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 اما در این میان چیزی که می تواند حائز اهمیت 
باشد، تحول خواهی در دوسوی میدان سیاسی 
این کنش و واکنش شهری است، به طوری که 
مشخصاً اصالح طلبان و اصولگرایان شهر در 
عمل  به گونه ای  سیاسی  مختلف  عرصه های 
باز  برای جوانان  را  کرده اند که کمتر میدان 
گذاشته و به رغم تأکید و توصیه مقام معظم 
رهبری در اولین سخنرانی سال 96 در جوار بارگاه 
امام رضا )ع( که به جوان گرایی در تیم اجرایی 
کشور برای اجرا شدن مدیریت جهادی در حوزه 
اقدام و عمل تأکید داشتند، کمتر از پتانسیل 
جوانان استفاده می شود و در گمانه زنی فهرست 
جناح های مطرح نیز این موضوع به خوبی به 
چشم می خورد. علی ایحال ازآنجاکه مدت هاست 
شیوه اداره ملوک الطوایفی شهرها منسوخ شده و 

سیستم اداری جای آن را گرفته است، و به توصیه 
بسیای از کارشناسان و صاحب نظران امر، به نظر 
می رسد باید از فهرست های طایفه ای عبور کرد 
و در کنار اعتماد به جوانان، از سیاسی کردن این 

نهاد مؤثر شهری پرهیز نمود.
چراکه تجربه در این سال ها نشان داده سیاسی 
شدن اداره شهرها باعث می گردد جناح رقیب 
که از راه یابی به عرصه مدیریت بازمی ماند با 
تخریب جناح حاکم اقدام به سنگ اندازی در 
مسیر توسعه نموده و ضرر این اقدام متوجه 
شهروندانی می گردد که هزینه اداره شهرها را از 

جیب پرداخت می کنند.
از سوی دیگر رقابت سالم و صحیح با تقسیم 
متوازن قدرت در یک گروه و دسته اجرایی 
برای توسعه  باشد  می تواند موتور محرکه ای 

قاف قلم- کامران بهادر

سیاسی شدن 
اداره شهرها 

باعث می گردد 
جناح رقیب 

که از راه یابی به 
عرصه مدیریت 

بازمی ماند با 
تخریب جناح 
حاکم اقدام به 
سنگ اندازی 

در مسیر 
توسعه نموده 

و ضرر این 
اقدام متوجه 
شهروندانی 
می گردد که 
هزینه اداره 
شهرها را از 

جیب پرداخت 
می کنند

سالم  بستر  در  رقابت  اصل  با حفظ  متوازن 
مدیریت. تجربه ای که سال 94 در حوزه انتخاب 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اصفهان 
به ثبت رسید و با توازن صحیح قدرت بین 
نمایندگان اصول گرا و اصالح طلب شهر اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی، زمینه رقابت سالم 
با اولویت مسئله احیای زاینده رود را ایجاد کرد 
و به نقل از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی، به رغم دیدگاه های مختلف 
سیاسی، تاکنون این همه اتفاق نظر در مسائل 
مربوط به اصفهان در بین منتخبین مردم وجود 
نداشته است که هرچند برخی از نمایندگان آن 
را مرهون نبودن یکی دو نفر از نمایندگان ادوار 
سابق در این دوره می دانند و معتقدند نباید جلوی 
این اتحاد با ورود افرادی که خیلی هم از اتحاد 
خوششان نمی آید، گرفته شود، اما عالوه بر این، 
به نظر می رسد تالش برای حفظ حرمت و کیان 
تفکرات جناحی برابر رقبا نیز بی اثر نباشد. لذا 
با این الگو و ازآنجا که در دنیای کنونی، مدیریت 
شهری می تواند در تمامی عرصه های زندگی 
شهری نفوذ و دخالت داشته باشد، به نظر می رسد 
چنانچه اعضای شورای شهر پنجم با سالیق 
متفاوت بارده های سنی مختلف انتخاب شوند، 
شورایی پویا و همدل را رقم می زنند که شاید 
بتوان در لوای آن اصفهانی متفاوت تر از پیش را 
به جهانیان معرفی نمود. ازاین رو به نظر می رسد 
بهترین گزینه برای تهیه یک لیست پویا این 
است که تحول خواهان هر دو جناح سیاسی که 
اتفاقاً از عدم توجه رئوس جناح های خودشان به 
جوانان در اصفهان سرخورده شده اند، بر سر میز 
بنشینند و فهرستی متشکل از 5 نفر تحول خواه 
اصالح طلب، 5 نفر تحول خواه اصولگرا و 3 نفر فرد 
مستقل مجرب ارائه نمایند تا در آینده روزهای 

روشنی را برای اصفهان رقم بزنند.

شورا با ترکیب
پنج. پنج. سه

این روزها غیر سیاسی ترین پارلمان شهری و روستایی در کشور دستخوش دسته بندی ها 
و جناح بندی های سیاسی شده و به نظر می رسد برای برخی از دلسوزان نظام و انقالب 
بیشتر ازآنچه ارائه خدمات شهری در حوزه تخصصی اهمیت داشته باشد، قرار گرفتن در 
فهرست های جناحی از اهمیت بیشتری برخوردار است و شهر اصفهان نیز با ثبت نام بیش از 

850 نفر برای حضور در این عرصه اجتماعی از این قاعده مستثنا نیست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
امانت  باید  انتخابات  گفت: در 
به  را  اسالمی  جمهوری  نظام 
دست امانتدار بسپاریم، چراکه 
امام خمینی )ره( فرمودند کاری 
دست  مملکتتان  که  بکنید 
حجت االسالم  نیفتد.  نااهالن 
احمد سالک اظهار کرد: سال 
96 با عنوان اقتصاد مقاومتی و 
تمرکز بر روی تولید و اشتغال 
آغاز شد و امیدواریم امسال، سال 
شور و نشاط در انتخابات ریاست 
جمهوری، شوراها و مجلس باشد.

نماینده مردم خمینی شهر در 
مجلس گفت: هدف اصلی تهاجم 
آمریکا ممانعــت از آزادی رقه و 
تصرف پایتخت داعش توســط 
ائتالف متحدین دمشــق بود. 
سید محمد جواد ابطحی گفت: 
اردوغان از حمله موشکی آمریکا 
به خاک سوریه دچار ذوق زدگی 
شده است. وی گفت: ترکیه مورد 
اعتماد غرب نیست و نمود آن را 
در عدم پذیرش اتحادیه اروپایی 

مشاهده  می کنیم.

قوا  کل  فرمانده  عالی  مشاور 
گفت: امروز لباس عزت و امنیت 
پایداری که بر تن ملت ایران 
است مرهون فداکاری و رشادت 
شهیدان بوده و همچنین قدرت 
نفوذ فرهنگی و سیاسی ما در 
منطقه محصول خون شهیدان 
است. سردار سید یحیی رحیم 
شهدای  داشت:  اظهار  صفوی 
هسته ای در آفرینش صحنه های 
ایران  معاصر  تاریخ  درخشان 

حرف اول را می زنند.

امانت را به اهل 
بسپاریم

اردوغان از جنون 
ترامپ ذوق زده شد

امنیت ایران مرهون 
خون شهدا  است

چنانچه اعضای شورای 
شهر پنجم با سالیق 

متفاوت بارده های سنی 
مختلف انتخاب شوند، 
شورایی پویا و همدل را 

رقم می زنند

اســتاندار اصفهان درخواست سفیر انگلیس 
در تهران برای دیــدار بــا وی را رد کرد. این 
درخواســت برای تعیین وقت مالقات در روز 
پنجشنبه گذشته ارائه شــده بود که رسول 
زرگر پور به دلیل موضع گیری های غیر اصولی 
و کینه توزانه مقامات انگلیسی علیه جمهوری 
اســالمی ایران در جریان ســفر اخیرشان به 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس درخواست 
این سفارتخانه را رد کرد. ترزا می، نخست وزیر 
انگلیس در سفر چهارشنبه هفته گذشته به 
ریاض و مصاحبه با روزنامــه الریاض از تجاوز 
و کودک کشی ســعودی ها در یمن حمایت 
کرده بود. این مقام انگلیسی همچنین گفته 
بود فعالیت های ایران عامل بی ثباتی در منطقه 

است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
آمریکا را دشمن ذاتی مسلمانان خواند و قطع 
رابطه با این کشــور را به نفع تمام آحاد ملت 
ارزیابی کرد. آیت اهلل ســید یوسف طباطبائی 
نژاد گفت: زیاده خواهی و پایبند نبودن آمریکا 
به تعهــدات خود ثابت کرد که این کشــور به 
هیچ چیزی غیر از منافع خود نمی اندیشد. وی 
اظهار کرد: تا وقتی جوانــان مؤمن و انقالبی و 
متعهد در کشور ما هستند آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. نماینده ولی فقیه در اســتان 
اصفهان حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه را 
نشانه دشمنی ذاتی آمریکا با مسلمانان برشمرد 
و افزود: این کشور امپریالیستی برای رسیدن 
به نیات شــیطانی خود از هیچ چیزی دست 

نمی کشد.

دست رد زرگر پور 
به سینه 
سفیر انگلیس

آمریکایی ها 
دشمنان ذاتی 
مسلمانان هستند
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برادر ارجمند، جناب آقای موسوی
مدیر  محترم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

ضایعه درگذشت خواهرتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه علو 
درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت می نمایم.

رضا صالحی پژوه

خانواده محترم ثقفیان
درگذشــت پدر بزرگوارتان، مرحــوم محمدرضا ثقفیان کــه از اهالی 
فرهیخته رسانه در استان اصفهان بود  را تسلیت عرض نموده و برای آن 

مرحوم  رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و بردباری خواستارم.
هفته نامه قاف قلم

سفید  گوشت  اتحادیه  رئیس 
از  این که  به  اشاره  با  اصفهان 
ابتدای سال مبلغ 600 تومان به 
قیمت هر کیلوگرم مرغ اضافه 
شده است، گفت: به علت شیوع 
مرغ  پرندگان  حاد  آنفلوانزای 
به کشور وارد نشده و مرغداران 
نیز به دلیل کنترل این بیماری 
جوجه ریزی نداشته اند و به نظر 
می رسد این موضوع باعث گرانی 

مرغ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان از کشــت 35 
هــزار هکتــار گنــدم و جو در 
شرق اصفهان خبر داد. محسن 
کریمیان گفت: از این میزان 27 
هزار و 500 هکتار گندم و 7 هزار 
و 500 هکتار جو بوده است. این 
محصوالت به دنبال بازگشایی 
زاینده رود برای کشــت پاییزه 

کشت شده است.

شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
تضمین  خواستار  اصفهان 
رئیس جمهور آینده برای جریان 
در  زاینده رود  رودخانه  دائمی 
این شهر شد. رضا امینی گفت: 
هر نامزد ریاست جمهوری که 
می خواهد  را  اصفهانی ها  رأی 
باید تضمین بدهد که زاینده رود 
یابد.  جریان  دائمی  به صورت 
روحانی،  حسن  است  گفتنی 
رئیس جمهور دولت یازدهم نیز 
در سفر استانی خود قول جریان 

دائمی زاینده رود را داده بود.

مرغ گران شد

35 هزار هکتار گندم 
و جو در شرق اصفهان 

کشت شد

رئیس جمهور آینده 
برای زنده رود تضمین 

بدهد

 دستیابی به رکورد روزانه تولید آهن 
اسفنجی در مگا مدول شهید شهبازی 

فوالد سبا
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا از ثبت رکورد 
روزانه تولید آهن اسفنجی در مجتمع فوالد سبا 
خبر داد و گفت: کارکنان واحد مگامدول شهید 
شهبازی مجتمع فوالد سبا با تولید چهار هزار و 44 
تن آهن اسفنجی به رکورد جدیدی دست یافتند. 
محمود محمدی فشارکی با اشاره به رکورد قبلی 
این واحد که در 2۱ اسفندماه 95 به میزان 4034 
تن محقق شده بود، این موفقیت ها را حاصل کار 
تیمی منسجم، بهبود مستمر، رفع مشکالت 
اساسی خط تولید و اقدامات انجام شده در واحد 

انباشت و برداشت دانست.
کارکنان  آمیز  موفقیت  کار  به  آغاز   

ناحیه فوالدسازی در سال جدید
کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه گام اول در سال 96 را با رکوردشکنی 
ناحیه  مدیر  رضایی  متقی  محمد  برداشتند. 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم ضمن تأیید این 
خبر گفت: همزمان با فصل بهار کارکنان ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق به ثبت 
رکوردی جدید در عرصه بهره برداری و تولید 
افزود: در  این خصوص  تختال شدند. وی در 
پنجمین روز از فروردین سال جاری کارکنان 
این ناحیه با تخلیه ۱۱3 ذوب و به تناژ 2077۱ تن 
فوالد مذاب از کوره های قوس الکتریکی و تولید 
20202 تن تختال از ماشین های ریخته گری 
مداوم، موفق به ثبت این رکورد شدند. مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم با ذکر این مطلب 
که رکورد پیشین تولید روزانه ۱۱2 ذوب بوده 
است، تصریح کرد: با توجه به برنامه تولید از لحاظ 
کیفیت و پهنا در ماشین های ریخته گری مداوم، 
ظرفیت تولید در روز مذکور ۱02 ذوب پیش بینی 

شده بود که با به کارگیری روش هایی نظیر فالی 
تاندیش؛ افزایش سرعت ریخته گری و ارسال ذوب 
مناسب و به موقع توأم با هماهنگی مطلوب، این 

موفقیت حاصل شد .
شستشوی  خطوط  در  رکوردشکنی   
الکترولیتی و بازپخت شماره 3 ناحیه نورد 

سرد 
رئیس خطوط آنیلینگ و شستشوی الکترولیتی 
نورد سرد از کسب رکورد سالیانه تولید در خطوط 
شستشوی الکترولیتی و بازپخت3 در ناحیه نورد 
سرد در سال ۱395 خبر داد. اکبر نادری گفت: 
کارکنان خط شستشوی الکترولیتی در سال 
۱395 توانستند با تولید ۱59 هزار و 454 تن، 
رکورد قبلی سالیانه تولید این خط را که مربوط 
به سال ۱394 و به میزان ۱47 هزار و 7۸7 تن 
بود، پشت سر گذارند. وی با تأکید بر اینکه ثبت 
این رکورد در سال۱395 به میزان 7.۸9 درصد 
افزایش تولید را نشان می دهد، افزود: همچنین 
کارکنان خط بازپخت شماره 3 نیز با تولید ۱57 
هزار و ۱32 تن، توانستند رکورد قبلی سالیانه تولید 
)۱4۸752 تن مربوط به سال ۱394( را بهبود 
بخشند که این موفقیت نیز رشد 5.63 درصدی 

را نشان میدهد. 
 دستیابی به رکورد روزانه تولید کالف 

در خط نورد گرم 
در آغازین روزهای سال 96، کارکنان ناحیه نورد 
گرم فوالد مبارکه سال نو را با رکورد شکنی شروع 
کردند. مهران شمس مدیر ناحیه نورد گرم با اعالم 
این مطلب،گفت: همزمان با فرا رسیدن فصل بهار و 
سال »اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال« کارکنان 
پر تالش ناحیه نورد گرم، موفق به کسب رکورد 

تولید روزانه به میزان 20 هزار و 25 تن شدند.
 کسب رکورد سالیانه تولید در خطوط 
اصالح شماره 3 و ۴ واحد خطوط نهایی در 

دستیابی به رکوردهای تولید 
در نواحی فوالد مبارکه

قاف قلم

 کارکنان واحد 
مگامدول 

شهید 
شهبازی 

مجتمع فوالد 
سبا با تولید 
چهار هزار و 
۴۴ تن آهن 
اسفنجی به 

رکورد جدیدی 
دست یافتند

ناحیه نورد سرد
رئیس واحد خطوط نهایی نورد سرد از کسب 
رکورد سالیانه تولید در خطوط اصالح شماره 
3 و 4 واحد خطوط نهایی ناحیه نورد سرد در 
سال ۱395 خبر داد، محسن زنگنه پور در این 
خصوص گفت: تولید سالیانه خط اصالح شماره 
3 در سال ۱395 با ۸.69 درصد به ۱۸9 هزار و 
490 تن رسید. این در حالی است که رکورد قبلی 
ساالنه تولید در این ناحیه مربوط به سال ۱394 و 
به میزان ۱74 هزار و 332 تن بوده است. وی ادامه 
داد: تولید ساالنه خط اصالح شماره 4 نیز در سال 
95 به ۱37 هزار و 953 تن رسید که این رکورد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل)تولید ۱۱0739 
تن( 24.57 درصد افزایش را نشان می دهد.رئیس 
واحد خطوط نهایی نورد سرد در ادامه گفت: 
خطوط اصالح و بازرسی شماره 3 و4 واحد خطوط 
نهایی در ناحیه نورد سرد در راستای اهداف توسعه 
و در جهت افزایش تولید محصوالت سرد نهایی 
از اواخر سال ۱392 راه اندازی گردید و به مرحله 
تولید رسید؛ این در حالی بود که در ابتدای راه 
اندازی، این خطوط، با مشکالت فنی و تجهیزاتی 
مختلفی روبرو شده بود که اغلب مشکالت با همت 

کارکنان تولید و تعمیرات واحد، مرتفع شد.
احیا  واحد  در  تولید  رکورد  ثبت   

مستقیم شهید خرازی
کارکنان تالشگر واحد احیا مستقیم 2 )شهید 
ام  سی  تاریخ  در  سازی  آهن  ناحیه  خرازی( 
اسفند ماه سال 95 با تولید ۸ هزار و ۱35 تن آهن 
اسفنجی موفق به ثبت رکود روزانه در تولید شدند.

با  را  جدید  سال  هرمزگان  فوالد   
رکوردشکنی آغاز کرد

مدیرعامل فوالد هرمزگان از ثبت رکورد تولید 
تختال روزانه، ماهانه و تعداد ذوب در این شرکت 
خبر داد. فرزاد ارزانی ضمن قدردانی از زحمات 
کارکنان شرکت فوالد هرمزگان گفت: پوالدمردان 
این شرکت با افزایش بهره وری و استفاده بهینه از 
تجهیزات موفق شدند با تخلیه 44 ذوب در کوره 
های قوس الکتریکی در تاریخ 96/۱/۱0 رکورد 
43 ذوب قبلی این واحد را پشت سر گذارند.وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: کارکنان این شرکت با 
تالش مضاعف خود موفق شده بودند، در تاریخ 
95/۱2/25 با تولید 5 هزار و 3۸2 تن تختال 
به رکورد روزانه جدید و تولید ۱20 هزار و ۸5 تن 
تختال در اسفندماه به رکوردهای جدیدی دست 
یابند.مدیرعامل فوالد هرمزگان رکورد قبلی روزانه 
این شرکت را به میزان 5 هزار و ۱74 تن، رکورد 
پیشین ماهانه فوالد هرمزگان را ۱۱۸ هزار و ۱4۸ 
تن تختال و رکورد قبلی تخلیه ذوب در کورههای 

قوس الکتریکی این شرکت را 43 ذوب اعالم کرد.
سفید  فوالد  در  اسفنجی  آهن  تولید 

دشت از ۱۱۴ هزار تن گذشت
مدیر آهن سازی واحد احیا مستقیم فوالد سفید 
دشت گفت: با تالش کارکنان شرکت فوالد سفید 
دشت چهار محال و بختیاری تولید آهن اسفنجی 
در واحد احیا مستقیم شرکت فوالد سفید دشت 
چهارمحال و بختیاری از ۱۱4 هزارتن گذشت.
جمشید علی بابایی در این خصوص اظهار کرد: از 
زمان به بهره برداری رسیدن واحد احیا مستقیم 
فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری که در 
آبانماه سال 95 به دست معاون اول محترم رییس 
جمهور انجام شد، این واحد تولید آهن اسفنجی 
را آغاز کرد و توانست با وجود همه محدودیتهای 
موجود تا اسفندماه سال 95 روز به روز تولید خود 
را افزایش دهد.وی با تأکید بر اینکه آهن اسفنجی 
تولید شده در این واحد به لحاظ مرغوبیت از 
متالیزاسیون)درجه فلزشدگی( باالی 9۱ درصد 
برخوردار است، گفت: آهن اسفنجی تولید شده در 
این شرکت هم اکنون به شرکت های فوالدسازی 

بزرگی چون فوالد خوزستان ارسال می شود.
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قاف قلم/ رضا صالحی پژوه

بهار در کوچه 
پس کوچه های اصفهان

 هوا آن قدر لطافت خودش را به رخ شهروندان کشید که تقویم هم از پس انکار یک روز بهاری برنیامد، بارش شبانه 
باران و شبنم صبحگاهی روی جوانه های نورسیده درختان این روزها حال و هوای عجیبی به بهار اصفهان می دهد و در 
کنار این همه طراوت و شادابی، سکوت بیدهای لرزان همراه با صدای روح فزای آبی که پس از بازگشایی مجدد رودخانه 

خیلی هم شفاف و تمیز نیست، حال هر انسانی را خوب می کند.
گویا آفتاب و نسیم هم این روزها در نشستی چند به عالوه چند باهم به توافق رسیده اند تا بهشتی ترین شهر ایران 
را بهشتی تر کنند، و در این هیاهوی بهاری فارغ از یک زندگی روزمره، شهروندان زیادی به طمع اکسیژِن بیشتر، به 

حاشیه زاینده رود می آیند.
پیر و جوان، زن و مرد، ورزشکار و ورزش دوست و ... همه و همه در طلوعی نیم بند با ولع زیاد اکسیژن می بلعند تا آماده 

یک روز کاری شوند.

12
1396/1/191396/1/18

دستگیری باند هشت نفر سرقت
اعضای باند هشت نفر سرقت منازل اصفهان دستگیر 
شدند. از این باند ۱0 کیلو طال و نقره به ارزش 40 میلیارد 

ریال کشف شد.

مرگ مادر و فرزند در اثر تصادف
برخورد موتورسیکلت با تریلی در خمینی شهر مرگ مادر 35 
ساله و پسر ۱3 ساله را رقم زد.پدر 45 ساله خانواده نیز راهی 

بیمارستان شد.

تقویم

آغاز پیاده راه سازی 
چهارباغ

تخریب سر در قیصریه 
تکذیب شد

شــهردار اصفهان از آغاز پیاده راه سازی خیابان 
چهارباغ عباســی این شــهر خبر داد. مهدی 
جمالی نژاد گفت: این اقدام پس از بررسی های 
کارشناسی و مطالعات اصولی از ۱5 فروردین ماه 
آغاز شد. گفتنی است در اولین گام باند شرقی 
خیابان چهارباغ عباسی به صورت دائمی مسدود 
و عملیات اجرایی آن آغاز و بازگشــایی آن در 

آینده به روی خودروها غیرممکن است.

مدیر پایگاه میــدان تاریخی نقش جهان خبر 
تخریب سردر قیصریه در اثر وزش شدید باد 
را تکذیب کرد. فریبا خطابخش گفت: این بنا 
اکنون در حال مرمت است و خطر جدی آن 
را تهدید نمی کند و تاکنــون نیمی از آن نیز 
مرمت شده است. گفتنی اســت پیش از این 
برخی رسانه ها از تخریب این بنای تاریخی در 

اثر وزش باد خبر داده بودند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
اصفهان از تجهیز این سازمان به 
نردبان 40 متری خبر داد. بهزاد 
بزرگزاد گفت: این نردبان به دلیل 
اینکه دارای بازوی اهرمی است از 
نردبان 56 متری بلندتر خواهد 
بود. بنابراین گزارش با توسعه 
مرتفع سازی در شهرهای بزرگ، 
تهیه این نردبان ها امری ضروری 

به نظر می رسد.

رئیــس ســازمان زیباســازی 
خواستار  اصفهان  شــهرداری 
حذف دیوارهای کوتاه از داخل 
شهر شــد. مهدی بقایی گفت: 
آیین نامه نماد حجمی در سطح 
شــهر در حال پیگیری است و 
در ســال جاری حدود ۱3 نماد 
حجمی در اصفهان ایجادشده 
اســت. وی اظهار کــرد: اکنون 
برنامه شهرداری اصفهان برای 
زیباسازی این دیوارها کشیدن 

داستان های پندآموز است.

مدیرکل اســتاندارد اســتان 
اصفهــان از پلمپ ســه واحد 
ســاختمانی  مصالح  تولیــد 
غیراستاندارد در این استان خبر 
داد. غالمحسین شفیعی گفت: 
این سه واحد شامل تولید سیم 
و کابل و بتن بودند. وی اظهار 
کرد: پیش از این چنــد بار به 
متصدیان ایــن واحدها تذکر 
داده بودیم. وی افزود: متصدیان 
واحدهای صنعتــی موظف به 
رعایت قانون استاندارد در این 

زمینه هستند.

آتش نشانی اصفهان 
تجهیز می شود

از دیوارهای کوتاه
بگذریم

پلمپ کارگاه های 
بهاری غیراستاندارد روزهای  این  از  دریکی  زدن  قدم 

تا سی وسه پل  حدفاصل پل فلزی اصفهان 
هرچند مسیری کوتاه، اما انرژی بخش بود 
طراوت  و  نسیم  درآمیخته شدن  باهم  که 
بهاری، تصنیفی از نوازش سرپنجه دادار بر 
چنگ و عود هستی را تداعی می کرد و در 
موزون ترین موسیقی زندگی، این شرشر آب 
بود که با برخورد به دهانه های پل تاریخی 
از  استفاده  با  بشر  هنر  تلفیق  سی وسه پل 
تاریخ  به رخ  را  پویا  اندیشه  و  ذهن خالق 

می کشید.
از ضلع جنوبی پل فلزی که حرکت کردم، 
حدود 50 قدم به داخل پارک رفتم تا هم 
به رودخانه نزدیک شوم و هم از هیاهوی 
ماشین هایی که در خیابان تردد می کنند و 
کاری غیر از آلوده کردن هوا نداشتند فاصله 

بگیرم.
پل  تعریض  کارگاه  هنوز  ماه ها،  از  پس 
فلزی زیر این پل فعال است و برای عبور به 
سمت پل آذر، در بخشی از این مسیر امکان 

آن قدر محو تماشای 
زیبایی های حاشیه 
زاینده رود شده که 

فراموش کرده اند این همه 
زیبایی در بستر پاکیزگی 

حاصل می شود
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پس از ماه ها، 
هنوز کارگاه 
تعریض پل 

فلزی زیر این 
پل فعال است 

و برای عبور 
به سمت پل 

آذر، در بخشی 
از این مسیر 

امکان استفاده 
از پیاده رو 

حاشیه 
رودخانه 

وجود ندارد؛ یا 
باید از مسیر 

خاکی و سخت 
کنار رودخانه 

با پستی  و 
بلندی های 
زیاد عبور 

می کردم و یا 
این که دوباره 
پله های پل را 
باال می رفتم و 
عرض پل را از 
بین ماشین ها 
می گذشتم و 

کمی آن سوتر 
دوباره دل به 

سبزی فضای 
داخل پارک 
می سپردم 
که راه دوم 

منطقی تر به 
نظر می رسید

رئیس حــوزه علمیه اصفهان 
گفت: حقــوق آبــی در همه 
اســتان ها باید رعایت شود به 
نحوی که حق به حق دار برسد 

و زیاده روی نشود. 
به گــزارش قاف قلــم به نقل 
از روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای اصفهــان، مدیران 
آب  شــرکت  مســؤوالن  و 
منطقه ای اصفهــان با آیت اهلل 
مظاهری رئیس حوزه علمیه 

اصفهان دیدار کردند.  
در این دیدار آیت اهلل مظاهری 
ضمن تأکیــد بــر اهمیت و 
ضرورت مدیریــت صحیح در 
مباحث آبی، به عــدل و حق 
واالی  محــوری شــخصیت 
امیرالمومنین)ع( اشــاره کرد 
و اظهار داشت: حقوق آبی در 
همه استان ها باید رعایت شود 
به نحوی که حق بــه حق دار 

برسد و زیاده روی نشود. 
وی در این زمینــه از تالش ها 
مدیــران  فعالیت هــای  و 
آب  شــرکت  مســؤوالن  و 
منطقه ای اصفهــان قدردانی 
کرد و افزود: همت و کار شــما 

باید به تأسی از حضرت باشد. 
همچنین در این دیدار مسعود 
مدیرعامل  میرمحمدصادقی، 
شرکت آب منطقه ای اصفهان 
به مصوبات شــورای عالی آب 
در این زمینه اشــاره و تأکید 
کرد: حقوق آبــی در رابطه با 
حوضه زاینده رود در شــورای 
عالــی آب تعیین می شــود و 
برای اجــرای آن نیاز به ضابط 

اجرایی است. 
میرمحمدصادقی نقش علما را 
در این جهــت  مهم و بی بدیل 
ارزیابی کرد و عنوان داشت: ما 

دلگرم به شما هستیم. 
آب  شــرکت  مدیرعامــل 
منطقه ای اصفهان بــه تأثیر 
مشــکالت منابع و اعتبارات 
مالی در زمینه های طرح های 
آبی اشاره کرد و گفت: با تمام 
این مشکالت انتظار می  رود تا 
اواخر سال 97 سد کوهرنگ 3 

به مدار وارد شود. 
گفتنی است رســول زررپور، 
استاندار اصفهان نیز به تازگی 
بر لزوم رعایت اصــول 9 ماده 
ای تفاهم نامه شــورای عالی 
آب تاکید کرد و گفت: هرگونه 
بارگذاری جدید بــر رودخانه 
زاینده رود پس از امضای این 

تفاهم نامه غیر قانونی است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان: 
رعایت عدالت در توزیع 

آب الزامی است

رودخانه وجود  پیاده رو حاشیه  از  استفاده 
ندارد؛ یا باید از مسیر خاکی و سخت کنار 
زیاد عبور  بلندی های  با پستی  و  رودخانه 
می کردم و یا این که دوباره پله های پل را 
باال می رفتم و عرض پل را از بین ماشین ها 
به  دوباره دل  و کمی آن سوتر  می گذشتم 
سبزی فضای داخل پارک می سپردم که راه 

دوم منطقی تر به نظر می رسید.
می رسید  نظر  به  که  مسنی  شهروندان 
بازنشسته شده اند، به یاد دوران جوانی که 
قطعاً نشئت گرفته از شور ونشاط ایجادشده 
قدم هایشان  بود،  زیبایی  این همه  اثر  در 
را  نفس هایشان  و  برمی داشتند  تندتر  را 

عمیق تر می کشیدند.
همراهشان  تلفن  گوشی های  با  برخی 
موسیقی گوش می کردند و راه می رفتند و 
عده ای هم که مشخص بود سحرخیز تر از 
دیگران بودند، حاال بعد از یک ماراتن لطیف، 
سفره صبحانه اشان را روی چمن ها انداخته 
و در کنار دوستان و یا خانواده اشان صبحانه 

می خوردند.
ساله   72 بازنشسته  سرشوقی،  محمدرضا 
اصفهان،  صنعتی  شرکت های  از  یکی 
تی شرت  و  سفید  گرم کن  درحالی که 
نارنجی پوشیده و کاله نقاب دار سورمه ای 
از  یکی  روی  دقایقی  برای  داشت،  سر  به 
نیمکت های پارک نرسیده به پل آذر نشست 
تا استراحتی کرده باشد، وی گفت: اصفهان 
در همه فصول زیباست، اما در فروردین و 
اردیبهشت انگار این شهر قطعه ای از بهشت 

می شود که آورده اندش روی زمین.
این شهروند اصفهانی اظهار کرد: حیف که 
مسئوالن خیلی به فکر این شهر نیستند و 
تمدن ساز  و  که حیات بخش  زاینده رودی 
یک منطقه بزرگ در ایران بوده است را به 

این روز درآورده اند.
دیگر  رضوی،  السادات  فاطمه  همچنین 
شهروند حدوداً 65 ساله اصفهانی با اشاره 
به این که اصفهان در نوروز به مدد اقدامات 
شهرداری یک شهر نمونه و ویژه شده بود، از 
مسئوالن خواست تا همچنان برای سرزنده 

ماندن این شهر تالش کنند.
از  انبوهی  تا  بود  همین چند دقیقه کافی 
درد دل رهگذرانی را بشنویم که بیشترشان 
زاینده رود  رودخانه  شدن  موسمی  از 
گالیه داشتند و آن را نتیجه بی مدیریتی 

متحول شدن  از  آنان  اغلب  و  می دانستند 
شهرشان در ایام نوروز و میهمان نوازی ویژه 
این شهر از میهمانان نوروزی ابراز خرسندی 
می کردند، اما معتقد بودند اگر کمی زودتر 
این رودخانه باز می شد در جذب گردشگر 

تأثیر بیشتری داشت.
سه  زاینده رود  حاشیه  از  دیگری  قاب  در 
چکمه های  درحالی که  شهرداری،  کارگر 
سبزه های  بودند،  پوشیده  پالستیکی  بلند 
سفره هفت سینی را که متأثر از اعتقادات 
شهروندان در جاری زنده رود رهاشده بود 
از آب بیرون می کشیدند،  را می گرفتند و 
از  گفت”  مسن تر  کارگر  غفرانی،  ولی اهلل 
ساعت 6 صبح تا االن از نزدیکی پل مارنان 
نزدیکی  به  اکنون  و  کرده  آغاز  را  کارش 
نه تنها  اما  است،  رسیده  سی وسه پل 
سبزه های سفره هفت سین شهروندان، که 
به ظاهر  خانواده  یک  نیم خورده  هندوانه 
یک بار  ظرف  پفک،  پوسته  بی مسئولیت، 
نوشابه،  بطری  پالستیک،  بستنی،  مصرف 
آب بندهای  بین  در  نیز   ... و  ماست  ظرف 
نمی خورد،  چشم  به  کم  رودخانه  نیم بند 
گویا برخی از شهروندان و یا حتی میهمانان 
فضا  این  در  را  سیزده بدر  که  نوروزی 
گذرانده اند، آن قدر محو تماشای زیبایی های 
حاشیه زاینده رود شده که فراموش کرده اند 
پاکیزگی حاصل  بستر  زیبایی در  این همه 

می شود.
این  از  پیش  مسئوالن شهری  که  هرچند 
به شهروندان تذکر داده اند که برای حفظ 
زیبایی شهر در این روزها زباله هایشان را در 
فضای سبز رها نکنند، اما این بی مسئولیتی 
در کنار این همه زیبایی، کمی هم نازیبایی 

چاشنی شهر کرده است.
هر سیصد چهارصد متر هم یک لوله با قطر 
سر  رودخانه  دل  به  زمین  زیر  از  متوسط 
می ریزد،  رود  این  پهنه  به  آب  و  می کشد 
امیدوارم این لوله ها حامل فاضالب شهری 
ساختمان های بزرگ آن سوی خیابان مانند 

هتل ها و ... نباشند.
به سی وسه پل که رسیدم، خشت و ساروج 
ایجاد  مقابل چشمانم  را  بدیل  بی  فضایی 
کرد و طاق و چشمه های این پل تاریخی 
آن قدر منظم و همگون کنار هم قرارگرفته 
اصفهان،  چهارصدساله  پل  گویا  که  بودند 
داده  قورت  عصا  و  شیک  جوانی  همچون 

دستانش را به سوی رهگذران دراز کرده و 
آنان را به عبور از تاریخ پرافتخار این شهر 

دعوت می کند.
موسیقی  با  همراه  پل  زیر  نای  و  نم  بوی 
سنتی که از بلندگوهای اطراف این پل به 
با موسیقی موزون  گوش می رسید، هم نوا 
در  را  زیبایی  این همه  از  شوق  اشک  آب، 
چشم آن هایی که دل در گرو این شهر دارند 

می دواند.
کنار  در  که  شهری  نمادهای  و  المان ها 
رودخانه ایجاد شده هم، ذهن رهگذران را 
به خود مشغول می کرد، مثاًل چمدانی که 
چند بادکنک آبی و قرمز و سبز بر دسته 
آن بسته شده بود، همگی از جنس فلز، در 
بالداری  اسب  یا  سی وسه پل  جنوبی  ضلع 
که کنار رودخانه با ارتفاع زیاد نصب شده 
و یا حتی مجسمه پیرمرد دوچرخه ساز در 
حال تعمیر دوچرخه اش تحت عنوان چرخ 
روزگار کنار پل فلزی، پیام های خاصی را 
به مخاطبان ارسال می کرد و این پیام ها با 
تعداد زیاد نمادهای دوچرخه ای که به نشان 
از ”اصفهان، شهر دوچرخه ها” در ایام نوروز 
همراه با جعبه های زیبای گل بر روی ترک 
و زین و سبدشان نصب شده است، بخشی 

از میراث ناملموس گذشته را فریاد می زد.
زیبایی های  از  اندکی  توصیف  تنها  این  و 
زاینده رودی  از حاشیه  اصفهان در بخشی 
است که هرچند این روزها به یک رودخانه 
موسمی تبدیل شده است، اما هرگز از یادها 

و خاطرات ایرانیان فراموش نمی شود.
از پله های پارک که باال آمدم، سرم را که باال 
گرفتم، دکل های مخابراتی بلند روی یکی 
از ساختمان های مقابل مرکز صداوسیمای 
اصفهان، همراه با بوق خودروهایی که تک 
برای  را  شهر  سرنشین  چند  و  سرنشین 
اندکی روزمرگی می کاویدند، با شهروندانی 
که نگاه نیمه بازشان روز را جستجو می کرد، 
دوباره فضای یک شهر پرهیاهو و ماشینی را 

به رخم کشید.
باگذشت ساعاتی از صبح، خورشید داشت 
جانی دوباره می گرفت و آفتاب بی اعتنا به 
توافقی که با نسیم داشت، باقدرت بیشتری 
می تابید تا طبیعتش را به رخ شهر بکشد، 
شاید فردا که دوباره هوا لطیف شود، آفتاب 
بگوید قدرت گرفتنش کاری به توافق چند 

به عالوه چند با نسیم ندارد!!!
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دستگیری سارقان زنانه پوش
دو سارقی که بالباس زنانه از طالفروشی های برخوار و مارچین 
سرقت کردند شناسایی و دستگیر و 9 کیلو طال از آنان کشف 

شد.

پای کسی در کفش های قاچاق نرفت
یک محموله کفش خارجی به ارزش 73 میلیون ریال در 
سمیرم کشف شد. این 6۱2 جفت کفش توسط یک دستگاه 

پژو در حال انتقال به اصفهان بود.

منکر تخلفات ساختمانی 
نیستیم

 اصفهان در کاهش 
تصادفات نوروزی اول شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
ما منکر وجود تخلفات ساختمانی نیستیم و 
علت اصلی آن را نیز ضعف قانون، عدم ابالغ 
طرح تفضیلی و نبودن نظارت مستمر و مستقیم 
می دانیم. حجت ا... غالمی واریز مستقیم درآمد 
حاصل کمیسیون ماده ۱00 و 99 به حساب 
شهرداری ها را نیز یکی از دالیل اصلی این موضوع 

بیان کرد.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کسب رتبه 
نخست اســتان اصفهان در کاهش تصادفات 
جاده ای در نــوروز خبر داد. ســردار عبدالرضا 
آقاخانی گفت: در این ایام به نسبت مدت مشابه 
در داخل شــهر با کاهش 50 درصــدی و برون 
شهر نیز با کاهش 29 درصدی تصادفات فوتی 
روبرو بودیم. گفتنی است امسال میانگین کاهش 

تصادفات فوتی کشور در نوروز ۸ درصد بود.
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برگزاری جشن  های متعدد عیدانه، برپایی روزانه بیش از ۴0 برنامه فرهنگی و در مجموع ۱200 
برنامه مختلف فرهنگي در جاي جاي شهر، ایجاد بازارچه  ها، اجرای بیش از ۱60 پروژه زیباسازی و 
۱6 هزار متر دیوارنگاره های شهری، راه اندازی ۴۱ کیوسک اطالع رسانی و فراهم سازي ظرفیت ۱50 

هزار مسافر شب خواب از جمله برنامه های شاخص ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان بود سال اول/ شماره اول/  شنبه ۴ دی ماه ۱395
 2۴ ربیع االول  ۱۴38

نوروز امسال شرایط متفاوتی برای گردشگران در 
شهر اصفهان فراهم شده بود شرایطی که بتواند 
استقبال شایسته ای برای مسافران و گردشگران 
در اصفهان فراهم کند؛ زیباسازی های شهر، 
برنامه های فرهنگی  بی نظیر،  نورپردازی های 
متنوع، شرایط اسکان گردشگران همه و همه 
زمینه میزبانی متفاوت در اصفهان را فراهم 
کرده بود تا مقصد بسیاری از هموطنان اصفهان 
باشد. شهردار اصفهان در نخستین جلسه ستاد 
هماهنگي سفر شهر اصفهان در سال جدید 
که در گلستان شهداي اصفهان برگزار شد، 
با اشاره به نامگذاري امسال با عنوان »اقتصاد 
سال  کرد:  اظهار  تولید-اشتغال«  مقاومتي، 
گذشته بالفاصله پس از نامگذاري سال، قرارگاه 
اقتصاد مقاومتي در شهرداري اصفهان تشکیل 
شد و اقدامات و فعالیت هاي بسیار مهمي در 
راستاي اقتصاد مقاومتي در طول سال انجام 
گرفت و امسال نیز به دنبال نامگذاري سال 
توسط رهبر معظم انقالب، این قرارگاه با قدرت 
بیشتري به کار خود در راستاي ایجاد بسترها و 
زیرساخت ها براي کارآفریني و تولید ملي ادامه 
مي دهد.اما شرایط متفاوت میزباني اصفهان در 
سال جدید نظر بسیاری از مسئوالن کشوری را 
نیز به خود جلب کرد، چنانچه وزیر امور خارجه 
پیاده روی  خود  خانواده  همراه  به  کشورمان 
در کوچه پس کوچه های محله ناژوان را برای 
تعطیالت خود برگزید و جذابیت  میدان نقش 
جهان و شهر اصفهان را در نخستین پست های 
صفحه اینستاگرام خود قرار داد.فرمانده ناجا نیز 
اصفهان را برای سفر انتخاب کرد و در خصوص 
زیباسازی های شهر اصفهان گفت: مدیریت 
شهری اصفهان اقدامات ویژه ای برای فضاسازی 

و زیباسازی این شهر برای ایجاد آرامش و نشاط 
ایجاد کرده و اصفهان را متفاوت تر کرده است.
کرد:  اظهار  اشتري  حسین  پاسدار  سرتیپ 
مسافران و هموطنان زیادی از اقصی نقاط کشور 
به شهر اصفهان سفر کرده اند و خوشبختانه 
فضای خوب و با نشاطی در این شهر حکمفرما 
شده است.همین موضوع سبب شد تا حجم 
پذیرش گردشگران در مقایسه با گذشته بیشتر 
شود چنانچه در دور اول سفرها به شهر اصفهان، 
حجم سفرها بیش از 25 درصد افزایش یافت.
در این مورد رئیس و برخي از اعضاي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان نیز از بخش هاي مختلف 
خدمت رساني به مسافران و ستادهاي هدایت 
و گردشگري بازدید کردند و از مدیران شهري 
براي میزباني بسیار خوب از مسافران نوروزي 
شهر  اسالمی  شورای  کردند.رئیس  تقدیر 
اصفهان در این بازدیدها گفت: امسال میزبانی 
متفاوت در دستور کار مدیریت شهری اصفهان 
قرار گرفت و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه 
به خصوص  اندرکاران  کار دست  دستور  در 
ستاد هماهنگی سفر شهر اصفهان قرار گرفت.

رضا امیني با تاکید بر اینکه فعالیت ها و اقدامات 
مدیریت شهری اصفهان در ایام نوروز به منظور 
رضایتمندی مسافران نوروزی و همشهریان 
است، اظهار داشت: خوشبختانه با تالش تمام 
هماهنگی  ستاد  همت  و  مربوطه  مسئوالن 
خدمات سفر شهر خدمات خوب و مطلوب و با 
کیفیت تری نسبت به سال های گذشته برای 
گردشگران داخلی و همشهریان فراهم شده 
فرهنگی،  کمیسیون  رئیس  است.همچنین 
شهر  اسالمی  شورای  ورزشی  و  اجتماعی 
اصفهان نیز در بازدید از ستادهاي هدایت سفر 

شهر اصفهان گفت: خوشبختانه شرایط خوبی 
در ستادهای هماهنگی خدمات شهر اصفهان 
فراهم شده تا هموطنان بتوانند با آرامش خاطر 
و خیال راحت وارد اصفهان شوند و از اماکن 
تاریخی و تفریحی بازدید کنند.اصغر آذربایجاني 
با اشاره به بازدید از ستادهای مختلف نوروزی 
شهر اصفهان افزود: شرایط خوب این ستادها 
نشانگر عزم راسخ کارکنان شهرداری اصفهان، 
دستگاه های مختلف خدماتی استان، آموزش و 
پرورش، پلیس راهور و مشاوران امالک است تا 
سفری پرخاطره را برای مسافران فراهم کنند و 
با وجود اینکه کارکنان ستادهای اسکان در کنار 
خانواده های خود حضور ندارند با خوش رویی با 
هموطنان برخورد و آنها را راهنمایی می کنند.
اما آنچه سبب شد تا اصفهان در نوروز امسال 
متفاوت تر از هر سال ظهور کند در تنوع و نوع 
بود  نوروز  برای  بینی شده  پیش  برنامه های 
عیدانه،  متعدد  برگزاری جشن  های  چنانچه 
برپایی روزانه بیش از 40 برنامه فرهنگی و در 
مجموع ۱200 برنامه مختلف فرهنگي در جاي 
جاي شهر، ایجاد بازارچه  ها، اجرای بیش از ۱60 
پروژه زیباسازی و ۱6 هزار متر دیوارنگاره های 
اطالع رسانی  راه اندازی 4۱ کیوسک  شهری، 
مسافر  هزار   ۱50 ظرفیت  فراهم سازي  و 
شب خواب از جمله برنامه های شاخص ستاد 
هماهنگی سفر شهر اصفهان بود که شهرداری 
اصفهان با همکاری نهادهای ذی ربط در حوزه 
گردشگری، شورای اسالمی شهر اصفهان و 
هماهنگی دستگاه های مربوطه بر اساس ذائقه 
همشهریان و رفاه حال مسافران نوروزی به 
منظور ایجاد نشاط و شادابی در شهر انجام 
داد.این موضوع سبب شد تا ناظر ویژه وزارت 

بهار در نصف جهان رنگ و بوی دیگر داشت
قاف قلم

برگزاری 
بازی نمادین 

چوگان در 
ایام نوروز که 
با همکاری و 

کمک شهردار 
اصفهان در 

میدان نقش 
جهان صورت 
گرفت عالوه 
بر معرفی این 
بازی ملی به 
میهمانان و 
شهروندان 
زیبایی های 
این میدان 

را دوچندان 
کرد

کشور با اشاره به بازدید از باغ فدک اصفهان 
اقدامات انجام شده را مناسب ارزیابی کند و 
فعالیت های فرهنگی و ایجاد بازارچه و پیش بینی 
اتوبوس گردشگری در باغ فدک را موضوعی 
به  فرمانی  کند.غالمعلی  ارزیابی  توجه  قابل 
فضاسازی اصفهان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: 
ورودی های شهر اصفهان هم از لحاظ فضاسازی 
و هم از لحاظ کمپ ها و ستادهای راهنمایی 
مسافر مناسب است.وي ادامه داد: البته در سطح 
شهر نیز فضا سازی های قابل توجهی انجام شده 
است که می تواند توجه مسافران را به سمت خود 

جلب کند و گردشگران از آن لذت ببرند. 
 نوروز امسال بروز حوادث در باغ فدک 

به حداقل رسید
کمیته ایمنی و حوادث ستاد هماهنگی شهر 
مسافران  امنیت  تامین  منظور  به  اصفهان 
اقدامات متعددی را انجام داد که نشان از آمادگی 
کامل این کمیته برای بروز حوادث احتمالی 
باغ فدک،  از مجموعه  ویژه  مراقبت  می داد؛ 
استقرار نیروهای خبره آتش نشانی در کوه صفه 
به منظور نظارت بر حوادث احتمالی و رسیدگی 
به آسیب دیدگان، استفاده از ابزارهای پیشرفته 
برای پیشگیری از حوادث و مقابله با آنها، ارائه 
تذکرات و راهنمایی های الزم در مجموعه باغ 
فدک برای مسافران چادرخواب و استفاده از 
وسایلی مانند ترموسنج ها برای ارزیابی وضعیت 
چادرها و کنترل و نظارت بر مدارس اصفهان و 
رفع خطر از آنها از جمله اقدامات این کمیته برای 

آسایش مسافران نوروزی بود.
 چوگان در میدان امام زنده شد

اصفهان از گذشته های دور مهد چوگان دنیا 
بوده است، همچنین میدان امام خمینی )ره( 
تنها زمین استاندارد چوگان دنیا است که تمام 
زمین های چوگان در جهان از روی این زمین 
الگوبرداری شده است.برگزاری بازی نمادین 
چوگان در ایام نوروز که با همکاری و کمک 
شهردار اصفهان در میدان نقش جهان صورت 
گرفت عالوه بر معرفی این بازی ملی به میهمانان 
و شهروندان زیبایی های این میدان را دوچندان 
گفت:  زمینه  این  در  اصفهان  کرد.شهردار 
زنده کردن چوگان عالوه بر تنوع بخشیدن به 
جاذبه های گردشگری اصفهان، موجب بازگشت 
به هویت گذشته خواهد شد.مهدي جمالي نژاد 
با بیان اینکه شهرداری اصفهان بستر الزم برای 
توسعه چوگان را فراهم می کند، ادامه داد: این 
برنامه نه تنها می تواند به زنده کردن یکی از 
میراث های کهن ما کمک کند، بلکه می تواند 
موجب افزایش میانگین ماندگاری مسافر در 
شهر اصفهان، تنوع بخشیدن به جاذبه های 
برای  اصفهان  بیشتر  جذابیت  و  گردشگری 

جهانگردان شود.
 کنتــرل ترافیک شــهر و رضایت 

حداکثري همشهریان و مسافران
اما یکی از ویژگی های مهم شهر اصفهان در ایام 
نوروز با وجود حضور پرتعداد مسافران نوروزی، 
ترافیک تحت کنترل و روان خیابان هاي شهر در 
این ایام بود که با مدیریت صحیح صورت گرفته 
رضایت شهروندان و گردشگران را رقم زد.این 
مهم با در نظر گرفتن چهار رویکرد و برنامه 
اصلي محقق شد که مهم ترین آن ساماندهي 
میدان امام حسین و معابر اطراف آن بود که 
در هسته  ترافیک  به کاهش  فراواني  کمک 
مرکزي شهر کرد و پس از سال ها شاهد عبور 
و مرور روان خودروها در مسیرهاي منتهي به 
این میدان بودیم.ایجاد زیرساخت هاي حمل 
و نقل عمومي و استقرار تاکسي ها متعدد در 
۱5 ایستگاه جاذب سفر و اتوبوس هاي شهري 
براي جا به جایي سریع و آسان مسافران نیز دیگر 
رویکرد شهرداري اصفهان براي کاهش ترافیک 
نوروزي شهر بود که کمک زیادي به روان شدن 

ترافیک در ایام نوروز کرد. 

نوروز امسال شرایط 
متفاوتی برای 

گردشگران در شهر 
اصفهان فراهم شده بود
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

بیش از۴میلیون زائر به زیارت بقاع متبرکه   
اصفهان مشرف شدند

قاف قلم

3۴0 بقعه 
متبرکه استان 

اصفهان به 
مدت 20 روز 

با اجرای طرح 
”آرامش 

بهاری” میزبان 
بیش از ۴ 

میلیون نفر 
زائر از سراسر 

کشور بودند

نویسنده، بازیگردان و بازیگر 
ســریال پایتخت از متفاوت 
بودن پایتخت 5 از دیگر سری 
های این ســریال خبــرداد. 
محسن تنابنده در این زمینه 
گفت: فکر می کنم این سری 
از نظر مــن بهترین پایتختی 
اســت که مردم مــی بینند. 
البته این نظر من است چون 
شاید بعضی ها عقیده دیگری 

داشته باشند. 

کتاب ”ستارگان هنر”حاصل 
زحمات گروه تحقیق و پژوهش 
هنرمندان  نکوداشــت  ستاد 
شهید اســتان اصفهان است 
که طی دو سال فعالیت مداوم 
جمع آوری شده است و توسط 
برادر بســیجی ســید رسول 
زهرائی تدوین شــده است. در 
این کتاب سعی شده بصورت 
کامال خالصــه بــه زندگی و 
وصیت نامه این شهدا پرداخته 

شود.

پایتخت 5 بهترین 
پایتخت است

ستارگان هنر از هنر 
ستارگان می گوید

استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  مدیر 
استان  متبرکه  بقعه   340 گفت:  اصفهان 
اجرای طرح  با  روز  به مدت 20  اصفهان 
”آرامش بهاری” میزبان بیش از 4 میلیون 

نفر زائر از سراسر کشور بودند. 
به گزارش قاف قلم به نقل از روابط عمومی 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره 
المسلمین  و  االسالم  حجت  اصفهان، 
داشت:  اظهار  زمینه  این  در  رضا صادقی 
آرامش  طرح  کشور  سراسر  با  همزمان 
از مسافران و  پذیرایی  راستای  بهاری در 
زائران بقاع متبرکه با رویکرد تبدیل بقاع 

متبرکه به قطب های فرهنگی از 25 اسفند 
بقعه متبرکه سراسر  ماه ۱395 در 340 
استان اصفهان آغاز و تا ۱5 فروردین ماه به 
مدت 20 روز این طرح اجرا شد. مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه 
داد: همچنین در راستای اجرای این طرح 
تعداد 3۸3 نفر از خادمین ثابت، 4290 نفر 
از خادمین افتخاری، ۱479 نفر از هیئت 
امنای بقاع متبرکه و 232 نفر از مدیران 
به  متبرکه  بقاع  قرآنی  و  فرهنگی  مراکز 
ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی پرداختند. 
صادقی در ادامه خاطر نشان ساخت: اداره 

اوقاف و امور خیریه به منظور برگزاری هر 
چه بهتر این طرح و با رویکرد ارائه خدمات 
بهینه فرهنگی، رفاهی و ارتقاء سطح دانش 
افزایی و مهارت آموزی هیئت امنا، مدیران 
بقاع  خادمین  و  قرآنی  فرهنگی  مراکز 
متبرکه مجری طرح آرامش بهاری، دوره 
آموزشی ویژه ای طی 5 روز در 5 نقطه 
جغرافیای استان با حضور تعداد ۱520 نفر 
از مجریان این طرح در سطح بقاع متبرکه 
اعزامی  مجّرب  اساتید  از  گیری  بهره  با 
معاون  و  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  از 

فرهنگی و اجتماعی اداره کل برگزار شد. 



محمد باقر که سنین نوجوانی را پشت سر می گذاشت، به کسب علم و دانش عطش زیادی نشان می داد 
و پس از طي این دروس و فراغت از مدرسه ملي، در مدرسه انگلیسي ها ثبت نام کرد تا عالوه بر فراگیري 
زبان انگلیسي ،علوم شیمي،فیزیک ،طب و جغرافیا را نیز فرا گیرد و در این دوران با مسیحیان و پیروان 
ادیان دیگر مباحث مذهبي برپا مي کرد. اما این حد از کسب علم و دانش وی را اغنا نکرد تا جائی که در 
ایام جواني و پس از فوت مادرش براي ادامه تحصیالت و جهت تکمیل علوم حوزوي از کرمان به اصفهان 
سفر نمود و وجود اساتید برجسته آن زمان باعث شد تا وی دیگر به کرمان بازنگردد. شیخ محمدباقردر 
اصفهان از محضر بزرگاني چون آیت اهلل العظمي آخوند فشارکي،آیت اهلل سید علي نجف آبادي و آیت 
اهلل حاج میر محمد صادق مدرس خاتون آبادي استفاده نمود. وی در دوران میانسالی به عتبات عالیات 
سفر کرد و سپس به قم برگشت و از محضر درس مرجع عالیقدر جهان، آیت اهلل حاج عبدالکریم حائري 
استفاده نمود و در آن زمان با امام خمینی)ره( هم درس بود.آیت اهلل زند کرماني در اصفهان شروع به وعظ 
و ارشاد در مجالس و اقامه جماعت در مســجد جامع نمود. همچنین مدرسه اي به نام ذوالفقار را تعمیر 
کرد و به تدریس در آن و تفسیر قرآن مشغول گشت.در وعظ و خطابه شیوه ای خاص داشت و آن هم به 
این شــکل که فقط در ماه هاي محرم و صفر ذکر مصیبت مي کرد و در بقیه ایام سال در شب آخر دهه، 
یکي از حوادث جانگداز تاریخ اسالم را مانند حادثه عاشورا، بیست و هشتم صفر،بیست و یک رمضان و... 
را مطرح و آن گاه ذکر مصیبت مي کرد و قبل از همه خودش اشک مي ریخت. منبر وي همیشه تحقیقي 
بود و مسائل را به خوبي تجزیه و تحلیل مي نمود و هرازگاهي مسائل شیمي و فیزیک را مطرح مي کرد 
و در خطابه هاي خود نقش فوق العاده اي در جذب جوانان داشت، به طوري که جوانان زیادي پاي منبر 
وي حضور مي یافتند. اطالعات فیزیک و شیمي او در سطح باالیي بود، لذا در کنگره اتم شناسي از طرف 
مرحوم دکتر محمود حسابي در تهران دعوت شد و سخنراني نمود. مرحوم آیت اهلل زندکرماني به چند 
زبان رایج دنیا تسلط داشت، بخصوص به زبان انگلیســي و حتي چندین کتاب به رشته تحریر درآورد 
و در ایام ملي شــدن نفت ایران، جلسه اي با شرکت شخصیت هاي سیاســي متخصص در رشته نفت 

آیت  دوستان  از  یکی 
اهلل شیخ محمد باقر زند 
کرمانی گفت: این عالم 
نامه  در وصیت  بزرگوار 
وضعیت  مورد  در  خود 
دفن و تشییع خود اشارات زیادي کرده بودند،از 
آن جمله فرموده بودند:»اگر در یکي از مشاهد 
مشرفه وفات نمودم همان دفنم کنید،و اال 
در هرجا از دنیا که بودم جنازه ام را به اصفهان 
منتقل نمایید.” وی اظهار کرد: حاج آقا گفتند: 

”در تکیه متعلق به حاج امین اهلل فوالدي، 
مدیر محترم مسافربري لوان تور، در قبري که 
نشان من داده اند دفنم نمایید؛ در زیر آسمان 
و بنایي بر روي قبر نسازند که بدعت مي دانم 
و راضي نیستم؛ و اگر کسي باني شد که اتاقي 
انجمن  به صالحدید  اتاق  دو  یا  بسازد،یک 
نرجس  زایشگاه  در  عسگري  تعاون  خیریه 
خاتون )علیهاالسالم( بسازد که انشاء اهلل قرن 
هاي بعدي براي فقراي مسلمین مورد استفاده 

بوده،حقیر و باني یا بانیان بهره مند گردند.”

وقتی پدرم درگذشت اصفهان تعطیل شدتاکید آیت اهلل به دفن در اصفهان

کرماني  مرحوم  پسر 
فوق  گفت:پدرم  مي 
اصفهان  شهر  به  العاده 
عالقمند  آن  مردم  و 
دو  عالقه  این  و  بود 
رحلت  هنگام  که  طوري  بود،به  جانبه 
و  گشت  تعطیل  اصفهان  تمام  ایشان، 
ناراحت شدند. وی  و  بسیار غمگین  مردم 
نمي  مصرف  گوشت  پدرم  کرد:  اظهار 
،جو،لبنیات  نان  غذایشان  بیشتر  و  کردند 

کرمانی  زند  رضا  شیخ  بود.  سبزیجات  و 
اضافه کرد: ساده زیستی پدرم زبانزد است 
کرد،  می  از وی کمک طلب  اگر کسی  و 
ای  پیشه  و  کار  آن  برای  کرد  می  سعی 
 فراهم کند و کمتر می شد به وی پول نقد 
بدهد. زندکرمانی تصریح کرد: پدرم قبل از 
رفتن به سفر مي گفت:»من الزم است براي 
عمل به خارج بروم و این را هم مي دانم که 
بگویم،  را  این  اگر  گردم،اما  نمي  بر  دیگر 

مردم مي گویند:مگر علم غیب دارد؟«

اماکن به دلیل وضعیت و اوضاع نامناســب آن 
زمان به روي نمازگزاران بسته شده بود. از دیگر 
اقدامات وي ساختن زایشگاه حضرت نرجس 
خاتون)س( در خیابان ســروش اصفهان بود 
و همینطور اســترداد مســجد مصالي تخت 
پوالد از فرودگاه و تعمیر دیوارهاي اطراف آن 
و اقامه نماز عیدین در آن محل. باز پس گیري 
حجره هاي امامزاده هارونیه از دست بیگانگان 
و نیز اقامه نماز جمعه بــا آوردن آیت اهلل ارباب 
در مسجد جامع نیز از دیگر اقدامات این بزرگ 
مرد بود. اما مهمتریــن و بزرگترین اقدامات و 
خدمات ارزنده آیت اهلل زند کرماني، ایجاد مرکز 
خیریه و تأسیس بیمارستان خیریه عسگریه 
بود. وي در این زمینه در جلســات متعددي 
ضرورت وجود این بیمارســتان را مطرح کرد 
و زمینه ایجاد آن را با تشــویق مــردم فراهم 
ساخت. پس از آن به تدریج زمینه ساختمان 
ســازي هم فراهم آمد و بیمارستان عسگریه 
فعلي پدید آمد،که آن زمان از مهمترین مراکز 
درماني محسوب مي شد و در حال حاضر نیز 
بیمارستان بزرگي به شمار مي آید. همچنین 
آیت اهلل شیخ محمد باقر زند کرماني به شدت 
با تحریفات و خرافات مخالف بود و با آن مبارزه 
مي نمود. وي در باب عالج ها مي فرمود:»اگر 
کســي بخواهد فقط از طریق دعا و یا نذورات 
مشکالتش را حل کند، این کار عملي نیست، 
برخدا توکل کردن و شفا خواستن از او،مرحله 
اول اســت .اما اقدام عملي در رفع مشکل باید 
از طریق سنت الهي انجام گیرد.« این روحاني 
همچنین با توســل جستن به ســقاخانه ها 
و درخت ها کــه درآن زمان خیلــي رایج بود 
مخالفت مي نمود. در مورد قمه زني هم ،سابقه 
آن را مربوط به ”مــالي دربندي” در تبریز مي 
دانست و معتقد بود: »در یک روز عاشورا یکي 
از وعاظ روضه اي خوانده بود و مالي دربندي از 
خود بیخود شده بود و چون که برخي مستحب 
مي دانستند شــیعه به حالت انتظار نسبت به 
ظهور امام عصر)عج( مسلح باشد و لذا همیشه با 
خود شمشیري داشته باشد، مالي دربندي هم 
قمه اي همراه خود داشت و در حالي که از خود 
بیخود شده بود، آن را بر سر خود مي زد و همین 
قضیه سبب رسم قمه زني شد. مرحوم کرماني 
از نظر ظاهري قدي بلند و کشــیده داشت و 
داراي محاسن ســفیدي بود،لباس او عمدتاً 
آراســته بود و با وقار حرکت مي کرد و سخن 
مي گفت. در مورد ویژگي هاي اخالقي او باید 
گفت:برخــورد او با مردم بســیار مؤدبانه بود، 
بســیار مردم دار بود و با عموم خوش رفتاري 
مي کرد. ایشان همواره حالت متفکرانه داشت. 
آیت اهلل زند کرماني در طول زندگي از بیماري 
قند ،اوره و فشــار خون رنج مي برد و سرانجام 
در سال ۱3۸9 قمري برابر با شهریور ۱34۸ در 

سفر به آلمان زیر عمل جراحي از دنیا رفت. 
روحش شاد...
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کرد

قاف قلم/ سپیده بارانی

خیراندیشی، چراغی که افول ندارد
 سال ۱320 قمری زمانی که حاج شیخ رضا زند کرمانی دیده از جهان فرو می بست، دست فرزند 8 ساله خود را در دست پسر بزرگش سپرد و از 
او خواست تا به برادرش کمک کند تا در مسیر روشنگری عدل الهی گام بردارد. محمد باقر 8 ساله در حالی غم بی پدری را حس می کرد که تنها یک 
سال از حضورش در مکتب خانه سپری می شد و در آن زمان برای تعلیم و تعلم به مدرسه سعادت، نزد مرحوم شیخ احمد بهمنیار رفت.پس از آن به 

مدرسه ملي به تحصیل و تلمذ نزد مرحوم آقا جوادکرماني، برادر استاد بهمنیار پرداخت و از دروس تبصره، شرایع و فقه بهره مند شد.

کوتاه در مورد 
آیت اهلل صافی

 سال اول 8
 شماره  ششم

  پنج شنبه 2۴ فروردین ماه ۱395 
  ۱6 رجب ۱۴38

امام علی )ع(:
از گرفتن نسیه و قرض، خود را برهانید، چون که سبب غم و اندوه 

شبانه و ذّلت و خوارى در روز خواهد گشت. 
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منبر وي همیشه تحقیقي 
بود و مسائل را به خوبي 

تجزیه و تحلیل مي نمود و 
هرازگاهي مسائل شیمي و 

فیزیک را مطرح مي کرد

که از کشورهاي مختلف به ایران آمده بودند، 
تشکیل شد و مرحوم زند هم به آن جلسه رفت 
و چنان سلیس و روان به زبان انگلیسي صحبت 
کرد که گویا زبان مادري وي انگلیسي است. و 
درآنجا ایشان ســبب حیرت دیگران شد. این 
روحانی مبارز در سیاست نیز شجاع بود و برای 
برقراری عدل تالش می کــرد. وی در برخي از 
سخنان خود غیرمستقیم محمدرضا پهلوي 
را یک وابســته معرفي مي کــرد. وي از اولین 
افرادي بود که در مسایلي که براي امام خمیني 
)رحمت اهلل علیه( پیش مي آمد، اعالمیه مي 
داد. همچنین این روحاني مبارز براي تشکیل 
حکومت اسالمي تالش مي کرد. آیت اهلل زند 
کرماني عالوه بر راه اندازي و احیاي مدرســه 
علمیه ذوالفقار،درآن زمان با توجه به وضعیت 
نامناسب بهداشت و عدم وجود مراکز درماني 
کافي در شهر اصفهان،درمانگاهي را در اختیار 
مردم قــرار داد و مقداري پول نیــز براي این 
منظور فراهم کرد. همچنین ایشــان سعي و 
کوشش بسیاري در افتتاح مجدد مسجد جامع 
و مسجد امام کرد؛ چرا که در دوره پهلوي این 


