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در آستانهدوازدهمیندوره انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد؛

بیانیه اقتصادی حسن روحانی در خصوص مهمترین محورهای رشد و توسعه کشور
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایراندر طول چهار
سال گذشته و فعالیت دولت تدبیر و امید  ،علیرغم
وجود معضالت و مشکالت اساسی و جدیدر کشور
توانست گام های مهم و جدی را برای حل مشکالت
مردم شریف ایران برداشته و در زمینه های مختلف
و به ویژه اقتصادی ضمن ایجاد ثبات و آرامش ،گام
های مناسبی را برای رشد و توسعه کشور تدبیر و
به اجرا درآید هر چند که معتقد است تا وضعیت
مطلوب فاصله داشته و این راه ادامه خواهد داشت تا
شاهد رونق اقتصادیدر کشور باشیم.
در آستانه دواز دهمین دوره انتخابات ریاست
جمهوری و با توجه به تجربیات ارزنده به دست
آمده و برنامهریزیدقیقدر حوزه های مرتبط ،بیانیه
اقتصادی حسن روحانی در زمینه های مختلف
اقتصادی تهیه شده است.
به گزارش ایلنا متن کامل بیانیه حسن روحانی
به شرح زیر است:
بسمهتعالی
ملت بزرگوار و شایسته ایران
اینجانب با توکل به خداوند منان ،اتکا بر حمایت
و توانمندیهای شما ملت رشید و شایسته ایران،
و با همکاری مردان و زنانی سختکوش در دولت
تدبیر و امید،در چهار سال گذشته تمام توان خود را
صرف کردم تا با همراهی شما میهن عزیزمان ایران
را از وضعیتخطرناکی کهدر آن قرارداشت برهانیم
و زمینههای مساعدتری برای توسعه همهجانبه
اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
فراهم سازیم .طی این چهار سال ،همگی سختی
های زیادی را تحمل کردیم .آثار زخم هایی که در
نتیجه رکود تورمی بی سابقه سال های  1391و
 ،1392بحران ارزی سال های  1390و 1391و
عدم اشتغالزایی سال های  1384تا  1391بر پیکر
اقتصاد ایران وارد شده بود ،بتدریج از سال  1393به
بعد خود را نمایان ساخت .عالوه بر آن ،به محض
آنکه تالش شد تا اقتصاد کشور زیر فشار مشکالت
متعدد کمر راست کند ،کاهش شدید قیمت نفت
ضربه ای سنگین به اقتصادی وارد کرد که در دورۀ
وفور درآمدهای نفتی ،به شدت به واردات وابسته
شده بود .کوششهای بسیا ِر یک یک شما ملت عزیز
و سختیهایی که همگی در کنار یکدیگر تحمل
کردیم به موفقیتهایی انجامیده که عمدۀ آن ،خارج
کردن اقتصاد از زیر آوار است .اکنون اگرچه همچنان
سختیهایی پیش روی ماست اما چشماندازهای
امیدوارکننده و فردای روشن نیز نمایان شده است.
مردم عزیز ایران ،من آگاهم که مشکالت
اقتصادی نظیر بیکاری و نبود رونق در بخش هایی
از اقتصاد ،مشکالت نظام بانکی؛ مشکالت اجتماعی
نظیر اعتیاد ،طالق ،و سایر آسیبهای اجتماعی؛
مشکالت محیطزیستی نظیر ریزگردها ،تخریب
منابع آب و خاک ،خشکی تاالبها و آلودگی هوا؛
مشکالتدر روابط خارجی نظیر تنش با کشورهای
منطقه ،اجرایی کردن برجام ،مبارزه با تروریسم و
افراطیگری؛ و شماری دیگر از مشکالت به عنوان
انباشتی غم انگیز از سیاستهای نادرست گذشته
هنوز وجوددارند .اما به شما مردم فهیم ودور اندیش
اطمینان میدهم کهدر چهار سال گذشته گامهای
بزرگی در راستای حل آنها و زمینهسازی برای
بهبودهایبیشتربرداشتهایم.
مردم عزیز ایران ،اینک شما در آستانۀ انتخابی
تعیین کننده برای رقم زدن آیندۀ خود و فرزندانتان
قرار گرفتهاید .دو مسیر کام ً
ال متمایز پیش روی
شما وجود دارد .یک طرف راه حل همه مسائل را
توزیع پول میداند .راه حل فقر را افزایش یارانه بدون
تامین منابع مالی آن ،حل مشکل بیکاری را توزیع
مقداری دیگر پول و ایجاد رونق و تقویت تولید را
فعال کردن نقدینگی تشخیص میدهد .حاصل این
رویکرد حتی اگر میسر باشد ،شکلگیری تورم افسار
گسیخته به میزانی بسیار بیشتر از تورم سال های
پایانی دولت دهم ،بروز تالطم مجدد در بازار ارز و
ایجاد آشفتگی اقتصادی ناشی از تشخیص نادرست
خواهد بود .تشخیص نادرستی که به دلیل توجه
صرف به جلب آرای شما مردمی که چشم امید به
حلمشکالتخودازطریقسیاستمداراندوختهاید
برآمده است .این رویکرد به سرعت فقر و بیکاری را
گسترش می دهد .تجربه کشور هایی که در دوره
وفور نفتی برای ما الگو بوده اند و امروز عمیقا با بحران
دست و پنجه نرم میکنند پیش روی همه ما است.
اما رویکرد دوم اتکایش به وعده های دست یافتنی
است .در رویکرد دوم ،مسیر علمی و کارشناسی مد
نظر است و هدفش آن است که مشکالت را ریشهای
حل کند .از آنجا که برداشت قرین به صحت شما
از رویکرد دوم نقشی سرنوشتساز برای آینده کشور
دارد ،اینجانب تالش کردهام تا به اختصار مهمترین
رئوس برنامه خود را برای دولت دوازدهم به آگاهی
شما مردم عزیز و آگاه برسانم.
آنچه می تواند معیار راستی آزمایی مطالب ارائه
شده باشد چگونگی تحقق قولهایی است که طی
این چهار سال به شما دادهام .از ابتدای دولت اعالم
کردم که مناقشه هستهای راه حلدیپلماتیکدارد و
دستیابی به آن را در گرو آن دانستم که تیمی ماهر
با مدیریتی حرفهای و رویکردی نتیجهگرا این کار را
عهدهدار شود .ویژگیهایی که تیم قبلی بطور کامل
فاقد آن بود .در گزارش  100روزه برای اولین بار
به عنوان رییس جمهور به شما قول دادم که تورم
را تا پایان دولت یازدهم تک رقمی خواهم کرد که
اینچنین شد .ایجاد شغل را بزرگترین چالش اقتصاد
کشوراعالمکردمهرچندمیدانستمانباشتجمعیت
در سن کار سالها زمان می خواهد تا جبران شود اما
دستیابی به ارقام تجربه نشده قبلی را اجتناب ناپذیر
می دانستم .خوشبختانه موفق شدیم رکورد خوبی
از ایجاد شغل در اقتصاد ایران بجا گذاریم .در زمینه
بیمه همگانی و طرح سالمت خوشبختانه پیش روی
مردم عزیز روسفید شدیم و توانستیم از هزینههای
سنگین شما در فرایند درمان مقادیر قابل توجهی
را بکاهیم .تولید گندم را بصورت جهشی افزایش
دادیم .بحران تامین دارو را به سرعت برطرف کردیم،
اینترنت را در ابعاد بسیار بزرگ توسعه دادیم ،گاز
رسانی و برقرسانی به روستا ها را بهدرجه ای مطلوب
رساندیم و در نهایت ،رشد منفی  6.8درصدی را به
رشددو رقمی تبدیل کردیم.
اینک این شما و این تصمیم مهمی که در پیش
رویتان قرار گرفته است .در خطوط ذیل ،رئوس
برنامه به همراه شرح مختصری از هر یک از سرفصل
های آن در اختیار شما قرار میگیرد تا با مطالعه آن،
از آنچه اینجانب در نظر دارم ظرف  4سال آینده
با نصب العین قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی و اتکای به برنامه ششم به اجرا درآورم
آشناییپیداکنید.

من میآیم تا با ادامه رویکرد «تدبیر و امید» و
گفتمان «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت»
مسیری را که تاکنون با همراهی شما طی کردهام
کامل کنم و با کمک شما ایرانی شایسته مردمانش
بسازم تادر نیمهراه نمانیم .ما با تداوم مسیر عقالنیت
میتوانیم فردایی بهتر برای یک یک شما و آیندهای
بسیار بهتر برای فرزندانمان رقم بزنیم.
در اینجا رئوس مهمترین برنامههای اقتصادی
خود را برای دولت دوازدهم بیان می کنم .البته شما
مردم گرانقدر میتوانید برای اطالع جامع تر ودقیقتر
و نیز سایر برنامهها به کتاب برنامه دولت دوازدهم
که منتشر شده است مراجعه کنید .در این کتاب
کلیات برنامههایی کهدر نظردارمدردولتدوازدهم
پیگیری کنم در قالب شش بخش اقتصادی،
محیطزیستی ،سیاست داخلی ،سیاست خارجی،
فرهنگی و اجتماعی به پیشگاه ملت ایران تقدیم
شده است .اما در این جا اهم برنامههای اقتصادی
دولت دوازدهم را در دو بخش برنامههای حمایتی
و برنامههای توسعهای توضیح خواهم داد .برنامه
های حمایتی ناظر به سیاستها و اقداماتی است که
بهبودوضعیتگروههاییخاصازجامعه،مانندفقرا،
بیکاران ،روستاییان و غیره را مد نظر قرارداده و برنامه
های توسعه ای رویکردهایی را شامل می شود که
افزایش درآمد در ّ
کل اقتصاد را هدف قرار می دهد.
برنامههایحمایتی
برنامههای حمایتی دولت دوازدهم مواردی را
شامل می شود که بر مبنای مطالعات کارشناسی و
با بکارگیری تجارب موفق جهانی طراحی شدهاست.
این برنامهها متفاوت از وعده های غیردقیقی است
که صرفاً برای جذب آراء ملت ایران و بدون پشتوانه
علمی و کارشناسی مطرحشده است؛ وعده هایی
که میزان و محل منابع مورد نیاز برای اجرای آن
توضیحدادهنمیشود.
در ادامه به  5عنوان از مهمترین برنامههای
حمایتی دولت دوازدهم اشاره میکنم که در تداوم
روندهای مثبت آغاز شده در اقتصاد ایران میتواند
سبب از میان برداشتن تمام جلوهها و مظاهر فقر
در کشور شود.
تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از کشور
هر چند دستیابی به رشد باالی اقتصادی به
افزایش سطح درآمد در کل اقتصاد کمک میکند
اما در صورتیکه بهرهمندی گروههای کم درآمد در
چارچوب نظام موجود توزیع درآمد صورت گیرد،
فرآیند بهبود وضعیت اقشار کم درآمد بسیار کند
خواهد بود .لذا ضروری است همزمان با اجرای
سیاستهای توسعهای که منجر به دستیابی به
رشد باالتر اقتصادی خواهد شد ،برنامههای حمایتی
(فراتر از یارانه) به منظور بهبود شرایط زندگی و
توانمند سازی گروههای فقیر به اجرادرآیند.
در همین راستا دولت دواز دهم برنامهای به
منظور بهبود وضعیت رفاهی  8تا  10میلیون نفر از
خانوارهایی کهدر پایینترین سطح زندگی میکنند
دارد .ما برای تحقق این امر طرح سه مرحلهای را
پیشبینی کردهایم که با اجرای آن که برای اولین
بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان استاندارد
زندگی یا حداقل سطح رفاه را تعریف میکنیم و
درآمد هر کس را که پایینتر از آن بود به سطح
استاندارد تعریف شده میرسانیم .در این طرح
فرد یا خانوادهای که شرایط درآمدی پایینتر از
استانداردتعریفشدهدارد،چنانچهتواناییکارکردن
داشته باشد منابع را صرف افزایش توانمندسازی و
پیداکردن شغل برای آنها خواهیم کرد و اگر توانایی
انجام کار نداشته باشند ،مابهالتفاوت درآمد آنها تا
سطحاستانداردرابهصورتمستمریبهآنهاپرداخت
خواهیم کرد .مرحله اول از این طرح از ابتدای سال
 1396و در چارچوب قانون بودجه سال 1396
در حال اجراست .در این مرحله میزان مقرری
مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان
بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده
است .بهطوریکه اگر مستمری یک خانوار پنج نفره
در سال  100 ،1395هزار تومان بود این مبلغ در
قالب بودجه سال  1396به  465هزار تومان (بیش
از  4.6برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا
شده است .این کار گامی بزرگ بود که با توجه به
برنامهریزیهای انجام شده در سال قبل و با توجه
به تامین منابع الزم برای دولت در سال  1395و
 ،1396با موفقیت برداشته شد .در گام دوم اجرای
این طرح از میانه سال  1396و در صد روز اول
شروع بکار دولت دوزادهم ،میزان درآمدی را بعنوان
حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق
مختلف جغرافیایی تعریف و اعالم میکنیم و هر
خانوار ایرانی که براساس درآمدی که کسب میکند
خود را مستحق دریافت مقرری تعیین شده در
این طرح میداند با مراجعه به سازمانهای حمایتی
ثبتنام میکند و پس از بررسی و راستیآزمایی
موارد ثبتنام شده ،مقرری مربوطه را به میزان
مابهالتفاوت درآمد فرد و سطح زندگی تعریف شده،
دریافت خواهد کرد.
در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف
شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت
اقتصادی کشور افزایش پیدا میکند .آهنگ
افزایشها بهگونهای خواهد بود که در پایان سال
 1399سطح متوسط معیشت حدود 10میلیون نفر
از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5برابر وضع
موجود ارتقا خواهد یافت .این برنامه در چارچوب
یک نظام جامع تامین اجتماعی با شناسایی دقیق
خانوارهای فقیری که حتی در فرآیند ایجاد رشد

اقتصادی نتوانستهاند به سطوح باالتردرآمدیدست
یابند ،به بهبود وضعیت آنها از طریق منابع عمومی
کمک خواهد کرد .منابع محدود فعلی با این روش
به شکل کاراتری به سمت خانوارهای فقیر سوق
داده خواهد شد و با توانمندسازی آنان ،سبب ارتقای
کیفیتزندگیآناندرسطوحیاستانداردمیشود.با
اجرای این برنامهدردولتدوازدهم،در ایران اسالمی
فقر مطلق نخواهیمداشت.
طرحتوانمندسازیروستاییان
در خصوص توسعه روستایی کشور و حمایت از
روستاییان دو سرفصل مسکن و درآمد و اشتغال
روستاییان بسیار مهم است .زیرا بدون توجه به این
دو رکن ،سایر حمایتها نخواهد توانست سبب
توانمندسازی روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها
شود .بر این اساس طرحهای حمایت از روستاییاندر
دولت دوازدهم عمدتا بر این دو رکن استوار است.
یکی از مولفههای اصلی افزایش سطح درآمد درآمد
روستاییان تقویت و توسعه صنایع روستایی است.
برایدستیابی به این هدف مناطق روستایی کشور را
بهدودسته تقسیم میکنیم:
روستاهای مرزی و محروم
سایر روستاها و شهرهای زیر 20هزار نفر
دولت بنا دارد معادل ریالی  3میلیارددالر از منابع
ارزی بدست آمدهدر نتیجه افزایشدرآمدهای نفتی
را طی چهار سال در جهت بهبود شرایط درآمدزایی
روستاها با نرخهای ترجیحی سرمایهگذاری کند.
کاری که دولت انجام خواهد داد اینست که در
روستاهای گروه یک به نسبت یک به سه و در
گروه  2به نسبت  1به  2حمایت کند .بدین معنی
که به ازای هر یک واحد که روستاییان در صنایع
روستایی سرمایهگذاری کنند دولت در روستاهای
گروه  ،1سه واحد برای سرمایهگذاری هزینه خواهد
کرد .مولفه دیگر افزایش درآمد روستاییان افزایش
درآمدزایی بخش کشاورزی است .دولت در این
زمینه همانطور کهدردولت یازدهم تحولی بزرگدر
معیشت گندمکاران بوجود آورد در ادامه نیز برنامه
مشخصی برای خرید تضمینی گندم و همچنین به
رساندن سهم واسطهها از فعالیتهای تولید و
حداقل
ِ
توزیع کشاورزی تهیه کرده است .بهطوریکه سهم
اصلی سود به خود کشاورزان بازگردانده شود.در
زمینه تسهیلدر تامین و تجهیز مسکن روستاییان
نیز دولت در سا ل گذشته ارائه تسهیالت با نرخ تک
رقمی را در دستور کار خود قرار داده است که با
تداوم روند کاهشی میزان تورم نرخ این تسهیالت نیز
متناسب با آن کاهش خواهد یافت.
طرح کارورزی
طرح کارورزی یکیدیگر از طرحهای مدنظر برای
ایجاد اشتغال و حمایت از جوانان است که در سال
گذشته در سه استان کشور اجرا شده است .دولت
به منظور افزایش انگیزه برای بکارگیری جوانان
در مشاغل مختلف ،مشوقهایی برای شرکتها و
کارخانجاتی که جوانان شغل اولی را استخدام نمایند
در نظر گرفته است .در واقع در این طرح دولت به
کارخانهها و مراکز تولیدی کمک میکند تا نیروی
انسانی بیشتری را استخدام کنند.دولت این کار را از
طریق پذیرفتن بخشی از هزینه استخدام نیروی کار
جدید انجام میدهد.
اهداف این طرح عبارتند از:
افزایش مهارت و اشتغال جوانان
افزایش جذب و بکارگیری جواناندر شرکتها
کاهش هزینههای نیروی کار (آموزش ،بیمه و
مالیات)برایکارفرمایان
هدایتهدفمندمنابعدرجهتتوسعه
اشتغالجوانان
جوانان جویای کار فارغ التحصیلدانشگاهی گروه
سنی  23-32سال و شغل اولیها هستند .در این
طرح فرد متقاضی کار باید ثبت نام کند و دوره
کارورزی را بگذراند .دولت هزینه دوره آموزشی را
معادل یکچهارم حداقلدستمزد میپردازد.
طرح اصالح ساختار سهام عدالت
در سالهای قبل برگههای سهامی تحت عنوان
سهام عدالت در جامعه توزیع گردید که فاقد ارزش
بود .پس از بررسیهای بسیار و طرح راهکارهای
کارشناسی مختلفدردولت و با اتکاء به رهنمودهای
مقام معظم رهبری به سازوکاری رسیدیم که با
اجرای آن هم مشکل دارندگان این سهام حل
خواهد شد و هم مشکل بنگاههای واگذار شده ضمن
اینکه این سازوکار در راستای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی برای توانمندسازی خانوارها و اعطای ثروت
به آنها است.در سالهای قبل بررسیها و زیرساخت
های این کار انجام شده است و هم اکنون آماده
اجرای آن هستیم .اخیراً سامانه اصالح سهام عدالت
راهاندازی شده است .توزیع سهام عدالت ،به 50
میلیون ایرانی ،برای دو دهک اول ،معادل ارزش 2
میلیون تومان و برای بقیه حدود  1میلیون تومان
ثروت اولیه ایجاد می کند که ارزش آتی آن تابع
عملکرد اقتصاد است .سهامداران میتوانند این سهام
را نقد کرده یا از جریان مستمر سود آتی آن منتفع
شوند.
اعمال حمایت مالیاتی از کارمندان دولت و
بخشخصوصی
دولت دوازدهم در تالش خواهد بود برای حمایت
کارمندان دولت و بخش خصوصی ،از طریق
معافیتهای مالیاتی حمایت کند .معافیت مالیاتی
حقوق بگیران دولتی در سال  ۱۳۹۲برابر  ۸۳۳هزار
تومان بود و اگر قرار بود این معافیت متناسب با تورم
افزایش یابد مقدار کنونی آن حدود 1170هزار تومان

میشد .در حالیکه در دولت یازدهم اوال سقف این
معافیت به  ۲میلیون تومان افزایش یافته که به این
معنیاست که حقوقبگیران با درآمد پایینتر از ۲
میلیون تومان ماهانه به اندازه حدود  ۸3هزار تومان
مالیات کمتری به نسبت قبل میپردازند .این مقدار
معادل 1.8برابر یارانه ماهیانه یک فرد است .ثانیا این
معافیتبهکارمندانبخشخصوصینیزتعمیمپیدا
کرد.دولت دوازدهم نیز با ادامه این مسیر و با افزایش
سقفمعافیتهابهحمایتبیشتریازحقوقبگیران
خواهد پرداخت .عالوه بر آن فعالیتهای کشاورزی،
دامپروری ،پرورش ماهی و زنبورعسل و طیور،
صیادی،مشاغلفرهنگی،هنری،قرآنی،مطبوعاتیو
انتشاراتی نیز معاف از مالیات هستند .الزم به توضیح
است که با الکترونیکی کردن حسابرسیدر سال ۹۵
بالغ بر  300هزار مودی جدید شناسایی شده و از
میان آنها از  ۷۷مودی پردرآمد حدود  ۹۹۰میلیارد
تومان مالیات وصول شده است .در مقابل از بیش
از یک میلیون و هفتصد هزار مودی طبقه پایین و
متوسط تنها  ۸۸۰میلیارد تومان مالیات وصول شد.
لذا دولت در تالش است منابع درآمدهای مالیاتی
خود را به سمت عدالت بیشتر سوقدهد و به تدریج
مالیاتستانی از طبقات پایین و متوسط را کاهش
داده و از مودیان پردرآمد مالیات بیشتری وصول
نماید.
برنامههایتوسعهای
سیاستهایکلیاقتصادمقاومتیبهمنزلةچتری
فراگیر و منسجم برای هدایت اقتصاد کشور در
سالهای آتی ،میتواند محور وفاق و وحدت رویکرد
اعمال اصالحات اقتصادی باشد.
در ِ
در این چارچوب  9برنامه توسعه ای به شرح ذیل
با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.
 .1اصالح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی اولین
گام برای پیگیری سیاستهای توسعهای است.
تحقق این امر در چارچوب اجرای بستهای با عنوان
«ارتقای توانمندیدولت برای ارائه خدمات بهتر» به
اجرا د رخواهد آمد.
 .2تبدیل ثروت نفت به سرمایه اشتغال آفرین (
تقویت نقش صندوق توسعه ملی)
بر این اساس صندوق توسعه ملی نقشی موثر
در ایجاد تحولدر سرمایه گذاری اشتغال آفرین ایفا
خواهد کرد.
صیانت از کاهش تورم
کاهش قابل توجه تورم و تک رقمی کردن آن،
دستاوردی بزرگ برای کشور محسوب می شود که
حفظ این دستاورد را به اولویتی مهم برای آینده
تبدیل می کند.
تأمینمالیتولیدواشتغال
تأمین مالی تولید و اشتغال که یکی از ضرورتهای
جدی ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است ،خود
شامل دو برنامهی اصالح نظام بانکی و توسعه بازار
سرمایهاست.
اصالحنظامبانکی
نقشه راه اصالح نظام بانکی شامل دو برنامه
«اصالح مقدماتی نظام بانکی» و «اصالحات
بنیادین» است .برنامه اصالحی در فاز اول مبتنی بر
پنج محور اصلی است:
الف.تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی،
ب.سیاستگذاریپولی،
ج .بهبود محیط کسبوکار بانکی
د.انضباط مالیدولت
هـ .افزایش قدرت وامدهی بانکها که با سه هدف:
بهبود وضعیت جریان نقد ،کاهش انجمادداراییها و
افزایش پوشش ریسک طراحیشده است.
توسعهبازارسرمایه
نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توجه به
بانکمحور بودن اقتصاد ایران طی سالهای گذشته
بسیار محدود بوده و ضروری است این بازار نقش
بیشتری را در تامین منابع برای سرمایهگذاری ،به
ویژه در بنگاههای بزرگ ،ایفا کنند .لذا ،سیاست
قطعی دولت دوازدهم ،تقویت این نهاد به منظور
نقشآفرینی مؤثرتردرروند توسعهاقتصاد ملّیاست.
اصالح محیط کسب و کار و نظام بنگاهداری
(اشتغالدرآمدآفرین)
بررسیهای انجام شده نشان میدهد نمیتوان
کشوری را یافت که در دورهای بلندمدت رشد
اقتصادی باال داشته باشد اما این مهم با درونگرایی
اقتصادی یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد.
بنابراین یکی از مهمترین برنامههادر زمینه افزایش
تولید و اشتغال افزایش سرمایهگذاری و بهرهوری با
استفاده ازدو استراتژی «توسعه بخش خصوصی» و
«برونگرایی»است.
توسعه بخش خصوصی
رفع موانع توسعه بخش خصوصی از جمله
مهمترین الزامات دستیابی اقتصاد ایران به رشد
اقتصادی باال و پایدار است .موانع توسعه بخش
خصوصیدر این برنامهدر چهار محور:
 .1وضعیت محیط کسب و کار
 .2خصوصیسازیهای انجام شده در دهه  80و
شکلگیری نظامات جدیدی از بنگاهداری
 .3گسترش بخش غیررسمی
 .4ضعفهای نظام حقوقی کشور
اینک که تحقق رشد اقتصادی باال از اهمیت
ویژهای برخوردار است ،در کنار اتخاذ سیاستهای
الزم برای افزایش سرمایهگذاری ،بهرهبرداری با
بهرهوری باال از سرمایههای موجود دارای اهمیت
زیاد است ،و ایجاد تغییرات مورد نیاز برای بهبود
بهرهبرداری از بنگاههای متعلق به نهادهای عمومی

غیردولتی ضرورت زیادی پیدا میکند.
باز تعریف نقش و ماموریت بنگاههای عمومی
غیردولتی ،شامل نهادهای نظامی که فعالیت
اقتصادی دارند و بنگاههای غیرنظامی عمومی
غیردولتی به منظور فراهم آوردن محیط مناسب
و قابل رقابت برای بخش خصوصی از یک طرف و
تبعیت از سیاستها و استراتژیهای صنعتی کشور
از طرف دیگر در همین چارچوب اهمیت زیا د
پیدا میکند .شرکتهای واگذار شده در قالب رد
دیون و بنگاههای تحت مالکیت یا مدیریت دولت
نیز باید در مسیر اصالح ساختار و خصوصیسازی
واقعی حرکت کنند.دولت یازدهم از ابتدای فعالیت،
هیچگونه واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی را
انجام نداده است .همچنین ،با تاکیددولت بر صیانت
از کاهش تورم ،محیط کسب و کار در جهت آرامش
و بهره مندی مصرف کننده از این آرامش حرکت
کرده است.
برونگرایی و تعامل با اقتصاد جهانی و
اقتصاد منطقه (بازارها و شغلهایمان را پس
میگیریم)
این برنامه میتواند اقتصاد ایران را از یک اقتصاد
درونگرا به یک اقتصاد برونگرا تبدیل کند که
نقش آفرینی قابل توجهی در سطح اقتصاد جهانی
و منطقهای خواهد داشت .این برنامه شامل  4محور
زیر است:
 .1ترسیم نقشه تعامل با کشورهای مختلف و
انتخاب شرکای تجاری پایدار
 .2اصالح سیاستهای تجاری و تسهیل در
تجارت
 .3حضور در زنجیره ارزش تولید جهانی
 .4جذب سرمایهگذاری خارجی با محوریت
صرفهجوییانرژی
اقتصادهای چین ،هند ،ژاپن و اندونزی طی دو
دهه آینده در گروه پنج اقتصاد بزرگ دنیا قرار
خواهند گرفت .لذا جغرافیای برونگرایی با محوریت
مشارکت در زنجیره تولید صادراتگرا از طریق
همکاری با بنگاههای بزرگ کشورهای ذکرشده به
اضافه کشورهای منتخب اروپایی میتواند به تحقق
رشد اقتصادی صادراتگرا که با افزایش قابل توجه
اشتغال همراه خواهد بود کمک موثر کند .برونگرایی
منطقهای نیز میتواند استانهای مرزی کشور را
که اتفاقا از محرومترینها هستند به رفاه مطلوب
برساند .تعیین ماموریتهای محوری مشخص برای
استانهای مرزی در توسعه تبادل با کشورهای
همجوار و نیز مشارکت در برقراری ارتباطات شرق
با غرب و شمال با جنوب با نقطه اتصال ایران،
میتواند توسعه استانهای محروم مرزی را تسهیل
کند و نظام مبادله سالم را جایگزین شکل آزاردهنده
موجود قاچاق کاال نماید.
ما با این اجرای دقیق برنامهبرونگرایی و تعامل
بیشتر با دنیا میخواهیم شغلهای از دست رفته
خود را پس بگیریم ،بازار گردشگری ما به وسیلۀ
ترکیه بازار گاز ما تا سال گذشته به وسیله قطر،
صنعت هوایی ما و اینکه قطب هواپیمایی باشیم
به وسیله امارات ،همچنین ،مسیرهای بازرگانی و
تجاری ما به وسیله امارات  ،سرمایهگذاری صنعتی
به وسیله ترکیه  ،بازار نفت ما به وسیله عراق و
عربستان محدود شد .اینها سبب شد طی 8سال
شغلهای جوانانمان را به کشورهای دیگر بدهیم و
با ماجراجویی در سیاست خارجی سرمایه ها را از
کشور فراریدهیم و سبب توسعه همسایگان شویم.
با اجرای این برنامه و با استفاده از ظرفیت برجام ما
میخواهیم شغلهایی را که از دست داده و تقدیم
کشورهایهمسایهکردهایمپسبگیریم،میخواهیم
سرمایههای رفته را به کشور بازگردانیم.
بهبودعدمتوازنهایمنطقهای(عدالتمنطقهای)
ایران کشوری با اقلیم گسترده و تنوع باالی
فرهنگیاست.ادارهمتمرکزوسیاستگذاریمرکزی
و ابالغ بخشنامههای فراگیر برای این حد از تفاوت
میان استانها ،اثربخشی سیاستها را به میزان قابل
توجهی کاهش میدهد .مسائل استانهای مختلف
کشور بعضاًبا یکدیگر بسیار متفاوتند .تفکیک کشور
به پنج منطقه نسبتا همگن و نصبدستیاران ویژه
رییس جمهور منطقهای با حداقل تشکیالت و
جابهجایی متناوب مرکز استقرار در استانهای هر
منطقه ،این امکان را فراهم میکند که انعطاف الزم
در جهت انطباق با شرایط متفاوت هر منطقه بتواند
شکل بگیرد .متناسب با این شرایط نظام درآمد-
هزینه استانها در راستای ایجاد انگیزه برای کسب
درآمدهای محلی و برقراری ارتباط ملموس میان
درآمدهای مالیاتی و مصارف آن ،توسعه پیدا میکند.
مقابله با فساد
مجموع برنامههایی که تاکنون تشریح شده است،
ظرفیت زیادی برای مقابله با فساد ایجاد میکند.
اصالح ساختارهای اقتصادی کهدر برنامهها ارائهشده
است ،فرصتهای بروز فساد را کاهش میدهد.
دولت دوازدهم اما به غیر از اجرای برنامههای
تشریحشده ،راهکارهای زیر را نیز برای مقابله با فساد
دنبال خواهد کرد.
 .1اجرای قانون «ارتقای سالمت نظام اداری و
مبارزه با فساد»
 .2اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به
اطالعات
 .3گسترشدولت الکترونیک،
 .4چابکسازی دولت،
 .5تسهیل مقررات و زمینهسازی برای حذف
امضاهایطالیی
 .6شفافسازی بودجهریزی و ارزیابی عملکرد
بودجه
 .7جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز انحصاری
در موضوعات اقتصادی
تقویتزیرساختهایاینترنت(توسعه
اشتغالمبتنیبراینترنت)
رساندن سرعت و کیفیت شبکه ملی اطالعات
و اینترنت همه استانها به سطح  ۳کشور نخست
خاورمیانه ،تا سال  1400با هدف دسترسی آسان
به اطالعات و گسترش کسب و کارهای مبتنی
بر اینترنت ،میتواند در توسعه دانشبنیان کشور
و ایجاد مشاغلی که مستقیم یا غیرمستقیم بر
زیرساختهایاینترنتیبنامیشوندمؤثرباشد.
تقویت گردشگری
توسعه گردشگری از جمله ظرفیتهایی است
که میتواند به متنوع شدن اقتصاد ایران ،ایجاد
اشتغال  -باالخص در مناطق کمبرخوردار  -و
راهاندازی زنجیرهای از تولید و خدمات کمک کند.
ایران میتواند تا سال  1400به هدف جذب ساالنه
 9میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی،
تفریحی و سالمتدست یابد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبرداد:

افزایش  4برابری صادرات فوالد
در دولت یازدهم

وزیر صنعت ،معدن و تجارت از افزایش چهار برابری صادرات فوالد در دولت
یازدهم خبر داد و خاطر نشان کرد :ظرفیت صادرات فوالد کشور از  1/1میلیون
تن در سال  1392به  4.8میلیون تن در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.
محمدرضا نعمت زاده عصر پنجشنبه درجشن دستیابی به تولید  30هزار تن
در ماه کارخانه فوالد غرب آسیا درشهرک صنعتی سلفچگان قم ،افزایش صادرات
فوالد کشور تا پایان امسال به هشت میلیون تن را پیش بینی کرد و افزود :هدف
گذاری صورت گرفته برای برنامه ششم توسعه افزایش صادرات فوالد به 15میلیون
تن در سال است که با توجه به روند فعلی افزایش صادرات این چشم انداز قابل
تحقق است.وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به آغاز تحول در رونق تولید در
کشور گفت :از سال گذشته تا فروردین ماه امسال 175هزار میلیارد ریال تسهیالت
بانکی به  25هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی و نیز کشاورزی داده شده است.
نعمت زاده ،ادامه داد :سه چهارم تسهیالت پرداخت شده به واحدهای صنعتی
کوچک و متوسط و یک چهارم نیز به طرح های کشاورزی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکهدولت یازدهم با حساسیت مسایل تک تک کارخانه ها را برای حل
مشکل ها و گره های تولید بادقت پیگیری می کند خاطر نشان کرد :صنعت نیاز
به تدبیر مداوم دارد به طوری که هر کارخانه مشکل خاص خود و تدبیر ویژه ای
برای حل مسایل الزم دارد.وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :دولت یازدهم برای
فعال کردن واحدهای صنعتی نیمه فعالدر کشور توجه ویژهداشته ولی همچنان
اول راه هستیم و باید این راه برای به نتیجه رسیدن تدابیر صورت گرفته در دولت
یازدهم همچنان ادامه یابد.نعمت زاده ،اظهار کرد :از بهمن ماه پارسال از 6هزار واحد
صنعتی که تسهیالت گرفته بازدید صورت گرفته کهدر این واحدها با تدابیردولت
 10هزار شغل جدید در این واحدها ایجاد شده است.وی با اشاره به تالش دولت
یازدهم برای بهره برداری از واحدهای غیرفعال و نیمه تمام دولت های گذشته ادامه
داد :هفت طرح فوالدی نیمه فعال و غیرفعال در کشور با تدبیر دولت و واگذاری
بخشی از سهام آنها به بخش خصوصی شاهد فعال شدن این طرح ها بودیم که
بخشی از آنها به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز تا چند ماه آینده به بهره برداری
می رسند.نعمت زاده با انتقاد از سیاه نمایی های روزهای گذشته،این اقدام را موجب
خالی کردن دل مردم دانست و تصریح کرد :دولت با تدبیر خود و تعامل های بین
المللی توانستدروازه هایدنیا را به روی کاالهای ایرانی باز و رونق تولید را رقم بزند
به طوری که اکنون فوالد تولید ایران به قلب اروپا صادر می شود.وی در ادامه افزود:
کارخانه فوالد غرب آسیا قم نمونه ای از صدها کارخانه بزرگ نیمه فعال ودر آستانه
تعطیلی کشور است که به همتدولت تدبیردوباره با افزایش تولید به چرخه فعالیت
بازگرداند ودر واحدهای کوچک و متوسط نیمه فعال و غیرفعال که به چرخه تولید
بازگشته اند به هزاران واحد تولیدی می رسد.
وزیر ،صنعت ،معدن و تجارت ابراز کرد :کارخانه فوالد غرب آسیا که تنها با 10
درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می کرد و با بدهی و مشکل بسیار در آستانه
تعطیلی بود با حمایت های دولت و پرداخت تسهیالت توسط بانک سپه از بهمن
ماه سال  95دچار تحول شد و اکنون شاهد جشن دستیابی به تولید  30هزار تنی
این کارخانهدر ماه هستیم.وی از برنامه ریزی گستردهدولت یازدهمدر لوازم خانگی
خبر داد و ادامه داد :در افزایش تولید و صادرات لوازم خانگی تولیدی کشور برنامه
ریزی گسترده ای صورت گرفته و با توجه به اینکه این صنعت نیازمند تولید ورق
فوالد سرد بوده و خط تولید ورق سرد نیز در کارخانه غرب آسیا فعال است ،امکان
افزایش تولید این کارخانه به  500هزار تندر سال برای برطرف کردن نیاز کارخانه
های ساخت لوازم خانگی و ماشین سازی وجود دارد.
وزیر صنعت همچنین از بخش های مختلف خط تولید این کارخانه بازدید ودر
جریان آخرین روند تولید این کارخانه قرار گرفت.
قمدارای 7شهرک صنعتی شکوهیه ،الغدیر ،چاپ و نشر ،سلفچگان ،محمود آباد،
ثامن االئمه(ع) -قنوات -و فناوری اطالعات و ارتباطات ( )I.C.Tو  4ناحیه صنعتی
خورآباد ،سیرو ،دستجرد و طغرود است .کارخانه فوالد غرب آسیا در استان قم با
ظرفیت تولید  550هزار تن ورق نورد سرد با سرمایه ای معادل  2هزار و 300
میلیارد ریال روند احداث آن در زمینی به مساحت  53هکتار و زیربنای  40هزار
متر مربع در سال  84آغاز و در سال  1390به بهره برداری رسید .بیشتر محصول
های این واحد صنعتیدر صنایع خودروسازی ،لوازم خانگی ،پوشش ساختمانها،
ورقهای رنگی ،ورقهای گالوانیزه ،قوطی سازی برای صنایع بستهبندی مانند رنگ
روغنهای صنعتی ،کنسروسازی و غیره مصرف میشود.کارخانه فوالد غرب آسیا
قابلیت ایجاد اشتغال به طور مستقیم برای بیش از  600نفر رادارد.

چرا اعتدال و ثبات پیشنیاز رشد اقتصادى در
 ۴سال آینده است؟
مرتضی ایمانیراد

:شرایط براى تغییرات اساسى در اقتصاد ایران دارد تنگ و تنگتر مى شود .بنابراین
رشد پایدار اقتصادى از یک راهبرد بلند مدت به یک الزام کوتاه مدت تبدیل شده
است .
اقتصاد ايران تشنه رشد است  .اقتصاد ايران تشنه تحول است  ،مردم ايران تشنه
تغيير و تحول در اركان مختلف زندگى خود هستند .ركود و عدم تغيير به تدريج از
سطح هوشيار ذهن مردم خارج شده و به ذهن ناهشيار آنها رفته است  .اين شرايط
براى اقتصاد ايران خوب نيست  .شرايط براى تغييرات اساسى در اقتصاد ايران دارد
تنگ و تنگتر مى شود .بنابراين رشد پايدار اقتصادى از يك راهبرد بلند مدت به
يك الزام كوتاه مدت تبديل شده است  .همين الزام بار سنگينى روى دوش دولت
دوازدهم مي گذارد .دولت دوازدهم با يازده دولت قبلى فرق خواهد داشت  ،چرا كه
شرايط چهار سال آينده با سالهاى قبل تفاوت كيفى و ماهوىدارد .چهار سال آينده
 ،سالهاى تغييرات و جراحى هاى اقتصادى است و اينها موقعى در دستوركار مى
آيند كه اقتصاد ايران براى رشد پايدار اقتصادى تشنه ثبات است  .پس ما با تغييرات
ضرورى در عين حفظ ثبات روبرو هستيم و اين كار سياستگذارى اقتصادى را به
شدت حساس مى كند .اقتصاد ايران يا بايد رشد سريع كند ،كه در اين صورت
تعادل خود را تا حدى از دست مي دهد و يا بايد ثبات و بقاى خود را حفظ كند كه
در اين صورت رشد را ازدست خواهددارد .متاسفانه كانديداهاى رياست جمهورى
يك طرف اين داستان را چسبيده اند .از رشد باال حرف مي زنند بدون اينكه هزينه
باالى آن را در نظر بگيرند ،و از توزيع يارانه حرف مي زنند بدون اينكه طرف مقابل
 ،يعنى منبع تامين آن را توضيحدهند .اينها همه از نگرش أراده گرايانه ودستورى
به اقتصاد ناشى مى شود .پشت اين ذهنيت اين است كه اقتصاد همانند يك ماشين
قابل دستكارى است .كافى است گاز را فشار دهيد  ،سرعت باال مى رود .اقتصاد
دقيقا همانند يك بادكنك است كه اگر يك قسمت آن را فشار دهيد ،يك طرف ديگر
بيرون مي زند .هر سياست و هر تغييرى بهاى خود را دارد .اينجاست كه مديريت
اقتصادى هميشه با نيش و نوش همراه است  .موقع تبليغات از نوش حرف ميزنيم
و موقع سياست گذارى از نيش صحبت مي كنيم  .اين اصلدر اقتصاد ايران همراه
است با وجود مشكالتى كه طى سالهاى گذشته بر اقتصاد ايران وارد شده است.
اقتصاد ايران همراه با رشد محدود ،موانع جدى را با خود همراه كرده است  .شبكه
بانكى با جهان خارج ارتباط موثر ندارد ،بيكارى بيداد مي كند ،شبكه بانكى كشور
دچار مشكالت جدى است  ،دولت بدهى سنگينى دارد  ،سايه سياست بر اقتصاد
سنگينى مي كند.در اين شرايط سياستگذارى اقتصادى همان زمانى كه مي خواهد
رشد ايجاد كند ،مشكالت فوق را هم بايد از پيش پا بردارد .يعنى هم عدم ثبات
ناشى از رفع موانع را بايد ببيند و هم عدم ثبات ناشى از رشددر اين فضا را  .به اينها
فشار منطقه اى و فشار جهانى بر اقتصاد ايران را اضافه كنيد .در اين شرايط مديريت
اقتصادىدر چهار سال آينده مستلزم تجربه  ،تعهد عملى به كشور و مردم ،داشتن
تماميت در گفتار و كردار و استفاده بهينه از نيروى متخصص است.همه اينها در
يك مجموعه معتدل و با ثبات جمع مى شود  .اقتصاد ايران در شرايط فعلى توانايى
دگرگونى أراده گرايانه ندارد .حل مسايل ياد شده هم اعتدال مى خواهد و هم ثبات .
فقدان هر يك از اين دو خسارتهايى به بار مى آورد كه نمي توان آنها را جبران كرد.
اقتصاددان و تحلیل گر مسایل اقتصادی
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نفت  - ١تراکتور صفر؛

نفتی ها موفق شدند با گل دقایق پایانی دروازه تراکتوری ها
را باز کنند و خود را به عنوان قهرمان جام حذفی معرفی کنند.
دیدار فینال جام حذفی با برتری یاراندایی به پایان رسید ،این
بازی که در  10دقیقه پایانی جذابیت خود را پیدا کرده بود در
نهایت با گل دقایق پایانی شهباززاده به پایان رسید ،گلی که از
آن نفتی ها بود و قهرمانی این تیم را به دنبال داشت.
دیدار نهایی جام حذفی ،پنجشنبه ،96/02/21ساعت،20:30
ورزشگاه نفت و گاز خرمشهر
داور:سیدمهدیسیدعلی
کمک ها :سعید علی نژادیان و سعید قاسمی
تراکتورسازیتبریز:
محمدرضا اخباری ،خالد شفیعی ،سعید آقایی( -67مهدی
شریفی) ،هادی محمدی ،محمد ایرانپوریان ،مهدی کیانی،
محمدرضا مهدی زاده ،محمد نوری ،محمد ابراهیمی ،شهرام
گودرزی( -87علی طاهران) و فرزاد حاتمی
سرمربی :امیر قلعه نویی
نفتتهران:
میالد فراهانی ،ایگور پراهیچ ،رضا علیاری ،محمد دانشگر،
وحید حمدینژاد ،رضا اسدی ،آندرانیک تیموریان ،اکبر صادقی،
آرش رضاوند( عیسی آل کثیر  ،)68سجاد شهباززاده و محمد
قاضی
سرمربی :علیدایی
کارت زرد:
اکبر صادقی( ،)90سجاد شهباززاده ( )90+7از نفت تهران
هادی محمدی( )90از تراکتورسازی
شرح بازی:
شاگردان علی دایی موفق شدند با گل دقایق پایانی نتیج ه
نهایی بازی فینال را به سود خود به پایان برسانند و این مربی را
به سومین جام قهرمانی خوددر جام حذفی برسانند.
بازی با محک زدن دو تیم آغاز شد و هافبک های باتجربه دو
تیم در فکر به دست آوردن میانه میدان بودند به همین دلیل
در بیست دقیقه ابتدایی موقعیت چندانی روی دروازه دو تیم
ایجاد نشد اما پس از گذشت میانه های نیمه اول تراکتورسازان
موفق شدند یکی دو حمله خطرناک روی دروازه حریف داشته
باشند که مهمترین آن ضربه پنالتی بود که نصیب این تیم شد
اما از دست رفت.
هر چند تا پایان نیمه اول تراکتوری ها تسلط بیشتری بر بازی
داشتند و سعی بیشتریدر باز کردندروازه حریف از خود نشان
دادند اما نفتی ها نیز نیم نگاهی به باز کردن دروازه حریف خود
داشتند ،آنهادر ایندیدار با شش غایبدر زمین حضور یافتند و
همین موضوع باعث شد تا با احتیاط بیشتری به بازی بپردازند.
هر آنچه که بوددو تیم موفق نشدنددروازه یکدیگر را باز کنند تا
در نهایت نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.
دقایق ابتدایی نیمهدوم را نیزدو تیمدر میانه میدان گذراندند
و به دنبال این بودند تا با به دست آوردن مالکیت توپ و میدان
خود را به گل برتری برسانند ،با پیش رفتن ادامه بازی هر دو
تیم با اندک فرصت هایی که روی دروازه یکدیگر ایجاد می
کردند به دنبال این بودند تا بتوانند با تک حمالت خود دروازه
حریف را باز کنند.
این اتفاق تا ده دقیقه پایانی ادامه داشت که به یکباره رنگ و
روی بازی عوض شد و دو تیم با حمالتی دروازه های همدیگر
را مورد حمله قرار می دادند اما در این میان این نفتی ها بودند
که موفق شدند گلزنی کنند ،ارسالدیدنی آندو پرواز شهباززاده
را به همراه داشت و در حالی که تراکتوری ها در شوک آسیب
دیدگی گودرزی بودند دروازه خود را باز دیدند و از این به بعد و
تا دقیقه  90+8هر چه زدند نتوانستند به دروازه نفت برسند تا
این شاگردان علیداییدر نهایت برنده جام حذفی لقب بگیرند.
شرح گل:
تراکتورسازی  0نفت تهران (1دقیقه  ،88سجاد شهباززاده)
 :ارسال دیدنی آندو از روی یک ضربه ایستگاهی با ضربه سر
زیبای شهباززاده دروازه تراکتوری ها را باز کرد.

شهباز پرندهای برای جام

بهترینبازیکن:
آندو تیموریان ،هافبک باتجربه نفتی ها در این دیدار برای
تیمش سنگ تمام گذاشت ،اودر تمام نقاط زمین حضورداشت
و یک رهبر فوق العاده بود ،گل نفتی ها نیز با پاس فوق العاده
آندو به دست آمد.
میالد فراهانیدروازه بان نفتی ها نیز پس از یک فصل متوسط
در این دیدار گل کاشت ،او یک ضربه پنالتی را مهار کرد و چند
بار نیز دروازه خود را نجات داد.
سجاد شهباززاده نیز پس از نیمه اول کم رمق خود در نیمه
دوم بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت و مدافعان تراکتور
را آزار داد و در نهایت با یک ضربه سر دیدنی تنها گل بازی را
به ثمر رساند.
اتفاقویژه:
.1تراکتوری ها که در لیگ برتر نتوانستند با موفقیت به کار
خود پایان دهند و عنوان دومی را با رده سوم عوض کردند در
ایندیدار نیز نتوانستند به قهرمانی برسند ودر نهایت با ناکامی
فصل فوتبالی خود را بخ پایان رساندند.
.2در حالی که بازی به دقایق پایانی نزدیک می شد شهرام
گودرزی با ضربه ای حال رفت و همین موضوع باعث ورود
آمبوالنس به زمین شد و این بازیکن را به بیمارستان برد و به
همین دلیل بازیکنان تراکتوری از نظر روحی و روانی کامال به
همریختند.
.3با پیروزی نفتی ها در این دیدار و قهرمانی آنها ،ذوب آهن
به عنوان تیم چهارم لیگ برتر از حضور در لیگ قهرمانان آسیا
 2018بازماندند.
دقایقحساس:
دقیقه  -27بهترین موقعیت این دیدار در این دقیقه برای
تراکتورسازان بهدست آمد و طی آن محمد ایرانپوریان که یکی
از بهترین پنالتی زنان لیگ لقب داشت موفق نشد ضربه خود
را به گل تبدیل کند ،او در ضربه ریباند نیز ناموفق عمل کرد و
تعادل خود را از دست داد.
دقیقه  -37حرکت تراکتوری ها با ضربه قیچی برگردان
گودرزی دروازه نفتی ها را با خطر مواجه کرد اما ضربه دیدنی
این بازیکن با فاصله کمی از باالی دروازه به بیرون رفت.
دقیقه  -39ضربه راه دور محمدنوری با واکنش فراهانی مهار
شد و این ضربه نیز سودی برای تبریزی ها نداشت.
دقیقه  -42حمله نفتی ها نیز نتوانست برای این تیم گلی به
همراه داشته باشد و ضربه سر قاضی از باالی دروازه به بیرون
رفت.
دقیقه  - 45ارسال تراکتوری ها از کناره راست زمین با
واکنش فراهانی از روی دروازه نفتی ها دور شد.

دقیقه  -76حرکت تند و تیز نفتی ها موقعیت خطرناکی
روی دروازه تراکتوری ها ایجاد کرد اما خروج دیدنی اخباری
دروازه را نجات داد.
دقیقه  -76حرکت تند و تیز نفتی ها موقعیت خطرناکی
روی دروازه تراکتوری ها ایجاد کرد اما خروج دیدنی اخباری
دروازه را نجات داد.
دقیقه  -79ارسال بلند تبریزی ها از کناره زمین به حاتمی
رسید و او نیز ضربه خودرا به دروازه حریف زد اما تعدد بازیکنان
تیم نفت باعث دور شدن این توپ شد.
دقیقه  -80یک موقعیتدیگری برای تراکتورسازان به وجود
آمد و محمد ابراهیمی توپ برگشتی را ازدرون محوطه جریمه
با ضربه ای محکم به سوی دروازه نفت زد اما مدافعان این تیم
این توپ را نیز دور کردند.
دقیقه  - 82ضربه محکم آل کثیر از درون محوطه
تراکتورسازی چیزی نمانده بود تا دروازه این تیم را باز کند اما
هادی محمدی این توپ را دور کرد.
دایی:
بازیکنانم مردانه جنگیدند و جدایی از آنها برایم
سختاست
سرمربی تیم فوتبالنفت تهران تأکیدکردکهبازیکنان تیمش
شایسته قهرمانی جام حذفی بودهاند.
علی دایی پس از قهرمانی تیمش در مسابقات فوتبال جام
حذفی باشگاههای کشور اظهار داشت :در یک سال اخیر فشار
زیادی را تحمل کردیم ،اما بازیکنان من شایسته قهرمانی بودند
و به حقشان رسیدند.
وی ادامه داد :ما مزد زحماتمان در یک سال گذشته را
دریافت کردیم و با وجود تمام فشارهایی که در یک سال اخیر
تحمل کردیم با عزت و کرامت به قهرمانی رسیدیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت تهران در ادامه با تشکر از هواداران
آبادانی که از تیمش حمایت کردند ،گفت :دست این هواداران
درد نکند .آنها برای ما سنگ تمام گذاشتند .ما تیم بدون
تماشاگر هستیم و توقعی هم نداشتیم که هواداران آبادانی از
تیم ما حمایت کنند.
دایی با اشاره به قهرمانی تیمش در جام حذفی خاطرنشان
کرد :باید خدا را بابت این قهرمانی شکر کنیم .خدا یک باردیگر
در رحمتش را به روی ما باز کرد و نشان داد که یک جاهایی به
ما لطف خودش را نشان میدهد.
وی با تمجید از عملکرد بازیکنانش مقابل تراکتورسازی گفت:
ما بازی سختیداشتیم ،اما خوشبختانه بازیکنانم طبق برنامه
عمل کردند و اجازه ندادند برنامههای تراکتورسازی اجرایی شود
و موقعیت چندانی به این تیم ندادند و خوشبختانه به قهرمانی

گاردین انتخاب کرد :

بیرانوند در جمع  5دروازه بان گلساز جهان
رسیدیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت که پس از قهرمانی تیمش در جام
حذفی با این تیم خداحافظی کرد ،در پاسخ به این سؤال که آیا
این قهرمانی باعث نمیشود که تصمیم او تغییر کند و بخواهد
در نفت باقی بماند ،اظهار داشت :نه عزیزم ،نفت برای من تمام
شد و به این چیزها فکر نمیکنم .خدا را شکر با این بچهها و
با قهرمانی از تیم نفت خداحافظی کردم .مسئوالن هیچ کاری
برای این تیم نکردند و کاری انجام ندادند و قهرمانی هم مبارک
آنهاباشد.
داییدر پاسخ به این سؤال که با قهرمان کردن نفت جدایی از
این تیم برای او سخت نیست ،گفت :برای من فقط سخت است
که از این بازیکنان جدا شوم که مرد بودند و مردانه جنگیدند.
برای من فقط سخت است که از آنها جدا شوم و جدایی از نفت
سختیندارد.
سرمربی تیم نفت با انتقاد از مسئوالن این باشگاه که اقدامی
برای حمایت از تیم نکردند ،افزود :فقط باید این را بگویم که
امروز تیم مردی قهرمان شد .بازیکنان ما مردانه جنگیدند و
بدون پشتیبانی هم مردانه جنگیدند .آنها همه مردانه یک تیم را
ساختند و خوشبختانه امروز هم نتیجه گرفتند.
وی در خصوص اینکه آیا سال آینده او در لیگ برتر مربیگری
خواهد کرد یا نه ،اظهارداشت :االن چیزی معلوم نیست.
تیموریان:
فقط دایی و دوستانش کنارمان بودند
هافبک تیم فوتبال نفت تهران مدال قهرمانیاش را به تدارکات
این تیم داده است.
آندرانیک تیموریان در خصوص قهرمانی تیم نفت تهران در
جام حذفی و با اشاره اینکه تیمش سختیهایی زیادی در این
فصل پشت سر گذاشته است ،اظهارداشت :شرایطماندر نفت
خوب نبود و اوضاع سختی را پشت سر گذاشتیم ،چون از تیم ما
حمایت نمیشد.در این مدت که من عضو نفت بودم ،فقط علی
دایی ودوستانش کنار تیم بودند و هیچ کمکی به ما نمیشد.
هافبک تیم نفت تهران که هنگام گفتوگو با خبرنگاران مدال
قهرمانیاش همراهش نبود در این خصوص گفت :من مدالم را
به تدارکات تیم دادم!
شهباززاده:
زمین خرمشهر به درد لیگ ۲هم نمیخورد!
مهاجم تیم نفت تهران تأکید کرد برای پیروزی مقابل
تراکتورسازی و قهرمانیدر جام حذفی مصمم بودهاند.
سجاد شهباززاده پس از پیروزی تیم نفت مقابل تراکتورسازی
و کسب مقام قهرمانی جام حذفی اظهار داشت :در طول فصل
مدیریت باشگاه برایمان هیچ کاری نکرد .به نظرم بازی خوبی
را مقابل تراکتورسازی انجامدادیم .خوشحالم که توانستمدر این
بازی گل بزنم .ما واقعاً بازی بسیار سنگینی مقابل تراکتورسازی
داشتیم .وی در ادامه افزود :خیلی مصمم بودیم که در این بازی
به برتری دست یافته و به قهرمانی برسیم .خدا را شکر که به
هدفمان رسیدیم .مهاجم تیم نفت تهران در ادامه با اشاره به
وضعیت بد زمین مسابقه تصریح کرد :به نظرم زمین بازی اص ً
ال
شرایط خوبی نداشت .بازی خیلی میتوانست با کیفیتتر از این
باشد .این زمین در حد فینال جام حذفی نبود و به نظرم این
زمین به درد بازیهای لیگ دو هم نمیخورد!
قلعهنویی:قهرمانیمبارکشانباشد
سرمربی تیم تراکتورسازی معتقد است اگر ایرانپوریان پنالتی
اش را گل می کرد جریان و وضعیت بازی عوض می شد.
تیم تراکتورسازی کاپ جام حذفی را در دقایق پایانی به نفت
تهران داد تا شاگردان دایی این فصل را با قهرمانی به پایان
برسانند.
امیر قلعه نویی پس از پایان بازی درباره این بازی گفت :ما
امروز بازی خیلی خوبی انجامدادیم ،اگر آن پنالتی گل می شد
سرنوشت بازی عوض می شد اما شانس با ما یار نبود .به تیم
نفت و آقایدایی تبریک می گویم ،فوتبال استدیگر و انشالله
مبارکشانباشد.

آمار فوق العاده فروزان در صبا

کامیابینیا بازی با لخویا را از دست داد
هافبک تیم فوتبال پرسپولیسدیدار تیمش مقابل لخویادر لیگ قهرمانان آسیا را از
دست داد.
کمال کامیابینیا هافبک تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصدومیت از ناحیه کتف
و شانه قادر نخواهد بود تیمش را در بازی حساس با لخویا در یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانانآسیاهمراهیکند.
این بازیکندر بازی با سیاهجامگان از ناحیه کتفدچاردر رفتگی شد و اما با وجوددرد
 ۹۰دقیقه در بازی با الوحده امارات برای تیمش بازی کرد و یکی از بازیکنان تاثیر گذار
پرسپولیس برای صعود به مرحله بعد بود.
کامیابینیا با گرفتن عکس ام آر آی متوجه شد که باید کتف خود را به تیغ جراحان
بسپادر و به همین دلیل به احتمال بسیار زیاد در بازی با لخویا که  ۲و  ۹خرداد در تهران
و دوحه برگزار میشود غایب خواهد بود.

ایمان مبعلی رباط صلیبی پاره کرد
هافبک بازیساز تیم فوتبال نفت تهران رباط صلیبی پاره کرد.
ایمان مبعلی در بازی فینال جام حذفی مقابل تراکتورسازی غایب بود و حتی بعد از
بازیدر مصاحبه با خبرنگاران تأکید کرد که وضعیتش برای فصل بعد مشخص نیست.
خبر بد برای مبعلی این است که رباط صلیبی او پاره شده و این احتمال وجود دارد که او
هفت ماه از میادین فوتبال دور باشد .البته اتفاق امیدوار کننده برای مبعلی این است که
نیمی از رباط او پاره شده و این پارگی به صورت کامل نیست .این پارگی اما به هیچ عنوان
ترمیم نخواهد شد و مبعلی فقط میتواند با تقویت عضالت چهارسر ،جلوی پارگی کامل
رباط صلیبیاش را بگیرد .البته هر لحظه امکان دارد که مبعلی در صورت بازی کردن ،با
پارگی رباط به صورت کامل مواجه شود .قرار است مبعلی تا چند روز آینده ،بعد از مشورت
با چند پزشک متخصص تصمیم نهایی را برای عمل جراحی بگیرد.
سوپرجام فوتبال ایران  ۳۰تیر ماه برگزار میشود

جدال پرسپولیس و نفت در ورزشگاه آزادی
تیمهای پرسپولیس و نفت تهران روز  ۳۰تیر ماه در ورزشگاه آزادی سوپرجام فوتبال
ایران را برگزار میکنند.
تیم فوتبال نفت تهران پنجشنبه شب با برتری یک بر صفر مقابل تراکتورسازی تبریز
در ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر به مقام قهرمانی جامحذفی باشگاههای کشور
دست یافت .پیش از این نیز تیم فوتبال پرسپولیس به مقام قهرمانی شانزدهمین دوره
رقابتهای لیگ برتردست یافته بود .با توجه به این شرایط قرار است  30تیر ماه تیمهای
پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی سوپر جام فوتبال ایران را برگزار کنند .این
دیدار یک هفته قبل از شروع هفدهمیندوره لیگ برتر برگزار خواهد شد.

زارع از پرسپولیس شکایت کرد
بازیکن پیشین پرسپولیس از این باشگاه شکایت کرد.
مجتبی زارع بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس بابت مطالباتی که از این باشگاه
دارد به دادگاه شکایت کرد .زارع در سال  ۱۳۸۸به پرسپولیس پیوست و  ۲سال در این
تیم بازی کرد اما نتوانست مطالباتش را از آن زمان تا کنون از این باشگاهدریافت کند و به
همیندلیل از پرسپولیس شکایت کرده است.

نورافکن مسافر جام جهانی جوانان شد
امید نورافکن تیم ملی جوانان رادر جام جهانی همراهی خواهد کرد.
با تالشها و پیگیریهای صورت گرفته و مساعدت کادر فنی تیم استقالل ،امید
نورافکن تیم جوانان ایراندر مسابقات جام جهانی همراهی خواهد کرد.

تنها  ۳گل خورده در جریان بازی

تیم فوتبال صبا با وجود این کهدر نیم فصلدوم نتایج قابل قبولی گرفت ،امادر نهایت به
دلیل شکست خانگی مقابل استقالل خوزستان از لیگ برتر سقوط کرد.
تیم فوتبال صبای قم در نیم فصل اول آنقدر بد نتیجه گرفته بود که نتایج خوب نیم
فصل دومش هم مانع از سقوط این تیم به لیگ دسته اول نشود .صمد مرفاوی با اضافه
کردن چند بازیکن با تجربه مثل عمران زاده ،فروزان و مجیدی به تیمشدر نیم فصلدوم
شرایط بهتری را تجربه کرد .اما عملکرد خوب این تیم با مهرههای جدیدش در نیم فصل
دوم در نهایت مانع از سقوط این تیم نشد.
در بین بازیکنانی که در نیم فصل دوم به این تیم اضافه شدند ،عملکرد محسن فروزان
در درون دروازه این تیم یک عملکرد فوق العاده بود .فروزان در نیم فصل دوم کال  ۱۳بار از
دروازه تیم صبا محافظت کرد که حاصل  ۱۳حضور او در درون دروازه این تیم ،تنها  ۸گل
خورده بود ۸ .گلی که تنها  ۳گل از این  ۸گل در جریان بازی زده شد.
محسن فروزان از ابتدای نیم فصلدوم به تیم صبا اضافه شد ودردو بازی این تیم مقابل
صنعت نفت و سپاهان به دلیل مصدومیت جزیی حضور نیافت .حاصل حضور فروزان
در  ۱۳بازی که درون دروازه صبا قرار گرفت ،از  ۱۳باری که فروزان از دروازه تیم صبا
مراقبت کرد این تیم با  ۵پیروزی مقابل پیکان ،ذوب آهن ،سیاه جامگان ،تراکتورسازی و
نفت و  ۴مساوی مقابل ماشین سازی ،سایپا ،فوالد و گسترش و تحمل  ۴شکست مقابل
پرسپولیس ،پدیده ،استقالل و استقالل خوزستان مجموعا  ۱۹امتیاز کسب کرد و معدل
امتیاز گیری این تیم  ۴۶/۱امتیاز به ازای هر بازی بود.
فروزان با  ۷کلین شیت مقابل پیکان ،ماشین سازی ،ذوب آهن ،سایپا ،فوالد ،گسترش
فوالد و تراکتورسازی بیشترین کلین شیت رادر نیم فصلدومداشت .ثبت  ۷کلین شیت
آن هم در یک تیم انتهای جدولی در تنها  ۱۳مسابقه آماری قابل توجه است.

توافق نهایی شهریار با باشگاه خاطره انگیز؛

بازگشت علی دایی به سایپا
این دروازه بان تنها  ۸بار دروازهاش باز شده است تا معدل  ۶۱/۰گل خورده در هر بازی
را از خود به جای گذاشته باشد .اما نکته جالب این است که از  ۸گلی که فروزان در این
بازیها دریافت داشته ۲ ،گل از روی ضربات پنالتی مقابل استقالل و پرسپولیس بوده و ۳
بار نیز مدافعان این تیم به اشتباه دروازه خودی را باز کردند که یکی از آنها گل به خودی
بود که حنیف عمران زاده در دیدار این تیم مقابل پرسپولیس به اشتباه وارد دروازه خودی
کرده بود.
با کم کردن  ۳گل به خودی و  ۲پنالتی از  ۸گلی که این دروازه بان خورده ،می بینیم
که فروزان در جریان بازی تنها  ۳بار تسلیم تیم مقابل شده است و خوردن  ۳گل در ۱۳
بازی آن هم در یک تیم انتهای جدولی که برای بقا میجنگد میتواند آماری رویایی برای
هردروازه بانی باشد.

دهنوی:

مرفاوی موبایلش را روشن کند و پاسخگوی سقوط صبا باشد

هافبک فصل گذشته تیم فوتبال صبای قم تأکید کرد
که کادر فنی باید در مورد سقوط این تیم پاسخگو باشد.
قاسم دهنوی در مورد سقوط صبا به لیگ دسته اول
و اتفاقات هفته آخر گفت :در وهله اول باید بگویم که ما
نمیتوانیم از پرسپولیسیها ایراد بگیریم ،چون آنها کار
خودشان را انجام دادند .البته کاری که لیدرهای این تیم
انجام دادند و بابت سقوط صبا شعر خواندند درست نبود.
بیشترین تقصیر را خودمان داریم چون در نیم فصل اول
مشکالت زیادی برای صبا درست شد و ما حتی اگر یک
برد یا سه تساوی در نیم فصل اول بهدست میآوردیم،
االن در لیگ برتر میماندیم .وی ادامه داد :ما در نیم فصل
دوم بازیکنان خوبی گرفتیم و توانستیم نتایج بهتری کسب
کنیم.در تعطیالت نیمفصل نفراتی مثل حامد لک ،حقجو،
اوسانی و کریم اسالمی را از دست دادیم که اگر آنها در صبا
میماندندقطعامیتوانستیمنتایجبهتریبگیریم.
وی درمورد اشتباه مسلم داور در بازی پایانی که باعث

ضرر صبا شد ،گفت :من معتقدم اشتباهات داوری در
فوتبال طبیعی است ،هرچند که این موضوع روی نتیجه
تأثیرگذار بود .متأسفانه شرایطیدر بازیهای نیم فصلدوم
داشتیم که تمام تمرکز ما روی دفاع کردن بود .مطمئنا
مربیان تیم هم به اشتباهات خودشان پیبردند و فکر
میکنم سرمربی تیم باید جوابگو باشد و موبایل خودش
را خاموش نکند .به هر حال کادر فنی باید درمورد سقوط
صبا توضیح بدهد و بهتر است آقای مرفاوی و همکارانش
موبایل خودشان را روشن کنند.دهنویدرمورد اینکه برخی
از تفکرات دفاعی صمد مرفاوی انتقاد کردهاند ،گفت :من
معتقدم برخی تفکرات به بازیکنان استرس میداد ،هرچند
باید بگویم هر مربی تاکتیک خاص خودش را دارد .در اکثر
بازیها 99درصد فکر ما به دفاع کردن بود و شما میتوانید
بازیهای ما مقابل نفت ،استقالل و سپاهان را آنالیز کنید
که چگونه دفاع میکردیم .به عنوان مثال در بازی با نفت
فقط لطف خدا بود که توانستیم ببریم ،چون باید میباختیم.

هافبک فصل گذشته صبا در قسمت دیگری از
حرفهایش گفت :من همیشه دوست دارم صادقانه و
منصفانه حرف بزنم .بهعنوان مثال بعد از بازی با استقالل
گفتمکهبهتفکراتکادرفنیباختیم،ولیبعدانیمکتنشین
شدم .بعد از آخرین باختی که مقابل استقالل خوزستان
داشتیم آقای مرفاوی بدون خداحافظی سرش را پایین
انداخت و ورزشگاه را ترک کرد .او حتی یک خسته نباشید
به شاگردانش نگفت و حتی خداحافظی هم نکرد .دهنوی
افزود :من برای مرفاوی احترام قائل هستم ،ولی او گاهی
اوقات کارهای نادرستی انجام میداد .من معتقدم بازیکنان
کوچکترین کوتاهی یا کمکاری در طول فصل نداشتند و
تمام تالش خود را برای موفقیت صبا انجام دادهاند .من باید
از رضا عنایتی تشکر کنم که همهجوره پشت باشگاه ایستاد،
همچنین آقای کشوریفرد که یکنفره تالش میکرد تا
شرایط باشگاه را درست کند .ما فقط بهدلیل اتفاقات نیم
فصل اول نتوانستیمدر لیگ برتر بمانیم.

الکساندرنوری:

ابتدای فصل از من در مورد ماندن در لیگ میپرسیدند

سرمربی ایرانیاالصل وردربرمن اظهار کرد ابتدای فصل از او در مورد باقی ماندن این
تیمدر بوندسلیگا سوال میشد اما او و تیمش اکنون بهدنبال کسب سهمیه اروپا هستند.
وردربرمن امروزدر هفت ه سی و سوم بوندسلیگا میزبان هوفنهام رده چهارمی است .آنهادر
هفت ه پایانیدر خانه بورسیادورتموند تیم سوم بازی خواهندداشت.
الکساندر نوریدرباره شانس کسب سهمیه اروپایی تیمش گفت :وقتی هدایت وردربرمن
را بر عهده گرفتم ،از مندرباره ماندن این تیمدر بوندسلیگا سوال میشد .اکنون خوشحالم
که برای کسب سهمیه لیگ اروپا تالش میکنیم .من و بازیکنانم آرام هستیم و فقط به
ی مانده فکر میکنیم تا به هدفمان برسیم.
پیروزیدردو بازی باق 

روزنامه گاردین به بررسی دروازه بانهایی که در پاس گل دادن تخصص دارند
پرداخته و علیرضا بیرانونددر صدر این فهرست قرار گرفته است.
پرتاب دست های بلند علیرضا از ابتدای حضورش در نفت مورد توجه رسانه های
ورزشی سرتاسر جهان قرار گرفته بود و توانایی او در خلق موقعیت ،او را در صدر این
فهرست قرار داده است .در زیر مطلب ویژه گاردین در این رابطه را میخوانیم.
 -1علیرضا بیرانوند (نفت تهران)
علیرضا بیرانوند از همان ابتدای حضورش در فوتبال با نفت تهران ،شناخته شده
بود .او در فصل  2014-15در تیم فصل لیگ برتر ایران قرار گرفت ولی او یک سالح
ویژه دارد .او میتواند توپ را با دست به اندازه ضربه با پا ،بلند ارسال کند .هر چند که
این کار تخصص اوست و بارها تیمش را با این پرتاب ها صاحب موقعیت کرده ولی
در فصل  ،2014-15دو پاس گل برای هم تیمی هایش ارسال کرده است ،یک بار با
ضربه پا و یک بار با پرتاب دست های بلند.
پاس گل اول او با ارسال بلندش با پا بود که برای امیر ارسالن مطهری فرستاده شد و
این مهاجم جوان با یک ضربه سردروازه حریف را باز کرد .شرایط لحظه ای که گل به
ثمر رسید نیز باعث شد که این گل بسیار ویژه شود .یک بازی کالسیک که به سمت
تساوی پیش میرفت و با این گل سرنوشت آن عوض شد.
اما دیگر گل در دیدار مقابل تراکتور سازی بود .تراکتور صاحب یک ضربه کرنر شد
که این کرنر کوتاه بازی شد و سانتری که در پی آن داشت خیلی راحت در اختیار
بیرانوند قرار گرفت .بدون فوت وقت ،بیرانوند با توپ به سمت کناره محوطه جریمه
دوید و با یک پرتابدست استثنایی ،غالمرضا رضایی ،مهاجم تیمش که تنها بازیکن
نفت در موقعیت حمله بود را صاحب فضا کرد .رضایی نیز توپ را با شانه استپ کرد
و با یک ضربه دیدنی ،دروازه حامد لک را باز کرد .بیرانوند همان ماه اولین بازی ملی
اش را انجام داد و پس از آن به گلر اول تیم ملی ایران در راه صعود به جام جهانی
 2018تبدیل شد.
-2دیو بیزنت (چلسی)
بیزنت شهرتش را برای پاس گل از دیدار مشهور چلسی و دربی کانتی دارد .در
حالی که چلسی در بین دو نیمه 1-3 ،از حریف پیش بود 3 ،گل در عرض تا دقیقه
 75دریافت کرد و  3-4عقب افتاد .با این حال دنیس وایز کار را به تساوی کشاند ولی
چلسی به دنبال زدن گل پیروزی بخش بود .تمامی بازیکنان تیم جلو کشیده بودند
و بیسانت نیز جلو بود .یک سانتر از سمت راست به روی دروازه دربی ارسال شد ولی
توسط بازیکنان این تیمدفع شد.در گوشه محوطه جریمه ،بیسانت صاحب توپ شد
و آن را برای دیگر گوشه محوطه ارسال کرد تا گوردن دوری دروازه را باز کند .پس از
آن له ساکس نیز یک گل دیگر برای چلسی زد تا آبی ها  4-6پیروز شوند.
 -3پیکی بونر و هانس فن بروکلن (جمهوری ایرلند – هلند)
تقابل مشهور هلند و جمهوری ایرلنددر جام جهانی  ،1990از این جهت که هردو
گلر نقش بسیار مهمیدر گلزنیدو تیمداشتند همیشهدر یادها خواهد ماند پیکی
بونر ،گلر ایرلند و فن بروکلن ،گلر هلند ،رویدو گل تیمشان نقش مستقیمداشتند تا
بازی با تساوی  1-1به پایان برسد.
 -4ژوئل روبلز(اورتون)
در دیدار باکسینگ دی امسال ،روبلز ،گلر دوم اورتون تاریخ ساز شد و پاس گلی
دیدنی برای هم تیمی اش ارسال کرد .در حالی که مالک باشگاه لستر ،برای سال نو،
یکی در میان صندلی ها را به صورت رایگان در اختیار هواداران قرار داده بود و لستر
روزهای خوبی را تجربه نمیکرد ،روبلز که به علت مصدومیت استکلنبرگ در درون
دروازه تیمش قرار گرفته بود ،تاریخ ساز شد .او در محوطه جریمه پا به توپ شد و
با دقت ،کوین میراالس را دید که در محوطه حریف قرار دارد .وز مورگان و مارسین
واسیلوسکی آفساید را پر کرده بودند و گلر اسپانیایی به حریف مجال نداد و با ارسال
توپ برای میراالس او را صاحب موقعیت کرد .نام او در بین  50گلر لیگ برتر که
حداقل یک پاس گل ارسال کرده اند قرار گرفته است.
 -5یورگ اشماتکه (فرایبورگ)
در روز پایانی لیگ آلمان،در حالی کهدورتموند قهرمانی خود را مسجل کرده بود،
به مصاف فرایبورگ رفت و  1-3از این تیم پیش بود .با این حال سرمربی فرایبورگ
دو تعویض انجام داد که یکی از این تعویض ها بسیار عجیب بود .او سرتیس ،مهاجم
تیمش را به زمین فرستاد و تعویض دووم ،یک گلر بود که با مدافع میانی تعویض شد
ولی درون دروازه قرار گرفت و اشماتکه ،گلر فرایبورگ ،پیراهن تیمش را به تن کرد و
جلوتر بازی کرد .در دقیقه  ،87او در کناره های زمین پا به توپ شد و توپی را برای
سرتیس ارسال کرد که این مهاجم توپ را به گل تبدیل کرد .هرچند بازی با پیروزی
 2-3دورتموند به پایان رسید ولی پاس گل دیدنی اشماتکه همیشه در ذهن فوتبال
دوستان آلمانی به یاد مانده است.

از نوری درباره تمدید قرارداد با وردربرمن و آیندهاش برای فصل نیز سوال شد زیرا قرارداد
این مربی تا پایان فصل جاری اعتباردارد .نوریدر این زمینه هم اظهار کرد :تمرکز من روی
بازی آخر هفت ه برابر هوفنهایم است .نمیدانم بعد از پایان چه تصمیمی گرفته خواهد شد.
همچنین ولفسبورگ که اشکان دژاگه را در اختیار دارد ،خطر سقوط به دسته پایینتر
را حس میکند .آنها بازی بسیار مهمی برابر مونشن گالدباخ خواهند داشت .هفت ه ماقبل
پایانی بوندسلیگا امروز به صورت همزمان با برگزاری  ۹بازی به پایان خواهد رسید .تکلیف
قهرمان مشخص است ولی جدال برای کسب سهمیه لیگ اروپا و البته یک تیم سقوط
ی مانده است.
کنندهدیگر هنوز باق 

سرمربی نفت تهران برای هدایت سایپا با مسؤوالن این باشگاه به توافق نهاییدست
یافت ودر لیگ هفدهم روی نیمکت این تیم مینشیند.
علی دایی در فصل  85-86جانشین ورنر لورانت آلمانی در سایپا شد تا در آخرین
فصل بازی خود ،به سرمربیگری هم مشغول شود که این اتفاق برای او خوشایند بود و
آقای گل فوتبال جهاندر لیگ ششم تبدیل به نخستین بازیکن -مربی ایران شد که
توانست به قهرمانی لیگ برتردست پیدا کند .او بعد از سایپادر تیم ملی و باشگاههای
پرسپولیس( 2بار) ،راهآهن ،صبای قم و اخیرا نفت تهران سرمربیگری کرد که طی این
سالها دو قهرمانی به همراه سرخ پوشان و یک قهرمانی با نفتیها در جام حذفی به
دست آورد.داییدر فصل اخیر با وجود بیپولیدر باشگاه نفت و مشکالت مالی فراوان
توانست به فینال جام حذفی راه پیدا کند و شب گذشتهدر ورزشگاه اروندان خرمشهر
با پیروزی یک بر صفر مقابل تراکتورسازی ،برای سومین باردر تاریخ مربیگریاش به
مقام قهرمانی در این رقابتها برسد .این عملکرد دایی موجب شد باشگاه سایپا که
خاطره خوشیدر همکاری با اودارد،دوباره سراغ این مربی بیاید و برای هدایت نارنجی
پوشان در فصل آینده با آقای گل فوتبال جهان وارد مذاکره شود .پس از قهرمانی نفت
در جام حذفی ،دایی نیز که با مشکالت زیادی در این تیم مواجه بود با بازیکنان این
تیم خداحافظی کرد تا به شایعه حضورش در سایپا قوت بخشد .حاال بازگشت علی
دایی به جمع نارنجی پوشان قطعی شده و این سرمربی با مسؤوالن باشگاه سایپا به
توافق نهایی دست یافته و قرار است در اوایل هفته آینده قرارداد خود را رسمی کند.

کرمالچعب هم راهی هلند خواهد شد

پرسپولیس قصد دارد مهاجم جوان خود را نیز راهی هلند کند تا در صورت قبولی
در تست باشگاه مدنظر این بازیکن نیز بتواند مراحل آکادمیک رشد خود را دنبال کند.
بعد از اینکه شهاب زاهدی با اعالم پیشنهادی برای تست در باشگاه هلندی با
مسووالن پرسپولیس برای صدور مجوز به توافق دست یافت ،گفته میشود در این
سفر رضا کرمالچعب ،مهاجم جوان این تیم نیز او را همراهی خواهد کرد تادر صورت
قبولیدر تست باشگاه مورد نظر تجربه حضوردر فوتبال هلند را پشت سر بگذارند.
کرمالچعب ،ملیپوش و کاپیتان تیم ملی جوانان که در نیم فصل به عضویت
پرسپولیس درآمده بود ،با توجه به ترافیک خط هجومی فرصت کمی برای بازی به
دست آورد و تنهادر جدال برابر سیاه جامگان از سوی برانکو ایوانکوویچ به بازی گرفته
شد .سرمربی کروات سرخپوشان در نیم فصل شهاب زاهدی دیگر مهاجم جوان
تیمش را نیز برای کسب تجربه و بازی راهی ماشین سازی کرده بود و اکنون با جدایی
احتمالی ایندو بازیکن میتواند روی آینده آنها حساب ویژهای باز کند.

ابراهیمی بازی با العین را از دست میدهد؟

هافبک استقالل که با وجود مصدومیت برابر التعاون به میدان رفته بود ممکن است
نتوانددردور رفت مرحله یک هشتم نهایی برای تیمش به میدان برود.
امید ابراهیمی پیش از بازی با پدیده مصدوم شد ودو بازی با سپاهان و التعاون را با
وجود درد برای استقالل بازی کرد اما گفته می شود مصدومیت این بازیکن در بازی
با نماینده عربستان تشدید شده است و بنابراین او احتمالدارد نتواند برابر العین بازی
کند .ابراهیمی یکی از موثرترین بازیکنان این فصل استقالل است و در صورتی که
نتواند برابر العین بازی کند ،پر کردن جای او به سادگی نیست.
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آیا زانوی شما هم تق تق صدا میدهد

درمان سریع و فوری یبوست

یبوست سرچشمه بسیاری از امراض است و نوع مزمن عالوه بر ناراحتی در هنگام دفع،
انسان را بیحال و کسل کرده و خمیازه ایجاد می کند.همین طور باعث بد مزه شدن دهان
شده و اشتها را از بین می برد به همین دلیل درمان آن باید جدی گرفته شود.
به طور کلی افراد مبتال به یبوست شدید باید آب فراوان ،چای کمرنگ و میوه هایی مانند
آلو ،انگور ،انجیر و گالبی بیشتر مصرف کنند و به پیاده روی ،تحرک بیشتر و فعالیت توجه
داشته باشند .راههایدرمان یبوستدر حالت های شدید و متعادل تفاوت خاصی با یکدیگر
ندارند و در دو بخش کلی دارویی و گیاهی تجویز می وشند.
راههایدرمانطبیعییبوست
همانطور که می دانید زمانی که راههای درمان طبیعی بیماری به میان می آید هدف
استفاده از خوراکی ها و دمنوش های طبیعی است که به صورت جامع در چندیدن بخش
با انها آشنا خواهید شد.
 -۱افراد مبتال به یبوست که مشکل زمینه ای مانند انسداد روده ندارند ،شب ها مقداری
انجیر رادر آب خیس کنند و صبح ناشتا این انجیرها را همراه آب آن بخورند .این کار کمک
زیادی به رفع یبوست و سهولت دفع خواهد کرد .با این حساب ،عادت غذایی شما خواننده
محترم برای رفع یبوست ،خوب است ودردرازمدت مشکلی برایتان ایجاد نخواهد کرد.
 -۲نوشیدن شربت خاکشیر قبل از صبحانه می تواند به رفع یبوست و جوش های صورت
کمک کند و نوشیدندمکرده گل گاو زبان قبل از خواب می تواند مثل یکداروی آرامبخش
عملکند.
خوردن سبزی و میوهدر ح ِد
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ِ
شدن مدفو ِع شما خواهد شد .سعی کنید ِ
نرمال ِ
دست کم سه باردر هفته
باعث متخلخل ِ
را سبزی مصرف کنید .با غذا یا بصورت لقمه با نان .همچنین عادت کنید که پس از هر سه
وعده غذا(صبخانه ،ناهار ،شام) ،یکیدوتا میوه بخورید
خوردن چیزهایی که یبوست می آورند ،مانن ِد ماکارونی ،انار و دانه ی انار ،مواد
 -۴پس از
ِ
فلفل دار و تند ،استعمال تریاک یا مشروبات الکلی ،کشک ،دوغ ،دمپختی ،کاکائو و قهوه
(بمقدار زیاد) و ..حتما سبزی ،شیر و آب فراوان مصرف کنید
 -۵اگر هم یبوست مزاج هستید یا سنگ کیسه صفرا دارید ،می توانید صبح ها دو قاشق
روغن زیتون را همراه آب یک لیموی کامل میل کنید.
 -۶مخلوط یک قاشق غذاخوری خاکشیر ،نصف لیوان آب جوش و دو حبه قند یا معادل
آن شکر است .این شربت تقریبا برای تمام مزاج ها مناسب است ،به خصوص برای افرادی
که شکم شان سخت کار می کند.
 -۷سبوس برنجدرمانی بی ضرر برای یبوست های بدون علت مشخص.یک فوق تخصص
گوارش و کبد با بیان اینکه «یبوست از شایع ترین مشکالت گوارشی است که افراد در
سنین مختلف رادرگیر می کند» ،گفت«:سبوس برنج و سبوس سایر غالت محتوی فیبر
فراوان هستند و به عنوان یک درمان ساده و بی ضرر یبوست هایی که علت مشخصی
ندارند مطرح است».
 -۸اگر یبوست خیلی شدید باشد از ترکیب  ۵واحد روغن بادام شیرین ۲+واحد عسل
روزی  ۲قاشق غذاخوری استفاده کنید.
 -۹انواع سیر ،موسیر و والک از جمله گیاهان ضد یبوست می باشند و کسانی که به طور
دائمی مقدار کمی سیر ،موسیر یا والک با غذای خود میل کنند ،کمتر مبتال به یبوست می
شوند .برگ های تازه والک را می توان به همراه جعفری مانند سبزی خوردن تازه با غذا میل
کرد .موسیر را می توان خشک کرده و به صورت پودر در غذا مصرف نمودconstipation.
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 -۱۰تخم شنبلیله برای یبوست مفید است .تخم شنبلیله را می توانید برای مدت ها
نگهداری کنید ،بدون آنکه خراب یا فاسد شود .اما اگر آن را بکوبید و به صورت پودر در
آورید ،پس از چند روز بو گرفته و خراب می شود .بنابراین اگر می خواهید از تخم شنبلیله
برای رفع یبوست استفاده کنید ،مقدار کمی از آن را کوبیده و سه وعده در روز ،صبح ،ظهر
و شب و در هر بار یک قاشق مرباخوری از این پودر میل کنید .می توانید این پودر را به
کمک آب میل کنید.
 -۱۱دمکرده گل سرخ(محمدی) روزی یک لیوان هم به عنوان یک داروی ملین میتوان
استفادهکرد.
درمان دارویی یبوست
پودر پسیلیوم ساده ترین و کم عاضه ترین داروی رفع یبوست است که به صورت فیبر
عمل کرده و می تواند در دوره بارداری نیز استفاده شود .دسته دوم داروهایی هستند که با
خاصیت اسمزی باعث نشت آب به روده می شوند ،مثل شربت منیزیم و الکتولوز.
دسته سوم داروهای محرک روده مثل برگ سنا ،بیزاکودیل و روغن کرچک است .این
داروها بهتر استدر خط آخردرمان یبوست مصرف شوند.

صدای زانو به ویژه هنگام بلند شدن از زمین و انجام
حرکات خاص ورزشی تا اندازه ای طبیعی است ولی
مطالعات محققان کالج پزشکی بیلور هوستون آمریکا نشان
می دهد کلیک و صدا دادن مداوم زانو در افراد میانسال ,می
تواند نشانه ابتال به آرتریتدر سال های بعدی زندگی باشد.
با باال رفتن سن و یا با گذشت مدت زمانی پس از یک
آسیب ممکن است ببینید که زانوی شما کم کم شروع به
صدا دادن و تق تق کردن می کند و یا آسیب های غضروفی
زانو پیدا کنید .گاهی اوقات شنیدن صدا از زانو همراه با زانو
درد است و در موارد دیگری هیچ نشانه یا عالمت دیگری
همراه با صدا دادن زانو مشاهده نمی شود ،در این موارد
ممکن است در مواقعی علت صدای زانو به این دلیل باشد
که برخی از قسمت های مفصل زانو بهدرستیدر جای خود
حرکت نمی کنند و به سایر قسمت های پا فشار وارد می
شود و از آن ها در انجام حرکت استفاده می شود.
آرتریت ( التهاب مفاصل ) به التهاب دردناک در ناحیه
مفاصل گفته می شود و یکی از بزرگترین معضالتی است
که افراد به مرور زمان و با گذشت سن با آن مواجه می
شوند .شایع ترین دردهای ناشی از آرتروز در نواحی زانو،
لگن ،ستون فقرات و دست دیده می شود.
احتمال مشاهده عالیم آرتریت در افرادی که مدام از
صدای زانو شکایت می کنند ،حدود  ۱۱درصد است؛ در
حالیکه این آمار در افرادی که زانوهایشان صدا نمی دهد،
حدود  ۴٫۵درصد است.
پزشکان صدای اصطکاک مفاصل یا استخوان ها را
کریپتوس می نامند .این صدا معموال در ناحیه مفصل زانو،
مچ دست و پا و شانه شنیده می شود .این مطالعه نشان می
دهد کریپتوس نمی تواند به طور قطع نشانه آرتریت باشد،
ولی کریپتوس مکرر باید جدی گرفته شود و بررسی شود.
عکسبرداری اشعه ایکس برای تشخیص آرتریت در افرادی
که از کریپتوس مکرر شکایتدارند ،ضروری است.
استئوآرتریت (آرتروز) ،آرتریت روماتویید ،آرتریت عفونی،
ورم مفاصل پسوریاتیک و نقرس ،پنج گروه عمده آرتریت
محسوب می شوند .آرتروز شایع ترین نوع آرتریت است.
این التهاب دردناک سبب تورم و اختالل حرکت مفاصل
می شود و معموال در ناحیه دست ،زانو ،لگن و ستون مهره
ها بیشتر است .سه عامل اضافه وزن ،سن و آسیب دیدگی
مفاصل ،مهمتریندالیل بروز آرتروز هستند.
دالیل بسیاری می تواند برای صدا دادن زانو وجود داشته
باشد و در اغلب موارد به سادگی درمان صدا دادن زانو امکان
پذیر است .
علت صدا دادن و تق تق زانو
در ادامه برخی از شایع ترین دالیل صدا دادن زانو آورده

شده است
آسیب و پارگی رباط
پارگی رباط های زانو شایع ترین علت صدا دادن زانو در
هنگام آسیب وارد شدن به زانو است و شخص درهنگام وارد
شدن آسیب احساس می کند صداییدر زانوی خود شنیده
است  .به خصوص در هنگام بروز آسیب ها و پارگی رباط
صلیبی قدامی زانو  ،صدای تق تق زانو شنیده می شود.
همچنین ممکن است بعد از پارگی رباط زانو نیز باز هم زانو
صدا بدهد چرا که به علت وارد شدن آسسب به زانو  ،حرکت
مفصل زانو به حالت عادی و نرمال انجام نمی شود.
پارگیمنیسک
پاره شدن منیسک زانو نیز می تواند همراه با شنیدن
صدایی ازدرون زانو باشد  .پارگی ودرد مینیسک زانو ممکن
است به مرور زمان یا به صورت ناگهانی ایجاد شود از آن
جایی که منیسک ها وظیفه کاهش فشار و ضربه گیری
بین استخوان های مفصل زانو را به عهده دارند  ،پارگی این
بافت ها میتواند باعث برخورد و ایجاد صدا در مفصل زانو
و علت صدا دادن زانو شود .در موارد آسیب منیسک زانو ،
شنیدن صدا از مفصل زانو مقطعی است و این عالئم بسته
به نحوه فعالیت شما ونحوه استفاده از زانو ،ممکن است بروز
بکنند  ،یا نکنند.
کشیدگی رباط های زانو
زمانی که رباط های زانو بیش از حد کشیده می شوند ،
موجب کشیدگی و التهاب در تاندون ها می شوند و تا زمان
بهبود این حالت ممکن است فرد در زانوی خود سر و صدایی
بشنود یا حس کند زانوی او تق تق میکند.
کندروماالسی یا نرمی غضروف کشکک زانو
استفاده بیش از حد از زانو و فشار آوردن به آن می تواند
موجب صدا دادن زانو شود  .در این حالت کشکک زانو به
درستی در جای خود در مفصل زانو حرکت نمی کند و
ممکن است این امر موجب ایجاد صدایی در زانو هنگام
حرکت شود  .این عارضه شایع تریندلیل صدادادت زانودر
میان ورزشکارانی است که بدون وارد شدن آسیب ناگهانی ،
زانویشان صدا می دهد .
آرتروز زانو
فرسایش یافتن مفصل زانو و به عبارتی آرتروز زانو بر اثر
باال رفتن سن  ،ممکن است باعث حالتی شود که مفصل به
گونه ای حرکت کند که تولید صدا می کند و دردناک است
 .شنیدن صدا از درون زانو در این حالت به این دلیل است
که استخوان های مفصل زانو هنگام حرکت روی هم دیگر
کشیده می شوند  ،چرا که غضروف درون مفصل زانو نازک
شده و تحلیل رفته است و عملکرد سابق خود را ندارد و با
درمان ارتروز زانو این صداها نیز کمتر می گردد.

در مواردی که صدا دادن زانو بدون احساس درد است ،
معموال تشکیل حباب های گاز در مفصل زانو دلیل صدا
دان زانو هستند ( مانند حالتی که انگشت خود را فشار می
دهید و مفصل آن صدا می دهد )  ،در مواردی نیز حرکت
طبیعی رباط ها و تاندون های زانو و کشیده شدن آن ها
در حین حرکت دادن زانو نیز می تواند ایجاد صدایی در
مفصل زانو کند .
آیا صدا دادن زانو نیاز به درمان دارد
در صورتی که صدا دادن زانو همراه با درد باشد و حرکت
دادن زانو در این هنگام برای فرد مشکل باشد ،این یک
عالمت جدی است و باید حتما به پزشک متخصص مراجعه
نمود تا مشخص شود که آیا آسیب جدی به مفصل زارد
شده است یا نه  .پزشک متخصص با انجام معایناتی می تواند
دلیل صدا دادن زانو را تشخیص دهد و تعیین کند که چه
روش درمانی برای فرد مناسب است .
زمانی که شنیدن صدا از مفصل زانو با هیچ عالئم دیگری
مانند درد یا تورم همراه نیست  ،صدا دادن زانو زیاد جای
نگرانی ندارد  .در بسیاری از موارد به علت وجود حباب های
هوا که در مفصل زانو گیر افتاده اند  ،مفصل زانو صدا می
دهد و می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مفصل
زانو ( به علت ایجاد فشار زیاد درون مفصل یا وجود سایش)
خودش در حال برطرف کردن این موضوع است .این حالت
مانند زمانی است که شما قولنج انگشتان یا مفاصل دیگر
بدنتان را میشکنید .
راه ها و روش های درمان
در صورتی که زانوی شما بدون این که احساس دردی
داشته باشید صدا میدهد  ،زانوی شما به احتمال زیاد سالم
است و نیازی به درمان تق تق زانو نیست  ،اما با این حال
توصیه می شود کهدر مالقات بعدی که با پزشک خوددارید
این موضوع را حتما با او در میان بگذارید.
اما در صورتی که صدا دادن زانو همراه با عالئم دیگری
مانند درد یا تورم است الزم است فورا به پزشک مراجعه
نمایید.
در صورتی که علل صدا دادن زانو شما وارد شدن آسیب به
زانو یاشد الزم است در ابتدا به زانوی خود استراحت بدهید.
از داروهای ضد التهاب و مسکن نیز برای کنترل عالئم تا
زمان بهبودی استفاده می شود .
در صورتی که پزشک تشخیص بدهد که شما عالئم پارگی
رباط زانو یا پارگی منیسک زانو دارید برای درمان صدای
زانو نیاز به انجام عمل جراحی می باشد  .بعد از انجام عمل
جراحی ممکن است باز هم صدا دادن زانو ادامه پیدا کند اما
صدا دادن بدون احساس درد خواهد بود و احتماال به علت
اتروفی ( تحلیل رفتن) عضالت در دوران ریکاوری پس از
عمل است  .انجام تمرینات فیزیوتراپی و استفاده از زانو بند
طبی نه تنها به کاهش صدا دادن و تق تق زانو کمک می
کند بلکه ریسک آسیبدوباره را کاهش میدهد.
در صورتی که علت صدا دادن مفاصل زانو بیماری های
مزمنی مانند کندروماالسی ( نرمی غضروف کشکک زانو )
یا آرتروز زانو باشد ،پزشک به شما توصیه خواهد کرد که تا
زمان بهبود درد زانو استراحت کنید  .بعد از آن برای افزایش
قدرت عضالت مراجعه به فیزیوتراپی تجویز می شود.
استفاده از زانو بند های مخصوص کشکک زانو نیز می تواند
در این موارد به کاهش صدا دادن و درد زانو کمک کند.
به خاطر داشته باشید که در صورتی که صدا دادن زانو
با درد همراه است  ،نیاز به درمان دارد و حتما باید برای
تشخیص علت آن به پزشک متخصص مراجعه کنید تا
برنامهدرمانی مناسبی را برای شما تجویز کند.


درمان بی حرکتی عضالت با شوک الکتریکی توسط بیمار

شرکتی سوئیسیدستگاهی برای تحریک الکتریکی
عضله بازوی افرادی ساخته که در اثر سکته دچار بی
حرکتی عضو شده اند .بیماران با این دستگاه خود
کنترلدرمان را برعهده می گیرند.
هنگامیکه بازوی فردی به دلیل سکته از کار می
افتد ،درمانگران بیشتر اوقات با استفاده از محرک های
الکتریکی سعی می کنند این عضو رادوباره به حرکت

درآورند.فرایند استفاده از محرک های الکتریکی شامل
وارد کردن شوک به بازو است .این امر سبب می شود
ماهیچه ها حرکت کنند.اما تحقیقات نشان داده اگر
بیمار خود مسئول وارد کردن شوک باشد ،این درمان
بازخورد بهتری خواهد داشت .درهمین راستا دستگاه
تازه ای ساخته شده که این امکان را فراهم می کند.
سیستم مذکور توسط شرکت  Intentoساخته شده

که از زیرمجموعه های موسسه تحقیقاتی EPFL
سوئیس است .سیستم سه بخش دارد؛ الکترودهایی
که بیمار روی بازویش قرار می دهد ،دستگاه کنترلی
که در دست کاربر قرار می گیرد و البته تبلتی که نرم
افزار سیستم در آن وجود دارد.درمانگر حرکت های
مورد نظر بازو را روی تبلت انتخاب و آن را به دستگاه
کنترل وارد می کند .پس از نصب الکترودها روی بازو،
بیمار خود شوک را به ماهیچه های بازو وارد می کند.
تکرار حرکات مختلف سبب می شود ماهیچه ها قدرت
بیشتری بیابند ودر نتیجه پس از مدتی بدون تحریک
الکتریکی،حرکتموردنظرراانجامخواهندداد.آزمایش
های کلینیکی ایندستگاهدر بیمارستاندانشگاه لوزان
و روی  ۱۱بیماری انجام شد که بهدلیل سکته بادرصد
باالیی از معلولیت دست و پنجه نرم می کردند .برای
این گروه درمان های دیگر کارسازنبود به همین دلیل
درمانگراندستگاه مذکور را به طور روزانه وبه مدت یک
ساعت و نیم استفاده کردند.
حدود ۷۰درصد آنها شاهد بهبود وضعیت خود
بودند .البته قرار است یک تحقیق کلینیکی بزرگ برای
آزمایش ایندستگاه انجام شود.

رابطه دیابت با آلزایمر کشف شد

محققاندر پژوهشگاه رویان موفق شدند رابطهدیابت و آلزایمر را کشف کنند .این
موضوع برایدرمان آلزایمر به کار گرفته می شود.
دکتر کوروش شاهپسند ،دانشآموخته پسادکتری دانشکده پزشکی هاروارد در
گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص تحقیقات خود کهدر راستایدرمان بیماری آلزایمر
است اظهار داشت :از سال  ۹۲تحقیقات خود را در هاروارد در زمینه آلزایمرو راههای
درمان این بیماری آغاز کردیم .وی با بیان اینکه ادامه این تحقیقات در پژوهشگاه
رویان در حال انجام است ،گفت :این پروژه در راستای واکسینه کردن افراد در برابر
آلزایمر است .عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به این پروژه خاطر نشان کرد:
در این طرح ما عامل مرگ سلولی را پیدا کرده بودیم که شکل خاصی از پروتئین تائو
است و باعث مرگ سلول ها می شود.
شاهپسند با اشاره به نتیجه جدید این تحقیقات اظهار کرد :به تازگی ارتباطدیابت با
آلزایمر را کشف کرده ایم؛ این بدان معناست که اگر فردی مبتال به دیابت باشد امکان
بروز آلزایمر در وی وجود خواهد داشت.
به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه رویان ،عاملی که سلول های مغزیدردیابت
را می کشد بر اثر استرس از قند باال ،در مغز بیماران تشکیل می شود و باعث مرگ
سلول های مغزی نیز می شود.
شاه پسند خاطر نشان کرد :تا کنون مشخص نبوده که چه عاملی منجر به از بین

بردن سلول های مغزی طی دیابت می شده که ما در این پروژه موفق شدیم این
عامل را بیابیم .وی تاکید داشت :در واقع می توان گفت که افرادی که مبتال به دیابت
هستند ابتال به آلزایمر در آنها شایع تر است بگونه ای که آلزایمر دیابت تیپ  ۳لقب
گرفتهاست.
وی افزود :بر همین اساسدر صدد هستیم واکسندرمان آلزایمر را تولید کنیم.

قابلیتهای شگفتانگیز حرکتی و طراحی بسیار
ساده با الهام از تکنیک اوریگامی باعث شد تا مدیران
ناسا پس از مشاهده اولین آزمایش این نسل برای ارسال
چند عدد از آنهادر ماموریت کاوشگر بعدی مریخ به نظر
مشترکیبرسند.

پوست بیونیک برای روبات ها ساخته شد

محققان با چاپگر سه بعدی نوعی پوست بیونیک ساخته اند که می توان از آن در
روبات های جراحی و فناوری های پوشیدنی ردیاب مواد منفجره استفاده کرد.
محققاندانشگاه مینه سوتا نوعی پوست بیونیک به وسیله چاپگر سه بعدی ساخته
اند .آنها معتقدند این گامیدر جهت ساختدستگاه های الکترونیکی است که می
توان آنها را به طور مستقیم در بدن انسان چاپ کرد.
الیه های جوهر به کاررفته در این فناوری را می توان در دمای اتاق نگهداری کرد.
به همین دلیل می توان آن را به طور مستقیم روی پوست انسان به کار برد .عالوه بر
آن کاربردهای بیشماری دارد .مانند استفاده در روبات های جراح گرفته و فناوری های
پوشیدنی که مواد منفجره را ردیابی می کنند.
الیه اصلی این پوست از جنس سیلیکون و الکترودهای روی و زیرین آن نیز از
جنس جوهر رسانا ساخته می شوند .چاپگر به کاررفته برای این اختراع دارای ۴
دماغه است تا انواع مختلفی از جوهر های مخصوص را در الیه های مختلف دستگاه
چاپ کند.
مایکل مل آلپاین استادیار دانشگاه و یکی از محققان پروژه می گوید :این ماده
ارتجاعی الکترونیک قابلیت های مختلفی دارند .پزشکان جراح با استفاده از روبات
دارای پوست بیونیک می توانند منطقه جراحی در بدن بیمار را حس کنند و به این
ترتیب فرآیند آسانتر انجام خواهد شد.
همچنین روبات ها با استفاده از پوست بیونیک راحت تر می توانند با محیط اطراف
خود ارتباط برقرار کنند.

ترازوی هوشمندی که آوتار
سه بعدی می سازد

رونمایی از یک ربات کوچک برای اکتشاف در مریخ

دانشمندان البراتوار مهندسی پیشرانه جت ناسا در
کالیفرنیا برای اولینبار از آخرین طرح ربات کاوشگر
کمکی سبک و چاالک با الهام از تکنیک اوریگامی و
اشغال حداقل فضا برای ارسال به سیاره سرخ رونمایی
کردند.
ایده کلی برای ساخت ربات پافر با توجه به اسم
آن ،قرارگیری چند ربات مسطح و سبک در محموله
کاوشگر بعدی مریخ است تا آنها در کنار کاوشگر
اصلی با سرعت و چاالکی بیشتر به اکتشاف بپردازند
و اطالعات خود را به صورت بیسیم به کاوشگر اصلی
منتقلکنند.
مهمترینویژگیمجموعهرباتهایپافرقابلیتتردد
در تمام سطوح پیشبینی شده در مریخ است .این
ربات سبک و هوشمند به گونهای طراحی شده تا از هر
سطحی باال رود و حتیدر نقاط غیرقابلدسترس مثل
زیر صخرهها نیز به جستجو بپردازد.

با چاپگر سه بعدی؛

طراحی شگفتانگیز کاوشگر پافر مهمترین گام برای
انتقالدانش اوریگامی از حوزه هنرهای معمولی به حوزه
صنایعپیشرفتهرباتیکاست.
جیکو کاراس ،مدیر پروژه طراحی و ساخت کاوشگر
پافراظهارکرد:رباتتغییرشکلدهندهپافربابرخورداری
از طراحی منحصربهفرد در هنگام انتقال کامال صاف و
بدون برجستگی است .پس از پایان ماموریت انتقال
به مریخ مجموعه رباتهای مستقر در پنل از حالت
خواب فضایی خارج میشوند و با تغییر شکل ظاهری
به سرعت با کاوشگر اصلی مریخ ارتباط برقرار میکنند
تا هریک از آنها در کنار ماموریت اصلی کاوشگر آینده
مریخ توسط تیم زمینی به اکتشاف بپردازند.
انرژی حرکتی ربات پافر در آغاز توسط شارژ اولیه
باتری تامین میشود ،سپس هر یک از رباتها توسط
سامانه کنترل اصلی موجوددر کاوشگر مریخدر هنگام
نیازدر مقابل نور قرار میگیرند و شارژ میشوند.

شرکتیدر سیلیکون ولی ترازوی هوشمندی ساخته که با استفاده از فناوری اسکن
سه بعدی آواتاری  ۳۶۰درجه از بدن کاربر فراهم می کند .به این ترتیب در مسیر
تناسب اندام به او کمک می کند.
دستگاه های ردیاب سالمتی به صاحب خود کمک می کنند وزنش را تحت کنترل
داشته باشند .اما ایندستگاه ها نمی توانند به طوردقیق نشاندهند چه بخش هایی
از بدن چربی اضافه دارند یا کدام بخش ها چربی از دست داده اند.
اکنون محققان به کمک فناوری اسکن سه بعدی بد ،آواتار مجازی  ۳۶۰درجه از
کاربر می سازند و ترکیب بدنی فرد را به او نشان می دهند .به این ترتیب او به طور
دقیق می تواند مسیر تناسب اندام خود را ردیابی و اصالح کند.
این دستگاه که  Shape Scaleنام گرفته در حقیقت ترکیب یک ترازو همراه
اسکنری است که با بازوی روباتیک به آن وصل شده است .اسکنر دور بدن کاربر می
چرخد و عملیات اسکن را انجام میدهد.
دقت ایندستگاهدر حد میلی متر است.
ترازوی هوشمند همچنین دارای حسگرهای نوری است که آواتار مجازی کاربر را
روی اپلیکیشن مخصوصدر تلفن هوشمند برای او نمایش میدهد.
این حسگرها باالی بازوی روباتیک قرار دارند .این حسگرها صدها عکس از بدن
کاربر می گیرند .این حسگرها نوعی بازخورد صوتی نیز از پیشرفت کاربردر فرایند
کاهش وزن فراهم می کنند .بقیه اطالعات نیز در اپلیکیشن دستگاه به نمایش داده
می شوند.

ساعتی که لرزش دست مبتالیان به پارکینسون
را کم می کند

یک شرکت فناوری نوعی ساعت مچی ساخته که قادر است لرزش دست افراد مبتال
به پارکینسون را بکاهد.
شرکت مایکروسافت ساعتی ساخته که از لرزشدست مبتالیان به پارکینسون می
کاهد .این ساعت با کمک به یک بیمار پارکینسونی به نام «اما» ساخته شده و به همین
دلیل  Emma Watchنامگذاری شده است.
« اما واچ» ارتعاشات ریزی به به مچدست صاحب خود ارسال می کند .این ارتعاشات
فرایند میان مغز و دست را که به لرزش منجر می شود ،مختل می کند.
تاکنون فقط نمونه اولیه این محصول ساخته شده اما برنامه نویسان مایکروسافت
مشغول همکاری با محققان مغز و اعصاب هستند تا آن را برای گروه کوچکی از
بیماران مبتال به پارکینسون آزمایش کنند .نمونه اولیه این ساعت در کنفرانس
 ۲۰۱۷ Microsoft buildبه نمایش درآمده است.

این  8غذا ارزش خوردن ندارند
هرکدام از ما در شروع سال جدید تصمیم هایی را می گیریم .یکی از این تصمیم
های مشترک ،داشتن اندامی متناسب توام با سالمتی روحی و جسمانی است .اما
الزمه این اهداف ،تغذیه سالم است و باید توجه داشت همه غذاهای به ظاهر سالم،
ممکن استدرواقع سالم نباشند .باید توجهداشت همه غذاهای به ظاهر سالم ،ممکن
است درواقع سالم نباشند .بسیاری از این غذاها حاوی قند ،چربی ،کربوهیدرات و
افزودنی های پنهان زیادی است پس بیایید نگاه مختصری به این غذاها بیندازیم و در
کاربردآنهااحتیاطبیشتریکنیم.
ماست طعم دار
ماست به عنوان ماده غذایی سالم و کاربردی برای سیستم گوارشی ،به کار می رود
اما باید توجه داشت ماست هایی با عنوان «طعم دار» حاوی قند زیاد است.
مکملهایپروتیینه
بنابر گفته برخی متخصصین ،مصرف Protein Barیا همان مکمل های پروتیینه ،به
دلیل خاصیت سیرکنندگی ،برای افراد دارای رژیم الغری ،آزاد است و برای ورزشکاران
حرفه ای تا حدی مناسب بوده چرا که غنی از کالری قند و چربی است اما برای افراد
معمولیآزادنیست.
غذاهایکنسروی
غذاهای کنسروی خصوصا سوپ ها ،به نظر سالم و اقتصادی می آیند ،اما سوپ
های آماده حاوی نگهدارنده و نمک فراوان بوده ودر نتیجه ارزش غذایی پایینیدارند.
غذاهایمنجمد
غذاهای منجمد شاید از نظر زمان ،به صرفه باشند ،اما از نظر نمک و نگهدارنده های
غذایی برای سالمتی ،مضر هستند.
آبمیوهها
بسیاری از شرکت های آبمیوه سازی ،ادعای تولید آبمیوه های طبیعی و سالم از
میوه ها را می کنند .شاید این ادعا در همه موارد دروغ نباشد ،اما غالبا آبمیوه های
صنعتی غنی از قند و نگهدارنده هستند و برای افراد با هدف کاهش وزن انتخاب
مناسبینخواهدبود.
اسنک های کم کالری
میان وعده های کم کالری و در عین حال خوشمزه ،مثل انواع کیک و بیسکویت،
شیرینی و شکالت البته از نوع کم کالری ،ادعای بسیاری از تولیدکنندگان در صنف
غذا است .شاید این ادعا دور از ذهن باشد اما حقیقت دارد ،چون از نظر اندازه و کالری
(استفاده از شیرین کننده های مصنوعی) ،کوچکتر و البته مضر برای سالمتی ،تبدیل
شده اند.
برگرهایگیاهی
شاید در نظر شما برگرهای گیاهی کم کالری باشند اما با نگاه به برچسب غذایی
و مقایسه همبرگر و برگر گیاهی متوجه خواهیدشد که از نظر کالری در یک سطح
هستن .د
آب گازدار
نوشیدنی های حاوی آب گازدار دارای شیرین کننده های مصنوعی مثل آسپارتام
هستند که برای سالمتی مضر بوده ،پس بهتر است به جای آب گازدار از آب معمولی
استفاده کرد .نوشیدن آب گازدار به افرادی که مشکالت گوارشی ،زخم و ورم معده و
سوزش سردلدارند ،توصیه نمی شود چرا که نوشیدنی های گازدار معده را تحریک
و مشکالت آن رادوچندان می کند .علی رغم اینکه آب گازدار برای رفع عطش توصیه
می شود اما اغلب دندانپزشکان ،اسیدی بودن دندان ها را از جمله مضرات آب های
گازدار عنوان کرده و خواستار عدم مصرف آن هستند .آب گازدار برای کودکان زیر
پنج سال مضر است.

برای موهای چرب از این شامپوی طبیعی
استفادهکنید

با برخی روشهای درمان طبیعی با هزینه کم چربیهای مویتان را کاهش داده و
موهایی شاداب و زیباداشته باشد.
غدد چربی وظیفه محافظت از مو را بر عهده دارند ،اما گاهی به دلیل ترشح بیش از
حد این غدد ،مو ظاهر چرب پیدا میکند ،عوامل زیادی در چرب بودن مو نقش دارد.
بسیاری از افراد از چرب بودن مو رنج میبرند ،این افراد باید موهای خود را با آب
سرد بشویند ،آب سرد الیه شاخی مو و منافذ پوست سر را بسته و درنتیجه موجب
کاهش چربی مو میشود .ما به شما چند راه کار طبیعی برای کاهش چربی مو معرفی
میکنیم که با هزینه کمتریدر مقایسه با شامپوهای گران قیمت این مشکل رادرمان
کنید .بهتریندرمانهای طبیعی برای موهای چرب:
سرکهسیب
سرکه سیب طبیعی میتواند در درمان موهای چرب با متعادل کردن سطح PH
پوست سر موثرباشد ،همچنین دارای خاصیتی است که به درخشش ،نرم شدن و
براقی مو کمک میکند.
کافی استدو یا سه قاشق غذاخوری سرکه سیب را به یک فنجان آب اضافه و پس
از چند دقیقه آن را با آب سرد بشویید.
آبلیمو
آب لیمو نیز شبیه سرکه سیب ،به دلیل خواص اسیدی به تعادل  pHپوست سر
کمک میکند همچنین آب لیمو با اضافه کردن ویتامین و مواد معدنی موجب طراوت
و شادابی موها میشود.
کافی است ،آب دو عدد لیمو را به دو فنجان آب اضافه کرده و هم بزنید سپس سه
قاشق چای خوری عسل را به این مخلوط افزوده و در ترکیب را در مخلوط کن هم
زده و آن را برروی موها ماساژ دهید ،پس از پنج دقیقه آن را بشویید.
چای سیاه
چای سیاه حاوی اسید تانیک بوده که با بستن منافذ روی پوست میتواند از چرب
شدن موها جلوگیری کند .کافی است ۲ ،قاشق غذاخوری چای سیاه را به مدت ۱۰
دقیقه در یک فنجان آب جوشانده و پس از خنک شدن قبل از شامپو زدن بر روی
سر ریخته و پس از چند دقیقه آن را بشویید.

با دارچین به این بیماری دچار نمیشوید!
محققاندریافتند با مصرفدارچین خطر ابتال به بیماریهای قلبی کاهش مییابد.
بادارچین به این بیماریدچار نمیشوید!
مطالعات محققان نشان داده است مصرف دارچین میتواند اثر یک رژیم غذایی
با چربی باال و خطر آسیبهای قلبی و عروقی را کاهش دهد .همچنین فرایند
ذخیرهسازی چربی در بدن را کاهش میدهد .پژوهشگران این آزمایش را بر روی
موشها به مدت  12هفته انجام دادند .این آزمایش مصرف مکمل دارچین به همراه
رژیم غذایی پرچرب بود .محققان اظهار کردند :موشهای مورد آزمایش که دارچین
مصرفکردهبودند،ذخیرهچربیکمتریداشتندوبیشترمولکولهایآنتیاکسیدانی
و ضدالتهابی که از بدن محافظت میکنند در آنها فعال شده بود .آنها افزودند :نتایج
بررسیها نشان داده دارچین ممکن است خطر ابتال به آسیبهای قلبی و عروقی
حاصل از مصرف رژیم غذایی با چربی باال را با فعالسازی آنتیاکسیدانهای بدن و
سیستمهای ضد التهابی کاهشدهد و روند ذخیرهسازی چربی را هم آهسته کند.

بخور و نخورهای کسانی که کبد چرب دارند

توصیه میشود افرادی که مبتال به این بیماری هستند با توجه به این که به ماه
رمضان نزدیک میشویم ،بهتر است روزه بگیرند .رضا ملک زاده متخصص گوارش و
کبد گفت :کسانی که مبتال به کبد چرب هستند باید بدانند که تغییردر رژیم غذایی از
جمله راهکارهایی است که میتواند از پیشرفت این بیماری و شیوع عوارض ناشی از آن
جلوگیری نماید .وی ادامه داد :مواد غذایی مانند برنج ،سیب زمینی ،شیرینیجات ،چربی
و پرخوری از عواملی هستند که بروز کبد چرب را دو چندان میکنند به همین خاطر
بهتر است افرادی که مبتال به این بیماری هستند در طول روز از میوهها استفاده کنند.
کبدچربیهاروزهبگیرند؟
ملک زاده بیان کرد :در ایران افراد ۳۰ ،درصد بیش از حالت عادی غذا میخورند و
مهمترین عاملی که به پیشرفت این بیماری کمک میکند پرخوری است ،زیرا اگر
کسی مبتال به کبد چرب باشد اشتهایش باال میرود و خطر آفرین میشود.
وی تاکید کرد :توصیه میشود افرادی که مبتال به این بیماری هستند با توجه به این
که به ماه رمضان نزدیک میشویم ،بهتر است روزه بگیرند ،زیرا گشنه بودن خود عاملی
است که میتوانددر بهبود وضعیت کبد نقش بسزاییداشته باشد.
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حول گنبد فیروزهای مسجد مقدس جمکران؛

بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور برگزار شد

همزمان با فرا رسیدن میالد با برکت آخرین منجی
عالم بشریت ،عاشقان و منتظران ظهور ،باردیگر خود
را به شهر مقدس قم و مسجد جمکران رساندند تادر
این میعادگاه انتظار ودر شب با فضیلت نیمه شعبان
با امام منتظر به نجوا بنشینند.
مسجد مقدس جمکران در شب نیمه شعبان
شاهد بزرگترین گردهمایی منتظران ظهور بود
و عاشقان حضرتش خود را از نقاط مختلف کشور
و دنیا به این مسجد رساندند تا در شبستانش ،زیر
گنبد فیروزهای جمکران ،ارادت و دلدادگی خود به
حضرت ولی امر(عج) را به جهانیان نشان دهند و
دستهای دعا برای ظهور آخرین منجی بشریت را
باال برند.
استادحوزهعلمیهقم:
پیشگوییهادربارهعالئمظهور
نادرست است
استاد حوزه علمیه قمدر این مراسم گفت :عدهای
افرادی را سید یمانی ،سید حسنی و دیگر عالئم
ظهور میدانند که پیشگوییها در این خصوص
درست نیست و مردم نباید به این حرفها توجه
کنند.
حجت االسالم سید حسین حسینی قمی اظهار
داشت :کسانی که امشب در این مکان مقدس
گردهم آمدهاند باید قدر خود را بدانند که این نعمت
از سوی پروردگار نسیب آنها شده است.
وی عنوان کرد :در روایات آمده است شب نیمه
شعبان جزو بهترین شبهاست که باید آن را قدر
دانست.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد :در روایتی از پیامبر
اسالم(ص) نیزداریم کهدر شب نیمه شعبان فرشته
وحی نازل میشود که میگویند در این شب نباید
خوابید بلکه باید به عبادت و راز و نیاز پرداخت.
وی ادامه داد :یکی از مهمترین اعمال شب نیمه
شعبان ،شب زندهداری است و خواندندعای کمیل
نیز در این شب وارد است و همچنین نماز جعفر
طیار و گفتن تسبیحات و احیا گرفتن از اعمال شب
نیمه شعبان است هر چند که برترین اعمال خواندن
زیارت عاشورا و زیارت امام حسین(ع) است.
این استاد حوزه تأکید کرد :باید به دنبال کسب
معرفت باشیم ودر این راستا برنامهریزی کنیم.
وی همچنین عنوان کرد :خواندن زیارت آل یاسین
و نیز سوره یاسین بسیار با اهمیت است که باید به
آن اهتمامداشته باشیم و هر روز صبح آن را بخوانیم.
حجت االسالم حسینی قمی ادامه داد :انتظار را

فاطمهدوله

باید در عمل و کارهایی که انجام میدهیم نشان
دهیم و انتظار فرج تنها یک اعتقاد نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه
نباید عالئم ظهور رادر این حد پایین بیاوریم که برای
آن زمان انتخاب کنیم ،افزود :برخی ،افرادی را سید
یمانی ،سید حسنی ودیگر عالئم ظهور میدانند که
پیشگوییها در این خصوص درست نیست و مردم
نیز نباید به این حرفها توجهداشته باشد.
بلوار پیامبر اعظم(ص) قم با برپایی  ۱۱۰ایستگاه
صلواتی از زائران نیمه شعبان پذیرایی میکند کهدر
این ایستگاههای صلواتی خدمات مختلفی از جمله
پزشکی ،بهداشتی ،فرهنگی و پذیرایی با انواع و اقسام
مواد غذایی صورت میگرفت.
موکب حضرت معصومه بزرگترین ایستگاه
صلواتی خود رادر ابتدای بلوار پیامبر اعظم(ص) برپا
کرد که در آن خدمات بسیار متنوعی ارائه میشد
و اصناف و ارگانهای مختلف و همچنین هیئات
مذهبی از مناطق مختلف شهر قم در بلوار پیامبر

اعظم(ص) برای ارائه خدمات به زائران نیمه شعبان
ایستگاه صلواتی دایر کرده بودند.
جمعیت حاضر در مسجد مقدس جمکران به
گونهای بود که تمامی صحنهها مملو از جمعیت بود
و تردید به سختی صورت میگرفت و پارکینگهای
مختلفی نیز که برای پارک خودروهای زائراندر نظر
گرفته شده بود به صورت کامل تکمیل شده بود
که نزدیک به  ۴۵۰هزار خودرو در این پارکینگها
پارک کرده بودند.
برنامههای مسجد مقدس جمکران برای نیمه
شعبان بعد از اقامه نماز مغرب و عشا به امامت
حجت االسالم رحیمیان تولیت این مسجد آغاز شد
و برنامههای مختلفی از جمله سخنرانی ،مداحی،
اجرای گروه سرود و تواشیح برگزار شد و این مراسم
به صورت زنده از شبکههای مختلف استانی و
کشوری پخش میشد.
درشبستاناصلیمسجدمقدسجمکرانخادمان
این مسجد ،دستههای گل و پرچمهای منقش به

لبیک یا مهدی را در بین مردم توزیع میکردند.
مراسم احیای نیمه شعبان نیز در مسجد مقدس
جمکران برگزار شد که قرائت دعای کمیل بخشی
از این برنامه بود.
ارادت مردم ایران نسبت به اهلبیت(ع) زبانزد است
بسیاری از مسلمانان و شیعیان از کشورهای
مختلف نیزدر این مراسم حضورداشتند که از برخی
یاوران مهدی نیزدر این مراسم تجلیل شد.
تولیتهای مسجد سهله و مسجد کوفه نیز در
اجتماع بزرگ منتظران مهدی در مسجد مقدس
جمکران حضور داشتند و آنها در سخنانی با اشاره
به روایت پیامبر اسالم(ص) که به سلمان فرمود
سلمان از اهل بیت است ایرانیها را نیز از اهل بیت
دانستند و گفتند که ارادت مردم ایران نسبت به
اهلبیت(ع) زبانزد است.
سازمان تاکسیرانی نیز  ۲هزار تاکسی را برای تردد
آسانتر زائران به مسجد مقدس جمکران بسیج
کرده بود که تعداد  ۵۰تاکسی نیز به صورت صلواتی

شوراهای شهر و روستا؛ چشم انداز توسعه پایدار

با نزدیک شدن به پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و
روستا و اهمیت باالی آن در توسعه جامعه  ،جایگاه این نوع
شوراها بیش از بیش نمودار می شود انتخابی که اگر بدرستی
انجام شود نه تنها جامعه ای کارآمد تر خواهیمداشت بلکه چشم
انداز توسعه پایدار رادر آینده نزدیک ترسیم می کند.
همزمان با تکاپوهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری،
موضوع انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز در فضای
سیاسی  -اجتماعی کشور در جریان است .اگر چه گپ و گفت
های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای کنونی
غلبه دارد ،اما اهمیت جایگاه و تاثیرگذاری شوراها در مدیریت
شهری و روستایی کشور و همچنین انتخابات شوراهای اسالمی
شهر و روستا امری انکارناپذیر است.در اصل هفتم قانون اساسی
آمده است که «طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری
بینهم»« ،و شاورهم فی االمر» ،مجلس شورای اسالمی ،شورای
استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخش ،روستا و نظایر اینها از
ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .طرز تشکیل و حدود
اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین میکند».نخستین
دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا در هفتم اسفند
 77برگزار شد ودر نهم اردیبهشت ماه  78نیز شوراهای منتخب
مردم آغاز به کار کردند .از آن زمان تاکنون  4دوره انتخابات
شوراها برگزار شده است و  29اردیبهشت ماه جاری نیز پنجمین
دوره از این انتخابات همزمان بادوازدهمیندوره انتخابات ریاست
جمهوری برگزار می شود.چنانکه گفته شد ،شورا هم در اسالم و
قانون اساسی و هم در مدیریت امور شهری از اهمیت ویژه ای
برخوردار است .شوراها از یک سو مدیریت مردم بر مردم و از دیگر
سو تقسیم مدیریت شهریدر سطح محلی قلمداد می شوند .این
موضوع بر اهمیت جایگاه شوراها در کشور می افزاید زیرا شوراها
عرصه ای است که به وسیله آن مردم با توجه به شناخت و آگاهی
درست و واقعی از محیط زندگی خود ،می توانند در سطح خرد
در سرنوشت شهر و محله تصمیم گیری کنند و با سیاستگذاری

رفاهی منطقه و
شهری و محله ایدر عمران و پیشبرد وضعیت
ِ
محله یا روستای خود تاثیرگذار باشند.
شوراهای شهر به ویژه با نقشی که در تعیین شهردار ،تصویب
امور و برنامه های شهرداری ها و همچنن نظارت و کنترلی که بر
سیاست های پیاده شده از سوی شهرداری هادارند،در مدیریت
شهری تاثیری تعیین کننده و مستقیمدارند .از این رو کسانی که
برای شوراهای اسالمی شهر و روستا انتخاب می شوند اگرچه از
میان مردم هستند ،امادر انتخاب آنان باید معیارها و ویژگی هایی

لحاظ شود که هم شرط الزم و هم کافی برای تصمیم گیری و
سیاستگذاریدرست و مناسبدر مدیریت شهری باشد و بتوانند
بهمطالباتومشکالتشهریجامهعملبپوشانند.هرچندمردم
در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا مشارکت فعالیدارند
اما در انتخاب شوراها ،آنگونه که باید و شاید ،معیارهای انتخاب
درست مد نظر قرار نمی گیرد .امری که پیامدهای آن بیش از هر
چیز در مواقع بحران خود را نشان می دهد.تخصص ،کارآمدی،
آشنایی به وظایف و شناخت الزامات عملی مدیریت شهری؛

به زائران خدمت میکردند.
در مسیر ۸کیلومتری بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز به
منظور آدرس دهی آسانتر زائران عمودهای چراغ
برق ،همانند مسیر نجف تا کربال شمارهگذاری شده
بود.
برگزاری مراسم نورافشانی در شبستان مسجد
مقدس جمکران نیز شکوه و زیبایی خاصی به مراسم
نیمه شعبان داده و شادی میالد مهدی امم را دو
چندان کرده بود که مورد استقبال زائران و مجاوران
حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) قرار گرفت.برخی از
ایستگاههای صلواتی پذیراییهای منحصر به فردی
داشتند که یک ایستگاه دو و نیم تن آب هندوانه
و ایستگاه دیگری  ۵۰هزار لیوان آب برگه و نیز آب
هویج طبیعی بین زائران توزیع میکرد.غرفههای
پیرایش صلواتی ،عکاسی و غرفههای فرهنگی
مخصوص کودکان نیز مشتریان خاص خودش را
داشت.
فعالیت ۲۰۰نفردربیمارستانسیارجمکران
بیمارستان سیار عاشقان والیت که توسطدانشگاه
علوم پزشکی قم در جمکران برپا شد نیز به زائران
خدماتدرمانی ارائه میکرد که مدیر این بیمارستان
از فعالیت ۲۰۰نفردر بیمارستان سیار جمکران خبر
داد و گفت :متخصصان داخلی ،قلب و طب اورژانس
در این بیمارستان حضور دارند که بیش از دو هزار
نفر تاکنون به پایگاههای اورژانس و این بیمارستان
سیار مراجعه کرده بودند.
گرچه خدماتدهی اپراتورهای تلفنهای همراه
امسال نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته بود
اما همچنان اخالل در تماس در برخی از ساعات
وجودداشت.
مراسم احیای شب نیمه شعبان عالوه بر مسجد
مقدس جمکران که کانون حضور ارادتمندان به
امام زمان(عج) بود در حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه(س) ،مسجد امام حسن عسکری(ع)،
تعدادی از بقاع متبرکه و برخی از مساجد سطح شهر
مقدس قم نیز برگزار شد و ارادتمندان به خاندان
عصمت و طهارت تا سحرگاه به مناجات با پروردگار،
دعا و ندبه پرداختند.
روز پنجشنبه و جمعه در جای جای سطح شهر
قم و در کوچه پس کوچهها و خیابانها به برکت
میالد امام عصر(ع) چراغانی بود و مراسم ختم هزار
صلوات برای سالمتی امام زمان(عج) نیز در برخی
از مساجد و همچنین در کنار برخی از خیابانهای
اصلی شهر با حضور جوانان و نوجوانان برگزار شد.

نمونه هایی از معیارهایی هستند که توجه به آنها در انتخاب
شوراها بسیار اهمیت دارد .متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه
در کالن شهرها کسانی به عنوان شورا انتخاب شدند که مالک
مردم در انتخاب آنان؛ شهرت هنری یا ورزشی بود در حالی که
شورای شهر به دلیل ارتباط آن با مدیریت شهری بیش از هر
چیز به افراد متخصص و کارآمد و کارشناس به امور نیازمند است.
نقش شوراها در قانون اساسی نیز تبیین شده است به طوری
که در اصل یکصدم آمده است :برای پیشبرد سریع برنامه های
اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشتی ،فرهنگی ،آموزشی ،و
سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات
محلی اداره امور هر روستا ،بخش ،شهر ،شهرستان ،یا استان با
نظارت شورایی به نام شورای ده ،بخش ،شهر ،یا استان صورت
میگیرد ،که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و
اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله
مراتب آن ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت
ارضی نظام جمهوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد،
قانون معین می کند.
در سالهای اخیر اما آنچه در عمل بسیاری از شوراهای اسالمی
شهر و روستا مشاهده شد ،غلبه نگاهی سیاسی بر برنامه ریزی
ها و سیاستگذاری های شهری بوده است .شوراها باید با پرهیز
از سیاسی کاری و پرداختن به وظایف خود ،مدیریت شهری
را در افق توسعه پایدار در نظر بگیرند .اما برای نمونه آنچه در
شوراها و حیطه تحت نظارت آنها دیده می شود تخریب روز
افزون محیط زیست شهری ،افزایش ساخت و سازها و دامنه
سازه های بتنی و فلزی است که نه تنها بر بد منظری شهرها
افزوده بلکه نگاه معماری ایرانی -اسالمی نیز در آنها هیچ جایی
نداشته است.انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،رویدادی
مهم در راستای مدیریت مردم ساالرانه در جامعه است و مردم
بایدهمچوننمایندگیمجلسشورایاسالمیوانتخاباتریاست
جمهوری به اهمیت آن قائل باشند و احتیاط الزم را در انتخاب
شوراهادر نظر بگیرند.

هر چی من میگم بگو چشم!

رفتارها و سلیقههای زوجها گاهی نه برای
افزایش محبت آنها به یکدیگر ،بلکه درست
برعکس ،زمینهساز کدورت و کاهش عشق زن و
شوهر به هم است .یکی از عمدهترین عواملی که
ریشه در سلیقههای زن یا شوهر دارد و میتواند
کانون خانواده را رو به ویرانی ببرد ،خواستههای
خودخواهانه زن یا شوهر است.
عشقی که زن و شوهردر زندگی مشترک به هم
ابراز میکنند به یک معنا تحتتأثیر همه رفتارها و
سلیقههای آنهاست .رفتارها و سلیقههای زوجها
گاهی نه برای افزایش محبت آنها به یکدیگر،
بلکه درست برعکس ،زمینهساز کدورت و کاهش
عشق زن و شوهر به هم است .یکی از عمدهترین
عواملی که ریشه در سلیقههای زن یا شوهر دارد
و میتواند کانون خانواده را رو به ویرانی ببرد،
خواستههای خودخواهانه زن یا شوهر است.
خواستهچیست؟
همه ما با غرایزی به دنیا میآییم .این غریزهها

به ما کمک میکنند در کشاکش زندگی زنده
بمانیم .بعضی از این غرایز بسیار مؤثر و مفیدند
و بقیه سود کمتری دارند و بهتدریج فایدهبخشی
آنها کمتر میشود و حتی حالت آزاردهندهای
پیدا میکنند .اگر ما به دلیل نیازها یا تمایالت
خود تقاضای چیزی داشته باشیم و برآورده نشود،
غرایز ما را به کاربرد اجباری آن هدایت میکنند.
در این شرایط ،ما برای رسیدن به نیاز یا تقاضای
خود یا تهدید میکنیم یا زورورزی .در هر صورت،
این میل را خواسته میگویند .پس خواستهها
حامل نوعی تهدیدند .مث ً
ال اگر این طور که من
میخواهم نکنی یا آن طور که من میگویم نکنی،
چنین و چنان خواهم کرد؛ اما در حالت خواسته،
یک وجه شما هستید و وجه دیگر طرف مقابل
شماست ،یعنی همسرتان .آیا اودوستدارد کاری
را که از وی خواستهاید انجام دهد؟ اگر مایل به
برآوردن خواسته شما بود که مشکلی نیست؛
ولی مشکل موقعی بروز میکند که او به دالیل

گوناگون از جمله نیازها یا تمایالت شخصی یا
سلیقه متفاوتش تمایلی به برآوردهکردن خواسته
شما نداشته باشد .اینجاست که شما ممکن است
همسر خود را به هر طریقی تهدید و به اصطالح
به او تفهیم کنید که چیزی را که من میخواهم
دوست نداری ،اما اگر آن را انجام ندهی ،مطمئن
باش ناراحتی و عذاب بیشتری برایت پیش
میآید .این یعنی یک خواسته خودخواهانه .کسی
که خواستههای خودخواهانه دارد ،بزرگترین
مشکلش این است که به احساساتدیگری توجه
ندارد .او فقط به نیازهای خودش فکر میکند و
کاربرد زور و تهدید هم فقط برای آن است تا
حرف خود را به کرسی بنشاند و نیاز خویش را
تأمین کند .خواستههای خودخواهانه با قدرت فرد
در خانواده ارتباط دارند .زن یا شوهری که فقط
به خواستههای خود توجه دارد ،احساس میکند
حق همیشه با اوست ،یعنی خود را قدرت اول
خانه و خانواده میداند؛ اما بهراستی چه کسی در

زندگی مشترک قدرتمندتر است؟ تا آنجا که به
زندگی مشترک مربوط میشود ،قدرت در خانواده
باید به شکل مشارکتی بین زن و شوهر تقسیم
شده باشد و آنها برای رسیدن به اهدافشان در
کنار یکدیگر باشند؛ اما موقعی که زوج یا زوجه
به دنبال خواستههای خودش است و در این راه
از تهدید و زور استفاده میکند ،طرف مقابل نیز
سعی میکند به شیوههای مختلف قدرت او را
خنثی کند .این حالت به جنگ قدرت میانجامد.
گویی زن و شوهر به هم میگویند ،پس بجنگ
تا بجنگیم .این قضیه از عشق و محبت همسران
میکاهد و زندگی را برایشان جهنم میکند .گویی
خواستههای خودخواهانه شعلههای سرکش
آتشی هستند که با ُگرگرفتنش بال و پر زندگی
مشترک میسوزد.
راهحلهای مقابله با خودخواهی
اما راهحل عاقالنه و منطقی در برابر خواستههای
خودخواهانهچیست؟
 .۱بررسیها نشان میدهد که نخستین قدم
در جنگ قدرت در خانواده که به خواستههای
خودخواهانه مربوط میشود ،تهدیدهای کالمی و
گوشه و کنایه است .پسدر اولین قدم تالش کنید
با زبان مالیم و آرام با همسرتان صحبت کنید.
 .۲به همسرتان گوش بدهید .امروزه شنیدن
فعال یکی از مهارتهای اصلی زندگی است .حتی
اگر در شنیدن فعال مشکلی دارید ،هیچ ایرادی
ندار د در کالسهایی که در این زمینه هست
شرکت کنید.
 .۳بخشی از مشکل به نحوه صحبت و
بحثکردن با همدیگر مربوط میشود .سعی کنید
در این مورد هم از روشهای بحث موفق استفاده
کنید.
 .۴اصلیترین راهحلدر مقابل طرح خواستههای
شخصی خودخواهانه و یکطرفه طرح عاقالنه و
منطقی خواستههاست .این روش به طور خالصه

چنین است:
• موقعیتی مناسب انتخاب کنید .متأسفانه
زنوشوهرها ،به خصوص زوجهای جوان ،در
موقعیتشناسی مشکل دارند .برای نمونه،
طرح خواستهها زمانی که همسر شما خسته از
کار به خانه آمده ،چندان مفید نیست یا وقتی
خانم در آستانه دوره عادت ماهانه است ،تالش
برای متقاعدساختنش ممکن است به سرانجام
نرسد ،چون در این مواقع اغلب خانمها به علت
بههمخوردن وضعیت هورمونیشان ،تحریکپذیر و
آماده بگومگو هستند تا اینکه به بحث و صحبت
دوطرفه منطقی گرایشداشته باشند.
• بعد از اینکه موقعیت مناسب را پیدا کردید
و به آرامی در کنار همسرتان قرار گرفتید ،سعی
کنید آنچه را که دوست دارید و میخواهید با
زبانی راحت برایش توضیح دهید و از او بخواهید
نظر و احساسش را درباره این نیاز شما بگوید.
• از همسرتان بپرسید چه مقدار میتوانددر این
مورد به شما کمک کند.
• اگر همسرتان گفت که خواسته شما او را
ناخشنود کرده یا نمیتواند به شما کمکی کند،
ادامه کار خیلی ساده است :دیگر دربارهاش حرف
نزنید و اصرار نکنید ،بلکه بگردید و با کمک خود
او راهی پیدا کنید که هم او بتواند به شما کمک
کند ،هم موجب خشنودی او شود.
• بعضی مواقع ،پس از طرح نیازتان ،ممکن است
اولین واکنش همسرتان این باشد که من قب ً
ال این
راه را رفتهام ،فایدهای ندارد .اینجا احتمال دارد
عکسالعمل شما این باشد که بگویید راهی که
من میخواهم بروم ،راه قبلی تو نیست یا چیزی
که من میخواهم دقیقاً همانی نیست که تو
میخواستی .توصیه میشود از این عکسالعملها
جداً بپرهیزید ،چون این صحبتها آغازگر بحث و
جدالهای بیفایدهاند و نهایتاً هم به قهر و غضب
یانجامند.
م

استاندارقم:

مردم باید یکدیگر را به شرکت در انتخابات
تشویقکنند
استاندار قم گفت :مردم باید با استفاده از سخنان منطقی و کارشناسی یکدیگر را
برای شرکت پرشور در انتخابات تشویق کنند تا در شرایط حساس فعلی ،انتخاباتی
مثال زدنی برگزار شود.
سید مهدی صادقی روز پنجشنبهدر جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان
قمدر سالن جلسات استانداری ،افزود:در حال نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات
هستیم در این شرایط همه آحاد جامعه از مسئوالن اجرایی تا اقشار مختلف مردم
وظیفهدارند به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای حضور حداکثری رایدهندگان
برپای صندوق های رای گیری تالش کنند .وی ادامه داد :همه وظیفه دارند تا مردم را
نسبت به اهمیت انتخابات و شرکت گستردهدر آن آگاه نمایند و به آنان بگویند حتی
یک رای هم می تواند در سرنوشت کشور تاثیر گذار باشد .صادقی گفت :حضور مردم
بر پای صندوق های رای نقش موثریدر سیاست هایداخلی و بین المللی جمهوری
اسالمی ایران دارد و نگاه جهانیان به این اتفاق مهم است .وی بیان کرد :برگزاری
همزمان انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری می
تواند در افزایش میزان شور و نشاط مردم برای حضور برپای صندوق های رای،
تاثیر مثبت داشته باشد.وی ادامه داد:امید است در روز بیست و نهم اردیبهشت ماه
جاری شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور درسطح کشور باشیم که بر عظمت و
اقتدار ملی ایرانیان می افزاید .انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان
با انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا و میان دوره ای دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی 29 ،اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود .استاندار قم
در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در
استان اشاره کرد و گفت :برخی از استان ها همچون کرمان در ارائه مدل های اقتصاد
مقاومتی پیشگام بوده اند و الزم است استان قم نیز با نگاه به این دستاوردها و بومی
سازیآن،برایعملیاتیساختنتصمیمهایستادفرماندهیاقتصادمقاومتیهرچه
سریع تر اقدام کند .وی با بیان این که حضور مردم در صحنه برای اجرای سیاست
های اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است ،افزود :همه بر اساس وظیفه ملی و دینی خود
وظیفهدارند برای اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتیدر کشور تالش کنند و
در همین رابطه مسئوالندستگاه های اجرایی استان قم وظیفهدارند از ایده های برتر
در موضوع اقتصاد مقاومتی حمایت نمایند .وی با اشاره به این که سیاست های اقتصاد
مقاومتی باعث پایداری روند توسعه کشور می شود ،ادامه داد :استان قم در موضوع
گردشگری و معدن از قابلیت های مطلوبی برخوردار است که در صورت توجه بیشتر
به آن می توان فرصت های شغلی بسیاری را در سطح استان ایجاد کرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم خبرداد

دستگیری 2متخلف درفعالیتهای انتخاباتی
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از تشکیل کارگروه امنیتی ،قضایی و سیاسی به
منظور تعقیب تخلفات انتخاباتی و شناسایی متخلفان یاد کرد و گفت :تا کنون دو
نفر از افرادی را که اقدامات خالف قانون را انجام دادهاند ،دستگیر کردهایم که آنها از
جریانهای اشرار بودهاند.
با اشاره به برخی از تخلفات انتخاباتی از جمله پاره کردن بنرهای تبلیغاتی کاندیداها
در قم گفت  :این اقدامات خالف قانون را را رصد میکنیم و تا کنون چندین بار
در این مورد با فرماندار جلسه داشتهایم .احد جمالی در نشست نمایندگان احزاب
و تشکلهای سیاسی استان قم که در تاالر امام جواد(ع) استانداریبا تاکید بر اینکه
نمیگذاریم امنیت حاکمیت و نظام اسالمیدر شهر قم به خطر بیافتد ،خاطرنشان
کرد :بیشترین تخریبهای تبلیغاتی در مورد یکی از کاندیداها انجام شده اما در
مورد دیگران نیز مواردی بوده است که نیروهای اطالعات نسبت به این تخریبها
حساسیتداشته و برنامهریزی خود را برای رفع این مشکلدنبال میکنند.وی یادآور
شد :اعالم کردهایم که بنرهای سخنرانیهای کاندیداهای ریاست جمهوری باید در
سطح شهر قم جمعآوری شود؛ در غیر این صورت شهرداری را موظف میکنیم
تا آنها را جمعآوری کند؛ بنرهای بزرگ تبلیغاتی فقط باید در نزدیک ستادها زده
شود به همین علت نیازمند آدرس مراکز ستادها هستیم هر چند برخی ستادها
نسبت به اعالم آدرس مراکز خود بیتوجه بودهاند.جمالی ادامه داد :بر اساس اخبار
رسیده ستادهای انتخاباتی کاندیداها به صورت کامل مشخص شده است و امیدواریم
بنرهای غیرقانونی شهر تا پایان امشب جمعآوری شود.وی با تاکید بر اینکه امکانات
عمومی از جمله مساجد باید به صورت مساوی در اختیار کاندیداها باشد ،تصریح
کرد :مکانهای عمومی متعلق به همه است به همین علت تا کنون جلسات مختلف
را برگزار کرده تا میان مساجد و مسؤوالن ستادهای انتخاباتی هماهنگیهای الزم
را انجام دهیم .معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با بیان اینکه در مورد تخلفات
انتخاباتی در فضای مجازی باید سه قوه ورود کنند ،گفت :با حرکتهای نظاممند
و عزم ملی میتوانیم به نتیجه برسیم ،جاهایی که یک قوه به تنها به میدان آمده و
توپها را به زمین یک مجموعه انداختهایم نتوانسته به نتیجه برسیم.وی با تاکید بر
اینکه فضای مجازی فرصت و تهدید است ،اظهار کرد :اگر اخالق در جامعه حاکم
نباشد بداخالقی در جامعه مشاهده میشود و افراد در راستای اثبات کاندیدای خود
به تخریبدیگران اقدام میکنند به همین علتدر نشستهای مختلف شورای تامین
استان و کمیسیون امنیتی انتخابات که نمایندگاندولت و قوه قضاییه حضوردارند،
تصمیمهای مشخصی گرفته شده است تا اگر افراد ادلههای مناسبیدر مورد تخریب
کاندیداهادارند ارائهدهند تا برخوردهای قانونیدنبال شود.
طی سال گذشته؛

 ۲۶۰میلیارد تومان تسهیالت تولید در قم
پرداخت شد
ریس سازمان برنامه و بودجه قم گفت :در سال گذشته  ۱۷۰هزار میلیارد تومان
تسهیالت رونق تولید در کشور اعطا شد که این رقم در استان قم به  ۲۶۰میلیارد
تومان رسیده است.
سید حسن رضوی ظهر پنجشنبهدر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم کهدر
تاالر امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد ،با اشاره به شاخصهای کارآمدی دولت
یازدهم اظهارداشت :برنامههایدولتدر بخش صنایع کوچک جواب گرفته و موجب
رونق این صنایع شده است .وی افزود :در سال جاری باید با اعطای همین تسهیالت
به صنایع برای  ۲۵۰هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود که باید مدل استانی این
موضوع را در دستور کار قرار دهیم .به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم،
در سال گذشته در کل کشور  ۱۷۰هزار میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید اعطا
شده که در استان قم هم این رقم به  ۲۶۰میلیارد تومان رسیده است و در کل کشور
 ۲۴هزار واحد از این تسهیالت استفاده کردهاند .وی اقدام بعدی در این زمینه را
اصالح نظام بانکی دانست و افزود ۱۱۵ :درصد افزایش سرمایه بانکها برای افزایش
تسهیالت بانکی اقدامی بود که در این زمینه صورت گرفت .کاهش سهم نفت و
افزایش سهم مالیات در بودجه و مثبت شدن تراز تجاری برای نخستین بار در ۶۰
سال گذشته از دیگر اقدامات دولت یازدهم بود که رضوی به آن اشاره کرد.
فزایش مصرف برق در صنایع قم
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم همدر این جلسه با اشاره به تشکیل کارگروه
تولید و اشتغال در زیر مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم گفت :مسائلی مانند
ترویج مصرف کاالی داخلی ،تأمین زیرساختهای اقتصادی ،تعیین انواع حمایت از
کسانی کهدر عرصه سرمایهگذاری فعلیت میکنند و حمایت قضایی از سرمایهگذاران
در استان قم از جمله کارهایی است که در دستور کار ایان کارگروه قرار دارد.
مجید آوری فرد با اشاره به افزاش مصرف برق در استان قم به میزان  ۸.۵درصد
اظهار داشت :در حوزه صنعت مصرف برق  ۱۹درصد افزایش پیدا کرده که این نشان
میدهد صنایع استان قم فعالتر شدهاند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت قم مطرح کرد؛

رتبه ۱۷استان قم در اعطای تسهیالت رونق تولید

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم از کسب رتبه هفدهم استان قم
در اعطای تسهیالت رونق تولیددر بخش صنعت خبرداد.
احمد ذاکری ظهر پنجشنبهدر جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم کهدر تاالر
امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد با اشاره به برنامه دولت برای اعطای تسهیالت
رونق تولید به هفت هزار و  ۵۰۰واحد تولیدی در سطح کشور اظهار داشت :این
طرح برای درون زایی و رونق اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت.وی با اشاره به
مراحل انجام این طرح ،گفت :ابتدا اطالعرسانی طرح صورت گرفت کهدر استان قم با
استفاده از تمام ظرفیتها این اطالعرسانی انجام شد تا متقاضیاندر سامانه بهینیاب
ثبت نام کنند.رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم با اشاره به برگزاری۲۰
جلسه کارشناسی در این زمینه در استان قم ،گفت ۹۶۱ :درخواست در سامانه ثبت
شد که  ۵۱۲مورد مربوط به واحدهای صنعتی بود.به گفته وی در استان قم به ۳۲۳
واحد صنعتی و کشاورزی تسهیالت رونق تولید پرداخت شده که بیشتر پرداختیها
در حوزه سرمای ه در گردش بوده است .ذاکری با اشاره به عدم رغبت بانکها به
پرداخت تسهیالت سرمایه ثابت ،افزود :واحدهای نیمه کاره ما نیاز به این تسهیالت
دارند تا بتواننددر مدار تولید قرار بگیرند.

