودند کمتر به 
مقوله ورزش بپردازند. با ضعیف شــدن مقوله 
تحرک اجتماعی در محالت شــهر و به دنبال 
آن از بین رفتن روابط اجتماعی مؤثر و مفید در 
شهرها، شــهرداری اصفهان در دوران مدیریت 
جدید شورای اسالمی شــهر بر آن شد تا به این 

مقوله ورود   کند.
   ایجاد توازن در محالت

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در این زمینه 
به خبرنگار ما گفت: ایجاد تــوازن بین محالت 
و مناطق شــهرداری از مهم ترین دغدغه های 
مدیریت شهری است و توزیع عادالنه خدمات 
اعم از احداث خیابان، فضای ســبز، پارکینگ، 
فرهنگسرا، سالن های ورزشی روباز و سرپوشیده 

در دستور کار مدیریت شهری قرارگرفته است.
شهردار اصفهان نیز با اشــاره به اینکه روح شهر 
برای مدیران شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است، گفت: وظیفه شهرداری در برابر شهروندان 
مشخص اســت و ما به دنبال یک شهر شاداب و 
بانشاط هستیم، چراکه معتقدیم خالقیت بر بستر 
نشاط ایجاد می گردد. مهدی جمالی نژاد اظهار 
کرد: شهرداری همیشــه خوب به میدان آمده 
است و شعار نمی دهد و کار می کند؛ شهرداری 
کار دیگران را نیز انجام می دهد. وی تصریح کرد: 
هرچند هفته یک بار، افتتاح ورزشگاه در مناطق 
داریم و وظیفه خودمان می دانیم تا در این حوزه 
ورود پیدا کنیم و کمک کنیم. شهردار اصفهان 
اضافه کرد: درگذشــته زمین های بازی وجود 
داشــت، اما اکنون همه به آپارتمان تبدیل شده 
اســت و بچه ها برای بازی جایی ندارند؛ توسعه 
زمین های بــازی روباز می تواند ســرانه بازی و 

ورزش را نیز از این طریق افزایش دهد.
وی ادامه داد: هرچند ســاخت ورزشگاه وظیفه 
ذاتی شهرداری نیســت، ولی مشارکت جدی 
درزمینه ایجاد نشاط اجتماعی توسط مدیریت 
شهری باعث باال رفتن روحیه شهروندی و به طور 
مشخص ساخت ورزشــگاه های روباز باعث باال 
رفتن سرانه ورزشی اصفهان می گردد که در این 
صورت ورزشگاه های سربسته نیز بیشتر و به طور 

کیفی در اختیار بانوان قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: می توانیم از زمین های 
ارتش در جنوب شــهر برای ســاخت چنین 

مجموعه های استفاده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر فعالیت های 

زندگی زیر سایه دوستی 
و مهربانی

قاف قلم /  کامران بهادری

ابتدای قرن 
17 میالدی بود 
که شاه عباس 

اول فرمان 
داد تا اهالی 
ایالت های 

مختلف 
ارمنستان 

ازجمله 
جلفاییان را به 

ایران منتقل 
کنند.در آن 

واقعه به اهالی 
جلفا سه روز 
مهلت داده 

شد تا شهر را 
تخلیه کنند و 

چنانچه پس از 
سه روز کسی 
در شهر باقی 

می ماند به قتل 
می رسید

درگذشته 
زمین های بازی 

وجود داشت، 
اما اکنون همه 

به آپارتمان 
تبدیل شده 

است و بچه ها 
برای بازی 

جایی ندارند؛ 
توسعه 

زمین های بازی 
روباز می تواند 
سرانه بازی و 
ورزش را نیز 
از این طریق 
افزایش دهد

رستاخیز، داوری روز رستاخیز و بهشت و دوزخ 
دیده می شود. هزینه کلیه تزئینات و نقاشی ها 
و تذهیب های کلیسا را شخصی به نام خواجه 
”آودیک استپانوس” تقبل و تأمین کرده است. 
نقاشان این تصاویر همگی استادان ارمنی بودند 
از آن جمله خلیفه ”هوانس مرکوز” و ”کشیش 
استپانوس” و ”استاد میناس” را می توان نام برد.
در حال حاضر نیز حدود 120 هزار ارمنی در 
اصفهان و عمدتاً در محله جلفا در کنار مسلمانان 
به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و برای 
برگزاری مراسم مذهبی خود هیچ محدودیتی 
ندارند، به طوری که اسقف ”بابکن چاریان” که تا 
چند ماه قبل اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران بود در این زمینه گفت: ادیان توحیدی در 
ایران بویژه اصفهان زندگی مسالمت آمیز دارند و 
همزیستی و همدلی که در بین ملت ایران وجود 
دارد، بی نظیر است. وی روزی که می خواست 
اصفهان را به مقصد لبنان ترک کند اظهار داشت: 
در این مدت لطف و محبت مسئوالن دولتی 
و مملکتی را حس کردم و من محبت، عشق و 
دوستی ایرانیان را با خود به عنوان هدیه خواهم 
برد.مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان نیز این 
زندگی مسالمت آمیز را عاشقانه همراه با همدلی 
می داند و معتقد است که همزیستی مسالمت 
آمیز ادیان توحیدی در ایران به ویژه در اصفهان 
نشان از فرهنگ و تمدن غنی مردم این شهر با هر 
دین و آیین که هستند؛ دارد.همچنین می توان به 
مشارکت ارامنه در حفظ کیان ایران اسالمی در 
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس اشاره نمود 
به طوری که 44 نفر از آنان در این دوران به فیض 
شهادت رسیدند که 26 نفر آنان غیرنظامی و 
داوطلب بودند. همچنین 4 نفر از آن ها جاویداالثر 

هستند.

شهرداری اصفهان محدود به پروژه های عمرانی 
نمی شــود، تصریح کرد: برگــزاری برنامه های 
فرهنگی به ویژه در محــالت محروم نیز زمینه 

رضایت شهروندان را فراهم ساخته است.
  نگاه ویژه به ورزش راهبردی است

اصغر آذربایجانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز با تأکید بر اینکه بــا توجه به نقش و اهمیت 
حوزه ورزش در نشاط اجتماعی و سالمت، نگاه 
ویژه به حوزه ورزش ازجملــه راهبردهای مهم 
در بودجه 96 است، گفت: اعتبار الزم به منظور 
توســعه و ترویج ورزش های همگانی، حمایت 
از تیم های ورزشــی محالت، متعادل ســازی 
سرانه های ورزشــی به ویژه در مناطق محروم، 
احداث و توســعه زمین های ورزشــی به ویژه 
زمین های ورزشی روباز، احداث ورزشگاه بزرگ 
غرب اصفهان و افزایش بودجه برنامه ایی ورزش 
همواره مورد تأکید شــورا بوده اســت. از سوی 
دیگر مسئوالن شــهری همواره بر این موضوع 
تأکیددارند کــه پرداختن بــه ورزش همگانی 
همیشه جزو رسالت های شهرداری اصفهان بوده 
است و سازمان فرهنگی تفریحی و سازمان ورزش 
شهرداری به طورجدی به این عرصه ورود کرده 
است. بنابراین گزارش، در شهر اصفهان حدود 70 
ورزشگاه روباز در 15 منطقه شهری وجود دارد 
که توانســته بخش زیادی از بار فقدان فضاهای 

ورزشی مؤثر این شهر را به دوش بکشد.

مدیرعامــل ســازمان ورزش 
شــهرداری اصفهان از جدیت 
این مجموعه برای بازگرداندن 
شورونشاط ســه دهه گذشته 
محالت اصفهان به این شــهر 
خبر داد. علی قاســمی گفت: 
شــهرداری اصفهان به دنبال 
توسعه ورزش های محالت است 
که با اجرای برنامه های متنوع، 
انســجام و پویایی برنامه های 
محله محور در این شهر به منصه 
ظهور برسد. وی اظهار کرد: برای 
رسیدن به این منظور نیازمند 
زیرســاخت هایی هستیم که 
ورزشگاه های روباز نیز بخشی 
از این زیرســاخت ها می باشد. 
قاســمی بیان کــرد: تجهیز 
زمین های روبــاز فعلی یکی از 
برنامه های جدی این ســازمان 
بوده و قرار اســت بــرای اولین 
بار این زمین ها برای اســتفاده 
بهتــر بازســازی و به صــورت 
رایگان در اختیار شــهروندان 
قــرار گیــرد. مدیر ســازمان 
ورزش شــهرداری اصفهــان 
ادامه داد: برگزاری مســابقات 
فوتبال گل کوچــک، والیبال، 
بسکتبال، مسابقات محلی و ... 
نیز بخشــی از برنامه های این 
ســازمان اســت. وی افزود: در 
آینده نزدیک حدود 70 درصد 
برنامه هــای ســازمان ورزش 
محله ای  اصفهان  شــهرداری 
می شــود و این محله ای شدن 
برنامه های ورزش شــهرداری 
به ایجاد شورونشــاط در شهر 
کمک شایانی می کند. قاسمی 
اضافه کــرد: برای بازســازی و 
کیفی ســازی زمین های روباز 
شــهر به ورود بخش خصوصی 
در این زمینه نیازمند هســتیم 
و قطعاً با ورود بخش خصوصی 
می توانیم خدمات بهتر و شایانی 
به شهروندان ارائه کنیم. وی با 
تأکید بر این که بــا اجرای این 
برنامه ها محله های اصفهان به 
لحاظ شورونشــاط به سه دهه 
قبل بازمی گردد، خاطرنشــان 
کرد: در حــال حاضر حدود 70 
زمین روباز در سطح شهر و تحت 
اصفهان  مدیریت شــهرداری 
داریــم کــه هرکــدام از آن ها 
می تواند به مرکزی برای تفریح 
ســالم جوانان محله ها تبدیل 
گردد. قاســمی در ادامه به لزوم 
تسهیل در واگذاری زمین های 
سربسته برای ورزش بانوان نیز 

تأکید کرد.

نشاط دهه 60 
محالت به اصفهان 

بازمی گردد

قاف قلم/ پارسا فرزین

کارگردان ســینما و تلویزیون 
گفت: اصفهــان بــا توجه به 
ظرفیت هایی که دارد می تواند 
با اتکا به این جشنواره میزبان 
فیلم سازانی از تمام جهان باشد. 
محمدحسین لطیفی با آرزوی 
جاری بــودن زاینده رود اظهار 
داشــت: جشــنواره زنده رود 
می تواند آغازی خــوب، برای 

حرکت های بزرگ باشد. 

کارگردان مجموعه سریال های 
پایتخــت، از آغــاز داســتان 
پنجمین سری از این سریال از 
کشور یونان خبر داد. سیروس 
مقــدم در این زمینــه گفت: 
خانواده براثر یک اتفاق مجبور 
شده به آتن برود، اما مجموعه 
اتفاقات باعث می شــود تا این 
خانــواده وطــن را بهتر درک 
کننــد. وی افزود: عشــق به 
خانواده در این مجموعه نکته 

مهم سریال پایتخت 5 است.

اســتاد حوزه گفــت: امتیاز 
جشــنواره عمار را بــه فرآیند 
تولیــدات موفــق می دهــم. 
حجت االسالم علیرضا پناهیان 
اظهار داشــت: برای من کلمه 
»مردمی بودن« عمار بیشــتر 
از محصــوالت آن ارزش دارد، 
چراکــه خیلی هــا عمارگونه 
ســروصدا راه انداختند، اما بعد 
از مدتی مشخص شد تصادفی 
در این مسیر آمده اند. وی افزود: 
گاهی برخی آثار به ظاهر ارزشی 
و خوب هستند، اما در درازمدت 

آثار مخربی دارند.

جشنواره ”زنده رود” 
ظرفیت جهانی دارد

”پایتخت 5” از آتن 
سر درآورد

برخی تصادفی 
”عمار” شدند

بر روی بخشی از 
دیوارهای کلیسا، روز 
رستاخیز، داوری روز 
رستاخیز و بهشت و 
دوزخ دیده می شود

خبــر
کـوتاه

نوستالـــژی 
"گل کوچک" در 
ورزشگاه های 
روباز شهــری
در  محله ای  کمتر  دور،  نه چندان  سال های   
و  کودکان  بعدازظهرها  که  می شد  پیدا  اصفهان 
نوجوان های آن محله دو دروازه آهنی با جوش های 
و  پالستیکی  الیه  سه  یا  دو  توپ  یک  نیم بند، 
آن  در  گل کوچک  اسم  به  شورونشاط  دنیا  یک 
برگزار نکنند. اما حاال زمانه فرق کرده و خانه ها به 
آپارتمان تبدیل شده و دیگر خبر چندانی از آن همه 

شورونشاط در محله ها نیست.

فیلم »یتیم خانه ایــران« در میان فیلم های در 
حال اکران سینماها با فروش 2 میلیارد تومان با 
اقبال خوبی مواجه شده است. ابوالقاسم طالبی 
نویســندگی و کارگردانی این فیلم را بر عهده 

داشت.

کارشناس هواشناســی صدا و سیما که چندی 
پیش روی آنتن زنده به تمدید تحریم های ایران 
از سوی آمریکا کنایه زده و این کشور را غیرقابل 
اعتماد خوانده بود، از ســوی مسئوالن سازمان 
هواشناسی از حضور در رسانه ملی منع شده است.

اختالف نظر مسعود کیمیایی و تهیه کننده فیلم 
»قاتل اهلی« که سرنوشت این فیلم را در هاله ای 
از ابهام قــرار داده بود حل شــد. این کارگردان 
مطرح ســینما گفت: اختالفات کامال دوستانه 

برطرف شد.

”یتیم خانه ایــران” دو 
میلیاردی شد

تاوان 
کنایه به آمریکا

حل اختالف
 ”قاتل اهلی”

3
خبــر
کـوتاه

قاف قلم



تربیت سید حسین نزد مادرش، دختر مرحوم حاج میرزا فضل اهلل صدر الشریعه که زنی حکیمه و خودساخته 
بود آغاز و او وقتی به سن شش سالگی رسید نزد پدر درس را آغاز کرد. سید حسین پس از فراگیری خواندن 
و نوشتن، علوم حوزوی را نزد علمای بزرگ حوزه علمیه اصفهان، نظیر شیخ علی مدرس یزدی، آقا میرزا 
اردستانی، میرزا احمد مدرس اصفهانی و میر محمدصادق خاتون آبادی آغاز کرد و رسایل شیخ انصاری را نزد 
آخوند، مأل عبدالکریم گزی و میر سید علی مجتهد نجف آبادی و کفایة االصول آخوند خراسانی را نزد سید 
محمد نجف آبادی آموخت. حاال سید حسین دیگر جوان برومندی شده و حضور در نجف اشرف برای ادامه 
تحصیل رویای شب و روزش بود. وی راهی نجف شد و در مکتب علمایی چون میرزا محمدحسین نائینی، آقا 
ضیاءالدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمد بالغی و سید ابو تراب خوانساری شرکت کرد و پس از 
چندی که در سیر و سلوک به مدارج قابل توجهی رسید، خبر رسید که به دستور رضا پهلوی حوزه علمیه بزرگ 
و کهن اصفهان تعطیل شده و به نوعی دین زدایی پهلوی رنگ و بوی جدی تری به خود گرفته است. سپس 
سید حسین که به اجتهاد رسیده بود برای ارائه اندوخته های خود راهی اصفهان شد و در مدرسه صدر به درس 
و بحث پرداخت و حوزه علمیه ای که به دستور پهلوی اول و به دست عمال وی ازهم گسسته شده بود، با حضور 

آیت اهلل مظاهری:
آیت اهلل خادمی، وارث تباری ریشه دار

آیت اهلل مظاهری گفت: آیت اهلل خادمی عالوه بر ویژگی های علمی و عملی، 
منتسب به خاندانی شریف و از تباری ریشه دار در عالم تشیع بودند و ازاین جهت 

آن عالم ربانی را باید جامع الشرافتین به شمار آورد.
آیت اهلل حسین مظاهری اظهار داشت: این عالم مّتقی بدون شک یکی از 
شخصیت های بلندمرتبه حوزه علمیه اصفهان در سده حاضر به شمار می رود 
و به سبب وجاهت و مقبولیت عمومی، سال های متمادی در جایگاه زعامت این حوزه کهن 
حضورداشته اند. وی با اشاره به خدمات آیت اهلل خادمی به حوزه علمیه اصفهان بیان کرد: نقش 
تأثیرگذار این فقیه بزرگوار در احیاء و تحکیم حوزه علمیه اصفهان در دوره مرارت باری که تمام 
تالش استعمار بر زدودن شعائر و آثار دین و محو حوزه های علمیه، متمرکز گشته بود، سبب شد تا 
حوزه اصفهان همچنان پرفروغ مانده و از گزند انزوا و بی رونقی، رها شود. وی خاطرنشان کرد: در دوره 
ستم شاهی پس از رضاخان نیز، ایجاد و فعال کردن ”هیأت علمیه اصفهان” از ابتکارات ارزشمندی 
بود مرحوم آیت اهلل خادمی در تأسیس و شکل گیری آن نقش برجسته ای را ایفاء کردند و با تشکیل 
جلسات و هم فکری های شایسته این هیأت، هماهنگی مناسبی بین علماء اعالم آن دوره به وجود 
آمده و جبهه گسترده ای با حضور عموم علمای نامدار حوزه علمیه اصفهان در برابر نظام طاغوت و 

سیاست های ضد اسالمی آنان ایجاد شد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور:
آیت اهلل خادمی؛ همراه طراز اول امام

دبیر شــورای عالی حــوزه های علمیــه کشــور گفت: آیت اهلل خــادمی 
از همــان ابتدای قیام نهضت امــام خمینی )ره( یک رکن رکین انقالب 
 بودند و از یاران راستین و همــراهان طراز اول امام خمینی )ره( به شمار 

می رفتند. 
آیت اهلل مرتضی مقتدایی بیان داشت: در روایات داریم که علما پناهگاه و 
ستارگان هدایت هستند، یعنی مردم در تاریکی ها با کمک ستارگان، مسیر خود را تشخیص 
می دهند. وی بابیان اینکه یکی از مصادیق بزرگان دین و زعیمان تشّیع، مرحوم آیت اهلل خادمی 
هستند، خاطرنشان کرد: آن مرحوم دارای ویژگی های منحصربه فرد و بی نظیری در بین علما و 

مجتهدان حوزه های علمیه بودند. 
دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور ادامه داد: مرحوم آیت اهلل خادمی در حوزه علمیه 
نجف از محضر درس و مواعظ گران قدر نظیر میرزا محمدحسین نائینی، آقا ضیاءالدین عراقی، 
سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمد بالغی و سید ابو تراب خوانساری کسب فیض کرده و پس 
از اتمام دروس سطح حوزه دروس خارج فقه و اصول، از مرحوم نائینی و مرحوم عراقی اجازه 

اجتهاد.

به ایجاد محدودیت بیشتر برای آیت اهلل خادمی 
روی آوردند. آیت اهلل خادمی با آیت اهلل کاشانی 
در جریان نهضت ملی شدن همکاری داشت. 
پس از کودتای 28 مرداد 1332، باآنکه فضای 
خفقان بر جامعه حاکم بود، آیت اهلل خادمی با 
فدائیان اسالم ارتباط برقرار ساخت و در جهت 
نواب  برداشت.  مثبتی  گام های  آنان،  اهداف 
صفوی ویاران در سفری که به اصفهان داشتند به 
دیدار آیت اهلل خادمی رفتند و با او گفت وگو کردند. 
ساواک همواره در پی به دست آوردن اطالعات از 
فعالیت های سیاسی آیت اهلل خادمی بود. آیت اهلل 
خادمی با آغاز نهضت امام خمینی )ره( در سال 
1342، به مخالفت با انجمن های ایالتی و والیتی 
برخاست. شروع قیام در سال 1342 و هم زمان 
شدن آن با ایام عزاداری ساالر شهیدان، موجب 
گشت تا آیت اهلل خادمی این مراسم را مبدل به 
یک راهپیمایی باشکوه در جهت حمایت از قیام 
حضرت امام )ره( نمایند. با شروع نهضت، آیت اهلل 
خادمی گمشده خود را در وجود یار دیرینه اش، 
امام خمینی )ره( یافت و با تالش های مستمر 
را  امام )ره(  اقدام و حرکت  خویش، هرگونه 
مورد تأیید و حمایت قرارداد و با صدور اعالمیه، 
مدارس علمیه اصفهان، بازار، نمازهای جماعت 
و... را به عنوان اعتراض تعطیل می نمود. وی 
در آن دوران که حتی یاد نام امام خمینی )ره( 
جرم محسوب می شد در منابر و محافل از امام 
یاد می نمود. با اوج گیری مبارزات در سال 1342 
عده ای از مبارزان اصفهان با نظارت ایشان چند 
دستگاه تکثیر تهیه کرده و اعالمیه های حضرت 
امام )ره( و سایر علما را بانام های مختلف چاپ 
می کردند و در سطح وسیعی از تهران، اصفهان 
و سایر شهرستان ها پخش می کردند. در ادامه 
همین فعالیت های زیرزمینی، گروه های تحت 
امر او که در تشکل های 3 ـ 4 نفری فعالیت 
می کردند، در سال های 1347 و 1354 توسط 
ساواک ضربه خورد. با شروع انقالب اسالمی در 
سال 1357 و باال گرفتن آن، آیت اهلل خادمی برای 
آن که نهضت از مسیر اصیل خود منحرف نشود 
و مجالس، راهپیمایی ها و تظاهرات در برگیرنده 
همفکری  با  باشد،  )ره(  امام  اهداف حضرت 
یارانش، به سازمان دهی آن پرداخت و تمامی 
مراحل را تحت نظر گرفت و در بسیاری از آن ها 
شرکت جست. نقش محوری آیت اهلل خادمی 
در این مقطع حساس، آنجا خود را می نمایاند 
که تحصن 15 روزه مادران و خواهران زندانیان 
سیاسی در منزل ایشان و با محاصره نیروهای 

امنیتی شکل گرفت.

ایشان در 
این برهه، در 

مقابل اقدامات 
رضاخان قد 

برافراشت و به 
تغییر لباس و 
متحدالشکل 
کردن لباس 

مردان، کشف 
حجاب بانوان 

و جلوگیری 
از برگزاری 

مراسم 
عزاداری 

حضرت سید 
الشهداءـ  

علیه السالمـ  
اعتراض نمود

قاف قلم/ سپیده بارانی

جوانه غیرت در زمستان
 استشمام هوای اصفهان در دی و بهمن ماه همواره با عطری دل نشین همراه است. عطری به رنگ و بوی انقالب از جنس مردم که زمینه آزادی یک 
ملت را فراهم آورد و در این پیروزی بهار بر دل یخ زده زمستان، افرادی مؤثر بودند که نام و نشانشان همیشه تاریخ جاوید و پررنگ خواهد ماند. آیت اهلل 
سید حسین خادمی نیز یکی از روحانیونی است که توانست سکان حرکت انقالبی مردم اصفهان در دوران مبارزات سیاسی مردم علیه رژیم ستم شاهی 
را به دست گیرد و تکیه گاه و پشتیبان قوی برای مردم و یاری دلسوز برای امام راحل )ره( شود. روحانی ساده زیست و شجاع، عالمی وارسته و سالکی 
زبده که در کنار رهبری امام خمینی )ره( ستادهای مردمی اصفهان و حتی استان های هم جوار را سازمان دهی می کرد و این حرکت انقالبی درنهایت به 
مالیده شدن پشت طاغوت به خاک انجامید. سید حسین سوم شعبان 1319 هجری و مصادف با روز والدت امام حسین علیه السالم دیده به جهان گشود 

و آقا سید جعفر خادم الشریعه به پاس تولد نوزادش در این روز خجسته، نام فرزندش را حسین گذاشت.

دیدگاه دیگران 
درباره ابعاد 
شخصیتی

آیت اهلل سید 
حسین خادمی

 سال اول 8
 شماره  دوم

 دوشنبه 20 دی ماه 1395 
  10 ربیع الثانی 1438

امام علی )ع(:
دنیا و اموال آن، براى سه هدف دنبال می شود: بی نیازى، عزت و 
شوکت، آسایش و آسوده بودن. هر که زاهد باشد، عزیز و با شخصیت 
است، هر که قانع باشد، بی نیاز و غنی گردد، هر که کمتر خود را در 

تالش و زحمت قرار دهد همیشه آسوده و در آسایش است.

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا صالحی پژوه
 سردبیر: سپیده بارانی

 مدیر هنری: راضیه امیریان
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سید حسین  در دوران 
جوانی حضور در نجف 

اشرف برای ادامه 
تحصیل رویای شب و 

روزش بود

این عالم اندیشمند دوباره منسجم شد. چیزی 
نگذشت که جلسات درس آیت اهلل خادمی به 
پرشورترین جلسات علمای آن روزها تبدیل شد 
و علمای آن زمان پیشرفت وی در فقه، اصول، 
رجال، تفسیر، معارف و علوم عقلی و نقلی را علت 
این مسئله می دانستند و همین مسئله زمینه ای 
شد تا مزدوران دوران پهلوی اول که جو خفقان در 
ایران ایجاد کرده بودند وی را زیر ذره بین بگذارند 
و تالش کنند تا با توسعه مراکز فساد، رونق درس 

وی را بگیرند.
ایشان در این برهه، در مقابل اقدامات رضاخان قد 
برافراشت و به تغییر لباس و متحدالشکل کردن 
لباس مردان، کشف حجاب بانوان و جلوگیری از 
برگزاری مراسم عزاداری حضرت سید الشهداءـ  
علیه السالمـ  اعتراض نمود. این اعتراضات باعث 
شد تا مأموران حکومت رضاخانی مدتی منزل او 
را تحت نظر قراردادند به طوری که خروج وی از 
خانه ممکن نبود. در آن ایام که روحانیون فقط با 
شرایط و قوانین رضاخانی می توانستند از لباس 
روحانیت استفاده کنند، آقا حسین خادمی نیز 
ـ. ق  در اصفهان از کسانی بود که در سال 1345 ه
از علمای نجف اجازه اجتهاد داشت، ولی حکومت 
از دادن جواز استفاده از لباس روحانیت به ایشان 

خودداری کرد.
در دوران پهلوی دوم و پایان دوران دیکتاتوری 
رضاخان، همه بر این تصور بودند که فضا برای 
آقا حسین خادمی بازتر می شود، اما این چنین 
نشد و از آن جای که اندیشه سیاسی آیت اهلل 
خادمی از فقه و دیانت برخاسته بود، دخالت 
در امور اجتماعی و سیاسی مردم را وظیفه 
خود تلقی می نمود و بدان عمل می کرد و به 
همین جهت، مبارزه با هجوم گسترده فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی رژیم پهلوی را سرلوحه کار 
خود قرارداد که عمال طاغوت آن را برنتابیدند و 


