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آگهی مناقصه دو مرحله ای

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

الگوی مصرف ماهیانه آب در شهرستانهای شهرکرد و بروجن 16 
فارسان 17 لردگان، اردل و کوهرنگ 18 مترمکعب می باشد.

تالش مضاعف در اصالح الگوی مصرف آب

یکم تا هفتم تیرماه هفته صرفه جویی در مصرف آب

روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختياری 

 به گ��زارش م��ركز اطالع رس���انی پليس، فرم��انده 
پليس  ايران تحقق  انتظامی جمهوری اسالمی   نيروی 
حرفه ای، كارآمد و دانش محور را از اهداف اين نيرو در 
برنامه پنجم توسعه بيان كرد. سردار دكتر اسماعيل احمدی 
مقدم پس از ورود به استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
ما اظهار داشت: اهداف مهم پليس در برنامه پنجم توسعه 
حرفه گری، دانش محوری، افزايش مشاركت اجتماعی، 
مردم  مطالبات  به  پاسخ  و  مأموريت ها  كردن  كارآمد 
و  بود. وی تالش  اجتماعی خواهد  امنيت  توسعه  با 
مشاركت مردم و دستگاه های دولتی را برای همكاری 
با اين نيرو خواستار شد و ابراز اميدواری كرد با تالش 
 و مشاركت همه جانبه امنيت بی نظيری را در كشور

برقرار خواهيم كرد. اين مقام مسئول تبعيت از فرامين 
افزود:  پليس برشمرد و  فقيه را مهمترين كار  واليت 
محوری ترين هدف شهدا زمينه سازی ظهور امام زمان 
امروز  كه  بود  الهی  عدل  حكومت  برقراری  و  )عج( 
راهنمای آن واليت فقيه است و امروز هم اگر شهدا در 
كنار ما بودند پشت سر واليت ايستاده و از او پيروی 
می كردند. فرمانده نيروی انتظامی گفت:  امروز تنها عاملی 
كه باعث حفظ ارزشهای انقالب و پاسداری از خون 
شهيدان می شود تبعيت از واليت فقيه است كه همه آحاد 
جامعه در هر جايی و هر پستی كه باشند بايد اين وظيفه 
را به خوبی انجام دهند. وی از شهيدان خرازی، همت 
و احمد كاظمی به عنوان شهدای بزرگ استان اصفهان 
نام برد و بيان داشت: اين شهيدان نه تنها متعلق به مردم 
ايران هستند بلكه به جهان اسالم تعلق دارند. رئيس پليس 
كشور اضافه كرد: آنها با جانفشانی های خود راه جديدی 
برای مبارزه با ظالمان و مستكبران پيش رو گذاشتند كه 
آثار آن را در جنگ 33 روزه حزب اهلل لبنان و مبارزان 
فلسطينی با اشغالگران قدس و شكست هايی كه بر آنان 
تحميل كردند نمايان است. سردار احمدی مقدم همچنين 
در حاشيه ديدار با آيت اهلل حسين مظاهری از مراجع تقليد 
عظام گفت: علما به عنوان نايبان امام  زمان)عج( هستند و 
اگر نيروی انتظامی بخواهد احكام الهی را در جامعه اجرا 

كند نيازمند راهنمايی و توصيه های آنان است.
 ادامه در صفحه4
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جمع��ي از فعاالن مدني و مدافعان حقوق بش��ر انگليس عصر ديروز و 
همزمان با 26 ژوئن)پنجم تير(، روز بين المللي قربانيان ش��كنجه، در مقابل 
س��فارت آمريكا در لندن تجمع اعتراض آميز برگزار كردند. به گزارش ايرنا، 
اين تجمع از سوي سازمان غيردولتي »مقابله با گوانتانامو« سازمان دهي شده  
بود و تجمع كنندگان با اجراي برنامه هاي مختلف در مقابل سفارت امريكا 
سياست هاي ضدانساني واشنگتن را محكوم كردند. يك سخنگوي سازمان 
مقابله با گوانتانامو گفت: هدف ما حمايت از قربانيان شكنجه و ديگر اقدامات 
غيرقانوني سازمان هاي امنيتي امريكا در جريان به اصطالح جنگ عليه تروريسم 
است. وي افزود: سازمان سيا و ديگر نهادهاي امنيتي امريكا با همكاري برخي 
كش��ورهاي غربي طي س��ال هاي اخير به بهانه مقابله با تروريسم، اقدامات 
غيرقانوني زيادي انجام داده اند و حقوق انساني هزاران نفر را با شكنجه، آدم 
ربايي و انتقال غيرقانوني مظنونان به زندان هاي مخفي نقض كرده اند. اين 
سخنگو با انتقاد از دولت اوباما گفت: باراک اوباما با وعده هاي زيبا و ادعاي 
دفاع از حقوق بشر و حتي تعطيل كردن زندان بدنام گوانتانامو وارد كاخ سفيد 

شد ولي تاكنون به وعده هاي خود در اين زمينه ها عمل نكرده است. 
وي تأكي��د كرد: م��ا خواهان تعطيلي ف��وري زن��دان گوانتانامو و ديگر 
بازداش��تگاه هاي مخفي امريكا در نقاط مختلف جهان هس��تيم. ما همچنين 
انجام تحقيق مستقل درباره نقض حقوق مظنوناني كه با ادعاهاي تروريستي 
پس از سال 2001 توسط امريكا در كشورهاي مختلف بازداشت و ربوده 
ش��ده اند را ضروري مي دانيم. امريكا در راس��تاي اجراي برنامه هاي به 
اصطالح ضد تروريستي خود، طي سال هاي گذشته صدها تن از مظنونان را 
به صورت مخفيانه در نقاط مختلف جهان بازداشت و به صورت غيرقانوني به 
بازداشتگاههاي مخفي در كشورهاي ديگر منتقل كرده است. افشاگري چند سال 
پيش رسانه هاي غربي در مورد استفاده امريكا از فرودگاه هاي برخي كشورهاي 
اروپايي در جريان انتقال غيرقانوني مظنونان تروريستي كه به پروازهاي اشباح 
معروف شدند، موجي از نگراني و محكوميت هاي بين المللي را نسبت به 
اقدامات دولت امريكا به دنبال داشت.بر اساس اعالم سازمان غيردولتي مقابله 
با گوانتانامو، در جريان به اصطالح جنگ عليه تروريسم امريكا بين 40 تا 200 
هزار نفر از اقدامات غيرقانوني سازمان هاي امنيتي امريكا آسيب ديده اند كه 
شامل قتل، شكنجه، آدم ربايي، اعدام مصنوعي، غرق مصنوعي و انواع ديگري از 

خشونت ها و بدرفتاري هاي روحي و جسمي بوده است.

انتخاب اعضای جديد حزب حاكم كمونيس��ت كره ش��مالی در ماه 
س��پتامبر س��ال جاری در كنگره اين حزب كه به ندرت تشكيل می شود 
صورت خواهد گرفت. به گزارش ش��بكه تلويزيونی بی بی سی، برخی 
از كارشناس��ان مسائل كره شمالی بر اين باورند كه تشكيل كنگره حزب 
كمونيس��ت كره ش��مالی می تواند زمينه ساز انتقال قدرت در اين كشور 

باشد.
 مناب��ع اطالعاتی می گويند وضعيت جس��می كيم جونگ ايل رهبر 
كره ش��مالی وخيم تر شده اس��ت و به همين علت ممكن است در كادر 
رهبری حزب كمونيس��ت اين كشور سمت مهمی به جوانترين پسر وی 

محول شود و به اين ترتيب زمينه برای انتقال قدرت فراهم شود.

سرپرس��ت وزارت ش��رايط اضطراری قرقيزس��تان گف��ت در زمان 
شورش های مردمی و خشونت های اخير در جنوب اين كشور، نزديك 
به 1400 واحد مسكونی به آتش كشيده شد.دويشنكول چوتونف گفت 
بر اس��اس محاس��بات اوليه اين وزارتخانه، حدود 744 واحد مسكونی 
در منطقه اوش و 650 واحد مس��كونی نيز در منطقه جالل آباد به آتش 
كش��يده شد. اين مقام دولت موقت قرقيزس��تان افزود برای همه افرادی 
كه در اين مناطق، خانه و كاش��انه خود را از دس��ت داده اند، چادرهايی 
برای سكونت تهيه شده است. خشونت و ناآرامی های قومی قرقيزستان 
دهم ژوئن )بيست خرداد( در شهر اوش شروع شد و روز بعد به منطقه 
مجاور جالل آباد سرايت كرد. دولت موقت قرقيزستان در اين دو منطقه، 
وضع فوق العاده اعالم كرد. به گزارش خبرگزاری ايتارتاس از بيشكك، 
در خشونت های اين مناطق كه چندين روز ادامه داشت دست كم 270 

نفر كشته شدند.

جرج پتالوتيس س��خنگوی دولت يونان اعالم كرد اين كش��ور در نظر 
ن��دارد برخی جزاير خود در دري��ای اژه را برای پرداخت بدهی های خود 
و خارج ش��دن از بحران بفروش��د. به گزارش پاي��گاه اينترنتی خبرگزاری 
ريانووستی، جرج پتالوتيس در نامه ای برای هيأت تحريريه روزنامه گاردين 
كه قباًل مطلبی درباره فروش جزاير يونانی برای خارج شدن از بحران مالی 
منتشر كرده بود خاطر نشان كرد انتشار اين خبر كه دولت در نظر دارد برخی 
از جزاير خود در دريای اژه را بفروش��د اقدامی توهين آميز اس��ت. پيش تر 
شايع شده بود يونان با توجه به اينكه توانايی آباد كردن طرح های زير ساختی 
و عمرانی را در اين جزاير در دريای اژه ندارد در نظر دارد برخی از آنها را برای 
برطرف كردن بحران مالی خود بفروشد. سخنگوی دولت يونان با اين حال 
خاطرنشان كرد: خريد و فروش برخی از جزاير كه متعلق به افراد شخصی 

است مانند جزيره كوچك نوزيكا، امری عادی است. 
جرج پتالوتيس خاطرنشان كرد مقامات رسمی يونان هيچ ارتباطی با اين 
گونه خريد و فروش ها ندارند. جرج پتالوتيس همچنين خبر منتشر شده در 
روزنامه گاردين را تكذيب كرد كه دولت يونان آماده است برخی از سرزمين های 

خود را به سرمايه گذاران روسی و چينی بفروشد.

پيتر دو كِرِم وزير دفاع بلژيك از ساخت مقر جديد سازمان پيمان آتالنتيك 
شمالی ناتو با هزينه 460 ميليون يورويی كه 28 درصد كمتر از برآورد اوليه است 
خبر داد. مقر جديد در زمينی حدود 40 هكتار ساخته خواهد شد و فضای قابل 
استفاده 250 هزار مترمربعی را در اختيار 4 هزار و 500 تن از كاركنان ناتو قرار 
خواهد داد كه حدود 120 هزار مترمربع برای دفاتر خواهد بود. در كنار ساختمان 
اصلی كه در آن دفاتر واقع است مركزی برای كنفرانس ها و ازجمله  تسهيالتی 

برای مطبوعات پيش بينی شده است.
به گزارش خبرگزاری شين هوا از بروكسل، در هنگام تهيه نقشه ساختمان 
ها به امنيت توجه ويژه ای شده است. عمليات ساختمانی برای اكتبر 2010 و 
پايان آن برای اواسط 2015 زده پيش بينی شده است. تصميم ساخت مقر جديد 
در بروكسل در نشست سران اين سازمان درسال 1999 در واشنگتن اتخاذ شده 
است. بلژيك به درخواست ناتو پذيرفت مسئوليت طرح ساخت مقر جديد ناتو را در 

سال 2004 برعهده گيرد و اين طرح را دولت بلژيك به وزارت دفاع واگذار كرد.

در خجس��ته س��الروز ميالد حضرت علی)ع(، 
حضرت آي��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در دي��دار با جمع زيادی از مردم اس��تان 
بوشهر، شخصيت اميرالمومنين علی بن ابيطالب)ع( 
را يك ش��خصيت اس��تثنايی و قله عظمت علمی، 
معنوی، اخالقی، انس��انی و الهی خواندند و تأكيد 
كردن��د: مهم ترين درس از زندگی آن ش��خصيت 
بی نظي��ر تاريخ بش��ر، برای امروز دنيای اس��الم و 
جامعه، بصيرت بخشی، روشن كردن فضا و عمق 
دادن به ايمان و انديش��ه كس��انی است كه نيازمند 
بصيرت هستند. رهبر انقالب اسالمی ضمن تبريك 
س��يزدهم رجب س��الروز ميالد مول��ی الموحدين 
حضرت علی)ع(، اين روز را عيد بزرگی دانس��تند 
و با اش��اره به عظمت شخصيت حضرت علی)ع( 
افزودند: مهم ترين عيدی در اين روز بزرگ، درس 
گرفت��ن از راه و روش، رفت��ار و گفتار آن حضرت 
است. مقام معظم رهبری زندگی حضرت علی)ع( 
را سراسر جهاد، صبر برای خدا، معرفت، بصيرت و 
حركت در راه رضای الهی برشمردند و خاطرنشان 
كردند: اين شخصيت بی نظير كه از دوران كودكی 
در كنار پيامبر اس��الم )ص( رش��د و نمو كردند و 
تربي��ت يافتند، در مقاطع مختلف حيات ش��ريف 
خود برای اقامه حق و حفظ اس��الم تالش كردند و 
پيامبر اسالم )ص(، آن حضرت را ميزان حق معرفی 
كردند. ايشان برترين خصلت حضرت علی)ع( را 
بصيرت بخشی به افراد نيازمند بصيرت دانستند و 
تأكيد كردند: روش��ن كردن افكار عمومی و آگاهی 
بخش��ی، امروز يكی از نيازهای اصلی دنيای اسالم 
و جامعه است زيرا دشمنان برای مقابله با اسالم، با 
ابزارهای دين و اخالق وارد شده اند كه بايد كاماًل 
هوشيار بود. رهبر انقالب اسالمی افزودند: آنجايی 
كه می خواهن��د افكار عمومی مردم غيرمس��لمان 
را فري��ب دهند، نام حقوق بش��ر و دموكراس��ی را 
می آورند و آنجايی كه با افكار عمومی مس��لمانان 
مواجه هس��تند، نام اس��الم و قرآن را می آورند در 
حالی كه هيچ اعتقادی به اسالم، قرآن و حقوق بشر 
ندارند. حضرت آيت اهلل خامنه ای با يادآوری نمونه 
تاريخ��ی از فتنه جنگ صفي��ن در دوران حضرت 
علی )ع( و بر سر نيزه كردن قرآن برای فريب افكار 
عمومی و فشار به آن حضرت، افزودند: اميرالمومنين 
عل��ی)ع( در آن دوران فتن��ه به ي��اران خود نهيب 
می زدند ك��ه اين راه حق و صادقان��ه ای را كه در 
پيش گرفته ايد، رها نكنيد و مبادا سخنان فتنه گران 
در دل های شما سستی به وجود آورد.ايشان با اشاره 
به غبارآلودگی فضا در دوران فتنه تأكيد كردند: اين 
شرايط غبارآلود، گاهی به گونه ای است كه برخی 
نخبگان نيز دچار خطا و اش��تباه می شوند، بنابراين 

در دوران فتنه، ش��اخص الزم است و شاخص هم 
همان حق و بيّنه ای اس��ت ك��ه حضرت علی)ع(، 
م��ردم را ب��ه آن ارج��اع می دادند و م��ا نيز امروز 
نيازمند آن هس��تيم. رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
ش��اخص و راه روشنی كه اميرالمومنين)ع( معرفی 
می كنند، اداره جامعه اسالمی با دستورهای اسالم، 
برخورد قاطعانه با دش��منان متع��رض، مرزبندی 
شفاف و روش��ن با دشمنان و هوشياری در مقابل 
فريب دشمنان است. حضرت آيت اهلل خامنه ای با 
تأكيد بر اينكه ملت ايران به بركت انقالب اسالمی 
هوش��يار است و بسياری از مشكالت كشور هم با 
بصيرت مردم حل ش��ده است، خاطرنشان كردند: 
در موارد متع��ددی، توده مردم، حقايق را از برخی 
خ��واص و نخب��گان بهتر متوجه می ش��وند زيرا 
تعلقات آنان كمتر اس��ت و اين، از نعمتهای بزرگ 
اس��ت. ايشان افزودند: ملت ايران در راه حركت به 
سمت آرمان های واالی اسالمی ثبات قدم خود را 
نشان داده است و اين ثبات قدم را نيز به توفيق الهی 
حفظ خواهد كرد.رهبر انقالب اسالمی پيشرفت ها 
و موفقيت ه��ای ب��زرگ مل��ت ايران و مس��جل 
شدن ش��عارهای اصلی انقالب اسالمی را مرهون 
توانايی ها و بصيرت مردم دانستند و تأكيد كردند: 
ام��روز ملت اي��ران به ويژه جوان��ان اهل بصيرت 
هس��تند و آينده متعلق به اين ملت است. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای خاطرنشان كردند: بايد ايستادگی 
و ثبات قدم، همبستگی ملی و تمسك به شعارهای 
اسالم و قرآن و سيره اهل بيت را روز به روز بيشتر 
كرد. ايشان تأكيد كردند: به لطف خداوند، جوانان 
ايران، آن روز را خواهند ديد كه دشمنان زورگوی 
بين المللی، احساس كنند ديگر توانايی زورگويی به 
ملت ايران را ندارند. رهبر انقالب اسالمی همچنين 
با توصيه به قرائت بيش از پيش نهج البالغه و تدبر 

در بيان��ات حضرت علی)ع( و حكمت های نهفته 
در آن خاطرنش��ان كردند: نهج البالغه فقط متعلق 
به شيعه نيس��ت بلكه علمای بزرگ اهل سنت نيز 
درخصوص اين بيان��ات و كلمات، تعابيری دارند 
كه انس��ان، شگفت زده می شود و حتی بسياری از 
متفكران و انديشمندان غيرمسلمان نيز با مطالعه نهج 
البالغه، از عظمت آن بهت زده ش��ده اند. حضرت 
آيت اهلل خامنه ای در بخش ديگری از سخنان خود 
با اشاره به تاريخ افتخارآميز بوشهر و نقش آفرينی 
علمای فرزانه و صاحب نام و چهره های مبارز اين 
منطقه افزودند: نام س��ردار مؤمن و ش��جاع، شهيد 
رئيس علی دلواری از نام هايی اس��ت كه هميش��ه 
دل های انس��ان های مؤمن را در سراسر كشور به 
خود جلب كرده است. ايشان با يادآوری مظلوميت 
و تنهايی ش��هيد رئيس علی دل��واری در مقابله با 
قدرت استعماری انگليس خاطرنشان كردند: البته 
ش��رايط كنونی با آن دوران بسيار متفاوت است و 
امروز در سراس��ر كشور جوانهای مومن، فداكار و 
بسيجی بی شماری در عرصه نبرد نظامی، فرهنگی 
و سياسی حضور دارند و يقيناً جوانان بوشهری نيز 

بخشی از اين خيل عظيم هستند.
 رهبر انقالب اسالمی تأكيد كردند: آن روزگاری 
كه قدرت های استعماری، آزادانه ملت ها را تهديد 
و تحقير می كردند، سپری شده و اكنون ملت ايران 
در دنيا به عنوان ملتی مقتدر ش��ناخته ش��ده است. 
حضرت آيت اهلل خامنه ای با اش��اره به رس��وايی 
روزافزون قدرت های اس��تكباری و در رأس آنها 
امريكا و آش��كار شدن نتيجه ايستادگی ملت ها و 
ظهور قدرت های ملی افزودند: اقتدار واقعی، حق 
ملت ايران اس��ت و هيچ قدرتی هم نمی تواند اين 
ملت را از راهی كه در پيش گرفته اس��ت منصرف 

كند. 

ايران وزيران اقتصاد و رؤس��ای نهادهای مالی 
كش��ورهای اسالمی را به ارس��ال كمك های مالی 
گس��ترده به مردم مظلوم فلس��طين و ساكنان غزه 
فرا خواند. به گزارش واحد مركزی خبر، ش��مس 
الدين حس��ينی وزير اقتص��اد و دارايی جمهوری 
اس��المی ايران در س��ی و پنجمين نشست اعضای 
بانك توسعه اسالمی در باكو، با اشاره به ده ها سال 
جنايات رژيم غاصب صهيونيستی در سرزمين های 
اشغالی فلسطين و حمله وحشيانه نيروهای نظامی 

اي��ن رژيم به ناوگان آزادی غزه، س��كوت مدافعان 
دروغين حقوق بشر در برابر اين جنايت را مايه ننگ 
آنان دانس��ت. وی گفت : مردم مظلوم غزه امروز به 
حمايت همه جانبه همه كشورهای اسالمی و مردم 
آزاده دنيا برای شكسته شدن محاصره اين منطقه نياز 
دارند. وزير اقتصاد همچنين در ادامه، سياس��تهای 
غلط نهادهای مالی بزرگ بين المللی و گس��ترش 
روز اف��زون ربا در معامالت پولی را از جمله داليل 
ب��روز بحران مالی جهانی دانس��ت و افزود: در اين 

ش��رايط بانك توسعه اس��المی می تواند الگوهای 
اسالمی بانكداری و ايجاد صندوق پول كشورهای 
اسالمی را به عنوان الگويی برای نهادهای مالی بين 
المللی مطرح كند. ايران كه از س��ال 1989ميالدی 
عضو بانك توسعه اسالمی است با اخذ سه ميليارد 
و700 ميليون دالر تسهيالت مالی از اين بانك، برای 
اجرای طرح های عمرانی زير بنايی و تأمين سرمايه 
شركت های تجاری بخش خصوصی، از فعال ترين 

اعضای اين بانك به شمار می رود.

معاون وزي��ر بازرگاني در توس��عه بازرگاني 
داخلي پيش بيني كرد با توجه به رفع محدوديت 
هاي تأمين گوش��ت مورد نياز مردم، از دو هفته 
آينده نرخ گوشت به قيمت متعادل خود بازگردد. 
محمدعلي ضيغمي در گفتگو با ايرنا، اظهار داشت 
از هفته آينده ميزان كش��تار كش��تارگاه هاي استان 
هاي تأمين كننده گوشت به تهران افزايش خواهد 
ياف��ت. وي در خصوص آغاز انتقال گوش��ت از 
مناب��ع خارجي از ابتداي هفته ي جاري، گفت:  بر 
اين اس��اس مقرر شد هر هفته س��ه پرواز به طور 
ميانگين 40 تا 70 تن گوش��ت را به داخل كشور 
منتقل كند. به گزارش ايرنا، پيش��تر وزير بازرگاني 
از ورود اولين محموله گوش��ت م��ورد نياز تهران 
از س��ه شنبه ي گذش��ته خبر داده بود كه ضيغمي 
علت تأخير را مسائل مربوط به هماهنگي بخش 
حمل و نقل هوايي عنوان كرد. وي درباره تامين 
گوش��ت از منابع غيرداخلي گف��ت: واردات هيچ 
محدوديت��ي ن��دارد اما اصل، حوزه توليد اس��ت. 
بنابراين هر زمان احس��اس ش��د كه توليد داخلي 
كفاف مص��رف را دارد، بخ��ش خصوصي ديگر 
وارداتي نخواهد داش��ت. معاون وزي��ر بازرگاني 
در خصوص هماهنگ��ي الزم با تامين كنندگان به 
صورت متمركز و تجهيز آنها براي اخذ مجوزهاي 
الزم نيز گفت:  براي پر كردن شكاف موجود تقاضا 
و مص��رف به طور مرتب آمار توليد و كش��تار در 
اس��تان هاي مختل��ف پيگيري مي ش��ود.وي اين 
موضوع را نيز يادآور شد كه مراحل صدور مجوز 
توسط دامپزشكي پيوسته انجام مي شود و در تعامل 
با اين سازمان نيز تالش بر آن است تا روند صدور 
مجوز با سرعت عملياتي شود. ضيغمي در تشريح 
صدور مجوز نقل و انتقال دام زنده بين استان ها و 
انجام مراحل اداري و عملياتي نيز گفت: به تازگي 
 ممنوعيت انتقال گوشت گرم از ساير منابع با كنترل 
دامپزشكي رفع ش��ده اس��ت. مديرعامل سازمان 

حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين 
از برق��راري ارتباط ميان مباش��ران تامين كننده و 
شبكه هاي توزيع و برگزاري جلسات مستمر براي 

كنترل بازار عرضه خبر داد.
وي درباره پيش بيني خود از كاهش قيمت ها نيز 
گفت:  همانگونه كه روند افزايشي قيمت ها ناگهاني 
نبوده و از ابتداي سال گذشته شروع شده بنابراين 
براي برگشت قيمت ها به حالت متعادل بايد زمان 
منطقي طي شود. ضيغمي در توضيح مطلب خود 
گفت:  تأمين نياز استان هاي مصرف كننده يك باره 
نخواهد بود اما به طور قطع شيب نزولي قيمت به 

وجود مي آيد.
مع��اون وزير بازرگاني تصري��ح كرد  با توجه 
فرارسيدن ماههاي شعبان و رمضان  تالش بسياري 
از نظر تأمين مواد پروتئيني مورد نياز مردم ش��امل 
گوشت و مرغ درحال انجام است و مباشران نيز در 

حال تأمين منابع داخلي هستند.
معاون وزير بازرگاني در بخش��ي از گفتگوي 
خ��ود به تفاوت قيمت گوش��ت در نقاط مختلف 
كشور نيز اش��اره كرد و گفت: تغييرات قيمتي در 
تمام نقاط كشور يكسان نيست و اين مسئله بيشتر 
در اس��تان هاي مصرف كننده كشور مشاهده مي 
ش��ود. به گفته ضيغمي در برخي اس��تان ها توليد 
گوش��ت بيش از نياز عمومي اس��ت و در تعدادي 
اين وضعيت رابطه اي معك��وس دارد و به ناچار 
بايد نياز از طريق استان هاي همجوار تأمين شود. 
وي نخستين دليل تغييرات قيمتي را شروع افزايش 
قيمت گوشت از سال 88 دانست و گفت:  براساس 
نمودارهاي قيمتي از اوايل س��ال 88 نرخ گوشت 
گوس��فند روند افزايشي داش��ت. معاون وزير در 
توسعه بازرگاني داخلي عمده ترين علت افزايش 
قيمت گوشت در سال 88 را كشتار سال هاي 86 
و 87 دانست و گفت: خشكسالي، افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي و توليد باعث شد تا بخشي از دام 

ها روانه كشتارگاه شوند و همين امر سبب كاهش 
جمعيت دامي كشور شد. ضيغمي ادامه داد: هرچند 
افزايش قيمت گوش��ت تا پايان سال گذشته و هم 
زمان با طرح تنظيم بازار ادامه داش��ت اما وزارت 
بازرگاني تالش كرد تا با در پيش گرفتن چند تدبير 

نرخ ها را كنترل كند.
وي با بيان اينكه وزارت بازرگاني در ماههاي 
پاياني سال تالش كرد تا با تأمين نياز از محل منابع 
داخل��ي يا خارجي كاهش عرض��ه را جبران كند، 
افزود:  كاهش جمعيت دامي امكان تأمين گوش��ت 
مورد نياز از داخل را ميس��ر نكرد و موضوع تأمين 

از منابع خارجي نيز مطرح شد.
مع��اون وزي��ر بازرگاني عن��وان ك��رد كه با 
هماهنگي سازمان دامپزشكي از اواخر سال گذشته 
بخشي از گوشت مورد نياز از طريق منابع خارجي 
و به صورت گرم وارد بازار شد. وي اين موضوع 
را نيز يادآور ش��د كه از دو عامل مؤثر در باالرفتن 
قيمت ها شامل افزايش تقاضا و كاهش عرضه در 
مورد گوشت اصلي ترين علت كاهش عرضه بود.
وي ب��ا بيان اينكه قيمت گوش��ت در اس��تان 
هاي مختلف متفاوت اس��ت، ادام��ه داد:  ميانگين 
قيمت گوش��ت گوس��فندي از 90 ه��زار ريال در 
استان توليدكننده اصلي تا 145 هزار ريال در استان 
ه��اي مصرف كننده اس��ت. وي نب��ود امكان جابه 
جايي را عمده ترين عل��ت افزايش قيمت در اين 
بخش ذكر كرد و گفت:  مشكل افزايش قيمت در 
برخي از اس��تان هاي بزرگ و كالن شهرها ناشي 
 از ع��دم انتقال دام بين اس��تان ه��اي تأمين كننده و
مصرف كننده دام بوده است. ضيغمي با اشاره به تداوم 
مسأله كمبود گوشت از سال گذشته، اظهار داشت 
با توجه به اينك��ه امكان تأمين نياز از طريق توليد 
داخلي ميس��ر نيس��ت پس به طور طبيعي بايد از 
 س��اير مجاري مجوزهاي قانوني و بهداشتي اخذ 

شود.

ایران

سراسری
نصف النهار

چه خبر از پایتخت

در ش��ماره قب��ل در م��ورد هلموت 
كه��ل صدراعظم آلمان، جانش��ينان او و 
فعاليتهايش��ان در آلمان بحث كرديم. در 

اينجا به ادامه می پردازيم:
ش��ايان ذكر است قوانين فاجعه باری 
ك��ه بورس ب��ازی را تش��ويق می كردند 
در زمان دولت های ش��رودر و فيش��ر، به 
 ،)Hans Eichel( تحريك  هانس ايكل
عضو حزب سوسيال دموكرات، تصويب 
و  رذل  سياس��تمداری  اي��كل  ش��دند. 
پس��ت فطرت بود ك��ه وزارت اقتصاد را 
بر عهده داش��ت. بع��د از روی كار آمدن 
م��ركل، اين قوانين بار ديگر توس��ط پير 
اشتاين بروک )Peer Steinbrück(، از 
حزب سوسيال دموكرات، مورد بازنگری 
قرار گرفت. وی نيز در رذالت و پس��تی 
دس��ت كمی از ايكل نداش��ت. هم اكنون 
مركل و وس��ترول دس��ت بانكسترها را 
در س��الخی و چپ��اول آلم��ان كاماًل باز 
گذارده اند:  بر اساس توافقی كه در حين 
تشكيل دولت ائتالفی آلمان تصويب شده 
بازار اوراق قرضه رهنی توس��عه خواهد 
ياف��ت. در حقيقت اين گندی كه به همه 
جای جهان س��رايت كرده است با دقت 
هرچه تمام در اين قوانين بسته بندی شده 
بود. اهميت اين قوانين را می توان چنين 
خالصه نمود: به نوكرهای سياسی دستور 
داده می شود كه تمام تقاضاهای مطروحه 
ب��رای گرفتن ب��اج از م��ردم را تبديل به 
قان��ون كنند و آنها را ب��ر ملت آلمان كه 
اينك برده های دوران فئوداليسم شده اند 
تلنبار نمايند. تنها چيزی كه سياستمداران 
می پرس��ند اين اس��ت كه: چن��د ميليارد 
می خواهي��د؟ س��پس ارق��ام ميلي��اردی 
و تريليون��ی ب��ر صفح��ه كامپيوترهای 
بانكس��ترها ظاهر می شوند. سپس دولت 
فدرال تقاضا برای اخ��ذ باج را ضمانت 
كرده و آنها را تحت لوای  سرمايه گذاری 
و ابزار مالی دولتی مستتر می سازد. برای 
مثال  تبدي��ل دارايی ها ب��ه اوراق قرضه 
)securitization( در سرمايه گذاری ها   
را در نظر بگيري��د. همه اين فرآيندها از 
هيچ چي��ز فراهم می ش��وند. ارزش اين 
نوع اوراق قرضه در مجموع بالغ بر 600 
تريليون دالر يا يورو اس��ت. با اين حال، 
تنها س��ه درصد از اين رقم را می توان در 
كره زمين سرمايه گذاری كرد. بدون شك 
اين جريان يك كالهبرداری بسيار بزرگ 
اس��ت كه از آن به جز شيادان كسی سود 
نخواهد برد. ه��دف از اين جريان تأمين 
امنيت جايگاه بانكس��ترها و نوكران آنها 
در چند هزار س��ال آتی است. 90 درصد 
عايدات اين بانك ها به جيب كالهبراداران 
م��ی رود و اين خود ثابت می كند كه همه 
چي��ز به جيب آنها س��رازير می ش��ود نه 
سرمايه گذاری. بانك های بزرگ امريكا 90 
درص��د درآمد خود را به صورت حقوق 
و ي��ا پاداش مصرف كردن��د.   اين تمام 

ماجرا نيست! همه می دانند كه بانكسترها 
به دولت ها دستور می دهند ميلياردها دالر 
را به عنوان پيشكش تقديم آنها كنند: سه 
بانكدار ب��زرگ در مجمع جهانی اقتصاد 
در داوس گرد هم آمدند تا راه های جديد 
ب��رای تأثيرگ��ذاری بر دولت ه��ا بيابند. 
باقيمانده ناچيز 10 درصدی اين درآمدها 
نيز ص��رف امور اجرايی می ش��ود. حتی 
يك سنت نيز سرمايه گذاری نشده است! 
با اين حال تم��ام اين تريليون ها دالر نيز 
برای يهوديان قدرتمند كافی نيستند. آنها 
باز هم بيشتر می خواهند، آنقدر كه حتی 
عددی ب��رای نش��ان دادن مبالغ نجومی 
آنها وجود ندارد. هم اكنون آنها مس��تقيمًا 
س��راغ دولت ها می رون��د و ديگر نيازی 
به پوش��ش  صندوق های سرمايه گذاری 
احساس نمی كنند. اتحاديه اروپا آخرين 
دشت سرسبزی است كه قدرت يهوديت 

به مانند تمساحی بر روی آن می خزد.
 ،)Bill Lipschutz( بيل ليپش��وتز 
يك��ی از اي��ن يهودی ه��ا اس��ت كه در 
بورس ب��ازی در ب��ازار ارز تبحر ويژه ای 
دارد. وی ني��ز به مانند ديگر اعضای اين 
قبيله، كارهای خود را در آپارتمان شيك 
و مجلل خود هدايت می كند.  ليپش��وتز 
ه��ر صب��ح زود در س��اعت دو يا س��ه 
نصف شب بيدار می شود تا ببيند بازارهای 
اروپا در حال انجام چه كاری هس��تند... 
هيچ كس نمی داند كه آيا يونانی ها خواهند 
توانست مش��كالت خود را حل نمايند. 
آيا بحران محدود به يونان خواهد شد يا 
كش��ورهای ديگری چون پرتقال، ايرلند، 
ايتاليا و اسپانيا را نيز در برگرفته و موجب 
س��قوط ارزه��ای اروپايی خواهد ش��د. 
اين ها فرصت های بسيار خوبی در اختيار 
بورس ب��ازان ارزی قرار داده اس��ت. آنها 
می توانند شرط بندی های هنگفتی بر روی 

چگونگی سقوط يورو انجام دهند. 
در اين مورد بايد به دقت و به مدتی 
طوالنی بينديشيم. تعداد كمی از يهوديان 
می توانند شرط بندی های خالی از ريسك 
در م��ورد فروپاش��ی يورو انج��ام دهند. 
بانكس��ترها می توانند اوراق قرضا را كه 
توس��ط دولت جمهوری فدرال ضمانت 
ش��ده اند ميان خود خريد و فروش كنند. 
بدين ترتيب بيل لوش��تز ب��ا 50 ميليون 
دالر می توان��د 26 ميلي��ارد دالر جاب��ه 
جا كند. بدين تريت��ب به لطف ضمانت 
وام ها توسط جمهوری فدرال شرط بندی 
50 ميليونی آقای ليپش��وتز و كنيسه وی 
با ضري��ب 500 هزار افزايش می يابد. در 
صورتی كه ليپش��وتز شرط بندی را ببازد 
نخواهد توانست زيان هايش را پرداخت 
كند زيرا حتی يك درصد اين مبلغ را نيز 
ندارد. بايد به خاطر داشته باشيم كه صدها 
كالهبردار به مانند ليپشوتز در وال استريت 

و يا شركت های بزرگ وجود دارند.
 پايان

معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه شهر تهران فقيرترين شهر كشور 
به لحاظ فضاي آموزشي است، گفت: شهر تهران براي توسعه فضاي آموزشي نيازمند تأمين 
يك هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار است. مرتضي رئيسي در گفتگو با ايرنا در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا تعهد 110 ميليارد توماني خيرين مدرسه ساز استان تهران در سال 89 منجر به 
كاهش فقر فضاي آموزش��ي پايتخت و شهرستان هاي اس��تان تهران مي شود، افزود: شهر 
تهران و شهرستان هاي استان تهران به واسطه داشتن بافت هاي قديمي، مهاجرت و افزايش 
جمعيت، با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستند. وي با اشاره به اينكه تعهد خيرين به جبران 
كمبود فضاي آموزشي تهران كمك خواهد كرد، تصريح كرد: به منظور جمع آوري مدارس 
تخريبي، مقاوم سازي و همچنين يك نوبته كردن مدارس، نيازمند اعتبار قابل توجهي هستيم.
رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور گفت: در دوازدهمين جشنواره خيرين 
مدرسه ساز كه اخيراً در تمام مراكز استان ها و 350 شهر و منطقه آموزش و پرورش كشور 
برگزار شد، خيرين، 747 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت مدارس جديد تعهد كردند.وي 
اضافه كرد: خيرين مدرسه ساز استان تهران نيز 110 ميليارد تومان براي ساخت و ساز مدارس 
جديد تعهد كردند. معاون عمراني وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه استان هاي تهران، 
خوزس��تان و خراس��ان رضوي به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را در ميزان جذب تعهدات 
خيرين براي ساخت مدارس جديد، كسب كردند، گفت: سال گذشته خيرين 730 ميليارد 
تومان در اين زمينه تعهد كرده بودند. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه چرا ميزان تعهد 
خيرين در جشنواره سال 89 نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهي نداشته است، گفت: 
در خارج از كشور با ركورد اقتصادي مواجه هستيم كه اين بر ساخت مدرسه توسط ايرانيان 
خارج از كشور تأثير گذاشته است چرا كه بخشي از فعاليت مدرسه سازي در كشور به عهده 
خيرين ايراني مقيم كشورهاي ديگر بود. رئيسي با يادآوري اينكه كمك هاي ايرانيان خارج 
از كش��ور كاهش يافته است، افزود: بايد تالش كنيم تا دامنه فعاليت خيرين مدرسه ساز از 

كشورهاي اطراف و خليج فارس فراتر برود.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ اعالم كرد: در تعطيالت چند روز اخير 
در پايتخت، ترافيك 50 درصد كاهش يافت. سرهنگ سعيد اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار 
اجتماعي ايرنا افزود: اكنون وضعيت ترافيك در تهران مطلوب است و مشكل خاصي در هيچ 
نقطه اي از شهر وجود ندارد. وي گفت: گزارشي مبني بر وقوع حادثه تصادف در چند روز 
گذشته در تهران اعالم نشده است. رئيس پليس مركز فرماندهي پليس راهور تهران اضافه 
كرد: با بررسي انجام شده درباره راه هاي كشور، وضعيت راه هاي مواصالتي به تهران نيز در 

شرايط مطلوب قرار دارد و گره ترافيكي در هيچ كدام از راهها وجود ندارد. 

تسليم سياستمداران اروپا در برابر 
خواسته های بی پایان البی یهود )قسمت دوم(

همزمان با روز بین المللي قربانیان شکنجه
فعاالن مدني انگليس در مقابل سفارت 

آمریكا در لندن تجمع  کردند

مقدمات انتقال قدرت در کره شمالي
 به تدریج اماده مي شود

در جریان شورش جنوب قرقيزستان 
بيش از 1300 خانه به آتش کشيده شد

یونان تصميم براي فروش 
برخي از جزایر خود را رد کرد

مقر جدید ناتو در بروکسل
 460 ميليون یورو هزینه خواهد داشت

فراخوان ایران برای کمک به مردم غزه

معاون وزیر بازرگاني: 
قيمت گوشت بزودي متعادل مي شود

مقام معظم رهبری:

هیچ قدرتی نمی تواند ملت ایران را از راهی که 
در پیش گرفته، منصرف کند

جهان نما

کاهش 50 درصدي ترافيک پایتخت 
در چند روز اخير

معاون وزیر آموزش و پرورش:
تهران براي توسعه فضاي آموزشي 

به یک هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
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سیبل

حوادث

   سپهر اوحدی
در زندگی عدم انتخاب مسير يكنواخت و اضافه كردن مسيرهای موازی به آن می تواند شما را به موفقيت 
برساند وقتی همه تخم مرغ ها را در سبد بگذاريم چه اتفاقی می افتد؟! همان اتفاق روشن كننده آينده ما و 
فرزندان ما می ش��ود يعنی اگر برای س��بد اتفاقی بيفتد اگر تخم مرغ هم داشته باشيم حتماً خواهد شكست! 
مش��كلی كه می توانست نباشد پس بايد اول وسيله را جور كنيم مادربزرگم می گفت: هميشه در مسافرت 

پولهايت را در چند جای مختلف بگذار و امروز اين گفته او چند تعبير دارد.
- از چند بانك كارت اعتباری بگيريم تا در صورت گم شدن يكی از ديگری استفاده كنيم.

- به اميد ديگران و خودپردازها نباشيم و عالوه بر آن پول نقد همراه داشته باشيم.
- يك حلقه طالی كوچك، گوشواره و انگشتر يا ساعتی داشته باشيم تا در زمان نياز ما را به نزديكترين 

نقطه رفع نياز و امداد برساند.
- روزی و درآمد خود را به يك شغل وابسته نكنيد هر چند اين جمله خوشايند كارفرمايان نيست.

- هميشه به اميد پربودن حساب حقوقی خود و پرداخت به موقع آن در آخر ماه نباشيد و مقداری را به 
عنوان پس انداز برای ايام سخت بی حقوقی و روزگار تنگی كنار بگذاريد.

- اگر پول زيادی يا مبلغ قابل توجهی به دست آورديد آن را صرف وسايل تجملی و لوكس نكنيد، بلكه 
با اين پول يك محل درآمدزايی ايجاد كرده و با درآمد آن وسايل مورد نياز خود را بخريد.

- راستی چرا تخم مرغ و پول كه در عنوان مطلب نام تخم مرغ را آورديم و چه ربطی اينها به هم دارند؟ 
پس می توانيم نصيحت بزرگان را به شكل امروزی تعميم دهيم:

- يخچال را كاماًل خالی نگذاريد و مقداری غذا، آب و آذوقه و لوازم ضروری هميشه به صورت زاپاس 
داشته باشيد تا در سيل احتمالی و يا زلزله خفيف، مشكلی ايجاد نشود!

- موقع سفر با ساک خالی عازم سفر نشويد، شايد رستوران های بين راه تعطيل باشد چند قوطی كنسرو 
و غذای آماده با خود ببريد.

و راستی چرا غذا ؟! اين مسأله می تواند در مورد نيازهای اصلی انسان صدق كند. می گويند در وسايل 
پيش��رفته هواي��ی و تجهيزات فضايی در هر اتفاقی دو يا چند مس��ير م��وازی را در نظر می گيرند مثاًل اكثر 

 

سيم های الكتريكی را چك می كنند چون آنها از دو مسير مختلف می رود تا اگر يكی قطع شد ديگری كار 
كند. در تصفيه خانه های آب شهری دو عدد موتور وجود دارد تا اگر يكی از كار افتاد شهر بدون آب شرب 

نماند، متأسفانه برخی افراد اين كار را يك ولخرجی يا اسراف قلمداد می كنند كه كاماًل غلط است.
ن��ان به عنوان يك مايحتاج ضروری برای خانواده ما نقش اساس��ی دارد پس اص��اًل نبايد اجازه داد كه 

 

نانوايی ها فقط گازی باشند و بايد در خانه يك تنور گلی و هنری برای پخت نان داشت.
چه كسی گفته است كه همه وسايل خانه بايد برقی باشند پس اگر برق نبود چه بايد كرد. همه اينها نمادها 
و مثال ها و استفاده هايی بودند تا ما بدانيم در هر كاری از زندگی نبايد به يك شاخه بچسبيم و هميشه دو 
كار، دو راهكار و دو روش در انواع فعاليت ها داشته باشيم تا اگر يكی به مشكل يا شكست خورد ديگری 

را در اين راه انتخاب كنيم. 

مرد ميانس��الی كه خود را دكتر روانش��ناس معرفی می كرد و از مالباختگان مبالغ هنگفتی گرفته بود 
دستگير شد. به گزارش فارس، در آخرين روز خرداد امسال دستور قضايی مبنی بر دستگيری متهمی به 
نام محمود 78 ساله از سوی داديار شعبه دوم دادسرای ناحيه 19 تهران به پايگاه يكم پليس آگاهی تهران 
بزرگ واصل ش��د. كارآگاهان پايگاه يكم در راستای اجرای دستور قضايی، با شناسايی مخفيگاه متهم در 
بلوار ارتش تهران، متهم را دستگير و به پايگاه پليس آگاهی منتقل كردند. در كمتر از چند ساعت پس از 
دس��تگيری متهم، تعداد زيادی زن و مرد با مراجعه به پايگاه يكم، اقدام به طرح ش��كايت از متهم كردند. 
شكات در اظهارات خود به كارآگاهان عنوان داشتند كه اين فرد تحت عنوان روانشناس، روانكاو و دارای 
برد تخصصی TA از امريكا، به بهانه مداوای آنها و درمان افسردگی اقدام به پذيرش آنها در مطب خود 
كرده و به اين بهانه از هر كدام از آنها اقدام به دريافت مبالغ چند ده ميليون تومانی كرده اس��ت. يكی از 
مالباختگان در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: حدود 8 س��ال پيش با اين ش��خص تحت عنوان دكتر 
محمود و متخصص روانش��ناس، توس��ط خواهرم كه خود او نيز يكی از مراجعه كنندگان وی بود، آشنا 
ش��دم و در جلس��ات خصوصی برای روانكاوی به وی مراجعه و ساعتی 40 تا 75 هزار تومان پرداخت 
می كردم. اين فرد مدعی شد در جلسات روانكاوی وی دائما به من عنوان می كرد: مادرت دشمن اصلی تو 
در زندگی اس��ت و می خواهد ارث تو را باال بكشد؛ اظهارات اين فرد آنقدر مرا تحت تأثير قرار داده بود 
كه حتی يك ش��ب چاقو برداش��ته و می خواستم مادرم را به قتل برسانم تا اينكه مدتی به مطب او نرفته و 
بعد از آن هم متوجه شدم كه عده ای از مراجعه كنندگان تحت عنوان پزشك قالبی از او شكايت كرده اند.  
مرد جوان ديگری تحت عنوان شاكی و مالباخته ای كه مبلغ 140 ميليون تومان به متهم پرداخت كرده بود، 
با مراجعه به پايگاه يكم پليس آگاهی در اظهارات خود به كارآگاهان گفت: به دليل مش��كالت روحی و 
افسردگی بنا به توصيه يكی از دوستان خود در سال 84 به اين آقای دكتر معرفی شدم. وی ادامه داد: پس از 
 معاينه از سوی اين شخص عنوان شد كه بايد مرا به صورت خصوصی مداوا كرده و هزينه آن را نيز ساعتی

100 ه��زار توم��ان تعيين كرد كه با آغاز مراجعات من جهت مداوا، اين مبلغ تا 200 هزار تومان و در اين 
اواخر تا 300 هزار تومان برای هر س��اعت مش��اوره و روان درمانی افزايش پيدا كرد. وی افزود: اين آقای 
دكتر در زمان مراجعه من در طول اين مدت اصرار بر اين داشت كه حتماً بايد همسرم را كتك زده و زندگی 
را به نفع شخصی خودم تغيير دهم. در ميان مالباختگان زن ميانسالی حضور داشت كه به گفته خودش، از 
 سال 71 جهت مداوا به مطب دكتر روانشناس دارای برد تخصصی TA از امريكا مراجعه و طی اين مدت
100 ميليون تومان پول نقد، 2 س��كه پهلوی، 5 س��كه تمام بهار آزادی، 2 عدد دستبند طال و جهت هزينه 
مداوا پرداخت كرده بود. وی در اظهارات خود به مأموران گفت: غالب افرادی كه مشكالت افسردگی و يا 
دارای مشكل با اعضای خانواده خود بودند به اين آقا مراجعه می كردند و او نيز عمدتاً مادر مراجعه كنندگان 
را مقصر مشكالت روحی و روانی افراد معرفی كرده و در طول معاينات خود نيز به كرات به افراد عنوان 
می كرد: حال روحی ش��ما بسيار خطرناک است و شما ش��انس آورده ايد كه مرا پيدا كرده ايد.  اين زن در 
 ادامه اظهارات خود عنوان داشت: هزينه مشاوره من برای هر ساعت، از 100 دالر آغاز و در اين اواخر به
250 دالر رسيده بود. متهم در زمان روانكاوی عنوان می كرد كه با عالم غيب ارتباط دارد و در پاسخ به مراجعه 
كنندگان در خصوص انجام دادن يا ندادن امورات شخصی شان تحت عنوان اينكه احساس خوبی دارم پس 
 اين كار را انجام دهيد و يا احس��اس بدی دارم پس اين كار را انجام ندهيد اقدام به دادن مش��اوره به افراد 
می ك��رد. در ميان ش��كاتی كه جهت طرح ش��كايت به پايگاه يكم پليس آگاهی مراجع��ه كرده بودند زن 
جوان حدوداً 35 ساله ای حضور داشت كه خود را همسر متهم معرفی كرد. اين زن در اظهارات خود به 
كارآگاهان مدعی شد: در سال 75 به خاطر بيماری اعصاب و مشكالتی كه با همسر اول خود پيدا كرده 
بودم، با معرفی يكی از دوس��تانم به مطب دكتر مراجعه كردم. وی ادامه داد: قرار بود تا اين آقا به عنوان 
روانكاو به من كمك كند اما هيچگونه كمكی جهت مداوای مشكالت روحی من نكرد تا اينكه در سال 
76 از همسرم اولم جدا شدم. اين زن در خصوص نحوه ازدواج خود با متهم نيز گفت: پس از جدا شدن 
از همس��ر اولم در س��ال 76، جهت ادامه مداوای خود به دكتر مراجعه می كردم تا اينكه در سال 79 با وی 
ازدواج كردم؛ در تمام اين مدت، در كنار وی هيچ چيزی جز رنج و عذاب نديده ام. س��رهنگ عباس��علی 
محمديان، رئيس پليس آگاهی تهران بزرگ، گفت: متهم در مراجع مختلف قضايی دارای پرونده قضايی 
در حال رسيدگی است و در حال حاضر نيز رسيدگی به پرونده متهم جهت شناسايی مالباختگان و شكات 
در مراحل مقدماتی قرار دارد. وی ادامه داد: اين متهم به بهانه اينكه روانكاوی نياز به زمان بسيار طوالنی 
دارد و حتی ممكن است تا پايان عمر به طول بينجامد، با تأسيس مطبی در منطقه پاسداران زمينه مراجعات 
مكرر و طوالنی مدت مالباختگان را برای روانكاوی توس��ط خود فراهم كرده است به گونه ای كه برخی 
مالباختگان در طول چندين س��ال گذش��ته، 5 روز در هفته به متهم مراجعه و جهت مشاوره مبالغ سنگين 

چند ده ميليون تومانی پرداخت كرده اند.
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حل جدول شماره

فاطمه ناظم زاده
دني��ا و زندگی ما، به دس��ت جريان های متضاد 
جهانی ش��دن و هويت، ش��كل می گي��رد. انقالب 
تكنولوژی اطالعات و بازس��ازی س��اختار سرمايه 
داری، شكل تازه ای از جامعه يعنی جامعه شبكه ای 
را پايه گذارده است. در جامعه شبكه ای همه تحت 
يك آموزش اشتراكی قرار می گيرند. در واقع اين از 
مختصات مهم چنين جامعه ای اس��ت. انسانها را به 
طرق گوناگون به يكديگر متصل می كنند از هر جای 
دنيا كه باش��ند و سپس آنها را به شكلی نامحسوس 
تحت آموزه های خاصی قرار می دهند. اما مهم ترين 
اصل آموزه ای، ايجاد يكسان انديشی در ميان تمامی 
مردم دنياست. انسانها در هر نقطه از اين دنيا كه باشند 
با هر نژاد و فرهنگی، تحت تعليم يك نظام يكس��ان 
قرار می گيرند و همگان بايد به سمت يكسان سازی 
انديش��ه ها حركت كنند. وقتی چنين چيزی محقق 
شود آن وقت سردمداران نظام سرمايه داری به راحتی 
می توانن��د پيام خود را به گوش همگان برس��انند و 
همه را به فرمانبرداری از تعليمات خود وادار سازند. 
به نظر می رس��د اصلی ترين عرصه برای سركوب 
و آموزش تلقينات در جامعه م��درن، عرصه اوقات 
فراغت است اما نكته ديگر اين است كه اكنون زمانی 
نيست كه به محو انديشه و احساسات از طريق داس 
و چكش بپردازند. اكنون زمانه ای اس��ت كه هركس 
از روش های ماليم تر و نرم تری بهره برد، موفق تر 
است. مثاًل روشی همچون آموزش و تلقين در خواب. 
البته اين بدان معناست كه انسانها را به طريق مختلف 
دچار خواب آلودگی و غفلت كنيم و سپس در چنين 
شرايطی به آموزش اذهان آنها بپردازيم. چنين شرايطی 
در آن زم��ان كه به آن اوق��ات فراغت می گويند به 

خوبی فراهم است.
به نظر می رسد اصلی ترين عرصه برای سركوب 
و آم��وزش تلقينات در جامعه م��درن، عرصه اوقات 
فراغت اس��ت. چ��را كه در اوقاتی ك��ه به نام فراغت 
تعريف می شود، انسانها وقت خود را صرف تفريح 
می كنند. اما اين همان زمانی است كه برای تحت تعليم 
قرار گرفتن، مناسب اس��ت و اتفاقاً تربيت در همين 
لحظات صورت می گيرد. چ��ون فضای ذهنی افراد 
در لحظات فراغت، اغلب خواب اس��ت و گاردهای 
دفاعی كامالً باز اس��ت. پس همه چيز برای پذيرش 
آماده است. پذيرش آموزشی نامحسوس، غيرمستقيم 
و البته زمزمه وار... صنعت سرگرمی برای ما عناصری 
را خلق می كند كه مشتاقانه به سمت آنها حركت كنيم 
و از بودن با آنها لذت بريم. صنعت س��رگرمی برای 
ما فوتبال را می آفريند. به راستی فوتبال چيست و از 

كجا آمده؟
برخی جامعه شناس��ان معتقدند پس از صنعتی 
ش��دن جوامع، ني��از به نيروی كار س��بب مهاجرت 
مردمان��ی از گروهه��ای قومی متف��اوت و نژادهای 
گوناگون به مناطق شهری شد. اين اجتماع ناهمگون، 
جامعه شناس��ان را به اين نتيجه رهنمون ساخت كه 
كاهش ارتباطات چهره به چهره  به ضعف پيوندهای 
اجتماعی اعضاء جامعه خواهد انجاميد. از سوی ديگر 
كار سنگين، طاقت فرسا و مستمر در كارخانه ها كه 
سبب خستگی جسمی و روحی توأمان می شد سبب 
ايجاد نيازی به نام فراغت گش��ت. فراغتی كه در آن 
انس��ان مدرن مدتی را از دغدغه ه��ای روان پريش 
زندگی صنعتی بي��رون آيد و همه چيز - حتی خود 

را - به فراموشی بسپارد.
همزمان با تحوالتی كه بع��د از انقالب صنعتی 

به وقوع پيوس��ت، يك زمان و وقت آزاد در زندگی 
 بش��ر ط��راحی شد و برای پرك��ردن اين وقت آزاد

برنامه ريزی هايی صورت گرفت.
يكی از تفاوتهای مبادالت فرهنگی عصر حاضر 
با دوره پيشامدرن محتوای اين مبادالت است. در واقع 
به محتوای معرفتی و ادبی گذشته كه آميخته با مفاهيم 
و فضای هنری بود، اثرات فرهنگی ورزش نيز افزوده 
ش��د. محصوالت پيشين به مبادله معرفت و دانش يا 
ادب و هنر منجر می ش��د، »اما تمدن صنعتی با خود 
فراغت را به همراه آورد و فراغت با توليد محصوالت 
فرهنگی جديد به نام »سرگرمی« به نيازهای زندگی 
جديد پاسخ داد. ورزش و تفريح مهمترين محصوالت 
حوزه سرگرمی محسوب می شوند. گرچه سرگرمی و 
محصوالت آن، يعنی ورزش و تفريح وامدار دانش و 
هنرند، اما ماهيتی متفاوت دارند. به گونه ای كه اكنون 
می توان گفت ما با چهار نوع محصول عمده فرهنگی 
يعنی معرفت، هنر، ادبيات و سرگرمی مواجه هستيم. 
البته اين چه��ار حوزه با يكديگر همپوش��انی های 
غيرقابل انكاری دارند كه جز در مقام تحليل نمی توان 

ميانشان تميز داد.
فوتبال امروز فی نفسه يك جهان است؛ با كمی 
دقت متوجه می ش��ويم مسائلی كه در جهان بزرگتر 
وجود دارد، در ورزش هم بازتوليد می ش��ود. همان 
تمايزات طبقاتی كه در جامعه وجود دارد، در ورزشی 

مثل فوتبال هم ديده می شود.
تفاوتهای فاحش��ی بين ورزش مدرن با ورزش 
س��نتی وجود دارد. در كاركرد اصلی ورزش س��نتی، 
تقويت قوای بدنی افراد و اجرای مناسك و آئين های 
قومی اس��ت، ام��ا ورزش م��درن بي��ش از آنكه در 
راستای تقويت قوای جس��می جلوه گر باشد، يك 

كاالی فرهنگی محسوب می ش��ود. كااليی جذاب 
و رنگارنگ كه در زمان فراغت مصرف می ش��ود و 
ورزش مدرن��ی همچون فوتبال، يكی از كانون های 
مهم توليد و مصرف س��رگرمی است و اكنون بيشتر 

شبيه به يك كاالی فرهنگی است.
ورزش مدرن، بسيار بيش از آنكه مشاركت كننده 
در آن وجود داشته باشد، تماشاگر يا مخاطب دارد. اگر 
22 نفر در يك ميدان فوتبال بازی می كنند، چند صد 
ميليون نفر به تماشای آن می پردازند. اكنون تماشاگری 
مسابقات ورزشی، يك نوع فعاليت اجتماعی عمده در 
حيطه فعاليتهای فراغتی محسوب می شود كه صنايع 
سرگرمی را رونق فراوان بخشيده است و جام جهانی 
نقطه عطف اين موضوع است. جام جهانی بزرگترين 

عرصه تجارت و سرگرمی است.
جام جهانی پديده ای قدرتمند و با نفوذ است. با 
حضور اين پديده، همه چيز رنگ ديگری می گيرد. 
جو تماشاگری و مخاطبان ورزش دگرگون می شود 
 و ي��ك روي��داد از گس��تره محلی به س��طح ملی و 
بين المللی كش��يده می ش��ود. با اين انتقال اتفاقات 

زيادی رخ می دهد.
 هم��ه اينه��ا وقتی ب��ه اوج خود می رس��ند كه 
جام جهانی از راه می رسد. به اين ترتيب كه مجموعی 
از اقوام و مليتها در يك نقطه از جهان جمع می شوند 
و جشنواره ای از تبليغات كاالهای تجاری و فرهنگی 
را به همراه می آورند. آنچه مهم است اينكه وقتی در 
برابر چنين پديده ای قرار می گيريم فراموش نكنيم 
ك��ه اين يك موقعيت فراغتی مناس��ب و منحصر به 
فرد اس��ت تا در لوای سرگرمی و تفريح، ما را تحت 
آموزش های خاص خود قرار دهد. مراقب باشيم تا 

تسليم صنعت سرگرمی نشويم.

فوتبال، کاالیی فرهنگی با مصرفی انبوه
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هرگز نمی توان ارزش همه زمان ها را برابر دانست، 
چنان كه نمی توان همه مكان ها را برابر ش��مرد. برخی 
زمانها و مكان ها ارزشی واال دارند. ماه رجب ارزشمند 
است، ماه سلوک و زدودن زنگارهای شيطانی از آيينه 
دل اس��ت؛ ماه واليت و برافروختن چراغ معرفت در 
شبستان وجود است؛ ماه رجب ماه اعتكاف است. در 
اين ماه، كه هنگامه تحول است، عاكفان كوی دوست، 
با حضور در صحن و سرای دوست، پله های سلوک 
را پيم��وده و پله پله ب��ه خدا نزديك تر می ش��وند. 
معتك��ف روزه اش، نمازش، حضورش در مس��جد 
 و ديگر اعمالش مايه تقرب اس��ت. در خانه دوست، 
سفره ايی از مغفرت و بخشايش گسترده شده و عاكف 
ب��ا صيقل روح و روان، زنگار گن��اه از دل می زدايد و 
مهيای ضيافت بزرگ در م��اه وصال می گردد. ماهی 
كه عش��اق از س��فره پرفيض الهی، لقمه های راز بر 
می چينند و عطر قرآن از ژرفای دل بار يافتگان، مشام 
جان را می نوازد. اعتكاف پرورش جسم و جان است، 
انس��ان آميزه ای است از اين دو و نيازمند پرورش در 
ابعاد وجودی خود؛ انس��ان به دنبال س��عادت و كمال 
است، روح انسان نيازمند نيايش است، مناجاتی شيرين 
و زيبا، هم كالمی موجودی ضعيف با منشأ قدرت ها. 
از آغاز خلقت تا صحنه رستاخيز، راز و نياز، زيباترين 
هنر آدمی است. غفلت بد است در برخی موارد بدتر؛ 
جريان زمان در گذر اس��ت و با از دس��ت دادن، آهی 
ماند و افسوس��ی كه به هيچ نيرزد. انسان دشمنی دارد 
در اوج حيله گری، با چنين دشمنی هوشياری بايد و 
سرعت در خيرات. انسان موجودی است  سالك و پويا 
به سوی معبود حقيقی خويش و از هر راهی كه برود 
و هر مسيری را كه در زندگی انتخاب كند، سرانجام به 
لقای معبود خويش می رسد. اگر انسان راه ايمان، خود 
س��ازی و تهذيب نفس را بپويد جمال و مهر خداوند 
 را مالق��ات می كن��د، اما اگر راه كف��ر و آلودگی را در 
پيش گيرد، جالل و قهر او را می بيند. بنابراين اگر مقصد 
و غايت  سلوكش لقای محبت و مهر خدا باشد، بايد راه 
تهذيب نف��س و عبادت حقيقی را در پيش گيرد و از 
هوای نفس بگريزد و در طريقت انس با معبود گاهی 
به گوش��ه ای خلوت پناه ببرد و دور از همه عنوان ها و 
تعلقات مادی، لختی ب��ر حال زار خويش بگريد و با 
س��وز دل و اشك چشم، كدورت و زنگار را از چهره  
جان خود بزدايد و در زاد و توشه آخرت انديشه كند. 
اديان الهی با توجه به همين نياز روحی، با آنكه انسان را 
به حضور در جامعه و شركت در فعاليت های اجتماعی 
فرا می خوانند، فرصت هايی را نيز برای خلوت كردن 
او ب��ا خداوند فراهم كرده اند، يك��ی از اين فرصت ها 
»اعتكاف « است. اعتكاف در لغت  به معنی اقامت كردن 
و ماندن در جايی و مالزم بودن با چيزی است، ولی در 
شرع اسالم، اقامت در مكانی مقدس به منظور تقرب 
جستن به خداوند متعال است. اعتكاف فرصت  بسيار 
مناس��بی است تا انسانی كه در پيچ و خم های زندگی 
مادی غرق ش��ده، خود را بازيابد و به قصد بهره بردن 
از ارزش های معنوی از عاليق مادی دس��ت  بكشد و 
خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او 
را در راه راست ثابت نگهدارد تا بتواند به دريای بيكران 
انس و مهر خداوند كه يكسره مغفرت و رحمت است، 
متصل ش��ود. در اعتكاف می توان خانه دل را از اغيار 
تهی كرد و نور محبت  خدا را در آن جلوه گر ساخت؛ 
می توان خ��ود را وقف عبادت ك��رد و لذت ميهمان 
شدن بر سر سفره احسان و لطف الهی چشيد؛ می توان 
زمام دل و جان را به دس��ت  خدا سپرد و همه اعضا و 
جوارح را در حصار اراده حق به بند كش��يد؛  می توان 
به خويش��تن پرداخت و معايب و كاستی های خود را 
شناخت و در جستجوی معالجه بود؛ می توان نامه عمل 
را مرور كرد و به فكر تدارک و جبران فرصت های از 
دس��ت رفته بود؛ می توان به مرگ انديش��يد و خود را 
برای حضور در پيشگاه خدای »ارحم الراحمين « آماده 
كرد. آری! اعتكاف فصلی اس��ت  برای گريستن، برای 
ريزش باران رحمت، برای شس��تن آلودگی های گناه، 
برای تطهير صحيفه اعمال، برای نورانی ساختن دل و 

صفا بخشيدن به روح.
پیشینه اعتکاف

اعتكاف مخصوص دين اس��الم نيس��ت  بلكه در 

اديان الهی ديگر نيز وجود داش��ته و در اسالم استمرار 
يافته اس��ت، اگر چه ممكن اس��ت در ش��رع مقدس 
اس��الم پاره ای از خصوصيات و احكام و ش��رايط آن 
تغيير يافته باش��د. درباره حدود و شرايط اين عبادت 
در ديگ��ر اديان، اطالعات قاب��ل توجهی در اختيار ما 
نيست. مرحوم عالمه مجلسی در »بحاراالنوار« به نقل 
از طبرس��ی آورده است كه: »حضرت سليمان )ع( در 
مسجد بيت المقدس به مدت يك سال و دو سال، يك 
ماه و دو ماه و كمتر و بيش��تر اعتكاف می كرد و آب و 
غذا برای آن حضرت فراهم می شد و او در همان جا به 

عبادت می پرداخت.« 
از زمان��ی كه پيامبراس��الم )ص( اعت��كاف را به 
مس��لمانان آموزش داد، اين س��نت اس��المی در ميان 

مسلمانان رواج پيدا كرد.
در حال حاضر مراس��م اعتكاف در دهه پايانی ماه 
مبارک رمضان در بس��ياری از كش��ورهای اسالمی از 
جمله عربس��تان )به ويژه شهر مكه( با شكوه خاصی 
برگزار می ش��ود. همه ساله خيل عظيم مسلمانان، كه 
بخش قابل توجهی از آنان را جوانان تشكيل می دهند، 
از سراسر جهان به سوی مسجدالحرام می شتابند و در 
كنار خانه خدا معتكف می ش��وند و حتی بسياری از 
زائران خانه خدا به منظور دستيابی به فضيلت اعتكاف 
در ده��ه آخر ماه رمضان، اين ايام پ��ر بركت را برای 
انجام عمره مفرده برمی گزينند. ش��بيه اين مراس��م در 
مسجدالنبی و در كنار مرقد مطهر پيامبر)ص( برگزار 
می ش��ود. مسجد كوفه در عراق نيز سال های متمادی، 
محل برپايی مراس��م اعتكاف در دهه آخر ماه مبارک 
 رمضان بوده اس��ت. انبوه ش��يعيان و پي��روان مكتب 
اهل بيت )ع( در اين مسجد مقدس معتكف می شده اند 
و بسياری از عالمان بزرگ شيعه نيز همراه با مردم در 
اين مراسم شركت می كرده اند. اعتكاف در كشور ايران 
تاريخچ��ه ای پرفراز و نش��يب دارد در هر عصری كه 
عالمان برجس��ته دينی به اعتكاف اهتمام ورزيده اند، 
 مردم مس��لمان نيز از آنان پيروی ك��رده و به اعتكاف 
به��ا داده اند. در عص��ر صفوی، در س��ايه تالش های 
 دو عال��م ب��زرگ آن زم��ان، مرح��وم ش��يخ بهايی و 
ش��يخ لطف اهلل ميس��ی عاملی اصفهانی، اعتكاف در 
شهرهای ايران، به ويژه قزوين و اصفهان، رونق خاصی 
يافت. خوش��بختانه اكنون در بس��ياری از ش��هرهای 
كشورمان مراسم اعتكاف در روزهای 13، 14 و 15 ماه 
رجب )ايام البيض( برگزار می ش��ود. اين سنت  حسنه 
ابتدا در شهر مقدس قم، توسط عالم ربانی ميرزا مهدی 
بروج��ردی صورت گرفت و رفته رفته در ش��هرهای 

ديگر رواج يافت.
ارزش معنوی اعتکاف

انقطاع از ماديات و امور دنيوی و مالزمت مسجد 
و دوام ذك��ر و عبادت خدا، به تنهايی و بدون اعتكاف 
نيز دارای ارزش��ی واال و اهميتی فراوان اس��ت كه در 
اي��ن زمينه آيات، روايات و احاديث زيادی را با چنين 

مضمون��ی می توان يافت، اما اهمي��ت اعتكاف به طور 
مش��خص در قرآن و احاديث م��ورد تأكيد قرار گرفته 
اس��ت. در بنياد اولين خانه توحيد )كعبه( به دست دو 
پيامبر الهی، حضرت ابراهيم)ع( و اس��ماعيل)ع( سخن 
از عهد و پيمانی به مي��ان می آيد كه از جانب خداوند، 
جهت تطهير»بيت اهلل « برای طواف كنندگان، معتكفان و 
نمازگزاران از آنان گرفته شده است. مطالعه در تعاليم اديان 
الهی نشان می دهد كه همواره شيوه هايی از درون  گرايی و 

دوری از جمع در اديان آسمانی وجود داشته است.
زمان اعتکاف

اعت��كاف از نظ��ر زمان محدود ب��ه وقت  خاص 
نيس��ت؛ تنها از آن رو كه الزمه اعتكاف، روزه گرفتن 
است، بايد در زمانی اعتكاف شود كه شرعاً بتوان روزه 
گرفت. پس هر گاه روزه گرفتن صحيح باشد، اعتكاف 
نيز صحيح است، ولی بهترين زمان برای اعتكاف دهه 
آخر ماه مبارک رمضان و ايام البيض ماه رجب اس��ت. 
اعتكاف در دهه آخر ماه رمضان، با آماده سازی انسان 
برای درک ليله القدر و بهره برداری از فيض اين شب 
گرانقدر، بی ارتباط  نيست. در كشور ما اكنون اعتكاف 
در سه روز از ماه رجب بيش از اعتكاف در دهه پايانی 
 م��اه رمض��ان رواج دارد؛ و اين س��ه روز از چند نظر 
حائ��ز اهميت اس��ت: اول آنكه ماه رج��ب، ماه حرام 
اس��ت و از روايات استفاده می ش��ود كه اعتكاف در 
ماه های حرام، نسبت  به ديگر ماهها از فضيلت  بيشتری 
برخوردار است. ثانياً: روزه در ماه رجب دارای فضيلتی 
خاص است، زيرا ماه رجب ماه  بزرگی است كه مردم 
حتی در جاهليت نيز حرمت آن را  پاس می داش��تند. 
اس��الم نيز بر احترام و منزل��ت آن افزود. ظاهراً چنين 
رفتار و باوری نسبت  به ماه رجب از ديگر اديان الهی 

در ميان مردم به جای مانده بود.
مالك بن انس )پيشوای مذهب مالكی( گفته است: 
س��وگند به خدا، چش��مانم تاكنون كسی را كه از نظر 
وارستگی، فضيلت و عبادت و پرهيزگاری برتر از امام 
صادق )ع( باش��د، نديده اس��ت. من به حضور ايشان 
می آم��دم و او مرا م��ورد توجه قرار م��ی داد و احترام 
می نمود. روزی به ايشان عرض كردم: ای فرزند رسول 
خدا! پاداش كسی كه يك روز از ماه رجب را با ايمان 
و اخالص روزه بگيرد، چيست؟ امام صادق )ع( فرمود: 
پدرم از پدرش و او از جدش و ايش��ان از رسول خدا 
)ص( براي��م روايت كرد كه هر ك��س يك روز از ماه 
رجب را از سر ايمان و اخالص روزه بگيرد، گناهانش 
آمرزيده می شود. بر پايه حديثی ديگر از پيامبر )ص( 
هر كس س��ه روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند 
ميان او و آتش جهنم به اندازه هفتاد س��ال راه فاصله 
می اندازد. پروردگار مهربان به كسی كه سه روز از ماه 
رجب را روزه گرفته، خطاب می كند كه حق تو بر من 
واجب ش��د و دوستی و واليتم برايت  حتمی شد. ای 
فرشتگان! در حضور شما شهادت می دهم كه گناهان 

بنده ام را آمرزيده ام. 

مکان اعتکاف
اعتكاف از نظر مكان محدوديت  خاص دارد. نظريه 
معروف آن اس��ت كه اعتكاف تنها در يكی از مساجد 
چهارگانه )مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد كوفه و 
مسجد بصره ( جايز است. ولی گروهی از فقها اعتكاف 
در مسجد جامع هر شهر و منطقه را نيز روا دانسته اند. 
البته در مورد مسجد جامع نيز برخی برآنند كه بايد به 
قصد رجاء و به اميد اينكه ش��ايد مطلوب درگاه الهی 
باش��د، اعتكاف كرد. اعتكاف در س��اير مساجد مانند 
مسجد محله و بازار تنها به نظر شمار اندكی از فقيهان 
شيعه جايز است. مقصود از مسجد جامع در هر شهر 
و منطقه، مسجدی است كه معموالً مردم بيشتری در 
آن جا گرد می آيند؛ به عبارت ديگر، مسجدی كه اغلب 
 اوقات بيش��تر از ساير مس��اجد جمعيت داشته باشد. 
شيخ لطف اهلل ميسی اصفهانی در كتاب »رساله اعتكافيه « 
به نقل احاديثی در باب اعتكاف پرداخته و ضمن بيان 
احاديث، شواهدی را در جواز اقامه اعتكاف در مسجد 
جامع، نصب قبه و نيز احيای دهه آخر ماه رمضان ذكر 
می كند. روشن است كه در محل اعتكاف اختالفی در 
ميان فقهای شيعه وجود دارد. اين اختالف ناشی از اين 
روايت است كه اعتكاف در مسجدی جايز است كه امام 
عدل، جماعتی در آن برگزار كرده باشد. برخی از فقها 
صرفاً همين چند مسجد )كوفه، بصره، مدينه و مكه( 
را برای اعتكاف جايز شمرده اند و برخی ديگر مساجد 
ديگر را نيز برای اعتكاف مجاز شمرده اند. از اين دسته 
دوم، گروهی تنها مس��اجد جامع را معين كرده اند و 
برخی همه مساجد جماعات را. شيخ لطف اهلل بر اين 
باور بوده كه در تمامی مساجد جامع و حتی جماعت 
اعتكاف جايز است، ولی درباره روايتی كه »امام عدل « 
را مط��رح كرده چنين اظهار می كند كه مقصود از امام 
عدل، اعم از امام معصوم و غير معصوم اس��ت. شيخ 
تأكيد دارد: اصوالً س��ؤال درباره مساجد بغداد بوده و 
روشن است كه وجه عدل نمی توانسته ارتباطی با امام 
معصوم برای اقامه نماز در آن مساجد داشته باشد. وی 
با اشاره به آراء برخی از فقهای متقدم در اين كه تنها در 
مساجد اربعه اعتكاف رواست، اسامی جمعی از علمای 
عصر خود را كه اغلب علمای جبل عامل هستند، ذكر 
كرده و رأی آنان را چنين دانس��ته كه در هر مس��جد 
جامعی اعتكاف جايز اس��ت. از جمل��ه آنان مرحوم 
شيخ بهايی است كه در هنگام تأليف اين رساله در قيد 
حيات بوده است و نيز شيخ علی بن عبدالعالی ميسی، 

جد نويسنده، و نيز شهيد ثانی و بسياری ديگر. 
در اين جا ممكن است اين پرسش مطرح شود كه 
با توجه به آثار سازنده اعتكاف آيا بهتر نيست اعتكاف 
در هر مس��جدی را جايز بدانيم تا همگان به آس��انی 

بتوانند از اين عبادت بهره مند شوند؟
در پاس��خ بايد گف��ت: عبادت ه��ای دينی كاماًل 
توقيفی هستند؛ بدين معنا كه ش��رايط و احكام آن را 
بايد از متون اس��المی و دستورهای شرعی اخذ كرد. 
هرگاه از ادله معتبر اس��تفاده ش��ود كه محل اعتكاف، 
مسجد جامع اس��ت، نمی توان از روی ذوق و سليقه 
ش��خصی در شرط عبادت تصرف نمود و دامنه آن را 
توسعه داد. اساساً برخی عبادت ها از نظر مكان، دارای 
محدوديت  خاصی هس��تند. مثاًل مراسم و اعمال حج  
بايد در مكان های معينی انجام ش��ود؛ از اين رو انجام 
دادن اعمال حج در غير از محل های مقرر بی  معناست. 
در م��ورد اعتكاف نيز هرگاه با ادله معتبر ثابت  ش��ود 
كه جايگاه آن مسجد جامع است، می فهميم كه شارع 
مق��دس اين عبادت را تنها در اين ظرف مكانی معين 
از ما خواس��ته اس��ت. البته در تشريع اين حكم حتمًا 
مصالحی مورد نظر بوده است كه شايد عقل ما نتواند 
به طور يقين بدان دس��ت  يابد. شايد اسالم با منحصر 
نمودن اعتكاف در مسجد جامع بخواهد نوعی كنترل 
بر كميت و كيفيت آن وجود داشته باشد و در كنار اين 
عب��ادت، ارزش های ديگری مانند وحدت و همراهی 
و همدلی نيز مطرح ش��ود. انسان معتكفی كه به آداب 
اعتكاف پايبند اس��ت در هر موردی از نماز خواندن، 
دعا كردن، انديش��يدن، شب زنده داری و گريستن، به 
گنجينه هايی از رحمت  خاص خدا دست می يابد كه 
گرانبهاترين س��رمايه زندگانی و بهترين زاد و توش��ه 

آخرت او خواهد بود.

اعتكــاف؛ راهــی برای انس با خــدا
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زاینده رود
همزمان با هفته صرف��ه جويی در مصرف آب، 
نشس��ت خبری مسئوالن ش��ركت آب و فاضالب 
استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه پس از بازديد 
از مراحل تصفيه آب در محل تصفيه خانه مركز آب 
شرب اصفهان واقع در روستای باباشيخ علی برگزار 

شد.
دكتر بهرامی مدير روابط عمومی و اطالع رسانی 
اين شركت با تش��ريح اهداف اداره مطبوع خود در 
خصوص فرهنگ و فرهنگ س��ازی عمومی، خبر 
از برگزاری ش��ب شعری به مناسبت ميالد حضرت 
 مه��دی )ع��ج( توس��ط ش��ركت آب و فاضالب 
 اس��تان ه��ا داد وی همچني��ن در خصوص س��اير 
فعاليت های فرهنگی و فرهنگ سازی مصرف بهينه 
آب به برگزاری جش��نواره ای در قس��متهای فيلم، 
عكس، انيميشن، روزنامه ديواری و مقاله نويسی در 
خصوص موضوع آب و مصرف بهينه آن اشاره كرد.

مهندس فخراي��ی در توضيح فعاليت های اين 
ش��ركت كه از س��ال 88 آغاز شده و پروژه هايی كه 
برخی هنوز تداوم دارد به 374 كيلومتر لوله گذاری 
آب ك��ه 177 كيلومت��ر به صورت اصالح ش��بكه 
قبلی، 152 كيلومتر در توس��عه شبكه و 45 كيلومتر 
در خطوط انتقال آب بوده اس��ت اشاره داشته و در 
قسمت فاضالب نيز 203 كيلومتر لوله گذاری را از 
پروژه های آن شركت قلمداد كرده كه 176 كيلومتر 
آن در راستای توسعه شبكه فاضالب، 22 كيلومتر در 
اصالح لوله ها و 5 كيلومتر خطوط انتقال جديد بوده 
اس��ت. همچنين احداث 18 حلقه چاه جديد كه در 
اواخر س��ال 88 حفاری ش��ده و 7 حلقه آن به بهره 
برداری رس��يده است از ساير پروژه های آن شركت 
محسوب می ش��ود. رئيس شركت آب و فاضالب 
 اس��تان اصفه��ان همچني��ن از اح��داث 10 هزار و
100 متر مكعب مخزن خبر داد كه 16 هزار مترمكعب 
آن در تصفي��ه آب و 8665 مترمكعب آن در تصفيه 

 فاض��الب بوده اس��ت. فخرايی اف��زود: 25 هزار و
 876 فقره انشعاب آب و 20900 انشعاب فاضالب 
در سال 88 تاكنون به شهروندان واگذار شده است و 
تاكنون شاخص برخورداری شهروندان كل استان از 

فاضالب به 59 درصد رسيده است.
 فخراي��ی رس��الت س��ازمان خ��ود را افزايش
به��ره وری و ضري��ب نف��وذ بخ��ش خصوصی و 
تكنولوژی روز در پروژه های ش��ركت دانس��ت و 
تصريح كرد: در اين راس��تا بهره برداری از ده حلقه 
چاه های فلمن آغاز ش��ده كه ركورد برداشت 635 
ليت��ر بر ثانيه در يكی از چاهها رقم خورده اس��ت و 
باالترين ركود جهانی 1000 ليتر بر ثانيه است و اين 
خود ركوردی مهم در عرصه كش��ور برای اولين بار 
است. وی واگذاری بزرگترين تصفيه خانه فاضالب 
شهر به بخش خصوصی و شروع عمليات GIS و 
كنترل از راه دور تأسيسات را از دستاوردهای جديد 

شركت آب و فاضالب استان قلمداد كرد.

مديرعامل س��ازمان فاوا با اع��الم اينكه تاكنون 
5 خدم��ت در درگاه الكترونيكی ش��هر اصفهان در 
اختيار شهروندان قرار گرفته است از ارائه 20 خدمت 
شهرداری از طريق درگاه الكترونيكی )پورتال( شهر 

اصفهان تا پايان سال خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 
عمومی شهرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومی 
سازمان فاوا شهرداری، همايون يزدان پناه در رابطه با 
ارائه خدمات ديجيتال از طريق شهرداری گفت: ارائه 
خدمات ديجيتال به مردم از 5 س��ال پيش تاكنون در 
دستور كار سازمان فاوا شهرداری اصفهان قرار گرفته 
اس��ت. وی با اش��اره به ارائه خدمات 19 سال پيش 
رويكرد اين س��ازمان كه در گذشته ارائه خدمات به 
كاركنان ش��هرداری بوده و در حال حاضر و با رشد 
فناوری اطالعات و ارتباطات و نيازهايی كه در جامعه 
ايجاد شده مانند افزايش جمعيت، مشكالت زيست 
محيطی، كمبود سوخت و در حال حاضر نيز بحث 
هدفمندس��ازی يارانه ه��ا كه از اه��داف آن كاهش 
مصرف س��وخت خواهد بود گفت بايد خدمات از 
دفاتر فيزيكی و س��اختمان های شهرداری به داخل 
منازل ش��هروندان انتقال داده ش��ده تا فعاليت ها به 
صورت الكترونيكی انجام شود و اين سازمان متولی و 

پشتيبانی كننده اينگونه خدمات به شهروندان است.
يزدان پناه در پاسخ به پرسشی در رابطه با فعاليت 
های انجام ش��ده و رسيدن به اهداف سازمان فاوا در 
جهت ايجاد ش��هرداری الكترونيك گفت: از 5 سال 
پيش طرح جامع و كالن فناوری ارتباطات و اطالعات 
ش��هرداری اصفهان و يا ICT Master Plan تهيه 
شده است كه با همكاری ساير كالن شهرها و توسط 
شهرداری اصفهان انجام شد. به گفته مديرعامل سازمان 
فاوا اين طرح از سال 87 به صورت 5 ساله آغاز شده 
و در س��ال 91 به پايان می رسد. هدف از اجرای اين 
سند توسعه شهرداری در حوزه آموزشی، بسترسازی، 

فرهنگ سازی و ايجاد سيستم های مكانيزه است كه 
تا پايان سال 90 به صورت صددرصد اهداف تعيين 
شده محقق خواهد شد. در اين طرح ارائه 55 خدمت 
الكترونيكی به شهروندان از طريق درگاه های مختلف 
از جمل��ه پورتال ها، پيش��خوان ها و حتی از طريق 

موبايل پيش بينی شده است.
يزدان پناه اذعان داش��ت: در س��ال 88 و بعد از 
اجرايی شدن شبكه های زيرساختی مانند شبكه فيبر 
نوری و بی س��يم و ايجاد مراكز داده، 5 خدمت را به 
صورت الكترونيكی ارائه كرده ايم كه در سال جاری 
بيش از 20 خدمت ديگر نيز ارائه خواهد ش��د. وی 
همچنين تأكيد كرد: جهت استفاده مناسب و بهينه از 
زيرساختها در آينده پيش بينی های الزم انجام شده و 
افق های درازمدت در اين موضوع مدنظر قرار گرفته 
اس��ت. وی از اتصال 200 نقطه شهرداری اصفهان از 
طريق شبكه به سيستم ش��هرداری الكترونيك خبر 
داده و افزود: طرف ديگر ش��هروندان هستند كه بايد 
با استفاده از شبكه اينترنت از خدمات اين شهرداری 
اس��تفاده كنند و انتظار می رود تا وزارت ارتباطات با 
افزايش كيفيت، س��رعت و كاهش قيمت مردم را به 
استفاده بهتر و بيش��تر از اينترنت جهت دستيابی به 

خدمات شهرداری ياری كند.

ادامه از صفحه اول
ــردار کرمی: ارتقای امنیت اصفهان با کار  س

مطالعاتی و اجتماعی
به گزارش مركز اطالع رس��انی پليس، فرمانده 
انتظامی اصفهان گفت: ارتقای امنيت اس��تان با كار 
مطالعاتی و اجتماعی، ارتق��ای انضباط اجتماعی و 
ترافيك��ی و مب��ارزه قاطعانه با ورود م��واد مخدر از 
جمله اولويت های اي��ن فرماندهی در برنامه پنجم 
توس��عه خواهد ب��ود. وی با بيان اينك��ه با تالش و 
همدلی تمامی كاركنان اين فرماندهی امنيت اس��تان 
را همچون گذش��ته در حد مطلوب و مورد رضايت 
م��ردم برقرار خواهيم كرد افزود: خدمت در اصفهان 
كه يك استان فرهنگی، تاريخی و شهيد پرور است 
را برای خود افتخاری بزرگ می دانم. وی سه عامل 
نيروی انسانی، مشاركت مردم و دستگاه ها را از جمله 
عوامل موفقيت نيروی انتظامی در اجرای مأموريت 
های خود بيان كرد و اظهار داشت: امروز هيچ پليسی 
در دنيا قادر نيس��ت بدون مشاركت مردم و سازمان 
ه��ا كار خود را پيش ببرد. س��ردار كرمی  در پايان با 
 ابراز امي��دواری در خصوص اس��تمرار تعامالت و 
همكاری های موجود با اين فرماندهی خاطرنش��ان 
كرد: اگر اين تعامل به شكلی دقيق و علمی صورت 
بگيرد قطعاً آثار بزرگی را در برقراری امنيت و پايدار 

كردن آن شاهد خواهيم بود.
ــورد با بدحجابی  ــه اصفهان: برخ  امام جمع

مهم تر از مبارزه با مواد مخدر 
به گزارش مركز اطالع رسانی پليس، نماينده ولی 
فقيه و امام جمعه اصفهان با بيان اينكه امروز برخورد 
با بدحجابی از مبارزه با موادمخدر هم مهم تر است 
از نيروی انتظامی خواست تا طرح عفاف و حجاب 
را با قدرت بيش��تر ادامه دهد. آيت اهلل سيد يوسف 
طباطبايی در مراسم توديع و معارفه فرماندهان قديم 
و جدي��د فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان با بيان 

اين مطلب گفت: براس��اس اصول قانون اساس��ی و 
قانون مجازات اسالمی نيروی انتظامی موظف است 
با مظاهر علنی فس��اد و بدحجابی برخورد كند و در 
اين خصوص هيچ كس حق ن��دارد به هر بهانه ای 
از اج��رای احكام الهی جلوگيری به عمل آورد. وی 
افزود: بر اس��اس قانون، اجرای امر به معروف و نهی 
ازمنكر و جلوگيری از مفاس��د اجتماعی از وظايف 
دولت جمهوری اسالمی است كه نيروی انتظامی نيز 
تحت حاكميت اي��ن دولت موظف به اجرای آن در 
جامعه است.  امام جمعه اصفهان با انتقاد از برخی از 
قضات كه می گويند قانونی در برخورد با بدحجابی 
وجود ندارد به ماده 638 قانون مجازات اسالمی اشاره 
كرد و گفت: برخالف كسانی كه می گويند قانونی در 
اين خص��وص وجود ندارد در اين ماده به صراحت 
آمده است كه هر زنی بدون حجاب شرعی در انظار 
عمومی ظاهر ش��ود به حبس از دو روز تا دو ماه يا 
جزای نقدی از 50 تا 500 هزار ريال محكوم خواهد 
ش��د وبرخی از قوانين هم ب��ه نيروی انتظامی حتی 
اجازه می دهد بدون حكم قاضی با جرائم مش��هود 
برخورد كند. نماينده ولی فقيه در استان اصفهان تهاجم 
فرهنگی را جنگ با انقالب و از بدحجابی به عنوان 
نوعی حرام سياسی نام برد. وی سست شدن برخورد 
با بدحجابی را باعث ترک ساير واجبات دين اسالم 
برشمرد و خطاب به نيروی انتظامی گفت: شما كارتان 
را با قدرت بيشتر دنبال كنيد تا ببينيم چه كسی جلوی 
شما را می گيرد. آيت اهلل طباطبايی درپايان نيروهای 
انتظامی را ضابطان دين عنوان كرد و با بيان اينكه آنها 
هر روز در جنگ به سر می برند ابراز اميدواری كرد: 
 اين نيرو در تمام مأموريت های خود موفق و سربلند 

باشد.
تأکید استاندار اصفهان بر نقش تکمیل کننده 

ناجا در سیاست های دولت
به گزارش مركز اطالع رس��انی پليس، استاندار 

اصفهان با بيان اينكه نيروی انتظامی يكی از اركان 
مهم كش��ور در بخش امنيت است گفت: نبايد از 
نقش تكميلی نيروی انتظامی در سياس��ت های 
دولت غافل شد. دكتر عليرضا ذاكر اصفهانی در 
آيين توديع و معارف��ه فرماندهان قديم و جديد 
اس��تان گفت: يكی از اركان مهم كشور در بخش 
امنيت نيروی انتظامی اس��ت كه وجود ش��رايط 
آرامش در جامع امروز نيز مرهون فداكاری ها و 
جانفش��انی های اين نيرو است. وی افزود: سال 
گذشته با بروز جريان فتنه در كشور توريست ها 
و سرمايه گذاران نگران سرمايه گذاری در استان 
بودند اما خوشبختانه با درايت و تدبير فرماندهی 
نيروی انتظامی شرايط امروز بهتر شده و آمادگی 
برای سرمايه گذاری در استان فراهم شده است. 
استاندار اصفهان درادامه به تفاوت بين قدرت و 
اقت��دار پرداخت و گفت: اقتدار يعنی اينكه مردم 
را باي��د به گونه ای س��امان داد كه خواس��ته ها 
و ني��ات نظام را بدون آنك��ه اجبار و يا تحميلی 
وجود داش��ته باشد اجرا كنند. وی اظهار داشت: 
خوشبختانه نيروی انتظامی به سمت اقتدار پيش 
رفته و توانسته است گام های مؤثری در اين زمينه 
بردارد كه هم اكنون يك نمونه از آن را در سطح 
استان شاهد هستيم. ايجاد معاونت اجتماعی در 
نيروی انتظامی را يك كار با ارزش توصيف كرد 
و عنوان داش��ت: امروز ديگر زور كارساز نيست 
و باي��د با كارهای اجتماعی و اس��تفاده از فكر و 
خ��رد جمعی نيات و اهداف نظ��ام را در جامعه 
گسترش داد. استاندار اصفهان با تقدير از سردار 
صدرالس��ادات يكی از خصوصيات بارز وی را 
مش��ورت و تبادل نظربا ش��ورای تأمين اس��تان 
در خصوص اج��رای مأموريت ها عنوان كرد و 
برقراری امنيت مطلوب در جامعه را از نتايج اين 

تعامالت بيان كرد.

زاینده رود
با هركس كه در مورد آب ش��رب اصفهان شك 
دارد حاضر به مناظره هستيم. مهندس فخرايی رئيس 
ش��ركت آب و فاضالب استان در خصوص تميزی 
آب ش��رب اصفهان به خبرنگار زاين��ده رود گفت: 
ماهانه نمونه هايی از آب تصفيه ش��ده برای شرب 
به آزمايشگاههای كشورهای فرانسه و كانادا با هزينه 
باال فرستاده می شود و اين عالوه بر دقت های فنی، 
آزمايشهای خود اداره و كارشناسی دقيق شركت در 
اصفهان است و نتيجه تمام تحقيقات نشان می دهد 
در آب اصفهان هيچگونه امالح مضر، فلزات سنگين 
و مواد زيان بار و آلودگی وجود ندارد و شركت های 
فروش دس��تگاه های تصفيه آب، داستان آلودگی و 

ناسالم بودن آب اصفهان را از خود ساخته اند.
مهندس ربيع��ی راد معاون كنترل كيف��ی اداره 

آب و فاضالب اصفهان ني��ز گفت: آب به صورت 
خال��ص در طبيعت وجود ندارد و امالح موجود در 
آب برای نوش��يدن مفيد است. همچنين آب بدون 
امالح برای س��المتی مضر و بيماری زاس��ت. وی 
 با اش��اره به تبليغات غيراخالقی فروش��ندگان آب 
بس��ته بندی و دس��تگاه های تصفيه خانگی گفت: 
آنها برای س��ودآوری دست به تردستی و تقلب در 
امتحان دستگاههای تصفيه خانگی زده و با قرار دادن 
 الكترود در آب دستگاه و وصل برق به آن آب را كدر 
نش��ان می دهن��د كه س��بب آن تأثير و آب ش��دن 
الكترودهاست و پس از اين امتحان دستگاه را با كلك 
به شهروندان می فروشند. معاون كنترل كيفی اداره آب 
و فاضالب اضافه كرد: دستگاههای تصفيه خانگی كل 
امالح آب را فيلتر می كنند كه در درازمدت س��بب 
ايجاد بيمايهای مختلف نظير بيماری های عروقی، كم 

خونی، يرقان، گواتر و بيماری های گوارشی می شود. 
وی با اذعان به پاكی آب اصفهان عنوان كرد غلظت 
ام��الح آب اصفهان در حد اس��تاندارد جهانی بوده 
و ني��از به تصفيه خانگی ن��دارد. وی در مورد كلر و 
رسوب گذاری آب در ظروف تصريح كرد: يكی از 
نشانه های پاكی و سالمت آب به رسوب گذاری آن 
است در برخی استان ها به علت عدم وجود امالح 
الزم و نبودن پروس��ه رسوب گذاری در آب موجود 
اقدام به اضافه كردن آهك می كنند تا آب به استاندارد 
كيفی برسد. ربعی راد افزود: هر نوع آب بسته بندی، 
معدنی و س��الم نبوده و  مان��دن آب در بطری های 
پالستيكی موجب تجزيه مواد شيميايی و ناپاكی آب 
می شود. مهندس فخرايی نيز اضافه كرد با هر فرد و 
يا گروه پزشكی كه به سالمت آب اصفهان شك دارد 

حاضر به مناظره هستيم.

رکوردهای قابل قبول در فناوری آب، ساخت تصفيه خانه و لوله گذاری 
از  اداره آب و فاضالب استان اصفهان

از طریق درگاه الکترونیکی شهر اصفهان
ارائه 20 خدمت جدید به صورت الکترونيکی

توضیحات مسئوالن آب و فاضالب استان در خصوص دستگاههای تصفیه خانگی

آب شرب اصفهان سالم ترین آبهاست
زاینده رود

مراس��م افتتاح و رونمايی از اولين سند مالكيت تك برگی با حضور مديركل 
دادگستری استان و مسئوالن قضايی و دادگستری در اداره ثبت اسناد منطقه شمال 

شرق اصفهان برگزار شد.
در اين مراس��م مديران دادگس��تری از مراحل اجرای اين طرح توسط مديران 
و كارشناس��ان ثبت اسناد و با استفاده از تصاويری كامپيوتری و اسناد موجود آشنا 
ش��دند. اولين سند مالكيت تك برگی در استان به قيد قرعه برای ملك و آپارتمان 
آقای علی محسنی انجام شد. اين مراسم همزمان با تولد موال علی )ع( و در راستای 
ارائه خدمات بهتر اداری و ثبتی به شهروندان برگزار شد كه كارشناسان دادگستری 
و ثبت اسناد به صورت عملی در اين مراسم به آموزش اتوماسيون اداری و ديجيتال 
در مراحل ثبت، چاپ و تحويل سند تك برگی پرداختند. سند مالكيت جديد كه 
به همراه كارت ديجيتال ملك از دس��تاوردهای اداری ثبت اس��ناد و امالک استان 
است در حال حاضر برای آپارتمان ها و در 5 مرحله برای ساير مراكز سطح شهر 
اصفهان و شهرستان های بزرگ استان صادر خواهد شد و جايگزين اسناد سيم و 
سرب قبلی می شود. اين دستورالعمل و راهكار روشن در زمينه ثبت اسناد ملكی 
راهگشای مكان مورد نظر به صورت باركد دقيق و اتوماسيون در نقشه شهر است.

عليرضا حاجی احمدی گفت: يكپارچه شدن سيستم سندها با اسناد ملكی و 
شهری موجود در شهرداری و ساير ارگانهای درگير با مالكيت از جمله دادگستری 
را از خصوصيات طرح اس��ناد تك برگی مالكيت دانس��ت وی همچنين يكپارچه 
ش��دن اطالعات اداره آمار، ثبت اسناد، ثبت احوال و ش��هرداری ها را در راستای 
طرح های مس��كن وشهرسازی و محيط زيس��ت و جهادكشاورزی را زيرساختی 
برای توسعه كشور و در راستای دولت الكترونيك و شهر الكترونيك توصيف كرد. 
وی طرح كارت ديجيتال مسكن كه حاوی همه اطالعات زمانی، مكانی، مالی و... 
ملك است و صدور اسناد تك برگی مالكيت را بانك اطالعاتی مهمی دانست كه 
در پيوند با نظام جامع اطالعات و آمار كشور به وجود آمده است. در اين راستا تنها 
كاربران اداره ثبت رمز ورود به اطالعات شخصی امالک شهر را دارند و از اين پس 
 برای خريد امالک با استعالم رايانه ای می توان از كم و كيف، متراژ و موقعيت و
بدهی های دولتی ملك باخبر ش��د. اين سيستم تنها اجازه ورود افراد معدودی را 
می دهد و زير نظر حفاظت اطالعات دادگستری نظارت می شود. وی خاطرنشان 
ك��رد: البته در آينده اين ش��بكه امكان كاربری ش��هروندان را فراهم خواهد كرد و 
از اجتماع ش��هروندان و ش��لوغی ادارات مرتبط خواهد كاست تا با سهولت اسناد 
مالكيت و استعالم ها با نظام جامع الكترونيكی به آنها تعلق گيرد. حاجی احمدی 
مديركاداستر اداره كل ثبت اسناد و امالک استان افزود: پس از رونمايی سند در تهران، 
 اصفهان دومين شهر كشور در اجرای طرح سندهای تك برگی امالک است كه برنامه 
زمان بن��دی آن به صورت 5 مرحله ای در مرحله اول ب��رای آپارتمان ها تا پايان 
ش��هريور و تا پايان سال در همه واحدهای ثبتی استان برای آپارتمان ها سند تك 
برگی صادر می ش��ود و تا نيمه ابتدايی سال آينده واحدهای تجاری و در مراحل 
بعد توس��ط فراخوان امالک غير آپارتمانی و سپس اين طرح در شهرهای بزرگی 
چون كاش��ان، نجف آباد و ش��هرهای نزديك 100 هزار نفر و در مرحله آخر در 
شهرس��تان های كوچك انجام خواهد پذيرفت. مدير اتوماسيون ثبتی اسناد استان 
اصفهان تصريح كرد: سيس��تم های مكانيزه ثبت اس��ناد و امالک استان راه اندازی 
شده و در اين راستا نقشه های ملكی كامپيوتری با حدود مشخصات معين در شهر 
بدون نياز به پالک ثبتی با باركد و شناس��ه های يارانه ای برنامه ريزی شده است. 
وی گفت: اين سيستم های كاداستر پايه ای از سر ركن شهر الكترونيك يعنی داشتن 
شماره های ملی برای هر فرد، دادن شناسه ملی جغرافيايی و نيز گردش الكترونيكی 
پول اس��ت كه مرحله دوم يعنی شناس��ه جغرافيايی همين طرح سند تك برگی و 
كارت ديجيتال ملكی است. مديركل ثبت اسناد و امالک استان در اين مراسم گفت: 
بعد از چندين سال تالش همكاران ثبت اسناد در قسمت كاداستر و واحدهای ثبتی 
دو كار انجام پذيرفته اس��ت كه يكی تهيه نقشه های كاداستر با داشتن مشخصات 
جغرافيايی در استان بوده و دوم داده آمايی دفاتر امالک ثبتی بدين ترتيب كه 120 
مورد اطالعات هر ملك وارد يارانه شده و صفحات دفاتر اسناد نيز اسكن شده و 
در سيستم وجود دارد، اين دو عمل بانك جامع اسناد و امالک الكترونيك را تشكيل 
داده است. وی تصريح كرد: اولين بازده اعمال صدور تك برگی سند مالكيت و نيز 
تحرير صورت مجلس تفكيكی يارانه ای است كه عمده وقت همكاران را در اداره 
می گرفته و اكنون در ظرف دو دقيقه اعمال ياد شده در خصوص تحرير و صدور 
سند مالكيت و يا انتقال آن صورت می گيرد. همچنين نرم افزار صورت جلسه را 
ب��ه صورت اتوماتيك خوانده و پس از ثبت آن، س��ند مورد نظر را صادر می كند 
مشخصات سند فوق ايمنی باال، داشتن باركد و هولوگرام است كه اطالعات بانك 

جامع امالک و اسناد مانع جعل سند از اين به بعد خواهد شد.
وی اذعان داش��ت: از مزايای س��ند تك برگی داشتن باركد و نقشه كاداسترو 
موقعيت جغرافيايی و اطالعات كامل الكترونيكی اس��ت و اين موقعيت در جهان 

منحصر به فرد است.

به مناس��بت هفته جهاد كش��اورزی با حض��ور فرماندار و مع��اون فرمانداری و 
بخش��دار مركزی شهرستان نجف آباد، مس��ئوالن جهاد كشاورزی شهرستان نجف 
 آباد كارخانه توليدی لبنی آريا پاک س��پاهان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
عزت اهلل حاج هاشميان، مديرعامل كارخانه توليدی لبنی آريا پاک سپاهان گفت: اين 
كارخانه در زمينی به مساحت 2800 مترمربع و زيربنای 2400 متر بنا شده و تصفيه 
خانه آن نيز در زمينی به مساحت 1100 مترمربع احداث شده كه تاكنون بيش از 2/5 
ميليارد تومان برای احداث و تكميل اين كارخانه هزينه شده است. مديرعامل كارخانه 
آريا پاک سپاهان افزود: اين كارخانه در حال حاضر در دو شيفت كاری فعاليت خود 
را آغاز كرده كه در هر شيفت كاری 40 هزار ليتر شير دامی در كارخانه فرآوری شده 
و انواع شير، ماست، دوغ بدون گاز و خامه توليد می شود. وی همچنين بيان كرد: در 
هر شيفت 17 نفر در اين كارخانه مشغول فعاليت هستند. به اين ترتيب در مجموع به 
طور مستقيم برای 34 نفر ايجاد اشتغال شده و به صورت غيرمستقيم نيز برای بيش از 
200 نفر اشتغال زايی شده است. حاج هاشميان در ادامه گفت: در اين كارخانه برای 
رسيدن به حداكثر بهره دهی از دستگاه های مدل روز و بهترين سيستم ها استفاده شده 

تا محصولی با كيفيت عالی به دست خريداران و همشهريان عزيز برسد.

ش��هردار منطقه 6 اصفهان از بهره برداری مجموعه فرهنگی و تفريحی باغ 
بانوان به مناسبت ميالد حضرت امام علی)ع( خبر داد. به گزارش اداره ارتباطات 
رس��انه ای روابط عمومی شهرداری اصفهان و به نقل از روابط عمومی منطقه 6 
اصفه��ان، محلوجی با اعالم اي��ن خبر گفت: اين مجموعه با هزينه ای بالغ بر 6 
ميليارد و 750 ميليون ريال به منظور گسترش و ايجاد مكان فرهنگی و تفريحی 
مخصوص بانوان احداث و تجهيز شده است. وی با اشاره به ايجاد فضای سبز 
در محوطه مجموعه فرهنگی و تفريحی باغ بانوان جهت شاداب تر كردن محيط 
افزود: نصب ادوات حركت درمانی، س��اختمان امور فرهنگی، آبنما و 30 هزار 
متر پياده رو از جمله طرح هايی است كه در اين مجموعه به اجرا درآمده است. 
محلوجی تأكيد كرد: ش��هرداری منطقه 6 در تالش اس��ت به منظور ارتقاء رفاه 
بيش��تر ش��هروندان در زمينه های مختلف اعم از فرهنگی، فضاهای ديگری را 

احداث و در اختيار شهروندان قرار دهد. 

 نم��اين��ده ول����ي فقيه در
چهارمح��ال و بختي��اري گفت: 
معتكفين س��رب��ازان كش��ور در 
روياروي��ي با جنگ نرم دش��من 
هس��تند. به گ��زارش ف��ارس از 
ش��هركرد آي��ت اهلل محمدرض��ا 
اي��ن  خطبه ه��اي   در  ناص��ري 
هفته نم��از جمعه ش��هركرد كه 
در مص��الي ب��زرگ امام خميني 
)ره( اي��ن ش��هر برگ��زار ش��د، 
ضمن تبريك به مناس��بت ميالد 

 حض��رت عل��ي)ع( و روز پدر، مردم را به ش��ناخت هرچه بيش��تر موالي متقيان 
حضرت علي ابن ابي طالب )ع( سفارش كرد و اظهار داشت: اميرالمؤمنين علي)ع( 
را آن چنان كه بايد درست و كامل نشناخته ايم و حقيقت ايشان را فراموش كرده ايم 
در حالي كه بر ما شيعيان واجب است كه بيشتر و دقيق تر ويژگي ها و خصوصيات 

اين امام بزرگوار را بشناسيم.
خطيب جمعه شهركرد در بخش ديگري از خطبه ها به ايام پر فيض اعتكاف در ماه 
مبارک رجب اشاره كرد و گفت: اعتكاف يكي از فرصت هاي بسيار خوب و مناسبي 
است كه خدا آن را براي بندگان خود قرار داده تا به پاكسازي خود از گناهان بپردازند 
و با تجديد نيرو بر ايمان خود بيفزايند. ناصري نزديكي به خدا و دل بريدن از تعلقات 
دنيوي را مهمترين هدف اعتكاف برشمرد و افزود: دل بريدن از تعلقات دنيوي و قطع 
ارتب��اط با دنياي مادي، اتصال به پروردگار و برقراري ارتباط پاک و خالصانه با خدا 
مهمترين دس��تاوردي است كه هر معتكف مؤمن و خالص مي تواند آن را به دست 
آورد. وي معتكفان را به دعا براي اس��الم و انقالب و مردم مؤمن كش��ور سفارش و 
خاطرنشان كرد: ايام اعتكاف بهترين زماني است كه مي توان درآن براي سربلندي و 
پيروزي اسالم و انقالب دعا كرد و با نيايش و تضرع در برابر خداوند افتخار و موفقيت 
كشور را از خدا خواستار شد. نماينده ولي فقيه درچهارمحال و بختياري بر ضرورت 
وحدت و همدلي مردم كشور تأكيد كرد و گفت: بايد با اتحاد و يكپارچگي تمام هم 
و غم خود را معطوف دشمن كنيم و در راستاي خنثي سازي توطئه هاي دشمن گام 
برداريم. ناصري خاطرنشان كرد: با تفرقه و جدايي رحمت خداوند از ما دورمي شود 
و خداوند ما را از ياري و امداد هاي خود محروم مي سازد. وي همچنين به حادثه 7 
تير اشاره كرد و افزود: شهيد بهشتي و 72 يار وی با فدا شدن در راه اسالم آن را زنده 
نگه داشتند و ما افتخار مي كنيم كه يكي از شهيدان بزرگوار اين حادثه، شهيد استكي 
از استان ما بوده كه همواره به وی و ساير شهداي اسالم و انقالب افتخار كرده و در 

راستاي زنده نگه داشتن ياد و راهشان حركت خواهيم كرد.

رئي��س اداره راه و ترابري شهرس��تان بروجن از اختصاص بيش از 80 ميليارد 
ريال براي ساخت جاده چهارخطه بروجن � سفيد دشت خبر داد.اسماعيل داورپناه 
در گفتگو با فارس در شهركرد از اختصاص بيش از 80 ميليارد ريال براي ساخت 
جاده چهارخطه بروجن � سفيددشت خبر داد و اظهار داشت: كار ساخت اين جاده 
چهارخطه از س��ال 1388 آغاز ش��ده و تاكنون 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته 
است.وي طول احداث اين جاده چهارخطه را 15 كيلومتر اعالم كرد و افزود: براي 
خاكبرداري و زيرسازي اين جاده تاكنون بيش از 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات 
ملي هزينه ش��ده اس��ت. داورپناه اعتبار مورد نياز براي تكميل اين طرح را بيش از 
100  ميليارد ريال اعالم كرد و بيان داش��ت: در صورت تأمين اعتبار به موقع، اين 
طرح تا پايان سال 1391 به بهره برداري مي رسد. رئيس اداره راه و ترابري شهرستان 
بروجن خاطرنشان كرد: روان شدن ترافيك جاده بروجن � شهركرد و اتصال جاده 
شهركرد به محور بروجن لردگان و خوزستان از مهم ترين اهداف اجراي اين جاده 
چهارخطه است. داورپناه به مهم ترين پروژه هاي در دست اقدام اين اداره اشاره كرد 
و عنوان داش��ت: احداث جاده هاي چهارخطه  گندمان � لردگان، بروجن � مباركه، 
بروجن � دهاقان و جاده چهارخطه سفيدشت � زرين شهر از مهم ترين پروژه هاي 
در دس��ت اقدام اين اداره اس��ت. وي خاطرنشان كرد: براي تكميل و بهسازي اين 
جاده هاي چهارخطه  بيش از 353 ميليارد ريال اعتبار نياز است. داورپناه راه و ترابري 
را يكي از مؤلفه ها و عناصر اصلي توسعه اقتصادي دانست و خاطرنشان كرد: ايجاد 

و توسعه راه ها نقش بنيادين و اساسي در توسعه اقتصادي دارد.

 بخش��دار مركزي شهرس��تان اردل گفت: با افتتاح محور اردل به دوپالن مسير 
33 كيلومتري اردل به منطقه ميانكوه و مش��ايخ به 15 كيلومتر كاهش مي يابد. مراد 
كريمي در گفتگو با فارس در شهركرد با بيان اينكه در طول سال هاي اخير به علت 
توجه ويژه دولت به امر محروميت  زدايي اقدامات ارزنده اي در راستاي ارتقا و ساخت 
راه هاي اين شهرس��تان انجام شده است، اظهار داشت: برهمين اساس احداث پروژه 
راه اردل- دوپالن از سال 88 در دستور كار اداره راه و ترابري قرار گرفته است. وي 
افزود: با احداث اين محور گردنه باجگيران- دوپالن حذف و مسير دوپالن- ناغان به 
طول 20 كيلومتر كوتاه تر مي شود. كريمي با بيان اينكه اين جاده به طول 18 كيلومتر 
در دس��ت احداث اس��ت، گفت: تاكنون 7 كيلومتر از اين جاده زيرسازي شد كه با 
افتتاح اين پروژه مسير 33 كيلومتري اردل به منطقه ميانكوه و مشايخ به 15 كيلومتر 
كاهش خواهد يافت.بخشدار مركزي شهرس��تان اردل ادامه داد: با اجراي اين پروژه 
نقطه پرحادثه گردنه باجگيران حذف و فاصله استان چهارمحال و بختياري به استان 
خوزستان 15 كيلومتر نزديك تر مي شود. كريمي خاطرنشان كرد: احداث اين پروژه 
همچنين كاهش زمان 10 دقيقه اي در طي اين مسير را به دنبال خواهد داشت. وي با 
بيان اينكه طبيعت كوهستاني منطقه و همچنين وجود تعداد زيادي نقاط پرحادثه در 
اين مسير لزوم ارتقا و بهسازي اين جاده را دو چندان كرده است، افزود: به همين دليل 
بهسازي اين مسير براي ساخت و مهيا كردن جاده اي با تردد و ترافيك روان و آرام و 
ازدياد ايمني از اولويت هاي كاري مديريت شهرستان قرار گرفته است. بخشدار مركزي 
شهرستان اردل خاطرنشان كرد: تاكنون براي اجراي اين پروژه مبلغ 2 ميليارد تومان 
اعتبار هزينه شده است كه در سفر اخير رياست جمهوري به استان نيز مبلغ 9 ميليارد 
تومان براي تكميل پروژه اختصاص داده ش��د. وي تصريح كرد: در صورت جذب 
صد درصدي اين اعتبار، پروژه گورميزه تا دو سال آينده راه  اندازي و به بهره برداري 
خواهد رسيد. كريمي اضافه كرد: راه ارتباطي مناسب يكي از شاخص هاي مهم توسعه 
هر منطقه به شمار مي رود كه مي تواند زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي، فرهنگي و 
اجتماعي آن منطقه شود. وي افزود: روستا به عنوان نيروي محركه در ايجاد اشتغال 
سهم به سزايي در اقتصاد كشور ما دارد و اگر اين محور توليد از راه ارتباطي مناسب و 
امكانات بهره مند نباشد، مهاجرت روستاييان به شهرها افزايش مي يابد. كريمي تصريح 
كرد: با توجه به موقعيت جغرافيايي و وضعيت توپوگرافي استان احداث، بهسازي و 
ترميم راه ها و جاده هاي استان نسبت به استان هاي ديگر اعتبار بيشتري نياز دارد. وي 
نيل به اين هدف را موجب دگرگوني و جبران عقب ماندگي و ايجاد تحول در شبكه 
حمل و نقل استان دانست و گفت: اميدواريم با توجه به رويكرد جديدي كه در سال 
جاري به خاطر فرامين حكيمانه مقام معظم رهبري مبني بر همت و كار مضاعف در 
پيش گرفته ايم، بتوانيم هر چه بيشتر و مطلوب تر در اين عرصه گام برداريم و زمينه 

رشد و توسعه استان در اين بخش را فراهم كنيم.

اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان اولين 
سند تک برگی مالكيت را صادر کرد

افتتاح کارخــانه توليــدی لبنی
 آریـا پاک سپـاهـــان 

شهردار منطقه 6  اصفهان:
بهره برداری از مجموعه فرهنگی 

تفریحی باغ بانوان 

نماینده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري:
معتكفين سربازان کشور در جنگ نرم 

دشمن هستند

رئیس اداره راه و ترابري بروجن خبر داد:
اختصاص 80 ميليارد ریال براي ساخت 

جاده چهارخطه بروجن ـ سفيد دشت

با افتتاح محور اردلـ  دوپالن؛
مسير اردل به منطقه ميانكوه 

15 کيلومتر کاهش مي یابد
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يك تحقيق در م��ورد چگونگی توزيع ثروت، 
آش��كار می س��ازد كه دو درص��د از ثروتمندترين 
م��ردم دنيا صاح��ب بيش از نيم��ی از دارايی های 
خانواده جهانی هس��تند. برای كس��انی كه ثروتمند 
نيس��تند، كاماًل بديهی است كه ثروتمندان صاحب 
دنيا هس��تند. اولين تحقيق جام��ع در مورد ثروت 
جهانی، به درس��تی روش��ن می كند كه ثروت چه 
نابراب��ر در دني��ا پخش ش��ده اس��ت. دو درصد از 
ثروتمندترين افراد بزرگ س��ال دنيا، صاحب بيش 
از نيم��ی از دارايی های خان��واده جهانی و تقريبًا 
تم��ام زندگی خ��وب در آمريكای ش��مالی، اروپا 
و ثروتمندتري��ن كش��ور های آس��يايی اقيان��وس 
آرام هس��تند. اگر چ��ه همه بررس��ی های جهانی 
گذش��ته، درآم��د را مورد تحقيق قرار داده اس��ت، 
 ام��ا اين اولي��ن تحليل گس��ترده در م��ورد توزيع 
بين المللی ثروت است كه ثروت را به مثابه ارزش 
 دارايی های فيزيكی و مالی منهای بدهی ها تعريف 

می كند. 
جيمز ديويس، اس��تاد دانشكده اقتصاد دانشگاه 
اونتاري��وی غرب��ی در كان��ادا می گوي��د: در اين 
تحقي��ق ما دريافتيم ك��ه نابرابری بس��ياری وجود 
 دارد، ام��ری كه انتظارش را داش��تيم و آن قدر هم 
ن��گارش  هم����كار  وی  نب����ود.  آور  ش��گفت 
تحقيق��ی اس��ت ك��ه توس��ط نه����اد تحقيقات��ی 
"WIDER س��ازمان مل��ل در هلس��ينكی صورت 

گرفت.
وی ادامه می دهد: اما به اين نتيجه رسيديم كه 
توزيع ثروت جهان بسيار نابرابرتر از توزيع درآمد 
جهان، اس��ت. اياالت متحده با ثروت س��رانه 144 
هزار دالری در س��ال 2000، ثروتمندترين كش��ور 
دنيا است. كانادا دارای ثروت سرانه 89 هزار دالری 
اس��ت. اين تحقيق تخمين می زن��د كه 40 درصد 
از دارايی ه��ای جهان را در س��ال 2000 فقط يك 
درص��د ثروتمندترين افراد بزرگ س��ال دارا بودند 
و ه��م چنين 10 درص��د ثروتمندترين افراد بزرگ 
س��ال، 85 درصد همه دارايی های دنيا را صاحب 
هس��تند. در مقابل، آن دسته از جمعيت بزرگ سال 
دنيا كه در رده نيمه پايينی جدول بندی قرار دارند، 
به س��ختی حتی يك درصد ث��روت جهانی را دارا 
هس��تند. اي��ن تحقيقات هم چنين نش��ان می دهد 
دارايی هايی به مبلغ 2200 دالر برای هر فرد بزرگ 
س��ال، يك خانواده را در رده نيم��ه بااليی جدول 
بن��دی توزيع ثروت دنيا ق��رار می دهد. برای قرار 
گرفتن در زمره 10 درصد ثروتمندترين افراد بزرگ 
س��ال دنيا، 61 هزار دالر دارايی الزم است و برای 
تعلق داش��تن به رده يك درص��د از ثروتمندترين 
مردم دنيا، داش��تن بيش از 500 هزار دالر ضروری 
اس��ت. بنابراين تحقيق، رقم آخری به طور شگفت 

آوری باال است، زيرا 37 ميليون نفر از بزرگ ساالن 
را نمايندگی می كند و به همين دليل از يك كلوپ 
انحصاری به دور اس��ت. چين، ب��ا در نظر گرفتن 
رشد وسيع اقتصادی و مقدار جمعيتش، يك ستاره 
در ح��ال ظهور اس��ت و 8/8 دهم درصد از ثروت 
خان��واده جهانی را به خود اختصاص می دهد، در 
حالی كه توزيع ثروت در آن دارد نابرابرتر می شود. 
پروفسور ديويس می گويد: رشد اقتصادی چين و 
موفقيت بيش��تر مردم آنجا، بر برابر ساختن توزيع 

ثروت در دنيا تأثير داشته است. 
ام��ا در خود چين نابراب��ری روزافزونی وجود 
دارد. پروفس��ور ديويس ضمن اس��تناد به ليس��ت 
ثروتمندترين مردم كه توس��ط فوربس منتشر شده 
اس��ت، می گوي��د: در س��ال 2000، ي��ك و يا دو 
نف��ر بيليونر در چين وجود داش��ت. اما اكنون اين 
رقم به پنج يا ش��ش نفر بالغ گش��ته و تغيير آن نيز 
س��رعت يافته است. پروفس��ور ديويس می گويد 
وی به خص��وص با يكی از نتايج اين تحقيق مبنی 
بر بی اهميت جل��وه دادن اين نظريه كه مردم فقير 
در كش��ورهای كم درآمد در منج��الب بدهی فرو 
رفته اند، شوكه شده است. وی در حالی كه ذخيره 
كردن مقدار كمی از طال را مثال می زند، می گويد: 
اين كه مردم ش��ديداً مقروض در كش��ورهای فقير 
وجود دارند، واقعی اس��ت. اما در اين كش��ورها به 
داليل��ی چند آن ق��در هم اس��تفاده از بدهی و وام 
گيری وج��ود ندارد كه در كش��ورهای ب��ا درآمد 
ب��اال رخ می دهد... جنبه ديگر اين اس��ت كه مردم 
بسياری در كشورهای فقير زندگی پرمخاطره ای را 
می گذرانند. يك راه ب��رای مقابله با آن مخاطرات 
اين است كه بكوشيد دارايی های خود را به عنوان 
س��پری در مقابل اتفاقات بدی كه ممكن است رخ 
بده��د، جمع كنيد. پروفس��ور ديوي��س می گويد: 
نتايج اين تحقيق مبنايی را فراهم خواهد س��اخت 
ب��رای مطالعات آينده در م��ورد اين كه دنيا به كجا 
م��ی رود؟ گراي��ش دني��ا در طول 20 تا 25 س��ال 
گذش��ته به احتمال زياد تمركز بيش��تر ثروت بوده 
اس��ت، خيلی س��اده به خاطر اين ك��ه ثروت برای 
درآمد، مورد مالحظه قرار گرفته اس��ت. اين كه در 
آينده به كجا می رويم، به چيزهای زيادی بس��تگی 
دارد. مث��اًل به اين كه در م��ورد اقتصادهای بزرگی 
چون اقتصاد چين و چرخش ثروت در آن كشورها 

چه اتفاقی می افتد.
ثروتمندان در کجا زندگی می کنند؟ 

اياالت متحده: 37 درصد، آلمان: 4 درصد، ايتاليا: 4 
درصد، فرانس��ه: 5 درصد، بريتانيا: 6 درصد، ژاپن: 
27 درصد، هلند: 2 درصد، كانادا: 2 درصد، اسپانيا: 
يك درصد، س��وئيس: ي��ك درصد، تاي��وان: يك 

درصد، بقيه دنيا: 10 درصد

ثروتمندان صاحب چه هستند؟
يك درصد از ثروتمندترين بزرگ س��االن دنيا، 

صاحب 40 درصد همه ثروت جهانی هستند؛
2 درص��د از ثروتمندترين بزرگ س��االن دنيا، 

صاحب 51 درصد ثروت جهانی هستند؛
پنج درصد از ثروتمند ترين بزرگ ساالن دنيا، 
صاحب هفتاد و يك درصد ثروت جهانی هستند؛

10 درصد از ثروتمندترين بزرگ س��االن دنيا، 
صاحب 85 درصد ثروت جهانی هستند؛

تحقي��ق WIDER اولين تحقيق در نوع خود 
اس��ت كه همه كشورهای دنيا و تمام اجزای ثروت 
يك خانواده، از جمله دارايی های مالی و بدهی ها، 
ملك و ساختمان و ساير دارايی ها را تحت پوشش 

قرار می دهد.
 جيمز ديويس، آنتونی ش��وروكس و س��وزانا 
س��اند اس��تروم از WIDER و ادوارد ول��ف از 
دانشگاه نيويارک می گويند: آدم بايد در مورد اين 
كه معنی ثروت چيس��ت روشن باشد. واژه ثروت 
در مح��اورات روزانه اغلب كمی بيش��تر از درآمد 
پول معنا می دهد. اكونوميست ها در برخی موارد 
از واژه ثروت اس��تفاده می كنند ت��ا به ارزش همه 
منابع خانواده، از جمله توانايی های انسانی، رجوع 
دهند. ما اين واژه را به همان معنای قديمی از ثروت 
خالص اس��تفاده می كنيم: يعنی ارزش دارايی های 
فيزيكی. در همين رابطه، ثروت، مالكيت بر سرمايه 
را به نمايش می گذارد. اگر چه سرمايه فقط بخشی 
از منابع شخصی اس��ت، اما اين باور وسيعًا وجود 
دارد ك��ه س��رمايه به طور ناموزونی بر س��المت و 
 خوش��ی خان��واده و موفقيت ه��ای اقتص��ادی و 

هم چنين به طور وسيعی بر توسعه و رشد اقتصادی 
تأثير دارد. ثروت خانواده جهانی با استفاده از معيار 
مبادل��ه ارزی به 125 تريليون دالر در س��ال 2000 
رس��يد. مبلغی كه به س��ختی به چيزی ت��ا 3 برابر 
ارزش توليد جهانی )GDP( و يا به نفری 20500 
 دالر می رس��د. تنظي��م تفاوت در هزين��ه زندگی 
ملت ه��ا، هنگامی ك��ه در رابطه با ق��درت خريد 
معادل دالر محاس��به می ش��ود، ارزش ثروت را تا 
ثروت سرانه 26 هزار دالر باال می برد. حد متوسط 
ث��روت در اياالت متحده امريكا در س��ال 2000 به 
 144 هزار دالر و در ژاپن به 181 هزار دالر رسيد. 
پايي��ن ترين ث��روت در مي��ان كش��ورها متعلق به 
هندوس��تان و اندونزی اس��ت با دارايی س��رانه به 
ترتيب 1100 دالر و 1400 دالر. سطح ثروت سرانه 
در كشورهای دنيا متفاوت است. حتی ميزان ثروت 
در گروه ملت های با درآمد باال نيز متفاوت است. 
از جمل��ه در نيوزلند 37 ه��زار دالر، دانمارک 70 
هزار دالر و در بريتانيا 127 هزار دالر است. ثروت 
ش��ديداً در آمريكای ش��مالی، اروپا و كش��ورهای 
آس��يايی اقيانوس آرام با درآمد باال متمركز ش��ده 
است. مردم اين كشورها مجموعًا 90 درصد ثروت 
دنيا را دارا هس��تند. اگر چه آمريكای ش��مالی فقط 
6 درصد جمعيت بزرگس��ال دني��ا را دارد، اما 34 
درص��د ثروت س��رانه را دارا هس��تند. اروپا و هم 
چنين كشورهای آسيايی اقيانوس آرام با درآمد باال 
نيز صاحب ثروت ناموزون هستند. در مقابل، سهم 
كلی ثروت مردم آفريقا، چين، هندوس��تان و ديگر 
كش��ورهای با درآمد پايين در آس��يا ب��ه طور قابل 
مالحظه ای كمتر از سهم آنها به نسبت جمعيتشان 

اس��ت. در همه مناطق در حال توس��عه دنيا، سهم 
جمعيت از س��هم ثروت جهانی پي��ش می رود و 
نتيجتًا از سهم اعضای ثروتمندترين گروه ها پيش 
م��ی رود. اين تحقيق هم چنين نش��ان می دهد كه 
ثروت خيلی بيشتر از درآمد به طور ناموزون توزيع 
شده است. كشورهای با درآمد باال سهم بيشتری از 
ث��روت دنيا را دارند. عكس آن در مورد ملت های 
با درآمد متوس��ط و پايين صادق است. به هر حال 
استثنائاتی هم در اين مورد وجود دارد، مثاًل منطقه 
اس��كانديناوی و كش��ورهای تغيير يافته ای مانند 
جمهوری چك و لهس��تان. نويسندگان اين تحقيق 
توضيح می دهند كه در كش��ورهای اروپای شرقی، 
ثروت خصوصی در حال نضج اس��ت، اما هنوز به 
سطح بسيار بااليی نرسيده است. دارايی هايی مانند 
بازنشس��تگی خصوصی و بيمه عمر به طور نسبی 
فقط متعلق به چندين خانواده است. در كشورهای 
اسكانديناوی، سيس��تم امنيت رفاهی، بازنشستگی 
س��خاوتمندانه دولتی را فراه��م می كند كه ممكن 

است انباشت ثروت را كم سازد.
 تمرك��ز ث��روت در مي��ان كش��ورها ب��ه طور 
چش��مگيری متفاوت، اما عمومًا باال اس��ت. ميزان 
س��هم ث��روت 10 درصد رده باالی ج��دول بندی 
ثروتمن��دان متفاوت اس��ت. از مي��زان 40 درصد 
در چي��ن گرفته تا 70 درص��د در اياالت متحده و 
 Gini درص��د باالتری در كش��ورهای ديگر. معيار
 ك��ه نابراب��ری را در ي��ك مقياس از صف��ر تا يك 
ان��دازه گي��ری می كند، درصد نابراب��ری درآمد را 
در بسياری از كش��ورها از 35 درصد تا 45 درصد 
به دس��ت می دهد. در مقابل، باز هم برطبق معيار 
Gini، نابرابری ثروت معموالً بين 65 درصد تا 75 
درصد اس��ت و گاهی بالغ بر 80 درصد می شود. 
دو كش��ور ژاپن و اياالت متحده كه در سطح باالی 
ث��روت اقتصادی هس��تند، بس��ياری از نمونه های 
مختل��ف نابرابری ثروت را نش��ان می دهند. ژاپن 
براس��اس معيار Gini دارای ث��روت 55 درصدی 
اس��ت و اي��االت متحده امريكا تقريب��ًا 80 درصد. 
نابراب��ری ث��روت در دنيا به عنوان ي��ك كل هنوز 
باال اس��ت. اين تحقيق تخمي��ن می زند كه ثروت 
جهان��ی مطابق با معي��ار Gini برای بزرگس��االن 
89 درص��د اس��ت. به همان مي��زان ني��ز نابرابری 
حفظ می ش��ود، هنگامی كه ي��ك نفر از يك گروه 
10 نف��ری، 99 درصد از كلچ��ه را برمی دارد و 9 
 نفر ديگ��ر در يك درصد باقی مانده كلچه س��هيم 

می شوند. 
مطابق اي��ن تحقيق تقريبًا هم��ه ثروتمندترين 
افراد دنيا در آمريكای ش��مالی، اروپا و كشورهای 
ثروتمند آس��يايی اقيان��وس آرام زندگی می كنند. 
هر گروه از اين كش��ورها، يك س��وم از 10 درصد 

ثروتمندتري��ن مردم دنيا را درب��ر می گيرند. تعداد 
كمی از كش��ورها را می ش��ود در زمره 10 درصد 
ثروتمندترين مردم دنيا به حساب آورد. يك چهارم 
اي��ن ثروتمندان امريكايی هس��تند و 20 درصد هم 
ژاپن��ی كه بنابراين تحقيق ترجيحًا به پس اندازهای 

نقدی، قويًا گرايش دارند.
 ب��ا در نظر گرفت��ن اين ك��ه 37 درصد از 10 
درص��د ثروتمندترين مردم دنيا در اياالت متحده و 
27 درص��د آن در ژاپن زندگ��ی می كنند، اين دو 
كش��ور جزء يك درصد از ثروتمندترين افراد دنيا 
بودن را حتی بسيار شديدتر به نمايش می گذارند. 
بنا به نظر آنتونی ش��وروكس، حضور يك كش��ور 
 در كل��وپ افراد ثروتمند به س��ه فاكتور بس��تگی 
دارد: ان��دازه جمعيت، ثروت متوس��ط و نابرابری 
ث��روت. وی می گوي��د: اياالت متح��ده امريكا و 
ژاپن در اين رابطه برجسته هستند. زيرا آنها دارای 
جمعيت بس��يار و حد متوسط باالی ثروت هستند. 
اگرچه س��وئيس و لوكزامبورگ حد متوسط ثروت 
بااليی را دارا هستند، ولی جمعيت آنها كم است. از 
سوی ديگر، چين جزء سوپر ثروتمندان به حساب 
نمی آيد؛ زيرا حد متوس��ط ثروت آن متعادل است 
و طبق اس��تانداردهای بين المللی، ثروت در آن به 
طور موزونی پخش شده است. به هر حال چين به 
احتمال زياد ش��هروندان ثروتمند بيشتری از آنچه 
كه اطالعات س��ال 2000 آشكار می سازد، و جزء 
س��وپر ثروتمندان ش��دن آن به نظر می رسد كه در 
 WIDER دهه آينده به سرعت ظهور كند. تحقيق
نش��ان می دهد كه تفاوت ه��ای اصلی بين المللی 
در تركي��ب داراي��ی ها، ناش��ی از تأثيرات مختلف 
س��اختار بازار، مقررات و اولويت های فرهنگی بر 
 رفتارهای خانواده است. امالک واقعی، به خصوص 
داراي��ی هايی چون زمين و مزرعه، در كش��ورهای 

كمتر پيشرفته مهم تر هستند.
 اين امر نه تنها اهميت بس��يار زياد كشاورزی، 
بلكه عدم رشد نهادهای مالی را منعكس می سازد. 
اين تحقيق همچنين انواع تفاوت های شوک آوری 
را در زمينه اشكال تصاحب دارايی های مالی آشكار 
می سازند. حساب های پس انداز در اقتصادهای در 
حال تغيير و در برخی از كش��ورهای ثروتمند آسيا 
به طور قوی به نمايش گذاشته می شوند، در حالی 
كه خريد س��هام و ديگر اش��كال دارايی های مالی 
در كش��ورهای ثروتمند غرب بيشتر مشهود است. 
تحقي��ق WIDER تفاوت در ان��واع دارايی های 
مالی را نش��ان می ده��د. مثاًل حس��اب پس انداز 
در كش��ورهای آس��يايی طرفدار دارد؛ زيرا در آنجا 
اولويت ش��ديدی به آنچه كه قابليت تبديل ش��دن 
به پول نقد را دارد، داده می ش��ود و عدم اعتماد به 

بازارهای مالی به چشم می خورد.

سرمــایه هــای جهــان کنونی را چه کسانی اداره می کنند؟

آگهی ابالغ وقت دادرسی
324/خ كالسه پرونده: 53/89 ح/ 6 ، وقت رسيدگی: 89/5/17 ساعت 10:30

خواهان: محمد س��ياه مرد فرزند علی به آدرس اصفهان خوانده: ش��يخ محسن 
صفری فرزند حس��ن فعاًل مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 55/000/000 ريال 
بابت اصل خواس��ته به انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخير تأديه خواهان 
دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 6 حقوقی 
ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت 

رسيدگی حضور بهمرساند.
4252/ م الف                  فانی- مدير دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   /8809970351101148 دادنام��ه:  ش��ماره  خ   /330
8809980351100275  شماره بايگانی شعبه: 880275 ، 1. آقای آرش سليمان نژاد 
 خواهان، به نش��انی تهران- خ شريعتی- نرس��يده به سه راه طالقانی- ميثاق پنجم- 

پ 5
2. شركت آهن و فوالد صنايع كاوه تهران خواهان، با وكالت آقای آرش سليمان 
نژاد به نش��انی تهران- خ ش��ريعتی- نرسيده به س��ه راه طالقانی- ميثاق پنجم- پ 
5 ،3. آقای احمدعلی زمان ابيانه خوانده، به نش��انی: ش��ريعتی- روبروی بيمارستان 
ش��ريعتی- س��اختمان فراز- واح��د 103 ، 4. آقای اصغر دهقانی قهجاورس��تانی 
خوان��ده، به نش��انی خ آبش��ار اول- بين پ��ل خواجو و بزرگمه��ر – ک نصر- بن 
بس��ت دوم- پ 31 ، 5. آقای علی رضا دهقانی قهجاورس��تانی خوانده، به نش��انی 
خ آبش��ار اول- بي��ن پل خواج��و و بزرگمهر – ک نصر- بن بس��ت دوم- پ 31، 
6. آق��ای پروي��ز رادفر خوانده، به نش��انی چهارباغ باال- مجتمع مس��كونی پارک 
اصفهان- بلوک بنفش��ه- ش 16، خواسته: مطالبه طلب گردشكار: دادگاه با بررسی 
 محتوي��ات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت ب��ه صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص دادخواس��ت آقايان آرش س��ليمان نژاد و حسين هدايت بوكالت 
شركت آهن و فوالد صنايع كاوه تهران به مديريت آقای قاسم عطايی بطرفيت آقايان 
1- احمدعلی زمانی ابيانه 2- پرويز دادخو 3- اصغر دهقانی قهجاورستانی 4- عليرضا 
دهقانی قهجاورستانی بخواسته مطالبه مبلغ دو ميليارد ريال بابت وجه يك فقره چك 
شماره 558744-87/11/29 بانك صادرات به انضمام خسارات دادرسی و حق الوكاله 
و تأخير تأديه نظر به اوراق و محتويات پرونده مفاد دادخواست تقديمی و مستندات 
ابرازی خواهان و اينكه خواندگان با ابالغ قانونی وقت در جلس��ه دادرس��ی حاضر 
نشده اند و دليلی بر برائت ذمه و يا بی اعتباری مستندات خواهان ابراز نداشته اند در 
نتيجه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تش��خيص مستنداً به مقررات مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و 249 قانون تجارت رأی بر محكوميت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ دو ميليارد ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل ميليون 
ريال بابت هزينه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخير 
تأديه از تاريخ 87/11/29 براس��اس شاخص اعالمی بانك مركزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد. رأِی صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز قابل واخواهی 
در اين دادگاه و ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه تجديدنظر 

مركز استان است.
م الف/4254                 نصيريان- رئيس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
341/خ در خصوص پرونده كالسه 89/150 خواهان مهدی نوروزی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت حس��ين لوالكی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز يكش��نبه مورخ 89/5/17 ساعت 18 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم كاش��انی جنب بيمه ايران – 
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 

می شود.

 74316 / م الف      مدير دفتر 27 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

101/ ت/ 4 ش��ماره: 2276 بموجب رأی ش��ماره 868-84/10/14 هيأت حل 
اختالف موضوع مواد 1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت ششدانگ يكباب خانه 
بش��ماره 4411 فرعی واقع در ازان كوی پايين شماره 35 اصلی مجزا شده از شماره 
3970 فرعی از اصلی مرقوم بمس��احت 204 مترمربع بملكيت آقای حس��ين مالی 
شناسنامه شماره 160 حوزه 2 شميران فرزند ابراهيم مستقر در جريان ثبت می باشد 
و عمليات تحديد ملك مرقوم تاكنون بعمل نيامده لذا برابر تقاضيا نامبرده به استناد 
تبص��ره ه��ای 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور عمليات تحديد حدود قطعه مفروزی فوق 
الذكر در ساعت 9 روز سه شنبه 89/4/29 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بموجب اين آگهی به كليه مالكي��ن و مجاورين و صاحبان امالک اخطار می گردد 
چنانچه حقی برای خود قايل ميباشند مستندا برابر تبصره 2 ماده 16 و 20 قانون ثبت 
مصوب 73/3/25 مجلس شورای اسالمی بايستی ظرف مدت 30 روز از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی معترض دادخواست واخواهی خود را به ثبت محل تسليم و 
رسيد اخذ و به اين اداره ارائه نمايد در غير اينصورت عمليات ثبتی و تحديدی برابر 

مقررات ارائه خواهد شد.
م الف/ 4372                                نوروز- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ميمه

آگهی اخطار اجرایی
108/ ت/ 4 بموجب رأی شماره 1526 تاريخ 88/11/6 حوزه 13 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است. محكوم عليه ها 1- آقايان مصطفی 
كاظمی 2- پرويز شبان اندريان نشانی محل اقامت: 1- خ زينبيه خ آيت اهلل غفاری 
كوچه مالك اش��تر داخل كوچه مغازه كاظمی 2- مجهول المكان محكوم است به: 
محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبل��غ 11/500/000 ريال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت 30/800 ريال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارات 
تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك )88/2/18( زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ 
شاخص بانك مركزی در حق محكوم له آقای ميثم جبل عاملی نام پدر: عباس نشانی 
محل اقامت: اصفهان- چهارراه جهاد- كوچه ميدان شهرداری روبه روی ساختمان 

فردوسی فروشگاه نقش جهان.
ب��ه اس��تناد م��اده 19 آئين نام��ه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پ��س از ابالغ اين اخطار 
اجراي��ی ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اج��را بگذارد و يا ترتيبی ب��رای پرداخت 
محك��وم به و يا انج��ام تعهد ومف��اد رأی بدهد در غير اينص��ورت پرونده جهت 
 اق��دام قانون��ی ب��رای اجرای اح��كام دادگاه يا دادگس��تری مح��ل تحويل خواهد 

شد.
شورای حل اختالف شعبه 13 حقوقی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
109/ ت/ 4 نظر به اينكه آقای احمد قنادی با ارائه دو برگ استشهاديه محلی كه 
35حبه  1

7 هويت ش��هود رسما گواهی شده است مدعی مفقود شدن سند مالكيت 
مشاع به انضمام ثمنيه اعيانی شش هفتم حبه ديگر از 72 حبه ششدانگ پالک شماره 
دو هزار و هش��تاد و نه فرعی از يك اصلی واقع در بخش يك ثبتی ش��هرضا شده 
است كه سند مذكور در صفحه 4 دفتر 220 به نام وی ثبت و صادر شده است. اينك 
نامبرده تقاضای صدور سند مالكيت المثنی نسبت به مالكيت خود را نموده است لذا 
در اجرای ماده 120 آئين نامه اصالحی قانون ثبت مراتب يكبار آگهی می شود كه هر 
كس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای كرده كه به آن اشاره ای نشده و يا مدعی 
وجود سند مالكيت نزد خود می باشد می بايست ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
اين آگهی به ثبت محل مراجعه و ادعای خود را ضمن ارائه اصل سند يا سند معامله 
تسليم نمايد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگرديد سند مالكيت المثنی طبق مقررات صادر و تسليم خواهد شد، در صورت 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظيم كه يك نسخه آن به متقاضی سند المثنی و نسخه ديگر به ارائه دهنده 

مسترد می گردد.
م الف/ 212                        ميرمحمدی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970353000194 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /110
8809980365801397  شماره بايگانی شعبه: 881282 شكات:  1. آقای رامبد نظری 
نژاد 2. آقای اميد شيران همگی به نشانی چهار راه آپادانا به سمت چهار راه سپهساالر 

ک بنفش��ه غربی دس��ت چپ بن بست جهان بانی پ 22 ، 3. خانم فاطمه موسوی 
به نشانی چهارراه آپادانا به سمت چهارراه سپهساالر ک بنفشه غربی دست چپ بن 
بس��ت جهان بانی پ 22 تلفن 6605329 متهم: آقای كمال زارعی به نش��انی بدون 
آدرس )مجهول المكان( اتهام ها: 1. تهديد 2. ضرب و جرح عمدی گردشكار: دادگاه 
با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای كمال زارعی فرزند محمدعلی دائر بر تهديد و فحاشی 
نسبت به شكات به اسامی 1- رامبد نظری نژاد فرزند جعفر و 2- فاطمه موسوی 3- اميد 
شيران و همچنين ضرب و جرح عمدی نسبت به شاكی رديف 1 با توجه به محتويات 
پرونده و با توجه به اظهارات شكات پرونده و با توجه به انجام تحقيقات مقدماتی از 
سوی مقامات دادسرا و با توجه به تعيين وقت رسيدگی و نشر آگهی و ابالغ به متهم 
متواری بودن وی و بالتعرض گذاشتن ادعای شكات دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را 
وارد دانسته و مستنداً به مواد 608 و 669 و 496 و 495 و بند 1 از ماده 480 و 481 
قانون مجازات اسالمی متهم را در خصوص فحاشی به شكات به يك ميليون ريال 
جزای نقدی و در خصوص تهديد به بيست ضربه شالق و در خصوص جراحات 
وارده به شاكی رديف 1 بشرح يك صدم ديه كامله بابت حارصه در باالی ابروی چپ 
و يك دويستم ديه كامله بابت حارصه  در سطح خارجی آرنج چپ و يك دويستم 
ديه كامله بابت حارصه باالی زانوی چپ محكوم می نمايد رأی صادره غيابی بوده و 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محكمه صادركننده رأی و 
 پس از 20 روز ديگر قابل تجديدنظر خواهی در محاكم تجديدنظر مركز استان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 4450                       معقولی- دادرس شعبه 104 عمومی جزايی اصفهان

آگهی ابالغ
111/ ت/ 4 ش��ماره دادنام��ه: 185و8909970353000184 ش��ماره پرونده: 
8709980359600026  ش��ماره بايگانی ش��عبه: 880095-881214  شكات: 1. 
آقای حيدر دهقانی به نش��انی سپاهانشهر خيابان قدير مجتمع نور واحد 8 تلفن 
6513132 2. آقای عليرضا آقاجانی با وكالت آقای محمد عبدالهی به نش��انی خ 
بزرگمهر 8 بهش��ت غربی 50 متر قبل از گلزار نبش ک سامان ساختمان وكال ط 
اول دفتر وكالت 3. آقای محسن صرامی فروشانی به نشانی خمينی شهر ميدان 22 
بهمن اول خ اميركبير فرعی 147 منزل چهارم تلفن 3236935 ، 4. آقای علی اكبر 
اسماعيليان دهاقانی به نشانی ملك شهر انتهای خ مطهری بن بست هدايت )42( 
پ 2 ،5. آقای مهدی وليخانی به نشانی ملك شهر بهرام آباد خ شهيد قدوسی ک 
مهرگان ک ميثم منزل وليخانی تلفن 4206073 ، 6. آقای علی رضا دلف جان به 
نشانی آدرس نداشت- )اصال برگ تحقيق از نامبرده مالحظه نشد( 7. آقای صادق 
س��جادی به نشانی فلكه ارتش ابتدای خ ارتش دزدگير مارال 8. آقای عبدالمجيد 
بندر به نشانی اصفهان خ آل محمد كوچه نهم پ 187 ، 9. آقای مهدی الماسی به 
نشانی اتوبان چمران خ 24 متری روبروی شهرداری منطقه 10 منزل شخصی10. 
آقای سعيد مسجدی به نشانی خ پروين خ حكيم شفايی دوم روبروی بانك سپه 
پ 2 تلفن 5218946 ، 11. علی جمال بافقی با وكالت آقای قاسم شريفی نژاد و 
آقای حجت اله خدارحمی همگی به نشانی خ توحيد 4 راه توحيد ساختمان بانك 
ملت ط 2 واد 8 ، 12. آقای عليمردان بس��حاق به نش��انی آخر كاوه شهرک ولی 
عصر كوچه خسروی فرعی 7 پالک 2 سمت راست تلفن 4605106 متهمين: 1. 
آقای مهدی تس��ليمی 2. آقای علی رضوی دليگانی با وكالت خانم زهرا حاجيان 
فرد به نش��انی ميدان فيض ابتدای خ فيض س��مت چپ پ 24 طبقه فوقانی 3. 
آقای عليرضا ش��يخ محمدی به نشانی ش��اهين شهر خانه كارگر خيابان خيام پ 
277 تلفن 5205448-0312  ، 4. آقای امين مسعودی به نشانی متواری- مجهول 
المكان اتهام ها: 1. كالهبرداری 2. س��رقت مستوجب تعزير گردشكار: دادگاه با 
توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور 

رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقايان 1- عليرضا شيخ محمدی فرزند عيدی محمد 2- مهدی 
تسليمی فرزند جواد 3- علی رضوی دليگانی فرزند حسن 4- امين مسعودی فرزند 
حسين دائر بر 1- مباشرت در چهار فقره سرقت خودرو منتسب به متهم رديف اول 
موضوع شكايت آقايان علی جمال بافقی عليمردان بسحاق مهدی الماسی مهدی ولی 
خانی 2- مشاركت در كالهبرداری منتسب به كليه متهمين موضوع شكايت آقايان 

علی اكبر اسماعيليان صادق سجادی عبدالمجيد بندر 3- مشاركت در كالهبرداری 
منتس��ب به متهمين رديف 4 و 3 و 1 از آقايان محسن صرامی، حيدر دهقان، سعيد 
مسجدی 4- تحصيل خودرو و چكهای مسروقه، جعل چكهای مسروقه منتسب به 
متهمين رديف 3 و 2 و 5- مش��اركت متهمين رديف 4 و 3 و 1 در سرقت خودرو 
آق��ای عليرضا آقاجانی 6- ايراد ضرب و جرح عمدی نس��بت به متهم رديف اول 
منتس��ب به متهم رديف دوم با عنايت به مفاد شكايت شكات خصوصی، گزارش 
مرجع انتظامی، مفاد كيفرخواست شماره 855 صادره از دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان، اقارير صريح متهمين در حين تحقيقات مقدماتی در مرجع انتظامی و دادسرا، 
كشف خودروها و برخی از اموال و اسناد مسروقه نزد متهمان و دفاعيات غيرمؤثر 
متهمي��ن رديف 3 و 2 و 1 و با توجه ب��ه عدم حضور متهم رديف چهارم در حين 
تحقيقات مقدماتی و در جلسه رسيدگی عليرغم ابالغ قانونی و عدم ايراد و دفاع از 
سوی وی اتهامات انتسابی به ايشان غير از مشاركت در سرقت متهمين رديف 3 را با 
احراز مباشرت متهم رديف چهارم در سرقت خودرو آقای عليرضا آقاجانی بر دادگاه 
ثابت و مسلم است لهذا مستنداً به مواد 536 و 657 و 662 و 667 و 419 و 367 و بند 
الف 480 قانون مجازات اسالمی و ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و 
اختالس و كالهبرداری متهم رديف اول را به اتهام سرقت )ربودن( به تحمل يكسال 
حبس و 50 ضربه شالق تعزيری و رد اموال مسروقه باقيمانده شامل 1- يكدستگاه 
GPS رهي��اب 2- پخش خ��ودرو با مارک JVC عقب 3- دس��ته چك مهر بانك 
كشاورزی شامل 15 برگ از حساب جاری 40101000510006- مبلغ سيصد هزار 
تومان وجه نقد 5- كارت مشخصات پژو خودرو خواهان در سال كشف و تاكنون 
مس��تنداً به ماده 365 قانون مجازات اس��المی هر يك از خواندگان را به تساوی به 
پرداخ��ت يك چهارم از )96/500/000( ريال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
)1/881/000( ريال ميزان هزينه دادرسی و همچنين پرداخت خسارت تأخير تأديه از 
زمان سرقت يعنی 87/7/28 لغايت هنگام پرداخت براساس شاخص اعالمی از سوی 
بانك مركزی در حق خواهان محكوم و اعالم می نمايد رأی صادره نسبت به متهم 
رديف اول تا سوم حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در 
محاكم تجديدنظر استان و نسبت به متهم رديف چهارم غيابی و ظرف مدت 10 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه واز حيث جنبه حقوقی ظرف 20 روز قابل 

واخواهی در اين دادگاه است.
م الف/ 4449     حاجيلو- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی )كيفری( شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   8909970352900203 دادنام��ه:  ش��ماره   4 ت/   /112
8809980362002006 ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890214 ش��اكی: گزارش مرجع 

انتظامی 
متهمين: 1. آقای فرهاد شهرس��تانی 2. آقای امين بهداروند 3. فرهاد شهرستانی هر 
س��ه مجهول المكان اتهام: قاچاق مش��روبات الكلی گردش��كار: دادگاه با توجه به 
 محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رأی 

می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقايان 1. امين بهدادوند 2. رضا مرادی و 3. فرهاد شهرستانی هر سه 
نفر فعاًل فاقد مشخصات كامل و مجهول المكان دائر بر مشاركت در حمل و نگهداری 
مشروب الكلی، از توجه به مفاد كيفرخواست صادره و محتويات پرونده و تحقيقات 
به عمل آمده و گزارشات مأمورين انتظامی و صورتجلسه مأمورين پليس اطالعات 
و امنيت عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان مبنی بر كشف مجموعاً هفتاد و هفت 
قوطی و بطر مشروب الكلی خارجی از خودرو نامبردگان در خيابان قائميه اصفهان 
و نظريه شماره 122/15/525/5724/87/7209 مورخ 1387/3/21 مديركل گمركات 
استان اصفهان و ساير قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهمين 
در هيچ يك از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی و نشر آگهی، ارتكاب بزه 
انتسابی از ناحيه مشاراليهم محرز و مسلم بوده دادگاه با توجه به زمان ارتكاب بزه از 
ناحيه نامبردگان ضمن اصالح كيفرخواست صادره باستناد ماده 702 قانون مجازات 
اس��المی هر يك از مرتكبين را به تحمل شش ماه حبس محكوم می نمايد و مقرر 
می دارد مشروبات الكلی مكشوفه در اجرای ماده 10 قانون مزبور معدوم شود. رأی 
صادره غيابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و ظرف 
 بيس��ت روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در محاكم تجديدنظر استان اصفهان 

می باشد.
م الف/ 4448            حاجی زاده- رئيس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
یک شنبه 6 تیر 1389 / 14 رجب 1431                 6Sunday 27 June 2010  

نقش رسانه ها در دنیای امروز در قبال اعتیاد

تالش رسانه ای برای نه گفتن همه به اعتیاد

مسئولش کنيد تا بزرگ شود

گلخند

پیشبند جاده خاکی

نقطه

زندگی پوچ!

کاهش آسيب کودکان هنگام ورزش

گل ناز

چاقي در کودکان موجب 
تشكيل نوعي تومور 

مغزي با عوارض 
نابينایي مطلق مي شود

تفاوتهای بیولوژیکی
نه تنها س��اختار مغز زنان و مردان با يكديگر 
متفاوت اس��ت، بلكه م��ردان و زنان از مغزش��ان 
به طور متفاوتی اس��تفاده می كنن��د. در مغز زنان 
اتصاالت و ارتباطات بيشتری بين دو نيمكره چپ 
و راس��ت وجود داش��ته كه به آنها اين توانايی را 
 می دهد تا از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان 

برخوردار باشند. 
از طرف ديگر در مردان ارتباط كمتری بين دو 
نيمكره مغزشان وجود داشته و به آنها اين قابليت 
را می دهد تا دارای مهارت بيشتری در استداللهای 

انتزاعی و هوش ديداری- فضايی باشند. 
بيشتر عادات مردان و زنان را می توان توسط 
نقش آنه��ا در روند تكامل توضي��ح داد. با وجود 
آنكه ش��رايط زندگ��ی تغيير كرده ب��از هم زنان و 
مردان تمايل دارند از برنامه بيولوژيكی خود پيروی 
كنند. مردان قادر هستند تا مسير حركت خود را به 

خاطر بسپارند. 
زيرا در گذشته مردان می بايست شكار خود را 
رديابی كرده و آن را گرفته و به خانه باز می گرداندند 
در حالی كه زنان دارای ديد محيطی بهتری هستند 
كه به آنها كمك می كند اتفاقات پيرامون منزل خود 
را زير نظر گرفته و خطر در حال نزديك ش��دن به 
 خانه را شناسايی كنند. مغز مردان برای شكار كردن 
برنامه ريزی ش��ده كه حوزه ديد محدود و باريك 
آنها را توجيه می كند اما مغز زنان قادر است دامنه 

اطالعات وسيع تری را رمزگشايی كند.
مردان و زنان دارای حس حس��ادت يكس��ان 
 ب��وده ام��ا م��ردان بهت��ر می توانند اي��ن حس را 
پنهان س��ازند. نمايان س��اختن حس حسادت در 
زن��ان احتماالً به هم��ان روحيه ای ب��ر می گردد 
ك��ه در خود احس��اس ضع��ف ك��رده و انتقاد از 

 خود داش��ته و به دوس��ت داش��تنی ب��ودن خود 
مطمئن نيستند.

 م��ردان صداهای گوش��خراش، دس��ت دادن 
محك��م و رن��گ قرم��ز را ترجي��ح می دهن��د. 
م��ردان در ح��ل مس��ائل فن��ی بهت��ر هس��تند. 
زن��ان دارای گ��وش تيزت��ری هس��تند و هن��گام 
 صحب��ت ك��ردن از واژه های بيش��تری اس��تفاده 
می كنند و در تكميل و اتمام وظايف به طور مستقل 
 بهتر از مردان هستند. هنگامی كه مردان وارد اطاق 
می ش��وند به دنبال راه خ��روج می گردند، خطر 
احتمال��ی را ب��رآورد ك��رده و راهه��ای گري��ز را 

می سنجد.
  در حال��ی كه زنان به چه��ره ميهمانان توجه 
می كنند تا پی ببرند كه ميهمانان چه كسانی بوده و 
چه احساسی دارند. مردان قادر هستند تا اطالعات 
را طبقه بندی كرده و در مغزشان ذخيره كنند. زنان 
تمايل دارند تا اطالعات را بارها و بارها در مغزشان 
مرور كنند. هنگامی كه زنان مشكالتشان را با مردان 
در ميان می گذارند دنبال راه حل نمی گردند آنها 
 تنها ني��از دارند تا ف��ردی به حرفهايش��ان گوش 

دهد.
تفاوتهای روانشناسی

 مردان موقعيتها و اوضاع را به طور كلی درک 
می كنند و تفكر كل��ی و جامع دارند در حالی كه 
زن��ان موضعی می انديش��ند و به روی جزييات و 
نكات ظري��ف تمركز می كنند. مردان س��ازنده و 

خالق هستند.
 آنها ريس��ك پذير بوده و به دنبال تجربه های 
جديد هس��تند در حاليك��ه زنان ب��ا ارزش ترين 
اطالع��ات را برگزي��ده و آن را ب��ه نس��ل بع��د 
انتق��ال می دهند. مردان در تفكرات و اعمالش��ان 
اس��تقالل دارند در حالی كه زن��ان تمايل دارند از 

عقايد پيش��نهادی ديگ��ران پيروی كنن��د. ارزيابی 
 زنان از خودش��ان در س��طح پايين تری از مردان 

است. 
زن��ان تمايل دارند از خودش��ان انتقاد كنند در 
حالی كه مردان بيشتر از عملكرد خودشان رضايت 
دارند و ش��ايد اين موضوع به تربيت خانوادگی و 
فرهنگ رايج مرتبط باش��د كه سعی دارند دختران 
خود را بس��يار مورد رضايت ديگران و خوشايند 
اطرافيان رشد دهند و بيش از آنكه پذيرش بی قيد 
و ش��رط را به آنان بياموزند خ��ود انتقادی و عدم 
رضاي��ت از خ��ود را آموزش می دهن��د. مردان و 
زنان دارای معياره��ای متفاوتی برای رضايتمندی 
در زندگی هس��تند. مردان برای ش��غل مناسب و 
موفقيت در كارها و زنان برای خانواده و فرزندان 
ارزش قائ��ل هس��تند. زن��ی كه از نظر ش��وهرش 
پذيرفت��ه و مورد اعتماد اس��ت نگرش های مثبتی 
به خ��ود دارد و بخ��ش عظيمی از اه��داف او را 
 رواب��ط خوب و دوس��تانه ب��ا اطرافيان تش��كيل 

می دهد.
 مردان نياز مبرمی دارند تا به اهدافش��ان جامه 
عمل بپوشانند اما زنان رابطه با ديگران را در درجه 

نخست اهميت قرار می دهند. 
هنگام��ی كه زنان مشكالتش��ان را ب��ا مردان 
در مي��ان می گذارن��د دنبال راه ح��ل نمی گردند 
آنه��ا تنه��ا ني��از دارند تا ف��ردی به حرفهايش��ان 
گوش دهد. مردان دو برابر زنان بيمار می ش��وند 
 البت��ه زنان نيز بيش��تر به س��المتی خ��ود اهميت 

می دهند.
 زن��ان درد و كار يكنواخ��ت را بهتر از مردان 
تحمل می كنند. برخالف تصور عام مردان بيش��تر 
از زنان حرف زده و بيشتر سخنان ديگران را قطع 

می كنند. 

 »هي��چ كاری نمی كن��د. حتی تخت��ش را هم 
مرتب نمی كن��د؛ تمام اس��باب بازی هايش به هم 

ريخته اند؛ همه كارها را خودم بايد انجام دهم.«
مسأله تقس��يم كارهای منزل از جمله مسائلی 
اس��ت كه جايگاه مهمی را در زندگی خانوادگی 
 ب��ه خ��ود اختص��اص داده و در اغل��ب م��وارد، 
به ويژه در ميان زوج ها، باعث بروز تنش می شود. 
جال��ب اس��ت بدانيد كه م��ادران در بس��ياری از 
م��وارد، هم��كاری فرزن��دان را رد می كنند. چون 
معتقدند هماهنگ ش��دن با فرزن��د انرژی زيادی 
می گيرد و بهتر است خودشان به جای فرزندانشان 
 كاره��ای خانه را انجام دهند. اما وقتی خس��تگی 
عارض می ش��ود به ناچار وظايف به فرزند سپرده 
می ش��ود. البته به اين موضوع توجه داشته باشيد 
كه به  طور حتم، س��پردن وظاي��ف به ديگری در 
ه��ر خان��واده، متفاوت و عوام��ل فرهنگی در آن 
بسيار مؤثر اس��ت. اين عقيده شايد در بسياری از 
خانواده ها نيز جا افتاده باش��د كه كارهای خانه و 
مراقبت از فرزندان كوچك تر وظيفه دختر بزرگ 
است. اما به طور كل سپردن وظايف به فرزند، به 
معنی بردگی كشيدن از كودكان نيست. كودكان و 
نوجوان��ان نياز به امنيت دارند. اگر آنها حس كنند 
كه مادر در كنار آنها نيس��ت و خودش��ان مسئول 
انجام تمامی وظايف  هس��تند، رابطه مادر و فرزند 
تخريب خواهد ش��د. بين كم و زياد، مطمئناً بايد 
حد اعتدال را انتخ��اب و رعايت كرد. كودكان و 
نوجوان��ان نياز ب��ه امنيت دارند. ام��ا اين موضوع 
كه م��ادر تمامی وظايف را نيز بر عهده بگيرد كار 
صحيحی نيست. كودكان برحسب سن و سالی كه 
دارند، می توانند مسئوليت پذير باشند. بدون ترس 
باي��د از آنها بخواهيم كارهاي��ی را انجام دهند. به 
اين ترتيب آنها را نيز در زندگی خانوادگی دخيل 
می كنيم. اين موضوع سبب می شود آنها خستگی 
م��ادر و پ��در را درک و در عي��ن ح��ال خود را 
جزيی از خانه و خانواده محسوب كنند. فراموش 
نكني��د هرگز كار در من��زل را نبايد به عنوان تنبيه 
به كودكان تحميل كرد. از س��نين پايين، كارهای 
لذت  بخش مثل ش��يرينی پخت��ن را به فرزندانتان 
بس��پاريد و در عين حال در كنارشان باشيد. اجازه 
دهيد آنها اين موضوع را در ذهنشان بپرورانند كه 

به لطف آنها، خانواده شيرينی می خورند. آموختن 
وظايف ش��هروندی يعنی مس��ئول بودن در قبال 
خود و ديگران، از خانواده آغاز می ش��ود. جايگاه 
فرزند در خانواده و وظايفی كه بر عهده می گيرد، 
در آين��ده اش تأثير می گذارد. جالب اس��ت بدانيد 
بسياری از والدينی كه وظايف را بر دوش كودكان 
و نوجوانان نمی گذارند و ترجيح می دهند خود به 
جای آنها كار كنند، به طور ناخود آگاه تمايل دارند 
فرزندان را وابسته به خود نگاه دارند. دخالت دادن 
آنها باعث می ش��ود خستگی مادر و پدر را درک 
و در عين ح��ال خود را جزيی از خانه و خانواده 
محسوب كنند. تقسيم وظايف و نقش ها، هميشه 
ساده نيست. ممكن اس��ت باعث بروز تنش ميان 
خواهر و برادرها ش��ود و حتی حسادت برانگيزد. 
به طور معمول وظايف بيشتر به دختران و فرزندان 
اول سپرده می ش��ود. مثاًل در نوجوانی، فرزندتان 
انجام كارها را رد می كند. حقيقت اين اس��ت كه 
نوج��وان نمی دان��د بايد از كجا ش��روع كند، پس 
بهتر اس��ت وظايف را به او يادآوری كنيد. تقسيم 
وظايف خانوادگی، نوعی گفتگو است. گفتگويی 
ك��ه به جاي��گاه و نحوه رفتار هر ف��رد با ديگری 
بس��تگی دارد. بهترين روش آن اس��ت كه هرگاه 
وظيفه ای را به فرزندانتان می سپاريد سؤالی را نيز 
از خود بپرس��يد. به  طور مث��ال: »اگر به او بگويم 
جوراب های كثيفت را بش��ور، به من چه خواهد 
گفت؟ اگر من )مادرش( در 25 سالگی او مجبور 
باش��م همچنان جوراب هايش را بشويم، او به من 

چه خواهد گفت؟«

مهدی فضیلت
در دنيای امروز رسانه های ديداری، شنيداری 
و مكتوب جهش عظيمی كرده است و پديد آمدن 
رسانه های ديجيتال، الكترونيكی، تبليغات محيطی 
نظير تابلو، بيلبورد، لوح های فشرده و اتاق های 
گفتگو و ش��بكه های اجتماع��ی مجموعه ای را 
 ب��ه وجود آورده كه به آن كارزار رس��انه ای گفته 
می ش��ود در بخش های اينترنتی و ش��بكه های 
اجتماعی اين امكان وج�ود دارد كه افراد منحرف 
دس��ت به تبليغ مواد مخدر و يا مكاتب فكری و 

اجتماعی متأثر از آن بزنند.
ام��روزه امپراطوری وس��يعی از رس��انه های 
تصوي��ری و مج��ازی ب��ه وجود آمده اس��ت كه 
در دني��ای ماهواره های عظيم ب��ا موج، فركانس، 
سيگنال و تصوير در لحظه ای می توانند صدها و 
بلكه ميليون ها انس��ان را تحت تأثير قرار دهند و 

يا از مسيری منحرف كنند.
رسانه اهرم تأثيرگذار و جدی در دوران جنگ 
رسانه ای در افزايش اطالعات، تغييرنگرش و به 
تبع آن تغيير رفتار اجتماعی اس��ت. به نحوی كه 
حت��ی ادبيات مح��اوره ای مردم نيز م��ورد تأثير 
رس��انه های تصويری و ش��نيداری قرار می گيرد. 
در اين ميان كارشناس��ان و اهالی فن و دلس��وزان 
حوزه آسيب های اجتماعی نيز بايد نهايت سعی و 
تالش را در به كارگيری اين ابزار در نيل به اهداف 
خود كرده و آن را وس��يله برای اطالع رس��انی و 
پيشگيری و درمان در مورد آسيب های اجتماعی 
قرار دهند كه اعتياد يكی از اين نمونه های آسيب 

اجتماعی است.
ــه  ــانه ها در عرص ــه رس ــداف مجموع اه

آسیب های اجتماعی
مقتدرسازی ذهنی افراد، آگاه سازی و آموزش 
نوجوانان و جوان��ان در عدم پذيرش مواد مخدر 
است كه از آن به عنوان مادر آسيب های اجتماعی 
ي��اد می ش��ود و مهمترين اهداف رس��انه ای در 
ام��ر اعتي��اد تلقی می ش��ود. اهميت اين مس��أله 
تأثرگ��ذاری پيام های رس��انه ای ب��ه عنوان يك 
زيربنای فكری بر افراد اس��ت. ش��ناخت دقيق و 
عميق علل و عوامل مؤثر در بروز و ش��يوع پديده 
اعتي��اد از اهمي��ت فراوانی در كارزار رس��انه ای 
اعتياد برخوردار اس��ت و برنامه های رس��انه ای 
بايد با عنايت به وضعيت جامعه، متغيرهای سنی 
و مي��زان تحصيالت و نش��انه شناس��ی بدآموزی 
است كه در، ساخت برنامه های رسانه ای مسائل 

زير بايد مدنظر قرار گيرد.
ــاد و مواد مخدر:  ــناخت اصول اعتی 1 – ش
اعتياد ك��ه در انواع جديد بروز ك��رده بايد مورد 
شناخت و تجديد نظر علمی واقع شود و تصاوير 
افراد ژوليده، سياه، مفلوک و بی عاطفه و چركين 
مورد تجديد نظر در خصوص هجمه های جديد 
اعتياد قرار گيرد و سه مؤلفه اصلی يعنی: محتوای 
فيلمنامه، تكنيك های كار بردی و شناخت جديد 

و دقيق از اعتياد مد نظر قرار گيرد. 
ش��رايط فعلی نيازمند تقوي��ت مهارت های 
ف��ردی و اجتماع��ی آحاد جامع��ه در برابر اعتياد 
اس��ت تا با مداخله مطلوب افراد از گزند گرداب 
اعتياد رهاي��ی يابند. آموزش اي��ن مهارت ها در 
رس��انه ها بايد به زبانی س��اده و همه فهم باش��د 
و س��اده و صريح و بدون پيچيدگی با نحوه بيان 

جذاب، دلنشين و واقعی ارائه شود.
ــطح آگاهی  2 – توجه به نیاز مخاطب و س

او از اعتیاد
در انتقال پيام های آموزش��ی و يا پيش��گيرانه 
در م��ورد اعتي��اد باي��د به نياز مخاطب و س��طح 
آگاهی و س��ن او توجه ك��رد. برنامه ای كه برای 
كودكان و نوجوانان س��اخته می شود با برنامه ای 
كه در م��ورد اعتياد برای بزرگتره��ا و يا معتادان 

س��اخته می شود متفاوت اس��ت و مربيان جامعه 
برنامه های كارشناس��ی دقيق تری ني��از دارند و 
نيازمند توليدات تخصصی هس��تند، همچنين در 
آغاز برنامه های تلويزيونی و يا برچسب توليدات 
رس��انه ای بايد گروه هدف با ذكر سن مشخص 

شود.
3 – هدفمندی، تداوم، آرامش و تکرار در 

برنامه سازی برای اعتیاد
اين مؤلفه ها كه بس��يار مهم است و به نوعی 
در پرآم��وزی و تعميق اطالع رس��انی تأثير دارد 
س��بب نهادينه ش��دن آموخته ها و دريافت های 
اف��راد در مورد اعتياد می ش��ود و بدين ترتيب بر 
اثر تك��رار، تغيير نگرش و رفتار به وجود خواهد 
آمد. بديهی اس��ت كه اطالع رس��انی ناپيوسته و 
غي��ر جذاب چون جوی آبی اس��ت ك��ه به ناگاه 
قطع ش��ود، اطالعات بايد به صورت قطره ای اما 
مداوم بر شيشه افكار افراد تلنگر زده و هر لحظه 
آنه��ا را آگاه كند. به كارگيری نش��انه ها، نمادها 
و عالئم نيز برای يادآوری مس��ائل در ذهن افراد 
 در خص��وص آگاهی از مش��كالت اعتي��اد مفيد 

است.
ــانی محلی با رعایت لهجه،  4 – اطالع رس

زبان و آداب و رسوم
در تولي��د برنامه ه��ا در خص��وص اعتي��اد، 
تأثيرگذاری آنها به احترام گذاشتن به حوزه های 
محلی و اقش��ار مختل��ف جامعه و توجه به آداب 
و رس��وم و طرز تلقی آنها از اعتياد بستگی دارد، 
مثاًل برنامه س��ازی اعتياد برای استانی كه همچون 
سيس��تان و بلوچس��تان يا كرمان با برنامه سازی 
برای شهر اصفهان متفاوت بوده و در برنامه های 
راديوي��ی هم حفظ لهجه ها و آداب و رس��وم از 

مسائل مهم برنامه سازی تأثيرگذار است.
ــتمر با ستارگان هنری و  5 – مصاحبه مس

ورزشی در فرهنگ سازی بر ضد اعتیاد
قهرمان��ان ورزش��ی و الگوه��ای هنری نقش 
ارزن��ده و تأثيرگ��ذاری بر م��ردم و جوانان دارند 
و محبوبي��ت آنان باعث می ش��ود تا مردم هرچه 
را از آن��ان می بينند و می ش��نوند بيش��تر مورد 
توجه ق��رار دهند، پ��س از الگوه��ای رفتاری و 
فك��ری در جامعه در راه تحقق دنيای پاک و نفی 
م��واد مخدر، دخانيات و... بايد اس��تفاده كرد و با 
حضور اين افراد در برنامه ها و ارائه مدل زندگی 
س��الم توس��ط آنها در مخاطبان تأثيرگذاری كرد، 
همچنين رس��انه ها وظيفه دارند اگر لغزش��ی در 
مورد اعتياد اين س��تارگان و سرشناس��ان مشاهده 
كردند از بازتاب و فرافكنی در مورد آن خودداری 
كنند چرا ك��ه الگوی جامعه از نظ��ر مردم ضايع 

می شود.
ــعار  ــرودهای مخصوص و اش ــه س 6 – تهی

خوب بر علیه اعتیاد و پخش آن
اگر يك سرود ملی بر عليه اعتياد تنظيم شود 
و مك��رر پخش ش��ود عظمی مل��ی را در جامعه 

برخواه��د انگيخت. همچنين گس��ترش و پخش 
س��روده های زيبا و كليپ ها وتوليدات شنيداری 
تأثيرگ��ذار باعث تكرار و حفظ عمومی و س��بب 
تقويت و امر بازدارندگی در طوالنی مدت ش��ده 
و بدبينی جوانان و نوجوانان نسبت به مواد مخدر 

را افزايش می دهد.
ــا توجه به  ــانه ب 7 – تنوع برنامه های رس

ازدیاد مواد مخدر
در حال��ی كه هم اكن��ون در جهان بين 1500 
ت��ا 2000 ن��وع ماده مخ��در صنعتی و ش��يميايی 
)خوراك��ی، استنش��اقی، تزريقی( وج��ود دارد و 
اين روند با س��رعت زايد الوصفی رو به جلو در 
 حال حركت اس��ت، ضرورت دارد تا برنامه های 
اطالع رس��انی و آگاهی م��ردم در مورد اين مواد 
)البته نه به ش��كلی كه بدآموزی و گرايش به مواد 
جديد به وجود آي��د( به صورت به روز و متنوع 
درآم��ده و تمام ابعاد مضرر ان��واع مواد مخدر را 
 ب��رای ش��ناخت و آگاه��ی و پيش��گيری جامعه
در بر گي��رد. نوآوری و خالقي��ت از اصول تهيه 
برنامه ها در برابر حجم سنگين تهاجم مواد مخدر 
اس��ت. در دنيای امروز كه اطالعات به س��رعت 
سوخته می ش��ود. توليد اطالعات و برنامه های 

جديد ضروری است.
ــینمایی فراموش  ــای غلط س 8 – عادت ه

شود!
متأسفانه در توليدات طنز اخير سينمايی افراد 
معت��اد را قهرمان پرورانه و يا به صورت آدم های 
با نمك، بذله گو و شوخ و شنگول جلوه می دهند 
و از آن ب��ه عنوان ابزاری برای خنداندن اس��تفاده 
می كنند، تا صورت مس��أله پاک شود و مشكلی 
ك��ه افراد زيادی درگير آن هس��تند و زندگی آنها 
گريه و اشك و آه شده را با خنده و لودگی درگير 
می كنند، اين مشكل كه ناشی از عدم درايت آنها 
است اعتياد را به عنوان يكی از سه عامل و مشكل 
مهم اجتماعی به مسأله ای شخصی مبدل كرده و 
ن��ود و چند درصد ديگر جامع��ه را كه بايد نقش 
عمده در نابودی اعتياد داشته باشند از دور خارج 

كرده و مبرا می داند.
9– تولیدات سینمایی باید پاک شود

متأس��فانه در اكث��ر فيلم ه��ا نمايش س��يگار 
كش��يدن و قليان و حت��ی مواد مخ��در )از دور( 
باب ش��ده است و صحنه های مختلف فيلم های 
ويدئ��و كلوپی و س��ينمايی بدآم��وزی فراوانی را 
ب��ه نوجوانان القا می كن��د و موجب گرايش آنها 
به دروازه اعتياد يعنی س��يگار و قليان می ش��ود. 
متأسفانه فيلم سازان اين امور را موجب جذابيت 
فيلم خود می پندارند و ناخواس��ته آس��يب های 
اجتماع��ی را ترويج می كنن��د! در اين خصوص 
بايد ارزيابی مستمر و دقيقی از توليدات سينمايی 
انجام پذيرد تا اين صحنه ها در فيلم نمود ويژه و 
بازت��اب پيدا كند و از تأثيرگذاری آن بر نوجوانان 

و جوانان كاسته شود.  
در نهايت اينكه با توجه به هجمه های روزانه 
فرهنگی و اجتماعی دش��منان ضرورت دارد تا با 
بس��يج كليه اصحاب هنر، شاعران، موسيقيدانان و 
نويس��ندگان، تهيه كنندگان رس��انه های ديداری، 
شنيداری، مكتوب و الكترونيك و نيز بهره گيری 
از متخصصان علوم رفتاری نس��بت به مقوله های 
آسيب های اجتماعی توجه عميق شود و با توليد، 
پردازش و عرضه برنامه های مناس��ب و هدفمند 
زمين��ه اينك��ه »همه به م��واد مخدر ن��ه بگويند« 
فراهم آيد و با تأس��ی به فرمايشات گرانقدر رهبر 
معظ��م انقالب مبنی بر اينكه در دوران جهاد اكبر 
انقالب اس��المی نيازمند تالش برای آفت زدايی 
دارد نس��بت به مصون س��ازی آحاد سالم جامعه 
از آسيب های اجتماعی به نحو مطلوب گام های 

اساسی برداشته شود. 

سپیده نصراصفهانی
بعضی وقتا واسه بعضی آدما يه روزايی توی 
زندگی می رس��ه كه انگار ح��ال و حوصله هيچ 
كای رو ندارن و به قول معروف دست و دلشون 
به كار نمی ره... حاال هر چقدرم كه بهشون بگی 
 بابا چ��را اينقدر ول معطلی... چ��را اينقدر الكی 
م��ی تابی و چرا به زندگيت نمی رس��ی انگار نه 
انگار به قولی وقتی حس��ش نيس��ت چه می شد 
كرد؟! مازيار 29 س��اله از همين دسته آدماس كه 
يه دوره س��نی خيلی خوب و حساس��ش رو با 
همين دالي��ل پوچ و بی منطق ح��ال و حوصله 
نداش��تن از دس��ت داده و ح��اال ب��ا احس��اس 
پشيمونی ميگه: ديپلم رو كه به زور گرفتم ديگه 
واقع��ًا حال و حوصله هيچ كاری رو نداش��تم نه 
انگيزه ای واس��ه درس خوندن و نه حسی واسه 
رفت��ن دنبال كار و خالصه س��ر و س��امون دادن 
به زندگيم. جالبش اينجا بود كه حتی س��عی هم 
نمی كردم واسه خودم انگيزه خلق كنم كه شايد 
به پيش��رفتم ي��ه كمكی كرده باش��م... صبحها تا 
لنگه ظه��ر خواب بودم و عصره��ام دنبال رفيق 
بازی و متر ك��ردن خيابون ها زندگی من تا پنج 
شش س��ال به همين منوال می گذشت و حرف 
هي��چ كس هم توی گوش��م نمی رف��ت... انگار 
دو ت��ا چوب پنبه گذاش��ته بودم توی گوش��م و 
هي��چ حرفی رو نمی ش��نيدم. بارها و بارها مادر 
و پدرم بهم اخطار دادن كه از اين روال بی نتيجه 
به جايی نمی رس��م ولی... يه وقتی چشمامو باز 
كردم و ديدم در حالی كه ساير دوستام سال دوم 
و سوم دانشگاهش��ون رو می گذروندن من بايد 

می رفتم خدمت سربازی... اين موضوع با اينكه 
يكم��ی منو به خودم آورد ولی باز هم نتونس��ت 
زندگ��ی بی هدف��م رو از اون حالت خارج كنه. 
وقتی بعد از دو س��ال از سربازی برگشتم تقريبًا 
همه همكالس��ی ها و ه��م دوره ای های من به 
زندگيش��ون سرو س��امون داده بودن و هر كدوم 
 ب��ا كاری ك��ه توی اين مدت واس��ه خودش��ون 
دست و پا كرده بودن سرمايه ای به هم زده بودن 
و زندگی روی روالی داشتن ولی من هنوز صفر 
يا ش��ايدم زير صفر بودم... و اين شرايط مثل يه 
چرخه باعث ش��د تا نه تنها از فكر برنامه ريزی 
برای زندگی و كار كردن بيام بيرون بلكه دوباره 
به روال زندگی قبليم رو بيارم. با خودم می گفتم 
چه فايده ای داره؟ من كه تا االن هيچ سرمايه ای 
ندارم و كار ثابتی هم واس��ه خودم پيدا نكردم از 
اين به بعدشم ديگه بی فايدس... حتی اگه يه كار 
خوب هم پيدا كنم خيلی از بقيه عقب هس��تم و 
هيچ وقت به گرد پای دوستامم نمی رسم و اين 
تفكر نادرست باز هم منو از يه زندگی سالم دور 
كرد... خوب به ياد دارم در همين حين يه ش��غل 
عالی از طرف يكی از اقوام دور فاميل پدری بهم 
پيش��نهاد ش��د و من در كمال حيرت و ناباوری 
خانواده و دوس��تان جواب رد دادم و به زندگی 
پوچ خودم اكتفا كردم... االن چند س��الی از اون 
زمان می گذره و من 29 س��ال دارم... يعنی اين 
همه سال از زندگی من گذشته و نه تنها دستهام 
از پول و سرمايه بلكه فكر و ذهنم هم از تجربه و 
پختگی خاليه و من هيچ چيز... دقيقًا هيچ چيزی 

برای دلخوشی و ادامه زندگی ندارم!

ك����ودكان برای ل��ذت ب��ردن از بازی های 
 ورزش��ی بايد با قوانين ايمنی آشنا شده و آنها را 
رعايت كنند. بيش��تر صدمات بدنی ناشی از عدم 

رعايت اين قوانين است.
- بعض��ی ورزش ه��ا نيازمن��د اس��تفاده از 
 تجهي��زات ايمن��ی خ��اص هس��تند؛ از جمل��ه 
كاله ايمن��ی، مچ بند، زان��و بند و مانند اين ها. با 
كم��ك مربی كودک می تواني��د اين لوازم را تهيه 
ك��رده و فراموش نكنيد كه اين تجهيزات بايد نو 

و كاماًل اندازه كودک باشند.
- محوط��ه بازی كودک باي��د امن و دور از 

عوامل خطرزا باشد.
- گ��رم كردن بدن قبل از ش��روع ورزش و 
خنك كردن آن پس از ورزش بسيار مهم بوده و 

در كاهش كوفتگی و درد عضالنی مؤثر است.
- ك��ودكان كم س��ن نباي��د ورزش هايی را 
انج��ام دهند كه موجب ايجاد اختالل در رش��د 
اس��تخوا ن ها، عض��الت و مفاصل آنها ش��ده يا 
به اي��ن اندام ها صدم��ه وارد كن��د. بهترين كار، 
انج��ام ورزش ه��ای مختلفی اس��ت ك��ه روی 
يك اندام متمركز نش��ده و طوالنی هم نباش��ند. 
 بدن سازی با وزنه قبل از سن بل��وغ به هيچ وجه 
توصيه نمی ش��ود و پس از آن ه��م بايد همواره 

تحت نظر مربی انجام گيرد.
- بهترين حالت برای كودک زمانی است كه 
او با همس��االن، يا كودكان هم ق��د و قواره خود 

بازی يا ورزش كند.
- از آنجاي��ی ك��ه ب��دن ك��ودكان نس��بت 

ب��ه بزرگس��االن بس��يار س��ريع تر گرم يا س��رد 
می ش��ود، آنه��ا نبايد ب��ه ورزش هاي��ی بپردازند 
ك��ه بي��ش از 30 دقيق����ه ط����ول می كش��د. 
 همچني��ن نباي��د در هوای بس��يار گ��رم )باالی
30 درجه سانتی گراد( به ورزش و بازی بپردازند و 
 نبايد هنگام شنا به مدت طوالنی در آب سرد باقی 

بمانند.
- معم��والً كودكان نمی دانن��د كه چه زمانی 
به نوش��يدن آب نياز دارند و اغلب قبل از اينكه 
احس��اس تش��نگی كنند به آب ني��از دارند. آنها 
بايد قب��ل، بعد و در حي��ن ورزش و بازی، آب 

بنوشند.
- ك��ودكان در ه��وای گ��رم ب��ه كرم ه��ای 

ضدآفتاب و كاله لبه د ار نياز دارند.
- ك��ودک را ب��ه انجام كاری ك��ه نمی تواند 
انجام دهد يا از انجام آن وحش��ت دارد، مجبور 

نكنيد.
 - نباي��د ك��ودک را ب��ه دلي��ل كاری ك��ه 
درس��ت انجام نداده يا خوب بازی نكرده است، 

مقصر دانست و مورد انتقاد و تمسخر قرار داد.
- مراقب باش��يد هيچ ك��س از بين بازيكنان، 
مربی يا تماشاگران بر سر كودک فرياد نزند و او 
را متهم نكند. در حقيقت ورزش كودكان را بايد 

با آرامی و ماليمت رهبری كرد.
- آس��يب های ورزشی در مورد كودكان بايد 
با دقت بس��يار بيش��تری درمان ش��ود تا موجب 
ايجاد اختالل در رشد آنها نشود و يا به معلوليت 

يا ناتوانی آنها تبديل نشود.

نام رایج: گل ناز
portulaca grandiflora :نام علمي

portulacaceae :نام خانواده
گل ناز گياهی يكس��اله بوده كه دارای ش��اخه 
و ب��رگ گوش��تی اس��ت و گلهای آن ب��ه رنگهای 
مختلف و متنوع س��فيد، صورتی، قرم��ز، نارنجی، 
زرد، بنفش و حنايی قابل رؤيت اس��ت. از اين گل 
در حاش��يه چمن كاری ها در فضای س��بز استفاده 
می ش��ود. ساده ترين روش ازدياد و تكثير اين گياه 
از طري��ق بذر اس��ت كه بذر آن در فص��ل پاييز در 
كپس��ولهای كوچكی تشكيل می شود و كاشت بذر 
از م��اه فروردين تا خرداد در خاک س��بك صورت 
می گي��رد. روش ديگر ازدياد گل ن��از تهيه قلمه از 
س��اقه های گوش��تی و كاش��ت آن در خاكهای نرم 
 و س��بك اس��ت كه بع����د از چند روز قلمه های 
ريش��ه دار ش��ده در محل اصلی كاشته می شوند و 
 در مدت كوتاهی ش��روع به گلده��ی خواهند كرد.
گل ناز مكانهای آفتاب گير و گرم را می پس��ندد و 
خاک آن بايد تا حدودی س��بك و هميشه مرطوب 
باشد و آبياری آن به صورت روزانه انجام می گيرد.

محقق�����ان مي گوين����د؛ پدي���ده چاق��ي در 
 ك��ودكان باعث ايج��اد نوع��ي تومور مغ��زي به نام 
»pseudotumour cerebri« مي ش��ود ك��ه ضمن 
دردناک بودن، تورم عصب بينايي و در نهايت نابينايي 
مطلق فرد را در پ��ي دارد.  بروز چنين پديده اي پيش 
از اين فقط در جوانان و بزرگس��االن وجود داشت اما 
امروزه در كودكان نيز رخ مي دهد. تقريباً دو سوم كودكان 

مبتالي به چاقي دچار اين تومور مغزي مي شوند. 
در خالل اين بيماري، مغز ناتوان از جذب مايعات 
مي شود كه در نهايت به عصب بينايي فشار مي آيد و 
پس از گذران سردردهاي مزمن به تدريج قوه بينايي 

را  از  بين مي برد.

مواد الزم برای 4 تا 6 نفر:
گوشت مغز ران: 500 گرم

نخود: 400 گرم
تخم  مرغ: 1 عدد

پیاز داغ: 2 قاشق غذاخوری
رب  گوجه  فرنگی: 1 قاشق غذاخوری

سرکه: يك دوم ليوان
شیره انگور: يك دوم ليوان

نمک، فلفل، زردچوبه: به ميزان الزم
برای داخل کوفته  ها:

خرمای  هس��ته گرفته، آلو، كش��مش، زرشك، 
گردو و يك عدد تخم مرغ آب پز

طرز تهیه:
نخود را به مدت 12 ساعت خيس كنيد، سپس 
آن را با گوش��ت دو تا س��ه بار از چرخ گوش��ت 
رد كني��د. بعد ادويه و نم��ك را اضافه كرده، نيمی 
از پي��از داغ را ني��ز ب��ه مواد اضاف��ه كنيد و خوب 
 ورز دهي��د. تخم  مرغ را ني��ز اضافه كرده و حدود 
10 دقيق��ه كاماًل ورز دهيد. از م��واد به اندازه يك 
پرتقال برداش��ته و كام��اًل گرد كنيد. وس��ط آن را 
س��وراخی ايجاد كنيد و از م��وادی كه برای داخل 
كوفته ذكر ش��ده اس��ت به همراه يك قاشق چای 
خ��وری پياز داغ داخ��ل آن ق��رار داده و كوفته را 

ببنديد و دوباره فرم دايره به آن بدهيد.
در يك ظرف بزرگ مق��داری پياز داغ بريزيد 
 و ب��ا كم��ی روغ��ن و رب گوج��ه  فرنگ��ی كمی 
تف��ت دهي��د. 2 ليتر آب را داخل ظ��رف بريزيد و 
منتظ��ر بمانيد تا آب به جوش بيايد. س��پس كوفته 
 ها را يكی يكی و آهس��ته داخ��ل آب جوش قرار 
دهي��د و اج��ازه دهيد تا كوفته  ها س��فت و بس��ته 
شوند. حاال ش��عله را ماليم نموده تا مغز كوفته  ها 
نيز بپزد. بعد از 20 دقيقه س��ركه و ش��يره را با هم 
 تركي��ب كنيد و به س��س كوفته  ه��ا اضافه كنيد و

 10 دقيقه زمان بدهيد تا كوفته  ها طعم سركه شيره را 
بگيرند.

کوفته نخودی 
)تویسرکان(

جوان و خانواده

تفــاوت هــای روانشناسی و بیولوژیکــی زنان و مــردان
زنــان حســودترنــد یا مــردان
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ورزشی

دیدارهای به یادماندنی
10نتيجه تاریخــی جــام جهــانی زاینده رود

منص��ور ابراهي��م زاده س��رمربی تي��م فوتبال 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ه زاينده رود گف��ت: تيم ما 
در وضعيت مناس��بی به سر می برد شما در تمرين 
مش��اهده كرديد كه چه طراوت و نش��اطی در نزد 
بچ��ه ها ب��ود. وی ادامه داد: تي��م ذوب آهن هنوز 
كامل نشده و دو سه بازيكن ديگر بايد به تيم اضافه 
ش��ود كه ما چند گزينه داخلی و خارجی را مدنظر 
داريم و تا چن��د روز آينده تيم خود را برای فصل 
آينده خواهيم بس��ت و روز 17 تيرماه يك اردو در 
تركي��ه برپا خواهيم كرد تا خود را برای حضور در 

3 جبهه آماده كنيم. 
گفتنی اس��ت تي��م ذوب آهن اس��كلت فصل 
پي��ش را حفظ كرده و در جن��اح چپ خط دفاعی 
كه حس��ن اشجاری را از دست داده حسين ماهينی 
را از تي��م اس��تقالل اهواز به خدم��ت گرفته و در 
جس��تجو يك مدافع وس��ط و يك هافبك طراح و 

بازی ساز است.

مس��ابقات قهرماني پ��رورش ان��دام امارات با 
حضور دبير كل فدراس��يون پرورش اندام آس��يا و 
فدراس��يون جهاني اين رشته در ش��هر فجيره اين 
كش��ور، با كس��ب دو مدال توس��ط دو ورزشكار 

ايراني به پايان رسيد.
 به گ��زارش ايرن��ا، در اين رقابته��ا كه جمعه 
ش��ب به پايان رسيد، 60 ورزش��كار از كشورهاي 
مختلف آس��يايي و آفريقايي حضور داش��تند كه 9  
نفر از آن��ان صاحب مدال ش��دند. مجموع جوايز 
نق��دي اين رقابته��ا 700 ه��زار درهم )191 هزار 
دالر( بود كه به نفرات برتر اهدا ش��د.اين مسابقات 
در س��ه وزن   85 ، 75 و ب��االي 85  برگ����زار 
گردي��د كه عب��اس علي اكبر و موس��ي يوس��ف 
اسماعيل از ايران در وزن   85  كيلوگرم به ترتيب 
نف��ر اول و دوم ش��دند. نكت��ه مهم در مس��ابقات 
پرورش ان��دام فجيره غيبت تيم مل��ي امارات بود 
 ك��ه خود را براي ش��ركت در مس��ابقات آس��يايي 
 پرورش اندام كه مرداد ماه در ايران برگزار مي شود، آماده 

مي كند.

پژمان سلطانی 
در تمري��ن تي��م فوتبال ذوب آه��ن 18 بازيكن به 
نام های ش��هاب گ��ردان، عباس قاس��می، محمد 
طالب��ی،  فرش��يد  باجلون��د،  رض��ا  باقرصادق��ی، 
عل��ی احم��دی، س��يد محمد حس��ينی، حس��ين 
ماهين��ی، احمد محمدپور، س��ينا عش��وری، جالل 
رافخايی، اس��ماعيل فرهادی، قاس��م ح��دادی فر، 
مه��دی رج��ب زاده، اميد ابوالحس��نی، محمدرضا 
 خلعتب��ری، محمد قاضی و ايگور كاس��ترو حضور

داشتند. 
در ش��روع تمرين بازيكنان چهار گروه شدند و به 
مدت بيس��ت دقيقه با بازی س��پك تاكرا پرداختند 
پس از آن ذوبی ها بازی با توپ را انجام دادند در 
حاش��يه های تمرين صحبت در مورد جام جهانی 
زي��اد بود علی ش��جاعی سرپرس��ت تي��م در كنار 
زمين با حس��ين توصيفيان، فريدون لقمانی و جواد 
 محققيان خاطرات گذش��ته را برای يكديگر بازگو 

كردند.
 آن چيزی كه در اين تمرين بيشتر به چشم می خورد 
 شادابی و طراوت همه شاگردان ابراهيم زاده بود، حتی 
س��يد محم��د حس��ينی ك��ه بعض��ی از مطبوعات 
قص��د داش��تند او و تي��م ذوب آهن را به حاش��يه 
بكش��اند با انگي��زه خاصی در جمع س��بزجامگان 
اصفهان��ی تمري��ن كرد تا نش��ان دهد ك��ه با تمام 
ت��وان در خدمت ذوب آهن اس��ت و قصد بر اين 
 دارد ك��ه فصل روياي��ی را در ذوب آهن س��پری 

كند.

زاینده رود 
كاروان 38 نفره تيم فوتبال سپاهان امروز ساعت 5 

بامداد راهی تركيه شد.
 در اي��ن اردوی 10 روزه تمام��ی بازيكنان اين تيم 
حضور خواهند داشت و تمرينات بدنسازی را زير 
نظر كادر فنی انجام می دهند تا خود را برای فصل 
آين��ده ليگ برتر جام حذفی كش��ور و رقابت های 
جام باش��گاه های آس��يا آماده كنند. اكثر تيم های 
كش��ورمان تركيه را پي��ش از فصل ب��رای اردوی 
تداركاتی انتخاب می كنند و يكی دو بازی دوستانه 

انجام خواهند داد.

کاظميان به تيم فوتبال سپاهان پيوست

   سرمربي برزیل: 
از نتيجه بازي برابر پرتغال راضي نيستم

پرچم فلسطين در بازي آمریكا با الجزایر به اهتزار در آمد

پله: 
مارادونا هر وقت به من نياز دارد، عاشقم مي شود

رکــورد درآمــد آدیداس شكسته شد

زیدان: 
آرژانتين قهرمان جام نوزدهم مي شود

منصور ابراهیم زاده: 
تيم ما هنوز کامل نيست

قهرمانی دو ورزشكار 
ایرانی در مسابقات 
پرورش اندام امارات

سيد محمد حسينی 
با طراوت تر از هميشه 

تمرین کرد

تيم فوتبال سپاهان به 
ترکيه سفر کرد

مهاج��م پيش��ين تيم ه��ای فوتبال پرس��پوليس و 
الش��باب امارات با عقد قراردادی يكساله به عضويت 
تيم فوتبال س��پاهان اصفه��ان درآمد. به گزارش مهر، 
ج��واد كاظميان با حضور در دفتر مديرعامل باش��گاه 
س��پاهان و انجام توافقات الزم با عقد قراردادی يك 
س��اله به جمع زردپوشان ايرانی پيوست تا در حضور 
مجددش در فوتبال ايران اس��تان اصفهان را به عنوان 
اس��تان زادگاه خود برای تداوم درخش��ش در فوتبال 
ايران و آس��يا انتخاب كرده باش��د. كاظميان در مورد 
حضورش در تيم س��پاهان گفت: باعث خوشحالی ام 
اس��ت كه برای ت��داوم فوتبالم در ايران س��پاهان را 

انتخ��اب ك��ردم. امير قلعه نويی مربی ب��زرگ و محبوب ايران در مورد حضورم دراين باش��گاه با من 
صحبت كرد و با توجه به شخصيت سپاهان و اقتداری كه در فوتبال ايران دارد اين تيم را به عنوان تيم 
امسالم انتخاب كرده ام. وی اضافه كرد: در استان اصفهان متولد شده ام و اميدوارم با حضور در سپاهان 
بتوانم دينم را به مردم عزيز اين اس��تان و هواداران متعصب س��پاهان ادا كنم. بازيكن جديد تيم فوتبال 
س��پاهان در مورد اهدافش از حضور در س��پاهان و فوتبال ايران خاطرنشان كرد: امسال همه با هم باز 
هم اقتدار تمام ناشدنی سپاهان در فوتبال ايران را نشان می دهيم و بهتر است ساير تيم های مدعی به 
نايب قهرمانی فكر كنند. كاظميان در پايان گفت: غير از قهرمانی در ليگ ايران س��ال 2011 را س��الی 
ويژه برای موفقيت س��پاهان در ليگ قهرمانان آس��يا بدانيد. در پايان مسابقات امسال، مردم اصفهان باز 

هم خود را آماده برپايی جشن های قهرمانی كنند.

سرمربي برزيل گفت: بازي برابر پرتغال انتظاراتم 
را بر آورده نس��اخته اس��ت و از نتيج��ه بازي راضي 
نيستم. به نقل از س��ايت فيفا، كارلوس دونگا افزود: 
ما خوش��حال نيستيم، برزيل هميش��ه براي برد بازي 
مي كند و س��عي كرديم كه تا آخر بازي حمله كنيم و 
به پيروزي برس��يم كه اين ام��ر تحقق پيدا نكرد. وي 
اضافه كرد: تيم پرتغال قصد حمله نداشت، آن ها فقط 
دفاع مي كردند و تيم من هميش��ه آماده حمله اس��ت. 
دونگا خاطر نش��ان كرد: تيم پرتغال دفاعي بازي كرد 
و نفوذ به خط دفاعي اين تيم كار س��ختي بود، با اين 
حال تيم ما 3  تا 4 موقعيت گل داشت كه از دست داد. سرمربي تيم برزيل ادامه داد: حتي وجود كاكا 
و االنو نمي توانست مانع حريف شود، به رغم اينكه هر دو جزء بازيكنان استثنائي ما هستند. تيم ملي 
برزيل در مرحله يك هش��تم نهايي جام جهاني فردا هفتم تير ماه در شهر ژوهانسبورگ به مصاف تيم 

شيلي مي رود.

 پرچ��م فلس��طين چهارش��نبه ش��ب زمان��ي كه
بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق امريكا در ورزشگاه 
لفت��وس پرتوري��ا در حال تماش��اي ب��ازي تيم ملي 
كش��ورش ب��ا الجزاي��ر ب��ود، دورت��ا دور زمين اين 
ورزشگاه به اهتزار در آمد. به گزارش ايرنا، در حالي 
كه پرچم هيچ كشوري غير از تيم هاي در حال بازي 
و تعداد انگشت شماري از كشور ميزبان اين بازي ها 
در اس��تاديوم وجود نداش��ت، پرچم فلسطين در اين 
ورزشگاه توجه بس��ياري از تماشاگران و خبرنگاران 
ع��كاس حاضر در اين اس��تاديوم را ب��ه خود جلب 
كرده بود. در گوش��ه ديگري از اين ورزش��گاه يكي 
از تماش��اچيان در حالي كه اسماء الحسني »اهلل اكبر« را روی سينه خود حك كرده بود، نام غزه مظلوم 
را نيز در بدن خود نوش��ته بود. اين مورد گرچه در بازي تيم يك كشور عرب مسلمان با آمريكا اتفاق 
افت��اده ب��ود، ولي نگاه اغلب امريكاييان به آن قابل توجه ب��ود در حاليكه هيچ يك از مأموران امنيتي و 

پليس استاديوم نيز مزاحمتي براي فرد حمل كننده آن ايجاد نكردند.

پل��ه اس��طوره فوتبال برزيل با بيان اينكه ديه گو مارادونا همت��اي آرژانتيني اش هر وقت به او نياز 
دارد، عاشقش مي شود، نشان داد كه ظاهراً جنگ لفظي بين اين دو تمامي ندارد. پله در آخرين اظهار 
نظرهاي جنجالي خود در مورد مارادونا گفت: همه دنيا مي دانند كه مارادونا عاشق من است و مرا مي 
پرس��تد. وي افزود: وقتي برنامه تلويزيوني او در آرژانتين آغاز به كار كرد، به من زنگ زد. آنها ش��روع 
ب��ه جم��ع آوري اعانه در بوكاجونيورز كرده بودند و من آنجا بودم. مارادونا و پله كه بس��ياري آنها را 
بزرگترين بازيكنان تاريخ جهان مي دانند، مدت هاس��ت از طرق مختلف به هم ناس��زا مي گويند، به 
طوري كه مارادونا هم هفته پيش در يك كنفرانس مطبوعاتي به وي پيشنهاد كرده بود به موزه برگردد. 
پله در واكنش به حرف هاي اخير مارادونا تأكيد كرد: او هر زماني كه به توجه نياز دارد، به من احترام 
مي گذارد. وي همچنين در مورد گل لوييس فابيانو به س��احل عاج و اظهار نظر مارادونا كه گفته بود، 
برزي��ل براي قهرمان��ي از هيچ كاري دريغ نمي كند، ادامه داد: به نظرم هر دوي ما هم كمي اين كار را 

انجام داده ايم. من با سرم و مارادونا با دستش.

كمپان��ي غول پيكر آديداس با درآمد ميلياردي خود در مرحله گروهي جام جهاني ركورد خود را 
از اين لحاظ شكس��ت. به گزارش موج به نقل از س��ايت رسمي فيفا، قبل از آغاز جام جهاني نوزدهم 
ركورد باالترين درآمد حاصل از فروش محصوالت ورزشي در اختيار آديداس با يك ميليارد يورو در 
هفته بود. اين ركورد در پايان دور دوم از مرحله گروهي جام جهاني 2010 به مبلغ يك و نيم ميليارد 
يورو شكس��ته ش��د. پيش بيني مي شود آديداس تا پايان جام جهاني و با توجه به حساسيت رقابت هاي 

حذفي درآمدي تاريخي و غيرقابل تصور داشته باشد. 
تنه��ا 13 درص��د از اين س��ود به فيفا تعل��ق دارد و طبق قان��ون هيچ مالياتي بر اين درآمد بس��ته 
نمي شود. آديداس طبق تعهد قبلي خود 25 درصد از سود حاصل اين درآمد چندين و چند ميلياردي 
 را ب��راي ك��ودكان آفريقايي و زلزله زدگان هائيتي تحت نظارت س��ازمان ملل متحد اختصاص خواهد 

داد.

زين الدين زيدان ستاره سال های نه چندان دور 
تيم ملی فوتبال فرانسه، از تيم آرژانتين به عنوان مدعی 
اول قهرمانی در جام جهانی 2010 نام برد. به گزارش 
ايرنا و به نقل از پايگاه اطالع رس��انی فيفا، كاپيتان و 
س��تاره اس��بق تيم ملی فوتبال فرانسه در مصاحبه ای 
 اختصاص��ی ب��ا س��ايت فيفا، ضم��ن اع��الم نظر و 
پي��ش بينی خود در خصوص قهرم��ان جام نوزدهم، 
داليل اين امر را بر شمرد. زيدان كه در مقام كاپيتانی 
تيم ملی فوتبال فرانس��ه نقش محوری را در قهرمانی 
اي��ن تيم در جام جهانی 1998 ميالدی ايفا كرده بود، 
در خص��وص اينك��ه پيش بين��ی وی از قهرمان جام 

2010 چيس��ت، نام تيم ملی آرژانتين را بر زبان آورد. وی در همين خصوص گفت: من به ش��خصه 
می خواهم بگويم كه از نظر من آرژانتين قهرمان جام جهانی 2010 در آفريقای جنوبی خواهد بود. وی 
در ادامه تصريح كرد: اين امر تنها به خاطر قدرت هجومی اين تيم نيس��ت، بلكه به خاطر آن اس��ت كه 
آرژانتينی ها تيمی هستند كه هرگز تسليم نمی شوند. زيدان در پايان خاطرنشان كرد: تيم ملی آرژانتين 

تيم يكدستی است كه به بهترين نحود ممكن سازماندهی شده است.

ژرمن ها به مصاف شاگردان کاپلو می روند
زاینده رود 

امروز در ورزش��گاه مانگوانگ 
ساعت 18:30 از مرحله يك هشتم 
نهايی جام جهان��ی 2010 آفريقای 
جنوبی تيم های آلمان و انگليس به 
مصاف يكديگر می روند، تيم آلمان 
كه در بازی س��وم خ��ود در مرحله 
مقدماتی می توانست با يك تساوی 
در براب��ر غنا با امريكا ديدار كند اما 
با پيروزی كه كسب كرد باعث شد 
ك��ه با تيم دوم گروه س��وم انگليس 
مسابقه دهد آلمان در دور مقدماتی 
كرد ش��اگردان يواخي��م لو در بازی مقابل صربس��تان ب��ازی را واگذار غنا و اس��تراليا را شكست داد و در 

با ياران اس��تيون جراد تمام بازيكنان 
اصلی را در اختيار دارند انگليسی ها 
كه بر روی نيمكت از فابيو كاپلوی 
ايتالياي��ی به��ره می برند، ب��ازی با 
الجزاي��ر و امريكا را به فراموش��ی 
س��پردند و در مقابل اسلونی با يك 
گل پيروز شدند و پس از تيم امريكا 
در رده دوم جدول گروه س��وم قرار 
گرفتند. نبرد اين دو تيم ش��ايد اگر 
نگويي��م يك فينال زودرس اس��ت 
حداق��ل می توان گف��ت يك ديدار 
 نيم��ه نهاي��ی از پيش تعيين ش��ده 

بود.

شكس��ت تيم ملی آمريكا مقابل 
اي��ران در رقابت ه��ای ج��ام جهانی 
1998 يك��ی از 10 شكس��ت بزرگ 
تاري��خ رقابت ه��ای ج��ام جهانی به 
شمار می آيد. به گزارش مهر، پايگاه 
خبری سی ان ان در مقاله ای 10 ديدار 
تاريخ��ی كه فوتبال جهان را تكان داد 
را معرفی كرده اس��ت كه در ميان اين 
ديدارها، ديدار تاريخی ايران - آمريكا 
كه با برتری ايرانی ها به پايان رسيد هم 
به چش��م می خورد. فهرست اين 10 

ديدار به شرح زير است:
ــمالی یک - ایتالیا صفر  کره ش

)انگلستان، 1966(
يك تيم ملی مرم��وز، يك ملت 
پيرو اس��تالين با يك رئي��س آماده به 
جنگ زير هاله ای از ابرهای سياسی به 
ميدان می رود. كره ش��مالی به عنوان 
تيم��ی ناش��ناخته در رقابت های جام 
جهانی 1966 به ميدان رفت. رسانه ها 
از اين تيم ب��ه عنوان مردان مرموز ياد 
كردند. افسانه توفان زرد با شكست 5 
بر 3 مقابل پرتغال در حالی كه با 3 گل 
از حريف خود جلو بود به پايان رسيد. 
آنها پيش از شكس��ت مقابل پرتغال، 
ايتاليا را با نتيجه يك بر صفر شكست 
داده بودن��د تا به عنوان نخس��تين تيم 
آسيايی باشند كه به يك چهارم نهايی 

جام جهانی صعود می كنند.
ــتان صفر  امریکا یک - انگلس

)برزیل، 1950(
انگليس��ی ها ترديدی نداشتند كه 
بر آمريكا فائق می آيند. بازيكنان تيم 
آمريكا متش��كل از معلمان مدارس و 
نامه رس��ان ها بودن��د و وقتی گل اول 
به ثمر رسيد و خبر به آمريكا مخابره 
شد، سردبيران ورزشی فكر كردند يك 
اشتباه تايپی بوده و آنها بايد 10 بر صفر 
به انگلس��تان می باختن��د اما نه، خبر 
درست بود و آمريكا شوک بزرگی به 

انگلستان وارد كرده بود.
ــتان 2  آلمان غربی 3 - مجارس

)سوئیس، 1954(
آلم��ان غرب��ی در اي��ن رقابت ها 

با تيمی از بازيكن��ان غيرحرفه ای در 
ميدان حضور پيدا كرد. آنها هنوز متأثر 
از پيامدهای اقتصادی و سياس��ی پس 
از جن��گ جهانی دوم بودند كه مقابل 
بزرگ ترين تيم دنيا يعنی مجارستان به 
ميدان رفتن��د؛ تيمی كه تحت رهبری 
فران��س پوش��كاش ب��ود. دو تيم در 
مرحله گروهی با يكديگر بازی كرده 
بودن��د كه مجارها با حس��اب 8 بر 3 
مقابل آلمان به برتری رسيدند. خواكيم 
فس��ت، مورخ آلمان��ی، از اين ديدار 
به عنوان يك��ی از نقاط عطف تاريخ 

كشورش ياد كرده است.
ــا یک  ــی 2 - ایتالی ــره جنوب ک

)ژاپن و کره جنوبی ، 2002(
توس��ط  ميزب��ان   ك��ره ای ه��ای 
گاس هيدينك رهبری می شدند. آن 
جونگ هوان در اين ديدار گل برتری 
ك��ره ای ه��ا را در وقت ه��ای اضافی 
وارد دروازه الجوردی پوش��ان كرد تا 
آنج��ا كه مالك باش��گاه پروجا، يعنی 
 تيمی كه مهاجم ك��ره ای در آن بازی 
می كرد تصميم به اخراج هوان گرفت.  
لوچيانو گائوچی گفت: نمی خواستم 
به كسی كه فوتبال ايتاليا را نابود كرده 
حق��وق بدهم. البته گائوچی بعدها به 
خاط��ر اين كار عذرخواه��ی كرد اما 
هوان حاضر به بازی برای پروجا نشد 

و به جی ليگ پيوست.
ــمالی  ــپانیا صفر - ایرلند ش اس

یک )اسپانیا، 1982(
ايرلند شمالی به عنوان كوچك ترين 

ملت تاريخ در رقابت های جام جهانی 
1982 حض��ور يافت��ه ب��ود. البته اين 
موض��وع به ان��دازه كافی اش��كال به 
حس��اب نمی آم��د چرا ك��ه جورج 
بست حاضر نشده بود از بازنشستگی 
دست بكشد و ايرلند شمالی را در اين 
رقابت ها همراهی كند. تامی كسيدی، 
هافب��ك ايرلند ش��مالی در گفتگو با 
»لنكشاير تلگراف« اظهار داشت: پس 
از پايان مسابقه، ما به مدت 10 ثانيه از 
س��ر حيرت به يكديگر نگاه كرديم و 

بعد جشن شادمانی برپا كرديم.
ــه صفر  ــنگال یک - فرانس س

)ژاپن و کره جنوبی ، 2002(
فرانس��ه در حالی در رقابت های 
جام جهان��ی 2002 حضور يافت كه 
در دي��دار پايانی جام جهانی 1998 با 
سه گل مقابل برزيل به برتری رسيده 
ب��ود. پاتريك وي��ه را، بعدها اعتراف 
كرد: بازی افتتاحيه مقابل سنگال يك 
فاجعه بود. اين ديدار نشان داد كه برای 
موفقيت، كيفيت تنها كافی نيست. شما 
بايد كار كنيد و سفت روی پاهای خود 

بايستيد.
ــر - کامرون یک  آرژانتین صف

)ایتالیا، 1990(
فرانسوی ها اولين تيمی نبودند كه 
در ديدار افتتاحيه به يك تيم آفريقايی 
باختند. آرژانتين به عنوان قهرمان جام 
جهان��ی 1986 در ديدار افتتاحيه جام 
جهان��ی 1990 مقابل كامرون با نتيجه 
يك بر صفر شكست خورد. مارادونا 

بعدت��ر در مصاحبه ای اظهار داش��ت: 
در آن ديدار يكی از بازيكنان كامرون 
لگدی به من زد كه نزديك بود كله ام 

از جا بپرد.
ایران 2 - امریکا یک )فرانسه 

)1998 ،
امريكايی ها هيچگاه به عنوان يكی 
از قدرت های فوتبال مطرح نبودند اما 
در آن دوره از رقابت ها به نظر می رسيد 
از بخت صعود برخوردارند. ايران در 
 اين ديدار ژئو پليتي��ك كه پرزيدنت 
بيل كلينت��ون پيش از آن پيام آش��تی 
جويان��ه داده بود با نتيج��ه 2 بر يك 
برنده ش��د. علی داي��ی در خصوص 
اين مس��ابقه اظهار داش��ت: پيروزی 
مقابل آمري��كا تنها هدف همه ما بود. 
البته پس از اين پيروزی، رقابت ها را 
در حالی كه می توانستيم به دور دوم 
صعود كنيم مقابل آلمان چندان جدی 

نگرفتيم.
ــک  ــکاتلنـــد ی ــرو 3 - اس پ

)آرژانتین،  1978(
مثل  بزرگی  بازيكنان  اس��كاتلند 
آرچی جميل، كن��ی دالگليش و گرام 
سونس را به خدمت داشت. آنها مقابل 
تيم ناچيز آمريكای جنوبی پيش افتادند 
اما پرو به بازی برگشت و سه گل وارد 
دروازه اس��كاتلند كرد. بدت��ر از اين، 
اينكه آزمايش دوپينگ ويلی جانستون 
در پايان مسابقه مثبت اعالم شد. وی 
بعد از ب��ازی به خانه برگش��ت و به 

فوتبال خود برای هميشه خاتمه داد.
برزیل یک - اروگوئه 2 )برزیل، 

)1950
برزيل��ی ها مطمئ��ن بودند كه در 
زمي��ن خود فاتح ج��ام جهانی 1950 
خواهند شد. س��الطين سامبا در نيمه 
نخست با يك گل از حريف خود پيش 
بودند، اما در نيمه دوم پيش چشم 200 
هزار تماشاگر دو گل دريافت كردند. 
نلس��ون رودريگز، نويس��نده برزيلی 
در خصوص اين شكس��ت نوش��ت: 
شكس��ت ما مقابل اروگوئه در س��ال 

1950، هيروشيمای ما فاجعه ما بود.
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 بکن باوئر:
 قصد توهين به انگليس را نداشتم

  بن همام خطاب به ژاپني ها: 
اهداف بزرگ تري داشته باشيد

قيص��ر فوتبال آلمان يك بار ديگر از دوس��تداران انگليس به خاطر 
اظهارنظرش در ابت��داي جام جهاني عذرخواهي كرد. به نقل از روزنامه 
اكس��پرس، فرانتس بكن باوئر اظهار داش��ت: در يكي دو بازي اول تيم 
مل��ي انگليس من نقطه نظ��رم را در رابطه با تيم بريتانيايي بيان كردم كه 
اين مس��أله باعث ناخرس��ندي هواداران اين تيم شد. البته همانگونه كه 
عنوان ش��د، تنها نظرم را ارائه كردم و قصد توهين نداش��تم. وي افزود: 
در جدال امروز ميان انگليس و آلمان هر دو تيم داراي ويژگي هاي قابل 

توجهي هستند.
 انگلي��س تجربه زيادي دارد و تيم ما از نيروي جواني بهره مي گيرد. 
ب��ه نظر م��ن آلمان اگر مي خواهد ب��ر رقيب ديرينه خ��ود غلبه كند بايد 
 نهايت استفاده از شور و نشاط جواني را ببرد. در اين ميان تيم يواخيم لو 
م��ي تواند از انرژي بيش��تر اس��تفاده كند و درمقابل انگليس��ي ها هم از 
تجرب��ه اف��زون خود مي توانند ضرب��ه بزنند. اين چهره 64 س��اله كه به 
 عنوان بازيكن و مربي، موفق به كس��ب عنوان قهرماني براي كش��ورش 
ش��ده اس��ت، در مصاحبه اي در روزه��اي ابتدايي اي��ن پيكارها كه تيم 
انگليس بازي هاي پرانتق��ادي ارائه كرد، گفته بود انگليس بازي بزن در 

رو را ارائه مي دهد و تفكر بر بازي مردانش حاكم نيست.

محم��د ب��ن هم��ام از هم��ه اعض��ای تي��م مل��ی فوتب��ال ژاپن 
خواس��ت ت��ا اه��داف باالت��ری را در نظ��ر داش��ته باش��ند. ژاپ��ن 
 ك��ه ب��رای صعود ب��ه مرحل��ه 16 به ي��ك تس��اوی احتياج داش��ت
 3 ب��ر ي��ك دانمارک را شكس��ت داد و همراه با هلن��د از گروه E باال

رفت.  
ب��ن همام پس از اين برد گفت: به تيم ژاپن تبريك می گويم، آنها 
 برابر تيم قدرتمند اروپايی با شجاعت بازی كردند و به موفقيت بزرگی 

رسيدند. 
ح��اال بايد همه تيم ه��دف بزرگتری برای خ��ود در نظر بگيرند. 
 وی ادام��ه داد: آس��يا با صع��ود كره جنوب��ی و ژاپن به خ��ود افتخار 

می كند. 
ب��ن همام گف��ت: می خواهم به همه ه��واداران فوتبال در آس��يا 
تبري��ك بگويم و برای ژاپن و ك��ره جنوبی در بازی های آينده آرزوی 
موفقيت بيش��تری كنم در مرحله  ش��انزدهم در روز 29 ژوئن ژاپن با 
 پارگوئه بازی می كند و كره جنوبی سه روز پيش تر به مصاف اروگوئه 

می رود.
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نشانی : اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 
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قیمت طال )تومان(
31100هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
316000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

309000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1049  1046 دالر امریکا

1289  1285  یورو

278282 ریال عربستان

284287 درهم امارات

کالم نور
امام رضا )ع(:

ــت می داری مردم به تو عطا کنند، تو به  ــت که آنچه را که دوس تواضع آن اس
مردم عطا کنی.

در صورت تأمین بودجه محدودیت سفارش اعضا را برمی داریم

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

38 °

34 °

 17 °

10 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

مديركل تأمين منابع نهاد كتابخانه های كشور به 
خبرگزاری كتاب ايران گفت: با راه اندازی 6 كارگروه 
تخصصی جديد انتخاب منابع ش��امل سينما، رسانه 
و س��رگرمی، قصه و رمان، زبان، خان��واده و تغذيه، 
علوم محض و كاربردی، مديري��ت و اقتصاد، تعداد 
كارگروه های تخصصی اين اداره كل به 17 مورد رسيد. 
محمد حسنی افزود: پيش از اين آثار مرتبط با سينما، 
رسانه و سرگرمی، در كارگروه هنر بررسی می شد و 
با توجه به راه اندازی بخش منابع چندرسانه ای و نياز 
بيشتر به نرم  افزارهای مرتبط با مقوله رسانه و سرگرمی، 
كارگ��روه تخصصی اين حوزه تش��كيل ش��د. وی 
خاطرنشان كرد: راه اندازی كارگروه خانواده و تغذيه به 
دليل حجم باالی منابع در اين حوزه و اهميت موضوع 
صورت گرفته و دليل تفكيك انتخاب كتاب های حوزه 

مديريت و اقتصاد از علوم اجتماعی نيز رش��د انتشار 
كتاب در اين حوزه ها بوده است. وی گفت: در بيست 
و سومين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران، نرم  افزار 
جديد طرح كتاب من )ارسال كتاب براساس اعالم نياز 
مراجعان و اعضا( رونمايی می شود. اين طرح كه اكنون 
در 11 استان عملياتی است، در سال 89 ملی می شود.

محمد حسنی با بيان اين مطلب كه سال گذشته 160 
جلسه كارگروه انتخاب منابع در نهاد كتابخانه ها برگزار 
شد، افزود: امسال تعداد نشست های كارگروه انتخاب 
منابع به 220 جلسه افزايش می يابد. ضمن اين كه در 
س��ال جاری كتاب های روز و منابع با ارزش كمياب 
را در س��طح وسيع به كتابخانه  ها ارسال می كنيم. وی 
همچنين گفت: سال گذشته، پنج ميليون منبع اطالعاتی 
شامل چهار ميليون نسخه كتاب و يك ميليون نسخه 

نشريه و لوح فشرده در ارسال متمركز نهاد كتابخانه ها 
گنجانده شد. امسال در كنار اين حجم ارسال متمركز 
كتاب از طريق بررسی كارگروهی و خريد از ناشران، 
حدود يك ميليون و 200 هزار نسخه به صورت غير 
متمركز براساس اعالم نياز اعضای كتابخانه ها ارسال 
می ش��ود. در صورت تأمين بودجه، محدوديت تعداد 
سفارش های هر عضو را برمی داريم. حسنی خاطرنشان 
كرد: سال گذشته طرح كتاب من در 11 استان اجرا شد 
و در مجموع با 100 هزار نس��خه درخواست از اعضا 
روبه رو ش��ديم. به دليل مشكل نرم  افزاری، اطالعات 
ثبت ش��ده 30 هزار نسخه از اين كتاب ها اشتباه بود و 
10 درص��د كتاب ها نيز در بازار موجود نبود. در عين 
حال به 95 درصد درخواست های خارج از اين موارد 

پاسخ داده شد.

پرويز پرس��تويی يكی از بازيگر س��ينما، تئاتر و 
تلويزيون اس��ت كه نقش های به ياد ماندنی وی را بر 
روی پرده سينما همه به خاطر داريم. پرستويی بازی 
در فيلم س��يزده 59 را با نقش��ی متفاوت به تازگی به 
پايان رس��انده است. پرويز پرس��تويی متولد 1334 
همدان دارای م��درک درجه يك هنری كه معادل با 
كارشناسی است. وی فعاليت هنری را در مراكز رفاه 
خان��واده، خانه های جوان و كان��ون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان زير نظر بهزاد فراهانی با نمايش 
ماجرای يك محل آغاز كرد. در كارنامه پرس��تويی، 
سيمرغ بلورين فجر شانزدهم به خاطر بازی در فيلم 
آژانس شيش��ه ای و س��يمرغ بلورين فجر بيست و 
سوم به خاطر بازی در فيلم بيد مجنون مشهود است. 
بازيگری كه با حضورهای متفاوت در فيلم های دفاع 
مقدسی، كمدی های فاخر و آثار اجتماعی توانست 
بس��ياری از ظرفيت های بالقوه خود را بالفعل كند. 
وی ك��ه بازيگری را با تئاتر آغاز ك��رد، پس از بازی 
در چن��د فيلم و مجموعه توانس��ت جايگاه خاصی 
بي��ن بازيگران ايرانی پيدا كند. بازيگری كه ريس��ك 
تجربه در كارهای متفاوت را پذيرفت و كارنامه پربار 
سينمايی او 30 فيلم مختلف را شامل می شود كه در 
ميان آنها از فيلم های ماندگار سينمای دفاع مقدس تا 
آثار كمدی عام، كمدی های روشنفكرانه  و... می توان 
نمونه هايی پيدا كرد. ديار عاشقان به كارگردانی حسن 
كاربخش اولين تجربه بازيگری سينمايی او در سال 
1362 است. از نوع فيلمهايی كه با رنگ و بو و نگاهی 
مس��تقيم به جنگ برای ارزش��گذاری به آن در دهه 
شصت ساخته می شدند و به نوعی حضور پرستويی 
و كاراكتر بازيگری او را با جنگ و دفاع آميخته كرد. 
پيشتازان فتح به كارگردانی ناصر مهدی پور در سال 
1363 ساخته ش��د. فيلمی با تكيه بر وجوه اكشن و 
حادثه ای جنگ كه به گروه دوازده نفری شناس��ايی 
و پاكسازی مين ها می پردازد كه در واقع زمينه ساز 
عمليات مستند فتح المبين شدند. فيلم با تكيه بر چهار 
معبر پاكسازی شده توسط اين گروه كه تعداد آشنای 
12 نفر برايشان تعريف شده، كمتر به پرداخت پررنگ 
شخصيت ها می پردازد و بيش از هر چيز هم خود را 
بر بخش سخت افزاری جنگ قرار می دهد. فيلم های 
مار و شكار ساخته مجيد جوانمرد، سازمان4، ساخته 
حسن جوان بخش محصول سال 1366 و حكايت آن 
مرد خوشبخت ساخته رضا حيدرنژاد محصول سال 
1369 هستند. فيلم هايی كه فقط به مثابه تجربه های 
متفاوت پرستويی ورای آثار دفاع مقدسی می تواند در 
پرونده او جايگاهی پيدا كند. ليلی با من است ساخته 
كمال تبريزی در س��ال 1374 بی شك فيلمی بود كه 
فرصت ديده شدن بی واسطه به اين بازيگر داد. فيلمی 
خاص در سينمای دفاع مقدس كه تجربه موفقی در 
تلفيق كمدی و جنگ به شمار می رفت. مرد عوضی 
س��اخته محمدرض��ا هنرمند محصول س��ال 1376 
اس��ت. فيلمی كه نشان داد پرستويی كشف جديد و 
به حق سينمای كمدی اس��ت بدون آنكه ظرفيت و 
قابليت های ديگر او هنوز به طور كامل آشكار شده 
باشد. مردی كه با پيوند عضو به نوعی ظاهر و هويتش 
هم دس��تخوش تغييراتی می شود. روانی را داريوش 
فرهنگ در سال 1376 ساخت، با فيلمنامه ای از جابر 
قاس��م علی. فيلمی با حضور ستارگانی چون نيكی 
كريمی، خسرو شكيبايی و پرويز پرستويی كه قصه 
درگيری های ذهنی يك زن جوان را روايت می كند. 
فيلم از معدود حضورهای پرستويی است كه چندان 
متناس��ب با قامت بازيگری او نمی نمايد. پرستويی 
در اي��ن فيلم با ژانر دلهره و ترس نقش ش��وهری را 

بازی می كند كه فقط با تشويش و بحرانهای روحی 
همسرش مواجه می شود و... كليت فيلم، حول محور 
زن و رابطه غيرمستقيم او با خسرو شكيبايی می گذرد 
كه با حضور مؤلفه هايی چون پيشگويی، زن فالگير 

و... پررنگ می شود.
آژانس شيش��ه ای ابراهيم حاتمی كيا كه در سال 
1376 س��اخته ش��د، بی اغراق فيلم نمونه وار دفاع 
مق��دس و اثری ماندگار در حيطه س��ينمای جنگ و 
حتی در كارنامه بازيگران، كارگردان و عواملش باقی 
ماند. فيلمی كه با انطباق بر قامت بازيگری پرستويی 
 او و حاج كاظم را در هم ادغام كرد و ديگر پس از آن 
نمی ش��د او را بدون آن اس��لحه در دست، بدون آن 
غرور س��ركوب ش��ده و بدون همه كشمكش هايی 
ك��ه هر لحظه دچارش بود، تص��ور كرد. روبان قرمز 
را حاتمی كيا يك س��ال بعد س��اخت. فيلمی كه بار 
نمادين آن بر وجه رئاليس��م س��نگينی می كرد ولی 
همچنان او را در قامت رزمنده ای مين ياب و منزوی 
با كشمكش هايی خاص و مشكل در برقراری ارتباط 
ب��ا ديگران مطرح كرد. موميايی 3 محمدرضا هنرمند 
در س��ال 1378 ساخته ش��د كه فيلم موفقی در ادامه 
مرد عوضی بود و با ش��ناخت از قابليت های كمدی 
پرستويی استفاده خوبی از حضور او در كنار بازيگرانی 
 چون مهتاب كرامتی و... داش��ت. عش��ق شيشه ای 
رضا حيدرنژاد در س��ال 1378 با وام گرفتن بخشی 
از نام آژانس شيش��ه ای قصد رويكرد سهل الوصول 
به گيشه داشت. شوخی را همايون اسعديان در سال 
1378 س��اخت. باز هم كمدی كه با دريافتی س��هل 
الوصول اي��ن بار از رابطه زوج پرس��تويی و حبيب 
رضايی در آژانس شيش��ه ای ب��ه نوعی يك كمدی 
متوس��ط از آب درآمد. موج مرده حاتمی كيا در سال 
1379 س��اخته شد ولی مدتی در محاق توقيف باقی 
ماند. پرس��تويی اين بار در قالب كاراكتر يك سردار 
سپاه كه با همسر و فرزندش كه از نسل جديد است 
دچار كشمكش است خوش درخشيد اما ديده نشد. 
كشمكش��ی كه به جامعه و قش��ر نظامی هم تسری 
پي��دا می كند و به نوعی تنهاي��ی او را در پايبندی به 
آرمانهايی كه كمرنگ ش��ده، برجسته می كند. آب و 
آتش فريدون جيرانی كه در سال 1379 ساخته شد، از 
معدود انتخاب های نادرست او است. پرستويی را در 
كاراكتر علی مشرقی، نويسنده ای كه درگير رابطه ای 
ناخواسته با يك زن خيابانی می شود، نمی توان باور 
كرد. هر چند قصه، موقعيت و رابطه جسورانه ای كه 
در فيلم طراحی شده، می توانست فرصت خوبی برای 
حضور متفاوت او باشد ولی پرستويی نتوانست اين 
شخصيت را به مهارت ساير بازی هايش جان ببخشد 
و مان��دگار كند. عزيزم من كوک نيس��تم محمدرضا 
هنرمن��د كه تجربه خاص��ی در حيطه كمدی فانتزی 
بود در س��ال 1378 نتوانس��ت انتظارات از همكاری 
مجدد هنرمند و پرس��تويی را ب��رآورده كند و يادآور 
مرد عوضی ش��ود. ديوانه ای از قفس پريد محصول 

سال 1381 با كارگردانی احمدرضا معتمدی ساخته 
ش��د. اين بار پرستويی در قالب يك كاراكتر بازمانده 
 از جن��گ كه دچار نقصان جس��می اس��ت در كنار
علی نصيريان و نيكی كريمی ظاهر ش��د. بانوی من 
يداهلل صمدی در سال 1381 كمدی بسيار متوسطی 
ب��ود كه نه برای پرس��تويی در عرص��ه كمدی وجه 
جديدی به همراه داشت و نه تركيب او با بازيگرانی 
چون كتايون رياحی و پانته آ بهرام و نه مثلث عشقی 
كه چيزی ورای آثار كليش��ه ای اين حيطه به همراه 
نداشت. كاری كه در حد تكراری محض باقی ماند. 
بازی كوتاه او در دوئل ساخته احمدرضا درويش در 
س��ال 1382 در قالب يك فرمانده درگير در جنگ و 
پس از آن كافه ترانزيت كامبوزيا پرتوی در سال 1383 
تجربه های ديگر پرستويی بودند. او در اين فيلم در 
نقش يك برادر شوهر سنتی آذری قرار گرفت كه كنش 
و واكنشی مطابق سنت و قوميت خاص خود داشت و 
به نوعی كليشه ای راه می رفت، حرف می زد، اعتقاد 
داشت و حتی دستور می داد. در مجموع با لهجه آذری 
او سعی كرد هر چه بيشتر اين كاراكتر را جان ببخشد 
ولی نتوانس��ت تصويری ملموس از خود ارائه دهد. 
بازی در بيد مجنون مجيد مجيدی در سال 1383 در 
نقش يك مرد كور كه با عمل جراحی بينايی خود را به 
دست می آورد و دوباره كور می شود، كاراكتری بود 
كه انرژی زيادی از اين بازيگر گرفت و او هم تالش 
حرفه ای خ��ود را برای نزديك ش��دن به اين نقش 
به كمك گرفت. كاراكت��ری كه در عين چالش های 
درونی و بيرونی نوعی بازی حسی و زيرپوستی از اين 
بازيگر طلب می كرد و پرستويی هم در اين ميان كم 
فروشی نكرد تا ليست طاليی خود را رنگين تر كند. 
به نام پدر حاتمی كيا كه در س��ال 1384 ساخته شد 
به گونه ای اجتناب ناپذير ادامه سير قهرمان هميشگی 
اين فيلمساز اين بار در موقعيت رويارويی با دخترش 
بود. به همين جهت هم مؤلفه های آش��نای حضور 
خود در فيلم های حاتمی كيا را وام گرفت تا اين بار 
تقابل اين پدر را نه با جامعه و نه با بيگانگان بلكه با 
دخترش ترسيم كند و تاوان ناخواسته جنگيدن خود 
را به گونه ای غيرمستقيم دريافت كند. پاداش سكوت 
ساخته مازيار ميری است. فيلمی كه با حركت بر مسير 
حضورهای موفق او در آثار دفاع مقدسی همان حس 
و حال و مؤلفه های آش��نا را به مدد می گيرد كه اين 
نكته نمی تواند نقطه برجسته ای در كارنامه اين بازيگر 
محس��وب شود. در اين فيلم در كنار پرستويی كه به 
نوع��ی از بازی خود در نقش ح��اج كاظم در آژانس 
شيشه ای وام می گرفت، سيما تيرانداز، جعفر والی، 
آتيال پسيانی، مهتاب كرامتی و... بازی كردند. بيست 
فيلمی از عبدالرضا كاهانی كه اولين جايزه بين المللی 
را برای وی به عنوان بهترين بازيگر مرد از جشنواره 
باتومی به ارمغ��ان آورد. وی در اين فيلم نقش آقای 
سليمانی صاحب رستورانی را بازی می كند كه قرار 
اس��ت 20 روز ديگ��ر به دليل مش��كالت روحی و 
جسمی كه وی دارد به فروش گذاشته شود. پرستويی 
در بيست بازيگر نقشی است كه به بيماری افسردگی 
و وسواس دچار است كه هر چند روز يكبار به ديدن 
يك روانپزش��ك می رود. اين نقش يكی از مهترين 
نقش های وی در سالهای اخير است كه با يك بازی 
درونی و ب��ا فاصله از نقش های قبلی اين بازيگر به 
تصوير كشيده شده است. سيزده 59 عنوان آخرين كار 
سامان سالور است كه به تازگی فيلمبرداری آن به پايان 
رسيده است و هم اكنون در مرحله فنی قرار دارد. از 
عكس های به نمايش در آمده از اين فيلم مشخص 

است وی اينبار نيز بازی متفاوتی ارائه كرده است.

 مش��اور فرهنگ��ی رئيس جمه��ور گفت: 
هي��چ يك از تحريم ها نم��ی تواند تأثيری در 
حوزه فرهنگ كش��ور داش��ته باشد. علی اكبر 
اش��عری در گفتگو با موج ب��ا بيان اين مطلب 
اظهار داش��ت: معتقدم تحريم ها بيش��تر يك 
ژست سياس��ی بين المللی است، چرا كه همه 
 ملت ها ب��ه يكديگر نياز دارن��د و هيچ كدام 
نمی توانند بدون ديگ��ری ادامه راه دهند. وی 
افزود: كش��ورهايی كه م��ا را تحريم كرده اند 
بدون ارتباط با ايران نمی توانند به همه اهداف 
شان دست پيدا كنند و نياز به تعامل با ما دارند.
رئيس سازمان اس��ناد و كتابخانه ملی تصريح 
كرد: در رده های اجراي��ی در حوزه فرهنگی 
هيچ زمانی نديده ام ك��ه تحريم ها تأثيرگذار 
باش��د زيرا علم، دانش و فرهنگ متعلق به قوم 
خاصی نبوده متعلق به كل بشريت است. وی 
خاطرنش��ان كرد: اين تحريم ها بيش��تر فشار 
به نظام جمهوری اس��المی است تا از مواضع 
اس��تقالل طلبانه دس��ت بردارد. اشعری اظهار 
داش��ت: اگر بح��ث تحريم به سايركش��ورها 
سرايت كند، منافع نامشروع غربی ها به خطر 
می افتد. وی يادآور شد: معتقدم تحريم ها هيچ 

تأثيری در برنامه های كتابخانه ملی ندارد.

حامد حقی
كتاب تاريخمندی فه��م در هرمنوتيك گادامر 
واكاوی كت��اب »حقيق��ت و روش« گادامر اس��ت. 
اين نوش��تار نيز نظير بس��ياری ديگر از آثار مربوط 
به هرمنوتيك، تنها به بيان بخش��ی از انديشه اصيل 
فيلسوفان اين حوزه نظير »گادامر« می پردازد، اما با 
اين وجود برای آش��نايی با چنين مفهومی خالی از 

فايده نيست.
»امداد توران« نويسنده اين اثر، در پی آن است 
ك��ه ديدگاه های هرمنوتيكی گادام��ر را آن گونه كه 
هس��ت، معرفی كند. مقدمه اين كتاب برای تعيين 
جايگاه هرمنوتيك گادامر، فضای هرمنوتيكی جديد 
و به ويژه معاصر را به طور اجمالی بررسی می كند. 
فصول نوش��تار حاضر با در پي��ش گرفتن رويكرد 
توصيف��ی درصدد وص��ف ديدگاه ه��ای گادامر و 
نه داوری درباره آنهاس��ت، اما به ادعای نويس��نده، 
س��نجش و نقد س��خنان اين فيلس��وف نيز در آن 
قابل مش��اهده است. اصطالح هرمنوتيك ريشه در 
واژه يونانی دارد و به معنای تفس��ير و تفسير كردن 
اس��ت. هرمنوتيك دانشی است كه درباره چيستی، 
شرايط، روش، معيار صحت و ديگر اوصاف مربوط 
به فهم پديدارهای فرهنگی بحث می كند. روش��ن 
اس��ت كه اين تعريف با ناديده گرفتن تفاوت ها و 
حتی تقابل ه��ای مراحل و گرايش های هرمنوتيك، 
همه را زير چتر واح��دی جمع می كند. از اين رو، 
ب��رای دريافت دقيق تر از اين اصطالح بايد با لحاظ 
كردن گرايش ها و چرخش های اين علم در دوران 
جديد،  متناظر با هر نحله يا مرحله تعريفی جزيی تر 
عرضه داش��ت. در اين راستا، هرمنوتيك به عنوان 
نظريه تفس��ير كتاب مقدس، علم فهم زبان، مبانی 
معرفت ش��ناختی يا روش ش��ناختی علوم انسانی و 
پديدارشناسی وجود انس��ان و پديدارشناسی فهم 

اگزيستانسيال تعريف خاصی دارد.
كتاب »حقيقت و روش« در سال 1960 ميالدی 
نقطه عطفی در تاريخ انديشه هرمنوتيكی پديد آورد. 
او در اين كتاب از منظری جديد مدام در حال گفتگو 
با فالسفه بزرگی نظير س��قراط، افالطون، ارسطو، 
دكارت، كانت، هگل، هوسرل و هايدگر و ديگران 
است و در طی اين گفتگوها آرای آنان را می سنجد و 
گاه با پيرايش و آرايشی جديد به شيوه ای استادانه با 
ديدگاه ها و تفطن های هرمنوتيكی خويش می آميزد. 
تاكن��ون آثار متعددی درباره هرمنوتيك و به تبع آن 
انديشه گادامر به فارس��ی منتشر شده  اند. جستجو 
برای ش��يوه های فهم جديد و نگرش به متون برای 
دريافت برداشتی روزآمد از آنها را می توان از داليل 
گرايش به مفهوم هرمنوتيك دانست. اين اقبال زياد 
ب��ه هرمنوتيك، نياز به منابع اصي��ل آن را ضروری 
می كند، در حالی كه تاكنون هيچ يك از كتاب های 
گادامر به عنوان طاليه دار انديش��ه هرمنوتيكی، به 
فارسی ترجمه نش��ده اند. تمامی كتاب هايی كه در 
اين حوزه به چشم می خورند، بخشی از انديشه های 
او را مطابق برداش��ت های نويس��ندگان آنها بازگو 
می كنند. به همين دليل نمی توان ادعا كرد كه در اين 
حوزه كتاب دس��ت اولی در بازار نشر وجود دارد. 
به عقيده برخی از كارشناس��ان و نويسندگان حوزه 
انديشه، عدم ترجمه كتاب های بنيادی گادامر، كمبود 
متخصص در اين حوزه اس��ت. اين ادعا پذيرفتنی 
اس��ت، اما بدان معنا نيس��ت كه هيچ دانش آموخته 
متخصصی برای ترجمه آثار او در كشورمان وجود 

ندارد.
كتاب »تاريخمندی فهم در هرمنوتيك گادامر« 
در ش��مارگان 1000 نس��خه، 183 صفحه و بهای 
39500 ريال از سوی انتشارات بصيرت منتشر شده 

است.

ديوي��د كراننبرگ فيلمس��از كانادايی به زودی 
ساخت يك فيلم اقتباسی را بر عهده می گيرد.

كراننبرگ ك��ه هم اكنون مش��غول كارگردانی 
فيلمی با عنوان شيوه خطرناک درباره زندگی فرويد 
و يونگ دو پيش��گام علم روانشناسی است پس از 
پايان اين پروژه س��اخت فيلمی با اقتباس از كتاب 
وقت��ی او روی ميز م��ی رود را آغاز می كند. وقتی 
او روی ميز می رود  قصه ای ماوراء طبيعی اس��ت 
كه جاناتن لثمن در س��ال 1997 آن را نوشته است. 
كراننبرگ پروژه های پر ش��ماری را در دست اقدام 
دارد. كشتزارهای لندن با اقتباس از رمانی به همين 

نام نوش��ته مارتين ايميس، كازمو پليس نوشته دان 
دليلو، پيش درآمدی بر فيلم مشهور كراننبرگ يعنی 
قول های شرقی و بازسازی فيلم كالسيك مگس به 
كارگردانی خود فيلمساز از جمله فعاليتهای احتمالی 
كراننبرگ در يكی دو سال آينده خواهد بود. احتماالً 
ويگو مورتنس��ن بازيگر س��ه فيلم اخير كراننبرگ 
در وقت��ی او روی ميز م��ی رود هم به ايفای نقش 
می پردازد. گفتنی اس��ت پيش از اين ادوارد نورتن 
بازيگر و فيلمساز آمريكايی چند سالی قصد داشت 
اين فيلم را بس��ازد كه موفق نش��د و اين پروژه به 

كراننبرگ رسيد.
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جنوب، عمليات كربالی 4

فرازهایی از وصیت نامه شهید:
... من از شما امت حزب اهلل می خواهم كه مساجد را خالی نكنيد و در نمازهای جماعت شركت 
كني��د كه پيروزی امت از همين نماز جماعت و اجتماعات اس��ت. ای م��ردم هرگز امام امت، خمينی 
بت ش��كن را تنها نگذاريد و در همه حال يار و پش��تيبان واليت فقيه باشيد. ای مردم و خويشاوندان 
و امت ش��هيدپرور جونقان وحدت ملی خود را با قرآن تنظيم كنيد... و در پايان از ش��ما می خواهم 
 ك��ه حرمت بس��يج را حفظ كنيد و جبهه ها را ترک نكنيد و هر چ��ه در توان داريد به جبهه ها كمك 

كنيد.

شهيد عوضعلی نظری فرد

تاریخمندي فهم، در هرمنوتيک گادامر

کراننبرگ و یک اقتباس ادبی دیگر

روزی بود...

بازیگری با نقش های به یادماندنی

مشاور فرهنگي رئیس جمهور:
تحریم ها تأثيري 

در حوزه فرهنگ ندارد


