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صفـحه

نهم بهمن 1357
فرودگاه، برای ورود امام خمینی، 

بازگشایی شد

استاندار اصفهان خواهان تسریع 
عملیات  اجرایی مصالی اصفهان شد 

اس��تاندار اصفهان بر س��رعت 
بخشیدن به عملیات اجرایی مصالی 
نیمه تمام شهر اصفهان تأکید کرد.    

به گزارش ایرن��ا، دکتر علیرضا 
ذاکراصفهان��ی در دیدار با مش��اور 
فرهنگی رئی��س جمهوری و رئیس 
سازمان اسناد ملی افزود: طرح اولیه 

سازه عظیم مصالی اصفهان دارای امکانات زیادی است که بسیاری از آنها 
در شرایط کنونی غیر ضروری است . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

کربکندی: 
حریف قدرتمندی برای سپاهان هستیم

س��رمربی تیم فوتبال صبای قم 
گف��ت: حریف قدرتمن��دی برای 
سپاهان هس��تیم. رسول کربکندی 
در گفتگ��و با ف��ارس درباره دیدار 
با س��پاهان اظهار داشت: مسابقات 
لیگ حساس است و تیم ها در باال، 

پایین و وسط جدول با انگیزه هستند . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

فرماندار شهرکرد:
احداث موزه های چند جانبه در 

شهرکرد ضروری است 
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: 
اح��داث موزه ه��ای چن��د جانبه در 
چهارمح��ال و بختیاری یک ضرورت 

است. 
سعید زمانیان در نخستین جلسه 
انجمن می��راث فرهنگی شهرس��تان 

شهرکرد با بیان این مطلب اظهار داشت . . .
فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

فناوری هسته ای ایران 
پشتوانه ای برای 
کشورهای اسالمی

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: فناوری 
هسته ای جمهوری اس��المی ایران پیروزی مهمی 
است که پشتوانه ای برای همه کشورهای اسالمی 

خواهد بود.
  به گزارش واحد مرکزی خبر، علی الریجانی 
در نشس��ت خبری در ساختمان مجلس کویت، با 
اش��اره به رفتارهای دوگان��ه در خصوص موضوع 

هسته ای کشورمان افزود . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه

عملیات اجرایی متروی  
اصفهان در صورت عدم 
تخصیص اعتبار متوقف 

می شود  
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: 
در ص��ورت عدم تخصیص صد درصد اعتبارات 
س��ال جاری، عملیات اجرایی مترو این کالنشهر 

متوقف می شود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه

آیا جهان نما کوتاه می آید؟
در حال��ی ک��ه اس��تاندار اصفه��ان تعدیل برج 
جهان نما را حرکتی ظاهری ندانسته و تأکید کرده است 
که برای نشان دادن حسن نیت خود، به راستی مصوبه 
یونسکو را در مورد جهان نما اجرا خواهد کرد اما از 
گوشه و کنار سخنانی نگران کننده به گوش می رسد 
که به خاطر دشواری هایی که در کار تعدیل این سازه 
عظیم بتنی وجود دارد امکان تعدیل آن طبق مورد نظر 

یونسکو وجود ندارد و . . .

میراث فرهنگی و گردشگری / ادامه در  صفحه

مدیرکل راه و ترابری اس��تان اصفهان گفت: با وجود 
اعتبار 4 هزار میلیارد تومانی وزارت راه، قطار سریع السیر 
اصفه��ان � تهران به 3  ه��زار و 500 میلیارد تومان هزینه 

نیاز دارد.
هوش��نگ عش��ایری در گفتگو با فارس با اش��اره به 
قطار سریع السیر اصفهان � تهران افزود: این قطار نیازمند
3 هزار و 500 میلیارد هزینه است که باید تأمین شود. 

وی ب��ا بیان اینکه در صورتی که دولت بخواهد همه 

این هزینه ها را متقبل ش��ود به هزینه بس��یاری نیاز دارد 
و این در حالی اس��ت که س��االنه اعتب��ار وزارت راه و 
ترابری 4 هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: در این 
صورت باید کل کشور در زمینه راه تعطیل شود تا دولت 
بتواند هزینه پروژه قطار اصفهان � تهران را تأمین کند که 

بی شک این اتفاق نخواهد افتاد. 
مدیرکل راه و ترابری اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
برای تأمین هزینه ه��ای قطار اصفهان � تهران باید بخش 

خصوصی وارد ش��ود زی��را این پروژه درآم��دزا بوده و 
بازخورد و بازگشت س��رمایه زیادی دارد و توجیهی که 
مشاور برای بازگشت سرمایه این پروژه کرده فوق العاده 
اس��ت. وی با اشاره به اینکه این پروژه کاماًل برای بخش 
خصوصی توجیه ش��ده اس��ت، ادامه داد: البته با توجه به 
این ش��رایط بخش خصوصی برای س��رمایه گذاری قطار 

اصفهان � تهران وارد نمی شود . . . 

ـ تهران  هزينه راه اندازي قطار سريع السير اصفهان 
معادل اعتبار يك ساله وزارت راه است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
علیرضا اطهری فر – شهردار درچه

ــهرداری درچه در نظر دارد نسبت به فروش 1000 تن قیر از نوع  ش
70-60 از شرکت نفت جی اقدام نماید.

ــرکت در مزایده و  ــت می گردد جهت ش ــذا از متقاضیان درخواس ل
ــهرداری درچه  اخذ آگهی مزایده حداکثر تا مورخ 88/11/10 به ش

مراجعه نمایند.

آگهی مزايده

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

وزیر بازرگانی :
دولت برای کنترل قیمت ها در آستانه نوروز  
تدابیر ویژه ای اتخاذ کرده است



سراسری

خودکفایی ایران در تولید بنزین در سال 91  

تشکیل کارگروه تنظیم بازار 
برنج و چای  

آغاز بررسی الیحه بودجه 89 در 
مجلس  

5 استان معین، جایگزین استان تهران  

معاون اول رئیس جمهور از اجالس ترکیه گفت  

مواضع ایران درباره افغانستان 

رئیس کل بانک مرکزی: 

تحقق اهداف کاهش نرخ تورم

چه خبر از پایتختایران
یک مسئول در معاونت برنامه ریزی 

ریاست جمهوری:
آماده تفکیک اعتبارات 
استان البرز از تهران 

هستیم 
مدیر کل بودجه منطق��ه ای معاونت برنامه ریزی 
و نظ��ارت راهبری ریاس��ت جمهوری اع��الم کرد: 
در صورت تصویب تش��کیل اس��تان البرز در مراجع 
ذیصالح، آمادگی تفکیک اعتبارات این استان از استان 

تهران را در مدت کوتاهی داریم.
حسین آرامی در گفتگو با فارس در پاسخ به این 
سؤال که آیا در الیحه بودجه سال 89 اعتباراتی برای 
تشکیل اس��تان البرز به مرکزیت کرج در نظر گرفته 
شده است؟ اظهار داشت: موضوع نخست این است 
که الیحه تش��کیل این استان براساس اظهارات وزیر 
کشور به هیأت دولت ارسال شده و برای قطعی شدن 
تشکیل اس��تان البرز باید مراحل قانونی آن از جمله 

تصویب مجلس شورای اسالمی طی شود. 
وی تصریح کرد: اگر قانون تش��کیل استان البرز 
به تصویب هیأت وزیران و مجلس ش��ورای اسالمی 
برس��د، در همان قانون به معاونت برنامه ریزی اجازه 
داده می ش��ود ک��ه از یک زمان مش��خص بودجه و 

اعتبارات این استان تفکیک و تخصیص داده شود. 
این مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه شهرهایی 
که باید زیرمجموعه استان البرز باشد در حال حاضر 
در مح��دوده جغرافیایی اس��تان تهران ق��رار دارند، 
اعتبارات این ش��هرها در بودجه س��ال 89 به استان 

تهران تخصیص داده شده است. 
آرام��ی تأکید ک��رد: ما آمادگ��ی داریم به محض 
تصویب تشکیل استان البرز، اعتبارات مالی مورد نیاز 
را از اس��تان تهران تفکیک و براساس قانون به استان 

البرز اختصاص دهیم. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی در مورد اینکه تفکیک 
اعتب��ار تا چ��ه زمانی به ط��ول می انجام��د؟ گفت:  
ساز و کارهای الزم برای این منظور اندیشیده شده و 

حداکثر طی دو روز این امر انجام خواهد شد. 
مدیرکل بودجه منطقه ای معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهبری ریاس��ت جمهوری همچنین درباره 
علت تأخی��ر در تخصی��ص بودجه ه��ای ادارات و 
دستگاه های دولتی شهرستان کرج و برخی شهرستان ها 
و ش��هرهای دیگر اس��تان ته��ران مانند ش��هریار و 
رب��اط کریم گفت: هر س��اله اعتبارات دس��تگاه های 
مختلف در شهرستان ها براساس ضوابط دقیق قانونی 
در نظ��ر گرفته می ش��ود و برای ای��ن منظور فرمول 

مشخصی نیز وجود دارد. 
آرام��ی ادامه داد: ما درب��اره تخصیص اعتبارات 
استان ها هیچ مش��کلی نداریم و اگر مشکلی در این 

زمینه وجود دارد در حوزه دستگاه های ملی است. 
وی تأکی��د کرد: به عنوان نمونه موافقت نامه های 
عمرانی استان تهران حداکثر تا تیرماه مبادله و اعتبارات 

نیز براساس فرمول قانونی توزیع شده است. 
وی تأکی��د ک��رد: رئیس جمه��وری محترم نیز 
به طور مدام تأکی��د دارند که تخصیص اعتبارات در 
حوزه استانی انجام شود چرا که تحقق این امر سرعت 
انجام کارها و تأمین اعتبارات مالی در شهرستان ها را 

افزایش می دهد. 

مترو برای پایان سال 
افزایش ظرفیت ندارد 

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: 
برای افزایش مس��افران پایان س��ال افزایش ظرفیتی 

ایجاد نکرده ایم.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، ربیعی افزود: با 
توجه به روند کن��د ورود قطارهای جدید به ناوگان 
مترو، ب��رای افزایش مس��افر مت��رو در پایان س��ال 

سرویس دهی با امکانات فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه ممکن است برای روزهای پایانی 
س��ال، تأخیر ناش��ی از ازدحام در ایستگاه های مترو 
افزایش یابد، ابراز امیداوری کرد با تمهیدات مدیریتی 

و همکاری مردم این تأخیرها به حداقل برسد.
مدیرعامل ش��رکت به��ره برداری مت��رو گفت: 
هم اکنون به علت کمبود ظرفیت قطار در ایستگاه های 
ش��مالی خط یک، یعنی میرداماد، شریعتی، قلهک و 
قیطریه و همچنین ایس��تگاه های تهرانپارس و شهید 
باق��ری در خ��ط 2 س��رویس دهی کامل��ی صورت 

نمی گیرد.
ربیعی افزود: فاصله زمانی قطار در این ایستگاه ها 

به جای هر5 دقیقه، 15 دقیقه است. 

 مدیرعام��ل ش��رکت پاالی��ش 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  پخ��ش  و 
گف��ت: از س��ال آین��ده ب��ه تدریج 
طرح ه��ای تولید بنزین وارد مرحله 
به��ره برداری و در س��ال 1391 کل 
طرح های بهینه سازی اجرا می شود 
و ش��اهد خودکفایی کم��ی و کیفی 

فرآورده های نفتی خواهیم بود.
 ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی 
خبر، س��ید نورالدین ش��هنازی زاده 
در حاش��یه مراس��م »ناگفت��ه ه��ا« 
ک��ه در ش��رکت پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفتی برگزار ش��د در 
پاسخ به س��ؤالی درباره خودکفایی 

در صنعت تولید بنزین افزود: س��ال 
آین��ده اولین واحدی ک��ه در طرح 
بهینه س��ازی قرار دارد وارد چرخه 

خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش و 
پخ��ش فرآورده های نفت��ی درباره 
تمهیدات این شرکت راجع به بنزین 
گف��ت: وزی��ر نفت در رس��انه ملی 

در این باره توضیح داده است.
وی ادام��ه داد: تمهیداتی به کار 
گرفته ش��ده اس��ت که در صورت 
تحریم بتوانیم، کش��ور و مملکت را 
اداره کنیم و مشکلی از لحاظ تأمین 

بنزین نداریم.

هی��أت  وزی��ران ب��ا تش��کیل 
کارگروهی به ریاس��ت معاون اول 
رئیس  جمهور ب��رای تصمیم گیری 
درخصوص مسائل مربوط به برنج 
و چای کشور از قبیل تنظیم بازار و 

ارتقای کیفیت آنها موافقت کرد.
این  تصمیم��ات و مصوب��ات 
کارگروه در حکم تصمیمات رئیس 
 جمهور و هیأت وزیران و با رعایت 
آیین  نامه داخلی هیأت دولت قابل 

صدور است.
مصوب��ه،  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
تصمیم گی��ری در خص��وص امور 
ب��ه  یادش��ده  موض��وع  اجرای��ی 
کلیه اعض��ای کارگروه ب��ه عنوان 
نماین��دگان وی��ژه رئیس جمهور و 
تصوی��ب و اص��الح آیین نامه ها و 
مقررات مربوط به موضوع یادشده 
به وزی��ران عضو کارگروه تفویض 

می شود.

بررس��ی الیحه بودجه سال 1389 
کل کشور در مجلس شورای اسالمی 

آغاز شد.   
به گ��زارش واحد مرک��زی خبر، 
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی 
دیروز مجلس را برعهده داشت، گفت: 
ماده واحده بودجه و پیوست های آن به 
کمیسیون های تخصصی مجلس تقدیم 
شده است. وی افزود: نمایندگان مجلس 
به م��دت 10 روز و کمیس��یون های 

تخصصی مجلس نیز به مدت 15 روز 
فرصت دارند پیشنهادهای خود را ارائه 
کنند. نای��ب رئیس دوم مجلس اضافه 
کرد: هفته بع��د از تعطیالت دهه فجر 
و ایام آخر ماه صفر کمیس��یون تلفیق 
مجلس کار خود را برای بررسی الیحه 

بودجه آغاز خواهد کرد.
الیحه بودجه سال 1389 کل کشور 
را رئیس جمهور یکش��نبه این هفته به 

مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد. 

وزیر کش��ور با اش��اره ب��ه اینکه 
تاکنون درباره جابه جایی پایتخت از 
ته��ران بحثی صورت نگرفته اس��ت، 
گفت: درباره انتقال مرکز سیاس��ی از 
پایتخت چند بار بحث ش��ده است و 
درباره این موض��وع می توان مطالعه 

کرد.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
مصطف��ی محمد نجار پ��س از پایان 
جلسه ش��ورای عالی مدیریت بحران 
اس��تان تهران افزود: برای حل مشکل 
جمعیت تهران قرار است کارگروهی 
کار مطالعاتی را انجام دهد تا جمعیت 
تهران سبک ش��ود زیرا برای مقابله با 
آلودگی هوا، آلودگ��ی صوتی و حل 

مش��کل حمل و نقل بای��د تمهیداتی 
اندیشیده شود. 

وی با اش��اره ب��ه آمادگی مدیران 
اس��تان تهران برای مقابل��ه با حوادث 
طبیع��ی احتمالی گف��ت: در صورت 
بروز حادثه احتمالی در استان تهران 5 
استان معین جایگزین و استان اصفهان 

جانشین خواهد شد.
محم��د نج��ار درب��اره موضوع 
بازنگ��ری در قانون احزاب نیز گفت: 
هرچن��د قان��ون اح��زاب خ��وب و 
جامع اس��ت اما این قانون 26 س��ال 
پیش نوش��ته ش��ده و باید با مشورت 
نمایندگان مجلس و صاحبنظران الیحه 
اصالح این قانون را به مجلس ببریم. 

برخورد  نحوه  درباره  وزیرکشور 
با تخلف اح��زاب گف��ت: دو نفر از 
قوه قضائیه، دو نفر از قوه مقننه و یک 
نفر از قوه مجریه عضو کمیسیون ماده 
10 احزاب هستند که وظیفه رسیدگی 
به وضع احزاب را بر عهده دارند و اگر 
احزابی در مسیر خالف قانون حرکت 
کنن��د بای��د در این کمیس��یون به آن 
رسیدگی  شود و موضوع منحل کردن 

احزاب به عهده قوه قضائیه است. 
محمد نج��ار درباره تعیین قیمت 
آرم طرح ترافیک هم گفت:ش��ورای 
عال��ی ترافیک ب��ه زودی در این باره 
جلس��ه ای خواهد داش��ت و پیشنهاد 
شورای اسالمی شهر تهران به شورای 

عال��ی ترافی��ک داده می ش��ود تا در 
آنجا درب��اره قیمت آرم طرح ترافیک 

تصمیم گیری شود. 
وی درباره عوامل ترور شهید علی 
محمدی نیز گفت: عوامل صهیونیستی 

این اقدام تروریستی را انجام دادند.
صهیونیس��ت های  اف��زود:  نجار 
جنایت��کار با ای��ن اقدام تروریس��تی 
نش��ان دادند چقدر ضعیف هس��تند 
و می خواهن��د ب��ا اینگون��ه کارها در 
برابر پیش��رفت های علمی کشورمان 

مانع آفرینی کنند.
وی گفت: س��رنخ های این کار 
روشن است و به موقع به اطالع مردم 

خواهد رسید.

مهدی غضنف��ری وزیر بازرگانی از تدابیر دولت 
ب��رای جلوگی��ری از افزایش قیمت ها در آس��تانه 
س��ال جدید خبر داد. به گزارش ایرنا، غضنفری در 
حاشیه نشس��ت هیأت وزیران در پاسخ به پرسشی 
در خصوص احتم��ال افزایش قیمت ها در آس��تانه 
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: با توجه به 
اینکه هنوز زمان اجرای این طرح فرا نرس��یده است، 

دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود ندارد. 
وزیر بازرگانی با اعالم اینکه بسته های سیاستی 
مختلفی برای هدفمندسازی یارانه ها در دست بررسی 
و تصوی��ب اس��ت، گفت: بس��ته نظارت��ی در زمان 

هدفمندسازی یارانه ها در کشور اجرا می شود. 

غضنف��ری در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ری در 
خصوص تدابیر وزارت بازرگانی برای کنترل قیمت ها 
در روزهای نزدیک به عید نوروز گفت: پیش بینی های 

الزم در این خصوص صورت گرفته است. 
وی تأمی��ن کاالهای مورد نی��از از جمله میوه و 
مرکبات از طریق مباشران داخلی و اختصاص یارانه 
را از جمله این تدابیر اعالم و خاطرنشان کرد: تأمین 
کاالهای مورد نیاز مردم امسال در آستانه عید نوروز به 

روال سال های گذشته انجام می شود. 
وزیر بازرگانی همچنین گفت: واردات در کشور 
طی 9 ماه نخست امسال 5 میلیارد دالر کاهش داشته 

است.

مع��اون اول رئی��س جمه��وری 
اسالمی ایران در بازگشت از اجالس 
کشورهای همسایه افغانستان در ترکیه 
با اش��اره به ط��رح مواضع جمهوری 
اسالمی ایران در این اجالس گفت: با 
حضور نظامی نمی توان امنیت را در 

افغانستان برقرار کرد.
ب��ه گزارش واح��د مرکزی خبر، 
رحیم��ی اف��زود:  بیگان��گان باید این 
کشور را ترک و حاکمیت را به مردم 

افغانستان واگذار کنند.
وی همچنین به دیدارهای خود با 
رؤسای جمهور پاکستان، افغانستان و 
ترکیه اشاره و تصریح کرد: مذاکراتی 
نیز با وزرای خارجه تاجیکس��تان و 

ترکیه انجام شد.
معاون اول رئی��س جمهور ادامه 

داد: دس��تاوردهای س��فر اردوغان به 
تهران نیز در این سفر پیگیری شد.

وی افزود: درب��اره اتصال ایران، 

افغانستان و پاکستان از طریق راه آهن 
به ترکیه و از آنجا به اروپا و از سمت 
دیگر چین و ش��رق آس��یا مذاکرات 

ارزشمندی صورت گرفت.
مع��اون اول رئی��س جمهوری با 
اش��اره به اینکه درباره ارتقای س��طح 
روابط همه جانبه با تاجیکس��تان نیز 
مذاک��رات مفیدی ص��ورت گرفت، 
افزود: قرار است هفته آینده نخستین 
کارگروه ارتقای روابط دو کش��ور در 
تهران تش��کیل ش��ود و پس از آن در 
س��طحی عالیتر تفاهمنامه ها به امضا 
برسد و در نهایت نیز به امضا رؤسای 
جمهور دو کشور در نوروز سال آینده 

خواهد رسید.
رحیمی همچنین اعالم کرد: قرار 
اس��ت به زودی معاونان اول رؤسای 
جمهور افغانستان و  تاجیکستان برای 
امضا برخی تفاهمنامه ها به تهران سفر 

کنند. 

رئیس کل بانک مرکزی میانگین نرخ تورم را 
در پایان آذر امسال 13 و نیم درصد اعالم کرد.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، محمود بهمنی 
در حاشیه نشست هیأت دولت گفت: عدد مربوط 
به نرخ ت��ورم در دی، در چن��د روز آینده نهایی 
می شود و روند موجود نشان می دهد نرخ تورم 

تا پایان بهمن حدود یک درصد کاهش یابد.
وی عدد مربوط به نرخ تورم را تا پایان امسال 
براساس شرایط س��ال گذشته اعالم کرد و افزود: 
اهداف مربوط به کاهش نرخ تورم تاکنون محقق 

شده است.

رئی��س کل بانک مرک��زی اضافه ک��رد: البته 
اجرای طرح تحول اقتصادی بر نرخ تورم تأثیراتی 

می گذارد که باید جداگانه محاسبه شود.
وی گفت: این امر بستگی به آن دارد که طرح 
تحول اقتص��ادی در چه مقطع و ش��رایطی اجرا 

شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پاس��خ به سؤالی 
درباره اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی 
گف��ت: مواردی چون ح��ذف صفر از پول ملی و 
م��وارد دیگر در دس��تور کار دولت و در دس��ت 

بررسی است اما هیچ یک نهایی نشده است.

فناوری هسته ای ایران پشتوانه ای برای 
کشورهای اسالمی

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: فناوری هسته ای جمهوری اسالمی ایران پیروزی مهمی 
است که پشتوانه ای برای همه کشورهای اسالمی خواهد بود.

  به گزارش واحد مرکزی خبر، علی الریجانی در نشست خبری در ساختمان مجلس کویت، با 
اشاره به رفتارهای دوگانه در خصوص موضوع هسته ای کشورمان افزود: موضوع هسته ای ایران از 

قبل از انقالب، زمانی که کیسینجر وزیر خارجه امریکا با کشورمان قرارداد امضا کرد، آغاز شد. 
وی اضافه کرد: آلمانی ها هم متعهد ش��دند نیروگاه بوش��هر را بسازند و فرانسوی ها در بحث 

مشارکت هسته ای قرارداد منعقد کردند. 
الریجانی گفت: بعد از انقالب، امریکا قرارداد را لغو کرد و س��وخت رآکتور تهران را در اختیار 

ایران نگذاشت و حتی پول آن را هم پس نداد. 
وی با انتقاد از این رفتارهای امریکا و برخی کشورهای غربی با ایران افزود: پس از این رفتارها 
چ��اره ای جز اینکه خودم��ان کار کنیم، نداش��تیم در چارچوب آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی و 
ان پ��ی تی فعالیت کردیم اما امریکایی ها و غربی ها به ویژه صهیونیس��ت ها فش��ار می آورند که 

فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران متوقف شود. 
الریجانی با بیان اینکه در برابر تهدیدها و تحریم ها ایستادگی کردیم و امروز به دانش صلح آمیز 
هس��ته ای دس��ت یافته ایم، گفت: در مذاکراتی که با سوالنا داشتم تأکید کرد اگر شما این فناوری را 
داشته باشید، باید به سایر کشورهای منطقه هم اجازه دهیم تا آنها نیز این فناوری را در اختیار داشته 

باشند. 
وی با بیان اینکه دشمنان در شرایط کنونی هم به دنبال بهانه گیری های مختلفی هستند، افزود: 
ایران اصرار دارد در این دانش پیشرفت کند، مطمئن باشید این سرمایه ای برای جهان اسالم خواهد 

بود. 
الریجانی که این توضیحات را در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران کویتی درباره نگرانی های 
غرب و کشورهای منطقه از جمله کویت مطرح کرد، گفت: این نگرانی ها کاماًل تصنعی است، آنان 
به جای اینکه نگران رژیم غاصب صهیونیستی با چند صد کالهک هسته ای باشند نگرانی ها را به 

سمت ایران هدایت می کنند که این موضوع کاماًل دروغین است. 
وی افزود: ما به دنبال س��الح هسته ای نیس��تیم زیرا رهبر معظم انقالب فتوا داده اند که سالح 

هسته ای حرام است. 
الریجانی در پاس��خ به سؤال دیگری درباره احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران و اینکه آیا 
پاسخ ایران فقط به این رژیم محدود خواهد شد، گفت: طرح این موضوعات در شرایط کنونی موجه 
نیست مطمئن باشید اسرائیل جرأت چنین کاری را نخواهد داشت زیرا می داند اگر اشتباهی مرتکب 

شود، سرزمینشان به سرزمینی سوخته تبدیل خواهد شد. 
وی افزود: رژیم غاصب صیهونیستی در جنگ های 33 و 22 روزه از حزب اهلل و حماس شکست 

خورد، چگونه جرأت می کند جنگ بزرگی را در منطقه راه اندازی کند؟
الریجانی با بیان اینکه مردم کش��ورهای حوزه خلیج فارس و منطقه را مانند مردم کش��ور خود 

می دانیم، گفت: شما باید از رژیم غاصب صهیونیستی نگرانی داشته باشید. 
رئیس مجلس همچنین درباره رزمایش مش��ترک کویت و امریکا اظهار داش��ت: در این سفر با 

مقامات کویتی در این زمینه گفتگو شد زیرا امریکا در منطقه در مسیر آتش افروزی است. 
وی گفت: شما شرایط افغانستان را رصد کرده اید، چه شرایطی پیدا کرده است؟ هر چند چندین 

هزار نیرو هم اضافه شد اما شرایط همچنان نامطلوب است. 
الریجانی اضافه کرد: دخالت امریکا در عراق به بهانه حضور نظامیان خود و دخالت در مسائل 
سیاس��ی اش��تباه بزرگی اس��ت؛ آنان باید بدانند این حرکت ها موجب نفرت مردم منطقه از امریکا 

می شود. 
وی گفت: این مانور برای قدرت ارتش امریکا تأثیری ندارد، بهتر است اوباما دنبال تغییر اساسی 

در استراتژی خود باشد. 
الریجانی در پاسخ به سؤالی درباره مسائل داخلی کشورمان تصریح کرد: در ایران دموکراسی و 
حضور مردم در سرنوشت خود بسیار جدی است و آرای مختلف به صورت فعال و آزادانه مطرح 

می شود. 
وی با بیان اینکه در انتخابات، اختالفات طبیعی است، گفت: ممکن است این اتفاقات برای برخی 
کشورها که از ساختار سیاسی سکونی در افکار عمومی برخوردارند عجیب باشد اما این برای ما که 

هر چهار سال افراد عوض می شوند طبیعی است. 
الریجانی در ادامه با اشاره به نحوه رفتار برخی رسانه های بین المللی و منطقه ای افزود: برخی 

از این رسانه ها عالقه مند هستند این موضوع را غیر واقعی جلوه دهند. 
وی گفت: برخی کشورها در این خصوص دخالت کرده اند که نمونه بارز آن را هم در شهادت 

استاد دانشگاه تهران و دادستان خوی مالحظه کردید. 
الریجانی افزود: در ایران ش��رایط بس��یار س��خت تر از این را هم پشت سر گذاشته ایم، قدرت 

انقالب اسالمی به گونه ای است که این مسائل نتواند تأثیرگذار باشد. 
وی در پایان نتایج گفتگوها و سفر خود به کویت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تجار کویتی 
می توانند در قالب ش��رکت هایی در ایران ب��ا مالکیت فعالیت کنند و در این زمینه هیچ محدودیتی 

وجود ندارد. 
قرار بود در این نشست خبری، رئیس مجلس کویت هم حضور داشته باشد اما جاسم الخرافی 

در این نشست حضور پیدا نکرد.

 قربانیان سرما 
موج سرما و یخبندان که از چند هفته پیش در لهستان، رومانی و بلغارستان آغاز شده است، همچنان 

ادامه دارد و هر روز بر شمار قربانیان سرما افزوده می شود.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس آماری که در لهستان منتشر شد در چند روز گذشته سرما 10 

تن را از پای در آورده است.
براس��اس آمار مرکز امنیت دولتی لهس��تان، در زمستان امس��ال تاکنون 202 تن جان خود را بر اثر 

سرمازدگی از دست داده اند.
به گزارش اداره هواشناسی لهستان، برودت هوا در شب ها در برخی از مناطق این کشور به 30 درجه 

سانتیگراد زیر صفر می رسد و در روزها برودت هوا 10 تا 18 درجه سانتیگراد زیر صفر متغییر است.
شدت سرما به حدی است که تعدادی از رودخانه ها و دریاچه ها در این کشور یخ زده است.

مرکز امنیت دولتی لهس��تان از مردم خواست به سالخوردگان و افراد کم درآمد که سرپناهی ندارند 
کمک کنند.

براس��اس این گزارش، اروپا امس��ال زمستان بسیار سردی را تجربه می کند که اغلب با بارش برف 
س��نگین در بیشتر کشورهای اروپایی همراه اس��ت و ادامه این وضع عمالً بر زندگی روزمره مردم این 

کشورها تأثیر گذاشته است.
سرما و یخبندان در رومانی نیز همچنان قربانی می گیرد به طوری که در 24 ساعت گذشته 10 نفر بر 

اثر یخزدگی جان خود را از دست داده اند. 
به گفته مقامات رومانی، از هفته گذش��ته تاکنون 33 نفر جان خود را در رومانی بر اثر س��رمازدگی 
از دس��ت داه اند. اداره هواشناس��ی رومانی اعالم کرد، برودت هوا در منطقه ترانسی الوینیا به 35 درجه 
سانتیگراد زیر صفر رسیده است. سرما و یخبندان و برف عمالً زندگی را در رومانی فلج کرده و حرکت 

قطارها و اتوبوسها در این کشور مختل شده است. 
همچنین سرمای بی سابقه در رومانی موجب افت فشار گاز شده است به همین علت دولت از سهمیه 
گاز صنایع با هدف تأمین گاز خانگی کاسته است و حتی از نیروگاهها خواسته شد به جای استفاده از گاز 

سوخت های دیگر استفاده کنند.
بلغارستان نیز همانند رومانی زمستان سردی را تجربه می کند.

براساس گزارشها برودت هوا در برخی از مناطق این کشور به 28 درجه سانتیگراد زیر صفر رسیده 
است که این میزان از سا ل 1947 در این کشور سابقه نداشته است و به دلیل افزایش مصرف برق وزارت 

نیرو بلغارستان مجبور به قطع برق مناطق به طور نوبتی شده است.
در سال 1947برودت هوا در بلغارستان به 38 درجه زیر صفر رسیده بود. 

بیش از یک تریلیون دالر کسری بودجه امریکا 
دفتر بودجه کنگره امریکا، کسری بودجه این کشور را برای سال مالی 2010 حدود یک تریلیون و 300 

میلیارد دالر یا بیش از9 درصد کل تولید امریکا پیش بینی کرد. 
 به گزارش واحد مرکزی خبر، داگالس المندروف مدیر دفتر بودجه کنگره امریکا در کنفرانسی خبری 
گفت: میزان بدهی این کشور تا پایان سال جاری به 8 تریلیون و 800 میلیارد دالر یا معادل 60 درصد تولید 

ناخالص داخلی خواهد رسید که این میزان از اوایل دهه 50 بی سابقه بوده است.
مدیر دفتر بودجه کنگره امریکا همچنین اعالم کرد: میزان بدهی این کشور معادل 87 درصد تولید 

ناخالص داخلی این کشور خواهد شد و با سرعت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

جهان نما

وزیر بازرگانی از تدابیر دولت برای کنترل قیمت ها در آستانه 
نوروز خبر داد  
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ــافر- چطور می شود زمین خورد  سعید کوش
یا زمین را خورد؟ به هیچ طریقی نمی ش��ود زمین 
را خورد؛ چون هم برای س��المتی ضرر دارد و هم 
تا به حال کس��ی آن را به عنوان غذا نخورده است. 
البت��ه در فرهنگ عام��ه »زمین خ��وردن« یا »زمین 
خورد« به کار م��ی رود؛ مثاًل کودکی که هنگام راه 
رفت��ن می افتد می گویند »فالنی زمین خورد«. این 
مقدمه ش��اید هیچ ربطی به گزارش ما نداشته باشد 
اما حداقل ذهن ما را به سمت واژه ای به نام »زمین 
خواری« می برد. چند وقت پیش هنگامی که حرف 
از همی��ن افعال و کاربرد آنها در فرهنگ عامه بود، 
دوس��تی گفت: باید این فرهنگ را اصالح کرد چرا 
که بعضی ها زمی��ن را می خورند و هیچ لطمه ای 
هم به س��المتی آنها وارد نمی ش��ود و در بسیاری 
موارد حتی وضع بهداشتی و سالمتی آنها ارتقا هم 
می یابد. او می گفت: زمین خواران نه یک مشت و 
دو مشت بلکه صدها هکتار زمین را به راحتی آب 
خوردن باال می کش��ند و آب هم از آب تکان نمی 
خورد. به گفت��ه او که انگار فصلی را به تحقیق در 
ای��ن زمینه پرداخته بود، زمین خواران نه از کره ماه 
آمده اند و نه موجودات تخیلی داستانهای ژول ورن 
هستند، آنها مثل ما انسان هستند برخی از آنها شاید 
به اندازه من و ش��ما س��واد هم نداشته باشند اما یا 

ارتباطات قوی دارند یا ذهن خالق و هوشیار.
زمین خواران چند دسته اند

زمین خواری همان ط��ور که در بیان می توان 
معانی متفاوتی از آن برداش��ت کرد، در عمل هم به 

فعالیتهای غیر قانونی متفاوتی اطالق می شود.
برخ��ی معتقدند زمی��ن خواری یعن��ی خرید 
اراضی کشاورزی حاشیه شهرها، به ویژه شهرهای 
بزرگ، قطعه بندی و فروش آن به عنوان مسکونی 
به مردم و تعاونی های مسکن. گروهی نیز می گویند 
زمین خواری یعنی تصرف اراضی حاش��یه شهرها 
که متعلق به دولت اس��ت و سپس قطعه بندی آنها 
در قطعات کوچکتر و واگذاری به افراد دیگر برای 
امور کش��اورزی یا ساخت و س��از یا امر صنایع و 
تولید. اما بد نیس��ت بدانیم حتی کش��اورزانی که با 
اس��تفاده از غفلت مأموران دولت��ی زمین همجوار 
خود با اراضی دولتی را روز به روز توس��عه داده و 
به اصطالح یواشکی اراضی دولتی را به ملک خود 
می افزایند زمین خوار هس��تند و البته کس��انی که 
ش��بانه در اراضی کشاورزی خانه می سازند و مثاًل 
در جایی که پنجشنبه صبح باغی وجود داشته، شنبه 
صبح یک خیابان باریک با دهها خانه ساخته شده، 

به وجود می آورند هم زمین خوارند.
اما زمین خواری در قانون به چه کسانی اطالق 
می شود و آیا اصاًل در قانون عنوان مجرمانه ای به 

نام زمین خواری وجود دارد یا خیر؟
برخی کارشناس��ان می گویند: وجود خألهای 
قانون��ی و مجازاتهای ناچیز ک��ه در جرائم مربوط 
به زمین در نظر گرفته ش��ده است، نمی تواند مانع 
بروز اینگونه جرائم ش��ود. ای��ن مجازاتها به قدری 
کم و غیرقابل توجه اس��ت که بسیاری از متخلفان 
هیچ باکی از مجازاتهای قانونی ندارند. یک دس��ت 
ان��درکار درباره انواع جرائمی ک��ه مربوط به زمین 
است، خاطرنش��ان می کند: معموالً این نوع جرائم 
ی��ا مرب��وط به اراضی کالن اس��ت یا ب��ه باندهای 
س��ازمان یافته ای مربوط اس��ت که در یک شهر یا 
بخش��ی از شهر مش��کالتی را به وجود می آورند. 
وی با اش��اره به تغییر کارب��ری غیرقانونی اراضی 
کشاورزی به مس��کونی در حریم شهرهای بزرگ 
یادآور می ش��ود: برخی افراد زمینهای کش��اورزی 
وس��یعی را خریداری می کنن��د و بعد با تفکیک و 
تغییر کاربری غیرقانونی زمینهای مزبور را با عنوان 
زمین مس��کونی به افراد می فروش��ند. در اینگونه 
بنگاه ه��ا هنگام تنظیم س��ند، زمین را ب��ه افراد به 
صورت مشاع واگذار می کنند و معموالً خریداران 

به توضیحات داخل سند توجهی نمی کنند.
کارشناسان با انتقاد از برخی مسئوالن و ادارات 
به علت س��هل انگاری در نظ��ارت الزم بر اراضی 
دولتی اظهار می دارد: این عدم نظارت الزم ادارات 
گاه��ی باعث می ش��ود افرادی دس��ت به تصرف 

اراضی ملی و دولتی بزنند.
وی با تأکی��د بر اینکه خ��الء قانونی در مورد 
زمین خواری وجود ندارد، تصریح می کند: افرادی 
خود را ب��ه ظاهر مالک نش��ان می دهند و اراضی 
دولت��ی را تملک و پس از تص��رف، در آن بناهایی 
احداث می کنند، این عمل در قوانین، کالهبرداری 
بیان ش��ده اس��ت. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و 
تملک برخالف قوانین جرم اس��ت این جرم عالوه 
بر اس��ترداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز 
اس��ت. یک وکی��ل حقوقی با بی��ان اینکه هر زمین 

و ملک��ی کاربری خ��اص دارد، یادآور می ش��ود: 
اراضی دارای کاربری زراعی معموالً وسیع هستند. 
س��ودجویان این اراضی را به طور تصنعی و بدون 
اینکه مراحل قانونی را در کمیس��یون شورای عالی 
شهرس��ازی و معم��اری طی کنند، تغیی��ر کاربری 
می دهند و نحوه رس��یدگی با افس��اد متصرف که 
س��ند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان »تغییر 
کاربری بدون مجوز قانونی« صورت می گیرد. وی 
می گوید: یک��ی از قوانین در مب��ارزه با امر زمین 
خواری، قانون ثبت مصوب س��ال 1310 اس��ت و 
با اف��رادی که مال دیگری را ب��ه طور تصنعی مال 
خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت می کنند، 

برخورد می شود.
این وکیل  با تأکید بر متناس��ب نبودن سیاست 
کیفری با جرائم خاطرنشان می کند: شدت مجازات 
عامل بازدارنده در ارتکاب جرم نیست، همان گونه 
که جرائ��م مربوط به مواد مخدر با س��نگین ترین 
مجازات بیش از پیش رو به گس��ترش است. قانون 
نمی توان��د از ارتکاب چنی��ن جرائمی جلوگیری 
کند و برای پیشگیری از جرائم مربوط به امالک و 

اراضی باید نظام و سیاست اقتصادی سامان یابد.
این خبر را وقتی خواندم به این نتیجه رس��یدم 
شاید واقعًا کسانی که در کار زمین خواری هستند، 
به ص��ورت بان��دی و حتی باندهای س��ازماندهی 
ش��ده و گاه خطرناک وارد معرکه می شوند و برای 
رس��یدن به مطامع اقتصادی حاضر هستند دست به 

جنایات زیادی بزنند.
البت��ه به گفته برخ��ی مجازات تنه��ا عامل باز 
دارنده نیس��ت و باید قوانین کامل داشت تا راه بر 

مجرمان بسته شود.
حال در این ش��رایط باید پرس��ید چرا قانونی 
در این خصوص نداریم؟ اگر داریم کامل اس��ت یا 
ناقص؟ و اگر کامل اس��ت آیا در اجرا دچار ضعف 

هستیم؟
قانون داریم

یک حقوقدان می گوید: برای برخورد با زمین 
خواری خالء قانونی وجود ندارد و قوانین موجود 
بازدارنده هستند، زمین خواری نوعی کالهبرداری 

است.
وی اظهار م��ی دارد: زمین خواری اصطالحی 
اس��ت که ط��ی چند س��ال اخی��ر به علت س��وء 
اس��تفاده های مختلف و کثرت کالهبرداری هایی 
که در ام��الک و اراضی صورت گرفته، رواج یافته 
اس��ت و در قوانی��ن عنوان خاصی ب��ا عنوان زمین 
خ��واری وج��ود ندارد. وی ب��ا بیان اینک��ه نیازی 
ب��ه تصوی��ب قانونی ب��رای زمین خواری نیس��ت 
می افزاید: زمین خواری نوعی کالهبرداری اس��ت 
زی��را خرید و فروش، معام��الت و نقل و انتقاالت 
غیرقانونی صورت گرفته است. این حقوقدان زمین 
خواری را از مؤلفه هایی دانس��ت که ممکن است 
در کالهب��رداری مطرح ش��ود و می گوی��د: برای 
رس��یدگی به جرم نقل و انتقال غیرقانونی امالک و 
اراضی و تصرف آنها که به زمین خواری ش��هرت 
یافته باید از قوانین مربوط به کالهبرداری اس��تفاده 
کرد زیرا قوانین مش��خصی به ویژه قانون مجازات 
کالهب��رداری، ارتش��ا و اختالس مص��وب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.
یک حقوقدان دیگر نیز می گوید: زمین خواری 
اصطالحی عمومی اس��ت ک��ه در اظهارات مردم و 

برخی مسئوالن به کار گرفته می شود که در واقع به 
معنای هتک حرمت امالک و اراضی غیر یا تصرف 
مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و 
س��ایر اراضی و امالک متعلق به دولت یا شرکتهای 

وابسته به دولت یا سازمانهای عمومی است.
ای��ن حقوقدان می افزای��د: در ماده 690 قانون 
تعزیرات هم برای این امر مجازات تعیین ش��ده و 
هم به تصری��ح تصرف غیرقانون��ی اراضی ملی و 
محیط زیس��ت را بیان کرده اس��ت. بنابراین عنوان 
زمین خواری به تصرف اراضی و امالک ش��خص 

حقیقی صدق نمی کند.
وی تصری��ح می کند: در بخش��ی از ماده 690 
قانون تعزیرات بیان ش��ده هرکس به وسیله صحنه 
سازی )که دارای مصداقهای مختلف است( به تهیه 
آث��ار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کش��ت یا 
آیش جنگلها، مراتع ملی ش��ده، کوهستانها، باغها، 
چشمه سارها، پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و 
دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی 
و امالکی که متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به 
دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی 
و امالک��ی و موقوفات و اخالس با قید اینکه برای 
مص��ارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اش��خاص 
حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی 
کردن خود یا دیگری مب��ادرت کند یا بدون اجازه 
س��ازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیصالح 
دیگر مبادرت ب��ه عملیاتی کند که موجب تخریب 
محی��ط زیس��ت و منابع طبیعی ش��ود ی��ا اقدام به 
هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت 
یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات 

یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
او یادآور می ش��ود: این ماده دادگاه را موظف 
کرده از مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت 
و ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. 
رس��یدگی به این ج��رم عماًل در قان��ون مجازات 
اس��المی و قانون تعزیرات پیش بینی ش��ده، حتی 
در تبصره یک این ماده بیان ش��ده رسیدگی به این 

پرونده ها باید خارج از نوبت صورت گیرد.
جرم بزرگ و مجازات کوچک

وارثی، وکیل دادگستری و حقوقدان می گوید: 
مجازات حبس نتوانسته اثر خود را در کاهش جرم 
بگ��ذارد اما نباید طرز فکر و سیاس��ت حبس زدایی 
مش��مول کالهبرداران شود. در مورد زمین خواری 
سیاس��ت حبس زدایی س��بب تجری اف��راد دیگر 

خواهد شد.
برزگر نیز که یک وکیل دادگس��تری اس��ت در 
این خصوص تصریح می کند: حداکثر یک س��ال 
حب��س که برای جرمی با عن��وان زمین خواری در 
نظر گرفته ش��ده مجازاتی نامتناسب با جرم است و 
گاهی این افراد مبادرت به تخریب و تصرف صدها 
هکتار اراضی و ام��الک دولتی یا ملی می کنند که 

آثار آن غیرقابل جبران است.
جرم بی تعریف 

یک مقام مسئول در قوه قضائیه نیز با بیان اینکه 
لفظ سوء استفاده از زمین واژه مناسب تری نسبت 
به زمین خواری اس��ت، می گوی��د: زمین خواری 
جرم اس��ت اما تعریف حقوقی مش��خصی ندارد، 
پس لفظ س��وء اس��تفاده از زمین واژه مناسب تر و 
معقول تری اس��ت. وی می افزاید: س��وء استفاده 
از زمین دالیل متع��ددی دارد از جمله آنکه مفرها 

و منفذهایی در قانون وجود دارد که متأس��فانه در 
قوانین هم تدوین نمی شود و اینکه گفته می شود 
س��ازمان ثبت در بحث س��وء اس��تفاده از زمین به 
خوبی عمل نکرده است، درست نیست و این طرز 
تلقی در واقع ناش��ی از ضع��ف اطالعات عمومی 

نسبت به عملکرد سازمان ثبت است.
یکی از مسئوالن س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور با اشاره به بررسی انجام ش��ده بر مس�أل�ه 
س��وء اس��تفاده از زمین تصریح می کن��د: یکی از 
قوانین��ی که این فرصت را ایجاد می کرد ماده 147 
و 148 قانون اصالحی ثبت بود که براس��اس آن به 
افراد اجازه داده می ش��د ب�ا اسن�ادی مع�امله کنند 
که پس از آن با تشریفات ساده ای درخواست سند 

کنند.
واژه ای عرفی

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه زمین خواری 
واژه ای عرفی اس��ت و حقوقی نیس��ت می گوید: 
عنوان مجرمانه ای ب��ه نام زمین خواری در حقوق 
کیفری وجود ندارد، قوانین مربوط به نقل و انتقال 
امالک و اراضی به صورت غیرقانونی ش��امل واژه 
عرف��ی زمین خواری نیز می ش��وند و الفاظ قانون 

باید حمل بر معنای عرفی شوند.
اجرا هم نمی شود

ی��ک نماین��ده مجل��س می گوی��د: بای��د در 
ق��وه قضائی��ه به طور کل��ی عزمی ب��رای مقابله با 
پرونده ه��ای زمین خواری به وج��ود بیاید و اگر 
کاری انجام می ش��ود جنبه نمایش��ی و تشریفاتی 

نداشته باشد.
تا به حال دادگاه رفته اید؟

بگذری��م از اینکه موضوع جرم چیس��ت؟ اگر 
تا ب��ه حال حتی برای ش��کایت از ی��ک مجرم به 
دادگستری های کشور رفته باشید، خواهید دانست 
رس��یدگی به حق الن��اس یا پرونده دارای ش��اکی 
خصوصی با چه س��رعتی پیش م��ی رود، حتی در 
مواردی که عنوان جرم کاماًل مشهود و مجازات آن 

هم در قانون عنوان شده است.
حال شما در نظر بگیرید فردی بسیار بانفوذ، با 
اطالعات کامل حقوقی و قضایی و یا دارای وکالی 
متبحر وارد عرصه جرمی می ش��ود که حتی عنوان 
آن در قوانین وجود ندارد و حداقل تا مدتی کس��ی 
شاکی آن نخواهد بود. پرونده ای تشکیل می شود 
ک��ه یک طرف آن فرد یا افرادی دارای نفوذ، پول و 
وکالی با تجربه هس��تند، طرف دیگر پرونده کسی 
نیست، جز مدعی العموم که باید از بیت المال دفاع 
کند. قطعًا این پرونده در دست اندازی خواهد افتاد 
و مانند بسیاری از پرونده های فعلی زمین خواری 
یا به نتیجه نمی رسد یا اگر به نتیجه برسد، آنچنان 
محکم نخواهد بود که مایه عبرت را فراهم کند. اما 
در مواردی که ش��اکیان خصوصی وجود دارد، هم 
آنقدر معامالت در هم پیچیده و پرونده گره خورده 
که یا به نتیجه نمی رس��د و ش��اکیان به حقش���ان 
نمی رسند یا طرف زمین خوار با ترفندهایی خاص 
و اس��تفاده از نفوذ و پول��ش به هر ترتیب رضایت 
شاکیان را جلب کرده و عالوه بر یک سود کالن در 

دادگاه هم حکم تبرئه اش را می گیرد.
نتیجه

نتیج��ه ای که می توان از ای��ن گزارش گرفت 
اینک��ه در ش��رایط فعل��ی قانونی که ب��رای مقابله 
ب��ا زمین خ��واری ب��ه کار م��ی رود، مرب��وط به 
کالهبرداری است؛ یعنی اینکه راه مفر برای برخی 
از زمین خواران باقی است، پس باید قانون مختص 
زمین خواری در مجلس به تصویب رس��اند و این 

راه فرار را هم از آنان سلب کرد.
دومی��ن نتیج�ه اینک���ه همی�ن قان��ون هم به 
درس��تی اجرا نمی ش��ود و روند اطاله دادرسی در 
دادگاه ها هم مضاف بر علت ش��ده و آنقدر احکام 
دی��ر صادر می ش��ود که دیگر ت�أثی���ر خود را در 
تنبی���ه مجرمان ندارد. در ثان��ی ف�رصت ک�افی را 
در اختی�ار آنان قرار می دهد با تب�ان�ی ی�ا دریافت 
رضای��ت، پرونده را ب��ه حداقل ممک��ن مجازات 

کاهش دهند.
اما آخرین نتیج��ه اینکه مجازاتی هم که صادر 
می شود متناس��ب با جرم نیست که بتواند حداقل 

برای دیگران مایه عبرت شود.
اما تمامی اینها در این خالصه می شود که اوالً 
باید س��ازمانهای ناظر بر امور شهری بر دقت خود 
بیفزایند، دول��ت و دیگر نهادهای دس��ت اندرکار 
بر اطالع رس��انی خود در خصوص زمین خواری 
بیفزاین��د و البت��ه مجل��س نیز با توج��ه به عمق و 
گس��ترش موضوع، قانون��ی را تصویب کند که در 
آن هم س��رعت رسیدگی، هم دقت و هم مجازاتی 

متناسب با جرم پیش بینی شده باشد.

اشارهجرم بی عنوان و مجرمان عنوان دار؟!

ما باید کاداس��تر را به ش��کل یک مطالبه 
عمومی دربیاوریم. هروقت کاداس��تر به شکل 
مطالبه عمومی درآمد مجلس برای آن بودجه 
می گ��ذارد، دولت کمک می کند، مس��ئولین 
ق��وه حمایت می کنن��د تا کار انجام بش��ود. 
به ش��کل مطالبه عموم��ی درآوردن هم الزمه 
اش این اس��ت که مردم در مراجعه خود برای 
گرفتن خدمات ثبتی کاداس��تر را لمس کنند. 
کشورهای توسعه یافته در حال ایجاد کاداستر 
پیش��رفته هس��تند. یک حقوق��دان می گوید: 
امروزه تمامی کش��ورهای توسعه یافته، دارای 
سیستم کاداستر هس��تند و در این زمان که ما 
در آغاز راه هستیم، آنها در حال ایجاد کاداستر 
پیشرفته هس��تند. علی وروانی استاد حقوق با 
بیان این مطالب افزود: بدون شک برای ارتقای 
سیستم کاداستر که از ایجاد آن در کشور چند 
س��الی می گ��ذرد، نیازمند اج��رای اقدامات 
زیادی هستیم. شناخت وضع موجود، بررسی 
نقاط قوت، ضع��ف و تهدیدها و فرصت ها، 
ارتباط سیس��تم کاداس��تر با دیگر ارگان ها و 
س��ازمان ها، ترسیم کاداس��تر ایده آل جهانی، 
بررس��ی تحوالت و اقدام��ات مرتبط جهانی، 
تعیین کمبودهای کاداستر ایران به نسبت دیگر 
کشورهای پیشرفته و تهیه برنامه های اجرایی 
عملیاتی جهت همس��و کردن این عملیات با 
نگرش های جدید از اقداماتی است که نیاز به 
اجرای آن داریم و امید است که هرچه زودتر 
در کش��ورمان انجام ش��ود. وی در خصوص 
انتق��ال راه ه��ای مختلف جه��ت انتقال علم 
کاداستر پیشرفته به ایران افزوده است: با اعزام 
کارشناسان به کشورهای پیشرفته و دعوت از 
پیشتازان بین المللی به کشور می توان تا حد 
زیادی این مهم را به انجام رساند و این امر در 
کش��ورمان به صورت جدی در حال پیگیری 
اس��ت. وروان��ی در رابطه با اجرای سیس��تم 
کاداستر در ایران گفت: در ایران برای پیاده سازی 
کاداس��تر یک طرح عمرانی ایجاد شده است 
ک��ه در آن حدود 500 نی��روی متخصص در 
مراکز آموزش عال��ی، آموزش دیده و جذب 
این سازمان شده اند. او وظیفه سیستم کاداستر 
در ای��ران را تهیه نقش��ه رقومی وضع موجود 
ش��هرها، داده آمایی و به عبارتی رقومی کردن 
اطالع��ات دفاتر ام��الک و تهیه یک میلیون و 
200 هزار هکتار نقش��ه کاداستر شهری عنوان 
کرده و افزود: در کنار این طرح، سازمان ثبت 
اس��ناد نیز در قالب اداره کل کاداس��تر، وظیفه 
پیاده س��ازی کاداستر را در ادارات ثبت اسناد 
بر عهده دارد که یکپارچگی کاداس��تر کشور 
ش��امل کاداس��تر زراعی، جنگل ها و مراتع، 
کاداستر دریایی و کاداستر مرزها نیز از اهداف 
آتی سازمان است. ش��ایان ذکر است کاداستر 
نقشه برداری ثبتی است، یعنی نقشه برداری که 
ارزش حقوقی داشته باش��د و بتوان براساس 
مرزهای آن س��ند مالکیت ص��ادر کرد. ایجاد 
نظامی دقی��ق، س��اده، روان و مطمئن و قابل 

تغییر با زم��ان برای حاکم ب��ر امور امالک و 
مس��تحدثات و اراضی متعلق به افراد حقیقی، 
حقوقی، دولتی، موقوفه و بازنگری اطالعات 
و نقشه ها در طول برنامه و نهایتًا تغییر سیستم 

موجود ثبت به کاداستر.
عملیات تهیه نقشه های ثبتی )کاداسترال( 

را می توان در مراحل زیر خالصه کرد:
    * تهیه نقش��ه از تمام و یا قس��متی از 

شهرها
    * تهیه نقشه از روستاها

    * تهی��ه نقش��ه از زمینه��ا و امالک در 
شهرها و روستاها

    * تهیه نقشه از مزارع و مراتع.
ادوات

ادوات و نی��روی کار الزم ب��رای تهی��ه 
نقشه های ثبتی:

1- دوربین نقش��ه برداری، ترجیحًا توتال 
استیشن با دقت عالی و سرعت مناسب برای 

سرعت بخشیدن به کار.
2- داشتن نیروی کار بسیار ماهر در امور 

ثبتی و توانایی تشخیص مسائل ثبتی.
3- داش��تن نیروی کار ماهر در زمینه تهیه 

کروکی های دقیق از عرصه و اعیان امالک.
4- نقشه بردار ماهر و هماهنگ با کروکی 

کش.
5- اس��تفاده از ن��رم افزاره��ای مناس��ب 
و   Auto Cad مانن��د  ترس��یم؛  جه��ت 

Mictrostation
کاداستر در ایران

در ایران تهیه نقشه های ثبتی بدین صورت 
است:

    * عملیات صحرایی که توس��ط گروه 
نقشه برداری انجام می شود.

    * عملی��ات کاتوگراف��ی ک��ه در دفاتر 
انجام می شود.

    * تأیید نقشه های ثبتی بر عهده سازمان 
ثبت امالک است.

در  عموم��ًا  ثبت��ی  نقش��ه های   *     
مقیاسهای1/500 و 1/1000  ارائه می شود.

نقش��ه های ثبت��ی را می ت��وان از راه های 
مختلف دیگر نیز تهیه کرد از جمله:

    * ب��ه وس��یله عکس��های هوای��ی و 
کارتوگرافی

    * توس��ط اس��کنرهای لی��زری و نرم 
افزارهای مربوطه

    * به وس��یله دوربینهای عکاسی بسیار 
قوی و نرم افزارهای مربوطه

    * به وس��یله عکس��های ماهواره ای و 
غیره...

که تمامی روش��های فوق ب��رای عملیات 
ب��ا متراژ باال به صرفه بوده و هزینه بر اس��ت. 
س��اده تری��ن و بهترین و دقی��ق ترین روش 
ب��رای متراژهای نه چن��دان زیاد، اس��تفاده از 
دوربین ه��ای توتال و جی پ��ی اس های دو 

فرکانسه دقیق است.

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��المی 
ب��ه کلیات طرح��ی رأی مثبت دادن��د که در 
صورت تصویب نهایی، بنیاد مس��کن انقالب 
اسالمی موظف به صدور سند مالکیت امالک 

شهرهای کوچک می شود.    
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه ای 
علنی به بررس��ی کلیات طرح دو فوریتی »الحاق 
موادی به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و 

عرضه مسکن« پرداختند و آن را تصویب کردند. 
کلیات این طرح ب��ا 169 رأی موافق، 5 رأی 
مخال��ف و 6 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده 

تصویب شد. 
نمایندگان مجلس در این جلس��ه بررسی 
جزییات طرح 5 ماده ای الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
را آغ��از کردند اما پس از بررس��ی ماده 1 این 
طرح محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی 
را برعهده داشت، اعالم کرد جزییات این طرح 
نیاز به ویرایش دارد. وی ادامه بررسی این طرح 
را به جلس��ه هفته آینده مجلس موکول کرد تا 
جزییات آن در کمیسیون مربوطه ویرایش و بار 

دیگر به صحن علنی بیاید.

بهترین راهکار مبارزه با زمین خواری  

مجلس به کلیات طرحی برای ساماندهی امالک 
در شهرهای کوچک رأی مثبت داد 

استاندار اصفهان در دیدار با هیأت مدیره سازمان نظام 
مهندس��ی ساختمان اس��تان گفت: حاشیه نشینی در 
س��ال های آینده به مشکل اول استان اصفهان تبدیل 
خواهد شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی 
دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی افزود: مشکالت ایجاد شده 
در این حوزه اساس��ی تر از مسأله فعلی آب است و 
ب��ه تدریج اثرات خود را در مرکز اس��تان اصفهان به 
نمایش خواهد گذاشت و این مشکالت در سفرهای 
شهرستانی قابل رویت بود. به گفته استاندار اصفهان 
نرخ بیکاری در این استان معضل محسوب نمی شود 
ولی این نرخ در شهرس��تان فریدونشهر به 25 درصد 
رس��یده که عددی بحرانی است، این در حالی است 
که با هجوم مهاجرین از استان های مجاور به اصفهان 
مواجه هستیم. ذاکر اصفهانی گفت: آنچه در وهله اول 
خود را نشان خواهد داد مشکل اشتغال این افراد است 
ولی معضالت بیشتری همچون زندگی های بی ثبات، 

طالق، مواد مخدر و مفاسد اخالقی زیر پوست شهر 
خوابیده اند.استاندار اصفهان با اشاره به وجود نگرانی 
کارشناسان در مورد تهدیدات زیست محیطی، افزایش 
جمعیت و مش��کالت اجتماعی ضمن تأیید وجود 
مشکالت زیست محیطی و اجتماعی گفت: با توجه 
به قابلیت ها و ظرفیت های اصفهان به آینده امیدوار 
هس��تم. وی همچنین بیان کرد: مجموعه قابلیت ها، 
ظرفیت ها و نخبگان موجود در اصفهان این استان را با 
یک کشور برابر می کند اما بالقوه شدن این توانایی ها 

تدبیر و ساماندهی می طلبد.
ذاک��ر اصفهانی گفت: افزایش جمعیت و تغییر اقلیم 
مشکل استان یا کشورما نیست بلکه کشورهای غربی 
س��ال ها پیش در ابتدای روند صنعتی شدن با چنین 
مشکالتی روبه رو شدند و ما نیز به عنوان یک کشور 
نیمه صنعتی در سال های اخیر با این معضالت مواجه 
ش��ده ایم. این استاد رشته علوم سیاسی تشریح کرد: 

چالش های جدی ناشی از صنعتی شدن بود که سبب 
شد موجی از فالسفه پست مدرن که در غرب شکل 
گرفته از نابودی منابع طبیعی توسط دنیای مدرن انتقاد 
کنند.وی افزود: تشکل های زیست محیطی و احزاب 
س��بز در اروپا به دنبال همین موج فکری پدید آمدند 
و با انتش��ار کتاب و ج��زوه و برگزاری راهپیمایی ها 
اعتراض خویش را به این تغییرات دس��ت ساز بشر 

اعالم کردند.
اس��تاندار اصفه��ان تصریح کرد: غفل��ت از توجه به 
مسائل زیس��ت محیطی هنگام ساخت کارخانجات 
عظیم صنعتی در دهه های گذش��ته، کشور و به ویژه 
استان اصفهان را با موارد متعدد ابتال به بیماری هایی 
همچون ام اس، س��رطان، آس��م و حساس��یت های 

مختلف روبه رو ساخته است.
ذاک��ر اصفهانی با تأکید بر لزوم به کارگیری الگوهای 
بومی تأیید کرد: آنچه مسلم است ما در ایجاد حیات 

طیبه برای جامعه خویش بی تدبیری کرده ایم، صحبت 
بر سر مسائل کالبدی نیست بلکه مدینه فاضله مد نظر 
میسر نشده است که بخشی از آن نیز ناشی از مناسبات 

فرهنگی با دنیای مادی گرایی و پوچ غرب است.
رئیس پیشین مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری گفت: یکی از علل اصلی بروز مش��کالت 
سال های اخیر برای جامعه ایرانی رفتن در قالب های 
غیربومی و مس��حور و محصور ش��دن در الگوهای 
اقتصادی، مدیریتی و ساختمان سازی غربی بوده است.
وی تصریح کرد: آنچه امروز باقی مانده نه هویت ملی 
دارد و نه غربی اس��ت بلک��ه التقاط بی هویتی از این 
دو ش��کل گرفته است، جامعه امروزین ما موزاییکی 
و بی هویت ش��ده، این بی ه�ویتی ب��ه راحت�ی در 
ساختمان هایی که طی س��ال های اخیر در اصفهان 
ساخته شده اند به چشم می خورد و ارتباطات منطقی 

قبلی حاکم نیست .

استاندار اصفهان گفت: ساختمان عظیم میدان امام)ره( 
اصفهان فلسفه ای پش��ت خود دارد که روح فلسفی 
صاحبان آن تفکرات سبب ساخت این ساختمان ها 
ش��ده و همان روح در آنها حلول یافته است. مسجد 
امام آبی رنگ اش��اره به آسمان دارد و بازار قیصریه از 
خاک و آجر ساخته ش��ده زیرا مربوط به معیشت و 

دنیای مردم است.
ذاکر اصفهانی گفت: باید پرس��ید آیا آثاری که امروز 
می سازیم نیز توانایی باقی ماندن تا سال های بعد را 
دارند و اگر بمانند برای مردم آن زمان بازگو کننده چه 

فلسفه ای خواهند بود.
وی گفت: پس از درک این مفاهیم و چاره اندیش��ی 
برای مسائل باید با وضع یک استراتژی مناسب از این 
نقطه به بعد متناسب با الگوهای بومی جامعه ایرانی- 

اسالمی خویش قدم برداریم.
وی تصریح کرد: دنیا تش��نه معارف است، غرب در 

شرایط کنونی هیچ حرفی برای زدن ندارد، شرقی ها نیز 
به رغم ادعای اتصال به اندیشه های بودا، کنفوسیوس و 
الئوتسه عمیقاً تجدد زده شده اند و موسیقی، معماری 
و شعر امروز آنها از دست رفتن سرمایه های اجتماعی 

آنان را حکایت می کند.
اس��تاندار اصفهان بیان کرد: از سازمان نظام مهندسی 
انتظار می رود متناس��ب با باورها و معماری اسالمی 
ایرانی ساخت و سازها را صورت دهد و برگزار کننده 

همایش های مرتبط با این موضوع باشد.
وی افزود: مجموعه های نهادهای مس��ئول در قبال 
بافت های سنتی باید ضمن احیای آنها روح حیات را 

در آنها بدمند تا در معنای حقیقی کلمه احیا شوند.
ذاکر اصفهانی گفت: داخل و بیرون از استان نخبگان 
اصفهان��ی زی��ادی در این عرصه ها وج��ود دارد که 
گردهمایی آنها مفصل بندی گفتمانی احیای قالب های 

بومی ایرانی- اسالمی را به همراه خواهد داشت.

استاندار اصفهان:
 تا چند سال دیگر حاشیه نشینی اولین مشکل استان خواهد شد
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

بازدید گروه نظارت 
شورای فنی استان 

اصفهان از طرح انتقال 
فاضالب خیابان بالل

اعضای گروه نظارت شورای فنی استان اصفهان از 
طرح لوله گذاری فاضالب خیابان بالل ش��هر اصفهان 

بازدید کردند.
در جریان این بازدید که به دعوت ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان انجام ش��د، بازدیدکنندگان با 

مراحل طرح و مشکالت آن آشنا شدند.
طرح لوله گذاری فاضالب خیابان بالل، در انتهای 
حلقه انتقال فاضالب شهر اصفهان به تصفیه خانه شرق 
اجرا می شود و وظیفه انتقال 600 لیتر فاضالب در ثانیه را 

برعهده خواهد داشت.
سست بودن بافت زمین، وجود شن و ماسه در عمق 
13 متری زمین و وجود تأسیس��ات مختلف شهری در 
خیابان بالل از جمله مشکالت اجرای این طرح است که 

همکاری و مشارکت دستگاه های مرتبط را می طلبد.

پوشاک و لوازم التحریر 
رایگان بین

 دانش آموزان عشایری
 چهارمحال و بختیاری 

توزیع شد
ب��ه منظ��ور تأمین بخش��ی از نیازه��ای دانش 
آم��وزان در س��ال تحصیل��ی 89-1388 جه��ت 
اس��تفاده تعداد 7750 دانش آموز البس��ه مورد نیاز 
و تع��داد 62800 ع��دد ان��واع ل��وازم التحریر بین 
دان��ش آموزان م��دارس اداره آم��وزش و پرورش 
عش��ایری چهارمحال و بختیاری توزیع ش��د. علی 
صفری کارشناس روابط عمومی این اداره با اعالم 
ای��ن خب��ر افزود: 6 ه��زار جفت کفش پس��رانه و 
دخترانه، 850 مانتو، 900 دست پیراهن پسرانه، 37 
هزار جلد دفتر، 18 هزار و 700 عدد مداد، 12 هزار 
و 500 عدد خودکار از سوی ستاد تغذیه و پوشاک 
رایگان س��ازمان آم��وزش و پ��رورش چهارمحال 
و بختی��اری ب��ه ای��ن دانش آم��وزان اهداء ش��د.

اصالح شبکه آبرسانی 
برخی مناطق شهرهای 

میمه و وزوان 
با اعتباری بالغ ب��ر 200 میلیون ریال، عملیات 
لول��ه گذاری آب در ش��هرهای میم��ه و وزوان در 

حال اجرا است.
در ای��ن عملیات ک��ه با هدف اصالح ش��بکه 
آبرسانی و تقویت فشار آب برخی مناطق شهرهای 
میمه و وزوان در حال اجرا اس��ت، نزدیک به یک 
هزار متر لوله آزبس��ت با قط��ر یک صد میلیمتر به 

صورت حفاری و ترانشه باز اجرا می شود. 

فرماندار فریدن: 
میزان پیشرفت برخی 

طرح ها در فریدن 
راضی کننده نیست

فرماندار فریدن گفت: از میزان پیش��رفت برخی 
طرح ها در فریدن ناراضی هستم.

ب��ه گزارش فارس، اس��داهلل احمدی در جلس��ه 
هماهنگ��ی مدیریت بحران شهرس��تان فریدن با بیان 
اینکه سیاست دولت به گونه ای است که خسارت های 
ناش��ی از حوادث باید از طریق بیمه پرداخت ش��ود، 
اظهار داش��ت: در سال جاری از طریق ستاد حوادث 
و خشکس��الی اعتباراتی در قالب ط��رح و پروژه به 
شهرس��تان فریدن اختصاص داده شد که در آخرین 
مرحل��ه بی��ش از 12 میلیارد ریال به این شهرس��تان 

تخصیص داده شده است. 
وی از میزان پیشرفت برخی طرح ها و پروژه ها ابراز 
نارضایتی کرد و گفت: احداث پنج استخر ذخیره سازی 
آب در روستاهای بخش بوئین میاندشت با یک میلیارد 
ریال اعتبار یکی از این طرح ها بوده که فقط 10 درصد 
پیشرفت داش��ته و انتظار می رود مس��ئوالن امر برای 

اجرای هر چه سریع تر این پروژه اقدام کنند. 
در ادامه مدیر جهاد کشاورزی فریدن نیز گفت: در 
سال جاری 3 هزار و 300 هکتار از اراضی شهرستان 
فریدن در طرح آبیاری تحت فشار قرار گرفته است و 
از سال 1374 تاکنون بیش از 11 هزار هکتار از اراضی 
فریدن که 33 درصد کل اراضی را ش��امل می شود به 

سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند. 
ش��یرانی فر افزود: این در حالی است که فقط در 
چهارس��ال گذش��ته بیش از 6 هزار هکتار به آبیاری 

تحت فشار مجهز شده اند. 
رئی��س اداره منابع طبیعی فریدن نیز در ادامه این 
جلس��ه گفت: بیش از 2 میلیارد و 340 میلیون ریال 
اعتبار برای احداث هفت باب آبشخور دامی، حفر چاه 
و احداث بند خاکی ماربر به منابع طبیعی اختصاص 
داده شده که بسیاری از این طرح ها به طور 100 درصد 
اجرایی شده است. حسین کرکوندی خاطرنشان کرد: 
بند خاکی روس��تای ماربر با 2 میلیارد ریال اعتبار 40 
درصد پیش��رفت داشته و برای تکمیل آن به اعتباری 

معادل اعتبار اولیه نیاز است. 

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری( اصفهان

اس��تاندار اصفه��ان بر س��رعت 
بخشیدن به عملیات اجرایی مصالی 

نیمه تمام شهر اصفهان تأکید کرد.    
به گ��زارش ایرنا، دکت��ر علیرضا 
ذاکراصفهان��ی در دی��دار با مش��اور 
فرهنگ��ی رئیس جمه��وری و رئیس 
سازمان اس��ناد ملی افزود: طرح اولیه 
س��ازه عظیم مصالی اصفه��ان دارای 
امکانات زیادی است که بسیاری از آنها 

در شرایط کنونی غیر ضروری است. 
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به 
اینکه نمایندگان استان اصفهان برای 
به به��ره برداری رس��یدن این طرح 
اهتم��ام دارند، اظهار داش��ت: نماز 
جمع��ه در میدان ام��ام )ره( برگزار 
می ش��ود و نمازگزاران برای اقامه 
نماز در این مکان در فصول مختلف 

سال با مشکالتی مواجه هستند. 
ذاکراصفهانی گفت: در حالی که 

بنای اصل��ی مصالی بزرگ اصفهان 
در حال فرسوده ش��دن است، برای 
آماده س��ازی تأسیس��ات موتورخانه 
و قس��مت های مختل��ف این مصال 

هزینه زیادی صرف شده است. 
وی اظهار داش��ت: آرام�س��ت�ان 

باستانی تخت فوالد اصفهان در جوار 
مصال دارای آثار تاریخی قابل توجهی 
است و کتب و رساالت متعددی در 
وصف آن به نگارش درآمده اس��ت 
و درنظر گرفتن بخش��ی از مصالی 
اصفهان برای مرکز اسناد و کتابخانه 

ملی با این محیط سنخیت دارد. 
وی گفت: مجموعه فعلی مرکز 
اسناد وکتابخانه ملی در شأن اصفهان 
به عنوان پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی نیست. 
به گفته استاندار اصفهان در سفر 
سوم رئیس جمهور به اصفهان برای 
تأس��یس کتابخانه ملی و مرکز اسناد 
استان مصوبه ای با بودجه مناسب به 

تصویب رسیده است. 
اکب��ر اش��عری مش��اور  عل��ی 
فرهنگ��ی رئیس جمه��ور و رئیس 
سازمان اسناد وکتابخانه ملی کشور 
نیز با اش��اره به وجود نس��خ خطی 
متعدد در اصفهان گفت: س��اختمان 
کتابخانه ملی و مرکز اس��ناد اس��تان 
اصفهان عالوه ب��ر امکانات موجود 
به امکان��ات و تجهی��زات ترمیم و 

حفظ کتاب نیاز دارد.

مع��اون برنام��ه ریزی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری گفت: همه 
مردم در هر خوشه ای یارانه دریافت 

می کنند.    
ش��هرام محمدی افزود: با توجه 
ب��ه اطالع��ات جمع آوری ش��ده در 
سال 86 خوشه ها دسته بندی شده و 
ای��ن اطالعات مقدماتی در حال اجرا 

قابلیت اصالح و تغییر را نیز دارد. 
وی گفت: اطالعات اصالح شده 
در مرحله پایانی باید در کل کش��ور 

در کارگ��روه تحول اقتصادی به تأیید 
رئیس جمهور برسد. 

وی گفت: در مرحله اول اجرای 
طرح جم��ع آوری اطالعات خانوار 
بی��ش از 92 درص��د از خانواره��ای 
استان این اطالعات را ثبت کردند که 

متوسط کشوری 90 درصد است. 
ب��ه گفت��ه وی، در ح��ال حاضر 
براس��اس میزان درآمد و بعد خانوار 
چهار دهک اول در خوش��ه یک، سه 
دهک دوم در خوش��ه دو، سه دهک 

سوم در خوشه سه قرار دارند و میزان 
دریاف��ت یارانه ها با توج��ه به میزان 

درآمدها تغییر می کند. 
وی افزود: هر خانواری که نسبت 
به خوشه تعیین ش��ده خود اعتراض 
دارد بای��د با مراجعه به س��ایت مرکز 
آمار ایران اعتراض خود را اظهار کند. 
وی گفت: این افراد از اردیبشهت 
سال آینده با ارائه اسناد جدید، اشتباه 
در خوشه بندی را اصالح کنند که این 
ام��ر تا قبل از اج��رای طرح هدفمند 

کردن یارانه ها انجام خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، اف��رادی که کد 
رهگیری خ��ود را گم کرده اند نیز از 
اردیبهش��ت ماه می توانن��د تغییرات 
خود را ثبت کنن��د و در حال حاضر 
مراجعه به دس��تگاه های دولتی فایده 
ن��دارد زی��را ای��ن طرح ب��ه صورت 

متمرکز انجام می شود. 
به گ��زارش زاینده رود، اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری بیش از 857 

هزار نفر جمعیت دارد.

م�ش���اور حق�وق�ی مع�اون�ت 
حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان گفت: از ش��هریور ماه سال 
آینده نق��اط بحرانی آلودگی صوتی 
اصفهان به وسیله نقشه طراز صوتی 

شناسایی می شود.
ف��ارس جمش��ید  گ��زارش  به 
ج�مش��یدی�ان اف��زود: ب���ه دلی�ل 
آالینده های متعدد در هوای اصفهان 
آلودگ��ی صوتی مغفول واقع ش��ده 
ک��ه در این راس��تا معاونت حمل و 
نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفهان 
طی مذاکرات و جلس��اتی با شرکت 

کنترل کیفیت هوای تهران در زمینه 
پای��ش آلودگی صوت��ی مطالعات و 

اقداماتی را آغاز کرده است. 
وی با بیان اینکه تا ش��هریورماه 
سال آینده نقشه آلودگی صوتی شهر 
اصفهان در مرحله اول آماده می شود، 
بیان داش��ت: با بررس��ی نقشه های 
صوتی حاصل از نرم افزار مدل ساز 
می توان با ارزیابی وضعیت آلودگی 
صوتی هر منطقه، نق��اط بحرانی را 
تعیی��ن ک��رد، همچنین با اس��تقرار 
سیس��تم مرکزی در شهر اصفهان به 
صورت مس��تمر پروژه هایی در این 

زمینه به اجرا در خواهد آمد. 
مش��اور حقوقی معاونت حمل 
و نقل و ترافیک ش��هرداری اس��تان 
اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه آلودگی 
صوتی براس��اس اطالع��ات مربوط 
و  س��رعت  ترافی��ک،  حج��م  ب��ه 
ن��وع خودروه��ا در روز و ش��ب و 
مش��خصات و ارتفاع س��اختمان ها، 
خیابان ها و پارک ها تعیین می ش��ود، 
آلودگی  کاه��ش  کرد:  خاطرنش��ان 
صوتی ب��ه منظور باال بردن س��طح 
کیف��ی زندگ��ی و کم ک��ردن اثرات 
این آلودگی بر س��المت شهروندان 

در دستور کار مدیریت شهری قرار 
گرفته است. 

جمش��یدیان با اش��اره به اینکه 
کارشناس��ان در بررس��ی های خود 
به ای��ن نتیجه رس��یده اند که حدود 
در  ص�وتی  آل�ودگ��ی  اس��ت�اندارد 
مناطق ش��هری به ترتیب از ساعت 
7 صبح تا 10 ش��ب، 55 دس��یبل و 
از س��اعت 22 تا 7 صبح 45 دسیبل 
اس��ت، تصریح کرد: آلودگی صوتی 
در ش��هر اصفهان به ویژه در هسته 
مرکزی شهر و در مجاور بزرگراه ها 

باالتر از حد استاندارد است.

قطار شهری  مدیرعامل سازمان 
اصفه��ان گف��ت: در ص��ورت عدم 
تخصیص صد درصد اعتبارات سال 
جاری، عملیات اجرای��ی مترو این 

کالنشهر متوقف می شود.    
عبدالجواد زعفرانی در گفتگو با 
ایرنا افزود: به 24 پیمانکار مش��غول 
به کار در این پ��روژه در طول خط 
شمال به جنوب تاکنون دو ماه است 

پرداختی صورت نگرفته است. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت 
ادامه این وضع، اجرای عملیات مترو 

عماًل دچار رکود شدید می شود. 
زعفران��ی توضی��ح داد: این در 
حالی اس��ت که در س��ال جاری از 
مجم��وع اعتبار 86 میلی��ارد و 400 
میلیون تومان اعتبار تخصیصی حدود 
68 درصد به میزان 51 میلیارد تومان 
در اختیار این سازمان قرارگرفت اما 
بقیه آن هنوز تخصیص نیافته است. 
وی گف��ت: م��ردم اصفه��ان از 
س��ال 80 تاکنون به طور مستقیم و 
غیرمستقیم گرفتار وضعیت ناهنجار 
خیابانه��ا در نواح��ی مرکزی ش��هر 

هس��تند که به دلیل عملیات احداث 
مت��رو بیش از نیمی از آنها مس��دود 
شده است و اصفهانی ها هر روز با 
مش��کالت ترافیکی شدید دست و 

پنجه نرم می کنند. 
وی نرس��یدن به موقع اعتبارات و 
عدم انعقاد ق��رارداد خرید واگن های 
مترو را از مهمترین مش��کالت کنونی 
طرح قطار شهری اصفهان اعالم کرد. 

وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه راه 

اندازی مراح��ل اجرایی یک پروژه 
بس��یار مشکل اس��ت اما راه اندازی 
توق��ف  ص��ورت  در  آن  مج��دد 
مش��کل تر خواهد بود، از مسئولین 
اهداف  ب��رای حص��ول  خواس��ت 
برنام��ه ری��زی ش��ده، تخصی��ص 
اعتبارات صد در صد س��ال جاری 
صن��دوق  از  اس��تفاده  و  محق��ق 
ذخی��ره ارزی برای خری��د واگن و 
تجهی��زات مت��رو امکانپذیر ش��ود. 

قطار شهری  مدیرعامل سازمان 
اصفهان همچنین گف��ت: اکنون در 
مرحله ریل گ��ذاری 10 کیلومتر از 
مس��یر مترو از ش��مالی ترین نقطه 
هستیم که در ش��ش ماهه اول سال 

آینده به اتمام خواهد رسید. 
زعفران��ی تصریح کرد: عملیات 
ف��از اول خ��ط ی��ک قطار ش��هری 
اصفه��ان ب��ه ط��ول 10 کیلومتر در 
شش ماهه اول سال آینده می تواند 
پذیرای واگن های حمل مسافر خط 

مترو باشد. 
وی اظه��ار داش��ت: عملی��ات 
مت��رو  ایس��تگاه  و  دپ��و  اجرای��ی 
اصفهان در قسمت شمالی به میزان 
98 درصد انجام شده و از میزان کل 
حف��اری تونل های یک هزار و800 

متر باقیمانده در حال اجرا است. 
عملی��ات اجرایی پ��روژه مترو 
اصفهان از س��ال 80 به طول 20/2 
کیلومتر از ش��مالی ترین نقطه پایانه 
مس��افربری »کاوه« ت��ا جنوبی ترین 
آن یعن��ی پایانه »صفه« در حال اجرا 

است.

مدی��رکل راه و ترابری اس��تان 
اصفهان گف��ت: با وج��ود اعتبار 4 
هزار میلی��ارد تومان��ی وزارت راه، 
قطار سریع السیر اصفهان � تهران به 
3  ه��زار و 500 میلیارد تومان هزینه 

نیاز دارد.
هوشنگ عش��ایری در گفتگو با 
فارس با اش��اره به قطار سریع السیر 
اصفه��ان � تهران اف��زود: این قطار 
نیازمند 3 هزار و 500 میلیارد هزینه 

است که باید تأمین شود. 
وی با بیان اینکه در صورتی که 
دول��ت بخواهد همه این هزینه ها را 
متقبل ش��ود به هزینه بس��یاری نیاز 
دارد و این در حالی است که ساالنه 

اعتب��ار وزارت راه و ترابری 4 هزار 
میلیارد تومان اس��ت، اظهار داشت: 
در این صورت باید کل کش��ور در 
زمینه راه تعطیل شود تا دولت بتواند 
هزینه پروژه قط��ار اصفهان � تهران 
را تأمین کند که بی ش��ک این اتفاق 

نخواهد افتاد. 
مدی��رکل راه و ترابری اس��تان 
اصفه��ان تصریح کرد: ب��رای تأمین 
هزینه ه��ای قطار اصفه��ان � تهران 
باید بخش خصوصی وارد شود زیرا 
این پروژه درآمدزا بوده و بازخورد 
و بازگش��ت س��رمایه زیادی دارد و 
توجیهی که مش��اور برای بازگشت 
س��رمایه این پروژه کرده فوق العاده 

است. 
وی با اشاره به اینکه این پروژه 
کاماًل برای بخش خصوصی توجیه 
شده اس��ت، ادامه داد: البته با توجه 
به این شرایط بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری قطار اصفهان � تهران 

وارد نمی شود. 
عش���ایری ب�ا ب�ی���ان این�ک�ه 
زمان برتری��ن س��رمایه گذاری برای 
پ��روژه قطار سریع الس��یر اصفهان � 
تهران زیرس��ازی آن است، گفت: تا 
این عملیات زیرسازی انجام شود تا 
رس��یدن به روی ریل حداقل سه تا 
چهار سال زمان می برد و البته بخش 
ک��م هزین��ه آن هم همی��ن مراحل 

اس��ت که از 3 هزار و 500 میلیارد 
تنه��ا 500 میلیارد ب��رای این بخش 

زیرسازی نیاز است. 
وی گفت: 3 هزار میلیارد تومان 
دیگ��ر آن مرب��وط به ن��اوگان قطار 

سریع السیر اصفهان � تهران است. 
مدیرکل راه و ترابری با اش��اره 
ب��ه اینک��ه دول��ت باید ای��ن 500 
میلی��ارد تومان را برای زیرس��ازی 
هزینه کند و بس��تر را آماده کرده و 
بخش خصوصی را برای ادامه انجام 
عملی��ات دعوت کند، بیان داش��ت: 
پ��س از آن بخ��ش خصوصی برای 
آماده ک��ردن ن��اوگان و لوکوموتیو 

اقدام کند.

استاندار اصفهان خواهان تسريع عمليات
 اجرايی مصالی اصفهان شد 

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:
 همه مردم یارانه دریافت می کنند  

از سال آینده؛ 
نقاط آلودگی صوتی اصفهان شناسایی می شود

عملیات اجرایی متروی  اصفهان در صورت عدم تخصیص اعتبار متوقف می شود  

هزینه راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان ـ تهران معادل
 اعتبار یک ساله وزارت راه است

اصفهان
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
تبدیل ضایعات شهر به برق در سال آینده

بهره برداری از 16طرح آبرسانی به
 چهارمحال و بختیاری در دهه فجر

قاتل معاون دادستان اصفهان به دار مجازات 
آویخته شد  

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در پاسخ به اظهارات 
مدیر عامل شرکت مخابرات استان:

مواضع اخیر مسئوالن مخابرات، مصداق نمک 
خوردن و نمکدان شکستن است

سازمان بازیافت شهرداری اصفهان با مشارکت 
بخ��ش خصوصی از س��ال آین��ده تکنولوژی 
تبدیل 250 تن ضایعات یعنی موادی که قابل 
بازیافت و کود کمپوس��ت نیس��ت، به انرژی 

برق را اجرا می کند. 
به گزارش ایس��نا، مدیرعامل سازمان بازیافت 
شهرداری اصفهان اظهار کرد: در این کالنشهر 
برای اولین بار در کشور به صورت صد در صد 
موادآلی بازیافت، جداس��ازی و تبدیل به کود 

کمپوست می شود. 
تیم��ور باجول با بیان اینکه در ش��هر اصفهان 
روزانه 250 ت��ن ضایعات که امکان تبدیل به 
کود و بازیافت آنها نیس��ت تولید می ش��ود، 

افزود: این سازمان بر اساس برنامه استراتژیک 
با احیای روش ه��ای بازیافت همچون تولید 
کمپوس��ت، RDF، ک��ود گرانول��ه و غیره به 
س��مت ارزش��مندتر ک��ردن زباله های ش��هر 
اصفهان گام برمی دارد همچنین زمینه ساخت 
نیروگاه و تولید انرژی از س��وخت RDF را 

فراهم می کند. 
مدیرعامل سازمان بازیافت شهرداری با اشاره 
ب��ه اینکه رون��د این طرح در ح��ال حاضر در 
دس��ت مطالعه اس��ت، ادامه داد: ای��ن طرح با 
مش��ارکت بخش خصوصی در س��ال آینده به 
اجرا درمی آید همچنین می توان از آن به عنوان 

منبع درآمدی پایدار برای شهر استفاده کرد. 

16 طرح آبرسانی به مناطق محروم و دورافتاده 
چهارمحال و بختیاری در دهه فجر امس��ال به 

بهره برداری می رسد. 
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
این اس��تان گفت: این طرحها شامل آبرسانی 
به روستاهای گزستان، س��ورک و دزک آباد، 
مرادان، س��یف آباد، ف��رخ آب��اد، میاندوهان، 
بیژگرد، س��رچاه، دورک، مورچ��گان، کتک، 
گوجان، عیس��ی آباد، چوبی��ن، صالح کوتاه، 

هفت تلخه و تلو است.  

صیادی اعتبار اجرای ای��ن طرحها را بیش از 
35 می�لی���ارد ری�ال عن���وان ک�رد و اف�زود: 
ب���ا بهره ب��رداری از این طرحه��ا بیش از 7 
ه��زار خانوار با جمعی��ت 32 هزار نفر از آب 

آشامیدنی سالم بهره مند می شوند. 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری بیش از 900 
هزار نف��ر جمعیت دارد که بیش از 430 هزار 

نفر در روستاها زندگی می کنند. 
در این اس��تان بی��ش از 600 روس��تا از آب 

آشامیدنی سالم بهره مند هستند.

 قاتل معاون دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
صبح چهارش��نبه در مقابل مجتمع شماره یک 
دادس��رای عمومی و انقالب شهر اصفهان در 

مال عام به دار مجازات آویخته شد.
به گزارش ایرنا، جمش��ید هادیان، 51 س��اله، 
26 اسفند سال گذشته هنگام ورود احمدرضا 
توالیی به محل کارش، وی را با شلیک گلوله 

به شهادت رساند. 
مراس��م اعدام ای��ن قاتل در مجتم��ع ادارات 
»امیرکبیر« واق��ع در خیابان 22 بهمن اصفهان 
و در مقاب��ل دادس��رای عمومی و انقالب این 
ش��هر و محلی که قتل در آن به وقوع پیوسته 

بود، اجرا شد. 
در جریان این مراسم تعدادی از مسئوالن قضایی، 

مردم و نیروهای پلیس حضور داشتند. 
در این مراس��م دادس��تان عموم��ی و انقالب 
استان اصفهان متن کیفرخواست را قرائت کرد 
و گفت: قاتل پیش از این نیز س��ابقه هش��ت 

فقره محکومیت کیفری داشته است. 
محمدرض��ا حبیب��ی افزود: به دنب��ال پیگیری 
قانون��ی و تقاض��ای اولیای دم و انجام س��یر 
مراح��ل قانونی، جمش��ید هادیان در ش��عبه 

17 کیف��ری و تجدید نظر اس��تان اصفهان، به 
قصاص نف��س محکوم و رأی ص��ادره برای 
تأیید به ش��عبه 28 دیوان عالی کش��ور ارسال 

شد. 
وی اظهار داش��ت: در ش��عبه 28 دیوان عالی 
کش��ور رأی صادره تأیی��د و تقاضای تجدید 
نظر پذیرفته نشد و استیذان این رأی از سوی 

رئیس قوه قضائیه صادر شد. 
حبیب��ی ادامه داد: ب��ا توجه به عزم دس��تگاه 
قضایی برای برخورد با افراد شرور و مجازات 
برهم زنندگان امنیت عمومی و عبرت گرفتن 
سایر افراد ش��رور، حکم صادره در خصوص 

قاتل شهید توالیی به اجرا درآمده. 
دادس��تان عموم��ی و انقالب اس��تان اصفهان 
خطاب به جوانان گفت: با هرکسی همنشین و 
دوست نشوید و پدران شما 31 سال قبل برای 
اقامه عدل و ایجاد حکومت اسالمی دست به 

انقالب زده و با طاغوت مبارزه کردند. 
وی گفت: دس��تگاه قضایی کش��ور ب��ا افراد 
شرور، تروریست ها و مخلین نظم و آرامش 
و امنیت مردم سرش��وخی ندارد و با قاطعیت 

تمام وفق قانون برخورد خواهد کرد.

در حالی که بس��تر اجرای پروژه های شرکت 
مخابرات را ش��هرداری اصفهان با هزینه های 
میلیاردی، هماهنگی و همکاری فراهم می کند 
ب��ه گفته معاون خدمات ش��هری ش��هرداری 
اصفهان طرح مباحث اخیر از سوی مسئوالن 
ارش��د مخابرات اس��تان و اقداماتی همچون 
قطع تلفن های یکی از شهرداری های مناطق 
پرجمعیت مصداق نم��ک خوردن و نمکدان 

شکستن است که دور از انتظار است.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان، منصور باقرصاد در 
پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت مخابرات 
استان اصفهان مبنی بر اینکه شهرداری اصفهان 
طرحه��ای مخاب��رات را تعطیل کرده اس��ت، 
گفت: صحبتهای این مقام مس��ئول در گفتگو 
با یکی از رسانه ها برای شهرداری غیرمنتظره 
و غیر کارشناس��ی بوده و اینگونه اظهارنظرها 
باید در حوزه کارشناس��ی بررس��ی شود. وی 
ب��ا تأکید بر اینکه ش��هرداری هیچ اختالفی با 
دس��تگاههای اجرایی به خص��وص مخابرات 
ندارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ش��هرداری 
خود را متولی و معتقد به طرح مدیریت واحد 
شهری می داند اجرای طرحهای مخابراتی را 
نیز جزئی از خدمات خود به مردم دانس��ته و 
این مهم را برگ زری��ن دیگری از افتخارات 
مجموع��ه خ�دوم ش��ه�رداری در راس��تای 

خدمت رسانی به شهروندان برمی شمارد.
وی به همکاری شهرداری در اجرای طرحهای 
مخابرات اش��اره و اعالم کرد: کانال س��ازی، 
نص��ب دکل ه��ای BTS )پوش��ش خطوط 
تلفن های همراه(، حفاری و کابل گذاری تمام 
انش��عابات تلفنهای ثابت در سطح معابر شهر 
از جمله خدماتی اس��ت که شرکت مخابرات 
با همکاری شهرداری اصفهان موفق به تحقق 
آن ش��ده، این در حالی است که طی سه سال 
گذش��ته نزدیک به 300 کیلومتر حفاری ها و 
کانال سازی های شرکت مخابرات در بهترین 
نقاط سطح شهر به خصوص در هسته مرکزی 
با صدور مجوز شهرداری انجام شده همچنین 
ط��ی این م��دت ح��دود 400 دکل BTS در 

س��طح ش��هر با حمایت و تعام��ل این ارگان 
نصب شده است.

مع��اون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان 
گفته های مدیریت ارشد شرکت مخابرات مبنی 
بر توقف طرحهای این شرکت توسط شخصی 
تحت عن��وان کد 100، ع��دم موفقیت دیدار با 
شهردار و غصب زمین مخابرات از سوی یکی 
از ش��هروندان مناطق را تکذیب و تصریح کرد: 
موارد مطرح شده در رسانه ها و تریبون عمومی 
صحت نداشته و شهرداری اصفهان حقوق خود 

را در این زمینه محفوظ می داند.
وی احق��اق حق مجموعه خدوم ش��هرداری 
را الزم و ض���روری دان�س��ت و از م�راج�ع 
ذی صالح خواس��ت پیگیریهای الزم را برای 

این امر انجام دهند. 
باقرص��اد با اش��اره به گزارش��های مدیرعامل 
ش��رکت مخاب��رات در زمین��ه عملکرد مثبت 
و مطل��وب ای��ن ش��رکت خاطرنش��ان کرد: 
دس��تیابی به این موفقیت ب��ه غیر از همکاری 
و حمایتهای شهرداری امکان پذیر نبوده چرا 
که تمام بسترهای الزم برای اجرای طرحهای 
این شرکت با هزینه های میلیاردی شهرداری 
اصفهان با آزادسازی خیابان ها و معابر شهری 

محقق شده است.
وی اضاف��ه کرد: اوج ش��کوفایی پروژه های 
مخابراتی طی چند س��ال گذشته و در دوران 
مدیری��ت فعلی ش��هرداری اصفه��ان بوده و 
ای��ن اظهارنظره��ا و اقدامات��ی همچون قطع 
تلفن ه��ای یک��ی از ش��هرداری های مناطق 
پرجمعیت مصداق نم��ک خوردن و نمکدان 

شکستن است که دور از انتظار است.
معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با 
بیان اینکه حفاری های متعدد شرکت مخابرات 
در س��طح ش��هر منجر به ایج��اد معضالت و 
مش��کالتی برای شهروندان شده است، افزود: 
به دنبال شکایات متعدد شهروندان شهرداری 
اقداماتی را از جمل��ه جمع آوری نخاله های 
ناش��ی از حفاری، ترمیم ترانشه ها و رفع سد 
معبر انجام داده و هزینه های س��نگینی را در 

این رابطه متحمل شده است.
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دو عضو خانواده ای به دلیل سوختگی ناشی از 
انفجار منزل روانه بیمارستان شدند. براساس اعالم 
فرماندهی انتظامی شهرس��تان اردل، بر اثر انفجار 

بخاری، ساختمانی دچار تخریب می شود.
در تحقیق��ات به عمل آمده مش��خص ش��د، 
بخ��اری یکی از اتاق ها به دلیل نصب غیرصحیح 
و نش��ت گاز زمان روش��ن ش��دن، دچار انفجار 

می شود که این انفجار باعث تخریب دیوار یکی 
از اتاق ها شده و در این حادثه خانم 45 ساله ای 
به همراه دختر 18 س��اله اش، دچار جراحت شده 

و راهی بیمارستان می شوند.
کارشناس��ان عل��ت وقوع این حادث��ه را عدم 
رعایت اص��ول ایمنی در نصب بخاری و نش��ت 

گاز عنوان کردند. 

مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان 
بروجن یک دس��تگاه خودرو تح��ت تعقیب مراجع 

قضایی را توقیف و راکب آن را دستگیر کردند. 
مأموران پلیس اگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان 
بروجن حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی با 
مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو پیکان و بررسی 

پالک آن متوجه شدند، خودرو مذکور تحت تعقیب 
مراجع قضایی است.

براین اساس خودرو متوقف و راکب آن دستگیر 
و به یگان منتقل شد.

گفتنی اس��ت، پس از تشکیل پرونده مراتب طی 
شرحی به مرجع قضایی مربوطه ارجاع داده شد.

تلویزیون سراس��ری ژاپ��ن )ان.اچ.کی( خبر 
مربوط به وقوع سانحه برای یک فروند هواپیمای 
مس��افربری از ن��وع توپولوف روس��ی را بازتاب 
داد. ب��ه گزارش ایرنا یک فرون��د هواپیمای جت 
مسافربری روز یکشنبه به هنگام فرود در فرودگاه 
مشهد در ش��مال ش��رقی ایران آتش گرفت. این 
ش��بکه تلویزیون��ی می افزاید: گزارش��ها حاکی از 
آن اس��ت که بر اث��ر این س��انحه 42 نفر از 170 
مس��افر و خدمه این هواپیما مجروح و برای مداوا 
به بیمارس��تان منتقل شده اند. ان.اچ.کی می افزاید: 
براس��اس تصاویری که از تلویزی��ون دولتی ایران 
پخش ش��د، بدنه و صندلیهای ای��ن هواپیما که از 
نوع توپولوف 154روس��ی بود، آتش گرفته است. 
به گ��زارش ان.اچ.کی، مقام��ات ایرانی می گویند 
خلبان هواپیمای سانحه دیده به دلیل داشتن بیمار 
بدح��ال در پرواز س��عی کرد تا در ه��وای بد این 
منطقه در فرودگاه مشهد بر زمین بنشیند که دچار 

این سانحه شد. این گزارش می افزاید: بررسی برای 
علت وقوع این سانحه هوایی از سوی بازرسان در 
حال انجام اس��ت. ان.اچ.کی در ادامه یادآور ش��د: 
در جریان س��قوط یک فروند هواپیمای توپولوف 
روسی در ماه جوالی سال گذشته میالدی )2009( 

در ایران تمامی 168 سرنشین آن کشته شدند.

عدم رعایت اصول ایمنی در نصب بخاری 
ساختمانی را دچار حریق کرد

توقیف خودروی تحت تعقیب مراجع قضایی
 در بروجن

بازتاب سانحه هواپیمای توپولوف در
 تلویزیون ژاپن

نظر به اینکه س��ه نفر زندانی در مورخه 88/11/1 مبادرت به فرار 
از زندان مرکزی ش��هرکرد نموده اند و اقدام��ات قضایی، امنیتی 
و انتظام��ی در جهت دس��تگیری آنان در جریان اس��ت،  تصویر 
و مش��خصات آنان جهت اطالع هموطنان منتش��ر می شود تا در 
صورت مش��اهده زندانیان مذکور جهت دس��تگیری آنان با پلیس 

آگاهی و پلیس 110 سراسر کشور تماس حاصل نمایند.
نام و نام خانوادگی : داوود سواری

فرزند: شهباز
شماره شناسنامه : 72

سال تولد : 1361
محل تولد : خراجی

اتهام : قتل محکوم به قصاص نفس 

نام و نام خانوادگی : غالمعلی قاسمی
فرزند: علی 

شماره شناسنامه : 1359
سال تولد : 1360

محل تولد : مسجد سلیمان
اتهام : قتل عمد 

نام و نام خانوادگی : کاظم یگانگی
 فرزند: حسینقلی

شماره شناسنامه : 44
سال تولد : 1362

محل تولد : دستگرد
اتهام :  قتل محکوم به قصاص نفس

جستجو برای یافتن قاتالن فراری

احمدرضا بهرامی سامانی
دادستان عمومی و انقالب شهرکرد
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افقی:
1– رسول اکرم)ص( در زمان سلطنت این پادشاه 

متولد شدند- خوف
2- تکیه دادن – همه داریم – ش��هری در ایتالیا – 

چاه جهنمی 
3- باالترین اختیار- دوستی بی شائبه- تنگدست و 

مستمند و نامی برای مردان
4- ملک هفت آسمان – نامش را ببرید می شکند- 

مادر عرب و فیلم فرتیز النگ
5- قامت و هیکل- شهری بین رشت و قزوین

6- بان��ی تلگراف – نظیر و ش��بیه- از اصول دین 
اسالم

7- نوعی تفنگ و نوعی سگ – خواروبار- دفیله
8- نت حرام- کلفت نیس��ت- سرخ کننده مطبخ 

شما- قند گاز زده
9- الفت گرفتن- جوانمرد و بافتوت- می گویند 

مرد را بخشنده سازد
10- بی نهایت- تلویزیون- مسافر

11- از همه رنگ- نردبان ترقی آدمهای باهمت
12- لول��ه خ��ون- پندار و گمان- کت��اب ژان پل 

سارتر
13- زبانی ساختگی بین چند نفر- لحظه ای بیش 

نیست- بی پرده سخن گفتن
14- مارک��ی بر اتومبیل- منجنیق- اش��تباه- باران 

اندک
15- دستگاه و بنگاه- آزمایشگاه.

عمودی:
1– بهبودی یافتن زخم- جنگ مشقی و تمرینی- 

شالوده و رکن
2- ستون دین ما- جوشن یا زره- چاشنی انار

3- اسناد- سپهر و گردون- اگر چه
4- رینگ نرم- اشرف مخلوقات- خوگرفتن

5- پادش��اه- داالن و هشتی- سینمای سوخته در 
انقالب

6- درد چشم – اختالط- خاکروبه
7- از همس��ران پیامبر)ص( – هندبا نام دیگر این 

گیاه طبی است- همه و کلیه
8- خیلی کم – بوی رطوبت – نت س��وم- اشاره 

کردن
9- رمق- استان- موجر یا صاحب خانه

10- انباری پش��ت اتاق- ردی��اب- غذای بعد از 
غذا

11- پادش��اهی – گرانمایه – چن��د آدم و اثری از 
آرت بوخوالد طنزنویس خوشنام ینگه دنیا

12- تایلند سابق- همبازی چاق لورل- پوستین
13- بدون آن نمی توان زنده بود- مردم- دستگاهی 

در موسیقی اصیل ایرانی
14- گل دندان نش��ین و نامی زنانه- تتمه و بقیه- 

پایتخت کشور غنا
15- دانه خوش��بو- نوعی فیلم بدون کارگردان- 

درخت تسبیح- فتنه و آشوب به پا کردن.
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همه جا هستند، هر جا که باشی به سراغت می آیند. 
توی حیاط، الی در، هنگام عبور از پیاده رو، در بزرگراه ، 
الی صفحه ه��ای روزنام��ه ، مجله  و در تمام وس��ایل 
دیداری و ش��نیداری رنگ و وارنگ، بزرگ و کوچک، 
هر روز و هر س��اعت، وقت و بی وقت، تمام نشدنی و 

گره خورده در تمام تار و پود زندگی!
امروزه ما در عصر ارتباطات به سر می بریم. دورانی 
که مشخصه بارز آن تالش برای باورهای همگانی است. 
زمانی که با حضور شبکه های ماهواره ای و کامپیوتری 
فاصله نقاط کره زمین نامفهوم ش��ده است، به طوری 
که در هر دقیقه هزاران کاالی نو در س��طح جهان وارد 
بازار می شود که تکمیل تر و کارآمدتر از قبل بوده است 
و تولیدکنندگان می کوشند بازارهایی برای محصوالت 
خود پیدا کنند، همچنین تخصصی ش��دن مش��اغل، 
شهروندان را بیش از گذشته به دریافت انواع خدمات 
از سوی مجموعه ای از مؤسسه های متنوع وابسته کرده 
است. این روزها کمتر کسی ممکن است یک مهندس 
»همه کاره« برای زندگی ش��خصی خود باشد. مفهوم 
خود کفایی و خود اتکایی هر روز بیش��تر از گذش��ته 

معنای واقعی خود را از دست می دهد. 
در واق��ع لزوم فراگی��ری آموزش های تخصصی 
برای انجام تعهدات ش��غلی، نیازی اس��ت که روز به 
روز پیچیده تر می شود و فرصت انجام امور شخصی و 
هرچند کم ارزش روزانه را از ساکنان شهرهای بزرگ 
سلب می کند. اینجا است که آگهی های تبلیغاتی می آیند 
و آنها را برای انجام س��اده ترین ت��ا پیچیده ترین امور 

روزمره مخاطب خود قرار می دهند.
تبلیغات چیس��ت؟ اهداف و اهمیت آن کدامند؟ 
از چه زمانی آغاز ش��د؟ اکنون به چه شکل هایی ارائه 
می شود؟ تبلیغ زیرحسی چیست؟ و یک تبلیغ موفق 
دارای چه ویژگی هایی است؟ مطالبی هستند که در این 

نوشته به آنها پرداخته شده است.
اهداف و اهمیت تبلیغ

اهداف تبلیغات را می توان براساس نیت و غرض از 
انجام تبلیغات تقسیم بندی کرد: 

1- آگهی اطالع دهنده: نظیر اطالع رس��انی درباره 
محصولی جدید.

2- آگهی متقاعد کننده: نظیر ایجاد ترجیحات برای 
مارک مشخص.

3- آگه��ی یادآوری کنن��ده: نظیر ی��ادآوری این 
موضوع به مشتریان که محصول ممکن است در آینده 

نزدیک مورد نیاز باشد؛ مانند شرکتهای بیمه.
تبلیغ��ات در تح��والت عمومی جه��ان، در همه 
فعالیت های بشری اعم از علمی، فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، ش��خصی و جمعی تأثیر عمده ای 
دارد. س��االنه میلیاردها دالر در سراس��ر جهان به طور 
رس��می و علنی صرف تبلیغات می شود. امروزه یکی 
از ش��اخص های تضمین سوددهی واحد های تولیدی 
و بنگاههای تج��اری ارائه طرح ه��ای موفق تبلیغات 
اس��ت. در میان همهمه و غوغای مبادالت و معامالت 
تجاری تصور ف��روش کاالیی ب��دون در نظر گرفتن 
امکانات و تسهیالت تبلیغاتی بیشتر به افسانه می ماند 

تا به حقیقت.
گرچه از پیدایش انسان اجتماعی، تبلیغات نیز به 
صورت س��اده و ابتدایی به وجود آمده و رش��د کرده 
است اما نفوذ بسیار با اهمیت و دگرگون ساز و حساس 
تبلیغات در دنیای معاصر، حکایت از اهمیت سرش��ار 

آن دارد. 
تاریخچه تبلیغات

از برخی تصاویر روی دیوار غارها گرفته تا بنرهای 
امروزی، تبلیغ مقوله ای نیس��ت که چندان جدید باشد 
و مربوط به س��الهای اخیر شود بلکه ریشه در زندگی 

اجتماعی انسانها داشته است. با این همه آنچه ما تحت 
عنوان تبلیغات نو و جدید می شناسیم، ریشه در اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات به شکل 
امروزی مانند بس��یاری از رسوم دیگر وارد تجارت و 
کسب و کار شد و رفته رفته توسعه یافت چرا که لزوم 

آن احساس می شد.
بع��د از انقالب صنعتی، به دلی��ل باال رفتن حجم 
تولیدات، دیگ��ر فروش مقوله راحتی نب��ود زیرا اوالً 
به دلیل تولید انب��وه، تمایز بین محصوالت تولیدی از 
میان رفت و بیشتر محصوالت، استاندارد و یک شکل 
شدند. ثانیاً به علت زیاد شدن فاصله بین تولید کننده و 
مصرف کننده، اطالعات محص��والت و خدمات مانند 
گذش��ته به س��هولت در اختیار مصرف کنن��دگان قرار 
نمی گرفت لذا نیاز به کانال ارتباطی جدیدی احساس شد.

با اختراع ماش��ین چاپ و سپس رادیو، تلویزیون، 
اینترن��ت و دیگر رس��انه های جمعی، تبلیغات رش��د 
بیشتری یافت. رش��د صنعت تبلیغات تا آن حد بوده 
است که امروزه بخش مهمی از فعالیتهای سازمانها را 
در برگرفته و از تبلیغات به عنوان یکی از عوامل کلیدی 
موفقیت سازمان ها و شرکتهای تولیدی و خدماتی نام 

برده می شود.
تبلیغات نوین

تبلیغات طی گذر زمان تغییرات زیادی داش��ته و 
متناسب با پیش��رفت های هر دوره ویژگی های خاص 
خود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت های شگرف 
در عرصه فناوری های ارتباطی و اطالعاتی ش��اهد به 
وجود آمدن ش��کلهای جدیدی از تبلیغات هستیم که 
طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات را از تبلیغات 
روی تابلوه��ای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات از طریق 
گوش��ی های موبایل، تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در 

شبکه جهانی اینترنت شامل می شود. 
شکلهای نوین تبلیغات

در ح��ال حاض��ر حجم باالی��ی از تبلیغ��ات در 
فناوری های ارتباطی نوین و به ویژه اینترنت مورد استفاده 
قرار می گیرد. یک نمونه از این نوع تبلیغات استفاده از 
آگهی های هوشمندانه به منظور جلب توجه مخاطبان 
است. مثاًل چنانچه کاربری در موتور جستجوی گوگل 
کلمه نرگس را تایپ کند، عالوه بر آنکه پاسخها را در 
مورد کلمه نرگس )به ترتیب میزان مراجعه ای که به آن 
شده اس��ت( در اختیار کاربر می گذارد بلکه در سمت 
راست و باالی صفحه، یک فروشگاه گل )که از گوگل 
خواسته برایش تبلیغ کند( معرفی خواهد کرد. این روش 

چند مزیت دارد:
1- مزاحم، تحمیلی و آزار دهنده نیست، چون از 

پاسخ ها جدا شده است.
2- فرمت بسیار ساده ای دارد.

3- آگهی کاماًل با پرسش کاربران مرتبط است.
از دیگر اش��کال تبلیغات نوین می توان به ش��یوه 
متعامل و اینتراکتیو اشاره کرد که ایجاد یک رابطه متقابل 
میان مصرف کننده و شرکت تبلیغاتی می کند و تبلیغات 
برای هر کس متناسب با سطح سواد، درآمد و نیاز متغیر 
خواهد بود. اگر به رادیو اینترنتی یاهو که توسط کمپانی 
النچ تأمین می شود مراجعه کرده باشید خواهید دید که 
برای نام آهنگ، خواننده و آلبوم س��ه نظر سنجی جدا 
وجود دارد و شنونده به آنها امتیاز می دهد و به تدریج 
نرم افزارهای یاهو ذائقه مشتری خود را تشخیص داده و 

آهنگ های مورد عالقه اش را بیشتر پخش می کند.
ش��یوه دیگر، تبلیغات از طریق بنر است. بنر پیام 
فعالی است که به شکلی هنری شامل تصاویر و متن های 
ثابت و متحرک روی صفحه های وب ظاهر می شود و 
بینندگان را به سایت های آگهی دهنده هدایت می کند. 
بنر استاندارد 468 پیکسل پهنا و 60 پیکسل ارتفاع دارند. 

گروهی دیگر از بنرها که به »بند انگشتی« یا »تمبر پستی« 
معروف هستند در حاشیه این صفحه ها قرار می گیرند. 
بنرها به دلیل هزینه کم در طراحی و پست از متداول ترین 

اشکال تبلیغات اینترنتی به شمار می آیند.
بنرهای ثابت: بنر ثابت به بنری اطالق می شود که 
تبلیغ را به صورت یک تصویر و در اندازه ای ثابت ارائه 
می کند. از آنجا که بنرها در بسیاری از سایت ها نمایش 
داده می شوند، نرخ رویت باالیی دارند ولی نرخ کلیک 

در آنها پایین است.
بنرهای انیمیش��ن دار )بنرهای پوی��ا(: در حقیقت 
بنرهای ثابتی هستند که از فناوری انیمیشن در طراحی 
و ساخت آنها استفاده شده است. این نوع بنرها به دلیل 
برخورداری از انیمیشن نسبت به بنرهای ثابت غالباً نرخ 
کلیک باالتری دارند. بنرهای ثابت و انیمیشن دار هر دو 

ابزاری های مناسبی برای معرفی نام تجاری هستند.
بنرهای تعاملی: ش��کل دیگ��ری از بنرها، بنرهای 
تعاملی هس��تند. در این نوع بنرها که به تازگی بس��یار 
مشهور شده اند، برای کاربران این امکان فراهم است که 

ارتباط دو طرفه ای با تبلیغ کنندگان برقرار کنند.
 به عنوان مثال گزینه  هایی به منظور ورود اطالعات 
برای کاربران در نظر گرفته شده و به تناسب اطالعاتی 
که کاربران وارد می کنند، پاسخ هایی به آنها داده می شود. 
از بنرهای تعاملی غالباً در خریدها و ثبت نام های اینترنتی 
و مواردی از این قبیل استف��اده م��ی ش��ود. در اغ��لب 
 Java Script،  موارد ب��نرهای تعامل��ی با اس�تفاده از

Java Applet، HTML، ساخته می شوند. 
خرده سایت ها، شیوه تبلیغاتی دیگری در اینترنت 
هس��تند که از پنجره های کوچکی )کوچکتر از اندازه 
معمول��ی پنجره مرورگر( تش��کیل ش��ده اند و هنگام 
جس��تجوی در اینترنت ناگهان روی صفحه نمایشگر 
ظاهر می ش��وند و حاوی نوشته ها و تصاویر تبلیغاتی 

هستند و به پنجره های جهنده نیز معروف هستند.
پست الکترونیک زیرمجموعه فناوری اینترنت بوده 
و سال ها قبل از وب مورد استفاده قرار می گرفته است 
و در سالهای اخیر با افزایش تعداد کاربران اینترنت برای 
تبلیغات مورد توجه قرار گرفته اس��ت. براس��اس آمار 
تعداد نامه های الکترونیک تبلیغاتی که کاربران اینترنت 
س��االنه دریافت می دارند از 40 عدد در سال 1994 به 

بیش از 1600 عدد در س��ال 2005 افزایش یافته است. 
پایین بودن هزینه، اثربخش��ی باال و مدیریت آس��ان از 

جمله مزایای آن به حساب می آید.
ش��کل جدیدی از تبلیغات نیز توسط شبکه های 
تلویزیونی کابلی به شکلی هوشمندانه در اختیار بینندگان 
ق��رار می گیرد. به عنوان مث��ال هنگام پخش یک فیلم 
سینمایی با مضمون فلسفی، هیچ گاه نوشابه یا خوراکی 
تبلیغ نمی ش��ود. از یک برنامه ای که مورد عالقه بیننده 
اس��ت استفاده می ش��ود تا محصوالت مرتبط با همان 
عالقه نیز به بیننده معرفی شوند. به عبارت دیگر یک 

رابطه منطقی میان تبلیغ و برنامه وجود دارد.

اس��تفاده از تابلوها یا صفحات الکترونیکی بزرگ 
روی وسایل نقلیه از جمله اتوبوس ها نیز از شیوه های 
جدید تبلیغات محس��وب می شوند که در کشورهایی 
چ��ون ژاپ��ن، امری��کا، هنگ کن��گ و... ب��ه تبلیغ یا 

اطالع رسانی مشغول هستند.
نوع جدید دیگری از تبلیغات ارسال پیام روی تلفن 
همراه اس��ت. به دلیل نزدیک بودن و در دسترس بودن 
همیشگی تلفن همراه نزد صاحبان آنها، شانس دیدن و 

پسندیدن محصوالت تبلیغاتی را به شدت باال می برد.
به اعتقاد »یوکوایش��ی« از پژوهشگران این پروژه، 
تبلیغاتی که روی دس��ت مصرف کننده ظاهر می شود 
می تواند او را متقاعد کند که این پیام واقعاً برای او تهیه 

شده است. 
تبلیغات زیرحسی یا نامرئی

تبلیغ زیرحسی توسط یک متخصص امور تبلیغات 
ب��ه نام جیمز ویکاری به کار رف��ت. او هنگام نمایش 
فیلم اس��پارتاکوس در سالن سینما عبارت پاپ کورن 
بخورید و کوکا بنوشید را با سرعت یک سه هزارم ثانیه، 
بدون اطالع قبلی بینندگان روی پرده س��ینما انداخت. 
پس از آن، تماش��گران در خالل فیلم تمایل زیادی به 
پاپ کورن و نوشابه کوکاکوال در خود احساس کردند. 
در ای��ن ش��یوه، آگهی دهنده، پیام خ��ود را به گونه ای 
طراحی می کند که از حاشیه های پایین گستره شنوایی و 
بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر ناخودآگاه آنها را متأثر 
سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف الکترونیکی و 

کامپیوتری و روان شناختی توأم استفاده می شود.
حاش��یه های پایین گستره بینایی، شامل تشخیص 
ناخودآگاه صحنه های نمایشی گذرا در مدت زمان کوتاه 
است. چشم انسان، صحنه های نمایشی را که مدت زمان 
آنها کمتر از حدود یک دوازدهم ثان��یه باشد )مثالً یک 

بیستم ثانیه( نمی تواند تشخیص دهد. 
در س��ال 1979 در چن��د فروش��گاه زنجی��ره ای 
امریکایی، در نوار موسیقی متداول در فروشگاها، صدای 
ضبط شده »من دزدی نمی کنم!« را با شدت صوتی کم 
در هرچند ثانی��ه به موس��یقی اضافه کردند، به طوری 
که حس شنوایی خودآگاه آن را دریافت نمی کرد. طبق 
ادعا، نتیجه این شد که در مدت 9 ماه، تعداد سرقت ها 

در فروشگاها به 37 درصد کاهش یافت.
حاش��یه های پایین گستره ش��نوایی شدتی، شامل 
صداهایی با شدت حدود چند دسی بل که در شرایط 
معمولی شنیده نمی ش��ود و حاشیه های پایین گستره 
شنوایی بسامدی، شامل صداهای دارای بسامد کمتر از 

20 هرتز است. 
درباره مؤثر بودن یا مؤثر نبودن »تبلیغات زیرحسی« 
اخ��تالف نظر بس��یار اس��ت. برخ��ی از متخصصان 
تبلیغات، قاطعانه »تبلیغات زیرحسی« را رد می کنند و 
برخی دیگر، آن را بسیار مؤثر می دانند. ماکس ساترلند 
اینگونه تبلیغات تجاری را شیطنت های عملی کلمات 
و تصاویر نهفته شده در متن تبلیغات می نامد. همچنین 
»تبلیغات زیرحس��ی« در برخی از کشورهای صنعتی 
صراحتاً ممنوع شده است و بالطبع انتشار مطالب علمی 
و تحقیقی درباره تکنولوژی آن نیز می تواند ممنوع باشد. 
اما ممکن اس��ت در برخی از متون مبحث روانشناسی 

ترغیب به »تبلیغات زیرحسی« اشاره هایی شده باشد. 
در برخی از کش��ورها نیز مقرراتی وج��ود دارد که آن 
را غیرقانونی می س��ازد. برای مث��ال در ایران طبق آیین 
نامه س��اخت آگهی های رادیوی��ی و تلویزیونی اداره 
کل بازرگانی صدا و س��یما، تبلیغات نامرئی از طریق 
رس��انه های رادی��و و تلویزیونی صدا و س��یما ممنوع 

است.
اصل 15: در آگهی ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی 
و یا به کارگیری تصاویر بازرگانی کوتاه و یا شیوه های 
دیگر، ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تأثیر قرار گیرد و 
پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی الزم به ببیندگان منتقل 

شود و اذهان آنان را تحت تأثیر قرار دهد. 
ویژگی های تبلیغ موفق

1- تماماً بر درستی و راستی استوار باشد.
2- کاماًل یا دس��ت کم تا آنجا که ممکن اس��ت، 

شفاف باشد.
3- عالوه بر تأمین اعتماد مخاطب، حس��ن نیت 

فرستنده پیام را روشن سازد.
4- بر آگاهی مخاطب، هرچند هم اندک، بیفزاید.

5- بیان و ش��یوه تبلیغ با کارب��رد واژه های نوین 
پذیرفته ش��ده و تعابیر و تصاویر مناس��ب و مطلوب، 

جذابیت الزم را پیدا کرده باشد.
6- پر محتوایی پیام و غنای مضامین و ارزش��مند 

بودن آن را تضمین کند.
7- انرژی روانی انسانها را در جهت ترقی و تعالی، 
جاری سازد و از این راه حرکت تکاملی اجتماع و روند 

پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی را شتاب بخشد. 
نتیجه گیری

دنیای ما دنیای رقابت، سبقت و سرعت است که 
مخاطب باوری را محور فعالیت و جایگاه یابی تبلیغات را 

مهمترین دغدغه برنامه ریزان این صنعت قرار می دهد.
تبلیغات باید گوش��ه ای از ذهن مخاطب را اشغال 
کند، مردم آگهی های مزاحم را نخوانده دور می ریزند. 
آنها تبلیغاتی که حیاط خانه هایشان را مملو از کاغذ های 
بی مصرف می کنند، دوست ندارند. تسخیر ذهن مخاطب 
بی توجه به شناخت بازار و دانستن اینکه مشتریان چه 
کسانی هستند و تقسیم بندی آنان به وجود نخواهد آمد 
زیرا مخاطبان گروههای نامتجانسی هستند که همیشه 
مشابه نیستند. فرد فعال در عرصه تبلیغات با بهره گیری 
از علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی و 
نیز شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان می تواند 

بهترین و کارآمدترین شیوه ها را به کار گیرد.
در نهایت باید گفت که تبلیغ��ات روی زندگی و 
نگرش افراد تأثیر بس��یار زیادی دارد، پس نباید باورها، 
اعتقادها، ارزش ها، فرهنگ ها و... را به انحطاط کش��ید 
بلکه باید به آنها ارتقا بخش��ید و این بخشی از وظایف 
متخصصین تبلیغات است. با آگاهی صحیح از کارکرد 
تبلیغات می توان حتی به دور از توسل به هرگونه حیله 
و نیرنگ مخاطب را به سوی کاال و سازمان خود جلب 

کرد.
تبلیغات همه جا هستند، هر جا که باشی به سراغت 
می آیند با ش��کلها و ش��یوه های مختلف و هیچ نهاد و 

بنیادی از آن بی نیاز نیست.

شکلهای نوين تبليغات

به زودی پژوهشگران ژاپنی 
ــانه ای جدیدی  تبلیغات رس
ــاران اطالعات«  را به نام »ب
ــه خواهند  ــان عرض ــه جه ب
کرد. شبکه خبری بی بی سی 
ــای  گزارش ه ــن  آخری در 
ــرد: محققان  ــالم ک خود اع
ــایبر  ــگاه ژاپنی »س آزمایش
سالوشن« تا چند سال دیگر 
ــراع  ــی را اخت پروژکتورهای
می کنند که در نقاطی خاص 
ــد  ــی تولی ــای اطالع باران ه
ــای  ــرد. قطره ه ــد ک خواهن
ــورد با  ــر برخ ــی در اث باران
زمین حرکت های مواج تولید 
می کنند و همچنین اگر مردم 
وارد این منطقه بارانی شوند 
می توانند آگهی ها را از طریق 
ــت  ــی که روی دس قطره های

آنها می افتد، ببینند.
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سفالینه ها در ایران 
هنر سفالگری قسمت اول

سفر به بلخ
سفر به افغانستان

معاون حفظ، احیا و ثبت آثار تاریخی فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: باید 
تمهیدات ایمن��ی را برای حفاظت جدی از آثار 
تاریخی اصفهان که بر اثر عبور مترو در معرض 
تهدید هستند، فراهم آورد. تا وقتی کارشناسان 
این تمهیدات را فراهم نکنند، هیچ اقدامی درباره  

حرکت مترو انجام نمی شود. 
به گزارش ایسنا، مس��عود علویان صدر در 
اصفهان درباره وارد شدن آسیب های احتمالی بر 
اثر عبور مترو از خیابان چهارباغ عباسی و تهدید 
آثار تاریخی مانند مدرس��ه  چهارباغ و سی وسه 
پل، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان دانشگاه 
علم و صنعت مأمور شده اند تأثیرات عبور مترو 
از خیابان چهارباغ و آس��یب های احتمالی آن را 
بررس��ی کند تا در نهایت براساس این گزارش، 

برنامه ریزی های الزم انجام شوند. 
اس��تاندار اصفهان نیز درب��اره  عبور مترو از 
خیابان چهارباغ عباس��ی گف��ت: نمی توانم در 
این باره حکم کن��م، زیرا این وظیف��ه  نهادهای 

تصمیم گیرنده  دیگر است؛ اما اگر نتیجه کارشناسی 
بیانگر وارد آمدن آسیب به آثار تاریخی براثر عبور 
مترو باشد، به  طور حتم اولویت نخست برای ما 
حفظ میراث فرهنگی خواهد بود و جلوی ادامه  

کار گرفته خواهد شد. 
گفتنی اس��ت تا کنون گزارشی از ترکیب، 
میزان صالحیت و گرایشات گروه کارشناسان 
دانش��گاه عل��م و صنع��ت که مأمور ش��ده اند 
تأثی��رات عب��ور مت��رو از خیاب��ان چهارباغ و 
آسیب های احتمالی آن را بررسی کنند، منتشر 

نشده است. 

 به گزارش ایسنا، الیحه پیشنهادی شهرداری 
اصفهان برای انجام مطالعات تهیه طرح اول و 
دوم احداث میدان در جنوب س��ی و سه پل و 
ساخت پارکینگ در زیر این میدان چندی پیش 
در شورای اسالمی ش��هر اصفهان به تصویب 
رسید تا ترافیک و معضالت موجود در جنوب 
این پل حذف ش��ود اما اجرای این مصوبه آن 
ه��م در عرصه اثری تاریخی جای نگرانی دارد 
چرا که می تواند س��ی و س��ه پل را دستخوش 
آسیب های ناشی از اجرای پروژه های عمرانی 

کند. 
برخ��ی از کارشناس��ان حم��ل و نق��ل و 
ترافی��ک، اح��داث چنی��ن میدان��ی آن هم در 
کنار سی و س��ه پل را غیرضروری می دانند و 
معتقدند چنین میدان��ی فضای آرام جنوب پل 
400 س��اله را دس��تخوش فضاهای تجاری و 

ترافیک زا می کند. 
همچنین رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان اصفهان 
درخصوص اح��داث این میدان گفت: احداث 
چنین میدانی حتی در کمیس��یون ماده 5 مطرح 

و ارائه نشده است. 

شاهین سپنتا-  این روزها دو موضوع مهم 
محور اصلی بحث و گفتگوی مس��ئوالن شهری 
اصفهان با رس��انه ها است. هر دو موضوع یعنی 
معضل طبقات فوقانی برج جهان نما و خطرات 
عبور مترو برای میراث تاریخی اصفهان چند سالی 
است که محل مناقشه دوستداران میراث فرهنگی و 
یونسکو از یک سو و مدیران شهری از سوی دیگر 
است. در هر دو مورد معترضان بارها با ارائه دالیل 
و شواهد س��عی در اثبات نظریات خود مبنی بر
 زیان بار بودن چنین پروژه هایی برای تداوم حیات 
شهر تاریخی اصفهان داشته اند اما این دیدگاه ها 
که مورد تأیید کارشناسان مستقل و غیردولتی نیز 
قرار داش��ته و دارند هرگز با عنایت مدیران شهر 
اعم از ش��هرداری و شورای شهر قرار نگرفت و 
هر بار با ارائه توجیه و تفسیر از زیر بار مسئولیت 
خود در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر شانه 
خال��ی کردند و معترضان را که عمدتاً از اعضای 
س��ازمان های مردم نهاد مدافع میراث فرهنگی و 
طبیعی اصفهان و چهره های فرهنگی و دانشگاهی 
بودند به س��نگ اندازی در راه توس��عه و عمران 
ش��هری و سیاس��ی کاری و عامل دست بیگانه 
شدن، متهم کردند.اما با گذش��ت زمان و پدیدار 
شدن نارسایی در مدیریت اجرایی این پروژه ها، 
ناکارآمدی و تأثی��رات زیان بار آنها بیش از پیش 
نمایان ش��د تا آنجا که استاندار محترم اذعان کرد 
برج جهان نما ارتباطی با معماری و هویت شهری 
اصفهان نداش��ته و ندارد و با شروع فعالیت برج 
جهان نما به طور قطع در مرکز شهر اصفهان دچار 
مشکالت ترافیکی و آلودگی های زیست محیطی 

فراوانی خواهیم شد. 

از سوی دیگر، در هنگامی که موضوع انحراف 
دستگاه حفار تونل مترو در نزدیکی سی و سه پل 
همچنان خبرساز است و راهکارهای پر مخاطره و 
پرهزینه پی��ش رو برای برون رفت از این معضل 
بر دوش اصفهان و اصفهانی ها سنگینی می کند، 
معاون حفظ، احی��ا و ثبت آثار تاریخی فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تلویحًا 
آس��یب های ناشی از گذر مترو از محور تاریخی 
چهارب��اغ  را تأیید کرده و تأکی��د می کند : باید 
تمهی��دات ایمنی را برای حفاظ��ت جدی از آثار 
تاریخ��ی اصفهان که بر اثر عبور مترو در معرض 

تهدید هستند، فراهم آورد.
اما پرس��ش اساسی اینجا است که چه فرد یا 
افرادی مسئول ایجاد چنین مخاطراتی برای میراث 
فرهنگی  پایتخت فرهنگ و تمدن ایران هستند و 
چه فرد یا نهادی پاسخگوی این هزینه های سنگین 

برای جبران سوء مدیریت مدیران شهری است؟
اکنون که روشن شده است هشدارهای قبلی 
کارشناسان دلسوز سازمان های غیردولتی درست 
و بهن��گام بوده اما هرگز گوش ش��نوایی در میان 
مدیران شهری نیافته است، آیا زمان آن فرا نرسیده 
که برای برون رفت از این سیکل معیوب چاره ای 
اندیش��یده ش��ود و پیش از اج��رای پروژه های 
گوناگون، دیدگاه های کارشناسی شورایی مرکب 
از نمایندگان با تجربه سازمان های مردم نهاد مدافع 
میراث فرهنگی و محیط زیست مورد توجه قرار 
گیرد و نظرات س��ازنده آنها در همه فعالیت های 
عمرانی و توسعه شهری اعمال شود تا پس از چند 
س��ال اتالف وقت و هزینه، شاهد به خطر افتادن 

سرمایه های معنوی و مادی کشور نباشیم؟ 

معصومه شهباز - تپه باس��تانی اشرف در شرق 
اصفهان و در نزدیکی پل شهرس��تان قرار دارد؛ جایی 
که به عقیده برخی از باس��تان شناسان بخشی از جی 
باستان و تنها آثار به جا مانده از اصفهان کهن محسوب 
می شود. از آنجا که این تپه تنها سند شناخت بخش 
اعظم تاریخ اصفهان در دوران انتقالی از دوره سامانی 
به دوره اس��المی است و از دیگر سو شناخت دقیقی 
از قرون اولیه اس��الم در ایران به لحاظ باستان شناسی 
وج��ود ندارد می توان به ج��رأت گفت این تپه برای 
تاریخ ایران از اهمیت بس��زایی برخوردار است اما با 
این اوصاف، اصفهان شاهد وضعیت نگران کننده ای 
برای این تپه باس��تانی اس��ت؛ در س��ال های گذشته 
و همچنی��ن در حال حاضر ب��ه دلیل محصور نبودن 
تپه باستانی اشرف، به حریم با عملیاتهای خودسرانه 
برخی از نهادها و عدم آگاهی مردم به حریم آن تجاوز 
ش��ده و بیش از پیش در مع��رض تخریب و نابودی 
قرار گرفته است؛ این بی توجهی ها از سوی متولیان 
میراث فرهنگی منجر به تبدیل تپه باستانی اشرف به 
پیس��ت موتورس��یکلت رانی و محل متروکی برای 
تخلیه نخاله های ساختمانی توس��ط شهرداری شده 
اس��ت. در سال های اخیر شهردار، تپه باستانی اشرف 
را به ویرانه ای تشبیه کرد و بی توجهی سازمان میراث 
فرهنگی در مشخص نکردن محدوده این تپه را مانع 
اجرای طرح های عمرانی شهرداری خواند اما در حال 
حاضر به نظر می رسد حریم این سند تاریخی شکسته 
شده و انبوهی از نخاله های ساختمانی در اثر تخریب 
بنیاد فردوسی در نزدیکی این تپه توسط مدیریت پروژه 
پارک شرق اصفهان به این مکان انتقال داده شده است 
که این عمل به تنهایی در مرحله اول به دلیل استفاده از 
ماشین آالت سنگین یکی از عوامل پررنگ در تخریب 
و از بین بردن الیه های دارای ارزش باس��تانی اس��ت 
و در مرحل��ه بعدی می توان گفت احداث این پارک 
شهرداری در  حریم این میراث فرهنگی به معنای تقلیل 
هر چه بیش��تر عرصه تپه اشرف خواهد بود. در حال 
حاضر در تپه باستانی اشرف که متولی حفاظت از آن 

سازمان میراث فرهنگی است قسمت جنوب و مشرف 
به رودخانه زاینده رود به دلیل خاکبرداری در سال های 
معاصر کامالً تخریب شده و همچنین قسمت شرق آن 
به دلیل خاکبرداری ها و احداث پارکینگ آسیب دیده 
اس��ت. بخش عظیمی از الیه های قسمت شمالی نیز 
به دلیل تعریض خیابان مشتاق به وسیله شهرداری از 
بین رفته و در بخش غربی نسبتاً آسیب های کمتری 
دیده می ش��ود. در س��طح این تپه یک الیه نازک آثار 
تاریخی از جمله یک حوض س��نگی هشت ضلعی، 
تعدادی تمبوشه های آب و تعدادی پراکنده کاشی به 
چشم می خورد. در سال های گذشته برای ساماندهی 
تپه باستانی اشرف قرار بود اعتباری از سوی معاونت 
حفظ و احی��اء و ثبت آثار تاریخی و میراث فرهنگی 
استان اصفهان اختصاص یابد اما این امر تحقق نیافت و 

گزارشی هم از تأمین حریم این تپه منتشر نشد. شایسته 
است این سازمان که تاکنون طرح های کاوشی در تپه 
اش��رف را به دلیل کمبود بودجه نپذیرفته، در راستای 
ایجاد حریم برای حفاظ��ت از این میراث تاریخی از 
گزند عوامل مخرب تصمیمات الزم را اتخاذ و عملی 
کند تا در آینده در صورت فراهم شدن شرایط کاوش 
اقدامات الزم جهت ش��ناخت تاریخ اصفهان پیش از 
اسالم انجام پذیرد.دکتر علیرضا جعفری زند، باستان 
شناس و نویسنده کتاب »اصفهان ِپیش از اسالم« بخش 
عظیمی از تاریخ اصفهان را در پرده ابهام و تپه اشرف 
را تنها سند برای شناخت آن می داند و می گوید: برای 
بازسازی تاریخ اصفهان، به کاوش های علمی تا قبل از 
محو شدن کامل آثار در تپه اشرف نیاز داریم. در واقع 
با محقق شدن این امر می توان پازل گمشده اصفهان را 

پر کرد و آن را با گذشته دور خود پیوند زد. این باستان 
ش��ناس که آثار تپه اش��رف را متعلق به دوره ساسانی 
می داند معتقد اس��ت به آثار پیش از دوره سلجوقیان 
بی توجهی می شود و بیان می کند: در سال های 56 
و حدوداً 68 یکسری کاوش های سطحی و غیرعلمی 
صورت گرفت اما تاکنون کاوشی دارای بار علمی در 
این مورد انجام نشده است. وی تأکید می کند: تپه جی 
در شمال شرقی تپه اشرف به عنوان تنها آثار اصفهان 
کهن در سطح شهر نیاز به مطالعات دقیق دارد، بنابراین 
اقدام��ات الزم برای کاوش باید قب��ل از تخریب و از 
دست دادن بقایای تپه انجام گیرد. جعفری زند با اشاره 
به مستور شدن آثار معماری در سطح جنوبی تپه اشرف 
در اثر تخلیه نخاله توسط شهرداری می گوید: شهرداری 
میراث فرهنگی در اصفهان را به رسمیت نمی شناسد. 
س��ازمان میراث فرهنگی یک دای��ره حقوقی دارد که 
معموالً مسائل اینچنینی باید از آن مجرا پیگیری شود اما 
وقتی این سازمان نسبت به این مسأله بی تفاوت است 

طبعاً این دست اندازی ها پیش خواهد آمد.
در زمان تس��لط اشرف افغان به اصفهان کاخی بر 
ف��راز این تپه صخره ای بنا ش��د و از آن زمان تاکنون 
آن را به نام تپه اشرف می خوانند؛ گفتنی است برخی 
از باس��تان شناسان تپه اشرف را کهندژ جی یا سارویه 
اصفهان دانسته اند اما دکتر علیرضا جعفری زند شواهد 
موجود در تپه اشرف را هماهنگ با شرایط مقرر برای 
ایجاد دژ سارویه در »تاریخ حمزه اصفهانی« و »فهرست 
ابن ندیم« مبنی بر ساخت کهندژ جی در خشک ترین 
مکان گیتی و وجود دریاچه در این مکان سازگار نمی 
داند.  این باس��تان ش��ناس قلعه تبرک واقع در ش��رق 
اصفهان که در حال حاضر چشمه باقرخان و خندق آن 
باقی است را کهن دژ سارویه می خواند و بیان می کند: 
با این همه تپه اشرف حلقه گمشده تاریخ اصفهان است 
که زیر الیه های فعلی شهر مدفون مانده و تنها بخشی 
از تپه اشرف و تپه جی از سطح این الیه ها بیرون مانده. 
با این وصف باید تا فراهم شدن شرایط کاوش، از سوی 

سازمان میراث فرهنگی تأمین حریم صورت گیرد.

ــراث فرهنگی - با س��ابقه  ــدی فقیهی، می مه
درخش��انی که هنر س��فالگری پیش از اسالم از خود 
بر جای گذاش��ته اس��ت، این هنر پس از اس��الم در 
اواخر زمان امویان و دوره عباس��یان در قالب ساخت 
ظروف س��فالی از پیش��رفت قابل توجهی به ویژه در 
شهرهای بغداد و س��امرا برخوردار شد. در این زمان 
روی سطوح برجسته کاری شده سفال ها، لعاب زرین 
فام می درخشید و نشانه ای از رنگیزه متالیک در آنها 
دیده می شد، پیش از آن در سده دوم )ه.ق( این لعاب 
روی شیشه های مصری به کار می رفت ولی در کشور 
عراق و در ش��هر سامرا برای نخستین بار از این لعاب 
برای پوشش سفالینه ها استفاده شد. در دوره عباسی 
ساخته های زرین فام در مقیاس کوچک تر و به شکل 
بش��قاب های ته صاف و سینی های پایه داری شکل 
گرفتند که تا حد زیادی شبیه به ظروف فلزی و دارای 
ظاهری بسیار زیبا و شکیل بودند و به تدریج به عنوان 
جایگزینی برای ظروف گ��ران قیمت آن زمان به کار 
گرفته شدند. اما همزمان با س��اخت سفال در عراق، 
در ایران و در ش��هر شوش نیز تولید ظروف لعاب دار 
مختلف به انجام می رس��ید. از سوی دیگر در کشور 
مصر این ظ��روف با لعاب هایی با رنگ های س��بز، 
ارغوانی، قهوه ای و گاهی با طرح های طبیعت گرایانه 
و یا با نقوشی از پیکر حیوانات تولید می شد. در اواخر 
سده دوم هجری تحولی شگرف در صنعت سفالگری 
ایجاد شد چنان که نوعی ظروف لعاب دار با دست مایه 
سفید رنگ از چین وارد خاورمیانه شد که به تدریج با 

کیفیت بسیار عالی خود جای سفال های لعاب دار رایج 
را گرفت. ظروف مذکور به خصوص س��فالینه های 
منقوش سلس��له ای )تانگ( با نقطه های سبز، قهوه 
ای، زرد و ارغوانی رنگ بر زمینه س��فید حس ذوق و 
شوق را در هنرمندان دیگر کشورها برمی انگیخت و 
موجبات تقلید و مشابه سازی از این دست آوردهای 

نوین و ارزشمند را فراهم می کرد.
در این میان هنرمندان دیگر مناطق به دلیل دسترس��ی 
نداش��تن به م��اده اولی��ه کانولین که باعث س��فیدی 
بدنه ظروف سفالی می ش��د نتوانستند سفالینه های
س��فید رنگ )چینی( مانند نمونه های وارد ش��ده از 
کشور چین را تولید کنند لذا تصمیم گرفتند با افزودن 
لعابی از قلع و س��رب که رنگ س��فید مورد نیازشان 
را تأمین می کرد به این مهم دس��ت یابند. این روش 
در زمانی دورتر در جهت تزئین س��طح کاس��ه ها و 
بش��قاب های بزرگ با لبه های پهن در خاور نزدیک 
رواج داش��ت، ولی در عین حال س��فالگران مسلمان 
با افزودن رنگ های آبی و مش��کی به نقوش گیاهی، 
انتزاعی، هندسی و کتیبه ها توانستند به درجه واالیی از 
لعاب دس��ت یابند و یک گام فراتر از گذشته بردارند. 
در ح��دود س��ال 229 )ه.ق( کارگاه های س��فالگری 
خاورمیانه، ظروف دیگری با لعاب سفید قلعی تولید 
کردند که برای ایجاد نقوش و طرح های تزئینی روی 
آنها از رنگ های آبی، سفید زرین فام استفاده کردند. 
از حدود سال 254 )ه.ق( نوآوری های دیگری در این 
هنر صورت گرفت به طوری که استفاده از لعاب زرین 

فام محدود و رنگ مایه زردفام و سبزفام رایج شد که 
محبوبیت زیادی نیز به همراه داشت. در آن زمان نقاشی 
زرین فام بیش��تر در ظروف مزین به رنگ های آبی و 
مش��کی به کار می رفت که پ��س از مدتی این روش 
نیز به دلیل آنکه امکان ترکیب و مخلوط ش��دن نقش 
مایه های زرین فام با یکدیگر به درستی میسر نبود، کنار 
گذاشته شد. ولی حدود سه سده بعد لعاب زرین فام بار 
دیگر برای تولید سفال لعاب دار به کار گرفته شد که 
از نمونه های اولیه آن می توان به تصویر پرنده ای در 
میان تاج گل از ساخته های کارگاه های سفالگری شهر 
سامرا اشاره کرد. نوع متأخرتری از کاشی زرین فام نیز 
که حدود 150 عدد است در داخل و اطراف محراب 
مسجد اعظم قیروان بر جای مانده که در بردارنده همان 
تزئینات س��فال زرین فام سامرا است. ویژگی تجربی 
سفالینه س��امرا از سفال پاره هایی معلوم می شود که 
نوع زیبایی از آنها در قصر جوسق خاقانی کشف شد 
ظروفی بس��یار نازک و زیبا ک��ه در آنها لعاب را فقط 
برای طرح های هندس��ی، گیاهی و یا کتیبه ها به کار 
برده اند. سپس با ایجاد فضای زرد، آبی و سبز درخشان 
روی رنگ سفید زمینه، جلوه ای ویژه و تحولی نو به 
وجود آوردند، این امر از روند بسیار ابتدایی وارد کردن 
ریزه های لعاب سبز و آبی به بدنه سرخ فام سفالینه ها 
آغاز شد و در تمامی سفال های اواخر دوره ساسانی و 
صدر اسالم در ایران رواج داشت. اما کاشی های تولید 
شده در شرق آسیا و یا آسیای مرکزی به صورت زرین 
فام تزئین نشده اند بلکه در تولید آنها از لعاب زردفام 

استفاده کرده اند تا بتوانند نمودهای رنگی مشابهی را 
پدید آورند ولی هرگز لعاب تولیدی آنها به درخشندگی 
مطلوب دست نیافت. هنر سفالگری در مصر نیز پیش 
از دوره فاطمیان رواج داشت و مورد عالقه هنرمندان 
مصری بود ولی در دوره فاطمیان این هنر در کنار دیگر 
هنرها به پیشرفت قابل توجهی دست یافت. به ویژه 
پس از آنکه ش��هرهای بغداد و سامرا اهمیت پیشین 
خ��ود را از لح��اظ هنری از دس��ت دادند تا موقعیت 
مناسبی برای سفالگران مصری ایجاد شود و با استفاده 
از تکنیک الس��تر که در آن زمان با رنگ های طالیی 
و نقره ای بیش��تر در بغداد متداول بود کارهای خود را 
ارائ��ه دهند. چنان که با کاوش های صورت گرفته در 
فس��طاط، قطعاتی کشف شد که نشان دهنده اهمیت 
استفاده از رنگ های طالیی و نقره ای است. در کشور 
مصر »الس��تر« را در زیر الیه نازکی از لعاب مصرف 
می کردند تا رنگی متمایل به خاکستری نیمه روشن 
تولید کنند، همچنین در این دوره برای تزئین دس��ت 
ساخته های سفالی عالوه بر نقاشی به شیوه الستر، از 
روش های دیگری مانند مزین کردن ظروف به نقوش 
برجسته بهره می بردند. سرانجام هنرمندان مصری سعی 
در تولید سفال های بدون لعاب کردند و از این طریق 
توانستند به فرم های متنوع و زیبایی دست یابند که از 
نمونه های بارز آن می توان به کشف کوزه ای با دیواره 
صاف همانن��د یک چراغ و دیگری کوزه تخم مرغی 
شکل اشاره کرد که متأسفانه نوع کاربری آنها مشخص 

نشده است.                                    ادامه دارد...

خانقاه موالنا
در نزدیک��ی دیوار ه��ای بیرونی س��مت ش��رقی 
بالحص��ار بلخ، در میان کوچه های تنگ و باریک، 
ساختمان قدیمی و نمیه مخروبه ای وجود دارد که 
روزگاری عارف و ش��اعر نامی ق��رن هفتم، موالنا 
جالل الدی��ن محمد بلخی در آن به س��ر می برد. 

وی در س��نین نوجوانی به همراه خانوداه از بلخ به 
سوی قلمرو روم )ترکیه امروزی( هجرت کرد و در 
آنجا ماندگار ش��د. اصل محیط بنا مجموعه بزرگی 
بوده که در مکتب خاندان حسینی خطیبی بود. این 
مجموعه به جز خانقاه از بین رفته تصور می ش��ود 
که خانقاه کنونی نی��ز بعدها در قرن 10 ه.ق ترمیم 

شده است.
آتشکده نوبهار

قدیمی ترین آبده باس��تانی در بلخ استوچه نوبهار 
است که در متون تاریخی به نام نواویهارا از آن یاد 

ش��ده و یکی از معابد زرتشتی است که در حدود 
2800 سالل قبل آتش فروزان آن از آن طرف دریا 
آمو نیز دیده می شد و فعاًل بخشی از این معبد در 

مجاورت شاهراه مزار شبرعان دیده می شود.
مسجد خواجه پارسا

تنها مس��جد باقیمانده از دوره تمیوری با مشخصات 
کامل معم��اری آن دروه با س��ردر گنب��د دندانه دار 
به س��بک بناهای ریگستان و ش��اه زنده سمرقند در 
افغانستان اس��ت. این مسجد به یادبود خواجه ابونثر 
محم��د ابن محمد ابن محمود الحافظی البخارانی در 

س��ال 856 ه.ق توس��ط حاکم بلخ میر فرید ارغوان 
ساخته شده است.

در سال 995 ه.ق توسط نواده خواجه به نام عبدالهادی 
ترمیم ش��ده و سپس در سال 1080 ه.ق مجدداً ترمیم 
ش��ده اس��ت. در قرن 11 هجری مس��جد در محیط 
مدرسه که سبحان قلی خان حاکم بلخ ساخت، قرار 
گرفت که س��ر در آن در سمت شرقی چار باغ فعلی 
موجود است. سالها بعد در اثر زلزله، نیمی از گنبد فرو 
ریخته بود که در سال 1352 ه.ش توسط کمک مالی 

دولت هند مجدداً احیا شد.              ادامه دارد...

توسط شهرداری اصفهان صورت گرفت: 

تجاوز به حريم تپه تاريخی اشرف
خبر

کوله پشتی

خطر مترو در کمین آثار تاریخی اصفهان 

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان: 
احداث میدان در جنوب سی  و سه پل در 

کمیسیون ماده 5 مطرح نشده است

جای خالی سازمان های مردم نهاد
 در مدیریت شهری

آیا جهان نما کوتاه می آید؟ در حالی که استاندار اصفهان تعدیل برج جهان نما 
را حرکتی ظاهری ندانسته و تأکید کرده است که برای 
نشان دادن حسن نیت خود، به راستی مصوبه یونسکو 
را در مورد جهان نما اجرا خواهد کرد اما از گوش��ه و 
کنار سخنانی نگران کننده به گوش می رسد که به خاطر 
دش��واری هایی که در کار تعدیل این سازه عظیم بتنی 
وجود دارد امکان تعدیل آن طبق مورد نظر یونس��کو 
وجود ندارد و ممکن است این کار به طور کامل انجام 

نشود. 
به گزارش ایلنا، در جلس��ه ای ک��ه قرار بود برای 
تصمیم گیری نهایی در خصوص تخریب آخرین طبقه 
مشکل ساز باقیمانده از ساختمان جهان نما برگزار شود، 
صحبت ها و رایزنی ه��ا حاکی از آن بود که تخریب 
آخرین طبقه از چهار طبقه مصوب ش��ده برای جلب 

رضایت س��ازمان بین المللی یونسکو با مشکالت و 
سختی های بسیاری همراه است. 

یکی از کارشناسان شهرداری حاضر در این جلسه 
در این مورد معتقد اس��ت: تخریب سه طبقه قبلی به 
مراتب راحت تر بود اما برای تخریب طبقه کنونی به 
دلیل اینکه در طبقه وسط خریداران ساکن شده اند امکان 

تخریب وجود ندارد. 
وی تصریح کرد: خطر تخریب به مراتب باالتر رفته 

است و هر لحظه امکان دارد قطعه ای بتن به داخل محوطه 
پرتاب شود و از سوی دیگر هم اکنون تمام طبقات از 
زیر آب بندی شده اند یعنی باید سیستم تأسیسات را 
دوباره بازسازی کرد. در حالی که 70 درصد ساختمان 
به مالکین فروخته ش��ده اس��ت و ضربات کمپرسور 
تمام ساختمان را به لرزه می اندازد. تخریب در ارتفاع

 40 – 30 متری بسیار کار سختی است. 
از سوی دیگر معاون عمرانی استانداری اصفهان 
در این مورد اظهار داش��ت: در روز بازدید کارشناسان 
س��ازمان یونسکو اگر میزان تخریب فعلی مورد تأیید 
هیأت اعزامی از یونسکو واقع نشد، شروع به تخریب 

کامل می کنیم. 
صمصام ش��ریعت تصری��ح کرد: بهتر اس��ت با 
موقعیت کنونی ساختمان، با حداقل تخریب شروع و 

در طول مدت تخریب کامل صورت بگیرد. 
معاون سازمان میراث فرهنگی: در پی تخریب 

در ظاهر نباشیم
 معاون حفظ،  احیا و ترمیم آثار باس��تانی سازمان 
میراث فرهنگی کشور نیز با تأکید بر تخریب کامل طبقه 
باقیمانده گفت: ما باید پیش از اعزام هیأت یونسکو، طی 
نامه ای برای آنان شفاف سازی کنیم و سپس عکس العمل 

آنها را  بسنجیم. 
مسعود علویان صدر در ادامه افزود: قبول داریم که 
تخریب چنین سازه ای کار سختی است اما با این مورد 
نمی توان ش��وخی کرد و اگر تخریب را شروع کردیم 
بای��د تا آخر حرکت کنی��م و در پی تخریب در ظاهر 

نباشیم. 
وی در ادامه گفت: در راستای مصوبات یونسکو 
برای تعدیل 4 طبقه برج جهان نما با همکاری شهرداری 
اصفهان، استانداری اصفهان و سازمان میراث فرهنگی و 

گردشگری، تاکنون سه طبقه حذف شده و تا یک ماه 
دیگر فرصت داریم تا طبقه چهارم را نیز تخریب کنیم. 
هیأت اعزامی یونسکو برای بررسی سه موضوع 

به اصفهان سفر می کنند 
معاون حفظ،  احیا و ترمیم آثار باستانی سازمان 
میراث فرهنگی کشور گفت: هیأت اعزامی از یونسکو، 
برای بررس��ی سه موضوع برج جهان نما و تعدیل آن، 
تأثیرات زیس��ت محیطی متروی اصفه��ان و اقدامات 
کارشناس��ی در م��ورد محور ش��رقی و غربی متروی 

اصفهان به این استان سفر می کند. 
وی اظهار داش��ت: با شروع تعدیل جهان نما این 
نگرانی رفع می ش��ود و می توان همچنان شاهد تدوام 
حضور میدان نقش جهان در فهرست آثار جهانی باشیم.  
علویان صدر با اشاره به اینکه عملیات تعدیل این برج 
کار س��ختی اس��ت و تمهیدات فنی خ��اص خود را 
می طلبد، افزود: در این مورد براساس مصوبه دور دوم 
سفر رئیس جمهور به اصفهان مبلغ سه میلیارد تومان 
توس��ط س��ازمان میراث فرهنگی، استانداری اصفهان 
و نهاد ریاس��ت جمهوری در این مورد به ش��هرداری 

پرداخت می شود.
ــول بدهید بعد  ــهر: اول پ ــورای ش  رئیس  ش

تخریب کنید ! 
اما در این هنگامه، س��خنان ش��گفتی آور رئیس 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان ابعاد تازه ای به ماجرا 

می ده��د. گویا اکنون که جهان نما قرار اس��ت کوتاه 
بیاید رئیس ش��ورای ش��هر قصد کوتاه آم��دن ندارد. 
حاج رسولیها در این مورد به ایسنا گفته است: ما یونسکو 
را نمی شناسیم و به یونسکو کاری نداریم، اشتباه است 
که یونسکو بخواهد میدان نقش جهان را به  خاطر برج 

جهان نما از فهرست آثار جهانی خارج کند.
حاج رسولیها در ادامه انگیزه بیان چنین سخنانی 
را مطالب��ات مالی عنوان کرد و گفت: اگر قرار اس��ت 

تخریب��ی انجام ش��ود، باید هزینه  آن پرداخت ش��ود. 
برای تخری��ب دو طبق��ه از برج جهان نما ق��رار بود 
س��ه  میلیارد و 500 میلیون تومان از س��وی س��ازمان 
میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان پرداخت شود که 
پ��س از تخریب، فقط 500 میلیون تومان آن پرداخت 
شد و اکنون سازمان میراث فرهنگی سه  میلیارد تومان 

بدهکار اس��ت. حاج رس��ولیها افزود: اگر س��ازمان 
میراث فرهنگی قصد تخریب برج جهان نما را دارد، 
بای��د ابتدا پ��ول آن را به  طور کام��ل پرداخت کند. 
در غی��ر این صورت، به هیچ عن��وان اجازه  تخریب 
داده نمی ش��ود. گفتنی اس��ت پیش از این بر اساس 
مصوبه سازمان یونسکو قرار بود چهار طبقه از برج 
جه��ان نم��ای اصفهان ک��ه تأثیر مخربی ب��ر میدان 
نقش جهان اصفهان داشت، تخریب شود که در گام 

نخست با مخالفت مسئوالن شهری اصفهان روبه رو 
شد ولی در نهایت مسئوالن شهری اصفهان اقدام به 
تخریب سه طبقه از این ساختمان کردند و اکنون نیز 
کارشناسان یونسکو قرار است تا ظرف یک ماه آینده 
برای مشاهده تعدیل کامل )چهار طبقه( این ساختمان 

از اصفهان بازدید کنند. 

مردمک
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برنامه لیگ برتر فوتبال ایران هفته بیست و پنجم
پنجشنبه 8 بهمن

استیل آذینساعت: 14:45مقاومت
مسساعت: 15:15راه آهن 
سایپاساعت: 15:15ملوان 

سپاهانساعت: 15:15صبای قم 
تراکتورسازیساعت: 15:15فوالد 

پاسساعت: 15:15ذوب آهن 
استقالل اهوازساعت: 15:15شاهین 

جمعه 9 بهمن
پرسپولیسساعت: 13:45پیکان 

ابومسلمساعت: 15:45استقالل 

به منظور حمایت از سپاهان در 
شهر قم

10دستگاه اتوبوس برای 
هواداران سپاهانی در نظر 

گرفته شد
باشگاه سپاهان برای اعزام هواداران خود به شهر 

قم 10 دستگاه اتوبوس در نظر گرفته است.
ب��ه گزارش فارس، با توجه به حساس��یت دیدار 
تیم های سپاهان اصفهان و صبای قم، باشگاه سپاهان 
با همکاری کانون هواداران س��پاهان اق��دام به اعزام 
هواداران عالقه مند به حضور در شهر قم خواهد کرد.
به همین منظور تعداد 10 دس��تگاه اتوبوس برای 

اعزام هواداران پیش بینی شده است.
هواداران سپاهان با توجه به صدرنشینی این تیم 
در لیگ برتر و حساسیت سه امتیاز این بازی درصدد 
هستند تا این تیم را در شهر قم تنها نگذارند و همچون 
اصفهان در شهرهای دیگری که سپاهان بازی دارد به 

حمایت از این تیم بپردازند.
این در حالی اس��ت که در جریان دیدار دو هفته 
پیش سپاهان و پاس همدان که در شهر همدان برگزار 
شد، هواداران سپاهان که خود را به این شهر رسانده 
بودن��د با برخورد نی��روی انتظامی در ش��هر همدان 
روبه رو شدند که در نهایت منجر به گرفتن بلندگوی 

لیدر تیم سپاهان شد.
به همین منظور هواداران س��پاهان قرار است در 
این دیدار بدون بلندگوهای همیشگی خود به تشویق 

تیم محبوب خود بپردازند.
تیم فوتبال س��پاهان آخرین تمری��ن خود را در 

ورزشگاه آرارات برگزار کرد.  
دی��دار تیم های صبای قم و س��پاهان اصفهان در 
چارچوب رقابت های لیگ برتر فوتبال باش��گاه های 
کشور امروز بعدازظهر در ورزشگاه شهید درخشانی 

قم برگزار می شود.

مهاجم تی��م فوتبال فوالد مبارکه س��پاهان 
گف��ت: از همه هواداران س��پاهان عذر خواهی 
می کنم. فرزاد حاتمی در گفتگو با پایگاه خبری 
سپاهان گفت: در بازی سپاهان - ملوان با وجود 
اینکه نتوانستم از موقعیت هایم به خوبی استفاده 
کنم هواداران سپاهان بی محابا مرا تشویق کردند. 
در لحظ��ات تش��ویق آنها به خص��وص هنگام 
تعویضم احساس ش��رمندگی زیادی داشتم که 
چ��را با وجود چنین هواداران وفادار و متعصبی 
نتوانس��تم برای تیم محبوبم گلزن��ی کنم. وی 
اضافه کرد: وقتی که به سمت نیمکت می رفتم 
از فرط ناراحتی و احس��اس شرمندگی پیراهنم 
را به س��وی نیمکت پرتاب ک��ردم و به خاطر 

این حرکتم از کادر فنی و هواداران عذرخواهی 
می کنم. ضمن اینک��ه با توجه به تصاویری که 
برنامه 90 پخش کرد که چنین نشان می داد در 
هنگام تعویض از دس��ت دادن با امیرخان امتناع 
کردم، مطمئن باش��ید اینگونه نبود. در آن لحظه 
من از فرط ناراحتی و ش��رمندگی سرم را پایین 
انداخته بودم و متوجه دس��ت امیرخان نش��دم. 
حاتم��ی در ادامه گفت: نمی دان��م در آن بازی 
چرا ضربات آخر را با بی دقتی از دس��ت دادم. 
قول می دهم فرصت بعدی که س��رمربی برای 
ب��ازی به من بدهد به خوبی جبران کنم و همان 
فرزادی شوم که ابتدای فصل توانستم رضایت 

هواداران را به دست آورم.

علی دایی در آس��تانه دیدار پرسپولیس و 
پیکان گفت: مطمئن هس��تم با برنامه هایی که 
داریم با دست پر از قزوین برمی گردیم هرچند 
به واسطه 3 باخت متوالی پیکان در هفته های 
گذشته کار سختی داریم و باید مراقب ضد حمالت 

تیم حریف باشیم. وی ادامه 
داد: وقتی پس از شکس��ت 
مقاب��ل  پرس��پولیس  تل��خ 
ش��اهین بوش��هر نزدیک به 
50 ه��زار ه��وادار در بازی 
با راه آهن برای حمایت از 
تیم پرسپولیس به ورزشگاه 
و  روحی��ه  آمدن��د  آزادی 
انگی��زه م��ا ب��رای کس��ب 
پی��روزی دو چندان ش��د. 
هواداران پرسپولیس با درک 
شرایط نش��ان دادند تا چه 

حد به تیم خود وفادار هس��تند آنها در آستانه 
دربی حمایت بسیار خوبی از تیم داشتند و ما 
امیدواریم که بتوانی��م با پیروزی مقابل پیکان 
روحیه خوبی به آنها بدهیم. دایی درباره بازی 
احتیاط آمیز و تا حدودی تدافعی پرسپولیس 

در نیم��ه دوم بازی ب��ا راه آهن گفت: طبیعی 
بود راه آهنی ها بع��د از دریافت گل به فکر 
جبران آن باش��ند ضمن اینک��ه تیم ما هم در 
نیم��ه اول و ه��م در نیم��ه دوم از موقعی��ت 
گل های بهتری برخوردار بود. دایی در پاسخ 
به این سؤال که آیا احتمال 
دارد 6 بازیک��ن 2 اخطاره 
پرس��پولیس در دی��دار با 
پی��کان با احتیاط به میدان 
بروند، گفت: در این باره 
هی��چ دغدغ��ه ای نداریم 
بازیکن��ان می دانند  چون 
و  دارد  امتی��از   3 ب��ازی 
بنابراین مطمئن باشید آنها 
به خاطر 3 اخطاره نشدن 
یا مصدومیت محتاطانه و 
مصلحتی ب��ازی نخواهند 
کرد. دایی درب��اره رویارویی پرس��پولیس و 
اس��تقالل گفت: فعاًل تم��ام فکر و ذکر من و 
بازیکنان پرسپولیس معطوف به بازی با پیکان 
اس��ت و به موقع درباره آن بازی پاسخگوی 

سؤاالت خبرنگاران خواهم بود.

عزیز محمدی رئیس س��ازمان لیگ برتر در 
گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال علت برگزاری 
دربی بزرگ تهران در روز چهارشنبه 14 بهمن 
را اعالم کرد. وی با اش��اره به اینکه روز جمعه 
شانزدهم بهمن اربعین حسینی است، گفت: به 
دلی��ل اینکه در این روز نمی ش��د رقابت های 
لیگ برتر را برگزار کرد دربی به روز چهارشنبه 
موکول شد. البته روز پنجشنبه هم یک روز پیش 
از اربعین است و امکان برگزاری در این روز هم 
وجود نداشت. البته ما روزهای دیگری را برای 
برگ��زاری دربی در نظر داش��تیم اما با توجه به 
فشردگی لیگ و نظم رقابت ها و همچنین اینکه 
لیگ برتر تا پای��ان رقابت هایش تعطیلی ندارد 
و برنامه ریزی ها از مدت ها پیش انجام ش��ده 

امکان تغییر تاریخ دربی وجود نداشت. 
عزیز محمدی درباره شایعاتی که در مورد 
ناتوانی س��ازمان لیگ برای برگ��زاری دربی در 
روز جمعه 16 بهمن منتشر شده گفت: تعجب 
می کنم چنین اخباری منتش��ر می شود چرا که 
م��ا در ماه مب��ارک رمضان و س��اعت 22 و 30 

دقیق��ه تا 15 دقیقه بام��داد در حضور 90 هزار 
نفر در ورزش��گاه آزادی بازی برگزار کرده ایم. 
همی��ن 2 هفته پیش 90 هزار نف��ر در تهران به 
ورزش��گاه آزادی آمدند و شاهد دیدار استقالل 
و تراکتورس��ازی بودن��د آن وق��ت نمی توانیم 
درب��ی ته��ران را که بارها هم ب��ا نظم و ترتیب 
خاص��ی برگزار کرده ایم، س��ازمان دهی کنیم؟ 
برای برگ��زاری دربی در روز چهارش��نبه هیچ 
مش��کلی وجود ندارد و اطمینان داریم استقبال 
تماش��اگران و طرفداران 2 تی��م از این بازی، به 
دلیل حساسیت های جدولی مثل همیشه خوب 
خواهد بود. رئیس سازمان لیگ در پایان گفت: 
م��ا از همین حاال برنامه ری��زی برای لیگ دهم 
را آغ��از کردیم و به زودی تقویم رقابتهای لیگ 
برتر دهم را درست مثل لیگ برتر نهم، براساس 
روزهای فیفا و رقابت های اعالم شده از سوی 
AFC اعالم خواهیم کرد. فقط منتظر هس��تیم 
بدانیم چند سهمیه برای مدت زمان تعیین شده 
AFC و باشگاهها در لیگ قهرمانان آسیا اعالم 

خواهد شد.

محمود یاوری سرمربی تیم فوتبال شاهین 
بوش��هر گفت: آنط��ور که کفاش��یان و تاج به 

من گفته ان��د قطبی پس از 
بازگش��ت از هلند از مربیان 
ایران��ی عذرخواهی خواهد 
ک��رد. وی در م��ورد اینکه 
فنی  در جلس��ه های کمیته 
فدراس��یون شرکت می کند 
یا خیر، عنوان کرد: همان طور 
ک��ه در گذش��ته ه��م گفتم 
باید از مربی��ان ایرانی اعاده 
حرمت شود. در آن صورت 
خوشحال خواهم شد بتوانم 
ب��ا حض��ورم در کمیته فنی 
به رش��د و پیشرفت فوتبال 
کمک کنم البته اگر حضورم 

در این کمیته مفید باش��د. او ادامه داد: افشین 
قطب��ی در برنامه زن��ده تلویزیونی ب��ه مربیان 

ایران��ی بی حرمتی کرد. ب��ا این حال من به او 
کاری ن��دارم و از فدراس��یون می خواه��م از 
مربیان ایرانی اعاده حرمت 
کن��د. س��رمربی ش��اهین 
بوشهر با اش��اره به تماس 
افش��ین  برنامه های  مدیر 
قطبی گفت: ح��اج باقر با 
من تماس گرفت و گفت 
این مس��أله را ادامه ندهم 
و افش��ین قطبی به محض 
آمس��تردام  از  بازگش��ت 
هلن��د از مربی��ان ایران��ی 
عذرخواه��ی می کن��د. با 
کفاش��یان و ت��اج ه��م که 
صحب��ت ک��ردم آنه��ا نیز 
همی��ن ح��رف را زدند و 
قرار ش��د بعد از بازگش��ت قطبی او از مربیان 

ایرانی اعاده حرمت کند.

آگهی ابالغ

شماره دادنامه: 88/11/6-1526 کالسه پرونده: 1081-88 
مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: میثم جبل عاملی نشانی: اصفهان چهار راه جهاد – میدان شهرداری – مغازه روبروی ساختمان فردوسی 
– مغازه نقش جهان

خوانده: 1- مصطفی کاظمی  نشانی: 1- اصفهان – خیابان زینبیه – خیابان  آیت ا... غفاری کوچه مالک اشتر 
داخل کوچه مغازه کاظمی

2- پرویز شبان اندریان نشانی: 2- مجهول المکان
خواسته: مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال بابت وجه چک 266408 و تأخیر و تادیه.

گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

»رأی قاضی شورا«
در خصوص دادخواست آقای میثم جبل عاملی بطرفیت آقایان مصطفی کاظمی و پرویز شبان اندریان بخواسته 
مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره های 1233/00246408 به عهده بانک ملت به 
انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شوراها حاضر نشدند و در قبال دعوی و مستندات 
اب��رازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیزاز اش��تغال ذمه خواندگان به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد 249، 307 و 309، 310 و 315 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
11/500/000 ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 30800 ریال بعنوان خسارات دادرسی به پرداخت خسارات 
تأخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر )اعالم( و نسبت به مازاد تا مبلغ 17/500/000 ریال قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��ورا و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاههای عمومی - حقوقی خواهد بود. 15505/ م الف
شیرازی - قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
تاریخ: 1388/11/5

شماره: 4735/88 ح / 10
خانم س��میه بابادی دارای شناس��نامه شماره 1397 به شرح دادخواست به کالسه 4735/88 ح / 10 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مراد بابادی بشناسنامه 50 
در تاریخ 88/10/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

دو پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به شرح ذیل می باشند:
1 – علی بابادی به ش ش 1321 فرزند متوفی

2- سعید بابادی به ش ش 14822 فرزند متوفی
3- سمیه بابادی به ش ش 1397 فرزند متوفی

4- زهرا بابادی به ش ش 4-075764-127 فرزند متوفی 
5- اقدس هادی به ش ش 28 همسر متوفی و الغیر.

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک ماهی آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. 15467/ م الف
رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/5
شماره: 1935/88

در خصوص پرونده کالسه 1935/88 خواهان مسعود انواری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شرکت 
شایان جوانان آذربایجان به مدیریت آقای پنجعلی پایاب تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 88/12/22 س��اعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15464/ م الف                               مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/5
شماره: 831/88 ش ح / 28

در خصوص پرونده کالس��ه 831/88 ش ح /28 خواهان حس��ین نصر نصرآبادی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفیت ش��رکت صنایع الکتریکی کوفرد تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 88/12/17 ساعت 5:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
15494/ م الف

مدیر دفتر 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/22
شماره: 886/88 ش ح 14

در خصوص پرونده کالس��ه 886/88 خواهان محمد تاجی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 
س��ید جالل حجازی دهاقانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 88/12/26 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15501/ م الف

مدیر دفتر 14 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/11/6
شماره: 1277/88 ش 12

در خصوص پرونده کالسه 1277/88 ش 12 خواهان اسحاق یاوری با وکالت البرز اسدی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی خودروی پیکان سواری شماره 582 ب 11 شهرکرد به انضمام مطلق 
خس��ارات دادرسی به طرفیت 1- رسول اس��تادی  2- علیرضا عبدی خوراسگانی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 89/1/29 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
15498/ م الف

مدیر دفتر 12 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

تاریخ: 88/10/14
شماره: 903/88 ح ش 19

در خصوص پرونده کالسه 903/88 خواهان مرتضی بهدادفر دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت احمد 
کریمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 89/1/21 ساعت 4/30 بعدازظهر تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 15531/ م الف
مدیر دفتر 19 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

کربکندی: 
حریف قدرتمندی برای سپاهان هستیم

س��رمربی تیم فوتبال صبای ق��م گفت: حریف 
قدرتمندی برای س��پاهان هستیم. رسول کربکندی 
در گفتگ��و با فارس درباره دیدار با س��پاهان اظهار 
داش��ت: مسابقات لیگ حس��اس است و تیم ها در 
باال، پایین و وس��ط جدول با انگیزه هس��تند. هیچ 
تیمی بی تفاوت نش��ده و مس��ابقه ما با سپاهان نیز 
حس��اس است. سرمربی تیم صبا ادامه داد: سپاهان 
ب��رای تثبیت جایگاه  خود به میدان می آید و ما هم 
می خواهی��م رتبه خود را در جدول ارتقا بخش��یم. 
این دیدار مصاف تیم های اول و دهم جدول است 
و می تواند جذابیت های زیادی داشته باشد و برای 
بازیکنان ما نیز انگیزه زیادی ایجاد کند. کربکندی با 
اشاره به شرایط باشگاه سپاهان عنوان کرد: این تیم 

س��رمایه گذاری خوبی کرده و یکی از باشگاه های 
باس��ابقه ایران است که کادر فنی خوبی هم دارد. با 
این حال صبا نیز تیم کوچکی نیس��ت و ما حریف 
قدرتمندی برای س��پاهان محسوب می شویم. وی 
در مورد مشکالت مالی صبا و تأثیر این مسأله روی 
بازیکنان، اظهار داشت: این مسأله را تا حدودی حل 
کرده ایم. مدیریت باشگاه با بازیکنان صحبت کرده 
و آنها را توجیه کردیم. به هر حال شرایط اقتصادی 
مشکل است و همه باشگا ه ها چنین مشکلی دارند. 
بازیکنان نیز اکنون فقط به بازی فکر می کنند. تیم ما 
چند هفته  اس��ت که شکل واقعی خود را پیدا کرده 
و تیم تر ش��ده اس��ت. کربکندی در مورد وضعیت 
مصدوم��ان صبا گف��ت: از روزی که ب��ه این تیم 

آمده ام تاکنون تیم کامل صبا را در اختیار نداش��ته ام 
و همواره مصدوم داش��ته ام. در دیدار امروز دیه گو 
بازیکن برزیل��ی خود که یک بازیک��ن تأثیرگذار 
اس��ت را نداریم. او در دیدار با پاس همدان دچار 
شکستگی دنده شد. محمد نوری هم دو روز است 
ک��ه همراه تیم تمرین می کن��د و نمی دانم از او در 
دیدار با سپاهان می توانم استفاده کنم یا خیر. محمد 

همرنگ هم هنوز کمر درد دارد.
این مربی در مورد استفاده از امتیاز میزبانی صبا 
عنوان کرد: میزبانی و میهمانی تیم ها مانند گذش��ته 
نیست. البته امکان دارد سپاهان تماشاگران خودش 
را داشته باشد اما مردم قم هم قطعاً از تیم شهرشان 

حمایت می کنند.

مه��دی مهدوی کی��ا هافبک جدید 
تیم اس��تیل آذین گفت: با علی دایی 
مشکلی ندارم و تنها به این دلیل که 
ش��رایط برای حضور در پرسپولیس 
فراهم نب��ود به این تی��م نرفتم. من 
همیشه یک پرسپولیسی بوده ام اما، 
متأسفانه شرایط به گونه ای نبود که 
به پرسپولیس بروم. وی اضافه کرد: 
لیس��ت بازیکنان پرسپولیس در نیم 
فص��ل دوم کامل بود و این مس��أله 
باعث شد نتوانم به این تیم بپیوندم. 
وی در پاس��خ ب��ه س��ؤالی مبنی بر 
مشکالت سابقش با علی دایی تأکید 
کرد: دایی همبازی و مربی من بوده و 
با او دوست هستم، همان طور که گفتم 
حضورم در اس��تیل آذی��ن ارتباطی 
به مربیگ��ری دایی در پرس��پولیس 
نداشت. هافبک سابق تیم اینتراخت 
در خص��وص دالیل  فرانکف��ورت 
جدایی اش از فوتب��ال آلمان تأکید 
کرد: شرایط من در اینتراخت دشوار 
ش��ده بود و دالیلی ک��ه مربی برای 
ب��ازی ن��دادن به من ذک��ر می کرد 
قاب��ل قبول نبود. مه��دوی کیا ادامه 
داد: احساس می کردم در نیم فصل 
دوم شرایطم بهتر باشد اما، گذشت 
زمان هم تفاوتی در بازی کردنم در 
فوتبال آلمان ایجاد نکرد و به همین 
خاطر تصمیم گرفتم از این تیم جدا 
شوم. وی یادآور شد: از خانواده ام 
می توان به عنوان دلیل دیگر بازگشتم 
به ایران یاد کرد چرا که می خواستم 

به آنها نزدیک تر باشم. کاپیتان سابق 
تیم ملی در پاس��خ به سؤال دیگری 
مبنی بر حضور یکباره اش در ایران 
و ترک آلمان اظهار داشت: شرایطم 
در آلمان س��خت بود. اگر باش��گاه 

اینتراخ��ت فرانکف��ورت در جریان 
جدای��ی ام ق��رار می گرفت ممکن 
بود برایم مانع تراشی کند. به همین 
خاطر می ترسیدم این موضوع برایم 
دردسرساز شود. مهدوی کیا گفت: 

در مجم��وع فکر می کن��م به عنوان 
یک لژیونر در مدت 11 سال دوری 
از کش��ور هر کاری که الزم بود در 
فوتبال اروپا انجام داده ام. وی درباره 
تیم اس��تیل آذین نیز یادآور ش��د: با 
تمام توان برای خدمت به استیل آذین 
آم��اده ام. هدفمان در اس��تیل آذین 
کس��ب س��همیه لیگ قهرمانان آسیا 
اس��ت و امی��دوارم بتوانی��م به این 
هدف دس��ت یابی��م. هافبک جدید 
تیم اس��تیل آذی��ن در رابطه با میزان 
آمادگ��ی خود نیز تصری��ح کرد: در 
اردوی تدارکات��ی نی��م فصل با تیم 
اینتراخ��ت در ترکی��ه تمرین��ات و 
بازی های دوس��تانه خوبی داشته ام 
و ه��م اکن��ون از نظر بدن��ی برای 
بازی آم��اده بازی هس��تم. مهدوی 
کیا با اش��اره به انتخاب ش��ماره 15 
در تی��م اس��تیل آذین خاطرنش��ان 
س��اخت: اگر ش��رایط بازی فراهم 
باش��د با صالحدید کادر فنی از این 
هفت��ه می توانم برای اس��تیل آذین 
بازی کن��م. وی در خصوص اف�ت 
تیم مل�ی بع���د از رفت�ن بازیکن�ان 
ب�رجس��ت�ه س���ابق گف���ت: ای�ن 
م�وضوع به بررس��ی نی��از دارد که 
چرا در این مدت تیم ملی نتوانسته 
بازیکنان خوبی را به خدمت بگیرد.
 وی اضافه ک��رد: البته با آمدن علی 
دوس��تی در تیم های پای��ه باز هم 
ش��اهد ظه��ور بازیکنان ارزش��مند 
در فوتب��ال ای��ران خواهی��م ب��ود.  

مهدوی کيا به استيل آذين پيوست

فرزاد حاتمی: 
از هواداران عذرخواهی می کنم

علی دایی: 
دست پر از قزوین باز می گردیم

آغاز برنامه ریزی برای لیگ دهم

قطبی پس از بازگشت از هلند از مربیان ایرانی 
عذرخواهی خواهد کرد
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روزنـامه اجتماعی، سیاسی،  فرهنگـی، ورزشی
)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

12 °

8 °

-2 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26710  هر گرم طالی 18 عیار
123110 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
266000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10121017دالر امریکا
965970دالر کانادا

14281435یورو
16331643پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
275277درهم امارات

کالم نور
رسول اکرم )ص(:

فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت یک روز خویش راداری، 
جهانگیر مباش.

حاج اکبر آقابابایی
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ش��هادت می دهم ب��ه وحدانی��ت خداوند
 باری تعالی که همه هستی از او است و شریکی 
ندارد. ش��هادت می دهم که محمد)ص( رسول 
خدا و امین حق اس��ت و خاتم انبیاء الهی است. 
شهادت می دهم علی)ع( و اوالد او امام برحق و 
جانشینان رسول اکرم هستند. شهادت می دهم راه 
امام خمینی راه اسالم ناب محمدی)ص( و ادامه 
راه حسین)ع( بوده و جانشین برحق او حضرت 
آی��ت اهلل العظمی خامنه ای ولی امر مس��لمین 

می باشند.
خداوند باری تعالی را شاکرم که این حقیر 
س��راپا تقصیر را هدایت فرموده و در مسیر این 
راه حق و اس��الم عزیز ق��رار داد که اگر هدایت 
و رحمت او نبود بن��ده ای ضعیف چون من به 
ورط��ه هالکت می افتاد. این وصیت را در حالی 
می نویسم که عازم مأموریتی هستم به منطقه ای 
که اس��الم عزیز س��الها در غربت به سر برده و 
برای رش��د آن نیاز به جهاد و ش��هادت است. از 
او که صاحب مرگ و حیات اس��ت خواس��تارم 
ای��ن حقیر گنهکار را ب��ه لطف و مرحمت خود 
بخشیده و ش��هادت که فخر اولیاء الهی است را 

نصیبم گرداند.
اینجانب اکبر آقابابایی فرزند حس��ینعلی به 
خانواده و دوستان عزیزم سفارش می کنم دست 
از اس��الم عزیز برنداش��ته و اس��الم عزیز را که 
س��ال ها در غربت بوده ی��اری کنند و از والیت 
تا پای جان دفاع نمایند و بدانند که اس��الم بدون 

والیت یعنی اسالم بدون علی)ع( در هر زمان.
عزیزانم بدانید که دفاع از والیت فقیه و مقام 
معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
دفاع از علی )ع( و فرزندان او است و این محقق 
نمی ش��ود جز با تالش��ی صادقان��ه در اجرای 
اوامر برحق ایش��ان. عزیزانم بدانید که دش��منان 
قسم خورده انقالب وقتی مأیوس می شوند که 
بدانند شما مردانه در پشت سر رهبر و قائد خود 

ایستاده اید و از او پیروی می کنید.
عزیزانم بدانید دشمنان اسالم با بهره گیری 
از زر و زور در پی آنند که ش��ما را از گذش��ته 
درخشان خود مأیوس سازند و شما را به سمت 
دنیای پر از نیرنگ خود کشانده و از مسیر حق 

جدا سازند.
آنها می خواهند با زیبا جلوه 
دادن دنیای خود شما را از دین 
و اسالم جدا سازند و برده خود 
نمایند و به همین دلیل است که 
شما باید کاماًل هوشیار باشید و 
فریب دنیای آنها را نخورید و 
بدانید که همه دنیا فانی است و 

آنچه باقی می ماند اعمال نیک و 
کارهای ثواب شما است.
اکبر آقابابایی 74/4/2

یک خان��واده پنج نفره اگر حال و 
حوصله فیلم دیدن آخر هفته را داشته 
باش��ند با خ��رج ک��ردن 1500 تومان 
در نزدیکتری��ن کلوپ ب��ه محل کار یا 
زندگی خود  می توانند  پایان هفته  را 
با فیلمی ماندگار به پایان برس��انند. با 
حس��اب اینکه، فیلم های درباره الی و 
وقت��ی همه خوابی��م را در این ماه های 
اخیر دیده اید این هفته فیلم »تردید« را 

پیشنهاد می کنیم، به کارگردانی واروژ کریم مسیحی 

و با بازی های ب�ه ی���اد ماندنی، بهرام 
رادان، تران��ه علیدوس��تی و دو بازیگر 
دیگر که با دیدن فیلم به اس��م  و عمق 
بازی  آنها پی می برید. قصه داس��تان: 
پدر س��یاوش روزبهان بر اثر حادثه ای 
مرده و عم��وی او ثروت ب��رادر را به 
دس��ت گرفته، س��یاوش عاشق مهتاب 
دختر عمه اش است. او طی ماجراهایی 
می فهمد که پدرش کشته شده و خبر 

ناگهانی ازدواج مادرش با... این فیلم را ببینید. 

مجموعه داس��تان »کتاِب آذر« سومین اثر از علی 
خدایی بعد از کتاب های از میان شیش��ه، از میان مه و 

تمام زمستان مرا گرم کن.
نویس��نده  ای که  در آس��تانه 50  س��الگی، سال ها 

است در یک آزمایشگاه در اصفهان کار 
می کند و در نزدیکی محل کارش زندگی 
می کند. علی خدایی، به دور از  هیاهو و 
ژست های روشنفکرانه همنسالنش تا به 
حال چند جایزه ادبی برده و همین امسال 
جایزه بهترین نویسندگان دهه گذشته را 
از آن خود کرد. اما کتاب آذر او که همانند 
خودش س��اده، روان اما پیچیدگی های 
خاص یک اثر ادبی ماندگار را دارد، چند 
روزی است که وارد بازار ادبیات  شده و 

مورد توجه مخاطبین و همین طور منتقدین قرار گرفته 
اس��ت، پدر س��هراب و فرهاد راوی داستان ها، همسر 
آذر و آذر شخصیت تکرار شونده داستان ها است. این 
کتاب مجموعه داستانی است که تا انتها هر خواننده ای 
را با خود می برد به اصفهان، به کوچه ها، به خیابان ها، 
از همه مهمتر به خانه ای کوچک، بچه ها، زن و شوهر، 
دغدغه های ذهنش��ان، زندگی روزمره و.... همه تصور 
می کنند علی خدایی اصفهانی اس��ت به خصوص تا 
کت��اب آذر را می خوانید، زندگی کردن در این ش��هر 
را برایت��ان از دید دیگر روایت می کند، انگار می گوید 
زندگی قصه اس��ت و شاید قصه زندگی، علی خدایی 

را که می بینی، آذر را می بینی، سهراب، فرهاد و از همه 
مهمتر اصفهان را می بینی، نثر ساده که  همین ساده بودن 
گولت می زند و الیه های درونی داس��تان را به راحتی 
برای��ت رمز گش��ایی نمی کند. قل��م خدایی از جنس 
خدایی اس��ت. از خودش، از زاویه دید 
با حساسیت های خاص خودش، سبکی 
که خدایی ن��ام دارد. اگر هنوز موفق به 
خواندن این کتاب نش��ده اید پیش��نهاد 
می کنیم این کتاب نش��ر چشمه را تهیه 
کنید ن��ه تنها خودتان بلکه دوس��تانتان 
را ه��م بی نصی��ب نگذارید، دو تا س��ه 
ساعت روز جمعه خود را به این کتاب 
اختصاص بدهید و تا یک هفته در فکر 
کتاب، شخصیت ها و زندگی، زندگی با 

داستان و با ادبیات  باشید.
بخش هایی از  کتاب:

»ام��ا ش��ما، منو محاص��ره کردید. اون ت��ه دارند 
منو نقاش��ی می کنند. دوروبرم چه��ار ردیف، زیر پام 
س��نگفرش. باالی سرم آسمونه که داره روشن می شه. 
اینجا، توی چهارباغ باید با کسی مثل خودت قدم بزنی. 
یه معما بگ��م؟ تا وقتی از پله ها باال می ری، همه برن 
کنار، برن کنار تا تو باال بری، تا اون ته چهارباغ تو رو 
نقاش��ی کنند، با یه پل با غرفه هاش، با آدم هاش،توی 
تاالر.توی غرفه ها پر از س��بیل هایی بود که روی زمین 

می ریخت. یه پرنده پیدا می شه و گم می شه...«

حامد قمصری- اگر اهل دیدن هس��تید، اگر 
اهل دیدن  آثار هنری هس��تید، اگر اهل رفتن به 
نمایشگاه و گالری هستید و می خواهید در طول 
یک هفته همراه هنرهای بصری باشید، پیشنهاد 
می کنیم س��ری به خیاب��ان اس��تانداری و موزه 
هنرهای معاصر بزنید، اگر به آثار خوشنویس��ی 
عالقه مندید س��عید کاظمی ت��ا 17 بهمن همراه 
شماس��ت اما هن��وز از موزه خارج نش��ده، آثار 
نقاشی  حمید خلیلی را هم رؤیت کنید، موزه از 9 
صبح تا 5 بعدازظهر در خدمت عالقه مندان است. 
اگر هن��وز خیابان اس��تانداری را ترک نکرده اید 
س��ری به کتابخانه مرکزی و گالری شماره یک 
آن بزنی��د، خانم میری ترمه و س��رمه اصفهان را 
به نمای��ش می گ��ذارد و هن��وز از در کتابخانه 

مرکزی بیرون نیامده گالری شماره دو آن پذیرای 
ش��ما با نقاش��ی های رئال و مینیاتور خانم فائزه 
کاظمی  اس��ت، این دو نمایش��گاه ت��ا 15 بهمن 
برقرار اس��ت و ساعت بازدید کتابخانه، صبح ها 
از  8 ت��ا 12 و بعدازظهره��ا از 15 تا 19اس��ت.
هن��وز که از دنیای هنر خس��ته نش��ده اید؟ 
بد نیس��ت س��ری ب��ه نگارخانه س��ایه، خیابان 
مطهری،  کوی طباطبایی، پالک 4 و نمایشگاهی 
از آثار نقاش��ی خانم شفیعی بزنید که تا 8 بهمن 
ادامه دارد و صبح ها 10 تا 11 و بعدازظهرها 16 
تا 20 به روی ش��ما باز است،گالری آپادانا با آثار 
مشترک نقاش��ی کامیار آزاده و عارفه بیضائی از 
س��اعت 10 تا 12 صبح و 17 تا 20 بعدازظهر به 

شما سالم می کند. 

رئیس حوزه هنری استان اصفهان از نگارش 
کتاب نقش و مبارزات مردم اس��تان اصفهان در 
نهضت امام خمینی )ره( و انقالب اسالمی خبر 

داد.    
س��ید مهدی س��یدین نیا، در گفتگو با ایرنا 
افزود: ای��ن پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد 
و 600 میلی��ون ری��ال با هم��کاری هنرمندان و 

نویسندگان حوزه هنری در دست اجرا است. 
به گفته وی، در این مجموعه وقایع تاریخی 
و نقش و مبارزات مردم استان اصفهان در نهضت 
امام خمینی )ره( و انقالب اس��المی از سال 42 

تاکنون به رشته تحریر و تصویر در می آید. 

وی همچنین تهیه دانش��نامه هنر را از دیگر 
طرح های در دس��ت اقدام ای��ن حوزه ذکر کرد 
و اظهار داش��ت: در این دانش��نامه هفت رش��ته 
معماری آث��ار تاریخی تم��ام مناطق اس��تان از 
دوره های صفویه و تاریخی به صورت مکتوب 

تهیه می شود. 
سیدین نیا، برگزاری 60 نمایشگاه و اجرای 
40 نمای��ش و ج��ذب ح��دود 500 ه��زار نفر 
مخ�اطب در سطح س��ینماهای استان در س�ال 
را از جمله فعالیت های ای��ن حوزه عنوان کرد 
و افزود: این حوزه تاکنون 40 فیلم کوتاه، بلند و 

انیمیشن تولید کرده است.

اجرای ارکس��تر س��مفونیک تهران در اروپا 
تجربه ای مؤثر و ارزش��مند است و دستاوردهایی 

برای هنر و موسیقی کشور دارد.
به گ��زارش فارس، منوچه��ر صهبایی، رهبر 
ارکستر سمفونیک تهران با بیان این مطلب گفت: 
حضور ارکستر س��مفونیک تهران در کشورهای 
اروپایی فرصت مناس��بی برای موسیقی و ارکستر 
سمفونیک است و می تواند زمینه تعامل و ارتباط 

هنری بیشتر با دیگر کشورها را فراهم کند. 
صهبایی ادامه داد: در اثر صلح و دوس��تی که 

پیام صلح و دوستی ایران را بیان می کند از زبان 
تأثیرگذار موس��یقی برای بیان مفهوم و موضوعی 

انسانی و مهم استفاده شده است. 
وی اف��زود: اجراهای ارکس��تر س��مفونیک 
تهران در استراسبورگ فرانسه و بروکسل بلژیک 
رضای��ت بخش و موفق ب��ود و این اجراها مورد 
اس��تقبال مخاطبان که قضاوت اصلی و نهایی را 

برعهده دارند، قرار گرفت. 
وی درب��اره چن��د نوازنده میهم��ان خارجی 
ارکس��تر س��مفونیک تهران در اج��رای اثر صلح 

و دوس��تی گفت: ای��ن نوازنده ه��ای حرفه ای 
با تمرین های مفصلی که انجام ش��د با ارکس��تر 
هماهنگی خوبی پی��دا کردند و اجرای موفقی را 

از ارکستر و گروه کر شاهد بودیم.
خاج��ی، س��فیر جمه��وری اس��المی ایران 
در بلژی��ک گف��ت: بروکس��ل ب��ه جه��ت اینکه 
سازمان های بین المللی و نهادهای دیپلماتیک در 
آن قرار دارند از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت 
و اجرای ارکستر س��مفونیک تهران در این شهر 

نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. 

رئیس س��ازمان اس��ناد و کتابخان��ه ملی گفت: 
ساختمان جدید اسناد و کتابخانه ملی منطقه مرکزی 
با ش��رایط اس��تاندارد نگهداری اس��ناد در اصفهان 

احداث می شود.    
علی اکب��ر اش��عری در گفتگو با ایرن��ا افزود: 
مقدمات ساخت این ساختمان انجام شده و تنها سر 

متراژ زمین این پروژه اختالف نظر وجود دارد. 
وی اظهار داشت: متراژ در نظر گرفته شده یک 
هزار و 800 متر مربع اس��ت که درخواس��ت ما سه 
هزار و 800 مترمربع اس��ت و این پیشنهاد در حال 

بررسی است. 

وی گفت: مقرر ش��ده این پروژه با اعتبار ویژه 
استانی سفر سوم ریاست جمهور به اصفهان احداث 

شود. 
وی یادآور شد: با این اقدام نسخ خطی و اسناد 
قدیمی استان در شرایط خاص با میزان نور، حرارت، 
گرد و غبار و رطوبت اس��تاندارد نگهداری خواهد 
شد.  مشاور فرهنگی رئیس جمهوری اضافه کرد: با 
احداث این ساختمان آثار منطقه مرکزی کشور که به 
سبب نبود شرایط استاندارد در مرکز اسناد ملی تهران 
نگهداری می شود به اصفهان برگردانده خواهد شد. 
اش��عری قدیم��ی تری��ن کتاب خط��ی ثبت و 

نگهداری ش��ده در سازمان اس��ناد ملی را مربوط به 
س��ال 475 هجری قمری عنوان ک��رد و گفت: این 
کتاب به نام »الخالص« فرهنگ زبان فارس��ی عربی 

است. 
وی همچنی��ن قدیم��ی تری��ن س��ند مالکیت 
در س��ازمان اس��ناد ملی کش��ور را مربوط به دوره 

خوارزمشاهیان عنوان کرد. 
وی یادآور ش��د: بس��یاری از اسناد قبل از دوره 
قاجار در دس��ت خاندانها اس��ت که با تعامل با این 
افراد بسیاری از اسناد را در کتابخانه ملی جمع آوری 

می کنیم.  

تاریخ گویای زندگی کدام دسته از انسان ها است؟آیا 
تا به حال شرحی بر حال و احوال انسان های گمنام در 

آن بوده اس��ت؟و شاید هم ظرف تاریخ 
گنجایش آن همه درد را نداش��ته است 
و هنر که گویای سرگذشت دوران های 
مختلف زندگی انسان ها است، اگر شرح 
حال همه آنها در آن نقش می بست، با چه 

زبانی سخن می گفت؟...
این بخشی از  پشت جلد آلبوم »در 
آن س��وی...« اثر تازه ای از  استاد حسین 
علیزاده است که 15 قطعه دارد و با اجرای  

گروه هم آوایان و نوازندگان ارکس��تر سمفونیک و با 
آوای پروین نمازی به آهنگسازی استاد حسین علیزاده 
و تکنوازی رضا عسگرزاده، صبا علیزاده و نیما علیزاده و 

با صدابرداری و میکس رضا عسگرزاده توسط شرکت 
فرهنگی – هنری آوای خورش��ید ب��ه تازگی به بازار 
عرضه شده است. این اثر، موسیقی متن 
فیلمی مستند درباره  حلبچه است که به 
دلیل موضوع فیلم، تم حزن انگیزی دارد 
و از مویه خوانی هایی به زبان کردی نیز 

در آن استفاده شده است.
اس��تاد علیزاده متولد 1330 تهران و 
دانش آموخته موسیقی دانشکده هنرهای 
زیبا است که تا به حال دوبار کاندیدای 
جایزه گرمی )معادل اسکار در موسیقی( 
ش��ده اس��ت. یک هفته در ماش��ین، در اتوب��وس، در 
مسافرت، در محل کار با این همه وسایل صوتی، در آن 

سوی... برای همیشه در ذهنتان نقش می بندد.

از گالری های شهر چه خبر؟

کتاب »نقش مردم اصفهان در انقالب اسالمی« به 
رشته تحریر در می آید  

فیلم هفته

کتاب هفته

موسیقی هفته

فرماندار شهرکرد:
احداث موزه های چند جانبه در شهرکرد ضروری است 

در پی اجراهای موفق در استراسبورگ و بروکسل
صهبایی: اجرای ارکستر سمفونیک در اروپا مؤثر و ارزشمند است

کتابخانه ملی منطقه مرکزی کشور با شرایط استاندارد در اصفهان ساخته 
می شود  

به بهانه جشنواره بین المللی فیلم فجر

»هنر هفتم« آستانه زندگی

ادامه دارد...

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

شهرکرد، محمود رئیسی – سینما 
به عنوان یک هنر مدرن وارداتی در 
ــالهای دهه 30 میالدی به ایران  س
ــر در ابتدا با  ــن هن ــت. ای پا گذاش
ــای آن دوران، به  ــطحی نگریه س
ــد، اما پس  فیلم فارسی مشهور ش
از پیروزی انقالب اسالمی سینمای 
ــی و هویتی به  ــران رویکردی مل ای
ــی از ژانرهای  ــود گرفت و برخ خ
مختلف از جمله ژانر دفاع مقدس، 
انقالب محوری و ملودرام اجتماعی 
توانست در جایگاه مطلوب فرهنگی 
قرار گیرد. از سوی دیگر برخی از 
ــبتاً نوپدید چهره این  ژانرهای نس
ــینمای  ــون کرد؛ س ــر را دگرگ هن
ــینمای ماوراء الطبیعه،  ــفی، س فلس
ــته  ــاعرانه و... از دس ــینمای ش س
هستند. اما در ایران پس از پیروزی 
اتفاق  ــن  ــالمی مهمتری انقالب اس
سینمایی، جشنواره فیلم فجر است.
در فیلم فجر مخاطبان و منتقدان 
در کنار هم نشستند و در تعیین و اثر 
بخش��ی یک فیلم هم��واره نقش ایفا 
کرده اند و خاصیت جشنواره فیلم فجر 
نیز به دلیل رویکرد بازشناسی اصالتی 
و مفهومی در کنار عناصر تکنیکی و 
فنی بوده اس��ت. رویکرد منتقدان به 
سینمای معناگرا و سینمای ماورالطبیعه 

ایران همواه رویکردی نشانه شناختی 
بوده و این نشانه شناسی درباره فیلم 
نیز کارکردی فلس��فی به خود گرفته 
و آنچه به خصوص برای فیلسوفان، 
برخالف بس��یاری از مطالعات فیلم، 
اهمیت دارد جایگاه فیلم در پس زمینه 
بیش سنت ها است و تأمل آن در باب 

هنر است. فلسفه فیلم، مطالعه فیلم به 
عنوان اندیش��یدن را پی��ش گرفت و 
تئوری هس��تی فیلم و ف��رم فیلم، هر 
دو را در برم��ی گی��رد ک��ه در برخی 
از آثار تجربی و داس��تانی معناگرای 
فیلم های ایرانی بروز و ظهور داشته 
اس��ت. فلسفه فیلم زیرش��اخه ای از 
زیبایی شناس��ی یا فلس��فه هنر است 

که درب��اره ماهیت فیلم به عنوان یک 
رس��انه هنری تأمل می کند و فلسفه 
فیل��م رویکردی تئوریک به هس��تی 
فیل��م دارد ک��ه از آن ب��ه عنوان یک 
ش��کل هنری پرسش می کند. هوگو 
مونستربرگ نخستین فیلسوفی که به 
نوش��تن کتابی درباره فیلم دست زد 

و ت��الش کرد فیلم را از طریق ادوات 
فنی ای که برای روایت کردن به کار 
می گرفت، از دیگر هنرها متمایز کند. 
فالش ب��ک ها، کلوزآپ ه��ا )نمای 
نزدی��ک( و تدوین ها نمونه هایی از 
این دست هستند که فیلمسازان برای 
روایت کردن موضوع فیلم های خود 
به خدمت گرفته و می گیرند و تئاتر 

از آنه��ا بی نصیب اس��ت. فیلم ها به 
خاطر اس��تفاده از این اسباب از تئاتر 
جدا و خود ش��کل هنری مس��تقلی 
پی��دا کردن��د و بینندگان فیل��م قادر 
ش��دند به کارکرد این تکنیک ها در 
روایت کردن یک موضوع ذهنی تاریخی 
پی ببرند. ابزار سینما به تدریج عینیت 
بخش فرآیندهای ذهنی در مخاطبان 
ش��دند به گونه ای که نمای نزدیک 
)کلوزآپ( عینیت یافته، کارکرد مغز 
در تمرک��ز کردن روی یک ش��یء را 
برای مخاطب تداعی کرد و مخاطبان 
به طور طبیعی پی بردند این ابزارهای 
سینمایی چگونه عمل می کنند، چون 
خود با فعالیت مغز خویش آش��نایی 
داش��تند. تئوریس��ین های کالسیک 
در توضیح ماهیت فیلم راه را اش��تباه 
پیمودند و آنان فیلم را به خاطر تکیه 
بر مؤلفه »عکاس��ی رسانه« در ذات و 
اصل خ��ود، هنری واقع گ��را عنوان 
کردند و اندیش��یدن در هنر سینما را 
چندان دلخواه مخاطب نمی دانستند. 
فیلم های تلویزیونی به دلیل ماهیت 
تله فیلم��ی و ویدئویی تأثیر چندانی 
بر ذائق��ه مخاطب نگذاش��تند و تنها 
جنبه سرگرمی و رفع کننده خستگی 

مخاطب از کار روزانه تلقی شدند. 

فرماندار شهرس��تان ش��هرکرد گف��ت: احداث 
موزه های چند جانبه در چهارمحال و بختیاری یک 

ضرورت است. 
به گزارش فارس سعید زمانیان در نخستین جلسه 
انجمن میراث فرهنگی شهرستان شهرکرد با بیان این 
مطلب اظهار داشت: احداث موزه های چند جانبه در 
استان که از جنبه های مختلف به آثار فرهنگی، هنری، 
تاریخی، مردم شناسی و مونوگرافی بخش های مختلف 

می پردازد، ضروری است. 
وی حفظ و حراس��ت از آث��ار فرهنگی و ابنای 
تاریخی را یک ضرورت دانست و افزود: دستگاه های 
مختلف باید با مشارکت همه جانبه در این زمینه نقش 

فعال داشته باشند. 
زمانیان تصریح کرد: گردش��گران و حتی مردم 
اس��تان می توانند با بازدید از اینگونه موزه ها بیش از 

پیش با تاریخ، فرهنگ و تمدن این استان آشنا شوند. 
وی با انتق��اد از نحوه برخورد ب��ا متخلفان آثار 
فرهنگی و تاریخی گفت: با متخلفان برخورد قاطعی 
صورت نمی گیرد و شاید این ضعف قانون است که 
باید در حوزه قانون گذاری این مشکل برطرف شود. 
فرماندار شهرستان شهرکرد با بیان اینکه انجمن 
میراث فرهنگی در بخش های مختلفی نیز تش��کیل 

می شود، گفت: در این انجمن از شوراها، شهرداران، 
دهیاران، معتمدین محل و NGOها استفاده خواهد 

شد. 
وی هدف از تشکیل س��ازمان های مردم نهاد را 
برنامه ریزی دقیق با هدف حفظ و حراس��ت از آثار 
فرهنگی و ابنای تاریخی عنوان کرد و گفت: هماهنگی 
و تعام��ل س��ازنده و مثبت دس��تگاه های اجرایی و 
س��ازمان های مردم نهاد بیش از پیش موجب خواهد 
ش��د حفظ و حراس��ت از ابنای تاریخی مورد توجه 

قرار گیرد. 
زمانی��ان تصریح کرد: از این پس در کمیس��یون 
حف��اری نی��ز نماینده س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردشگری حضور خواهد داشت تا ضمن حفاظت 
از میراث فرهنگی، مشکالت این حوزه نیز برطرف 

شود. 
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