
عضــو شــورای علمــی مرکــز آمــوزش نجــوم ادیــب 
اصفهــان گفــت: رصــد هــال مــاه رمضــان از نــوع رصــد 
بحرانــی اســت؛ بــا ایــن حــال احتمــال رؤیت هــال صفر 

نیســت، امــا ســخت و دشــوار اســت.
عمــران مــرادی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد: بایــد 
منتظــر اعــام رســمی آغــاز رمضــان از ســوی بیــت مقــام 
ــی  ــر پیش بین ــال حاض ــیم. در ح ــری باش ــم رهب معظ
ــنبه 15  ــروب یکش ــان غ ــاه رمض ــال اول م ــود ه می ش
اردیبهشــت در ســاعت 20:07 بــا چشــم مســلح دیــده و 

دوشــنبه مــاه رمضــان آغــاز شــود.
ــری در  ــاه قم ــر م ــال آخ ــد ه ــه رص ــان اینک ــا بی وی ب
ســحرگاه پیــش از طلــوع خورشــید قابــل مشــاهده 
اســت، خاطرنشــان کــرد: براســاس تقویــم رســمی 
کشــور، یکشــنبه 15 اردیبهشــت 1398 مصــادف اســت 

بــا 29 شــعبان 1440 هجــری قمــری و براســاس تقویــم، 
دوشــنبه اول مــاه رمضــان اعــام شــده کــه مشــروط بــر 
رؤیــت هــال در عصــر یکشــنبه اســت و اگــر ایــن اتفــاق 

ــد، دوشــنبه اول رمضــان اســت. بیفت
مــدرس و پژوهشــگر نجــوم بــا تأکیــد بــر اینکــه رؤیــت 
ــژه ای برخــوردار اســت،  هــال اول رمضــان از اهمیــت وی
ــح کــرد: امســال شــرایط رؤیــت دشــوار اســت؛ از  تصری
ایــن رو بایــد منتظــر بمانیــم گروه هــای رصدی چــه روزی 

ــد. ــام می کنن را اع
مــرادی افــزود: رؤیــت هــال در رمضــان بــه لحاظ شــرعی 
و مذهبــی از حساســیت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ در حال 
حاضــر سال هاســت رؤیت گــران هــال در ایــن زمینــه در 

ایــران فعال انــد.
وی ادامــه داد: در ایــران ســتاد اســتهال در بیــت رهبــری 

فعــال اســت کــه هرســاله گروه هــای زیــادی بــه مناطــق 
ــی رصــد  ــد مــاه را به خوب ــا بتوانن ــد ت کوهســتانی می رون
ــه دفتــر مرکــزی  ــد و هرکــدام مشــاهدات خــود را ب کنن
می فرســتند و پــس از بررســی گزارش هــا و اثبــات 
صحــت و ارســال گــزارش نهایــی توســط رصدگــران برتــر 
بــه بیــت رهبــری در صــورت تأییــد مســائل شــرعی، روز 

ــام می شــود. ــاه رمضــان اع نخســت م
ــه  عضــو شــورای علمــی مرکــز آمــوزش نجــوم ادیــب ب
ــت: از  ــرد و گف ــاره ک ــری اش ــای قم ــال ماه ه ــت ه رؤی
لحــاظ نجــوم رؤیــت هــال ماه هــای قمــری بــا یکدیگــر 
متفــاوت و ممکــن اســت گاهــی شــرایط رصــد ســاده و 

گاهــی دشــوار باشــد.
وی گفــت: پارامترهایــی بــرای رصــد هــال اول مــاه وجود 
دارد کــه نشــان می دهــد رصــد هــال مــاه ســخت اســت 

ــا آســان. ایــن آیتم هــا در ماه هــای مختلــف متفــاوت  ی
است.

مــرادی توضیــح داد: ضخامــت هــال مــاه، زمــان حضــور 
ــه  ــید ازجمل ــا خورش ــاه ب ــه م ــمان و فاصل ــاه در آس م
آیتم هایــی اســت کــه شــرایط رصــد را متفــاوت می کنــد. 
ایــن پارامترهــا موجــب می شــود شــرایط رصــد متغیــر 

شــود.
مــدرس و پژوهشــگر نجــوم تصریــح کــرد: رؤیــت هــال 
مــاه در غــروب یکشــنبه از نــوع رصــد بحرانــی یــا دشــوار 
ــمان  ــاه در آس ــور م ــان حض ــم مدت زم ــرا ه ــت؛ زی اس
انــدک اســت و هــم اینکــه ضخامــت مــاه بــه انــدازه کافی 
نیســت. درنتیجــه احتمــال رصــد مــاه بــا چشــم و بــدون 

ابــزار رصــدی تقریبــا بســیار کــم اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دربــاره رؤیــت هــال مــاه هیچ گاه 

ــرد: روز  ــار ک ــرد، اظه ــت ک ــوان صحب ــت نمی ت ــا قطعی ب
یکشــنبه احتمــال رؤیــت هــال مــاه با چشــم غیرمســلح 

بــدون دوربیــن و تلســکوپ تقریبــا صفــر اســت.
مــرادی توضیــح داد: اگــر بخواهیــم از دوربیــن بــرای رصد 
ــق  ــد در مناط ــال رص ــم، احتم ــتفاده کنی ــاه اس ــال م ه
ــتفاده از  ــا اس ــور ب ــرق کش ــمال ش ــرب و ش ــمال غ ش
دوربیــن و تلســکوپ بســیار ضعیــف اســت و هرچــه بــه 
ســمت جنــوب و بــه طــور خــاص جنــوب غــرب کشــور 
ــن  ــتفاده از دوربی ــا اس ــال ب ــد ه ــال رص ــم، احتم بروی

ــود. ــتر می ش بیش
وی یــادآور شــد: عــاوه بــر این هــا شــرط صاف بــودن هــوا 
نیــز بــرای رصد هــال مــاه وجــود دارد. شــرایط هوایی نیز 
بســیار مهــم اســت؛ زیــرا از نظــر نجومــی هــال رمضــان 

ــت. بحرانی اس
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شهرستانها
 همایش »آبروی محله« 
در فوالدشهر برگزار شد

ــه نقــل از اداره ارتباطــات شــهرداری  ب کیمیای وطن
فوالدشــهر همایــش »آبــروی محلــه« بــا حضــور خانــواده 

شــهید مدافــع وطــن یونــس امیــری، اهالی محلــه، جمعی 
از مــردم والیتمدار و شــهیدپرور فوالدشــهر، همرزمان شــهید 

و تعــدادی از مســئوالن شــهر و شهرســتان بــه منظــور 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره ایــن شــهید گرانقــدر در محــل 
ســکونت خانــواده اش در محلــه شــهید بهشــتی )ب 2( و در 

مسجد امام جعفر صادق)ع( فوالدشهر برگزار شد.

نمایش »اسب های اصیل 
ایرانی« در شهر گز برخوار

ســومین جشــنواره ســوارکاری، در شــهر  کیمیای وطن
گــز برخــوار از توابــع شهرســتان شاهین شــهر و میمــه برگــزار 

شـد.
جشــنواره  ســومین  اجرایــی  دبیــر  پاینــده،  احســان 
ســوارکاری، عصــر روز جمعــه، اظهــار کــرد: هــدف همایــش 
ســوارکاری توجــه بــه آموزه هــای دیــن مبیــن اســام دربــاره 
ــب  ــای اس ــان دادن نژاده ــوارکاری و نش ــت ورزش س اهمی
ــل  ــب های اصی ــی اس ــه ورزش ــئول کمیت ــل بود.مس اصی
اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن مســابقات 280 چابک ســوار 
مــرد، از 9 اســتان کشــور و 2 ســوارکار بانــو از اســتان اصفهان 

شــرکت کردنــد. 
محمــد قائنیــان افــزود: شــرکت کنندگان از اســتان های 
اصفهــان، کرمانشــاه، کردســتان، آذربایجــان غربــی، قزویــن، 
ــرکات  ــته های »ح ــیراز در رش ــزد و ش ــان، ی ــدان، کرم هم
ــن جشــنواره دو روزه شــرکت  نمایشــی« و »درســاژ« در ای

کردنــد.

بازدید از ظرفیت های 
گردشگری و فرهنگی نجف آباد

بــه نقــل از خبرنــگار پایــگاه خبــری  کیمیای وطن
شــهرداری نجف آبــاد، چهارشــنبه 11 اردیبهشــت ماه 98، 
رضایــی، مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل، بــه نمایندگی از 
ــس اداره  ــی رئی ــاق مهندس ــه اتف ــاد ب ــهرداری نجف آب ش
فرهنگــی و مختــاری معاونــت فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و 
ــوح موســوی رئیــس  ــان، حســن ل ارشــاد اســامی اصفه
ــاد و  ــتان نجف آب ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
عباســی ریاســت اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
ظرفیت هــای  از  نجف آبــاد  شهرســتان  گردشــگری 

گردشگری و فرهنگی نجف آباد بازدید کردند. 

ــاد  ــگ و ارشــاد نجف آب ــدا در جلســه ای در اداره فرهن در ابت
پتانســیل های فرهنگــی و گردشــگری نجف آبــاد مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و در ادامه از پتانســیل های 
فرهنگــی و گردشــگری نظیــر محــور تفریحــی گردشــگری 
بیشــه، مجموعــه تاریخــی هفــت بــرج خــارون و بوســتان 
ــن  ــا و اماک ــی از برنامه ه ــه رضای ــد ک ــد ش ــی بازدی زندگ
ــود،  ــده ب ــاد ش ــر ایج ــال اخی ــد س ــه در چن ــگری ک گردش

گــزارش کاملــی ارائــه کــرد.

معرفی نفرات برتر مسابقات 
قرآن کریم شهرستان فالورجان 
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه  کیمیای وطن
شهرســتان فاورجــان گفــت: 330 نفــر از نخبه هــای قرآنــی 
ــه اســتانی  ــه مرحل ــرای راهیابــی ب شهرســتان فاورجــان ب
چهــل و دومیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن کریــم بــا 

یکدیگر در رشته های مختلف به رقابت پرداختند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، احمــد آزادگــی اظهــار داشــت: مســابقات 
ــاز رقابت هــای  ــا آغ ــاف هرســاله ب سراســری ســازمان اوق
شهرســتانی شــروع می شــود و در ادامــه بــا برگــزاری ایــن 
رقابت هــا تــا ســطح اســتانی و کشــوری و بین المللــی نیــز 

ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مرحلــه شهرســتانی ایــن دوره از 
مســابقات اردیبهشــت ماه امســال برگــزار شــد، افــزود: ایــن 
مســابقات ویــژه رده ســنی بزرگســال در رشــته های حفــظ 
کل، حفــظ 20 جــزء، حفــظ 10 جــزء، حفــظ 5 جــزء، قرائت 

تحقیــق، قرائــت ترتیــل، اذان و دعاخوانــی برگــزار شــد. 
ــان داوری  ــزود: در بخــش آقای ــه اف ــی در ادام ــد آزادگ احم
مســابقات بــر عهــده صالحــی، ابراهیمــی و ســلیمیان بود و 
سرپرســتی داوران بــرادران را نیــز صالحــی بــر عهده داشــت.

وی گفــت: در بخــش خواهــران داوری مســابقات بــر عهــده 
قلع ریــز، بارانــی، شــیخ فرشــی، خســروی، زاهــدی و 
ــز  ــران را نی ــه سرپرســتی داوران خواه ــود ک موســوی زاده ب

ــت. ــده داش ــر عه ــز ب قلع ری

عضو شورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان:

رصد هالل ماه رمضان 1440 بحرانی است

اخبارکوتاه
3 هزار و 200 کسب و کار کوچک 

در بازار »باسالم« ایجاد شده است
  راه اندازی 650 غرفه مجازی 

در اصفهان
زهرا نصیریگروه اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir

مســئول عملیاتــی و اجرایــی باســام گفــت: از ســال 
گذشــته تاکنــون 3 هــزار و 200 کســب و کار کوچــک در بازار 
»باســام« ایجــاد شــده کــه ســهم اســتان اصفهــان، 650 

غرفــه بــوده اســت.

ســجاد عســاکره در جمعه نشــین کســب و کارهــای 
خانگــی و محلــی کــه با حضــور صاحبــان کســب و کارهای 
خانگــی و محلــی اصفهــان در محــور چهاربــاغ برگــزار شــد، 
بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال گذشــته تاکنــون 3 هــزار و 200 
کســب و کار کوچــک در بــازار »باســام« ایجــاد شــده کــه 
ســهم اســتان اصفهــان تعــداد 650 غرفــه اســت، افــزود: 
از تمامــی اســتان ها در باســام عضــو هســتند. بــه اینجــا 
رســیدیم کــه مخاطبــان هوشــیارند و بــه غرفه هایــی کــه 
ــه  ــد مراجع ــرای خری ــد ب ــری دارن محصــوالت باکیفیت ت

می کننــد.
مســئول عملیاتــی و اجرایــی باســام بــا بیان اینکــه تمرکز 
مــا در ایجــاد کســب و کارهــای کوچــک و محلــی و خانگی 
اســت کــه هویــت نداشــتند، افــزود: هــدف دیگر،برگــزاری 
ایــن بازارچه هــا، آمــوزش برخــی بانــوان روســتایی اســت 
ــا بســته بندی شــکیل محصــوالت خــود را  ــد ب ــه بتوانن ک

بهتــر بــه فــروش برســانند.
ــداد جمعه نشــین کســب  ــه برگــزاری روی ــا اشــاره ب وی ب
و کارهــای خانگــی و محلــی در چهاربــاغ اصفهــان عنــوان 
ــمند در  ــی هوش ــتن گوش ــود داش ــا وج ــی ب ــرد: برخ ک
گرفتــن تصویــر مهــارت ندارنــد کــه در ایــن مــکان بــه آن ها 

آمــوزش الزم داده می شــود.
عســاکره بــا بیــان اینکــه تمرکــز مــا بــرای فــروش اســت، 
ــهرها  ــی ش ــوالت در بعض ــت از محص ــن اس ــت: ممک گف
ــادرات  ــه ص ــه ب ــای نمون ــا غرفه ه ــود؛ ام ــتقبال نش اس
ــم  ــا می توانی ــه م ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــیده و نش رس

پیشــرفت داشــته باشــیم.
ــه  ــان اینک ــا بی ــام ب ــی باس ــی و اجرای ــئول عملیات مس
برخــی بــا درآمدزایــی زیــاد می تواننــد ســود خوبی داشــته 
ــدوم  ــورت رن ــه ص ــی ب ــوالت غذای ــت: محص ــند، گف باش
ــه محصــوالت وجــود  ــر ارائ تســت می شــوند و نظــارت ب
ــد،  ــه روســتاهایی کــه محصــول دارن دارد؛ تیــم باســام ب

ــد. ــفر می کن س
رویــداد جمعه نشــین کســب و کارهــای خانگــی و محلــی 
ــا هــدف آشــنایی و آمــوزش  جمعــه 13 اردیبهشــت ماه ب
غرفــه داری اینترنتــی بــازار محصــوالت خانگــی و محلــی 

باســام در چهاربــاغ اصفهــان برگــزار شــد.

تأکید بر تعامل و همکاری مناسب 
صداوسیما و شهرداری اصفهان

مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اصفهــان در  کیمیای وطن
جلســه تعامــل و هم اندیشــی شــهردار و رئیــس شــورای 
ــبکه  ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــامی ش اس
اصفهــان بــه عنــوان رســانه ای تعاملــی در جامعــه شــاهد 
ــت،  ــهرداری اس ــای ش ــردم از فعالیت ه ــدی م رضایتمن
تاش هــای  و  زحمــات  گســترده  بازتــاب  گفــت: 
انجام شــده، تعامــل و همــکاری بیــش از پیش شــهرداری 

را با رسانه ملی می طلبد.

ــش  ــردن در بخ ــه هزینه ک ــان اینک ــا بی ــینی ب عبدالحس
فرهنــگ، ســرمایه گذاری بــرای آینــده اســت، افــزود: بایــد 
ــن  ــود ای ــیل موج ــا و پتانس ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ب
ــش و  ــا گوی ــان ب ــدان و مجری ــتفاده از هنرمن ــهر و اس ش
لهجــه اصفهانــی، برنامــه و مجموعــه ســریال هایی تولیــد 
ــق شــبکه های  ــر شــبکه اســتانی از طری شــود و عــاوه ب

ــرود. ــن ب سراســری روی آنت
ــهرداری و  ــزود: ش ــان اف ــیمای اصفه ــر کل صداوس مدی
شــورای شــهر می تواننــد بــا اســتفاده از قابلیت هــای 
موجــود در صــدا و ســیما عملکــرد و فعالیت هــای خــود را 
بــه مــردم نشــان دهنــد و در عیــن حــال درخواســت ها و 
مشــکات مــردم را هــم از طریــق رســانه دریافــت و بــرای 

ــد.  ــاش کنن ــزی و ت ــا برنامه ری ــل آن ه ح
عبدالحســینی نقــش رســانه را در افزایــش فرهنــگ شــهر 
ــکاری  ــبختانه هم ــزود: خوش ــت و اف ــم دانس ــیار مه بس
بیــن صداوســیمای اصفهــان با شــهرداری و شــورای شــهر 
درســال های گذشــته تنگاتنــگ بــوده و مــا در نظــر داریــم 
ــا، ســطح  ــد برنامه ه ــزی و مشــارکت در تولی ــا برنامه ری ب

تعامــل و همــکاری را بیــش از پیــش افزایــش دهیــم.
ــل  ــا تجلی ــز ب ــان، نی ــهردار اصفه ــوروزی، ش ــدرت هللا ن ق
و تشــکر از مدیــر کل و معاونــان صداوســیمای مرکــز 
ــش  ــد و پخ ــب و تولی ــکاری مناس ــرای هم ــان ب اصفه
ویژه برنامه هــای نــوروز 98 گفــت: بــا تعامــل بیشــتر 
می تــوان برنامه هایــی را بــا محتــوای مناســب بــرای 
جــذب ســرمایه گذاران و برگشــت ثــروت بــه شــهر 

ــرد. ــش ک ــد و پخ ــان تولی اصفه

مســتند »هالیــوود اصفهــان« بــه نویســندگی و 
کارگردانــی »حامــد قصــری« دربــاره زندگــی و 
زمانــه »امــان هللا طریقــی«، نقــاش و عــکاس 
شــهیر اصفهــان، اســت کــه بــرای نخســتین بار 
مــوزه  و  تخصصــی ســینما  دفتــر  همــت  بــه 
ــازمان  ــه س ــته ب ــز وابس ــر از مراک ــای معاص هنره
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
 در ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی اکــران 

شد.
پیــش از اولیــن اکــران مســتند » هالیــوود اصفهان« 
مصطفــی حیــدری، مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما، 
ــد قصــری«، نویســنده و  ــی از »حام ــن قدردان ضم

ــا  ــری ب ــد قص ــت: حام ــم، گف ــن فیل ــردان ای کارگ
وجــود زمــان انــدک بــرای تولیــد، ایــن مســتند را بــه 

ثمــر رســاند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــزرگان بخشــی از هویــت 
ــری  ــد قص ــزود: حام ــتند، اف ــان هس ــهر اصفه ش
ــا  ــه داشــت و ب ــخ شــفاهی عاق ــه تاری همیشــه ب
حمایــت »داریــوش طریقــی« فرزنــد امــان هللا 
طریقــی فیلــم مســتند » هالیــوود اصفهــان« را ثبت 

ــرد. ــط ک و ضب
حامــد قصــری، نویســنده و کارگــردان مســتند  
»هالیــوود اصفهــان«، بــا بیــان اینکــه اصفهــان 
ــی  ــان هللا طریق ــت: ام ــت، گف ــوود داش ــم  هالی ه
ــان  ــال 1324 در خیاب ــوود را در س ــخانه هولی عکاس
چهاربــاغ تأســیس کــرد و به پیشــنهاد عبدالحســین 
ســپنتا »هولیــوود« نــام گرفــت کــه بــه قــول طریقی 

ــوود. ــی شــده  هالی ــوود اصفهان هولی
وی افــزود: هولیــوود تنهــا یــک عکاســخانه نبــود و 
عکاســان زیــادی ازجمله حســین پاکتچیــان، اصغر 
ــزاده، حســین نیســان، محمــد محمــدی،  حاج علی
حشــمت هللا بهــزادی و بســیاری دیگــر در ایــن 
ــر نظــر امــان هللا طریقــی آمــوزش  عکاســخانه و زی

ــد. دیدن
ــکاس  ــم ع ــی ه ــه طریق ــان اینک ــا بی ــری ب قص
آتلیــه ای و هــم عــکاس خبــری بــود، تصریــح کــرد: 
ــا  ــای زیب ــد هنرســتان هنره ــی خــود را فرزن طریق
ــان  ــی خ ــوش عیس ــاگرد باه ــه ش ــت ک می دانس
بهــادری لقــب گرفتــه بــود و به واســطه غامحســین 
درخشــان بــه حرفــه عکاســی وارد شــد و آشــنایی با 

ناصــر فرهمنــد او را بــه طراحــی دکــور و صحنه هــای 
تئاتــر کشــاند.

ــخانه  ــه عکاس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــردان ب ــن کارگ ای
هولیــوود جریــان فرهنگــی و خانــه هنرمنــدان بــود، 
ادامــه داد: هولیــوود، یکــی از نمادهــای چهاربــاغ بود 
کــه در 74 ســال پیــش دارای اوراق اداری، ســربرگ 
و کارت ویزیــت بــود. ایــن عکاســخانه در ســال 58 
ــب شــد و  ــاغ تخری ــه شــرقی چهارب ــا بدن همــراه ب
ــه فراموشــی   هولیــوود، طریقــی و روش منــدی او ب
ســپرده شــد و اکنــون بــه همــت خانــواده طریقــی 
و پژوهشــگرانی همچــون پریســا دمنــدان  هولیــوود 

پــس از 30 ســال بــه خوانــش دوبــاره رســید.
در ادامــه، مســتند » هالیــوود اصفهــان« بــرای 
ــی  ــه اکــران عمومــی درآمــد. اکران ــار ب نخســتین ب
ــه  ــم ب ــم: »تقدی ــدای فیل ــتار در ابت ــن نوش ــا ای ب
دوســتان عزیــزم کــه فرامــوش نشــوم« و ســپس 
بزرگانــی همچــون فخرالدین فخرالدینــی، نصرت هللا 
ــی  ــه طریق ــزادی، خدیج ــمت هللا به ــدت، حش وح
رشــتی، عبــاس عقیلــی، داریــوش طریقــی، محمود 
ــاز  ــی، مهن ــر امام ــی، اکب ــین یقین ــش، حس دروی
ــان،  ــین نیس ــایی، حس ــی کس ــدر، لیل ــام ص ارح
حســین پاکتچیــان، داریــوش طریقــی، محمدعلــی 
میانــدار، پیــام ترابــی، اصغــر حاج علیــزاده و میتــرا 
طریقــی دربــاره امــان هللا طریقــی و هنــر و اخاقیات 

وی ســخن می گوینــد.
ســپس »نصــرهللا مدقالچــی«، گوینــده متــن فیلم، 
داســتان را از زبــان امــان هللا طریقــی این گونــه آغــاز 
 می کنــد کــه »در محلــه احمدآبــاد بــه دنیــا آمــدم. 

درهــای  بــا  قدیمــی،  کوچه پس کوچه هــای  در 
ــالگی  ــدر را در 10 س ــزی. پ ــای فل ــی و کلون ه چوب
ــختی را در  ــرگ و س ــه م ــی ک ــت دادم؛ جای از دس
یــک نقطــه تاقــی و فقــر را تــا عمــق جــان حــس 
ــا ترســیم  کــردم. شــور نقاشــی از همــان کودکــی ب
طرح هــای ســاده و رنگ آمیزی هــای زیبــا آغــاز 
زمانــه  و  زندگــی  داســتان  این چنیــن  شــد.«و 
امــان هللا طریقــی در مســتند  »هالیــوود اصفهــان« با 
صــدای مدقالچــی، موســیقی امیرحســین حبیبــی 
ــق آن هــا امــان هللا طریقــی  و عکس هایــی کــه خال
بــود، جــان گرفــت و با ســخنانی از هنرآمــوزان دیروز 
طریقی، اســتادان، دوســتان و فرزندانــش از نو مرور 
شــد و بــه آنجــا رســید که دنیــای هنــر »طریقــی« را 
بــه هنرســتان هنرهــای زیبــا و هنــر کشــاند و اصول 
اولیــه طراحــی و نقاشــی را از عیســی خــان بهــادری 

و نورمحمــد معیــری آموخــت.
 یک اتفاق ساده

صــدای پرطنیــن مدقالچــی ادامــه می داد کــه »یک 
ــویی  ــمت و س ــه س ــن را ب ــده م ــاده آین ــاق س اتف
دیگــر ســوق داد.« و آن اتفــاق حضــور غامحســین 
ــه  ــود ک ــا ب ــای زیب ــتان هنره ــان در هنرس درخش
امــان هللا طریقــی را بــرای روتــوش عکس هــای خود 
انتخــاب کــرد و بــه ایــن ترتیــب طریقــی روزهــا بــه 
هنرســتان می رفــت و بعدازظهرهــا را در عکاســخانه 
در  جنــگ  شــروع  بــا  و  می گذرانــد  درخشــان 
عکاســخانه لئــون آبکاریــان در مقابــل مدرســه 

ــه کار مشــغول شــد. ــاغ ب چهارب
ســرانجام امان هللا طریقی در ســال 1324 عکاسخانه 

هولیــوود را جنــب ســینما ایران بــا این شــعار افتتاح 
کــرد: »بــا یــک مرتبــه مراجعــه مشــتری دائمــی ما 
ــان  ــوود اصفه ــب هولی ــن ترتی ــه ای ــوید«؛ ب می ش
ــه پیشــنهاد »عبدالحســین ســپنتا«  کــه نامــش ب
ســازنده اولیــن فیلــم ناطــق فارســی انتخــاب شــده 

بــود، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد.
 باشد به یادگار تا فراموش نشوم

ــه  ــد ک ــاره می کن ــان« اش ــوود اصفه ــتند » هالی مس
امــان هللا طریقــی در ســال 52 بــرای برگــزاری کاس 
ــدام  ــر اق ــگ و هن ــی در اداره فرهن ــی عکاس آموزش
کــرد؛ همچنیــن بــا همراهــی عکاســان اصفهــان بعد 
از نخســتین گردهمایــی در منــزل اســتاد چهره نــگار 
ــه  در ســال 1324، ســرانجام در ســال 1349 اتحادی
ــه ثبــت رســاندند و امــان هللا طریقــی  عکاســان را ب
ــره آن  ــای هیئت مدی ــی از اعض ــوان یک ــه عن ــز ب نی

انتخــاب شــد.
ــد:  ــی می گوی ــرهللا مدقالچ ــدای نص ــم ص ــاز ه ب
»پــس از 30 ســال عکاســخانه هولیــوود اصفهــان در 
چهاربــاغ تخریــب شــد و امــان هللا طریقــی گالــری 
فردوســی را در خیابــان فردوســی اصفهــان راه اندازی 

ــرد.« ــق ک و نقاشــی های بســیاری را خل
مدقالچــی در انتهــای فیلــم بــار دیگر از زبــان امان هللا 
عکس هایــم  در  »همیشــه  می گویــد:  طریقــی 

نوشــته ام باشــد بــه یــادگار تــا فرامــوش نشــوم«.
»امــان هللا طریقــی«، نقــاش و عــکاس پــرآوازه 
اصفهــان، ســال 1302 چشــم بــه جهــان گشــود و بــه 
ســال 1380 درگذشــت و در بــاغ رضــوان بــه  خــاک 

ســپرده شــد.

»هالیوود اصفهان« برای نخستین بار اکران شد

شاهین شهربهجت بیرانوند
B.Biranvand@eskimia.ir

حمیــد عشــقی، شــهردار شاهین شــهر، در دیــدار بــا اعضــای 
ــوراها  ــی ش ــک روز مل ــن تبری ــهر ضم ــامی ش ــورای اس ش
ــه  ــس ک ــن ب ــورت همی ــاوره و مش ــت مش ــت: در اهمی گف
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم ســوره ای بــه نــام »شــوری« 
نــازل فرمــوده و در ایــن مصحــف شــریف از حضــرت 
محمــد)ص( خواســته اســت در برنامه هــا و کارهــا بــا 

صاحب نظــران مشــورت کنــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: شــوراهای اســامی مظهــر 
مردم ســاالری و حاکمیــت اداره امــور در کشــور از پایین تریــن 
تــا باالتریــن ســطح اند کــه حتــی می تواننــد مســتقیما لوایــح 
را بــه مجلــس شــورای اســامی ارائــه و برنامه هایشــان را در 

کل کشــور تبییــن کننــد.
عشــقی در بخشــی از ســخنان خــود گفــت: تمامــی نیروهای 
ــه از  ــی ک ــع و مدون ــه جام ــق برنام ــرای تحق ــهرداری ب ش
ســوی شــورای اســامی شاهین شــهر تحــت عنــوان بودجــه 
ــده، بســیج شــده اند  ــاغ گردی ــه شــهرداری اب ســال 1398 ب
ــا پایــان ســال جــاری فعالیت هــای عمرانــی  و امیدواریــم ت

ــد  ــه شــهروندان ارجمن شــایانی را در نقــاط مختلــف شــهر ب
ارائــه کنیــم.

و  رهنمودهــا  از  کــرد:  تصریــح  شاهین شــهر  شــهردار 
ــهر در  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــی اعض ــای تمام راهنمایی ه
راســتای پیشــبرد اهــداف عالی شــهر اســتفاده خواهیــم کرد.

عشــقی بــا اشــاره بــه مناســبت های طــول هفتــه ازجملــه روز 
ملــی شــوراها، روز ملــی خلیــج فــارس، روز ایمنــی حمــل و 
نقــل، روز معلــم و همچنین روز جهانــی کار و کارگر افــزود: روز 
جهانــی کار و کارگــر را بــه همــه کارگــران شــریف کشــور به ویژه 
کارگــران خــدوم و زحمتکــش شــهرداری شاهین شــهر 
ــکر  ــان تش ــبانه روزی آن ــات ش ــم و از زحم ــک می گوی تبری

می کنــم.
حســین ابراهیمــی، رئیــس شــورای اســامی شاهین شــهر، 
ــی  ــت: جایگاه ــار گف ــه حض ــامدگویی ب ــن خوش ــز ضم نی
ــهر  ــامی ش ــورای های اس ــرای ش ــی ب ــون اساس ــه در قان ک
ــی  ــتگاه های اجرای ــر از دس ــده، باالت ــخص ش ــتا مش و روس
اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرای حفــظ و ارج نهــادن بــه ایــن مهــم 
در راســتای خدمتگــزاری بــه شــهروندان فهیــم شــهر از هیــچ 

کوششــی فروگــذار نباشــیم.

نشســت مربوط به خرید پســاب تعــدادی از  کیمیای وطن
روســتاهای اطــراف ذوب آهــن اصفهــان توســط ایــن شــرکت با 
حضــور ناصــر موســوی الرگانــی نماینــده مــردم فاورجــان در 
مجلــس، هاشــم امینــی مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان و منصــور یــزدی زاده مدیــر عامــل ذوب آهــن 

اصفهان و جمعی از مسئوالن این دو سازمان برگزار شد.
در ایــن نشســت توافقــات الزم بــرای خرید پســاب روســتاهای 
مذکــور توســط ذوب آهــن اصفهــان صــورت گرفــت و مقرر شــد 
ــرکت آب و  ــان و ش ــن اصفه ــن ذوب آه ــه بی ــرارداد مربوط ق

فاضــاب اســتان اصفهــان بــه زودی امضــا شــود.
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین
ایــن نشســت گفــت: ذوب آهــن اصفهــان ازجملــه شــرکت های 
مهــم و اثرگــذار کشــور اســت کــه توســعه آن تأثیــر بســیاری 
ــد ظرفیت هــای تولیــد ایــن  ــر شــرایط اقتصــادی دارد و نبای ب

شــرکت خالــی بمانــد.
وی افــزود: افزایــش و تــداوم تولیــد در شــرایط فعلــی 
 در ایــن منطقــه بــا مشــکل تأمیــن آب مواجــه اســت؛ 

ــورای  ــه ش ــق مصوب ــن طب ــد ذوب آه ــی مانن ــن صنایع بنابرای
عالــی آب، بایــد ظــرف 5 ســال آینــده آب مــورد نیــاز خــود را از 
طریــق پســاب شــهرهای اطــراف تأمیــن کننــد کــه این جلســه 

نیــز در همیــن راستاســت.
ــز  ــان نی ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
گفــت: ایــن جلســه در راســتای برنامه ریــزی ذوب آهــن 
ــداوم  ــظ و ت ــور حف ــدار آب به منظ ــن پای ــرای تأمی ــان ب اصفه
تولیــد ایــن صنعــت فــوالدی مهــم کشــور برگــزار شــد و نتایــج 

ــت. ــی دربرداش ــیار خوب بس
وی افــزود: مقــرر شــد شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهان 
براســاس مصوبــات شــورای عالــی آب کشــور، شــبکه فاضاب 
بخشــی از روســتاهای حاشــیه ذوب آهــن را اجــرا کند و پســاب 
ــات  ــن اقدام ــرد. ای ــرار گی ــن شــرکت ق ــار ای ــه در اختی حاصل
ــن  ــل ذوب آه ــی مث ــت مهم ــد در صنع ــود تولی ــث می ش باع
ــدام  ــک اق ــر ی ــن ام ــد و ای ــداوم یاب ــر ت ــان خاط ــا اطمین ب
اســتراتژیک و بلندمــدت در جهــت تــداوم تولیــد فــوالد کشــور 

اســت.

شوراهای اسالمی
مظهر مردم ساالری و حاکمیت اداره امور در کشورند

برگزاری نشست تأمین آب ذوب آهن اصفهان 
از پساب روستاهای اطراف

روزنامه کیمیای وطن
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ــرداری شــرکت آب  معــاون حفاظــت و بهره ب کیمیای وطن
ــورای  ــه ش ــن جلس ــق آخری ــت: طب ــان گف ــه ای اصفه منطق
هماهنگــی حوضــه زاینــده رود، برنامــه جریــان زاینــده رود تــا 20 
خردادمــاه اســت و هنــوز جلســه ای بــرای تــداوم جریــان آب تا 

پایان تابستان برگزار نشده است.
ــده رود  ــد زاین ــت س ــن وضعی ــاره آخری ــانی درب ــن ساس حس
ــده رود  ــره مخــزن ســد زاین ــرد: در حــال حاضــر ذخی ــار ک اظه
602 میلیــون مترمکعــب و ورودی ســد 167 و خروجــی آن 87 

مترمکعــب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حجــم ســد زاینــده رود نســبت بــه متوســط 
ــزان  ــزود: می ــت، اف ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدت 40درص درازم
بارش هــا 2166 میلیمتــر اســت کــه نســبت بــه متوســط 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــدت 61درص درازم
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
دربــاره گرمــای هــوا، آب شــدن برف هــا و افزایــش ورودی ســد 
ــوا ورودی  ــدن ه ــه گرم ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــده رود اظه زاین
ســد زاینــده رود تــا مدتــی افزایــش خواهــد داشــت؛ امــا هرچــه 
ــمت  ــه س ــد ب ــی ورودی س ــورت طبیع ــم به ص ــش می روی پی

کاهــش مــی رود.

ــده رود  ــد زاین ــدن س ــال سرریزش ــا احتم ــه آی ــاره اینک وی درب
وجــود دارد یــا خیــر، گفــت: بــا توجــه بــه ورودی و حجــم ســد 
زاینــده رود و همچنیــن مصرف آب شــرب، صنعت و کشــاورزی، 

طبیعتــا ســد زاینــده رود ســرریز نخواهــد کــرد.
ــده رود و  ــد زاین ــره س ــی ذخی ــا ارزیاب ــن ب ــانی همچنی ساس
تأمیــن آب شــرب در اصفهــان گفــت: شــرایط تأمین آب شــرب 
ــد  ــا بای ــی نیســت؛ ام ــد ســال گذشــته بحران ــان همانن اصفه
ــک کاالی  ــوان ی ــه عن ــی آب ب ــه صرفه جوی ــت ک ــه داش توج

ــرورت دارد. ــرایط ض ــام ش ــمند در تم ارزش
وی دربــاره بعضــی صحبت هــا مبنــی بــر اینکــه زاینــده رود تــا 
ــد، اظهــار کــرد: طبــق  ــان تابســتان 98 جــاری خواهــد مان پای
آخریــن جلســه شــورای هماهنگــی حوضــه زاینــده رود، برنامــه 
ــه  ــرای هرگون ــت و ب ــاه اس ــا 20 خردادم ــده رود ت ــان زاین جری
تغییــر در ایــن زمــان، الزامــا تصمیم گیرنــده ایــن شــورا در وزارت 

نیروســت.
معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
تأکیــد کــرد: فعــا آخریــن برنامــه اباغــی از ســوی وزارت نیــرو 
ــداوم  ــرای ت ــه ای ب ــوز جلس ــت و هن ــاه اس ــه خردادم ــا نیم ت

جریــان آب تــا پایــان تابســتان برگــزار نشــده اســت.

رئیــس انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنایــع قطعــات خــودرو و 
نیرومحرکــه اصفهــان گفت: رشــد کیفیت خــودرو و فناوری پیشــرفته 
ــه  ــاز ب ــودرو نی ــت خ ــش کیفی ــد. افزای ــه دســت نمی آی یک شــبه ب
ــا  ــن دارد ت ــین آالت نوی ــرمایه گذاری و ماش ــدی، س ــه زمان بن برنام

ــدات باشــیم. ــت تولی ــود کیفی ــرور شــاهد بهب به م
ابراهیــم احمــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم بــا بیــان اینکــه 
ــزات  ــام شــرایط و تجهی ــد تم ــت بای ــد محصــول باکیفی ــرای تولی ب
نویــن فراهــم شــود، اظهــار داشــت: در وضعیــت فعلــی هــر کاالیــی 
کــه در کشــور درصــدد تولیــد آن باشــیم، قطعــات آن بــه  هیچ وجــه 
وجــود نــدارد و اصــا شــرایطش نیســت کــه کیفیــت محصــوالت را 

افزایــش دهیــم.
وی بــا ابــراز تأســف از اینکــه امــروز صنعــت خودروســازی بــه  گونه ای 
بــا مشــکات دســت و پنجــه نــرم می کنــد کــه فقــط حیــات داشــته 
باشــد، افــزود: کیفیــت موضوعــی نســبی بــوده و قیمــت مطابــق آن 
تعییــن می شــود؛ بــرای مثــال خــودروی 206 بــا قیمــت فعلــی قابــل 
مقایســه بــا پرایــد 45 تــا 50 میلیــون تومانــی نیســت و در دنیــا نیــز 

خودروهــا متناســب بــا کیفیتشــان قیمت گــذاری می شــوند.
رئیــس انجمــن خــودرو و نیرومحرکــه اســتان اصفهــان بیــان کــرد: 
ــان در مــدت  ــن و آلم ــاوری همچــون ژاپ در کشــورهای صاحــب فن

ــی در  ــز تغییرات ــران نی ــه در ای ــد؛ البت ــر می کن 7 ســال خــودرو تغیی
ــکان، در  ــه 70 پی ــال در ده ــور مث ــاد شــده اســت؛ به ط ــودرو ایج خ
دهــه 80 ســمند و در دهــه 90 دنــا تولیــد کردیــم؛ امــا خودروســازی 
کشــور بــا جهــان صنعــت بســیار فاصلــه دارد؛ زیــرا آن هــا بــا تمــام 
ــتند و از  ــط هس ــورها مرتب ــر کش ــود و دیگ ــگاه های خ ــا و دانش دنی
ــرای  ــده ب ــرمایه گذاری های برنامه ریزی ش ــب و س ــترهای مناس بس

ــد. ــان بهره مندن ــداف خودش ــبرد اه پیش
وی ادامــه داد: بــا وجــود دغدغه هــا بــرای رونــق صنعت خودروســازی 
کشــور پــس از برجــام، قــرارداد کان بــا شــرکت های رنــو، ســیتروئن، 
پــژو، ولــوو بــرای ســاخت موتــور، پلت فرم هــا و ماشــین های جدیــد 
امضــا شــد؛ امــا ایــن تفاهم نامه هــا بــه  واســطه تحریــم منتفــی شــد. 
همیشــه همین طــور بــوده؛ در ایــن چندیــن ســال فعالیــت صنعــت 
ــق و  ــرای رون ــن ب ــی نوی ــدد حرکت ــه درص ــر مرتب ــازی، ه خودروس

حرکتــی بودیــم، بــا چالش هــای جــدی روبــه رو شــدیم. 
احمــدی بــا تصریــح بــه اینکــه اگــر بخواهیــم کیفیــت خودروهــای 
داخلــی را 5درصــد بهبــود بخشــیم 10درصــد بــر قیمــت آن هــا اضافــه 
می شــود، زیــرا افزایــش کیفیــت خــودرو نیازمنــد هزینه کــردن 
اســت، گفــت: نــرخ دالر و دســتمزد کارگــران بــا ســیر صعــودی روبه رو 
بــوده و بــدون شــک ایــن امــر بی تأثیــر بــر قیمــت خــودرو نیســت.
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