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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
صفـحه

سوم بهمن 1357
شورای سلطنت که برای حفظ رژیم سلطنتی در 

ایران تشکیل شده بود، منحل گردید

وقف سنت حضرت رسول )ص( است
سرپرس��ت اداره کل اوق��اف 
و امور خیریه شهرس��تان اصفهان 
هفت��ه وق��ف را از 21 ت��ا 27 ماه 
صف��ر و مقارن با ایام اهلل دهه فجر 
و عزاداری امام حسین)ع(، رحلت 

رسول اکرم)ص( و شهادت امام حسن و امام رضا)ع( دانست . . .

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

شهردار شهرکرد:
 برای تعریض خیابان های شهر با 

کمبود اعتبار مواجه هستیم
نزدی��ک ب��ه 4 ماه اس��ت که بر 
صندلی شهرداری شهرکرد تکیه زده، 
پس از اینکه شهردار قبل استعفا داد 
و رفت چند نفری نامش��ان به عنوان 
شهردار مطرح شد ولی گزینه پررنگ 
و محتمل همین ش��هردار فعلی بود، 

البت��ه چند نفری که به خوبی با خصوصیات رفتاری و اخالقی او آش��نایی 
داش��تند و منافع خود را در خط��ر می دیدند مخالفت خود را به هر نحوی 
که توانستند نشان دادند ولی باالخره او در تاریخ دوم آبان ماه سال جاری از 
س��وی وزارت کشور به عنوان شهردار شهرکرد مشخص و معرفی شد . . .

شهرستان ها  / ادامه در  صفحه 4

جام خلیج فارس و تکرار پیشتازی 
سپاهان

هفته بیست و چهار مسابقات 
لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج 
فارس، با برگزاری 8 بازی در روز 

جمعه پیگیری شد.
در این مس��ابقات ای��ن نتایج 

حاصل شد . . .
ورزشی / ادامه در  صفحه 7

امام جمعه اصفهان: 
برخی شعارهای خوبی 
می دهند ولی قصدشان 

چیز دیگری است 
خطیب جمعه اصفهان گف��ت: مردم، با ایمان 
و همت واالی خود توطئه های دش��منان را خنثی 

می کنند. 
آیت اهلل طباطبایی نژاد در خطبه های نمازجمعه 
اصفهان با اشاره سخنان اخیر رهبر معظم انقالب در 
جمع مسئوالن شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 

گفت . . .

     شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

امام جمعه شهرکرد: 
اسالم ناب در سایه 
والیت تحقق می یابد

امام جمعه شهرکرد گفت: حمایت از انقالب و 
والیت فقیه به عنوان اصلی ترین رکن اسالم وظیفه 
آحاد ملت ایران است. آیت اهلل ناصری در خطبه های 

نمازجمعه شهرکرد افزود . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

استاندار اصفهان،
 کلنگ تخریب طبقه فوقانی 

برج جهان نما را زد
اس��تاندار اصفه��ان ب��ه منظ��ور تأمی��ن نظر 
یونس��کو در راس��تای جلوگیری از خطر حذف 
نام میدان امام )نقش جهان( اصفهان از فهرس��ت 
آث��ار جهانی، کلنگ تخریب طبق��ه فوقانی ب�رج 

»جهان نما« را زد . . .

   شهرستان ها / ادامه در  صفحه   

س
فار
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت
روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

زاینده رود - مدیران قطار ش��هری آشکارس��ازی را در 
دس��تور کار قرار دهند؛ رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی 
استان اصفهان سرهنگ محمدرضا صفوی با بیان این مطلب 
وضعیت ترافیک اصفهان را دچار مشکل دانست و گفت: در 
حال حاضر مترو، اصفهان را مختل کرده است. CPM مترو 
برنامه زمان بندی صحیحی نیست؛ برنامه ریزیها باید به نحوی 

باشد که در مقطع زمانی خود لطمه ای به جامعه وارد نکند.
وی با بیان اینکه ش��اید مت��رو در درازمدت برای کنترل 
شهر مفید باشد خاطرنشان ساخت: 90 درصد عملیات مترو 

در زیر زمین انجام می گیرد و هیچ کس هم از چند و چون 
اتفاقات آن خبر ندارد؛ همه اینها به صورت عالمت سؤال و 
نقطه مبهم برای مردم اصفهان باقی مانده است. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان با اش��اره به بار ترافیک 
موجود در خیابان های آمادگاه، ش��مس آب��ادی و چهار راه 
فلس��طین به دلیل کمبود پارکینگ به زاین��ده رود گفت: در 
کالن ش��هری مثل اصفهان با کمبود پارکینگ مواجه هستیم. 
در واقع پیش بینی احداث پارکینگ توسط شهرداری کم بوده 
است. سرهنگ صفوی در ادامه ضعیف بودن فرهنگ استفاده 

از پارکینگ را یکی از دالیل ترافیک باال در اصفهان دانست و 
بر لزوم فرهنگ سازی در این راستا تأکید کرد و بیان داشت: 
در حال حاضر در این کالن ش��هر 37 نقطه کارگاهی اعم از 
کارگاه های مترو، س��اخت زیرگذرها، احداث چهار راه ها، 
اصالح تقاطع ها و... وجود دارد، از طرفی طرح های عمرانی 
ش��هر از جمله طرح ه��ای عمرانی س��ازمانهای خدماتی و 
طرح های عمرانی شهرداری بر ایجاد بار سنگین ترافیک دامن 
زده که اگر این طرح ها زودتر پایان یابند مشکالت ترافیکی 

کمتر خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان: 

مترو، اصفهان را مختل کرده است

امام جمعه موقت تهران:
اظهارنظر دو پهلوی خواص، آتش فتنه را 
شعله ور تر می کند



سراسری
چه خبر از پایتختایران

مدیرکل بهزیستی استان تهران: 
معتادان در کمپ های 

غیرمجاز ضرب  و شتم 
می شوند

مدیرکل بهزیستی اس��تان تهران با بیان اینکه تعداد 
کل مراکز ترک اعتیاد در پایتخت 400 کمپ است، 
گفت: کمپ های غیرمجاز تا پایان سال برای گرفتن 
پروانه و مجوز فرص��ت دارند در غیر این صورت 
ب��ه نیروی انتظام��ی معرفی می ش��وند. به گزارش 
شهر، ظاهر رس��تمی در نشست کمپ های معتادان 
که در س��ازمان بهزیستی اس��تان تهران برگزار شد، 
با بی��ان این مطلب گفت: تع��داد کمپ های دارای 
مجوز تا آخر س��ال به 60 مرکز خواهد رس��ید که 
با این مراکز پاس��خگوی 5 ت��ا 6 هزار نفر خواهیم 
ب��ود. وی گفت: طی 6 ماه گذش��ته ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم که از میان افرادی که برای دریافت مجوز 
مراجعه کردند، تنه��ا 50 کمپ ترک اعتیاد قادر به 
رعایت چارچ��وب قانونی و نگاه تخصصی به این 
موضوع بود که برای این تعداد مجوز صادر کردیم. 
وی ظرفی��ت هر یک از کمپ های ت��رک اعتیاد را 
بن��ا به فض��ای فیزیکی آنها 40 ت��ا 100 نفر عنوان 
کرد. مدیرکل بهزیس��تی اس��تان تهران با اش��اره به 
کمپ های غیرمجاز در سطح تهران گفت: هر چند 
به صاحبان این کمپ ها تنها تا پایان س��ال فرصت 
داده ش��ده تا برای دریافت مج��وز اقدام و خود را 
با چارچوب قانونی تعریف ش��ده تطبیق دهند، اما 
احس��اس می کنیم برخی نمی خواهن��د این کار را 
بکنند بنابراین دیگر منتظ��ر نمی مانیم و کمپ های 
غیرمجاز شناسایی شده را به نیروی انتظامی معرفی 
می کنیم. به گفته رس��تمی، این کمپ های غیرمجاز 
معموالً برای دیگران مش��کالتی ایج��اد می کنند و 
باعث آزار و اذیت همس��ایه ها می ش��وند زیرا این 
مراک��ز خصوص��ی پاس��خگوی بخ��ش تخصصی 
س��ازمان نیس��تند. وی تصریح کرد: در کمپ های 
غیرمجاز بهداش��ت رعایت نمی ش��ود و معتادان با 
زور و اجب��ار نگهداری می ش��وند و حتی خیلی  از 
آنها مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. این در حالی 
اس��ت که به گفته وی سازمان بهزیستی به ازای هر 
یک از معتادان نیازمند ماهانه 50 هزار تومان یارانه  
به کمپ های ترک اعتیاد پرداخت می کند که معادل 
ای��ن میزان را نی��ز مراجعه کنندگان بای��د بپردازند. 
مدیرکل بهزیستی استان تهران افزود: هزینه اقامت 
هر شب فرد معتاد در کمپ های ترک اعتیاد دارای 
مجوز 2 هزار تومان اس��ت که ب��رای هزینه اقامت 
28 روز آنه��ا میانگی��ن 50 ه��زار توم��ان دریافت 
می ش��ود که البته معادل همین رقم را نیز خود فرد 
می پ��ردازد ل��ذا رقم پرداختی ب��ه 100 هزار تومان 
می رس��د. رستمی س��اماندهی کمپ های غیرمجاز 
را بر عهده دس��تگاه هایی همچون نیروی انتظامی، 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه، استانداری، 
س��ازمان بهزیستی و... عنوان کرد و گفت: با مطرح 
شدن موضوع ساماندهی کمپ ها استاندار تهران به 
تمامی فرمانداری ها دستور همکاری با بهزیستی را 
صادر و در راس��تای آن کمیته ای برای س��اماندهی 
کمپ های ترک اعتیاد تشکیل شد و در همین راستا 
در شهرس��تان ها نیز اقدام به شناس��ایی کمپ های 

ترک اعتیاد می شود.
وی ب��ا بیان اینکه نظ��ارت بر روی ای��ن تعداد از 
کمپ های دارای مجوز را تا پایان امس��ال و س��ال 
آینده نسبت به س��ال های گذشته 10 برابر خواهیم 
کرد، گف��ت: از مراک��ز دارای مج��وز نیز حمایت 

بیشتری می کنیم.
وی در این رابطه به بازدید خود از دو کمپ مجاز 
و غیرمجاز اس��تان تهران طی هفته گذش��ته اشاره 
ک��رد و گفت: در حالی ک��ه در مجموع تعداد افراد 
حاض��ر در کمپ دارای مجوز 40 نفر اس��ت، این 
تعداد در کمپ غیرمجاز غیراس��تاندارد حدود 150 
نفر می رس��ید که این باعث نگرانی ش��دیدی شد. 
رستمی از شهروندان خواست به مجوز مراکز ترک 
اعتیاد توجه بیش��تری کنن��د و با دیدن چند برگه و 
فرم ثبت ش��رکت آن را به عنوان مجوز و یا پروانه 

فعالیت تلقی نکنند.

تهران میزبان 4 نمایشگاه 
بین المللی

تهران میزبان 4 نمایش��گاه تخصصی بین المللی در 
محل دائمی نمایشگاه ها است.

 به گزارش واحد مرکزی خبر، شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی چاپ و بس��ته بندی و صنایع وابسته و 
اولین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر ایران آغاز 
شد. ساعت 11 روز پنجشنبه مراسم گشایش دومین 
نمایش��گاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری 
مس��کن و انبوه س��ازی مقابل ورودی سالن 8،9 و 
ساعت 14 مراس��م گشایش ششمین نمایشگاه بین 
الملل��ی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابس��ته مقابل 
ورودی س��الن 6 در مح��ل دائمی نمایش��گاههای 

بین المللی تهران برگزار می شود.

 وزی��ر امور خارجه جمهوری اس��المی ایران با 
اش��اره به دیدگاه های ایران درباره مسائل افغانستان 
گف��ت: اگر مالحظات ما لحاظ ش��ود، با نظر مثبت 
حضور در اجالس لندن را بررس��ی می کنیم اما اگر 
این مالحظات لحاظ نش��ود ضرورتی برای حضور 
در اجالس لندن نمی بینیم. به گزارش واحد مرکزی، 
متکی در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری شبکه 
دوم سیما افزود: دولت انگلیس پاسخ اقناع کننده ای 
در خصوص اقدامات خود در افغانستان برای جهانیان 
ندارد و سیاس��ت های گذش��ته آنان قطعاً غلط بوده 
اس��ت. وی تصریح کرد:  ایران در اجالسهای مسکو 
و استانبول ش��رکت خواهد کرد. وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به اینکه منطقه حساسی مانند خلیج فارس با 
درصد باالی تأمین انرژی و موضوعات مهم امنیتی و 
سیاس��ی در آن توجه همه جهانیان را به خود جلب 
کرده اس��ت، گفت: در پی شکس��ت سیاست های 
دولت پیشین امریکا در افغانستان رویکردی برای حل 
بحران افغانستان و بخش قابل توجهی از پاکستان در 
منطقه مطرح شد. وی افزود: به پیشنهاد ایران در یک 
سال گذشته دو اجالس سه جانبه سران با مشارکت 
ایران، پاکستان و افغانستان در تهران برگزار شد. متکی 
ادامه داد: بیش��ترین بار بحران افغانستان روی دوش 
ایران و پاکستان است بنابراین مشارکت بیشتری برای 
بررسی حل مسائل افغانستان دارند و به دنبال اجرای 

تصمیمات اجالس اردیبهشت در تهران هستند.
وزیر امور خارجه خاطرنش��ان ک��رد: برگزاری 
اجالس س��ران سه کشور در پاکستان و سه اجالس 
وزرای اقتصاد در کابل، وزرای کشور در اسالم آباد و 
وزرای اطالعات در تهران در سه ماه آینده در دستور 
کار است و اجالس هفت کشور همسایه افغانستان 
نیز در تهران برگزار می ش��ود. وی با اشاره به اینکه 
بحران در افغانس��تان در حال نهادینه شدن در منطقه 
است، گفت: اشغالگران در 8 سال گذشته نتوانسته اند 
مش��کل امنیت، افراط گرایی و م��واد مخدر را حل 
کنند و بخش��ی از پاکس��تان نیز درگیر بحران ش��ده 
است. متکی ادامه داد: تسلسل بین حضور نیروهای 
خارج��ی و اف��راط گرا در منطقه ایجاد ش��ده و این 
دو حض��ور دیگری را دلیل کاره��ای خود می داند. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه باید به نوعی ای��ن بحران را 
ریش��ه یابی کرد و به دنبال راهکار بود، افزود: نوعی 

در هم تنیدگی منطقه ای را برای کنترل بحران و بعد 
پیدا کردن راهکارهای منطقه ای برای حل بحران در 
نظ��ر داریم همانطور که طرح های منطقه ای بحران 

لبنان را حل کرد.

ــوخت هسته ای را رد  ایران موضوع تبادل س
نکرده است

وزیر ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران با 
اشاره به طرح موضوع تأمین سوخت نیروگاه تهران 
در روزه��ای  اخیر گف��ت: آخرین نکته ای که برای 
تأمین س��وخت مطرح ش��د و ایران آن را رد نکرد، 
موضوع تبادل سوخت است اما در غیر این صورت 
توان تأمین سوخت مورد نیاز خود را دارد. وی گفت: 
یکی از کش��ورها از ما خواس��ت که تولید سوخت 
20 درص��د به تعویق بیفتد که به آنها گفته ش��د این 
مدت نمی تواند زیاد باش��د زیرا تأمین سوخت نیز 
مدتی طول می کشد. متکی ادامه داد: ایران در مواضع 
متواضعانه خود همچنان اصل پیشنهادش را در روی 
میز قرار داده است. وزیر امور خارجه گفت: به تازگی 
برخی از رگه های واقع بینی را مشاهده می کنیم که 
به دلیل برخی گفتگوها در طول یک ماه گذشته بوده 
است. وی گفت:  فکر می کنیم طرف ها با واقع بینی 
به این موضع نگاه جامع االطرافی داشته باشند و ایران 
نیز برای برون رفت از این وضع کمک می کند. وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران درباره روابط با 
انگلیس گفت: تالش ش��د در گفتگوهای سیاسی به 
طرف انگلیسی این نکته را مطرح کنیم که روابط فعلی 
دو کشور تصویر قابل دفاع، منطقی و سازنده ای ندارد. 
متکی افزود: در دو سال اخیر و به ویژه در یک سال 
اخیر س��عی کردیم این موضوع را به طرف انگلیسی 

منعکس کنیم و آنها را ترغیب کنیم که این تصویر را 
تغییر دهند و مناس��بات خود را تصحیح کنند. وی با 
اشاره به اینکه روابط ایران و انگلیس قدیمی و تقریبًا 
یک س��ویه تا قبل از پیروزی انقالب بود، افزود: این 
روابط بعد از پیروزی انقالب در مقاطعی توأم با نوعی 
بدبینی و بداندیشی بود. وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران ادامه داد: مردم ایران بر ضرورت بازبینی 
روابط دو کشور تأکید دارند و این صریحترین چیزی 

است که به طرف انگلیسی گفته ایم.
متکی اف��زود: هم��ه زوایای روابط دو کش��ور 
را با ظرافت بررس��ی و آس��یب شناس��ی می کنیم 
تا در جم��ع بندی به تصمیم برس��یم، هرگز درنگ 
نخواهیم کرد و آن را عملیاتی می کنیم. وی همچنین 
درباره روابط ایران با کشورهای امریکای التین گفت: 
مناف��ع دوجانبه و منطقه ای با 15 کش��ور در منطقه 
کارائیب داریم و کش��ور گویان نیز رئیس مجموعه 
کشورهای کارائیب است و به زودی رئیس سیاسی 

این منطقه می شود.
متکی ارتباط نزدیک با این کش��ورها را طبیعی 
دانست و گفت: با همکاری با این 15 کشور تعریف 
جدی��دی درباره همکاری ه��ای منطقه ای خواهیم 

داشت.
روابط ایران و عراق بانشاط و زنده است

وزیر امور خارجه با اش��اره به اینکه مناس��بات 
اقتص��ادی ایران و عراق از چن��د میلیون دالر به مرز 
5 میلیارد دالر رس��یده است، گفت: تردد دو میلیون 
نفر از اتباع دو کش��ور در سال نشان دهنده با نشاط 
بودن و زنده بودن مناسبات ایران و عراق است. متکی 
افزود: بیگانگان در پی تعارض میان کشورها هستند 
تا احساس نیاز به حضور بیگانگان و غربی ها وجود 
داشته باشد. وی گفت: آنها در 30 سال گذشته برای 
ایجاد مسأله بین کشورهای منطقه طراحی کرده اند 
اما اختالف به نفع کش��ورهای منطقه نیست و ایران 
در این 30 س��ال منادی وح��دت و دعوت کننده به 
همگرای��ی در منطقه بوده اس��ت. وزیر امور خارجه 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به اینکه عراق در 
چهار سال گذشته از حاکمیت تحت دیکتاتوری به 
کش��وری تبدیل شده اس��ت که ملت در آن تصمیم 
می گیرد، گفت: گام نهایی در این مرحله در انتخابات 
دو ماه آینده برداشته می شود و ساختار عراق جدید 

را نشان خواهد داد. 

رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع و 
معادن ایران در س��ومین اجالس مالی 
آسیا دیدگاه ها و راهکارهای تهران را 
درباره مس��ائل مالی جهانی و آسیایی 

بیان کرد.
سومین اجالس مالی آسیا از روز 
چهارش��نبه با حضور 1600 نماینده از 
30 کش��ور در هنگ کنگ آغاز ش��د. 
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد 
نهاوندی��ان رئیس هی��أت نمایندگی 
جمهوری اس��المی ایران با اش��اره به 
عوام��ل ایجاد بحران مال��ی در جهان 
گفت: جهان��ی ش��دن بازارهای مالی 
ب��دون حکمران��ی و نظ��ارت الزم و 
همچنین رش��د بازارهای مالی برپایه 
گمان��ه زنی ه��ا و فاصل��ه گرفتن از 
بخ��ش واقع��ی اقتص��اد از مهم ترین 
عوامل بروز بحران مالی درجهان بوده 

اس��ت. رئیس هی��أت نمایندگی ایران 
در اج��الس مالی آس��یا تصریح کرد: 
باید مراقب باشیم در پی بهبود موقت 
اوضاع، ب��ازار مالی بر اثر غفلت دچار 
رکود دوباره نشود. نهاوندیان با تأکید 
بر اهمیت رابطه انرژی و رش��د تولید، 
به نیاز این بخش به سرمایه گذاری 27 
هزارمیلیارد دالری تا سال 2030 اشاره 
کرد و گفت: در سال های بحران مالی 
جهانی به جای رش��د سرمایه گذاری 
در بخش انرژی شاهد کاهش آن بوده 
ایم که این مسأله هشدار دهنده است. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران تأکید کرد: تحریم های اقتصادی 
در بخش انرژی برای جهان بسیار زیان 
آور اس��ت درحالی که بررس��ی ها در 
70 س��ال گذشته نشان می دهد میزان 
تأثیرگ��ذاری تحریم ها کمت��ر از 35 

درصد بوده است. وی الزمه خروج از 
بحران مال��ی را ایجاد امنیت در بخش 
انرژی و حفظ عرضه و تقاضا براساس 

گفتگو و تعامل سازنده خواند.
گسترش همکاری تجاری ایران 

و هنگ کنگ
نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران در حاشیه اجالس 
مالی آس��یا در دیدار با »فرد لم« رئیس 
شورای توس��عه تجاری هنگ کنگ، 
با اش��اره به حجم مبادالت ساالنه 25 
میلی��ارد دالری ای��ران و چین گفت: 
در حال حاضر س��هم هنگ کنگ در 
تجارت با ایران 800 میلیون دالر است 
که می تواند به دو میلیارد دالر افزایش 
داده ش��ود. وی توان باالی ایران را در 
زمینه های تجاری و نقدینگی مناسب 
و عملک��رد بدون نق��ص بانک های 

ایرانی در همکاری و ارتباط با شریکان 
و مؤسسات مالی دیگر کشورها یادآور 
ش��د و گف��ت: تضمی��ن قراردادهای 
و  ایران��ی  ش��رکت های  ص��ادرات 
هنگ کنگی توسط مؤسسات معتبر و 
شناخته شده بیمه ای و بانکی می تواند 
به عنوان گامی مؤثردر جهت بازرگانی 
س��الم و اطمینان دادن به بازرگانان در 
حفظ سرمایه هایش��ان باشد. »فردلم« 
رئیس ش��ورای توسعه تجارت هنگ 
کنگ هم با اش��اره به اینکه این منطقه 
تولی��د کننده بس��یاری از محصوالت 
است زمینه ها و ظرفیت های موجود 
هم��کاری با ایران را ف��راوان خواند و 
گفت: تمام تالش ه��ای خود را برای 
افزایش حجم مب��ادالت تجاری میان 
ای��ران وهنگ کن��گ ب��ه کار خواهد 

گرفت.

ام��ام جمعه موقت ته��ران در خطبه های نماز 
جمعه تهران، در آس��تانه سی و یکمین فجر انقالب 
اس��المی گفت: این انقالب فجری بود که اسالم را 
زنده و قرآن را پرآوازه کرد. به گزارش واحد مرکزی 
خبر، حجت االسالم و المسلمین سید احمد خاتمی 
اف��زود: فجر انقالب، دین را از ان��زوا خارج کرد و 
نش��ان داد دین احیاگر ملتهاس��ت، فجری که عزت 
و عظم��ت دیرینه و اس��تقالل را به ملت بازگرداند. 
وی دهه فجر را از مصادیق ایام اهلل دانست و گفت: 
نهاده��ای متولی برگزاری مراس��م دهه فجر باید به 
جنبه کیفی این مراس��م بهای بیشتری بدهند و البته 
این به معنای دست کم گرفتن جنبه ظاهری مراسم 
نباید باش��د. وی افزود: باید دین زدای��ی، آزادی و 
اس��تقالل س��تیزی رژیم پهلوی را برای نسل های 
بعد از انقالب بی��ان کنند و برکات پیروزی انقالب 
و عوام��ل آن ب��ه ویژه ده��ه اول انق��الب را برای 
نس��ل های بعد از انقالب معرفی کنند. سید احمد 
خاتمی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران در راهپیمایی 
با شکوه 22 بهمن امسال همچون سال های گذشته 
حضوری گسترده خواهند داشت و دین خود را به 
انقالب بزرگ اسالمی ادا خواهند کرد. وی با اشاره 
ب��ه تأکید مقام معظم رهبری ب��ر وظیفه خواص در 
بیان شفاف مواضعش��ان افزود: در کشور االن چند 
جبه��ه وجود ندارد و تنه��ا دو جبهه انقالب و ضد 
انقالب وجود دارد. س��ید احمد خاتمی افزود: یک 
جبهه جلودارش رهبری اس��ت و در حماسه بزرگ 
9 دی مردم نش��ان دادند که قاطب��ه ملت ما در این 
جبهه است و حماسه 9 دی در حقیقت بیعت مجدد 
م��ردم با مقام معظم رهبری بود. خطیب نماز جمعه 
تهران افزود: جبهه دوم جبهه ضد انقالب اس��ت و 
آمریکا، انگلیس و صهیونیست ها و سرویس های 
جاسوسی شان، سیلی خورده ها، سلطنت طلب ها، 
منافقین و مطرب های فراری از کش��ور در آن قرار 
دارن��د. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در این 
میان کسانی می گویند ما با نظام هستیم اما معترض 
و منتقدیم گفت: قانون اساس��ی اعتراض را پذیرفته 

و اعتراض با ش��رط و شروط آن حق هر شهروندی 
است. سید احمد خاتمی افزود: هیچگاه ما معترضان 
را اگر در چارچوب قانون اساس��ی باش��ند، برانداز 
نمی دانی��م و نمی نامیم، البته حس��اب محاربین و 
کس��انی که به جان و م��ال مردم تعرض می کنند و 
اموال عموم��ی را به آتش می کش��ند از معترضان 
جداست و قانون تکلیف برخورد با آنها را مشخص 
کرده است. وی با بیان اینکه آنها باید مشخص کنند 
در کدام سو و کدام جبهه هستند افزود: به برادرانی 
که خ��ود را معترض می دانن��د می گوییم تا کی و 
چگونه می خواهید اعتراضات خود را ادامه دهید؟ 
آیا همچنان با بیانیه های ساختارشکن که بوی عبور 
از قانون اساس��ی را می دهد می خواهید به این کار 
ادامه دهی��د؟ وی افزود:  به کش��ورهایی که ادعای 
دوس��تی با م��ا را دارند می گوییم ک��ه خیر آنها در 
دوس��تی با ملت ایران است و مراقب باشند طوری 
رفتار نکنند که در زمره دش��منان م��ردم ایران قرار 
گیرند. خطیب نماز جمعه تهران با اش��اره به فاجعه 
انسانی در پی زلزله هائیتی گفت: آنچه بر عمق این 
فاجعه می افزاید س��وء استفاده غیرانسانی امریکا از 
آن است به نحوی که امریکا به بهانه کمک رسانی به 

م��ردم هائیتی 18 هزار نیروی نظامی خود را در این 
کش��ور مستقر و آن را رسماً اشغال کرده است. سید 
احمد خاتمی با اش��اره به جلوگیری نظامیان امریکا 
از ورود هواپیماهای امدادرس��ان به هائیتی گفت: با 
این اقدام جان ش��مار دیگری از مردم این کشور به 
خطر می افتد و امریکا در این جنایت شریک است.

امام جمعه موقت تهران اف��زود: امریکا می بیند در 
آمریکای جنوبی که روزی حیاط خلوتش بود امروزه 
موج امریکا ستیزی شروع شده است و می خواهد با 
اشغال هائیتی جلوی این حرکت رو به رشد را بگیرد 
اما باید بداند که این قرن، قرن افول اس��تکبار است.
وی با گرامیداش��ت س��الگرد مقاومت مردم غزه در 
جنگ 22 روزه به جنایات رژیم صهیونیستی در این 
جنگ اشاره کرد و افزود: فاجعه در غزه همچنان ادامه 
دارد و مردم آن همچنان در محاصره هستند و عالوه 
بر اینکه اجازه س��اخت و ساز را به آنها نمی دهند، 
از نظ��ر دارویی و غذای��ی در وضعیت جانکاهی به 
سر می برند. سید احمد خاتمی تصریح کرد: مجامع 
بین المللی، سازمان کنفرانس اسالمی و اتحادیه عرب 
اگر در این می��ان به مردم غزه کمک نکنند، ماهیت 
خود را از دست خواهند داد. امام جمعه موقت تهران 
با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر غارت اعضای بدن 
جان باختگان هائیتی به دست مأموران به اصطالح 
امدادگر رژیم صهیونیس��تی، گفت: این اقدام مشابه 
رفتاری است که صهیونیست ها با زندانیان فلسطینی 
کردند و ما که از س��ازمان ها و مجامع بش��ری در 
این میان مأیوس هس��تیم این جنای��ات را محکوم 
می کنیم. س��ید احمد خاتمی افزود: با این جنایات 
رژیم صهیونیس��تی، برخی کش��ورهای عربی برای 
عادی سازی روابط با این رژیم مسابقه گذاشته اند. 
خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به سفر یک وزیر 
رژیم صهیونیستی به امارات و استقبال مقامات این 
کشور گفت: مقامات امارات سخت اشتباه می کنند، 
آنها در میدان بیگانگان بازی می کنند، با دشمنانشان 
دوست هستند و با ایران که دوستشان است دشمنی 

می کنند و این نفاق است.

لغو صدور روادید ورود در فرودگاههای یمن 
دول��ت یمن در تالش ب��رای مقابله 
ب��ا رخنه عناص��ر تروریس��ت خارجی، 
صدور روادی��د ورود در فرودگاه های 
بین المللی این کش��ور برای اتباع بیگانه 

را به حال تعلیق در آورد. 
به گزارش ش��بکه تلویزیونی بی بی 
س��ی، پیش از این اتباع بیگانه برای سفر 
به یم��ن نیازی ب��ه دریاف��ت روادید از 

سفارتخانه های این کشور نداشتند و هنگام ورود برای آنها روادید صادر می شد. 
انتقاده��ای بین المللی از دولت یمن مبنی بر تبدیل این کش��ور به مخفیگاه اعضای ش��بکه 
القاعده س��بب ش��د دولت اعالم کند که از این پس در مبادی ورودی این کش��ور روادید صادر 

نخواهد شد. 

جامعه مدنی چین بیش از 700 هزار دالر به 
آوارگان زمین لرزه هائیتی کمک کرد

صلیب سرخ چین اعالم کرد حدود 
پنج میلی��ون یوان معادل بی��ش از 700 
هزار دالر کمک از ش��رکتها، س��ازمانها 
و م��ردم چین برای قربانی��ان زمین لرزه 
هائیتی جمع آوری کرده اس��ت. شرکت 
»عل��ی باب��ا« چی��ن دو میلیون ی��وان به 
قربانیان زمین ل��رزه هائیتی کمک کرده 
و این بیش��ترین مبلغی است که سازمان 
صلیب س��رخ از یک ش��رکت دریافت 
کرده اس��ت. مس��ئوالن صلیب س��رخ اعالم کردند چینی ه��ا این مبال��غ را در روزهای اخیر به 
صلیب س��رخ کمک کردند و بیشترین مبلغی که یک نفر چینی پرداخت پنجاه هزار یوان بود. به 
گزارش شین هوا درخواست کمک از جامعه مدنی چین برای قربانیان زمین لرزه هائیتی از سوی 

سازمانهای خیریه چینی مطرح شده بود.

بیماران در غزه به درمان دسترسی ندارند
ادام��ه محاص��ره غ��زه بس��یاری از 
بیم��اران فلس��طینی را از دسترس��ی به 

خدمات درمانی محروم کرده است.
ب��ه گزارش ش��بکه پن��ج تلویزیون 
فرانس��ه، از آغاز محاصره غزه در س��ال 
2007، هزاران بیمار فلسطینی نتوانسته اند 
برای درمان به بیمارس��تان های اسرائیل 
منتقل ش��وند. فیدا یک دختر 18 س��اله 
اهل غزه بود که به علت ابتال به سرطان 
و نبود امکانات کافی در غزه و مخالفت اسرائیلی ها با انتقال او، جان خود را از دست داد. سال 
گذشته 27 بیمار فلسطینی به علت کمبود امکانات درمانی و مخالفت مسئوالن اسرائیلی با انتقال 
آنها، جان خود را از دست دادند. محمد یک فلسطینی 67 ساله و مبتال به دیابت است که تحت 

دیالیز قرار دارد. او چهار ماه است که برای عمل جراحی در اسرائیل در نوبت به سر می برد.
او می گوید: هنگامی که اسرائیل اعالم می کند مرز را می بندد احساس می کنم خواهم ُمرد. این 

ترس به سالمت و جان من آسیب می رساند.
کمبود دارو و تجهیزات درمانی معیوب بخش خدمات درمانی غزه را ناکارآمد کرده اس��ت. 
اس��رائیل در حمله س��ال گذشته خود به غزه بیمارس��تان ها و مراکز درمانی را نیز هدف گرفت. 
امروزه تنها نیمی از مراکز درمانی قابل استفاده اند. به عالوه محاصره مانع از بازسازی منطقه شده 
است. به طور کلی اوضاع در منطقه غزه فاجعه بار است. ماکس گایالرد از اعضای سازمان های 
بشردوس��تانه می گوید: وضعیت خدمات درمانی در غزه به هیچ عنوان مس��اعد نیست و نسبت 
به چند س��ال قبل دچار تنزل قابل توجهی ش��ده است. با این حال اسرائیل حاضر به، به رسمیت 

شناختن اوضاع اسف بار غزه نیست.
ای��گال پالمور س��خنگوی وزارت خارجه اس��رائیل می گوید: اتهامات جدی��د علیه دولت 
اس��رائیل با توجه به حضور سازمان های وابسته به س��ازمان ملل و گزارش آنها در تضاد است. 
اما این بیماران غزه هس��تند که در انتظار گش��ایش و احتمال تصویب قطعنامه، جان خود را از 

دست می دهند.

گیتس درباره مخفیگاههای طالبان در دو سوی 
مرزهای پاکستان هشدار داد

راب��رت گیت��س وزیر دف��اع امریکا 
درب��اره مخفیگاههای طالبان در مرزهای 

افغانستان و پاکستان هشدار داد.
راب��رت گیت��س وزیر دف��اع امریکا 
هشدار دارد که به موضوع مخفیگاههای 
نیروه��ای طالبان در مرزهای مش��ترک 
پاکستان و افغانستان باید رسیدگی شود 
و در غیر این صورت مردم این دو کشور 
رن��ج و خش��ونت بیش��تری را متحمل 
خواهند شد. روزنامه نیوز پاکستان پیش 
از سفر گیتس به این کشور نوشت: وزیر 
دف��اع امری��کا ضمن تأکید ب��ر تعهدات 
واشنگتن به پاکستان، از حمالت نظامی 
ماههای اخیر اس��الم آباد، علیه نیروهای 
طالبان در پاکستان قدردانی کرد. این در 
حالی است که مقامات امریکایی از اینکه 
نیروهای طالبان افغانستان و شبه نظامیان 
القاع��ده که در مناط��ق قبیله ای هرج و 
مرج زده ش��مال غربی این کشور پنهان 
ش��ده اند تا از اینگونه مناطق، اس��الم آباد را هدف قرار دهند، ابراز نگرانی می کنند.گیتس تأکید 
کرد: باید به خاطر داش��ته باش��یم که نیروهای طالبان پاکستان با نیروهای طالبان و القاعده مستقر 
در افغانس��تان تبانی می کنند و لذا جدایی این گروهها ممکن نیس��ت. وزیر دفاع امریکا افزود: 
مخفیگاههای طالبان افغانس��تان و پاکستان در دو طرف مناطق مرزی در بلندمدت سبب افزایش 
حمالت و خش��ونت ها برای س��اکنان دو کشور خواهد شد. رابرت گیتس همچنین گفت تمایز 
بین گروههای مختلف افراطی نتایج منفی در بر خواهد داشت. وزیر دفاع امریکا تأکید کرد: کابل 
و اس��الم آباد تنها با فش��ار بر شبه نظامیانی که در دو سوی مرز مستقر هستند و همچنین نابودی 
کس��انی که ترور و خشونت را در این دو کشور و کش��ورهای دیگر رواج می دهند، می توانند 

از شر آنها راحت شوند.
س��فر گیتس به اس��الم آباد در حالی ص��ورت می گیرد که تنش های دیپلماتیک ناش��ی از 
حم��الت هواپیماهای بدون سرنش��ین امریکایی ب��ه مناطق قبیله ای افزایش یافته و واش��نگتن 
پاکستان را برای سرکوب افراطیون اسالمگرا تحت فشار قرار داده است. بمباران شبه نظامیان در 
مناطق شمال غربی پاکستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی سبب افزایش احساسات 
ضد امریکایی در پاکس��تان ش��ده اس��ت به گونه ای که مردم از دولت اسالم آباد خواسته اند که 
اینگونه حمالت را محکوم کند. رابرت گیتس گفت: در سفرش به اسالم آباد، در دیدار با رهبران 
نظامی و غیر نظامی این کشور تأیید خواهد کرد که امریکا خواستار آن است که نارضایتی های 

گذشته را فراموش کند.
وزی��ر دفاع امریکا چهار ش��نبه گذش��ته در دهلی ن��و پایتخت هند هش��دار داد: گروههای 
ش��به نظامی جنوب آس��یا تالش می کنند تا تمام این منطقه را بی ثبات کرده و سبب بروز جنگ 

بین هند و پاکستان هسته ای شوند. 

جهان نما

شرط ایران برای شرکت در اجالس لندن

راهکارهای ایران برای بهبود اوضاع مالی آسیا

گزارش گلدستون در بایگانی شورای امنیت؛ 
عدالت قربانی سه کشور غربی شد 
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اظهارنظر دو پهلوی خواص، آتش فتنه را 
شعله ور تر می کند



اشاره

نرم افزاره��ای آنتی وی��روس اختصاصًا برای 
دفاع از سیس��تم ها در برابر تهدیدهای ویروس��ها 
طراحی و نوشته می شوند. متخصصان امنیتی قویًا 
توصیه به اس��تفاده از آنتی وی��روس می کنند زیرا 
آنتی ویروس از رایانه شما نه تنها در برابر ویروسها 
بلکه در برابر انواع بدافزارها نیز محافظت می کند. 
در واقع آنتی ویروس یک برنامه کامپیوتری اس��ت 
که برای مرور فایلها و تشخیص و حذف ویروسها 

و دیگر بدافزارها از آن استفاده می شود.
در ای��ن مقاله برخی از تکنیکه��ای رایج بی�ن 
آنتی ویروس��ها را که برای تش��خیص بدافزارها به 
کار برده می ش��وند مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
در حالت کلی آنتی ویروس ها از دو تکنیک اصلی 

برای رسیدن به اهدافشان استفاده می کنند:
ــا(: در این روش  ــد )امض ــی بر ک روش مبتن
با اس��تفاده از یک دیکش��نری وی��روس که حاوی 
امضای ویروس��های شناخته شده اس��ت، احتمال 
وجود ویروس��های ش��ناخته ش��ده در فایلها مورد 

بررسی و آزمایش قرار می گیرند.
ــی بر رفتار: در ای��ن روش هدف  روش مبتن
شناس��ایی رفتارهای مشکوک هر برنامه کامپیوتری 
اس��ت زیرا احتمال دارد رفتار مذکور نشان دهنده 

یک آلودگی ویروسی باشد.
اغلب آنتی ویروسهای تجاری از هر دو روش 
فوق ولی با تأکید بر روی امضای ویروس، استفاده 
می کنن��د. در زیر روش��های مذک��ور را با تفصیل 

بیشتری توضیح می دهیم.
روش مبتنی بر کد )امضا(

اغلب برنامه های آنتی ویروس در حال حاضر 
از این تکنیک استفاده می کنند. در این شیوه، رایانه 
میزبان، درایوهای حافظ��ه و یا فایلها با هدف پیدا 
کردن الگویی که نش��ان دهنده یک بدافزار باش��د، 
مورد جس��تجو قرار می گیرند. این الگوها معموالً 
در فایلهایی به نام فایلهای امضا ذخیره می ش��وند. 
فایلهای مذکور توسط فروش��ندگان نرم افزارهای 
آنتی ویروس طبق یک برنامه منظم به روز رس��انی 
می ش��وند تا قادر باش��ند بیش��ترین تعداد ممکن 
حمله ه��ای بدافزاری را شناس��ایی کنند. مش��کل 
اصلی تکنیک بررس��ی امضا این است که نرم افزار 
آنتی ویروس باید قباًل به روز رس��انی شده باشد تا 
بتوان��د به مقابله و خنثی س��ازی بدافزارها بپردازد 
لذا بدافزارهای جدیدی که هنوز شناس��ایی نش��ده 
و به فایلهای امضا اضافه نش��ده اند تشخیص داده 

نمی شوند.
در این ش��یوه زمانی که نرم افزار آنتی ویروس 
ی��ک فایل را مورد آزمایش ق��رار می دهد، به یک 
دیکش��نری ویروس که حاوی امضای ویروسهای 
شناخته شده است مراجعه می کند. در صورتی که 
هر تکه از کد فایل با یک ویروس ش��ناخته ش��ده 
مطابقت داش��ته باش��د، فایل مذکور به عنوان یک 
فایل آلوده شناس��ایی شده و آنتی ویروس یا آن را 
پاک و یا آن را قرنطینه می کند تا برنامه های دیگر 
به آن دسترس��ی نداش��ته و همچنین از انتش��ار آن 
جلوگیری به عم��ل آید. در برخی موارد نیز امکان 
بازس��ازی فایل آلوده از طریق ح��ذف ویروس از 
فایل اصلی وجود دارد که در صورت امکان آنتی ویروس 
ای��ن کار را انجام می دهد. هم��ان طور که گفتیم، 
آنتی ویروسهای مبتنی بر امضا برای موفق بودن در 
درازم�دت، نی�از دارند که مرتبًا دیکش��نری حاوی 
امضاه��ای وی��روس را به ص��ورت آنالین به روز 
رسانی کنند. زمانی که یک ویروس جدید در دنیای 
رایانه پدیدار می شود، کاربران با تجربه تر فایلهای 
آلوده را برای نویس��ندگان آنتی ویروس ها ارسال 
می کنند تا آنها بتوانند ویروس مزبور را شناس��ایی 
کرده و مش��خصات آن را به دیکشنری اضافه کنند. 

آنت��ی ویروس های مبتنی بر امضا غالبًا فایلها را در 
زمان اجرا، باز و بس��ته شدن و همچنین زمانی که 
ایمیل می ش��وند، مورد آزمایش قرار می دهند. به 
این وسیله یک ویروس شناخته شده به محض وارد 
ش��دن به رایانه تش��خیص داده می شود. همچنین 
می توان برنامه های آنتی ویروس را طوری برنامه 
ری��زی کرد ک��ه در زمانهای معینی به بررس��ی کل 
فایلهای موجود روی دیس��ک س��خت بپردازند. با 
وجودی که روش مبتنی بر امضا مؤثر شناخته شده 
است ولی ویروس نویسان همواره تالش می کنند 
یک قدم جلوتر از آنتی ویروس ها حرکت کنند و 
این کار را از طریق ایجاد ویروس��های چندریختی 
انج��ام می دهند. ویروس��های چندریختی در واقع 
دارای ی��ک مکانیزم دفاع��ی رمزنگاری هس��تند. 
بدافزارهای��ی از این نوع رمزن��گاری به عنوان یک 
مکانیزم دفاعی اس��تفاده می کنن��د که می خواهند 
خود را تغییر دهند تا از خطر تش��خیص داده شدن 
توس��ط نرم افزارهای آنتی ویروس در امان بمانند. 
ای��ن بدافزارها معم��والً خود را با ی��ک الگوریتم 
رمزن��گاری به ص��ورت رمزی درآورده و س��پس 
برای هر دگرگونی از یک کلید رمزگشایی متفاوت 
استفاده می کنند. بنابراین بدافزار های چندریختی 
می توانند از تعداد نامحدودی الگوریتم رمزنگاری 
به منظور ممانعت از تشخیص استفاده کنند. در هر 
بار تک��رار بدافزار جزئی از کد رمزگش��ایی دچار 
تغییر می ش��ود. بس��ته به نوع هر بدافزار، عملیات 
خرابکارانه یا دیگر اعمالی که توسط بدافزار انجام 
می شوند می توانند تحت عملیات رمزنگاری قرار 
بگیرن��د. معموالً یک موت��ور دگرگونی در بدافزار 
رمزنگاری شده تعبیه شده است که در هر بار تغییر، 
الگوریتم های رمزنگاری تصادفی را تولید می کند 
س��پس موتور مذک��ور و بدافزار توس��ط الگوریتم 
تولیدی رمزنگاری ش��ده و کلید رمزگشایی جدید 
ب��ه آنها الصاق می ش��ود. نکته ای ک��ه نباید آن را 
از نظر دور داش��ت این است که روشهای متنوعی 
برای رمزنگاری و بسته بندی بدافزارها وجود دارد 
که تش��خیص انواع شناخته شده بدافزارها را برای 
آنتی ویروس��ها بسیار سخت یا غیرممکن می سازد 
لذا تش��خیص اینگونه ویروسها نیازمند موتورهای 
قوی باز کردن بسته بندی است که بتوانند فایلها را 
قبل از آزمایش رمزگش��ایی کنند. متأسفانه بسیاری 
از آنتی ویروس ه��ای محبوب و معروف امروزی 
فاقد توانایی تش��خیص ویروس ه��ای رمزنگاری 

شده هستند.
روش مبتنی بر رفتار

روش مبتن��ی بر رفتار بر خالف روش پیش��ین 
تنها در تالش برای شناسایی ویروسهای شناخته شده 

نیست و به جای آن رفتار همه برنامه ها را نظارت 
می کن��د. ای��ن تکنیک س��عی در تش��خیص انواع 
شناخته شده و همچنین انواع جدید بدافزار دارد و 
این کار را از طریق جستجوی ویژگیهای عمومی و 
مشترک بدافزارها انجام می دهد. برای مثال اگر یک 
برنامه سعی در نوشتن داده روی یک برنامه اجرایی 
دیگر را داش��ته باشد، این رفتار به عنوان یک رفتار 
مشکوک شناسایی شده و به کاربر هشدار الزم داده 
می ش��ود سپس از او در مورد اینکه چه کاری باید 
انجام شود سؤال می شود. آنتی ویروس های مبتنی 
بر رفتار بر خالف آنتی ویروس های مبتنی بر امضا 
از رایانه در برابر ویروس��های جدید نیز که امضای 
آنها در هیچ دیکش��نری موجود نیست محافظت به 
عمل می آورند. البته مش��کل این آنتی ویروس��ها 
تعداد زیاد تشخیصهای مثبت اشتباه و هشدارها به 
کاربر است که موجب خستگی و سر رفتن حوصله 
کاربران می ش��ود. در صورتی ک��ه کاربران به همه 
هشدارها پاسخ Accept بدهند عماًل آنتی ویروس 
بالاس��تفاده شده و کارایی خود را از دست خواهد 
داد، به همین دلیل آنتی ویروس ها اس��تفاده از این 
روش را روز ب��ه روز محدودتر می کنند. به روش 
 Heuristic مبتنی بر رفتار، جستجوی اکتشافی یا
نیز گفته می ش��ود زیرا س��عی در کشف رفتارهای 
مشکوک و شناسایی بدافزارها دارد. مهمترین فایده 
ای��ن روش تکیه نکردن آن ب��ر فایلهای امضا برای 
تشخیص و مقابله با بدافزار است. به هر حال همان طور 
که گفتیم بررس��ی اکتشافی نیز با مشکالت خاصی 

روبه رو است از جمله:
False Positive تشخیص مثبت اشتباه یا

ای��ن روش از ویژگیه��ای عموم��ی بدافزار ها 
اس��تفاده می کن��د بنابراین ممکن اس��ت برخی از 
ن��رم افزاره��ای قانونی و معتب��ر را در صورتی که 
خصوصیاتی ش��بیه بدافزارها داش��ته باش��ند نیز به 

اشتباه بدافزار شناسایی کند.
بررسی کندتر

پروس��ه جستجوی ویژگیها برای یک نرم افزار 
بسیار سخت تر از جس��تجوی الگوهایی مشخص 
است. به همین دلیل جستجوی اکتشافی به مدت زمان 
بیشتری نسبت به جستجوی امضا جهت شناسایی 

بدافزارها نیاز دارد.
ندیدن ویژگیهای جدید

در صورت��ی که ی��ک حمله بداف��زاری جدید 
ویژگیهایی را از خود به نمایش بگذارد که پیش از 
این شناس��ایی نشده اند، جستجوی اکتشافی نیز آن 
را شناسایی نمی کند مگر اینکه به روز رسانی شده 

و ویژگی مذکور به حافظه آن اضافه شود.
روشهای دیگر

Sandbox استفاده از
یک روش دیگر برای تشخیص ویروسها استفاده 
از sandbox اس��ت. یک sandbox سیستم عامل 
را شبی�ه سازی کرده و ف�ایله�ای اجرایی را در ای�ن 
شبیه سازی اجرا می کند. بعد از پایان اجرای برنامه ها 
sandbox در مورد تغییراتی که ممکن اس��ت نشان 
دهنده ویروس باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد. به 
علت س��رعت پایین این روش تشخیص، از آن فقط 

در صورت تقاضای کاربر استفاده می شود.
فناوری ابر

در نرم افزارهای آنت��ی ویروس رایج و امروزی 
یک فایل یا برنامه جدید تنها توس��ط یک تشخیص 
دهنده وی��روس در ی��ک زمان مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. آنتی ویروس اب��ری می تواند برنامه ها یا 
فایلها را به یک شب�که اب�ری ارس�ال کند که در آن از 
چندین آنتی ویروس و چندین ابزار تشخیص بدافزار 
به صورت همزمان اس��تفاده می شود. آنتی ویروس 
ابری در واقع یک آنتی ویروس مبتنی بر محاس��بات 
ابری است که توس��ط دانشمندان دانشگاه میشیگان 
تولید ش��ده اس��ت. هر زمان که رایان��ه یک فایل یا 
برنامه جدی��د را دریافت یا نصب کند یک نس��خه 
از آن ب��ه صورت خ��ودکار برای اب��ر آنتی ویروس 
ارسال می شود و در آنجا با استفاده از 12 تشخیص 
دهنده متفاوت که با یکدیگر کار می کنند، مشخص 
می ش��ود که آیا باز کردن فایل یا برنامه مذکور امن 

است یا خیر.
ابزار پاکسازی ویروس

یک ابزار پاکسازی ویروس در واقع نرم افزاری 
اس��ت که برای تش��خیص و پاکس��ازی ویروسهای 
خاصی طراحی شده است لذا بر خالف آنتی ویروسهای 
کامل از آنها انتظار تش��خیص گس��تره وس��یعی از 
ویروس��ها را نداری��م بلک��ه آنها برای تش��خیص و 
پاکس��ازی ویروس��های ویژه ای از روی رایانه های 
قربان��ی طراحی ش��ده اند و در ای��ن کار به مراتب 
موفق تر از آنتی ویروس های عمومی عمل می کنند. 
برخ��ی اوقات آنها برای اج��را در محلهایی طراحی 
می شوند که آنتی ویروس های معمولی نمی توانند 
در آن محلها اجرا ش��وند. ای��ن حالت برای مواقعی 
که رایانه به ش��دت آس��یب دیده و آلوده شده است 

مناسب است.
تشخیص آنالین

برخ��ی وب س��ایتها ام��کان بررس��ی فایلهای 
بارگذاری ش��ده توس��ط کاربر به صورت آنالین را 
فراهم می کنند. این وب سایتها از چندین تشخیص 
دهنده ویروس به صورت همزمان اس��تفاده می کند 
و گزارش��ی را در مورد فایلهای بارگذاری شده برای 

کاربر تهیه می کنند. 
در پایان باید بگوییم درس��ت اس��ت که استفاده 
از آنت��ی ویروس ه��ا اجتناب ناپذیر بوده و ش��کی 
در س��ودمند بودن آنها نیس��ت ولی برخ��ی اوقات 
دردسرهایی را برای کاربران ایجاد می کنند. برای مثال 
برنامه های آنتی وی��روس در صورتی که به صورت 
مؤثر طراحی نش��ده باش��ند، کارایی رایانه را کاهش 
داده و باعث کند ش��دن آن می شوند، ممک�ن است 
ک�ارب��ران ب�ی تجرب�ه در ف�همی�دن هش���داره�ای 
آنتی ویروس مشک�ل داش��ته باشند و پیشنهاداتی را 
که آنتی ویروس به آنها ارائه می کند درس��ت متوجه 
نش��وند. گاهی اوقات یک تصمیم نادرس��ت ممکن 
است منجر به نش��ت اطالعات شود. در صورتی که
 آنتی ویروس از جستجوی اکتشافی استفاده کند کارایی 
آن به میزان تشخیصهای مثبت نادرست و تشخیصهای 
منف��ی نادرس��ت بس��تگی دارد و در آخ��ر از آنجا که 
برنامه های آنتی ویروس غالباً در س��طوح بسیار قابل 
اطمینان در هسته سیستم اجرا می شوند، محل خوبی 

برای اجرای حمالت بر علیه رایانه هستند.

انسان در طول زندگی و به هنگام رشد به تدریج 
یاد می گیرد برای سالم زیستن باید مسائل خاصی 
را رعای��ت کند و هرگاه نکت��ه جدیدی می آموزد 
س��عی می کند عالوه بر دانس��ته های قدیم آن را 
نیز رعایت کند. مس��أله امنیت شبکه یا کامپیوتر نیز 
چنین حالتی دارد. شما باید به تدریج با آشنا شدن 
مس��ائل مختلف امنیتی همه آنها را مدنظر داش��ته 

باشید.
امنیت کامپیوتر در منزل شما یک موضوع ساده 
نیس��ت که بخواهید از آن به راحتی بگذرید. موارد 
زیادی اس��ت که باید به مرور زمان و کسب تجربه 
آنها را بیاموزید و در دس��تور کار خود قرار دهید. 
س��عی خواهیم کرد در مطالبی که ب��ه تدریج ارائه 

می شود به مهمترین این موارد اشاره کنیم. 
استفاده از آنتی ویروس

اگ��ر یک نفر زن��گ در منزل ش��ما را به صدا 
درآورد و بخواهد وارد منزل ش��ما ش��ود و به شما 
جنس��ی را به زور بفروشد یا بخواهد از تلفن منزل 
شما اس��تفاده کند و... بدون شک شما به فکر فرو 
می روی��د که آیا به او چنین اجازه ای را بدهید که 

وارد منزل شود یا نه؟
اگ��ر این فرد یکی از همس��ایه ها یا آش��نایان 
باشد، به عبارتی ش��ما شناخت مثبت الزم از او را 
داشته باش��ید به احتمال زیاد به او چنین اجازه ای 
را خواهید داد در غیر این صورت بعید است چنین 
کاری را انجام دهید. همچنین شما آموزشهای الزم 
را به فرزندان یا س��ایر افراد خانواده خواهید داد تا 
در نبود ش��ما رعایت این م��وارد امنیتی را بکنند و 
بدانن��د چه تیپ افرادی را به منزل راه دهند و کدام 

دسته را راه ندهند.
یک نرم افزار آنت��ی ویروس که به اختصار آن 
را AV می نامیم، به همین صورت رفتار می کند. 
نرم افزارهای AV با مش��اهده و بررس��ی محتوای 
فایل ه��ا ب��ه دنبال الگوهای آش��نای ویروس��ها یا 
کرم های اینترنتی می گردند. در صورت مش��اهده 
ای��ن الگوها که ب��ه آن Virus Signature گفته 

می شود، از ورود آن به کامپیوتر شما و اجرا شدن 
جلوگی��ری می کنند و یا به ش��ما هش��دار الزم را 
می دهند و از شما دستور می گیرند که آیا فایل را 
حذف کنند و یا سعی در اصالح آن کنند. شرکتهای 
س��ازنده آنتی ویروس با آمدن ویروس��های جدید، 
الگوهای نرم افزاری آنها را کش��ف و جمع آوری 
می کنند و به همین علت اغلب الزم اس��ت تا این 
 )Update( ن��رم افزارها هر از چندگاه��ی به روز

شوند تا الگوهای جدید ویروسها را بشناسند.
ویروسها باهوش هستند

روش��های بس��یاری وجود دارد که توس��ط آن 
برنامه ه��ای مختلف��ی که حامل ویروس هس��تند، 
نظاره گر رفتار کامپیوتر ش��ما می ش��وند. شما در 
حال نگاه کردن به یک فیلم روی اینترنت هستید یا 
در حال خواندن یک نامه و بسیاری کارهای عادی 
دیگ��ر و بدون آنکه بدانید در همان زمان ش��ما به 
ویروس��ی اجازه دادید تا کامپیوتر ش��ما را بررسی 

و تحلیل کند.

بس��یاری از اوق��ات هنگامی که ش��ما آنها را 
شناس��ایی می کنید و از بین می برید، خبر ندارید 
ک��ه ویروس ب��رای ورود مجدد و فعال ش��دن در 
کامپیوتر ش��ما قباًل چاره الزم را اندیش��یده اس��ت 
و راه ه��ای دیگ��ری )Backdoors( برای حمله 

مجدد به کامپیوتر یا شبکه شما ایجاد کرده است.
ــما  ش ــر  کامپیوت وارد  ــه  چگون ــها  ویروس

می شوند؟
راه های مختلفی برای رس��یدن ویروس ها به 
کامپیوتر ش��ما وج��ود دارد، مانند فالپی دیس��ک، 
اج��رای   ،email س��ایت،  وب  مش��اهده   ،CD
فایل ه��ای download ش��ده و... بنابراین الزم 
اس��ت تمامی این م��وارد به هنگام اس��تفاده مورد 
کنترل یک AV قرار گی��رد. به بیان دیگر هنگامی 
که می خواهید برنامه ای را از روی یک CD اجرا 
کنید و یا ایمیلی را باز کنید باید آنها را توسط یک 

AV کنترل کنید.
فراموش نکنید ش��ما همواره مراقب منزل خود 

هس��تید و دق��ت می کنید در من���زل و پنجره ه�ا 
هنگام ش��ب ی��ا هنگامی که در من�زل نیس��تید باز 
نب�اش��ند. به همی��ن ترتیب باید هم��واره وضعیت 
قسمت های مختلف کامپیوتر خود را کنترل کنید. 
اینکه اندازه فایلهای ش��م��ا ع�ادی ب�اش���د یا نه، 
اینک�ه مث�اًل فایل جدیدی به کامپیوتر ش��ما اضافه 
نشده باشد و بسی�اری م�وارد دیگر ک�ه به ت�دریج 
می توانید آنها را یاد بگیرید اما یک AV به سادگی 
می تواند هر موقع شما اراده کنید تمام سیستم شما 
را کنترل کند و ش��ما را از عدم وجود ویروس در 

کامپیوتر مطمئن سازد.
تست

یک نرم افزار مناس��ب AV معموالً باید بتواند 
به نیازهای زیر پاسخ دهد:

1- تس��ت Demand: باید بتواند هنگامی که 
می خواهی��د به یک ف�ایل ی��ا صفح�ه اینت�رنتی یا 
یک mail دسترس��ی داشته باش��ید، آن را کنت�رل 

کند.
 AV ب��ه ای��ن معنی که :Update 2- تس��ت
بای��د بتوان��د در بازه های زمانی مش��خص بانک 
 )Signatures( اطالعاتی خود که شامل الگوهای

ویروس ها است را بروز کند.
3- تست Respond: اینکه نرم افزار آنتی ویروس 
بتواند تمامی رفتاره��ای منطقی در برخورد با یک 
ویروس را از خود نشان دهد. فایل کثیف را دوباره 

سازی و تمیز و یا آن را حذف کند.
4- تس��ت Check: باید بتواند تمام فایلها از 
نوع مختل��ف را که می توانند محل��ی برای پنهان 

شدن ویروس باشند را کنترل کند.
5- تس��ت Heuristics: به این معنی که نرم 
افزار AV ش��ما باید با وجود نداشتن الگوی همه 
ویروس��ها، بتواند تش��خیص خطر دهد و به ش��ما 
هش��دار دهد که »با وجود آنکه مطمئن نیس��تم اما 
احتماالً مس��أله مش��کوکی در کامپیوتر شما وجود 
 AV دارد. ای��ن کنترل نیاز به آن دارد که نرم افزار

از هوش باالیی برخوردار باشد. 

الهه فتح اللهی- واژه Firewall یا دیواره 
آتش یک لغت بس��یار مهم در مس��أله امنیت 
اس��ت که مطمئن هس��تم ش��ما هم تا به حال 
این لغت را بارها ش��نیده اید و یا حتی ممکن 
اس��ت از آن اس��تفاده نیز کرده باشید، امروزه 
نرم افزارهای بسیار زیادی وجود دارند که دارای 
قابلیت Firewall هستند مانند نرم افزارهای 
و...   McAfee و    Symantec ش��رکتهای 
 کار کلی این ابزارها جلوگیری از هک شدن 
سیس��تم یا همان نفوذ نفوذگران اس��ت. وقتی 
آنه��ا را نصب می کنید فای��روال بین کامپیوتر 
شما و اینترنت قرار می گیرد. فایروال به شما 
اجازه می دهد صفحات وب را ببینید و به آنها 
دسترسی داشته باشید، فایل download کنید، 
چت کنید و... در حالی که مطمین هستید افراد 
دیگری که در اینترنت مش��غول هس��تند نمی 
توانند به کامپیوتر شما آسیبی برسانند. بعضی 
از فایرواله��ا ن��رم افزارهایی هس��تند که روی 
کامپیوتر اجرا می ش��وند اما فایروالهای دیگر 
به صورت س��خت افزاری ساخته شده اند و 
کل ش��بکه را از حمل��ه مص��ون می کنند. هر 
کس��ی که از اینترنت اس��تفاده می کند باید از 

بعضی از انواع فایروالها استفاده کند. 
 XP اگر شما کاربری هستید که از ویندوز
استفاده می کنید و تا به حال هم از برنامه های 
Firewall اس��تفاده نکردید، پیشنهاد می کنم 
قابلیت Firewall را که به صورت پیش فرض 
در ویندوز XP وج��ود دارد فعال کنید. برای 
 Control این کار می توانید ابت��دا از طریق
 firewall windows وارد قس��مت Panel
 Protect my ...ش��ده و تیک کنار عب��ارت
computer and network by  را فع��ال 

کرده و سپس روی OK کلیک کنید.
فایروالهای نرم افزاری 

       فایرواله��ای ن��رم افزاری برنامه هایی 
هستند که خود را بین درایو کارت شبکه )مودم( 
و کامپیوتر شما قرار می دهند. آنها حمالت را 
قبل از اینکه حتی سیس��تم شما آن را تأیید کند 
قطع می کنند. تعداد زیادی فایروالهای مجانی 

از این نوع روی اینترنت وجود دارند. 

فایروال NAT ساده 
 broadband فایروالهای��ی که برای      
router ها ساخته ش��ده اند و نرم افزارهایی 
مانند Microsoft ICS  فایروالهای بس��یار 
س��اده ای هس��تند و این فایروالها شبکه را با 
جلوگیری از ارتباط مس��تقیم ه��ر کامپیوتر با 
کامپیوترهای دیگر ش��بکه محافظت می کنند. 
ای��ن ن��وع فایروالها تقریبًا هر ن��وع هکری را 
متوقف می کنند. هکره��ای حرفه ای ممکن 
اس��ت بتوانن��د از ای��ن فایروالها عب��ور کنند 
اما تعداد چنین اش��خاصی ک��م و احتمال آن 

ضعیف است.
 stateful ــی  ویژگ ــا  ب ــای  فایرواله  

 packet inspection
      نس��ل جدی��د فایرواله��ای خانگ��ی 
نامی��ده    stateful packet inspection
می ش��وند. این یک شکل پیشرفته از فایروال 
اس��ت که هر پاکت اطالعاتی را که از فایروال 
عبور می کند بازرس��ی می کن��د. فایروال هر 
پاکت اطالعاتی را ب��رای ردیابی هر نوعی از 
هک اس��کن می کند. بیشتر افراد هرگز با این 
نوع حمله ها روبه رو نمی شوند اما نواحی ای 
در اینترنت وجود دارند که بیشتر مورد حمله 

هکرهای حرفه ای واقع می شوند. 

 اگر کسی چیزی در مورد کامپیوتر ها نداند 
این را می داند که ویروسها مخرب هستند و باید 
کامپیوتر خود را در برابر هجوم آنها حافظت کند. 
کمپانی های ضد ویروس )آنتی ویروس ( تعداد 
زی�ادی وی�روس را س���اپورت می کنند ول�ی 

هیچ کدام از آنها کامل نیستند.
آنت��ی ویروس��های ام��روزی بیش��تر عمل 
حفاظت را به طور واکنش��ی انجام می دهند تا 
به صورت کنشی. یعنی برای اینکه آنتی ویروس 
شما متوجه ویروس جدید در کامپیوتر شود باید 
تا آخرین بیت وارد کامپیوتر شما شود و شروع 
ب��ه فعالیت کند. س��ناریوی پخش یک ویروس 
جدید در اینترنت و عکس العمل شرکت های 

آنتی ویروس در برابر آن به صورت زیر است:
ابتدا یک ویروس به طور متوسط صد هزار 
کامپیوت��ر را مورد هجوم قرار می دهد س��پس 
ش��رکت های آنتی ویروس ش��روع به ساختن 
پکیج ب��رای آنها می کنن��د. در مرحله بعد این 

پکیج در اختیار عموم قرار می گیرد.
یک مشکل اینکه ممکن است کامپیوتر شما 
قبل از ساختن این پکیج مورد حمله قرار گیرد. 
مشکل دیگر این است که اکثر افراد آنتی ویروس 
 » up to date « کامپیوت��ر خود را » به روز « ی��ا
نمی کنند. کمپانی های ضد ویروس بیش��تر به 
صورت اکتشافی عمل می کنند و این کار را به 
وسیله برنامه های آشکار سازی انجام می دهند. 
این برنامه ه��ا کلیه اعمالی را که در کامپیوتر به 
وسیله برنامه های دیگر انجام می شود تحت نظر 
می گیرند و هر گاه این اعمال با کارهایی که یک 
ویروس در کامپیوتر انجام می دهد مطابقت کند 
آن را به عنوان یک ویروس شناسایی می کنند. 

سپس جلوی فعالیت آن را می گیرند و همچنین 
وجود ویروس را به کاربر گوش��زد می کنند. با 
عمل کردن این برنامه آش��کار ساز در نرم افزار 
آنتی ویروس هر گاه یک برنامه فعالیت مشکوکی 
انجام ش��د به کاربر هش��دار می دهد و احتماالً 
جلوی انتشار ویروس گرفته می شود. این عمل 
باعث می شود کامپیوتر ها کمتر آلوده شوند. نرم 
افزار آنتی ویروس باید به گونه ای تنظیم ش��ود 
که روزانه به طور اتوماتیک اجرا شود که شامل 
به روز کردن و اس��کن کردن است. برنامه های 
ای��ن فرص��ت را   ) Heuristics( اکتش��افی
می دهن��د که زودتر جلوی انتش��ار ویروس ها 
گرفته شود. هر چند استفاده از این برنامه ها یک 
راه صد درصد فراگیر نیست ولی بسیار مشکل 
گشا اس��ت و حساسیت این برنامه ها به تنظیم 
سطح حفاظت )Level Setting ( در نرم افزار 
آنتی ویروس بستگی دارد. یعنی آنتی ویروسی که 
در کامپیوتر شما نصب شده است و تنظیمات آن 

به کشف ویروسها کمک می کند.

هن��گام گش��ت زن��ی در اینترن��ت گاه و 
بی گاه به عکس های طبیعی برمی خوریم که 
به ش��دت اغراق آمیز هستند، به نظر می رسد 
که ی��ک تصویر حقیق��ی به گون��ه ای با نرم 
افزارهای گرافیکی دستکاری شده است تا در 
مرز بین فض��ای طبیعی و مجازی قرار بگیرد، 
به این عکس ها HDR می گویند. این نام از 
کلمه های Dynamic Range High گرفته 
شده اس��ت و مجموعه تکنیک هایی است که 
اجازه می دهد، محدوده وس��یعی از س��طوح 

روشنایی را در یک تصویر ذخیره کنید.
Artizen HDR نرم اف��زاری قدرتمند 
است که به کاربران اجازه مدیریت و ویرایش 
تصاویر را می دهد و ویرایش آس��ان، چاپ، 
س��ازماندهی همه فایل های عکس با استفاده 
از امکانات بسیار را ممکن می سازد. امکاناتی 
ش��امل ورود و خ��روج بی��ش از 25 فورمت 
فای��ل، اس��کن تصاوی��ر، ورود عکس ه��ای 
دیجیتال��ی، تصحی��ح رنگ، چرخ��ش، تغییر 
سایز، ویرایش سایه ها، ابزار ساخت قدرتمند، 
پشتیبانی از بیش از 200 الیه، بیش از 60 ابزار 
روت��وش، ام��کان چاپ پیش��رفته و مدیریت 
کتابخانه تصاویر، اضافه کردن الیه های متن، 
اعمال افکت متن، غل��ط گیری در هر زبانی، 
اضافه کردن حاش��یه و صده��ا فیلتر و افکت 

و س��اخت فیلترهای سفارشی را دارا است. با
Artizen HDR می توانید تصاویر فوق العاده 
و باورنکردنی بسازید. این نرم افزار محصول 
ش��رکت supportingcomputers است. 
ویرایش تصاویر با قابلیت های بسیار باال که با   
JPEG، فایل های RAW دوربین دیجیتالی و
 High Dynamic Range عکس ه��ای 
کار می کن��د و مورد اس��تفاده افراد حرفه ای 
و آمات��ور اس��ت. ب��ه راحت��ی می توانی��د با 
Artizen تص�اویر خ��ود را به عکس ه�ای 
انیمیش��نی تبدیل کنی�د و �ا روتوش تص�اویر 
تغیی�رات عم��ده ای روی تص�ویر خ�روجی 

داشت�ه باشید.

شما چقدر با آنتی ویروس ها آشنایی دارید

چرا آنتی ویروس؟!

فایروال چیست؟

ویروس های کامپیوتری چگونه 
منتشر می شوند

Artizen HDR 2.8.5 ویرایش تصاویر با
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها
اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

کوهرنگ

عمران و زیرساختهای 
شهرستان کوهرنگ 

مدیون انقالب اسالمی 
است

م�ع���اون ف�رم�ان��دار ک�وه�رنگ در اس��ت�ان 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: تم��ام عمران و 
آبادانی و زیرساختهای فراهم شده برای توسعه این 
شهرستان بعد از انقالب اسالمی ایجاد شده است.

داریوش رضایی در گفتگو با زاینده رود افزود: 
به برکت استقرار نظام جمهوری اسالمی در سه دهه 
گذشته 155 روستا از شهرستان محروم کوهرنگ از 

برق و 35 روستا از مخابرات برخوردار شده اند.
وی برخورداری منطق��ه از 631 کیلومتر جاده 
آسفالته و 136 روستا از آب آشامیدنی سالم و ایجاد 9 
مرکز بهداشتی - درمانی روستایی در مناطق سخت 
گذر شهرستان را از دیگر اقدامات و خدمات نظام 

جمهوری اسالمی به این منطقه محروم برشمرد.
رضای��ی به ایج��اد 49 مرکز آموزش��ی مقاطع 
راهنمایی و متوس��طه در سطح شهرستان در دوران 
انقالب اش��اره ک��رد و گفت: قب��ل از انقالب هیچ 
گونه مراکز آموزش مقطع راهنمایی و متوس��طه در 

شهرستان نبوده است.
وی اح��داث یک بیمارس��تان، ی��ک کتابخانه 
عموم��ی، برخورداری ش��هر چلگرد و دو روس��تا 
از گاز طبیعی و احداث چهار س��الن ورزشی چند 
منظوره را از دیگر دس��تاوردهای نظام اسالمی در 

شهرستان کوهرنگ عنوان کرد.
وی گفت: شهرس��تان کوهرن��گ به رغم انجام 
خدمات ارزنده و س��رمایه گذاریهای انجام ش��ده 
در س��ه دهه گذش��ته، هنوز به لحاظ عمق محروم 
ظرفیت های زیادی برای جذب س��رمایه گذاری و 

توسعه دارد.
شهرستان کوهرنگ با حدود 45 هزار جمعیت 
س��اکن و 60 هزار جمعیت عش��ایری سیار در 90 

کیلومتری شهرکرد واقع شده است.

برپایی نمایشگاه انقالب در 
گنجینه آموزش و پرورش 

چهارمحال و بختیاری
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی 
معاونت پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری، نمایشگاه تخصصی 
کتاب تحت عنوان ریش��ه های انقالب اس��المی، 
ب��ا معرفی 600 عنوان کت��اب در زمینه های تاریخ 
سیاس��ی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و خاطرات از 
دوره مش��روطیت تا روزگار ح�اضر به من�اس��بت 
سی و یکمین دهه فجر شکوهمند انقالب اسالمی 
در محل گنجینه این سازمان به منظور ارتقای سطح 
آگاهی های دانش آموزان عزیز،فرهنگیان پرتالش 
و س��ایر عالقه مندان آماده بازدید ش��ده است. بر 
این اس��اس از دوازدهم لغایت بیست و دوم بهمن 
ماه س��ال ج��اری همه روزه از س��اعت 16-8 این 
نمایش��گاه و نیز مجموعه فرهنگی گنجینه )موزه( 
آموزش و پرورش اس��تان واقع در شهرکرد، بلوار 
فارابی، خیابان مولوی ش��رقی، آماده بازدید است. 

هواپیمای ساخت مرکز 
شهید بهشتی شهرکرد

 در آسمان 
چهارمحال و بختیاری

دان��ش آم��وزان انجم��ن س��اخت و هدای��ت 
هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین مرک��ز پ��رورش 
استعدادهای درخشان ش��هید بهشتی اداره آموزش 
و پرورش ناحیه دو ش��هرکرد ب��رای اولین بار در 
ح��ال آماده س��ازی و س��اخت این ن��وع هواپیما 
هس��تند. محمد احمدی کارش��ناس روابط عمومی 
اداره آموزش و پرورش این ناحیه با اعالم این خبر 
افزود: این انجمن با هم��کاری مهندس زاهدی از 
اساتید برجسته استان اصفهان راه اندازی و در حال 
آموزش و س��اخت هواپیمای بدون سرنشین است 
که اولین محصول ای��ن انجمن در آینده نزدیک به 
پرواز درخواهد آمد و در آس��مان این شهر خواهد 
درخش��ید. الزم به ذکر اس��ت 14 دانش آموز این 

مرکز در این انجمن عضویت دارند.

طرح نقاشی همگانی در 
مدارس ناحیه یک شهرکرد

در راس��تای ترویج فرهنگ مشارکت و تقویت 
اس��تعدادهای هن��ری دانش آموزان طرح نقاش��ی 
همگان��ی در مدارس حاج یدا... کیانی دو، دهخدا، 
فرزانه و اس��تقالل اداره آم��وزش و پرورش ناحیه 
یک ش��هرکرد برگزار می ش��ود. فیروز مطهری نیا 
کارشناس فرهنگی و هنری اداره آموزش و پرورش 
ای��ن ناحیه با اعالم این خبر اف��زود: دانش آموزان 
می توانند به صورت دست جمعی در طرح نقاشی 
با موضوعات گرامیداش��ت مناس��بت ها، ایام ا... و 
جش��ن و اعیاد ملی و دینی ش��رکت کنند. الزم به 
ذکر است این طرح از پنجشنبه هفته گذشته تا پایان 
سال تحصیلی با ش��رکت بیش از هزار دانش آموز 

مدارس آموزشگاه های یاد شده اجرا می شود.

 شهرکرد، مجید تقیان- نزدیک 
به 4 ماه است که بر صندلی شهرداری 
شهرکرد تکیه زده، پس از اینکه شهردار 
قب��ل اس��تعفا داد و رف��ت چند نفری 
نامشان به عنوان شهردار مطرح شد ولی 
گزینه پررنگ و محتمل همین شهردار 
فعلی بود، البته چند نفری که به خوبی 
با خصوصیات رفت��اری و اخالقی او 
آشنایی داشتند و منافع خود را در خطر 
می دیدند مخالفت خود را به هر نحوی 
که توانستند نشان دادند ولی باالخره او 
در تاریخ دوم آبان ماه س��ال جاری از 
سوی وزارت کشور به عنوان شهردار 
ش��هرکرد مش��خص و معرفی ش��د.
اردشیر نوریان دهکردی این سمت 
را قبول کرد تا با عزمی جدی و تالشی 
مضاعف همچون حضور 69 ماهه  در 
جبهه های حق علی��ه باطل این بار در 

جبهه سازندگی تالش کند.
اردش��یر نوری��ان س��ال 1345 در 
خیابان 17شهریور شهرکرد به دنیا آمد، 
دوران تحصیالت خود را تا مقطع دیپلم 
تا سال 1364 در شهرکرد طی کرد. پس 
از آن در سال 1372 از دانشگاه ته�ران 
در رشته علوم سیاسی مدرک کارشناسی 
را کس��ب کرد و پس از این در رشت�ه 
دیپ�لم�اسی و سازمانه�ای بین الملل 
دوره کارشناسی ارشد را سپری کرد و 
ت�وانست تحصیالت خود را تا مقطع 
دکترا در رشته روابط بین المل�ل ادامه 

دهد.
نوری��ان تا قب��ل از اینکه پس��ت 
شهردار شهرکرد را قبول کند سمتهایی 
همچون مدیرکل سیاس��ی - انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری، سرپرست 
اداره حراست استانداری، عضو رسمی 
سپاه پاسداران و بسیج، مشاور اجرایی 
استاندار، مسئول مرکز مطالعات قرارگاه 
عاش��ورا در س��پاه پاس��داران و عضو 
هیأت دیپلماتیک کش��ورمان در یکی 
از کش��ورهای اروپای��ی را در پرونده 
کاری خود ثبت کرده است.خبرنگار ما 
برای اینکه مردم با برنامه های شهردار 
شهرکرد بیشتر آشنا شوند به دفتر کار 
ایشان مراجعه و با او به گفتگو نشست.

آقای نوریان، قبول سمت شهرداری 
ــما یک تنزل  ــهرکرد از طرف ش ش
ــغلهای دیگر  ــبت به ش ــغلی نس ش
محسوب نمی شود؟ آیا فکر نمی کنید 
ــما پیش  ــرای ش ــرایط بهتری ب ش

می آمد؟
البته بس��یاری از دوس��تان معتقد 
بودند با توجه به مشاغل قبلی که داشتم 
شرایطم مناس��ب بود و به رغم اینکه 
شغل ش��هرداری یک شغل پرتنش و 
سخت اس��ت و سعی و تالش زیادی 
می طلبد ی��ک جایگاه مقدس دارد که 
به هیچ عنوان از نظر بنده تنزل ش��غلی 

محسوب نمی شود.
چرا شهرداری شهرکرد در تعریض 
خیابانهای شهر هیچ جدیتی به کار 

نمی گیرد؟

برای حل این مشکل چندین مانع 
است، اولین مانع محدودیت منابع مالی 
شهرداری است و شهرداری از نظر مالی 
دچار محدودی��ت در اجرای تعریض 
خیابانها است. دومین مانع، عدم وجود 
یک تیم فنی متخص��ص برای اجرای 
این پروژه است چرا که این پروژه نیاز 
به یک تیم فن��ی، حقوقی و عمرانی با 
حمایت های مالی گس��ترده اس��ت و 
مانع س��وم، بحث مالکیت اس��ت که 
مالکیت مردم یک مسأله شرعی است 
و برای بازگشایی معابر نیاز به تخریب 
است که ماحصل تخریب حل مسأله 
شرعی مالکیت و خرید نقدی مالکیت 
مردم است که در توان مالی شهرداری 

نیست.
چرا برخی از مجتمع های سطح شهر 

فاقد پارکینگ هستند؟
به نظر می رسد در گذشته در این 
مورد کمی ضعف نش��ان داده شده و 
می توانستند قوی تر عمل کنند ولی از 
این پس شرایط قانونی بهتر و جامع تر 
بررسی و اعمال خواهد شد تا بتوانیم تا 

حدودی این مشکل را کم رنگ کنیم.
ــهرداران نواحی  ــی از ش ــرا برخ چ
ــه  ــازمانهای تابع ــتان س و سرپرس
ــهرکرد از تحصیالت  شهرداری ش

پایینی برخوردار هستند؟
کام��الً با این موض��وع هم عقیده 
هس��تم و معتقدم پیش��رفت علمی و 
عملی در گرو داشتن یک علم و دانش 
در سطح مطلوب است و بنده به عنوان 
یک مدیر ارش��د ای��ن مجموعه با این 
مشکل روبه رو هستم و قبول دارم که 
میانگین سطح تحصیالت در مجموعه 
ش��هرداری پایین است و با یک برنامه 
تدوین شده و منطقی سعی در رفع این 

مشکل داریم.
ــهر شهرکرد  ــرانه فضای سبز ش س

چقدر است؟
 سرانه فضای سبز شهر حدوداً 17 

متر مربع برای هر نفر است.
ــوع  ــاب رج ــد کار ارب ــد درص چن
ــاس رابطه یا همان  شهرداری براس

پارتی بازی انجام می شود؟

البته به عن�وان ش��هردار این شهر 
منکر انح�راف�ات زیرمجموع�ه نیست�م 
چرا که این انحرافات گاهاً در سازمانها 
و ادارات دیگر نیز مش��اهده می شود. 
باید عرض کنم که یکی از سیاستهای 
خ��ودم از ب��دو ش��روع فعالی��ت در 
شهرداری این بود که یک دید خورشید 
گونه داش��ته باش��یم و همان گونه که 
گرمای خورشید برای همه یکنواخت 
است مجموعه شهرداری نیز باید هیچ 
تبعیضی در برابر ارباب رجوع نداشته 
باش��ند و با تمام زیرمجموعه نیز اتمام 
حجت کرده ام که به طور جد برخورد 
خواهم کرد، همان طور که در این مدت 
چندین مورد برخورد داشتیم و این طور 
بگویم ک�ه سیاس��ت م�ا ب�رخورد ب�ا 
تبعی�ض، پارتی بازی، بی انضباطی و 

عدم پاسخگویی صحیح است.
ــهر، چرا  ــت ش ــه به بهداش ــا توج ب
ــهروندان در  ــی از ش همچنان برخ

منازل خود دام نگهداری می کنند؟
این موارد بسیار کم و محدود است 
ولی شهرداری با این رفتار غیر بهداشتی 

برخورد خواهد کرد.
ــه غرب  ــه ای برای ناحی ــه برنام چ
شهرکرد دارید؟ با توجه به اینکه این 
ناحیه یک ساختار روستا گونه دارد؟

قبالً این س��ه منطقه به ش��هرکرد 
الحاق شده و این ناحیه ها هم مشمول 
پرداخت عوارض و مس��ائل ش��هری 
هستند و این مسأله فقط از نظر فیزیکی 
بوده ولی از نظر روانی هنوز برای اهالی 
این ناحیه ها مشخص نیست و متأسفانه 
س��اختار به یک ایده آل شهری تبدیل 
نشده است، البته در برنامه سال 89 یکی 
از بندهای پیشنهادی شهرداری توجه 
وی��ژه و منصفانه و عادالن��ه به توزیع 
امکانات و خدمات شهری در این ناحیه 

است.
فکر می کنید پس از شناخت چند 
ماهه از شهرداری و شهر چه ضعفی 
ــی قابل  ــهردار قبل ــرد ش در عملک

مشاهده است؟
اج��ازه بدهید م��ن در خصوص 

مدیریت قبلی اظهارنظر نکنم.

ــاد یک  ــرای ایج ــه برنامه ای ب چ
ــه  مجموع در  ــی  فرهنگ ــازمان  س

شهرداری شهرکرد دارید؟
م��ن معتقدم در مس��ائل فرهنگی 
نه فقط ش��هرداری شهرکرد بلکه تمام 
شهرداریهای استان باید کوشا و پیگیر 
باش��ند و باید ذهنیت مردم را که یک 
ذهنیت غلط است نسبت به شهرداری 
اصالح کنیم چرا که مردم کار شهرداری 
را فق��ط جم��ع آوری زبال��ه، روکش 
آس��فالت، جدول بندی، فضای س��بز 
و... می دانن��د. در اص��ل فراهم کردن 
یک فضای ش��اداب، سالم و پویا برای 
زندگی از وظایف ش��هرداری است و 
انکار این وظیفه غیرقابل قبول است و 
امر آموزش فرهنگ شهری، امور روحی 
مردم و امور تفریحی وظیفه شهرداری 
است و اعمال این برنامه مستلزم ایجاد 
تش��کیالت فرهنگی است که با ایجاد 
یک سازمان فرهنگی می توان برنامه و 

ساختار فرهنگی را رونق بخشیم.
ــهر را چگونه  ــت ترافیک ش وضعی
می بینید و برای حل مشکل ترافیک 
ــام خواهید  ــهر چه اقداماتی انج ش

داد؟
در مورد ترافیک شهرکرد چند اقدام 

ب�اید صورت گیرد، برخی اقدامات 
کوتاه مدت و برخی بلند مدت اس��ت. 
در مورد اقدامات کوتاه مدت یک سری 
اصالح مهندس��ی میادین و خیابانها در 
دس��تور کار قرار گرفت��ه و در کنار این 
اصالحات مهندسی فعال شدن شورای 
ترافیک در ش��هرداری ش��هرکرد یک 
ضرورت است. تهیه طرح جامع ترافیک 
شهر یک اقدام بلندمدت است. اصالح 
و ادامه دادن کمربندی جنوبی شهرکرد و 
فراهم کردن ساختار کمربند شمالی شهر 

از عمده اقدامات بلندمدت است.
بالتکلیفی زمینهای روبه روی دانشگاه 
شهرکرد چه موقع حل خواهد شد؟

تصمیم جدی گرفته ایم که اوایل 
س��ال 89 ب�ا توجه ب��ه تصمیماتی که 
بر اس��اس فیلترهای قانونی می گیریم 

وضعیت این زمینها روشن شود.
به عنوان آخرین سؤال، فکر می کنید 
ــان در ابتدای تصدی  ــیر نوری اردش
شهرداری با اردشیر نوریان آخرین 
روزهای تصدی از نظر مالی، ملک و 

امالک چه فرقی خواهد کرد؟
سؤال خوبیه، باید جوابش را بدهم! 
دوس��ت داش��تم یک قانونی تصویب 
می شد عالوه بر سران سه قوه و حتی 
شخص رهبری که تمام داراییشان لیست 
و به اطالع عمومی می رسد برای تمام 
مس��ئوالن زیرمجموعه تا یک مسئول 
ساده نیز این مصوبه صورت می گرفت 
تا اشخاصی مثل بنده داراییهای اول و 
بعد از پست س��ازمانیم مشخص بود. 
البته من بعد از مدتی که از مس��ئولیتم 
بگذرد فرقی خواهم کرد آن هم از نظر 
ظاهر یعنی موهای سفید و چهره ای 

شکسته شده.

استاندار اصفهان به منظور تأمین 
نظر یونسکو در راس��تای جلوگیری 
از خطر حذف نام می��دان امام )نقش 
جهان( اصفهان از فهرست آثار جهانی، 
کلن��گ تخریب طبق��ه فوقانی ب�رج 

»جهان نما« را زد.
به گ��زارش ایرنا، عملیات تعدیل 
طبقه فوقانی برج جهان نما با حضور 
معاون حفظ، احیا و ترمیم آثار باستانی 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و صنایع 
دستی کشور آغاز شد. برج جهان  نما 
س��اختمانی به ارتفاع 50 متر است که 
در 700 متری میدان امام )نقش جهان( 
و در پی تخریب کاروانسرای صفوی 
»حدید« ساخته شده بود. طرح احداث 
ب��رج و ایج��اد یک مرک��ز تجاری و 
فرهنگی در آن درسال 1375 از سوی 
شهرداری وقت اصفهان به کمیسیون 
ماده 5 پیشنهاد ش��د و مورد موافقت 
ق��رار گرفت ام��ا به رغم خواس��ت 
نماینده س��ازمان می��راث فرهنگی در 
کمیس��یون مزبور نقشه های مربوط به 
ساخت برج در اختیار این سازمان قرار 
نگرف��ت و این برج با وجود مخالفت  
س��ازمان میراث فرهنگی و نهادهای 
فرهنگی کشور احداث شد. موضوع 
پیوستن میدان نقش جهان به »میراث 
در خطر« با حضور بازرسان یونسکو 
درسال1380 در ایران مطرح شد و آنها 
که از پله س��وم مسجد شیخ لطف اهلل 
انتهای برج جهان نما را از میدان نقش 
جهان مشاهده کردند، هشدار دادند که 
خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی 
میدان نقش جهان ب��ا وجود این برج 
مخدوش ش��ده اس��ت و در صورتی 

که دولت ایران نسبت به تعدیل ارتفاع 
ب��رج اقدام نکند، ثب��ت جهانی نقش 
جهان در فهرست میراث در خطر قرار 
می گیرد. پیگیری رسانه ها در این زمینه 
از یک سو و ابراز نگرانی دولتمردان از 
سوی دیگر، ماجرای برج جهان نما را 
به ی��ک حادثه ناگوار داخلی بدل کرد 
و کار تا آنج��ا پیش رفت که مقامات 
بلندپایه کش��ور نیز به جمع دلواپسان 

آینده میدان امام اصفهان پیوستند.
فرایند س��اخت و ساز برج جهان 
نم��ا برخالف تمام تذکرات س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی و دیگ��ر مدیران 
کشوری ادامه یافت تا سرانجام گروهی 
از متصدیان برنامه ریزی شهری فرانسه 
ب��ه همراه کارشناس��انی از ایکوموس 
)انجمن بین المللی سایت ها و بناهای 
تاریخی( از طرف کمیته میراث جهانی 
)WHC( در تاری��خ 4 تا 11 ژوالی 
2002 )مردادماه س��ال 81 ( از میدان 
نقش جهان و ش��هر اصفه��ان بازدید 
کردند. اعض��ای این گ��روه در پایان 
س��فر خود اعالم کردند شهر اصفهان 
نیازمند یک برنامه ریزی شهری جامع 
همراه با کنترل ارتفاع ساختمانها است.
ای��ن گروه پس از بازدید از میدان امام 
و برج جهان نما اظهار داش��تند میدان 
نقش جهان را نمی توان منفرد و مجزا 
از اطراف آن دید و آنچه در قالب بافت 
تاریخی اصفهان مانند کمربندی دورتا 
دور این میدان را دربر گرفته موضوعی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد. در 
ادامه، س��ازمان جهانی یونسکو ضمن 
اظه��ار نگرانی از احداث س��اختمان 
جهان نما در حریم میدان امام، تهدید 

کرد که نام این میدان را در فهرس��ت 
میراث در مع��رض خطر قرار خواهد 

داد.
همچنی��ن کمیته می��راث جهانی 
در بیس��ت و هفتمین جلسه خود در 
پاری��س موضوع جهان نم��ا را مورد 
بررسی قرار داد و نتیجه این جلسه به 
صورت مکتوب توسط »فرانسیسکو 
باندارین« مدیر مرک��ز میراث جهانی 
برای »احمد جاللی« نماینده دائم ایران 
در یونس��کو ارسال ش��د.در این نامه 
آمده است:»براس��اس رأی نهایی این 
کمیته، دولت ایران تا اول فوریه 2004 
مهلت دارد آخرین گزارشات در مورد 
وضعیت حفاظتی میدان نقش جهان را 
به مرکز جهانی یونسکو ارسال کند تا 
در اجالس 2004 یونس��کو بر اساس 
گزارشات ارسالی در مورد میدان نقش 
جهان تصمیم گیری شود.« اوایل بهمن 
م�اه س���ال 84 ک�وچی�رو م�اتس�ورا 
مدیر کل س��ازمان جهانی یونس��کو 
سفری به اصفهان انجام داد و در آن سفر 
تهدید یونسکو مبنی بر قرار دادن میدان 
نقش جهان در فهرست آثار جهانی در 
معرض خطر را جدی قلمداد کرد و از 
مسئوالن شهر اصفهان و مقامات دولتی 
ایران خواست تا موضوع را به نحوی 

حل و فصل کنند.
پ��س از پای��ان این س��فر، رئیس 
جمه��وری وقت که همراه ماتس��ورا 
به اصفهان س��فر کرده بود در نامه ای 
از رئیس س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری وقت خواست در صورتی 
که یونسکو بدون تعدیل برج جهان نما 
راضی به برگشت از نظر خود می شود، 

این موضوع را پیگیری کند. پس از آن، 
در س��فر دیگری ک��ه رئیس جمهور 
وقت به فرانس��ه انجام داد با ماتسورا 
مالقات کرد و نتیج��ه این مالقات را 
در نامه ای به رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری اینگونه ذکر 
ک��رد: »از صحبت هایی که با مدیرکل 
سازمان یونس��کو داشته ام اینگونه به 
نظر می آید که یونسکو تنها در صورت 
تعدیل برج جهان نما به موضوع میدان 
نقش جهان پای��ان می دهد.« در ادامه 
ماجرا، حضور مسئوالن سازمان میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری در اجالس 
جهان��ی یونس��کو در ش��هر دوربان 
آفریقای جنوبی، باعث ش��د یونسکو 
فرصتی شش ماهه به ایران بدهد. طبق 
مصوب��ه این اج��الس در صورتی که 
دولت ایران تا اول فوریه س��ال 2006 
میالدی اقدام به تعدیل برج جهان نما 
نمی کرد، میدان نقش جهان به صورت 
اتوماتیک در فهرست میراث در خطر 

قرار می گرفت.
البته فعالیت دولت جدید ایران نیز 
باعث نشد تا موضوع پیگیری پرونده 
جه��ان نما کند ش��ود و رئیس جدید 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
در بدو ورودش به س��ازمان، موضوع 
رس��یدگی به ماجرای جهان نما را در 

دستور کار خود قرار داد.
آنچ��ه حاصل فعالی��ت مدیریت 
جدید این سازمان بود، به تعامل میان 
دستگاه های اجرایی کشور منجر شد 
و این موضوع با حمایت دولت تا آنجا 
پیش رفت که س��رانجام طرح تعدیل 

ارتفاع برج جهان نما آغاز شد.

همزمان با گرامیداشت هوای پاک، کودکان 
شاهین شهر خواستار هوای پاک شدند.

از  ک��ودک   700 ف��ارس،  گ��زارش  ب��ه 
کودکستان ها و مراکز پیش دبستانی شاهین شهر 
با شعار »ما با هوای پاک زنده ایم« در تاالر شیخ 

بهایی این شهر گرد هم آمدند.
ای��ن همایش هر چند از س��وی س��ازمان 
رفاهی تفریحی ش��هرداری شاهین شهر تدارک 
دیده ش��ده بود اما از سوی سایر مسئوالن شهر 

کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در ای��ن همایش ک��ودکان پالکاردهایی با 
تصاویر نمادین از هوای پاک در دست داشتند 
و نقاشی هایی با موضوع هوای پاک را به تصویر 
کشیدند. پیش از این شهردار شاهین شهر گفته 
ب��ود به  عل��ت فعالیت کارخانج��ات و صنایع 

بزرگ، شاهین ش��هر از معدود شهرس��تان های 
آلوده اس��تان اصفهان اس��ت و آالینده های این 
صنایع ساکنان شاهین شهر را در معرض خطر 
آلودگی قرار داده است. کودکان این شهرستان 
با حضور خود در س��الن شیخ بهایی نیاز خود 
را ب��ه هوای پ��اک اعالم کرده و از مس��ئوالن 
خواستند در ایجاد هوای پاک برای آنها تالش 

بیشتری کنند.
کودکان مهدکودک ها و پیش دبستانی های 
شاهین شهر گرد هم آمدند تا به گوش مسئوالن 
برسانند نیاز شهر آنها و به ویژه نیاز کودکان این 
شهر چیست و باید با یک برنامه ریزی اصولی 
در ایج��اد هوای پاک و ب��رای رهایی از هوای 
آلوده اقدام کنند. حضور مسئوالن شاهین شهر 

در این مراسم بسیار کمرنگ بود.

خطیب جمعه اصفهان گفت: مردم، با ایمان 
و هم��ت واالی خود توطئه های دش��منان را 

خنثی می کنند. 
آی��ت اهلل طباطبای��ی ن��ژاد در خطبه های 
نمازجمعه اصفهان با اش��اره سخنان اخیر رهبر 
معظ��م انق��الب در جمع مس��ئوالن ش��ورای 
هماهنگ��ی تبلیغات اس��المی گف��ت: منافقان 
و فرصت طلبان در 31 س��ال پ��س از پیروزی 
انقالب، توطئه ها و حوادث گوناگونی را پدید 
آوردن��د ولی مردم حق طل��ب این توطئه ها را 

تاکنون نقش بر آب کرده اند. 
وی افزود: بعضی خود را بحق نشان می دهند 

و قصد دارند م��ردم را با خود همراه کنند مثل 
کسانی که مرتب می گویند می خواهیم جامعه 
را اصالح کنیم این شعارهای خوبی است ولی 
قصد دارند در کنار این شعارها به اهداف شوم 

خود برسند. 
امام جمعه اصفهان در ادامه با اشاره به وقوع 
زلزله در هائیتی گفت: در دنیا کسانی هستند که 
ش��عارهای مبارزه با تروریسم و حقوق بشر را 
س��ر می دهند مثل امریکا که هم اکنون هزاران 
نیروی نظامی در هائیتی مس��تقر کرده است یا 
اسرائیل که به اس��م کمک های انسان دوستانه 

اعضای بدن مصدومان این زلزله را می رباید. 

امام جمعه شهرکرد گفت: حمایت از انقالب 
و والیت فقیه به عنوان اصلی ترین رکن اس��الم 
وظیفه آحاد ملت ایران است. آیت اهلل ناصری در 
خطبه های نمازجمعه شهرکرد افزود: هیچ توطئه ای 
نمی تواند این ملت را از والیت و امامت دور کند.
وی گفت: مردم ایران اسالم را بدون والیت نمی 
پذیرند زیرا اس��الم کاملی که دش��من را مأیوس 
می کند، اسالمی است که زیر پرچم والیت قرار 
دارد. نماینده ولی فقیه در استان افزود: مردم ایران 

که شرایط حصر جهانی را تجربه و سختی های 
30 ساله را تحمل کرده اند، اکنون همچون مشتی 
کوبنده با توطئه ها و فتنه انگیزی بیگانگان برخورد 
می کنند. امام جمعه شهرکرد با اشاره به فرارسیدن 
والدت با سعادت امام موسی کاظم )ع( گفت: آن 
امام همام نقش مؤثری در گسترش معارف شیعی 
داشت و در راه اشاعه فرهنگ اسالم ناب محمدی 
در دوران حکوم��ت خلفای عباس��ی چندین بار 

دستگیر و زندانی شدند.

ــده رود- مرک��ز مدیریت  ــگار زاین خبرن
راه های اس��تان اصفهان )142( با حضور معاون 
وزیر راه و ترابری و با هزینه ای بالغ بر ده میلیارد 
ریال به بهره برداری رس��ید. نظارت گردنه ها و 
مقاطع حساس محورها، ثبت وقایع جاده ای مانند 
تصادفات، عملیات راهنمایی و راهداری، عملیات 
دخیل در محدوده ترافیک محورها از وظایف این 

مرکز است.
ــور  ــای اصلی کش ــر راه ه ــزار کیلومت 25 ه
حدود 90 درصد از تردد جاده ای را به خود 

اختصاص داده است.
معاون وزیر راه و ترابری کش��ور با بیان این 
مطلب خاطرنشان ساخت: برای بهسازی راه ها 
نی��از به بودجه کافی اس��ت. در ای��ن بین 2 تا 6 
درص��د از ارزش راه ها برای هزینه نگهداری از 
راه ها در نظر گرفته می ش��ود. وی بودجه های 
ملی و اس��تانی برای نگهداری و بهسازی راه ها 
را ح��دود 800 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
مجبوریم با توجه به محدودیت بودجه به تدوین 
اس��تراتژی و اولوی��ت بندی برای نگه��داری از 
راه ه��ا بپردازی��م. وی افزود: با توج��ه به اینکه 
اس��تان اصفهان حدود 24 درصد از آزادراه ها، و 
28 درصد از بزرگراه ها و 11 درصد از راه های 
اصلی کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت 
باید در این اس��تان به عن��وان یکی از اولویت ها 
س��رمایه گذاری صورت گیرد. رئیس س��ازمان 
حمل و نقل جاده ای کش��ور بیان داشت: مرکز 
مدیریت راه در اصفهان به عنوان ششمین استان 
کشور افتتاح شد، امیدواریم تا پایان سال 89 مراکز 
مدیریت راه ها در تمام استان ها راه اندازی شود، 

بنابراین با ایجاد یک ارتباط بین مراکز اس��تان ها 
ارزیابی ش��بکه فیبر ن��وری، اطالعات مربوط به 
جاده ها به مراکز مدیریت راه ها منتقل می شود. 
این مراکز می توانند تردد ایمنی را برای راه های 
کشور به همراه داشته باشند. وی در ادامه گفت: 
اس��تفاده از دس��تگاه های GPS در  گش��تهای 
راهداری و ارتباط این دستگاه ها با مرکز مدیریت 
راه ها همچنین ارتباط تابلوهای پیام متحرک که 
تعداد آنها در کشور به 80 تابلو می رسد و استفاده 
از تابلوهای سرعت مس��یر از جمله امور تعیین 

کننده برای مراکز مدیریت راه ها می باشند. 
افن��دی زاده با اش��اره به س��رعت به عنوان 
مهمتری��ن عامل تصادفات در کش��ور گفت: در 
این راستا باید در جاده ها مدیریت سرعت داشته 
باش��یم که ای��ن امر با نصب تابلوهای س��رعت 
محقق می ش��ود. وی در این راستا به الیحه ای 
که با هماهنگی پلیس به مجلس شورای اسالمی 
در اواخر سال 87 ارسال گردید اشاره و تصریح 
کرد: این الیحه که س��ه مورد از آن در خصوص 
مدیریت س��رعت است در کمیس��یون قضایی 
تصویب شده است و امیدواریم در صحن علنی 
هم تصویب ش��ده تا با اجرای آن شاهد کاهش 
قابل توجه تصادفات ناشی از سرعت باشیم. وی 
با اشاره به عضویت ایران در کریدور جدیدی که 
کاالهایی را از اروپا به آسیا منتقل می کند گفت: 
عضویت در این کریدور باعث رونق زیرساختها 
و افزایش درآمدزایی در کش��ور ش��ده است به 
طوری که امس��ال با توجه به بحران اقتصادی در 
8 ماه اول س��ال 17 درص��د افزایش ترانزیت در 

کشور داشته ایم. 

مع��اون قضای��ی و رئیس ش��وراهای حل 
اختالف دادگستری استان اصفهان گفت: روزانه 
130 الی 150 فقره پرونده تخلفات رانندگی وارد 

شوراهای حل اختالف استان می شود.
به گزارش ایرنا، س��ید مهدی رستگاری در 
جلس��ه هماهنگی در امور رسیدگی به تخلفات 
راهنمایی و رانندگی در ش��وراهای حل اختالف 
اس��تان افزود: این رقم بیانگر آمار باال و موجب 

کاهش نسبی کیفیت در رسیدگی ها شده است.
براس��اس بند الف ماده 9 قانون ش��وراهای 
حل اختالف، رس��یدگی به اعتراضات تخلفات 

راهنمایی و رانندگی بر عهده این شوراها است.
رس��تگاری با اش��اره به غیرقابل انکار بودن 
امکان خطا در صدور برگ جریمه خودرو توسط 
پلیس خاطرنشان کرد : به دالیل مختلف از جمله 
مخدوش بودن قسمتی از پالک خودروها، ضریب 

خطا در صدور برگ جریمه وجود دارد.

وی تصریح کرد:  شورای حل اختالف موظف 
است به اینگونه اعتراضات مردمی رسیدگی و در 
صورت اثبات، نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال 

این بخش از خالفی ها اقدام کند.
رئیس ش��وراهای حل اختالف استان اظهار 
امیدواری کرد تش��کیل مستمر اینگونه جلسات 
موجب بهبود وضعیت رسیدگی ها به تخلفات 

راهنمایی و رانندگی شود.
رئیس پلی��س راهنمایی و رانندگی اس��تان 
اصفهان هم با بیان برخی مش��کالت و نواقص، 
هدف از برخی س��خت گیریهای قانونی افسران 
راهنمای��ی و رانندگی را حفظ جان ش��هروندان 

دانست.
سرهنگ سید محمدرضا صفوی ضمن ابراز 
رضایت از عملکرد شورای حل اختالف اصفهان 
 خواس��تار ایجاد یک وحدت رویه قضایی برای 

تحقق هرچه بهتر این هدف شد.

شهردار شهرکرد:

 برای تعریض خیابان های شهر با کمبود اعتبار 
مواجه هستیم

به مناسبت هفته هوای پاک؛
کودکان شاهین شهر خواستار هوای پاک شدند

امام جمعه اصفهان: 
برخی شعارهای خوبی می دهند ولی قصدشان 

چیز دیگری است 

امام جمعه شهرکرد: 
اسالم ناب در سایه والیت تحقق می یابد

معاون وزیر راه و ترابری کشور: 
برای نگهداری از راه با محدودیت بودجه مواجه هستیم

150 پرونده تخلف رانندگی، روزانه وارد 
شوراهای حل اختالف اصفهان می شود

استاندار اصفهان،
 کلنگ تخریب طبقه فوقانی برج جهان نما را زد

اصفهان

شهرکرد

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

اصفهان

شاهین شهر
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افقی:
1 – رطوبتی – هم در آتش نش��انی هست و هم در 

داروخانه – صاحب
2 – الکل اتلیک – دیو یا غول – او 

3 – زغال سنگ – مخترع صفحه تلفن از امریکا – 
بازیکن تیم ملی فوتبال ژاپن

4 – ترع��ه – مخترع ترانزیس��تور – از تقس��یمات 
کشوری 

5 – رم��ان هنری جیمز و فیلم نیل جوردن – نوعی 
پارچه

6 – عقیده – معکوس و برعکس – شغل وکیل
7 – سورخانه و سفر – مشورت کننده – موم گاز زده

8 – مرکز پول – شما و مخلص – آبادی و روستا – 
کاشف رآکتور اتمی

9 – مای��ه حی��ات – ت��اج ش��اهی – کاخ معروف 
پاریسی

10 – فاجر – دلیری و شجاعت – بهترین تیغ
11 – متشکر و سپاسگزار – اهل نیست

12 – از شما دور باد – رودی معروف در همدان – 
خزعبالت گویی

13 – فرصت و رخصت – قلب قرآن کریم – نیمه ماما
14 – مردود – سالنامه – شهر زیتون 

15 – زنبور رش��تی – کرک، وش��م یا بلدرچین – 
خضاب و حنا.

عمودی:
1 – نمک نشناس – پدر پدر و فیلم برادران کاویانی 

از ایتالیا
2 – وسیله ای است برای خواب و استراحت کردن 

– درندگان – رهبر حزب
3 – تعج��ب خانم ه��ا – نوعی پارچه – وس��یله 

تیراندازی

4 – خوراک – رمان الکسی تولستوی – پرده دری
5 – پرفروشترین قرص در تمام جهان – چرم خام 

6 – تیم فوتبال آلمان – ترس داش��تن – عامل اکثر 
بیماریها

7 – پزشک – خبرگزاری جمهوری اسالمی – دریا
8 – ستاره کم پیدا – پر گفتن – رنگ موی فوری و 

فیلم رابرت آلتمن – پایتخت پرو
9 – فالنی – مدارک – اینها نه 

10 – زبانی س��اختگی بین چند نفر – حوار خائن 
عیسی مسیح )ع( – خالص و ناب

11 – قند ش��یر – نوعی ماشین چاپ که مارینونی 
اختراع کرد

12 – مادر – وراج چنین حرف می زند – اهل هرند
13 – غریبه نیس��ت – نویسنده کتاب گاراگانتوا – 

زمین گران قیمت 
14 – ش��وخ و بذله گو – بانی هنر هفتم یا سینما – 

فرصت و مهلت دادن
15 – کارگردان ایرانی مش��ق ش��ب و خانه دوست 

کجاست – شهر مرزی ایران و روسیه در گیالن.  
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نزاع و درگیری: 
درگی��ری و ن��زاع بین افراد ب��ه دفعات در 
گوشه و کنار شهرها اتفاق می افتد. پیچیدگیها 
و اس��ترس های زندگ��ی یک��ی از علل عمده 
تنش ها محس��وب ش��ده و ع��دم توانایی در 
برخی از انس��انها در کنترل خش��م و عصبانیت 
بعضاً می تواند به ح��وادث ناگواری نظیر قتل، 
خودکش��ی، مصدومیت و... منتهی شده و آینده 

فرد و نزدیکان وی را تحت تأثیر قرار دهد.
خشونت: 

اس��تفاده عمدی از نیرو و یا قدرت فیزیکی 
روی خود یا شخص دیگر و یا افراد یک گروه 
یا اجتماع است که می تواند بدون صدمات یا با 
احتمال ایجاد جراحت، مرگ، صدمه روحی و 

روانی، نقصان رشد یا محرومیت باشد.
ــن نوجوانان و  ــری در بی ــده درگی دالیل عم

جوانان 
دف��اع از منافع فردی و گروهی از مهمترین 
عواملی اس��ت که باعث می ش��ود ج��وان در 
درگیری ها شرکت کند. بسیاری از جوانانی که 
در درگیری ها ش��رکت می کنند آنهایی هستند 
که می خواهند برتری خودشان را بر همساالن 
نش��ان دهند. در این میان جوانان به ویژه پسرها 
به دلیل روحیه خاص و انرژی بس��یار، بیش از 
همه در معرض این آسیب قرار دارند، مشاهده 
صحنه های خش��ونت آمیز و داش��تن خانواده 
خش��ن باعث یادگیری و اس��تفاده از خشونت 
در موقعیت های پرتنش می ش��ود. خش��ونت 
می تواند نتیجه آموختن و تلقین باشد. از طرفی 
خشونت می تواند پاسخی به فشارهای روحی 
و روانی درهم تنیده تنشهای خانوادگی و شرایط 

نامساعد حاکم بر درون خانواده باشد.
به طور کلی عوام��ل اجتماعی، فرهنگی و 
خانوادگی بر رفتارهای پرخاشگرانه تأثیر دارند.

غلبه بر خشم: 
در جامعه، احتماالً خشم یکی از هیجان هایی 
است که افراد در کنترل آن کمتر موفق هستند. 
گاه ما این حالت را تجربه می کنیم. برخی از 
عل�ل خ�ش��م عب�ارتن�د از ن�اک�امی، آسیب، 
ن��ا امیدی و آزار و تهدید از این رو می تواند 

مشکالت عدیده ای برای ما بیافریند.
شیوه های غلبه بر خشم و عصبانیت:

1- شرکت در فعالیتهای قابل قبول اجتماع 
)ورزش، مناظره، ح��ل اختالف از طریق قانون 

و...( به منظور کنترل ناهنجاریها
2- پرهیز از رفتارها و عبارت هایی که سبب 

خشم دیگران می شود.
3- از بین بردن زمینه های پرخاشگری

4- خ��ود آرام بخش��ی: وقت��ی عصبانی 
هس��تید یک کلمه عبور را مکرراً تکرار کنید. 
مثاًل »آرام باش«، »س��خت نگی��ر« و یا تا 10 
بش��مارید و همچنین با نفس آرام و عمیق در 
مدتی کوتاه خود را آرام کنید. این کار به شما 
فرصت می دهد تا فکر کنید و س��پس بهترین 

راه حل را انتخاب کنید.
5- تخلیه انرژی: وقتی عصبانی می شوید 
بالفاصله پاس��خ ندهید. پرداختن به فعالیتهای 
ورزش��ی و هنری می توان��د مفید و اثربخش 
باش��د. با این ش��یوه خش��م خود را کنترل و 

تخلیه خواهید کرد.
6- مذاکره و گفتگو: الزامی ندارد همیش��ه با 
خواسته های دیگران مخالفت کنیم. گاهی بهترین 

راه حل آن است که مذاکره کننده خوبی باشید.
7- دفاع منطقی از حقوق خود و رعایت 

حقوق دیگران.
8- بهتر است موضوعات و مسائل حساس 

و بحث انگیز در زمان مناسب مطرح شوند.
9- ب��ا مش��اوره به عن��وان عامل��ی برای 

یادگیری، کنترل خشم خود را فراگیرید.
10- خونسرد باشید و تحت تأثیر دیگران 

قرار نگیرید.
و  مس��ائل  بگیری��د چگون��ه  ی��اد   -11
خواسته های خود را از طریق گفتگو و به طور 

مسالمت آمیز حل کنید.
12- از دوس��تی با افراد الابالی و بد دهان 

به شدت پرهیز کنید.
13- شجاعت حقیقی آن است که بتوانید 

از محل دعوا دور شوید.
14- به سخنان طرف مقابل گوش دهید، 

شاید واقعًا مقصر شما باشید.
15- اگ��ر فرد یا افراد مخاطب ش��ما اهل 
منطق نیس��تند ش��ما اصرار نکنید حرف حق 
شما را بپذیرد، بلکه می توان اینگونه افراد را 

با اهرم های قانونی وادار به تعظیم کرد.
16- خیرخواه ترین دوستان شما والدین 

شما هستند، با آنان مشورت کنید.
17- در انتخ��اب دوس��ت آگاهانه عمل 
کنی�د و به ی�اد داش��ت�ه ب�اش��ید هر کسی را 

نمی توان به عنوان دوست انتخاب کرد.
18- ورزش بهترین روش برای دوری از 

تنش ها است.
اندیشیدن به عاقبت کار: 

نتیجه ن��زاع و درگیری یکی از حالتهای زیر 
است:بیمارستان، زندان، قبرستان

معاون��ت اجتماع��ی فرمانده��ی انتظام��ی 
چهارمحال و بختیاری 

ــی - قب��ل از هرگون��ه  ــر اصفهان ــپیده نص س
صحبت��ی در م��ورد کوچ افراد از روس��تا به ش��هر 
باید تعریف درستی از روس��تا داشته باشیم لذا در 
ای��ن مقاله اول ب��ه این موضوع پرداخته و س��پس 
ب��ه دالیل مهاجرت افراد از روس��تا به ش��هر و در 
نهای��ت به پیامده��ای این مهاجرته��ا می پردازیم.

تعریف روستا
اصوالً دادن یک تعریف جامع و مانع از روستا 
کار س��اده ای نیس��ت چرا که مالکها و معیارهای 
بس��یاری را ب��رای ای��ن تعریف می ت��وان در نظر 
گرفت. بدین ترتیب به تعداد این مالکها و معیارها، 
تعاریف متعددی از روستا وجود دارد. برای در نظر 
گرفتن مالکهای موجود برای ارائه تعریف از روستا 
ب��ه بیان دو نمونه از این ش��اخص ها که از دیدگاه 
جامعه شناسان و محققین جامعه شناسی روستایی 

ابراز شده است، می پردازیم:
ــداد جمعیت  ــرار دادن تع ــاخص ق  مالک یا ش

برای تعریف روستا )مالک جمعیتی(
ای��ن م��الک در آمارگیریه��ا و سرش��ماریهای 
مختلف جمعیتی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد که 
براساس آن مناطقی که کمتر از 5 هزار نفر جمعیت 
دارند، »روستا یا ده« نامیده می شوند. حال بگذریم 
از اینک��ه در بعضی از نقاط عماًل نمی توانند مالک 
ف��وق را عمومی��ت دهند. مث��اًل مناطق��ی بوده اند 
ک��ه دارای 5 ه��زار نفر جمعیت نبوده اند و ش��هر 

محسوب شده اند.
مالک نوع معیشت برای تعریف ده

 یک��ی دیگ��ر از مالکه��ای مورد اس��تفاده در 
تعریف روس��تا، نوع معیشت اس��ت. خالصه این 
تعری��ف می تواند این باش��د که: ده مکانی اس��ت 
که اکثریت مردم آن فقط از طریق کش��اورزی امرار 
مع��اش می کنند. در همین رابطه بد نیس��ت قانون 
اصالح��ات ارضی مص��وب دی م��اه 1340 را در 

تعریف روستا ذکر کنیم:
»ده یا روستا عبارت است از یک مرکز جمعیت 
و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی 
آن به عملیات کش��اورزی اش��تغال داشته و درآمد 

اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل شود.«
در عرف روس��تا عبارت اس��ت از محدوده ای 
از فضای جغرافیایی ک��ه واحد اجتماعی کوچکی 
مرکب از تعدادی خانواده که نس��بت به هم دارای 
نوعی احساس دلبستگی، عواطف و عالیق مشترک 
هستند، در آن تجمع می یابند و بیشتر فعالیت هایی 
که ب��رای تأمین نیازمندی ه��ای زندگی خود انجام 
می دهند، از طریق اس��تفاده و به��ره گیری از زمین 
و در درون محی��ط مس��کونی خود ش��ان صورت 
می گیرد، این واح��د اجتماعی که اکثریت افراد آن 
به کار کش��اورزی اشتغال دارند، در عرف »روستا« 

نامیده می شود.
در مورد روس��تا و ده تعاریف متعدد و زیادی 
گفته ش��ده. ده یا روستا که در کتاب های نشر قدیم 
ب��ه صورت دیه هم دیده می ش��ود، در زبان پهلوی 
ده )Deh(، در پارس��ی باستان )Dahya( به معنی 
 )Daxya( س��رزمین و در اوس��تا به ش��کل دخیو

آمده است.
در ای��ران، روس��تا از قدیمی تری��ن زمان یک 
واحد اجتماعی و تش��کیالتی محس��وب می شده 
و جایی بوده  اس��ت ک��ه در آن گروههایی از مردم 
برای همکاری در زمینه ه��ای اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگ��ی و سیاس��ی گرد هم جمع می ش��دند. ده 
اس��اس زندگی اجتماعی ایران را تشکیل می دهد و 
اهمیت آن به اعتبار اینکه یک واحد تش��کیالتی در 
زندگی روس��تایی است، در سراسر قرون وسطی و 

از آن پس تا به امروز برقرار بوده  است.
تاریخچه روستانشینی

به اعتقاد رالف لینتون مؤلف کتاب معروف شیر 
تمدن، در عصر نوسنگی یا حدود 5 هزار سال پیش 
از میالد در بسیاری از س��رزمین ها از جمله منطقه 
آس��یای جنوب غربی زندگی ده نشینی برقرار بوده 
و عم��وم قبایل مختلف با یک ن��وع الگوی کلی و 
مشابه به زندگی خود ادامه می دادند. بنابر تحقیقات 
باس��تان شناسان، قدیمی ترین دهکده های جهان که 
تاکنون به وس��یله حفاران پیدا شده، در خاورمیانه 
واقع است. دو روس��تا در جارمو )Jarmo( و تپه 
سربین )Sarabin( واقع در ایران و عراق امروزی 
نش��ان می دهد که یکجانشینی با تشکیل اجتماعات 
روستایی دست کم از 10 هزار سال پیش آغاز شده 

است.

عموم��ًا جامعه روس��تایی را از لح��اظ ثبات و 
تحرک به سه نوع تقسیم می کنند:

دهکده های ناپایدار
دهکده هایی هستند که هر چند در آن مختصری 
کش��اورزی می شود لیکن س��اکنان آن زود به زود 
تغییر مکان می دهند. نمونه این دهکده ها در ناحیه 

آمازون و نیز نزد بومیان ماالیا وجود داشته است.
دهکده های نیمه پایدار

در این نوع دهکده ها انسانها در محلی سکونت 
می گزینند و تا چند س��ال آذوقه خود را از زمینهای 
حاصلخیز اطراف به دس��ت می آورند و س��پس به 
علت کاهش بازدهی زمین و بی مایه شدن خاک، آن 
منطقه را ترک می کنند و در سرزمین دیگری ساکن 
می شوند. این امر در گذشته به خصوص در نواحی 

کوهستانی جنوب شرقی آسیا وجود داشت.

دهکده های پایدار
از زمانی که فنون و ابزار کش��اورزی پیشرفت 
کرد و به ویژه در منطقه آس��یای جنوب شرقی که 
زراعت برنج معمول شد و گاومیش اهلی و خیش 
اختراع ش��د و رواج یافت، دهکده های پایدار پدید 
آمد. کشت برنج آبی با استفاده از گاومیش زمینه را 
برای استقرار جمعیتهای انبوه فراهم کرد. همچنین 
در آسیای جنوب غربی ترکیب غله و گاومیش نیز 

سبب روی کارآمدن جمعیتهای بزرگ شد.
نگرش کلی در مورد خانواده روستایی

خانواده در جامعه روستایی ایران نه فقط محل 
انس و الفت زناش��ویی، کانون پ��رورش کودک و 
مرک��ز انتق��ال بس��یاری از میراث ه��ای فرهنگی، 
ارزش��ها، هنجارهای اجتماعی و عادات و رسوم و 

سنت های روستایی اس��ت بلکه در عین حال یک 
نهاد اقتصادی به ش��مار می رود که بخش عمده ای 
از نیازمندیهای اساس��ی زندگی خانواده را از طریق 

تولید تأمین می کند.
در واق��ع گروه کار و گ��روه خانوادگی در هم 
ادغام می شوند و اجتماع متشکل و به هم پیوسته ای 
را به وجود می آورند که اعضای آن به منظور تأمین 
معاش خان��واده فعالیت اقتصادی مش��ترکی دارند 
و همگی در ادامه حیات خانواده س��هیم هس��تند. 
خانواده روستایی هس��ته اصلی جامعه روستایی را 
تشکیل می دهد. به نظر می رسد طبیعت خانواده های 
روستایی مهمترین عامل تش��کیل دهنده خصیصه 
بارز گروههای روس��تایی به عنوان پدیده اجتماعی 
اس��ت و این امر تصویر کلی گروه های روس��تایی 

سراسر دنیا را به دست می آورد.
انواع خانواده روستایی در ایران

خانواده زارع
خان��واده زارع از زمی��ن زراعی به��ره برداری 
می کند و پای��ه اصلی فعالیت اقتص��ادی آن متکی 
به زمین زراعی اس��ت و همین عامل سبب تشدید 
همبس��تگی میان اعض��ای خانواده می ش��ود. میان 
خانوده های زارع از لح��اظ میزان حق آب، کمیت 
و کیفیت زمین و شیوه تولید کشاورزی کم و بیش 
تفاوتهایی وجود دارد و این امر در ساختار خانواده، 
وظای��ف، رفتاره��ا و رواب��ط متقابل می��ان افراد و 

جنبه های دیگر زندگی خانوادگی اثر می گذارد.
خانواده خوش نشین

خوش نش��ینان روس��تایی فاقد زمی��ن زراعی  
هس��تند و برحس��ب چگونگی وضع اش��تغال، به 
گروه های متعددی تقسیم می شوند. خوش نشینان 
از لحاظ نوع اش��تغال به گروه های عمده کارگران 
روستا، سوداگران روستایی، کاسب کاران، کارکنان 
خدماتی، افزارمندان و دامداران تقس��یم شده اند که 
هرکدام از آنها مشتمل بر چند گروه شغلی کوچکتر 

هستند.
اشکال خانواده روستایی از دید جامعه شناسان

خانواده هسته ای
ب��ه گونه ای از خانواده گفته می ش��ود که از زن 
و ش��وهر بدون فرزند یا از زن و شوهر و فرزندان 

ازدواج نکرده تشکیل شده باشد.
خانواده گسترده

نوعی خانواده است که عالوه بر اعضای اصلی 
خانواده، زن و ش��وهر و فرزندان و عروس یا داماد 
و نوه ها و سایر خویشاوندان را دربر گیرد. خانواده 
گس��ترده ممکن است سه نسل و یا بیشتر را شامل 
ش��ود. میزان خانواده گس��ترده در جامعه روستایی 

ایران از جامعه شهری بیشتر است.

ــرز صادق زاده- م��ا در زمینه مصرف، در  فریب
زمینه های هزین��ه کردن منابع مالی که به وس��یله 
خود م��ا و همه اف��راد جامعه و مس��ئوالن مرتبط 
ب��ا زحم��ت زیاد به وج��ود می آید، دچ��ار نوعی 
بی توجهی هس��تیم که باید ای��ن را تبدیل کنیم به 
یک توجه و اهتمام خ��اص. ما باید مصرف کردن 
را مدبران��ه و عاقالن��ه مدیریت کنی��م. مصرف نه 
فقط از نظر اس��الم بلک��ه از نظر همه عقالی عالم، 
چیزی اس��ت که باید تحت کنترل عقل قرار بگیرد.
مصرف سوخت از جمله مسائل اساسی دنیای 
امروز اس��ت و شاید بتوان گفت تأمین انرژی جزء 
دغدغه های اساس��ی جامعه محس��وب می شود. 
انرژی، پایه و اس��اس هر فعالیت اس��ت و مصرف 
صحی��ح آن نیاز به آگاهی، مهارت، تکنولوژی برتر 
و... دارد. نفت و گاز از مهمترین منابع تأمین جهان 
معاصر هستند. گذشته از آن به جهت فرآورده های 
بی ش��مار حاصله از آن در زمینه های گوناگون � 
که از جمله آن بنزین است � نقش اساسی در بهبود 
زندگی و رفاه انس��ان دارند. آنچه مهم اس��ت این 
اس��ت که بتوان مشخصًا بیان کرد چه تغییراتی و به 
چه کیفیتی در راس��تای مصرف انجام شده است و 
چه باید کرد که بتوان مصرف را به حداقل رس��انید 

و از پیامدهای مهم آن بهره مند شد.
اسراف همانند بس��یاری از اعمال، برخاسته از 
عواملی اس��ت که ب��دون توج��ه و پرداختن به آن 
عوام��ل، ح��ذف آن از زندگی ف��ردی و اجتماعی 
عمل��ی نخواهد بود. در اینجا به بررس��ی بعضی از 
عوامل اس��راف خواهیم پرداخ��ت. اگرچه ممکن 

است عوامل دیگری نیز در کار باشد.
عوامل اسراف عبارتند از:

خودنمایی، تربیت خانوادگی، فس��اد اخالقی، 
تقلی��د ک��ور کورانه، ث��روت و درآمد مال��ی زیاد، 

عصیان و سرکشی، چشم و همچشمی.
ــوخت چه چیزی تغییر پیدا کرده  در مصرف س

است؟
مصرف س��وخت و مخصوصًا مصرف بنزین، 
تغیی��ر فوق العاده زیادی پیدا کرده اس��ت. در واقع 
ش��اید بتوان گف��ت الگوی مصرف متفاوت ش��ده 
اس��ت زیرا با توس��عه هم��ه جانبه جوام��ع به جز 
رفع نیازهای ضروری، جنبه های گردش��گری نیز 
به کمک س��ایر عوامل باعث ازدیاد مصرف ش��ده 
اند. به عبارت دیگر می توان گفت طوالنی ش��دن 
مسافتها، ازدیاد جمعیت، افزایش ماشین و تنوع آن، 
ترافیک و... همه و همه دس��ت به دست هم داده و 

باعث ازدیاد مصرف سوخت شده است.
ــوخت چه چیزهایی  زمینه های تغییر مصرف س

می تواند باشد؟
ال��ف( زمینه ه��ای اجتماع��ی: اوالً جمعیت با 
س��رعت فزاینده ای رو به ازدیاد بوده و در سالهای 
اخیر مخصوصًا در کشور ما رشد قابل مالحظه ای 
کرده است. امروزه به نوعی می توان گفت که نیاز 
به اس��تفاده از خودرو الزامی بوده و هر خانواده ای 
به دلیل ش��رایط اجتماعی اعم از جمعیت، مسافت 

و... در پی آن اس��ت که یک خودرو شخصی برای 
خود مهیا کند.

ب( جنبه های فرهنگی: از جنبه های فرهنگی 
تغییر مص��رف می توان به مواردی از قبیل افزایش 
جاذبه های توریس��تی در شهرها، تنوع طلبی، میل 
به مسافرت و گردش و تفریح در اکثر خانواده ها، 
چشم و همچشمی، ضعف در سیستم حمل و نقل 
عمومی و... اشاره کرد. در بعد حمل و نقل، مقادیر 
زیادی از جابه جایی انس��انها در س��طح شهرها یا 
کش��ورها را می توان به مسائل گردشگری مربوط 

دانست.
ج( زمینه ه��ای اقتص��ادی: اقتص��اد نیز نقش 
بسزایی بر افزایش مصرف سوخت دارد. فعالیتهای 
مضاعف جهت به دس��ت آوردن یا تولید کاال را با 
روش��ها یا منابعی که قیمت تمام ش��ده را کاهش و 
در نتیجه سود ایجاد شده را افزایش دهند می توان 
ش��اهدی بر ای��ن مطلب دانس��ت. همچنین قیمت 
بنزی��ن تأثیر بس��زایی در مصرف آن داش��ته و در 
سالهای اخیر با توجه به کارتی شدن بنزین مصرف 
آن ب��ه مقدار قابل توجهی کاهش یافته ولی باز هم 
به دلیل اینکه قیمت واقعی بنزین بیش از آن مبلغی 
است که مردم پرداخت می کنند و در حقیقت شاید 
بتوان گفت که قیمت بنزین برای مصرف کنندگان 

ارزان است این خود عامل افزایش مصرف است.
آهنگ تغییر مصرف سوخت چگونه بوده است ؟

در 30 س��ال اخیر با توجه به تغییرات شگرف 
در کلی��ه جنبه های جامعه ما و ش��اید بتوان گفت 
در تمام جهان، روند تغییرات با رش��دی فزاینده و 
متفاوت از س��الهای ما قبل آن بوده است. با توجه 
به افزایش جمعی��ت و همچنین نرخ فزاینده تولید 
خودرو و همچنین تغییر برخی از الگوها در زندگی 
ش��اید بتوان آهنگ تغییرات را ب��ه چند بازه زمانی 
تقس��یم کرد که طی س��ه دهه اخیر با گذر هر دهه 
میزان مصرف مضاعف شده و تا سالهای اخیر این 

روند رشد کماکان ادامه دارد.
عامل تغییر مصرف سوخت چیست؟

همانط��ور که در موارد قبل بعضًا اش��اره ش��د 
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش جمعیت و تف��اوت الگوی 
مصرف ب��ا توجه ب��ه تغییرات فرهنگ��ی، افزایش 
تولید خودروها، گس��ترش وس��عت ش��هرها و به 
ط��ور کل افزایش رفاه نس��بی در زندگی و به قول 
معروف ماشینی ش��دن زندگی، مصرف سوخت و 
مخصوصًا بنزین، افزایش قابل مالحظه ای داش��ته 
است. به عالوه مسائل دیگری از قبیل فراهم شدن 
تس��هیالت جه��ت خرید خودرو، پدیده چش��م و 
همچش��می و افزایش نیاز به دلیل عدم سرویس دهی 
عموم��ی مناس��ب در جامع��ه ما در کن��ار افزایش 
تولید کارخانه های خودرو س��ازی باعث افزایش 
بار ترافی��ک خیابانها و در نتیج��ه افزایش مصرف 

سوخت شده است.

موانع تغییر مصرف سوخت کدامند؟
چون افزایش مصرف س��وخت بدین شکل در 
مجم��وع پدیده ای منفی قلمداد می ش��ود لذا باید 
موان��ع جلوگی��ری از آن را برش��مرد و در جهت 

اصالح الگوی مصرف گام برداریم.
مثل هر بعد دیگر در زندگی مصرف س��وخت 
نیز قویًا با مس��أله فرهنگ س��ازی ارتباط دارد. اگر 
فرهن��گ صحیح مصرف ک��ردن در جامعه نهادینه 
ش��ود ش��اید بتوان به این مهم دست یافت ولی در 

این راه موانعی وجود دارد که عبارتند از:
اوالً ارزان و س��هل الوصول بودن منابع انرژی 
ب��ه نحوی که ش��اید همگان ب��ه ارزش واقعی آن 
پ��ی نبرده و به دنبال بهره وری بیش��تر در مصرف 

معقوالنه آن نباشند.
ثانیًا اس��تفاده صحیح از وس��ایل نقلیه که عدم 
استفاده از خودروی تک سرنشین مصداق آن است. 
ثالثًا وجود زیرس��اختهای مناس��ب مثاًل خیابانهای 
مناسب، اتوبانهای گسترده که از بار ترافیک بکاهد 
و مهمتر از همه عدم تمرکز مراکز اداری و خدماتی 
در نقاط خ��اص که این ام���ر م�وجب تردده�ای 
فوق العاده زیاد از س��ایر نقاط به مراکز می ش��ود 
و خ��ود به خود موجب تراکم ترافیک و در نهایت 

افزایش مصرف سوخت می شود.
از طرفی کمب��ود خودروهای کم مصرف مزید 

بر علت شده است.
پیامد و نتایج تغییر مصرف سوخت چیست؟

ش��اید اولین مسأله ای که در این مورد ذهن ما 
را به خود مشغول کند این باشد که عاقبت مصرف 
س��وخت با این س��رعت به کجا ختم خواهد شد. 
ب��ه عبارت دیگر ما ت��ا کی منابع تأمی��ن انرژی را 
در دس��ترس داریم و اگر روزی این منابع به اتمام 
رس��د با توجه به وابس��تگی ش��دید زندگی ما چه 

می شود؟!
ب��ا توجه به این مطلب حتم��ًا ضروری به نظر 
می رس��د ک��ه فکری اساس��ی در جه��ت صحیح 
مصرف کردن سوخت کنیم. گذشته از این آلودگی 
هوا ناشی از ورود فوق العاده زیاد دود و آالینده ها 
ب��ه فضای اطراف ما، پدیده های گلخانه ای و گرم 
ش��دن کره زمی��ن می تواند تهدی��دی جدی برای 

زیستگاه ما باشد.
شلوغی خیابانها و اتالف وقت در اثر وفور خودرو 
وجه دیگری از عدم مصرف صحیح است که البته دولت 
و دس��تگاه های اجرایی نقش کلیدی در این بین دارند 
چرا که ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب قادر است 
با سرویس دهی مناسب انگیزه عدم استفاده از وسایل 
نقلیه شخصی و به تبع کاهش مصرف و همچنین کاهش 
بار ترافیک را فراه��م کند. از طرفی این نحوه مصرف 
س��بب ایجاد بار مالی برای دولت شده و دفع آن از هر 
دو جنبه می تواند مثبت باش��د. افزایش استرس های 
ناش��ی از ترافیک و افزایش خطا در زمان بندی کارها 
نیز ابعاد دیگری از این قضیه هستند که با اصالح الگوی 
مصرف می توان به بهبود این مشکالت که همگی مثل 

حلقه های زنجیر با هم مرتبط هستند کمک کرد.
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کم خونی فقر آهن و عالئم آننقطه

B آغاز طرح ملی واکسیناسیون هپاتیت

غذاهای تأثیرگذار بر روی شیر مادر

تغییرات هورمونی دوران بارداری و بلوغ، 
لثه ها را مستعد خونریزی می کند

تالش محققان کشور برای تولید دارو
 از مایع اطراف چشم

مصرف کره، جان بیماران قلبی را تهدید می کند

بچه دار شدن، فشار خون را پایین می آورد

هله هوله خوری سبب بروز افسردگی می شود

دویدن با پای برهنه، مفیدتر از دویدن با کفش است

یک متخص��ص بیماری های ده��ان گفت: 
خونریزی لثه اغلب بر اث��ر جویدن مواد غذایی 
سفت، بعد از مس��واک زدن دندانها و یا به علت 

تشکیل پالک میکروبی در دهان بروز می کند. 
دکتر علی مؤمن در گفتگو با ایسنا، اظهار 
داش��ت: خونری��زی در لثه ها نش��انگر وجود 
زخ��م در لثه اس��ت که اغلب ب��ر اثر جویدن 
مواد غذایی س��فت مثل سیب، بعد از مسواک 
زدن و یا خونریزی خود به خود بروز می کند. 
وی با اش��اره به ایجاد پالک میکروبی به علت 
عدم رعایت بهداش��ت دهان و دندان تصریح 
کرد: این عامل می تواند سبب خونریزی خود 
به خود لثه ش��ود که الته��اب لثه و به دنبال آن 
خونریزی لثه را ایجاد می کند. این دندانپزشک 
توصیه کرد: در صورت ب��روز خونریزی لثه، 
فرد باید به پزشک مراجعه کند و تحت درمان 

قرار گی��رد چرا که خونری��زی و زخم لثه به 
خ��ودی خود بهب��ود نمی یاب��د و در صورت 
مراجع��ه ب��ه دندانپزش��ک، چنانچه نی��از به 
جرم گی��ری دندان ها نباش��د و عوامل دیگری 
نیز در خونریزی نقش داش��ته باش��ند، به فرد 
توصیه می ش��ود با مس��واک زدن و اس��تفاده 
صحیح از نخ دندان، پ��الک میکروبی را رفع 
کند ت��ا زخم لثه نیز بهب��ود یابد. وی تصریح 
کرد: بعضی از ش��رایط دیگ��ر همچون دوران 
ب��ارداری، دوران بلوغ و قاعدگ��ی می توانند 
باعث تش��دید خونریزی لثه ش��وندچرا که به 
دلیل باالرفتن هورمون ه��ای بدن، لثه ها برای 
خونری��زی مس��تعد می ش��وند. وی همچنین 
وج��ود بیماری های خون��ی و دیابت را نیز از 
دیگر عوامل افزایش استعداد خونریزی لثه ها 

عنوان کرد.

مدیر مرکز رش��د زیست فناوری پژوهشگاه 
ملی مهندس��ی ژنتی��ک از تالش پژوهش��گران 
کش��ورمان در تولید دارو از »اس��یدهیالورونیک« 
خبر داد و گفت: این ماده در مایع اطراف چش��م 
وجود دارد که در درمان بیماریهای اس��تخوانی و 

غضروفی مؤثر خواهد بود.
دکتر سید صفا علی فاطمی در گفتگو با مهر 
به فعالیتهای این مرکز در حوزه صنعت دارو اشاره 
کرد و افزود: مطالعه روی تولید »هیالورونیک اسید« 

یکی از پروژه های محققان این مرکز است.
وی »اس��یدهیالورونیک« را یک ماده طبیعی 
دانست که در همه موجودات زنده وجود دارد و 
در این باره توضیح داد: غلظت های زیاد این ماده 
در بافت همبند و در مایع اطرا ف چش��م وجود 
دارد. این ماده همچنین در غضروف، مایع مفصلی 

و در بافت همبند پوست یافت می شود.
فاطمی با اشاره به کاربردهای این ماده ادامه 
داد: این ماده برای درمان اس��کار جوش صورت، 
محو خطوط پوس��تی و برجس��ته کردن اجزای 

صورت مؤثر است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این پروژه 
توسط شرکت زیست فناور »البرز« در حال انجام 
است، گفت: این پروژه در فاز تدوین دانش فنی 
است و در صورت نهایی شدن و حمایت دولت 
می توان این محص��ول را در مقیاس انبوه تولید 

کرد.
مدیر مرکز رش��د زیست فناوری پژوهشگاه 
ملی مهندس��ی ژنتیک تأکید کرد: ای��ن دارو در 
درمان بسیاری از بیماریهای استخوانی و غضروفی 

کاربرد دارد.

یک جراح قلب هش��دار داد: مصرف کره 
ب��رای نجات جان هزاران نف��ر در جهان باید 
ممنوع ش��ود. این جراح انگلیسی هندی تبار 
تأکید کرده اس��ت خ��ودداری از مصرف کره 
از م��رگ هزاران بیمار مبت��ال به ناراحتی قلبی 
جلوگیری می کند. دکتر ش��یام کولوکار جراح 
متخصص بیمارس��تان قلب وابسته به انجمن 
بی�م�ارس��تان ه�ای دانش��گ�اه کال�ج لندن در 
این باره خاطرنشان کرد: خودداری از مصرف 
کره و س��ایر مواد غذایی ح��اوی مقادیر زیاد 
چربی های اش��باع ش��ده می تواند ساالنه جان 
3500 نف��ر را از مرگ نجات دهد. این جراح 
متخص��ص تصریح کرد: من��ع مصرف کره و 
جایگزین ک��ردن مواد غذایی س��الم به جای 
آن می تواند در پیشگیری از بروز بیماری های 
قلبی- عروق��ی که یکی از قاتالن اصلی مردم 
جهان اس��ت، تأثیر بسزایی داش��ته باشد. وی 
اف��زود: اگر مردم کمت��ر از مواد غذایی حاوی 

چربی اش��باع شده اس��تفاده کنند، کمتر نیاز به 
جراح��ی قلب پیدا می کنند.کره ف��راورده لبنی 
حاصل از شیر است که مانند دیگر محصوالت 
حیوانی حاوی چربی اشباع شده است. چربی 
اش��باع، نوعی از چربی است که در دمای اتاق 
جامد اس��ت. متأس��فانه این نوع چربی، سطح 
کلس��ترول خون را باال می ب��رد و موجب بروز 
انواع و اقس��ام بیماری ه��ا از قبیل بیماری های 
قلب��ی می ش��ود. در جوامعی ک��ه چاقی رو به 
افزایش و فعالیت و تحرک بدنی رو به کاهش 
است، باید به این نوع چربی ها توجه زیاد شود 
تا جامعه به سوی سالمتی پیش رود. به گزارش 
ایسنا، متخصصان تغذیه توصیه می کنند روغن 
زیتون یا روغن هس��ته انگ��ور را می توانید به 
جای کره در طبخ غذا استفاده کنید که هر دوی 
این روغن ها برای سالمتی بسیار مفید هستند. 
هی��چ کدام از این روغن ه��ا، دارای چربی های 

اشباع شده یا چربی های ترانس نیستند.

محققان دانشگاه های بریکهام یانگ و دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا ادعا کرده اند که بچه دار شدن سبب 
پایین آمدن فش��ار خون می ش��ود. در این مطالعه 
محققان روی 198 زن و مرد متأهل در گروه های 
سنی 20 تا 68 سال طی یک دوره 24 ساعته مطالعه 
کرده اند. حدود 70 درصد این زوج ها، فرزندانی در 
گروه های سنی متفاوت داشتند. این پژوهشگران با 
انتشار گزارشی در نشریه ساالنه های طب رفتاری 
خاطرنش��ان کردند: زوج هایی که صاحب فرزند 
بودند میزان فش��ار خونشان 4/5 درجه پایین تر از 
زوج های بدون فرزند در فشار خون سیستولیک و 

3 درجه کمتر در فشار خون دیاستولیک بود.

 دکتر جولیان هولت لونس��تاد روانش��ناس 
مصاحب��ه ای  در  یان��گ  بریکه��ام  دانش��گاه 
خاطرنش��ان کرد: زنان در این ارتباط بیشترین 
تأثی��ر را می پذیرن��د ب��ه طوری ک��ه زنانی که 
صاحب فرزند هس��تند کمترین س��طح فش��ار 
خون و زنان بدون فرزند، باالترین میزان فشار 
خون را داش��تند. گفته می شود در این پژوهش 
متغیرهای دیگری از قبیل س��ن، ت��وده بدنی، 
ورزش و س��یگار نیز در نظر گرفته شده است. 
این یافته و مطالعات دیگر نشان می دهد والدین 
به لحاظ پزشکی از احساس عزت نفس ناشی 
از مراقبت و رسیدگی به دیگران نفع می برند. 

محققان و متخصصان تغذی��ه تأکید کردند: 
مصرف تنقالت ناس��الم و هله هوله ها می تواند 
س��بب بروز افسردگی شود. دانشمندان انگلیسی 
و فرانس��وی در تحقیق جدیدی نشان داده اند که 
هله هوله خوری نه تنها با افزایش اندازه دور کمر، 
سالمت جس��می را به خطر می اندازد بلکه برای 
س��المت و بهداش��ت روانی هم مضر است. این 
دانشمن�دان اطالع�ات مربوط به ن�وع تغ�ذیه و 
خلق و خوی 3 هزار و 486 زن و مرد با میانگین 
سنی 55 سال را که در اداره ای در لندن کار می کردند 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در بین رژیم های 
غذای��ی که این افراد داش��تند دو الگوی تغذیه ای 
اصلی شناخته شد که شامل »الگوی غذایی کامل« 

و »الگوی غذایی فرآوری شده« بودند. گروه اول 
شامل مصرف زیاد روزانه سبزی ها و میوه های تازه 
و ماهی و گروم دوم شامل مصرف مقادیر زیادی 
دسرهای ش��یرین، شکالت،  غذاهای سرخ شده، 
گوشت فرآوری شده و غالت سفید و محصوالت 
لبنی پرچرب بودند. محققان پس از در نظر گرفتن 
فاکتورهایی چون سن و جنسیت دریافتند مصرف 
زیاد خوردنی های گروه دوم یعنی غذاهای فرآوری 
شده منجر به بروز افسردگی می شود اما افرادی که 
تغذیه سالم تر دارند کمتر دچار حالت افسردگی 
می شوند. محققان دریافتند: رابطه قوی بین رژیم 
غذایی و عالئم افسردگی پس از کنترل بسیاری از 

فاکتورهای خطرزا وجود دارد.

محققان با بررسی تأثیر پوشیدن یا نپوشیدن 
کفش های ورزشی جدید هنگام دویدن دریافتند که 
هنگام دویدن با کفش، تنش بیشتری به مفصل ران، 
زانو و عضالت قوزک پا وارد می شود، این تنش ها 
حتی از پوش��یدن کفش پاشنه بلند بیشتر است. 
ب��رای این تحقیق 68 نفر از جوانان )37 زن و 31 
مرد( که هیچ نوع مصدومیت عضالنی استخوانی 
نداشته و مرتباً 15 مایل در هفته با کفش های جدید 
می دویدند، مورد بررسی قرار گرفتند. هر یک از 
شرکت کنندگان در این آزمایش، یک جفت کفش 
ورزشی با طراحی یکسان دریافت کردند، سپس 
حرکت دویدن آنها روی تردمیل مورد تحلیل قرار 
گرفت. اطالعات پس از زمان گرم شدن بدن و در 
حالی که دوندگان با سرعتی که خودشان ترجیح 
می دادند با آن س��رعت به دوی�دن ادام�ه دهن�د، 

جمع آوری ش��دند. در مقایس��ه با دویدن با پای 
برهنه، محققان به نتایج پیچش بیشتر ماهیچه های 
ران، زانو و قوزک پا، افزایش گش��تاور چرخشی 
داخلی دوران و انحنای بیشتر ران، افزایش به طور 
متوس��ط 54 درصد در چرخش داخلی ران، 36 
درصد در انحنای زانو، گش��تاور مفصل، معیاری 
از میزان پیچش بر محوری است که مفصل روی 
آن قرار دارد دس��ت یافتند. همچنین پیاده روی با 
کفش های پاشنه بلند، 20 الی 26 درصد و دویدن 
با کفش های ورزش��ی 36 الی 38 درصد، گشتاور 

مفاصل زانو را افزایش می دهد.
محققان نتیج��ه گرفتند هر چن��د دویدن با 
کفش های ورزش��ی به حفظ سالمتی بدن کمک 
می کند ول��ی باعث افزایش تنش در مفاصل ران، 

زانو و قوزک پا می شود.

کم خون��ی فقر آهن از بیماری های ش��ایعی 
اس��ت که به خص��وص در کش��ور ما ب��ه وفور 
مش��اهده می ش��ود و گروه های مختلف سنی را 
درگیر می کند. علل متف�اوتی برای آن وجود دارد 
که مهم ترین آنها اش��تباهات تغذیه ای است. در 
این مورد از گفته های دکتر سیدرضا صفایی، فوق 

تخصص خون و انکولوژی استفاده می کنیم.
کم خونی )آنمی( چیست؟ 

آنم��ی )anemia( ک��ه در زبان فارس��ی به 
آن »ک��م خونی« گفته می ش��ود عبارت اس��ت از 
کاهش هموگلوبی��ن و گلبول های قرمز خون که 
در اثر کاهش هموگلوبین، ظرفیت حمل اکس��یژن 
نی��ز پایین می آید. در ای��ن بیماری میزان و حجم 

گلبول های قرمز خون کاهش پیدا می کنند.
عوامل ایجاد کننده این بیماری کدام است؟

ش��ایع ترین کم خونی ک��ه در جامعه ما دیده 
می ش��ود، کم خونی ناش��ی از کمبود آهن است 
ک��ه به اصطالح به آن »ک��م خونی فقر آهن« گفته 
می ش��ود. آهن یکی از عناص��ر اصلی و ضروری 
ساخت هموگلوبین اس��ت. هموگلوبین در حمل 
اکس��یژن از ه��وای بیرون به داخل ریه و س��پس 
به گردش خون و در نهایت رس��اندن اکسیژن به 

بافت ها نقش دارد.
این بیماری در چه افرادی بیشتر دیده می شود 
ــتری دارد یا  ــاد آن، ژنتیک تأثیر بیش و در ایج

عوامل محیطی؟ 
زمانی که آهن کمی به بدن برسد، یا دفع آهن 
از بدن زیاد باش��د، این بیماری به وجود می آید. 
مهمترین مورد خانم های باردار هستند که باید از 
م��اه چهارم بارداری، داروی آهن را دریافت کنند. 
در س��نین کم و بچه های ش��یرخوار نیز کم خونی 
دیده می ش��ود که علت آن عدم وجود آهن کافی 
در ش��یر مادر اس��ت. اختالالت تغذیه ای در بچه 
های��ی که به مدرس��ه می رون��د، می تواند باعث 
کمبود آهن ش��ود. همچنین در افراد مسنی که تنها 
زندگی می کنند و یا در آسایش��گاه های خیریه و 
س��المندان هستند، به علت بد غذایی یا اختالالت 
تغذیه ای، ممکن اس��ت کم خونی مشاهده شود، 
به خصوص آنهایی که از س��المت دهان و دندان 
خوبی برخوردار نیس��تند و ب��ه علت عدم توانایی 
در جوی��دن و خوردن غذا، معموالً به اندازه کافی 
آه��ن دریافت نمی کنند. درصد باالیی از بیمارانی 
ک��ه مبتال ب��ه خونریزی ه��ای دس��تگاه گوارش 
هس��تند، دچار کمبود آهن و کم خونی ناش��ی از 
آن می شوند. خوشبختانه ژنتیک در کمبود آهن و 
کم خونی فقر آهن دخالت مس��تقیمی ندارد، مگر 
اینکه بیماری های ژنتیکی باعث فقر آهن در بدن 
شوند. ولی معموالً این بیماری ها به ندرت باعث 
کم خونی فقر آهن می ش��وند و از علل شایع فقر 

آهن محسوب نمی شوند.
عالئم این بیماری کدام است؟ 

ب��ه طور معم��ول این بیم��اران دچار ضعف، 
رنگ پریدگی، بی حالی و در موارد شدیدتر تپش 
قلب، تنگی نفس و س��ردرد هستند. پرزهای زبان 
این بیماران ب��ه مرور از بین می رود و رنگ زبان 
قرمز شده و گاهی حتی با سوزش همراه می شود. 
بعض��ی مواق��ع گوش��ه لب ها ت��رک می خورد. 
ناخن ه��ای این بیم��اران از انحنای طبیعی خارج 
می ش��ود و در روی ناخن آنها، ش��یارهای طولی 
پیدا می ش��ود که گاهی صاف هستند و در موارد 

ش��دیدتر، فرو رفتگی روی ناخن ایجاد می شود 
که به نام »ناخن های قاشقی« معروف هستند.  در 
خانم ها ممکن اس��ت این اخت��الالت به صورت 
خونریزی بیش از حد معمول و طوالنی مدت در 
عادت ماهانه و یا کاهش حجم خونریزی و حتی 

قطع خونریزی در این دوران مشاهده شود.
راه های تشخیص این بیماری کدام است؟ 

برای تش��خیص ای��ن بیماری بای��د به عالئم 
بالینی توجه کرد. توجه به زبان و ضایعات دهانی 
و گوش��ه لب ها بس��یار کمک کننده اس��ت و یا 
ناخن های قاشقی یکی از مشخصه های بارز این 
بیماری اس��ت. برای تش��خیص، آزمایش خون از 
بیمار گرفته می ش��ود و تع��داد گلبول های قرمز 
و س��فید شمارش می ش��وند. حتی گاهی به طور 
تقریبی نوع گلبول های سفید، مقدار گلبول های 
قرمز، هموگلوبین، حجم گلبول های قرمز در کل 
خون و تعداد پالکت ها را نش��ان می دهند و یک 
تخمی��ن از اندازه و رن��گ گلبول های قرمز را به 
ترتی��ب MCV و MCH بیان می کنند. در این 
بیماری معموالًً کاهش آهن و کاهش هموگلوبین 
را داری��م و MCV و MCH پایین ت��ر از ح��د 
طبیعی هستند و گلبول های قرمز، کوچک و کم رنگ 
گ��زارش می ش��وند که در اصطالح ب��ه آن آنمی 
هیپوکروم میکروسیتیک گویند. این حالت به طور 
عم��ده در بیماری کم خونی فقر آهن و یا انواعی 
از تاالسمی و در موارد نادر در بیماری های مزمن 
دیده می ش��ود، به طور کلی برای تشخیص دقیق 
فقر آه��ن اندازه گیری هر ک��دام از این فاکتورها 

الزم است.
ــگیری از این بیماری وجود  آیا راهی برای پیش

دارد؟ 
خانم های ب��اردار برای پیش��گیری از کمبود 

آه��ن باید از م��اه چهارم بارداری تا س��ه ماه بعد 
از زایمان از داروی آهن اس��تفاده کنند. به نوزادان 
نی��ز از چهار ماهگی ت��ا حدود دو س��الگی باید 
قط��ره آه��ن داد و با توجه به اینکه ش��یر مادر به 
اندازه کافی حاوی آهن نیس��ت، تا زمانی که بچه 
بتوان��د غذاهای معمولی را بخورد، نیاز اس��ت که 
از قط��ره آهن نیز اس��تفاده ش��ود. در بقیه موارد 
به اف��راد توصیه می ش��ود، به ان��دازه کافی مواد 
حاوی آهن به خصوص گوش��ت قرمز را مصرف 
کنند. غذاه��ای غنی از آهن عبارتند از: گوش��ت 
قرمز، ماه��ی، مرغ، زرده تخم م��رغ، جگر، قلوه، 
سبزی های دارای برگ سبز تیره مثل اسفناج تازه 
و جعف��ری، حبوبات مثل ع��دس و لوبیا، آجیل، 
خشکبار مثل انواع برگه، برگه آلو و هلو و زرد آلو، 

توت خشک، انجیر خشک و کشمش.
راه های درمان این بیماری کدام است؟

ب��رای درمان بیم��اری »کم خون��ی فقر آهن« 
تجویز داروهای حاوی آهن الزم اس��ت و معموالً 
فقط مصرف غذاهای آهن دار مانند گوشت قرمز، 
گوشت سفید و س��بزیجات سبز تیره برای درمان 
کافی نیس��ت. البته الزم اس��ت به ان��دازه کافی از 
این مواد غذایی به خصوص گوشت قرمز استفاده 
ش��ود، چون اگر افراد در مدت طوالنی از گوشت 
قرم��ز اس��تفاده نکنند، دچار کم خون��ی فقر آهن 

خواهند شد.
در اطفال که ب��ه طور معمول مایل به مصرف 
دارو به صورت قرص یا کپس��ول نیستند، از قطره 
یا شربت آهن استفاده می شود. بعد از دادن قطره 
آهن به کودک، باید دندان ها و دهان او را شست، 
چ��ون امکان س��یاه ش��دن دندان ه��ا در طوالنی 
م��دت وج��ود دارد. مکمل آهن در بزرگس��االن 
معم��والً به ص��ورت قرص تجویز می ش��ود ک�ه 

ب��ه صورت ترکیبات مختلف��ی از نمک های آهن 
مانن��د فروس��ولفات، سوکس��ینات، گلوکونات و 
ترکیبات دیگر اس��ت )عمدتًا در کش��ور ایران به 
صورت فروسولفات در دسترس است(. معموالً 3 
یا 4عدد قرص در طی یک روز تجویز می ش��ود، 
یعنی با ه��ر وعده غذایی یک عدد قرص و موقع 
خواب هم یک عدد قرص تجویز می شود. به طور 
معمول مصرف این دارو به مدت یک س��ال مورد 
نیاز اس��ت. در این صورت نه تنها کم خونی بیمار 
بر طرف می ش��ود، بلک��ه ذخیره آه��ن بدن هم 
تأمین می شود. البته در بعضی مکمل های مولتی 
ویتامی��ن- مینرال ه��م، آهن وج��ود دارد. گاهی 
اوقات در افرادی که ب��ه هیچ وجه نمی توانند از 
داروهای خوراکی اس��تفاده کنند و یا اینکه جذب 
آه��ن خوراک��ی در آنها ک��م اس��ت، از ترکیبات 
تزریقی آهن استفاده می کنند. تزریق آهن ممکن 
اس��ت عوارض خطرناکی به دنبال داش��ته باشد، 
بنابراین تا حد امکان نباید از این ترکیبات استفاده 
شود و در موارد ضروری نیز حتمًا توسط پزشک 

متخصص خون، باید این دارو تزریق شود.
ــد از درمان  ــت بع ــن بیماری ممکن اس آیا ای

دوباره شدت یابد؟ 
بع��د از آنکه بیمار درمان ش��د، ام��کان اینکه 
دوباره دچار کمبود آهن ش��ود، در موارد بسیاری 
وج��ود دارد، به خصوص اگر عل��ت کمبود آهن 
بیمار مشخص ش��ده ولی اصالح نشده باشد؛ به طور 
مث��ال در خانم��ی که ب��ه عل��ت خونریزی های 
طوالنی م��دت و غیرمعمول عادت ماهانه، کمبود 
آهن به وجود می آید و یا در بیماری های دستگاه 
زنانه که خونریزی شدید وجود دارد و در طوالنی 
م��دت باعث به وجود آم��دن کمبود آهن خواهد 
ش��د و یا در موارد دیگر مانن��د بیماری هایی که 
زمینه ناراحتی گوارش��ی دارن��د، در صورت عدم 
تش��خیص این علل و عدم توجه ب��ه عامل ایجاد 
کنن��ده کم خونی و عدم درمان آن )مثل خونریزی 
گوارشی( و یا در صورت درمان ناقص و ناموفق، 
امک�ان شدت و برگش��ت کم خونی وجود دارد. 
در صورت برگشت عالئم کم خونی، پزشک باید 
متوجه شود که با یک علت زمینه ای مواجه است 
و باید حتمًا آن علت پیدا و نسبت به درمان کامل 

اقدام شود.
ــه موقع این بیماری چه عوارضی  عدم درمان ب

ممکن است داشته باشد؟ 
ع��دم درمان به موقع این بیم��اری برای افراد 
بزرگس��ال عالئم ناراحت کننده ای مثل ضعف و 
بی حال��ی و عدم توان کافی ب��رای انجام کارهای 
روزم��ره را به همراه دارد. به خصوص وقتی کم خونی 
ش��دید باش��د، فرد ت��وان تح��رک کاف��ی، حتی 
ب��رای انجام کارهای س��بک را نخواهد داش��ت، 
بی حوصل��ه خواهد بود و کس��انی که به کارهای 
اجتماعی مش��غول هستند نمی توانند در کار خود 
موفق باشند و توان کلی کار و تحصیل در افرادی 
که مش��غول یادگیری و آموزش هستند کم شده و 
نمی توانند تمرکز کافی را داشته باشند. تشخیص 
کم خونی در بچه هایی که در س��ن رش��د هستند 
بسیار اهمیت دارد. بررسی ها نشان داده است در 
ای��ن افراد ضریب هوش��ی پایین تر خواهد بود و 
این پایین بودن ضریب هوشی، در بزرگسالی خود 

را نشان خواهد داد.
ــپیده نصراصفهانی تنظیم برای زاینده رود: س

ط��رح مل��ی واکسیناس��یون 17 س��اله ها علیه 
بیماری هپاتیت B با حضور وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی همزمان با سراسر ایران در مرکز 
بهداش��ت غرب تهران آغاز ش��د. به گزارش واحد 
مرک��زی خبر، دکت��ر مرضیه وحید دس��تجردی در 
جمع خبرن��گاران گفت: طرح ملی واکسیناس��یون 
هپاتیت B، در ادامه برنامه پوش��ش دهی نوجوانان 
 B متولد س��الهای 68 تا 71 علی��ه بیماری هپاتیت
اس��ت.وی افزود: در این دوره، آخرین گروه سنی 
طرح ملی واکسیناس��یون هپاتیت B یعنی متولدین 
1371 می توانند به مراکز درمانی مراجعه کنند زیرا 
ای��ن طرح از 4 س��ال پیش ب��رای متولدین 1368، 
1369 و 1370 با موفقیت اجرا شده است و نوبت 

به متولدین سال 1371 رسیده است.

همان طور ک��ه می دانیم مواد غذایی مختلفی 
که مادر شیرده در طول شبانه روز مصرف می کند 
روی شیر او نیز بی تأثیر نیست. به گزارش ایسنا، 
دکتر س��ید ضیاءالدین مظهری عضو هیأت علمی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ایران با بیان این مطلب 
اظهار داشت: دل درد، نا آرامی و کولیت که برخی 
از ش��ی�رخ�واران دچ�ار آن می  شوند، می  توان�د 
بر اثر غذایی که مادر خورده است، به وجود آمده 

باشد. 
همچنی��ن ب��و و طعم مواد غذایی وارد ش��ده 
در ش��یر مادر ممکن است، شیرخوار را نسبت به 
خوردن شیر بی میل کند. وی گفت: البته می  توان 
گفت چنین رخدادهایی به طور دقیق قابل پیش  بینی 
و پیش��گیری نیستند اما این مادران با توجه به نوع 
م��واد غذایی مصرفی و عکس العمل فرزندش��ان، 
می  توانند تصمی��م بگیرند که کدام ماده غذایی را 

حذف کنند یا از میزان مصرفشان بکاهند. 
دکتر مظهری خاطرنش��ان کرد: برخی از مواد 
غذای��ی می تواند طعم و بوی ش��یر مادر را تغییر 
دهد که می  توان به سیر، پیاز، کلم، شلغم، لوبیای 
س��بز، حبوبات، ری��واس و زردآلو اش��اره کرد و 

احتم��ال دل  دردهای 24 س��اعته ش��یرخوار را به 
وج��ود  آورد.  در ضم��ن مصرف زی��اد هندوانه، 
خربزه، هل��و و دیگر میوه  های نوبرانه، نرس��یده 

و کال در ایج��اد اس��هال و دل  درد کودکان تأثیر 
می  گذارند. 

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

یادآور ش��د: در بعضی خانواده ها مصرف برخی 
مواد غذایی توس��ط مادر در فرزند شیرخوارشان 
ایجاد حساس��یت و آلرژی می  کند که می  توان به 
شیر گاو، تخم  مرغ، فرآورده  های گوشتی، بادام  زمینی 
و فرآورده های س��ویا اشاره کرد که بهتر است از 
برنامه غذایی حذف ش��وند. این متخصص تغذیه 
تصریح کرد: به  طور تجربی مشخص شده مصرف 
برخی خوراکی  ها افزایش  دهنده شیر مادر است، 
ول��ی دالیل علمی درباره آنها و عملکردش��ان در 
چرخه  های زیس��ت-  ش��یمیایی و پروسه تولید 
ش��یر ارائه نشده است و جمعی از پژوهشگران بر 
این باورند که ش��اید یک عقیده دیرپا و ریشه  دار 
در م���ورد مص�رف آنه���ا باعث آرامش خی�ال و 

اعتماد به نفس بیشتر در مادران می  شود. 
وی در ادامه افزود: گسترده  ترین و اثرگذارترین 
مواد غذایی که باعث افزایش شیرمادر می  شوند، 
عبارتند از : شبدر، بادام، کنجد، شاهدانه، دم  کرده 
رازیانه، ش��یر، ماست و دوغ، ماءالش��عیر، ماهی، 
کاه��و و غالت پرک ش��ده مخصوصًا جوی  پرک 
شده که توصیه می  ش��ود به  صورت تلفیق  ش�ده 

در کنار هم مصرف شوند. 

در مرحل��ه نخس��ت این طرح متولدین س��ال 
1371 از پنجش��نبه هفته گذش��ته به مدت 10 روز 
می توانند برای ایمن شدن در برابر بیماری هپاتیت 
B ب��ه مراکز بهداش��تی و درمانی سراس��ر کش��ور 

مراجعه کنند.
مرحل��ه دوم این ط��رح اول اس��فند ماه 88 و 
مرحله س��وم اول مرداد 89 به صورت رایگان اجرا 

می شود.
هپاتی��ت B یک عفونت ویروس��ی حاد و مهم 
اس��ت که می تواند به صورت مزمن، کبد و س��ایر 
ارگانه��ای حیات��ی ب��دن را گرفتار کن��د و باعث 

نارسایی کبد و حتی سرطان کبد شود.
سه نوبت واکسیناسیون برای اطمینان از ایمنی 
کامل افراد علیه بیماری هپاتیت B ضروری است.
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مدی��ر فنی تیم ه��ای ملی کش��تی آزاد ایران،  
شکس��ت مه��دی تق��وی و صادق گ��ودرزی دو 
کش��تی گیر مل��ی پوش م��دال دار مس��ابقه های 
قهرمان��ی جهان را نقطه ضع��ف دیدارهای پایانی 
لیگ برتر کش��تی آزاد قهرمانی باشگاه های ایران 
دانست. محمدعلی صنعتکاران در گفتگو با ایرنا در 
این باره توضیح داد: انتظار شکس��ت مهدی تقوی 
و صادق گودرزی دارندگان مدال های طال و برنز 
مس��ابقه های کشتی قهرمانی سال 2009 جهان در 
دانمارک، در گرگان را نداشتم اما متأسفانه این دو 
کش��تی گیر ملی پوش ما، در گ��رگان بی تفاوت 

کشتی گرفته و تعصب پیروز شدن نداشتند. 
صنعت��کاران ضم��ن اظهار گالی��ه از تقوی و 
گودرزی گفت: کش��تی گیری که در مسابقه های 
جهانی مدال می گیرد نباید در رقابت های داخلی 
مثل لیگ، اینگونه کش��تی بگیرد و مقابل حریفان 

داخلی ببازد. 
متأسفانه این دو کش��تی گیر ملی پوش ما در 
دیداره��ای پایانی لی��گ برتر، هر ک��دام صاحب 
یک شکست ش��ده و باعث ناراحتی افراد زیادی 
ش��دند. وی اضافه کرد: هم تقوی و هم گودرزی 

بی تفاوت کش��تی گرفتند و تعصب پیروز شدن و 
چهره یک قهرمان جهان را نداش��تند، به خصوص 
گ��ودرزی که پس از باخ��ت، عکس العمل خوبی 
نداش��ت و ع��الوه بر اعت��راض ب��ه رأی داوران، 
برای باال رفتن دس��ت حریفش، در کنار داور قرار 
نگرفت که این در شأن یک قهرمان تیم ملی ایران 
نبود. نایب رئیس فدراسیون کشتی درباره حضور 
کش��تی گیران خارجی در مس��ابقه های لیگ برتر 
کش��تی باش��گاه های ایران اظهار داشت: حضور 
خارجی ه��ا در لیگ برتر کش��تی را به هیچ وجه 
قبول ندارم و فقط کش��تی گیران کشورمان باید از 
نظر مالی، اس��تفاده الزم را از این رقابت ها ببرند. 
صنعتکاران در این خصوص ضمن اش��اره به سفر 
چند روزه حاجی مراد گاتسالوف و بیالل ماخوف 
دو کشتی گیر ملی پوش و سرشناس تیم روسیه به 
ایران گفت: کشتی گیرانی که برای انجام تنها چند 
کشتی وارد ایران می شوند و سپس کشور را ترک 

می کنند، به درد لیگ ما نمی خورند. 
وی اضاف��ه ک��رد: م��ا نبای��د ب��ا آم��دن دو 
کشتی گیر صاحب نام کشتی روسیه به ایران، خود 
را گول بزنیم و بگوییم سطح لیگ ما باال بود. اصاًل 

معلوم نیست کشتی گیران خارجی از نظر آمادگی 
و ش��رایط و فرم بدنی در چه سطحی هستند، آنان 
برای گرفتن پول به ایران می آیند نه آنکه بخواهند 

به کشتی ایران کمک کنند. 
صنعتکاران اضافه کرد: اعتقاد دارم مسابقه های 
لیگ برتر کشتی ما بایس��تی مملو از کشتی گیران 
داخل��ی باش��د و بنابراین من اعتق��ادی به حضور 
کش��تی گیران خارجی در مس��ابقه های لیگ برتر 
کشتی ندارم و آن را کاماًل رد می کنم. نایب رئیس 
فدراسیون کشتی در ادامه یادآور شد: مسابقه های 
لیگ برتر کش��تی آزاد و فرنگی در صورتی خوب 
برگزار خواهد شد که دو حالت وجود داشته باشد: 
یکی آنکه اسپانس��رهای قوی )حامیان مالی( اعم 
از دولت��ی و غیردولتی همچون فوتبال از تیم های 
کش��تی حمایت کنن��د و دوم آنکه در کش��تی از 
پش��توانه های غنی برخوردار باش��یم. صنعتکاران 
گفت: متأسفانه کشتی، ورزشی مظلوم است و مانند 
فوتبال از آن حمایت نمی شود، هیچ تشکیالت و 
نهاد دولتی ای از کش��تی و مس��ابقه های لیگ آن 
حمایت نمی کند و برای همین ما در کشتی مانند 

فوتبال باشگاه دولتی نداریم. 

تاریخ برگزاری جنسیتمحل برگزاریرشته ورزشی
مسابقه

ساعت برگزاری

بعدازظهرصبح

پیروزیهندبال
8 الی 314 الی 8 بهمنبانوان

16 الی 322 الی 8 بهمنآقایان

خوراسگانشمشیربازی
14 الی 920 الی 12 8 الی 10 بهمنبانوان

14 الی 920 الی 12 4 الی 6 بهمنآقایان

خوراسگاناسکیت
15 الی 920 الی 313 الی 4 بهمنبانوان

15 الی 920 الی 713 الی 8 بهمنآقایان

17 شهریورتکواندو
14 الی 8:3020 الی 912:30 بهمنبانوان

14 الی 8:3020 الی 12:30 8 بهمنآقایان

17 شهریورکاراته
14 الی920 الی 1112 بهمنبانوان

14 الی 920 الی 1012 بهمنآقایان

صنعتکاران:

 شکست دو ملی پوش نقطه ضعف لیگ برتر کشتی آزاد بود  

رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا با شکست 
اوساسونا پیگیری شد

مطبوعات آلمان از پیوستن نستلروی به تیم 
هامبورگ خبر دادند

رئیس فدراسیون فوتبال چین برکنار شد

تقویم اجرایی 2010 کنفدراسیون وزنه  برداری 
آسیا اعالم شد

تردید پالتینی برای ریاست دوباره یوفا   جمالی، ناظر جدید
 AFC شد 

امی��د جمالی، ب��ا تأیید AFC به عن��وان ناظر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد.

 به گ��زارش واحد مرکزی خبر، جمالی، عضو 
کمیته روابط بین الملل کش��ورمان در نشست اخیر 
اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کواالالمپور 
 AFC برگزار ش��د به جمع 92 ناظران بین المللی
پیوست. پیش از این حسن غفاری و عباس ترابیان 
به ترتیب مس��ئولیت ناظران بی��ن المللی فوتبال و 

فوتسال آسیا را برعهده داشتند.

همکاری 500 داوطلب در 
فعالیتهای آنتی دوپینگ 
المپیک زمستانی 2010  

بیش از 500 داوطلب در فعالیتهای آنتی دوپینگ 
کمیت��ه برگزاری بازیهای المپیک زمس��تانی ونکوور 
2010 فعالیت خواهند کرد. به گزارش ایرنا همچنین 
در طول برگزاری بازیها بیش از دو هزار نمونه گیری 
از ورزش��کاران انجام خواهد ش��د و به آزمایشگاه 9 
میلی��ون دالری در کن��ار ورزش��گاه ریچموند منتقل 
می شود. بیشتر این داوطلبان، تجربه آنتی دوپینگ و یا 
دارو های ورزشی را دارند. در مجموع 130 متصدی 
آنتی دوپینگ، 50 متصدی کنترل خون و 300 همراه 
حضور دارند که همراهان در تمامی مراحل آزمایشات 

کنترل دوپینگ باید ورزشکاران را همراهی کنند. 
بازی های المپیک زمستانی ونکوور از 12 تا 28 
فوریه )23 بهمن ماه تا 9 اس��فند ماه 88( س��ال2010 
برگزار خواهد شد. ایران با دو سهمیه در رشته آلپاین 
مردان، یک سهمیه در رشته آلپاین زنان و یک سهمیه 
در رش��ته صحرا ن��وردی در این رقابت ها ش��رکت 
خواهد کرد. اسامی ورزشکاران و سهمیه های نهایی 
هر کشور برای حضور در این رقابت ها پنجم بهمن 
ماه توسط فدراسیون جهانی اسکی به کمیته های ملی 

هر کشور اعالم می شود.

برگزاری بیش از 
یک صد برنامه فرهنگی، 

هنری، ورزشی در 
شهرستان اردل

به مناس��بت گرامیداشت س��ی و یکمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی و یاد و خاطره شهدای انقالب 
اسالمی، کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد دهه فجر 
انقالب اس��المی اداره آموزش و پرورش شهرس��تان 
اردل با فعال کردن ستادهای مدارس و هماهنگی الزم 
بیش از 100 برنامه فرهنگی، هنری، ورزش��ی و علمی 
را در دهه فجر و در س��طح مدارس شهرس��تان اجرا 
می کند. غالمرضا امیدزاده کارش��ناس روابط عمومی 
اداره آموزش و پرورش این شهرستان با اعالم این خبر 
افزود: این برنامه ها به صورت عمومی و با حضور آحاد 

مردم در این شهرستان اجرا می شود.

مدیر تیم های ملی واترپلو: 
مشکل ورزش های آبی، 

نداشتن استخر اختصاصی 
است  

مدیر تیم ه��ای ملی واترپلو گفت: برای رش��د و 
توس��عه ورزش های آبی در کشور هنوز هیچ یک از 
هیأت های اس��تانی اس��تخر اختصاصی ندارند. نادر 
غفوری در گفتگو با ایرنا تأکید کرد: استخر اساسی ترین 
نیاز ورزش های آبی است و اگر استخری نباشد معنی 
و مفهوم شناگر و ورزش های آبی از بین خواهد رفت. 
وی گفت: هیأت های استانی حتی در استان تهران هم 
اس��تخر مورد نیاز خود را اجاره می کنند و این مسأله 

مشکلی از ورزشکاران آبی را حل نمی کند. 
غفوری افزود: برای رش��د در ورزش های ش��نا، 
شیرجه و واترپلو، ورزشکاران باید بیشترین وقت خود 
را در آب باشند. وی در خصوص برنامه های آینده تیم 
ملی واترپلوی گفت: با توجه به لغو بازیهای همبستگی 
اسالمی، تورنمنت جام قهرمانی آسیا در چین را پیش 

رو داریم که فروردین ماه سال آینده برگزار می شود. 
غف��وری تصریح ک��رد: هنوز حض��ور تیم ملی 
واترپلو ایران در این مس��ابقات قطعی نیس��ت و باید 
در نشس��ت های فدراسیون در این خصوص تصمیم 
گیری شود. وی با اشاره به اینکه واترپلو ایران در آسیا 
در جای��گاه چهارم قرار دارد، اف��زود: برای ارتقای این 
رتبه باید تالش زیادتری ش��ود، زیرا دیگر کشورهای 
آسیایی سخت مشغول سرمایه گذاری در ورزش های 
آبی هستند. وی گفت: اگر در زمینه رشد ورزش های 
آبی کمی غفلت کنیم، جایگاه خود را در آسیا از دست 

خواهیم داد.

برای نخستین بار
مربی زن ایرانی دارنده 

گواهینامه بین المللی داوری 
والیبال شد

برای نخستین بار یک مربی زن والیبال ایران موفق شد 
گواهینامه بین المللی داوری را هم کسب کند.

به گزارش باش��گاه خبری فارس، نسرین حق شناس، 
مربی والیبال ایرانی که در کالس های داوری بین المللی 
در رومانی شرکت کرده بود، موفق به دریافت گواهینامه 

بین المللی داوری شد.
حق ش��ناس نخس��تین مربی زن ایرانی است که در 2 
بخ��ش داوری و مربیگری والیب��ال دارنده گواهینامه و 

کارت بین المللی است.

میشل پالتینی رئیس کنونی اتحادیه فوتبال 
اروپا )یوفا( قبل از شروع مسابقات جام جهانی 
2010 برای شرکت دوباره در انتخابات ریاست 
ای��ن اتحادیه تصمی��م گیری خواه��د کرد. به 
گزارش ایرنا، هافبک س��ابق تیم ملی فرانس��ه 
که سه س��ال پیش توانس��ت با غلبه بر لنارت 
جانس��ون 77 ساله، کرس��ی ریاست یوفا را در 
اختیار بگیرد، باید در اوایل س��ال آینده تصمیم 
نهای��ی خود را برای نامزدی این س��مت اعالم 
کند. لنارت جانس��ون پیش از وی به مدت 17 
سال ریاست یوفا را بر عهده داشت. پالتینی 54 
ساله گفته ظرف ش��ش ماه آینده تصمیم خود 
را می گیرد. وی در پاس��خ به س��ؤالی در مورد 
اینک��ه آیا این اتفاق در کنگ��ره ماه مارس یوفا 
خواه��د افتاد یا خیر، گفت: نمی دانم، ش��اید. 
پالتینی سرمربی اسبق تیم ملی فرانسه و رئیس 
کمیته برگزاری جام جهان��ی 1998، به راحتی 

می تواند سمت های زیادی را در زمینه فوتبال 
داشته باشد. 

وی اظه��ار داش��ت: از اینک��ه رئیس یوفا 
هستم، بسیار خوش��حالم، اما در جای دیگری 
هم می توان��م فعالیت کنم، همواره از اینکه در 
زمینه فوتبال فعالیت کنم، احساس خوبی دارم. 
یک��ی از احتماالت این اس��ت ک��ه وی به 
عنوان جانشین ریموند دومنک هدایت تیم ملی 
فوتبال فرانس��ه را بر عهده بگیرد. دومنک قرار 
است پس از مس��ابقات جام جهانی 2010 تیم 
ملی فوتبال فرانسه را ترک کند و از سوی دیگر 
این کشور قرار اس��ت میزبانی جام ملت های 

اروپا 2016 را بر عهده بگیرد. 
پالتینی توانس��ته اس��ت در مسابقات جام 
ملت های اروپا با به ثمر رساندن 9 گل، فرانسه 
را به قهرمانی در سال 1984 برساند و به ستاره 

بازی ها تبدیل شود.

 ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر به نقل 
ازش��بکه تلویزیون��ی الجزی��ره انگلیس��ی، از 
بازیهای مرحله رف��ت دور یک چهارم نهایی 
رقابتهای فوتبال جام حذفی اسپانیا تیم فوتبال 
اوساس��ونا با نتیج��ه دو بر ی��ک مغلوب تیم 

ریسینگ سانتاندر شد.
نیمه اول این دیداربا تساوی بدون گل به 
پایان رس��ید ولی با آغاز نیمه دوم کولسا 63 و 
دی��وپ 84 دو گل را وارد دروازه اوساس��ونا 
کردند و ش��اگردان کاماچو نی��ز در دقیقه 88 
توس��ط پاندیانی به تک گل خود دست یافتند 
تا دیدار رفت این دو تیم، با برتری تیم میزبان 
به پایان برس��د. نکون��ام از دقیقه 83 به جای 
پائول وارد میدان ش��د و مس��عود شجاعی به 
صورت ثابت برای تیمش بازی کرد.در دومین 
دیدارش��ب جمعه اتلتیکو مادرید، میزبان تیم 
دس��ته دومی س��لتاویگو بود و نتوانس��ت به 
نتیجه ای بهتر از تس��اوی یک بر یک دس��ت 
یابد. تراس��ورا در دقیقه 3 برای س��لتا گلزنی 
ک��رد و تیاگو در دقیقه 11 گل تس��اوی بخش 
اتلتیکو را وارد دروازه س��لتاویگو کرد. به این 
ترتیب اوساس��ونا یکی از مدعیان قهرمانی در 

کوپا دل ری امس��ال باید در خانه خود مقابل 
راس��ینگ س��انتاندر به برتری رسیده و از تک 
گل حساس خود در خانه حریف استفاده کند. 
چهارشنبه شب نیز دو دیدار دیگر برگزار شده 
بود که طی آنها س��ویا با نتیجه 3 بر صفر برابر 
دپورتیوو الکرونیا به پیروزی رس��ید و ختافه 
در زمین رئال مایورکا با نتیجه 2 بر یک برنده 

شد.

مطبوع��ات روز جمع��ه آلم��ان گزارش 
کردند رود فان نس��تلروی مهاجم هلندی تیم 
رئال مادرید اسپانیا به زودی به تیم هامبورگ 
می پیوندد. به گ��زارش روزنامه بیلد س��تاره 
پیشین تیم فوتبال منچستر یونایتد انگلیس قرار 
است قرارداد شش ماهه با تیم هامبورگ امضا 
کند. تیم هامبورگ ه��م اکنون در رتبه چهارم 
رقابت های قهرمانی آلمان )بوندس��لیگا( قرار 
دارد. نستلروی 33 ساله فصل گذشته به علت 
مصدومیت از ناحیه زانوی راست در تیم رئال 
مادرید بازی نکرد و این فصل نیز تنها چند بار 

پیراهن این تیم را به تن کرد.
خبر پیوستن نس��تلروی به تیم های لیگ 
برت��ر انگلیس نیز مطرح اس��ت. ب��ه گزارش 
خبرگزاری فرانسه از برلین، نستلروی از سال 
1998 ت��ا 2001 در تی��م آینده��وون هلند، از 
س��ال 2001 تا 2006 در تیم منچستر یونایتد 

انگلیس و از س��ال 2006 در تیم رئال مادرید 
بازی می کرد.

ن��ان یونگ رئیس فدراس��یون فوتبال چین 
ک��ه اخیراً برای بازجویی درب��اره اتهام تبانی در 
مسابقات فوتبال توسط پلیس این کشور احضار 

شده بود از سمتش برکنار کرد.
نان یونگ که اوایل س��ال گذشته میالدی به 
س��مت رئیس فدراس��یون فوتبال چین انتخاب 
ش��ده بود در جریان تحقیقات درباره رس��وایی 
تبانی در مس��ابقات فوتبال در این کشور توسط 

پلیس بازداشت شده است.
پلیس یانگ ایمین معاون رئیس فدراسیون 

فوتبال چی��ن و جانگ جیانکیانگ رئیس کمیته 
داوران لی��گ حرفه ای چی��ن را بازجویی کرده 
است.کویی دالین معاون وزیر ورزش چین روز 
جمعه حکم برکناری رئیس فدراسیون این کشور 
و نیز یانگ ایمین را صادر کرد. خبرگزاری شینهوا 
از پکن گ��زارش داد تحقیقات درباره وضعیت 
فوتب��ال در چین ماه م��ارس 2009 میالدی پس 
آن آغاز ش��د ک��ه دوازده وزارت خانه در چین 
کمیته ای با اختیارات فراوان برای مبارزه با فسا 

مالی در فوتبال چین تشکیل دادند.

به گ��زارش واح��د مرکزی خب��ر، برنامه 
مس��ابقات وزنه  برداری در سال 2010 به این 

شرح است:
1�  مس��ابقه های نوجوانان آس��یا، انتخابی 
المپیک نوجوانان سنگاپور 18 تا 22 فروردین، 
در شهر تاش��کند ازبکس��تان 2�  مسابقه های 

جوانان آس��یا 23 تا 27 فروردین، در تاشکند 
ازبکستان 

3� مسابقه  های باشگاه های آسیا � جوانان 
و بزرگس��االن � که به علت هم  زمان شدن با 
بازی های آس��یایی گوانگ  جو از 24  تیر تا 3 

مرداد، در امان اردن برگزار خواهد شد.

در دیدار تیم های تراکتورس��ازی تبریز و مقاومت 
سپاس��ی ش��یراز حدود 105 هزار هوادار تبریزی 
در ورزشگاه حاضر شدند. به گزارش خبرگزاری 
ف��ارس، دی��دار تیم ه��ای تراکتورس��ازی تبریز و 
مقاومت سپاس��ی در حالی در ورزشگاه 70 هزار 
نفری یادگار امام برگزار ش��د که ساعت ها پیش از 
آغاز بازی ورزش��گاه توس��ط هواداران تبریزی پر 

ش��ده بود. در این دیدار حدود 105 هزار تماشاگر 
تبریزی در ورزشگاه حاضر شدند تا جواب قاطعی 
به مسابقه پیامک برنامه تلویزیونی 90 داده باشند. 
برخ��ی از هواداران تبریزی با در دس��ت داش��تن 
پالکاردهایی با مت��ن »پیامک من نرفت!« اعتراض 
خ��ود را به عادل فردوس��ی پور و برنامه 90 اعالم 

کردند.

تم��ام خیابان ها و اتوبان های منتهی به ورزش��گاه 
ممل��و از تماش��اگر ب��ود و برخی از ه��واداران با 
نشس��تن روی اس��کوربورد و دکل های برق بازی 
تیم محبوبشان را از نزدیک تماشا می کردند. حتی 
جایگاه خبرنگاران هم توس��ط تماشاگران تبریزی 
پر ش��د و خبرنگاران در امر اطالع رسانی کمی با 

مشکل مواجه شدند.

هفته بیست و چهار مسابقات لیگ برتر فوتبال 
ای��ران، جام خلیج فارس، با برگ��زاری 8 بازی در 

روز جمعه پیگیری شد.
در این مسابقات نتایج زیر حاصل شد:
ابومسلم خراسان  2 - 1 پیکان قزوین

پاس همدان 2 - 1 صباي قم
مس کرمان 1 - 0 شاهین بوشهر

تراکتورسازي تبریز 0 - 0 مقاومت سپاسی
سپاهان اصفهان 1 - 0 ملوان بندر انزلی

استقالل اهواز  1 - 2  ذوب آهن اصفهان
سایپا کرج 0 - 2  فوالد خوزستان

و سرانجام اینکه تیم پیروزی نخستین برد خود 

ب��ا علی دایی را در مقابل تی��م نه چندان پرقدرت 
راه آهن شهر ری با یک گل تجربه کرد.
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ستاد اجرایی سومین المپیاد ورزشی ایرانیان برنامه زمان بندی 
بازی های این دوره از مسابقات به تفکیک رشته ورزشی در بهمن 

88 در اصفهان را به این شرح اعالم کرد: 

اعتراض به فردوسی پور با شعار »پیامک من نرفت«
حضور 105 هزار هوادار تبریزی در ورزشگاه یادگار امام

تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان از سد شهرکرد گذشت 

لیگ برتربسکتبال
ذوب آهن به سختی از سد شهرداری گرگان گذشت

تیم بس��کتبال توزی��ن الکتریک کاش��ان در هفته 
ش��انزدهم رقابتهای لیگ برتر بس��کتبال کش��ور 
توانست با نتیجه 90 بر 79 تیم شهرکرد را شکست 
دهد. به گزارش ایرنا، این دیدار با قضاوت »هرس 
آوانس��یان« به عنوان س��ر داور و »رضا آذر افزا« و 
»عل��ی نوروزیان« به ترتیب به عن��وان داوران دوم 
و س��وم عصر پنجشنبه در س��الن مرحوم کتابچی 
کاش��ان زیر نظر »ج��الل امجد« ناظر فدراس��یون 
بسکتبال جمهوری اس��المی ایران برگزار شد. در 

ای��ن دیدار تیم توزین الکتریک کوارتر اول، دوم و 
چهارم را با حس��اب  24 بر 18، 19 بر 11 و  24 
بر 20 به س��ود خود پایان داد و تیم ش��هرکرد تنها 
در کوارتر سوم توانست نتیجه را با حساب  27 بر 
23 به نفع خود ثبت کند.سرمربیگری این رقابتها را 
در تی��م توزین الکتریک »مجید صالحی« و در تیم 
شهرکرد »ناصر مهدیان« برعهده داشتند. تیم توزین 
الکتریک کاش��ان با کسب 22 امتیاز هفته آینده در 

همین سالن به مصاف تیم گرگان خواهد رفت. 

تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان درهفته هفتم دور 
برگشت لیگ برتر باشگاه های کشور در یک دیدار 
سخت و نزدیک با امتیاز 96 بر 95 از سد شهرداری 
گرگان گذش��ت. به گزارش ایرنا، در این دیدار که 
پنجشنبه شب در سالن »ملت« اصفهان برگزار شد، 
تیم بس��کتبال ذوب آهن در وقت قانونی مس��ابقه 
با امتیاز مس��اوی 85 بر 85 برابر شهرداری گرگان 
متوقف ش��د اما در وقت اضافی توانست با امتیاز 

96 بر 95 پیروز این دیدار ش��ود. در این مس��ابقه 
شهرداری گرگان در وقت های اول، دوم و سوم به 
ترتیب با امتیازهای 22 بر 17، 48بر 30 و 65 بر 56 
از میزبان خود پیش بود. این دیدار را که در حضور 
ح��دود یک هزار تماش��اگر برگزار ش��د، محمود 
حاج اس��ماعیلی به عنوان س��رداور، امیرحس��ین 
صفرزاده به عنوان داور اول و حس��ین نیکخواه به 

عنوان داور دوم قضاوت کردند. 
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

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

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

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

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

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

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

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

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

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

15 °

10 °

-2 °

-4 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

هدایت هماهنگ آثار دفاع  مقدس توسط ستاد کل 
نیروهای مسلح

سرپرست اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان:

وقف سنت حضرت رسول )ص( است

برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم در مرکز چهارمحال و بختیاری

»تنگ زندان« مقابل دوربین 
قرار گرفت

مارک وب قرارداد کارگردانی 
»مرد عنکبوتی4« را امضا کرد

سردار سرلشکر مصطفی ایزدی، معاون 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تصریح 
کرد: هدای��ت مباح��ث و کتاب های 
سازمان های مختلف درباره دفاع  مقدس 
در یک مسیر هماهنگ، توسط ستاد کل 
نیروهای مس��لح صورت می گیرد، اما 
این فعالیت، حیطه عملیاتی وس��یعی 
دارد ک��ه در مجموعه های س��ازمانی 
پیش بینی شده  مانند، پژوهشگاه علوم و 

معارف دفاع  مقدس، دنبال می شوند.
سردار سرلش��کر مصطفی ایزدی، در 
گفتگو با ایبنا، به تشریح عملکرد ستاد 
کل نیروهای مسلح در زمینه نشر آثار 
دفاع  مقدس پرداخت و اظهار داشت: 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
 مقدس، جزء این س��تاد و پژوهشگاه 
عل��وم و معارف نی��ز زیرمجموعه آن 

محسوب می شوند.
وی ادامه داد: تدوین 
دایره المعارف دفاع 
یک���ی    مق��دس، 
ای��ن  از وظای��ف 
پژوهش��گاه است. 
مجموع��ه  ای���ن 

کتاب های مرجع که تاکنون دو مجلد 
آن منتشر ش��ده، تمام فرآیند حرکت 
ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، 
بسیج و نیروهای مردمی منطقه ای در 

دوران دفاع  مقدس را به صورت کامل 
و جامع، تبیین می کند. فرمانده قرارگاه 
حم��زه سیدالش��هدا در دوران دف��اع 
 مق��دس تصری��ح 
کرد: پژوهش��گ�اه 
عل��وم و مع��ارف 
مق���دس،  دف��اع  
وظیف��ه نظارت بر 
تدوین کت�اب های 
جن��گ تحمیل��ی 
را برعهده دارد و س��تاد کل نیروهای 
مس��لح نیز به چگونگی نگارش این 
آث��ار توجه می کن��د. مع��اون رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح، خاطرنشان 

ک��رد: هدایت مباح��ث و کتاب های 
س��ازمان های مختل��ف درب��اره دفاع  
مقدس در یک مسیر هماهنگ، توسط 
س��تاد کل نیروهای مس��لح صورت 
می گیرد اما این فعالیت، حیطه عملیاتی 
وس��یعی دارد ک��ه در مجموعه ه��ای 
س��ازمانی پیش بین��ی ش��ده ، دنب��ال 
می شوند. س��ردار سرلشکر مصطفی 
ایزدی، در پایان یادآور شد: مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع  مقدس، بر گردآوری 
و تدوی��ن خاطراتم از جنگ تحمیلی 
تأکید دارد اما فرصت انجام این کار را 
ندارم و امیدوارم شرایط مناسب آن در 

آینده ای نزدیک، فراهم شود.

تولید مستند »تنگ زندان« در سیمای 
مرکز چهارمحال و بختیاری به پایان 

رسید.
به گ��زارش روابط عموم��ی صدا و 
سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری 

در این مستند اجتماعی 44 دقیقه ای 
منطقه سخت گذر و بکر »تنگ زندان« 
واقع در رش��ته کوه های بختیاری که 
هنوز پای انس��ان به آنجا نرس��یده به 
همراه جاذبه های گردشگری و علمی 

این منطقه به تصویر کشیده است.
ای��ن منطقه بزرگترین آبش��ار طبیعی 
اس��تان را در خود جای داده و منبعی 

غنی از داروهای گیاهی است.
تهیه کننده و کارگردان: ذوالفقار رفیعی، 
سید امیر موسویان، تصویربردار: ایرج 
باقرزاده، دستیار تصویر: محمد آزادگان 
و تدوینگر: مریم ایزدی در تولید این 

مستند مشارکت داشته اند.

»مارک وب« قرارداد کارگردانی فیلم 
جدید »م��رد عنکبوت��ی4« را پس از 

انصراف »سام ریمی« امضا کرد.
به گ��زارش فارس، گ��وردون لویت 
یکی از بازیگرانی است که با انصراف 
توب��ی مگوایر جزء احتماالت گرفتن 
نقش »مرد عنکبوتی« است. سه فیلم 
نخست »مرد عنکبوتی« با کارگردانی 
ریمی چی��زی حدود 2/5 بیلیون دالر 

در گیشه بین المللی فروش کرد.
وب اظهار داش��ته که قصد ادامه کار 
ریمی را نخواهد داشت و می خواهد 
ابعادی خالقانه و نو به »مرد عنکبوتی« 
اضافه کند. وی پیش از این به ساخت 

موزیک ویدئو اشتغال داشته است که 
از جمل��ه آنها می توان ب��ه کارهایش 
ب��رای گ��روه گرین دی اش��اره کرد. 
فیلمنامه »مرد عنکبوتی4« توسط جیمز 
وندربیلت نوش��ته شده است و گفته 
می شود ساخت این فیلم، امسال آغاز 
خواهد شد و در سال 2012 به نمایش 
در خواهد آم��د. در حالی کارگردانی 
»مرد عنکبوتی4« به مارک وب سپرده 
شده که »روزهای تابس��تان« با بازی 
جوزف گوردون لویت که در س��ال 
2009 توس��ط وب ساخته شده بود، 
به عنوان یکی از فیلم های خواب آور 

سال گذشته انتخاب شد!

مدیرعامل خانه موس��یقی اعالم ک��رد:  کتابهای 
منتش��ر شده چند س��ال اخیر در حوزه موسیقی 
بررسی و بهترین کتاب سال این حوزه در جشن 

خانه موسیقی معرفی خواهد شد.
به گزارش ایرنا در آخرین جلسه کانون مدرسان 
ک��ه با حضور مصطفی کمال پ��ور تراب، داوود 
گنجه ای، محمد س��ریر، ه��ادی منتظری و آذر 
هاشمی تش��کیل ش��د درباره موارد مختلف از 
جمله تعیین و انتخ��اب بهترین کتاب در حوزه 

موسیقی تصمیماتی اتخاذ شد.
محمد س��ریر در این باره گفت: کانون مدرسان 
خان��ه موس��یقی تصمی��م گرف��ت مجموع��ه 
کتاب هایی که از س��ال 85 تا پایان س��ال 88 در 
حوزه موس��یقی منتشر شده است را توسط یک 
هیأت داوری مورد بررس��ی قرار داده و بهترین 

کتاب موسیقی در حوزه تألیف و ترجمه را که در 
دهمین جشن خانه موسیقی که سال آینده برگزار 

می شود معرفی کند.
مدیرعامل خانه موس��یقی افزود: تاکنون جایزه 
بهترین کتاب س��ال در رشته های مختلفی اهدا 
می شد اما متأسفانه در حوزه موسیقی این اتفاق 
نیفتاده اس��ت در حالی که کتاب های خوبی در 

حوزه تألیف و ترجمه موسیقی وجود دارد.
س��ریر با اشاره به بررسی ش��اخه های مختلف 
تألی��ف و ترجمه، گفت: مجم��وع کتاب ها در 
دو حوزه آموزش��ی و مباحث نظری موس��یقی 
کالس��یک غرب مورد بررسی قرار می گیرد؛ به 
این ترتیب که بهترین کتاب های آموزشی که در 
زمینه موسیقی علمی، پارتیتورها و قطعاتی که به 
صورت نت منتشر شده است معرفی می شوند.

جلس��ات نمای��ش، نقد و بررس��ی 
فیلم ه��ای تولید مرکز و س��ینمایی 
ایران��ی و خارجی هر هفته در صدا و 
سیمای چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود.
به گ��زارش روابط عموم��ی صدا و 
س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری 
در دومین جلسه که با حضور مدیرکل، 
معاون سیما و تعدادی از تهیه کنندگان 
و برنامه س��ازان مرک��ز برگزار و یک 
قسمت از مجموعه مستند »همدرنگ« 

ب��ه عنوان »م��ال کنون« )ک��وچ( نقد 
و بررس��ی شد فیلمس��ازان سؤاالت 
و نظ��رات خ��ود را مط��رح کردند و 
فریدون نجفی، کارگردان این مستند 

به سؤاالت پاسخ گفت.
در مستند همدرنگ که در 10 قسمت 
20 دقیق��ه ای تهی��ه ش��ده، نغمه ها 
و آوازه��ای بختی��اری ب��ا ص��دای 
گ��رم و به یاد ماندن��ی 60 خواننده و 
نغمه س��رای اصیل بختی��اری جمع 

آوری شده است.

 

سرپرس��ت اداره کل اوقاف و امور خیریه شهرس��تان 
اصفه��ان هفته وقف را از 21 تا 27 م��اه صفر و مقارن با 
ایام اهلل دهه فجر و عزاداری امام حسین)ع(، رحلت رسول 
اکرم)ص( و ش��هادت امام حسن و امام رضا)ع( دانست. 
وی مفه��وم واقع��ی وقف را نگهداری م��ال و رها کردن 
منفع��ت عنوان و اضافه کرد کلمه انفاق بیش از 75 مرتبه 

در قرآن ذکر شده است. 
حجت االسالم صادقی برنامه های اداره اوقاف و امور 
خیریه اس��تان اصفه��ان در هفته وقف ب��ه مدیریت آقای 
اس��دی را برگزاری همایش وقف با حضور ائمه جمعه و 
جماعات، همایش وقف با حضور مدیران و خدام مساجد 
دارای موقوف��ه، تجلیل از واقفین، یادواره ش��هدای بخش 
براآن ش��مالی و جنوبی همزمان با دهه فجر در روس��تای 
کوهان و گرامیداش��ت واقفین ش��هید ب��ا حضور نماینده 
ولی فقیه و حضور آی��ت اهلل طباطبایی نژاد، پرده برداری 
از ضریح حضرت ابراهیم هفتون، غبارروبی از حرم های 
امام��زادگان، دیدار با امام جمعه و اس��تاندار اصفهان بیان 

کرد.
سرپرس��ت اداره کل اوق��اف و امور خیری��ه اصفهان 
پایه گذار این س��نت را حضرت محمد)ص( و اهل بیت 
ایشان دانس��ت. س��نتی با جایگاه خوب و افتخار مکتب 
اس��الم و اهرمی برای رفع نیازهای مادی و معنوی جامعه 
که واقفان خیر با اختصاص بخشی از اموال خود این عمل 

شایسته را انجام می دهند.
وی بارزتری��ن هدف این س��نت را باقی الصالحات و 
منش��اء خدمات علمی، رفاهی، فرهنگی و بهداش��تی در 
جامعه دانستند که با فراز و نشیب هایی توأم بوده که قبل 
از انقالب اس��المی بخش اعظ��م آن تحت عنوان اراضی 
به فروش رس��یده و بعد از انقالب اس��المی و با توجه به 
فرموده ام��ام خمینی )ره( مبنی بر اینک��ه »موقوفات باید 
عمل به وقف ش��ود« این امر در دستور کار ادارات اوقاف 

کشور قرار گرفت.
حجت االسالم صادقی با اشاره به منابع تاریخی بعضی 
از موقوفات قدیم که متناس��ب با نیازهای اجتماعی ایجاد 
شده اند، این موقوفات را شامل احداث آب انبار در مناطق 
خشک، ایجاد کاروانسراها در مس��یر کاروان ها، احداث 

مدارس در محیط علمی، تأسیس 
درمان��گاه در مناط��ق نیازمند و 
بیم��اری زا عنوان و اضافه کرد: 
بخش��های  در  موقوفات جدید 
ایجاد انجمن حمایت از کودکان، 
ایجاد بیمارستان برای بیماریهای 
صع��ب العالج، ایجاد و احداث 
مجتم��ع آموزش��ی و کمک به 
جوان��ان، کم��ک ب��ه تش��کیل 
خانواده و ساختن مسکن برای 
زوجهای جوان، احیا و شناسایی 
س��رمایه های  قدیم،  موقوفات 
مان��دگار و کت��ب خط��ی چند 
کتابخانه از جمله عالمه مجلسی، 
زاجان، تخصصی مدرسه صدر 
بازار حوزه علمیه ایجاد شده اند 
که بعض��ی از موقوفات به نیت 

روض��ه خوانی اباعبداهلل الحس��ین 
)ع( کم��ک به مس��تمندان، جهت 
روش��نایی نجف اش��رف و عتبات 
عالیات و تأسیس بیمارستان است. 
سرپرست اداره کل اوقاف اصفهان 
اعتبارات اختصاص داده شده را از 
محل منابعی چون اعتبارات تملک 
دارای��ی ه��ا، ح��وادث غیرمترقبه، 
رهبری،  معظ��م  مق��ام  س��فرهای 
اعتب��ارات مس��اجد و کمک ه��ا 
و ن��ذورات مردم��ی و اف��راد خیر 
جه��ت آبادانی مس��اجد بیان کرد. 
وی اقدامات فرهنگی انجام ش��ده 
توس��ط اداره اوقاف را ش��امل این 
موارد برش��مرد: اضافه کردن واحد 
مدیریت فرهنگی به تشکیالت این 
اداره کل که اکثر این مدیران از قشر 

روحانیت هس��تند، مانند آس��تانه حضرت زینب واقع در 
خیابان زینبیه به مدیریت حاج آقا سجادی، مقبره مجلسی 
و مسجد جامعه به مدیریت آقای اژدری. حجت االسالم 
صادق��ی تع��داد بقعه های موج��ود را 148 بقعه عنوان و 
اضافه کرد: 54 بقعه از این تعداد درآمدزا هستند و درآمد 
این بقعه ها از برپایی هیئت های عزاداری و اعیاد، مراسم 
ماه مبارک رمضان، دعای ابوحمزه ثمالی تأمین می ش��ود. 
وی یکی دیگر از فعالیت ه��ای فرهنگی اوقاف اصفهان 
را برگ��زاری خانه های قرآن در 10 بقعه بیان کرد و ادامه 
داد: هزینه های برگزاری این کالسها برعهده اداره اوقاف 

است. 
وی عملکرد اداره اوقاف شهرس��تان اصفهان را در سال 

88 اینگونه عنوان کرد: 
تنظیم اس��ناد اجاره نامه ش��امل 1200 سند متصرفی و 
غیرمتصرفی که اس��ناد متصرفی مستقیماً در اختیار اوقاف 
قرار می گیرد و اسناد غیرمتصرفی دارای متولی است که در 

این راستا 365 مورد سند غیرمتصرفی تنظیم شده است.
- رقمات موارد احیا شده 36 مورد

- اس��ناد و س��ندهای مالکیت صادر شده در اداره ثبت 
90 سند

- نامه های ثبت شده در دبیرخانه 19500 مورد
- راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

- پرونده های مراجع قضایی 110 مورد
- موقوفات متصرفی 9000 رقبه ش��امل 2973 رقبات 

غیرمتصرفی که موقوفات آن 258 مورد بوده است.
وی در خصوص موقوفه بودن شهرستان بهارستان بیان 
کرد: اصفهانک موقوفه محمد بهادرخان و ملک التجار بود 
که محمد بهادرخان قسمتی از اصفهانک تا جبل را موقوفه 
خود اعالم کرده که زمینهای بهارستان مخصوصاً قلعه شور 
جزء این موقوفات و در اداره ثبت پالک آن موجود است. 
حجت االس��الم صادقی در خصوص اجاره موقوفات نیز 
اظهار داش��ت: اجاره موقوفات در گذشته اندک بوده ولی 
در حال حاضر بیش از 150 درصد افزایش مال االجاره در 
اسناد موجود است که به قیمت عادله روز برسد. وی تأکید 
کرد: در این موارد سعی شده حقوق وقف رعایت شود اما 

قیمت بازار در اسناد وجود ندارد.

قیمت طال )تومان(
26450  هر گرم طالی 18 عیار
121900هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
282000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269000یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10051008دالر امریکا
973980دالر کانادا

14231428یورو
16231630پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات
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س: 
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چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است.

االسللالم  حجللت 
صادقی، تاریخچه اوقاف 
از  را  خیریلله  امللور  و 
اینگونه  صفویلله  دوران 
بیان کرد: تنها اطالعات 
موجود از دوران صفویه 
نشلللان می دهلللد در 
آن دوره موقوفللات بلله 
موردنظللر  روحانیللون 
حکومت واگذار می شده 
اسللت. در دوران زندیه 
مسللئول وقف مساجد و 
بقاع متبرکه بوده اند اما 
وضعیت اوقاف در دوران 
قاجاریه مشخص نیست 
و تنها به انجام اقدامات 
اصالحی بسنده می شده 
است. بعد از مشروطیت 
وزارت معللارف و اوقاف

 عهده دار این کار شد و 
سرانجام در سال 1314 
آییللن ناملله ای مللورد 
قللرار گرفت  تصویللب 
 1343 آذر   15 در  و 
تفکیک اوقاف، مسللتقل 
و به نخست وزیر ملحق 
شد. این نهاد در دی ماه 
1363 به عنوان سازمان 
حج، اوقاف و امور خیریه 
به فعالیت پرداخت و در 
سال 1370 حج از اوقاف 

منفک شد.

روی خط فرهنگ

تاریخ تولد: 1334، محل تولد: فرخ شهر، 
تاری��خ ش��هادت: 1365/10/21، محل 
شهادت: شلمچه، مس��ئولیت: جانشین 
گردان امام س��جاد)ع( تیپ مس��تقل 44 

قمر بنی هاشم )ع( 
... کم کم خورشید رنگ طالیی خودش 
را از زمی��ن برمی چی��د و ما هم با زمان 
حرک��ت می کردیم. هن��گام اقامه نماز 
مغرب و عشا شد؛ لحظات می گذشت. 
همراه سردار رشید اسالم حاج خداکرم 
رج��ب پور و چند ت��ن از برادران وضو 
گرفتی��م و نماز مغرب و عش��ا را به جا 
آوردی��م. راز و نی��از حاجی به گونه ای 
دیگر ب��ود. از چه��ره اش نوری خاص 
و عمی��ق نمایان بود، با نگاهش مثل این 
که چیزی می خواس��ت بگوید. ش��اید 
می خواست بگوید که قبل از نماز صبح 
ب��ه دیدار یار می ش��تابم. نم��ی دانم در 

بعضی از لحظات سرنوش��ت آدمی 
اینطور می شود. می خواهد بگوید 

ولی نمی توان��د، همه چیز 
را می داند و می خواهد 
بیان کند اما... آخرین نماز 
را در ش��لمچه خوان��د و 
ساعتی بعد، از این ارض 
خاکی به ملکوت پرکشید 
و جان خویش را فدای 

اسالم و انقالب کرد.

سردار شهید خداکرم رجب پور

خانه موسیقی، کتاب سال معرفی می کند
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