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ويژه نامه ارمغان مهندسى ضمیمه است

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم اختتامیه بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: نمایشگاه کتاب به عنوان یک رویداد 
فرهنگی طبق گزارش های رسیده با رضایت ناشران و مردم همراه بوده است.

به گزارش ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران علی الریجانی بر هم گرایی در کشور تاکید کرد و گفت: کفران 
نعمت است که وقت را صرف جدال های بال وجه کنیم. بهره برداری از شهر آفتاب برای نمایشگاه کتاب تهران از نتایج همگرایی است 

و آقای قالیباف و دیگر همکارانش  در شهرداری تهران هم کار بزرگ و همت عالی کردند که اینجا را ایجاد کردند.
وی افزود: پیام این کار این است که بخش های مختلف به صورت هماهنگ با همدیگر کار کنند و نیروهای دست اندرکار با هم همراه 
باشند. همه اینها موجب هم افزایی و رشد جامعه می شود. بارها گفته شده که شرایط را باید به همگرایی سوق داد چون همگرایی 

همدلی ایجاد می کند و با همدلی کارهای بزرگی انجام می شود.
وی با بیان اینکه در بخش نشر طی سال های گذشته سال های سختی را سپری کردیم عنوان کرد: به دلیل مجموعه مشکالت و 
نابسامانی های اقتصادی و تحریم، فضا برای اقتصاد کشور خوب نبود و صنعت نشر این سختی ها را تحمل کرد اما شرایط پیش رو 

بهتر خواهد شد.
رئیس مجلس با اشاره به توافق هسته ای و نتایج پس از آن گفت: ما امیدواریم بعد از توافق هسته ای شرایط کشور بهتر شود و 
امیدوارم در این میان وضع نشر هم بهتر شود. تالش و همت ناشران موجب شد فکری و عقالنی جامعه می شود و امسال نمایشگاه 

کتاب به عنوان یک رویداد فرهنگی طبق گزارش های رسیده با رضایت ناشران و مردم همراه بوده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگر سخنانش به سه مشکل عمده در صنعت نشر و بخش کتاب کشور هم اشاره کرد و گفت: 
مشکل اول سیستم توزیع است نشر کشور همیشه از این مشکل رنج می برد و هنوز هم به سامان نیست. بعضی ناشران یک طرح 
مقدماتی در این زمینه ارایه کردند اما معتقدم این طرح باید توسط ناشران و تشکل های آنها مانند اتحادیه ناشران و کتابفروش ها 

پیگیری شود و با طراحی سیستم توزیع فراگیر و با کمک از صندوق ملی یا بانک ها این طرح اجرایی شود.
الریجانی همچنین از نوشتاری تجهیزات چاپ به عنوان دومین مشکل و ضرورت صنعت نشر نام برد و گفت: سیستم های چاپ 
در ایران باید متنساب با شرایط امروز روز آمد شود سرمایه گذاری  های جدید در این حوزه یکی از ملزومات این حوزه است. اگر 
می  خواهم در کار خود و جهش داشته باشیم، صادرات کنیم باید سیستم چاپ به روز داشته باشیم تا کتاب  هایی با کیفیت مناسب 

تولید شود.
وی به بحث کپی رایت نیز اشاره کرد و گفت: شاید اجرای این قانون کوتاه مدت خوب باشد اما در درازمدت می  تواند ما را از وصل 

به بازار جهانی بازدارد. به نظرم اگر افق درازمدت را می  بیند باید فکری برای حل این مشکل انجام داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: معتقدم دولت و مجلس باید از بخش نشر حمایت کند تا زمینه برای در دسترس قرار گرفتن 

کتاب آسان شود و چرخه مطلوب اقتصادی برای ناشران فراهم شود.
در پایان این مراسم همچنین از برخی غرفه  ها و ناشرانی که در نمایشگاه کتاب حضور داشته تقدیر شد.

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار »فردا برای برای خواندن دیر است...« از ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه 
نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار می شود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی )ره( قرار دارد. 

نمایشگاه کتاب رضایت مردم و مسئوالن را داشته است

نشريه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی
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نیمه اول و نیمه دوم اردیبهشت 1395

دیدار فرماندهان نیروی انتظامی با رهبر انقالب

حمایت نعمت زاده از دست های پشت  پرده

 روز جهاني صليب سرخ و هالل احمر

دیدار مدیران، مدرسان 
و طالب حوزه های علمیه 

استان تهران با رهبر

استقالل خوزستان چگونه 
قهرمان شد؟
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اردیبهشت  1395 سیاسیارمغان

منبع : خبرگزاری فارس

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
فرماندهان  دیدار  در  )یکشنبه(  امروز  صبح  اسالمی 
موضوعی  را  »امنیت«  انتظامی،  نیروی  مسئوالن  و 
و  کامل  نظارت  بر  تأکید  با  و  خواندند  »درجه یک« 
و  فکر  »سالمت  بر  انتظامی  نیروی  مسئوالن  جدی 
اجتماعی  امنیت  »تأمین  و  کارکنان«  اخالق  و  عمل 
و اخالقی«، افزودند: برنامه ها را بر »عقل و منطق«، 
استوار  عطوفت«  و  »قانون گرایی  و  اقتدار«  و  »عزم 
کنید تا تصویری کاماًل مطلوب از ناجا در ذهن مردم 

قدرشناس ترسیم شود.
رهبر انقالب با اشاره به چند رویداد مهم ماه های اخیر 
نیروی  از زحمات و تالش های فرماندهان و کارکنان 
در  امنیت  برقراری  در  وزیر محترم کشور  و  انتظامی 
برگزاری  بهمن،   ۲۲ راه پیمایی  و  فجر  دهه ی  مراسم 
انتخابات  مرحله ی  دو  امنیت  و  آرامش  با  همراه 
مجلس شورای اسالمی و همچنین انتخابات مجلس 
مواصالتی  راه های  در  مسئوالنه  حضور  و  خبرگان، 
قدردانی  و  تشکر  نوروزی،  سفرهای  ایام  در  کشور 

کردند.
سفرهای  درخصوص  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
اگرچه آمار  نیز متذکر شدند که  را  این نکته  نوروزی 

اما  است  یافته  کاهش  جاده ای  تصادف های  تلفات 
و  انتظامی  نیروی  و  است  باال  همچنان  تلفات  آمار 
دستگاه های مسئول باید تالش کنند این آمار به  طور 

مستمر کاهش یابد.
در  و  مهم  بسیار  را  امنیت  موضوع  انقالب،  رهبر 
اینکه  بر  تأکید  با  و  خواندند  اولویت  اول  درجه ی 
فعالیت های  و  مردم  روزمره ی  زندگی  امنیت،  بدون 
کشور  اداره ی  و  اقتصادی  دانشگاهی،  علمی، 
حوزه ی  در  عمل  و  اقدام  گفتند:  نیست،  امکان پذیر 
طیبه ی  شجره ی  شکل گیری  و  مقاومتی  اقتصاد 

اقتصاد درون زا نیز نیازمند امنیت است.
ناامنی  ریشه های  بررسی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
توسط نیروی انتظامی و دستگاه های مسئول را حائز 
همه ی  کمک  لزوم  بر  تأکید  با  و  دانستند  اهمیت 
کردند:  خاطرنشان  انتظامی،  نیروی  به  دستگاه ها 
سالمت، دقت و احساس انگیزه ی باال در فرماندهان 
رده باالی نیروی انتظامی و رفتاِر انصافًا پدرانه ی وزیر 
محترم کشور با نیروی انتظامی، فرصت های مغتنمی 
برای رسیدن به  آنها  از  از پیش  باید بیش  است که 

اهداف مورد نظر استفاده کرد.
ایشان با تأکید بر لزوم کمک دولت برای ارتقای کمی 

و کیفی نیروی انتظامی، لزوم توجه جدی به موضوع 
کمک های مردمی را مورد اشاره قرار دادند و افزودند: 
نیروی انتظامی و وزارت کشور باید با بررسی دقیق، 
عرصه های حضور و کمک مردمی را مشخص و اعالم 

کنند.
نیروی  ارتباط  گستردگی  به  اشاره  با  انقالب  رهبر 
انتظامی با آحاد مردم، سالمت این نیرو را بسیار مهم 
در  اخالق  و  فکر، عمل  گفتند: »سالمت  و  برشمردند 
نیروی انتظامی«، ضمن جلب پشتیبانی مردم، ارتباط 
خواهد  صمیمانه  را  مردم  مختلف  قشرهای  با  نیرو 

کرد.
نیروی  سالمت  الزمه ی  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  همه جانبه  دقیق،  نظارت  »وجود  را،  انتظامی 
نیروی  حضور  دایره ی  گسترش  و  دانستند  دائمی« 
در  امنیت  برقراری  و  کشور  سراسر  در  انتظامی 
مردم  زیستی  محیط های  و  سکونتی  مناطق  همه ی 
از مناطق حاشیه ای شهرها، مناطق دوردست و  اعم 

شهرهای کوچک را مورد تأکید قرار دادند.
موضوع  اینکه  بر  تأکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
این زمینه،  »امنیت اخالقی« و دغدغه های مردم در 
از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه نیروی 
و  شرارت ها،  اعتیاد،  گفتند:  گیرد،  قرار  انتظامی 
هنجارشکنی ها، موجب تهدید امنیت جسمی، جانی 
استفاده  با  باید  بنابراین  می شود؛  جامعه  اخالقی  و 
و  متفکر  انسان های  کارشناسانه ی  دیدگاه های  از 
صاحب نظر به خصوص در درون نیروی انتظامی، برای 

مقابله با این مسائل، برنامه ریزی دقیق کرد.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
از  بعد  اخالقی،  امنیت  به  مربوط  موضوعات  در 
صحیح،  و  عقالنی  مستحکم،  دقیق،  برنامه ریزی 
دیگر نباید به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی های 
رسانه ای توجه شود بلکه باید با توکل بر خدا کار را 

پیش برد.
ایشان شکل گیری یک تصویر کاماًل مطلوب از نیروی 
را در ذهن مردم ضروری دانستند و تأکید  انتظامی 
از  مقتدر«  و  مهربان  »یار  یک  تصویر  باید  کردند: 

نیروی انتظامی در ذهن مردم ترسیم شود.
قاطعیت  و  »اقتدار  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
»حضور  درونی«،  »سالمت  بی رحمی«،  بدون 
و  مردم«،  به  کمک  و  »عطوفت  سریع«،  و  به هنگام 
ارائه ی  موجب  که  هستند  عواملی  »قانون گرایی« 

تصویری مثبت از نیروی انتظامی خواهد شد.

را  موارد  این  تحقق  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
زمینه ساز پیشرفت نیروی انتظامی و سهیم شدن این 

نیرو در پیشرفت عمومی کشور دانستند.
وجود  با  را  کشور  پیشرفت های  روند  انقالب،  رهبر 
تالش های ۳۷ ساله ی دشمنان، »خوب« و »مداوم« 
ارزیابی کردند و افزودند: نظام اسالمی به پشتوانه ی 
ملت، بینی دشمنان را به خاک مالیده است و سعی 
در  اختالف  و  بدبینی  ناامیدی،  ایجاد  برای  دشمنان 
ایران  پیشرفت های  از  آنها  عصبانیت  در  نیز  کشور 

ریشه دارد.
مردم  و  مسئوالن  خامنه ای، همه ی  آیت اهلل  حضرت 
را به مراقبت از وحدت موجود در کشور فراخواندند 
و افزودند: ایجاد دوجریانی، دوفرقه ای و دوقطبی از 
ضربه های مهلکی است که دشمن به دنبال آن است.

در  کج روی ها  و  ناهنجاری ها  برخی  وجود  ایشان، 
جامعه را مانند هر کشور دیگری دانستند و افزودند: 
برای تحلیل کلی اوضاع ایران، باید حرکت عمومی را 
مورد توجه قرار داد که به فضل الهی، این حرکت و 

نگاه غالب، بسیار خوب است.
رهبر انقالب همچنین فعالیت های بخش عقیدتی - 
سیاسی نیروی انتظامی را در تقویت ظرافت مندانه ی 
تقدیر  قابل  و  ارزش  با  ناجا،  در  دینی  انگیزه های 

خواندند.
فرماندهان  خانواده های  بردباری  و  صبر  از  ایشان 
خدمات  زمینه ساز  که  نیز  انتظامی  نیروی  کارکنان  و 

گسترده ی آنان می شوند، تشکر کردند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، سردار سرتیپ 
اعیاد  تبریک  با  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری 
مرزها«،  بر  کنترل  و  »اشراف  کرد:  اعالم  شعبانیه، 
اشرار،  با  مبارزه  برای  عملیاتی  ظرفیت  »افزایش 
»هوشمندسازی  قاچاقچیان«،  و  تروریست ها 
تصادفات  جان باختگان  تعداد  »کاهش  سامانه ها«، 
ابعاد«،  همه ی  در  انضباط  به  »توجه  رانندگی«، 
»صیانت از نیروی انسانی« و »کمک به تحقق اقتصاد 
مقاومتی« از برنامه ها و فعالیت های نیروی انتظامی 

است.
مطالبات  و  دغدغه ها  به  پاسخ  افزود:  اشتری  سردار 
فساد  و  ناهنجاری ها  با  برخورد  بر  مبنی  عمومی 
نیروی  کاری  برنامه های  اولویت  در  سازمان یافته 
مداوم  پیگیری  نیازمند  البته  که  گرفته  قرار  انتظامی 
و همدلی قوای سه گانه و دستگاه های مختلف کشور 

است.

انتقاد  از  حسن روحانی رییس جمهور یک روز پس 
زبان  آموزش  بر  اصرار  درباره  انقالب  معظم  رهبر 
انگلیسی به عنوان زبان انحصاری خارجی در کشور، 
گفت: »در شبه قاره هند به خاطر اینکه این جمعیت 
شما  هستند  مسلط  تقریبا  انگلیسی  زبان  به  عظیم 
چه  و  داده اند  انجام  کارهایی  چه   IT در  که  ببینید 

شغل بزرگی را این شبه قاره به دست آورده است.«
در  در  دیروز  انقالب  معظم  رهبر  صراط،  گزارش  به 
دیدار جمعی از معلمان تاکید کردند: »من همین جا 
مسئولین  به  گفته ام  هم  گاهی  که  را  حرفی  این 
مسئولین  به  شاید  میکنم [؛  ]تکرار  آموزش وپرورش 
محترم فعلی نگفته باشم اّما قبلها مکّرر گفته ام؛ این 
کار  یک  ما  کشور  در  انگلیسی  زبان  ترویج  بر  اصرار 
اّما  بود  بلد  باید  را  خارجی  زبان  بله،  است.  ناسالم 
زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که 

فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر را در مدارس 
اصراری  چه  نمیکنند؟  معّین  زبان  درس  به عنوان 
این میراث  این میراث دوران طاغوت است،  است؟ 
امروز  اسپانیولی؛  زبان  ]مثاًل[  است.  پهلوی  دوران 
از  کمتر  میزنند  حرف  اسپانیولی  زبان  به  که  کسانی 
کسانی نیستند که به زبان انگلیسی حرف میزنند؛ در 
آفریقا  در  یا  التین  آمریکای  در  مختلف،  کشورهای 
کسان زیادی هستند. مثاًل میگویم؛ بنده حاال مرّوج 
]زبان[ اسپانیا نیستم که بخواهم برای آنها کار بکنم، 
اّما مثال دارم میزنم. چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانی 
پیشرفته ی  کشورهای  زبانهای  نمیشود؟  داده  تعلیم 
علم  زبان  هم  اینها  است،  بیگانه  زبان  هم  شرقی 
مسئله  این  به  دیگر  کشورهای  در  جان!  آقا  است. 
توّجه میکنند و جلوی نفوذ و دخالت و توسعه ی زبان 
بیگانه را میگیرند؛ ما حاال از پاپ کاتولیک تر شده ایم! 

این  اینکه  بر  و عالوه  کرده ایم  باز  را  میدان  آمده ایم 
مدارسمان،  انحصارِی  خارجِی  زباِن  کرده ایم  را  زبان 
در  پایین؛  مقاطع[  ]در  می آوریمش  داریم  مدام 
میخواهیم  که  ما  چرا؟  مهِدکودک ها!  در  و  دبستانها 
زبان فارسی را ترویج کنیم، باید یک عاَلم خرج کنیم 
یک جا  در  را  زبان  کرسی  ]وقتی [  بکشیم.  زحمت  و 
تعطیل میکنند، باید تماسهای دیپلماتیک بگیریم که 
چرا کرسی زبان را تعطیل کردید. نمیگذارند، اجازه ی 
دانشجو گرفتن نمیدهند، امتیاز نمیدهند، برای اینکه 
زبان فارسی را یک جا میخواهیم ترویج کنیم؛ آن وقت 
با  خودمان،  پول  با  خودمان  را  آنها  زبان  بیاییم  ما 
خرج خودمان، با مشکالت خودمان ترویج کنیم. این 
عقالئی است؟ من نمیفهمم! این را داخل پرانتز گفتم، 
نمیگویم  ]البّته [  کنند.  توّجه  بدانند،  اینکه همه  برای 
تعطیل  مدارس  در  را  انگلیسی  زبان  برویم  فردا  که 
کنیم؛ نه، حرف من این نیست؛ حرف این است که 
میخواهد  طرف  بدانیم  میکنیم؛  داریم  چه کار  بدانیم 
با چه  و  بیابد،   پرورش  این کشور  در  چگونه نسلی 

خصوصّیاتی.«
روحانی هم امروز در مراسم گرامیداشت مقام معلم 
که در سالن اجالس سران برگزار شد، ضمن اشاره به 
انقالب  عالی  در جلسه شورای  »اتفاقا دیشب  اینکه 
فرهنگی به مناسبت بیان مقام معظم رهبری راجع به 
زبان های خارجی در آموزش و پرورش بحث کوتاهی 
داشتیم » با طرح این سوال که ما چگونه می خوانیم 
گفت:  باشیم،   داشته  دسترسی  جهانی  علم  به  امروز 
خارجی  زبان  تعداد  چه  و  زبان  کدام  اینکه  البته 
بیاموزیم هم به امکانات ما و هم به تعداد معلمین 
آشنای ما به زبان های خارجی ارتباط دارد و البته هم 
باید  به خواست مردم مرتبط است. مردم خودشان 
و  بخواهد  خودش  باید  هم  دانش آموز  و  بخواهند 
باید بتواند انتخاب کند چند زبان می خواهد بیاموزد. 
وقتی در یک مدرسه ای 98 درصد دانش آموزان یک 
زبان دیگری  انتخاب کردند و 2 درصد دیگر  را  زبان 
را برگزیدند ما که نمی توانیم برای آن 2 درصد معلم 

دیگری را به کار بگیریم.
رئیس جمهور تأکید کرد: با امکاناتی که ما داریم هر 
چه بتوانیم چند زبان مهم خارجی را به دانش آموزان 

یاد دهیم به نفع زندگی آن دانش آموز کار کرده ایم.
قاره  شبه  در  ببینید  شما  امروز  داد:  ادامه  روحانی 
زبان  به  عظیم  جمعیت  این  اینکه  خاطر  به  هند 
 IT انگلیسی تقریبا مسلط هستند شما ببینید که در
چه کارهایی انجام داده اند و چه شغل بزرگی را این 
شبه قاره به دست آورده است، ما باید زبانی را یاد 
و  آید  دست  به  راحت تر  علم،  کنارش  در  که  دهیم 
شغل بیشتر برای نسل جوان آینده به وجود بیاورد و 

ارتباط اقتصادی ما را با دنیا تسهیل کند.

 دیدار منتخبین مجلس دهم با رییس جمهور با سخنرانی عارف و الریجانی و حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی برگزار شد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، بعد از ظهر امروز 
)شنبه( منتخبین مجلس دهم با حضور در ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری با رییس جمهور 
دیدار کردند. در این دیدار که از ساعت 7 بعد از ظهر آغاز شد ابتدا محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران 

و سرلیست لیست امید )اصالح طلبان( در انتخابات مجلس دهم به سخنرانی پرداخت.
سپس علی الریجانی رییس فعلی مجلس و منتخب مردم قم در جمع منتخبین مجلس دهم سخنرانی کرد.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور نیز سومین سخنران جلسه امروز بود.
منتخبان مجلس دهم پس از این جلسه، نماز مغرب و عشاء را به امامت حسن روحانی در مسجد سلمان 
میزبانی رییس جمهور  به  مراسم ضیافت شام  نیز  پایان  در  و  کردند  اقامه  ریاست جمهوری  نهاد  فارسی 
برگزار شد. از حاشیه های دیدار منتخبین مجلس دهم با رییس جمهور، دعوت رییس جمهور از مینو خالقی 

منتخب سوم مردم اصفهان و حضور وی در این جلسه بود.
در ابتدای این دیدار یکی از منتخبین با صدایی بلند نسبت به قرار گرفتن برخی نمایندگان منتخب مجلس 
دهم در ردیف های جلویی سالن اعتراض کرد. گفت وگوی کوتاه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه با مینو 

خالقی از دیگر حواشی این مراسم بود. 

دیدار فرماندهان نیروی انتظامی 
با رهبر انقالب

سخنرانی عارف و الریجانی و حضور مینو خالقی 
در دیدار منتخبین مجلس دهم با رییس جمهور  رهبر معظم انقالب: اصرار بر ترویج زبان انگلیسی یک کار ناسالم است

روحانی: ببینید در هند با زبان انگلیسی در IT چه شغل بزرگی به دست آورده اند 

روحانی یک روز پس از انتقاد رهبر معظم انقالب درباره اصرار بر آموزش 
زبان انگلیسی به عنوان زبان انحصاری خارجی در کشور درخصوص این موضوع 

اظهارنظر کرد.

در برنامه های جداگانه روز معلم مطرح شد
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منبع : خبرگزاری فارس

فارس  اقتصادی خبرگزاری  با خبرنگار  گو  و  در گفت   امامی  عیسی 
مورد  در  رقابت  شورای  به  صنعت  وزیر  اخیر  نامه  به  اشاره  با 
قیمت گذاری خودرو، اظهار داشت: به نظر می رسد ایشان با توجه 
می کند  تالش  و  برده  یاد  از  را  قانون  به  مراجعه  سن،  کهولت  به 
اختیارات قانونی که شورای رقابت دارد را با استفاده از افرادی که 

پشت رانت و یا درگیر صنعت خودرو هستند، نفی کند.
فضایی  وارد  بار  یک  وقت  چند  هر  صنعت  وزیر  داد:  ادامه  وی 
می شود که در صالحیت وی نیست و بهتر است به قانون مراجعه 
به تغییر  نیازی  اگر  یا  انجام دهد  را  کار  این  قانونی  ابزار  با  و  کند 
قانونی باشد، باید پیشنهادش را به دولت ارائه دهد تا در مجلس 

مطرح شود.
تأکید کرد:  نامه وزیر صنعت،  وی در مورد مسائل مطرح شده در 
واحدهای  که  شرایطی  در  و  شده  تمام  حرف ها  این  کوپن  دیگر 

دالیل  به  تولیدشان  شده  تمام  قیمت  که  هستند  مدعی  تولیدی 
مختلف از جمله دستمزدها و یا رشد قیمت قطعات در پی نوسان 
نرخ ارز افزایش یافته، وزیر صنعت عنوان می کند که ورود شورای 
رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو باعث افزایش قیمت خودرو 

شده است.
* از نامه نعمت زاده شوکه شدیم

امامی تأکید کرد: نامه ای که از سوی نعمت زاده به اعضای شورای 
رقابت زده شد یک اقدام عجیب بود و همه اعضا را شوکه کرد.

وی با بیان اینکه این نامه به تک تک اعضای شورای رقابت رونوشت 
شده بود، گفت: مشخص نیست طرف نامه وزیر صنعت، شورا است 
یا تک تک اعضای آن. تا به حال سابقه نداشته فردی با این همه 

سوابق کاری، یک اقدام غیر معمول و غیر اداری انجام دهد.
عضو شورای رقابت با بیان اینکه وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل 
کرده است، گفت: به مصلحت اقتصاد کشور و تولیدکننده نیست 
که با مکانیزم هایی که به واسطه قانون یا مسئولیت ها برای وزیر 
گذاری  قیمت  برای  را  فشاری  ابزار  بخواهد  شده،  ایجاد  صنعت 

خودرو ایجاد کند.
* نامه وزیر بی محتوا بود

عضو ناظر شورای رقابت با تأکید بر اینکه نامه وزیر صنعت از نظر ما 
بی محتوا بود، گفت: این نامه نشان می دهد که افراد دیگری آن را 
تهیه کرده اند و وزیر صنعت بدون مطالعه آن را امضاء کرده که بار 

مسئولیت و تبعات آن را بر دوش خواهد کشید.
گذاشتن  کنار  وزیر صنعت  نامه  ته قصه  و  کلی  نگاه  گفته وی،  به 

شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو است.
سهمیه  دارای  مختلف  دستگاه های  حال  هر  به  داشت:  اظهار  وی 
هستند که ممکن است به خاطر هزینه های تمام شده، سهمیه آنها 

قطع شود و یا اینکه انتظاراتی وجود دارد که به هر قیمتی و به هر 
نحوی باید از یک بخش خاص حمایت صورت گیرد.

* نعمت زاده، شیر شده است
صنعت  وزیر  عنوان  به  که  وقتی  از  نعمت زاده  داد:  ادامه  امامی 
منصوب شده با احتیاط برخورد می کرد ولی امروز دیگر شیر شده 
کنار  دلیل ضعف هایش، بحث  به  نیز عده ای  در چنین شرایطی  و 
گذاشتن وی را کلید زده اند، به همین دلیل شاید دنبال ایجاد فضا 

به نفع خودش است.
* مرقومه ای در پاسخ به نامه وزیر تهیه می شود

وی با بیان اینکه شورای رقابت مرقومه ای را در پاسخ به وزیر صنعت 
تهیه خواهد کرد، گفت: نعمت زاده بیشتر از اندازه خود و مسئولیت 
قانونی اش وارد قصه شده که این اقدام در شأن وزیر نیست و نشان 

می دهد که وی مسلط و مطلع نبوده است.
خودرو  قیمت گذاری  در  بازنگری  پیشنهاد  طرح  از  همچنین  وی 
را در جلسات  توسط شورای رقابت خبر داد و گفت: این موضوع 
آینده شورا پیگیری خواهیم کرد و در این مورد باید ببینیم فرایند 
ابالغ سیاست های پولی و  روابط بین الملل،  اجرایی شدن بودجه، 
همچنین نوید دولت برای رشد اقتصادی تا چه حد در هزینه تمام 

شده تولید و قیمت  خودرو موثر خواهد بود.
عضو ناظر شورای رقابت تأکید کرد: این مسائل می تواند باعث ثبات 

قیمت یا کاهش قیمت خودرو شود.
به گفته وی، رشد ارزش سهام شرکت های خودرویی نشان می دهد 
بر قیمت  این مسئله  نتیجه،  بهتر شده و در  تولیدشان  اوضاع  که 
تمام شده تولید تأثیرگذار خواهد بود و فرصتی برای کاهش قیمت 

تولید محسوب می شود.

فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
چوب حراج به 2 میلیارد دالر منابع بلوکه ایران 
به  آمریکا  عالی  دیوان  اساس حکم  بر  اسالمی 

صدر اخبار رسانه ها تبدیل شد.
معاون  واکنش  با  تأخیر  اندک  با  که  موضوعی 
جای  به  و  شد  داده  پاسخ  جمهور  رئیس  اول 
آنکه شاهد موضعی مقتدر و باصالبت خطاب 
منفعالنه  و  تکراری  سخنانی  باشیم،  به  آمریکا 

نسبت به دولت قبل مخابره شد.
هر  رایزنی ها  و  روابط  شدن  عادی  اینکه  مثل 
را  مسئوالن  آمریکایی ها، نگاه  مقامات  با  روزه 
حال  کرده  تلطیف  مکار  دشمن  این  به  نسبت 
آنکه هر روز شاهد نیرنگ جدید و آشکار شدن 
با  شده  روکش  چدنی  دست  پیش  از  بیش 
وجود  شنوا  گوش  بازهم  اما  هستیم  مخمل 
مسئوالن  مذاکرات  حین  در  آنکه  بدتر  ندارد. 
و  خطرناک  اتفاق  چنین  دیپلماسی  دستگاه  
از  برخورد قاطع  شومی رخ داد. در صورتی که 
برای  بدعتی  به  نشود  دیده  دولتمردان  سوی 

آمریکا ایجاد خواهد شد.
اعتراف  ظاهر  در  آمریکا  خارجه  وزیر  چند  هر 
کرده و در اجرای برجام متعهد جلوه می کند، اما 
واقعیت پشت پرده دستبرد به اموال ملت ایران 
است، همچنین مسئوالن تالش دارند برداشت 
2 میلیارد دالری را به برجام نسبت ندهند، اما 
دیپلماسی،  تاکتیک های  به  نگاه ها  ناخودآگاه 

مواضع و انتظارات برجام خواهد بود.
سرقت  مورد  در  متعددی  نکات  و  سواالت 
2میلیارد دالری دیوان عالی آمریکا وجود دارد، 
چرا در دولت قبل سرمایه گذاری دالری صورت 
گرفت؟ چرا آمریکایی ها پرونده 10 سال گذشته 
المللی  بین  عرصه  در  کردند؟  اجرایی  اکنون  را 
آیا  داد؟  انجام  باید  و  می توان  اقداماتی  چه 

امکان اقدام مقابله به مثل وجود دارد؟
سال های  در  بی تدبیری  و  اشتباه  فرض  با 
از  ایران  ملت  حقوق  پیگیری  هم  باز  گذشته، 
کرد.  نخواهد  مسئولیت  سلب  کنونی  دولت 
عرصه  در  دولت  مریز  و  و  کج دار  سیاست های 

از 10 سال به آمریکا  دیپلماسی جسارت را بعد 
داد تا از پول های توقیف شده، برداشت شود.

سرمایه گذاری  و  اوراق  دورانی  در   آنکه  ضمن 
 Uturn و  دالری  مبادله  که  شد  انجام  دالری 
می شد  انجام  مشکل  بدون  و  طبیعی  طور  به 
آن  به  نیز  دولت  حقوقی  کارشناسان  اکنون  و 

اذعان دارند.
نکته قابل توجه حقوق ملت و منابع بیت المال 
است و این دولت و آن دولت نمی شناسد، اما 
مسئوالن دولتی طبق یک رسم و بدعت ناهنجار 
هنگام گرفتاری  انگشت اتهام را به سوی دولت 
قبل می گیرند و این زیبنده دولت و ملت نیست 
هنر آن است که گره ای باز شود، وگرنه کور کردن 

آن مشکلی را حل نخواهد کرد.
یک مقام آگاه در رابطه با پو ل های توقیف شده 
حال  در  می کند:  عنوان  فارس،  با  گفت وگو  در 
حاضر بیش از 16 میلیارد دالر مطالبه خساراتی 
است که در پرونده های مختلف ایران را مقصر 
 2 که  شده  پیدا  جرأت  این  اکنون  و  می دانند 
میلیارد دالر آن که اوراق دالری بوده را توقیف 

کنند.
به  باید  دولت  است:  معتقد  اقتصاددان  این 
گونه ای عمل کند، تا آمریکا جسارت دستبرد به 
مابقی اموال و دارایی ها را پیدا نکند. واقعیت 
این است روزنه های ضعف برجام یکی پس از 

دیگری باز می شود.
گشایش های  از  انتظارات  فارس،  گزارش  به 
برجام نه تنها در مبادالت بانکی بلکه در بودجه 
و  خواهش  و  نشده  برآورده  نیز  جاری  سال 
درخواست مظلومانه مسئوالن اجرایی در مقابل 
محسوب  نشینی  عقب  و  ضعف  آمریکایی ها 
شده که طرف مقابل )آمریکا( را جری می کند و 
دستاورد آن در روز روشن و در اثنای مذاکرات 

دو جانبه دزدی از اموال ملت ایران می شود.
دولت به جای گرفتن مواضع تکراری و خسته 
کننده به فکر جلوگیری از چوب حراج به مابقی 
براساس  بخشی  حاتم  معرض  در  که  اموالی 

اتهامات واهی آمریکایی ها است.

تصویب  با  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

برای حفظ کارت هوشمند  تلفیق مجلس  پیشنهاد کمیسیون 

از  بسیاری  و  شد  داغ  باره  این  در  نظر  و  نقد  بازار  سوخت، 

مقامات دولتی زبان به انتقاد از بنزین دو نرخی گشودند بدون 

اینکه به این نکته توجه کنند که طبق مصوبه مجلس، دست 

آزاد  بنزین  نرخ دوم  و  به طور کامل در تعیین سهمیه  دولت 

گذاشته شده است و دولت می تواند با تعیین سهمیه باال برای 

خودروهای شخصی و عمومی، تنها استفاده از کارت هوشمند 

سوخت برای دریافت بنزین را اجباری کند. در این باره با قاسم 

خورشیدی، مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی 

خورشیدی  نشستیم.  گفت وگو  به  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 

می گوید مصوبه مجلس به معنای دو نرخی شدن قیمت بنزین 

سامانه  حفظ  و  سوخت  مصرف  مدیریت  به  فقط  و  نیست 

هوشمند سوخت درست همانند گازوئیل کمک می کند.

خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خورشیدی  قاسم 

فارس، در پاسخ به پرسشی درباره موضع ستاد مبارزه با قاچاق 

ستاد  داشت:  اظهار  مجلس  بنزینی  مصوبه  درباره  ارز  و  کاال 

مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به دالیل مختلف معتقد بود 

که حفظ سامانه هوشمند سوخت برای کشوری با مختصات و 

حساسیت های کشور ما یک ضرورت است.

وی افزود: نیاز کشور به این سامانه صرفًا برای تعدیل قیمت 

نبود بلکه ما معتقد بودیم به واسطه این سامانه هم باید الگوی 

بر  مناسب تری  مدیریت  بتوانیم  و هم  کنیم  اصالح  را  مصرف 

از مجموعه  و هم  باشیم  داشته  در کشور  بنزین  نظام تسهیم 

اطالعات و آماری که این سامانه به طور طبیعی تولید می کرد 

کشور می توانست استفاده کند؛ آن هم در شرایطی که در حوزه 

آمار کشور با یک آشفته بازار مواجه هستیم و همواره آمارهای 

ارائه  هم  با  متغایر  یا  متناقص  حتی  گاهی  و  اتکا  قبایل  غیر 

می شود و بر سر آن هم همواره در کشور ما دعوا است.

مدیر کل مبارزه با قاچاق سوخت ادامه داد: سامانه هوشمندی 

را در اختیار برنامه ریزان  که می توانست مجموعه آمار دقیقی 

از این  کشور بگذارد، هم برای تولید، تأمین و توزیع سوخت 

آمارها می توان استفاده کرد و هم برای سایر برنامه ریزی های 

کشور  زیرساخت های  توسعه  و  نقل  و  حمل  حوزه  در  کشور 

از درون شهری و برون شهری قابل  اعم  در بخش حمل و نقل 

استفاده است از نظر ما حتما باید حفظ شود.

دولت  تایید  مورد  سوخت  کارت  حفظ  برای  مجلس  *مصوبه 

است

وی تصریح کرد: مصوبه مجلس محترم این شرایط را فراهم 

سوخت  هوشمند  سامانه  حفظ  به  مکلف  دولت  که  می کند 

می شود و توزیع از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

خورشیدی با تاکید بر اینکه این بخش از مصوبه از ابتدا مورد 

بعضی  از  صرف نظر  کرد:  تصریح  است،  بوده  دولت  پذیرش 

که  می کنم  عرض  مطلع  فرد  یک  عنوان  به  بنده  اظهارنظرها 

در  کارشناسان مجموعه های ذی ربط  کارشناسی حتی  از منظر 

هوشمند  سامانه  از  صیانت  هستند  معتقد  هم  نفت  وزارت 

هزینه های  و  مادی  هزینه های  کشور  و  است  الزم  سوخت 

سیاسی استقرار این سامانه را پرداخت کرده است، در شرایطی 

که نوعی فرهنگ سازی شده مردم آموخته اند که از این سامانه 

به صورت روتین استفاده کنند، از بین بردن آن حتی از منظر 

کارشناسان وزارت نفت هم کار درستی نبوده است.

وی ادامه داد: اما این نگاه مدیریتی در بخشی از شرکت های 

تابعه وزارت نفت موضوعیت داشت و مطرح بود که مصوبه 

فراهم  نگاه  آن  و ظهور  بروز  زمینه  باعث شد  مجلس محترم 

نشود.

اگر مجلس مصوبه نمی داد خود دولت به حفظ کارت سوخت 

رای می داد

مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت اضافه کرد: به نظر می رسد اگر 

مجلس هم این مصوبه را نمی داد خود دولت در مقام تصمیم 

رأی غالب را به حفظ سامانه هوشمند سوخت می داد تا هم 

هم  و  باشیم  نداشته  گذشته  معنای  به  را  بنزین  سهمیه بندی 

از کارت هوشمند شخصی  نوعی مشوق فراهم شود که مردم 

استفاده کنند.

برای دولت هم  راه  این تصمیم مجلس  با  اینکه  بیان  با  وی 

مصوبه  به  توجه  با  بنزین  شدن  دونرخی  درباره  شد،  همواره 

مجلس، اظهار داشت: باید به این مسئله این طور نگاه کنیم 

که آیا این مصوبه می تواند منجربه دو نرخی شدن بنزین بشود 

یا نه؟  

خورشیدی اضافه کرد: این نکته را می دانیم که هر کاالیی دو 

نرخی یا چند نرخی شد ریسک فساد درباره آن وجود دارد و 

اغلب اقتصاددانان هم این را تأیید می کنند.

مصوبه مجلس به معنی بنزین دو نرخی نیست

وی در ادامه اظهار داشت: ما در یک سال گذشته یک تجربه 

موفق در حوزه نفت گاز داریم چنانکه ما سهمیه گازوئیل را به 

ناوگان حمل ونقل دیزلی به اندازه کل مصرف ناوگان اختصاص 

می دهیم؛  این سوخت با نرخ یارانه ای 300 ناموت در هر لیتر 

کشورهای  و  جهانی  نرخ  با  زیادی  فاصله  که  می شود  عرضه 

همسایه دارد و قاعدتًا قاچاق پذیری فرآورد ه ای مانند گازوئیل 

هم به مراتب از بنزین بیشتر است.

حوزه  در  چرا  کرد:  تصریح  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 

فساد آور  و  است  نرخی  دو  این  که  نمی گوید  کسی  گازوئیل 

است؟ چون نرخ دوم ما نرخ اضطراری است و برای مصارف 

که  مواردی  برای  یعنی  قرار می گیرد؛  استفاده  مورد  اضطراری 

مثاًل  باشد؛  هوشمند سوخت  کارت  فاقد  ناوگان  است  ممکن 

وارد  ایران  از  عبور  برای  را  ترانزیتی  کاالی  که  خارجی  ناوگان 

کشور کرده است و از کارت جایگاه دار گازوئیل با نرخ 600 ناموت 

در هر لیتر استفاده می کند.

بوده  ما  پیشنهاد  سازوکار  همین  بنزین  برای  کرد:  تاکید  وی 

هوشمند  کارت  از  چنانچه  شهروندان  همه  گفتیم  ما  است 

شخصی استفاده کردند، با قیمت هزار ناموت بدون سهمیه بندی 

و بدون محدودیت سوخت دریافت کنند و در غیر این صورت 

اگر به هر علت قصد داشته باشند از کارت جایگاه دار استفاده 

کنند قیمت باالتری بپردازند.

*کمتر از یک درصد بنزین با نرخ دوم عرضه خواهد شد

خورشیدی ادامه داد: همین االن در ناوگان حمل ونقل دیزلی 

کمتر از یک درصد ناوگان از نرخ دوم گازوئیل استفاده می کنند؛ 

چون اصاًل ضرورتی برای آن ایجاد نمی شود و ناوگان دیزلی به 

اندازه کل مصرف خود سهمیه دریافت می کند.

وی تصریح کرد: در بنزین هم اطمینان  داشته باشید که کمتر از 

یک درصد مردم نیازمند استفاده از کارت جایگاه  داران خواهند 

شد و لذا عدد آن عدد در خور توجهی نخواهد بود که موضوع 

دو نرخی شدن آن موضوعیت پیدا کند. وی ادامه داد: زمانی 

به  آن  از  باالتر  و  بود  نرخ 700 ناموت  به  لیتر سهمیه بندی   60

نرخ هزار ناموت عرضه می شد و این میزان سهمیه ممکن بود 

حداکثر مصرف یک هفته یا 10 روز  یک شهروند باشد و دو 

از سوخت هزار تومانی استفاده  را مجبور بود  سوم طول ماه 

آمار  براساس  افزود:  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل  کند. 

مجموع مصرف کشور در سال 93 حدود 25 درصد با نرخ هزار 

اضافه  بوده است. وی  نرخ 700 ناموت  با  ناموت و 75 درصد 

کرد: باور شرکت های پخش فرآورده های نفتی این بود که نرخ 

احتمااًل  اما  باشد  در کل  از 25 درصد  باید بیش  تومانی  هزار 

لحاظ  به  وجه  فیزیکی  لحاظ  به  که  تخلفاتی  و  جایگاه ها  در 

تومانی  هزار  قیمت  به  مردم  از  جایگاه ها  می داد  رخ  مکانیزه 

دریافت می کردند اما به شرکت ملی پخش همان 700 ناموت 

را پرداخت می کردند.

ناموت   790 حدود   93 سال  در  بنزین  فروش  قیمت  *میانگین 

در هر لیتر

در  را  دولت  که دست  قیمتی  میانگین  داد:  ادامه  خورشیدی 

 700 قبل،  سال  ذخیره  تومانی   400 بنزین  فروش  از   93 سال 

بر  لیتر بود و  تومانی و هزار تومانی گرفت 790 ناموت در هر 

همین معیار نظر بر این شد که به سمت نظام تک نرخی برویم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره صرفه اقتصادی قاچاق بنزین با 

قیمت های فعلی، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از تک 

نرخی شدن هنوز هم دفاع می کند،ضمن اینکه نرخ هزار ناموت 

چنانکه  باشد  داشته  صرفه  قاچاق  برای  که  نیست  نرخی  هر 

قیمت ها کمی از فوب خلیج فارس باالتر است؛ اگرچه فاصله 

قیمت بنزین ما و کشورهای همسایه فاصله معناداری است.

کشورهای  در  داد:  توضیح  سوخت  قاچاق  با  مبارزه  مدیرکل 

همسایه قیمت بنزین 2 تا 5 برابر ایران است ولی با این حال 

چون بنزین از نظر فیزیکی فرار است و در حمل و نقل بخشی از 

آن تبخیر می شود و در عین حال حمل ونقل آن خطرناک است 

قاچاق آن مقرون به صرفه نیست.

*مصرف بنزین اکثر استان های مرزی در سال 94 کاهش یافت

ما   1394 سال  آمارهای  دلیل  همین  به  کرد:  تصریح  وی 

نشان دهنده آن است که در اکثر استان های مرزی رشد مصرف 

 2 بنزین  کل کشور مصرف  در  اگرچه  است  بوده  منفی  بنزین 

درصد نسبت به سال 93 رشد داشته است. خورشیدی افزود: 

مثاًل در سیستان و بلوچستان رشد مصرف بنزین منفی 1.6 و در 

کردستان منفی 1.3 بوده است. این مسئله نشان می دهد که 

قاچاق بنزین دیگر مقرون به صرفه نیست و با توجه به اینکه 

بنزین کشور  ناوگان حمل ونقل  به  میلیون خودرو  ساالنه یک 

قابل  بنزین منطقی و  اضافه می شود رشد 2 درصدی مصرف 

دفاع است. وی با بیان اینکه نگران قاچاق نیستیم اما سامانه  

هوشمند سوخت باید حفظ شود، تاکید کرد: سامانه هوشمند 

سوخت را با استفاده از تجربه ناوگان حمل ونقل دیزلی می توان 

حفظ کرد چنانکه در این بخش هم تعداد کارت جایگاه داران 

باید محدود شود.

مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت اضافه کرد: امروز در هر جایگاه 

دارد  وجود  جایگاه دار  کارت  نازل های سوخت  همه  تعداد  به 

که این تعداد باید محدود شود و حتی در صورت لزوم تعداد 

نازل هایی که با کارت جایگاه دار سوخت عرضه می کنند در یک 

پروسه پلکانی زمان دار محدود شود و فرهنگ استفاده از کارت 

شخصی بین شهروندان احیا شود.

*کشورهای متقاضی پیاده سازی تجربه کارت هوشمند سوخت

وی با تاکید بر اینکه با این کار هیچ اتفاق جدیدی نخواهد 

اضافه  شد،  نخواهد  وارد  شهروندان  بر  هم  فشاری  و  افتاد 

بزرگ ترین  از  یکی  سوخت  هوشمند  سامانه  مجموعه  کرد: 

مدیرعامل  اعتراف  به  که  است  کشور   IT حوزه  دستاوردهای 

به  کشورها  از  خیلی  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 

این شرکت مراجعه می کنند و می خواهند از سامانه هوشمند 

سوخت الگوبرداری کرده و آن را در مورد استفاده قرار دهند. 

وی افزود: به عنوان مثال ونزوئال به دلیل ارزانی بیش از حد 

متقاضی  که  است  بوده  کشورهایی  جمله  از  سوخت  قیمت 

پیاده سازی سامانه هوشمند سوخت بوده اند چون آنها هم با 

مشکل قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دست به گریبان 

دیگر کشورها هم  از  بعضی  کرد:  تصریح  هستند. خورشیدی 

متقاضی، پیاده سازی این سامانه در کشور خود بوده اند چنانکه 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم بر قابلیت 

این سامانه در جلسات مختلف صحه گذاشته اند.

نامه وزیر صنعت برای توقف قیمت گذاری خودرو شورای رقابت 
را شوکه کرد/ حمایت نعمت زاده از دست های پشت  پرده

جسارت ۲ میلیارد دالری آمریکا در 
پسابرجام / دولتمردان به فکر ۱۶ میلیارد 

دالر باقی مانده باشند

مصوبه مجلس به معنی بنزین دو نرخی و افزایش قیمت نیست
مجلس هم مصوبه نمی داد رای دولت حفظ کارت سوخت بود

عضو ناظر شورای رقابت با بیان اینکه نامه نعمت زاده برای کنار گذاشتن شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو بی محتوا بود گفت: وزیر صنعت فراتر از حد خود عمل کرده و به دلیل کهولت 

سن مراجعه به قانون را از یاد برده است.

دیپلماسی پسابرجامی پس از ۱۰ سال جرأت جسارت به مقامات 
آمریکایی داد تا ۲ میلیارد دالر بیت المال را حاتم بخشی کنند حال 
آنکه باید در موضعی باصالبت به فکر ۱۶ میلیارد دالر مورد ادعای 

پرونده های دیگر بود.

مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر 
اینکه مصوبه مجلس به معنای بنزین دونرخی نیست گفت: به نظر می رسد اگر مجلس 

هم این مصوبه را نمی داد دولت رأی به حفظ سامانه هوشمند سوخت می داد.

عضو ناظر شورای رقابت در گفت وگو با فارس:
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اين سازمان بين المللي که با هدف تخفيف آالم انساني و حفظ و 
پيشرفت بهداشت عمومي تشکيل شد، بر اساس موافقتنامه ژنو در 
سال 1864 ميالدي و به خصوص به علت تالش شخصي به نام ژن 
هنري دونان )Jean Henry Dunant( سوئيسي، »صليب سرخ« 

نام گرفت.
 « Solferino در سال 1862 ، دونان كتاب »خاطره اي از سولفرينو

را شرح داد و خواستار تشكيل جمعيت هاي امدادي داوطلب براي 
تسكين آالم اين گونه آسيب ديدگان از جنگ شد.

او چنين بيان داشت که:
و  باشد  آرامش وجود داشته  امكاناتي در زمان صلح و  نبايد  »آيا 
جمعيت هايي امدادي با داوطلباني ايثارگر و كاماًل صالح تشكيل 

شوند که هدف شان مراقبت از زخمي ها در زمان جنگ باشد؟«
بي  فعاليتي  نظامي،  هاي  زخمي  به  خدمت  كه  كرد  پيشنهاد  وي 
طرف محسوب شود و »انجمن ژنو امور عام المنفعه« با عالقه ي 
بين  كنفرانس  يك  نتيجه،  در  كرد.  استقبال  وي  پيشنهاد  از  وافر 
المللي با شركت نمايندگان 16 كشور در ژنو تشكيل شد و موافقتنامه 
به  براي بهبود وضع مجروحان جنگ، تدوين شد و  1864 ميالدي 

امضاي نمايندگان دوازده دولت از كشورهاي شركت كننده رسيد.
مواردي که در اين موافقتنامه پيش بيني شد، شامل موارد زير بود:

- بي طرف شمردن متصديان خدمات پزشكي نيروهاي مسلح،
- رفتار انساني با زخمي ها،

به كمك مجروحان جنگ  داوطلبانه  كه  نظامياني  غير  بي طرفي   -
مي شتابند،

- عالمتي بين المللي به منظور مشخص ساختن اعضا و وسايلي كه 
در اين راه به كار مي روند که بر اساس مليت دونان و به تقليد از 
پرچم سوئيس ، به شکل صليبي سرخ بر زمينه اي سفيد انتخاب 
شد. در سال 1963 ميالدي، در 88 كشور جهان، جمعيت هاي ملي 

صليب سرخ پديد آمد.
بود،  ژنو  در  نيز  آنها  مركز  که  ديگر  المللي  بين  گروه  دو  همچنين 
داير شد: يكي »كميته بين المللي صليب سرخ« که در سال 1863 
ميالدي تأسيس شد و از 25 نفر از بزرگان سوئيسي تشکيل شده بود 

كه هنگام  جنگ به عنوان ميانجي بي طرف خدمت کنند.
 1919 سال  در  که  بود  سرخ«  صليب  هاي  جميعت  »اتحاديه  دوم 
و  همكاري  و  متقابل  هاي  كمك  هدفش  و  شد  تاسيس  ميالدي 
توسعه فعاليت هاي مربوطه در زمان صلح بود.فعاليت صليب سرخ 

بين المللي از پايان جنگ جهاني دوم توسعه فراواني يافت.
هالل احمر

از  استفاده  جاي  به  )ترکيه(  عثماني  دولت  ميالدي،   1876 سال  در 
از معكوس رنگ هاي پرچم خود، يعني هالل  نشان صليب سرخ 
ماه قرمز رنگ )هالل احمر( در زمينه سفيد براي جمعيت ملي خود 
به جاي صليب  اسالمي  در كشورهاي  بعد  به  آن  از  كرد.  استفاده 

سرخ، هالل احمر به عنوان نماد اين سازمان به كار گرفته شد.
جايگاه جمعيت هالل احمر از نظر عرف بين المللي نيز بسيار حائز 
اهميت است.در حال حاضر صليب سرخ و هالل احمر بين المللي 
بزرگ ترين شبكه بشردوستانه غيرسياسي و امداد رساني جهاني را 

تشكيل مي  دهد.
امروزه در سطح بين المللي يكي از معيارهاي سنجش ميزان فعاليت 

هاي بشردوستانه و غيرسياسي در هر كشور، وضعيت جمعيت ملي 
صليب سرخ و يا هالل احمر و عدم وابستگي و غيرسياسي بودن آن 
است. كميته بين المللي صليب سرخ)ICRC (، كه مقر آن در ژنو) 
سوئيس( قرار دارد، سازماني است بي طرف، بي غرض و مستقل كه 

وظيفه منحصرًا بشردوستانه آن عبارت است:
حفاظت از زندگي و كرامت قربانيان جنگ و نيز خشونت داخلي، 
و ياري رساندن به آن ها. فعاليت هاي كميته بين المللي بر پايه 
مقررات حقوق بشردوستانه استوار است و در موارد سياسي، ديني 

و عقيدتي بي طرف است.
هالل احمر در ايران

دولت ايران در سال 1301 جمعيت ملي هالل احمر خود را تأسيس 
نمود، ولي به جاي استفاده از نشان صليب سرخ و يا هالل احمر، 
خود  جمعيت  نشان  عنوان  به  را  سرخ  خورشيد  و  شير  عالمت 
جمعيت  و  دولت  متمادي  پيگيري  و  ها  تالش  با  و  كرد  انتخاب 
ايران، سرانجام عالمت شير و خورشيد در كنفرانس ژنو در سال 1929 

به عنوان نشان سوم مورد حمايت بين المللي، به تصويب رسيد.
و خورشيد  و شير  احمر  آن پس سه نشان صليب سرخ، هالل  از 
سرخ به عنوان نشانه هاي رسمي بين المللي شناخته شدند. پس 
ايران با ارسال  از پيروزي انقالب اسالمي و در سال 1359 ، دولت 
نامه  اي به دولت سوئيس به عنوان امين و نگاهدارنده قراردادهاي 
چهارگانه ژنو، اعالم نمود كه استفاده از شير و خورشيد سرخ را به 
تعليق درآورده و به جاي آن از عالمت هالل احمر استفاده خواهد 
ايران به جمعيت  از آن پس جمعيت شير و خورشيد سرخ  نمود. 

»هالل احمر جمهوري اسالمي ايران« تغییر نام داد.

گذر عطارد در مدار خود به نحوی که بین زمین و خورشید قرار بگیرد هر 13 تا 14 سال یکبار رخ می دهد و گذر بعدی در سال ۲۰۱۹ 
و سپس در سال ۲۰۳۲ خواهد بود.

این پدیده نجومی روز دوشنبه در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران قابل مشاهده است و حدود هفت سال به طول می انجامد.
عطارد هر ۸۸ روز دور خورشید می چرخد اما مدار چرخش این سیاره در مقایسه با مدار زمین انحراف بیشتری دارد و همین اختالف 

است که در یک خط قرار گرفتن عطارد، زمین و خورشید را در یک مسیر مستقیم پدیده ای نادر می کند.
گفته می شود دمای سطح عطارد بیش از 400 درجه سانتیگراد است.

گذر سیاره ای از مقابل خورشید از پدیده های کمیاب آسمان است که برای ساکنان کره زمین تنها در مورد دو سیاره عطارد و ناهید 
رخ می دهد.

این پدیده همانند خورشیدگرفتگی است با این تفاوت که در خورشیدگرفتگی کامل، ماه تمام قرص خورشید را می پوشاند، اما فاصله 
بسیار زیاد عطارد و ناهید باعث می شود این دو سیاره هنگام گذر از مقابل خورشید مثل نقطه ای سیاه رنگ دیده شوند.

گذر ناهید در بهترین شرایط هر قرن فقط دو بار تکرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حسین زاده نماینده اصولگرای مردم مراغه 
در مجلس دهم بامداد امروز در یک سانحه رانندگی در آزادراه قزوین- زنجان 

درگذشت.
حسین زاده در دور دوم انتخابات مجلس دهم توانسته بود با کسب ۵۰ هزار 
و ۹۸۰ رأی از ۹۰ هزار و ۵۴۸ رأی مأخوذه صحیح به بهارستان راه یابد، بامداد 

امروز در یک سانحه تلخ رانندگی جان خود را از دست داد.
این خبر را رئیس پلیس راه استان قزوین تایید کرده و گفته که این سانحه در 
کیلومتر ۶۳ باند جنوبی آزادراه قزوین- زنجان به وقوع پیوسته و خودرو پژو 
بوده  نماینده مردم مراغه در مجلس  زاده  پارس که حامل محمدعلی حسین 
است، واژگون شده و این نماینده مجلس کشته شده و دیگر سرنشینان این 

خودرو مجروح شده اند.
را خستگی و  این حادثه  را تایید کرده و علت  این خبر  زینلی  بهرام  سرهنگ 

خواب آلودگی راننده و بی توجهی به جلو عنوان کرده است.

گفت وگو  در  بزرگ  تهران  راهور  پلیس  رئیس  حسینی  تیمور  سردار 
ویژه  خط  از  نقلیه  وسایل  عبور  مورد  در  فارس ،  انتظامی  خبرنگار  با 
اظهار  معبر،  این  در  انجام شده  تخلفات  بر  نظارت  و  و صدور مجوز 
داشت:  با توجه به حجم ترافیک موجود در معابر شهر تهران، خط ویژه 
برای عبور اتوبوس های بی آرتی  تعریف شده است؛  البته خودروهای 
امدادی همچون پلیس، آتش نشانی و آمبوالنس مجاز به تردد از این 

خط هستند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که چه کسی 
در  گفت:   می کند،   تعیین  ویژه  خط  از  را  نقلیه  وسایل  عبور  مجوز 
دستورالعمل مشخص شده چه کسی می تواند مجوز عبور را صادر کند؛ 
پلیس می تواند بنا بر مسئولیت و در واقع جایگاهی که برخی از افراد 

طبق دستورالعمل دارند، مجوز عبور را برای برخی از افراد صادر کنند.
وی افزود:  برخی جایگاه های سیاسی، دیپلماتیک و قضایی حق عبور از 

خط ویژه را دارند و این مسئله کامالً  تعریف شده است.
سردار حسینی در خصوص تخلفات انجام شده در محدوده عبور ویژه 
اعالم کرد:  وسایل نقلیه ای که در خطوط ویژه تردد می کنند باید کامالً  
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و اگر اتوبوسی در 
ایستگاه توقف کرده حق انحراف به چپ و عبور از خط مقابل را ندارد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: اگر خودروهای امدادی 
در خطوط ویژه انحراف به چپ یا عبور از خط مقابل را داشته باشند، 

جزو تخلفات محسوب شده و طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
برای خط ویژه عبور  ما  این مطلب که بیشترین دغدغه  بیان  با  وی 
یک  ویژه  خطوط  کنترل  برای  کرد:   نشان  خاطر  است،  موتورسواران 
مأمور در ورودی این خطوط ایستاده و از تردد غیرمجاز در این معابر 
در  رسالت  بزرگراه  ویژه مثل  از خطوط  برخی  البته  جلوگیری می کند؛ 
محدوده سیدخندان تا میدان رسالت به دوربین مجهز شده و تخلف 

ورود غیر مجاز به خطوط ویژه را ثبت می کند.

 روز جهاني صلیب سرخ و هالل احمر

پدیده نادر نجومی؛ گذر عطارد از مقابل خورشید
نماینده مراغه در سفر به تهران در اثر تصادف کشته شد

انحراف به چپ خودروهای امدادی در خط ویژه تخلف است

در یک پدیده نجومی نادر، سیاره عطارد، سیاره زمین و خورشید در یک خط مستقیم قرار خواهند 
گرفت به گونه ای که عطارد قابل روئیت است.

رئیس پلیس راهور تهران گفت:  وسایل نقلیه امدادی که از خط ویژه عبور می کنند در هنگام توقف اتوبوس در 
ایستگاه حق انحراف به چپ و عبور از خط مقابل را ندارند و این حرکت تخلف محسوب می شود.

18 اردیبهشت )8May( مصادف با روز جهانی صليب سرخ و هالل احمر

مراسم گرامیداشت هفته هالل احمر به روایت تصویر

اولین قربانی مجلس دهم

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در گفت وگو با فارس:

منبع : خبرگزاری فارس
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منبع : خبرگزاری فارس

حضور مردم در حوزه های انتخابی در استان تهران )10 اردیبهشت 
95، عکس از ایرنا(

حوزه های  برخی  آرای  شمارش  پایان  با  کشور  انتخابات  ستاد 
خانه  به  راه یافتگان  دهم،  مجلس  انتخابات  دوم  دور  در  انتخابیه 

ملت را معرفی کرد.
انتخابات  دوم  مرحله  منتخبین  اسامی  ایرنا  خبرگزاری  گزارش  به 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی به شرح زیر است:
1- در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد منصور مرادی با كسب 28 
هزار و 138 رای از مجموع آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.

2- در حوزه انتخابیه سنقر سید جواد حسینی كیا با كسب 14 هزار و 
785 رای از مجموع 27 هزار و 491 آرای صحیح مآخوذه به مجلس 

راه یافت.
3- در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار، شكور پورحسین شقالن 
با كسب 52 هزار و 731 رای از مجموع 101 هزار و 306 آرای صحیح 

مآخوذه راهی مجلس شد.
4- در حوزه انتخابیه بروجن نیز خدیجه ربیعی فردانبه با كسب 22 
هزار و 275 رای از مجموع 41 هزار و 253 آرای صحیح مآخوذه به 

مجلس راه یافت.
5- در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر،آبدانان و بدره »شادمهر كاظم 
زاده« با كسب 51 هزار و 604 رای از مجموع 89 هزار و 742 آرای 

صحیح مآخوذه به مجلس راه یافت.
هزار   34 كسب  با  آزادیخواه«  »احمد  مالیر  انتخابیه  حوزه  در   -6
و 313 رای از مجموع 67 هزار و 867 آرای صحیح ماخوذه راهی 

مجلس شد.
7- در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان »سمیه محمودی« با كسب 
28 هزار و 905 رای از مجموع 50 هزار و 493 آرای صحیح ماخوذه 

به مجلس راه یافت.
نیز  اندیكا  و  هفتگل  اللی،  سلیمان،  مسجد  انتخابیه  حوزه  در   -8
از  رای   522 و  هزار   45 كسب  با  وند«  عبده  ظاهری  عسگر  »علی 

مجموع 82 هزار و 193 آرای صحیح ماخوذه راهی مجلس شد.
با كسب 21 هزار و  آبادان »غالمرضا شرفی«  انتخابیه  9- در حوزه 
به مجلس  آرا صحیح ماخوذه  از مجموع 40 هزار و 726  رای   100

راه یافت.
10- در حوزه انتخابیه سلماس »شهروز برزگر كلشانی« با كسب 39 
ماخوذه  آرای صحیح   874 و  هزار   71 مجموع  از  رای   809 و  هزار 

راهی مجلس شد.

11- در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزكوه قاسم میرزایی نیكو با كسب 
20 هزار و 659 رای از مجموع 36 هزار و 527 آرای صحیح ماخوذه 

به مجلس راه یافت.
با كسب 60  نژاد  انتخابیه مرند و جلفا محمد حسن  12- در حوزه 
هزار و 55 رای از مجموع 119 هزار و 420 آرای صحیح ماخوذه راهی 

مجلس شد.
بهاباد محمدرضا  و  انتخابیه مهریز،بافق،ابركوه، خاتم  در حوزه   -13
صباغیان بافقی با كسب 42 هزار و 159 رای از مجموع 73 هزار و 

223 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
14- در حوزه انتخابیه شازند علی ابراهیمی با كسب 23 هزار و 536 
رای از مجموع 43 هزار و 885 آرای صحیح ماخوذه راهی مجلس 

شد.
و  ملكشاهی  مهران،  چرداول،  ایوان،  ایالم،  انتخابیه  حوزه  در   -15
سیروان هم جالل میرزایی با كسب 62 هزار و 231 رای و سالم امینی 
با كسب 61 هزار و 338 رای از مجموع 165 هزار و 289 آرای صحیح 

ماخوذه به مجلس راه یافتند.
16- در حوزه انتخابیه كرمانشاه احمد صفری توانست با كسب 74 
هزار و 304 رای از مجموع 124 هزار و 858 آرای صحیح ماخوذه به 

مجلس راه یابد.
17- در حوزه انتخابیه رباط كریم و بهارستان، حسن نوروزی با كسب 
54 هزار و 521 رای از مجموع 89 هزار و 869 آرای صحیح ماخوذه 

به مجلس راه یافت.
18- در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادكوه، جویبار، سیمرغ و سوادكوه 
از  222رای  و  هزار   51 كسب  با  توانست  ادیانی  سیدعلی  شمالی، 

مجموع 100هزار و 120 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یابد.
19- در حوزه انتخابیه بهبهان و آغاجاری حبیب اهلل كشت زر با كسب 
44هزار و 393 رای از مجموع 82 هزار و 966 آرای صحیح ماخوذه 

راهی مجلس شد.
بخش  و  هندیجان  امیدیه،  ماهشهر،  بندر  انتخابیه  حوزه  در   -20
از مجموع  رای   133 و  60هزار  با كسب  گلمرادی  علی  نیز  جودكی 

104هزار و 950 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
توانست  آقاپور علیشاهی  انتخابیه شبستر، معصومه  در حوزه   -21
با كسب 24هزار و 952 رای از مجموع 39هزار و 754 آرای صحیح 

ماخوذه راهی مجلس شود.
22- درحوزه انتخابیه شهریار و قدس و مالرد آقای محمد محمودی 
آرای صحیح   133871 مجموع  از  رأی   81826 كسب  با  نشین  شاه 

مأخوذه به مجلس راه یافت .
23- درحوزه انتخابیه بندر لنگه و بستك و پارسیان آقای خالد زمزم 
نژاد با كسب 60759 رأی از مجموع 99536 آرای صحیح مأخوذه به 

مجلس راه یافت 
24- درحوزه انتخابیه رزن آقای حسن لطفی با كسب 25324 رأی از 

مجموع 48462 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .
25- درحوزه انتخابیه ابهر و خرمدره و سلطانیه آقای محمد عزیزی 
به  مأخوذه  آرای صحیح   73002 مجموع  از  رأی   37693 كسب  با 

مجلس راه یافت .
26- درحوزه انتخابیه رودبار آقای منوچهر جمالی سوسفی با كسب 
28370 رأی از مجموع 49676 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه 

یافت .

27- در حوزه انتخابیه دورود و ازنا، مجید كیانپور با كسب 45 هزار و 
555 رای از مجموع 89 هزار و 244 آرای صحیح ماخوذه به مجلس 

راه یافت.
28- در حوزه انتخابیه زنجان و طارم علی وقف چی با كسب 60هزار 
و 814 رای و فریدون احمدی با كسب 44 هزار و 303 رای از مجموع 

115هزار و 574 آرای صحیح ماخوذه راهی مجلس شد.
با  زاده  انتخابیه مراغه و عجبشیر محمدعلی حسین  29- در حوزه 
آرای صحیح   548 و  هزار   90 مجموع  از  980رای  و  50هزار  كسب 

ماخوذه به مجلس راه یافت.
كامیاران، سیداحسن  انتخابیه سنندج، دیوان دره و  30- در حوزه 
علوی با كسب 43 هزار و 499 رای از مجموع 79هزار و 872 آرای 

صحیح ماخوذه راهی مجلس شد.
رامین  گمیشان  و  گز  بندر  تركمن،  كردكوی،  انتخابیه  حوزه  در   -31
از مجموع 104هزار و 459  با كسب 69هزار و 480 رای  نورقلی پور 

آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
و  هزار   31 كسب  با  داودی  یوسف  سراب  انتخابیه  حوزه  در   -32
158 رای از مجموع 54 هزار و 56 آرای صحیح ماخوذه به مجلس 

راه یافت.
33- در حوزه انتخابیه اردبیل ، نمین، نیر و سرمین محمد فیضی 
زنگیر با كسب 76 هزار و 145رای از مجموع 136 هزار و 810 آرای 

صحیح ماخوذه راهی مجلس شد.
با  خادمی  اهلل  هدایت  نیز  باغملك  و  ایذه  انتخابیه  حوزه  در   -34
كسب 72 هزار و 738 رای از مجموع 131 هزار و 419 رای توانست 

راهی مجلس شود.
35- در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز بیت اهلل عبداللهی با كسب 
32 هزار و 585 رای از مجموع 63 هزار و 595 آرای صحیح ماخوذه 

به مجلس راه یافت.
36- در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه محمدرضا منصوری با كسب 
36 هزار و 264 رای از مجموع 68 هزار و 226آرای صحیح ماخوذه 

راهی مجلس شد.
و  تپه  مراوه  كالله،  مینودشت،  انتخابیه  حوزه  در  همچنین   -37
گلیكش شهرام كومه غراوی با كسب 74 هزار و 329رای از مجموع 

142 هزار و 326 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
38- در حوزه انتخابیه اراك، كمیجان و خنداب سید مهدی مقدسی 
با كسب 88 هزار و 94 رای از مجموع 140 هزار و 602 آرای صحیح 

ماخوذه راهی مجلس شد.
39- در حوزه انتخابیه خدابنده نیز احمد بیگدلی با كسب 39 هزار 
و 81 رای از مجموع 73 هزار و 371 آرای صحیح ماخوذه به مجلس 

راه یافت.
با كسب  مسعودی  اصغر  استهبان  و  ریز  نی  انتخابیه  درحوزه   -40
و 609آرای صحیح ماخوذه  از مجموع 68هزار  رأی   381 و  34هزار 

به مجلس راه یافت.
دهستان  و  كیار  كوهرنگ،  فارسان،  اردل،  انتخابیه  درحوزه   -41
از  588رأی  و  51هزار  كسب  با  حیدری  بابا  كاظمی  علی  دستگرد 
مجموع 80هزار و 367 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

42- درحوزه انتخابیه ارومیه سید هادی بهادری با كسب 220هزار و 
197 رأی و روح اهلل حضرت پورطالئیه با كسب 209هزار و 705رأی از 

مجموع 354هزار و 108آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند.
43- در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره، محمد بیرانوندی با كسب 
75هزار و هشت رای و محمدرضا ملكشاهی راد با كسب 63هزار و 
710 رای از مجموع 177هزار و 195 آرای صحیح ماخوذه به مجلس 

راه یافت.

44- در حوزه انتخابیه سمیرم، اصغر سلیمی با كسب 16 هزار و 357 
رای از مجموع 28 هزار و 737 ارای صحیح ماخوذه به مجلس راه 

یافت.
45- در حوزه انتخابیه تبریز، آذر شهر و اسكو زهرا ساعی با كسب 
134 هزار و 131 رای، محمدحسین فرهنگی با كسب 116 هزار و 738 
رای، شهاب الدین بیمقدار با كسب 112 هزار و 345 رای و علیرضا 
منادی سفیدان با كسب 109 هزار و 149 رای از مجموع 313 هزار و 

643 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.
46- در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه والت و زاوه سعید باستانی 
با كسب 66 هزار و 737 رای از مجموع 107 هزار و 643 آرای صحیح 

ماخوذه به مجلس راه یافت.
جواد  كارون  و  حمیدیه  بابی،   و  اهواز  انتخابیه  حوزه  در   -47
كاظم نصب با كسب 125 هزار و 198 رأی، علی ساری با كسب 113 
هزار و 351 رأی و همایون یوسفی با كسب 112 هزار و 888 رأی از 
مجموع 259 هزار و 390 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.
48- در حوزه انتخابیه گرگان و آق قال، نبی هزار جریبی با كسب 78 
هزار و یك رأی و نور محمد تربتی نژاد با كسب 75 هزار و 323 رأی 
از مجموع 168 هزار و 57 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.

هزار   47 كسب  با  گودرزی  عباس  بروجرد،  انتخابیه  حوزه  در   -49
از  رای  و 330  41 هزار  با كسب  بروجردی  و عالءالدین  رای  و 156 
مجموع 103 هزار و 829 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.
50- در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت، رضا انصاری با كسب 62 
هزار و 291 رأی از مجموع 116 هزار و 629 آرای صحیح ماخوذه به 

مجلس راه یافت.
51- در حوزه انتخابیه بابل، حسین نیاز آذری با كسب 63 هزار و 
راهی  ماخوذه  صحیح  آرای   752 و  هزار   123 مجموع  از  رأی   209

مجلس شد.
52- در حوزه انتخابیه رشت، جبار كوچكی نژاد با كسب 54 هزار و 
316 رأی و محمد صادق حسنی جوریابی با كسب 50 هزار و 406 
رأی از مجموع 127 هزار و 516 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه 

یافتند.
همایون  تكاب  و  دژ  شاهین  میاندوآب،  انتخابیه  حوزه  در   -53
با  نیا  محبی  جهانبخش  و  رای   555 و  هزار   61 كسب  با  هاشمی 
كسب 61 هزار و 177 رای از مجموع 176 هزار و 550 آرای صحیح 

ماخوذه به مجلس راه یافتند.
54- در حوزه انتخابیه شیراز علی اكبری با كسب 98 هزار و 822 رای 
از مجموع 170 هزار و 799 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
55- درحوزه انتخابیه ممسنی و رستم آقای مسعود گودرزی با كسب 
راه  به مجلس  مأخوذه  از مجموع 92032آرای صحیح  رأی   55995

یافت.
به گفته حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور، نرخ مشارکت در 

مرحله دوم ۵۹ درصد بوده است.
مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی در ایران 
واجدین  میلیون   55 از  نفر  میلیون   33 حضور  با   1394 اسفند   7
شرایط برگزار شد. جناح های مختلف کشور در دور نخست انتخابات 
و  فهرست ها  از  هیچ کدام  اما  داشتند  فعال  حضوری  مجلس 

گرایش ها نتوانستند اکثریت مطلق مجلس را به دست آورند.
رقابت  انتخابیه  حوزه   55 در  نامزد   136 دوم  دور  رقابت های  در 

می کنند تا تکلیف 68 کرسی باقی مانده مجلس مشخص شود.
رای گیری در مرحله دوم در 15 هزار و 350 شعبه در 21 استان کشور 

انجام می شود.
مجلس دهم 7 خرداد 1395 کار خود را آغاز خواهد کرد.

اعالم نتایج نهایی انتخابات مرحله دوم مجلس دهم

امروز  اسالمی صبح  انقالب  رهبر معظم  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
حوزه های  طالب  و  مدرسان  مدیران،  از  جمعی  دیدار  در  )شنبه( 
و  سیاسی  »هدایت  دینی«،  و  فکری  »هدایت  تهران،  علمیه ی 
بصیرت افزایی« و »راهنمایی و حضور در عرصه ی خدمات اجتماعی« 
را سه وظیفه ی عمده ی روحانیت برشمردند و تأکید کردند: طالب 
متفاوت  دنیای  در  الزم،  آگاهی های  و  صالحیت ها  کسب  با  باید 
جامعه  در  تعیین کننده  مسئولیت های  ایفای  برای  را  خود  امروز، 

آماده کنند.
دانستن  قدر  برای  طالب  به  توصیه  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
ارزش ها و مسئولیت های طلبگی افزودند: اگر همه ی تخصص های 
مورد نیاز یک جامعه به بهترین شکل وجود داشته باشد اما جامعه، 
مشکالت  و  خسران  دچار  آخرت  و  دنیا  در  ملت  آن  نباشد،  دینی 
به  تبدیل جامعه  این مسئولیت عظیم یعنی  و  بود  واقعی خواهد 

جامعه ای دینی، بر عهده ی علما، روحانیت و طالب است.
اندیشه های ناب اسالمی«  را »تبیین  ایشان مفهوم هدایت دینی 
خواندند و با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر افزایش شبهات دینی 
در  غلط  و  منحرف  افکار  تزریق  برای  سیاسی  انگیزه های  وجود  و 
ذهن جوانان تأکید کردند: این میدان، میدان واقعی جنگ است 
با  مقابله  وارد عرصه ی  آماده،  و  باید مسلح  و طالب  روحانیون  و 

شبهات و تفکرات غلط و انحرافی شوند.

رهبر انقالب، »اسالم ارتجاعی، متعصب، بدون فهم حقایق معنوی 
و دچار جمود در ظواهر« را، نمود واقعی تفکرات انحرافی برشمردند 
»اسالم  و  التقاطی«  »اسالم  قیچی،  این  دیگر  لبه ی  در  افزودند:  و 

آمریکایی« مشغول مقابله با »اسالم ناب« هستند.
با  را  سنت«  و  کتاب  بر  متکی  و  ناب  اسالم  »درک  انقالب،  رهبر 
اندیشه ی اسالمی، وظیفه ی مهم روحانیون برشمردند  ابزار خرد و 
نیز  این تفکر اصیل است و روحانیون  ترویج  انبیا،  راه  افزودند:  و 
مردم  دینی  هدایت  یعنی  سعادت بخش  راه  همین  ادامه دهنده ی 

هستند.
آنان  اندیشه ای  هدایت  مکمل  را  مردم  عملی  هدایت  ایشان، 
دانستند و افزودند: با بهترین روش ها، مردم را به عبادات و ظواهر 
به  امر  منکر،  ترک  تقوا،  امانت،  صدق،  جمله  از  دینی  مصادیق  و 

معروف و سبک زندگی صحیح، هدایت کنید.
ایشان در همین زمینه عمق بخشیدن به اعتقادات موروثی مردم 
صحیح،  استدالل  با  باید  کردند:  خاطرنشان  و  برشمردند  مهم  را 
اعتقادات موروثی را که ممکن است در گذر زمان دچار زوال شده 

باشند، عمق ببخشید و به مسیر صحیح بکشانید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »هدایت سیاسی« را دیگر وظیفه ی مهم 
علما و روحانیون خواندند و افزودند: علت تأکید مکرر بر ضرورت 
انقالبی بودن حوزه های علمیه این است که استمرار حرکت صحیح 
و انقالبِی کشور و جامعه، بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر 

نیست.
رهبر انقالب با اشاره به قضایای »تنباکو، مشروطیت و نهضت ملی 
به علت  ملی  نهضت  و  مشروطیت  افزودند:  نفت«  صنعت  شدن 
استمرار نیافتن حضور روحانیت به اهداف خود نرسید اما هنر امام 
خمینی )رحمه اهلل( این بود که نگذاشت دشمن، حضور روحانیت را 
در حرکت عظیم انقالب و پس از آن متوقف کند چرا که در غیر این 
به حرکت  اسالمی  نه جمهوری  و  می شد  پیروز  انقالب  نه  صورت، 

خود ادامه می داد.
اول  از  آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
عمومی  حرکت  از  روحانیت  درصدد حذف  امروز  مانند  نیز  انقالب 
ملت ایران بوده اند تا در مرحله ی بعد، حضور مردم در صحنه از بین 

برود و سپس انقالب به شکست بینجامد اما تاکنون موفق به تحقق 
این هدف نشده اند و به فضل الهی نخواهند شد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در زلزله ی بیداری اسالمی هم، 
در  دینی  اما چون دستگاه های  کشاند  میدان  به  را  مردم  »دین«، 
به  بیداری  و  نیافت  استمرار  کار  این  هستند،  متفّرق  کشورها  آن 
نتیجه ی الزم نرسید اما در جمهوری اسالمی، تداوم حضور علما و 
حرکت  استمرار  عرصه ها،  در  مردم  حضور  نتیجه،  در  و  روحانیون 

انقالب را ممکن کرده است.
هدایت  و  دینی  هدایت  تبیین  از  پس  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
سیاسی، به سومین وظیفه ی مهم روحانیت یعنی »حضور هدایتگر 

و نیز میدانی در عرصه ی خدمات اجتماعی« پرداختند.
مردم،  به  خدمات رسانی  در  طالب  حضور  افزودند:  ایشان 
و  حوادث  هنگام  مردم  به  کمک  بیمارستان سازی،  مدرسه سازی، 
منشأ  و  می آورد  به صحنه  نیز  را  مردمی  نیروهای  عرصه ها،  دیگر 

خدمات خواهد شد.
رهبر انقالب با توصیه به طالب برای »درس خواندن خوب و تهذیب 
نفس«، خاطرنشان کردند: همت خود را برای ایفای مسئولیت های 
شود،  آن  جایگزین  نمی تواند  دیگری  تخصص  هیچ  که  روحانیت 
و  مناصب  هدف گیری  معنای  به  نباید  کار  این  البته  گیرید؛  به کار 
مقامات و عناوین باشد بلکه در همه ی اوقات باید کسب رضایت 
پروردگار و امام عصر )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( هدف اصلی قرار 

گیرد.
با اشاره به  از سخنان خود  انقالب اسالمی در بخش دیگری  رهبر 
مطالب برخی از اساتید و طالب حوزه های علمیه ی تهران، گفتند: 
شیوه ی  به  طلبگی  شیوه ی  از  علمیه  حوزه های  اینکه  از  »مراقبت 
دانشگاهی گرایش پیدا نکنند«، »طرح آموزش اخالق در حوزه ها« 
از مسئولیت مدیران  و »منطقه ای کردن گزینش و جذب طالب«، 
این  درخصوص  الزم  بررسی های  از  پس  باید  که  است  حوزه ها 

موضوعات تصمیم گیری کنند.
رهبر انقالب همچنین با اشاره به قدمت و اهمیت حوزه ی علمیه ی 
تهران و علما و فضالی برجسته ای که در این حوزه حضور داشته اند، 
خاطر نشان کردند: حوزه ی علمیه ی تهران اکنون دارای هویت است 
و این هویت نیز باید قدر دانسته شود تا برجستگانی در فقه و علوم 

عقلی و تفسیر و حدیث، در این حوزه پرورش یابند.
والمسلمین  حجت االسالم  اسالمی،  انقالب  رهبر  سخنان  از  پیش 
صادقی رشاد رئیس شورای حوزه های علمیه ی استان تهران با اشاره 
به سابقه ی حوزه ی علمیه ی تهران و نقش آن در تحوالت سیاسی و 

اجتماعی، گفت: این حوزه با ۱۳۳ مدرسه، شش مرکز تخصصی و ۱۵ 
هزار طلبه و ۱۶۰۰ استاد در سطح استان تهران فعال است.

علمیه ی  حوزه های  اینکه  بیان  با  رشاد  والمسلمین  حجت االسالم 
از  برخی  کرده اند،  اسالمی  انقالب  تقدیم  ۳۶۰ شهید  تهران  استان 
فعالیت ها و موفقیت های این حوزه را برشمرد و افزود: البته یکی از 
نگرانی هایی که امروز حوزه های علمیه با آن مواجه هستند، فاصله 
از هویت اصلی و تبدیل هویت آنها به هویت دانشگاهی  گرفتن 

است.
همچنین حجج اسالم والمسلمین آقایان صدیقی، حسینی، پناهی، 
خانم ها  و  پناهیان  رفیعی،  بیرانوند،  رستمی،  تحصیلی،  روحانی، 
موضوعات  درخصوص  را  خود  دیدگاه های  میرمؤمنی،  و  راستی 

مختلف طالب و حوزه های علمیه بیان کردند.
برخی نکات مهمی که اساتید و طالب در سخنان خود به آنها اشاره 

کردند عبارت بود از:
اخالق،  به  اهتمام  علمیه،  حوزه های  در  معنویت محوری  لزوم   -

معرفی الگوهای موفق و شناساندن سبک زندگی آنها
عمل  و  روحیه  از  برخورداری  طلبگی،  زّی  به  پای بندی  بر  تأکید   -

انقالبی، نگاه حداکثری به دین و شناخت مقتضیات زمان
- اهمیت تعامل حوزه و دانشگاه در قالب کرسی های آزاداندیشی

- تقویت ارتباط مستقیم طالب و روحانیون با مردم
- معرفی طرح جامع »بنیان مرصوص« با هدف تقویت و به روزرسانی 

توانایی ها و آمادگی های علمی، اخالقی و اجتماعی طالب
- مشکالت معیشتی طالب و پیشنهاد تقویت حوزه های علمیه در 
تحصیل  برای  مهاجرت طالب  کاهش  با هدف  مرکزی  غیر  مناطق 

علوم حوزوی
- ضرورت تحول در نظام آموزشی حوزه های علمیه با هدف افزایش 

بهره وری علمی و جلوگیری از فرسایش انگیزه های طالب جوان
و  دینی  معارف  تبلیغ  و  تحصیل  در  طلبه  بانوان  موفق  حضور   -
با  پیشنهاد تشکیل »قرارگاه زن جهادی مسلمان« به منظور مقابله 

آسیب های اجتماعی و خانوادگی
لزوم پاسخگویی دقیق و حکیمانه ی حوزه های علمیه به شبهات   -
از مبانی استنباطی و قوِی  و مسائل مورد نیاز جامعه و بهره گیری 

فقه جواهری
- ضرورت ایجاد مراکز تخصصی تبلیغ و آموزش مهارت های خطابه 

و اقناع
در انتهای این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر انقالب اسالمی 

اقامه شد.

دیدار مدیران، مدرسان و طالب حوزه های علمیه استان 
تهران با رهبر انقالب
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انتخاباتی  مجمع  در  رای گیری  انجام  با   
به  قاطعیت  با  تاج  مهدی  فوتبال،  فدراسیون 
جانشین  فدراسیون،  این  جدید  رییس  عنوان 

علی کفاشیان شد.
مجمع  اعضای  از  رای گیری  ایسنا،  گزارش  به 
و  رییس  انتخاب  برای  فوتبال  فدراسیون 
انجام شد  این فدراسیون  هیات رییسه جدید 
رای   50 کسب  با  تاج  مهدی  آن  اساس  بر  که 
جدید  رییس  عنوان  به  رای   73 مجموع  از 

فدراسیون انتخاب شد.
به  عزیزمحمدی  و  آجرلو  مصطفی  او،  از  پس 
باطله  رای   2 رای کسب کردند.   6 ترتیب 15 و 

اعالم شد.
پرسپولیس،  باشگاه  سه  عضو  گذشته  در  تاج 
سوابق  او  است.  بوده  آهن  ذوب  و  سپاهان 
زیادی در مدیریت فوتبال و شرکت های صنعتی 
دارد و حتی به مدت 10 سال مدیرمسئول یکی 
از رسانه های ورزشی کشور بوده است. در ادامه 

نگاهی به سوابق مدیریتی او می اندازیم.
در ورزش:

مدیرعامل باشگاه سپاهان
رئیس هیات مدیره باشگاه ذوب آهن

رئیس هیات مدیره باشگاه سپاهان

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس
دبیرکل اتحادیه مدیران فوتبال کشور

نایب رئیس فدراسیون فوتبال
رئیس کمیته تیم های ملی فوتبال ایران
رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال
رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران

سوابق مدیریتی:
معاونت بنیاد استان اصفهان)۱۳۶۲-۱۳۵۹(

استان  بازرگانی  کل  اداره  مسئول  و  مقام  قائم 
اصفهان )۱۳۷۳-۱۳۶۷(

معاونت فروش و صادرات شرکت سهامی ذوب 
آهن)۱۳۷۹-۱۳۷۳(

فوالد  مدیره  هیات  عضو  و  فروش  معاونت 
مبارکه)۱۳۸۴-۱۳۷۹(

فوالد  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
غدیر)۱۳۸۶-۱۳۷۸(

رئیس هیات مدیره شرکت فوالد  و  مدیرعامل 
متیل

رسانه:
-۱۳۸۰( فوتبال  جهان  روزنامه  مسئول  مدیر 

 )۱۳۹۰

ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  درودگر  صادق 
مهرداد  درگذشت  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
اوالدی و حضورش در مراسم سوم این بازیکن 
گفت: او بازیکن بزرگی بود. من زمانی که او را 
به ملوان آوردم به او گفتم که تو هنوز در فوتبال 
او در ملوان درخشید و  به حقت نرسیده ای و 
به تیم ملی رفت و در مقدماتی جام جهانی هم 
کی روش  سرمربیگری  به  ایران  ملی  تیم  برای 
از  یکی  عاطفه  و  محبت  نظر  از  او  کرد.  بازی 

بهترین ها بود.
ملوان  به  را  او  من  که  زمان  افزود: همان  وی 
که  کردند  شایعه سازی  برایش  برخی  آوردم 
خواستم  ملوان  تیم  پزشک  صیاد  دکتر  از  من 
که از او آزمایش بگیرند و مشخص شد که او 
قرارداد  ملوان  با  اوالدی  ندارد.  مشکلی  هیچ 
فقط  که  بود  کرده  امضا  تومانی  میلیون   450

را گرفت و بقیه  رقم  این  از  170 میلیون ناموت 
مردم  به  رسمی  طور  به  نامه ای  در  را  طلبش 
با من،  رابطه بسیار صمیمی  او  انزلی بخشید. 

باشگاه ملوان و هواداران خونگرمش داشت.
درودگر با اشاره به سوابق بازی اوالدی گفت: او 
می توانست در فوتبال ما یک علی کریمی دیگر 
باشد اما افسوس که به جای اروپا راهی امارات 
چشم  به  بازیکن  به  عربی  کشورهای  در  شد. 
بازیکن  دلیل  همین  به  نمی کنند  نگاه  سرمایه 
فوتبال  در  اما  نمی کند  رشد  کشورها  این  در 
انسانی  سرمایه ای  چشم  به  را  بازیکنان  اروپا 
نگاه می کنند و برایشان اهمیت قائل می شوند. 
مطمئن باشید آزمون، عزت اللهی و جهانبخش 
می توانند راهی که مهدوی کیا و علی کریمی ها 

در فوتبال ما رفتند را طی کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در پایان چهل و 
ششمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
گذشته  یکشنبه هفته  از  که  آسیا  بزرگساالن 
است،  شده  آغاز  ازبکستان  تاشکند  شهر  در 
تیم ملی کشورمان با کسب 3 مدال طال، 4 
نقره و 3 برنز و امتیاز تیمی 500 عنوان نایب 
قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص 

داد.
در دسته 105 کیلوگرم محمدرضا براری، ضمن 
کسب دو مدال طال و یک برنز، 79 امتیاز برای 
تیم ملی ایران به دست آورد. کیا قدمی، دیگر 
نماینده کشورمان نیز که در این وزن چهارم 
ایران را صاحب 65 امتیاز تیمی کرد.  شد و 

علی میری 21 امتیاز، سید ایوب موسوی )2 
مدال نقره( 71 امتیاز، علی هاشمی )با کسب 
رضا  امتیاز،   73 برنز   یک  و  نقره  مدال  دو 
بیرالوند 63 امتیاز و بهادر موالیی یک مدال 
در مجموع  برنز  و یک مدال  طالی دوضرب 

برای تیم ملی کسب کردند.
بدین ترتیب تیم ایران با 500 امتیاز پایین تر 
از چین 506 امتیازی روی سکوی دومی قرار 
گرفت. ازبکستان نیز با 463 امتیاز به عنوان 

سومی دست پیدا کرد.
به گزارش فارس،  سال گذشته چین با کسب 
 516 کسب  و  برنز   4 نقره،   6 طال،  مدال   3
امتیاز قهرمان آسیا شده بود و تایلند )میزبان 
نقره و  امتیاز )یک طال، 2  با 510  مسابقات( 
ایستاد.  قهرمانی  نایب  سکوی  روی  برنز(   5
تیم ملی ایران هم با هدایت حسین توکلی 
و  برنز   4 و  نقره   3 مدال طال،  با کسب یک 
499 امتیاز تیمی، برسکوی سوم ایستاده بود.

* رده بندی مدالی تیم ها:
1- قزاقستان با 6 طال

2- چین با 5 طال، 5 نقره و 4 برنز
3- ایران با 3 طال، 4 نقره و 3 برنز

4- قرقیزستان 3 با طال
5- ازبکستان با 2 طال، 2 نقره و 3 برنز

مرحله  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی  رقابت های  آخر  و  دوم 
صبح  از  المپیک،  گزینشی  کشتی 
امروز )جمعه( در تمام اوزان کشتی 
آغاز  فرنگی در شهر استانبول ترکیه 
تنها  سوریان  حمید  که  است  شده 
رقابت ها  این  در  نماینده کشورمان 
با پیروزی در مرحله نیمه نهایی گام 
به فینال گذاشت تا برای سومین بار 

راهی المپیک شود.
در وزن 59 کیلوگرم که 24 کشتی گیر 
حضور دارند، حمید سوریان پس از 
دوم  دور  در  اول  دور  در  استراحت 
در یک دقیقه و 4 ثانیه با نتیجه 9 
از  لیزاتوویچ  ایوان  مقابل  صفر  بر 

در  وی  رسید.  پیروزی  به  کرواسی 
دور سوم نیز با نتیجه 8 بر صفر در 
یک دقیقه و 5 ثانیه اریک ویسز از 
آلمان را شکست داد و گام به نیمه 
این  در  سوریان  گذاشت،  نهایی 
مرحله هم در یک دقیقه و 25 ثانیه 
از سد دیمیترو  بر صفر  با نتیجه 8 
تسیمبالیوک، دارنده مدال برنز 2016 
اروپا از اوکراین گذشت و در آخرین 
شانس، سهمیه حضور در المپیک را 

کسب کرد.
پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی 
5 سهمیه اوزان دیگر را کسب کرده 
بود و با سهمیه سوریان با تیم کامل 

عازم ریو خواهد شد.

استقالل  تاریخ  قهرمانی  نخستین   
رقم  حالی  در  برتر  لیگ  در  خوزستان 
خورد که این تیم روند کم فراز و نشیبی 
را در لیگ پشت سر گذشت و در نهایت 

هم جام قهرمانی را باال سر برد.
خبرگزاری  ورزشی  خبرنگار  گزارش  به 
خوزستان  استقالل  فوتبال  تیم  تسنیم، 
مقابل  برتر  لیگ  سی ام  هفته  در 
دست  صفر  بر   2 پیروزی  به  ذوب آهن 
یافت و با 57 امتیاز و به لطف تفاضل 
برای  پرسپولیس  به  نسبت  بهتر  گل 
نخستین بار جشن قهرمانی را بر پا کرد. 
تیم تحت هدایت عبداهلل ویسی شروع 
خوبی در فصل جاری نداشت و کار خود 
را با شکست در خانه سپاهان آغاز کرد.

استقالل خوزستان پس از آن به سه برد 
پیاپی دست یافت تا نشان دهد نشانی 
بقا  برای  گذشته  فصل  که  تیمی  آن  از 

می جنگید، ندارد.
که  فصلی  در  پانزدهم  لیگ  قهرمان 
گذشت، فقط 33 گل به ثمر رساند اما 
همین  لطف  به  تا  کرد  دریافت  گل   14
بتواند  خط دفاعی و دروازه بان خوبش 

قهرمان شود.
فصل  این  نتایج  به  نگاهی  زیر  در 
شاگردان ویسی در لیگ برتر می اندازیم:

* هفته اول: 
سپاهان 1 - استقالل خوزستان 0

* هفته دوم: 
استقالل خوزستان 2 - پرسپولیس 1

* هفته سوم: 
فوالد خوزستان 0 - استقالل خوزستان 2

* هفته چهارم: 
استقالل خوزستان 1 - سایپا 0

* هفته پنجم: 
تراکتورسازی 0 - استقالل خوزستان 0

* هفته ششم: 
استقالل خوزستان 1 - صبای قم 1

* هفته هفتم: 
سیاه جامگان 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته هشتم: 
استقالل خوزستان 0 - ملوان 0

* هفته نهم: 
استقالل تهران 1 - استقالل خوزستان 1

* هفته دهم: 
استقالل خوزستان 4 - استقالل اهواز 0

* هفته یازدهم: 
نفت تهران 0 - استقالل خوزستان 0

* هفته دوازدهم: 
استقالل خوزستان 1 - گسترش فوالد 0

* هفته سیزدهم: 
راه آهن 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته چهاردهم: 
استقالل خوزستان 3 - پدیده 0

* هفته پانزدهم: 
ذوب آهن 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته شانزدهم:  
استقالل خوزستان 1 - سپاهان 1

* هفته هفدهم: 
پرسپولیس 2 - استقالل خوزستان 0

* هفته هجدهم: 
استقالل خوزستان 0 - فوالد خوزستان 1

* هفته نوزدهم: 
سایپا 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته بیستم: 
استقالل خوزستان 1 - تراکتورسازی 1

* هفته بیست و یکم: 
صبای قم 1 - استقالل خوزستان 1

* هفته بیست و دوم: 
استقالل خوزستان 2 - سیاه جامگان 1

* هفته بیست و سوم: 
ملوان 1 - استقالل خوزستان 1

* هفته بیست و چهارم: 
استقالل خوزستان 1 - استقالل تهران 1

* هفته بیست و پنجم: 
استقالل اهواز 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته بیست و ششم: 
استقالل خوزستان 0 - نفت تهران 0

* هفته بیست و هفتم: 
گسترش فوالد 0 - استقالل خوزستان 0

* هفته بیست و هشتم: 
استقالل خوزستان 3 - راه آهن 1

* هفته بیست و نهم: 
پدیده 0 - استقالل خوزستان 1

* هفته سی ام: 
استقالل خوزستان 2 - ذوب آهن 0

ترین های  فهرست   تسنیم  گزارش  به 
لیگ پانزدهم به شرح زیر است:

بهترین خط دفاعی: استقالل خورستان 
با 14 گل خورده

بدترین خط دفاعی: 
استقالل اهواز با 58 گل خورده

بهترین خط حمله: 
پرسپولیس با 50 گل زده

بدترین خط حمله: 
استقالل اهواز با 16 گل زده

بیشترین پیروزی: پرسپولیس با 16 برد
کمترین پیروزی: استقالل اهواز با 2 برد

بیشترین باخت: 
استقالل اهواز با 21 باخت

کمترین باخت: 
استقالل خوزستان با 3 باخت

بیشترین مساوی: صبا با 15 تساوی
کمترین مساوی: 

سیاه جامگان با 6 تساوی
بهترین تفاضل گل: 

استقالل خوزستان با تفاضل 19+
بدترین تفاضل گل: 

استقالل اهواز با تفاضل 42-
به گزارش تسنیم در پایان لیگ پانزدهم 
و  پرسپولیس  خوزستان،  استقالل 
گرفتند.  را  آسیا  سهمیه  تهران  استقالل 
و  است   3+1 آسیا  در  ایران  )سهمیه 
دیدار  گرفتن  نظر  در  بدون  استقالل 
لیگ  پلی آف  به  حذفی،  جام  نهایی 
تیم های  است.(  یافته  راه  قهرمانان 
ملوان، راه آهن و استقالل اهواز هم به 

دسته اول سقوط کردند.

تاج رییس فدراسیون فوتبال شد + سوابق

درودگر: اوالدی طلبش را از ملوان به مردم انزلی 
بخشید/ او می توانست یک علی کریمی باشد

سوریان چگونه سهمیه المپیک گرفت تیم ملی وزنه برداری ایران نایب قهرمان آسیا شد

استقالل خوزستان چگونه قهرمان شد؟ + »ترین «های لیگ پانزدهم 

منبع : خبرگزاری فارس

با کسب 50 رای از 73 رای

مرحله دوم مسابقات جهانی گزینشی المپیک - ترکیهبا کسب 3 مدال طال، 4 نقره و 3 برنز

مدیرعامل اسبق ملوان گفت: مهرداد اوالدی طلب چند صد میلیونی اش را از 
تیم ملی وزنه برداری کشورمان عنوان نایب قهرمانی چهل و ششمین باشگاه ملوان به مردم انزلی بخشید.

دوره مسابقات وزنه برداری آسیا را به خود اختصاص داد.
حمید سوریان با پیروزی در مرحله نیمه نهایی رقابت های 

جهانی گزینشی کشتی المپیک گام به فینال گذاشت تا برای 
سومین بار راهی المپیک شود.
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دکتر رضا قراخانلو در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: براساس یافته 
های علمی فعالیت های بدنی و جسمانی که ورزش نیز بخشی از 
آن است می تواند ارتباط جدی با ساختمان و عملکرد مغز داشته 
باشد و آثار مثبت این فعالیت های بدنی بر روی مغز، مورد تایید 

بسیاری محققان قرار گرفته است.

وی افزود: در دوران کودکی همانگونه که شاهد رشد قسمت های 
مختلف بدن از جمله استخوانها و عضالت هستیم، مغز هم به لحاظ 
از نظرعملکرد، درحال رشد است و انجام فعالیت  ساختمان و هم 
های بدنی می تواند به شکل های مختلفی تاثیر مثبت بر رشد مغز 

برجای بگذارد.
دوران  در  شد:  یادآور  مدرس  تربیت  دانشگاه  علمی  عضوهیات 
میانسالی و آغاز سالمندی، مغز هم مانند دیگر قسمت های بدن 
مانند عضالت و استخوانها دچار نوعی افول و پسرفت می شود و 
در این شرایط هم فعالیت های بدنی مناسب می تواند مانع افول 

و زوال مغز در افراد شود.
قراخانلو با بیان اینکه شیوه های تاثیر فعالیت های بدنی بر مغز 
به دو دسته کلی فیزیولوژیک و روانی و رفتاری قابل تقسیم است، 
گفت: به لحاظ فیزیولوژیک، امروزه روشن شده است که فعالیت 
بدنی با تولید عوامل تروفیکی که موجب تغذیه سالم بافت عصبی 
عصبی  بافت  ساختمان  و حفظ  مغز  رشد  به  تواند  می  می شوند 
ساخته شدن  موجب  تواند  می  حتی  و  کند  کمک  آن  سلولهای  و 
سلولهای عصبی جدید شود که از این عوامل تروفیکی می توان به 

BDNF و یا نوروتروفین ها اشاره کرد.

سوی  از  کرد:  خاطرنشان  ایران  المپیک  ملی  کمیته  سابق  رئیس 
بدنی،  فعالیت  وسیله  به  تواند  می  هم  مغز  خون  گردش  دیگر، 

دستخوش اصالح و بهبود شود.
وی تصریح کرد: فعالیت های بدنی به طور جدی می تواند هم در 
افراد سالم و هم در افراد بیمار موثر واقع شود، مثال در افرادی که در 
شروع ابتال به عوارضی مانند آلزایمر و ام اس یا سایر بیماری های 
عصبی قرار دارند فعالیت بدنی می تواند اثرات تخریبی بیماری را 

کامال محدود کند.
قراخانلو بیان داشت: گذشته از موارد فیزیولوژیک، به لحاظ روانی از 
نظر پیداکردن نشاط و شادی و همچنین از منظر یادگیری فعالیت 
های مختلف ورزشی و بدنی و تکنیک ها و مهارت ها هم، ورزش 

می تواند بر مغز تاثیر بگذارد.
وی ادامه داد: امروزه پرداختن به فعالیت های بدنی چه در افراد 
سالم و چه در بیماران به عنوان یک رویه رسمی و گسترده در کنار 
رویه های پزشکی مانند جراحی و دارو درمانی مورد استفاده قرار 
می گیرد و البته مزیت فعالیت بدنی و ورزش در مقایسه با اقدامات 
رایج پزشکی، کم هزینه تر و راحت تر هستند و عوارض جانبی به 

دنبال ندارد.
کارگروه  به تشکیل  ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  رئیس 
مغز سالم با ورزش در این پژوهشگاه از سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: این کارگروه از طریق توسعه فعالیت های هدفمند از جمله 
تحقیقات علمی، چاپ کتاب و بروشور، تدوین برنامه های تمرینی 
به  نسبت  نوشتار  و  لوح فشرده  فیلم،  قالب  در  آنها  ارائه  و  خاص 
ام  پارکینسون،  آلزایمر،  درمعرض  افراد  برای  بدنی  فعالیت  توسعه 
بیماری ها  این  به  مبتالیان  یا  و  بیماری های عصبی  دیگر  و  اس 

اقدام می کند.
بخش  از  نمایندگانی  تخصصی،  کارگروه  این  در  قراخانلو  گفته  به 

فیزیولوژی اعصاب، روانشناسی، انجمن های علمی ام اس و آلزایمر 
و متخصصان فیزیولوژی ورزش حضور دارند و در حال حاضر نسبت 
با  خواهند  می  که  مربیانی  برای  آموزشی  های  برنامه  تدوین  به 

بیماران عصبی و یا سالمندان کار کنند اقدام شده است.
وی از اجرای مقدمات تدوین کتاب های خاص ورزش و آلزایمر و 
تقویت همکاری با انجمن های علمی پزشکی در زمینه های کاری 
مشترک به عنوان دیگر اقدامات صورت گرفته در کارگروه مغز سالم 

با ورزش یاد کرد.
انجمن  با  فعالیت عملیاتی مشترک  زودی  به   : داد  قراخانلو وعده 
و  سالمندی  از  پیشگیری  بر  آن  تمرکز  که  شد  خواهد  آغاز  آلزایمر 

پیشگیری از وقوع آلزایمر خواهد بود.
وی تصریح کرد: انجمن آلزایمر، کلینیکی در اختیار دارد که برنامه 
مراجعه  از  زیادی  تعداد  برای  از سالمندی  پیشگیری  های مختلف 
کنندگان را اجرا می کنند اما جای ورزش در میان برنامه های آنها 
خالی است و ما درنظر داریم مربیان کارآزموده را به این انجمن ها 
اعزام کنیم تا سالمندان همزمان که در برنامه های هنری، فرهنگی، 
تفریحی و روانشناسی شرکت می کنند، فعالیت های ورزشی و بدنی 

مناسب و موثر در مقابله با آلزایمر را به سالمندان آموزش ببینند.
توجه  و  حمایت  جلب  بدنی،  تربیت  پژوهشگاه  رئیس  گفته  به 
بزرگان و متخصصان مغز و اعصاب همچون پروفسور سمیعی نیز 

در دستور کار کارگروه مغز سالم با ورزش این پژوهشگاه قرار دارد.
وی با بیان اینکه تهیه آمار دقیق از مبتالیان به بیماری آلزایمر در 
از  کشور کار چندانی آسانی نیست و تعداد و مشخصات بسیاری 
مبتالیان به این عارضه در آمارهای رسمی به ثبت نرسیده است، 
تهیه بانک اطالعاتی از بیماران مبتال به آلزایمر و پارکینسون را یکی 
این  به  مبتالیان  درمان  منظور  به  ریزی  برنامه  ضروری  اصول  از 

بیماری ها برشمرد.

محدودسازی اثرات تخریبی آلزایمر با ورزش
 رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی گفت: نتایج تحقیقات نشان می دهد، فعالیت بدنی 
برای افرادی که در شروع ابتال به آلزایمر و ام اس یا سایر بیماری های عصبی هستند می توانند 

اثرات تخریبی بیماری را کامال محدود کنند.

منبع : خبرگزاری فارس

تقویت بازوها با تنیس
ضربه زدن به توپ و عبور دادن آن از تور می تواند باعث تقویت 
بازوان شود. همچنین حرکت کف دست )فورهند( می تواند برای 
تقویت قفسه سینه مناسب باشد، حرکت پشت دست )بک هند( 

نیز می تواند برای تقویت شانه ها مفید باشد.
شنا برای تقویت باالتنه

اندام های باالی کمر، مناسب است. حرکت در  شنا برای تقویت 
برابر مقاومت آب، بازوها را تقویت می کند. شنای آزاد، کرال پشت 

یا پروانه می تواند عضله شانه و عضالت سینه ای را به کار بگیرد.
پدال زدن برای تقویت ساق پاها

دوچرخه سواری برای ماهیچه پای شما مفید است.
عضله چهار سر ران، ماهیچه های همسترینگ و پشت ساق پا را 

تقویت می کند.
دویدن برای تناسب تمام بدن

دویدن و پیاده روی سریع برای پشت ساق پاها و ران ها مفید 
است . این ورزش ها با پوکی استخوان مقابله می کند.

پیاده روی برای تقویت مفاصل
قدم زدن که سبک تر از دویدن و پیاده روی سریع است، ماهیچه 

های پا و استخوان ها را تقویت می کند.
پیالتس و یوگا برای تقویت عضالت میان تنه

برای  دهد،  می  تمرین  را  بدن  کل  که  محبوب  های  ورزش  این 
تقویت عضالت میان تنه )منطقه بین کمر و شکم( مفید است . 
همچنین یوگا می تواند برای ماهیچه های پا و قسمت باالی بدن 

نیز مناسب باشد.

آوای سالمت،در  از  نقل  به  نیوز  گزارش سالمت  به 
اینجا 5 روش شگفت انگیز برای نگه داشتن قلب و 

عروق در سطح سالم معرفی شده است:
از آزادراه ها: جالب است بدانید که  زندگی به دور 
قرار گرفتن در معرض سر و صدای ناشی از وسایل 
نقلیه بزرگ رگ های خونی شما را در معرض آسیب 
هزار   51 روی  که  مطالعه  نتایج یک  دهد.  قرار می 
نفر از شهروندان دانمارک انجام شده، حاکی از آن 
افزایش سر و صدا خطر  بل  10 دسی  که هر  است 
می  افزایش  درصد   14 تا  را  مغزی  سکته  به  ابتال 
دهد. برای کسانی که باالی 65 سال سن دارند این 
و  سر  معرض  در  گیری  قرار  است.  درصد   27 خطر 
صدا ممکن است سطح هورمون استرس را در بدن 
فشار  افزایش  به  منجر  امر  همین  و  دهد  افزایش 
خون و خطر سکته مغزی است. پژوهش های دیگر 
نیز رابطه بین سر و صدای ترافیک و افزایش خطر 

حمله قلبی را گزارش داده اند.
حد  از  بیش  خواب  خواب:  مناسب  مقدار  دریافت 
بیماری های  به  ابتال  زیاد خطر  از حد  بیش  یا  کم 
افزایش می دهد. دریافت  را  قلبی یا سکته مغزی 
خواب شبانه کمتر از شش ساعت خطر مرگ ناشی از 
بیماری های قلبی را تا 48 درصد افزایش می دهد و 
این خطر بر اثر مرگ ناشی از سکته مغزی 15 درصد 

است. به عالوه خواب خیلی کم فشار خون و سطح 
کلسترول را نیز باال می برد و فرد با خطر باالی چاقی 
بهترین میزان  و دیابت نوع 2 مواجه خواهد شد. 
روز  شبانه  در  ساعت   8 محققان  عقیده  به  خواب 
است. چون کسانی که بیش از 9 ساعت نیز خواب 
دریافت می کنند 41 درصد بیشتر در معرض بیماری 

های قلبی و یا مرگ بر اثر این بیماری ها هستند.
مصرف توت ها: یک رژیم غذایی شامل زغال اخته 
را  باال  فشار  به  ابتال  توت ها خطر  خانواده  و سایر 
آمریکایی  مجله  در  نتیجه  این  و  دهد  می  کاهش 
حداقل  که  کسانی  است.  شده  چاپ  بالینی  تغذیه 
یک وعده زغال اخته در هفته می خورند، 10 درصد 
شوند.  می  باال  خون  فشار  دچار  سایرین  از  کمتر 
و  سیاه  انگور  یا  میوه  این  در  موجود  آنتوسیانین 
نتیجه  در  و  باال  به فشار خون  ابتال  بادمجان خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و سکته مغزی را کاهش 

می دهد.
حذف نوشابه ها: مصرف نوشابه های رژیمی خطر 
سکته مغزی و حمله قلبی را باال می برد. کسانی که 
هر روز این نوشابه ها را مصرف می کنند 48 درصد 
هستند.  قلبی  حمله  معرض  در  سایرین  از  بیش 
همچنین خطر ابتال به سندرم متابولیک نیز در این 

افراد بیشتر است.
نشان  مطالعات  از  تعدادی  تیره:  شکالت  خوردن 
می دهد که مصرف این نوع شکالت خطر ابتال به 
بیماری های قلبی و عروقی و سکته مغزی را کاهش 
می دهد. کسانی که یک وعده شکالت تیره در هفته 
می خورند، 22 درصد کمتر از سایرین به این بیماری 
ها مبتال می شوند. مصرف شکالت تیره همچنین با 
از تشکیل پالک در  کاهش فشار خون و جلوگیری 

عروق و بهبود جریان خون رابطه دارد.

روغن زیتون
محققان ترکیبی به نام اولئوکانتال را در روغن زیتون 
خاص پیدا کرده اند، که آنزیم های التهاب را به همان 
روش ایبوپروفن مهار می کند. روی سبزیجات و ساالد 
روغن زیتون بریزید، تا بتوانید از خواص اولئوکانتال 

بهره مند شوید.
آناناس

بروملین، یک آنزیم هضم پروتئین در آناناس است، 
که التهاب را کاهش می دهد. تحقیقات نشان داده 
را در بیماران مبتال به  آناناس می تواند درد  خوردن 
آرتروز زانو و آرتریت روماتوئید کاهش دهد. همچنین 
بیماران  در  تورم  کاهش  باعث  تواند  می  ماده  این 

مبتال به سندرم تونل کارپ شود.
سیب

ضد  های  اکسیدان  آنتی  حاوی  محبوب  میوه  این 
تعجب  جای  پس  کورستین.  نام  به  است،  التهابی 
نیست که می گویند روزی یک سیب می تواند شما را 

از مراجعه به پزشک دور نگه دارد.
آجیل ها و دانه ها

توانند  می  تریپتوفان  اسید  آمینو  از  سرشار  غذاهای 
حساسیت به درد را یک ساعت پس از خورده شدن 
تریپتوفان  از  سرشار  غذاهای  دیگر  بدهند.  کاهش 
عبارتند از فندق، دانه کنجد، تخمه آفتابگردان، گوشت 
غالت  دریایی،  غذاهای  سویا،  لبنیات،  بوقلمون، 

سبوس دار، برنج، لوبیا، عدس و غیره.
اسفناج

بوک  چغندر،  برگ  کلم،  جمله  از  برگ  سبز  سبزیجات 
التهابی  ضد  کاروتنوئیدها  از  سرشار  اسفناج  و  چوی 
هستند. این ماده را می توانید در محصوالت گیاهی 

که رنگدانه های سبز و نارنجی دارند نیز پیدا کنید.
شکالت تلخ

مواد  حاوی  تلخ  شکالت  خواندید،  درست  بله 
شیمیایی است که به از بین بردن التهاب کمک می 
کند. بر اساس مطالعات محققان ایتالیایی، افرادی که 
هر سه روز یک بار به اندازه یک مکعب شکالت تلخ 
میل می کنند نسبت به کسانی که اصال شکالت نمی 

خورند کمتر در خطر التهاب قرار دارند.
برنج قهوه ای

توانند  می  دار  سبوس  غالت  دیگر  و  ای  قهوه  برنج 
پذیر  تحریک  روده  سندرم  از  حاصل  درد  جلوی 
از  سرشار  همچنین  دار  سبوس  غالت  بگیرند.  را 
آرام  با  تواند  می  که مشخص شده  منیزیم هستند، 
جلوی  عضالت  و  خونی،  های  رگ  ها،  عصب  کردن 
اساس  بر  بگیرد.  را  میگرنی  های  سردرد  مکرر  وقوع 
تحقیقات محققان دانشگاه هاروارد، خانم هایی که 
کسانی  از  کمتر  کنند،  می  استفاده  ای  قهوه  برنج  از 
وزن  اضافه  و  چاقی  خطر  در  کنند  نمی  استفاده  که 

قرار دارند.
انگور

یا توت، و دریافت رسوراترول  انگور  خوردن مقداری 
به  درست  شود،  می  التهابی  های  آنزیم  مهار  باعث 
فقط   ( کند  می  را  کار  این  آسپرین  که  شکل  همان 
گروه  از  همچنین  را  انگور   .) معده  تحریک  بدون 

غذاهای ضد سرطان نیز می دانند.
پرتقال

محققان بریتانیایی که برنامه غذایی بیش از ۲۵.۰۰۰ 
نفر را مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند آن دسته 
در  موجود  شیمیایی  مواد  با  غذاهایی  که  افراد  از 
پرتقال و دیگر میوه های نارنجی رنگ از جمله زرد آلو 
و شلیل، کمتر در خطر درد های التهابی مفاصل قرار 
دارند. تنها یک یا دو وعده از این میوه ها در روز می 

تواند چنین نتیجه ای در پی داشته باشد.

منبع:پایگاه اطالع رسانی دکتر کرمانی

هزار   25 بررسی سابقه  با  مطالعه  این  از ساینس،  ایرنا  گزارش  به 
بیمار بین سال های 1998 تا 2010 میالدی نشان می دهد، احتمال 
نارسایی قلب در چهار سال اول پس از اولین حمله قلبی، 25 درصد 

است.
10 درصد از این افراد در 30 روز اول پس از اولین حمله قلبی، دچار 
نارسایی شده اند. این مطالعه نشان می دهد افراد مبتال به حمله 
قلبی، در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید از دستورات پزشک 

تبعیت کنند.
ضربان نامنظم قلب احتمال نارسایی قلب را 63 درصد افزایش می 
دهد. دیابت 44 درصد و انسداد شریان ها احتمال ایست قلبی را 
افزایش می دهند. سن، فشار خون باال، اضافه وزن و  38 درصد 
مشکالت اقتصادی از دیگر عوامل خطر بروز نارسایی قلب هستند.

مرگ  عامل  مهمترین  قلبی،  ایست  و  عروقی   - قلبی  های  بیماری 
در  مطالعه  این  شوند.نتایج  می  جهان محسوب  سراسر  در  میر  و 

سومین کنگره جهانی نارسایی حاد قلب مطرح شده است.

چه ورزشی برای تناسب کدام اندام مناسب است؟

با این غذاها به جنگ التهاب و درد بروید5 راه شگفت انگیز برای داشتن قلب سالم

نارسایی قلب درکمین افراد مبتال به بیمارهای قلبی
برای این که بدانید چه ورزشی برای تناسب کدام اندام مناسب است، این مطلب را مطالعه کنید.

شما احتماال با روش های واقعی کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و سکته مغزی آشنا 
هستید: ترک سیگار، کاهش وزن، ورزش، کنترل فشار خون، و کاهش سطح کلسترول. اما برخی 

مطالعات اخیرا برخی اقدامات پیشگیرانه را که شاید کمتر تا به حال می شناختید، برای کاهش خطر 
ابتال به این بیماری ها پیشنهاد کرده اند.

التهاب چیزیست که شاید درگیرش باشید ولی اصال ندانید چیست، این مشکل در طوالنی مدت مشکالت زیادی به بار می آورد و حتی 
موجب مرگ می شود. برای مبارزه با التهاب می توانید تغییراتی در برنامه غذایی خود دهید. در ادامه غذاهایی را که با مشکل التهاب و درد 

مبارزه می کنند به شما معرفی می کنیم.

مطالعات محققان انگلیسی و هلندی نشان می دهد ، احتمال نارسایی قلب در چهار سال اول پس از اولین 
حمله قلبی، ۲5 درصد است. ۱۰ درصد از این افراد در 3۰ روز اول پس از اولین حمله قلبی، دچار نارسایی 

شده اند.
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قنات هرسال به رنگی و لونی در می آید 
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