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نوبخت اعالم کرد:



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,913,000

یکگرمطالی18

1,134,200

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

11,070,000

سکهامامی

11,080,000

نیمسکه

5,580,000

عسکه
رب 

2,870,000

سکه یک گرمی

1,820,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

 206تیپ 5

36,800,000

دنا با موتور EF7

43,000,000

پژو GLX 405

28,600,000

پژو SLX 405

30,600,000

پژو پارس ELX

39,700,000

پژو پارس سال

35,300,000

تندر E2 90

38,000,000

رانا LX

33,000,000

رانا TU5

33,300,000

سمند LXسال

30,100,000

سمندEF7

29,900,000

سورن ELX

36,100,000

نام خودرو

قیمتنمایندگی

زوتی 300 z

52,000,000

سایپا کاراEX151

17,420,000

سایپا111

20,600,000

سایپا SE 132

20,200,000

سایپا SE 141

18,500,000

سایپا131

20,100,000

نام خودرو

قیمت نمایندگی

315 MVM

40,500,000

 550 MVMدنده ای

46,000,000

تیگوX33

62,000,000

زوجینپاسوز تخلفبانکها

اجبار دو ضامن برای وام  ۱۰میلیونی

با وجود ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر کافی بودن یک ضامن برای پرداخت وام  ۱۰میلیون
تومانی ازدواج ،بانکها ترجیح میدهند آنچه خود صالح میدانند را اجرایی کنند و توجهی
به ایندستورالعمل نداشته باشند.
به گزارش ایسنا ،افزایش وام ازدواج از سه به  ۱۰میلیون تومان براساس پیشنهاد مجلس و
مصوب در قانون بودجه سال  ۱۳۹۵از اوایل خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی به شبکه
بانکی ابالغ شد و تا اول مردادماه فرصت داشتند تا تمامی سازوکارهای الزم برای اجرای این
قانون را آماده کنند .گرچه نبود منابع کافی موجب شد تا بانکها از ابتدای طرح این پیشنهاد
مخالفت خود را اعالم کنند ،اما به هرحال با ابالغ قانون موظف به انجام آن شدند .این در
حالی است کهدر مدت گذشته از تکلیف به پرداخت وام ۱۰میلیونی همواره زوجین متقاضی
این تسهیالت سرگردان بانکها بوده و با مشکالت مختلفی در دریافت آن مواجه بودهاند.
با این حال بانک مرکزی چندی پیش با صدور بخشنامهای به بانکها اعالم کرد که از اول
مردادماه بهطور جدی تسهیالت  ۱۰میلیونی رادردستور کار قرارداده و براساس آنچه اعالم
شده به تقاضای زوجین پاسخ دهند ،اما ظاهرا هنوز شبکه بانکی براساس ایدهآلهای خود
برخورد کرده و توجهی به ضوابط اعالم شده ندارند .در مهمترین چالشی که اکنون زوجین با
آن مواجهانددرخواستدو ضامن معتبر از سوی بانکها برای پرداخت وام  ۱۰میلیون تومانی
است ،آنهم در حالی که براساس بخشنامه بانک مرکزی وجود یک ضامن معتبر کافی بوده
و نیازی بهدو ضامن نیست .گزارشهایدریافتی از متقاضیان وام  ۱۰میلیون تومانی حاکی
از آن است که بانکهادر برابر اعالم زوجین مبنی بر اینکه بانک مرکزی یک ضامن را الزامی
دانسته ،عنوان میکنند که این موضوع خاص بانک آنها نبوده و در بسیاری از بانکها وجود
دو ضامن اجباری است! این درخواست نابهجا و برخالف ضوابط در حالی از سوی بانکها
مطرح میشود که تامین حتی یک ضامن معتبر با شرایطی که بانک تعیین کرده و اغلب
خواهان کارمند رسمیدولتی هستند ،فرآینددریافت تسهیالت ازدواج را سخت تر از گذشته
کرده است .به نظر میرسد در این شرایط الزم باشد بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها
نظارت جدیتری بر شعب به منظور اجرای صحیحدستورالعمل وام ازدواجداشته باشند .این
در حالی است کهدر کنار این موضوع تا چندی پیش بانکها حتی حاضر نبودند به تمامی
ثبتنام کنندگان برای وام ازدواج ،مبلغ  ۱۰میلیونی پرداخته و تنها به وام سه میلیونی اکتفا
میکردند که مورد تذکر بانک مرکزی قرار گرفتند .در عین حال که هنوز هم متقاضیان در
مراجعه به شعب بانکها برایدریافت وام با پاسخهای منفی بهدلیل نبود منابع کافی مواجه
و سرگردان میشوند.

صدور 5/1میلیارددالرمجوزسرمایهگذاریخارجیدرپسابرجام

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اجرایی شدن  ۵میلیارد و ۱۶۸
میلیون دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور پس از برجام
خبرداد و گفت :نرخ رشد اقتصادی فصل بهار تا هفته آینده منتشر
میشود.
محمدباقر نوبختدیروزدر نشستی خبری از اجرایی شدن ۵میلیارد
و  ۱۶۸میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور پس از
برجام خبرداد و گفت :طی چهار ماه و نیم ماه نخست امسال در ۳۸
طرح مبلغ  ۲میلیارد و  ۲۹۵میلیون دالر سرمایه گذاری انجام شده
است .در مجموع طی سه ماهه پایانی سال گذشته تا نیمه مرداد امسال
سرمایه گذاری مستقیم خارجیدر  ۶۶طرح کشور به مبلغ  ۵میلیارد
و  ۱۶۸میلیون دالر رسیده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :این  ۶۶طرح عمدتا در
بخشهای حمل و نقل ،انرژی های تجدید پذیر ،گردشگری ،بازیافت،
صنایع الکتریکی ،غذایی و ماشین آالت بوده است و کامال مشخص
است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد .البته از سرمایه گذاری
تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و
واقعیاترابپذیریم.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای برجام یعنی در سال  ۹۳در ۴۱
طرح کشور تنها  ۹۲۰میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
انجام شده است ،افزود :اما در سال  ۹۴در  ۶۳طرح در مجموع ۶
میلیارد و  ۷۱۱میلیون دالر سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت
گرفتهاست.
معاون رئیس جمهور یکی از بزرگترین تحریم ها را تحریم نفتی
ذکر و تصریح کرد :با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به
یک میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲.۵
میلیون بشکه نفت صادر می کردیم .قصد داشتند کاهش صادرات
نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر
غذا بفروشیم اما اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات
نفتی را گرفت.
نوبخت به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود یک
میلیون و  ۲۰۰هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت :این در حالی
است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود  ۲میلیون و  ۵۶۸هزار
بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده
است.
وی به دو کاالی گندم و چای بعنوان کاالهای راهبردی بخش
کشاورزی اشاره کرد و گفت :ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان
بالغ بر  ۱۲هزار و  ۹۶۴میلیارد تومان است که تا امروز  ۶هزار و ۹۵
میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم  ۶هزار و ۸۰۰
میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.
معاون رئیس جمهور گفت :در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی

تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از  ۳۵.۹درصد افزایش نشان می
دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است .اگر
همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات
این کاالی راهبردی بی نیاز می کنند .تا صبح امروز بالغ بر  ۹۰هزار
و  ۵۰۰تن چای با ارزش  ۱۶۵میلیارد تومان از چای کاران خریداری
شد که از این مبلغ  ۱۴۰میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
سخنگویدولت افزود:امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران
و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن
به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول
نقد را به ریال تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.
همچنین تا صبح امروز بالغ بر  ۱۰میلیون و  ۱۵۱هزار تن گندم
خریداری شد.
نوبخت با بیان اینکه در صدد بودم آمار رشد اقتصادی فصل بهار را در
جلسه امروز مطرح کنم ،گفت :متاسفانه تا االن این آمار قطعی نشده
و تا هفته آینده آن را اعالم میکنم اما آمار بخش کشاورزی موئد رشد
خوب در این بخش است.
وی با اشاره به بحث پرداخت  ۴۰۰میلیون دالری آمریکا به ایران در

روزهای اخیر گفت :با احتساب سود ،این مبلغ بالغ بر یک میلیارد و
 ۷۰۰میلیون دالر بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتخاب رئیس صندوق توسعه
ملی گفت :انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کامال قانونی بوده و هیچ
کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است .صندوق توسعه ملی
زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا
افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور
دارند .این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و
رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.
نوبخت گفت:در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این
پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها
رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می
توانند آمادگی خود را اعالم کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا
به اطالع برسانند .انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر
مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در
این خصوص صورت نگرفته است .رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت:
طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد

ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق
توسعه ملی هیچ ضرورتیدر قانوندیده نشده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :در تغییرات اعمال شده در
سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی
از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این
تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی
شده است.
نوبخت ادامه داد :سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که
نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان
مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان
جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.
وی گفت :البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته
بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای
نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و
استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور
است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا
از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.
نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام
سبک شده است ،کفت :کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه
ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.
وی با بیان اینکه مبنای محاسبات پرداخت حقوق و پاداش افراد
بازنشسته همان دو سال آخر کاری است و هیچ تغییری در نحوه
پرداخت اتفاق نیفتاده است ،افزود :متاسفانه خبری در فضای مجازی
مبنی بر افزایش زمان پرداخت حقوق و پاداش بازنشسته ها از دو سال
به پنج سال پخش شده است که اصال صحت ندارد و مبنای پرداختی
ها همان دو سال آخر است .در الیحه برنامه ششم سعی داریم حقوق
و مزایای پرداختی به بازنشستگان را عادالنه کنیم و هرگونه نابرابری را
که در پرداخت ها وجود دارد از بین ببریم.
نوبخت گفت :افرادی که قبل از ابالغ قانون مدیریت خدمات کشوری
بازنشسته شده انددریافتی های بسیار کمتریدر مقایسه با افرادی که
بعد از ابالغ این بازنشسته شده اند دارند و ما برای برطرف کردن این
نابرابری ها تالش می کنیم .معاون رئیس جمهوردرباره استخدام افراد
دردولت نیز گفت :استخدام کارکناندر الیحه برنامه ششمدیده شده
است و به ازای هر پنج نفری که از سیستمدولتی خارج شوند یک نفر
دردستگاه هایدولتی استخدام می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص الیحه برنامه ششم افزود:
ما این الیحه را دو بار تقدیم مجلس کردیم یکبار به مجلس نهم و
یکبار به مجلس دهم ارائه شده است و تمامی اهداف کیفی و کمی
و سیاست های اجرایی بین سال های  ۹۵تا  ۹۹در این الیحه ذکر
شده است.

گرانفروشی موادغذایی اساسی و بازهم سکوت...

خواب زمستانی سازمان حمایت مصرفکنندگان در تابستان!

از قدیماالیام گفتهاند شخصی را که خواب است میتوان بیدار
کرد ،اما کسی که خود را به خواب زده ،خیر.
به گزارش ایسنا ،تیرماه  ۱۳۵۴بود که به منظور تعیین،
تعدیل و تثبیت قیمت تولیداتداخلی کشور ،کاالهای وارداتی،
خدمات ،انجام بررسیها و تهیه طرحهای الزم در جهت
متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمتهای
مرکزی تحت عنوان «مرکز بررسی قیمتها» شکل گرفت تا
در نهایت در سال  ۱۳۵۸طبق مصوبه شورای انقالب سازمان
حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانتاسیسشود.
این سازمان که در راستای حمایت از مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان شکل گرفت اهدافی واال داشت .حمایت از
تولیدات داخلی و افزایش آن ،حمایت از مصرفکنندگان در
قبال نوسانات غیرمعمول قیمتها ،بازرسی و نظارت بر قیمت
و توزیع کاالهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام
بخشها اعم از دولتی ،تعاونیف خصوصی و نهادها ،اعمال
نظارت بر اجرای قیمتها و رسیدگی به تخلفات براساس قانون
تعزیرات و نیز نظارت بر شبکههای توزیع کاال و خدمات و
مبارزه با عرضه و توزیع کاالهای قاچاق به عنواندستگاه کاشف
مهمترین اهداف تعریف شده برای این سازمان بود.
سکوت خبری سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان که به عنوان یکی از سیاستهای اخیر این
سازمان مدنظر قرار گرفته ،تا جایی پیش رفته که نه تنها مقوله
حمایت از مصرفکنندگان را زیر سوال برده بلکه حتی این
سازمان خود را مقید به ارائ ه پارهای از توضیحاتدر قبال نوسان
و افزایش اخیر قیمت مواد غذایی اساسی مردم که در سفره آنها
میرود ،نیز نمیداند.
به چهار قلم کاالیی که در بازه زمانی دو ماه گذشته دچار
گرانفروشی شدهاند و هنوز هم بازارشان با وجود فراوانی تولید،
متعادل نیست ،اشاره و در قبال عملکرد سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مسالئلی را مرور میکنیم که
جالب توجه است.
عدم مداخله صحیح عامل افزایش قیمت برنج و
خرما
تقریبا یک هفته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بود که
خبرگزاری ایسنا ،خبری رادر ارتباط با جیب پردالالن ودست
خالی برنجکاران منتشر کرد و به صورت تلویحی نسبت به
افزایش قیمت برنجدر آستانه ماه مبارک رمضان هشدارداد.
دبیرانجمنبرنجکشوردرهمانزمانطیمصاحبهایافزایش
قیمت برنج در ماههای خارج از فصل تولید را طبیعی دانست،
اما با اشاره به افزایش قیمت این محصول در فروردینماه سال
جاری و شایعه قیمت آن تا  ۱۲دی  ۱۶هزار تومان در مراکز
عرضه و خردهفروشی سیر صعودی برنج را آن هم بدون دلیل
قانعکننده افزایشکاذبدانست.

در همان زمان و نیز طی ماه مبارک رمضان گزارشهای
میدانی خبرنگار ایسنا ،حمایت از عرضه برنج تا قیمت ۱۵۰۰۰
توماندر خردهفروشیهاداشت،در حالی که نهایتا برنج باید تا
سقف  ۱۰۰۰۰تومان به مشتریان عرضه میشد.
همان زمان محمد آقا طاهر ،رییس اتحادیه بنکداران مواد
غذایی در مصاحبهای با ایسنا ،از علت افزایش قیمت برنج
پرده برداشت .شایعه کذب صادرات برنج ایران به روسیه که
زبان به زبان منتقل میشد ،عامل اصلی افزایش قیمت برنج
عنوان شد تا بتوان به عدم مدیریت صحیح سازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار پی برد ،جایی که با
عدم مداخله صحیح یک شایعه عامل گرانی تا  ۵۰۰۰تومانی
قیمتبرنجگشت.
با این حال برنج تنها محصولی نبود که با افزایش قیمت و عدم
توضیح مسئوالن متولی و نظارتکننده روبرو شد.در کنار برنج،
خرما دیگر محصولی بود که قبل از آغاز ماه مبارک رمضان با
افزایش قیمت روبرو شد.
خرما به عنوان یکی از اصلیترین اقالم مصرفی مردم در ماه
مبارک رمضان با افزایش حدود  ۳۵۰۰تومانی طی آن برهه
زمانی روبهرو شد .این اتفاق در حالی رخ داد که مدیر کل دفتر
میوههای گرمسیری وزارت کشور اعالم کرد قیمت منطقی
برای هر کیلوگرم خرما در بازار ماه مبارک رمضان  ۴۵۰۰تا
 ۵۰۰۰تومان است ،اما بررسیها از بازار نشان میدهد که هر
کیلوگرم خرمای بستهبندی شده بین  ۷۵۰۰تا  ۸۵۰۰تومان
عرضهمیشود.
عدم پاسخگویی نسبت به گزارشهای کمفروشی
اخیرا پیگیری موضوع کمفروشی برخی کاالهای بستهبندی
عرضه شده به مردم یکی از دغدغههای خریداران به منظور
احقاق مطالباتشان بوده است .گزارشهایی که در مورد
کمفروشی برخی اقالم چه به خبرگزاری ایسنا و چه به سازمان
حمایت مصرفکنندگان آن هم طبق صحبتهای غیررسمی
برخی مسئوالن این سازمان با خبرنگار ایسنا ارائه شده نشان
از پدیدهای میدهد که گویا اخیرا توسط برخی تولیدکنندگان
رواج یافته ایندر حالی است که نهاداصلی متولی جهت نظارت
و بازرسی نسبت به این اتفاق تلخ حاضر به پاسخگویی و برخورد
در این زمینه نیست.
طی مدت اخیر گزارشهای مختلفی در مورد کمفروشی
برخی کاالهای عرضهای ارائه شده است؛ که بهطور مثال
میتوان به کم بودن وزن محصول نسبت به وزن مندرج روی
بستهبندی آن اشاره کرد و به قول یکی از مسئوالن سازمان
حمایت نه تنها ارائه شدن این محصوالت توسط مردم به ایسنا
به منظور بازتاب رسانهای آن دور از ذهن نیست ،بلکه موارد
مشابه و به تعداد بسیار بیشتر آن هم در اختیار این سازمان
قرار گرفته است .حال باید پرسید به چه علتی سازمان حمایت

مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص سکوت
اختیار کرده و نه تنها حاضر به پاسخگویی به رسانهها نیست،
بلکه خبری از پیگیریهای این سازمان نیز به گوش نمیرسد.
چالش گرانفروشی یکباره قیمت مرغ و سکوت مسئوالن
اما تازهترین عملکرد منفی سازمان حمایت مصرفکنندگان
و تولیدکنندگان به مسال ه گرانفروشی مرغدر گرمای تابستان
یعنیهمینتابستاناخیربازمیگردد.آشفتهبازاروگرانفروشی
گوشت مرغ در ایام خاص و پرمصرفی مانند شب عید یا ماه
مبارک رمضان دور از ذهن نیست و طبق معمول هر ساله نیز
خبری از کنترل بازار در کار نبود ،اما تکرار این داستان آن هم
در تابستان و دور از ایام مربوطه قابل تأمل است ،اما در این بین
مرغداران علت افزایش قیمت را گرانی خوراک و جوجه یکروزه
و وزارت کشاورزی علت آن را گرانفروشی و داللی دانست و در
این حال باز هم مرجع اصلی پاسخگویی در این رابطه یعنی
سازمان حمایت سکوت پیشه کرد و باز هم خبری از نظارت
و برخورد نبود و حتی رییس انجمن پرورشدهندگان گوشت
مرغ از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
درخواست کرد که با توجه به نبود کمبود در بازار و وجود ذخایر
مرغ و تولید و عرضه گوشت گرم به انداز کافی با متخلفان و
گرانفروشانبرخوردکند.
نکته قابل اشاره اینکه طبق اعالم بانک مرکزیدر هفته اول
مردادماه مرغ و تخممرغ بیشترین افزایش قیمت را در بین
کاالهای خوراکیداشتند بهطوری که قیمت مرغ تا  ۱۱درصد
افزایش یافت و تخممرغ نیز با افزایش  ۱۳درصدی قیمت
مواجه بود.
طبق اعالم معاون وزیر کشاورزی حداکثر قیمت مرغ ۷۰۰۰
تومان است و با توجه به اینکه هیچگونه کمبودی در بازار وجود
ندارد،دستگاههای نظارتی موظفنددر قبال نوسان قیمتی بازار
با عامالن تخلف برخورد کنند .این صحبتهادر حالی رخداده
که پیگیریهای خبرنگار ایسنا از بازار مرغدر سطح شهر حاکی
از آن است که قیمت این نوع گوشت سفید به طور متوسط در
مرکز شهر بین  ۷۵۰۰تا  ۸۰۰۰تومان عرضه میشود که بنا به
معیارهای وزارت جهاد کشاورزی شامل گرانفروشی میشود.
در این بین حتی میتوان به نوسان و افزایش یکباره قیمت
شکر نیز اشاره کرد .محصولی که تا پنج درصد افزایش قیمت
داشت و باز هم شاهد هیچگونه توضیح و واکنشی توسط
مسئوالن متولی امر که وظیفه پیگیری موضوع و برخورد با
گرانفروشیراداشتندنبودیم.
بقایتاملبرانگیز
اتفاقات اخیر و عملکرد قابل تامل سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کار را تا جایی پیش برده که
به ماهیت اصلی این سازمان که حمایت همهجانبه از حقوق
مصرفکننده است ،شک کنیم .جایی که باید شاهد تعدیل
و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور ،پیشگیری از افزایش
نامتناسب قیمتها ،حمایت از مصرفکنندگان در قبال
نوسانات غیرمعمول قیمتها ،بازرسی و نظارت بر قیمتها و
نیز رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات توسط سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باشیم شاهد سکوت
بودهایم و وضعیت انفعالی سازمان در قبال گرانفروشی و
افزایش نامتعارف قیمتها شاهد عدم واکنش بودهایم و عدم
پاسخگویی .درست همان زمان که باید شاهد ورود و مداخله
سازمان مذکوردر مورد نمونههای اخیر که کمتعداد هم نیستند
باشیم ،چیزی جز موضع سکوت ندیدیم و هر بار به منظور
دریافت توضیحات توسط مسئوالن این سازمان به فردا و هفته
بعد پاسداده نشدیم.
حال که شاهد چیزی جز سکوت و عدم پاسخگویی توسط
مسئوالن سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
نیستیم باید یکبار دیگر به صراحت پرسید که اساسا ماهیت
این سازمان در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان چیست و چرا شاهد هیچگونه واکنشیدر قبال
گرانفروشیهای اخیردر بازار ایران توسط این سازمان نیستیم؟

جمعآوری روغن از بازار برای نصب برچسب جدید قیمت!

در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوب کرد از ابتدای مرداد ماه قیمت انواع روغن حداکثر
تا سقف  ۹درصد افزایش یاب،د برخی از صنایع روغن نباتی طی هفتههای گذشته اقدام به
جمعآوری محصول توزیعشده خود از بازار مصرف با هدف افزایش قیمت کردند که به گفته
دبیر انجمن روغن نباتی یک تخلف محرز محسوب میشود.
به گزارش ایسنا ،در پی درخواست صنایع روغن نباتی برای افزایش قیمت محصول ،ستاد
تنظیم بازار در جلسه اواخر تیرماه خود مصوب کرد قیمت انواع روغن نباتی تا سقف  ۹درصد
افزایش پیدا کند و این افزایش قیمت از ابتدای مردادماه اعمال شود اما اتفاقی جالب در بازار
رخداد و آن اینکه برخی صنایع روغن نباتی پس از ابالغ افزایش قیمت روغن نباتی ،محصول
تولید شده و توزیع شده در بازار را جمع کردند؛ به گونهای که مغازهداران و عرضهکنندگان
خرد این محصول آن را به مردم نمیفروختند و علت این اقدام را مرجوعی بودن کاال برای
تغییرقیمتعنوانمیکردند.
گرچه داریوش محمودی  -دبیر انجمن روغن نباتی  -با بیان اینکه چنین حرکتی تخلف
محسوب میشود اما هیچ ارتباطی به تولیدکنندگان و صنایع روغن نباتی ندارد ،گفت :قانون
عطف بماسبق نمیشود و ارتباطی به گذشته ندارد و هر کسی محصولی را مانند روغن نباتی
که مشمول افزایش قیمت شده برای تغییر قیمت مرجوع میکند ،متخلف است اما این تخلف

ارتباطی به صنایع روغن نباتی ندارد ،چراکه از نظر منطقی و اقتصادی جمعآوری محصوالت
عرضه شدهدر بازار هیچ توجیهی ندارد و هزینه آن بیشتر از ۹درصد مصوبهدولت خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که براساس مشاهدات خبرنگار ایسنا از بازار و اذعان
ن مغازهها قرار داشت و با هزینه های
ی که در ویتری 
بسیاری از مغازهداران ،روغنهای نبات 
قبل و نرخ مصوب زمان تولید شده بود ،به مردم فروخته نشد و پس از پرسوجو ،دلیل آن
اینگونه اعالم شد که شرکت تولیدکننده و ارسالکننده محصول به مغازهداران اعالم کرده
جنسهای خود را نفروشند و مرجوع کنند،در صورتیکه این محصوالت تاریخ مصرفداشت
و مرجوعشدن آن پس از ابالغ افزایش قیمت ،هیچ دلیل منطقی جز تغییر برچسب قیمت
ندارد.
بنابراینازدستگاههاینظارتیمتولیمانندسازمانحمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگان
که ماههاست مهر سکوت بر آن زده شده ،انتظار میرود با قدرت به بازار روغن نباتی ورود
پیدا کرده و با متخلفان برخورد کنند ،چراکه نهتنها صنایع روغن نباتی در روزهای ارزانی بازار
جهانی ،محصولشان را در ایران ارزانتر به مردم عرضه نکردند بلکه همواره طی سال های اخیر
درخواست افزایش قیمتداشتهاند و باالخره پس از مدتهادولت بادرخواست آنها را موافقت
ن شده در بازارهای جهانی ،در بازار داخلی مشمول افزایش قیمت شد.
کرد و روغن نباتی ارزا 

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

تصویب  116طرح در بخش صنایع ومعادن
در دولت یازدهم

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت :دولت یازدهم در دوره فعالیت خود تاکنون
موفق به تصویب  116طرح در بخش صنعت و صنایع معدنی با جذب سرمایه گذاری
خارجی  2.8میلیارد دالری شده است.
جعفر سرقینی روز گذشته در نشستی خبری اظهار داشت :شرکت های خارجی
برای حضور در معادن ایران تاکنون نشست های زیادی را برگزار کرده اند و توافق هایی
نیز انجام شده ،اما تاکنون قراردادی به امضا نرسیده و پروانه فعالیت نیز برای آنها صادر
نشده است.معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت گفت :دوره  1385 -91مجموع اقدام
انجام شده برای شناسایی ذخایر معدنی کشور 120 ،هزار کیلومتر (مسیر) خطی ،پرواز
ژئوفیزیک انجام شده ،درحالی که در دولت یازدهم تا پایان سه ماهه نخست امسال در
مجموع  250هزار کیلومتر (مسیر) خطی پرواز ژئوفیزیک انجام شده است.به گفته وی،
چنانچه امکان هواپیما و بالگرد ویژه برای این منظور فراهم شود ،در چارچوب برنامه
ششم توسعه می توان سالیانه  400هزار کیلومتر خطی پرواز ژئوفیزیک انجامداد،در غیر
این صورت با امکانات موجود می توان سالیانه  200هزار کیلومتر را انجام داد.سرقینی
افزود :دولت یازدهم تا پایان سال گذشته  23میلیون تن ظرفیت جدید در چرخه فوالد
ایجاد کرد؛ در واقع حرکت در مسیر منع خام فروشی و تکمیل زنجیره تولید فوالد ادامه
دارد.وزارت صنعت ،معدن وتجارت براساس برنامه راهبردی تا افق  1404پیش بینی
کرده که در سال  96ظرفیت کنسانتره سنگ آهن به رقم  50میلیون تن برسد ،گندله
 48میلیون تن ،آهن اسفنجی  35میلیون تن و فوالد خام به  32میلیون تن خواهد
رسید.ارقام یادشدهدر سال  1393به ترتیب کنسانتره سنگ آهن ،گندله ،آهن اسفنجی
و فوالد خام  22 ،22 ،31و  24میلیون تن ثبت شده است.قرار است در افق 1404
ظرفیت تولید فوالد خام کشور به رقم  55میلیون تن برسد .معاون وزیر صنعت ،معدن
وتجارت گفت :سه ماهه نخست امسال تولید فوالد خامدر مقایسه با مدت مشابه پارسال
با رشد  9درصدی به رقم  4.7میلیون تن رسیده و انتظار می رود تا پایان  95تولید به
رقم  19میلیون تن فوالد خام برسد.
معاون سیاسیدفتر رییس جمهوری:

هاب ترانزیتی ایران تکمیل می شود

معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری گفت :با توافق ایران ،روسیه و جمهوری
آذربایجان در اجالس سه جانبه سران« ،هاب ترانزیتی ایران» تکمیل و این کشور به
مرکز گذر کریدورهای حمل ونقل منطقه ای تبدیل می شود.
حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت :تکمیل «هاب ترانزیتی
ایران» ،کشورمان را مرکز ثقل حمل ونقل از طریق جاده ،راه آهن و دریا کرده و ایران را
به مرکز تحوالت اقتصادی منطقه تبدیل می کند .معاون سیاسیدفتر رییس جمهوری
تصریح کرد :کریدور ٧٢٠٠کیلومتری غرب خزر یا شمال -جنوب ،ایران را ازطریق
جمهوری آذربایجان به روسیه و از راه گنجه به بنادر گرجستان و سپس کشورهای
شرق اروپا متصل می کند .وی اظهار داشت :با این کریدور ،هند وکشورهای خلیج
فارس نیز ازطریق بندرعباس وایران به جمهوری آذربایجان ،و ازآنجا به روسیه وشرق
و شمال اروپا متصل خواهند شد .معاون سیاسی دفتر رییس جمهوری گفت :تاکنون
درشرق ایران ،کریدور راه ابریشم با امضای روسای جمهوری ایران وچین ،کریدور شرق
خزر از قزاقستان تا اینچه برون وعمان ،کریدور هند -چابهار -افغانستان ایجاد شده است.
ابوطالبی تصریح کرد :در کنار کریدور چین -ایران -ترکیه ،پاکستان -ایران -ترکیه،
کریدور شمالی دریایی ترانس خزر وکریدورهای ارتباطی غرب ایران سامان یافته است.
معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی:

خریدگندم از 10میلیون تن گذشت

قائم مقام امور بازرگانی وزارت جهادکشاورزی گفت :از ابتدای فصل برداشت تا به امروز
 10میلیون و  150هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده و بخشی از مطالبات آنها
باقیمانده است و در تالشیم منابع الزم را تامین کنیم.
علی اکبر مهرفرد در پنجمین نشست هم اندیشی صنعت خوراک دام ،طیور و آبزیان
ایران در جمع خبرنگاران افزود :تاکنون  70هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان
پرداخت شده و حدود  50هزار میلیارد ریال باقیمانده است .وی درباره عرضه جو
کشاورزان گفت :امسال خرید جو از طریق بازار سرمایه (بورس) انجام شد به این معنی
که کشاورزان محصوالت خود را در بورس عرضه و  48ساعت بعد وجه آن را دریافت می
کردند .وی ادامه داد :در صورتی که دریافتی آنها کمتر از میزان قیمت خرید تضمینی
محاسبه شده باشد مابه التفاوت آن تا قیمت خرید تضمینی را دولت پرداخت می کند.
قائم مقام وزیر جهادکشاورزی با اشاره به خوب بودن وضعیت تولید جو در کشور ،گفت:
به این دلیل امسال عرضه از تقاضا پیشی گرفت  ،اما اکنون تقاضا افزایش یافته است
به طوری که روزانه حدود  50هزارتن جو در بورس معامله می شود .مهرفرد گفت:
کشاورزان هر کیلوگرم جو را با قیمت حدود هفت هزار تا هفت هزارو  500ریال در
بورس عرضه و مابه التفاوت را از دولت دریافت می کنند.
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روایتی از روز اول لیگ یک

پرستارهها،پرتماشاچیترینبودند

پرونده هفته نخست رقابت های فوتبال قهرمانی
دسته اول باشگاه های کشور در حالی بسته شده که
در  9بازی انجام شده  23بار توپ از خط دروازه ها
عبور کرد و این معدل گل  2.55را برای هر بازی به
ثبترساند.
این تعداد گل در هفته نخست بیانگر ارایه بازی
تهاجمی از سوی تیم ها بود و در مجموع در هر 35
دقیقه شاهد به ثمر رسیدن یک گل بودیم که آمار
خوب و قابل دفاعی است و ادامه این روند می تواند
به زیبایی بازی های دسته اول و هم چنین افزایش
تماشاگرمنجرشود.
در ذیل نگاهیداریم به اتفاقات مهم هفته نخست:
کریمی از شکست پیروزی ساخت
جدال فیروز کریمی  -محمود فکری با پیروزی
اکسین البرز همراه بود .نساجی بازی را یک بر صفر
با گل دقیقه  29پیش افتاد اما در ادامه اکسین البرز
با تدابیر و البته هیاهوی فیروز کریمی در کنار زمین
 3بار به گل رسید تا از شکست  -پیروزی بسازد .فیروز
کریمی در این بازی یکی از شاگردانش را به خاطر
نمایش ضعیفدردقیقه  25بازی تعویض کرد تا نشان
دهد ذره ای از دیدگاه و عقاید فنی خود کوتاه نخواهد
آمد و حتی اگر الزم باشد در همان دقایق ابتدایی
بازیکن ضعیف را از ترکیب بیرون می کشد.
خیبربدونسرمربی!
خیبر در بازی بدون فوالد یزد بدون سرمربی بود! و
جالب اینکه با امتیاز میدان را ترک کرد .به نظر می رسد
به خاطر بی پولی علی نیکبخت قبول نکرده این تیم را
در مصاف با فوالد یزد همراهی کند .این بازی با نتیجه
مساوی یک بر یک خاتمه یافت و جالب اینکه در این
بازی ابتدا تیم خیبر خرم آباد به گل رسید و اگر بازی
را اداره می کرد بدون سرمربی به سه امتیاز شیرین
دست می یافت.
گالیه های مایلی کهن به تماشاگران
ملواندر بازی با آلومینیوم اراک احساس غربت نمی
کرد چون نزدیک به  200هوادار این تیم در ورزشگاه
پنجم مرداد اراک حاضر بودند و از اول تا آخر بازی
ایستاده ملوان را تشویق کردند .در جاهایی هم به
تصمیم داور معترض بودند و این اعتراض خود را با
عصبانیت نشان دادند .در بین دو نیمه محمد مایلی
کهن به سراغ آنها رفت و از تماشاگران ملوان خواست بر
اعصاب خود مسلط باشند و فقط تیم را تشویق کنند.

او خطاب به تماشاگران گفت نباید به هیچ وجه اجازه
توهین به داور را به خود بدهند.
پیروزیبزرگوینگو
راه آهن یزداندر ساعات پایانی نقل و انتقاالت با قهر
چند بازیکن خود به بهانه مشکالت مالی مواجه شد.
میالد میداوودی ،اکبر صغیری ،حسین مالکی و ...اعالم
کردند حاضر به همراهی تیم راه آهن یزدان نیستند.
راه آهن گام نخست را با مهدی پاشازاده متزلزل
برداشت .دو گل از گهر گهر سیرجان خورد .حریفی
که روی نیمکت وینگو بگووویچ را داشت .مربی کروات
که بعد از حضور در مس کرمان و مس رفسنجان حال
حضوردر سومین تیم کرمانی را تجربه می کند.
فقط ابراهیم زاده نبرد!
از بین مربیانی که پیش تر در لیگ برتر بودند و برای
اولین بار حضور در لیگ یک را تجربه می کنند فقط
منصور ابراهیم زاده طعم شیرین پیروزی را نچشید.
مهدی تارتار که بعد از  8سال حضور مدوام در لیگ

وقتی پرسپولیسیها آرامش خود را بههم میزنند

سرمربی پرسپولیس به چند دلیل رضاییان را
نمیخواهد

سرمربی پرسپولیس به چند دلیل راضی به بازگشت مدافع پیشین تیمش به جمع
سرخپوشاننیست.
مسئوالن باشگاه پرسپولیس خواهان برگرداندن رامین رضاییان به تیمشان هستند؛در
شرایطی که برانکو ایوانکوویچ بهعنوان نفر اول کادر فنی تیمش سخت مخالف این قضیه
است و اگر غیر از این بود تا به امروز این قضیه نهایی میشد و رضاییان هماکنون در
تمرینات پرسپولیس شرکت میکرد .مخالفت برانکو با این مسئله دالیل زیادی دارد و به
نظر میآید هیچیک از آنها چندان برای مسئوالن باشگاه پرسپولیس اهمیت ندارد.
وقتی رضاییان حرمت مربیان تیمش را نگه نداشت
پیش از شروع فصل و زمان آغاز تمرینات آمادهسازی سرخپوشان؛ برانکو بارها از عدم
حضور رضاییاندر تمرینات تیمش ابراز گالیه کرد ودلخوری او از این بازیکندر آن مقطع
بیشتر از این بود که رضاییان حتی تلفنهای مربیان و مسئوالن باشگاهش را هم جواب
نمیداد تا بهنوعی حرمت آنها را نگه نداشته باشد .این اتفاق در شرایطی رخ داد که برانکو
فصل گذشته هم چندان از رضاییان بابت رفتارش با برخی بازیکناندر تمرینات تیم،دل
خوشی نداشت .برانکو به مسائل اخالقیدر تیمش بیش از هر چیزدیگری اهمیت میدهد
و شاید اگر اینطور نبود نفراتی چون محسن بنگر ،مهرداد کفشگری ،سوشا مکانی و حتی
بابک حاتمی همچنان سرخپوش بودند .نوع رفتن رضاییان به ترکیه و نقش پررنگ او در
انتقال ناموفق مهدی طارمی به تیم ریزهاسپور نهتنها برانکو را عصبانی کرد ،بلکهدلخوری
شدید هواداران پرسپولیس را هم در پی داشت و این مسئله در راستای همان مسائل
اخالقی است که برانکو برای آن ارزش زیادی در تیمش قائل است.
ماهینی اطمینان برانکو را جلب کرد
حسین ماهینی چه از نظر اخالقی و چه از نظر فنیدر هفتههای اخیر بهخوبی توانسته
در دل برانکو جا باز کند ،تا حدی که این مربی به شماره  13تیمش اطمینان داده که
بدون توجه به حواشی پیرامون بازگشت رضاییان به پرسپولیس ،فقط تمرکزش را روی
مسائل فنی قراردهد .هرچند این موضوع ناخواسته روی ماهینی تأثیر منفی گذاشته و او
متعجب است که چرا مسئوالن باشگاه پرسپولیس تا این حد اصرار به بازگشت رضاییان
دارند ،مخصوصاًاینکه ماهینی اخیراًحاضر شد قراردادش را بدون چشمداشتی تمدید کند.
نفراتی که قربانی انتخاب باشگاه شدند
بین بازیکنان فعلی پرسپولیس هستند نفراتی که برانکو کمترین نقش رادر سرخپوش
شدن آنها داشت و بهنوعی مسئوالن باشگاه پرسپولیس آنها را به خدمت گرفتند .این
بازیکنان در حال حاضر جزو نفراتی هستند که در سه بازی اخیر پرسپولیس به بازی
گرفته نشده و فقط یکیدو نفرشاندقایقی کوتاه فرصت حضوردر میدان را پیدا کردهاند.
با توجه به این قضیه اگر قرار باشد رضاییان با اصرار مسئوالن باشگاه پرسپولیس به این تیم
برگردد ،بعید نیست به سرنوشت نفراتیدچار شود که بازیکنان تحمیلی به برانکو بودند.
برانکو مخالف کنار گذاشتن گولچ
باشگاه پرسپولیس با وجود اینکه نزدیک به  400میلیون فقط برای گرفتن رضایتنامه
آنتونی گولچ از باشگاه پیشین او هزینه کرده است ،در نظر دارد قرارداد او را فسخ و رضاییان
را جایگزین وی کند .برانکو بهعنوان سرمربی پرسپولیس اص ً
ال موافق این قضیه نیست،
چراکه اعتقاد دارد از لحاظ اخالقی کنار گذاشتن یک بازیکن در این مقطع از این فصل
درست نیست ،مخصوصاً اینکه گولچ هموطن برانکو هم به حساب میآید.
رضاییان3سالهنمیبندد
مسئوالن باشگاه پرسپولیس در مذاکراتی که با رضاییان داشتند ،به وی پیشنهاد عقد
قرارداد سهساله را دادند که چندان مورد استقبال این بازیکن قرار نگرفت .رضاییان بهخالف
طارمی بعد از بازگشت از ترکیه حاضر نیست به یکسری از خواستههای مسئوالن باشگاه
پرسپولیس تن بدهد و با شرایطی که خودش و مدیر برنامههایش در نظر دارند حاضر به
امضای قرارداد جدید هستند .هرچند پرسپولیسیها همچنان اصرار دارند که رضاییان با
این باشگاه قرارداددارد و حتیدر صورت انتقال او به هر تیمیداخلی خواهان حقوحقوق
خودهستند.
برانکو کوتاه میآید یا...
ال تمایلی به ماندن رضاییاندر تیمش ندارد ،شکی نیست و او صراحتاً
در اینکه برانکو اص ً
این موضوع را در صحبتهای خود با رسانهها نیز اعالم کرده است .در این شرایط اگر
باشگاه پرسپولیس قرارداد رضاییان را تمدید کند آن وقت باز هم بحث تحمیل بازیکن به
برانکو در پرسپولیس مطرح میشود و این موضوع خیلی نمیتواند عاقبت خوشی برای
این مربی کروات داشته باشد .به هر حال باید صبر کرد و دید که در این قضیه در نهایت
برانکو میدان را خالی خواهد کرد یا مسئوالن باشگاه پرسپولیس از موضع خود عقبنشینی
میکنند .آنچه مشخص است مسئوالن این باشگاه با اصرار به بازگرداندن رضاییان بیشتر
در تالشند به هواداران تیمشان بفهماننددر صورت بروز هر اتفاقیدر آینده آنها از موافقان
ماندن این بازیکندر تیمشان بودند! غافل از اینکه این موضوعدر روزهای اخیر حاشیههای
زیادی را برای پرسپولیس ایجاد کرده و در صورت نهایی شدن این انتقال این حواشی وارد
مرحله جدید خواهد شد.

برتر به عنوان مربی و سرمربی هدایت تیم پارس جنوبی
جم را برعهده گرفته است در دقیقه  90شاهد پیروزی
تیمش در مصاف با مس رفسنجان بود .آنهم از روی
نقطه پنالتی .محمد مایلی کهن هم با ملوان پیروزی
 2-3در برابر آلومینیوم اراک را جشن گرفت اما منصور
ابراهیم زاده با مس کرمان از شکست در برابر فجر
سپاسی گریخت .آنهم در دقیقه  .90پیش تر شاهد
حضور این سه مربی روی نیمکت تیم های لیگ برتری
بودیم و برای اولین بار است که حضور روی نیمکت تیم
هایدسته اولی را تجربه می کنند.
نفت مسجد سلیمان و قاطع ترین پیروزی
قاطع ترین پیروزی در هفته نخست را تیم نفت
مسجد سلیمان با مربیگری سهراب بختیاری زاده به
دست آورد که سه گل به تیم ایرانجوان بوشهر زد.
مربیگری تیم ایرانجوان بوشهر هم بر عهده محمود
خرمزی است که این فصل اولین تجربه سرمربیگری
وی در لیگ یک خواهد بود .البته باید به این نکته

اشاره کرد اخراج بازیکن ایرانجوان که در دقیقه 40
بازی مرتکب خطای پنالتی شد در پیروزی پر گل
نفت مسجد سلیمان دخیل بود .اکسین البرز بعد از
نفت مسجد سلیمان با پیروزی  1-3در برابر نساجی
صاحب پیروزی قاطعانه شد و بعد از این دو تیم گل
گهر سیرجان با دو گل برتری خود را به حریف یعنی
راه آهن یزدان تحمیل کرد و جای هیچ گونه حرف و
حدیثیباقینگذاشت.
البته ملوان هم با سه گل پیروزی خود را در برابر
آلومیینوم اراک جشن گرفت اما دو گل هم از حریف
خورد.
پنالتی که فجر هدر داد
فجر سپاسی در حالی به یک امتیاز در بازی با مس
کرمان قناعت کرد کهدر جریان بازی یک ضربه پنالتی
را هدر داد .فجر پیش از اینکه در جریان بازی دروازه
مس کرمان را باز کند در دقیقه  49صاحب ضربه
پنالتی شد اما ضربه سید محمد رضا حسینی را آرمان

شهدادنژاد از آن خود کرد! با این حال فجر سپاسی در
ادامه دو بار به گل رسید و در حالی که می رفت بازی
با نتیجهدو بر یک به سود این تیم خاتمه یابد مسدر
دقیقه  90گل مساوی را به ثمر رساند .اشاره به این
نکته خالی از لطف نیست که فجر سپاسی ازدقیقه 80
ده نفره شد و گل مساوی را در شرایطی دریافت کرد
که ده نفره بود.
خونهبهخونهپرتماشاگرترینتیم
در هفته نخست تیم خونه به خونه پرتماشاگرترین
تیم بود .بازی این تیم در برابر استقالل اهواز  6هزار
تماشاگر داشت و شاید اگر ورزشگاه شهدای هفتم
تیر ظرفیت بیشتری داشت تماشاگران بیشتری به
استادیوم می آمدند .بعد از تیم خونه به خونه سپیدورد
در بازی خانگی با بادران نزدیک به  5هزار تماشاگر را
به استادیوم شهید عضدی رشت کشیده بود .البته به
نظر می رسد پرتماشاگرترین تیمدردسته اول نساجی
باشد که معموالدر بازی های خانگی حساس نزدیک به
 15هزار تماشاگر رادر استادیوم شهید وطنی قائمشهر
حامی خود می بیند.
6گل از روی نقطه پنالتی
 6گل از مجموع  23گلی کهدر هفته نخست به ثمر
رسید از روی نقطه پنالتی به دست آمد .پر گل ترین
بازی هم دیدار ملوان  -آلومینیوم اراک بود که  5بار
توپ از خط دروازه ها عبور کرد! به ثمر رسیدن نزدیک
به یک سوم گل ها از روی نقطه پنالتی نشان می دهد
که گرفتن پنالتی یکی از ایده های مهم تیم هایدسته
اولی برای رسیدن به گل است .هم چنین خیلی از تیم
ها اعتقادداشتند که برای آنها پنالتی گرفته نشده است.
مثل تیم آلومینیوم اراک که معتقد بود ضربه شاهین
مجیدی به دست مدافع ملوان برخورد کرده است که
محمد رضا فغانی چنیندیدگاهی نداشت.
برنامه لیگ یک از هفته سوم
برنامه لیگ یک که از شبکه ورزش پخش می شود
و بازی های دسته اول را رصد می کند از هفته سوم به
روی آنتن می رود .به نظر می رسد بهدلیل المپیک این
برنامه بادو هفته تاخیر روی آنتن خواهد آمد ودر سری
جدید هم برنامه ظهر جمعه برای عالقمندان به لیگ
یک پخش خواهد شد .در سری جدید این برنامه تهیه
کنندگی بر عهده مجتبی پوربخش خواهد بود که پیش
تر مجری این برنامه بود و قرار است آیتم های جدیدی
به برنامه اضافه شود.

چرا استقالل در ابتدای لیگ موفق نبود؟

سرمربی جوان آبیها که پس از سالها به آرزویش رسید و هدایت تیم محبوب خود را برعهده
گرفت ،در سه هفته ابتدایی لیگ نتوانسته انتظارات هوادارانش را برآورده کند تا آیندهاش به
خطربیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر ،شاید منصوریان تصورش را هم نمی کرد که در استقالل اینگونه او
را در کنار دیوار محاصره کنند ،شاید رویاهای علیمنصور آبی ها ،مرد محبوب و مرکز ثقل شده
استقاللی ها بیش از اندازه مثبت بود .او دیگ جوشان را تصور می کرد که همه برایش هورا می
کشند و رسانه ها هم در تمجید از او سنگ تمام می گذارند.
منصوریان به استقالل که رسید یک جور احساس کودکانه و شیرین به جامعهداد،درست مثل
کودکی بود که دوچرخه خریده و با ذوق و عشق به آن نگاه می کند .همین احساس شیرین
جامعه را نسبت به منصوریان حساس کرد و مشتاق تا نتایج او را ببیند که آیا این کودک خوش
سخن و عاشق به آرزوی استار شدنشدر استقالل می رسد؟ یا او هم شکست می خورد آن همدر
حالی که همه قبیله استقالل از هواداران ناصر حجازی و امیر قلعه نویی و حتی طرفداران مربیان
خارجی ،روی او توافق داشتند .منصوریان اما در سه گام اول به کودکی شبیه شد که دوچرخه
سواری نه ،اول باید روی کف پا راه برود و بعد رکاب بزند چون در هر سه قدم اول سکندری خورد
و صدای اندوه جامعه را شنید .حاال خیلی ها مثل والدین وی در حال تشویق کردن او هستند و
انگاردوچرخه سواری منصوریان برایشان یک جور خواسته با تمام وجود است و اگر اودر استقالل
موفق نشود ،انگار دنیایشان خاکستری خواهد بود .پرسش اینجاست :سه سکندری اول چگونه به
وقوع پیوست؟ آیا خود منصوریان تمام و کمال مقصر بود؟ اینکه کسی بگوید در سه سکندری
اول منصوریان تنها مقصر بوده است پاسخی خندهدار است ،ایندرست که امروز برخی بازیکنان
و بعضی پیشکسوتان به «ورجه و ورجه» کردن منصوریان هم بند کرده اند و می گویند اشکال
کار اینجاست که او زیادی استرس میدهد اما این مبحث خیلی واقع گرایانه نیست چرا که این
«ورجه و ورجه»ها انرژی مثبت هم میدهد و تحرک را بیشتر میکند .البته منصوریان صدر در
صد تقصیردارد اما آنها که بایددر قدم های اول پشت صندلیدوچرخه را میگرفتند هم مقصرند.
این موضوع را در دو بخش بررسی می کنیم:
اول:مدیریت
 -۱منصوریان که فرمان دوچرخه را گرفت قصه از راس هرم شروع شد ،هنوز استارت نزده
بود که گفتند قنبرزاده مدیرعامل می شود! یعنی درست کسی که پارسال با منصوریان کارش به
جنگ و دعوا کشیده شده بود .انگار اول مربی انتخاب کرده بودند و بعد بخواهند برای این مربی
مدیر عامل انتخاب کنند آن هم مدیری که رابطه اش با منصوریان بسیار خراب بود.
جنگمغلوبهشد
منصوریان از دوچرخه پایین آمد و اعالم کرد که «قنبر زاده که بیاید من نیستم» .از آن روز به
بعد انگار جنگ شروع شد ،انگار جوری همه چیز را چیدند که منصوریان ضرر کند ،چیزی شبیه به
لج بازی کودکانه رخ داد و یارگیری کال به هم ریخت و در استقالل متوقف شد تا جاییکه هواداران
منصوریان آماده به رکاب را اعم از زن و مرد به جلوی مجلس کشاند تا به سبک استادیومی اعالم
کنند « :وزیر پرسپولیسی نمی خوایم ،نمی خوایم»!
استقاللاینجاراباخت
آنها شیر نقل و انتقاالت را باز کردند اما افشارزاده دقیقا فهمیده بود که پروسه قنبرزاده با تاکتیک
دیگر و اسم رمز دیگری تکرار می شود و اینگونه شد که؛ لیست منصوریان از اولویت های اول
تا اولویت های دوم نزول پیدا کرد و خواسته ها و دست آوردها اینگونه شد :سیدجالل حسینی
مبدل شد به کنعانی زادگان ،پادوانی شد قربانی ،امیری شد کاوه رضایی ،حاج صفی شد زکی
پور ،حدادی فر شد باقری و  -۲ ...قدم بعدی عدم کنترل حاشیه ها بود ،افشارزاده نشان داده بود
که در فوتبال جنگهای رسانه ای را میبازد و به این ترتیب منصوریان سه روز قبل از بازی اول
دنبال زمین تمرین می گشت و با طاهری و بیست میلیون پرسپولیسیدرگیر شد و البته مدیران
استقالل هم در خواب بودند.منصوریان زمین نداشت در حالیکه ورزشگاه حجازی باید زودتر از
اینها چمن می شد و نشده بود .منصوریان تمرکز میخواست اما به جای سایت و خود افشارزاده
مربیدرگیر می شد!
ولنگاریمالی
 -۳ولنگاری در قراردادها و ابهام ها از استقاللی که لیست دوم منصوریان را تهیه کرده بود
گرانترین تیم لیگ را ساخت تا ابهام خرید هایی با چهار برابر قیمت پای سازمان حسابرسی رادر
دومین سکندری به باشگاه باز کند و اقدامات تا جایی امنیتی شود که حسابها مسدود شوند،
خاطره تلخ ریوالدوی پارسال که  ۴۰هزار دالرش گم شد و قهر کرد و رفت و البته مبلغ قرارداد
حاج محمدی که سه برابر بیشتر از اندازه فنی آن بازیکن به نظر می رسید و البته از آن باالتر
ناهمخوانی قراردادهایی که باالتر به نظر می آمدند اما پایین تر ثبت شده بودند ،انتقاد وزیر به اوج
رسید و اعالم شد که بازیکنان استقالل باید مبلغ قراردادها را کم کنند .تیم به هم ریخته بود،
کسی حتی بی انصاف ترین بازیکنان که خودش هم میداند گران قرارداد بسته هم راضی نبود
قراردادش کم شود و به این ترتیب دوباره منصوریانی که سوار دوچرخه شده بود دستی را پشت

حذفتلختنهانمایندهالمپیکی؛

بوکس ایران به خودش باخت

وداع تلخ و زودهنگام تنها نماینده بوکس ایران در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک
بیش از آنکه دلیل فنی داشته باشد پیامد یک درگیری دنبالهدار و تمام شدنی بین یک
ورزشکار و فدراسیونش بود.
احسان روزبهانی تنها بوکسور ایرانی بود که موفق شد جواز حضور در المپیک  ۲۰۱۶را
بدست آورد.در روزهای ناکامی مکرر فدراسیون بوکس احسان از طریق رینگ نیمه حرفه ای
نخستین سهمیه کاروان ورزشی ایران را کسب کرد تا از همان ابتدایی ترین روزهای کسب
سهمیه گالیه های خود از بی توجهی فدراسیون را آغاز کند .بینی شکسته احسان روزبهانی
و ظاهرا بی توجهی مسئوالن فدراسیون به این قضیه آغازگر مسیری بود که احسان را کامال
به حاشیه برد .این حواشی با چند مصاحبه تند و تیز وی علیه رئیس فدراسیون شدت گرفت
تا جایی که مسئوالن فدراسیون حتی قصد شکایت از احسان روزبهانی را داشتند .داستان
قهر و آشتی های روزبهانی و فدراسیون به نوعی چرخه تکراری تبدیل شده بود و عکسهای
نمایشی از بازدیدهای ناگهانی مسئوالن از تمرینات احسان به همراه مربی تخصصی اش اکبر
احدی و لبخندهای تصنعی هرگز نمی توانست آبی بر آتش اختالفات باشد.
احسان و مربی اش مدام از لغو اعزام های خود به مسابقات تدارکاتی می گفتنددر حالی که
فدراسیون با مستندات اعالم می کرد خود این دو نفر سفرها را کنسل کرده اند!
در حالی که این طور انتظار می رفت که تنها نماینده بوکس ایران در المپیک از هر سو
حمایت شود احسان روزبهانی غرق در حواشی و جنگی بود که البته خود و سرمربیاش نیز
بیش از پیش به آن دامن می زدند .زمان در حال از دست رفتن بود و احسان همچنان بدون

زین دوچرخه اش ندید و باز هم سکندری دوم را خورد.
مدیریت زوج و فرد
 -۴سکندری سوم ماجرای مدیر عاملی ،سرپرستی و استعفای حسنی خو درست یک روز
قبل از بازی ،روز بازی و آخر شب رقم خورد تا منصوریان و تیمش اصال نفهمند که چگونه در
بازی با نفت آبادان سکندری خورده اند .تیم از هم پاشیده بود ،کسی نمی دانست باالخره آخرش
چه میشود ،اولش را هم کسی نفهمیده بود ،مدیریت استقالل به طور کلی زوج و فرد شده بود،
روزهای زوج سرپرست ،روزهای فرد مدیرعامل هر بار هم یکی ،هر«کی» هم ضعیف تر و بی ربط
تر از مدیر قبلی .همه آنها هم مخالف نظر هواداران استقالل.
دوم:منصوریان
نمیتوان گفت منصوریان تقصیری نداشته است که اگر چنین بگوییم بیانصافی کردهایم.
فقط خودش میخواست سوار دوچرخه شود
-۱منصوریان کادر فنی خوبی نبست .کافی نبودند ،نه منصورخان میتوانست به او کمک
کند و نه امثال هنکه یا نامجو مطلق یا صالحی بودند که تئوریسین باشند .او انگار فقط خودش
میخواست دوچرخه سواری کند و حاضر نبود بر ترک دوچرخه کسی را بنششاند تا کمک
حالش باشند -۲ .او در عرض یک سال سه بار با وزیر درافتاد بار اول پارسال بود که وزیر ورزش
اجازه اش را از وزیر نفت گرفت اما منصوریان با شرایط آن روزهای استقالل قرارداد نبست ،بار
دوم وقتی بود که وزیر خواست کمتر قرارداد ببندد و نبست ،بار سوم آن روز بود که قنبرزاده،
نماینده وزارت ورزش را برای مدیر عامل شدن در استقالل پس زد! این سه موضوع وزیر را
با منصوریان بد کرد.
لیست خروجی قویتر از لیست ورودی
 -۳لیست ورودی های منصوریان از خروجیهایش ضعیفتر بودند .هم فخرالدینی بهتر از وریا
غفوری در این سه سکندری بود ،هم عمران زاده بهتر از کنعانی زادگان و حاج محمدی و هم
برهانی بهتر از افشین و هم طالب لو بهتر از حسین حسینی و رحمتی.در این رابطه شایعهدخالت
برخی بازیکنان زیاد به گوش می رسد.
 -۴تیم بیتاکتیک و بدون وظیفه های مشخص به میدان فرستاده شد تا مشخص شود
منصوریان نه توانسته مسئولیت پذیری را مثل پیچ به بازیکنان پرچ کند و نه توانسته الگوی
تاکتیکیخوبیداشتهباشد.
-۵در لیست خرید ،منصوریان به مصدومیت های قبلی بازیکنان توجه نکرد هرچند او لیست
دیگری در ابتدا داشت و بعدا اولویت های دوم او جمع شدند و به این ترتیب این بندهای آخر را
نمیتوان صد در صد به پای این مربی جوان و مملو از آرزو نوشت.
 -۶به نظر میرسد انتخاب رضا افتخاری هم انتخاب مطلوبی نیست حداقل کارنامه ها این را
میگوید و این می تواند خبر بددیگری باشد برای منصوریان تشنه موفقیت.
نتیجهگیری
استقالل را میتوان درست کرد اما برای این کار یک مدیر قوی الزم است و گوش شنوای
منصوریان .او باید آدم های بزرگ تری را کنار خود بچیند ،از آن دست آدم ها که وظیفهشان
مخالفت با وی باشد .مدیر هم باید بتواند این موارد را حل کند تا همه ازدوچرخه سواری خوشحال
مردی که زیاد می خندید و حاال زیاد نمی خندد خوشحال شوند و دنیایشان رنگی شود.
حریف تمرینی جاییدورتر از سایر ملی پوشان تنها و تنها به کیسه بوکس مشت می زد.
عادت روزبهانی به ۶رانده بودن مسابقات
شایدیکیازمهمتریننقاطضعفاحسانروزبهانیگاردپایینویباشد.حتیابتداییترین
افراد هم می دانند احسان اغلب از این نقطه ضعف ضربه می خورد اما عمال در این دو سال
تغییریدر سبک بازی روزبهانیدیده نشد .احسان مقابل بوکسور هلندی نیز با همین سبک
جنگید و بازنده شد .اما آنچه بیش از همه نمود پیدا می کند خونسردی احسان در مبارزه سه
راندی المپیک بود و این علتی ندارد جز عادت احسان به  ۶رانده بودن مسابقات .روزبهانی که
در بوکس نیمه حرفه ای  APBمشت می زد عادت کرده بود که توانش را در سه راند ابتداایی
به خرج ندهد .او درست با همان سبک نیمه حرفه ای بازی کرد نه آماتور و بازی را واگذار
کرد .صرف نظر از ایرانی بودنمان باید بپذیریم بوکسور هلندی جسورانه تر و آماده تر بود .بی
شک او در مسابقات مختلفی شرکت کرده بود و حواشی همچون احسان را تحمل نکرده بود.
روزبهانی با گارد پایین به مصاف او رفت و از پسش برنیامد تا بار دیگر به ما اثبات شود المپیک
با کسی شوخی ندارد .توجیهی به نامداوری را نمی توان به جای تمام نداشته ها و کم کاری
ها جا داد .اگرچه قرعه ی وی سخت بود ،تدارکاتش کم بود و حواشی اش بسیار اما همه می
دانند حق روزبهانی به مراتب باالتر از چیزی بود که در ریو دیدیم.
دیوار کوتاهی به نام داوری در بوکس
در اینکه بوکس مافیادارد شکی نیست .بسیاری از مبارزات هستند که مخاطب عام نیز با
تماشای آن مطمئن می شود که داوری سمت و سویی دارد اما در دیدار احسان روزبهانی با
بوکسور هلندی به نظر نمی رسید جانبداری صورت گرفته باشد .تصویر بهت برانگیز روزبهانی
پس از بازنده اعالم شدنش فرجامی بود بر جنگ دوساله او و فدراسیون بوکس که دودش به
چشم بوکس رفت .بدون شک اگر با یک جمله بخواهیم حال و روز امروز بوکس را توصیف
کنیم" بوکس ایران به خودش باخت" را خواهیم نوشت.

بازی قابل قبول صبا مقابل ماشین سازی

علیاصغرسلطانی
تیم صبای قم در دو بازی گذشته خود  2امتیاز کسب کرده است  .این در حالی است که
در سومین بازی خود در مقابل تیم تقریبا کهکشانی ماشین سازی تبریزبه سرمربی گری
رسول خطیبی رفت .با توجه به بضاعت تیم صبای قم بازی قابل قبولی از خود نشان داد تا
اواسط نیمهدوم بازی نتیجه را با تک گل کریم اسالمی پیش بود که با حمالت مداوم ماشین
سازی تبریز ودفاعی بازی کردن تیم صبا و تشویق معدود تماشاگرانش به گل تساویدست
یافت ودر وقت اضافه اول گلدوم ماشین سازی به نظر کمکداوربازی افساید اعالم شد که
این ِ
مسله مورد اعتراض سرمربی تیم رسول خطیبی قرار گرفت در مصاحبه فرمودند ما در
دو بازی دو سه امتیازی را به خاطر اشتباه داوری از دست داده ایم و اگر این افساید گیری
برای تیم های مطرح چون استقالل و پرسپولیس بود کارشناس های زیادی در برنامه نود
اظهارنظر می نمودند .تیم صبای قم غیر از سه بازیکن خود عنایتی اسالمی و بیگ زاده و ما
بقی زیرصد ملیون تومان قرارداددارند و قیمت یک بازیکن ماشین سازی اندو تیموریان برابر
یا بیشتر از مبلغ قرارداد سایر بازیکنان تیم صبای قم می باشد بایداز سرمربی صبا تشکر و
به ایشان خسته نباشید گفت.

با شکست تیم گلریز

هالل احمر قهرمان مسابقات فوتبال
پیشکسوتان استان قم شد

تیم هالل احمر با شکست تیم گلریز قهرمان مسابقات فوتبال پیشکسوتان استان قم
گرامیداشت مرحوم مصطفی رضوانی شد .
بهگزارشخبرنگارما،مسابقاتفوتبالپیشکسوتاناستانقمگرامیداشتمرحوممصطفی
رضوانی -از اول اردیبهشت جمعه  15مرداد ماه گ بابرگزاری مسابقه فینال پایان یافت .
در این مسابقات در دوگروه  8تیمی که مجموعا  16تیم در مسابقات حضور داشتند .از
گروه اول تیمهای گلریز و پردیس و از گروه دوم تیمهای هالل احمر و ماهان تندیس(بیت
المقدس) به مرحله نیمه نهایی راه یافتند -که در پایان  ،روز جمعه مورخ  15مردادماه داز
ساعت  18:30در استادیوم جهان پهلوان تختی قم تیمهای هالل احمر و گلریز جهت
تعیین تیم قهرمان به میدان رفتند که در نهایت تیم هالل احمر موفق شد با گل دقیقه
 19محمد عباسی به مقام قهرمانی مسابقاتدست پیدا کند.داوران ایندیدار آقایان حسین
چراغیان-غالمرضا کرمانی جمکرانی  -حسین کاشانیان  -و جواد نصراللهی بودند .در پایان
مسابقه از داوران مسابقه و نیز تعدادی از پیشکسوتان داوری و فوتبال از جمله آقای نادر
دزفولی(پیشکسوت داوری) حبیب عموعلیان ،عباس گلکار،حسین بی تا  ،ماشالله ثانی،
عوامل اجرایی آقایان حسن حاجی زاده ،مهدی قمی ،جعفر مدرسی و نیز خانواده مرحوم
مصطفی زمانی که مسابقات باعنوان گرامیداشت یاد این عزیز برگزار شده بود ،تقدیر بعمل
آمد .همچنین به تیمهای قهرمان فوتبال در رده های نوجوانان  ،جوانان،دسته یک و لیگ
برتر بزرگساالن در سال  94و نیز قهرمان و نایب قهرمان پیشکسوتان سال  95لوح یاد بود
اعطا گردید .الزم به ذکر است اهداء لوح و جوایز با حضور عبدالصمد مرفاوی بازیکن اسبق
تیم ملی و سرمربی کنونی تیم فوتبال صبای قم ،آقای عابدی مدیرکل ورزش جوانان و نیز
کریم بهرامی رئیس هیات فوتبال استان قم برگزار گردید .در کنار زمین بنر تصویر زنده یاد
منصور صفایی چهره ماندگار ورزش استان نصب شده بود که داوران مسابقه دسته گلهای
خود را تقدیم این عزیز از دست رفته نمودند.
رئیس هیئتدو و میدانی قم:

دو و میدانی کاران قم  ۷مدال مسابقات دانش
آموزی کشور را کسب کردند

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت :دو و میدانی کاران قم  ۷مدال مسابقات دانش
آموزی کشور را کسب کردند.
علی رضایی اظهار داشت :دو و میدانی کاران قمی در مسابقات دانش آموزی کشور
در شهرکرد عملکرد بسیار خوبی داشتند و با کسب  ۵مدال در مواد مختلف ،بار دیگر
ظرفیتهای قم در رشته دو و میدانی را به نمایش گذاشتند.وی افزود :در ماده  ۱۱۰متر با
مانع علی سالمتیاندو و میدانی کار آیندهدار قم موفق شد مدال طال را بهدست بیاورد ودر
ماده  ۴۰۰متر مهدی رضایی توانست به مدال برنزدست پیدا کند.رئیس هیئتدو و میدانی
استان قم گفت :باقر محمدیدیگر مدال آور تیم اعزامی قم بود کهدر ماده  ۲۰۰متر صاحب
نشان برنز مسابقات دانش آموزی کشور شد و سپس در مقطع متوسطه دوم در  ۱۱۰متر با
مانع نوبت به علی کشاورز رسید تا مدال طال را از آن خود کند.رضایی بیان داشت :محمد
تقی مهر علی در ماده پرتاب وزنه توانست با پرتابی به طول  ۱۵متر و  ۹۰سانتی متر عنوان
نخست را از آن خود کند و در ادامه علی کشاورز که در  ۱۱۰متر با مانع طالیی شده بود
در پرش سه گام روی پیست رفت و به مدال نقره دست یافت.وی عنوان کرد :در بخش رله
امدادی ،تیم دو و میدانی قم در بخش متوسطه اول با  ۳۰صدم اختالف نسبت به تیم اول،
به مقام نایب قهرمانی رسید و این مدال هفتمین مدالدو و میدانی کاران قمدر این رقابتها
در سطوح مختلف تحصیلی بود.رئیس هیئتدو و میدانی استان قم تصریح کرد :هیئتدو
و میدانی استان قم همکاری مثبت و موثری با آموزش و پرورش دارد و این همکاری به
شناسایی ،جذب و پرورش استعدادهای خوبی در این رشته منجر شده و جایگاه قم را به
عنوان یکی از استانهای قدرتمنددو و میدانی کشور تثبیت کرده است.
رئیس انجمن گلف قم خبرداد:

پایان مسابقات گلف کشور
با دعوت  ۲بازیکن قمی به تیمهای ملی

رئیس انجمن گلف استان قم از پایان مسابقات گلف و مینی گلف قهرمانی کشور بادعوت
 ۲بازیکن قمی به تیمهای ملی و کسب عنوان چهارم برای بانوان خبرداد.
سید محمد علویون اظهار داشت :مسابقات مینی گلف قهرمانی مردان و زنان کشور در
حالیدر تبریز برگزار شد و به پایان رسید که عملکرد قابل قبولی برای هیئت گلف استان قم
به دست آمد .وی افزود :مهمترین اتفاق مسابقات مینی گلف مردان و زنان کشور در تبریز
دعوت از  ۲گلف باز قم به اردوی تیم ملی بود که مهسا یزدانی فرد بانوی گلف باز قم برای
نخستین بار با عملکردی قابل توجه به اردوی تیم ملیدعوت شد .رئیس انجمن گلف استان
قم گفت :در بخش مردان نیز فرهاد فاتح از چهرههای شناخته شده گلف قم ،در فهرست
نفراتدعوت شده به تیم ملی مینی گلف قرار گرفت .موفقیتی که حاصل تالشهای خانواده
نه چندان بزرگ اما عالقمند و ساعی گلف قم است .علویون بیان داشت :در مسابقات مینی
گلف مردان ،تیم گلف قم با  ۲۷۸اسکور در رده هشتم جدول  ۱۷تیمی این مسابقات قرار
گرفتدر حالی که فاصله تیم گلف قم با تیمهای زنجان و همدان رده ششم و هفتم جدولی
ناچیز بود .وی عنوان کرد :در بخش بانوان ،تیم مینی گلف قم نتایج بسیار خوبی کسب کرد
و توانست با اسکور  ۳۰۹پس از آذربایجان شرقی ،اردبیل و اصفهان در رده چهارم کشور
قرار گیرد در شرایطی که در بخش بانوان  ۱۶تیم حضورداشتند .رئیس انجمن گلف استان
قم تصریح کرد :مهسا یزدانی ،سمانه سعادتی و نرگس جعفری با سرپرستی فاطمه ضرغام
و فرهاد فاتح ،حسام الدین هاشمی و مجید کربالیی اعضای تیم گلف قم در رقابتهای
قهرمانی کشوردر تبریز بودند.
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یکروماتولوژیست:

خشکیصبحگاهیمفاصل
عالمت رماتیسم است

روماتولوژیستوعضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهرانگفت:خشکیصبحگاهی
مفاصل بیش از نیم ساعت ودرد مفاصل بعد از استراحت طوالنی ،عالمت بیماری التهابی
رماتیسماست.
دکتر عبدالرحمان رستمیان افزود :میزان شیوع بیماری آرتروماتوئید (رماتیسم مفصلی)
در سه دهم درصد افراد جامعه برآورد می شود به آن معنا که از هر  300تن ،یک تن به این
بیماری مبتال می شود و خشکی صبحگاهی و تورم مفاصل از عالئم این بیماری به شمار
می رود.رستمیان اظهار کرد :درد مفاصل در بیماری آرتروز توام با فعالیت است و با فعالیت
بدنی ارتباطدارد امادرد مفاصلدر بیماری التهابی رماتیسم بعد از استراحت های طوالنی
بیشتر از نیم ساعت پدیدار می شود.وی خاطرنشان کرد :بیماری های التهابی رماتیسمی،
زمینه ژنتیک دارند و تشخیص زودهنگام و دارو مانع پیشرفت بیماری و کاهش ناتوانی
های ناشی از آن ،خواهد شد.
وی اظهار کرد :سوابق ژنتیکی در بروز بیماری رماتیسم التهابی نقش دارد و تشخیص
به موقع این بیماریدردرمان مناسب تاثیرگذار است.رستمیان خاطرنشان کرد :بیماری
رماتیسم به چند گروه اصلی تقسیم می شود که یک گروه آنها شامل بیماری های
رماتیسمی التهابی و خودایمن مانند آرتروماتوئید (رماتیسم مفصلی) و لوپوس ،گروهدوم
شامل بیماری های مکانیکال رماتیسمی مرتبط با نحوه درست استفاده از مفصل مانند
آرتروز و گروه دیگر شامل بیماری های متابولیکی رماتیسمی مانند پوکی استخوان و
نقرس است.
نقرسافزایشیافتهاست
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :بیماری های متابولیکی
رماتیسمی مانند پوکی استخوان و نقرس نیز از داخل خانواده آغاز می شوند به آن معنا
که اگر فرد  ،فعالیت و تغذیه مناسب نداشته باشد به این بیماری ها مبتال می شود .البته
این بیماری ها ،زمینه ژنتیکی نیز دارند.رستمیان ادامه داد :کاهش فعالیت های بدنی
باعث افزایش بیماری هایی همچون نقرس شده است چرا که برخی از افراد جامعه از
غذاهایی استفاده می کنند که افزایش وزن را همراه می آورد این در حالی است که میزان
کربوهیدرات ،چربی و پروتئین غذاها باید متناسب باشد اما اغلب غذاهای امروزی دارای
کربوهیدراتبیشتریهستند.
نقرس نوع بسیاردردناکی از آرتروز است کهدرشرایطی پیش می آید که بلورهای اسید
اوره در مفاصل تجمع کنند .این بیماری ابتدا در انگشت شست پا ظاهر می شود و آن را
متورم و قرمز می کند ،امادر بقیه مفاصل نیز ظاهر می شود.درد معموال به سرعتدر یک
مفصل مثل شست پا ،آرنج یا زانو ،شدت می گیرد.
پوکیاستخوانعالمتندارد
این فوق متخصص روماتولوژی گفت :افراد برای پیشگیری از ابتال به بیماری پوکی
استخوان باید لبنیات کم چرب مصرف کنند؛ مصرف لبنیات به ویژه در دوران کودکی
از اهمیت بسزایی برخوردار است تا کودکان به حداکثر تراکم استخوانی موردنظر برسند.
رستمیان تصریح کرد :پوکی استخوان عالمتی ندارد تا اینکه فرد دچار عوارض ناشی از
آن مانند شکستگی استخوان ها شود.
وی خاطرنشان کرد :نوع غذاهای مصرفی و خودمراقبتی در میزان بروز بیماری های
متابولیکی رماتیسم مانند پوکی استخوان و نقرس نقشدارد.
ضرورت کاهش بار بیماری های رماتیسمی در جامعه
این عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران گفت :می توان با آموزش یا تشخیص
به موقع از بار بیماری های رماتیسمیدر کشور کاست و این مساله نقش مهمیدر کاهش
هزینه های درمانی و اقتصاد کشور خواهد داشت.رستمیان اظهار کرد :بار بیماری های
رماتیسم در جامعه باال ست و نظام سالمت باید به آن توجه کند .با تشخیص به موقع و
شناسایی علل روماتیسم  ،می توانیم از میزان ناتوانی های ناشی از این بیماری کم کنیم؛
این بیماری به علت به همراه داشتن ناتوانی های آتی ،حتی موجب از دست دادن شغل
می شود و سهم فعالیت بیماراندر جامعه را کم می کند.وی یادآور شد:در سال های اخیر
به علت شناخت ودرمان بهتر بیماریدر زمینه کنترل بیماری رماتیسمدر کشور موفق
عمل شده است.ویدر ادامه از طراحی سایت و انتشار کتاب های آموزش بیماری مرتبط با
بیماری های رماتیسمی خبر داد و گفت :تاکنون کتاب لوپوس از این مجموعه به زبان ساده
منتشر شده است .به گزارش ایرنا  ،آرترو روماتوئید یک بیماری خودایمنی است که منجر
به تورم ،سفتی ،درد و التهاب مفاصل خصوصا در دست و پاها می شود .این بیماری اگر
درمان نشود باعث آسیب مفاصل یا حتی ناتوانی می شود که به همین دلیل متخصصان
می گویند تشخیص ودرمان زود هنگام این بیماری برای گرفتن بهترین نتیجه مهم است.

افسردگی دروازه ورود به بیماری ام.اس

تحقیقات پزشکی نشان میدهد؛

افسردگی در اشکال مختلف از عالئم شایع بیماری ام.اس است .افسردگی واژه ای که برای
طیف گسترده ای از تغییرات روحی ،از بی حوصلگی روزانه تا اوج این حالت گفته می شود که
نیازمنددرمان بالینی است.درمان افسردگی ممکن است ماهها طول بکشد.
به گزارش بنیاد امور بیماری های خاص به نقل از سایت ' ' national mssocietyتعریف
جامعی از بیماری افسردگی وعالئم شایع آن از جمله 'ام .اس' درج شده است.در مقاله سایت
یاد شده آمده است :مؤثرتریندرمان افسردگی را ترکیب رواندرمانی باداروهای ضدافسردگی
است .فعالیت بدنی و ورزش نیز تأثیر بسزایی در بهبود افسردگی دارد .گروه های پشتیبانی و
حمایتگردردرمان افسردگی خفیف می توانند مفید باشند ولی به هیچ وجه جایگزیندرمان
های بالینی جدی نخواهند شد.
در بخش دیگر این مقاله ،افسردگی خطر بزرگی برای خودکشی دانسته شده و آمده است:
یکی از دالیل باالبودن میزان خودکشی در بیماران مبتال به ام اس؛ عدم تشخیص درست
افسردگی و درمان نشدن این افراد است.
ام اس بیماری غیر قابل پیش بینی برای افراد تنش زاست
این مقاله می افزاید :گذشته از استرس های روزمره ای که وجود دارد ،بیماری ام اس تنش
مضاعفی را به فرد بیمار وارد می کند.
بیشتر بیماران اظهار کرده اند کهدردوره های پراسترس ،عالئم بیماری شان بیشتر می شود
ولی پس از کنترل کردن این حالت روحی ،نشانه های بیماری در آن ها کم رنگ تر می شود .ام
اس بیماری غیرقابل پیش بینی و تصور تغییرات بعدی برای بیماران استرس زا است .این مقاله
می افزاید :بیماری ام اس منجر به تغییرات مهمیدر بیمار مانند ازدستدادن تحرک و تداخل
در حرکت او می شود.استرس مزمن سیستم ایمنی را ضعیف کرده و ریسک بیماری های
قلبی ،دیابت وافسردگی را باال می برد .بیشتر تحقیقات انجام شده در مورد اثرات افسردگی
دربیماران ام اس بی نتیجه بوده است ولی مطالعه جدی که توسط دکتر دیوید مور (David
 )Mohrازدانشگاه کالیفرنیا انجام شده است نتایج قابل توجهی رادر مورد افزایش افسردگیدر
بیماران مبتال به ام اس -در پاسخ به استرس و نگرانی -نشان می دهد.
ام اس باعث پریشانی و سرخوردگی می شود
در این مقاله آمده است :بیماری ام .اس درآغاز می تواند باعث اضطراب ،خشم ،پریشانی
وسرخوردگی بسیاری شود .غیرقابل پیش بینی بودن وعدم قطعیت بیماری ام .اس یکی از
دشوارترین جنبه های این بیماری است.
استرس و اضطراب مانند افسردگی در بیماران ام اس شایع است .از دست دادن عملکرد
بعضی از اعضاء و تغییر شرایط زندگی ازعوامل مهم اضطراب و پریشانیدر این افراد است.
درحالت اضطراب شدید و مخرب درمان بالینی واجب است .گروههای مشاوره و پشتیبانی

شرکت سامسونگ مدل نسل بعدی نوتهای خود یعنی گلکسی نوت  ۷را با این قابلیت
به دنیا ارایه می کند که در آن به جای استفاده از رمز عبور این امکان به کاربر داده شده
که از اسکنر عنبیه برای بازکردن قفل تلفن همراهش استفاده کند.
محصول جدید و پر سر و صدای سامسونگ تازه ترین عضو خانواده نوتها محسوب می
شود که به زودی روانه بازارهای بریتانیا و اروپا خواهد شد ،حال آنکه این شرکت از ارایه
مدل سال گذشته این سری در بازارهای اروپایی خودداری کرده بود.
نوت  ۷مجهز به نمایشگر  ۵.۷اینچی و فناوری  mobile HDRاست که رنگها را به
مراتب شفاف تر و واضح تر نمایش می دهد .همچنین در این تلفن همراه ویژگیهای
امنیتی بیشتری دیده می شود.در قسمت قلم این محصول نیز به روزرسانی های جالبی
صورت گرفته به طوریکه حاال تشخیصدستخط با ضریبدقت باالتری صورت می گیرد.
سامسونگ اعالم کرده که نوت  ۷خود را از دوم سپتامبر در بریتانیا به فروش خواهد
رساند که البته پیش سفارش آن از ۱۶آگوست یعنی تنها هشت روزدیگر آغاز خواهد شد.
بهره گیری از فناوری اسکنر عنبیه مهمترین ویژگی این محصول جدید به حساب می
آید .شرکت سامسونگدرخصوص این نوآوری اعالم کرده که امنیت نوت ۷با به کارگیری
این فناوری در سطح باالیی قرار داشته و جدای از آن دیگر مشکل استفاده از انگشتان
خیس برای بازکردن قفل تلفن همراه وجود نخواهد داشت.
از آنجاکه عنبیه هر شخص منحصربفرد است ،سامسونگ این اطمینان خاطر راداده که
بازکردن قفل نوت  ۷از این طریق بسیار سریع و آسان خواهد بود.

حذف فلزات سنگین از آب با آلوئه ورا

محققان ایرانی موفق شدند با بهرهگیری از برگ گیاه
آلوئهورا نانوجاذبی را سنتز کنند که قادر است یونهای
فلزات سنگین را از محیط آبی جذب و حذف کند .این
نانوجاذبدر مقیاس آزمایشگاهی سنتز شده است.
صنعتی شدن سریع جوامع موجب ورود فلزات سنگین
سمی به جریانهای آب برمیگردد .از مهمترین منابع تولید
فلزات سنگین عبارتاند از صنایع آبکاری الکتریکی ،صنایع
تولید مواد شیمیایی ،صنایع تولید سوخت و صنایع تولید
باطری .هنگامی که غلظت فلزات سنگین در بدن از یک
مقدار بحرانی فراتر رود این فلزات تأثیرات مخربی بر سیستم
فیزیولوژیکی و زیستی انسان از قبیل کلیهها ،مغز و ریه
خواهندگذاشت.
برخالف پسابهای ارگانیک ،فلزات سنگین
زیستتخریبپذیر نیستند ودر طبیعت انباشته میشوند؛
این موضوع موجب بروز انواع بیماریها خواهد شد .بنابراین،
حذف این فلزات قبل از تخلی ه آنها بهدرون محیطزیست
ضروری است.
پروفسور سید حسن زوار موسوی ،مجری طرح ،ضمن

تأکید بر لزوم دستیابی به یک جاذب ارزانقیمت جهت
جذب و حذف فلزات سنگین،در رابطه با اهدافدنبال شده
در این طرح گفت :با توجه به استفاده روزافزون از فرایند
جذب سطحیدر حذف آالیندههای زیستمحیطی مانند
فلزات سنگین ،انتخاب یک جاذب مناسب از لحاظ فنی
و اقتصادی بهعنوان یک مسئل ه مهم در این زمینه مطرح
شده است.
وی افزود :به همین دلیل در این طرح از خاکستر برگ
گیاه آلوئهورا برای سنتز یک نانوجاذب مغناطیسی استفاده
شده و این نانوجاذب جهت حذف یون فلزات سنگینی از
قبیل مس ،روی ،کروم و سرب به کار گرفته شده است.
زوار موسوی اظهار داشت :تولید این نانوجاذب با استفاده
از یک روش ساده و کمهزینه صورت گرفته است؛ بهعالوه
این نانوجاذب قادر است فلزات سنگین را با کارایی باال از
محیطهای آبی حذف کند و اثرات جانبی اندکی داشته
باشد.
وی عنوان کرد :ذرات این جاذب با استفاده از نانوذرات
مغناطیسی اکسید آهن اصالح شدهاست .حضور این

نانوذرات موجب افزایش خاصیت جذب سطحی از طریق
افزایش گروههای اکسیژندار سطحی شده است.
بهگفتهوی،همچنینایننانوذراتمغناطیسیرامیتوان
پس از انجام فرایند از محیط جدا کرده و مجدداً مورد
استفاده قرار داد که این موضوع موجب کاهش هزینهی
فرایند حذف آالینده میشود.
این محقق در رابطه با نحوه سنتز این نانوجاذب گفت:
در مرحل ه اول خاکستر برگ گیاه آلوئهورا تهیه شد .سپس
سطح خاکستر تهیه شده توسط اسید نیتریک رقیق
فعال و با نانوذرات اکسید آهن مخلوط شد؛ در مرحل ه بعد
خاکستر مغناطیسه شده توسط روشهای میکروسکوپی
مشخصه یابی و از آن بهعنوان یک نانوجاذب استفاده شده
و قابلیت جذبی آن مورد ارزیابی قرار گرفت .در قسمت بعد
پارامترهای مربوط به جذب بهینهسازی شده و نهایتاًقابلیت
بازیابی و استفادهی مجدد از آن بررسی شد.
وی افزود :نتایج بهدستآمده نشان میدهند که میزان
بهین ه جذب برای یونهای سرب ،مس ،روی و کروم ،به
ترتیب  ۴/۷۱ ،۳۴۵ ،۳۳۳و  ۳۳۳میلیگرم بر گرم بودهاند.

حرفه ای می توانددر مدیریت اضطراب و پریشانی بسیار مفید واقع شود.
نوسانات روحی و تحریک پذیری
در ادامه این مقاله آمده است :نوسانات روحی و تحریک پذیری منجر به تغییرات سریع و
غیرقابل پیش بینی دراحساسات افراد می شود .خشم مکرر و رفتارهای عصبی برای دیگر افراد
خانواده آزاردهنده است .این حالت ممکن استدالیل متفاوتیداشته باشد.
بسیاری ازاین افراددچار افسردگی،دمدمی مزاج و تحریک پذیر می شوند .همچنین تغییرات
ایجادشده در مغز می تواند مسئول این رفتارها باشد .از دیگر این عامل ها ،چالش و دشواری
های زندگی با ام اس است که منجر به نوسانات روحیدر بسیاری از افراد مبتال به این بیماری
می شود.
بی ثباتی عاطفی یکی از جنبه های چالش برانگیز ام .اس است .مشاوره و حمایت خانواده
برای مدیریت این نوسانات عاطفی بسیار مهم و کمک کننده است .تشخیصدرست بیماری
برای انتخابدرماندرست ضروری است.داروهای ضدافسردگی برایدرمان مشکل افسردگی
مناسب است و برای بی ثباتی عاطفی ،داروهایی مانند اسید والپروک ( )Valproicیا دپاکوت
( -)Depakoteداروی ضد تشنج که در دوزهای پایین برای ثبات روحی استفاده می شود-
ممکن استدر تغییرات عاطفی شدید کمک کننده باشد.
تغییراتکمتررایجبیاختیاریعاطفی
این مقاله می افزاید 10 :درصد افراد مبتال به ام اس دچار تغییرات کمتر رایج بی اختیاری
عاطفی می شوند .این مشکل خنده و گریه غیر قابل کنترل ( جدا از حالت روحی بیمار) است
که ممکن است از نظر دیگران افسردگی به نظر آید ،ولی این دو مورد کام ً
ال با هم متفاوت
هستند .این مشکل قابل درمان است .در بیماران دچار ام اس و اختالالت عصبی ،از داروی
 Nuedextaبصورت خوراکی روزی یکبار استفاده می شود .مشاوره و گفتار درمانی در بهبود
بیماری  PBAاثری ندارد.
سرخوشی
این حالت در تعداد اندکی از بیماران مبتال به ام اس پیشرفته مشاهده می شود .فرد مبتال به
یوفوریا یا سرخوشی ،به طور غیرعادی شاد ،نسبت به مشکالت بی تفاوت و از واقعیت شرایط به
دور است .این حالت شادی مضاعف بیشتر به اختالالت رفتاری مربوط است.
درمان این مشکالت ،پیچیده است .فرد مبتال به ام اس ممکن است نیاز بهدرمان روانپزشکی
و همچنین روان درمانی داشته باشد .اعضای خانواده نیز ممکن است نیازمند مشاوره روحی
باشند ،چراکه این رفتارها آزار دهنده و استرس زا است .در برخی از موارد ،باید بر رفتار فرد
مبتال نیز نظارت شود تا در پاسخ به سؤاالت پزشکی تظاهر نکرده و اطالعات غلط به تیم
پزشکیندهد.

هستند و ورود آب به فضای بسته استخر نیز به خودی خود موجب تشدید بیماری خواهد شد
و در صورت کنترل نشدن بیماری ،باید کل محصول آن دوره پرورش ماهی را معدوم کرد که
ضرر و زیان هنگفتی به پرورشدهندگان آبزیان وارد میکند.رئیس جهاد دانشگاهی دانشگاه
صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد :بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی ،سالهای
زیادی است که برخی کشورهای پیشرفته به پرورش ماهی در مجموعهای از آب دریا روی
آوردهاند که عالوه بر مبتال نشدن آبزیان به بیماریها و آفات ،به خاطر تغذیه ماهیان از منابع
دریایی ،مقرون به صرفه خواهد بود و عالوه بر طعم و مزه بسیار خوب ،کامال ارگانیک است.
ورسهای ادامهداد:دانش فنی شامل طراحی ،تولید و تکنولوژی این تورها که بدون گره هستند
توسط تیم تحقیقاتی مهندسی نساجی جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر به دست آمده و
استفاده از تکنولوژی تکمیل ضدجلبک نیزدر ساخت این تورها به کار گرفته شده است.رئیس
جهاددانشگاهیدانشگاهصنعتیامیرکبیرخاطرنشانکرد:عدمچسبیدنجلبکبهتورموجب
میشود که چشمههای تورها بسته نشود و جریان آب دائما وجود داشته باشد و مواد مغذی
دریا مرتب به تور وارد شود.ورسهای درباره وضعیت استفاده از روش پرورش ماهی در دریا
توسطدیگر کشورهایدنیا نیز گفت :بخش اعظمدانش و تکنولوژی فنی این سیستمدردست
نروژیها است که با استفاده از آن و تولید و صید ماهی در حاشیه دریا به صورت کنترل شده،
حدود 60درصد بازار ماهیدنیا رادردست گرفتهاند.تورهای قفس پرورش ماهی تولیدی جهاد
دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر ،پس از حمل به جزیره قشم ،همزمان با سیوششمین سالروز
تشکیل نهاد انقالبی جهاددانشگاهی با موفقیتدر آبهای نیلگون خلیج فارس (اطراف جزیره
قشم) بر روی قفسها موردنظر شرکت بهرهبردار نصب و آماده بهرهبرداری شد.

تشدید فاکتورهای پرخطر قلبی
قبل از سن یائسگی

به گفته محققان ،فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی نظیر میزان غیرعادی کلسترول و
فشارخون باال ،قبل از شروع سن یائسگی افزایش می یابد.
به گزارش مهر ،یافته های مطالعاتی محققان دانشگاه ویرجینیا آمریکا نشان می دهد
فاکتورهای پرخطر مرتبط با بیماری قلبی و سکته در سال های منتهی به یائسگی به
سرعت تشدید می شوند.
مارک دی بور ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :در گذشته کارشناسان
معتقد بودند افزایش سریع فاکتورهای پرخطر بیماری قلبی و سکته در زنان بعد از سن
یائسگی اتفاق می افتد».
اما تحقیقات جدید نشان می دهد افزایش سریع در فاکتورهای پرخطر قبل از آخرین
دوره های پریود اتفاق می افتد .به گفته دی بور ،منطقه پرخطر واقعی مربوط به قبل از
یائسگی و در طول مدت دوره یائسگی است.
در این مطالعه ،محققان گزارشات پزشکی حدود  ۱۵۰۰زن را کهدر مطالعه ملی بررسی
علل و تاثیرات سفت شدگی عروق ثبت نام کرده بودند را ارزیابی کردند .این زنان به مدت
 ۱۰سال تحت نظر بودند و در این مدت وارد مرحله یائسگی شدند.
محققان در این تحقیق ۵ ،فاکتور پرخطر بیماری قلبی و سکته را بررسی کردند .این
فاکتورها شامل اندازهدور کمر ،میزان باالی چربی خون (تری گلیسیرید) ،کلسترول خوب
پایین یا  ،HDLقند خون باال و فشار خون باال بود.
به گفته محققان ،به این فاکتورها در کنار هم «سندروم متابولیک» گفته می شود.
سندروم متابولیک به شکل قابل توجهی موجب افزایش ریسکدیابت نوع ،۲بیماری قلبی
و سایر مشکالت سالمت می شود.
در مجموع محققان دریافتند در طول سال های آخر منتهی به دوره یائسگی ،افزایش
سریعیدر این فاکتورهای پرخطر روی میدهد.

بهترین روش مصرف میوه ها برای کاهش وزن

شارژ موبایل در طبیعت با چرخ آبی!

یک کاربر یوتیوب در ویدیوی جدید خود به نمایش راهکاری برای شارژ تلفن همراه در
خارج از شهر پرداخته است.
برای برخی افراد،دسترسی نداشتن به تلفن همراه بسیار بدتر از نداشتن آب آشامیدنی
است .از این رو داشتن کمی نبوغ در مناطق دور از برق شهری میتواند زبالههای دور
ریختنی را به یک ژنراتور هیدروبرقی تبدیل کند.
توماس کیم با استفاده از چند بطری پالستیکی،دیسهای یکبارمصرف ،لوله فلزی ،یک
موتور پلهای و یک مدار اصالحکننده توانسته یک شارژر برای تلفن همراه بسازد.
این سیستم نوعی نیروگاه برقآبی است و کیم توانست همچنین چند چراغ ال.ای.دی
را نیز با آن روشن کند.

علت کشیدگی بدن مارها کشف شد

نصب موفقیتآمیز تورهای پرورش ماهی تولیدی جهاد دانشگاهی امیرکبیر در خلیج فارس
نصب موفقیتآمیز تورهای پرورش ماهی تولیدی جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیردر
قفسهای مستقردر آبهای نیلگون خلیج فارس همزمان با سیوششمین سالروز تشکیل نهاد
انقالب جهاددانشگاهی انجام شد.دکتر مهدی ورسهای رئیس جهاددانشگاهیدانشگاه صنعتی
امیرکبیربابیاناینمطلباظهارکرد:تورهایقفسپرورشماهیتولیدیجهاددانشگاهیواحد
صنعتیامیرکبیر،دارایخاصیتآنتیفولینگبهمنظورکاهشچسبندگیموجوداتدریاییبه
تورها است و از طنابهایی در طراحی آن استفاده شده است که استحکام باالیی داشته و ازدیاد
طول آنها محدود است .در طراحی این تورها ،مشخصات مدنظر استاندارد NS9415کشور نروژ
دردستور کار قرار گرفته و ویژگیهای تور تولید شده ،مطابق این استاندارد مورد قبولدر سطح
بینالملل است.وی افزود :تور پرورش آبزیاندر محیطدریا ،حاصل تالشدوساله محققان گروه
پژوهشی مهندسی نساجی جهاددانشگاهی صنعتی امیرکبیردر راستای اقتصاددانشبنیان
است که مراحل ابتدایی تا تولید صنعتی آن با حمایت و بودجههای تحقیقاتی جهاددانشگاهی
و مرحله تجاریسازی آن با مشارکت شرکت سرمایهگذاری جهاد نصر و مجموعههای جهاد
نصر از جمله جهاد نصر کرمان به سرانجام رسیده است.رئیس جهاددانشگاهیدانشگاه صنعتی
امیرکبیر درباره ضرورت و مزایای استفاده از این تکنولوژی جدید گفت :در شرایط حاضر از
نظر صید یا پرورش آبزیان ،از سواحل ایران بهرهبرداری بهینه انجام نمیشود در صورتی که
امروزه دنیا موضوع اشتغالزایی و توسعه پایدار از طریق سواحل که همان صید توام با حفاظت
از گونههای دریایی به ویژه ذخایر ماهیان خاویاری و یا بومی ایران است را دنبال میکند و در
حقیقت مبتنی بر اقتصاددانشبنیان است.وی افزود :آندسته از استخرهای پرورش ماهی که
در مسیر آبهای روان احداث میشود بعضا با مشکل انتقال بیماری از طریق این آبها روبهرو

ارتباط مشکالت خواب و ریسک بروز سکته

تحقیق جدید نشان می دهد خواب بیش از اندازه زیاد یا کم می تواند فاکتور پرخطر
سکته باشد و مانع از روند بهبودی شود.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه بیمارستان اسن آلمان با بررسی  ۲۹مطالعه قبلی
دریافتند اختالالت خواب نظیر بیخوابی و آپنه خواب با ریسک سکته و روند بهبود آن
مرتبطهستند.
دکتردرک هرمن ،سرپرست تیم تحقیق،در این باره می گوید« :اختالالت خواب بسیار
در بین بیماران سکته ای شایع هستند».
به گفته محققان ،برخی مطالعات نشان می دهند که آپنه خواب ،که با اختالل تنفس
در زمان خواب مرتبط است ،قبل از سکته وجود دارد و ممکن است در این ریسک نقش
داشته باشد .از اینرو بیماران مبتال به آپنه خواب شدید بیشتردر معرض سکته قراردارند.
هرمن در ادامه توصیه می کند« :درمان آپنه خواب با دستگاه فشار مجرای هوا CPAP
که مانع از اختالل در مجاری در هوا در طول خواب می شود ،ممکن است ریسک سکته
را کاهش دهد».
سایر اختالالت خواب نظیر بیخوابی و خواب بیش از اندازه زیاد ،هم از فاکتورهای پرخطر
سکته هستند« .بیداریدر هنگام شب موجب افزایش ریسک فشار خون شده که ریسک
سکته را افزایش میدهد».
به گفته محققان ،هنوز مشخص نیست که ایا درمان مشکالت خواب می تواند موجب
کاهش ریسک سکته شود .اما مسلماً این مشکالت بر روند بهبود بعد از سکته تاثیر خواهند
داشت.

بازکردن قفل تلفن همراه با اسکنر عنبیه

تازه ترین تلفن همراه یک شرکت معروف کره ای درحالی روانه بازارهای اروپایی می
شود که به دلیل به کارگیری فناوری اسکنر عنبیه به شدت مورد توجه کارشناسان قرار
گرفتهاست.

تحقیق جدید نشان میدهد؛

محققان اروپایی ژنی را کشف کرده اند که علت کشیدگی بدن مارها به آن بر می گردد
از این یافته علمی می توان برای درمان ضایعات نخاعی استفاده کرد.
محققان مرکز تحقیقات  IGCپرتغالدر تحقیقات خود بر روی مارها متوجه شدند که
علت کشیدگی و همچنین لیز بودن بدن آنها به ژنی با نام  Oct۴بر می گردد.
در واقع این ژن سلول های بنیادی را تنظیم می کند و بر روی رشد قسمت میانی و تنه
در مهره داران تاثیر می گذارد.
همچنین سیر تکامل خزندگان در دوران جنینی به ژن  Oct۴نسبت داده می شود که
برای مدت طوالنی در آنها فعال می ماند.
شکل گیری قسمت های مختلف بدن مارها در فرآیند رقابت ژن ها با یکدیگر صورت
می گیرد .در ادامه این فرآیند ،ژن هایی که موجب شکل گیری بدن مارها می شوند بعداز
مدتی باز می ایستند تا ژن مرتبط به تشکیلدم فعال شود.
در ادامه تحقیقات مشخص شد که در دوران جنینی ،فعال ماندن طوالنی مدت این ژن
باعث کشیدگی در مارها و کوتاه شدن دم آنها می شود.
ایندستاورد علمی بهدنبال بررسی بر روی علت بلند و کوتاه بودن غیر معمول تنه برخی
از موش ها بدست آمد.
محققان بر این باور هستند که با پی بردن به این ژن می توان به درمان ضایعات نخاعی
امیدوارتر بود .به گفتهدانشمندان پرتغالی ،فعال نگهداشتن این ژن موجب طوالنی شدن
تنه به صورت نامحدود می شود که با این وجود می توان سلول های سازنده در بخش
نخاع را توسعه داد.

کارشناسان تغذیه می گویند اگر مصرف میوه به شکل درستی انجام نشود می تواند
موجب چاقی شود.
به گزارش مهر ،میوه ها عالوه بر ویتامین های مفید ،آنتی اکسیدان ها و فیبر ،حاوی
کالری ،کربوهیدرات و قند هم هستند .از اینرو تعجب آور نیست که عامل چاقی باشند.
به گفته اَبی النگر ،متخصص تغذیه در کانادا ،همه چیز چاق کننده است و حتی میوه
ها هم از این قاعده مستثنی نیستند .وی برای نحوه درست میوه ها به منظور جلوگیری
از چاقی ،چند توصیهدارد.
اولین توصیه وی این است که باید نسبت به مصرف میوه در هر وعده توجه داشت .وی
مصرف دو وعده میوه در روز ،در حدود نصف فنجان از برش و قطعات میوه نظیر توت ها،
گیالس ها و خانواده ملون ها نظیر هندوانه و خربزه را توصیه می کند.
همچنین وی مصرف میوه را همراه با یک ماده خوراکی دیگر پیشنهاد می کند .به عنوان
مثال ترکیب موز با کره بادام زمینی یا تخم مرغ آب پز؛ سیب با دو برش پنیر؛ و زردآلو تازه
با مخلوط انواع مغزیجات .به گفته وی ترکیب این مواد مغذی ،یعنی پروتئین با کربوهیدرات
و چربی ،به احساس سیری طوالنی مدت کمک می کند.
همچنین خوردن میوه های نظیر هندوانه و انگور که مملو از آب هستند ،احساس پری
بیشتری در شما ایجاد می کند .اینها میوه های هستند که افراد می توانند به اندازه یک
کاسه در روز بخورند.

چگونه از بروز نارسایی کلیه پیشگیری کنیم؟
استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از وروددرمانهای نوین بیماری های کلیوی
ناشی از دیابت خبر داد.
حسن ارگانی متخصص کلیه و استاددانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ؛گفت :به طور
کلی  50درصد بیماران دیابتی تیپ یک 20 ،درصد بیماران دیابتی تیپ دو و برخی از
بیماران مبتال به فشار خون،دچار نارسایی کلیوی می شوند .وی اظهار کرد :تنظیم فشار
خون ،رژیم غذایی مناسب ،فعالیت بدنی کافی ،پرهیز از مصرف سیگار ،درمان کالسیک
بیماری های کلیه ناشی از دیابت به شمار می رود .ارگانی از ورود درمانهای جدید این
عرصه خبرداد و افزود:درمانهای نوین کنترلدیابت به صورت خوراکی و تزریقی با هدفی
دوگانه مبنی بر کنترل قند خون و پیشگیری از پیشرفت بیماری های کلیه به وجود آمده
اند .استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ادامه با اشاره به ورود داروهای خوراکی
برایدرمان این بیماران که عالوه بر جلوگیری از ساخته شدن قنددر بدن موجبدفع قند
ازدستگاه ادرار نیز می شوند؛ بیانداشت:درمانهای نوین این حوزه نقش به سزاییدر تاخیر
بروز بیماری های کلیهدارد .وی گفت:داروهای مهار کننده این بیماری موجب کند شدن
سیر صعودی نارسایی کلیه ناشی ازدیابت می شوند .ارگانی با اشاره به همراهیدرمانهای
کالسیک و نوین برای اثرگذاری بیشتر ،یادآور شد :وجود پروتئین در ادرار بیمار دیابتی
زنگ خطر جدی برای ابتال به بیماری های کلیوی ناشی از دیابت بوده که در اینصورت
باید عالوه بر تکرار آزمایشات خون و ادرار هر سه تا شش ماه و بررسی فشارخون ،بیمار به
طور مرتب نیز تحت نظر پزشک باشد.
یک متخصص تغذیه :

مواد غذایی را در کیسه های پالستیکی نگذارید

یک متخصص تغذیه گفت :استفاده از کیسه های پالستیکی برای مصرف و نگهداری
مواد غذایی مجاز نیست.
محمد حسین عزیزی متخصص تغذیه ؛ با بیان اینکه نانداغدر کیسه های پالستیکی
سبب تولید حرارت میشود ؛گفت :هنگام خرید نان تازه آن را در کیسه های پالستیکی
قرار ندهید.این متخصص تغذیه افزود :حرارت نان داغ در کیسه های پالستیکی سبب
تعرق کیسه و کپک زدن نان می شود.
وی درباره ظروف پالستیکی بیان کرد :پالستیک از مواد نفتی و پتروشیمی تولید می
شود به همین دلیل در شرایط تماس با مواد داغ و اسیدی ماده ای به نام مونومر(مولکول
های کوچکی که تعدادی اتم را در یک ردیف دربر می گیرد) بوجود می آید که این مواد
در دراز مدت ممکن است خطرناک و سرطان زا باشد.
عزیزی در ادامه افزود :تولید مواد مانومر در کیسه و تماس با نان باعث ایجاد بیماری
هایی همچون ریوی و اختالل گوارشی می شود و سیستم های عملکردی بدن افراد را
مختل می کند.وی در پایان اظهار داشت :بهتر است بجای کیسه پالستیکی از پارچه
استفاده کنید ،البته از پارچه های ساده نه رنگی زیرا رنگهای بکار برده شده در آنها نیز
شیمیاییاست.
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خاطره هایی که قاب شد  ...حرف هایی که به حبس رفت!

یاد حرف های شیرین و طوالنی دوران نامزدی
می افتد  ،روزهایی که هرگز فراموش نمی شود و
شاید هرگز تکرار هم نشود .دلش می خواهد برای
ثانیه ای هم که شده برگردد به همان روزهای شیرین
همدلی و هم صحبتی -اما افسوس که تمام آن روزها
به خاطره تبدیل شده است.-
می گوید :از زمانی که سردی بین آن ها حاکم
شد ،دیگر به یاد نمی آورد که برای لحظه ای همچون
گذشته کنار یکدیگر نشسته باشند و از خودشان،
مشکالت ،آرزو ها و امیدهایشان بگویند.این روزها
گذشت و گذشت تا فاصله ها بیشتر بیشتر شد تا
اینکه در نهایت هم صحبتی را با غریبه ها در فضای
دیگر جستجو کرد و این جستجو به جدایی و نابودی
زندگی اش انجامید..
تا به حال به این مساله فکر کرده اید که در طول
روز به چه میزان با اعضای خانواده خود اعم از همسر
و فرزندانتان  ،صحبت می کنید؟ چه مدت زمانی را به
این مساله مهم و اساسی اختصاص داده اید؟آن قدر
غرق مسائل روزمره زندگی هستید که متوجه نشده
اید از ساعتی که در منزل حضور دارید تا زمان خواب،
تنها  15تا 20دقیقه با همسر یا فرزندتان هم صحبت
شده اید و این غفلت به حدی رسیده که همسر یا
هر یک از اعضای خانواده به حاشیه رانده شده و به
تدریج افسردگی در فضای خانه و خانواده حاکم شده
است.شاید برخی گمان کنند که صحبت با هر یک از
اعضای خانواده چندان تاثیری در روابط عاطفی افراد
ندارد و تنها تامین امکانات مالی یا به عبارتی آسایش
و گاهی مسافرت و گردش که آن نیز بعضا با سکوت
همراه است ،کفایت می کند.
برخی از خانواده ها ،میزان سفر و گردش های
شخصی خود را معیار خانواده ای موفق و عاطفی می
دانند این در حالی است که برخی از خانواده ها در
هنگام سیر و سفر نیز کاری به کار یکدیگر ندارند،
پدر در فضای مجازی سیر می کند ،مادر غرق رفع و
رجوع مسائل فرزندان است و همسر حرفی با او ندارد،
هر یک از فرزندان نیز در بازیهای اینترنتی یا به هر
نحوی در فضای مجازی به سر می برد.در این بین هم
صحبتی همسران با یکدیگر و به تبع آن هم صحبتی
با فرزندان از جایگاه خاصی برخوردار است همان گونه
که روانشناسان و کارشناسان مسائل خانواده بر این
باورند که الزمه خانواده سالم داشتن روابط عاطفی
سالم و عمیق بین زوجین است براین اساس الزم
است تا همسراندر طول روز با یکدیگر صحبت کرده
و فرزندان شاهد این هم صحبتی صمیمی باشند تا از
آن ها تاسی بگیرند.برخی از کارشناسان بر این باورند
که زوجینی که هنوز روابط بین فردی و عاطفی آن ها
چندان قوی نشده  ،نباید تصمیم بر فرزند دار شدن،
بگیرند چرا که باید روابط اصالح شود و در کانون گرم
عاطفی خانواده ،کودک به شکل صحیحی پرورش
یابد.
این در حالی است که کارشناسان یکی از شاخص
های خانواده سالم را در رابطه با میزان مکالمه زن و

زوجین تسلیم زندگی شهری نشوند

شوهر با یکدیگردانسته و مدعی هستند که طبق آمار
در طی هر شبانه روز میزان مکالمه زوجین در تهران
 17دقیقه است.
«مریم» خانمی حدود  35ساله است ،چهارسالی
است که ازدواج کرده و هنوز تصمیم بر بچه دار شدن،
ندارد ،از روابط خود با همسرش می گوید :من و
همسرم به یکدیگر خیلی عالقمند و وفادار هستیم ،
هر دو کارمندیم و زمانی که به خانه می آییم خسته
ایم ،اما همسرم وقتی در خانه است خیلی کم با من
صحبت می کند شایددر طول هفت تا هشت ساعتی
که در خانه هستیم مکالمه ای که بین ما رد و بدل
می شود بیشتر از  20دقیقه نباشد.وی ادامه میدهد:
همسرم بیشتر به کارهای شخصی خود اعم از عبادت،
کتاب و تلویزیون نگاه کردن توجه می کند البته در
کارهای خانه با هم مشارکتداریم اما مکالمه ای بین
ما رد و بدل نمی شود و از این بابت ناراحتم ،بارها و
بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با او در این
زمینه صحبت کرده ام اما به صورت موقتی این مساله
برطرف شده است.
محمدرضا مردی حدود  40ساله و معلم است ،در
مورد مدت زمان گفت و گو بین خود و همسرش و
همچنین فرزندش می گوید :هر روز وقتی از سرکار به
خانه می روم غیر از مکالمه های روزمره  ،حدود  15تا
 15دقیقه با همسرم صحبت می کنم ،مثال از او می
پرسم امروز را چگونه گذرانده است ،کمبود یا ناراحتی
ندارد ،بچه ها او را اذیت نکرده اند؟
وی ادامه می دهد :توجه به همسرم سبب می شود

تا فرزندانم که شاهد این توجه هستند  ،آموزش ببینند
که نشانه یک خانواده سالم گفت و گوی صمیمی بین
زوجین است ،البته با فرزندانم نیز با زبان کودکانه
خودشان صحبت می کنم ،گاهی با آن ها هم بازی
می شوم و آن ها را به پارک می برم ،شاید خسته
شوم اما در هنگام خواب با رضایت سرم را بر بالین
می گذارم.
محمد  29ساله است ،حدود دو سالی است که
ازدواج کرده و از روابط بین خود و همسرش گله دارد،
می گوید :همسرم شاغل است  ،زمانی که خسته به
خانه می آییم بعد از خوردن شام سراغ تلفن همراهش
می رود و مدام در فضای مجازی جست و جو می
کنم ،البته به او کامال اعتماد دارم اما نصل وقت خود
را صرف خواندن خبر ها می کند.وی ادامه می دهد:
دوست دارم همسرم به روز باشد و در جریان اخبار و
اطالعات قرار گیرد اما نباید در هیچ کاری زیاده روی
کنیم و از خانواده خود غافل شویم.زهرا نیز از همسر
خود به دلیل توجه زیاد به تلویزیون و فضای مجازی
گله دارد ،می گوید :من نگران خودم نیست ،بیشتر
نگران دخترم هستم که شاهد روابط سرد بین من
و همسرم است.
*کاهش ارتباط گفتاری و دردسرهای آن
مجید ابهری ،آسیب شناس و متخصص علوم
رفتاریدر این زمینه گفت :گفت و گو به عنوان اصلی
ترین ابزار ارتباط در خانواده همواره مشکل گشای
زندگی زناشویی و خانوادگی بوده است که متاسفانه
امروز به دلیل نفوذ شبکه های ماهواره ای که حدود

در جلسه شورای اسالمی شهر قم مطرح شد؛

60درصد از خانواده های ایرانی را به پای خود کشانده
و همچنین گسترش نرم افزارهای اینترنتی بویژه در
تلفن همراه ،زوجین و اعضای خانواده را از یکدیگر
دور کرده است.وی ادامه داد :در خانواده های امروزی
مشاهده می شود زن در یک گوشه با تلفن خود کار
می کند و مرد در گوشه ای دیگر ،فرزندان یا مشغول
درس هستند یا تلویزیون نگاه کردن یا اینکه آن ها
هم با تلفن های همراه خود در گروه های بی در و
دروازه مشغول گشت و گذار هستند.ابهری اضافه
کرد :سست شدن روابط عاطفی در خانواده و کاهش
ارتباط گفتاری به  17دقیقه در روز باعث شده که
اعضای خانوادهدر بیرون از خانه بهدنبال هم صحبت
یا همدم بگردند آسیب های ناشی از کم رنگ شدن
ارتباط گفتاری باعث انباشت مشکالت و گله ها شده
و طغیان این انباشته ها به دوستی های نامناسب
فرزندان و روابط فرازناشویی زوجین منجر می شود.
این آسیب شناس اظهار داشت :کم رنگ بودن
آموزش مهارت های زندگی در محور همدلی ،تفاهم،
برقراری ارتباط از یک سو و تماشای سریال های
تکراری شبکه های ماهواره ای از سوی دیگر ،گروه
های بیدرو ودروازه و خطرناک شبکه های اجتماعی
در کنار همه این مشکالت منجر به سستی عاطفه و
کم رنگ شدن روابط زناشویی شده و حداکثر زوجین
با پیامک در طول روز حرف های خود را آن هم در
زمینه نیازهای زندگی مثل دعوت به میهمانی های
فامیلی  ،خرید مایحتاج خالصه می کنند که تازه این
حرکت بین نوخانمان ها رایج است نه خانواده های

قدیمی و ریشه دار.
ابهری افزود :اگر وضعیت به این شکل حرکت کند
تا چند سال دیگر گفت و گو های خانوادگی فراموش
می شود و زندگی ماشینی و گرفتاری اقتصادی و
سرگرمی های کاذب و بی فایده جای دورهمی ها
خانوادگی را گرفته و صفا و صمیمت جای خود
را به فاصله و دوری خواهد داد.وی ادامه داد :برای
پیشگیری یا مقابله از این وضعیت ویرانگر نهادهای
فرهنگی و متولی باید به طور مکرر و مستمردر قالب
تولیدات فرهنگی اعم از فیلم و سریال ،زیان های
ایجاد فاصله در خانواده را یادآوری کنند و مهارت های
زندگی برای پررنگ کردن و تحکیم روابط گفتاری به
خانواده ها آموخته شوددر مدارسدانشگاه ها و مراکز
فرهنگی باید عوارض و آسیب های کاهش ارتباط
گفتاری به خانواده ها گوشزد شود و در کنار تمام این
حرکات باید دولت به فکر نشاط اجتماعی خانواده ها
نیز بوده و سرگرمی های رفاهی ارزان قیمت یا رایگان
در اختیار خانواده ها قرار دهد.وی تاکید کرد :تفریح
 65درصد مردم تهران تنها خوردن است که شب ها
در رستوران ها و مراکز ییالقی می توان این منظره را
مشاهده کرد و آن ها که توانایی اقتصادی ندارند در
کنار اتوبان ها و پارک ها گوشی تلفن همراه به دست
تنهادر کنار هم حضور فیزیکیدارند.
*زوجین تسلیم زندگی شهری نشوند
«طهورا نوروزی» مدرس دانشگاه و پژوهشگر نیز
در این زمینه گفت :علت اصلی کم شدن گفتمان بین
زوجین ،زندگی شهری و محدودیت هایی است که
برای آن ها ایجاد می کند ،چرا که در زندگی شهری
اکثر زوجین مشغول به کار ودرگیر مسائل معیشتی
خانواده هستند.وی ادامه داد :ساعت های طوالنی کار
در بیرون از خانه سبب می شود تا آن ها خستگی های
خود را به خانه بیاورند ،از سوی دیگر انگیزه ارتباط
خانوادگی روز به روز کمتر می شود چرا که انگیزه
ای برای برقراری تعامل ندارند ،در حالی که بخشی از
انگیزه تعامل از طریق گروه همساالن ودوستان ایجاد
می شود.این پژوهشگر اضافه کرد :بخشی از مسائل
بچه ها در تعامل والدین حل می شود چرا که والدین
به عنوان نقطه مشترک بین فرزندان به شمار می
روند.تعاملوالدینگلوگاهیاستبرایتصمیمگیری
برای فرزندان و چنانچه بین زوجین فاصله ایجاد شود،
مشکالت تربیتی برای فرزندان ایجاد می کند.
نوروزی اضافه کرد :با وجود شکاف بین زوجین،
فضای عطفت و همدلی کاهش یافته و به سایر اعضای
خانواده سرایت می کند و آثار سوئی برای فرزندان
دارد.وی با اشاره به تنگناهای معیشتی و شهرنشینی،
گفت :به نظر می رسد عالوه براین عوامل،مهم تر از
آن خود زوجین هستند که نباید خود را در فضای
جبر بسپارد ،باید منفعل باشند ،چون خانواده مهم
ترین نهاد است که مهمترین کارکرد آن تعامل و
عاطفه است و هر چه روی این کارکردها تاثیر بگذارد
در کالبد و کلیت خانواده اثر منفی می گذارد و دیگر
خانواده معنایی نخواهدداشت.

مخالفت فرمانداری قم
با افزایش نرخ کرایه اتوبوس
فرمانداری قم الیحه شهرداری مربوط به افزایش نرخ کرایه اتوبوس کهدر شورا به تصویب
رسیده بود را به دلیل ناهماهنگی به کمیته تنظیم بازار استان رد کرد.
بر پایه این گزارش ،رد شدن الیحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس در قم موضوعی بود که
شامگاهیکشنبهدرجلسهرسمیشورایاسالمیشهرقمتوسطرئیسکمیسیونخدمات
شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم مطرح شد.
این الیحه در جلسه دو هفته گذشته شورای اسالمی شهر قم تصویب شده بود و مطابق
آن نرخ کرایه نقدی  ۳۲درصد و نرخ کرایه اتوبوس با کارت  ۱۰درصد افزایش یافته بود.
عباس ذاکریان ،رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم با
اشاره به ایرادی که فرمانداری به این مصوبه وارد دانسته ،گفت :طبق نظر فرمانداری برای
اینمصوبهبایدنظرکارگروهتخصصیتنظیمبازاراستانگرفتهشود.ویافزود:همچنینبه
گفته فرمانداری ،با عدم اخذ موافقت کارگروه حمل و نقل مصوبه فوق وجاهت قانونی ندارد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسالمی شهر قم اظهارداشت :این
قبیل اظهار نظرها خارج از وظایف فرمانداری است و فرمانداری فقط میتواند بگوید مصوبه
در حوزه اختیارات شورا و مطابق با قوانین هست یا نه.وی با اشاره به استناد فرمانداری به
بخشنامه وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهوردر این زمینه گفت :اینکه بهدو بخشنامه
برای شورا الزام آور نیست.ذاکریان به مهلت  ۱۴روزه فرمانداری برای بررسی لوایح اشاره
کرد و افزود :در این مدت فرمانداری میتواند یک نامه به کمیسیون تخصصی تنظیم بازار
بفرستد و نظر آنها را جویا شود تا بر اساس آن به مصوبه اعالم نظر کنند.وی با غیر قانونی
خواندن بخشنامههای معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور اظهار کرد :باید برای ابطال
این بخشنامهها اقدامات حقوقی انجامدهیم.
شکایت به دیوان عدالت اداری
ولی الله بیاتی ،رئیس شورای اسالمی شهر قم هم با اشاره به اینکه موارد مشابه به این
چندین بار در شورای حل اختالف مطرح شده و نظر شورای شهر در آن پذیرفته شده
گفت :این مورد هم باید به شورای حل اختالف برود ضمن اینکه یک نامه برای شکایت به
دیوان عدالت اداری در این رابطه تنظیم کردهایم.
با توضحیاتی که ذاکریان و بیاتی ارائه کردند ،اعضای شورای شهر به اصرار بر این مصوبه
رأی دادند تا موضوع افزایش کرایه اتوبوس در شورای حل اختالف بررسی شود.در ادامه
جلسه حسن بختیاری ،نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم الیحهای مربوط به تسویه
بدهیهای شهرداری قم با بانک شهر قرائت کرد.طبق این الیحه این بدهیها با واحدهایی
از مجتمع زمزم تهاتر میشود تا با استفاده از این راه شهرداری سه خود را در این پروژه به
مالک واگذار کند.در این قرارداد که کمیسیون برنامه و بودجه در دو جلسه آن را بررسی
کرده و ابهاماتی هم نسبت به آن دارد ۱۶ ،میلیارد تومان ملک جا به جا میشود.به گفته
شهردار قم قرار است  ۸۰درصد این مبلغ بالفاصله از بدهیهای شهرداری به بانک شهر
کم شود و ۲۰درصد بقیهدر هنگام انتقال سندها جا به جا شود.پس از تصویب این الیحه،
نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم ،الیحه پرداخت  ۹۵میلیون توماندیه به ورثه فاطمه
امینی را تصویب کرد .به گزارش مهر،فاطمه امینی دختری چهار ساله بود که دو سال
پیش در میدان روحالله بر اثر برق گرفتگی جان داد.دادگاه شهرداری را در این حادثه به
میزان صددرصد متهم کرده و این حکم با نظردادگاه تجدید نظر قطعی هم شده است.به
گفته بختیاری ،شهرداری به علت عدم رعایت نظاماتدولتیدر این پرونده مقصر شناخته
شده است و رای بر محکومیت شهرداری قطعی شده است .بیمه توسعه از پرداخت دیه
استنکاف کرده و حاال شهرداری میخواهد این مبلغ را خودش از محل دیون با محل
بپردازد.نائب رئیس شورای اسالمی شهر قم تأکید کرد :مبالغ جزای بدل از حبس توسط
خود مقصرین پرداخت میشود.مطرح شدن این الیحه موجب شد که مصطفی سعادت
طلب ،نسبت به قراردادهای بیمه در شهرداری قم انتقاد کند.وی با اشاره به لوایحی که
در رابطه با بیمه مطرح میشود افزود :تعداد لوایح به گونهای است که گویا هیچ بیمهای
نداریم.در ادامه این جلسه موضوع نامگذاری  ۱۴فقره از شوارع شهر قم مطرح شد که به
جز یکی از این نامگذاریها به نام میدان نماز ،بقیه تصویب شد.استفاده از نام مراجع در
معابر ،استفاده از نام برای یک معبر پیش از شروع ساخت و استفاده از نامهایی که برای
مردم ساده باشد از جمله مسائلی بود که در این رابطه مطرح شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم؛

شهرداری ها به سامانه ارتباط شهروندی
ملحقشوند
معاون عملیات فرودگاه اصفهان خبر داد:

فرود اضطراری هواپیمای بوشهر -تهران
در اصفهان

جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا اعالم کرد:

ارسال پيامک و اخطار کتبي به مشموالن غايب

معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه استان اصفهان با اشاره به فرود اضطراری مسیر بوشهر-
تهراندر اصفهان گفت :این هواپیما بهدلیل ازدستدادن یکی از موتورهای خوددر فرودگاه
اصفهان فرود آمد.
علی مصطفوی افزود :صبحدیروز پرواز شماره ۴۰۶متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران به علت از دست دادن موتور دوم خود به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان اعالم
فرود اضطراری داشت و بر زمین نشست.
وی با اشاره به اینکه این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران
است بیان داشت :در این پرواز  ۲۳۰مسافرداشته که برای هیچکدام از آنها مشکلی بوجود
نیامدهاست.
مصطفوی در ادامه با اشاره به اینکه پرواز جایگزین این هواپیما ساعت  ۱۴در فرودگاه
اصفهان بر زمین نشست بیان داشت :ادامه پرواز ساعت  ۱۴:۳۰انجام و مسافران به مقصد
تهران پرواز کردند.
معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه استان اصفهان در خصوص زمان تعمیر این هواپیما نیز
به مهر گفت :با توجه به اینکه این هواپیما موتور خود را از دست داده است احتماال نیاز به
تغییر موتوردارد تعمیر آن طی سه الی پنج روز آینده انجام خواهد شد.
رئیس کالنتری  127نارمک خبرداد:

دستگیری دزد خانههای محله نارمک
در حین سرقت
رئیس کالنتری  127نارمک از دستگیری دزد خانه های محله نارمک پایتخت در حین
سرقت خبرداد.
سرهنگ جلینی ،رئیس کالنتری  127نارمک ،در تشریح جزییات این خبر گفت :با
شکايت های متعدد شهروندان ساکن اين محدوده در خصوص وقوع سرقت های منزل ،تيم
های عملياتی اين کالنتری برای شناسايی و بازداشت متهم يا متهمان ضمن بررسی مناطق
جرم خيز و محل هايی که امکان حضور سارقان وجود داشت ،اقدام به گشتزنی در محدوده
های مذکور کردند.
وی افزود :گشتزنی ها ادامهداشت تا اینکه شب گذشته مأموران انتظامی این کالنتری،در
یکی از خيابان های این محله مردی را که در حال باال رفتن از دیوار یک خانه بود ،مشاهده
کرده و برای دستگیری وی وارد عمل شدند.رئیس کالنتری 127نارمک افزود :متهم باديدن
مأموران ترسيده ودستپاچه شده و سعیداشت با اظهارات ضد و نقيض خود را بيگناه جلوه
دهد اما با توجه به وضعيت موجود چاره ای جز اعتراف نداشته و در همان محل به جرم
خود مبنی بر سرقت از منزل اعتراف کرد.سرهنگ جلینی اظهار داشت :در نهایت متهم به
کالنتری منتقل شده و در بازجويی های انجام شده به چندين فقره سرقت منزل پیش از
دستگیری اقرار و گفت قصد سرقت از این خانه را داشته که پلیس رسیده و او را دستگیر
کرده است.گفتنی است ،وجوه نقد و اموال مسروقه که از خانه های قبلی به سرقت برده بود
پس از بازرسی از وسایل وی کشف و به مالباختگان مسترد شد.
سرکالنتر هفتم تهران بزرگ :

سارق حرفه اي به سرقت  50دوچرخه
اعتراف کرد
سرکالنتر هفتم تهران بزرگ با اشاره بهدستگيري يک سارق و چهار مالخر اموال مسروقه
در محدوده جنوب تهران گفت :اين متهم ضمن اعتراف به  50فقره سرقت دوچرخه در
محدوده هاي مختلف شهر تهران ،چهار مالخر همدستش را معرفي کرد.
سرهنگ جليل موقوفه اي در تشريح اين خبر گفت :چندي پيش يک سارق حرفه
اي دوچرخه در محدوده سرکالنتري هفتم پس از يک ماه تعقيب و مراقبت و تحقيقات از
سوي ماموران شناسايي ودستگير شد که طي بازجويي هاي انجام شده به جرم خود مبني
بر سرقت هاي مذکور و سرقت  50فقره دوچرخه اعتراف کرد  .وي افزود :بررسي ها براي
دستگيري مالخران نيز آغاز شد و با هماهنگي هاي انجام شده از سوي ساير سرکالنتري
هاي تابعه پليس پيشگيري پايتخت چهار مالخر که با اين سارق همدست بوده و اقدام به
خريد و فروش اموال مسروقه مي کردند ،شناسايي شدند .سرهنگ موقوفه اي ادامه داد:
طي يک عمليات ضربتي مالخران اموال مسروقهدستگير و به همراهدوچرخه هاي مسروقه
به کالنتري  130نازي آباد و پس از بررسي هاي اوليه به پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران
بزرگمنتقلشدند.
به گفته وي ،متهماندر بازجويي هاي انجام شده به همدستي با سارق مذکور و به خريد و
فروشدوچرخه هاي مسروقه با تغييردر ارکان و ظاهر آنها اعتراف کردند که پس از تکميل
پرونده هر چهار نفر به همراه سارق مذکور بهدادسرا منتقل شدند.

جانشينسازمانوظيفهعموميناجا،جزئياتطرحتعيين
تکليف مشموالن غايب و نحوه برخورد با آنان را تشريح کرد.
سردار ابراهيم کريمي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه
خبري پليس ،در خصوص طرح جريمه مشموالن غايب
گفت :در مرحله اول ثبت نام در سال  ،1395حدود 61
هزار نفر ثبت نام کردند و راستي آزمايي اين افراد درحال
انجام است.
وي افزود :اطالعات اعالمي از سوي متقاضي در مراحل
اوليه ثبت نام بررسي شده و به بيش از  99.5درصد اين افراد
کارت تعلق مي گيرد.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا ،با بيان اينکه براي
کليه مشموالن غايب متولد سال  1354تا متولدين سال
 1376که داراي غيبت هستند پيامک ارسال شده است
گفت :بر اساس اين پيامک  10روز به مشموالن غايب
فرصت داده شده تا با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک
انتظامي (پليس  )10+نسبت به تعيين تکليف وضعيت
خدمتي خود اقدام کنند.
سردار کريمي با اشاره به اينکه مشموالن غايب براي تعيين

تکليف خود راه هاي مختلفي را پيش رو دارند ،افزود :اگر
بيش از  8سال غيبتداشته باشند مي توانند از طرح جريمه
مشموالن غايب استفاده کنند و اگر کمتر از هشت سال
غيبتدارند مي توانند به خدمت اعزام شده يا از معافيت هاي
کفالت يا پزشکي استفاده کنند.
وي با تاکيد بر اينکه غيبت مانع رسيدگي به درخواست
معافيت کفالت مي شود تصريح کرد :ممکن است فردي قبل
از ورود به سن مشموليت پدر خود را از دست بدهد اما براي
دريافت کارت معافيت اقدام نکرده است که در اين صورت
مي تواند با وجودداشتن غيبت برايدريافت معافيت کفالت
اقدام کند به عبارت ديگر شخص قبل از ورود به غيبت
شرايطدريافت معافيت کفالت راداشته اما به هردليلي اقدام
نکرده است.
اين مقام انتظامي يادآور شد :عده اي نيز ممکن است که
داراي نقص عضو يا بيماري خاصي باشند که مي توانند با
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي (پليس )10+
نسبت به ثبتدرخواست معافيت پزشکي خود اقدام کنند.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا بيان کرد :پيامک
فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم خبرداد:

هاي اين سازمان براي همه مشموالن غايب ارسال مي شود
و متقاضيان طرح مشموالن غايب عمال تا پايان مرداد فرصت
دارند که در اين طرح ثبت نام کنند.
وي ادامه داد :همه مشموالن غايب شناسايي شده و با
ارسال اين پيامک ها جهت تعيين تکليف وضعيت خدمتي
خود احضار مي شوند.
وي با بيان اين کهدر مرحله بعديدر صورت عدم مراجعه
مشمول غايب جهت تعيين تکليف وضعيت خدمتي خود
اخطاريه هاي کتبي به درب منازل آنان ارسال مي شود
گفت :برخي از اخطاريه ها از طريق پست و برخيديگر نيز از
طريق کالنتري ها ابالغ مي شود و اين ابالغيه قانوني است و
فرصت کوتاهي جهت ثبت نام به آنان داده مي شود.
اين مقام انتظامي خاطر نشان کرد:در صورت عدم مراجعه
مشمولغايبجهتتعيينتکليفوضعيتخدمتسربازي
خود ،مطابق ماده  58قانون خدمت وظيفه عمومي با آنها
برخورد مي شود.
سردار کريمي ضمن تشريح ماده 58قانون خدمت وظيفه
عمومي گفت :بر اساس اين ماده قانوني مشموالن غايب پس
از شناسايي مورد تعقيب قرار گرفته و در نهايت دستگير
مي شوند.
وي با هشدار به سازمان ها و صنوف به کارگيرنده
مشموالن غايب افزود :بر اساس ماده  63مکرر قانون خدمت
وظيفه عمومي به کارگيري مشموالن غايب در کارهاي
خصوصي و دولتي ممنوع شده است و با به کارگيرندگان
آنان نيز برخوردهاي قانوني انجام مي شود.
جانشين سازمان وظيفه عمومي ناجا مطرح کرد :صنوف
متخلف ضمن معرفي بهدادسرا براي بار اول بايد هزينه يک
سرباز معادل  42ميليون ريال را پرداخت کنند و صاحب
واحد صنفي نيز جريمه مي شود.
وي با اشاره به اينکه محدوديت هاي اجتماعي براي
مشموالن غايب کاهش نمي يابد  ،بيان کرد :به منظور
هماهنگي با ساير بخش هاي کشور ،سامانه هاي وظيفه
عمومي به سامانه ساير سازمان ها و ارگان ها متصل مي شود
تا از ارائه خدمات به مشموالن غايب جلوگيري شود.
سردار کريمي گفت :اشراف اطالعاتي ما بر مشموالن غايب
افزايش يافته است و همين موضوع باعث شده که محدوديت
ها و محروميت ها کامل تر اجرا شود و طبعا رغبت به غيبت
نيزدر جامعه کاهش يابد.

انهدام باند سارقان مغازه در رباط کريم

فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم از انهدام باند سارقان مغازه با
کشف  30فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس،سرهنگ"عبدالله زاده پاشاکي"
گفت:مأموران پليس آگاهي در پي شکايت چند نفر مبني بر سرقت از
مغازه و اماکن خصوصي آنها موضوع را به صورت ويژه در دستور کار خود
قراردادند.
وي افزود:مأموران انتظامي با اقدامات پليسي و پس از فعاليت هاي
اطالعاتي و گشت زني هاي نامحسوس موفق به شناسايي سه نفر از سارقان
در نصيرشهر شده ودر عملياتي غافلگيرانه آنها رادستگير کردند.
سرهنگ پاشاکي تصريح کرد:در بررسي هاي انجام شده مشخص شد
متهمان داراي سابقه کيفري بوده که در بازجويي هاي پليسي جرم خود
را قبول داشته و در ادامه به  30فقره سرقت مغازه و اماکن خصوصي با
همدستيدو مالخر نيز اعتراف کردند.
اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه مأموران پس از تشکيل يک تيم
عملياتي و هماهنگي قضائي مالخران را نيز دستگير کردند بيان داشت:
متهمان با تشکيل پرونده قضائي و گذراندن مراحل قانوني روانه زندان
شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم در پايان ضمن هشدار به
شهروندان ،اضافه کرد:مغازه ها ،فروشگاه ها ،و ساير اماکن خصوصي که به
دوربين هاي مداربسته مجهز نبوده در اسرع وقت نسبت به نصب دوربين
اقدام و از نگهبان و قفل هاي مناسب جهت حفاظت از اموال خود استفاده
کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت  :تسریع در پاسخگویی شفاف و مستقیم به
درخواست های مردمی در حوزه خدمات شهری با ورود شهرداری ها به سامانه ارتباط
شهروندی (شهراه) امکانپذیر می گردد.
حسن صبوریدر جلسه ای که با حضور شهرداران مناطق شهری قم و شهری های استان
به منظور آشنایی با سامانه ارتباط شهروندی (شهراه) در سالن اجتماعات این اداره کل
تشکیل شد بر ضرورت تعامل گسترده بین این اداره کل و شهرداری های استان قم جهت
ارائه خدمات مطلوب و پاسخگویی شفاف به مردم تاکید کرد.وی افزود  :در راستای حفظ
حقوق شهروندان  ،مدیریت پروژه ارتباط شهروندی با راه اندازی سامانه شهراه از سال 94
در ادارات کل استانها فعالیت خود را آغاز نمود.وی اضافه کرد :با راه اندازی سامانه یکپارچه
اطالعاتی شهراه ،شهروندان محترم می توانند با ورود به آن ضمن ارائه درخواست ها و
انتقادات خود ،پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت نمایند.صبوری تسریع در پاسخگویی
شفاف و مستقیم به درخواست های مردمی را با ورود شهرداری به سامانه شهراه امری
امکانپذیردانست و اظهارداشت :خوشبختانه شهرداری قم بعنوان نخستین شهرداریدر
کشور ،نسبت به ثبت نامدر سامانه شهراه اقدام نموده که پیرو این امر سایر شهرها و مناطق
شهری نیز بزودی عضو این سامانه خواهند شد.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسالمی شهر قم:

شهرداری در تملکها به پروژههای اولویتدار
توجهکند
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسالمی شهر قم گفت :شهرداری باید اولویتبندی
پروژههادر تملکات رادر نظر بگیرد.
مصطفی سعادت طلب در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسالمی شهر قم ،الیحهای را
مطرح کرد که بر اساس آن شهرداری قصدداشت ملک یکی از علمادر خیابان بیگدلی را
در راستای احداث فاز دوم پروژه شهید کاظمی تملک کند.به گفته وی برای این موضوع
یک ردیف بودجه با کسر از تملک دو ایستگاه مترو در منطقه هفت تا سقف  ۵میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است.این عضو شورای اسالمی شهر قم با اشاره به اینکه ادامه
این پروژه در کوچه بیگدلی تا بلوار سمیه در طرح تفصیلی وجود دارد ابراز داشت :وجود
یک طرح در یک منطقه شهری مردم را در خرید و فروش امالک دچار مشکل میکند.
وی افزود :تعداد طرحهای موجود در طرح تفصیلی خیلی زیاد است و شهرداری توان ندارد
پس آنهایی که اولویت ندارد از دستور کار خارج میکنیم و ردیف نمیدهیم.وی با اشاره
به اینکه در کمیسیون بودجه با این الیحه مخالفت شده است؟ افزود :با توجه به سابقهای
کهدر تملکاتداریم وقتیدر یک معبر تملک انجام میدهیم قیمت تملکات پایهای برای
تملکات بعدی میشود و کار را سخت میکند.محسن عابدینیپور ،عضو دیگر شورای
شهر قم با اشاره به اینکه تملک تقاطع خیابانهای کبیری و کریمی که در پی افزایش
قیمت جهشی است ،گفت :با این مبلغ حدود  ۶۰قطعه آنجا میشود تملک کرد و اگر این
را االن انجام ندهیم یک افزایش سریع قیمت در آن منطقه خواهیم داشت.زینالعابدین
قراچورلوی هم اظهار داشت :در این پروژه هنوز فاز یک را که از خیابان صفائیه تا بلوار
شهید منتظری است ،هنوز تمام نکردیم و یک معضل شهری ایجاد شده است.وی با اشاره
به اینکه تسریع کارهایی که نیمه کاره مانده بسیار بهتر است ،افزود :ما آنقدر پول نداریم
که همه اینها را تملک کرده و پروژه را کامل کنیم .هر قدر پروژه طول بکشد هزینه باالتر
میرود.وحید شایسته نیک ،دیگر عضو شورای اسالمی شهر قم هم در دفاع از این الیحه
گفت :شهردار منطقه در تملکات صرفه جویی کرده و دارد ردیفها را جا به جا میکند که
بهتر است به تصمیم مدیر منطقه احترام بگذاریم.وی با اشاره به اینکه پالکی که تملک
میشود پالک خاصی است ،افزود :کاری که میکند که اهمیت خاصی دارد و اگر االن
نشود معلوم نیست کی انجام شود.
مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قم :

خدمت به واحدهای صنعتی
كمك به تولید و اشتغال کشور است

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان قم گفت  :خدمت به واحدهای صنعتی
شهرك های صنعتی و صنایع كوچك یعنی خدمت به آحاد جامعه و كمك به تولید و اشتغال
و استقالل كشور است.
مهندس امیر طیبی نژاد در حاشیه بازدید مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید و مدیر كل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان از شهرك صنعتی شكوهیه كه در آستانه  21مرداد روز
صنایع كوچك برگزار شد ،رفع نیاز مالی و اعتباری سرمایه گذاراندر شهرك های صنعتی
را خواست عمومی در كشور عنوان كرد.وی با بیان اینكه این دیدار با هدف بررسی نتایج
حمایت های این صندوق از صنایع كوچك و تالش برای فراهم نمودن زمینه خدمات بیشتر
این صندوق شكل گرفت تصریح كرد :سیاستدولت و سازمان صنایع كوچك رفع نیازهای
صنایع كوچك و متوسط در بخش های مختلف بخصوص مسائل مالی است تا در آینده
ای نه چنداندور شاهد رونق این بخش از صنعت كشور كه سهم قابل توجهیدر تولید و
اشتغال را به خود اختصاص میدهد باشیم.

