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گامی بلند در کارآفرینی و تولید داخلی و صنایع 
زیربنایی کشور

ساخت بزرگترین مجتمع شهرکهای 
صنایع ریلی خاورمیانه در زواره

پیمانکار س��اخت بزرگترین مجتمع 
ش��هرکهای صنایع ریل��ی خاورمیانه در 
زواره گف��ت: با پایان یافت��ن کار تجهیز 
کارگاه، به زودی کار س��اخت بزرگترین 
مجتمع شهرکهای صنایع ریلی خاورمیانه 

در شهر زواره آغاز می شود . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

باغهای رها شده، بزرگترین معضل 
ناژوان
مهندس عبدالرس��ول امامی شهردار 
منطق��ه 9 باغهای رهاش��ده در  ناژوان را 
از معضالت عمده  این منطقه دانس��ت و 
گفت: از آنجا که منطق��ه 9 از جنوب به 
ناژوان و حاشیه زاینده رود ختم می شود 

این منطقه به عنوان ریه ی تنفسی استان محسوب می شود . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

دلیلی: 
ذوب آهن می تواند یوونتوس را ببرد

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان 
گفت: ذوب آهن هم ب��ا یوونتوس بازی 

می کرد، برنده می شد.
دلیل��ی در گفتگ��و با ایس��نا، درباره 
آخری��ن وضعیت تیم فوتب��ال ذوب آهن 

اصفه��ان، اظهار کرد: بنا ب��ه صالح دید کادر فن��ی، تمرینات تیم فوتبال 
ذوب آهن در اصفهان پیگیری شد و به دلیل آن که بازیکنان خسته نشوند، 

اردوی خارج از شهر یا کشور نداشتیم . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

کشف 20 تن مواد مخدر 
در اصفهان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 
گف��ت: با توجه به موقعیت ویژه این اس��تان و قرار 
گرفتن آن در مس��یر راههای ارتباطی مهم کشور و 
همچنین مس��یرهای ترانزیت آس��یا، کنترل ورود و 
خروج مواد مخدر از این اس��تان بسیار ضروری و 

حساس است . . .    

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

سهم اعتبارات حوضه 
آبخیز استان 

چهارمحال و بختیاری 
کم است

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: حوض��ه آبخیز این 
اس��تان از 3 درص��د اعتبارات مل��ی و یک درصد 
اعتبارات اس��تانی بهره مند است در حالی که سهم 
این اس��تان در ای��ن بخش باید 10 درص��د از این 

بودجه ها باشد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

کارشناسانه نسبت به 
انعکاس واقعیت ها 

اقدام شود
دکت��ر صادق ولی��ان بروجنی مس��ئول مرکز 
ژنتیک پزش��کی اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه در 
برخی رس��انه ها به صورت عجوالنه با موضوع 
تش��خیص بیم�اری ه�ای ژنتیک برخورد ش��ده 

است اظهار داشت: . . .

          سالمت / ادامه در  صفحه   

صفـحهصفـحه

سخنگوی وزارت امور خارجه :
عملکرد دولت فرانسه موجب نگرانی است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شهرستان ها / ادامه در  صفحه4

طی 3 سال گذشته هوای شهر اصفهان 
کمتر از 10 روز پاک بوده است

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان، 70 
درصد از علت آلودگی هوای ش��هر اصفهان را ناش��ی از 

تردد وسایل نقلیه موتوری بیان کرد. 
به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر اصفهان، 
مهندس احمدرضا الهیجان زاده در نشس��ت کمیس��یون 
حمل و نقل، محیط زیس��ت و فناوری اطالعات این 

ش��ورا، برنامه ریزی جامع مدیریت حم��ل و نقل، ایجاد 
محدودیته��ای ترافیک��ی و توج��ه جدی ب��ر معاینه فنی 
خودروها در این ش��هر را ضروری دانست و گفت: یکی 
از دالیل مهم آلودگی هوای شهر اصفهان باال بودن درصد 
سکون هوا است به طوری که در طول امسال در این شهر 

55 درصد سکون هوا وجود داشته است. 

وی با بیان اینکه در تعاریف بین المللی در شهرهایی 
که باالی 50 درصد س��کون هوا وج��ود دارد، هیچ گونه 
س��رمایه گ��ذاری صنعت��ی و توس��عه صنع��ت صورت 
نمی گیرد، افزود: متأسفانه اصفهان به رغم باال بودن سکون 
هوا تبدیل به قطب صنعتی ش��ده و صنایع رو به توس��عه 

هستند . . .

وزارت اطالعات اعالم کرد:
اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با 
جنگ نرم

رهبر معظم انقالب اسالمی:
 ارتحال آیت اهلل صافی گلپایگانی را 
تسلیت گفتند
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سراسری

وزارت اطالعات اعالم کرد:

اسامی 60 بنیاد و مؤسسه مرتبط با جنگ نرم

گسترش جایگاه های سی ان جی

چه خبر از پایتختایرانجهان نما
مدیرکل دفتر بازسازی و ستاد 

حوادث غیرمترقبه استانداری تهران
امسال نگرانی برای امداد 
درکوهستان های استان 

تهران نداریم

مدی��رکل دفتر بازس��ازی و ح��وادث غیرمترقبه 
اس��تانداری تهران از ابالغ آئین نامه مدیریت بحران 
در فصل زمستان و پیش بینی ها و ایجاد آمادگی برای 
حوادث برف و بهمن به شهرداریها خبر داد و گفت: 
با نصب دس��تگاههای مخصوصی از سوی اداره کل 
هواشناسی استان تهران در جاده های چالوس و هراز 
مسئولین بالفاصله از یخبندان و برف در این جاده ها 
مطلع شده و زمینه اطالع رسانی سریع به شهروندان 

نیز فراهم می گردد.
محمدرضا محمودی با اش��اره ب��ه آمادگی کلیه 
س��ازمانها، دس��تگاههای اجرای��ی، راهدارخان��ه ها، 
اورژان��س، ه��الل احم��ر و ش��هرداریها بخصوص 
ش��هرداریهای حوزه شمال اس��تان تهران برای مقابله 
با بحرانهای ناش��ی از برف، یخبندان و بهمن افزود: 
راهدارخانه های اس��تان تهران در سالجاری عالوه بر 
تجهیز و تکمیل ماش��ین آالت مورد نیاز سالن های 
چند منظوره ای برای دپوی امکانات و ماشین آالت و 

همچنین اسکان موقت در نظر گرفته اند.
محم��ودی تصری��ح کرد: ب��ا توجه ب��ه آمادگی 
سیس��تم های اورژانس و هالل احمر در س��الجاری 
برای امداد در کوهس��تان های اس��تان تهران نگرانی 

نخواهیم داشت.
مدیرکل دفتر بازسازی و حوادث غیرمترقبه استان 
تهران در همایش مدیریت بحران در فصل زمس��تان 
بخصوص در برابر حوادث برف و بهمن در اس��تان 
تهران، گفت: با توجه به پیش بینی های انجام ش��ده 
و تهیه ماشین آالت مخصوص، بازگشایی جاده هایی 
که دچار برف س��نگین و بهمن شده است با سرعت 

بیشتری نسبت به سالهای گذشته انجام می گیرد.
محمودی با ذکر اینکه کوهنوردان و عالقه مندان 
به طبیعت در فصل زمس��تان قبل از حرکت حتماً از 
وضعیت ج��وی مقصد خود از طریق س��ایت های 
رسمی هواشناس��ی مطلع شوند، اظهارداشت: تمامی 
شهروندان بخصوص ش��هروندانی که در زمستان از 
جاده های برف گیر تردد می کنند از هم اینک نسبت 
به تجهیز امکانات خودرو اعم از الستیک  یخ شکن، 
زنجیر چرخ، بخ��اری خودرو و دیگر امکانات مورد 

نیاز اقدام کنند.
وی یادآورش��د: رانن��دگان در هن��گام ورود به 
جاده ه��ای برف گیر حتماً نس��بت ب��ه کافی بودن 

سوخت خودرو خود مطمئن باشند.
به گ��زارش رواب��ط عمومی اس��تانداری تهران، 
محمودی با تأکید ب��ر اینکه باید با رویکرد علمی به 
پدیده بهمن نگریس��ته شود، یادآورش��د: درصددیم 
تا با اس��تفاده از دانش اس��اتید و کارشناس��ان بتوانیم 
از بهمن های با خس��ارت باال جلوگی��ری کرده و با 

تمهیداتی از شدت خسارات آن بکاهیم. 
وی از برگ��زاری همایش ها و س��مینارهایی با 
موضوع مدیری��ت بحران در زم��ان بهمن و کاهش 
خسارات این پدیده به شکل بین المللی و با حضور 
اساتید با تجربه از کشورهایی که در این زمینه تجربه 

فراوانی دارند در آینده ای نزدیک خبر داد.

آل اسحاق: 
ضمانت خانوادگی
 حالل مشکل نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران گفت: 
مصوب��ه جدید بانک مرکزی درب��اره چگونگی اخذ 
ضمانت از صنعتگران دریافت کننده تسهیالت بانکی، 

غیر قابل قبول و غیراصولی است.
 به گزارش واحد مرکزی خبر، یحیی آل اسحاق 
در جلس��ه س��ی و یکم هیئت نمایندگان اتاق تهران 
افزود: بر اس��اس م��واد 12 و 14 ای��ن مصوبه برای 
گرفتن یا تمدید این تسهیالت، حتی اعضای خانواده 
صنعت گران دریافت کننده آن باید برای بازپرداخت 

تسهیالت تعهد دهند.
وی با بیان اینک��ه حوزه های مختلف صنعت با 
مش��کالت بسیار روبروست و باید به آن کمک کرد، 
گفت: ای��ن نوع برخوردها با ح��وزه اقتصاد صحیح 
نیس��ت و مشکالت بانک ها با زور،  تهدید و ادبیات 

این چنینی حل نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: 
با اجرای این مصوبه، فقط کلیدهای هزاران کارخانه 

روی دست بانک ها می ماند.
آل اسحاق بانک ها را بنگاه های اقتصادی دانست 
که با مشکل سرمایه روبرو شده اند و گفت: برخی در 
بازپرداخت تسهیالت دریافتی از بانک ها سوء استفاده 
کرده اند ولی باید دانست شرایط اقتصادی جهانی و 
منطقه وسرمایه گذاری ها بگونه ای است که برخی 
واحدهای صنعتی توانایی پرداخت بدهی خود را به 

بانک ها ندارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ابراز 
امیدواری کرد با تشکیل کارگروهی با حضورنمایندگان 
بانک ها و این اتاق در بانک مرکزی،  مسائل مربوط به 
حوزه های بانکی، پولی و روابط اقتصادی به گونه ای 

واقعی بررسی و راه حل های صحیح ارائه شود.
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رهبر معظم انقالب ارتحال آیت اهلل صافی گلپایگانی 
را  تسلیت گفتند

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی 
خط��اب به حضرت آی��ت اهلل آقای 
حاج ش��یخ لطف اهلل صافی، ارتحال 
مرحوم آی��ت اهلل آقای حاج آقا علی 
صاف��ی رحمت اهلل علیه را تس��لیت 

گفتند.
 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، 

متن پیام به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ 
لطف اهلل صافی دامت برکاته

ارتح��ال اخوی مک��رم، مرحوم 
آیت اهلل آقای ح��اج آقا علی صافی 
رحم��ت اهلل علیه را ب��ه آن جناب و 
دیگر بازماندگان و به همه ارادتمندان 
ایش��ان به ویژه مردم مؤمن گلپایگان 

تسلیت عرض می کنم.
این فقیه عالیقدر که از شاگردان 
برجس��ته مرحوم آی��ت اهلل العظمی 
بروجردی اعلی اهلل مقامه بودند، عمر 
با برکت خ��ود را در خدمت علم و 
دین گذرانیدند و امید است مشمول 
فضل و رحمت و مغفرت الهی بوده 
باشند. علّو درجات آن مرحوم و بقاء 
وجود شریف جنابعالی را از خداوند 

متعال مسألت می کنم.
سیّد علی خامنه ای

همچنی���ن حض���رات آی���ات 
آی��ت اهلل مکارم ش��یرازی، آیت اهلل 
حسین مظاهری، رئیس جمهور دکتر 
احم��دی نژاد، دکتر عل��ی الریجانی 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی، 
جامعه مدرس��ین و ش��ورای عالی و 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم 

در پیامهایی رحل��ت آیت اهلل حاج 
شیخ علی صافی را تسلیت گفتند.

همچنی��ن ب��ر اس��اس گزارش 
خبرنگار زاین��ده رود در گلپایگان، 
تش��ییع پیکر حضرت آیت اهلل حاج 
شیخ علی صافی گلپایگانی از مقابل 
بی��ت آن مرح��وم در گلپایگان آغاز 

شد.
در این مراس��م حجت االسالم 
والمس��لمین محمدی گلپایگانی به 
نمایندگ��ی از رهبر معظم انقالب و 
جمعی از علما، روحانیان و مسئوالن 

کشوری و استانی حضور داشتند.
مردم عالم پرور اس��تان اصفهان 
به ویژه ش��هر گلپایگان ب��ا اندوه و 
تأثر ف��راوان پیکر آن مرجع عالیقدر 
را به سمت آرامس��تان قاضی زاهد 

گلپایگان تشییع کردند.
پیک��ر حضرت آی��ت اهلل حاج 
ش��یخ عل��ی صافی بنا ب��ه وصیتش 
در این آرامس��تان و در جوار گلزار 
ش��هدای گلپایگان به خاک س��پرده 

شد.
آیین ترحیم آن مرحوم از طرف 
رهبر معظم انقالب ساعت 14 تا 16 
دیروز در مس��جد جام��ع گلپایگان 

برگزار شد.
مراس��م بزرگداش��ت دیگ��ری 
دیش��ب بعداز نماز مغرب و عش��اء 
از طرف بیت آن مرحوم در مس��جد 
قطب گلپایگان برگزار ش��د. امروز 
نیز مراس��م دیگری از س��اعت 14 
تا 16 از طرف مس��ئوالن شهرستان 
گلپایگان در مس��جد جامع این شهر 

برپا می شود.  

هموطنان نس��بت به اهداف شوم 
و دام هایی که دش��منان برای ملت و 
کشور گسترانیده اند، با بصیرت عمل 
کنن��د و با حساس��یت و هوش��یاری، 
هم��کاری الزم را با وزارت اطالعات 
در جه��ت صی�ان��ت از کش���ور و 
خنثی س��ازی برنامه های بیگانگان و 

جریان فتنه انگیز به عمل آورند.
 به گزارش واح��د مرکزی خبر، 
معاون خارج��ی وزارت اطالعات در 
گفتگوی خبری با رسانه ها با اشاره به 
توطئه های بیگانگان و سرویس های 
جاسوس��ی به ویژه امری��کا، انگلیس 
و رژیم صهیونیس��تی که در مقابله با 
انقالب اسالمی، اس��تراتژی تهاجم و 
براندازی نرم علیه جمهوری اس��المی 
ای��ران را پ��ی ریزی کرده ان��د، اظهار 
داش��ت: س��ربازان گمنام ام��ام زمان 
)عج( طی س��الیان گذش��ته تاکنون با 
پیگیری های اطالعاتی توانسته اند با 
شناسایی اهداف و برنامه های دشمنان 
انق��الب اس��المی و سرش��اخه های 
آن��ان در داخل و خارج کش��ور که در 
جهت اهداف براندازانه عمل می کنند، 
ضربات قابل توجهی به روند حرکتی 
آنان وارد ساخته، استکبار را در دستیابی 

به مقاصد شومشان ناکام گذارند.
وی ب��ا معرفی اس��امی برخی از 
بنیادها و مؤسسات فعال بین المللی در 
حوزه جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی 
ایران خاطر نش��ان کرد: ش��بکه های 
رسانه ای، ماهواره ای و اینترنتی معاند 
و مخالف نظام جمهوری اسالمی مانند 
بی بی سی، VOA، رادیو زمانه، رادیو 
فردا، رادیو رژیم صهیونیستی، همچنین 
ش��بکه های ماهوارهای ضد انقالب 
همچون منافقین، سلطنت طلب، پارس، 
رنگان��گ، کانال یک و س��ایت های 
اینترنتی ضد انقالب و همسو با جریان 
فتنه مانند جرس مصداق سازمان های 

برانداز بیگانه محسوب می شوند.
این مقام امنیت��ی در همین رابطه 
تأکید کرد: هرگونه ارتباط، عقد قرارداد 
و اخ��ذ امکانات از جانب اش��خاص 
حقیقی و حقوقی با این مؤسس��ات و 

بنیادهای جریان جنگ نرم غیرقانونی و 
ممنوع است. همچنین دریافت هرگونه 
کمک های نقدی و غیرنقدی از خارج 
کش��ور ب��رای جریان��ات و احزاب و 

گروه های سیاسی غیرقانونی است.
معاون خارجی وزارت اطالعات 
ضمن تبیین یافته ه��ای اطالعاتی در 
خصوص عل��ل و عوامل جریان فتنه 
ارتباطات بی ضابط��ه برخی  اخی��ر، 
عناصر و عوامل فتنه های با بیگانگان 
را زمینه ساز ایجاد بخش عمده ای از 
اقدام��ات ضد امنیتی پس از انتخابات 
ریاست جمهوری برش��مرد و بر این 
اس��اس قش��رهای مختلف مردم را از 
برقراری هرگون��ه ارتباط غیرمتعارف 
با س��فارتخانه ها، اتباع بیگانه و مراکز 
وابس��ته به آنها برحذر داشته و اعالم 
کرد: هموطنان نسبت به اهداف شوم 
و دام هایی که دش��منان برای ملت و 
کشور گسترانیده اند، با بصیرت عمل 
کنن��د و با حساس��یت و هوش��یاری، 
همکاری الزم را با وزارت اطالعات در 
جهت صیانت از کشور و خنثی سازی 
برنامه های بیگانگان و جریان فتنه انگیز 
به عمل آورند. معاون خارجی وزارت 
اطالعات اس��امی 60 بنیاد و مؤسسه 
مرتبط با جنگ نرم را بدین شرح اعالم 

کرد:
بنیاد سوروس یا بنیاد جامعه باز 1 .
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I.D.E.E )شرقی )مقر ورشو

مرکز دموکراتیک اروپای ش��رقی  8 .
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مناز انگلیس 13 .
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مشترک
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انستیتو اسپن 20 .
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بنیاد نو آمریکا 22 .
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و...(
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دانشگاه یل 27 .
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انس��تیتو دموکراس��ی در اروپای  33 .
شرقی

مرکز کمک رسانی امریکا 34 .
الملل��ی تج��ارت  بی��ن  مرک��ز  35 .

خصوصی
مرکز امریکایی برای همبس��تگی  36 .

بین المللی     کارگران
مرک��ز بی��ن المللی ب��رای انتقال  37 .

دموکراسی
. 38 انجمن تشکل دموکراسی

. 39 انستیتو آلبرت انشتین
جنبش جهانی برای دموکراسی 40 .
شبکه فعاالن جوان دموکراسی 41 .

گ��روه اطالع��ات دموکراس��ی و  42 .
تکنولوژی ارتباطات
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انستیتو شبکه جستجو دموکراسی 44 .
مؤسسه ریگا 45 .
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. 49 مؤسسه اسرائیلی ممری
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. 51 انستیتو مریدین
. 52 دانش��گاه ی��ل و کلی��ه مراکز و 

مؤسسات تابعه
دانشگاه دفاع ملی آمریکا 53 .

مرکز مستندس��ازی اسناد حقوق  54 .
بشر ایران

مرکز امریکایی فلتا فعال در آسیای  55 .
مرکزی و قفقاز
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. 57 انستیتو بروکینگز
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دیده بان حقوق بشر 59 .

. 60 بنیاد امریکای جدید 

ب��ا اح��داث 200 جایگاه س��وخت 
س��ی ان جی، عرضه سوخت تسهیل 

می شود.
ب��ه گ��زارش واح��د مرک��زی خبر، 
مدیر س��وخت س��تاد حمل و نقل و 
مدیریت مصرف س��وخت کش��ور 
گفت : با احداث 200 جایگاه سوخت 
س��ی ان جی تا پایان امسال، مشکل 
عرضه سوخت در مراکز استان ها به 
ویژه کالن شهرها، حل می شود و از 
فش��ردگی صفوف خودروها کاسته 

خواهد شد.

بر اس��اس بررس��ی کارگ��روه ویژه 
وزارت نف��ت، تنها مش��کل احداث 
جایگاه های س��ی ان ج��ی در مراکز 
اس��تان ها و کالن شهرها، تهیه زمین 

مناسب است.
رجب��ی با بیان این که مش��کل تأمین 
زمین، سرمایه گذاری بخش خصوصی 
را در ای��ن عرصه کاهش داده اس��ت 
گفت: برای تأمین زمین با شهرداری 
ها، ستاد کل نیروهای مسلح و برخی 
از دس��تگاه های دولتی متولی زمین 
هماهنگی ه��ای الزم صورت گرفته 

اس��ت و تا کنون زمین مناسب برای 
احداث شش جایگاه سی ان جی در 

تهران تأمین شده است.
بخش خصوصی در چند سال گذشته 
150 جایگاه س��وخت س��ی ان جی 

احداث کرده است.
رجب��ی با تأکی��د بر اینک��ه اولویت 
در عرضه س��وخت س��ی ان جی به 
تاکسی ها داده می ش��ود گفت: 17 
جایگاه برای این امر در تهران وجود 
دارد و به این تعداد، پنج جایگاه دیگر 

نیز، افزوده شده است.

رجبی افزود: البته برای کاهش شلوغی 
وصف های طوالنی در جایگاه های 
س��ی ان جی تهران، باید 70 جایگاه 
دیگر احداث ش��ود و این موضوع با 
کمک و همکاری شهرداری ها، ستاد 
کل نیروهای مسلح، ادارات دولتی و 
ستاد مدیریت مصرف سوخت کشور 
در حال پیگیری اس��ت ؛ تا در مدت 

شش ماه انجام شود.
در ش��هرهای کوچک س��وخت در 
جایگاه های س��ی ان جی بدون هیچ 

مشکلی عرضه می شود.

نمایش��گاهی از آثار نفیس هنر اسالمی در 
پاریس در حال برگزاری است.

به گزارش واح��د مرکزی خبر حدود 500 
اثر هنری نفیس اسالمی در مؤسسه جهان عرب 

در پاریس به نمایش در آمده است.
این آثار اس��تثنایی نخستین بار است که در 

اروپا به نمایش در می آید.
یکی از آثار به نمایش درآمده پرده در کعبه 

است.
آث��ار نفیس قرآنی و قطعه پارچه ای حاوی 

5 هزار اس��م جالله »اهلل« یک��ی دیگر از آثار به 
نمایش درآمده در این نمایشگاه است.

حت��ی برخ��ی از اش��یایی ک��ه ارتباطی به 
آیین های اس��المی ندارند حاوی آیاتی از قرآن 

هستند.
جواهر و تزئینات بس��یار ظریف نیز در این 
نمایش��گاه در مع��رض دید عموم ق��رار گرفته 
است. برخی از آثار به نمایش درآمده متعلق به 
قرن شش��م میالدی اس��ت که از سراسر قلمرو 

اسالمی به این نمایشگاه آورده شده است.

دادگاه تجدی��د نظ��ر امری��کا محکومیت 
حبس ابد زکریا موسوی تبعه فرانسوی متهم به 
همدستی در ماجرای حمالت یازدهم سپتامبر 
2001 را ک��ه م��اه م��ه 2006 در دادگاه فدرال 
ایالت ویرجینیای امریکا صادر ش��ده بود تأیید 

کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر وکالی مدافع 
امریکایی موس��وی تجدید نظر در محکومیت 
موس��وی، به حب��س اب��د را در ژانویه 2008 

درخواست کرده بودند.
وی ک��ه چن��د هفت��ه پی��ش از حم��الت 
یازدهم س��پتامبر 2001 امریکا بازداش��ت شد 
عضو احتمالی القاعده ش��ناخته ش��ده است و 
آوری��ل 2005 در اتهام مربوط به همدس��تی با 

هواپیماربایان مجرم شناخته شد.
وی قرار است دوران حبس خود را تحت 
تدابیر شدید امنیتی در کلورادو در غرب امریکا 

در انفرادی به سر کند.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر تصریح 
کرد مش��کالت پیش روی برق��راری صلح در 
خاورمیانه نباید روحیه ما را برای دس��تیابی به 

آن تضعیف کند.
به گ��زارش ش��بکه تلویزیون��ی الجزیره 
حمد بن جاس��م بن جبر آل ثان��ی با تأکید بر 
ضرورت ادام��ه تالش ها ب��رای تحقق صلح 
افزود هیچ راه حل سحر آمیزی برای این مسأله 

وجود ندارد و همه می دانند راه حل مناس��ب 
این مسأله چیست.

وی از همه طرف ها بخصوص اس��رائیل 
خواست برای برقراری صلح تالش کنند.

حم��د بن جاس��م گفت: اس��رائیل باید از 
قوانین شورای امنیت و توافقنامه هایی که امضا 
شده است تبعیت کند و بداند که نمی تواند به 

این شیوه های خود ادامه دهد. 

افراد ناشناس دوش��نبه یک بطری حاوی 
مواد آتش زا را به طرف یک مس��جد در شهر 
همیلتون کانادا در ایالت اونتاریو پرتاب کردند 

اما به آتش گرفتن این مسجد منجر نشد.
 واحد مرکزی خبر به نقل از سی بی سی 
گ��زارش داد، این افراد ناش��ناس نیمه ش��ب 
دوشنبه یکی از پنجره های مسجد را شکسته 
و این بطری آتش زا را به داخل مسجد پرتاب 

کردند.
 زاکر باتیل مس��ئول مدرس��ه اسالمی در 
هامیلتون گفت: این اقدام می توانس��ت بسیار 
خطرناک باش��د چ��را که با آت��ش گرفتن آن 
تمام س��اختمان در آتش می س��وخت. پلیس 
تحقیقات در این خص��وص را با دوربینهایی 
که در س��اختمانهای مجاور قرار داش��ته آغاز 

کرده است.

کره جنوبی دهها تن از کارمندان و نظامیان 
این کش��ور را مأمور پاکسازی خیابانها و معابر 

این کشور از برف کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، این درحالی 
اس��ت که بارش بی س��ابقه برف و نیز کاهش 
شدید دمای هوا موجب یخ زدگی و لغزندگی 
بسیاری از جاده ها و بزرگراهها در این کشور 

شده است.
اداره هواشناس��ی کره جنوبی اعالم کرده 
اس��ت بارش برف اواخر ش��ب در س��ئول و 
مناطق اطراف آن متوقف شده است با این حال 
س��واحل جنوب غربی این کشور شب گذشته 
و صبح امروز ش��اهد بارش شدید برف بود به 
طوری که بیست و یک سانتیمتر در این مناطق 

برف باریده است.
روز دوشنبه حدود بیست و هشت سانتیمتر 
در س��ئول برف بارید که این بیشترین میزان از 
سال 1937 میالدی تاکنون به شمار می رود که 

سازمان هواشناس��ی کره میزان بارشها در این 
کشور را ثبت کرده است.

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی روز دوشنبه 
از مرگ یک نفر در سئول هنگام برف روبی از 

بام یک ورزشگاه در این شهر خبر داد.
در ش��هر چئونگجو در مناطق مرکزی کره 
نیز حدود س��ه هزار قطع��ه جوجه در یکی از 
مرغداریه��ای این منطقه ب��ه علت فروریختن 

سقف، ناشی از سنگینی برف تلف شدند.
تنها در ش��هر سئول حدود 48 هزار نفر از 
جمله کارمندان دول��ت و افراد داوطلب برای 

برف روبی بسیج شده اند.
وزارت دف��اع ک��ره جنوب��ی نی��ز اع��الم 
ک��رد 19 ه��زار نظامی این کش��ور برای برف 
روبی در سراس��ر این کش��ور اعزام ش��ده اند 
و هلیکوپتره��ای نظام��ی ای��ن کش��ور نی��ز 
کمک رس��انی به روستاهای دور افتاده را آغاز 

کرده اند.

بیش از س��ه چهارم مردم بیس��ت و هفت 
کشور اروپایی فس��اد مالی و رشوه را مشکل 
اصل��ی کشورش��ان می دانند که ای��ن روزها 
به خاط��ر پیوند محکم سیاس��ت ب��ا اقتصاد 

خطرناکتر هم شده است.
به گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، نتایج 
تحقیق مؤسسه اروپایی بارومتر می گوید 51 
درصد فنالندی ها از فس��اد اداری و مالی در 

کشورشان نگرانند.
انتش��ار گزارش هایی درباره هزینه های 
مالی ش��ک برانگیز احزاب سیاسی و رسوایی 
مالی آنها به نگرانی های فنالندی ها دامن زده 

است.
نگران��ی اتریش��ی ها از فس��اد مال��ی در 
کشورش��ان به 61 درصد رس��یده، این کشور 
به تازگی ش��اهد رس��وایی مالی اعضای قوه 

قضائیه، سیاستمداران و حتی پلیس بود.
95  درص��د م��ردم مالت ه��م می گویند 
حتم دارند که فس��اد مالی در کشورشان بیداد 

می کند.
یک ش��هروند اروپایی می گوید: فس��اد 
مال��ی در کش��ورهای ما وج��ود دارد و قابل 
مش��اهده اس��ت اما نمی توانم س��طح آن را 

مشخص کنم.
گر چه گزارش ها نش��ان می دهد میزان 
فساد مالی در کش��ورهایی مثل لوکزامبورگ، 
س��وئد و اس��لواکی کم ش��ده اما در انگلیس 
شواهد حکایت از آن دارد که 74 درصد مردم 

از این موضوع نگرانند.

این رقم س��ه س��ال پی��ش 9 درصد بود 
اما رس��وایی نمایندگان مجل��س انگلیس این 

نگرانی را تا به این حد رساند.
اکث��ر اروپایی ه��ا بر این بارون��د که این 
پدی��ده همه نهادها به خص��وص دولت های 

ملی و محلی شان را تهدید می کند.
از ه��ر ده اروپایی هش��ت نفر می گویند 
بی��ن  در  رش��وه  و  ارتش��ا  دارن��د  یقی��ن 
دولتمردانشان وجود دارد و 75 درصد بر این 
باورند نهاده��ای اروپایی مانند پارلمان اروپا، 
کمیس��یون و شورای اروپا هم از این فساد در 

امان نیستند.
ب��ه اعتقاد یک ش��هروند بلژیکی تردیدی 
نیس��ت ک��ه فس��اد در نهاده��ای اروپایی هم 
هست هر چند نظارت قوی ای در این نهادها 

وجود دارد.
نتایج مطالع��ات بارومتر در اروپا نش��ان 
می دهد ارتباط نزدیک بین اقتصاد و سیاست 

علت اصلی فساد مالی است.
گفت��ه می ش��ود بیش��تر مناقصه ه��ا ب��ه 
سیاستمداران واگذار می شود و باور عمومی 
این اس��ت که رش��وه خواری به خصوص در 
بی��ن مأموران گمرک، نیروه��ا پلیس و بخش 

قضایی وجود دارد.
یک سوم اروپایی ها هم فکر می کنند که 
دولتهایش��ان در مبارزه با فس��اد جدی نیستند 
و بر این باورند که در کشورش��ان ش��فافیت 
کافی وجود ندارد که معلوم ش��ود چه کسانی 

مرتکب این اعمال می شوند.

برپایی نمایشگاه هنر اسالمی در پاریس

حبس ابد برای متهم حمالت یازدهم سپتامبر

نخست وزیر قطر: 
مشکالت برقراری صلح نباید روحیه ما را 

تضعیف کند

حمله به مسجدی در اونتاریو کانادا

 بسیج کارمندان ونظامیان کره جنوبی برای 
برف روبی

فساد مالی و ارتشا، مشکل اصلی اروپاست

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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علم و صنعت
نحوه تشخیص اصل بودن گوشی از طریق اینترنت

بلوتوث

نقش بانک های خصوصی در توسعه نظام تأمین مالی کشور

همه  چیز  در  مورد  اولین  ویروس  موبایل

اصطالحات ریز و درشت تلفن همراه

امروزه در کشور ما اکثر گوشی های موجود 
در بازار رجیس��تر نش��ده و قاچاقی به کشور 
وارد می شوند که این موضوع باعث نوسانات 
قیمت یک مدل گوش��ی ش��ده ک��ه علت آن 
چیزی به جز غیر اصل بودن آن و به اصطالح 
چنج بودن آن اس��ت که متأسفانه فروشندگان، 
گوش��ی های تقلبی خود را به عنوان گوش��ی 

اصل به مشتری معرفی می کنند.
برای شناس��ایی گوشی های اصلی راه های 
متفاوتی اس��ت ک��ه از جمله آنها اس��تفاده از 
کد #06#* اس��ت که س��ریال گوش��ی شما 
)IMEI( را مش��خص کرده و شما می توانید 
آن را با ش��ماره س��ریال موجود روی جعبه و 
باطری مقایس��ه کنید این سه شماره باید با هم 
همخوانی داشته باش��د و در غیر این صورت 
گوش��ی ش��ما قاچاق بوده و چنج شده است. 
روش دوم تش��خیص اصل بودن گوش��ی از 
طریق اینترنت اس��ت، ب��دون نیاز به یافتن کد 
ف��وق روی جعبه یا باطری گوش��ی یا س��ایر 

راه ها!
 بدین منظور ابتدا روی گوشی خود کافی 
 IMEI اس��ت ک��د #06#* را وارد کنید. کد

گوشی خود را مشاهده خواهید کرد.

حال به سایت اینترنتی: 
https://www.numberingplans.
 com/?page=analysis&sub=imeinr

بروید.
س��پس کد IMEI خود را که یک کد 15 
رقمی اس��ت در صفحه مربوط به طور دقیق و 
 analyse بدون خط��ا وارد کنید و روی دکمه

کلیک کنید.
اکنون سایت مشخصاتی به شما می دهد که 
باید به طور کامل با مشخصات گوشی شما صدق 

کند؛ از نظر مدل، کارخانه، کشور سازنده و...
به عنوان مثال اگر گوش��ی شما مدل نوکیا 
3230 باش��د، باید پس از وارد کردن س��ریال 
گوشی، مش��خصات همان گوشی نوکیا 3230 
خود را دریافت کنید، این موضوع بدین معنی 
اس��ت که گوشی ش��ما اصل بوده و هیچ گونه 
مش��کلی ندارد. اما اگر مش��خصات داده شده 
مربوط به گوشی شما نباشد،گوشی شما قاچاق 

است.
 K750i به عنوان مثال اگر کد یک گوشی
را چک کنید و این س��ایت مش��خصات یک 
گوش��ی W750 را به شما نشان دهد، گوشی 

شما غیراصل است!

س��یم هایی که در زندگی روزمره با آنها سر 
و کار داریم عموماً بر دو نوع هس��تند. سیم ها و 
کابل هایی که ب��رق را از خود عبور می دهند و 
سیم ها و کابل هایی که اطالعات، داده ها و صوت 
را از خود عبور می دهند. در مورد اول هنوز بشر 
به آن مرحله از پیشرفت نرسیده است که سیم ها 
را برچیند اما در مورد دوم به موفقیت های بزرگی 
دست یافته است به خصوص در قسمت انتقال 
صوت که اختراع تلفن همراه، یکی از مهمترین 

است.  آن  دستاوردهای 
تالش ه��ای بش��ر در 
چند سال گذشته برای 
بسیار  سیم ها  برچیدن 
گسترده بوده است و در 
این زمینه فن آوری های 
بسیاری توسط شرکت 
تحقیقاتی  مؤسسات  و 
مختلف در سراسر دنیا 
عرضه ش��ده است. در 
ای��ن می��ان جدیدترین 
سیستم بدون سیمی که 

عمر آن از بقیه سیستم ها و فناوری ها کمتر است 
 .)Bluetooth( سیستمی اس��ت با نام بلوتوث
بلوت��وث در لغت ب��ه معنای دندان آبی اس��ت. 
ای��ن لغت برگرفته از ن��ام هارالد بالتاند یکی از 
پادشاهان دانمارک است که در سال های 940 تا 
985 پس از میالد در دانمارک زندگی می کرده. 
این پادش��اه که بین وایکینگ های اسکاندیناوی 
محبوبیت زیادی داش��ته و دارد دو کار بزرگ در 
طول س��لطنتش انجام داده است، اتحاد دانمارک 
و نروژ و رواج دین مسیحیت در اسکاندیناوی. 
بالتاند به دندان آبی شهرت داشته است که دلیل 
این نامگذاری دقیقاً مشخص نیست. برخی منابع 
تاریخ��ی چهره تی��ره او را دلیل ای��ن نامگذاری 
می دانند اما در میان عقائد فومگلور مردم منطقه 
داستانی وجود دارد که می گوید این پادشاه عالقه 
بسیار زیادی به خوردن نوعی توت وحشی داشته 
است و به همین دلیل دندانهایش همیشه آبی بوده 
اند. به هر حال هارالد بالتاند به دندان آبی شهرت 
داش��ته اس��ت اما چرا این نام برای یک سیستم 

بی سیم انتخاب شده است؟
بلوتوث طرحی تحقیقاتی بود که ش��رکت 
اریکسون موبایل س��وئد کار روی آن را در سال 
1994 میالدی ش��روع کرد. سرپرس��تان این تیم 
تحقیقاتی ال ام اریکسون و پاپ هارتسن بودند. 
هدف آنها ایجاد ارتباطی رادیویی و ارزان قیمت 
بین موبایل های شناخته شده توسط اریکسون و 
امکانات جانبی آنها نظیر هندزفری و… بود. با 
گس��ترده شدن تحقیقات توسط اریکسون چهار 
ش��رکت نوکیا، ای بی ام، توش��یبا و اینتل هم به 
اریکسون پیوس��تند و در سال 1998 یک »گروه 
 SIG ویژه عالقه مند به بلوتوث« با نام اختصاری
تشکیل دادند. بلوتوث اسم اولیه طرح بود اما از 
آنجا که در تکمیل پروژه اریکسون و نوکیا سهم 
بسزایی داش��تند، تصمیم گرفتند بلوتوث را که 
روزگاری یادآور اتحاد اسکاندیناوی بوده است 
به عنوان اس��م نهایی طرح برگزینن��د و امروزه 
ای��ن نام به عن��وان نام تجاری طرح ثبت ش��ده 
اس��ت. گروه پنج عض��وی SIG بهترین تعادل 
تج��اری ممک��ن را دارا بود. دو ش��رکت بزرگ 
در زمینه س��اخت موبایل، دو شرکت بزرگ در 
زمینه ساخت کامپیوتر و لب تاپ و یک شرکت 
پیشتاز در زمینه فناوری پردازش سیگنال ها. این 
پنج شرکت به عالوه شرکت های بزرگ دیگری 
نظیر موتوروال، ایسون و هیولت با کارد اچ پی که 
بعداً به این گروه پیوستند برنامه چند ساله ای را 
تدوین کرده اند که ط��ی آن از بلوتوث در انواع 
ایس��تگاه های مختلف استفاده گسترده خواهند 
برد تا این سیستم عمومیت پیدا کند. دستگاه های 
مورد نظر با توجه به طیف گسترده فعالیت های 
ش��رکت های یادش��ده می توانند گوشی های 
موبایل، کامپیوترهای رومیزی، پرینترها، لپ تاپ 

ها، لوازم الکتریکی و… باشند.
ــه کار  ــت و چگون ــوث چیس ــا بلوت ام
می کند؟ بلوتوث یک فناوری بی س��یم با برد 
کوتاه است که دس��تگاه های الکتریکی از قبیل 
موبای��ل، پرینت��ر، دوربین های دیجیت��ال و لپ 
تاپ ها را بدون س��یم به هم متصل می کند. این 
سیس��تم به صورت نقطه به نقطه و نقطه به چند 
نقطه می تواند فعالیت کند. در مورد عملکرد نقطه 
به نقطه می توان رابطه ای هندزفری بی سیم یک 
موبایل به عنوان دستگاه دیوایس متحرک و خود 

موبایل به عنوان بیس )Base( را مثال زد. در مورد 
عملکرد نقطه به چند نقطه هم می توان اداره ای را 
مثال زد که در آن چند پرینتر و فقط یک دستگاه 
کامپیوتر رومیزی وجود دارد. در این جا می توان 
این کامپیوتر را با اس��تفاده از سیستم بلوتوث به 
چند پرینتر موجود ارتباط داد و از طریق کامپیوتر 
به عنوان بیس از تمام سیستم به صورت همزمان 
یا جداگانه استفاده کرد. بلوتوث به وسیله امواج 
رادیویی روی فرکانس 2/45گیگاهرتز کار می کند 
و س��رعت انتق��ال داده 
توسط آن 720 کیلوبایت 
برثانیه اس��ت. باند مورد 
اس��تفاده بلوتوث همان 
باندی است که بسیاری 
صنعتی  دستگاه های  از 
اس��تفاده  پزش��کی  و 
نهایی  ب��رد  می کنن��د. 
بلوت��وث 10 مت��ر )30 
فوت( است اما این برد 
به اصطالح مفید است. 
سیس��تم های  برخالف 
بی سیمی نظیر مادون قرمز که در آن دو دستگاه 
گیرنده و فرستنده باید دقیقاً رو به روی هم باشند 
و هیچ مانعی بین آنها نباش��د، بلوتوث آزادانه تر 
عمل می کند و برای ایجاد ارتباط بین دو دستگاه 
دارنده این سیستم فقط کافی است این دو دستگاه 
در برد یکدیگر باشند تا ارتباط بین آنها ایجاد شود. 
به طور کلی در مورد ارتباط با سیم می توان به دو 
نکته اش��اره کرد. اول اینکه دو دستگاه مورد نظر 
از لحاظ فیزیکی چگونه با هم متصل می شوند و 
توسط چه تعداد سیم و دوم اینکه فرامین مورد نظر 
برای اجازه دریافت و ارسال اطالعات کدام است. 
این دو ویژگی را می توان بزرگ ترین مشکالت 
ارتباط با س��یم دانس��ت. بلوتوث به راحتی این 
مشکالت را حل می کند چون ویژگی بلوتوث 
بی س��یم بودن آن است. هنگامی که دو دستگاه 
دارای سیس��تم بلوتوث به هم نزدیک می شوند 
بدون هیچ گونه مشکلی اطالعات را به یکدیگر 
منتقل می کنند. البته در م��ورد انتقال داده ها در 
تلفن همراه اوضاع کمی متفاوت است. در این جا 
برای رعایت اصول امنیتی شخص دریافت کننده 
اطالعات باید اجازه ورود اطالعات به تلفن خود 
را بدهد که این کار معموالً توسط کلمه رمز انجام 
می شود. با استفاده گسترده از بلوتوث در منازل 
و ادارات و اماک��ن عمومی احتمال تداخل امواج 
باال می رود اما بلوتوث به راحتی این مش��کل را 
حل می کند. همان طور که گفته ش��د فرکانس 
بلوتوث 2/45 گیکاهرتز است. اما این فرکانس، 
فرکان��س میانه اس��ت. فرکانس دقی��ق بلوتوث 
2/40 گیگاهرتز تا 2/48 گیگاهرتز است. در این 
رنج فرکان��س، 79 کانال رادیو فرکانس متفاوت 
وج��ود دارد. برای اینکه در امواج به کار رفته در 
دستگاههای بلوتوثی که در برد یکدیگر قرار دارند 
اختالل رادیویی ایجاد نش��ود، هر دستگاه در هر 
ثانیه 1600 بار این 79 کانال را به صورت شانسی 
انتخاب می کند. در این صورت اگر دو دستگاه 
در برد یگدیگر قرار داش��ته باش��ند و بر حسب 
شانس هردو یک کانال رادیو - فرکانس مشترک 
را انتخاب کنند، زمان اشتراک آنها به قدری کوتاه 
اس��ت که هیچ تداخلی را باعث نمی ش��ود. در 
حالت کلی می ت��وان دو ویژگی کلی برای این 

سیستم به صورت استاندارد عنوان کرد:
1 - این سیس��تم چند دستگاه بیس و چند 
دستگاه متحرک را از وجود سیم بی نیاز می کند.

2 - این سیس��تم امکان انتقال داده و صوت 
را هم زمان دارد.

فن��اوری بلوت��وث در چند س��ال گذش��ته 
پیش��رفت های زیادی داش��ته اس��ت و همین 
پیشرفت ها، شرکت های بزرگ را عالقه مند به 
اس��تفاده از این فناوری کرده است. با این تفاسیر 
 SIG از بلوت��وث آنطور که باید و م��ورد انتظار
است، استفاده فراوانی شده است. در حال حاضر 
بلوتوث کم کم از زیر س��ایه رقیب قدرتمندش 
یعنی سیستم وای فای در حال خارج شدن است. 
وای فای بیش��تر برای ارتباط بین ش��بکه ای و 
ارتباطات کوتاه، یعنی ارتباطاتی که مطمئناً روزی 
سراسر دنیا را فرا خواهند گرفت کاربرد دارد. به 
هر حال همان طور که هارالد دندان آبی قرن ها 
پیش اتحاد را برای اسکاندیناوی به ارمغان آورد، 
وایکینگ های متمدن امروز ما هم می خواهند با 
برچیدن سیم ها توسط بلوتوث این بار تمام دنیا 

را با هم متحد کنند.                  

خبره��ا حاکی از آن اس��ت که اولین ویروس مهم موبایل ش��بکه 
تلفن همراه در حال پخش ش��دن اس��ت. البته شرکتهای ضد ویروس 
این کرم را بی ضرر می دانند اما این می تواند هش��داری جدی باش��د 
برای دارندگان تلفن همراه که احتماالً باید در آینده منتظر ویروس های 
خطرناک زیادی باشند. این کرم که با نام Cabir شناخته می شود خود 
را روی ش��بکه GSM تلفن همراه منتش��ر می کند و به گوش��ی های 
که با سیستم عامل س��یمبین )Symbain( کار می کنند نفوذ می کند.
شرکتهای ضدویروس مردد هستند که آیا این ویروس می تواند هشدار 

آغازین یک سری ویروس های مشابه خطرناک باشد یا خیر.
گراهام کلولی معاون فنی شرکت ضدویروس Sophos می گوید: 
این ویروس نقطه عطفی در تاریخچه ویروس ها اس��ت اما از نظر فنی 
م��ورد خاصی نیس��ت. هنگامی که فایل آلوده پخش می ش��ود صفحه 
نمایش��گر گوش��ی به طور خودکار پی��ام »Cabir« را نمایش می دهد 
و هر بار که گوش��ی روش��ن و خاموش می ش��ود کرم خود را درون 
دایرکتوری ه��ای مختلف گوش��ی منتش��ر می کند و به وس��یله مودم 
بلوتوث محیط اطراف خودش را اس��کن می کند تا در سیس��تم های 
دیگر خود را منتش��ر کند. این محدود به موبایل های اطراف نیست و 
کرم با اسکن بلوتوث به دنبال پیدا و آلوده کردن هر نوع دستگاه مبتنی 
بر فن آوری بلوتوث است خواه یک پرینتر باشد یا یک نوت بوک که 

مودم بلوتوث دارد.
م��ت پرس��ی از ش��رکت ضدوی��روس F-Secure در ای��ن باره 
می گوید: من از تالش برای منتشر کردن چیزی بدتر از این ویروس در 

ماههای آینده هم شگفت زده نمی شوم.
چطور آلوده می شویم ؟!

محدوده توزیع این کرم بس��یار محدود است چرا که Cabir تنها 
خود را با مودم بلوتوث گوش��ی آلوده منتشر می کند و این یعنی دامنه 

انتشارش در حدود 30 متراست!
البته این زیاد خوش��ایند نیست چرا که بس��یار پیش می آید که ما 
بی خبر از همه چیز همراه با گوش��ی بلوتوث دارمان در اماکن عمومی 
مث��ل محل کار، مترو یا خیاب��ان از 30 متری گوش��ی های آلوده گذر 

کنیم.
س��یمبین دارها باید منتظر این ویروس پیش��رو از منابع ناش��ناس 
اطرافش��ان باش��ند چرا که هن��وز ش��رکتهای تولید کنن��ده موبایل یا 

ضدویروس راه کار عملی جامعی برای این مورد ارائه نکرده اند.
ساختار

پس از اجرا، کرم EPOC.Cabir ابتدا یک پیغام نمایش می دهد، 
س��پس خ��ود را درون ی��ک دایرکت��وری روی موبایل کپ��ی می کند

)این دایرکتوری به صورت پیش فرض قابل رؤیت نیست(.
هرگاه موبایل روشن شود این کرم شروع به کار می کند. حتی اگر 
محتویات دایرکتوری APPS پاک ش��ود باز هم این کرم فعال خواهد 

بود.
پس از ش��روع به کار ای��ن کرم، به صورت مداوم به جس��تجوی 
دستگاه هایی که قابلیت بلوتوث دارند می پردازد و اولین دستگاه یافت 
ش��ده را مورد حمله قرار می دهد. در نتیجه به خاطر جستجوی مداوم 

شارژ باطری خیلی زود تمام خواهد شد.
جزئیات بیشتر :

گوش��ی تلفن هم��راه پس از اج��رای این ک��رم اعمال زی��ر را انجام 

می دهد:
1- پیغام »Cabir« به طور خودکار روی صفحه نمایشگر گوشی ظاهر 

می شود.
2- فایلهای زیر را روی موبایل ایجاد خواهد کرد :

SYSTEM\APPS\CARIBE\CARIBE.APP\
SYSTEM\APPS\CARIBE\CARIBE.RSC\
SYSTEM\APPS\CARIBE\FLO.MDL\
SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\\
CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.APP
SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\\
CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.RSC
SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\\
CARIBESECURITYMANAGER\CARIBE.SIS
SYSTEM\RECOGS\FLO.MDL\
SYSTEM\INSTALLS\CARIBE.SIS\
3- تالش برای انتش��ار خود به دس��تگاه های دارای قابلیت بلوتوث، 

بدون توجه به نوع دستگاه.
4- هر بار پس از اینکه موبایل خاموش و روشن می شود آغاز به کار 

می کند.
منبع

گروه ضدویروس F-Secure معتقد اس��ت این ویروس توس��ط 
ویروس نویس��انی تحت نام Rugrat نوش��ته شده است. مت پیرسی 
مدی��ر انگلیس��ی F-Secure می گوی��د: ظاه��راً این گ��روه به دنبال 
ویروس های مخرب نیست و فقط به دنبال اثبات ادعاهای خود است. 
کسی که چنین ویروسی نوشته می توانسته به جای استفاده بلوتوث از 
دفترتلفن گوش��ی و SMS اس��تفاده کند و در ابعاد وحشتناکی خود را 
منتش��ر کند یا به جای پیام اخطار و پر کردن دایرکتوری ها دفتر تلفن 
گوشی را پاک کند یا پیام های بدی برای آنها ارسال کند اما این کار را 

نکرده و این نشان از حسن نیت نسبی ویروس نویس دارد.
حاال دیگر باید همانگونه که مراقب رایانه های خود هستیم مراقب 
گوش��ی های موبایلمان هم باشیم. باید به دنبال دانلود و نصب چیزی 

شبیه به یک دیواره آتش یا آنتی ویروس برای گوشی هایمان باشیم.
اما در مقابل شرکتهای معروفی مانند سیمانتک معتقد هستند که به 

این زودی ها با یک موج ویروس موبایلی مواجه نخواهیم بود.
کرم بارور

آق��ای کلومی می گوی��د: ما چهار س��ال پیش ویروس��ی را برای 
کامپوترهای دس��تی Palmپی��دا کردیم که آن زمان دیگر ش��رکتهای 
ضدوی��روس پیش بین��ی کردند که ب��ه زودی موجی از ویروس��های 
اینچنینی به راه خواهد افتاد اما چنین نشد! کلومی همچنان معتقد است 
هنوز سیس��تم عامل فراگیر ویندوز اولی��ن و بزرگترین هدف ویروس 

نویسان است.
طبق گزارش Sophos اخیراً ویروس��ی مع��روف،  90 میل از هر 
1000 میل فرس��تاده شده روی ش��بکه را به خود آلوده کرده است که 
گس��ترده ترین ویروس ایمیلی در نوع خود به حس��اب می آید که با 
وجود حجم گس��ترش و خساراتش مانند Cabir در جهان سر و صدا 
نکرده چرا که کبیر نخستین ویروس تحت موبایل در جهان است و این 

نقطه عطفی است در تاریخ ویروس نویسی جهان.

چطور از شر کرم خالص شویم ؟! 
1- یک برنامه مدیریت فایل روی موبایل نصب کنید.

2-گزینه دیدن فایلهای درون دایرکتوری سیستم را فعال کنید.
SYSTEM\APPS\\ به دنبال دایرکتوری Z تا A 3- در درایو های

CARIBE بگردید.
CARIBE.APP, CARIBE. فایلهای CARIB 4- از دایرکتوری

RSC و FLO.MDL را پاک کنید.
5- به این دایرکتوری بروید :

C:\SYSTEM\SYMBIANSECUREDATA\ 
CARIBESECURITYMANAGER
 CARIBE.SIS و CARIBE.APP, CARIBE.RSC 6- فایلهای

را پاک کنید.
7- به دایرکتوری C:\SYSTEM\RECOGS بروید.

8- فایل FLO.MDL را پاک کنید.
9- به دایرکتوری C:\SYSTEM\INSTALLS بروید.

10- فایل CARIBE.SIS را پاک کنید.

:IMEI
ی��ک کد منحصر به فرد به هر گوش��ی تلفن هم��راه تعلق دارد و 
از آن طریق شناس��ایی می ش��ود همچنین از طری��ق این کد می توان 
شرکت سازنده و مدل دستگاه را مشخص کرد. شما می توانید با وارد 

کردن #06#* کد IMEI گوشی خود را مشاهده کنید. 
:SIM

مخف��ف عب��ارت Subscriber Identity Module اس��ت. 
آنچه تحت عنوان س��یم کارت می شناس��ید، کارت هوشمندی است 
که حاوی اطالعات الزم برای شناس��ایی و دسترس��ی گوشی شما به 
امکانات ش��بکه مخابراتی اس��ت. عالوه بر این سیم کارت ها قابلیت 
ذخیره اطالعات ش��خصی مثل دفترچه تلفن و ی��ا ذخیره پیغام های 

کوتاه را دارا هستند.
:SMS

مخفف عبارت Short Message Service است. امکانی که به 
کاربران اجازه فرستادن و دریافت پیغام های کوتاه متنی را می دهد.

:IrDA یا Infrared Port
قابلیت تبادل اطالعات به طریقه بی س��یم به وس��یله نور نامرئی 
مادون قرمز. ش��ما می توانید به وسیله این قابلیت اطالعات، عکس ها 
و فیلم ها و یا دیگر موارد را به گوش��ی های دیگر و یا کامیپوتر خود 
ارس��ال کنید، البته باید توجه داش��ته باشید سرعت انتقال اطالعات با 
مادون قرمز بسیار پایین است و برای انتقال فایل ها با حجم باال زیاد 

مناسب نیست.
:J2ME یا Java

J2ME مخف��ف عب��ارت Java 2 Micro Edition اس��ت. 
امکانی اس��ت که اجازه می دهد تلفن های همراه، برنامه خاص نوشته 
ش��ده توس��ط زبان برنامه نویس��ی جاوا را اجرا کنند. یک برنامه جاوا 
می تواند در قالب یک برنامه ماش��ین حس��اب، بازی های گوناگون، 
برنامه های س��اده اداری و... طراحی ش��ود. بعضی گوش��ی ها به شما 
اجازه می دهند به طور مس��تقیم برنامه های Java را از طریق اینترنت 
درون گوش��ی دانلود کنید ، در بعضی مدل ه��ای دیگر تنها می توانید 
برنامه های Java را از کامپیوتر توسط یک کابل رابط به گوشی منتقل 

کنید.
:Li-Ion battery 

بات��ری از نوع یون لیتیوم اس��ت که معموالً ب��رای تأمین نیروی 
الزم در دس��تگاههای ارتباطی بی س��یم مورد استفاده قرار می گیرند. 
در مقایس��ه با نس��ل های قدیمی تر باتری ها یعنی NiCd )نیکل – 
کادمیوم( و NiMH )نی��کل – مولیبدن(، باتری های Li-Ion وزن 
س��بک تری دارند و عالوه بر این از دوره ماندگاری بیش��تری در هر 
بار ش��ارژ بهره می برن��د. در باتری ها اصطالحی وج��ود دارد که به 
Memory Effect مش��هور اس��ت که به خص��وص در باتری های 
NiCd به شدت دیده می ش��د، به اینصورت که پس از هر بار شارژ 
ظرفی��ت باتری به اندازه بس��یار کمی کاهش می یافت. به همین دلیل 
در گوش��ی های قدیمی که از باتری ها NiCd اس��تفاده می کردند، 
بعد از دو یا س��ه س��ال عماًل نیاز به عوض کردن باتری داشتیم اما در 

باتری های Li-Ion این مسأله به طور کامل حل شده است.
:Li-Po battery

باتری از نوع پلیمر لیتیوم اس��ت ک��ه از نظر ظرفیت و ماندگاری 
بعد از هر بار ش��ارژ، مش��ابه باتری ها Li-Ion عم��ل می کند. این 
ن��وع باتری دارای وزن کمتری نس��بت به مدل های دیگر اس��ت. اما 
ویژگ��ی منحصر به فردی که س��ازندگان گوش��ی های موبایل را به 
سمت استفاده از این نوع باتری می کشاند این است که این باتری ها 
را می توان به هر ش��کل هندس��ی که در طراحی مورد نیاز باش��د در 
آورد. این ویژگی باعث از میان رفتن محدودیت های زیادی می شود 
که باتری ها مکعب مس��تطیلی قدیمی تر در طراحی گوش��ی ها ایجاد 

می کردند.
:OLED

مخفف عبارت Organic Light-Emitting Diode است. 
OLED در حقیق��ت نس��ل آینده صفحات نمای��ش خواهد بود. این 
صفحات شامل مجموعه ای از نقاط کوچک از جنس پلیمر ارگانیک 
خاصی هستند که بنا به میزان ولتاژی که به آنها داده می شود، رنگ های 
مختلف را ب��ه نمایش می گذارند. ویژگی منحص��ر به فرد صفحات 
نمایش OLED این است که با هر زاویه ای به این صفحات بنگرید، 
 OLED تصویر را ب��ا وضوح کامل خواهید دی��د. صفحات نمایش
دارای وزن کمت��ر، ضخامت کمتر، نور روش��ن ت��ر، قیمت و مصرف 

انرژی بسیار پایین تر از سایر انواع صفحه نمایش هستند.
:Predictive Text Input

نوعی تکنولوژی در نوش��تن متن در تلفن های همراه که به وسیله 
آن برای نوش��تن هر حرف کافی اس��ت دکمه  ای که حرف مورد نظر 
در آن قرار دارد، فش��رده شود و گوش��ی به طور لحظه به لحظه تمام 
ترکیبات ممکن از کاراکترهای وارد شده را با دیکشنری خود مقایسه 
ک��رده و کلمه ای را که مورد نظر شماس��ت ح��دس خواهد زد. این 
تکنولوژی در س��ه قالب T9، iTAP و eZiText در گوش��ی های 

تلفن همراه استفاده می شود.
:T9

حالت T9 حالتی در نوش��تار اس��ت که توسط آن گوشی به طور 
خودکار کلماتی که در حال تایپ است را تشخیص می دهد و آنها را 
چاپ می کند. به طور کلی این حالت به عنوان غلط یاب نیز معروف 
اس��ت. یعنی در موقع تایپ حالت درس��ت کلمات را حدس می زند 

و تایپ می کند. 
:Speakerphone

از آن تحت عنوان Built-in Handsfree )هندزفری داخلی( 
نیز یاد می شود و این قابلیت را به کاربر می دهد تا بدون نگه داشتن 

گوشی در نزدیک گوش خود بتواند صدای مکالمه را بشنود.
:VMS

VMS مخف��ف عبارت Voice Message System اس��ت و 
می ت��وان توس��ط آن پیغام را به صورت صوتی برای فرد مش��خصی 

فرستاد تا برای او پیغام با صدای خود فرستنده پخش شود.
:Symbian OS

Symbian یک نوع سیستم عامل برای گوشی های موبایل است 
که توسط آن می توان به گوشی موبایل امکان نصب برنامه ها را داد. 

:WAP
پروت��کل  ی��ا   Wirless Application Protocol
اپلیکیشن های بی سیم، همانگونه که از نامش پیداست بستری برای 
 Wap فراهم آوردن ارتباطات س��یار تحت شبکه است. زبان متناظر
اختصاراً WML نامیده می شود و امکانات برای اتصال به اینترنت 

از طریق گوشی موبایل را فراهم می کند.
:TFT

 TFT .اس��ت Thin Film Transistor مخف��ف عب��ارت
تکنولوژی شناخته شده ای در صفحات نمایش است. اکثر تلفن های 
همراه امروزی از این نوع صفحه نمایش بهره می گیرند. در مقایسه 
با س��ایر انواع صفحه نمایش TFT تصاویر با کیفیت بس��یار باال و 
همچنین نرخ باالی بازخوانی صفحه )High Refresh-rate( را 
به ارمغان م��ی آورد اما در مقابل مصرف ان��رژی و همچنین هزینه 

ساخت باالیی را می طلبد.
:UMTS

 Universal Mobile عب��ارت  مخف��ف 
حقیق��ت  در  اس��ت.   Telecommunications System
UMTS نس��ل جدی��د سیس��تم مخابرات��ی GSM اس��ت ک��ه 
امکان��ات الزم برای نس��ل س��وم تلفن های هم��راه )G3( را فراهم 
م��ی آورد. UMTS اس��تانداردی اس��ت ک��ه توس��ط »اتحادی��ه 
بی��ن الملل��ی ارتباط��ات راه دور« ب��رای ایجاد ارتباطات بی س��یم 
پیشرفته بنیان گذاشته شده است. شبکه های UMTS از تکنولوژی 
 UMTS بهره می برند. در میان عموم، گاهی عبارات WCDMA

و WCDMA به جای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
:Voice Dial

امکانی در گوش��ی های تلفن همراه که به ش��ما اجازه ش��ماره 
گیری توسط دستورات صوتی را می دهد.

:PIN 
PIN یک شماره 4 رقمی اس��ت که به منظور قفل گوشی تلفن 
هم��راه به کار می رود و همانند یک کلمه رمز )Password( عمل 

می کند تا از دسترسی افراد دیگر به تلفن همراه جلوگیری کند.
:PUK

اگر هنگام فعال بودن PIN سه بار آن را اشتباه وارد کنید، سیم 
کارت قفل شده و درخواست PUK می کند.اگر PUK نیز 10 بار 
اش��تباه وارد شود س��یم کارت باطل شده است. پس از صحیح وارد 
کرده PUK، گوشی منتظر دریافت شماره PIN جدید می ماند که 
ب��ا 2 بار وارد کردن آن، ش��ماره PIN قبلی از حافظه پاک ش��ده و 

شماره جدید جایگزین آن می شود.
:PIN2

PIN2 به مانند PIN ولی با این تفاوت که برای تنظیم جزئیات 
اضاف��ی روی س��یم کارت اس��ت. PIN2 ب��رای س��یم کارت های 
مخص��وص مورد اس��تفاده قرار می گیرد و البت��ه مانند PIN از 4 تا 

8 رقم است.
:PUK2

PUK2 ه��م مانند PUK برای ب��از کردن قفل PIN2 که با 3 
بار اشتباه دادن قفل کرده است و مانند PUK اگر 10 بار اشتباه داده 

شود موجب باطل شدن سیم کارت می شود.
:Security Code

ای��ن کد بر خ��الف کدهای Pin و Puk که برای س��یم کارت 
اس��ت، مربوط به کد گوشی می ش��ود و با دادن این کد گوشی خود 
را می توانید قفل کنید. این کد دقیقًا 5 کارکتری است و حالت پیش 
فرض آن به طور عمده 12345 اس��ت. با 3 بار اش��تباه دادن این کد 
گوش��ی قفل خواهد ش��د و برای بازکردن آن بای��د کد دیگری که 

توسط شرکت ارائه می شود را وارد کرد.

 ادامه دارد . . .
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها
گامی بلند در کارآفرینی و تولید داخلی و صنایع زیربنایی کشور

ساخت بزرگترین مجتمع شهرکهای صنایع ریلی 
خاورمیانه در زواره

در جلسه کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم شد:
طی 3 سال گذشته هوای شهر اصفهان کمتر از 10 روز پاک بوده است

 سیستم روشنایی 400 معبر عمومی در حوزه شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان بهینه سازی شد

زواره

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

طراحی نرم افزار ثبت 
نتایج آزمایشات در 
چهارمحال و بختیاری

فاض��الب  و  آب  ش��رکت  عموم��ی  رواب��ط 
چهارمح��ال و بختیاری اعالم کرد: ن��رم افزار ثبت و 
بایگانی نتایج آزمایش��های میکروبی توسط مهندس 
س��عید س��یاحیان یک��ی از کارشناس��ان معاون��ت 

برنامه ریزی طراحی و نصب شده است.
این نرم افزار به زبان دلفی تهیه ش��ده اس��ت که 
بخش های مختلف این نرم افزار شامل »ورود نتایج 
آزمایش«، »مش��اهد و ویرایش نتایح«، »چاپ نتایج«، 

»ترسیم نمودار« و »کد منابع، مخازن« است.
بنابرای��ن گ��زارش روابط عمومی ب��ا کمک این 
ن��رم افزار کلیه نتایج آزمایش��های میکروبی ذخیره و 
قابل جستجو و پیگیری است. همچنین امکان ترسیم 
نم��ودار برای یک پارامت��ر میکروبی مربوط به منابع، 
مخازن یا نقطه ای از شبکه در یک بازه زمانی خاص 

فراهم شده است.

همیاران گاز در مدارس 
ابتدایی ناحیه یک 

شهرستان شهرکرد 
فعال شدند

در راستای گرامیداشت سال اصالح الگوی مصرف 
با ترویح فرهنگ صرفه جویی و ارائه آموزش الزم به 
دانش آموزان در خصوص بهینه سازی مصرف گاز و 
استفاده از مش��ارکت دانش آموزان در اصالح الگوی 
مصرف، دبس��تان دخترانه فرهنگیان اداره آموزش و 
پرورش ناحیه ی یک شهرکرد با همکاری شرکت گاز 
چهارمحال و بختیاری اقدام به برگزاری مسابقه همیار 
گاز با عنوان »درست مصرف کنیم، همه مصرف کنیم« 
کرده است. بختیار حیدری کارشناس روابط عمومی 
اداره آموزش و پ��رورش این ناحیه با اعالم این خبر 
افزود: دانش آم��وزان می توانند با ارائه تصویر قبض 
پرداخت گاز در این مسابقه شرکت کنند. ضمناً به 50 
نفر از دانش آموزانی که کمترین بهای گاز مصرفی را 
بر اس��اس دوره مصرف دی م��اه ارائه دهند جوایزی 

اهدا خواهد شد.

برگزیدگان مسابقه حماسه 
حسینی اعالم شدند

14 نفر از برگزیدگان مسابقه جدول محرم شامل 
5 نفر از مدارس راهنمایی تحصیلی و 9 نفر از مدارس 
ابتدای��ی اداره ی آم��وزش و پ��رورش ناحیه ی یک 
ش��هرکرد که در مس��ابقه جدول محرم شرکت کرده 
بودند معرفی ش��دند. ناصر عسگری معاون پرورشی 
مدرسه راهنمایی تحصیلی آیت ا...  کاشانی شماره 2 
شهرکرد با اعالم این خبر برگزیدگان این مسابقه را که 
به منظور آش��نایی دانش آموزان با فلسفه قیام عاشورا 
و ش��هادت حضرت امام حسین )ع( و یاران باوفایش 

برگزار شده بود به شرح ذیل اعالم کرد:

ف
نام آموزشگاهنام و نام خانوادگیردی

ف
نام و نام خانوادگیردی

راهنمایی محمد سلیمی1
کاشانی 2

آذر احمدی1

محمدجواد 2
فرهادی

دبستان 22 
بهمن 2

ژاله ایل بیگی2

حمیدرضا 3
اسماعیلی

دبستان شهید 
رئیسی نافچ

شهال فلکی3

دبستان موسی صابری4
بهارآزادی2

مرضیه حسینی4

دبستان پسرانه مهدی بهداروند5
پیروزی

سیده زهرا هامی5

دبستان استقالل افشین بشتاح6
پسرانه

نازنین رحمتیان6

غیرانتفاعی محمدرضا بابادی7
ایمان

مریم شرافتی7

الزم ب��ه ذکر اس��ت 120 دانش آموز در این مس��ابقه 
شرکت کردند.

احداث 10 باب مخزن 
ذخیره سازی آب آشامیدنی 

در چهارمحال و بختیاری
ف�اض��الب  و  آب  ش���رک�ت  مدی�رع�ام��ل 
چهارمح��ال و بختیاری با بی��ان اینکه 10 باب مخزن 
ذخیره س��ازی آب آش��امیدنی با گنجای��ش 18 هزار 
مترمکعب در حال احداث اس��ت، گفت: این مخازن 
به منظور تأمین آب و آبرسانی در شهرهای شهرکرد، 
بروجن، کیان، لردگان، مال خلیفه، نافچ، س��ودجان و 
پردنجان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. وی افزود: 
این مخازن در حال حاضر 20 تا 90 درصد پیش��رفت 
فیزیکی دارند. مهندس حش��مت ا... هاشمی با اشاره 
به ساختمان و امکانات جانبی در حال ساخت مخزن 
گفت: همزمان با س��اخت این مخازن س��اختمانهای 
جانبی نیز از جمله ش��یرخانه، س��اختمان نگهبانی و 
ساختمان کلرزنی در حال احداث هستند. وی افزود: 
هزینه ای که تا کنون صرف این مخازن ش��ده اس��ت 
بال��غ بر 3 میلیارد 672 میلیون ریال اس��ت که با بهره 
ب��رداری از این مخازن آب، 273 هزار نفر جمعیت از 

آب آشامیدنی بهره مند می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان، 70 درص��د از علت 
آلودگی هوای ش��هر اصفهان را ناشی 
از تردد وس��ایل نقلیه موت��وری بیان 
ک��رد. ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان، 
مهندس احمدرضا الهیج��ان زاده در 
نشست کمیسیون حمل و نقل، محیط 
زیست و فناوری اطالعات این شورا، 
برنامه ری��زی جامع مدیریت حمل و 
نقل، ایج��اد محدودیتهای ترافیکی و 
توجه جدی بر معاینه فنی خودروها در 
این شهر را ضروری دانست و گفت: 
یکی از دالیل مهم آلودگی هوای شهر 
اصفهان باال بودن درصد س��کون هوا 
است به طوری که در طول امسال در 
این شهر 55 درصد سکون هوا وجود 

داشته است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در تعاریف 
بین الملل��ی در ش��هرهایی که باالی 
50 درصد س��کون هوا وج��ود دارد، 
هیچ گونه س��رمایه گذاری صنعتی و 
توس��عه صنعت ص��ورت نمی گیرد، 
افزود: متأس��فانه اصفهان به رغم باال 
بودن سکون هوا تبدیل به قطب صنعتی 

شده و صنایع رو به توسعه است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست، 
آلودگی زیست محیطی را مهمترین و 
اصلی ترین دغدغه مسئوالن کالنشهر 
اصفه��ان بیان کرد و گف��ت: آلودگی 
هوای این شهر نگران کننده و غیر قابل 
تحمل ش��ده به طوری که در سالهای 
86، 87 و 88 تع��داد روزه��ای هوای 
سالم و پاک در شهر اصفهان از تعداد 

انگشتهای دست فراتر نرفته است.
وی از گازسوز شدن کارخانه های 
س��یمان، پاالیشگاه و نصب فیلترهای 
پیش��رفته در آنها و اس��تاندارد شدن 
خروجیه��ای ای��ن صنای��ع ب��ا 200 
میلی��ارد تومان هزینه و دوگانه س��وز 
ش��دن نیروگاههای اصفهان خبر داد 
و اف��زود: اجباری ک��ردن معاینه فنی 
خودروها، ایجاد محدودیت ترافیکی 
در مح��دوده مرکزی ش��هر، تجهیز و 
توس��عه جایگاههای عرضه سوخت 
CNG، توج��ه ب��ه آموزش زیس��ت 
محیط��ی و اط��الع رس��انی دقیق و 
به موق��ع در این زمینه با اس��تفاده از 
پتانس��یل باالی ش��هرداری، تجهیز و 
توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی 
و تشویق مردم برای استفاده بیشتر از 
این ناوگان، عدم استفاده از خودروهای 
ش��خصی، شناس��ایی و س��اماندهی 
کارگاهها و مشاغل آالینده و انتقال آنها 
به خارج از ش��هر و معرفی واحدهای 

مختلف به اداره کل محیط زیس��ت و 
توسعه فضاهای س��بز از راهکارهای 
کاهش آلودگیهای زیست محیطی در 
شهر اصفهان است و الزمه تحقق آنها 
همکاری و تعامل همه دس��تگاههای 

ذیربط است.
مهن��دس الهیج��ان زاده بر لزوم 
اجرای��ی ش��دن راهکاره��ای کاهش 
آلودگی های زیس��ت محیطی ش��هر 
اصفهان از س��وی مدیریت این شهر 
تأکید کرد و گفت: اداره کل حفاظت 
محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان از 
هر گون��ه اقدام��ی در جهت کاهش 
آلودگی هوا حمایت و با مدیریت این 
ش��هر و تمام دس��تگاههای ذیربط در 
امر محیط زیس��ت تعامل خواهد کرد 
و پیگیریه��ای الزم را برای برخورد با 
واحدهای آالینده مختلف و جابجایی 
آنها به عمل می آورد. وی با بیان اینکه 
در حال حاض��ر نیروگاههای اصفهان 
روزانه 15 هزار تن س��وخت مازوت 
مصرف می کنند و حاصل آن تولید و 
پخش 1200 تا 1300 تن دی اکس��ید 
گوگرد در هوای این ش��هر اس��ت، از 
پیگیریه��ای اداره کل حفاظت محیط 
زیست برای کاهش مصرف مازوت در 
این نیروگاهها خبر داد و افزود: حاصل 
ای��ن پیگیریه��ا مکلف ش��دن دولت 
ب��رای تأمین گاز نیروگاههای اصفهان 
در طول س��ال به غیر از سه ماه فصل 
زمستان بوده و قرار است این مصوبه از 
اول سال آینده اجرایی شود. مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
بر اهمیت نقش مدیریت شهر اصفهان 
در کاهش آلودگیهای زیست محیطی 
تأکید کرد و تأسیس دفتر محیط زیست 
توسعه پایدار در شهرداری این شهر را 
برای پیگیری مباح��ث قانونی در این 

زمینه خواستار شد.
در ادامه این جلسه آقایان حبیب ا... 
تحویل پور، مصطفی نوریان و منصور 
باقرصاد معاون��ان فرهنگی اجتماعی، 
حمل و نق��ل و ترافی��ک و خدمات 

شهرداری و داریوش فتحی و محسن 
رنجب��ر مدیران عامل س��ازمان پارکها 
و فضای سبز س��ازمان میادین میوه و 
تره بار و س��اماندهی و مش��اغل شهر 
اصفهان نی��ز دیدگاهها، نقطه نظرات، 
اقدام��ات و فعالیتهای ح��وزه خود را 
جهت کاهش آلودگی هوای این شهر 

تشریح کردند.
در این جلس��ه همچنین جمشید 
جمش��یدیان رئیس س��تاد معاینه فنی 
شهرداری اصفهان به نقش تأثیر گذار 
معاینه فنی خودروها در کاهش آلودگی 
هوای این شهر اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر 6 مرکز مکانیزه معاینه فنی 
با 10 خ��ط و دو مرکز خصوصی در 

شهر اصفهان فعالیت دارند.
وی به لزوم جلوگیری از فعالیت 
مراکز معاینه فنی خودرو غیر مکانیزه 
و غی��ر قانون��ی تأکید ک��رد و احیای 
مج��دد مراکز معاینه فن��ی خودرو در 
نمایندگیه��ای مجاز ای��ران خودرو و 
سایپا را برای تسریع در انجام معاینات 
فن��ی و جلوگیری از ازدحام وس��ایط 
نقلیه و فراهم ش��دن زمینه معاینه فنی 
خودروهای س��نگین در شهر اصفهان 
خواستار شد. سرهنگ مهدیان رئیس 
پلی��س راهور شهرس��تان اصفهان نیز 
آمادگ��ی راهنمایی و رانندگی را برای 
اعم��ال قوانین ب��رای کاهش آلودگی 
ه��وای این ش��هر اعالم ک��رد. رئیس 
کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و 
فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز عمل��ی کردن راهکارهای 
کاهش آالینده های زیست محیطی را 
تنها راه ب��رای برون رفت از وضعیت 
فعلی بی��ان کرد و گف��ت: تحقق این 
مهم در گرو توجه به آموزش و اطالع 
رسانی به مردم در زمینه مسائل زیست 
محیطی اس��ت و این ام��ر همکاری 
و همراهی آن��ان را در جهت کاهش 

آلودگی هوا دو چندان می کند.
مهندس ابوالفضل قربانی، ارتقای 
ش��هروندی  آموزش ه��ای  س��طح 

و اط��الع رس��انی در ش��هر اصفهان 
را توس��ط کارشناس��ان حوزه ه��ای 
معاونت فرهنگی اجتماع��ی به ویژه 
کمیته ش��هروندی و توسعه تابلوهای 
سنجش آلودگیهای زیست محیطی و 
ایجاد حساس��یت در شهروندان برای 
استفاده از این تابلوها از سوی اداره کل 
حفاظت محیط زیست و فعال کردن 
س��ایت ای��ن اداره کل را برای کاهش 
آلودگیهای زیس��ت محیطی ضروری 
دانس��ت و از مس��ئوالن دستگاههای 
ذیربط خواست وظایف خود را در این 

زمینه به نحو مطلوب انجام دهند.
وی لزوم انجام کارهای کارشناسی 
توس��ط کارشناسان ش��ورای اسالمی 
شهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک 
و راهنمای��ی و رانندگی ب��رای ایجاد 
محدودیت ترافیک در محدوده مرکزی 
شهر اصفهان را مورد تأکید قرار داد و 
گفت: کاهش آلودگیهای ناشی از تردد 
خودروها، ساماندهی مشاغل شهری و 
پسماندها از اولویتهای کاری کمیسیون 
حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 

اطالعات شورای اسالمی شهر است.
در این جلس��ه همچنین مهندس 
مصطف��ی بهبهانی رئیس کمیس��یون 
عمران، شهرسازی و معماری و دکتر 
غالمرض��ا ش��یران عضو کمیس��یون 
حمل و نقل، محیط زیست و فناوری 
اطالع��ات ش��ورای اس��المی ش��هر 
اصفهان، آلودگی زیست محیطی این 
ش��هر را مهمترین مش��کل و معضل 
کالنشهر اصفهان بیان کردند و توجه 
و رسیدگی به آن را مسئولیت و وظیفه 
شرعی مسئوالن ذیربط و پاسخگویی 
آنان در مقابل نسلهای آینده را ضروری 
دانس��تند و تأکید کردن��د: نظارت بر 
ساخت و سازها در خیاباهای مرکزی 
ش��هر و جلوگیری از ص��دور مجوز 
س��اختمانهای مرتفع و تجاری در این 
خیابانه��ا، اصالح مدیری��ت ترافیک 
و اعم��ال قانون، اس��تفاده مطلوب از 
ظرفیتهای موجود، همکاری و تعامل 
و انجام دقی��ق مس��ئولیتهای مربوط 
به دس��تگاههای ذیربط، ریش��ه یابی 
دقیق مش��کالت حم��ل و نق��ل در 
جه��ت کاهش آالینده های زیس��ت 
محیط��ی، توجه به جه��ت وزش باد 
و تهوی��ه هوا در اج��رای پروژه های 
خیابان سازی، ارزیابی زیست محیطی 
طرحهای عمران شهری، تالش برای 
کاه��ش آلودگیهای صوتی و توجه به 
راهکارهای کارشناس��ی می تواند در 
کاهش آلودگی شهر اصفهان راهگشا 

باشد.

براساس گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
ب��ه منظ��ور کاه��ش تلف��ات انرژی 
روشنایی معابر، اس��تاندارد سازی و 
بهینه سازی سیس��تم روشنایی 400 
معبر عمومی تحت پوش��ش شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان بر مبنای 
ان��دازه گیری پارامترهای روش��نایی 
انجام ش��د. به موج��ب این گزارش، 
توج��ه به هزینه های س��نگین تولید 
انرژی، اثرات مخرب تولید انرژی از 

منابع تجدید ناپذیر بر محیط زیست 
و ض��رورت توجه ب��ه صرفه جویی 
انرژی مد نظر قرار گرفته و توس��ط 
کارشناسان معاونت مهندسی عوامل 
اخت��الل در تولی��د نور ک��ه راندمان 
سیستم را کاهش و تلفات الکتریکی 
را ایجاد می کردند مورد بررسی قرار 

گرفت.
در همین راس��تا عوامل افزایش 
تلفات همچون فرس��ودگی المپ و 
چ��راغ، طراحی و قدرت نامناس��ب 

الم��پ و چ��راغ، کثیف��ی رفلکتور، 
پوش��ش گرد و غب��ار روی حباب و 
شاخه های درختان معارض شناسایی 

شدند.
افزون بر این، عملکرد سیس��تم 
روشنایی معابر در فاصله زمانی ساعت 
22 تا 4 بامداد از نظر شدت روشنایی 
و درخش��ندگی، نور مازاد و کمتر از 
استاندارد مورد سنجش قرار گرفته و 
بر اساس این مشخصه، روشنایی 400 
معبر تا کنون بهینه شد که در آینده ای 

نزدیک در مابقی معابر تحت پوشش 
شرکت اجرا خواهد شد.

همچنی���ن ی���ادآور می ش���ود 
جه��ت نگه���داری و اس��تمرار این 
بهینه س��ازی  و توس��عه این س��یتم، 
شستشوی مستمر چراغها، شاخه بری 
درختان مزاحم و کاهش قدرت چراغها 
با تبدیل چراغهای فرس��وده جیوه به 
سدیم در دوره های زمانی مشخص در 
کنار سایر برنامه های بهینه سازی این 

معاونت قرار خواهد گرفت.

زواره – خبرنگار زاینده رود:
پیمانکار ساخت بزرگترین مجتمع 
ش��هرکهای صنایع ریل��ی خاورمیانه 
در زواره گف��ت: با پای��ان یافتن کار 
تجهیز کارگاه، به زودی کار س��اخت 
بزرگترین مجتمع ش��هرکهای صنایع 
ریلی خاورمیانه در ش��هر زواره آغاز 

می شود.
اف��زود:  عبدالعل����ی کریم���ی 
س��اختمان های ایس��تگاه قدیمی راه 
آهن زواره به عن��وان کارگاه در حال 
نوسازی است و کار تجهیز این کارگاه 

تا 10 روز دیگر پایان می یابد.
وی گف��ت: عملی��ات س��اخت 
مجتمع ش��هرک های صنای��ع ریلی 
کشور در زواره شامل تسطیح زمین، 
خاکب��رداری، اجرای جوی و جدول، 
زیرسازی و آسفالت معابر، تأسیسات 
و شبکه های زیربنایی از جمله ساخت 
16 سالن واگن سازی و 4 سالن حمل 
واگ��ن جمعاً به مس��احت210 هزار 
مترمربع و حصارکش��ی 400 هکتار 

زمین مجتمع است.
وی ارزش ریالی قرارداد ساخت 
این مجتم��ع را هزار میلی��ارد تومان 

اع��الم کرد و افزود: با بهره برداری از 
بزرگترین مجتمع ش��هرکهای صنایع 
ریلی خاورمیانه در زواره  واگن های 
قطار ش��هری و بین شهری و ریل در 
این مجتمع طراحی و تولید می شود.

کریمی ساخت بزرگترین مجتمع 
شهرکهای صنایع ریلی خاورمیانه در 
شهر زواره را گامی بلند در کارآفرینی 
و تولید داخل��ی و صنایع زیربنایی و 
مرحله نوینی از رشد و توسعه حمل 
و نقل ریلی کش��ور دانست و گفت: 
ساختمان های این مجتمع  تا 2 سال 
آینده جهت نصب تجهیزات ساخته 

خواهد شد.

وی ب��ا قدردانی از مس��اعدت 
و هم��کاری بخش��دار، ش��هردار و 
مسئوالن ادارات و دستگاه های بخش 
زواره در ساخت این مجتمع گفت: 
هم اکنون زمینه اشتغال نزدیک به 70 
نفر در نوسازی کارگاه فراهم شده و 
این تعداد تا 400 نفر در مرحله اول 
افزایش می یابد. مدیر عامل شرکت 
بین المللی توس��عه تجاری مجتمع 
ش��رکتهای صنای��ع ریلی س��ازمان 
کویر ه��م از ای��ن طرح ب��ه عنوان 
بزرگترین ش��هرک ریلی خاورمیانه 
نام ب��رد و گفت: این مجموعه ریلی 
که ب��ه همت جمع��ی از کارآفرینان 

و متخصص��ان صنایع مختلف ریلی 
کشور شکل گرفته است، شامل 15 
طرح با حجم س��رمایه گذاری بیش 
از 100ه��زار میلیارد ری��ال از منابع 
داخلی، خارجی و بخش خصوصی 

احداث می شود.
عباس پاکدین افزود: این شهرک 
صنعتی در مرحله نخس��ت خود در 
زمینی به مساحت 40 هکتار و قابل 
توس��عه ت��ا 120 هکتار ایج��اد و به 
بزرگترین بارانداز ریلی کشور تبدیل 

خواهد شد.
وی ظرفیت این ش��هرک را در 
مرحله نخست ش��امل تولید 2 هزار 
و 200 واگن باری سبک و سنگین و 

انواع واگن مسافربری ذکر کرد.
پاکدی��ن ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
بخش توس��عه مهندس��ی عمرانی با 
کش��ورهای اکراین، روسیه، مالزی، 
رومان��ی، بلژی��ک، آلم��ان و ایتالیا 
رایزنیهایی انجام داده اس��ت، اظهار 
داشت: در مرحله نخست این طرح 
برای یک هزار و 300 نفر در بخش 
واگن سازی و در مراحل بعد تا 50 

هزار اشتغال ایجاد خواهد شد.

هاجر خیراللهی – خبرنگار زاینده رود:
رئیس پلیس مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان 
اصفهان گف��ت: با توجه به موقعی��ت ویژه این 
استان و قرار گرفتن آن در مسیر راههای ارتباطی 
مهم کشور و همچنین مسیرهای ترانزیت آسیا، 
کنترل ورود و خروج مواد مخدر از این اس��تان 

بس��یار ضروری و حساس 
اس��ت. وی ب��ا تأکی��د بر 
ایجاد  از  اهمیت موض��وع 
سه ایستگاه مصوب ایست 
و بازرسی در جهت کنترل 
و بازدید خودروهای حامل 
مواد  و  قاچ��اق  کااله��ای 

مخدر خبر داد.
س��رهنگ رضایی اهم 

طرحه��ای پلیس مب��ارزه با مواد مخدر اس��تان 
اصفهان را به این ش��رح اعالم کرد: طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی با هدف شناس��ایی و برخورد با 
قاچاقچیان مواد مخدر، شناس��ایی و برخورد با 
توزیع کنندگان و پاکس��ازی نقاط آلوده استان، 
اقدام جه��ت اجرای 144 ط��رح ارتقای امنیت 
اجتماع��ی با ه��دف شناس��ایی و برخ��ورد با 
توزیع کنندگان و پاکس��ازی نقاط آلوده استان، 
ط��رح نجات و جمع آوری معت��ادان و هدایت 

آنان به اردوهای ترک اعتیاد. رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اس��تان اصفهان مجموع کشفیات 
حاصل از اجرای طرحهای مذکور را حدود 4 تن 

مواد مخدر و دستگیری 1861 نفر اعالم کرد.
وی همچنین به کشفیات این نیرو در 9 ماه 
اخیر اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در این راستا 
20 ت��ن انواع مواد مخدر 
کش��ف و بیش از 8212 
نگهدارنده  کننده،  توزیع 
و حمل کننده مواد مخدر 
دستگیر و 121 باند تهیه و 
توزیع مواد مخدر منهدم 

شد.
س��رهنگ  همچنین 
عقیلی فرمان��ده انتظامی 
شهرستان اصفهان نیز اولویت اصلی این نهاد را 
پیشگیری از جرم اعالم و اضافه کرد: همکاری و 
ارتباط نزدیک مردم با پلیس در این زمینه بسیار 
تعیین کننده است. وی در همین زمینه به میزان 
تماسهای تلفنی مردم با مرکز فوریت های پلیس 
110 در 9 ماه گذشته اشاره و عنوان کرد میانگین 
تماس��های مردم در یک شبانه روز در این مدت 
6110 مورد بوده که بیانگر رابطه نزدیک مردم با 

پلیس است.

امید نساج پور – خبرنگار زاینده رود:
مهندس عبدالرسول امامی شهردار منطقه 9 
باغهای رهاشده در ناژوان را از معضالت عمده  
این منطقه دانس��ت و گفت: از آنجا که منطقه 9 
از جن��وب به ناژوان و حاش��یه زاینده رود ختم 
می شود این منطقه به عنوان ریه ی تنفسی استان 
محسوب می شود لذا در جهت دادن تسهیالت 
ویژه به مالکان این باغها و جلویگری از ساخت 
و س��ازهای غیرقانونی در راس��تای رس��یدگی 
هر چه بیش��تر به این ناحیه اقدامات الزم انجام 

خواهد گرفت.
وی از اختصاص بودجه 12 میلیارد تومانی 
س��ال جاری ب��ه منطقه 9 از انج��ام طرح های 
مختل��ف در این منطقه خبر داد و گفت: حدود 
70 درص��د از کل بودجه ه��ای س��ال ج��اری 
صرف پروژه های عمرانی و آزادس��ازی شد که 
اح��داث خیابان های آزادی، می��رزا طاهر دوم، 
بهشت، احداث فاز سوم پارک مهرگان با صرف 

هزینه ای بالغ بر 83 میلیارد و 420 میلیون تومان 
از این جمله اند.

همچنین طرح 56 کیلومتری انحار که حدود 
30 کیلومتر از آن سازماندهی شده و مابقی آن تا 

پایان سال جاری انجام خواهد شد.
امام��ی با اش��اره به وس��عت 222 هکتاری 
بافت فرس��وده منطقه 9 بر انجام اقدامات الزم 
در راستای تعدیل بافت های فرسوده تأکید کرد 
و افزود: با توجه به وضعیت نامناس��ب اطراف 
منارجنبان خواس��تار همکاری بیش��تر سازمان 
میراث فرهنگی اس��تان برای ساماندهی اطراف 

این بنای تاریخی هستیم.
ش��هردار منطقه 9 در پایان از رسیدگی الزم 
و ف��وری به وضعیت نابس��امان می��دان بهار و 
معضالت س��اکنین این منطقه و همچنین ایجاد 
شهرک سالمت، ایجاد گلخانه و فروشگاههای 
گل و گیاه در خیابان های بهش��ت و قدس در 

راستای رفاه مردم این منطقه خبر داد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: حوضه آبخیز این 
اس��تان از 3 درصد اعتبارات ملی و یک درصد 
اعتبارات استانی بهره مند است در حالی که سهم 
این اس��تان در این بخش باید 10 درصد از این 

بودجه ها باشد.
س��بز علی کاویانی در گفتگو با ایرنا اظهار 
داش��ت: این اس��تان 10 درصد منابع آب کشور 
را دارد و ج��ذب اعتبار در بخ��ش آبخیزداری 
آن هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری در جهت 
کمک به توس��عه پایدار بخش قابل توجهی از 

کشور است.
وی اف��زود: این اس��تان ب��رای حفاظت از 
حوضه های آبخیز استان چهارمحال و بختیاری 

ساالنه بیش از دو هزار و 506 میلیارد ریال اعتبار 
نی��از دارد. به گفته وی، موقعیت کوهس��تانی با 
شیب های تند، بارندگی بهاری با شدت زیاد و 
در مدت کم، در سال فرسایش 24 تن خاک در 
هکتار را در چهارمحال و بختیاری به همراه دارد 
که خسارات ناشی از آن ساالنه حدود یک هزار 

و 790 میلیارد ریال برآورد می شود. 
وی گف��ت: س��الیانه 23 میلیون مترمکعب 
رسوب در استان کنترل می شود اما حجم بسیار 
باالیی رسوب از حوضه های آبخیز چهارمحال 
و بختیاری به مخازن س��دهای پایین دس��ت از 
قبیل زاینده رود، کارون 3 و ش��هید عباس��پور 
سرازیر می ش��ود که زیان آن در سال میلیاردها 

تومان برآورد شده است.

سهم اعتبارات حوضه آبخیز استان 
چهارمحال و بختیاری کم است

باغهای رها شده، بزرگترین معضل ناژوان

کشف 20 تن مواد مخدر در اصفهان
شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد

شهرکرد
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در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو در امور 
آب و آبفا، بهره برداری از فاز اول طرح س��امانه 
الکترونیک خدمات مشترکین آب و فاضالب شهر 

اصفهان آغاز شد.
در ای��ن مرحله از طرح که با عنوان »بایگانی 
الکترونیکی مش��ترکین« به مرحله اجرا در آمده 
است نزدیک به 350 هزار پرونده مشترکین آب و 
فاضالب در شهر اصفهان، پس از بازنگری و تولید 
تصاویر دیجیتالی )اسکن کردن(، در قالب سامانه 

بایگانی الکترونیک استقرار یافته است.
با اجرای طرح بایگانی الکترونیکی مشترکین 
آب و فاضالب ش��هر اصفهان که 9 میلیارد ریال 
هزینه در برداش��ته اس��ت، عالوه بر حذف کاغذ 
در فرآین��د ام��ور اداری و افزایش س��طح امنیت 
در دسترس��ی به پرونده ها، س��رعت رس��یدگی 
ب��ه درخواس��ت های ارباب رج��وع نیز به نحو 

چشمگیری افزایش یافته است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان در این مراسم با بیان اینکه در حال حاضر 
86 شهر تحت پوشش خدمات این شرکت قرار 
دارند، گفت: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

از نظر وس��عت ارائه خدمات، بزرگترین شرکت 
آب و فاضالب کشور محسوب می شود.

مهندس س��یدمحمدرضا فخرایی با اشاره به 
اینک��ه 80 درصد منابع درآمدی ش��رکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از طریق فروش انشعاب و 
دریافت آب بها از مشترکین تأمین می شود، گفت: 
این شرکت در سال جاری فقط 230 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات دولتی برای طرح های عمرانی 

آب و فاضالب دریافت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی 
در ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان اشاره 
ک��رد و افزود: در همین زمینه تا کنون 85 درصد 
از فعالیت های واحد رس��یدگی ب��ه حوادث در 
شهر اصفهان به بخش خصوصی واگذار شده که 
این میزان تا دو سال آینده به 100 درصد خواهد 
رس��ید. وی همچنین به قدمت بیش از 40 ساله 
شبکه آب و فاضالب شهر اصفهان اشاره کرد و 
گفت: در یکس��ال گذشته بیش از 16 کیلومتر از 
شبکه فرسوده فاضالب در شهر اصفهان نوسازی 

شده است.

بهره برداری از بایگانی الکترونیکی مشترکین 
آبفای اصفهان
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افقی:
1- مبارک- نوعی حشره

2- مقابل شب- زهر- از ضمایر- درس خوانده
3- تک��رار یک ح��رف- دومین ح��رف الفبای 

یونانی- ورق-گرمی و حرارت
4- مار بزرگ و بی زهر- مروارید- صورت

5- از القاب انگلیسی- سر- اسمی ایرانی
6- مسابقات اتومبیلرانی- محکم و استوار-برکت 

سفره
7- ابوالبشر- از طوایف ایرانی
8- لون- قابله، هدف و نشان

9- سرگردان- لوس- سوره زنان
10-  ضربه فوتبالی- از حرکتهای آب دریا- شرم 

و آزرم
11-  مخفف اگر- نار- ملح- با مکش می آید

12-  حرف پرس��ش- کلمه افس��وس- حرف 
انتخاب- خداحافظی التین

13-  سوغات و ارمغان- داخل

عمودی:
1- مجموعه فرمولها- زمان و زمانه

2- کش��ور س��زار- عالمت مفعول- از جداییها 
شکایت می کند- شش

3- خزان نش��ده-  جانشین چیزی قرار گرفتن- 
شکوه و شکایت- دو یار هم قد

4- رایحه- حرف انتخاب- به جا آوردن
5- عمامه- دشت- از آالت موسیقی

6- مرغ س��عادت- یکی از همسران پیامبر-شهر 
زیارتی ایران

7- راهزن- پسوند دارندگی
8- بزرگ-یگانه- جد

9- روشنایی- از غزوات- از نامهای خداوند
10-  مقابل سرد- بیماری- نخستین عدد

11-  م��ادر عرب- از الق��اب آقایان- محلی در 
مکه- میوه و ثمر

12-  کمی- تاب و توان- پایه و اساس- مقعر
13-  ماده ای در چای و قهوه- نایب
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چرا   بد   رانندگی   می کنیم؟

شهروندان چرا به هشدارها بی اعتنایی می کنند؟

هر روز افسانه و داستان می خواندید، حاال بگذارید 
امروز جدی باش��یم و کمی فکر کنیم چرا رانندگی ما 

اینجوری است.
بیخودی لبخند نزنید! ش��اید خود شما هم یکی 
از کسانی باش��ید که رانندگی تان ناجور است و برای 
ش��هروندان مشکل ایجاد می کنید. از همان راننده های 
متش��خصی که وقتی موبایلش��ان زنگ می زند توقف 
می کنند و مشغول صحبت می شوند، غافل از اینکه راه 

را بند آورده و پشت سرشان ترافیک شده است.
یک روز در یک کوچه فرعی بودیم. کمی جلوتر 
از م��ا کامیونی گیر کرده ب��ود و باید عقب می رفتیم و 
برمی گشتیم. به راننده اتومبیل پشت سرمان اشاره کردیم 
که عقب برود اما با دس��ت اش��اره کرد و گفت: »بلد 
نیستم«!البته جنسیت راننده همیشه هم مالک نیست. 
گاهی مردها پشت فرمان سوتی هایی می دهند که وقتی 
بشنوید، ترجیح می دهید از تحقق قانون منع رانندگی 
مردان حمایت کنید. درس��ت اس��ت که خانم ها هم... 

ما رانندگان حرفه ای خانم هم داشته ایم و داریم.
کمر بند

رانندگی با بس��تن کمربند ایمنی آغاز می شود. در 
سال های اخیر با اصالح قوانین و سخت گیری موضعی، 
این مشکل کمی حل شده است اما هنوز بعضی ها بستن 
کمربند را برای خارجی ه��ا می دانند و فقط در مواقع 
خطر و مش��اهده افسر پلیس آن را می بندند. بعضی از 
اتومبیل ها هم کمربندش��ان خراب اس��ت و صاحبش 

حوصله پیگیری درست کردنش را ندارد.
بارها شده در تاکس��ی یا خودرو آژانس نشسته ام 
و وقتی خواسته ام کمربند را ببندم، راننده گفته: »نبند، 
داداش! خرابه« نمی فهمم! من چه داداشی برایش هستم 

که ایمنی و سالمتم برایش مهم نیست؟!
SMS   بازی هنگام رانندگی

محققان هش��دار داده اند، وقوع تصادفات هنگام 
رانندگی بر اثر ارس��ال و دریافت SMS اس��ت. آنها 
می گویند ارس��ال و دریاف��ت SMS از طریق موبایل 
هن��گام رانندگی، احتمال بروز تصادف��ات را به میزان 

50درصد افزایش می دهد.
 این اق��دام، هنگام رانندگی م��دت زمان واکنش 
راننده را به شدت کاهش می  دهد و بدین ترتیب احتمال 
وقوع تصادفات افزایش می یابد. بررسی ها حاکی است، 
20 درصد از رانندگان هنگام رانندگی SMS دریافت یا 

ارسال می کنند. در حالی که این درصد میان رانندگان در 
سنین 18 تا 24 سالگی به 66درصد می رسد. هم اکنون 
در 49کشور جهان استفاده از گوشی های موبایل هنگام 

رانندگی ممنوع است.
کالس راننده

رانندگی همیش��ه با س��طح کالس اف��راد، طبقه 
اجتماعی، می��زان تحصیالت یا محل س��کونت آنها 
ارتباطی ندارد. روزی در یک شرایط اضطراری، پشت 
آمبوالنس نشس��ته بودم تا مسیر کوتاهی را طی کنیم. 
آنقدر انگشتم را روی دکمه های جعبه آژیر فشار دادم 
که بی حس شده بود. در آن نیم ساعت به اندازه  12سال 

حرص خوردم و پشت بلندگو داد کشیدم:
»پژو برو کنار... پراید راه بده... وانت حرکت کن... 
تاکس��ی توقف نکن... کوروال دور نزن... راننده پرادو 
کجاست؟ سمند یک  طرفه اومدی، طلبکار هم هستی؟ 
فیات راه برو، 206 قرمز! خواندن روزنامه را ول کن و 
حرکت کن...« اص��اًل مهم نبود با چه اتومبیلی مواجه 
هستیم. این راننده ها هستند که به صدای آژیر توجهی 

نمی کنند، نه اتومبیل ها.
گول زدن کمپانی

چند س��ال قبل در یک کمپانی خودروی آلمانی 
مش��غول به کار ب��ودم. روزی آقایی به واحد خدمات 

پ��س از ف��روش مراجع��ه ک��رد و گف��ت اتومبی��ل 
147میلیون��ی اش واژگون ش��ده و زی��ر کامیون رفته 
و له ش��ده و حاال می خواهد از گارانتی اس��تفاده کند 
و ب��ه جایش یک اتومبیل ن��و تحویل بگیرد. روز بعد 
کارش��ناس تعمیرگاه کمپانی در گزارش خود نوشت 
پس از بررسی کروکی حادثه و بازدید فنی اتومبیل، این 
نتیجه حاصل شده که تصادف در هنگام خاموش بودن 

»سیستم هوشمند رانندگی ایمن« رخ داده است.
صاحب آن اتومبیل وقتی گزارش را خواند، داد و 
بیداد کرد و گفت: آن سیستم روشن بوده و تصادف باز 
هم رخ داده و کمپانی باید یک اتومبیل نو به او بدهد. 
باز هم همه چیز مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت 
و همچنان همه مطمئن بودند که سیس��تم هوش��مند 

خاموش بوده است.
صاح��ب اتومبیل را ب��ه اتاق کنفران��س بردیم و 
با نمایش عکس و فیلم، به او توضیح دادیم سیس��تم 
رانندگ��ی ایمن چگونه کار می کن��د و اجازه نمی دهد 
اتومبیل واژگون شود. بعد از تمام شدن کالس آموزشی، 
آن آقا اعتراف کرد سیستم ایمن را خاموش کرده بوده 
و در توجیه این اقدام خود گفت: »خب آخر وقتی آن 

سیستم روشن باشد، نمی شود در جاده الیی کشید!«
او قصد داشت در جاده چالوس با اتومبیل لوکس 

کالس تشریفاتی خود کارهایی را انجام دهد که رانندگان 
نیسان وانت در جاده آبعلی هم آن کار را نمی کنند. یک 
مورد دیگری که در کمپانی با آن مواجه بودیم، این بود 
که راننده ها جوگیر می شدند و تصور می کردند سوار 
هواپیما هستند. آنها وقتی سوار اتومبیلشان می شدند، 
فکر می کردند باید تمام دکمه هایی که مقابلشان می بینند 
را فشار دهند. برای همین بود که متوجه شدیم خیلی ها 
وسط یک روز داغ در مردادماه، با چراغ روشن مه شکن 

در جاده و خیابان رانندگی می کنند.
تابلوهای راهنمایی و رانندگی الکی

یک��ی از مس��ئوالن راهنمای��ی  و رانندگی تهران 
بزرگ اخیراً گفته است: »بیشتر ناهنجاری های ترافیکی 
تصادفات و تبعات سوء اجتماعی ناشی از ترافیک به 
قوانین کهنه برمی گردد. بیش از چند س��ال اس��ت که 
الیحه اخذ جرایم در کمیس��یون های مجلس پیگیری 

می شود اما از تصویب آن خبری نیست.
 در صورت��ی ک��ه این الیحه نیز تصویب ش��ود، 
پاسخگوی نیازهای روز نیست. اکنون قوانین و مقررات 
به قدری ضعیف اس��ت ک��ه هیچ ک��دام از تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی در کش��ور حرمت ندارد و فقط 
زمانی به آنها توجه می شود که کنار هر کدامشان یک 

مأمور پلیس هم ایستاده باشد.
 االن ب��ا این احتس��اب اگر بخواهیم ب��ه تابلوها 
حرمت بدهیم باید حداقل یک میلیون پلیس راهنمایی 
و رانندگی استخدام کنیم تا حرمت تابلوها نگه  داشته 
 شود. بیش��تر رانندگان به راحتی پای تابلوهای توقف 
ممن��وع پارک می کنند و وارد مح��دوده طرح ترافیک 
می ش��وند و باید در ه��ر ورودی طرح ترافیک، 6 تا 8 

مأمور بگذاریم تا تک تک خودروها را بررسی کنند.

 اکنون رانندگان ب��ه راحتی هر خطایی  که حتی 
تصور آن نمی ش��ود را انج��ام می دهند و همه اینها به 
ضعف قوانین و مقررات برمی گردد و در هیچ جای دنیا 
اینچنین نیست. بنابراین با این وضع نمی شود ترافیک 
را ایمن کرد. نباید فراموش کرد یک تابلوی راهنمایی 
 و رانندگی باید خودش حکم پلیس را داشته باشد.« به 
این س��خنان این مسئول فقط اضافه می کنم، در سال 
گذشته 23 هزار نفر بر اثر تصادفات کشته شده و روزانه 
64 نفر جان خود را در اثر س��وانح رانندگی از دست 

دادند؛ یعنی در هر ساعت 3 نفر فوت شده اند.

علیرضا رحیمی نژاد 
مسافربرهای شخصی یا مسافرکش نماها؛ واژه ها 
تفاوتی ندارد، حاصل یک اتفاق است: جرم و جنایت. 
بی اعتنایی ش��هروندان به هش��دارها همچنان حادثه 
می آفریند. »در خیابان ها پرس��ه می زدم و زنان تنها را 
شناس��ایی و به عنوان مسافر سوار می کردم. در راه به 
بهانه ای وارد مس��یر فرعی می شدم و طعمه هایم را به 
یک پارک خلوت در حاش��یه ش��هر می بردم و مورد 
تعرض قرار می دادم.« اینها اعترافات جوان 28 ساله ای 
اس��ت که اخیراً در تهران دس��تگیر شده. زنانی که از 
او ش��کایت کرده اند قربانی وسوسه های شیطانی این 

جوان و سهل انگاری خود شده اند.
چرا س��وار یک خودروی بی نام و نشان شدی؟ 
یکی از زنان قربانی سؤال را این طور جواب می دهد: 
»خیلی منتظر شدم، از تاکسی خبری نبود. مسافربر های 
ش��خصی در خیابان ها زیاد هستند و معموالً کسی به 
آنها شک نمی کند. من هم عجله داشتم...« این توجیه 
را بسیاری دیگر از قربانیان تکرار می  کنند اما حادثه تا 
چه زمانی باید تکرار شود؟ علیرضا اربابی فر، بازپرس 
ش��عبه دوم دادسرای ناحیه 11 تهران چنین می گوید: 
»در بسیاری مواقع این خود بزه دیدگان هستند که در 
وقوع جرم مقصرند. آنها با سهل انگاری، بی احتیاطی و 
رفتارهای نسنجیده و پرخطر خود را در معرض جرم 
قرار می دهند و شرایط وقوع بزه را تسهیل می کنند.« 
مصداق بارز این جمالت حرف های همان زنی است 
که از س��وی راننده مس��افربر نما م��ورد تعرض قرار 
گرفت. تش��کیل پرونده داده است، بخوانید: »عجله 
داش��تم برای همین به ه��ر خودرویی که از کنارم رد 
می شد مسیرم را می گفتم؛ تاکسی یا غیرتاکسی فرقی 
نمی ک��رد. باالخره ی��ک پیکان نگه داش��ت. زنی در 
صندلی عقب نشسته بود، من هم جلو نشستم. راننده 
سر صحبت را با من باز کرد. حواسم کاماًل پرت شده 
بود. وقتی پیاده شدم قبل از آنکه کرایه را بدهم راننده 
به سرعت از من دور شد. شک کردم و وقتی کیفم را 
دیدم فهمیدم تمام پول ها و تراول چک هایم س��رقت 
ش��ده اس��ت. آن موقع بود که یاد حرکات مشکوک 
آن زن در صندل��ی عقب افتادم و مطمئن ش��دم او و 
راننده همدست بودند.« حاال همین پرونده را از زبان 
مرد مس��افربرنما مرور کنید: »من و همسرم هر دو به 
مواد مخدر اعتیاد داش��تیم و برای اینکه بتوانیم خرج 
مواد را دربیاوریم به عنوان مسافربر در خیابان ها تردد 
می کردی��م و افرادی که ح��دس می زدیم پول زیادی 
همراه دارند را شناسایی می کردیم. اگر به تنهایی منتظر 
تاکسی بودند آنها را سوار و در طول مسیر حواسشان 

را پرت می کردم و همسرم از آنها سرقت می کرد.«
ای��ن زوج هم از همان غفلت ش��هروندان برای 
رسیدن به اهدافش��ان بهره بردند. سرهنگ عباسعلی 
محمدی��ان، رئیس پلی��س آگاهی ته��ران می گوید: 
»متاس��فانه با وجود هشدارهای مکرر نیروی انتظامی 
هن��وز ه��م بس��یاری از ش��هروندان از خودروهای 
ش��خصی و بدون مجوز برای سفرهای درون شهری 
خود استفاده می کنند، این در حالی است که مجرمان 
در پوشش مس��افربر در کمین نشسته اند. آنها اغلب 
در حاش��یه شهر و در س��اعات پایانی روز دست به 

کار می شوند.«
چنین جرائمی دیگر به یک ب��زه روزمره تبدیل 
ش��ده و دادسراها و مراجع انتظامی پر است از چنین 
پرونده هایی اما واقعاً چرا برخی شهروندان همچنان 
به هشدارها بی اعتنا هس��تند؟ آیا این موضوع دلیلی 

روان شناختی دارد؟
ن��ادر میرزای��ی، روانش��ناس، چن��د عام��ل را 
برمی ش��مارد: اول از همه اطالع رسانی باید به شکل 

مطلوب انجام شود. بعضی وقت ها نحوه آگاهی دهی 
به شکلی است که مخاطب آن را نمی پذیرد. به عنوان 
مثال انیمیشن هایی که نیروی انتظامی درباره حوادث 
رانندگی ساخته به نظر من بسیار تأثیرگذار بوده است. 
ضمن اینکه متأسفانه میزان مطالعه در جامعه ما بسیار 
کم اس��ت. مردم کمتر روزنامه می خوانند و از وقایع 
مطلع می ش��وند. اگر ف��ردی در روزنامه بخواند یک 
بی احتیاطی کوچ��ک چطور او را در معرض تعرض 
یا سرقت قرار داده قطعاً بعد از آن بیشتر دقت می کند. 
یک ب��اور هم در بین م��ردم وج��ود دارد. آنها فکر 
می کنند حادثه همیشه برای دیگران رخ می دهد و آنها 
خودشان از هر تهدیدی به دور هستند. به زبان ساده تر 

تا بالیی سرمان نیاید خطر را باور نمی کنیم.
بخش عمده ای از این جرائم به خاطر سهل انگاری 
مردم است. با این وجود نیروی انتظامی سعی می کند 
تا حد امکان از وقوع چنین حوادثی پیش��گیری کند. 
سرهنگ محمدیان می گوید: پلیس آگاهی به صورت 
محسوس و نامحس��وس خودروها را کنترل می کند 
اما خود مردم باید برای جابه جایی از تاکسی یا سایر 
وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند تا ضریب امنیت شان 

باالتر برود.

بیشتر قربانیان مسافربر نماها دختران و زنان جوان 
هستند. آنها معموالً در نقاط خلوت شهر و در تاریکی 
ش��ب به دام چنین مجرمانی گرفتار می ش��وند. جثه 
کوچک و قدرت بدنی پایین عواملی است که آنان را 
آسیب پذیرتر می کند. به همین خاطر سرهنگ عبداهلل 
قاسمی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجا برای 
بانوان هش��دار وی��ژه ای دارد و از آنه��ا می خواهد تا 
حد امکان از خودروهای عمومی اس��تفاده کنند، در 
سفرهایشان یک نفر همراه داشته باشند و در ساعات 
پایانی روز به هیچ وجه س��وار خودروهای ناش��ناس 
نشوند. زنان جوان باید به خاطر داشته باشند اینکه به 
غیر از راننده افراد دیگری نیز سوار اتومبیل مسافربر 

هس��تند، دلیل قانع کننده ای برای اثبات مسافربر بودن 
راننده نیست و این احتمال وجود دارد که دیگران نیز 

همدست راننده باشند، حتی اگر آنها زن باشند.
در برخ��ی م��وارد س��هل انگاری ش��هروندان از 
زمینه سازی برای وقوع یک جرم بسیار فراتر می رود. 
عده ای بعد از آن که طعمه می شوند، ترجیح می دهند 
س��کوت کنند و موضوع را به پلیس گزارش ندهند. 
کم ارزش بودن مال مس��روقه یکی از دالیل این نوع 
رفتارهاست اما در بسیاری موارد زنان از ترس آبروی 
خود ترجیح می دهند ساکت بمانند و به قانون متوسل 
نش��وند،  حال آنکه به گفته س��رهنگ قاسمی چنین 
سکوتی فقط باعث می شود مجرمان به راه خود ادامه 
دهند و جرائم شان را تکرار کنند. او به بانوان اطمینان 
می دهد در پلیس آگاهی می توانند شکایت خود را با 
افس��ران زن در میان بگذارند و نام و مشخصات آنها 

محرمانه باقی خواهد ماند.
سرعت عمل و اقدام به موقع برای اعالم گزارش 
یک��ی از مهمترین نکاتی اس��ت که ب��ه پلیس برای 
شناسایی و دستگیری هر چه سریع تر مجرمان کمک 
می کند. گاه یک موضوع به ظاهر کم اهمیت می تواند 
س��رنخ بزرگی برای کارآگاهان محسوب شود. پس 
اگر جرمی به وقوع پیوست همه آنچه را که می دانید 

بازگو کنید.
س��رهنگ محمدیان درباره واکنش درس��ت بعد 
از وقوع جرم می گوید: »بزه دیدگان باید مش��خصات 
راننده و خودرو را به خاطر بس��پارند و موضوع را به 
سرعت به پلیس گزارش دهند.« سرعت عمل و اقدام 
به موقع ب��رای اعالم گزارش یکی از مهمترین نکاتی 
اس��ت که به پلیس برای شناس��ایی و دستگیری هر 
چه سریع تر مجرمان کمک می کند. گاه یک موضوع 
به ظاه��ر کم اهمی��ت می تواند س��رنخ بزرگی برای 
کارآگاهان محسوب ش��ود. پس اگر جرمی به وقوع 

پیوست همه آنچه را که می دانید بازگو کنید.
البته این کار فقط وظیفه بزه دیده و قربانی نیست 

بلکه شاهدان نیز می توانند با بیان مشاهدات خود در 
متوقف شدن تبهکاران نقش مهمی ایفا کنند. میرزایی 
می گوی��د: »نهادینه کردن این فرهن��گ که کمک به 
هم نوع کمک به خود فرد است، نیاز به انجام کارهای 
تبلیغاتی دارد. بعضی مردم با اینکه شاهد صحنه هایی 
هس��تند، ترجیح می دهند وقت ش��ان را به اصطالح 
خودشان تلف نکنند یا به قول معروف دنبال دردسر 
نروند، حال آنکه ممکن است طعمه بعدی خود آنها 
باشند. اعضای یک جامعه همه به هم پیوسته هستند 
و بای��د برای از بین بردن بی تفاوتی های عمومی فکر 

چاره ای کرد.«
توصیه های پلیس هنگام مواجه با مسافربر  نماها 
در همین چند مورد خالصه نمی ش��ود. رئیس اداره 
اجتماعی پلیس آگاهی ناجا سفارش مهم دیگری هم 
دارد: »از درگیری با این افراد بپرهیزید، چون آنها آماده 
تهاجم هستند و ممکن است رفتارهای خشونت آمیز 
از خود نش��ان بدهند. ض��رر مالی از زیان جانی بهتر 
است، بنابراین دستگیری مجرمان و برخورد با آنها را 

به پلیس واگذار کنید.«
توس��ل به خش��ونت، خطری نیست که فقط در 
ص��ورت مقابله و مقاومت ب��ه دام افتادگان را تهدید 
کند بلکه برخی تبهکاران همان بدو امر برای ترساندن 
طعمه خود به چنین روش��ی دست می زنند. سرهنگ 
احمد میری  رئیس نیروی انتظامی مش��هد  ماجرای 
یکی از پرونده ها را این طور ش��رح می دهد: »اعضای 
یک باند که هیکل های درشتی داشتند و در رشته های 
رزمی ورزش می کردند تحت عنوان مسافربر، مردان 
تنه��ا را س��وار می کردند و وقتی ب��ه مکانی خلوت 
می رسیدند با چاقو و قمه آنها را مجروح و پول نقد، 
موبایل، طال و جواهراتشان را به سرقت می بردند. این 
متهمان حتی ب��ا دزدیدن کارت عابربانک طعمه های 
خ��ود را وادار می کردند رمز حسابش��ان را در اختیار 
آن��ان ق��رار بدهند. این اف��راد بعد از 8 ش��کایت در 
جریان تحقیقات تخصصی پلیس دستگیر شدند و به 

جرائم شان اعتراف کردند.«
این حوادث هر لحظه، هر کجا و برای هر فردی 
ممکن اس��ت رخ بده��د. پس عالج قب��ل از وقوع 
عاقالنه ترین کار است. این یک توصیه ساده را جدی 
بگیرید: »س��وار خودروهای ناشناس و بی نام و نشان 
نشوید.« البته باز همان توجیه همیشگی پابرجا می ماند: 
کمبود وس��ایل نقلیه عمومی. سال های سال است که 
هرازگاهی خب��ری روی خروجی یک خبرگزاری یا 
صفحه اجتماع��ی یک روزنامه به نقل از مس��ئوالن 
دیده می ش��ود که محتوایی تکراری دارد: برخورد با 
مس��افربر های شخصی تشدید می شود. مسافربرهای 
فاقد مجوز اجازه فعالیت ندارند و... اظهارات مهندس 
جعفرپور  مدیر هماهنگی و طرح های راهبردی ستاد 
حم��ل و نقل و مدیری��ت مصرف س��وخت  را در
این ب��اره خوانید: »روند س��اماندهی مس��افربرهای 
شخصی به هیچ وجه متوقف نشده است. در دو سال 
گذشته 200 هزار مسافربر در طرح فراخوان شرکت 

کردند و صالحیت 110 هزار مسافربر تأیید شد. 
اگرچه اقدامات زیادی برای ساماندهی مسافربرها 
و آرم دار کردن آنها انجام شده است اما به نظر می رسد 
تا حل ش��دن این مشکل راه زیادی باقی مانده است. 
ولی به هر حال افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی و 
باال بردن کیفیت خدمات مهمترین تأثیر را در کاهش 
می��زان اس��تفاده از خودروهای فاق��د مجوز خواهد 
داشت. تا زمانی که این معضل رفع نشود، هر چقدر 
هم که شهروندان هوشیار باشند و دقت کنند گاه ناچار 
هستند سوار اتومبیل های شخصی شوند و همین یعنی 

احتمال تکرار جرم و وقوع حادثه ای ناگوار.

مأموران کالنتری 11 فارس��ان حین گشت 
زنی در سطح حوزه استحفاظی، به یک دستگاه 

خودرو مظنون و این خودرو را متوقف کردند.
در بررس��ی های اولیه مش��خص ش��د دو 
فرد معت��اد در داخل خودرو اقدام به اس��تعمال 
مواد مخدر ک��رده و با مش��اهده مأموران، پس 
از درگیری قصد فرار داش��تند ک��ه با درایت و 

تیزهوشی مأموران دستگیر شدند.

متهمان جهت رهایی از چنگال قانون مبلغ 4 
میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشوه به مأموران 
پیش��نهاد که مأموران ضمن رد رش��وه، مراتب 
را جهت انعکاس به مقام قضایی صورتجلس��ه 

کردند.
گفتنی است: متهمان پس از تشکیل پرونده 
جهت س��یر مراحل قانونی ب��ه مراجع قضایی 

معرفی شدند.

بخشدار»میانکوه« درشهرستان اردل گفت: 
آتش س��وزی ناشی از انفجار مخزن خودروی 
س��وخت رسان در محوطه س��د کارون چهار، 

هشت مجروح برجای گذاشت.
قدرت اهلل نظری در 
گفتگو با ایرنا افزود: یک 
دس��تگاه کامیون حامل 
گاز مایع، هنگام تخلیه 
سوخت در مخازن انبار 
گاز »سد کارون چهار« 
دچ��ار آتش س��وزی و 

انفجار شد.
ب��ه گفته وی، ب��ا انفجار ای��ن مخزن گاز، 
ساختمان آش��پزخانه کارگاه سد طعمه حریق 
ش��د و هشت نفر از پرسنل این کارگاه زخمی 

شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است.
نظ��ری از مه��ار آتش طی چهار س��اعت 

خب��ر داد و گفت: حجم عظی��م آتش موجب 
سوختن کامل کامیون حامل گاز و یک دستگاه 

خودروی »پژو« در محوطه کارگاه شد.
وی از میزان خس��ارت مالی وارد شده به 
کارگاه سد  تأسیس��ات 
اظه��ار  چه��ار  کارون 
بی اطالعی و خاطرنشان 
ک��ارشناس���ان  ک��رد: 
دلیل  بررس��ی  مشغول 
وقوع حادث��ه و برآورد 
ش��ده  وارد  خس��ارت 

هستند.
س��د کارون چه��ار در 180 کیلومت��ری 
ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری 
با 98 درصد پیش��رفت فیزیکی، تا پایان س��ال 
ج��اری آبگیری می ش��ود و به به��ره برداری 

می رسد.

پلیس ژاپن از دزدیده ش��دن دس��تکم 200 
س��اعت مچی به ارزش 300 میلیون ین در این 

کشور خبر داد.
 به گ��زارش واحد 
ای��ن  مرک��زی خب��ر، 
ساعتها از یک فروشگاه 
س��اعت و جواه��ر در 
منطقه گینزا در توکیو به 

سرقت رفته است.
س��ارقان سوراخی 
را ب��ه قط��ر 80 در 50 

س��انتیمتر در دیوار طبقه اول یک مرکز خرید 9 

طبقه ایجاد کردند. گفتنی است سیستم امنیتی این 
فروشگاه هنگام سرقت فعال نبود.

پلی��س توکیو اعالم 
ک��رد: دوربینهای امنیتی 
ورود  از  را  تصاوی��ری 
سارقان به این فروشگاه 
ولی  کرده اند  دریاف��ت 
تعداد دقیق آنها مشخص 

نیست.
برای  فروشگاه  این 
تعطیالت سال نو میالدی 

تعطیل شد و قرار بود شنبه باز شود.

آتش سوزی در محوطه سد کارون چهار، هشت 
مجروح برجای گذاشت

دستگیری متهم و رد رشوه 4 میلیون ریالی توسط 
مأموران در فارسان

دزدان ژاپنی سال نو را با 200 ساعت جشن 
گرفتند!
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دانش��مندان موفق ش��دند 
نوع��ی قرص جدی��د مکیدنی 
برای مقابله با سرماخوردگی  و 

آنفلوانزا تولید کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ش��بکه خبر، به گفته محققان، 
مص��رف روزانه ی��ک عدد از 
این قرص مکیدنی برای مبارزه 
با هر ن��وع وی��روس آنفلوانزا 
و س��رم�اخوردگ�ی از جمل��ه 
آنفلوانزای خوک��ی و پرندگان 

مؤث��ر و نتیجه بخش اس��ت. 
ای��ن دارو که قرار اس��ت در 
آین��ده جزء داروه��ای بدون 
نیاز به نس��خه عرضه ش��ود، 
ب��رای جلوگی��ری از تک��رار 
آبری��زش  و  س��رماخوردگی 
و  س��الم  اف��راد  در  بین��ی 
از بروز  پیش��گیری  همچنین 
عفونت ه��ای خطرن��اک در 
سالمندان مفید و قابل استفاده 

است.

والدین نوزادان کم وزن باید بیش از دیگران 
مراقب شنوایی فرزند خود باشند.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شبکه خبر، 
ش��واهد نش��ان می دهد نوزادان با وزن کمتر از 
1500 گ��رم بیش از دیگران در خطر ناش��نوایی 

قرار دارند.
متخصصان تأکید می کنن��د در صورتی که 
مشکالت شنوایی کودکان تا پیش از 5 / 2 سالگی 

شناسایی و برای درمان آن اقدام شود، می توان از 
بروز بس��یاری از مشکالت ناشی از آن، از جمله 
مشکالت اجتماعی و یادگیری کودک پیشگیری 

کرد.
کارشناسان به والدین کودکانی که هنگام تولد 
وزن کمتر از 1500 گرم داشته اند توصیه می کنند 
با فرزند خ��ود در نوبت های معین برای تعیین 

مشکالت شنوایی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کارشناسان بهداشت و سالمت هند هشدار 
دادن��د تا س��ال 2025 این کش��ور باالترین نرخ 
مبتالیان به دیابت را خواهد داشت و به »پایتخت 

جهانی دیابت« تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، به گفته پزش��کان هندی، 
دیابت عامل بزرگ ابتال به بیماریهای قلبی است 
و 80 درصد از مبتالیان به دیابت در این کش��ور 
به شکل های مختلف از بیماری قلبی رنج می برند. 
این در حالی اس��ت که در کشورهای غربی این 
رقم فقط به 15 درصد می رسد. بنابراین نیاز فوری 

برای کنترل دیابت در این کشور وجود دارد.
دکتر وی وی باشی جراح و متخصص قلب 
در این باره با اشاره به تأثیر فزاینده دیابت در افزایش 
شمار مبتالیان به امراض قلبی در هند خاطرنشان 
کرد: سه دهه پیش فقط 3 مرکز جراحی قلب در 
کل کشور وجود داشت در حالی که اکنون برای 
نیاز جامعه، این تعداد به بیش از 500 مرکز درمان 

و جراحی قلب افزایش یافته است.
وی می گوید: روزانه به طور متوسط 4 عمل 

جراحی قلب انجام می دهد.

محققان با مطالعه روی موشهای آزمایشگاهی 
دریافته اند رژیم غذایی پرچرب س��بب افزایش 

التهاب در روده می شود.
به گزارش ایس��نا، متخصص��ان علوم تغذیه 
می گویند س��رطان روده - راست روده، سومین 
سرطان ش��ایع در جهان است که با رژیم غذایی 

غربی ارتباط مستقیم دارد.
رژیم غذایی غربی حاوی چربی زیاد و فیبر، 
ویتامین D و کلسیم اندک است. اکنون گروهی از 
دانشمندان به سرپرستی محققان دانشگاه راکفلر 
نش��ان داده اند وقتی موشها با چنین رژیم غذایی 
تغذیه می ش��وند چه اتفاقی ب��رای بافتهای روده 
می افتد. این اتف��اق در واقع یک واکنش التهابی 
اس��ت که ناش��ی از رژیم غذایی غربی اس��ت و 

فرایندهای سرطان زایی را فعال می سازد.
نتایج این تحقیق که در مجله تغذیه به چاپ 
رسیده نشان می دهد افزایش مصرف گوشت قرمز، 
گوشت فرآورده شده و الکل خطر ابتال به سرطان 
روده را تشدید می کند در حالی که مصرف رژیم 
غذایی حاوی فیبر زیاد، شیر و کلسیم این خطر را 

کاهش می دهد.
رژیم غذایی غربی همچنین تعداد ماکروفاژها 
را که سلولهای مرتبط با التهاب در روده هستند، 

افزایش می دهد.
ای��ن اطالع��ات نش��ان می ده��د افزای��ش 
ماکروفاژها و فشار اکسیدیته مکانیسم های اولیه ای 
هس��تند که س��رطان زایی رژیم غذایی غربی را 

موجب می شوند.

ب��ا توجه ب��ه اینکه ه��وای بیرون س��رد و 
غیر مرطوب و هوای داخل خشک و گرم است 
پوست ترک خورده و خشک می شود و لب ها 

نیز به همین وضعیت دچار 
می شود. برای پیشگیری 
از این مشکل توجه ویژه 

در این زمان الزم است.
به گزارش س��المت 
نیوز،  استفاده از کرم های 
مرطوب کننده در هر روز 
مانع از بروز این مش��کل 

خواهد شد. بهترین زمان برای مصرف مرطوب 
کننده ها درس��ت بعد از گرفتن دوش در حمام 
است تا مواد مرطوب کننده به خوبی روی سطح 
پوست قرار گیرد. افرادی که دارای پوست حساس 
هستند بهتر است از مواد مرطوب کننده بدون عطر 

و بو اس��تفاده کنند. شست و شوی مرتب دستان 
مانع از انتش��ار میکروب ها می شود ولی ممکن 
اس��ت پوست دس��ت نیز دچار خش��کی شود. 
بنابر این از مواد مرطوب 
کننده ویژه پوست دست 

نیز استفاده کنید.
حم��ام  هن��گام  در 
ک��ردن از قرار گرفتن زیر 
آب داغ اجتن��اب کنید و 
بع��د از حمام ک��ردن از 
و  معدنی  لوس��یون های 

ژل های مرطوب کننده استفاده کنید.
زمانی که خواس��تید از منزل خارج ش��وید 
بهتر اس��ت س��طح پوس��ت ص��ورت را با کرم 
ض��د آفتاب بپوش��انید. برای لب ها نی��ز از کرم 

مخصوص استفاده کنید.

معصومه شهباز – خبرنگار زاینده رود:
دکت��ر ص��ادق ولی��ان بروجنی مس��ئول مرکز 
ژنتیک پزش��کی اصفهان با اشاره به اینکه در برخی 
رس��انه ها به صورت عجوالنه با موضوع تشخیص 
ژنتی��ک  بیم�اری ه���ای 
برخورد ش��ده اس��ت اظهار 
گزارش ها  برخ��ی  داش��ت: 
به ص��ورت عجوالنه و بدون 
مطالعه و اطالع از کم و کیف 
فعالیت ه��ای انجام ش��ده و 
آم��ار تش��خیص های قبل از 
تول��د موجبات نگرانی و وحش��ت جامع��ه را در 
این خصوص فراهم کرده اند. لذا ضروری اس��ت 
مس��ئوالن محترم بهداش��تی با هرگون��ه افتی که به 

طور ناخواسته منجر به تحریک اذهان عمومی شود 
سریعًا مقابله کنند.

تشخیص  اصفهان  در 
قب��ل از تول��د بیماریهای 
ژنتیک از حدود 10 س��ال 
پی��ش در مرک��ز ژنتی��ک 
پزشکی اصفهان به عنوان 
تش��خیص  مرک��ز  تنه��ا 
قب��ل از تول��د در اصفهان 
راه اندازی شده که تاکنون 
بیش از 1200 تش��خیص 
قب��ل از تولد در این مرکز 

انجام شده است. انجام تشخیص های قبل از تولد 
در اصفهان عالوه بر پوشش جمعیت اصفهان، مردم 

استان های مجاور و جنوب و جنوب غربی کشور 
را نیز در برمی گیرد. بر اس��اس گزارش های ارائه 
ش��ده از مرکز بهداش��تی 
استان اصفهان، چهارمحال 
و س���ای�ر  بختی���اری  و 
اس��تان ها از زم��ان انجام 
از  قب��ل  تش��خیص های 
تولد در کش��ور آمار تولد 
معلولیت های  با  فرزندان 
غیره  و  تاالس��می  ژنتیک 
ب�ا کاه��ش 80 درص�دی 

روبه رو بوده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان داشت: 
تالش نهادهای مختلف دانش��گاهی در رسانه های 

ملی در فرهنگ سازی مردم در جهت مراجعه برای 
تش��خیص قبل از تولد سهم بسزایی داشته است، با 
این حال تش��خیص قبل از تولد بیماریهای ژنتیک 
و به طور کلی اقبال جامعه از مش��اوره و تشخیص 
ژنتی��ک در کش��ور و خصوصًا در اصفهان بس��یار 
جوان اس��ت و نیاز به حمایت و پش��تیبانی هر چه 

بیشتر دارد.
ولیان بروجنبی در ادام��ه تأکید کرد: در برخی 
رسانه ها به صورت عجوالنه با موضوع بیماری های 
ژنتیک برخورد ش��ده، بدیهی است همیشه تخریب 
ساده تر از ساختن بوده لذا پیشنهاد می شود قبل از 
انتشار گزارش های پزشکی ضروری با متخصصین 
و کارشناسان مربوطه تماس گرفته شود و نسبت به 

انعکاس واقعیت ها اقدام شود.

با توجه به اینکه استفاده از گیاهان دارویی در درمان 
بیماری ها از روند کندتری نسبت به داروهای شیمیایی 
برخوردار است، یعنی زمان طوالنی تری وقت می برد 
ول��ی طبق تحقیقات به عمل آمده، ای��ن روزها میزان 
مصرف این گیاهان نس��بت به سال های قبل افزایش 
یافته و این مس��أله نشان می دهد به رغم درمان کندتر 
این قبیل گیاهان، عده ای از افراد به دلیل توجه بیشتر به 
موضوع سالمتی، این نوع درمان را به ضررهای جانبی 
حاصل از داروهای شیمیایی ترجیح داده اند و این گامی 

مهم در جهت زندگی سالم محسوب می شود.
اگر شما نیز به این روش زندگی عالقه مند هستید 
پیش��نهادهای زیر می توانند ش��ما را در درمان گیاهی 

بیماری سرماخوردگی و تبعات آن یاری دهند:
1- بُخور دادن از جمله رایج ترین اقدامات هنگام 
بروز س��رماخوردگی و مشکالت ناش��ی از آن مانند 
گرفتگی و خش��کی مخاط بینی، سرفه و... است و از 
آنجا که منابع گرمازا به خص��وص از نوع متمرکز آن 
مانند شومینه و بخاری، هوا را خشک می کنند، با کاربرد 

این لوازم، این مشکالت نیز افزایش می یابند.
لذا همواره رطوبت مورد نیاز در اتاق را با قرار دادن 
کاس��ه یا کتری پ��ر از آب روی اجاق گاز یا بخاری و 
همچنین ریختن اندکی محلول اکالیپتوس در آن تأمین 
کنید و یا اگر دستگاه بُخور دارید، به وسیله ی آن هوای 

موجود را مرطوب کنید.
عالوه بر این اقدام، بهتر اس��ت بیم��ار با ریختن 
مقداری محلول اکالیپتوس در ظرف آب جوش بُخور 
دهد، به این شکل که با انداختن حوله ای روی سرش، 
صورت خود را باالی ظرف حاوی مواد بُخور بگیرد و 
تا حد امکان تنفس های عمیق انجام دهد تا بخارهای 

آب و هوای گرم، بیشتر و به طور مستقیم وارد مجاری 
تنفسی او شود. سپس در پایان، حوله را روی صورت 
خود کش��یده و تا پایان خشک شدن رطوبت و عرق 
موجود در سر و صورتش، حوله را به همان شکل نگه 

دارد و به فضای سرد وارد نشود.
البته عالوه بر گی��اه اکالیپتوس، گیاه��ان دارویی 
دیگری نیز وجود دارند که بُخور دادن آنها نیز در روند 
بهبودی این بیماری بسیار تأثیرگذار است. در اینجا به 
چند نمونه از این گیاهان و همچنین طریقه اس��تفاده 

صحیح از آنها اشاره خواهیم کرد:
الف- آویش��ن و گل بنفش��ه را به میزان مساوی 
مخل��وط ک��رده و با مقدار مناس��بی آب بجوش��انید. 

بخارهای ناشی از جوش��یدن این مواد را بخور داده و 
باقیمانده محلول آن را پس از صاف کردن بنوشید.

ب- مق��داری ریحان و پونه خش��ک را به میزان 
مساوی با هم مخلوط کرده و درون کاسه ای پر از آب 
ریخته و در حالت جوش روی اجاق گاز بخور دهید 

)ترجیحاً از ریحان بنفش استفاده کنید(.
ج-  بخ��ور مخل��وط پر سیاوش��ان، آویش��ن و 
ریح��ان )هر کدام به میزان مس��اوی( در آب نیز برای 
سرماخوردگی بسیار مفید اس��ت. البته جوشانده این 
مخل��وط را نیز به صورت خوراکی می توان اس��تفاده 

کرد.
2- ب��رای کاهش س��رفه و گل��ودرد و همچنین 

در برخ��ی مواق��ع جه��ت جلوگی��ری از گس��ترش 
سرماخوردگی، روزی چندبار یک لیوان آب جوشیده 
داغ و یک قاش��ق غذاخوری عس��ل و چند قطره آب 

لیموترش تازه را با هم مخلوط کرده و بنوشید.
3- برای از بین بردن خارش گلو، مکیدن چند عدد 

میخک بسیار مفید است.
4- شلغم نیز از جمله سبزی هایی است که خوردن 
آن همواره در روزهای سرماخوردگی توصیه می شود. 
رایج ترین طریقه اس��تفاده از شلغم به صورت پخته با 
نمک یا ش��کر و یا مصرف آن در آش یا س��وپ های 
ساده مخصوص بیماری است ولی بسیاری از افراد به 
خصوص بچه ها به جهت دوست نداشتن طعم پخته 
شلغم، از مصرف آن صرف نظر می کنند در حالی که با 
دو روش دیگر می توان از خواص آنتی بیوتیکی شلغم 

بهره مند شد:
الف- شلغم را پوست کنده و به صورت خام روی 

ساالد فصل رنده کرده و میل کنید.
ب- پس از شس��تن ش��لغم، بدون پوست کندن، 
قسمت باالی آن را با چاقو به صورت افقی برش بزنید. 
کمی از داخل شلغم را به وسیله قاشق مرباخوری گود 
کرده و فضای خالی را با یک قاشق مرباخوری شکر پر 
کنید. سپس قسمت بریده شده را مانند در روی شلغم 
حاوی شکر قرار دهید. این کار را با چند شلغم انجام 
دهید. سپس آنها را درون کاسه ای در کنار هم چیده و 
به مدت یک شب تا صبح در یخچال بگذارید. پس از 
طی این مدت، هنگامی که در هر یک از شلغم ها را باز 
کنید، با محلول آب شلغم و شکر مواجه می شوید. این 
شربت عصاره شلغم است. شما می توانید مانند دارو 

روزی چند بار از این شربت استفاده کنید.

یک فوق تخصص آسم و آلرژی با اشاره به شیوع 
35 درصدی آس��م در تهران، گفت: کاهش یا افزایش 
شیوع آس��م در آینده به سیاس��تگذاری های مسئوالن 

وابسته است.
دکتر مسعود موحدی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزش��کی تهران و رئیس کمیته کش��وری آسم و 
آلرژی در گفتگو با ایس��نا گفت: میانه ش��یوع آسم در 
کش��ور حدود 10 درصد است در جمعیت روستایی 
شیوع 5 درصدی را ش��اهد هستیم و در تهران شیوع 

آسم به 35 درصد هم می رسد.
وی با بیان اینکه کاهش یا افزایش ش��یوع آسم در 
آینده به سیاس��ت گذاری های مسئوالن بستگی دارد، 
اف��زود: می توان از مردم ب��ا آموزش صحیح و اصولی 
در کاهش آالینده ها و آلرژن های فضای بسته کمک 

گرفت.
این فوق تخصص، آسم و آلرژی ژنتیک را مهمترین 
عامل زمینه ساز آسم در کودکان دانست و افزود: بیش 
از 66 درصد علل ایجاد آسم در کودکان زمینه های ارثی 
و ژنتیک است به نحوی که در دوقلوهای همسان اگر 
یکی از آنها دچار آسم شود به احتمال 66 درصد آن ُقل 

دیگر نیز دچار آسم می شود.
وی ضمن تأکید بر زمینه های ارثی، عوامل محیطی 
را نی��ز جزء علل مؤثر ایجاد آس��م دانس��ت و گفت: 
مهمترین عوامل محیطی ایجاد کننده آسم کودکان مواد 

حساسیت زا )آلرژن ها( و آالینده ها هستند.

وی آلرژن ها را به دو دسته در فضای بسته و فضای 
باز تقسیم کرد و در خصوص آلرژن های فضای بسته 
توضیح داد: حیوانات دست آموز مانند پرندگان، گربه، 
س��گ و اسباب بازی های پرز دار که سبب النه کردن 
حشرات و بندپایان درمیان پرز آنها می شود باعث ایجاد 

آلرژی می شوند.
این ف��وق تخص آس��م و 
آلرژی، دود سیگار را شایع ترین 
آالینده فضای بسته معرفی کرد 
و گف��ت: تحقیقات نش��ان داده 
اگر پدر و مادری استعمال کننده 
سیگار باش��ند کودکش��ان 2/5 
درصد بیشتر از هم ساالنش در 

معرض ابتال به آسم قرار دارد.
دکتر موحدی کپک، قارچ و 
سوسک ها را از دیگر آلرژن های 
فضای بسته دانست و گفت: بر 
اساس مطالعات در ازای هر یک 
سوسک که درخانه دیده می شود 

800 سوسک در آن خانه زندگی می کنند سوسک ها 
بعد از کشته شدن و زمانی که بدنشان به صورت پودر 

در می آید آلرژن هایی را در محیط پراکنده می کنند.
استفاده از بخور در زمستان ممنوع!

وی در ادامه با رد باور غلط مردم مبنی بر اس��تفاده 
از دستگاه بخور برای جلوگیری از سرماخوردگی اظهار 

داشت: استفاده از دستگاه بخور باعث می شود رطوبت 
مح��ل زندگی به درصد قابل توجهی افزایش یابد و از 
این طریق به رش��د قارچ ها و کپک ها در محیط خانه 
کمک کند که این امر در فضاهای بسته و آپارتمان هایی 
که آشپزخانه آنها اوپن است و بخارات طبخ مواد غذایی 
نیز وارد محیط منزل می ش��ود 

تشدید می شود.
رئیس کمیته کشوری آسم و 
آلرژی شومینه را بدترین وسیله 
گرمازا دانست چرا که رطوبت و 
گرما را به نحوی در فضا پخش 
می کند که شرایط را برای رشد 

آلرژن ها فراهم می کنند.
وی دود ناشی از طبخ مواد 
غذای��ی و یا وس��ایل گرمازا در 
فصل زمس��تان و دود ناش��ی از 
سرد کردن محیط در تابستان را 
از عوامل ایجاد کننده آس��م در 

فضای بسته دانست.
این فوق تخصص آس��م و آلرژی، دود ناش��ی از 
اگزوز ماشین ها و کارخانجات و همچنین ذرات معلق 
از جمل��ه ترکیبات گوگرد، نتی��روژن، CO2، ازون و 

سرب را از مهم ترین آالینده های فضای باز دانست.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مواد غذایی را از آلرژن های مهم آسم کودکان خواند و 

گفت: حجم باالی افزودنی های غذایی مواد خوراکی 
نامرغوب و تنقالت همچون پفک، چیپس و نوش��ابه 

زمینه بروز آسم در کودکان را فراهم می کند.
وی عوامل شغلی را یکی از فاکتورهای مهم ایجاد 
آسم در بزرگساالن دانس��ت و افزود: اعضای خانواده 
والدین��ی که مش��اغل خاصی دارند و س��بب پخش 
آالینده ه��ا در محیط خانه می ش��وند و یا افرادی که 
از خانه به عنوان محیط کار استفاده می کنند بیشتر در 

معرض آسم قرار دارند.
استفاده از ماسک به شرطها و شروطها!

دکتر موحدی درخصوص استفاده از ماسک برای 
جلوگی��ری از ورود آالینده ها به بدن گفت: ماس��ک 
اگ��ر به طور کامل دهان و بینی را بپوش��اند به طوری 
که آالینده ها و ذرات معلق وارد دستگاه تنفسی نشوند 
کمک کننده اس��ت اما باید از ماس��ک های فیلتر دار 
اس��تفاده کرد و الزم است ماسک بیش از یک ساعت 
روی ص��ورت نماند چرا ک��ه ذرات و میکروب های 

مانده روی ماسک می توانند سبب بیماری شوند.
ای��ن ف��وق تخص��ص آس��م و آل��رژی در ادامه 
صحبت های خود به والدین توصیه کرد در درمان آسم 
ابتدا به حذف آلرژن ها مبادرت ورزند و افزود: حذف 
آالینده ها و آلرژن ها اولین رکن درمان است. خانواده ها 
باید بس��ته به نوع و شدت بیماری در معرض آموزش 
هایی خاص در مورد چگونگی استفاده از دارو و نحوه 

حذف آلرژن ها قرار گیرند.

تولید قرص مکیدنی برای مقابله با آنفلوانزا

نوزدان کم وزن در معرض خطر ناشنوایی

پزشکان هندی هشدار دادند:
تا سال 2025 هند به پایتخت دیابت جهان 

تبدیل می شود

غذای پرچرب سبب التهاب روده ها می شود

حفاظت از پوست در مقابل سرمای زمستانی

مصاحبه زیر در رابطه با روغن های خوراکی با 
خانم دکتر ربابه شیخ االسالم انجام شده است. 

چند سال پیش برای اولین بار به همت شما 
ــباع  بحث روغن های خوراکی و چربی های اش
ــورد بحث قرار گرفت  ــده و ایزومر ترانس م ش
ــش برای  ــم در این جنب ــن قلب ه و متخصصی
ــما همصدا  ــگیری از بیماری های قلبی با ش پیش
شدند، خوشبختانه وزارت بازرگانی یارانه روغن 
ــای مایع  ــه روغن ه ــذف و آن را ب ــد را ح جام

اختصاص دادند نظر شما در این مورد چیست؟
اگر چنین رویکردی اتخاذ ش��ده باش��د بسیار 
خوب است و من شخصاً از تصمیم گیرندگان تشکر 
می  کنم. ولی در کنار آن، کار آموزش��ی وسیعی باید 
صورت گیرد و آن آموزش چگونگی مصرف روغن 
اس��ت چون روغن های مایع باید برای ساالد ها و 
انواع غذاهایی که تا حرارت جوش می  روند، استفاده 
ش��ود و برای غذاهایی که درجه حرارت روغن باال 
می  رود مناسب نیستند و برای این غذاها و تمام مواد 
غذایی که آنها را س��رخ می  کنیم باید از روغن مایع 
سرخ کردنی که تحمل درجه حرارت باالتری را دارد 

استفاده کرد.
امی��دوارم تمام روغن ها چه مای��ع و چه مایع 
سرخ کردنی حاوی برچسبی باشند که میزان چربی 
اشباع و ایزومر ترانس آنها ذکر شده باشد چون هدف 
اصلی کاهش آنها در س��بد غذایی و سفره مردم بود 

که در جریان هیدروژناسیون تولید می شوند و برای 
سالمتی عروق قلب و مغز مضر هستند. یادمان باشد 
سازمان جهانی بهداش��ت اعالم کرده است کاهش
 2 درصد اسید چرب ترانس دریافتی در رژیم غذایی 
خط��ر بیماری ه��ای قلبی و عروق��ی را 25 درصد 

کاهش می دهد.
ــن اقدام موجب کاهش مصرف روغن  آیا ای

در کشور خواهد شد؟
قرار نیس��ت تغییر نوع یاران��ه و تصحیح آن بر 
مصرف اث��ر بگذارد. ای��ن اقدام حرکتی به س��وی 
س��المت است به شرطی که مردم مصرف روغن را 
افزایش ندهند و حتماً غذاها را کمتر س��رخ کنند و 

روغن کمتری هم مصرف کنند.
اگر روغن مایع )انواع مختلفی مانند کنجد، 
کلزا، آفتابگردان، زیتون و...( را جایگزین روغن 
جامد کنیم و در پخت و پز از آنها استفاده کنیم 
ــی عروقی  ــکالت قلب ــاز هم دچار چاقی و مش ب
ــن جامد چه  ــویم؟ به عبارت دیگر روغ می ش

تفاوتی با روغن های مایع دارد؟
س��ؤال جالبی است خیلی ها فکر می کنند نوع 
روغن در چاق شدن اثر دارد. اتفاقاً نظر سنجی جالبی 
در چند ماه پیش در سایت پرسیده بودیم سؤال این 
بود که مصرف زیاد کدام یک از روغن ها باعث چاقی  
نمی شود؟ تنها 52 در صد افراد جواب درست داده 

بودند و گفته بودند همه روغن ها چاق می کنند.

باید بدانیم که همه چربی ها و روغن ها دو برابر 
پروتئین ها و مواد نشاسته ای یا کربوهیدرات ها در 
بدن ما کالری تولید می کنند. یعنی یک گرم گوشت 
ی��ا یک گرم برنج 4 کالری ول��ی یک گرم روغن یا 

هر نوع چربی 9 کالری 
ایجاد می کند.

غذایی  م��واد  تمام 
چرب که ما چربی آنها 
را نمی  بینیم مثل گردو، 
پسته، گوشت، بیسکویت 
ه��ا، انواع ش��یرینی ها، 
ماست و شیر  کراکرها، 
و پنیر خصوصا پرچرب 
ها، به ان��دازه چربی ای 
که دارند کالری بیشتری 
ایج��اد می  کنن��د و اگر 
شوند  مصرف  بی رویه 

چاق می کنند.
ـــت  اس ــن  ممکـ
از  ــتری  بیش اطالعات 

این تحقیق بدهید؟
بله حدود 3 درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند 
روغن جامد و 7/2درص��د گفته بودند روغن های 
مایع چاق نمی کنند، جوابی که درست نیست. ولی 
آنچه واقعاً تعجب برانگیز بود این است که 37 درصد 

گفته بودند روغن زیتون چاق نمی کند و همین پاسخ 
به ما نش��ان می  دهد باید در زمینه تغذیه و آموزش 

تغذیه بیشتر کار کنیم.
آیا روغن های مایع مخصوص سرخ کردنی، 
فاقد چربی اشباع و ایزومر 

ترانس هستند؟
متأس��فانه روغن ه��ای 
مخصوص س��رخ کردن هم 
چربی اش��باع دارن��د و هم 
ایزومر ترانس ولی مقدار آنها 
کمتر از روغ��ن جامد قبلی 
است برای همین درخواست 
دیگر ما از مسئولین این است 
که میزان آنها روی قوطی یا 
ظ��رف روغن درج ش��ود و 
ضمناً بهتر است مردم همیشه 
مقدار کمی از این روغن را به 
کار ببرند و بعد اگر خواستند 
خ��ورش ی��ا غذای ش��ان 
چرب تر باشد)که امیدواریم 
نخواهند( می توانند کمی روغن مایع حین پخت به 

غذا اضافه کنند.
حال که صحبت از مصرف روغن ها شد اشاره 
کنیم که غذاهای سنتی ما ایرانی ها اغلب یک بخش 
س��رخ کردنی دارد که بهتر است تفت دادن با روغن 

کمتر را جایگزین سرخ کردن کنیم و برای این کار از 
روغن مایع مخصوص سرخ کردن که تحمل حرارت 
باال را دارد استفاده کنیم و هیچ وقت روغن های مایع 
معمولی را برای س��رخ کردن اس��تفاده نکنیم چون 
روغن های مایع اکثراً در حرارت باال می س��وزند و 

مواد سرطان زا در آنها تولید می شود.
ــع زیادی  ــای مای ــر روغن ه ــال حاض در ح
ــوع را توصیه  ــما کدام ن ــازار وجود دارد ش در ب

می کنید؟
بله حق با شماست باید به اصل تنوع فکر کنیم. 
روغن ه��ای مایع همه نباتی یعنی منش��ا آنها گیاه 
اس��ت و اگر مجوز از وزارت بهداشت داشته باشند 
همه مورد قبول هس��تند ولی نکته ای مهم است و 
آن اینکه این روغن ها همه حاوی اسیدهای چرب 
مختلف هستند و همه هم برای بدن مفیدند خصوصًا 
روغن های مایع مثل کلزا، آفتاب گردان، کنجد، سویا، 
زیتون، روغن هسته انگور و.... ولی اسید های چرب 
آنها متفاوت است برای رعایت تنوع که همیشه در 
تغذیه صحیح از آن می گوییم بهتر اس��ت همیشه 
پایبند مصرف یک نوع روغن نشویم و روغن های 
مایع مختلف را که اسیدهای چرب متفاوت دارند و 

همه به نوعی مورد نیاز بدن هستند، استفاده کنیم.
گاهی توصیه می شود، دو نوع روغن مایع با هم 
مخلوط شوند مثل روغن زیتون و کلزا تا تقریباً تمامی 

اسید های چرب مورد نیاز بدن را داشته باشند.

ــئولین  چه توصیه ای برای خوانندگان و مس
دارید؟

* موقع خری��د روغن ها به تاریخ تولید توجه 
کنند و روغن تازه تر را بخرند.

* به برچس��ب روغن توجه کنند و روغنی که 
چربی ها یا اسید چرب اشباع کمتری دارد و خصوصًا 
اسید چرب ترانس کمتری دارد را بخرند. چربی های 
اشباع و اسید چرب ترانس برای عروق ما و خصوصًا 

عروق قلب و مغز خطر ناک هستند.
* غذاها را کمتر س��رخ کنند و اگر الزم اس��ت 

تفت دهند.
* کمت��ر مواد چ��رب و روغن مص��رف کنند. 

خصوصاً اگر اضافه وزن دارند و یا چاق هستند.
* متأسفانه اکثر شیرینی ها با روغن ها ی جامد 
تهیه می ش��وند. امیدوارم ب��ه زودی تولید کنندگان 
شیرینی ها هم بتوانند در جهت سالمت شهروندان، 

مصرف روغن های سالم تر را جایگزین کنند.
* به مس��ئولین هم توصیه می کنم که ظروف 
روغن مخصوص سرخ کردن را کوچک کنند و همه 

روغن ها در ظروفی باشند که نور نبینند.
ضمناً بعضی از برچس��ب ها هن��وز اطالعات 
درستی نمی دهند مثاًل برچسب بعضی از روغن های 
مخصوص س��رخ کردن، نوشته ش��ده بدون ایزومر 
ترانس، ولی از میزان اس��ید چرب اشباع هیچ ذکری 

نشده و این درست نیست.

کارشناسانه نسبت به انعکاس واقعیت ها اقدام شود

استفاده از بخور در زمستان ممنوع

کالری همه روغن ها یکسان است!

نسخه گیاهی برای سرماخوردگی 

نقطه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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دبی��ر اجرای��ی س��تاد برگ��زاری بازی های 
همبستگی کشورهای اس��المی اعالم کرد: هیچ 
مش��کلی س��ر راه میزبانی بازی های همبستگی 
کشورهای اس��المی در ایران وجود ندارد و این 
بازی ها در فروردین ماه س��ال آینده در کش��ور 

برگزار می شود. شاهرخ شهنازی که پس از بروز 
برخی مس��ائل میان مسئوالن کمیته ملی المپیک 
و س��تاد برگزاری بازی های همبستگی، به جای 
حسن میرزا آقابیک به این سمت منصوب شد، در 
گفتگو با ایرنا در خصوص برخی از اظهار نظرها 
در خصوص مشکالت موجود در برگزاری این 

بازی ها، سخن گفت.
وی در واکن��ش ب��ه این پرس��ش که برخی 
معتقدن��د اماکن ورزش��ی مربوطه هن��وز آماده 
نیس��ت و پیش بینی های الزم برای برگزاری این 
بازی ها صورت نگرفته است، اظهار داشت: ما از 
نظر س��الن های برگزاری مسابقات هیچ مشکلی 

نداریم.
شهنازی گفت: از نظر نیروی انسانی مورد نیاز 
نیز مشکلی در تهران، اصفهان و مشهد، سه شهر 
برگزارکننده بازی ها وجود ندارد. وی افزود: بخش 

اعظمی از فدراس��یون ها که عه��ده دار برگزاری 
رشته های مربوطه در ایران شده اند نیز هم اکنون 
مش��کلی ندارند و تعداد اندکی از فدراسیون ها با 
مش��کالت جزئی روبه رو هستند که به سادگی 

قابل برطرف شدن است.

دبی��ر اجرای��ی س��تاد برگ��زاری بازی های 
همبستگی کشورهای اسالمی در خصوص مسائل 
مطرح شده در خصوص کمبود هتل در برخی از 
شهرهای میزبان بازی ها نیز گفت: در اصفهان و 
مشهد که مشکلی وجود ندارد و در تهران نیز به 

زودی با هتل های مدنظر قرارداد منعقد می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه از آمادگ��ی کامل برای 
برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
در هر زمانی برخورداریم، اظهار داشت: به تازگی 
از کشورهای مسلمان خواسته ایم بار دیگر آمادگی 

خود را برای شرکت در این بازی ها اعالم کنند.
شهنازی با بیان اینکه زمان ثبت نام در بازی ها 
تا پایان ماه ژانویه س��ال )2010( اوایل بهمن ماه 
اعالم شده اس��ت، اظهار داشت: تاکنون بیش از 
10 کش��ور آمادگی خود را برای حضور در ایران 

اعالم کرده اند. 

تیم فوتبال پسران دانشگاه شهرکرد مقام اول 
و تیم فوتس��ال دختران این دانشگاه نیز مقام دوم 
مس��ابقات فوتسال قهرمانی دانشجویان منطقه 3 
کشور را کسب کرد و سایر تیم های این دانشگاه 

نیز در این مسابقات درخشیدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد، 
در مرحله نهایی مسابقات فوتسال پسران منطقه 
3 کشور که به میزبانی دانشگاه کاشان برگزار شد، 
تیم دانشگاه شهرکرد موفق به کسب مقام اول و 
همچنین سهمیه المپیاد سال آینده این رشته شد 
و در گروه دختران این مسابقات نیز تیم فوتسال 
دانشگاه ش��هرکرد موفق به کسب مقام دوم شد. 
در رش��ته کشتی نیز ابراهیم میرزائیان از دانشگاه 

ش��هرکرد موفق به کس��ب مقام س��وم وزن 60 
کیلوگرم این مسابقات شد. همچنین تیم بسکتبال 
دختران دانش��گاه شهرکرد در مسابقات قهرمانی 
دانشجویان منطقه 3 کشور که به میزبانی دانشگاه 
شهرکرد برگزار شد پس از تیم دانشگاه صنعتی 

اصفهان به مقام نایب قهرمانی دست یافت.
قابل ذکر است در مرحله گروهی مسابقات 
قهرمانی دانشجویان دانشگاه های منطقه 3 کشور 
در رش��ته های تنیس روی می��ز دختران، والیبال 
دختران و بسکتبال پسران، تیم های تنیس روی میز 
و بسکتبال دانشگاه شهرکرد به عنوان تیم های اول 
و تیم والیبال دختران این دانشگاه نیز به عنوان تیم 

دوم گروه خود به مرحله بعد صعود کردند.

دو بدمینتون باز اصفهانی به عضویت تیم ملی 
بدمینتون کشور در آمدند.

به گزارش، مسابقه انتخابی تیم ملی بدمینتون 
بزرگساالن در کمپ تیم های ملی برگزار شد که 
در پایان س��روش اسکندری و ش��هرام کرمی از 
اصفهان با پیروزی برابر امید کرمی و حسن متقی 
به عضویت تیم ملی در رقابت های بین المللی دهه 

مبارک فجر در آمدند.
پیش از این و ب��ا تصمیم کمیته فنی در رده 
سنی بزرگساالن کاوه مهرابی، علی شاه حسینی 
از تهران و محمدرضا خردمندی عضو تیم ماهان 
اصفهان مدال آوران بدمینتون ایران در رقابت های 
بین المللی به همراه تیم دو نفره غالمرضا باقری 

و اش��کان فصاحتی قهرمان رقابت های دو نفره 
کشور از زنجان جواز حضور در این رقابت ها را 

به دست آورده بودند.
در رده سنی جوانان بازیکنی از اصفهان جواز 

حضور در اردوی تیم ملی را کسب نکرد.
اردوی تیم ملی بدمینتون کش��ور به منظور 
حضور در رقابت های بین المللی دهه فجر از 25 
دی ماه س��ال جاری در کمپ تیم های ملی آغاز 

می شود.
رقابت های بین المللی بدمینتون دهه فجر 14 
تا 17 بهمن ماه سال جاری و برای نخستین بار با 
جایزه 15 هزار دالری، در سالن شهید افراسیابی 
مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار می شود.

ف
رشته ردی

ورزشی
ایام هفته

ت
تاریخ ساع

برگزاری
محل 

برگزاری
عنوان مسابقاترده سنی
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اصفهان – شهرداری 
زهک

مدیرعامل باش��گاه ذوب آه��ن اصفهان گفت: 
ذوب آه��ن هم ب��ا یوونتوس بازی می ک��رد، برنده 

می شد.
دلیل��ی در گفتگ��و ب��ا ایس��نا، 
درب��اره آخرین وضعیت تیم فوتبال 
ذوب آه��ن اصفهان، اظه��ار کرد: بنا 
به صالحدید کادر فنی تمرینات تیم 
فوتبال ذوب آهن در اصفهان پیگیری 
شد و به دلیل آن که بازیکنان خسته 
نش��وند، اردوی خ��ارج از ش��هر یا 

کشور نداشتیم. روند مطلوبی تاکنون طی شده و در 
این هفته بازی تدارکاتی را با تیم راه آهن ش��هرری 
برگزار خواهیم کرد. انجام دو مسابقه تدارکاتی را در 
برنامه داشتیم که به دلیل نزدیک شدن هفته بیست 
و دوم، یک��ی را قطعی کردیم. وی قهرمانی در لیگ 
برتر را اصلی ترین هدف تیمش در مسابقات امسال 

خواند و گفت: خوش��بختانه طب��ق برنامه ای که در 
ابتدای لیگ برتر ترس��یم کردیم، بسیار به هدفمان 
نزدیکیم. قهرمانی اصلی ترین هدف ما اس��ت و با 
وجود صدرنشین بودن تیم سپاهان، 
کسب این عنوان را به هیچ وجه دور 

از دسترس نمی بینیم.
آماده س��ازی  درب��اره  دلیل��ی 
ذوب آه��ن ب��رای مس��ابقات لیگ 
قهرمان��ان آس��یا تصریح ک��رد: ما 
می توانستیم س��ه بازیکن خارجی 
برای تقویت تیم جذب کنیم که بر این اس��اس یک 
مهاج��م آرژانتینی به خدمت گرفتی��م اما بنا بر نظر 
کادر فنی تیم دیگر نیازی به جذب بازیکن دیگری 
نداری��م. کادر بازیکنان ما به لحاظ داش��تن قدرت 
کافی برای حضور در این مسابقات کامل است. البته 
ذوب آهن در گروه س��ختی ق��رار دارد؛ تیم االتحاد 

عربستان در یک بازی تدارکاتی یوونتوس را متوقف 
کرد اما خب اگ��ر ذوب آهن هم با یوونتوس بازی 

می کرد، می برد.
مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن همچنین درباره 
روند آماده سازی ورزشگاه فوالدشهر برای برگزاری 
بازی های آس��یایی گفت: استادیوم فوالدشهر برای 
تکمیل نهایی نیازمند تأمین 13 مورد به صورت کامل 
است که مهمترین آنها بحث نور بود که خوشبختانه 
ش��نبه شب این پروژه که توسط ش��رکت ایرانی با 
بهره گیری از امکانات و تجهیزات آلمانی به سرانجام 
رسید، افتتاح  شد. البته هر 13 پروژه در دست اقدام 
از م��وارد مدنظر AFC نبودند. طب��ق برنامه آنچه 
نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا می خواستند تا 
زمان بازرس��ی دوباره آنها آماده می ش��ود و هر 13 
مورد برآورد ش��ده نیز تا شروع این مسابقات کامل 

خواهد شد.

مجتبی جباری هافبک مصدوم استقالل که دوران 
نقاهت را پش��ت س��ر می گذارد در م��ورد آخرین 
وضعیت مصدومیتش گفت: تعجب می کنم از این 
هم��ه خبری ک��ه در روزنامه ه��ا در مورد وضعیت 
مصدومیت من مطرح می شود. یکی می نویسد در 
فاز چندم درمانش است، یکی دیگر می نویسد برای 
دربی آماده می شود. اصاًل از این خبرها نیست، روز 
اول هم اعالم ش��د که مصدومیت مجتبی جباری 6 
م��اه زمان الزم دارد تا بهبود بیاب��د که فعاًل 4 ماه آن 
گذشته است، فکر هم نمی کنم که محاسبه باقیمانده 
زمان آماده شدنم کار سختی باشد. تنها منبع رسمی 
ب��رای اعالم وضعی��ت من دکتر نوروزی اس��ت نه 
کسانی که هر روز می نویسند و اصاًل معلوم نیست 
این اخبار را از کجا آورده اند. وی ادامه می دهد: فعاًل 
در ماه چهارم پس از مصدومیتم هس��تم، فیزیوتراپی 

می کنم تا عضالت قس��مت آسیب دیده ام تقویت 
شود. با دوچرخه ثابت هم کار می کنم به عالوه آب 
درمانی. در این مرحله بیشتر کارهایم قدرتی هستند. 
حض��ور مجتبی جباری می توانس��ت در این فصل 
کمک بس��یاری برای صمد مرفاوی باشد اما باز هم 
ی��ک مصدومیت بد موقع او را از اس��تقالل و صمد 

دور کرد. البت��ه او خودش اعتقاد دارد غیبتش ضربه 
چندانی به اس��تقالل نزده است. وی گفت: استقالل 
از نظر من که مشکلی ندارد. چه مجتبی جباری باشد 
و چه نباش��د کار خودش را می کند و نتیجه اش را 
می گی��رد. این هم که می گویند اگر مجتبی جباری 
برسد فالن طور می شود نظر لطفشان است اما من که 
چیز غیر عادی در جدول نمی بینم و در ثانی استقالل 
هم وضعیت ب��دی ندارد که همه چیزش به بودن یا 
نبودن من بس��تگی داشته باشد. فوتبال برد و باخت 
دارد، جدول هم درباره اس��تقالل از نظر من که چیز 
غیرعادی نمی گوید. ما می توانیم دوباره صدرنشین 
شویم، هیچ کار نشدنی هم نیست. هنوز هم به لیگ 
نهم امیدوار هستیم چرا که 14 هفته مانده و تکلیف 
قهرمانی به این زودی ها معلوم نمی شود و ما هم به 

این زودی ها تسلیم نمی شویم.

سرپرس��ت جدید تیم فوتبال استیل آذین گفت: 
فض��ای کاری در این تیم صمیمی تر از پرس��پولیس 

است.
محمدرض��ا زادمهر در گفتگو با ف��ارس درباره 
حضورش در اس��تیل آذین اظهار داشت: این باشگاه 
مجموعه خوبی دارد و در رأس آن بزرگانی هس��تند 

که کار کردن با آنها می تواند مفید باشد. این تیم قابل 
احترام است و امیدوارم بتوانم در خدمت استیل آذین 
باش��م.  وی در مورد اینکه از چه زمانی فعالیت خود 
را با این تیم آغاز می کند، عنوان کرد: احتماالً امروز یا 
فردا قرارداد امضا می کنم تا از بازی های هفته بیست 
و دوم کنار استیل آذین باشم. این را هم بگویم که من 

همیشه قرارداد سفید امضا می کنم.
زادمهر در ارتباط با اینکه ش��مار پرسپولیسی ها 
در اس��تیل آذین زیاد شده اس��ت، گفت: به هر حال 
فضا در استیل آذین صمیمی تر است و وجود بزرگی 
مثل آقای مهاجرانی به صمیمیت این فضا کمک کرده 

است.

فدراسیون جهانی کش��تی نمایندگان خود در 2 
تورنمنت بین المللی ایران )جام شهدا و روز جهانی 
کودک( را معرفی کرد. ب��ه گزارش فارس،  چی چی 
اوغلو داور بی طرف و نماینده فدراسیون جهانی کشتی 

فیال در رقابت های بین المللی جام شهدا خواهد بود.
این مسابقات روزهای 2 تا 4 اردیبهشت ماه سال 

89 در رده سنی جوانان در ارومیه برگزار می شود.
همچنین شریف اف آذربایجانی نیز به عنوان داور 

بی طرف و نماینده فدراسیون جهانی در رقابت های 
بین المللی روز جهانی کودک انتخاب شد.

این پیکارها نیز روزهای 12 تا 14 تیرماه در رده 
سنی نوجوانان برگزار خواهد شد.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان 
گف��ت: م��ا تی��م اول تورنمنت قطر 
را شکس��ت دادی��م و ثاب��ت کردیم 
می توانس��تیم حت��ی قهرم��ان ای��ن 

تورنمنت باشیم.
افش��ین قطبی افزود: شکس��ت 
کره ش��مالی، تیمی که یکی از چهار 
نماینده آس��یا در ج��ام جهانی 2010 
است برای ما بس��یار ارزشمند بود و 
خوش��حالم که با این پیروزی مهیای 

دیدار روز چهارشنبه مقابل سنگاپور 
می شویم. وی با انتقاد از قضاوتهای 
ضعیف داوران در تورنمنت قطر تأکید 
کرد: در این س��ه مسابقه داوریها علیه 
م��ا بود و من نمی دانم چرا داوران در 
بازیهای ایران قضاوتهای یک جانبه ای 
داش��تند. ما در این بازیه��ا از داوریها 
لطمات زیادی خوردی��م ولی اعتقاد 
دارم این هم تجربه ای بود که می تواند 

برای بازیکنان مفید باشد.

ب��ا جدای��ی ف��راز کمالون��د از 
تراکتورس��ازی تبریز، حس��ن آذرنیا 

سرمربی این تیم شد.
به گزارش فارس، ناصر شفق شب 
گذشته در جلسه ای با فراز کمالوند، با 
جدایی این مربی موافقت کرد و دیروز 
کمالوند برای قبول هدایت تیم دسته 

اولی صنعت نفت راهی آبادان شد.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی پس 
از این تصمیم حسن آذرنیا سرپرست 
این تیم را به عنوان س��رمربی جدید و 
پیمان صاحب جمعی و علی نظرزاده 
دستیاران کمالوند را به عنوان نفرات دوم 

و سوم این کادر معرفی کرد.

تیم فوتب��ال امی��د در غیاب 8 
بازیک��ن اصل��ی خود ب��ه مصاف 

استقالل می رود.
س��امان آقا زمانی و حمید علی 
عسگر با اجازه کادرفنی در اردوی 
پرسپولیس در امارات بسر می برند، 
کری��م انص��اری ف��رد و احس��ان 
حاج صفی همراه تیم ملی هس��تند، 

بختیار رحمانی به دلیل مصدومیت 
و حس��ین ابراهیمی و رحیم زاده به 
دلیل بازی دوس��تانه مل��وان مقابل 
رض��ا  و  بندرعب��اس  ش��هرداری 
حقیق��ی به دلیل اجازه نداش��تن از 
سوی باشگاه مقاومت سپاسی برای 
شرکت در این اردو از غایبان بازی 

هستند.

تیم ک��ره ش��مالی در دو بازی 
ابتدایی خ��ود مقابل تیمهای قطر و 

مالی هیچ گل��ی دریافت نکرده بود 
و تا دقیق��ه 42 ب��ازی مقابل ایران 
هم توانس��ت دروازه اش را بس��ته 
نگه دارد اما مهرزاد معدنچی موفق 
ش��د این رکورد را بشکند. این گل 
دروازه کره را بعد از 222 دقیقه باز 

کرد.
همچنین ایران بعد از چهار بازی 
برای اولین بار توانست دروازه اش 
را بسته نگه دارد. تیم ملی در بازی 

مقابل تیمهای مقدونیه، اردن، قطر و 
مالی گل خورده بود و در این بازی 

رحمتی موفق شد 90 دقیقه را بدون 
گل خورده سپری کند. نکته جالب 
اینکه ایران تنها تیم این مس��ابقات 
بود که در همه مس��ابقات خود گل 
زد. ایران با 4 گل زده در 3 بازی با 
وجود ایستادن در رده آخر صاحب 
بهتری��ن خط حمله این مس��ابقات 
ش��د. در عین ح��ال 5 گل خورده، 
ایران را صاحب رکورد بدترین خط 

دفاعی تورنمنت نیز کرده است.

اعالم جدیدترین رنکینگ 
جهانی پینگ پنگ

ــع 50 بازیکن برتر  ــی عالمیان به جم راه یاب
امیدهای جهان

کمیته  رنکینگ فدراسیون جهانی پینگ پنگ رده 
بندی بازیکنان جهان در تمامی رده های سنی در اولین 
ماه سال میالدی 2010 را اعالم کرد. به گزارش ایسنا، 
همه ساله انتشار رنکینگ ژانویه ورزشکاران جهان با 
تغییرات اساس��ی در رده های سنی مواجه است. باال 
رفتن س��ن بازیکنان و خروج آنها از رنکینگ جهان 
باعث تغییرات زیادی در رده دیگر بازیکنان می شود 
این درحالی اس��ت که این تغیی��رات را در رده بندی 
بازیکنان بزرگسال مشاهده نمی کنیم. نوشاد عالمیان از 
سال میالدی جدید دیگر در رنکینگ جوانان نیست. 
او در ماه ژانویه با 19 پله صعود نس��بت به ماه پیش 
در رده 47 جه��ان بین امید ها قرار گرفت و در اولین 
گام به جمع 50 بازیکن برتر راه یافت. شایان ملکی و 
امین میرالماسی ملی پوشان سابق جوانان نیز در رده 
بندی امیدها صعود کردند. ملکی با 72 پله صعود در 
جایگاه 410 قرار گرفت و امین میرالماس��ی نیز با 66 
پله صعود در مکان 814 ایستاد. در رده بندی امیدهای 

جهان 992 بازیکن حضور دارند.
در قسمت جوانان با خروج نوشاد عالمیان از این 
رده، علیرضا مالرجبی س��کان اولی جوانان ایران در 
رنکینگ جهانی را به دست گرفت. بازیهای درخشان 
مالرجبی در سال 2009 در مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آس��یا در سنگاپور، پوروتور جهانی هند و بازی های 
بین المللی فجر در قزوین باعث صعود رو به رشد این 

بازیکن در رنکینگ جهانی شده است.
مالرجب��ی که در ماه گذش��ته در رده 301 جهان 
ق��رار داش��ت در رده بندی جدید ب��ا 91 پله صعود 
در مکان 210 ایس��تاد. نیما عالمیان دیگر ملی پوش 
جوان کش��ورمان نیز با 93 پله صعود در جایگاه 235 
قرار گرفت. محمدعلی روئین تن در جمع بازیکنان 
جوانان جه��ان 123 پله باال آمد و در رتبه 507 جای 

گرفت.
در رده نوجوانان پوریا عمرانی نوجوان ملی پوش 
ایران 93 رده ارتقا داشت. او با این صعود در رده 93 

نوجوانان جهان ایستاد.
در رده بزرگس��االن محمدرض��ا اخالق پس��ند 
همچنان نفر اول ایران در رنکینگ جهانی اس��ت. او 
در م��اه ژانوی��ه 2 پله نزول ک��رد و در رده 277 قرار 
گرفت. مهران احدی دیگر ملی پوش کش��ورمان نیز 
یک پله نزول داش��ت و در رتب��ه 311 جای گرفت. 
نوشاد عالمیان نیز در رده بزرگساالن 3 پله سقوط کرد 
و در مکان 319 ایستاد. در میان ملی پوشان کشورمان 
فقط واحد مالمیری صعود کرد. او با ارتقا 5 پله ای در 

جایگاه 575 قرار گرفت. 

سرمربی تیم والیبال ارتعاشات: 
در چهار بازی آینده باید 

پیروز شویم 
س��رمربی تیم والیبال ارتعاش��ات صنعتی ایران، 
گفت: برای رس��یدن به جایگاه مورد نظر در جدول 
مسابقات لیگ برتر باید در چهار بازی آینده پیروز از 

زمین خارج شویم. 
فره��اد داخم روز در گفتگو ب��ا ایرنا، گفت: تیم 
والیبال ارتعاش��ات صنعتی ایران بر اساس برنامه های 
تدوین شده باید در پایان نیم فصل مسابقات لیگ برتر 
باش��گاه های ایران یکی از هشت تیم نخست جدول 

این رقابتها باشد.
وی خاطر نشان کرد: دستیابی به این هدف آسان 
نیس��ت اما غیر ممکن هم نیست. زیرا تیم ارتعاشات 
در بازی های باقیمانده نیم فصل اول به غیر از س��ایپا، 
با تیم های قدرتمند لیگ مس��ابقه ندارد و به مصاف 
تیم های همس��طح خود می رود. سرمربی تیم والیبال 
ارتعاش��ات تأکید کرد: برخ��ی عوامل در ناکامی های 
تیم ارتعاش��ات در ای��ن فصل تأثیر گذار اس��ت که 
جذب نکردن بازیکن خارجی، اضافه ش��دن تیم های 
پرس��پولیس و دانش��گاه آزاد به لیگ برتر و تشکیل 
مجدداً تیم های انحاللی که باعث افزایش تعداد تیم ها 

و مسابقه ها شد، از جمله این عوامل هستند.
وی با اش��اره به اینکه بازیکنان تیم ارتعاش��ات 
تالش می کنند به هماهنگی بیشتر تیمی برسند، افزود: 
امیدوارم آنان در دیدارهای آینده با همدلی بازی های 
خوبی از خود نش��ان دهن��د و در پایان این رقابتها به 
عنوان یکی از تیم های مطرح برای حضور در مرحله 

پلی آف انتخاب شوند.
داخم در خصوص دیدار ش��اگردانش با خراسان 
رضوی گفت: نماینده خراسان زمانی که میزبان است 
بازیهای بهتری از خود به نمایش می گذارد. این تیم 

مقابل دانشگاه آزاد هم ضعیف بازی کرد.
وی در پای��ان تأکید ک��رد: بازیکنان برای بازی با 
خراس��ان رضوی در آمادگی کامل بس��ر می برند و با 
برنامه ریزی های انجام شده ان شاء اهلل به ناکامی های 

تیم ارتعاشات پایان می دهیم.
هفته نهم مس��ابقات والیبال قهرمانی باشگاه های 
برتر ایران با پیروزی دانش��گاه آزاد در برابر خراسان 
رضوی آغاز و با برگزاری هفت دیدار امروز پیگیری 

می شود.
برنامه دیدارهای امروز این مسابقات به قرار زیر 

است: 
تهران )خانه والیبال(

س��اعت  15:00 ارتعاش��ات صنعتی ایران با خراسان 
رضوی 

ساعت 17:00 سایپا تهران با کاله آمل 
ساعت19:00 پرسپولیس تهران با بازرگانی جواهری 

گنبد 
کرمان، ساعت  16:00 برق کرمان با پیکان تهران 

سیرجان، س��اعت 16:00 گل گهر سیرجان با داماش 
گیالن 

بافق، س��اعت 16:00 س��نگ آهن بافق ی��زد با بانک 
کشاورزی ایران 

ارومیه، ساعت  17:00 ارومیه با پتروشیمی بندر امام 

شهنازی:
 هیچ مشکلی سر راه میزبانی بازی های همبستگی 

وجود ندارد

گروه توسعه ورزش قهرمانی اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان 
برنامه مسابقات ورزشی استان اصفهان در هفته 

جاری را به این شرح اعالم کرد:

اصفهانی ها به عضویت تیم ملی بدمینتون 
در  آمدند

قهرمانی تیم فوتسال و درخشش سایر تیم های 
ورزشی دانشگاه شهرکرد در مسابقات قهرمانی 

دانشجویان منطقه 3 کشور

دلیلی: ذوب آهن می تواند یوونتوس را ببرد

جباری:
استقالل بدون من هم نتیجه می گیرد

زادمهر:
 فضای استیل آذین صمیمی تر از پرسپولیس است

نمایندگان فیال در جام شهدا و روز جهانی کودک مشخص شدند

قطبی:
 می توانستیم قهرمان تورنمنت قطر 

شویم

پس از جدایی کمالوند
آذرنیا سرمربی تراکتورسازی تبریز شد

تیم ملی امید به مصاف استقالل 
می رود

رکوردهای ایران در قطر

ورزش اصفهان

مدیرعامل باش��گاه پیام خراسان 
گفت: خوش��بختانه هفته گذشته 20 
درصد قرارداد بازیکنان پیام را به مبلغ 
200 میلیون تومان پرداخت کردیم و 
ت��ا پایان هفته 20 درص��د دیگر را به 
حساب بازیکنان می ریزیم که جمعًا 
مبلغ��ی ح��دود 400 میلی��ون تومان 
می ش��ود. وی افزود: با مساعدتهای 
اس��تاندار پیگیریه��ای صفایی مالک 
باشگاه قطعاً تمام مبلغ قرارداد بازیکنان 
تا آخر فصل پرداخت می شود. علی 

صالحی درباره جلسه 26 دی ماه در 
محل فدراس��یون گفت: قرار است در 
این جلس��ه با حضور دکتر ش��ریفی، 
رئیس کمیته انضباط��ی، نماینده اداره 
کل تربیت بدنی، بنده و آقای صفایی 
و در حضور خداداد عزیزی و برخی 
طلبکاران، پرونده مالی پیام نهایی شود 
و پس از مش��خص شدن مبلغ واقعی 
بده��ی ها، پرداختها آغاز ش��ود. البته 
منوط به اینکه تا آن زمان مالک باشگاه 

500 میلیون تومان واریز کند.

اس��امی داوران دی��دار تیم های ملی 
فوتبال س��نگاپور و ایران اعالم ش��د. 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا اس��امی 
داوران ب��ازی2 تیم س��نگاپور و ایران 
در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام 

ملتهای آسیا را اعالم کرد:
س��نگاپور- ای��ران، ورزش��گاه ملی، 
ساعت 19:30 به وقت محلی )15 به 

وقت تهران(

ناظر مس��ابقه: آلی��ش نیکیمبائف از 
ازبکستان

ناظر داوری: لن��ی ادوارد مک گرگور 
از استرالیا

داور: باوجی سان از چین
کمک داور اول: وی هان از چین

کمک داور دوم: ژیینگوی لیو از چین
داور چه��ارم: جون ج��ی هوانگ از 

چین
مدیرعامل پیام خبر داد

 پرداخت 40 درصد قرارداد بازیکنان

داور چینی دیدار سنگاپور و ایران را 
قضاوت می کند
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شرایط و زمان پیش فروش بلیت نمایش های 
ش��رکت کننده در بخش ه��ای چه��ارده گان��ه 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 

مشخص شد.
به گزارش ایرنا از این جشنواره، پیش فروش 
بلیت نمایش های حاضر در جشنواره تئاتر فجر 
از 20 ت��ا 23 دی ماه و از طریق س��ایت اینترنتی  

www.gishetheater.ir انجام خواهد شد.
بر اساس اعالم ستاد جشنواره، مقررات پیش 
فروش بلیت های بیس��ت و هش��تمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر از این قرار است:
1- هر متقاضی می تواند حداکثر س��ه قطعه 
بلیت برای ه��ر نمایش را از طریق این س��امانه 

خریداری کند.
2- خرید بلیت فق��ط با ارائه کد ملی امکان 

پذیر است.

3- متقاضیانی که از پی��ش فروش اینترنتی 
بلیت های جش��نواره اس��تفاده می کنند باید برای 
تحویل بلیت های خریداری شده از 27 تا 30 دی 
ماه و با در دست داشتن کارت ملی و کد رهگیری 
سامانه از ساعت 10 تا  15 به گیشه مجموعه تئاتر 

شهر مراجعه کنند.
 4-  در صورت تغییر در زمان برنامه یا نمایش 
انتخابی از طریق گیشه تاالر مورد نظر بلیت معادل 

ارائه می شود.
 5- در صورت بروز مشکل در خرید اینترنتی 
مراجع��ان می توانن��د از طریق بخ��ش ارتباط با 
سایت مذکور طرح مسأله کنند تا در اسرع وقت به 

مشکل مورد نظر رسیدگی شود.
بیست وهش��تمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر با دبیری حسین پارسایی از دوم تا  11بهمن 

ماه در تهران برگزار می شود.

وزارتخان��ه ها، س��ازمان ها و نهادها برای 
پی��ش خری��د بلیت های بیس��ت و هش��تمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر باید درخواست 
خود را ب��ه کمیته مربوط به ای��ن بخش ارائه 

دهند.
ب��ه گ���زارش 
جش��نواره  از  ایرنا 
فیل��م فج��ر، پیش 
بلیت های  ف��روش 
جشنواره فیلم فجر 
ب��رای وزارتخان��ه 
ه��ا، س��ازمان ها و 
نهاده��ا به صورت 

حضوری انجام خواهد ش��د که زمان و مکان 
آن پس از دریافت تقاضاها اعالم خواهد شد.

کمیت��ه دریاف��ت تقاض��ای س��ازمان ها و 
نهاده��ا هم اکنون آغاز به کار کرده و مدیریت 
س��ازمان ها و نهاده��ا در صورتی ک��ه در نظر 
دارن��د ب��رای مدیران و هم��کاران خود بلیت 

جش��نواره فیلم فجر را خری��داری کنند باید 
تقاضای خود را ت��ا تاریخ  25 دی ماه جاری 
ب��ه ش��ماره نماب��ر  38512306 و ی��ا آدرس 
تهران، میدان بهارس��تان، خیابان کمال الملک، 
وزارت فرهن��گ و 
اس��المی،  ارش��اد 
معاونت  ساختمان 
اتاق   امور سینمایی 
205 ارسال کنند و 
یا از طریق ش��ماره 
تلف�ن  38512467 
اق��دام و پیگی��ری 

فرمایند.
س��ازمان ها و نهادها می توانند برای اطالع 
از فیلم ه��ای جش��نواره فیلم فجر به س��ایت  

www.FajrFestival.ir مراجعه کنند.
بیست و هش��تمین جش��نواره بین المللی 
فیلم فجر از 5 تا  15 بهمن ماه سال جاری در 

تهران برگزار می شود.

جامع��ه ملی منتق��دان فیلم در 
نشستی در نیویورک فیلم امریکایی 
عن��وان  ب��ه  را   Hurt  Locker

فیل��م  بهتری��ن 
س�����ال  2009 

معرفی کرد.
خبرگ��زاری 
آسوش��یتدپرس 
داد  گ����زارش 
این فیل�م درباره 

ارتش  بمب گ��ذاری  یک جوخ��ه 
امریکا در عراق است که در جریان 
رأی گیری مورد توجه قرار گرفت. 
در ای��ن رأی گی��ری کاترین بیگلیو 
کارگردان و جرمی رنر بازیگر این 

فیلم نیز مورد تقدی��ر قرار گرفتند. 
این جامعه یوالند مورو را به سبب 
ب��ازی در فیلم زندگی س��رافین دو 
اس��نیلز نق��اش، 
بازیگر  بهتری��ن 

زن معرفی کرد.
ن  درا ب����را
جوئ��ل و ات��ان 
کوئن نیز بهترین 
نویس  نامه  فیلم 
س�����ال  2009 توصیف ش��دند. 
جامع��ه ملی منتق��دان فیلم که  64 
عضو دارد غالبًا فیلم هایی را انتخاب 
می کند که خارجی هس��تند یا مورد 

توجه منتقدان قرارگرفته اند.

حدود 30 قطعه تابلو نقاشی از آثار 
پیکاسو و روسو به ارزش حدود یک 
میلیون یورو )یک میلیون و  400 هزار 

خان��ه ای  از  دالر( 
جنوب  در  ییالقی 
فرانس��ه به سرقت 

رفت.
ری  خبرگ��زا
فرانسه از دراگینیان 
فرانسه  جنوب  در 

گ��زارش داد که صاح��ب این خانه 
ییالق��ی و ای��ن آثار در ح��ال گذران 
تعطیالت خود در س��وئد بود که این 

خبر به وی داده شد.
گفت��ه می ش��ود ک��ه وی ب��رای 

فهرست برداری از آثار خود به خانه اش 
برگش��ته اس��ت. این آثار در حالی به 
سرقت رفته که شب کریسمس گذشته 
)10روز پیش( یک 
اثر نقاش��ی از دگا 
از موزه کانتینی در 
سرقت  به  مارسی 
رفت. این اثر  800 
هزار ی��ورو ارزش 
دارد و از م����وزه 

اورسی پاریس وام گرفته شده بود.
به گفته پلیس کسانی که این اثر را 
س��رقت کرده اند با موزه آشنا بوده اند 
زیرا ویژگی های شبکه امنیتی موزه را 

می شناخته اند.

دبیرخان��ه بیس��ت و هش��تمین 
جش��نواره فیل��م فج��ر ن��ام 31  اثر 
پویانمایی بخش مس��ابقه نقش خیال 
این رویداد فرهنگی هن��ری را اعالم 

کرد.
به گ��زارش ایرن��ا، در این بخش 
از جش��نواره 31 اثر پویانمایی رقابت 

می کنند.
بر پایه این گزارش پویانمایی های 
آبنب��ات چوبی )اکب��ر ت��راب پور(، 
آدمها )ماش��ا اله محمدی(، ابن هیثم 
)فرخ یکدانه(، پش��ت ب��وم )روح اله 
سعادتمند(، پالک 12)امین منتظری(، 
تک��رار )هاجر فرج پ��ور معموری(، 
خرمالو )فرشید شفیعی(، خوب، بد و 
عشق )بزرگمهر حسین پور(، ده فرمان 

)مرضیه خدی��وی(، دیو من )علیرضا 
میراسداله(، رستم، تولدی دیگر )سعید 
قهاری(، روزگار سپری شده )فرنوش 

عاب��دی(، روی��ای 
ش��هر خاکس��تری 
رازان����ی(،  )آرش 
رازی  زک��ری���ای 
)فرش��اد ش��فیعی( 
ک��ش  س��اعت  و 
)وحی��د برزگر( در 
بخ��ش نقش خیال 
جشنواره فیلم فجر 

رقابت می کنند.
س��ایر پویانمایی های این بخش 
از جش��نواره نی��ز عبارتند از: ش��هر 
خاموش )امی��ر مهران(، عکس )مریم 

خلی��ل زاده(، قصه کوچ��ک ما )آمنه 
اس��المی(، کوه نورانی )سامان خرم(، 
ماه و پلنگ )مجید بالدپس(، مثل اینکه 
می خن��دد )س��پهر 
محمدل��و(،  عل��ی 
مخصوصا موسیقی 
)سید سینا عطائیان(، 
المپی��ک  مش��عل 
حیدریان(،  )شهرام 
س��یگار  مض��رات 
س��اکتی(،  )ابراهیم 
درخ��ت و پرن��ده، 
نوازن��ده )کیان��وش عاب��دی(، نوعی 
دیگر بودن )ماشااله محمدی(، همسایه 
ات را مخور)محمود نفیس��ی(، گرگ 
و می��ش )محمدعلی س��لیمان زاده(، 

مرد جوان و خیاط حیله گر )راش��ین 
خیریه( و بارون می یاد جر جر )مهین 

جواهریان(.
این آثار از میان 74  اثر پویانمایی 
متقاض��ی حضور در جش��نواره فیلم 

فجر انتخاب شده اند.
تهیه کنندگان آثار این بخش، باید 
هر چه سریع تر نسخه دی وی کم اثر 
خود را به دبیرخانه جش��نواره ارسال 
کنند. در این بخش از جش��نواره که 
ب��رای اولین بار برگزار می ش��ود یک 
سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی 

پویانمایی اهدا می شود.
بیس��ت و هش��تمین جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر از  5 تا 15 بهمن 

ماه در تهران برگزار می شود. 

نمایش��گاه قلمزنی دو استاد و هنرمند برجسته 
اصفهانی روز س��ه ش��نبه در موزه هنرهای تزئینی 
اصفهان افتتاح شد. »اس��تاد محمد علی ساعی« و 
»اس��تاد بهزاد ساعی« دو هنرمند برجسته اصفهانی 
هس��تند که سالهاس��ت به هنر قلمزنی در اصفهان 
مشغول هس��تند. در این نمایشگاه 60 اثر قلمزنی 
از جنس نقره، طال، مس و برنج از این اس��اتید در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است.
ای��ن دو هنرمن��د ط��ی 20 س��ال گذش��ته 
نمایش��گاههای داخل��ی، خارجی، بی��ن المللی و 
انفرادی فراوانی داشتند که می توان به 60 نمایشگاه 
خارجی و 30 نمایش��گاه داخلی از این هنرمندان 
اش��اره کرد. این نمایشگاه از 15 دی ماه لغایت 30 

دی ماه برای بازدید عموم دایر است. 

منش��أ راک اولی��ه را 
باید در سرودهای انجیلی 
س��یاهان، سبک ریتم بلوز 
موس��یقی  همچنی��ن  و 
جس��تجو   )Jazz( ج��از 
ک�رد. در ده�����ه 1950 
نوای ساکس��یفون و گیتار 
الکتریک با ضرباهنگ قوی 
به این موسیقی اضافه شد 

و سبکی را به وجود آورد که در ابتدا »راک اند رول« 
و سپس به اختصار »راک« نام گرفت.

این موسیقی در ظرف 19 سال چنان محبوبیتی 
کسب کرد که در سال 1969 در همایشی سه روزه به 
نام »ووداستاک« توانست بیش از سیصد هزار بیننده 
را در فضای باز به خود جلب کند. در اواخر دهه 70 
ک��م کم راک جای خود را به »هوی متال« داد و بعد 
هم در دهه 1990 موس��یقی »رپ« باب میل جوانان 

غربی قرار گرفت.
در موس��یقی راک از همان ابتدا ما با دو مس��أله  
اصلی روبه رو هس��تیم، یکی فرم این موس��یقی از 
لحاظ علمی و اصول هارمونی و دوم ترانه و مضمون 

اشعاری که این موسیقی را همراهی می کند.
تران��ه در موس��یقی راک می توان��د به مرات��ب 
پراهمیت ت��ر از ف��رم موس��یقی از لحاظ س��اختار 

هارمونیک باشد.
چرا ک��ه موس��یقی راک خود زاییده  ش��رایط 
اجتماعی خاص در دهه های 50 تا 90 است و نمود 
اولیه  این ش��رایط در ترانه های این چند دهه متجلی 
ش��ده. آوازهای راک که اغلب س��راینده و خواننده  

آن یکی است، در حقیقت 
بازت��اب ش��یوه  زندگ��ی 

امریکایی بود.
ش��عر این آوازها بیش 
از آنکه همانن��د آوازهای 
دهه 30 و 40 عاش��قانه و 
احساس��اتی باشد، گرایش 
ب��ه بیان صری��ح و بی پرده  
غرائز غیراخالقی داش��ت. 
اجراکنندگان راک در دهه 
60 اغل��ب ب��ه مخالفت و 
تمس��خر جنگ فرسایشی 

ویتنام می پرداختند.
آوازخوان��ان عالوه بر 
این در آوازهاش��ان به بیان 

تجربه های حاصل از استفاده مواد مخدر و تقال برای 
کسب حقوق اجتماعی و همچنین مبارزه با تبعیض 

نژادی مبادرت می ورزیدند.
آوازخوان و ترانه س��رای مش��هور »باب دیلن« 
بخش عمده  ش��هرتش را مره��ون خواندن ترانه ای 
اس��ت به نام »Blowin in the wind«، مضمون 

این ترانه اعتراض به تبعیض نژادی است.
به طور کلی مهم ترین مسأله در موسیقی راک لحن 
اعتراض آمیز و تهاجمی و همچنین خشونتی است 

که در ترانه های آن نهفته. 
این نارضایتی از ش��رایط 
موجود است که اعتراض 
و خش��ونت را سبب شده 
ریتم ه��ای  در  س��پس  و 
درام که مارش های نظامی 
را تداع��ی می کند متجلی 
روح  همچنین  می ش��ود. 
همین اعتراض است که در 

لگام افسار گسیخته  گیتار الکتریک حلول کرده.
می بینیم که نقش اصلی در موسیقی راک را ترانه 
بر عهده دارد و در حقیقت روح ترانه اس��ت که در 
فرم و س��اختار هارمونیک این موسیقی جریان پیدا 

می کند.
ح��ال اگر ش��عر و آواز را هم از این موس��یقی 
برداریم و به موس��یقی بدون کالم بیندیشیم باز هم 
اعتراض و خلق و خ��وی تهاجمی در ملودی های 
گیت��ار و ریتم های درام باقی می مان��د. می توان پا را 
فرات��ر گذاش��ت و به جوهره  راک حتی ب��ه دور از 
موسیقی اندیشید. راک یعنی انزجار از سقوط انسان 
و درحقیقت همین انزجار اس��ت که اعتراض را به 
همراه دارد. حال، س��از و آواز و ترانه تنها وسیله ای 
اس��ت برای فریاد. فریادی که بس��ترش گاه حنجره 

است و گاه سیم های گیتار.
از طرف دیگر با نگاهی به تاریخ موسیقی راک 
در می یابیم که رادیو و تلویزیون و س��ینما به عنوان 
بستری بسیار مناسب در رشد و حرکت این سبک از 
موسیقی نقشی بسیار مهم و اساسی را ایفا کرده اند. 
 Rock around the« برای مثال قطعه ی معروف
clock« س��اخت��ه »بی��ل 
هالی« که از اولین آثار راک 
به ش��مار م��ی رود بخش 
عمده  موفقیتش را مدیون 
فیلمی است به نام »جنگل 
تخته س��یاه« که در س��ال 
1955 به نمایش درآمد و یا 
می توان به شبکه تلویزیونی 
MTV اش��اره کرد که در 
ده��ه 1980 ب��ازار راک را 

تسخیر کرده بود.
 ،1955 س����ال  در 
ب��اب دیل��ن 14 س��اله با 
 Rock« شنیدن موس��یقی
 »around the clock
فریاد زد »هی! این موسیقی ماست، برای ما ساختنش!« 
به راس��تی چه تفاوتی در این اثر وجود داشته که نه 
تنها باب دیلن بلکه میلیون ها جوان دیگر نیز همصدا 
با او چنین فریاد زده بودند؟ این روح آزادی خواهانه، 
خشونت و اعتراض نهفته در این موسیقی بوده که 
باب میل جوانان قرار گرفته بود. جوانانی که در زیر 
آت��ش توپخانه های جنگ جهانی دوم متولد ش��ده 
بودند و فاجع��ه ی مرگ بار و تلخ ویتنام را در پیش 

رو داشتند. 
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

کالم نور
امام صادق )ع(:

اگر چیز ناروایی از دوستت شنیدی و او انکار کرد، از او بپذیر، این توبه اوست.

روی خط فرهنگ

اسامی آثار پویانمایی جشنواره فیلم فجر اعالم شد

قیمت طال )تومان(
26930   هر گرم طالی 18 عیار
124110هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
276000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
267000   یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001003دالر امریکا
970974دالر کانادا

14451448یورو
16201628پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
273274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

11 °

8 °

-3 °

-3 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

روزی بود...

اعالم نحوه پیش فروش بلیت نمایش های 
جشنواره تئاتر فجر

نحوه خرید بلیت های جشنواره فیلم فجر برای 
وزارتخانه ها و سازمانها اعالم شد

جامعه منتقدان فیلم امریکا بهترین فیلم 
سال  200۹ را معرفی کرد

30 اثر نقاشی از خانه ای در جنوب 
فرانسه به سرقت رفت

موسیقی راک

ف
ردی

نوع و شماره موضوع مناقصه
مناقصه

محل 
اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال( 

محل 
تأمین 
اعتبار

مبلغ سپرده مبنای برآورد
)ریال(

مدت 
اجراء 
)روز(

نوع 
سپرده

تجهیز و نوسازی اراضی 1
فاز 2 وزوان

یک مرحله ای 
88/45

رشته آبیاری استانی2/388/101/598میمه
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

13/700/000180*

احداث کانال آبیاری 2
عمومی روستای ورزنه

یک مرحله ای 
88/46

رشته آبیاری استانی1/574/820/386اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

11/300/000180*

احداث کانال آبیاری 3
عمومی روستای کراج

یک مرحله ای 
88/47

رشته آبیاری استانی1/057/387/725اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

9/700/000120*

احداث کانال آبیاری 4
عمومی روستای پیله وران

یک مرحله ای 
88/48

رشته آبیاری استانی1/267/083/757اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

10/300/000120*

احداث کانال آبیاری 5
عمومی روستای چم

یک مرحله ای 
88/49

رشته آبیاری استانی1/857/888/447اصفهان
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

12/100/000120*

خرید لوله پلی اتیلن 315 6
 PE80 میلیمتری

4و6 اتمسفر جهت اراضی 
کشاورزی روستای سه

یک مرحله ای 
88/50

شاهین 
شهر و 

میمه

رشته آبیاری استانی829/960/000
زهکشی فهرست 

بهای سال 88

9/150/00030*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حس�اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش�ماره 2164200213006( نزد بانک کشاورزی شعبه 
جهادکشاورزی بنام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان.

ــازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 219 یا اتاق  1- محل دریافت اس�ناد مناقصه: خیابان هزار جریب، س
272

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 88/10/17 
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 88/10/19 تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 88/10/29 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 88/10/30 

ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- پیمانکاران واجد شرایط:
الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی استانداری که دارای حداقل پایه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب بوده و ظرفیت خالی برای ارجاع کار را داشته باشند برای ردیفهای 1 تا 5 و کلیه کارخانجات تولید کننده و شرکتهای دارای گواهی 
صالحیت از معاونت برنامه ریزی استانداری برای ردیف 6، در ضمن داشتن تأییدیه از معاونت آب و خاک )اداره کل توسعه روشهای آبیاری( وزارت 

جهاد کشاورزی برای این ردیف الزامی می باشد.
ب( داشتن سوابق اجرایی مبنی بر انجام عملیات مرتبط با پروژه های مذکور.

ج( در اختیار داشتن تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز.
6- دستگاه نظارت: مدیریت آب و خاک.

7- هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.

       آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

       دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

اداره امور پیمان ها و قراردادها 
تاریخ انتشار88/10/16 14121/ م الف        

سردار شهید 
محمد علی اعتدالپور

تاریخ تولد: 1340، محل تولد: شهرکرد، 
تاریخ ش��هادت: 65/10/21،محل ش��هادت: 

شلمچه
مس��ئولیت: فرمانده گروه��ان از گردان یا 
زهرا )س( تیپ مستقل 44 قمر بنی هاشم)ع(

دل نوشته های شهید
هم��ه بدانند هدف م��ن از رفتن به جبهه 
همان اس��ت که موالیم حس��ین )ع( هنگام 
حرک��ت از مدینه بیان ک��رد و آن اینکه: من 
ب��رای اقامه ام��ر به معروف و نه��ی از منکر 
حرکت کردم، من برای حفظ اس��الم دست 
از همه چیز شس��تم، برای اقامه نماز حرکت 
کردم چون دیدم که اس��الم را خطری بزرگ 
تهدید می کند و نی��از به یاری دارد و همین 
جا به آنهایی که توجه��ی به جنگ ندارند و 
نماز هم نمی خوانند و وقتی به آنها می گویی 
که چرا به جبهه نم��ی روید، زود می گویند 
مشکالت نمی گذارد و وجود ما پشت جبهه 
الزم اس��ت، می گویم چه مش��کلی باالتر از 
خط��ری که امروز اس��الم را تهدید می کند. 
ش��ما خوب می دانید که امروز اگر ما در این 
جنگ شکست بخوریم یعنی اسالم شکست 

خورده است...

استفاده از بخور در زمستان ممنوع

نمایشگاه قلمزنی اساتید برجسته اصفهانی در موزه هنرهای تزئینی ایران 
افتتاح شد
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