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کارشناسان اقتصادیدر گفت و گویی تبیین کردند؛



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,834,000

یکگرمطالی18

1,115,900

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

10,900,000

سکهامامی

10,920,000

نیمسکه

5,450,000

عسکه
رب 

2,820,000

سکه یک گرمی

1,820,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

36,800,000

دنا با موتور EF7

43,000,000

پژو GLX 405

28,600,000

پژو SLX 405

30,600,000

پژو پارس ELX

39,700,000

پژو پارس سال

35,300,000

تندر E2 90

38,000,000

رانا LX

33,000,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

30,100,000

سمندEF7

29,900,000

سورن ELX

36,100,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 z

52,000,000

سایپا کاراEX151

17,420,000

سایپا111

20,600,000

سایپا SE 132

20,200,000

سایپا SE 141

18,500,000

سایپا131

20,100,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

40,500,000

 550 MVMدنده ای

46,000,000

تیگوX33

62,000,000

عزم جدی دولت یازدهم در ریشه کنی فساد اقتصادی

«سعید لیالز» تحلیلگر مسایل اقتصادی و «مهدی تقوی» استاد
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برخورد ریشه ای و علمی با فساد
اقتصادی را از راه های موثردر مبارزه با این پدیدهدانستند و با اشاره به
غیرمنصفانه بودن فضاسازی و جریان سازی منتقدان ،وجود عزم جدی
دولت در ریشه کنی فساد را بسیار سازنده عنوان کردند.
برخی منتقدان دولت یازدهم پس از گذشت سه سال با بهره برداری
از تحوالت و اتفاق هایی که در سطح جامعه به وقوع می پیوندد و
بسیاری از آنها ریشه در مشکالت گذشته دارد ،با استفاده از ابزارهای
تبلیغاتی موجود و جریان سازی علیهدولت نسبت به تخریب مسووالن
اجرایی کشور اقدام کرده اند؛ مخالفانی که به بهانه نقد ،هر از چندگاهی
فرایندهای تخریبی علیه دولت به راه می اندازند و به دلیل زیر سوال
بردن عملکرد دولت گاه تا جایی پیش می روند که حتی مرزهای
انصاف و اخالق سیاسی را هم درمی نوردند.
ماجرایدریافتی های غیرمتعارف برخی مدیراندر روزهای گذشته
هجمه هایی را علیه دولت ایجاد کرد .منتقدان ،این ماجرا را به عنوان
بهانه ای برای حمله به دولت «تدبیر» در دستور کار قرار دادند .این در
حالی است که مبارزه با فساد و ایجاد سالمت در عرصه های مختلف
اقتصادی ،مالی و اداری همواره یکی از خواسته های مهم مردم و
مسووالن بوده است.
با این وجود ،فهم نادرست از پدیده فساد و گزینش راهکارهای
زودگذر به جای راه حل ریشه ای و حاشیه پردازی به جای پرداختن
به متن ،نه تنها به بهبود شاخص سالمت فضای اقتصادی کشور کمکی
نمی کند بلکه باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی افراد جامعه می
شود.
هرچند مسووالن دولتی بارها اعالم کرده اند حقوق های نامتعارف
ریشه در سازوکارهای معیوب ،قوانین ناکارآمد ،ضعف نظارت و برخی
مسوولیت ناپذیری های پیشیندارد و مساله ای مربوط به تمامدستگاه
ها است اما منتقدان از ابتدا با هدف قراردادن مسووالن اجرایی کشور به
تخریبدولت پرداخته اند .حسن روحانی رییس جمهوریدر نخستین
روزهای انتشار اخبار فیش های حقوقی باال برخی از مسووالن،دستور
رسیدگی سریع را به وسیله نهادهای مرتبط صادر و در نخستین
گام مسوولیت های اجرایی موجود را از این افراد سلب کرد .رییس
جمهوری معتقد است که با راهکارهای ریشه ای باید با پدیده فساد
اقتصادی مبارزه شود وتنها با اعمال فشار ،تنبیه و برخوردهای سلبی
نمی توان به نتیجه مطلوبدر این موضوعدست یافت .حسن روحانی
به همین منظور در اجالس جهانی شوراها و شهرداران  ،2016که در
 30تیر  1395خورشیدیدر مرکز همایش های برج میالد برگزار شد،
در سخنانی درباره ضرورت ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی گفت:
«با ایجاد شهر هوشمند و الکترونیکی ما سالمت اداری را هم تضمین
می کنیم .با این کار فسادها به مراتب کاهش می یابد .مبارزه با فساد
با موعظه ،سخنرانی ،قانون ،دادگاه یا شالق حل نمی شود .البته دادگاه
و قانون هم الزم است اما از راه علمی باید با ریشه های فساد برخورد
شود ».اظهارنظر شخص رییس جمهوری درباره لزوم ریشه ای بودن
راهکارهای جلوگیری از این پدیده پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا را
بر آنداشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومیدرباره راه های مبارزه با
فساد اقتصادی گفت و گویی را با سعید لیالز تحلیلگر مسایل اقتصادی
و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و مهدی تقوی استاد اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبایی انجامدهد.
*کاهش فساد با کم شدن سهم دولت در اقتصاد
سعید لیالز تحلیلگر مسایل اقتصادی و استاد اقتصاددانشگاه شهید
بهشتی درباره ریشه های شکل گیری فساد اقتصادی گفت :بررسی
تجربه های فساد در دنیا نشان می دهد که این پدیده از دو منشا
اصلی نشات می گیرد که میزان ،اندازه و سهم دولت در اقتصاد از آن
جمله به شمار می رود.در ایندیدگاه با رشد سهم حکومتدر اقتصاد
کشور و افزایش مقداردخالت و تصدیدولت ،میزان فساددر آن کشور
بیشتر خواهد شد .لیالز در ادامه ،دخالت و تصدی را دو پدیده جدا از
هم ارزیابی کرد و افزود :تصدی یعنی اینکه دولت مالکیت بنگاه های
اقتصادی را به عهده بگیرد اما دخالت به این معنا است که دولت به
طور مداوم در روند فعالیت بنگاه های اقتصادی ،دخالت و در عملکرد
آنها اختالل ایجاد کند .در این زمینه باید گفت که حتی اگر تصدی و
دخالت دولت در اقتصاد به طور گریزناپذیری هم اتفاق بیافتد انتظار
می روددرصدی از فساددر جامعه رخ بدهد .البته به طور مطلق نمی
توان ازدخالت نکردن و تصدی نداشتندولتدر اقتصاددفاع کرد زیرا

در موردهایی مانند اتفاق افتادن پدیده «شکست بازار» یعنی هنگامی
که تخصیص کاالها و خدمات به وسیله یک بازار آزاد کارآمد نیست
و دولت ناچار به دخالت و تصدی می شود اما همین میزان نیز به هر
نسبتی که رویدهد به ناچار موجب فساد خواهد شد.
*بهره برداری جهت گیرانه از توسعه دموکراسی
این تحلیل گر مسایل اقتصادی ،دومین عامل اصلی ایجاد فساد
اقتصادی را میزان آزادی ها و به ویژه آزادی مطبوعات عنوان کرد
و اظهار داشت :هر اندازه آزادی مطبوعات و به طور کلی آزادی در
کشور محدودتر شود ،امکان ایجاد فساددر بخش های مختلف جامعه
از جمله اقتصاد به دلیل سکوت رسانه ها و محدودیت هایی که برای
انتشار برخی اخبار به وسیله آنها وجود دارد ،افزایش می یابد .این امر
تصادفی نیست که ریشه بسیاری از فساد ها در دولت یازدهم ظاهر
می شوددر حالی که هیچ کدام از آنهادر ایندولت پدید نیامده است.
در تحلیل این سخن باید گفت که بر اثر منازعات جناح های سیاسی با
دولت یازدهم ،اندازه و عمق دموکراسی افزایش یافته است اما استفاده
نامناسبی از آن صورت می گیرد .وی با بیان آزادی های موجود در
دولت یازدهم تصریح کرد :در این دوره انتقاد از دولت حتی به صورت
غیرمنصفانه و با استفاده از هتاکی و اتهام زنی به دولت به هیچ عنوان
مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد و این امر برای گوینده آن نیز نگرانی
ایجاد نمی کند و به همین دلیل در این زمان جامعه شاهد کارآمدی
بیشتر و بهتری در مبارزه با فساد است و به همین نسبت برخورد
بیشتری با این پدیده مخرب صورت می گیرد.
لیالز با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری برای حل
ریشه ای و علمی مبارزه با فساد تصریح کرد :اگرچه باید در این راه از
قانون به عنوان ابزاری برای برخورد با مجرم استفاده کرد اما در ابتدا
باید این مساله به صورت ریشه ای برطرف شود .بهره گیری از دانش
اقتصاد برای حل پدیده فساد نشان می دهد که بررسی دو عامل موثر
در ایجاد فساد می تواند به ریشه یابی عوامل فساد یاری رساند بنابراین
اگر تصدی دولت در امور اقتصادی کشور کاهش یابد و در درجه دوم
به طور عام آزادی و به طور خاص آزادی مطبوعات به ویژه آزادی بیان
در چارچوب های قانونی افزایش یابد ،شاهد کاهش چنین فسادهایی
در جامعه ایران خواهیم بود.
وی با بیان اینکه افزایش تصدی و دخالت دولت در اقتصاد ایران
همواره معلول افزایش درآمدهای نفتی دولت بوده است ،در تعبیر
این امر می توان گفت :هرگاه در اقتصاد ایران درآمدهای دولت در
دوره های مختلف افزایش یافته ،فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد
کرده است و موجب شده سهم دولت افزایش پیدا کند و این بخش
عقب بماند .اکنون که قیمت جهانی نفت خام با کاهش مواجه و
منابع اقتصادی دولت با محدودیت شدیدی رو به رو شده است ،زمان
مناسبی به شمار می رود که دولت یازدهم با پرهیز از هرگونه رانت

کاهش قیمت با واردات قانونی

مردم برای خرید گوشی آیفون کمی تحمل کنند

رییس جدید سازمان بورس:

تخلفات بورس کمتر از بازار پول است

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :هم اکنون یک طرح راهبردی بازار سرمایه به
دست رییس جمهوریداده شده که محوری شدن نقش بازار سرمایهدر تأمین مالی از جمله
موارد مطرح شده این سند راهبردی خواهد بود.
شاپور محمدیدر مراسم تودیع و معارفه غیر رسمی رئیسان جدید و قدیم سازمان بورس و
اوراق بهادار به اقدامات انجام شده در دوره مدیریت گذشته سازمان بورس اشاره کرد و افزود:
کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و بحث های مالیاتی از جمله مواردی است که فطانت برای
آن زحمات زیادی کشید.
وی با بیان اینکه رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرده است بر سر عهد خود با فطانت
هستیم ،گفت :هم اکنون یک طرح راهبردی بازار سرمایه به دست رییس جمهوری داده
شده که محوری شدن نقش بازار سرمایهدر تأمین مالی از جمله موارد مطرح شده این سند
راهبردی خواهد بود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :جایگاه بازار سرمایه به عنوان یک نهاد
«تنزیل گر» در سطح کالن اقتصادی جای خود را پیدا کرده است.
محمدی با بیان اینکهدولت سال گذشته  105هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشر کرده
است ،گفت :فطانت و سایر مسووالن سازمان بورس سال گذشته مردانه بابت انتشار صکوک
دولتی(اوراق بهاردار اسالمی) تالش کردند که برای این اقدام باید به آنها نوبل مالی داده شود،
این در حالی است که عالوه بر صکوک دولتی ،برای ابزارهای دیگری مانند اختیارات خرید و
فروش استقراضی تالش های گسترده ای انجام شد.
سخنگوی جدید سازمان بورس با اشاره به اهمیت حجم نقدینگی گفت :ما نمی توانیم نرخ
ذخیره قانونی را تغییرداده و عملیات بازار باز نیز نمی تواند تغییر کلیداشته باشد.
محمدی با بیان اینکه تخلفات بازار سرمایه بسیار کمتر از تخلفات بازار پول است ،اضافه کرد:
بازار سرمایه به خوبی روند خود را پیش می برد و امیدواریم این حرکت با شتاب بیشتری
پیش رود.
به گزارش ایرنا« ،شاپور محمدی» روز(سه شنبه) با تصویب شورای عالی بورس و تایید وزیر
امور اقتصادی و دارایی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین «فطانت» شد.در
نشست روز سه شنبه شورای عالی بورس« ،محمد فطانت» استعفای خود را تقدیم کرد که
وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را پذیرفت.
گفته شدهدلیل اصلی استعفای فطانت ،ناراحتی قلبی و فشار کاری بوده و شایعه اختالف
نظر وی با وزیر امور اقتصادی و دارایی صحت ندارد.شورای عالی بورس همچنین «شاپور
محمدی ،حسن امیری ،علی سعیدی ،سعید فالح پور و احمد عراقچی» را به عنوان اعضای
هیات مدیره سازمان بورس انتخاب کرد.
براساس حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی ،فطانت به عنوان مشاور طیب نیا منصوب شد.
وی در آذرماه سال  1393به عنوان رییس سازمان بورس انتخاب شده بود.شاپور محمدی
پیش از این ،مسئولیت معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را عهده دار بود.قرار
است تودیع ومعارفه رسمی رئیسان قدیم و جدید سازمان بورس هفته آینده با حضور وزیر
امور اقتصادی و دارایی برگزار شود.

دهی به آزادسازی اقتصادی اقدام کند و به شیوه روشنی در موضوع
های مختلف از رخداد یک فساد سازمان یافته جلوگیری کند.
*کاهش رانت دهی گامی در مبارزه با فساد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره گام های دولت برای
کاهش رانت دهی اظهار داشت :دولت توانست با جلوگیری از خرید
ارز دولتی به وسیله گروهی خاص از افراد جامعه از رانت خواری آنها
جلوگیری کند .در این ارتباط دولت پیش بینی کرده است که در
سال جاری مردم می توانند به میزان  35میلیارد دالر از ارز نفتی
در بانک مرکزی حساب «ال سی» باز کنند که با این کار  70هزار
میلیارد تومان یارانه کمتری در اختیار گیرندگان دالر قرار می گیرد.
همچنیندولت یازدهمدر راستای کاهش رانت خواری برخی از گروه
های ثروتمند جامعه مقدار زیادی از منابع موجود را وقف خدمات
درمانی در بیمارستان های دولتی کرد .با این عمل خدمت ارزنده ای
در اختیار قشرهای ضعیف و کمدرآمد جامعه قرار گرفت زیرا این گروه
از جامعه مراجعه کنندگان اصلی به بیمارستان هایدولتی هستند و
افراد بی نیاز بیشتر به بیمارستان های بخش خصوصی مراجعه می
کنند .این اقدام که یک جهت گیری درست برای مبارزه با فقر به
شمار می رود به طور انکارناپذیری از فساد نیز پیشگیری می کند.
لیالز با اشاره به افشاگری های روزهای گذشته درباره مساله فیش
های حقوقی و دامن زدن به آن در برخی رسانه های مخالف دولت،
گفت :من از این افشاگری ها و فضاسازی ها که ممکن است در ابتدا
به هرج و مرج منجر شود خیلی نگران نیستم زیرا ملت ایران مردم
فرهیخته ای هستند و مرز میان افشاگری ها یا تن دادن به هرج و
مرج را خوب می دادند .پس از هشت سال که حق آزادی بیان در
میان جامعه و رسانه ها درباره عملکرد مسووالن با محدودیت شدیدی
مواجه بود ،اکنون در دولت یازدهم ساختار سیاسی اجتماعی کشور
در حال ورود به گونه ای از فاز دموکراسی نسبی است .بنابراین امکان
دارد که در این آزادی افراط یا اغراق صورت بگیرد اما این امر به حالت
عادی خود باز می گردد ضمن اینکه فایده های همین افراط ها هم
از ضررهای آن بیشتر خواهد بود .خبر مربوط به فیش های حقوقی و
تمرکز برخی افراد جامعه بر این امر را با وجودی که از یک منظر کامال
جناحی و تالش برای زمین گیرکردن دولت یازدهم اتفاق افتاد باید به
فال نیک گرفت تا شاید این آزادی ها در دولت های آینده نیز به یک
فرهنگتبدیلشود.
* شفافیت مالی گامی موثر در مبارزه با فساد اقتصادی
مهدی تقوی استاد اقتصاددانشگاه عالمه طباطبایی نیزدرباره عوامل
موثر بر فساد اقتصادی گفت :این پدیده به طور معمول در جامعه هایی
به چشم می خورد که مردم آن از سطح درآمدی پایینی برخوردارند
یا توزیع درآمد در آنجا به صورت ناعادالنه صورت می گیرد .بر این
پایه این نوع از فساد در کشورهایی که دولت حداقل هایی از آموزش

و درمان را در اختیار جامعه قرار می دهد پایین تر خواهد بود .البته
باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد در جامعه ای مانند ایران که
مبتنی بر اقتصاد آزاد است طبیعی به نظر می رسد که میزان درآمدها
با یکدیگر تفاوت داشته باشد اما این میزان در نهادهای دولتی باید با
دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد.
باید گفت که انتشار پدیده فساد اقتصادی در کشورهای مختلف،
تفاوت دارد و در برخی از آنها که از سیستم اداری محکمی برخوردار
نیستند ،برخی افراد که حتی وضعیت اقتصادی مطلوبی هم دارند به
دلیل زیاده طلبی به کسب مال از راه فساد اقتصادی اقدام می کنند.
بررسی ها و مشاهده ها نشان می دهد که فساد به وسیله کارگران با
درآمد پایین اتفاق نمی افتد و بیشتر در میان قشرهایی با درآمد باال و
اشخاصی که زیاده طلب هستند مشاهده می شود .این افراد موقعیت
های مالی بزرگی را برای خود تصور می کنند و هنگامی که نمی توانند
به آندست یابند از راه های غیرقانونی بهدنبال کسبدرآمدهای زیاد
برای خود هستند .وی درباره اقدام برخی از رسانه های مخالف دولت
برای بهره گیری از موضوعدریافتی های نامتعارف برای تخریب چهره
دولت یازدهم گفت :افشاگری موضوعی است که پرداختن به آن در
مواردی می تواند سازنده باشد اما نباید گروه هایی خاص از آن به عنوان
ابزاری برای حمله به افرادی دیگر استفاده کنند .همچنین افشاگران
بایستی با بررسی هایدقیق تری به حل یک مساله مانند فیش های
حقوقی بپردازند و ریشه آن را از نظر زمانی نیز مورد واکاوی قرار دهند.
برخی مطالبدرج شدهدر روزنامه ها و پایگاه های خبری معتبر نشان
می دهد که ماجرای حقوق های نامتعارف پیشینه ای  10ساله دارد
و این امر در زمان شکل گیری برپایه بندها و مجوزهای قانونی شکل
گرفته است که البته درباره میزان قانونی بودن آن بنده اظهارنظری
ندارم .تقوی با اشاره به سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در
اجالس جهانی شوراها و شهرداراندرباره حل ریشه ای فساددر جامعه
با اشاره به نقش اقدام های موثر دولت در کاهش ریشه ای فساد در
جامعه ،اظهار داشت :دولت می تواند برای کاستن از میزان این پدیده
قانون های جامع و کاملی اتخاذ کند تا در ابتدا امکان انجام دادن
این پدیده کاهش یابد و پس از آن مجازات های شدیدی را برای
متخلفان پیش بینی کند اما این امر تنها راه رویارویی با فساد نیست
و این امر باید از ریشه مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام های الزم در
این زمینه انجام شود .در صورت حل نشدن بنیادین این مساله اگر
فردی بخواهد به فساد دست بزند راه فراری برای آن پیدا خواهد کرد
تا بتواند با خیال آسوده تری به هدف های خود برسد و در صورت
آشکار شدن تخلفش ،توضیحاتی را برای این کار خود ارایه دهد .وی
در ارایه راه هایی برای کاهش فساد در کشور گفت :دولت می تواند با
طرح ریزی یک برنامه جامع الکترونیکی از حقوق تمام مسووالن در
جامعه و عنوان های دریافتی متفاوت آنان به طور کامل اطالع داشته
باشد .دولت همچنین خواهد توانست با ایجاد شفافیت مالی که از
اثرهای مثبت این افشاگری ها به شمار می رود ،از بروز چنین مسایلی
در کشور جلوگیری کند و عالوه بر برقراری حس اعتماد در میان مردم
با اجرای سیاست هایی ماننددریافت مالیات به کاهش برخی نابرابری
ها در جامعه بپردازد.
*نقش خانواده و جامعه در ظهور پدیده فساد اقتصادی
وی تربیت افراد در جامعه را نیز از عامل های بسیار موثر در کاهش
فساد اقتصادی عنوان کرد و گفت :هر میزان خانواده ها با راهکارهای
منطقی و بهره گیری از شیوه های درست فرزندانشان را برای داشتن
یک زندگی سالم و بدون فساد در بزرگسالی تربیت کنند به طور
طبیعی این پدیده مخرب به میزان کمتری در آن جامعه رخ خواهد
داد.در کنار خانواده ها ،مدرسه ها نیز می تواننددر نهادینه شدندوری
از ریشه های فساد موثر باشند و در دوره های مختلف تا رسیدن به
دانشگاه اخالق و طرز فکر و شیوه درست زندگی را به آنان بیاموزند
تا فرد در بزرگسالی به طرف فساد کشیده نشود .این استاد اقتصاد
دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد :معاشرت با گروه ها یا افرادی که
به نوعیدر امر کسب مال از راه های نادرست آن هستند ،نیز می تواند
فرد را به طرف فساد اقتصادی هدایت کند و عاملی برای ایجاد انگیزه
و کاهش ترس او از این اقدام غلط باشد .به دلیل اسالمی بودن جامعه
ایران ،انتظار می رود که فساد اقتصادی در آن کمتر دیده شود چرا که
آموزه های دین اسالم بر کسب روزی حالل و دوری از فساد تاکید
دارد .بنابراین اگر این آموزه ها در میان مسلمانان نهادینه شود از میزان
رخداد فساد در جامعه کاسته خواهد شد.

رییس اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی ،ارتباطی و
لوازم جانبی تهران با تایید بروز مشکل در خرید و فروش
گوشی های تلفن همراه آیفون گفت :مردم اگر کمی تحمل
کنند با قانونمند شدن واردات این کاال ،قیمت آن نیز کاهش
خواهدیافت.
غالمحسین کریمی خراسانیدر گفت و گو با ایرنا به اجرای
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری)
اشاره کرد و افزود :اجرای این طرح به خودی خود برای
کاهش کاالی قاچاق اقدام خوبی است  ،اما از طرف دیگر
مشکل هایی را برای خرید و فروش گوشی های تلفن همراه
آیفون ساخت شرکت آمریکایی اَپل بدنبالداشته است.
طرح رجیستری یا کددار کردن گوشی تلفن همراه طرحی

است که برای مقابله با قاچاق تلفن همراه در دستور کار قرار
گرفته است .این طرح یک بار دیگر در سال  1385اجرا شد
و در عمل با شکست مواجه و متوقف شد.
وی ادعا کرد :مشکل ایجاد شده برای خرید و فروش آیفون
به زودی برطرف خواهد شد و واردات قانونی آن همه مشکل
ها را حل می کند.
کریمی خراسانی با بیان اینکه هیچ یک از مسووالن
کشوری مخالف تکنولوژی و استفاده از پیشرفته ترین های
آن نیستند ،ادامه داد :طرح کددار کردن گوشی های تلفن
همراه تنها با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی کاال اجرا شده
و به هیچ عنوان ممانعت از فعالیت قانونی هیچ تولیدکننده
خارجی را در بازار ایران دنبال نمی کند.

به گزارش ایرنا ،مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت،
معدن و تجارت در تازه ترین اظهارنظر دولتی در این باره
اعالم کرده است جمع آوری گوشی های تلفن های همراه
از مغازه های سطح شهر صحت ندارد و قرار نیست آیفون
ها جمع آوری شوند بلکه با اجرای طرح رجیستری ،مشکل
های مربوط به قاچاق در این باره برطرف خواهد شد.
وی حتی الزام به ایجاد نمایندگی اپل در ایران را رد کرده
و گفته بود ،در بحث نمایندگی ،قانون می گوید در کاالهای
سرمایه ای باید مساله خدمات پس از فروش رعایت شود.
بنابراین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
باید شرکت هایی که حاضرند خدمات پس از فروش
ارایه کنند را شناسایی کرده و به همان ها در این زمینه
پیشنهادهای الزم ارایه کند.
رییس اتحادیه صنفی دستگاه های مخابراتی ،ارتباطی و
لوازم جانبی تهران همچنین از کاهش تعرفه واردات تلفن
همراه به  5درصد خبر داد و گفت :اکنون زمینه برای واردات
قانونی فراهم است و واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه
دیگر مقرون به صرفه نیست .
کریمی خراسانی گفت :بزودی کاالی شناسنامه دار از
طریق مبادی ورودی رسمی به کشور وارد خواهد شد و همه
مشکل ها برطرف می شود.
وی از مردم خواست کمی تحمل کنند زیرا با واردات
قانونمند عالوه بر برخوداری از خدمات پس از فروش مناسب،
قیمت ها نیز کاهش خواهد یافت.
دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و
نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران
آمار تعداد خطوط فعال تلفن همراه در سال  1394را ۱۴۴
میلیون و  ۱۹۹هزار و  ۳۰۶خط تلفن همراه اعالم کرد که
تا پایان شهریورماه همان سال واگذار شده اما در مجموع
 ۷۲میلیون و  ۸۶هزار و  ۳۰خط تلفن همراه دایر و فعال
بوده است.

ادامه مذاکرات بر سر نوع صندلی هواپیمای ایرباس

 5ماه تا پایان نخستین وعده ایرباس

ایرانایر و ایرباس هر قدردر شروعدوباره رابطه خود بیصبر بودند ولی حاال ودر آغاز فرآیند
اجرای توافقات ابتدایی صبوری به خرج میدهند .اگرچه پس از چند دور مذاکرات فشرده
تفاهم خرید  118فروند هواپیما امضاء شد ،حاال و پس از چند ماه مذاکره فشرده بحث بر سر
نوع صندلی هواپیماها ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،با توجه به نیاز جدی ناوگان هواپیمایی ایران به نوسازی و ورود هواپیماهای
جدید ،یکی از اصلیترین بندهایی کهدر تفاهمنامه ایرانایر با شرکت هواپیمایی ایرباس قید
شد ،بحث ورود چند فروند هواپیمای جدید در کوتاهترین زمان ممکن بود.
هرچند هواپیماهایی مانند ایرباس 350یا ایرباس 380برای طراحی و سفارش نیاز به زمانی
نسبتا طوالنی داشتند ،اما براساس آنچه میان دو طرف مطرح شد ،قرار بر وارد کردن تعدادی
هواپیماهای  320سفارش داده شده از سوی ایران شد.
این هواپیماها که در حال حاضر نیز نمونههای قدیمیتری از آن در آسمان ایران فعال
هستند و تجهیزات ناوبری آمادگی استفاده از آنها را دارد ،با توجه به ظرفیت مسافرگیری و
برد متوسطی که دارند برای پروازهای داخلی و منطقهای ایران گزینههایی مطلوب بهشمار
میروند.
با وجود آنکه در هفتههای نخست پس از نهایی شدن توافق ابتدایی با ایرباس صحبت از
آن مطرح شد که نخستین هواپیماهای خریداری شده از سوی ایرانایر تا فروردینماه سال
 1395تحویل میشود ،اما با برداشته شدن چند گام جدید در مذاکرات مشخص شد که این
هواپیماها در سال جاری میالدی باید به ایران تحویل شود.
به دنبال این وعدهها اعالم شد که ایرباس تا پایان سال  2016بین شش تا هشت فروند
هواپیمای خریداری شده ایران را تحویل میدهد .موضوعی که با وجود گذشت بیش از

شش ماه از اعالم آن نه تنها اجرایی نشده ،بلکه افق چندان روشنی نیز ندارد .هرچند که
مدیر عامل ایرانایر تالش کرده شرایط مذاکرات با این شرکت اروپایی را عادی جلوه داده و
بحثهایی همچون انتخاب نوع صندلی و طراحیهایداخلی هواپیما را یکی از بخشهای
اصلی مذاکرات باقیمانده جلوهدهد ،اما شاید اوضاع پیچیدهتر از این باشد ،زیرادر ابتدا اعالم
شد هواپیماهایی که در محموله نخست به ایران تحویل میشوند ،توسط شرکت ایرباس
طراحی شدهاند و تنها بخشهای بعدی از هواپیماهای ایرانایر با سفارش دقیق مشتری
اجرایی خواهند شد.
در صورتی که آنچه باقیمانده تنها بر سر طراحی داخلی یا انتخاب صندلی باشد ،شاید تا
هفتههای آینده خبرهای خوش جدید از این مذاکرات به گوش رسد ،اما اگر شرکت ایرباس
همچناندرحوزه تامین فاینانس یادریافت مجوز فروش هواپیما به ایران با سوال روبهرو باشد،
شاید وعده رساندن هواپیما به ایران تا پایان سال  2016چندان عملی نشود.

سخنگوی کانون انجمنهای لوازم خانگی تشریح کرد؛

جزئیات کارتهای جدید اعتباری

سخنگوی کانون انجمنهای لوازم خانگی با تشریح جزئیات کارتهای عام برای خرید
کاال گفت :دولت در قالب این طرح برای خرید کاالهای ایرانی و خارجی به مردم وام
میدهد.
حمیدرضا غزنوی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران با اشاره به جزئیات
بیشتری از ارائه کارت عام برای خرید کاال به مردم گفت :کارت عام یکی از کارتهای
اعتباری طراحی شده از سوی دولت است که برای خرید کاالهای ایرانی و خارجی
طراحی شده و تمامی کاالهای مصرفی و بادوام را شامل میشود .سخنگوی کانون
انجمنهای لوازم خانگی افزود :ارائه کارت عام اگر چه برخی ایرادات را هم دارد ،اما
یک طرح معقول و منطقی از سویدولت است،در حالیکه تولیدکنندگان لوازم خانگی
که جامعه هدف عمده دولت برای کارتهای خرید اعتباری کاالهای مصرفی بادوام
بودند معتقدند که ارائه این کارت برای خرید کاالهای خارجی جایز نیست و رکود را
بیشتر میکند .وی تصریح کرد :تاکنون نیم درصد از منابع در نظر گرفته شده برای
اجرای طرح خرید کاالهای مصرفی بادوام با کارتهای اعتباری هزینه شده است که
نشان از عدم توفیق اجرای این طرح دارد؛ چرا که مردم استقبال زیادی از اجرای این
طرح نکردهاند .به گفته غزنوی ،خواسته تولیدکنندگان این است که سقف کارتهای
اعتباری به  ۱۰میلیون تومان افزایش و جامعه هدف نیز گستردهتر شوند کهدولت نیز
بررسیهایی در این زمینه انجام داده است .وی در ادامه با بیان اینکه از  ۴هزار و ۲۰۰
میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای کارتهای خرید اعتباری کاالهای مصرفی بادوام
تنها ۲۰میلیارد تومان هزینه شده است ،گفت :پیشبینی ما این است که با روند فعلی و
عدم استقبال مردم ،تا مهر امسال تنها ۵۰میلیارد تومان از این منابع هزینه شود .غزنوی
در ادامه با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی و تالش برای حمایت از کارآفرینی
در کشور ،خاطرنشان کرد :آمار سال  ۲۰۱۶میالدی که به تازگی منتشر شده نشان
میدهد رتبه ایران به لحاظ کارآفرینی  ۸۰است ،در حالیکه سال  ۲۰۱۴این رتبه صد
بوده است ،اما متاسفانه هنوز مسائل و مشکالت کارآفرینیدر کشور حل نشده و مرجع
منسجمی برای توسعه کارآفرینی در کشور وجود ندارد .وی خاطرنشان کرد :بسیاری از
کارآفریناندر تامین سرمایه مورد نیاز خوددچار مشکل هستند و وقتی که مشکالت
محیط کسب و کار برای بنگاههای اقتصادی سنجیده میشود ،رأس هرم آن تامین
منابع مالی قرار میگیرد که البتهدر مرحله بعد مشکالت مالیاتی نیز کارآفرینان را آزار
میدهد .دبیر مجمع کارآفرینان ایران افزود :مناطق آزاد متاسفانه به معضلی برای تولید
تبدیل شدهاند ،چرا که علیرغم اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد این مناطق ،قرار
بر این بود که کاالها در این مناطق وارد شده و پس از ایجاد ارزش افزوده بر روی آنها
مجدد صادر شوند؛در حالیکه این اتفاق اکنون رخ نمیدهد .وی با اشاره به الیحهدولت
برای افزایش تعداد مناطق آزاد خاطرنشان کرد :باید مناطق آزاد را به نحوی طراحی و
راهاندازی کرد که تولیدکننده داخلی از آن منتفع شود و بتواند کاالیی را تولید کند که
از طریق مناطق آزاد به سایر کشورهای دنیا صادر شود .غزنوی در ادامه با اشاره به طرح
جدید مجمع کارآفرینان ایران با هدف کمک و اصالح سیاستهای کارآفرینی ،گفت:
هدف ما این است که بتوانیم کارآفرینان را گرد هم جمع کرده و الگوی تولید ثروت
و تفکر ناب را پیادهسازی کنیم که بر این اساس فراخوانی از امروز برای ثبت ایدههای
کارآفرینی و مشخصات کارآفرینان منتشر شده و  ۶شهریورماه نیز این فراخوان پایان
مییابد .وی تصریح کرد :قرار است شرکتهای کوچک ،بزرگ و متوسط در حوزه
کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گرفته و منتخبان معرفی شوند و این در شرایطی است
که عدم توسعه و ترویج درست کارآفرینی و فقدان یک الگوی مناسب سبب شده که
کارآفرینیدر ایران با مشکالت بسیاری مواجه شود.
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بهترینها و ناکامهادر خط استارت

مهمترینهایهفتهاوللیگشانزدهم

هفته اول رقابت های لیگ شانزدهم برگزار شد و تیم ها به مصاف
یکدیگر رفتند،در این مطلب به بررسی بهترین ها و ناکام های بزرگ
هفتهخواهیمپرداخت.
بازی های هفته اول لیگ شانزدهم آغاز شد و تیم های حاضر در
این بازی ها به دیدار یکدیگر رفتند ،مسابقاتی که چهار تساوی را در
پیداشت.
بهترینتیم:نفتتهران،پدیده
نفتی هادر اولین بازی خود توانستند به یک تساوی ارزشمنددست
پیدا کنند ،آنهادر حالی یک امتیاز بازی ابتدایی را ازدیدار برابر استقالل
را دست کردند که تا چند هفته پیش هنوز از وضعیت خود آگاهی
نداشتند و همه چیز درباره این تیم در هاله ای از ابهام قرار داشت اما
هرچه که بود بازیکنان جدید و قدیمی این تیم با مسئولیت علیدایی
دور یکدیگر جمع شدند و توانستند از اولین بازی سربلند بیرون بیایند،
نفتی ها اگر کمی هوشیارتر بودند و از موقعیت های متعدد خود نهایت
استفاده را می کردند می توانستند در اولین دیدار خود سه امتیاز کامل
را بهدست بیاورند.
پدیده نیز توانستدر اولین گام به یک پیروزی مهمدست پیدا کند،
آنها در این بازی میهمان سپاهانی بودند که تغییر و تحوالت زیادی
در تیم خود به وجود آوردند و سرمربی تیم قهرمان روی نیمکت خود
نشاندند ،آنهادر اولین بازی خود موفق شدند این تیم را با یک شکست
دهند و سه امتیازی شیرین را به حساب خود واریز کنند ،رضا مهاجری
درباره تیمش گفته بود پس از پایان بازی های لیگ پانزدهم تمرینات
خود را آغاز کردند.
بهترینمربی:رسولخطیبی
خطیبی به همراه ماشین سازی تبریز در اولین بازی در اهواز به
میدان رفت ،آنهادر ایندیداردر برابر فوالدی ها قرار گرفتند ،خطیبی
توانست با هدایت خود در این بازی و در حالی که با یک گل از حریف
خود عقب بودند ،ماشین سازی را به پیروزی برساند و در نهایت آنها
جهت بازی را به نفع خود برگردانند و سه امتیازی شیرین را از جنوب
به شمال غربی ببرند.
بهترینگلزن:رحیمزهیوی
مهاجم اول خوزستانی هادر بازی آغازین این تیم توانستدبل کند،
او در دیدار حساس این تیم در برابر تراکتورسازی توانست دو بار دروازه
حریف را باز کند تا قهرمان فصل گذشته اولین میدان خود را دست
خالی ترک نکند .زهیوی تنها بازیکندو گله هفته اول لیگ شانزدهم
بود.
بهترینگلسازها:پیامصادقیانوایوبکالنتری
پیام صادقیان پس از یکیدو فصل ناکامی ،گویا امسال تصمیم گرفته
است بازهم نام خود را بر سر زبان ها بیندازد ،او در حالی که این روزها
پیراهن ماشین سازی تبریز را بر تندارددر اولین بازی توانستدو بار با

پاس های خود بازیکنان این تیم رادر موقعیت گلزنی قراردهد ،او با این
دو پاس دو گل سه امتیازی ماشین سازان را به وجود آورد.
ایوب کالنتری هم پس از جدایی از تبریزی ها به مشهد رفت و
پیراهن سیاه جامگان را به تن کرد ،ویدر اولیندیدار این تیم توانست
از تجربه باالی خود نهایت استفاده را ببرد و دو بار با پاس های خود
امکان به ثمر رساندن را برای سایر مشهدی ها فراهم کند .سیاه جامگان
نیز با همیندو گل توانست به پیروزی برسد.
بهترینگلر:شهابگردان
گلر تازه پدیده در اولین دیدار توانست بدرخشد ،شهاب گردان در
حالی توانستدر اولیندیداردر برابر سپاهاندر اصفهاندروازه خود را
بسته نگهدارد که یک پنالتی نیز از مهرداد محمدی مهار کرد تا پیروزی
یک گله این تیم را مهمتر از پیش کند.
بهترینبازیکن:محمدناصری
دروازه بان سیاه جامگان بدون شک یکی از مهمترین عوامل پیروزی
این تیم در برابر ذوب آهن بود ،محمد ناصری که دروازه بان اول
کاظمی در بازی برابر ذوب آهن بود در این بازی و مخصوصا نیمه دوم،
در برابر حمالت بی وقفه ذوبی ها مقاومت کرد تا سه امتیاز لذت بخش
رادر اولین قدم نصیب مشهدی ها کند.
بازیکنپدیده:عباسعسگری
مهاجم جنوبی مشهدی ها در اولین دیدار این تیم توانست گل

مهمی را در نیمه اول به ثمر برساند .عسگری که در این بازی در
کنار زوج جنوبی خود یعنی رضا درویشی قرار گرفته بود توانست بازی
قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد تا پدیده هفته اول لیگ شانزدهم
لقببگیرد.
زیباترینگل:جابرانصاری
گل استقاللی ها در برابر نفت تهران توسط جابر انصاری به ثمر
رسید ،گلی که از روی پاس تودر کاوه رضایی به دست آمد ،توپ
ارسالی این بازیکن از روی خط محوطه جریمه توسط جابر انصاری با
شوتی سرضرب راه دیگری جز دروازه نفت نداشت.
پرگل ترین بازی :تراکتورسازی  -استقالل خوزستان
بازی افتتاحیه لیگ شانزدهم پس از پایان هفته اول ،پرگل ترین بازی
لقب گرفت ،ایندیداردر نهایت به تساویدو بردو رسید ،تراکتورسازان
در ابتدا توانستنددو باردروازه تیم قهرمان را باز کنند امادر ادامهدو بار
دروازه خود را باز شده دیدند تا بازی با چهار گل به پایان برسد.
کم گل ترین بازی ها :صبا  -صنعت نفت ،گسترش فوالد  -پیکان
دو بازی هفته اول لیگ شانزدهم با تساوی بدون گل به پایان رسید،
در بازی روز اول صبا در خانه خود با صنعت نفت آبادان به تساوی بدون
گل رسید و در روز دوم نیز تیم های پیکان و گسترش فوالد در تبریز
این نتیجه را تکرار کردند.
اتفاق ویژه هفته اول :رکورد فرکی در برابر برانکو شکست

پرسپولیس برانکو در هفته اول لیگ شانزدهم در برابر سایپای
حسین فرکی قرار گرفت ،این اتفاق در حالی افتاد که از دوران حضور
برانکو روی نیمکت پرسپولیس این مربی موفق به شکستدادن فرکی
نشده بود و پیروزی یک بر صفر پرسپولیسی ها در برابر سایپا ،اولین برد
را برای برانکو در برابر شاگرد سابق خود رقم زد.
پرکارترینداور:محمدرضااکبریان
داور دیدار افتتاحیه لیگ شانزدهم ،محمدرضا اکبریان ،پرکارترین
داور هفته اول لیگ برتر نام گرفت ،وی که قضاوت بازی تیم های
تراکتورسازی تبریز و استقالل خوزستان را بر عهده شد  6بار دست
جیب شد و کارت زرد به بازیکنان حریف نشان داد ،این در حالیست
که وی یک بار نیز اقدام به گرفتن یک ضربه پنالتی برای خوزستانی
ها کرد.
ناکام های هفته اول :عبداله ویسی ،نعیم سعداوی
عبداله ویسی که پس از قهرمان کردن استقاللی های خوزستان
به اصفهان و تیم سپاهان آمد در اولین دیدار نتوانست به توفیقی
دست پیدا کند ،تیم متحول شده سپاهان در برابر پدیده و در اصفهان
نتوانست به نتیجه ای بهتر از شکست یک بر صفر برسد.
نعیم سعداوی آلترناتیو اصلیدراگان اسکوچیچدر لیگ برتر باالخره
توانست به تیم محبوبش برسد و در لیگ شانزدهم روی نیمکت فوالد
بنشیند .آنها در اولین بازی نتوانستند در خانه به موفقیت برسند،
سعداوی و فوالدی ها در حالی که بازی را با یک گل پیش بودند در
نهایت با نتیجهدو بر یکدر برابر حریف شکست خوردند.
اشتباهاتمرگبارهفته:محمدطیبی،مهدیاسالمی،رشید
مظاهری،محمدحسینکنعانی
مدافع استقاللی های خوزستان در بازی افتتاحیه این تیم در برابر
تراکتورسازیاشتباهوحشتناکیمرتکبشدودردقایقیکهخوزستانی
هادر برابر حمالت حریف مقاومت می کرددر نهایت اشتباه این بازیکن
باعث گلزنی ادینیو شد.
مهدی اسالمیدروازه بان اول ماشین سازاندربرابر فوالد خوزستان
بود و یک بار نیز دروازه خود را باز شده دید ،گلی که از روی اشتباه
محرز وی برای اهوازی ها بهدست آمد هرچند پس از آن ماشین سازان
توانستند به بازی بازگردند و سه امتیاز این بازی را به دست آوردند.
دروازه بان ذوبی ها نیز با اشتباه خوددر جایگیری اولین گل حریف
را رقم زد ،رشید مظاهری که یکی از بهترین های لیگ قبلی بود و به
تیم ملی نیز رسیددر اولیندیدار نتوانستدر حد نام خود ظاهر شود و
با اشتباه مهلک خود اولین گل مشهدی ها را رقم بزند.
مدافع تازه استقاللی شده لیگ برتر نیز با اشتباه خود زمینه ساز
گلزنی نفتی ها شد ،محمدحسین کنعانی که در طول دیدار توانست
بازی خوبی از خود به نمایش بگذارد با یک اشتباه تاثیرگذار ،باعث
گلزنی نفتی ها شد.

مهدی تاج:

سعید عزتاللهی:

پس از گلی که زدم تمام سختیها
از جلوی چشمانم عبور کرد

هافبک ایرانی تیم فوتبال روستوف گفت :پس از گلی کهدر لیگ قهرمانان اروپا بهثمر رساندم،
تمام سختیهایی کهداشتم از مقابل چشمانش عبور کرد.
بازیکنی کهدر 18سالگی حضوردر لیگ قهرمانان اروپا را با لباس تیم جوانان اتلتیکومادرید
مقابل چلسی تجربه کرده بود ،در اولین تجربه بزرگ اروپایی خود در مرحله پلیآف لیگ
قهرمانان اروپا توانست بدرخشد .سعید عزتاللهی  19ساله این بار با حضور در ترکیب
روستوف موفق شد عالوه بر نمایشی خوب برای این تیم گلزنی هم کند .هافبک جوان تیم
ملی فوتبال کشورمان که شادی گلش هم قلبی بود که به خانوادهاش در ورزشگاه نشان
داد ،از لذت بازیدر لیگ قهرمانان ،بزرگترین میدان باشگاهی فوتبالدنیا صحبت میکند.
سعید عزتاللهی در خصوص حضورش در ترکیب روستوف ،گلزنیاش در لیگ قهرمانان
اروپا مقابل اندرلخت ،وضعیت این تیم ،تیم ملی و سایر مسائل صحبت کرده است .مشروح
این گفتوگودر زیر میآید:
تجربه جدیدی کسب کردی که البته برای تو همراه با گلزنی هم بود .پس از تجربه
بازی با اتلتیکومادرید در اروپا این بار با پیراهن روستوف در لیگ قهرمانان بازی
کردی که تجربه شیرینی برای تو محسوب میشود.
تجربه بازی با پیراهن روستوف مقابل اندرلخت با تجربه قبلی کام ً
ال متفاوت بود .با پیراهن
اتلتیکومادرید در سطح جوانان بازی کردم که آن بازی به این وسعت نبود .درست است در
سطح جوانان مقابل تیم بزرگی چون چلسی بازی کردم ،اما وسعت و حساسیت بازیدیشب،
خیلیبیشتربود.
پس از این تجربه لذت الزم را بردی؟
من بعد از یک سال سختی کشیدن تجربه خوبی کسب کردم .فصل گذشته بهدلیل برخی
مشکالت اداری نتوانستم در رده باشگاهی به میدان بروم .شش ماه اول بهدلیل صادر نشدن
 ITCو پس از آن هم به این دلیل که تیم در کورس قهرمانی بود ،برای مربی سختی زیادی
داشت که بخواهد به ترکیبش دست بزند و من به ترکیب اضافه شوم .خدا را شکر میکنم
که توانستم پس از یک سال سخت آنطور که باید و شاید در ترکیب روستوف بازی کردم و
همانطور که کادرفنی خواسته بود ،عمل کردم.
عالوه بر گلزنی ،روی گل دوم هم که از روی نقطه پنالتی بهثمر رسید توپ را
به خوبی قطع کردی و بهنوعی تأثیرگذار بودی .شوتی هم که زدی به تیر دروازه
خورد .این شرایط باعث شد کادرفنی از عملکردت رضایت داشته باشد ...
خدا را شکر همه چیز خوب بود .امیدوارم بتوانم همین روند را ادامه بدهم ،اما مهم پیروزی
تیم است و عملکرد بازیکنان چندان تفاوتی ندارد .همه مادوندگی میکنیم که تیم سربلند از
زمین بیرون بیاید .ما تالش میکنیم تا مزد تالشمان را بگیریم.
قربان بردیف هم در مصاحبهاش پس از بازی از تو تعریف کرد .این مصاحبه را
خواندی؟
صحبتهای بردیف را شنیدم .من در این مدت هیمشه سعی کردم با تالشم برای تیمم
مؤثر باشم .تمام تالش یک سال اخیرمان به بازیدیشب با اندرلخت بستگیداشت .با توجه
به سختیهایی که کشیده بودم ،برای بازیدیشب خیلی لحظهشماری میکردم و تمرکزم را
گذاشته بودم تا در این بازی بهترین عملکرد را داشته باشم .خدا را شکر این اتفاق رخ داد و
در روزی که خانوادهام به ورزشگاه آمده بودند ،توانستم گلزنی هم کنم.
پس قلبی هم که پس از گلزنی نشان دادی ،برای خانوادهات بود؟
بله ،آن قلب را به خانوادهام نشان دادم که در ورزشگاه حضور داشتند و خوشحالم توانستم
آنها را خوشحال کنم.
جدا از این گل که اولین گل رسمیات برای روستوف بود ،پیش از این هم با لباس
روستوف گلزنی کرده بودی؟
بله ،فکر میکنم آمار گلزنیامدر روستوف خوب است ودر بازیهایدوستانه سه ،چهار گل
زده بودم که این گل وصفنشدنی بود .وقتی این گل را زدم ،کل اتفاقات اخیر و سختیهایی
که کشیدم از جلوی چشمانم رد شد .دست تکتک کسانی که در این مدت به من کمک
کردند ،میفشارم ،از اصحاب رسانه تا مردم و هواداران ،هوادارانی که با پیامهای خود به من
دلگرمی دادند و باید از همه آنها تشکر کنم .این دلگرمیها باعث میشود من در ادامه راه
بتوانم بهتر و بهتر عمل کنم.
نتیجهای که در بازی شب گذشته رقم خورد کار شما را برای بازی برگشت
سختتر میکند .نتیجه تساوی  2 - 2در خانه یعنی اینکه اندرلخت در بازی
برگشت بیشتر تیم شما را اذیت خوهد کرد؟
بهنظرم اگر در بازی دیشب از فرصتهایی که داشتیم بهخوبی استفاده کرده بودیم،
میتوانستیم پیروز میدان باشیم .البته که اندرلخت حریف سرسختی بود و در کالس باالی
اروپایی فوتبال بازی میکرد ،به ایندلیل که آنها هر سالدر چمپیونز لیگ و یورو لیگ حضور
دارند و تجربهشان باالست.در بازی مقابل ما هم سه موقعیتداشتند که از این موقعیتهادو
گل به ثمر رساندند .این نشان میدهد که چقدر سطح بازیهادر لیگ قهرمانان اروپا باالست.
با این حال امیدوارم که بتوانیمدر بازی برگشت نتیجه الزم را کسب کنیم.
البته اگر هم نتوانید در این بازی موفق شوید ،باید راهی لیگ اروپا شوید.
اگر خدایی ناکرده این اتفاق رخ بدهد ،به لیگ اروپا میرویم ،اما قطعاً حضور در لیگ
قهرمانان اروپا فرصت بزرگتری برای ماست و دوست داریم در چمپیونز لیگ باشیم .پس
تمام تالشمان رادر بازی برگشت خواهیم کرد.
فکر میکنی این فصل روستوف بتواند عملکرد فصل گذشته یا بهتر از آن را
تکرارکند؟
فکر میکنمدو اردوی پرفشار تیم مادر اتریش شرایطمان را بهتر کند و زمان میبرد تا پس
از فشار تمرینات بدنسازی بهتر از این شویم .باید هماهنگی بیشتر شود و تعامل بیشتر باشگاه
با کادرفنی باعث خواهد شد تا بهتر از این هم کار کنیم .امیدوارم مسئوالن کمک کنند تا روند
خوبیداشته باشیم و بتوانیم این روند خوب رادر پیش بگیریم.
درباره وضعیت تیم ملی هم صحبت کنیم که یک ماهدیگر باید مسابقات خود رادر انتخابی
جام جهانی آغاز کنیم.
خدا را شکر فکر میکنم تیم ملی در راه جدیدی پا گذاشته و با آمدن آقای تاج و ارتباط
خوبی که با کیروش برقرار کرده ،جو خوبی برای تیم ملی ایجاد شده است .امیدوارم که
مسئوالن در یک ماه باقی مانده هم نگاه ویژهای به تیم ملی داشته باشند ،چون تیم ملی در
موقعیت بزرگی قراردارد و خوشحالی یک ملتدردست فوتبال ایران است .با همکاری همه
ملت از جمله فوتبالیها تا مردم ،هواداران و رسانهها که همیشه کنار تیم ملی بودهاند ،امیدوارم
بتوانیم یک باردیگر با تیم ملی راهی جام جهانی شویم و آنجا عملکرد خوبیداشته باشیم.

مخالفمحرومیتتماشاگرانهستم

رییس فدراسیون فوتبال گفت :امروز برای حل مشکالت
ملیپوشان سرباز با سردار باران چشمه جلسهای خواهم
داشت.
مهدی تاج ،رییس فدراسیون فوتبال در مراسم تجلیل از
افسران ورزشی نیروی زمینی ،اظهار کرد :تالش ما این است تا
تعامل بین فدراسیون فوتبال و نیروهای مسلح زیاد شود .امروز
(چهارشنبه) جلسهای را با سردار باران چشمهداریم تا به امید

خدا مشکل سربازان ملیپوش حل شود چرا که مصوبهای به
تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال رسیده است مبنی بر
این که اگر بازیکنی نتواند برای تیمملی بازی کند برای باشگاه
نیز بازی نکند .امیدواریم که امروز این مساله به طور کامل حل
شود تا بتوانیم از سربازان ملیپوش استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که کارلوس کیروش چه زمانی
به ایران باز میگردد ،تصریح کرد :لیگ شروع شده است و

کارلوس کیروش نیز به زودی وارد ایران خواهد شد.
تاج درباره کیفیت زمین ورزشگاه تختی در جریان دیدار
پرسپولیس و سایپا نیز خاطر نشان کرد :ورزشگاه تختی زمین
خوبی ندارد ،اما این بضاعت ما است و با توجه به این که تیم
فوتبال سایپا میزبان مسابقات بود این تیم باید زمین مسابقه
اش را انتخاب میکرد.
رییس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا
فدراسیوندیگرپیگیروضعیتمهردادپوالدینیست،توضیح
داد :ما پیگیر هستیم اما این موضوع باید در نیروهای مسلح
حل شود و در کل امیدواریم که مشکالت در جلسات امروز
به طور کامل حل شود و بتوانیم حداقل از نیروهای داخل
کشوراستفادهکنیم.
او درباره کیفیت هفت ه اول لیگ برتر فوتبال عنوان کرد:
به جز دیدار استقالل و نفت که بدون تماشاگر برگزار شد
دیگر مسابقات مناسب بود.در کل من با محرومیت تماشاگران
مخالف هستم و به همیندلیل از کمیت ه انضباطی فدراسیون
فوتبال خواستهام تا چارهای برای جایگزینی محرومیت
بیندیشد .ما نباید مردم را ازدیدن بازیها محروم کنیم و باید
راهکاردیگری برای برخورد با خاطیاندر نظر بگیریم.
او در پایان درباره همایش نیروی زمینی ارتش جمهوری
اسالمی ایران اظهار کرد :تشکر میکنم از مجموعه تربیت
بدنی نیروی زمینی که همه ساله این همایش را برگزار
میکند .دو چیز مشخصه نیروهای مسلح کشور است .ابتدا
صحت و سالمت و توجه به ورزش قهرمانی و همگانی و دوم
امنیت کشور .همین که ما فینال جام حذفی رادر نقطه مرزی
کشور برگزار میکنیم نشان از امنیت کشور دارد که مدیون
تالش عزیزان ما در نیروهای مسلح و به خصوص نیروی
زمینیاست.

عابدینی:

حق پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی را به تیم دیگری نمیدهیم

رئیس سازمان اقتصادی فدارسیون فوتبال گفت :حقدرآمدزایی پرسپولیس ،استقالل و
تراکتورسازی را از طریق هواداران به تیمی دیگری داده نمیشود.
امیر عابدینی در مورد قرارداد تبلیغات محیطی گفت :قرارداد تبلیغات محیطی را به
احتمال  90درصد امروز مهدی تاج امضا میکند تا شرکت فناپ به طور رسمی کارش را
در تبلیغات محیطی آغاز کند .مبلغ این قرارداد  50میلیادر تومان است.
ویدر مورد حق پخش تلویزیونی ودرآمدزایی اسقالل ،پرسپولیس و تراکتوسازی گفت:
در این زمینهها حق سه باشگاه پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی محفوظ خواهد بود
و آسیبی به درآمد این باشگاهها نمیخورد 13 .باشگاه دیگر باید از طریق هواداران خود
درآمدزایی کنند و حق پرسپولیس ،استقالل و تراکتورسازی را در درآمدزایی از سوی
هواداران به باشگاههای دیگر داده نمیشود .تیمها باید به روشهای مختلف به سمت
داشتن هوادار بروند .هواداران برخی تیمها به صورت خاموش هستند و هواداران تیمهای
دیگر فعال و آشکار هستند .باشگاهها باید روشهایی برای جذب هوادار استخراج کنند
اما درآمدزایی تیمهای استقالل ،پرسپولیس و تراکتورسازی به تیم دیگر داده نمیشود.
رئیس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در مورد قرارداد حق پخش تلویزیونی گفت:
رویکرد مدیران محترم صدا و سیما برای پرداخت حقوق فوتبال کامال مثبت و شفاف
است .با این حال در حال حاضر پرداخت حق پخش تلویزیونی قانونمند نیست و فقط در
قوانین فیفا به پرداخت حق پخش تلویزیونی اشاره شده است باید این قانون فیفا با قوانین
کشوری تطبیق داده شود .زمانی این طرح به مجلس شورای اسالمی ارایه شد اما در
مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و اکنون برایدریافت حق پخش تلویزیونی

نیاز به قانون داریم.
وی افزود :قرار است حقوق فوتبال از تلویزیون با روشی کامال تعاملی پرداخت شود.به
این صورت که فوتبال و تلویزیون به صورت مشارکتی درآمدزایی خواهند کرد و از طریق
یک شرکت سوم که حلقه واسط فوتبال و تلویزیون است این درآمدزایی انجام میشود.
اسم این درآمدزایی حق پخش تلویزیونی نیست.

استقالل گرانترین تیم لیگ برتر

مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی

با انتشار قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیمهای لیگ برتر
مشخص میشود که مدعیان قهرمانی در لیگ چقدر هزینه
کردهاند.
فصل شانزدهم لیگ برتر از این هفت ه آغاز شد و تیمها
نخستین بازی خود را انجام دادند ،اما در پایان هفت ه اول نه
نتایج تیمها که انتشار قرارداد تیمهای لیگ برتری تمام
حواسها را به سمت خود جلب کرده است.
پیش از شروع لیگ شانزدهم از پنج تیم به عنوان مدعیان
اصلی قهرمانی نام برده میشد .طبق یک اصل از پیش نوشته
شده و ثابت در فوتبال ایران هر که میخواهد قهرمان شود
پول بیشتری خرج میکند و حتی قهرمانی تیمی مثل
استقالل خوزستان و کسب سهمیه آسیا توسط تیمی مثل
نفت تهران با هزینههای به مراتب پایینتر از مدعیان در
شکستن این تابوی میلیاردی اثر نداشته است.
سازمان لیگ فوتبال ایران قرارداد بازیکنان و کادرفنی تیم ما
را منتشر کرد .طبق این فهرست اعالم شده که معلوم نیست
چقدر با واقعیتمنطبق است تیمهای مدعی قهرمانیدر لیگ
برتر یعنی استقالل ،پرسپولیس ،تراکتورسازی ،ذوب آهن و
سپاهان روی هم بیش از  ۷۸میلیارد و  ۲۵۳میلیون تومان
فقط برای بازیکنان و کادرفنی هزینه کردهاند.
*استقالل،گرانترینمدعیقهرمانی
لو
آبی پوشان تهرانی که ریخت و پاش زیادی در فصل نق 
انتقاالتداشتند و هر روز خبر پیوستن یک بازیکن نام آشنای

جدید به این تیم منتشر میشد بیشترین هزینه را برای
قرارداد بازیکنان و کادرفنیشان صورت دادهاند.
مدیران و مربیان استقالل قطعا حساب ویژهای روی پول
های خرج کرده خود بازکرده اند که هر روز قول قهرمانی
میدهند .علیرضا منصوریان که از بدو ورود به استقالل برای
حریفان خط و نشان کشیده است هم گویا به این پولهای
میلیاردیدل بسته و خیالش از بایت قهرمانی راحت است.
مجموع هزینه استقالل برای بازیکنان و کادرفنی خود در
فصل شانزدهم ۱۹ ،میلیارد و  ۷۴۰میلیون تومان است که
بین تیمهای مدعی قهرمانی ودر کل لیگ ،بیشترین هزینه
است.
* تفاوت  ۱۰میلیاردی قهرمان با مدعی قهرمانی!
استقالل تهران در حالی که با هزینه نزدیک به  ۲۰میلیارد
تومان تیم خود را برای قهرمانی در لیگ برتر بسته که فصل
قبل ،هم نام خوزستانی اش با رقمی تقریبا نصف این بودجه
به جام قهرمانی رسید.
استقالل خوزستان ،امسال هم برای بازیکنان و کادرفنی
اش  ۹میلیارد و  ۸۳۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان هزینه کرده
که با استقالل تهران کمی کمتر از  ۱۰میلیارد تومان فاصله
دارد.
*رقابت ۷۸میلیاردتومانیمدعیانقهرمانی
پنج تیم اصلی که به عنوان مدعی کسب جام شانزدهم
لیگ برتر معرفی شدهاند.در مجموع رقمی بیش از ۷۸میلیارد

تومان برای بازیکنان و کادرفنی خود خرج کردهاند.
* هزینه پنج مدعی قهرمان لیگ برتر فوتبال به این
شرح است:
 .۱استقالل  ۱۹میلیارد و  ۷۴۰میلیون تومان
 .۲پرسپولیس  ۱۷میلیارد و  ۸۷۹میلیون و  ۵۰هزار تومان
 .۳تراکتورسازی  ۱۵میلیارد و  ۵۸میلیون و  ۵۰۰هزار
تومان
 .۴ذوب آهن  ۱۳میلیارد و  ۴۸۱میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
 .۵سپاهان  ۱۲میلیارد و  ۹۴میلیون و  ۵۰۰هزار تومان
* مقاومت در برابر اقتصاد مقاومتی
در شرایطی که بحث بر سر حقوقهای نجومی حیف و میل
بیت المال و لزوم صرفه جویی داغ است و همه جا از اقتصاد
مقاومتی صحبت میشود معلوم نیست چرا جلوی پرداخت
پولهای بی حساب و کتابدر فوتبال گرفته نمیشود؟
فاجعه این جا است که بیشتر تیمهای لیگ برتری از
سالهای قبل بدهی های میلیاردی فراوانی هم دارند و
به جای آن که حق طلبکاران پرداخت شود قراردادهای
میلیاردیجدیدبستهمیشود.
شاید گفته شود که فوتبال حرفهای است و پرداخت پول
حرفهایدر آن طبیعی و مطابق با ذات فوتبال حرفهای است،
اما سادهترین اصول حرفهای ،اخالق و صداقت است .آنها که
از باشگاههای لیگ برتری طلبهای چندین ساله دارند با
خواندن ارقام قراردادهای جدید خوشحال نخواهند شد.

در آستانه فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال صورت گرفت

معرفی اعضای کادر فنی یاسینپیشرو قم
در حالی که سال گذشته تغییر و تحوالت در نماینده فوتسال قم برای حضور موفق در
مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با تغییر نام ماهانتندیس به یاسینپیشرو
صورت گرفت ،امسال یاسینپیشرو دومین دوره متوالی نماینده قم در لیگ برتر فوتسال
خواهد بود.
مسووالن باشگاه فرهنگی ورزشی یاسینپیشرو قم در فاصله اندک تا زمان آغاز فصل
جدید بازیهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور اعضای کادر فنی تیم فوتسال
یاسینپیشرو قم را معرفی کردند تا این تیم با تمام توان در گام نخست از لیگ هجدهم
برابر نماینده خراسانرضوی صفآرایی کند.
با تصمیم مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی یاسینپیشرو قم ،مدیر فنی ،سرمربی ،مربی،
مربیدروازهبانها ،تدارکات و سایر اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم فوتسال یاسینپیشرو
قم برای حضور موفق و پرقدرت این تیم در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتسال
باشگاههای کشور رسماً مسئولیتهای خود را پذیرفته و کار خود را با این تیم آغاز کردهاند.
بر این اساس محمدرضا حیدریان بازیکن با سابقه و مطرح اسبق تیم ملی فوتسال
کشورمان که قب ً
ال در تیمهای متعدد باشگاهی فوتسال ایران و حتی خارج از کشور بازی
کرده است ،مسئولیت سرمربیگری تیم فوتسال یاسینپیشرو قم را در لیگ هجدهم بر
عهدهگرفت.
در شرایطی که بازیهای فصل جدید لیگ برتر فوتسال باشگاههای ایران بر اساس
برنامهریزی سازمان لیگ فوتسال از روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه آغاز میشود،
یاسینپیشرو قمدر گام نخست بایددر یکی از هفت مسابقه هفته نخست به مصاف تیم
فوتسال فرشآراء مشهد برود.
سرمربی جدید تیم فوتسال یاسینپیشرو قم هماکنون  42ساله و تهرانی است و با قد
یک متر و  82سانتیمتر و سابقه بازی در هر دو رشته فوتبال و فوتسال 9 ،سال عضو تیم
ملی فوتسال کشورمان بود و اکنون با تجربهای بسیار باال از حضور در رقابتهای مختلف
برونمرزی هدایت یاسینپیشرو را بر عهده خواهدداشت.
حیدریان از سال  74و در حالی که  22ساله بود به صورت جدی وارد فعالیت رسمی
در رشته فوتسال شد ،فوتسالیست خوش تکنیکی که البته خیلیدیر ولی بسیاردرخشان
از تیم استقالل به سطح اول فوتسال ایران معرفی شد و چندین سال کاپیتانی تیم ملی
فوتسال ایران را بر عهده داشت.
سرمربی جدید تیم فوتسال یاسینپیشرو قم همچنین سابقه حضوردر خارج از کشور
و تیم فوتسال چکانو ایتالیا را در کارنامه دوران بازیگری خود دارد ،ضمن اینکه در تیم
فوتسال القطر قطر نیز بازی کرده است ودر کشورمان نیز سابقه بازیدر تیمهای فوتسال
علم و ادب مشهد ،پرسپولیس تهران ،راه ساری و برنا خوزستان را هم به عنوان بازیکن و
هم به عنوان مربی در کارنامه خود دارد.
حیدریان با هشتدوره حضوردر رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا ،سابقه کسب هشت
عنوان قهرمانی ودو عنوان بهترین بازیکن سال قاره کهن کارنامهایدرخشاندر فوتسال
ایران به همراه تیم ملی دارد و در سال  2004به عنوان کاپیتان تیم ملی را در جام جهانی
 2004اسپانیا حضور داشت و در جام جهانی سال  2000به میزبانی کشور گواتماال نیز
عضو تیم ملی فوتسال ایران بود.
هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حالی از روز هفتم
مرداد ماه آغاز میشود که در لیگ هجدهم حمید بهشتی از فوتسالیستهای تکنیکی
قم در دهه  1380به عنوان مربی ،مهدی کاکایی از مربیان جوان قم به عنوان بدنساز،
ابوالقاسم عارفیان مدرس فوتسال از شهر ری که سال گذشتهدر سنایچ ساوه بود و سابقه
کاردر لیگ کشور آذربایجان را نیزدارد به عنوان مربی همکاران حیدریاندر لیگ هجدهم
هستند و مهدی رضایینژاد مربی سابق تیم صبای قم سرپرست این تیم خواهد بود.
سرپرستتیمفوتسالیاسینپیشروقم:

هنر حیدریان تبدیل یاسینپیشرو قم
به یک تیم موفق است

ی رضایینژاد اظهار کرد :روند آمادهسازی تیم فوتسال یاسینپیشرو برای حضور در
مهد 
فصل جدید جام رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با وجود اینکه زمان کمی
در اختیارداشتیم اما طبق برنامهریزی کادر فنی پیش رفت.
وی اضافه کرد :تمرینات تیم فوتسال یاسینپیشرو قم برای کسب آمادگی الزم به منظور
حضور موفقدر هجدهمیندوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشوردر حالی
برگزار شد که ما دو بار برای انجام تمرین و بازی به خارج از استان در شهرهای شاهرود
و اصفهان نیز رفتیم.
سرپرست تیم فوتسال یاسینپیشرو با بیان اینکه بازیکنان با انگیزه باالدر اردوی این تیم
حضور دارند ،عنوان کرد :تمام بازیکنان یاسینپیشرو به صورت منظم طبق برنامه ریزی
صورت گرفته از سوی کادر فنی در تمرینات تیم حضور یافته و تقریبا به مرز آمادگی
رسیدهاند.
وی افزود :تیم ما باید عصر هفتمین روز مرداد ماه در نخستین هفته بازیهای فصل
جدید لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در سالن شهید حیدریان قم به مصاف تیم
فوتسال فرشآراء مشهد برویم و به همین منظور آخرین تمرین تیم که کامال سبک خواهد
بود امروز در سالن شهید حیدریان قم برگزار میشود.
رضایینژاد خاطرنشان کرد :کسب یک نتیجه خوب از مصاف با تیم فوتسال فرش آراء
مشهددر هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور اهمیت بسیار زیادی
دارد و به همین خاطر تیم با جدیت و تمام قوا تمرین کرده ،ضمن اینکه به حمایت
هواداران نیزدلخوش هستیم.
ی بسیار مهمی پیش رو داریم و با توجه به اینکه هدف باشگاه
وی عنوان کرد :باز 
یاسینپیشرو کسب یک رتبه خوددر جدول ردهبندی هجدهمیندوره رقابتهای لیگ
برتر فوتسال باشگاههای کشور است ،تمام اعضای تیم متحد شدهاند که بتوانیم به این
هدف باشگاه و قطعا خواسته عالقمندان به فوتسالدر قمدست پیدا کنیم.
رضایینژاد یاد آور شد :یاسینپیشرو چند تغییر نسبت به فصل گذشته برای بازیهای
هجدهمیندوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشورداشته و با اینکه بازیکنان مطرحی
از تیم رفتهاند اما نفرات جوان ،جویاینام و با انگیزهای جایگزین شدهاند و در کنار
فوتسالیستهایتوانمندهماستانیبرایموفقیتتیمهمدلهستند.
سرپرست تیم فوتسال یاسینپیشرو قم عنوان کرد :تغییراتی در تیم ایجاد شده و
بازیکنانی از تیم رفته و نفرات جدید جایگزین شدهاند ،این تیم به حمایت همیشگی
هواداران و فوتسالدوستان قمی نیاز دارد تا همچون گذشته یک تیم مدعی باشد و در
خانه خود به هیچ تیمی امتیاز ندهد.
وی تصریح کرد :تیم ما ستارههایی از دست داده اما نفراتی را جایگزین کرده که امسال
میتوانند ستاره شوند ،در واقع این هنر محمدرضا حیدریان به عنوان کاپیتان با سابقه
تیم ملی فوتسال و یکی از بهترینهای ایران و آسیا است که یاسینپیشرو را به یک تیم
موفقتبدیلکند.
تیم فوتسال یاسینپیشرو قم در نخستین مسابقه خود از هجدهمین دوره بازیهای
لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور طبق برنامه سازمان لیگ فوتسال ایران از ساعت 18
روز پنجشنبه هفتم مرداد ماه در سالن شهید حیدریان قم میزبان تیم فوتسال فرشآراء
مشهد خواهد بود.
عنایتی:

صنعت نفت در ضدحمالت خطرناک بود

مهاجم تیم فوتبال صبای قم از اظهارنظر پیرامون صحبتهای اخیر سرمربی تیم
سیاهجامگان مشهد خودداری کرد.
رضا عنایتی در مورد توقف تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در قم به خبرنگار ورزشی
خبرگزاری تسنیم گفت :دوست داشتیم این بازی را ببریم و حتی در نیمه اول خیلی
خوب بازی کردیم ،اما از فرصتها استفاده نکردیم .بازی در نیمه دوم چنگی به دل نزد و
بدنهای بازیکنان سرحال نبود .از طرفی صنعت نفت روی ضدحمالت خیلی خطرناک
بود و ما باید به این موضوع هم فکر میکردیم .با اینکه صنعت نفت تازه به لیگ برتر آمده
است ،اما آنها را تیم خوبی دیدم.
«در مجموع برای بازی اول بد نبود ،ولی ما در هفتههای آینده قطعاً تیم بهتری خواهیم
شد» ،وی با بیان این جمله ادامه داد :باید در سه بازی بعدی خوب امتیاز بگیریم و کار
اصلی مادر تعطیالت لیگ برتر است .ما امسال خوب بدنسازی نکردیم و برای هماهنگی
تاکتیکی زمان کمیدر اختیارداشتیم.در تعطیالت لیگ برتر میتوانیم مشکالت موجود
را برطرف کنیم.
مهاجم تیم فوتبال صبای قمدر واکنش به حرفهای اخیر فرهاد کاظمی که گفته است
از این بازیکن خواسته تادر سیاهجامگان بماند ،عنوان کرد :بهتر استدر مورد سیاهجامگان
سکوت کنم و حرف نزنم.

علمیو سالمت 5
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8ماده غذایی حال خوب کن

درمان های خانگی برای آسم
آسم یک بیماری ریوی است که سببدشواریدر تنفس می شود و می تواند حاد یا مزمن
باشد ،بعضی از دالیل آسم ،آلرژی ها ،آلودگی هوا ،عفونت های تنفسی ،وجود سولفیت در
غذا و بعضیداروهاست.
نشانه های آسم عبارتند از :سرفه ،خس خس سینه و تنگی نفسدرمان هایدارویی برای
آسم وجود دارد ،اما درمانهای طبیعی نیز می تواند سبب رفع عالیم آسم شود.در ذیل به نمونه
هایی از این درمان های طبیعی اشاره می شود.
 -1روغن خردل :هنگامیکه دچار حمله آسم می شوید ،ماساژ سینه با روغن خردل به
صاف شدن مسیر تنفسی و برگشت حالت معمولی تنفس کمک می کند.به این منظور مقدار
 100گرم روغن خردل را با  10گرم کافور گرم کنید و قفسه سینه و قسمت باالیی پشت
آن را ماساژ دهید .این کار را چند بار در روز انجام دهید تا عالیم حمله آسم فروکش کند.
 -2انجیر :خواص غذایی انجیر ،سالمتی تنفسی را افزایش میدهد و سبب رفع بلغم شده
و مشکالت تنفسی را بهبود می بخشد .به این منظور سه عدد انجیر خشک را بشویید و یک
شبدر یک فنجان آب بخیسانید .صبح با معده خالی انجیرها را بخورید و آب آن را بنوشید.
این درمان را دوماه ادامه دهید .این روش سبب می شود مواد مغذی سریع تر وارد جریان
خون شده و نشانه های آسم را کاهش دهد.
 -3روغن اکالیپتوس 20 :قطره روغن اکالیپتوس را در یک ظرف آب در حال جوش
بریزید و بخار آن را تنفس کنید .سعی کنید نفس عمیق بکشید تا سریعتر نتیجه بگیرید.
 -4پیاز :پیاز دارای خواص ضد التهاب است و تنگی راه تنفس حاصل از آسم را کاهش
می دهد .عالوه بر این سولفور موجود در آن به کاهش التهاب در ریه ها کمک می کند .به
این منظور پیاز را خام میل کنید و اگر مزه خام آن را نمی توانید تحمل کنید آن را بپزید.
 -5لیمو ترش :افراد مبتال به آسم معموال کمبود ویتامین  cدارند .لیمو ترش سرشار از
ویتامین ها و آنتی اکسیدان هایی است که می تواند در کاهش نشانه های آسم کمک کند.
نصف یک عدد لیمو ترش رادر یک لیوان آب بفشارید و مقداری عسل به آن اضافه کنید و به
طور منظم برای کاهش حمالت آسم بنوشید.
 -6ماهی سالمون :اسید چرب امگادر ماهی سالمون به ریه ها کمک می کند تادر مقابل
محرک های آسم بهتر واکنش نشاندهند.عالوه بر اینها سبب کاهش التهاب مجاری تنفسی
می شود .از روغن ماهی سالمون نیز می توانید استفاده کنید.
 -7عسل :یکی از قدیمی ترین درمانه ای آسم ،عسل است .روغن های الکلی و اتری
موجود در عسل به کاهش نشانه های آسم کمک می کند؛ حتی فقط بوییدن عسل اثری
مثبت در بعضی افراد دارد .می توانید یک قاشق غذاخوری عسل را با یک لیوان آب داغ
مخلوط کرده و بتدریجدر طی روز بنوشید .پیش از رفتن به رختخواب یک قاشق غذاخوری
عسل را با یک قاسق چایخوری دارچین مخلوط کنید و قورت بدهید ،این مخلوط به رفع
خلط گلو کمک می کند.
 -8زنجبیل :درمانی طبیعی است که برای بسیاری از بیماری ها از جمله آسم به کار می
رود .محققان دریافته اند که زنجبیل التهاب مجرای تنفسی را کاهش می دهد و از انقباض
آن جلوگیری می کند .به عالوه مطالعات نشان داده زنجبیل دارای ترکیباتی است که اثر
آرامبخش بر عضالتدارد.
بهاینمنظور:
* می توانید مقادیر مساوی آب زنجبیل را با آب انار و عسل مخلوط کنید .یک قاشق
چایخوری از این ترکیب را دو تا سه بار در روز میل کنید.
* همچنین می توانید یک قاشق چایخوری زنجبیل آسیاب شده رادر یک و نیم فنجان آب
حل کنید و یک قاشق غذاخوری از آن را هنگام خواب میل کنید.
* به اندازه یک بند انگشت زنجبیل تازه را خرد کنید و به آبی که در حال جوشیدن است
اضافه کنید .پنجدقیقه صبر کنید و اجازهدهید سرد شود و سپس بنوشید.
* برای سم زدایی از ریه ها ،یک قاشق غذاخوری تخم شنبلیله ،یک قاشق چایخوری آب
زنجبیل و عسل را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید .صاف شده این جوشانده را هر صبح
و عصر میل کنید.
* زنجبیل را با نمک نیز می توانید بخورید.
 -9سیر :باعث تمیز شدن اخالط ریه می شود و نشانه های آسم را بهبود می بخشد .به
این منظور 10 * :تا  15حبه سیر را در نصف فنجان شیر بجوشانید .صاف شده آن را هر روز
بنوشید * .می توانید چای سیر تهیه کنید؛ سه تا چهار حبه سیر را به یک قوری آب داغ
افزوده و چنددقیقه صبر کنید بگذارید سرد شود و هنگامی کهدمای آن بهدمای اتاق رسید
آن را میل کنید -10 .قهوه یا چای سیاه کافئین موجوددر قهوه معمولی می تواند به کنترل
حمله آسم کمک کند .قهوه داغ سب آرامش و تمیز شدن مجاری تنفسی می شود و به
تنفس آسان تر کمک می کند .اما بیشتر از سه فنجان قهوه در روز نباید مصرف شود .از این
درمان به عنوان یکدرمان منظم و همیشگی استفاده نکنید.

برای همه ما پیش می آید که در مقاطعی از زندگی دچار این احساس شویم .احساس ضعف
می کنیم .بی انگیزه هستیم .انرژی انجام کاری را نداریم .بنابراین اولین چیزی که به فکرمان می
رسد این است که افسرده شده ایم؛ در حالی که  ...امان از زمانی که انرژی کم می آوریم و دل و
دماغی برای ادامه زندگی نمی ماند .برای همه ما پیش می آید کهدر مقاطعی از زندگیدچار این
احساس شویم .احساس ضعف می کنیم .بی انگیزه هستیم .انرژی انجام کاری را نداریم .بنابراین
اولین چیزی که به فکرمان می رسد این است که افسرده شده ایم .این وسط خیلی ها زود دست
به کار می شوند و وارد اولینداروخانه می شوند .چند قرص اعصاب و آرامبخش و ضداسترس می
خرند به امید اینکه خود را از دنیا و غم هایش دور کنند .برخی دیگر نیز تا می توانند می خوابند
به گمان اینکه خسته هستند و باید استراحت کنند .بعضی دیگر نیز خود را به قهوه خوردن می
بندند تا شاید خواب و کرختی از سرشان بپرد و بتوانند به کارشان ادامه دهند .اما هیچ یک از این
راه حل ها چاره ساز نیست .مشکل شما این است که انرژی کم آورده اید و کمی ضعیف شده اید.
در نتیجه نیازدارید تغییر کوچکیدر برنامه غذایی تان بدهید و کمی مواد غذایی حال خوب کن
میل کنید .با ما باشید تا با این مواد غذایی انرژی بخش بیشتر آشنا شوید.
فلفل دلمه ای قرمز منبع خوب ویتامین ها
وقت آن رسیده که چند عدد فلفل دلمه ای بخرید و به منزل بیاورید .این فلفل گرد و قلمبه
قرمز رنگ جزو منابع خوب ویتامین  Cمحسوب می شود .کیوی نیز جزو منابع خوب ویتامین C
است .هر  100گرم از این میوه  93میلی گرم ویتامین  Cدارد .اگردر طول روز به یکباره انرژی کم
می آورید و احساس خستگی می کنید به سراغ کیوی بروید .هر  100گرم فلفل دلمه ای حدود
 162میلی گرم ویتامین  Cبه بدن می رساند .این سبزی پرخاصیت انرژی زا است و باعث می
شوددر طول روز با نشاط باشید .توصیه می کنیم فلفلدلمه ای را به بادقت شسته و خرد کنید
و به صورت خامدر ساالد یا کنار غذا میل کنید .اگردر هضم پوست آندچار مشکل هستید آن را
به مدت چنددقیقهداخل فر قراردهید تا نرم شود .سپس می توانید پوست آن را به راحتی بکنید.
توصیه می کنیم روی میز کارتان همیشه فلفلدلمه ایداشته باشید و از آن به عنوان میان وعده
استفاده کنید .خواهید دید خیلی زود حالتان خوب خواهد شد.
انگور سیاه ،کوچک اما موثر
اگردر مناطقی زندگی می کنید که به انگور فرنگیدسترسیدارید حتماً از آن میل کنید .انگور
سیاه یک میوه فوق العاده برای کسب انرژی و نشاط محسوب می شود .هر  100گرم از این حبه
های سیاه رنگ و آبدار حاوی حدود 200میلی گرم ویتامین Cهستند .یادتان باشد که انگور سیاه
همچنین منبع آنتی اکسیدان ها است که از پیری زودهنگام سلول ها جلوگیری کرده و به احیای
سلولی کمک زیادی می کند.در نتیجه بفرمایید انگور سیاه!
جعفری :حال خوب ،پوست خوب
جعفری یکی از در دسترس ترین سبزی های موجود است .هر زمانی که توانستید ،از این
سبزی معطر خوشمزه میل کنید .جعفری منبع خوب ویتامین  Cمحسوب می شود .هر 100
گرم از این سبزی  190میلی گرم ویتامین  Cبه بدن می رساند .بهترین روش افزایش جعفری
مصرف ساالد تبوله یا همان ساالد جعفری است .توصیه می کنیم کمی بلغور ،لیموترش و گوجه
فرنگی خرد شده نیز به ساالد لبنانی تان اضافه کنید تا حالتان بهتر و بهتر شود .یادتان باشد که
مصرف جعفری خام بیشتری ویتامین را به بدن می رساند .حال آنکه جعفری پخته شدهدر آش،
سوپ یا خورش  50درصد ویتامین های خود را از دست می دهد.

عسلبخوریدجانبگیرید
عسل حاوی آنزیم هایی است که از غدد بزاق زنبورها حاصل می شود .این ماده غذایی خاصیت
آنتی باکتریال باالییدارد و شما را از شر خستگی ناشی از ناخوشی های روزمره خالص می کند.
یادتان باشد که عسل سرشار از ویتامین های گروه ب مانند  B3،B6و  B9است که برای سرحال
شدن و تقسیم سلولی فوق العاده اند .از طرف دیگر عسل باعث احیای سلول های بدن می شود
به این ترتیب نیز نقش موثری در رفع خستگی دارد .توصیه می کنیم از هر نوع عسل طبیعی
استفاده کنید .ژله رویال یا شاه انگبین توصیه برتری است.
کیوی :بیشترین انرژی در یک میوه
تمام اعضای خانواده مرکبات خستگی را در هم می پیچند و انرژی می دهند .لیموترش یک
ماده غذایی فوق العاده برای کسب انرژی و بانشاطی است .کیوی نیز جزو منابع خوب ویتامین C
است .هر  100گرم از این میوه  93میلی گرم ویتامین  Cدارد .اگر در طول روز به یکباره انرژی
کم می آورید و احساس خستگی می کنید به سراغ کیوی بروید .یادتان باشد که اگر از کیوی
اسموتی تهیه کنید ویتامین آن از بین نمی رود .بنابراین اگر طرفدار آب میوه و نوشیدنی هستید
حتماً به اسموتی کیوی نیز فکر کنید.
شکالت سیاه :زنده باد کاکائو
کاکائوی موجود در شکالت سیاه سرشار از منیزیم است که در واکنش های فیزیولوژیکی
بدن و روح و روانمان تأثیر دارد .عالوه بر این کاکائو حاوی پولیفنول است .این آنتی اکسیدان در
مقابله با خستگی نقش موثریدارد .توصیه می کنیم که روزانه  10گرم شکالت سیاه میل کنید
تا حالتان خوب شود.
لیموترش:ترششیرینکار
تمام اعضای خانواده مرکبات خستگی را در هم می پیچند و انرژی می دهند .لیموترش یک
ماده غذایی فوق العاده برای کسب انرژی و بانشاطی است .البته حالت اسیدی و ترش آن برای
همه دلپذیر نیست .اگر شما هم این مشکل را دارید آن را با پرتقال و گریپ فروت مخلوط کنید.
حتی می توانید به ترکیب آب لیموترش و عسل نیز اعتماد کنید .این شربت طبیعی فقط برای
روزهای سرماخوردگی نیست .لیموترش همچنین باعث کاهش شاخص گلیسمی غذایتان می
شود .توصیه می کنیم غذاهایتان را با لیموترش میل کنید.
میوه گواوا :میوه گرمسیری و حال خوب کن
این میوه مخصوص مناطق گرمسیری است .در ایران به ویژه در سیستان و بلوچستان وجود
دارد و به آن سیب و زیتون محلی نیز گفته می شود .این میوه انرژی زا در هر  100گرم65 ،
میلی گرم ویتامین  Cدارد و برای ساالد میوه فوق العاده است .یادتان باشد که به طور کلی تهیه
ساالد میوه به خودی خود حال خوب کن است و مصرف آن نیز حالتان را بهتر و بهتر می کند.
پس دست به کار شوید و یک ساالد میوه خوب برای خودتان آماده کنید و خودتان را از این
حال خراب نجاتدهید.
حرف آخر :حرف آخر اینکه داشتن حال خوب به خیلی چیزهای دیگر نیز مربوط می شود.
داشتن سالمتی ،دوستان خوب ،پول و خیلی چیزهای دیگر .اما یادتان باشد برای اینکه حالتان
خوب باشد عالوه بر تغذیه سالم نیاز به ورزش نیز دارید .توصیه می کنیم هر روز ورزش کنید.
پیاده روی ،شنا ،دوچرخه سواری ،دوی نرم و غیره سالمتی تان را ارتقا داده و کمک زیادی به
بهبود روحیه تان می کند.

اشتباهی به قیمت سالهای طالیی

درمان «لوچی چشم» فقط در کودکی

رئیس انجمن علمی اپتومتری ایران با اشاره به اینکه در صورتیکه درمان استرابیسم یا
انحراف چشم در دوران کودکی انجام نشود تقریباً هیچ شانسی برای درمان در سنوات
بعدی وجود نخواهد داشت و موجب میشود سالهای طالیی برای درمان استرابیسم
کودک از دست برود.
علیمیرزاجانی-رئیسانجمنعلمیاپتومتریایرانورئیسنوزدهمینکنگرهسراسری
اپتومتری ایران که از  20تا  22مردادماه جاری در مرکز همایشهای رازی تهران برگزار
میشود ،اظهار داشت :خلقت چشمهای ما به گونه ای است که در هنگام نگاه به روبرو در
حالت طبیعی چشمها نسبت به هم هماهنگ و قرینه قرار میگیرند و در هنگام نگاه به
دور دست به نظر میآید چشمها با هم موازی هستند اما هر گاه استقرار چشمها در این
وضعیت طبیعی قرار نگیرد فرددچار انحراف آشکار یا استرابیسم است کهدر فارسی به آن
لوچی چشم هم گفته میشود و اصطالح انحراف چشم لغتی است کهدر اغلب موارد توسط
متخصصین و همچنین مردم برای این عارضه چشمی بکار میرود.
وی گفت :رسیدگی بهدرمان انحرافات چشمدردوران کودکی بسیار حائز اهمیت است
و والدین دوست ندارند ،ظاهر چشم کودکشان در اثر انحراف چشم ناخوشایند باشد ولی
موضوع محدود به این ظاهر ناخوشایند نیست بلکه مشکل بسیار فراتر از یک ظاهر ناجور
است.
هنگامی که چشمی دچار انحراف است و در راستای صحیح خود قرار ندارد ،نمیتواند
اطالعات بینایی را از جسم مورد نظر که تحت نگاه واقع شده است به مغز انتقال دهد؛ در
واقع این چشم منحرف در راستای اجسام دیگری که شخص قصد دیدن آنها را ندارد قرار
میگیرد و در عوض تصویر جسم مورد توجه در چشم منحرف بر روی نقطه اصلی دید
نمیافتد بلکهدر قسمتدیگری از شبکیه چشم تصویر تشکیل میدهد .بنابر این شخص
لوچ در ابتدای ابتال به انحراف چشم دو تا میبیند ولی سپس مغز از مکانیزم حذف تصویر
استفاده میکند تا فرد از این دو بینی خالص شود.
ویدر ادامه گفت :حذف تصویر به معنای عدم استفاده مغز از چشم منحرف است کهدر
دوران کودکی خیلی زود دو بینی جای خود را به حذف همیشگی تصویر چشم منحرف
میدهد و بدین ترتیب آن چشم بدلیل عدم استفاده روز به روز ضعیف تر میشود بطوریکه
شاید نابینایی کامل در آن اتفاق نیفتد ولی در حدی بینایی خواهد داشت که این بینایی
بسیار کم و بی ارزش است بطوریکه تقریبا میتوان گفت آن چشم از بین رفته است.
این دانشیار گروه اپتومتری دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد :والدین باید توجه
داشتهباشندکهاگرکودکشاندچاراسترابیسماستیعنیآنچشممنحرفاص ً
النمیبیند
و تصویر ارسالی آن به مغز حذف میشود.در صورتیکهدرمان استرابیسمدردوران کودکی
انجام نشود تقریباً هیچ شانسی برایدرماندر سنوات بعدی وجود نخواهدداشت.
وی ادامه داد :برای بررسی سالمت بینایی کودکان اپتومتریست ها بهترین افراد هستند
ودر صورت بررسی و شناسایی استرابیسم به کمک روش های غیر جراحی انحراف چشم
کودک شما را درمان می کنند و برخی از استرابیسم های چشمی در دوران کودکی به
کمک تجویز عینک و استفاده از عینک خوب می شوند.
ولی برخی از انواع انحرافات چشم حتماً نیاز به روش های جراحی برای درمان دارند که
در این موارد برای بررسی های تخصصی جهت جراحی چشم کودک باید به متخصصین
ذیربط ارجاع گردد.
رئیس نوزدهمین کنگره اپتومتری عنوان کرد :انحراف چشم به جزء ظاهر ناخوشایند ،
موجب تنبلی چشم کودک میشود ،بنابر این باید با توجه به توصیههای اپتومتریست خود،
اقداماتدرمانی الزم از قبیل ،بستن چشم سالم و استفاده از چشم منحرفدر فعالیتهای
بینایی را انجامدهید.
انحرافات چشمی گاهی به سمتداخل (به طرف بینی) و گاهی به طرف خارج (به طرف
گوش) و حتی گاهی به طرف باال یا پایین است .در تمام این موارد مشکل عدم استفاده از
چشم منحرف و تنبلی چشم و مشکالت توضیح داده شده قبلی وجود دارد.
میرزاجانی ادامه داد :اگرچه اپتومتریستها در مرحله اول ،چشم کودک شما را معاینه
و بررسی میکند ولی در مواردی که درمانهای اپتیکی و ارتوپتیکی جهت درمان انحراف
چشم کودک شما کفایت نکند حتما از متخصصین چشمی که در این حوزه فعالیت
میکند برای بررسیهای بیشتر و احیاناً جراحی چشم کمک گرفته میشود و کودک شما
بهمتخصصینمربوطهارجاعمیگردند.
وی خاطرنشان کرد :گاهی والدین با مشورت با فامیل ،دوستان و آشنایان در خصوص
انحراف چشم کودکشان تصمیمات اشتباهی اخذ میکنند و مثال تصور میکنند تا بزرگ
شدن کودکشان شاید انحراف چشم بهتدریج خود به خود خوب شود و موجب میشوند
سالهای طالیی برای درمان استرابیسم کودک از دست برود و ما بزرگتر شدن کودک و
تثبیت سیستم عصبی کودک شانس برایدرمان و برگشت ضایعاتدر سیستم بیناییدر
اثر استرابیسم کاهش یابد و یا حتی ک ً
ال از دست برود.
یک متخصص اطفال مطرح کرد :

نانوذرات ضد میکروب برای مهار باکتری ها تهیه شد

محققان کشور موفق شدند با بهرهگیری از یک روش ساده و دوستدار محیطزیست ،با
عصاره ریش ه گیاه مامیران ،نانوذرات ضدمیکروب با پتانسیل باالدر کشتن باکتریها تهیه
کنند.
امروزه استفاده از نانوذرات فلزی به دلیل خواص منحصربهفردشان در حوزههای مختلف
علم کاربرد فراوان یافته است .پتانسیل کاربردی باالی نانوذرات نقره در بخشهای مختلف،
این نانوذره را بهعنوان یکی از مهمترین نانوذرات تجاری مطرح کرده است.
در حال حاضر نانوذرات نقره کاربردهای فراوانیدر صنعت و پزشکیدارند .عکسبرداری،
تصفی ه آب و هوا ،مواد آرایشی بهداشتی و نساجی کاربردهای عمده این نانوذرات هستند.

تاکنون روشهای گوناگونی برای سنتز نانوذرات نقره مورد استفاده قرار گرفته است .اخیراً
سنتز بیولوژیک این نانوذرات با بهرهگیری از سیستمهای زیستی از قبیل باکتریها ،قارچها،
جلبکها و گیاهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر سید یوسف ابراهیمی پور ،مجری طرح ضمن معرفی گیاه مامیران گفت :گیاه
مامیران یکی از گیاهانی است که در گذشته بسیار مورد توجه بوده است .کیمیاگران قرون
وسطی تالش میکردهاند با استفاده از شیرابهی طالییرنگ آن ،سایر فلزات را به طال تبدیل
کنند.
وی افزود :از زمانی که تأثیر این گیاه بردرمان انواع مختلف سرطان به اثبات رسیده ،توجه
ویژهای را به خود جلب کرده است؛ بر این اساس در این کار تحقیقاتی ،از ریش ه این گیاه
بهمنظور سنتز نانوذرات نقره/نقره کلرید استفاده شده و در ادامه خاصیت ضدمیکروبی این
نانوذرات مورد بررسی قرار گفته است.
به گفت ه محقق این طرح ،بدون استفاده از مواد شیمیایی گرانقیمت و خطرناک ،نانوذرات
ضدمیکروب نقره با سرعت و بازدهی باالیی سنتز شده است؛ بهعالوه با استفاده از این روش
ت یافت.
ساده میتوان به نانوذرات ریزتر باکیفیتتریدس 
ابراهیمی پور در خصوص روند انجام این طرح افزود :در ابتدا نانوذرات نقره/نقره کلرید به
روش بیولوژیکی و با استفاده از عصاره ریشهی گیاه مامیران ،از نمک نقره نیترات تهیه شد؛در
ادامهنانوذراتسنتزشدهباروشهایمختلففیزیکو-شیمیاییشاملطیفالکترونی،پراش
اشع ه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری شناسایی شدند که اندازه متوسط نانوذرات
 ۱۵نانومتر بود.
وی با بیان اینکه این طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است ،ادامه داد :در نهایت
به بررسی خواص ضد میکروبی این نانوذرات بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی
پرداخته شد که نتایج حاکی از پتانسیل باالی این مواددر کشندگی ایندسته از باکتریها
بود.

تولید طالبی با ژن ایرانی و مقاوم به قارچ بومی

محققان دانشگاه تهران با طراحی نشانگرهایی درصدد
هستند تا طالبی با ژن ایرانی و مقاوم به نوعی قارچ مخرب
را تولید کنند.
نعیمه سوسرایی ،مجری طرح گفت :ایران با تولید بیش
از  ۱.۵۵میلیون تن خربزه و طالبی و با بیش از  ۸۵هزار
هکتار سطح زیر کشت رتبه سوم رادر جهاندر سال ۲۰۱۳
کسب کرده است.
وی افزود :نوعی قارچ خاک زی عامل ایجاد بیماری
پژمردگی فوزاریومی ،ضرر و زیان مهم عملکردی و کاهش
کیفیت میوه طالبیدر ایران شده است که اپیدمی این قارچ
می تواند منجر به خسارت تقریبا  ۱۰۰درصدی محصول
شود.
سوسرایی اظهار داشت :یکی از مشکالت برنامه های
اصالحی برای مقاومت بیماری ها ،تشخیص دقیق گیاهان
مقاوم از گیاهان حساس به وسیله آلوده سازی عالئم بیماری
در گیاه است.
وی با بیان اینکه ما در دانشگاه تهران در راستای این
مشکل تحقیقاتی را آغاز کردیم ،عنوان کرد :هدف از این
پژوهش طراحی نشانگر مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به

بیماری پژمردگی فوزاریومی خربزه و طالبی برای تسریع و
تسهیل بهنژادی این گیاهان است.
این محقق ادامه داد :در این مطالعه ،دو جفت نشانگر
اختصاصی جهت انجام واکنش زنجیره ای پلیمر و
شناسایی گیاهان مقاوم و حساس طالبی بر اساس توالی
ژن فوم  ۲برگرفته از مرکز ملی اطالعات بیوتکنولوژی
طراحی شد.
وی با بیان اینکه تک ژن «غالب فوم دو» عامل ایجاد
مقاومت در برابر قارچ فوزاریومی است ،گفت :نتایج این

مطالعه نشان دا د که نشانگرهای طراحی شده در این
پژوهش کارایی الزم برای شناسایی گیاهان مقاوم از گیاهان
حساس رادارند و به خوبی می تواننددر برنامه های اصالحی
ارقام طالبی مورد استفاده قرار گیرند.
سوسرایی با بیان اینکه ما نشانگری بر اساس توالی ژن
طراحی کردیم تا این نشانگرها کمک کند گیاه مقاوم را
از حساس تشخیص دهیم ،خاطر نشان کرد :چون طالبی
به بیماری پژمردگی فوزاریومی حساس است تحقیقات
خود را روی آن آغاز کردیم .ضمن اینکه این نوع قارچ های
فوزاریومی در ایران هم دیده می شود.
وی تاکید کرد :این تحقیقات در فاز آزمایشگاهی بوده ولی
مکمل یک طرحدیگر است .این آزمایش تا تولید گیاه مقاوم
ادامه می یابد.
سوسرایی با بیان اینکه این طرحدر سال آینده به اتمام می
رسد ،گفت:در نهایت طالبی با ژن ایرانی و مقاوم به این قارچ
مخرب ،تولید خواهد شد.
به گزارش مهر ،این تحقیقات توسط نعیمه سوسرایی،
محمود لطفی ،حسینعلی رامشینی ،محمدرضا نقدی در
دانشگاه تهران انجام گرفته است.

امنترین گوشی جهان رونمایی شد

یک شرکت آمریکایی از گوشی آندرویدی رونمایی کرده که گفته می شود ،ایمن ترین
گوشی جهان در برابر هک شدن است.
گوشی جدید هوشمند «بلک بری»  Dtek۵۰نام دارد که دارای سیستم امنیتی ارتقاء
یافته است و با توجه به سخت افزار ویژه به کار رفته در آن ،عنوان امنیتی ترین گوشی
جهان را یدک می کشد.
این گوشی جدید که نوعی محصول میان رده ای محسوب می شود ،دومین گوشی
آندروید شرکت «بلک بری» ودارای صفحه لمسی است و مانند نمونه های فعلی تلفن های
«بلک بری» از صفحه کلید فیزیکی برخوردار نیست.
طراحی گوشی  Dtek۵۰شبیه به مدل تلفن همراه  ۴S Idolشرکت آلکاتل است.
به گفته مسئولین شرکت «بلک بری» سخت افزار داخلی این گوشی ،منحصر به فرد
است و از هک شدن گوشی جلوگیری می کند.
گوشی  Dtek۵۰قرار است از هشتم ماه آینده میالدی با قیمت تقریبا  ۳۰۰دالر به
فروش رسد.
این گوشی همراه هوشمنددارای صفحه نمایش  ۵.۲اینچی با وضوح تصویر فولاچدی،
دوربین اصلی ۱۳مگاپیکسلی ودوربین سلفی ۸مگاپیکسلی است.
از مشخصاتدیگر آن پردازنده اسنپدراگون  ۳ ،۶۱۷گیگابایت حافظ ه رم ۱۶ ،گیگابایت
حافظ هداخلی با قابلیت ارتقا ،باتری ۲۶۱۰میلیآمپرساعتی و اندروید ۶مارشمالو است.

زنبورهای نر در حال عقیم شدن هستند

آینده پخش زنده تلویزیونی با دوربین  ۳۶۰درجه  ۱۶لنزی

امروزهدو رونددنیای رسانه ها را تسخیر کرده ،یکی پخش زنده ویدئویی ودیگری نمایش تصاویر  ۳۶۰درجه؛ حال اختراع یکدوربین
تازه این دو فرآیند را به یکدیگر پیوند زده است.
دوربین الیو پالنت نه تنها اولین دوربینی است که قادر به پخش تصاویر زنده و  ۳۶۰درجه است ،بلکه می تواند این تصاویر را با دقت و
کیفیت باال پخش کند.دوربین یاد شده که از کیفیت پخش  ۴Kپشتیبانی می کند،دارای  ۱۶لنز است.
چالش مهمی که امروزه بر سر راه پخش تصاویر  ۳۶۰درجه وجود دارد آن است که این تصاویر یا باید از لنزهای مجزا پخش شوند که
کیفیت نهایی را کاهش می دهد یا باید از تصاویر در کنار هم قرار گرفته چندین لنز استفاده شود که این کار هم برای انجام پخش زنده
کاری پرچالش و از نظر فنی دشوار است .اما دوربین الیو پالنت دارای نرم افزار خاصی برای ترکیب تصاویر دریافتی از  ۱۶لنز است و می
تواند این کار را به طور آنی و بالفاصله بعد از دریافت تصاویر زنده انجام دهد .شرکت  Reality Labs Networkسازنده این دوربین می
گوید دوربین یاد شده فعال می تواند  ۱۵دقیقه تصویر  ۳۶۰درجه را به طور زنده پخش کند.
این تصاویر بعد از ضبط برای پلتفورم کلود پخش زنده شرکت سازنده ارسال می شود تا آماده و تبدیل به تصویر نهایی شود .سپس
ارسال تصاویر مذکور به طور زنده قابل انجام است .این دوربین  ۶۸۰گرمی مجهز به یک فن ویژه خنک کننده هم هست تا جلوی گرم
شدن بیش از حد آن گرفته شود.
دوربین الیو پالنت می تواند تصاویر را به دو شیوه  ۳۰و  ۶۰فریم در ثانیه ضبط کند تا جزئیات مورد نظر از صحنه به طور کامل در
دسترس قرار بگیرد .قیمت ایندوربین ۱۰هزاردالر است ،اما  ۵۰۰پیش خرید کننده اول ،برایدریافت آن تنها باید  ۵۰۰۰دالر بپردازند.

مطالعات اخیر در حوزه حشره شناسی نشان می دهد زنبورهای نر در حال عقیم شدن
هستن .د
بر اساس مطالعات انجام گرفته از سوی محققین موسسه «سالمتی زنبور»دردانشگاه
«برن» سوئیس ،استفاده از حشره کش ها و سموم دفع آفات موجب می شود که گرد آنها
بر روی زنبورهای نر اثر منفی بگذارد و مانع از بارور شدن آنها شود.
به گفته محققین سوئیسی ،به کارگیری Neonicotinoidsکه نوعی سم آفت کش است،
باعث می شود تا زنبورهای نر به هنگام تغذیه از گرده گل ها ۳۹ ،درصد قدرت باروری
خود را از دست دهند.
به عبارت دیگر استفاده از سموم مختلف موجب کاهش باروری تقریبا  ۵۰درصدی
زنبورهای نر می شود که این میزان در سطح هشدار قرار دارد.
به گفته محققین سوئیسی ،این مقدار سموم باعث مرگ زنبورها نمی شود اما نابارور
کردن زنبورهای نر را به دنبال دارد.

عبور میکروب از چراغ قرمز آنتی بیوتیک ها
یک متخصص اطفال با اشاره به مصرف خودسرانه و در برخی مواقع تجویز بی مورد
آنتی بیوتیک در عفونت ها ،بیان کرد :مصرف نادرست و خودسرانه موجب افزایش مقاومت
میکروب ها در بدن می شود.
علی خاکشور متخصص اطفال؛ گفت :تشخیص نوع عفونت فارنژیت و تمییزدادن عفونت
های ویروسی و باکتریایی در تجویز آنتی بیوتیک ،نوع آن و دوره درمان آن اهمیت به
سزایی دارد.وی  70درصد عفونت های گلو و یا گلودرد را بی نیاز از تجویز آنتی بیوتیک
خواند و بیان کرد :تشخیص مناسب براساس عالئم بیمار بوده و در صورت نیاز ،تجویز آنتی
بیوتیکهایمناسبدردرمانگلودردهاضروریست.استادیاردانشکدهعلومپزشکیمشهد
افزود :در صورت استفاده نادرست از آنتی بیوتیک ،استفاده خودسرانه و یا تجویز نادرست
آنها برای شخص مصرف کننده می تواند عوارض جدیدرپیداشته باشد.
وی با تاکید بر سپری کردن دوره درمان عفونت گلو که ده روز است اظهار کرد :مصرف
نادرست آنتی بیوتیک ها ،مقاومت بدن نسبت به میکروب ها در دفعات آینده بیماری را
در پی دارد.
خاکشور تب بیش از  ، 5/38بزرگ شدن غدد گردن و دردناک بودن آنها ،بزرگ و سفید
شدن لوزه ها یا اگزودا را از جمله عالئم مشکوک گلودردهای عفونی برشمرد و ادامه داد:
در صورت مشاهده این عالئم می توان با تست سریع از نمونه کشت در آزمایشگاه به نوع
عفونت و میکروب گلو پی برده و براساس آن آنتی بیوتیک مناسب تجویز کرد.وی در
پایان با توصیه به پرهیز مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها و تجویز منطقیداروها توسط
پزشکان ،خاطرنشان کرد :براساس آمار حدود  70تا  80درصد در نسخ پزشکی آنتی
بیوتیک تجویز می شود که از این تعداد تنها حدود  20تا  30درصد آنها ضروری است که
این مصرف نادرست و خودسرانه  ،موجب افزایش مقاومت میکروب ها در بدن می شود.
یک کارشناس بینایی سنجی مطرح کرد :

سندرم بینایی در کمین کاربران رایانه
یک کارشناس بینایی سنجی گفت :سندرم بینایی یا  cvsبیماری شایعی است که این
روزها گریبان گیر بیشتر کاربران رایانه ای شده است.
نجمه طاهری شرق کارشناس بینایی سنجی ؛درباره سندرم بینایی ناشی از کار با رایانه
اظهار کرد :مجموعه ای از عالئم چشمی و بینایی که براثر فعالیت با رایانه ایجاد می شوند
سندروم بینایی ناشی از رایانه یا به اختصار  CVSنام دارند .وی با بیان اینکه تقریبا 70
درصد کسانی که زیاد با رایانه کار می کنند گرفتاراین سندرم هستند ،تصریح کرد :این
مسئلهدر زمان خیره شدن به صفحه مانیتور سبب می شود تا پلک ها مدت بیشتری باز
بمانند ودر نتیجه اشک روی سطح چشم سریع تر تبخیر شود  .طاهری شرق مهمترین
عالئم این ناهنجاری را خستگی ،خشکی  ،سوزش  ،ریزش اشک و تاری دید به دلیل
کاهش میزان پلک زدن بیان کرد.
کارشناس بینایی سنجی برای کاهش عالئم سندرم بینایی کار با رایانه عنوان کرد :در
هنگام کار با رایانه به طور ارادی پلک بزنید زیرا این کار سبب آغشته شدن سطح چشم با
اشک می شود و از خشکی آن جلوگیری می کند ودر صورت تشدید این عالئم می توانید
از قطره های اشک مصنوعی به این منظور استفاده کنید.
وی در خصوص استفاده از چراغ مطالعه بر روی میز عنوان کرد :آن را طوری بر روی
میزقرار دهید که نور آن به صفحه رایانه یا چشم شما نتابد .طاهری شرق براین امر که
هر  5تا  10دقیقه چشم خود را از مانیتور برداشته و به مدت  5الی  10ثانیه به دورترین
نقطه ممکن در اتاق نگاه کنید اشاره کرد و گفت  :این کار باعث استراحت عضالت چشم
می شود.وی :استفاده از عینک های مخصوص (آنتی رفلکس ) را موثر دانست و افزود :اگر
علیرغم رعایت توصیه های گفته شده باز همدچار عالئم این بیماری هستید می توانید
از عینک استفاده کنید .
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به مناسبت  25شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)

امام صادق(ع) احیاگر اسالم ناب و رئیس مذهب جعفری

ششمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت امام
صادق(ع) ،احیاگر آیین رسول گرامی اسالم و مذهب
شیعه است که از این رو شیعه اثنیعشری خود را مفتخر
به لقب مذهب جعفری میداند.
مشخصاتحضرت
نام مبارک :جعفر
لقبها :صادق -مصدق  -محقق  -کاشف الحقایق -
فاضل  -طاهر  -قائم  -منجی  -صابر
کنیه :ابوعبدالله  -ابواسماعیل  -ابوموسی
نام پدر :امام محمد باقر (ع)
نام مادر :فاطمه (ام فروه) دختر قاسم بن محمد بن
ابیبکر
زمان تولد :هفدهم ربیع االول سال  83هجری
محل تولد :مدینه منوره
عمر شریف  :65سال
مدت امامت 34:سال
زمان رحلت (:شهادت)  25شوال سال  148هجری
قاتل :منصوردوانیقی بوسیله زهر
محلدفن :قبرستانبقیع
همسران معروف حضرت :حمیدهدختر صاعد مغربی،
فاطمه دختر حسین بن علی بن الحسین بن علی بن
أبیطالب(علیهمالسالم)
فرزندانپسر:موسی(علیهالسالم)-اسماعیل-عبدالله
 افطح  -اسحاق  -محمد  -عباس  -علیفرزندان دختر :ام فروه  -فاطمه  -اسما
اصحاب معروف :ابان بن تغلب  -اسحاق بن عمار -برید
 صفوان بن مهران  -ابوحمزه ثمالی  -حریر بن عبداللهسجستانی زراره بن اعین شیبانی  -عبدالله بن ابی یعفور-
عمران بن عبدالله اشعری قمی.
روز زیارت ایشان :روزهای سه شنبه
رخسارحضرت:
بیشتر شمایل آن حضرت مثل پدرشان امام باقر (علیه
السالم) بود  .جز آنکه کمی الغرتر و بلند تر بودند.
مردی میانه باال ،سفید روی ،پیچیده موی و پیوسته
صورتشان چون آفتاب میدرخشید .در جوانی موهای
سرشان سیاه و در پیری سفیدی موی سرشان بر وقار و
هیبتشان افزوده بود .بینیاش کشیده و وسط آن اندکی
برآمده بود وبر گونه راستش خال سیاه رنگیداشت.
محاسن مبارک آن جناب نه زیاد پرپشت و نه زیاد
کم پشت بود .دندانهایش درشت و سفید بود ومیان دو
دندان پیشین آن گرامی فاصله وجودداشت .بسیار لبخند
میزد و چون نام پیامبر برده میشد رنگ از رخسارش
تغییرمیکرد.
گوشهای از حیات امام صادق(ع)
پدرش  26ساله بود که او زاده شد  .دوازده تا  15سال
بنابر اختالف از عمر شریفش رادرکنار جدش امام سجاد
(علیه السالم) و نوزده سال را در کنار پدرش امام باقر
(علیهالسالم)گذراند.
پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله) در خصوص انتخاب
نام و لقب امام ششم فرموده است :وقتی که فرزندم جعفر
متولد شد نام اورا صادق بگذارید زیرا فرزند پنجمش
جعفراست وادعای امامت می کند و او در نظر خداوند
جعفر کذاب است.
ابن بابویه و قطب راوندی روایت کرده اند  :که از
حضرت امام زین العابدین (علیه السالم) پرسیدند که امام
بعد از تو کیست ؟فرمود  :محمد باقر شکافنده علوم است
 .پرسیدند که  :بعد از اوامام که خواهد بود ؟ گفت  :جعفر
که نام اونزد اهل آسمانها صادق است.امام ششم شیعیان
و رئیس مذهب تشیعدرسال 114هجری قمریدر سن
 31سالگی به امامت رسید و ردای والیت بردوش گرفت.

دوران امامت آن امام  34سال بوده که با اواخر حکومت
امویان واوایل حکومت عباسیان مصادف می باشد که
حدود هجده سال آن (  ) 114-132همزمان با حکومت
امویان و شانزده سال آن (  132-148ة ) همزمان با
حکومت عباسیان بود.آن حضرت با پنج تن از خلفای بنی
امیه  -هشام بن عبدالملی (  105-125ه .ق )  ،ولید بن
یزید بن عبدالملی (  125-126ه .ق )  ،یزید بن ولید بن
عبدالملی (  126ه .ق )  ،ابراهیم بن ولید ( 126ه .ق"(
به مدت  70روز )) و مروان بن محمد ملقب به حمار (
 126-132ه.ق ) و دو تن از خلفای بنی عباس ابوالعباس
( عبدالله بن محمد ) معروف به سفاح ( ( 136 -132
 ) 137ه .ق ) و ابوجعفر معروف به منصور دوانیقی (
 ) 137 ( 136-158ه .ق) معاصر بود.
در یک دسته بندی ،زندگانی امام جعفر صادق (علیه
السالم) می توان به سهدسته کلی تقسیم نمود:
الف  -زندگانی امام در دوره امام سجاد و امام باقر
(علیهم السالم) که تقریبا نیمی از مر حضرت را به خود
اختصاص میدهد .در این دوره (  )114-83امام صادق
(علیه السالم) از علم و تقوی و کمال و فضیلت آنان در
حد کافی بهره مند شد.
ب  -قسمت دوم زندگی امام جعفر صادق (علیه
السالم) از سال  114هجری تا  140هجری میباشد.
دراین دوره امام از فرصت مناسبی که بوجود آمده،
استفاده نمود و مکتب جعفری را به تکامل رساند .در
این مدت 4000 ،دانشمند تحویل جامعه داد و علوم و
فنون بسیاری را که جامعه آن روز تشنه آن بود ،به جامعه
اسالمی ارزانیداشت.
ج  -هشت سال آخر امام (علیه السالم) قسمت سوم
زندگی امام را تشکیل میدهد .در این دوره ،امام بسیار
تحت فشار و اختناق حکومت منصور عباسی قرارداشت.
در این دوره امام دائما تحت نظر بود و مکتب جعفری
عم ً
التعطیلگردید.
عصر امام صادق(ع)
عصر امام صادق (علیه السالم) یکی از طوفانیترین
ادوارتاریخ اسالم است که از یک سو اغتشاشها و
انقالبهای پیاپی گروههای مختلف ،بویژه از طرف
خونخواهان امام حسین (علیه السالم) رخ میداد ،که

انقالب ابو سلمه در کوفه و ابومسلم در خراسان و ایران
از مهمترین آنها بوده است .و از دیگر سو عصر برخورد
مکتبها و ایدئولوژیها و عصر تضاد افکار فلسفی و
کالمی مختلف بود که از برخورد امت اسالم با مردم
کشورهای فتح شده و نیز روابط مراکز اسالمی با دنیای
خارج ،به وجود آمده و در مسلمانان نیز شور و هیجانی
برای فهمیدن و پژوهش پدید آورده بود.
عصری که کوچکترین کم کاری یا عدم بیداری و
تحرک پاسدار راستین اسالم یعنی امام (علیه السالم)،
موجب نابودی دین و پوسیدگی تعلیمات حیاتبخش
اسالم ،هم از درون و هم از بیرون میشد.
زمان امام صادق (علیه السالم) ،زمان تزلزل حکومت
بنی امیه و فزونی قدرت بنی عباس بود و این دوگروه
مدتیدرحال کشمکش و مبارزه با یکدیگر بودند.
اززمانهشامبنعبدالملی ،تبلیغاتو مبارزات سیاسی
عباسیان آغاز گردید و در سال  129وارد مرحله مبارزه
مسلحانه و عملیات نظامی گردید و سرانجامدر سال132
به پیروزی رسید  .بنی امیهدر این مدت ،گرفتار مشکالت
سیاسی فراوانی بودند  ،لذا فرصت فشار و اختناق نسبت
به شیعیان را نداشتند.
عباسیان نیز چون از دستیابی به قدرت در پوشش
شعار طرفداری از خاندان پیامبرو گرفتن انتقام خون
آنان عمل میکردند ،فشاری از طرف آنان مطرح نبود .از
اینرو این دوران ،دوران آرامش و آزادی نسبی امام صادق
(علیه السالم) و شیعیان بود و آن حضرت از این فرصت
استفاده کرده و تالش فرهنگی وسیعی را آغاز کرد.
پیشوای ششم در چنین دورانی به فکر نجات افکار توده
مسلمان ازالحاد وبدبینی وکفر و نیز مانع انحراف اصول و
معارف اسالمی از مسیر راستین بود  ،و از توجیهات غلط
و وارونه دستورات دین که به وسیله خلفای وقت صورت
می گرفت جلوگیری می کرد .اینجا بود که امام (علیه
السالم) دشواری فراوان در پیش ومسئولیت عظیم بر
دوشداشت .امام صادق (علیه السالم)در ظلمت بحرانها
و آشوبها دنیای شیعه را به فروغ تعالیم خویش روشنی
بخشید و حقیقت اسالم را از آالیش انحرافات وگزند
فریبکاران حفظ نمود .او آن قدر فقه و دانش اهل بیت
را گسترشداد و زمینه ترویج احکام و بسط کالم شیعی

را فراهم ساختکه مذهب شیعه به نام او به عنوان مذهب
جعفری شهرت یافت .آن اندازه کهدانشمندان و راویان از
دانش امام بهره مند برده و از ایشان حرف و حدیث نقل
کرده اند از هیچ یک از دیگرائمه نقل نکردهاند.
لیکن طولی نکشید که بنی عباس پس از تحکیم
پایههای حکومت و نفوذ خود ،همان شیوه ستم و فشار
بنی امیه را پیش گرفتند و حتی از آنان هم گوی سبقت
را ربودند.
وضع به حدی ناگوار وشد که همگی یاران امام (علیه
السالم) را در معرض خطر مرگ قرار می داد  ،چنانچه
زبده هایشان جزو لیست سیاه مرگ بودند.
امام صادق (علیه السالم) که همواره مبارزی نستوه
و خستگی ناپذیر وانقالبی بنیادی درمیدان فکر و عمل
بوده  ،کاری که امام حسین (علیه السالم ) به صورت
قیام خونین انجام داد  ،وی قیام خود را درلباس تدریس
وتأسیس مکتب وانسان سازی انجام داد و جهادی
راستینکرد.
رحلت امام را به سبب مسمومیتدانستهاند .از ارتکاب
این جنایت را که منصور درتوان خود نمی دید به جعفر
بن سلیمان پسر عموی خویش و والی وقت مدینه محول
کرد.
فرزند برومندش امام موسی بن جعفر (علیه السالم)
او را دو جامه سفید مصری که درآن احرام می بست
ودر پیراهنی مه می پوشید ودرعمامه ای که ازامام زین
العابدین(علیه السالم ) به او رسیده بود  ،کفن نمود و بر
آن نماز خواند واو رادر بقیع در کنار قبر پدربزرگوارش
سید الساجدین(علیه السالم) به خاک سپرد .سالم بر او
از میالد تا میعاد
شخصیتعلمیامامصادق(ع)
در دوره امامت امام صادق (علیه السالم) مسلمانان
بیش از پیش به علم و دانش روی آوردند و در بیشتر
شهرهای قلمرو اسالم بویژه در مدینه ،مکه ،کوفه ،بصره
و  ...مجالس درس و مناظره های علمی دایر واز رونق
خاصی برخوردار گردید.در این زمان با استفاده از فرصت
به دست آمده امام صادق (علیه السالم) توانست نهضت
علمی فرهنگی پدرش امام باقر(علیه السالم) را ادامه
داده و علوم و معارف اهل بیت را بیان کرده در همه جا

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم:

سرقت مرد تبهکار از بیمارستان ها

سه متخلف در حوزه شکار و صید در قم
دستگیرشدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم ازدستگیری سه متخلفدر حوزه شکار و
صیددر منطقه شکار ممنوع کهندان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ،طیب احمدی در
سخنانی اظهارداشت :سه متخلفدر حوزه شکار و صید پیش از اقدام به شکار توسط نیروی
انتظامی در منطقه شکار ممنوع کهندان دستگیر شدند .وی ضمن قدردانی از همکاری و
مشارکت نیروهای انتظامی در مقابله با تخلفات زیست محیطی قدردانی کرد و گفت :سه
قبضه اسلحه از این متخلفان کشف و ضبط شده و پرونده تخلف آنها پس از بررسی های الزم
توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده
شده است .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قمدر پایان تصریح کرد :هرگونه اقدام
به شکاردر مناطق شکار ممنوع و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست ممنوع بوده
و بر اساس ضوابط قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آمل خبرداد:

انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام
فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت :زنی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام
به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود ،توسط
کارآگاهان پلیس سایبری آملدستگیر شد.
سرهنگ ولی الله گنجیان اظهار داشت  :در پی ارائه مرجوعه قضایی از سوی یکی از
شهروندان خانم ،مبنی بر این که شخصی ناشناس اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه
ویدر شبکه ی اجتماعی تلگرام می کند  ،موضوعدردستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار
گرفت .فرمانده انتظامی شهرستان آمل افزود :با بررسی های فنی و اطالعاتی متهم که یکی
از دوستان شاکی بود شناسایی شد .سرهنگ گنجیان خاطرنشان کرد :با هماهنگی مرجع
قضائی متهمدستگیر ودر بازجوئی ها به انتشار مطالب توهین آمیز ودادن نسبت های ناروا
علیه دوست خود و خانواده وی در شبکه اجتماعی تلگرام اعتراف کرد .به گفته سرهنگ
گنجیان متهم انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را ،انتقام از دوست خود که به پسر مورد عالقه
وی عالقه مند شده بود اعالم کرد .فرمانده انتظامی آمل تصریح کرد :متهم برای انتقام از
دوست خود با خط تلفنی ناشناس با معرفی خود با عنوان پسر اقدام به ایجاد مزاحمت برای
شاکی کرده بود ولی وقتی با بی توجهی دوست خود مواجه شد با هویتی جعلی اقدام به
انتشار مطالب توهین آمیز علیه ویدر این شبکه اجتماعی کرد .متهم پس از تشکیل پرونده
به مرجع قضائی معرفی و موضوع در دست بررسی است.
رئیس پلیس فتا استان البرز خبرداد:

دستگیری باند هک و نفوذ به ایمیل ها

رئیس پلیس فتا استان البرز از دستگیری اعضای باند هک و نفوذ که اقدام به انتشار دو
میلیون ایمیل و رمز عبور کاربران ایرانی در فضای مجازی کرده بودند خبر داد .سرهنگ
محمد اقبالی گفت  :کارشناسان پلیس فتادر پی رصد و گشت زنی و پایش فضای مجازی ،
گروهی را که با هویت نامشخص و با اسامی جعلی اقدام به انتشاردو میلیون ایمیل و رمز عبور
کاربران ایرانی  ،هک ایمیل و همچنین هک  200وب سایت داخلی کرده بودند را شناسایی
و با توجه به حساسیت موضوع شناسایی متهمان به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان
این پلیس قرار گرفت  .این مقام انتظامی افزود  :در ادامه رسیدگی پرونده با اقدامات فنی و
ردزنی های پیچیده اطالعاتی مخفیگاه متهمان در شهر مشهد مقدس شناسایی و پس از
دریافت نیابت قضائی  ،اکیپی از کارشناسان پلیس فتا استان البرز  ،به این شهر اعزام و طی
یک عملیات غافلگیرانه سه متهم را که در رده سنی  16تا  18سال بودند دستگیر و برای
تحقیقات تکمیلی بهپلیس فتا استان البرزمنتقل کردند .اقبالی اضافه کرد :متهماندر مواجه
با مستندات موجود به جرم خود مبنی بر هک و نفوذ به  200وب سایت و انتشار ایمیل دو
میلیون کاربر اعتراف و در ادامه هدفشان از این کار را تنها خود نمایی و اثبات توانایی های
خود عنوان کردند .
وی با اشاره به اینکه سه متهمدستگیر شده تحویل مراجع قضائی شدند ،گفت :کارشناسان
پلیس فتا به صورت شبانه روزی در حال رصد فضای مجازی بوده و با متخلفان این فضا
برخورد قاطع خواهند کرد.

منتشر کند.سفرهای اجباری و اختیاری امام به عراق و
به شهرهای حیره  ،هاشمیه و کوفه و برخورد با اربابان
دیگر مذاهب فقهی وکالمی نقش بسزاییدر معرفی علوم
اهل بیت و گسترش آن در جامعه داشت .در این شهرها
گروههای مختلف برای فراگیری دانش نزد آن حضرت
می آمدند و از دریای دانش او بهره مند می بردند .
برخورد وی با گروههای مختلف مردم سبب شد که آوازه
شهرتشدردانش و بینشدینی  ،علم و تقوی  ،سخاوت
و جود وکرم و ...در تمام قلمرو اسالم طنین انداز شود و
مردم از هر سو برای استفاده از دانش بیکران وی رو سوی
کنند .در این دوره علوم و فلسفه ایرانی  ،هندی و یونانی
به حوزه اسالمی راه یافت و بازار ترجمه علوم گوناگون
از زبانهای مختلف به زبان عربی گرم و پررونق گردید.
همچنین مکتبهای کالمی و فرقه مذهبی و فقهی در
این عصر پایه گذاری شد.امام صادق (علیه السالم) با
تمام جریانهای فکری و عقیدتی آن روز برخورد کرده
و موضوع اسالم و تشیع را در برابر آنها روشن ساخته و
برتری بینش اسالم تشیعی را ثابت کرده است.مناظرات
امام صادق (علیه السالم) با اربابان دانشهای گوناگون
چون پزشکان ،فقیهان ،منجمان ،متکلمان ،صوفیان
و ...بویژه مناظرات وی با ابوحنیفه مشهور و در منابع
شیعه و سنی ثبت است.شاگردان امام باقر (علیه السالم)
پس از درگذشت آن حضرت به گرد شمع وجود امام
صادق(علیه السالم) حلقه زدند.امام (علیه السالم) نیز
با جذب شاگردان جدید به تأسیس یک نهضت عظیم
فکری و فرهنگی و بالنده مبادرات ورزید ،به گونهای که
طولینکشیدمسجدنبویدرمدینهمنورهومسجدکوفه
در شهر کوفه به دانشگاهی عظیم تبدیل شد.درگیری
شدید بین بنی عباس و بنی امیه ،آنان را آن چنان به
خود مشغول کرده بود  ،که فرصتی طالیی برای امام
صادق (علیه السالم) و یارانش به دست آمد.آن حضرت
با استفاده از این فرصت به بازسازی و نوسازی فرهنگ
ناب اسالم پرداخت و شیفتگان مکتب حق از اطراف و
اکناف ،از بصره ،کوفه ،واسط ،یمن و نقاط مختلف حجاز
به مرکز اسالم؛ یعنی مدینه ،سرازیر شدند وچون پروانگی
دلباخته به گرد شمع وجود امام صادق (علیه السالم)
تجمع کردند.امام صادق (علیه السالم) هر یک از شاگردان
خود را رشته های که با ذوق و قریحه او سازگار بود،
تشویق و تعلیم می نمود و در نتیجه ،هر کدام از آنها در
یک یادو رشته از علوم مانند :حدیث ،تفسیر ،فقه و کالم،
تخصص پیدا می کردند.در دانشگاهی که امام بوجود
آورده بود شاگردان بزرگ و برجسته ای همچون هشام
بن حکم -محمد بن مسلم -ابان بن تغلب -هشام بن
سالم  -مومن الطاق  -مفصل بن عمر  -جابر بن حیان و...
تربیت کرد که هر یک از آنها شخصیتهای بزرگ علمی
و چهره های درخشانی بودند که خدمات شایانی انجام
دادند.به عنوان نمونه هشام بن حکم  31جلد کتاب و
جابر بن حیان بیش از  200جلددر زمینه علوم گوناگون
بخصوص رشته های عقلی طبیعی و شیمی کتاب نوشته
است و به عنوان بدر علم شیمی مشهور است.دانشمندان
علم حدیث شمار کسانی را که مورد اعتماد بوده اند -
راویان ثقه  -و از آن حضرت نقل کرده اند تا چهار هزار
نفر را نوشته اند.شاگرداندانشگاه امام منحصر به شیعیان
نبوده بلکه پیروان اهل تسنن نیز از مکتب آن حضرت
برخوردار می شدند.بزرگان اهل سنت چون مالی بن انس،
ابوحنیفه ،سفیان ثوری ،سفیان بن عیینه ،ابن جریح ،روح
ابن قاسم و  ...ریزه خوار خوان دانش بیکران او بودند .ابو
حنیفه که دو سال شاگرد امام بود این دوره را پایه علوم و
دانش خود معرفی کرده میگوید:
اگر آن دو سال نبود "نعمان" از بین رفته بود .

جزییات دستگیری پرستار قالبی

مرد تبهکاری که در پوشش پرستار از بیماران و
بیمارستانهای تهران سرقت می کرد ،سرانجامدستگیر شد.
براساس این گزارش  30،فروردین امسال فردی با مراجعه
به کالنتری  ۱۰۷فلسطین به ماموران گفت :اموال مادرم
شامل وجه نقد و گوشی تلفن همراه در زمان مراجعه وی
به یک مرکز درمانی در منطقه ایرانشهر  ،به شیوه بیهوشی
سرقت شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «زورگیری به شیوه
بیهوشی» و به دستور دادیار شعبه اول دادسرای ویژه سرقت
تهران ،پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی
تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :مادرم برای
انجام اقدامات درمانی به تنهایی به بیمارستان در منطقه
ایرانشهر رفته بود .همان روز برای بازگرداندن مادرم به منزل،
به بیمارستان رفتم که متوجه شدم بیهوش شده و به هیچ
عنوان بیدار نمی شود.
در حالی که بیماری مادرم آنگونه نبود که باعث بیهوشی
اش شود .بالفاصله پیگیر موضوع شده و تیم پزشکی پس

از انجام معاینات عنوان داشتند که بدون هماهنگی و مجوز
پزشک مربوطه ،از داروی بیهوشی در داروی تزریقی (سرم )
مادرم استفاده شده است .نهایتا پس از انجام اقدامات درمانی و
به هوش آمدن مادرم مشخص شد که یکی از پرسنل پرستار
بیمارستان اقدام به اضافه کردنداروی بیهوشی بهداخل سرم
کرده است.
با توجه به اظهارات شاکی پرونده ،کارآگاهان پایگاه سوم
پلیس آگاهی به این مرکزدرمانی مراجعه ودر بررسی تصاویر
به دست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی
جواد  ۳۲ساله پرستار بخش شد که با مراجعه به اتاق بستری
شاکی ،او را بیهوش کرده و اقدام به برداشتن سه میلیون وجه
نقد و گوشی تلفن همراه وی کرده است.
با شناسایی جواد و در ادامه تحقیقات ،کارآگاهان اطالع پیدا
کردند که او تنها دو روز است که به عنوان نیروی آزمایشی
مشغول به کار شده و هنوز پرونده پرسنلی مشخصی برای وی
تهیه و تکمیل نشده است .به همین علت هیچگونه آدرس و
مشخصات دقیقی از وی وجود ندارد.
با توجه به شیوه و شگرد ارتکاب سرقت ،کارآگاهان با بهره
گیری از همان اطالعات اندک به دست آمده از متهم پرونده،
موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقهداردر زمینه سرقت
از مراکز درمانی شدند که سال گذشته نیز به اتهام «سرقت
داروهای گران قیمت از مراکز درمانی» و همچنین «سرقت
اموال پرسنل مراکزدرمانی»،دستگیر و روانه زندان شده بود.
با شناساییدقیق متهم پرونده ودر بررسی به عمل آمده از
سوابق وی مشخص شد که جواد مدتی پس ازدستگیری و با
تأمین قرار قانونی از زندان آزاد شده و تنها پس از چند روز از
آزادی ،سرقت های خود را بار دیگر از مراکز درمانی و اینبار به
شیوه بیهوشی از بیماران آغاز کرده است.
کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،با
شناسایی محل سکونت جواددر شهر کرج ،به این شهرستان

اعزام و در تحقیقات پلیسی اطالع پیدا کردند که همسر جواد
پس از اطالع از اقدامات مجرمانه ی همسرش ،از وی متارکه
و در حال نیز هیچگونه آدرس و نشانی مشخص از وی در
اختیارنیست.
در ادامه تحقیقات و احتمال وقوع سرقت های مشابه از
مراکزدرمانی  ،بالفاصله هماهنگی های الزم با حراست وزارت
بهداشت و درمان انجام و مشخصات جواد در اختیار تمامی
مراکز درمانی تهران قرار گرفت تا در صورت شناسایی متهم
 ،بالفاصله موضوع به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
اعالم شود؛ سرانجام ،کارآگاهان این پایگاه اطالع پیدا کردند
که متهم با مراجعه به بیمارستان شهید باهنر قصددارد تا به
صورت قراردادی در این مرکز درمانی مشغول بکار شود که
بالفاصلهتیمیازکارآگاهانپایگاهسومبهاینبیمارستاناعزام
و موفق بهدستگیر جواد می شوند.
متهم پس از دستگیری و انتقال به پایگاه سوم پلیس
آگاهی صراحتا به سرقت به شیوه بیهوشی از شاکی پرونده
اعتراف کرد .همچنین متهم به انجام سرقت های دیگر از
مراکزدرمانی به شیوه «سرقت اموال بیماران»« ،سرقت اموال
پرسنل مراکز درمانی و بیمارستان های سطح شهر تهران»
و نهایتا «سرقت دارو از مراکز درمانی» اعتراف کرد که با
تعدادی شناسایی این مراکزدر مناطق مختلف شهر تهران از
جمله شریعتی  ،نیاوران و چهارراه سیروس  ،تعداد دیگری از
مالباختگان و شکات پرونده شناسایی و جهت طرح و پیگیری
شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگدعوت شدند.
سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ،رئیس پایگاه سوم پلیس
آگاهی تهران بزرگ ،با اعالم این خبر به خبرنگار مهر گفت:
در ادامه رسیدگی به پرونده ،قرار قانونی از سوی مقام محترم
قضایی صادر و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و
مالباختگاناحتمالیپرونده،همچناندردستورکارکارآگاهان
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قراردارد.

هشدار پلیس فتا به کاربران

کالهبرداری به بهانه بازی های المپیک

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به افزایش راه اندازی سایت های
پیش بینی نتایج مسابقات و سایت های شرط بندی از هموطنان خواست مراقب کالهبرداران
فضایمجازیباشند.
سرهنگ علی نیک نفس با اشاره به اینکه راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات
ورزشی مدتی است در فضای مجازی افزایش داشته و اینگونه سایت ها در رقابت های مهم
ورزشی مثل جام جهانی ،رقابت های بین قاره ای ،المپیک و ...سعیدارند با استفاده از تبلیغات
جذاب و اغوا کننده کاربران به پیش بینی نتایج مسابقات مختلف ترغیب نمایند ،گفت  :در
تعدادی از شکایت هایی مردمی به پلیس عنوان شده است برخی از این سایت ها ابتدا جهت
عضویت کاربران ،درخواست واریز مبلغی قابل توجه می کنند و در ادامه به آنها اجازه پیش
بینی نتایجداده می شود .رییس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجادر ادامه بیانداشت
 :این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت خود ،افرادی
را به عنوان برنده اعالم می کنند که در اکثر موارد این افراد ،مدیران سایت ها با اسامی جعلی
و یا دوستان و آشنایان است.
سرهنگ نیک نفس با اشاره بهدر پیش بودن مسابقات المپیک  ۲۰۱۶برزیل و حضور ایران
در این مسابقات گفت :پیش بینی می شود راه اندازی سایت های پیش بینی نتایج مسابقات
و سایت های شرط بندی افزایش پیدا کند ،لذا هموطنان عزیز باید مراقب کالهبرداران فضای
مجازیباشند.
وی افزود :برخی از این سایت ها با شناسایی قربانیان ،ابتدا اقدام به پرداخت جایزه های
کوچک با مبالغ کم می نمایند و کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری بیشتر می کنند ؛ هنگامی
که اعتماد کامل قربانی مبنی بر فعالیت سالم سایت جلب شد و اقدام به سرمایه گذاری با مبالغ
کالن نمود سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه و از این به بعد پاسخی به تعامالت و پیام
های کاربران و قربانیان نمی دهد .این مقام مسئول با اشاره به عدم ارسال جایزه برای افراد

برنده گفت :در مواردی دیگر حتی در صورت برنده شدن هم ممکن است هیچ پولی به افراد
برندهتعلقنگیرد.
سرهنگ نیک نفس در ادامه سخنانش طراحی سایت های فیشینگ را یکی دیگر از راه
های رایج برای سرقت اطالعات بانکی افراد برشمرد و افزود :این احتمال نیز وجود دارد سایت
های جعلی مشکوک به فیشینگ(سایت هایی جعلی کام ً
ال شبیه به سایت اصلی با تفاوت
بسیار جزئی در آدرس سایت) با ایجاد در گاه های پرداخت آنالین جعلی اقدام به سرقت
اطالعات مهم و بانکی کاربران نموده و در گام بعدی برداشت غیر مجاز از حساب بانکی قربانی
صورت پذیرد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :کالهبرداران و سارقان اینترنتی ترفند های زیادی برای
کالهبرداری دارند ولی کاربران می توانند با هوشیاری و افزایش سطح آگاهی خود با رعایت
نکاتی جزئی این گونه افراد را نا کام بگذارند.
سرهنگ نیک نفسدر خاتمه از کلیه کاربران خواستدر صورت مواجهه با موارد مشکوک
آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.irبخش مرکز فوریت های سایبری،
لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعالم نمایند و در این خصوص توصیه هایی را به
شهروندان به شرح ذیل ارائه داد.
فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی برخی از افراد یا تورهای گردشگری را نخورید.این تبلیغات اغوا کننده بیشتردر جهت ترغیب کاربران به انجامدرخواست آنها است.
مراقب سایت های مشکوک به فیشینگ باشید و حتی االمکان خود آدرس سایت مورد نظررا در آدرس بار وارد نمایید و از کپی کردن یا رفتن به لینک هایی که در سایت های مختلف
ارائه شده خوداری نمایید - .فریب نرم افزار های تبلیغاتی مبنی بر پخش زنده مسابقات المپیک
را نخورید .اینگونه سایت ها امکان آلوده بودن به بدافزار را دارند.
 -هرگونه اطالع رسانی در این زمینه از طریق منابع رسمی مسابقات صورت می پذیرد.

در جلسه هفتگی بنیاد قم پژوهی مطرح شد:

ضوابط زیست محیطی در قم
تنها روی کاغذ اجرا میشود
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان قم با اشاره به اهمیت در نظر گرفتن مالحظات
زیست محیطیدر اجرای طرحهای اقتصادی گفت:در قم این ضوابط تنها روی کاغذ اعمال
میشود.
سید محمد تقی سجادی شامگاه سهشنبه در جلسه هفتگی بنیاد قم پژوهی با اشاره به
معضل ریزگردها در قم ،ابراز داشت :عرصههایی که امروز به کانونهای تولید ریزگرد تبدیل
شدهاند ،چهار دهه پیش آنقدر سبز و حاصلخیز بودند که دامهایی مانند گاو و اسب در آن
چراداشتند.
ک میریختند
وی با اشاره به اینکه سد  ۱۵خرداد در باالدست رودخانههایی که به دریاچه نم 
ساخته شد ،گفت :برای ساخت این سد به منظور تأمین آب شرب اضطراری وجودداشت اما
ساخت بیش از  ۲۰۰سد کوچک و بزرگ در باالدست این رودها بدون توجه به نیاز زیستی
اراضی پاییندست چه توجیهی میتواندداشته باشد؟
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان قم با اشاره به اینکه آورد رودخانهها به دشت مسیله
تقریباً به صفر رسیده ،عنوانداشت :این موضوع موجب شده سفرههای زیرزمینیدر اطراف
دریاچه نمک خالی شود و آب فراشور در این دریاچه به سمت اراضی کنار دست بر اساس
شیب هیدرولیکی حرکت کند .این حرکت آبهای فراشور موجب شوری و از بین رفتن
اراضی و چاههای اطراف شده و بیابانزایی را تشدید میکند.
به گفته وی مدیریت منابع باالدستی در دست استان قم نبوده اما عوارض این مدیریت
نادرست دامنگیر استان شده به طوری که در حال حاضر در استان قم با مساحت یک
میلیون و  ۱۲۳هزار هکتار ۴۰۰ ،هزار هکتار بیابان وجود دارد که به سرعت رو به گسترش
است.
سجادی افزود ۱۰۵ :هزار هکتار از این اراضی کانونهای تولید ریزگرد هستند که در نقاط
مختلف استان پراکنده شدهاند و  ۴۵هزار هکتار آن در دشت مسیله واقع شده است.
منشأ ۷۰درصد ریزگردها داخلی است
وی ادامه داد :با وجود اینکه مدت زیادی است درگیر موضوع ریزگردها هستیم اما هنوز
مطالعاتدقیقیدر این موضوع نداریم تا بتوانیم این را اثبات کنیم که ریزگردهادقیقا منشأ
داخلیدارند یا خارجی اما از آنجا که قم با کشورهای همسایه از جمله عراق و عربستان فاصله
بسیار دارد ،قسمت عمده ریزگردها که معموالً میگویند  ۷۰درصد ،از بیابانهای داخل
استان منشأ گرفته است.
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان قم با اشاره به اینکه استان قم مسیر مواصالتی
 ۱۸استان کشور است ،گفت :به همین خاطر پروژههای بزرگ ریلی و بزرگراهی که قرار
است به مردم تمام کشور خدمترسانی کند ،در این استان احداث میشود که برای محیط
زیست تبعاتیدارد.
وی افزود :ما نمیگوییم این پروژهها شکل نگیرد اما روند پیگیری امور باید به گونهای باشد
که خسارتهایی که به اکوسیستم استان قم وارد شده ،جبران شود چرا که این زیرساختها
برای همه مردم کشور است و نه فقط برای مردم قم.
سجادی با اشاره به اینکهدر کشور ما رعایت الزامات زیست محیطیدر حد حرف است ،ادامه
داد :ضوابط زیست محیطی در کشور ما روی کاغذ میماند و عملی نمیشود.
وی گفت :اگر قرار باشد برای ضوابط زیست محیطی اهمیتی قائل شویم ،نبایددر جادهسازی
و ریلسازی از هر نقطهای خاکبرداری کرد و همچنین نباید در هر نقطهای از استان اجازه
معدنبدهیم.
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان قم اضافه کرد :وقتی قرار است قم بار  ۱۸استان
کشور را به دوش بکشد ،کشور هم باید هزینههای این موضوع را به قم پرداخت کند.
وی با اشاره به در نظر گرفتن ردیفهای بودجه ملی برای احیای دریاچه ارومیه ،جازموریان،
هامون و  ...افزود :با این حال قم اعتباراتی برای مقابله با این آسیبهای زیست محیطی
دریافتنمیکند.
هرهکتار ۴میلیونتومانهزینه
سجادی با اشاره به اینکه یک هکتار عملیات بوته کاری در بیابانها برای جلوگیری از
بیابانزایی و ایجاد ریزگرد ۴ ،میلیون تومان هزینه دارد ،اظهار کرد :دولت هر ساله به اندازه
بوتهکاری هزار هکتار یعنی چهار میلیارد تومان به ما هزینه میدهد که با این روند یک قرن
دیگر طول میکشد تا مشکل حل شود.
وی افزود :برای حل این مشکل باید با استفاده از ظرفیتهای مردمی و گروههایی مانند بسیج
قیمت این کار را کاهش داده و اعتبارات ملی را نیز افزایش دهیم.
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان قم راه دیگر مقابله با این مشکل را تأمین
حقابههای زیست محیطیدانست و گفت :پنج رودخانه وارددشت مسیله میشدند که همه
امروز خشک شدهاند .برای جبران این مشکل میتوانیم با سالی دو بار پخش سیالب۳۵ ،
هزار هکتار جنگل گز ایجاد کنیم که این جنگلها میتوانند از فرسایش خاک و بیابانزایی
جلوگیری کنند.در این میان مقداری اراضی کام ً
ال بحرانی باقی میماند که باید با مالچ پاشی
کنترلشوند.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت دشت مسیله برای رشد و رویش باال است ،اظهار کرد :نباید
در زمینه حل کردن این مشکل بیتفاوت و ناامید باشیم و مردم باید با مطالبات خود این
موضوعات را به ثمر برسانند.
با اعالم احراز هویت دو شهید ارتش در قم صورت گرفت؛

پایان بیش از  ۳۰سال چشم انتظاری
 ۲خانواده شهید در قم

 بیش از  ۳۰سال چشم انتظاری خانوادههای معظم شهیدان خراسانی و خسروبیگی ،باحضور مسئوالن سپاه و ارتش در قم و اعالم احراز هویت شهدا ،پایان یافت.
به گزارش سپاه استان قم ،به دنبال اعالم نتایج آزمایشات دی ان ای و احراز هویت شهیدان
بزرگوار ،حسین خراسانی و تقی خسروبیگی از شهدای گمنامی که اخیرا تفحص شدهاند،
جمعی از مسئوالن سپاه استان قم و فرماندهان یگانهای ارتش مستقردر استان،در منازل
ایندو شهید عزیز حضور یافته و با اعالم خبر احراز هویت ،به بیش از سی و چند سال چشم
انتظاری خانواده های معظم آنان پایان دادند.
در ایندیدار کهدر حال و هوای فضای معنوی و حماسی ایثار و شهادت صورت گرفت ،حجت
االسالم احمد ولی زاده جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام علی بن ابی طالب(ع)،
علیرضا خسروی معاون نیروی انسانی سپاه استان ،شمسعلی اسدی فرمانده پایگاه پدافند
هوایی حضرت معصومه(س) و مهران زرین زاده فرمانده آمادگاه شهید فراشاهی(منظریه)
حضور داشتند و از مقام رفیع شهدای هشت سال دفاع مقدس و صبر و استقامت خانواده
های معظم شهیدان خراسانی و خسروبیگی تجلیل نمودند.
شهید حسین خراسانی فرزند محمد ،از سربازان ارتش ،سال  ۶۴در منطقه قصر شیرین به
اسارت دشمن در آمد و سپس در اردوگاه الکرخ به شهادت رسید؛ شهید تقی خسروبیگی از
درجه داران ارتش در پادگاه منظریه قم نیز در سال  ۶۰در منطقه بازی دراز شربت شهادت
نوشید و از این شهید بزرگوار ۳فرزند پسر به یادگار مانده است.مراسم تشییع شهدای بزرگوار
به همراه شهدای گمنام و مدافع حرم ،روز شنبه نهم مرداد ،مصادف با سالروز شهادت امام
جعفر صادق(ع) از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س)
برگزار خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آب و اضالب روستایی استان قم اعالم کرد ؛

اصالح و نوسازی خطوط انتقال آب شرب
روستای حسین آباد میش مست
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم گفت :خطوط انتقال آب شرب روستای
حسین آباد میش مست با محدودیت فنی مواجه است و امیدواریم بتوانیم به زودی نسبت به
اصالح و نوسازی آن اقدام نماییم .
به گزارش روابط عمومی آبفار استان قم؛ دکتر احمدی جبلی با بیان اینکه باید در تابستان
بیش از پیش در مدیریت مصرف آب بکوشیم بیان کرد :روستای حسین آباد میش مست
با  334مشترک از روستاهای دهستان قنوات بوده و از مجتمع آبرسانی  80روستا تامین
آب می شود.
وی با تاکید بر اینکه محدودیت های تامین آب شرب در تابستان با وجود گرمایبی سابقه
ی هوا تشدید میشود اظهار داشت :از مشترکین می خواهیم در صرفه جویی آب کوشیده و
نهایت همکاری و تعامل را با کارکنان شرکت آبفارداشته باشند.
مدیر عامل آبفار با اشاره به اینکه جامعه باید روح مطالبه گری خود را همیشه حفظ کند
بیان داشت :شرکت آبفار استان ضمن تکمیل و اتمام حدود  25پروژه نیمه تمام در سال
جاری ،با پیمایش دقیق و فنی تمام تاسیسات تولید ،ذخیره ،انتقال و توزیع آب نسبت به
برنامه ریزی و اجرای پروژه های آبرسانی در سطح روستاهای استان اقدام نموده و تا پایان
سال مالی  95تعداد  15پروژه ی آبرسانی در قالب  8مجتمع آبرسانی و  7پروژه ی آبرسانی
تک روستایی اجرا خواهد شد.
وی در خصوص مشکل افت فشار و قطع آب در بخشی از شبکه ی توزیع آب روستای
حسین آباد گفت :بیش از 7هزار متر از خطوط انتقال آب روستا اصالح و نوسازی شده و
حدود 3هزار و پانصد متر باقی مانده نیز به زودی اصالح می شود.
احمدی جبلی استفاده از پمپ در انشعابات را از عوامل ایجاد اختالل در شبکه ی توزیع آب
اعالم و اظهار داشت :به علت استفاده ی تعدادی از مشترکین ،شبکه ی توزیع آب روستا با
افت فشار و قطع آب در برخی از نقاط مواجه شده است.
وی ضمن درخواست از اهالی روستا مبنی بر جمع آوری پمپ های غیرمجاز خود ،از نصب
 2تانکر 6هزار لیتریدر نقاط بحرانی روستا و آبرسانی سیارتا رفع اصولی مشکل خبرداد.
رئیس هیئت مدیره آبفار قم در پایان با اشاره به نقش مردم در توسعه ی پایدار منابع آب
گفت :تبعات عدم مدیریت مصرف به خود مردم بازخواهد گشت و منابع آبی نه تنها به ما
بلکه به آیندگان و نسل های بعدی نیز تعلقدارد و وظیفه ی همه ی ماست برای حفظ این
میراث پر بها به طور جدی تالش کنیم.

