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عجب شیر   روزانهم سراسری صبح اریان
ا گـــاهی دهـم شمـا ر نیـــد مـــرا        آ یـــاران بخـوا
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پروانه مافی:

رقابت ۱۱۹ حزب ملی و استانی
 در انتخابات اسفند

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی:

۵۴۰۰ واحد مسکن مهر در 
آذربایجان شرقی نیمه تمام است

درخواست تاسیس شعب استانی از استان های اردیبل و آذربایجان شرقی
احزاب استانی تقاضای تبدیل شدن به حزب ملی را دارند

احداث سه باب مدرسه در شهر جدید سهند
۹۶ هزار واحد مسکن مهر در آذربایجان شرقی احداث شده است

۴۴۰۰ واحد تا پایان اسفند به پایان خواهد رسید
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در گفت و گوی اختصاصی با مدیر عامل چسب هل مطرح شد:

محصوالت ما تولید ثروت می کنند، 
نه انتقـال ثروت

۴ خودرو از خط تولید خارج 
می شود

باید از اختیارات وجایگاه خود برای 
تسهیل مشکالت مردم استفاده کنیم

تکلیف »CFT« به این زودی ها 
مشخص نخواهد شد

بزرگ ترین مشکل زیست بوم فناوری 
کشور مسائل فرهنگی است

ــه  ــتفاده از صفح ــوء اس ــر س ــه خاط ــپولیس ب ــگاه پرس ــکایت باش ش
اینســتاگرام ایــن باشــگاه در شــعبه ۹ بازپرســی فرهنــگ و رســانه جریــان 

دارد.
بــه گــزارش ایســنا، حــدود دو ســال قبــل باشــگاه پرســپولیس صفحــه 
ــه  ــی ک ــس از نامه نگاری های ــرد و پ ــدازی ک ــود را راه ان ــتاگرامی خ اینس
انجــام شــد، توانســت بــرای صفحــه رســمی خــود تیــک آبــی » احــراز 
ــاه مشــخص  ــد م ــا پــس از گذشــت چن ــد ام ــز دریافــت کن ــت« نی هوی
ــن باشــگاه  شــد صفحــه رســمی باشــگاه پرســپولیس کــه در ســایت ای
ــه  ــای آن ب ــال کننده ه ــداد دنب ــا تع ــود ت ــغ شــده ب ــرای آن تبلی ــز ب نی
حــدود دو میلیــون نفــر برســد، در اختیــار باشــگاه پرســپولیس نیســت. 
ــرح  ــا ط ــگاه ب ــت باش ــووالن وق ــا مس ــود ت ــی ب ــوع کاف ــن موض همی

ــر موضــوع شــوند. شــکایتی در دادســرای فرهنــگ و رســانه پیگی
پرسپولیســی ها بیــش از یــک ســال تــاش کردنــد و در نهایــت 
توانســتند اداره ی صفحــه اینســتاگرام خــود را بــه طــور کامــل در اختیــار 
ــا از  ــده شــکایت آن ه ــم باعــث نشــد پرون ــن موضــوع ه ــا ای ــد ام بگیرن

ــات خــود را  ــد و تبلیغ ــی اداره می کردن ــه صفحــه را غیرقانون ــرادی ک اف
ــود. ــری نش ــد پیگی ــر می کردن در آن منتش

همــان زمــان کــه ایــن صفحــه از اختیــار باشــگاه پرســپولیس خــارج 
شــده بــود شــایعه ای مطــرح شــد کــه یکــی از پیشکســوتان پرســپولیس 
صفحــه را در اختیــار دارد و ایــن صفحــه را در اختیــار مســووالن باشــگاه 
ــایعات،  ــه ش ــه ب ــدون توج ــگاه ب ــا باش ــد. ام ــرار نمی ده ــپولیس ق پرس
ــود  ــر اســاس نامــه رســمی کــه از اینســتاگرام دریافــت کــرده ب تنهــا ب
ــاز کــرد  در شــعبه ۹ بازپرســی دادســرای فرهنــگ و رســانه شــکایتی ب
و در آن شــکایت ایمیــل و شــماره تماســی کــه اکانــت رســمی باشــگاه 

ــه کــرد. ــه دادســرا ارائ ــود را ب پرســپولیس روی آن ثبــت شــده ب
ــار  ــه را در اختیـ ــن صفحـ ــه ایـ ــا کـ ــی ها بعدهـ ــه پرسپولیسـ البتـ
ـــه در  ـــه اداره صفح ـــالی ک ـــک س ـــی ی ـــه ط ـــدند ک ـــه ش ـــد متوج گرفتن
ـــگاه در  ـــور فروش ـــخص و همین ط ـــرکت، ش ـــوده، ۹۰ ش ـــان نب اختیارش
ـــری  ـــا پیگی ـــه ب ـــد و در ادام ـــات کردن ـــرای خـــود تبلیغ ـــور ب صفحـــه مذک
ـــاب  ـــه حس ـــغ را ب ـــن ۹۰ تبلی ـــای ای ـــد هزینه ه ـــخص ش ـــوع مش موض
شـــخصی یـــک خانـــم واریـــز کرده انـــد. در همیـــن راســـتا شـــکایت 
ــه  ــات بـ ــای تبلیغـ ــه پول هـ ــم کـ ــن خانـ ــپولیس از ایـ ــگاه پرسـ باشـ
حســـابش واریـــز شـــد هـــم بـــه دادســـرای فرهنـــگ و رســـانه ارائـــه 

ـــد. ش
ـــماره  ـــب ش ـــپولیس از صاح ـــگاه پرس ـــکایت باش ـــه ش ـــن رابط در همی
موبایلـــی کـــه صفحـــه روی آن ثبـــت شـــده بـــود و همین طـــور 
خانمـــی کـــه پـــول تبلیغـــات بـــه حســـابش واریـــز شـــده بـــود در 
ـــت و  ـــان اس ـــانه در جری ـــگ و رس ـــرای فرهن ـــی دادس ـــعبه ۹ بازپرس ش
ـــدی  ـــت جدی ـــاد، اطاع ـــن نه ـــی ای ـــس از بررس ـــا پ ـــود ت ـــر ب ـــد منتظ بای

ـــود. ـــه ش ـــده ارائ ـــن پرن ـــاره ای درب

واریز درآمدهای اینستاگرامی پرسپولیس به حساب یک خانم!

ـــی از  ـــتگیری یک ـــت از دس ـــادی پایتخ ـــت اقتص ـــس امنی ـــس پلی رئی
دالالن ســـکه و ارز بـــا گـــردش حســـاب بانکـــی ۱۲ تریلیـــون و ۵۵۲ 

ـــر داد.  ـــی خب ـــارد ریال میلی
بـــه گـــزارش  باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان، ســـرهنگ نعمـــت الـــه 
ــا  ــت: بـ ــت گفـ ــادی پایتخـ ــت اقتصـ ــس امنیـ ــس پلیـ ــور رئیـ علیپـ
ـــتور  ـــز در دس ـــتان وی نی ـــایی همدس ـــکه، شناس ـــلطان س ـــتگیری س دس
ــت )ج. ح(  ــه هویـ ــخصی بـ ــتا شـ ــن راسـ ــت و در ایـ ــرار گرفـ کار قـ

شناســـایی شـــد.
ــن  ــد مظلومیـ ــکاری وحیـ ــا همـ ــم بـ ــن متهـ ــح داد: ایـ وی توضیـ
معـــروف بـــه ســـلطان ســـکه، ســـکه و ارز هـــا را از بـــازار جمـــع آوری 
ـــدند. ـــکه می ش ـــت س ـــش قیم ـــب افزای ـــب موج ـــن ترتی ـــد و بدی کردن

ـــازه  ـــاب مغ ـــک ب ـــک ی ـــرد مال ـــن ف ـــه ای ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــور ب علیپ
ـــازار تحـــت پوشـــش  ـــفتگی ب ـــان آش ـــوده و در زم ـــازار ب طافروشـــی در ب
ـــذ  ـــده و کاغ ـــای آب ش ـــات ط ـــه معام ـــدام ب ـــا، اق ـــروش ط ـــد و ف خری
ــی  ــاب های بانکـ ــردش حسـ ــوع گـ ــرد: مجمـ ــح کـ ــرده، تصریـ می کـ
ـــال  ـــون ری ـــر ۱۲ تریلی ـــغ ب ـــا ۹۷ بال ـــی ۹۳ ت ـــازه زمان ـــرد در ب ـــن ف ای

ـــت. ـــوده اس ب
ـــون  ـــا کن ـــم از ســـال ۹۶ ت ـــه مته ـــان اینک ـــا بی ـــی ب ـــام انتظام ـــن مق ای
متـــواری بـــوده، گفـــت: در ســـاعت ۱۱ صبـــح روز بیســـت و هفتـــم 
ــه  ــتگیر و بـ ــازار ارز در مخفیگاهـــش دسـ ــوداگر بـ ــن سـ ــاه ایـ مهرمـ

پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی منتقـــل شـــد.
رئیـــس پلیـــس امنیـــت اقتصـــادی پایتخـــت بـــا بیـــان اینکـــه بـــا 
ـــی وی  ـــاب بانک ـــال از حس ـــارد ری ـــر ۸۳۰ میلی ـــغ ب ـــی بال ـــتور قضائ دس
ـــعبه ۱۲  ـــرس ش ـــتور بازپ ـــا دس ـــم ب ـــت: مته ـــت، گف ـــده اس ـــف ش توقی
ـــه در  ـــرار وثیق ـــا ق ـــران ب ـــاب ته ـــی و انق ـــرای عموم ـــه ۳۲ دادس ناحی

ـــرار دارد. ـــی ق ـــات تکمیل ـــرای تحقیق ـــس ب ـــن پلی ـــار ای اختی

سرهنگ علیپور خبر داد؛

دستگیری دالل ۱2.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی بازار سکه و ارز 
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یــک نماینــده مجلــس گفــت: بنــده در تبریز 
ــین  ــوار ماش ــده ای را س ــه ع ــودم ک ــاهد ب ش
ــه  ــد ک ــتانی می بردن ــه شهرس ــد و ب می کردن
ــت  ــوم اس ــد، معل ــدا رای دهن ــک کاندی ــه ی ب
پــول  و  پــول می برنــد  بــا  را  این هــا  کــه 
اتوبــوس و ناهــار و... را می دهنــد. کنتــرل 
ایــن مــوارد بســیار مفیــد و خیلــی هــم ســخت 
ــدا  ــرد کاندی ــه هزینه ک ــد ک ــا هرچن ــت. ام اس
ــی  ــود نمایندگان ــث می ش ــود باع ــفاف تر ش ش
بــه مجلــس بیاینــد کــه پــول خــرج نکرده انــد 
کــه بخواهنــد بــه فکــر جبــران خرجــی خــود 

باشــند. 
ــدار  ــهاب الدین بی مق ــا، ش ــزارش ایلن ــه گ ب
کردهــای  هزینــه    شــفافیت  لــزوم  دربــاره 
انتخابــات  زمــان  در  کاندیداهــا  انتخاباتــی 
گفــت: بــه نظــر مــن خیلــی ســخت اســت کــه 
ایــن شــفافیت امســال بــرای انتخابــات محقــق 
شــود ولــی اگــر دولــت و قــوه قضائیــه و ناظران 
ــن  ــر ای ــا پیگی ــان و فرماندارای ه شــورای نگهب
ــود. در  ــر خواهــد ب مســاله باشــند، خیلــی موث
ایــن صــورت مــردم بــه واقعیــت رای می دهنــد 

ــه تبلیغــات کاندیداهــا. ــه ب و ن
ــرد:  ــد ک ــم تاکی ــس ده ــده مجل ــن نماین ای
ــم  ــرده بودی ــب ک ــه تصوی ــد ک ــون جدی در قان
و  کــرد  رد  را  آن  هــم  نگهبــان  شــورای  و 
ــده اســت  ــس نیام ــه صحــن مجل ــم ب ــا ه فع
هزینه هــای  کــه  اســت  شــده  پیش بینــی 
اگــر  باشــد.  شــفاف  کاندیداهــا  انتخاباتــی 
هزینه هــای زمــان انتخابــات ثبــت شــود خــوب 
اســت. مثــا کاندیداهــا یــک حســاب مخصوص 
داشــته باشــند کــه از آن محــل هزینــه کننــد 
منتهــا نظــارت آن هــم ســخت اســت. بــه 
ــه  ــا ب ــوند صرف ــد آگاه ش ــردم بای ــن م ــر م نظ

تبلیغــات کاندیداهــا رای ندهنــد.
ایــن عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور 
ــز  و شــوراها عنــوان کــرد: مثــا بنــده در تبری
ــین  ــوار ماش ــده ای را س ــه ع ــودم ک ــاهد ب ش

ــه  ــد ک ــتانی می بردن ــه شهرس ــد و ب می کردن
ــت  ــوم اس ــد، معل ــدا رای دهن ــک کاندی ــه ی ب
پــول  و  پــول می برنــد  بــا  را  این هــا  کــه 
اتوبــوس و ناهــار و... را می دهنــد. کنتــرل 
ایــن مــوارد بســیار مفیــد و خیلــی هــم ســخت 
ــدا  ــرد کاندی ــه هزینه ک ــد ک ــا هرچن ــت. ام اس
ــی  ــود نمایندگان ــث می ش ــود باع ــفاف تر ش ش
بــه مجلــس بیاینــد کــه پــول خــرج نکرده انــد 
کــه بخواهنــد بــه فکــر جبــران خرجــی خــود 

ــند. باش
ــس در  ــد مجل ــیون امی ــو فراکس ــن عض ای
ــه  ــر ک ــن ام ــه ای ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب پاس
یــک  انتخاباتــی  هزینه هــای  اسپانســرهایی 
مــا  در کشــور  متقبــل شــوند  را  نماینــده 
کــه  بعضی هــا  گفــت:  دارد؟،  وجــود  هــم 
می گوینــد  می دهنــد  انجــام  هزینه هایــی 
ــر  ــه اسپانس ــم بلک ــرج نمی کن ــودم خ ــن خ م
ــم  ــی ه ــون فعل ــد. در قان ــرج می کن ــن خ م
پیشــب ینی هایی  هزینه هــا  کنتــرل  بــرای 
ــداری  ــرای آن مق ــا اج ــت ام ــده اس ــام ش انج
ــم اجــرا نمی شــود  ســخت اســت و معمــوال ه
ــتم  ــه سیس ــد ک ــد ش ــی خواه ــی عمل و زمان
الکترونیکــی کــه طراحــی شــده کامــا راه 
بیفتــد و آنــگاه آن اسپانســری هــم کــه هزینــه 
می کنــد حســابش مشــخص می شــود و آن 
گاه بایــد توضیــح دهــد کــه ایــن پــول را کجــا 

ــت.  ــرده اس ــه ک هزین
ــرد:  ــان ک ــز خاطرنش ــردم تبری ــده م نماین
بــه  را  پو ل هــا  اوقــات  گاهــی  اسپانســرها 
حســاب  بــه  و  می آورنــد  نقــدی  صــورت 
کاندیــدا واریــز نمی کننــد، یــا حتــی خودشــان 
ــه  ــه ک ــن هرچ ــر م ــه نظ ــد. ب ــه می کنن هزین
شــفاف تر شــود و ایــن هزینه هــا کنتــرل شــود 
ــخص  ــد مش ــره بای ــود. باالخ ــد ب ــد خواه مفی
ــد دارد  ــدر درآم ــده چق ــک نماین ــه ی ــود ک ش
ــرای  ــد. ب ــام می ده ــا را انج ــن هزینه ه ــه ای ک
ــه  ــم ک ــی نداری ــم قانون ــرها ه ــرل اسپانس کنت

ایــن را مشــخص کنــد. البتــه در قانــون فعلــی 
بــه آن اشــاره شــده و شــورای نگهبــان هــم بــر 
آن تاکیــد کــرده و دولــت هــم قصــد دارد ایــن 

ــد. ــرل کنن ــوارد را کنت م
هــم  نماینده هــا  از  برخــی  افــزود:  وی 
خــرج  عــادی  مــردم  و  ندارنــد  اسپانســر 
پرداخــت  را  رقمــی  هرکــدام  و  می کننــد 
می کننــد یــا یــک ظرفیتــی را در اختیــار یــک 
ــر  ــوارد دیگ ــن م ــد، ای ــرار می دهن ــده ق نماین
ــای  ــه پول ه ــی ک ــا برخ ــت ام ــر نیس اسپانس
کان خــرج می کننــد اسپانســرهایی دارنــد 
کــه یــا خودشــان پــول دارنــد یــا امیدوارنــد که 
ــه مجلــس رود و کمــک کنــد  ــن نماینــده ب ای

ــود.  ــران ش ــا جب ت
اگــر  اسپانســر  البتــه  گفــت:  بی مقــدار 
شــفاف باشــد و فعالیــت کنــد بــد نیســت 
ــا  ــا آنجاه ــت ام ــوم اس ــم مرس ــا ه و در دنی
کنتــرل می شــود و در کشــورهایی اروپایــی 
ــی  ــد ول ــه  می کنن ــات هزین ــرای انتخاب ــم ب ه
ــدر و  ــی چق ــه کس ــه چ ــود ک ــخص می ش مش
چــرا پــول داده اســت. ایــن مــوارد اگــر روشــن 
ــل در  ــا در دوره قب ــت. مث ــوب اس ــود خ ش
ــر مــی زد  ــی بن ــا خیل ــز یکــی از کاندیداه تبری
و غــذا مــی داد خــود مــن بــه فرمانــداری رفتــم 
و اعتــراض کــردم، گفتنــد فقــط یــک انبــار از 
ایــن بنرهایــی کــه طبــق قانــون بایــد جلــوی 
نمی تواننــد  همه جــا  و  بزننــد  ستادشــان 
ــه  ــر از آنک ــی غی ــم ول ــع کردی ــد را جم بزنن
نمی توانســتند  دیگــری  کار  کننــد  جمــع 

ــد. ــام دهن انج
ــد:  ــادآور ش ــم ی ــس ده ــده مجل ــن نماین ای
ــد،  ــیدگی می کن ــدا رس ــم بع ــه ه ــوه قضائی ق
البتــه در قانــون هــم نداریــم. اگــر همــان 
ــی  ــن کاندیدای ــد و ای ــیدگی کنن ــه رس لحظ
ــد  ــد را از کاندی ــرج می کن ــه خ ــن هم ــه ای ک
ــر  ــر کمت ــع دیگ ــد آنموق ــروم کنن ــدن مح ش

ــد.  ــش می آی ــائل پی ــن مس ای

ایــن عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور 
ــا  ــر قوی ــه اگ ــوه قضائی ــه داد: ق ــوراها ادام و ش
ــون فعلــی هــم  ــا همیــن قان رســیدگی کنــد ب
می توانــد از بــروز ایــن مســائل جلوگیــری 
ــد  ــرای بع ــد ب ــم می گذارن ــا ه ــی آنه ــد ول کن
ــان  ــد همــان زم ــه بای ــوه قضائی ــات. ق از انتخاب
بــه صــورت آنــی رســیدگی کنــد و حکــم صادر 
کنــد ولــی متاســفانه قبــا کــه اینگونــه نبــود 
ــه  ــدوارم اینگون ــی امی ــای رئیس ــان آق ــا زم ام

ــد. عمــل کنن
مبــارزه  آیین نامــه  کــرد:   تاکیــد  وی 
پولشــویی بیــش از پنجــاه صفحــه اســت کــه 
ــذرا آن را  ــورت گ ــه ص ــش ب ــدی پی ــن چن م
ــه  ــس ک ــه هرک ــده ک ــم آم ــا ه ــدم آنج خوان
ــات  ــر از انتخاب ــات و چــه در غی چــه در انتخاب
ــود  ــخص ش ــد مش ــد بای ــه ای می کن ــر هزین ه
و بــرای ایــن کار ســقف هایی هــم تعییــن 
ــابی  ــر در حس ــر از آن اگ ــد کــه باالت کرده ان
ــد  ــده باش ــاب آم ــه صــورت بی حســاب و کت ب
ــل  ــتم های آن کام ــی سیس ــود ول ــرل ش کنت
ــاده  ــده آن راه افت ــش عم ــد بخ ــده هرچن نش
ــام  ــرای تم ــی ب ــم وظایف ــه آن ه ــت و بقی اس
ــه  ــده ک ــن ش ــوا تعیی ــایر ق ــا، س وزارت خانه ه

ــود. ــام ش اع
ــرد:  ــوان ک ــس دهــم عن ــده مجل ــن نماین ای
اگــر ایــن قانــون هــم بــه درســتی اجــرا شــود 
ــائل  ــی از مس ــاق و خیل ــوه و قاچ ــوی رش جل
ــرض  ــه ف ــی ب ــی کس ــرد. وقت ــر را می گی دیگ
ــول  ــد پ ــون دالر کاال قاچــاق می کن ــک میلی ی
آن بایــد از جایــی تهیــه شــده باشــد، بــه 
عنــوان مثــال پیش بینــی شــده کــه همــه 
و ضبــط شــود.  ثبــت  فروش هــا  و  خریــد 
مثــا طــرف ســکه را رشــوه می گیــرد در ایــن 
ــکه فروش  ــا س ــراف ی ــک ص ــد از ی صــورت بای
ــال  ــند، ح ــرده باش ــداری ک ــکه را خری آن س
ــد و  ــال باش ــر فع ــورد نظ ــدوق م ــر آن صن اگ
معامــات خــود را بــر ایــن اســاس انجــام 
دهنــد آنــگاه پــول نقــد دادن هــا و رشــوه 

دادن هــا حــل می شــود.
بی مقــدار گفــت: روی آیین نامــه مبــارزه 
و  شــده  کشــیده  زحمــت  پولشــویی  بــا 
پیشــبینی های الزم را انجــام داده انــد. اگــر 
ــاظ  ــور از لح ــود کش ــرا ش ــه اج ــن آیین نام ای

ــد. ــد ش ــفاف خواه ــی ش ــی خیل مال

 قوه قضائیه با ورود در زمان 
تبلیغات کاندیداها حکم صادر کند 

یــک عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج سیاس
گفــت: CFT بــا ایــرادات جــدی از ســوی 
و  اســت  شــده  مواجــه  نگهبــان  شــورای 
ــخص  ــک مش ــده نزدی ــم در آین ــش ه تکلیف

ــد.  ــد ش نخواه
بــه گــزارش ایلنــا، حشــمت اهلل فاحــت 
ــژه  ــروه وی ــم گ ــن تصمی ــاره آخری ــه، درب پیش
اقــدام مالــی موســوم بــه )FATF( گفــت: 
ــران  نتیجــه نشســت )FATF( در خصــوص ای
قابــل پیش بینــی بــود. بایــد گفــت بــر اســاس 
ــه  ــود ک ــخص ب ــورها مش ــراودات کش ــرف م ع
نمی توانــد ایــران را در فهرســت کشــورهای 
ــد  ــرار ده ــیاه ق ــت س ــا لیس ــکار و ی ــر هم غی
امــا طبیعــی بــود کــه اقــدام سیاســی صــورت 

ــرد. گی
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج سیاس
ــی  ــان عرف ــاس هم ــر اس ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ــران  ــه ای ــدی علی ــه تن ــد بیانی ــم نبای ــه گفت ک
نشــان  بیانیــه  اصــل  امــا  می شــد  صــادر 

ــا  ــه م ــدام سیاســی علی ــک اق ــه ی ــد ک می ده
ــت.  ــده اس ــام ش انج

ــف  ــان سیاســی مخال ــد کــرد: جری وی تاکی
ایــران در )FATF( در حــال قدرتمندتــر شــدن 
ــا سیاســت های  ــا ب ــان کام ــن جری اســت و ای
ــک  ــه در ی ــا اینک ــت؛ کم ــط اس ــکا مرتب آمری
اقــدام بی ســابقه هفتــه پیــش وزیــر امــور 
 )FATF( خارجــه آمریــکا مســائل مربــوط بــه
ــوه  را مطــرح و ســعی کــرد آن را سیاســی جل

دهــد. 
ــه  ــرب ادام ــاد غ ــام آب ــردم اس ــده م نماین
ــا  ــرایطی م ــن ش ــک چنی ــن در ی داد: بنابرای
ــی  ــات امنیــت مل ــت مقتضی ــد ضمــن رعای بای
خودمــان بهانه زدایــی انجــام دهیــم ماننــد 
ــوری  ــه جمه ــی ک ــه اصاحات ــان مجموع هم
ــی انجــام داد  ــن داخل ــب قوانی اســامی در قال
ــاغ شــد و معتقــدم  ــت هــم اب و از ســوی دول
ایــن اصاحــات بــه حــدی بــود کــه مانــع تیــره 
شــدن روابــط مــا بــا مجموعــه )FATF( شــود.

وی افــزود: در کنــار تمامــی تاش هایــی 
کــه ایــران انجــام داد فشــارهایی سیاســی کــه 

وجــود داشــت منجــر شــد کــه نوعــی ضــرب 
االجــل بــرای مــا مطــرح شــود کــه در کنــارش 

ــد. ــو و CFT( را هــم مطــرح کردن )پالرم
سرنوشــت  درخصــوص  پیشــه  فاحــت 
معتقــدم  کــرد:  بیــان   )CFT و  )پالرمــو 
ــه دنبــال تصویــب )پالرمــو  جریان هایــی کــه ب
ــرط هایی  ــد و ش ــد قی ــران بودن و CFT( در ای
ــه  ــود و ب ــه نفــع مــا ب ــد کــه ب را مطــرح کردن
ــه در  ــکل گرفت ــی ش ــوالت سیاس ــر تح خاط
ــاوت  ــدی تف ــا ح ــامی ت ــوری اس ــال جمه قب
قائــل شــویم امــا تحریم هــای تــازه و رفتارهــای 
 )FATF(  خنثــی اروپــا مخصوصا در مناســبات
ــرد. ــی شــکل بگی ــی تفاوت ــک ب ــث شــد ی باع

ــن  ــم ضم ــی توانی ــا م ــرد: م ــد ک وی تاکی
ــری  ــا یکس ــی ب ــات سیاس ــه ماحظ ــه ب توج

ــم. ــام دهی ــی انج ــه زدای ــی بهان ــل فن دالی
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج سیاس
افــزود: تکلیــف پالرمــو بــا CFT متفــاوت 
ــون تائیــد  ــد گفــت پالرمــو یــک قان اســت. بای
شــده در قالــب سلســه مراتــب قانونــی و 

اســت.  کشــور  قانون گــذاری 
ــا  ــو عم ــوص پالرم ــه داد:  در خص وی ادام
ــس  ــان و مجل ــورای نگهب ــان ش ــاف می اخت
برطــرف شــد تــا ایــن کــه هیــأت عالــی 
نظــارت در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــت های  ــاس سیاس ــر اس ــردات را ب ــری ای یکس
ــه  ــان داد ک ــورای نگهب ــه ش ــرح و ب ــی مط کل
محتویــات  بررســی  وارد  هــم  شــورا  ایــن 
ــأت  ــن هی ــرش ای ــرا از نظ ــد زی ــی نش ایرادات

ــت  ــه دخال ــدارد ک ــی  ن ــت قانون ــی وجاه عال
ــد.  کن

ــه  ــرب ادام ــاد غ ــام آب ــردم اس ــده م نماین
ــل  ــد در داخ ــث ش ــا باع ــن دخالت ه داد: همی
ــی از  ــام برخ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
اعضــا ابــزار نارضایتــی داشــته باشــند و مطــرح 
کننــد کــه چــرا رونــد قانون گــذاری را بــا 

ــد. ــه کرده ان ــال مواج اخ
ــی دارد  ــث جدای ــا CFT بح ــزود: ام وی اف
کــه بــا ایــرادات جــدی از ســوی شــورای 
نگهبــان مواجــه شــده اســت و تکلیفــش هــم 
ــد.  ــد ش ــخص نخواه ــک مش ــده نزدی در آین

معتقــدم  کــرد:  تاکیــد  پیشــه  فاحــت 
ــان را  ــی خودم ــد قانون ــا رون ــه م ــی ک هنگام
شــبیه قانــون اصلــی در خصــوص پالرمــو تغییر 
دادیــم بــدون تاثیــر پذیــری از فشــارهای 

خارجــی بهانه زدایــی را انجــام دهیــم. 
ــه  ــا ب ــای دنی ــرد: بانک ه ــان ک وی خاطرنش
ــرس  ــم ت ــرار داری ــم ق ــه در تحری ــن ک ــل ای دلی
ــا  ــراودات شــوند و تنه ــا وارد م ــا م ــه ب ــد ک دارن
کشــورهای  بانک هــای  از  محــدودی  تعــداد 
دوســت ماننــد روســیه، ترکیــه، هندوســتان 
ــام  ــی انج ــات بانک ــه عملی ــتند ک ــن هس و چی
می دهنــد کــه هیــأت مدیره هایشــان بــه دنبــال 
بهانــه هســتند کــه ایــن مــراودات را قطــع کنند. 
ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج سیاس
ــه را از  ــت بهان ــن الزم اس ــرد: بنابرای ــد ک تاکی
ــای  ــد رفتاره ــعی دارن ــه س ــانی ک ــت کس دس
سیاســی در قبــال مــا داشــته باشــند، بگیریــم .

فالحت پیشه: 

تکلیف »CFT« به این زودی ها 
مشخص نخواهد شد

مدیــر کل دفتــر بازرســی، مدیریــت عملکــرد و امــور حقوقــی 
ــی  اســتانداری آذربایجــان شــرقی، عملکــرد دســتگاه های اجرای
و خدمات رســان در جریــان ســفرهای تابســتانی امســال را 
ــرد و  ــی عملک ــه ارزیاب ــت: کمیت ــرد و گف ــی ک ــوب ارزیاب مطل
ــه شــکایات ســتاد اجرایــی خدمــات ســفر اســتان،  رســیدگی ب
در ۶۵۰ مــورد بــه صــورت محســوس و نامحســوس بــر عملکــرد 

ــت.  ــرده اس ــارت ک ــام نظ ــن ای ــتگاه ها در ای دس
بــه گــزارش ایســنا، یــداهلل قــاری زاده بــا بیــان اینکــه ارزیابــی 
عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و خدمات رســان در جریــان 
ســفرهای تابســتانی توســط هفــت تیــم کارشناســی انجــام شــد، 
افــزود: نظــرات و شــکایات مســافران نیــز در ایــن ارزیابــی لحــاظ 

شــده اســت.
ــز  ــدت از مراک ــن م ــی در ای ــای کارشناس ــزود: تیم ه وی اف
فــرودگاه،  مســافری،  پایانه هــای  قبیــل  از  خدمات رســان 
ــای  ــتوران ها، پایگاه ه ــی، رس ــز اقامت ــا و مراک ــن، هتل ه راه آه

بانک هــا،  آتش نشــانی ها،  نجــات،  و  امــداد  ســیار  و  ثابــت 
جایگاه هــای  درمانــی،  و  بهداشــتی  مراکــز  و  بیمارســتان ها 
ــان  ــا و ادارات خدمات رس ــی، راهداری ه ــز انتظام ســوخت، مراک
بازدیــد و میــزان آمادگــی و عملکــرد آن هــا را ارزیابــی کردنــد.

ــام تابســتان ســامانه ۱۱۱  قــاری زاده خاطرنشــان کــرد: در ای
ــرات،  ــز نظ ــتانداری نی ــی اس ــر بازرس ــای دفت ــماره تلفن ه و ش
شــکایات، پیشــنهادها و انتقادهــای مســافران و ســایر شــهروندان 

را دریافــت کردنــد.
دبیــر کمیتــه ارزیابــی عملکرد و رســیدگی به شــکایات ســتاد 
اجرایــی خدمــات ســفر اســتان همچنیــن از تشــکیل ســتادهای 
ــر داد و  ــتان خب ــتان های اس ــه شهرس ــفر در هم ــهیات س تس
گفــت: ســتاد مدیریــت بحــران اســتان و شهرســتان ها نیــز ۲4 
ــوده و دســتگاه های خدمات رســان  ســاعته در آمادگــی کامــل ب
ــل  ــور کام ــف حض ــی مختل ــای مواصات ــق و محوره در مناط

داشــته اند.

ــان و گردشــگران  ــت میهمان ــی و هدای وی، وضعیــت راهنمای
و همچنیــن نظــم و امنیــت عمومــی مســافران و شــهروندان را 
ــز  ــا و مراک ــت: اقامت گاه ه ــرد و گف ــوان ک ــول عن ــل قب ــز قاب نی
دیدنــی روســتاهای هــدف گردشــگری آمــاده پذیرایــی مناســب 

ــد. ــان بوده ان از میهمان
ــا همــکاری دســتگاه های مســئول  ــرد: ب ــار ک ــاری زاده اظه ق
در  ورزشــی  و  هنــری  فرهنگــی،  جشــنواره   ۲۰ از  بیــش 
شهرســتان های اســتان بــرای اســتفاده گردشــگران و شــهروندان 
اســتان برگــزار شــد کــه تاثیــر بســزایی در جــذب گردشــگر بــه 

ــتان داشــت. ــگری اس ــق گردش مناط

مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی:

عملکرد دستگاه های اجرایی و خدمات رسان
 در جریان سفرهای تابستانی امسال مطلوب بود

رقابت ۱۱۹ حزب ملی و استانی
 در انتخابات اسفند

عضـو ناظـر مجلس در کمیسـیون مـاده ۱۰ 
احـزاب گفـت: ۱۱۹ حـزب ملـی و اسـتانی در 

کشـور مجـوز فعالیـت گرفته انـد. 
مافـی،  پروانـه  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
مـاده  کمیسـیون  اخیـر  جلسـات  تشـریح  در 
آخـر  جلسـات  در  داشـت:  اظهـار  احـزاب   ۱۰
کمیسـیون مـاده ۱۰ احزاب عمومـا در خصوص 
احـزاب اسـتانی کـه تقاضـای تبدیـل شـدن به 
حـزب ملی را داشـته اند، مباحث و بررسـی های 

الزم انجـام شـده اسـت.
در  اسـامی  شـورای  مجلـس  ناظـر  عضـو 
کـرد:  بیـان  احـزاب   ۱۰ مـاده  کمیسـیون 
درخواسـت تاسـیس حـزب اصاحـات نویـن و 
حـزب کار و کرامـت انقـاب اسـامی لرسـتان 

اسـت. شـده  مطـرح  اخیـر  جلسـات  در 
وی افـزود: پرونده هـای مربـوط بـه جمعیـت 
فرهنگیـان عدالـت خواه اسـتان اصفهان، مجمع 
اصولگرایـان اسـتان قـم، سـازمان ادوار تحکیـم 
وحـدت و مجمـع متخصصیـن بررسـی شـد و 

نتایـج بـه آن هـا اعام می شـود.
مافـی بـا بیـان اینکـه در حـوزه اسـتانی نیز 
اسـتانی  شـعب  تاسـیس  درخواسـت  احـزاب 
شـرقی  آذربایجـان  و  اردیبـل  اسـتان های  در 
داشـته اند، ادامـه داد: در اسـتان اردبیـل جامعه 
جوانـان  جمعیـت  اسـامی،  متحـد  جوانـان 
اسـامی،  انقـاب  حامیـان  اسـامی،  انقـاب 
مردمـی  حـزب  و  اسـامی  جوانـان  حـزب 

داشـته اند. شـعبه  درخواسـت  اصاحـات 
شـمیرانات،  ری،  تهـران،  مـردم  نماینـده 
شـورای  مجلـس  در  پردیـس  و  اسامشـهر 
اسـامی گفـت: در اسـتان آذربایجـان شـرقی 
نیـز جمعیـت جوانان انقـاب اسـامی، حامیان 
انقـاب اسـامی، اراده ملـت اعتـدال توسـعه  و 
همبسـتگی ایـران اسـامی درخواسـت ایجـاد 

. داشـته اند  شـعبه 
شـورای  مجلـس  امیـد  فراکسـیون  عضـو 
اسـامی بیان کـرد: در حال حاضـر حدود ۱۱۹ 
حـزب ملـی و اسـتانی در کشـور مجـوز فعالیت 

دارند.
الزم بـه ذکـر اسـت پـس از آنکـه در طـول 
سـال های گذشـته احزاب اسـمی بسـیار زیادی 
کشـور  وزارت  بودنـد،  شـده  ثبـت  کشـور  در 
اجـازه فعالیـت احـزاب را منوط بـه تطبیق آنها 
بـا قانون جدید تشـکل های سیاسـی دانسـت و 
از آن زمـان تاکنـون ۱۱۹ حزب ملی و اسـتانی 

در کشـور مجـوز فعالیـت دریافـت کرده انـد.

ظریف در بدو ورود به باکو:
چندجانبه گرایی بشدت از سوی 

آمریکا در معرض خطر است

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ــان بشــدت  ــی را در جه ــران، چندجانبه گرای ای
ــت. ــر دانس ــرض خط ــکا در مع ــوی آمری از س

بــه گــزارش ایســنا، محمدجــواد ظریــف پس 
ــگاران  ــا خبرن ــو ب ــو در گفت وگ ــه باک از ورود ب
ــوری  ــت جمه ــی پایتخ ــرودگاه بین الملل در ف
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــان ب آذربایج
چندجانبه گرایــی از ســوی آمریــکا بشــدت 
در معــرض خطــر اســت، تصریــح کــرد: امــروز 
و قبــل از اجــاس ســران و نخســت وزیران 
کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد، جلســه 
وزرای خارجــه ایــن کشــورها در باکــو برگــزار 

می شــود.
بــر  مــا  تمرکــز  بیشــتر  افــزود:  وی 
چندجانبه گرایــی اســت و علــت اصلــی ایــن 
جنبــش، تقویــت چندجانبه گرایــی خواهــد بــود.

وزیــر امــور خارجــه گفــت: الزم اســت 
مبنــای  و  دیپلماســی  مبنــای  کشــورها 
ــرار دهنــد. چندجانبه گرایــی را مــورد توجــه ق

بــرای  گــزارش، ظریــف  ایــن  براســاس 
ــو  ــه عض ــران خارج ــت وزی ــرکت در نشس ش
جمهــوری  عــازم  تعهــد  عــدم  جنبــش 

اســت. شــده  آذربایجــان 
و  چهارشــنبه  روزهــای  نشســت  ایــن 
پنجشــنبه و پیــش از هجدهمیــن اجــاس 
ســران جنبــش عــدم تعهــد برگــزار می شــود.

بــر اســاس اخبــار منتشرشــده، حســن 
در  کشــورمان  جمهــوری  رئیــس  روحانــی 
هجدمیــن اجــاس ســران جنبــش عــدم تعهــد 
کــه جمعــه در پایتخــت جمهــوری آذربایجــان 

ــرد. ــد ک ــرکت خواه ــود، ش ــزار می ش برگ

موانع جدایی ری از تهران بررسی شود

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای 
اسـامی جدایی ری از تهـران را مطالبه مردم و 
مسـوولین محلـی دانسـت و بر ضرورت بررسـی 

موانـع و راهکارهـای ایـن طـرح تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایسـنا، سـیده فاطمـه ذوالقدر با 
اشـاره بـه طـرح جدایـی ری از تهـران و برخـی 
مخالفت هـا بـا آن گفـت: موضـوع جدایـی ری 
و  بـوده  مطـرح  هـم  ایـن  از  پیـش  تهـران  از 
مکاتباتـی هـم بـا وزیـر کشـور صـورت گرفتـه 
اسـت؛ بـا ایـن مضمـون کـه نـام شـهر ری بـه 
شـورای شـهر تهـران اضافه شـود و یـا وضعیت 
شـورای شـهر ری تعییـن تکلیـف شـود و ری 

شـورای شـهر جداگانـه داشـته باشـد.
وی بـا بیـان این کـه قانـون فعلـی وضعیـت 
یـادآور شـد:  مراجعـه کـرده،  ابهـام  بـا  را  ری 
جدایـی ری از تهـران مطالبه مـردم این منطقه 
اسـت، در حـال حاضـر شـهر ری جـز منطقـه 
۲۰ بـه حسـاب می آیـد و شـهرداری و شـورای 
شـهر جداگانـه ندارنـد در حالـی که مسـئولین 
محلـی معتقدنـد تفکیـک ری از تهـران به حل 
معضـات آن از جملـه آلودگـی هـوا، پسـماند، 
مشـکات کارخانه هـا، مسـائل ترافیکـی، راه و 

بهداشـت کمـک می کنـد.
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس شـورای 
اسـامی بـا اشـاره بـه جمعیـت یـک میلیـون 
نفـری شـهرری اضافـه کـرد: در حـال حاضر نه 
تنهـا بـه انـدازه کافـی بـه مشـکات ری توجـه 
نمی شـود بلکـه مشـکات تهـران هـم به شـهر 
ری سـرازیر می شـود؛ عـاوه بـر ایـن عوارضـی 
کـه مـردم ری پرداخـت می کننـد بـه سـرجمع 
عـوارض تهـران اضافـه می شـود در حالـی کـه 

قاعدتـا بایـد بـه ری برگـردد.
ذوالقـدر بـا تاکید بر ضرورت تشـکیل کمیته 
مشـترک بین شـورای شـهر تهران و نمایندگان 
مجلس شـورای اسـامی بـرای بررسـی جدایی 
ری از تهـران اضافـه کـرد: ما می توانیم بررسـی 
کنیـم کـه چـه موانعـی بـر سـر راه ایـن طـرح 
محقـق  را  آن  می تـوان  چطـور  و  دارد  وجـود 
کـرد، چـرا که در حـال حاضر شـهرداری تهران 
فرصـت  اسـت،  مـردم  مطلـوب  کـه  آنچنـان 

رسـیدگی بـه ری را پیـدا نمی کنـد.
وی همچنیـن گفـت کـه طـرح جدایـی ری 
اعـام  از تهـران در مجلـس شـورای اسـامی 
وصول شـده و در نوبت رسـیدگی در کمیسیون 

اسـت. تخصصی 

وجود »احزاب شناسنامه دار« باعث 
پاسخگویی مسئوالن می شود

عضو فراکسـیون مسـتقلین والیی در مجلس 
گفـت: در حال حاضر حول و حـوش ۱۲۰ حزب 
فعال در کشـور که در واقع با تایید وزارت کشـور 
درجـه فعالیـت خود را فعـال کردند، وجـود دارد 
کـه بیـن سـه جریان اصلی کشـور هـم تقریبا به 

طور مسـاوی تقسیم شـده اند. 
بـه گـزارش خانـه ملت، بهـروز نعمتی بـه لزوم 
احزاب شناسـنامه دار برای تقویت شایسته سـاالری 
در کشـور اشـاره کـرد و گفت: من فکـر می کنم در 
موضوعـات سیاسـی نـوع نگاه افـراد بـه بحث های 
شایسـته گرینی متفاوت اسـت و هر کسـی از ظن 

خود موضوعـات را نـگاه می کند.
از  خیلـی  معتقـدم  افـرود:  ادامـه  در  وی 
اتفاقاتـی کـه االن در قالـب انتخابـات می افتـد، 
حتمـا از روی شایسـته گزینی اسـت، حاال بعضا 
ممکـن اسـت که مـورد تاییـد بنده و یـا جریان 
بنده نباشـد کـه البته ایـن بحث ها وجـود دارد.

در گذشته ۴۰۰ حزب فعال در کشور وجود داشت
عضـو هئیت رئیسـه مجلـس گفـت: بنابراین 
شایسـته  بـه  نسـبت  مـا  کـه  بگوینـد  اینکـه 
در  امـا  و  می زنیـم  را  حرف هایـی  سـاالری 
بعضـی جاها نقـص هایی وجـود دارد، قطعا این 
موضوعـات ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد.

نماینـده مـردم تهـران، ری و شـمیرانات در 
رابطـه بـا تعـداد احـزاب فعـال در کشـور گفت: 
کشـور  در  فعـال  حـزب   4۰۰ از  بیـش  قبـا 
داشـتیم کـه در حـال حاضـر حـول و حـوش 
۱۲۰حـزب فعـال در کشـور که در واقـع با تایید 
وزارت کشـور درجه فعالیـت خود را فعال کردند، 
وجـود دارد که بین سـه جریان کشـورهم تقریبا 

تقسـیم شـده اند و حـدودا برابـر هـم هسـتند.

اگر قرار است کشور بهتر اداره شود، باید 
به سمت نظام حزبی برویم

نعمتی به تاثیر شناسـنامه دار کـردن احزاب بر 
شایسته سـاالری در مناصب محتلف کشـور تاکید 
کـرد:  من معتقـدم چاره ای جز ایـن نداریم که به 
سـمت نظـام حزبی برویم و بایـد این اتفاق بیفتد؛ 
چـرا کـه اگر قـرار اسـت، مملکت بهتر اداره شـود 
و مسـئوالن پاسـخگو باشـند به اعتقاد من احزاب 
می تواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد کـه در واقـع 

پاسـخگوی مردم هم باشـند.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم افـزود: 
بنابرایـن اگـر االن کسـی رئیـس جمهـور و یـا 
نماینـده مجلـس می شـود و می گویـد کـه مـن 
خـودم بـودم و حزبـی و مجموعـه ای نبـود کـه 
بخواهـد از من حمایـت کنـد و از توانمندی های 
خـودم بهـره جسـتم تـا به ایـن مقام رسـیدم به 
دلیل نبود احزاب شناسـنامه دار در کشـور اسـت.

وجود احزاب شناسنامه دار، شایسته ساالری 
در کشور را تقویت می کند

 عضو فراکســیون مســتقلین مجلــس گفت:  به 
اعتقــاد مــن اگــر بــه  ســمتی برویــم کــه احــزاب 
ــزاب  ــم و اح ــت کنی ــور را تقوی ــود در کش موج
ــد  ــن مســئله می توان پاســخگو باشــند، حتمــا ای

شایســته ســاالری را تقویــت کنــد.
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مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

 تا 4 آبان تمدید شد 

ــد  ــی از تمدی ــور مالیات ــازمان ام ــس س رئی
ــر داد.  ــی خب ــم مالیات ــت بخشــودگی جرائ مهل
بــه گــزارش فــارس، امیدعلــی پارســا رئیــس 
ســازمان امــور مالیاتــی از تمدیــد مهلــت 

ــر داد.  ــی خب ــم مالیات ــودگی جرائ بخش
برایــن اســاس مودیانــی کــه تــا 4 آبــان مــاه 
ــم اقــدام  براســاس بخشــنامه بخشــودگی جرای

کننــد مشــمول خواهنــد بــود.
ــور  ــازمان ام ــس س ــس رئی ــه رئی ــق نام طب
ــی کشــور  ــور مالیات ــه ادارات کل ام ــی ب مالیات
آمــده اســت: نظــر بــه اســتقبال گســترده 
تســهیات  از  مالیاتــی  محتــرم  مؤدیــان 
بخشــودگی جرائــم مالیاتــی موضــوع بخشــنامه 
 ۹۸ مــرداد   ۸ مــورخ   4۱/۹۸/۲۰۰ شــماره 
ادارات کل  از  و دریافــت گزارشــات متعــدد 
ــه  ــاد ارائ ــم زی ــر حج ــی ب ــی مبن ــور مالیات ام
ــم  ــودگی جرائ ــت های بخش ــلیم درخواس و تس
مالیاتــی بــا توجــه بــه ضیــق وقــت تــا انقضــای 
ــه  ــادر ب ــی ق ــور مالیات ــرر ادارات ام ــت مق مهل
ــه  ــت های ارائ ــم درخواس ــه حج ــخگویی ب پاس
ــان  ــه منظــور تکریــم مؤدی ــذا ب شــده نبــوده ل
ایــن  از  حداکثــری  بهره منــدی  و  محتــرم 
ــردد:  ــرر می گ ــیله مق ــن وس ــه ای ــهیات ب تس
درخواســت هایی کــه تــا پایــان روز شــنبه 
ــل  ــی واص ــور مالیات ــه ادارات ام ــان ۹۸ ب 4 آب
می گــردد در صــورت رعایــت ســایر مــوارد 
از مصادیــق  منــدرج در بخشــنامه مذکــور 
بهره منــدی از مفــاد بخشــنامه بخشــودگی 
ــم فوق االشــاره محســوب  صــد در صــدی جرائ

ــد. ــد ش خواهن

وزیر صنعت: 
4 خودرو از خط تولید خارج می شود

ــف  ــارت از توق ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
تولیــد چهــار خــودرو تــا پایــان امســال و 

ــر داد.  ــده خب ــال آین ــدای س ابت
بــه گــزارش ایرنــا، »رضــا رحمانــی« افــزود: 
اصــاح ســاختار و ســاماندهی صنعــت خــودرو 
ــت  ــدی وزارت صنع ــای ج ــه ه ــی از برنام یک

اســت.
 GLX 4۰۵ ــژو ــد پ ــان داشــت: تولی وی بی
بنزینــی تــا پایــان امســال متوقــف مــی شــود.

ــا بیــان اینکــه تولیــد  ــی همچنیــن ب رحمان
ســه نــوع پرایــد نیــز در ماه هــای آینــده 
ــن  ــد ای ــه داد: تولی ــف خواهــد شــد، ادام متوق
ســه محصــول نیــز در دی مــاه ۹۸، اردیبهشــت 

ــد. ــد ش ــف خواه ــاه ۹۹ متوق و تیرم
ــای  ــارت ارتق ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
از  را  مــردم  رضایــت  افزایــش  و  کیفیــت 
ــمرد و  ــم برش ــن تصمی ــل ای ــن دالی مهم تری
ــش  ــار افزای ــم در کن ــاش کنی ــد ت ــت: بای گف
کّمــی خودروهــا، کیفیــت آنهــا نیــز ارتقــا یابــد 
ــوالت  ــی محص ــذف برخ ــتا ح ــن راس و در ای

می توانــد راهگشــا باشــد.
شــدن  جایگزیــن  از  همچنیــن  وی 
خودروهــای جدیــد بــه جــای محصوالتــی کــه 

از رده خــارج مــی شــوند، خبــر داد.

احتمال حذف ماده ۵ الیحه تجارت 
وجود دارد

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد 
ــاده ۵ الیحــه  ــال حــذف م ــت: احتم ــی گف مل

تجــارت وجــود دارد.
بــه گــزارش مهــر، حمیدرضــا فوالدگــر، 
ــواد  ــادی در م ــاالن  اقتص ــه فع ــان اینک ــا بی ب
قبلــی الیحــه تجــارت کــه بــه تصویــب رســیده 
اســت نیــز می تواننــد پیشــنهادات خــود را بــه 
مجمــع تشــخیص و شــورای نگهبــان بدهنــد، 
گفــت: مــاده ۵ کــه بحث هــای زیــادی روی آن 

ــد. ــد رد کنن ــی خواهن ــت، را م شده  اس
رئیــس کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی، با 
اشــاره بــه امــکان اظهــار نظــر فعــاالن اقتصــادی 
دربــاره مــواد باقی مانــده الیحــه تجــارت، گفــت: 
هشــتصد و خــورده ای مــاده باقــی مانــده اســت 
کــه اصــل الیحــه ایــن مــواد اســت؛ بــه همیــن 
ــد  ــه می توانن ــن االن ک ــان همی ــل، مخالف دلی

بیاینــد پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد.
وی همچنیــن راجــع بــه امــکان اصــاح 
مــوادی کــه تصویــب شــدند نیــز، افــزود: در مواد 
قبلــی نیــز بــا اینکــه تصویــب شــده، می تواننــد 
پیشــنهادات خــود را بــه مجمــع تشــخیص دهند 
ــا سیاســت ها را بررســی  ــرت ب ــا مغای چــون آنه
ــود  ــرات خ ــد نظ ــن می توان ــد. همچنی می کنن
ــا  ــرت ب ــرای مغای ــز ب ــان نی ــه شــورای نگهب را ب
ــون اساســی و شــرع مقــدس اظهــار کننــد. قان

رئیــس کمیتــه حمایــت از تولیــد ملــی 
ادامــه داد: مــاده ۵ کــه بحث هــای زیــادی 
شــنیده های  طبــق  را  شده  اســت،  آن  روی 
ــن  ــن همی ــد؛ بنابرای ــد رد کنن ــن، می خواهن م
ــی  ــواد باق ــب شــده وم ــواد تصوی ــرای م االن ب

ــود دارد. ــل وج ــده راه ح مان

مجلـس،  کشـاورزی  کمیسـیون  سـخنگوی 
بـر  زیـادی  فشـار  تحریم هـا  سـایه  در  گفـت: 
مـردم و بودجـه کشـور وارد شـد کـه اگـر اتـکا 
بـه درآمـد نفـت کاهش پیـدا می کـرد تحریم ها 
تنهـا پروژه هـای عمرانـی را تحـت شـعاع قـرار 

می دادنـد. 
ابراهیمـی  علـی  ملـت،  خانـه  گـزارش  بـه 
منابـع  سـخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب، 
شـورای  مجلـس  زیسـت  محیـط  و  طبیعـی 
ریـزی  بودجـه  نحـوه  خصـوص  در  اسـامی، 
جدیـد دولت برای سـال آینـده و ۱4۰۰، گفت: 
در بودجـه ریـزی کشـور چنـد سـالی بـود کـه 
احسـاس می شـد بایـد تغییراتی صـورت بگیرد 
زیـرا قانـون بودجـه ریـزی سـنواتی بـه نوعـی 
عملیات حسـابداری تبدیل شـده بود و دولت با 
محاسـبه درآمدهـا معادل بـا آن هزینـه تعریف 

می کـرد.

اتکا هزینه ها بر درآمدهای نفتی حذف 
شده است

نماینـده مـردم شـازند در مجلـس شـورای 
بـروز  از  بعـد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  اسـامی 
مشـکات و بحران هـای اقتصـادی بایـد قانـون 
در زمینـه بودجـه رعایـت می شـد و بـه نقطـه 
ادامـه  می کردیـم،  پیـدا  دسـت  اتـکا  قابـل 
داد:اصـاح سـاختار بودجـه ریـزی کشـور را در 
سـال جـاری مطـرح کردنـد و گامی کـه دولت 
در ایـن زمینه برداشـته مناسـب اسـت و حذف 
اتـکا هزینه هـای جـاری بـر درآمدهـای نفتـی 

اهمیـت بسـیار زیـادی دارد.

کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی در 
برنامه های پنج ساله آمده است

شـورای  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه در بخـش نفـت و 

معـادن درآمدهای مناسـبی داریم کـه باید این 
درآمدها در راسـتای عمران کشـور هزینه شود، 
عنـوان کـرد: دولت هـای مختلـف طـی سـالیان 
گذشـته تکیه بسـیار زیادی بـر درآمدهای نفتی 
داشـته اند در حالـی که در قوانیـن برنامه چهارم 
و پنجـم بـه صراحـت کاهـش وابسـتگی بودجه 

بـه منابـع نفتی آمده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در سـایه تحریم هـا فشـار 
زیـادی بـر مـردم و بودجـه کشـور وارد شـد کـه 
اگـر اتـکا بـه درآمـد نفـت کاهـش پیـدا می کرد 
تحـت  را  عمرانـی  پروژه هـای  تنهـا  تحریم هـا 
شـعاع قـرار می دادنـد، تصریح کـرد: ارائـه دورنما 
از بودجـه سـال آینده در کنار الیحه بودجه سـال 
۹۹ نشـان می دهـد نظـام بودجـه ریـزی واقـع 
بینانه تـر و هدفمند تـر شـده اسـت زیـرا نمی توان 
تنهـا یـک سـال را مدیریـت کـرد، بودجه هـا و 
پروژه هـا بـا یکدیگـر ارتبـاط و پیوسـتگی دارنـد.

تحـت  بودجـه ای  ردیف هـای  متاسـفانه 
و  گرفته انـد  پـا  کشـور  در  مختلـف  عنوانیـن 
زیـادی وجـود  مـوازی  و  متولـی  دسـتگاه های 
دارنـد و پاسـخی از اینکه بودجه هـای تخصیص 
پیـدا کـرده بـه هـدف نشسـته اسـت یـا خیـر 

نمی شـود. دریافـت 

دستگاه های موازی زیادی در کشور وجود دارند
ابراهیمـی با اشـاره به اینکـه امیدواریم روزی 
اطمینـان  قابـل  سـاله   ۵ بودجه هـای  بتوانیـم 
تنظیـم کنیـم و کشـور مسـیر پنج سـاله از نظر 
بودجـه ریـزی داشـته باشـد، افـزود: متاسـفانه 
ردیف هـای بودجـه ای تحـت عنوانیـن مختلـف 
در کشـور پـا گرفته انـد و دسـتگاه های متولی و 
مـوازی زیـادی وجود دارنـد و پاسـخی از اینکه 
بـه هـدف  پیـدا کـرده  بودجه هـای تخصیـص 

نشسـته اسـت یـا خیـر دریافـت نمی شـود.

توزیع درآمدهای نفتی میان پروژ ه های 
بالتکلیف و نیمه تمام بسیار کمک کننده است

شـورای  مجلـس  در  شـازند  مـردم  نماینـده 
اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکـه بودجـه سـال آینده 
برنامـه محـور شـده اسـت، گفـت: بایـد نتیجـه 
منابعـی کـه در قالـب تسـهیات اشـتغالزایی و 
یارانه هـای کـه تخصیـص پیـدا می کند مشـاهده 
کنیـم، توزیـع درآمدهای نفتـی میـان پروژ ه های 
باتکلیف و نیمه تمام بسـیار کمک کننده اسـت.

سخنگوی کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابع 
شـورای  مجلـس  زیسـت  محیـط  و  طبیعـی 
تقسـیم  زمینـه  در  اینکـه  بیـان  بـا  اسـامی 
انتقـاد  پروژه هـای عمرانـی جـای  اولویت هـای 
می شـود  گفتـه  کـرد:  تصریـح  دارد،  وجـود 
اولویـت تخصیـص اعتبـار به پروژه هـای عمرانی 
بـا طرح هایـی کـه طی دو سـال آینده بـه اتمام 
می رسـند، طرح هایـی کـه تصویـب شـده اند و 
تعمیـر و نگهـداری و پرداخـت کارکنـان اسـت؛ 
در بسـیاری از مناطـق محروم طـرح پیش بینی 
نشـده اگـر قـرار باشـد چندیـن سـال بودجه به 
شـود  داده  تخصیـص  شـده  ذکـر  پروژه هـای 

تکلیـف مناطـق محـروم چیسـت؟

پروژه های نیمه کاره پایش شوند
وی افـزود: پروژه هـای نیمـه کاره باید پایش 
شـوند زیـرا برخـی از آنهـا ضـرورت هزینه کرد 
نـدارد و اولویـت خـارج شـده اند، باید ثـروت در 
کشـور به صـورت عادالنـه توزیع شـود و اجرای 
قانـون توزیـع عادالنـه ثـروت از وظایـف دولـت 

ست. ا
نماینـده مـردم شـازند در مجلـس شـورای 
اسـامی در پایـان، خاطرنشـان کـرد: بایـد بـه 
سـمت شـفافیت حرکـت کنیم کـه بعـد از ارائه 
الیحـه بودجـه به مجلـس این بخش نیـز ارتقاء 

می شـود. داده 

فشار تحریم ها بر مردم با حذف اتکا 
به نفت خنثی می شود

اقتصاد

43 رام قطار  مسافری عادی و 
فوق العاده برای ایام 28 صفر در 

اداره کل راه آهن آذربایجان

ــران  ــه زائ ــوب ب ــخ گویی مطل ــور پاس ــه منظ ب
بــارگاه امــام رضــا )ع( و متقاضیــان ســفر به مشــهد 
مقــدس، 4۳ رام  قطارمســافری عــادی و  فوق العاده 
بــرای ایــام ۲۸ صفــر و شــهادت امــام رضــا )ع(  در 
راه آهــن آذربایجــان  بــا ظرفیت ۱۸۶۶۸نفــر  ایجاد 

و  هموطنــان عزیــز را جابجــا مــی کند  
بــه گــزارش روبــط عمومــی اداره کل راه 
ــر کل  ــی مدی ــاپور ارصان ــان، ش ــه آذربایج آن
ــای  ــدازی قطاره ــان از راه ان ــن آذربایج راه آه
مســافری فــوق العــاده  تبریــز- مشــهد ،قطــار 
مســافری فــوق العــاده تبریــز- مشــهد ۱ و ۲ ،  
ــا تعــداد صندلــی  ایجــادی۹۱۶۰ نفــر بــرای  ب
ــی  ــر صندل ــهدو ۹۵۰۸ نف ــز- مش ــت  تبری رف
ایجــادی بــرای مشــهد تبریــز در ایــام ۲۸ صفــر 
و شــهادت امــام رضــا )ع(  در بــازه زمانــی 
ــن  ــاه  در اداره کل راه آه ــم آبانم ــا ده اول ت

ــر داد. ــان خب آذربایج

بــه عنــوان اولیــن ســوال تاریخچــه مختصــری از بدو 
تأســیس چســب هل را بیــان کنیــد. و اینکــه نامگذاری 

هــل بــر چــه اساســی صــورت گرفته اســت؟
ـــا  ـــدم ب ـــی گذران ـــتان را م ـــه دوران دبیرس ـــال 79 ک از س
ـــاری  ـــر بیم ـــه خاط ـــدرم ب ـــدم پ ـــازار کار ش ـــاگردی وارد ب ش
ـــه  ـــب حرف ـــر صاح ـــن زودت ـــت م ـــت داش ـــی اش دوس قلب
شـــوم. بـــا اینکـــه بارهـــا در ایـــن راه شکســـت خـــوردم 
ـــدم  ـــه ق ـــدم ب ـــود، ق ـــر ب ـــدا خی ـــم از ابت ـــون هدف ـــی چ ول
ـــل  ـــام چســـب ه ـــه ن ـــاکرم ک ـــدا را ش ـــردم و خ پیشـــرفت ک
ـــت  ـــه ثب ـــت ب ـــا کیفی ـــروف و ب ـــد مع ـــک برن ـــوان ی ـــه عن را ب

ـــاندم. رس
 امـــا در مـــورد اینکـــه چـــرا اســـم هـــل را انتخـــاب کـــرده 
ام. یکـــی از برنامـــه هـــای آینـــده ام ســـاخت بزرگتریـــن 
ـــت  ـــت و حال ـــجد اس ـــکل مس ـــه ش ـــه ب ـــدی ک ـــای گنب بن
ـــدا  ـــرا اه ـــه فق ـــاً ب ـــی تمام ـــد از رونمای ـــکونی دارد و بع مس
خواهـــد شـــد. نـــام هـــل برگرفتـــه از شـــکل ظاهـــری و 

ـــت. ـــده اس ـــاب ش ـــا انتخ ـــن بن ـــی ای فیزیک
 

ـــه  ـــور را چگون ـــب در کش ـــت چس ـــت صنع وضعی
ـــد؟ ـــی کنی ـــی م ارزیاب

بـــا اینکـــه حـــدود ده هـــزار نـــوع چســـب در جهـــان 
ـــت  ـــود و هش ـــش از ن ـــت و در بی ـــده اس ـــه ش ـــد و عرض تولی
درصـــد محصـــوالت تولیـــدی از چســـب اســـتفاده شـــده 
اســـت. ولـــی بـــاز جـــای پیشـــرفت در صنعـــت چســـب 
وجـــود دارد. خـــدا را شـــکر وضعیـــت صنعـــت چســـب در 
ـــت  ـــدرک ثاب ـــند و م ـــا س ـــن ب ـــت. م ـــوب اس ـــورمان خ کش
ـــه چســـب هـــل پنجـــاه ســـال صنعـــت چســـب  ـــم ک ـــی کن م
ـــه  ـــه چســـبی ک ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــه، ب ـــو انداخت ـــران را جل ای
ـــت  ـــی شـــود در ســـوپر مارک ـــد م ـــان تولی االن در کشـــور آلم

ـــود.  ـــی ش ـــت م ـــی یاف ـــه راحت ـــم ب ـــران ه ـــای ای ه

ـــرکت  ـــدی ش ـــاختاری و تولی ـــی س ـــدام ویژگ ک
شـــما را متمایـــز از دیگـــر شـــرکت هـــا کـــرده 

ـــت؟ اس
در تنـــوع محصـــول، کیفیـــت کارهـــا و طراحـــی هـــا، 
خـــود را از رقبـــا متمایـــز کردیـــم. اگـــر راهـــی را برویـــم 
ـــیم  ـــی رس ـــه م ـــان نتیج ـــه هم ـــد ب ـــه ان ـــگان رفت ـــه هم ک
پـــس بـــرای اهـــداف بســـیار بـــزرگ راه هـــای جدیـــد 

کشـــف کنیـــم.
بـــه جـــز ویژگـــی هـــای معنـــوی کـــه شـــرکت مـــا را 
از دیگـــر واحـــد هـــای تولیـــدی متمایـــز مـــی کنـــد. در 

ـــیمی و  ـــان ش ـــن متخصص ـــا از بهتری ـــم م ـــی ه ـــث فن بح
پلیمـــر در حـــوزه چســـب ســـازی از دانشـــگاه صنعتـــی 
ـــم. در  ـــتفاده کردی ـــان اس ـــوالت م ـــد محص ـــریف در تولی ش
کل چـــه از نظـــر کیفـــی و چـــه از نظـــر تکنولـــوژی بـــا 
ـــتیم. ـــت هس ـــل رقاب ـــا قاب ـــب دنی ـــای چس ـــن برنده بهتری

 سیســـتیم کنتـــرل کیفـــی در شـــرکت شـــما 
چگونـــه صـــورت مـــی گیـــرد؟

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تمـــام دســـتگاه هـــای موجـــود 
در شـــرکت مـــا از آخریـــن تکنولـــوژی روز برخوردارنـــد. 
ـــی  ـــرل کیف ـــتگاه کنت ـــا دس ـــد م ـــط تولی ـــر خ ـــاز ه ـــی ب ول
جداگانـــه ای دارد. از انـــدازه گیـــری کشـــش چســـب 
ــی  ــب همگـ ــدرت چسـ ــد و قـ ــر مفیـ ــا عمـ ــه تـ گرفتـ
توســـط دســـتگاه هـــای کنتـــرل کیفـــی مـــورد نظـــارت 
ــرکت از  ــود شـ ــن خـ ــدای از ایـ ــرد. جـ ــی گیـ ــرار مـ قـ
آزمایشـــگاه مجزایـــی بـــرای کنتـــرل تمـــام محصـــوالت 

خـــود برخـــوردار اســـت. 

ـــورها  ـــدام کش ـــه ک ـــتر ب ـــما بیش ـــوالت ش محص
ـــما  ـــدات ش ـــا تولی ـــه آی ـــود و اینک ـــی ش ـــادر م ص
قابـــل رقابـــت بـــا برندهـــای معـــروف جهانـــی 

ـــت؟ اس
 عمـــده محصـــوالت مـــا بـــه کشـــورهای عـــراق، 
ـــتان  ـــه و گرجس ـــتان، ترکی ـــتان، ازبکس ـــتان، افغانس تاجیکس
ـــا  ـــدی م ـــای تولی ـــب ه ـــت چس ـــود. کیفی ـــی ش ـــادر م ص
دو برابـــر برندهـــای معـــروف جهانـــی اســـت. محصـــوالت 
ـــه  ـــروت؛ ب ـــال ث ـــه انتق ـــد، ن ـــی کنن ـــروت م ـــد ث ـــا تولی م
ـــودروی  ـــور خ ـــه ای از موت ـــی قطع ـــر کس ـــال اگ ـــور مث ط
ـــا  ـــض ب ـــه تعوی ـــاز ب ـــد و نی ـــته باش ـــش شکس ـــران قیمت گ
ـــت  ـــه مرغوبی ـــه ب ـــا توج ـــد، ب ـــته باش ـــاال را داش ـــه ب هزین
محصـــوالت مـــا مـــی توانـــد بـــا هزینـــه بســـیار کمـــی 
قطعـــه شکســـت شـــده خـــودرو، خـــودش را بـــه جـــای 
ــا  ــدی مـ ــای تولیـ ــب هـ ــتفاده از چسـ ــا اسـ ــض بـ تعویـ

بچســـباند و دوبـــاره از آن قطعـــه اســـتفاده کنـــد.

بـــه نظـــر شـــما رمـــز موفقیـــت و مانـــدگاری 
یـــک واحـــد تولیـــدی چیســـت؟

ـــی  ـــترده نم ـــع و گس ـــداز رفی ـــم ان ـــتن چش ـــدون داش ب
ـــر  ـــه نظ ـــت. ب ـــت یاف ـــت دس ـــای موفقی ـــه ه ـــه قل ـــوان ب ت
ـــام  ـــدی انج ـــای تولی ـــد واحده ـــه بای ـــن کاری ک ـــن اولی م
بدهنـــد تـــا موفـــق و مانـــدگار بماننـــد، عـــدم دریافـــت 
ــا،  ــود از رقبـ ــز کـــردن خـ وام از بانـــک هاســـت. متمایـ
ـــری  ـــدف گی ـــزی و ه ـــه ری ـــیم، برنام ـــور باش ـــت مح کیفی
ـــتاندارد  ـــردن اس ـــت ک ـــیم و رعای ـــته باش ـــدت داش ـــد م بلن
ـــک  ـــه کم ـــواردی اســـت ک ـــر م ـــز از دیگ ـــدی نی ـــای تولی  ه

می کند. تا یک واحد تولیدی موفق باشـــد.

تدویـــن  قوانیـــن ســـخت گیرانـــه و عجیبـــی 
ـــدی  ـــد تولی ـــن واح ـــران ای ـــورد کارگ ـــه در م را ک
ـــختگیری  ـــن س ـــت؟ و ای ـــد چیس ـــه ای ـــه کار گرفت ب
ـــرفت  ـــد پیش ـــت در رون ـــته اس ـــدر توانس ـــا چق ه

ـــد؟ ـــذار باش ـــما اثرگ ـــدی ش تولی
در مـــورد قوانیـــن انضباطـــی داخـــل کارخانـــه بهتـــره 
ــم  ــدان هـ ــا چنـ ــد. مـ ــؤال کنیـ ــران سـ ــود کارگـ از خـ
ــماها  ــر شـ ــد نظـ ــه مـ ــه ای کـ ــخت گیرانـ ــن سـ قوانیـ
ــورد قانـــون  ــًا در مـ ــم. مثـ ــه ایـ ــر نگرفتـ اســـت در نظـ
ـــول  ـــه ط ـــش از 10 دقیق ـــم بی ـــه ای ـــه گفت ـــویی ک دستش
ـــوارد  ـــم، م ـــرض کن ـــود. ع ـــی ش ـــه م ـــامل جریم ـــد ش بکش
ـــه در  ـــد ک ـــی ش ـــزارش م ـــران گ ـــرف کارگ ـــددی از ط متع
ـــا  ـــود و ی ـــی ش ـــیده م ـــیگار کش ـــا س ـــویی ه ـــل دستش داخ
ـــت کاری  ـــراه در وق ـــن هم ـــا تلف ـــردن ب ـــت ک ـــون صحب چ
ـــادی را در  ـــق زی ـــران دقای ـــی از کارگ ـــت. بعض ـــوع اس ممن
ـــان  ـــن همراهش ـــا تلف ـــردن ب ـــت ک ـــرای صحب ـــویی ب دستش
ـــت  ـــیگار و صحب ـــیدن س ـــن کش ـــد و ای ـــی کنن ـــپری م س
ـــا  ـــاعت کاری باره ـــول س ـــراه در ط ـــن هم ـــا تلف ـــردن ب ک
اتفـــاق مـــی افتـــاد. پـــس بنابرایـــن بـــرای جلوگیـــری از 
ـــتفاده  ـــم اس ـــم تای ـــم گرفتی ـــده ای تصمی ـــتفاده ع ـــوء اس س
ـــم.  ـــار کنی ـــه در هرب ـــه 10 دقیق ـــدود ب ـــویی را مح از دستش

تـــا حـــق دیگـــر کارگـــران ضایـــع نشـــود. 
ــر را  ــه یـــک نفـ ــور نیســـت کـ ــرده اینجـ ــدای نکـ خـ
ـــروج  ـــه ورود و خ ـــویی ک ـــوی دستش ـــم جل ـــتخدام کردی اس
ـــن  ـــی از قوانی ـــن خیل ـــد. در ضم ـــرل بکن ـــران را کنت کارگ
ـــت در  ـــم اس ـــا حاک ـــه م ـــل کارخان ـــه در داخ ـــی ک انضباط
ـــود.  ـــی ش ـــت م ـــم رعای ـــر ه ـــای دیگ ـــه ه ـــی از کارخان خیل
ـــران  ـــن کارگ ـــغال روی زمی ـــن آش ـــرای ریخت ـــی ب ـــا وقت م
ـــازی  ـــگ س ـــی فرهن ـــع نوع ـــم در واق ـــی کنی ـــه م را جریم
ــه  ــون جریمـ ــورد قانـ ــأ در مـ ــم. مثـ ــی دهیـ ــام مـ انجـ
ـــان  ـــوزی خدمتت ـــش س ـــگام آت ـــع هن ـــی موق ـــرار ب ـــردن ف ک
ـــود  ـــی ش ـــرادی م ـــامل اف ـــون ش ـــن قان ـــه ای ـــم ک ـــرض کن ع
کـــه مســـئول خامـــوش کـــردن آتـــش کارخانـــه هنـــگام 
ـــای  ـــوزش ه ـــال آم ـــول س ـــتند و در ط ـــوزی هس ـــش س آت
ـــه  ـــت ک ـــن نیس ـــراد. ای ـــه اف ـــه هم ـــد، ن ـــی بینن الزم را م
ـــه  ـــا ب ـــه ت ـــه )ک ـــار جریم ـــم. در کن ـــه کنی ـــه جریم همیش
ـــد  ـــای چن ـــویق ه ـــت( تش ـــده هس ـــی نش ـــامل کس ـــال ش ح
ــدادی از  ــه تعـ ــم، کـ ــه ایـ ــر گرفتـ ــم در نظـ ــری هـ برابـ
ـــه  ـــی ب ـــفر زیارت ـــا )س ـــویق ه ـــن تش ـــان از ای ـــران م کارگ

ـــد. ـــده ان ـــد ش ـــره من ـــواده( به ـــراه خان ـــهد هم مش
ــم کارگــران جمــع    در ضمــن مبالغــی کــه از طریــق جرای
مــی شــود. بــه جیــب مــا نمــی رود بلکه صــرف کارهــای خیریه 
مــی گــردد. مــا مبالــغ تشــویقی مــان را  بیشــتر از مبالــغ جرایم 

مــان در نظــر گرفتــه ایــم، تــا یکــی هــم کــه شــامل جریمــه 
شــد از مبلــغ تشــویقی کــه برایــش تعلــق گرفتــه اســت کــم 

شــود، نــه از حقوقــش.

ــه  ــن هم ــم ای ــما از حج ــدف ش ــتراتژیک و ه اس
ــت؟ ــات چیس تبلیغ

اولیــن هــدف مــن از اهــداف هفتگانــه ام بــرای تبلیغــات 
ــره خــودم  ــام هــل، اســت. اینکــه چــرا چه ــد ســازی ن برن
ــم.   ــی ده ــان م ــل نش ــب ه ــوالت چس ــار محص را در کن
تحقیقــات مــا نشــان مــی دهــد، کــه چهــره انســان بهتــر 
ــد. ) ضــرب  ــد محصــول در ذهــن مشــتریان مــی مان از برن
ــزار کلمــه اســت.(  ــر از ه ــر بهت ــک تصوی ــی اســت، ی المثل
خــدای نکــرده کســی فکــر نکنــد، از روی خــود خواهــی و 
یــا غــرور چهــره خــودم را تبلیــغ مــی کنــم. سیاســت مــا در 
حــوزه تبلیغــات برنــد ســازی نــام هــل و همچنیــن چهــره 
ــه ام را اداره  ــه کارخان ــرای اینک ــن ب ــد. م ــی باش ــودم م خ
کنــم بایــد چســب بفروشــم و الزمــه فروختــن محصــوالت 
مــان هــم جــدای از کیفیــت، تبلیــغ کاالیمــان مــی باشــد. 
و نکتــه مهــم تــر اینکــه اگــر روزی چســب هــل ورشکســت 
شــد، چهــره مــن در اذهــان مــردم مانــدگار شــود و در ایــن 
بیــن حــرف بعضــی از مــردم بــرای انتقــاد کــردن چهــره ام 

ــی ارزش اســت. در بیلبــورد هــای تبلیغاتــی برایــم ب
 

ــه  ــی ک ــا زمان ــد. ت ــوده ای ــی فرم ــما در جای ش
مجتهدیــن فتــوا ندهنــد قوانیــن داخلــی کارخانه را 
عــوض نخواهــم کــرد. در حالــی کــه مراجــع اعظــام 
ــاز را  ــه نم ــه اقام ــلمان ب ــک مس ــردن ی ــار ک اجب
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــد. ب ــرده ان ــه نک ــز توصی هرگ
ــط کار  ــک را در رواب ــادی و ایدئولوژی ــائل اعتق مس
ــود  ــی ش ــورد م ــن م ــد. در ای ــی دهی ــت م دخال

ــد؟ ــح بفرمایی توضی
ــن  ــران م ــرای کارگ ــاز ب ــردن نم ــاری ک ــورد اجب در م
ــا حــاال هــم  ــون و فتــوای مجتهدیــن هســتم. ت تســلیم قان
ــه اســت.  ــرادی نگرفت ــا ای ــن کار م ــرای ای ــچ مرجعــی ب هی
درســت اســت کــه در انتخــاب دیــن هیــچ اجبــاری نیســت 
ــه  ــد ب ــی بای ــی کن ــاب م ــن را انتخ ــک دی ــی ی ــی وقت ول
ــرآن  ــه در ق ــه اینک ــه ب ــا توج ــی. ب ــل بکن ــات آن عم واجب
ــود  ــان خ ــر کس ــاق را ب ــاز و انف ــت نم ــده اس ــاره ش اش
ــان را  ــران عزیزم ــون کارگ ــم چ ــا ه ــد. م ــاری بکنی پافش
ــر و  ــای خی ــه کاره ــم ب ــی دانی ــل، م ــزرگ ه ــواده ب از خان
ــع  ــا در موق ــم. م ــی کنی ــاری م ــه و پافش ــات توصی واجب
ــت  ــاز اول وق ــه نم ــه اقام ــم ب ــان ه ــران م ــتخدام کارگ اس
ــه  ــی در کارخان ــن انضباط ــفه قوانی ــم. کَا فلس ــد داری تأکی

ــی. ــا انضباط ــگیرانه دارد ت ــت پیش ــا حال م

ــش رو  ــده در پی ــرای آین ــی ب ــرح های ــه ط چ
ــد؟ داری

 ســاخت بزرگتریــن کارخانــه چســب در ایــران، در منطقــه 
هریــس آذربایجــان شــرقی بــه مســاحت 1۵00 هکتــار. 

در پایان اگر صحبت خاصی دارید، بفرمائید؟
ــت  ــات نهای ــیم، از امکان ــته باش ــس داش ــه نف ــاد ب  اعتم
اســتفاده را ببریــم،  هــدف بســیار بــزرگ بــرای خــود تصــّور 
کنیــم، طــوری کــه بــرای خــود یــک هــدف ۵ ســاله و 20 
ــه  ــه برنام ــت ک ــن نیس ــور ای ــیم. منظ ــته باش ــاله داش س
ــود را  ــدف خ ــط کافیســت ه ــم، فق ــه بریزی ــه و ماهان روزان
تصــّور کنیــم، همنشــینی بــا افــراد موفــق داشــته باشــیم و 
مشــورت را از افــراد موفــق بگیریــم، بــا افــراد ناموفــق هرگــز 

مشــاوره نکنیــم چــون ویــروس منتقــل مــی شــود.
بــه جوانــان عزیــز توصیــه مــی کنــم، بــا تــوکل بــه خــدا، 
و پیــروی از دســتورات قــرآن یــک هــدف خیــر بلنــد مــدت 
در نظــر بگیرنــد. و بــا انفــاق کــردن، راه را بــرای پیشــرفت و 

تعالــی در کار و زندگــی همــوار ســازند.

مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل چسب هل

محصوالت ما تولید ثروت می کند
جعفر شکوریان - شوکتیان

انســـان هـــا بـــه عنـــوان پدیـــد آورنـــدگان 
ســـازمان هـــا، ابـــزار و وســـایل کار، تولیـــد 
کننـــدگان و مدیـــران نـــه تنهـــا حرکـــت 
روزمـــره اقتصـــاد را بـــه پشـــتوانه کار خویـــش 
ـــی  ـــر م ـــکان پذی ـــایل ام ـــن وس ـــک ای ـــا کم و ب
کننـــد بلکـــه بـــا پرداختـــن بـــه امـــور پژوهـــش 
و تحقیـــق از یـــک ســـو تحـــرک اجتماعـــی و از 
ـــادی را  ـــعه اقتص ـــد و توس ـــر رش ـــوی دیگ س
باعـــث مـــی شـــوند. دانـــش و علـــم بـــدون 
ـــا و  ـــواب ه ـــئوال و ج ـــا و س ـــنجی ه ـــه س  نکت
ــه  ــت بـ ــی توانسـ ــگاه نمـ ــا هیچـ ــادی هـ نقـ
ـــد آن  ـــد و رش ـــروزی برس ـــال ام ـــد و کم رش
نیـــز مســـتلزم برخـــورد نقادانـــه و بحـــث و 
جـــدال هـــای یـــک چنیـــن ســـواالتی جـــواب 
ــی  ــاد مـ ــان ایجـ ــددی را در اذهـ ــای متعـ هـ
ــای مناســـب و منطقـــی  ــه پاســـخ هـ کنـــد کـ
کارشناســـان و متخصصیـــن امـــر را مـــی 

طلبـــد.
ــرده  ــار زدن پـ ــور و برکنـ ــن منظـ ــه همیـ  بـ
ابهـــام در ایـــن زمینـــه، بـــا  مدیـــر عامـــل و 
مالـــک کارخانـــه هـــل، دکتـــر خلیـــل نظـــری 
38 ســـاله کـــه دارای دکتـــرای مدیریـــت کالن 
ـــک  ـــران اســـت، در ی ـــی ته از دانشـــگاه فاراب
ــه  ــی در کارخانـ ــزی گفتگویـ ــر پائیـ روز عصـ
زیبایشـــان کردیـــم کـــه ماحصـــل آن بـــه 

قـــرار زیـــر اســـت.
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بــر  تبریــز  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
ــه  ــران و ترکی ــترک ای ــرمایه گذاری های مش س
بــه منظــور تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت بــه 
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــترک و ص ــورت مش ص

ــرد.  ــد ک ــث تاکی ثال
ــه در  ــس ژائلـ ــارس، یونـ ــزارش فـ ــه گـ بـ
دیـــدار حســـین گونگـــور سرکنســـول جمهـــوری 
ـــه  ـــات رئیس ـــای هی ـــا اعض ـــز ب ـــه در تبری ترکی
ـــاق  ـــدگان ات ـــات نماین ـــای هی ـــی از اعض و برخ
ـــای  ـــاش ه ـــز از ت ـــاق تبری ـــل ات ـــز در مح تبری
ــایه در  ــت و همسـ ــور دوسـ ــول کشـ سرکنسـ
ـــه  ـــای دو جانب ـــکاری ه ـــترش هم ـــتای گس راس
در خصـــوص  افزایـــش همـــکاری دو جانبـــه 
ــکات  ــائل و مشـ ــد مسـ ــت: بایـ ــار داشـ اظهـ
ـــه  ـــور را ب ـــاری دو کش ـــادی و تج ـــاالن اقتص فع
ـــاء و  ـــه احص ـــط دو جانب ـــترش رواب ـــور گس منظ
ـــکاری  ـــعه هم ـــداز توس ـــم ان ـــه چش ـــه ب ـــا توج ب
ـــدت و  ـــاه م ـــای کوت ـــه ه ـــه برنام ـــای دو جانب ه
بلنـــد مدتـــی را در ایـــن خصـــوص تدویـــن و 

عملیاتـــی کنیـــم.
وی بــا یــادآوری ایــن مــورد کــه بــرای 
تحقــق چشــم انــداز توســعه روابــط اقتصــادی 
ــای  ــرف روس ــه از ط ــارد دالر ک ــا ۳۰  میلی ت
ــه  ــل  ارائ جمهــوری دو کشــور در ســالهای قب
شــده اســت؛ خاطرنشــان کــرد: بایــد نقشــه راه 
ــادی در  ــاالن اقتص ــداز را از فع ــم ان ــن چش ای
بخــش خصــوص دو کشــور بخواهیــم تــا آنهــا 

ــه ظرفیــت هــای و واقعیــت هــای  ــا توجــه ب ب
موجــود در یــک برنامــه ریــزی میــان مــدت و 

ــق بخشــند. ــدت آن را تحق ــد م بلن
بــه  مشــترک  ســرمایه گذاری های  ژائلــه 
ــه  ــت ب ــا کیفی ــوالت ب ــد محص ــور تولی منظ
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــترک و ص ــورت مش ص
ــت  ــرداری از فرص ــوص بهره ب ــه خص ــث، ب ثال
ایجــاد شــده از طریــق اتحادیــه اقتصــادی 
ــترک  ــاق مش ــت ات ــتفاده از ظرفی ــیا، اس اوراس
ســازماندهی  و  ترکیــه،  و  ایــران  بازرگانــی 
اســاس  بــر  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 

ــف؛  ــای مختل ــود در حوزه ه ــای موج ظرفیت ه
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی را  پیشــنهاد 

ــرد.  ک
حســین گونگــور سرکنســول جمهــوری 
ترکیــه در تبریــز نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره 
بــه ایــن نکتــه کــه از ماموریــت خــود در 
ــار  ــذرد؛ اظه ــال می گ ــک س ــدود ی ــز ح تبری
امیــداوری کــرد کــه بــا توجــه بــه پتانســیل ها 
و مشــترکات موجــود دو کشــور ایــران و ترکیــه 
روابــط دوجانبــه در حوزه هــای مختلــف بیــش 

ــد. ــش یاب از پیــش افزای

سرکنســول جمهــوری ترکیــه در تبریــز 
بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه ظرفیت هــای 
ــازار  ــون ب ــی همچ ــی و تاریخ ــل فرهنگ بی بدی
سرپوشــیده تبریــز بــه عنــوان بزرگ تریــن بــازار 
سرپوشــیده جهــان کــه از طــرف یونکســو ثبــت 
جهانــی شــده اســت و ســایر ظرفیت هــای 
تاریخــی، فرهنگــی و صنعتــی موجــود در تبریز 
و اســتان خاطرنشــان کــرد: بــازار مشــابه ای در 
شــهر اســتانبول ترکیــه وجــود دارد کــه بایــد 
ــوف  ــای صن ــترش همکاری ه ــوص گس در خص
مختلــف اقتصــادی و تجــاری دو کشــور و شــهر 

تــاش شــود.
ــه  ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا  تاکی ــور ب گونگ
ســال   ۹۸ از  کشــور  دو  کنســولی  روابــط 
قبــل آغــاز شــده از رئیــس اتــاق تبریــز و 
اعضــای اتــاق تبریــز خواســت تــا بــا گســترش 
توســعه  امــکان  جانبــه  دو  همکاری هــای 
ــد. ــم آورن ــه را فراه ــط اقتصــادی دو جانب رواب

سرکنســول ترکیــه در تبریــز بــا تاکیــد 
ــر ایــن نکتــه کــه در مــدت ماموریــت خــود  ب
در تبریــز تــاش کــرده بــه بــا حوزه هــای 
در  اســتان  صنعتــی  و  اقتصــادی  مختلــف 
ــدار  ــه دی ــط دو جانب ــترش رواب ــوص گس خص
ــادآور شــد: در همیــن راســتا   داشــته باشــد؛ ی
ــی  ــاوری و برخ ــارک فن ــد پ ــران ارش ــا مدی ب
شــرکت های دانــش بنیــان دیــدار نمــوده 

ــت. اس

ایران و ترکیه محصوالت مشترک تولید می کنند

شــهردار مراغــه بــا تاکیــد بــر تعییــن 
تکلیــف مطالبــات شــهرداری گفــت: ایــن 
شــهرداری ۶۸ میلیــارد تومــان مطالبــه معــوق 
از نهادهــا و ســازمان های مختلــف شهرســتانی 

دارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری 
ــدس  ــه، مهن ــهر مراغ ــامی ش ــورای اس و ش
ــن و  ــت معاونی ــدی در نشس ــا احم محمدرض
ــاال  ــه ب ــا توجــه ب ــران شــهرداری افــزود: ب مدی
ــهرداری  ــوق، ش ــات مع ــزان مطالب ــودن می ب
ــی  ــت برخ ــرای پرداخ ــون ب ــم اکن ــه ه مراغ
ــا مشــکل مواجــه شــده  ــای خــود ب ــی ه بده

ــت. اس
مهنــدس محمدرضــا احمــدی بــا اشــاره بــه 
ــط  ــکونی توس ــهرک مس ــن ش ــداث چندی اح
شــرکت هــای تعاونــی مســکن گفــت: مدیــران 
ــد  ــکن بای ــوزه مس ــی ح ــای تعاون ــرکت ه ش
نســبت بــه حقــوق مــردم حساســیت بیشــتری 
ــف  ــی از وظای ــا کوتاه ــان داده و ب ــود نش از خ
ذاتــی خــود موجــب نشــوند تــا ســطح رضایــت 
و  شــهری  مدیریــت  از  شــهروندان  منــدی 

ــد . ــدا کن ــت کاهــش پی دول

شــهردار مراغــه افــزود : شــرکت هــای 
ــای  ــری ه ــی کارب ــد تمام ــکن بای ــی مس تعاون
مــورد نیــاز در اراضــی تفکیکــی را قبــل از 
واگــذاری قطعــات تعییــن ، جانمایــی و تحویــل 

ــد. ــهرداری نماین ش
وی تصریــح کــرد : شــهرداری مراغــه نهایــت 
همــکاری و همراهــی را بــا فعــاالن حــوزه 

مســکن داشــته و دارد امــا بایــد طــوری موضوع 
مدیریــت شــود کــه هزینــه هــای آمــاده ســازی 
دریافــت شــده از خریــداران قطعــات مســکونی 
حتمــا صــرف ایجــاد زیرســاخت هــای همــان 

شــهرک و قطعــات مســکونی گــردد .
شـــهردار مراغـــه بـــا اشـــاره بـــه احـــداث 
شـــهرک گلشـــهر توســـط شـــرکت تعاونـــی 

ــی  ــکات ترافیکـ ــان و مشـ ــکن فرهنگیـ مسـ
ـــدان  ـــر و می ـــان امیرکبی ـــده در اتوب ـــاد ش ایج
ـــرای شـــهروندان و مســـافرین  گفـــت :  جهـــاد ب
اجـــراي عملیـــات مســـیر ۳۵ متـــری حدفاصـــل 
گلشـــهر و شـــهرک امـــام علـــی )ع(  و پـــل 
ــي  ــای تعاونـ ــرکت هـ ــه شـ ــران وظیفـ کوپیـ
ـــوده کـــه متاســـفانه پـــس از گذشـــت  مســـکن ب
بیـــش از ۱۵ ســـال و بـــه رغـــم اینکـــه 
ـــي  ـــازي آن را ازاهال ـــاده س ـــه آم ـــرکت هزین ش
ـــا  ـــد و نهایت ـــی نش ـــود اجرای ـــرده ب ـــت ک دریاف
ــی از  ــل بخشـ ــور حـ ــه  منظـ ــهرداری بـ شـ
ـــاکنین  ـــال س ـــاه ح ـــی و رف ـــکات ترافیک مش
ـــا  ـــرای آنه ـــه اج ـــدام ب ـــده اق ـــاد ش ـــق ی مناط
از محـــل اعتبـــارات داخلـــی نمـــوده اســـت .

وي افــزود: بــا احــداث و تکمیــل ایــن 
ــه یکدیگــر متصــل  ــن شــهرک ب مســیر چندی
ــل  ــرقي و پ ــد ش ــک شــهري در کمربن و ترافی

ــد. ــي یاب ــش م ــاد کاه جه
مهنــدس احمــدی ادامــه داد: در این راســتا، 
همراهــی و هماهنگــی دســتگاه هــا و نهادهــای 
ــه ســاز  ــد زمین ــی توان ــف شهرســتانی م مختل

رفــع ایــن مشــکات گــردد.

تاکید شهردار مراغه بر تعیین تکلیف مطالبات شهرداری از نهادها و سازمان ها

بـــه همـــت و تـــاش جـــدی نماینـــده مـــردم شهرســـتان 
شبســـتر بخشـــی از بودجـــه پـــروژه ی  مجموعـــه فرهنگـــی 

ورزشـــی کارگـــران وایقـــان تامیـــن شـــد.
ــاه  ــاون کار و رفـ ــی اداره تعـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
اجتماعـــی آذربایجـــان شـــرقی، در دیـــدار معصومـــه آقاپـــور 
نماینـــده مـــردم شبســـتر در مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا 
ـــودن  ـــی نم ـــر عملیات ـــی ب ـــاه اجتماع ـــاون کار و رف ـــر کل تع مدی
جـــدی پـــروژه مجموعـــه ورزشـــی کارگـــران وایقـــان تاکیـــد 

ـــد. ش
ـــا  ـــی ب ـــاه اجتماع ـــاون کارو رف ـــر کل تع ـــدار مدی ـــن دی در ای

ـــوز  ـــذ مج ـــور اخ ـــه منظ ـــه ب ـــورت گرفت ـــات ص ـــه اقدام ـــاره ب اش
و آمـــاده ســـازی بـــرای اجـــرای پـــروژه مجموعـــه ورزشـــی 
ـــده  ـــدی نماین ـــای ج ـــری ه ـــت و پیگی ـــا هم ـــزود: ب ـــان اف وایق
پرتـــاش مـــردم شبســـتر در مجلـــس شـــورای اســـامی در 
ـــام  ـــاری و انج ـــی و اعتب ـــع مال ـــی از مناب ـــن بخش ـــتای تامی راس
ـــرایط از  ـــد ش ـــکار واج ـــایی پیمان ـــرای  شناس ـــی ب ـــه قانون پروس
ـــد  ـــردن آن در چن ـــی ک ـــه عملیات ـــبت ب ـــی نس ـــق درج اگه طری

ـــد. ـــد ش ـــدام خواه ـــی اق روز آت
ـــی  ـــای ب ـــت ه ـــاش و حمای ـــا ت ـــرد ب ـــدواری ک ـــراز امی  وی اب
ـــامی  ـــورای اس ـــس ش ـــتر در مجل ـــردم شبس ـــده م ـــغ نماین دری

ـــه فرهنگی،ورزشـــی  ـــن مجموع ـــاز گشـــایی ای ـــدازی و ب ـــا راه ان ب
شـــاهد خدمـــات ارزشـــمندی بـــه تاشـــگران جامعـــه 
ـــیم  ـــه باش ـــم منطق ـــردم فهی ـــاد م ـــت و آح ـــد و صنع کاروتولی
ـــتر در  ـــردم شبس ـــده م ـــور نماین ـــه آقاپ ـــدار معصوم ـــن دی در ای
مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم بـــا تاکیـــد بـــر تســـریع در 
ـــی  ـــی  آمادگ ـــی و فرهنگ ـــروژه ورزش ـــن پ ـــی ای ـــات اجرای عملی
ـــن  ـــداث ای ـــکاری در اح ـــه هم ـــر گون ـــت ه ـــود را جه ـــل خ کام

ـــرد. ـــام ک ـــه  را اع مجموع

ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
انتقــال آب  افــراد موضــوع  گفــت: برخــی 
ــه را سیاســی  ــه دریاچــه ارومی ــای خــزر ب دری
می کننــد در حالــی کــه ایــن موضــوع در 
ــچ  ــه هی ــت و ب ــار وزارت نیروس ــه اختی حیط

ــدارد. ــی ن ــی ربط کس
بــه گــزارش مهــر، عیســی کانتــری رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در حاشــیه 
جمــع  در  دولــت  هیئــت  امــروز  نشســت 
خبرنــگاران دربــاره انتقــال آب دریــای خــزر به 
دریاچــه ارومیــه، اظهــار داشــت: حجــم دریــای 
ــت  ــب اس ــر مکع ــارد مت ــزار میلی ــزر ۸۶ ه خ
ــر ۲۰۰   ــال از آن حداکث ــا در س ــت م و برداش

ــود.  ــد ب ــب خواه ــر مکع ــون مت میلی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عــده ای مــی 
ــدام ممکــن اســت کــه آب  ــن اق ــا ای ــد ب گوین
ــق  ــه داد: طب ــود، ادام ــور ش ــزر ش ــای خ دری
ســال  در  میلیــون   ۲۰۰ اگــر  بررســی های 
ــه  ــک ب ــن نم ــون ت ــود، ۲.۶ میلی ــت ش برداش
ــراد  ــی اف ــا برخ ــردد ام ــزر برمی گ ــای خ دری
اطاعاتشــان غلــط اســت و ایــن مســئله را 

ــد. ــی کنن ــی م سیاس
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــرو  ــال ۹۲ و ۹۳ وزارت نی ــد: در س ــر ش متذک
و ســازمان محیــط زیســت تصویــب کــرده بــود 

ــر  ــارد مت ــالی ۳ میلی ــزر س ــای خ ــه از دری ک
ــد  ــال یاب ــه انتق ــه دریاچــه ارومی مکعــب آب ب
کــه ایــن رقــم ۱۵ برابــر ایــن آبــی اســت کــه 
مــی خواهــد برداشــت شــود امــا در آن مقطــع 
هیــچ کــس صدایــش درنیامــد و فقــط ســتاد 
ــه را رد  ــن مصوب ــه ای ــه ارومی ــای دریاچ احی
کــرد، بــه ایــن دلیــل کــه ممکــن اســت امــاح 
در آنجــا رســوب کــرده و دریاچــه ارومیــه 

عمــق پیــدا کنــد. 
وی بیــان کــرد: ایــن درحالــی اســت کــه در 
حــال حاضــر مــی خواهنــد ۲۰۰ میلیــون متــر 
مکعــب آب از دریــای خــزر بــه دریاچــه ارومیــه 
ــان  ــم آن زم ــک پانزده ــه ی ــد ک ــال دهن انتق

ــادی راه  ــا عــده ای ســر و صــدای زی اســت ام
ــن اســت مســائل  ــد و خواهشــم ای ــه ان انداخت

سیاســی نشــود و فنــی بررســی شــود. 
ــاه  ــرداد م ــرو م ــت: وزارت نی ــری گف کانت
ــا  ــرای م ــزر را ب ــای خ ــال آب دری ــرح انتق ط
ــم و شــش شــرط  ــه بررســی کردی فرســتاد ک
گذاشــتیم کــه در صــورت توجــه بــه ایــن 
ــم.  ــاله نداری ــن مس ــا ای ــی ب ــروط مخالفت ش
ـــت  ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــس س رئی
ـــه  ـــر اینکـــه گفت ـــی ب ـــه ســـوالی مبن در پاســـخ ب
ـــرای اجـــرای  ـــزار درخـــت ب ـــد ه ـــی شـــود چن م
ایـــن کار قطـــع مـــی شـــود، اظهـــار داشـــت: 
شـــما اگـــر یـــک ســـنگی را هـــم از محیـــط 

ـــی  ـــت محیط ـــرات زیس ـــد، تاثی ـــا کنی ـــه ج جاب
ـــت موظـــف اســـت آب  ـــا دول ـــد داشـــت ام خواه
ــام  ــهروندان را در تمـ ــتی شـ ــرب و بهداشـ شـ

ـــد.  ـــن کن ـــور تامی کش
وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن مســـاله جـــزء 
ــچ  ــه هیـ ــت و بـ ــرو اسـ ــف وزارت نیـ وظایـ
کســـی هـــم ربطـــی نـــدارد، اظهـــار داشـــت: 
ـــه آب در  ـــع عادالن ـــوب توزی ـــون مص ـــق قان طب
اســـفند مـــاه ۶۱ وزارت نیـــرو بایـــد  تامیـــن 
ـــده آب شـــرب، بهداشـــت و صنعـــت باشـــد  کنن
ـــن آن را  ـــکار تامی ـــه راه ـــن وزارتخان ـــا ای و صرف
ـــه  ـــن مقول ـــد ای ـــا بای ـــده صرف ـــد و بن ـــی دان م
ـــم.  ـــی کن ـــی بررس ـــت محیط ـــث زیس را از حی
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــی  ــاالب انزل ــای ت ــف احی ــه توق ــش ب در واکن
گفــت: یــک شــرکت دانــش بنیــان در دانشــگاه 
صنعتــی اصفهــان پیشــنهاد داده بــود کــه ایــن 
باتــاق از طریــق بیوالکتریــک و بــه قیمــت دو 

درصــد تخلیــه مکانیکــی شــود.
ســال  ســه  حــدود  از  بعــد  افــزود:  وی 
آزمایــش و بررســی هــای متعــدد مــا بــه ایــن 
ــب  ــور مناس ــه روش مذک ــیدیم ک ــه رس نتیج
ــه  ــدون هیچگون ــد و ب ــواب می ده ــت و ج اس
تــاالب  ایــن  محیطــی  زیســت  آالیندگــی 

می شــود. تخلیــه 
کانتــری تصریــح کــرد: متأســفانه دادســتان 
انزلــی بــدون هیــچ مــدرک علمــی، 4 ماه اســت 
کــه عملیــات الیروبــی مــرداب انزلــی را متوقــف 

کــرده اســت و پاســخی هــم نمــی دهــد.

باهمت و پیگیری های نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی:

بخشی از منابع مالی مجموعه فرهنگی ورزشی 
کارگران شهرستان شبستر )وایقان( تامین شد

کالنتری در حاشیه جلسه هیئت دولت:

انتقال آب خزر به دریاچه ارومیه به هیچ کس ربطی ندارد

4۰۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی 
در آذربایجان شرقی احداث می شود

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل   
بیــش  گفــت:  آذربایجان شــرقی  جــاده ای 
از 4۰۰ کیلومتــر راه فرعــی و روســتایی در 
اســتان در قالــب طــرح ابــرار در دســت احــداث 

و تکمیــل اســت. 
ایرنــا، اورجعلــی علیــزاده،  بــه گــزارش 
ــرح  ــزود: ط ــگاران اف ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ملــی اقــدام بــرای راه هــای روســتایی)ابرار( بــا 
ــه  ــای نیم ــرح ه ــل ط ــاخت و تکمی ــدف س ه
در ســطح کشــور  روســتایی  راههــای  کاره 
ــل  ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــط س توس

ــود. ــی ش ــرا م ــاده ای اج ج
ــرح در  ــن ط ــداوم ای ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
ســطح روســتاهای اســتان، اظهــار داشــت: 
اولویــت ایــن طــرح تکمیــل طــرح هــای نیمــه 
ــوار  ــاالی ۵۰ خان ــتایی ب ــای روس کاره و راه ه

ــت. ــب اس ــد راه مناس فاق
ــرقی  ــان ش ــه داد: در آذربایج ــزاده، ادام علی
ــه اول عملیــات زیرســازی و آســفالت  در مرحل
۷۰ راه فرعــی و روســتایی در شهرســتان هــای 

مختلــف در حــال اجراســت.
ــه وســعت حــدود 4۵  ــرقی ب آذربایجــان ش
ــزار و ۱۹۶  ــع، دارای ۱4 ه ــر مرب ــزار کیلومت ه

ــر شــبکه راهــداری اســت. کیلومت
ــر آزاد راه،  ــتان دارای ۲۳۵ کیلومت ــن اس ای
راه  کیلومتــر  بزرگــراه، ۹۲۲  کیلومتــر   4۵۳
اصلــی، ۲ هــزار و ۷۵ کیلومتــر راه فرعــی و 
۱۰ هــزار و 44۱ کیلومتــر راه روســتایی اســت.

۵4۰۰ واحد مسکن مهر در 
آذربایجان شرقی نیمه تمام است

مدیــر کل راه و شهرســازی آذربایجان شــرقی 
ــر  ــکن مه ــد مس ــزار و 4۰۰ واح ــت: ۵ ه گف
ــه  ــت ک ــده اس ــی مان ــام باق ــه تم ــتان نیم اس
ــزار  ــک ه ــفند و ی ــان اس ــا پای ــد ت 44۰۰ واح
ــه  ــان نیمــه اول ســال ۹۹ ب ــا پای واحــد نیــز ت

ــد رســید.  ــام خواه اتم
ــا، ابوالقاســم ســلطانی در  ــزارش ایرن ــه گ  ب
نشســت شــورای مســکن اســتان اعــام کــرد: 
ــان  ــر در آذربایج ــکن مه ــد مس ــزار واح ۹۶ ه

شــرقی احــداث شــده اســت. 
وی افــزود: قــرار بــود شــرکت عمــران شــهر 
جدیــد ســهند احــداث تصفیــه خانــه فاضــاب 
از  را کــه  مرحلــه 4 شــهر جدیــد ســهند 
ــا ســیزدهم  ــی اســت ت ــات جلســات قبل مصوب
مــرداد ۹۸ بــا تأمیــن ســهم آورده اولیــه خــود 
)نقــدی یــا غیرنقــدی( انجــام دهــد و شــرکت 
آب و فاضــاب نیــز بــرای ادامــه عملیــات 
اجرایــی و تامیــن اعتبــارات مربوطــه تمهیــدات 
الزم را اتخــاذ کنــد، امــا طبــق اعــام شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان مراحــل تملــک زمیــن 
ــت  ــه عل ــی ب ــده ول ــام ش ــه انج ــه خان تصفی
تخصیــص نیافتــن اعتبــارات از ســوی شــرکت 
عمــران شــهر جدیــد ســهند امــکان آغــاز 

ــت. ــده اس ــدور نش ــی مق ــای اجرای فعالیت ه
بــاب  ســه  احــداث  مــورد  در  ســلطانی 
از  کــه  ســهند  جدیــد  شــهر  در  مدرســه 
ــه  ــر گرفت ــال ۹۸ در نظ ــه س ــارات بودج اعتب
ــا ۷۵  ــه ب ــک مدرس ــت: ی ــم گف ــود ه ــده ب ش
ــا  ــز ب ــر نی ــه دیگ ــرفت و ۲ مدرس ــد پیش درص
۲۵ درصــد پیشــرفت در حــال اجــرا هســتند .

ــای  ــرح ه ــد ط ــرر ش ــه مق ــن جلس در ای
ــرح  ــاه و ط ــان آذرم ــا پای ــد ت ــاالی ۸۰ درص ب
هــای بــاالی ۶۰ درصــد تــا پایــان اســفند مــاه 

ــام برســد. ــه اتم ب

آزادسازی ۱۰ کیلومتر از بستر و 
حریم رودخانه قوری چای عجب شیر

دادســتان عمومــی و انقــاب عجب شــیر 
گفــت: ۱۰ کیلومتــر از بســتر و حریــم رودخانــه 
»قــوری چــای« ایــن شهرســتان رفــع تصــرف و 

آزادســازی شــد. 
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد زمانــی در بازدیــد 
ایــن  بســتر  آزادســازی  طــرح  پیگیــری  و 
رودخانــه بــه ایرنــا گفــت: در راســتای احیــای 
ــه  ــوع هرگون ــگیری از وق ــه و پیش ــوق عام حق
ســیل و طغیــان رودخانــه، ایــن طــرح در 

ــت. ــت اجراس دس
از  چــای  قــوری  رودخانــه  افــزود:  وی 
آزاد  و  اســت  آب شهرســتان  پــر  رودهــای 
ســازی بســتر و حریــم آن بــه رونــق هــر چــه 
بیشــتر کشــاورزی در اراضــی پاییــن دســت و 
احیــای مجــدد دریاچــه اورمیــه کمــک خواهــد 

ــرد. ک
زمانــی گفــت: افــرادی کــه در اجــرای ایــن 
طــرح ممانعــت ایجــاد کننــد برایشــان پرونــده 

قضایــی تشــکیل مــی شــود.
ــازی ۱4  ــرح آزادس ــز ط ــته نی ــال گذش س
ــه  ــتر رودخان ــم و بس ــع از حری ــزار مترمرب ه
»قلعــه چــای« ایــن شهرســتان بــا ۳.۸ میلیــارد 

ــود. ــار انجــام شــده ب ــان اعتب توم

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تبریز: 

ثبت پالک خودروهایی که بدون 
رعایت شماره پالک وارد محدوده 

زوج و فرد می شوند

بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان حمل و نقل 
و ترافیـک شـهرداری تبریـز، مدیرعامـل سـازمان 
ترافیـک گفـت: مکانیـزم اتوماتیک ثبـت تصاویر و 
شـماره پـاک یکـی از مناسـب ترین اقـام جهـت 
نظـم بخشـی و کنترل ترافیـک برای جلوگیـری از 

تخلفـات احتمالـی برخـی رانندگان می باشـد.
اصغـر آدی بیـگ در خصـوص مطـرح شـدن 
شـایعاتی مبنـی بر اینکـه دوربین هـای ثبت پاک 
در محـدوده زوج و فـرد و سـایر نقـاط شـهر قادر به 
ثبـت پـاک و صـدور جریمـه نمـی باشـند گفت: 
شـهروندان عزیز به این شـایعات توجه نکننـد و در 
جریان باشـند کـه تمامی دوربین هـای ثبت پاک 
بـه دقت و تمـام وقت کلیه تخلفات را ثبت میکنند 
و توسـط پلیس محترم راهور برای متخلفان جریمه 
صـادر میگـردد و از مردم عزیز تقاضا میشـود جهت 
جلوگیـری از ضـرر و زیان احنمالی و جریمه شـدن 
حتما قوانین راهنمایـی و رانندگی را رعایت نمایند.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

 * وقتــی انســان خــود را نیابــد هیــچ 
نمی یابد.

کوته
* همــه افــراد بشــر در ذات خــود بــه طور 
ــی  ــا بعض ــد ام ــروت دارن ــاف و م ــم انص حت

محــل بــه کار بــردن آن را نمــی داننــد.
چارلی چاپلین

ــه و     ــل بر پای ــان کام ــر انس ــی ه * زندگ
ــای  ــود و آرمانه ــی خ ــای عال ــاس هدفه اس

مقــدس نهــاده شده اســت.
آلفرد دوموسه   

ــی  ــاه م ــه دســت خــودش تب * انســان ب
شــود.

نیچه
* انسان برای خود، چیستانی است.

یونگ
* انســان بــرای ایــن کــه از نیســتی خــود 
رهایــی یابــد و خــود شــود، نیازمنــد دیگــری 

. ست ا
یاسپرس

* انســان چیــزي بیشــتر از آنچــه کــه از 
خــود مــي ســازد، نیســت.

؟
* انسان باید هر روز خود را بیآفریند.

سارتر
ــرای خــود نیازهایــی  * انســان همیشــه ب

مــی آفرینــد و هرگــز ســیر نمــی شــود.
یوزف بوخنسکی

* پاییــن تنــه، دلیلــی اســت کــه انســان 
هیــچ گاه خــود را خــدا نپنــدارد.

نیچه
ــود را از  ــانیت خ ــروزی، انس ــان ام * انس

ــت. ــت داده اس دس
محمد باقر هوشیار

* انســان در مــورد خــودش، ســر ســخت 
تریــن اشــتباهات را انجــام داده اســت.

گئورک ویلهلم هگل
ــده  ــره ش ــود چی ــر خ ــه ب ــانی ک * انس

اســت، رســتگار اســت.
زرتشت

ــد در دل  ــدی را بای ــوب و ب ــان، خ * انس
ــد. ــود درک کن خ

میکاوالتاری
ــه واژه  ــود را از وسوس ــد خ ــان بای * انس

ــد. ــا برهان ه
نیچه

* انســان بایــد خــود را بــرای رســیدن بــه 
ــی  ــان م ــر آن فرم ــه شــرافت ب ــده ای ک آین

رانــد، رهــا ســازد.
هیدگر

* انســان جانــوری اســت کــه در ســتیز بــا 
ــت. خودش اس

یاسپرس
* انســان در جســتجوی معنــای خــودش، 

بــه لــذت تراژیــک مــی رســد.
شاهرخ مسکوب
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مدیــر عامــل ســتاد دیــه آذربایجــان شــرقی 
ــور اقتصــادی و  ــدام وزارت ام ــه اق ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــدن پرداخ ــن ش ــر ممک ــی ب ــی مبن دارای
ــتاد  ــه س ــع ب ــان صنای ــط صاحب ــات توس مالی
ــازی  ــکان آزادس ــس، ام ــن پ ــت: از ای ــه گف دی
زندانیــان جرایــم غیــر عمــد بــا پرداخــت 
مالیــات توســط صنایــع و اصنــاف وجــود دارد.

بــه گــزارش ایســنا، رســول تقــی زاده اظهــار 
ــا  ــع و بازاری ه ــان صنای ــران، صاحب ــرد: خی ک
ــان را  ــد بخشــی از پرداخــت مالیات ش می توانن
ــد، از  ــرار دهن ــه ق ــتاد دی ــای س ــزو هزینه ه ج
ــه را  ــا ســتاد دی آن هــا درخواســت می کنیــم ت

در ایــن زمینــه همراهــی و یــاری کننــد.
ــنت  ــدن س ــی ش ــه عملیات ــاره ب ــا اش وی ب
حســنه اهــدای بخشــی از هزینــه ضیافت هــا و 
ــه  احســان ها توســط خانواده هــای مرحومــان ب
ــم غیرعمــد  منظــور آزادســازی زندانیــان جرای
در تبریــز گفــت: امیــدوارم ایــن ســنت حســنه 

ــد. ــدا کن ــه کل اســتان ها تســری پی ب
راســتای  در  خانــواده   ۲۱4 افــزود:  وی   
ــه  ــتاد دی ــه س ــنه ب ــنت حس ــن س ــرای ای اج
ــای  ــن کمک ه ــی از ای ــرده و بخش ــه ک مراجع
مردمــی باعــث آزاد شــدن ۱۳۱ نفــر از زندانیان 
جرایــم غیــر عمــد در طــول یــک و نیــم ســال 

ــته شــده اســت. گذش
 تقــی زاده بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
44۱ نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد در 
ــت:  ــتند، گف ــی هس ــتان زندان ــای اس زندان ه
در شــش مــاه گذشــته توانســتیم ۲۵۰ نفــر از 
زندانیــان را کــه یــک نفــر از آن هــا نیــز خانــم 

ــم. ــدان آزاد کنی ــود، از زن ب

 وی ادامــه داد: ایــن افــراد بــا کمــک ویــژه 
ســتاد دیــه بــه مبلــغ دو میلیــارد و ۹۰۰ 
میلیــون تومــان بــه صــورت باعــوض و اعطــای 
تســهیات چهــار درصــد بــه مبلــغ دو میلیــارد 

ــدند. ــان آزاد ش ــون توم و ۱۰۰ میلی
ــان  ــد زندانی ــه ۸۰ درص ــان اینک ــا بی  وی ب

ــتند،  ــی هس ــان مال ــد محکوم ــم غیرعم جرای
خاطرنشــان کــرد: حــدود ۱۵ درصــد زندانیــان 
ــه،  ــه و نفق ــان مهری ــد، زندانی ــم غیرعم جرای
حــوادث  زندانیــان  شــامل  درصــد  پنــج 
کارگاهــی، صنعتــی، ســاختمانی و قتــل شــبه 
ــات  ــان تصادف عمــد و یــک درصــد نیــز زندانی

ــتند. ــی هس رانندگ
ــه آذربایجــان شــرقی   مدیرعامــل ســتاد دی
در ادامــه بــا اشــاره بــه حرکــت ابتــکاری دیگــر 
ــتان  ــوت از سرپرس ــر دع ــی ب ــتاد مبن ــن س ای
و مداحــان بیــش از ۱۰۰ هیــات حســینی 
ــه  ــردن زمین ــم ک ــور فراه ــه منظ ــز ب در تبری
ــم غیرعمــد، گفــت:  ــان جرای آزادســازی زندانی
ــی  ــه هیئت های ــز از جمل ــة اهلل تبری ــات ولی هی
ــی  ــه منظــور آزادســازی ۷۲ زندان اســت کــه ب
بــه یــاد شــهدای کربــا اعــام آمادگــی کــرده 
و تاکنــون زمینــه آزادســازی ۲۲ زندانــی را 
فراهــم کــرده و در تــاش اســت در طــول ســال 

ــه ایــن وعــده عمــل کنــد. جــاری ب
وی افــزود: هیئــت پابوســان امــام رضــا )ع(، 
ــی اصغــر )ع(،  ــان حضــرت عل موکــب زنجیرزن
انصارالحســین تبریــز، المهــدی، جــان نثــاران و 
ــی هســتند کــه  ــز از دیگــر هیات های ــز نی تبری
ــام  ــه اع ــن زمین ــارکت در ای ــور مش ــه منظ ب

ــد. آمادگــی کردن
اســتانی ها  هــم  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
می تواننــد بــا ارتبــاط مســتقیم بــا ســتاد دیــه 
اســتان پاســخ ســواالت خــود را در زمینه هــای 

ــا باشــند. ــف جوی مختل

مدیر عامل ستاد دیه آذربایجان شرقی خبر داد

امکان آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد 
با پرداخت مالیات توسط صنایع و اصناف

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری حــوزه انــرژی 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــوزه  ــی در ح ــول عظیم ــه تح ــان این ک ــا بی ب
ــه  ــور ب ــتارتاپ ها در کش ــو و اس ــاوری، نان فن
ــزار شــغل  ــده اســت، گفــت ۳۳۰ ه وجــود آم
ــاور  ــرکت های فن ــا ) ش ــتارت آپ ه ــط اس توس

ــا ( ایجــاد شــده اســت.  نوپ
ــا  ــدی زاده ب ــز مه ــا، کامبی ــزارش ایرن ــه گ ب
بیــان اینکــه بــرای ایجــاد یــک شــغل حداقــل 
۱۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار الزم اســت، اظهــار 
کــرد: شــرکت هــای اســتارت آپ بــا کمتریــن 
ــوان و  ــروی ج ــه نی ــکا ب ــا ات ــط ب ــه و فق هزین
نخبــه ایــن تعــداد شــغل را ایجــاد کــرده انــد.

وی بــا بیــان اینکــه کافیســت بســتر را بــرای 
ــاد  ــان اعتم ــه جوان ــرده و ب ــم ک ــان فراه جوان
ــه  کنیــد، افــزود: در راس نظــام هــم اعتمــاد ب
ــم  ــر معظ ــم رهب ــت و ه ــوب اس ــان خ جوان
انقــاب و شــخص رییــس جمهــور اعتمــاد 
ــای  ــه ه ــا الی ــد ام ــان دارن ــه جوان ــل ب کام

ــد. ــی دهن ــدان نم ــان می ــه جوان ــی ب میان
ـــه  ـــاد ب ـــه اعتم ـــان اینک ـــا بی ـــدی زاده ب مه
ــتیزی در  ــان باعـــث پویایـــی و فسادسـ جوانـ
جامعـــه مـــی شـــود، گفـــت: مـــا در زمینـــه 
ــی  ــرف اول را مـ ــه حـ ــتارتاپ در منطقـ اسـ
ـــادی  ـــای زی ـــرکت ه ـــما ش ـــروزه ش ـــم و ام زنی
را در قالـــب دانش بنیـــان در سراســـر کشـــور 

می بینیـــد.
ــته  ــال گذش ــه در دو س ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــوب در زمین ــیار خ ــرکت بس ــا ۱۵ ش ۱۰ ت
اســتارتاپ ایجــاد شــده اســت، افــزود: در رشــد 
ــب  ــیا صاح ــا در آس ــتارتاپ ه ــترش اس و گس

ــر هســتیم. ســخن و نظ
وی خاطرنشــان کــرد: زمانــی پیشــرفت 
کشــورها بــه خاطــر وجــود کارخانه هایــی 
امــا  بــود  آهــن  و ذوب  همچــون ســیمان 
ــر  ــتارتاپ ها نمایانگ ــو و اس ــاوری نان ــروزه فن ام

کشورهاســت. پیشــرفت 
مهــدی زاده نــگاه دولــت تدبیــر و امیــد بــه 

ــف  ــوب توصی ــت و مطل ــیار مثب ــان را بس جوان
کــرد و گفــت: ایــن دولــت همــواره بــه جوانــان 
میــدان داده و اعتمــاد می کنــد امــا صــرف 
ــان  ــر از جوان ــا معــاون وزی ــر و ی اینکــه دو وزی
ــد در  ــا بای ــت و م ــی نیس ــد کاف ــت کنن حمای
تمــام عرصــه هــا بــه جوانــان اعتمــاد کــرده و 

ــم. ــدان بدهی می
ــاب  ــی کت ــن الملل ــن نمایشــگاه بی هفدهمی

تبریــز کــه بــرای دهمیــن بــار نمایشــگاه 
ــن  ــرای هفتمی ــا و ب ــات و خبرگزاری ه مطبوع
ــال را در  ســال نمایشــگاه رســانه هــای دیجیت
کنــار خــود دارد، در ۲۲ هــزار متــر مربــع 
ناشــر  بــا حضــور ۹۵۰  و  فضــای مســقف 
ــارم  ــا چه ــده و ت ــر ش ــی دای ــی و خارج داخل
ــدان و دوســتداران  ــرای عاقمن ــاه پذی ــان م آب

ــت. ــی اس ــاب و کتابخوان کت

استارت آپ ها 33۰ هزار فرصت 
شغلی ایجاد کردند

گفــت:  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
خوشــبختانه کارنامــه دولــت قابــل قبــول و دفــاع 
ــات  ــت دار زحم ــد امان ــئوالن بای ــا مس ــت و م اس
کارکنــان خــود باشــیم که شــبانه روز بــرای تحقق 
وعده هــای دولــت بــه مــردم، تــاش مــی کننــد. 
بـــه گـــزارش فـــارس ، محمـــود واعظـــی 
رئیـــس دفتـــر رئیس جمهـــور، در هشـــتمین 
ـــر  ـــران کل دفات ـــورای مدی ـــای ش ـــت اعض نشس
ــا و  ــازمان هـ ــت سـ ــوزه ریاسـ ــی و حـ وزارتـ
نهادهـــای دولـــت بـــا بیـــان اینکـــه جنـــگ 
ـــه  ـــکا علی ـــت آمری ـــابقه دول ـــی س ـــادی ب اقتص
ایـــران اســـامی، علیرغـــم تأثیـــرات منفـــی 
بـــر اقتصـــاد کشـــور نتوانســـته رونـــد رو بـــه 
ــح  ــد، تصریـ ــف کنـ ــاد را متوقـ ــد اقتصـ رشـ
ــترده  ــای گسـ ــزی هـ ــه ریـ ــا برنامـ ــرد: بـ کـ
ـــل  ـــازندگی تبدی ـــه کارگاه س ـــور ب ـــت، کش دول

شـــده و رونـــد توســـعه ادامـــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه رونــد کشــور بــه ســمت 
توســعه و پیشــرفت اســت ، گفــت: دولــت 
انتقادهــای ســازنده را بــا جــان و دل مــی 
ــا  ــب ه ــل تخری ــه در مقاب ــرد همانطــور ک پذی
ســکوت نخواهــد کــرد . خوشــبختانه کارنامــه 
دولــت قابــل قبــول و دفــاع اســت و مــا 
ــان  ــت دار زحمــات کارکن ــد امان مســئوالن بای
ــق  ــرای تحق ــبانه روز ب ــه ش ــیم ک ــود باش خ
ــردم،  ــه م ــت ب ــای دول ــده ه ــا و وع ــه ه برنام

ــد. ــی کنن ــاش م ت
ــور اداره کشــور  ــس جمه ــر رئی ــس دفت رئی
بــا وجــود اعمــال تحریــم فــروش نفــت ایــران 
از  یکــی  را  کشــور  درآمدهــای  کاهــش  و 
ــزود:  ــت و اف ــت دانس ــم دول ــتاوردهای مه دس
ــم  ــت و تحری ــه داش ــی ادام ــد طبیع ــر رون اگ
هــای بــی ســابقه بــا خــروج آمریــکا از برجــام 
ــه  ــد، برنام ــی ش ــل نم ــا تحمی ــور م ــه کش ب
ــات  ــوه اقدام ــه می ــود ک ــن ب ــر ای ــا ب ــزی ه ری
و دســتاوردهای دولــت یازدهــم در دولــت 

ــود. ــده ش ــم چی دوازده
واعظــی ضــرورت ارتبــاط و تعامــل گســترده 
تــر بــا مــردم را از طــرف مدیــران دولتــی 

مــورد تاکیــد قــرار داد و افــزود: ارتبــاط بیشــتر 
ــه را در  ــاد جامع ــا آح ــل ب ــردم و تعام ــا م ب
ســفرهای پرتعــداد وزرا و مســئوالن دولتــی در 
ــه  ــتیم ک ــد داش ــرار داده و تاکی ــتور کار ق دس
ــد  ــت نبای ــردم هیچوق ــا م ــاط ب ــل و ارتب تعام

قطــع شــود.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر 
اینکــه کلیــد حــل همــه مشــکات کشــور اعــم 
از سیاســی و اقتصــادی در داخــل اســت، گفت: 
ــئولین و  ــتگی مس ــردم و همبس ــک م ــا کم ب
ــا  ــه و نهاده ــوای ســه گان ــک ق همــکاری نزدی

از مشــکات عبــور خواهیــم کــرد.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور بــا بیــان 

ــت  ــن دول ــر ای ــال از عم ــدود ۲ س ــه ح اینک
ــد  ــا بای ــه م ــاش هم ــت: ت ــده ، گف ــی مان باق
ــده   ــن فرصــت باقــی مان ــن باشــد کــه در ای ای
مــردم در عمــل و در ذهــن خــود خاطــره 
ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــرد دول ــی از عملک مثبت
طــول ۸ ســال داشــته باشــند تــا ایــن تفکــر و 

ــد. ــه یاب ــور ادام ــرای اداره کش ــه ب اندیش
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر 
ــازی های  ــم جریان س ــازه دهی ــد اج ــه نبای اینک
ــد  ــد، تأکی ــه را مشــوش کن کاذب ذهــن جامع
از حقــوق  ســازی، صیانــت  شــفاف  کــرد: 
شایســته  فســاد،  بــا  مبــارزه  شــهروندی، 
ارتقــای  ســاالری، تشــکیل میــز خدمــت، 
ســامت اداری، تحقــق دولــت الکترونیــک، 
حمایــت از بخــش خصوصــی، تقویــت اقتصــاد 
دیجیتــال و اســتفاده از فضــای مجــازی و 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و صرفــه جویــی از 
مهمتریــن شــعارهای دولــت و سیاســت مــورد 
توجــه مدیــران بــوده کــه بایــد بــا قــوت ادامــه 

ــد. یاب
ــا  ــز ب ــدای ســخنان خــود نی واعظــی در ابت
ــرای  ــا ب ــتگاه ه ــه دس ــاش هم ــی از ت قدردان
ــن حضــرت  ــران اربعی ــه زائ ــانی ب ــت رس خدم
ســید الشــهدا)ع( گفــت: در ایــن گردهمایــی و 
آییــن مذهبــی باشــکوه شــاهد مدیریــت بســیار 
ــداران ، شــهرداران و  ــی اســتانداران ، فرمان عال
همــه دســت انــدرکاران بویــژه در اســتان هــای 
خوزســتان، کرمانشــاه و ایــام بودیــم کــه 
ــته و  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــتگی مل همبس

ــی شــدند. باعــث غــرور مل

ـــس  ـــه مجل ـــه و بودج ـــیون برنام ـــو کمیس عض
می گویـــد: بـــا توجـــه بـــه افتتـــاح پاالیشـــگاه 
ـــکلی  ـــد مش ـــا بای ـــارس نه تنه ـــج ف ـــتاره خلی س
در زمینـــه تامیـــن بنزیـــن در کشـــور وجـــود 
ـــن  ـــی از ای ـــوان بخش ـــه می ت ـــد بلک ـــته باش نداش
ـــئوالن  ـــن مس ـــرد بنابرای ـــادر ک ـــز ص ـــد را نی تولی
ـــوپر  ـــن س ـــه بنزی ـــع عرض ـــوص قط ـــد درخص بای

ـــند.  ـــخگو باش پاس
بــه گــزارش خانــه ملــت، مهــرداد بائــوج 
الهوتــی بــا اشــاره بــه نایــاب شــدن بنزیــن ســوپر 
در کشــور گفــت: بــا توجــه بــه افتتــاح پاالیشــگاه 
ســتاره خلیــج فــارس نــه تنهــا بایــد مشــکلی در 

زمینــه تامیــن بنزیــن در کشــور وجــود نداشــته 
باشــد بلکــه می تــوان بخشــی از ایــن تولیــد را نیز 
صــادر کــرد کــه این مســئله حســن بزرگــی برای 

کشــور خواهــد داشــت.

باید از راه های مختلف صرفه جویی در 
مصرف بنزین را افزایش داد

ــورای  ــس ش ــرود در مجل ــردم لنگ ــده م نماین
اســامی بــا بیــان اینکــه بایــد از راه هــای مختلــف 
ــش داد،  ــن را افزای ــرف بنزی ــی در مص صرفه جوی
افــزود: درصــورت صرفه جویــی در مصــرف و 
ــادرات  ــای ص ــه ج ــوان ب ــد می ت ــش تولی افزای

نفت خــام، بنزیــن صــادر کــرد و بــه یکــی از آمــال 
ــم. ــی خــود دســت یابی و آرزوهــای مل

ــران  ــن ای ــد بنزی ــش ظرفیــت تولی وی از افزای
بــه حــدود ۱۱۵ میلیــون لیتــر در روز خبــر داده 
و تاکیــد کــرد: ایــران بــه بزرگتریــن تولیدکننــده 
بنزیــن در بیــن کشــورهای عضــو اوپــک تبدیــل 

شــده اســت.

عرضه بنزین سوپر عمال قطع شده است
عضـــو کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و محاســـبات 
در مجلـــس شـــورای اســـامی توضیـــح داد: 
ـــل  ـــن به دلی ـــد بنزی ـــش تولی ـــا افزای ـــان ب همزم

ـــارس  ـــتاره خلیج ف ـــوم س ـــاز س ـــرداری از ف بهره ب
ـــن ســـوپر حـــل شـــده  ـــد مشـــکل عرضـــه بنزی بای
ـــوپر در  ـــن س ـــه بنزی ـــا عرض ـــه تنه ـــا ن ـــد ام باش
ـــوع  ـــن ن ـــه بلکـــه عرضـــه ای ـــش نیافت کشـــور افزای
ـــذا مســـئوالن  بنزیـــن عمـــا قطـــع شـــده اســـت ل
بایـــد درایـــن خصـــوص پاســـخگو بـــوده و بـــه 

ـــد. ـــدام کنن ـــکل اق ـــع مش رف
ــا بهره بــرداری از فــاز ســوم ســتاره  همزمــان ب
خلیج فــارس بایــد مشــکل عرضــه بنزیــن ســوپر 
حــل شــده باشــد اما نــه تنهــا عرضه بنزین ســوپر 
در کشــور افزایــش نیافتــه بلکــه عرضــه ایــن نــوع 

بنزیــن عمــا قطــع شــده اســت .
عرضــه بنزیــن ســوپر در کانشــهرهای کشــور 
از اواســط تابســتان ســال جاری تاکنــون همچــون 
تهــران متوقــف و یــا بــه صــورت قطــره چکانــی 

ــود. ــام می ش انج

واعظی: 

خوشبختانه کارنامه دولت قابل قبول و دفاع است

بائوج الهوتی:

مسئوالن درخصوص قطع عرضه بنزین سوپر پاسخگو باشند

۵۵ درصد سیب مراغه 
در سردخانه ها نگهداری می شود

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون 
شهرســتان مراغــه گفــت: ســاالنه حــدود ۳۰۰ 
هــزار تــن محصــول ســیب در مراغــه برداشــت 
ــدار ۵۵ درصــد در ســردخانه های  ــن مق و از ای

نگهــداری می شــود.  شهرســتان 
ایرنــا، حمیــد شــکری در  گــزارش  بــه 
ــداث  ــال اح ــای در ح ــردخانه ه ــد از س بازدی
ــت:  ــا گف ــگار ایرن ــه خبرن ــتان ب ــن شهرس ای
تولیــدی  ســیب  درصــد   ۲۰ همچنیــن 
ــه صــورت ســنتی و در انبارهــای  شهرســتان ب
ــد  ــود و ۱۵ درص ــی ش ــداری م ــتایی نگه روس
ســیب تولیــدی بــه صــورت زیردرختــی و 
۵ درصــد بــه حالــت تــازه خــوری عرضــه 

. د می شــو
ظرفیــت  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
ــی  ــوالت باغ ــداری محص ــای نگه ــردخانه ه س
ــن  ــزار ت ــش از ۱۸۵ ه ــتان بی ــن شهرس در ای
ــای  ــردخانه ه ــام س ــه در صــورت اتم ــوده ک ب
ــن خواهــد  ــه ۲۲۰ هــزار ت در حــال احــداث ب

ــید. رس
ــه تولیــدات باغــی و  ــا توجــه ب وی گفــت: ب
کشــاورزی گوناگــون در مراغــه، ۵4 ســردخانه 

در ایــن شهرســتان فعــال اســت.
شــوری بــه حــل مشــکات ســردخانه هــای 
ــرد و  ــاره ک ــتان اش ــداث شهرس ــت اح در دس
گفــت: پیگیــر مشــکات ســردخانه هــای 
ــا  ــیم ب ــتیم و در تاش ــداث هس ــت اح در دس
ــش رو در  ــکات پی ــای الزم مش ــی ه هماهنگ
ــع  ــا را رف ــردخانه ه ــف س ــای مختل ــش ه بخ

ــم. کنی
ــای  ــتگاه ه ــی دس ــرد: تمام ــه ک وی اضاف
ــع و  اجرایــی مرتبــط در شهرســتان، رفــع موان
ــن حــوزه را در دســتور کار خــود  مشــکات ای

ــد. ــرار دهن ق
وی بــا تاکیــد بــر حمایــت دولــت از صنایــع 
آینــده  در  داد:  ادامــه  کشــاورزی  تبدیلــی 
نزدیــک شــاهد توســعه زنجیــره ســردخانه هــا 
ــه بســته بنــدی و فــرآوری محصــوالت  از جمل
و  شهرســتان  ایــن  در  باغــی  و  کشــاورزی 

ــود. ــم ب ــه خواهی منطق
ــی در  ــوالت باغ ــد محص ــب تولی ــه قط مراغ
ــوه  ــد می ــوده و ۲۵ درص ــرقی ب ــان ش آذربایج
اســتان در ایــن شهرســتان تولیــد مــی شــود.

ایــن شهرســتان بــا بیــش از ۱۱۰ هــزار 
هکتــار اراضــی کشــاورزی از قطــب هــای مهــم 
ــان  ــاورزی در آذربایج ــوالت کش ــد محص تولی

ــرقی اســت. ش

خرید تضمینی 23 هزار تن گندم 
توسط سازمان تعاون روستایی 

آذربایجان شرقی 

ــرقی  ــتایی آذربایجان ش ــاون روس ــر تع مدی
ــدم  ــن گن ــزار ت ــون ۲۳ ه ــت: امســال تاکن گف
توســط ســازمان تعــاون روســتایی اســتان 

ــت.  ــده اس ــی ش ــد تضمین خری
ــر نژادرضــا در  ــی اکب ــا، عل ــه گــزارش ایرن ب
ــای  ــرد: خریده ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن جم
ــی،  ــه ســه صــورت تضمین ــاون روســتایی ب تع
ــد  ــی و توافقــی انجــام مــی شــود؛ خری حمایت
تضمینــی گنــدم بــر عهــده شــرکت غلــه بــوده 
و شــبکه تعــاون روســتایی نیــز 44 مرکــز 
خریــد بــرای ایــن موضــوع ایجــاد کــرده اســت. 
تضمینــی  خریــد  در  کــرد:  اضافــه  وی 
ــی  ــه تعاون ــا مباشــرت اتحادی ــه ب ــزا هــم ک کل
ــزار  ــار ه ــت، چه ــام گرف ــز انج ــتائی تبری روس
و ۸۰۰ تــن کلــزا خریــد داشــتیم و خریــد 

ــد.  ــی باش ــام م ــال انج ــز در ح ــگ نی گلرن
نژادرضــا ادامــه داد: ســال گذشــته در خریــد 
مــورد  در  کشــاورزی  محصــوالت  توافقــی 
ــز  ــر نی ــه کلیب ــال اخت ــان و زغ ــدس ورزق ع
ــت توســط برخــی  ــت قیم ــه اف ــد ک ــدام ش اق
دالالن مدیریــت شــد و بــر ایــن اســاس از 

ــم. ــت کردی ــاورزان حمای ــع کش مناف
ــی چــون  وی گفــت: در خصــوص محصوالت
ــل  ــی مث ــت های ــد از ظرفی ــه بای ــال اخت زغ
صنــدوق زنــان روســتایی اســتفاده شــود، 
چــون کارخانجــات بخــش خصوصــی بــه دلیــل 
ــزان تولیــد ایــن محصــول و  ــت می محدودی
هزینــه بــر بــودن اختصــاص خــط تولیــد، زیــر 
ــی رود،  ــه نم ــال اخت ــال زغ ــرآوری امث ــار ف ب
ولــی بانــوان و نیروهــای بومــی توانایــی انجــام 
ایــن کار را دارنــد کــه ســود دو طرفــه ای نیــز 

ــر دارد. در ب
ــه  ــک ب ــرقی نزدی ــان ش ــال در آذربایج امس
ــی  ــش بین ــد و پی ــدم تولی ــن گن ــزار ت ۹۰۰ ه
ــدود ۶۰۰  ــزان ح ــن می ــه از ای ــد ک ــی ش م
هــزار تــن خریــد تضمینــی شــود، امــا اختــاف 
ــی را  ــن پیــش بین ــق ای ــر ســر قیمــت، تحق ب

ــرد.  دشــوار ک
ســیلوهای آذربایجــان شــرقی ظرفیــت ذخیره 

ســاالنه یــک میلیــون تــن گنــدم را دارند.
پارســال ۶۵ درصــد ظرفیــت ســیلوهای 

ــدم پــر شــد. ــرقی از گن آذربایجــان ش

سالمت

جراحی چاقی

یکـی از گزینـه هایی که بـرای درمان چاقی 
 Weight یـا  چاقـی  جراحـی  میشـود  ارائـه 
Loss Surgery بـا مخفـف )WLS( اسـت.

دانشـمندان بـرای مشـخص کردن سـامت 
وزن فـرد از شـاخصی به نام شـاخص توده بدنی 
یـا شـاخص حجـم بدنـی کـه ترجمـه اصطاح 
مخفـف  بـا  و  اسـت   Body Mass Index

BMI معـروف اسـت اسـتفاده مـی کننـد.
محاسبه BMI از طریق رابطه زیر انجام میشود:

تقسـیم وزن بـدن بـه )کیلوگرم( بـر اندازه 
قـد بـر حسـب واحد متـر بـه تـوان ۲ تعریف 
نمـود. عـدد حاصـل از ایـن فرمول بـه صورت 

زیر تفسـیر میشـود؛ 
اگر شـما طبـق محاسـبه ایـن فرمـول، تنها 
اضافـه وزن یـا چاقی درجه یک داشـته باشـید، 
الزم نیسـت بـه روش درمـان چاقـی بـا جراحی 
فکـر کنیـد. جراحی چاقی برای افراد با شـاخص 
تـوده بدنـی بـاالی ۳۵ کـه اصطاحـاً میگوییـم 
فـرد دچار چاقی مرضی اسـت توصیه می شـود. 
چاقـی مرضـی مـی توانـد بـه دلیـل اختـاالت 

ژنتیکـی، هورمونـی و یـا روانی ایجـاد گردد.
صـرف نظر از علـت آن چاقی مرضی میتواند 
یـک بیمـاری خطرنـاک با عـوارض زیاد اسـت 
کـه ریسـک مـرگ را مـی توانـد تـا ۳۵ درصد 
افزایـش دهـد. بنابرایـن درمـان ایـن بیمـاری 
حائـز اهمیت اسـت. )خوب اسـت بدانیم اضافه 
وزن بـه خـودی خـود بیمـاری محسـوب نمی 
گـردد و تنهـا برهـم خـوردن تعـادل وزن بـدن 

تعریف میشـود.(
انـواع جراحـی چاقی: جراحی هـای چاقی را 

مـی توان به سـه دسـته اصلی تقسـیم کرد:
۱- اعمال جراحی چاقی که سـبب محدودیت 
در خـوردن غـذا مـی گردد. بـه عنوان مثـال قرار 
دادن حلقـه ای بانـدی شـکل بـه دور قسـمت 
فوقانـی معده که مانع از ورود حجـم زیادی از غذا 
بـا سـرعت باال می شـود در گـروه اول قـرار دارد.

همچنین قرار دادن بالونی)جسـمی بادکنک 
ماننـد( در معـده کـه مقـدار زیـادی از فضـای 
داخلـی معـده را اشـغال میکنـد که بـا توجه به 
حضـور آن،فـرد بعد از مصرف حدود یک سـوم، 
یـک وعـده غذایـی معمولـی احسـاس سـیری 
میکند نیـز در همین گروه قرار میگیرد.)شـکل 
۳(عمـل حـذف قسـمتی از بدنه معـده با برش 
جراحـی کـه منجـر بـه کوچـک شـدن معـده 

میشـود نیـز در این گـروه قـرار دارد.
۲ - دسـته دوم اعمال جراحی چاقی شـامل 
جراحـی هایـی اسـت کـه بـا ایجـاد تغییراتـی 
در مسـیر عبـور غـذا از لولـه گـوارش منجـر به 
کاهـش جـذب مواد غذایـی می گردنـد. در این 
روش ها سـعی میشـود بـه نحوی بـا ایجاد یک 
پـل بیـن معـده و روده بـزرگ، بیشـتر حجـم 
غـذای مصرفی بافاصله بعد از معده مسـتقیما 

وارد روده بـزرگ شـود و دفـع گردد..
هـدف اصلـی این نوع از جراحـی های چاقی 
ایـن اسـت که، غـذا بـدون عبـور از روده باریک 
کـه مهمتریـن محـل جـذب چربیهـا، قندها و 
سـایر مـواد مغـذی اسـت، مسـتقیما وارد روده 
بـزرگ گردد و جـذب مواد غذایـی کاهش یابد. 
گاهـی نیز بـا تغییـر دادن مسـیر ورود صفرا به 
روده باریـک مانـع جـذب چربی ها می شـوند. 
صفرا مایعی اسـت که توسـط کبد سـاخته می 
شـود و بعـد از ذخیره شـدن در کیسـه صفرا از 
طریـق مجرای کوچکـی به ابتـدای روده باریک 
یـا دئودنـوم ریختـه میشـود. وجود مایـع صفرا 
کمـک شـایانی بـه جـذب چربـی هـا میکنـد. 
بنابرایـن بـا تغییـر دادن ایـن مسـیر و تخلیـه 
صفـرا در انتهـای روده باریـک می تـوان جذب 

چربیهـا را تـا مقدار چشـمگیری کاهـش داد.
۳ - دسـته سـوم جراحـی هـای چاقـی در 
دوم  و  اول  گـروه  عملهـای  از  ترکیبـی  واقـع 
اسـت. یعنی عـاوه بـر اینکه با حـذف فیزیکی 
قسـمتی از معـده یـا روده باریک حجـم ورودی 
غـذا را کاهـش داده و سـرعت دفع غـذا افزایش 
مـی یابـد ، بـا ایجـاد تغییراتـی در مسـیر عبور 
غـذا در لولـه گـوارش، جـذب مواد غذایـی را به 

حداقـل برساند.)شـکل- ۵ (
ایـن دسـته از اعمـال موثرتـر از دو دسـته 
قبلـی هسـتند، امـا بـه همـان میـزان تکنیک 
انجـام آنهـا سـختتر و عـوارض ناشـی از آن می 
توانـد جدی تر باشـد. حـذف قسـمتی از معده 
یـا حذف قسـمت ابتدایـی روده باریـک و ایجاد 

راه کوتاهتـری بیـن معـده و روده بـزرگ 
عـوارض عمـل هـای جراحـی چاقـی: انـواع 
جراحـی چاقـی نیـز ماننـد هـر عمـل جراحی 
دیگـر میتواند گروهی از عـوارض در حین عمل 
و یـا بعـد از عمل را داشـته باشـد؛ عـدم تحمل 
داروی بیهوشـی، آسـیب دیدن اندامها دیگر در 

اثـر برخـورد ابزارهـای جراحـی و غیره.
امـا همانگونـه که قابل تصور اسـت مهمترین 
عوارض جراحیهای چاقی سـوء تغذیـه و عوارض 
ناشـی از کمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی 
در بـدن مـی باشـد. البتـه امـروزه بـا پیشـرفت 
تکنیـک هـای جراحـی مثـل انجـام جراحـی 
بسـته کـه بـدون ایجاد بـرش های بـزرگ انجام 
مـی گـردد )الپاراسـکوپی( و تولیـد مکمل های 
غذایـی مناسـب این عـوارض به حداقل رسـیده 
انـد؛ اما برخی از عوارض مختـص بعد از جراحی 
چاقـی مثل عوارض قلبی ریوی، عـوارض روانی و 
اختال دسـتگاه عصبی هنوز به خوبی شـناخته 

نشـده اند و مـی توانند خطرناک باشـند.
 منبع: بیتوته
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فرهنگ و هنر

ایــران  در  صربســتان  جمهــوری  ســفیر 
ــتان  ــران و صربس ــتی ای ــط توریس ــت: رواب گف

ــت. ــده اس ــف نش متوق
ــزارش ایســنا، اواخــر تابســتان ســال  ــه گ ب
۱۳۹۶ دولــت صربســتان اعــام کرد: بــه انگیزه 
تقویــت صنعــت گردشــگری در ایــن کشــور و 
توســعه بــازار غیــر اروپایــی، شــهروندان ایرانــی 
را از دریافــت ویــزا معــاف می کنــد. صربســتان 
نخســتین کشــور اروپایــی بــود کــه دروازه هــای 
خــود را بــه روی ایرانی هایــی کــه همــواره 
بــرای ســفر بــه اروپــا بــا چالــش ویــزا روبــه رو 
بوده انــد، گشــود. امــا یــک ســال بعــد، نبوشــا 
اســتفانویچ، وزیــر کشــور صربســتان در مجلــس 
ــدادی از  ــه تع ــرد ک ــزارش ک ــور گ ــن کش ای
ــوء  ــزا »س ــت از وی ــرایط معافی ــا از ش ایرانی ه
دولــت  آن  از  بعــد  می کننــد«.  اســتفاده 
ــت  ــه معافی ــرد ک ــام ک ــما اع ــتان رس صربس
ویــزا را بــرای شــهروندان ایرانــی، لغــو کــرده و 

ــد. ــرار می کن ــزا را برق ــون وی ــاره قان دوب
ایرانی هــا تــا آن موقــع می توانســتند ۳۰ روز 
در صربســتان بــدون ویــزا، مشــروط به داشــتن 
ــی،  ــول کاف ــت و پ ــت بازگش ــل، بلی رزرو هت
ســفر کننــد. وزیــر گردشــگری صربســتان کــه 
ــران  ــا ای ــزا ب ــو وی ــم لغ در سیاســت گذاری رژی
نقــش اثرگــذاری داشــت، گفتــه بــود: در هفــت 
مــاه اول ســال ۲۰۱۸ )همزمــان بــا آغــاز 
ــزار و ۸۵۵  ــدود ۱۵ ه ــزا( ح ــو وی سیاســت لغ
ایرانــی بــه صربســتان ســفر کــرده  بودنــد کــه 
ــراد  ــن اف ــر از ای ــزار و ۵۰۰ نف ــش از یک ه بی
در صربســتان درخواســت پناهندگــی داده انــد.

صربســتان دلیــل بازگردانــدن ویــزا را ســفر 

اســتفاده  و  ایرانــی  مســافران  بی بازگشــت 
از گذرنامه هــای جعلــی اعــام کــرده بــود. 
ــود: از  ــه ب ــتان گفت ــگری صربس ــر گردش وزی
ــد،  ــاد می کنن ــد انتق ــو روادی ــل لغ ــه دلی ــا ب م
ــتفاده  ــوء اس ــزا س ــو وی ــا از لغ ــون بعضی ه چ
مهمانــان  ایرانی هــا  کــه  البتــه  کرده انــد. 
ــول  ــم پ ــوب ه ــی خ ــتند و خیل ــی هس خوب

می کننــد. خــرج 
جمهــوری  ســفیر  تودوروویــچ،  دراگان 
ــال  ــک س ــت ی ــا گذش ــران ب ــتان در ای صربس
از بازگشــت شــرط ویــزا بــرای ســفر بــه 
ــران  ــط توریســتی ای ــاره رواب ــن کشــور، درب ای
ــاله  ــزا مس ــت: وی ــنا گف ــه ایس ــتان، ب و صربس
مهمــی اســت امــا لغــو معافیــت آن بــرای 
روابــط  نشــد  باعــث  ایرانــی،  شــهروندان 

توریســتی دو کشــور متوقــف شــود. حتــی بــه 
ــران  ــه ای تازگــی گــروه بزرگــی از صربســتان ب
ســفر کــرده  و پــرواز مســتقیم همچنــان بیــن 

ــت. ــرار اس ــور برق دو کش
ــای  ــم، تحریم ه ــای حاک ــی نگرش ه او حت
ــرای  ــکا را مانعــی ب سیاســی و فشــارهای آمری
ــدوام دوســتی دو کشــور ندانســت و تصریــح  ت
کــرد: هیــچ مشــکلی بیــن ایــران و صربســتان 
وجــود نــدارد، مــا دو کشــور دوســت هســتیم و 

ایــن خیلــی مهــم اســت.
ــگری  ــش گردش ــی از بخ ــفر هیات ــه س وی ب
این کشــور برای شــرکت در ســمینار گردشــگری 
ــان این کــه  ــا بی ــران اشــاره کــرد و ب ســامت ای
ایــران بــرای صربســتان مهــم اســت،   اظهــار کرد: 
ــش  ــذب و افزای ــای ج ــه راه ه ــان ب ــا همچن م

شــمار توریســت های ایرانــی بــه ویــژه در حــوزه 
ــم. ــر می کنی ــامت فک ــگری س گردش

تودوروویــچ، آمــار دقیقــی از ســفر صرب هــا 
ــا ایرانی هــا در یــک ســال گذشــته و پــس  و ی
از لغــو معافیــت ویــزا نــدارد، امــا گفــت: وقتــی 
بیــن دو کشــور ویــزا لغــو شــد، ســفر ایرانی هــا 
ــده و  ــر ش ــاال کمت ــا ح ــود ام ــده ب ــتر ش بیش
ایــن طبیعــی اســت. ایرانی هــا بیشــتر بــه 
ــرای  ــون ب ــد، چ ــه می رون ــتان و ترکی گرجس

ــد. ــاز ندارن ــزا نی ــه ایــن کشــورها وی ســفر ب
ــن روش  ــران، بهتری ســفیر صربســتان در ای
بــرای ســفر بــه ایــن کشــور را اقــدام از طریــق 
ــه  ــران ک ــر در ای ــتی معتب ــای توریس آژانس ه
ــل و همــکاری  ــا آژانســی در صربســتان تعام ب
ــن و  ــن، مطمئن تری ــزود: ای ــت و اف دارد، دانس
ــزا و جــواز  ــرای گرفتــن وی ســریع ترین روش ب
ــم  ــکلی ه ــت و مش ــتان اس ــه صربس ــفر ب س

پیــش نخواهــد آمــد.
ــرای  ــاره درخواســت های رد شــده ب وی درب
ــرای  ــر ب ــح داد: اگ ــه صربســتان، توضی ســفر ب
ــود  ــدام ش ــر اق ــس معتب ــق آژان ــفر از طری س
ــم  ــکلی ه ــد و مش ــد ش ــت نخواه ــزا ریجک وی
پیــش نخواهــد آمــد، ولــی اگــر ســفر شــخصی 
انجــام شــود و مــدارک کامــل نباشــد احتمــال 
ریجکــت شــدن ویــزا و درخواســت وجــود دارد.

ــاع  ــفر اتب ــت س ــاره وضعی ــچ درب تودورووی
کشــورش بــه ایــران نیــز گفــت: می دانــم 
ــران  ــه ای گروه هــای گردشــگری از صربســتان ب
ســفر می کننــد، همیــن اواخــر هــم گــروه 
بزرگــی آمــده بــود کــه آمــار دقیــق این ســفرها  
در اختیــار ســفارت ایــران در صربســتان اســت.

سرانجام روابط توریستی ایران و صربستان چه شد؟

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
گفــت: یکــی از مشــکاتی کــه امــروز در حــوزه 
زیســت بــوم فنــاوری کشــور در دانشــگاه،  
ــه  ــوط ب ــم مرب ــع مختلــف داری جامعــه و صنای

مســائل فرهنگــی اســت. 
ــتاری  ــورنا سـ ــارس، سـ ــزارس فـ ــه گـ بـ
ـــوری  ـــت جمه ـــاوری ریاس ـــی و فن ـــاون علم مع
زیســـت بوم  مشـــکل  اینکـــه  بیـــان  بـــا 
بـــه مســـائل  مربـــوط  فنـــاوری کشـــور 
فرهنگـــی کشـــور اســـت، گفـــت: تنهـــا راه عبـــور 
ـــه  ـــه ب ـــاوری ک ـــوم فن ـــت ب ـــکات زیس از مش

ـــد  ـــود را بای ـــوط می ش ـــی مرب ـــائل فرهنگ مس
ـــانی  ـــروی انس ـــه نی ـــاد ب ـــاوری و اعتم ـــا خودب ب
بـــه خصـــوص نخبـــگان جـــوان دانشـــگاهی 

برطـــرف کنیـــم.

ویژگی  دانشگاه های کشور وجود نیروی 
انسانی متخصص و نخبگان جوان 

دانشگاهی است
ــگاه   ــای دانش ــی از ویژگی ه ــزود: یک وی اف
هــای کشــور مــا وجــود نیــروی انســانی 
دانشــگاهی  جــوان  نخبــگان  و  متخصــص 

اســت کــه از تــوان باالیــی در علــم و فنــاوری 
برخوردارنــد کــه اگــر بــه ایــن قشــر از جامعــه 
آنهــا  از  الزم  حمایت هــای  و  شــود  توجــه 
ــات  ــاهد اتفاق ــک ش ــدون ش ــرد ب ــورت گی ص

ــود. ــم ب ــی خواهی خوب

ــرای  ــاوری ب ــوم فن ــت ب ــد زیس بای
ــرار  ــت ق ــووالن در اولوی ــاتید و مس اس

ــرد گی
از  یکــی دیگــر  ســتاری تصریــح کــرد: 
مســائل مهــم در برطــرف کــردن مســائل 
ــوم  ــت ب ــکل زیس ــوان مش ــه عن ــی ب فرهنگ
فنــاوری کشــور ایــن اســت کــه ایــن موضــوع 
ــرای مــردم،  اســاتید و مــا مســؤوالن در  اگــر ب
ــاوری ایجــاد  اولویــت قــرار گیــرد و ایــن خودب
شــود کــه تنهــا کســی کــه می توانــد کشــور را 
ــد  ــوب اقتصــادی نجــات ده ــرایط نامطل در ش
ــان  ــان جوان ــی هم ــانی یعن ــرمایه های انس س
دانشــگاهی هســتند بســیاری از مشــکات رفــع 

می شــود.

استقبال دانشجویان از مراکز تخصصی 
نوآوری بسیار زیاد است

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــوم  ــت ب ــوزه زیس ــبختانه در ح ــت: خوش گف
فنــاوری دانشــگاه امیرکبیــر بــه عنــوان یکــی از 
ــن حــوزه گام هــای  دانشــگاه های پیشــرو در ای
خوبــی برداشــته اســت بــه طــوری کــه قبــل از 
اینکــه بســیاری از مراکــز علمــی بــرج فنــاوری 
ــوزه  ــن ح ــگاه در ای ــن دانش ــند ای ــته باش داش
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده بــود کــه اینگونــه 
ــگاه  ــت از دانش ــا را در حمای ــه م ــا وظیف کاره
اســتقبال  طرفــی  از  می کنــد،  ســنگین تر 
دانشــجویان از مراکــز تخصصــی نوآوری بســیار 
ــؤولیت  ــه مس ــن زمین ــه در ای ــت ک ــاد اس زی
معاونــت  علــوم،  وزارت  ماننــد  نهادهایــی 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، بیــش از 
ــی  ــن در حال ــود، ای ــنگین تر می ش ــته س گذش
ــان  ــرکت های دانش بنی ــاد ش ــه ایج ــت ک اس
در راســتای حــل معضــات کشــور و مــردم از 

ــی برخــوردار اســت. ــت بســیار باالی اهمی

ستاری: 

بزرگ ترین مشکل زیست بوم فناوری 
کشور مسائل فرهنگی است

رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران گفت: 
بخشــی از شــکوه هــا و گایــه هــای شــهروندان 
ــیون  ــه کمیس ــوط ب ــهری مرب ــت ش از مدیری
هــا وکمیتــه هایــی اســت کــه شــورا بصــورت 
ــده در  ــی نماین ــق معرف ــا از طری ــتقیم ی مس
تصمیمــات آن مشــارکت دارد و مــا بایــد از 
اختیــارات وجایــگاه خــود جهــت تســهیل 

ــم.  ــتفاده کنی ــردم اس ــکات م مش
بـــه گـــزارش ایلنـــا، اولیـــن نشســـت هـــم 
اندیشـــی نماینـــدگان منتخـــب شـــورای 
اســـامی شـــهر تهـــران در کمیســـیون هـــا، 
ــا  ــع بـ ــا و مجامـ ــت هـ ــا، هیئـ ــازمان هـ سـ
ــورا،  ــس شـ ــمی رییـ ــن هاشـ ــور محسـ حضـ
مجیـــد فراهانـــی ناظـــر رییـــس شـــورا بـــر 
امـــور نمایندگـــی هـــا، ســـید محمـــود میـــر 
لوحـــی ناظـــر امـــور اداری واجرایـــی شـــورا، 
ســـید علـــی میـــر باقـــری مدیـــر کل اداری 
و اجرایـــی شـــورا، بوچانـــی رییـــس ســـازمان 
ـــش  ـــد آرای ـــران، محم ـــهرداری ته ـــات ش مطالع
معـــاون پایـــش برنامـــه و امـــور نمایندگـــی 
ـــع  ـــورا در مجام ـــدگان ش ـــورا و نماین ـــای ش ه

و هیئـــت هـــا و ســـازمان برگـــزار شـــد.
محســن هاشــمی رییــس شــورای اســامی 
ــادآوری  ــا ی ــت ب ــن نشس ــران در ای ــهر ته ش
ــت در  ــتین نشس ــن نخس ــه ای ــه ک ــن نکت ای
دوره پنجــم شــورا بــا نماینــدگان معرفــی 
شــده از ســوی شــورای اســامی شــهر تهــران 
بــه کمیســیون ها،شــوراها، کمیتــه و کارگــروه 
ــن  ــت: اولی ــار داش ــت اظه ــف اس ــای مختل ه
ــدگان  ــورا از نماین ــه ش ــات رییس ــار هی انتظ

ارائــه گــزارش از چگونگــی کارکردشــان اســت.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه موضــوع 
نمایندگــی هــا و اعمــال نظــرات شــورا در 
مراجــع مختلــف تصمیمــی گیــری، بحــث 
ــرش  ــک نگ ــر ی ــه اگ ــرا ک ــت، چ ــی اس مهم
واحــد و منســجم از ســوی نماینــدگان معرفــی 
شــده از ســوی شــورا در تصمیــم گیــری هــا و 
ارائــه نظــر در کمیســون هــا و کارگــروه هــای 
مربوطــه اعمــال نشــود دچــار مدیریــت جزیــره 
ــرد: در  ــد ک ــویم تاکی ــی ش ــلیقه ای م ای و س
ــی  ــه در مراجع ــورا ک ــای ش ــم اعض ــع ه واق
بعنــوان نماینــده شــورا عضویــت دارنــد و هــم 
ــده  ــوان نماین ــرادی کــه از طــرف شــورا بعن اف
شــورا معرفــی مــی شــوند، بایــد براســاس 

ــری  ــم گی ــم تصمی ــد و مکانیزی ــرد واح رویک
چارچــوب  در  را  خــود  نظــرات  مشــخصی 
وظایــف قانونــی کمیســیون وکارگــروه مربوطــه 

ــد. ــال کنن اعم
رییــس شــورای اســامی شــهر تهــران 
ــوع را  ــن موض ــود  اولی ــخنان خ ــه س در ادام
نزدیکــی دیدگاههــا و نقطــه نظــرات قبــل 
ــر  ــت: ب ــار داش ــت اظه ــری اس ــم گی از تصمی
از  همیــن اســاس شــورا انتظــار دارد کــه 
مشــورت و ارائــه اطاعــات و نــگاه اعضــای 
نمایندگــی شــورا در موضوعــات تخصصــی 
ــجم  ــرد منس ــد رویک ــا بتوان ــد ت ــتفاده کن اس
بــا کمتریــن تناقــض و تضــاد را در موضوعــات 
گوناگــون اتخــاذ کنــد و بــه نوعــی هــم افزایــی 

و نــگاه مشــترک در حــوزه هــای مختلــف 
ــد. برس

ــداوم  ــاط م ــی و ارتب ــرورت هماهنگ وی ض
نماینــدگان معرفــی شــده از طــرف شــورا 
ــل  ــل تام ــکات قاب ــورا را از ن ــه ش ــا مجموع ب
ــا  ــه تنه ــی ن ــن هماهنگ ــزود: ای ــت و اف دانس
ــت  ــروری اس ــات ض ــور در جلس ــل از حض قب
بلکــه بایــد پــس از جلســات نیــز جهــت 
از  رســانی  اطــاع  مســتندات،  تکمیــل 
تصمیمــات و برنامــه ریــزی بــرای مســایل 
ــدی  ــامانه روزآم ــرد و س ــورت گی ــش رو ص پی
ــورا  ــار ش ــا در اختی ــی ه ــرد نمایندگ از عملک

ــد. باش
شــهری،  یکپارچــه  مدیریــت  موضــوع 
موضوعــی اســت کــه توســط مدیریــت شــهری 
ــا جدیــت دنبــال مــی شــود و شــاید  تهــران ب
ــتین  ــا، نخس ــی ه ــجام در نمایندگ ــاد انس ایج
ــت یکپارچــه  ــرای تحقــق مدیری ــی ب گام داخل

وغیرجزیــره ای شــهری باشــد.
براســاس گــزارش معاونــت ارتباطــات و بیــن 
ــا  ــل شــورای شــهر، هاشــمی ادامــه داد: ب المل
ــی  ــش و نمایندگ ــوزه پای ــه در ح ــی ک تحوالت
ــو  ــی عض ــد فراهان ــای مجی ــور آق ــا حض ــا ب ه
ــورت  ــان ص ــری ایش ــت و پیگی ــورا و جدی ش
افزایــش  امیدواریــم شــاهد  اســت  گرفتــه 
ــی  ــی نمایندگ ــی و عملگرای ــی، اثربخش کارای
هــا در رفــع مشــکات شــهروندان باشــیم و بــه 
نحــوی عمــل نکنیــم کــه صرفــا در حلقــه های 
ــری  ــئولیت پذی ــع مس ــی و رف ــته بورکراس بس
ــه  ــم، بخشــی از شــکوه هــا و گای قــدم برداری
هــای کــه شــهروندان از مدیریــت شــهری دارند 
ــی  ــه های ــا وکمیت ــیون ه ــه کمیس ــوط ب مرب
اســت کــه شــورا بصــورت مســتقیم یــا از طریق 
ــات آن مشــارکت  ــده در تصمیم ــی نماین معرف
ــود  ــگاه خ ــارات وجای ــد از اختی ــا بای دارد و م
جهــت تســهیل مشــکات مــردم اســتفاده 

ــم. کنی

رییس شورای اسالمی شهر تهران: 

باید از اختیارات وجایگاه خود 
برای تسهیل مشکالت مردم استفاده کنیم 

آشپزی

کیوسکی

مواد الزم:

برای کیوسکی مرغ:
سینه مرغ بزرگ                                     ۳ عدد
تخم مرغ                                         ۲ عدد
آرد                                            ۲/۱ پیمانه

خـــرده  یـــا  ســـوخاری  پـــودر 
پیمانـــه  ۲ نـــان               
نمک و فلفل                    به میزان الزم

یـــا  زیتـــون  روغـــن 
بـــرای ســـرخ کـــردن کانـــوال         

برای طعم دهی به مرغ:
کره                              ۶ قاشق غذاخوری
ســـیر بزرگ رنده شـــده                 ۱ حبه
آب لیمو                            ۱ قاشق غذاخوری
جعفری تازه              ۲ قاشـــق غذاخوری
نمک                      ۲/۱ قاشق چایخوری
فلفل سیاه                    ۲/۱ قاشق چایخوری

طرز تهیه:
آمـــاده ســـازی مـــواد میانـــی: در یـــک 
کاســـه بـــه انـــدازه متوســـط کـــره، ســـیر 
ــرد  ــو، جعفـــری خـ رنـــده شـــده، آب لیمـ
ـــد.  ـــیاه بریزی ـــل س ـــک و فلف ـــازه، نم ـــده ت ش
ـــا  ـــواد را ب ـــام م ـــگال تم ـــک چن ـــه کمـــک ی ب
هـــم مخلـــوط کنیـــد. ممکـــن اســـت ذوب 
شـــدن کـــره و مخلـــوط شـــدن آن بـــا آب 

ـــت بگیـــرد. لیمـــو چنـــد دقیقـــه وق
ــه از  ــن مرحلـ ــرغ: در ایـ ــرش دادن مـ بـ
ــوی  ــک چاقـ ــد یـ ــکی بایـ ــپی کیوسـ رسـ
ـــرغ را از  ـــینه ی م ـــد. س ـــز برداری ـــازک و تی ن
ـــد.  ـــرش بزنی ـــول ب ـــتای ط ـــط و در راس وس
ـــک  ـــرغ را ی ـــینه م ـــه ی س ـــا دو نیم ترجیح
ــد.  ــان ببریـ ــی یکسـ ــا ضخامتـ ــدازه و بـ انـ
ــد  ــرش ماننـ ــک بـ ــاط یـ ــا احتیـ ــاال بـ حـ
یـــک جیـــب داخـــل فیلـــه مـــرغ ایجـــاد 
ـــدازه  ـــه ان ـــد ب ـــرش بای ـــن ب ـــق ای ـــد. عم کنی
ای باشـــد کـــه بـــا چاقـــو میتوانیـــد جلـــو 
برویـــد، بـــدون ایـــن کـــه انتهـــای جیـــب 
ـــد  ـــه بای ـــید ک ـــته باش ـــت داش ـــود. دق ـــاز ش ب
انتهـــای ایـــن بـــرش بهـــم متصـــل باشـــد 
ـــدازه  ـــزد. ان ـــرون نری ـــه از آن بی ـــواد اولی ـــا م ت
ـــدودا ۵  ـــد ح ـــد، بای ـــب مانن ـــرش جی ـــن ب ای

در ۷ ســـانتی متـــر باشـــد. 
ــوادی  ــوری از م ــق غذاخ ــک قاش ــاال ی ح
کــه آمــاده کــرده ایــد داخــل فیلــه مــرغ قرار 
ــرش  ــل ب ــد و مح ــار دهی ــد. آن را فش دهی
ــد.  ــرار دهی ــم ق ــا کمــک دســت روی ه را ب
ــه هــای مــرغ کیویســکی را  یــک طــرف فیل
ــپس  ــد. س ــزه دار کنی ــل م ــک و فلف ــا نم ب
ــرف  ــد و ط ــا را بچرخانی ــاط آن ه ــا احتی ب

ــد. ــل بزنی ــک و فلف ــم نم ــان را ه دیگرش
تکــه هــای کیوســکی  آمــاده ســازی 
ــک از  ــر ی ــد. در ه ــه برداری ــه کاس ــرغ: س م
ــودر  ــده و پ ــرغ زده ش ــم م ــا، آرد، تخ آن ه
ســوخاری بریزیــد. ابتــدا تکــه هــای مــرغ را 
در آرد بزنیــد. ســپس گوشــت مــرغ را کمــی 
تــکان دهیــد تــا آرد اضافــی آن بریــزد. حــاال 
تکــه هــای گوشــت را در تخــم مــرغ غوطــه 
ــرار  ــرف آن ق ــه در ظ ــد ثانی ــد و چن ور کنی
دهیــد تــا تمــام ســطح گوشــت هــا بــا مایــه 
ــی پوشــیده شــود. در آخــر تکــه  تخــم مرغ
ــودر  ــرف پ ــرغ را در ظ ــکی م ــای کیویس ه
ســوخاری بزنیــد. ســپس تــا مدتــی کــه ایــن 
ــرار  ــرغ تک ــر م ــای دیگ ــه ه ــرای تک کار را ب
ــس  ــک دی ــا را در ی ــی ه ــد، قبل ــی کنی م

ــد.  ــزرگ بگذاری ب
ـــه  ســـرخ کـــردن کیوســـکی مـــرغ: یـــک تاب
بـــا عمـــق زیـــاد را روی حـــرارت متوســـط 
ــر از  ــانتی متـ ــک سـ ــدود یـ ــد. حـ بگذاریـ
ـــک  ـــد. ی ـــر کنی ـــن پ ـــا روغ ـــه را ب ـــق تاب عم
ـــن  ـــوخاری در روغ ـــودر س ـــک پ ـــه کوچ تک
ــد،  ــن داغ شـ ــی روغـ ــا وقتـ ــد تـ بیندازیـ
متوجـــه شـــوید. حـــاال دو یـــا ســـه تکـــه 
ــا  ــد تـ ــرار دهیـ ــن داغ قـ ــرغ را در روغـ مـ
ـــی  ـــول م ـــه ط ـــدودا 4 دقیق ـــود. ح ـــرخ ش س
ـــل  ـــی مای ـــرغ طای ـــک ســـمت م ـــا ی کشـــد ت
ـــا  ـــرغ ه ـــاال م ـــود. ح ـــگ ش ـــوه ای رن ـــه قه ب
را برگردانیـــد تـــا طـــرف دیگرشـــان هـــم 
ــرای  ــن کار را بـ ــود. ایـ ــرخ شـ ــوب سـ خـ

همـــه تکـــه هـــا تکـــرار کنیـــد. 
ســرو غــذا: تکــه هــای آمــاده شــده 
کیفســکی مــرغ ) chicken kiev ( را در 
ظــرف ســرو بکشــید. روی آن هــا کمــی 
ــه همــراه  ــازه ب نمــک و مقــداری جعفــری ت

ــان. ــوش ج ــید. ن ــازه بپاش ــوی ت آب لیم

نکات کلیدی تهیه کیوسکی
- هنـــگام آمـــاده ســـازی بـــرش هـــای 
ــای  ــی انتهـ ــور اتفاقـ ــه طـ ــر بـ ــرغ، اگـ مـ
ــاد  ــره ایجـ ــد و حفـ جیـــب را بـــرش دادیـ
کردیـــد، در نزدیکـــی حفـــره ایجـــاد شـــده 
ـــک  ـــف، ی ـــت مخال ـــب، در جه ـــرون جی از بی
ـــت  ـــمت گوش ـــد و آن قس ـــازک بزنی ـــرش ن ب
ـــا آن  ـــد ت ـــره برگردانی ـــت روی حف ـــا دس را ب

را پوشـــش دهـــد.
ــرغ،  ــرش مـ ــگام بـ ــرو، هنـ ــان سـ - زمـ
ـــان  ـــره داغ از می ـــدن ک ـــیده ش ـــب پاش مراق

آن باشـــید. 
منبع: ایران کوک

اتمام مرمت مقبره چهارمنار تبریز 
تا پایان تابستان سال ۹۹ 

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــرقی از اتم ــان ش ــتی آذربایج ــع دس صنای
ــان تابســتان  ــا پای ــر تاریخــی ت ــن اث مرمــت ای

ــر داد.  ۹۹ خب
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
آبــدار مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
ــز  ــار تبری ــی چهارمن ــر تاریخ ــت اث ــه اهمی ب
ــال  ــا انتق ــان ب ــر همزم ــن اث گفــت: احــداث ای
ــا  ــت و ب ــوده اس ــز ب ــه تبری ــت ب ــز حکوم مرک
ــا در  ــر آن، تقریب ــای فاخ ــه ویژگی ه ــه ب توج
ــار  ــام چه ــز ن ــی تبری ــه های قدیم ــام نقش تم
منــار وجــود دارد و ارزش آن موجــب شــده 
اســت تــا نــام محلــه در ادوار پیشــین بــه چهــار 

ــد. ــر کن ــار تغیی من
ــاماندهی  ــرورت س ــر ض ــد ب ــا تاکی ــدار ب آب
در  داد:  ادامــه  تاریخــی  آثــار  از  و صیانــت 
ســال های اخیــر مرمــت و ســاماندهی ایــن 
اثــر در دســتور کار اداره کل قــرار گرفتــه 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــاری ب ــال ج ــت و در س اس
ــی  ــب اقدامات ــال در قال ــارد ری ــش میلی ــر ش ب
ــای  ــرای پایه ه ــا و اج ــازی دیوار ه ــر؛ بازس نظی
آجــری، حفــر چــاه و شــمع بنــدی و اســتحکام 
ــا، ایجــاد ســرویس بهداشــتی  بخشــی دیواره ه
و ... تــداوم یافتــه اســت کــه تاکنــون بیــش از 
۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و طبــق 
ــه اول  ــه، در نیم ــورت گرفت ــزی ص ــه ری برنام

ــید. ــد رس ــان خواه ــه پای ــال ۹۹ ب س
ــه  ــر ک ــای فاخ ــن بن ــی ای در قســمت پایین
ــورد مرمــت  ــف م در دوره هــای تاریخــی مختل
و بازســازی قــرار گرفتــه اســت بقایــای مربــوط 
فوقانــی  بخــش  در  و  ســلجوقی  دوره  بــه 
تزئینــات دوره ایلخانــی قابــل مشــاهده اســت. 
ــه طــور  ایــن بنــا همچنیــن در دوره صفــوی ب
کامــل و در دوره قاجــار بخــش فوقانــی گنبــد 

ــت. ــده اس ــازی ش ــت و بازس آن مرم
ــه شــماره  ــز کــه ب ــار تبری مقبــره چهــار من
۱۶۵۱۵ در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 

ــت. ــیده اس رس

وزیر علوم:
ساماندهی مراکز آموزش عالی از 

سال ۹۹ اجرایی می شود

ــت:  ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل وزی
ایــن وزارتخانــه در تــاش اســت اجــرای طــرح 
ــال  ــی را از س ــوزش عال ــز آم ــاماندهی مراک س

ــد.  ــاز کن ــر آغ ــی زودت ۹۹ و حت
ــاره  ــا، منصــور غامــی درب ــه گــزارش ایرن ب
ــز  ــاماندهی مراک ــرح س ــت ط ــن وضعی آخری
ــوم،  ــت: وزارت عل ــار داش ــی اظه ــوزش عال آم
تحقیقــات و فنــاوری کامــًا آمــاده اجــرای ایــن 
طــرح اســت و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
هــم در ادامــه پیگیــری محقــق شــدن مصوبات 
مرتبــط بــا ایــن مســئله پیگیــری هــای الزم را 

انجــام مــی دهــد.
وی خاطرنشــان کــرد: طــرح ســاماندهی 
ــی را در جلســات شــورای  ــوزش عال ــز آم مراک
عالــی انقــاب فرهنگــی ارائــه مــی دهیــم، چــرا 
ــن  ــد در ای ــرا بای ــرای اج ــاغ ب ــل از اب ــه قب ک

ــب شــود. شــورا تصوی
ــرح  ــن ط ــات ای ــورد جزئی ــوم درم ــر عل وزی
ــوزش  ــز آم ــاماندهی مراک ــرح س ــت: در ط گف
ــزرگ  ــای ب ــگاه ه ــت دانش ــا محوری ــی ب عال
واحدهــای  در ســطح کشــور،  تاثیرگــذار  و 
کوچــک را بــه عنــوان شــبکه علمــی بــه 
ــم. ــی کنی ــل م ــر متص ــزرگ ت ــای ب واحده

غامــی همچنیــن درمــورد حفــظ اســتقال 
دانشــگاه هــای کوچــک تــر در ایــن ســاماندهی 
تاکیــد کــرد: اســتقال دانشــگاه هــای کوچــک 
تــر از نظــر مدیریــت کیفــی ســازی و ارتقــای 
کیفــی، مدیریــت اجرایــی و منابــع مالــی 
حفــظ مــی شــود کــه البتــه نگرانــی هایــی در 

ایــن زمینــه وجــود داشــت.
ــت  ــعه و ماموری ــه توس ــان اینک ــا بی وی ب
ــبکه ای  ــل ش ــد در ذی ــا بای ــگاه ه ــن دانش ای
ــم شــود و پیــش  ــه ایجــاد مــی شــود تنظی ک
بــرود، افــزود: ایــن مســئله یــک اقــدام جمعــی 
ــی و  ــوزش عال ــز آم ــده مراک ــا آین ــه ب در رابط
ــه  ــرد ک ــی گی ــز صــورت م ــا نظــارت متمرک ب
از ایــن پراکنــده کاری هــا، اتــاف انــرژی هــا و 

ــود. ــی ش ــری م ــا جلوگی ــوازی کاری ه م
ــداد  ــد: تع ــادآور ش ــئول ی ــام مس ــن مق ای
ــم  ــی ه ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــگاه ه دانش
اکنــون بــه ۲ هــزار و ۵۶۳ رســیده اســت کــه 
بــه دلیــل کاهــش تعــداد دانشــجو ایــن رقــم، 

ــت. ــه اس ــودش گرفت ــه خ ــی ب ــد کاهش رون
وزیــر علــوم بــه ذکــر دالیــل اصلــی کاهــش 
ــور  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــگاه ه دانش
پرداخــت و گفــت: مصوبــه شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی و قانــون برنامــه ششــم 
توســعه مبنــی بــر ســاماندهی آمایــش آمــوزش 
ــز  ــن مراک ــش ای ــی کاه ــل اصل ــی از دالی عال

ــود. ــی ش ــوب م محس
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ســفر  ســوییس  بــه  رســتمی  کیانــوش 
می کنــد تــا در صــورت داشــتن مجــوز در 
مســابقات گزینشــی المپیــک وزنــه بزنــد.

ــرداری  ــه گــزارش ایســنا، مســابقات وزنه ب ب
ســوییس کــه گزینشــی المپیــک اســت از ۲4 
تــا ۲۷ اکتبــر )۲ تــا ۵ آبــان( برگــزار می شــود.

ایــن  در  اســت  قــرار  مــرادی  ســهراب 
مســابقات وزنــه بزنــد امــا در ایــن میــان یــک 
وزنه بــردار دیگــر از ایــران هــم راهــی ســوییس 

می شــود.
کیانــوش رســتمی پیــش از ایــن بــه دنبــال 
حضــور در مســابقات ســوییس بــود تــا بتوانــد 
گزینشــی  مســابقات  دوم  دوره  در  امتیــازی 
ــت  ــل اتمــام مهل ــه دلی ــا ب ــرد ام المپیــک بگی
ــورش در  ــت حض ــا درخواس ــامی ب ــال اس ارس

ــد. ــت ش ــوییس مخالف ــابقات س مس
بــا ایــن حــال رســتمی در نظــر دارد راهــی 
ســوییس شــود تــا شــانس خــود را بــرای 

ــنجد. ــابقات بس ــن مس ــور در ای حض
بــا توجــه اینکــه گفتــه شــده رســتمی 
ــال  ــه احتم ــن رو ب ــدارد از ای ــزا ن ــکل وی مش
فــراوان چهارشــنبه بــه ایــن کشــور ســفر 
ــان  ــن می ــه مهــم در ای ــا نکت خواهــد کــرد. ام
ایــن اســت کــه اجــازه وزنــه زدن بــه کیانــوش 
ــه  ــه ب ــا توج ــرار دارد. ب ــام ق ــه ای از ابه در هال
اینکــه نــام رســتمی بــرای مســابقات رد نشــده 
اســت بنابرایــن مشــخص نیســت بــه او اجــازه 

ــر. ــا خی ــود ی ــه زدن داده ش وزن

ثبت بهترین نتیجه تاریخ ووشو در جهان 

تیــم ملــی ووشــوی ایــران بــا کســب هشــت 
مــدال طــا از هشــت فرصــت و ثبت شــاهکاری 
ــی رقابت هــای ووشــو  ــام قهرمان ــه مق ــزرگ ب ب

بزرگســاالن جهــان در چیــن دســت یافــت. 
دوره  پانزدهمیــن  تســنیم،  گــزارش  بــه 
رقابت هــای ووشــو قهرمانــی بزرگســاالن جهــان 
ــهر  ــور در ش ــدگان ۱۰۲ کش ــور نماین ــا حض ب
شــانگهای چیــن آغــاز شــد و بــه اتمــام رســید.

ــران در  ــم ای ــا، تی ــن رقابت ه ــان ای در پای
کســب  بــا  مــردان(  و  )زنــان  بخش ســاندا 
موفقیتــی  ثبــت  و  طــا  مــدال  هشــت 
چشــمگیر بــرای دومیــن دوره متوالــی بــه 
ــه  ــن ک ــت و چی ــت یاف ــی دس ــوان قهرمان عن
مهــد ایــن رشــته محســوب می شــود را در 

داد. شکســت  خانــه اش 
چیــن بــا ۶ طــا، یــک نقــره و یــک برنــز بــه 
عنــوان دومــی دســت یافــت و ویتنــام بــا یــک 

طــا، ۲ نقــره و ۲ برنــز ســوم شــد.
ــت  ــب هش ــی، کس ــوان قهرمان ــاع از عن دف
مــدال طــا از هشــت فرصــت و از پیــش روی 
برداشــتن چیــن؛ بــر ارزش هــای قهرمانــی تیــم 

ایــران افــزود.
در مجمــوع ۲ بخــش ســاندا و تالــو تیــم ملی 
ــره و  ــا، دو نق ــدال ط ــا ۹ م ــران ب ــوی ای ووش
ــی رســید.  ــب قهرمان ــوان نای ــه عن ــز ب ــک برن ی
چیــن بــا ۱4 طــا، یــک نقــره و یــک برنــز اول 
شــد و هنگ کنــگ بــا پنــج طــا، چهــار نقــره و 

یــک برنــز بــه مقــام ســومی دســت یافــت.
ــی  ــم مل ــخ تی ــه تاری ــن نتیج ــن بهتری ای
ووشــوی ایــران از نظــر مــدال آوری در مجمــوع 
۲ بخــش زنــان و مــردان در مســابقات جهانــی 

محســوب می شــود.
ــدال  ــه م ــری ب ــی مجی ــیدن محمدعل رس
طــا در ســن ۱۸ ســالگی، ۲ نشــان نقــره 
هانیــه رجبــی و برنــز زهــرا کیانــی نیــز نشــان 

ــران دارد. ــوکاران ای ــق تال ــرد موف از عملک
ــرح  ــن ش ــران بدی ــدال آوران ای ــامی م اس

ــت: اس
طــا: محمدعلــی مجیــری، الهــه منصوریان، 
هاشــمی،  مریــم  منصوریــان،  شــهربانو 
عرفــان آهنگریــان، محســن محمدســیفی، 
ــی  ــام و عل ــی مق ــاد عارف ــری، می یوســف صب

خورشــیدی
نقره: هانیه رجبی )۲ نقره(

برنز: زهرا کیانی

ورزش هــای  فدراســیون های  انتخابــات 
ــه  ــد ک ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــی در حال همگان
ــا وزارت  نامزدهــای ریاســت را افــراد مرتبــط ب

ورزش و جوانــان تشــکیل می دهنــد. 
بــه گــزارش تســنیم، فدراســیون ورزش هــای 
همگانــی یکــی از چنــد فدراســیونی اســت کــه 
ــا سرپرســت اداره می شــود. پــس  ایــن روزهــا ب
از شــش مــاه از سرپرســتی افشــین موالیــی در 
ــام  ــرای ثبت ن ــم او ب ــیون و تصمی ــن فدراس ای
ریاســت، مســعود ســلطانی فر  انتخابــات  در 
ــی،  ــر در حکم ــان ۲۱ مه ــر ورزش و جوان وزی
احمــد گــواری را بــه عنــوان سرپرســت جدیــد 
فدراســیون ورزش هــای همگانــی معرفــی کــرد 
تــا امــور مربــوط بــه برگــزاری مجمــع انتخاباتی 

انجــام شــود.
در  حضــور  بــرای  ثبت نــام  مهلــت  در 
و  کردنــد  نام نویســی  نفــر   ۲۸ انتخابــات 
ســوابق مدیریتــی و مــدارک ۹ نفــر از نامزدهــا 
تاییــد و جهــت گزینــش نهایــی توســط مراجــع 
ــن  ــام آذی ــق اع ــد. طب ــال ش ــاح ارس ذی ص
ــیون،  ــی فدراس ــع انتخابات ــر مجم ــاکی دبی س
ایــن ۹ نفــر فاطمــه ابوالقاســمی،  ولــی اهلل 
شــجاع پوریــان، رضــا شــجیع، افشــین مایــی، 
محمدرضــا اســد، فرهــاد نیکوخصــال، محمــد 
ــری  ــعلی اکب ــدری، عباس ــدی حی ــی، مه بابای
هســتند. همچنیــن در خصــوص علــی مجــدآرا، 
رئیــس ســابق نیز بایــد مــدارک مثبته اشــتغال 

ــود. ــراز ش ــه کار وی اح ب

نکتــه جالــب ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن ۹ 
ــان  ــر در وزارت ورزش و جوان ــراد حاض ــر اف نف
ــاط  ــاد ارتب ــن نه ــا ای ــی ب ــه نوع ــتند و ب هس
ــه  ــجاع پوریان ک ــز ش ــه ج ــع ب ــد. در واق دارن
ورزش هــای  هیئــت  رئیــس  اکنــون  هــم 
همگانــی اســتان تهــران اســت و ســابقه حضــور 
ــی  ــا همگ ــایر نامزده ــهرداری را دارد، س در ش
مســئولیتی در وزارت ورزش داشــتند یــا دارنــد. 
ــل  ــال قب ــد س ــه چن ــری ک ــعلی اکب عباس

ــابقه  ــود، س ــال ب ــیون هندب ــت فدراس سرپرس
پســت های  در  ورزش  وزارت  در  ســاله   ۲۷
مختلــف دارد. افشــین مایــی هــم اکنــون بــه 
عنــوان مدیــرکل ورزش همگانــی وزارت ورزش 
فعالیــت می کنــد. فرهــاد نیکوخصــال نیــز 
مدیریــت مجموعه هــای ســوارکاری کشــور 
ــر  ــر نظ ــی زی ــه نوع ــه ب ــده دارد ک ــر عه را ب
وزارت ورزش فعالیــت می کنــد. نیکوخصــال 
ــی  ــه ورزش ــر مجموع ــوان مدی ــه عن ــی ب مدت

آزادی فعالیــت می کــرد و بــا حکــم مدیرعامــل 
ــی  ــن ورزش ــداری اماک ــعه و نگه ــرکت توس ش
کــه زیــر نظــر وزارت ورزش اســت بــه عنــوان 
ــه  ــغول ب ــوارکاری مش ــای س ــر مجموعه ه مدی
فعالیــت شــد. ایــن وضعیــت بــرای ابوالقاســمی، 
صــدق  هــم  حیــدری  و  بابایــی  شــجیع، 
ــا وزارت  ــی ب ــه نوع ــرات ب ــن نف ــد و ای می کن
ورزش و جوانــان در ارتبــاط بــوده یــا هســتند.

در ایــن بیــن شــرایط محمدرضــا اســد 
کمــی متفــاوت اســت، چــون او پیــش از ایــن 
ــی  ــال در بخــش ورزش همگان ــد س ــرای چن ب
ــه  وزارت ورزش فعالیــت داشــت و حــاال نیــز ب
تدریــس در دانشــگاه پیــام نــور مشــغول اســت.

آنچـــه کامـــًا در انتخابـــات فدراســـیون 
ــد،  ــم می آیـ ــه چشـ ــی بـ ــای همگانـ ورزش هـ
و  عجیـــب  البتـــه  و  پررنـــگ  حضـــور 
ایـــن  در  ورزشـــی ها  وزارت  شـــائبه برانگیز 
انتخابـــات اســـت. بـــه نظـــر می رســـد یـــک 
ــش  ــی در پیـ ــی و دورهمـ ــات خودمانـ انتخابـ
ـــند  ـــر مس ـــا ب ـــی از آنه ـــت یک ـــت و در نهای اس

ــت. ــد نشسـ ــت خواهـ ریاسـ
ــران وزارت  ــم کــه مدی ــر شــاهد بودی پیش ت
ــئولیت  ــف مس ــیون های مختل ورزش در فدراس
تقســیم  مختلــف  جاهــای  در  و  می گیرنــد 
می شــوند امــا فدراســیون همگانــی از ایــن 
ــوق  ــت و ش ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ــر در ن نظ
خدمــت در ایــن فدراســیون، وزارت ورزشــی ها 

ــرده اســت. ــات ک ــه انتخاب را روان

انتخابات دورهمی همگانی! 

رئیــس فدراســیون دوچرخه ســواری گفــت: 
ــن دوره تمرکزمــان روی کســب ســهمیه  در ای
در بخــش جــاده بــود و بــه همیــن دلیــل 

ــتیم.  ــت نداش ــرای پیس ــزه ای ب انگی
بــه گــزارش فــارس، خســرو قمــری، دربــاره 
ــواری  ــی دوچرخه س ــم مل ــف تی ــرد ضعی عملک
ــت:  ــار داش ــیا اظه ــی آس ــابقات قهرمان در مس
ــان  ــی را بنی ــم جوان ــه تی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــه در  ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــته ایم، ه گذاش
ــه  ــد نتیج ــد و بتوانن ــال راه بیفتن ــی دو س یک
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب ــال ه ــد. امس بگیرن
رقابت هــای تــور آذربایجــان و لیــگ قبــل 
ــم  ــاس می کنی ــود، احس ــیا ب ــی آس از قهرمان

ــد.  ــته بودن ــدار خس ــک مق ــا ی بچه ه
دانشــور  مــورد عملکــرد محمــد  وی در 
ــه  گفــت: یــک بخشــی از نتیجــه نگرفتــن او ب
متأســفانه  می گــردد.  بــاز  بی انگیزگــی اش 
دوچرخه ســواری  در  خوردن هــا  زمیــن 
را  رکاب زنــان  روانــی  و  روحــی  شــرایط 

تحت تأثیــر قــرار می دهــد و فکــر می  کنــم 
ــا  ــت. ب ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــم ای ــرای او ه ب
وجــود تمــام مشــکاتی کــه داشــتیم، انتظــار 
ــود کــه نتیجــه بگیریــم، امــا نشــد.  مــا ایــن ب
در  دوچرخه ســواری  فدراســیون  رئیــس 
ــد مســابقات  ــورد اینکــه ملی پوشــان معتقدن م
قهرمانــی آســیا بــه مانند یــک رقابــت تدارکاتی 
ــرای آنهــا محســوب می شــود، گفــت:  حــرف  ب
ــام  ــن دوره تم ــا در ای ــت، ام ــت اس ــا درس آنه
المپیــک  ســهمیه  کســب  روی  تمرکزمــان 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت، ب ــاده اس ــش ج در بخ
ــت  ــهمیه در پیس ــب س ــرای کس ــزه ای ب انگی
ــرای  نداشــتیم، چــون شــانس بســیار کمــی ب
ایــن اتفــاق وجــود داشــت. مــا در بخــش جــاده 
دوم آســیا هســتیم و یــک ســهمیه مان قطعــی 
ــرای ســهمیه بیشــتر بجنگیــم.  شــده و بایــد ب
همــه مشــکاتی را کــه عنــوان می شــود را 
قبــول دارم، امــا بــه هــر حــال داشــته های مــا 
ــا را  ــری واقعیت ه ــد یکس ــت و بای ــن اس همی

ــم.  ــول کنی قب
وی عنــوان کــرد: قبــًا اسپانســر داشــتیم و 
ــود، امــا در حــال  وضعیــت اقتصــادی خــوب ب
حاضــر اینطــور نیســت و بــا ارز ۱۲ هــزار 
ــد  ــا و خری ــرای اعزام ه ــختی ب ــی کار س تومان
ــن  ــا ای ــم ب ــرها ه ــم. اسپانس ــزات داری تجهی
شــرایط دوچرخه ســواری را رهــا کرده انــد. 
ــر ۶۰  ــال حاض ــی در ح ــه ۱۵ میلیون دوچرخ

ــت.  ــده اس ــان ش ــون توم میلی
قمــری ادامــه داد: شــرایط مــا اینگونــه 
ــان  ــر وضعیت ش ــورهای دیگ ــا کش ــت، ام اس

را  مربیــان  بهتریــن  آنهــا  می کنــد.  فــرق 
ــد،  ــتانداردی دارن ــت های اس ــد و پیس آورده ان
ــی  ــا خیل ــا آنه ــت ب ــل رقاب ــن دلی ــه همی ب

ــت.  ــده اس ــخت ش س
زمانــی  چــه  تــا  اینکــه  مــورد  در  وی 
تمریــن  ســیمانی  پیســت  در  می خواهیــم 
ــم،  ــابقه دهی ــی مس ــت چوب ــم و در پیس کنی
گفــت: ایــن یکــی از بزرگتریــن مشــکات مــا 
ــه  ــرار اســت ب ــی رشــت ق اســت. پیســت چوب
ــرایط  ــن ش ــا ای ــاید ب ــود، ش ــاح ش زودی افتت

کمــی از مشــکات مان مرتفــع شــود. 

قمری: 

تمرکزمان روی 
کسب سهمیه جاده بود

ـــده  ـــذار دهک ـــرمایه گ ـــلطانی س ـــس س یون
ســـامت ســـهند در گفتگـــو بـــا روابـــط 
از  جوانـــان  و  ورزش  کل  اداره  عمومـــی 
ـــرح  ـــن ط ـــادی ای ـــی و اقتص ـــات عمران مختص

ــت. ــخن گفـ سـ
ـــده  ـــذار دهک ـــرمایه گ ـــلطانی س ـــس س یون
ســـامت ســـهند از مختصـــات عمرانـــی و 

اقتصـــادی ایـــن طـــرح ســـخن گفـــت.
ــر  ــا زیـ ــلطانی گفـــت: ایـــن پـــروژه بـ سـ
ــع در  ــزار مترمربـ ــر ۱۶۰ هـ ــغ بـ ــی بالـ بنایـ
زمینـــی بـــه وســـعت 44هزارمترمربـــع کـــه 
ـــتانداردهای  ـــاس اس ـــر اس ـــه ب ـــی مجموع طراح
ــی اســـت،  ــن و ســـامت جهانـ ــه ایمـ جامعـ
ـــرار  ـــهروندان ق ـــوم ش ـــار عم ـــداث ودر اختی اح
ــرح  ــذاری طـ ــرمایه گـ ــت. سـ ــد گرفـ خواهـ
ـــه  ـــت و موسس ـــان اس ـــارد توم ـــغ ۳۰۰ میلی بال
خصوصـــی عصـــر تندرســـتی ســـهند همـــه 
ســـرمایه گـــذاری آن را بـــه عهـــده گرفتـــه 

اســـت.
او ادامـــه داد: ایـــن مجموعـــه دارای دو 
ـــرای  ـــری ب ـــوان و دیگ ـــرای بان ـــی ب ـــتخر یک اس
ـــث  ـــرای مباح ـــزا ب ـــتخر مج ـــک اس ـــان و ی اقای
ــن 4  ــت. همچنیـ ــکاوری اسـ ــی و ریـ آموزشـ
قطعـــه زمیـــن بـــرای ورزش هـــای توپـــی در 
ــه دو  ــت کـ ــده اسـ ــه شـ ــرح تعبیـ ــن طـ ایـ
قطعـــه آن مســـقف و چنـــد منظـــوره اســـت.

مدیرعامـــل موسســـه دهکـــده تندرســـتی 
دارای  مجموعـــه  ایـــن  افـــزود:  ســـهند 

ـــود و در  ـــد ب ـــال خواه ـــی فوتب ـــی دائم آکادم
خصـــوص تعامـــل بـــا باشـــگاه هـــای معتبـــر 
ـــی نیـــز صحبتهـــای اولیـــه شـــده کـــه  اروپای
ــد  ــکان رشـ ــی امـ ــن آکادمـ ــکاران ایـ ورزشـ
را داشـــته و در لیـــگ هـــای معتبـــر جهـــان 

فوتبـــال بـــازی کننـــد.

ــی  ــث فرهنگـ ــورد مباحـ ــلطانی در مـ سـ
اجتماعـــی مترمتـــب بـــر احـــداث ایـــن 
پـــروژه گفـــت: بـــا اتمـــام پـــروژه و آغـــاز 
بـــه کار مجموعـــه ورزشـــی » دهکـــده 
ـــه  ـــهند را ب ـــهرجدید س ـــهند« ش ـــامت س س
ــا چنیـــن  عنـــوان اولیـــن شـــهر کشـــور بـ

ــن  ــرد و ایـ ــد کـ ــرح خواهـ ــی مطـ امکاناتـ
ــاط  ــس نشـ ــاد حـ ــب ایجـ ــوع موجـ موضـ
اجتماعـــی و هویـــت در بیـــن جوانـــان و 
شـــهروندان اســـتان خواهـــد شـــد و بـــرای 
غنـــی ســـازی اوفـــات فراغـــت نوجوانـــان و 
ــهرها و  ــهند و شـ ــهرجدید سـ ــان شـ جوانـ
ــوار محیـــط مناســـب،  ــتانهای همجـ شهرسـ

ــود. ــد بـ ــالم خواهـ ــن و سـ ایمـ
ســـلطانی افـــزود: بـــا شـــروع بـــه کار 
دهکـــده ســـامت، بـــرای ۲۰۰ نفـــر بـــه 
ـــود  ـــی ش ـــی م ـــتغال زای ـــتقیم اش ـــورت مس ص
ـــه ای از  ـــم گوش ـــه میتوانی ـــاکرم ک ـــدارا ش و خ

دیـــن خـــود بـــه میهـــن مـــان ادا کنیـــم.
او بـــا اشـــاره بـــه موقعیتـــی جغرافیایـــی 
و ژئوفیزیکـــی شـــهرجدید ســـهند اظهـــار 
داشـــت: شـــهرجدید ســـهند بـــه دلیـــل 
ـــه  ـــبت ب ـــا و نس ـــطح دری ـــه از س ـــی ک ارتفاع
ـــن  ـــی پایی ـــا دمای شـــهرهای همجـــوار دارد غالب
ـــا  ـــه آنه ـــبت ب ـــر نس ـــوع ت ـــی مطب ـــر و هوای ت
ــوای  ــا آب و هـ ــر ورزش هـ ــرای اکثـ دارد و بـ
ـــن موضـــوع، دســـتمان را  مســـاعدی اســـت و ای
ـــف  ـــای مختل ـــابقات و اردوه ـــزاری مس در برگ

بازترخواهـــد بـــود.
یـــک  تاســـیس  نویـــد  همچنیـــن  او 
مرکـــز درمانـــی بـــرای ترمیـــم آســـیب های 
ورزشـــی در مجموعـــه را داد تـــا نیازهـــای 
درمانـــی ورزشـــکاران را تحـــت پوشـــش 

قـــرار دهـــد. 

ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال 
ــی از عــدم  ــان تیــم مل ــد بازیکن ــران می گوی ای

دریافــت پاداش هــای خــود گایــه دارنــد.
ــاره  ــمس درب ــین ش ــر، حس ــرارش مه ــه گ ب
ــای  ــت ه ــام مل ــال ج ــی فوتس ــه مقدمات مرحل
ــتان و  ــا ترکمنس ــران ب ــی ای ــیا و همگروه آس
قرقیزســتان گفــت: حــدود یــک مــاه پیــش برای 
تدریــس کاس »ســطح دو« مربیگــری فوتســال 
در ترکمنســتان بــودم. ایــن کشــور یــک مربــی 
ُکــروات بــه خدمــت گرفتــه اســت و تیــم خوبــی 
را در اختیــار دارد کــه پیشــرفت زیــادی داشــته 

اســت؛ مثــل بقیــه کشــورهای آســیایی.
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال ادامــه 
ــتیم و  ــی هس ــه مقدمات ــد در مرحل داد: هرچن
صعــود تیــم ایــران بــه مرحلــه نهایــی قطعــی 

اســت ولــی تمــام تیــم هــا آمــاده هســتند. بــه 
ــا  ــتان ب ــه قرقیزس ــتان و ن ــه ترکمنس ــرم ن نظ
ــد.  ــی بازن ــران نم ــم ای ــه تی ــاد ب ــاف زی اخت
البتــه ایــن دو بــازی مــی توانــد در حکــم 
ــی  ــم مل ــرای تی ــوب ب ــی خ ــدار تدارکات دو دی
ــم  ــن تی ــه هشــت بازیک باشــد بخصــوص اینک
ملــی مــی خواهنــد بــرای اولیــن بــار در دیــدار 
رســمی بــه میــدان برونــد و دعــوت آنهــا 

ــود. ــی ب ــت خوب حرک
ــادآور شــد: ترکمنســتان در لیــگ  شــمس ی
فوتســالش هــم ســرمایه گــذاری کــرده اســت و 
مــی خواهــد مثــل قرقیزســتان بازیکنــان ایرانی 
ــه  ــن کشــور ب ــرد. چــون ای ــت بگی ــه خدم را ب
مشــهد نزدیــک اســت احتمــاال چنــد بازیکــن از 

مشــهد بــه لیگشــان اضافــه کننــد.

ــن  ــورش در تمری ــاره حض ــه درب وی در ادام
تیــم ملــی فوتســال پیــش از ســفر بــه ارومیــه، 
اظهــار کــرد: بــه دعــوت آقــای ناظــم الشــریعه 
ــن  ــه تمری ــال( ب ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی )س
ایــن تیــم رفتــم و دقایقــی بــا بازیکنــان صحبت 
کــردم. بــه ملــی پوشــان گفتــم هوشــیار باشــید 
کــه بعــد از ناکامــی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
و حتــی فوتبــال، ایــن سرنوشــت بــرای فوتســال 
تکــرار نشــود. بایــد هوشــیار باشــیم و غافلگیــر 
نشــویم. البتــه بازیکنــان هماننــد ســابق از عــدم 
دریافــت پــاداش هــای خــود بعــد از قهرمانی در 
آســیا و ســومی در جــام جهانــی گایه داشــتند.

ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتســال افــزود: 
بر ما پوشــیده اســت کــه چــرا فدراســیون پاداش 
ریالــی بــرد تیــم ملــی فوتبــال مقابــل کامبــوج را 

پرداخــت مــی کنــد ولــی پــاداش ریالی فوتســال 
ــی  ــت نم ــال پرداخ ــد س ــت چن ــد از گذش بع
شــود. فدراســیون فوتبــال در آســتانه جــام ملــت 
هــای آســیا کــه حکــم انتخابــی جــام جهانــی را 
هــم دارد، بایــد فکــری کنــد و نگــذارد بازیکنــان 
ــم  ــوند. تی ــارج ش ــور خ ــن« از کش »دل چرکی
ملــی اگــر در جــام ملــت هــای ۲۰۲۰ هــم 
ــد  ــی آی ــاداش م ــاداش روی پ ــود، پ ــان ش قهرم
ــر  ــخت ت ــیون س ــرای فدراس ــت آن ب  و پرداخ

می شود.

سلطانی سرمایه گذار دهکده سالمت سهند:

 این مجموعه آمیزه ای از فرهنگ، 
هنر و ورزش خواهد بود

ملی پوشان فوتسال گالیه دارند؛

ترکمنستان و قرقیزستان با اختالف به تیم ایران نمی بازند

روانشناسی

چگونه می توانیم
 با مرگ همسر کنار بیاییم؟  

انـکار: در این مرحله که ممکن اسـت از چند 
دقیقـه تـا چنـد روز و مـاه طول بکشـد. فـرد به 
گونـه ای برخـورد مـی کنـد که انگار همسـرش 
نمـرده اسـت. در واقـع فـرد نمـی خواهـد ایـن 

واقعیـت را بپذیـرد و بـا آن مواجه شـود.
خشـم: فـرد بعـد از اینکـه واقعیـت فـوت 
همسـرش را مـی پذیرد، احسـاس عصبانیت و 
خشـم می کنـد. ممکن اسـت از ایـن عصبانی 
باشـد کـه چـرا تنها مانده و ترک شـده اسـت. 
از ایـن عصبانی بشـود که چرا ایـن اتفاق برای 
شـخص او افتاده اسـت و بسـیاری موارد دیگر.

باالخـره غمگیـن  فـرد  افسـردگی:  و  غـم 
و ناراحـت مـی شـود و عائمـی کـه از خـود 
نشـان مـی دهـد شـبیه به افسـردگی اسـت. 
کـم  اشـتها،  دادن  دسـت  از  کـردن،  گریـه 
تمرکـزی،  مشـکات  پرخوابـی،  یـا  خوابـی 
دشـواری در تصمیـم گیـری و ... . این مرحله 
مـی توانـد طوالنی تـر از مراحل دیگر بشـود. 
پذیـرش: نهایتـا فرد بعـد از تمامـی مراحل 
گفتـه شـده، با واقعیـت نبودن همسـرش کنار 
مـی آید و تصمیم می گیرد بـه زندگی روزمره 
خـود برگـردد و وظایفـش را انجـام دهد. هنوز 
هـم فرد درگیر احساسـات دلتنگی، خسـتگی، 
غم و خشـم می شـود ولی شـدت و تناوب این 
مـوارد کـم تر از قبل شـده و کنار آمـدن با آن 

هـا برای فرد آسـان تر شـده اسـت.
کنیـد:  اندوهتـان صحبـت  و  غـم  دربـاره 
صحبـت کـردن و درد و دل کـردن درباره این 
تجربـه غم انگیـز واقعـاً آرامش بخش اسـت. از 
دسـت دادن همسـر بسـیار سـخت و دشـوار 
اسـت و کنـار آمـدن بـا احساسـات و عواطف 

بعـد از ایـن فقـدان سـال ها زمـان می بـرد. 
بـه خودتـان اهمیـت دهیـد: فرایند سـوگ به 
خودی خود برای سـامتی جسمانی و روحی شما 
مضر می باشـد. سعی کنید که منظم غذا بخورید 
هر چند این کار برایتان سـخت اسـت و از کارهای 

پرخطر بپرهیزید. اگر می توانیـد ورزش کنید.
همسـرتان  مـورد  در  کـردن  صحبـت  از 
خـودداری نکنید: شـما باید بـه زندگی عادی 
خـود ادامـه بدهیـد و از چیـزی کـه اتفـاق 
افتـاده عبـور کنید و به این نتیجه برسـید که 
حـاال سرنوشـت دیگـری دارید. اما کسـی که 
از دنیـا رفتـه، زمانـی تمـام قلب تـان، روز هـا 
و سـاعت های تان را پُـر کـرده بـود؛ بنابرایـن 
خواهـد  شـما  خاطـرات  از  بخشـی  همیشـه 
بـود. هرچنـد ماه هـای اول بعـد از از دسـت 
دادن همسـر خیلـی دردنـاک اسـت، امـا باید 
تدریجـا یاد همسـر مرحوم تان را بـه خاطرات 

بسـپارید. شـخصی تان 
آینـده ی جدیدتـان را کـه قرار اسـت بدون 
همسـرتان باشید، تجسـم کنید: مرگ اجتناب 
ناپذیر اسـت و کاری از دسـت شـما برنمی آید؛ 
بنابرایـن تنهـا راهـی کـه داریـد این اسـت که 

هـر چه زودتـر واقعیـت را بپذیرید.
بـا دوسـتان نزدیـک خـود صحبـت کنیـد: 
هنگامـی که دوسـت دارید در مورد همسـرتان 
دوسـتانتان  دهیـد  اجـازه  کنیـد،  صحبـت 
اطرافتـان باشـند و بـه حرف های شـما گوش 
دهنـد. ممکـن اسـت کسـانی مثـل خانـواده 
همسـرتان باشـند که آن ها هم سوگوار باشند 
و مایـل باشـند خاطـرات همسـر مرحومتان را 

بـا شـما بـه اشـتراک گذارند. 
خودتـان را منزوی  و گوشـه گیر نکنید: اگر 
ارتباطتـان را بـا دنیا قطع کنید، در افسـردگی 
و انـدوه خـود غـرق خواهید شـد. البته شـکی 
نیسـت کـه بـرای کنـار آمـدن بـا این انـدوه و 
آمادگـی پیدا کـردن بـرای برخورد بـا دیگران 
نیـاز داریـد کـه مدتـی تنها باشـید، امـا نباید 
خودتـان را بـه یک تـارک دنیا تبدیـل کنید و 

دیگـر هرگز نـور خورشـید را نبینید. 
بیـش از حـد بـه خودتـان سـخت نگیریـد: غم 
از دسـت دادن همسـر باعـث می شـود کـه متوجه 
شـوید، چقدر در این دنیا کوچک و ضعیف هستید. 
کـم کـم فعالیت های مـورد عاقه تـان را از 
سـر بگیریـد: طـی اولیـن ماه های سـوگواری، 
حتـی فکـر انجـام فعالیت هایـی کـه زمانـی 
عـادت داشـتید بـا همسـرتان انجـام دهیـد 
هـم می توانـد بینهایـت ناراحت کننده باشـد. 
عـاوه بـر ایـن، انـدوه و غصـه ای کـه دل تان 
را پُـر کـرده نیـز باعـث می شـود انجـام ایـن 
فعالیت هـا واقعـا سـخت و نشـدنی بـه نظـر 
برسـد. اما شـما بایـد تدریجـا فعالیت های تان 
را از سـر بگیرید و احسـاس زنده بودن کنید. 
شـما بایـد بتوانید دوباره لـذت را تجربه کنید 
و بـا کار هایـی کـه همیشـه دوسـت داشـتید، 

حال تـان خـوب شـود و انـرژی بگیریـد.
ازدواج بعد از مرگ شـوهر: مدیریت مالی برای 
زنـان خانه داری که همسـر خود را بـا وجود فرزند 
از دسـت داده اند سـخت اسـت و اگر همسـر شما 
ثـروت زیادی نداشـته باشـد تربیت فرزنـد و اداره 

امـور زندگی برایتان سـخت خواهد بود. 
عائـم اینکـه انـدوه و ناراحتی تـان بیـش از 
انـدازه پیچیـده شـده: از دسـت دادن همسـر، 
تغییـری اساسـی در زندگـی ایجـاد می کنـد و 
هـر چند سـوگواری کـردن پروسـه ای طبیعی 
بعـد از مـرگ یـک عزیز اسـت، اما گاهـی این 
اندوه و ماتم آنچنان ریشـه دار می شـود که در 
زندگـی روزمـره اختـال ایجاد شـده و توانایی 

فـرد بـرای زندگـی کـردن را سـلب می کند. 
منبع: بیتوته
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اوقات شرعی شهر تبریز

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس اعــام 
ــر  ــات ب ــون مالی ــاح قان ــه اص ــرد: در الیح ک
ارزش افــزوده کــه در صحــن علنــی مجلــس نیز 
ارایــه شــد، تجربــه پنــج کشــور مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه و از آنهــا بــه صــورت پایلــوت 

ــد شــده اســت.  بازدی
ــزود:  ــور اف ــه آقاپ ــا، معصوم ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاق  ــس، ات ــای مجل ــز پژوهش ه ــن مرک همچنی
هــای بازرگانــی و بخــش خصوصــی در تدویــن و 

اصــاح ایــن الیحــه نقــش اساســی داشــته انــد.
وی اظهــار کــرد: بررســی الیحــه اصــاح 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در صحــن علنــی 
مجلــس کــه تــا مــاده ۲۷ پیــش رفتــه و بــرای 
ــادی  ــیون اقتص ــه  کمیس ــوارد الزم ب ــاح م اص
برگشــت داده شــده اســت، از دوازدهــم آبــان مــاه 
بــه بعــد در دســتور کار مجلــس قــرار مــی گیرد.

نماینــده مــردم شبســتر در خانــه ملــت 
ــود،  ــی ش ــون دائم ــن قان ــر ای ــرد: اگ ــه ک اضاف
تاثیــر بســزایی در بخــش تولیــد خواهــد داشــت 
ــده و  ــال آین ــات در س ــت مالی ــزان دریاف و می

ــرد. ــد ک ــخص خواه ــه آن را مش بودج
ــر  ــات ب ــه داد: اصــاح ســاختار مالی وی ادام
ارزش افــزوده از جملــه مزیــت هــای ایــن الیحه 
اســت؛ قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده در ســال 
۱۳۸۶ تصویــب و از ســال بعــد اجــرا شــد، امــا 
متاســفانه فــراز و نشــیب هــای خیلــی زیــادی 
ــزان  ــه می ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــرا داش در اج

مالیــات دریافتــی بــر اســاس آن قطعــی نبــود، 
شــاخص مشــخص نداشــت و اعتــراض می شــد 

کــه در چنــد مرتبــه اخــذ مــی شــود.
ــودن  ــراس ب وی از عــدم شــفافیت و علــی ال
ــه  ــرای آن( ب ــت اج ــال نخس ــه س ــتناد ب )اس
ــات  ــکاالت و ابهام ــر از اش ــی دیگ ــوان برخ عن
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده یــاد کــرد کــه 
قــرار اســت بــا تصویــب الیحــه اصاحــی آن در 

ــع شــوند. ــس، مرتف ــی مجل صحــن علن
ــون  ــذ قانـ ــدن اخـ ــزه شـ ــور، مکانیـ آقاپـ
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده از طریـــق نصـــب 
ــت  ــروش، رعایـ ــزه فـ ــای مکانیـ ــدوق هـ صنـ
ـــای  ـــردن راه ه ـــدود ک ـــاف، مس ـــت و انص عدال
فـــرار مالیاتـــی بـــر پایـــه توجـــه بـــه اقشـــار 
آســـیب پذیـــر و اعمـــال معافیـــت هـــای الزم 
و بـــه جـــا را از جملـــه مزیـــت هـــای الیحـــه 
ــزوده  ــر ارزش افـ ــات بـ ــون مالیـ ــاح قانـ اصـ

برشـــمرد.

تجربه پنج کشور در الیحه 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده شد

و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  سـخنگوی 
کاهـش  بـا  اسـت  معتقـد  مجلـس  محاسـبات 
معافیت هـای مالیاتـی منابـع مـورد نیـاز بـرای 
حـذف درآمدهای نفتی از بودجه فراهم می شـود. 
بـه گـزارش خانـه ملـت، محمـد خدابخشـی 
سـخنگوی کمیسـیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شـورای اسـامی، با اشـاره به جلسه ستاد 
تنظیـم بودجـه ۹۹، گفت: سـقف بودجه عمومی 
سـال ۹۹ کمتـر از 4۲۰ هـزار میلیـارد تومـان 
پیش بینـی و مقرر شـد؛ موضوع یارانه هـای پیدا و 

پنهـان در بودجه سـال آینده شـفاف شـود.
نماینـده مـردم الیگـودرز در مجلـس شـورای 
اسـامی بـا بیـان اینکـه در بودجـه سـال آینـده، 
بودجـه اداره دولـت، مسـتقل از درآمدهـای نفتی 
خواهـد بـود و ایـن درآمدها صرفا بـرای طرح های 
تملـک دارایـی سـرمایه ای مـورد اسـتفاده قـرار 
می گیـرد، افزود:مقـرر شـد جـدول جداگانـه ای 

بـرای تکالیـف فـرا بودجـه ای دولـت ارائه شـود.

اجرای طرح های عمرانی، تولید و اشتغال با 
برنامه ای دو ساله در بودجه سال ۹۹ 

وی بـا بیان اینکه در بودجه سـال ۹۹ برنامه ای 
دو سـاله بـرای اجرای طـرح های عمرانـی، تولید 
و اشـتغال ارائـه می شـود، اظهـار کـرد: بودجـه 
شـرکت هـای دولتی حداکثر تا ۱۵ آبـان در قالب 

الیحـه ای بـه مجلـس ارائه می شـود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلـس با بیان اینکه در بودجه سـال ۹۹ پیوسـتی 
بـرای بودجـه اسـتانی در نظـر گرفتـه شـده، اضافه 
کـرد: در بودجـه سـال آینده جـداول ۸ گانـه ای در 
نظر گرفته شـده که در جدول شـماره )۱( جزئیات 
منابـع و مصـارف، در جـدول )۲( درآمدهـا، جـدول 
برمبنـای  بودجه ریـزی  هزینـه ای-  اعتبـارات   )۳(
عملکرد، جدول )4( جزئیات برش اسـتانی اعتبارات 
هزینه ای دسـتگاه های اجرایی، جدول )۵( اعتبارات 
تملـک دارایـی سـرمایه ای اسـتان ها، جـدول )۶( 
بـرش اسـتانی اعتبـارات طرح هـای تملـک دارایی 
سـرمایه ای ملی، جودل )۷( طرح های ملی اسـتانی 
شـده و جـدول )۸( طـرح مربـوط بـه مشـارکت 

عمومی-خصوصـی درج می شـود.
ایـن نماینـده مـردم در مجلـس دهـم درباره 

مسـتقل شـدن بودجـه ۹۹ از درآمدهـای نفتی، 
شـامل  کشـور  عمومـی  بودجـه  داد:  توضیـح 
درآمدهـای مالیاتـی، منابـع حاصـل از فـروش 
نفـت و میعانـات گازی و سـایر دارایـی و امـاک 
مـازاد دولـت و اوراق قرضـه اسـت و از آنجایـی 
کـه قـرار اسـت در سـال آینـده بودجـه کشـور 
از درآمدهـای نفتـی مسـتقل شـود بایـد منابـع 

موردنیـاز از سـایر راه هـا تامیـن شـود.
بازنگـری در  براینکـه  تاکیـد  بـا  خدابخشـی 
فـرار  از  جلوگیـری  و  مالیاتـی  معافیت هـای 
جایگزیـن  موردنیـاز  منابـع  می توانـد  مالیاتـی 
درآمدهـای حاصـل از فـروش نفت باشـد، گفت: 
اگـر معافیت هـای مالیاتـی مـورد بازنگـری   قرار 
گرفتـه و از فـرار از مالیاتـی جلوگیـری شـود، 
منابـع جدیـدی بـرای کشـور خلق می شـود زیرا 
در حـال حاضـر 4۰درصـد از ۱۰۰ درصد اقتصاد 

کشـور مشـمول معافیت هـای مالیاتـی اسـت.

ضرورت اخذ مالیات از خانه های خالی
در  دهـم  مجلـس  در  مـردم  نماینـده  ایـن 
توضیـح چگونگـی خلـق منابع جدیـد در بودجه 
۹۹ بـه تشـریح مثالـی پرداخت و افـزود: در حال 
حاضـر بیـش از۲ میلیـون خانه خالی در کشـور 
وجـود دارد کـه بـا توجـه اینکـه متوسـط قیمت 
هـر خانـه بیـش از ۵۰۰ میلیـون تومـان اسـت 
اگـر بـرای هـر یـک از آنهـا یـک درصـد مالیات 
اخذ شـود، حـدود ۱۰ هزار میلیـارد تومان منابع 

جدیـدی بـه بودجـه کشـور افـزوده می شـود.

کـه  میـزان  هـر  بـه  داد:  ادامـه  خدابخشـی 
درآمدهـای نفتـی محقـق شـود، منابـع حاصلـه 
سـرمایه ای  دارایـی  تملـک  طرح هـای  صـرف 
خواهـد شـد و از آنجـا که منابع نفتـی مربوط به 
نسـل های آینـده اسـت هرچـه این منابـع صرف 
ایجـاد زیرسـاخت هایی ماننـد سـاخت جاده هـا 

شـود، بـرای کشـور مطلوبتـر اسـت.

مناطق محروم با بهانه اصالح ساختار 
بودجه از یاد نرود

وی تصریـح کـرد: انتظـار مـی رود در بودجـه 
سـال آینـده، اسـتان های کمتـر توسـعه یافتـه 
بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرند و بـا بهانه اصاح 
سـاختار بودجـه ایـن مناطق از یاد نـرود و تاش 
هایـی کـه بـرای برقـراری تـوازن در حـال انجام 

بـود، تداوم داشـته باشـد.

بودجه سال 1۴۰۰ صرفا جهت ارائه تصویری 
از بودجه به مجلس ارائه می شود 

و  بودجـه  برنامـه،  کمیسـیون  سـخنگوی 
محاسـبات مجلـس درباره نحـوه ارائه بودجه سـال 
۹۹ و ۱4۰۰، گفـت: بودجـه سـال ۹۹ در مجلـس 
بررسـی و تصویب می شـود اما بودجه سـال ۱4۰۰ 
صرفـا جهـت ارائـه تصویـری از بودجـه به مجلس 
ارائـه شـده و در اواخـر سـال آینـده، بـا توجـه بـه 
تغییـرات و نوسـانات، تصویـب می شـود در واقـع 
بودجه غلتان اسـت، زیرا قانون محاسـبات عمومی 

اجـازه تصویـب بودجـه دوسـاالنه را نمی دهـد.

الیحه بودجه ۹۹ از نگاه بهارستان نشین ها

بودجه ۹۹ بدون اتکا به درآمدهای نفتی است

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
مجلــس گفــت: ۳.۵ میلیــارد دالر ارز 4۲۰۰ 
و  دارو  تامین کننــدگان  اختیــار  در  تومانــی 
تجهیــزات پزشــکی قــرار گرفتــه اســت و هیــچ 

ــم. ــه نداری ــن زمین ــکلی در ای مش
ــاره  ــی درب ــد همت ــر، احم ــزارش مه ــه گ ب
وضعیــت ذخیــره دارو در کشــور بــا وجــود 

تحریم هایــی کــه دشــمنان بــه کشــورمان 
تحمیــل کرده انــد، گفــت: در حــال حاضــر 
وضعیــت کشــور بــه لحــاظ تامیــن دارو و 

تجهیــزات پزشــکی بســیار خــوب اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه نحــوه 
تخصیــص ارز بــرای تامیــن مــواد اولیــه جهــت 
ــوب  ــم خ ــکی ه ــزات پزش ــد دارو و تجهی تولی
ــارد دالر ارز 4۲۰۰  ــه داد: ۳.۵میلی ــت، ادام اس
و  دارو  تامین کننــدگان  اختیــار  در  تومانــی 
تجهیــزات پزشــکی قــرار گرفتــه اســت و هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین مشــکلی در ای
همتــی تاکید کــرد: مجموعــه ایــن اقدامات منجر 
بــه کنتــرل قیمــت دارو و تجهیــزات پزشــکی شــده 

اســت و مــردم بــرای تهیــه دارو مشــکلی ندارنــد.
درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 

مجلــس بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 
۹۷ درصــد داروهــای مــورد نیــاز کشــور در 
ــا در  ــرد: م ــح ک ــود، تصری ــد می ش ــل تولی داخ
زمینــه تولیــد دارو روز بــه روز بیشــتر بــه مــرز 
ــواد  ــک می شــویم و اگرچــه م ــی نزدی خودکفای
ــور وارد  ــارج از کش ــا از خ ــی داروه ــه برخ اولی
می شــود، امــا تعامــات خوبــی انجــام شــده تــا 
از لحــاظ مــواد اولیــه تهیــه دارو هــم کمبــودی 
ــا  ــازی ب ــای داروس ــیم و کارخانه ه ــته باش نداش

ــد. ــه دهن ــان را ادام ــاال کار خودش ــوان ب ت
همتــی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان 
ــاد  ــا ایج ــی م ــتم  بانک ــکاتی را در سیس مش
کرده انــد امــا بانــک مرکــزی هــم راهکارهایــی 
را پیــش بینــی کــرده اســت تــا اقدامــات آنــان 
را خنثــی کنــد، اظهــار داشــت: امیدواریــم 
کشــورهای همســو بــا آمریــکا در اعمــال 
ــی  ــم پ ــن مســئله مه ــه ای ــران ب ــه ای ــار ب فش
ببرنــد کــه اســتفاده از ابــزار اقتصــادی و ایجــاد 
ــل در سیســتم بانکــی یــک کشــور بســیار  خل
ــه  ــن حرب ــن اســت ای ــاک اســت و ممک خطرن

ــرد. ــم بگی ــان را ه ــان خودش روزی گریب

همتی:

3.۵ میلیارد دالر ارز دولتی به دارو 
اختصاص یافته است


