
مردم واکسیناسیون کرونا را 
تکمیل کنند

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت، ب ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع
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واکسن برکت به ونزوئال صادر می شود
بــا امضــای تفاهــم نامــه بیــن » اکبــر برندگــی « رئیــس گــروه 
دارویــی بنیــاد برکــت و »پــدرو فرنانــدز «معــاون وزیــر بهداشــت 
ونزوئــا در تاریــخ ۸ تیرمــاه، اولیــن محمولــه 100 هــزار دوز 
ــه ایــن کشــور آمریــکای التیــن  واکســن »کــوو ایــران برکــت« ب
ارســال و تحویــل مقامــات ذیربــط شــد . در ســفر هیــات دارویــی 
بنیــاد برکــت بــه ونزوئــا، عــاوه بر بسترســازی صــادرات واکســن 
ایرانــی بــه ایــن منطقــه، دربــاره صــادرات دارو و تجهیزات پزشــکی 
ــای  ــرکت ه ــت و ش ــات وزارت بهداش ــا مقام ــز ب ــورمان نی کش
خصوصــی فعــال در حــوزه ســامت مذاکــرات مفصلــی انجــام شــد.

اجرای طرح پاکسازی 

نقاط آلوده و جرم خیز در تبریز 
ــرح  ــرای ط ــز از اج ــتان تبری ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــت :  ــر داد و گف ــز خب ــرم خی ــوده و ج ــاط آل ــازی نق پاکس
در ایــن طــرح 35 نفــر متهــم دســتگیر و تعــداد 33 معتــاد 

ــدند.  ــع آوری ش ــاک جم خطرن
رمضــان الهوردیــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: مأمــوران انتظامــی شهرســتان تبریــز 
ــه  ــی، مقابل ــت عموم ــم و امنی ــراری نظ ــور برق ــه منظ ب
برهــم  و  ســارقان  مخــدر،  مــواد  فروشــندگان  بــا 
امنیــت عمومــی، طــرح پاکســازی  زننــدگان نظــم و 
ــرا  ــاعت اج ــدت ۲۴ س ــه م ــز را ب ــرم خی ــوده و ج ــاط آل  نق

کردند.

وی افــزود:در ایــن طــرح کــه بــا حداکثــر تــوان 
اجــرا شــد؛ 5  امکانــات  از  منــدی هدفمنــد  بهــره  و 
ــارق  ــاک، 1۸ س ــو خطرن ــاد تابل ــرگ،33 معت ــوداگر م س
و 1۲نفــر نیــز در ارتبــاط بــا ســایر جرایــم دســتگیر 
قضایــی  مقــام  تحویــل  پرونــده  تشــکیل  از  پــس   و 

شدند.
ــج  ــت: از نتای ــز گف ــتان تبری ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــف  ــدر، کش ــواد مخ ــری م ــف مقادی ــرح کش ــن ط ــر ای دیگ
ــودرو   ــتگاه خ ــف ۲۴دس ــرقت و توقی ــده س ــره پرون  ۹ فق

است.
ــاء  ــرح ارتق ــرای ط ــداوم اج ــر ت ــد ب ــا تاکی ــان ب الهوردی
ــل  ــه فص ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــت اجتماع امنی
ــا  ــا و پارک ه ــا در تفرجگاه ه ــواده ه ــور خان ــتان و حض تابس
طــرح ســالم ســازی و پاکســازی تفرجگاه هــا نیــز در 

ــت. ــتان اس ــس شهرس ــتور کار پلی دس

شــعر  منطقــه ای  کنگــره 
اســتان های  ویــژه  محــرم 
شــمالغرب کشــور بــا همــکاری 
اســامی  تبلیغــات  کل  اداره 
ســازمان  و  آذربایجان شــرقی 
اســتان  هنرمنــدان  بســیج 
مردادمــاه ســال جاری در تبریــز 

می شــود.  برگــزار 
تبلیغــات  کل  اداره  سرپرســت 
مهم تریــن  اســتان  اســامی 
ــکوفایی  ــره را ش ــن کنگ ــداف ای اه
عاشــورایی،  شــعر  ترویــج  و 
ــی و  ــعر آئین ــان ش ــت از جری حمای
ــاعران  ــت ش ــه خاقی ــادن ب ارج نه
و  اثرگــذاری  انقابــی،  و  آئینــی 
ــعرآفرینی  ــرای ش ــازی ب ــه س زمین
در حــوزه مضامیــن عاشــورایی، 
ــوان  ــاعران ج ــژه از ش ــت وی حمای
ــردن  ــکوفا ک ــت و ش ــی، حمای آئین
ــگاه  ــجد و پای ــعری مس ــل ش محاف
محــور، توجــه بــه موضوعــات 
ــه  ــت ب ــا عنای ــام ب ــان اس روز جه
ــوٍم  ــا و کل ی ــل »کل ارٍض کرب اص
عاشــورا« در شــعر عاشــورایی و 
مضامیــن  و  موضوعــات  تلفیــق 
هــای  ارزش  همچــون  مهّمــی 

ــرد. ــوان ک ــامی عن ــاب اس انق
حجــت االســام و المســلمین 
ــتکبار  ــینی اس ــود حس ــید محم س
ــاع  ــرم، دف ــان ح ــتیزی، مدافع س
در  شــیعیان  مقاومــت  مقــدس، 
آذربایجــان،  جمهــوری  یمــن، 
نیجریّــه، بحریــن، وحــدت در پرتــو 
والیــت و ســردار دل هــا حــاج 
محورهــای  از  ســلیمانی  قاســم 

ــرد. ــوان ک ــره عن کنگ
ــت  ــرد: محوری ــان ک وی خاطرنش
موضوعــی کنگــره منطقــه ای شــعر 
ــتاره  ــد س ــخصیت بلن ــرم ش مح
ــان  ــرورده دام ــت، پ ــمان کرام آس
عصمــت،  عقیلــه النســاء، نــور 
ــراء،   ــلیله الزه ــی،  س ــم مرتض چش
زینــب  حضــرت  کربــا،  بطلــه 

می باشــد. )س(   کبــری 
شــاعران  اســاس  ایــن  بــر 
در  را  خــود  اشــعار  می تواننــد 

ــات  ــف در موضوع ــای مختل قالب ه
ــات  ــخصیت و حی ــه ش ــوط ب مرب
حضــرت زینــب کبــری )س(  ماننــد: 
توصیــف ویژگی هــای شــخصیت 
آن حضــرت همچــون کرامــت، صبر 
ــجاعت  ــت، ش ــتقامت، فصاح و اس
ــش آن حضــرت در  ــادت، نق و عب
وقایــع مربــوط بــه نهضــت کربــا و 
روز عاشــورا، عظمــت زینــب کبــری 
ــهداء )ع(   ــدگاه سیدالش )س(  از دی
و انصــار آن حضــرت، تجلــی عفــاف 
و  ایثارگــری  زینبــی،  حجــاب  و 
ــب  ــز زین ــرت انگی ــکیبایی حی ش
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 
ــه  ــام ب ــری )س(  در ش ــب کب زین
شکســت  و  مقــدس  دژ  عنــوان 
ــوم  ــر هج ــت در براب ــر مقاوم ناپذی
ــت،  ــر و جنای ــی تکفی ــش جهان ارت
محبــت زینــب کبــری )س(، انگیــزه 
ــل  ــب اه ــدگان مکت ــش رزمن بخ
بیــت )ع(  بــرای مبــارزه بــا جریــان 
ضدبشــری تکفیــر و شکســت ایــن 
مدافعــان  حماســه های  جریــان، 
حــرم در حــرم زینــب کبــری )س(  
ــب  ــت )ع( و زین ــل بی ــم اه و حری
مــادران،  الگــوی  )س(،  کبــری 
ــه  ــهدا ب ــران ش ــران و خواه همس
دبیرخانــه ایــن کنگــره ارســال 

ــد. کنن
منطقــه ای  کنگــره   دبیرخانــه 
محــرم واقــع در تبریــز- بلــوار 
فرهنگــی  مجتمــع  بهمــن-   ۲۹
هنــری ۲۹ بهمــن- طبقــه دّوم- 
ســازمان بســیج هنرمنــدان اســتان 
تبریز-میــدان  و  آذربایجانشــرقی 
تبلیغــات  کل  دانشســرا-اداره 
اســامی -انجمــن شــعر اهــل 
بیــت )علیهــم الســام( بــه شــماره 
0۹3553۸۸0۶3و  تماس هــای 
 0۴133305۷۹۴ و   0۴133۲۹۲1۴0

ــت. اس

کنگره منطقه ای شعر محرم در تبریز 
برگزار می شود

دخالت نمایندگان 
در عزل و نصب ها علنی شد!

صفحه 3

وجود ۱۳۰۰۰ 
واحد تولیدی راکد 

یا زیر ظرفیت تولید در کشور
صفحه 2

ایران هفتمین مصرف کننده 
لوازم آرایشی در دنیا

صفحه 6

تورم دولت قبل در 
۷۰ سال گذشته بی سابقه بود

صفحه 6

توافق ترکیه و ارمنستان 
برای بازگشایی مرز زمینی

صفحه 8

رشد ۳۵درصدی 
تولید خودرو در خرداد

صفحه 6

دادگســتری  کل  رییــس 
ــداد  ــت: تع ــرقی گف ــان ش آذربایج
ورودی هــای زنــدان هــای ایــن 
اســتان طــی ســال 1۴00 نســبت بــه 
ســال 13۹۹ حــدود ۹ درصــد کاهــش 

ــت.  ــته اس داش
موســی خلیــل اللهــی تــاش 
ــی  ــی را یک ــس زدای ــرای حب ب
از اولویــت هــای مهــم دســتگاه 
قضائــی برشــمرد و بــا تاکیــد بر 
اینکــه دادگســتری آذربایجــان 
شــرقی در ایــن خصــوص برنامه 
ــورد  ــه م ــددی را ب ــای متع ه
ــر  اجــرا مــی گــذارد، افــزود: ب

ــن  ــاره مرتکبی ــاس درب ــن اس همی
ــس  ــم حب ــه حک ــبک ک ــم س جرای
بــرای آنهــا صــادر مــی شــود،، اگــر 
ــا  ــن ی ــاعت 1۷ ضام ــا س ــم ت مته
ــی  ــی معرف ــه مراجــع قضائ ــه ب وثیق

ــی رود. ــدان نم ــه زن ــد، ب کن
وی بــا بیــان اینکــه رویکــرد 
دســتگاه قضایــی در خصــوص وقــوع 
ــدان، تفکیــک  جرایــم و مجــازات زن
جرایــم خشــن و ســبک اســت، 

افــزود: نــوع برخــورد و مقابلــه 
ــه  ــت جامع ــه امنی ــی ک ــا مجرمین ب
ناامنــی  احســاس  و  مخــدوش  را 
ــا  ــد ب ــی کنن ــاد م ــه ایج در جامع
افــرادی کــه جرایــم ســبک مرتکــب 

کیفــری  ســابقه  فاقــد  و  شــده 
هســتند، بــه هیــچ عنــوان یکســان 

ــت. نیس
ــق  ــه داد: طب ــی ادام ــل الله خلی
رویکردهــای جدیــد قــوه قضائیــه بــا 
ــل آدم  ــن مث ــم خش ــن جرای مرتکبی
ربایــی و ســرقت، بــدون کوچکتریــن 
ــود و در  ــی ش ــورد م ــاض برخ اغم
ــر  ــم غی ــن جرای ــوص مرتکبی خص
عمــد و ســبک نیــز ارفاقــات قانونــی 

از جملــه عــدم صــدور قــرار حبــس 
ــر  ــه منج ــود ک ــی ش ــتفاده م ، اس
ــا  ــدان ه ــه زن ــش ورودی ب ــه کاه ب

ــد. ــد ش خواه
 ۸5 ارتبــاط  و  رســیدگی  از  وی 
ــی  ــا زندان ــم ب ــدی محاک درص
از طریــق فضــای مجــازی و 
و  داد  خبــر  ویدئوکنفرانــس 
ــاح  ــوع اص ــوص موض در خص
مجرمیــن نیــز گفــت: هــدف از 
ــه  ــا تنبی ــس، تنه ــازات حب مج
ــی  ــدف اصل ــه ه ــوده، بلک نب
ــوزی و  ــت، بازآم ــاح و تربی اص
ــان  ــردن مجرم ــی ک بازاجتماع

ــت. اس
خلیــل اللهــی بــا اشــاره بــه اینکه 
زمینــه ماقــات خانــواده زندانــی در 
منــزل بــا مددجــو در زنــدان از طریق 
ــک  ــده نزدی ــس در آین ویدئوکنفران
ــگ  ــر فرهن ــود، ب ــی ش ــم م فراه
ســازی رســانه هــای گروهــی و 
ــریح  ــن و تش ــرای تبیی ــات ب مطبوع
ــه جــای ماقــات  ماقــات مجــازی ب

ــرد. ــد ک ــوری تاکی حض

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:

ورود به زندان های آذربایجان شرقی ۹ درصد کاهش یافت

صفحه 2

آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی 

استان آذربایجان شرقیاستان آذربایجان شرقی
متن آگهی در صفحه 2) نوبت اول () نوبت اول (

امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
بــا  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
اجــرای طــرح هــای اشــتغال کمیتــه 
 ۶۶۷ و  هــزار   ۲ اســتان  امــداد 
ــاری  ــال ج ــدای س ــو از ابت مددج
ــد.  ــده ان ــغل ش ــب ش ــون صاح تاکن
غامعلــی مامهــدی در جمــع 
خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه مشــاغل 
ــرح  ــطه ط ــه واس ــده ب ــاد ش ایج
ــزء  ــداد ج ــه ام ــتغال کمیت ــای اش ه
پایدارتریــن مشــاغل اســت، افــزود: 
ــالجاری  ــت س ــه نخس ــه ماه در س
ــهیات  ــا تس ــتغال ب ــرح اش ۹1۹ ط
ــرقی  ــان ش ــداد آذربایج ــه ام کمیت
اجــرا شــده و ایــن طــرح هــا بــرای 
ــاد  ــغل ایج ــر ش ــزار و 53۲ نف ۲ ه

ــت. ــرده اس ک
امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
خاطرنشــان  شــرقی  آذربایجــان 

ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ک
ماهــه  ســه  در  اشــتغال  هــای 
ــش از ۴5۷  ــال 1۴01 بی ــت س نخس
میلیــارد ریــال تســهیات پرداخــت 

شــده اســت.

ــدای  ــت: از ابت ــن گف وی همچنی
ســالجاری تاکنــون عــاوه بــر مــوارد 
ــز از  ــو نی ــرای 135 مددج ــوق ب ف
ــم  ــغل فراه ــا ش ــی ه ــرق کاریاب ط

ــت. ــده اس ش
ــر اهمیــت  ــا تاکیــد ب مامهــدی ب
اشــتغالزایی بــرای نیازمنــدان تحــت 

حمایــت اظهــار داشــت: کمیتــه 
امــداد امــام)ره( در ســال هــای 
ــتگاه  ــی دس ــورت پیاپ ــه ص ــر ب اخی
برتــر ایجــاد اشــتغال در اســتان 

ــت. ــده اس ــناخته ش ش
امــداد  کمیتــه  مدیــرکل 
از  همچنیــن  شــرقی  آذربایجــان 
ارایــه ۶۲0 خدمــت حقوقــی بــه 
از  حمایــت  تحــت  مددجویــان 
ــر داد. ــون خب ــالجاری تاکن ــدای س ابت
ارایــه  تشــریح  در  مامهــدی 
ــدان  ــه نیازمن ــی ب ــات حقوق خدم
امــداد  کمیتــه  حمایــت  تحــت 
اســتان گفــت: حـــمایت حقوقــی از 
مـــددجویان تحــت حمایــت از طریق 
پیگیــری  مشــاوره،  و  راهنمایــی 
ــت  ــی جه ــی و قضای ــائل حقوق مس
ــی  ــورت م ــان ص ــوق آن ــاق حق احق

ــرد. پذی

۲۶۶۷ مددجوی کمیته امداد آذربایجان شرقی صاحب شغل شدند
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ساالنه ۱۲/5 میلیارد دالر 
کاالی قاچاق وارد کشور می شود

معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال 
ــاالنه  ــول س ــور معم ــت: بط ــتاد گف ــن س ــین ای و ارز و جانش
ــی  ــاق و تقلب ــارد دالر کاالی قاچ ــاهد واردات 1۲.5 میلی ش

ــتیم. ــور هس ــه کش ــف ب ــیوه های مختل به ش
ــزی،  ــیون برنامه ری ــه کمیس ــی در جلس ــداهلل هندیان  عب
هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان 
ــاختمان  ــی س ــهید رجای ــات ش ــالن جلس ــتان در س گلس
ــش  ــه در بخ ــت: البت ــار داش ــتان اظه ــن اس ــتانداری ای اس
ــای  ــاق از کااله ــای قاچ ــد کااله ــاق کاال بای ــا قاچ ــارزه ب مب
تقلبــی تفکیــک شــود، زیــرا نبــود ایــن تفکیــک صدمــات 

ــد.  ــور وارد می کن ــه کش ــادی ب زی
وی بیــان کــرد: همچنیــن ایــن مســاله مشــکات 
ــر  ــده دیگ ــد کنن ــرده و تولی ــور وارد ک ــه کش ــادی را ب اقتص

ــدارد.  ــود ن ــل وج ــد در داخ ــه تولی ــش صرف برای
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــرد: وزی ــان ک وی خاطرنش
کمیســیون ویــژه قاچــاق کاال و کاالهــای تقلبــی را راه انــدازی 
 کــرده و پنــج اولویــت بــرای ایــن مســاله مشــخص 

کرد.
ــاق  ــتاد قاچ ــای س ــش تقاض ــگیری و کاه ــاون پیش  مع
لــوازم  ایــن کمیســیون  اول  اولویــت  ارز گفــت:  و  کاال 
ــواد  ــوزه م ــد از آن ح ــی و بع ــوازم خانگ ــپس ل ــی و س یدک
ــاک  ــت پوش ــتی و در نهای ــی و بهداش ــز آرایش ــی و نی  دخان

است.
ــی  ــوازم یدک ــا ل ــارزه ب ــه مب ــزود: اباغی ــی اف  هندیان
قاچــاق و تقلبــی و لــوازم خانگــی از 15 تیــر مــاه ســال جاری 
قابلیــت اجــرا دارد، امــا بایــد بــه اصنــاف آمــوزش الزم داده 
ــطح  ــا س ــت ت ــن نیس ــا ای ــگاه م ــد ن ــان بدانن ــود و آن ش
ــوند  ــه ش ــد توجی ــان بای ــه آن ــم بلک ــت کنی ــه را اذی عرض
ــن  ــوص ای ــتانداردهای الزم را در خص ــز اس ــتاندارد نی و اس

ــد.  ــک کن ــا چ کااله
ــرز  ــد مح ــی ۴0 برن ــواد دخان ــوزه م ــه داد: در ح وی ادام
ــه عنــوان قاچــاق ایــن بخــش داریــم و بایــد برنامه ریــزی  ب

کــرد تــا قاچــاق ایــن کاال کــم شــود.
 وی تصریــح کــرد: در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی 
ــران  ــه ای ــت ک ــش اس ــن بخ ــهم ای ــاق س ــد قاچ ۲0 درص
هفتمیــن اســتفاده کننــده ایــن کاالهــا در جهــان و دومیــن 
ــوی  ــت و از س ــه اس ــتان در خاورمیان ــد از عربس ــور بع کش
ــود کیفیــت الزم ســامتی  ــه علــت نب ــن کاالهــا ب دیگــر ای

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــه را ب جامع
 معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــات رهب ــه بیان ــه ب ــا توج ــت: ب و ارز گف
مبنــی بــر اینکــه تبلیغــات بایــد ســه ویژگــی هوشــمندانه، 
ــد  ــته باش ــدن را داش ــه دی ــه جانب ــودن و هم ــب ب متناس
ــرای  ــش ب ــال پی ــات ۲0 س ــه آن بیان ــود ک ــاهده می ش مش

ــرد دارد.  ــز کارب ــروز نی ام
 هندیانــی اظهــار داشــت: بــر اســاس تبصــره ۴ مــاده 1۸ 
بســیاری از کاالهــای اساســی در ایــن قانــون قــرار گرفتــه و 
روغــن در کنــار ســوخت، دخانیــات، آرد و ســایر اقــام نیــز 
ــد  ــز می توان ــرات نی ــد و تعزی ــرار می گیرن ــوزه ق ــن ح در ای
ــی  ــش خصوص ــرد و بخ ــتفاده الزم را بب ــره اس ــن تبص از ای
ــراف از  ــوص انح ــد در خص ــاف بای ــی و اصن ــاق بازرگان و ات

ــی داشــته باشــد.  ــد، اطاعــات کاف فراین
ــاق در  ــوزه قاچ ــده ای از ح ــش عم ــرد: بخ ــان ک وی بی
ــود  ــه نب ــه ب ــا توج ــا ب ــود ام ــام می ش ــازی انج ــای مج فض
ــی  ــار دقیق ــوان آم ــران نمی ت ــا در ای ــرورهای آن فضاه س
ــیوه نامه  ــر ش ــوی دیگ ــه داد از س ــوص ارائ ــن خص در ای
تبلیغاتــی در فضــای مجــازی تنظیــم شــده و بــه زودی ابــاغ 

می شــود. 
وی اضافــه کــرد: تاکنــون 300 شــبکه فعــال کــه قابلیــت 
ــده و  ــته ش ــتیم بس ــا را داش ــرورهای آنه ــه س ــی ب دسترس
بــه بقیــه تبلیــغ کننــدگان ایــن بســتر نیــز تذکــرات جــدی 

داده ایــم.  
معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و 
ارز گفــت: در حــوزه ثبــت انبارهــا در ســامانه پایــش و خــود 
ــامانه  ــن س ــد ای ــداران بای ــده فرمان ــام ش ــای انج اظهاری ه
ــی  ــد و زمان ــش کنن ــر پای ــار دیگ ــا را ب ــه روز و انباره را ب
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 
ــت و  ــزو اولوی ــی در آن ج ــوان کاالی اساس ــه عن ــتان ب گلس
ــیوه  ــا ش ــم ت ــم گرفتی ــت، تصمی ــاخص اس ــتان های ش اس
نامــه کنتــرل آرد را تدویــن و ابــاغ کنیــم تــا از ایــن طریــق 

ــم. ــد کنی ــت و رص ــم مدیری ــدم را ه ــوزه گن ــم ح بتوانی
 وی تاکیــد کــرد: مــا در ســتاد هماهنــگ کننــده و 
ــد  ــی بخواه ــد متول ــا را بای ــن کاره ــتیم و ای ــز هس برنامه ری
ــتگاه ها  ــایر دس ــاورزی و س ــاد کش ــز جه ــی آن نی و متوال

ــتند.  هس
ــادآور شــد: در حــوزه توتــون و تنباکــو نیــز ماننــد  وی ی
ــا  ــوان ب ــه می ت ــی دارد ک ــت خوب ــتان ظرفی ــن اس ــدم ای گن
ــف  ــرای آن تعری ــری ب ــامانه دیگ ــامانه آرد س ــه س ــه ب توج
ــتفاده  ــعه اس ــش توس ــوزه در بخ ــن ح ــت ای ــرد و از ظرفی ک

ــرد. الزم را ب
 معــاون پیشــگیری و کاهــش تقاضــای ســتاد قاچــاق کاال و 
ارز گفــت: در حــوزه چــوب و ذغــال و قاچــاق آن نیــز اباغیه 
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 می کنیــم.
 هندیانــی اضافــه کــرد: در حــوزه ســوخت نیــز بایــد بــه 
ــن  ــتری در ای ــای بیش ــا نظارت ه ــود ت ــک ش ــی کم انتظام
حــوزه داشــته باشــد و شــرکت پخــش و پاالیــش بــه همــراه 
ــن  ــی می تواننــد ای ــز از طریــق سیســتم نظارت حــوزه راه نی

بخــش را کنتــرل کننــد.

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

مردم واکسیناسیون کرونا را 
تکمیل کنند

ادامه از صفحه اول
ــژه  ــوی وی ــه گفتگ ــور در برنام ــا حض ــی ب ــعید کریم س
بخــش خبــری ۲1 ســیما افــزود: بــا همــت مــردم و اقدامــات 
ــون  ــریع، اکن ــیع و س ــیون وس ــت، واکسیناس ــوب دول خ
وضعیــت کرونــا در کشــور در شــرایط نســبتًا مطلوبــی قــرار 
ــرایط  ــورها، ش ــیاری از کش ــه در بس ــودی ک ــا وج دارد ب

ــت. ــوب نیس ــان مطل آنچن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هفتــه گذشــته تــا یکشــنبه، 
ــه داد:  ــتیم، ادام ــا داش ــه ه ــری در مراجع ــش مختص افزای
آمــاری کــه شــامل کل مــوارد مشــکوک، متحمــل و قطعــی 
اســت معیــار مناســب تــری اســت یعنــی همــه کســانی کــه 
بــا عائــم تنفســی یــا عائــم بیمارســتانی مرتبــط بــا کرونــا 

مراجعــه کردنــد.
کریمــی افــزود: در هفتــه گذشــته حــدود ۴ هــزار مراجعــه 
ســرپایی داشــتیم کــه تــا یکشــنبه بــه 5 هــزار رســید و از 
ــه ۴  ــت و ب ــده اس ــی ش ــاره کاهش ــون دوب ــنبه تاکن یکش

هــزار مراجعــه ســرپایی رســیدیم.
ــنبه  ــا در روز یکش ــتری ه ــزان بس ــرد: می ــه ک وی اضاف
ــه  ــده و ب ــی ش ــون کاهش ــه اکن ــید ک ــه ۴50 رس ــته ب گذش

ــت. ــیده اس ــتری در روز رس 350 بس

معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی بــا بیــان اینکــه میــزان ابتــاء بــه کرونــا در برخــی 
ــتان و  ــه، عربس ــراق، ترکی ــد ع ــراف مانن ــورهای اط از کش
ــت  ــن عل ــه همی ــت: ب ــت، گف ــش اس ــال افزای ــارات در ح ام
ــود  ــام می ش ــران انج ــه در ای ــی ک ــش های ــزان آزمای می
افزایــش پیــدا کــرده اســت تــا بتوانیــم مبتایــان را 
شناســایی کنیــم بــه ویــژه مســافرانی کــه از ایــن کشــورها 

می شــوند. وارد 
ــم  ــر کنی ــاس خط ــه احس ــواردی ک ــزود: در م ــی اف کریم
میــزان تســت را افزایــش مــی دهیــم و زمانــی کــه گــردش 
ویــروس و آزمایــش هــا زیــاد مــی شــود مــوارد مثبــت هــم 

ــد. ــش می یاب افزای
ــن در  ــون دز واکس ــون 150 میلی ــرد: تاکن ــه ک وی اضاف
ــزان ۶۴  ــن می ــه از ای ــت ک ــده اس ــق ش ــورمان تزری کش
ــت  ــر دو دز دریاف ــون نف ــک دز و 5۷ میلی ــر ی ــون نف میلی

ــد. کردن
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــی  ــوم خیل ــفانه از دز س ــه متأس ــان اینک ــا بی ــکی ب پزش
حتمــًا  خواســت  مــردم  از  اســت،  نشــده  اســتقبال 

کننــد. کامــل  را  واکسیناســیون 
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 ۲۷ 

ــد. ــا ۲۸ میلیــون نفــر دز ســوم را تزریــق کرده ان ت
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون بهتریــن زمــان بــرای تکمیــل 
ــی  ــه داد: زمان ــت، ادام ــی اس ــره طای ــیون و پنج واکسیناس
ــی  ــت خوب ــم وق ــرار داری ــاء ق ــی ابت ــوج افزایش ــه در م ک
ــود دارد  ــروس وج ــرا وی ــت زی ــیون نیس ــرای واکسیناس ب
ــن را  ــد واکس ــه می خواه ــخص ک ــت آن ش ــوم نیس و معل
دریافــت کنــد ویــروس دارد یــا نــه؟ امــا اکنــون ابتــاء کــم 
ــت. ــدن اس ــی ب ــش ایمن ــرای افزای ــان ب ــن زم ــت و بهتری اس
ــده  ــای آین ــاه ه ــه در م ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کریم
ــاج و  ــت حج ــد بازگش ــری مانن ــاب ناپذی ــات اجتن تجمع
بازگشــایی مــدارس و اربعیــن را داریــم، اضافــه کــرد: بــرای 
ــیون  ــد واکسیناس ــم بای ــه داری ــوی نگ ــود را ق ــه خ ــن ک ای
را تقویــت کنیــم و ایــن موضــوع مســتلزم ایــن اســت کــه 
ــته  ــاه گذش ــش از ۶ م ــا بی ــیون آنه ــه واکسیناس ــانی ک کس

ــد. ــه کنن ــود مراجع ــادآور خ ــق دز ی ــرای تزری ــت ب اس
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــر  ــا ب ــی کرون ــتاد مل ــد س ــه تأکی ــان اینک ــا بی ــکی ب پزش
واکسیناســیون اســت و اکنــون بهتریــن زمــان بــرای تکمیــل 
ــا،  واکسیناســیون اســت، گفــت: اســلحه مــا در مقابــل کرون
ــا  ــیون آنه ــه واکسیناس ــانی ک ــت و کس ــیون اس واکسیناس

ــد. ــتفاده کنن ــت اس ــن فرص ــًا از ای ــت حتم ــل نیس کام
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 300 شــهید 
ــکر  ــان تش ــت و درم ــم از کادر بهداش ــم کردی ــا تقدی  کرون

کرد.

ــد  ــود 13000 واح ــت از وج ــر صم وزی
ــی  ــا فعالیــت خیل ــا ب تولیــدی راکــد و ی

ــر داد. ــور خب ــم در کش ک
ســید رضــا فاطمــی امیــن در حاشــیه 

ــد  ــمالی و بازدی ــان ش ــه خراس ــفر ب س
ــدی در  ــای تولی ــدادی از واحده از تع
ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــار ک ــتان اظه ــن اس ای
آن طــی نیمــه دوم ســال گذشــته 
یــک هــزار و 300 واحــد راکــد  و یــا بــا 

ــدند. ــال ش ــم فع ــی ک ــت خیل فعالی
ســرمایه  نقدینگــی،  افــزود:  وی 
ــازار  ــی، ب ــن اجتماع ــردش، تامی درگ
ایــن  مشــکات  جملــه  از  فــروش 
واحدهــای تولیــدی هســتند کــه ســبب 

ــا  ــا ب ــوند و ی ــد ش ــا راک ــا آن ه ــده ت ش
ــد. ــت کنن ــی فعالی ــی کم ــت خیل ظرفی
فاطمــی امیــن افــزود: در وزارت صمــت 
ــت  ــرای فعالی ــای الزم ب ــزی ه ــه ری برنام

ــده  ــام ش ــد انج ــای راک ــدد واحده مج
اســت.

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
طــرح آمایــش صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــه  ــن وزارت خان ــته در ای ــال گذش از س
ــی  ــر توزیع ــال حاض ــرد:  در ح ــان ک بی
در  معــدن  و  در حــوزه صنعــت  کــه 
ــون  ــع ناهمگ ــود دارد، توزی ــور وج کش

اســت و در برخــی از مناطــق زنجیــره هــا 
ناقــص هســتند و در برخــی از مــکان هــا 
ــی  ــای صنعت ــد واحده ــش از ح ــز بی نی
ایجــاد شــده و ســبب بــه وجــود آمــدن 
ــت. ــده اس ــرت ش ــی و مهاج آالیندگ

ــه در  ــان اینک ــا بی ــت ب ــر صم وزی
ــر  ــا فق ــز ب ــا نی ــکان ه ــی از م برخ
ســرمایه گــذاری مواجــه هســتیم، 
ــک  ــفر از نزدی ــن س ــه داد: در ای ادام
اســتان  ایــن  صنعتــی  واحدهــای 
را  صنعتــی  وضعیــت  و  مشــاهده  را 
ارزیابــی مــی کنیــم و آن زنجیــره 
هایــی کــه بایــد ســرمایه گــذاری 
فعلــی را تکمیــل کنــد و مــکان هایــی 
ــه انــدازه کافــی از لحــاظ ســرمایه  کــه ب
ــی  ــت را بررس ــرده اس ــد نک ــذاری رش گ
ــاد  ــوازن را ایج ــرد ت ــم ک ــعی خواهی و س

ــم. کنی

وزیر صمت خبر داد:

وجود ۱۳۰۰۰ واحد تولیدی راکد یا زیر ظرفیت تولید در کشور

و  بالینــی  تحقیقــات  مدیرگــروه 
ــران  ــتور ای ــتیتو پاس ــوژی انس اپیدمیول
ــات  ــام مطالع ــد انج ــریح رون ــن تش ضم
بــر واکســن پاســتوکووک و پاســتوکووک 
پــاس، از صــدور مجــوز مصــرف واکســن 
پاســتوکووک بــه عنــوان دز یــادآور تمــام 
ــور  ــده در کش ــق ش ــن  های تزری واکس

ــر داد. خب
ــا  ــت: ب ــی، گف ــس رمضان ــر آمیتی دکت
ــد  ــای جدی ــور واریانت  ه ــه ظه ــه ب توج
واکســن گریــز و وجــود شــواهدی مبنــی 
بــر افــت تدریجــی ســطح ایمنــی حاصــل 
تزریــق  کوویــد1۹،  واکسیناســیون  از 
ــژه  ــاه، بوی ــد م ــد از چن ــادآور بع دز ی
ــرم  ــر پلتف ــی ب ــن های مبتن ــرای واکس ب

ویــروس غیرفعــال، حائــز 
اهمیــت اســت. مطالعــات 
اخیــر نشــان داده اســت کــه 
ــا  ــد-1۹ ب ــن  های کووی واکس
پلتفــرم پروتئینــی تولیــد 
ــتور  ــتیتو پاس ــده در انس ش
نقــش  می  تواننــد  ایــران، 
برنامــه  ادامــه  در  مهمــی 
علیــه  واکسیناســیون 
کشــور  در  بیمــاری  ایــن 
ــات  ــند. تحقیق ــته باش داش

همچنیــن نشــان داده اســت کــه تزریــق 
واکســن های مربــوط بــه دو پلتفــرم 
 ، Mix & Matchمتفــاوت، یــا بــه عبارتــی
باعــث ایجــاد ایمنــی موثرتــر و پایدارتــر 
کوویــد1۹  عامــل  ویــروس  برعلیــه 

. د می شــو
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــی  ــا کارای ــر ب ــن بی خط ــاب واکس انتخ
ــه  ــادآور، در هفت ــوان دز ی ــه عن ــاال ب ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــت ب ــاری وزارت بهداش ج
ــی  ــات کارآزمای ــل از مطالع ــواهد حاص ش
واکســن  شــده،  انجــام  بالینــی 
پاســتوکووک را عــاوه بــر پاســتوکووک-
ــایر  ــادآور س ــوان دز ی ــه عن ــاس ب پ
ــور  ــتفاده در کش ــورد اس ــن  های م واکس

ــرد. ــد ک تایی

ــادآور  ــن ی ــات واکس ــای مطالع یافته ه
کرونــای انســتیتو پاســتور ایــران

ــه  ای  ــه در مطالع ــه اینک ــا اشــاره ب او ب
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته بــا نظــارت 
ــت  ــذا و داروی وزارت بهداش ــازمان غ س
ــی  ــری و ایمنی زای ــد، بی خط ــام ش انج
و  ســینوفارم  واکســن  های  یــادآور  دز 
ــده  ــت کنن ــراد دریاف ــتوکووک در اف پاس
ســینوفارم  واکســن  از  اولیــه  دوز   ۲
بــا یکدیگــر مقایســه شــدند، بیــان 
ــش  ــزان افزای ــه، می ــن مطالع ــرد: در ای ک
ــده دز  ــت کنن ــروه دریاف ــادی در گ آنتی ب
یــادآور پاســتوکووک بــه طــور معنــاداری 
بیشــتر از گــروه دریافــت کننــده دز 
ــه  ای  ــه گون ــود؛ ب ــینوفارم ب ــادآور س ی

ــادی ضــد پروتئیــن  کــه میانگیــن آنتی  ب
ــت دز  ــب دریاف ــروس متعاق ــپایک وی اس
ــر  ــش از ۲0 براب ــتوکووک، بی ــادآور پاس ی
دریافــت کننــدگان دز یــادآور ســینوفارم 

ــان داد. ــش نش افزای
مجــری طــرح تحقیقاتــی مطالعــه 
ــوان دوز  ــه عن ــتوکووک ب ــن پاس واکس
ــه  ــن مطالع ــرد: در ای ــح ک ــتر، تصری بوس
درصــد ســروکانورژن )افزایــش ۴ برابــری 
ــه(  ــدار پای ــه مق ــبت ب ــادی نس آنتی ب
ــدگان  ــپایک در گیرن ــد اس ــادی ض آنتی ب
ــش از 3  ــم بی ــتوکووک ه ــادآور پاس دز ی
ــن  ــده واکس ــت کنن ــروه دریاف ــر گ براب
ــود.  ــادآور ب ــوان دز ی ــه عن ــینوفارم ب س
درصــد ســروکانورژن آنتــی بــادی خنثی-
کننده )نوترالیــزان( نیــز در گیرنــدگان دز 

یــادآور پاســتوکووک بــه طــور معنــاداری 
ــادآور  ــدگان دز ی ــت   کنن بیشــتر از دریاف

ــود. ــینوفارم ب س
ــر  ــه دیگ ــک مطالع ــزود: در ی وی اف
انجــام شــده در انســتیتو پاســتور ایــران 
ــده دو دز اولیــه  ــر روی داوطلبیــن گیرن ب
واکســن آســترازنکا نیــز نشــان داده شــد 
ــادی  ــر آنتــی ب ــزان افزایــش تیت ــه می ک
ضــد اســپایک در گــروه دریافــت کننــده 
ــتیتو  ــدی انس ــد1۹ تولی ــن کووی واکس
ــروه  ــر گ ــش از دو براب ــران بی ــتور ای پاس
دریافــت کننــده واکســن آســترازنکا 

ــت. ــوده اس ب
مدیــر گــروه تحقیقــات بالینــی و 
ــران،  ــتور ای ــتیتو پاس ــوژی انس اپیدمیول
بیــان کــرد: همچنیــن نتایــج 
ارزیابــی پایــداری ایمنــی 
واکســن های  از  حاصــل 
ــتوکووک  ــتوکووک و پاس پاس
پــاس در افــرادی کــه 3 
را  واکســن  ها  ایــن  از  دز 
بودنــد،  کــرده  دریافــت 
نشــان داده اســت کــه ۶ 
دز  تزریــق  از  بعــد  مــاه 
پاســخ  کمــاکان  ســوم، 
در  قبولــی  قابــل  ایمنــی 
ــده  ــظ ش ــده حف ــت کنن ــراد دریاف  اف

است.
او تاکیــد کــرد: ایــن مطالعــات نشــان 
داده اســت کــه کارایــی واکســن  های 
ــتیتو  ــترک انس ــدی مش ــد1۹ تولی کووی
پاســتور ایــران و انســتیتو فینــای کوبــا 
بــه عنــوان دوز یــادآور، در تحریــک 
ــه صــورت معنــاداری،  سیســتم ایمنــی ب
نظیــر  یــادآوری  دزهــای  از  باالتــر 
ــت.  ــوده اس ــترازنکا ب ــینوفارم و آس س
ــخص  ــن مش ــات همچنی ــن مطالع در ای
ــن- ــادآور واکس ــی دز ی ــه کارای ــده ک ش
ــتوکووک پاس،  ــتوکووک و پاس ــای پاس  ه
مشــابه یکدیگــر بــوده و عــوارض جانبــی 
خاصــی نیــز متعاقــب تزریــق آن هــا 

ــت. ــده اس ــزارش نش گ

صدور مجوز مصرف واکسن پاستوکووک 
به عنوان دز یادآور تمام واکسن  های کرونا در ایران

اداره کل راه و شهرســازی اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پــروژه هــای بــه شــرح زیــر را از طریــق 
ــه  ــا ارائ ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــه از دریاف ــزاری مناقص ــل برگ ــه مراح ــد. کلی ــزار نمای ــت برگ ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س
WWW. ــه آدرس ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق درگاه س ــا از طری ــایی پاکته ــران و بازگش ــه گ ــنهاد مناقص پیش

SETADIRAN.IR  انجــام 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 . 

  1- باقیمانــده احــداث کمربنــدی ایلخچــی بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه 2/006/260/000/000 ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای راه 
و بانــد فــرودگاه و زیرســازی راه آهــن ســال 1401 بــا تعدیــل )شــرکت هــای دارای رتبــه 4 و باالتــر(

2- عملیــات اجرایــی تهیــه و نصــب عالئــم محــور شبســتر- کــوزه کنــان و زیرگــذر شــندآباد )حــد فاصــل کیلومتــر 500+77 الــی 
700+87( بــا مبلــغ بــرآورد اولیــه 79/822/724/561 ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای راهــداری  ســال 1401 بــا تعدیــل

پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای صالحیــت و رتبــه بنــدی از ســازمان برنامــه و بودجــه بــه شــرح فــوق مــی تواننــد از تاریــخ 
ــدارکات  ــامانه ت ــه س ــنهاد قیمــت ب ــه پیش ــپس ارائ ــناد مناقصــه و س ــج روز جهــت اخــذ اس ــدت پن ــه م ــی ب ــت دوم آگه ــر نوب نش
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 1456 - 021 دفتــر ثبت نــام 88969737 

و 85193768                                                               
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی 

آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/12 )روزنامه آذربایجان(
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/14 )روزنامه آذربایجان(

/ نوبت اول /

شناسه آگهی: 1345538

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل 1394 
به شماره انتظامی 418ط53 ایران 25 با شماره 

موتور 124K0666725 و شماره شاسی 
NAAN01CE6FH240286 مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)جلفا(
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ــیس  ــدای تاس ــرائیل از ابت ــی اس ــم جعل رژی
ــی  ــت داخل ــرد سیاس ــال 1۹۴۸ راهب ــود در س خ
ــا  ــی بن ــای جاسوس ــر مبن ــود را ب ــی خ و خارج
کــرده و برخــی ســرویس های جاسوســی وابســته 
ــل از  ــود را قب ــت خ ــی فعالی ــم حت ــه صهیونیس ب
تاســیس ایــن رژیــم آغــاز کــرده بودنــد. درواقــع 
ــتی  ــم صهیونیس ــی رژی ــرویس های نظام ــه س هم
همچــون امان،شــاباک، پلیــس اســرائیل، ســرویس 
اطاعاتــی ارتــش و... همگــی بــه نوعــی ســاختار 
جاسوســی دارنــد و معروف تریــن نهــاد اســرائیلی 

ــن زمینــه ســرویس موســاد اســت. در ای
ــرائیل  ــه اس ــی ک ــف، از آنجای ــزارش ال ــه گ ب
هرگــز نتوانســت خــود را بــه عنــوان یــک 
ــت  ــور اس ــاند، مجب ــمیت بشناس ــه رس ــور ب کش
بــرای حفــظ بقــا و موجودیــت خــود از روش 
ــن  ــد و همچنی ــتفاده کن ــول اس ــای غیرمعم ه
تصمیم گیری هــای  و  سیاســت گذاری ها 
محافــل سیاســی ایــن رژیــم نیــز هماننــد 
ــن  ــن بی ــت. در ای ــان نیس ــای جه ــایر دولت ه س
ســرویس های اطاعاتــی و جاسوســی اســرائیل که 
همــواره مشــغول جمــع آوری اطاعــات از داخــل و 
خــارج بــرای رژیــم صهیونیســتی هســتند نقــش 
ــات  ــت ها و تصمیم ــن سیاس ــردی در تدوی راهب
ــگ  ــه تنگاتن ــد و رابط ــا می کنن ــم ایف ــن رژی ای
ــرائیل  ــی اس ــات سیاس ــا موسس ــا ب ــان آنه می

وجــود دارد.
شــاید شــنیدن عبارت هایــی مشــابه جاسوســی 
ــمندان و  ــرور دانش ــاد ت ــه ی ــا را ب ــرائیل م اس
و  نظامــی  و  علمــی  برجســته  شــخصیت های 

ــا  ــدازد. ام ــان بین ــر جه ــی و ... در سراس اجتماع
ــی  ــای جاسوس ــه فعالیت ه ــت ک ــت آن اس واقعی
ــرور  ــه ت ــدود ب ــا مح ــتی صرف ــم صهیونیس رژی
اشــخاص مهــم نیســت؛ بلکــه ایــن رژیــم همــواره 
ــای  ــورها و نهاده ــوذ در کش ــا نف ــرده ب ــاش ک ت
ــرده و  ــق ک ــود را محق ــاص خ ــداف خ ــمن اه دش

ــد. ــه بزن ــا ضرب ــه آن ه ب
ــار  ــته اخب ــال گذش ــد س ــی چن ط
دســتگیری  دربــاره  متعــددی 
ــتی در  ــم صهیونیس ــان رژی جاسوس
ــه  ــی منتشــر شــد ک کشــورهای عرب
ــود.  یکــی از بارزتریــن آنهــا لبنــان ب
بــه طــوری کــه ســال قبــل نیروهــای 
امنیــت داخلــی لبنــان موفــق شــدند 
ــی اسرائیل  ــبکه جاسوس بیش از 15 ش
را کشــف و منهــدم کننــد. طــی چنــد 
ــات  ــعبه اطاع ــز ش ــته نی روز گذش
ــش  ــی و ارت ــت داخل ــرویس امنی س
ــه  ــق ب ــه موف ــرد ک ــام ک ــان اع لبن
کشــف ۴ شــبکه جاسوســی اســرائیل 
و دســتگیری شــماری از مظنونــان بــه 
ــتی  ــمن صهیونیس ــا دش ــکاری ب هم

ــت. ــده اس ش
اطاعــات نشــان می دهــد کــه همچنــان 
رژیــم  متعــدد  جاسوســی  شــبکه های 
صهیونیســتی در کشــورهای عربــی فعــال هســتند 
پیشــبرد عملیات هــای  بــرای  رژیــم  ایــن  و 
کشــورهایی  در  خــود  امنیتــی  و  اطاعاتــی 
ــای  ــراق از تیم ه ــوریه و ع ــان و س ــون لبن همچ

ــق  ــکل دقی ــه ش ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــر اس ماه
ــی  ــورهای عرب ــا کار در کش ــده و ب ــوزش دی آم

ــد. ــنایی دارن آش
ــه در  ــت ک ــه آن اس ــل توج ــه قاب ــا نکت ام
جریــان بازجویــی افــراد دســتگیر شــده بــه جــرم 
ــد  ــا می گوین ــب آنه ــمن، اغل ــا دش ــکاری ب هم
کــه اصــا نمی دانســتند بــرای اســرائیل کار 

ــوده کــه در حــال  می کننــد و تصــور آنهــا ایــن ب
ــای  ــی و انجمن ه ــای غیردولت ــا نهاده ــکاری ب هم
مردمــی هســتند. البتــه برخــی نیــز بــه همــکاری 
اعتــراف  صهیونیســت ها  بــا  خــود  آگاهانــه 

. می کننــد
امــا خطــر نفــوذ اســرائیل در کشــورهایی 
ــا عــراق و ســوریه و ... بیشــتر  ــان ی همچــون لبن

متوجــه نوجوانــان و جوانــان اســت. عامــان 
موســاد در جــذب جاســوس در ایــن کشــورها بــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــول از طری ــور معم ط
ــون  ــاده ای همچ ــواالت س ــده و س ــل ش وارد عم
از   ... و  و عایــق  و شــرایط خانوادگــی  اســم 
کاربــران می پرســند و بعــد از انتخــاب گزینه هــای 
ــای  ــد کاره ــا می خواهن ــود از آنه ــر خ ــورد نظ م
ــدادی  ــاندن تع ــون رس ــاده ای همچ س
بســته بــه آدرس هــای مختلــف و 
مکان هــای  از  عکس بــرداری  یــا 
مبالغــی  دهنــد.  انجــام  حــاص 
کــه اســرائیلی ها بــه ایــن افــراد 
ــا ۲00  ــدود 100 ت ــزی ح ــد چی می دهن
دالر اســت امــا اگــر آنهــا بــرای انجــام 
انتخــاب  مهم تــری  فعالیت هــای 
دریافــت  بیشــتری  پــول  شــوند 
می کننــد و حتــی رژیــم صهیونیســتی 
وعــده اقامــت در کشــورهای اروپایــی 

را بــه مــزدوران خــود می دهــد.
ــه حســاب  ــز پــول ب همچنیــن واری
ایــن افــراد از طریــق شــرکت های 
انتقــال پــول در کشــورهای آفریقایــی 
و آمریــکای التیــن و ... انجــام می گیــرد. یــا 
ــغ مشــخص شــده را  اینکــه عوامــل موســاد  مبل
در یــک منطقــه بیابانــی قــرار داده و از فــرد مــورد 
ــول  ــته پ ــرود و بس ــا ب ــه آنج ــد ب ــر می خواهن نظ

ــردارد. را ب
ــه  ــور ب ــورهای مذک ــی کش ــه اهال ــی ک از آنجای
ــج  ــی رن ــادی وخیم ــران اقتص ــان از بح ــژه لبن وی

می برنــد بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان در برخــی 
ــی  ــنهادات مال ــل پیش ــد مقاب ــوارد نمی توانن م
ــار دام  ــد و گرفت ــت کنن ــاد مقاوم ــل موس عوام
جاسوســی بــرای اســرائیل می شــوند. البتــه ایــن 
خطــر تنهــا مختــص جوانانــان نیســت و تحقیقــات 
میــان  در  صهیونیســت ها  می دهــد  نشــان 
ــی در  ــای غیردولت ــازمان ها و نهاده ــان س کارکن

ــد. ــوذ کرده ان ــز نف ــی نی ــورهای عرب کش
ــراد  ــن اف ــی ای ــت اصل ــی ماموری ــور کل ــه ط ب
ایــن اســت کــه اطاعاتــی دربــاره مواضــع 
مقاومــت در اختیــار صهیونیســت ها قــرار دهنــد. 
بــه عنــوان مثــال در کشــوری ماننــد لبنــان، رژیم 
ــال  ــه دنب ــخص ب ــور مش ــه ط ــتی ب صهیونیس
ــود  ــزدوران خ ــت و م ــزب اهلل اس ــی از ح جاسوس
را در همیــن مســیر بــه کار می گیــرد. البتــه 
الزم بــه ذکــر اســت کــه نیروهــای امنیتــی و نیــز 
مقاومــت در برابــر ایــن تحــرکات اســرائیل ســاکت 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــان ب ــه مظنون ــته اند و هم ننشس

ــد. ــر دارن ــت نظ ــت تح ــه دق ــمن را ب دش
آســان  نفــوذ  صــورت  هــر  در  امــا 
صهیونیســت ها در میــان جوانــان و نوجوانــان 
در شــبکه های اجتماعــی کــه بــرای همــگان 
ــرای  ــی ب ــر بزرگ ــگ خط ــت زن ــترس اس در دس
ــد  ــاب می کن ــت و ایج ــن کشورهاس ــئوالن ای مس
ــاختن  ــه س ــی و متوج ــات آگاهی بخش ــه عملی ک
ــن شــبکه ها  ــی در ای مــردم از خطــرات ماجراجوی
ــته  ــب ناخواس ــراد، اغل ــردد اف ــب می گ ــه مو ج )ک
ــتر  ــوند(، بیش ــار ش ــت ها گرفت در دام صهیونیس

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج م

اسرائیل چگونه فضای مجازی را برای جاسوسی در کشورهای عربی به کار می گیرد؟

جمعــی از نماینــدگان مجلــس بــه دلیــل آنچــه 
ناکارآمــدی رئیــس جــوان راه آهــن عنــوان 
کرده انــد، درخواســت اســتیضاح رســتم قاســمی، 
ــا ۲0 امضــا در ســامانه  وزیــر راه و شهرســازی را ب
نماینــدگان بارگــذاری کرده انــد. گویــی ایــن 
ــه  ــت ک ــورده اس ــد خ ــس از آن کلی ــتیضاح پ اس
تاش هــای نماینــدگان بــرای برکنــاری رئیــس راه 

ــوده اســت. ــی نتیجــه ب آهــن ب
اینکــه ســؤال و اســتیضاح حــق قانونــی 
نماینــدگان اســت، تردیــدی در آن وجــود نــدارد و 
آن هــا در ایفــای نقــش نظارتــی خــود، می تواننــد 
ــد و  ــرا بخوانن ــت ف ــه مل ــه خان ــت را ب وزرای دول
ــؤال  ــا س ــت آن ه ــت مدیری ــرد تح ــاره عملک درب
ــن  ــط بی ــا رواب ــد، ام ــتیضاح کنن ــند و اس بپرس
ــود  ــه می ش ــش و خدش ــار چال ــی دچ ــوا زمان ق
ــت«  ــه »دخال ــود را ب ــای خ ــارت« ج ــه »نظ ک
بدهــد؛ موضوعــی کــه چنــدی پیــش هــم مــورد 
ــرار  ــاب ق ــم انق ــر معظ ــاره رهب ــد چندب تأکی
گرفــت و ایشــان پنجــم خــرداد در دیــدار رئیــس 

ــورای  ــس ش ــدگان مجل و نماین
اســامی، بــار دیگــر آن هــا 
از دخالــت در  بــه پرهیــز  را 
دولــت در  نصب هــا  و   عــزل 

فراخواندند.
ایــن روز هــا، امــا حادثــه قطار 
ــار  ــهد ب ــزد- مش ــافربری ی مس
دیگــر شــائبه دخالــت نمایندگان 
ــا  ــر زبان ه ــت را س در کار دول
انداختــه اســت. فــارغ از اینکــه 
ــه  ــران آن حادث ــا مقص ــد ب بای
قانونــی  و  جــدی  برخــورد 
ــن  ــون ای ــرد، اکن ــورت گی ص
ــت  ــرح اس ــی مط ــؤال اساس س
ــال  ــدگان اعم ــرا نماین ــه چ ک

ــیوه های  ــود را از ش ــارت خ نظ
شــائبه  کــه  معمــول  غیــر 
ــد؟  ــال می کنن ــت دارد، دنب دخال
کــه  دارنــد  اختیــار  آن هــا 
ــر راه  ــه وزی ــن حادث ــاره ای درب
و شهرســازی را بــه مجلــس 
فرابخواننــد و توضیحــات او را 
ــه از توضیحات  ــنوند و چنانچ بش
ــارات  ــدند، از اختی ــع نش او قان
ــد،  ــتفاده کنن ــود اس ــی خ قانون
ــًا  ــده ای علن ــه نماین ــا اینک ام
ــد و از  ــو کن ــانه ها گفتگ ــا رس ب
ــه  ــد ک ــن بخواه ــس راه آه رئی
اســتعفا بدهــد، نســبتی بــا 

ــدارد. ــی او ن ــف قانون وظای

عضــو  مطهــری،  اردشــیر  نمونــه  بــرای 
کمیســیون اجتماعــی مجلــس دو روز پیــش 
ــازی  ــر راه و شهرس ــه وزی ــاب ب ــی خط در توئیت
ــد  ــعه نیازمن ــرای توس ــور ب ــت: »کش ــته اس نوش
ــت.  ــد اس ــرب و کارآم ــص، مج ــران متخص مدی
ــا همیــن نــگاه معتقــدم میعــاد صالحــی، مدیــر  ب
شایســته ای بــرای شــرکت راه آهــن نیســت و بایــد 
جــای خــود را بــه فــردی متخصــص دهــد. بقیــه 
 میعــاد صالحی هــا هــم بایــد شناســایی و برکنــار 

شوند.«
ــه وظایــف  گویــی برخــی نماینــدگان نســبت ب
بیگانه انــد. آن هــا بعضــًا بــا  قانونــی خــود 
ایــن ذهنیــت وارد مجلــس می شــوند کــه در 
ــازه  ــا اج ــد ب ــر کاری بای ــتند و ه ــور هس رأس ام
آنــان انجــام گیــرد، در حالــی کــه حضــرت 
ــد  ــری فرموده ان ــم رهب ــام معظ ــام )ره( و مق ام
نــه اســت.«  امــور  رأس  در  »مجلــس   کــه 

نماینده!
منبع: روزنامه جوان

دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها علنی شد!

ــه  ــد ک ــان می ده ــادی نش ــاخص های اقتص ش
ــرای  ــان ب ــورم در جه ــرخ ت ــی ن ــد افزایش رون

ــود. ــد ب ــه دار خواه ــخص ادام ــدت نامش م
ــی  ــهری در گزارش ــه همش ــاره روزنام در این ب
خاطرنشــان کــرد: اقتصــاد جهــان پیــش از آنکــه 
ــود  ــه رک ــال از چال ــام و کم ــود را تم ــد خ بتوان
ناشــی از همه گیــری کرونــا برهانــد، درون چاهــی 
ــا  ــورم تقریب ــاد. ت ــورم افت ــام ت ــه ن ــق ب عمی
ــای  ــژه اقتصاده ــان به وی ــای جه ــی اقتصاده تمام
ــرار  ــر ق ــا را تحت تأثی ــکا و اروپ ــزرگ در آمری ب
داده اســت. جنــگ اوکرایــن، مختــل شــدن 
ــرژی و  ــت ان ــش قیم ــن کاال، افزای ــه تامی چرخ
مواداولیــه و همچنیــن موادغذایــی در کنــار اتخــاذ 
ســوی  از  غیرمســئوالنه  مالــی  سیاســت های 
بانک هــای مرکــزی، از عوامــل اصلــی ایجــاد 
ــود  ــر خ ــان را درگی ــه جه ــت ک ــی اس ابرتورم

ــت. ــاخته اس س
تــا یک ســال پیــش، زمانــی کــه اقتصــاد 
ــا و  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــوز در قل ــان هن جه
ــه  ــورم در نتیج ــرخ ت ــش ن ــود، افزای ــات آن ب تبع
ــروی  ــود نی ــن و کمب ــره تامی ــدن زنجی ــل ش مخت
ــا  ــد، ام ــا ش ــت  ه ــش قیم ــه افزای ــر ب کار، منج
ــذرا  ــا را گ ــش قیمت ه ــن افزای ــتگذاران ای سیاس
ــود  ــان خودبه خ ــرور زم ــه م ــه ب ــتند ک می دانس
ــرخ  ــش ن ــا جه ــون ام ــد. اکن ــد ش ــاح خواه اص

تــورم تحت تأثیــر افزایــش قیمــت کاالهــا و 
صعودی شــدن شــاخص هایی ماننــد انتظــارات 
ــر از  ــطحی فرات ــه س ــدگان، ب ــی مصرف کنن تورم

حــد کنتــرل رســیده و خوش بینــی  
اقتصاددانــان را دربــاره گــذرا بــودن این 
پدیــده بــه چالــش کشــیده اســت. فارغ 
از ایــن، مشــخص نیســت آیــا بانک هــای 
مختلــف  کشــورهای  در  مرکــزی 
می تواننــد از عهــده مهــار غــول تــورم 

ــر؟ ــا خی ــد ی بربیاین
بزرگ تریــن  به عنــوان  آمریــکا 
ــران  ــن بح ــم از ای ــان ه ــاد جه اقتص
براســاس  اســت.  نبــوده  مســتثنا 
آمــار  اداره  گــزارش  جدیدتریــن 
تــورم  نــرخ  آمریــکا،  در  اشــتغال 
ــت  ــاخص قیم ــاس ش ــه براس ــاالنه ک س
ــاه  ــده، در م ــرآورد ش ــده ب مصرف کنن

ــد  ــه ۸.۶ درص ــکا ب ــادی در آمری ــته می گذش
رســیده و ایــن باالتریــن نــرخ تــورم طی ۴1 ســال 
گذشــته در ایــن کشــور محســوب می شــود.
ــات  ــز تحقیق ــد از مرک ــی جدی ــج پژوهش نتای

پیــو)PEW( نشــان می دهــد رونــد افزایــش 
ــه  ــل توج ــان قاب ــار جه ــه و کن ــورم در گوش ت
اســت؛ به طــوری کــه از ۴۴ کشــور مــورد مطالعــه 

ــا  ــور ب ــورم در 3۷ کش ــرخ ت ــه، ن ــن مؤسس ای
ــته  ــال گذش ــی ۲ س ــرفته ط ــای پیش اقتصاده
ــش  ــن پژوه ــت. ای ــته اس ــمگیر داش ــد چش رش
مصرف کننــده  قیمت هــای  می دهــد  نشــان 

ــه دوران  ــبت ب ــور نس ــی ۴۴ کش ــا تمام در تقریب
ــی  ــدازه قابل توجه ــه ان ــا ب ــیوع کرون ــش از ش پی

ــت. ــته اس ــش داش افزای
مرکــز تحقیقــات پیــو براســاس 
و  توســعه  ســازمان  داده هــای 
 )OECD( اقتصــادی  همکاری هــای 
تــورم  متوســط  کــه  داده  گــزارش 
ــی  ــورد بررس ــور م ــاالنه در 3۷کش س
ــر 3  ــال۲0۲۲ دوبراب ــه اول س در 3 ماه
ــت. در  ــوده اس ــال۲0۲0 ب ــه اول س ماه
ــورم  ــرخ ت ــور ن ــان، در 1۶ کش ــن می ای
در 3ماهــه اول ســال ۲0۲۲ بیــش از 
ــال۲0۲0  ــابه در س ــان مش ــر زم ۴ براب
بــوده اســت. در میــان کشــورهای 
ــاه اول  ــه در 3 م ــی، ترکی ــورد بررس م
ســال جاری از باالتریــن نــرخ تــورم 
ــه ۸/5۴  ــورم آن ب ــوده و ت ــوردار ب برخ

ــت. ــیده اس ــد رس درص
ادامــه دار  بــه  گزارشــی  در  اکونومیســت 
ــان  ــژه در می ــی، به وی ــورم جهان ــد ت ــودن رون ب
ــرده  ــاره ک ــان اش ــای جه ــن اقتصاده بزرگ تری

اســت. براســاس ایــن گــزارش، نــرخ تــورم نقطــه 
ــد جهــان  ــان کشــورهای ثروتمن ــه نقطــه در می ب
به طــور متوســط بیــش از ۹درصــد افزایــش 
ــه  ــه1۹۸0 ب ــه از ده ــی ک ــت؛ افزایش ــته اس داش
ــه  ــت ب ــن وضعی ــت. ای ــوده اس ــابقه ب ــد بی س بع
ــنگینی  ــارات س ــی خس ــای مال ــاد و بازاره اقتص

ــت. ــرده اس وارد ک
شــاخص های  تمامــی  شــرایط،  ایــن  در 
ــروش  ــد و ف ــا، از خری ــه حوزه ه ــادی در هم اقتص
ــا  ــی کارخانه ه ــزان خروج ــا می ــه ت ــکن گرفت مس
ــادی  ــد اقتص ــریع رش ــدن س ــد ش ــی از کن حاک
اســت؛ از ایــن رو سرنوشــت قیمــت مصرف کننــده 
ــه در  ــت ک ــش هایی اس ــن پرس ــی از مهم تری یک
ــود  ــی وج ــاد جهان ــورد اقتص ــر در م ــال حاض ح

دارد.
انتظــارات تورمــی مصرف کننــدگان هــم در 
جهــان رو بــه رشــد اســت؛ عاملــی کــه می توانــد 
ــورم را  ــرخ ت ــه چســبندگی ن نگرانی هــا نســبت ب
ــه انتظــار  افزایــش دهــد. اکونومیســت نوشــته ک
ــک  ــده  نزدی ــکا در آین ــا در آمری ــش قیمت ه افزای
ــا  ــت و کانادایی ه ــد اس ــال رش ــرعت درح ــه س ب
هــم خــود را بــرای تــورم ۷ درصــدی ســال آینــده 
ــار  ــرخ انتظ ــن ن ــن باالتری ــد. ای ــاده کرده ان آم
ــان  ــد جه ــورهای ثروتمن ــان کش ــی در می تورم

اســت.

تورم ۳۷ کشور جهان دو برابر دو سال قبل شد

ــرد  ــام ک ــعبی اع ــد ش ــت حش اداره کل امنی
ــی  ــت داعش ــدر«، تروریس ــو حی ــام اب ــه »ضرغ ک
و یکــی از بارزتریــن عامــان جنایــت اســپایکر را 

ــت. ــرده اس ــتگیر ک دس
در بیانیــه اداره کل امنیــت حشــد شــعبی عراق 
آمــده اســت: ایــن تروریســت بــه اعــدام ۶00 نفــر 

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 به دســت تروریســت های 
داعــش و بقایــای حــزب بعــث در پایــگاه هوایــی 
 ۲01۴ ژوئــن  در  عــراق  تکریــت  در  اســپایکر 

به وقــوع پیوســت.

کنتــرل   )13۹3 خــرداد   ۲1(  ۲01۴ ژوئــن   11
ــه  ــداد ب ــری بغ ــت، در 150 کیلومت ــهر تکری ش
دســت داعــش افتــاد. پــس از تســلط داعــش بــر 
ــداد  ــوی بغ ــه س ــت ب ــان حرک ــه فرم ــن منطق ای
ــپایکر  ــی اس ــگاه هوای ــد. پای ــادر ش ــا ص و کرب
ــراق  ــور ع ــی کش ــگاه هوای ــن پای ــه بزرگ تری ک
ــت  ــه تکری ــرب منطق ــود، در غ ــوب می ش محس
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــن واق ــتان صاح الدی و اس
ــرا  ــام الصح ــا ن ــن ب ــش از ای ــی پی ــگاه هوای پای
ــام آن را  ــا ن ــا آمریکایی ه ــد، ام ــناخته می ش ش

ــد. ــر دادن ــپایکر تغیی ــه اس ب
نزدیــک بــه ۲ هــزار عراقــی در پایــگاه هوایــی 
ــه دســت تروریســت هــای داعــش  »اســپایکر« ب
ــک  ــن گروه ــای ای ــیدند. نیروه ــهادت رس ــه ش ب

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

درون رود دجلــه انداختنــد یــا در گورهــای دســته 
ــراد نیــز  ــن اف ــد. برخــی از ای جمعــی دفــن کردن

ــدند. ــور ش ــه گ ــده ب زن
بــه دســتور فرماندهــی پایــگاه اســپایکر، 
تمامــی افــراد ایــن پایــگاه کــه عمدتا دانشــجویان 
ــرده  ــت ک ــی دریاف ــد، 15 روز مرخص ــی بودن نظام
ــروج از  ــرای خ ــد ب ــتور داده ش ــان دس ــه آن و ب
پایــگاه، مــدرک و لبــاس نظامــی همــراه نداشــته  
ــه  ــی ب ــای نظام ــا کامیون ه ــربازان ب ــند. س باش
نزدیکــی بزرگــراه تکریت-موصــل منتقــل شــدند 
ــن  ــی یافت ــد و در پ ــاده زدن ــه ج ــا دل ب و از آن ج
ماشــین های کرایــه ای در مســیر توقــف کردنــد. در 
همیــن حیــن، خــودروی حامــل تروریســت هــای 
داعــش، آن هــا را بــه قصــد رســاندن بــه مقصــد و 
ــت های  ــت تروریس ــد. در نهای ــوار کردن ــک س کم
داعــش تمامــی ســربازان غیرمســلح پایــگاه 

اســپایکر را اســیر و بــه کاخ ریاســت جمهوری 
از  پــس  کردنــد.  منتقــل  تکریــت  در  واقــع 
بررســی ها و بازجویی هــای طوالنــی مــدت در 

ــد. ــاز ش ــتار آغ ــن کش ــر روز 1۲ ژوئ کاخ، عص
جمعــی  کشــتار  اجــرای  حیــن  داعشــی 
ــدام  ــن اق ــورت آنای ــه ص ــپایکر، ب ــربازان اس س
ــد کــه در آن فیلم هــا،  ــر نمودن ــه انتشــار تصاوی ب
افــرادی مســلح بــا چهره هــای پوشــانده، در 
ــه ســر ســربازان،  ــا شــلیک ب کنــار رود دجلــه، ب
ــد. در  ــه می انداختن ــل رودخان ــه داخ ــا را ب آن ه
ــه  ــربازانی ک ــدن س ــاران ش ــر، تیرب ــر دیگ تصاوی
ــیده   ــر کش ــه تصوی ــود ب ــته ب ــان بس دست هایش
ــه  ــن فاجع ــهدای ای ــی از ش ــت. جمع ــده  اس ش
ــن  ــس از ای ــدند. پ ــده ش ــر بری ــو س ــا چاق ب
فاجعــه انســانی، رســانه های داعــش، برخــی 
ــای  ــراه تیتره ــه هم ــتار را ب ــای کش از عکس ه
ــت  ــاد وحش ــرای ایج ــاالً ب ــه احتم ــاب آور ک ارع
ــد. ــر کردن ــود، منتش ــده ب ــه ش ــیعیان گرفت ــن ش بی

اعتراف یک داعشی به اعدام ۶۰۰ عراقی
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خبر به منتظران ده 
که یار می آید 

* ستار رزاقی

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

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

در انتظار تو 
* مرحوم استاد شهریار

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
نمی رمد 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 می میرم و در این دم آخر
دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت

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

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

کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت
چه کوه های سالطین که می شود پَر کاهت

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

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

ای صاحب عزا...
* وحید محمدی

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

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

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

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

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

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

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

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

انتظار 
* علی شهودی

و عاقبت به سراین انتظارمی آید
ز  گرد راه یقینًا 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

آخرین آینه 
* علی سلیمیان

کیست اهلل؟ بیا از ولی اهلل بپرس
مقصد قافله را از بلد راه بپرس

پاسخی می دهدت بی حد و اندازه، فقط
به رکوعی برس و پرسش کوتاه بپرس...

راز مقبولیت بندگی حق را از
»اَشَهُد اََنّ َعلِیًّا َولُِی اهلل« بپرس

یازده آینه تفسیر کرامات علی ست
آخرین آینه غایب شده، از آه بپرس

چارده قرن گذشت و غم موال جاری ست
در دلش بغض عمیقی ست که از چاه بپرس

یوسف فاطمه زندانی بی مهری ماست
ابر را پس بزن ای منتظر! از ماه بپرس

امام زمان 
* مهتاب آزادی

بی تو چگونه می شود از آسمان نوشت؟
از انعکاس سادۀ رنگین کمان نوشت؟

این یک حقیقت است که بی تو، بهار من!
باید چهار فصل زمان را خزان نوشت...

دنبال رّد پای تو گشتم، نیافتم
گویی خدا نشان تو را بی نشان نوشت

می خواستم تو را بنویسم ولی نشد
با من بگو چگونه تو را می توان نوشت

جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس
دریا تو را برای خودش بی کران نوشت

دیدم تمام ثانیه ها با تو می وزد
باید تو را همیشه امام زمان نوشت

وارث خود خدا....
* اسماعیل پورجهانی

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

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

گلدسته های مسجدت دست دعا را
برداشته سمت خدا مثل همیشه

عطر نفسهای مسیحاپرور تو
پیچیده در باد صبا مثل همیشه

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

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

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

تو منتهای آرزوهاِی  »جــهانی«
پنهانی از چشمم چرا مثل همیشه

ماه تمام 
* محمدجواد محبت

فصل شکفتن، دوباره شبنم ماه
دوباره خاطره ای از طراوتی دلخواه

پُر از نشانة شوق است کهکشان خیال
پر از صدای تماشاست کوچه های نگاه

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

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

کجاست ماه تمامی که عین خورشید است
سروربخش به ناگاه جاِن جان آگاه

جوانه زد دل آیین، شکفت شاخه دین
بهار باور مردم، سپید، سرخ، سیاه

که آن سالله خوبان معَدلَت گستر
رسد به داد دل مردم عدالت خواه

بیا که دست امید است و دامن تو عزیز
بیا که  منتظران تواند چشم به راه

یار می آید.... 
* فاطمه راکعی

دهید مژده به یاران که یار می آید
قرار گیتی چشم انتظار می آید

کلید صبح به دست و سرود عشق به لب
ز انتهای شب آن شهسوار می آید

ز تنگنای خیالم گذشته است و کنون
به پهندشت دلم آشکار می آید

طلسم کین به سرانگشت مهر می شکند
بشیر دوستی پایدار می آید

سخای اوست که از چشمه زار می جوشد
شمیم اوست که از الله زار می آید

به جلوه ای که از او دیده آفتاب، چنین
به جیب برده سر و شرمساری می آید

جهان برای تماشا به پای می خیزد
به پایبوسی او روزگار می آید

دریغ! کز غم خوبان گرفته است دلش
چو الله ملتهب و داغدار می آید
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ــدر  ــه پ ــه ای ب ــاب در توصی ــم انق ــر معظ رهب
ــهل گیری در  ــت و س ــد: قناع ــا، فرمودن و مادره

ــت. ــر اس ــی نزدیک ت ــت اله ــه رحم ازدواج ب
ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
بیانــات و توصیه هایــی خطــاب بــه  انقــاب 
ــت  ــم قرائ ــا در مراس ــوان و خانواده ه ــای ج زوج ه
 11/01/13۸۲ تاریــخ  در  ازدواج  عقــد  خطبــه 
ــه مناســبت روز  ــار ب ــرای اولیــن ب داشــتند کــه ب

می شــود. منتشــر  ازدواج 
ــه  ــد: البّت ــه ای فرمودن ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــن اّوالً  ــت، لک ــدادادی اس ــر[ خ ــک ]ام ــت ی محّب
ــردن آن  ــم ک ــاد و ک ــًا زی ــتن آن، ثانی ــه داش نگ
ــا اســت. اگــر بیــن دو نفــر  ــه عهــده ی خــود م ب
ــار  ــت رفت ــر درس ــر اگ ــن دو نف ــود، ای ــت ب محّب
ــد  ــد؛ می توانن ــظ کنن ــد آن را حف ــد می توانن کنن
هــم مثــل یــک نهــال نوپایــی کــه هنــوز جانــی 
نگرفتــه، دســت بیندازنــد و از زمین آن را بِِکشــند 
ــد؛  ــن ببرن ــت را از بی ــد دور، محّب ــرون، بیندازن بی
ــد،  ــم کنن ــد، ک ــاد کنن ــت را زی ــد محّب می توانن
جهــت بدهنــد. ایــن دســت خــود انســان اســت، 
ــدای  ــه خ ــت، ب ــاد گرف ــش را ی ــد راه ــا بای ام
ــک  ــم کم ــدا ه ــرد و از خ ــوّکل ک ــم ت ــال ه متع

ــت. خواس
ــم  ــا ه ــدر و مادره ــه پ ــه ای ب ــان در توصی ایش
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه ی م ــرد: توصی ــح ک تصری
ــواده  ــن خان ــتحکام ای ــد در اس ــه می توانن ــر چ ه
ــدر فکــر  ــه ق ــد؛ دیگــر هــر کســی ب ــاش کنن ت
ــاش  ــودش ت ــخیص خ ــدر تش ــه ق ــودش و ب خ

ــد. کن
ــه  ــات رهبــر معظــم انقــاب ب متــن کامــل بیان

شــرح زیــر اســت.
ــما دو  ــده ی ش ــه عه ــی ب ــک چیزهای ــب ی ُخ
ــم  ــی ه ــک چیزهای ــه ی ــا اینک ــت، کم ــر اس نف
ــوط  ــه مرب ــت؛ آنچ ــا اس ــده ی خانواده ه ــه عه ب
ــن اســت کــه همــه ی  ــه شــما دو نفــر اســت ای ب

ــِد  ــون جدی ــن کان ــه ای ــد ک ــعی تان را بکنی س
خانواده، دوام و شــکوفایی و شــادی داشــته باشــد؛ 
همــه ی تاشــتان را صــرف ایــن کنیــد؛ راهــش هم 
ایــن اســت کــه محّبــت را در خانــواده زیــاد کنید. 
البّتــه محّبــت یــک ]امــر[ خــدادادی اســت لکــن 

اّوالً نگــه داشــتن آن، ثانیــًا زیــاد و کــم کــردن آن 
ــت. ــا اس ــود م ــده ی خ ــه عه ب

ــر  ــن دو نف ــود، ای ــت ب ــر محّب ــن دو نف ــر بی اگ
اگــر درســت رفتــار کننــد می تواننــد آن را حفــظ 
کننــد؛ می تواننــد هــم مثــل یــک نهــال نوپایــی 

ــد و  ــت بیندازن ــه، دس ــی نگرفت ــوز جان ــه هن ک
ــد دور،  ــرون، بیندازن ــند بی ــن آن را بِِکش از زمی
ــت را  ــد محّب ــد؛ میتوانن ــن ببرن ــت را از بی محّب
ــن  ــد؛ ای ــت بدهن ــد، جه ــم کنن ــد، ک ــاد کنن زی
دســت خــود انســان اســت، منتهــا بایــد راهــش 

ــوّکل  ــم ت ــال ه ــدای متع ــه خ ــت، ب ــاد گرف را ی
ــود  ــت؛ می ش ــک خواس ــم کم ــدا ه ــرد و از خ ک
ایــن کارهــا را کــرد. محّبــت در حکــم مــاط ایــن 
بنــا اســت؛ در واقــع وقتــی کــه ایــن مــاط بــود، 
ــش  ــن دو بخ ــر، ای ــن دو آج ــنگ، ای ــن دو س ای
ــن  ــد و ای ــدا می کنن ــبندگی پی ــر چس ــه یکدیگ ب
ــن  ــن کار ای ــس اّولی ــه. پ ــک مجموع ــود ی می ش
ــر  ــاط را ه ــن م ــت را، ای ــن محّب ــه ای ــد ک باش
ــاءاهلل   ــد و آن را ان ش ــر کنن ــد غلیظ ت ــه میتوانن چ
ــد. ــظ کنن ــان حف ــواده ی خودش ــعادت خان ــرای س ب
ــه ایــن زن و شــوهر ــــ  و توصیــه ی دّوم مــا ب
ایــن دختــر و پســر کــه حــاال ان شــاءاهلل  ]وقتــی[ 
عقــد خواندیــم، زن و شــوهر می شــوند ــــ ایــن 
اســت کــه بــا هــم ســازگاری داشــته باشــند. هــر 
ــت ها و  ــا صهیونیس ــکا و ب ــا آمری ــازش ب ــه س چ
ــا همســر  ــد اســت، ســازش ب ــد، ب ــا آدم هــای ب ب
ــا دوســتان دیگــر  ــه ســازش ب خــوب اســت؛ البّت
هــم خــوب اســت اّمــا از همــه ی ســازش ها بهتــر 
ــان  ــه انس ــت ک ــر اس ــا همس ــازش ب ــن س همی
ــی  ــازد«، یعن ــاال »بس ــازد؛ ح ــرش بس ــا همس ب
ــا همدیگــر قــرار  چــه؟ یــک وقــت هســت کــه ب
ــا یــک کار بزرگــی،  ــد، تبانــی میکننــد ت میگذارن
یــک کار مهّمــی، یــک کار خیــری انجــام بدهنــد 
کــه چــه بهتــر؛ اینکــه خیلــی خــوب اســت؛ ایــن 
ــا یــک وقــت هــم  هــم، ســازِش خوبــی اســت اّم

ــد،  ــگاه میکنن ــه ن ــر ک ــه همدیگ ــه ب ــت ک هس
ــل  ــرف مقاب ــکالی در ط ــاری ای، اش ــک ناهنج ی
می بیننــد، ]در اینجــا[ ســازگاری ایــن اســت کــه 
ــد  ــزرگ نکنن ــک را ب ــوب کوچ ــازند؛ عی ــا او بس ب
ــم  ــن  ه ــازگاری. ای ــود س ــن میش ــازند؛ ای و بس

ــت. ــماها اس ــه ش ــا ب ــه ی دّوم م توصی
ــادر  ــدر و م ــرم، یعنــی پ ــه خانواده هــای محت ب
ــــ چــه پــدر و مــادر عــروس، چــه پــدر و مــادر 
دامــاد ــــ توصیــه ی مــا ایــن اســت کــه هــر چــه 
ــاش  ــواده ت ــن خان ــتحکام ای ــد در اس می توانن
کننــد؛ دیگــر هــر کســی بــه قــدر فکــر خــودش 
و بــه قــدر تشــخیص خــودش تــاش کنــد؛ ایــن را 
مبنــای اصلــی قــرار بدهیــد؛ بقّیــه ی چیزهــا فــرع 
ــد،  ــدر باش ــه اش چق ــاال جهیزیّ ــه ح ــت؛ اینک اس
ــه اش چــه جــور باشــد، لبــاس عــروس چــه  مهریّ
ــدی  ــب بع ــا مطال ــه ی اینه ــود، هم ــوری بش ج
ــه  ــر چ ــا ه ــن چیزه ــت؛ در ای ــه ی دو اس و درج
قناعــت و ســهل گیری کنیــد، بهتــر اســت و 
بــه برکــت و رحمــت الهــی هــم نزدیک تــر 
ــه  ــش را ب ــد رحمت ــاءاهلل«. خداون ــت؛ »ان ش اس
ــه  ــود، متوّج ــت می ش ــر او اطاع ــه ام ــی ک آنجای
می کنــد؛ امــر خــدای متعــال هــم در ایــن کارهــا 
ایــن اســت کــه انســان هــر چــه می توانــد ]ایــن 
ــر  ــه  ه ــرد؛ ب ــِت کم بگی ــی را[ دس ــائل فرع مس
ــد؛ اینهــا درجــه ی  ــان هــم راحت تری حــال خودت
دو اســت، آنچــه درجــه ی اّول اســت همــان اســت 
ــوند و  ــظ بش ــم حف ــا ه ــواده ب ــن دو خان ــه ای ک

ــد. ــی کنن ــوب زندگ ــاءاهلل  خ ان ش
ــم  ــی ه ــدان خوب ــان فرزن ــاءاهلل  بهت ــدا ان ش خ

ــد. بده

برای اولین بار منتشر شد؛

توصیه های رهبر انقالب به زوج های جوان و خانواده ها

مرحــوم آیــت اهلل 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 
ــاه ذی الحجــه  ــه فضیلــت و اعمــال دهــه اول م ب

پرداختــه اســت کــه بدیــن شــرح اســت:

* فضیلت این ماه

ماه هــا  افضــل  رمضــان  مــاه  چــه  اگــر 
ــن  ــای ای ــی از روزه ــاره بعض ــی درب ــد ول می باش
ــده  ــان وارد ش ــاه رمض ــش از م ــی بی ــاه فضایل م

ــت. اس
ایــن مــاه مــاه والیــت اســت کــه در روز غدیــر 
ــود، و  ــام می ش ــت تم ــده و نعم ــل ش ــن کام دی
ــاه الزم اســت انســان  ــن م ــرام ای ــه جهــت احت ب
بــا غفلــت وارد ایــن مــاه نشــده از قبــل آمادگــی 
ــم  ــاه را فراه ــن م ــد در ای ــی خداون ورود و بندگ

کنــد.

* اعمال دهه اول ذی الحجه

ده روز اول مــاه ذی الحجــه ایــام معــدودات 
ــُدوداٍت[  ــاٍم ]َمْع ــی أیّ َ ِف ــُروا اهللَّ ــه »و إذُک ــت ک اس
ــاد کننــد.« پــس  . و خــدا را در روزهــای معیــن ی
ــا ذکــر  انســان نبایــد غافــل باشــد کــه غفلــت ب

ــود. ــع نمی ش ــده جم ــه آم ــه در آی ک

- روز اول ذی الحجه

و  ابراهیــم  حضــرت  والدت  روز  روز،  ایــن 
همچنیــن روزیســت کــه خداونــد إبراهیــم علیــه 

ــود. ــاب فرم ــود انتخ ــتی خ ــه دوس ــام را ب الّس
ــه و  ــی اهلّل علی ــر صّل ــه پیامب ــت ک و روزی اس
ــوره  ــدن س ــور خوان ــر را مأم ــو بک ــّلم اب ــه و س آل
ــر  ــال ب ــن ح ــود. در همی ــرکان نم ــر مش ــت ب برائ
پیامبــر وحــی شــد کــه ایــن آیــه را جــز تــو یــا 
مــردی کــه از خــودت باشــد نبایــد بــه مشــرکان 
برســاند. در ایــن هنــگام پیامبــر صّلــی اهلّل علیــه و 
آلــه و ســّلم، علــی علیــه الّســام را مأمــور کــرده 
و بــه دنبــال ابــی بکــر فرســتادند تــا آیــات را از 
ــر را  ــو بک ــد و أب ــودش آن را بخوان ــه و خ او گرفت
ــد. علــی علیــه الّســام نیــز چنیــن کــرد. بازگردان

   - اعمال روز اول ذی الحجه
درباره روزه این روز وارد است که:

روزه  را  حجــه  ذی  اول  روز  کــه  »کســی 
ــرای او  ــاه را ب ــتاد م ــد روزه هش ــرد، خداون بگی

. » یســد می نو
ــن روز نمــاز  و همچنیــن مســتحب اســت در ای
حضــرت فاطمــه زهــرا خوانــده شــود بــه ایــن نحو 
کــه چهــار رکعــت نمــاز کــه در هــر رکعــت یــک 
ــد«  ــو اهلّل اح ــل ه ــار »ق ــاه ب ــد« و پنج ــار »حم ب
ــرت  ــبیح حض ــاز تس ــد از نم ــد و بع ــد بخوان باش
ــد  ــپس بگوی ــه س ــام را گفت ــا الّس ــرا علیه زه
ــزِّ الّشــاِمِخ الُْمِنیــِف، ُســْبحاَن  ِ ِذی الِْع :ُســْبحاَن اهللَّ
ِذی الَْجــاِل الْبــاِذِخ الَْعِظیــِم، ُســْبحاَن ِذی الُْمْلــِک 
ــِة  ْمَل ــَر النَّ ــری أَثَ ــْن یَ ــْبحاَن َم ــِم، ُس ــِر الَْقِدی الْفاِخ
ْیــِر ِفــی  فــا، ُســْبحاَن َمــْن یَــری َوْقــَع الطَّ ِفــی الصَّ
ــُرُه. ــذا َغْی ــذا ال هَک ــَو هَک ــْن ُه ــْبحاَن َم ــواِء، ُس الَْه

- اعمال دهه اول ذی الحجه
مســتحب اســت در هــر شــب از دهــه اول مــاه 
ــا آورده  ــاز بج ــت نم ــا دو رکع ــرب و عش ــن مغ بی
شــود، در هــر رکعــت آن ســوره »فاتحــة الکتــاب« 

و »اخــاص« و ایــن آیــه خوانــده شــود:

َو واَعْدنــا ُموســی  ثَاثیــَن لَْیَلــًة َو أَتَْمْمناها بَِعْشــٍر 
ــی   ــاَل ُموس ــًة َو ق ــَن لَْیَل ِّــِه أَْربَعی ــاُت َرب ــمَّ میق َفَت
ِلَخیــِه هــاُروَن اْخُلْفنــی  فــی  َقْومــی  َو أَْصِلــْح َو ال 

ــبیَل الُْمْفِســدین. ــْع َس ِب تَتَّ
ــا  ــواب ب ــد در ث ــن نمــاز را بخوان کســی کــه ای
ــرده  ــج نک ــه ح ــود، گرچ ــریک می ش ــا ش حاجیه

باشــد.

ــن  ــام ای ــت در تم ــتحب اس ــن مس و همچنی
ــای  ــرب، دع ــح و مغ ــاز صب ــد از نم ــا بع روزه
»اللهــم هــذه االیــام التــی فضلتهــا علــی غیرهــا« 

ــود. ــده ش خوان
ْلَتهــا َعلــی  َغْیِرهــا  َِّتــی َفضَّ الّلُهــمَّ هــِذِه الَیـّـاُم ال

ــَک َو  ــا بَِمنِّ ــْد بَلَّْغَتِنیه ْفَتها، َو َق ــرَّ ــاِم َو َش ــَن الَیّ ِم
ــِبْغ  ــَک، َو اْس ــْن بََرکاتِ ــا ِم ــِزْل َعَلْین ــَک، َفانْ َرْحَمِت

َعَلْینــا ِفیهــا ِمــْن نَْعمائِــَک.
ــٍد  ــی  ُمَحمَّ ــَی َعل ــَألَُک اْن تَُصلِّ ــی اْس ِّ ــمَّ ان الّلُه
ــِبیَل  ــا َس ــا ِفیه ــا، َو اْن تَْهِدیَن ــٍد ِفیه َو آِل ُمَحمَّ
الُْهــدی، َو تَْرُزَقنــا ِفیَهــا التَّْقــوی  َو الِْعفــاَف َو 

ــی. ــبُّ َو تَْرض ــا تُِح ــا بِم ــَل ِفیه ــی، َو الَْعَم الِْغن

ــْکوی،  ــَع ُکلِّ َش ــا َمْوِض ــَألَُک ی ــی اْس ِّ ــمَّ ان الّلُه
ــَاٍء،  ــاِهَد ُکلِّ َم ــا ش ــوی، َو ی ــاِمَع ُکلِّ نَْج ــا س َو ی
ــٍد  ــی  ُمَحمَّ ــَی َعل ــٍة، اْن تَُصلِّ ــَم ُکلِّ َخِفیَّ ــا عالِ َو ی
ــاَء، َو  ــا الَْب ــا ِفیَه ــَف َعّن ــٍد َو اْن تَْکِش َو آِل ُمَحمَّ
ــا، َو  ــا ِفیه ــاَء، َو تَُقوِّیَن ع ــا الدُّ ــا ِفیَه ــَتِجیَب لَن تَْس
َّنــا لِمــا تُِحــبُّ َو تَْرَضــی،  تُِعیَننــا َو تَُوفَِّقنــا ِفیهــا َرب
ــَک، َو  ــْن طاَعِت ــا ِم ــَت َعَلْین ــا اْفَتَرْض ــی  م َو َعل

ــَک. ــِل ِوالیَِت ــولَِک َو اْه ــِة َرُس طاَع
ــَن اْن  اِحِمی ــَم الرَّ ــا اْرَح ــَألَُک ی ــی أَْس ِّ ــمَّ ان الّلُه
ــٍد، َو اْن تََهــَب لَنــا  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ تَُصلِّــَی َعلــی  ُمَحمَّ
ــا  ــاِء، َو ال تَْحِرْمن ع ــِمیُع الدُّ ــَک َس َّ ــا ان ــا الرِّض ِفیَه
ــَن  ــا ِم ــماِء، َو َطهِّْرن ــَن السَّ َــَزَل ِفیهــا ِم ــَر مــا ن َخْی
ــا  ــا ِفیه ــْب لَن ــوِب، َو اْوِج ــّاَم الُْغُی ــا َع ــوِب، ی نُ الذُّ

ــوِد. داَر الُْخُل
ــٍد َو ال  ــٍد َو آِل ُمَحمَّ ــی  ُمَحمَّ ــلِّ َعل ــمَّ َص الّلُه
ــًا ااّل  ــُه َو ال َهّم ــًا ااّل َغَفْرتَ ــا َذنْب ــا ِفیه ــُرْک لَن تَْت
ااّل  َو ال غائِبــًا  َقَضْیَتــُه،  ااّل  َدیْنــًا  َو ال  ْجَتــُه،  َفرَّ
ــَرِة  ــا َو اْلِخ نْی ــْن َحوائِــِج الدُّ ــًة ِم ــُه، َو ال حاَج اْدنَْیَت
ــْی ٍء ــی  ُکلِّ َش ــَک َعل َّ ــْرتَها، ان ْلَتها َو یَسَّ ــهَّ  ااّل َس

 َقِدیٌر.
الّلُهــمَّ یــا عالـِـَم الَْخِفّیــاِت، یــا راِحــَم الَْعَبــراِت، 
َو  الََرِضیــَن  َربَّ  یــا  َعــواِت،  الدَّ ُمِجیــَب  یــا 
ــواُت  ــِه الَْص ــابََه َعَلْی ــْن ال تََتش ــا َم ــماواِت، ی السَّ
اْجَعْلنــا  َو  ــٍد،  ُمَحمَّ آِل  َو  ــٍد  ُمَحمَّ َعلــی   َصــلِّ 
ــاِر، َو  ــَن الّن ــَک ِم ــَک َو ُطَلقائِ ــْن ُعَتقائِ ــا ِم ِفیه
الْفائِِزیــَن بَِجنَِّتــَک، الّناِجیــَن بَِرْحَمِتــَک، یــا 
ــٍد َو آلـِـِه  ُ َعلــی  ُمَحمَّ اِحِمیــَن، َو َصلَّــی اهللَّ اْرَحــَم الرَّ

ــِلیمًا ــلََّم تَْس ــَن َو َس اْجَمِعی
ــه  ــیاری دارد ک ــت بس ــه اهمی ــن ده روزه در ای
ــا  ــر ب ــت. روزه روز اول آن براب ــده اس ــت ش روای
ــا روزه  ــر ب ــه روز براب ــاه و روزه ن ــتاد م روزه هش
روزگار می باشــد و روزه روز ترویــه کفــاره شــصت 

ــد. ــال می باش س

اعمال دهه اول ذی الحجه

ذی الِحّجــة  آخریــن مــاه قمــری شــمرده 
آن،  اول  دهــة  در  کــه  ماهــی  می شــود، 
ــت  ــرد. در فضیل ــورت می گی ــج  ص ــک ح مناس
ــد  ــد دو عی ــه خداون ــس ک ــن ب ــاه همی ــن م ای
ــد  ــان و عی ــد قرب ــی عی ــلمانان یعن ــزرگ مس ب
ــر  ــاف ب ــت، مض ــرار داده اس ــر را در آن ق غدی
 اینکــه ماجــرای مباهلــه در ایــن مــاه قــرار 

دارد. 
از مشــهورات روایــی اســت کــه دهــة اول 
ذی الحجــه جایــگاه ویــژه ای نــزد خداونــد دارد، به 
طــوری کــه ایــن دهــه را دهــة تزکیــه نامیده انــد. 
رســول خــدا صلــی اهلل علیــه و آلــه فرمــود  »َمــا 
ِمــْن أَیــاٍم أَزَکــی ِعنــَد اهلل تعالــی َو الَ أعَظــَم أجــراً 
ــی  ــی«؛ یعن ــَر اْلْضَح ــْن َعْش ــٍر ِم ــی [ َخی ــن ]ف ِم
هیــچ روزی نــزد خداونــد متعــال پاکیزه تــر و پــر 
ــت،  ــن جه ــت. از ای ــی نیس ــر از 10 روز اضح اجرت
ــن  ــه پاسداشــت ای ــه علیهم الســام نســبت ب ائم
10 روز تــاش فــراوان داشــتند و شــیعیان خویــش 
ــن  ــاِص ای ــال و آداب خ ــام اعم ــه انج ــوت ب را دع

ــد.  ــام می کردن ای

1. نماز 
اول  دهــة  آداب  جملــه  از 
نمــازی  رکعــت  دو  ذی الحجــه 
ــرب  ــاز مغ ــن دو نم ــه بی ــت ک اس
ــه  ــود؛ ب ــده می ش ــاء خوان و عش
ایــن صــورت کــه در هــر رکعــت 
آن ســوره »فاتحــة الکتــاب« و 
ــن  ــد ای ــده و بع ــاص« خوان »اخ
آیــه قرائــت شــود »َو واَعْدنــا 
ــًة َو أَتَْمْمناهــا  ُموســی  ثَاثیــَن لَْیَل
ِّــِه أَْربَعیــَن  بَِعْشــٍر َفَتــمَّ میقــاُت َرب
لَْیَلــًة َو قــاَل ُموســی  ِلَخیــِه 
هــاُروَن اْخُلْفنــی  فــی  َقْومــی  

َســبیَل  تَتَِّبــْع  ال  َو  أَْصِلــْح  َو 
الُْمْفِســدین .« امــام صــادق علیــه 
ــه  ــدرم ب ــد: پ ــام می فرمای الس
ــه  ــرم، در ده ــود: پس ــن فرم م
ذی الحّجــه،  مــاه  از  نخســت 
ــرب  ــاز مغ ــان نم ــب می ــر ش ه
و عشــا ایــن دو رکعــت نمــاز 
)اقبــال،  مکــن  تــرک   را 

صفحه 31۷(

۲. روزه
روزه داری از جملــه مســتحبات 
مهــم ایــن دهــه اســت، بــه ویــژه 
روز اول مــاه کــه اهــل بیــت 
معــادل  را  آن  علیهم الســام 

ــدازة  ــه ان ــاه روزه داری )ب ــتاد م ــواب هش ــا ث ب
عمــر انســان( بــر شــمرده اند؛ امــام کاظــم 
مــاه  اول  روز  فضیلــت  دربــارة  علیه الســام 
ــْن  ــْوٍم ِم َل یَ ــاَم أَوَّ ــْن َص ــد »َم ــان می فرمای رمض
ــْهراً.«  ــَن َش ــْوَم ثََمانِی ــُه َص َ ُ ل ــَب اهللَّ ــِة َکَت ِذی الِْحجَّ
ــرد،  ــه روزه بگی ــه در روز اول ذی الحج ــی هرک یعن
خداونــد ثــواب هشــتاد مــاه روزه را بــرای او درج 

. می کنــد
ــه  ــاه ذی الحج ــاره م ــه درب ــدی آنچ از جمع بن
ــن  ــد ای ــه خداون ــم ک ــده، در می یابی ــرح ش مط
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــت تزکی ــی جه ــاه را فرصت م
ــرار  ــام ق ــت علیهم الس ــل بی ــود و اه ــم خ حری
 داده اســت؛ پیوســتگی دهــة اول ذی الحجــه 
ــر  ــد غدی ــا عی ــه« ب ــة »تزکی ــوان ده ــه عن ب
یــا عیــد والیــت دلیلــی بــر ایــن مطلــب 
باشــد،  منظــر  ایــن  از  غیــر  اگــر  اســت. 
ــب  ــایر مذاه ــا س ــیعه ب ــل ش ــن عم ــی بی تفاوت
 اســامی از جهــت کیفیــت و جنــس عمــل 

نیست.

دو نسخۀ ائمه برای دهۀ اول ذی الحجه

ــه  ازدواج، یکــی از ســنت های حســنه اســت ک
ــده  ــی ش ــد فراوان ــه آن تأکی ــام ب ــن اس در دی

ــت. اس
ــدی«  ــاِم اله ــَوری بأع ــاُم ال ــاب »إع در کت
نوشــته فضــل بــن حســن طبرســی، ایــن 
ــی  ــام عل ــی ام ــت: »وقت ــده اس ــل ش ــور نق ط
ــرا  ــرت زه ــتگاری حض ــه خواس ــام ب ــه الس علی
حــال  در  مشــرکین  رفتنــد،  ســام اهلل علی ها 
تــدارک جنگــی تمــام عیــار بــر علیــه مســلمین 

ــد. بودن
حضــرت محمــد صلی اهلل علیه وآلــه از امــام 

ــیدند: ــی پرس عل
»برای شروع زندگی چه اموالی داری؟«

امیرالمومنین پاسخ دادند:
»یــک شــتر بــرای کار و کشــاورزی و یــک زره ی 

. » جنگی
رسول اهلل فرمودند:

»شــتر را بــرای امــرار معــاش نیــاز داری، پــس 
زره ی جنگــی ات را بفــروش«.

ــتانه ی  ــی، در آس ــه النب ــه مدین ــرایطی ک در ش
ــول اهلل  ــت، رس ــرار داش ــر ق ــی نابراب ــروع جنگ ش
کــه  دادنــد  دســتور  ازدواج،  ایــن  بــرای 

ــند  ــود را بفروش ــی خ ــن، زره ی جنگ امیرالمومنی
ــاز  ــترک آغ ــی مش ــک زندگ ــای آن، ی ــا به ــا ب ت

ــود. ش
در ازدواج تأخیر نیندازید

همچنیــن، حضــرت آیــت اهلل جــوادی آملــی در 
ــت  ــوص اهمی ــود، در خص ــه خ ــارج از فق درس خ
باشــید  »مواظــب  فرمودنــد:  ازدواج  مســأله 
دختر هــا زود ازدواج کننــد، بــرای پســر ها در 

ــده  ــه آم ــی ک ــد و هرکس ــر نیندازی ازدواج تأخی
ــال  ــه دنب ــد، ب ــی نکنی ــب جوی ــما عی ــت، ش اس
ــد  ــه قص ــی ب ــر کس ــید. اگ ــال نباش ــال و جم م
ــدای  ــا خ ــه بس ــد، چ ــال ازدواج کن ــال و جم م
 ســبحان، ایــن شــخص را از هــر دو محــروم 

می کند.
ــاب و  ــأله حج ــودِن مس ــازار ب ــفته ب ــن آش ای
ــود، از  ــل نمی ش ــزه ح ــر نی ــار س ــا فش ــاف، ب عف
ــده  ــد. عم ــعه می دهن ــاد را توس ــری فس راه دیگ
ــاح و  ــد، ص ــا را آفری ــه م ــت: آن ک ــن اس همی
فــاح مــا را در همیــن دانســت کــه مســأله ازدواج 
ــع  ــد و توق ــر ازدواج نکنی ــد و دی ــت بدهی را اهمی

ــید.« ــته باش ــا نداش بیج

آسان گرفتن ازدواج؛ توصیه دین اسالم
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ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــگیری س ــاون پیش مع
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه لــوازم آرایشــی قاچــاق 
ــا  ــاری ه ــیاری از بیم ــروز بس ــب ب ــی موج و تقلب
ــوارد  ــی از م ــی در برخ ــت: حت ــت، گف ــده اس ش
اســتفاده از ایــن لــوازم بــه نابینایــی افــراد ختــم 

شــده اســت.
ــه  ــری ک ــت خب ــی در نشس ــداهلل هندیان عب
ــه مناســبت دهــه تولیــد و تجــارت در شــهرک  ب
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــز برگ ــی بندرگ صنعت
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــا در س ــرد م ــب رویک غال
مخــدر پیشــگیرانه اســت و هــر چقــدر بســترهای 
الزم بــرای جلوگیــری از شــکل گیــری قاچــاق کاال 
ــد  ــی یاب ــش م ــه کاه ــزان مقابل ــود می ــم ش فراه
بــه همیــن علــت همیشــه پیشــگیری بــر درمــان 

ــت دارد. اولوی
ــای  ــاخت ه ــر زیرس ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــاق و  ــا قاچ ــه ب ــرای مقابل ــود را ب ــتمی خ سیس
ــی همــوار نکنیــم  تســهیل فراینــد تجــارت قانون
همــواره بــا مشــکات متعــددی مواجــه خواهیــم 
ــاس  ــارت براس ــع تج ــامانه جام ــزود: س ــود، اف ب
ــر  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــون مص قان
عهــده ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســت، 
مقــام معظــم رهبــری نیــز در حــوزه قاچــاق کاال 
ــدات  ــه تأکی ــطح عرض ــا س ــادی ت ــش از مب از پی
ــه فرامیــن معظــم  ــی داشــتند کــه عمــل ب فراوان

ــرار دارد. ــا ق ــتور کار م ــه در دس ل
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــگیری س ــاون پیش مع
کاال و ارز بــا بیــان اینکــه ســامانه جامــع تجــارت 
ــامانه  ــی س ــت و تمام ــرداری اس ــره ب ــال به در ح
ــد  ــل خواه ــامانه متص ــن س ــه ای ــور ب ــای کش ه
ــور  ــطح کش ــای س ــامانه ه ــرد: س ــان ک ــد، بی ش

نیــز بیــش از ۶۴ درصــد پیشــرفت داشــته و 
ــن  ــال ای ــه اول امس ــان ۶ ماه ــا پای ــدوارم ت امی

ــد.  ــه ای برس ــل ماحظ ــطح قاب ــه س ــزان ب می
ــی  ــن کاالی تقلب ــه بی ــان اینک ــا بی ــی ب هندیان
ــود  ــده ای وج ــه ای و عم ــاوت ریش ــاق تف و قاچ
ــطح  ــه در س ــی ک ــر کاالی ــت: ه ــراز داش دارد، اب
عرضــه وجــود دارد از ســه حالــت خــارج نیســت، 
در حالــت اول توســط تولیدکننــده واقعــی تولیــد 
ــزو  ــده ج ــه ش ــت دوم کاالی عرض ــده و در حال ش
کاالی قاچــاق اســت کــه بــا وجــود برنــد اصیــل از 
ــی وارد شــده و مشــخص نیســت  مســیر غیرقانون
کــه اســتانداردهای الزم بــرای حمــل و نگهــداری 
ــت ســوم کاالی  ــت شــده باشــد و در حال آن رعای
عرضــه شــده تقلبــی و یــا بــا سوءاســتفاده از برند 

ــت. ــری اس دیگ

اسم ها و برندها نشانه اصالت پوشاک نیست/
ایران هفتمین مصرف کننده لوازم آرایشی در دنیا

وی تأکیــد کــرد: امــروز پیــدا کــردن یــک لنت 
ــت  ــکل اس ــده مش ــرف کنن ــرای مص ــودرو ب خ
ــای  ــا برنده ــه ب ــن کاال ک ــت ای ــخص نیس و مش
ــا  ــت ی ــی اس ــود واقع ــی ش ــه م ــف عرض مختل
غیرواقعــی، متأســفانه امــروز در حــوزه دخانیــات 
۴0 برنــد تقلبــی وجــود دارد کــه بــه طــور قانونــی 
ــرای  ــد ب ــم بای ــن مه ــده و ای ــور نش وارد کش
مــردم روشــن شــود تــا مشــکلی بــرای ســامت 

آنهــا ایجــاد نشــود، گرچــه مــا دخانیــات را چیــز 
خــوب و مفیــدی نمــی دانیــم امــا عــده ای کــه از 
ــاص و  ــال خ ــد از کان ــد بای ــی کنن ــتفاده م آن اس

ــد. ــن کنن ــن تأمی مطمئ
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــگیری س ــاون پیش مع
ــا  ــاک ب ــروز پوش ــه ام ــان اینک ــا بی کاال و ارز ب

ــه  ــی ک ــود دارد و در حال ــف وج ــای مختل برنده
اســم هــا و برندهــا نشــانه اصیــل بــودن پوشــاک 
ــه  ــد عرض ــه برن ــده ب ــرف کنن ــا مص ــت ام نیس
شــده اتــکا مــی کنــد، مــا در حــوزه پوشــاک نیــز 
ــگیرانه و  ــات پیش ــا اقدام ــه ب ــتورالعمل مقابل دس
مقابلــه ای فضــای مجــازی را در دســتور کار خــود 

ــا مــردم بداننــد هــر چیــزی کــه  ــم ت ــرار دادی ق
در فضــای مجــازی تبلیــغ مــی شــود حتمــًا دارای 

ــت. ــت نیس اصال
هندیانــی بــه حوزه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی 
ــران  ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــامت مح ــا س ی
در اســتفاده از لــوازم آرایشــی رتبــه هفتــم دنیــا 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــه را ب ــه دوم خاورمیان و رتب
ــی  ــوازم آرایش ــای ل ــم تقاض ــت و حج داده اس
ــر  ــع ه ــور قط ــه ط ــت و ب ــاال اس ــورمان ب در کش
ــازار عرضــه مــی شــود قابلیــت  چیــزی کــه در ب
اســتفاده نــدارد، بســیاری از مشــکات پوســتی و 
ناراحتــی هــای ایجــاد شــده بــه دلیــل اســتفاده از 

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 

ــد. ــی کنن ــت آن را بررس ــود، اصال خ
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 
ــت دادن  ــه از دس ــر ب ــاق منج ــا قاچ ــی و ی تقلب

ــود. ــده ب ــده ش ــرف کنن ــی مص بینای
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــگیری س ــاون پیش مع
ــوان  ــچ عن ــه هی ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی کاال و ارز ب
قصــد تعــرض بــه صنــوف را نداریــم اما فروشــنده 
ــی  ــن مهــم پ ــه ای ــد مثــل تولیدکننــده ب هــا بای
ــه  ــی ســامت مــردم را ب ــد کــه اگــر محصول ببرن
ــان  ــزد، بی ــدازد از عرضــه آن بپرهی خطــر مــی ان
ــت  ــاق نیس ــه قاچ ــوط ب ــا مرب ــه کااله ــرد: هم ک
ــرار  ــی ق ــای تقلب ــده ای در فراینده ــش عم و بخ
دارد، اگــر مــردم خریــدار اقــام تقلبــی و قاچــاق 
ــه صرفــه  ــرای متخلفــان ایــن حــوزه ب نباشــند ب

ــود. نخواهــد ب
هندیانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ســاماندهی 
ــارت  ــرل و نظ ــای کنت ــال ارتق ــه دنب ــران ب کولب
ــامانه  ــرد: س ــان ک ــتیم، خاطرنش ــا هس از مرزه
ــی  ــی اصل ــوازم خانگ ــم ل ــرای 10 قل ــی. ب گارانت
ــن  ــا تلف ــد ب ــی توانن ــردم م ــت و م ــال اس فع
ــد  ــد و بع ــک کنن ــت کاال را چ ــود، اصال همــراه خ
از خریــد هــم هــر فــرد مــی توانــد گارانتــی آن را 
فعــال کنــد و دیگــر نیــاز بــه ُمهــر برگــه گارانتــی 

ــت. نیس
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ــرار  ــت ق ــای وزارت صنع ــق برنامه ریزی ه طب
ــودرو در  ــتگاه خ ــون دس ــال 1.5میلی ــت امس اس
ایــران تولیــد شــود زیــرا به زعــم بســیاری 
ــت  ــد قیم ــل رش ــی از دالی ــان یک از کارشناس
خــودرو از ســال 13۹۷ تاکنــون کاهــش تولیــد در 
شــرکت های خودرو ســاز بــوده اســت. وزارت 
صنعــت بــر ایــن بــاور اســت کــه میــزان تقاضــای 
واقعــی بــرای خریــد خــودرو در ایــران 1.5میلیون 
ــودرو را  ــزان خ ــن می ــر ای ــت و اگ ــتگاه اس دس
شــرکت های خودرو ســاز تولیــد کننــد رونــد 
ایــن  و  می  شــود  متعــادل  تقاضــا  و  عرضــه 
موضــوع مانــع رشــد قیمــت خواهــد شــد. ضمــن 
ــم  ــفته بازی ه ــای کاذب و س ــاط تقاض ــه بس اینک
ــی  ــام قرعه کش ــوان نظ ــود و می ت ــع می ش جم
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــرد. ب ــذف ک ــم ح ــودرو را ه خ
ــد  ــاز بای ــرکت های خودرو س ــی ش ــن هدف چنی
به طــور میانگیــن ماهانــه 1۲5هــزار دســتگاه 
ــت  ــداف وزارت صنع ــا اه ــد ت ــد کنن ــودرو تولی خ
ــد  ــت تولی ــرایطی اف ــن ش ــود. در چنی ــق ش محق
ــبت  ــی را نس ــاه تردید های ــودرو در فروردین م خ
بــه تحقــق اهــداف وزارت صنعــت به وجــود آورده 
ــد  ــان می ده ــا نش ــن آمار ه ــا تازه تری ــود ام ب
ــه  ــود یافت ــت ماه بهب ــد از اردیبهش ــد تولی رون
ــش  ــاه افزای ــی در خرداد م ــد حت ــرعت تولی و س
یافتــه اســت. ایــن رونــد امیــدواری بــرای تحقــق 

ــت. ــش داده اس ــد را افزای ــداف تولی اه

رشد تولید برای دومین ماه
تولیــد  میــزان  می دهــد  نشــان  آمار هــا 
پــارس  و  ســایپا  خــودرو،  ایــران  3شــرکت 

ــک دور  ــد از ی ــال بع ــت امس ــودرو در اردیبهش خ
ــی  ــد جهش ــا رش ــاه ب ــد در فروردین م ــت تولی اف
ــزار  ــرز ۷۷ه ــه م ــد و ب ــه ش ــدی مواج ۶۹درص
آمار هــا  تازه تریــن  حــاال  رســید،  دســتگاه 
ــاه  ــد در خرداد م ــد تولی ــن رون نشــان می دهــد ای
شــتاب بیشــتری گرفتــه و جمــع کل تولیــد 

در  خودرو ســازی   شــرکت های 
ــتگاه  ــزار دس ــه 10۴ه ــاه ب ــن م ای
ــبت  ــی نس ــه حت ــت ک ــیده اس رس
35درصــد  اردیبهشــت ماه  بــه 
رشــد نشــان می دهــد. تیــراژ 
تولیــد شــرکت های خودرو ســاز 
ــزار  ــال ۲۷ه ــاه امس ــرداد م در خ
ــت. ــه اس ــش یافت ــتگاه افزای دس
میــان  در  امســال،  بهــار  در 
خودروســاز،  اصلــی  3شــرکت 
بهتریــن عملکــرد تولید را شــرکت 
ایــران خــودرو داشــته، تیــراژ 
ــن شــرکت در خــرداد  تولیــدات ای

ــزان  ــه و می ــش یافت ــد افزای ــال ۴۲.۲درص امس
ــتگاه  ــزار و ۲3۶دس ــرکت 1۷ه ــن ش ــدات ای تولی
ــد از  ــت. بع ــوده اس ــت ماه ب ــتر از اردیبهش بیش
ایــران خــودرو بهتریــن عملکــرد را پــارس خودرو 
ــود  ــای موج ــق آماره ــت. طب ــرده اس ــت ک ثب
ــه  ــرکت در مقایس ــن ش ــدات ای ــع کل تولی جم
ــه  ــش یافت ــد افزای ــت ماه 30.۴درص ــا اردیبهش ب

ــد رشــد تولیــدات ســایپا امــا کندتــر  اســت. رون
از ۲شــرکت دیگــر اســت. طبــق داده هــای 
ــرکت در  ــن ش ــدات ای ــع کل تولی ــود جم موج
ــزار  ــادل ۷ه ــد مع ــال ۲۶.۲درص ــاه امس خرداد م
دســتگاه بیشــتر از اردیبهشــت مــاه بــوده اســت. 
ــهری،  ــی همش ــات دریافت ــی از  اطاع ــق برخ طب

خودرو ســازی   شــرکت های  کاری  شــیفت های 
ــش  ــت افزای ــداف وزارت صنع ــق اه ــرای تحق ب
یافتــه  و کارگــران حتــی در روز هــای جمعــه نیــز 

ــد. ــه کارن ــغول ب مش

میزان فروش
شــرکت های  تولیــد،  رشــد  بــا  همــگام 

تحویــل  و  فــروش  ســرعت  خودرو ســاز 
ــد.  ــش داده ان ــز افزای ــد را نی ــای جدی خودرو ه
آمارهــا نشــان می دهــد در خــرداد امســال 
ــا  ــودرو جمع ــارس خ ــایپا و پ ــودرو، س ــران خ ای
ــد کــه  111هــزار و ۲۴5دســتگاه خــودرو فروخته ان
ایــن میــزان در مقایســه بــا مــاه قبــل 3۴درصــد 
رشــد نشــان می  دهــد. طبــق 
ــه  ــی ک ــداد خودرو های ــار، تع آم
تحویــل  امســال  خرداد مــاه  در 
و  ۲۸هــزار  شــده،  مشــتریان 
ــل  ــاه قب ــتر از م ــتگاه بیش 1۸3دس
ــرعت  ــترین س ــت. بیش ــوده اس ب
رشــد فــروش خــودرو را نیــز 
اســت؛  داشــته  ایران خــودرو 
ــروش  ــع کل ف ــه جم ــوری ک به ط
ایــن شــرکت 3۴.۸درصــد افزایــش 
فــروش  میــزان  اســت.  یافتــه 
پــارس   و  ســایپا  شــرکت های 
خــودرو نیــز به ترتیــب 33.۸ و 
ــورت  ــت. درص ــه اس ــش یافت ــد افزای 30.۸درص
تــداوم ایــن رونــد می تــوان امیــدوار بــود 
ــودرو در  ــت خ ــده قیم ــای آین ــرف ماه ه ــه ظ ک

نرخ هــای کنونــی بــه تعــادل برســد.

عملکرد 3ماهه
انباشــته  تولیــد  میــزان  آمــاری  بررســی 

3مــاه  بــا  مقایســه  در  ســال جاری  3ماهــه 
ــع کل  ــد جم ــان می ده ــز نش ــته نی ــال گذش س
11.۲درصــد  خودرو ســاز  شــرکت های  تولیــد 
ــرکت های  ــد ش ــع تولی ــت. جم ــرده اس ــد ک رش
خودرو ســازی  در فصــل بهــار امســال در مقایســه 
۷1۶دســتگاه  و  ۲۲هــزار  پارســال  بهــار  بــا 
امــا  مهم تــر  نکتــه  اســت.  بــوده  بیشــتر 
جدیــد  خودرو هــای  فــروش  میــزان  اینکــه 
در ســال جاری 3۴.5درصــد افزایــش یافتــه  و 
ــه متقاضیــان فروختــه  تعــداد خودرو هایــی کــه ب
ــتر از  ــتگاه بیش ــزار و ۲1۲دس ــت، ۶۴ه ــده اس ش
ــزان  ــال می ــار امس ــت. در به ــوده اس ــال ب پارس
ــازی   ــرکت های خودرو س ــه ش ــه ب ــی ک نقدینگ
از محــل فــروش خودرو هــای جدیــد تزریــق 
ــش  ــان افزای ــارد توم ــزار و 35۲میلی ــده ۲1ه ش
ــروش در  ــل از ف ــد حاص ــع کل درآم ــه و جم یافت
ایــن فصــل بــه ۴۹هــزار میلیــارد تومــان رســیده 
ــاال  ــد احتم ــن رون ــداوم ای ــورت ت ــت. درص اس
ــرکت های  ــروش ش ــع کل ف ــال جم ــان س ــا پای ت
خودرو ســازی  بــه مــرز ۲00هــزار میلیــارد تومــان 
ــای  ــت خودرو ه ــون قیم ــا چ ــید ام ــد رس خواه
ــت  ــر از قیم ــتوری پایین ت ــورت دس ــی به ص داخل
ایــن  می شــود،  تعییــن  تولیــد  تمام شــده 
ــق  ــتند و طب ــان ده هس ــان زی ــرکت ها همچن ش
ــن  ــته ای ــان انباش ــع کل زی ــا جم ــن آمار ه آخری
ــارد  ــزار میلی ــرز 1۲۲ه ــون از م ــت هم اکن صنع
تومــان فراتــر رفتــه اســت؛ موضوعــی کــه 
ــاره آن  ــد درب ــا زود بای ــر ی ــد دی ــر می رس به نظ

کــرد. چاره اندیشــی 
منبع: همشهری

رشد ۳۵درصدی تولید خودرو در خرداد

ــس از  ــژه پ ــه وی ــته ب ــای گذش ــی روزه ط
انتشــار گــزارش تــورم خــرداد مــاه مرکــز 
ــوج  ــا م ــل ب ــت قب ــی دول ــانه های حام ــار، رس آم
ســواری بــر رشــد مقطعــی تــورم در اثــر اصــاح 
ــرل  ــوان از کنت ــیزدهم را نات ــت س ــا، دول یارانه ه
تــورم معرفــی کردنــد. در واکنــش بــه رونــد رو به 
ــزی  ــک مرک ــا، بان ــن دروغ پردازی ه ــترش ای گس
اقــدام بــه انتشــار آمارهایــی کــرد کــه بــر اســاس 
مصوبــه مســئوالن دولــت قبــل، غیرقابــل انتشــار 

ــود.  شــده ب
ــی  ــای پایان ــاه ه ــنیم، در م ــزارش تس ــه گ ب
دولــت روحانــی برخــی منابــع مطلــع از افزایــش 
ــه بیــش از 50 درصــد گــزارش داده  ــرخ تــورم ب ن
ــد امــا آنطــور کــه در روایــت رســمی بانــک  بودن
ــت  ــان دول ــورم در پای ــرخ ت ــده، ن ــزی آم مرک
روحانــی بــه 5۸.3 درصــد رســیده بــوده کــه ایــن 
ــوده  ــابقه ب ــی س ــته ب ــال گذش ــی ۷0 س ــار ط آم

ــت. اس
ــه  ــده ک ــاره ش ــزارش اش ــن گ ــن در ای همچنی
نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه در بهمــن  مــاه 13۹۹ 
ــود  ــی  ســابقه ۶5.3 درصــد رســیده ب ــم ب ــه رق ب
کــه در پایــان ســال 1۴00  بــا 35.۸ واحــد درصــد 

ــه ۲۹.5 درصــد رســید. کاهــش ب
ــش  ــت افزای ــاره عل ــه درب ــزی البت ــک مرک بان
نــرخ تــورم در اردیبهشــت مــاه اینطــور توضیــح 
داده کــه بــا اجــرای سیاســت مردمی ســازی 
ارز ترجیحــی و  یارانه هــا و حــذف تخصیــص 
ــد  ــدام، رون ــن اق ــی از ای ــی ناش ــارات تورم انتظ
ــه نقطــه در دو مــاه  ــرخ تــورم نقطــه ب حرکتــی ن
ــت،  ــوده اس ــه ب ــبی مواج ــش نس ــا افزای ــر ب اخی
ــًا  ــود قائدت ــان ش ــر نش ــت خاط ــن می بایس لیک
یارانه هــا  مردمی ســازی  طــرح  اجــرای  بــا 
ــت  ــی در قیم ــازوکار اصاح ــک س ــوان ی ــه عن ب
ــر  ــر ب ــزان تاثی ــترین می ــی، بیش ــای اساس کااله
ــرای  ــه اج ــای اولی ــورم در ماه ه ــرخ ت ــش ن افزای

ــز در  ــوالت نی ــن تح ــه ای ــد ک ــرح رخ می ده ط
ــاه  ــت م ــه اردیبهش ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ن

ــت. ــده اس ــس ش منعک
ــن  ــای ای ــه ادع ــش ب ــزی در واکن ــک مرک بان
ــور از  ــورم کش ــه ت ــی براینک ــا مبن ــانه ه رس
ــا  ــه تنه ــون ن ــیزدهم تاکن ــت س ــدای دول ابت
ــه شــکل افسارگســیخته ای  مهــار نشــده بلکــه ب
ــا  ــوع ب ــن موض ــت و ای ــش اس ــال افزای در ح
ــه  ــتری ب ــتاب بیش ــز ش ــا نی ــازی قیمت ه آزادس
ــا در  ــن ادع ــرد: ای ــام ک ــت، اع ــه اس ــود گرفت خ
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ــرح ش ــرایطی مط ش
ــه  ــط دوازده ماه ــورم متوس ــود ت ــات موج اطاع
ــه  ــی ک ــات مصرف ــا و خدم ــای کااله ــاخص به ش
ــان  ــم و در پای ــت یازده ــتقرار دول ــدای اس در ابت
ــود،  مردادمــاه ســال 13۹۲ معــادل 3۹.0 درصــد ب
ــه  ــرداد 1۴00( ب ــم )م ــت دوازده ــان دول در پای
5۸.3 درصــد رســید کــه در هفتــاد ســال گذشــته 

ــت. ــوده اس ــابقه ب بی س
بــا روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم و بــه دنبال 
ــبی  ــات نس ــه ثب ــده در زمین ــام ش ــات انج اقدام
ــت  ــر قیم ــارت ب ــازار ارز، نظ ــده در ب ــاد ش ایج
ــای  ــب کااله ــن مناس ــات و تامی ــا و خدم کااله
ــود  ــه خ ــی ب ــد نزول ــورم رون ــرخ ت ــی، ن اساس
ــه  ــدی ب ــد درص ــش 1۲.1 واح ــا کاه ــت و ب گرف
ــید.  ــال 1۴00 رس ــان س ــد در پای ــم ۴۶.۲ درص رق
ایــن رونــد کاهشــی طــی دو ماهــه نخســت ســال 
ــط دوازده  ــورم متوس ــه و ت ــداوم یافت ــز ت 1۴01 نی
ماهــه در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری  بــه ۴1.۹ 

ــت. ــیده اس ــد رس درص

طبــق اعــام بانــک مرکــزی، نــرخ تــورم نقطــه 
ــات  ــا و خدم ــای کااله ــاخص به ــه ش ــه نقط ب
مصرفــی کــه در بهمــن  مــاه 13۹۹ بــه رقــم بــی-
ــان  ــود، در پای ــیده ب ــد رس ــابقه ۶5.3 درص س
ــه  ــش ب ــد کاه ــد درص ــا 35.۸ واح ــال 1۴00  ب س

ــید. ــد رس ۲۹.5 درص

سیاســت  اجــرای  از  متاثــر  هرچنــد 
تخصیــص  حــذف  و  یارانه هــا  مردمی ســازی 
ــن  ــی از ای ــی ناش ــارات تورم ــی و انتظ ارز ترجیح
ــه  ــه ب ــورم نقط ــرخ ت ــی ن ــد حرکت ــدام، رون اق
نقطــه در دو مــاه اخیــر بــا افزایــش نســبی مواجــه 
ــان  ــر نش ــت خاط ــن می بایس ــت، لیک ــوده اس ب

ــازی  ــرح مردمی س ــرای ط ــا اج ــًا ب ــود قائدت ش
ــی  ــازوکار اصاح ــک س ــوان ی ــه عن ــا ب یارانه ه
ــزان  ــترین می ــی، بیش ــای اساس ــت کااله در قیم
تاثیــر بــر افزایــش نــرخ تــورم در ماه هــای اولیــه 
ــوالت  ــن تح ــه ای ــد ک ــرح رخ می ده ــرای ط اج
نیــز در نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه اردیبهشــت 

ــت. ــده اس ــس ش ــاه منعک م
ــت  ــن سیاس ــداوم ای ــت ت ــر اس ــه ذک الزم ب
ــی  ــار جانب ــا آث ــدت ب ــک دوره میان م ــرای ی ب
رقابت پذیــری  کاهــش  جملــه  از  نامطلوبــی 
ــی از  ــی ناش ــرب پول ــار مخ ــی، آث ــدات داخل تولی
ــی  ــرخ ترجیح ــا ن ــع ارزی ب ــوی مناب ــدم تکاف ع

ــرای  ــا ب ــش تقاض ــاز ارزی و افزای ــه نی ــبت ب نس
ــت. ــوده اس ــه ب ــی مواج ــای اساس واردات کااله
ــر از  ــر متاث ــال های اخی ــر در س ــان دیگ ــه بی ب
ــا  ــص ب ــل تخصی ــت )قاب ــع ارزی دول ــری مناب کس
ــاد  ــدی ایج ــای ج ــی( چالش ه ــرخ ارز ترجیح ن
ــش  ــا افزای ــن آن ه ــی از مهمتری ــه یک ــد ک گردی
نرخ نامــه ای  تفــاوت  محــل  از  پولــی  پایــه 
 خریــد و فــروش ارز توســط بانــک مرکــزی بــوده 

است.
بنابرایــن هرچنــد سیاســت حــذف ارز ترجیحی 
ــا  ــازی یارانه ه ــرح مردمی س ــرای ط ــب اج در قال
در ماه هــای نخســت اجــرای طــرح موجــب 
اصــاح و افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی 
ــردد،  ــی می گ ــص ارز ترجیح ــا تخصی ــط ب مرتب
لیکــن بــا توجــه بــه تقلیــل و حتــی حــذف آثــار 
ــط  ــی توس ــن ارز ترجیح ــه تامی ــوط ب ــی مرب پول
ــرخ  ــده ن ــترهای افزایش دهن ــزی، بس ــک مرک بان
تــورم از ایــن محــل را در آینــده کاهــش خواهــد 

داد.
ــه  ــی ب ــرح قانون ــن ط ــرای ای ــه اج ــن آنک ضم
عنــوان یــک ضــرورت، زمینــه جلوگیــری از 
بــروز فســاد و قاچــاق کاالهــای اساســی بواســطه 
اختــاف زیــاد میــان قیمت هــای مصــوب داخلــی 

ــت. ــوده اس ــم نم ــی را فراه و جهان
ــود  ــان ش ــت خاطرنش ــن می بایس ــاوه برای ع
بخشــی از رشــد قیمــت کاالهــا در ماه هــای 
ــای  ــابقه قیمت ه ــش بی س ــی از افزای ــر ناش اخی
جهانــی، تغییــر شــرایط جــوی و تنش هــای آبــی، 
ــت. ــوده اس ــی ب ــی و بین الملل ــای سیاس تنش ه
مجموعــه  و  دولــت  ایــن  از  نظــر  صــرف 
ــه  ــش یاران ــا افزای ــوده ب ــاش نم ــادی ت اقتص
ــل از  ــع حاص ــع مناب ــن بازتوزی ــی و همچنی توزیع
ــه  ــمول، زمین ــای مش ــه دهک ه ــدام ب ــن اق ای
جبــران و بهبــود قــدرت خریــد بخــش اعظمــی از 

خانوارهــای کشــور را فراهــم آورد.

افشاگری بانک مرکزی از تورم دولت روحانی

تورم دولت قبل در ۷۰ سال گذشته بی سابقه بود
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ــیون  ــه داوران فدراس ــبق کمیت ــس اس  رئی
فوتبــال گفــت: در تشــکیات داوری یــک 
ــت. ــده اس ــراع ش ــن درآوردی اخت ــت م پس
بــا  گفت وگــو  در  عســگری  حســین 

مــورد  در  فــارس  خبرگــزاری 
ــل  ــرای فص ــای داوری ب چالش ه
ــم  ــت: از قدی ــار داش ــده اظه آین
امامــزاده  حرمــت  گفته انــد 
ــه  ــن ب ــت. م ــی آن اس ــه متول ب
تازگــی متوجــه شــدم کــه بــرای 
حکمــی  ســلیمانی  غامرضــا 
بــه عنــوان مســئول اجرایــی 
شــده  زده  داوری  دپارتمــان 
ــی از  ــلیمانی یک ــای س ــت. آق اس
ــوب داوری  ــه و خ ــا تجرب ــراد ب اف
ــال ها  ــه س ــت ک ــورمان اس کش
نیــز در دپارتمــان داوری بــوده 

ــا  ــت ام ــرده اس ــم کار ک ــده ه ــود بن ــا خ و ب
ــئول  ــام مس ــه ن ــتی ب ــان داوری پس در دپارتم

ــم. ــی نداری اجرای
وی افــزود: در چــارت دپارتمــان رئیــس و یــا 
ــت  ــزی تح ــم، چی ــان داری ــت دپارتم سرپرس
عنــوان مســئول اجرایــی داوری وجــود نــدارد 

ــت  ــت. عل ــن درآوردی اس ــت م ــک پس و ی
ــن پســتی  ــرای غــام ســلیمانی چنی اینکــه ب
می زننــد ایــن اســت کــه او در آینــده ادعایــی 
ــی  ــائل فن ــه مس ــد ب ــد و نخواه ــته باش نداش

ــه  داوری هــم اشــراف داشــته باشــد. توجــه ب
ــکات ظریفــی مهــم اســت.  چنیــن ن

ــیون  ــه داوران فدراس ــبق کمیت ــس اس رئی
فوتبــال بــا انتقــاد از مســئوالن داوری فوتبــال 
کشــور عنــوان کــرد: بارهــا گفتــه ام اظهــارات 
ــی  ــا وقت ــت ام ــت نیس ــئوالن داوری درس مس

ــا را زدم کمیتــه داوران از  ــن حرف ه ــن ای م
مــن بــه کمیتــه اخــاق شــکایت کــرد و گفــت 
ایشــان فرافکنــی می کنــد. آن هــم در حالیکــه 
ــت  ــه ای گف ــه داوران در مصاحب ــس کمیت رئی
ارثیــه ای بــرای مــا در داوری بــه 
ــا  ــت ام ــده اس ــته ش ــا گذاش ج
ــت  ــه بیس ــم در هفت ــودش ه خ
و نــه و ســی ام لیــگ برتــر 
ــه  ــگ اضاف ــه لی ۷-۸ داور را ب
کــرد و خــودش هــم همیــن کار 
ــه  ــی ک ــا زمان ــام داد. ت را انج
ــتقال  ــا اس ــکیات داوری م تش
شــرایط مان  باشــد  نداشــته 

ــود. ــد ب ــن خواه همی
کــرد:  تصریــح  عســگری 
خشــت اول چــون نهــاد معمــار 
ــوار  ــی رود دی ــا م ــا ثری ــج ت ک
ــاوت  ــرای قض ــداد داوران ب ــی تع ــج؛ وقت ک
ــن  ــه اش ای ــت نتیج ــاد اس ــر زی ــگ برت در لی
می شــود کــه کمــک داورانــی مثــل ابوالفضلــی 
و منصــوری بــا  ۷-۸ قضــاوت در یــک فصــل در 
ــه  ــد. در حالیک ــاوت می کنن ــی قض ــام جهان ج
داوران بــرای اینکــه آمــاده باشــند هــر هفتــه 

بایــد قضــاوت کننــد یــا در لیــگ برتــر یــا در 
ــداد داوران  ــی تع ــا وقت ــته اول؛ ام ــگ دس لی
ــاوت در  ــد از قض ــک داور بع ــت ی ــاد اس زی
یــک مســابقه چهــار هفتــه خانه نشــین 
 11 فقــط  مــا  داور  پرکارتریــن  می شــود. 
ــی  ــت یعن ــوت زده اس ــل س ــابقه را در فص مس
ــن  ــابقات را؛ در چنی ــوم مس ــک س ــًا ی تقریب
ــائل  ــخگوی مس ــس پاس ــم هیچک ــرایطی ه ش
ــیون  ــس فدراس ــد رئی ــت. می گوین داوری نیس
ــت اداره  ــا سرپرس ــیون ب ــده، فدراس ــزل ش  ع

می شود و ... .
ــه داوران  ــن در کمیت ــه نظــر م ــزود: ب وی اف
ــام  ــا را انج ــه کاره ــاریان هم ــود افش ــط خ فق
ــای  ــوان اعض ــه عن ــه ب ــامی ک ــد و اس می ده
ــه کار  ــی ب ــده اند خیل ــه داوران درج ش کمیت
ــت  ــن اس ــر از ای ــر غی ــوند. اگ ــه نمی ش گرفت
کمیتــه داوران و اعضــای آن بــه جامعــه داوری 
گــزارش عملکــرد خــود را بدهنــد. اگــر 
فوتبــال مــا تشــکیات منســجم داوری داشــته 
ــه خاطــر شــرایط فدراســیون ،  باشــد دیگــر ب
ــود.  ــه نمی ش ــه داوران اینگون ــت کمیت وضعی
اینکــه یــک نفــر رئیــس بخواهــد تمــام امــور 

داوری را اداره کنــد.

رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال:

پست »من درآوردی« در تشکیالت داوری اختراع کرده اند

 قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی 
یک بازیکن در لیگ ایران!

ــان در  ــا بازیکن ــاردی ب ــای کان و میلی ــد قرارداده عق
لیــگ ایــران همزمــان بــا شــروع نقــل و انتقــاالت تابســتانی 
بــاال گرفتــه و اعــداد و ارقــام عجیبــی از بعضــی از بازیکنــان 

و باشــگاه ها شــنیده می شــود.
ــه  ــرای مقابل ــال ب ــیون فوتب ــر، فدراس ــزارش مه ــه گ ب
ــقف  ــس داده »س ــون پ ــه روش آزم ــا، ب ــن قرارداده ــا ای ب
ــران  ــش در ای ــال ها پی ــه س ــی ک ــرارداد« روی آورد؛ روش ق

ــت. ــم داش ــی ه ــج معکوس ــد و نتای ــرا ش اج
حســن کامرانــی فــر دبیــر کل فدراســیون فوتبــال یکــی 
ــت:  ــت. او گف ــال اس ــرارداد در فوتب ــقف ق ــان س از مدافع
ــقف  ــن س ــد. ای ــده باش ــد بازدارن ــرارداد می توان ــقف ق س

ــاد. ــال افت ــی در فوتب ــه اتفاق ــه چ ــم ک ــود و دیدی نب
کامرانــی فــر دربــاره اینکــه در حــال حاضــر قراردادهــای 
۲5 میلیــارد تومانــی امضــا 
می شــود، تاکیــد کــرد: 
هــم  را  بیشــترش  مــن 
میلیــارد   ۲۹ شــنیده ام؛ 

ــنیده ام. ــم ش ه
بافاصلــه  ســپس  وی 

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 باشــگاه ها می تواننــد در ایــن بحــث حضــور 
داشــته باشــند و یــک بحــث کارشناســی انجــام بشــود. بــه 

شــخصه موافــق ســقف قــرارداد هســتم.

ــه  ــیا برنام ــال آس ــیون والیب کنفدراس
ــن  ــی هفتمی ــه گروه ــای مرحل دیداره
گــروه  در   AVC CUP مســابقات  دوره 

ــرد. ــام ک ــردان را اع م
هفتمیــن دوره مســابقات والیبــال جــام 
ــردان از  ــروه م ــیا در گ ــیون آس کنفدراس
1۶ تــا ۲3 مردادمــاه ســال جــاری برگــزار 
می شــود. ایــن دوره از رقابت هــا بــا 

ــی  ــه میزبان ــم ب ــور 1۲ تی حض
ــد  ــوم تایلن ــون پات ــهر ناخ ش
ــم  ــد و تی ــد ش ــزار خواه برگ
ــوان  ــه عن ــان ب ــال جوان والیب
ــرکت  ــران در آن ش ــده ای نماین

. می کنــد
مرحلــه  بنــدی  گــروه 
مقدماتــی بــه قــرار زیــر اســت:
تایلنــد،   :A گــروه   
هنگ کنــگ  و  کره جنوبــی 
ــتان و  ــران، پاکس ــروه B: ای گ

ــتان  قزاقس
گروه C: ژاپن، استرالیا و هند

 گروه D: چین تایپه، قطر و بحرین 
ــابقات  ــی مس ــه گروه ــه مرحل برنام
والیبــال جــام کنفدراســیون مــردان 
ــرار  ــن ق ــران بدی ــت ته ــه وق ــیا ب آس

ــت: اس
 یکشنبه 1۶ مرداد

 چین تایپه - بحرین ساعت ۶:30
 هند - ژاپن ساعت ۹:30

 هنگ کنگ - تایلند ساعت 1۲:30
 ایران - قزاقستان ساعت 15:30

 دوشنبه 1۷ مرداد 
استرالیا - هند ساعت ۶:30

 کره جنوبــی - هنگ کنــگ ســاعت 
۹:30

 ایران - پاکستان ساعت 1۲:30
 قطر - چین تایپه ساعت 15:30

 

سه شنبه 1۸ مرداد
 قزاقستان - پاکستان ساعت ۶:30

 ژاپن - استرالیا ساعت ۹:30
 تایلند - کره جنوبی ساعت 1۲:30

 بحرین - قطر ساعت 15:30
 تیم هــای شــرکت کننــده در ایــن 
مــرداد   1۹ چهارشــنبه  روز  رقابت هــا 

ــد.  ــتراحت دارن اس
ــای  ــی، تیم ه ــه گروه ــان مرحل در پای
ــک  ــی در ی ــروه مقدمات ــار گ ــوم چه س
رتبه هــای  بــرای   )G( جدیــد  گــروه 

ــه مصــاف یکدیگــر  ــا دوازدهــم ب نهــم ت
ــت. ــد رف خواهن

گــروه  چهــار  دوم  و  اول  تیم هــای   
ــود را از روز  ــابقات خ ــز مس ــی نی مقدمات
پنج شــنبه ۲0 مردادمــاه در دو گــروه 
جدیــد، گــروه F )تیم هــای اول و دوم 
گروه هــای B و D مرحلــه مقدماتــی( و 
ــای  ــای اول و دوم گروه ه ــروه E )تیم ه گ
مقدماتــی(  مرحلــه   C و   A

ــرد.  ــد ک ــری خواهن پیگی
مرحلــه  ترتیــب  بدیــن 
ــای  ــا روزه ــن رقابت ه دوم ای
و   ۲0 جمعــه  و  پنج شــنبه 
ــابقه  ــا 1۲ مس ــاه ب ۲1 مردادم
ــد و مراحل  ــری خواهد ش پیگی
نیــز  نهایــی  و  نیمه نهایــی 
روزهــای شــنبه و یکشــنبه 
 10 بــا  مردادمــاه   ۲3 و   ۲۲
ــا  ــود ت ــزار می ش ــدار برگ دی
در نهایــت پــس از 3۴ مســابقه 
ــخص  ــابقات مش ــی مس ــدی نهای رتبه بن

ــود. ش
ــی  ــه قهرمان ــا س ــران ب ــال ای  والیب
)۲00۸ ،۲010 و ۲01۶( و دو نایــب قهرمانــی 
کشــور  پرافتخارتریــن   )۲01۸ و   ۲01۲(
ایــن رقابت هــا اســت. تیــم ملــی ب 
ــارم  ــه چه ــال ۲01۴ در رتب ــران در س ای
ــال  ــت و در س ــرار گرف ــا ق ــن رقابت ه ای
۲0۲0 نیــز بــه دلیــل شــیوع کرونــا، جــام 
کنفدراســیون والیبــال آســیا برگــزار 

ــد. نش

اعالم برنامه جام کنفدراسیون والیبال مردان آسیا تیم ملی فوتبال ایران و اروگوئه در اتریش 

بازی تدارکاتی برگزار خواهند کرد
ــی  ــم مل ــه تی ــد ک ــی ش ــه ای مدع ــگار اروگوئ ــک خبرن ی
ایــن کشــور در شــهریور مــاه یــک بــازی تدارکاتــی مقابــل 

تیــم ملــی ایــران برگــزار خواهــد کــرد.
ــه در  ــگار ورزشــی کشــور اروگوئ فدریکــو بویســان خبرن
ــم  ــه تی ــرد ک ــام ک ــر اع ــود در توئیت ــخصی خ ــه ش صفح
ملــی فوتبــال ایــن کشــور در مــاه ســپتامبر در شــهر ویــن 
ــران و  ــی ای ــای مل ــل تیم  ه ــتانه مقاب ــازی دوس ــش دو ب اتری

قطــر برگــزار خواهــد کــرد.
ــه روز ۲3  ــی اروگوئ ــم مل ــان، تی ــای بویس ــق ادع طب
ــورمان  ــی کش ــم مل ــاف تی ــه مص ــر( ب ــم مه ــپتامبر )یک س
خواهــد رفــت و چهــار روز بعــد نیــز بــا قطــر میزبــان جــام 

ــت. ــد داش ــاف خواه ــی ۲0۲۲ مص جهان
ــا  ــی ۲0۲۲ ب ــام جهان ــروه H ج ــه در گ ــی اروگوئ ــم مل تی
تیم  هــای ملــی پرتغــال، غنــا و کــره جنوبــی مصــاف 
خواهــد داشــت و اولیــن بــازی اش در ایــن تورنمنــت را ســوم 

ــد. ــام می ده ــی انج ــره جنوب ــر ک آذر براب

کارشناس فوتبال:

اجرای قانون سقف قرارداد 
امکان پذیر نیست!

ــرایط  ــرد، ش ــد ک ــورمان تأکی ــال کش ــناس فوتب کارش
ــه  ــه ب ــدازه ای نیســت ک ــا اصــًا در ان ــال م ــر فوتب ــم ب حاک
ــارد  ــن ۲0 میلی ــک بازیک ــه ی ــارد و ب ــی ۴0 میلی ــک مرب ی

ــود. ــت ش ــان پرداخ توم
ــال  ــاالت فوتب ــوع نقل وانتق ــاره موض ــی درب ــعود اقبال مس
ــار  ــان اظه ــی بازیکن ــرارداد برخ ــاالی ق ــم ب ــران و رق ای
ــی  ــت کیف ــد در وضعی ــگ را بای ــی لی ــطح کیف ــت: س داش
تیــم ملــی ببینیــم. در تیــم ملــی تعــداد زیــادی از بچه هــا 
ــا  ــه م ــت ک ــان دهنده آن اس ــن نش ــتند و ای ــر هس لژیون
ــن  ــی دارد. ای ــطح ثابت ــان س ــم و لیگ م ــادی نکردی کار بنی
ــم  ــا ه ــان در تیم ه ــی بازیکن ــل و جابه جای ــش باط چرخ
ــال  ــی فوتب ــطح کیف ــون س ــد، چ ــوض نمی کن ــزی را ع چی
مــا در تمــام نقــاط مشــکل دارد. مــا بایــد کار بنیــادی کنیــم 
ــث  ــا کاری در بح ــم، ام ــره آن را ببینی ــال ثم ــد از 10 س و بع
ــل  ــن دلی ــه همی ــم و ب ــام نمی دهی ــگاه ها انج ــی باش آکادم

ــم. ــان نداری ــی در فوتبال م ــی خوب ــم خروج ه

در  بازیکنــان  بــاالی  قیمــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــبکه مافیای ــک ش ــرد: االن ی ــح ک ــاالت تصری نقل وانتق
ــاس  ــا را براس ــد قرارداده ــعی می کن ــد س ــیار قدرتمن بس
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــر بگی ــی در نظ ــای خارج ارزه
ــه  ــی ک ــی رود. بازیکن ــر م ــال باالت ــر س ــا ه ــم قرارداده رق
ــم  ــا می بینی ــرد، ام ــه طبیعــی اســت ارز بگی ــه خــارج رفت ب
ــرارداد  ــال ق ــم دنب ــاز ه ــد ب ــران بازمی گردن ــه ای ــی ب وقت
ــه خاطــر همیــن هــم اســت کــه بازیکنــی  ارزی هســتند. ب
ــت و  ــی اس ــدارد مدع ــم ن ــی ه ــی خوب ــطح کیف ــه س ک
ــم  ــی داری ــود. االن بازیکنان ــر می ش ــد براب ــراردادش چن ق
ــد  ــاس گل دادن ــد گل و پ ــان چن ــای خودش ــه در تیم ه ک
ــان  ــاره قراردادش ــه یکب ــوند ب ــا می ش ــه جابه ج ــاال ک و ح
ــم  ــق داللیس ــت از طری ــن حرک ــًا ای ــود. قطع ــر می ش 10 براب
حاکــم بــر فوتبــال مــا و مثلثــی کــه بیــن مربــی، مدیریــت و 

دالل وجــود دارد، اتفــاق می افتــد.
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــورمان در پاس ــال کش ــناس فوتب کارش
دربــاره اینکــه »آیــا بــه نظــرش رقــم واقعــی ارزش بازیکنان 
ــت:  ــی دارد؟«، گف ــی همخوان ــای نجوم ــا قرارداده ــی ب داخل
ــت  ــدازه ای نیس ــا در ان ــال م ــدارد. فوتب ــی ن ــًا همخوان مطلق
کــه بــه یــک مربــی ۴0 میلیــارد تومــان و بــه یــک بازیکــن 
۲0 میلیــارد تومــان بدهیــم. در ایــن وضعیــت کــه مــردم بــا 
ــتند،  ــان هس ــه گریب ــت ب ــادی دس ــادی زی ــکات اقتص مش
ــای  ــق و قرارداده ــگاه ها تزری ــه باش ــردم ب ــن م ــول همی پ
ــگاه های  ــام باش ــفانه تم ــود. متأس ــته می ش ــی بس نجوم
ــد،  ــه می گوی ــم ک ــگاهی ه ــر باش ــتند و ه ــی هس ــا دولت م
خصوصــی اســت درســت نیســت. آنهــا هــم بــه طریقــی از 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــه دولت بودج
اقبالــی در مــورد اینکــه ســازمان لیــگ قصــد دارد بــرای 
قراردادهــا ســقف تعییــن کنــد، خاطــر نشــان کــرد: چنیــن 
ــرح  ــائل را مط ــن مس ــم ای ــًا ه ــدارد. قب ــکان ن ــزی ام چی
ــد و از  ــرارداد می گذارن ــقف ق ــرف س ــک ط ــد. از ی کردن
ــول زیرمیــزی  ــد و پ ــار می آین ــا بازیکــن کن طــرف دیگــر ب
می دهنــد! در داوری و مربیگــری هــم ایــن مشــکات هســت. 
ــرط بندی  ــان ش ــی بازیکن ــود برخ ــنیده می ش ــفانه ش متأس
می کنــد. قبــل از انقــاب هــم ایــن مســائل را داشــتیم، امــا 
ــر شــده و شــکل مافیایــی پیــدا کــرده  االن کمــی پیچیده ت
اســت. اجــرای قانــون ســقف قــرارداد شــدنی نیســت، چــون 
ــه  ــًا ب ــد. مث ــول را می دهن ــد و پ ــدا می کنن ــی پی راه های
ــن  ــا ک ــارد امض ــج میلی ــراردادت را پن ــد ق ــن می گوین بازیک
ــه او می دهنــد. همــه اینهــا دســت  و از آن طــرف ماشــین ب

مافیاســت!
در  تیم هــا  عملکــرد  و  یارگیــری  بــه  راجــع  وی 
ــم  ــتند؛ مه ــم نیس ــرات مه ــد: نف ــادآور ش ــاالت ی نقل وانتق
ــم  ــه تی ــم ب ــک تی ــه از ی ــی ک ــم بازیکن ــت ببینی ــن اس ای
ــد آن  ــه رش ــد رو ب ــد در رون ــدر می توان ــی رود چق ــر م دیگ
ــه نظــرم جابه جایی هــا هیــچ  ــر مثبــت بگــذارد. ب ــم تأثی تی
ــتند  ــی هس ــان نفرات ــن بازیکن ــون همی ــدارد، چ ــری ن تأثی
ــد. ــازی می کردن ــا ب ــگ م ــم در لی ــل ه ــال های قب ــه س ک
منبع: تسنیم

عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان 
ــاال بــودن هزینــه خریــد کمــان  گفــت: ب
ــا  ــده ت ــبب ش ــزات س ــود تجهی و کمب
در جریــان رقابت هــا ایــن نگرانــی را 
داشــته باشــیم کــه همــواره مســابقه را از 

ــم. ــت بدهی دس
از  ارزیابــی  در  بایبــوردی،  گیســا 
عملکــرد خــود در ســومین مرحلــه 
رقابــت هــای جــام جهانــی تیروکمــان در 
فرانســه، اظهــار کــرد: در ایــن مســابقات 

ــان  ــح پالیزب ــراه صال ــه هم ــن ب م
اعزامــی  کامپونــد  کمانــدار  دو 
ــه  ــه تجرب ــم ک ــه بودی ــه فرانس ب
ــرای مــن قبــل از شــرکت  ــی ب خوب
آمریــکا  جهانــی  مســابقات  در 
ــت  ــا حال ــن رقابته ــه ای ــود. البت ب
تدارکاتــی داشــت و ســبب شــد تــا 
ــه  ــرم ک ــی بب ــوع پ ــن موض ــه ای ب
ــر  ــخت از نظ ــرایط س ــور در ش چط

ــه  ــه نتیج ــا ب ــرل ت ــود را کنت ــی خ روان
ــم. ــدا کن ــت پی ــی دس خوب

ــعی  ــت س ــن تورنمن ــت: در ای وی گف
مــوارد  انفــرادی  بخــش  در  کــردم 
مختلفــی را از نظــر فنــی مــورد ارزیابــی 
قــرار دهــم تــا حضــور موفقــی در 
باشــم، هــر چنــد  آمریــکا داشــته 
ــه جــام  عملکــردم در انفــرادی نســبت ب
جهانــی کــره جنوبــی پاییــن بــود امــا بــه 
دســتاورد خوبــی دســت پیــدا کــردم کــه 
ــن در  ــرد م ــای عملک ــد در ارتق ــی توان م

ــد. ــر باش ــکا موث آمری

عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان 
تیــم  میکــس  در  کــرد:  خاطرنشــان 
از  بهتــر  خیلــی  عملکــرد  کامپونــد 
انفــرادی بــود و بــا شکســت تیــم 
دانمــارک قهرمــان جهــان توانســتیم تــا 
ــز  ــی نی ــارم نهای ــک چه ــه ی ــه مرحل ب
راه پیــدا کنیــم، بــه هــر صــورت تجربــه 
ــبب  ــود و س ــن ب ــرای م ــی ب ــیار خوب بس
ــب  ــائل را از جوان ــی از مس ــا خیل ــد ت ش
مختلــف مــورد ارزیابــی و ســنجش قــرار 

ــوم. ــاده ش ــکا آم ــرای آمری ــم و ب ده
ــه  ــزام ب ــان اع ــاره زم ــوردی درب بایب
مســابقات جهانــی آمریــکا، گفــت: ۹ 
ــابقات  ــرکت در مس ــرای ش ــر ب روز دیگ
ــن  ــوم، ای ــکا می ش ــازم آمری ــی ع جهان
ــر  ــدار برت ــور ۲۴ کمان ــا حض ــت ب تورنمن
ــهمیه  ــه س ــد ک ــته کامپون ــا در رش دنی
ــب  ــی را کس ــابقات جهان ــه مس ورود ب
ســطح  می شــود،  برگــزار  کرده انــد 
ــاال و از  مســابقات از نظــر فنــی بســیار ب

ــت. ــک اس ــد المپی ــن همانن ــد م دی
ــای  ــون بهترین ه ــرد: چ ــه ک وی اضاف

ــد  ــور دارن ــکا حض ــی آمری ــا در جهان دنی
کار ســختی را پیــش رو دارم، تاشــم بــر 
ایــن اســت کــه بهتریــن نتیجــه را کســب 

کنــم.
عضــو تیــم ملــی کامپونــد زنــان 
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــکل  ــا مش ــکا ب ــرکت در آمری ــرای ش ب
ــر؟  ــا خی ــتید ی ــه هس ــزات مواج تجهی
تصریــح کــرد: یکــی از مشــکات کــه در 
فرانســه نیــز بــا آن مواجــه شــدم کمبــود 
ــام  ــفانه در ج ــود، متاس ــان ب کم
ــن  ــل ای ــه دلی ــه ب ــی فرانس جهان
ــتم  ــه دس ــع ب ــه موق ــم ب ــه کمان ک
ــی  ــان یک ــد کم ــرار ش ــید ق نرس
ــرم  ــی را بگی ــکاران خارج از ورزش
ــم کــه  ــا در روز مســابقه تیــر بزن ت
هنــگام مســابقات  خوشــبختانه 
کمانــم را دریافــت کــردم. در حــال 
ــر  ــان در اکث ــتن دو کم ــر داش حاض
کشــورها رایــج اســت و ورزشــکار دیگــر 
ــابقات  ــرکت در مس ــرای ش ــه ای ب دغدغ

ــدارد. ــان ن ــک کم ــا ی ب
دربــاره  پایــان  در  بایبــوردی 
شــروع تمریناتــش بــرای شــرکت در 
مســابقات جهانــی آمریــکا، گفــت: از 
ــه ای  ــا برنام ــود را ب ــات خ ــروز تمرین ام
ــم  ــی تی ــادی )مرب ــماعیل عب ــه اس ک
اســت  گذاشــته  اختیــارم  در  ملــی( 
در ســایت تیروکمــان آغــاز کــرده ام 
 و تاشــم کســب بهتریــن نتیجــه در 

آمریکا است.

قرض گرفتن کمان توسط تیرانداز ایران در جام جهانی!

آگهی دعوت سهامداران شرکت بتن سازه آذربایجان )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۷۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۶۶5۹ 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه 
ــورخ  ــح م ــاعت ۸ صب ــاده در س ــوق الع ــور ف ــادی بط ــی ع ــع عموم مجم
ــرگل-  ــه س ــهریار- کوچ ــان ش ــر- خیاب ــز- ولیعص 1۴01/۴/۲۶ در آدرس تبری

ــانند. ــم رس ــه ه ــور ب ــردد حض ــی گ ــکیل م ــاک۴ تش پ
دستور جلسه:

1- انتخــاب بازرســین ۲- انتخــاب روزنامــه کثیراالنتشــار 3- ســایر مــواردی 
کــه در صاحیــت مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده باشــد.

هیئت مدیره شرکت بتن سازه آذربایجان
تاریخ انتشار: 1۴01/۴/1۲ )روزنامه آذربایجان(

آگهی دعوت سهامداران شرکت بتن سازه آذربایجان )سهامی خاص( 
به شماره ثبت ۷۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۶۶5۹ 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت مــی شــود تــا در جلســه 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده در ســاعت 10 صبــح مــورخ 1۴01/۴/۲۶ در آدرس 
تبریــز- ولیعصــر- خیابــان شــهریار- کوچــه ســرگل- پــاک۴ تشــکیل مــی 

گــردد حضــور بــه هــم رســانند.
دستور جلسه:

اتخــاذ تصمیــم در خصــوص 1- افزایــش ســرمایه ۲- ســایر مــواردی کــه در 
صاحیــت مجمــع عمومــی فــوق العــاده باشــد.

هیئت مدیره شرکت بتن سازه آذربایجان
تاریخ انتشار: 1۴01/۴/1۲ )روزنامه آذربایجان(

م الف آذربایجان: 1515 ملکان
آگهی مزایده

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان ملــکان در نظــر دارد ســالن هــای 
ــدارکات  ــامانه ت ــده و س ــق مزای ــود را از طری ــت خ ــت مدیری ــی تح ورزش
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط 

ــد. ــه اجــاره واگــذار نمای ب
موضوع مزایده: 

الف : اجاره سالن ورزشی بدر  ب : اجاره سالن ورزشی تختی.
ــی  ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــده : درگاه س ــناد مزای ــت اس ــل دریاف مح

www.setadiran.ir ــانی ــه نش ــتاد( ب ــت )س دول
تاریخ انتشار در سامانه ستاد : ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 1۴01/0۴/1۲

ــه  ــاعت 13 مورخ ــتاد: ازس ــامانه س ــده از س ــناد مزای ــت اس ــت دریاف مهل
ــه 1۴01/0۴/15 ــاعت1۸ مورخ ــت س 1۴01/0۴/1۲ لغای

  مهلــت بارگــذاری اســناد و قیمــت در ســامانه ســتاد: ازســاعت 13 مورخــه 
1۴01/0۴/1۲ لغایــت ســاعت 1۹ مورخــه 1۴01/0۴/۲5

تاریخ بازگشایی:  ساعت 10روز یکشنبه مورخه 1۴01/0۴/۲۶
اعتبار پیشنهاد قیمت: 1۴01/0۶/05

ــه مزایــده هــا در اســناد و شــرایط  ــوط ب *ســایر اطاعــات و جزئیــات مرب
عمومــی منــدرج مــی باشــد کــه جــزء الینکــف قــرارداد خواهــد بــود. 

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ملکان 
تاریخ انتشار: 1۴01/۴/1۲ )روزنامه آذربایجان(
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یونان دیوار مرزی با ترکیه را 
سه  برابر افزایش می دهد

روزنامــه »زمــان« در گزارشــی خبــر داد کــه دیوار ســاخته 
شــده توســط یونــان در مــرز بــا ترکیــه 13کیلومتــر اســت و 
ــری از  ــرای جلوگی ــون ب ــته تاکن ــال گذش ــور از س ــن کش ای
ــوار  ــرز ناهم ــداد م ــی، در امت ــای غیرقانون ــوج مهاجرت ه م
بــا ترکیــه اقدامــات حفاظتــی خــود را افزایــش داده اســت.

طبــق گــزارش پایــگاه خبــری »روســیا الیــوم«، »نوتیــس 
ــن  ــان در ای ــی یون ــرت و پناهندگ ــر مهاج ــی« وزی میتاراچ
ــا از  ــد ت ــاش می کن ــوح ت ــه وض ــه ب ــت: »ترکی ــاره گف ب
ــد؛  ــتفاده کن ــان اس ــا یون ــران ب ــاد بح ــرای ایج ــران ب مهاج

ــد«. ــان می ده ــری را نش ــن ام ــداد چنی ــام و اع ارق

 وزیــر مهاجــرت و پناهندگــی یونــان افــزود: »طــی بحران 
ــه  پناهنــدگان در ســال ۲015، یــک میلیــون آواره ســوری ب
کشــور آمدنــد امــا بعدهــا ایــن میــزان بســیار کاهــش یافت. 
 1000 روزانــه  زده می شــود کــه  درحال حاضــر تخمیــن 
ــی از مــرز عبــور کننــد. امســال  ــه طــور غیرقانون مهاجــر ب
ــت«. ــه اس ــش یافت ــد افزای ــا ۲0درص ــا ت ــزان مهاجرت ه می
میتاراچــی دربــاره افزایــش اقدامــات حفاظتــی در مرزهــا 
ــرز  ــداد م ــرزی در امت ــت م ــور گش ــا مام ــت: »صده گف
ــت زنی ها  ــد گش ــا رون ــده اند ت ــتقر ش ــای[ اوروس مس ]دری
ــان  ــان زم ــا یون ــد. ام ــدید کنن ــر را تش ــای اخی در هفته ه
ــزودن ۸0  ــدف اف ــا ه ــود ب ــای خ ــبرد برنامه ه ــرای پیش را ب
ــری  ــوار ۴0کیلومت ــه دی ــوالد ب ــاردار و ف ــیم خ ــر س کیلومت
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــرد؛ برنامه های ــد ک ــف نخواه ــود تل موج
ــا در  ــی از مهاجرت ه ــر ناش ــوج بزرگ ت ــک م ــرس از ی ت

ــده اند«. ــه ش ــر گرفت نظ
پیــش از ایــن نیــز، خبرگــزاری »آسوشــیتدپرس« بــه نقل 
از وزیــر امــور مهاجــرت ترکیــه اعــام کــرده بــود کــه دیــوار 
فــوالدی یونــان بــا ترکیــه از ۴0 بــه 1۲0 کیلومتــر گســترش 
خواهــد یافــت. او گفتــه بــود کــه ایــن تصمیــم دولــت بــرای 
توســعه بیشــتر دیــوار مــرزی اســت و آن هــا از اروپــا بــرای 

ایــن طــرح درخواســت کمــک مالــی کرده انــد.
ایــن اظهــارات در حالــی از ســوی مقامــات یونــان مطــرح 
ــن،  ــت آت ــد دول ــام می کنن ــانه ها اع ــه رس ــود ک می ش
علی رغــم تشــدید اقدامــات نظامــی خــود در امتــداد 
ــان از  ــران همچن ــه، مهاج ــا ترکی ــرز ب ــای اوروس در م دری

ــد. ــور می کنن ــه عب ــه ممنوع ــن منطق ای

آنکارا اعالم کرد؛

توافق ترکیه و ارمنستان 
برای بازگشایی مرز زمینی

دولــت آنــکارا اعــام کــرد کــه ترکیــه و ارمنســتان بــرای 
ــان  ــن زم ــک تری ــود در نزدی ــی خ ــرز زمین ــایی م بازگش

ــد. ــق رســیده ان ــه تواف ممکــن ب
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 
ــایی  ــر بازگش ــر س ــتان ب ــه و ارمنس ــه ترکی ــت ک آورده اس
ــه  ــا یکدیگــر ب مــرز زمینــی مشــترک در آینــده نزدیــک ب

توافــق رســیده انــد.

ــق  ــروان تواف ــکارا و ای ــه، آن ــن وزارتخان ــام ای ــق اع طب
ــان  ــی تجــاری مســتقیم می ــد کــه حمــل و نقــل هوای کردن
ــدازی  ــن راه ان ــان ممک ــریعترین زم ــز در س ــرف نی  دو ط

شود.
ایــن در حالــی اســت کــه چنــدی پیــش رئیــس جمهــور 
ــور  ــن کش ــم ای ــفرای مقی ــا س ــدار ب ــان دی ــه در جری ترکی
اعــام کــرده بــود کــه آنــکارا در مســیر عــادی ســازی روابط 

ــی دارد. ــتان گام برم ــا ارمنس ب
عــادی  منظــور  بــه  ارمنســتان  و  ترکیــه  پیشــتر 
ــا  ــو ب ــرای گفتگ ــژه ای را ب ــدگان وی ــط، نماین ــازی رواب س
ــر دی  ــا از اواخ ــن گفتگوه ــد. ای ــی کردن ــر، معرف یکدیگ
ــدا  ــه پی ــته ادام ــال گذش ــفندماه س ــل اس ــا اوای ــاه ت  م

کرد.

چین حدود ۳۰۰ هواپیما از ایرباس 
می خرد

چهــار شــرکت هواپیمایــی چینــی در مجمــوع ۲۹۲ 
ــه قیمــت 3۷ میلیــارد  هواپیمــای مســافربریA3۲0neo را ب

دالر از شــرکتایرباس خریــداری می کننــد.
ــی  ــرکت هواپیمای ــگارو، ش ــو فی ــه ل ــزارش روزنام ــه گ ب
ــوط  ــن خط ــی از اصلی تری ــوان یک China Eastern به عن
ــاس  ــه 100 ایرب ــرد ک ــام ک ــه اع ــن روز جمع ــی چی هوای

می دهــد. ســفارش  را   A3۲0neo

شــرکت هواپیمایــی China Southern نیــز از خریــد ۹۶ 
دســتگاه از همیــن مــدل خبــر داد.

در همیــن پیوند شــرکت هواپیمایــی Air China و شــرکت 
تابعــه آن ShenzhenAirlines نیــز خریــد A3۲0neo ۹۶ را 

تاییــد کــرده اســت.

بــر اســاس ســندی کــه از ســوی دفتــر 
وزارت  خارجــی  دارایی هــای  کنتــرل 
ــر  ــک( منتش ــکا )اوف ــه داری آمری خزان
ــه همــراه انگلیــس،  ــن کشــور ب شــد، ای

کانــادا و ژاپــن واردات طــای 
ــد. ــوع کرده ان ــیه را ممن روس
ســوی  از  کــه  ســندی 
ــای  ــرل دارایی ه ــر کنت دفت
ــه داری  ــی وزارت خزان خارج
آمریــکا )اوفــک( منتشــر 
شــد، نشــان مــی دهــد کــه 
ــای  ــور واردات ط ــن کش ای
روســیه را ممنــوع کــرده 

ــت. اس
در بیانیــه ای کــه در وب 

آمریــکا  داری  خزانــه  وزارت  ســایت 
منتشــر شــد، آمــده اســت: واردات طــا 
ــاالت  ــه ای ــدأ فدراســیون روســیه ب از مب
ــدی  ــر در ح ــت، مگ ــوع اس ــده ممن متح

ــده  ــی ش ــش بین ــون پی ــط قان ــه توس ک
باشــد، یــا مگــر اینکــه مجــوز یــا مجــوز 
ــده  ــادر ش ــک ص ــط اوف ــری توس دیگ

ــد. باش

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــند همچنی ــن س ای
اجــرای فــوری ایــن ممنوعیــت، تصریــح 
می کنــد کــه طاهــای روســیه کــه قبــل 
ــور  ــن کش ــارج از ای ــه خ ــن ب از ۲۸ ژوئ

صــادر شــده اســت، شــامل ایــن موضــوع 
نمی شــود.

ایــن وزارتخانــه همچنیــن تأکیــد 
ــه  ــن ب ــادا و ژاپ ــا، کان ــه بریتانی ــرد ک ک
ــده  ــاالت متح ــت ای ممنوعی

شــده اند. ملحــق 
ــه  ــا ب ــند از ط ــن س در ای
عنــوان »بزرگتریــن صــادرات 
ــام  ــیه« ن ــرژی روس ــر ان غی
ــه در  ــت ک ــده اس ــرده ش ب

ــت. ــت اس ــع نادرس واق
مســکو،  گفتــه  بــه 
ــی  ــول صادرات ــن محص دومی
غذایــی  مــواد  روســیه 
ــوالت  ــادرات محص ــت. ص اس
کشــاورزی روســیه در ســال ۲0۲1 حــدود 
3۷ میلیــارد دالر ارزش داشــت، در حالــی 
ــارد  ــدود 15 میلی ــا ح ــادرات ط ــه ص ک

دالر گــزارش شــده اســت.

آمریکا، انگلیس، کانادا و ژاپن واردات طالی روسیه را ممنوع کردند

رژیــم  تلویزیــون   1۲ کانــال 
اعــام  گزارشــی  در  صهیونیســتی 
کــرد: اســرائیل در نظــر دارد برخــی 

کشــورهای عربــی از جملــه 
بــه  را  ســعودی  عربســتان 
ســامانه پدافنــد هوایــی مجهــز 
از  کنــد و در همیــن رابطــه 
ــور  ــس جمه ــدن رئی ــو بای ج
خواســت  خواهــد  آمریــکا 
موافقــت  مســاله  ایــن   بــا 

کند.
رژیــم  تایمــز  وبــگاه 
صهیونیســتی نیــز در گزارشــی 
اعــام کــرد: اســرائیل در نظــر 
از  عربــی  کشــورهای  دارد 

ــر،  ــی، مص ــده عرب ــارات متح ــه ام جمل
اردن، بحریــن، قطــر و عربســتان ســعودی 
را بــه سیســتم دفــاع هوایــی موســوم بــه 

ــد. ــز کن ــم« مجه ــرون بی »آی

ــم  ــدام رژی ــن اق ــزارش، ای ــن گ بنابرای
از  نگرانــی  دلیــل  بــه  صهیونیســتی 
قــدرت موشــکی و توانمنــدی پهپادهــای 

ایرانــی انجــام می شــود.
ــم  ــرون بی ــی آی ــد هوای ــامانه پدافن س
ــته  ــال گذش ــه آن در س ــه اولی ــه نمون ک
ــتفاده  ــا اس ــد ب ــی ش ــادی رونمای می

ــه  ــی مقابل ــدات هوای ــا تهدی ــزر ب از لی
ــامانه  ــن س ــود ای ــه می ش ــد. گفت می کن
پدافنــدی از ســال ۲0۲3 بــه طور رســمی 
ــد  ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس  م

گرفت.
نفتالــی  ایــن  از  پیــش 
ــم  ــر رژی ــت وزی ــت نخس بن
صهیونیســتی در ایــن بــاره 
مدعــی شــده بــود کــه ســامانه 
ــم  ــرون بی ــی آی ــد هوای پدافن
ــری را  ــد درگی ــد قواع می توان
ــد  ــون می توان ــد، چ ــر ده تغیی
طــرف  هوایــی  حمــات 
ــل  ــور کام ــه ط ــم را ب متخاص
ــن  ــازد. وی همچنی ــی س خنث
از کارایــی و بــه صرفــه بــودن ایــن 
ســامانه پدافنــد هوایــی بــه علــت 
 سیســتم پیشــرفته لیــزری آن خبــر داده 

بود.

تجهیز عربستان به سامانه پدافند هوایی لیزری 
از سوی رژیم صهیونیستی

بــا  و  گزارش هــا  آخریــن  طبــق 
بازداشــت هایی کــه در یــک هفتــه اخیــر 
علیــه فعــاالن شــیعه عربســتانی صــورت 
گرفتــه، ۲0 شــخصیت اهــل اســتان قطیف 
ــتان(  ــرق عربس ــع در ش ــاء )واق و احس

ــدان  ــای زن ــت میله ه پش
ــد. ــر می برن ــه س ب

وبــگاه  نوشــته  بــه 
ــن  ــره، آخری ــرآة الجزی م
بازداشــت ها  ایــن 
یــورش  بــه  مربــوط 
ســعود  آل  نظامیــان 
»شــیخ  خانــه  بــه 
ــن حجــی  »عبدالمجیــد ب
احمــد« و از روحانیــون 
احســاء  اســتان  اهــل 

ــته  ــه گذش ــت وی در روز جمع و بازداش
اســت.

ــی  ــن روحان ــواده ای ــه خان ــه گفت ب
ــه  ــه خان ــورش ب ــا ی ــوران ب ــیعه، مأم ش
ــخصی  ــر ش ــراه و کامپیوت ــن هم وی، تلف
ــان  ــد. همزم ــود بردن ــا خ ــز ب وی را نی
ــای  ــه نام ه ــر ب ــیعه دیگ ــوان ش دو ج
ــب«  ــین رج ــزی« و »حس ــی الخنی »موس

ــدند. ــت ش ــز بازداش ــف نی از قطی
ــداد  ــی، تع ــن روحان ــت ای ــا بازداش ب
شــیعه  شــخصیت های  و  روحانیــون 
ــدان  ــون در زن ــم اکن ــه ه ــتان ک عربس
ــید.  ــدد ۲0 رس ــه ع ــد ب ــر می برن ــه س ب

بــه نوشــته مــرآة الجزیــره، اســامی ایــن 
افــراد از ایــن قــرار اســت  1. شــیخ عبــد 
ــن آل  ــیخ حس ــان ۲. الش ــل العیث الجلی
زایــد 3. شــیخ حســین الراضــی ۴. شــیخ 
ــدر آل طالــب  5. شــیخ محمــد حســن  ب
ــوی ۷.  ــر العل ــید جعف ــب ۶. الس الحبی
ــد  ــیخ محم ــاز ۸. ش ــب الخب ــیخ حبی ش
ــال  ــمیر اله ــیخ س ــن ۹. ش ــن الدی زی

10. شــیخ عّبــاس المازنــی 11. شــیخ 
فتحــی الجنوبــی 1۲. شــیخ عبــد اللطیــف 
ــعید 1۴.  ــاس الس ــیخ عّب ــر 13. ش الناص
ــم  ــّید هاش ــی 15. س ــر العوام ــید خض س
الشــخص 1۶. شــیخ فاضــل هــال آل 
ــی  ــیخ  عل ــع 1۷. ش جمی
ــد  ــید محم ــاء 1۸. س الم
رضــا الســلمان 1۹. شــیخ 
ــیخ  ــر ۲0.ش ــی النم مجتب

ــد. ــد الحم عبدالمجی
همچنیــن اخیــرا شــیخ 
ــرادر  ــعید ب ــاس الس عب
»عــادل الســعید« معــاون 
رئیــس ســازمان اروپایــی 
ــر و  ــوق بش ــعودی حق س
ــی«  ــر العوام ــید »خض ش
در دادگاه ویــژه جنایــی بــه اتهــام حضــور 
ــد.  ــزار ش ــال ۲011 برگ ــات س در اعتراض
ــورش  ــا ی ــر ۲0۲0 ب ــن دو در 11 نوامب ای
نظامیــان ســعودی بــه خانه هایشــان 
ــس  ــون پ ــد و اکن ــده بودن ــت ش بازداش
قانونــی  بازداشــت غیــر  از دو ســال 
ــه  ــام گرفت ــا انج ــه آن ه ــه اولی  محاکم

است.

 ۲۰ شخصیت شیعه عربستانی همچنان پشت میله های زندان هستند

اوکراین روابط با سوریه را قطع کرد
ــان  ــی می ــر روابط ــت: دیگ ــن گف ــور اوکرای ــس جمه روی

ــود. ــد ب ــن نخواه ــوریه و اوکرای س
ــه  ــانا، ب ــوریه، س ــی س ــزاری دولت ــن، خبرگ ــش از ای پی
ــام  ــور اع ــن کش ــه ای ــام وزارت خارج ــک مق ــل از ی نق
کــرد: ســوریه تصمیــم گرفتــه اســت اســتقال و حاکمیــت 
جمهــوری مردمــی لوهانســک و جمهــوری مردمی دونتســک 

ــد. ــمیت بشناس ــه رس را ب
ــر ســر  ــرای توافــق ب ــا هــر دو کشــور ب ــا ب وی افــزود: م
ــط  ــراری رواب ــه برق ــط از جمل ــت رواب ــای تقوی چارچوب ه
ــت. ــم داش ــاط خواهی ــن ارتب ــا قوانی ــق ب ــک مطاب دیپلماتی

ــه  ــیه ۲1 فوری ــور روس ــس جمه ــن رئی ــر پوتی والدیمی
ــرب  ــی غ ــاد از بی توجه ــا انتق ــفند 1۴00( ب ۲0۲۲ )دوم اس
ــای  ــتقال جمهوری ه ــکو، اس ــی مس ــای امنیت ــه نگرانی ه ب
ــه  ــاس ب ــه دونب ــک را در منطق ــک و لوگانس ــق دونتس خل
ــنبه ۲۴  ــس از آن، پنجش ــه روز پ ــناخت و س ــمیت ش رس
ــه آن را  ــی ک ــی نظام ــز عملیات ــفند 1۴00( نی ــه )5 اس فوری
ــرد و  ــاز ک ــن آغ ــه اوکرای ــد، علی ــژه« خوان ــات وی »عملی
ــه  ــف ب ــکو - کی ی ــش مس ــط پرتن ــب رواب ــن ترتی ــه ای ب

ــت داد. ــر وضعی ــی تغیی ــی نظام رویاروی
ــت و  ــده اس ــاه ش ــن م ــن وارد چهارمی ــگ اوکرای جن
ــه  ــلیحات ب ــال تس ــیه، ارس ــم روس ــه تهاج ــا ب واکنش ه
ــی،  ــای سیاس ــازه آن در زمینه ه ــات ت ــروز تبع ــن و ب اوکرای

نظامــی، اقتصــادی و اجتماعــی همچنــان ادامــه دارد.

 تورم ترکیه به ۹5 درصد رسید 
تــورم در اســتانبول بــا ۹۴.۴ درصــد بــه باالتریــن ســطح 

خــود طــی ۲۴ ســال گذشــته رســید.
اتــاق بازرگانــی اســتانبول امــروز جمعــه اعــام کــرد کــه 
تــورم در ایــن شــهر در مــاه گذشــته میــادی بــه ۴ درصــد 
ــادی،  ــته می ــال گذش ــا س ــه ب ــت و در مقایس ــیده اس رس

ــه ۹۴.۴ رســیده اســت. ــرخ تــورم در ایــن شــهر ب ن
ــروش  ــورم ف ــادی ت ــاری می ــاه ج ــاس در م ــن اس ــر ای ب
ــز ۴.03  ــی نی ــرده فروش ــد و خ ــده ۸.1۷ درص ــای عم کااله

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ــی  ــه ب ــورم طــی ۲۴ ســال گذشــته در ترکی ــم ت ــن رق ای

ــوده اســت. ســابقه ب
بانــک مرکــزی ترکیــه اوایــل اردیبهشــت مــاه پیش بینــی 
ــاه  ــا م ــور ت ــن کش ــالیانه در ای ــورم س ــه ت ــود ک ــرده ب ک
ژوئن)مــاه گذشــته میــادی( بــه حــدود ۷0 درصــد برســد و 
بعــد تــا پایــان ســال جــاری میــادی تــا ۴3 درصــد پائیــن 

ــود. ــی ش ــان ۲0۲۴ تک رقم ــا پای ــد و ت بیای


