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رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:

ورود به زندانهای آذربایجان شرقی  ۹درصد کاهش یافت
دادگســتری
کل
رییــس
آذربایجــان شــرقی گفــت :تعــداد
ورودی هــای زنــدان هــای ایــن
اســتان طــی ســال  ۱۴۰۰نســبت بــه
ســال  ۱۳۹۹حــدود  ۹درصــد کاهــش
داشــته اســت.
موســی خلیــل اللهــی تــاش
بــرای حبــس زدایــی را یکــی
از اولویــت هــای مهــم دســتگاه
قضائــی برشــمرد و بــا تاکیــد بر
اینکــه دادگســتری آذربایجــان
شــرقی در ایــن خصــوص برنامه
هــای متعــددی را بــه مــورد
اجــرا مــی گــذارد ،افــزود :بــر
همیــن اســاس دربــاره مرتکبیــن
جرایــم ســبک کــه حکــم حبــس
بــرای آنهــا صــادر مــی شــود ،،اگــر
متهــم تــا ســاعت  ۱۷ضامــن یــا
وثیقــه بــه مراجــع قضائــی معرفــی
کنــد ،بــه زنــدان نمــی رود.
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد
دســتگاه قضایــی در خصــوص وقــوع
جرایــم و مجــازات زنــدان ،تفکیــک
جرایــم خشــن و ســبک اســت،

افــزود :نــوع برخــورد و مقابلــه
بــا مجرمینــی کــه امنیــت جامعــه
را مخــدوش و احســاس ناامنــی
در جامعــه ایجــاد مــی کننــد بــا
افــرادی کــه جرایــم ســبک مرتکــب

شــده و فاقــد ســابقه کیفــری
هســتند ،بــه هیــچ عنــوان یکســان
نیســت.
خلیــل اللهــی ادامــه داد :طبــق
رویکردهــای جدیــد قــوه قضائیــه بــا
مرتکبیــن جرایــم خشــن مثــل آدم
ربایــی و ســرقت ،بــدون کوچکتریــن
اغمــاض برخــورد مــی شــود و در
خصــوص مرتکبیــن جرایــم غیــر
عمــد و ســبک نیــز ارفاقــات قانونــی

از جملــه عــدم صــدور قــرار حبــس
 ،اســتفاده مــی شــود کــه منجــر
بــه کاهــش ورودی بــه زنــدان هــا
خواهــد شــد.
وی از رســیدگی و ارتبــاط ۸۵
درصــدی محاکــم بــا زندانــی
از طریــق فضــای مجــازی و
ویدئوکنفرانــس خبــر داد و
در خصــوص موضــوع اصــاح
مجرمیــن نیــز گفــت :هــدف از
مجــازات حبــس ،تنهــا تنبیــه
نبــوده ،بلکــه هــدف اصلــی
اصــاح و تربیــت ،بازآمــوزی و
بازاجتماعــی کــردن مجرمــان
اســت.
خلیــل اللهــی بــا اشــاره بــه اینکه
زمینــه مالقــات خانــواده زندانــی در
منــزل بــا مددجــو در زنــدان از طریق
ویدئوکنفرانــس در آینــده نزدیــک
فراهــم مــی شــود ،بــر فرهنــگ
ســازی رســانه هــای گروهــی و
مطبوعــات بــرای تبییــن و تشــریح
مالقــات مجــازی بــه جــای مالقــات
حضــوری تاکیــد کــرد.

 ۲۶۶۷مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی صاحب شغل شدند
مدیــرکل کمیتــه امــداد
آذربایجــان شــرقی گفــت :بــا
اجــرای طــرح هــای اشــتغال کمیتــه
امــداد اســتان  ۲هــزار و ۶۶۷
مددجــو از ابتــدای ســال جــاری
تاکنــونصاحــبشــغلشــدهانــد.
غالمعلــی مالمهــدی در جمــع
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه مشــاغل
ایجــاد شــده بــه واســطه طــرح
هــای اشــتغال کمیتــه امــداد جــزء
پایدارتریــن مشــاغل اســت ،افــزود:
در ســه ماهــه نخســت ســالجاری
 ۹۱۹طــرح اشــتغال بــا تســهیالت
کمیتــه امــداد آذربایجــان شــرقی
اجــرا شــده و ایــن طــرح هــا بــرای
 ۲هــزار و  ۵۳۲نفــر شــغل ایجــاد
کــرده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد
آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان

کــرد :بــرای اجــرای ایــن طــرح
هــای اشــتغال در ســه ماهــه
نخســت ســال  ۱۴۰۱بیــش از ۴۵۷
میلیــارد ریــال تســهیالت پرداخــت
شــده اســت.

وی همچنیــن گفــت :از ابتــدای
ســالجاری تاکنــون عــاوه بــر مــوارد
فــوق بــرای  ۱۳۵مددجــو نیــز از
طــرق کاریابــی هــا شــغل فراهــم
شــده اســت.
مالمهــدی بــا تاکیــد بــر اهمیــت
اشــتغالزایی بــرای نیازمنــدان تحــت

حمایــت اظهــار داشــت :کمیتــه
امــداد امــام(ره) در ســال هــای
اخیــر بــه صــورت پیاپــی دســتگاه
برتــر ایجــاد اشــتغال در اســتان
شــناخته شــده اســت.
مدیــرکل کمیتــه امــداد
آذربایجــان شــرقی همچنیــن از
ارایــه  ۶۲۰خدمــت حقوقــی بــه
مددجویــان تحــت حمایــت از
ابتــدایســالجاریتاکنــونخبــرداد.
مالمهــدی در تشــریح ارایــه
خدمــات حقوقــی بــه نیازمنــدان
تحــت حمایــت کمیتــه امــداد
اســتان گفــت :حـــمایت حقوقــی از
مـــددجویان تحــت حمایــت از طریق
راهنمایــی و مشــاوره ،پیگیــری
مســائل حقوقــی و قضایــی جهــت
احقــاق حقــوق آنــان صــورت مــی
پذیــرد.

کنگره منطقهای شعر محرم در تبریز
برگزار میشود

کنگــره منطقــهای شــعر
محــرم ویــژه اســتانهای
شــمالغرب کشــور بــا همــکاری
اداره کل تبلیغــات اســامی
آذربایجانشــرقی و ســازمان
بســیج هنرمنــدان اســتان
مردادمــاه ســالجاری در تبریــز
برگــزار میشــود.
سرپرســت اداره کل تبلیغــات
اســامی اســتان مهمتریــن
اهــداف ایــن کنگــره را شــکوفایی
و ترویــج شــعر عاشــورایی،
حمایــت از جریــان شــعر آئینــی و
ارج نهــادن بــه خالقیــت شــاعران
آئینــی و انقالبــی ،اثرگــذاری و
زمینــه ســازی بــرای شــعرآفرینی
در حــوزه مضامیــن عاشــورایی،
حمایــت ویــژه از شــاعران جــوان
آئینــی ،حمایــت و شــکوفا کــردن
محافــل شــعری مســجد و پایــگاه
محــور ،توجــه بــه موضوعــات
روز جهــان اســام بــا عنایــت بــه
ارض کربــا و کل یــو ٍم
اصــل «کل ٍ
عاشــورا» در شــعر عاشــورایی و
تلفیــق موضوعــات و مضامیــن
مه ّمــی همچــون ارزش هــای
انقــاب اســامی عنــوان کــرد.
حجــت االســام و المســلمین
ســید محمــود حســینی اســتکبار
ســتیزی ،مدافعــان حــرم ،دفــاع
مقــدس ،مقاومــت شــیعیان در
یمــن ،جمهــوری آذربایجــان،
نیجریّــه ،بحریــن ،وحــدت در پرتــو
والیــت و ســردار دلهــا حــاج
قاســم ســلیمانی از محورهــای
کنگــره عنــوان کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد :محوریــت
موضوعــی کنگــره منطق ـهای شــعر
محــرم شــخصیت بلنــد ســتاره
آســمان کرامــت ،پــرورده دامــان
عصمــت ،عقیلــه النســاء ،نــور
چشــم مرتضــی ،ســلیله الزهــراء،
بطلــه کربــا ،حضــرت زینــب
کبــری (س) میباشــد.
بــر ایــن اســاس شــاعران
میتواننــد اشــعار خــود را در

قالبهــای مختلــف در موضوعــات
مربــوط بــه شــخصیت و حیــات
حضــرت زینــب کبــری (س) ماننــد:
توصیــف ویژگیهــای شــخصیت
آن حضــرت همچــون کرامــت ،صبر
و اســتقامت ،فصاحــت ،شــجاعت
و عبــادت ،نقــش آن حضــرت در
وقایــع مربــوط بــه نهضــت کربــا و
روز عاشــورا ،عظمــت زینــب کبــری
(س) از دیــدگاه سیدالشــهداء (ع)
و انصــار آن حضــرت ،تجلــی عفــاف
و حجــاب زینبــی ،ایثارگــری و
شــکیبایی حیــرت انگیــز زینــب
کبــری (س) در جایــگاه خواهــر
امــام شــهید ،مــادر شــهید و عمــه
شــهید ،زینــب کبــری (س) و ابــاغ
پیــام کربــا بــه تاریــخ و بشــریت،
زینــب کبــری (س) و تــداوم نهضت
کربــا بعــد از عاشــورا ،بــارگاه
زینــب کبــری (س) در شــام بــه
عنــوان دژ مقــدس و شکســت
ناپذیــر مقاومــت در برابــر هجــوم
ارتــش جهانــی تکفیــر و جنایــت،
محبــت زینــب کبــری (س) ،انگیــزه
بخــش رزمنــدگان مکتــب اهــل
بیــت (ع) بــرای مبــارزه بــا جریــان
ضدبشــری تکفیــر و شکســت ایــن
جریــان ،حماســههای مدافعــان
حــرم در حــرم زینــب کبــری (س)
و حریــم اهــل بیــت (ع) و زینــب
کبــری (س) ،الگــوی مــادران،
همســران و خواهــران شــهدا بــه
دبیرخانــه ایــن کنگــره ارســال
کننــد.
دبیرخانــه کنگــر ه منطقــهای
محــرم واقــع در تبریــز -بلــوار
 ۲۹بهمــن -مجتمــع فرهنگــی
هنــری  ۲۹بهمــن -طبقــه د ّوم-
ســازمان بســیج هنرمنــدان اســتان
آذربایجانشــرقی و تبریز-میــدان
دانشســرا-اداره کل تبلیغــات
اســامی -انجمــن شــعر اهــل
بیــت (علیهــم الســام) بــه شــماره
۰۹۳۵۵۳۸۸۰۶۳و
تماسهــای
 ۰۴۱۳۳۲۹۲۱۴۰و ۰۴۱۳۳۳۰۵۷۹۴
اســت.

اجرای طرح پاکسازی
نقاط آلوده و جرم خیز در تبریز
فرمانــده انتظامــی شهرســتان تبریــز از اجــرای طــرح
پاکســازی نقــاط آلــوده و جــرم خیــز خبــر داد و گفــت :
در ایــن طــرح  35نفــر متهــم دســتگیر و تعــداد  33معتــاد
خطرنــاک جمــع آوری شــدند.
رمضــان الهوردیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران
اظهــار داشــت :مأمــوران انتظامــی شهرســتان تبریــز
بــه منظــور برقــراری نظــم و امنیــت عمومــی ،مقابلــه
بــا فروشــندگان مــواد مخــدر ،ســارقان و برهــم
زننــدگان نظــم و امنیــت عمومــی ،طــرح پاکســازی
نقــاط آلــوده و جــرم خیــز را بــه مــدت  ۲۴ســاعت اجــرا
کردند.

وی افــزود:در ایــن طــرح کــه بــا حداکثــر تــوان
و بهــره منــدی هدفمنــد از امکانــات اجــرا شــد؛ ۵
ســوداگر مــرگ ۳۳،معتــاد تابلــو خطرنــاک ۱۸ ،ســارق
و ۱۲نفــر نیــز در ارتبــاط بــا ســایر جرایــم دســتگیر
و پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مقــام قضایــی
شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان تبریــز گفــت :از نتایــج
دیگــر ایــن طــرح کشــف مقادیــری مــواد مخــدر ،کشــف
 ۹فقــره پرونــده ســرقت و توقیــف ۲۴دســتگاه خــودرو
است.
الهوردیــان بــا تاکیــد بــر تــداوم اجــرای طــرح ارتقــاء
امنیــت اجتماعــی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه فصــل
تابســتان و حضــور خانــواده هــا در تفرجگاههــا و پارکهــا
طــرح ســالم ســازی و پاکســازی تفرجگاههــا نیــز در
دســتور کار پلیــس شهرســتان اســت.

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی
استان آذربایجان شرقی
( نوبت اول )
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وزیر صمت خبر داد:

معاون درمان وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی:

مردم واکسیناسیون کرونا را
تکمیل کنند

ادامه از صفحه اول

ســعید کریمــی بــا حضــور در برنامــه گفتگــوی ویــژه
بخــش خبــری  21ســیما افــزود :بــا همــت مــردم و اقدامــات
خــوب دولــت ،واکسیناســیون وســیع و ســریع ،اکنــون
وضعیــت کرونــا در کشــور در شــرایط نســبت ًا مطلوبــی قــرار
دارد بــا وجــودی کــه در بســیاری از کشــورها ،شــرایط
آنچنــان مطلــوب نیســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه گذشــته تــا یکشــنبه،
افزایــش مختصــری در مراجعــه هــا داشــتیم ،ادامــه داد:
آمــاری کــه شــامل کل مــوارد مشــکوک ،متحمــل و قطعــی
اســت معیــار مناســب تــری اســت یعنــی همــه کســانی کــه
بــا عالئــم تنفســی یــا عالئــم بیمارســتانی مرتبــط بــا کرونــا
مراجعــه کردنــد.
کریمــی افــزود :در هفتــه گذشــته حــدود  4هــزار مراجعــه
ســرپایی داشــتیم کــه تــا یکشــنبه بــه  5هــزار رســید و از
یکشــنبه تاکنــون دوبــاره کاهشــی شــده اســت و بــه 4
هــزار مراجعــه ســرپایی رســیدیم.
وی اضافــه کــرد :میــزان بســتری هــا در روز یکشــنبه
گذشــته بــه  450رســید کــه اکنــون کاهشــی شــده و بــه
 350بســتری در روز رســیده اســت.

معــاون درمــان وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا بیــان اینکــه میــزان ابتــاء بــه کرونــا در برخــی
از کشــورهای اطــراف ماننــد عــراق ،ترکیــه ،عربســتان و
امــارات در حــال افزایــش اســت ،گفــت :بــه همیــن علــت
میــزان آزمایــش هایــی کــه در ایــران انجــام میشــود
افزایــش پیــدا کــرده اســت تــا بتوانیــم مبتالیــان را
شناســایی کنیــم بــه ویــژه مســافرانی کــه از ایــن کشــورها
وارد میشــوند.
کریمــی افــزود :در مــواردی کــه احســاس خطــر کنیــم
میــزان تســت را افزایــش مــی دهیــم و زمانــی کــه گــردش
ویــروس و آزمایــش هــا زیــاد مــی شــود مــوارد مثبــت هــم
افزایــش مییابــد.
وی اضافــه کــرد :تاکنــون  150میلیــون دز واکســن در
کشــورمان تزریــق شــده اســت کــه از ایــن میــزان 64
میلیــون نفــر یــک دز و  57میلیــون نفــر دو دز دریافــت
کردنــد.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا بیــان اینکــه متأســفانه از دز ســوم خیلــی
اســتقبال نشــده اســت ،از مــردم خواســت حتمــ ًا
واکسیناســیون را کامــل کننــد.
کریمــی افــزود :از نظــر مــا کامــل شــدن واکسیناســیون،
زدن هــر ســه دز واکســن اســت تــا مطمئــن شــویم سیســتم
ایمنــی آن فــرد قــوی اســت امــا متاســفانه فقــط حــدود 27
تــا  28میلیــون نفــر دز ســوم را تزریــق کردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون بهتریــن زمــان بــرای تکمیــل
واکسیناســیون و پنجــره طالیــی اســت ،ادامــه داد :زمانــی
کــه در مــوج افزایشــی ابتــاء قــرار داریــم وقــت خوبــی
بــرای واکسیناســیون نیســت زیــرا ویــروس وجــود دارد
و معلــوم نیســت آن شــخص کــه میخواهــد واکســن را
دریافــت کنــد ویــروس دارد یــا نــه؟ امــا اکنــون ابتــاء کــم
اســت و بهتریــن زمــان بــرای افزایــش ایمنــی بــدن اســت.
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــاه هــای آینــده
تجمعــات اجتنــاب ناپذیــری ماننــد بازگشــت حجــاج و
بازگشــایی مــدارس و اربعیــن را داریــم ،اضافــه کــرد :بــرای
ایــن کــه خــود را قــوی نگــه داریــم بایــد واکسیناســیون
را تقویــت کنیــم و ایــن موضــوع مســتلزم ایــن اســت کــه
کســانی کــه واکسیناســیون آنهــا بیــش از  6مــاه گذشــته
اســت بــرای تزریــق دز یــادآور خــود مراجعــه کننــد.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا بیــان اینکــه تأکیــد ســتاد ملــی کرونــا بــر
واکسیناســیون اســت و اکنــون بهتریــن زمــان بــرای تکمیــل
واکسیناســیون اســت ،گفــت :اســلحه مــا در مقابــل کرونــا،
واکسیناســیون اســت و کســانی کــه واکسیناســیون آنهــا
کامــل نیســت حتمــ ًا از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد.
کریمــی افــزود :همــه قراردادهــای وزارت بهداشــت بــرای
خریــد واکســن داخلــی انجــام خواهــد شــد و بقیــه را مجــوز
صــادرات داده اســت تــا بتواننــد صــادر کننــد.
وی اضافــه کــرد 50 :میلیــون دز ذخیــره واکســن داریــم و
از ایــن جهــت وضعیــت مــا خیلــی خــوب اســت.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از  300شــهید
کرونــا تقدیــم کردیــم از کادر بهداشــت و درمــان تشــکر
کرد.
(جلفا)

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 1394
به شماره انتظامی 418ط 53ایران  25با شماره
موتور  124K0666725و شماره شاسی
 NAAN01CE6FH240286مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

وجود  ۱۳۰۰۰واحد تولیدی راکد یا زیر ظرفیت تولید در کشور
وزیــر صمــت از وجــود  ۱۳۰۰۰واحــد
تولیــدی راکــد و یــا بــا فعالیــت خیلــی
کــم در کشــور خبــر داد.
ســید رضــا فاطمــی امیــن در حاشــیه
ســفر بــه خراســان شــمالی و بازدیــد
از تعــدادی از واحدهــای تولیــدی در
ایــن اســتان اظهــار کــرد :عــاوه بــر
آن طــی نیمــه دوم ســال گذشــته
یــک هــزار و  ۳۰۰واحــد راکــدو یــا بــا
فعالیــت خیلــی کــم فعــال شــدند.
وی افــزود :نقدینگــی ،ســرمایه
درگــردش ،تامیــن اجتماعــی ،بــازار
فــروش از جملــه مشــکالت ایــن
واحدهــای تولیــدی هســتند کــه ســبب
شــده تــا آن هــا راکــد شــوند و یــا بــا
ظرفیــت خیلــی کمــی فعالیــت کننــد.
فاطمــی امیــن افــزود :در وزارت صمــت
برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای فعالیــت

مجــدد واحدهــای راکــد انجــام شــده
اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اجــرای
طــرح آمایــش صنعــت ،معــدن و تجــارت

از ســال گذشــته در ایــن وزارت خانــه
بیــان کــرد :در حــال حاضــر توزیعــی
کــه در حــوزه صنعــت و معــدن در
کشــور وجــود دارد ،توزیــع ناهمگــون

اســت و در برخــی از مناطــق زنجیــره هــا
ناقــص هســتند و در برخــی از مــکان هــا
نیــز بیــش از حــد واحدهــای صنعتــی
ایجــاد شــده و ســبب بــه وجــود آمــدن
آالیندگــی و مهاجــرت شــده اســت.
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در
برخــی از مــکان هــا نیــز بــا فقــر
ســرمایه گــذاری مواجــه هســتیم،
ادامــه داد :در ایــن ســفر از نزدیــک
واحدهــای صنعتــی ایــن اســتان
را مشــاهده و وضعیــت صنعتــی را
ارزیابــی مــی کنیــم و آن زنجیــره
هایــی کــه بایــد ســرمایه گــذاری
فعلــی را تکمیــل کنــد و مــکان هایــی
کــه بــه انــدازه کافــی از لحــاظ ســرمایه
گــذاری رشــد نکــرده اســت را بررســی
و ســعی خواهیــم کــرد تــوازن را ایجــاد
کنیــم.

صدور مجوز مصرف واکسن پاستوکووک

به عنوان دز یادآور تمام واکسنهای کرونا در ایران
مدیرگــروه تحقیقــات بالینــی و
اپیدمیولــوژی انســتیتو پاســتور ایــران
ضمــن تشــریح رونــد انجــام مطالعــات
بــر واکســن پاســتوکووک و پاســتوکووک
پــاس ،از صــدور مجــوز مصــرف واکســن
پاســتوکووک بــه عنــوان دز یــادآور تمــام
واکســنهای تزریــق شــده در کشــور
خبــر داد.
دکتــر آمیتیــس رمضانــی ،گفــت :بــا
توجــه بــه ظهــور واریانتهــای جدیــد
واکســن گریــز و وجــود شــواهدی مبنــی
بــر افــت تدریجــی ســطح ایمنــی حاصــل
از واکسیناســیون کوویــد ،۱۹تزریــق
دز یــادآور بعــد از چنــد مــاه ،بویــژه
بــرای واکســنهای مبتنــی بــر پلتفــرم
ویــروس غیرفعــال ،حائــز
اهمیــت اســت .مطالعــات
اخیــر نشــان داده اســت کــه
واکســنهای کوویــد ۱۹-بــا
پلتفــرم پروتئینــی تولیــد
شــده در انســتیتو پاســتور
ایــران ،میتواننــد نقــش
مهمــی در ادامــه برنامــه
علیــه
واکسیناســیون
ایــن بیمــاری در کشــور
داشــته باشــند .تحقیقــات
همچنیــن نشــان داده اســت کــه تزریــق
واکســنهای مربــوط بــه دو پلتفــرم
متفــاوت ،یــا بــه عبارتــی، Mix & Match
باعــث ایجــاد ایمنــی موثرتــر و پایدارتــر
برعلیــه ویــروس عامــل کوویــد۱۹
میشــو د .
وی افــزود :بــا توجــه بــه اهمیــت
انتخــاب واکســن بیخطــر بــا کارایــی
بــاال بــه عنــوان دز یــادآور ،در هفتــه
جــاری وزارت بهداشــت بــا تکیــه بــر
شــواهد حاصــل از مطالعــات کارآزمایــی
بالینــی انجــام شــده ،واکســن
پاســتوکووک را عــاوه بــر پاســتوکووک-
پــاس بــه عنــوان دز یــادآور ســایر
واکســنهای مــورد اســتفاده در کشــور
تاییــد کــرد.

یافتههــای مطالعــات واکســن یــادآور
کرونــای انســتیتو پاســتور ایــران
او بــا اشــاره بــه اینکــه در مطالعــهای
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته بــا نظــارت
ســازمان غــذا و داروی وزارت بهداشــت
انجــام شــد ،بیخطــری و ایمنیزایــی
دز یــادآور واکســنهای ســینوفارم و
پاســتوکووک در افــراد دریافــت کننــده
 ۲دوز اولیــه از واکســن ســینوفارم
بــا یکدیگــر مقایســه شــدند ،بیــان
کــرد :در ایــن مطالعــه ،میــزان افزایــش
آنتیبــادی در گــروه دریافــت کننــده دز
یــادآور پاســتوکووک بــه طــور معنــاداری
بیشــتر از گــروه دریافــت کننــده دز
یــادآور ســینوفارم بــود؛ بــه گونــهای

کــه میانگیــن آنتیبــادی ضــد پروتئیــن
اســپایک ویــروس متعاقــب دریافــت دز
یــادآور پاســتوکووک ،بیــش از  ۲۰برابــر
دریافــت کننــدگان دز یــادآور ســینوفارم
افزایــش نشــان داد.
مجــری طــرح تحقیقاتــی مطالعــه
واکســن پاســتوکووک بــه عنــوان دوز
بوســتر ،تصریــح کــرد :در ایــن مطالعــه
درصــد ســروکانورژن (افزایــش  ۴برابــری
آنتیبــادی نســبت بــه مقــدار پایــه)
آنتیبــادی ضــد اســپایک در گیرنــدگان
دز یــادآور پاســتوکووک هــم بیــش از ۳
برابــر گــروه دریافــت کننــده واکســن
ســینوفارم بــه عنــوان دز یــادآور بــود.
درصــد ســروکانورژن آنتــی بــادی ﺧﻨﺜﯽ
ﮐﻨﻨﺪه (نوترالیــزان) نیــز در گیرنــدگان دز

یــادآور پاســتوکووک بــه طــور معنــاداری
ـت کننــدگان دز یــادآور
بیشــتر از دریافـ 
ســینوفارم بــود.
وی افــزود :در یــک مطالعــه دیگــر
انجــام شــده در انســتیتو پاســتور ایــران
بــر روی داوطلبیــن گیرنــده دو دز اولیــه
واکســن آســترازنکا نیــز نشــان داده شــد
کــه میــزان افزایــش تیتــر آنتــی بــادی
ضــد اســپایک در گــروه دریافــت کننــده
واکســن کوویــد ۱۹تولیــدی انســتیتو
پاســتور ایــران بیــش از دو برابــر گــروه
دریافــت کننــده واکســن آســترازنکا
بــوده اســت.
مدیــر گــروه تحقیقــات بالینــی و
اپیدمیولــوژی انســتیتو پاســتور ایــران،
بیــان کــرد :همچنیــن نتایــج
ارزیابــی پایــداری ایمنــی
حاصــل از واکســنهای
پاســتوکووک و پاســتوکووک
پــاس در افــرادی کــه ۳
دز از ایــن واکســنها را
دریافــت کــرده بودنــد،
نشــان داده اســت کــه ۶
مــاه بعــد از تزریــق دز
ســوم ،کمــاکان پاســخ
ایمنــی قابــل قبولــی در
افــراد دریافــت کننــده حفــظ شــده
است.
او تاکیــد کــرد :ایــن مطالعــات نشــان
داده اســت کــه کارایــی واکســنهای
کوویــد ۱۹تولیــدی مشــترک انســتیتو
پاســتور ایــران و انســتیتو فینــای کوبــا
بــه عنــوان دوز یــادآور ،در تحریــک
سیســتم ایمنــی بــه صــورت معنــاداری،
باالتــر از دزهــای یــادآوری نظیــر
ســینوفارم و آســترازنکا بــوده اســت.
در ایــن مطالعــات همچنیــن مشــخص
شــده کــه کارایــی دز یــادآور واکســن
هــای پاســتوکووک و پاســتوکووکپالس،
مشــابه یکدیگــر بــوده و عــوارض جانبــی
خاصــی نیــز متعاقــب تزریــق آنهــا
گــزارش نشــده اســت.
شناسه آگهی1345538 :

آگهی مناقصه عمومی

 /نوبت اول /

اداره کل راه و شهرســازی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پــروژه هــای بــه شــرح زیــر را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس WWW.
 SETADIRAN.IRانجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبــت در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .
 -1باقیمانــده احــداث کمربنــدی ایلخچــی بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه  2/006/260/000/000ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای راه
و بانــد فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال  1401بــا تعدیــل (شــرکت هــای دارای رتبــه  4و باالتــر)
 -2عملیــات اجرایــی تهیــه و نصــب عالئــم محــور شبســتر -کــوزه کنــان و زیرگــذر شــندآباد (حــد فاصــل کیلومتــر  77+500الــی
 )87+700بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه  79/822/724/561ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای راهــداری ســال  1401بــا تعدیــل
پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه بــه شــرح فــوق مــی تواننــد از تاریــخ
نشــر نوبــت دوم آگهــی بــه مــدت پنــج روز جهــت اخــذ اســناد مناقصــه و ســپس ارائــه پیشــنهاد قیمــت بــه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت بــه آدرس اینترنتــی فــوق االشــاره مراجعــه فرماینــد توضیــح اینکــه هزینــه آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه
مــی باشــد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :به مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکتهــای الــف :
آدرس تبریــز  -منظریــه  -خیابــان جنــت  -جنــب ســازمان حــج و زیــارت  -دبیرخانــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان  ،تلفــن
04134783040
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه  :مرکــز تمــاس  021 - 1456دفتــر ثبت نــام 88969737
و 85193768
تاریخ انتشار نوبت اول( 1400/4/12 :روزنامه آذربایجان)
تاریخ انتشار نوبت دوم( 1400/4/14 :روزنامه آذربایجان)
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کاالی قاچاق وارد کشور می شود
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال
و ارز و جانشــین ایــن ســتاد گفــت :بطــور معمــول ســاالنه
شــاهد واردات  ۱۲.۵میلیــارد دالر کاالی قاچــاق و تقلبــی
بهشــیوههای مختلــف بــه کشــور هســتیم.
عبــداهلل هندیانــی در جلســه کمیســیون برنامهریــزی،
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان
گلســتان در ســالن جلســات شــهید رجایــی ســاختمان
اســتانداری ایــن اســتان اظهــار داشــت :البتــه در بخــش
مبــارزه بــا قاچــاق کاال بایــد کاالهــای قاچــاق از کاالهــای
تقلبــی تفکیــک شــود ،زیــرا نبــود ایــن تفکیــک صدمــات
زیــادی بــه کشــور وارد میکنــد.
وی بیــان کــرد :همچنیــن ایــن مســاله مشــکالت
اقتصــادی را بــه کشــور وارد کــرده و تولیــد کننــده دیگــر
برایــش صرفــه تولیــد در داخــل وجــود نــدارد.
وی خاطرنشــان کــرد :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
کمیســیون ویــژه قاچــاق کاال و کاالهــای تقلبــی را راهانــدازی
کــرده و پنــج اولویــت بــرای ایــن مســاله مشــخص
کرد.
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق
کاال و ارز گفــت :اولویــت اول ایــن کمیســیون لــوازم
یدکــی و ســپس لــوازم خانگــی و بعــد از آن حــوزه مــواد
دخانــی و نیــز آرایشــی و بهداشــتی و در نهایــت پوشــاک
است.
هندیانــی افــزود :ابالغیــه مبــارزه بــا لــوازم یدکــی
قاچــاق و تقلبــی و لــوازم خانگــی از  ۱۵تیــر مــاه ســال جاری
قابلیــت اجــرا دارد ،امــا بایــد بــه اصنــاف آمــوزش الزم داده
شــود و آنــان بداننــد نــگاه مــا ایــن نیســت تــا ســطح
عرضــه را اذیــت کنیــم بلکــه آنــان بایــد توجیــه شــوند
و اســتاندارد نیــز اســتانداردهای الزم را در خصــوص ایــن
کاالهــا چــک کنــد.
وی ادامــه داد :در حــوزه مــواد دخانــی  ۴۰برنــد محــرز
بــه عنــوان قاچــاق ایــن بخــش داریــم و بایــد برنامهریــزی
کــرد تــا قاچــاق ایــن کاال کــم شــود.
وی تصریــح کــرد :در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی
 ۲۰درصــد قاچــاق ســهم ایــن بخــش اســت کــه ایــران
هفتمیــن اســتفاده کننــده ایــن کاالهــا در جهــان و دومیــن
کشــور بعــد از عربســتان در خاورمیانــه اســت و از ســوی
دیگــر ایــن کاالهــا بــه علــت نبــود کیفیــت الزم ســامتی
جامعــه را بــه خطــر میانــدازد.
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال
و ارز گفــت :بــا توجــه بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب
مبنــی بــر اینکــه تبلیغــات بایــد ســه ویژگــی هوشــمندانه،
متناســب بــودن و همــه جانبــه دیــدن را داشــته باشــد
مشــاهده میشــود کــه آن بیانــات  ۲۰ســال پیــش بــرای
امــروز نیــز کاربــرد دارد.
هندیانــی اظهــار داشــت :بــر اســاس تبصــره  ۴مــاده ۱۸
بســیاری از کاالهــای اساســی در ایــن قانــون قــرار گرفتــه و
روغــن در کنــار ســوخت ،دخانیــات ،آرد و ســایر اقــام نیــز
در ایــن حــوزه قــرار میگیرنــد و تعزیــرات نیــز میتوانــد
از ایــن تبصــره اســتفاده الزم را ببــرد و بخــش خصوصــی
و اتــاق بازرگانــی و اصنــاف بایــد در خصــوص انحــراف از
فراینــد ،اطالعــات کافــی داشــته باشــد.
وی بیــان کــرد :بخــش عمــدهای از حــوزه قاچــاق در
فضــای مجــازی انجــام میشــود امــا بــا توجــه بــه نبــود
ســرورهای آن فضاهــا در ایــران نمیتــوان آمــار دقیقــی
در ایــن خصــوص ارائــه داد از ســوی دیگــر شــیوهنامه
تبلیغاتــی در فضــای مجــازی تنظیــم شــده و بــه زودی ابــاغ
میشــود.
وی اضافــه کــرد :تاکنــون  ۳۰۰شــبکه فعــال کــه قابلیــت
دسترســی بــه ســرورهای آنهــا را داشــتیم بســته شــده و
بــه بقیــه تبلیــغ کننــدگان ایــن بســتر نیــز تذکــرات جــدی
دادهایــم.
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و
ارز گفــت :در حــوزه ثبــت انبارهــا در ســامانه پایــش و خــود
اظهاریهــای انجــام شــده فرمانــداران بایــد ایــن ســامانه
را بــه روز و انبارهــا را بــار دیگــر پایــش کننــد و زمانــی
کــه قــرار اســت پــس از پایــش انبــار ثبــت نشــده نیــز بــه
عنــوان مــورد تخلفــی اعــام گــردد نبایــد امــکان ثبــت در
زمــان دیگــری فراهــم شــود.
هندیانــی ادامــه داد :در حــوزه گنــدم و آرد اســتان
گلســتان بــه عنــوان کاالی اساســی در آن جــزو اولویــت و
اســتانهای شــاخص اســت ،تصمیــم گرفتیــم تــا شــیوه
نامــه کنتــرل آرد را تدویــن و ابــاغ کنیــم تــا از ایــن طریــق
بتوانیــم حــوزه گنــدم را هــم مدیریــت و رصــد کنیــم.
وی تاکیــد کــرد :مــا در ســتاد هماهنــگ کننــده و
برنامهریــز هســتیم و ایــن کارهــا را بایــد متولــی بخواهــد
و متوالــی آن نیــز جهــاد کشــاورزی و ســایر دســتگاهها
هســتند.
وی یــادآور شــد :در حــوزه توتــون و تنباکــو نیــز ماننــد
گنــدم ایــن اســتان ظرفیــت خوبــی دارد کــه میتــوان بــا
توجــه بــه ســامانه آرد ســامانه دیگــری بــرای آن تعریــف
کــرد و از ظرفیــت ایــن حــوزه در بخــش توســعه اســتفاده
الزم را بــرد.
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و
ارز گفــت :در حــوزه چــوب و ذغــال و قاچــاق آن نیــز ابالغیه
جدیــدی از اردیبهشــت مــاه در اختیــار منابــع طبیعــی قــرار
گرفتــه و ایــن اداره بایــد نیروهــای زیــر مجموعــه خــود را در
ایــن حــوزه آمــوزش دهــد زیــرا مــا بــه چــوب بــه عنــوان
ســرمایه ملــی و الزم در کشــور نــگاه میکنیــم.
هندیانــی اضافــه کــرد :در حــوزه ســوخت نیــز بایــد بــه
انتظامــی کمــک شــود تــا نظارتهــای بیشــتری در ایــن
حــوزه داشــته باشــد و شــرکت پخــش و پاالیــش بــه همــراه
حــوزه راه نیــز از طریــق سیســتم نظارتــی میتواننــد ایــن
بخــش را کنتــرل کننــد.
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جمعــی از نماینــدگان مجلــس بــه دلیــل آنچــه
ناکارآمــدی رئیــس جــوان راه آهــن عنــوان
کردهانــد ،درخواســت اســتیضاح رســتم قاســمی،
وزیــر راه و شهرســازی را بــا  ۲۰امضــا در ســامانه
نماینــدگان بارگــذاری کردهانــد .گویــی ایــن
اســتیضاح پــس از آن کلیــد خــورده اســت کــه
تالشهــای نماینــدگان بــرای برکنــاری رئیــس راه
آهــن بــی نتیجــه بــوده اســت.
اینکــه ســؤال و اســتیضاح حــق قانونــی
نماینــدگان اســت ،تردیــدی در آن وجــود نــدارد و
آنهــا در ایفــای نقــش نظارتــی خــود ،میتواننــد
وزرای دولــت را بــه خانــه ملــت فــرا بخواننــد و
دربــاره عملکــرد تحــت مدیریــت آنهــا ســؤال
بپرســند و اســتیضاح کننــد ،امــا روابــط بیــن
قــوا زمانــی دچــار چالــش و خدشــه میشــود
کــه «نظــارت» جــای خــود را بــه «دخالــت»
بدهــد؛ موضوعــی کــه چنــدی پیــش هــم مــورد
تأکیــد چندبــاره رهبــر معظــم انقــاب قــرار
گرفــت و ایشــان پنجــم خــرداد در دیــدار رئیــس
شــاخصهای اقتصــادی نشــان میدهــد کــه
رونــد افزایشــی نــرخ تــورم در جهــان بــرای
مــدت نامشــخص ادامــهدار خواهــد بــود.
در اینبــاره روزنامــه همشــهری در گزارشــی
خاطرنشــان کــرد :اقتصــاد جهــان پیــش از آنکــه
بتوانــد خــود را تمــام و کمــال از چالــه رکــود
ناشــی از همهگیــری کرونــا برهانــد ،درون چاهــی
عمیــق بــه نــام تــورم افتــاد .تــورم تقریبــا
تمامــی اقتصادهــای جهــان بهویــژه اقتصادهــای
بــزرگ در آمریــکا و اروپــا را تحتتأثیــر قــرار
داده اســت .جنــگ اوکرایــن ،مختــل شــدن
چرخــه تامیــن کاال ،افزایــش قیمــت انــرژی و
مواداولیــه و همچنیــن موادغذایــی در کنــار اتخــاذ
سیاســتهای مالــی غیرمســئوالنه از ســوی
بانکهــای مرکــزی ،از عوامــل اصلــی ایجــاد
ابرتورمــی اســت کــه جهــان را درگیــر خــود
ســاخته اســت.
تــا یکســال پیــش ،زمانــی کــه اقتصــاد
جهــان هنــوز در قلــه شــیوع ویــروس کرونــا و
تبعــات آن بــود ،افزایــش نــرخ تــورم در نتیجــه
مختــل شــدن زنجیــره تامیــن و کمبــود نیــروی
ت هــا شــد ،امــا
کار ،منجــر بــه افزایــش قیمــ 
سیاســتگذاران ایــن افزایــش قیمتهــا را گــذرا
میدانســتند کــه بــه مــرور زمــان خودبهخــود
اصــاح خواهــد شــد .اکنــون امــا جهــش نــرخ
اداره کل امنیــت حشــد شــعبی اعــام کــرد
کــه «ضرغــام ابــو حیــدر» ،تروریســت داعشــی
و یکــی از بارزتریــن عامــان جنایــت اســپایکر را
دســتگیر کــرده اســت.
در بیانیــه اداره کل امنیــت حشــد شــعبی عراق
آمــده اســت :ایــن تروریســت بــه اعــدام  ۶۰۰نفــر
از شــهدای جنایــت اســپایکر اعتــراف کــرد.
اداره کل امنیــت حشــد شــعبی در بیانیــه خــود
اعــام کــرد کــه در تلفن همــراه ایــن تروریســت،
ویدئوهایــی وجــود دارد کــه دســت داشــتن او در
ایــن جنایــت را ثابــت مــی کنــد.
ایــن تروریســت داعشــی بــه گورهــای جمعــی
اعتــراف کــرد کــه تاکنــون کشــف نشــده اســت.
کشــتار در پایــگاه هوایــی اســپایکر ،کشــتاری
جمعــی اســت کــه بهدســت تروریســتهای
داعــش و بقایــای حــزب بعــث در پایــگاه هوایــی
اســپایکر در تکریــت عــراق در ژوئــن ۲۰۱۴
بهوقــوع پیوســت.

دخالت نمایندگان در عزل و نصبها علنی شد!
نظــارت خــود را از شــیوههای
غیــر معمــول کــه شــائبه
دخالــت دارد ،دنبــال میکننــد؟
آنهــا اختیــار دارنــد کــه
دربــاره ایــن حادثــه وزیــر راه
و شهرســازی را بــه مجلــس
فرابخواننــد و توضیحــات او را
بشــنوند و چنانچــه از توضیحات
او قانــع نشــدند ،از اختیــارات
قانونــی خــود اســتفاده کننــد،
امــا اینکــه نماینــدهای علنــ ًا
بــا رســانهها گفتگــو کنــد و از
رئیــس راه آهــن بخواهــد کــه
اســتعفا بدهــد ،نســبتی بــا
وظایــف قانونــی او نــدارد.

و نماینــدگان مجلــس شــورای
اســامی ،بــار دیگــر آنهــا
را بــه پرهیــز از دخالــت در
عــزل و نصبهــا در دولــت
فراخواندند.
ایــن روزهــا ،امــا حادثــه قطار
مســافربری یــزد -مشــهد بــار
دیگــر شــائبه دخالــت نمایندگان
در کار دولــت را ســر زبانهــا
انداختــه اســت .فــارغ از اینکــه
بایــد بــا مقصــران آن حادثــه
برخــورد جــدی و قانونــی
صــورت گیــرد ،اکنــون ایــن
ســؤال اساســی مطــرح اســت
کــه چــرا نماینــدگان اعمــال

تورم  ۳۷کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد
تــورم تحتتأثیــر افزایــش قیمــت کاالهــا و
صعودیشــدن شــاخصهایی ماننــد انتظــارات
تورمــی مصرفکننــدگان ،بــه ســطحی فراتــر از
حــد کنتــرل رســیده و خوشبینــی
اقتصاددانــان را دربــاره گــذرا بــودن این
پدیــده بــه چالــش کشــیده اســت .فارغ
از ایــن ،مشــخص نیســت آیــا بانکهــای
مرکــزی در کشــورهای مختلــف
میتواننــد از عهــده مهــار غــول تــورم
بربیاینــد یــا خیــر؟
آمریــکا بهعنــوان بزرگتریــن
اقتصــاد جهــان هــم از ایــن بحــران
مســتثنا نبــوده اســت .براســاس
جدیدتریــن گــزارش اداره آمــار
اشــتغال در آمریــکا ،نــرخ تــورم
ســاالنه کــه براســاس شــاخص قیمــت
مصرفکننــده بــرآورد شــده ،در مــاه
گذشــته میــادی در آمریــکا بــه  ۸.۶درصــد
رســیده و ایــن باالتریــن نــرخ تــورم طی  ۴۱ســال
گذشــته در ایــن کشــور محســوب میشــود.
نتایــج پژوهشــی جدیــد از مرکــز تحقیقــات

پیــو( )PEWنشــان میدهــد رونــد افزایــش
تــورم در گوشــه و کنــار جهــان قابــل توجــه
اســت؛ بهطــوری کــه از  ۴۴کشــور مــورد مطالعــه

ایــن مؤسســه ،نــرخ تــورم در  ۳۷کشــور بــا
اقتصادهــای پیشــرفته طــی  2ســال گذشــته
رشــد چشــمگیر داشــته اســت .ایــن پژوهــش
نشــان میدهــد قیمتهــای مصرفکننــده

در تقریبــا تمامــی  ۴۴کشــور نســبت بــه دوران
پیــش از شــیوع کرونــا بــه انــدازه قابلتوجهــی
افزایــش داشــته اســت.
مرکــز تحقیقــات پیــو براســاس
دادههــای ســازمان توســعه و
همکاریهــای اقتصــادی ()OECD
گــزارش داده کــه متوســط تــورم
ســاالنه در ۳۷کشــور مــورد بررســی
در  ۳ماهــه اول ســال ۲۰۲۲دوبرابــر ۳
ماهــه اول ســال ۲۰۲۰بــوده اســت .در
ایــن میــان ،در  ۱۶کشــور نــرخ تــورم
در ۳ماهــه اول ســال  ۲۰۲۲بیــش از
 ۴برابــر زمــان مشــابه در ســال۲۰۲۰
بــوده اســت .در میــان کشــورهای
مــورد بررســی ،ترکیــه در  ۳مــاه اول
ســالجاری از باالتریــن نــرخ تــورم
برخــوردار بــوده و تــورم آن بــه 8/54
درصــد رســیده اســت.
اکونومیســت در گزارشــی بــه ادامــهدار
بــودن رونــد تــورم جهانــی ،بهویــژه در میــان
بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان اشــاره کــرده

اعتراف یک داعشی به اعدام  ۶۰۰عراقی
 ۱۱ژوئــن  ۲۱( ۲۰۱۴خــرداد  )۱۳۹۳کنتــرل
شــهر تکریــت ،در  ۱۵۰کیلومتــری بغــداد بــه
دســت داعــش افتــاد .پــس از تســلط داعــش بــر
ایــن منطقــه فرمــان حرکــت بــه ســوی بغــداد
و کربــا صــادر شــد .پایــگاه هوایــی اســپایکر
کــه بزرگتریــن پایــگاه هوایــی کشــور عــراق
محســوب میشــود ،در غــرب منطقــه تکریــت
و اســتان صالحالدیــن واقــع شــده اســت .ایــن
پایــگاه هوایــی پیــش از ایــن بــا نــام الصحــرا
شــناخته میشــد ،امــا آمریکاییهــا نــام آن را
بــه اســپایکر تغییــر دادنــد.
نزدیــک بــه  ۲هــزار عراقــی در پایــگاه هوایــی
«اســپایکر» بــه دســت تروریســت هــای داعــش
بــه شــهادت رســیدند .نیروهــای ایــن گروهــک

تروریســتی پــس از بــه شــهادت رســاندن
دانشــجویان نظامــی غیرمســلح ،اجســاد آنهــا را

درون رود دجلــه انداختنــد یــا در گورهــای دســته
جمعــی دفــن کردنــد .برخــی از ایــن افــراد نیــز

زنــده بــه گــور شــدند.
بــه دســتور فرماندهــی پایــگاه اســپایکر،
تمامــی افــراد ایــن پایــگاه کــه عمدتا دانشــجویان
نظامــی بودنــد ۱۵ ،روز مرخصــی دریافــت کــرده
و بــه آنــان دســتور داده شــد بــرای خــروج از
پایــگاه ،مــدرک و لبــاس نظامــی همــراه نداشــته
باشــند .ســربازان بــا کامیونهــای نظامــی بــه
نزدیکــی بزرگــراه تکریت-موصــل منتقــل شــدند
و از آنجــا دل بــه جــاده زدنــد و در پــی یافتــن
ماشــینهای کرایـهای در مســیر توقــف کردنــد .در
همیــن حیــن ،خــودروی حامــل تروریســت هــای
داعــش ،آنهــا را بــه قصــد رســاندن بــه مقصــد و
کمــک ســوار کردنــد .در نهایــت تروریســتهای
داعــش تمامــی ســربازان غیرمســلح پایــگاه

بــرای نمونــه اردشــیر مطهــری ،عضــو
کمیســیون اجتماعــی مجلــس دو روز پیــش
در توئیتــی خطــاب بــه وزیــر راه و شهرســازی
نوشــته اســت« :کشــور بــرای توســعه نیازمنــد
مدیــران متخصــص ،مجــرب و کارآمــد اســت.
بــا همیــن نــگاه معتقــدم میعــاد صالحــی ،مدیــر
شایســتهای بــرای شــرکت راهآهــن نیســت و بایــد
جــای خــود را بــه فــردی متخصــص دهــد .بقیــه
میعــاد صالحیهــا هــم بایــد شناســایی و برکنــار
شوند».
گویــی برخــی نماینــدگان نســبت بــه وظایــف
قانونــی خــود بیگانهانــد .آنهــا بعضــ ًا بــا
ایــن ذهنیــت وارد مجلــس میشــوند کــه در
رأس امــور هســتند و هــر کاری بایــد بــا اجــازه
آنــان انجــام گیــرد ،در حالــی کــه حضــرت
امــام (ره) و مقــام معظــم رهبــری فرمودهانــد
کــه «مجلــس در رأس امــور اســت ».نــه
نماینده!
منبع :روزنامه جوان
اســت .براســاس ایــن گــزارش ،نــرخ تــورم نقطــه
بــه نقطــه در میــان کشــورهای ثروتمنــد جهــان
بهطــور متوســط بیــش از ۹درصــد افزایــش
داشــته اســت؛ افزایشــی کــه از دهــه ۱۹۸۰بــه
بعــد بیســابقه بــوده اســت .ایــن وضعیــت بــه
اقتصــاد و بازارهــای مالــی خســارات ســنگینی
وارد کــرده اســت.
در ایــن شــرایط ،تمامــی شــاخصهای
اقتصــادی در همــه حوزههــا ،از خریــد و فــروش
مســکن گرفتــه تــا میــزان خروجــی کارخانههــا
حاکــی از کنــد شــدن ســریع رشــد اقتصــادی
اســت؛ از ای ـنرو سرنوشــت قیمــت مصرفکننــده
یکــی از مهمتریــن پرســشهایی اســت کــه در
حــال حاضــر در مــورد اقتصــاد جهانــی وجــود
دارد.
انتظــارات تورمــی مصرفکننــدگان هــم در
جهــان رو بــه رشــد اســت؛ عاملــی کــه میتوانــد
نگرانیهــا نســبت بــه چســبندگی نــرخ تــورم را
افزایــش دهــد .اکونومیســت نوشــته کــه انتظــار
افزایــش قیمتهــا در آمریــکا در آینــد ه نزدیــک
بــه ســرعت درحــال رشــد اســت و کاناداییهــا
هــم خــود را بــرای تــورم  ۷درصــدی ســال آینــده
آمــاده کردهانــد .ایــن باالتریــن نــرخ انتظــار
تورمــی در میــان کشــورهای ثروتمنــد جهــان
اســت.
اســپایکر را اســیر و بــه کاخ ریاســتجمهوری
واقــع در تکریــت منتقــل کردنــد .پــس از
بررســیها و بازجوییهــای طوالنــی مــدت در
کاخ ،عصــر روز  ۱۲ژوئــن کشــتار آغــاز شــد.
داعشــی حیــن اجــرای کشــتار جمعــی
ســربازان اســپایکر ،بــه صــورت آنالیــن اقــدام
بــه انتشــار تصاویــر نمودنــد کــه در آن فیلمهــا،
افــرادی مســلح بــا چهرههــای پوشــانده ،در
کنــار رود دجلــه ،بــا شــلیک بــه ســر ســربازان،
آنهــا را بــه داخــل رودخانــه میانداختنــد .در
تصاویــر دیگــر ،تیربــاران شــدن ســربازانی کــه
دستهایشــان بســته بــود بــه تصویــر کشــیده
شــد ه اســت .جمعــی از شــهدای ایــن فاجعــه
بــا چاقــو ســر بریــده شــدند .پــس از ایــن
فاجعــه انســانی ،رســانههای داعــش ،برخــی
از عکسهــای کشــتار را بــه همــراه تیترهــای
ارعــابآور کــه احتمــاالً بــرای ایجــاد وحشــت
بیــنشــیعیانگرفتــهشــدهبــود،منتشــرکردنــد.

اسرائیل چگونه فضای مجازی را برای جاسوسی در کشورهای عربی به کار میگیرد؟
رژیــم جعلــی اســرائیل از ابتــدای تاســیس
خــود در ســال  1948راهبــرد سیاســت داخلــی
و خارجــی خــود را بــر مبنــای جاسوســی بنــا
کــرده و برخــی ســرویسهای جاسوســی وابســته
بــه صهیونیســم حتــی فعالیــت خــود را قبــل از
تاســیس ایــن رژیــم آغــاز کــرده بودنــد .درواقــع
همــه ســرویسهای نظامــی رژیــم صهیونیســتی
همچــون امان،شــاباک ،پلیــس اســرائیل ،ســرویس
اطالعاتــی ارتــش و ...همگــی بــه نوعــی ســاختار
جاسوســی دارنــد و معروفتریــن نهــاد اســرائیلی
در ایــن زمینــه ســرویس موســاد اســت.
بــه گــزارش الــف ،از آنجایــی کــه اســرائیل
هرگــز نتوانســت خــود را بــه عنــوان یــک
کشــور بــه رســمیت بشناســاند ،مجبــور اســت
بــرای حفــظ بقــا و موجودیــت خــود از روش
هــای غیرمعمــول اســتفاده کنــد و همچنیــن
تصمیمگیریهــای
و
سیاســتگذاریها
محافــل سیاســی ایــن رژیــم نیــز هماننــد
ســایر دولتهــای جهــان نیســت .در ایــن بیــن
ســرویسهای اطالعاتــی و جاسوســی اســرائیل که
همــواره مشــغول جمـعآوری اطالعــات از داخــل و
خــارج بــرای رژیــم صهیونیســتی هســتند نقــش
راهبــردی در تدویــن سیاســتها و تصمیمــات
ایــن رژیــم ایفــا میکننــد و رابطــه تنگاتنــگ
میــان آنهــا بــا موسســات سیاســی اســرائیل
وجــود دارد.
شــاید شــنیدن عبارتهایــی مشــابه جاسوســی
اســرائیل مــا را بــه یــاد تــرور دانشــمندان و
شــخصیتهای برجســته علمــی و نظامــی و

اجتماعــی و  ...در سراســر جهــان بینــدازد .امــا
واقعیــت آن اســت کــه فعالیتهــای جاسوســی
رژیــم صهیونیســتی صرفــا محــدود بــه تــرور
اشــخاص مهــم نیســت؛ بلکــه ایــن رژیــم همــواره
تــاش کــرده بــا نفــوذ در کشــورها و نهادهــای
دشــمن اهــداف خــاص خــود را محقــق کــرده و
بــه آن هــا ضربــه بزنــد.
طــی چنــد ســال گذشــته اخبــار
متعــددی دربــاره دســتگیری
جاسوســان رژیــم صهیونیســتی در
کشــورهای عربــی منتشــر شــد کــه
یکــی از بارزتریــن آنهــا لبنــان بــود.
بــه طــوری کــه ســال قبــل نیروهــای
امنیــت داخلــی لبنــان موفــق شــدند
بیش از  15شــبکه جاسوســی اسرائیل
را کشــف و منهــدم کننــد .طــی چنــد
روز گذشــته نیــز شــعبه اطالعــات
ســرویس امنیــت داخلــی و ارتــش
لبنــان اعــام کــرد کــه موفــق بــه
کشــف  4شــبکه جاسوســی اســرائیل
و دســتگیری شــماری از مظنونــان بــه
همــکاری بــا دشــمن صهیونیســتی
شــده اســت.
اطالعــات نشــان میدهــد کــه همچنــان
شــبکههای جاسوســی متعــدد رژیــم
صهیونیســتی در کشــورهای عربــی فعــال هســتند
و ایــن رژیــم بــرای پیشــبرد عملیاتهــای
اطالعاتــی و امنیتــی خــود در کشــورهایی
همچــون لبنــان و ســوریه و عــراق از تیمهــای

ماهــر اســتفاده میکننــد کــه بــه شــکل دقیــق
آمــوزش دیــده و بــا کار در کشــورهای عربــی
آشــنایی دارنــد.
امــا نکتــه قابــل توجــه آن اســت کــه در
جریــان بازجویــی افــراد دســتگیر شــده بــه جــرم
همــکاری بــا دشــمن ،اغلــب آنهــا میگوینــد
کــه اصــا نمیدانســتند بــرای اســرائیل کار

میکننــد و تصــور آنهــا ایــن بــوده کــه در حــال
همــکاری بــا نهادهــای غیردولتــی و انجمنهــای
مردمــی هســتند .البتــه برخــی نیــز بــه همــکاری
آگاهانــه خــود بــا صهیونیســتها اعتــراف
میکننــد .
امــا خطــر نفــوذ اســرائیل در کشــورهایی
همچــون لبنــان یــا عــراق و ســوریه و  ...بیشــتر

متوجــه نوجوانــان و جوانــان اســت .عامــان
موســاد در جــذب جاســوس در ایــن کشــورها بــه
طــور معمــول از طریــق شــبکههای اجتماعــی
وارد عمــل شــده و ســواالت ســادهای همچــون
اســم و شــرایط خانوادگــی و عالیــق و  ...از
کاربــران میپرســند و بعــد از انتخــاب گزینههــای
مــورد نظــر خــود از آنهــا میخواهنــد کارهــای
ســادهای همچــون رســاندن تعــدادی
بســته بــه آدرسهــای مختلــف و
یــا عکسبــرداری از مکانهــای
حــاص انجــام دهنــد .مبالغــی
کــه اســرائیلیها بــه ایــن افــراد
میدهنــد چیــزی حــدود  100تــا 200
دالر اســت امــا اگــر آنهــا بــرای انجــام
فعالیتهــای مهمتــری انتخــاب
شــوند پــول بیشــتری دریافــت
میکننــد و حتــی رژیــم صهیونیســتی
وعــده اقامــت در کشــورهای اروپایــی
را بــه مــزدوران خــود میدهــد.
همچنیــن واریــز پــول بــه حســاب
ایــن افــراد از طریــق شــرکتهای
انتقــال پــول در کشــورهای آفریقایــی
و آمریــکای التیــن و  ...انجــام میگیــرد .یــا
اینکــه عوامــل موســاد مبلــغ مشــخص شــده را
در یــک منطقــه بیابانــی قــرار داده و از فــرد مــورد
نظــر میخواهنــد بــه آنجــا بــرود و بســته پــول
را بــردارد.
از آنجایــی کــه اهالــی کشــورهای مذکــور بــه
ویــژه لبنــان از بحــران اقتصــادی وخیمــی رنــج

میبرنــد بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان در برخــی
مــوارد نمیتواننــد مقابــل پیشــنهادات مالــی
عوامــل موســاد مقاومــت کننــد و گرفتــار دام
جاسوســی بــرای اســرائیل میشــوند .البتــه ایــن
خطــر تنهــا مختــص جوانانــان نیســت و تحقیقــات
نشــان میدهــد صهیونیســتها در میــان
کارکنــان ســازمانها و نهادهــای غیردولتــی در
کشــورهای عربــی نیــز نفــوذ کردهانــد.
بــه طــور کلــی ماموریــت اصلــی ایــن افــراد
ایــن اســت کــه اطالعاتــی دربــاره مواضــع
مقاومــت در اختیــار صهیونیس ـتها قــرار دهنــد.
بــه عنــوان مثــال در کشــوری ماننــد لبنــان ،رژیم
صهیونیســتی بــه طــور مشــخص بــه دنبــال
جاسوســی از حــزباهلل اســت و مــزدوران خــود
را در همیــن مســیر بــه کار میگیــرد .البتــه
الزم بــه ذکــر اســت کــه نیروهــای امنیتــی و نیــز
مقاومــت در برابــر ایــن تحــرکات اســرائیل ســاکت
ننشســتهاند و همــه مظنونــان بــه همــکاری بــا
دشــمن را بــه دقــت تحــت نظــر دارنــد.
امــا در هــر صــورت نفــوذ آســان
صهیونیســتها در میــان جوانــان و نوجوانــان
در شــبکههای اجتماعــی کــه بــرای همــگان
در دســترس اســت زنــگ خطــر بزرگــی بــرای
مســئوالن ایــن کشورهاســت و ایجــاب میکنــد
کــه عملیــات آگاهیبخشــی و متوجــه ســاختن
مــردم از خطــرات ماجراجویــی در ایــن شــبکهها
(کــه موجــب میگــردد افــراد ،اغلــب ناخواســته
در دام صهیونیســتها گرفتــار شــوند) ،بیشــتر
مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
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وارث خود خدا....

* وحید محمدی

* اسماعیل پورجهانی

با غصه های آل عبا گریه می کنی
در اوج روضه های عزا گریه می کنی

میخوانمت ای آشنا مثل همیشه
در لحظه ی سبز دعا مثل همیشه

ِ
اشک تو را در می آوریم
ما با گناه
از سوز بی وفایی ما گریه می کنی

وقتی قدم در جمکرانت میگذارم
دل میشود از غم رها مثل همیشه

ای صاحب عزا ،تو به این روضه های ما
می آیی و بدون صدا گریه می کنی

گلدسته های مسجدت دست دعا را
برداشته سمت خدا مثل همیشه

«گاهی نجف ،مدینه ،گهی کربال و گاه»
در مشهد امام رضا گریه می کنی

عطر نفسهای مسیحاپرور تو
پیچیده در باد صبا مثل همیشه

بر کشته ی فتاده به هامو ِن کربال
بر داغ سید الشهدا گریه می کنی

خبر به منتظران ده
که یار می آید

این روزها به حال دل زینب اسیر
در ماجرای شام بال گریه می کنی

حاال دوباره چشم تو را خون گرفته است
با غصه های آل عبا گریه می کنی

خبر به منتظران ده که یار می آید
قرار و تاب دل بیقرار می آید
نسیم صبح بهاری وزد به کون و مکان
که بر مشام شمیم بهار می آید
شکفته نوگل نرگس به نیمه ی شعبان
که عطر و بوی همان گلعذار می آید

انتظار
* علی شهودی

و عاقبت به سراین انتظارمی آید
ز گرد راه یقین ًا سوار می آید
تـو گـو ز غیر بپرداز خانه دل را
که خانه الیق اگر شد نگار می آید
کریم هست و بزرگ آنچنانکه می گویند
خودش به دیدن چشم انتظار می آید
رواست جان دهم از شوق او ،اگر گویند
که او به دیدن من در مزار می آید
به یمن یاد صفابخش حضرت یار است
طــراوتی که به دلهای زار می آید
که تا زند سر گردنکشان عـالم را
گرفته در کف خود ذوالفقار می آید
محبت تو به دل پروریدم و گفتم
که این شکوفه زمانی به بار می آید
فقط به شوق وصال تو هست موالجان
دلم که با غـم هجران کنار می آید
درست نام تو را بر زبـان که می آرم
از این خـزانکده بوی بهار می آید

امام زمان
* مهتاب آزادی

بی تو چگونه میشود از آسمان نوشت؟
از انعکاس سادۀ رنگینکمان نوشت؟
این یک حقیقت است که بی تو ،بهار من!
باید چهار فصل زمان را خزان نوشت...
دنبال ر ّد پای تو گشتم ،نیافتم
گویی خدا نشان تو را بینشان نوشت
میخواستم تو را بنویسم ولی نشد
با من بگو چگونه تو را میتوان نوشت
جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس
دریا تو را برای خودش بیکران نوشت

با اینکه از دیدار رویت بی نصیبم
حس میکنم آقا تو را مثل همیشه

در انتظار تو
* مرحوم استاد شهریار

* ستار رزاقی

بر رأس های رفته به باالی نیزه ها
با خیزران و طشت طال گریه می کنی

دیدم تمام ثانیهها با تو میوزد
باید تو را همیشه امام زمان نوشت

شماره 4298

جهان ز نور رخش غرق در سرور شود
یقین که منتظران را نگار می آید
به حکم حضرت حق برکشد نقاب ز رخ
چو آفتاب پس از شام تار می آید
شود به نور حقیقت منور این عالم
به شیعیان جهان افتخار می آید
به یمن مقدم او میشود جهان گلشن
صفای گلشن از آن شهریار می آید
لوای «نصرمن اهلل» به کف چو شیر خدا
به دست دیگر خود ذوالفقار می آید
ندا ز کعبه حق سردهد انالمهدی
کز این ندا همه جا بر قرار می آید
بنای کفر کند تا در این جهان ویران
به حکم حضرت پروردگار می آید
ز اهل ظلم ستاند حقوق مظلومان
به اهل دین و وال غمگسار می آید
زند لوای عدالت به قله ی گیتی
امین و دادگر روزگار می آید
به اهل دل برسان این پیام «رزاقی»
که صبح روشن شبهای تار می آید

دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت
شبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت
در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
اگر قبول تو افتد ،فدای چشم سیاهت
ز گرد راه برون آ که پیر دست به دیوار
به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهت
بیا که این رمد چشم عاشقان تو ای شاه
نمیرمد مگر از توتیای گرد سیاهت
بیا که جز تو سزاوار این کاله و کمر نیست
تویی که سوده کمربند کهکشان به کالهت
جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید
به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت
در انتظار تو میمیرم و در این دم آخر
دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت

* علی سلیمیان

کیست اهلل؟ بیا از ولیاهلل بپرس
مقصد قافله را از بلد راه بپرس
پاسخی میدهدت بیحد و اندازه ،فقط
به رکوعی برس و پرسش کوتاه بپرس...
راز مقبولیت بندگی حق را از
«اَش َهدُ اَ َّن َعلِیّ ًا َول ِ ُی اهلل» بپرس
یازده آینه تفسیر کرامات علیست
آخرین آینه غایب شده ،از آه بپرس
چارده قرن گذشت و غم موال جاریست
در دلش بغض عمیقیست که از چاه بپرس
یوسف فاطمه زندانی بیمهری ماست
ابر را پس بزن ای منتظر! از ماه بپرس

هرجا شود بر پا عزای آل حیدر
بی شک تویی صاحب عزا مثل همیشه
تو روضه خوان غربت شیب الخضیبی
ای وارث خون خدا مثل همیشه
غربت گرفته روزگارت را سراسر
مثل مزار مجتبی  ،مثل همیشه
محتاج یک جرعه نگاهت هستم آقا
تا حاجتم گردد روا مثل همیشه
ایکاش در روز قیامت هم بگیری
دست مرا  ،دست مرا مثل همیشه
ِ
آرزوهای «جــهانی»
تو منتهای
پنهانی از چشمم چرا مثل همیشه

اگر به باغ تو گل بر دمید و من به دل خاک
اجازتی که سری بر کنم به جای گیاهت

ماه تمام

تنور سینه ی ما را ای آسمان به حذر باش
که روی ماه سیه میکند به دوده ی آهت

فصل شکفتن ،دوباره شبنم ماه
دوباره خاطرهای از طراوتی دلخواه

کنون که میدمد از مغرب آفتاب نیابت
چه کوههای سالطین که میشود پَر کاهت

پُر از نشانة شوق است کهکشان خیال
پر از صدای تماشاست کوچههای نگاه

تویی که پشت و پناه جهادیان خدایی
که سر جهاد توی و خداست پشت و پناهت

گذشت یازده ،امشب شب دوازده است
که عکس ماه بیفتد میان برکه و چاه

خدا وبال جوانی نهد به گردن پیری
تو «شهریار» خمیدی به زیر بار گناهت

شال ِل گیسوی شب شد سپید از مهتاب
رسید پیک سحر ،بر دمید صبح پگاه

یار می آید....

کجاست ماه تمامی که عین خورشید است
سروربخش به ناگاه جا ِن جانآگاه
* فاطمه راکعی

دهید مژده به یاران که یار مى آید
قرار گیتى چشم انتظار مى آید

آخرین آینه

با هر بهانه دستگیری کن دلم را
ای دست تو مشکل گشا مثل همیشه

کلید صبح به دست و سرود عشق به لب
ز انتهاى شب آن شهسوار مى آید
ز تنگناى خیالم گذشته است و کنون
به پهندشت دلم آشکار مى آید
طلسم کین به سرانگشت مهر مى شکند
بشیر دوستى پایدار مى آید
سخاى اوست که از چشمه زار مى جوشد
شمیم اوست که از الله زار مى آید
به جلوه اى که از او دیده آفتاب ،چنین
به جیب برده سر و شرمسارى مى آید
جهان براى تماشا به پاى مى خیزد
به پایبوسى او روزگار مى آید
دریغ! کز غم خوبان گرفته است دلش
چو الله ملتهب و داغدار مى آید

* محمدجواد محبت

جوانه زد دل آیین ،شکفت شاخه دین
بهار باور مردم ،سپید ،سرخ ،سیاه
که آن سالله خوبان معدَ لَت گستر
رسد به داد دل مردم عدالتخواه
بیا که دست امید است و دامن تو عزیز
بیا که منتظران تواند چشم به راه
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رهبــر معظــم انقــاب در توصیــهای بــه پــدر
و مادرهــا ،فرمودنــد :قناعــت و ســهلگیری در
ازدواج بــه رحمــت الهــی نزدیکتــر اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای رهبــر معظــم
انقــاب بیانــات و توصیههایــی خطــاب بــه
زوجهــای جــوان و خانوادههــا در مراســم قرائــت
خطبــه عقــد ازدواج در تاریــخ ۱۱/۰۱/۱۳۸۲
داشــتند کــه بــرای اولیــن بــار بــه مناســبت روز
ازدواج منتشــر میشــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــهای فرمودنــد :البتّــه
مح ّبــت یــک [امــر] خــدادادی اســت ،لکــن ا ّوالً
نگــه داشــتن آن ،ثانیــ ًا زیــاد و کــم کــردن آن
بــه عهــدهی خــود مــا اســت .اگــر بیــن دو نفــر
مح ّبــت بــود ،ایــن دو نفــر اگــر درســت رفتــار
کننــد میتواننــد آن را حفــظ کننــد؛ میتواننــد
هــم مثــل یــک نهــال نوپایــی کــه هنــوز جانــی
نگرفتــه ،دســت بیندازنــد و از زمین آن را بِکِ شــند
بیــرون ،بیندازنــد دور ،مح ّبــت را از بیــن ببرنــد؛
میتواننــد مح ّبــت را زیــاد کننــد ،کــم کننــد،
جهــت بدهنــد .ایــن دســت خــود انســان اســت،
امــا بایــد راهــش را یــاد گرفــت ،بــه خــدای
متعــال هــم تــو ّکل کــرد و از خــدا هــم کمــک
خواســت.
ایشــان در توصیــهای بــه پــدر و مادرهــا هــم
تصریــح کــرد :توصیــهی مــا ایــن اســت کــه
هــر چــه میتواننــد در اســتحکام ایــن خانــواده
تــاش کننــد؛ دیگــر هــر کســی بــه قــدر فکــر
خــودش و بــه قــدر تشــخیص خــودش تــاش
کنــد.
متــن کامــل بیانــات رهبــر معظــم انقــاب بــه
ازدواج ،یکــی از ســنتهای حســنه اســت کــه
در دیــن اســام بــه آن تأکیــد فراوانــی شــده
اســت.
بأعــام الهــدی»
«إعــام الــ َوری
کتــاب
در
ِ
ُ
نوشــته فضــل بــن حســن طبرســی ،ایــن
طــور نقــل شــده اســت« :وقتــی امــام علــی
علیــه الســام بــه خواســتگاری حضــرت زهــرا
ســاماهللعلیها رفتنــد ،مشــرکین در حــال
تــدارک جنگــی تمــام عیــار بــر علیــه مســلمین
بودنــد.
حضــرت محمــد صلیاهللعلیهوآلــه از امــام
علــی پرســیدند:
«برای شروع زندگی چه اموالی داری؟»
مرحــوم آیـتاهلل میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی
در کتــاب المراقبــات بــه فضیلــت و اعمــال دهــه
اول مــاه ذی الحجــه اشــاره کــرده انــد .
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه ،مرحــوم آیةاهلل
میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی در کتــاب المراقبــات
بــه فضیلــت و اعمــال دهــه اول مــاه ذی الحجــه
پرداختــه اســت کــه بدیــن شــرح اســت:
* فضیلت این ماه
اگــر چــه مــاه رمضــان افضــل ماههــا
میباشــد ولــی دربــاره بعضــی از روزهــای ایــن
مــاه فضایلــی بیــش از مــاه رمضــان وارد شــده
اســت.
ایــن مــاه مــاه والیــت اســت کــه در روز غدیــر
دیــن کامــل شــده و نعمــت تمــام میشــود ،و
بــه جهــت احتــرام ایــن مــاه الزم اســت انســان
بــا غفلــت وارد ایــن مــاه نشــده از قبــل آمادگــی
ورود و بندگــی خداونــد در ایــن مــاه را فراهــم
کنــد.
* اعمال دهه اول ذیالحجه
ده روز اول مــاه ذیالحجــه ایــام معــدودات
ـروا َّ
ٍ
ودات]
ـد
اللَ فِــی أیّــا ٍم [ َم ْعـ ُ
اســت کــه «و إذ ُکـ ُ
 .و خــدا را در روزهــای معیــن یــاد کننــد ».پــس
انســان نبایــد غافــل باشــد کــه غفلــت بــا ذکــر
کــه در آیــه آمــده جمــع نمیشــود.
 روز اول ذیالحجهایــن روز ،روز والدت حضــرت ابراهیــم و
همچنیــن روزیســت کــه خداونــد إبراهیــم علیــه
ذیالحِ ّجــة آخریــن مــاه قمــری شــمرده
میشــود ،ماهــی کــه در دهــۀ اول آن،
مناســک حــج صــورت میگیــرد .در فضیلــت
ایــن مــاه همیــن بــس کــه خداونــد دو عیــد
بــزرگ مســلمانان یعنــی عیــد قربــان و عیــد
غدیــر را در آن قــرار داده اســت ،مضــاف بــر
اینکــه ماجــرای مباهلــه در ایــن مــاه قــرار
دارد.
از مشــهورات روایــی اســت کــه دهــۀ اول
ذیالحجــه جایــگاه ویــژهای نــزد خداونــد دارد ،به
طــوری کــه ایــن دهــه را دهــۀ تزکیــه نامیدهانــد.
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمــود « َمــا
ـم أجــرا ً
ـد اهلل تعالــی َو الَ َ
ـن أَیــا ٍم أَز َکــی عِنـ َ
ِمـ ْ
أعظـ َ
ـن َع ْشــ َر اْألضْ َحــی»؛ یعنــی
مِــن [فــی] َخیــ ٍر مِـ ْ
هیــچ روزی نــزد خداونــد متعــال پاکیزهتــر و پــر
اجرتــر از  10روز اضحــی نیســت .از ایــن جهــت،
ائمــه علیهمالســام نســبت بــه پاسداشــت ایــن
 10روز تــاش فــراوان داشــتند و شــیعیان خویــش
ـاص ایــن
را دعــوت بــه انجــام اعمــال و آداب خـ ِ

برای اولین بار منتشر شد؛

توصیههای رهبر انقالب به زوجهای جوان و خانوادهها

شــرح زیــر اســت.
ُخــب یــک چیزهایــی بــه عهــدهی شــما دو
نفــر اســت ،کمــا اینکــه یــک چیزهایــی هــم
بــه عهــدهی خانوادههــا اســت؛ آنچــه مربــوط
بــه شــما دو نفــر اســت ایــن اســت کــه هم ـهی

ا ّوالً نگــه داشــتن آن ،ثانیـ ًا زیــاد و کــم کــردن آن
بــه عهــدهی خــود مــا اســت.
اگــر بیــن دو نفــر مح ّبــت بــود ،ایــن دو نفــر
اگــر درســت رفتــار کننــد میتواننــد آن را حفــظ
کننــد؛ میتواننــد هــم مثــل یــک نهــال نوپایــی

ســعیتان را بکنیــد کــه ایــن کانــون جدیــدِ
خانواده ،دوام و شــکوفایی و شــادی داشــته باشــد؛
همـهی تالشــتان را صــرف ایــن کنیــد؛ راهــش هم
ایــن اســت کــه مح ّبــت را در خانــواده زیــاد کنید.
الب ّتــه مح ّبــت یــک [امــر] خــدادادی اســت لکــن

کــه هنــوز جانــی نگرفتــه ،دســت بیندازنــد و
از زمیــن آن را بِکِ شــند بیــرون ،بیندازنــد دور،
مح ّبــت را از بیــن ببرنــد؛ میتواننــد مح ّبــت را
زیــاد کننــد ،کــم کننــد ،جهــت بدهنــد؛ ایــن
دســت خــود انســان اســت ،منتهــا بایــد راهــش

را یــاد گرفــت ،بــه خــدای متعــال هــم تــو ّکل
کــرد و از خــدا هــم کمــک خواســت؛ میشــود
ایــن کارهــا را کــرد .مح ّبــت در حکــم مــاط ایــن
بنــا اســت؛ در واقــع وقتــی کــه ایــن مــاط بــود،
ایــن دو ســنگ ،ایــن دو آجــر ،ایــن دو بخــش
بــه یکدیگــر چســبندگی پیــدا میکننــد و ایــن
میشــود یــک مجموعــه .پــس ا ّولیــن کار ایــن
باشــد کــه ایــن مح ّبــت را ،ایــن مــاط را هــر
چــه میتواننــد غلیظتــر کننــد و آن را انشــاءاهلل
بــرایســعادتخانــوادهیخودشــانحفــظکننــد.
و توصی ـهی د ّوم مــا بــه ایــن زن و شــوهر ــــ
هلل [وقتــی]
ایــن دختــر و پســر کــه حــاال انشــاءا 
عقــد خواندیــم ،زن و شــوهر میشــوند ــــ ایــن
اســت کــه بــا هــم ســازگاری داشــته باشــند .هــر
چــه ســازش بــا آمریــکا و بــا صهیونیســتها و
بــا آدمهــای بــد ،بــد اســت ،ســازش بــا همســر
خــوب اســت؛ الب ّتــه ســازش بــا دوســتان دیگــر
هــم خــوب اســت ا ّمــا از هم ـهی ســازشها بهتــر
همیــن ســازش بــا همســر اســت کــه انســان
بــا همســرش بســازد؛ حــاال «بســازد» ،یعنــی
چــه؟ یــک وقــت هســت کــه بــا همدیگــر قــرار
میگذارنــد ،تبانــی میکننــد تــا یــک کار بزرگــی،
یــک کار مه ّمــی ،یــک کار خیــری انجــام بدهنــد
کــه چــه بهتــر؛ اینکــه خیلــی خــوب اســت؛ ایــن
ـازش خوبــی اســت ا ّمــا یــک وقــت هــم
هــم ،سـ ِ

آسان گرفتن ازدواج؛ توصیه دین اسالم
امیرالمومنیــن ،زرهی جنگــی خــود را بفروشــند
تــا بــا بهــای آن ،یــک زندگــی مشــترک آغــاز
شــود.
در ازدواج تأخیر نیندازید

امیرالمومنین پاسخ دادند:
«یــک شــتر بــرای کار و کشــاورزی و یــک زرهی
جنگی » .
رسول اهلل فرمودند:
«شــتر را بــرای امــرار معــاش نیــاز داری ،پــس
زرهی جنگ ـیات را بفــروش».
در شــرایطی کــه مدینــه النبــی ،در آســتانهی
شــروع جنگــی نابرابــر قــرار داشــت ،رســولاهلل
بــرای ایــن ازدواج ،دســتور دادنــد کــه

همچنیــن ،حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی در
درس خــارج از فقــه خــود ،در خصــوص اهمیــت
مســأله ازدواج فرمودنــد« :مواظــب باشــید
دخترهــا زود ازدواج کننــد ،بــرای پســرها در

اعمال دهه اول ذی الحجه
الســام را بــه دوســتی خــود انتخــاب فرمــود.
ّ
و روزی اســت کــه پیامبــر ص ّلــی ّ
الل علیــه و
آلــه و ســ ّلم ابــو بکــر را مأمــور خوانــدن ســوره
برائــت بــر مشــرکان نمــود .در همیــن حــال بــر
پیامبــر وحــی شــد کــه ایــن آیــه را جــز تــو یــا
مــردی کــه از خــودت باشــد نبایــد بــه مشــرکان
برســاند .در ایــن هنــگام پیامبــر ص ّلــی ّ
الل علیــه و
الســام را مأمــور کــرده
آلــه و سـ ّلم ،علــی علیــه ّ
و بــه دنبــال ابــی بکــر فرســتادند تــا آیــات را از
او گرفتــه و خــودش آن را بخوانــد و أبــو بکــر را
الســام نیــز چنیــن کــرد.
بازگردانــد .علــی علیــه ّ
 اعمال روز اول ذیالحجهدرباره روزه این روز وارد است که:
«کســی کــه روز اول ذی حجــه را روزه
بگیــرد ،خداونــد روزه هشــتاد مــاه را بــرای او
مینو یســد » .
و همچنیــن مســتحب اســت در ایــن روز نمــاز
حضــرت فاطمــه زهــرا خوانــده شــود بــه ایــن نحو
کــه چهــار رکعــت نمــاز کــه در هــر رکعــت یــک
بــار «حمــد» و پنجــاه بــار «قــل هــو ّ
الل احــد»
باشــد بخوانــد و بعــد از نمــاز تســبیح حضــرت
الســام را گفتــه ســپس بگویــد
زهــرا علیهــا ّ
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 اعمال دهه اول ذیالحجهمســتحب اســت در هــر شــب از دهــه اول مــاه
بیــن مغــرب و عشــا دو رکعــت نمــاز بجــا آورده
شــود ،در هــر رکعــت آن ســوره «فاتحــة الکتــاب»
و «اخــاص» و ایــن آیــه خوانــده شــود:
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تَ َّت ِبـ ْ
کســی کــه ایــن نمــاز را بخوانــد در ثــواب بــا
حاجیهــا شــریک میشــود ،گرچــه حــج نکــرده
باشــد.

و همچنیــن مســتحب اســت در تمــام ایــن
روزهــا بعــد از نمــاز صبــح و مغــرب ،دعــای
«اللهــم هــذه االیــام التــی فضلتهــا علــی غیرهــا»
خوانــده شــود.
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دو نسخۀ ائمه برای دهۀ اول ذی الحجه
ایــام میکردنــد.
 .1نماز
از جملــه آداب دهــۀ اول
ذیالحجــه دو رکعــت نمــازی
اســت کــه بیــن دو نمــاز مغــرب
و عشــاء خوانــده میشــود؛ بــه
ایــن صــورت کــه در هــر رکعــت
آن ســوره «فاتحــة الکتــاب» و
«اخــاص» خوانــده و بعــد ایــن
آیــه قرائــت شــود « َو وا َع ْدنــا
ـن ل َ ْی َلـ ً
ـة َو أَتْ َم ْمناهــا
ُموســى ثَالثیـ َ
َ
ـن
ـم میقـ ُ
ـات َربِّــهِ أ ْربَعیـ َ
ب ِ َع ْش ـ ٍر َف َتـ َّ
َ
ل َ ْی َل ً
َ
ــة َو قــال ُموســى ِلخیــهِ
ون ْ
ی َق ْومــی
ی فــ 
اخ ُل ْفنــ 
هــا ُر َ

َ
ــبیل
ِــع َس
َو أَ ْصل ْ
ِــح َو ال تَ َّتب ْ
ال ْ ُم ْف ِســدین ».امــام صــادق علیــه
الســام میفرمایــد :پــدرم بــه
مــن فرمــود :پســرم ،در دهــه
الحجــه،
نخســت از مــاه ذی ّ
هــر شــب میــان نمــاز مغــرب
و عشــا ایــن دو رکعــت نمــاز
را تــرک مکــن (اقبــال،
صفحه )317
 .2روزه
روزهداری از جملــه مســتحبات
مهــم ایــن دهــه اســت ،بــه ویــژه
روز اول مــاه کــه اهــل بیــت
علیهمالســام آن را معــادل

هســت کــه بــه همدیگــر کــه نــگاه میکننــد،
یــک ناهنجــاریای ،اشــکالی در طــرف مقابــل
میبیننــد[ ،در اینجــا] ســازگاری ایــن اســت کــه
بــا او بســازند؛ عیــوب کوچــک را بــزرگ نکننــد
ن هــم
و بســازند؛ ایــن میشــود ســازگاری .ایــ 
توصیــهی د ّوم مــا بــه شــماها اســت.
بــه خانوادههــای محتــرم ،یعنــی پــدر و مــادر
ــــ چــه پــدر و مــادر عــروس ،چــه پــدر و مــادر
دامــاد ــــ توصیـهی مــا ایــن اســت کــه هــر چــه
میتواننــد در اســتحکام ایــن خانــواده تــاش
کننــد؛ دیگــر هــر کســی بــه قــدر فکــر خــودش
و بــه قــدر تشــخیص خــودش تــاش کنــد؛ ایــن را
مبنــای اصلــی قــرار بدهیــد؛ بق ّیـهی چیزهــا فــرع
اســت؛ اینکــه حــاال جهیزیّــهاش چقــدر باشــد،
مهریّ ـهاش چــه جــور باشــد ،لبــاس عــروس چــه
جــوری بشــود ،همــهی اینهــا مطالــب بعــدی
و درجــهی دو اســت؛ در ایــن چیزهــا هــر چــه
قناعــت و ســهلگیری کنیــد ،بهتــر اســت و
بــه برکــت و رحمــت الهــی هــم نزدیکتــر
اســت؛ «انشــاءاهلل» .خداونــد رحمتــش را بــه
متوجــه
آنجایــی کــه امــر او اطاعــت میشــود،
ّ
میکنــد؛ امــر خــدای متعــال هــم در ایــن کارهــا
ایــن اســت کــه انســان هــر چــه میتوانــد [ایــن
مســائل فرعــی را] دســتِکم بگیــرد؛ بــههــر
حــال خودتــان هــم راحتتریــد؛ اینهــا درجــهی
دو اســت ،آنچــه درجـهی ا ّول اســت همــان اســت
کــه ایــن دو خانــواده بــا هــم حفــظ بشــوند و
هلل خــوب زندگــی کننــد.
انشــاءا 
هلل بهتــان فرزنــدان خوبــی هــم
خــدا انشــاءا 
بدهــد.
ازدواج تأخیــر نیندازیــد و هرکســی کــه آمــده
اســت ،شــما عیــب جویــی نکنیــد ،بــه دنبــال
مــال و جمــال نباشــید .اگــر کســی بــه قصــد
مــال و جمــال ازدواج کنــد ،چــه بســا خــدای
ســبحان ،ایــن شــخص را از هــر دو محــروم
میکند.
ـودن مســأله حجــاب و
ایــن آشــفته بــازار بـ
ِ
عفــاف ،بــا فشــار ســر نیــزه حــل نمیشــود ،از
راه دیگــری فســاد را توســعه میدهنــد .عمــده
همیــن اســت :آن کــه مــا را آفریــد ،صــاح و
فــاح مــا را در همیــن دانســت کــه مســأله ازدواج
را اهمیــت بدهیــد و دیــر ازدواج نکنیــد و توقــع
بیجــا نداشــته باشــید».
اسـ َ
ـأل ُ َ
ـع ُک ِّ
ل َشـ ْ
ـکوی،
ک یــا َم ْوضِ ـ َ
ـم ان ِّــی ْ
ال ّل ُهـ َّ
ل َمـ َ
ِد ُک ِّ
َو یــا ســام َِع ُک ِّ
ـاءٍ،
ل ن َْجــویَ ،و یــا شــاه َ
ـم ُک ِّ
ی ُم َح َّمــدٍ
ـی َعلــ 
ل َخ ِف َّیــةٍ ْ ،
َو یــا عال ِـ َ
ان ت َُصلِّـ َ
ان ت َْک ِش َ
ــدٍ
ــف َعنّــا فِی َهــا ال ْ َبــا َءَ ،و
و
آل ُم َح َّم
َو ِ
َ ْ
َ
َ
ُ
الدعــا َءَ ،و تق ِّویَنــا فِیهــاَ ،و
یب لنــا فِی َهــا ُّ
ت َْســتَجِ َ
ـب َو تَ ْرضَ ــی،
تُعِینَنــا َو تُ َوف ِّ َقنــا فِیهــا َربَّنــا ل ِمــا تُحِ ـ ُّ
ِــن طا َعت َ
ِــکَ ،و
َو َعلــ 
ی مــا ا ْف َت َرضْ َ
ــت َع َل ْینــا م ْ
ـل ِوالیَتِـ َ
طا َعــةِ َر ُســول َ
ـک.
ِک َو اهْـ ِ
ـم ان ِّــی أَ ْسـ َ
ـأل ُ َ
ان
ـم ال َّراحِ مِیـ َ
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ک یــا ا ْر َحـ َ
ـب لَنــا
ـی َعل ـی ُم َح َّمــدٍ َو ِ
آل ُم َح َّمــدٍ َ ،و ْ
ان تَ َهـ َ
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َ
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ّ
ُ
ـب لنــا فِیهــا
ـوب ،یــا َعــا َم الغ ُیـ ِ
الذن ُـ ِ
ـوبَ ،و ا ْوجِ ـ ْ
ْ
ُ
ُ
دا َر الخلــودِ.
ــم َص ِّ
آل ُم َح َّمــدٍ َو ال
ــل َعلــی ُم َح َّمــدٍ َو ِ
ال ّل ُه َّ
تَتْــ ُر ْ
َــه َو ال َه ّمــ ًا ّال
ک لَنــا فِیهــا َذن ْبــ ًا ّال َغ َف ْرت ُ
َــهَ ،و ال غائ ِبــ ًا ّال
َــهَ ،و ال َدیْنــ ًا ّال َق َض ْیت ُ
َف َّر ْجت ُ
حاجـ ً
الدن ْیــا َو ْالخِ ـ َر ِة
ا ْدن َ ْی َتـ ُ
ـج ُّ
ـن َحوائِـ ِ
ـة ِمـ ْ
ـهَ ،و ال َ
ّال َســ َّه ْلتَها َو یَ َّســ ْرتَها ،ان َ
َّــک َعلــی ُک ِّ
ــی ٍء
ل َش ْ
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ِ
ال ّل ُهـ َّ
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ِ
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َّ
َص ِّ
اج َع ْلنــا
ــل َعلــ 
ی ُم َح َّمــدٍ َو ِ
آل ُم َح َّمــدٍ َ ،و ْ
ِــک َو ُط َلقائ َ
ِــن ُعتَقائ َ
ِــن النّــا ِرَ ،و
ِــک م َ
فِیهــا م ْ
َ
َ
ِــک ،یــا
یــن ب ِ َر ْح َمت
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الْفائ ِ ِز
ِــک ،النّاجِ
َ
َ
ـنَ ،و َص َّلــی َّ ُ
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َ
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ِیــن َو َســ َّل َم ت َْســلِیم ًا
اج َمع
َ
ْ
روزه در ایــن دهــه اهمیــت بســیاری دارد کــه
روایــت شــده اســت .روزه روز اول آن برابــر بــا
روزه هشــتاد مــاه و روزه نــه روز برابــر بــا روزه
روزگار میباشــد و روزه روز ترویــه کفــاره شــصت
ســال میباشــد.
بــا ثــواب هشــتاد مــاه روزهداری (بــه انــدازۀ
عمــر انســان) بــر شــمردهاند؛ امــام کاظــم
علیهالســام دربــارۀ فضیلــت روز اول مــاه
ـن
ـام أَ َّو َل یَــ ْو ٍم مِـ ْ
رمضــان میفرمایــد « َمـ ْ
ـن َصـ َ
ـب َّ ُ
ـن َشــ ْهراً».
الل لَـ ُ
ـه َصــ ْو َم ثَ َمان ِیـ َ
ِذیالْحِ َّجــةِ َكتَـ َ
یعنــی هرکــه در روز اول ذیالحجــه روزه بگیــرد،
خداونــد ثــواب هشــتاد مــاه روزه را بــرای او درج
میکنــد .
از جمعبنــدی آنچــه دربــاره مــاه ذیالحجــه
مطــرح شــده ،در مییابیــم کــه خداونــد ایــن
مــاه را فرصتــی جهــت تزکیــه بــرای ورود بــه
حریــم خــود و اهــل بیــت علیهمالســام قــرار
داده اســت؛ پیوســتگی دهــۀ اول ذیالحجــه
بــه عنــوان دهــۀ «تزکیــه» بــا عیــد غدیــر
یــا عیــد والیــت دلیلــی بــر ایــن مطلــب
اســت .اگــر غیــر از ایــن منظــر باشــد،
تفاوتــی بیــن عمــل شــیعه بــا ســایر مذاهــب
اســامی از جهــت کیفیــت و جنــس عمــل
نیست.
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معــاون پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه لــوازم آرایشــی قاچــاق
و تقلبــی موجــب بــروز بســیاری از بیمــاری هــا
شــده اســت ،گفــت :حتــی در برخــی از مــوارد
اســتفاده از ایــن لــوازم بــه نابینایــی افــراد ختــم
شــده اســت.
عبــداهلل هندیانــی در نشســت خبــری کــه
بــه مناســبت دهــه تولیــد و تجــارت در شــهرک
صنعتــی بندرگــز برگــزار شــد ،اظهــار کــرد:
غالــب رویکــرد مــا در ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر پیشــگیرانه اســت و هــر چقــدر بســترهای
الزم بــرای جلوگیــری از شــکل گیــری قاچــاق کاال
فراهــم شــود میــزان مقابلــه کاهــش مــی یابــد
بــه همیــن علــت همیشــه پیشــگیری بــر درمــان
اولویــت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر زیرســاخت هــای
سیســتمی خــود را بــرای مقابلــه بــا قاچــاق و
تســهیل فراینــد تجــارت قانونــی همــوار نکنیــم
همــواره بــا مشــکالت متعــددی مواجــه خواهیــم
بــود ،افــزود :ســامانه جامــع تجــارت براســاس
قانــون مصــوب مجلــس شــورای اســامی بــر
عهــده ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســت،
مقــام معظــم رهبــری نیــز در حــوزه قاچــاق کاال
از پیــش از مبــادی تــا ســطح عرضــه تأکیــدات
فراوانــی داشــتند کــه عمــل بــه فرامیــن معظــم
لــه در دســتور کار مــا قــرار دارد.
معــاون پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه ســامانه جامــع تجــارت
در حــال بهــره بــرداری اســت و تمامــی ســامانه
هــای کشــور بــه ایــن ســامانه متصــل خواهــد
شــد ،بیــان کــرد :ســامانه هــای ســطح کشــور
طــی روزهــای گذشــته بــه ویــژه پــس از
انتشــار گــزارش تــورم خــرداد مــاه مرکــز
آمــار ،رســانههای حامــی دولــت قبــل بــا مــوج
ســواری بــر رشــد مقطعــی تــورم در اثــر اصــاح
یارانههــا ،دولــت ســیزدهم را ناتــوان از کنتــرل
تــورم معرفــی کردنــد .در واکنــش بــه رونــد رو به
گســترش ایــن دروغ پردازیهــا ،بانــک مرکــزی
اقــدام بــه انتشــار آمارهایــی کــرد کــه بــر اســاس
مصوبــه مســئوالن دولــت قبــل ،غیرقابــل انتشــار
شــده بــود.
بــه گــزارش تســنیم ،در مــاه هــای پایانــی
دولــت روحانــی برخــی منابــع مطلــع از افزایــش
نــرخ تــورم بــه بیــش از  50درصــد گــزارش داده
بودنــد امــا آنطــور کــه در روایــت رســمی بانــک
مرکــزی آمــده ،نــرخ تــورم در پایــان دولــت
روحانــی بــه  58.3درصــد رســیده بــوده کــه ایــن
آمــار طــی  70ســال گذشــته بــی ســابقه بــوده
اســت.
همچنیــن در ایــن گــزارش اشــاره شــده کــه
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در بهمــنمــاه 1399
بــه رقــم بــیســابقه  65.3درصــد رســیده بــود
کــه در پایــان ســال  1400بــا  35.8واحــد درصــد
کاهــش بــه  29.5درصــد رســید.
بانــک مرکــزی البتــه دربــاره علــت افزایــش
نــرخ تــورم در اردیبهشــت مــاه اینطــور توضیــح
داده کــه بــا اجــرای سیاســت مردمیســازی
یارانههــا و حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی و
انتظــارات تورمــی ناشــی از ایــن اقــدام ،رونــد
حرکتــی نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در دو مــاه
اخیــر بــا افزایــش نســبی مواجــه بــوده اســت،
لیکــن میبایســت خاطــر نشــان شــود قائدتــ ًا
بــا اجــرای طــرح مردمیســازی یارانههــا
بــه عنــوان یــک ســازوکار اصالحــی در قیمــت
کاالهــای اساســی ،بیشــترین میــزان تاثیــر بــر
افزایــش نــرخ تــورم در ماههــای اولیــه اجــرای
طبــق برنامهریزیهــای وزارت صنعــت قــرار
اســت امســال 1.5میلیــون دســتگاه خــودرو در
ایــران تولیــد شــود زیــرا بهزعــم بســیاری
از کارشناســان یکــی از دالیــل رشــد قیمــت
خــودرو از ســال 1397تاکنــون کاهــش تولیــد در
شــرکتهای خودروســاز بــوده اســت .وزارت
صنعــت بــر ایــن بــاور اســت کــه میــزان تقاضــای
واقعــی بــرای خریــد خــودرو در ایــران 1.5میلیون
دســتگاه اســت و اگــر ایــن میــزان خــودرو را
شــرکتهای خودروســاز تولیــد کننــد رونــد
عرضــه و تقاضــا متعــادل میشــود و ایــن
موضــوع مانــع رشــد قیمــت خواهــد شــد .ضمــن
اینکــه بســاط تقاضــای کاذب و ســفتهبازی هــم
جمــع میشــود و میتــوان نظــام قرعهکشــی
خــودرو را هــم حــذف کــرد .بــرای رســیدن بــه
چنیــن هدفــی شــرکتهای خودروســاز بایــد
بهطــور میانگیــن ماهانــه 125هــزار دســتگاه
خــودرو تولیــد کننــد تــا اهــداف وزارت صنعــت
محقــق شــود .در چنیــن شــرایطی افــت تولیــد
خــودرو در فروردینمــاه تردیدهایــی را نســبت
بــه تحقــق اهــداف وزارت صنعــت بهوجــود آورده
بــود امــا تازهتریــن آمارهــا نشــان میدهــد
رونــد تولیــد از اردیبهشــتماه بهبــود یافتــه
و ســرعت تولیــد حتــی در خردادمــاه افزایــش
یافتــه اســت .ایــن رونــد امیــدواری بــرای تحقــق
اهــداف تولیــد را افزایــش داده اســت.
رشد تولید برای دومین ماه
آمارهــا نشــان میدهــد میــزان تولیــد
3شــرکت ایــران خــودرو ،ســایپا و پــارس

ایران هفتمین مصرفکننده لوازم آرایشی در دنیا
نیــز بیــش از  ۶۴درصــد پیشــرفت داشــته و
امیــدوارم تــا پایــان  ۶ماهــه اول امســال ایــن
میــزان بــه ســطح قابــل مالحظــه ای برســد.
هندیانــی بــا بیــان اینکــه بیــن کاالی تقلبــی
و قاچــاق تفــاوت ریشــه ای و عمــده ای وجــود
دارد ،ابــراز داشــت :هــر کاالیــی کــه در ســطح
عرضــه وجــود دارد از ســه حالــت خــارج نیســت،
در حالــت اول توســط تولیدکننــده واقعــی تولیــد
شــده و در حالــت دوم کاالی عرضــه شــده جــزو
کاالی قاچــاق اســت کــه بــا وجــود برنــد اصیــل از
مســیر غیرقانونــی وارد شــده و مشــخص نیســت
کــه اســتانداردهای الزم بــرای حمــل و نگهــداری
آن رعایــت شــده باشــد و در حالــت ســوم کاالی
عرضــه شــده تقلبــی و یــا بــا سوءاســتفاده از برند
دیگــری اســت.

آنهــا ایجــاد نشــود ،گرچــه مــا دخانیــات را چیــز
خــوب و مفیــدی نمــی دانیــم امــا عــده ای کــه از
آن اســتفاده مــی کننــد بایــد از کانــال خــاص و
مطمئــن تأمیــن کننــد.
معــاون پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه امــروز پوشــاک بــا

قــرار دادیــم تــا مــردم بداننــد هــر چیــزی کــه
در فضــای مجــازی تبلیــغ مــی شــود حتمـ ًا دارای
اصالــت نیســت.
هندیانــی بــه حوزه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی
یــا ســامت محــور اشــاره کــرد و گفــت :ایــران
در اســتفاده از لــوازم آرایشــی رتبــه هفتــم دنیــا

اسمها و برندها نشانه اصالت پوشاک نیست/
ایران هفتمین مصرفکننده لوازم آرایشی در دنیا
وی تأکیــد کــرد :امــروز پیــدا کــردن یــک لنت
خــودرو بــرای مصــرف کننــده مشــکل اســت
و مشــخص نیســت ایــن کاال کــه بــا برندهــای
مختلــف عرضــه مــی شــود واقعــی اســت یــا
غیرواقعــی ،متأســفانه امــروز در حــوزه دخانیــات
 ۴۰برنــد تقلبــی وجــود دارد کــه بــه طــور قانونــی
وارد کشــور نشــده و ایــن مهــم بایــد بــرای
مــردم روشــن شــود تــا مشــکلی بــرای ســامت

برندهــای مختلــف وجــود دارد و در حالــی کــه
اســم هــا و برندهــا نشــانه اصیــل بــودن پوشــاک
نیســت امــا مصــرف کننــده بــه برنــد عرضــه
شــده اتــکا مــی کنــد ،مــا در حــوزه پوشــاک نیــز
دســتورالعمل مقابلــه بــا اقدامــات پیشــگیرانه و
مقابلــه ای فضــای مجــازی را در دســتور کار خــود

و رتبــه دوم خاورمیانــه را بــه خــود اختصــاص
داده اســت و حجــم تقاضــای لــوازم آرایشــی
در کشــورمان بــاال اســت و بــه طــور قطــع هــر
چیــزی کــه در بــازار عرضــه مــی شــود قابلیــت
اســتفاده نــدارد ،بســیاری از مشــکالت پوســتی و
ناراحتــی هــای ایجــاد شــده بــه دلیــل اســتفاده از

افشاگری بانک مرکزی از تورم دولت روحانی

تورم دولت قبل در  ۷۰سال گذشته بی سابقه بود
طــرح رخ میدهــد کــه ایــن تحــوالت نیــز در
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه اردیبهشــت مــاه
منعکــس شــده اســت.
بانــک مرکــزی در واکنــش بــه ادعــای ایــن
رســانه هــا مبنــی براینکــه تــورم کشــور از
ابتــدای دولــت ســیزدهم تاکنــون نــه تنهــا
مهــار نشــده بلکــه بــه شــکل افسارگســیختهای
در حــال افزایــش اســت و ایــن موضــوع بــا
آزادســازی قیمتهــا نیــز شــتاب بیشــتری بــه
خــود گرفتــه اســت ،اعــام کــرد :ایــن ادعــا در
شــرایطی مطــرح شــده اســت کــه بــر اســاس
اطالعــات موجــود تــورم متوســط دوازده ماهــه
شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات مصرفــی کــه
در ابتــدای اســتقرار دولــت یازدهــم و در پایــان
مردادمــاه ســال  1392معــادل  39.0درصــد بــود،
در پایــان دولــت دوازدهــم (مــرداد  )1400بــه
 58.3درصــد رســید کــه در هفتــاد ســال گذشــته
بیســابقه بــوده اســت.
بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم و بــه دنبال
اقدامــات انجــام شــده در زمینــه ثبــات نســبی
ایجــاد شــده در بــازار ارز ،نظــارت بــر قیمــت
کاالهــا و خدمــات و تامیــن مناســب کاالهــای
اساســی ،نــرخ تــورم رونــد نزولــی بــه خــود
گرفــت و بــا کاهــش  12.1واحــد درصــدی بــه
رقــم  46.2درصــد در پایــان ســال  1400رســید.
ایــن رونــد کاهشــی طــی دو ماهــه نخســت ســال
 1401نیــز تــداوم یافتــه و تــورم متوســط دوازده
ماهــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه 41.9
درصــد رســیده اســت.

طبــق اعــام بانــک مرکــزی ،نــرخ تــورم نقطــه
بــه نقطــه شــاخص بهــای کاالهــا و خدمــات
مصرفــی کــه در بهمــنمــاه  1399بــه رقــم بــی
ســابقه  65.3درصــد رســیده بــود ،در پایــان
ســال  1400بــا  35.8واحــد درصــد کاهــش بــه
 29.5درصــد رســید.

شــود قائدتــ ًا بــا اجــرای طــرح مردمیســازی
یارانههــا بــه عنــوان یــک ســازوکار اصالحــی
در قیمــت کاالهــای اساســی ،بیشــترین میــزان
تاثیــر بــر افزایــش نــرخ تــورم در ماههــای اولیــه
اجــرای طــرح رخ میدهــد کــه ایــن تحــوالت
نیــز در نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه اردیبهشــت

هرچنــد متاثــر از اجــرای سیاســت
مردمیســازی یارانههــا و حــذف تخصیــص
ارز ترجیحــی و انتظــارات تورمــی ناشــی از ایــن
اقــدام ،رونــد حرکتــی نــرخ تــورم نقطــه بــه
نقطــه در دو مــاه اخیــر بــا افزایــش نســبی مواجــه
بــوده اســت ،لیکــن میبایســت خاطــر نشــان

مــاه منعکــس شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت تــداوم ایــن سیاســت
بــرای یــک دوره میانمــدت بــا آثــار جانبــی
نامطلوبــی از جملــه کاهــش رقابتپذیــری
تولیــدات داخلــی ،آثــار مخــرب پولــی ناشــی از
عــدم تکافــوی منابــع ارزی بــا نــرخ ترجیحــی

رشد ۳۵درصدی تولید خودرو در خرداد
خــودرو در اردیبهشــت امســال بعــد از یــک دور
افــت تولیــد در فروردینمــاه بــا رشــد جهشــی
69درصــدی مواجــه شــد و بــه مــرز 77هــزار
دســتگاه رســید ،حــاال تازهتریــن آمارهــا
نشــان میدهــد ایــن رونــد تولیــد در خردادمــاه
شــتاب بیشــتری گرفتــه و جمــع کل تولیــد
ی در
شــرکتهای خودروســاز 
ایــن مــاه بــه 104هــزار دســتگاه
رســیده اســت کــه حتــی نســبت
بــه اردیبهشــتماه 35درصــد
رشــد نشــان میدهــد .تیــراژ
تولیــد شــرکتهای خودروســاز
در خــرداد مــاه امســال 27هــزار
دســتگاه افزایــش یافتــه اســت.
در بهــار امســال ،در میــان
3شــرکت اصلــی خودروســاز،
بهتریــن عملکــرد تولید را شــرکت
ایــران خــودرو داشــته ،تیــراژ
تولیــدات ایــن شــرکت در خــرداد
امســال 42.2درصــد افزایــش یافتــه و میــزان
تولیــدات ایــن شــرکت 17هــزار و 236دســتگاه
بیشــتر از اردیبهشــتماه بــوده اســت .بعــد از
ایــران خــودرو بهتریــن عملکــرد را پــارس خودرو
ثبــت کــرده اســت .طبــق آمارهــای موجــود
جمــع کل تولیــدات ایــن شــرکت در مقایســه
بــا اردیبهشــتماه 30.4درصــد افزایــش یافتــه

اســت .رونــد رشــد تولیــدات ســایپا امــا کندتــر
از 2شــرکت دیگــر اســت .طبــق دادههــای
موجــود جمــع کل تولیــدات ایــن شــرکت در
خردادمــاه امســال 26.2درصــد معــادل 7هــزار
دســتگاه بیشــتر از اردیبهشــت مــاه بــوده اســت.
طبــق برخــی از اطالعــات دریافتــی همشــهری،

خودروســاز ســرعت فــروش و تحویــل
خودروهــای جدیــد را نیــز افزایــش دادهانــد.
آمارهــا نشــان میدهــد در خــرداد امســال
ایــران خــودرو ،ســایپا و پــارس خــودرو جمعــا
111هــزار و 245دســتگاه خــودرو فروختهانــد کــه
ایــن میــزان در مقایســه بــا مــاه قبــل 34درصــد
رشــد نشــان میدهــد .طبــق
آمــار ،تعــداد خودروهایــی کــه
در خردادمــاه امســال تحویــل
مشــتریان شــده28 ،هــزار و
183دســتگاه بیشــتر از مــاه قبــل
بــوده اســت .بیشــترین ســرعت
رشــد فــروش خــودرو را نیــز
ایرانخــودرو داشــته اســت؛
بهطــوری کــه جمــع کل فــروش
ایــن شــرکت 34.8درصــد افزایــش
یافتــه اســت .میــزان فــروش
شــرکتهای ســایپا و پــارس
خــودرو نیــز بهترتیــب  33.8و
30.8درصــد افزایــش یافتــه اســت .درصــورت
تــداوم ایــن رونــد میتــوان امیــدوار بــود
کــه ظــرف ماههــای آینــده قیمــت خــودرو در
نرخهــای کنونــی بــه تعــادل برســد.

میزان فروش
همــگام بــا رشــد تولیــد ،شــرکتهای

عملکرد 3ماهه
بررســی آمــاری میــزان تولیــد انباشــته

شــیفتهای کاری شــرکتهای خودروســاز 
ی
بــرای تحقــق اهــداف وزارت صنعــت افزایــش
یافتــهو کارگــران حتــی در روزهــای جمعــه نیــز
مشــغول بــه کارنــد.
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لــوازم آرایشــی تقلبــی و یــا قاچــاق اســت لــذا در
حــوزه کاالهــای ســامت محــور نــگاه مــا بــر ایــن
اســت کــه مــردم هنــگام خریــد لــوازم آرایشــی
بــا ارســال کــد موردنظــر از طریــق تلفــن همــراه
خــود ،اصالــت آن را بررســی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه لــوازم آرایشــی
قاچــاق و تقلبــی موجــب بــروز بســیاری از
بیمــاری هــا شــده اســت ،تأکیــد کــرد :در برخــی
از گزارشــات مــا اســتفاده از لــوازم آرایشــی
تقلبــی و یــا قاچــاق منجــر بــه از دســت دادن
بینایــی مصــرف کننــده شــده بــود.
معــاون پیشــگیری ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه مــا بــه هیــچ عنــوان
قصــد تعــرض بــه صنــوف را نداریــم اما فروشــنده
هــا بایــد مثــل تولیدکننــده بــه ایــن مهــم پــی
ببرنــد کــه اگــر محصولــی ســامت مــردم را بــه
خطــر مــی انــدازد از عرضــه آن بپرهیــزد ،بیــان
کــرد :همــه کاالهــا مربــوط بــه قاچــاق نیســت
و بخــش عمــده ای در فرایندهــای تقلبــی قــرار
دارد ،اگــر مــردم خریــدار اقــام تقلبــی و قاچــاق
نباشــند بــرای متخلفــان ایــن حــوزه بــه صرفــه
نخواهــد بــود.
هندیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ســاماندهی
کولبــران بــه دنبــال ارتقــای کنتــرل و نظــارت
از مرزهــا هســتیم ،خاطرنشــان کــرد :ســامانه
گارانتــی .بــرای  ۱۰قلــم لــوازم خانگــی اصلــی
فعــال اســت و مــردم مــی تواننــد بــا تلفــن
همــراه خــود ،اصالــت کاال را چــک کننــد و بعــد
از خریــد هــم هــر فــرد مــی توانــد گارانتــی آن را
فعــال کنــد و دیگــر نیــاز بــه ُمهــر برگــه گارانتــی
نیســت.
نســبت بــه نیــاز ارزی و افزایــش تقاضــا بــرای
واردات کاالهــای اساســی مواجــه بــوده اســت.
بــه بیــان دیگــر در ســالهای اخیــر متاثــر از
کســری منابــع ارزی دولــت (قابــل تخصیــص بــا
نــرخ ارز ترجیحــی) چالشهــای جــدی ایجــاد
گردیــد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا افزایــش
پایــه پولــی از محــل تفــاوت نرخنامــهای
خریــد و فــروش ارز توســط بانــک مرکــزی بــوده
است.
بنابرایــن هرچنــد سیاســت حــذف ارز ترجیحی
در قالــب اجــرای طــرح مردمیســازی یارانههــا
در ماههــای نخســت اجــرای طــرح موجــب
اصــاح و افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی
مرتبــط بــا تخصیــص ارز ترجیحــی میگــردد،
لیکــن بــا توجــه بــه تقلیــل و حتــی حــذف آثــار
پولــی مربــوط بــه تامیــن ارز ترجیحــی توســط
بانــک مرکــزی ،بســترهای افزایشدهنــده نــرخ
تــورم از ایــن محــل را در آینــده کاهــش خواهــد
داد.
ضمــن آنکــه اجــرای ایــن طــرح قانونــی بــه
عنــوان یــک ضــرورت ،زمینــه جلوگیــری از
بــروز فســاد و قاچــاق کاالهــای اساســی بواســطه
اختــاف زیــاد میــان قیمتهــای مصــوب داخلــی
و جهانــی را فراهــم نمــوده اســت.
عــاوه برایــن میبایســت خاطرنشــان شــود
بخشــی از رشــد قیمــت کاالهــا در ماههــای
اخیــر ناشــی از افزایــش بیســابقه قیمتهــای
جهانــی ،تغییــر شــرایط جــوی و تنشهــای آبــی،
تنشهــای سیاســی و بینالمللــی بــوده اســت.
صــرف نظــر از ایــن دولــت و مجموعــه
اقتصــادی تــاش نمــوده بــا افزایــش یارانــه
توزیعــی و همچنیــن بازتوزیــع منابــع حاصــل از
ایــن اقــدام بــه دهکهــای مشــمول ،زمینــه
جبــران و بهبــود قــدرت خریــد بخــش اعظمــی از
خانوارهــای کشــور را فراهــم آورد.
3ماهــه ســالجاری در مقایســه بــا 3مــاه
ســال گذشــته نیــز نشــان میدهــد جمــع کل
تولیــد شــرکتهای خودروســاز 11.2درصــد
رشــد کــرده اســت .جمــع تولیــد شــرکتهای
ی در فصــل بهــار امســال در مقایســه
خودروســاز 
بــا بهــار پارســال 22هــزار و 716دســتگاه
بیشــتر بــوده اســت .نکتــه مهمتــر امــا
اینکــه میــزان فــروش خودروهــای جدیــد
در ســالجاری 34.5درصــد افزایــش یافتــهو
تعــداد خودروهایــی کــه بــه متقاضیــان فروختــه
شــده اســت64 ،هــزار و 212دســتگاه بیشــتر از
پارســال بــوده اســت .در بهــار امســال میــزان
نقدینگــی کــه بــه شــرکتهای خودروســازی
از محــل فــروش خودروهــای جدیــد تزریــق
شــده 21هــزار و 352میلیــارد تومــان افزایــش
یافتــه و جمــع کل درآمــد حاصــل از فــروش در
ایــن فصــل بــه 49هــزار میلیــارد تومــان رســیده
اســت .درصــورت تــداوم ایــن رونــد احتمــاال
تــا پایــان ســال جمــع کل فــروش شــرکتهای
ی بــه مــرز 200هــزار میلیــارد تومــان
خودروســاز 
خواهــد رســید امــا چــون قیمــت خودروهــای
داخلــی بهصــورت دســتوری پایینتــر از قیمــت
تمامشــده تولیــد تعییــن میشــود ،ایــن
شــرکتها همچنــان زیــانده هســتند و طبــق
آخریــن آمارهــا جمــع کل زیــان انباشــته ایــن
صنعــت هماکنــون از مــرز 122هــزار میلیــارد
تومــان فراتــر رفتــه اســت؛ موضوعــی کــه
بهنظــر میرســد دیــر یــا زود بایــد دربــاره آن
چارهاندیشــی کــرد.
منبع :همشهری
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رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال:

پست «من درآوردی» در تشکیالت داوری اختراع کردهاند
رئیــس اســبق کمیتــه داوران فدراســیون
فوتبــال گفــت :در تشــکیالت داوری یــک
پســت مــن درآوردی اختــراع شــده اســت.
حســین عســگری در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری فــارس در مــورد
چالشهــای داوری بــرای فصــل
آینــده اظهــار داشــت :از قدیــم
گفتهانــد حرمــت امامــزاده
بــه متولــی آن اســت .مــن بــه
تازگــی متوجــه شــدم کــه بــرای
غالمرضــا ســلیمانی حکمــی
بــه عنــوان مســئول اجرایــی
دپارتمــان داوری زده شــده
اســت .آقــای ســلیمانی یکــی از
افــراد بــا تجربــه و خــوب داوری
کشــورمان اســت کــه ســالها
نیــز در دپارتمــان داوری بــوده
و بــا خــود بنــده هــم کار کــرده اســت امــا
در دپارتمــان داوری پســتی بــه نــام مســئول
اجرایــی نداریــم.
وی افــزود :در چــارت دپارتمــان رئیــس و یــا
سرپرســت دپارتمــان داریــم ،چیــزی تحــت
عنــوان مســئول اجرایــی داوری وجــود نــدارد

و یــک پســت مــن درآوردی اســت .علــت
اینکــه بــرای غــام ســلیمانی چنیــن پســتی
میزننــد ایــن اســت کــه او در آینــده ادعایــی
نداشــته باشــد و نخواهــد بــه مســائل فنــی

داوری هــم اشــراف داشــته باشــد .توجــه بــه
چنیــن نــکات ظریفــی مهــم اســت.
رئیــس اســبق کمیتــه داوران فدراســیون
فوتبــال بــا انتقــاد از مســئوالن داوری فوتبــال
کشــور عنــوان کــرد :بارهــا گفت ـهام اظهــارات
مســئوالن داوری درســت نیســت امــا وقتــی

تیم ملی فوتبال ایران و اروگوئه در اتریش
بازی تدارکاتی برگزار خواهند کرد
یــک خبرنــگار اروگوئــهای مدعــی شــد کــه تیــم ملــی
ایــن کشــور در شــهریور مــاه یــک بــازی تدارکاتــی مقابــل
تیــم ملــی ایــران برگــزار خواهــد کــرد.
فدریکــو بویســان خبرنــگار ورزشــی کشــور اروگوئــه در
صفحــه شــخصی خــود در توئیتــر اعــام کــرد کــه تیــم
ملــی فوتبــال ایــن کشــور در مــاه ســپتامبر در شــهر ویــن
اتریــش دو بــازی دوســتانه مقابــل تیمهــای ملــی ایــران و
قطــر برگــزار خواهــد کــرد.
طبــق ادعــای بویســان ،تیــم ملــی اروگوئــه روز 23
ســپتامبر (یکــم مهــر) بــه مصــاف تیــم ملــی کشــورمان
خواهــد رفــت و چهــار روز بعــد نیــز بــا قطــر میزبــان جــام
جهانــی  2022مصــاف خواهــد داشــت.
تیــم ملــی اروگوئــه در گــروه  Hجــام جهانــی  2022بــا
تیمهــای ملــی پرتغــال ،غنــا و کــره جنوبــی مصــاف
خواهــد داشــت و اولیــن بــازیاش در ایــن تورنمنــت را ســوم
آذر برابــر کــره جنوبــی انجــام میدهــد.

قرارداد  ۳۰میلیارد تومانی
یک بازیکن در لیگ ایران!

عقــد قراردادهــای کالن و میلیــاردی بــا بازیکنــان در
لیــگ ایــران همزمــان بــا شــروع نقــل و انتقــاالت تابســتانی
بــاال گرفتــه و اعــداد و ارقــام عجیبــی از بعضــی از بازیکنــان
و باشــگاهها شــنیده میشــود.
بــه گــزارش مهــر ،فدراســیون فوتبــال بــرای مقابلــه
بــا ایــن قراردادهــا ،بــه روش آزمــون پــس داده «ســقف
قــرارداد» روی آورد؛ روشــی کــه ســالها پیــش در ایــران
اجــرا شــد و نتایــج معکوســی هــم داشــت.
حســن کامرانــی فــر دبیــر کل فدراســیون فوتبــال یکــی
از مدافعــان ســقف قــرارداد در فوتبــال اســت .او گفــت:
ســقف قــرارداد میتوانــد بازدارنــده باشــد .ایــن ســقف
نبــود و دیدیــم کــه چــه اتفاقــی در فوتبــال افتــاد.
کامرانــی فــر دربــاره اینکــه در حــال حاضــر قراردادهــای
 ۲۵میلیــارد تومانــی امضــا
میشــود ،تاکیــد کــرد:
مــن بیشــترش را هــم
شــنیدهام؛  ۲۹میلیــارد
هــم شــنیدهام.
وی ســپس بالفاصلــه
گفــت کــه ایــن مبلــغ بــرای دو فصــل اســت.
دبیــر کل فدراســیون فوتبــال همچنیــن اظهــار کــرد :برای
ثبــت بازیکــن خارجــی بایــد ضمانــت بگذارنــد .قــرارداد بــا
مربیــان و بازیکنــان خارجــی بایــد ضمانــت داشــته باشــند.
مدیــران باشــگاهها میتواننــد در ایــن بحــث حضــور
داشــته باشــند و یــک بحــث کارشناســی انجــام بشــود .بــه
شــخصه موافــق ســقف قــرارداد هســتم.
آگهی مزایده

م الف آذربایجان 1515 :ملکان

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان ملــکان در نظــر دارد ســالن هــای
ورزشــی تحــت مدیریــت خــود را از طریــق مزایــده و ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط
بــه اجــاره واگــذار نمایــد.
موضوع مزايده:
الف  :اجاره سالن ورزشی بدر ب  :اجاره سالن ورزشی تختی.
محــل دريافــت اســناد مزايــده  :درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی
دولــت (ســتاد) بــه نشــانی www.setadiran.ir
تاریخ انتشار در سامانه ستاد  :ساعت  13روز یکشنبه مورخه 1401/04/12
مهلــت دريافــت اســناد مزايــده از ســامانه ســتاد :ازســاعت  13مورخــه
 1401/04/12لغایــت ســاعت 18مورخــه 1401/04/15
مهلــت بارگــذاری اســناد و قیمــت در ســامانه ســتاد :ازســاعت  13مورخــه
 1401/04/12لغایــت ســاعت  19مورخــه 1401/04/25
تاريخ بازگشايي :ساعت 10روز یکشنبه مورخه 1401/04/26
اعتبار پيشنهاد قيمت1401/06/05 :
*ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه مزایــده هــا در اســناد و شــرایط
عمومــی منــدرج مــی باشــد کــه جــزء الینکــف قــرارداد خواهــد بــود.
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ملکان
تاریخ انتشار( 1401/4/12 :روزنامه آذربایجان)

مــن ایــن حرفهــا را زدم کمیتــه داوران از
مــن بــه کمیتــه اخــاق شــکایت کــرد و گفــت
ایشــان فرافکنــی میکنــد .آن هــم در حالیکــه
رئیــس کمیتــه داوران در مصاحبــه ای گفــت
ارثیـهای بــرای مــا در داوری بــه
جــا گذاشــته شــده اســت امــا
خــودش هــم در هفتــه بیســت
و نــه و ســیام لیــگ برتــر
 8-7داور را بــه لیــگ اضافــه
کــرد و خــودش هــم همیــن کار
را انجــام داد .تــا زمانــی کــه
تشــکیالت داوری مــا اســتقالل
نداشــته باشــد شــرایطمان
همیــن خواهــد بــود.
عســگری تصریــح کــرد:
خشــت اول چــون نهــاد معمــار
کــج تــا ثریــا مــیرود دیــوار
کــج؛ وقتــی تعــداد داوران بــرای قضــاوت
در لیــگ برتــر زیــاد اســت نتیجــهاش ایــن
میشــود کــه کمــک داورانــی مثــل ابوالفضلــی
و منصــوری بــا  8-7قضــاوت در یــک فصــل در
جــام جهانــی قضــاوت میکننــد .در حالیکــه
داوران بــرای اینکــه آمــاده باشــند هــر هفتــه

بایــد قضــاوت کننــد یــا در لیــگ برتــر یــا در
لیــگ دســته اول؛ امــا وقتــی تعــداد داوران
زیــاد اســت یــک داور بعــد از قضــاوت در
یــک مســابقه چهــار هفتــه خانهنشــین
میشــود .پرکارتریــن داور مــا فقــط 11
مســابقه را در فصــل ســوت زده اســت یعنــی
تقریبــ ًا یــک ســوم مســابقات را؛ در چنیــن
شــرایطی هــم هیچکــس پاســخگوی مســائل
داوری نیســت .میگوینــد رئیــس فدراســیون
عــزل شــده ،فدراســیون بــا سرپرســت اداره
میشود و . ...
وی افــزود :بــه نظــر مــن در کمیتــه داوران
فقــط خــود افشــاریان همــه کارهــا را انجــام
میدهــد و اســامی کــه بــه عنــوان اعضــای
کمیتــه داوران درج شــدهاند خیلــی بــه کار
گرفتــه نمیشــوند .اگــر غیــر از ایــن اســت
کمیتــه داوران و اعضــای آن بــه جامعــه داوری
گــزارش عملکــرد خــود را بدهنــد .اگــر
فوتبــال مــا تشــکیالت منســجم داوری داشــته
باشــد دیگــر بــه خاطــر شــرایط فدراســیون ،
وضعیــت کمیتــه داوران اینگونــه نمیشــود.
اینکــه یــک نفــر رئیــس بخواهــد تمــام امــور
داوری را اداره کنــد.

اعالم برنامه جام کنفدراسیون والیبال مردان آسیا
کنفدراســیون والیبــال آســیا برنامــه
دیدارهــای مرحلــه گروهــی هفتمیــن
دوره مســابقات  AVC CUPدر گــروه
مــردان را اعــام کــرد.
هفتمیــن دوره مســابقات والیبــال جــام
کنفدراســیون آســیا در گــروه مــردان از
 ۱۶تــا  ۲۳مردادمــاه ســال جــاری برگــزار
میشــود .ایــن دوره از رقابتهــا بــا
حضــور  ۱۲تیــم بــه میزبانــی
شــهر ناخــون پاتــوم تایلنــد
برگــزار خواهــد شــد و تیــم
والیبــال جوانــان بــه عنــوان
نماینــده ایــران در آن شــرکت
میکنــد .
گــروه بنــدی مرحلــه
مقدماتــی بــه قــرار زیــر اســت:
گــروه  :Aتایلنــد،
کرهجنوبــی و هنگکنــگ
گــروه  :Bایــران ،پاکســتان و
قزاقســتان
گروه  :Cژاپن ،استرالیا و هند
گروه  :Dچینتایپه ،قطر و بحرین
برنامــه مرحلــه گروهــی مســابقات
والیبــال جــام کنفدراســیون مــردان
آســیا بــه وقــت تهــران بدیــن قــرار
اســت:
یکشنبه  ۱۶مرداد
چینتایپه  -بحرین ساعت ۶:۳۰
هند  -ژاپن ساعت ۹:۳۰
هنگکنگ  -تایلند ساعت ۱۲:۳۰
ایران  -قزاقستان ساعت ۱۵:۳۰

دوشنبه  ۱۷مرداد
استرالیا  -هند ساعت ۶:۳۰
کرهجنوبــی  -هنگکنــگ ســاعت
۹:۳۰
ایران  -پاکستان ساعت ۱۲:۳۰
قطر  -چین تایپه ساعت ۱۵:۳۰

سهشنبه  ۱۸مرداد
قزاقستان  -پاکستان ساعت ۶:۳۰
ژاپن  -استرالیا ساعت ۹:۳۰
تایلند  -کرهجنوبی ساعت ۱۲:۳۰
بحرین  -قطر ساعت ۱۵:۳۰
تیمهــای شــرکت کننــده در ایــن
رقابتهــا روز چهارشــنبه  ۱۹مــرداد
اســتراحت دارنــد.
در پایــان مرحلــه گروهــی ،تیمهــای
ســوم چهــار گــروه مقدماتــی در یــک
گــروه جدیــد ( )Gبــرای رتبههــای

نهــم تــا دوازدهــم بــه مصــاف یکدیگــر
خواهنــد رفــت.
تیمهــای اول و دوم چهــار گــروه
مقدماتــی نیــز مســابقات خــود را از روز
پنجشــنبه  ۲۰مردادمــاه در دو گــروه
جدیــد ،گــروه ( Fتیمهــای اول و دوم
گروههــای  Bو  Dمرحلــه مقدماتــی) و
گــروه ( Eتیمهــای اول و دوم گروههــای
 Aو  Cمرحلــه مقدماتــی)
پیگیــری خواهنــد کــرد.
بدیــن ترتیــب مرحلــه
دوم ایــن رقابتهــا روزهــای
پنجشــنبه و جمعــه  ۲۰و
 ۲۱مردادمــاه بــا  ۱۲مســابقه
پیگیــری خواهد شــد و مراحل
نیمهنهایــی و نهایــی نیــز
روزهــای شــنبه و یکشــنبه
 ۲۲و  ۲۳مردادمــاه بــا ۱۰
دیــدار برگــزار میشــود تــا
در نهایــت پــس از  ۳۴مســابقه
رتبهبنــدی نهایــی مســابقات مشــخص
شــود.
والیبــال ایــران بــا ســه قهرمانــی
( ۲۰۱۰، ۲۰۰۸و  )۲۰۱۶و دو نایــب قهرمانــی
( ۲۰۱۲و  )۲۰۱۸پرافتخارتریــن کشــور
ایــن رقابتهــا اســت .تیــم ملــی ب
ایــران در ســال  ۲۰۱۴در رتبــه چهــارم
ایــن رقابتهــا قــرار گرفــت و در ســال
 ۲۰۲۰نیــز بــه دلیــل شــیوع کرونــا ،جــام
کنفدراســیون والیبــال آســیا برگــزار
نشــد.

قرض گرفتن کمان توسط تیرانداز ایران در جام جهانی!
عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان
گفــت :بــاال بــودن هزینــه خریــد کمــان
و کمبــود تجهیــزات ســبب شــده تــا
در جریــان رقابتهــا ایــن نگرانــی را
داشــته باشــیم کــه همــواره مســابقه را از
دســت بدهیــم.
گیســا بایبــوردی ،در ارزیابــی از
عملکــرد خــود در ســومین مرحلــه
رقابــت هــای جــام جهانــی تیروکمــان در
فرانســه ،اظهــار کــرد :در ایــن مســابقات
مــن بــه همــراه صالــح پالیزبــان
دو کمانــدار کامپونــد اعزامــی
بــه فرانســه بودیــم کــه تجربــه
خوبــی بــرای مــن قبــل از شــرکت
در مســابقات جهانــی آمریــکا
بــود .البتــه ایــن رقابتهــا حالــت
تدارکاتــی داشــت و ســبب شــد تــا
بــه ایــن موضــوع پــی ببــرم کــه
چطــور در شــرایط ســخت از نظــر
روانــی خــود را کنتــرل تــا بــه نتیجــه
خوبــی دســت پیــدا کنــم.
وی گفــت :در ایــن تورنمنــت ســعی
کــردم در بخــش انفــرادی مــوارد
مختلفــی را از نظــر فنــی مــورد ارزیابــی
قــرار دهــم تــا حضــور موفقــی در
آمریــکا داشــته باشــم ،هــر چنــد
عملکــردم در انفــرادی نســبت بــه جــام
جهانــی کــره جنوبــی پاییــن بــود امــا بــه
دســتاورد خوبــی دســت پیــدا کــردم کــه
مــی توانــد در ارتقــای عملکــرد مــن در
آمریــکا موثــر باشــد.

عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان
خاطرنشــان کــرد :در میکــس تیــم
کامپونــد عملکــرد خیلــی بهتــر از
انفــرادی بــود و بــا شکســت تیــم
دانمــارک قهرمــان جهــان توانســتیم تــا
بــه مرحلــه یــک چهــارم نهایــی نیــز
راه پیــدا کنیــم ،بــه هــر صــورت تجربــه
بســیار خوبــی بــرای مــن بــود و ســبب
شــد تــا خیلــی از مســائل را از جوانــب
مختلــف مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار

دهــم و بــرای آمریــکا آمــاده شــوم.
بایبــوردی دربــاره زمــان اعــزام بــه
مســابقات جهانــی آمریــکا ،گفــت۹ :
روز دیگــر بــرای شــرکت در مســابقات
جهانــی عــازم آمریــکا میشــوم ،ایــن
تورنمنــت بــا حضــور  ۲۴کمانــدار برتــر
دنیــا در رشــته کامپونــد کــه ســهمیه
ورود بــه مســابقات جهانــی را کســب
کردهانــد برگــزار میشــود ،ســطح
مســابقات از نظــر فنــی بســیار بــاال و از
دیــد مــن هماننــد المپیــک اســت.
وی اضافــه کــرد :چــون بهترینهــای

دنیــا در جهانــی آمریــکا حضــور دارنــد
کار ســختی را پیــش رو دارم ،تالشــم بــر
ایــن اســت کــه بهتریــن نتیجــه را کســب
کنــم.
عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا
بــرای شــرکت در آمریــکا بــا مشــکل
تجهیــزات مواجــه هســتید یــا خیــر؟
تصریــح کــرد :یکــی از مشــکالت کــه در
فرانســه نیــز بــا آن مواجــه شــدم کمبــود
کمــان بــود ،متاســفانه در جــام
جهانــی فرانســه بــه دلیــل ایــن
کــه کمانــم بــه موقــع بــه دســتم
نرســید قــرار شــد کمــان یکــی
از ورزشــکاران خارجــی را بگیــرم
تــا در روز مســابقه تیــر بزنــم کــه
خوشــبختانه هنــگام مســابقات
کمانــم را دریافــت کــردم .در حــال
حاضــر داشــتن دو کمــان در اکثــر
کشــورها رایــج اســت و ورزشــکار دیگــر
دغدغــهای بــرای شــرکت در مســابقات
بــا یــک کمــان نــدارد.
بایبــوردی در پایــان دربــاره
شــروع تمریناتــش بــرای شــرکت در
مســابقات جهانــی آمریــکا ،گفــت :از
امــروز تمرینــات خــود را بــا برنامــهای
کــه اســماعیل عبــادی (مربــی تیــم
ملــی) در اختیــارم گذاشــته اســت
در ســایت تیروکمــان آغــاز کــردهام
و تالشــم کســب بهتریــن نتیجــه در
آمریکا است.

کارشناس فوتبال:

اجرای قانون سقف قرارداد
امکانپذیر نیست!

کارشــناس فوتبــال کشــورمان تأکیــد کــرد ،شــرایط
حاکــم بــر فوتبــال مــا اصــ ً
ا در انــدازهای نیســت کــه بــه
یــک مربــی  ۴۰میلیــارد و بــه یــک بازیکــن  ۲۰میلیــارد
تومــان پرداخــت شــود.
مســعود اقبالــی دربــاره موضــوع نقلوانتقــاالت فوتبــال
ایــران و رقــم بــاالی قــرارداد برخــی بازیکنــان اظهــار
داشــت :ســطح کیفــی لیــگ را بایــد در وضعیــت کیفــی
تیــم ملــی ببینیــم .در تیــم ملــی تعــداد زیــادی از بچههــا
لژیونــر هســتند و ایــن نشــاندهنده آن اســت کــه مــا
کار بنیــادی نکردیــم و لیگمــان ســطح ثابتــی دارد .ایــن
چرخــش باطــل و جابهجایــی بازیکنــان در تیمهــا هــم
چیــزی را عــوض نمیکنــد ،چــون ســطح کیفــی فوتبــال
مــا در تمــام نقــاط مشــکل دارد .مــا بایــد کار بنیــادی کنیــم
و بعــد از  10ســال ثمــره آن را ببینیــم ،امــا کاری در بحــث
آکادمــی باشــگاهها انجــام نمیدهیــم و بــه همیــن دلیــل
هــم خروجــی خوبــی در فوتبالمــان نداریــم.

وی بــا اشــاره بــه قیمــت بــاالی بازیکنــان در
نقلوانتقــاالت تصریــح کــرد :االن یــک شــبکه مافیایــی
بســیار قدرتمنــد ســعی میکنــد قراردادهــا را براســاس
ارزهــای خارجــی در نظــر بگیــرد و بــه همیــن دلیــل هــم
رقــم قراردادهــا هــر ســال باالتــر مــیرود .بازیکنــی کــه
بــه خــارج رفتــه طبیعــی اســت ارز بگیــرد ،امــا میبینیــم
وقتــی بــه ایــران بازمیگردنــد بــاز هــم دنبــال قــرارداد
ارزی هســتند .بــه خاطــر همیــن هــم اســت کــه بازیکنــی
کــه ســطح کیفــی خوبــی هــم نــدارد مدعــی اســت و
قــراردادش چنــد برابــر میشــود .االن بازیکنانــی داریــم
کــه در تیمهــای خودشــان چنــد گل و پــاس گل دادنــد
و حــاال کــه جابهجــا میشــوند بــه یکبــاره قراردادشــان
 10برابــر میشــود .قطعــ ًا ایــن حرکــت از طریــق داللیســم
حاکــم بــر فوتبــال مــا و مثلثــی کــه بیــن مربــی ،مدیریــت و
دالل وجــود دارد ،اتفــاق میافتــد.
کارشــناس فوتبــال کشــورمان در پاســخ بــه ســؤالی
دربــاره اینکــه «آیــا بــه نظــرش رقــم واقعــی ارزش بازیکنان
داخلــی بــا قراردادهــای نجومــی همخوانــی دارد؟» ،گفــت:
مطلقــ ًا همخوانــی نــدارد .فوتبــال مــا در انــدازهای نیســت
کــه بــه یــک مربــی  40میلیــارد تومــان و بــه یــک بازیکــن
 20میلیــارد تومــان بدهیــم .در ایــن وضعیــت کــه مــردم بــا
مشــکالت اقتصــادی زیــادی دســت بــه گریبــان هســتند،
پــول همیــن مــردم بــه باشــگاهها تزریــق و قراردادهــای
نجومــی بســته میشــود .متأســفانه تمــام باشــگاههای
مــا دولتــی هســتند و هــر باشــگاهی هــم کــه میگویــد،
خصوصــی اســت درســت نیســت .آنهــا هــم بــه طریقــی از
بودجــه دولتــی اســتفاده میکننــد.
اقبالــی در مــورد اینکــه ســازمان لیــگ قصــد دارد بــرای
قراردادهــا ســقف تعییــن کنــد ،خاطــر نشــان کــرد :چنیــن
چیــزی امــکان نــدارد .قبــ ً
ا هــم ایــن مســائل را مطــرح
کردنــد .از یــک طــرف ســقف قــرارداد میگذارنــد و از
طــرف دیگــر بــا بازیکــن کنــار میآینــد و پــول زیرمیــزی
میدهنــد! در داوری و مربیگــری هــم ایــن مشــکالت هســت.
متأســفانه شــنیده میشــود برخــی بازیکنــان شــرطبندی
میکنــد .قبــل از انقــاب هــم ایــن مســائل را داشــتیم ،امــا
االن کمــی پیچیدهتــر شــده و شــکل مافیایــی پیــدا کــرده
اســت .اجــرای قانــون ســقف قــرارداد شــدنی نیســت ،چــون
راههایــی پیــدا میکننــد و پــول را میدهنــد .مثــ ً
ا بــه
بازیکــن میگوینــد قــراردادت را پنــج میلیــارد امضــا کــن
و از آن طــرف ماشــین بــه او میدهنــد .همــه اینهــا دســت
مافیاســت!
وی راجــع بــه یارگیــری و عملکــرد تیمهــا در
نقلوانتقــاالت یــادآور شــد :نفــرات مهــم نیســتند؛ مهــم
ایــن اســت ببینیــم بازیکنــی کــه از یــک تیــم بــه تیــم
دیگــر مــیرود چقــدر میتوانــد در رونــد رو بــه رشــد آن
تیــم تأثیــر مثبــت بگــذارد .بــه نظــرم جابهجاییهــا هیــچ
تأثیــری نــدارد ،چــون همیــن بازیکنــان نفراتــی هســتند
کــه ســالهای قبــل هــم در لیــگ مــا بــازی میکردنــد.
منبع :تسنیم
آگهی دعوت سهامداران شرکت بتن سازه آذربایجان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  7661و شناسه ملی 10200136659
جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه
مجمــع عمومــی فــوق العــاده در ســاعت  10صبــح مــورخ  1401/4/26در آدرس
تبریــز -ولیعصــر -خیابــان شــهریار -کوچــه ســرگل -پــاک 4تشــکیل مــی
گــردد حضــور بــه هــم رســانند.
دستور جلسه:
اتخــاذ تصمیــم در خصــوص  -1افزایــش ســرمایه  -2ســایر مــواردی کــه در
صالحیــت مجمــع عمومــی فــوق العــاده باشــد.
هیئت مدیره شرکت بتن سازه آذربایجان
تاریخ انتشار( 1401/4/12 :روزنامه آذربایجان)

آگهی دعوت سهامداران شرکت بتن سازه آذربایجان (سهامی خاص)
به شماره ثبت  7661و شناسه ملی 10200136659
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده در ســاعت  8صبــح مــورخ
 1401/4/26در آدرس تبریــز -ولیعصــر -خیابــان شــهریار -کوچــه ســرگل-
پــاک 4تشــکیل مــی گــردد حضــور بــه هــم رســانند.
دستور جلسه:
 -1انتخــاب بازرســین  -2انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار  -3ســایر مــواردی
کــه در صالحیــت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده باشــد.
هیئت مدیره شرکت بتن سازه آذربایجان
تاریخ انتشار( 1401/4/12 :روزنامه آذربایجان)
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صندوق پستی51335-4744 :

نشانی :تبریز -انتهای خیابان سرباز شهید -بازارچه سیالب -اول ایده لو -پالک18

آنکارا اعالم کرد؛

توافق ترکیه و ارمنستان

برای بازگشایی مرز زمینی
دولــت آنــکارا اعــام کــرد کــه ترکیــه و ارمنســتان بــرای
بازگشــایی مــرز زمینــی خــود در نزدیــک تریــن زمــان
ممکــن بــه توافــق رســیده انــد.
بــه گــزارش الجزیــره ،وزارت خارجــه ترکیــه بیانیــه ای را
در خصــوص توافــق ایــن کشــور بــا ارمنســتان در خصــوص
بازگشــایی مــرز زمینــی منتشــر کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،ایــن وزارتخانــه در بیانیــه خــود
آورده اســت کــه ترکیــه و ارمنســتان بــر ســر بازگشــایی
مــرز زمینــی مشــترک در آینــده نزدیــک بــا یکدیگــر بــه
توافــق رســیده انــد.

اوقات
شرعی
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لیتوگرافی آذین /چاپ پرنیان

آمریکا ،انگلیس ،کانادا و ژاپن واردات طالی روسیه را ممنوع کردند
بــر اســاس ســندی کــه از ســوی دفتــر
کنتــرل داراییهــای خارجــی وزارت
خزانــه داری آمریــکا (اوفــک) منتشــر
شــد ،ایــن کشــور بــه همــراه انگلیــس،
کانــادا و ژاپــن واردات طــای
روســیه را ممنــوع کردهانــد.
ســندی کــه از ســوی
دفتــر کنتــرل داراییهــای
خارجــی وزارت خزانــه داری
آمریــکا (اوفــک) منتشــر
شــد ،نشــان مــی دهــد کــه
ایــن کشــور واردات طــای
روســیه را ممنــوع کــرده
اســت.
در بیانیــه ای کــه در وب
ســایت وزارت خزانــه داری آمریــکا
منتشــر شــد ،آمــده اســت :واردات طــا
از مبــدأ فدراســیون روســیه بــه ایــاالت
متحــده ممنــوع اســت ،مگــر در حــدی

کــه توســط قانــون پیــش بینــی شــده
باشــد ،یــا مگــر اینکــه مجــوز یــا مجــوز
دیگــری توســط اوفــک صــادر شــده
باشــد.

ایــن ســند همچنیــن بــا اشــاره بــه
اجــرای فــوری ایــن ممنوعیــت ،تصریــح
میکنــد کــه طالهــای روســیه کــه قبــل
از  28ژوئــن بــه خــارج از ایــن کشــور

صــادر شــده اســت ،شــامل ایــن موضــوع
نمیشــود.
ایــن وزارتخانــه همچنیــن تأکیــد
کــرد کــه بریتانیــا ،کانــادا و ژاپــن بــه
ممنوعیــت ایــاالت متحــده
ملحــق شــدهاند.
در ایــن ســند از طــا بــه
عنــوان «بزرگتریــن صــادرات
غیــر انــرژی روســیه» نــام
بــرده شــده اســت کــه در
واقــع نادرســت اســت.
بــه گفتــه مســکو،
دومیــن محصــول صادراتــی
روســیه مــواد غذایــی
اســت .صــادرات محصــوالت
کشــاورزی روســیه در ســال  2021حــدود
 37میلیــارد دالر ارزش داشــت ،در حالــی
کــه صــادرات طــا حــدود  15میلیــارد
دالر گــزارش شــده اســت.

 ۲۰شخصیت شیعه عربستانی همچنان پشت میلههای زندان هستند
طبــق اعــام ایــن وزارتخانــه ،آنــکارا و ایــروان توافــق
کردنــد کــه حمــل و نقــل هوایــی تجــاری مســتقیم میــان
دو طــرف نیــز در ســریعترین زمــان ممکــن راه انــدازی
شود.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش رئیــس جمهــور
ترکیــه در جریــان دیــدار بــا ســفرای مقیــم ایــن کشــور
اعــام کــرده بــود کــه آنــکارا در مســیر عــادی ســازی روابط
بــا ارمنســتان گام برمــی دارد.
پیشــتر ترکیــه و ارمنســتان بــه منظــور عــادی
ســازی روابــط ،نماینــدگان ویــژه ای را بــرای گفتگــو بــا
یکدیگــر ،معرفــی کردنــد .ایــن گفتگوهــا از اواخــر دی
مــاه تــا اوایــل اســفندماه ســال گذشــته ادامــه پیــدا
کرد.

یونان دیوار مرزی با ترکیه را
سه برابر افزایش میدهد

روزنامــه «زمــان» در گزارشــی خبــر داد کــه دیوار ســاخته
شــده توســط یونــان در مــرز بــا ترکیــه ۱۳کیلومتــر اســت و
ایــن کشــور از ســال گذشــته تاکنــون بــرای جلوگیــری از
مــوج مهاجرتهــای غیرقانونــی ،در امتــداد مــرز ناهمــوار
بــا ترکیــه اقدامــات حفاظتــی خــود را افزایــش داده اســت.
طبــق گــزارش پایــگاه خبــری «روســیا الیــوم»« ،نوتیــس
میتاراچــی» وزیــر مهاجــرت و پناهندگــی یونــان در ایــن
بــاره گفــت« :ترکیــه بــه وضــوح تــاش میکنــد تــا از
مهاجــران بــرای ایجــاد بحــران بــا یونــان اســتفاده کنــد؛
ارقــام و اعــداد چنیــن امــری را نشــان میدهــد».

وزیــر مهاجــرت و پناهندگــی یونــان افــزود« :طــی بحران
پناهنــدگان در ســال  ،۲۰۱۵یــک میلیــون آواره ســوری بــه
کشــور آمدنــد امــا بعدهــا ایــن میــزان بســیار کاهــش یافت.
درحالحاضــر تخمیــن زده میشــود کــه روزانــه ۱۰۰۰
مهاجــر بــه طــور غیرقانونــی از مــرز عبــور کننــد .امســال
میــزان مهاجرتهــا تــا ۲۰درصــد افزایــش یافتــه اســت».
میتاراچــی دربــاره افزایــش اقدامــات حفاظتــی در مرزهــا
گفــت« :صدهــا مامــور گشــت مــرزی در امتــداد مــرز
[دریــای] اوروس مســتقر شــدهاند تــا رونــد گشــتزنیها
در هفتههــای اخیــر را تشــدید کننــد .امــا یونــان زمــان
را بــرای پیشــبرد برنامههــای خــود بــا هــدف افــزودن ۸۰
کیلومتــر ســیم خــاردار و فــوالد بــه دیــوار ۴۰کیلومتــری
موجــود تلــف نخواهــد کــرد؛ برنامههایــی کــه بــه دلیــل
تــرس از یــک مــوج بزرگتــر ناشــی از مهاجرتهــا در
نظــر گرفتــه شــدهاند».
پیــش از ایــن نیــز ،خبرگــزاری «آسوشــیتدپرس» بــه نقل
از وزیــر امــور مهاجــرت ترکیــه اعــام کــرده بــود کــه دیــوار
فــوالدی یونــان بــا ترکیــه از  ۴۰بــه  ۱۲۰کیلومتــر گســترش
خواهــد یافــت .او گفتــه بــود کــه ایــن تصمیــم دولــت بــرای
توســعه بیشــتر دیــوار مــرزی اســت و آنهــا از اروپــا بــرای
ایــن طــرح درخواســت کمــک مالــی کردهانــد.
ایــن اظهــارات در حالــی از ســوی مقامــات یونــان مطــرح
میشــود کــه رســانهها اعــام میکننــد دولــت آتــن،
علیرغــم تشــدید اقدامــات نظامــی خــود در امتــداد
دریــای اوروس در مــرز بــا ترکیــه ،مهاجــران همچنــان از
ایــن منطقــه ممنوعــه عبــور میکننــد.

طبــق آخریــن گزارشهــا و بــا
بازداش ـتهایی کــه در یــک هفتــه اخیــر
علیــه فعــاالن شــیعه عربســتانی صــورت
گرفتــه ۲۰ ،شــخصیت اهــل اســتان قطیف
و احســاء (واقــع در شــرق عربســتان)
پشــت میلههــای زنــدان
بــه ســر میبرنــد.
بــه نوشــته وبــگاه
مــرآة الجزیــره ،آخریــن
بازداشــتها
ایــن
مربــوط بــه یــورش
نظامیــان آل ســعود
بــه خانــه «شــیخ
«عبدالمجیــد بــن حجــی
احمــد» و از روحانیــون
اهــل اســتان احســاء
و بازداشــت وی در روز جمعــه گذشــته
اســت.
بــه گفتــه خانــواده ایــن روحانــی
شــیعه ،مأمــوران بــا یــورش بــه خانــه
وی ،تلفــن همــراه و کامپیوتــر شــخصی
وی را نیــز بــا خــود بردنــد .همزمــان
دو جــوان شــیعه دیگــر بــه نامهــای
«موســى الخنیــزی» و «حســین رجــب»

از قطیــف نیــز بازداشــت شــدند.
بــا بازداشــت ایــن روحانــی ،تعــداد
روحانیــون و شــخصیتهای شــیعه
عربســتان کــه هــم اکنــون در زنــدان
بــه ســر میبرنــد بــه عــدد  ۲۰رســید.

بــه نوشــته مــرآة الجزیــره ،اســامی ایــن
افــراد از ایــن قــرار اســت  .١شــیخ عبــد
الجلیــل العیثــان  .٢الشــیخ حســن آل
زایــد  .٣شــیخ حســین الراضــی  .۴شــیخ
بــدر آل طالــب  .۵شــیخ محمــد حســن
الحبیــب  .۶الســید جعفــر العلــوی .٧
شــیخ حبیــب الخبــاز  .٨شــیخ محمــد
زیــن الدیــن  .٩شــیخ ســمیر الهــال

 .١٠شــیخ ع ّبــاس المازنــی  .١١شــیخ
فتحــی الجنوبــی  .١٢شــیخ عبــد اللطیــف
الناصــر  .١٣شــیخ ع ّبــاس الســعید .۱۴
ســید خضــر العوامــی  .۱۵ســ ّید هاشــم
الشــخص  .۱۶شــیخ فاضــل هــال آل
جمیــع  .١٧شــیخ علــی
المــاء  .١٨ســید محمــد
رضــا الســلمان  .١٩شــیخ
مجتبــى النمــر .٢٠شــیخ
عبدالمجیــد األحمــد.
همچنیــن اخیــرا شــیخ
عبــاس الســعید بــرادر
«عــادل الســعید» معــاون
رئیــس ســازمان اروپایــی
ســعودی حقــوق بشــر و
شــید «خضــر العوامــی»
در دادگاه ویــژه جنایــی بــه اتهــام حضــور
در اعتراضــات ســال  ۲۰۱۱برگــزار شــد.
ایــن دو در  ۱۱نوامبــر  ۲۰۲۰بــا یــورش
نظامیــان ســعودی بــه خانههایشــان
بازداشــت شــده بودنــد و اکنــون پــس
از دو ســال بازداشــت غیــر قانونــی
محاکمــه اولیــه آنهــا انجــام گرفتــه
است.

تجهیز عربستان به سامانه پدافند هوایی لیزری
از سوی رژیم صهیونیستی

کانــال  ۱۲تلویزیــون رژیــم
صهیونیســتی در گزارشــی اعــام
کــرد :اســرائیل در نظــر دارد برخــی
کشــورهای عربــی از جملــه
عربســتان ســعودی را بــه
ســامانه پدافنــد هوایــی مجهــز
کنــد و در همیــن رابطــه از
جــو بایــدن رئیــس جمهــور
آمریــکا خواهــد خواســت
بــا ایــن مســاله موافقــت
کند.
وبــگاه تایمــز رژیــم
صهیونیســتی نیــز در گزارشــی
اعــام کــرد :اســرائیل در نظــر
دارد کشــورهای عربــی از
جملــه امــارات متحــده عربــی ،مصــر،
اردن ،بحریــن ،قطــر و عربســتان ســعودی
را بــه سیســتم دفــاع هوایــی موســوم بــه
«آیــرون بیــم» مجهــز کنــد.

بنابرایــن گــزارش ،ایــن اقــدام رژیــم
صهیونیســتی بــه دلیــل نگرانــی از
قــدرت موشــکی و توانمنــدی پهپادهــای

ایرانــی انجــام میشــود.
ســامانه پدافنــد هوایــی آیــرون بیــم
کــه نمونــه اولیــه آن در ســال گذشــته
میــادی رونمایــی شــد بــا اســتفاده

تقویم
روز
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از لیــزر بــا تهدیــدات هوایــی مقابلــه
میکنــد .گفتــه میشــود ایــن ســامانه
پدافنــدی از ســال  ۲۰۲۳بــه طور رســمی
مــورد اســتفاده قــرار خواهــد
گرفت.
پیــش از ایــن نفتالــی
بنــت نخســت وزیــر رژیــم
صهیونیســتی در ایــن بــاره
مدعــی شــده بــود کــه ســامانه
پدافنــد هوایــی آیــرون بیــم
میتوانــد قواعــد درگیــری را
تغییــر دهــد ،چــون میتوانــد
حمــات هوایــی طــرف
متخاصــم را بــه طــور کامــل
خنثــی ســازد .وی همچنیــن
از کارایــی و بــه صرفــه بــودن ایــن
ســامانه پدافنــد هوایــی بــه علــت
سیســتم پیشــرفته لیــزری آن خبــر داده
بود.

چین حدود  ۳۰۰هواپیما از ایرباس
میخرد

چهــار شــرکت هواپیمایــی چینــی در مجمــوع ۲۹۲
هواپیمــای مســافربری A۳۲۰neoرا بــه قیمــت  ۳۷میلیــارد
دالر از شــرکتایرباس خریــداری میکننــد.
بــه گــزارش روزنامــه لــو فیــگارو ،شــرکت هواپیمایــی
 China Easternبهعنــوان یکــی از اصلیتریــن خطــوط
هوایــی چیــن روز جمعــه اعــام کــرد کــه  ۱۰۰ایربــاس
 A۳۲۰neoرا ســفارش میدهــد.

شــرکت هواپیمایــی  China Southernنیــز از خریــد ۹۶
دســتگاه از همیــن مــدل خبــر داد.
در همیــن پیوند شــرکت هواپیمایــی  Air Chinaو شــرکت
تابعــه آن  ShenzhenAirlinesنیــز خریــد  A۳۲۰neo ۹۶را
تاییــد کــرده اســت.

تورم ترکیه به  ۹۵درصد رسید
تــورم در اســتانبول بــا  ۹۴.۴درصــد بــه باالتریــن ســطح
خــود طــی  ۲۴ســال گذشــته رســید.
اتــاق بازرگانــی اســتانبول امــروز جمعــه اعــام کــرد کــه
تــورم در ایــن شــهر در مــاه گذشــته میــادی بــه  4درصــد
رســیده اســت و در مقایســه بــا ســال گذشــته میــادی،
نــرخ تــورم در ایــن شــهر بــه  94.4رســیده اســت.
بــر ایــن اســاس در مــاه جــاری میــادی تــورم فــروش
کاالهــای عمــده  8.17درصــد و خــرده فروشــی نیــز 4.03
درصــد بــوده اســت.
ایــن رقــم تــورم طــی  24ســال گذشــته در ترکیــه بــی
ســابقه بــوده اســت.
بانــک مرکــزی ترکیــه اوایــل اردیبهشــت مــاه پیشبینــی
کــرده بــود کــه تــورم ســالیانه در ایــن کشــور تــا مــاه
ژوئن(مــاه گذشــته میــادی) بــه حــدود  70درصــد برســد و
بعــد تــا پایــان ســال جــاری میــادی تــا  43درصــد پائیــن
بیایــد و تــا پایــان  2024تکرقمــی شــود.

اوکراین روابط با سوریه را قطع کرد
رویــس جمهــور اوکرایــن گفــت :دیگــر روابطــی میــان
ســوریه و اوکرایــن نخواهــد بــود.
پیــش از ایــن ،خبرگــزاری دولتــی ســوریه ،ســانا ،بــه
نقــل از یــک مقــام وزارت خارجــه ایــن کشــور اعــام
کــرد :ســوریه تصمیــم گرفتــه اســت اســتقالل و حاکمیــت
جمهــوری مردمــی لوهانســک و جمهــوری مردمی دونتســک
را بــه رســمیت بشناســد.
وی افــزود :مــا بــا هــر دو کشــور بــرای توافــق بــر ســر
چارچوبهــای تقویــت روابــط از جملــه برقــراری روابــط
دیپلماتیــک مطابــق بــا قوانیــن ارتبــاط خواهیــم داشــت.
والدیمیــر پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه  ۲۱فوریــه
( ۲۰۲۲دوم اســفند  )۱۴۰۰بــا انتقــاد از بیتوجهــی غــرب
بــه نگرانیهــای امنیتــی مســکو ،اســتقالل جمهوریهــای
خلــق دونتســک و لوگانســک را در منطقــه دونبــاس بــه
رســمیت شــناخت و ســه روز پــس از آن ،پنجشــنبه ۲۴
فوریــه ( ۵اســفند  )۱۴۰۰نیــز عملیاتــی نظامــی کــه آن را
«عملیــات ویــژه» خوانــد ،علیــه اوکرایــن آغــاز کــرد و
بــه ایــن ترتیــب روابــط پرتنــش مســکو  -کییــف بــه
رویارویــی نظامــی تغییــر وضعیــت داد.
جنــگ اوکرایــن وارد چهارمیــن مــاه شــده اســت و
واکنشهــا بــه تهاجــم روســیه ،ارســال تســلیحات بــه
اوکرایــن و بــروز تبعــات تــازه آن در زمینههــای سیاســی،
نظامــی ،اقتصــادی و اجتماعــی همچنــان ادامــه دارد.

حقوق بشر آمریکایی به روایت تصویر
خشونت و جنایات دولت آمریکا به مردم ایاالت متحده و دیگر کشورها همه روزه کودکان ،نوجوانان و آحاد مردم را در رسارس جهان به خاک و خون می کشاند ،این رفتار آمریکا باعث انزجار همه مردم جهان شده است.

