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مدیرعامل بورس کاالی ایران :



طال در ایران

آخریننرخ

یک مثقال طال

4,908,000

یکگرمطالی18

1,133,000

انواعسکه

آخریننرخ

سکه بهار آزادی

11,090,000

سکهامامی

11,100,000

نیمسکه

5,590,000

عسکه
رب 

2,900,000

سکه یک گرمی

1,830,000

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

شکر همچناندر احتکار

سازمان حمایت کجاست؟!

رییس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ضمن تاکید بر اینکه هر کیلوگرم شکر باید
 ۲۷۰۰فروخته شود ،گفت :به دلیل خودداری عمدهفروشان از فروش شکر ،قیمت این
محصول در بازار مصرف به بیش از  ۳۵۰۰تومان رسیده است.
سعیددرخشانیدر گفتوگو با ایسنا،درباره علل افزایش قیمت شکر و مقاومتدر جهت
کاهش قیمت آن اظهار کرد :مساله اساسی در مورد علت افزایش قیمت شکر و عدم کاهش
قیمت آن خودداری عمده فروشان از فروش شکر است و همین عامل باعث شده که قیمت
شکر نه تنها کاهشی نداشته باشد بلکه با افزایش قیمت هم مواجه شود.
وی ادامه داد :تعزیرات اعالم کرده که فروشندگان شکر به بورس مراجعه کنند و از آنجا
برای خرید شکر تقاضا دهند حال پرسش بنده این است که یک فروشنده چگونه برای
خریددو کیسه شکر به بورس مراجعه کند .این خرید کوچک چه میزان بروکراسی اداری
خواهد داشت و اصال برای فروشنده به صرفه خواهد بود یا خیر؟
رییس اتحادیه سوپرمارکت مواد پروتینی با اشاره به اینکه خردهفروشان در حال حاضر
هر کیلو شکر را بیشتر از سه هزار تومان یعنی در حدود  ۳۲۰۰الی  ۳۳۰۰خریداری
میکنند و مجبور هستند حدود ۳۵۰۰و یا بیشتر آن را بفروشند ،بیان کرد :علت خودداری
کالن فروشان از فروش شکر مشخص نیست هر چند که احتمال میرود آنها باز هم قصد
دارند موجب افزایش قیمت شکر شوند.
درخشانی افزود :در ماه مبارک رمضان با افزایش شکر در بازار مواجه بودیم و قیمت این
محصول بیشتر از  ۳۰۰۰تومان نبود اما در حال حاضر به حدود قیمت  ۳۵۰۰تومان و
بیشتر نیز رسیده است.
این مسائل در حالی رخ داده که اعالم کردهاند خرده فروشان میتوانند هر کیلو شکر
را از بورس حدود  ۲۵۰۰تومان خریداری کرده و  ۲۷۰۰بفروشند اما این اتفاق در عمل
رخ نمیدهد.
وی با انتقاد از باال رفتن قیمت شکر ،گفت :افزایش قیمت شکر موجب شده که مشتقات
این محصول یعنی قند و نبات نیز گران شود و با افزایش قیمت روبرو باشد.
به گزارش ایسنا ،افزایش قیمت شکر در حالی رخ داده که بازار این محصول از ثبات
برخوردار نیست و علیرغم مسائل مختلف مطرح شده ،برنامهریزی الزم در ارتباط با متعادل
کردن قیمت آن وجود ندارد.
حال نکته جالب این است که اعالم کردند فروشندگان خرد شکر به بورس مراجعه کنند
و هر کیلوگرم شکر را به قیمت  ۲۵۰۰تومان بخرند و به قیمت  ۲۷۰۰تومان بفروشند اما
به دلیل سختی این مسیر ،فروشندگان از انجام آن خودداری میکنند.
موضوع قابل توجه اینجاست که یکی از وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،برخورد با گرانفروشی و مقابله با احتکار است اما این سازمان نه تنها
روزه سکوت گرفته است ،بلکه هیچ اقدامی برای متعادل کردن بازار انجام نداده و
همچنان مصرفکنندگان از گرانفروشی اقالم پر مصرفی همچون مرغ ،برنج و شکر زیان
می بینند و در این میان دالالن و احتکارگران که عده کمی هستند از این وضعیت
منتفعمیشوند.

بازار بین بانکی ارز راهاندازی میشود

مدیرعامل بورس کاالی ایران  ۲پیش شرط بانک مرکزی برای
ک برای ایجاد بازار
راهاندازی بازار آتی ارز را اعالم کرد و از برنامه این بان 
بین بانکی ارز خبرداد.
حامد سلطانی نژاد درباره راه اندازی بازار آتی ارز گفت :تهیه
زیرساخت ها ،نرم افزارها ،قوانین و مقررات ،انتخاب دارایی پایه دالر و
یورو ،مذاکره با فعاالن بازار ارز مثل صرافیها و جلب مشارکت آنها در
این بازار از جمله اقداماتی است که انجام شده است.
رایزنی با بانک مرکزی و جلب مشارکت صرافان
مدیرعامل بورس کاالی ایران از انجام مذاکراتی با بانک مرکزی در
شورایعالی بورس در این باره خبرداد و تصریح کرد :بیش از  ۵جلسه به
این موضوع اختصاص یافته است و مدیران ارشد بانک مرکزیدر این
زمینه مباحثی را مطرح کرده اند ،آنها به عنوان تنظیم گران بازار پول
دغدغه هایی در این خصوص دارند که باید مرنفع می شد و بورس
کاال هم سعی در رفع این نگرانی ها و دغدغه ها دارد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن بانک مرکزی پیش نیازهایی رادرباره
راه اندازی بورس ارز مطرح کرده اند ،مبنی بر اینکه شاید نیاز به تک
نرخی کردن ارز و راه اندازی بازار بین بانکی ارز باشد ،افزود :البته این
موارد باید از سوی بانک مرکزی انجام شود و مورد موافقت ما نیز است.
سلطانی نژاد اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله آزادسازی خرید
و فروش ارز بازار توسط بانک ها را در راستای اجرای ارز تک نرخی
مثبت ارزیابی کرد و اظهارداشت :اینکه فعاالن بازار ارز به جای اینکه
فقط در سیستم صرافی فعالیت کنند در سیستم بانکی هم قادر
هستند مبادالت بانکی انجامدهند یک گام رو به جلو است.
راهاندازی بازار قرارداد آتی و آپشن
وی ادامه داد :وقتی مشتریان مختلف بانکی شروع به مبادله ارز می
کنند ،بازار بین بانکی ارز هم می تواند راه اندازی شود ،به این مفهوم
که وقتی مشتریان چند بانک مجبورند با هم تعامل داشته باشند،
بانکها همدر حوزه ارز و مبادالت ارزی باید با هم همکاری کنند و این
حرکت مثبتی برای راه اندازی بازار بین بانکی است.
وی با اعالم اینکه بورس کاال بدنبال راه اندازی بازار قرارداد آتی و
آپشن(فیوچرز و آپشن ارز) است ،افزود :در گام اول فیوچرز ارز و در
گام دوم آپشن ارز راه اندازی خواهد شد.
ارز تک نرخی و بازار بین بانکی ارز  ۲پیش نیاز
راهاندازی بازار آتی
مدیرعامل بورس کاالی ایراندر پاسخ به این سوال که آیا قرار است
در ابتدا یکسان سازی ارزی اتفاق بیافتد و پس از آن بازار آتی ارز ایجاد
شود؟ اظهارداشت :بانک مرکزی چنین اعالم کرده است که در ابتدا
یکسان سازی ارزی اتفاق می افتد و پس از آن بازار آتی ارز ایجاد می

شود .برای اینکه قیمت های بازار نفت با قیمت های بازار مشتقه به
یکدیگردر سررسیدها نزدیک شوند باید یک بازار نقد منسجمی وجود
داشته باشد که بازار قرارداد آتی بتواند از آن خط بگیرد و بر مبنای آن
حرکت کند ،هرچند از نظر بورس کاال این بازار هم اکنون وجود دارد.
وی ادامه داد :زمانی که قیمت نفت باال بود ۷۰ ،درصد ارز در اختیار
دولت و  ۳۰درصددر اختیار بخش خصوصی بود ،اما با کاهش قیمت
نفت و افزایش صادرات غیرنفتیدر سالهای اخیر ما با یک رشد مواجه
شدیم و آن این بود که این میزان در سال  ۹۴به  ۵۰ -۵۰رسید۵۰ .
درصد ارز (ارز مبادله ای) در اختیار دولت است و  ۵۰درصد ارز آزاد
است و در اختیار دولت نیست و در بازار آزاد مورد مبادله قرار می گیرد
و می تواند مبنای مناسبی برای بازار نقدی باشد که مادر بازار مشتقه
بدنبالآنهستیم.

سیگنالهایبازارارز
سلطانی نژاددرباره نحوه قیمت گذاری ارزدر بازار آتی ارز گفت :بازار
آتی ارز سیگنال های خود را از بازار ارز می گیرد ،ریسک های بازار
نقد را می گیرد و مدیریت می کند و قیمت هایی که در آن تعیین
می شود بر مبنای عرضه و تقاضا است .وی در مورد رایزنی با فعاالن
بازار ارز اظهارداشت :فعاالن بازار ارز از راه اندازی بازار آتی ارز استقبال
کرده اند و از اینکه جایی باشد و بتوانند فعالیت های ارزی را به نحوی
سازماندهی شده و مدیریت شده انجامدهند ،استقبال می کنند ،زیرا
بازار غیررسمی ارز ،ریسک های خاص خود را دارد.
وی به وضعیت معامالتی تحت عنوان معامالت فردایی و همچنین
اعتمادی که باید در این بازار وجود داشته باشد اما بعضا دچار خدشه
می شود ،اشاره کرد و افزود :این موضوع باعث جلوگیری از رونق این

خودروهایی که بازنشسته نمی شوند

دو وزیر و البته رییس سازمان محیط زیست باید دوباره
برای خودروهای پیر چاره اندیشی کنند؛هیچ کس از پژو 26
ساله و پراید  23ساله راضی نیست.
در شرایطی که خودروسازان بزرگ دنیا هر روز در طراحی
و نوآوری ،به دنبال نفوذ بیشتر در بازارهای جهانی و حفظ
مشتری های خود هستند ،خودروسازان وطنی هنوز به دنبال
تغییر چراغ ها یا کنسولداخلی برندهای مونتاژ شده هستند.
اگر برای پیکان  37سال زمان صرف شد تا خط تولیدش
ازایران خودرو جمع شود ،توسعه و فناوری خودروسازی در
دنیا به سرعت امروز نبود؛ از سویی شرایط داخلی اقتصاد ایران
بهدلیل تحمل  8سال جنگ ،فرصتی برای بازسازی صنعت
خودروسازی نداده بود .امروزاما شرایط فرق کرده ،هر فصل از
سالدر یک گوشهدنیا نمایشگاهی برای ارایه جدیدترین مدل
های خودرو برگزار می شود که جای خودروساز ایرانی همیشه
خالی است.صنعتی با 53سال پیشینه که حاال برای خروج هر
محصول مونتاژی اش هم سالهادرجا می زند.
بعد از پیکان  37ساله که با مشقت فراوان خط تولیدش
جمع شد،خیلی وقت است که نوبت از پژو  405و پراید رد
شده است 26 .سال عمر کمی برای تولید یک خودرو نیست.
سالهاست که اثری از پژو  405در کشور طراح و سازنده اش
نیست،اما اینجا با قوت هرچه تمام تر تولید می شود.در هر
آرشیوهای خبری و هر موتور جستجوگری که واژه "خروج
پژو یا پراید" را وارد کنید ،زمان های مختلفی برای خروج
این دو محصول از خط تولید ارایه می کنند،اما هیچ کدام از
زمانهایی که وعدهداده شده ،عملی نشده است.
اگرچه تولیدکننده های ایندو خودرو می گویند،خروج این
دو خودرو به آسانی امکان ندارد و پشت هر خودرو زنجیره
ای وسیع از قطعه سازان ایستاده است،اما در مقابل بسیاری
ازمردم و دارندگان این دو محصول هم می گویند «:صدای
اعتراض شان به قیمت و کیفیت این خودروها شنیده نمی
شود و انگار اعتراض ها هیچ تاثیری ندارد...ماجرای آتش
گرفتن پژو  405هنوز از خاطر مردم نرفته که خودروساز نه
تنهافراخواننداد،بلکهتوضیحیهمنداد....دردنیاییکهبرندها
حکومت می کنند و مدیران برندها تمام اهتمام خود را برای
راضی نگه داشتن مشتری های خود به کار می برند،اینجا
خودروساز زور می گوید و مشتری حق اعتراض ندارد».
از خروج پیکان تا آرزوی خروج پراید
 26اردیبهشتماه سال  84اسحاق جهانگیری وزیر وقت
صنایع و معادن،بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و معصومه
ابتکار رییس سازمان محیط زیست با امضای توافق نامه ای
رسما خط تولید پیکان را متوقف کردند.شاید وقتی اسحاق
جهانگیری بر روی کاپوت نمادین آخرین پیکان می نوشت«:
«پیکان ارابهای بود که بر دوش صنعت شکل گرفت و امروز
به موزه میرود تا نظارهگر اعتالی صنعت باشد ».امیدوار بود

بازار می شود ،اما زمانیکه زیرساخت ها و مدیریت ریسک و تسویه
فراهم باشد بهتر می توان بازار ارز را مدیریت کرد.
مدیرعامل بورس کاالی ایران راه اندازی بازار بین بانکی را پیشنهاد
بانک مرکزی اعالم و بیان کرد :بحث بانک مرکزی ناظر بر بازار نقد
است ،اما بازاری که بورس کاال می خواهد راه اندازی کند بازار مشتقه
ارز است .ایندو با یکدیگر متفاوت هستند اما با هم ارتباطدارند .بانک
مرکزی معتقد است که باید بازار نقد را بین بانکها راه اندازی کرد تا
بازار مشتقه ارز راه اندازی شود.
وی به فراهم شدن مقدمات چنین کاری اشاره کرد و با بیان اینکه
مشتریان ارزی می توانند در سیستم بانکی ارز مبادله کنند ،افزود:
وقتی مشتریان به بانکها برای مبادالت ارزی مراجعه می کنند ،بانکها
ارزهای مورد نیاز را با هم مبادله می کنند و بانکی که ارز نیاز دارد با
بانکی که ارز را می فروشد تبادالت ارزی صورت می گیرد و همین
پیش زمینه ای برای راه اندازی بازار بین بانکی ارز می شود.
نرم افزارها تست شد
سلطانی نژاد درباره زمان راه اندازی بازار آتی ارز گفت :زمان آن
بستگی به اقدامات بانک مرکزی و توافقات بورس کاال با بانک مرکزی
دارد و اگر دو زیرساختی که مطرح شد یعنی زیرساخت بانکی و تک
نرخی شدن ارز فراهم شد ،این بازار می تواند راه بیافتد .بانک مرکزی
اعالم کرده است که تا پایان امسال برنامه ارز تک نرخی را عملیاتی
خواهد کرد و اگر چنین اتفاقی بیافتد بورس کاال هم آمادگی راه
اندازی بازار آتی ارز را دارد.
وی از آماده شدن نرم افزارها راه اندازی بورس ارز و تست آنها خبرداد
و اظهارداشت :مقررات نیز در شورایعالی بورس آماده و تصویب شده
است و فقط منتظر اعالم سیاست ها هستیم.
همپوشانی فعاالن بازار طال و ارز
مدیرعامل بورس کاالدر پاسخ به این مطلب که پیش از این شرکت
بورس هم خواستار راه اندازی بورس ارز در بورس تهران شده بود،
عنوان کرد :بزرگترین بازار ارز دنیا بورس کاالی شیکاگو است و
خاستگاه معامالت ارز ،بورس های کاالیی هستند و فعاالن بازار کاال
خود را در مقابل نوسانات ارز پوشش می دهند.
وی به نمونه هایی از این بورس های کاالیی اشاره کرد و اظهارداشت:
در ایران هم موفق ترین بازار مشتقه در بورس کاالی ایران وجود
دارد .هم تجربه نرم افزاری و هم سخت افزاری آن در بورس کاالی
ایران وجود دارد و هم اینکه مقررات الزم را دارد .در عین حال فعاالن
خود را دارد .فعاالن بازار طال و ارز با هم همپوشانی دارند .به هر حال
زیرساخت ها در بورس کاال فراهم است و آمادگی کامل برای راه
اندازی آن را داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد؛

بهبود شرایط اقتصادی درآینده نزدیک

که بعدها صنعت خودروسازی سهم بیشتری از تولید ناخالص
داخلی بگیرد و محصوالت خودروسازان از مرزهای ایران فراتر
برود.رویایی که حاال بعد از  11سال نه تنها محقق نشده،بلکه
خیلی ها آرزو می کنند که خیلی زود این اتفاق برای پژو و
پرایدهمبیفتد.
خروج پیکان محصول یک همکاری سه جانبه بین دو
وزارتخانه و یک سازمان بود.یک ضلع این همکاری معصومه
ابتکار رییس سازمان محیط زیست قرارداشت که در پایان
پیکان نوشته بود« :پیکان نمادی از عصر نوین تحوالت سبز
در صنایع کشور و نشانهای از عزم ملی برای حفاظت از
محیط زیست است ».و البته بدون حمایت بیژن زنگنه وزیر
نفت وقت امکان پذیر نبود.از محل منابع سازمان بهینه
سازی مصرف سوخت تسهیالتی را در اختیار ایران خودرو
قرارگرفت که سبب شد،خروج پیکان با درسرکمتری انجام
شود.
آن روزها می گفتند،پژو و پراید خودروهای بعدی است
که قرار است جایگرین خودروهای جدید شوند.البته آن
روزها برای تحقق این وعده ها 5 ،سال و  7سال بود.اما
با تغییر دولت،خودروهایی که قرار بود از خط تولید خارج
شوند ،نه تنها باقی ماندند بلکه قیمت و کیفیت شان هم
پایین آمد.

یک اراده جدی دیگر
عمر پراید و پژو که در هر خیابان شهر نیمی از خودروهای
در تردد را تشکیل می دهند،دو رقمی شده ولی خبری از
خروج آنها از خط تولید خودروسازان نیست.سال گذشته
کمپین "نه به خرید خودرو" راه افتاد ،اما با برخورد محکم وزیر
صنعت،معدن و تجارت روبروشد که عنوان می کرد،در شرایط
کنونی این امکان وجود ندارد .امیدها به توافق برجام بود که
نتیجه آن بر مذاکرات خودروسازان با شرکای خارجی و البته
جذب سرمایه گذاری خارجی مثبت باشد،اگرچه این اتفاق
افتاد اما نتیجه آن را هنوز مردم ندیده اند.خودروسازان هر روز
وعده می دهند که قرار است مدل های جدیدی تولید کنند
که با استانداردهای روز دنیا برابری کند،ولی هیچ کدامشان
نمی گویند تکلیف این خودروهای پیر چه خواهد شد .بی
تردید اگر بناست تصمیمی اساسی برای تعیین تکلیف ایندو
خودرو گرفته شود،این تصمیم در توان دو خودروساز نیست.
حتما الزم است مثلثی که پیکان را از چرخه تولید خارج
کرد،دوباره کنار هم قرار بگیرد تا اعتماد مردم بازگردد و مردم
راضی شوند .البته راهبری این خروج ،تنها از عهده اسحاق
جهانگیری معاون اول رییس جمهور برمی آید که صنعتگران
به او اعتماد دارند و مردم هم ابتکارعمل او را برای خروج پیکان
از خط تولید فراموش نکرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید ،براساس برنامه ریزی انجام شده ،امسال 130
هزار شغل در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد می شود.
محمود واعظی روز یکشنبه در آیین بهره برداری از نخستین دیتا سنتر ابری بخش
خصوصی کشور در افرا نت ،سیاست دولت را ایجاد اشتغال دانست و گفت :اشتغال زایی
وظیفه ای همگانی است که در این وزارتخانه با جدیت دنبال می شود .رایانش ابری(Cloud
 )Computingمدلی بر پایه شبکه های رایانه ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای
عرضه ،مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت ،نرم افزار ،بستر ،و سایر منابع
رایانشی) با به کارگیری شبکه ارایه می کند .وی از ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش
ارتباطات و فناوری اطالعات کشور خبر داد و گفت :تا سرمایه گذاری خارجی نیاید ،انتقال
تکنولوژی معنا ندارد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد ،تالش برای فراهم سازی
زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی ضروری است.واعظی به سرمایه گذاری  45هزار میلیارد
ریالی دولت در این بخش اشاره کرد و افزود :بخش خصوصی نیز تاکنون  9هزار میلیارد
ریال در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشور سرمایه گذاری کرده است.وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات خبر داد ،سه ماه آینده شرایط اقتصادی کشور متفاوت می شود و شاهد
رونق در ارکان اقتصادی خواهیم بود.واعظی گفت :تالش دولت این است با فراهم سازی زیر
ساخت ها و رفع موانع ،بخش خصوصی را تشویق به فعالیت بیشتر کند .وی به برطرف شدن
تحریم ها اشاره کرد و افزود :اکنون تعداد بانک هایی که روابط خود را با ایران برقرار کرده اند،
نسبتبهپنجماهپیشافزایشیافتهاستواعظیتاکیدکرد،دولتمصممبهتوسعههمهجانبه
کشور به خصوص در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات است و از این رو سیاست توسعه با
کمک سرمایه های مردمی رادنبال می کند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتی را از برنامه های دولت یازدهم برشمرد و افزود :تاکید بر بخش غیردولتی یکی
از بندهای اقتصاد مقاومتی است که از سوی دولت با جدیت دنبال می شود.
وزیر امور اقتصاد اعالم کرد :

عزم مسووالن نظام برای تحقق اقتصاد مقاومتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت :گشایش های بین المللی ایجاد شده در فضای
پساتحریم ،بهترین فرصت برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است و در این زمینه آحاد
مسووالن با یک درک و فهم مشترک از مقوله اقتصاد مقاومتی ،به دنبال زدودن آثار
تحریمها از کشورهستند.
«علی طیب نیا» شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در محل باشگاه بانک
سپه افزود :امسال ،سالی ویژهدر تاریخ اقتصادی کشور است؛ سالی کهدر آن پس از پشت سر
گذاشتن یکدوره طوالنی تحریم های گسترده و کم نظیردر عرصه بین المللی شاهد حذف
محدودیت ها و کاستی های ناشی از فشارهای سیاسی و اقتصادی هستیم .به گفته وزیر امور
اقتصادی و دارایی ،تحریم ها ،ضعف ها ،کاستی ها و آسیب های کشور را به ما شناساند و
دریافتیم اقتصادی که درآمدش وابسته به نفت و تولید و مصرفش وابسته به واردات و روابط
خارجی باشد ،نمی توانددر مقابل تکانه ها مقاومت کند .طیب نیا تصریح کرد :سیاست های
اقتصاد مقاومتی بر اساس چنیندرک صحیحی از نقاط ضعف و آسیب های کشور تنظیم
و ابالغ شد که هدف آن دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است تا فقر را ریشه کن
کند ،نابرابری ها را کاهش و رفاه را در جامعه افزایش دهد.وی گفت ،امروز شاهدیم یک عزم
مشترکبینمسووالنبرایتحققاقتصادمقاومتیشکلگرفتهومقاممعظمرهبریشخصا
پیگیر اهداف آن هستند و این فهم مشترک پشتوانه کشور است.طیب نیا تاکید کرد ،اصحاب
رسانه می توانند نقش مهمیدردستیابی به این هدف مشترک ایفا کنند که مهمترین الزمه
آن اشاعه این فهم مشترک است.این عضو کابینهدولت یازدهم افزود :همانطور کهدردوران
تحریم ها به عنوان شدیدترین جنگ اقتصادی طول تاریخ ،آثار آن را به حداقل رساندیم،
امسال نیز باید از گشایش های بین المللی ایجاد شده کمال استفاده را بکنیم.طیب نیا در
پایان نقد منصفانه و آگاهانه و اطالع رسانی شایسته توفیقاتدولت را ابزارهایی برای شناسایی
نقاط ضعف سیاست ها و ایجاد روحیه امید و اعتماد به مسووالن توصیف کرد که توسط
خبرنگاران به ثمر می نشیند و گفت :اعتماد ،سرمایه اجتماعی است که با کاهش هزینه های
اداره جامعه ،توفیق در سرمایه گذاری ها را به دنبال خواهد داشت.
قیمت انواع میوه و ترهبار در بازار

ثبات تقریبی قیمتها

آخرین بررسیها از بازار میوه و ترهبار حاکی از ثبات نسبی و روند کاهشی قیمت برخی
اقالم تابستانه مثل آلبالو ،گیالس و هندوانه است.
به گزارش ایسنا ،بازار میوه و ترهبار در پنج ماه نخست امسال با ثبات نسبی همراه بوده و
در بیشتر اقالم با نوسان زیادی مواجه نشد و بهدلیل عرضه مناسب ،حتیدر ماه رمضان که
به طور طبیعی تقاضا باالتر میرود قیمتها افزایش چندانی پیدا نکرد و حتی برخی اقالم
روند کاهشی قیمت را هم تجربه کردند .اما در بین اقالم مختلف میوه و ترهبار محصوالتی
بودند که در ماههای اخیر بیش از قیمت منطقی در بازار عرضه شدند .از جمله این اقالم
هندوانه بود که از اواخر سال گذشته روند افزایشی آن آغاز شد و در سه ماه ابتدایی سال
جاری نیز این روند پا برجا بود؛ به طوری که هر کیلوگرم هندوانه به طور متوسط ۴۰۰۰
تومان به فروش میرسید اما با شروع تابستان قیمت هندوانه رو به کاهش رفت و این روزها
قیمت هر کیلوگرم آن به کمتر از هزار تومان رسیده است .همچنین محصوالتی همچون
آلبالو و گیالس که در ابتدای تابستان هر کیلوگرم آن به  ۱۲هزار تومان میرسید در حال
حاضر به کیلویی  ۵۰۰۰تومان رسیده است .دیگر اقالم میوههای تابستانی از جمله زرد آلو،
شلیل ،هلو انجیری ،شبرنگ ،گالبی و آلو زرد و قرمز در مقایسه با روزهای گذشته قیمت
شان تغییر نداشته و از ثبات نسبی برخوردار هستند؛ هر چند انتظار میرود این اقالم هم در
شهریور ماه تا حدودی با کاهش قیمت روبرو شوند .اما در بازار ترهبار نیز سیبزمینی و پیاز
که از ماههای گذشته افزایش قیمت پیدا کردند همچنان در همان رنج قیمتی قرار دارند و
هر کیلوگرم سیب زمینی مانند هفتهها و ماههای اخیر کیلویی هزار تا  ۱۵۰۰تومان به طور
متوسطدر بازار قابل مشاهده است .همچنین سایر اقالم ترهبار از جمله ،بادمجان ،کدو ،کاهو،
و کلم سفید تغییر قیمت چندانی نداشتند که قیمت بیشتر این محصوالت به طور میانگین
کیلویی  ۲۰۰۰تومان در بازار است .همچنین گوجه فرنگی که همواره از اقالم پر مصرف
سبد خانوار استدر حال حاضر هر کیلوی آن بین  ۲۵۰۰تا  ۳۵۰۰توماندر بازار قیمتدارد.
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چگونه نقطه ضعف ،نقطه قوت پرسپولیس شد

خط دفاعی پرسپولیس در لیگ شانزدهم برخالف فصل گذشته
عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته و آنها توانسته اند به نقطه اتکای
این تیم تبدیل شوند.
مسلما یکی از عواملی که در فصل باعث شد تا پرسپولیس از
کسب عنوان قهرمانیدور شود به خطدفاعی و البتهدروندروازه این
تیم مربوط می شد .جایی که برانکو مجبور شددر هفته های ابتدایی
بارها آن را با تغییر مواجه کند و در نهایت نیز آمار بدی از خود به جا
گذاشتند .نکته جالب اما در فصل جدید این است که آنها در طول 4
بازی اخیر هیچ تغییری در این خط -علیرغم تغییرات زیاد در فصل
نقل و انتقاالت -نداشته اند .این مساله اما باعث شده آنها در  4بازی
ابتدایی فصل تنها یک بار تسلیم حریفان شوند و از این حیث آمار
فوق العاده ای را با  0/25درصد گل در هر بازی ثبت کنند.
برانکو ایوانکوویچ در فصل گذشته بیشتر زمان خود را در صرف
تغییرات در خط دفاعی کرد و تنها در جناح راست با حضور رامین
رضاییان آنها ثبات داشتند .در ادامه با ارائه کیفیت مناسب از سوی
محمد انصاری او نیز به بازیکنی ثابت تبدیل شد و برانکو همچنان با
توجه به بی انضباطی های سوشا مکانی که محرومیت هایی برای
او در پی داشت مجبور به تغییرات زیاد در درون دروازه و عملکرد
نامناسب خطدفاع میانی تغییراتیدر این پست نیز به همراهداشت.
اوضاع امادر فصل جدید همانطور که گفته شد آنها را با عملکردی
فوق العاده همراه کرده است و تنها یک گل خورده جلوی نام این
تیم ثبت شده است و مطمئنا صدرنشینی امروز آنها بی ارتباط با این
مساله نبوده است .نتایج نزدیکی که پرسپولیس مقابل حریفان خود
داشته در صورتی که با اشتباه خط دفاعی همراه بوده مطمئنا امتیاز
امروز این تیم را کمتر از  10پوئن ثبت می کرد.
علیرضابیرانوند؛اعتماد
حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه این تیم باعث شده تا نه تنها
کادرفنی بلکه بازیکنان درون زمین نیز با اطمینان خاطر و اعتماد
بیشتری در زمین حضور یابند و خیال شان بابت این مساله که او
مطمئنا اشتباه وحشتناکی رادر خط آخر نخواهدداشت افزایشداده
است .بیرانونددر چنددیدار گذشته سرخپوشان علیرغم اینکهدروازه
اش با خطر جدی مواجه نشده و یک گل نیز دریافت کرده ،توانسته
با اعتمادبنفس باالی خود اطمینان بازیکنان را جلب کند و شرایط
خوبی از نظر روحی و روانی برای مدافعان تیمش به جا بگذارد.

عملیاتساختقلعهسرخ

تجربهوکیفیت
دیگر عاملی که می تواندر عملکرد خوب خطدفاعی پرسپولیس
به آن اشاره کرد به تجربه و کیفیت بازیکنان آن مربوط می شود.
جایی که حضور سیدجالل حسینی و حسین ماهینی با تجربه و
کیفیت باالی خود توانسته اند ضمن رهبری این خط ،سد محکمی
برابر حریفان باشند .محمد انصاری نیز با حضوردر پستدفاع میانی
و تجربه جدیدش عملکرد خوبی تا به اینجا داشته و ربیع خواه نیز
جز اشتباه مرگبار برابر فوالد خوزستان تا به امروز به خوبی توانسته از
فرصتی که با توجه به مصدومیت آرام طبع نصیبش شده سود ببرد.
تمرکز در دفاع
خطدفاعی پرسپولیسدر فصل جدید بیشتر تمرکز خود را روی

دفاع از دروازه اش قرار داده و عدم حضور رامین رضاییان و همچنین
جابجایی انصاری باعث شده تا آنها بیشتردر زمین خود حضورداشته
باشند.
ماهینی البته در تک حمله های خود شرایط خوبی برای
پرسپولیس رقم زده و تا به اینجا رویدو گل این تیم تاثیر مستقیم
داشته و چند فرصت گلزنی نیز بهدست آورده .با این حال سیدجالل
حسینی تنها در زمان ضربات ایستگاهی از میانه میدان خارج می
شود و ربیع خواه و انصاری نیز چنین شرایطی دارند.
مسلمانوکامیابینیا
دو بازیکن خط میانی پرسپولیس شرایط خوبی برای مدافعان این
تیم به وجود آورده اند و با دوندگی و حضور خود در جلوی عناصر

صعود یاسینپیشرو قم به سوی صدرنشینی

دفاعی باعث شده اند تا بازیکنان حریف برای رسیدن به دروازه این
تیم با مشکل مواجه شوند .محسن مسلمان به عنوان هافبک میانی
سرخپوشان با تغییر سبک بازی اش در کنار اینکه پاسوری زبده و
فنی برای این تیم محسوب می شود ،جنگندگی باالیی نیزدر سبک
بازی اش شکلداده تا با اضافه شدن به کامیابی نیا شرایط این تیم را
در فاز اول دفاعی با شرایط منحصر به فرد شود.
کامیابی نیا نیز همچون فصل گذشته به عنوان تک هافبکدفاعی
سرخپوشاندر سیستم  4نفره خط میانی ،مرد جنگ های تن به تن
برای این تیم محسوب می شود .او با قدرت دوندگی باال و درگیری
با حریفان توانسته فشار به خط دفاعی را تا حد زیادی کاهش دهد
و برنامه ریزی هافبک های تیم های مقابل را با خلل همراه کند تا از
این حیث برتری را برای سرخپوشان به ارمغان بیاورد.
موقعیت های کم تعداد پالن خاص هجومی برانکو باعث می شود
تا سرخپوشان ضمن حفظ فشار در زمین حریف و پرس بازیکنان
حریف در زمان از دست دادن توپ ،موقعیت های کمی روی دروازه
پرسپولیس شکل گیرد و بیشتر حریفان همانطور کهدر4دیدار اخیر
این تیم نیز شاهد آن بوده ایم تنها به ضد حمالت چشم بدوزند .این
مساله در نهایت باعث شده تا شاید در دیدارهای این تیم موقعیت
های حریفان به کمتر از  5برسد و این شرایط مدافعان را برای تک
موقعیت های حریف آسان تر کند.
تمرکز باال و جاگیری مناسبدر این زمان باعث می شود تا عناصر
دفاعی پرسپولیس موفق شوند تک حمالت حریف را نیز بی اثر کنند
و اگر اشتباه فردی (همانطور کهدردیدار با فوالد با اشتباه ربیع خواه،
منجر به گل حریف شد) کار دست این تیم ندهد ،آنها همچنان
عنوان برترین خط دفاعی را از آن خود کنند و این ویژگی را نیز به
بازی خود نسبت به فصل گذشته اضافه کنند.
پرسپولیس در حال حاضر و بعد از  4هفته از لیگ برتر مقابل
حریفانی قرار گرفته که در خط هجوم خود مهدی ترابی ،غالمرضا
رضایی ،مسعود حسن زاده ،قلی زاده ،فرشید فرخی ،عبدالله ناصری،
محمدرضا خلعتبری ،لوسیانو پریرا،داریوش شجاعیان ،محمد امین
درویشی و رضا عنایتی داشته و توانست تنها با یک گل خورده از
چنگ آنها خارج شود و اکنون باید دید برانکو با تقویت این مساله
در تیمش در بازی های حساس آینده نیز موفق عمل خواهد کرد
یا خیر.

قلعهنویی:

مرادی:

جنازهام به المپیک رسید

وزنهبردار قهرمان المپیک گفت :من زمانی فکر حضور در المپیک را هم نمیکردم و
حاال مدال طال را دارم.
سهراب مرادی پس از کسب مدال طالی بازیهای المپیک  2016ریو ،اظهار داشت:
با توجه به اتفاقاتی که رخ داده بود ،باورم نمیشد که بتوانم در المپیک  2016ریو شرکت
کنم .خدا را شکر که شانس مجددی به من داده شد و توانستم نهایت استفاده را ببرم.
وی با بیان اینکه خیلی خوب تمرین کردم ،ادامه داد :دو سال در شهرم در یک سالن یخ
زده و سرد تمرین و خیلیها مرا مسخره میکردند اما خودم میدانستم و آماده بودم که اگر
یک درصد شانس مجددی به من داده شود ،باید نهایت استفاده را از آن ببرم.
قهرمان المپیک گفت :مسائلی از قبیل محرومیت از ورزش و بازنشتگی مطرح شد اما
باز هم تمرین را رها نکردم .با تمام وجود تمرین کردم و خدا را شکر امروز طالی المپیک
بر گردن من است.
وی در خصوص اینکه چه پیامی برای حسین رضا زاده دارید؟ گفت :در حال حاضر
به طالی المپیک فکر و آن را به همه مردم عزیز ایران تقدیم میکنم .خیلیها فکر
نمیکردند که من به المپیک بیایم اما امروز طالی المپیک برای من است .خیلی از این
مدال خوشحالم چرا که اصال فکرش را نمیکردم به المپیک بیایم.
مرادی تاکید کرد :برای گرفتن طالی المپیک باید اتفاقات زیادی رخ بدهد .از سال
 2009تا به امروز بهترین وزنههای دنیا را زدهام اما بیشتر از مدال آسیایی چیزی عائدم
نشده بود .امروز در یک ضرب رکوردهای خوبی را زدم .جنازه من به المپیک رسید .با آن
همه مشکالت و سختی دربهدریها به المپیک آمدم .در مسابقات کلمبیا در دو ضرب
 180کیلوگرم را باالی سر بردم .واقعا بریده بودم.
وی افزود :خدا را شکر اولین طالی استان اصفهان را گرفتم .خیلی از این بابت خوشحالم.
قهرمان المپیک در خصوص اینکه چه انتظاری از مسئوالن دارید ،گفت :مسئوالن
خودشان مرام و َکرم دارند.
انوشیروانی:

دست بنا را میبوسم که هر شب به من
روحیه میداد
سرمربی تیم ملی وزنهبرداری ایران گفت :بنا استاد من است و از او راهنمایی میگیرم.
دست بنا را میبوسم.دو سه شب است که با هم صحبت میکنیم .او به من خیلی روحیه
داده است.
سجاد انوشیروانی در مورد عملکرد هاشمی در مسابقات وزنه برداری دسته  94کیلوگرم
المپیک  2016ریو اظهار داشت :علی هاشمی با مصدومیت مواجه بود ،مچ دست او به
شدت درد میکرد و با این شرایط وزنه زد .امیدوارم هاشمی در دیگر رویدادها موفقتر باشد
و بتواند در یک وزن باالتر بهتر ظاهر شود.
او همچنین در مورد عملکرد سهراب مرادی خاطرنشان کرد :خوشحالم که سهراب
اولین مدال زندگی ورزشی خود را در المپیک و به رنگ طال به دست آورد .او میتوانست
این مدال با ارزش را همراه با رکوردشکنی به دست بیاورد اما به خاطر برخی مسائل از آن
چشم پوشی کردیم.
سرمربی تیم ملی وزنه برداری تاکید کرد :به خاطر استرس و مسائل روحی روانی در
انتخاب وزنه برای حرکت یک ضرب سهراب مرادی تا حدی احتیاط کردیم .در حرکت
دو ضرب نیز وزنه بردار بالروس تا حدی برایمان دردسر ساز شد و به همین دلیل وزن
درخواستی را تغییردادیم.
انوشیروانی ابراز امیدواری کرد که سهراب مرادی در رویدادهای آتی بتواند همراه با
رکوردشکنی موفق به کسب مدال شود.
مربی تیم ملی وزنه برداری در مورد وضعیت بهداد سلیمی گفت :بهداد شرایط خوبی دارد
و کامال آماده است ،البته بهداد رقیبان قدرتمندی دارد .با این حال اعتقاد دارم اگر روز ،روز
بهداد باشد میتواند کار بزرگی انجامدهد .از همه مردم می خواهمدعا کنند تا روند کسب
مدال طال توسط وزنه برداران ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که میخواهد رکورد محمد بنا در المپیک  2012لندن را
تکرار کند یا بشکند ،اظهارداشت :بنا استاد من است و از او راهنمایی میگیرم.دست بنا را
میبوسم.دو سه شب است که با هم صحبت میکنیم او به من خیلی روحیهداده است .از
او ممنونم و آرزو میکنمدر هر  6وزن تیم کشتی فرنگی طال بگیرد .چرا که این افتخار به
نام ایران و مردم ایران ثبت میشود .وی درباره احساسش از اینکه تیمش اولین مدال طال
را با سرمربیگری او به دست اورده گفت :خدا را شاهد میگیرم در  4ماهی که به عنوان
سرمربی مشغول فعالیت شدم تمام تالشم را کردم که اجازه ندهم تیم وارد حاشیه شده
و از نظر روحی و روانی بهم بریزد .خدا را شکر میکنم که کارمان در  4ماه گذشته رو به
جلو بود و توانستیم بچهها را از نظر روحی و جسمانی به شرایط مناسب برسانیم .خیلی
خوشحالم که اولین مدال با سرمربیگری من به دست آمد و هر چند در دوران ورزشی
خودم نقره گرفتم خوشحالم که این بار طال گرفتیم.
سرمربی تیم ملی ایراندر پاسخ به این سوال که آیا با توجه به این حرف ،مدال کیانوش
را حساب نکردهاید ،عنوان کرد :خدا شاهد است که با تمام وجودم خوشحالی کردم وقتی
کیانوش طال گرفت .کیانوشدوست و عزیز من است و خیلیدوستشدارم .او یک سرمایه
بزرگ برای ورزش ایران است .به رستمی و خانواده او و مردم ایران تبریک میگویم .با
کیانوش دیدار کردم و به او تبریک گفتم چرا که او قهرمان و دالور است.
انوشیروانی در پاسخ به این سوال که دوست داشته به عنوان ورزشکار حضور دو ریو را
تجربه کند یادآور شد :روز اولی که برای تماشای مسابقات وزنه برداری به سالن آمدم،
حسرت خوردم که میتوانستم در این المپیک شرکت کنم اما قسمت این بود به عنوان
مربیدر المپیک حاضر شوم.

وصله داللی به برانکو نمیچسبد ،پروسه امروز زمین زدن اوست
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت :از آندرانیک
تیموریان که برای فوتبال مملکتمان زحمت کشیده است،
توقع نداشتم یک روز علیه من مصاحبه کند و امروز بیاید
دست بدهد.
امیر قلعهنویی درباره شرایط تراکتورسازی ،اتفاقات بین
خودش و آندرانیک تیموریان ،انتقادات علیه برانکو ایوانکوویچ
و  ...صحبتهایی را مطرح کرد که در زیر میخوانید:
از شرایط تراکتورسازی صحبت کنید.
در ابتدا میالد امام رضا (ع) را به ملت عزیز ایران تبریک
میگویم .وقتی تیم میبرد یقیناً شرایط خوب است .ما دو
بازی اخیر را با برد پشت سر گذاشتهایم ،اما اعتقاد دارم که
در دو هفته اول نیز میتوانستیم برنده باشیم .واقعیتش را
بخواهید تراکتورسازی هم فوتبال خوبی بازی میکند و هم
نتیجهمیگیرد.درمجموعشرایطخوبیداشتیمکهمتأسفانه
لیگ تعطیل شد .همانطور که میدانید تعطیالت لیگ به
تیمهایی که شرایط آرمانیدارند ،ضربه میزند و مشکالتی را
ایجاد میکند .ما تا بخواهیم به شرایط ایدهآل بازگردیم ،نیاز
به زمان خواهیم داشت ،اما بهخاطر تیم ملی چارهای نداریم
و باید با شرایط موجود کنار بیاییم .البته امیدوارم تیم ملی
نتیجه بگیرد که اگر این اتفاق بیفتد ،افتخاری برای مملکت
ما خواهد بود ،اما در عین حال باید گفت تعطیلی لیگ به
تیمهایی چون تراکتورسازی و پرسپولیس لطمه میزند.
بهدلیل ناآماده بودن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز،
پرسپولیسیها خواهان لغو بازی با تراکتورسازی در
هفته پنجم شدهاند .فکر نمیکنید نداشتن ورزشگاه
مناسب به تیم شما ضربه بزند؟
این سؤال را باید از مدیران باشگاه بپرسید .تراکتورسازی
در حال حاضر یک ورزشگاه یادگار امام کم دارد .امیدوارم هر
چه زودتر زمین این ورزشگاه آماده شود تا کیفیت بازیهای
تراکتورسازی باال برود .ما هیچ مشکل دیگری نداریم و تنها
بحثمان آماده شدن ورزشگاه یادگار امام است .در این میان،
باید از عوامل اجرایی باشگاه و مصطفی آجورلو (مدیرعامل
باشگاهتراکتورسازی)تشکرکنمکهزحمتخودرامیکشند.
پیش از دیدار تراکتورسازی و ماشینسازی
تبریز ،آندرانیک تیموریان به سمت شما آمد .آیا
کدورتهایتانراکنارگذاشتید؟
من با کسی کدورتی نداشتم .خدا را شکر زمان همه چیز را
برای مردم روشن کرده و روشنتر خواهد کرد .در دو سالی که
به مشکل خوردیم ،همه میدانند چه آدمهایی با روح و روان
بازیکنان بازی کردند .هدف آنها ضربه زدن به استقالل و امیر
قلعهنویی بود .ماهیت این افراد برای مردم روشن شده است.
آقایان از من حاللیت طلبیدند،در صورتی که مشکلی با آنها
نداشتم .از زمانی که در تیم ملی بودم ،آندو با من مرتب در
ارتباط بود و تماس میگرفت .زمانی هم که به تراکتورسازی
رفت ،رفاقت ما ادامه داشت .باور کنید سالی که از استقالل
جدا شد ،نمیدانستم قراردادش چقدر بود.
پس داستان اختالفتان چه چیزی بود؟
در مقعطی که تیم ضعیف کار میکرد ،در جلس ه هیئت
مدیره که افرادی چون مسعود معینی ،منصور پورحیدری و
برادر آندو یعنی «سرژیک» حضور داشتند ،تیموریان اعالم
کرد که پولش را میخواهد .طبیعی است بازیکنی که قرارداد
بسته ،پولش را بخواهد .یکی مثل من هم قرارداد یک میلیارد
و دویست میلیونی میبندد و دویست میلیون میگیرد و
سرش را پایین انداخته و به عشق مردم چیزی نمیگوید .در
جلسه هیئت مدیره ،سرژیک چند بار قسم حضرت عیسی
را خورد و گفت من و آندو امیرخان را مانند پدرمان دوست

قمیها با قهرمانی به تعطیالت میروند

تیم فوتسال یاسینپیشرو قم با توجه به برتری برابر دانشگاه آزاد اسالمی تهران خود را به
دو امتیازی صدر جدول ردهبندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور رسانده است.
شاگردان محمدرضا حیدریان در حالی که برای انجام سومین بازی خود در این فصل و
دومیندیدار خانگی لیگ هجدهم فوتسال باشگاههای برتر کشور برابر رقیب میانهجدولی
یعنیدانشگاه آزاد ساالمی تهران بازی میکردند بادست پر از میدان خارج شدند.
برتری در حضور تماشاگران قمی برابر تیمی که هدایت آن را سرمربی تیم ملی در
جامجهانی جهانی  2004و  2008بر عهده داشت یعنی حسین شمس ،موجب شد تا
یاسینپیشرو قم ضمن کسب دومین پیروزی این فصل و نخستین برد خانگی ،خود را به
مکان سوم جدول و فاصلهدو امتیازی تیم صدرنشین گیتیپسند اصفهان برساند.
مصاف یاسینپیشرو قم با دانشگاه آزاد اسالمی تهران در حالی به انجام رسید و به نفع
نماینده قم تمام شد که فوتسالیستهای یاسینپیشرودر نیمه نخست ،برابر حریف خود به
تساوی بدون گل دست یافتند اما در نیمه دوم ابتدا دروازه یاسینپیشرو باز شد و حتی این
تیم یک اخراجی هم داد اما دو گل زد تا با برتری دو بر یک از میدان خارج شود.
* دومین پیروزی یاسینپیشرو قم در لیگ هجدهم
نماینده فوتسال قم در حالی به هفت امتیاز از سه هفته سپری شده از هجدهمین دوره
لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشوردست یافته است که فصل قبلدر سه هفته آغازین تنها
سه امتیاز کسب کرده بود و یک پیروزی برابر تیم کاشینیلوی اصفهان و دو باخت برابر میثاق
تهران و تأسیسات دریایی تهران کسب کرده بود.
تیم فوتسال یاسینپیشرو قمدر سه هفته آغازین لیگ امسال یک تساوی برابر فرشآرائ
مشهد مقدس و دو پیروزی برابر تیمهای مقاومت البرز و دانشگاه آزاد اسالمی تهران در
کارنامه دارد و بدینترتیب در پایان هفته سوم تعداد هفت امتیاز اندوخته که در مقایسه با
دوره قبل نشان از رشد و پیشرفت نماینده قم دارد.
*  6گل زده و  5گل خورده شاگردان حیدریان
یاسینپیشرو قم این هفته چهارمین مسابقه خود از هجدهمین دوره لیگ برتر فوتسال
قهرمانی باشگاههای کشور را برابر تیم رده نهمی شهروند ساری پیشرو دارد اما آمار گلهای
زده و خورده این تیم ،نشان میدهد که نماینده قم در حمله و دفاع کمی متزلزل بوده و
ممکن استدر آینده با مشکالتی مواجه شود.
در جدول ردهبندی رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حال حاضر تیم
فوتسال گیتیپسند اصفهان با کسب  9امتیاز از سه پیروزی متوالیدر صدر جدول ایستاده
است ،فرشآراء مشهد کهدر هفته نخستدر قم از یاسینپیشرو یک امتیاز گرفت با کسب
هفت امتیاز در مکان دوم جای دارد.
شاگردان محمدرضا حیدریان در تیم فوتسال یاسینپیشرو قم نیز اکنون با هفت امتیاز
در مکان سوم ایستادهاند ،این تیم در آخرین بازی خود قبل از آغاز اردوی تیم ملی فوتسال
کشورمان سهشنبه بیست و ششم مرداد ماه در خارج از خانه به مصاف شهروند ساری میرود
و بعد از آن لیگ برتر تا بیست و پنجم مهرماه که نماینده قم باید در خانه برابر آذرخش
بندرعباس به میدان برود ،بهدلیل حضور تیم ملی کشورماندر جام جهانی فوتسال تعطیل
است و یاسینپیشرو قم این فرصت رادارد که با برتری برابر شهروند ساری و توقف احتمالی
فرشآراء و گیتیپسند با قهرمانی به تعطیالتدو ماه لیگ برود.

در رقابت بیش از  ۷۰پومسه رو صورت گرفت؛

معرفیبرترینهایمسابقاتقهرمانی
پومسه دختران قم

ل است .من به مسئوالن باشگاه
داریم و تنها مشکل ما پو 
گفتم یا پولش را بدهید یا رضایتنامه او را صادر کنید .گفتم
آندو برای ما «آندو گونه» بازی نمیکند .حتی گفتم چون
بازیکن نداریم ،شرایط خود بازیکن مهمتر است.
ب ه دلیل اینکه قبل این جلسه در یک نشست دیگر
حضور داشتم ،پس از پایان صحبتهایم از جلسه بیرون
آمدم .میتوانید با سرژیک تماس بگیرید و از او بپرسید چه
صحبتهایی مطرح کردم .زمانی که آقایان رفتند ،دیواری
کوتاهتر از قلعهنویی پیدا نکردند .آقایان به مردم بگویید که
به خاطر پول رفتید ،اما چرا قداستها را میشکنید .اگر به
مصاحبههایی که کردی ،اعتقاد داری ،چرا سمت من میآیی
و دست میدهی؟ اگر اعتقاد نداری ،بگویید به خاطر پول
رفتیم .خودتان گفتید دو میلیارد و هشتصد میلیون چک
دارید و طلب پولهایتان را کردهاید .چرا به من پیامک
میزنید و میگویید امیرخان شما برای استقالل زحمت
کشیدهای؟! من آندو را دوست دارم و او کاپیتان تیم ملی
است ،اما این کارهادرست نبود .یک روز مصاحبه کنی و یک
روز هم دست بدهی؟ آیا این ورزش پهلوانی است؟ آرش
برهانی پس از  9سال از استقالل جدا شد ،اما قبل از بازی
به سمت تیم سابق خودش رفت .این کارها ارزش دارد .من
به خیلی از این بازیکنان خدمت کردهام .خود آندو در جریان
است که برای اینکه بتواند در انگلیس بازی کند ،باید تعداد
بازیهای ملیاش به  80درصد میرسید تا ویزای کار بگیرد.
ما بازی برگزار میکردیم تا قانون کار برای آندو به آن میزان
برسد.
نمیدانم چرا آقایان بعدها متوجه کارهایشان میشوند.
فرزاد مجیدی هم حاللیت طلبید و پرویز مظلومی هم پس
از سالها متوجه برخی مسائل شد و فهمید از کجا ضربه
میخورد و چه کسانی او را تحریک میکردند .احترام بزرگتر
واجب بوده و بهتر است واقعیتها را به مردم بگویید .باز هم
میگویم آندو را دوست دارم ،اما جای تعجب است که او
چرا علیه من مصاحبه کرد .من از او دفاع کرده بودم و حتی

خبر نداشتم که رضایتنامهاش برای جدایی از استقالل صادر
شده است .در تمرین بودم که مسئوالن باشگاه این موضوع
را به من اطالع دادند .من از آندو ایراد نمیگیرم ،اما آقای
تیموریان! از تو توقع نداشتم .این داستانها تمام شد و آندو
برای فوتبال مملکت ما زحمت کشیده است ،اما این رفتارها
نقطه تاریک او بود.
بگذریم ،این روزها انتقادات زیادی علیه برانکو
ایوانکوویچ مطرح میشود که او با داللی بازیکنان
بیکیفیت را به پرسپولیس تحمیل میکند .با توجه
به رابطه خوبتان با برانکو ،چه صحبتی در این زمینه
دارید؟
عادت ندارمدر مورد مسائل تیمهایدیگر صحبت کنم و یا
دخالتیداشته باشم ،امادر این مورد باید بگویم ،این وصلهها
به برانکو نمیچسبد .سرمربی پرسپولیس آنقدر اخالقمدار
و خوب است که این وصلهها با او نمیچسبد .آقایان همان
پروسهای که علیه قلعهنویی به کار بردند ،این بار میخواهند
بر سر برانکو پیاده کنند .پروژه امروز زمین زدن برانکوست .آنها
چیزی گیر نیاوردهاند ،اکنون گیر دادهاند به برانکو .خاطرتان
هست که در دو سال گذشته چه کارهایی علیه من کردند.
این آدمها همانهایی هستند که میکروفن و قلمدارند .شبها
با میکروفن میزنند و چهارشنبهها با قلمشان! هر کسی در
جریانات این آقایان نباشد ،باید او بزنند.
بهاستقاللبرسیم،تیمیکهاینروزهاشرایطخوبی
ندارد.
اجازه دهید در مورد جایی که در آن مسئولیت ندارم،
صحبتنکنم.
اما استقالل نتایج ضعیفی در لیگ کسب کرده
است .از طرفی مدیران پیشین و فعلی بحث کنار
گذاشتن مرحوم ناصر حجازی در سال  86را مطرح
کردهاند و هر کدام دیگری را محکوم میکنند.
من از موضوعی که مطرح کردید ،خبر ندارم و همانطور که
گفتم به چیزهایی که به بنده ارتباطی ندارد ،ورود نمیکنم.

همدانی :منصوریان حاشیهها را جمع نکند با مشکل مواجه خواهد شد

مربی پیشین تیم فوتبال استقالل گفت :بعد از گذشت چهار هفته از لیگ این همه هجمه و
فشار روی کادر فنی و بازیکنان منطقی نیست.
ستار همدانی در مورد شروع بد استقالل در لیگ برتر و انتقاداتی که از این تیم میشود اظهار
داشت :انتظار میرفت استقالل در ابتدای لیگ با مشکل مواجه شود ،چون این تیم در بحث
بازیکن و کادر فنیدچار تغییرات نسبتاً زیادی شده است.دوستانی که انتقاد میکنند بهتر است
منطقیتر رفتار کنند و خودشان را جای علیرضا منصوریان بگذارند .فع ً
الدیگر مدعیان قهرمانی
فاصله زیادی با استقالل ندارند ،در ضمن باید این را هم در نظر گرفت که برخی از مدعیان
کمترینتغییراتراداشتهاند.
وی ادامه داد :اگر االن در نیمفصل قرار داشتیم و شرایط استقالل اینطور بود ،طبیعتاً جای
نگرانی وجود داشت ،ولی بعد از گذشت چهار هفته این همه هجمه و فشار روی کادر فنی و
بازیکنان منطقی نیست .مطمئناً این شرایط استقالل را به حاشیه میکشاند و اگر منصوریان
حاشیهها را جمع و مدیریت نکند با مشکل مواجه خواهد شد .او مربی جوانی است که توانست
در نفت تهران نتایج خوبی بگیرد ،ولی بههر حال شرایط کار کردن در استقالل متفاوت است و

باید همه چیز را در نظر گرفت .با این حال من معتقدم کادر فنی استقالل ضعیف نیست ،ولی
منصوریان باید تمرکزش را باال ببرد ،چون کار بسیار سختی درپیش دارد .او باید در چند جبهه
بجنگد.
همدانی همچنین خاطر نشان کرد :اگر انتقادی وجود دارد باید سازنده باشد و نباید استقالل
را تحتِفشار بگذاریم .شمادیدید پرسپولیس هم فصل گذشته با چنین وضعیتی مواجه شد ،اما
دلیل موفقیت این تیم مدیریت صحیح برانکو بود .استقالل قطعاً مشکل فنی هم دارد و باید این
مشکالت برطرف شود .یکی از مشکالت اصلی استقالل آماده نبودن بختیار رحمانی است و او
انتظارات را برآورده نکرده است .بختیار البته بازیکن بسیار خوب و توانایی است و اگر او را راه بیفتد
قطعاً استقالل هم راه افتاده و میتواند بازیهای بهتری را به نمایش بگذارد.
مربی پیشین تیم فوتبال استقاللدر خاتمه تاکید کرد :رحمانی هنوز نتوانسته ماننددوران
اوجش در فوالد و تراکتورسازی برای استقالل بازی کند .او باید سبک بازیاش را تغییر دهد و
دوندگی را هم چاشنی کارش کند .استقالل در سمت چپ و راست زمین ،اما با وجود خسرو
حیدری و یعقوب کریمی شرایط خوبیدارد.

شجاعیان؛ هافبک مورد عالقه کیروش

سرمربی تیم ملی با وجود نا رضایتی کمالوند از ستاره جوان تیمش برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرد تا میزان
اعتماد خود به او را نشان دهد.
داریوش شجاعیان که در ابتدای لیگ پانزدهم بازیکنی نا شناخته به شمار می رفت ،در فاصله کمتر از یک سال توانست
با درخشش در گسترش فوالد تبدیل به یکی از بازیکنان ثابت اردوی های تیم ملی شود .هافبک جوان تیم ملی در کمتر
از یک سال راه سخت ملی پوش شدن را طی کرد تا حاال حتی با نارضایتی سرمربی اش همچنان در فهرست کیروش
حضورداشته باشد.هر چنددر چهار هفته ابتدایی لیگ کمالوند نسبت به عملکرد بازیکن شماره  10تیمش انتقاداتیداشت
اما کیروش با چشم پوشی بر برخی اشتباهات این بازیکن ،شجاعیان را مجددا به تیم ملی دعوت کرد تا نشان دهد به این
هافبک تکنیکی و خوش نقش اعتماد کاملدارد .شجاعیان این فرصت رادارد تا زیر نظر کیروش ودستیارانشدر کاورچیانو
به بازسازی خود بپردازد تا در دیدارهای تیم ملی در مقدماتی جام جهانی و بازگشت به گسترش فوالد مسیر ستاره شدن
خود را با سرعت بیشتری ادامه دهد.

مسابقات رده های سنی مختلف پومسه قهرمانیدختران استان قم با معرفی برترین هادر
خانه تکواندو شهیدان برجعلی زاده به اتمام رسید.
مسابقات پومسه قهرمانی بانوان استان قمدر بخشهای پومسه انفرادی ٬تیمی و ابداعیدر
ردههای سنی مختلف با بیش از ۷۰پومسه رو قمی به میزبانی خانه تکواندو شهیدان برجعلی
زاده استان قم برگزار شد.
در این مسابقات که شنبه شب پایان یافتدر بخش پومسه انفرادی،در رده کمربند زرددر
رده سنی کمتر از  ۱۲سال مهنا امینی اول شد ودر رده سنی  ۱۵تا  ۱۷سال هانیه ادهمی به
مقام نخست رسید و در رده کمربند سبز در رده سنی کمتر از  ۱۲سال دریا مهرابی به مقام
نخست دست یافت و رده سنی  ۱۲تا  ۱۴سال مرضیه نیکو و در رده سنی  ۱۵تا  ۱۷سال
زهرا نوری عناوین نخست را به دست آوردند.
در رده کمربند آبی و در رده سنی کمتر از  ۱۲سال عنوان قهرمانی به ستایش نادرپناه
رسید و در رده سنی  ۱۲تا  ۱۴سال الهام علیاری صاجب عنوان برتر شد و در رده سنی
 ۱۵تا  ۱۷سال نرگس ونکی و در رده سنی  ۱۸تا  ۳۰سال فاطمه علیاری عناوین برتر این
مسابقات را بهدست آوردند.
در رده کمربند قرمز و در رده سنی کمتر از  ۱۲سال معصومه رضاییان عنوان قهرمانی
را کسب کرد و در رده سنی  ۱۲تا  ۱۴سال حنانه حسنی قهرمان شد و پس از برگزاری
مسابقاتدر رده سنی ۱۵تا ۱۷سال با کسب بیشترین امتیاز نرگس نصرتی به مقام قهرمانی
دست پیدا کرد.
در رده کمربند مشکی در رده سنی  ۱۲تا  ۱۴سال عنوان نخست به حدیث قره داغی
اختصاص یافت و ملیکا رضاییان و زهرا صفایی قمی دوم و سوم شدند و در رده سنی  ۱۵تا
 ۱۷سال فاطمه رمضانی و فاطمه صفایی قمی نفرات برتر شدند در حالی که در مسابقات
رده سنی  ۱۸تا  ۳۰سال زهرا یوسفی قهرمان شد و عناوین دوم و سوم به زینب میرزایی و
فاطمه معینی زاده رسید.
در بخش پومسه تیمی در رده سنی کمتر از  ۱۲سال تیم ستارگان سخایی الف با ترکیب
فاطمه محمدی ٬حدیث قره داغی و ملیکا رضاییان و در رده سنی  ۱۵تا  ۱۷سال تیم
ستارگان سخایی ب
با آرایش فاطمه مظاهری ٬زهرا کریمی و فاطمه زحلی تیم برتر بودند و در بخش پومسه
ابداعی رده سنی  ۱۴تا  ۱۷سال فاطمه رمضانی اول شد.

در مجموعه ورزشی راحله انجام شد؛

معرفی برترینهای مسابقات کونگ فوی قم
در  ۴رده سنی
مسابقات کونگ فوی استان قم با معرفی تیمهای سبک کمپو ،گوات سان و توا به عنوان
تیمهایبرترخاتمهیافت.
مسابقات کونگ فوی قهرمانی استان قم با حضور ۱۳۰شرکت کنندهدر مجموعه ورزشی
راحله قم برگزار شد و نفرات برتر اوزان مختلف این مسابقات مورد تجلیل قرار گرفتند و در
تیم منتخب استان گزینش شدند .در این دوره از مسابقات که شنبه شب به پایان رسید
تمامی مربیان کونگ فوی استان قم تیمهای خود را در  ۴رده سنی روانه مسابقات کردند و
در پایان از ورزشکارانی که عناوین اول تا سومی مسابقه را کسب کرده بودند برای شرکت در
اردوی تیم استان دعوت به عمل آمد .در پایان این مسابقات تیم سبک کمپو ،با مربیگری
مرتضی ابریان ،با کسب  ۱۴مدال طال ۱۶ ،نقره و  ۱۲برنز توانست  ۲۱۴امتیاز کسب کند و
مقام قهرمانی را از آن خود کند و در تیم سبک گرات سان ،کونگ فوکاران با  ۱۲مدال طال،
 ۸نقره و  ۱۰برنز ،با کسب  ۱۵۴امتیاز نایب قهرمان شدند.
اعضای تیم نیوکونگ فو ،با کسب  ۶طال ۵ ،نقره و  ۲برنز با  ۷۳امتیاز ،مقام سومی استان
را به خود اختصاص دادند و در سبک توا ،این تیم با  ۴مدال طال ۲ ،نقره و  ۳برنز و با جمع
امتیاز  ۴۷به مقام چهارمدست یافت .در ایندوره از مسابقات علی مهربان و علی هاشم زاده
به ترتیب به عنوان مربی وداور نمونه انتخاب شدند و عنوان مربی اخالق نیز به رستم حمامی
تعلق گرفت ودر رده سنی نونهاالن ،امیرطه کریمی کونگ فو کار سبک گرات سان بهعنوان
ستاره این رقابتها انتخاب شد ضمن این که حسین مهرباندر سبک توا و ابراهیم رنجبردر
سبک کمپو ،ستارگان ایندورهدر رده سنی نوجوانان و جوانان بودند .این مسابقاتدر حالی
در مجموعه ورزشی راحله برگزار شد که مسابقات هنرهای رزمی نمایشی نیز هفته گذشته
در سالن نارنج قم به انجام رسیده بود.

تیم فوتبال صبا عازم سرعین میشود

تیم فوتبال صبای قم اردوی آمادهسازی خود را از اواخر هفته در سرعین برگزار میکند.
کادر فنی تیم فوتبال صبای قم در نظر دارد تا اردوی آمادهسازی خود را در شهر سرعین
برگزارکند.
دور جدید تمرینات تیم فوتبال صبای قم از روز سه شنبه در تهران آغاز خواهد شد.
شاگردان صمد مرفاوی قرار است که دو روز در تهران تمریناتشان را پیگیری کنند و سپس
برای برگزاری اردو راهی سرعین شوند.
اردوی صبایی ها قرار است از اواخر هفته به مدت  ۱۰روز در سرعین برگزار شود.
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این  10ماده را به صورت تان نزنید

خوراکی ها مفید و مضر برای قلب
مصرف برخی مواد غذایی و پرهیز از برخیدیگر به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
کمک می کند که در ادامه ذکر می کنم؛ اما این ها تنها کاری نیست که باید انجام دهید.
بهتر است حتما تحت نظر یک متخصص قلب و عروق نیز باشید.
و اما نکات تغذیه ای:
 کلم برگ ،کلم قرمز ،گل کلم ،کلم بروکسل ،کلم بروکلی ،شلغم ،چغندر ،اسفناج ،مارچوبه،لوبیا سبز ،نخود سبز ،لوبیا قرمز ،لوبیا چشم بلبلی ،نخود خشک و عصاره مخمردارای ویتامین
های گروه ب خصوصاًاسیدفولیک هستند .تحقیقات متعددی نشانداده اند که اسیدفولیکی
که به طور طبیعی در مواد غذایی یافت می شود ،می تواند سبب کاهش ماده ای در خون به
نام هموسیستئین شود و به این ترتیب از ابتال به تصلب شرایین پیشگیری می کند.
دانشمندان بر این باورند که این ماده مستقیماً به دیواره رگ ها آسیب می رساند و سبب
تشکیل رسوب های چربی می شود .تخمین زده شده است که افزایش دریافت روزانه
اسیدفولیک به میزان 100میکروگرم ،سبب کاهش مرگ های مرتبط با بیماری کرونر قلبی
به میزان  7درصد در مردان و  5درصد در زنان می شود - .در جوامعی که مقادیر فراوانی
از ماهی های روغنی را مصرف می کنند ،مشاهده شده است که شیوع بیماری های کرونر
قلبی کمتر از جوامعی است که مقدار کمی ماهی مصرف می کنند .ماهی های روغنی از
قبیل :ماهی خالمخالی ،آزاد و سایر ماهی ها از قبیل قباد ،حلوا ،شیر ،کیلکا و اوزون برون
دارای اسیدهای چرب مفیدی می باشند.دانشمندان معتقدند که این مواد باعث کاهش خطر
انعقاد خون و همچنین ممانعت از افزایش چربی های مضر خون می شوند - .مصرف ماهی
حداقل  3باردر هفته ،برای افرادی کهدارای سابقه بیماری قلبی و همچنین افرادی که مایل
به پیشگیری از ابتال به این بیماری هستند ،توصیه می شود.
 جو دو سر ،حبوبات ،سیب و گالبی؛ غنی از فیبر محلول هستند که به کاهش سطوحکلسترول خون کمک می کنند - .سیر نیز اثر مشابهی دارد .افزایش کلسترول خون ،به
خصوص ( LDLکلسترول بد) ،یکی از عوامل عمده بروز تصلب شرایین است .مصرف منظم
چنین غذاهایی به کاهش (LDLکلسترول) کمک می کند - .روغن زیتون ،روغن کانوال،
مغزها و دانه ها حاوی نوعی از اسیدهای چرب به نام (MUFAاسیدهای چرب غیر اشباع)
هستند که به کاهش سطوح  ? LDLکلسترول کمک می کنند .مصرف ماهی حداقل  3بار
در هفته ،برای افرادی که دارای سابقه بیماری قلبی و همچنین افرادی که مایل به پیشگیری
از ابتال به این بیماری هستند ،توصیه می شود - .میوه ها و سبزی ها ،حاوی ویتامین های
آنتی اکسیدان (ضد سرطان) ،مواد معدنی و مواد مغذی مفیدی هستند که سبب متوقف
کردن آسیب ناشی از عمل مواد سرطان زا به دیواره سرخرگ ها می شوند .مصرف حداقل
روزانه  3واحد از این غذاها توصیه می شود .سه چهارم لیوان آب میوه یا سبزی ها به عنوان
یک واحد محسوب می شود که معادل یک عدد میوه متوسط یا یک لیوان سبزی خرد شده
خام یا نصف لیوان پخته است - .آجیل ها شامل بادام ،فندق ،بادام زمینی ،پسته و گردو:
محتوی مقدار زیادی فیبر ،آنتی اکسیدان ،ویتامین  Eو سلنیوم هستند .آجیل همچنین
دارای مقدار زیادی چربی غیراشباع است که باعث پایین آمدن  LDLمی گردد .انجمن
غذا و دارو پیشنهاد کرده که افراد کمتر از  40گرم آجیل در روز مصرف کنند .همچنین
این انجمن گفته است که بهتر است افراد ،آجیل را به جای غذاهایی با چربی اشباع (مانند
گوشت) مصرف کنند تا موجب حفظ سالمتی قلب خود شوند.دقتداشته باشید که کالری
آجیل ها باالست و باید به مقدار مناسبی مثال به اندازه ی یک مشت در روز مصرف شوند.
از چه غذاهایی باید پرهیز کنید؟
گوشت و فرآورده های آن ،لبنیات پرچربی و کره ،دارای مقادیر زیادی نوعی چربی هستند
که باعث افزایش سطوح ( LDLکلسترول)در خون می شوند.در بیماری های قلبی مصرف
این غذاها را باید به حداقل رساند .همچنین مصرف کیک و بیسکویت به علت نوع چربی به
کار رفته در آن ها ،سبب افزایش سطح ( LDLکلسترول) می شود .انواع غذاها و سوپ های
آماده ی مصرف و یا کنسرو شده ،غذاهای بیرون از منزل ،سوسیس و کالباس و گوشت های
نمک سود شده و ک ً
ال گوشت و فرآورده های آن و همچنین تنقالت شور سرشار از نمک
(سدیم کلراید) هستند .دریافت زیاد سدیم با فشارخون باال ارتباط دارد که از عوامل خطر
موثر در بروز بیماری قلبی است .کاهش مصرف این نوع غذاها و نمک طعام سر سفره به
کاهش فشارخون کمک می کند.
چندنکته:
 به سیگاری ها توصیه می شود که به ترک سیگار مبادرت ورزند ،زیرا نیکوتین سببافزایش ضربان قلب ،افزایش فشارخون و افزایش نیاز بافت قلب به اکسیژن می شود .با مصرف
سیگار توانایی خون در حمل اکسیژن کاهش می یابد .عوامل سرطان زای دود سیگار به
دیواره سرخرگ ها آسیب می رسانند.
 استراحت و شل کردن عضالت ،جهت کاهش میزان استرس الزم است .استرس از طریقافزایش هورمون های استرس (ازجمله آدرنالین) سبب تولید و افزایش کلسترول می شود.

گاهی پیش می آید که یکی از محصوالت بهداشتی
موردنیازتان مانند کرم مرطوب کننده یا پاک کننده را تمام
کرده اید؛ بنابراین به فکر جایگزین آن می افتید ،جایگزینی که
به راحتی به آن دسترسی دارید و فکر می کنید تاثیر منفی
روی صورت نمی گذارد ،در حالی که خیلی از مواد را نباید
روی صورت استفاده کرد.
موادی که برای پوست صورت مضرند ،شامل موارد زیر است:
اسپریمو
ممکن است شنیده باشید که زدن اسپری مو به صورت
می تواند به فیکس کردن آرایش کمک کند ،ولی نباید هرگز
آن را به صورت بزنید ،زیرا حاوی الک و الکل است که منجر
به خشکی پوست خواهد شد و چهره پیرتر به نظر می رسد.
عالوه بر این در اسپری مو موادی وجود دارد که می تواند
باعث خارش ،جوش های ریز ،پوسته پوسته شدن و سوزش و
حساسیت پوست صورت شود.
رنگ مو
اگر به طور مداوم موهایتان را رنگ می کنید و می خواهید
رنگ ابرو را با موهایتان هماهنگ کنید ،از یک رنگ گیاهی
و یا ریمل ابرو استفاده کنید ،چرا که فرموالسیون آن مالیم
تر است.
رنگ موها همچنین می تواند موجب حساسیت پوست
اطراف چشم و حتی سوزش و اشک ریزش چشم شوند.
سرم مو
تنها به این دلیل که روی برچسب محصول نام "سرم" درج
شده به این معنی نیست که می تواند برای پوست نیز مناسب
باشد.
کرم پا را هرگز برای پوست صورت استفاده نکنید،زیرا این
کرم ها برای صورت بسیار قوی ،ضخیم و چسبناک هستند
در سرم مو موادی وجود دارد که به طور نرمال برای درمان
چین و چروک و دیگر مقوله های پوستی استفاده نمی شود.

بسازیم که نسبت به نمونه های موجود در بازار انرژی
مصرفی پایین تریداشته باشند.
وی با بیان اینکه مصرف بیش از اندازه برق و آب این
ماشین های ظرفشویی بزرگترین عیب آنها به شمار می
رود ،خاطر نشان کرد :ظرفشویی هایی کنونی حداقل در
عرض  ۴۵دقیقه ظرف می شویند ولیدر این که طراحی
کرده ایم می تواند در مدت زمان  ۱۰دقیقه ظرف ها
را بشوید.

عالوه براین این اکثر آنها حاوی عطر است که می تواند بسیار
برای پوست صورت حساسیت ایجاد کند.
شامپو
برخی افراد از شامپو برای صورت و بدن نیز استفاده می
کنند .موادی که برای شستشوی موها از آلودگی و چربی های
اضافی وجود دارد  ،برای پاک کردن پوست صورت یکسان
نیستند .ماده ای که در شامپو استفاده می شود ،قوی است
تا کثیفی و چربی مو را از بین ببرد .بنابراین باعث خشکی و
ناراحتی پوست صورت می شود.
لوسیونبدن
اگرچه استفاده زیاد از لوسیون برای بدن نتایج خوبی دارد،
ولی لوسیون های بدن هرگز نباید روی صورت زده شوند ،چرا
که مواد موجود در آن سنگین تر و حاوی عطر هستند .برای
پوست صورت باید از محصوالت مالیم تر استفاده شود.
کرم پا
این مورد اساسا بسیار غیرعقالنی است ،ولی اگر چیزی جز
این نوع کرم را در اطراف خود ندارید ،آن را هرگز برای پوست
صورت استفاده نکنید ،حتی اگر تنها یک قسمت کوچک
خشک شده باشد.
این کرم ها برای صورت بسیار قوی ،ضخیم و چسبناک
هستند .فرموالسیون آنها به نحوی است که به پینه های
عمیق پا نفوذ می کنند و معموال حاوی الیه بردارهای
شیمیایی بوده که کامال برای پوست صورت نامناسب است.
دئودورانت(ضدتعریق)
برخی مردم برای پیشگیری از عرق کردن صورت ،کمی
دئودورانت به صورت می مالند ،اما این محصول تنها می تواند
جلوی تعریق زیر بغل ،پا و زیر سینه را بگیرد.
این ماده در صورت استفاده روی چهره باعث انسداد غدد
عرق می شود که به جوش ،انسداد منافذ و بروز لکه های قهوه
ای منجرمی شود.

این مخترع در خصوص مزایای این سیستم گفت :در
این ظرفشویی طراحی شده ،مصرف برق از  ۳کیلووات
ساعت به نیم کیلو یا  ۵صدم کیلو وات ساعت می رسد؛
می توان گفت تقریبا  ۸۰درصد در مصرف برق صرفه
جویی می شود.
وی ادامه داد :حرارت این ظرفشویی طراحی شده از
آب گرم کن منزل تامین می شود و نیازی به برق یا گاز
نیست.
کمالی با بیان اینکه با استفاده از این ظرفشویی ،هزینه
مصرف برق و گاز کاهش می یابد ،افزود :کل زمان
شستشو  ۳دقیقه است و آب کشی در  ۷دقیقه انجام
می گیرد؛ از این رو مصرف آب هم نسبت به نمونه های
خارجی وداخلیدیگر کمتر است.در واقع با ایندستگاه،
 ۳۰درصد در مصرف آب صرفه جویی می شود.
وی بیان کرد :این طرح به یک شرکت ایرانی تولید
کننده لوازم خانگی واگذار شده و تا تحقیقات اولیه انجام
گیرد تقریبا  ۲سال دیگر وارد بازار خواهد شد.
کمالی با بیان اینکه این ایده روی هیچ سیستم خارجی
پیاده سازی نشده است ،تاکید داشت :در ساخت این
ظرفشویی از پلی اتیلن به جای استیل استفاده شده
به همین دلیل قیمت دستگاه کاهش یافته می یابد.
همچنین هزینه تعمیر و نگهداری ایندستگاه نیز کاهش
پیدا کرده که همین موضوع روی قیمت دستگاه تاثیر
گذار خواهد بود.
این طرح ثبت اختراع شده و در بازار دارایی فکری
پارک فناوری پردیس مورد معامله قرار گرفت.

بسته بندی موادغذایی با محصوالت نانویی

محققان کشور با بهرهگیری از دو نوع نانوذره رس و اکسید آهن موفق به بهبود خواص
مواد پلیمری مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی شدهاند .اکنون این محصول در مقیاس
صنعتی به تولید رسیده است.
نیاز به حفاظت انواع مواددر برابر گرما ،نور ،رطوبت ،اکسیژن ،میکروارگانیسمها ،حشرات
و گرد و غبار از دیرباز در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته و رویکردهای مختلفی برای
بستهبندی و پوششدهی آن توسعه پیدا کرده است.
در این میان ،نگهداری غذا ،دارو ،سموم و مواد فاسدشدنی نیازی کلیدی بوده است.
مهمترین هدفی کهدر بستهبندی اینگونه محصوالت مدنظر قرار میگیرد ،افزایش طول
عمر نگهداری محصوالت است.
ماده بستهبندی از طریق تنظیم فضای مناسب در داخل بسته با توجه به ویژگیهای
نگهداری محصول زمان ماندگاری محصول را افزایش میدهد .در چند ده ه اخیر با اجرای
روشهای مختلف قابلیتهای مطلوبی برای طوالنیتر شدن عمر محصوالت ایجاد شده
است.
غالمرضا خلج ،مجری طرح اظهار داشت :هدف از انجام این طرح بهبود خواص مختلف
مواد پلیمری مورد استفاده در بستهبندی مواد غذایی و دارویی با بهرهگیری از نانوذرات رس
و نانوذرات اکسید آهن بوده است.
وی افزود :استفاده از این بستهبندی نانوکامپوزیتی میتواند موجب افزایش قابلتوجه در
مدتزمان ماندگاری محصوالت محتوی آن گردد.

خطرات مرگبار پشت ظاهر
خوش رنگ و لعاب آبمیوه های الغری
در اکثر رژیم های الغری آبمیوه هایی با ترکیبات خاص برای چربی سوزی وجود دارد
اما این نوشیدنی های خوش طعم می توانند خطری جدی برای سالمت به وجود آورند.
به گزارش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کارشناسان به آن دسته از
افرادی که برای الغر شدن از رژیم غذایی حاوی مقادیر فراوان آبمیوه استفاده می کنند
هشدار می دهند که مصرف بیش از حد این نوع فرآورده ها می تواند باعث بروز انواع
بیماری ها شود.گفتنی است ،آبمیوه طبیعی با وجود کمک به کم کردن وزن و جذب مواد
مغذی توسط بدن می تواند در دراز مدت باعث ابتال به سردرد ،بروز خستگی و سرگیجه،
ازدست رفتن حجم عضالت ،بروز مشکالت کبدی و کاهش باروریدر بانوان شود.بسیاری
از افراد اکنون در جهان برای کاهش وزن و درمان اختالالتی چون آسم و یا پسوریازیس
از آبمیوه به میزان زیاد در رژیم غذایی روزانه خود استفاده می کنند.از جمله مزایای آبمیوه
و یا ترکیب میوه ها می توان کاهش چین و چروک ،آبرسانی و لطافت پوست را نام برد.
کارشناسان به خانم های باردار و یا افرادی که به خاطر مشکالت کلیوی تحت دیالیز قرار
دارند توصیه می کنند از مصرف آبمیوه به میزان زیاد خودداری کنند زیرا ممکن است
بیماری آنها تشدید شود و یا در زنان باردار رشد جنین دچار اختالل شود.یک تحقیق در
سال  2004میالدی نشان داده است که مصرف باالی آب پرتقال می تواند باعث تنگی
عروق خونی و بروز سردردهای میگرنی در افراد شود ،مرکبات می تواند منجر به کاهش
سطح منیزیم بدن شود که محرکی قوی برای عود سردردهای میگرنی در افراد است.به
گفته کارشناسان مصرف بیش از اندازه مرکبات می تواند باعث خستگی شدید ،تحریک
پذیری و بروز یبوست در افراد شود.کارشناسان به افراد توصیه می کنند در کنار مصرف
آبمیوه حتماً به میزان کافی از کربوهیدرات ها و نیز پروتئین کم چرب در وعده های
غذایی روزانه خود استفاده کنند تا عالوه بر حفظ سالمت از تناسب اندام منحصربفرد
برخوردارشوند.

شستن ظرفها در  ۱۰دقیقه با ماشین ظرفشویی ایرانی

یک مخترع ایرانی موفق به طراحی ظرفشویی ایرانی
شد که انرژی کمتری مصرف می کند .این طرح تادوسال
دیگر وارد بازار خواهد شد.
علی اصغر کمالی سروستانی ،در خصوص طرح خود با
عنوان « ساختدستگاه ظرفشویی با سیستم»AIR JET
اظهار داشت :با توجه به اینکه ماشین های ظرفشویی
کنونی مصرف باالیی دارند و در مدت زمان زیادی ظرفها
را می شوید؛ از این رو درصدد آمدیم تا دستگاهی را
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خلج با بیان اینکه در طرح حاضر همزمان از دو نوع نانوذره رس و اکسید آهن بهمنظور
کاهش عبور پذیری گاز اکسیژن استفاده شده است ،عنوان کرد :این دو نوع نانوذره دو
مکانیسم مختلف را جهت جلوگیری از عبور اکسیژن از بستهبندی ارائه میدهند؛ استفاده
همزمان از نانوذرات رس و نانوذرات آهن موجب همافزایی اثرات این دو نوع نانوذره شده و
افزایش ماندگاری مواد غذایی و دارویی موجود در این بستهبندیها را در پی داشته است.
وی در خصوص نحوه تولید و ارزیابی این مواد نانوکامپوزیتی اضافه کرد :در این پژوهش
تهی ه گرانولهای نانوکامپوزیت الیههای پلی الفینی (پلی پروپیلن) با هدف تولید فیلمهای
نازک بستهبندیدردستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد :بهمنظور بهبود ممانعت فیزیکی از ورود اکسیژن از نانوذرات «رس مونت
موریلونیت» اصالح شده با «دی متیل دی هیدروژنیتد تالوآمونیوم کلراید» استفاده شد و
سپس نانوذرات آهن سنتز شده ودرصدهای مختلفی از آن به همراهدرصدهای مختلفی از
نانوذرات رس به مذاب پلیمری اضافه شد.
خلج اضافه کرد:در مرحل ه بعد بهوسیل هدستگاه اکسترودردوپیچه فیلم بستهبندی تولید
شد و در نهایت فیلم تولیدی مشخصه یابی شده و خواص آن از حیث مقاومت مکانیکی و
نفوذپذیریدر برابر اکسیژن مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی گفت :از بررسی خواص عبور پذیری گاز در فیلمهای نانوکامپوزیتی میتوان دریافت
که استفاده از نمونهای با  ۱درصد وزنی نانورس و  ۱/۰درصد وزنی نانوذرات اکسید آهن
میتواند بیشترین اثر را بر روی افزایش ماندگاری مواد غذاییداشته باشد.

استادیوم کاسهای در دبی با سیستم خنک کننده طبیعی

استادیوم کاسه مانند بزرگی در امارات متحده عربی ساخته شده که به مدد طراحی هوشمندی که
دارد در گرمای طاقت فرسای این کشور به طور طبیعی خنک می ماند.
در زمان شروع طراحی و احداث این پروژه بزرگترین سوال این بود که چطور میتوان این سازه عظیم
رادر گرمای شدید کویر خنک نگهداشت .معماران این ورزشگاه برای کاهش هزینه خنکسازی آن را
به شکل کاسهای بزرگ و عمیق با پوشش نفوذپذیر ساختهاند .این پوشش اجازه تهویه هوای طبیعی و
منحرف کردن شنهای ناخواسته و نور خورشید را میدهد.
این استادیوم که بزرگترین ورزشگاه امارات است محمد بن رشید نام دارد.
این استادیوم  60هزار نفری مجموعه ورزشی اصلی چندمنظوره دبی خواهد بود .این ورزشگاه
دارای امکانات تمرینی ،پارکینگی با ظرفیت  5000خودرو ،موزه ،سالن ورزشی چندمنظوره ،فروشگاه،
رستوران و پارکهای عمومی است .این استادیوم مرتفع مورد تایید فیفاست.
همچنین پوشش نفوذپذیر آن با بالههای خورشیدی موجب خنکسازی استادیوم میشود و سایه آن
هم بر روی زمین بازی ،اشکال هندسی جالبی را به وجود میآورد.

تنها به ایندلیل کهدئودرانت از عرق زیربغل جلوگیری می
کند ،دلیل نمی شود که می توان آن را روی ناحیه صورت
استفاده کرد تا از آب شدن آرایش در روزهای گرم جلوگیری
کند .شما باید به پوست اجازه تنفس بدهید.
خمیردندان
خمیر دندان پر از مواد تشکیل دهنده ای است که اگرچه
ظاهرا ضرری برای پوست ندارند ،اما باعث خشکی و تحریک
پوست می شوند.
درست است که خمیر دندان جوش را خشک می کند،
اما رطوبت نواحی اطراف آن را هم از بین می برد و از نظر
شیمیایی ،این پتانسیل را دارد که پوست را بسوزاند و باعث
زخم های تیره ای شود که با هیچ درمان خانگی نمی توانید
آنها را برطرف کنید .بجای آن ،از داروی پراکسید بنزوئیل یا
کمی روغندرخت چای استفاده کنید.
سرکه
اگر چه از سرکه در درمان های خانگی استفاده می شود،
اما استفاده به تنهایی یا ترکیب نادرست سرکه با مواد دیگر به
دلیل حالت اسیدی آن حتی در میزان خیلی کم ،می تواند
باعث سوختن پوست شود.
سرکه می تواند در طول زمان آب بیشتری از دست داده
و غلیظ تر شود .بنابراین وقتی آن را روی پوست صورت می
زنید ،در واقع آن را می سوزانید.
افزودن روغن طبیعی و آب برای رقیق کردن آن ،می تواند
این خطر را کاهش دهد ،البته نه برای پوست های حساس.
مایونز
اگرچه از مایونز می توان برای تهیه انواع ماسک های خانگی
برای رطوبت رسانی به موها استفاده کرد ،ولی این بدین معنی
نیست که قرار دادن آن روی صورت نیز همان مزیت را به
دنبال دارد .مایونز از آنجا که بسیار اسیدی است ،به پوست
اجازه تنفس نمیدهد و می تواند منافذ پوست را مسدود کند.

طراحی "صندلی ارگونومیک" ویژه جراحان

"صندلی ارگونومیک" با ویژگی حمایت از وزن بدن جراحان در هنگام عمل جراحی
توسط محققان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز طراحی شد .این صندلی
باعث میشود جراحدر طول عمل جراحی ،خستگی کمتری را تجربه کند.
دکتر علیرضا چوبینه مدیرگروه ارگونومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،گفت :ایستادن طوالنی مدت جراحان هنگام عمل جراحی و فشار مداوم بر روی
اندامهای تحتانی میتواند ،باعث اختالل در گردش خون و در دراز مدت باعث آسیبهای
اسکلتی -عضالنیدر این ناحیه شود.
وی با اشاره به ویژگیهای صندلی ارگونومیک ،گفت :این صندلی از وزن بدن جراح در
هنگام عمل جراحی حمایت میکند و میتواند در گستره وسیعی از اعمال جراحی قابل
استفاده باشد ،همچنین باعث میشود جراح در طول عمل جراحی ،خستگی کمتری را
تجربهکند.
وی ادامهداد :سطح نشیمنگاه زینی شکل این صندلی باعث حفظ پوسچر طبیعی ستون
مهرهها میشود که ازدیدگاه علم ارگونومی ،بهترین وضعیت برای ناحیه کمر است.
چوبینه ،با بیان اینکه این محصول در اتاق عمل و در جراحی مغز و اعصاب ،عمومی و
اورولوژی مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است ،افزود :نتایج این ارزیابی نشان داد که
هنگام استفاده از صندلی ،پوسچر نواحی مختلف بدن جراحان شامل سر و گردن ،تنه و
پاها مناسب و طبیعی است.
مدیرگروه ارگونومی دانشکده بهداشت شیراز ادامه داد :در ارزیابی انجام شده70 ،درصد
جراحان کاربرد این صندلی را مفید و راحتدانستند ،همچنین  87و نیمدرصد از جراحان
عنوان کردند که تکیه گاه زانویی ضروری ،مناسب و راحت است.
صندلی ارگونومیک ویژه جراحان ،محصول پایاننامه ادیبه عبدی؛دانشجوی ارگونومی
دانشکده بهداشتدانشگاه علوم پزشکی شیراز است که ثبت اختراع شد.

ترفندی جالب برای از بین بردن
جوش های سرسیاه بینی
مسواک و خمیر دندان تنها برای محافظت و زیبایی دهان و دندان نیست و می توان از
این وسایل حتی برای زیبایی پوست صورت نیز استفاده کرد و اثر معجره آسای آن را دریک
بازه زمانی کوتاه مشاهده کرد.
به گزارش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اگر از مشکل جوش های
سرسیاه بر روی بینی خود به ستوه آمده اید می توانید با استفاده از یک روش خانگی
منحصربفرد آنها را از بین برده زیبایی صورت خود را دو چندان کنید.گفتنی است ،جوش
های سرسیاه در واقع برجستگی های کوچک ناشی از فولیکول موهای مسدود شده بر
سطح پوست هستند که در واقع شکل خاصی از آکنه صورت هستند و بهویژه در ناحیه
بینی به میزان زیاد وجود دارند.برای درست کردن این پماد خانگی اثر بخش مقداری جوش
شیرین ،کمی خمیردندان و یک مسواک نو اما تنها برای استفادهدر همین کار نیاز است.
ابتدا خمیردندان به مقدار متناسب با سایز بینی را با مقدار کمی جوش شیرین ترکیب
کرده و با آن کل سطح بینی را پوشش داده و حدود  5دقیقه صبر کنید ،آنگاه با استفاده
از برس مسواک ،سطح بینی را ماساژداده تا تا این فولیکول ها از سطح پوست جدا شوند.و
درنهایت پس از ماساژ کامل کل بینی  ،صورت را با آب گرم شسته تا باقیمانده جوش
شیرین و خمیر دندان از صورت پاک شود.متخصصان زیبایی برای اثربخشی این روش
انجام آن را یک الیدوباردر هفته تا پاکسازی کامل پوست توصیه می کنند ،از ویژگی های
این شیوهدرمانی ریشه کن شدن فولیکول های مو است و به تدریج پوست صاف و یکدست
می شود.در عین حال آن دسته از افراد که سابقه آلرژی پوستی دارند و یا دارای زخم های
باز بر سطح پوست خود هستند نباید از این شیوه استفاده کنند ،همچنین مخلوط نباید با
اطراف پوست ناحیه بینی حفره های آن و چشم ها تماس پیدا کند چون می تواند باعث
التهاب و سوزش شود.در صورت تماس با چشم و یا احساس سوزش شدید باید بالفاصله
محل موضع با آب سرد شستشو داده شود.این شیوه بسیار اثر بخش تر از استفاده از
محلولهای شیمایی و یا وکس و مومهای الیه برداری است.

کارشناسانتوصیهمیکنند؛

فواید رژیم غذایی مدیترانه ای
در کاهش ریسک ابتال به آلزایمر
مطالعه جدید مشخص کرده است رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند موجب کاهش
ریسک ابتال به آلزایمر و دمانس (زوال عقل) شود.
به گزارش مهر ،محققان دانشگاه سوئینبرن استرالیا دریافتند رژیم غذایی مدیترانه ای
موجب بهبود مهارت های توجه ،حافظه و زبان می شود و ریسک ابتال به آلزایمر و زوال
عقل را کاهش می دهد.
مطالعات این محققان آشکار ساخته است افراد مسنی که به میزان زیاد ماهی ،گوشت
کم چرب ،حبوبات ،مغزیجات آجیلی ،غالت کامل ،میوه ،سبزیجات و چربی های سالم می
خورند از سالمت مغزی بهتری برخوردار هستند.
تحلیل و بررسی  ۱۸مطالعه نشان می دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای نه تنها موجب
کاهش روند زوال شناختی می شود ،بلکه عملکرد شناختی را از طریق کاهش ریسک
اختالل شناختیدر سنین باالتر بهبود می بخشد.
روی هاردمن ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره می گوید« :جالب ترین نتیجه این
مطالعه این بود که تاثیرات مثبت آندر کشورهای سراسر جهان مشاهده شد .از اینرو بدون
توجه به محل زندگی خارج از منطقه مدیترانه ،تاثیرات مثبت شناختی ناشی از پیروی از
این رژیم غذاییدر تمامی مقاله های ارزیابی شده مشابه بود».
یافته ها نشان می دهد توجه ،زبان و حافظه در بین افرادی که رژیم غذایی مدیترانه
ای می خوردند بهبود می یابد و این بهبود در مورد حافظه بسیار شاخص تر است .روند
بهبود در تاخیر در شناسایی ،حافظه کاری و بلندمدت ،عملکرد اجرایی و مفاهیم بصری
هم مشاهده شد.
به گفته هاردمن« ،این رژیم غذایی موجب کاهش واکنش های التهابی ،افزایش ریزمغذی
ها ،بهبود عدم تعادل ویتامین و مواد معدنی ،تغییر الگوهای لیپیدی به خاطر مصرف روغن
زیتون به عنوان منبع اصلی چربی های رژیمی ،حفظ وزن سالم و کاهش چاقی ،بهبود
پلی فنول های خون ،بهبود متابولیسم انرژی سلولی و شاید تغییر در میکروبیوم های روده
می شود».
از اینرو محققان بر این باورند که رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند ابزار ضروری برای
حفظ کیفیت زندگی باشد و احتمال ریسک زوال شناختی نظیر آلزایمر ودمانس را کاهش
دهد.
کارشناسانتوصیهمیکنند؛

درمان سردرد و حالت تهوع با زنجبیل

تولید  280تن بذر اصالح شده گندم و جو

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان از تولید  280تن بذر
پرورشی گندم و جو در بروجرد خبر داد.
دکتر طهماسب حسینپور اظهار کرد :امروزه به تدریج و با افزایش آگاهی در مورد امور
بهزراعی و بهنژادی و نیز افزایش مراودات سازمانهای تحقیقاتی ایرانی با طرفهای خارجی
ازجمله موسسه ایکاردا ،کیفیت ارقام مختلف گندم و جو رو به بهبود گذاشته است.
وی افزود :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیدارای بخشی به نام اصالح بذر است
کهدر این راستا کار میکند و اهدافی نظیر پتانسیلیابی کشت محصوالت زراعی و باغیدر
استان ،معرفی ارقام اصالح شده جدید و برتر برای مناطق مختلف آن را پیگیری میکند.
حسینپور ادامهداد :همچنین با مطالعهدر زمینه خسارتهای ناشی از تنشهای زنده
و غیرزنده به گونههای گیاهی مختلف و حل مسائل زراعی ،فیزیولوژیکی این گونهها و...
اجرای طرحهای مشترکی با سایر بخشها و واحدهای تحقیقاتی را برنامهریزی و دنبال
میکند.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،از تولید 280تن بذر
اصالح شده گندم و جو در بروجرد خبر داد و افزود :این ارقام شامل گندم و جو آبی و دیم
هستند کهدر تحقیقات بذری تولید شدهاند.
وی تصریح کرد :گندم دیم تولیدی شامل آذر دو ،باران ،تکاب و اوحدی است و پیشگام،
میهن ،سیروان و حیدری جز گندمهای آبی تولید شده ما هستند .برای جو نیز رقمهای
بهمن و نیمروز راداریم که جزو ارقام آبی محسوب میشوند.
حسینپور یادآور شد :گندمهای تولید شده پس از طی مراحل پروسسینگ و بوجاری
بین کشاورزان جهت تولید انبوه توزیع خواهد شد .رقمهای حیدری ،باران و تکاب برای
اولین باردر استان تولید شدهاند.

زنجبیل گیاهی مملو از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است که به درمان سردردهای
اتفاقی کمک می کند.
به گزارش مهر ،بیش از  ۲۰۰۰سال است که در طب چین از زنجبیل برای درمان
دردهای گوارشی استفاده می شود .زنجبیل به طورطبیعی به شکل ریشه رشد می کند
و به اشکال گوناگون قابل خوردن یا نوشیدن است و برای پیشگیری از چندین بیماری
مورداستفاده واقع می شود.
زنجبیل حاوی منیزیم ،روی ،و کروم است که موجب افزایش جریان سالم خون می
شود ،و در عوض از سرد شدن ،تب و عرق کردن بیش از اندازه بدن جلوگیری می کند .به
منظور کاهشدرد و التهاب همچون آسپرین و ایبوپروفن عمل می کند .از اینرو برایدرمان
سردرد ،چای زنجبیل می تواند مفید باشد.
بعالوه مصرف زنجبیل به از بین رفتن حالت تهوع کمک می کند .محققان به ۸۰
دانشجوی افسری دریایی  ۱گرم پودر زنجبیل یا دارونما دادند .در طول مدت  ۴ساعت
سفر دریایی ،آنهایی که زنجبیل مصرف کرده بودند حالت تهوع کمتری را گزارش کردند.
زنجبیل با مقابله با رسوبات چربی که معموال در عروق خونی مشاهده می شود ،به بهبود
سیستم ایمنی بدن هم کمک می کند ،عفونت های باکتریایی معده را کاهش میدهد و
با سرفه های بد یا سوزش و خارش گلو مقابله می کند.
در بسیاری از زنان ،مصرف زنجبیل می تواند به تسکین دردهای شکمی دوره عادت
ماهانه نیز کمک کند .همچنین تاثیر این داروی گیاهی در کاهش التهاب و حالت تهوع
دوره بارداری اثبات شده است.
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چگونه با نداشتن خواستگار مناسب کنار بیاییم؟

اگر خواستگار مناسبی در خانه شما را نزند ،چه کار
می کنید؟ آیا در و پنجره های خانه را به روی زندگی با
تمام زیبایی های شگفتش می بندید و به امید سوختن
دل روزگار به حالتان ،زانوی غم بغل می گیرید؟ یا سعی
می کنید درهای جدیدی را رو به زندگی باز کنید؟
خواستگار هست ،ولی کم است!
خیلی به ندرت پیش می آید که دختر مجردی
اص ً
ال خواستگار نداشته باشد .در اغلب موارد قضیه این
جور است که دختر خانم ها به کم و زیاد خواستگار
دارند ولی خواستگاری که مناسب آنها باشد ،یعنی در
ویژگی های مختلف با آنها ُکفیت داشته باشد ،بعضاً
کمتر برایشان پیش می آید .در این یادداشت ،کاری
به دالیل این مسئله نداریم ،چرا که آنقدر متعدد و
مختلفند که خودش یک یادداشت مجزا را می طلبد.
به عالوه پرداختن به آن به بهتر شدن حال شما کمک
زیادی نمی کند .بنابراین بهدنبال راهکارهایی می رویم
که آگاهی از آنها می تواند در مدیریت این وضعیت به
شما کمک کند.
تجرد ناخواسته تان را مدیریت کنید
شما نمی خواهید مجرد بمانید ،هیچ گاه نمی
خواستید،در واقع هیچ انسان سالمیدردنیا نیست که
امکان یک ازدواج مناسب را داشته باشد ولی تجرد را
انتخاب کند .شما ناخواسته مجرد مانده اید ،به ایندلیل
که هنوز برای خودتان شوهر مناسبی پیدا نکرده اید .در
این یک مورد که البته مهم هم است شما انتخاب کننده
وضعیت فعلی تان نبوده اید ،اما آیا این به معنی آن است
که شما قدرت انتخاب در بقیه زمینه های زندگی تان
را هم از دست داده اید؟ آیا تا به حال درباره مدیریت
وضعیت های دشوار چیزی شنیده اید؟ قبل از اینکه
وارد این بحث بشویم اجازه بدهید منظور از مدیریت
بحران را روشن کنم .بحران ها مقاطع سختی از زندگی
ما هستند که با اینکه نمی توانیم آنها را از صحنه حذف
کنیم ،اما می توانیم با یک سری تدابیر ،طوری رفتار
کنیم که با کمترین آسیب و بیشترین دستاورد از آن
مقاطع عبور کنیم .تجرد ناخواسته شما هم یک جور
وضعیتدشوار است که حذف آن قدرتی فراتر از نیروی
من و شمای نوعی می طلبد ،بنابراین باید بدانیم چگونه

در اوضاع سخت اقتصادی ،کنار آمدن با مشکالت
شغلی بیش از حد سخت به نظر می رسد  .استرسی که
ما همراه خود به محل کار می بریم و حتی استرسی که
در محل کار منتظر ماست ،طغیان می کند .در حالی
که وجود کمی استرس در زندگی روزانه عادی است،
استرس زیاد سطح بهره وری را کاهش داده و از لحاظ
فیزیکی و روانی صدماتی به همراهدارد.
استرس شغلی یکی از آسیب زاترین و هزینه برترین
موارد موجود در سازمان ها و صنایع در سراسر دنیا
شناخته می شود ،همچنین به دلیل آن که فرسودگی
شغلی ایجاد می کند می تواند علت بسیاری از غیبت
های کارکنان از کار ،هزینه های اضافی تحمیل شده به
سازمان ها برای درمان پرسنل و همچنین جایگزینی
نیروی کار باشد .استرس و اضطراب به طور کل باعث
می شود بهره وری انسان کاهش پیدا کند زیرا با
استرس از قدرت تمرکز تا حد قابل مالحظه ای کم
می شود .بسیاری مردم مدعی هستند که قسمت اعظم
استرس های آنها مربوط به شغل شان است .استرس
بخشی طبیعی از زندگی است ،اما استرس بیش از
اندازه می تواند عالوه بر تاثیرات مخرب بر بهره وری
فرد ،سالمت روح و جسم وی را نیز به مخاطره اندازد.
عالئم و نشانه های استرس :
مدیران جهت افزایش بهره وری و کاهش تنش ناشی
از مسائل شغلی باید ظرفیت کاری کارکنان خود را

با آن کنار بیاییم .برای این منظور چند راهکار زیر را
امتحانکنید:
 .1شما تنها نیستید .شما تنها خانم مجرد دنیا
نیستید و دختران زیادی در مملکت خودمان و در دنیا
با این شرایط مواجه هستند .پس لطفاً از تجرد ناخواسته
تانفاجعهنسازید.
 .2عزت نفستان را باال ببرید .مجرد ماندن ،تبعات
زیادی برای شما دارد ،از جمله اینکه احساس می
کنید آنقدرها ارزشمند نبوده اید که کسی شما را به
عنوان همسر خود انتخاب کند .وقتی چنین فکرهایی

به سرتان می زند ،از روش های متقابل برای حفظ و
افزایش عزت نفستان استفاده کنید .برای مثالدر برابر
هر یک فکر مخرب ،پنج بار جلوی آینه به خودتان
بگویید«منارزشمندم».
 .3به زندگی تان معنی بدهید .باور کنید که وجود
شما در زندگی برای اهداف مهمی برنامه ریزی شده
است.در حد امکانات و توانایی هایتان به کارهای خیریه
بپردازید ،از کارهای خالقانه غفلت نکنید ،سفر کنید و
در هر لحظه ای که هستید ،طعم آن را بچشید.
 .4کار کنید .کار کردن چه در خانه و چه در بیرون

از خانه به جز استقالل مالی به شما هویت و اعتماد به
نفس هم می دهد .به عالوه به شما کمک می کند تا
با افراد بیشتری تعاملداشته باشید و چه بسادوستان
خوبی هم پیدا کنید.
 .5اوقات فراغت تان را پربار کنید .شما مانند همه
انسان های دیگر یک سری استعدادها و عالقه هایی
دارید که به شما لذت و آرامش می دهد .در اوقات
فراغت تان حتی اگر شده یکیدو ساعتدر هفته باشد،
به کارهای مورد عالقه تان بپردازید و خودتان را غرق
در آرامش کنید.

چگونه استرس مربوط به محل کار را مدیریت کنیم؟

ارزیابی کنند .آموزش مهارت های روابط بین فردی و
ارتباط کارمندان با یکدیگر در کاهش استرس شغلی
موثر است
 احساس اضطراب ،تحریک پذیری و یا افسردگی بی عالقگی و از دست دادن تعلقات شغلی کاهش تمرکز ناراحتی های ناحیه شکمی کاهش میل جنسی بی قراری در هنگام خواب خستگی مفرط حین کار پرش عضالت و یا سردرد گوشه گیری از اجتماع استفاده مداوم از داروهای محرک رواندالیل متعارف پیدایش استرس مضاعف:
 ترس از بیکاری افزایش ساعات کاری بهدلیل کاهش حقوق و مزایا فشار های ناشی از افزایش انتظارات  ،بدون در پیداشتن رضایت اجرایی کار
 فشارهای ناشی از افزایش حداکثر بهره وری درتمام ساعات کاری
اما خوشبختانه باید گفت که استرس پدیده ای قطعا
قابل کنترل و مدیریت بوده و کمتر از آنچه که شما فکر
می کنید بغرنج و پیچیده است.
مدیریت زمانداشته باشید

سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد :

مرگ  28نفر بر اثر برق گرفتگی در تهران
بر اساس اعالم سازمان پزشکی قانونی 28 ،نفر در تهران بر اثر برق گرفتگی در  4ماه
ابتدایی سال جان خود را از دست داده اند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،در چهار ماه اول امسال  28مورد فوت
ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدهاند که این تعداد در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل6.17درصد كاهش یافته است.طبق این گزارش از کل فوت
شدگان در اثر برق گرفتگی در 4ماهه امسال همگي مرد بوده اند.
سال گذشته نیز  34نفر در  4ماه اول سال جان خود را به همین علت از دست دادند که
همگی آنها مرد بودند.
این آمار نشان می دهد که در تیر ماه سال گذشته  12و در تیر  95تعداد  9نفر بر اثر برق
گرفتگی کشته شده اند.همچنین در مجموع سال  94تعداد  123نفر بر اثر برق گرفتگی
جان خود را ازدستداده اند که تنها چهار نفر آنها را زنان تشکیل میدهند.آمارها نشان می
دهد که در سال  93نیز تعداد  143نفر که  5نفر آنها زن بوده اند به این دلیل جان خود را از
دست داده اند.در سال  94مهرماه با  20مورد تلفات مرگبارترین ماه و در سال  93نیز آذر با
 21مورد تلفات خطرناکترین ماه بودند.
فرمانده انتظامي شهرستان اشکذر خبرداد:

کشف  120قطعه مرغ مينا از اتوبوس اسکانيا
فرمانده انتظامي شهرستان اشکذر گفت :ماموران انتظامي اين شهرستان در بازرسي
از يک دستگاه اتوبوس اسکانيا 120 ،قطعه پرنده تزئيني و کمياب از نوع "مرغ مينا" را
کشف کردند.
سرهنگ حسين ثقفي درباره جزئيات اين خبر گفت :روز گذشته ماموران انتظامي
شهرستان اشکذر هنگام کنترل محورهاي مواصالتي ،يک دستگاه اتوبوس اسکانيا را که از
جنوب کشور عازم تهران بود براي بازرسي متوقف کردند.
وي افزود :ماموران پليس در بازرسي از اين اتوبوس 120 ،قطعه پرنده تزئيني و کمياب از
نوع "مرغ مينا" را کشف و يک متهم را نيزدستگير کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان اشکذر در خاتمه ،ارزش اين پرنده ها را بالغ بر يک ميليارد
ريال بيان کرد و افزود :متهم قصد انتقال و فروش اين پرنده هاي قاچاق را در تهران داشت
که توسط ماموران پليس دستگير و پرنده هاي کشف شده به اداره محيط زيست استان
تحويلداده شد.
در شهرستان گاليكش استان گلستان رخداد

6کسته و مجروح درعروسكشان
بر اثر واژگوني خودروي پرايددر مراسم عروسكشاندر شهرستان گاليكش ،يك نفر كشته
و  6نفر مجروح شدند.
به گزارش خبرنگار پايگاه خبري پليس ،شنبه شب گذشته يك دستگاه خودروي پرايد
در مراسم عروسكشان در محدوده روستاهاي "آق قميش" و "قرق" از توابع بخش "لوه"
شهرستان گاليكش از مسير اصلي منحرف و واژگون شد.
اين گزارش حاكي است اين خودرو كه داراي هفت سرنشين شامل چهار زن ،يك مرد و
دو كودك پنج و  6ساله بود ،به دليل بياحتياطي راننده دچار حادثه شدند .عوامل امدادي
پس از دريافت اين خبر بالفاصله جهت امداد رساني در محل حاضر شده و كليه مصدومان
اين سانحه به بيمارستان منتقل شدند.
گفتني است در اين سانحه دلخراش متاسفانه يكي از كودكان كه دچار آسيب ديدگي
شديد از ناحيه سر شده بود،پس از انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد.
الزم به ذكر است كارشناس پليس راه با حضور در صحنه تصادف ضمن ابراز تاسف در
خصوص وقوع حادثه ،علت وقوع اين سانحه رانندگي را ناتواني راننده در كنترل خودرو ناشي
از تخطي از سرعت مطمئنه عنوان كرد.

حجم کار زیاد اغلب باعث می شود فرد احساس
سردرگمی ودر هم شکستگی کند .با یک کپه تکالیف
روی هم انباشته شده که مشخصا نمی رسید انجام
شان دهید مواجه هستید؟ یک عالمه کار که وقت
برای انجامدادن شان ندارید ،روی سرتان ریخته است؟
در این شرایط ضروری است وقت بگذارید و بررسی
کنیدببینیدبهترینشیوهتقسیموقتبرایانجامکارها
چیست.
هر روز صبح وقتی به محل کار می رسید ،کارها و
فعالیت های آن روز خود را برنامه ریزی کنید .در پایان
روز هم حتما یک مرور و جمع بندی انجامدهید ببینید
به چه کارهایی رسیدید و چه کارهایی را موفق به انجام
دادن شان نشدید ودر نهایت یک برنامه ریزی هم برای
چند روز آینده خودداشته باشید.همین که ایده بهتری
در مورد وظایف و مسئولیت های خویشداشته باشید،
کمک می کند که احساس بهتری همدر مورد کارهای
خودداشته باشید.
استراحتفراموشنشود
فرق نمی کند که این استراحت یک خروج کوتاه 15
دقیقه ای از محل کار باشد یا یک تعطیالت طوالنی 15
روزه ،به هر شکل این استراحت و زمانی را بدون فکر
کار گذراندن ،الزم است و بسیار به آرامش شما کمک
می کند .محل کار اغلب می تواند بر احساس استرس
و تنش شما تاثیر بگذارد بنا بر این خارج شدن از آن

فضا حتی برایدقایقی کوتاه می تواند برای شما آرامش
به همراه داشته باشد و بتوانید با احساس بهتری در
باقیمانده ساعت به کار خود ادامه بدهید.
بگوییدکهکمکمیخواهید
اگر باسرعت حداکثر گرم کار هستید و پیوسته
مشغلهدارید و همین امر باعث استرس بسیاریدر شما
شده است ،دیگر وقت آن رسیده که از کسی کمک
بگیرید.با مدیر خوددر مورد حجم کارتان صحبت کنید
و اگر برای خودتان کار می کنید ،ممکن است سر خود
را بیش از اندازه شلوغ کرده اید ،در این شرایط باید با
دوستان یا اعضای خانواده برای خود برنامه هایی خارج
از کار بگذارید که همین گردهمایی های ساده می تواند
کاهش شگرفی در میزان و سطح استرس شما ایجاد
کند.
لباسراحتبپوشید
محل کار اغلب می تواند بر احساس استرس و تنش
شما تاثیر بگذارد بنا بر این خارج شدن از آن فضا حتی
برای دقایقی کوتاه می تواند برای شما آرامش به همراه
داشته باشد و بتوانید با احساس بهتری در باقیمانده
ساعت به کار خود ادامه بدهید.
کارکنان جهت کاهش استرس باید از لباس های
راحت و کفش مناسب استفاده کنند تا هنگام کار با
تنش ناشی از این موارد مواجه نشوند .همچنین انجام
ورزش صبحگاهیدر کاهش استرس شغلی موثر است.

 .6ورزش کنید .ورزش منظم سطح اندورفین را در
مغز باال می برد و باعث احساس آرامش می شود.
 .7هیجاناتتان را تخلیه کنید .برای برون ریزی
هیجاناتتان برنامهداشته باشید ،مث ً
ال هراز گاهی ورزش
ها و یا بازی های مهیج بکنید.
اگر امکان این کارها نبود هیجاناتتان را برای فرد قابل
اعتمادی بیان کنید و یا آنها را بنویسید.
 .8استرس تان را مدیریت کنید .راهکارهای مدیریت
استرس دیگر برای همه شناخته شده هستند .برای
مثال به طور منظم از آرمیدگی استفاده کنید و غیره.
 .9روابط تان را مدیریت کنید .این روابط دو دسته
هستند :یکی روابط با خانواده و آشنایان که درباره مجرد
بودن شما سؤاالتی می کنند و یا برای ازدواج کردن
به شما فشار می آورند .شما به عنوان یک انسان بالغ
باید بدانید که تا چه حد می خواهید به این سؤاالت
پاسخ بدهید و با کسانی که به شما فشار وارد می کنند
چه رفتاری بکنید .دومی روابط با مردهایی است که
در مسیر زندگی با آنها آشنا می شوید .به خاطر داشته
باشید که برخی از این آقایان هدفشان از آشنایی با شما
ازدواج نیست و یا دست کم ازدواج به معنایی که منظور
شما است ،نیست .مراقب این روابط باشید و از قراردادن
خودتاندر مظان اتهام جداًپرهیز کنید.
 .10گروه تشکیل بدهید .شما به حمایت نیازدارید.
در فرهنگ سنتی ما فشارهایی که به خاطر مجرد بودن
بر مجردها وارد می شود ،بیشتر از حمایتی است که
از آنها می شود .برای اینکه نیاز خودتان را به حمایت
برطرف کنید ،با کسانی که شرایط مشابه شما دارند و
در دوست و آشنا و فامیل می شناسید گروه تشکیل
بدهید .با هم صحبت کنید ،پویش های خیریه تشکیل
بدهید و یا به سفر بروید .ممکن است اطرافیان به گروه
شما گمان خوبی نداشته باشند ،مث ً
ال فکر کنند که
مقصود شما از این گروه ،اعالم ضدیت علیه مردان و
یا قیام علیه ازدواج است .بنابراین مهم است که رفتاری
درست و حاکی از منطق و عقل داشته باشید و از
رفتارهایی که منطقی و منصفانه نیست ،پرهیز کنید.
 .11امیدوار باشید .هیچ دری تا ابد بسته نمی ماند.
پس به آینده تان خوش بین و امیدوار باشید.

افراد عالوه بر ورزش های صبحگاهی سعی کنند تا به
ازای هر یک یا دو ساعت کار جهت کاهش تنش های
جسمانی نرمش های کششی انجام دهند .همچنین
انجام ورزش روزمره که سه باردر هفته و هر بار به مدت
یک و نیم ساعت است ،نقش موثریدر کاهش استرس
به ویژه استرس شغلی دارد .این رویه باید بیش از  6ماه
به طول انجامد.
انجام  5دقیقه آرمیدگی عضالنی (ریلکسیشن) و
کاهش مصرف دخانیات ،قهوه ،چای سیاه و افزایش
مصرف چای سبز و گل گاو زبان نقش موثری در
کاهش تنش های شغلی دارد .یکی از تنش های
کارمندان اداری نماز پیش از نماز بعدی است بنابراین
جهت کاهش استرس شغلی می توانیم نماز رادردقایق
اول آن بخوانیم.
و در آخر وظیفه مدیران در کاهش استرس
مدیران جهت افزایش بهره وری و کاهش تنش ناشی
از مسائل شغلی باید ظرفیت کاری کارکنان خود را
ارزیابی کنند .آموزش مهارت های روابط بین فردی و
ارتباط کارمندان با یکدیگر در کاهش استرس شغلی
موثر است .همچنین سازمان ها باید برای کارکنان خود
دوره هایی ترتیب دهند که استرس شغلی و شاخص
های آن را شناسایی کنند .زمانی که این شاخص ها
شناسایی شوند افراد می توانند با اقدامات ساده استرس
خود را کاهش دهند.

 24سرقت در کمتر از یک ماه

کیف قاپ معروف شرق پایتخت اسیر قانون شد

رییس کالنتری  146حکیمیه تهران ضمن اشاره به
دستگیری کیف قاپ حرفه ای معروف محله حکیمیه با 24
فقره سرقت گفت :این سرقت ها تنها طی یک ماه انجام
شده است.
سرگرد علی دیانی ،کالنتر محله حکیمیه اظهارداشت:
با مراجعه شهروندان در مراحل مختلف به کالنتری مبنی
بر کیف قاپی توسط یک موتورسوار تک سرنشین و ارائه
مشخصات اولیه از سارق و موتورسیکلتش ،موضوعدردستور
کار مأموران کالنتری 146حکیمیه قرار گرفت.وی ادامه داد:
از آنجا که هیچ کدام از شهروندان موفق به شناسایی پالک
موتورسیکلت مورد نظر نشده بود ،بررسی موضوع نیازمند
اقدامات ویژه پلیسی بود که این اقدامات انجام و در نهایت
مخفیگاه سارقدر محدوده حکیمیه شناسایی و با هماهنگی

مرجع قضائی تیمی از ماموران به محل اعزام و متهم را
دستگیر کردند.رییس کالنتری  146حکیمیه داشت :در
بازرسی از مخفیگاه متهم  10گوشی تلفن همراه متعلق
به شاکیان پرونده که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود،
کشف شد و متهم در بازجویی ها به  24فقره کیف قاپی
تنها طی یک ماه در این محله اعتراف کرد.به گفته سرگرد
دیانی ،همه شاکیان این پرونده شناسایی و متهم نیز پس از
تشکیلپروندهبرایسیرمراحلقانونیتحویلمراجعقضائی
شد.رییس کالنتری  146حکیمیه با بیان اینکه کیف قاپی
یکی از انواع شیوه های معمول سرقت است ،به شهروندان
توصیه کرد :در صورت به همراه داشتن کیف دستی ،در
هنگام تردد در خیابان ها مراقب غریبه هایی که نزدیک
میشوند ،باشند.
کاشانی عضو شورای شهر تهران اعالم کرد:

خودسوزی درشورای تهران،برای مالقات باشهردار
عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت :خودسوزی صبح دیروز در ساختمان  2شورای
شهر تهران به حوزه مالقات مردمی شهردار تهران مرتبط بوده است.
حبیب کاشانی روز یکشنبه در پی خودسوزی مردی در ساختمان شماره دو شورای
اسالمی شهر تهران به خبرنگاران گفت :مردی  40ساله به دلیل درخواست کمک برای
تهیه جهیزیه دخترش و پاسخگویی نامناسب دفتر مالقات مردمی شهردار تهران ،اقدام به
خودسوزی کرده بود.وی گفت :با تالش حراست ساختمان شماره دو و تیم اورژانس این
خودسوزی کنترل و فرد مذکور نجات یافت.
وی افزود :به همراه دکتر حافظی رئیس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر تهران
باالی سر مصدوم حاضر شدیم.
کاشانی تاکید کرد :این خود سوزی برغم اینکه در ساختمان شماره  2شورای شهر تهران
انجام شد ،اما به حوزه مالقات مردمی شهردار تهران مرتبط بوده است.
توضیح شهرداری تهران درباره خودسوزی
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با اشاره به حادثه خودسوزی صبح
دیروز مقابل ساختمان شماره دو شورای اسالمی شهر تهران گفت :مشکالت روحی باعث
شده تا این فرد اقدام به خودسوزی کند .شهرام گیل آبادی با اشاره به خودسوزی مردی 40

ساله مقابل ساحتمان شمارهدو شورای اسالمی شهر تهران ،علت آن را مشکالت روحی این
شخص عنوان کرد.
وی با بیان اینکه شهرداری در گذشته نیز مساعدت الزم را با این فرد داشته افزود :این
شخص چهار دوره متوالی در میدان میوه و تره بار ازگل غرفه داشته اما سال جاری امکان
تمدید آن وجود نداشته است و این مطلب به وی اعالم شد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در عین حال تصریح کرد :این در
حالیست که فرد مورد نظر اصرار بر تمدید غرفه اش داشته است؛ در این میان شهرداری
تهران به وی قول مساعد داده بوده که مشکل ودیعه مسکن وی را از دستگاه های مسئول
پیگیری کند.به گفته وی این فرد به دلیل تالمات روحی نتوانسته برخود مسلط باشد و اقدام
به خودسوزی کرده که با اقدام به موقع عوامل ساختمان شماره دو شورای شهر و شهرداری
تهران به موقع به بیمارستان منتقل می شود.
گیل آبادی تأکید کرد :شرایط و ضوابط تمدید غرفه های سازمان میادین به گونه ای است
که برای رعایت عدالت بین متقاضیان هر فرد برای دو دوره حق تمدید غرفه را دارد ،اما به
دلیل مشکالت شخص مذکور مساعدت الزم برای تمدید تا چهار دوره در بازار میوه و تره
بار صورت گرفته است.

فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر خبرداد:

توقيف 46تنبرنجخارجيقاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر از توقيفدودستگاه کاميون كشنده حامل 46تن برنج خارجي
قاچاق به ارزش دو ميليارد و  300ميليون ريال خبر داد.
سرهنگ خسرو احمدي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس گفت :ماموران يگان امداد
شهرستان "خميني شهر" در راستاي مقابله با ورود کاالي قاچاق و بر خورد با قاچاقچيان كاال طرح ايست
و بازرسي خودروهاي عبوري به اين شهرستان را به مرحله اجرادرآوردند كه بهدودستگاه كاميون كشنده
مشكوك و آنها را متوقف كردند.
وي ادامه داد:پس از هماهنگي با مقام قضائي از اين دو خودرو بازرسي به عمل آمد كه چهار هزار و 600
كيسه  10كيلويي برنج خارجي قاچاق فاقد هر گونه مدارك مثبته گمركي كشف شد.
سرهنگ احمدي ارزش اين محموله را دو ميليارد و  300ميليون ريال دانست و اعالم كرد :در مجموع
 46تن برنج خارجي كشف ،دو دستگاه كاميون كشنده توقيف و سه متهم دستگير كه تحويل مراجع
قضائيشدند.
فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر در پايان از شهروندان خواست :در صورت مشاهده هر گونه
فعاليت غيرمجاز از جمله قاچاق و توزيع کاالهاي ممنوعه توسط افراد فرصت طلب و سود جو ،موضوع را از
طريق سامانه تلفني فوريت هاي پليسي  110به اطالع پليس رسانده تادر اسرع وقت با متخلفان برخورد
قانوني صورت پذيرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم:

جشنواره حضرت علی اکبر در قم
برگزار میشود
(ع)

مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع)
گفت :این جشنواره با هدف تقدیر از نخبگان استان قم روز چهارشنبه  ۲۷مردادماه با حضور
مسئوالن استانیدر فرهنگسرای جوان برگزار میشود.
حسن عابدی ،با اشاره به لزوم گسترش ورزش همگانی در جامعه اظهار داشت :ورزش
همگانی مورد تاکید مقام معظم رهبری است و همچنین سبب نشاط جامعه میشود و از
پایههای اصلی توسعه ورزش است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم افزود :اداره کل ورزش و جوانان قم در راستای گسترش
ورزش همگانی  6جلسه با حضور استاندار قم برگزار کرد و  176عنوان برنامه با هماهنگی و
مشارکت مدیران ورزش استان برگزار شد.
عابدی با اشاره به لزوم توجه به ورزش همگانی بیان کرد :بیش از  95درصد جمعیت استان
قمدر شهر زندگی میکنند آمار ورزش همگانیدر روستاها بیشتر است و به همیندلیل آمار
ورزش همگانیدر شهر ناچیز است.
وی با اشاره به اقدامات فرهنگی صورت گرفته توسط اداره کل ورزش وجوانان قم گفت:
محفل انس با قرآن توسط هیئتهای ورزشی و تشکلها برگزار شد که اقدام بسیار شایسته
ای است،برگزاریکارگاههای فرهنگی معنوی جوانانباهمکاری مدیران و موسسانباشگاهها
برگزار شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با بیان اینکه حمایت از اردوی راهیان نور با همکاری
سازمان بسیج ورزشکاران انجام شد ،تصریح کرد :هیئتهای ورزشی را ملزم به حمایت از
حوزه فرهنگی کردیم و هیچ سقفی برای آنها قائل نشده و اعتبارات الزم آن را از وزارت
ورزش و استاندریافت میکنیم تا برنامههای ورزشی و فرهنگی به خوبی اجرا شود.
عابدی با اشاره به حمایت هایت های انجام شده از کانون مساجد استان تصریح کرد :با
همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ،مساجدی که ظرفیت فیزیکی برای برگزاری
مسابقات ورزشیدارند مورد حمایت قرارداده تا جوانان بتواننددر این مسابقات شرکت کنند.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) خاطر نشان کرد:این جشنواره با
هدف تقدیر از نخبگان استان قم روز چهارشنبه  27مردادماه با حضور مسئوالن استانی در
فرهنگسرایجوانبرگزارمیشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان قم خبرداد:

بهره برداری از  4طرح گردشگری همزمان با
هفته دولت در قم

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قم از بهره برداری از  4طرح گردشگری
با اعتباری نزدیک به 650میلیارد ریال از محل اعتبارهای بخش خصوصی و کمک تسهیالتی
دولت همزمان با هفته دولت در این استان خبر داد.
عیسی رضایی  ،با بیان این مطلب ،اظهارداشت :مجتمع گردشگری مهر و ماه واقعدر بزرگراه
قم  -تهران به عنوان یکی از این طرح ها با اعتباری حدود  450میلیارد ریال آماده بهره
برداری شده است.وی موزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنین کارگاه آموزش
صنایع دستی با اعتباری بالغ بر  450میلیارد ریال را از دیگر طرح های افتتاحی ذکر کرد و
گفت :گشایش رسمی خانه یزدان پناه با اعتبار 5میلیارد ریال و همچنین بهره برداری از هتل
جمیل در  55متری عمار یاسر با اعتبار  160میلیارد ریال نیز از دیگر طرح های آماده برای
بهره برداری در هفته دولت به شمار می رود.رضایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر
نشان کرد :با توجه به انعقاد قرارداد خواهر خواندگی میان استان قم و استان گانسو و شهر
خود مختار و مسلمان نشین لین شیادر سال  85همه ساله جشنواره ها و تورهای مختلفی
به میزبانی کشورهای ایران و چین در  2استان مذکور برگزار می شود.وی همچنین با اشاره
به سفرهای مقام های استان قم و گانسو به کشورهای یکدیگر در ماه های اردیبهشت و تیر
ماه سال جاری ،خاطرنشان کرد:در این سفرها مقرر شد ،تا طرف چینیدر شهریورماه امسال
نسبت به برپایی نمایشگاه صنایعدستیدر قم اقدام کند ،ولی هنوز این امر قطعی نشده است.
وی ایجاد نمایشگاه صنایع دستی تولیدی درگانسوی چین در قم را فرصتی مغتنم برای
معرفی صنایعدستی استان ذکر کرد ،و گفت:متعاقب برپایی نمایشگاه صنایعدستی چین
در قم ،نمایشگاهی مشابهی از دستاوردهای هنرمندان قمی در مهرماه در شهر لین شیا
برگزار می شود.رضایی با اشاره به اهمیت موضوع غذای حاللدر جهان ،گفت :خوشبختانه با
پیگیری های میراث فرهنگی قم از حدود  2سال پیش حرکت خوبیدر این زمینهدر کشور
آغاز شده و جشنواره منطقه ای غذای حالل به صورت مرتب به میزبانی یکی از استان ها در
جریان است.وی خاطر نشان کرد :جشنواره غذای حالل در مهرماه سال جاری در اصفهان
برگزار ،و قم نیز یکی از شرکت کنندگان در آن است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم:

مبلمان قم رتبه برتر خوشه کسب وکار کشور را
بدست آورد
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم از کسب مقام نخست خوشه کسب وکار
مبلمان قمدر کشور همزمان با روز ملی بزرگداشت و حمایت از صنایع کوچک خبرداد.
امیر طیبی نژاد از کسب مقام نخست خوشه کسب وکار مبلمان قم در کشور همزمان با
روز ملی بزرگداشت و حمایت از صنایع کوچک خبر داد و اظهار کرد :در حاشیه نخستین
همایش خوشه سوهان استان قم از عامل توسعه خوشه کسب وکار مبلمان استان به عنوان
خوشه برتر کشور تجلیل شد.
وی این موفقیت بدست آمده در خوشه کسب و کار مبلمان را تداوم تجربیات و کسب
موفقیتهای این مدل از توسعه صنایع کوچک کشور در استان قم برشمرد و تصریح کرد:
خوشبختانه صنایع کوچک قم پس از سالها تالش و مداومت توانسته است مدل خوشهای
صنعت را نهادینه کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم افزود :ایجاد کنسرسیوم فروش و برند مشترک
صمیم برای نخستین بار در صنعت مبل کشور ،ایجاد شبکه عمودی تولید و فروش با برند
نویر با حضور تولید کننده مبلمان خام ،رنگ کار ،رویه کوب و مجموعه نمایشگاهیدر قاب
یک زنجیره تولید کامل ،ایجاد نخستین آبشار رنگ صنعت مبلماندر شهرک ثامن االئمه(ع)
و برگزاری سالیانه همایش صنعت چوب استان با هدف معرفی این صنعتدر کشور و استان
از مهمترین اقدامات این خوشه در قم بود.
وی اضافه کرد :همچنین تسهیل در اخذ تسهیالت کم بهره برای واحدها ،افزایش فعالیت
صنفی و تعامل با دستگاههای دولتی با همراهی اتحادیه ،تعامل با تشکلها و ایجاد زمینه
حضور در شورای ملی مبلمان ،حضور در نمایشگاههای بغداد و عمان برای توسعه صادرات
مبل ،برگزاری  12دوره آموزشی طی سه سال و ایجاد شبکه آموزش برای استمرار پس از
خروج عامل از مهمتریندستاوردهای سه سال گذشته به حساب میآید.
سرپرست سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم خبر داد:

تشکیل کانون گردشگری در شهرداری قم
سرپرست سازمان فرهنگی ،هنری و ورزشی شهرداری قم گفت :مجوزهای مرتبط با تشکیل
کانون گردشگری سازماندر مراحل نهایی است و مکانی نیز برای استقرار این کانوندر نظر
گرفته شده است.
سیدرسول موسوی نژادیان با اشاره به برنامههای این سازمان برای فعال کردن بخش
گردشگری اظهار کرد :قم در بخش گردشگری ظرفیتهای فراوانی دارد که باید فعال شده و
از آن در راستای معرفی قابلیتهای شگرف شهر استفاده کرد.
وی از دریافت مصوبه جدید برای فعال کردن حوزه گردشگری در سازمان فرهنگی هنری
ورزشی شهرداری خبر داد و گفت :در این زمینه برنامههایی در دستور کار قرار گرفته تا
بتوانیم همراه با مجموعه سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری اقدامات قابل
توجهی را انجامدهیم.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم با اشاره به نهایی شدن تشکیل کانون
گردشگری سازمان تصریح کرد :مجوزهای مرتبط با تشکیل این کانون در مراحل نهایی است
و مکانی نیز برای استقرار این کانوندر نظر گرفته شده است.
وی گفت:دفاتری کهدر مجتمع ناشراندر اختیار سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری
قم است برای کانون گردشگری در نظر گرفته شده و برنامه ریزی این بخش به عهده این
کانون خواهد بود.
موسوی نژادیان شکل گیری بازار هنرمندان را مورد توجه قرار داد گفت :از این پس با تشکیل
این کانون یکی از مقاصد گردشگری ما بازار هنرمندان زیرمجموعه سازمان خواهد بود و
برنامههای خوبیدر بخش گردشگری مد نظر است.

