اقتصادی 3

 شماره 4068دوشنبه -هجدهم مردادماه  -1395سال نوزدهم 

رئیس جمهوردر نشست مشترک مطبوعاتیدر باکو:



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,978,000

یکگرمطالی18

1,149,200

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

11,250,000

سکهامامی

11,270,000

نیمسکه

5,630,000

عسکه
رب 

2,900,000

سکه یک گرمی

1,850,000

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

تولید ساالنه  10هزار خودرو ایرانی در آذربایجان؛ بزودی
رئیس جمهوری :برای رفع نیاز منطقه ،پروژه خط تولید ساالنه 10
هزار خودرو ایران در آذربایجان بزودی آغاز می شود.
دکتر حسن روحانی در مصاحبه مشترک با همتای جمهوری
آذربایجانی خود در باکو با اشاره به توسعه روابط در همه زمینه ها بین
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان تصریح کرد :ایراندرباره
تعرفه مربوط به روابط تجاری با اوراسیا وارد مذاکره شده است.
رئیس جمهور از گسترش و توسعه گام های خوب بیندو کشور ایران
و آذربایجان خبرداد و گفت :نهایت روابط ما توافق بیندو کشور است.
آقای روحانی در حاشیه نشست خبری مشترک با رئیس جمهور
آذربایجان افزود:در طول سه سال گذشته روابط بین ایران و آذربایجان
درحال گسترش بوده است و گام های خوبی برای توسعه روابط بین
دو کشور برداشته ایم.
رئیس جمهور ادامه داد :طبق مالقات و سفرهایی که بین رئیس
جمهور هر دو کشور صورت گرفته  ،گام ها حرکت به سمت جلو
بوده است.
آقای روحانی گفت :دین و مذهب مشترک سالیان دراز است که در
کنار یکدیگر قراردارد ودر زندگی ما پیمان برادری و اخوت بسته است.
رئیس جمهور افزود :تعامل بین دولت و ملت ،توسعه روابط در همه
زمینه هاست و ما امروز برای توسعه تجارت هردو کشور و کاهش تعرفه
ها باید تالش کنیم تا زمینه توافق انجام شود.
رئیس جمهور گفت :در زمینه سرمایه گذاری ،صنعت و تکنولوژی
شاهد آغاز پروژه خودروسازی و تولید  10هزار خودرو در سال برای
تأمین نیازمندی های کشور آذربایجان و کشورهای همسایه خواهیم
بود.
آقای روحانی در نشست خبری با همتای آذربایجانی خود افزود:
همانطور که ایران در زمینه مسئله تعرفه با کشورهای اوراسیا در حال
رایزنی است ،مایل است با کشور آذربایجان نیز در این زمینه به توافق
و تفاهم نهاییدست یابد.
رئیس جمهوردر ادامه با اشاره به روابط بانکیدو کشور اظهارداشت:
روابط بانکی دو کشور حائز اهمیت است و این موضوع زمینه پایداری
برای روابط اقتصادی و توسعه روابط دو کشور خواهد بود که در این
زمینه نیز تفاهم نامه ای به امضای رؤسای بانک های دو کشور رسیده
است و تالش داریم روابط بانکی دو کشور به شرایطی بازگردد که
بتوانیم شاهد توسعه روابط تجاری و اقتصادیدر همه زمینه ها باشیم.
وی در ادامه افزود :در زمینه سرمایه گذاری ،صنعت و تکنولوژی نیز
شاهد گام های مهمی در روابط دو کشور برای آغاز پروژه خودروسازی
در کشور آذربایجان هستیم و همانگونه که رئیس جمهور آذربایجان
اشاره کردند این پروژه منتهی به تولید  10هزار خودرو در سال برای
تأمیننیازمندیهایکشورآذربایجانوکشورهایهمسایهوهمچنین
گام خوبی برای روابطدو کشوردر زمینه صنعتی خواهد بود.
رئیس جمهور به روابط دو کشور در زمینه داروسازی نیز اشاره کرد و
گفت :در زمینه داروسازی گام هایی که برداشته خواهد شد ،آغازی در
زمینه روابط صنعتی و تکنولوژی بیندو کشور خواهد بود.
وی افزود :در زمینه دریای خزر نیز گفتگوهایی انجام شده است و
دریای خزردریای صلح ودوستی و توسعه ،بین کشورهای ساحلی این
دریا و از جمله ایران و آذربایجان است.

رئیس جمهور اضافه کرد :در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر تفاهم
کردیم که با سرعت بیشتری تالش کنیم تا به توافق نهایی در آینده
ای نزدیکدست یابیم.
آقای روحانی به فعالیت مشترکدردریای خزر نیز اشاره کرد و گفت:
در زمینه نفت و گاز ،در کلیت به توافق رسیده ایم که کار کنیم و در
نقاطی که بایددر زمینه فعالیت مشترکدو کشور به تفاهم برسیم گام
بسیار مهمی در روابط دو کشور در آینده خواهد بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران معتقد به برقراری صلح و ثبات در
منطقه است ،گفت :امیدواریم مسایل منطقه از طریق گفتگو و تالش
کشورهایدیگر به صلح و ثبات و امنیت منطقه منتهی شود.
آقای روحانی پس از دیدار با الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان
در نشست خبری مشترک افزود :آلودگی دریای خزر می تواند بستر
بسیارخطرناکیباشد.
رئیس جمهور با اشاره به تفاهمات بین کشورهای حاشیهدریای خزر
تصریح کرد:دبیرخانه ایدر این زمینه بایددر کشور آذربایجان تشکیل
و فعال شود که ما از تشکیل هرچه سریع تر این دبیرخانه حمایت
میکنیم.
آقای روحانی درخصوص موضوع توسعه گردشگری دو کشور گفت:
برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و توسعه پرواز بین دو کشور
تالش خواهد شد و تسهیالت الزم در زمینه روادید بوجود خواهد آمد
تا مردم دو کشور بتوانند از کشورهای یکدیگر که مورد عالقه هر دو
ملت است بازدیدداشته باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر موضوع بسیار مهم ترانزیت افزود :مساله
کریدور شمال  -جنوب از مسایل اساسی بین دو کشور و کشورهای

منطقهاست.
آقای روحانی خاطرنشان کرد :اولین قدم این کریدور در سال جاری
انجام خواهد شد و آن اتصال راه آهن آستارا به آستارا می باشد و
همچنین پایانه ایدر ایراندر این زمینه ایجاد خواهد شد.
رئیس جمهور قدم دوم این کریدور را اتصال آستارا به رشت خواند
و تصریح کرد :در این زمینه دو کشور به صورت  50درصد کشور
آذربایجان و  50درصد ایران سرمایه گذاری خواهند کرد و با اشتراک
یکدیگر این راه آهن به سرعت آغاز به کار خواهد کرد.
آقای روحانی گفت :این کریدور برای اتصال آذربایجان به خلیج فارس
است که در نهایت ما بتوانیم کشورهای منطقه قفقاز ،روسیه ،اروپای
شمالی و شرقی را به خلیج فارس ،کشورهای جنوبی آن و هندوستان
متصلکنیم.
رئیس جمهور افزود :امیدواریم این کریدور بتواند روابط اقتصادی
بهتری برای کل منطقه به ارمغان بیاورد.
آقای روحانیدر ادامه با اشاره به مناقشه قره باغ تصریح کرد :مادر این
زمینه گفتگو کردیم و با توجه به تالش هایی که در ماه های گذشته
انجام شده است ،رئیس جمهور آذربایجان گزارشی در این زمینه بیان
کرده است.
رئیس جمهور گفت :ایران معتقد است کهدر کشورهای منطقه باید
صلح و ثبات برقرار شود ،مشکالت و اختالفات بین کشورها از طریق
مذاکره و گفتگو باید به حل و فصل نهایی برسد.
آقای روحانی افزود :ایران همواره بر تمامیت ارضی کشورها از جمله
آذربایجان و عدم تغییر مرزهادر منطقه تاکیدداشته است لذا امیدواریم
مسایل منطقه از طریق گفتگو و تالش کشورهایدیگر به صلح و ثبات
و امنیت منطقه منتهی شود.

چرا اقتصاد ایران به رشد «تیولداری» عالقهمند بوده و هست؟

مجیدسلیمیبروجنی

اقتصاد کشورماندر طول چهاردهه گذشته بهدخالتهای
همیشگی دولتمردان عادت کرده و همواره شرایط بهگونهای
پیش رفته که اکثر خصوصیسازیها به سرانجام نرسیدهاند.
تالش برای حضور پررنگدولتمرداندر بدنه اقتصاد و بنگاهها
تنها به این دولت و دولت قبلی محصور نبوده و در بسیاری از
موارددولتمردان به روشهایی مختلف بهدنبال کسب قدرت
بیشتردر مدیریت اقتصاد بودهاند.
برای بسیاری ازدولتمردان،دولت مالک تمام و کمال اقتصاد
بوده که گاهی به صالحدید خود اجازه حضور کمرنگ بخش
خصوصی در اقتصاد را هم داده است .بنابراین پر بیراه نیست
که بسیاری از کارشناسان در تحلیل وضعیت امروز اقتصاد
کشورمان ،به یاد واژه «تیولداری» میافتند .اما این سوال
وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی که دیگر نشانی از
حکومتهای مرکزی مقتدر و نیروی کارگزاران حکومتی
دارایحقمالکیتتمامعیاروجودندارد،چگونهمیتوانانتظار
تیول و تیولداری را داشت؟
بروز برخی پدیدهها همچون حقوقهای نجومی
و تعطیلی بنگاههای اقتصادی ،میتوانند نشانههای
تیولداری باشند .تیولداری را از این جهت میتوان به
دولت منسوب کرد که ریشه گرفتن این نوع مناسبات
عمدتا تحتتاثیر سیاستهای اقتصادی دولتها بوده
است .نبود حق مالکیت در تیولداری باعث میشود که
تیولداران هیچگونه احساس مسوولیتی برای محافظت
از سرمایههای مادی و انسانی تیول تعلق گرفته به آنها

نداشته باشند و به این نتیجه برسند که باید هر چه زودتر
بار خود را ببندند .چراکه معلوم نیست این حق انتفاع از
تیول چه مدت زمانی برای آنها دوام داشته باشد.
در تیولداری سنتی ،گسترش قلمرو دولت جز با توسعه
قلمرو سرزمینی میسر نبود و به همیندلیل میل به فتوحات
سرزمینی از دیرباز وجود داشت ،اما در تیو ل داری مدرن
نیازی به توسعه سرزمینی برای افزایش حجم دولت وجود
ندارد؛ چراکه نوع تیول از «قطعات سرزمینی» به «بنگاه های
اقتصادی» تغییر شکل یافته است.
با توجه به اینکه در تیولداری مدرن ،این بنگاههای
اقتصادی دولتی ،نیمهدولتی و شبهدولتی هستند که به عنوان
تیول باعث شکلگیری مناسبات تیول داری میشوند و از
طرف دیگر هم تیولداران و هم دولتمردان به عنوان صاحب
تیول در تدوام این مناسبات ذینفع هستند ،از همین رو،
به بنگاههای اقتصادی غیردولتی به چشم رقیب نگریسته
میشود که میتواند تدوام حیات تیولداری را تهدید کند.
دقیقا به همین دلیل فضای کسبوکار در اقتصاد ایران به
شدتدر تضاد با شکلگیری یک بخش خصوصی قوی است
و در این فضا فقط بنگاههای اقتصادی دولتی و نیمهدولتی و
شبهدولتی امکان تنفسدارند.
همه سیاستهایی که فضای کسبوکار را برای رشد و نمو
و شکلگیری بخش خصوصی نامساعد میکند ،روی دیگر
سکهای است که هدف پنهان گسترش تیول داری را در دل
خود دارد.
کنترل دستوری قیمتها ،سرکوب مالی در بازار پول به
شکل کاهش دستوری نرخ سود ،دو نرخی بودن بازار ارز در

بیشتر مقاطع زمانی طی سه دهه اخیر ،هزاران مجوز برای
ایجاد مانع در برابر بخش خصوصی ،ترویج نگاه غیردوستانه به
بخش خصوصی و همه مقرراتگذاریها عمال نقشدوگانهای
را بازی کردهاند که از یک سو باعث حذف بخش خصوصی
شده و از سوی دیگر ،پیشروی بنگاههای دولتی برای پر
کردن خالء ناشی از حذف بخش خصوصی را به دنبال داشته
که نتیجه طبیعی این دو پیامد ،همان گسترش مناسبات
تیولداری است.
بخش خصوصی در ایران میتواند فعال باشد ،بنگاههای
جدید ایجاد کند و خطوط تولید را راهاندازی کند ،ولی واقعا
هرگز مالک نیست ،بلکه فقط مستاجری است که با کسب
اجازه از دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است.
سیاستمداران هنوز نتوانستهاند خود را راضی کنند که در
عمل به کارآفرینان به صرف کارایی و نوآوری اجازه شراکت
در اقتصاد را بدهند.
متاسفانه فاصله ما از نظام بازار آزاد بسیار زیاد است و در
عمل نسبتی با اقتصاد آزاد نداریم ،ولی خوشبختانه طی
دو دهه اخیر اندیشه اقتصاد آزاد در کشور ما ریشه دوانده
و اقتصاد رقابتی بین اقتصاددانان و حتی احزاب سیاسی و
دولتها ،طرفداران بسیاری پیدا کرده است .برای خروج از
این تله اقتصاد دولتی ،یک اراده سیاسی بسیار قوی نیاز است.
اما حقیقت این است که در نظام اقتصادی بخش خصوصی
هنوز حکم مهمان را دارد .این نگاه تیولداری به اقتصاد است
که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث میشود بخش
خصوصی ایران همیشه خود رادر برزخی بین تیولدار و مالک
ببیند و نگران آیندهاش باشد.

رئیس شورای رقابت:

کسی وارد سرمایهگذاری در بازار خودرو نمیشود

رئیس شورای رقابت گفت :شورا به هیچ وجه طرفدار قیمتگذاری برای هیچ کاالیی نیست،
بلکه طرفدار این است که قیمتها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد ،باید گفت
نمیتوان قیمتگذاری را به بازار محول کرد.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشستی خبری در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در
این بازار گفت« :کسی وارد سرمایه گذاری در بازار خودرو نمی شود .حرف های مختلفی زده
می شود .برخی ها می گویند که نمیگذارند کسی وارد سرمایه گذاری در این بازار در کشور
شود .اما من میگویم اگر کسی جایی را میشناسد که می تواند در این صنعت در کشور ما
سرمایه گذاری کند ،معرفی کند تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت
شود ،باید بتواند با تولید ساالنه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی
رقابت کرده و توانایی داشته باشد که مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد .این در حالی
است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم اکنون با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم
میکنند».
شیوا افزود« :شورا به هیچ وجه طرفدار قیمتگذاری برای هیچ کاالیی نیست بلکه طرفدار این
است که قیمت ها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد ،نمی توان قیمت گذاری را
به بازار محول کرد .وقتی خودرویی زیر  ۲۰میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به
فروش می رسد فقط می توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و
چند تولیدکنندهداشته باشد ،ما از آن خارج خواهیم شد».
وی بیان کرد« :بخش هایی که شورا به آن ورود کرد ،رقبایی در بخش خودروهای وارداتی
داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند .مث ً
ال
خودرویی که  ۴۵میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش می رسید ،دارای خودروی
رقیب وارداتی بود».
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه اگر انحصار باشد ،باید انحصارگر را مهار کرد ،تاکید کرد:
«هیچ جایدنیا بازار خودرو انحصاری نیست».
 ۷رگوالتور برای بخش های انحصاری نیازداریم
وی از درخواست ایجاد  ۷رگالتوری برای بخشهای دارای انحصار طبیعی خبر داد و گفت:
«هیچ سرمایهگذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمیکند» .
شیوا گفت« :تشکیل این رگالتوریهادردستور کار است.در حال حاضردر بخش اقتصادی
با کمبود این رگالتوریها که به صورت مستقل عمل کنند ،مواجهیم .ایندر حالی است که
بایددر رابطه با بازارهایی کهدچار انحصار طبیعیدر بخش تولید و بازار هستند ،این رگالتوری
ها تشکیل شود».
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش ها
سخت است ،افزود« :به طور مثال بخش خط آهن یا کابل های مسی شبکه مخابراتی دارای
انحصار طبیعی است .همچنین بخش هایی مانند آب ،گاز و برقدر انحصار طبیعی هستند اما
باید رگالتوری هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعیداشته باشند که قانونگذار این وظیفه
را بر عهده شورای رقابت قرار داده است».
وی ادامهداد« :بر این اساس ،شورای رقابت طرحی رادر این زمینه برای ارائه به هیئت وزیران
آماده کرده تا برای بخش های برق ،نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع وابسته ،این رگالتوری ها
تشکیل شود .همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش های آب ،گاز ،خط آهن ،تلفن
(شبکه مخابراتی) نیز رگالتوری تعیین و تصویب شود».
شیوا گفت« :برخی بخشها مثل برق مخابرات رگالتوری دارند اما این رگالتوری ها در
وزارتخانه ها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه ای باشند.در بخش کابل های
مسی شبکه مخابرات ،شورای رقابتدستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد .اخیراًنیز

وی گفت :جمهوری اسالمی ایران به عنوان همسایه دو کشور
آذربایجان و ارمنستان همواره تالش دارد تا در این زمینه مسیر برای
گفتگو و حل و فصل مسایل منطقه هموار شود.
آقای روحانی خاطرنشان کرد :اگر در این زمینه تالشی از دست
جمهوری اسالمی ایران برآیددریغ نخواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت :اسالم اعتدالی و ضدخشونت باید جایگزین
اسالم تروریستیدر منطقه شود.
آقای روحانی در حاشیه نشست خبری مشترک با رئیس جمهور
آذربایجان با اشاره به جایگاه تروریسم در منطقه گفت :طبق جلسه
امروز ،تروریسمدر منطقه و خشونتدر قفقاز و خاورمیانه باید برچیده
شود و قرار شد تعامل و همکاری هر دو کشور در مبارزه با تروریسم
گسترشپیداکند.
وی ادامه داد :همچنین در زمینه فرهنگی و تبیین اسالم اعتدالی،
اسالم ضدخشونت و اسالم رحمانی باید تالش شود تا مروج اسالم
درست باشیم و جوانان را از اسالم تروریسم دور نگه داریم.
آقای روحانی ادامه داد :همچنین تعامل هر دو کشور در مسائل
فرهنگی،دانشگاه و فناوریهای پیشرفته باید بیشتر شود.
رئیس جمهور با اشاره به جلسه سه جانبه ایران  ،روسیه و آذربایجان
بیان کرد :فردا نخستین جلسه سه جانبه این سه کشور برای نخستین
بار در منطقه برگزار می شود و در زمینه های ترانزیت ،مواد مخدر،
تروریسم و مسائل اقتصادی به گفتگو می پردازیم و باید به نتایج خوبی
دست پیدا کنیم.
س جمهوری آذربایجان نیز در این نشست خبری  ،با اشاره به
ریی 
دیدارهای رسمی و مالقاتها در حاشیه اجالسهای بینالمللی بین
روسای جمهوردو کشور ،گفت :این نشانگر توسعه روابط روزافزون بین
دو دولت و دو ملت بوده که نتایج خوبی به همراه داشته است.
الهام علیاف امضاء  16سند همکاری بین دو کشور طی  3سال
گذشته را بسیار پربار و ثمربخش دانست و ابراز امیدواری کرد که این
توافقات ،روابط رو به جلودو کشور را تحکیم ببخشد.
س جمهوری آذربایجان با تأکید بر اینکه در تمامی سازمانهای
ریی 
بینالمللی دو دولت حامی و همکار یکدیگر بودهاند ،افزود :جمهوری
آذربایجان همواره مخالف تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسالمی
ایران بود و خوشحالیم که امروز برداشته شدن تحریمها زمین ه را برای
تقویت همکاری بیندو کشور فراهم کرده است.
علیاف ادامه داد :توسعه تجارت بین ایران و آذربایجان علیرغم
بحرانهای متعدد اقتصادی در سطح جهان نشانگر نزدیکی دو دولت
و ملت است.
س جمهوری آذربایجان با اشاره به اجالس سه جانبه بین ایران،
ریی 
آذربایجان و روسیه ،اظهار داشت :در دیدارها و گفتگوهای امروز درباره
کریدور حمل و نقل شمال به جنوب ،گامهای بسیار مهمی برداشته
شد .علیافدیدار سهجانبه بین روسای جمهور سه کشور را یک ابتکار
جدید و مهم دانست که پایه و ریشههای آن در تاریخ و جغرافیای این
سه کشور میباشد.
س جمهوری آذربایجان با اشاره به احداث کارخانه خودروسازی
ریی 
و داروسازی توسط جمهوری اسالمی ایران در آذربایجان  ،گفت :در
زمینه گردشگری نیز باید زمینه رفت و آمد مردم دو کشور از مسیرهای
هوایی و ریلی تسهیل شود.

همزمان با فصل گرما

تخممرغ  10هزار تومانی گران نیست!

طی هفته گذشته قیمت تخممرغدر بازار افزایش یافت و به بیش از شانهای  ۱۰هزار تومان
رسید اما مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار کاهش نسبی جوجهریزی ناشی از گرمای
تابستان ،افزایش تقاضا ،افزایش هزینه تولید و غیره را از عوامل افزایش قیمت تخممرغدر بازار
دانسته و میگوید تخممرغ هم اکنون در بازار گران نیست و مرغداران در حال جبران زیان
ماههایگذشتهخودهستند.
به گزارش ایسنا ،در میان محصوالتی مانند گوشت مرغ ،برنج و غیره که طی ماههای اخیر
همچنان روند افزایش قیمت را در بازار تجربه کردهاند تخم مرغ نیز به جمع این محصوالت
پیوسته است و هفته گذشته روز به روز قیمتش باالتر رفت؛ به گونه ای که هم اکنون قیمت
تخم مرغ به شانه ای بیش از  ۱۰هزار تومان رسیده است.
اما محمدرضا ترکاشوند  -مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار -در این باره به ایسنا
گفت :تخم مرغ گران نشده است اما افزایش قیمت آن نسبت به هفته های گذشته ناشی از
کاهش نسبی جوجه ریزی بهدلیل گرمای تابستان ،افزایش تقاضا پس از ماه رمضان ،افزیش
هزینه تولید و غیره بوده است.
وی با بیان اینکه قیمت منطقی فروش تخم مرغدر مرغداری حداقل کیلویی  ۴۳۰۰تومان
است ،افزود:در حال حاضر هر کیلو گرم تخم مرغدر مرغداری به حدود  ۴۰۰۰تومان رسیده
است در حالی که متوسط قیمت این محصول از ابتدای امسال تا هفته گذشته به کیلویی
 ۲۹۵۰تومان بود که با این شرایط حداقل قیمت منطقی در بازار مصرف  ۲۰درصد باالتر از
قیمت تخم مرغدر مرغداری است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار ادامه داد :هم اکنون هر کیلوگرم ذرت به عنوان
مهمترین خوراک مرغ  ۲۰۰تومان نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشته است و از
سوی دیگر نیز تقاضا برای این محصول به طور طبیعی پس از ماه رمضان بیشتر شده است
که این خود به افزایش قیمت این محصولدامن می زند اما نه تنها این قیمت گران محسوب
نمی شود بلکه مرغداران در حال جبران زیان ماه های گذشته خود هستند.
ترکاشوند همچنین بابیان اینکه ۹۵۰هزارتن تخم مرغدر سال جاری تولید می شود ،گفت:
از ابتدای امسال تا کنون حدود  ۱۸هزار تن تخم مرغ به کشور های مختلفی مانند عراق،
افغانستان و غیره صادر شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

بازار مسکن رونق میگیرد

نامه ای به وزیر مربوطه نوشته ودیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نامه ای به شورا
ارسال کرده مبنی بر اینکه بر اساس هماندستورالعمل ،قیمت ها تدوین شده است .همچنین
مشخص نیست مبلغ  ۵۰هزار تومان قبلی و  ۲۰۰هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن
ثابت اخذ می شود ،چه وضعیتی دارد .رقم  ۲۰۰هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد
و مشخص نیست که این پولها که افراد در گذشته پرداخت کرده اند و رقم هنگفتی است،
چه وضعیتیدارد».
رئیس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در صنعت پتروشیمی گفت« :به عناوین
مختلف برای خیلی از شرکت هایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد .در
پتروشیمی ،خریداران پروژه ها فقط  ۲یا  ۳کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را ایجاد
کرده اند .بر این اساس ،باید به این بازارها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت
است».
وی از ورود شورای رقابت به رسیدگی بازار انحصاری پتروشیمی خبر داد و گفت« :شورا با
توجه به اینکه قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت
در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت  ۳ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگی تولیدات
این صنعت تصمیم گیری کند».
وی همچنین از مذاکره با وزارت نیرو خبر داد و افزود« :بر اساس این مذاکرات به محض
اینکه رگالتوری برق تصویب شود ،رگالتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگالتوری
مستقل ایجاد می شود».

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی بازار
مسکن میگوید« :کاهش نرخ سود بانکی در حوزه ساخت و خرید و فروش مسکن رونق ایجاد
میکند و توان خرید را افزایش میدهد».
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکی به  ۱۵درصد،
برخی از کارشناسان پیشبینی می کنند مردم سپردههای خود را از بانکها خارج و در
بازارهای دیگر سرمایهگذاری کنند .یکی از این بازارها ،بازار مسکن خواهد بود .البته شاید
کاهش نرخ سود بانکی در قیمت فروش مسکن تاثیر نگذارد ،ولی به طور قطع روی اجاره
بهای مسکن تاثیر خواهد گذاشت .به همین ترتیب ،آمار تحوالت اجاره بهای مسکن براساس
گزارش بانک مرکزی نشاندهنده این پیشبینی کارشناسان است.
در تيرماه امسال شاخص کرايه مسکن اجاريدر شهر تهران ودر کل مناطق شهري نسبت
به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  9.5و  10.3درصد رشد نشان ميدهد.
در همین خصوص محمد امیرزاده ،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت
و گو با خبرآنالین درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی روی بازار مسکن می گوید« :کاهش
نرخ سود بانکی در حوزه ساخت و خرید و فروش مسکن باعث رونق می شود و توان خرید
افزایش پیدا خواهد کرد».
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی اثرات خوبی روی حوزه ساخت و ساز خواهد
داشت ،تصریح می کند« :در بسیاری از کشورها برای طبقاتی که خرید مسکندائم ندارند و یا
میخواهند تنوعداشته و اقامتهای موقتداشته باشند ،یک سری مسکنهای موقت وجود
دارد که توسط بخش خصوصی یادولت سرمایهگذاری شده است».
در همین حال ،علی چگنی ،مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تشریح
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر کل اقتصاد و بخش مسکن عنوان کرده است« :باال بودن
نرخ سود بانکی در کشور با وجود کاهش نرخ تورم عمومی در سالهای اخیر باعث افزایش
میزان سرمایهگذاری خانوارها در بخش مسکن شد که گرانترین خرید خانوار است ،اما
به تدریج با باال ماندن نرخ سود بانکی و کاهش قدرت خرید ،سرمایهگذاری در این بخش
کاهش یافت».
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تنها تیم بدون آنالیزوردر المپیک هستیم

لوزانو :قدرت ایران و آرژانتین نزدیک به هم است

سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :تنها تیم
والیبال در میان  ۱۲تیم حاضر در بازیهای المپیک
هستیم که آنالیزور ندارد.
رائول لوزانو یک روز پیش از رویارویی با آرژانتین
در نخستین مسابقه تیم ملی ایراندر المپیک 2016
ریو اظهارداشت:در روزهایی که به برزیل سفر کردیم،
تمرینات خیلی خوبی داشتیم و حاال زمان آن رسیده
است که آمادگی ذهنی را در تیم پیاده کنیم .امیدوارم
مشکالتی کهدر سازماندهی به وجود آمده است به کار
تیم ملی والیبال لطمه نزند.
وی ادامه داد :کمیته ملی المپیک به ما اعالم کرده
است که از لباسهای معمول خود استفاده نکنیم و
باید با لباسهای آبی کارواندر مسابقات حضورداشته
باشیم ،در حالی که فقط دو دست لباس به ما تحویل
دادهاند .با توجه به اینکه هر روزدو جلسه تمرینداریم،
این لباسها نیز باید هر روز شسته شود و مجبور
هستیم در صفهای طوالنی خشکشویی بمانیم .یا
باید چنددست لباسدیگر به ما تحویلدهند یا اجازه
دهند از لباسهای خودمان استفاده کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت :ما یک تیم
هستیم و نام ما تیم ملی ایران است .وقتی نام تیم
ملی ایران را میآورید به این معناست که باید به
همه اعضا احترام گذاشته و به آنها لباس داده شود و
حداقل اگر نمیتوانند در رژه شرکت کنند ،در جایگاه
تماشاگران حضور داشته باشند ،نه اینکه در خصوص
حضور نفرات محدودیت قائل شوند و چهار نفر از کادر
اجرایی فدراسیونهادر مراسم رژه حاضر شوند .حداقل
میتوانستند بگویند فقط بازیکنان در این مراسم
شرکتکنند.
لوزانو خاطرنشان کرد :تنها تیم والیبال حاضر در
المپیک هستیم که آنالیزورش  IDکارت مسابقات را
ندارد .تیم ملی والیبال ایران تنها رشته تیمی این کشور
در بازیهای المپیک است .اگر  IDکارت آنالیزور ما
فراهم نشود با مشکل جدی مواجه میشویم.
وی ادامه داد :از پنج روز پیش قرار بود این مشکل
حل شود ،اما هنوز این اتفاق رخ نداده است .اص ً
ال
نمیتوانم این مسائل را متوجه شوم ،اما میدانم که تنها
تیم بدون آنالیزور در این مسابقات هستیم و دوست
دارم یک نفر از مسئوالن کمیته ملی المپیک علت این
مشکل را برایم توضیح بدهد،در حالی کهدیگر تیمها
این مشکل را ندارند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقه با
آرژانتین در نخستین روز رقابتهای والیبال مردان

المپیک گفت :بازی نزدیکی با آرژانتیندر پیشداریم.
در لیگ جهانی این تیم را دو بار با نتیجه  3بر 2
شکستدادیم که نشان میدهد قدرتدو تیم نزدیک
است .فاکوندو کونته هم که در لیگ جهانی حضور
نداشتدر این مسابقات حضوردارد و باید برای خنثی
کردن او برنامهریزی کنیم.
براساس این گزارش ،با وجود تالش مسئوالن تیم
ملی والیبال ایران ،هنوز  IDکارت نوید مشجری،
آنالیزور تیم ملی صادر نشده است و همین موضوع
رائول لوزانو را در آستانه آغاز مسابقات کالفه و نگران
کرده است.
مشجری بایددر تمام مسابقات بازیهای المپیکدر
سالن حضورداشته باشد تا عملکرد تمام تیمها را آنالیز
کند و اطالعات آن را در اختیار کادر فنی بگذارد ،اما با
شرایط فعلی او مجبور است بلیتدیدارها را خریداری
کند و در سکوی تماشاگران بنشیند .عالوه بر اینکه
مشخص نیست بلیتی که برای هر دیدار خریداری
میشود مربوط به کدام جایگاه سالن است ،مشجری
باید در پایان هر مسابقه سالن را ترک کند و مجدداً با

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد؛

یزدانی باید قدر این فرصت را بداند

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص آخرین وضعیت رضا یزدانی گفت :این آزادکار
باتجربه و عنواندار باید قدر این فرصت را به خوبی بداند و با وجود مصدومیت با تمام توان
در المپیک ظاهر شود.
علی بیات با بیان اینکه یزدانی توانست با غیرت و تالش مثال زدنی خود را به المپیک ریو
برساند اظهارداشت :بدشانسی رضا یزدانی از اوایل سالجاری با مصدومیت شدید از ناحیه
آشیل پا آغاز شد ،اما او شب و روز تالش کرد تا توانست امروز دوبنده تیم ملی در المیپک
را بر تن کند و نماینده وزن  ۹۷کیلوگرم ایران در برزیل باشد.
وی تصریح کرد :مصدومیت یزدانی صدردرصد بهبود نیافته اما با غیرت و پشتکاری که از
او سراغدارم آرزو می کنم بادست پر از المپیک بازگردد و بتواند جای خالی مدال المپیک
را در کارنامه دوران حضورش در عرصه ملی پر کند .یزدانی هنوز یک مدال خوشرنگ از
المپیک طلب دارد و به خوبی می داند این هدف فقط در المپیک ریو محقق خواهد شد.
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد خاطر نشان کرد :یزدانی باید با توجه به این مصدومیت با
احتیاط و توجه بیشتری در برابر حریفان قرار گیرد .او مطمئنا به گارد خود در مقابل رقبا
توجه زیادی خواهد کرد و باید مراقب پای مصدومش باشد که مبادا اتفاق تلخ المپیک
لندندوباره تکرار نشود.
بیات با اشاره به زحمات امیر محمدی دیگر مدعی وزن  ۹۷کیلوگرم اردوی تیم ملی
گفت :محمدی نیز در این مدت از هیچ تالش و کوششی دریغ نکرد و پابه پای رضا
یزدانی و دیگر اردونشینان تیم ملی برای اجرای برنامه های آماده سازی تالش کرد .او
جوان با انگیزه و آینده داری است که می تواند جانشین خوب و مطمئنی برای بزرگان
این وزن باشد.
وی در پایان اظهار داشت :خوشبختانه تمامی آزادکاران المپیکی در آمادگی قابل قبول
و مطلوبی قرار دارند و برای درخشش در المپیک مهیا هستند .فقط امیدوارم اتفاق غیر
قابل پیش بینی برای آنها بوجود نیاید و بتوانیمدر تمامی اوزان با نتیجه ایدلخواه و راضی
کنندهمواجهشویم.

یزدانی و باروز مدعیان اصلی
طالی وزن  ۷۴کیلوگرم

آزادکار وزن  ۷۴کیلوگرم کشتی آزاد ایراندر حالیدر جمع  ۸مدعی اصلی این وزن قرار
دارد که از او و «باروز» آمریکایی به عنوان جدیترین رقبای کسب طالی المپیک ریو یاد
میشود .رقابتهای کشتی آزاد المپیک در وزن  ۷۴کیلوگرم عصر روز جمعه و بامداد روز
دوشنبه  ۲۹و  ۳۰مردادماه (به وقت ایران) برگزار خواهد شد که حسن یزدانی ،نماینده
جوان و باانگیزه ایران باید به مصاف حریفان خود برود .ملی پوش کشورمان در حالی باید
در بزرگترین آوردگاه دوران ملی خود وارد گود شود که او و جرن باروز آمریکایی از جمله
اصلی ترین رقبای وزن  ۷۴کیلوگرم محسوب می شوند.
بر این اساس اسامی مدعیان این وزن به شرح زیر است:
 -۱حسن یزدانی (ایران) دارنده مدال نقره جهان ۲۰۱۵
 -۲جردن باروز (آمریکا) قهرمان المپیک  ۲۰۱۲و دارنده سه مدال طالی جهان ،۲۰۱۱
 ۲۰۱۳و  ۲۰۱۵و یک مدال برنز جهان ۲۰۱۴
 -۳انور گدویف (روسیه) دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۵
 -۴لیوان لوپز (کوبا) دارنده مدال برنز المپیک  ۲۰۱۲و دارنده مدال نقره جهان  ۲۰۱۳و
دو مدال برنز جهان ۲۰۱۴ ، ۲۰۱۱
 -۵جبرئیل حسن اف (آذربایجان) دارنده دو مدال برنز جهان ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۰
 -۶بکزاد عبدالرحمن اف (ازبکستان)دارنده مدل برنز جهان ۲۰۱۴
 -۷نارسین یاداو (هند) دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۵
 -۸انوربات پروجاو (مغولستان)دارنده مدال نقره جهان ۲۰۱۵

بلیت بازی بعدی وارد سالن شود.
موسوی:آرژانتینقدرتمندترازلیگجهانی
شده است
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران گفت :آرژانتین
با اضافه شدن فاکوندو کونته قدرت بیشتری نسبت به
لیگ جهانی پیدا کرده است.
سیدمحمد موسوی پیش از آغاز مسابقات والیبال
بازیهای المپیک اظهار داشت :این رقابتها یکی از
سختترین بازیهای ماست ،زیرا فضای المپیک با
تمام مسابقاتی که تا کنون در آن شرکت کردهایم،
متفاوت است .قطعاً همه تیمها آمادهتر از لیگ جهانی
وارد این مسابقات میشوند و آرژانتین هم با اضافه
شدن فاکوندو کونته بهتر از گذشته بازی میکند.
وی ادامه داد :اگر توانایی واقعی خود را ارائه کنیم
میتوانیم آرژانتین را شکستدهیم و با روحیه باالتری
به ادامه مسابقات فکر کنیم.
مدافع میانی تیم ملی والیبال کشورمان خاطرنشان
کرد :تیمهایی مانند ایران و آرژانتین در بازیهای
المپیک چیزی برای از دست دادن ندارند و برای ثابت

کردن تواناییهای خود در المپیک به میدان میروند.
ما فشار کمتری نسبت به تیمهای بزرگ تحمل
میکنیم ،اما این موضوع به معنای ساده بودن کارمان
نیست.
موسوی همچنین خاطر نشان کرد:در لیگ جهانی
دو بار با نتیجه  3بر  2آرژانتین را شکستدادیم و همه
میدانند مسابقهای که به ست پنجم کشیده میشود،
ممکن است به سود هر تیمی به پایان برسد و نمیتواند
برددر مسابقه بعدی را تضمین کند.
مدافع میانی تیم ملی اظهار داشت :خیلی امیدوارم
که از گروهماندر المپیک صعود کنیم ودر مرحله یک
چهارم نهایی باید هر چه در توان داریم ،بگذاریم تا به
جمع چهار تیم برتر صعود کنیم و شاید حتی بتوانیم
مدال هم کسب کنیم.
غالمی:هیچاتفاقینمیتواندبهانهایبرای
نبردنآرژانتینباشد
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران گفت :هیچ
چیزی نمیتواند بهانهای برای توجیه پیروز نشدن ما
مقابلآرژانتیندرنخستینمسابقهالمپیکباشد.

عادل غالمی پیش از مسابقه تیم ملی والیبال مقابل
آرژانتیندر بازیهای المپیک  2016ریو اظهارداشت:
امسال دو بار مقابل آرژانتین بازی کردیم و میدانیم
که تیم قدرتمندی است به خصوص اینکه فاکوندو
کونته هم به تازگی به ترکیب بازیکنان این تیم اضافه
شده است .وی گفت :در دو مسابقه لیگ جهانی به
زحمت آرژانتین را شکست دادیم و حتی در تهران
که حمایت هواداران را نیز داشتیم مقابل این تیم به
مشکل خوردیم اما این مسائل نمیتواند بهانهای برای
نبردن ما باشد.
غالمی خاطرنشان کرد :سفری که چند روز پیش
از آغاز بازیهای المپیک به ریو داشتیم باعث شد که
بدنهای ما با شرایط این شهر آشنا شود و با آمادگی
باالتری وارد مسابقات شویم .وی در پایان تصریح کرد:
شرایط نظم و انضباط در بازی های المپیک با دیگر
رقابتها متفاوت و همه چیز سختتر از مسابقات
عادی است .چنین تجربهای را در بازیهای آسیایی
داشتهایم و همین موضوع تا حدی به ما کمک کرد.
مهدوی:جانم را برای باال بردن
پرچم ایران میگذارم
پاسور تیم ملی والیبال ایران گفت :از تمام جانم در
بازیهای المپیک مایه میگذارم تا پرچم ایران باال
برود.
مهدی مهدوی درباره شرایط تیم ملی والیبال
در آستانه مسابقه با آرژانتین در مرحله گروهی
مسابقات والیبال المپیک  2016ریو اظهار داشت:
تمرینات خوبی را در برزیل پشتسر گذاشتهایم و
همه بازیکنان تشنه شروع بازیها هستند .امیدوارم با
یک نمایش قابل قبول و کسب پیروزی ،شروع خوبی
در مسابقات داشته باشیم .وی تصریح کرد :المپیک
طالییترین موقعیت زندگی هر ورزشکاری است و ما
هم برای رسیدن به این مهم زحمت کشیدهایم .همه
بازیکنان باید با عشق و عالقه به میدان بروند و از بازی
کردن لذت ببرند .پاسور تیم ملی والیبال کشورمان
خاطرنشان کرد :از روزی که والیبال را شروع کردم،
المپیک برایم یک رؤیا بود و به این فکر میکردم که
چه زمانی فرصت بازی کردن در این بازیها را پیدا
میکنم .خیلی خوشحالم که این فرصت را پیدا کردهام
و مطمئنم شرایط هم به گونهای است که بهترین بازی
خود را ارائه کرده و به تیم ملی کمک کنم .تمام جان
خودم را میگذارم تا پرچم ایران را باال ببرم.مهدی
در پایان گفت :با کمک یکدیگر میتوانیمدر المپیک
شگفتیسازشویم.

برانکو :در تیمم جایی برای رضاییان ندارم ،بحث او را تمام کنید

دیدار تیمهای فوتبال گسترش فوالد و پرسپولیس  -تبریز
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس امروز حرف آخر رادر مورد
مدافع جنجالی و سابق سرخپوشان به زبان آورد و گفت :بحث
رضاییان را تمام کنید ،جایی برای این بازیکن نداریم.
برانکو ایوانکوویچ پس از پایان تمرین روز (یکشنبه)
پرسپولیسدر مورد برتری یک بر صفر تیمشدردیدار مقابل
گسترش فوالد تبریز در هفته سوم لیگ برتر اظهار داشت:
لیگ بهتازگی آغاز شده ،اما واقعیت این است که دو بازی
بسیار سختی را انجام دادهایم .ما سایپا و گسترش فوالد را
شکستدادهایم کهدر این میان گسترش فوالد حریف خیلی
خوبی بود ،بنابراین انتظار بازی سخت راداشتیم و خوشحالم
بهخاطر برد روز گذشته ،خوشحالی من برای پیروزی در این
بازی طبیعی است.
وی در واکنش به توهین تماشاگران تبریزی به
پرسپولیسیها افزود :آنها هوادار هستند و وقتی به ورزشگاه
میآیند ،اتفاقاتی رخ میدهد .حاال هم نمیدانم قرار است
چه اتفاقی رخ دهد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص جذب
دروازهبان دوم برای تیم اضافه کر د :صحبتها در حال
اتمام است و توافق کامل انجام شده است .جذب بازیکن
کار سادهای نیست ،باید بلیت و ویزا بگیریم و شرایط سفر
دروازهبان موردنظرمان به تهران را پیگیری کنیم ،با این حال
کارها تمام شده است .وقتی این دروازهبان با ما قرارداد امضا
کرد ،آن زمان متوجه میشوید که این بازیکن از کدام کشور
آمده است.
برانکو در مورد وضعیت رامین رضاییان نیز گفت :من
شرایط این بازیکن را درک میکنم اما واقعاً نمیتوانیم کاری
انجام بدهیم .تنها میتوانم برایش بهترینها را آرزو کنم،
چون او بازیکن ملیپوش است ،اما کادر بازیکنانم پر است.
از چهکسی باید بگذریم تا رضاییان را بیاوریم؟ مثل از حامد
آقایی؟ این بازیکن زیر  23سال است و لیست باالی  23سال
ما را پر نکرده ،در حالی که رضاییان بازیکن باالی  23سال
است.
یکی از خبرنگاران در مورد خارج کردن نام گولچ از فهرست
سرخپوشان و اضافه کردن نام رضاییان به این لیست از برانکو
پرسید که سرمربی پرسپولیس اظهار داشت :فکر میکنید
به همین سادگی است؟ این بازیکن قرارداد دارد و باشگاه
تعهداتی نسبت به او دارد که نمیتوان به این سادگی به وی
اجازه جداییداد .من از همه شما میخواهم بحث رضاییان را
تمام کنید ،چون همه چیز تمام شده است.
برانکو در خصوص بازی مقابل صبای قم تصریح کرد :من

دود مدیریت ضعیف در تیراندازی به چشم
ورزشکاران رفت

کارشناس تیراندازی و پدر الهه احمدی میگوید عدم کسب مدال الهه احمدی مربوط به
مسئوالن فدراسیون و مربی خارجی تیم ملی است.
مصطفی احمدی در خصوص عنوان ششمی الهه احمدی در المپیک ریودوژانیرو ،اظهار
کرد :الهه ششمی المپیک لندن را تکرار کرد ،اما باید بهتر از اینها نتیج ه می گرفت .البته این
را بگویم با تمریناتی که تیراندازانداشتهاند همین به فینال رسیدن هم جای شکردارد ،زیرا
تمرینات نمایندگان ایران به حدی بد بود که نباید از ما نمایندهای به فینال راه پیدا میکرد.
وی با انتقاد از عملکرد الزلو سوچک ،سرمربی تیمملی گفت :فینال المپیک جای مربیان
است .مربی است که باید فشار و استرس ورزشکار را کم کند .جسم تیراندازدر مسابقه است،
اما نمیتواند روح و فکرش را متمرکز کند .من نمیدانم الزلو چه کار میکرد که دختر من
با این همه استرس در فینال شلیک کرد .حضور الزلو در تیمملی ضربه زیادی به الهه زد.
احمدی ادام ه داد :تیراندازان نزدیک به  50روز در هانوفر تمرین داشتند که اصال نیازی
نبود .این همه مدت الهه را از فرزند و خانواده دور کردند و او از نظر روحی به هم ریخته شد.
تیراندازی در رشته تفنگ فقط نیاز به ساچمه دارد .وقتی در ایران هم ساچمه خوب است و
هم سالن استانداردداریم پس چه نیازی است که به هانوفر بروند.
پدر الهه احمدی همچنین افزود :به جای این که تیراندازان را  50روز به هانوفر ببرند باید
در مسابقات شرکت میکردند .باید مسابقات سه الی چهار روزه را برای تیراندازاندر نظر می
گرفتند  ،زیرا مسابقه دادن خیلی متفاوت است و در شرایط مسابقه قرار گرفتن است که
ورزشکار را آماده میکند .بسیاری از سفرها به رویدادهای جهانی و تورنمنتها لغو شد و دلیل
این مساله را مشکالت مالی می دانستند ،اما به یک باره  50روز در هانوفر می مانند و کلی
پول هزینه میکنند! حاال نیز تیم را به مسابقات جام جهانی جوانان گاباال اعزام نخواهند کرد
و میگویند که فدراسیون پول ندارد!
کارشناس تیراندازی با بیان این که مدیریت بسیار ضعیف بوده ،اذعا ن کرد :مدیریت ضعیف
باعث میشود کهدود اشتباهها به چشم ورزشکاران برود .مادو نمایندهدر تفنگ بادیداشتیم
که هردوی آنها باید به فینال میرسیدند ،چون شایسته مدال هستند ،اما با تمریناتی که آنها
داشتند همین که به فینال رسیدند جای شکرش باقی است .قطعا من و الهه از نتیج ه کسب
شده راضی نیستیم ،زیرا اگر الهه راضی بود آن طور اشک نمیریخت و ناراحت نمیشد .اگر
اوضاع تیراندازی امروز بهتر از این بود ،مطمئنادیروز الهه مدال میگرفت.
وی ادام ه داد :مشکل از الزلو مربی تیمملی است که در این مدت الهه را نابود کرد .الهه اگر
خودش تمرین میکرد شاید حاال اولین مدال آور المپیک در بخش بانوان بود .الهه مدتها
دوری فرزندش را تحمل کرد و حقش این نبود.
احمدی با بیان این که نمی دانم چرا سالح الهه را در روزهای نزدیک به المپیک تغییر
دادهاند ،گفت :نزدیک به دو هفت ه مانده به المپیک بخشی از سالح الهه را تغییر دادند که
روی عملکرد او بسیار تاثیر گذار بود و تیر زدن را برای او سخت کرد .نمی دانم چرا الزلو از
خودش تصمیم گرفت که این کار را کند .انتقاد بر او زیاد وارد است و باید از تیمملی کنار رود.
وی گفت :وزارت ورزش و جوانان باید عملکرد تیراندازی را زیر نظر بگیرد و ببیند که
تیراندازان میتوانند بهتر از این باشند .اگر از آنها خوب حمایت شود ،میتوانند قطعا مدال
المپیک بگیرند ،اما با این شرایط فدراسیون و بدهکاریهای زیاد نمیتوان کاری کرد.
این کارشناس تیراندازیدر خصوص عدم حضور احمدیدر تفنگ سه وضعیت ،اظهار کرد:
من نمیدانم چرا برای احمدی و خدمتی انتخابی گذاشتند ،ولی برای رشتههایدیگر مثل
تفنگ مردان و تپانچه زنان این کار را نکردند ،در حالی که در تفنگ مردان حسین باقری
عنواندار است ودر تپانچه نیز الهام هریجانی بسیار با تجربه است و رنکینگ خیلی بهتری
نسبت به رقیبشدارد  ،امادر میان آنها هیچ انتخابی برگزار نکردند.
گالیههای تند نوشاد عالمیان :وقتی رده  ۴۰دنیا بودم ،رهایم کردند

آخرین تمرین تیم ملی پینگ پنگ پیش از
اعزام به المپیک ریو ۲۰۱۶

قبل از بازی با فوالد خوزستان هم گفتم که بردمان در هفته
اول وقتی معنا پیدا میکرد که بتوانیم فوالد را شکستدهیم،
اما اینطور نشد .حاال هم میگویم پیروزی برابر گسترش
وقتی ارزش دارد که بتوانیم صبا را از پیشرو برداریم .البته
بازی با صبا سخت است ،چون همه تیمهای میهمان به
تهران میآیند که چیزی ازدست ندهند .آنها میخواهند ما
را غافلگیر کنند و تالششان برای رسیدن به این هدف است.
وی ادامه داد :تأکید میکنم که هیچ بازی سادهای نداریم
و همه بازیها سخت است .خودتان هم دو لیگ اخیر را
دیدهاید که قهرمان آندر ثانیههای آخر مشخص شد .یادتان
باشد قهرمان در بازی نفت تهران و تراکتورسازی در فصل
چهاردهم ودیدار ما مقابل راهآهندر فصل قبل میتوانست با
یک یادو گل تغییر کند.
این مربیدر مورد تعطیالت لیگ نیز گفت :برای تعطیالت
برنامههایی داریم که تیم را در همین کیفیت حفظ کنیم.
البته خوب نیست که بازیها تا این حد متوقف شوند ،اما
بازیکنانی را که دیرتر به تیم ملحق شدهاند بهخوبی آماده
خواهیمکرد.
ویدرباره اینکه چرا از مهدی طارمی بهعنوان بازیکن ثابت
استفاده نمیکند ،عنوان کرد :طارمی هنوز صددرصد آماده
نیست .او یکشبه قرار نیست به اوج آمادگی برسد .طارمی

دو ماه تمرین نداشته است و قطعاً با تمرینات بیشتر شرایط
بهتری پیدا خواهد کرد .در تعطیالت اگر به اردوی تیم ملی
برود ،قطعاً در این اردو شرایط بهتری پیدا خواهد کرد ،اگر هم
در تمرینات ما باشد تا آن موقع هم طبیعتاً برای هفتههای بعد
از تعطیالت آماده خواهد شد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس راجع به اینکه گفته
میشود تیم صبای قم بسیاردفاعی بازی میکند ،تأکید کرد:
ما به دیوار دفاعی آنها نفوذ میکنیم .نهتنها صبا بلکه همه
تیمها برایدفاع مقابل پرسپولیس قرار میگیرند و این کار را
با  11بازیکن خود انجام میدهند .برانکو در پاسخ به پرسش
عجیب خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا اوضاع استقالل به این
شکل افتاده است ،گفت :من عالقه ندارم در مورد تیمهای
دیگر صحبت کنم .ما مشکالت خودمان را داریم و آنها هم
مشکالت خودشان را دارند .فراموش نکنید پرسپولیس هم
فصل پیشدر چهار هفته ابتدایی فقط یک امتیازداشت .وی
در پایان در مورد محل اردوی تیمش افزود :ما در تعطیالت
سعی میکنیم در همین تهران اردوی خود را برگزار کنیم.
در خاتمه مصاحبه برانکو به خبرنگاران باردیگر روز خبرنگار
را تبریک گفت و خطاب به آنها اظهارداشت :چون از فرودگاه
به محل تمرین آمدیم فرصت نشد شیرینی بخریم ،اما همین
که با شما مصاحبه میکنم فکر میکنم هدیه خوبی باشد!

گالیه سرمربی تیمملی جوانان از لغودیدار با لهستان

پیروانی :باید تدارکات بهتری برای تیمملی فراهم شود

سرمربی تیمملی جوانان فوتبال با ابراز گالیه از لغو دیدار دوستانه با تیمملی لهستان
میگوید برگزاری این بازی میتوانست تجربه خوبی برای شاگردانش باشد.
امیر حسین پیروانی درباره لغو دیدار دوستانه تیمملی جوانان فوتبال با تیمملی فوتبال
جوانان لهستان ،اظهار کرد :از یک ماه و نیم پیش برای برگزاری این بازی برنامهریزی کرده
بودیم و دیدار با لهستان میتوانست یک بازی بینالمللی ،اروپایی برای بازیکنانم باشد .ما بر
اساس نیازمان درخواست این بازی را داده بودیم ،اما متاسفانه دو روز پیش به ما اطالع دادند
که این بازی برگزار نمیشود.
سرمربی تیمملی جوانان فوتبال در پاسخ به این پرسش که آیا این دیدار به دلیل کوتاهی
مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران لغو شده است ،گفت :سرپرست تیمملی جوانان خبر لغو
بازی را به من اطالع داد و گویا لهستانیها تیم دیگری را جایگزین ایران کردهاند .نمیدانم
چه کسی در این موضوع کوتاهی کرده است ،اما روی برگزاری این بازی حساب کرده بودیم.
برگزاری این بازی به قدری مفید بود که ما درخواست دو بازی پیاپی با لهستان را داده بودیم.
او درباره برنامههای تیمش در آستانه دو ماه تا آغاز رقابتهای قهرمانی آسیا ،خاطر نشان
کرد :ما بعد از برگزاری هفت ه چهارم لیگ برتر ،اردوی خودمان را در تهران آغاز میکنیم و
سعیمان بر این است که زمین مناسبی را برای تیمملی پیدا کنیم ۲۳ .مهر ماه بازیهای
تیمملی در قطر آغاز میشود ،ولی هنوز ما نتوانستهایم بازی مناسبی را هماهنگ کنیم و
االن هم نمیتوانیم این کار را انجام دهیم چرا که همه تیمهای خوب برنامهریزیهای خود

را انجام دادهاند.
پیروانی با اشاره بهدیدارهای تدارکاتی حریفان ایراندر ماههای گذشته ،افزود :تیمملی قطر
قهرماندوره گذشتهدر تورنمنت اسپانیا حضوردارد و با تیمهای مکزیک ،اسپانیا و کاستاریکا
دیدار کرده است .ژاپن دیگر حریف تیمملی فوتبال ایران در پنج ماه اخیر با تیمهای برزیل،
فرانسه ،اسپانیا ،چک و کرواسی بازی کرده است.
او اضاف ه کرد :در اواخر شهریور ماه ما هم در تورنمنت چین شرکت میکنیم که تیمهای
ش روی بازی با لهستان حساب کرده
ملی غنا ،قزاقستان و چین حضور دارند .ما تا دو ماه پی 
بودیم ،ولی این بازی هم لغو شده است .فعال فقط برنامه اردوی تهران مشخص شده و مشخص
نیستدر روزها و ماههای آینده با چه تیمهایی بازی خواهیم کرد.
سرمربی تیمملی جوانان فوتبال گفت :امیدوارم در این فرصت کم بهترین تدارکات برای
تیمملی جوانان در نظر گرفته شود تا بتوانیم پس از سالهای زیاد برای ایران در آسیا افتخار
آفرینی کنیم و سهمیه رقابتهای جام جهانی جوانان را بهدست بیاوریم.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که از  ۲۲مهر لغایت  ۹آبان ۹۵
در بحرین برگزار میشود با تیمهای قطر ،ژاپن و یمن همگروه است اما تدارکات ضعیفتری
نسبت به دو تیم قطر و ژاپن داشته است .تیم ملی ژاپن در پنج ماه گذشته با تیمهای
سرشناس و قدرتمندی مانند ،جمهوری چک ،کرواسی ،کره جنوبی ،برزیل ،فرانسه ،بحرین،
انگلیس ،کره شمالی ،کره جنوبی ،ویتنام ،چین و ویتنامدیدار کرده است.

شمسایی :از بدشانسیها خالص شدیم

سرمربی تیم فوتسال تاسیساتدریایی تهران با بیان اینکه
بعد از پیروزی مقابل دبیری از بدشانسی ها خالص شد ،از
عزم جدی اش برای خارج کردن تاسیسات از بحران سخن
گفت.
وحید شمساییدرباره کسب اولین پیروزی تیمشدر لیگ
بعد از بحرانی که گرفتارش بود اظهار کرد :خدا را شاکرم
که از بدشانسیهای اخیری که ما را رها نمیکرد ،خالص
شدیم و طعم پیروزی را چشیدیم .امروز با توصیه پزشک به
میدان نرفتم و روی نیمکت هم ننشستم چون می خواستم
بازیکنان بیشتری روی نیمکت داشته باشیم .از روی سکوها
هماهنگی کامل با کادرفنی داشتم .به هر حال این کادر ،سه
سال است که قهرمان لیگ می شود اما اکنون روی دیگر

پدر الهه احمدی:

سکه برای ماست .بدون شک کاری که خودم صالح می دانم
را انجام میدهم .شمسایی درباره غلبه بر تیمی که پیشتر
ی آن بوده است هم گفت :بزرگترین افتخارم این است
سرمرب 
که که در دبیری تبریز اولین سال مربی گریام را سپری
کردم و قهرمان هم شدم اما متاسفانه مشکل خانوادگی داشتم
و به تهران آمدم و سه سال هم در تهران ماندم .اکنون باید
برای تاسیسات بجنگم تا از بحران خارجش کنم .فعال سه
امتیاز گرفتیم و امیدوارم روندی که شروع کردیم را ادامه
دهیم.سرمربی تاسیساتدریایی همچنین خاطرنشان کرد:
بزرگترین مربیان دنیا هم پستی و بلندی زیاد دارند .من
که کوچکترین هستم ولی از بزرگان درس می گیرم که
در سختی بجنگم .روزی گفتم به بنبست خوردم و شاید

برنگردم اما قبل از لیگ ،باشگاه تاسیسات با من صحبت کرد
و با قدرت هم برگشتم.شمسایی درباره مصدومیت حسین
طیبی و حمید احمدی نیز به ایسنا گفت :آنهادو ملی پوش
ارزنده کشورمان هستند .امیدوارم مشکلی برای بازی کردن
نداشته باشند .هردو از مهرههای کلیدی تیم ملی هستند و
حیف است مصدوم شوند .همه کار می کنیم تا طیبی به جام
جهانیبرسد.ویهمچنیندربارهاعتراضشدیدیکهتیمش
به داوری داشت نیز عنوان کرد :در باخت و برد از داوری
صحبت نمی کنم .همان طور که در بازی ،پاس اشتباه می
دهم یا روی نیمکت اشتباه تعویض می کنم ،داور هم شاید
سوت اشتباه بزند .همه انسانیم .داوری هم کار خودش را کرد
و کارشناسان باید نظرشان رادر اینباره بدهند.

پینگپنگباز المپیکی ایران گفت :فدراسیون قبلی زمانی که باید به من توجه میکرد این
کار را انجام نداد وگرنه االن باید برای مدال میجنگیدم.
نوشاد عالمیان پس از حذف از بازیهای المپیک ریو بیان کرد :دلیل باختم اتفاق خاصی
نبود .بازی کردیم و حریف اسلوونیاییام خوب بود و من بازی را واگذار کردم و به او تبریک
میگویم.
او درباره اعتراض خود به داوری نیز گفت :یک بار توپ من به لبه میز خورد اما داور ندید
و زمانی هم که وقت استراحت گرفتم اعالم کرد که من با او هماهنگ نکردم .البته مشکل
خاصی نبود من در کل تالشم را کردم و فقط به جو سالن عادت نداشتم و تنها در گیم آخر
توانستم خوب بازی کنم .اکنون نیز چهرهام ناراحت است اما کم کم دارم آرام میشوم و
همیشه وقتی شکست میخورم همین حالت رادارم.
ملیپوش تنیس روی میز ایراندرباره اینکه او تجربه المپیک لندن راداشته است ،تصریح
کرد :جایی که ما تمرین کردیم ،در تهران و آب و هوای آن خشک بود و در آن شرایط سخت
میشد پینگپنگ بازی کرد .اکنون که به برزیل آمدهایم هوا شرجی است و توپ با سرعت
بسیار کمی میآید .به نظرم فقط به همیندلیل باختم و مشکلدیگری وجود نداشت.
عالمیان با گالیه از اینکه مورد بیتوجهی قرار گرفته است ،گفت :من زمانی که در رده ۴۰
دنیا و  ۴امیدهای جهان قرار داشتم و تمام قهرمانان را شکست میدادم ،رهایم کردند و هیچ
کس به من توجهی نکرد .اردو و تورنمنتی وجود نداشت .البته االن خدا را شکر فدراسیون
کار میکند اما فدراسیون قبلی که نمیخواهم اسمی از آنها بیاورم واقعا به پینگپنگ ایران
ضرر زدند .مردم شاید فکر کنند که من دارم االن از روی عصبانیت حرف میزنم اما این طور
نیست .اما من واقعا حقیقت را میگویم .هیچ کجا هم چنین صحبتهایی را مطرح نکردم و
همیشه این حرفها رادردلم نگهداشتم.
او ادامه داد :فکر میکنم که واقعا اشتباه کردم و باید این حرفها را زودتر بیان میکردم شاید
به من رسیدگی میشد .من االن باید برای مدال میجنگیدم اما شرایط این طور نشد و باز هم
میگویم حرفهایی که میگویم از روی عصبانیت نیست .با این حال آینده را خوب میبینم.

محجوب :

جودو به مدال المپیک نیاز دارد

جودوکار المپیکی کشورمان گفت :تمرینات خوبی را طی ماه های اخیر پشت سر گذاشته و
با آمادگی باال راهی ریو شدیم چرا که به خوبی می دانیم در این شرایط حساس اهالی جودو
چشم به تالش ما دارند.
جواد محجوب اظهار داشت :همه چیز تمام شد و حرف و حدیث های قبل را باید کنار
گذاشت ،اینجا المپیک است و بهترین هایدنیا برای نتیجه گرفتن بعد از چهار سال زحمت
و تالش خود به ریو آمده اند .من و موالیی هم از این قاعده مستثنی نبوده و تالش داریم
بهترین مبارزات را به نمایش بگذاریم .وی در مور قرعه کشی مسابقات هم گفت :دور اول با
قرعه استراحت روبرو شده و سپس باید با حریفی از بلژیک مبارزه کنم .با این حریف سال
 ٢٠١٤مبارزه کرده و بارها در تمرینات مشترک با یکدیگر تمرین کرده ام ،جودوکار بلژیکی
حریف خوبی است .جودوکار المپیکی کشورمان ادامه داد :همه حریفانی که در ریو حاضر
هستند بارها و بارها با هم مبارزه کرده و از هم شناخت کافی دارند .جودوکاری می تواند به
مدال دست پیدا کند که در کنار آمادگی بدنی باال با آرامش روحی از کوچکترین فرصت
ها بهترین بهره را ببرد .محجوب افزود :برای کسب سهمیه المپیک چهار سال مداوم در
تمرینات و مسابقات بین المللی حاضر بودیم .االن زمان نتجیه گرفتن از این تالش چهار ساله
است .با قدرت تمان بهدیدار رقبای خود می روم و قول میدهم بهترین مبارزات خود را برای
کسب مدال به نمایش بگذارم .وی در پایان گفت :چهارشنبه وزن کشتی و جمعه مبارزات
خود را آغاز می کنم .به اهمیت حضور خوددر المپیک واقف هستیم و میدانیم که تالش ما
و رسیدن به مدال برای اهالی جودو می تواند نقطه آغازی برای موفقیت های بیشتردر آینده
باشد به همیندلیل هر چهدر توانداریم برای تحقق این هدف بزرگ به کار خواهیم گرفت.

علمیو سالمت 5
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8دلیل سرگیجه و غش

سنکوپ یا غش کردن و احساس سرگیجه ،نتیجه ی کاهش خون رسانی به مغز در یک
دوره ی زمانی کوتاه مدت است .دلیل کند شدن جریان خون به سمت مغز می تواند از یک
ضعف ساده تا سکته مغزی باشد.در اینجا9دلیل شایع برای احساس سبکی سر یا سرگیجه
و غش کردن را بیان می کنیم.
کم آبی بدن
بعضی افراد با قرار گرفتن در معرض گرما و عرق ریختن ،احساس سبکی سر کرده و یا غش
می کنند که دلیل آن از دست دادن زیاد آب بدن است .گرما شروع کننده ی یک مسیر در
سیستم عصبی است کهدر نهایت باعث افت فشار خون می شود .وقتی شما بهدلیل گرما
و کم آبی بدن احساس سرگیجه دارید ،استراحت موجب بهبود عملکرد مغز و قلب شده و
احساس بهتری به شما میدهد.
غافلگیرشدنناگهانیوتعجبزیاد
یک غافلگیری ناگهانی مشابه بیرون پریدن ناگهانیدوست تان از پشت نیمکت و تبریک
تولدتان می تواند سیستم عصبی را تحت تأثیر زیادی قراردهد.در این حالت سیستم عصبی
در یک وضعیت فرا محرک قرار می گیرد و فشار خون به طور ناگهانی افت می کند و منجر
به سرگیجه و سبکی سر می شود .حتی در حالت شدید ممکن است فرد حالت تهوع پیدا
کرده و غش کند.
ایستادنناگهانی
زمانی که به طور ناگهانی از یک حالت نشسته ،بلند می شوید  ،احساس سرگیجه ودیدن
لکه های تیره می تواند رخدهد و این مشکل بهدلیل کاهش ناگهانی فشار خون بروز می یابد
و البته موضوع مهمی نیست ،ولی اگر بعد از چند ثانیه وضعیت تان بدتر شد و یا این اتفاق
زیاد برایتان رخ داد ،با پزشک مشورت نمایید.
ریتمغیرطبیعیقلب
بر خالف غش کردن ناشی از غافلگیر شدن که به آهستگی اتفاق می افتد ،غش کردن
ناشی از مشکل قلبی مانند آریتمی بسیار سریع رخ میدهد تا جایی ممکن است حتی فرد
سرگیجه ی اولیه را تجربه نکند و ناگهان غش کند! ضربان نامنظم قلب یا آریتمی به این
معناست که قلب شما کندتر و یا تندتر از حالت طبیعی می تپد که به نوبه ی خود بر جریان
خونی که به مغز می رسد اثر می گذارد .اگر احساس سرگیجه را به همراه ضعف عضالنی،
مشکالت تکلم و بی حسی و سوزن سوزن شدن بدن تجربه کردید ،احتما دچار سکته ی
مغزی شده اید.این نوع غش کردن یا سنکوپ اغلب بدون هیچ عالمت هشداردهنده ای اتفاق
می افتد ،طوری که برای مثال فرد هنگام صحبت کردن کامال ناگهانی غش می کند و بعد
از بیدار شدن هم این اتفاق را به خاطر نمی اورد که بسیار هم نگران کننده است .مشکالت
قلبی شایع تریندلیل مرگ ناگهانی هستند.
مشکل دریچه ی قلب
مشکالت دریچه ای قلب معموال مادرزادی هستند و به احتمال زیاد در جوانان باعث غش
می شوند .این در حالی است که در اغلب افراد باالی  60سال غش کردن ناشی از مشکالت
قلبی مربوط به آریتمی می شود .مشکالت دریچه های قلب می تواند جریان خون را محدود
کرده و موجب سرگیجه و سبکی سر به ویژه در طول ورزش شوند.
مصرف برخی داروها
داروهای خاصی مثل مسکن ها و داروهای ضد اضطراب می توانند موجب بروز سرگیجه
و سبکی سر شوند .به این دلیل که فشار خون را کاهش داده و جریان خون به سمت مغز
را کند می کنند .در موارد نادری ،برخی مردم به بعضی داروها واکنش آلرژیک آنافیالکسی
(واکنش سریع و حاد آلرژیک) نشان می دهند که آن هم ممکن است سبب سرگیجه و
حتی غش کردن فرد شود .در واکنش های آلرژیک شدید ،رگ های خونی گشاد شده و
فشار خون کاهش پیدا می کند و خونرسانی به مغز کندتر صورت گرفته و فرددچار سرگیجه
و غش می شود.
از قلم انداختن ناهار
کاهش قند خون و نیاز شدید مغز به گلوکز حالت سرگیجه و سبکی سر را به فرد القا
می کند .اغلب افرادی که در طول روز مصرف یک وعده ی غذایی را نادیده می گیرند ،این
احساس را تجربه می کنند .به ویژهدر افراددیابتی و کسانی کهداروهای کاهنده ی قند خون
مصرف می کنند سرگیجه می تواند نشانه ی افت بسیار شدید گلوکز خون باشد که می تواند
به تشنج و بی هوشی نیز منجر شود.
ابتالبهآنفلوآنزا
در صورت ابتال به ویروس آنفلوآنزا ،میل فرد برای خوردن و آشامیدن کاهش می یابد و
حتی ممکن است احساس نیاز به مواد غذایی نیز نداشته باشد ،در حالی که بدن به شدت
نیازمند مایعات و خوراکی هاست و در صورت عدم توجه ،فرد احساس سرگیجه و سبکی
سر را تجربه می کند.

تأثیر انگور در سالمت قلب و عروق

گردو شبیه مغز است و از زوال عقل پیشگیری می کند ،کرفس شبیه استخوان است و تأثیر
زیادی در استحکام آن ها دارد ،لوبیا شبیه کلیه هاست و به تمیزی آن ها کمک می کند و
با کمی دقت متوجه خواهید شد که خوشه انگور نیز شبیه قلب است .خواص آن در ارتقای
سالمت قلب را در ادامه بخوانید .هر گوشه ای از این دنیا اعجازی از قدرت خداست .انگار همه
چیز آینه هم است که سلسله وار به قدرتی خارق العاده می رسد .هر آفرینشی یادآور آفرینشی
دیگر و تأثیرگذار بر آن .جای دوری نروید .همین میوه ها و مواد غذایی که روزانه با آن ها در
تماس هستید را با دقت بیشتری نگاه کنید .خواهید دید برخی میوه ها و سبزیجات شبیه
برخی اعضای بدن هستند ودست بر قضا تأثیر زیادی نیزدر سالمت آن عضو بخصوصدارند.
مث ً
ال گردو شبیه مغز است و از زوال عقل پیشگیری می کند ،کرفس شبیه استخوان است و
تأثیر زیادیدر استحکام آن هادارد ،لوبیا شبیه کلیه هاست و به تمیزی آن ها کمک می کند
و غیره .با کمیدقت متوجه خواهید شد که خوشه انگور نیز شبیه قلب و اتفاقاً تأثیر زیادی نیز
در ارتقای سالمت آن دارد .در این مطلب شما را بیشتر با اثرات مثبت این میوه روی سالمت
باارزش ترین گنجینه بدن صحبت خواهیم کرد .لطفاً با ما همراه باشید.
قلبیعنیهمهچیز
قلب یک ارگان بسیار مهمدر بدن انسان است .عضوی حساس و آسیب پذیر که باید مراقب
سالمتی آن بود.در واقع اگر قصددارید زیاد عمر کنید باید بیشتر به فکر سالمتی قلب نازنینتان
باشید .قبل از هر چیز استرس و غصه را از خوددور کنید و اجازه ندهید قلبتان بشکند .سپس
با مصرف مواد غذایی مناسب و همچنین تحرک بدنی مناسب بیماری های قلبی را از خود دور
کنید .انگور یکی از میوه های پرخاصیتی است که تأثیر زیادیدر سالمت قلبدارد کهدر ادامه
به جزئیات آن بیشتر اشاره می کنیم.
انگور میوه ای هزاران ساله
پژوهش ها نشان داده اند که پولیفنول های موجود در انگور قرمز دو برابر بیشتر از هم نوع
سفید آن است .بنابراین خاصیت آنتی اکسیدانی آن نیزدو برابر بیشتر است .به همیندلیل نیز
تأثیر بیشتریدر سالمت قلبدارد.
هزاران سال است که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان انگور می خورند و نسبت به ارزش
غذایی آن آگاه هستند .باید بدانید که هر  100گرم از این میوه حاوی  82گرم آب 0.10 ،گرم
فیبر 18 ،گرم کربوهیدرات 0.65 ،گرم پروتئین 0.40 ،گرم لیپید و  68کیلوکالری است .عالوه
بر این انگور حاوی آنتی اکسیدان ها ،ویتامین ها و مواد معدنی است که به سالمت قلب و
افزایش امید به زندگی کمک می کنند.
چرا انگور چرا قلب؟
انگور بهدلیلدارا بودن آنتی اکسیدان های متنوع و پولیفنول هایی کهدردانه های آن وجود
دارد به سالمت قلب کمک می کند .پولیفنول ها مولکول هایی هستند که با اثرات مخرب
رادیکال های آزاد مقابله می کنند و به کاهش فشارخون کمک کرده و سالمت قلب را ارتقا می
دهند .این ترکیبات مفید خاصیت انعطاف پذیری عروق خونی را باال می برند .انگور به ویژه
سرشار از فالوونوئیدها است که بسیار قوی بوده و حافظ سالمتدستگاه قلب و عروق هستند.

باید بدانید که یکی از رنگدانه های موجود در انگور قرمز (نه سفید) کرستین است که تأثیر
ویژه ای در تنظیم میزان کلسترول خون و ممانعت از اکسایش کلسترول بد خون می شود.
حتماً می دانید که افزایش کلسترول باعث بروز پالک هایی در رگ ها شده و در نهایت منجر
به مسدود شدن آن ها می شود .یادتان باشد که انگور همچنین حاوی پتاسیم است که تأثیر
بسزاییدر سالمت قلبدارد چون به کنترل فشارخون کمک می کند.
سفید یا قرمز؟ مسئله این است!
حتماً می دانید که انواع انگور با رنگ های مختلف وجود دارد که هر کدام خواص ویژه خود
را دارند .در خصوص تأثیر انگور روی قلب بهتر است در بین انگور سفید و قرمز به سراغ دومی
بروید .بدون شک بین این دو تفاوت وجود دارد البته نه زیاد! در هر حال نتایج پژوهش ها
نشانداده اند که پولیفنول های موجوددر انگور قرمزدو برابر بیشتر از هم نوع سفید آن است.
بنابراین خاصیت آنتی اکسیدانی آن نیزدو برابر بیشتر است .به همیندلیل نیز تأثیر بیشتری
در سالمت قلب دارد .همان طور که می بینید قلب ما قرمز است و انگور قرمز شبیه آن و
تأثیرگذارتر بر آن است .پس برای سالمت گنجینه تان انگور قرمز میل کنید.
انگور یا آب انگور؟
اگر تا اینجا متقاعد شده اید که انگور برای سالمتی مفید است احتماال این سوال به ذهنتان
رسیده این میوه را به چه شکلی باید مصرف کرد .بهتر است بدانید فرقی نمی کند .شما به هر
شکلی که دوست دارید انگور میل کنید .مصرف آن به صورت میوه یا آب انگور خواص انگور
را وارد بدنتان خواهد کرد .توصیه می کنیم برای افزایش میزان مصرف این میوه پرخاصیت از
آن در ساالد میوه نیز استفاده کنید .اگر طرفدار آب میوه ها هستید سعی کنید از انواع خانگی
آن ها استفاده کنید.
تکلیف کشمش چه می شود؟
یکی از رنگدانه های موجود در انگور قرمز (نه سفید) کرستین است که تأثیر ویژه ای در
تنظیم میزان کلسترول خون و ممانعت از اکسایش کلسترول بد خون می شود
کشمش نیز اثرات خود را بر بدن دارد .یادتان باشد که کشمش پرکالری تر از انگور تازه است
و البته برای ورزشکاران بسیار مفید خواهد بود .باید بدانید که هر  100گرم کشمش 267
کیلوکالری دارد در حالی که کالری همین میزان انگور تازه زیر  100کالری است .اگر دیابت
دارید بهتر است از مصرف کشمش زیاد بپرهیزید.
چندنکتهکلی
افرادی که روده های حساسی دارند نباید در مصرف هسته انگور زیاده روی کنند چون نمی
توانند آن ها را به خوبی تحمل کنند .یادتان باشد که انگور خاصیت ضدسرطانی نیز دارد و از
هسته آن در حوزه زیبایی بسیار استفاده می کنند .اکثر کرم ها و محصوالت آرایشی حاوی
روغن هسته انگور هستند .چون سرشار از پولیفنول ها بوده و برای مقابله با پیری پوست
فوق العاده عمل می کند .شما می توانید از این روغن برای افزایش سالمت پوستتان یا ماساژ
استفاده کنید .همچنین می توانید برای ارتقای سالمت قلب و عروقتان از روغن هسته انگور
در آشپزی نیز استفاده کنید.

 5باور درست و غلط درباره پاها

در کشور فرانسه روز 9ژوئن روز ملی پاهاست .البته به نظر می رسد با توجه به کار سختی
که پاها انجام می دهند ،باید یک روز جهانی برای آنها تعیین کرد .کار ساده ای نیست.
همین پاهای نحیف روزانه حداقل پنج هزار تا شش هزار قدم راه می روند .امروزه خیلی از
افراد را می بینیم که ازدرد پا شکایتدارند .بنابراین الزم است نسبت به سالمت آنهادقت
بیشتریداشته باشیم.در ادامه چند باوردر خصوص سالمت پاها را بررسی می کنیم.
کفشهایپاشنهبلند،بدتریندشمنپاهاهستند
غلط است .هر پاشنه ای را نمی توان مضر دانست .کفش هایی با پاشنه حداکثر 5
سانتی متری بخصوص پاشنه هایی که پهن هستند به راحتی پوشیده می شوند .اما باید
از پوشیدن کفش هایی با پاشنه های  8تا  9سانت خودداری کنید و اگر دشمنی باشد از
ناحیه این نوع کفش هاست ،چون باعث بروز اختالالتی در تعادل بدن و مفاصل می شود.
بوی بد پا ناشی از تعریق است
درست است .پایی که تمام روزدر کفش حبس می شود ،عرق می کند .رطوبت نیز باعث
ایجاد قارچ ،زگیل و بوی نامطبوع پا می شود.
اینکه پاهادر فصل تابستان متورم شوند طبیعی است ،چون گرما وضعیت احتباس آب
را تشدید می کند .ولی اگر در زمستان متوجه ورم در پاها شدید به دنبال عامل آن باشید.
زمانی که پاها شسته و خشک می شوند ،بوی آنها از بین می رود ،اما بوی نامطبوع داخل
کفش ها می ماند و آنها نیز باعث ایجاد بو می شوند.
بنابراین الزم است که به طور مرتب کفی و داخل کفش ها را نیز با دستمال مرطوب
یادستمال آغشته به الکل  70درصد تمیز کنید و کفش ها را در هوای آزاد قرار دهید.
تاول ها بی خطر هستند
نادرست است .تاول پا بی خطر نیست ،چون نوعی سوختگی محسوب می شود .اگر این
تاول دچار عفونت شود ،بخصوص در دیابتی ها ،خیلی زود چرک می کند .در این صورت
عالئمی مانند قرمزی ،التهاب ،ورم و درد در ناحیه اطراف تاول ،ترشحات و در موارد جدی
تر ،تب نیز بروز می کند.
ورم پاها در پایان روز کامال عادی است
درست و نادرست .اینکه پاها در فصل تابستان متورم شوند طبیعی است ،چون گرما
وضعیت احتباس آب را تشدید می کند.در عوضدر زمستان اگر متوجه ورمدر پاها شدید
به دنبال عامل آن باشید .مشکالتی مربوط به سیاهرگ ها ،پوشیدن کفش تنگ ،قرار
گرفتن در وضعیت بدنی نامناسب ،مصرف نمک زیاد که باعث احتباس آب بدن می شود
و غیره باعث ایجاد ورم در پاها می گردند.
هالوکس والگوس یا قوز شست پا ،اکثر خانم ها را درگیر می کند
درست است .هالوکس والگوس یک اختالل در استخوان واقع در پشت شست پا است
که مسیر خود را به سمت خارج عوض می کند .این مشکل بیشتر در خانم ها رایج است.
مسائل وراثتی نقش مهمی در بروز قوز شست دارد .اگر افرادی از خانواده تان از این مشکل
شکایت دارند شما نیز مراقب باشید .از پوشیدن کفش های تنگ بپرهیزید ،چون باعث
کیپ شدن انگشتان پا و چسبیدن آنها به همدیگر می شوند .امروزه این مشکل را با عمل
جراحی برطرف می کنند.

پوست لیمو ترش چه خواصی دارد؟

پوست لیمو دارای خواص زیادی است اما به شرط این که ارگانیک باشد و در پرورش آن
از سموم شیمیایی استفاده نشده باشد.
پوست لیمو سرشار از کلسیم و ویتامین  Cاست و به همین دلیل به بهبودی سالمت
استخوان کمک میکند و از ابتال به بیماریهایی مانند پوکی استخوان ،آرتریت روماتوئید
و رماتیسم التهابی جلوگیری میکند .پوست لیمو حاوی سالوسترول  40 Qو لیمونن
میباشد که با سلولهای سرطانی موجوددر بدن مبارزه میکند .این فالونوییدها همچنین
باعث کاهش سطح کلسترول خون میشود کهدر بهبود سالمت قلب مفید است .از طرفی
وجود پتاسیمدر پوست لیمو باعث حفظ فشارخوندر سطح مناسب میشود .بدین ترتیب
پوستلیموازبیماریهایقلبی،حملهقلبیوابتالبهدیابتجلوگیریمیکند.پوستلیمو
سرشار از اسیدسیتریک میباشد که برای سالمت دهان و دندان و لثه بسیار مفید است.
پوست لیمو حاوی پکتین است که به کاهش وزن کمک می کند .پوست لیمو به سمزدایی
از پوست و شفاف و درخشان کردن آن کمک می کند .از دیگر مزایای مفید پوست لیمو
میتوان به کاهش چربی خون ،تقویت ایمنی بدن ،پاکسازی کبد ،تقویت مویرگها،
درمان عفونت گوش ،گردش خون منظم ،کاهش انقباضات ماهیچهای ،جلوگیری از سکته
و  ...اشاره کرد .بهترین شیوه برای خوردن آن هم این است که ابتدا باید لیمو را در فریزر نگه
دارید تا فریز شود .سپس آنها را خرد یا رنده کنید .حال میتوانید این تکهها را در ساالد
استفاده کنید و یا مستقیماًبا مقداری عسل مخلوط کرده و میل بفرمایید .این بهترین شیوه
است تا هم از مزه و هم از خواص مفید پوست لیمو بهرهمند شوید.
یک متخصص زنان و زایمان:

موفقیت محققان پژوهشگاه «ابنسینا» در تولید واکسن سرطان

محققان پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی «ابنسینا» موفق به تولید واکسنی
برای پیشگیری ودرمان سرطاندر فاز حیوانی شدند.
مجری طرح و عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی
جهاددانشگاهی «ابن سینا» در گفتوگو با خبرنگار ایسنا ،با تاکید بر این که ایمنی
درمانی روشی اَمن برای درمان سرطان است ،گفت :بر این اساس ما درصددیم تا با
استفاده از واکسن به بدن آموزشدهیم که نسبت به رشد سلولهای سرطانی هوشمندانه

عمل و رشد آن را مهار کرده و یا از بین ببرد.دکتر حجتاله ربانی مجری طرح از طرح
تولید واکسن برای سرطان خبر داد و خاطرنشان کرد :ایده ما در این طرح تحقیقاتی این
بود که همانند برخی از بیماریها که دارای واکسن هستند ،برای پیشگیری از سرطان،
واکسنی تولید کنیم تا از بدو تولد به نوزادان تزریق شود تا آنها مبتال به سرطان نشوند.
وی از تولید این واکسن خبرداد و با تاکید بر این که واکسن تولید شده برای پیشگیری از
انواع سرطانها کاربرد دارد ،ادامه داد :این واکسن متشکل از آنتی ژنهای پروتئینی است
و مطالعات فاز حیوانی آن نیز طی شده است.ربانی با بیان این که وزارت بهداشت از این
طرح حمایت نکرده است ،گفت :بسیاری از کشورها درصدد تولید این واکسن هستند و
ایندر حالی است که شانس تهیه این واکسن بسیار کم است چرا که این واکسن بر اساس
تغییراتی کهدر ساختار پروتئین یک نوع سلول خاص ایجاد میشود ،بهدست میآید .وی
با تاکید بر اینکه این واکسنها تنها برای پیشگیری به کار نمیروند بلکهدر حوزهدرمان
نیز وارد شده است ،گفت :میزاندوز واکسندرمانی و یا تعداد آن بادوز پیشگیری متفاوت
است.عضو هیات علمی پژوهشگاه «ابن سینا» با بیان اینکه این واکسنها بر اساس نوع
آنتی ژنهای هر فرد تولید نمیشود ،اظهار کرد :این واکسنها فردی نبوده بلکه عمومی
هستند و به صورت اختصاصی برای از بین بردن سلولهای سرطانی به کار میرود.
دکتر ربانی تولید آنتی بادی بر ضد سلولهای بنیادی را از دیگر زمینههای تحقیقاتی
خود نام برد و افزود :آنتی بادیهای ضدمارکرهای سلولهای بنیادی ابزار تحقیقاتی برای
همه محققان کشور است که هم اکنون تولید  15مارکر سلولهای بنیادی را در دستور
کارداریم که تعدادی از آنها ساخته شده است.
به گفته وی ،این بیومارکرها عالوه بر جلوگیری از خروج ارز ،برای انجام فعالیتهای
تحقیقاتی پژوهشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تولید نانوذرات برای کاربرد در سلولهای خورشیدی با روش دوستدار طبیعت

محققان دانشگاه شهید رجایی با همکاری دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرری ،نانوذرات اکسید روی را با استفاده از
ط زیست برای کاربرددر لیزر
یک روش سبز ودوستدار محی 
و سلولهای خورشیدی تولید کردند.
در دهههای اخیر فعالیتهای تحقیقاتی گستردهای در
حوزه علم شیمی بهسوی سنتز سبز سوق پیدا کرده است.
این بخش از شیمی بهدلیل استفاده از فرایندهایدوستدار
محیطزیست ،همچنین این فرایندها از لحاظ اقتصادی نیز
ن بهصرفه هستند .خواص فیزیکی نانو ذرات سنتز
مقرو 
شده بهشدت به اندازه و مورفولوژی این ذرات وابسته است،
از اینرو روشهایی نوینی جهت بهبود خصوصیات نانوذرات
ابداع شده است.
دکتر مریم صباغان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید
رجایی ضمن معرفی مایعات یونی که در بسیاری از
تحقیقات بهعنوان قالب جهت سنتز نانوذرات استفاده
میشود،در خصوص اهداف این طرح گفت :مایعات یونی به
ترکیباتی گفته میشود کهدمای ذوب پایینیدارند .تغییر
در خواص این نمکها مانند ویسکوزیته ،حاللیت و نقطه
ذوب با تغییردر ساختار کاتیون و آنیون امکانپذیر است.

وی با بیان این ترکیبات معموال در آب حل میشوند و
به دلیل فشار بخار پایینشان بهعنوان ترکیبات دوستدار
ط زیست شناخته میشوند ،یادآور شد :در این طرح،
محی 
مایعات یونی ساخته شده و از آنها بهعنوان قالب جهت سنتز
نانوذرات اکسید روی به کار گرفته شده است.
باصباغیان اضافه کرد :توجه به اینکه مایعات یونی اصوال
ط زیست هستند ،استفاده از آنها
ترکیبات دوستدار محی 
ت محیطی را به
جهت سنتز نانو ذرات کاهش آلودگی زیس 
دنبال خواهد داشت .این محقق با اشاره به کاربرد گسترده
نانو ذرات اکسید روی در صنایع ،ادامه داد :مهمترین
خاصیت این نانو ذرات نیمهرسانا ،میزان گاف انرژی این
نانوذرات است .ابعاد و شکل این نانوذرات تأثیر زیادی بر
روی میزان گاف انرژی و کارایی این نانوذرات دارد.
به گفته وی در این طرح با استفاده از مایعات یونی به
عنوان قالب تولید نانوذرات ،مورفولوژی نانوذرات از حالت
مرجانی به حالت کروی تغییر یافته و این موضوع تغییردر
ناحی ه جذب را به دنبال داشته است.
عضو هیات علمیدانشگاه شهید رجایی خاطر نشان کرد:
در طرح حاضردر ابتدا مایعات یونی متقارن مختلف ساخته

شده و توسط روش  NMRشناسایی شدهاند ،سپس با
استفاده از مایعات یونی ساخته شده ،نانوذرات اکسید روی
سنتز شدهاند .در نهایت نانوذرات سنتز شده شناسایی و
خواص نوری آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد :بررسیها نشان میدهد با افزایش طول
زنجیره و یا آنیون در مایع یونی ،مورفولوژی نانوذرات
تغییر کرده که این موضوع موجب تغییر ناحی ه جذب به
ناحی ه فرابنفش شده است .صباغیان با تاکید بر این که
این طرح با همکاری پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد شهر
ری اجرایی شده است ،افزود :نانوذرات روی تولید شده در
فاز آزمایشگاهی در تولید لیزر ،دایود و سلول خورشیدی
کاربرد دارد .این تحقیقات حاصل تالشهای دکتر مریم
صباغان -عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی ،دکتر
اشرف السادات شاه والیتی -عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شهرری و سولماز بنیهاشمی -دانشجوی
مقطع کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری
است .مجل ه ( Ceramics Internationalجلد  ،42شمارهی
 ،3سال  ،2016صفحات  3820تا  )3825به چاپ رسیده
است.

تبدیل زباله به انرژی بدون نیاز به سوخت فسیلی

محققان پژوهشگاه صنعت با استفاده از فناوری پالسما موفق شدند زباله را بدون نیاز به
اکسیژن و یا سوختهای فسیلی به انرژی تبدیل کنند.
حمیدرضا بزرگزاده ،مجری طرح ،موضوع دفع زباله و بازیافت آن را یکی از مباحث
روز دنیا دانست و گفت :در حال حاضر نیز در کشور ما و تنها در کالنشهر تهران روزانه
بین  7تا  9هزار تن زباله در روز تولید میشود که اگر به آن توجه نشود ،میتواند
بحران ساز شود.
بزرگ زاده با تاکید بر این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته زبالهها به عنوان منبع
تولید انرژی بشمار میرود ،ادامه داد:از این رو بازیافت زبالهها از روشهایی چون تبدیل آن به
کمپوست میتوانددر این زمینه موثر باشد.
وی با تاکید بر این که روش کمپوست در کشور ما به علت عدم تفکیک زبالهها از مبدا
و روش دفع نیز به علت ایجاد مشکالتی همچون آلودگی آب در مناطقی که سطح آب
زیرزمینی باال است ،روشهای مناسبی نیستند ،خاطر نشان کرد :برای تبدیل زبالهها به
انرژی راههای متفاوتی همچون استفاده از زباله سوزها و گازی سازی پالسما وجود دارد که
روش گازی سازی پالسما دارای راندمان باالتری نسبت به زباله سوزها است.
مجری طرح با بیان اینکهدر روش گازی سازی پالسما قابلیت پردازش انواع زباله از قبیل
زبالههای صنعتی ،شهری ،بیمارستانی و زبالههای خطرناک وجود دارد ،اضافه کرد :یکی از

مهمترینوبااهمیتترینقابلیتهایاینسیستم،افزونبرقابلیتپردازشهمهزبالهها،نیاز
نداشتن به جداسازی زباله برای انجام فرایند است.
وی با بیان این که با پیشنهاد ستاد توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر ،فعالیت بر روی
روش گازی سازی پالسما آغاز کردیم ،گفت :برای این منظور نخست مطالع ه امکان سنجی
پروژه در کشور تعریف و انجام شد و پس از آن با مشخص شدن پتانسیلهای موجود در
کشور ساخت پایلوت را شروع کردیم.
وی موفقیت در گازی سازی پالسما را نیازمند ساخت مشعلهای پالسمایی دانست که
فناوری ساخت آن در اختیار آمریکا و چند کشور پیشرفته اروپایی قرار دارد و اظهار کرد:
در این پروژه رآکتوری با سه مشعل طراحی و ساخته شد به گونهای که با توان مجموع
مشعلها یعنی 100کیلوواتدر ساعت یک تن زباله رادر روز امحا خواهد شد .این مشعلها،
بدون نیاز به اکسیژن یا سوخت فسیلی ،زباله را به طور مستقیم به حرارت شعله با دمای
باالتبدیلمیکنند.
عضو هیات علمی پژوهشکده صنعت نفت با بیان اینکه این فناوری به صورت بومیداخل
کشور ساخته شده است ،گفت :در فاز بعدی قرار است فناوری پیشرفتهتری را به کشور
منتقل کنیم؛ زیرا نقاطی در کشور وجود دارد که روزانه  2هزار تن زباله تولید میکنند
بنابراین برای این میزان نیز باید برنامهداشته باشیم.

عینک ویژه ورزشکاران المپیک ریو
طراحی شد

یک شرکت آلمانی ،عینک هایی را ویژه ورزشکاران المپیکی طراحی کرده که از قابلیت
منحصر به فردی بر خوردار هستند.
شرکت «نایک» عینک های آفتابی ویژه ای را برای ورزشکاران دو و میدانی المپیک
ریو با نام «وینگ» طراحی کرده که دارای شیشه های منحنی و الیه محافظتی در برابر
پرتوهایخورشیداست.
این عینک اطراف شقیقه را کامال پوشش می دهد تا نیازی به وجود لوال در آن نباشد.
محصول جدید «نایک» با همکاری شرکت اوپتیکال  Zeissآلمان طراحی شده است.
بر روی این عینک ،محفظه هایی از جنس سیلیکون قرار دارد تا عمل تهویه صورت گیرد
و مانع از غبار گرفتگی شیشه های آن بر اثر رطوبت هوا و یا تغییر دما شود.
این عینک از قابلیت باالی آیرودینامیک نیز بهره برده است .وزن عینک جدید «نایک»
 ۱۰۵گرم است.
قیمت «وینگ» در حدود  ۱۲۰۰دالر است.

محافظت از سربازان با پوست دوم

آزمایشگاه ملی الورنس لیورمور در حال ساخت یک لباس محافظ با استفاده از
نانولولههای کربنی هستند کهدر برابر عوامل شیمیایی و زیستی غیرقابل نفوذ بوده اما به
آب اجازه عبور میدهد.
این محصول در نهایت میتواند به ساخت پوشاکی منجر شود که به شکل راحتتر و
ی مدت در برابر تهدیدات شیمیایی و زیستی محافظت
موثرتری از سربازان به طور طوالن 
خواهندکرد.
سربازاندر حال حاضر برای محافظتدر برابر تهدیدات شیمیایی یا زیستی از پوشاکی
استفاده میکنند که بسیار ضخیم بوده و در برابر باکتریها ،ویروسها و عوامل شیمیایی
مقاومهستند.
متاسفانه این لباسها تنفسپذیر نیستند و نمیتوانند رطوبت ناشی از تعرقدر شرایط
استرسزا را خارج کنند .این امر باعث میشود که پوشاک مذکور به شدت در زمان استفاده
طوالنیمدت غیرقابل تحمل شوند ،از این رو معموال کارکنان نظامی در سراسر جهان از
آندوری میکنند.
محققان آزمایشگاه ملی الورنس لیورموردر تالش برای ادغام نانولولههای کربنی بهدرون
یونیفرمهای نظامی و ساخت پارچهای هستند که عبور آب را امکانپذیر میسازد ،اما به
عوامل شیمیایی و زیستی و موجودات میکروسکوپی اجازه نفوذ نمیدهد.
هر یک از این لولهها دارای قطر کمتر از پنج نانومتر هستند .برای مقایسه باید گفت
حدود 254میلیون نانومتردر یک اینچ وجوددارد .این لولههای میکروسکوپی به عرق اجازه
میدهند تا از پارچه خارج شود.
نتیجه کار یک لباس محافظ باریک تر و کوچک تر خواهد بود که میتوان آن را بدون
تحمل ناراحتی برای مدت طوالنیتری پوشید .سربازان میتوانند این لباس را با راحتی
بیشتری تحمل کرده ودر مواقع حمالت ناگهانی ،آمادگیداشته باشند.
محققان بر این باورند که پوشاک جدید در کمتر از  10سال آینده آماده استفاده خواهد
بود.
جزئیات این پوشاک در مجله  Advanced Materialsمنتشر شده است.

زنان دردهای ناحیه لگن را جدی بگیرند
یک متخصص زنان و زایمان گفت :عوامل مختلفی منجر به ایجاد درد در ناحیه لگن
میشود که شایعترین آن عفونتهای حاد ،اختالالت تخمدان و عوارض حاملگی است.
بهناز خانی  ،با اشاره به علل ایجاد دردهای لگنی در زنان اظهار کرد" :آندومتریوز" یکی
از عوامل ایجاد درد در ناحیه لگن است که در آن الیه داخلی رحم بیرون از محل اصلی
خودتشکیلمیشود.
رایجترین محل پدید آمدن آندومتریوز ،لگن است .همچنین عالوه بر ایجاددرددردوران
عادت ماهانه ،دردهای لگنی حتی در دوران غیر از عادات ماهیانه در این زنان وجود دارد.
این متخصص افزود :همچنین زخمهادردهانه رحمدر صورتی که مدت زمان طوالنیدر
بدن مانده باشد ،در ایجاد دردهای لگنی و کمر درد نقش دارد.خانی با بیان اینکه یکی از
عوارض شایع آندومتریوز ،نازایی است ،اضافه کرد:درمان این بیماری با توجه به شدتدرد،
متفاوت است.در زمینهدرمان کیستهای تخمدانی نیز اگر اندازه کیستها کوچک باشد،
بادارو بهبود مییابند ،امادر کیستهای بزرگتر از هشت سانتیمتر نیاز به جراحی است.
وی ادامه داد :در صورتی که علت درد در لگن بیمار ،آندومتریوز یا مقاربت باشد ،درمان
دارویی تجویز میشود و در صورتی که علت درد ،عفونتها و آبسه باشد ،الزم است لوله
رحمی و رحم خارج شود .این متخصص زنان و زایمان خاطرنشان کرد :در مواردی که
بیمار به علت عمل جراحی ،دچار چسبندگی رحم شده است نیز احساس درد در ناحیه
لگن ایجاد میشود.
ضرورت آسانسوردر آپارتمان ها

درد مفصل،علت 30درصد مراجعه به کلینیک ها

متخصص روماتولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت:دردهای
مفصلی و اسکلتی ،علت  30درصد مراجعات بهدرمانگاه ها و کلینیک های عمومی است.
دکتر عبدالرحمان رستمیان افزود :شناسایی به موقع دردهای اسکلتی و عضالنی  ،نقش
موثری در درمان دارد؛ بسیاری از مردم باید در خصوص نحوه صحیح استفاده از مفصل
ها آموزش ببینند و باید بدانند که چگونه بنشینند ،چگونه بخوابند و حتی چگونه پیاده
روی کنند.
وی خاطرنشان کرد :هنگامی که افراد از مفاصل خود  ،بد استفاده می کنند ،این کار
آنان منجر به بروز بیماری آرتروز (بیماری تخریبی مفاصل) می شود.رستمیان به ضرورت
بکارگیری آسانسور در آپارتمان ها تاکید کرد و گفت :برای پیشگیری از آرتروز ،حتی
ساختمان های سه طبقه نیز باید آسانسورداشته باشند؛ ارتفاع پله برای سالمت مفاصل
خیلی مهم است؛ متروها نیز باید مجهز به پله برقی باشند چراکه باالرفتن از پله ها موجب
بروز آرتروز در افراد مستعد ابتال به آرتروز و نیز سالمندان می شود.
این متخصص روماتولوژی اظهارکرد :آرتروز ،بیماری سنین باالست و با فعالیت ارتباط
دارد به گونه ای که هنگام فعالیت ،مفاصل دچار درد می شوند.رستمیان یادآور شد :عمده
بیماری های مفصلی و اسکلتی به این علت بروز پیدا می کنند که مردم در زمینه استفاده
صحیح از مفاصل ،آموزش ندیده اند و این آموزش ها باید از دوران مدرسه آغاز شود.
وی تصریح کرد:بسیاری از مردم در زمان حاضر از کمردرد رنج می برند و این کمردردها
ارتباط مستقیمی با نحوه زندگی و استفاده ناصحیح از مفاصلدارند.به گزارش ایرنا ،آرتروز
شایع ترین بیماری مفصلی است که در آن غضروف ها به تدریج از بین می روند و چاقی و
فعالیت های سنگین ،روند ابتال به آرتروز را تسریع می کند.

آیا مطالعه موجب کاهش وزن میشود؟

تحقیقات نشان داده فعالیتهای مغزی منجر به مصرف زیاد انرژی و سوختن کالری
در بدن نمیشود.
احمد ساعدی متخصص تغذیه درباره تاثیر درس خواندن بر تناسب اندام بیان کرد:
مطالعات نشانداده کهدرس خواندن و فکر کردن حتی از نوع شدید هیچ گونه رابطهای با
سوختن کالری و مصرف انرژی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه مصرف زیاد مواد خوراکی هنگام درس خواندن باور غلطی است که
در بین مردم وجود دارد ،افزود :بسیاری از مشکالت اضافه وزن به دلیل مصرف زیاد خوراکی
در هنگام درس خواندن به وجود میآید.
ساعدی اظهارکرد :درس خواندن طوالنی مدت همراه با خستگی؛ سوختن کالری و
مصرف انرژی را به همراه دارد که در این مورد مصرف خوراکی هنگام مطالعه توصیه
میشود.
وی گفت :باید به این نکته توجهداشت که فعالیتهای مغزی منجر به مصرف زیاد انرژی
و سوختن کالری در بدن نمیشود بلکه مصرف زیاد خوراکی بدون هیچ فعالیتی تناسب
اندام را از بین برده و باعث چاقی میشود.

6

اجتماعی

 شماره 4068دوشنبه -هجدهم مردادماه  -1395سال نوزدهم 

موفقیتشغلیوتحصیلی

نشانه که میگویند شما آدم موفقی هستید

۹

اگر آدم جاهطلبی هستید ،طبیعی است که هرچند وقت یک بار
احساس شکست کنید .وقتی اهداف بزرگیدر سردارید و هنوز به حد
مورد نظر خود دست نیافتهاید ،گاه با چنین لحظات اجتنابناپذیری
روبهرو خواهید شد که انتظاراتتان برآورده نمیشود.
اگرچه خیلیها این حرف را قبول ندارند ،اما در پسزمینهی ذهن
هر کدام از ما ،تملّک در دنیای مادی موفقیت به حساب میآید و
هرکس از این مال و اموال و زر و زیور دنیا سهم بیشتری داشته باشد،
موفقتر محسوب میشود!در این مقالهدربارهی ۹نشانهای میخوانید
که میگویند شما آدم موفقی هستید ،حتی اگر خودتان باور نداشته
باشید .خودمان بهتر میدانیم که چقدر باید خجالت بکشیم چون تا
خرخره در مادیگرایی فرو رفتهایم! مطالعهای که در دانشگاه استرایر
انجام شد ،نشان میدهد که  ۹۰درصد آمریکاییها معتقدند که شاد
بودن نسبت به قدرت ،مالکیت یا اعتبار ،شاخص بهتری برای سنجش
موفقیت است .اگر بخواهیم دقیقتر مخ آمریکاییها را زیرورو کنیم،
۶۷درصد آنها معتقد بودند که موفقیت یعنیداشتن رابطهی خوب با
اعضای خانواده ودوستان۶۰ .درصد هم گفتند موفقیت یعنی عاشق
شغلت باشی .فقط  ۲۰درصد موفقیت رادر رفاه مالیمیدانستند!
اما بین گفتن و عمل کردن کیلومترها فاصله است.
وقتی پای موفقیتدرمیان باشد ،چشمهایمان ما را گمراه میکنند.
به سختی میتوانیم جلوی خودمان را بگیریم که آدمهای پولدار ،کله
گنده و گردن کلفت را موفقترین آدمها به حساب نیاوریم! صرف نظر
از آنچه به دست میآورید ،همیشه دست باالی دست شما وجود دارد
و همین مسئله باعث میشود حس کنید که اصال موفق نیستید.
مسئله این نیست که شما زر و زیور دنیوی ندارید ،مسئله این است
که تعریف شما از موفقیتدر همین زر و زیوردنیوی خالصه میشود.
موفقیت واقعی یعنی شمادقیقا کی هستید و تا به حالدر رسیدن
به این خود واقعی چقدر موفق عمل کردهاید .اگر خودتان را به در و
دیوار میکوبید که «من به اندازهی کافی موفق نیستم»در واقع معیار
سنجش شما برای موفقیت از بیخ غلط است .بعضی وقتها آدم فقط
به یکی احتیاجدارد که یادآوری کند تا حاالدر زندگی به چه چیزهایی
رسیده است.در ادامه به چند شاخصدرست و حسابی برای سنجش
موفقیت اشاره میکنیم که به شما کمک میکنند به خودتان یادآوری
کنید چه آدم موفقی هستید!
 .۱فکر نمیکنید از دماغ فیل افتادهاید
همهی ما آدمهای موفقی را میشناسیم که طوری رفتار میکنند
انگار آسمان تپیده و آنها روی زمین پا گذاشتهاند .فکر میکنند دنیا
مال آنهاست و باقی آدمها صرفا در آن زندگی میکنند… اینطور
نیست؟ این اصال موفقیت نیست .موفقیت واقعی یعنیداشتن حس
همدردی و درک اینکه احساسات و رویاهای بقیهی آدمها هم به
اندازهی احساسات و رویاهای خودمان اهمیت دارد و ما بدون دیگران

بعضی از خصیصه ها طوری هستند که هر انسانی
در اعماق وجودش دوست دارد با آنها شناخته بشود.
یکی از این خصایص ،کرامت است .شما چقدر انسان
با کرامتی هستید؟ و فکر می کنید که برای ترویج این
خصیصه نیکودر خانواده تان باید چه کارهایی بکنید؟
دانه های باران که از آسمان به سوی زمین رها می
شوند ،حسی از آرامش را هم با خود به همراه می آورند.
شاید مهم ترین دلیل این آسودگی خیال ،پیامی است
که این پدیده زیبا برای ما انسان ها و حتی موجودات
دیگر می آورد؛ پیام گستردگی بی پایان سفره کرامت
خداوند .کرامت،در معنی لغوی آن به معنای بزرگواری،
سخاوت ،احسان و جوانمردی است .منظور ما هم از
کرامت در این یادداشت همین معنی است چرا که
دستیابی به این معنی از کرامت برای اکثر ما امکان
پذیرتر است .کرامت ورزیدن نسبت به دیگران ،یک
مصداق مثالی از باران است که بی منت و بی شرط و
شروط بر سر همه به طور یکسان می بارد ،اول از همه
هم بر کسی که در زندگی اش کرامت ورزیدن را مورد
توجه قرار می دهد.
چه کنیم که خانواده مان اهل کرامت باشند؟
در کرامت ورزیدن ،رازداری و آبروداری حرف اول را

نمیتوانیمموفقباشیم.
.۲مثبتاندیشهستید
امید و مثبتاندیشیدو عنصر اساسی برای تشکیل یک زندگی شاد
هستند.اگررویمشکالتمتمرکزشوید،بیانگیزهومنفینگرخواهید
شد .وقتی در مسیر منفینگری گام بردارید حتی اگر در راه خود به
چیزی دست پیدا کنید ،اصال به چشمتان نمیآید .موفقیت واقعی
یعنی همیشه نیمه پر لیوان را ببینید و اعتقادداشته باشید که قدرت
دارید ازدل موقعیتهای بد ،موقعیتهای خوب خلق کنید.
.۳میدانیدکهشکستهمیشگینیست
حتما شما هم یاد گرفتهاید که فقط آدمهایی که هرگز تالشی
نمیکنند ،هرگز شکست نمیخورند .وقتی شکست میخورید ،به
صورت خودکار خودتان را بازنده تلقی نمیکنید .بلکه پوزهی آن
شکست را به خاک میمالید و به صورت فرصتی برای یاد گرفتن
به آن نگاه میکنید .اگر هنوز هم گهگاهی با شکست خوردن ناامید
میشوید ،پس بدانید و آگاه باشید که مزهی موفقیت واقعی را نخواهید
چشید تا زمانی که یاد بگیرید چطور پوزهی این شکستها را به خاک
بمالید .اشتباهات به شما نشان میدهند که دارید در مسیر غلط
حرکت میکنید ،پس راه را برای موفقیت هموار میکنند .وقتی که
بیشتر از همیشه احساسدرماندگی و بیچارگی میکنید ،بزرگترین
ل میگیرند .چون این درماندگی و بیچارگی باعث
پیشرفتها شک 

میشوندمتفاوتفکرکنید،چشماندازوسیعتریازمشکالتراببینید
و در نهایت آن راه حل طالیی را که از نظرها پنهان مانده بود ،پیدا
کنید.
 .۴منطقی میاندیشید و همه چیز را تحت کنترل دارید
اتفاقات بد به هر حال رخ میدهند و این بخشی از زندگی است.
تعریف اکثر ما از یک روز بد ،برای کسی که با مشکالت واقعی دست
به گریبان بوده مثال غذای کافی نداشته یا تالش کرده طی جنگ
جهانی زنده بماند -مثل تعطیالت به نظر میرسد .جا گذاشتن سویچ
داخل ماشین یا حتی رد شدن در گرفتن ترفیع برای شمایی که یاد
گرفتهاید تا منطقی بیندیشید و اوضاع را تحت کنترل بگیرید ،آنقدرها
مهم خود را به عنوان یک برگ برنده در
هم بد نیستند .این ویژگی ِ
نظربگیرید.
 .۵وقتی به کمک نیاز دارید ،تقاضای کمک میکنید
کی از نشانههای آدمهایی که هنوز به بلوغ احساسی نرسیدهاند این
است که هر قدر هم که به کمک نیازداشته باشند ،از کسیدرخواست
کمک نمیکنند .درخواست کمک به این معنا است که شما قصد
ندارید تا با بینقص نشان دادن خود به دیگران چیزی را ثابت کنید.
نمیترسید که مردم ضعفهای شما را ببینند و به این سطح ازدرک و
فهم رسیدهاید که هیچ کس به تنهایی موفق نمیشود.
 .۶زندگی در چشم شما بازی یک سر برد ،یک سر باخت نیست

زندگی در چشم شما مثل یک االکلنگ نیست که اگر یک طرف
ببرد ،طرف مقابل حتما باید ببازد .فقط به خاطر اینکه کس دیگری به
موفقیتیدست پیدا میکند شما خودتان را بازنده و بدبخت نمیدانید.
فقط همیندفعه است که شما برنده نشدهاید ودر این شرایط آسمان
به زمین نمیآید .یکی از نشانههای قطعی موفقیت توانایی پایکوبی بی
غل و غش برای موفقیتهایدیگران است.
 .۷تفاوت بین جذبهی دایمی و هیجان زودگذر را میدانید
آیا روزهایی را به خاطر میآورید که روابط طوالنیمدت شما بعد
از مدتی به یک مرثیهی کسالتبار تبدیل میشدند و شما هم خیلی
زود دلزده میشدید؟ اگر دورهی چنین هیجانات زودگذری را سپری
کردهاید ،به شما تبریک میگویم .حاال که پایداری و جذبهی عمیق
را در کارها و روابط سرلوحه قرار دادهاید ،یعنی در راه موفقیت گام
یدارید.
برم 
.۸برایتانمهمنیستدیگراندرموردشماچهفکرمیکنند
وقتی نگران این هستید کهدیگراندر مورد شما چه فکر میکنند،
یعنی احساس میکنید که باید به دیگران چیزی را ثابت کنید.
برعکس ،زمانی که اهمیت نمیدهیددیگران چه فکریدربارهی شما
میکنند ،با خودتان و اصول و خواستههایتان صادق هستید و از زندگی
راضی هستید ،یعنی موفقیت در مشت شما است .وقتی که بدانید
نظرات بقیهی آدمها فقط و فقط نظر هستند نه چیزی بیشتر ،معنای
واقعی موفقیت را درک خواهید کرد .این نظرات هیچ تاثیری روی
زندگی شما ندارند و نمیتوانند خود واقعی شما را تغییر بدهند.
 .۹آنچه را نمیتوانید تغییر دهید ،میپذیرید و آنچه را که
میتوانید،تغییرمیدهید
بین بدبینی و واقعبینی تفاوت وجوددارد .وقتی طوفاندر راه است،
برای توقف طوفان کاری از دست شما برنمیآید .اما اگر بپذیرید که
طوفان در راه است ،میتوانید جلوی عواقب منفیاش را بگیرید .اگر
شرکتی که در آن کار میکنید در حال کوچک شدن است و شما
در پی تعدیل نیرو اخراج شدهاید ،هر ثانیهای که صرف انکار کردن
این اتفاق میکنید ،آنچه را در آینده قرار است برایتان اتفاق بیفتد،
به تعویق میاندازید .اگر انسان واقعبینی هستید پس در این شرایط
میتوانید به راه خود ادامه دهید و گزینههایی را که پیش رو دارید
بررسی کنید و برای چیزهایی که میتوانید تغییر دهید برنامهریزی
کنید .مسئولیتپذیری در قبال تغییر چیزهایی که دوست دارید در
زندگی خود تغییردهید ،یکی از شاخصهای بزرگ موفقیت است.
در آخر
اینکه حس میکنید شکست خوردهاید فقط چون باید شغل بهتری
داشته باشید ،خانهی بزرگتری بخرید یا ماشین گرانتری سوار شوید
اصال منطقی نیست .موفقیت واقعی ازدرون میجوشد و کامال مستقل
از شرایط پیرامون شما است.

چگونه یک خانواده با کرامت داشته باشیم؟

می زند .فرزندانتان را با این موضوع نیز آشنا کنید که
کرامت وقتی معنای واقعی پیدا می کند که قبل از اینکه
طرف مقابل برایدرخواستی خودش را کوچک کند ما
برای رفع نیاز او کاری کرده باشیم.
شاید برای شما جالب باشد که بدانید خصیصه های
مثبت چقدر در سالمتی و طول عمر ما موثر هستند.
یافته های دانشمندان نشان داده است که کسانی که
اهل کرامت و سخاوت هستند قلب سالم تری دارند،
کمتر به بیماری های روانپزشکی دچار می شوند،
استرس و افسردگی کمتری دارند و شادتر هستند .پس
اگر می خواهید دست کم خانواده سالم تری داشته
باشید ،از ترویج کرامت در بین اعضای خانواده خود
غفلت نکنید .برای اینکه بتوانید کرامت ورزیدن را در
خانواده تان جا بیندازید ،می توانید راهکارهای زیر را
امتحانکنید:
عالمباعملباشید
اگر شما به عنوان پدر یا مادر ،اهل کرامت ورزیدن
باشید می توانید امیدوار باشید که فرزندانتان هم به
کرامت توجه نشان بدهند.
از کودکی شروع کنید
اگر می خواهید فرزندان با کرامتیداشته باشید ،زمان

قائم مقام سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر خبرداد:

نجات جان  1400نفر از مرگ
در طرح سالم سازی دریا

را غنیمت بشمرید و از زمانی که آنها کودک هستند ،با
قصه و بازی ایشان را با کرامت و اهمیت آن آشنا کنید.
برای مثال اگر کودک شما در پارک با اسباب بازی ای
بازی می کند که یک بچهدیگر هم نسبت به آن عالقه
نشان می دهد ،او را برای به اشتراک گذاشتن اسباب
بازی اش با آن کودک تشویق کنید.
تأثیر کرامت را بروز بدهید
اگر شما با فرد دیگری با کرامت و سخاوت رفتار
کنید و بتوانید احساس خوب بعد از این رفتار را به
صورت عملی به فرزندتان و یا دیگر اعضای خانواده
نشان بدهید ،احتمال بیشتری وجود خواهدداشت که
فرزندان شما و یا دیگر اعضای خانواده تان بخواهند از
شما الگو بگیرند .برای مثال اگر فرزند شما ببیند که
حال شما بعد از کرامت ورزیدن ،بهتر شده مث ً
ال آرام
تر یا شادمان تر شده اید ،تلقی مثبتی از این رفتار پیدا
خواهد کرد و نسبت به آن رغبت بیشتری نشان خواهد
داد.
کارهای کوچک را دست کم نگیرید
موقعیت هایی پیش آمده کهدر آنها پدر و مادری که
خودشان اهل سخاوت و کرامت بوده اند ،با کرامت های
بزرگتر فرزندانشان مواجه شده اند

برای اینکه بتوانید کرامت کردن را به دیگر اعضای
خانواده تان منتقل کنید ،الزم نیست که کار بزرگ و
عجیبی انجام بدهید .همین که متوجه اطرافتان باشید،
به نیازهای دیگران توجه نشان بدهید و از خودتان
بیرون بیایید کار بزرگی کرده اید .برای مثال اگر همسر
شما به خاطر نگهداری از مادر بیمارش چند روزی است
که خواب درستی نداشته می توانید با به عهده گرفتن
چند ساعت مراقبت از مادر او و دادن فرصت یک خواب
آرام به او کرامت خودتان را به مرحله عمل برسانید .یا
مث ً
ال اگر رازیدرباره کسی میدانید که گفتنش موجب
آبروریزی از او می شود و شما با وجود اینکه از دست او
به شدت عصبانی ودلخور هستید اما رازش را فاش نمی
کنید ،قدمدیگریدر مسیر کرامت برداشته اید .اگر هم
وسع مالیتان آنقدر است که از لحاظ مادی به دیگران
ببخشید کهدیگر فبها! اما به طور کلی آن چه که مهم
است ،این است که شما برای کرامت ورزیدن حرکت
کنید حاال چه به صورت معنوی و چه به صورت مادی.
طرح های کرامت ورزی خانوادگی بریزید
برای مثال اگر کسی در فامیل و یا همسایگی تان
است که می دانید مشکل دارد با خانواده تان صحبت
کنید تا با مشورت و کمک هم بتوانید راهی برای رفع و
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فرمانده انتظامی خوزستان خبرداد:

فرمانده انتظامی خوزستان از کشف  ۲۰۹کیلوگرم تریاک و دستگیری سه سوداگر مرگ
در شهرستان اندیمشک خبرداد .سردار محمدرضا اسحاقی ظهردیروزدر جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در پی تبادل اخبار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با مأموران
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان در انتقال مواد از یکی از استان های جنوبی
کشور به شهرستان اندیمشک مطلع شدند که بالفاصله موضوع را به صورت ویژه به منظور
کشف مواد مخدر در دستور کار قرار دادند .وی افزود :چند اکیپ عملیاتی از مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان اندیمشک و مأموران انتظامی این شهرستان پس از هماهنگی
با مقام قضائی و مستقر شدندر محورهای مواصالتی شهر اندیمشک به کنترل خودروهای
عبوری پرداختند .فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد :مأموران پس از ساعت ها تالش
یک دستگاه خودروی سفید رنگ حامل مواد مخدر را شناسایی و طی یک عملیات تعقیب و
گریز طوالنی موفق به توقیف خودرو شدند .اسحاقی با اشاره به دستگیری یک سوداگر مرگ
در این پرونده بیان کرد :مأموران در بازرسی از خودروی فوق مقدار  ۲۰۹کیلوگرم مواد مخدر
از نوع تریاک را که در خودرو جاسازی شده بود ،کشف کردند .وی با اشاره به دستگیری
سایر اعضای باند عنوان کرد :با هماهنگی مقام قضائی بالفاصله در یک عملیات غافلگیرانه
دو قاچاقچی تحویل گیرنده مواد مخدر را به همراه یک دستگاه خودروی پژو  ۴۰۵دستگیر
کردند .فرمانده انتظامی خوزستان در پایان گفت :سه سوداگر مرگ دستگیر شده پس از
تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه خبرداد:

توقیف میلیاردی دام های قاچاق
فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه استان یزد از توقیف دو دستگاه تریلی کشنده ولوو و
کشف  127راس گوسفند و  40راس گاو قاچاق به ارزش سه میلیارد و  500میلیون ریال
توسط ماموران پلیس این شهرستان خبر داد.سرهنگ احمد غالمزاده گفت :ماموران پلیس
شهرستان ابرکوه دو دستگاه تریلی کشنده ولوو را که با محموله دام از سمت شهرهای
جنوبی عازم البرز بودند  ،متوقف کردند.وی ادامه داد :با بررسی هایی که توسط ماموران
پلیس صورت گرفت مشخص شد این تریلی ها در حال حمل  127راس گوسفند و 40
راس گاو قاچاق فاقد مجوز دامپزشکی هستند که به همین منظور خودروها توقیف و دو
متهمنیزدستگیرشدند.

آیین تجلیل از خبرنگاران روز یکشنبه با حضور سید مهدی صادقی استاندار قم و حجت
االسالم عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاالر شهید آوینی این اداره کل
برگزار شد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری قم در این آیین گفت :جلسه تجلیل از خبرنگاران با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار می شود ،گرچه این مراسم کوچک و
تقدیرها ذره ای از زحمات خبرنگاران را جبران نمی کند.
سید رضا علیزاده طباطبایی از خبرنگاران خواست منصفانه و مودبانه قلم بزنند و در انعکاس
خدماتدولت اهتمام ویژه ایداشته باشند.
وی با اشاره به برگزار نمایشگاه معرفی دستاوردهای دولت در هفته دولت ،گفت :نمایشگاه
هفته دولت با عنوان «سیمای امید» دوم شهریورماه مصادف با آغاز هفته دولت افتتاح می
شود و فضایی برای حضور خبرنگاران و عکاسان نیز در نظر گرفته شده است.مدیر مسوول
روزنامه  19دی قم نیز در این آیین گفت :امروزه وضعیت جامعه نشان می دهد که ما
خبرنگاراندر بعضی جاها آنچه که باید و شاید کار نکردیم و اگر امروز آسیب های اجتماعی
به عنوان مخاطره در کشور مطرح است و االن به عنوان تهدیدی جدی برای نظام و کشور
بیان می شود و رهبر معظم انقالب به شدت نگران موضوع است ،آیا جز این است که در این
سال ها در این بخش خوب کار نکردیم.
مرتضی داستانی افزود :چرا در رسانه ها گزارش های تحقیقی کم است؟ مگر خبرنگار حق
طلب و حق جو نیست! خوب است که آسیب شناسی در این زمینه داشته باشیم که چرا
اخبار انتقادی کل رسانه های ما کم است.
وی ادامه داد :این شرایط در حالی است که مدیران می گویند انتقاد کردن برای ما فرصت
است نه تهدید و خبرنگار با انتقاد کرن فرصت خوبی برای آن ها فراهم می کند ،پس اشکال
کار کجاست؟وی با بیان این که گزارش های تولیدی که به مسائل اجتماعی بپردازند کم
است ،افزود :تلنگری در این روز به خودمان بزنیم و ببینیم چرا آنچه که باید باشیم نیستیم!
اگر می خواهیم خبرنگاران در ذهن مردم و مسووالن بهتر از این باشد باید از مخاطراتی که
این عرصه را تهدید می کند پیشگیری کنیم.داستانی گفت :شرطدرستی انتقال اطالعات به
جامعه و کاهش ضریب اشتباه ،انتقالدرست اطالعات از جانب مسووالن به خبرنگاران است؛
خبرنگار دنبال این است که کمتر اشتباه داشته باشد ولی این اطالعات ناقص است که ما را
به اشتباه می اندازد.وی افزود :بیان ضعف ها و نارسایی ها برای مدیران فرصتی برای تنویر
افکار عمومی است بدون اینکه چنین گزارش هایی یک سویه و یک طرفه باشد.وی همچنین
گفت:در سال های گذشته مسووالن روابط عمومی مسوول فصل خبرنگاران با مدیران بودند،
در حالی که امروز با تغییر و تحوالت ایجاد شده ،روابط عمومی ها مسوول وصل خبرنگاران
با مدیران شده اند.
مسوول پایگاه خبری کریمه نیز در ادامه این آیین با اشاره به لزوم انتقاد پذیر بودن توسط
مدیران ،گفت :مدیران بدانند که انتقاد از نوع دلسوزانه و کارساز در رسانه می تواند فرصتی
برای انتقال مشکالتدستگاه متبوع به مدیران باالتر باشد.
احمد نامداری افزود :گاهی اخبار انتقادی وسیله ای برای جذب اعتبارات و همچنین حل
مشکالتدستگاه متبوع می شود.
وی نداشتن سواد رسانه ای توسط مسووالن را علت ارتباط ضعیف دستگاه ها با خبرنگاران
دانست و از استاندار درخواست کرد :نسبت به برگزاری دوره های آموزشی سواد رسانه برای
مدیراندستگاه های اجرایی اقدام شود.
وی افزود :توجه نکردن به مشاور رسانه ای واقعی و نه تزیینی از دیگر مشکالت استان است
و وجود آن نفعی برای هر دو طرف دستگاه و رسانه ها داردنامداری با بیان این که بسیاری از
خبرنگاراندارایدرک عمیقی از فضای قم بوده و به خواسته های مردم مسلط هستند ،اضافه
کرد :زمانی که مدیران برای ارتباط با مردم از اهل رسانه کمک بگیرند ،بخشی از سنگینی
بار مشکالت مردم و جامعه از دوش اهل قلم برداشته می شود .آیین تجلیل از خبرنگاران با
مشارکت استانداری قم ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات در تاالر شهید
آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.

معاون استاندار قم:

خبرنگاران به دور از حاشیه سازی
اخبار را منعکس کنند
معاون امور عمرانی استانداری قم گفت :خبرنگاران با صداقت ،پاکی و بهدور از حاشیه سازی
اخبار را منعکس کنند.
محسن بهشتی روز یکشنبهدر آیین تجلیل از خبرنگاران ،افزود :خبرنگاران به عنوان نماینده
مردم پیگیر مسائل مختلف جامعه هستند و چشم بینای مردم محسوب می شوند.وی اضافه
کرد :باید بیش از پیش به ابعاد شخصیتی و ویژگی های اصحاب رسانه پرداخته و نسبت به
حفظ شان و جایگاه این قشر اهتمام ویژه ای شود.وی ادامه داد :اصحاب رسانه تمام سال را
به انعکاس مسائل و رویدادهای اجتماعی می پردازند و توجه به مسائل و مشکالت این قشر
نباید منحصر به روز خبرنگار شود.بهشتی در ادامه به بیان خاطره از شهید محمود صارمی
و ویژگی های شخصیتی وی پرداخت و گفت :این شهید بزرگوار ویژگی های بسیار مثبت
داشت و در عرصه رسانه فعال و پر تالش بود.وی افزود :شهید صارمی انسانی با تعهد بود ،به
طوری که نخستین کسی بود که خبر سقوط مزارشریف را قبل از شهادتش مخابره کرد و در
کل خبرگزاری های جهان منتشر شد.وی گفت :با وجود این که وی حدود  14ماهدر جبهه
هایدفاع مقدس حضورداشت ،اما قسمت وی شهادتدر مزار شریف بود تا به این صورت به
جمع همسنگران دفاع مقدس خود بپیوندد.معاون عمرانی استاندار قم اضافه کرد :این شهید
بزرگوار با جان نثاری و اهدای خون خودش تعهد خود را ثابت کرد و ارمغانی برای اصحاب
رسانه در روز  17مردادماه رقم زد.

تعطیلی مطب غیر مجازدر تهرانپارس

قائم مقام سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر گفت :از ابتدای آغاز فصل تابستان
نیروهای امدادی این جمعیت حدود یک هزار و  400نفر را در سواحل گیالن و مازندران از
غرق شدن نجات دادند .مرتضی سلیمی  ،از نجات جان  1400نفر در طرح سالم سازی دریا
در سواحل  2استان مازندران و گیالن خبر داد .وی گفت :متاسفانه در این مدت  60نفر از
هموطناندر سواحل گیالن و مازندران جان خود را ازدستدادند .ایندر حالی است که 90
درصد فوت شدگان در خارج از طرح سالم سازی سواحل اقدام به شنا کرده بودند؛ به عنوان
نمونه برخی از این هموطناندر شب و برخی نیزدر خارج از ساعات حضور و فعالیت ناجیان
و محدوده طرح ساماندهی اقدام به شنا کرده بودند .وی در پاسخ به این پرسش که با توجه
به آتش سوزی های اخیردر برخی صنایعدر نقاط مختلف کشور چه کمکی به آنها کرده اید؛
گفت :دستگاه های مختلف هر نوع کمک امداد و نجاتی از ما درخواست کرده اند وارد عمل
شده ایم .به گفته قائم مقام سازمان امداد ونجات جمعیت هالل احمر  ،با تفاهم نامه ای که با
وزارتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحداشته ایم ،مقرر شد از طریق هوا و زمین برای حفظ
منافع عمومی بهدستگاه هایی همچون محیط زیست ،سازمان جنگل ها ودیگردستگاه ها
در اطفاء حریق نقاط مختلف کمک کنیم.

کشف  ۲۰۹کیلوگرم تریاک در خوزستان

یا تسکین مشکل آن فرد پیدا کنید.در کرامت ورزیدن،
رازداری( )205147و آبروداری حرف اول را می زند.
فرزندانتان را با این موضوع نیز آشنا کنید که کرامت
وقتی معنای واقعی پیدا می کند که قبل از اینکه طرف
مقابل برای درخواستی خودش را کوچک کند ما برای
رفع نیاز او کاری کرده باشیم .می توانید از وسایل
ارتباطی جدید هم برای اطالع رسانی به سایر اعضای
خانواده تان استفاده کنید.
از کرامت بچه هایتان الگوبرداری کنید
این یک واقعیت است که بچه ها زودتر و راحت
تر از پدر و مادرهایشان بخشش و سخاوت می کنند.
موقعیت هایی پیش آمده که در آنها پدر و مادری که
خودشان اهل سخاوت و کرامت بوده اند ،با کرامت های
بزرگتر فرزندانشان مواجه شده اند .برای مثال پسر بچه
هشت ساله ای که برای هزینه اجاره خانه ی کسی که
نمی شناخت و فقط شنیده بود که پدر و مادرش با
کمک فامیل ودوستاندارند برای کمک به او پول جمع
می کنند ،تمام پولی را که در طی یکسال به زحمت
برای خرید تبلت جمع کرده بود بخشید .هیچگاه از یاد
گرفتن غفلت نکنید و از این موقعیت ها برای تقویت
فضای عاطفی در خانواده تان استفاده کنید.

آیین تجلیل از خبرنگاران در قم برگزار شد

زن جوانی که با جعل عنوان پزشکی اقدام به دایر کردن
مطب پزشکی و انجام عمل جراحی کاشت مو در منطقه
تهرانپارس می کرد ،توسط پلیس شناسایی ودستگیر شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در مورخه
 1395/05/12فردی با مراجعه به دادسرای ویژه جرایم
پزشکی و طرح شکایتی عنوان داشت که خانمی با دایر
کردن مطب پزشکی در منطقه تهرانپارس اقدام به انجام
عمل جراحی کاشت مو جعل عنوان پزشکی برای وی
نموده اما در ادامه متوجه شده است که این خانم فاقد هرگونه
تخصص الزم در این خصوص می باشد .
*پرونده در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ :
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "جعل عنوان پزشکی
و مداخله در امور پزشکی"  ،پرونده به دستور بازپرس شعبه
هفتم دادسرای ناحیه  19تهران جهت رسیدگی در اختیار
اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
*اظهارات شاکی پرونده   :
شاکی پرونده پس از حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی
تهران بزرگدر اظهاراتش به کارآگاهان گفت " :چندی پیش
و از طریق یکی از بستگان با خانم دکتر لیال  .ن آشنا شدم
؛ بنا بر اظهارات بستگان ( شخص معرفی کننده )  ،این
خانم در زمینه کاشت مو و ابرو دارای چندین سال سابقه

کاری است  .با اطمینان به سخنان بستگان خود  ،به مطب
خانمدکتر "لیال  .ن"در منطقه فلکه چهارم تهرانپارس رفته
و طی چندین جلسه معاینه و انجام عمل جراحی  ،ایشان
اقدام به کاشت مو برای بنده نمود و در ازای آن نیز مبلغ
چهار میلیون تومان پول دریافت کرد "  .شاکی پرونده در
خصوص علت شکایت خود به کارآگاهان گفت " :در مورخه
 ، 1395/05/10جهت برداشتن بخیه های جراحی به مطب
خانم دکتر رفته بودم که متوجه شدم ایشان در مسافرت
به سر می برد ؛ با مراجعه به یک متخصص پوست و مو ،
قصد برداشتن بخیه های روی سر خود را داشتم که در آنجا
پزشک متخصص در خصوص نحوه انجام عمل جراحی و
کاشت موهایم از من سؤاالتی کرد ؛ زمانیکه علت سؤاالت را
جویا شدم  ،ایشان اظهارداشت که نحوه کاشت موهای بنده
کامال غیر تخصصی  ،غیر حرفه ای و به احتمال بسیار زیاد
توسط شخصی غیرمتخصص انجام شده است ! ؛ با اطالع از
این موضوع تصمیم به پیگیری موضوع گرفتم و با راهنمایی
و مشاوره دوستانم به دادسرای ویژه جرایم پزشکی مراجعه
کردم " .
*تحقیقاتپلیسی:
با آغاز رسیدگی به پرونده  ،کارآگاهان اداره سیزدهم
با مراجعه به مطب پزشکی در فلکه چهارم تهرانپارس به

تحقیق از خانم "لیال  .ن" (  46ساله ) پرداخته و اطالع
پیدا کردند که این خانم فاقد هرگونه تحصیالت عالیه ی
دانشگاهی در رشته پزشکی است و صرفا دارای مدارک
کارشناسی در رشته تکنسین بیهوشی اتاق عمل بوده و با
همین عنوان نیز در یکی از بیمارستان های تهران مشغول
بکار است .
در بازرسی از مطب خانم "لیال  .ن" کارآگاهان اطالع
پیدا کردند که این شخص تحت عنوان جراحی کاشت مو و
ابرو اقدام به پیش بینی یک اتاق عمل با تجهیزات کامل در
داخل مطب خود نموده اما در خصوص فعالیت های پزشکی
خود قادر به ارائه مدارک تحصیلی مربوطه در رشته پزشکی
مربوطه و همچنین مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان
در خصوصدایر کردن مطب پزشکی نشد ؛ لذا با هماهنگی
مقام قضایی  ،متهم دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به اداره
سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد .
متهم پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران
بزرگ در اظهاراتش عنوان نمود که نزدیک به  10سال است
که در زمینه کاشت مو و ابرو فعالیت داشته و این کار را به
صورت تجربی فرا گرفته و از حدود سه سال پیش نیز که بنا
بر مصوبه وزارت بهداشت ودرمان انجام عمل جراحی کاشت
مو و ابرو می بایست توسط متخصص مربوطه انجام شود ،
وی همچنان به صورت غیرقانونی به فعالیت خود ادامه داده
است .سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکراستقامتی  ،معاون
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ ،
با اعالم این خبر گفت  :در ادامه رسیدگی به پرونده و برابر
اعالم نظریه رسمی وزارت بهداشت و درمان مشخص شد
که هرگونه فعالیت متهم پرونده در خصوص دایر کردن
مطب پزشکی و انجام اقدامات پزشکی در زمینه کاشت و
ترمیم مو و ابرو از سوی ایشان کامال غیرقانونی بوده است ؛
همچنیندر بررسی سوابق متهم مشخص شد که ویدارای
سابقه محکومیتدردادسرای ویژه جرایم پزشکی بوده ودر
پرونده ای جداگانه  ،برابر حکم صادر از سوی مرجع محترم
قضایی به پرداخت دیه محکوم شده است "  .سرهنگ
کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی  ،در پایان این خبر اعالم
داشت " :با توجه به اعتراف صریح متهمدر خصوص فعالیت
غیرقانونی در منطقه فلکه چهارم تهرانپارس و شناسایی
تعدادی از شکات پرونده  ،قرار قانونی از سوی مقام قضایی
صادر و تحقیقات جهت شناسایی سایر شکات و جرایم
ارتکابی متهم پروندهدردستور کار کارآگاهان اداره سیزدهم
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است " .

فرمانده انتظامی استان بوشهر خبرداد:

توقیف  16کانتینر برنج فاقد تاریخ مصرف

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت :در راستای مبارزه با قاچاق کاال تعداد 16دستگاه
کامیون کشنده حامل کانتینرهای  20فوتی برنج قاچاق و فاقد تاریخ مصرف در خروجی
دشتستانتوقیفشد.
سردار حیدر عباس زاده گفت :پلیس مبارزه با قاچاق کاال در شهرستان دشتستان پس از
توقیف تعداد  16دستگاه کامیون کشنده حامل بیش از  9هزار کیسه برنج و بررسی دقیق
آن مشخص شد تاریخ مصرف برنج ها با تاریخ مصرف قید شده بر روی آن مغایرت دارد.
وی ارزش ریالی کاالی توقیف شده را  12میلیارد و  880میلیون ریال عنوان کرد و گفت:

برنج های توقیفی پس از صورتجلسه تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
بوشهر شد و پرونده متشکله نیز به تعزیرات حکومتی شهرستاندشتستان ارسال شد.
به گفته این مقام ارشد انتظامی ،برنج های توقیفی دارای یکی از مارک های مشهور برنج
های خارجی است.
سردار عباس زاده خاطرنشان کرد :از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد456دستگاه خودرو
حامل بار قاچاقدر استان بوشهر توقیف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل  63درصد
رشدداشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

پیشرفت و ترقی جامعه ،نقد منصفانه است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم گفت :افکار منحطدر مزار شریف شهید صارمی
را به عنوان خبرنگار ،دون هیچ محاکمه و اجازه دفاعی از خود به رگبار بست و ترور کرد.
حجت االسالم والمسلمین عباس دانشی روز یکشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران ،افزود:
افکاری که ریختن خون را حق و جهاد می دانند ،شهید صارمی را ناجوانمردانه ترور کرد و
حادثه تلخی را برای کشور رقم زد.
وی تصریح کرد :امروز نیز خبرنگاران آزاد دنیا در چنگال همین تفکر منحط ،محکوم به
مرگ می شوند.وی با بیان این که این افکار به نام اسالم جنایت می کنند ،ادامه داد :همین
وقایع تفاوت مکتب اهل بیت(ع) ،جایگاه بلند معارف و غنای احادیث شیعی را با سایر مکاتب
مشخص می کند.
دانشی تاکید کرد :اگر شیعه نباشد ،حوزه علمیه قم نباشد و انتشار معارف اهل بیت(ع) نیز
نباشد چگونه می توان همه حیثیت اسالم رادردنیا از بین ببرد؛ اگر امروز آبرویی برای اسالم
است از شهر قم و اخباری است که خبرنگاران روایت می کنند.وی خطاب به خبرنگاران با
تاکید بر این که نقد و انتقاد کار شماست ،گفت :کسی نباید از این فضا رنجشیداشته باشد؛
جامعه ای که نقد نداشته باشد این جامعهدر رکود و خموشی می ماند.
وی اضافه کرد :الزمه پیشرفت ،ترقی و تعالیدر جامعه زنده و بانشاط نقد و بررسی منصفانه
رویدادها و حوادث است که خبرنگاران طالیه دار آن هستند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
قم ادامه داد :کسی که ما را نقد کند و منصفانه بنویسد ،مورد تقدیر و ستایش ما قرار می
گیرد ،ولیدر کنار نقد خبرنگاران باید از خدماتی کهدر همه بخش های عمرانی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی صورت می گیرد نیز اطالع رسانی کنند.
وی گفت :شفاف سازی ،قانونمند حرکت کردن و حرکت بر مسیر دانایی و بصیرت تالشی
است که در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رقم خورده است.وی با انتقاد
از برخی رسانه ها در خصوص عدم پوشش برخی رویدادهای فرهنگی ،گفت :بزرگ ترین
نمایشگاه کتاب استان قم بهمن ماه سال گذشته رقم خورد و انتظار می رفت رسانه ها از این
واقعه گزارش هایی تهیه کنند و این طور نشد.
دانشی افزود :فروش بی سابقه بلیت برای تئاتری در قم ،نخستین جشنواره مد و لباس،
تشکیل انجمن مفاخر و شورای عالی هنر استان از دیگر رویدادهایی بود که انتظار داریم
بیشتر مورد توجه خبرنگاران قرار گیرد.وی با بیان اینکه در حال حاضر  264رسانه خبری
در قم فعالیت می کند ،گفت :در دولت تدبیر و امید  150تن از خبرنگاران بیمه شدندوی
همچنین گفت :پایگاه های خبری بدون مجوز فیلتر می شوند و مسووالن رسانه ها باید برای
شناسنامه دار کردن و مجوزدار کردن سایت و پایگاه خبری اقدام کنند.دانشی تاکید کرد :تا
اول مهر امسال حتما باید خانه مطبوعاتدوره جدیددر استان تشکیل شود.

شهردار منطقه هشت قم خبرداد:

احداث ادامه بلوار امامت در پردیسان قم
شهردار منطقه هشت قم از احداث ادامه بلوار امامت حد فاصل دانشگاه شهاب دانش تا بلوار
 22بهمن خبرداد.
سید عبداله سلیمانی با بیان اینکه این بلوار در راستای تسهیل عبور و مرور شهروندان
پردیسان احداث شده است ابرازداشت :بلوار فوق مسیردسترسی بلوارهای امامت ،شهروند،
 22بهمن و سایت مسکن مهر را تسهیل می کند.ویدر ادامه مساحت این قسمت از بلوار را
10هزار متر مربع عنوان کرد و افزود :زیرسازی و آسفالت این بلوار یک کیلومتر بوده است و
1600تن آسفالت برای تسطیح این بلوار به کار رفته است.سلیمانی هزینه پروژه فوق را بیش
از سه میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت :این مبلغ از محل بودجه 120میلیارد ریالی
اعتبارات عمرانی منطقه هشتدر سال جاری هزینه شده است.ویدر ادامه با اشاره به سرعت
مناسب اجرای پروژه های عمرانیدر منطقه هشت خاطرنشان کرد:در زمینه عمرانی پروژه
هایی مانند کمپینگ بوستان غدیر ،بوستان نسیم ،بوستان محله چهار و چند پروژهدیگر به
طور همزماندر این منطقهدر حال پیشروی می باشد.

