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با جابجایی هایی که در اصفهان  و  سال 88 
شکل گرفته بود و سید مرتضی اعتماد االسالمی 
بختیاری، استاندار وقت اصفهان جای خودش 
را به علیرضا ذاکر اصفهانی داده و خودش راهی 
وزارت دادگستری دولت احمدی نژاد شده بود، 
فضل اهلل کفیل نیز که فرماندهی سپاه پاسداران 
شهرضا را بر عهده داشت، به عنوان مدیرکل 
سیاسی و انتخابات استانداری و به نوعی مغز 
متفکر ولی پشت صحنه مناسبات سیاسی آن 
زمان اصفهان منصوب شد تا با ترکیب اسماعیلی، 
کفیل ماشین سیاسی اصفهان در راستای اجرای 

سیاست های دولت وقت حرکت نماید.
اما حمایت های بی دریغ حسن کامران، نماینده 
چندین دوره مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی از مظفر حاجیان، فرماندار وقت این 
کالن شهر باعث شد تا علیرضا ذاکر اصفهانی در 
سال 1390 وی را برکنار نماید و در این برکناری 
که با استقالل اداره کل سیاسی و انتخابات و 
تشکیل اداره کل امنیتی انتظامی استانداری 
جایگزین  کفیل  بود،  هم زمان شده  اصفهان 
اصفهان  فرمانداری  سکان  و  شد  حاجیان 

را در دست گرفت. در این حین محمدرضا 
جان نثاری و علی احمدی، از فرماندهان وقت 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان برای 
تصدی دو اداره کل تازه تأسیس راهی ساختمان 
استانداری شدند و پازل سیاسی استان از بین 
مهره های اصولگرا کامل شود. کفیل توانست 
یکی از پرشورترین انتخابات مجلس شورای 
اسالمی کشور را پس از فتنه 88 اداره کند و در این 
زمان مردم اصفهان بیشترین حضور با کمترین 
تخلف را داشتند. باگذشت زمان و تغییر دولت، 
آن قدر که اصولگرایان و اصالح طلب ها به تغییر 
کفیل امیدوار بودند، به تغییر ذاکر که توانسته بود 
در پست استانداری اصفهان رضایت همه اقشار 
و جناح ها را به دست بیاورد، امیدوار نبودند؛ اما 
وقتی زرگر پور جای ذاکر را گرفت، گمانه زنی ها 
برای فرد جایگزین فرماندار اصفهان آغاز شد. در 
گزینه های پیشنهادی جناح نزدیک به دولت که 
به نوعی حمایت های بی دریغ خود از روحانی را 
دلیل پیروزی این کاندیدا می دانستند، نشانی از 
پختگی دیده نمی شد و در این زمان که اعضای 
این جناح به شدت از انتصاب زرگر پور به عنوان 

قاف قلم- پارسا فرزین

باگذشت زمان 
و تغییر دولت، 

آن قدر که 
اصولگرایان و 
اصالح طلب ها 
به تغییر کفیل 
امیدوار بودند، 
به تغییر ذاکر 

که توانسته 
بود در پست 

استانداری 
اصفهان 
رضایت 

همه اقشار 
و جناح ها را 
کسب کند، 

امیدوار نبودند

استاندار اصفهان و عدم اقبال دولت به جوادی، 
گزینه پیشنهادی آن ها سرخورده شده بودند، 
عزم خود را جزم کرده بودند تا آخرین کرسی 
انتصابات کلیدی، یعنی فرمانداری را به نفع خود 
مصادره کنند. اما تعلل استاندار در این جابجایی 
و درنهایت آب پاکی بر روی دست سران این 
جناح، باعث شد تا آن ها تیغ را رودررو و به دوراز 
تکلف و تعارفات سیاسی بیرون کشیده و این بار 
شخص استاندار را هدف قرار دهند تا جائی که 
زرگر پور چندین بار مجبور به استعفا و یا تهدید 
به برکناری شد که هیچ یک از این اتفاقات مؤثر 
نیفتاد. در بحبوحه انتخابات مجلس در سال 94 
شایعات درباره جابجایی فرماندار اصفهان دوباره 
سر زبان ها افتاد که خیلی زود توسط استاندار 
با پاسخی قاطع روبرو شد که "فعالً تصمیمی 
برای این اقدام ندارد"، رسول زرگر پور که بعدها 
از راز سربه مهری پرده برداشت و گفت: "در 
روزهای ابتدایی آمدنم به اصفهان فردی را برای 
تصدی پست فرمانداری به من معرفی کردند که 
بزرگ ترین سابقه فعالیتش بازاریابی بوده است"، 
این نکته را نیز متذکر شد که "کفیل توانسته 
به خوبی اصفهان را در بحران های متعدد سیاسی 
و اجتماعی راهبری کند." اما خبر جابجایی 
فرماندار اصفهان چند روز پس از کلید خوردن 
انتخابات 96 در حالی رقم خورد که فرماندار 
معزول تا روز قبل از برکناری هم دوجلسه مهم 
را اداره کرد و بعد از گوش به گوش شدن این 
جابجایی، نه وی از ماجرا خبر داشت و نه احمد 
رضوانی نائینی که قرار بود بر کرسی آخرین 
بازمانده دولت احمدی نژاد در دولت روحانی 
جابجایی  این  در  اصفهان  استاندار  بنشیند. 
هرگونه شائبه سیاسی را رد کرد و آن را مصلحت 
استان برشمرد، اما احمد سالک، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی این جابجایی 
اقدامی سیاسی برشمرد.  برنتابید و آن را  را 
میانه روی مردم  نماینده  فوالدگر،  حمیدرضا 
اصفهان در مجلس نیز این تغییر را به صالح مردم 
اصفهان ندانست و مشفقانه از دولت خواست تا در 
آستانه انتخابات دست به چنین اقداماتی نزند، اما 
حیدر علی عابدی، نماینده اصالح طلب اصفهان 
معتقد است که هرچند کفیل، مدیری الیق و 
شایسته بود و نمی توان منکر سالمت نفس وی 
شد، اما این جابجایی خواست مردم بوده که باید 
زودتر از این انجام می شد. موضوعی که نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اصفهان نیز آن را اقدامی 
شتاب زده و برخالف مصالح اصفهان توصیف 
کرد و گفت: هیچ یک از سیاسیون استان موافق 
این جابجایی نبودند و فضل اهلل کفیل یکی از 
معتدل ترین مدیران استان بود. آیت اهلل سید 
یوسف طباطبائی نژاد فرماندار سابق اصفهان را 
فردی باسابقه انقالبی و اعتدال گرا خطاب کرد. 
وی همچنین افزود: فرماندار تازه منصوب شده 
"خیرالموجودین" در بین گزینه های پیشنهادی 
بود که امیدوارم راه آقای کفیل را ادامه دهد. حاال 
هرچند به نظر می رسد اعضای جناح نزدیک به 
دولت توانسته باشند پس از سه سال و نیم و آن هم 
در بحبوحه انتخابات مهم و سرنوشت ساز سال 
آینده یکی از قله های بزرگ مدیریتی در اصفهان 
را فتح کنند، اما مهم این است که دولت بتواند 
اعتدال را که شعار اصلی سیاسیوِن فاتح سال 92 

بود به منصه ظهور برساند.

لغو کفالت "کفیل" 
از فرمانداری اصفهان

هفته ای که گذشت، اصفهان به یک باره در شوک برکناری فرماندار فرو رفت و اتفاقی که 
برخی از سیاسیون نزدیک به دولت حدود سه سال و نیم دنبال می کردند، ظرف یک شب 

به وقوع پیوست.

جناب آقای احمد رضوانی نائینی

انتصاب جنابعالــی را به عنوان 
فرماندار اصفهان تبریک عرض 
نموده و آروزی توفیق روزافزون 

برای جنابعالی دارم.

رضا صالحی پژوه
مدیر مسئول هفته نامه قاف قلم

جناب آقای فضل ا... کفیل

انتصاب جنابعالی به عنوان دستیار ویژه 
استاندار اصفهان که نشان از تجربه باال و 
صداقت کاری اتان دارد را تبریک عرض 
نموده و از درگاه الهی توفیق روز افزون 

برایتان مسئلت دارم.

رضا صالحی پژوه
مدیر مسئول هفته نامه قاف قلم

نیروهای  مردمی  جبهه  دبیر 
انقالب اسالمی اصفهان گفت: 
آغاز  روز  در  فرماندار  تغییر 
انتخابات  کاندیداهای  ثبت نام 
ازنظر مردم قابل درک نیست و 
شائبه سیاسی بودن این تغییر 
مفروض  انتخابات  آستانه  در 
است. رضا علی نوروزی افزود: 
این تغییر نگرانی هایی را در امت 
انقالبی به وجود آورده است که 
انتظار می رود همگان با تمکین 
برای  را  الزم  آرامش  قانون  به 
شکوهمند  انتخاباتی  برگزاری 

فراهم کنند.

امام جمعــه اصفهــان گفت: 
باید معنای نشاط را بدانیم اگر 
فردی شاد باشد اما جیب او پر 
پول نباشد بی فایده است. آیت 
اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد 
افزود: باید مســئوالن کشــور 
به فکر مســرور کــردن مردم 
باشند، بنده تعجب می کنم از 
کسی که مرد فاضلی است اما 
عنوان می کند ”عــده ای اجازه 
نمی دهند مردم نشاط نداشته 

باشند.

نماینده سابق تهران در مجلس 
با حضور در فرمانداری اصفهان 
میان دوره ای  انتخابات  برای 
مجلس شورای اسالمی ثبت نام 
از  پیش  رسایی  حمید  کرد. 
این گفته بود: در دوره قبل با 
استفاده از حکم صادره توسط 
ریاست  نهاد  تخلفات  هیأت 
جمهوری دولت درباره عملکرد 
ارشاد  وزارت  دوران  در  بنده 
حکم تخلفی با عنوان 5 سال 
انفصال از مسؤولیت های عالی 

صادر شد.

به قانون تمکین کنیم

با جیب خالی کسی 
شاد نمی شود

رسایی از اصفهان به 
بهارستان نگاه می کند
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جناب آقای دکتر سبحانی
مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه

موفقیــت کســب گواهینامــه هــای اســتاندارد 
ISO10002 و ISO10004 توسط آن مجموعه 
عظیم فوالدی را، به جنابعالــی و مجموعه تحت امر 

تبریک عرض می نماییم.

هفته نامه قاف قلم

جناب آقای حسین غفرانی کجانی

ضمــن آروزی توفیــق روزافزون، انتصاب شایســته 
جنابعالی را به عنــوان مدیرکل ثبت احوال اســتان 

اصفهان گرامی می داریم.

هفته نامه قاف قلم

نمایندگان  مجمع  رییس 
کارگران استان اصفهان گفت: 
تولیدی  واحدهای  درصد   90
استان به گروه های کارگری3 تا 
4 ماه حقوق معوق بدهکارند.وی 
با اشاره به وضعیت نامطلوب کار و 
کارفرماها در بحث اشتغال اظهار 
کارفرمایان  از  بسیاری  داشت: 
به تازگی حقوق های معوق را به 
عنوان عیدی پرداخت می کنند 
اما  داده اند،  بگویند عیدی  که 
این افراد 4 تا 5 ماه حقوق معوق 

دارند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
درباره قطار سریع السیر اصفهان 
تهران به وزیر راه تذکر داد. ناهید 
تاج الدین گفت: بهــره برداری 
از قطار ســریع السیر اصفهانـ  
تهران که از ســال 85 آغاز شد 
می تواند در زمینه کاهش هزینه 
حمل و نقل، حــوادث جاده ای، 
حفــظ جــان مــردم و بهبود 
بهره وری اقتصادی تاثیر بسزایی 

داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن 
اینکه باال  با تاکید بر  مجلس 
بودن میزان نارضایتی مردم از 
خدمات پس از فروش خودروها 
هشداری به خودروسازان است، 
های  شاخص  از  یکی  گفت: 
اصلی مدیریت، رضایت مشتری 
در خدمات پس از فروش است 
و خودروسازان باید تغییر رویه 
فوالدگر  حمیدرضا  بدهند. 
افزود: خودرو سازان باید کیفیت 

قطعات را ارتقا ببخشند.

حقوق معوق  
به جای عیدی

قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران 
سرعت می گیرد

خودروسازان تغییر 
رویه بدهند از  زیادی  خبرهای  هرساله  درحالی که 

برای  اقتصادی  و  نظارتی  متعدد  اقدامات 
تنظیم بازار شب عید در استان اصفهان به 
گوش می رسد، اما بازهم تخلفات بازاریان در 

این ایام شهروندان را کالفه می کند.
رونق  بازارها  فرامی رسد،  که  عید  شب 
تا  گرفته  ادویه  و  میوه  بازار  از  می گیرد. 
آنچه  میان  این  در  اما  پوشاک،  و  کفش 
می آید،  چشم  به  بازار  زرق وبرق  از  بیش 
عدم نظارت،گرانی و بی کیفیتی کاال است 
که  می کند.موضوعی  خیره  را  که چشم ها 
هرساله برای آن دارویی چون نظارت دقیق 
و چند برابری توسط بازرسان محسوس و 
نامحسوس تجویز می شود، اما گزارش هایی 
که بعدازاین ایام توسط مدیران دستگاه های 
رسیدن  از  نشان  می شود،  ارائه  متولی 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب دارد.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون 
تنها  است  معتقد  معادن مجلس  و  صنایع 
راه جلوگیری از رشد قیمت ها در شب عید 

تشدید نظارت ها و توجه به تولیدات داخلی 
است. وی به طورجدی خواستار کوتاه شدن 
نامطلوب  با  و  است  بازار  از  دالالن  دست 
مخالف  مردم،  اقتصادی  شرایط  خواندن 
شرایط این  در  قیمت  افزایش   هرگونه 

است.
شدن  کوتاه  است  معتقد  همچنین  وی 
راحتی که در گفتار  این  به  دست دالالن 
اراده  یک  با  اما  نیست،  شود  می  بیان 
توان  می  و  است  عمل شدنی  این  مصمم 
آن را اجرایی کرد. و این در حالی است که 
مسئوالن تعزیراتی هم معتقدند که اغماض 
و  بی کیفیت  کاالی  فروشندگان  برابر  در 
است  مصرف کنندگان  به  خیانت  گران،  یا 
می دانند.  اغماض  غیرقابل  را  اقدام  این  و 
تعزیرات  مدیرکل  صالحی،  غالمرضا 
زمینه  این  در  اصفهان  استان  حکومتی 
گفت: اگر واحد صنفی حقوق مصرف کننده 
مثل  تخلفی   مرتکب  و  بگیرد  نادیده  را 
کاالی  فروش  کم فروشی،  گران فروشی، 
مصرف  تاریخ   کاالی  فروش  غیربهداشتی، 

مسئوالن استانی وعده دادند؛

بازارهای نوروزی 
زیر ذره بین بازرسان

قاف قلم/ کامران بهادری

کوتاه شدن 
دست دالالن 
به این راحتی 

که در گفتار 
بیان می شود 

نیست، اما 
با یک اراده 
مصمم این 

عمل شدنی 
است و می 
توان آن را 

اجرایی کرد

و  شبکه  از  خارج  احتکار،عرضه  گذشته، 
تخلفات صنفی  شوند از زیر ذره بین سازمان 
تعزیرات نمی توانند به راحتی عبور کنند. وی 
تأکید کرد: سازمان تعزیرات با ابزار قانونی 
که در اختیار دارد جریمه نقدی، تعطیلی 
واحد صنفی، نصب  پارچه یا تابلو بر سر در 
واحد صنفی متخلف با آن برخورد می کند. 
رئیس  فشارکی،  محمدی  جواد  همچنین 
بازرسی اصناف استان اصفهان نیز بر لزوم 
وجود نظارت بر بازار شب عید تأکید کرد و 
گفت: مدت بازرسی این ایام از اول اسفند 
تا پایان فروردین تعیین شده و طی روزهای 
اخیر، بازرسان اتاق اصناف 5 هزار و 829 
بازرسی انجام داده اند که نتیجه آن تشکیل 
خاطرنشان  وی  است.  تخلف  پرونده   35
بیشترین تخلفات در صنف پوشاک،  کرد: 
 کفش، آرایشگاه های زنانه و پارچه ثبت شده 

است.
تشکیل  به  هرچند  نیز  اصفهان  استاندار 
در  فوق العاده  فروش  برای  بهاره  بازارهای 
شب عید اعتقاد ندارد، اما معتقد است که 
باید با متخلفان بدون هرگونه چشم پوشی 
برخورد کرد. رسول زرگر پور در کمیسیون 
هماهنگی تعزیرات حکومتی استان پیرامون 
کاال  بر  نظارت  به منظور  هماهنگی  ایجاد 
و خدمات ویژه ایام نوروز، اظهار داشت: به 
و  سرمازدگی  سیالب،  خشک سالی،  دلیل 
پرندگان،  حاد  آنفوالنزای  بروز  همچنین 
امسال شرایط ویژه ای بر بازار حاکم است و 
ممکن است بستر برای افزایش غیرمنطقی 
و غیرقانونی قیمت ها فراهم شود. اما وی در 
جلسه ستاد تنظیم بازار، از ذخیره سازی 8 
انبارهای  هزار تُن گوشت مرغ منجمد در 
و  داد  خبر  استان  دام  پشتیبانی  شرکت 
گفت: تنها مشکل استان در شب عید کمبود 
پرتقال است که برای کنترل و کاهش قیمت 
با  باید سیاست های کالن  بازار  در  پرتقال 

جدیت دنبال شود.
وی همچنین با برپایی نمایشگاه های بهاره 
در شب عید در این استان مخالفت کرد و 
اصناف،  خدمات رسانی  به  توجه  با  افزود: 
فروشگاه های روز و کوثر و ارائه تخفیف های 
فروشگاه  برپایی  به  نیازی  مردم،  به  ویژه 
بهاره در شهر اصفهان نیست. حاال بااین همه 
گوش  به  مسئوالن  گفتار  از  که  جدیتی 
می رسد، بعید به نظر می رسد فرد یا افرادی 
بخواهند از آب گل آلود نوروز، ماهی بگیرند 
ارائه شده  آمار  اما  دهند،  تخلفی صورت  و 
توسط نهادهای متولی در سال های گذشته 
که مشابه همین حرف ها و تمهیدات نیز به 
گوش می رسید، خالف آن را ثابت می کند 
بی اثری  از  نشان  یا  تخلفات  آمار  این  که 
مجازات.  مالحتی  بی  یا  و  دارد  نظارت ها 
لذا بر اساس تکرار عادت سال های گذشته 
افزایش  اولین  بار هم به نظر می رسد  این 
یا حتی  نوروز و  اولین ساعات  از  قیمت ها 
پیش از آن از سوی صنف رانندگان وسایل 
حمل ونقل عمومی کلید خورده و خیلی زود 
به پستوی مغازه فروشندگان اصفهانی راه 

پیدا کند.

آنچه بیش از زرق وبرق 
بازار به چشم می آید، 
عدم نظارت،گرانی و 
بی کیفیتی کاال است 
که چشم ها را خیره 

می کند
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قاف قلم/ رضا صالحی پژوه

تمام سرمایه یک پدر...
 پنجشنبه ای که گذشت هوای شهر گنبدهای نیلگون نه آن چنان سرد بود که رهگذران را آزرده تن سازد و نه 

آن قدر گرم که لطافت یک روز بهاری را به این شهر ارمغان دهد.
هوا هم برعکس چند روز قبل دیگر آفتابی نبود و با ابرسیاهی که سرتاسر آسمان را فراگرفته بود، آماده بود تا بغضش را 

بر سر مردم بترکاند.
نوای حسین)ع( و فاطمه)س( در فضای خیابان پاسداران، حوالی کمال اسماعیل پیچیده بود و مأموران راهنمایی و 
رانندگی خیابان های اطراف سپاه ناحیه امام صادق )ع( را مسدود کرده بودند، اما رهگذران و عابران پیاده از دو 
پیاده روی کناری این خیابان خود را به حسینیه ای می رساندند که 9 دالور مرد دوران ایثار و غیرت در آن آرام و بی صدا 
خوابیده بودند تا دقایقی دیگر راهی گلستان همیشه عاشقی عشق شوند. هرچه ساعت به وقت عاشقی از هشت 

می گذشت، اصفهانی های بیشتری به محل قرار می آمدند.
نوای ”فاطمه یا فاطمه” در روز شهادت این بی بی عشق، فضا را معنویتی دوصد چندان بخشیده بود و زیباتر از حضور 

پرشور مردم، حضور نوجوانانی بود که شاید اصالً دوران جنگ تحمیلی را درک نکرده بودند.

پسران نوجوان سربند یا ”زهرا )س(” بسته و با پیراهن مشکی ابهتی بیشتر پیداکرده بودند.

12
1395/12/121395/12/12

کشف جسد زن 60 ساله در رودخانه
جسد زنی 60 ساله در رودخانه زاینده رود در چادگان پیدا 
شد. این زن مسن دارای اختالل حواس بوده است. جسد 

این زن تحویل خانواده وی شد.

تصادف خونین در جاده فالورجان
برخورد شدید خودروی پژو 405 و لیفان حادثه به وجود آورد 
و پژو 405 واژگون و خودروی لیفان با گاردریل های اتوبان 

برخورد کرد.  این حادثه 4 مصدوم به همراه داشت.

تقویم

گویش های اصفهانی ثبت 
ملی شد

 اصفهانی ها 74 میلیارد تومان 
به نیازمندان کمک کردند

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تهیه 
پرونده میراث ناملموس ســه گویش محلی در 
استان اصفهان و تصویب آن ها در شورای ثبت 
استان خبر داد. فریدون اله یاری اظهار داشت: 
در شورای ثبت استان اصفهان مقرر شد تا این 
گویش ها به عنوان شاخص ترین گویش های 
منطقه مرکزی در فالت مرکزی ایران بررسی و 
سپس برای تصویب نهایی به شورای عالی ثبت 

آثار ملموس و ناملموس کشور ارسال شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اصفهان گفــت: به طور کلی در ســال جاری 
74 میلیارد تومان مشــارکت های مردمی از 
 طرف مردم در کمیته امداد جمع آوری شده 
است.حمیدرضا شــیران افزود: این کمک ها 
از طریــق صندوق صدقــات و طــرح اکرام 
محســنین بوده که فقط از صندوق صدقات 
اســتان اصفهــان 24 میلیارد تومــان پول 

جمع آوری شده است.

شهرداری   3 منطقه  مدیر 
اصفهان گفت: سنگفرش میدان 
امام)ره( با اعتبار 3 میلیارد ریال 
تکمیل شد.حسین کارگر اظهار 
کرد: برای اجرای این پروژه 3 
میلیارد ریال هزینه شده است.

ساماندهی  اینکه  بیان  با  وی 
سنگفرش گذر اطراف آبنمای 
اصلی میدان و سنگفرش مقابل 
مسجد امام )ره( به پایان رسید، 
گفت: سنگفرش محل استقرار 
درشکه ها نیز با طراحی خاصی 

تکمیل شد.

کیانوش جهانپور، ســخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد که این دانشگاه موضوع 
مرگ مادر و نوزاد حین زایمان در 
یکی از زایشگاه های اصفهان را 
مورد بررسی قرار می دهد.جمعه 
گذشته وقتی مادری برای وضع 
حمل به یکی از زایشــگاه های 
اصفهان مراجعه کرده بود، همراه 
با جنینش جان باختند.برخی 
تعلل پزشکان را دلیل این مرگ 

عنوان کرده اند. 

شهر  اسالمی  شورای  عضو 
اصفهان با بیان اینکه برخي تنها 
به دنبال ارائه خدمات حمایتي 
صرف براي زنان سرپرست خانوار 
هستند، بر لزوم توانمند سازي 
شخصي آنان تاکید کرد. علیرضا 
نصر اصفهاني اظهار کرد: یکي از 
راه های جلوگیري از بروز آسیب 
هاي اجتماعي در کشور از طریق 
توانمندی زنان سرپرست خانوار 

صورت می گیرد.

سنگفرش میدان 
امام تکمیل شد

مرگ مادر و نوزاد 
اصفهانی بررسی می شود

برای کاهش آسیب های 
اجتماعی تالش کنیم

انتظامی،  فرماندهان  فرماندار،  استاندار، 
فرماندهان سپاه، مدیران کل ادارات استان و 
مردمی که همواره حضورشان را درصحنه ها 
اعالم کرده اند یکی یکی در این مراسم حضور 

می یافتند.
نماز بر پیکر مطهر این شهدا که به امامت امام 
جمعه اصفهان اقامه شد، چند خودرو پلیس، 
تبلیغات، عکاس های خبری که همگی پشت 
یک وانت شاسی بلند سفیدرنگ مستقرشده 
موزیک  نواختن  برای  موزیک  گروه  بودند، 
احترام به مقام شامخ شهدا و نوجوانانی که در 
دو ردیف 10 تایی عکس های سرداران شهید 
دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم را دست 
حرکت  شهدا  کاروان  جلوی  بودند،  گرفته 

کردند و بعدازآن هم کاروان شهدا راه افتاد.
 5 جعبه چوبی که در پرچم ایران اسالمی 
پیچیده شده بود جلو و پشت سر هم، روی 
دست مردمی پرشور و عاشق می رفت و یک 
پشت سرشان حرکت  هم  تبلیغات  خودرو 
می کرد و دوباره چهار تابوت دیگر هم از پشت 

نماز بر پیکر مطهر این 
شهدا به امامت 

امام جمعه اصفهان
 اقامه شد
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بوی اسفند 
با عطر 

شکوفه های 
نیمه شکفته 

اسفند 
گره خورده 

بود و به مشام 
رهگذران 

می رسید و 9 
تابوتی حامل 

غنچه های 
سرخی که 

باز نشده 
پرپر شدند، 
به راه خود 

ادامه می داد. 
چنارهای 

حاشیه 
رودخانه هم 

مقابل این 
کاروان سری 

به نشانه 
تعظیم سر خم 
می کردند و با 
باد نیمه جان 

و کم رمق یک 
روز زمستانی 

همراه می 
شدند

خواستیم ابرو را درست کنیم، 
زدیم چشم را هم کور کردیم. 
می خواســتیم جلوی حقوق 
های نجومــی را بگیریم، تازه 
ایــن مقوله را قانونــی کردیم 
و حاال باید امیدوار باشــیم تا 
مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام جلــوی ایــن موضوع را 
بگیرد. مردم حق دارند بدانند 
و باید بــه آن ها بگوییم چطور 
شده اســت. باید بگویم نحوه 
اصالح مــاده 38 الیحه برنامه 
ششم توســعه درواقع نوعی 
فاجعــه اســت. بــا اصالحیه 
ای کــه مجلس در ایــن ماده 
ایجاد کــرد، تعییــن میزان 
حقوق کارشناســان، مشاغل 
تخصصی، واحدهای عملیاتی 
و پســت هــای مدیریتی در 
اختیــار دولت قــرار گرفت تا 
به هر میزانی کــه بخواهد، با 
پیشــنهاد رئیس یــک قوه یا 
وزیر یا معــاون رئیس جمهور 
در قالــب شــورای حقوق و 
دستمزد افزایش پیدا کند که 
این امر برای کشور خطرناک 
اســت. این در حالی است که 
همسان سازی حقوق کارگران 
بازنشســته از ســوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مورد 
ایراد واقع می شود و گفته می 
شــود که به دلیل داشتن بار 
مالی زیاد انجــام آن در توان 
دولت نیســت، امــا در ماده 
38 افزایش حقــوق مدیران و 
دیگر بخش های ذکرشده در 
اختیار دولت قــرار می گیرد.
لذا درخواســت من از مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام این 
است که این مصوبه را رد کند 
چرا که در آینده ما در سیستم 
اداری با افراد زیــادی مواجه 
خواهیم بود کــه حقوق های 
نجومی دریافت می کنند واین 
موضــوع هزینه هــای جاری 
کشــور را چندبرابر می کند و 
یــک فاجعه به تمــام معنا در 
کشور با این اقدام در حال رخ 
دادن است. البته نه تنها حقوق 
های نجومی با این مصوبه قانونی 
شد، که این رقم بیشتر هم شد و 
مدیران می توانند تا 20 میلیون 
تومان در ماه هم حقوق بگیرند 
و معلوم نیســت این موضوع با 
کدام یک از ارزش های انقالب 

همخوانی دارد؟

ابرو درست نشد، 
چشم هم کور شد

سر و روی دست مردم درحرکت بودند.
این 9 شهید دوران های دور، 7 شهید  از 
شناسایی و دو نفرشان هم به عنوان شهدای 
گمنام تشییع می شدند و اصفهانی ها آمده 

بودند تا سروقامتان شهرشان غریب نمانند.
سرمایه های  هرکدام  کاروان  این  میهمانان 
یک پدر و امید و آرزوی یک مادر بودند که 
بیشتر از 30 سال انتظار کشیدند و حاال در 
هیاهوی یک روز ماتم زده شهر فیروزه ای به 
رواق عاشقان شب زنده دار می رفتند. پدران 
و مادرانی که در تمام این سال ها با هر زنگی 
راست قامت  این که  تصور  به  پریدند  جا  از 
جاویداالثرشان در درگاهی در خانه ایستاده 
تا دوباره به آن ها سالمی به رسم ادب بدهد، با 
تنی رنجور، پای ناتوان و قلبی شکسته دویدند 
و وقتی اثری از این همه جاودانگی نیافنتد، 

تنها صبر پیشه کردند و صبر.
مادران برخی از این شهدا مانند شمع البالی 
شهدا  گلستان  گمنام  شهدای  قطعه  قبور 
سوختند و آب شدند و پدرانشان از این داغ 
بزرگ قامت راست نکردند. برخی دیگر هم 
وقتی آمدند که پدر و مادرشان دیده به در 
سفید کرده و رخت از دنیای فانی بربسته  
بودند و تنها قاب عکسی از یک مادر چشم به 

راه و پدری دلشکسته به جا مانده بود.
وقتی کاروان به پل فردوسی رسید، گنجی، 
مداح و روایتگر حماسه و ایثار از پشت وانتی 
که بلندگوهای بزرگی در آن قرار داشت، برای 
آمریکا و اسرائیل رجز می خواند. مردم هم با 
مشت های گره کرده شعار ”مرگ بر آمریکا” 
و ”مرگ بر اسرائیل” سر می دادند و از این که 
تمام سرمایه یک پدر را این گونه به دیار معطر 
استکبار  از سردمداران  عاشقـــی می برند، 
عصبانی و برخی از آن ها از این که از قافله 

دوستان جامانده اند ناراحت بودند.
کنار  که  اشکی  قطره  از  می شد  را  ناراحتی 
چشمشان حلقه زده بود فهمید. اما نشاطی که از 
وجود روحیه ایثار و شهادت در دل تمام مردمی 
که برای یک هدف و آن هم به رخ کشیدن جالل 
و جبروت تفکر خداجویی و ظلم ستیزی به 

میدان آمده بودند، قابل لمس بود.
کاروان شهدا که به رودخانه رسید، زاینده رود 
خشک بود و خشک، پل ها روی ردی از خاک، 
استوار ایستاده بودند و فرش قرمزی زیر پای 
شهید  اگر  شاید  بود.  شده  پهن  کاروانیان 
کشاورز زاده ای در بین این کاروان بود که بود، 

از دیدن این همه بی مهری در این چند سال 
دوری از وطن دلش آزرده می شد.

کاروان به آن سوی رودخانه خشک که رسید، 
لعاب شهر هم تغییر کرد. همه چیز  رنگ و 
نونوار شده بود، اما رنگ نویی که به این سوی 

شهر پاشیده بودند رنگ آشنایی نبود.
آدم های شهر هم با آن هایی که آن روزها به 

بدرقه جوانان می آمدند فرق کرده بودند.
مسکونی  ساختمان های  ساکنان  از  برخی 
و  بهارخواب  بودند روی  آمده  کنار خیابان 
از باال جعبه های چوبی راست قامتان را که 
روی دستان شهروندان درحرکت بود تماشا 

می کردند.
بوی اسفند با عطر شکوفه های نیمه شکفته 
اسفند گره خورده بود و به مشام رهگذران می 
رسید و 9 تابوتی حامل غنچه های سرخی که 
باز نشده پرپر شدند، به راه خود ادامه می داد. 
این  مقابل  هم  رودخانه  حاشیه  چنارهای 
کاروان سری به نشانه تعظیم سر خم می 
کردند و با باد نیمه جان و کم رمق یک روز 

زمستانی همراه می شدند.
تنها هجده روز مانده به نوروز، میدان فیض 
اصفهان، با درختانی به نوبرگهای زود به بلوغ 
رسیده مزین، با موکبی که برای استقبال از 
بود،  شده  نهاده  بنا  آن  کنار  در  کاروانیان 
انتظار جوانان رشید ولی به خون غلطیده 
شهر را می کشید. میدانی آشنا که شاهد 
معاصر  تاریخ  در  زیادی  تشییع جنازه های 
روزی  میدان  این  شاید  و  بوده  شهر  این 
پرجمعیت ترین  از  یکی  که  دهد  شهادت 
تشییع جنازه های شهر گنبدهای نیلگون را 
روز شهادت دختر پهلو شکسته و صورت نیلی 

شده پیامبر اکرم )ص( شاهد بوده است.
رزم نوازاِن کاله زرد، بر طبل ها می کوبیدند و 
مارش نظامی می نواختند و پلیس های راهور 
هم چهارراه به چهارراه مسیر را برای کاروان 

ایثار و رشادت باز می کردند.
امید  لحظه به لحظه به جمعیت مردمی که 
به شفاعت شهدا داشتند، افزوده می شد و 
عکاسان همچنان این لحظات را در لنزهای 

دوربین هایشان ثبت و ضبط می کردند.
به  شوقی  و  شور  مداحان  عاشورایی  نوای 
فضا داده بود و در این میان می شد پدران و 
مادرانی را دید که هرچند چشمه جوشان 
اشکشان خشک شده بود، اما با قدی خمیده 
همرزم  تا  بودند  آمده  شکسته  کمری  و 

فرزندشان را به حفره نورانی در دل زمین 
مشایعت کنند.

حدود ساعت 11 صبح کاروانیان به منزل 
مقصود رسیدند و قافله داران فرمان پایین 
گذاشتن این بار گران، اما سبک وزن را دادند 
و وقتی درب چوبی جعبه ها باز شد، اشک 
امان مادران و پدران، خواهران و برادران و 
حتی نوجوانانی که خیلی هم با ادبیات جنگ 

آشنایی ندارند را برید.
این میان گریه کنان و عصازنان  مادری در 
به پشت داربست های  را  به زحمت خودش 
که  را  سفیدی  بغچه  و  رساند  محافظ 
استخوان های فرزندش در آن بود به آغوش 
کشید و گفت: ”عزیزم، دلبندم یادت هست 
روزی که می خواستی به جبهه اعزام شوی، 
بگیرم،  قرآن  سرت  باالی  نمی رسید  قدم 
صندلی زیر پاهایم گذاشتم؟ حاال چه شده 
است که قد به آن رشیدی به همین چندتکه 

استخوان تبدیل شده است؟”
پیرزن وقتی دلبندش را به مردانی سپرد تا 
او را به درون قبر بگذارند، رو به آسمان کرد 
و گفت: ”خدایا 33 سال است که امانتت را به 

خودت بازگرداندم، او را از من بپذیر.”
پیرزن به نیابت از همسر مرحومش هم با 
پسرش وداع کرد و از وی خواست تا در آن 

دنیا شفیع پدر و مادرش شود.
پس  تشییع کنندگان  بی صدای  اشک های 
مداوم  لرزش های  به  صحنه  این  وقوع  از 
شانه های مردان و ضجه های زنان تبدیل شده 
بود و کمتر کسی می توانست جلوی اشکش 

را بگیرد.
مردانی که سرمایه یک پدر و امید یک مادر 
تا  آمدند  همه سال،  بعدازاین  حاال  بودند، 
نوستالژی ایثار و غیرت را در شهر پیاده کنند. 
نوستالژی مردانگی و تا پای جان پای ”ولی” 

ایستادن را....
آمده بودند تا دوباره شهر اقاقیا بوی عطر گل 
نرگس بگیرد و آمده بودند تا دوباره مالئک 

زیر پایشان بال بگسترانند.
آمده بودند تا زالل نمناک رفیقان جامانده از 
قافله را جال دهند و رد اشک را بر صحن و 

سرای گونه هایشان بنشانند.
همه سال  بعدازاین  ایثار  خطه  مردان 
از  فریادی  خشک  گلوی  با  تا  بودند  آمده 
 سکوت برآورند که ”در باغ شهادت باز، باز 

است...”
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ترقه های قاچاق در دست پلیس
تعداد 7 هزار و 386 عدد انواع مواد محترقه قاچاق و غیرمجاز 
کشف شد.گفتنی است، 250 گرم مواد محترقه می تواند موجب 

تخریب کامل یک ساختمان و شیشه های اطراف آن شود.

دستگیری سارقان خانه های گلپایگان
هویت دو سارق که اقدام به سرقت  از منازل گلپایگان کرده 
بودند شناسایی و در حاشیه  شهر دستگیر شدند. متهمان هر 

دو 37 ساله و معتاد هستند.

 دوبرابر درختان قطع شده 
درخت بکارید

اصفهان پاکسازی 
می شود

عضو شوراي شــهر اصفهان گفت: با توجه به 
قانون حفظ و گســترش فضاي سبز به ازاي 
 هر درخت قطع شــده باید 2 درخت کاشته 

شود.
مهدي باقر بیگي اظهار کرد: این مسئله باید 
در تمامي پروژه هاي عمرانــي درنظر گرفته 
شــود و با توجه به قانون حفظ و گســترش 
فضاي سبز،2 برابر تعداد درختان قطع شده 

باید درخت کاشته شود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: پاکسازي شهر از تخلفات تا پایان 
سال جاري انجام مي شــود. مجتبی کاظمی 
اظهارکرد: طرح پاکسازی شهر از تخلفات شهری 
همچون جمع آوری خودروهای فرسوده، رفع 
سد معبر، جمع آوری متکدیان و دستفروشان در 
دستور کار است.وی افزود: در هفته جاری جمع 
آوری پالکاردها، سیلک ها و بنرهای غیرمجاز، 
تابلوهای غیراستاندارد و امحاء دیوار نویسی انجام 

شد. 

حسینعلی حاجی
نماینده مردم شاهین شهر و 

برخوار در مجلس
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فروشنده فیلم 
شسته رفته و 

ساختارمندی است که 
کوبنده شروع می شود 

و تأثیرگذار به اتمام 
می رسد

فرهادی با فروشــنده فیلمی ســاخته که 
با کارهــای گذشــته اش فــرق دارد چون 
در ســکانس های پایانــی اش تعلیقی خلق 
می کند که ناخودآگاه بــه تک تک حرکات 
کاراکترها واکنش نشــان می دهید و تپش 
قلبتان را محکم تر از حالــت طبیعی حس 
می کنید. فروشــنده تالش فرهــادی برای 
ســاخت فیلمی در فضای تنش زا، رازآلود و 
نامطمئن است؛ از همان سکانس افتتاحیه 
کــه طوالنی تریــن تک پالن فرهــادی در 
فیلموگرافی اش است گرفته تا سکانس های 
پایانــی که چشــم بــه پــرده می دوزید و 

منتظرید انفجاری رخ دهد. 
فیلم اما همان مضامین آثار گذشته را دارد 
و باز هم با شــخصیت های مــرددی طرف 
هســتیم که باید در ســخت ترین لحظات 
تصمیــم بگیرند، بــه ارزش هــای اخالقی 
پایبند باشند. فروشــنده فیلم شسته رفته 
و ســاختارمندی اســت که کوبنده شروع 
می شــود و تأثیرگــذار به اتمام می رســد. 
ســاختمانی که در شــرف ریختن است و 
عماد که به همســایه ها برای تخلیه ی خانه 
کمک می کند، همراه یک دوربین مشــوش 
بدون کات شــده که به ترک روی شیشه و 
بولدوزر گودبرداری ختم می شود. در ادامه با 
شخصیت ها آشنا می شویم، با روابط آن ها و 
راست و دروغ هایشان.رعنا و عماد بازیگران 

تئاتر “مرگ فروشنده”  هستند. 
مثل این کــه فرهــادی با فروشــنده یک 
ســاعت سوئیســی ســاخته که دو ساعت 
و پنج دقیقه بــدون یک ثانیه اشــتباه کار 
می کند. ترک های روی دیوار خانه ی قبلی 
و نقاشــی های کودکانه ای کــه در خانه ی 
جدید می بینیــم تنها یکی از نشــانه های 
تضاد بین این دو است. حتی قاب بندی ها از 
درون فریم پنجره ها و راه پله ها که گویی به 
امضای فرهادی بدل شــده اند، در فروشنده 
نیز مشهود هستند. فروشنده از لحاظ تعدد 
شخصیت ها فیلم جمع و جورتری است که 
بیشــتر از همه روی عمــاد تمرکز می کند، 
شــخصیتی که یک معلم ادبیــات و بازیگر 
تئاتر اســت و قرار نیســت ویژگی  منحصر 

به فرد یا فوق العاده ای داشــته باشد. شهاب 
حســینی با درک باالیی از شخصیت عماد، 
یک بــازی راحت ارائه داده کــه به موقعش 
"ویلی لوماِن" تئاتر مرگ فروشــنده است و 
از وضع کســاد زندگی اش گله می کند و به 
موقع هم در قالب همســری مهربان دنبال 
حقیقت است. او در فروشــنده بیش از یک 

نقش بازی می کند. 
روی سن نمایش باید حواسش به اشک های 
همسرش باشد، در کالس مدرسه اعصابش 
از شــاگردهای بازیگوش خرد می شــود، با 
دوستی که خانه  جدید را برایشان جور کرده 
دعوا می کند و برای پسربچه  همکارش ادای 
باب اســفنجی در می آورد. شهاب حسینی 
ســعی نکرده با اغراق وجــوه مختلف این 
کاراکتر را از یکدیگر جــدا کند، بلکه با یک 
بازی یکنواخــت واکنش هــای متفاوت به 
موقعیت های متفاوت را به نمایش گذاشته 
اســت. از طرفی ترانه علیدوستی برای رعنا 
بازی هــای متفاوتی ارائه می دهــد که مرز 
بین آن ها همان اتفاقی اســت که برای این 

شخصیت می افتد. 
رعنــای اول را کمتر می بینیــم اما از همان 
ســیگنال های خفیفی کــه از او می گیریم 
درمی یابیم که شیطنت های خودش را دارد 
و چندان هم برایش مهم نیســت که دست 
به لوازم صاحب قبلی خانــه بزند. رعنا پس 
از حادثه اما بــه درون الک خودش می رود، 
کم حرف تر می شــود و حتــی دنبال مقصر 
قضیه نیســت و فقط می خواهــد فراموش 
کنــد. تئاتر مرگ فروشــنده  آرتــور میلر، 
شــغل معلمی عماد و اشــاره به فیلم گاو، 
نقاشــی های کودکانه ی روی دیــوار خانه  
جدید و آهنگ پیش درآمــد علی عظیمی 
تنها چند مورد واضح از وســایلی هســتند 
که فرهادی از آن ها برای روایت داســتانش 

استفاده می کند. 
و بــدون دیالوگ نویســی بیــش از حد و 
بازی هــای اغراق آمیــز داســتان تعریف 
می کند. پربیراه نیســت اگــر بگوییم اصغر 
فرهادی بهترین روایت گر ســینمای ایران 
اســت، چرا که بدون توضیــح واضحات و 

"فروشنده"  فراتر از یک 
فروشنده

مثل این که 
فرهادی با 
فروشنده 

یک ساعت 
سوئیسی 
ساخته که 

دو ساعت و 
پنج دقیقه 
بدون یک 

ثانیه اشتباه 
کار می کند. 

ترک های 
روی دیوار 

خانه ی قبلی 
و نقاشی های 

کودکانه ای 
که در خانه ی 

جدید 
می بینیم 

تنها یکی از 
نشانه های 
تضاد بین 

این دو است

حساب کردن روی آگاهی بیننده، تکه های 
پازل داستانش را کنار هم می چیند و تصویر 
نهایی را که شاید برای هرکس متفاوت باشد 
شکل می دهد. فروشنده داســتانی درباره  
انتقام است که روی پایه های دروغ، خیانت و 
ترس ایستاده است. فیلم حرفش را لحظه ای 
و با تعلیقی که ایجاد می کند می زند و دیگر 
مثل جدایی اتمسفری پیوســته ندارد. این 
همان تفاوتی اســت که فرهادی در کارش 
ایجاد کرده و تجربه  تازه ای برای آشــنایان 
به آثار او ایجــاد کرده اســت. لحظاتی که 
عماد از رعنا سؤال می پرســد و او به خاطر 
ترســش جوابی مطابق واقعیت نمی دهد ما 
را یاد آشفتگی های ســپیده در درباره  الی و 

تردیدهای راضیه در جدایی می اندازد. 
آن فیلم ها بعد از نقطه ی اوجشان به چیزی 
شــبیه نتیجه گیری و ثبات می رسیدند، اما 
پس از اتفاق فروشنده، داســتان همچنان 
صعود می کند و به مرز انفجار می رسد. شاید 
همین اســت که باعث می شــود فروشنده 
در لیســت آثار فرهادی در رتبه ی اول قرار 
نگیــرد. پایان بندی های بقیــه ی فیلم های 
فرهــادی با اینکه صفــر و یــک نبودند اما 
»پایان« بودند، جایی که قصه تمام می شد 
و درگیری ها به خاتمه می رســید و چیزی 
کــه می ماند تصمیــم ما بــر چگونگی این 
پایان بود. اما فروشــنده با اینکه پایان بندی 
به یاد ماندنی ای دارد، قصه را تمام نمی کند 
و حتی با تکیــه زیاد بر تعلیــق می خواهد 
کوبنده تــر از چیزی که هســت جلوه کند. 
قصــه در فیلم های قبلی پیــش از اینکه به 
مرحله تصمیم گیری تماشــاگر برسد تمام 
می شد، اما در فروشــنده گره داستان هنوز 
سرجایش اســت و ما فقط یک سکانس پر 
از تعلیق و اســترس عالی را تماشا کردیم. 
شاید فرهادی در روایت این نوع داستان ها 
تازه کار باشد و در فیلم های قبلی اش روایتی 
یکنواخت تــر را انتخاب کرده باشــد، اما در 
فروشــنده لحظه را به بازه ترجیح می دهد 
و ایــن پیام را هم بــا ســکانس افتتاحیه و 
پایان بندی به مخاطب می رساند. فروشنده 
همچنان کاماًل یک فیلــم از دنیای فرهادی 
است که رنگ و بوی تازه ای گرفته اما شاید 
به اندازه ی کارهــای قبلی، پخته نباشــد.
فروشــنده خوش ساخت اســت و بیننده را 
همراه می کند، گاهی از ســرعتش کاســته 
می شود اما وقتی تمام می شود دیگر کسی 
به سکانس های متوســطش فکر نمی کند، 
چون پایانی دارد که مانند چکش قاضی در 

دادگاه باعث سکوت همه می شود. 

قاف قلم/ سحر طراوت

انجام  با  طالبی«  »ابوالقاسم 
از  خود،  درمان  از  بخشی 
بیمارستان مرخص شد و بخش 
دیگر درمان سال آینده انجام 
می شود. طالبی به علت گرفتگی 
بستری  بیمارستان  در  عروق 

شده بود.

فیلم ســینمایی »الک قرمز« 
ساخته سید جمال سید حاتمی 
از این هفته در شــبکه نمایش 
خانگی توســط شرکت پخش 
دنیای هنر انجام شد. این فیلم 
تصویرگستر  شــرکت  توسط 

پاسارگاد تولید شده است.

فروش فیلم ”خوب بد جلف” 
در شهرستان 1 میلیارد و 100 
میلیون تومان و در تهران به 1 
میلیارد و 985 میلیون تومان 
رسید و در مجموع فروش فیلم 
به 3 میلیارد و 85 میلیون تومان 

رسید.

کارگردان یتیم خانه 
مرخص شد

الک قرمز به شبکه 
خانگی آمد

”خوب بد جلف” سه 
میلیاردی شد
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آقای عابد زاده! از امیر چه خبر و این 
روزها چه می کند؟

پسرم خوب است و این روزها در پرتغال 
بازی  تمرین است و خوشبختانه  مشغول 
هم می کند. آنجا شرایط خوب و عالی دارد. 
او در تیم دوم 11 بازی انجام داده بود و به 
خاطر عملکرد خوبش توسط مربی به تیم 
اصلی برده شد اما کمی بدشانسی آورد چون 

شده  کشیدگی  دچار  پایش 
است.

  سال 95 برای شما 
چطور گذشت؟

در سال 95 برای من هم 

اتفاقات خوب افتاد و هم اتفاقات بد. اتفاق 
خوب این بود که رستورانی به راه انداختم 
کردم  برقرار  مردم  با  مستقیمی  ارتباط  و 
که این مسئله واقعاً برایم خوشایند است. 
برای من بحث بدهی های  بد هم  موضوع 
مالیاتی است که در رابطه با دوران ورزشی 
به جامانده است. فضای ورزشی در سال 95 
برای من خوب نبود و هرروز پیغام هایی برای 
دادن مالیات به من داده می شد. مالیات ها را 
باشگاه از حساب من و امیر کم کرده بود اما 
آن ها را ندادند و دوباره مجبور شدم مالیات 

بدهم.
مثل  بزرگی  نام  نیست  حیف   

احمدرضا عابد زاده:

لقب عقاب آسیا را مردم 
به من دادند

منبع :  فارس

در سال 95 
برای من هم 

اتفاقات خوب 
افتاد و هم 

اتفاقات بد. 
اتفاق خوب 
این بود که 

رستورانی به 
راه انداختم 

و ارتباط 
مستقیمی با 
مردم برقرار 
کردم که این 
مسئله واقعًا 

برایم خوشایند 
است. موضوع 

بد هم برای 
من بحث 

بدهی های 
مالیاتی است 
که در رابطه با 

دوران ورزشی 
به جامانده 

است

ایران  فوتبال  در  زاده  عابد  احمدرضا 
مشغول کار نباشد؟

چه بگویم؟ من در آمریکا با بچه هایی در 
سنین پایین تمرین می کنم. هم خودم یاد 
می گیرم هم خودم سعی می کنم به آن ها 
فوتبال  در  مسائل  این  بدهم.  یاد  چیزی 
تأثیرگذار است، اما در ایران این طور نیست. 
هوای  نه  و  دارید  خوبی  امکانات  نه  شما 
و  ورزشی  محیط  زمین،  توپ،  مناسبی. 
فقط  و  نیست  خوب  ما  ورزشی  مدیریت 
هم  من  می شنوید.  حرف  و  حرف  حرف، 
به  را  و سرم  ندارم  را  این مسائل  حوصله 

کاسبی خودم گرم می کنم.
 این روزها که مشغول رستوران داری 

هستید روزگار برایتان چطور می گذرد؟
خدا را شکر همه چیز خوب است. آنجا دیگر 
مالیات را خودم می دهم! باور کنید رودررو 

شدن با مردم به من حال خوبی می دهد.
 خودت آشپزی هم بلد هستی؟

غذاهای  و  همبرگر  پیتزا،  پخت  در  بله! 
دیگر وارد هستم و نظر می دهم. حدود 15 
سال است این کارها را یاد گرفتم و قباًل 
هم در خیابان شریعتی فست فود داشتم. 
خوشبختانه مردم از رستوران من استقبال 

خوبی کردند و همیشه آنجا شلوغ است.
آسیا  عقاب  را  شما  فوتبال  اهالی   

می نامند
و  فوتبال  در  زحمت کشان  همه  نظرم  به 
گلرها عقاب آسیا هستند. مردم به من لطف 
دارند اما همه برایم عزیز هستند. من کسی 

نیستم و هر چه دارم از مردم است.
فوتبال  شما  که  زمانی  اگر  شاید   
بازی می کردید این همه تبلیغات برای 
بازیکنان در رسانه ها و صفحات مجازی 

انجام می شد شما کوالک می کردید
آن موقع ها این امکانات نبود. اگر قرار باشد 
من هم از طریق واتس آپ، تلگرام و ... فعالیت 
کنم باید هرروز تمام وقت خودم را صرف این 

مسائل کنم.
 بعد از تجربه ای که در بازی در سینما 
داشتید، آیا پیشنهاد دیگری هم برای 

بازیگری به شما رسید؟
آن فیلمی که بازی کردم، فیلم خوبی نبود 
چون مدیریت خوبی در آن انجام نشد. آن 
به  اما  باشد،  فیلم خوبی  فیلم می توانست 
خاطر رفتارهای نادرستی که انجام شد، کار 
به جایی نرسید. البته دو، سه پیشنهاد به من 
رسیده و حتی کارگردان های بنام مستندساز 
هم سراغ من آمده اند اما می خواهم اگر قرار 

است کاری انجام شود، کار ماندگاری باشد.
 ممنون بابت وقتی که گذاشتید

خواهش می کنم، موفق باشید

 شاید در تمام سال های فوتبالی ایران دروازه بانان بزرگی وجود داشتند، اما شخصیتی 
مثل احمدرضا عابد زاده بدون شک در فوتبال ما استثناست. با او خاطرات زیادی در 
ذهن فوتبال دوستان و حتی کسانی که عالقه ای به فوتبال ندارند نقش بسته است. او اما 
این روزها فارغ از دنیای پرهیاهو و پرحاشیه فوتبال کشورمان در شمال کشور مشغول 
رستوران داری خود است و به تمرینات ورزشی و اختصاصی خود می پردازد. در زیر 

گفت وگو با این دروازه بان اسطوره ای آسیا را ازنظر می گذرانیم:

پیشکســوت تیم ســپاهان 
گفــت” بازیکنــان این تیم 
برای برخاســتن باید از جان 
مایه بگذارند.لئون استفانیان 
افزود: سپاهان می تواند، اما 
بایــد قبــل از هرچیزی این 
توانســتن به بــاور بازیکنان 

تبدیل شود.

روستوف موفق شــد در هفته 
هجدهــم رقابت هــای لیگ 
روسیه حریفش را 6 تایی کند. 
سردار آزمون گل های پنجم و 
ششم را به ثمر رساند و پاس گل 
چهارم را بــرای هم تیمی خود 

فراهم کرد.

فوتبــال  تیــم  ســرمربی 
ذوب آهــن اصفهــان گفت: 
در بازی با االهلی عربســتان 
عمــاًل تیــم میهمــان مــا 
بودیــم. مجتبی حســینی 
گفــت: می دانســتیم با تیم 
قدرتمنــدی بــازی داریم و 
حریــف را به خوبــی آنالیز 

کرده بودیم.

سپاهان می تواند 
برخیزد

شب رویایی
 آزمون 

عماًل 
میهمان بودیم

پسرم خوب است و 
این روزها در پرتغال 

مشغول تمرین است و 
خوشبختانه بازی هم 

می کند

با حذف تاثیر عملکرد تیم ملــی از رتبه بندی 
باشگاه ها، ایران افت محسوســی را رده بندی 
باشــگاهی در ماه های اخیر تجربه کرده است. 
طبق رده بنــدی جدید وب ســایت "گلوبال 
رنکینگ"، ایران با 59.69، در رتبه هشتم تیم 
های آسیایی قرار گرفته است که موید تنزل رتبه 

باالی کشورمان در ماه های اخیر می باشد.

پیشکســوت فوتبــال اصفهان معتقد اســت 
بی تجربگی خط دفاعی ذوب آهن در شکســت 
این تیم مقابل االهلی موثر بود. رسول کربکندی 
در مورد شکســت ذوب آهن در هفته دوم لیگ 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: ذوب آهن در بازی 
خود همه ویژگی های خوب مثل بازی نرم و تک 

ضرب را داشت.

بعد از حرکت جنجالی مهدی رجب زاده در دیدار 
برابر نماینده عربستان، یک سایت عربی مدعی 
شد کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا رسما 
به داوران برای کنترل پیراهن بازیکنان هشدار 
داده است. مهدی رجب زاده بعد از گلی که به ثمر 
رساند، پیراهن خود را باال برد که زیر آن نوشته 

شده بود »فاطمه، عزت عالم است.«

جنجاِل شیرین رجبذوب آهن در خط دفاع مشکل داردایران هشتم شد

3
خبــر
کـوتاه



حسن که از دانش آموزان با هوش و استعداد زمان خودش بود، پس از چند دوره سفر به نجف، در 
دوران نوجوانی در اصفهان سکنی گزید و تا سوم دبیرستان را در این شهر به تحصیل پرداخت، اما 
با تشویق شیخ احمد حججی نجف آبادی پا به حوزه گذاشــت و به تحصیل علوم دینی پرداخت.
وی در تعریف چگونگی ورودش بــه حوزه علمیه چنین نقل کرد: ”روزی به هنگام ظهر شــرعی 
برای انجام فریضه نماز وارد مسجد کاسه گران شدم، کنار حوض ایستادم و مثل همیشه با دقتی 
که برای وضو گرفتن داشتم، وضو گرفتم و به نماز ایســتادم، ظاهرا در این هنگام حجت االسالم 
حاج آقا شیخ احمد حججی من را زیر نظر داشته است. به آهستگی نزدیک من آمد و کنارگوشم 

صافی  حسن  شیخ  اهلل  آیت  فرزند 
درباره برگزاری دروس اخالق پدرش 
می گوید: اینجانب مؤسس جلسات 
درس های اخالق و همچنین درس 
های سیار اقتصاد مرحوم والد بودم 
که پس از آن که مدت ها به ایشان پیشنهاد و اصرار می 
کردم وقتی دیدم مطلقاً راضی نمی شوند و از این بابت 
مأیوس شدم تصمیم گرفتم ابتدا یک جلسه دعای توسلی 

برگزار کنم و آنگاه به مرور زمان ایشان را راضی کنم.
شبی از شب های جمعه و سرد زمستان بود که قبل از 
نماز مغرب و عشا وسایل چای را آماده کردم و با آقا به 

مسجد رفتم در مسجد به چند نفر از رفقا گفتم بعد از نماز 
به منزل ما بیایید یک جلسه دعای توسلی داریم .وقتی 
از مسجد برگشتیم مرحوم والد دیدند بساط چای برقرار 
یک  خواهیم  می  داریم؟گفتم:  مهمان  پرسیدند  است، 

دعای توسل بخوانیم. 
آنگاه چند نفر از دوستان آمدند و دعا را شروع کردیم و 
ادامه پیدا کرد تا بعد از چند هفته کم کم بنده و شرکت 
کنندگان در آن مجلس آقا را راضی کردیم که هفته ای 
20 دقیقه الی نیم ساعت یک مقدار مطالب اخالقی را برای 
ما بیان نمایند و الحمدهلل این کار عملی شد و اکنون به 

عنوان یک اثر ماندگار از ایشان باقی مانده است.

حاج شیخ حسن صافی دوستی یک رنگ چگونگی آغاز درس های اخالق آیت اهلل
و صادق

آیت اهلل ناصری دولت آبادی، حاج شیخ 
حسن صافی را دوستی یکرنگ و صادق 
خطاب کرده و ایشان را در زهد و تقوا 
نمونه ای بی بدیل می داند. ایشان در این 
زمینه معتقد است: آیت اهلل صافی با تمام 
وجود عاشق قطب عالم امکان، امام زمان)عج( بودند و برای 
سوق دادن دل جوانان به سمت و سوی این حضرت تالش 

های زیادی کردند.
در  مجاهدت  و  یکرنگی  صداقت،  افزود:  ناصری  اهلل  آیت 
صافی  حسن  آقا  حاج  اخالقی  های  ویژگی  از  خداوند   راه 

بود.

از فوت پدرش )حدود سال 1344 ( و دفن 
شــیخ نصراهلل در وادی الســالم نجف، در 
کنار مقبره هــای  حضرت”هود” وحضرت 
”صالح”، از پیامبران راســتین خداوند، وی 
دیگر تمایلی به ماندن در نجف نداشت و به 
توصیه آیت اهلل سید ابوالقاسم خوئی راهی 
اصفهان شد. شیخ حسن پس از درگذشت 
آیت اهلل طیب زاده که در مسجد کمرزرین 
اصفهان پیشــنماز بود، امامت این مسجد 
را بر عهده گرفــت و در همان جا نیز کالس 
درس اخالق، معارف و تفســیر برگزار می 
کرد. چندی بعد وی به درخواست بازاریان 
و آیت اهلل خادمی به مسجد جامع اصفهان 
رفت و پیش از آنکه به مسجد جامع برود، از 
آیت اهلل ناصری که آن زمــان در دولت آباد 
زندگی می کرد خواســت تا امامت مسجد 
کمرزریــن را قبــول نماید. هنــوز چندی 
از امامت شــیخ حســن صافی در مسجد 
جامع نگذشــته بود که آیــت اهلل خادمی 
دعوت حق را لبیک گفت و پس از آیت اهلل 
مهدوی ، زعامت حوزه علمیــه اصفهان بر 
عهده ایشــان افتاد. آیت اهلل صافی تا پایان 
عمر شریف خود زعامت حوزه های علمیه 
اصفهان را برعهده داشــت تا اینکه باالخره 
در هفتــم مهر ماه ســال 1374 شمســی 
دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود 
شتافت. وی در طول دوران تحصیل خود از 
محضر علمایی چون آیت اهلل سید محسن 
حکیم، آیت اهلل سید ابوالقاسم خوئی، امام 
خمینی)ره( ، مالصدرا بادکوبه ای، آیت اهلل 
سید عبدالهادی شــیرازی، آیت اهلل محمد 
علی کاظمینی و شــیخ محمد کاظمینی 
فیض برد. آیــت اهلل صافی وصیت کرده بود 
پیکرش را در جوار مرقد عالمه مجلسی به 
خاک ســپارند و اکنون وی در ضلع شمال 
غربی مسجد جامع اصفهان و در جوار مقبره 
عالمه محمدباقر مجلســی به خاک سپرده 
شــده اســت. از وی آثار زیادی به جا مانده 
که الهدایه فی االصول، ترجمه نقد فلســفه 
داروین، شوق وصال، رساله استعاذه، تقریرات 

طهارت و ... از مهمترین آن ها می باشد.
روحش شاد...

آیت اهلل صافی 
تا پایان عمر 
شریف خود 

زعامت حوزه 
های علمیه 

اصفهان 
را برعهده 
داشت تا 

اینکه باالخره 
در هفتم مهر 

ماه سال 1374 
شمسی دعوت 

حق را لبیک 
گفت و به 

دیدار معبود 
شتافت

قاف قلم/ سپیده بارانی

درخشش اندیشه بر تاریکی 
 حسن در سال 1298 هجری شمسی در یکی از محله های اصفهان به دنیا آمد. وی از نوادگان مالصالح مازندرانی، شارح کافی و همچنین 
داماد عالمه مجلسی بود و همین امر سبب شده بود تا وی از کودکی به دنبال تحصیل علم و دانش باشد. کودکی بازیگوش، کنجکاو و جستجو گر 
از وی در نوجوانی فردی جسور، شجاع و پژوهشگر ساخته بود که به راحتی از کنار موضوعی عبور نمی کرد. پدرش صحاف کتاب بود و در نجف 

اشرف نزد عالمه امینی کار می کرد. 

دیدگاه دیگران 
درباره ابعاد 
شخصیتی

آیت اهلل صافی

 سال اول 8
 شماره  پنجم

 دوشنبه 16 اسفند ماه 1395 
  7 جمادی الثانی 1438

امام علی )ع(:
عقل هر انسانى پیشواى فکر و اندیشه اوست  و فکر پیشواى قلب 
و درون او خواهد بود  و قلب پیشواى حواس پنج گانه می باشد، و 

حواس پیشواى تمامی اعضا  و جوارح است.

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

 مدیر هنری: راضیه امیریان
 آدرس: اصفهان، خیابان آپادانا  دوم، روبروی مسجد کاظمیه، 
کوی بهمن، پالک 52                      تلفن:  031-36632500
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کمتر کسی از نزدیکان 
حسن تصور می کرد 
وی پس از بازگشت از 

سربازی بخواهد دروس 
دینی را ادامه دهد

زمزمه کرد 
نامت چیست؟ 

حسن
  پدرت؟

 آقا نصراله
  چه می کنی؟

 نزد پدر کار می کنم
 درس خوانده ای؟

 بلی
 قیافه ات به طالب علوم دینیه شبیه است

 سرم را به زیر انداختم
 دوست داری طلبه شوی؟!

 چشــمانم برق زد و بی اختیار لبخند زدم و 
گفتم بلی ولی پدرم! باید از او بپرسم

 مگر نگفتی پدرت آقا نصراله اســت؟ او که 
حرفی ندارد. کســی که صحاف کتاب های 
اســالمی و از دوســتان عالمه امینی است 
افتخار می کند که فرزندش اهل علم شود.”

 اما چندی بعد وی را همراه بــا تعدادی از 
طالب مــدارس دینی اصفهــان به خدمت 
ســربازی بردند و کمتر کســی از نزدیکان 
حسن تصور می کرد وی پس از بازگشت از 
سربازی بخواهد دروس دینی را ادامه دهد، 
اما بالفاصله پس از اتمام دوران ســربازی، 
حسن به مدرســه نوریه اصفهان بازگشت 
و در آنجا مشغول تحصیل شــد. مقدمات 
و ادبیــات را در اصفهان به پایــان برد و در 
سال 1320 برای ادامه تحصیل وارد حوزه 
علمیه قم شــد. وی در بدو ورود به مدرسه 
مالصادق رفــت و دروس ســطح را در آن 
مدرسه به پایان رســاند. شیخ حسن صافی 
دو سال بعد برای تکمیل علوم معارف الهیه 
به نجف اشــرف رفت و 28 سال در آن شهر 
ساکن شــد. با توجه به عالقه قلبی که بین 
شیخ حســن و پدرش بوجود آمده بود، بعد 


