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واعظی: 

اگر در مذاکرات به نتیجه نرسیم 
گام چهارم برداشته می شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

نهادهای نظارتی به اختالفات بین 
زنجیره تولید خودرو ورود کنند

نائب رئیس شورای شهر تبریز خبر داد: 

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با
راه اندازی مجموعه های تولیدی

 نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم

موضع جمهوری اســامی ایران همواره این بوده که دولت ها باید به خواست 
مردم توجه کنند

هر قدر هم این اختافات وجود داشته باشد باید بین خودشان مدیریت شود

مسائل فرهنگی در شورای پنجم همواره در اولویت بوده

اختافات نباید برای مصرف کننده نهایی مشکلی ایجاد کند

زمان بهره برداری از کارهای فرهنگی زمان بر است

شاهد افزایش قیمت در حوزه خودرو بوده ایم

توانمند سازی زنان منجر به توانمند سازی تمامی جامعه خواهد
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اخذ مالیات از سود سپرده بانکی 
در وزارت اقتصاد کلید خورد

کسانی که در تصویب لوایح چهارگانه 
لجبازی می کنند، دلسوز مردم نیستند 

برخی منافعشان در عدم 
ساماندهی یارانه ها است 

رسانه ها نقش کلیدی در تحقق 
اهداف پدافند غیرعامل دارند

بانک مرکزی به زودی لیست ارز 
بگیران را شفاف سازی می کند

ــه  ــه حکــم مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس ب ــرادی کــه ب یکــی از اف
ــا گــزارش  ــه فعالیــت شــده اســت ب ــن باشــگاه مشــغول ب تازگــی در ای
ــده ی فعالیــت ســابق  ــر پرون ــه، درگی ــوه قضایی ــه ق ــی ب نهادهــای نظارت

ــپولیس اســت. خــود در پرس
ــگاه  ــرد در باش ــن انصاری ف ــور محمدحس ــا حض ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب
پرســپولیس ایــن باشــگاه درگیــر تغییــر و تحوالت زیــادی در بدنــه مدیریتی 
ــر روی صندلــی مدیریتــی  خــود شــده اســت. از زمانــی کــه انصاری فــرد ب
قرمزهــای تهــران نشســت، شــاهد تغییراتــی در کادر روابط عمومــی، معاونت 
اقتصــادی، مشــاوران و غیــره بوده ایــم امــا در ایــن میــان حواشــی خاصــی 

ــرد ایجــاد شــده اســت. ــای انصاری ف ــی از انتصاب ه ــرای یک ب
یکــی از کســانی کــه محمدحســن انصاری فــرد بــا حضــورش در 
باشــگاه پرســپولیس بــه او مســوولیت داده، فــردی اســت کــه در 
ــگاه  ــن باش ــپولیس در ای ــگاه پرس ــبق باش ــای اس ــای مدیریت ه دوره ه
فعالیــت داشــته و بــه خاطــر ابهامــات و مشــکالتی کــه آن زمــان داشــته، 
نهادهــای نظارتــی گزارشــی را دربــاره ایــن شــخص و عملکــرد پرابهــام او 

ــد. ــال کرده ان ــه ارس ــوه قضایی ــه ق ــه و ب تهی
حــاال خبــر می رســد بــا وجود اینکــه این فــرد دوباره در باشــگاه پرســپولیس 

حکــم بــه کار گرفته، شــکایت مذکــور هم چنان در شــعبه ۲ دادســرای فرهنگ 
و رســانه مفتــوح و پرونــده ایــن فــرد به عنوان متهــم در جریان اســت.

بــا ایــن شــرایط بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا تجدیدنظــری دربــاره 
ادامــه فعالیــت ایــن فــرد بــا باشــگاه پرســپولیس صــورت می گیــرد یــا اینکه 
مدیرعامــل تــازه نفــس پرســپولیس تبعــات ادامــه فعالیــت ایــن شــخص را 

خواهــد پذیرفــت و بــا او و دردســرهایش هم چنــان ادامــه خواهــد داد؟

مدیــر کل بازرســی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی 
گفــت: ۳ هــزار وکیــل را شناســایی کــرده ایــم کــه هیــچ پرونــده مالیاتــی 

ندارنــد و مشــخص نیســت چطــور مجــوز گرفتــه انــد.
بــه گــزارش  مهــر، هــادی خانــی در مصاحبــه بــا رادیــو اقتصــاد، دربــاره 
شناســایی ســه هــزار وکیــل بــدون پرونــده مالیاتــی و تمدیــد پروانــه ایــن 
وکال، اظهــار داشــت: تمدیــد یــا عــدم تمدیــد پروانــه آنهــا دســت ســازمان 
امــور مالیاتــی نیســت. برابــر مــاده ۱۸۶ قانــون مالیات هــای مســتقیم هــر 
دســتگاهی کــه مجــوز یــک فعالیــت اقتصــادی را می دهــد یــا مجــوز یــک 
ــور  ــا ســازمان ام ــد، موظــف اســت ب ــد می کن فعالیــت اقتصــادی را تمدی
ــرد، اگــر  ــی اســتعالم بگی ــد، از ســازمان امــور مالیات ــه کن ــی مکاتب مالیات
ســازمان امــور مالیاتــی اعــالم کــرد آن فــرد بدهــکار مالیاتــی نیســت و یــا 

مــودی مالیاتــی خــوش حســاب اســت، نســبت بــه تمدیــد اقــدام کنــد.
مدیــر کل بازرســی و مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی 
افــزود: متأســفانه در برخــی از مشــاغل از جملــه همیــن ۳ هــزار وکیــل، 
ایــن همــکاری اجــرای صحیــح و صریــح قانــون بــا ســازمان امــور مالیاتی 
انجــام نشــده و نمی شــود. مــا ایــن ۳ هــزار وکیــل را شناســایی کردیــم. 
بــر اســاس اطالعــات پایــه ای کــه اخــذ کردیــم ایــن افــراد هیــچ پرونــده 

مالیاتــی نداشــتند و مشــخص نیســت چطــور مجــوز گرفتنــد.
ــز  ــه روی آن متمرک ــوان پای ــه عن ــا ب ــه م ــی ک ــه داد: دیتای وی ادام
ــه  ــم ک ــه کردی ــان مقایس ــزاری خودم ــرم اف ــامانه های ن ــا س ــدیم و ب ش
آیــا ایــن  تعــداد افــراد پرونــده مالیاتــی دارنــد یــا ندارنــد، اطالعاتــی بــود 

ــون وکال برداشــتیم. ــه مســتقیم از روی ســایت کان ک

تمرکز بر ریز تراکنش های بانکی و فعالیت های اقتصادی وکا
خانــی گفــت: حتــی مــن بــا امضــای رئیــس کل ســازمان، بــا معــاون 
ــد  ــی توانی ــر م ــه اگ ــردم ک ــه ک ــه مکاتب ــوه قضایی پیشــگیری از جــرم ق

اطالعــات مربــوط بــه وکال را دقیــق تــر در اختیــار مــا بگذاریــد، چــه آن هــا 
کــه پرونــده مالیاتــی دارنــد و چــه آن هــا کــه پرونــده مالیاتــی ندارنــد.

ــز تراکنش هــای بانکــی و فعالیت هــای اقتصــادی  ــا روی ری وی ادامــه داد: م
آن هــا تمرکــز داریــم و تــالش می کنیــم ابعــاد فعالیت های اقتصــادی این قشــر را 
کامــل شــفاف کنیــم ولی هنــوز به عــدد دقیــق فــرار مالیاتــی وکال نرســیده ایم.

خانــی افــزود: اینکــه مــا اعــالم می کنیــم ۳ هــزار وکیــل فاقــد پرونــده 
هســتند بــر اســاس موجــودی ســامانه هایمان اســت و تقریبــی و تخمینی 
نیســت. امــا ایــن کــه وکال چقــدر فــرار مالیاتــی دارنــد، بایــد گفــت مــا 
فعــال در حــال جمــع آوری تمــام دیتاهــای وکال در حــوزه فعالیــت هــای 
اقتصــادی، دارایــی، ثــروت و تراکنــش هــای بانکــی هســتیم کــه بعــد از 

بررســی رقــم مشــخص مــی شــود.
ــی  ــی ســازمان امــور مالیات ــرار مالیات ــا ف ــارزه ب ــر کل بازرســی و مب مدی
گفــت: اگــر ایــن طیــف مانند ســایر گــروه هــا فــرار مالیاتی نداشــته باشــند، 
قطعــا در رســانه هــا اعــالم مــی شــود امــا اگــر فــرار مالیاتــی محــرز شــود، با 

آنهــا مطابــق مقــررات و قانــون قاطعانــه برخــورد خواهیــم کــرد.

انتصاب  یک »متهم« در باشگاه پرسپولیس!

3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند
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کاریکاتور

 موج سواری بر مطالبات مردمی 
لبنان و عراق

منبع: تسنیم

یــک نماینــده مجلــس شــورای اســالمی 
ــح  ــو و لوای ــرش پالرم ــدم پذی ــرد: ع ــد ک تاکی
ــتن  ــش بس ــردن از تصویب ــرار ک ــه و ف چهارگان

اســت.  دســت هایمان 
بــه گــزارش ایلنــا، غالمعلــی جعفــرزاده 
در   »FATF« اقــدام  دربــاره  ایمن آبــادی، 
قبــال ایــران و اینکــه چقــدر ضــرورت دارد 
CFT و پالرمــو در کشــور تصویــب شــود، 
ــم  ــر کن ــه را ذک ــن نکت ــد ای ــدا بای ــت: ابت گف
 »FATF« ــه ــوم ب ــه موس ــح چهارگان ــه لوای ک
شــامل اصــالح قانــون مبــازره بــا تأمیــن مالــی 
تروریســم،  اصــالح قانــون مبــارزه بــا پولشــویی، 
پیوســتن ایــران بــه کنوانســیون ســازمان ملــل 
متحــد بــرای مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافتــه 
ــیون  ــه کنواس ــتن ب ــو( و پیوس ــی )پالرم فرامل

ــت. ــم )CFT( اس ــی تروریس ــن مال تامی
ــورای  ــس ش ــردم رشــت در مجل ــده م نماین
مالــی  تامیــن  الیحــه  داد:  ادامــه  اســالمی 
ــه  ــح چهارگان ــن لوای ــی از ای ــه یک ــم ک تروریس
ــا  ــه، ام ــان را گرفت ــورای نگهب ــد ش ــت تائی اس
ــه  ــن ک ــدون ای ــم ب ــده اســت آن ه ــی مان مابق

توجیهــی در کار باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه مــا کــه نمی توانیــم 
ســازی جــدا از ســاز ســاختار دنیــا بزنیــم، 
اظهــار کــرد: آخــر ایــن چــه معنــی دارد کــه مــا 
همیشــه می خواهیــم تافتــه جــدا بافتــه باشــیم، 
ــا  ــه تصویــب نرســانیم مــا ب اگــر »پالرمــو« را ب
ــوب  ــم خ ــمش را ه ــی اس ــه حت ــو« ک »کنگ

ــم.  ــی می مانی ــم باق ــط کن ــم تلف نمی توان
ــن  ــادآوری ای ــا ی ــادی ب ــرزاده ایمن آب جعف
ــه  ــران چان ــت در ای ــال اس ــه ۱۹ س ــب ک مطل
ــا  ــم ی ــا کنی ــح را امض ــن لوای ــه ای ــم ک می زنی
خیــر، گفــت: اگــر امضــاء نکنیــم شــرایط بــرای 
کشــور مــا بســیار ســخت خواهــد شــد، در واقــع 
ــات  ــا ادبی ــح ب ــن لوای ــاء ای ــدم امض ــا ع ــا ب م
ــی تروریســم هســتیم  ــم حام دیگــری می گویی

ــه نیســت. ــه اینگون ــی ک درصورت

ــه  ــه اینکــه ۲۷ کشــور دنیــا ب ــا اشــاره ب وی ب
طــور مشــروط وارد »FATF« شــده اند، بیــان 
کــرد: می توانســتیم بــه طــور مشــروط وارد 
ــم کشــورهایی را  کــه  »FATF« شــویم و بگویی
ــم و  ــک می کنی ــواره کم ــم هم ــک می کردی کم
ایــن تروریســم گفتن هــای شــما را قبــول نداریــم.

ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه 
ــه داد: اگــر نتوانیــم وارد »FATF« شــویم  ادام
دیگــر هیــچ پولــی نمی توانیــم رد و بــدل کنیــم 
و همانطــور کــه بارهــا عنــوان کردم شــرایط دور 
زدن تحریــم بــا ایــن رفتارهــا تقریبــا غیرممکــن 

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بایــد در یکپارچگــی 
ــه  ــی ک ــم و آن چیزهای ــرکت کنی ــا ش ــا دنی ب
ــت:  ــم، گف ــت را بپذیری ــکل اس ــر و مش بی خط
یعنــی همــه دنیــا موقــع امضــا کــردن )پالرمــو( 
متوجــه نشــدند خطرنــاک اســت و فقــط مــا و 
کنگــو متوجــه شــدیم! واقعــا ایــن رفتارهــا هیچ 
توجیهــی نــدارد و مــن می خواهــم اگــر کســی 
ــد،  ــوزد ورود کن ــردم می س ــال م ــه ح ــش ب دل
زیــرا عــدم تصویــب ایــن لوایــح شــرایط ســختی 

ــه وجــود مــی آورد. ــرای کشــور ب را ب

جعفــرزاده افــزود: مــردم بــه حــد کافــی زیــر 
فشــار هســتند، کشــور به اندازه کافی مشــکالت 
دارد چــرا می خواهیــم دســت خودمــان را قپانــی 
از پشــت ببندیــم؟ عــدم پذیــرش پالرمــو و 
ــش  ــردن از تصویب ــرار ک ــه و ف ــح چهارگان لوای
بســتن دســت هایمان اســت، ایــن رفتارهــا 
اشــتباه محــض و بــر اســاس احساســات تصمیم 
گرفتــن اســت، درصورتــی کــه  بایــد بــر اســاس 

ــرد. عقالنیــت کشــور را اداره ک
وی ادامــه داد: واقعــا جــای تاســف دارد وقتی 
از بعضی هــا می شــنوم کــه می گوینــد »مــا 
ــن  ــا ای ــم«. ب ــول نداری ــا قب ــت، م ــم رف نخواهی
حــرکات بعــد از ۱۹ ســال کــه پیــش شــرط را 

ــو!  ــم و کنگ ــا می مانی ــط م ــم فق پذیرفته ای
ایــن نماینــده مجلــس در پاســخ بــه ســوالی 
ــح را  ــن لوای ــر ای ــه اگ ــر اینک ــی ب ــر مبن دیگ
نپذیریــم همانطــور کــه اشــاره کردیــد شــرایط 
زندگــی بــر مــردم ســخت خواهــد آن وقــت چه 
ــرد:  ــوان ک ــند، عن ــخگو باش ــد پاس ــانی بای کس
مســلم اســت کــه مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام در حــال  مســئول اظهارنظــر کــردن 

اســت.

ــوان  ــی عن ــان بررس ــه داد:  در جری وی ادام
ــم کــه آرای اعضــای تشــخیص مصلحــت  کردی
نظــام مشــخص و در تاریــخ کشــور ثبــت شــود 
ــه رأی  ــح چهارگان ــن لوای ــه ای ــانی ب ــه کس چ
ندادنــد. معتقــدم آینــده مشــخص می کنــد ایــن 
کار بــر خــالف امنیــت و مصلحــت کشــور بــوده 
اســت و تمامــی کســانی کــه در ایــن لجبــازی 
شــرکت می کننــد، دلشــان بــرای مــردم و 
کشــور نمی ســوزد و خیلــی ســاده لوحانه اســت 

کــه اینگونــه بــه قضیــه نــگاه کنیــم.
ــورای  ــس ش ــردم رشــت در مجل ــده م نماین
ــا  ــح امض ــن لوای ــر ای ــرد: اگ ــد ک ــالمی تاکی اس
ــا در  ــا و دزدی ه ــاهد اختالس ه ــاز ش ــود، ب نش
داخــل کشــور خواهیــم بــود زیــرا تصویــب ایــن 
لوایــح می توانســت بســاط فســاد، قاچــاق و پــول 
خــارج کــردن از کشــور را ببنــدد، می توانســت 
پولشــویی را از بیــن ببــرد و کســی هــم جــرأت 

نکنــد از ایــران پــول خــارج کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر زودتــر تکلیــف 
ــخص  ــه »FATF« مش ــتن ب ــود را در پیوس خ
ــه مشــکل  ــراودات اقتصــادی ب ــرای م ــم ب نکنی
ــک  ــر ی ــی  اگ ــت: حت ــورد، گف ــم خ برخواهی
ــد  ــا کار کن ــا  م ــد ب ــه بخواه ــی دواطلبان بانک
بانک هــای دیگــر طبــق قوانیــن بین المللــی 
ــه تقریبــا هیــچ  آن را تنبیــه می کننــد و اینگون
بانکــی بــا مــا کار نمی کنــد، خــب اســم ایــن را 
چــه چیــزی می خواهنــد بگذارنــد؟ واقعــا شــأن 
ایــران تــا بــه ایــن حــد نــزول کــرده اســت کــه 
در حــد کنگــو باشــد و  از لحــاظ اقتصــادی هــم 

پایــه ایــن کشــور شــود؟
ایــن عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه 
ــان  ــا بی مجلــس شــورای اســالمی در خاتمــه ب
اینکــه مــا کــه بــرای نابــودی تروریســم خون هــا 
دادیــم و داعــش را مــا نابــود کردیــم،  گفــت:۱۹  
ــی ســاده بحــث  ــک موضــوع خیل ســال روی ی
می کنیــم  مشــاهده  امــروز  امــا  کردیــم 
ــو  ــت عض ــم اس ــی تروریس ــه حام ــتان ک عربس
می شــود! اســرائیل کــه رژیــم نســل کش اســت 
ــا  ــدام از اینه ــچ ک ــه هی ــا ک ــود! م ــو می ش عض
نیســتیم چــرا عضــو نشــویم؟ چــرا می ترســیم 
معاهــدات  وارد  چــرا  می کنیــم؟  فــرار  و 
ــه   ــی ک ــی نمی شــویم؟ آن هــم هنگام بین الملل
کشــور شــفافی هســتیم و ســاخت و نگهداشــتن 

ــم. ــرام می دانی ــم را ح ــم ات ب

کسانی که در تصویب لوایح چهارگانه 
لجبازی می کنند، دلسوز مردم نیستند 

ــز گفــت: منتظــر رای نهایــی  دادســتان تبری
دیــوان عالــی کشــور در مــورد پرونــده »پزشــک 

تبریــزی« هســتیم 
بــه گــزارش ایســنا، بابــک محبــوب علیلــو بــا 
ــای  ــه پرونده ه ــی ک ــل مختلف ــه مراح ــاره ب اش
ــرار  ــرد: ق ــار ک ــد، اظه ــی می کنن ــی ط قضای
ایــن  و کیفرخواســت  دادرســی  بــه  جلــب 
ــی  ــات مقدمات ــام تحقیق ــس از انج ــا پ پرونده ه
ــوع  ــر وق ــی ب ــه دلیل ــرا و در صورتیک در دادس
ــود. ــادر می ش ــد، ص ــام باش ــه اته ــرم و توج ج

وی افــزود: ســپس پرونده بنابه کیفرخواســت 
دادســتان بــه دادگاه کیفــری صالحیــت دار 
کــه عبارتنــد از دادگاه کیفــری یــک، دادگاه 

ــای انقــالب اســالمی  ــا دادگاه ه ــری دو و ی کیف
ــد  ــح بع ــت دادگاه صال ــده و در نهای ــال ش ارس
ــه صــدور  ــدام ب از تشــکیل جلســه محاکمــه اق

می کنــد. رای 
وی ادامــه داد: رای صــادره شــده حســب 
مــورد در دادگاه هــای تجدیــد نظــر اســتان 
ــا  ــل تجدیدنظــر ی ــی کشــور قاب ــوان عال ــا دی ی

ــت. ــام اس فرج
 وی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت پرونــده 
پزشــک تبریــزی گفــت: در مــورد ایــن پرونــده، 
ــرار  ــی در دادســرا انجــام و ق ــات مقدمات تحقیق
ــادر  ــت ص ــر خواس ــی و کیف ــه دادرس ــب ب جل
ــه  ــی ب ــک منته ــری ی ــده در دادگاه کیف و پرون

صــدور رای شــده اســت.
علیلــو بیــان کــرد: بــا توجــه بــه حــق فرجــام 
ــد و هــم  ــراد فرجــام خواهــی کردن خواهــی، اف
اکنــون پرونــده در دیــوان عالــی کشــور مطــرح 
شــده اســت. در دیــوان عالــی کشــور نیــز 
شــعبه ای کــه پرونــده بــه آن ارجــاع شــده بــود، 
تحقیقاتــی را الزم دیــده بودنــد کــه بایــد مجدد 

ــد. ــام می ش انج
وی گفــت: ایــن تحقیقــات در دادگاه کیفری یک 
مســتقر در اســتان انجــام شــده و پرونــده مجــددا به 

دیــوان عالی کشــور ارســال شــده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ۱۷ مهــر مــاه 
ــک  ــک پزش ــواده ی ــو خان ــج عض ــال ۹۵، پن س
ــرادر  ــدر، ب ــادر، پ ــه همســر، م ــزی از جمل تبری
و مادربزرگــش دچــار تنگــی نفــس شــدند 
ــس از  ــک، پ ــن پزش ــزرگ ای ــر و مادرب و همس
انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود را از دســت 
دادنــد کــه همزمــان بــا مــرگ دو تــن از اعضــای 
خانــواده ایــن پزشــک و مســمومیت ســایر 
اعضــای خانــواده ، تحقیقــات ویــژه جنایــی برای 
رمزگشــایی از ایــن پرونــده جنجالــی آغــاز شــد 

ــک،  ــن پزش ــت ای ــا بازداش ــی ب ــس از مدت و  پ
ــت  ــد و در نهای ــدی ش ــاز جدی ــده وارد ف پرون
کیفرخواســت ایــن پرونــده فروردیــن ســال ۹۶ 

ــد. ــال ش ــه دادگاه ارس ــده ب ــادر و پرون ص
ــه ایــن  ــیدگی ب ــرای رس ــه ب چهــار جلس
ــک  ــری ی ــوم دادگاه کیف ــعبه س ــده در ش پرون
ــد و در  ــزار ش ــرقی برگ ــان ش ــتان آذربایج اس
نهایــت ۲۹ اســفند مــاه ســال ۹۶، رأی پرونــده  
کــه قصــاص متهــم بــود صــادر شــد و ســرانجام 
حکــم صــادره در ایــن خصــوص از ســوی دیــوان 
ــل  ــه دلی ــده ب ــی کشــور نقــض شــد و پرون عال
ــه شــعبه رســیدگی کننــده  نقــص تحقیقــات ب

ــد. ــاده ش ــدوی اع دادگاه ب
دو جلســه دادگاه در رســیدگی دوبــاره به این 
پرونــده از اســفند ســال گذشــته تــا خردادمــاه 
ــری  ــوم دادگاه کیف ــعبه س ــاری در ش ــال ج س
ــک اســتان آذربایجــان شــرقی  برگــزار شــد.  ی
ــای دم  ــه درخواســت اولی ــن دادگاه نســبت ب ای
ــه  ــبت ب ــاص  و نس ــم قص ــم، حک ــر مته همس
درخواســت پرداخــت دیــه از ســوی اولیــای دم 
مادربــزرگ متهــم، حکــم بــه پرداخــت دیــه داد.

دادستان تبریز:

منتظر رای نهایی دیوان عالی کشور در 
مورد پرونده »پزشک تبریزی« هستیم

عضــو فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلس 
ــت:  ــور گف ــارات رئیس جمه ــاد از اظه ــا انتق ب
ســایه جنــگ را اقتــدار نیروهــای مســلح و 
ــت و  ــور برداش ــی از کش ــای دفاع توانمندی ه

ــره زد. ــام گ ــه برج ــئله را ب ــن مس ــد ای نبای
کوهکــن،  محســن  مهــر،  گــزارش  بــه 
دوقطبی ســازی های جدیــد  بــه  اشــاره  بــا 
ــس  ــات مجل ــتانه انتخاب ــور در آس رئیس جمه
شــورای اســالمی،گفت: فــردی کــه در جایــگاه 
ــوری  ــام جمه ــی نظ ــتگاه اجرای ــت دس ریاس
اســالمی قــرار دارد، بایــد بــه جــای پرداختــن 
ــه  ــل ب ــش عم ــّم و غم ــام ه ــی، تم ــه حواش ب
وظایــف خویــش و حــل مشــکالت کشــور 

ــد. باش
ــه روســای جمهــور  ــزود: معمــوال روی وی اف
مــا همــواره بــه ایــن گونــه اســت کــه در چهــار 
ســال اول فعالیــت خــود صرفــاً گذشــته را 
ــا  ــه قبلی ه ــکالت را ب ــد و مش ــل می کنن تحلی
ــم  ــال دوم ه ــار س ــد و در چه ــبت می دهن نس
ادعــا دارنــد کــه عــده ای بــا مانع تراشــی 
نمی گذارنــد کــه آنــان کارشــان را آنگونــه 
ــی  ــه نوع ــد و ب ــام دهن ــد، انج ــه می خواهن ک
ــه آســمان  ــرای فــرار از پاســخگویی شــروع ب ب

ــد. ــن می کنن ــمان بافت ریس
نماینــده مــردم لنجــان در مجلــس تصریــح 
ــر از  ــی زودت ــی خیل ــای روحان ــه آق ــرد: البت ک
ــن کار  ــورمان ای ــر کش ــور دیگ ــای جمه روس
ــا دو ســال  ــد کــه ت ــد بدان را آغــاز کــرده و بای
بــه  و  اســت  کشــور  رئیس جمهــور  دیگــر 
ــه  ــائل و حمل ــن مس ــه ای ــن ب ــای پرداخت ج
ــر  ــان، بهت ــورای نگهب ــون ش ــی چ ــه نهادهای ب

اســت کــه بــه انجــام وظایــف خــودش بپــردازد 
ــا  ــه آی ــد ک ــی کن ــق ارزیاب ــورت دقی ــه ص و ب
دســتگاه های تحــت اختیــارش بــه وظایفشــان 

ــر. ــا خی ــد ی ــل می کنن عم
کوهکــن بــا تاکیــد بــر اینکــه رئیس جمهــور 
ــای  ــه ناکارآمدی ه ــد ب ــی بای ــرایط فعل در ش
ــل  ــدد ح ــد و درص ــف باش ــود واق ــت خ دول
مشــکالت برآیــد، ادامــه داد: رئیس جمهــور 

امــروز بایــد بــا مــردم صــادق باشــد و ایــرادی 
نــدارد کــه بــه آنــان بگویــد کــه در اعتمــاد بــه 
ــه برجــام  غــرب و گــره زدن حــل مشــکالت ب

ــرده اســت. ــتباه ک اش
ــا  ــا آنج ــور ت ــرد: رئیس جمه ــه ک وی اضاف
ــت را روی  ــاس کار دول ــه اس ــت ک ــر اس مقص
غــرب  بــه  اعتمــاد  و  خوش بــاوری  ریــل 
گذاشــت امــا هنــوز فرصــت دارد و بهتــر اســت 

کــه در شــرایط فعلــی همــه دســت بــه دســت 
همــه دهیــم تــا مشــکالت کشــور را حــل 
کنیــم نــه آنکــه بــا وجــود آنکــه برجــام هیــچ 
ــرای مــا نداشــت، همچنــان بگوییــم  عایــدی ب
کــه برجــام خــوب بــود و اگــر نبــود، االن ایــران 

ــد. ــگ می ش ــود و جن ــم نب ه
ــار  ــس اظه ــان در مجل ــردم لنج ــده م نماین
داشــت: یــک زمانــی رئیس جمهــور حــل همــه 
ــام  ــه برج ــم ب ــکاری را ه ــی بی ــکالت حت مش
حوالــه مــی داد امــا هیــچ توفیقــی از ایــن 
ــا ایــن  ــه دســت نیامــد و ب ــرای مــا ب طریــق ب
شــرایط درســت نیســت کــه بــه مــردم بگویــد 
کــه بــه شــرایط فعلــی خــود راضــی باشــند و 
ــات داده  ــگ نج ــوع جن ــان را از وق ــام آن برج

اســت.
ــی   ــی گاه ــه روحان ــان اینک ــا بی ــن ب کوهک
ــا  اوقــات در قالــب یــک کارشــناس سیاســی ی
یــک اســتاد دانشــگاه منتقــد وارد می شــود در 
حالی کــه روســای جمهــور در همــه جــای دنیــا 
بایــد گــزارش عملکــرد خــود را ارائــه دهنــد و 
بــه اشتباهاتشــان واقــف باشــند، تصریــح کــرد: 
ــه  ــی، ب ــای فرافکن ــه ج ــد ب ــور بای رئیس جمه
اشــتباهاتش اقــرار کنــد و ایــرادی هــم نــدارد 
ــده کشــور، از  ــرای حــل مشــکالت عدی ــه ب ک
ــد  ــک بخواه ــم کم ــر ه ــوای دیگ ــئوالن ق مس
توانمندی هــای  و  مقاومتــی  اقتصــاد  روی  و 

داخلــی خودمــان تکیــه کنــد.
را  جنــگ  ســایه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
توانمندی هــای  و  مســلح  نیروهــای  اقتــدار 
دفاعــی از کشــور برداشــت و رئیس جمهــور 
ــد. ــره بزن ــه برجــام ِگ ــن مســئله را ب ــد ای نبای

کوهکن: 

دورشدن سایه جنگ
 ربطی به برجام ندارد

آذری جهرمی در کنفرانس امنیتی مونیخ: 
تهدیدات سایبری امروز امنیت 

شهروندان را تهدید می کند 

وزیــر ارتباطــات گفــت: ایــران از طریــق 
ســامانه دژفــا توانســته ۳۳ میلیــون حملــه 
ــد.  ــع کن ــته دف ــال گذش ــایبری را در یک س س
بــه گــزارش ایلنــا، محمــد جــواد آذری 
در  خــود  برنامه هــای  ادامــه  در  جهرمــی 
قطــر در جلســه وزرا در کنفرانــس امنیتــی 
ــه  ــا موضــوع امنیــت ســایبری ب ــه ب ــخ ک مونی
ریاســت ولــف ایشــینگر رییــس کنفرانــس 
امنیتــی مونیــخ برگــزار شــد، افــزود: تهدیــدات 
ــف  ــهروندان و طی ــت ش ــروز امنی ــایبری ام س
ــی  ــه زندگ ــوط ب ــات مرب ــترده ای از خدم گس

شــهروندان را تهدیــد می کنــد. 
آذری جهرمــی متذکــر شــد: ایــران بــه 
ــایبری،  ــالت س ــان حم ــی از قربانی ــوان یک عن
ــر ایــن حمــالت  پوشــش دفاعــی خــود در براب
ــن  ــا داده و برای ــا ارتق ــامانه دژف ــق س از طری
اســاس توانســته ۳۳ میلیــون حملــه ســایبری 

را در یک ســال گذشــته دفــع کنــد.
توســل  و  یکجانبه گرایــی  داد:  ادامــه  وی 
بــه تحریــم تهدیــدی علیــه امنیــت بیــن 
ــی در عرصــه ســایبری اســت و اســتفاده  الملل
ــل  ــه راه ح ــه گرایان ــای چندجانب از مکانیزم ه
مشــکالت امنیــت ســایبری در جهــان بــه 

ــی رود. ــمار م ش
آذری جهرمــی ضمــن اعــالم مشــارکت و 
حمایــت ایــران از رونــد مباحثــات موســوم بــه 
»گــروه بــاز« در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 
گفــت: ایــران بــه نقش آفرینــی موثــر خــود در 
ــن  ــی در ای ــکارات بین الملل ــه ابت ــکل دهی ب ش

ــد. ــه می ده ــه ادام عرص
گفتنــی اســت، وزیــر ارتباطــات صبــح امروز 
ــی  ــس امنیت ــه کاری کنفران ــه صبحان در جلس
ــا موضــوع امنیــت ســایبری شــرکت،  مونیــخ ب
ــه نمایشــگاه شــهر  ســپس در مراســم افتتاحی
ــن کشــور  ــر ای ــا حضــور امی هوشــمند قطــر ب
ــن  ــیه ای ــس از آن در حاش ــت. پ ــور یاف حض
ــی  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــر تمی ــا امی ــم ب مراس

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــر دی ــر قط امی

بیش ترین شکایت از نمایندگان 
مجلس از سوی دولت صورت می گیرد 

رفتــار  بــر  نظــارت  هیــأت  ســخنگوی 
نماینــدگان اعــالم کــرد بیش تــر شــکایت هایی 
ــر رفتــار نماینــدگان  ــه هیــأت نظــارت ب کــه ب
مجلــس شــورای اســالمی ارســال می شــود، از 

ــت انجــام شــده اســت.  ــق دول طری
ــی  ــواد جمال ــارس، محمدج ــزارش ف ــه گ ب
نوبندگانــی ســخنگوی هیــأت نظــارت بــر 
ــورای اســالمی،  ــس ش ــدگان مجل ــار نماین رفت
ــه  ــه ب ــکایت هایی ک ــار داشــت: بیشــتر ش اظه
هیــأت نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان مجلــس 
ــا از  ــود عموم ــال می ش ــالمی ارس ــورای اس ش
ــوری  ــت جمه ــی ریاس ــت حقوق ــق معاون طری
ــه  ــت ک ــتانی اس ــب دادس ــا از جان ــت و ی اس

ــد. ــرم می کنن ــالم ج اع
ــی  ــراد حقیق ــی از اف ــداد کم ــزود: تع وی اف
نیــز، از نماینــدگان شــکایت دارنــد ولی بیشــتر 

ــرد. ــت صــورت می گی شــکایات از ســوی دول
ســـخنگوی هیـــأت نظـــارت بـــر رفتار 
اســـالمی  شـــورای  مجلـــس  نماینـــدگان 
در ادامـــه عنـــوان کـــرد: معـــاون حقوقی 
ریاســـت جمهوری، شـــورای عالی امنیت ملی 
دادستانی  و همچنین  آن  دبیرخانه  و  کشـــور 
معموال به هیـــأت نظارت، اعـــالم جرم علیه 

می کنند. نماینـــدگان 

نمونه جدید پهپاد »فرپاد« در اختیار 
یکان های عملیاتی ارتش قرار گرفت

ــاره  ــا اش ــش ب ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
بــه تــوان یــکان پهپــاد نیــروی زمینــی ارتــش 
ــه جدیــدی از پهپــاد دســت پرتاب  گفــت: نمون
ــده و در  ــاخته ش ــرو س ــن نی ــاد« در ای »فرپ
اختیــار یکان هــای عملیاتــی قــرار گرفتــه 

ــت.  اس
ــر ســرتیپ کیومــرث  ــا، امی ــه گــزارش ایرن ب
دســتاوردهای  آخریــن  دربــاره  حیــدری، 
ســازمان جهــاد خودکفایــی ایــن نیــرو در حــوزه 
پهپــادی،  ســامانه های  ســاخت  و  طراحــی 
گفــت: نیــروی زمینــی ارتــش نمونــه جدیــدی 
از پهپــاد دســت پرتاب »فرپــاد« را ســاخته و در 
ــن  ــرار داده و  ای ــی ق ــار یکان هــای عملیات اختی
ــی  ــوزه تحقیقات ــر در ح ــادی دیگ ــامانه پهپ س
ــی آن انجــام  ــه تســت های میدان نیســت، چراک
ــار  ــی در اختی ــوزه عملیات ــت و در ح ــده اس ش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرو ق ــن نی ــای ای یکان ه
ــان  ــا بی ــش ب ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
اینکــه ایــن پهپــاد دســت پرتاب در حــوزه 
از خطــوط مــرزی و  شناســایی و مراقبــت 
ــتفاده  ــورد اس ــط م ــای مرتب ــایر عملیات ه س
قــرار می گیــرد، گفــت: از پهپــاد فرپــاد در 
راســتای تجهیــز تیپ هــای متحــرک هجومــی 
اطالعاتــی  یکان هــای  و  ســریع  واکنــش  و 

می شــود. اســتفاده 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه پهپــاد فرپــاد مجهــز 
بــه ســامانه خلبــان خــودکار و ایســتگاه زمینــی 
قابــل حمــل اســت، افــزود: ایــن پهپــاد در 
ــای  ــز از قابلیت ه ــک نی ــگ الکترونی ــوزه جن ح
الزم برخــوردار بــوده و همچنیــن توانایی کشــف 

ــری را دارد. ــه صــورت تصوی اهــداف ب
ــش در  ــی ارت ــروی زمین ــزود: نی ــدری اف حی
ــروز از  ــی دارد و ام ــابقه طوالی ــاد س ــوزه پهپ ح
انــواع ســامانه های پهپــادی از جملــه ســامانه های 
پهپــادی رادارگریــز و پهپــاد بــا قابلیــت پــرواز در 

ــوردار اســت. ــی برخ ــایی و رزم شــب و شناس

معاون حقوقی رئیس جمهور در حاسیه 
جلسه هیئت دولت:

بدون معطلی شیوه نامه جدید 
انضباطی دانشجویی بررسی می شود 

بــا  و  معطلــی  بــدون  گفــت:  جنیــدی 
موافقــت وزرای علــوم و بهداشــت شــیوه نامــه 
جدیــد انضباطــی دانشــجویی را مــورد بررســی 

قــرار می دهیــم. 
ــوان،  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور 
ــع  ــت در جم ــت دول ــه هیئ ــیه جلس در حاش
ــیوه نامه  ــه ش ــادات ب ــاره انتق ــگاران درب خبرن
ــرای  ــت: ب ــجویان گف ــی دانش ــد انضباط جدی
تصویــب ایــن شــیوه نامــه بــا تشــکل های 
را  دانشــجویی صحبــت کــرده و نظــر وزرا 
در یافــت می کنیــم و اگــر مــوردی مغایــر 
ــود  ــن  وج ــایر قوانی ــا س ــی ی ــون اساس ــا قان ب
داشــته یــا بــا منشــوری کــه رئیــس جمهــوری 
ــد، آن را  ــته باش ــی داش ــد، مغایرت ــالغ کردن اب

اصــالح می کنیــم.
او بــا بیــان اینکــه شــیوه نامه قبلــی را اصالح 
ــی در  ــه انضباط ــیوه نام ــت: ش ــم، گف می کنی
ــو  ــده عض ــال بن ــود دارد. مث ــا وج ــام کاره تم
هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران هســتم و یــک 
ــه  ــی در دانشــگاه وجــود دارد ک ــون انتظام قان
ــت  ــتورالعمل ها را رعای ــن و دس ــد قوانی ــا بای م
ــد  ــه کارمن ــی ک ــرای کس ــن ب ــم. بنابرای کنی
ــه  ــات اداری وجــود دارد ک ــون تخلف اســت قان
ــا و دســتورالعمل های اداری  ــن نامه ه ــد آیی بای

را رعایــت کنــد.
معـــاون حقوقـــی رئیـــس جمهـــور بیـــان 
ــرار دارد  ــی قـ ــه در صنفـ ــی کـ ــرد: کسـ کـ
ــی و  ــررات انضباطـ ــل دارای مقـ ــد وکیـ ماننـ
ـــگام  انتظامـــی اســـت؛ همچنیـــن اگـــر شـــما هن
یـــک کار تحقیقـــی کـــه بایـــد بـــه اســـتاد 
ــر را  ــرد دیگـ ــر کار فـ ــد، اگـ ــل دهیـ تحویـ
کپـــی کنیـــد، در واقـــع از لحـــاظ انضباطـــی 
ـــود.  ـــیدگی ش ـــد رس ـــد و بای ـــرده ای ـــف ک تخل
مـــا نمی خواهیـــم محیـــط دانشـــگاهی و 
ـــار  ـــه اعتب ـــا ک ـــی و فعالیت ه ـــت کار علم اصال
ـــرود و  ـــن ب ـــت، از بی ـــجو اس ـــگاه و دانش دانش
ـــد،  ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــام انضباط ـــد نظ بای

تـــا اعتبارهـــا از بیـــن نـــرود.
معطلــی  بــدون  مــا  گفــت:  جنیــدی 
از  بهداشــت،  و  علــوم  وزرای  موافقــت  بــا 
کرده ایــم  دعــوت  دانشــجویی  تشــکل های 
ــا  ــور آنه ــا حض ــه ای ب ــکیل جلس ــا تش ــا ب ت
شــیوه نامــه جدیــد انضباطــی دانشــجویی 
ــر  ــم. اگ ــرار دهی ــی ق ــث و بررس ــورد بح را م
مغایــرت  مــوردی  جدیــد  شــیوه نامه  در 
بــا قانــون، قوانیــن موضوعــه و یــا منشــور 
حقــوق شــهروندی وجــود داشــته باشــد قطعــا 

اصالحــات الزم انجــام خواهــد شــد.

 فایل پی دی اف و
 صفحات روزنامه را در کانال
تلگرامی ما مشاهد نمائید
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 نهادهای نظارتی به اختالفات بین 

زنجیره تولید خودرو ورود کنند

یــک عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس 
نهادهــای  ورود  اســالمی خواســتار  شــورای 
ــد  ــره تولی ــن زنجی ــات بی ــه اختالف ــی ب نظارت
خــودرو شــد و تاکیــد کــرد کــه ایــن اختالفــات 
ــکلی  ــی مش ــده نهای ــرف کنن ــرای مص ــد ب نبای

ــد. ــاد کن ایج
ــا  ــادی ب ــده زرآب ــنا، حمی ــزارش ایس ــه گ ب
اشــاره بــه انتشــار اخبــاری دربــاره حــذف 
آپشــن برخــی از خوردوهــا بــه دلیــل اختــالف 
ــا قطعــه ســازان گفــت: هزینــه  خودروســازان ب
مشــکالت بیــن زنجیــره تولیــد خــودرو اعــم از 
قطعــه ســاز، بانــک و وزارتخانــه بــا تولیــد کننده 
را نبایــد مصــرف کننــده نهایــی پرداخــت کنــد 
و هــر قــدر هــم ایــن اختالفــات وجــود داشــته 
باشــد بایــد بیــن خودشــان مدیریــت شــود تــا 

مصــرف کننــده متحمــل هزینــه نشــود.
ــش قیمــت  ــا شــاهد افزای ــادآور شــد: م وی ی
در حــوزه خــودرو بوده ایــم و بایــد دیــد اگــر 
ــه  ــوده ک ــا ب ــی خودروه ــن هایی روی برخ آپش
حــذف می شــود چقــدر روی قیمــت خــوردو تاثیر 
ــذاری را  ــن قیمت گ ــادی ای ــه نه ــذارد و چ می گ
انجــام می دهــد. مثــال اگــر کــروز کنتــرل حــذف 
شــود شــاید کســی بــه دلیــل همیــن آپشــن ایــن 
خــودرو را خریــداری کــرده و دیگــر ایــن خــودرو 
ــدارد. چطــور  ــی تفاوتــی ن ــا خودروهــای معمول ب
ایــن تفــاوت قیمــت محاســبه می شــود و نظــارت 

ــرد؟ ــورت می گی ص
ــد حــذف  ــه فرآین ــن ک ــان ای ــا بی ــادی ب زرآب
برخــی آپشــن ها و تعییــن قیمــت خودرو شــفاف 
ــتباهی  ــد اش ــن فرآین ــد: ای ــادآور ش ــت ی نیس
ــا  ــه ســاز ب ــالف قطع ــل اخت ــه دلی ــه ب اســت ک
خودروســاز، مصــرف کننــده خودرویــش را بــدون 
ــن  ــع ای یکــی از آپشــن ها دریافــت کنــد. در واق
کار گروکشــی از مصــرف کننــده اســت؛ در حالی  
کــه مصــرف کننــده نبایــد وارد ایــن مجــادالت 
شــود. اگــر هــم ایــن اتفــاق می افتــد بایــد بحــث 
قیمــت گــذاری آن بــه صــورت تخصصــی انجــام 
شــود و البتــه فرآینــد آن هــم شــفاف باشــد تــا 
مشــخص شــود حــذف فــالن قطعــه چــه تاثیری 

ــذارد. ــت می گ روی قیم
ــس در  ــع مجل ــیون صنای ــو کمیس ــن عض ای
ــه  ــد ب ــی بای ــتگاه های نظارت ــت: دس ــان گف پای
ایــن موضــوع ورود کننــد و نگذارنــد اختالفــات 
بیــن زنجیــره تولیــد خــودرو مشــکلی را بــرای 

ــد. ــاد کن ــده ایج مصــرف کنن

خجسته:
بیش از یک میلیون تن کاالی اساسی 

در منطقه آزاد چابهار رسوب شده است

نائــب رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
گفــت: بیــش از یــک میلیــون تــن کاالی 
اساســی در انبارهــای بنــادر و مناطــق آزاد 

ــت. ــده اس ــوب ش ــار رس چابه
ــب  ــته نائ ــر خجس ــر، امی ــزارش مه ــه گ ب
ــه در  ــس ک ــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجل رئی
ــش  ــیون متبوع ــی کمیس ــت پارلمان راس هیئ
ــدف  ــا ه ــه اســتان سیســتان بلوچســتان و ب ب
از  کاال  و خروجــی  ورودی  مبــادی  بررســی 
کشــور و مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز از گمــرک 
ــا  ــود، ب ــرده ب ــفر ک ــار س ــق آزاد چابه و مناط
بیــان اینکــه بیــش از یــک میلیــون تــن کاالی 
اساســی از قبیــل برنــج، چــای و غیــره در 
انبارهــای بنــادر و مناطــق آزاد چابهــار رســوب 
شــده اســت،گفت: از مهلــت مقــرر قانونــی 
صاحبــان کاال در گمــرک و بنــدر باقــی مانــده 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــچ ترخیص و هی
و  بنــادر  مســئوالن  داشــت:  اظهــار  وی 
مناطــق آزاد بایــد ایــن کاالهــا را متروکــه 
ــورت  ــی ص ــد قانون ــا رون ــد ام ــالم می کردن اع
ــند. ــخگو باش ــد پاس ــا بای ــا آنه ــه و قطع نگرفت

نائــب رئیــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
ــدر و گمــرک  ــه مناطــق آزاد بن ــان اینک ــا بی ب
ــبت  ــود نس ــی خ ــا کوتاه ــه ب ــار در رابط چابه
ــد  ــا بای ــن کااله ــردن ای ــه ک ــالم متروک ــه اع ب
پاســخگو باشــند، افــزود: هیئــت پارلمانــی 
ــن رابطــه را مــورد  مــدارک و مســتندات در ای
الزم  پیگیری هــای  و  داده  قــرار  بررســی 

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــم از  ــن حج ــه ای ــان اینک ــا بی ــته ب خجس
بــا  و  خصوصــی  شــرکت های  توســط  کاال 
وارد  تومانــی   ۲۰۰ و  هــزار   ۴ ارز  دریافــت 
ــز در معــرض  ــن کاالهــا نی ــر ای شــده کــه اکث
ــزی  ــک مرک ــزود: بان ــرار گرفته اند،اف ــودی ق ناب
ــوص  ــد در خص ــه بای ــای مربوط و وزارتخانه ه
چگونگــی تخصیــص ارز بــه ایــن اقــالم و 
ــرای  ــب ب ــدی مناس ــم زمان بن ــی تنظی چگونگ
ورود بــه کشــور و تنظیــم بــازار توضیحــات الزم 

ــد. ــه دهن را ارائ
ســرمایه های  اقــالم،  ایــن  گفــت:  وی 
ــم  ــازه دهی ــد اج ــوده و نبای ــور ب ــردم و کش م
ایــن  بــا بی تدبیــری عــده ای از مســئوالن 

بــرود. بیــن  از  ســرمایه ها 

اخذ مالیات از سود سپرده بانکی در 
وزارت اقتصاد کلید خورد

مجموعــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در 
راســتای توســعه پایه هــای مالیاتــی بــه دنبــال 
اخــذ مالیــات از ســود ســپرده بانکــی اســت و 
ــای  ــون مالیات ه ــالح قان ــس اص ــش نوی در پی

ــده شــد.  مســتقیم گنجان
بــه گــزارش فــارس، ســازمان امــور مالیاتــی 
ــی در  ــادی و دارای ــور اقتص ــور و وزارت ام کش
پیــش نویــس اصــالح قانــون مالیات هــای 
از ســود  مالیــات  اخــذ  مســتقیم درصــدد 

ــد. ــر آمدن ــهام ب ــود س ــی و س ــپرده بانک س
ــی  ــش بین ــس پی ــش نوی ــن پی ــن ای در مت
ــارد  ــزار میلی ــا ۳۰ ه ــوان ۲۰ ت ــه بت ــده ک ش
تومــان مالیــات اخــذ کــرد. متــن تهیــه شــده 
ــادی و  ــور اقتص ــی در وزارت ام ــال بررس در ح
ــد  ــت در فراین ــخص نیس ــت و مش ــی اس دارای

ــد. ــی بکن ــه تغییرات ــذاری چ قانون گ
ــرار  ــه ق ــس ک ــش نوی ــن پی ــد ۵۴ ای در بن
ــاق  ــی الح ــون فعل ــاده ۱۰۴ قان ــه م ــت ب اس

ــت:  ــده اس ــود آم ش
درآمــد )ســود دریافــت( اشــخاص حقیقــی و 
ــم از اینکــه  ــر )اع ــوارد زی حقــوق حاصــل از م
ــات،  ــمول مالی ــع مش ــور در منب ــد مذک درآم
معافیــت و یــا مشــمول نــرخ صفــر باشــد( بــه 
ــررات  ــمول مق ــه مش ــای ک ــتثنای درآمده اس
ســایر فصــول شــناخته شــده اســت، بــه شــرح 

ــد:  ــات می باش ــمول مالی ــر مش زی
۱- ۵۰ درصــد ســود ســهام و ســهم شــرکه 

از اشــخاص حقوقــی
۲-ســود ســرمایه گــذاری در اوراق مشــارکت 

و ســایر انــواع اوراق بهــادار
۳- ســود متعلــق بــه حســاب های پــس 
انــداز، ســپرده های مختلــف و گواهی هــای 
ســپرده نــزد بانک هــا،  موسســات مالــی و 
ــرح  ــه ش ــر آن ب ــا و نظای ــاری، صندوق ه اعتب
زیــر: الــف- ســود متعلــق بــه ســرمایه گــذاری 
کوتــاه مــدت کمتــر از شــش مــاه، ۶۰ درصــد 

ــه  ــود حاصل س
ــه ســرمایه گذاری هــای  ب- ســود متعلــق ب
ــال، ۴۰  ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــدت ش ــان م می

ــه  درصــد ســود حاصل
ــای  ــرمایه گذاری ه ــه س ــق ب ــود متعل ج-س
ــت  ــال، بیس ــک س ــتر از ی ــدت بیش ــد م بلن

ــه  ــود حاصل ــد س درص
ســایر  نــزد  گــذاری  ســرمایه  ۴-ســود 

شــخاص  ا
۵-سود حاصل از انواع عقود اسالمی

ــای بســیاری در بخــش  ــت وعده ه ــر نف وزی
باالدســتی، میــان دســتی و پاییــن دســتی بــه 
منظــور توســعه ایــن صنعــت مطــرح کــرد کــه 
ــا  ــن وعده ه ــده ای از ای ــش عم ــفانه بخ متاس

روی کاغــذ مانــده اســت. 
بــه گــزارش مهــر، بیــش از یــک مــاه از نیمه 
ــز ســپری شــد و بســیاری از  دوم ســال ۹۸ نی
ــان روی کاغــذ  ــوزرا همچن وعده هــای شــیخ ال
ــان  ــه پای ــا ب ــن وعده ه ــد. یکــی از ای ــی مان باق
رســاندن طــرح پاالیشــی ســیراف تــا ســال ۹۶ 
ــا  ــداث، ب ــورت اح ــیراف در ص ــروژه س ــود. پ ب
ظرفیــت ۳۶۰ هــزار بشــکه در روز نیازمنــد 
حــدود ۲۲ هــزار میلیــارد تومان ســرمایه اســت 
ــاز آن  ــورد نی ــای م ــد از هزینه ه ــه ۶۵ درص ک

بــه صــورت ارزی خواهــد بــود.
بــه گفتــه وزیــر نفــت، محصــول نهایــی ایــن 
ــده  ــه عقی ــی کــه ب ــا اســت محصول ــروژه نفت پ
متخصصیــن حــوزه در زمــره محصــوالت خــام 
قــرار می گیــرد و بــه نوعــی خــام فروشــی 
ــات گازی را  ــر میعان ــی دیگ ــه عبارت ــت. ب اس
ــه شــمار  ــا خــام ب ــا ارزش ام ــی ب ــه محصول ک
مــی رود بــا ســرمایه گــذاری ۲۲ هــزار میلیــارد 
ــل  ــری تبدی ــام دیگ ــول خ ــه محص ــی ب تومان
خواهــد شــد کــه بعنــوان مــاده  اولیــه در 
ــه  ــود. البت ــتفاده می ش ــع اس ــیاری از صنای بس
ــال  ــاه س ــهریور م ــی ش ــای پایان ــه روزه زنگن
ــاماندهی  ــاله( از س ــری ۲ س ــا تاخی ــاری ) ب ج
ــزی در  ــک مرک ــا بان ــق ب ــرح و تواف ــن ط ای

ــر داد. ــه خب ــن زمین همی
از جملــه وعده هــای دیگــری کــه روی 
ــات  ــد افزایــش تولیــد نفــت و میعان کاغــذ مان
ــکه در روز  ــون بش ــزان ۵.۷ میلی ــه می گازی ب
ــا توجــه  ــا ســال ۹۶ اســت. وعــده ای کــه ب ت

بــه اهمیــت آن بــه منظــور حفــظ ســهم بــازار 
و همچنیــن بــه عنــوان یکــی از اهــداف بلنــد 
مــدت اقتصــاد کشــور، بــا تاخیــر در طراحــی و 
تاییــد قراردادهــای جدیــد نفتــی و در نتیجــه 
ــن  ــاد. ای ــب افت ــذاری، عق ــرمایه گ ــدی س کن
ــه عقیــده کارشناســان  ــی اســت کــه ب در حال
اصالحاتــی  بــا  می توانســت  نفــت  وزارت 
جزیــی از قراردادهــای بیــع متقابــل در جــذب 
ســرمایه اســتفاده کنــد. از ســویی دیگــر 
اگــر پــس از وقــت کشــی ۶ ســاله در تزریــق 
ســرمایه بــه بخــش باالدســتی صنعــت نفــت، 
ــا اســتفاده از ســرمایه خارجــی،  ــان ب هــم زم
ــی  ــیل های مال ــه پتانس ــز ب ــی نی ــم نگاه نی
) بــازار ســرمایه ( وجــود داشــت، تاکنــون 
اخبــار امیــد بخــش بیشــتری در ایــن زمینــه 
می توانســت  کــه  می رســید  گــوش  بــه 
صنعــت نفــت را از حیــث توســعه، در بخــش 

ــد. ــر کن ــد متاث تولی

وعده هایی که روز زمین ماند
ــان  ــا پای ــی ت ــرارداد آی.پی.س ــد ۱۰ ق عق
ســال ۹۷، نیــز یکــی دیگــر از وعده هــای 
ــم،  ــت. در دوران تحری ــران اس ــت ای ــرال نف ژن
ــه  ــران رفت ــی از ای ــِی نفت ــرکت های خارج ش
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــت می خواس ــد و دول بودن
ــه  ــاره ب ــان را دوب ــم، آن ــس از تحری ــای پ فض
ــه  ــود ک ــن ب ــت ای ــر دول ــد. نظ ــران برگردان ای
شــرکت های خارجــی میــل مشــارکت مجدد در 
ایــران را ندارنــد و مــا بایــد قراردادهــای نفتــی 
را بــرای آن هــا جــذاب کنیــم. بــرای بازنگــری 
در قراردادهــای نفتــی، کمیتــه ای تشــکیل 
ــیدمهدی  ــتی س ــه سرپرس ــه ای ب ــد. کمیت ش
حســینی کــه کارش را بی ســروصدا شــروع 
کــرد و باالخــره بــه قــراردادی رســید بــه اســم 

ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــی. ای آی.پی.س
ــران  ــده در ای ــا ش ــی امض ــرارداد آی.پی.س ق
متعلــق بــه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی بیــن 
ــال  ــرکت توت ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــود  ــن ب ــی آی چی ــی س ــی ان پ ــه و س فرانس
ــس  ــال و پ ــدا توت ــا ابت ــاز تحریم ه ــا آغ ــه ب ک
از آن چینی هــا قــرارداد را بــدون پرداخــت 

ــد. ــرک کردن ــه ت ــی جریم ریال
ــای  ــدن گازه ــر ش ــل از فل ــری کام جلوگی
ــر از  ــی دیگ ــال ۹۶ یک ــان س ــا پای ــراه ت هم
ــت  ــت اس ــر نف ــده وزی ــی نش ــای عمل وعده ه

ــه دارد. ــان ادام ــه همچن ک
ــر  ــه وزی ــه کاره و بلندپروازان ــای نیم وعده ه
ــم نمی شــود، یکــی  ــن جــا خت ــه همی ــت ب نف
ــا  ــود ت ــرار ب ــه ق ــه ک دیگــر از وعده هــای زنگن
ــای  ــیند، احی ــر بنش ــه ثم ــال ۹۷ ب ــان س پای
ــن گاز  ــران ال ان جــی و صــادرات ای ــروژه ای پ
ــال  ــب در س ــارد مترمکع ــزان ۱۸ میلی ــه می ب
ــا  ــه عقیــده متخصصیــن ب ــود. طرحــی کــه ب ب
ــی و  ــتن گاز طبیع ــت داش ــه در دس ــه ب توج
ــراف  ــی اط ــر صادرات ــای بک ــن بازاره همچنی
ــته  ــادی داش ــه اقتص ــد توجی ــور، نمی توان کش
باشــد. از ســویی دیگــر برخــی تجهیــزات 
مــورد اســتفاده در ایــن طــرح مصرفــی مشــابه 
فعالیــت هســته ای دارد و بــه دلیــل تحریم هــا 

ــوار اســت. ــه آن دش ــتیابی ب دس
ــال  ــه دوم س ــاه از نیم ــک م ــا  گذشــت ی ب
ــده  ــرای اجــرای وع ــی ب ــوز فعالیت ــز هن ۹۸ نی
جــذب ســرمایه ۸۰ میلیــارد دالری وجــود 
ــزار  ــی دو ه ــود نقدینگ ــم وج ــدارد و علیرغ ن
هزارمیلیــاردی در داخــل کشــور، تدبیــر و 
برنامــه ای بــرای جــذب ســرمایه بــرای صنعــت 

نفــت مشــاهده نمی شــود. 

6 وعده وزیر نفت که روی زمین ماند

توسـعه  سـازمان  ریـزی  برنامـه  براسـاس 
ایـران  معدنـی  وصنایـع  معـادن  نوسـازی  و 
در  کـه  طرح هایـی  ارزش  امسـال  )ایمیـدرو(، 
مـدار تولید قـرار می گیرند بـه ۴.۵ میلیارد دالر 
می رسـد کـه نقش بسـزایی در رشـد و توسـعه 

بخـش معـدن وصنایـع معدنـی دارد. 
بـه گـزارش ایرنا، برپایـه تازه تریـن اطالعات 

آلومینیـوم  طـرح  ایمیـدرو،  سـازمان  آمـاری 
جنـوب بـه عنـوان بزرگتریـن کارخانـه تولیـد 
شـمش آلومینیـوم در منطقـه ویـژه اقتصـادی 
پارسـیان، همچنین فاز نخسـت بندر پارسـیان، 
کارخانه هـای احیای مسـتقیم قائنات )خراسـان 
جنوبـی( و بافت )کرمان( به همـراه آلمومینیوم 
جاجرم )خراسـان شـمالی( در شـمار پروژه های 

افتتاحیـه امسـال محسـوب می شـوند.
بـا  نخسـت  مرحلـه  در  جاجـرم  آلومینیـوم 
هـدف ۴۰ هزار تن شـمش آلومینیوم با سـرمایه 
گـذاری ۱۳۱ میلیـون دالر ، اشـتغال مسـتقیم 
۶۰۰ نفـر و یکهـزار و ۸۰۰ نفـر غیـر مسـتقیم از 

جملـه ایـن طرح هـا محسـوب می شـود.
فـوالد اسـتانی بافت - واحد احیای مسـتقیم 
بـرای تولیـد ۸۰۰ هـزار تـن آهـن اسـفنجی با 
۱۳۴ میلیـون دالر سـرمایه گـذاری و اشـتغال 
مسـتقیم ۲۳۰ نفـر و ۸۰۰ نفـر غیـر مسـتقیم 
و  چهارمحـال   ( دشـت  سـفید  فـوالد  نیـز  و 
بختیـاری( - احـداث واحـد فـوالد سـازی برای 
تولیـد ۸۰۰ هـزار تن اسـلب ) شـمش فوالدی( 
بـا سـرمایه گـذاری ۱۸۰ میلیون دالر، اشـتغال 
۷۰۰ نفـر بـه شـکل مسـتقیم و سـه هـزار نفـر 

اشـتغال غیـر مسـتقیم را فراهـم می سـازد.
فوالد اسـتانی قائنـات واحد احیای مسـتقیم 
بـرای تولیـد ۸۰۰ هـزار تـن آهـن اسـفنجی با 

سـرمایه گـذاری ۱۱۹ میلیـون دالر و اشـتغال 
غیـر مسـتقیم  اشـتغال  و  نفـر  مسـتقیم ۳۰۰ 

یکهـزار نفـر پیـش بینی شـده اسـت.
هفت طرح فوالد اسـتانی در سـال ۱۳۸۵ در 
دولـت نهـم کلید خـورد، اما به دلیل مشـکالت 
مالـی سـالها متوقـف مانـد، امـا در نیمـه دوم 
ایـن  یازدهـم  دولـت  مدیریـت  بـا   ۹۲ سـال 
طرح هـا فعـال شـد و اکنـون در سـالهای ۹۸ و 
۹۹ انتظـار مـی رود کلیـه این طرح هـا که ۸۰۰ 
هـزار تـن تا یک میلیـون تن ظرفیـت دارند، در 
مـدار تولید قـرار گیرنـد، اکنون شـماری از این 
طرح هـا واحـد تولید آهن اسـفنجی خـود را در 

مـدار تولیـد قـرار داده اند.
نـی  قائنـات،  بافـت،  دشـت،  سـفید  فـوالد 
ریـز، میانـه، سـبزوار و شـادگان کـه بـه ترتیب 
در اسـتانهای چهارمحـال و بختیـاری، کرمـان، 
خراسـان جنوبـی ، فـارس، آذربایجـان شـرقی، 
خراسـان رضـوی و خوزسـتان واقـع شـده انـد.

4.5 میلیارد دالر پروژه جدید 
معدنی در مدار تولید

ـــاره  ـــا اش ـــی ب ـــی و بانک ـــناس پول ـــک کارش ی
ـــش  ـــت: پی ـــورم گف ـــرخ ارز و ت ـــرل ن ـــه کنت ب
ــم  ــش حاکـ ــات و آرامـ ــود ثبـ ــی می شـ بینـ
ـــاری  ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــور ت ـــاد کش ـــر اقتص ب

ـــد.  ـــته باش ـــه داش ادام
ـــتخدمین  ـــدر مس ـــنیم، حی ـــزارش تس ـــه گ ب
ـــی  ـــش بین ـــه پی ـــن ک ـــان ای ـــا بی ـــینی ب حس
می شـــود ثبـــات و آرامـــش حاکـــم بـــر 
ــاری  ــال جـ ــان سـ ــا پایـ ــور تـ ــاد کشـ اقتصـ
ـــته  ـــال گذش ـــت: س ـــد گف ـــته باش ـــه داش ادام
ــید و  ــان رسـ ــزار تومـ ــه ۱۹ هـ ــرخ دالر بـ نـ
ـــرخ  ـــش ن ـــرات افزای ـــر اث ـــن تغیی ـــب ای متعاق
دالر بـــر تمامـــی کاالهـــا و خدمـــات تعدیـــل 
ـــام آور  ـــش سرس ـــا افزای ـــردم ب ـــه م و در نتیج

ــدند. ــه شـ ــا مواجـ قیمت هـ
منطـــق  اظهارداشـــت:  همچنیـــن  وی 
ـــن  ـــرای ای ـــادی ب ـــاظ اقتص ـــه لح ـــی ب صحیح
افزایـــش قیمت هـــا نبـــود بلکـــه بیشـــتر 
زمینه هـــای روانـــی بـــر آن حاکـــم بـــود.

کارشـــناس پولـــی و بانکـــی گفـــت: ایـــن 
ــور یـــک  ــاد کشـ عامـــل باعـــث شـــد اقتصـ

تـــورم صعـــودی را تجربـــه کنـــد.
ـــه  ـــاظ اینک ـــه لح ـــرخ دالر ب ـــزود: ن وی اف
هیجانـــی افزایـــش پیـــدا کـــرده بـــود آرام 
آرام بـــه ســـطح ۱۵ تـــا ۱۶ هـــزار تومـــان 
ــوص  ــت در خصـ ــن دولـ ــید و در ضمـ رسـ
ــل را  ــاط کامـ ــادی احتیـ ــای اقتصـ برنامه هـ

ــل آورد. بعمـ
مســـتخدمین حســـینی تصریـــح کـــرد: 
ــوه  ــوارد قـ ــن مـ ــار ایـ ــبختانه در کنـ خوشـ
ـــالل  ـــا اخ ـــدی ب ـــای ج ـــز برخورده ـــه نی قضائی
ـــور  ـــی و ارزی در کش ـــت های پول ـــران سیاس گ
ـــن  ـــی در ای ـــور آراء قاطع ـــل آورد و همینط بعم

ـــرد. ـــادر ک ـــه ص زمین
ـــت تصمیـــم  ـــن دول ـــت: جـــدا از ای وی گف
گرفـــت واردات را تحـــت کنتـــرل و نظـــارت 
خـــود درآورد و در عیـــن حـــال ۱۴ میلیـــارد 
ـــه در  ـــی ک ـــزار و ۲۰۰ تومان ـــار ه دالر ارز چه
بودجـــه ۹۸ بـــرای کاالهـــای اساســـی و دارو 

ـــاری  ـــال ج ـــدای س ـــود از ابت ـــاص داده ب اختص
ـــا  ـــرای برخـــی از کااله ـــرخ را ب ـــن ن آرام آرام ای
ـــوارد  ـــیاری م ـــذ و بس ـــای، کاغ ـــره، چ ـــل ک مث
ــی  ــمت ارز نیمایـ ــه سـ ــذف و بـ ــر حـ دیگـ

ـــد. ـــوق ده س
ایـــن کارشـــناس پولـــی و بانکـــی افـــزود: 
تمامـــی عوامـــل مزبـــور دســـت بـــه دســـت 
ــبی در  ــات نسـ ــد ثبـ ــث شـ ــم داد و باعـ هـ
ـــمت  ـــه س ـــرخ ارز ب ـــاد و ن ـــور ایج ـــاد کش اقتص

کاهشـــی میـــل کنـــد.
ـــون در  ـــم اکن ـــرخ ارز ه ـــت: ن وی اظهارداش

ـــت. ـــان اس ـــزار توم ـــا ۱۲ ه ـــور ۱۱ ت کش
ـــت ها  ـــت: سیاس ـــینی گف ـــتخدمین حس مس
ـــدت  ـــن م ـــی ای ـــه ط ـــبی ک ـــات مناس و اقدام
ـــش  ـــات و آرام ـــه ثب ـــر ب ـــه منج ـــورت گرفت ص
اقتصـــادی و بـــه تبـــع نزولـــی شـــدن نـــرخ 

ـــد. ـــور ش ـــاد کش ـــورم در اقتص ت
وی افـــزود: پیـــش بینـــی می شـــود ایـــن 
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــادی ت ـــش اقتص ـــات و آرام ثب

ـــد. ـــم باش ـــور حاک ـــاری در کش ج
ایـــن کارشـــناس پولـــی و بانکـــی اظهـــار 
ـــرخ  ـــزی ن ـــک مرک ـــد بان ـــه نمان ـــت: ناگفت داش
ــش  ــاری را شـ ــال جـ ــاه سـ ــر مـ ــورم مهـ تـ
دهـــم درصـــد و مرکـــز آمـــار ایـــن نـــرخ را 
ـــک  ـــار بان ـــی آم ـــرده یعن ـــالم ک ـــد اع ۱,۷ درص
مرکـــزی ســـه برابـــر کمتـــر از آمـــار مرکـــز 

آمـــار ایـــران اســـت.

ــران و  ــی ای ــترک بازرگان ــاق مش ــس ات رئی
ترکیــه گفــت: هرچنــد ترامــپ چنــدی پیــش 
ــم  ــه تحری ــه ترکی ــه علی ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
اعمــال می کنــد، امــا عمــال تحریمــی رخ 
ــد؛  ــو کن ــد آن را لغ ــاال بخواه ــه ح ــداد ک ن
بنابرایــن تحریم هــا اصــال اجــرا نشــد و اثــرات 
ــاره آن  ــوان درب ــه بت ــداد ک ــان ن ــود را نش خ

ــرد.  ــاوت ک قض
ــود  ــاه امســال ب ــر م ــا، مه ــزارش ایرن ــه گ ب
صــدور  بــا  آمریــکا  رئیس جمهــوری  کــه 

ــدور  ــا ص ــه زودی ب ــرد ب ــالم ک ــه ای اع بیانی
ــدی  ــای جدی ــی تحریم ه ــان اجرای ــک فرم ی
علیــه ترکیــه بــه دلیــل عملیــات ایــن کشــور 

ــرد. ــد ک ــال خواه ــوریه اعم ــمال س در ش
ــرد  ــالم ک ــان اع ــپ در آن زم ــد ترام دونال
ــه  ــا ۵۰ درصــد اضاف ــوالد ت ــای ف ــه تعرفه ه ک
خواهنــد شــد و ایــاالت متحــده فــورا مذاکرات 
وزارت بازرگانــی آمریــکا بــا ترکیــه بــر ســر یک 
توافــق تجــاری بــه ارزش ۱۰۰ میلیــارد دالر را 

متوقــف خواهــد کــرد.

ــو  ــد روز او از لغ ــت چن ــس از گذش ــا پ ام
گفــت:  و  داد  خبــر  ترکیــه  تحریم هــای 
ــه دلیــل عملیــات نظامــی  ــی کــه ب تحریم های
ترکیــه در شــمال ســوریه علیــه آنــکارا وضــع 

شــده بــود، متوقــف می شــوند.
»رضــا کامــی«، رئیــس اتــاق مشــترک 
ــا  ــه آی ــاره اینک ــه درب ــران و ترکی ــی ای بازرگان
اعمــال تحریم هــای آمریــکا در ایــن بــازه 
ــه  ــاری ترکی ــط تج ــر رواب ــری ب ــی، تاثی زمان
ــط و  ــت: رواب ــر گف ــا خی ــته ی ــران داش و ای

ــری  ــکا تاثی ــه و آمری مناســبات سیاســی ترکی
ــت؛  ــد داش ــه نخواه ــران و ترکی ــط ای ــر رواب ب
یعنــی اگــر آمریــکا علیــه کشــور ترکیــه 
تحریــم اعمــال کنــد یــا از ســوی دیگــر 
تحریم هــای اعمــال شــده را حــذف کنــد، 
ــه روال  مناســبات اقتصــادی ایــران و ترکیــه ب

ــی رود. ــش م ــابق پی س
ـــپ  ـــد ترام ـــه هرچن ـــرد: البت ـــح ک وی تصری
ـــم  ـــه تحری ـــه ترکی ـــه علی ـــود ک ـــرده ب ـــالم ک اع
اعمـــال می کنـــد، امـــا عمـــال تحریمـــی رخ 
ـــد؛  ـــو کن ـــد آن را لغ ـــاال بخواه ـــه ح ـــداد ک ن
بنابرایـــن تحریم هـــا اصـــال اثـــر خـــود را 
ـــاوت  ـــاره آن قض ـــوان درب ـــه بت ـــداد ک ـــان ن نش

ـــرد. ک

آرامش حاکم بر اقتصاد کشور
 تا پایان سال ادامه دارد

تحریم های آمریکا علیه ترکیه اثر نداشت 

اقتصاد

بودجه سال های 99 و 1400 با یکدیگر 
بررسی می شود 

ــت:  ــس گف ــه مجل ــیون برنام ــس کمیس رئی
زمانــی کــه بودجــه ســال ۹۹ در مجلــس 
ــز  ــه ۱۴۰۰ نی ــت، بودج ــب اس ــال تصوی در ح
ــده  ــال آین ــرد و س ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
ــب  ــر اینکــه بودجــه ۱۴۰۰ تصوی ــز عــالوه ب نی
ــه بودجــه ســال ۱۴۰۱  می شــود نگاهــی نیــز ب

ــد.  ــد ش خواه
ــردون  ــا تاجگ ــارس، غالمرض ــزارش ف ــه گ ب
رئیــس کمیســیون برنامــه، بودجــه و محاســبات 
ــت از  ــاره حمای ــالمی درب ــورای اس ــس ش مجل
اقشــار ضعیــف جامعــه در بودجــه ســال آینــده 
ــن  ــدگان در ای ــع آوری پیشــنهادات نماین و جم
بــاره گفــت: تاکنــون پیشــنهادی بــه کمیســیون 
برنامــه دربــاره حمایــت از اقشــار ضعیــف و 

ــه واصــل نشــده اســت.  مســتضعف جامع
پیشــنهادات  ایــن  از  بخشــی  افــزود:  وی 
ــتی و  ــبد معیش ــای س ــه اعط ــد در زمین می توان
ــرای  ــری ارز ب ــن مقادی ــر گرفت ــن درنظ همچنی
واردات کاالهــای اساســی باشــد کــه تاکنــون 
مباحثــی در قالــب الیحــه بودجــه ســال آینــده به 
صحــن کمیســیون برنامــه و بودجــه نیامده اســت. 
رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
قــرار  برنامه ریزی هــا  طبــق  کــرد:  تصریــح 
ــال ۱۴۰۰  ــه س ــاری بودج ــال ج ــت در س اس
بالفاصلــه بعــد از بودجــه ســال ۹۹ در پارلمــان 
بررســی شــود یعنــی زمانــی کــه بودجــه ســال 
۹۹ در حــال تصویــب اســت، بودجــه ۱۴۰۰ نیــز 
ــده  ــال آین ــرد و س ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
نیــز در فصــل بررســی بودجــه، عــالوه بــر اینکــه 
ــز  ــی نی ــود نگاه ــب می ش ــه ۱۴۰۰ تصوی بودج

ــه بودجــه ســال ۱۴۰۱ خواهــد شــد. ب
تاجگــردون اظهــار داشــت: از ایــن پــس 
قــرار اســت برنامــه بودجــه ۲ ســال بــا یکدیگــر 
ــرای ۱۴۰۰  ــه ب ــددی ک ــا ع ــود ام ــی ش بررس
ــت  تصویــب خواهــد شــد، بودجــه مصــوب دول
نیســت، در واقــع بودجــه دوســاله بررســی 
می شــود تــا مشــخص شــود در ســال های 

آینــده چــه اتفاقــی رخ می دهــد.



روزنامه سراسری عجب شیر  پنج شنبه 09 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 602 4

ــز گفــت: پــس از رایزنی هــای  شــهردار تبری
مختلــف بــا مقامــات اســتانی و کشــوری، 
تبدیــل  و  ســاماندهی  عملیاتــی  مراحــل 
وضعیــت کارکنــان شــهرداری تبریــز آغــاز 

ــت.  ــده اس ش
ــا  ــهین باهر ب ــرج ش ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
اعــالم ایــن خبــر اظهــار کــرد: از  دوره شــورای 
ــل  ــکل تبدی ــل مش ــر ح ــده پیگی ــارم بن چه
ــوده و  ــز ب ــهرداری تبری ــان ش ــت کارکن وضعی
از نخســتین روزهایــی کــه بــه عنــوان شــهردار 
ــه  ــدی ب ــور ج ــه ط ــدم، ب ــاب ش ــز انتخ تبری

ــودم. ــه ب ــن قضی ــال حــل ای دنب
انســانی  نیــروی  ســاماندهی  افــزود:  وی 
اولویت هــای  مهم تریــن  از  یکــی  موجــود 
ــه در صــورت اجــرای  ــده اســت چراک کاری بن
ــی  ــره وری و اثربخش ــش به ــدام، افزای ــن اق ای
ــف  ــور مختل ــوده و در ام ــاهد ب ــان را ش کارکن
مربــوط بــه شــهرداری بــه مراتــب نتایــج 

ــت. ــم گرف ــز خواهی ــری نی بهت
شــهردار تبریــز یــادآور شــد: کارکنــان 
زحمــت کــش و پرتــالش شــهرداری  بــه جــای 
آنکــه خــود را نیــروی شــرکت های واســطه ای 
ــز  ــهر تبری ــهرداری کالنش ــروی ش ــد، نی بدانن
ــب  ــادابی و تعص ــا ش ــب ب ــه مرات ــته و ب دانس

حــل  دنبــال  بــه  نیــز  بیشــتری  شــغلی 
مشــکالت شــهروندان عزیزمــان خواهنــد بــود.

رایزنی هـــای  از  پـــس  داد:  ادامـــه  وی 
مختلـــف بـــا مقامـــات اســـتانی و کشـــوری، 
مراحـــل عملیاتـــی ســـاماندهی کارکنـــان 
ـــال ۹۷ در  ـــه دوم س ـــز از نیم ـــهرداری تبری ش
ـــت و  ـــرار گرف ـــهری ق ـــران ش ـــتور کار مدی دس
ـــزی  ـــه ری ـــاون برنام ـــه مع ـــه ب ـــتوری ک ـــا دس ب

ـــزم  ـــوط، مل ـــف مرب ـــای مختل داده شـــد، واحده
ـــوع  ـــاندن موض ـــه رس ـــه نتیج ـــری و ب ـــه پیگی ب

شـــدند.
ــه  ــب ب ــاب اینجان ــس از انتخ ــزود: پ وی اف
عنــوان نماینــده شــهرداران کشــور ایــن اقــدام 
ســرعت عمــل بیشــتری پیــدا کــرده و در 
ــا  ــا برگــزاری جلســات متعــدد ب ــن راســتا ب ای
معاونــت ریاســت جمهــوری و رئیــس ســازمان 

وزیــر  کشــور،  اســتخدامی  و  اداری  امــور 
ــر و  ــی وزی ــاون امورعمران ــرم کشــور و مع محت
ــای  ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــس س رئی
ــده  ــه ش ــه نتیج ــر ب ــبختانه منج ــور خوش کش
و ســپس از ســوی وزارت کشــور بخشــنامه ای 
ــای  ــاماندهی نیروه ــرای س ــهرداری ها ب ــه ش ب
قــرارداد کار معیــن و پیمانــکاری و تامیــن نیــرو 

ــالغ شــد. اب
حــال  در  کــرد:  اعــالم  تبریــز  شــهردار 
ــد  ــته ش ــهرداری خواس ــای ش ــر از نیروه حاض
ــود را  ــخصات خ ــی و مش ــات تکمیل ــا اطالع ت
ــد و  ــامانه های مشــخص شــده وارد کنن ــه س ب
هفتــه گذشــته نیــز ایــن اقــدام انجــام گرفــت.

شــهین باهــر ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
ــی  ــای آت ــات پرســنل، در روزه ــل اطالع تکمی
ــران، وزارت کشــور  ــه ته ــدارک ب ــا ارســال م ب
ــدی  ــل بع ــرده و مراح ــاز ک ــی را آغ کار بررس
ابــالغ  و  هماهنگــی  بــا  وضعیــت  تبدیــل 
و  شــهرداری ها  ســازمان  و  کشــور  وزارت 
دهیاری هــای کشــور پیــش خواهــد رفــت.                                  
شــهردار تبریــز خاطــر نشــان کــرد: جــا دارد 
از شــخص وزیــر محتــرم کشــور و جنــاب آقــای 
ــک مســئولین اســتانی  ــک ت ــژاد و ت ــی ن جمال
ــای  ــوص کمک ه ــن خص ــروز در ای ــا ام ــه ت ک
الزم را بــه شــهرداری تبریــز انجــام داده و 
ــد  ــده کمــک کردن ــه بن ــورات ب در تســهیل ام

ــم. ــی کن قدردان
ــا  ــرد: ت ــد ک ــان تاکی ــر در پای ــهین باه ش
زمــان بــه نتیجــه رســاندن ســاماندهی نیــروی 
انســانی و تامیــن امنیــت شــغلی کارکنــان 
ــغ نخواهیــم  شــهرداری از هیــچ کوششــی دری

ــرد. ک

شهردار تبریز:

مراحل عملیاتی ساماندهی وضعیت 
کارکنان شهرداری تبریز آغاز شده است

بــه منظــور هــم اندیشــی در خصــوص 
پروژه هــای مدیریتــی و اجرایــی شــهرداری 
مهنــدس  حضــور  بــا  ای  جلســه  مراغــه 
احمــدی شــهردار، دکتــر احمــد ملکــی رئیــس 
شــورای  شهرســازی  و  عمــران  کمیســیون 
ــران  ــن، مدی ــه و معاونی ــهر مراغ ــالمی ش اس
مناطــق ، مســئولین واحدهــای اجرایــی و اداری  

شــهرداری مراغــه برگــزار گردیــد.
ــهرداری و  ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــورای اســالمی شــهر مراغــه، در ایــن جلســه 
کــه بــه همــت معاونــت شهرســازی شــهرداری 
ــر  ــاور فج ــین مش ــود مهندس ــه ب ــب یافت ترتی
توســعه، راهکارهــای تامیــن درآمدهــای پایــدار 
شــهری ،  شــیوه های الزم بــرای عملیاتــی 
کــردن طرح هــای اجرایــی بویــزه در خصــوص 
ــای  ــر ورودی ه ــازی منظ ــل ، بهس ــداث پ اح
شــهر ، اجــرای طــرح ممیــزی امــالک شــهری 
ــات  ــامانه اطالع ــازی س ــاده س ــن پی و همچنی
جغرافیایــی   )GIS( در شــهر مراغــه را مــورد 

ــد  . ــرار دادن بحــث و بررســی ق
محمدرضــا  مهنــدس  جلســه  ایــن  در 
ــرای  ــت ب ــه محدودی ــهردار مراغ ــدی ش احم
حــل مســائل شــهری را ناشــی از فقــدان 
منابــع مالــی کافــی بــرای شــهرداریها دانســته 
و گفــت : شــهرداریها خــط مقــدم نهضــت 

ــرورت  ــوده و ض ــردم ب ــه م ــانی ب ــات رس خدم
ــرای  ــدار ب ــع درآمــدی پای ــا تامیــن مناب دارد ب
ــته  ــت شایس ــن حمای ــهرداری ها و همچنی ش
دولــت از شــهرداری های متوســط همچــون 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــای الزم ب ــه زمینه ه مراغ
ــری  ــب حداکث ــهروندان و جل ــه ش ــوب ب مطل

رضایتمنــدی عمومــی  تامیــن گــردد .
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  احمـدی  مهنـدس 
ممیـزی امالک شـهری نیـز گفت : با پیشـرفت 
فنـاوری اطالعـات در سـال های اخیر، سـازوکار 

اطالعـات  نگهـداری  بـرای  قدیمـی  و  سـنتی 
امـالک کارکـرد خـود را از دسـت داده و جـای 
اطالعـات  ای  رایانـه  سـامانه های  بـه  را  خـود 
مکانـی داده اسـت لـذا صـدور عادالنـه و دقیـق 
عـوارض نوسـازی امـالک و اجـرای طرح هـای 
عمرانـی و خدماتـی باپیاده سـازی یک سـامانه 

مبتنـی بـر پایـگاه داده میسـر خواهـد بـود.
دکتــر احمــد ملکــی عضــو شــورا و رئیــس 
شــورای  شهرســازی  و  عمــران  کمیســیون 
ــه  ــن جلس ــز در ای ــه  نی ــهر مراغ ــالمی ش اس

ــل مراغــه  ــی بدی ــه ظرفیت هــای ب ــا اشــاره ب ب
بــرای ســرمایه گــذاری گفــت: حمایــت از 
و  خصوصــی  بخــش  گذاری هــای  ســرمایه 
توســعه صنعــت گردشــگری یکــی از اهــداف و 
راهبردهــای اصلــی مجموعــه مدیریــت شــهری 
ــدار  ــدی پای ــع درآم ــن مناب ــرای تامی ــه ب مراغ
شــهری بــوده و تــالش می شــود مشــکالت 
ــش  ــرمایه های بخ ــذب س ــرای ج ــی ب احتمال

ــود. ــع ش ــیر مرتف ــن مس ــی در ای خصوص
و  تاریخــی  احیــای هویــت   : افــزود  وی 
فرهنگــی مراغــه بــا برخــورداری از ده هــا 
اثــر تاریخــی و ملــی، نیازمنــد عــزم همــه 
ــی،  ــی ، اجرای ــتگاه های سیاس ــئوالن و دس مس
مشــارکت جــدی  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــت. ــی  اس ــش خصوص ــن بخ ــردم و همجنی م

ــا طــرح برخــی چالش هــای  دکتــر ملکــی ب
شــهرداریها  دســتیابي  مســیر  در  موجــود  
بــه منابــع مالــی پایــدار شــهري گفــت : 
ــب  ــق کس ــد از طری ــهری می توان ــت ش مدیری
درآمدهــای ســالم و پایــدار بخــش مهمــی 
حوزه هــای  در  مانــده  برزمیــن  تکالیــف  از 
ــی  ــی و اجتماع ــازی ، فرهنگ ــی ، شهرس عمران
را تعییــن تکلیــف کــرده و زمینــه را بــرای 
طراحــی و اداره شــهری مناســب زندگــی بــرای 

ــد . ــم نمای ــهروندانش فراه ش

با حضور مشاوران تراز اول کشور 

برگزاری جلسه هم اندیشی پروژه های مدیریتی و اجرایی شهرداری مراغه

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــک عض ی
گفــت: در بحــث ســاماندهی یارانه هــا بایــد مباحث 
تخصصــی را بــا افــکار عمومــی و فضــای عمومــی 
ــا  ــردم م ــبختانه م ــم. خوش ــرح کنی ــه مط جامع
نســبت بــه دهــه گذشــته دقــت، مطالعــه و اظهــار 
ــم  ــر می کن ــد. فک ــری دارن ــای تخصصی ت نظره
در خیلــی جاهــا هــم می شــود بــا همیــن ادبیــات 

ــا خــود مــردم صحبــت کــرد.  تخصصــی ب
ــی،  ــا پورابراهیم ــا، محمدرض ــزارش ایلن ــه گ ب
دربــاره مزایــا و معایــب حــذف یارانه هــای پنهــان 
در بخش هــای مختلــف گفــت: طبیعتــا بر اســاس 
گزارشــاتی کــه در حوزه هــای مختلــف مطالعاتــی 
و پژوهشــی ارائــه شــده وجــود یارانه هــای پنهــان 
در اقتصــاد ایــران بــه عنــوان یکــی از ویژگی هــای 

اقتصــادی مــا محســوب می شــود.
ــی  ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس ــن عض ای
حــوزه  در  آنچــه  داشــت:  اظهــار  مجلــس 
ــز  ــه حائ ــن مقول ــا ای ــط ب ــری مرتب تصمیم گی
یکــی  اســت،  موضــوع  دو  اســت  اهمیــت 
ــه  ــوی ک ــه نح ــان ب ــای پنه ــاماندهی یارانه ه س
بتوانیــم هدف گــذاری خودمــان را بــرای رســیدن 
ــود ببخشــیم و  ــه شــاخص های اقتصــادی بهب ب
دوم حــذف آن اســت.طبیعتا در شــرایطی کــه ما 
در وضعیــت خاصــی در اقتصــاد هســتیم، مجلس 
بــا حــذف یارانه هــا موافــق نیســت چراکــه 
حــذف یارانه  هــا فشــار مضاعفــی بــه مــردم 
ــدام از نظــر مــا مطلــوب  ــن اق وارد می کنــد و ای
نخواهــد بــود و طبیعتــا مجلــس بــا آن مخالفــت 

ــرد. ــد ک خواه
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــردم کرم ــده م نماین
مبنــای  می توانــد  یارانه هــا  ســاماندهی 
ــه  ــرای اینک ــد ب ــت باش ــا دول ــا ب ــترک م مش
بتوانیــم اولویت هــای کشــور را احصــا کــرده 
ــم  ــم و بتوانی ــتری کنی ــک بیش ــردم کم ــه م و ب
هدف گیری مــان را در اقتصــاد بــه ســمت کارایــی 
و اثــر بخشــی بیشــتر ببریــم و عدالــت اجتماعی را 
ایجــاد کنیــم. االن در کشــور شــاهد ایــن هســتیم 
کــه هرکســی از رفــاه بیشــتری برخــوردار اســت، 

یارانــه بیشــتری هــم دریافــت می کنــد، ایــن بــه 
ــه  ــم ب ــا بخواهی ــر م ــک نیســت. اگ ــت نزدی عدال
ــد در  ــت اســالمی هــم برســیم بای شــاخص عدال

ــم. ــری کنی ــوص تصمیم گی ــن خص ای
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
تصریــح کــرد: بنابرایــن موضــوع ســاماندهی 
ــوع  ــور موض ــاد کش ــان در اقتص ــای پنه یارانه ه
ــر اســاس وضعیــت  اساســی ماســت کــه بایــد ب
کنونــی اقتصــاد، رعایــت حقــوق مــردم، درنظــر 
ــد و  ــم درآم ــار ک ــرای اقش ــت ب ــن اولوی گرفت
آســیب پذیر و هــدف گــذاری بــرای رســیدن بــه 
مولفه هــای رشــد اقتصــادی آن را انجــام دهیــم. 
ــه  ــم در حــوزه اقتصــاد گرفت ــک تصمی وقتــی ی
می شــود امــکان دارد بســیاری از مقــوالت دیگــر 
را دچــار رشــد کنــد و رشــد بســیاری از مقــوالت 

دیگــر را متوقــف کنــد.
پورابراهیمــی ابــراز کــرد: بــه عنــوان مثــال اگــر 
ــاد  ــرژی ایج ــای ان ــت حامل ه ــری در قیم تغیی
کنیــد خیلــی از صنایــع تحــت تاثیــر ایــن رفتــار 
ــوند.  ــد می ش ــار رش ــا دچ ــود و ی ــار رک ــا دچ ی
ــن  ــای ای ــار و پیامده ــی آث ــا بررس ــه ب درنتیج
ــم. آنچــه  ــو ببری تصمیمــات می توانیــم کار را جل
ــر اســاس  ــه ب ــن اســت ک ــم اســت ای ــروز مه ام
محاســباتی کــه داریــم، مجمــوع یارانه هــای 
اقتصــاد ایــران اعــم از آشــکار و پنهــان، مســتقیم 
و غیرمســتقیم، نقــدی و غیرنقــدی، بیــش از ۹۰۰ 
هــزار میلیــارد تومان اســت. یعنــی دو برابــر بودجه 

عمومــی کشــور و ایــن عــدد ســنگینی اســت.
حتمــا  یارانه هــا  ســاماندهی  افــزود:  وی 
ضــرورت اقتصــاد ایــران اســت و نباید شــکی کرد 
کــه مــا حتمــا بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازیــم. 
ــی  ــد جراحی های ــا نیازمن ــی جاه ــه در بعض البت
هســتیم و امــکان دارد در کوتاه مــدت آثــار 
ــدت  ــدت و بلندم ــا در میان م ــذارد ام ــی بگ منف
ــود. در اینجــا  ــران خواهــد ب ــه نفــع اقتصــاد ای ب
ــی  ــکار عموم ــا اف ــی را ب ــث تخصص ــد مباح بای
کنیــم.  مطــرح  جامعــه  عمومــی  فضــای  و 
خوشــبختانه مــردم مــا نســبت بــه دهه گذشــته 

ــری  ــای تخصصی ت ــه و اظهارنظره ــت، مطالع دق
دارنــد. مــن فکــر می کنــم در خیلــی جاهــا هــم 
می شــود بــا همیــن ادبیــات تخصصــی بــا خــود 
مــردم صحبــت کــرد تــا جمع بنــدی آن بتوانــد 
موضــوع تصمیمــات مهــم مــا در بحــث یارانه هــا 

ــران باشــد. در اقتصــاد ای
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
گفــت: بــه عنــوان مثــال مــا بایــد در کشــور بــرق 
مصرفــی خانوارهــا را بــر اســاس یک نــرخ متعادل 
و متناســب با شــرایط حقوق و دســتمزد و شــرایط 
ــی  ــرق مصرف ــت ب ــم. قیم ــر بگیری ــورم درنظ ت
خانوارهــا در کشــور مــا نمی توانــد برمبنــای 
بــرق صنعتــی باشــد چــون ادبیــات آن متفــاوت 
اســت. در چندمــاه اخیــر فعالیتــی تحــت عنــوان 
ــال  ــه در حــوزه ارز دیجیت ــاد ک ــگ راه افت ماینین
ــران  ــی در ای ــرق مصرف ــا چــون قیمــت ب ــود ام ب
عــددش پاییــن اســت باعــث شــد حجــم زیــادی 
از عملیــات تولیــد عــرض دیجیتــال در کشــور مــا 
ــزان  شــروع شــود و باعــث ایجــاد مشــکل در می
بــرق مصرفــی کشــور شــد. چــون حجــم زیــادی 

ــد.  ــرف می کن ــرق مص ب
ــن  ــوال ای ــت: س ــان گف ــردم کرم ــده م نماین
اســت کــه اگــر فعالیــت ماینینــگ درآمدزا اســت 
آیــا بایــد نــرخ بــرق مصرفــی اش ایــن باشــد کــه 
مــا االن بــه خانــوار می دهیــم؟ حتمــا ایــن 
نیســت. نــرخ بازگشــت ســرمایه در ارز دیجیتــال 
ــاه  ــر از چندم ــی کمت ــال و حت ــر از یکس کمت
ــرای طرح هــای  ــان ب ــن زم ــی ای اســت در صورت
ــا بعضــا پنــج ســال و شــش ســال  اقتصــادی م
ــد  ــرای ایــن منظــور نمی توان اســت. ایــن نــرخ ب
ــادل  ــرخ متع ــد ن ــه بای ــرد بلک ــرار بگی ــا ق مبن
ــت اقتصــادی باشــد. منظــور از  ــا همــان فعالی ب
ســاماندهی ایــن اســت کــه مــا متناســب بــا ایــن 

ــم.  ــم بگیری ــم تصمی ــزای اقتصــادی بتوانی اج
دارد  اشــکال  چــه  گفــت:  پورابراهیمــی 
خانوارهایــی کــه بــرق کمتــری مصــرف می کنند 
هزینه شــان را رایــگان کنیــم؟  و کســانی کــه از 
ــغ را  ــد مبال ــر می رون ــی باالت ــک جــدول پلکان ی

تصاعــدی بگیریــم. ایــن بــه مصرف منطقــی برق 
در اقتصــاد کمــک می کنــد. اگــر  در خانــواده ای 
بــرق مصرفــی بــر اســاس اســتاندارد اســت حتــی 
ــگان کنیــم، ایــن  می توانیــم بخشــی از آن را رای
ــاماندهی  ــور از س ــت. منظ ــردم اس ــع م ــه نف ب
قیمــت حامل هــای انــرژی ایــن نیســت کــه مــا 
چیــزی را حــذف کنیــم بلکــه منظــور این اســت 
کــه مــا بتوانیــم بــه نحــوی تصمیــم بگیریــم کــه 
الگــوی مصــرف را رعایــت کنیــم و مــازاد مصــرف 
خودمــان را صــادر کنیــم و درآمــد آن بــه کشــور 
برگــردد، پرمصــرف هزینــه بیشــتری بدهــد و کم 
مصــرف هــم از مزیــت آن اســتفاده کنــد. این کار 
اگــر خــوب اســت همــه بایــد اســتقبال کننــد. 

ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــن عض ای
ــرح  ــا را مط ــن طرح ه ــر ای ــت: اگ ــار داش اظه
نیــاز  دارد  فرهنگ ســازی  بــه  نیــاز  کردیــم 
ــد.  ــی می افت ــه اتفاق ــد چ ــه بدان ــه جامع دارد ک
چــون بعضی هایــی کــه عالقه منــد نیســتند 
ســاماندهی اتفــاق بیافتــد و منافعشــان در عــدم 
ســاماندهی اســت فضایــی ایجــاد می کننــد کــه 
مــردم می خواهنــد بــرق را گــران کننــد و اصــال 
ــرای  ــن اطالع رســانی ب ــن موضــوع نیســت. ای ای
ــن اســت  ــا ای ــس پیشــنهاد م ــن اســت. پ همی
کــه در حــوزه یارانه هــا بایــد یــک نــگاه جامــع، 
ــا پشــتوانه مردمــی داشــته  علمــی و منطقــی ب
باشــیم تــا بتوانیــم بــه هدفگــذاری خود برســیم.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــده  ــال آین ــه س ــا در بودج ــاماندهی یارانه ه س
لحــاظ خواهــد شــد؟، گفــت: می توانــد در 
بخش هایــی باشــد ولــی کامــل و جامــع در 
ــه  ــث ب ــن بح ــه ای ــون هم ــت. چ ــه نیس بودج
ــه  ــوط ب ــد مرب ــدارد، می توان ــاط ن ــه ارتب بودج

ــد. ــم باش ــری ه ــای دیگ جاه

برخی منافعشان در عدم ساماندهی یارانه ها است 

پل راه آهن تیمورلوی آذرشهر 
تعریض می شود

گفــت:  آذربایجــان  راه آهــن  مدیــرکل 
طــرح تعریــض و افزایــش دهنــه پــل راه آهــن 
تیمورلــوی گــوگان در شهرســتان آذرشــهر 

می شــود.  اجــرا 
بـه گـزارش ایرنـا، شـاپور ارصالنـی، افـزود: 
در جلسـه ای کـه بـه منظـور رفـع این مشـکل 
در آذرشـهر برگزار شـد، مقرر شـد شـرکت آب 
و منطقـه اسـتان آمـار ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ سـاله 
سـیالب ایـن منطقـه را بـه ایـن اداره کل ارایـه 
دهـد تـا براسـاس آن طـرح تعریـض و افزایـش 

دهنـه ایـن پـل از سـوی مشـاور انجام شـود.
ــد  ــرح بای ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
پــل  ایــن  از  خروجــی  آب  دبــی  میــزان 
ــی  ــش بین ــار داشــت: پی مشــخص شــود، اظه
ــاه آینــده  ــا ۲ م ــل ت ــن پ می شــود طراحــی ای
ــا  ــال ی ــر امس ــز اواخ ــرای آن نی ــل و اج تکمی

ــود. ــروع ش ــده ش ــال آین ــل س اوای
مدیــرکل راه آهــن آذربایجــان بــا تاکیــد بــر 
ــرای اجــرای هرچــه  ــن اداره کل ب ــری ای پیگی
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــل ب ــن پ ــر ای ــریع ت س
شــدن  جــاری  زمــان  در  حادثــه  بــروز  از 
ســیالب های فصلــی حاصــل از بــارش در ایــن 
منطقــه، گفــت: ایــن اداره کل هــم اکنــون 
بــرای تعریــض ۲ دهنــه باکــس ۴ متــری ایــن 
ــار و  ــال اعتب ــارد ری ــت ۳۰ میلی ــل درخواس پ

ــت. ــرده اس ــکار ک ــی پیمان معرف
ارصالنــی، ادامــه داد: در صــورت اجــرای 
ایــن طــرح ۵۰ میلیــارد ریــال نیــز بــرای 
ــد مســدود شــدن  ــی آن مانن ــای جنب هزینه ه
ــن  ــن در ای ــی راه آه ــی و ترانزیت ــور اصل مح

ــت. ــاز اس ــاعت نی ــدت ۲۴ س ــه م ــیر ب مس
 پـل راه آهـن تیمورلـوی گـوگان شهرسـتان 
آذرشـهر در مسـیل رودخانـه »گنبـرف چـای« 
قـرار دارد و ۲ دهنـه ایـن پل ظرفیـت انتقال آب 
سـیالب ها را بـه پاییـن دسـت نـدارد و موجـب 
سـرریز آن به مزارع و سـطح این شـهر می شـود.

پــر آب  از رودخانه هــای  گنبــرف چــای 
شهرســتان آذرشــهر اســت کــه در موقــع 
بارندگــی موجــب جــاری شــدن ســیل در 

می شــود. منطقــه 

با تکمیل زیرساخت ها
ساخت و ساز در شهرک خاوران

 رونق گرفت 

شــهرک خــاوران کــه از آن بــه عنــوان 
ــن شــهرک های مســکونی  ــدرن تری ــی از م یک
ــه  ــت ک ــی اس ــود، مدت ــاد می ش ــور ی در کش
ــاخت  ــر س ــردم در ام ــی م ــتقبال عموم ــا اس ب
ــر  و ســاز مواجــه شــده اســت کــه تکمیــل زی
ــود  ــیل های موج ــن پتانس ــاخت ها و همچنی س
در ایــن شــهرک، بزرگتریــن عامــل بــرای ایــن 

ــوان شــده اســت.  اســتقبال عن
نســیانی،  بهــرام  شــهریار،  گــزارش  بــه 
شــهردار منطقــه ۹ تبریــز، بــا اعــالم ایــن 
ــاوت  ــداز متف ــار داشــت: چشــم ان ــب اظه مطل
ــرد  ــه ف ــط منحصرب ــاوران و ضواب ــهرک خ ش
جــاری در آن، از جملــه عللــی اســت کــه 
اســتقبال عمومــی مــردم را بــه همــراه داشــته 

ــت. اس
او در تشــریح برخــی از ضوابــط موجــود 
ایــن  در  افــزود:  خــاوران  مــدرن  شــهرک 
یــا  و  متــر   ۱۲ گذرهــا  تمامــی  شــهرک، 
بیشــتر هســتند و طبــق تعریفــی کــه در 
ــده،  ــان آم ــه می ــان ب ــی  از خیاب ــرح تفصیل ط
تمامــی گذرهــای موجــود در  در حقیقــت 
ــان  ــه خیاب ــوده، بلک ــه نب ــهرک کوچ ــن ش ای
قطعــات  تمامــی  طرفــی  از  می باشــند. 
ــری  ــکان نورگی ــن شــهرک، ام مســکونی در ای

دارا هســتند. را  از دوطــرف قطعــه 
طبقــات  اختصــاص  منطقــه۹،  شــهردار 
بــرای قطعــات مســکونی در ایــن شــهرک 
را بــر اســاس مســاحت و نــه بــر اســاس 
ــن  ــزود: مهمتری ــرد و اف ــان ک ــذر بی ــرض گ ع
مزیــت ایــن  ضابطــه، نبــود ســایه انــدازی بــر 

می باشــد. مجــاور  ســاختمان های 
نســیانی ادامــه داد: طبــق برنامــه ریزی هــای 
ــا و  ــات نم ــرح مطالع ــه و در ط ــورت گرفت ص
ــه  ــان پروان ــاوران، متقاضی ــهری خ ــر ش منظ
ــح  ــوع مصال ــا اخــذ جزئیــات و ن ســاختمانی، ب
نمــای مــورد اســتفاده، اقــدام بــه ســاخت بنــا 
ــرد  ــر بف ــاص و منحص ــاری خ ــرده و از معم ک

ــرد. ــد ک ــت خواهن تبعی
او در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــا 
ــه  ــرا منطق ــی ف ــای عموم ــه کاربری ه اشــاره ب
ای ایــن شــهرک اظهــار داشــت: ایــن کاربــری 
هــا،  فضــا را بــرای ارائــه ی خدمــات مطلــوب 
بــه عمــوم شــهروندان در زمینه هــای ورزشــی، 
تفریحــی، فرهنگــی، درمانــی و تجــاری فراهــم 
ــد  ــی نظیــر خواهن می ســازد کــه در منطقــه ب

بــود.

 5۷0 کیلومتر رودخانه در استان های 
سیل خیز الیروبی شد

وزیــر نیــرو گفــت: از ابتــدای امســال تاکنون 
ــیالب های  ــر س ــی در براب ــدف آمادگ ــا ه و ب
رودخانه هــای  از  کیلومتــر   ۵۷۰ محتمــل، 
اســتان های ســیل خیــز الیروبــی شــده اند. 
بــه گــزارش ایرنا، رضــا اردکانیان در حاشــیه 
ــگاران  ــت و در جمــع خبرن ــات دول جلســه هی
افــزود: حجــم زیــادی از مخــازن ســدهای 
کشــور نیــز آمــاده شــده تــا ســیالب های 

ــد. ــای دهن ــود ج ــل را درخ محتم
وی ادامـه داد: بـرای یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر 
از رودخانه هـای اولویـت دار کشـور طرح هایـی 
آماده شـده تـا با اسـتفاده از منابع مالـی موجود 
کارهـای ماننـد آمـاده سـازی، الیروبـی و کنـاره 
بنـدی صـورت خواهـد گیـرد و عـالوه بـر آن در 
اسـتان های سـیل خیز بـه خصوص خوزسـتان و 
گلسـتان اکنون کارها آغاز شـده اسـت بـه گونه 
ای کـه  ۱۴۶ کیلومتـر از سـیل بندهـا در ایـن 

اسـتان ها  مرمت شـده اسـت.
وزیر نیرو خاطرنشـان سـاخت: امید اسـت با 
کارهـای انجـام شـده و در دسـت اقدام امسـال 
بهتـری  اسـتفاده  آسـمانی  نـزوالت  از  بتـوان 

داشـته باشـیم و برکـت بـرای کشـور باشـد.
مسـئول  را  هواشناسـی  سـازمان  اردکانیـان 
اسـاس  بـر  گفـت:  و  دانسـت  پیش بینی هـا 
امسـال  پائیـز  بـرای  سـازمان  ایـن  پیش بینـی 
شـرایط نرمال اسـت و شـرایط نرمال بـه معنای 
متوسـط بارش ۳۵ سـاله اسـت .آنچه که در یک 
ماهـه فصـل پائیز اتفـاق افتاده تـا روز ۵ آبان ماه 
حـدود ۱۵ میلی متـر بارندگی گزارش شـده که 
اگـر با دراز مدت ۵۰ سـاله مقایسـه شـود حدود 

۵۰ درصـد افزایـش داشـته اسـت.
وی با بیان اینکه شـرایط یکسـان نخواهد ماند، 
افزود: در وضعیت فعلی مخازن سـدها که ظرفیتی 
نزدیـک ۵۰ میلیـارد متـر مکعـب دارنـد اکنـون 
نزدیـک ۲۶ میلیـارد متـر مکعـب آنهـا پر اسـت و 
در عیـن حـال برابر با برنامه، کار رهاسـازی ها برای 

برخی مناطق شـروع شـده اسـت.
می شـود  تـالش  کـرد:  تصریـح  اردکانیـان 
رهاسـازی در زمان هایـی باشـد که بتـوان از آب 
رها شـده تولید برق انجام شـود و پایین دسـت 
هـم مصارفـی داشـته باشـد و در عیـن حـال 
مخـزن هـم بـرای سـیالب های محتمـل پیـش 

رو خالـی شـود.
وزیـر نیـرو بـا تاکید بـر آمادگی بـرای مقابله 
بـا سـیالب های محتمـل گفـت: آنچـه تاکنـون 
انجـام شـده بـا ایـن هـدف بـوده تـا بتـوان از 
داشـت  را  بـرداری  بهـره  بهتریـن  سـیالب ها 
ضمـن آنکـه  سـازمان هواشناسـی بـرای فصـل 
هایـی  بینـی  پیـش  زودی  بـه  هـم  زمسـتان 
خواهـد کـرد و بـر ایـن اسـاس از همـه تـوان 
فنی و مهندسـی کشـور بـرای آمادگـی در برابر 

اسـتفاده خواهـد شـد. سـیالب ها 
وی به برگزاری نوزدهمین نمایشـگاه صنعت 
بـرق ایران که پنج شـنبه کلید می خورد اشـاره 
کـرد و گفت: از وزیـران برق کشـورهای منطقه 
بـرای حضـور در این نمایشـگاه دعوت شـده که 
انتظـار مـی رود بـاب جدیـدی در توسـعه روابط 

بـرق ایران و کشـورهای منطقه باشـد.

شهر و شورا

از  کتاب رازهای موفقیت انسان
تالیف: جعفر شکوریان

ــه  ــی ب ــی می توان ــت بخواه ــر وق ــو ه * ت
درون خــود پنــاه بــری، چــه هیــچ پناهگاهــی 
ــش  ــر از قلب ــن ت ــر و ام ــی آرامت ــرای آدم ب

نیســت.
مارک اورن

ــر  ــد انســان را تحقی * هیچکــس نمی توان
و آزار نمایــد و نــه می توانــد موجــب و منشــأ 
احســاس ارزش و احتــرام او باشــد. بلکــه 
ــی در  ــاس ارزش ــا احس ــارت ی ــاس حق احس

وجــود خــود انســان اســت.
دکتر کارن هورنای

* بــی شــک کســی کــه می خواهــد خــود 
را بــه آرمانهــای بلنــد انســانی ببخشــد، بایــد 

از زنــدان کششــهای فــردی آزاد باشــد.
دکتر شریعتی

ــت  ــانی اس ــال کس ــل، م ــخ و تکام * تاری
ــد  ــرده ان ــاب ک ــازه انتخ ــان را ت ــه خودش ک
یــا راههایــی را انتخــاب کــرده انــد کــه هنــوز 
ــه رو  ــه دنبال ــی ک ــودۀ مردم ــا، ت ــان ه انس
ــر  ــان فک ــران برایش ــه دیگ ــتند و همیش هس
ایــن  از  می گیرنــد  تصمیــم  و  می کننــد 

راههــا نمی رونــد.
شریعتی

* انســان ســالم، غبطــه دارد نــه حســد، او 
ــارۀ خــودش فکــر می کنــد کــه  همیشــه درب
ــک انســان همیشــه در  ــر ی ــد، اگ ــو بیفت جل
ــو بیفتــد،  فکــر ایــن باشــد کــه خــودش جل
ــب نیســت  ــر عی ــل ب ــن دلی ــالم اســت ای س
امــا اگرکســی همیشــه درپــی ایــن اســت کــه 
دیگــری عقــب نیفتــد، بیمــار اســت، مریــض 

اســت.                                                          
استاد مطهری

و  خــود  ظلمــات  از  انســان  تــا   *
خودخواهــی و دنیاپرســتی خــارج نشــود، 
قســط  بــه  قائــم  و  نمی گــردد  مصلــح 
نمی شــود. صــالح و فســاد از انســان بــر 
می خیــزد. انبیاءآمدنــد تــا انســان را از خــود 
ــا قائــم  بــه خــود بــه خــدا متحــّول کننــد ت

ــود. ــدل ش ــه ع ب
استاد دلشاد تهراني

* بیــش از هــر چیــز انســان، بایــد بــرای 
خــوش آینــد خــودش چیــز بنویســد.

کوستاوفلویر
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از  تبریــز  شــهر  شــورای  رئیــس  نائــب 
تبریــزی  بانــوی   ۱۰۰ بــرای  اشــتغالزایی 
مجموعــه  دو  انــدازی  راه  بــا  همزمــان 
ــواده و  ــان سرپرســت خان ــرای زن اشــتغالزایی ب

داد.  خبــر  دیــده  آســیب  خانواده هــای 
اندیــش  ســونیا  شــهریار،  گــزارش  بــه 
ــر  ــان منج ــازی زن ــد س ــت: توانمن ــار داش اظه
ــد  ــه خواه ــی جامع ــازی تمام ــد س ــه توانمن ب
ــز  ــه مجموعــه شــورای شــهر تبری ــود و برنام ب
ــت  ــان سرپرس ــازی زن ــوع توانمندس ــم موض ه

ــت. ــواده اس خان
ایــن  از  نمونه هایــی  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــک  ــاس ی ــن اس ــر همی ــت: ب ــتغالزایی گف اش
ســالن بــرای اشــتغال زنــان خانــوار در  فضایــی 
بالــغ بــر ۳۰۰ متــر مربــع و ســالن دیگــری در 
وســعت یــک هــزارو ۲۰۰ متــر مربــع از طــرف 
ــدی  ــای تولی ــرای طرح ه ــز ب ــهرداری تبری ش
ــده  ــیب دی ــای آس ــی آن از خانواده ه ــه ط ک
ــازی  ــاده س ــال آم ــوند، در ح ــت می ش حمای

اســت.
ــتغال در  ــوع اش ــد: موض ــادآور ش ــش ی اندی

ــی  ــف یک ــرح مختل ــامل دو ط ــا ش ــن فضاه ای
تولیــد پوشــاک و دیگــری تولیــد مــواد غذایــی 
توســط هیــات امنــای نهادهــای مختلــف ایجاد 
خواهــد شــد. ایــن زنــان از نهادهــای مختلــف 

ــوند. ــه می ش ــده و بیم ــی ش معرف

نائــب رئیــس شــورای شــهر تبریــز بــا تاکیــد 
بــر اینکــه مســائل فرهنگــی در شــورای پنجــم 
همــواره در اولویــت بــوده، افــزود: موضــوع 
ــار اداره  ــز در کن ــابق تبری ــادگان س ــل پ تبدی
پســت در فضایــی بــه وســعت ۱۰ هکتــار بــرای 

ایجــاد بــاغ کتــاب و شــهر کــودک، نمونــه ای از 
همیــن اقدامــات اســت.

بــا  داریــم  قصــد  داد:  ادامــه  اندیــش 
ــه  همــکاری شــورا و شــهرداری ایــن فضــا را ب
بــاغ کتابــی تبدیــل کنیــم کــه در شــمال غرب 
از  بــرداری  بهــره  زمــان  باشــد.  بی نظیــر 
ــار  ــر اســت کــه آث ــان ب کارهــای فرهنگــی زم

می شــود. دیــده  آتــی  ســال های  در  آن 
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از راه 
انــدازی یــک پــارک بانــوان در تبریز خبــر داده 
ــوان  ــارک بان ــاد پ ــرای ایج ــه ب ــت: مطالب و گف
ــان اســت  جــزو حقــوق شــهروندی تمامــی زن
کــه بــه زودی در منطقــه ۷ پــارک بانــوان 

ــت. ــداث اس ــال اح ــبی در ح مناس
عضــو شــورای شــهر تبریــز ادامــه داد: هــم 
ــور  ــه ط ــه ب ــن مجموع ــداث ای ــون کار اح اکن
ــام  ــال انج ــوان در ح ــام ت ــا تم ــبانه روزی ب ش
ــا  ــراه ب ــور هم ــرای حض ــی ب ــا فضای ــت ت اس
ــان  ــان فراهــم ســازد. امیــدوارم زن آســایش زن
ــه  ــارک ب ــن پ ــاح، از ای ــس از افتت ــزی پ تبری

ــد. ــتفاده کنن ــی اس خوب

نائب رئیس شورای شهر تبریز خبر داد: 

اشتغالزایی برای زنان تبریزی با راه اندازی مجموعه های تولیدی

چــرا بعــد از گذشــت ۳ ســال از حادثــه 
قطــار تبریــز- مشــهد و جــان باختــن ۴۷ نفــر 
ــخص  ــران آن مش ــی مقص ــران آذربایجان از زئ

ــت؟  ــده اس نش
بــه گــزارش فــارس، خبرکوتــاه بــود و تلــخ، 
برخــورد دو رام قطــار مســافربری تبریز-مشــهد 
بــه شــماره ۴۸۰ و سمنان-مشــهد بــه شــماره 
۳۹۴ و حریــق گســترده در دو واگــن امــا روایت 
صبــح شــوم قطــار ۷۰۰ زائــر امــام رضــا)ع( در 

ســمنان چــه بــود؟
چنددقیقــه ای بــه هشــت صبــح جمعــه 
ــار  ــورد دو رام قط ــر برخ ــه خب ــود ک ــده ب مان
مســافربری و حریــق گســترده در دو واگــن 
در  خــط  از  خارج شــده  واگــن  چهــار  از 

شــد. منتشــر  خبرگزاری هــا 
تقویــم  در   ۱۳۹۵ ســال  آذرمــاه  پنجــم 
اســتان آذربایجــان شــرقی روز ســیاهی اســت؛ 
مشــهد  تبریــز-  مســافری  قطــار  برخــورد 
بــه قطــار مســافری دیگــری کــه حامــل 
ــی کــه  ــران آذربایجان هم وطنــان تبریــزی ) زائ
ــرکت در  ــور ش ــه منظ ــته و ب ــن برگش از اربعی
مراســم شــهرادت امــام رضــا)ع( ( عــازم مشــهد 
ــش  ــی از دود و آت ــای هولناک ــد، صحنه ه بودن

ــرد. ــت ک ــن روز ثب را در ای
حـــدود ۳۶ مـــاه از حادثـــه دلخـــراش 
قطارهـــای  برخـــورد  و  ســـرد  ریل هـــای 
مســـافری در محـــور ســـمنان–دامغان در 

حوالـــی »ایســـتگاه هفتخـــوان« گذشـــته 
ــانحه  ــن سـ ــده ایـ ــرانجام پرونـ ــوز سـ و هنـ

مشـــخص نشـــده اســـت.
ــن از  ــار واگ ــار، چه ــورد دو قط ــی برخ در پ
ریــل خــارج و پنــج واگــن نیــز دچــار حریــق 

ــه ۴۷ نفــر جــان باختــن  ــن حادث شــدند.در ای
و ۱۰۳ نفــر نیــز مصــدوم شــدند. ایــن حادثــه 
یکــی از مرگبارتریــن حــوادث ریلــی در ایــران 
پــس از حادثــه قطــار نیشــابور بــه شــمار 

ــی رود. م

نماینــده مــردم  بیگــی  احمــد علیرضــا 
ــر  ــه تذک ــات رئیس ــه هی ــد: ب ــز می گوی تبری
جــدی دادم کــه چــرا بعــد از گذشــت ۳ 
ســال از حادثــه و بعــد از ۶ مــاه از بررســی در 
کمیســیون، گــزارش حادثــه بــه صحــن علنــی 

مجلــس آمــده و قرائــت نمی شــود؟
وی ادامــه داد:  ۱۶۱ نماینــده مجلــس ســه 
ــار  ــه قط ــت حادث ــدم قرائ ــه ع ــل ب ــه قب ماه
ــراض  ــس اعت ــران مجل ــز _ مشــهد از عم تبری

ــد. ــرده بودن ک
وی تاکیــد کــرد: مقصــر ایــن حادثــه فقــط 
آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی وقــت  نیســت، 
ــه  ــد ک ــح دادن ــه ترجی ــی وجــود دارد ک جریان
ــد  ــه نباش ــت حادث ــاهد قرائ ــم ش ــس ده مجل
ــدگان  ــه نماین ــی ب ــن کج ــی ده ــن یعن و ای

ــان.  ــردم آذربایج ــس و م مجل
گــزارش حاکــی اســت،  پرونــده ایــن حادثــه 
در دادســرای عمومــی و انقــالب تهــران در 

حــال رســیدگی اســت.
ــتانه ســـفر رئیـــس قـــوه قضائیـــه  در آسـ
بـــه اســـتان آذربایجـــان شـــرقی مـــردم 
ــن  ــداران ایـ ــژه داغـ ــه ویـ ــتان بـ ــن اسـ ایـ
حادثـــه انتظـــار دارنـــد  حجـــت االســـالم و 
المســـلمین رئیســـی هماننـــد دیگـــر حـــوزه 
ـــرده و  ـــده ک ـــن پرون ـــه ای ـــی ب ـــا ورود انقالب  ه
ـــه  ـــن حادث ـــران ای ـــژه مقص ـــتورات وی ـــا دس ب

ــوند. ــه شـ ــخص و محاکمـ مشـ

مقصران حادثه قطار تبریز- مشهد 
چه کسانی هستند؟ 

رئیـــس کمیســـیون شـــوراها و امـــور داخلـــی کشـــور 
ــاد  ــرا اعتمـ ــب و اصولگـ ــف اصالح طلـ ــردم از طیـ ــت: مـ گفـ
می خواهنـــد. مـــردم می خواهنـــد کـــه ) اصالح طلبـــان و 
ــد  ــال کننـ ــور را دنبـ ــی کشـ ــای اصلـ ــان( جریان هـ اصولگرایـ

ــتغال.  ــت و اشـ ــاد و معیشـ ــی اقتصـ یعنـ
بـــه گـــزارش ایلنـــا، محمدجـــواد کولیونـــد، در پاســـخ بـــه 
ـــان  ـــوم در زم ـــان س ـــام جری ـــه ن ـــی ک ـــه از آنجای ـــوال ک ـــن س ای
ـــکان  ـــا ام ـــد آی ـــوش می رس ـــه گ ـــش ب ـــش از پی ـــات بی انتخاب
ـــند؟،  ـــکان او باش ـــژاد و نزدی ـــوم احمدی ن ـــان س ـــن جری دارد ای
ــا  ــم امـ ــزاب داریـ ــم. احـ ــزاب نداریـ ــور احـ ــت: در کشـ گفـ
ـــر  ـــات حاض ـــند و در انتخاب ـــته باش ـــئولیت داش ـــه مس ـــی ک احزاب
شـــوند و افرادشـــان را معرفـــی کننـــد و مســـئولیت افـــرادی 
کـــه معرفـــی می کننـــد را بپذیرنـــد و اهـــداف نظـــام را جلـــو 

ـــم. ـــد، نداری ببرن
ایـــن عضـــو فراکســـیون والیـــی مجلـــس گفـــت: چـــون 
حـــزب بـــه ایـــن معنـــا در کشـــور مـــا وجـــود نـــدارد، هـــر 
طیـــف فکـــری ممکـــن اســـت بتوانـــد جریان ســـازی انجـــام 
ــکل  ــن شـ ــه ایـ ــومی بـ ــان سـ ــم جریـ ــه بگوییـ ــد. اینکـ دهـ
ـــی  ـــم، ول ـــه نمی بین ـــه را اینگون ـــن قضی ـــد، م ـــد راه بیفت بخواه
اینکـــه بخواهنـــد فعالیـــت کننـــد بلـــه. هـــر جریـــان فکـــری 
ــک  ــا کمـ ــن فضـ ــد در ایـ ــد می توانـ ــاس می کنـ ــه احسـ کـ
ــای  ــودش پـ ــداف خـ ــرای اهـ ــد بـ ــردم را هرچنـ ــد و مـ کنـ

ــد. ــام می دهنـ ــا کاری انجـ ــاورد طبیعتـ ــدوق بیـ صنـ
نماینـــده مـــردم کـــرج اظهـــار داشـــت: در انتخابـــات 
مجلـــس، در انتخابـــات شـــوراها، در انتخابـــات ریاســـت 
جمهـــوری طیف هـــای متعـــددی می آینـــد. مـــا االن روی 
ـــات  ـــی انتخاب ـــزب وقت ـــن ۲۵۰ ح ـــم. ای ـــزب داری ـــذ ۲۵۰ ح کاغ
ــام  ــی را )انجـ ــازی های انتخاباتـ ــود، جریان سـ ــروع می شـ شـ
می دهنـــد( دوبـــاره می رونـــد و چهـــار ســـال بعـــد می آینـــد.

ـــت:  ـــور گف ـــی کش ـــور داخل ـــوراها و ام ـــیون ش ـــس کمیس رئی
ـــه  ـــتند ک ـــور هس ـــری در کش ـــای فک ـــن جریان ه ـــر م ـــه نظ ب
بتواننـــد بـــر مبنـــای هدف گذاری هـــای خودشـــان کارشـــان 

ـــد. ـــو ببرن را جل
ـــان  ـــاد جری ـــه ایج ـــه زمین ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب وی در پاس
ـــان  ـــه ایـــن معنـــا کـــه مـــردم از اصالح طلبـــان و اصولگرای ســـوم ب
ـــه  ـــه، اینگون ـــن ن ـــه نظـــر م ـــت: ب ـــد وجـــود دارد؟، گف دل بریده ان
ــب و  ــف اصالح طلـ ــردم از طیـ ــن مـ ــر مـ ــه نظـ ــت. بـ نیسـ
ــه )  ــد کـ ــردم می خواهنـ ــد. مـ ــاد می خواهنـ ــرا اعتمـ اصولگـ
اصالح طلبـــان و اصولگرایـــان( جریان هـــای اصلـــی کشـــور را 
ـــردم از  ـــتغال. م ـــت و اش ـــاد و معیش ـــی اقتص ـــد یعن ـــال کنن دنب

ایـــن جریان هـــا این هـــا را می خواهنـــد. 
ـــرد:  ـــان ک ـــم خاطرنش ـــس ده ـــرای مجل ـــده اصولگ ـــن نماین ای
ولـــی ایـــن جریان هـــا عمدتـــا بـــار سیاســـی دارنـــد و مـــردم 
ـــوند.  ـــته می ش ـــی خس ـــار سیاس ـــن ب ـــع از ای ـــی مواق ـــر بعض دیگ

اینکـــه بگوییـــم از این هـــا بریده انـــد و می خواهنـــد بـــه 
ـــت.  ـــه نیس ـــر اینگون ـــد، خی ـــومی برون ـــان س ـــمت جری س

ـــد  ـــر می کنی ـــه فک ـــوال ک ـــن س ـــه ای ـــخ ب ـــد در پاس کولیون
ــی از شـــخصیت های  ــه برخـ ــان کـ ــن اصولگرایـ ــه بیـ تفرقـ
همیـــن طیـــف نیـــز از آن انتقـــاد کرده انـــد، بـــرای ایـــن 
ــدید  ــا تشـ ــدن یـ ــرف شـ ــال برطـ ــات در حـ دور از انتخابـ
ــم  ــائل هـ ــه مسـ ــن اینگونـ ــر مـ ــه نظـ ــت: بـ ــت؟، گفـ اسـ
ــود  ــان وجـ ــرای اصالح طلبـ ــم بـ ــان و هـ ــرای اصولگرایـ بـ
دارنـــد  دارد، جریان هایـــی در درون خودشـــان وجـــود 
و بعضـــا تفکـــرات خـــاص خودشـــان هـــم دارنـــد و بایـــد 
ــود  ــث می شـ ــا باعـ ــی این هـ ــت ولـ ــم گذاشـ ــرام هـ احتـ
ــا  ــد و عمدتـ ــدا کننـ ــی را پیـ ــجام اصلـ ــد انسـ ــه نتواننـ کـ
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــتان ها بـ ــتان ها و شهرسـ ــم در اسـ هـ

. ند می شـــو

ــی  ــت: از آنجایـ ــس گفـ ــی مجلـ ــیون والیـ ــو فراکسـ عضـ
کـــه رئیس جمهـــور بـــه خوبـــی می دانـــد کـــه مـــردم 
ـــا  ـــد، ب ـــدال ندارن ـــات و اعت ـــان اصالح ـــه جری ـــی ب ـــر اقبال دیگ
ــات  ــا در انتخابـ ــروزی آنهـ ــال پیـ ــه دنبـ ــازی  بـ دوقطبی سـ

اســـت.
ــاره  ــا اشـ ــار بـ بـــه گـــزارش مهـــر، محمدعلـــی پورمختـ
بـــه دوقطبی ســـازی های جدیـــد رئیـــس جمهـــور بـــا 
نزدیـــک شـــدن بـــه انتخابـــات مجلـــس شـــورای اســـالمی، 
ـــس  ـــات مجل ـــا انتخاب ـــاه ت ـــد م ـــه چن ـــود آنک ـــا وج ـــت: ب گف
باقـــی مانـــده اســـت، امـــا دولتی هـــا دخالـــت آشـــکاری در 
ــم  ــی داریـ ــد و خبرهایـ ــس می کننـ ــات مجلـ ــد انتخابـ رونـ
مبنـــی بـــر اینکـــه آنـــان بـــرای بررســـی ایـــن مســـئله در 

روزهـــای تعطیـــل جلســـاتی را بـــه صـــورت مخفیانـــه 
برگـــزار می کننـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه دوگانه ســـازی های رئیس جمهـــور، 
افـــزود: البتـــه بیـــان دوقطبی هایـــی چـــون جنـــگ و صلـــح 
از ســـوی رئیس جمهـــور مســـئله تـــازه ای نیســـت و وی 
ـــان  ـــت و در زم ـــرده اس ـــرح ک ـــی را مط ـــن مباحث ـــا چنی باره
ـــی  ـــن ادبیات ـــاهد چنی ـــم ش ـــوری ه ـــت جمه ـــات ریاس انتخاب

ـــم. ـــی بودی ـــوی روحان از س
عضـــو فراکســـیون نماینـــدگان والیـــی مجلـــس شـــورای 
از  رئیس جمهـــور  هـــدف  کـــرد:  تصریـــح  اســـالمی 
دوقطبی ســـازی در جامعـــه صرفـــا بـــرای ایـــن اســـت کـــه 
روی عملکـــرد ضعیفـــش در بخش هـــای مختلـــف ســـرپوش 

ــد. ــرار کنـ ــذارد و از پاســـخگویی فـ بگـ
پورمختـــار بـــا بیـــان اینکـــه از آنجایـــی کـــه شـــعارهای 
رئیس جمهـــور در زمـــان انتخابـــات بـــه ویـــژه دربـــاره 
ــد،  ــی می کنـ ــت، وی فرافکنـ ــده اسـ ــق نشـ ــام محقـ برجـ
ـــده  ـــث ش ـــه باع ـــی ک ـــر از دالیل ـــی دیگ ـــت: یک ـــار داش اظه
ــرد آن  ــه کار گیـ ــی را بـ ــن ادبیاتـ ــور چنیـ ــا رئیس جمهـ تـ
ـــی  ـــر اقبال ـــردم دیگ ـــد م ـــی می دان ـــه خوب ـــه وی ب ـــت ک اس

ـــن  ـــرح ای ـــا ط ـــد و ب ـــدال ندارن ـــات و اعت ـــان اصالح ـــه جری ب
مباحـــث درصـــدد اســـت کـــه دیـــدگاه سیاســـی مـــردم را 
تغییـــر دهـــد تـــا در مجلـــس یازدهـــم اکثریـــت غالـــب را 

داشـــته باشـــند.
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــار و کبودرآهنـــگ بـ ــردم بهـ ــده مـ نماینـ
ـــکا،  ـــا آمری ـــره ب ـــرای مذاک ـــور ب ـــت و رئیس جمه ـــرار دول اص
ادامـــه داد: ایـــن دولـــت از روز اول نشـــان داد کـــه صرفـــاً 
ــرایطی  ــا در شـ ــا غـــرب اســـت امـ ــاط بـ ــال ارتبـ ــه دنبـ بـ
ــاهد بدعهـــدی غـــرب بوده ایـــم و  ــا شـ ــا و بارهـ ــه بارهـ کـ
ـــتند،  ـــف هس ـــر واق ـــن ام ـــر ای ـــی ب ـــه خوب ـــز ب ـــردان نی دولتم
ـــگان  ـــرب و بیگان ـــه غ ـــا ب ـــگاه دولتی ه ـــه ن ـــدارد ک ـــی ن دلیل

همچنـــان مثبـــت باشـــد.
ــددی  ــره مجـ ــا مذاکـ ــه قطعـ ــر اینکـ ــد بـ ــا تاکیـ وی بـ
ـــه  ـــت ک ـــر آن اس ـــت دیگ ـــئله حائزاهمی ـــدارد و مس ـــود ن وج
همـــه بـــه خوبـــی می داننـــد کـــه آمریـــکا جـــرأت جنـــگ 
بـــا ایـــران را نـــدارد، خاطرنشـــان کـــرد: بـــا وجـــود ایـــن 
ـــری  ـــه یکس ـــاهدیم ک ـــا ش ـــن روزه ـــه ای ـــف دارد ک ـــای تاس ج
ــور  ــوی رئیس جمهـ ــی از سـ ــات روانـ ــازی ها و عملیـ فضاسـ

مطـــرح می شـــود کـــه اقـــدام درســـتی نیســـت.

شریعتمداری خبر داد؛ 
تالش برای وصول بخشی از

 بدهی دولت به سازمان تأمین 
اجتماعی در سال جاری 

از  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
ــن  ــازمان تأمی ــات س ــی از مطالب ــول بخش وص

اجتماعــی در ســال ۹۸ خبــر داد. 
ــریعتمداری،  ــد ش ــا، محم ــزارش ایلن ــه گ ب
دربــاره گالیــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
مبنــی بــر اینکــه نیمــی از ســال ۹۸ گذشــته و 
دولــت هنــوز بدهــی خــود را بــه ایــن ســازمان 
پرداخــت نکــرده و اینکــه دولــت امســال بــرای 
ــی  ــن بدهــی چــه اقدامات کاســتن از حجــم ای
انجــام داده اســت، گفــت: ســازمان تأمیــن 
ــی  ــه یک ــادی دارد ک ــکاران زی ــی بده اجتماع
ــت  ــرای پرداخ ــه ب ــت ک ــت اس ــا دول از آن ه
ــون  ــه ایــن ســازمان در قان بدهی هــای خــود ب
بودجــه امســال پیش بینی هــای را در نظــر 

ــه اســت. گرفت
ــاره  وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درب
بدهی هــای  پرداخــت  کار  و  ســاز  تشــریح 
ــان  ــی، بی ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــت ب دول
ــر اقتصــاد  ــر وزی ــرد: کمیســیونی تحــت نظ ک
و دارایــی تشــکیل شــده اســت و کارهایــی در 
حــال انجــام اســت تــا بتوانیــم از محــل اجــرای 
برخــی از مــواد قانــون بودجه ســال ۹۸ نســبت 
بــه اســتقراض دریافــت بدهی هــای دولــت بــه 

ــم. ــدام کنی ــی اق ــن اجتماع ــازمان تأمی س
وی تاکیــد کــرد: هرچنــد شــرایطی کــه در 
قانــون معیــن شــده اســت بعضــا دســت وزارت 
اقتصــاد و دارایــی را در نحــوه واگــذاری بســته 
و  فشــار بــر بودجــه عمومــی بســیار اســت امــا 
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــم بتوانی ــالش می کنی ــا ت م
ــات را در ســال  ــن مطالب شــرایط ســهمی از ای
ــت  ــده دریاف ــال آین ــی را در س ــاری و مابق ج

کنیــم.

نماینده مردم هشترود در مجلس:
انتقال زندان هشترود به بیرون شهر 

ضروری است

نماینــده مــردم هشــترود در مجلس شــورای 
ــه  ــترود ب ــدان هش ــال زن ــت: انتق ــالمی گف اس

بیــرون شــهر ضــروری اســت.
ــه گــزارش مهــر، ســید حمــزه امینــی در  ب
جلســه شــورای اداری هشــترود اظهــار داشــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه زنــدان فعلــی هشــترود در 
داخــل هشــترود و در مجــاورت یــک مدرســه 
ــر  ــوزان تاثی ــش آم ــه دان ــه روحی ــرار دارد ب ق

ــذارد. ــی می گ منف
ــران مربوطــه درخواســت  ــزود: از مدی وی اف
ــل  ــکالت ح ــن مش ــه ای ــرای اینک ــود ب می ش
ــهر  ــارج از ش ــه خ ــترود ب ــدان هش ــود زن ش

ــد. ــال یاب انتق
امینــی همچنیــن ادامــه داد: زمیــن احــداث 
ــذ  ــورت اخ ــت و درص ــاده اس ــدان آم ــن زن ای
ــای  ــاز ســاخت بن ــه زودی شــاهد آغ ــه ب هزین

ــود. ــم ب ــدان خواهی ــن زن ای
وی از رئیـــس قـــوه قضاییـــه بـــه جهـــت 
ـــارزه  ـــروم و مب ـــق مح ـــه مناط ـــژه ب ـــه وی توج
ــرد و  ــی کـ ــادی قدردانـ ــد اقتصـ ــا مفاسـ بـ
ـــدان دور  ـــه چن ـــده ن ـــدوارم در آین ـــت: امی گف
ـــچ  ـــدی درهی ـــه مفاس ـــچ گون ـــاهد هی ـــر ش دیگ

زمینـــه ای نباشـــیم.
اصغــر  جلســه  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
جهانگیــر رئیــس ســازمان زندان هــا و اقدامــات 
تامینــی و تربیتــی کشــور نیــز حضــور داشــت.

سالمت

۷ عالمت کم خونی که ممکن است 
ندانید و ۷ درمان طبیعی کم خونی 

خونـی  کـم  :دالیـل  خونـی  کـم  عالئـم 
می توانـد بسـیار متفاوت باشـد. البتـه همه ما 
هـر از چنـد گاهی خسـته می شـویم ، اما اگر 
بیشـتر ایـن عالئـم بـرای شـما قابل اسـتفاده 
اسـت ، ارزش آن را دارد که آن را چک کنید.

۱. پوسـت کمرنگ و داخـل پلکهای پایین: 
هنگامـی کـه بدن ما اکسـیژن کافـی دریافت 
نکـرده و از کاهـش تعـداد گلبول هـای قرمـز 
رنـج می برد ، پوسـت مـا تغییر رنـگ می دهد 
و بسـیار کـم رنـگ به نظـر می رسـد . این امر 
نـه تنهـا در مـورد صـورت بلکـه در کل بـدن 
بخصـوص دسـتها ، قسـمت داخلـی پلکهـای 

پایینـی و زبـان صـدق می کند.
کـم  مقادیـر  نامنظـم:  قلـب  ضربـان   .۲
هموگلوبیـن باعـث می شـود قلـب بـرای پمپ 
کـردن خـون از طریـق سیسـتم مـا سـخت تر 
از حـد نرمال باشـد ، بایـد تالش زیـادی کرد و 
سـعی کرد اکسـیژن کافـی را در بدن مـا ایجاد 
کنـد که باعـث ضربان قلـب نامنظم می شـود .

مقـدار  مـا  اندام هـای  اگـر  خسـتگی:   .۳
مناسـب اکسـیژن را دریافـت نکننـد، بدن ما 
بایـد بـرای تولیـد انـرژی کافی بـرای عملکرد 
روزمـره تـالش بیشـتری بکنـد و ایـن باعـث 

می شـود احسـاس خسـتگی کنیـم .
تمـام   : تمرکـز  بـه  مربـوط  مشـکالت   .۴
بـه  خـوب  عملکـرد  بـرای  مـا  اندام هـای 
اکسـیژن نیـاز دارنـد و مغـز نیز از ایـن قاعده 
مسـتثنی نیسـت. اگـر سـطح اکسـیژن پایین 
تـر از حـد الزم باشـد، نمی توانیم به درسـتی 
فکـر کنیـم و از  تمرکـز ضعیف رنـج می بریم.

ناخن هـای  اگـر  ناخـن:  شـدن  نـازک   .۵
شـما شـکننده اسـت یـا شـکل قاشـق ماننـد 
یکـی  اسـت  ممکـن  ایـن   ، می کنـد  ایجـاد 
دیگـر از عالئـم کـم خونـی رایج اما شـناخته 
نشـده اسـت. ناخن هـا بـرای سـالم مانـدن به 

اکسـیژن نیـاز دارنـد.
۶. تـرک هایـی در گوشـه های لـب شـما: 
بیشـتر مـا لب های خشـک یا ترک خـورده را 
گاهـی از وزش بـاد ، آفتـاب و یـا دمای سـرد 
باعـث  امـا کـم خونـی   ، دریافـت می کنیـم 
ایجـاد تـرک در مناطـق خـاص می شـود کـه 
ایـن امـر در گوشـه های لـب تأثیـر می گذارد.

بـرای مـواد غیـر  اشـتیاق غیرمعمـول   .۷
مغـذی: دانشـمندان هنوز توضیحـی در مورد 
اینکـه چـرا کـم خونی باعـث ایـن هوس های 
عجیـب و غریب می شـود ، نیسـت ، امـا رایج 
تریـن آنهـا تمایل بـه خاک ، گچ یا یخ اسـت.

درمـان طبیعـی کم خونـی :انـواع مختلف 
کـم خونی وجود دارد و بسـته بـه علت ایجاد 

ایـن بیمـاری ، درمـان متفـاوت خواهد بود.
۱- سـطح اسـید معـده را بهبود ببخشـید: 
هنگامـی کـه معده مـا به انـدازه کافی اسـید 
تولیـد نمی کنـد ، بـدن مـا نمی توانـد مـواد 
غذایـی را بـه میـزان الزم تجزیـه کنـد و این 
ممکـن اسـت باعث سـوء جذب مـواد معدنی 
 B۱۲ و ویتامین هـا از جملـه آهـن و ویتامیـن
شـود. مـواد غذایـی و مکمل هـای غذایـی بـه 
انـدازه کافـی مـواد مغـذی دریافـت می کنید 

امـا به سیسـتم شـما وارد نمی شـود.
راه هـای بهبـود سـطح اسـید کـم: سـرکه 
سـیب : یک قاشـق غذاخوری سـرکه سیب را 
در یـک فنجـان آب رقیـق کـرده و ۱۵ دقیقه 

قبـل از غذا بنوشـید.
زنجبیل به تحریک آب گوارشی کمک می کند.

مـواد غذایـی تخمیـر شـده باعـث بهبـود 
می شـوند. نیـز  هضـم 

سـطح اسـید کـم می توانـد باعـث بیماری 
بـه نـام روده نشـت یافتـه شـود، زیرا غـذا به 
تحریـک  باعـث  و  نمی شـود  درسـتی هضـم 

می شـود. روده 
روده  ببخشـید:  بهبـود  را  نشـتی  روده   .۲
نشـتی شرایطی اسـت که در آن روده کوچک 
مشـکل پیـدا می کنـد. وقتی این اتفـاق بیفتد 
، ذرات غذایی و سـموم هضم نشـده از طریق 
و  می شـوند  وارد  خـون  جریـان  و  روده هـا 
باعـث ایجـاد مشـکالت مختلـف سـالمتی از 
جملـه کـم خونـی می شـوند. بیشـتر اوقـات 
روده نشـتی ناشـی از رژیـم نامتعـادل اسـت 
، بنابرایـن بهتریـن راه برای اصـالح آن تغییر 

آنچـه می خوریـد اسـت.
- حساسیت های غذایی را از بین ببرید.

- چربی هـای سـالم مانند ماهـی و روغن را 
در رژیـم غذایی خـود قرار دهید.

- غذای فرآوری شده مصرف نکنید.
۳. غذاهـای تخمیـر شـده بخوریـد: مـواد 
پروبیوتیک هـا  تخمیـر شـده حـاوی  غذایـی 
باکتری هـای خوبـی هسـتند  ، کـه  هسـتند 
کـه به سیسـتم گوارشـی مـا کمـک می کنند 
تـا بـه خوبـی کار کنـد. ایـن باکتری هـا برای 
ترمیـم آسـتر روده شـناخته شـده انـد. نمونه 
عبارتنـد  شـده  تخمیـر  غذاهـای  از  هایـی 
از:کلـم ترش- کفیـر- پنیرهای خام- ماسـت 

- میسـو- کوبوچـا
۴. حساسـیت های غذایـی را از بیـن ببرید: 
دسـتگاه  می توانـد  غذایـی  حساسـیت های 
گـوارش را تحریـک کـرده و مسـئول ایجـاد 
روده نشـتی باشـد. جلوگیـری از هرگونه عدم 
تحمـل غذایـی به بهبـودی آن کمـک خواهد 

. کرد
منبع: بیتوته

دلنوشته

میان 
ُطلوع 

و غروب 
آفتاب شهر ،

پرسش 
گری 

هستم ،
میان 

اندیشه ها ،
تا صید کنم

اندک خبری ، 
طلوع کن 

صبح شوم ،
میان خواب 

شیرین  
صبحگاهی !

)اکبر عظیم نیا(

کولیوند:

 جامعه به سمت جریان سوم نخواهد رفت

پورمختار:

جلسات مخفی دولت برای انتخابات
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ـــل  ـــد غیرعام ـــی پدافن ـــن علم ـــس انجم  رئی
شـــمال غرب کشـــور گفـــت: رســـانه ها نقـــش 
کلیـــدی و بی بدیـــل در تحقـــق اهـــداف 
ـــن  ـــر ای ـــد و ب ـــور دارن ـــل کش ـــد غیرعام پدافن
ـــل  ـــود عم ـــش خ ـــه نق ـــتر ب ـــد بیش ـــاس بای اس

کننـــد. 
ــری  ــد جهانسـ ــا، احمـ ــزارش ایرنـ ــه گـ بـ
ـــوزه  ـــل در ۸ ح ـــد غیرعام ـــرد: پدافن ـــار ک اظه
کالبدی)ســـاختمان  عمومـــی،  مالحظـــات 
ـــت  ـــادی، هدای ـــایبری اقتص ـــتی، س ـــا(، زیس ه
ـــایبر  ـــوی، س ـــیمیایی، پرت ـــی، ش ـــکار عموم اف
ــرای  ــبی بـ ــای مناسـ ــته ای، ظرفیت هـ و هسـ
ــر و  ــش، فکـ ــد دانـ ــتای تولیـ ــه در راسـ ارائـ
ســـرفصل های آموزشـــی در ســـطح ملـــی 

دارد.
 وی ادامـــه داد:  رصـــد، پایـــش، کنتـــرل و 
ـــده  ـــف از عم ـــای مختل ـــگیری در حوزه ه پیش
اقدامـــات پدافنـــد غیرعامـــل اســـت کـــه در 
ـــان  ـــرقی، آذربایج ـــان ش ـــتان آذربایج ـــج اس پن
ـــال  ـــدان در ح ـــان و هم ـــل، زنج ـــی، اردبی غرب

ـــت.  ـــام اس انج
ـــد  ـــه پدافن ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــری ب جهانس
ـــخه  ـــف نس ـــای مختل ـــرای تهدیده ـــل ب غیرعام
دارد، افـــزود: رســـانه ها می تواننـــد مـــردم 
را نســـبت بـــه تهدیـــدات مختلـــف مثـــال در 
حـــوزه ویروس هـــای نوپدیـــد در محیـــط 

زیســـت، تهدیدهـــای مختلـــف در فضـــای 
مجـــازی و موبایلـــی و کارکـــرد پدافنـــد 
غیـــر عامـــل در ایـــن خصـــوص آگاه ســـازی 
ــای  ــز دوره هـ ــا نیـ ــد و مـ ــنگری کننـ و روشـ
ـــزار  ـــوص برگ ـــن خص ـــرده در ای ـــی فش آموزش

 . می کنیـــم
ــن و  ــرورت تبییـ ــه ضـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ـــل«  ـــد غیرعام ـــوم »پدافن ـــا و مفه ـــریح معن تش
بـــرای عمـــوم مـــردم و بیـــان آن بـــه زبـــان 
ــح داد:  ــی توضیـ ــرای درک همگانـ ــاده بـ سـ

پدافنـــد غیرعامـــل نوعـــی دفـــاع غیرنظامـــی 
ــالق  ــی اطـ ــه اقداماتـ ــه مجموعـ ــت و بـ اسـ
می شـــود کـــه بـــه جنگ افـــزار نیـــاز نـــدارد 
و بـــا اجـــرای آن می تـــوان از وارد شـــدن 
ـــات  ـــزات و تأسیس ـــه تجهی ـــی ب ـــارات مال خس
حیاتـــی و حســـاس نظامـــی و غیرنظامـــی و 
ـــزان  ـــا می ـــود ی ـــری نم ـــانی جلوگی ـــات انس تلف
ــل  ــه حداقـ ــات را بـ ــارات و تلفـ ــن خسـ ایـ

ــن کاهـــش داد. ممکـ
ـــل  ـــد غیرعام ـــی پدافن ـــن علم ـــس انجم رئی

کـــرد:  یـــادآوری  کشـــور  شـــمال غرب 
ــش  ــای کاهـ ــه معنـ ــل بـ ــد غیرعامـ پدافنـ
ــدون  ــران، بـ ــگام بحـ ــیب پذیری در هنـ آسـ
اســـتفاده از اقدامـــات نظامـــی و صرفـــاً بـــا 
غیرنظامـــی،  فعالیت هـــای  از  بهره گیـــری 
ـــد  ـــات پدافن ـــت؛ اقدام ـــی اس ـــی و مدیریت فن
غیرعامـــل شـــامل پوشـــش، پراکندگـــی، 
تفرقـــه و جابجایـــی، فریـــب، مکان یابـــی، 
ــتحکامات،  ــا، اسـ ــر، قابلیـــت بقـ اعـــالم خبـ
و  فریبنـــده  ماکـــت  اختفـــاء،   اســـتتار، 

می باشـــد. امـــن  ســـازه های 
وی در تشـــریح تفـــاوت بیـــن پدافنـــد 
در  گفـــت:  نیـــز  غیرعامـــل  و  عامـــل 
پدافنـــد غیرعامـــل تمـــام نهادهـــا، نیروهـــا، 
ســـازمان ها، صنایـــع و حتـــی مـــردم عـــادی 
می تواننـــد نقـــش مؤثـــری ایفـــا کننـــد، 
ماننـــد  عامـــل  پدافنـــد  در  حالیکـــه  در 
هواپیماهـــای  و  ضدهوایـــی  سیســـتم های 
ـــئولیت  ـــلح مس ـــای مس ـــا نیروه ـــر، تنه رهگی

ــد. ــده دارنـ برعهـ
جهانســـری ادامـــه داد: پدافنـــد غیـــر 
ــی  ــه اصولـ ــع بـ ــبکه های توزیـ ــل در شـ عامـ
ــا  ــه بـ ــود کـ ــالق می شـ ــگیرانه ای اطـ پیشـ
ـــاال  ـــبکه ب ـــان ش ـــب اطمین ـــا ضری ـــام آنه انج
ــارت وارده  ــران خسـ ــع بحـ ــه و در مواقـ رفتـ

کاهـــش می یابـــد.  

رسانه ها نقش کلیدی در تحقق اهداف پدافند غیرعامل دارند

ــگاه  ــزارش روابـــط عمومـــي دانشـ ــه گـ بـ
)روابـــط  هامـــس  جشـــنواره  در  مراغـــه، 
عمومـــي هـــاي برتـــر منطقـــه ۳کشـــور( بـــا 
ـــاي  ـــگاه ه ـــن دانش ـــر در بی ـــه برت ـــب ۳رتب کس
منطقـــه ۳ کشـــور افتخـــار آفرینـــي نمـــود

ایـــن  برترین هـــای  از  تجلیـــل  آئیـــن 
جشـــنواره بـــا حضـــور دکتـــر علیرضـــا 
عبدالهـــی نـــژاد، مدیـــر کل روابـــط عمومـــی 
وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری و معاونیـــن 
بـــه میزبانـــی دانشـــگاه شـــهید مدنـــی 
آذربایجـــان برگـــزار و طبـــق اعـــالم نتایـــج 
ایـــن جشـــنواره، روابـــط عمومـــي دانشـــگاه 
مراغـــه رتبـــه اول بخـــش انتشـــارات، رتبـــه 
ســـوم بخـــش طراحـــي و گرافیـــک و رتبـــه 
ـــک را  ـــي الکترونی ـــط عموم ـــش رواب ـــوم بخ س

کســـب نمـــود.
نـــژاد،  عبداللهـــی  علیرضـــا  دکتـــر 
مدیـــرکل روابـــط عمومـــی وزارت علـــوم 
ــا  ــخنانی بـ ــی سـ ــاوری طـ ــات و فنـ تحقیقـ

تشـــریح محورهـــای چهـــار گانـــه اســـتراتژی 
ـــاوری،   ـــات و فن ـــوم تحقیق ـــی وزارت عل ارتباط

ـــیر و  ـــن مس ـــت در ای ـــه حرک ـــگاهها را ب دانش
ـــود  ـــوت نم ـــف دع ـــتاوردهای مختل ـــان دس بی

و اظهـــار کـــرد: حضـــور فراگیـــر در فضـــای 
ــانه ها،  ــا رسـ ــل بـ ــاط و تعامـ ــازی، ارتبـ مجـ
ـــر  ـــار خب ـــایتها، انتش ـــودن وب س ـــه ای نم حرف
ــتراتژی   ــگاهها و... ۴ اسـ ــه وزارت و دانشـ نامـ

ایـــن اداره کل محســـوب می شـــود.
ــزاری جشــنواره  ــژاد برگ ــر عبداللهــی ن دکت
عمومی هــای  روابــط  عملکــرد  بــزرگ 
دانشــگاه ها پــارک علــم و فنــاوری و موسســات 
ــه  ــی سراســر کشــور در ســه ماه ــوزش عال آم
اداره  برنامه هــای  ازجملــه  را  ســال  پایانــی 
ــات و  ــوم تحقیق ــی وزارت عل ــط عموم کل رواب

ــرد. ــالم ک ــال ۹۸ اع ــاوری در س فن
ــا  دانشـــگاه مراغـــه در ایـــن جشـــنواره بـ
ــان،  ــه، زنجـ ــز، ارومیـ ــاي تبریـ ــگاه هـ دانشـ
تحصیـــالت  آذربایجـــان،  مدنـــي  شـــهید 
ــر  ــهند، هنـ ــي سـ ــان، صنعتـ ــي زنجـ تکمیلـ
ــاب  ــي، بنـ ــق اردبیلـ ــز، محقـ ــالمي تبریـ اسـ
ــاي  ــتان هـ ــاور اسـ ــم و فنـ ــاي علـ و پارکهـ

ــود. ــت نمـ ــه رقابـ منطقـ

روابط عمومي دانشگاه مراغه« رتبه اول بخش جشنواره هامس را کسب نمود

شهرســتان مراغــه جــزو پنــج منطقــه فســیلی حیوانــان مهــره 
دار در جهــان اســت.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،غالمرضــا زارع رئیــس 
ــاالی  ــم ب ــت: تراک ــه گف ــت مراغ ــط زیس ــت محی اداره حفاظ
ــه  ــا ۹ میلیــون ســاله ایــن منطقــه را ب فســیل مهــره داران ۷ ت

ــرده اســت. ــل ک بهشــت فســیل شناســان تبدی
او  افــزود: کاوش هــا مطالعــات فســیلی در ایــن منطقــه 

ــون  ــده و تاکن ــاز ش ــش آغ ــال پی ــه از ۱۷۰ س ــیلی مراغ فس
فســیل های مهــره دار بســیاری بــه دســت آمــده اســت.

ــی در  ــته ۸ کاوش تحقیقات ــال های گذش ــه داد: در س او ادام
ــه  ــزار و ۵۰۰ قطع ــدود ۲ ه ــه و ح ــورت گرفت ــه ص ــن منطق ای

ــان مهــره دار کســب شــده اســت. فســیل حیوان
ــه گفتــه رئیــس حفاظــت محیــط زیســت مراغــه، در ایــن  ب
ــه،  ــل، زراف ــواع فی ــرد ان ــه ف ــر ب ــیل های منحص ــا فس کاوش ه
بیــر دنــدان شمشــیری، انــواع گاو هــا، آهــو، کرگــدن و اســب بــه 

ــده اســت. دســت آم
او افــزود: تحقیقــات زمیــن شناســی و فســیل شناســی نشــان 
می دهــد کــه ایــن حیوانــات اجــداد حیوانــات امــروزی در 

ــا اســت. آفریق
ــی  ــای حرکت ــک و اندام ه ــل، ف ــه، آج فی ــت: جمجم زارع گف
ــای  ــده در کاوش ه ــف ش ــیل های کش ــه فس ــان از جمل حیوان
فســیل شناســی اســت و بــه منظــور معرفــی آن هــا مــوزه ای بــا 
۵۰۰ قطعــه فســیل حیوانــات مهــره دار در کمراغــه راه انــدازی 

شــده اســت.
ــامل  ــاب ش ــوزه فســیل هایی کمی ــن م ــرد: در ای ــه ک او اضاف
ــه کرگــدن و  ــه فیــل، پنــج گون ــه، شــش گون ــه زراف شــش گون

ــده اســت. ــش در آم ــه نمای ــه از اســب ها ب هشــت گون
ــزود: مرکــز  ــه اف رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت مراغ
ــرفت  ــد پیش ــا ۵۰ درص ــه ب ــران در مراغ ــیل ای ــات فس تحقیق
نیمــه تمــام مانــده اســت و تکمیــل آن بــه ۱۲۰ میلیــارد ریــال 

ــاز دارد. ــار نی اعتب
فســیل ها در منطقــه مراغــه در ســطح ۴۰ هــزار هکتــار 
ــار  ــک هــزار و ۲۰۰ هکت ــن وســعت ی ــده اســت کــه از ای پراکن
ــیده اســت. ــت رس ــه ثب ــی ب ــی و مل ــه طبیع ــوان منطق ــه عن ب

ــیلی  ــات فس ــز تحقیق ــی در مرک ــورت دائم ــوزه بص ــن م ای
ــهر  ــن ش ــس ای ــدان مجل ــع در می ــه واق ــهر مراغ ــران در ش ای

ــت. ــر اس ــدان دای ــد عالقه من ــرای بازدی ب
انجمــن دیرینه شناســی ایــران، روز ســوم آبــان را بــه عنــوان 

روز ملــی فســیل نام گــذاری کــرده اســت.

آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی  معــاون 
و  فنــاوری  نمایشــگاه  برگــزاری  از  شــرقی 
ــا  ــع رشــیدی )رینوتکــس( از ۱۳ ت ــوآوری رب ن

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــاه س ــان م ۱۷ آب
ــری در  ــی جهانگی ــنا، عل ــزارش ایس ــه گ ب
ــتقبال  ــرد: اس ــار ک ــر اظه ــن خب ــریح ای تش
ــوده  ــر ب ــم نظی ــال، ک ــگاه امس ــن نمایش از ای
و تاکنــون ۲۴۰۰ فنــاور در ایــن نمایشــگاه 
ــدی  ــد ۴۰ درص ــا رش ــد و ب ــام کرده ان ــت ن ثب
ــال  ــه س ــبت ب ــاوری نس ــه فن ــوزه عرض در ح

ــتیم. ــه هس ــته مواج گذش
فنــاوری  حــوزه  در  تقاضــا  رشــد  از  وی 
ــه  ــاله عرض ــه س ــت: هم ــر داد و گف ــز خب نی
متقاضیــان  از  بیشــتر  فنــاوری  کننــدگان 
ــد، امــا امســال در تعــداد متقاضیــان نیــز  بودن
ــود. ــاهده می ش ــی مش ــل توجه ــرات قاب تغیی

وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از 
از  فناوری هــا  تامیــن  و  داخــل  تولیــدات 
داخــل کشــور در شــرایط تحریــم، بیــان کــرد:   
نیازهــای بخــش صنعــت و معــدن بــا همــکاری 
ــا  ــگاه در غرفه ه ــن نمایش ــت در ای وزارت صم
می توانــد  نمایشــگاه  ایــن  و  شــده  ارائــه 
ــی بخــش  ــای واقع ــه نیازه ــرای ارائ بســتری ب
صنعــت و متخصصــان، شــرکت های دانــش 

ــد. ــاوران باش ــان و فن بنی

نیــز  دانشــگاه ها  گفــت:  جهانگیــری 
مطالعاتــی را بــه منظــور ایجــاد تعامــل بیشــتر 
بیــن بخــش صنعــت و نمایشــگاه فنــاوری 

می دهنــد. انجــام 
وی بــا بیــان ایــن کــه بــه طــور معمــول از 
ــگاه  ــن نمایش ــور در ای ــهرهای کش ــر ش سراس
ــال  ــرد: امس ــان ک ــم، بی ــده داری ــرکت کنن ش
اســتان  کننــدگان  نــام  ثبــت  بــر  عــالوه 
ــتان  ــا از اس ــت نام ه ــترین ثب ــان، بیش خودم

اصفهــان و تهــران انجــام شــده اند.
ایــن  اثربخشــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

موسســه  توســط  ســاله  همــه  نمایشــگاه 
پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی آذربایجــان شــرقی 
ــی شــده و  ــوم ارزیاب ــه اوپتیم ــه نمون ــا تهی و ب

نتایــج بــه مــا منعکــس می شــود. 
وی گفــت: بنابــه ارزیابــی جهــاد دانشــگاهی، 
مــا در شــاخص های مختلــف بــه طــور معمــول 
ــب  ــد را کس ــا ۱۴ درص ــت ت ــن هف ــره بی نم
ــوژی،  ــم و تکنول ــات عل ــه در ادبی ــم ک می کنی
رقــم تاثیرگــذاری بــوده و نتایجــی کــه کســب 

ــت. ــول اس ــل قب ــم، قاب می کنی
آذربایجــان  اســتاندار  اقتصــادی  معــاون 

شــرقی بــا بیــان اینکــه تحریم هــا روابــط 
بین الملــل و حضــور مهمانــان خارجــی در 
برگــزاری نمایشــگاه رینوتکــس را تحــت تاثیــر 
ــا  ــن، م ــر ای ــالوه ب ــت: ع ــرار داده اســت، گف ق
بین المللــی  وســیع  تبلیغــات  نمی توانیــم 
ــات  ــد مکاتب ــان در ح ــام داده و تبلیغات م انج

ــت. ــفیرها اس ــا س ب
وی اضافــه کــرد: همــه ســاله حــدود شــش 
کشــور در ایــن نمایشــگاه حضــور داشــتند 
ــوص  ــی در خص ــز صحبت های ــال نی ــه امس ک
حضــور ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان وجــود 

دارد.
و  مهمانــان  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســخنرانان کشــوری در مراســم افتتاحیــه ایــن 
ــل یکــی از وزرا و  ــان کــرد: حداق نمایشــگاه بی
بــه احتمــال زیــاد وزیــر صمــت، معاونــان وزرا، 
ــاوری در  ــکوفایی و فن ــدوق ش ــئوالن صن مس

ــد. ــدا می کنن ــور پی ــه حض ــم افتتاحی مراس
ــگاه ها  ــرد: دانش ــان ک ــری خاطرنش جهانگی
و  دار  غرفــه  نمایشــگاه  ایــن  در  خودشــان 
میزبــان بــوده و مســئولیت چنــد زون بــا 
دســتگاههای اجرایــی و دانشــگاه ها اســت.

وی اضافــه کــرد: چندیــن ســازمان نیــز 
ماننــد خانــه معــدن ایــران از تهــران مســئولیت 

ــد. ــده گرفته ان ــر عه ــا« را ب »زون ه
وی از حضــور »زونــی« جدیــد تحــت عنــوان 
پژوهشــکده  همــکاری  بــا  هوافضــا  »زون« 
دانشــگرهای فضایــی تبریــز و تهــران، در ایــن 

ــر داد. ــگاه خب نمایش

مراغه؛ جزو مناطق فسیلی مهره داران در جهان

جزییات برگزاری نمایشگاه رینوتکس در تبریز

آشپزی

خاگینه مغزدار
مواد الزم:

برای شربت:
شکر                                           ۱ پیمانه
آب                                             ۱ پیمانه
هــل                                 ۱ عــدد
زعفران دم کرده                      به میزان الزم

برای خاگینه:
تخم مرغ                                  ۴ عدد
آرد سفید                                   ۶ قاشق غذاخوری
ماست                               ۶ قاشق غذاخوری
بیکینگ پودر                     ۱ قاشق غذاخوری
روغن مایع                          ۱ قاشق غذاخوری
اسانس وانیل                     به مقدار الزم

برای مواد میانی:
گردو خرد شده                                ۲/۱ پیمانه
پسته خرد شده                           ۲/۱ پیمانه
پودر دارچین                             ۱ قاشق غذاخوری
پودر هل                        ۱ قاشق چایخوری

طرز تهیه:
 مرحله اول: تهیه شربت

ــدا  ــهد ابت ــا ش ــربت ی ــه ش ــرای تهی ۱- ب
یــک قابلمــه یــا شــیر جــوش را روی حــرارت 
ــه  ــک پیمان ــه آب و ی ــک پیمان ــد. ی بگذاری
شــکر را در آن بریزیــد. خــوب بــا هــم مخلوط 

ــا یــک دســت شــود.  کنیــد ت
ــد و  ــه کنی ــرده را اضاف ــران دم ک ۲- زعف
اجــازه دهیــد شــهد شــما بجوشــد تــا نســبتا 
ــرارت  ــپس آن را از روی ح ــود. س ــظ ش غلی
ــم  ــا ک ــد ت ــرار دهی ــاری ق ــد و در کن برداری

کــم خنــک شــود.
مرحلــه دوم تهیه خاگینه مغــزدار بدون فر

ــد. تخــم  ــه متوســط برداری ــک کاس ۱- ی
مرغ هــا را در آن بشــکنید. بــه کمــک همــزن 
خــوب مخلــوط کنیــد تــا مایــع کــرم رنگــی 
ــه آن  ــت را ب ــاال ماس ــد. ح ــت بیای ــه دس ب

ــد.  ــم بزنی ــوب به ــد و خ ــه کنی اضاف
ظـرف  در  را  پـودر  بیکینـگ  و  آرد   -۲
دیگـری الـک کنیـد. سـپس به مخلـوط تخم 
مـرغ و ماسـت اضافـه کنید. خوب بهـم بزنید 
تـا گلولـه آردی باقـی نمانـد. حـاال اسـانس 

وانیـل را در کاسـه بریزیـد و بهـم بزنیـد. 
۳- در ایــن مرحلــه از تهیــه خاگینــه 
مغــزدار تبریــزی بایــد یــک قابلمــه یــا تابــه 
نچســب بــه ابعــاد مناســب روی حــرارت 
بگذاریــد. بــا روغــن مایــع آن را چــرب کنیــد. 
حــاال نصــف مایــه خاگینــه را در تابــه بریزیــد 
ــد  ــه بای ــزد. درب تاب ــرف آن بپ ــک ط ــا ی ت

ــرد. ــواد خــودش را بگی ــا م بســته باشــد ت
ــد  ــک کنی ــد و چ ــه را برداری ۴- درب تاب
کــه نیــم پــز شــده باشــد. حــاال مــواد میانــی 
ــد را  کــه از قبــل آمــاده و مخلــوط کــرده ای

ــد.  روی آن بریزی
۵- نصــف دیگــر مایــه خاگینــه را در 
تابــه بریزیــد. اجــازه دهیــد تــا کمــی بپــزد. 
ســپس بــا احتیــاط و بــه کمــک یــک کفگیــر 
ــر آن  ــرف دیگ ــا ط ــد ت ــه را برگردانی خاگین

ــگ شــود.   ــی رن ــه و طالی ــم پخت ه
۶- حــاال شــعله را خامــوش کنید. شــربتی 
ــه داغ  ــد را روی خاگین ــرده ای ــاده ک ــه آم ک
ــزدار  ــه مغ ــود. خاگین ــذب ش ــا ج ــد ت بریزی
ــه  ــید و ب ــرو بکش ــرف س ــزی را در ظ تبری

ــان. ــوش ج ــد. ن ــن کنی ــواه تزیی دلخ
  

نکات کلیدی تهیه خاگینه مغزدار
ــد از یــک دوم  ــه شــربت میتوانی - در تهی

ــه گالب هــم اســتفاده کنیــد. پیمان
- در صورتــی کــه احســاس می کنیــد 
ــی  ــما کم ــه ش ــرای ذائق ــربت ب ــیرینی ش ش
ــه  ــواد اولی ــدار م ــد مق ــت می توانی ــاد اس زی

ــد. ــف کنی ــربت را نص ش
- بـرای خـوش رنـگ تـر شـدن خاگینـه 
مجلسـی کیکی می توانیـد در مقداری زعفران 
دم کـرده بـا تخم مرغ و ماسـت ترکیب کنید.

- در ایــن دســتور از ماســت معمولــی 
می توانیــد  امــا  شــد.  اســتفاده  شــیرین 
ــق  ــار قاش ــی، چه ــت معمول ــای ماس ــه ج ب
ــرب  ــر چ ــا پ ــده ی ــت چکی ــوری ماس غذاخ

جایگزیــن کنیــد.
- بـرای تهیـه خاگینـه مغـزدار قالبـی باید 
روغـن مایـع را بـا مـواد ترکیب کنید. سـپس 
نصـف آن را در قالـب چـرب شـده بریزیـد. 
قالـب را در فـر بـا دمـای ۱۸۰ درجه سـانتی 
گـراد بگذاریـد تـا در عـرض چند دقیقـه نیم 
پـز شـود. بعـد ماننـد دسـتور، مـواد میانـی و 
مابقـی مایـه را اضافـه کنید. حـدودا یک ربع 

بـرای پخـت آن کافی اسـت.
- شــربت را حتمــا بــه صــورت ســرد و در 
چنــد مرحلــه اضافــه کنیــد تــا خــوب جــذب 

خاگینــه شــود.
ــده  ــه ش ــه گفت ــواد اولی ــزان م ــن می - ای
ــر در  ــدون ف ــی ب ــه کیک ــه خاگین ــرای تهی ب
تابــه ۲۵ ســانتی متــری کافــی اســت. اگــر از 
تابــه کوچــک تــر اســتفاده می کنیــد مقــدار 

مــواد اولیــه را نصــف کنیــد.
بــا  مغــزدار  خاگینــه  تهیــه  بــرای   -
ــق  ــه ۲ قاش ــت را ب ــدار ماس ــد مق ــیر بای ش
ــه  ــک دوم پیمان غذاخــوری کاهــش داده و ی

ــد. ــه کنی ــه آن اضاف ــیر ب ش
منبع: ایران کوک

فیلم »بازماندگان معنا« در تبریز 
ساخته میشود

»بازمانــدگان معنــا«، فیلــم کوتــاه جدیــدي از 
امیــن جواهــري بــا نویســندگي مشــترک او و مینا 

معیــن اســت کــه در تبریــز ســاخته میشــود. 
ــا، امیــن جواهــري بعــد از  ــه گــزارش ایرن ب
ســاخت و اکــران »ســلیمه« بــا موضــوع داعــش 
و اقدامــات خونبــار آنهــا، بــاز هــم ســراغ اثــري 
ــاي  ــورد اردوگاه ــرزي در م ــن فرام ــا مضامی ب
بــه  موســوم  اســتالین،  دوران  اجبــاري  کار 
»گــوالگ«، رفتــه و قصــد دارد اثــر تــازه خــود 
ــرد در  ــن ف ــا معی ــي مین ــه کنندگ ــه تهی را ب

ــرد.   ــن بب ــوي دوربی ــز جل تبری
جواهــري گفــت: انتخــاب مــا در ســوژه فیلم، 
ــینما  ــم س ــرا معتقدی ــت، زی ــاختارگرایانه اس س
ــي،  ــوي تعال ــه س ــت ب ــت؛ حرک ــي حرک یعن
ــه اصــول و  ــدي ب ــه در بســتر پایبن ــي ک حرکت
مفاهیــم واژه بــه واژه هســتیئ در جریــان اســت؛ 

ــه ایــن اصــول اســت. پیــام مــان، احتــرام ب
ــان  ــا بی ــزي ب ــوان تبری ــاز ج ــن فیلمس ای
اینکــه ســه هــدف عمــده را  از بازنمایــي دوران 
ــروف  ــتالیني، مع ــاري اس ــاي کار اجب اردوگاهه
بــه گــوالگ، دنبــال میکنــد، افــزود: هــدف اول 
ایــن اســت کــه بــا نشــان دادن دردهــاي انســان 
بــه بیننــده فهمانــد کــه چطــور میتــوان زیــر بار 
ــه زندگــي  ــد و ب ــده مان ــج ،زن ایــن حجــم از رن
معنــا داد؛ معنــاي زندگــي از فــرد بــه فــرد، روز 
ــه ســاعت در تغییــر اســت.  ــه روز، ســاعت ب ب

وي اضافــه کــرد: هــدف دوم از ســاخت فیلــم 
»بازمانــدگان معنــا« ایــن اســت کــه اعــالم کنیم 
ــهاي  ــاني، ازادي و ارزش ــت انس ــانیت، کرام انس

بنیادیــن بشــر قابــل ســرکوب و انــکار نیســت
ــه  ــز مقابل ــوم نی ــه داد: هــدف س وي ادام
ــاره  ــتها درب ــا و صهیونیس ــات غربیه ــا تبلیغ ب
هولوکاســت اســت و میخواهیــم نشــان دهیــم 
تنهــا  آنهــا،  گســترده  تبلیغــات  برخــالف 
قربانیــان جنــگ جهانــي دوم یهودیهــا نبودنــد 
ــاه نشــان دهنــده سرنوشــت  ــم کوت ــن فیل و ای
کار  اردوگاهــاي  در  اســیر  ایرانیــان  تلــخ 

ــت. ــابق اس ــوروي س ــاري ش اجب
ـــه  ـــرد، تهی ـــن ف ـــا معی ـــت: مین ـــري گف جواه
ـــاخت  ـــروژه س ـــذاري پ ـــرمایه گ ـــي و س کنندگ
فیلـــم کوتـــاه »بازمانـــدگان معنـــا« را بـــه عهـــده 
ـــر  ـــتان کلیب ـــم در شهرس ـــت و  فیل ـــه اس گرفت
بـــا شـــرکت بیـــش از ۶۰ بازیگـــر  ســـاخته 

ـــود.   میش
ـــه  ـــز ب ـــا نی ـــین آذرنی ـــرد: حس ـــه ک وي اضاف
عنـــوان مدیـــر طـــرح در ســـاخت ایـــن فیلـــم 

ــکاري دارد. همـ
کل  اداره  کمکهــاي  و  همــکاري  از  وي 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمي آذربایجــان شــرقي، 
ســازمان بســیج هنرمنــدان کشــور و نیــز 
ــه  ــر چ ــراي در ه ــتان ب ــدان اس بســیج هنرمن
بهتــر ســاخته شــدن ایــن فیلــم تشــکر کــرد. 

قاضی زاده  هاشمی:
اهالی فرهنگ و هنر وارد کار شوند

عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــرای  ــد ب ــئولین می توانن ــت: مس ــامی گف اس
ــگ و  ــی فرهن توســعه فرهنــگ رضــوی از اهال
ــم  ــر ه ــن ام ــه ای ــد ک ــارکت بجوین ــر مش هن

ــود.  ــر خواهــد ب موث
بــه گــزارش خانــه ملــت، سیداحســان قاضــی 
ــعه  ــرورت توس ــه ض ــاره ب ــا اش ــمی ب زاده هاش
فرهنــگ رضــوی، گفــت: درحــال حاضــر شــاهد 
ــارگاه  ــمت ب ــه س ــی ب ــاده روی مردم ــوج پی م
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا هســتیم کــه 
از حــدود یــک هفتــه گذشــته آغاز شــده اســت.

نماینــده مــردم فریمــان در مجلــس شــورای 
ــای  ــر موکب ه ــال حاض ــزود: درح ــامی اف اس
ــه زوار  ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــغول ب ــادی مش زی
ــگ  ــای فرهن ــئله گوی ــن مس ــه ای ــتند ک هس
ــدان داری  ــر می ــی ب ــگ مبتن ــی و فرهن مردم

ــت. ــردم اس م
دســتگاه های  منتهــی  داد:  ادامــه  وی 
ــه ســازی  ــد همــه ســاله زمین ــی هــم بای متول
الزم را بــرای حضــور پررنگ تــر مــردم در ایــن 

ــد. ــود آورن ــه وج ــی ب ــم های مذهب مراس
عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
ــر  ــده اگ ــاد بن ــه اعتق ــرد: ب ــان ک ــامی بی اس
ــری  ــه ت ــای خاقان ــام ایده ه ــن ای ــوان در ای بت
توســط متولیــان امــر بــه وجــود بیایــد، شــرایط 

بــه گونــه بهتــری پیــش خواهــد رفــت.
قاضــی زاده هاشــمی تصریــح کــرد: بــه عنوان 
مثــال در حــال حاضــر جشــنواره ای در زمینــه 
والدت علــی ابــن موســی الرضــا وجــود دارد لذا 
مســئولین اگــر بتواننــد بــرای ایــام پایــان مــاه 
ــب  ــی را در قال ــای فرهنگ ــم برنامه ه ــر ه صف
موکب هــا و پیــاده روی کــه صــورت می گیــرد 
انجــام دهنــد، حتمــا مــا می توانیــم در توســعه 
فرهنــگ رضــوی مفیــد فایــده حرکــت کنیــم.

حتــی  مســئولین  کــرد:  عنــوان  وی 
ــی فرهنــگ و  می تواننــد در ایــن راســتا از اهال
هنــر هــم مشــارکت بجوینــد کــه ایــن امــر هــم 

ــود. ــد ب ــر خواه موث



پنج شنبه 09 آبان ماه 98- سال ششم - شماره 602 ۷روزنامه سراسری عجب شیر   ورزش و جوانان
 بلیت فروشی تلفنی جایگزین شد! 

ــدار  ــتانه دی ــال در آس ــگ فوتب ــازمان لی س
ــم  ــه نه ــتقالل در هفت ــور و اس ــای تراکت تیم ه
ــرد  ــالم ک ــزی اع ــه باشــگاه تبری ــر ب ــگ برت لی
ــگاه  ــوری در ورزش ــت حض ــی بلی ــق فروش ح

ــدارد.  ــام )ره( را ن ــادگار ام ی
بــه گــزارش تســنیم،  باشــگاه تراکتــور تبریــز 
ــی  ــای خانگ ــته در دیداره ــای گذش در هفته ه
ــی  ــت الکترونیک ــروش بلی ــه ف ــدام ب ــود اق خ
ــورت  ــه ص ــام )ره( و ب ــادگار ام ــگاه ی در ورزش
بــا  اتفــاق  ایــن  کــه  می کــرد  حضــوری 
ــری  ــگ برت ــگاه های لی ــراض برخــی از باش اعت

ــد. ــه ش مواج
ســعید فتاحــی مســئول برگــزاری مســابقات 
بلیت فروشــی  تأییــد  بــا  لیــگ  ســازمان 
حضــوری در ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( گفتــه 
بــود: »قــرار نیســت در اســتادیوم یــادگار امــام 
ــکان  ــود.  ام ــه ش ــذی فروخت ــت کاغ )ره( بلی
دارد از روســتاهای اطــراف تبریــز کــه اینترنــت 
ندارنــد، بــرای تهیــه بلیــت بــه ورزشــگاه 
ــت  ــا بلی ــرای آنه ــتادیوم ب ــا در اس ــد ت بیاین
ــر اعــالم کــردن آن هــم  ــده شــود. گران ت خری
بــه ایــن دلیــل اســت کــه مــردم عــادت کننــد 
ــه  ــد. در هم ــی بخرن ــت اینترنت ــان بلی خودش

ــود دارد!« ــه ای وج ــن قضی ــا چنی ــای دنی ج
ــور  ــدار تراکت ــن وجــود در آســتانه دی ــا ای ب
و اســتقالل بــه دلیــل اعتــراض برخــی از 
باشــگاه ها بــه فــروش بلیــت حضــوری در 
ــالف  ــال برخ ــگ فوتب ــازمان لی ــگاه، س ورزش
ــگاه  ــه باش ــه ای ب ــی در نام ــای فتاح صحبت ه
ــت  ــروش بلی ــق ف ــرده ح ــالم ک ــزی اع تبری
ــد تمــام  ــدارد و بای حضــوری در ورزشــگاه را ن
ــارج از  ــی و خ ــورت الکترونیک ــه ص ــا ب بلیت ه

ــد. ــروش برس ــه ف ــگاه ب ورزش
ــور در  ــگاه تراکت ــاق، باش ــن اتف ــس از ای پ
بلیت هــای  فــروش  طــرح  دیگــر  اقدامــی 
ــدازی  ــه صــورت تلفنــی را راه ان الکترونیکــی ب
ــن  ــن اســاس هــواداران ای ــر ای کــرده اســت. ب
ــا باشــگاه  ــا تمــاس تلفنــی ب تیــم می تواننــد ب
بلیــت دیدارهــای خانگــی تیم شــان را بــه 
همــان قیمــت ۱۰ هــزار تومــان خریــداری 

ــد.  کنن
ــدار تراکتــور و اســتقالل ســاعت ۱۸ روز  دی
جمعــه ۱۰ آبــان در ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( 

ــزار می شــود. ــز برگ تبری

سکوت فدراسیون بسکتبال در 
خصوص حاشیه های قبل از آغاز لیگ

برتــر  لیــگ  جدیــد  فصــل  آســتانه  در 
بیــن  عجیــب  درگیری هــای  بســکتبال 
بازیکنــان و مربیــان لیــگ برتــری ایجــاد شــده 
امــا فدراســیون بســکتبال و کمیتــه انضباطــی 
ــداده  ــوارد نشــان ن ــن م ــه ای ــچ واکنشــی ب هی

ــت.  اس
ــکتبال  ــر بس ــگ برت ــا، لی ــزارش ایرن ــه گ ب
ــه  ــا اینک ــا ب ــود ام ــاز می ش ــنبه آغ از پنجش
مســابقات هنــوز شــروع نشــده حواشــی زیــادی 
ــکوت  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ــده ک ــود آم ــه وج ب
می توانــد  انضباطــی  کمیتــه  و  فدراســیون 

ــد. ــیه باش ــی پرحاش ــده لیگ ــد دهن نوی
در هفته هــای گذشــته تیم هــای حاضــر 
در لیــگ برتــر مراحــل آماده ســازی خــود 
حاشــیه   ۲ کــه  می گذاشــتند  پشت ســر  را 
عجیــب و غریــب بــه وجــود آمــد. ابتــدا 
تیــم  و  ملــی  تیــم  ســرمربی  درگیــری 
ــا »محمدرضــا اســالمی«  ــرگان ب شــهرداری گ

ســرمربی شــیمیدر بــود.
ــدار  ــان دی ــاهین طبع« در جری ــران ش »مه
دوســتانه تیمــش زمانــی کــه بــا ورود بازیکنــان 
ــا  ــد ب ــه ش ــالن آزادی مواج ــه س ــیمیدر ب ش
ــدا  ــری شــدیدی پی ــم درگی ــن تی ســرمربی ای
ــت  ــی از خجال ــه خوب ــی ب ــر ۲ مرب ــرد و ه ک
ــان  ــه از مدعی ــم ک ــر دو تی ــد. ه ــم درآمدن ه
ایــن فصــل بــه حســاب  می آینــد قبــل از لیــگ 

ــد. ــروع کردن ــان را ش رقابتش
در درگیــری دوم هــم مربــی تیــم ملــی 
حضــور داشــت. در جریــان دیــدار پتروشــیمی 
ــا یکدیگــر درگیــر  ــادان ۲ بازیکــن ب و نفــت آب
ــازی  ــابقه ب ــه س ــن ک ــر ۲ بازیک ــوند. ه می ش
ادامــه دار  درگیری شــان  دارنــد  هــم  ملــی 
ــت  ــا مش ــیمی ب ــم پتروش ــن تی ــده و بازیک ش
ــادان  ــت نفت آب ــت بسکتبالیس ــد از خجال و لگ

درمی آیــد.
پتروشــیمی در ایــن فصــل بــا هدایــت 
»فــرزاد کوهیــان« وارد لیــگ شــده و بــا توجــه 
بــه ترکیــب قدرتمنــدش مدعــی اول قهرمانــی 

اســت.
ایــن شــرایط درحالــی بــه وجــود آمــده کــه 
ــه  ــده و کمیت ــاز نش ــکتبال آغ ــر بس ــگ برت لی
ــن  ــرای ای ــوز ب ــز هن ــیون نی ــی فدراس انضباط
درگیری هــا تصمیمــی نگرفتــه  اســت. اگــر 
فدراســیون بســکتبال بخواهــد از همیــن ابتــدا 
ــع  ــور قط ــه ط ــد ب ــورد نکن ــی برخ ــا حواش ب
ــن فصــل  ــادی در ای ــد منتظــر حواشــی زی بای

ــود. ب

تیــم کشــتی آزاد امیــد ایــران در حالــی بــا 
کســب یــک طــال و یــک برنــز و بــا ۵۰ امتیــاز 
در پنــج وزن نخســت پیکارهــای قهرمانــی 
جهــان در رده چهــارم قــرار دارد کــه بــا توجــه 
بــه داشــتن ســه فینالیســت در پنــج وزن دوم، 
ــروی  ــن ب ــرار گرفت ــرای ق ــادی ب ــانس زی ش
ســکو و حتــی کســب عنــوان قهرمانــی را دارد. 
بــه گــزارش ایرنــا، مســابقات پنــج وزن 
زیــر  آزاد  کشــتی  رقابت هــای  نخســت، 
برگــزاری  بــا  )امیدهــا(  جهــان  ســال   ۲۳
رقابت هــای رده بنــدی و فینــال بــه پایــان 
رســید کــه »مجتبــی گلیــج« در وزن ۹۷ 
کیلوگــرم بــه مــدال طــال دســت یافــت، 
کیلوگــرم   ۵۷ وزن  در  ســرلک«  »علیرضــا 
مــدال برنــز را از آن خــود کــرد و »امیرحســین 

حســینی«  نیــز پنجــم شــد.
ــای  ــی رقابت ه ــابقات مقدمات ــن مس همچنی
پنــج وزن دوم کشــتی آزاد زیــر ۲۳ ســال 
)امیدهــا( قهرمانــی جهــان نیــز روز گذشــته در 
شــهر بوداپســت مجارســتان برگــزار شــد کــه 
ــور« و  ــم پ ــران قاس ــودی«، »کام ــد نخ »محم
»امیرحســین زارع« در اوزان ۷۴، ۸۶ و ۱۲۵ 
کیلوگــرم بــه دیــدار فینــال راه یافتنــد و 
ــا  ــروه بازنده ه ــز در گ ــهبازی« نی ــین ش »حس

ــور دارد. حض
تیــم ایــران در پایــان رقابت هــای پنــج 

ــان در  ــی جه ــای قهرمان ــت پیکاره وزن نخس
ــوری  ــد از جمه ــاز و بع ــا ۵۰ امتی ــوع ب مجم
 ۷۲( گرجســتان  امتیــاز(،   ۷۵( آذربایجــان 
امتیــاز( و روســیه )۶۵ امتیــاز( در رده چهــارم 
قــرار دارد. بــا توجــه بــه ســه فینالیســت 
کشــورمان و همچنیــن شــانس شــهبازی بــرای 
کســب مــدال برنــز، بــه طــور حتــم تیــم ایــران 
ــرار  ــا ســوم ق ــرروی یکــی از ســکوهای اول ت ب

ــت.   ــد گرف خواه
ایــن  بــه  پــای  حالــی  در  ایــران  تیــم 

ــوادکوهی«  ــی س ــه »عل ــته ک ــا گذاش رقابت ه
نماینــده وزن ۷۹ کیلوگــرم خــود را بــه دلیــل 
صــادر نشــدن ویــزا بــه همــراه نــدارد و بــا یــک 
کشــتی گیر کمتــر در پیکارهــای امیدهــای 

ــت. ــه اس ــور یافت ــان حض جه
جهانــی  اتحادیــه  تارنمــای  همچنیــن 
ــج«  ــی گلی ــس »مجتب ــار عک ــا انتش ــتی ب کش
آزادکار کشــورمان نوشــت: ُگلیــج بــا عملکــردی 
ــدال طــالی  ــن م ــق شــد دومی چشــمگیر موف
ــی  ــر ۲۳ ســال قهرمان ــای زی خــود در رقابت ه

جهــان را از آن خــود کنــد. آزادکار وزن ۹۷ 
کیلوگــرم ایــران کــه در ســال ۲۰۱۷ نخســتین 
زیــر  رقابت هــای  در  خــود  طــالی  مــدال 
از  ۲۳ ســال )امیدهــا( قهرمانــی جهــان را 
ــی  ــابقات جهان ــود، در مس ــرده ب ــود ک آن خ
۲۰۱۸ حضــور نداشــت و شــب گذشــته مقابــل 
در  جهــان  قهرمــان  موســی یف«  »شــامیل 
ــر ۲  ــروزی ۸ ب ــا پی ــیه، ب ــال ۲۰۱۷ از روس س

ــرد. ــب ک ــال را کس ــدال ط م
دور  در  رقابت هـــا  ایـــن  در  ُگلیـــج 
ـــوکاس  ـــر »ل ـــر صف ـــه ۱۱ ب ـــا نتیج ـــت ب نخس
کراساســـکاس« از لیتوانـــی را شکســـت داد و 
در دومیـــن مبـــارزه نیـــز مقابـــل »گـــی وی 
ماتچاراشـــویلی« از گرجســـتان بـــا نتیجـــه ۸ 
ــی راه  ــه نیمه نهایـ ــد و بـ ــروز شـ ــر ۶  پیـ بـ
ــه ۸  ــا نتیجـ ــه بـ ــن مرحلـ ــت. وی در ایـ یافـ
بـــر ۲ از ســـد »دزیانیـــس خرامیانکـــوف« از 
بـــالروس گذشـــت و راهـــی دیـــدار فینـــال 
ــامیل  ــز »شـ ــی نیـ ــدار نهایـ ــد و در دیـ شـ
موســـی یف«  از روســـیه را بـــا نتیجـــه ۸ بـــر 
۲ مغلـــوب کـــرد و بـــه مـــدال طـــال رســـید.

گلیــج در پیکارهــای قهرمانــی ســال ۲۰۱۸ 
ــتان  ــت مجارس ــان در بوداپس ــاالن جه بزرگس
ــران حضــور  ــی کشــتی آزاد ای ــم مل همــراه تی
داشــت کــه در آنجــا عملکــرد خوبــی نداشــت و 

ــت. ــابقات داش ــی از مس وداع زودهنگام

دورخیز آزادکاران امید برای سکوی جهانی

ــا انتشــار متنــی  باشــگاه اســتقالل تهــران ب
بــه مصاحبــه امــروز ســرمربی پرســپولیس 

ــان داد.  ــش نش واکن
بــه گــزارش ایلنــا، باشــگاه اســتقالل تهــران 

بــا انتشــار متنــی واکنــش نشــان داد:
تیــم  ســرمربی  کالــدرون،  »گابریــل 
ــر  ــگ برت ــه اول لی ــش از هفت ــپولیس پی پرس
اظهارنظرهایــش دربــاره اســتقالل را شــروع 
کــرد، حرف هایــی بــر اســاس اطالعــات غلــط. 
ــه  ــان را ب ــی وزارت ورزش و جوان ــان حت ایش
هزینــه بیشــتر بــرای اســتقالل متهــم کردنــد، 
ــه  ــپولیس ب ــگاه پرس ــران باش ــه مدی در حالیک
ــد  ــرمربی جدی ــرای س ــتند ب ــانی می توانس آس
ــکاری وزارت  ــی و هم ــاز و کار همراه ــود س خ
ورزش و جوانــان بــا اســتقالل و پرســپولیس را 
ــود را از تصــورات  ــی خ ــد و مرب ــح بدهن توضی

ــد. ــتباه دور کنن اش
ــه  ــدرون در مصاحب ــازه کال ــر ت ــار نظ اظه
ــارت  ــن عب ــی و ای ــران ورزش ــه ای ــا روزنام ب
عجیــب کــه »امیــدوارم نتیجــه فقــط در زمیــن 
ــر  ــازی آخ ــل ب ــه مث ــود؛ ن ــن ش ــال تعیی فوتب

اســتقالل« بــه معنــای زیــر ســوال بــردن 
ــه  ــگ، کمیت ــازمان لی ــال، س ــیون فوتب فدراس
چنیــن  اســت.  مســابقات  داوری  و  داوران 
ــد  ــر می توان ــگ معتب ــر لی ــری در ه اظهارنظ
ــرمربی  ــود و س ــی ش ــزرگ تلق ــام ب ــک اته ی
ــی  ــد و بی مبنای ــر تن ــن اظهارنظ ــس از چنی پ
بــا محرومیــت ســنگین مواجــه می شــود. 
کالــدرون امــا بــه ایــن دلیــل کــه از هفتــه اول 
ــان  ــه زب ــی را ب ــن حرف های ــر چنی ــگ برت لی
ــا واکنــش کمیتــه انضباطــی مواجــه  آورده و ب
نشــده، دچــار ایــن بــاور شــده اســت کــه هــر 
ــت  ــد و از مصونی ــد وارد کن ــی را می توان اتهام

ــت. ــوردار اس ــز برخ نی
فدراســیون  انضباطــی  محتــرم  کمیتــه 
ــر  ــه اگ ــد ک ــور کن ــه تص ــک لحظ ــال ی فوتب
ــا پاســخ های  اظهــارات ســرمربی پرســپولیس ب
ســرمربی اســتقالل مواجــه می شــد، آن وقــت 
چنیــن جدل هایــی چگونــه قابــل کنتــرل 
ــد؟ ــد می ش ــنگ بن ــنگ روی س ــا س ــود؟ آی ب

بــا  امــروز  تــا  اســتقالل  باشــگاه 
خویشــتن داری و صبــوری کوشــش کــرده 

کــه بــه اصــول اخــالق حرفــه ای پایبنــد 
باشــد و وارد چنیــن گفت و گوهایــی نشــود 
ــن  ــت. ای ــوء تفاهم اس ــام و س ــر از اته ــه پ ک
وظیفــه باشــگاه اســتقالل نیســت کــه بــه هــر 
ــا  ــد. ام ــخ ده ــی پاس ــط و اتهام ــر غل اظهارنظ
ــه  ــا چنیــن اظهاراتــی برخــورد قاطعان وقتــی ب
ــش  ــن پرس ــرح ای ــه ط ــور ب ــود، مجب نمی ش
ــه  ــف چ ــی حری ــت مرب ــه مصونی ــتیم ک هس

دارد؟ مفهومــی 
ــه  ــل هم ــاز فص ــال در آغ ــیون فوتب فدراس
باشــگاه ها را بــه رعایــت اصــول حرفــه ای 

دعــوت کــرد و تذکــر داد کــه بیانیه نویســی ها 
ــل  ــن فص ــب در ای ــه رقی ــای علی و اظهارنظره
تکــرار نشــود. امــا ســرمربی پرســپولیس از 
ــروز از هیــچ کوششــی  ــا ام ــه اول لیــگ ت هفت
دریــغ  حریــف  موقعیــت  تخریــب  بــرای 
نکــرده. اســتقالل در آســتانه بــازی بــزرگ 
ــر  ــون درگی ــز هم اکن ــور تبری ــم تراکت ــا تی ب
ــرمربی  ــزرگ س ــام ب ــب و اته ــر عجی اظهارنظ
ــش  ــر واکن ــت و منتظ ــده اس ــپولیس ش پرس
ــن  ــه ای ــه انضباطــی ب ــه کمیت جــدی و قاطعان

ــتیم.« ــام هس ــر از اته ــای پ اظهارنظره

اعتراض استقالل به کمیته انضباطی 
بعد از مصاحبه جنجالی کالدرون

ـــی  ـــن الملل ـــور داور بی ـــه میرزاپ هانی
و مســـئول کمیتـــه داوران اســـتان، 
ـــابقات  ـــال  داوری در مس ـــابقه ۱۷ س س
اســـتانی، کشـــوری و بیـــن المللـــی را 

دارد.
ـــر  وی در طـــی دو مســـئولیتی کـــه ب
عهـــده گرفتـــه اســـت کارگاه هـــای داوری 
ـــش داوری  ـــطح دان ـــای س ـــت ارتق جه
ـــن در  ـــرده و همچنی ـــزار ک ـــتان برگ اس
آینـــده ای نزدیـــک دوره هـــای داوری 
ـــبرد  ـــت پیش ـــطوح )جه ـــی س در تمام
ســـطح دانـــش داوری در شـــطرنج( 

برگـــزار خواهـــد شـــد.

ــور  ــا حض ــز ب ــی تبری ــطرنج هفتگ ــابقات ش مس
ــد. ــزار گردی ــر برگ ۷۰ نف

ــا، مســابقات شــطرنج  ــگار م ــه گــزارش خبرن  ب
ــردر  ــور ۷۰ نف ــا حض ــز ب ــد تبری ــای ریت ــرق آس ب
ســالن شــطرنج هیئــت اســتان بــه ســرداوری 
ــی  ــج نهای ــد و نتای ــزار گردی ــی برگ ــای گیاه آق

ــد: ــخص ش ــابقات مش مس

جوایز اصلی:
نفر اول: نیما حسین زاده

نفر دوم: صاحبعلی عطا نژاد
نفر سوم: حسین امیر وردستیان

نفر چهارم: افشین مقدمیان
نفر پنجم: محسن رستمی از زنجان

جوایز فرعی:
اول زیر ۲۰۰۰: سعید جباری

اول زیر ۱۸۰۰: اسالم پست بازان
اول زیر۱۷۰۰: محمد یوسفی

اول زیر۱۶۰۰: محمد رضا قوچی
اول زیر۱۴۰۰: عادل عبدی

اول بانوان: ثمین سلمانی
الزم بـه توضیـح اسـت عالقمنـدان می تواننـد هـر 
هفتـه روز هـای دوشـنبه با حضـور در هیئت شـطرنج 
اسـتان واقع در باغشـمال در مسـابقات شرکت نمایند. 

روانشناسی

 گرفتگی زبان به چه دلیل است و 
درمان آن چیست؟ 

بزرگسـاالن:  در  ناگهانـی  زبـان  گرفتگـی 
در  زبـان  گرفتگـی  یـا  زبـان  لکنـت  علـت 
نگرفتـن  شـکل  از  ناشـی  معمـوالً  کـودکان 
مسـیرهای عصبـی مغـز اسـت کـه بـا بـزرگ 
شـدن کـودک بـه تدریـج درمـان می شـود. 
ولـی بزرگسـاالن هـم در مـواردی بـه لکنـت 
زبـان دچـار میشـوند کـه لکنـت اکتسـابی یا 
دیـررس می گوینـد. ایـن نـوع لکنـت اغلـب 
در اثـر سـکته های مغـزی ایجـاد می شـود ، 
حتـی عواملـی ماننـد ضربه به سـر و مسـائل 
عاطفـی منجـر به ایجـاد لکنت زبـان ناگهانی 

می شـود. بزرگسـاالن  در 
از عوامـل مهمـی کـه باعـث ایجـاد لکنـت 
زبـان ناگهانی در بزرگسـاالن می شـود میتوان 
بـه فشـارهای عصبی، کم بودن میـزان اعتماد 
بـه نفـس، خجالتـی بـودن فـرد؛ عـدم تمرکز 
و عـدم توانایـی برقـراری روابـط بـا دوسـتان 

را نـام برد.
درمان شـکل دهـی روانی گفتـار: کنترل و 
نظـارت بر سـرعت گفتار- این درمـان ممکن 
در  روان  زدن  حـرف  تمریـن  شـامل  اسـت 
سـرعت بسـیار پائیـن، بـا اسـتفاده از جمالت 
و عبـارات کوتـاه باشـد. بـه شـخص امـوزش 
داده می شـود تـا حـروف صامـت و صـدادار 
را بکشـد در حالیکـه سـعی می کنـد بـدون 
انقطـاع و وقفـه حرف بزند. شـخص بـا تمرین 
کـردن بـه تدریـج میتواند بـا سـرعت باالتر و 
بـا جمـالت و عبـارات بلندتر به صـورت روان 
حـرف بزنـد. اگـر جلسـات بـا اسـیب شـناس 
بطـور منظـم ادامـه پیـدا کنـد، بیمـاران نرخ 
موفقیـت باالتـر و بلنـد مـدت تـری خواهنـد 
داشـت- ایـن امـر از عـود و بازگشـت لکنـت 

هـم جلوگیـری می کنـد.
کنتـرل تنفـس- بیمـار همـراه بـا تمریـن 
چگونگـی  مـدت،  طوالنـی  گفتـار  کـردن 
تنظیـم تنفـس خویـش را هـم فـرا می گیرد. 
همچنیـن ، شـرطی شـدن فعـال، آواسـازی 
و نحـوه گفتـار) لـب هـا، آرواره و زبـان( هـم 

دارد. وجـود 
ایـن  در  زبـان:  گرفتگـی  اصـالح  درمـان 
عـالج بـه جـای سـعی بـرای حـذف گرفتگی 
ای  بگونـه  اسـت  آن  اصـالح  هـدف   ، زبـان 
کـه ادای کلمـات اسـان تـر شـده و نیـاز بـه 
تـالش کمتـری داشـته باشـد. این درمـان بر 
ایـن قاعـده اسـتوار اسـت کـه درصورتـی که 
می شـود،  گرفتگـی  تشـدید  باعـث  اسـترس 
لکنـت زبـان) گرفتگی زبـان ( اسـان همراه با 
اجتنـاب و تـرس کـم تـر باعـث کم تر شـدن 
ریپـر  ون  چارلـز  شـد.  خواهـد  حالـت  ایـن 
در سـال ۱۹۷۳  را  بلـوک  اصالحـی  درمـان 

معرفـی کـرد کـه شـامل ۴ مرحلـه اسـت.
و  درمانگـر  شناسـایی(-  یـک)  مرحلـه 
بیمـار رفتـار اصلـی، رفتار ثانویه و احساسـات 
رخ  زبـان  لکنـت  بـا  همـراه  کـه  حاالتـی  و 

می کننـد. شناسـایی  را  می دهنـد 
بیمـار  زدایـی(-  دو) حساسـیت  مرحلـه   
رفتـار لکنـت را جهـت تـالش بـرای کاهـش 
تـرس و اضطـراب ثابـت نگـه مـی دارد- ایـن 
حالـت شـامل مواجهـه بـا اصـوات، کلمـات و 
حـاالت دشـوار) بـه جـای پرهیـز از آن ها( و 
ایجـاد لکنـت در گفتـار از روی عمـد ) لکنت 

می باشـد. داوطلبانـه( 
مرحلـه سـه) اصـالح(- بیمـار لکنـت زبان 
انجـام  او چگونگـی  می گیـرد.  یـاد  را  اسـان 
ایـن رفتـار را فـرا می گیرد:الـف( لغـو کـردن 
روانـی  عـدم  توقـف   -)cancellations  (
و  لحظـه  یـک  بـرای  وقفـه  ایجـاد  گفتـار، 
 pull- ( خـارج شـدن )بعـد تکـرار لغـت. ب
outs(- خـروج از حالـت عـدم روانـی گفتـار 
و انجـام گفتـار روان. پ( مجموعه هـای اماده 
سـازی ) preparatory sets(- پیـش بینی 
کلماتـی کـه باعث لکنت میشـوند و اسـتفاده 

از حالـت لکنـت اسـان بـرای آن کلمـات. 
مرحلـه ۴) تثبیـت(- بیمـار تکالیـف هایی 
را جهـت تمریـن آمـاده می کند و شـیوه های 
بـه  را   pull- outs و   preparatory sets
صـورت خـودکار انجام می دهـد و تصوری که 
از خویـش دارد را از یک شـخص دارای لکنت 
زبـان) گرفتگـی زبـان ( به شـخصی کـه اکثر 
وقت هـا روان صحبـت می کنـد ولـی گهـگاه 

لکنـت خفیفـی دارد، تغییـر می دهد.
زبـان  لکنـت  یـا  زبـان  گرفتگـی  درمـان 

بزرگسـاالن در  ناگهانـی 
روش هـای  از  زبـان  لکنـت  درمـان  در 
مختلفـی اسـتفاده می شـود که بعضـی از این 
روشـها مبتنی بـر کنترل و نظارت بر سـرعت 
گفتـار بـوده و بعضی دیگـر مبتنی بـر اصالح 

گرفتگـی زبان اسـت.
از  گفتــار  ســرعت  کنتــرل  روش  در 
جمــالت کوتــاه اســتفاده می شــود و شــخص 
ــا ســرعت پائیــن جمــالت  تــالش می کنــد ب
را بیــان کنــد. هــر چــه قــدر ســرعت بیــان 
ــد  ــر میتوان ــت ت ــخص راح ــد، ش ــن باش پائی
کلمــات را ادا کنــد. همچنیــن در ایــن شــیوه 
ــا  حــروف صــدادار کشــیده بیــان می شــود ت
ــد. در روش  ــدون وقفــه حــرف بزن شــخص ب
فــوق تنفــس شــخص هــم کنتــرل می شــود 
و بــا تنظیــم تنفــس شــرایط گفتــار شــخص 

بهبــود می یابــد.
 منبع: بیتوته

۱- توسعه آموزش شطرنج برای کلیه رده های سنی
۲- تعامــل بــا اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان و 
ــذب  ــطرنج و ج ــازی ش ــای ب ــی مزای ــت معرف ــدارس جه م

ــتعد                        ــد و مس ــه من ــوزان عالق ــش ام دان
۳- ایجــاد و معرفــی محیطــی ســالم بــرای اولیــاء جهــت 
ــوزش و  ــر آم ــدان در ام ــور فرزن ــرای حض ــان ب ــب آن ترغی

ــابقات                                             ــرکت در مس ش
۴- تربیت مربیان شطرنج بومی برای آموزش کودکان
۵- تربیت داوران برای برگزاری مسابقات               

پتانســیل  و  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و  حمایــت   -۶
باشــگاه های خصوصــی در امــر آمــوزش و برگــزاری مســابقات

۷- نظــارت بــر رعایــت قوانیــن شــطرنج فدراســیون 
ــان،  ــه بازیکن ــران و فیــده توســط کلی جمهــوری اســالمی ای
مربیــان، داوران و ســایر دســت انــدر کاران پیرامــون شــطرنج 

ــه                          ــط در منطق و مرتب
۸- برنامــه ریــزی و هماهنگــی بــا باشــگاه ها جهــت 
برگــزاری منظــم و تقویــم شــده مســابقات هفتگــی و ماهانــه 
و حتــی المقــدور ســاالنه کشــوری بــا چشــم انــداز میزبانــی 

ــی                  ــن الملل ــن بی مســابقات اپ
ــی و تداخــل مســابقات منطقــه  ۹- بررســی عــدم همزمان

ای و حتــی فــرا منطقــه ای

۱۰- ســعی در برگــزاری مســابقات بصــورت ریتــد حداقــل 
یــک مرتبــه در مــاه جهــت ایجــاد انگیــزه در بازیکنــان

۱۱- تشــکیل کمیتــه بازاریابــی جهــت جذب اسپانســرهای 
مالــی بــه منظــور تامیــن بخشــی از جوایــز مســابقات و تهیــه 

تجهیــزات و ملزومــات مــورد نیــاز                                                               
ــد  ــری، رپی ــابقات )فک ــزاری مس ــی برگ ــوع بخش ۱۲- تن
ــت  ــان و جذابی ــتر بازیکن ــلط بیش ــدف تس ــا ه ــس( ب و بلیت
بخشــی حداکثــری در راســتای ارضــاء از بــازی زیبای شــطرنج                                          
۱۳- دعــوت از اســتادان شــطرنج مطــرح کشــوری و 
منطقــه ای جهــت اســتفاده از تجربیــات آنــان و عنــد 
المقتضــی بــرای آمــوزش و یــا برگــزاری مســابقه ســیمولتانه

۱۴- انتخاب اعضاء مسئول و اجرایی دانا و توانا
۱۵- ترویج رشــته شــطرنج برای ورزشــکاران ســایر رشــته های 

دیگــر بــه عنــوان مکمــل و تقویت کننــده ذهــن انان                                                       
ــه  ــن ب ــت پرداخت ــازان جه ــطرنج ب ــه ش ــه ب  ۱۶- توصی
ــر در  ــوازی دیگ ــا ه ــی ی ــی از رشــته های ورزشــی فیزیک یک

ــان     ــوان جســمی آن ــش ت ــت افزای ــار شــطرنج جه کن
ــات  ــر نج ــی ب ــطرنج مبن ــازی ش ــازی ب ــگ س ۱۷- فرهن
ــوارض مخــرب  ــار و ع ــردم از آث ــدان و آحــاد م ــده فرزن دهن

بازی هــای کامپیوتــری و موبایــل و...             
ــه  ــه ب ــطرنج منطق ــه ش ــگاه ها و جامع ــوت باش ۱۸- دع

ــر ــه یکدیگ ــل ب ــرام متقاب ــه ای و احت ــالق حرف ــت اخ رعای
ــز از  ــه در مســابقات و پرهی ــازی جوانمردان ــت ب ۱۹- رعای

ــوع تقلــب و سوءاســتفاده و تبانــی هــر ن
۲۰- توزیــع صحیــح و عادالنــه جوایــز مســابقات بــا 
رویکــرد و نظرداشــت محــدوده ریتینــگ و ســایر اقشــار 
شــرکت کننــده نظیــر بانــوان، پیشکســوتان و غیــره بــا هــدف 

ــان  ــری آن ــارکت حداکث مش

برنامه ها و چشم انداز هیئت شطرنج شهرستان مراغه

بهنام اجلی رئیس هیئت شطرنج مراغه

دوره های داوری شطرنج برگزار خواهد شد مسابقات شطرنج هفتگی تبریز

هانیه میرزاپور

اختصاصی:       هیئت شطرنج  استان آذربایجان شرقی
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اوقات شرعی شهر تبریز

مجلــس  پاســخگو  فراکســیون  رئیــس 
ــدم  ــه ع ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــورای اس ش
صــدور روادیــد بــرای هیئــت ایرانــی بــه 
ــی از  ــی حاک ــک جهان ــور در بان ــور حض منظ
ضعــف دولــت حاکمــه آمریکاســت، گفــت: 
جمهــوری اســالمی ایــران بایــد از مجامــع 
ــه مراجــع  ــال و ب ــن موضــوع را دنب ــی ای قانون

ــد. ــکایت کن ــی ش ــن الملل ــی بی قضای
ــا اشــاره  بــه گــزارش ایســنا، علــی بختیــار ب

بــه لغــو ســفر وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــه 
آمریــکا بــرای حضــور در مجمــع بانــک جهانــی 
بــه دنبــال تعلــل در صــدور روادیــد بــرای 
ــات  ــی از اقدام ــرد: یک ــان ک ــی، بی ــت ایران هیئ
غیــر قانونــی کــه اخیــرا دولــت آمریــکا بــه آن 
ــرای  ــد ب ــدم صــدور روادی دســت زده اســت، ع
مقامــات کشــورها بــه منظــور حضــور در مجامع 
ــه  ــت ک ــی اس ــیون های ــی و کنوانس ــن الملل بی
مقــر آن هــا در آمریــکا قــرار دارد. ایــن اقدامــات 
ــدم  ــت. ع ــکا اس ــت آمری ــف دول ــانگر ضع نش
صــدور روادیــد بــرای وزیــر اقتصــاد و دارایــی به  
ــی نیــز  ــک جهان منظــور حضــور در مجمــع بان
حاکــی از ضعــف دولــت حاکمــه آمریــکا اســت.

ایــن عضــو فراکســیون امیــد مجلــس در 
ــا بیــان اینکــه هیــچ ادلــه قانونــی بــرای  ادامــه ب
عــدم صــدور روادیــد بــرای مقامــات کشــورها بــه 
ــان در  ــر آن ــه مق ــی ک منظــور حضــور در مجامع
آمریکاســت، وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: نمونــه 

ایــن اقدامــات خصمانــه، تعلــل در صــدور روادیــد 
بــرای حضــور هیئــت ایرانــی در مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل بــود و ایــن اقدامــات ایــن پیــام را 
می رســاند کــه بایــد مقــر ســازمان ملــل تغییــر 
کــرده و در یــک ســرزمین مســتقل قــرار گیــرد. 
نبایــد اجــازه اداد که مســائل سایســی غالب شــده 
و حقــوق دولت هــا بــرای حضــور در مجامــع 

ــی و بیــان مواضــع خــود تضعیــف شــود. جهان
ــه  ــه ک ــرد: البت ــد ک ــه تاکی ــار در ادام بختی
ــی  ــع قانون ــد از مجام ــالمی بای ــوری اس جمه
ــع  ــه مراج ــد و ب ــال کن ــوع را دنب ــن موض ای
ــالغ  ــی شــکایت خــود را اب ــن الملل ــی بی قضای
کنــد. ایــران از حــق قانونــی خــود محروم شــده 
اســت و ایــن اقــدام آمریــکا خــارج از چارچــوب 
ــری دولت هــا  قواعــد بیــن المللــی و اصــل براب
ــرد  ــا رویک ــد ب ــالمی بای ــوری اس ــت. جمه اس
ــی  ــع قضای ــوع را  از مجام ــن موض ــه ای فعاالن

ــد. ــال کن ــی دنب ــن الملل بی

ایران باید بابت عدم صدور روادید برای حضور هیئت 
ایرانی در مجمع بانک جهانی شکایت کند

کمیسـیون  عضـو  و  جلفـا  و  مرنـد  نماینـده 
اقتصـادی مجلـس گفـت: پشـت پـرده جنجال ها 
بـرای تصویب حذف معافیت مالیاتـی مناطق آزاد، 
منطقه نگـری برخی هاسـت کـه در لـوای برقراری 
عدالـت مالیاتـی منافـع خـود را دنبـال می کنند و 

اصـل آن در تعـارض بـا منافـع ملی اسـت. 
ــژاد  ــن ن ــد حس ــا، محم ــزارش ایرن ــه گ ب
در جمــع خبرنــگاران افــزود: کســانی کــه 
ــق آزاد  ــی مناط ــت مالیات ــذف معافی ــث ح بح
را مطــرح کــرده انــد، فاقــد بینــش ملــی 
ــی  ــرح موضوعات ــا ط ــد ب ــتند و می خواهن هس
ــت مالیاتــی«  ــراری عدال ماننــد » ضــرورت برق
ــزوم رفــع تبعیــض مالیاتــی«، اهــداف  ــا »ل و ی
ــد. ــق کنن ــود را محق ــر خ ــه ای مدنظ منطق

مجلـس  در  جلفـا  و  مرنـد  مـردم  نماینـده 
شـورای اسـالمی گفـت: همـه حـرف هایـی که 
مالیاتـی  معافیت هـای  حـذف  بـا  ارتبـاط  در 
مناطـق آزاد زده می شـود، بهانـه اسـت و اصل، 
پشـت پـرده هایی اسـت کـه بـا نـام و در قالب 

برقـراری عدالـت مالیاتـی مطـرح می شـود.
حسـن نـژاد بـا یـادآوری بندهایـی از قانـون 
مناطـق آزاد افـزود: قانـون این مناطـق خاص و 
فراتـر از قوانینی اسـت کـه در سـرزمین اصلی، 
سـاری و جـاری بـوده و سـرمایه گـذار مناطـق 
آزاد هـم بـا اسـتناد به ایـن قانـون وارد فعالیت 
او  فعالیـت  میانـه  در  و حـاال  اقتصـادی شـده 
نمی تـوان گفـت کـه بایـد مالیات بدهـی، چون 
او بـه امیـد معافیـت به منطقـه آزاد آمـده و در 

آنجـا سـرمایه گـذاری کرده اسـت.
وی اظهـار داشـت: اگر چنیـن اصالحی صورت 
بگیـرد و معافیـت مالیاتـی مناطـق آزاد حـذف 
شـود، همان سـرمایه گـذار می تواند شـکایتش را 
بـه دادگاه ببـرد و مـا هـم محکوم خواهیم شـد.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
قانـون  بـه  اینکـه »یـا  بـر  تاکیـد  بـا  اسـالمی 
مناطـق آزاد پایبند باشـیم یـا درب مناطق آزاد 
را تختـه کـرده و ایـن مناطـق را کال تعطیـل 
آزاد  مناطـق  قانـون می گویـد  کنیـم«، گفـت: 
بایـد در کمربندهـای مرزی کشـور ایجاد شـود، 
امـا در اقدامـی غیرقانونـی، در پایتخـت، منطقه 

آزادی بـه نـام فرودگاه امـام خمینـی)ره( ایجاد 
شـده و جالـب تـر اینکـه صـدای هیـچ کـس 

درنیامـده اسـت. 
حســن نــژاد بــا انتقــاد از آنچــه »دوگانگــی و 
ســلیقه ای عمــل کــردن« خوانــد، افــزود: ایــن 
ــل  ــهرهایی مث ــبه ش ــه کس ــت ک ــت نیس درس
جلفــا در حالــی کــه نمی تواننــد، اجــاره مغــازه 
خــود را دربیاورنــد تحــت فشــار قــرار گیرنــد و 
ــای  ــی مجتمع ه ــرار مالیات ــاهد ف ــل ش در مقاب
ــد  ــه درآم ــران ک ــال( ته ــزرگ )م ــاری ب تج

ــد، باشــیم. ــاالی ۵۰ میلیــاردی دارن ب
از  بهتــر اســت قبــل  اضافــه کــرد:  وی 
مالیاتــی  معافیــت  در  اصالحــی  هرگونــه 
مناطــق آزاد، تکلیف هــا مشــخص شــود و اگــر 
بپذیریــم کــه مناطــق آزاد بایــد بــه فعالیتشــان 
ادامــه دهنــد، قانــون خــاص اداره ایــن مناطــق 
را هــم بپذیریــم و مــدام ایــن قانــون را ســوراخ 
نکنیــم، چــون مناطــق آزاد بــه انــدازه کافــی در 
ــتورالعمل های  ــنامه ها و دس ــدور بخش ــر ص اث

ــد. ــه خــراب شــده ان ــی خان متعــدد وزارت
ــس  ــا در مجل ــد و جلف ــردم مرن ــده م نماین
گفــت: در جریــان بررســی الیحــه مالیــات بــر 
ارزش افــزوده، فصــل مربــوط بــه معافیت هــای 
مالیاتــی بــه کمیســیون اقتصــادی ارجــاع شــده 
ــی  ــت مالیات ــذف معافی ــوع ح ــه موض ــود ک ب
مناطــق آزاد بــا مخالــف اعضــای کمیســیون رد 
شــد و در ایــن مرحلــه، مراتــب بایــد در صحــن 

علنــی مــورد بررســی قــرار گیــرد.
حسـن نـژاد افزود: بـا توجه بـه مخالف دولت 
و فضایـی کـه مـن در مجلـس دیـده ام، اگـر 
جوسـازی و شـانتاژی صـورت نگیرد، پیشـنهاد 
حـذف معافیـت مالیاتـی مناطـق آزاد در صحن 

مجلـس نیـز رای نخواهـد آورد.
ــه  ــی منطق ــت طلب ــه منفع ــاره ب ــا اش وی ب
حــذف  موضــوع  طــرح  در  برخی هــا  ای 
معافیــت مالیاتــی مناطــق آزاد اظهــار داشــت: 
ــا چنیــن طــرز تفکــری مثــاًل نماینــده یکــی  ب
از اســتان ها در مجلــس می گویــد »اعتبــار 
یکســال کل اســتاِن مــن ۳۰۰ میلیــارد تومــان 
اســت و منطقــه آزاد ارس نیــز همیــن میــزان 

ــته  ــد داش ــد ارس درآم ــرا بای ــار دارد چ اعتب
ــتان  ــد و اس ــه روز پیشــرفت کن ــد و روز ب باش
مــن از منابــع حاصــل از فعالیــت ایــن منطقــه 
آزاد برخــوردار نشــود؟ ارس بایــد درآمــدش را 
بــه خزانــه واریــز کنــد تــا مــا هــم بخوریــم«.

عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلس شـورای 
اسـالمی گفـت: حـرف مـن هـم ایـن اسـت که 
اگـر عدالـت خـوب اسـت چـرا شـهروند یـک 
شـهر بـزرگ، سـوار متـرو می شـود، امـا اهالـی 
جلفـا از ایـن زیرسـاخت محـروم هسـتند؟ چرا 
تهـران آزادراه دارد امـا اهالـی خداآفریـن فاقـد 
بیمارسـتان  چـرا  هسـتند؟  زیرسـاخت  ایـن 
فـوق تخصصـی در شـیراز سـاخته شـده، ولـی 
نـدارد.  را  امـکان  ایـن  هادیشـهری  شـهروند 
چـرا شـهرک های صنعتـی، »تهـران مال« هـا و 
»ایـران مـال« هـا، فرودگاه هـا و کارخانه هـای 
بزرگـی مثل ذوب آهـن یا فوالد در اسـتان های 
از  کلیبـر  امـا شـهروندان  ایجـاد شـده،  دیگـر 

داشـتن چنیـن امکاناتـی بـی بهـره هسـتند؟
حسـن نـژاد ادامـه داد: عدالت اقتضـا می کند 
یـا عیـن امکاناتـی کـه ذکر شـد در منطقـه آزاد 
ارس هـم ایجاد شـود، یا همه آن بیمارسـتان ها، 
فـرودگاه هـا، آزادراه هـا، شـهرک های صنعتـی، 

»مال« هـا و کارخانه هـا تخریـب شـوند.
ــت،  ــی عدال ــر معن ــرد: اگ ــادآوری ک وی ی
ــود  ــق داده ش ــد ح ــت، بای ــر اس ــر اخی تعبی
ــا  ــردم جلف ــول م ــا پ ــوان ب ــم نمی ت ــه بگویی ک
و مــردم آذربایجــان شــرقی در مناطــق دیگــر 

مثــال پروژه هــای عمرانــی ایجــاد کــرد.
منطقه آزاد ارس در شـمال غـرب آذربایجان 
شـرقی بیـش از ۷۰ هـزار هکتـار وسـعت دارد 
و بـا جمهوری هـای آذربایجـان و ارمنسـتان و 
جمهـوری خودمختـار نخجوان هم مرز اسـت و 
بـا ترکیـه بـه عنـوان دروازه ارتباطی کشـورمان 

بـا اروپـا ۱۴۰ کیلومتر فاصلـه دارد.
منطقه آزاد ارس همچنین دروازه ورود کشــورمان 

بــه منطقــه قفقاز و روســیه محســوب می شــود.

طرح حذف معافیت مالیاتی مناطق 
آزاد در تعارض با منافع ملی است

دژپســند بــا بیــان اینکــه بانــک مرکــزی بــه زودی لیســت ارز بگیــران 
ــرایط  ــا ش ــب ب ــورس متناس ــازار ب ــت: ب ــد، گف ــازی می کن ــفاف س را ش

عوامــل موثــر اســت و هیچــگاه دچــار نوســان شــدید نیســت.
ــر  ــند، وزی ــاد دژپس ــوان، فره ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
اقتصــاد و امــور دارایــی در حاشــیه جلســه هئیــت دولــت بــا اشــاره بــه 
ــا شــرایط  ــازار بــورس متناســب ب ــازار بــورس اظهــار کــرد: ب نوســانات ب

ــدید نیســت. ــان ش ــار نوس ــر اســت و هیچــگاه دچ ــل موث عوام
وزیـــر اقتصـــاد در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه شـــفاف ســـازی ارز 
بگیـــران دولتـــی گفـــت: مجـــوز صـــادرات یـــک روال مشـــخصی دارد 
و مـــا دنبـــال توســـعه صـــادرات غیـــر نفتـــی هســـتیم و می خواهیـــم 
ـــال  ـــم از اعم ـــعی می کنی ـــد و س ـــدا کن ـــش پی ـــی افزای ـــادرات غیرنفت ص
ـــه  ـــن اینک ـــم؛ ضم ـــودداری کنی ـــی خ ـــادارات غیرنفت ـــر ص ـــت ب محدودی
ـــفاف  ـــران را ش ـــت ارز بگی ـــه زودی لیس ـــزی ب ـــک مرک ـــت بان ـــرار اس ق

ـــد. ـــازی کن س

رئیـــس دفتـــر رئیس جمهـــور گفـــت: اگـــر تـــا مـــدت زمـــان دو 
مـــاه کـــه عنـــوان شـــده، در مذاکراتـــی کـــه وجـــود دارد آنچـــه مـــا 
ــر  ــارم را بـ ــاً گام چهـ ــود، قطعـ ــل نشـ ــتیم حاصـ ــال آن هسـ به دنبـ

خواهیـــم داشـــت. 
دفتـــر  رئیـــس  واعظـــی  محمـــود  تســـنیم،  گـــزارش  بـــه 
ـــع  ـــت و در جم ـــت دول ـــروز هیئ ـــه ام ـــیه جلس ـــور در حاش رئیس جمه
ـــت:  ـــته ای گف ـــدات هس ـــش تعه ـــارم کاه ـــاره گام چه ـــگاران درب خبرن
ـــه  ـــی ک ـــده، در مذاکرات ـــوان ش ـــه عن ـــاه ک ـــان دو م ـــدت زم ـــا م ـــر ت اگ
ـــاً  ـــود، قطع ـــل نش ـــتیم حاص ـــال آن هس ـــا به دنب ـــه م ـــود دارد آنچ وج

گام چهـــارم را بـــر خواهیـــم داشـــت.
ــدن  ــدود شـ ــاره مسـ ــؤالی دربـ ــه سـ ــخ بـ ــن در پاسـ وی همچنیـ
حســـاب بانکـــی برخـــی از ایرانی هـــا در مالـــزی گفـــت: ایـــن اتفـــاق 
فقـــط بـــرای دانشـــجویان در مالـــزی نبـــود و در برخـــی کشـــورهای 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــکالتی اس ـــاس مش ـــر اس ـــاده و ب ـــاق افت ـــز اتف ـــر نی دیگ
تحریم هـــا به وجـــود می آیـــد ولـــی وزارت خارجـــه و ســـفارتخانه 
ـــت و  ـــده اس ـــاز ش ـــا ب ـــیاری از اینه ـــه بس ـــد ک ـــی کردن ـــا رایزنی های م

ـــت. ـــری اس ـــال پیگی ـــئله در ح ـــن مس ای
رئیـــس دفتـــر رئیس جمهـــور در ادامـــه درخصـــوص اتفاقـــات 
ـــود  ـــه وج ـــه االن ب ـــی ک ـــت: وضعیت ـــان گف ـــراق و لبن ـــر در ع اخی
آمـــده و اینکـــه آمریـــکا و عربســـتان و برخـــی کشـــورهای دیگـــر 
ــده  ــوار شـ ــردم سـ ــته های  مـ ــر خواسـ ــتی بـ ــم صهیونیسـ و رژیـ
و فضـــای مجـــازی را کنتـــرل می کننـــد، خـــط می دهنـــد و 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــد و بـ ــت می کننـ ــم حمایـ ــی هـ ــر مالـ از نظـ
در مجمـــوع بـــه ضـــرر مـــردم لبنـــان و عـــراق اســـت. موضـــع 
جمهـــوری اســـالمی ایـــران همـــواره ایـــن بـــوده کـــه دولت هـــا 
بایـــد بـــه خواســـت مـــردم توجـــه کننـــد و مطالبـــات نیـــز بایـــد 
ـــی  ـــرج، بهم ریختگ ـــرج و م ـــث ه ـــه باع ـــود ک ـــان ش ـــوی بی ـــه نح ب
ــود.  ــراد نشـ ــدن افـ ــته شـ ــروح و کشـ ــب و مجـ ــاع و تخریـ اوضـ
توصیـــه مـــا همـــواره دعـــوت بـــه آرامـــش و اجـــازه نـــدادن بـــه 
دخالـــت نیروهـــای خارجـــی اســـت کـــه از ایـــن فضـــا، اهـــداف 
ــه  ــت کـ ــن اسـ ــز ایـ ــان نیـ ــد. هدفشـ ــال می کننـ ــان دنبـ خودشـ
دولـــت مســـتقر را تضعیـــف کننـــد و همچنیـــن مرجعیـــت و 
احـــزاب قانونـــی را نـــزد مـــردم فاســـد جلـــوه دهنـــد. از طـــرف 
ــعارهایی  ــا شـ ــا بـ ــد تـ ــام می دهنـ ــادی انجـ ــالش زیـ ــر تـ دیگـ
کـــه می ســـازند، فاصلـــه ای بیـــن جمهـــوری اســـالمی بـــا عـــراق 
ــته  ــی را داشـ ــا این آگاهـ ــم مـ ــا هـ ــد هم آنهـ ــد. بایـ ــاد کننـ ایجـ

ــند. ــان نرسـ ــن اهدافشـ ــه ایـ ــا بـ ــه خارجی هـ ــیم کـ باشـ
ـــاره  ـــه درب ـــی ک ـــوص انتقادات ـــوالی درخص ـــه س ـــخ ب ـــی در پاس واعظ
ــده  ــوان شـ ــدوم عنـ ــاره رفرانـ ــور دربـ ــر رئیس جمهـ ــارات اخیـ اظهـ
ـــک  ـــف ی ـــه مخال ـــانی ک ـــتم کس ـــه نیس ـــرد: متوج ـــح ک ـــت، تصری اس
اصـــل قانـــون اساســـی هســـتند بـــه چـــه چیـــزی اشـــکال دارنـــد؟ 
ـــا  ـــی م ـــون اساس ـــه در قان ـــت ک ـــی اس ـــل مترق ـــک اص ـــن ی ـــره ای باالخ
ـــی  ـــل آن ط ـــه مراح ـــان ک ـــر زم ـــم ه ـــالب ه ـــد از انق ـــود دارد و بع وج
ـــرد  ـــت ک ـــد مخالف ـــل نبای ـــن اص ـــا ای ـــم. ب ـــتفاده کردی ـــده از آن اس ش
ـــی  ـــل آن ط ـــد مراح ـــه بای ـــت دارد ک ـــل صراح ـــن اص ـــه ای ـــن اینک ضم

ـــت. ـــم نیس ـــک ارگان ه ـــار ی ـــود و در اختی ش
ـــری  ـــم رهب ـــام معظ ـــس و مق ـــت، مجل ـــره دول ـــه داد: باالخ وی ادام
بایـــد بـــه یـــک نقطـــه روشـــنی برســـند تـــا ایـــن اصـــل اجرایـــی 

ـــی  ـــه اصول ـــد بقی ـــدارد همانن ـــت ن ـــن مخالف ـــن ای ـــاد م ـــه اعتق ـــود. ب ش
ـــت  ـــی الزم هس ـــود دارد و در مقاطع ـــی وج ـــون اساس ـــه در قان ـــت ک اس

ـــود. ـــتفاده ش ـــه از آن اس ک
ــاره  ــوالی دربـ ــه سـ ــخ بـ ــور در پاسـ ــر رئیس جمهـ ــس دفتـ رئیـ
مهلـــت گـــروه ویـــژه اقـــدام مالـــی بـــه کشـــورمان بـــرای تصویـــب 
کنوانســـیون های مرتبـــط بـــا FATF تصریـــح کـــرد: موضـــع 
ـــت  ـــه صراح ـــت و ب ـــن اس ـــر ای ـــا ب ـــاد م ـــت. اعتق ـــن اس ـــت روش دول
هـــم اعـــالم کردیـــم؛ هرچنـــد امـــروز از طـــرف فشـــارهایی کـــه 
بانک هـــای  بـــا  ایرانـــی  بانک هـــای  می کنـــد،  وارد  آمریـــکا 
خارجـــی نمی تواننـــد آن طـــور کـــه می خواهنـــد کار کننـــد و 
محدودیت هایـــی بـــرای تحریـــم و روابـــط بانکـــی مـــا بـــه وجـــود 

آمـــده اســـت.
ـــر  ـــم و فک ـــت می دانی ـــا را موق ـــا اینه ـــا قطع ـــت: م ـــه گف وی در ادام
ــع  ــود، موانـ ــع می شـ ــا رفـ ــن تحریم هـ ــا زود ایـ ــر یـ ــم دیـ می کنیـ
بانکـــی ناشـــی از تحریـــم نیـــز برداشـــته خواهـــد شـــد و بانک هـــای 

مـــا ماننـــد گذشـــته بایـــد بـــا بانک هـــای دنیـــا کار کننـــد.
واعظـــی افـــزود: دوالیحـــه از چهـــار الیحـــه ای کـــه بـــه مجلـــس 
ـــس  ـــه مجل ـــود ک ـــو ب ـــه پالرم ـــومین الیح ـــده و س ـــب ش ـــه، تصوی رفت
ـــه  ـــکالی نگرفت ـــچ اش ـــم هی ـــان ه ـــورای نگهب ـــرده و ش ـــب ک آن را تصوی
اســـت. هیئـــت نظـــارت مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام هـــم 
ایـــرادی بـــه ایـــن الیحـــه گرفتـــه، و الیحـــه بـــه مجمـــع برگشـــته 
اســـت. مجمـــع بـــر اســـاس آیین نامـــه داخلـــی بایـــد ظـــرف یـــک 
ســـال بـــه آن رســـیدگی می کـــرده و اگـــر در مـــدت زمـــان یـــک 
ــته  ــورا بازمی گشـ ــر قبلـــی شـ ــه نظـ ــده بـ ــیدگی نمی شـ ــال رسـ سـ

اســـت. ایـــن الیحـــه در مـــدت یک ســـال رســـیدگی نشـــده و االن 
برگشـــته اســـت.

وی گفـــت: اکنـــون معاونـــت حقوقـــی رئیس جمهـــور و بســـیاری 
ـــون  ـــه قان ـــل ب ـــه االن تبدی ـــن الیح ـــه ای ـــد ک ـــان معتقدن از حقوق دان
ــاد  ــه اعتقـ ــد. بـ ــالغ کنـ ــد آن را ابـ ــور می توانـ ــده و  رئیس جمهـ شـ
مـــا بایـــد از فرصـــت اســـتفاده کنیـــم و نگذاریـــم کـــه خودمـــان، 

خودمـــان را تحریـــم کنیـــم.
وی در پاســـخ بـــه اینکـــه برخـــی می گوینـــد بـــا تصویـــب 
لوایـــح مربـــوط بـــه FATF اطالعـــات کشـــور بـــه خارجی هـــا داده 
ــان  ــخنان را بیـ ــن سـ ــه ایـ ــانی کـ ــرد: کسـ ــح کـ ــود، تصریـ می شـ
ــد، االن در  ــی را نمی داننـ ــی و بانکـ ــط خارجـ ــال روابـ ــد اصـ می کننـ
خریـــد و فروش هایـــی کـــه در حـــال انجـــام اســـت در همیـــن حـــد 
ـــع کار  ـــی مان ـــات خیل ـــن اطالع ـــود و ای ـــادل می ش ـــات تب ـــم اطالع ه
ــد  ــغ می کننـ ــا تبلیـ ــده اند یـ ــع شـ ــه االن مانـ ــانی کـ ــت. کسـ نیسـ
کـــه ایـــن لوایـــح نبایـــد تصویـــب شـــود بایـــد روشـــن بـــا مـــردم 
ـــد. ـــح را بپذیرن ـــن لوای ـــب ای ـــدم تصوی ـــئولیت ع ـــد و مس ـــت کنن صحب

رئیـــس دفتـــر زئیس جمهـــور گفـــت: متاســـفانه صـــدا و ســـیما 
و  این بـــاره یک طرفـــه عمـــل می کنـــد و مواضـــع دولـــت  در 
ســـخنان موافقـــان، چـــه حقوقدان هـــا و دانشـــگاهی ها را  پخـــش 
ــف  ــه مخالـ ــاص کـ ــراد خـ ــخنان افـ ــتر سـ ــه بیشـ ــد. بلکـ نمی کنـ
هســـتند یـــا خـــود آنهـــا بخشـــی را بـــه عنـــوان مســـتند تولیـــد 
ــد را  ــان می خواهـ ــه دلشـ ــه کـ ــر آن چـ ــژه و هـ ــد و ویـ می کننـ
آمـــاده و پخـــش می کنـــد و حتـــی ســـخنان رئیس جمهـــور را 
بخش بخـــش منتشـــر می کنـــد کـــه کار صحیحـــی نیســـت. بـــرای 

ــه و ملـــی برخـــورد  ــه ملـــی اســـت بایـــد بی طرفانـ موضوعـــی کـ
ـــانی  ـــا کس ـــرد ت ـــت ک ـــن صحب ـــح و روش ـــردم صری ـــا م ـــت و ب داش
ــده  ــع آینـ ــه نفـ ــان بـ ــد کارشـ ــد، بداننـ ــت می کننـ ــه مخالفـ کـ

کشـــور نخواهـــد بـــود.
وی همچنیـــن در ادامـــه درخصـــوص اقدامـــات دولـــت در 
ـــه  ـــه ک ـــت: آنچ ـــزاب، گف ـــت اح ـــی و فعالی ـــعه سیاس ـــوص توس خص
ـــال  ـــون دنب ـــد و  تاکن ـــرح کردن ـــال ۱۳۹۲ مط ـــور در س رئیس جمه
کرده انـــد اکنـــون توســـط وزارت کشـــور پیگیـــری می شـــود. 
ایـــن وزارتخانـــه رابطـــه خوبـــی نیـــز بـــا احـــزاب دارد و وزارت 
ــا و  ــا و دیدگاه هـ ــا تفکرهـ ــی بـ ــکل های سیاسـ ــه تشـ ــور بـ کشـ
ائتالف هـــای مختلـــف مجـــوز فعالیـــت داده و در مقایســـه بـــا 
ــت.  ــده اسـ ــام شـ ــی انجـ ــیاری خوبـ ــی کار بسـ ــای قبلـ دولت هـ
ــاده ۱۰  ــیون مـ ــات کمیسـ ــده در روز انتخابـ ــات پیـــش آمـ اتفاقـ
ــدی  ــه بعـ ــا در جلسـ ــم تـ ــال می کنیـ ــی و دنبـ ــزاب را بررسـ احـ

تکـــرار نشـــود.
رئیس دفتـــر رئیس جمهـــور دربـــاره یارانه هـــا و اینکـــه گفتـــه 
می شـــود چنـــد میلیـــون نفـــر از دریافت کننـــدگان یارانه هـــا حـــذف 
شـــده اند تصریـــح کـــرد: ایـــن مـــوارد مرتبـــط مطـــرح می شـــود و 
موضـــوع جدیـــدی هـــم نیســـت، در ایـــن ۶ ســـال گذشـــته بارهـــا 
ـــان  ـــچ زم ـــت و هی ـــده اس ـــت ش ـــا صحب ـــه خانواره ـــذف یاران ـــاره ح درب

ـــت. ـــاده اس ـــاق نیفت ـــم اتف ه
 وی ادامـــه داد: مجلـــس شـــورای اســـالمی همـــواره و هـــر ســـال 
ــرح  ــت مطـ ــه از دولـ ــون بودجـ ــرای درج در قانـ ــته ای را  بـ خواسـ
ـــه  ـــد ک ـــته را دارن ـــن خواس ـــردم نیزهمی ـــیاری از م ـــه بس ـــد ک می کن
کســـانی کـــه وضعیـــت زندگـــی و اقتصـــادی خوبـــی دارنـــد نبایـــد 
یارانـــه دریافـــت کننـــد کـــه البتـــه ایـــن حـــرف درســـتی اســـت 
ـــذف  ـــه ح ـــت یاران ـــر را از دریاف ـــون نف ـــت ۲۴ میلی ـــه دول ـــی اینک ول
ـــر  ـــا ب ـــذف یارانه بگیره ـــرای ح ـــت ب ـــت. روش دول ـــت اس ـــد نادرس کن
اســـاس مطالعـــه و تدریجـــی اســـت،   هـــر جـــا هـــم اشـــتباه انجـــام 
ــند.    ــران نباشـ ــال نگـ ــردم اصـ ــم و مـ ــه برمی گردانیـ ــود بالفصلـ شـ
برخـــی می خواهنـــد بی دلیـــل مـــردم را نگـــران کننـــد، فقـــط 
ـــی  ـــادی خوب ـــت اقتص ـــد و وضعی ـــه درآم ـــا ک ـــی از خانواره ـــه برخ یاران
ـــه  ـــخص و ب ـــزم مش ـــک مکانی ـــاس ی ـــر اس ـــی و ب ـــس از بررس ـــد پ دارن

ــود. ــذف می شـ ــی حـ ــورت تدریجـ صـ
رهبـــر  دربـــاره کشـــته شـــدن  رئیس جمهـــور  رئیس دفتـــر 
ــدادی  ــدن البغـ ــا کشته شـ ــت: بـ ــش گفـ ــتی داعـ ــروه تروریسـ گـ
داعـــش تمـــام نمی شـــود، داعـــش دســـت پرورده آمریکایی هـــا 
بـــود و زمانـــی کـــه الزم بـــود بـــه هـــر روشـــی از او حمایـــت و 
اســـتفاده کردنـــد، امـــا حـــال کـــه در آســـتانه انتخابـــات داخلـــی  
ــن کار  ــتند ایـ ــده هسـ ــرگ برنـ ــک بـ ــد یـ ــد و نیازمنـ ــرار دارنـ قـ
را انجـــام دادنـــد واعظـــی بـــه ماجـــرای کشته شـــدن رهبـــر 
گـــروه تروریســـتی القاعـــده اشـــاره کـــرد و گفـــت: در آن زمـــان 
هـــم بـــاراک اوبامـــا رئیس جمهـــور ســـابق آمریـــکا نزدیـــک بـــه 
انتخابـــات، بـــن الدن را هـــدف قـــرار داد و ایـــن اقدامـــات نشـــان 
تیـــررس  و  دســـترس  در  گروه هـــا  ایـــن  رهبـــران  می دهـــد 
آمریکایی هـــا هســـتند و هرزمـــان کـــه بخواهنـــد از آنهـــا اســـتفاده 
ـــری  ـــوع دیگ ـــه ن ـــد ب ـــا را الزم ندارن ـــه آنه ـــم ک ـــی ه ـــرده و زمان ک

ــد. ــتفاده می کننـ ــده اسـ ــرگ برنـ ــوان بـ ــه عنـ بـ
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