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صرفه جویی 4/7 میلیارد دالری 
با ممنوعیت واردات کاالهای مشابه 

تولید داخل
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از 
صرفــه جویــی ۴ میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون دالری در خرید هــای 
دولتــی بــا اجــرای ممنوعیــت واردات کاال هــای مشــابه تولیــد 

داخــل خبــر داد.
ادامه در صفحه دوم

فرماندار اهر:

گاوداری ۱۰ هزار رأسی 
با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان 

احداث می شود
ــا  ــی ب ــزار رأس ــت: گاوداری ۱۰ ه ــر گف ــدار اه فرمان
ــداث  ــر اح ــتضعفان در اه ــاد مس ــرمایه گذاری بنی س

مــی شــود.
ابوالفضــل غنــی زاده در جلســه کارگــروه آب، 
ــر  ــر ب ــتان اه ــی شهرس ــع طبیع ــاورزی و مناب کش
ضــرورت احــداث ســد کــج رود بــرای تأمیــن آب مــورد 
ــد  ــه س ــات اولی ــزود: مطالع ــرد و اف ــد ک ــاز تأکی نی
ــژه  ــرایط وی ــه ش ــه ب ــا توج ــده و ب ــام ش ــج رود انج ک
ــج رود  ــد ک ــداث س ــی، اح ــه عموم ــتان و مطالب شهرس
ــت. ــر اس ــی اجتناب ناپذی ــن آب ضرورت ــرای تأمی ب

ــترش  ــزارع، گس ــن م ــاده بی ــداث ج ــی زاده، اح غن
ــازی  ــا، بهس ــد در دیم زاره ــش تولی ــرح جه ــرای ط اج
تأســیس  پروانه هــای  بازبینــی  اهــر،  قنات هــای 
بخــش کشــاورزی، تأمیــن آب تکمیــل زنجیــره تولیــد 
گوشــت مــرغ، توســعه گلخانه هــا بــا تأمیــن آب 
ــاورزی  ــش کش ــات بخ ــه مطالب ــاز را از جمل ــورد نی م

ــرد. ــر ک ــر ذک ــتان اه شهرس
وی بابیــان این کــه گاوداری ۱۰ هــزار رأســی در 
شهرســتان اهــر ایجــاد می شــود، گفــت: منابــع 
ــاز و  ــورد نی ــن م ــن زمی ــوص تأمی ــی در خص طبیع
جهــاد کشــاورزی در انجــام مطالعــات گاوداری ۱۰ هــزار 
ــتضعفان  ــاد مس ــرمایه گذاری بنی ــا س ــه ب ــی ک رأس
ــکاری  ــد، هم ــد ش ــداث خواه ــر اح ــتان اه در شهرس

. می کننــد
ــاد  ــازمان جه ــس س ــت رئی ــر از موافق ــدار اه فرمان
ــه  ــی ب ــا تشــکیل تعاون کشــاورزی آذربایجان شــرقی ب
ــدوز  ــتای نق ــتی در روس ــد معیش ــداث س ــور اح منظ
ــرای  ــن ب ــت: همچنی ــر داد، گف ــر خب ــتان اه شهرس
احــداث ۱۶ هکتــار گلخانــه در شهرســتان اهــر موافقت 
ــرمایه گذاری،  ــن س ــری ای ــت پیگی ــت و جه ــده اس ش
پرونــده بــه جهــاد کشــاورزی آذربایجان شــرقی 

ــود. ــاع می ش ارج

ــده کل ســپاه پاســداران  ــی فرمان مشــاور عال
ــداف  ــن اه ــی از مهمتری ــامی یک ــاب اس انق
ــه  ــردن حماس ــی ک ــر را خنث ــات اخی اغتشاش
ــا  ــه ب ــن فتن ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــن عن اربعی
ــز  ــا رم ــی و ب ــهید همدان ــردار ش ــه س ــت ب اهان
مهســا امینــی طراحــی و اجــرا شــد امــا ثمــره 

ــت.  ــش نداش ــوایی حامیان ــز رس ای ج
ــی  ــین دقیق ــردار حس ــا؛ س ــزارش ایرن ــه گ ب
ــار  ــه؛ اظه ــتان میان ــهدای شهرس ــادواره ش در ی
ــن  ــان ای ــا و حامی ــلبریتی ه ــون س ــرد: اکن ک
ــق  ــه ناح ــای ب ــخگوی خون ه ــد پاس ــه بای فتن

ــند. ــده باش ــه ش ریخت
وی پنهــان داشــتن و تضعیــف دســتاورد 
ــران- ــرارداد ای ــه در ق ــادی نهفت ــزرگ اقتص ب
شــانگهای را از دیگــر اهداف حامیان اغتشاشــات 
اخیــر برشــمرد و متذکــر شــد: ریشــه بســیاری 
ــی  ــای تحمیل ــم ه ــور، تحری ــکات کش از مش
ــی  ــن داخل ــن و مخالفی ــی معاندی ــوی برخ از س

ــا  ــا را ب ــه ه ــن ریش ــد ای ــت و بای ــاب اس انق
حمایــت از ســرمایه گذاری هــای خصوصــی 

ــوزاند. س
وی بیــان کــرد: همــه مــا بــه عنــوان ســرباز 
مشــکات  و  مســائل  از  ناراحــت  والیــت، 
اقتصــادی و بیــکاری مــردم بــه خصــوص 
مســتضعفین جامعــه ایــم و در حــل ایــن 
مشــکات فرقــی بیــن اصولگــرا و اصــاح 
ــزی  ــا چی ــدارد و تنه ــود ن ــا وج ــرای م ــب ب طل
کــه مهــم اســت انقابــی گــری اســت چــرا کــه 
اگــر کســی روحیــه و فرهنــگ انقابــی داشــته 
ــد  ــی ایجــاد مشــکات جدی باشــد، هرگــز در پ
ــوال  ــب ام ــات و تخری ــدازی اغتشاش ــا راه ان ب

ــود. ــد ب ــش نخواه ــرای هموطنان ــی، ب عموم
دقیقــی از فرهنــگ شــهادت و شــهادت طلبی 
ــوان  ــه عن ــدس ب ــاع مق ــه از دف ــان یافت جری
ــتحکم  ــری دژ مس ــخیر ناپذی ــل تس ــی از عل یک
انقــاب نــام بــرد و بــا بیــان خاطراتــی از دوران 

ــر  ــی نظی ــت ب ــش و مدیری ــدس و نق ــاع مق دف
امامیــن انقــاب، متذکــر رهبــری هــای معنــوی 
ــن  ــزود: مهم تری ــد و اف ــان ش ــد آن ــی مانن ب
ــامی،  ــاب اس ــدار انق ــروزی و اقت ــل پی عام
ــت  ــرفته نیس ــای پیش ــاح ه ــه س ــز ب تجهی
بلکــه پشــتوانه مردمــی و معنویــت اســت و ایــن 

ــت. ــری آن اس ــت ناپذی ــوز شکس از رم
ــام  ــوان اوه ــه عن ــر ب ــات اخی وی از اغتشاش
ــرد و  ــاد ک ــاب ی ــودی انق ــرای ناب ــتکبار ب اس
گفــت: ایــران؛ کــوه دماونــد و بســیار مقــاوم تــر 
از آن اســت کــه بــا چنــد ســنگ پرانــی، نابــود 

شــود.
آییــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره ۱۲۰۰ 
ــا  ــرکت صده ــا ش ــه ب ــتان میان ــهید شهرس ش
ــگاه  ــت پای ــه هم ــئولین ب ــردم و مس ــری م نف
ــان  ــوالد آذربایج ــرکت ف ــیج ش ــت بس مقاوم
ــاد  ــگ و ارش ــات اداره فرهن ــالن اجتماع در س

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــامی شهرس اس

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران: 

اغتشاشات اخیر باهدف تحت الشعاع قرار دادن حماسه اربعین به پا شد

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــت تبری ــه موق ــام جمع ام
ــتای  ــع در راس ــه در واق ــر ک ــوب های اخی آش
ــه  ــور تجزی ــر مح ــد ب ــه جدی ــه خاورمیان برنام
ــمن از  ــت: دش ــت، گف ــامی اس ــورهای اس کش
ــا  ــادی و تحریم ه ــی اقتص ــی و حت ــگ نظام جن
ــا  ــرم و روایت ه ــگ ن ــه جن ــده و ب ــوس ش مأی
ــی  ــوز برخ ــفانه هن ــا متاس ــت ام روی آورده اس
ــر  ــه س ــت ب ــواب غفل ــی در خ ــز فرهنگ مراک

می برنــد. 
ــی  ــدی عال ــلمین مه ــام والمس حجت االس
ــه  ــی جمع ــادی و سیاس ــاز عب ــای نم در خطبه ه
ــزاران  ــکوه نمازگ ــور پرش ــا حض ــه ب ــز ک تبری
ــزار  ــی )ره( برگ ــام خمین ــم ام ــای اعظ در مص
ــد  ــی تاکی ــمنان شناس ــرورت دش ــر ض ــد، ب ش
ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــام خامن ــرد: ام ــار ک و اظه
انقــاب از ســال های ابتدایــی دهــه ۷۰ تــا 
ــه  ــی ک ــه جریان ــبت ب ــواره نس ــروز هم ــه ام ب
بــه دنبــال اســتحاله فرهنگــی نظــام جمهــوری 
اســامی اســت، هشــدار دادنــد و در هــر دوره ای 
ــات و شــرایط آن دوره ایــن  ــه امکان ــا توجــه ب ب

ــد. ــن کردن ــریح و تبیی ــان را تش جری
ــم  ــری معظ ــتا رهب ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــد  ــن تهدی ــه ای ــت ب ــا درای ــز ب ــاب نی انق
اساســی، پــی بــرده و در ســالیان متمــادی و بــه 
ــزده  ــم را گوش ــن مه ــف، ای ــبت های مختل مناس
را  فرهنگــی  تهدیــدات  ایشــان  کرده انــد. 
در چنــد مرحلــه بیــان کرده انــد. ایشــان 

ــم  ــف »تهاج ــرات مختل ــا تغیی ــد را ب ــن رون ای
ــوی  ــی« و »نات ــبیخون فرهنگ ــی«، »ش فرهنگ
ــته  ــان داش ــی« بی ــوذ فرهنگ ــی« و  »نف فرهنگ

ــت. اس
عالــی تصریــح کــرد:  مــا در تهاجــم فرهنگی، 
یــک حرکــت آرام را مشــاهده می کردیــم و 
ــه دار  ــت برنام ــک حرک ــی ی ــوی فرهنگ در نات
و هــدف دار و در حجــم گســترده را شــاهد 
ــا اســتفاده  هســتیم و در نفــوذ فرهنگــی نیــز ب
ــه  ــر باورهــا و جــا ب ــه تغیی ــی ب از عوامــل درون

ــردازد. ــی پ ــا م ــی باوره جای
وی افــزود: دشــمن از جنــگ نظامــی و حتــی 
اقتصــادی و تحریم هــا مأیــوس شــده و بــه 
ــا  ــت ام ــا روی آورده اس ــرم و روایت ه ــگ ن جن
ــی در  ــز فرهنگ ــی مراک ــوز برخ ــفانه هن متاس

ــد. ــر می برن ــه س ــت ب ــواب غفل خ
امــام جمعــه موقــت تبریــز بــا اشــاره 
برخــی  در  اخیــر  آشــوب های  و  اغتشــاش 
ــد در عرصــه  مناطــق کشــور گفــت: همــه دیدن
میــدان گروه هــای ۲۰ تــا 3۰ نفــر بودنــد امــا در 
ــه  ــت ب ــازی و روای ــانه و تصویرس ــگ رس در جن

ــد. ــا می کردن ــری الق ــوری دیگ ــردم ط م
ــود  ــع می ش ــه مان ــواردی ک ــه م ــی، ب عال
و  اشــاره  نباشــد  پذیــرا  را  حــق  انســان 
خاطرنشــان کــرد: روحیــه اســتکبار، خــود 
تعصبــات  حســادت،  تکبــر،  بزرگ بینــی، 
هواهــای  حزب گرایــی،  و  فرقــه ای  قومــی، 

نفســانی، حــب دنیــا، تحجــر  از جملــه مــواردی 
اســت کــه انســان از حــق عــدول و بــه ســمت 

ــی رود. ــل م باط
ــراه  ــه هم ــی ب ــتکبار جهان ــه داد: اس وی ادام
طــرح  سال هاســت  صهیونیســتی  رژیــم 
ــد را مطــرح و دنبــال می کننــد  ــه جدی خاورمیان
ــه  ــور تجزی ــر مح ــد ب ــه جدی ــع خاورمیان در واق

ــت. ــامی اس ــورهای اس کش
و  عــراق  در  داعش ســازی  گفــت:  عالــی 
ســوریه بــه منظــور خاورمیانــه جدیــد و تجزیــه 
ــت  ــور مقاوم ــط مح ــه توس ــود ک ــورهای ب کش
ــت  ــروز اهمی ــد و ام ــه ش ــت مواج ــا شکس ب
و ارزش شــهدای مدافــع حــرم و ســردار دل 
ــن  ــگان روش ــر هم ــلیمانی ب ــهید س ــا ش  ه

می شود.
ــت:  ــان داش ــز بی ــت تبری ــه موق ــام جمع ام
ــف  ــکل های مختل ــه ش ــمن ب ــی دش ــه اصل نقش
در ســال های گذشــته شکســتن مقاومــت ملــت 

ــران در واقــع محــور مقاومــت اســت. ای
ــر و  ــای اخی ــوب ه ــه آش ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــکل اعتراض ــم ش ــه از اول ه ــات ک اغتشاش
نداشــته و بــه صــورت وحشــیانه و داعشــی وارد 
ــرآن و مســاجد و پرچــم  ــه آتــش زدن ق از جمل
ــردم  ــس م ــر نوامی ــادر از س ــینی، چ ــای حس ه
مســلمان کشــیدند و ســربریدن مامــور انتظامــی 
ــان  ــده جری ــک ع ــرد: ی ــار ک ــود، اظه ــراه ب هم
ــی  ــه ۸۸ و برخ ــورده فتن ــت خ ــای شکس ه

ــد  ســلبریتی های کــم ســواد کــه هــر چــه دارن
از ملــت ایــران دارنــد کــه لیــدر شــده و نقــش 
ایفــا کردنــد کــه بایــد بــه صــورت قاطعانــه بــا 

ــراد برخــورد شــود. ــن اف ای
امــام جمعــه موقــت تبریــز همچنیــن از برخی 
ــور  ــن کش ــال در ای ــن س ــه چندی ــیون ک سیاس
ــی  ــروی اجتماع ــدند و آب ــئول ش ــر و مس وزی
ــا  ــتند و ب ــامی هس ــام اس ــون نظ ــود را مدی خ
ســخنان خــود موجــب آشــوب شــده و در کنــار 

ــرار گرفتنــد، انتقــاد کــرد. دشــمن ق
عالــی بــه نهادهــای فرهنگــی از جملــه 
ــدار  ــا هش ــگاه ه ــرورش و دانش ــوزش و پ آم
انقــاب  و  مقــدس  دفــاع  کــه  نســلی  داد 
را ندیــده اســت و  بــا وجــود هشــدار ۲۰ 
ــی  ــو فرهنگ ــاره نات ــاب درب ــر انق ــاله رهب س
و کاری  برنامــه   و شــبیخون فرهنگــی چــه 

کردید؟
ــری  ــه فک ــن زمین ــر در ای ــه داد: اگ وی ادام
ــر و  ــر روز پیچیده ت ــمن ه ــه دش ــود نقش نش

ــد. ــد ش ــتر خواه ــیب آن بیش آس
امــام جمعــه موقــت تبریــز از حضــور دشــمن 
ــز  ــدار تبری ــت م ــردم والی ــه م ــکن و بصیران ش
ــگران   ــوب و اغتشاش ــه آش ــی علی در راهپیمای
تشــکر کــرد و گفــت: مــردم نشــان دادن هیــچ 
ــای  ــان ه ــات و آرم ــه مقدس ــن ب ــت توهی وق
ــان  ــرای آن ج ــد و  ب ــل نمی کنن ــود را تحم خ

ــد. ــدا می کنن ــم ف ــود را ه خ
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کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید مرغ
ــر  ــتی خاط ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
ــی  ــی ناراض ــرایط فعل ــدگان از ش ــرد: تولیدکنن ــان ک نش
هســتند و بــه نظــر می رســد فعالیــت تولیدکننــدگان 
حــدود ۲۰ تــا 3۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. 3مــاه 
ــزار و ۵۰۰  ــا ۲ ه ــدود ۲ ت ــک روزه ح ــه ی ــرخ جوج ــش ن پی
تومــان بــود امــا امــروز نــرخ آن بــه دانــه ای ۱۴ هــزار و ۵۰۰ 
تومــان رســیده، بــدون تردیــد نــرخ جوجــه ۲ هــزار تومــان 

ــت؟ ــی اس ــان منطق ــزار توم ــا ۱۴ ه ــا آی ــود ام نب
حمــد یوســفی ، بــا تاییــد خبــر فــروش مــرغ کیلویــی ۷۵ 
هــزار تومــان، گفــت: ۷۵ هــزار تومــان قیمــت تمــام شــده 
ــدار  ــود مرغ ــد س ــرغ بای ــرخ م ــت و ن ــتی اس ــرغ گوش م
ــود  ــاب س ــا احتس ــه ب ــود ک ــاظ ش ــز لح ــده نی و تولیدکنن
مرغــدار نــرخ واقعــی مــرغ کیلویــی ۸۰ تــا ۸۵ هــزار تومــان 
ــته  ــد داش ــوان خری ــز ت ــدگان نی ــرف کنن ــه مص ــت ک اس

ــند. باش

ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــادی در پاس ــال اقتص ــن فع ای
بعــد از اینکــه نــرخ مــرغ بــه کیلویــی ۵۹ هــزار و ۸۰۰ تومان 
یعنــی نــرخ مصــوب دولــت رســید خریــد مــرغ حــدود 3۰ 
ــرخ  ــه ن ــرغ ب ــر م ــرد. اگ ــزش ک ــردم ری ــوی م ــد از س درص
ــش  ــا کاه ــا ب ــد آی ــدگان برس ــر تولیدکنن ــد نظ ــی م واقع
ــد از  ــت: بع ــد؟ گف ــم ش ــه خواهی ــتری مواج ــرف بیش مص
ــای  ــرخ کااله ــش ن ــاهد افزای ــی ش ــه ترجیح ــذف یاران ح
ــران  ــرای جب ــت ب ــن رو دول ــم از ای ــازار بودی ــی در ب اساس
افزایــش نرخ هــا یارانــه ۴ قلــم کاالی اساســی را بــه صــورت 
ــه مــردم واگــذار کــرد و مقــرر شــد هــر ۲ مــاه  مســتقیم ب
یکبــار ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت تمــام شــده محصــوالت 

ــود. ــی ش بررس
وی بــا بیــان اینکــه در رونــد تولیــد مــرغ میــزان خریــد 
ــی از  ــزود: بخش ــژه دارد، اف ــت وی ــازارگاه اهمی ــاده در ب نه
ــه و  ــازار آزاد تهی ــدگان در ب ــاز تولیدکنن ــورد نی ــاده م نه
تامیــن می شــود و از آنجایی کــه نرخ هــا در بــازار آزاد 
ــد. ــد ش ــخص نخواه ــد مش ــی تولی ــت نهای ــت قیم ــر اس متغی
ــه  ــتی ادام ــرغ گوش ــدگان م ــن پرورش دهن ــس انجم رئی
داد: اگــر قیمــت نهاده هــا و ذرت و ســویا در بــازار آزاد 
ــود. ــان می ش ــزار توم ــی ۷۵ ه ــرغ کیلوی ــد م ــر نکن تغیی
یوســفی بــا بیــان اینکــه قیمــت جهانــی نهاده هــا و نــرخ 
ــذارد،  ــر می گ ــول تاثی ــی محص ــت نهای ــی در قیم ارز نیمای
افــزود: تولیدکننــدگان از شــرایط فعلــی ناراضــی هســتند و 
بــه نظــر می رســد فعالیــت تولیدکننــدگان حــدود ۲۰ تــا 3۰ 
درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. 3مــاه پیــش نــرخ جوجه 
یــک روزه حــدود ۲ تــا ۲ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــود امــا امــروز 
ــان رســیده اســت  ــه ای ۱۴ هــزار و ۵۰۰ توم ــه دان ــرخ آن ب ن
بــدون تردیــد نــرخ جوجــه ۲ هــزار تومــان نبــود امــا آیــا ۱۴ 

هــزار تومــان منطقــی اســت؟
ــرای  ــده ب ــف ش ــف تعری ــادی وظای ــال اقتص ــن فع ای
ــر  ــت و خاط ــیع دانس ــور دام را وس ــتیبانی ام ــرکت پش ش
ــت  ــن نیس ــتیبانی ای ــرکت پش ــه ش ــرد: وظیف ــان ک نش
ــد  ــرغ منجم ــود م ــه ش ــود مواج ــا کمب ــازار ب ــی ب ــه وقت ک
ــد  ــت کردن ــود درخواس ــدگان خ ــد و تولیدکنن ــه کن عرض
کــه جایــگاه واحــدی ایجــاد شــود کــه مرغــدار بــرای تهیــه 
ــروز  ــرکت ام ــن ش ــا ای ــد ام ــه کن ــا مراجع ــه آنج ــازش ب نی
مســئولیت هاش را بــه توزیــع مــرغ منجمــد محــدود کــرده 
ــوی  ــد و از س ــی کن ــردم را راض ــو م ــک س ــا از ی ــت ت اس

ــد. ــرار ده ــوار ق ــرایط دش ــدگان را در ش ــر تولیدکنن دیگ

رئیس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

با هرگونه اقدام خصمانه آمریکا 
نسبت به پهپاد ایرانی مقابله  می کنیم

ــوص  ــلح در خص ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س ــس رئی رئی
ادعــای انهــدام یــک فرونــد پهپــاد ایرانــی توســط نیروهــای 
آمریکایــی در اقلیــم شــمال عــراق گفــت: اگــر آمریکایی هــا 
نســبت بــه پهپــاد ایرانــی اقدامــی داشــته باشــند، نیروهــای 
مســلح جمهــوری اســامی ایــران بــه ایــن اقــدام خصمانــه 
ــرای  ــام را ب ــه و انتق ــق مقابل ــن ح ــد داد و ای ــخ خواهن پاس

ــم. ــوظ می دانی ــود محف خ

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب ــد باق ــکر محم ــردار سرلش س
نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی اطاعــات کامــل 
و  اربیــل  حریــر،  پایگاه هــای  بــه  نســبت  دقیقــی  و 
ــا  ــا ب ــا تنه ــرد: م ــان ک ــد خاطرنش ــراق دارن ــوک در ع ده
تجزیه طلب هــای تروریســت در حــال برخــورد ســخت 
نظامــی هســتیم و هیــچ اقدامــی در ایــن مقطــع نســبت بــه 
ــت  ــن حرک ــام ای ــد انتق ــا بدانن ــم و آنه ــا نداری آمریکا یی ه
بــرای نیروهــای مســلح مــا محفــوظ اســت و بــه جــای خــود 

ــرد. ــم ک ــورد خواهی ــا آن برخ ــب ب و مناس
ــاره  ــا درب ــای آمریکایی ه ــن ادع ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــت  ــران ثاب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــاد رزم ــدام پهپ انه
تجزیه طلب هــا  و  تروریســت ها  بــا  آمریــکا  می کنــد 
ــای  ــن گروه ه ــا ای ــکاری ب ــال هم ــت و در ح ــت اس همدس

می باشــد. تروریســت ها  و  تجزیه طلــب 
ــه  ــا توصی ــه ب رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح در ادام
بــه کشــورهای همســایه کــه پایگاه هــای آمریکایــی و 
ــدام  ــر اق ــت: اگ ــت، گف ــتقر اس ــا مس ــتی در آن ه صهیونیس
ــه ای علیــه جمهــوری اســامی ایــران، امنیــت ملــی  خصمان
و منافــع ملــی از پایگاه هــای آمریکایــی در کشــورهای 
ــواب  ــا ج ــه آن پایگاه ه ــًا ب ــد، حتم ــاق بیفت ــایه اتف همس

ــم داد. خواهی
ــر اینکــه دوســتی کشــور  ــد ب ــا تاکی ــری ب سرلشــکر باق
ایــران بــا کشــورهای همســایه یــک رســم و رســومی دارد و 
اگــر ایــن رســم و رســوم رعایــت نشــود بایــد انتظــار پاســخ 
ــا  ــل مــا را داشــته باشــند، گفــت: مقابلــه ب منطقــی و متقاب
ــم و  ــود می دانی ــی خ ــق قانون ــمنی را ح ــدام دش ــه اق هرگون
در همــه دنیــا ایــن حــق وجــود دارد و مــا از ایــن حــق بــه 

موقــع اســتفاده خواهیــم کــرد.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی:

حضور مردم فضای متلهب جامعه را 
آرام کرد

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
بــه اینکــه مــردم ایــران بــا تمــام وجــود معنــای امنیــت را 
ــب  ــای متله ــردم فض ــور م ــت: حض ــد، گف ــاس می کنن احس

جامعــه را آرام کــرد.
ــر در  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــور در گفتگ ــل جمال پ میکائی
ــه  ــن گون ــا ای ــور م ــت: در کش ــر گف ــائل اخی ــورد مس م
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــه آن ای ــدارد و الزم ــی ن ــوادث تازگ ح
مدنظــر قــرار دادن تمامــی تجــارب چندیــن ســال گذشــته 
ــات  ــا اغتشاش ــورد ب ــوه برخ ــه در نح ــم چراک ــورد کنی برخ
کــم تجربــه نیســتیم البتــه شــاید از لحــاظ زمانــی محــدود 
ــات  ــی جلس ــا ط ــای دارد ت ــاد آن ج ــی ابع ــا بررس ــود، ام ب

ــرد. ــرار گی ــث ق ــورد بح ــف م مختل
وی ادامــه داد: اغتشاشــات یــا اعتراضــات عامــت و 
نشــانه کشــورهای بــه اصطــاح »بــاز« یــا دارای دموکراســی 
ــا  ــرده ی ــد نک ــردی نق ــوری ف ــر در کش ــا اگ ــت، ام اس
ــه  ــدارد و باتوج ــده ای ن ــور فای ــن کش ــد، ای ــی نکن اعتراض
ــوده و  ــاالر ب ــردم س ــوری و م ــا جمه ــام م ــه نظ ــه اینک ب
ــن  ــی از ای ــت، ترس ــامی اس ــکام اس ــه اح ــتناد ب ــا اس ب
مســئله نداریــم امــا بــه خوبــی تبییــن نکرده ایــم و 
ــده ــخص نش ــراض مش ــاش و اعت ــد، اغتش ــان نق ــه می  فاصل

است.
وی افــزود: اکنــون ۲۰۰ مملکــت در دنیــا داریــم، در کــدام 
ــیده اند؟  ــود رس ــدف خ ــه ه ــگر ب ــروه اغتشاش ــت گ مملک
ــر  ــه غیــر از ب اغتشــاش حرکــت کــور جمعــی اســت کــه ب
ــی  ــدارد از طرف ــی ن ــچ هدف ــه هی ــش جامع ــم زدن آرام ه
هــم اغتشاشــگران و افــراد دارای هــدف درســت بــه جایــی 

ــوند. ــرر می ش ــه متض ــیده و هم نرس
ــرد  ــه ک ــد توج ــون بای ــرد: اکن ــان ک ــور خاطرنش جمال پ
ــد  ــرداری کرده ان ــه بهره ب ــدام زمین ــا در ک ــمنان م ــه دش ک
ــه  ــود چراک ــخص ش ــا مش ــیب م ــاط آس ــم کاری و نق ــا ک ت
حرکــت آنهــا بزرگتریــن عامــت بــرای مــا اســت؛ بنابرایــن 
نخبــگان و افــراد متشــخص جامعــه بایــد ورود کننــد البتــه 
ــخص  ــا متش ــه ی ــراد نخب ــه اف ــدادی ب ــا تع ــه م در جامع
ــد  ــش و مفی ــه بخ ــا نتیج ــش آنه ــه نق ــده اند ک ــروف ش مع
نبــوده و بــه اصــاح آتــش بیــار معرکــه بــوده اســت کــه جــا 

ــا جراحــی شــود. دارد ت

اولین سرکنسول ایران در 

کاپان ارمنستان حکم خود را تقدیم کرد
ادامه از صفحه اول

ــوری  ــول جمه ــن سرکنس ــن اولی ــن ورامی ــی عابدی مرتض
اســامی ایــران در کاپــان، در مراســمی بــا حضــور  ظهــوری 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــار جمه ــاده و تام االختی ــفیر فوق الع س
در ارمنســتان، حکــم انتصــاب خــود را بــه آرارات میرزویــان 

وزیــر امــور خارجــه جمهــوری ارمنســتان تقدیــم کــرد.
ــود،  ــاب خ ــم انتص ــم حک ــگام تقدی ــن هن ــن ورامی عابدی
ابــراز امیــدواری کــرد کــه فعالیــت سرکنســولگری جمهوری 
اســامی ایــران در کاپــان بــه گســترش و تعمیــق روزافــزون 

ــد. ــک کن ــا کم ــه زمینه ه ــور در هم ــط دو کش رواب
ــتان،  ــه ارمنس ــور خارج ــر ام ــان وزی ــن میرزوی همچنی
تصمیــم ایــران بــه ایجــاد سرکنســولگری در کاپــان را نمــود 
ــوری  ــا جمه ــط ب ــترش رواب ــه گس ــران ب ــام ای ــی اهتم عین
ــرای حفــظ صلــح و ثبــات در منطقــه  ارمنســتان و تــاش ب
ــت  ــرای حمای ــتان ب ــت ارمنس ــی دول ــر آمادگ ــت و ب دانس
ــان  ــران در کاپ ــولگری ای ــق سرکنس ــت موف ــل از فعالی کام
تأکیــد کــرد.  وزیــر امــور خارجــه ارمنســتان بــا قدردانــی از 
مواضــع کشــورمان دربــاره تحــوالت منطقــه بــه گفتگوهــای 
حاشــیه  در  جملــه  از  کشــور  دو  رهبــران  ثمربخــش 
 نشســت مجمــع عمومــی ملــل متحــد در نیویــورک اشــاره 

کرد.
ــف  ــای مختل ــاره زمینه ه ــن درب ــدار، حاضری ــن دی در ای
ــی  ــای زیربنای ــه بخش ه ــور از جمل ــط دو کش ــعه رواب توس

ــد. ــو کردن گفتگ

ســپاه  دریایــی  نیــروی  فرمانــده 
ــم و  ــم ببندی ــا را محک ــت: کمربنده گف
ــا  ــن اســامی ب ــرای تحقــق تمــدن نوی ب
صابــت پشــت ســر رهبــر عزیــز انقــاب 
ــر  ــوکل ب ــا ت ــم و ب ــامی گام برداری اس
ــمن  ــه دش ــل توطئ ــال مقاب ــد متع خداون

ــد. ــم آم ــاه نخواهی کوت
ــادار  ــوز؛  دری ــپاه نی ــزارش س ــه گ ب
ــیری  ــا تنگس ــدار علیرض ــرتیپ پاس س

رزمنــدگان  گردهمایــی  در 
ــتان  ــدس در شهرس ــاع مق دف
هندیجــان خوزســتان گفــت: 
ــع  ــم در جم ــی کن ــار م افتخ
ــه  ــم ک ــور یافت ــتانی حض دوس
دوران جوانــی  را کنــار آنهــا 
ــتید  ــانی هس ــما کس ــودم، ش ب
ــت  ــیر حرک ــاخص مس ــه ش ک
رو بــه جلــوی آنــان متکــی 
بــه  خــون جوانــان غیــور و 
شــهیدی اســت کــه تــا  آخریــن 
ــدان  ــان در می ــس ش ــه نف لحظ
عمــل دفــاع مقــدس بیــاد 
ــام  ــیر ام ــد و در مس ــام بودن ام

اســتقامت کردنــد.
تنگســیری گفــت:  امــروز 
مــا بــا تــوکل بــر خداونــد 
ــمن   ــه دش ــل توطئ ــال مقاب متع

ــاه نخواهیــم آمــد ، اگــر یــک قــدم  کوت
ــل دشــمن عقــب نشــینی کنیــم  در مقاب
ــرده  ــی ک ــهدا کوتاه ــق ش ــی در ح ، یعن
ــا در  ــا را نمــی بخشــند همــه م ــم و م ای
ــتیم،  ــئول هس ــهدا مس ــون ش ــر خ براب
ــم و در  ــم ببندی ــا را محک ــد کمربنده بای
ــق  ــرای تحق ــاب ب ــیر گام دوم انق مس
ــگام  ــراه و هم ــامی هم ــن اس ــدن نوی تم
ــرباز  ــلیمانی، س ــهید س ــب ش ــا مکت ب

ــیم . ــت باش ــرای والی ــی ب خوب
ــا  ــپاه ب ــی س ــروی دریای ــده نی فرمان
ــی  ــرد اصل ــناخت راهب ــه ش ــاره ب اش

دشــمن در فضــای کنونــی جامعــه گفــت: 
دشــمن امــروز بــه دنبــال ایجــاد تفرقــه 
و انشــقاق در جامعــه اســت ، مــی خواهــد 
ــردم و  ــه م ــد ک ــود کن ــه ای وانم ــه گون ب
جوانــان مــا  نــا امیــد شــوند، زهــی خیال 
باطــل ! دشــمنان مــا نمــی داننــد مــردم 
نجیــب و والیتمــدار و جوانــان بــا همــت و 
علــم پــژوه مــا همــان گونــه کــه در دفاع 
ــه ســختی هــا را تحمــل  و  مقــدس جانان

ــروز  ــد ام ــتادگی نمودن ــت ایس ــا صاب ب
نیــز بــا بصیــرت و دشــمن شناســی 
، اهــداف پلیــد دشــمن را  بیشــتر از 
ــمن  ــد دش ــی دانن ــته و م ــه دانس همیش
اســتکباری  در روزهــای آخــر عمــر 
ــاز  ــی ب ــدار مل ــا را از  اقت مــی خواهــد م
ــت  ــب اس ــا واج ــه م ــر هم ــس ب دارد پ
ــق  ــرای تحق ــهدا ب ــیر ش ــه مس در ادام
شــعار ســال)تولید دانــش بنیــان اشــتغال 
ــور و  ــک منش ــا ی ــرای م ــه ب ــن( ک آفری
ــی   ــدت مل ــظ وح ــا حف ــت ب ــرد اس راهب

ــویم . ــته نش ــم و خس گام برداری

ــوره  ــه ۱۶۹ س ــه آی ــاره ب ــا اش وی ب
آل عمــران و رمــز مانــدگاری یــاد و 
ــهدا  ــام ش ــاد و ن ــت:  ی ــهدا گف ــام ش ن
ــراغ  ــرای چ ــم ب ــه در عال ــرای همیش ب
ــا  ــا م ــت ت ــدگار اس ــا مان ــت م راه هدای
راه را گــم نکنیــم، اآلن مــزار شــریف 
ــا در  ــز م ــهید عزی ــم « ش ــاج قاس » ح
ــر  ــزاران نف ــان ه ــه میزب ــان ،روزان کرم
ــت،   ــی اس ــت روای ــارت و حاج ــرای زی ب
َِّذیــَن ُقِتُلــوا ِفــی  » َواَل تَْحَســَبنَّ ال
ــاٌء  ــْل أَْحَی َ ــا ب ِ أَْمَواتً ــِبیِل اللَّ َس
ِِّهــْم یُْرَزُقــوَن « بلــه  ِعْنــَد َرب
شــهدا زنــده انــد و قطعأ شــهید 
ــلیمانی  ــردار س ــلیمانی از س س
ــر اســت و  ــزرگ ت ــر و ب قــوی ت
آنهــا بــرای مــا دعــا مــی کننــد. 
ایــن پیــروزی هــای پــی در 
ــر دعــای شــهدا  ــر اث ــا ب ــی م پ
و حرکــت در مســیر والیــت 

ــت. اس
ــت  ــا گرامیداش ــیری ب تنگس
ــرت  ــام حض ــاد و ن ــم  ی و تکری
ــل  ــه مل ــی)ره( ک ــام خمین ام
مختلــف جهــان معاصــر را بیــدار 
نمــود تــا خــود را بشناســند و از 
ــارج  ــتکبار خ ــلطه اس ــوغ س ی
شــوند، تصریــح کــرد: مــا همان 
گونــه کــه در دفــاع مقــدس از فرماندهــی 
امــام عزیــز اطاعــت مــی کردیــم امــروز 
ــرایط  ــام و در ش ــیر و راه ام ــز در مس نی
ــد  ــل ، بای ــه قب ــبت ب ــر نس ــاس ت حس
ــم  ــام معظ ــرای مق ــته ای ب ــرباز شایس س
رهبــری حضــرت آیــت الل العظمــی امــام 
خامنــه ای  باشــیم  و بــا تبعیــت و اطاعت 
ــاک رســول  محــض از ایــن ســاله پ
الل)ص( خــود را بــه جایــگاه عاقبــت بــه 
ــه فرامیــن  ــا عمــل ب خیــری نزدیــک و ب
ــی و  ــای ترق ــر گام ه ــتوراتش زودت و دس

ــم . ــرفت را بپیمایی پیش

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

مقابل توطئه دشمن کوتاه نخواهیم آمد  

ادامه از صفحه اول
ــدی  ــد مه ــنیم، محم ــزارش تس ــه گ ب
ســامانه  اینکــه  بیــان  بــا  بــرادران 
نیاز هــای  اعــام  و  توانمندی هــا 
ــی از  ــرای آگاه ــران( , ب ــوان ای ــران )ت ای

توانمنــدی و میــزان نیــاز کاال های 
تولیــدی در کشــورطراحی شــده 
گفــت:در بســیاری از مــوارد، 
اصــرار  دولتــی  دســتگاه های 
ــی  ــا خارج ــداری کاال ه ــه خری ب
ــتادگی در  ــا ایس ــه ب ــتند ک داش
واردات  اجــازه  آن هــا  مقابــل 
نــداده ایــم کــه مجمــوع آن 
واردات،  بــرای  درخواســت ها 
عــددی قابــل توجهــی بــا بیــش 
میلیــون   ۷۰۰ و  میلیــارد   ۴ از 
ــراه  ــه هم ــی را ب دالر صرفه جوی

ــت. داش
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صنعــت 
ــرای  ــه داد: در اج ــارت ادام ــدن و تج مع
کاال هــای  واردات  ممنوعیــت  قانــون 
ــث  ــز بح ــا نی ــر دولتی ه ــابه در غی مش
ــود  ــده ب ــرح ش ــی مط ــای طای امضا ه

کــه بــا امضــای کارشناســان مــا در ســتاد 
ــت  ــا ممنوعی ــکان ورود ی ــه ام وزارتخان
ــن  ــه ای ــاد ک ــاق می افت ــا اتف ورود کاال ه
سیاســتگذاری  ســطح  از  را  موضــوع 

ــم. ــذف کردی ح

ــون در  ــم اکن ــرادران ه ــه ب ــه گفت ب
ســتاد وزارتخانــه مــوردی از امضــای 
طایــی نیســت و اختیــارات در ایــن 
ــا  ــذ و آن ه ــتان ها تنفی ــه اس ــوزه را ب ح
ــردن  ــه روز ک ــا ب ــم و ب ــدود کردی را مح
آییــن نامه هــا و شــفافیت های دقیــق 

ضمــن حمایــت از تولیــد، ترتیبــی اتخــاذ 
ــی و  ــی، کیف ــاظ کم ــا از لح ــم ت کردی
نیــز  تولیدکننــدگان  کار  بــر  قیمــت 
ــورد  ــای م ــط کاال ه ــود و فق ــارت ش نظ

ــد. ــاز را وارد کنن نی
عمومــی  صنایــع  معــاون 
وزارت صمــت افــزود: بــر اســاس 
گزارش هــای منتشــر شــده ی 
ــوزه  ــران در ح ــار ای ــز آم مرک
حمایــت از تولیــد ملــی در بحــث 
ــه  ــد رو ب ــی، رون ــای صنعت کاال ه
رشــد بــود ضمــن اینکــه در بهــار 
ــم  ــت ه ــوزه صنع ــال در ح امس
ــدی  ــم درص ــک ده ــد ۵ و ی رش

ــم. ــته ای داش
ــی  ــد خوب ــد رش وی گفت:رون
ــت  ــم اس ــت حاک ــش صنع در بخ
ــی  ــص مل ــد ناخال ــط تولی ــه از متوس ک
)جــی دی پــی( کشــور هــم باالتــر 
اســت و همچنیــن رشــد صنعتــی امســال 
و  گذشــته  ماه هــای  بــا  مقایســه  در 
ــه  ــوده ک ــر ب ــته، باالت ــال های گذش س

ــم داد. ــه خواهی ــد را ادام ــن رون ای

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

صرفه جویی 4/7 میلیارد دالری 
با ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخل

مدیــر پایانــه مــرزی لطــف آبــاد 
خراســان رضــوی گفــت: طبــق مکاتبــات 
وزارت خارجــه ترکمنســتان و متعاقــب آن 
ــران  ــطوح س ــه در س ــای دوجانب ماقاته

۲ کشــور، ترکمنســتان 
ــایی  ــام بازگش ــن اع ضم
بــرای  خــود  مرزهــای 
ــی   ــاوگان ترانزیت ــور ن عب
بیــن المللــی، نســبت 
ــه هــای  ــل تعرف ــه تعدی ب
ســنگین وضــع شــده بــر 
نــاوگان ترانزیتــی ایرانــی 

ــت. ــرده اس ــدام ک اق
محســن رکنــی گفــت: 
یــاد  مکاتبــات  طبــق 

ــادی  ــی می ــاه آت ــدای م ــده از ابت ش
یعنــی یکــم اکتبــر یــا شــنبه ۹ مهرمــاه، 
کاالی  حمــل  عــوارض  ترکمنســتان 
ــر  ــی ب ــاوگان ایران ــط ن ــت توس ترانزی
پایــه »پیمایــش«  یعنــی ۱.۵ دالر بــه 

ــرو  ــل کاال در قلم ــر حم ــر کیلومت ازای ه
ــاوگان  ــرای ن ــا ب ــور را،   اختصاص آن کش

ــود. ــو نم ــی لغ ایران
مدیــر پایانــه مــرزی لطــف آبــاد 

ــوارض  ــه داد: ع ــوی ادام ــان رض خراس
ــه  ــی ب ــت خارج ــاوگان ترانزی ــور ن عب
ــاژ  ــا تن ــاوگان ب ــرای ن ــتان ب ترکمنس
ــه  ــاال ب ــه ب ــن ب ــاالی ۲۰ ت ــا ۱۰، ۲۰ و ب ت
ترتیــب ۱3۰، ۱۸۰ و ۲۵۰ دالر تعییــن شــده 

ــه قلمــرو« نیــز از ۱۷۰  و عــوارض »ورود ب
ــت. ــش یاف ــه ۱۵۰ دالر کاه ب

ــران  ــه ای ــرد: البت ــح ک ــی تصری رکن
ــن  ــل همی ــار متقاب ــب رفت ــز در قال نی
ــر  ــا را ب ــه ه ــوع تعرف ن
ترکمنســتان  نــاوگان 
خواهــد   وضــع 

کرد.
ــه  ــان اینک ــا بی وی ب
موجــب  توافــق  ایــن 
رونــق بیــش از پیــش 
ــه  ــاری از پایان ــردد تج ت
مــرزی لطــف آبــاد در 
ــود،  ــی ش ــتان م شهرس
آمــار  مطابــق  گفــت: 
ــن  ــور میانگی ــه ط ــه ب ــه االن روزان ماهان
۱۴۰ دســتگاه کامیــون از ایــن پایانــه 
ــاری  ــاوگان ب ــتگاه ن ــارج و  ۱3۵ دس خ
ــی  ــران م ــه وارد ای ــن پایان ــق ای از طری

ــوند. ش

ترکمنستان تعرفه حمل کاالی ترانزیتی ایران را لغو کرد
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ــروز  ــت: ام ــی گف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س  رئی
مــا یکــی از تولیدکننــدگان مطــرح دنیــا در تولیــد 
رادیوداروهــا هســتیم کــه هــم مبــارزات تحریمــی 
ــر  ــاظ عم ــه لح ــم ب ــت و ه ــدید روی آن اس ش
ــام  ــادگی انج ــه س ــا ب ــی آنه ــه جای ــاه، جاب کوت
ــن  ــت ای ــق داش ــا توفی ــور م ــود و کش ــی ش نم
داروهــا را تولیــد کنــد و اکنــون بیمــاران در ۲۰۵ 
مرکــز پزشــکی کشــور از ایــن فنــاوری اســتفاده 

مــی کننــد.
محمــد اســامی شــامگاه هفتــم مهرمــاه 
ــا  ــدار ب ــتان و دی ــه اس ــفر ب ــه س ــیه ب در حاش
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
کــرد: گســترش فنــاوری هســته ای یــک دســتور 
کار مهــم راهبــردی و اجرائــی اســت کــه در 
ــند  ــه س ــه ب ــا توج ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان س
ــاله،  ــق ۲۰ س ــده و اف ــب ش ــه تصوی ــردی ک راهب
برنامــه بــا ظرفیــت باالیــی تعریــف کردیــم تــا در 
همــه ســرفصل هــا فنــاوری هســته ای را توســعه 

ــم. بدهی
ــه  ــا اینگون ــه در دنی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــط غن ــته ای فق ــاوری هس ــده فن ــداد ش قلم
ســازی اورانیــوم اســت در حالــی کــه ایــن 
ــده  ــش عم ــزود: دو بخ ــت، اف ــی از کار اس بخش
در دنیــا در فنــاوری هســته ای وجــود دارد یکــی 
ــاوری  ــه از فن ــت ک ــرو اس ــدرت و نی ــوزه ق ح
ــرد و  ــی گی ــورت م ــرق ص ــد ب ــته ای و تولی هس
دیگــری پرتوهاســت کــه بــرای مصــارف گوناگــون 
اســتفاده مــی شــود و بــه عنــوان مثــال در 
پزشــکی هــم بــرای تشــخیص، درمــان، تجهیــزات 

ــت. ــده اس ــک آم ــه کم ــا ب و رادیوداروه
اســامی بیــان کــرد: امــروز مــا یکــی از 
تولیدکننــدگان مطــرح دنیــا در تولیــد رادیوداروها 
هســتیم کــه هــم مبــارزات تحریمــی شــدید روی 
ــه  ــاه، جاب ــر کوت ــاظ عم ــه لح ــم ب ــت و ه آن اس

ــود و  ــی ش ــام نم ــادگی انج ــه س ــا ب ــی آنه جای
کشــور مــا توفیــق داشــت ایــن داروهــا را تولیــد 
ــکی  ــز پزش ــاران در ۲۰۵ مرک ــون بیم ــد و اکن کن

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــاوری اس ــن فن ــور از ای کش
معــاون رئیــس جمهــور اظهــار کــرد: گام 
ــم  ــی داری ــا را برم ــعه رادیوداروه ــی توس تکمیل
ــرده و  ــاال ب ــور دارو را ب ــد رادی ــت تولی و ظرفی
ــان  ــرای درم ــا ب ــه عمدت ــی ک ــش داروهای در بخ
ســرطان اســت و فقــط ســلول ســرطانی را مــورد 
ــرا  ــم زی ــی کنی ــد، کار م ــی ده ــرار م ــدف ق ه
ــرطان  ــان س ــیمیائی درم ــای ش ــون داروه اکن

عــوارض گوناگونــی دارد.
ــزود: بحــث دیگــر در اقدامــات ســازمان  وی اف
ــت  ــا اس ــعه گام ــا اش ــی ب ــی، پرتوده ــرژی اتم ان
ــوالت  ــه محص ــان ک ــتان کرم ــژه در اس ــه وی و ب
ــرای افزایــش  ــا و پســته دارد، ب اســتراتژیک خرم
مانــدگاری و پیشــگیری از آفــت هــا کار خواهیــم 
ــه اقتصــاد و معیشــت  کــرد کــه درصــد باالیــی ب

ــد. ــردم کشــور و اســتان کمــک مــی کن م
اســامی گفــت: در فنــاوری هســته ای موضــوع 
مهــم دیگــر در پاســما اســت کــه در ســم زدائــی 
ــیده  ــه رس ــه نتیج ــات ب ــماتراپی تحقیق و پاس
ــی  ــت باالی ــا قابلی ــته کار ب ــال گذش ــک س و در ی
ــی  ــم زدائ ــوری س ــش ف ــد و بخ ــذاری ش ــه گ پای
ــرای آفــت آفاتوکســین اســت کــه  ــا پاســما ب ب
پســته کاران و صادرکننــدگان بــا آن مواجــه 
هســتند و دســتگاه هــای اولیــه در حــال ســاخت 
اســت و ایــن در مراکــزی کــه فرآینــد دارد، نصب و 
اســتفاده مــی شــود و بــا حمایــت اســتاندار کرمان 
ــرار  یــک مرکــز در رفســنجان وجــود دارد کــه ق
ــش  ــب و کار پی ــریع ســامانه نص ــی س ــت خیل اس
بــرود و فــردا مباحــث مربــوط بــه ایــن پــروژه را 

ــرد. ــم ک ــال خواهی دنب
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: در 

ــه  ــته ک ــاه گذش ــد م ــی چن ــای میدان ــی ه بررس
ــات  ــود و در باغ ــیل ب ــت پس ــد روی آف ــام ش انج
ــا پاســما از طریــق  پســته هــدف، قــرار اســت ب
تاثیرگــذاری روی آب و خــاک کار را انجــام دهیــم 
و اســتفاده از پاســما در باغــات پســته گام بزرگــی 
ــرای  ــزی ب ــه ری ــی و برنام ــردا هماهنگ ــت و ف اس
آغــاز عملیــات اجرائــی ایــن فنــاوری اســت تــا از 
ــود. ــری ش ــته جلوگی ــاورزان پس ــه کش ــارت ب خس

ــام  ــا انج ــی ه ــز بررس ــا نی ــزود: در خرم وی اف
شــده و بــا تعامــل اســتاندار کار خواهیــم کــرد تــا 
ــش  ــول را کاه ــری محص ــت پذی ــی آف ــا پرتوده ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــش یاب ــدگاری افزای داده و مان
تولیــد محصــوالت کشــاورزی در جیرفــت، قصــد 
ــش  ــری را کاه ــت پذی ــی آف ــا پروتوده ــم ب داری
داده و بــه شــکوفائی اقتصــاد کمــک کنیــم 
ــات  ــوالت ضایع ــد محص ــون 3۰ درص ــه اکن چراک
اســت و ایــن عــدد بزرگــی اســت لــذا تــاش مــی 

ــردم و  ــت م ــته ای را در خدم ــاوری هس ــم فن کنی
ــتان  ــم در اس ــم و امیدواری ــتاب بدهی ــاد ش اقتص
ــوالت  ــزرگ محص ــب ب ــد قط ــه چن ــان ک کرم
ــی  ــه خوب ــته را دارد، کار ب ــاورزی،خرما و پس کش
پیــش بــرود و از چنــد مــاه قبــل کار دنبــال مــی 

ــود. ش
ــز  ــادن نی ــعه مع ــرد: توس ــح ک ــامی تصری اس
مســئله دیگــر اســت و در اســتان توافقاتــی شــده 

ــترش  ــه گس ــه ب ــا توج ــده و ب ــع ش ــع رف و موان
ژئوفیزیــک در معــادن و شناســائی اعمــاق زمیــن، 
ــوژی  ــه تکنول ــا ب ــروژه هــای اکتشــافی م همــه پ
جدیــد مجهــز شــده و فعــال کــردن معــدن را در 
ــکیل  ــا تش ــم و ب ــه داری ــان در برنام ــتان کرم اس
ــد و  ــای جدی ــذاری ه ــرمایه گ ــیوم، س کنسرس

ــت. ــد داش ــی خواه ــن در پ نوی
وی بیــان کــرد: عمــده فعالیت هــا دانــش بنیان 
ــی  ــک م ــتان کم ــی و اس ــاد مل ــه اقتص ــت و ب اس

کنــد و راه جدیــدی بــاز مــی کنــد تــا بــا فنــاوری 
ــول  ــش داده و تح ــره وری را افزای ــای روز به ه

ــود. ــد ب ــی خواه اساس
ایــران  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رییــس 
ــاص و  ــت خ ــان دارای ظرفی ــتان کرم ــت: اس گف
ــت در  ــه داش ــد توج ــت و بای ــاده ای اس فوق الع
ــات  ــر روی حبوب ــی ب ــته از پرتوده ــالیان گذش س
و  کــم  مقیــاس  در  امــا  می شــده  اســتفاده 
ــرح  ــن ط ــع ای ــا در واق ــت ام ــوده اس ــدود ب مح
ــت.  ــده اس ــری نش ــه کارگی ــی و ب ــی معرف به خوب
در راســتای گســترش ایــن سیاســت و تاکیداتــی 
کــه در دولــت ســیزدهم و از ســوی رییــس 
جمهــور وجــود دارد و همچنیــن بــر اســاس ســند 
ــا  ــرای م ــیر ب ــن مس ــده، ای ــاغ ش ــردی اب راهب
ــل  ــن دلی ــه همی ــده و ب ــف ش ــه تکلی ــل ب تبدی
ــج آن را  ــرعت داده و نتای ــود س ــات خ ــر تحقیق ب
ــون  ــم و اکن ــازی پیش بردی ــمت صنعتی س ــه س ب
گرفتــن  ســرعت  حــال  در  صنعتی ســازی ها 
اســت و در مــدت زمــان کوتاهــی تاثیــرات آن در 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــار جامع اختی
وی اضافــه کــرد: ایــن موضــوع را نیــز در حــوزه 
بــرق دنبــال می کنیــم چراکــه تاکنــون در زمینــه 
ــی  ــات کاف ــته ای اقدام ــای هس ــاخت نیروگاه ه س
صــورت نگرفتــه بــود کــه خوشــبختانه نســبت بــه 
ــی  طراحــی و ســاخت نیروگاه هــای بومــی اقدامات
ــور  ــا کش ــم ت ــر داری ــت و در نظ ــده اس ــام ش انج
ــته ای  ــاوری هس ــت فن ــش از ظرفی ــش از پی را بی
اصــل  در  مســاله  ایــن  و  ســازیم  بهره منــد 
ــد  ــد بدانی ــود و بای ــوب می ش ــا محس ــف م تکلی
اســتان کرمــان یکــی از قطب هایــی اســت کــه در 
طراحــی ۱۲ منطقــه ای کــه قــرار اســت از فنــاوری 
هســته ای بهره منــد شــود، در نظــر گرفتــه شــده 
ــی  ــه کانون ــد نقط ــتان چن ــن اس ــت و در ای اس

ــد. ــد ش ــی خواه پیش بین

 رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران یکی از تولیدکنندگان مطرح رادیوداروها در دنیاست

وزیــران امــور خارجــه کشــور های عضــو 
شــورای همــکاری خلیــج فــارس ، طــی نشســتی 
بــه میزبانــی عربســتان ســعودی بازهــم بــه موضع 
ــه ای  ــد و در بیانی ــران پرداختن ــه ای ــری علی گی
ادعــای بــی اســاس امــارات دربــاره جزایــر 
ــک و  ــب کوچ ــزرگ، تن ــب ب ــی تن ــه گانه ایران س
ابوموســی را تکــرار کردنــد و از تهــران خواســتند 
ــی وارد  ــا ابوظب ــئله ب ــن مس ــل ای ــرای ح ــه ب ک
مذاکــره مســتقیم شــود یــا دو طــرف بــه دیــوان 

ــد. ــوع کنن ــل رج ــی بین المل عال
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــی س ــر کنعان ناص
واکنــش  بیانیــه  ایــن  بــه  بافاصلــه  نیــز 
نشــان داد و تاکیــد کــرد کــه جزایــر ســه 
ــب  ــزرگ و تن ــب ب ــی، تن ــی ابوموس ــه ایران گان
کوچــک، جــزء الینفــک و ابــدی خــاک جمهــوری 
اســامی ایــران اســت و جــای تأســف اســت کــه 
ــای  ــه ج ــورا ب ــو ش ــور های عض ــی از کش برخ
سیاســت های  اصــاح  و  پذیــری  مســؤلیت 
ــی و  ــر فرافکن ــورده، ب ــت خ ــد و شکس ناکارآم
ــرار  ــال آور اص ــراری و م ــای تک ــان حرف ه بی

نــد.  می ورز
حرف هــای مــال آوری کــه هیــچ پایــه و 
ــارات(  ــوری )ام ــته و کش ــی نداش ــاس تاریخ اس
کــه بــا همراهــی دیگــر کشــور های حــوزه 
خلیــج فــارس آن را تکــرار می کننــد، خــود 
زمانــی جزئــی از خــاک ایــران بودنــد و حــاال هــم 
ــکیل  ــخ تش ــده اند، تاری ــتقل ش ــا مس ــه گوی ک
ــره در  ــدود ۹۵ جزی ــال ح ــد س ــه ص ــا ب آن ه
خلیــج فــارس وجــود دارد کــه بیــش از ۴۰ عــدد 
از آنــان در گســتره جغرافیــای ایــران قــرار گرفته، 
ــاظ  ــارس از لح ــر خلیج ف ــن جزای ــه ای ــا هم ام
منابــع طبیعــی و شــرایط جغرافیــای و جــوی مثــل 
هــم نیســتند و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا 
سرنوشــت یکســانی هــم نداشــته باشــند و تنهــا 
ــت  ــر از ارزش و اهمی ــن جزای ــی از ای ــداد کم تع
نظامــی، اقتصــادی و راهبــردی برخــوردار باشــند 
ــی از  ــک و ابوموس ــب کوچ ــزرگ، تن ــب ب ــه تن ک
ایــن دســت جزایــر واقــع شــده در خلیــج فــارس 

ــتند. هس
 

نوع نگاه ها به جزایر خلیج فارس پس از کشف نفت 
تغییر کرد

ایــن جزایــر ســه گانــه ایرانــی کــه حــاال مــورد 
ــارات  ــل ام ــوری مث ــاس کش ــی اس ــای ب ادعا ه
قــرار گرفتــه، تــا مدت هــا پیــش از کشــف نفــت 
در منطقــه غــرب آســیا و خلیــج فــارس بخشــی 
از مجمع الجزایــر هرمــز شــناخته می شــدند، 
امــا بــا کشــف نفــت و بــه دنبــال آن منابــع گازی 
ــر هــم بیــش  در ایــن منطقــه اهمیــت ایــن جزای
ــجل  ــراف آن مس ــور های اط ــرای کش ــش ب از پی

شــد.
امــا چیــزی کــه باعــث شــد ایــن ســه جزیــره 
حکــم طــا را بــرای صاحــب آن ایــران پیــدا کنــد، 
ــت  ــان اس ــر آن ــی نظی ــی ب ــت جغرافیای موقعی
ــران  ــامی ای ــوری اس ــا جمه ــده ت ــث ش ــه باع ک
در حقیقــت مالــک یکــی از مهم تریــن نقــاط 
اســتراتژیک دنیــا یعنــی تنگــه هرمــز شــود کــه 
ــا را از  ــام دنی ــت خ ــد نف ــه ۴۵ درص ــک ب نزدی

ــد. ــور می ده ــود عب خ
ایــن ســه جزیــره در خلیج فارســی واقــع 
ــر  ــدود ۶۵ درصــد از کل ذخای ــه  ح ــدند ک ش
ــر  شناخته شــده نفــت و 3۰ درصــد مجمــوع ذخای
ــا  ــار دارد و از قض ــان را در اختی ــی جه گاز طبیع
بیشــتر ایــن ذخایــر در بســتر خلیج فــارس قــرار 

دارد.
ــی  ــور های عرب ــام کش ــا تم ــن رو تقریب از ای
خلیج فــارس بــه لحــاظ صــادرات نفــت و در 
ــز  ــه هرم ــه تنگ ــدیدا ب ــوض آن واردات کاال ش ع

ــد. ــتگی دارن وابس
ــه  ــت ک ــم اینجاس ــرا ه ــن ماج ــم ای ــه مه نکت
تنهــا راه ورود و خــروج از  آب هــای بیــن المللــی 
ــان  ــور از می ــس، عب ــارس و بالعک ــج ف ــه خلی ب

همیــن ســه جزیــره تنــب بــزرگ، تنــب کوچــک و 
ابوموســی اســت چراکــه عمــق تنگــه ی هرمــز در 
محــل ایــن ســه جزیــره از ژرفــای خلیــج فــارس 
بیشــتر اســت و در برخــی نقــاط بــه ۱۰۰ متــر هــم 
ــج  ــق خلی ــه  عم ــت ک ــن درحالیس ــد و ای می رس
ــر  ــا 3۵ مت ــط از ۲۵ ت ــور متوس ــه ط ــارس ب ف
ــه ۹۰  ــت ب ــا در نهای ــد ت ــور نمی کن ــر عب بیش ت

متــر برســد؛ بنابرایــن بــه جــرات می تــوان گفــت 
کــه هــر کشــوری ایــن ســه جزیــره را در ســیطره 
ــای  ــازع آب ه ــم بامن ــد، حاک ــته باش ــود داش خ

ــت. ــه اس منطق
 

تنها مسیر مناسب برای عبور کشتی ها در خلیج 
فارس از میان جزایر سه گانه است

ــاره  ــن ب ــارس در ای ــج ف ــات خلی ــز مطالع مرک

ــز،  ــره هرم ــش جزی ــته »ش ــه ای نوش ــی مقال ط
ــی  ــزرگ و ابوموس ــب ب ــگام، تن ــم، هن الرک، قش
ــر  ــاه از یکدیگ ــبتا کوت ــی نس ــه در فاصله های ک
ــکیل  ــی تش ــره قوس ــک زنجی ــد، ی ــرار دارن ق
ــاع از  ــرای دف ــی ب ــپر دفاع ــک س ــد و  ی می دهن
ــد«. ــکیل می دهن ــا تش ــه دری ــران در میان ــاک ای خ
امــا ایــن دالیــل باعــث شــده تــا همانگونــه که 

اشــاره شــد، بعضــی از کشــور های عربــی منطقــه 
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــکا و رژی ــک آمری ــه تحری ب
ــر ایــن  ــاره ادعــای واهــی مالکیــت ب طــرح چندب

جزایــر اصالتــا ایرانــی اقــدام کننــد.
ــا تکــرار بیهــوده ایــن ادعا هــای بــی اســاس  ب
ــه ماننــد اقــدام  ــی ب ــه طــرح راهکار های برخــی ب
ــج  ــه گانه خلی ــر س ــازی جزای ــکونی س ــه مس ب
ــه  ــه منظــور خنثی کــردن نقشــه و توطئ ــارس ب ف
ــا  ــرح ب ــن ط ــا ای ــا آی ــد، ام ــمنان پرداختن دش

ــق  ــم تطاب ــق ه ــن مناط ــی ای ــت جغرافیای واقعی
دارد؟

ــی  ــی و امنیت ــائل دفاع ــناس مس ــک کارش ی
ــه گانه  ــر س ــت: جزای ــرح گف ــن ط ــن رد ای ضم
خلیــج فــارس، در ایــران بــه عنــوان خــط مقــدم 
دفــاع از کشــور در برابــر تهاجــم خارجــی تلقــی 
ــت  ــرار نیس ــت ق ــن جه ــه همی ــوند و ب می ش
خیلــی روی مســکونی ســازی ایــن جزایــر 
ــوع  ــورت وق ــه در ص ــود، چراک ــرمایه گذاری ش س
ــن  ــادی در ای ــهروندان ع ــود ش ــری و باوج درگی

ــود. ــم ب ــات خواهی ــاهد تلف ــاط ش نق
 

جزایر خلیج فارس خط مقدم دفاع در برابر دشمن 
هستند

ــی و  ــائل دفاع ــناس مس ــن کارش ــه ای ــه گفت ب
ــود  ــه می ش ــه گفت ــم ک ــه ه ــن نکت ــی، ای امنیت
تامیــن امنیــت جزایــر خلیــج فــارس بایــد 
ــت  ــود در حقیق ــن ش ــردم تامی ــت م ــه دس ب
 تامیــن امنیــت بــه دســت بســیج دریایــی 

است.
البتــه ایــن جزایــر ســاکنان بومــی نیــز دارد که 
بــر اســاس آخریــن گــزارش مرکــز آمــار ایــران در 
ــه پنــج هــزار نفــر  ســال ۱3۹۵ تعــداد نزدیــک ب

ــد. ــی می کنن ــی زندگ ــره ابوموس در جزی
ــن  ــعه ای ــرای توس ــز ب ــر نی ــال های اخی در س
ــبتًا  ــکله نس ــرودگاه و اس ــکن، ف ــوج ش ــر م جزای

ــت. ــده اس ــاخته ش ــی در آن س بزرگ
ــت از  ــرای حفاظ ــکاری ب ــر راه ــارغ از ه ــا ف ام
تمامیــت ارضــی جمهــوری اســامی ایــران آنچــه 
ــح  ــزوم تصری ــد، ل ــت می یاب ــش اهمی ــش از پی بی
ــای  ــوع ادعا ه ــن ن ــه ای ــران ب ــی ای ــخ ده در پاس
ــاش  ــق ت ــد از طری ــه می توان ــت ک ــی اس واه
بــرای  افزایــش تــوان دفاعــی و در کنــار آن 
بســنده نکــردن بــه صــدور بیانیــه در پاســخ بــه 
بیانیــه شــورای همــکاری خلیــج فــارس باشــد تــا 
مبــادا بــا گذشــت زمــان شــاهد عــادی ســازی و 
ثبــت شــدن ایــن ادعــای واهــی سراســر دروغ در 

ــیم. ــی باش ــه جهان ــان جامع اذه

چرا جزایر سه گانه تا به حال مسکونی نشده اند؟

وزارت خزانــه داری آمریــکا در پــی اقــدام 
ــیه در  ــور روس ــس جمه ــن، رئی ــر پوتی والدیمی
ــه  ــار منطق ــمی چه ــاق رس ــناد الح ــای اس امض
ــرد و  ــا  ف ــورش، صده ــاک کش ــه خ ــن ب اوکرای
شــرکت مرتبــط بــا روســیه را از جملــه در بخــش 
مجتمــع صنعتی-نظامــی و اعضــای پارلمــان ایــن 

ــرار داد. ــم ق ــدف تحری ــور ه کش
ــت  ــرز«، »جن ــزاری »رویت ــته خبرگ ــه نوش ب
ــه ای  ــکا در بیانی ــه داری آمری ــر خزان ــن«، وزی یل
پوتیــن  کــه  همچنــان  »مــا  کــرد:  اعــام 
ــی از  ــردن بخش های ــق ک ــرای ملح ــه ب متقلبان
اوکرایــن تــاش می کنــد دســت روی دســت 

» . یــم ر ا نمی گذ
»آنتونــی بلینکــن«، وزیــر امــور خارجــه آمریکا 
هــم در بیانیــه ای در واکنــش بــه اقــدام والدیمیــر 
پوتیــن گفــت: »آمریــکا صراحتــا تــاش متقلبانــه 
ــمیت  ــه رس ــای ب ــر دادن مرزه ــیه در تغیی روس
شــناخته شــده اوکرایــن در ســطح بین المللــی، از 

ــاختگی  ــی های س ــزاری همه پرس ــا برگ ــه ب جمل
را رد می کنــد.«

بــه نوشــته رویتــرز، وزارت خزانــه داری آمریــکا 
ــده  ــال ش ــد اعم ــای جدی ــح تحریم ه در توضی
علیــه روســیه گفــت، ۱۴ فــرد را در مجتمــع 
صنعتی-نظامــی روســیه، دو رهبــر بانــک مرکــزی 
ــد  ــات ارش ــواده مقام ــای خان ــور، اعض ــن کش ای
و ۲۷۸ تــن از نماینــدگان پارلمــان روســیه را 
بــه بهانــه »مقــدور ســاختن همه پرســی های 
ســاختگی روســیه و تــاش بــرای ملحــق ســاختن 
مناطــق حاکمیتــی اوکرایــن« هــدف تحریــم قــرار 

ــت. داده اس
بــه  همچنیــن  آمریــکا  خزانــه داری  وزارت 
کســانی در خــارج از روســیه کــه در صــدد ارائــه 

حمایــت اقتصــادی یــا سیاســی از مســکو باشــند، 
ــدار  ــا هش ــش ریســک تحریم ه در خصــوص افزای

داد.
ــه افــرادی  خبرگــزاری رویتــرز نوشــت، از جمل
ــرار  ــکا ق ــروز آمری ــای ام ــدف تحریم ه ــه ه ک
ــت  ــاون نخس ــوواک، مع ــاندر ن ــد، آلکس گرفته ان
ــده مجلــس دومــای  وزیــر روســیه، ۱۰۹ نماین
ــع  ــیونی مجم ــورای فدراس ــیه، »ش ــی روس دولت
ــن  ــدگان ای ــر از نماین ــیه« و ۱۶۹ نف ــدرال روس ف
شــورا و »الویــرا نابیولینــا«، رئیــس بانــک مرکــزی 

ــتند. ــیه هس روس
همچنیــن وزارت خزانــه داری آمریــکا یــک 
ــرکت  ــت از ش ــه حمای ــی را متهــم ب ــرکت چین ش
روســی »رادیواتماتیــکا«، از شــرکت هایی کــه 

توســط آمریــکا، شــریک در تــدارک اقــام نظامی 
روســیه خوانــده شــده،  هــدف تحریم هــای خــود 

ــرار داد. ق
واشــنگتن دربــاره ایــن شــرکت چینــی بــا نــام 
ــت،  ــام داش ــس« اع ــینو الکترونیک ــرکت »س ش
ایــن شــرکت بعــد از حملــه بــه اوکرایــن روابطــش 

ــت. ــظ کرده اس ــی را حف ــرکت روس ــا ش ب
ــام ۵۷  ــن ن ــکا همچنی ــی آمری وزارت بازرگان
فــرد یــا شــرکت در روســیه و شــبه جزیره کریمــه 
ــه کــرد. ــه لیســت ســیاه صادراتــش اضاف ــز ب را نی
ایــن وزارتخانــه در ســندی اعــام کــرد، 
محدودیتهــای وضــع شــده توســط آمریــکا علیــه 
ــان  ــان کس ــد گریب ــیه می توان ــه روس ــادرات ب ص
ــهای  ــه از بخش ــر ک ــورهای دیگ ــر در کش دیگ

ــال  ــا انتق ــاروس ب ــیه و ب ــی روس ــی و نظام صنعت
ــده  ــوع ش ــام ممن ــر اق ــا و دیگ دادن فن آوری ه

حمایــت  می کننــد را بگیــرد.
بیانیــه  در  آمریــکا  خارجــه  امــور  وزارت 
ــزا  ــای وی ــرد، محدودیت ه ــام ک ــه ای اع جداگان
علیــه بیــش از ۹۰۰ نفــر از جملــه اعضــای ارتــش 
روســیه و بــاروس و آنچــه کــه »نایبــان روســیه« 
ــی،  ــت ارض ــض تمامی ــه »نق ــه بهان ــده ب خوان
ــفر  ــال و س ــن« اعم ــتقال اوکرای ــت و اس حاکمی

ــت. ــرده اس ــوع ک ــکا را ممن ــه آمری ــا ب آنه
ســر  بــر  همه پرســی  برگــزاری  از  بعــد 
ــن  ــه روســیه در چهــار منطقــه اوکرای پیوســتن ب
شــامل »جمهــوری خلــق دونتســک«، »جمهــوری 
ــا« و  ــون« و »زاپوریژی ــک«، »خرس ــق لوهانس خل
رای قاطــع مــردم ایــن مناطــق در تاییــد پیوســتن 
بــه روســیه، والدیمیــر پوتیــن امــروز در مراســمی 
ــن  ــه پیوســتن ای ــا امضــای خــود ب در کرملیــن ب

ــمیت داد. ــورش رس ــاک کش ــه خ ــق ب مناط

 آمریکا تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال کرد 
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ایران
 * علی شهودی

اال  ای  شیر  غران  شب نیزارها ایران
چه می خواهند از جان تو این کفتارها، ایران؟

تو را از دور می پایند تا از پا بر اندازند
به خونت تشنه می باشند این خونخوارها ایران

کمین کرده است همچون عنکبوت حیله گر دشمن
تنیده بر سر راه تو رنگین تارها ایران 

ببین فرسنگها دور از تو در آن سوی اقیانوس 
میان ملتت دشمن کشد دیوارها ایران

تو بودی آن که داد از آتش دشمن نجات آری 
به همت خرمن همسایگان را بارها ایران

عراق و شام و لبنان و فلسطین و یمن اکنون
ترا از دور می خوانند با آوارها ایران

گلستان تا شود خاک بیابان های بی آبت  
به پای رادمردانت خلیده خارها ایران

سرت را می زند بر دار  دشمن در خیال خویش  
ولیکن غافل است از غیرت سردارها ایران

برایت روز و شب آمار می سازند و می سوزند  
که زاید بردباری ها از این بردارها ایران

اگر روزی فراخوانی هزاران شیر پیل افکن 
پی دفع اجانب خیزد از دلوارها ایران   

به ساالری ترا نازم که می بالند و می آیند
ترا در مهد آزادی بسی ستارها ایران

فتنه
* حسن زرنقی 

حمله آورده ست با تیغ و تبر از هر طرف
اژدهایی که برون آورده سر از هر طرف 

شهر دارد در دل خود  التهابی آتشین
بوی خون می آید و بوی خطر از هر طرف

جمع کرده دور هم با تیغ های آخته
عده ای کور و کری را سیم و زر از هر طرف

فتنه است و سختتر از قتل در فرهنگ ما
برمی انگیزد هزاران شور و شر از هر طرف

شعله های خشم و شهوت باز برپا کرده است
ناله های کودکان بی پدر از هر طرف 

 ای وطن تصمیم می گیرند بر نابودی ات
عده ای با سینه های کینه ور از هر طرف 

بشنوید این زوزه ها، چشم طمع دارند باز
گرگ های هار بر این بوم و بر از هر طرف

تیغ های دشمنان اما نمی یابند کام...
سینه های ماست ایران را سپر از هر طرف

منتظر هستیم ای فردای روشن همچنان
تا به آغوش تو بگشاییم در از هر طرف

تفنگت را زمین مگذار
* خلیل آسانی »حائر«

رسیده موسم پیکار
برادر اسلحه بردار

زپشت پرده هم این بار
عیان شددست استکبار
دل این خاک پراسرار
شده آزرده ی اشرار
به پیش دشمن غدار

تفنگت را زمین مگذار

اراذل صحنه گردانند
مطیع امر شیطانند

ولی این را  نمیدانند
که مردم مرد میدانند
فدای دین و قرآنند
بالگردان ایرانند

اال ای دیده ی بیدار
تفنگت را زمین مگذار

به زعم ساده اندیشان
رسیده عشق را پایان

گذشتیم از سر و از جان
که ماند سربلند ایران
بمیرد خصم بی ایمان
نبیند خانه را ویران

در این آشفتگی زنهار
تفنگت را زمین مگذار

به وحدت همچو زنجیریم
همه فرزند شمشیریم
پر از فریاد تکبیریم
به راه عهد می میریم
و چشم فتنه را تیریم
نفس از فتنه میگیریم
حماسه میشود تکرار

تفنگت را زمین مگذار

زدست فتنه ها هردم
به سینه هست داغ غم

ولی چون کوه مستحکم
سرافرازیم در عالم

برون از فکر بیش و کم
برای حفظ این پرچم

چه سرها بوسه زد بر دار
تفنگت را زمین مگذار

چه خونها ریخت اهریمن
ز فرزندان این میهن

دوباره هار شد دشمن
علم کرده است پیراهن
لباس رزم کن بر تن
کمر از ناکسان بشکن

بود دشمن بسی خونخوار
تفنگت را زمین مگذار

آشوب حوادث
* مصطفی محدثی 

ما از غم دشوار تو آسان نگذشتیم
ماندیم براین عهد و زپیمان نگذشتیم

سامان نگرفتیم در آیینه منصور
تا در ره تو از سر و سامان نگذشتیم

در بوته گر انداختمان گردش ایام
از مرتبه خون شهیدان نگذشتیم

جان بود که امکان گذر کردن ازآن بود
جان بود، گذشتیم، ز جانان نگذشتیم

تردید نکردیم و در آشوب حوادث
از هرچه گذشتیم از ایران نگذشتیم

دیار مردخیز
 * علی شهودی

بار دیگر  پنجه  اهریمنان 
شد بلند از دامن تردامنان

بار دیگر عده ای بیعت شکن
دشمنان جانی دین و وطن 

راه را گم کرده یا که رهزنند 
باز هم ساز مخالف می زنند

بار دیگر اهل فحشا و فساد 
اهل بغی و اهل بغض، اهل عناد  

هر کجا نقش خیانت می کشند
تیغ بر روی والیت می کشند

باز هم لطف خدا اعجاز کرد 
مشت اینان را به هر جا باز کرد

کاسه صبر وطن لبریز شد
آتش خشم جماعت تیز شد

ُمرده ایم آیا که این نامردها 
این گروه  هرزه و ولگردها 

مادران را چادر از سر برکشند؟
نار کین بر مسجد و منبر کشند؟ 

شد بلند از هر کرانه شور و شین 
یا محمد، یا علی و یا حسین

هان بگو آن خصم وهم انگیز  را 
چشم خود وا کن، ببین تبریز را

شهر تبریز، این دیار مرد خیز
پور پاک آیین ایران عزیز

دست کی بر می کشد از انقالب 
بانوان با وقارش  از حجاب 

ما بسی سرو و اقاقی داده ایم 
نوجوانی چون »اجاقی« داده ایم

با ولی خویش پیمان بسته ایم 
عهد خود با رشته جان بسته ایم

جان فدای راه جانان  می کنیم 
خواب دشمن را پریشان می کنیم

خاک پای شهدا 
تاج شرف خواهد شد

 * احمد بابایی
تر شد از موج خبر، چشم همه، ساحل ها
حبس هرگز نشود کشتی خون، در گِل ها
سر به دارند در این قافله، دریادل ها...!

ناله را وقت، فراخ است! به خود برگردیم!
باز تنهاست »محمد«... به اُُحد برگردیم!

گر به دندان سعودی، جگر آید، بهتر!
بالش نیزه اگر زیر سر آید، بهتر!

رجز از سینه صدچاک برآید، بهتر!

دار بر دوش، کِشد پشت سرش حیرت را
معنی تازه دهد شیخ نمر، غیرت را

آه، ای شیخ! زمان را سپسی داده خدا
از شهادت، به تو تازه نفسی داده خدا
مرگ نمرود به دست مگسی داده خدا

شفق قتل تو گوید ز شِب صدها ایل
می چکد خون تو از کنج لب اسرائیل

رعد و برقیم و جنون باور و مرگ آگاهیم
امت واحده و قوم شهادت خواهیم

سنی و شیعه، نمک خورده روح اللهیم

سر به داری، نمک سفره بیداری شد
خون زهراست که در رگ رگ ما جاری شد

خون مظلوم، »گواه« است! شهادت، این است!
حج ما، بر سرِ نیزه است، عبادت، این است!
بُکشید امت حق را که سعادت، این است!

خاک پای شهدا، تاج شرف خواهد شد
برکت خون »نمر«، مکه، نجف خواهد شد

وقت آن است حجاز از جگرش آه کشد
از قطیف، آه کشد! تا به یمن راه کشد
یوسف فاطمه، بیرون ز دل چاه کشد

سنی و شیعه، کند آنچه دل احمد خواست
»امت واحده از شرق به پا خواهد خاست«

از یمن تا به منا، خاک سیاهید شما!
انتقام، آتش غیرت شده! »کاهید« شما!

»کدخدا«، چاهکن است و تهِ چاهید شما!

سنی و شیعه، به تکفیر، حریفیم همه
از یمن تا به دمشق، اهل قطیفیم همه

وداع از کربال
* روانشاد حسن عاصی 

آیریلور قارداش َمزارونَدن بَالی ِزینُبون
اِیلوری َعزم َمدینه َکربالی ِزینُبون

ُممکونُوم اُولسا بُو َقبرونَدن کناَره ِگئتَمَرم
تا َحیاتیم وار َجواِر َرحمُتون تَرک اِئتَمَرم

بُولُموَشم ِگئتسم داخی بیرَده ِوصالَه یِتَمَرم
ماَجراسینَدن اُولوب بیر َشّمه حالی ِزینُبون

دور اَیاقه سال یُوال من ِگئتملی ِمهمانُوام
ِزینِب بَخِت َقرایَم ِدیده سی ِگریانُوام

آیریلیق ِهنگام دور قارداش حسین ُقربانوام
آیریلور نِسگّلی َقبرونَدن َوفالی ِزینُبون

من َگلنَده َسن مَنه قارداش حسین َهمراه دون
مایهء ِعّز و ِوقار و َطمطراق و جاه دون

من َسُنون ساینَده بانو، َسن َجهانَه شاه دون
ِگئتدی َسنَله ِعّزت و جاه و َجالی ِزینُبون

واریدی قارداش َگَلن َوقته ُمجّلل َمحملیم
نه ساچیم بِیله آغارُموش نَه بُوُکولموشدی بِئلیم

اِیندی نَه وار قارداشیم نَه بیر َقبیَلم نَه اِئلیم
یَثربَه ِگئتُسون نِئَجه یاسلی َعزالی ِزینُبون

َسرو تَک َقّدیَم هانی بَس ُمشک سا باشیم هانی
اَکبریم نُولُموش َجواناِن بَنی هاشم هانی

َجعفر و َقاسم هانی بَس آلتی قارداشیم هانی
اُولدی دنیاَده َعجب باشی َقرالی ِزینُبون

َقلبیمی بی جا َخدنِگ َحسرتیَله َدلَمَرم
تا وارام من بیر َدقیقه نالَه َدن ِدینَجلَمَرم

بُولموَشم بیرَده َمزارون اُوسته قارداش َگلَمَرم
َحسرتیَله جان ِوئرر َقلبی یارالی ِزینُبون

من َشراِر ُمحنتیَله دائمًا ِدل داغارام
خوِن ِدل اَشگیم کیمی قارداش ُعذاره باغارام

بُو یَتیَمه قزالرون باشه یغوب قان آغارام
بیرَده شاد اُولماز حسین َغم آشنالی ِزینُبون

ِزینَبه بَس دور ئولونَجه مایء َدرد و ُمَحن
بیر آدون بیرَده بُو قانلو پاره پاره پیرَهن
اِیَلَرم َسنسیز بَرادر یَثربی بِیت الَحزن

نالَه َدن دویماز بیر آن نِی تَک نَوالی ِزینُبون

اَمِر دنیاَدن ُدوشن ُموقعَده »عاصی« ُمشکَله
ِصدقیَله اِیله تُوّسل ِزینِب خونین ِدلَه

اِسمی بیر َحرز ُمجّرب دور گُتور هر آن ِدیَله
ُقورتارا َغمُدن َسنی تا ُذوالَجالی ِزینِبون
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رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی 
تأکیــد کــرد: روابــط فرهنگــی دو کشــور در 
ــر ایــن  ســطح مناســبی قــرار دارد و تــاش مــا ب
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــن همکاری ه ــا ای ــت ت اس

ــد. ــدا کن ــش پی افزای
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنــگ 
و ارتباطــات اســامی، حجت االســام والمســلمین 
محمدمهــدی ایمانی پــور کــه در رأس هیــأت 
فرهنگــی بــه منظــور شــرکت در مراســم افتتاحیه 
»هفتــه فرهنگــی ایــران در ســوریه« بــه دمشــق 
ــدار رســمی  ــرده اســت، در نخســتین دی ســفر ک
ــر فرهنــگ ســوریه،  ــه مشــوح، وزی ــا لبان خــود ب

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ دی
و  فرهنگــی  ظرفیت هــای  دیــدار،  ایــن  در 
ــاخت های الزم  ــه و زیرس ــور و زمین ــری دو کش هن
ــط مــورد  ــرای تقویــت مناســبات و توســعه رواب ب

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس
در  ایمانی پــور  والمســلمین  حجت االســام 
ســخنانی، بــا اشــاره بــه برگــزاری هفتــه فرهنگی 
فرهنگــی  هفتــه  گفــت:  ســوریه  در  ایــران 
ــا ۱۲  ــوریه )۶ ت ــران در س ــامی ای ــوری اس جمه
مهرمــاه( برگــزار می شــود و فرصــت بســیار 
ــترده  ــای گس ــعه همکاری ه ــرای توس ــی ب مغتنم
ــا  ــوریه ب ــردم س ــنایی م ــه و آش ــن زمین در ای

ــت. ــران اس ــدن ای ــگ و تم فرهن
ــان  ــی می ــط تاریخ ــت رواب ــان اهمی ــه بی وی ب
ــت  ــران پرداخ ــوریه و ای ــت س ــت و دو دول دو مل

ــور در  ــی دو کش ــط فرهنگ ــت: رواب ــار داش و اظه
ــر ایــن  ســطح مناســبی قــرار دارد و تــاش مــا ب
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــن همکاری ه ــا ای ــت ت اس

ــد. ــدا کن افزایــش پی
رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی 
افــزود: برگــزاری دوره هــای آمــوزش زبان فارســی 
ــران از  ــی در ای ــان عرب ــوزش زب ــوریه و آم در س
جملــه مــواردی اســت کــه  بایــد بــه طــور جــدی 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق در دس
وی ادامــه داد: بیــش از هــر زمــان دیگــر 
مناســب اســت کــه بــا همــکاری دو کشــور، روابط 
فی مابیــن از طــرق رفــت و آمــد هیئت هــای 
ــخصیت های  ــمندان و ش ــل اندیش ــی، تعام فرهنگ
ــعه  ــم توس ــای فیل ــزاری هفته ه ــی و برگ فرهنگ

ــد. یاب
مشــوح، وزیــر فرهنــگ ســوریه نیــز در 
ــور  ــا کش ــی ب ــط فرهنگ ــترش رواب ــخنانی، گس س
ایــران را از موضوعــات مهمــی عنــوان کــرد که در 
ــه  ــور ب ــلمین ایمانی پ ــام والمس ــفر حجت االس س
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توج ــور م ــن کش ای
ــه  ــزاری هفت ــندی از برگ ــراز خرس ــا اب وی ب
فرهنگــی ایــران در ســوریه مطــرح کــرد: روابــط 

ــگ  ــخ و فرهن ــر تاری ــی ب ــوریه مبن ــران و س ای
ــداد فرهنگــی نشــان  ــن روی اســت و برگــزاری ای
ــور  ــدن در کش ــگ و تم ــودن فرهن ــه دار ب از ریش

ــران دارد. ــامی ای ــوری اس جمه
وزیــر فرهنــگ ســوریه ادامــه داد: هفتــه 

ــرای  ــن گام ب ــوریه اولی ــران در س ــی ای فرهنگ
تقویــت روابــط فرهنگــی دو کشــور اســت. 
ــعه  ــرای توس ــدی ب ــزم و اراده ج ــبختانه ع خوش
ــور در  ــن دو کش ــری بی ــی و هن ــط فرهنگ رواب
زمینه هــای ســینما، آمــوزش زبــان، ترجمــه، 

تبــادل نخبــگان، تبــادل پــروژه هــای فرهنگــی و 
... وجــود دارد.

در ادامــه ایــن دیــدار، مهــدی ســبحانی، ســفیر 
کشــورمان در ســوریه نکاتــی را در خصــوص هفتــه 

فرهنگــی ایــران در ســوریه بیــان کــرد.
ــران  ــی ای ــه فرهنگ ــت، هفت ــر اس ــایان ذک ش
اداره کل همکاری هــای  بــه همــت  در ســوریه 
فرهنگــی و امــور ایرانیــان خــارج از کشــور 
و  اســامی  ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان 
رایزنــی فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران 
ــی  ــوری عرب ــگ جمه ــوریه و وزارت فرهن در س
ــا  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــوریه و وزارت فرهن س
ــی  ــات فرهنگ ــبات، تعام ــعه مناس ــدف توس ه
ــه  ــری  و ارائ ــی و هن ــط فرهنگ ــترش رواب و گس
دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران بــر باپــه 
ــزار  ــی برگ ــن اســامی - ایران  معرفــی تمــدن نوی

می شود.
در ایــن هفتــه فرهنگــی، جمعــی از هنرمنــدان 
ــای  ــتی و هنره ــع دس ــته  صنای ــی در رش ایران
تجســمی و نمایشــی  بــا برپایــی نمایشــگاه 
ــی ،  ــامی ایران ــر اس ــر فاخ ــی از هن ــری بخش هن
صنعــت فــرش و ... را بــه نمایــش خواهند گذاشــت. 
ــا  ــی ب ــت های تخصص ــزاری نشس ــن، برگ همچنی
ــبک  ــواده، س ــان و خان ــوی زن ــوع گفت وگ موض
ــم   ــران فیل ــی و ...، اک ــاغل خانگ ــی و مش زندگ
دیگــر  از  فیلمســازی  موضــوع  در  کارگاه   و 
ــود. ــد ب ــی خواه ــداد فرهنگ ــن روی ــای ای بخش ه

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در دیدار با وزیر فرهنگ سوریه:

روابط فرهنگی ایران و سوریه در سطح مناسبی قرار دارد 

ســعیدرضا عاملــی دبیــر شــورای عالــی انقــاب 
ــه  ــی توطئ ــه بررس ــتی ب ــی یادداش ــی ط فرهنگ
ــر و  ــوب های اخی ــات و آش ــمنان در اعتراض دش
اســتفاده ابــزاری از فــوت مهســا امینــی پرداختــه 

اســت.
در ایــن یادداشــت آمــده اســت: » پیکــره مقاوم 
و پایــدار جمهــوری اســامی ایــران کــه محصــول 
ــد  ــارزات ض ــی و مب ــت خواه ــام گرایی، عدال اس
ــران  ــریف ای ــت ش ــل و مل ــام راح ــتعماری ام اس
بــود، بــا حکمــت و تدبیــر و ژرف اندیشــی رهبــر 
معظــم انقــاب، قــدرت بازدارندگــی )نــه فقــط در 
ــم  ــترده عل ــوزه گس ــه در ح ــی بلک ــه دفاع جبه
ــت  ــرای مل ــت( را ب ــگ مقاوم ــاوری و فرهن و فن
شــریف ایــران رقــم زده اســت. امــروز جمهــوری 
ــدار  ــت م ــو و والی ــت خداج ــران و مل ــامی ای اس
کــه از بصیــرت، دانائــی و توانمنــدی بــاال و 
ــمنی های  ــم دش ــت، علیرغ ــوردار اس ــی برخ واالی
هوشــیاری  و  باصابــت  بی امــان،  و  گســترده  
ــوش  ــد و باه ــر می کن ــا را تدبی ــائل و چالش ه مس
فرهنگــی،  اســتحکامات  توانســته  توانایــی  و 
ــه  ــد و البت ــت کن ــادی را تقوی ــی و اقتص سیاس
ــرمایه  ــی و س ــرمایه اجتماع ــت س ــد تقوی نیازمن

ــد. ــیر می باش ــن مس ــانی در ای انس
ــی  ــی راهپیمائ ــم میلیون ــه و نی ــت س جمعی
ــت،  ــادی از مقاوم ــه نم ــن ۱۴۰۱ ک ــزرگ اربعی ب
ــهدا  ــرت سیدالش ــا حض ــدی ب ــم عه ــق و ه عش
ــی و  ــرمایه اجتماع ــه ای از س ــت، نمون ــوده اس ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــگ مقاوم فرهن

ــت. ــی اس ــداف متعال ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
دشــمنان انقــاب اســامی، در ایــن ۴3 ســال، از 
تــرور جمعیــت ۱۷ هــزار نفــری شــهدای برگزیــده 
گرفتــه تــا جنــگ تحمیلــی و از تحریم هــای 
فراگیــر و همــه جانبــه تــا تخریــب منابــع 
ــی و  ــد ایران ــمندان متعه ــرور دانش ــادی و ت اقتص
تشــویق و ترغیــب بــه مهاجــرت نخبــگان، از همه 
ــی،  ــم جهان ــت صهیونیس ــا محوری ــود ب ــوان خ ت
ــزاری منافقیــن، ســلطنت  ــا و کارگ ــکا و اروپ آمری
ــچ  ــارب از هی ــای مح ــایر گروهک ه ــا و س طلب  ه
ــریف  ــت ش ــت مل ــتن مقاوم ــرای شکس ــی ب تاش
ــن  ــه ای ــم هم ــد. علیرغ ــغ نکرده ان ــران، دری ای
ــرم،  ــگ ن ــای جن ــتفاده از حربه ه ــا و اس خدعه  ه
ــرفت  ــی و پیش ــده و تعال ــدوار کنن ــیر امی مس
ــه دارد. ــدرت ادام ــا ق ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــا  ــم مهس ــت خان ــتفاده از درگذش ــوء اس س
ــرم دشــمن  امینــی ســند تلــخ دیگــری از جنگ ن
علیــه مــردم پــاک ســیرت ایــران اســامی اســت. 
ــرت از  ــان از نف ــه نش ــن دوره ک ــات ای اغتشاش
ــه نمــاد  ــی و جســارت ب ــردم، پرچــم مل ــن، م دی

والیــت، حکمــت و رهبــری خردمندانــه جمهــوری 
اســامی بــود، بازتــاب دهنــده فرهنــگ خشــونت 
صهیونیســتی و داعشــی بــوده اســت کــه موجــب 
ــران  ــریف ای ــردم ش ــوم م ــرت عم ــی و نف ناراحت
شــد. در ایــن شــورش، ننــگ بــه شــهادت 
رســاندن برگزیدگانــی از نیــکان کــه لقــب افتخــار 
ــانی  ــر پیش ــور« ب ــت کش ــان امنی ــز »مدافع آمی
ــن  ــم زد. ای ــاق را رق ــار نف ــگران گرفت اعتشاش
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــادت ها مبی ــهادت ها  و رش ش
راه ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت امام حســین 
علیــه الســام و راه ســردار بــزرگ اســام، ســردار 
ــع  ــرم و مداف ــع ح ــه مداف ــز ک ــلیمانی عزی س

حریــم قدســی ســرزمین مقاومــت اســامی 
ــامی  ــوری اس ــزی آن جمه ــون مرک ــه در کان )ک
ــوص  ــن خص ــه دارد. در ای ــرار دارد( ادام ــران ق ای
ــی از  ــه برخ ــه ب ــت ک ــل اعتناس ــی قاب ماحظات
آنهــا در بیانیــه دبیرخانــه شــورای عالــی انقــاب 

ــت: ــده اس ــاره ش ــز اش ــی نی فرهنگ
ــران  ــامی ای ــوری اس ــهروندان جمه ــه ش هم
از زن و مــرد، کــودک و نوجــوان، میانســال و 
کهنســال و همــه اقــوام مختلــف ایرانــی و پیــروان 
ــران از  ــلمان ای ــه مس ــب در جامع ــان و مذاه ادی
ــور  ــتند. بط ــوردار هس ــرام واال برخ ــم و احت حری
حتــم رنــج و مصیبــت هــر کــدام از مــردم 
ــه  ــت هم ــج و مصیب ــز، رن ــران عزی ــام ای واال مق
ــم و  ــری حکی ــم رهب ــت ه ــی اس ــت. بدیه ماس
ــوا  ــه ق ــم هم ــرم و ه ــور محت ــس جمه ــم رئی ه
ــوری  ــئولیت مح ــی مس ــی و انتظام و ارکان نظام
ــت و  خــود را در درجــه اول تأمیــن ســامت، دیان
عــزت مــردم و در درجــه بعــدی ارتقــاء دانــش و 
فرهنــگ ملــی می داننــد. در ایــن مســیر رعایــت 
حقــوق انســانی کــه در عالی تریــن ســطح توســط 
ــی  ــی گرام ــنت نب ــیره و س ــم و س ــرآن کری ق

ــم  ــارت علیه ــت و طه ــت عصم ــل بی ــام و اه اس
الســام ترســیم شــده اســت و در زیباتریــن بیــان 
آن، قاعــده تبــادل موقعیــت اســت، یعنــی خــود 
ــت  ــادل موقعی ــتن  و تب ــری گذاش ــای دیگ را ج
کــردن بــا همــه آحــاد ملــت مــورد توجــه اســت 
کــه امیرالمومنیــن علــی علیــه الســام فرمودنــد: 
آنچــه را برخــود می پســندی بــر دیگــری بپســند 
ــری  ــر دیگ ــندی ب ــی پس ــود نم ــه برخ و  آنچ

ــند. نپس
ایجــاد تمایــز بیــن خواســته های مــردم و 
خشــونت آفرین  و  داعش گونــه  توطئه هــای 
ــل  ــوده و اه ــه ب ــورد توج ــواره م ــمن، هم دش

ــری  ــد. رهب ــه کنن ــه آن توج ــد ب ــرت بای بصی
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــردم دوس ــرا و م مردم گ
ایــران همــواره در طــرف حمایــت از مــردم، 
ــزت  ــامت و ع ــه س ــبت ب ــه نس ــت پدران مواظب
مــردم و محافظــت از خانواده هــا و دختــران و 
ــی  ــرزمین اله ــن س ــوان ای ــوان و ج ــران نوج پس
ــال  ــواره بدنب ــمن هم ــل دش ــت. در مقاب ــوده اس ب
تخریــب شــخصیت و هویــت ملــت ایــران و بطــور 
خــاص نســل جــوان و در مهمتریــن هــدف خــود 
ــوده  ــی ب ــرزمین اله ــن س ــران ای ــان و دخت زن

ــت. اس
می کننــد  تــاش  ایــران  ملــت  دشــمنان 
ــن  ــه »دی ــا مغالط ــداری را ب ــارک دین ــای مب فض
ــره و  ــم و تی ــاری« مبه ــاب اجب ــاری و حج اجب
ــام  ــی نظ ــاس زورگوی ــای احس ــد و فض ــار کنن ت
اســتکباری را بــه تکلــف هــای بــی پایــه و اســاس 
ــت  ــی اس ــت اله ــام حقیق ــد. اس ــرایت دهن س
ــم  ــتورات آن اع ــف و دس ــک تکالی ــک ت ــه ت ک
ــکام  ــب و کار و اح ــکام کس ــا اح ــادات ت از عب
اجتماعــی آن بــرای تأمیــن زندگــی ســالم و پــاک، 
تدبیــر شــده و جنبــه اعتبــاری و تعلــق بــه یــک 

ــه ای  ــون جاودان ــه قان ــدارد، بلک ــاص ن ــه خ زمان
اســت کــه عــدول از آن یــک نــوع »خودتخریبــی 
و تخریــب فــردی و اجتماعــی« را بدنبــال می آورد. 
ــرب  ــک غ ــاح دموکراتی ــه اصط ــه ب ــروز جامع ام
ــت داده  ــالم را از دس ــی س ــه ارکان زندگ ــه هم ک
ــر  ــی فراگی ــس گرای ــراث آن همجن ــت و می اس
ــر  ــکا را در ب ــوان آمری ــل ج ــد نس ــه ۲۵درص )ک
دارد( و خانواده هــای تــک سرپرســت )بــا در 
ــت زن و  ــت( و خیان ــد جمعی ــن ۵۰ درص برگرفت
ــرب  ــه غ ــد جامع ــن ۹۰ درص ــه در بی ــوهر )ک ش
ــد  ــه نیازمن ــروز جامع ــد. ام ــت( می باش ــایع اس ش
یــک قاعــده قابــل اطمینــان بــرای زندگــی اســت 
ــرای  ــتی ب ــق هس ــش را خال ــده اطمینان بخ و قاع
ــروج از آن  ــت و خ ــرده اس ــر ک ــان تدبی ــن جه ای
بــا نســبیت گرایــی و تکثرگرایــی، نتیجــه ای 
جــز ســردرگمی و سرگشــتگی و از دســت رفتــن 
ــی  ــر یقین ــدارد. ام ــه ن ــی صالحان ــت زندگ فرص
ــی  ــرد و زندگ ــد ک ــه نبای ــردد معامل ــر م ــا ام را ب
ــا  ــی ب ــاک و اله ــه پ ــات جاودان ــه و حی مومنان
ســبک زندگــی ویــران کننــده و صعوبــت جاودانــه 

ــت. ــض نیس ــل تعوی قاب
ایــن  در  و  بــزرگ  چالش هــای  همــه  در 
ــیج  ــی و بس ــروی انتظام ــد، نی ــاش جدی اغتش
ــاع  ــیر دف ــی در مس ــوان مل ــه ت ــی و هم مردم
ــه  ــردم ب ــه م ــگ علی ــا جن ــه ب ــردم و مقابل از م
ــی  ــر انتظام ــروی فاخ ــت؛ نی ــده اس ــدان آم می
ــه  کشــور نیــز همــواره امنیــت مــردم را از هرگون
ــبت  ــی نس ــم از خطرزای ــن اع ــر آفری ــرض خط تع
ــه  ــبت ب ــی نس ــردم و خطرزائ ــال م ــان و م ــه ج ب
ــئولیت  ــه مس ــی جامع ــی و فرهنگ ــم اخاق حری
ــروی  ــن نی ــف ای ــت. تضعی ــته اس ــود دانس خ
ــف  ــی، تضعی ــیج مردم ــش و بس ــی زحمت ک انتظام
ــه  ــانی ک ــت. کس ــور اس ــی کش ــت اجتماع امنی
ــی  ــارت م ــی جس ــروی انتظام ــاحت نی ــه س ب
کننــد، بدنبــال ضعیــف کــردن ســامت و امنیــت 
اجتماعــی هســتند، ایــران آرام را دوســت ندارنــد 
ــتند. ــی هس ــفتگی اجتماع ــی و آش ــال ناآرام و بدنب
ــی  ــای فرهنگ ــاف، نهاده ــاب و عف ــر حج  در ام
ــم  ــا تعلی ــط ب ــای مرتب ــی و وزارتخانه ه و اجتماع
ــم  ــئولیت های مه ــش، مس ــم و دان ــت و عل و تربی
و محــوری دارنــد کــه کوتاهی هــای جــدی صــورت 
ــی  ــروی انتظام ــان نی ــن می ــت. در ای ــه اس گرفت
ــه  ــرام ب ــیر احت ــرده از مس ــاش ک ــواره ت هم
حقــوق آحــاد مــردم، وظیفــه تخصصی و منســجم 
انتظامــی داشــته و انتظــام دهنــده اقدامــات 
ــت  ــته اس ــت. شایس ــی اس ــت عموم ــه عف علی
ــش در راس  ــرم و زحمت ک ــن ارگان محت ــت ای تقوی
ــم  ــور حت ــد. بط ــور باش ــی کش ــای انتظام برنامه ه

ــدی و  ــب توانمن ــد، موج ــی توانمن ــروی انتظام نی
انســجام اجتماعــی و تامیــن کننــده امنیــت بــرای 

ــت. ــگان اس هم
سیاســی،  هــای  چهــره  مــی رود  انتظــار 
فرهنگــی، هنــری، ورزشــی و ســینمایی بــا عمــل 
ــل  ــیر ح ــود در مس ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ب
ــازی و  ــده س ــه پیچی ــد؛ ن ــدام کنن ــکات اق مش
بعضــًا مدیریــت خطرزایــی علیــه مــردم را دنبــال 

ــد. کنن
ــک  ــی ی ــات اجتماع ــا و منازع ــل چالش ه ح
ــت  ــه الزم اس ــت ک ــی اس ــم اجتماع ــش مه دان
امنیــت  مدیریــت  بــا  مرتبــط  رشــته های 
ــای  ــه و مهارت ه ــل منازع ــح و ح ــی، صل اجتماع
ــی  ــای اجتماع ــا و واکنش ه ــا کنش ه ــط ب مرتب
و فرهنــگ گفتگــو در خصــوص امــور مــورد 
ــاق و  ــش اخ ــت دان ــن تقوی ــت و همچنی مخالف
مســئولیت اجتماعــی از منظــر اســام و همچنیــن 
ــه  ــی، توج ــون، کارجمع ــه قان ــرام ب ــگ احت فرهن
ــه نظــم و انتظــام اجتماعــی  بیشــتر از گذشــته  ب
ــن  ــرورش و همچنی ــوزش  و پ ــه آم ــورد توج م
آمــوزش عالــی کشــور و آمــوزش پزشــکی 
قــرار گیــرد. بطــور حتــم شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی، مســئولیت خــود می دانــد کــه در ایــن 

ــرد. ــورت گی ــر ص ــات موث ــیر اقدام مس
ــاب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــان دبیرخان در پای
فرهنگــی آمادگــی دریافــت پیشــنهادها و نظــرات 
جامعــه فکــری و نخبگــی و عمــوم مــردم و خاصــه 
ــامی و  ــه اس ــت جامع ــرای تقوی ــوان ب ــل ج نس
ســامت و امنیــت اجتماعــی و همچنیــن مواجهــه 
علمــی و تخصصــی بــا مســائل اجتماعــی را 
ــن  ــم دی ــه تعالی ــه ب ــل توج ــًا در ذی دارد. قطع
ــم  ــل فه ــیرهای قاب ــن مس ــام و یافت ــن اس مبی
ــه  ــه ب ــامی و توج ــه اس ــتقرار جامع ــرای اس ب
ــتقرار  ــی اس ــی یعن ــکام اله ــه اح ــم هم ــن مه رک
ــام- ــی نظ ــت اجتماع ــًا »عدال ــت« خصوص »عدال
ــی  ــه اجتماع ــض و فاصل ــش تبعی ــد« و کاه من
بــا اســتفاده از ظرفیــت فناوری هــای نویــن 
و هــوش الگوریتمــی و البتــه ظرفیــت هــای 
مردمــی و اجتماعــی هســتیم. چشــم بــه آســتان 
ــه  ــی فرج ــج الل تعال ــدی ع ــرت مه ــارک حض مب
ــق  ــاور عمی ــن ب ــر ای ــم و ب ــریف دوخته ای الش
ــان  ــت صالح ــده در دس ــه آین ــتیم ک ــی هس اله
ــرد.  ــد ک ــه خواه ــل غلب ــر باط ــق ب ــت و ح اس
طــی ایــن مســیر نیازمنــد الگــو و ســبک زندگــی 
الهــی و قــرار گرفتــن در مســیر والیــت و امامــت 
ــب  ــری نائ ــوالنه و راهب ــری مس ــه رهب ــه ب و توج
 االمــام حضــرت آیــه الل العظمــی خامنــه ای 

هستیم.«
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ــه  ــش و برنام ــوزش، پژوه ــز آم ــس مرک ریی
ــورد  ــی را درم ــور توضیحات ــی کش ــزی مالیات ری
ــخاص  ــد اش ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــرح مالی ط

ــرد. ــه ک ــی ارائ حقیق
ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  موحــد  مهــدی 
ــد  ــوع درآم ــر مجم ــات ب ــرح مالی ــورد ط درم
ــرح  ــن ط ــح داد: در ای ــی توضی ــخاص حقیق اش
ــران  ــم ای ــرد مقی ــر ف ــا ه ــی ی ــرد ایران ــر ف ه
ــد  ــا مانن ــی یکت ــه هویت ــک شناس ــه دارای ی ک
ــک  ــد، ی ــه باش ــماره گذرنام ــا ش ــی ی ــماره مل ش
مــودی بالقــوه مالیاتــی اســت و هــر نــوع فعالیــت 
ــته  ــدی داش ــد و درآم ــروع کن ــادی را ش اقتص

ــه یــک مــودی بالفعــل مالیاتــی تبدیــل  باشــد، ب
ــن موضــوع امــکان  ــکای ای ــه ات خواهــد شــد و ب
اولیــن  می شــود.  فراهــم  مالیــات  وصــول 
ــرای  ــده و ب ــام ش ــه انج ــن الیح ــت از ای ویراس
ــاد  ــار وزارت اقتص ــدی در اختی ــای بع ارزیابی ه
قــرار گرفتــه اســت. ســازمان امــور مالیاتــی نیــز 
ــیون  ــام داده و در کمیس ــی روی آن انج اصاحات
بررســی  درحــال  دولــت  هیــات   اقتصــادی 

است.
ایرانــی  افــرادی  بنابرایــن  داد:  ادامــه  وی 
یــا  هســتند  کشــور  از  خــارج  مقیــم  کــه 
ــه  ــتند ب ــران هس ــم ای ــه مقی ــی ک خارجی های

ــه ای  ــه گون ــد ب ــی می توانن ــماره هویت ــکای ش ات
مشــمول ایــن مالیــات شــوند. البتــه ایــن موضــوع 
ــن  ــتگی دارد. ممک ــا بس ــت آن ه ــوع فعالی ــه ن ب
ــرت  ــش مهاج ــال پی ــه ۱۰ س ــردی ک ــت ف اس
ــن  ــرا ممک ــود، زی ــمول ش ــم مش ــت ه ــرده اس ک
ــا  ــد ب ــام می ده ــه انج ــی ک ــت فعالیت های اس
ــن  ــد. در ای ــط باش ــور مرتب ــادی کش ــوزه اقتص ح
ــذ  ــات اخ ــرد مالی ــد ف ــوع درآم ــتا از مجم  راس

می شود.
ــه  ــش و برتنام ــوزش، پژوه ــز آم ــس مرک ریی
ریــزی مالیاتــی بــه ایــن ســوال کــه مزایــای طرح 
ــخ  ــت؟ پاس ــد چیس ــوع درآم ــر مجم ــات ب مالی

داد: ایــن طــرح نــه تنهــا افزایــش درآمــد ایجــاد 
می کنــد بلکــه در راســتای تحقــق عدالــت 
ــا از همــه مجــاری  ــی اســت. همــه درآمده مالیات
ــات  ــک مالی ــود و ی ــع می ش ــرد جم ــدی ف درآم
ــر از آن  ــد و باالت ــی کن ــت م ــه ای دریاف یکپارچ
پایــه معافیــت، مشــمول مالیــات مــی شــود. بــرای 
مثــال فــردی یــک طافروشــی، یک ســری ســهام 
و یــک ســپرده بانکــی دارد کــه از آن هــا درآمــد 
ــام جمــع  ــن اق ــد همــه ای و ســود کســب می کن
ــر از  ــورد و باالت ــه می خ ــت پای ــود، معافی ــی ش م
معافیــت پایــه مشــول مالیــات بــر جمــع درآمــد 

ــد. ــد ش خواه

ــر  ــا ه ــه آی ــورد اینک ــن درم ــد همچنی موح
خانــوار بایــد یــک اظهارنامــه مالیاتــی ارائــه کنــد 
ــرایط  ــت ش ــن اس ــح داد: ممک ــر، توضی ــا خی ی
اجــرای ایــن طــرح بــه گونــه ای پیــش نــرود کــه 
هــر فــرد یــا خانــواده یــک اظهارنامــه ارائــه کنــد. 
ــه از  ــی ک ــه اطاعات ــه ب ــا توج ــت ب ــن اس ممک
خانوارهــا یــا افــراد وجــود دارد بتــوان اظهارنامــه 
ــل  ــش تکمی ــه ای از پی ــا اظهارنام ــرض ی ــش ف پی
ــای  ــن اظهارنامه ه ــر ای ــم. اگ ــه کنی ــده تهی ش
از پیــش تکمیــل شــده بــرای افــراد تهیــه شــود 
ان هــا را از اینکــه خودشــان اظهارنامــه تولیــد کند 

می کنــد. بی نیــاز 

جزئیات طرح مالیات برمجموع درآمد اشخاص حقیقی اعالم شد 
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ــده  ــی مان ــران، باق ــات وزی ــب هی ــا تصوی  ب
ــرکت ها  ــی ش ــت در برخ ــه دول ــق ب ــهام متعل س
ــد  ــراد فاق ــه اف ــتقیم ب ــی، مس ــای دولت و بانک ه
ســهام عدالــت کــه تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
ــرار  ــتی ق ــازمان بهزیس ــی )ره( و س ــام خمین ام

دارنــد، واگــذار می شــود.
بــه گــزارش تابنــاک اقتصــادی؛ در متــن 
ــده  ــاری آم ــال ج ــه س ــون بودج ــره ۲ قان تبص
ــی  ــل باق ــت از مح ــف اس ــت موظ ــت: دول اس
مانــده ســهام متعلــق بــه دولــت یــا شــرکت های 
ــوع  ــازار موض ــر ب ــذاری در ه ــل واگ ــی قاب دولت
اجــرای  قانــون   )۲( مــاده   )۲( و   )۱( گــروه 
سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون 
اساســی جمهــوری اســامی ایــران، نســبت 
ــت  ــراد تح ــه اف ــت ب ــهام عدال ــذاری س ــه واگ ب
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، مــدد 
ــه  ــور و کلی ــتی کل کش ــازمان بهزیس ــان س جوی
افــراد واجــد شــرایط طبــق قانــون نحــوه اجــرای 
سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم قانــون 

ــد. ــدام نمای ــی اق اساس
ــهام  ــه س ــرادی ک ــال، اف ــدای س ــال از ابت ح
ــوق  ــون ف ــرای قان ــار اج ــد در انتظ ــت ندارن عدال
ــی  ــتند؛ موضوع ــت هس ــهام عدال ــاص س و اختص
کــه بــا صحبت هــای یــک مقــام مســئول، 
ــس  ــاره، رئی ــن ب ــد. در ای ــی ش ــاز اجرای وارد ف
ســازمان خصوصــی ســازی در خردادمــاه امســال 
ــایی  ــرای شناس ــات ب ــن اقدام ــوص آخری در خص
ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــهام عدال ــدگان س جامان
ــه  ــون بودجــه ب ــف تبصــره دو قان انتهــای بنــد ال
ــت  ــموالن تح ــه مش ــت ب ــهام عدال ــاص س اختص
پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی و ســایر افــراد 
ــت: در  ــار داش ــاره دارد، اظه ــرایط اش ــد ش واج
ــز از  ــده نی ــراد جامان ــایی اف ــتا، شناس ــن راس ای
افــراد تحــت پوشــش نهاد هــای حمایتــی آغــاز و 
در ایــن راســتا چنــد جلســه برگــزار شــده اســت، 
ــوده  ــل نب ــی کام ــای اطاعات ــی بانک ه ــرا برخ زی

ــته اند. ــاح داش ــه اص ــاز ب ــی نی و برخ
ــدگان  ــداد جامان ــوص تع ــن در خص وی همچنی
ــا  ــه ب ــه ای ک ــن جلس ــت: در آخری ــار داش اظه
وزیــر  معــاون  بهزیســتی،  ســازمان  رئیــس 
ــد،  ــزار ش ــداد برگ ــه ام ــئوالن کمیت ــاه و مس رف
ــن دو نهــاد  ــدگان تحــت پوشــش ای تعــداد جامان
مشــخص شــدند؛ ایــن افــراد در مجمــوع حــدود 
ســه میلیــون و 33۷ هــزار و ۷۰۰ تــن هســتند کــه 

حــدود دو میلیــون و ۲۵ هــزار تــن تحــت پوشــش 
ــن   ــون و 3۰۰ ت ــک میلی ــدود ی ــتی و ح بهزیس

ــتند. ــداد هس ــه ام ــش کمیت ــت پوش تح
ــه  ــه ب ــرادی ک ــوی اف ــورد پرتف ــزاده درم قربان
عنــوان مشــمول شــناخته شــده انــد نیــز گفــت: 
ــه  ــموالنی ک ــا مش ــراد ب ــن اف ــوی ای ــاوت پرتف تف
ــه  ــن اســت ک ســال ۱3۸۴ انتخــاب شــدند، در ای
هــم اکنــون ســهام دولــت بســیار محــدود شــده 
ــود  ــوده، وج ــان ب ــه در آن زم ــی ک ــکار عمل و ابت

ــدارد. از طــرف دیگــر، دولــت تکالیــف دیگــری  ن
در بنــد الــف تبصــره دو یــا بنــد ی کــه رد دیــون 
ــت  ــهام دول ــی س ــوی بورس ــت و... دارد و تابل اس
کفــاف ایــن تکالیــف را نمی دهــد؛ بنابرایــن، بایــد 
ــال  ــه در ح ــرد ک ــورت بگی ــنجی ص ــت س اولوی

انجــام اســت.
ــراد واجــد شــرایط نیــز  وی در مــورد ســایر اف
ــود: درمــورد تعییــن ســایر افــراد واجــد  گفتــه ب
ــزاری  ــال برگ ــزا در ح ــات مج ــز جلس ــرایط نی ش
اســت. مطابــق تبصــره 3 مــاده 3۴ اجــرای 
ــکاری وزارت  ــا هم ــد ب ــل ۴۴ بای ــت های اص سیاس
ــی  ــگاه رفاه ــه پای ــازو کاری ک ــق س ــاه و طب رف
ــاس  ــر اس ــرایط  ب ــد ش ــراد واج ــان دارد، اف ایرانی
دهــک بنــدی شناســایی شــوند؛ بنابرایــن، مرحله 
ــا  ــد ت ــه بای ــتند ک ــی هس ــک ابتدای ــد دو ده بع

پایــان ســال ســهام عدالــت بــه آن هــا تخصیــص 
ــات  ــه جلس ــاز ب ــوع نی ــن موض ــد. ای ــدا کن پی
ــاه  ــد م ــا چن ــت ت ــن اس ــه ممک ــتری دارد ک بیش

ــرد. ــان بب ــده زم آین

وزیر اقتصاد از سهام عدالت ۱۰ میلیون تومانی خبر 
داد

ــر  ــدوزی وزی ــل، خان ــاه قب ــک م ــدود ی ح

ــه ۱۴۰۱  ــون بودج ــت: در قان ــار داش ــاد اظه اقتص
دو تکلیــف بــه دولــت ســپرده شــده اســت: یکــی 
ــای  ــش نهاد ه ــت پوش ــده تح ــراد جامان ــه اف اینک
ــی و  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــد کمیت ــی مانن حمایت
ــهام  ــد، س ــاه مانده ان ــه ج ــتی ک ــازمان بهزیس س
ــه  ــد و دوم آنک ــاص یاب ــا اختص ــه آن ه ــت ب عدال
ــک  ــش ده ــده در ش ــا مان ــخاص ج ــایر اش س
ــد  ــت ندارن کم درآمــدی جامعــه، کــه ســهام عدال
و تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی هــم 

ــد. ــرار ندارن ق
در گام اول اولویــت گــروه اول یعنــی افــراد 
و  امــداد  کمیتــه  پوشــش  تحــت  جامانــده 
بهزیســتی هســتند کــه بایــد ســهام عدالــت بــه 
ــور  ــن منظ ــرای ای ــود. ب ــاص داده ش ــا اختص آن ه
ــس  ــن پیش نوی ــم و ای ــه کرده ای ــی تهی پیش نویس

در کمیســیون اقتصــادی دولــت مصــوب شــد. در 
ــه  ــرار دارد ک ــت ق ــأت دول ــه هی ــه ب ــه ارائ مرحل
قــرار اســت بــه ســه میلیــون نفــر از افــراد تحــت 
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی و بهزیســتی 
کــه ســهام عدالــت ندارنــد، بــه ازای هــر نفــر ۱۰ 
ــی  ــرکت های دولت ــهام ش ــان از س ــون توم میلی

ــد. ــص یاب تخصی
ــد  ــم درآم ــک ک ــرادی از ۶ ده ــته دوم اف دس
ــای  ــش نهاد ه ــت پوش ــه تح ــتند ک ــه هس جامع
حمایتــی قــرار ندارنــد و ســهام عدالــت هــم بــه 
آن هــا  اختصــاص نیافتــه اســت. دولــت همچنیــن 
ــه  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرآورد ۱3۰ ه ــق ب طب
ــکری  ــوری و لش ــتگی کش ــای بازنشس صندوق ه
و صنــدوق تأمیــن اجتماعــی بدهــکار اســت کــه 
ــن  ــردازد؛ بنابرای ــود را بپ ــی خ ــد بده ــال بای امس
اول بایــد تکالیــف خــود به صنــدوق بازنشســتگی 
و تأمیــن اجتماعــی را بدهــد و بعــد ببینیــم چقــدر 
ــه از مابقــی آن ســهام  ــد ک ســهام دولتــی می مان
ــده از ۶  ــا مان ــراد ج ــف اف ــن تکلی ــرای تعیی ب
ــاص داده  ــت اختص ــهام عدال ــدی س ــک درآم ده
شــود، امــا هنــوز مصوبــه ای در ایــن زمینــه وجــود 

ــدارد. ن

واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت 
جدی تر شد

در نهایــت پــس از گذشــت شــش مــاه از ســال 
ــروز  ــدت، ام ــن م ــرح در ای ــای مط و صحبت ه
ــص  ــرای تخصی ــی ب ــم مهم ــران تصمی ــات وزی هی

ــت. ــدگان داش ــه جامان ــت ب ــهام عدال س
ــه  ــران در جلس ــأت وزی ــاس، هی ــن اس ــر ای ب
امــروز چهارشــنبه )ششــم مهرمــاه ۱۴۰۱( کــه بــه 
ــس  ــی ریی ــیدابراهیم رئیس ــت الل س ــت آی ریاس
ــف  ــاد را مکل ــد، وزارت اقتص ــزار ش ــور برگ جمه
ــه  ــق ب ــهام متعل ــده س ــل باقی مان ــرد از مح ک
ــارت،  ــت و تج ــادرات، مل ــای ص ــت در بانک ه دول
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــرکت کش ش
ــیمی  ــع پتروش ــران و صنای ــرات ای ــرکت مخاب ش
ــتقیم  ــذاری مس ــه واگ ــبت ب ــارس، نس ــج ف خلی
ــت  ــت تح ــهام عدال ــد س ــراد فاق ــه اف ــهام ب س
ــتی  ــازمان بهزیس ــداد و س ــه ام ــش کمیت پوش

ــد. ــدام کنن اق
ــغ  ــران، مبل ــات وزی ــه هی ــاس مصوب ــر اس ب
ــه هریــک از مشــموالن  ســهام مــورد واگــذاری ب

معــادل حداکثــر یکصــد میلیــون ریــال بــا اعمــال 
ــاالنه  ــاط س ــورت اقس ــه ص ــف ب ــد تخفی ۵۰ درص
ــراد  ــن اف ــت. همچنی ــال اس ــدت ۱۰ س ــه م و ب
ــای  ــط نهاد ه ــه، توس ــب نام ــن تصوی ــمول ای مش
ــد و  ــد ش ــی خواهن ــایی و معرف ــط شناس ذی رب
ــان  ــه آن احــراز عــدم تخصیــص ســهام عدالــت ب
برعهــده  واگــذاری ســال ۱3۸۵(  مقطــع  )در 

ــود. ــد ب ــازی خواه ــی س ــازمان خصوص س
ســازمان خصوصــی ســازی نیــز مکلــف شــد از 
ــورس و اوراق بهــادار و تســویه  طریــق ســازمان ب
ــد  ــه ک ــهام ب ــال س ــه انتق ــبت ب ــوه، نس وج
ــد. ــدام کن ــموالن اق ــک از مش ــر ی ــهامداری ه س
ســهام واگــذار شــده تــا پایــان مــدت اقســاط 
در وثیقــه ســازمان خصوصــی ســازی قــرار 
ــوف  ــهام موص ــازی س ــت و آزادس ــد گرف خواه
ــورت  ــه ص ــاط و ب ــل اقس ــویه کام ــس از تس پ
ــاوی(  ــبت مس ــه نس ــال ب ــی 3 س ــه ای )ط مرحل
انجــام خواهــد شــد. همچنیــن ســهامداران 
ــبت  ــم نس ــال پنج ــان س ــس از پای ــد پ می توانن
ــهام  ــازی س ــد و آزادس ــش از موع ــویه پی ــه تس ب

ــد. ــدام کنن ــود اق خ
ــط  ــه توس ــن مصوب ــوع ای ــهام موض ــت س قیم
ــت  ــن قیم ــای میانگی ــر مبن ــذاری و ب ــأت واگ هی
ــن روز کاری  ــرکت از اولی ــر ش ــهام ه ــی س پایان
ــن  ــاغ ای ــخ اب ــه تاری ــی ب ــاری منته ــال ج س
تصویــب نامــه/ منتهــی بــه تاریــخ جلســه هیــأت 
واگــذاری تعییــن خواهــد شــد. در صــورت عــدم 
ــی  ــا ســقف ریال ــرای واگــذاری ت کفــاف ســهام ب
تعییــن شــده بــرای هــر فــرد، ســازمان خصوصــی 
ســازی مکلــف اســت نســبت بــه تأمیــن کســری 
ســهام از محــل باقیمانــده ســهام دولــت در 
اقــدام  مصوبــه  ایــن  موضــوع   شــرکت های 

کند.
ســهام  واگــذاری  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
موضــوع ایــن تصویــب نامــه بــه موجــب قــرارداد 
ــی  ــازمان خصوص ــن س ــده بی ــی منعق الکترونیک
ــن  ــود. همچنی ــد ب ــمول خواه ــرد مش ــازی و ف س
ــه خــارج از  ــال ســهام موضــوع مصوب نقــل و انتق
ســاعت معامــات و خــارج از اتــاق پایاپــای، انجام 
ــای  ــزد، هزینه ه ــه کارم ــت و کلی ــد گرف خواه
ــن  ــوع ای ــهام موض ــق س ــال و توثی ــل و انتق نق
ــل  ــوده و نق ــده ب ــال دهن ــده انتق ــر عه ــه ب مصوب
و انتقــال ایــن ســهام از پرداخــت مالیــات معــاف 

ــت.  اس

جزئیات اختصاص سهام عدالت ۱۰ میلیون تومانی برای جاماندگان

علــی نظامــی رییــس مرکــز بازرســی، مدیریــت 
عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت 
ــه  ــخ ب ــنیم، در پاس ــا تس ــو ب ــاد در گفتگ اقتص
ــی از  ــه حمایت های ــه چ ــر اینک ــی ب ــوالی مبن س
ــران  ــارهای مدی ــر فش ــاد در براب ــگران فس گزارش
ــت:  ــت، گف ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتی در نظ باالدس
از  مانــع حمایــت  در صورتــی کــه مدیــران 
ــدام  ــاهد اق ــا ش ــوند و ی ــاد ش ــگران فس گزارش
ــگران  ــه گزارش ــا علی ــوی آنه ــه ازس تافی جویان
ــای  ــت حمایت ه ــًا تح ــگر حتم ــیم، گزارش باش
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــاد ق ــتورالعمل وزارت اقتص دس
ــان  ــوی کارکن ــی ازس ــرا گزارش ــزود: اخی وی اف
ــود  ــا رســیده ب ــه دســت م یکــی از دســتگاه ها ب
ــزد  ــود را ن ــت خ ــگر هوی ــه گزارش ــا ک و از آنج
ــد  ــر ارش ــود، مدی ــرده ب ــاش ک ــود ف ــران خ مدی
ــه  ــه ای علی ــی جویان ــات تاف ــه اقدام آن مجموع
ــا برخــورد قاطــع  ــر ب ــن مدی ــه ای او انجــام داد ک
ــارها و  ــود فش ــا وج ــده و ب ــه رو ش ــر رو ب وزی
ــن  حمایت هــای سیاســی، در روزهــای گذشــته ای

ــد. ــار ش ــد برکن ــر ارش مدی

احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده / 
گزارشگران در اولویت ارتقای شغلی قرار می گیرند

رییــس مرکــز بازرســی وزارت اقتصــاد بــا 
ــتورالعمل  ــای دس ــه ویژگی ه ــه از جمل ــان اینک بی
فســاد،  گزارشــگران  از  حمایــت  جدیــد 
غیرنقــدی  و  نقــدی  پاداش هــای  پیش بینــی 
اســت، گفــت: بــرای اولیــن بــار در کشــور 3 درصد 
از عوایــد حاصــل از گــزارش فســاد تــا ســقف یک 
میلیــارد تومــان بعنــوان پــاداش نقــدی گزارشــگر 
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاد در نظ فس
ــود دارد  ــه وج ــی ک ــا و مقررات ــه محدودیت ه ب
قــرار  اســتفاده  مــورد  ظرفیت هــا  حداکثــر 

ــت. ــه اس گرفت
ــا  ــه در تــاش هســتیم ت وی تاکیــد کــرد: البت
در راســتای ارتقــای حمایت هــا، پیشــنهادات 
ــم. در  ــه کنی ــت ارائ ــت دول ــه هیئ ــدی ب جدی
مجلــس شــورای اســامی نیــز طرحــی در خصوص 
ــت  ــان اس ــاد در جری ــگران فس ــت از گزارش حمای
کــه امیدواریــم در آینــده نزدیــک ایــن تاش هــا 
ــی  ــه نتیجــه برســد. اگرچــه ســازوکار فعل ــز ب نی
وزارت اقتصــاد در حمایــت و تشــویق گزارشــگران 
ــا  ــود، ام ــد ب ــر خواه ــد و موث ــی بلن ــاد گام فس
ــه  ــی زمین ــی قانون ــت مبان ــا تقوی ــرورت دارد ب ض
الزم بــرای افزایــش پاداش هــا فراهــم شــود. 
ــواردی از  ــامل م ــز ش ــدی نی ــوق های غیرنق مش
جملــه اولویــت یافتــن در معرفــی کارمنــد نمونــه، 
ارائــه تقدیرنامــه از جانــب شــخص وزیــر اقتصــاد 
و حــق تقــدم در انتصــاب بــه مشــاغل مدیریتــی 

مــی باشــد.

جزئیات فرآیند رسیدگی به گزارشات فساد/ 
اطاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند

ــوص  ــوالی در خص ــه س ــخ ب ــی در پاس نظام
ــت:  ــاد گف ــات فس ــه گزارش ــیدگی ب ــد رس فرآین
وقتــی گزارشــی در ســامانه ثبــت می شــود، 
ــد مشــخصات هویتــی از قبیــل  گزارشــگر می توان
ــا  ــد و ی ــت کن ــود را ثب ــی خ ــام خانوادگ ــام و ن ن
ــود را  ــزارش خ ــناس گ ــورت ناش ــه ص ــد ب می توان
ثبــت نمایــد. ســپس مرجــع پیگیــری مســتقر در 
ــه را  ــی اولی ــاد بررس ــی وزارت اقتص ــز بازرس مرک
انجــام خواهــد داد و در مرحلــه بعــد گــزارش بــه 
ــد  ــاع داده خواه ــی ارج ــق و بازرس ــع تحقی مرج

ــد. ش
ــی  ــق، بررس ــع تحقی ــرد: در مرج ــار ک وی اظه
ــد و  ــد ش ــام خواه ــازی ها انج ــق و مستندس دقی
درصــورت صحــت اطاعــات و مســتدات گــزارش 
و احــراز فســاد، مرجــع پیگیــری موظــف خواهــد 
ــا  ــی و ی ــع قضای ــه مراج ــزارش را ب ــا گ ــود ت ب
ــد. در  ــاع ده ــات اداری ارج ــه تخلف ــیدگی ب رس
نهایــت پــس از اینکــه آرای قطعــی صــادر و 
ــه  ــوع ب ــد، موض ــاد ش ــت ایج ــرای دول ــدی ب عای
ــاداش  ــغ پ ــت و مبل ــد رف ــراز خواه ــه اح کمیت

ــد. ــد ش ــن خواه ــگر تعیی گزارش
ــه مرجــع پیگیــری ارســال  وقتــی گزارش هــا ب
هویتــی  اطاعــات  مرجــع،  ایــن  می شــود، 
ــرده  ــان ک ــل پنه ــورت کام ــه ص ــگر را ب گزارش
ــا  ــی دارد و صرف ــه م ــود نگ ــزد خ ــه ن و محرمان
ــه مراجــع تحقیــق ارســال  محتــوای گــزارش را ب
می کنــد. درطــول فرآینــد رســیدگی نیــز مرجــع 
پیگیــری موظفــه بــه ارائــه بازخــورد به گزارشــگر 
ــا  ــز ب ــر نی ــه آخ ــت و در مرحل ــوده و در نهای ب
گزارشــگر بــرای پرداخــت پــاداش ارتبــاط برقــرار 

ــد. ــد ش خواه

تدوین دستورالعمل حمایت از گزارشگران فساد با 
حداکثر ظرفیت ممکن

رییــس مرکــز بازرســی وزارت اقتصــاد در 
پاســخ بــه ســوالی در خصــوص ســاز و کار جدیــد 
ــاد  ــگران فس ــت از گزارش ــاد در حمای وزارت اقتص
تاکیــدات مقــام معظــم  گفــت: در راســتای 

ــر  ــیزدهم، ب ــت س ــای دول ــری و رویکرده رهب
ــش  ــاد و افزای ــا فس ــارزه ب ــگ مب ــج فرهن تروی
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــد ش ــی تاکی ــارت مردم نظ
مبانــی دیگــری از جملــه عمــل بــه مــواد ۱3 و 33 
ــرای مبــارزه  کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد ب
ــز  ــامت اداری نی ــای س ــون ارتق ــاد و قان ــا فس ب

ــود دارد. وج
ــا  ــا ب ــد ت ــبب ش ــوارد س ــن م ــت: ای وی گف
ــر اقتصــاد مرکــز بازرســی مطالعــات  دســتور وزی
جــدی را در خصــوص ســامانه های ســوت زنی 
ســایر  و  کشــور  در  را  آن  مشــابه  مــوارد  و 

ــه  ــی ک ــتورالعمل فعل ــد. دس ــاز کن ــورها آغ کش
ــاز و کار  ــک س ــت، ی ــده اس ــاغ ش ــن و اب تدوی
ــاد  ــگران فس ــت از گزارش ــویق و حمای ــع تش جام
ــا و  ــوم در دنی ــن مرس ــابه قوانی ــه مش ــت ک اس
ــده  ــن ش ــزو 3۷۰۰۲ تدوی ــتاندارد ای ــاس اس  براس

است.
ــتم  ــک سیس ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نظام
ــت،  ــر اس ــه عنص ــامل س ــوت زنی ش ــت س مدیری
گفــت: ایــن عناصــر شــامل دســتورالعمل حمایــت 
ــا ارکان  ــفاف ب ــیدگی ش ــد رس ــویق، فرآین و تش
در  اســت.  ســوت زنی  ســامانه  و  مســتقل 
ــوالً  ــور، معم ــی در کش ــدود قبل ــای مح تجربه ه
شــاهد ضعــف در دو عنصــر اول بوده ایــم. باتوجــه 
بــه ایــن ضعف هــا، ســازوکار جدیــد وزارت 
اقتصــاد، فراتــر از ِصــرف راه انــدازی ســامانه 

ــویق و  ــت و تش ــق حمای ــه مصادی ــوتزنی، ب س
ــه  ــیدگی توج ــد رس ــفافیت فرآین ــن ش همچنی

ــت. ــده اس ــژه ای ش وی
ــامانه  ــث س ــاد در بح ــته وزارت اقتص در گذش
حــوزه  در  جملــه  از  را  اقداماتــی  ســوت زنی 
ــد  ــا فاق ــود ام ــام داده ب ــورس انج ــی و ب مالیات
ــی  ــد مبتن ــاز و کار جدی ــود. س ــت الزم ب جامعی
ــی  ــد و تمام ــی باش ــته م ــات گذش ــر تجربی ب
ــه  ــتگاه های تابع ــی دس ــاد و تمام ــات فس موضوع

برمی گیــرد. در  را  وزارتخانــه 
ــدت  ــه در م ــواردی ک ــی از م ــزود: یک وی اف

وزارت  ســوت زنی  ســامانه  بســتر  در  اخیــر 
ــایی  ــث شناس ــت، بح ــده اس ــام ش ــاد انج اقتص
امــوال دولتــی اســت کــه مــردم مشــارکت خوبــی 
ایــن  در آن داشــته اند و در حــال حاضــر در 
حــوزه، ۸ نفــر واجــد شــرایط تشــویق تشــخیص 
داده شــده اند و مبالغــی بــه عنــوان پــاداش بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــن اف ای
همچنیــن در ســامانه ســوت زنی وزارت اقتصــاد 
جایــگاه پررنگــی بــرای ســازمان های مــردم 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــاد در نظ نه
دیگــر اگــر یــک ســازمان مــردم نهــاد، گزارشــی 
را ارائــه کنــد در اولویــت رســیدگی قــرار خواهــد 
گرفــت. همچنیــن ســازمان های مــردم نهــاد 
امــکان حضــور در فرآینــد تحقیــق و رســیدگی را 
خواهنــد داشــت. همچنیــن بــه منظــور رســیدگی 

ــوص  ــاد در خص ــگران فس ــراض گزارش ــه اعت ب
ــن  ــاداش و همچنی ــغ پ ــه مبل ــواردی از جمل م
رســیدگی بــه پرونــده، ســاز و کاری تعییــن شــده 
ــه هیئــت منصفــه ای  ــوط ب کــه بخشــی از آن مرب

ــت. ــاد اس ــردم نه ــازمان های م ــور س ــا حض ب

حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد

رییــس مرکــز بازرســی وزارت اقتصــاد در مــورد 
حوزه هایــی کــه باالتریــن تعــداد گزارشــات 
ــک  ــات و بان ــوزه مالی ــت: ح ــد گف ــاد را دارن فس
باالتریــن تعــداد گزارشــات را دارنــد کــه در حــال 
رســیدگی بــه آنهــا هســتیم. در حــوزه شناســایی 
ــه  ــته ایم ک ــددی داش ــات متع ــز گزارش ــوال نی ام
ــور  ــده و همانط ــی ش ــا ط ــری آنه ــل پیگی مراح
کــه اشــاره شــد هشــت نفــر در مرحلــه پرداخــت 

ــد. ــرار دارن ــاداش ق پ

تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد 
در تعیین پاداش گزارشگر

نظامــی بــا بیــان اینکــه گزارشــاتی کــه اعــام 
ــرد و  ــرار بگی ــیدگی ق ــورد رس ــد م ــود بای می ش
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــی دارد، گف ــدام وزن ــر ک ه
نمی تــوان گفــت کــه گزارشــات بــا چــه اعــدادی 
اعــام شــده اســت چــرا کــه بایــد مــورد بررســی 

ــد. و مستندســازی قــرار بگیرن
مختلفــی  معیارهــای  گفــت:  ادامــه  در  وی 
نیــز بــرای تعییــن پــاداش وجــود دارد کــه 
ــت  ــدی دول ــی آن عای ــای اصل ــی از محوره یک
ــی  ــامل پیچیدگ ــز ش ــر نی ــای دیگ ــت. معیاره اس
ــاتی  ــت. گزارش ــوع اس ــتردگی موض ــف و گس کش
ــر  ــود اگ ــام می ش ــاد اع ــه وزارت اقتص ــه ب ک
ــی  ــا معرف ــرم و ی ــوع ج ــگیری از وق ــه پیش جنب
مــورد  باشــند،  داشــته  فســاد  گلوگاه هــای 
بررســی قــرار گرفتــه و اگــر گزارشــات وزن 
مناســبی داشــته باشــد، گزارشــگر در ایــن حالــت 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــت ق ــورد حمای ــز م نی

محدودیتی در ارائه گزارش های فساد وجود ندارد

رییــس مرکــز بازرســی وزارت اقتصاد در پاســخ 
بــه ســوالی در مــورد شــرایط کیفــی گزارش هــای 
ــت:  ــاد گف ــامانه وزارت اقتص ــده در س ــام ش اع
کیفیــت  خصــوص  در  محدودیتــی  اگرچــه 
گزارش هــای دریافتــی ایجــاد نکرده ایــم امــا 
ــتندات و  ــر، دارای مس ــه کامل ت ــی ک ــر گزارش ه
بــه هنــگام باشــد و بتوانــد بازدارندگــی بیشــتری 
در راســتای اقدامــات پیشــگیرانه داشــته باشــد از 

ــود. ــد ب ــوردار خواه ــری برخ ارزش باالت

رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد خبر داد:

فساد گزارش کنید یک میلیارد تومان پاداش بگیرید
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واکنش »علیرضا فغانی« 
به حذف نامش از لیست بین المللی

ــت  ــی لیس ــت نهای ــه داوران فهرس ــش کمیت ــد روز پی چن
ــاحلی  ــال س ــال و فوتب ــال، فوتس ــی فوتب داوران بین الملل
آقایــان و بانــوان در ســال ۲۰۲3 فیفــا را اعــام کــرد کــه در 
یــک تصمیــم غیرمنتظــره نــام علیرضــا فغانــی داور باســابقه 

کشــورمان از ایــن لیســت حــذف شــد.

فغانــی بــا احتــرام بــه تصمیــم غیرمنتظــره کمیتــه داوران 
ــی  ــت داوران بین الملل ــش از لیس ــذف نام ــه ح ــش ب در واکن
ــه ام و  ــی را گرفت ــرفت کس ــوی پیش ــر جل ــت: اگ ــران گف ای
ــح  ــت می شــود، خــودم ترجی ــه مجموعــه  خیان ــم ب ــا بودن ب

ــم. ــم نباش می ده
ــاوت در  ــابقه قض ــی س ــا فغان ــه علیرض ــت ک ــی اس گفتن
ــان آســیا در ســال ۲۰۱۴، فینــال جــام  فینــال لیــگ قهرمان
ــگاه های  ــام باش ــال ج ــال ۲۰۱۵، فین ــیا در س ــای آس ملت ه
ــی  ــال المپیــک ۲۰۱۶، نیمــه نهای جهــان در ســال ۲۰۱۵، فین
جــام کنفدراســیون ها در ســال ۲۰۱۷، رده بنــدی جــام 
ــار  ــود دارد و افتخ ــه خ ــال ۲۰۱۸ را در کارنام ــی در س جهان
حضــور در ســه دوره جــام جهانــی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ پیــدا 

کــرده اســت.

سقوط عجیب »حسن یزدانی«
در رنکینگ کشتی دنیا   

ــام  ــان اع ــتی  آزاد جه ــگ کش ــن رنکین آخری
شــد و کاپیتــان تیــم ملــی کشــتی آزادایــران بــه 

ــت! ــرده اس ــقوط ک ــود س ــارم وزن خ رده چه
ــدود  ــی ح ــرم ط ــه در وزن ۸۶ کیلوگ در حالی ک
ــی  ــور آمریکای ــا دیویدتیل ــر تنه ــه اخی ــک ده ی
ــد،  ــاری برآی ــوان جویب ــس پهل ــده از پ ــق ش موف
ــز  ــی بحث انگی ــتی در اقدام ــی کش ــه جهان اتحادی

ــل داد. ــارم تقلی ــه رده چه ــی را ب یزدان

ــن  ــواداران حس ــان و ه ــیاری از کارشناس  بس
ــم  ــود ه ــرم خ ــن ف ــد او در بدتری ــی معتقدن یزدان
دومیــن کشــتی گیر برتــر ایــن وزن اســت و قطعــا 
ــارای  ــوان و ی ــور ت ــز تیل ــه ج ــی ب ــچ حریف هی

ــدارد. ــون او را ن ــی و فن ــل یزدان ــت مقاب مقاوم
ــم پور  ــوزاد و قاس ــد عم ــت جدی ــن فهرس در ای
ــتند،  ــود هس ــی اوزان خ ــینان ایران ــا صدرنش تنه
ــای ۱۰ وزن  ــه ج ــس ب ــک پاری ــد در المپی هرچن
ــور  ــر کش ــتی گیر از ه ــش کش ــا ش ــتی تنه کش

ــد. ــرکت کنن ــد ش می توانن
پــس از پایــان مســابقات کشــتی آزاد قهرمانــی 
جهــان در بلگــراد، اتحادیــه جهانــی کشــتی 
جدیدتریــن رنکینــگ کشــتی گیران را اعــام 
ــوزاد  ــان عم ــم پور و رحم ــران قاس ــه کام ــرد ک ک
کــه موفــق بــه کســب مــدال طــا شــده بودنــد در 

ــد. ــرار دارن ــرم ق ــدر  اوزان ۶۵ و ۹۲ کیلوگ ص
جهــش خیره کننــده عمــوزاد بــه صــدر جــدول 
وزن خــود از شــگفتی هــای ایــن رده بندی کشــتی 

دنیاست. آزاد 
حســن یزدانــی، محمــد نخــودی و رضــا اطــری 
ــس  ــین زارع و یون ــر حس ــره و امی ــدال نق ــه م ب
ــد  ــز شــده بودن ــه مــدال برن امامــی هــم موفــق ب
ــقوط  ــو س ــارم ۸۶ کیل ــه رده چه ــی ب ــه یزدان ک
کــرد. نخــودی نیــز در رده ســوم وزن ۷۹ کیلوگــرم 
ایســتاده اســت. زارع و امامــی هــم چهــارم 

ــتند. هس

در آســتانه جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر 
تحلیلــی  ســایت  وب  ورزشــی  بخــش 
ــی  ــم مل ــت تی ــن وضعی ــک از آخری آتانتی
ــک  ــم نی ــه قل ــی ب ــران گزارش ــال ای فوتب

ــت. ــرده اس ــر ک ــر منتش میل
در جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر چــه انتظــاری 
از ایــران داریــم؟ ایــن همــان تیتــری اســت 
ــپتامبر  ــخ ۲۸ س ــه تاری ــر ب ــک میل ــه نی ک
ــود در  ــاالی خ ــد ب ــزارش بلن ــرای گ ۲۰۲۲ ب

نظــر گرفتــه اســت.
البتــه در ادامــه بــه ســوالی کــه  او 
خــودش مطــرح کــرده پاســخ می دهــد 

انتظــار  ایــران  از  می نویســد:  و 
ــم  ــن تی ــید، ای ــته باش ــادی داش زی
ــکا  ــز و آمری ــوس دو تیــم ول ــه کاب ب
ــد  ــر چن ــد ه ــد ش ــل خواه تبدی
بــرای انگلیــس شــاید یــک حریــف 

خطرنــاک و خشــمگین نباشــد.
ایــران ایــن هفتــه در اتریــش اردو 
زده بــود تــا آخریــن بازی هــای 
آمــاده ســازی خــود را قبــل از جــام 

ــی انجــام دهــد. جهان
ــد  ــن و چن ــزاری چندی ــه برگ ــنده ب نویس
نمایشــگاه از ســوی کشــورهای مختلــف 
حاضــر در جــام جهانــی قطــر اشــاره کــرده 
ــود  ــگری خ ــرای گردش ــد ب ــه می خواهن ک
بــه بهانــه جــام جهانــی قطــر تبلیــغ کننــد و 
ایــران ایــن روزهــا شــاید چنیــن میدانــی را 

ــد. ــت داده باش از دس
در ایــن گــزارش بــا اشــاره بــه بــازی تیــم 
ملــی فوتبــال مقابــل ســنگال آمــده اســت: 
ــه  ــبت ب ــتند نس ــران نمی توانس ــان ای بازیکن
ــاوت  ــی تف ــود ب ــور خ ــل کش ــات داخ اتفاق
باشــند و بدیهــی بــود کــه از لحــاظ روحــی 
ــازی  ــک ب ــب ی ــش مناس ــی در آرام و روان
دوســتانه بــه ســر نبرنــد. در هــر حــال آنهــا 
ــک  ــه ی ــی ارائ ــود را یعن ــی خ ــه اصل وظیف
ــال  ــردم فوتب ــرام م ــه احت ــوب ب ــازی خ ب
ــود بــه خوبــی ایفــا  دوســت کشــور خ

ــد. کردن

چیــز زیــادی بــه جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر 
باقــی نمانــده و فوتبــال ایــران برابــر دو تیــم 
ــود  ــی از خ ــازی خوب ــنگال ب ــه و س اروگوئ
ــه  ــت ک ــد پذیرف ــت. بای ــش گذاش ــه نمای ب
ــه  ــی ک ــان کوتاه ــی روش در زم ــوس ک کارل
در اختیــار دارد محــک قابــل قبــول و مهمــی 
بــه بازیکنــان خــود زد و شــاید بــه تصمیــم 
نهایــی خــود بــرای انتخــاب ترکیــب اصلــی 

تیمــش نزدیــک شــده باشــد.
نویســنده ایــن گــزارش ضمــن اشــاره بــه 
ــم  ــکوچیچ از تی ــره اس ــر منتظ ــراج غی اخ
ملــی نوشــت: اســکوچیچ البتــه مربــی بــدی 

ــوک  ــن ش ــه ای ــران ب ــال ای ــا فوتب ــود ام نب
ــی روش  ــی ک ــی و روان ــه روح ــازنده و وزن س
نیــاز جــدی داشــت و در کل ایــن اتفــاق بــه 

ــران تمــام شــده اســت. ســود فوتبــال ای
کارلــوس کــی روش ایــران را در ســال های 
ــانده و  ــی رس ــام جهان ــه ج ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ب
ــن نقــش،  ــه ای پــس از انتصــاب مجــددش ب
ــه  ــه فکــر فتــح رکوردهــا اســت و ب حــاال ب
ــروزی در  ــه 3 پی ــه ب ــه ک ــگاران گفت خبرن

ــد. ــر می کن ــی فک ــه گروه مرحل
او البتــه چنــد وقــت پیــش پــس از 
شکســت ۶-۱ مقابــل اکــوادور از کلمبیــا 
اخــراج شــد و شــانس ایــن تیــم بــرای جــام 

ــت. ــر انداخ ــه خط ــی را ب جهان
ــی کــه انتصــاب مجــدد او  کــی روش، زمان
تاییــد شــد، گفــت: وقتــی خانــواده شــما را 
بــه خانــه می خوانــد، تنهــا کاری کــه انجــام 
ــد  ــط بگویی ــه فق ــت ک ــن اس ــد ای ــی دهی م

ــود و  ــف خ ــه وظای ــد ب ــًا متعه ــم. کام چش
ــرای مأموریــت. آمــاده ب

از نظــر تئــوری، ایــن راه ایــده آلــی بــرای 
آمــاده شــدن بــرای یــک تورنمنــت جهانــی 
نیســت، شــاید هــم یــک قمــار بــزرگ بــرای 
ــل از  ــی قب ــدت کوتاه ــران در م ــر مدی تغیی

ــد. ــه باش ــمت دوح ــه س ــا ب ــرواز هواپیم پ
ــی  ــای مقدمات ــکوچیچ همــه بازی ه اس
ــابقه  ــز دو مس ــه ج ــرد ب ــی را ب ــام جهان ج
ــل  ــاه قب ــش م ــه ش ــفتگی  را ک ــک آش و ی
ــس  ــارک ویلموت ــار م ــرمربیگری فاجعه ب س
ــا  ــود، برطــرف کــرد. ب ــر جــای گذاشــته ب ب
ــز روی  ــه چی ــه هم ــی ک ــال، در حال ــن ح ای
ــید، روی  ــی رس ــر م ــه نظ ــوب ب ــذ خ کاغ
چمــن اوضــاع فــرق داشــت و خبــر اخراجش 
در زمانــی کــه تصــورش را نداشــت رســانه ای 

ــد. ش
وب ســایت آتانتیــک در ادامه 
بــا علیرضــا جهانبخــش مصاحبــه 
ــول او  ــه و از ق ــی گرفت اختصاص
دربــاره اســکوچیچ مــی نویســد: 
برخــی از بازیکنــان رابطــه خوبــی 
ــا  ــتند. آنه ــی نداش ــا آن مرب ب
ــکوچیچ  ــری اس ــوه مربیگ از نح
ــه  ــد. البت ــی آم ــان نم خوشش
ــه  ــز رابط ــان نی ــی از بازیکن برخ
ــتند.  ــا او داش ــی ب ــیار خوب بس
ــه ای  ــاد غیرحرف ــاق افت ــه اتف ــی ک چیزهای
ــا  ــم، ام ــر کن ــی را ذک ــم نام ــود. نمی توان ب
ــتند  ــه می خواس ــد ک ــارج بودن ــرادی از خ اف
ــم  ــر تی ــائل ب ــری و مس ــر تصمیم گی از نظ
ــم  ــه ه ــت ب ــد. االن وق ــر بگذارن ــی تأثی مل
ریختــن چیزهــا نیســت. ایــن فقــط روی مــا 
ــکر  ــدا را ش ــذارد. خ ــی گ ــی م ــر منف تأثی

ــت. ــده اس ــر ش ــز آرام ت ــه چی ــون هم اکن
بــا ایــن حــال، کــی روش بــه خصــوص در 
ــوب  ــیار محب ــی بس ــان اصل ــب بازیکن ترکی

تــر اســت.
جهانبخــش مــی گویــد: مــا هفــت، هشــت 
ســال بــا او کار کردیــم. او بازیکنــان را خیلی 
ــان او را خیلــی  خــوب مــی شناســد، بازیکن
خــوب مــی شناســند. او مــرا از ســنین 
ــازی در  ــا ب ــرد و ب ــی ک ــم مل ــن وارد تی پایی
دو جــام جهانــی رویــای مــن را بــه واقعیــت 

تبدیــل کــرد.

گزارش آتالنتیک اسپورت از وضعیت تیم ملی فوتبال ایران؛

از ایران انتظار زیادی داشته باشید

زمان آخرین بازی تدارکاتی 
تیم ملی فوتبال ایران

ــدار  ــا دی ــان و ب ــران از روز 3۰ آب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــی ۲۰۲۲  ــام جهان ــابقات ج ــس، کارش را در مس ــل انگلی مقاب

ــد. ــاز می کن ــر آغ قط

شــاگردان کارلــوس کــی روش اخیــراً اردوی آمــاده ســازی 
ــان  ــه پای ــنگال ب ــه و س ــل اروگوئ ــازی مقاب ــا ب ــش را ب اتری
ــازی تدارکاتــی را هــم قبــل از اعــزام  رســاندند و آخریــن ب

بــه قطــر انجــام خواهنــد داد.
ــیون  ــس فدراس ــب رئی ــی نای ــدی محمدنب ــه مه ــه گفت ب
فوتبــال، ایــن بــازی بــا یکــی از کشــورهای حاشــیه خلیــج 
ــه  ــال برنام ــران ح ــان در ته ــا ۲۰ آب ــرای روز ۱۹ ی ــارس ب ف
ریــزی اســت. تیــم ملــی هــم روز ۲۵ آبــان بــه قطــر پــرواز 

می کنــد.

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: وزارت ورزش و 
ــه همــراه هیأت هــای اســتانی خــود  ــان ب جوان
ــا  ــرورش آنه ــتعدادها و پ ــف اس ــعی در کش س

کــه جــزو اهــداف بــزرگ اســت، دارد.  
بــه گــزارش فــارس، حمیــد ســجادی وزیــر 
ورزش و جوانــان در حاشــیه مراســم افتتاحیــه 
ســومین دوره المپیــاد برتــر ورزش کشــور 
اظهــار داشــت:  یکــی از اهــداف ایــن المپیــاد 
و  اســتعدادها  اســتعدادها، جــذب  کشــف 
ــتور  ــواره در دس ــه هم ــرورش آنهــا اســت ک پ
در  دارد.  قــرار  جوانــان  و  ورزش  وزارت  کار 
ــه  ــی ک ــأت ورزش ــزار هی ــان ۱۴ ه ــن می ای
ــر را  ــن ام ــتند ای ــای وزارت ورزش هس بازوه
ــای کل وزارت ورزش  ــد. اداره ه ــده دارن برعه
ایــن  در  و هیأت هــای ورزشــی  و جوانــان 
راســتا همســو و هم نظــر پیــش می رونــد 
ــد و  ــود نیای ــه وج ــد کار ب ــی در رون ــا خلل ت
ــر  ــم ناظ ــی ه ــیون های ورزش ــای فدراس رؤس

ــتند. ــا هس ــن  المپیاده ــزاری ای ــر برگ ب
ــور در  ــر ورزش کش ــاد برت ــزود: المپی وی اف
ــود  ــزار می ش ــال برگ ــاالی ۱۲ س ــنی ب رده  س
ــت.  ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــان مهرم ــا پای و ت
ــومین دوره  ــه در س ــد ک ــان می ده ــار نش آم
ــوی  ــی از س ــتقبال خوب ــاهد اس ــاد ش المپی
پســران و دختــران نوجــوان هســتیم. در ایــن 
ــران در  رقابت هــا پســران در ۲۸ رشــته و دخت
۱۹ رشــته حضــور دارنــد کــه از معاونــت امــور 
ــه در دوره  ــه ام ک ــول را گرفت ــن ق ــوان ای بان
ــران در ۲۸  ــد پس ــز همانن ــران نی ــدی دخت بع
ــت  ــان رقاب ــورت یکس ــه ص ــی ب ــته ورزش رش
ــر  ــورها زی ــب کش ــتعدادها در اغل ــد. اس کنن
ــه  ــد ب ــا هــم بای ۱۲ ســال انجــام می شــود و م
ــر از  ــتعدادها را در کمت ــه اس ــم ک ــویی بروی س

ــم.  ــف کنی ــال کش ۱۲ س
ســجادی در خصــوص اتفاقــات اخیــر کشــور 
در خصــوص فــوت مهســا امینــی گفــت: مــن 
هــم بــه خانــواده مهســا امینــی تســلیت عرض 
ــه  ــانیکه در کابین ــام کس ــد تم ــم. مانن می کن
ــاق ناراحــت  ــن اتف ــد از ای ــت حضــور دارن دول
شــدم. فــوت مهســا امینــی خبــری دگرگــون 
کننــده بــود کــه همــه مــا را بــه هــم ریخــت. 
امیــدوارم خداونــد بــه خانــواده او صبــر 
ــار  ــکاران در کن ــه ورزش ــد. همیش ــی ده بزرگ
پرچــم ایــران قهرمانــان ایــن کشــور بوده انــد. 
اطاع رســانی نادرســت باعــث شــد تــا برخــی 
ــته  ــی داش ــای غلط ــکاران واکنش ه از ورزش
ــات  ــکاران اطاع ــر ورزش ــًا اگ ــند. قطع باش
را  بهتــری  موضــع  داشــتند  درســت تری 

ــد.  ــوص بگیرن ــن خص ــتند در ای می توانس
ــه طــور شــفاف مشــخص  وی افــزود: اگــر ب
ــًا  ــت قطع ــاده اس ــی افت ــه اتفاق ــد چ می ش
ــری  ــور دیگ ــه ط ــا ب ــا واکنش ه ــرات و ی نظ
ــاش  ــه ت ــکاران همیش ــد. ورزش ــان می ش بی
می کننــد تــا پرچــم کشــور ایــران بــاال 
ــی  ــر اطاعات ــد اگ ــن بدانی ــس یقی ــد. پ باش
ــع  ــکاران موض ــد ورزش ــت تر داده می ش درس
در  امیــدوارم  کــه  نمی گرفتنــد  دیگــری 
آینــده اطاعــات  دقیق تــری در ایــن خصــوص 
ــم  ــه ورزش و  ه ــم جامع ــا ه ــود ت ــر ش منتش
همــه مــردم ایــران اطاعــات دقیق تــری 
ــان  ــند. قهرمان ــته باش ــوص داش ــن خص در ای
ــم  ــایه پرچ ــر س ــواره زی ــورمان هم ــی کش مل

ــن  ــه ای ــا هــم ب ــران قهرمــان می ماننــد و م ای
قهرمانــان می بالیــم و همــواره امیدواریــم 
ــد. ــور باش ــاد کش ــم دار اتح ــه ورزش پرچ جامع
وزیــر ورزش و جوانــان در خصــوص تیــم ملی 
ــم  ــرد: تی ــوان ک ــز عن ــورمان نی ــال کش فوتب
ــال کشــورمان در شــرایط حســاس  ــی فوتب مل
ــل  ــی توانســت رشــید و شــجاعانه عم و بحران
کنــد و انســجام بیــن ورزشــکاران را در زمیــن 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــد. تی ــان ده ــال نش فوتب
ــیار  ــای بس ــنگال بازی ه ــه و س ــر اروگوئ براب
ــه  ــم ک ــت و دیدی ــش گذاش ــه نمای ــی را ب خوب
چطــور بــا اتحــاد توانســتند بــه برخــی از حرف 
ــای  ــت بازی ه ــد. کیفی ــان دادن ــا پای و حدیث ه
ــرای  ــه ب ــن بلک ــرای م ــا ب ــه تنه ــی ن ــم مل تی
ــول  ــل قب ــم قاب ــال ه ــان فوتب ــام کارشناس تم
ــم  ــی ه ــت اندک ــن فرص ــدوارم در ای ــود. امی ب
ــه  ــار دارد ب ــال در اختی ــی فوتب ــم مل ــه تی ک
انســجام بیشــتری برســد و در جــام جهانــی آن 

ــران اســت ظاهــر شــود. طــور کــه شایســته ای
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــجادی اظه س
بــرای  ملــی  تیــم  بازیکنــان  از  تعــدادی 
ــرارداد  ــا ق ــا آنه ــه ب ــی ک ــی تیم های همراه
ــده اند و  ــود ش ــورهای خ ــی کش ــد راه دارن
ــر  ــه زودت ــی هرچ ــه افتخارآفرین ــرای ادام ب
ــا  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــد ت ــد آم ــران خواهن ــه ای ب
ــی راهــی رقابت هــای  انســجام و رشــادت ایران
جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر شــوند. جامعــه 
ــق  ــال ح ــه دنب ــان داده ک ــه نش ورزش همیش
ــی  ــدان بزرگ ــور از می ــت و عب ــت اس و حقیق
ــه  ــد داد ک ــان خواه ــی نش ــام جهان ــد ج مانن
ــی در  ارزش هــای ورزش ایــران در ســطح جهان

ــرار دارد. ــی ق ــه جایگاه چ
وی اظهــار داشــت: تیــم ملــی ایــران 
ــتان  ــردم و ورزش دوس ــت م ــا حمای ــواره ب هم
ــرد.  ــی را بگی ــج خوب ــن دارد نتای ــر ای ســعی ب
نتایــج خــوب همیشــه موجــب شــادی مــردم 
ــه وزارت ورزش و  ــزی ک ــود. چی ــران می ش ای

ــت.  ــال آن اس ــه دنی ــه ب ــان همیش جوان
وزیــر ورزش و جوانــان در خصــوص ســخنان 
رئیــس جمهــور و تجدیــد پیمــان ورزشــکاران 
جمهــور  رئیــس  ســخنان  کــرد:  عنــوان 
فصل الخطابــی بــرای جامعــه ورزش ایــران 
ــه  ــخنان جامع ــن س ــه ای ــه ب ــا  توج ــود و ب ب
ــا آرمان هــای  ــد میثــاق خــود را ب ورزش تجدی
انقــاب و پرچــم ســه رنــگ کشــورمان اعــام 
ــروز در  ــاق را ام ــد میث ــن تجدی کــرد. شــما ای
افتتاحیــه المپیــاد برتــر ورزش کشــور دیدیــد 
ــران وارد  ــگ ای ــه رن ــم س ــا پرچ ــه ب ــه هم ک
ــان  ــد افتخارش ــان دهن ــا نش ــدند ت ــالن ش س

ــت.  ــگ نیس ــه رن ــم س ــز پرچ ج
تیم هــای  نتایــج  ســجادی در خصــوص 
ــهدای  ــالن ش ــد از س ــتی و بازدی ــی کش مل
هفتــم تیــر بیــان کــرد: نتایــج تیم هــای ملــی 
کشــتی قابــل قبــول بــود چــه در کشــتی آزاد 
و چــه در کشــتی فرنگــی؛  قبــول دارم در 
کشــتی فرنگــی کمــی بی دقــت ظاهــر شــدیم 
امــا در مقابــل کشــتی آزاد خــوش درخشــید و 
توانســت از ۱۰ ورزشــکارش ۷ مــدال بگیــرد. در 
ایــن میــان من بــه عنــوان وزیــر ورزش شــاهد 
بــودم کــه فدراســیون کشــتی از هیــچ کمکــی 
ــرای  ــغ نکــرده اســت. ب ــه کشــتی گیران دری ب
ــی هــم فدراســیون، هــم کادر  مســابقات جهان
ــود را  ــای خ ــکاران تاش ه ــم ورزش ــی و ه فن
کردنــد. از طرفــی هــم حریفــان ایــران دســت 
ــد.  ــده بودن ــا نیام ــن رقابت ه ــه ای ــته ب بس
ــت  ــرد اس ــا ب ــه ی ــم همیش ــدان ورزش ه می

ــود  ــیب های خ ــواره فرازونش ــت و هم ــا باخ ی
تیم هــای  مجمــوع  در  دارد.  دنبــال  بــه  را 
ــد  ــب نکردن ــدی کس ــج ب ــتی نتای ــی کش مل
ــه  ــم ک ــکاتی ه ــده مش ــدوارم در آین و امی
ــرد  ــاهد عملک ــا ش ــود ت ــرف ش ــت برط هس

ــیم.  ــری باش بهت
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بازدیــد از ســالن 
شــهدای هفتــم تیــر گفــت: کار بســیار بزرگــی 
ــرأت  ــه ج ــت. ب ــن اس ــورت گرفت ــال ص در ح
ــرای  ــی ب ــادگاری بزرگ ــم ی ــم بگویی می توان
کشــتی ایــران در ســالن شــهدای هفتــم تیــر 
بــه جــا خواهــد مانــد. ســالن شــهدای هفتــم 
ــاز  ــی سرنوشت س ــه تاریخ ــک مجموع ــر ی تی
بــرای کشــور اســت. چــرا کــه بخشــی از تاریخ 
ــه  ــکل گرفت ــالن ش ــان س ــران در هم ورزش ای
اســت. قبــل از انقــاب هــم اتفاقــات تاریخــی 
کــم نداشــته اســت. اگــر یادتــان باشــد خــود 
ــالن راه  ــن س ــه ای ــی را ب ــوان تخت ــان پهل جه
ــت  ــران ثب ــخ ای ــه تاری ــا در حافظ ــد ت ندادن
ــخ  ــی دارد تاری ــه تنهای ــالن ب ــن س ــود. ای ش
ــه  ــرا ک ــد چ ــه دوش می کش ــران را ب ورزش ای
ــی  ــاختمان قدیم ــم س ــود ه ــاورت خ در مج
ــه  ــم زورخان ــی را دارد و ه ــازمان تربیت بدن س
شــهید فهمیــده کــه پهلوانــان نامدار ایــران در 
آن زورخانــه حضــور داشــتند. ســالن شــهدای 
ــا طراحــی جدیــدی کــه توســط  هفتــم تیــر ب
ــت  ــده اس ــیده ش ــتی کش ــیون کش فدراس
بــرای آوردگاه هــای بین المللــی و جهانــی 
ــای  ــن از خوابگاه ه ــت. م ــوب اس ــیار خ بس
ــت  ــردم ظرف ــدن می ک ــه دی ــالن ک ــن س ای
ــاالی  ۵۰۰ نفــری را دارد کــه ظرفیــت بســیار ب
ــک  ــه تش ــم س ــد ه ــی جدی ــت و در طراح اس

ــد. ــد ش ــب خواه ــالن نص ــتی در س کش
ــت  ــه داد: ظرفی ــان ادام ــر ورزش و جوان وزی
تماشــاگران ســالن شــهدای هفتــم تیــر هــم به 
بیــش از 3 هــزار نفــر ارتقــا داده شــده اســت 
و در کل تکنولــوژی ســالن شــهدای هفتــم تیــر 
ــام  ــال انج ــی در ح ــتاندارد جهان ــطح اس در س
اســت تــا در آینــده شــاهد میزبانی هــای 
ــالن  ــن س ــی در ای ــته ورزش ــن رش ــزرگ ای ب
ــی  ــن کارهای ــر از بزرگتری ــی دیگ ــیم. یک باش
کــه در ایــن ســالن انجــام شــده اســت تــدارک 
دیــدن بخــش تجــاری ســالن شــهدای هفتــم 
ــد  ــاری می توان ــش تج ــن بخ ــت. ای ــر اس تی
ــن ســالن ورزشــی  ــرای ای از نظــر اقتصــادی ب
ــش  ــن بخ ــه ای ــی ک ــد و درآمدزای ــد باش مفی
ــایش  ــه فرس ــالن رو ب ــن س ــذارد ای دارد نمی گ

رود.

وزیر ورزش و جوانان: 

اطالعات غلط باعث واکنش اشتباه برخی از ورزشکاران شد  

قطر میزبانی انتخابی المپیک را 
از ایران گرفت

کشــور قطــر میزبانــی مســابقات قهرمانــی زیــر ۲3 ســال 
آســیا در ســال ۲۰۲۴ را بــر عهــده گرفــت.

ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( اعام 
کــرد کــه بــا تصمیــم کمیتــه مســابقات ایــن کنفدراســیون، 
کشــور قطــر بــه  عنــوان میزبــان مســابقات فوتبــال قهرمانی 

زیــر ۲3 ســال آســیا در ســال ۲۰۲۴ انتخــاب شــده اســت.

بررســی  جامــع  فراینــد  از  پــس  نوشــت؛   AFC
خطرهــا،   ارزیابــی  نیــز  و  فدراســیون ها  پیشــنهادهای 
ــی  ــال قهرمان ــر ۲3 س ــی زی ــای قهرمان ــی رقابت ه میزبان
ــا  ــد و ب ــپرده ش ــی ۲۰۲۲ س ــام جهان ــان ج ــه میزب ــیا ب آس
درخواســت کشــورهای ایــران، عربســتان ســعودی، امــارات 
ــد. ــت ش ــابقات مخالف ــن مس ــی از ای ــرای میزبان ــتان ب و ازبکس
رقابت هــای قهرمانــی زیــر ۲3 ســال آســیا ۲۰۲۴، مرحلــه 
ــود و تیــم امیــد  ــی المپیــک ۲۰۲۴ پاریــس خواهــد ب انتخاب
ــک  ــه المپی ــود ب ــم صع ــتن طلس ــرای شکس ــورمان ب کش
ــت  ــان رقاب ــا حریف ــر ب ــیده، در قط ــرن رس ــم  ق ــه نی ــه ب ک

می کننــد.
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کره شمالی موشک بالیستیک 
آزمایش کرد

ــد  ــا کرده ان ــی ادع ــره جنوب ــن و ک ــمی در ژاپ ــع رس مناب
کــره شــمالی اقــدام بــه شــلیک آزمایشــی موشــک 

ــت. ــرده اس ــتیک ک بالیس
ــک  ــد موش ــک فرون ــش ی ــن از آزمای ــاحلی ژاپ گارد س

ــر داد. ــمالی خب ــره ش ــط ک ــتیک توس بالیس
ایــن خبــر را ســتاد مشــترک ارتــش کــره جنوبــی را هــم 
ــی گفتــه همســایه شــمالی  تأییــد کــرده اســت. کــره جنوب
ایــن کشــور اقــدام بــه پرتــاب یــک موشــک بالیســتیک بــه 

ســمت ســاحل شــرقی کــرده اســت.
ــوع  ــه ن ــوز اشــاره ای ب ــه هن ــن موشــک بالیســتیک ک ای
آن نشــده چهارمیــن آزمایــش موشــکی کــره شــمالی طــی 
ــبه  ــا در ش ــدید تنش ه ــه تش ــر در بحبوح ــه اخی ــک هفت ی

جزیــره کــره اســت.
اقــدام کــره شــمالی پــس از آن انجــام شــده کــه آمریــکا 
ــش  ــن رزمای ــش زا بزرگتری ــی تن ــی در اقدام ــره جنوب و ک
مشــترک نظامــی طــی پنــج ســال اخیــر را برگــزار کردنــد. 
ــاون  ــس«، مع ــا هری ــفر »کام ــی س ــش در پ ــن رزمای ای
ــت. ــورت گرف ــی ص ــره جنوب ــه ک ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
ــی روز  ــن، ســتاد مشــترک ارتــش کــره جنوب پیــش از ای
ــه  ــدام ب ــگ اق ــه پیونگ یان ــرد ک ــام ک ــم اع ــنبه ه پنجش
ــه  ــخص ب ــتیک نامش ــک بالس ــد موش ــک فرون ــلیک ی ش

ــت. ــرده اس ــن( ک ــای ژاپ ــرقی )دری ــای ش ــمت دری س
ــه  ــکا ب ــه آمری ــی ک ــا زمان ــد ت ــمالی می گوی ــره ش ک
ــم در  ــام حاک ــدازی نظ ــرای بران ــود ب ــه خ ــت خصمان سیاس
ــته ای  ــکی و هس ــه موش ــد از برنام ــان نده ــگ پای پیونگ یان

ــرد. ــد ک ــینی نخواه ــود عقب نش خ

امضا سند الحاق
4 منطقه از اوکراین به روسیه

ــم  ــیه در مراس ــور روس ــن« رئیس جمه ــر پوتی »والدیمی
امضــای اســناد الحــاق مناطــق جدیــد به روســیه کــه در کاخ 
کرملیــن در حــال برگزاری اســت، در اعــام حمایــت از الحاق 
مناطــق جدیــد بــه روســیه گفــت: »مــردم انتخــاب خــود را 
انجــام داده انــد. دونتســک، لوهانســک، خرســون و زاپروژیــا 
ــد«. وی افــزود مــردم  ــا روســیه دارن سرنوشــت مشــترکی ب

ــوند.  ــیه می ش ــهروند روس ــه ش ــرای همیش ــق ب ــن مناط ای
ــراد  ــاد اف ــه ی ــود، ب ــن خ ــارات آغازی ــن در اظه پوتی
ــیه  ــه روس ــه گفت ــه ب ــاس ک ــه دونب ــده در منطق کشته ش
از ســال ۲۰۱۴ تحــت حملــه دولــت کی یــف بوده انــد و 
ــمیت  ــه رس ــد از ب ــن بع ــکو در اوکرای ــی مس ــات نظام عملی
ــک  ــک و لوهانس ــوری دونتس ــتقال دو جمه ــناختن اس ش
در ایــن منطقــه و بــه درخواســت کمــک آن هــا آغــاز شــد، 

ــرد. ــام ک ــکوت اع ــه س ــک دقیق ی
ــه  ــن ک ــرار ای ــا تک ــه ب ــیه در ادام ــور روس رئیس جمه
ــه  ــیله ای ک ــر وس ــود از ه ــرزمین خ ــت از س ــرای حفاظ »ب
ــف  ــم کی ی ــم«، از رژی ــتفاده می کنی ــم اس ــار داری در اختی
ــردد.  ــرات بازگ ــه مذاک ــد و ب ــس کن ــوراً آتش ب ــت ف خواس
ــزود:  ــن اف ــپوتنیک«، پوتی ــزاری »اس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــا را  ــا م ــد، آن ه ــتعمره باش ــیه مس ــد روس ــرب می خواه غ
ــم  ــیار مه ــا( بس ــا )غربی ه ــرای آن ه ــد. ب ــرده می بینن ب
ــع  ــه نف ــود را ب ــت خ ــورها حاکمی ــه کش ــه هم ــت ک اس
آمریــکا تســلیم کننــد. غــرب هــر کاری می کنــد تــا 

ــود.  ــظ ش ــو حف ــتعمار ن ــتم اس سیس
او در ادامــه در اشــاره بــه خلــف وعــده غــرب در خصــوص 
عــدم گســترش ناتــو گفــت: وعــده عــدم گســترش ناتــو بــه 
ــن  ــت. ای ــده اس ــل ش ــف تبدی ــب کثی ــک فری ــه ی ــرق ب ش
ــا  ــر پ ــا را زی ــری مرزه ــل تخلف ناپذی ــه اص ــود ک ــرب ب غ
گذاشــت و حــاال تصمیــم می گیــرد چــه کســی حــق تعییــن 
ــچ  ــرب هی ــدارد. غ ــی ن ــه کس ــود را دارد و چ ــت خ سرنوش

ــدارد.  ــاره دموکراســی ن ــرای صحبــت درب حــق اخاقــی ب
پوتیــن ســپس بــا تاکیــد بــر ایــن کــه »روســیه تمدنــی 
ــت«،  ــال دوام آورده اس ــزار س ــک ه ــه ی ــت ک ــزرگ اس ب
گفــت: غــرب بــه دنبــال فرصتــی بــرای تضعیــف و نابــودی 
ــی  ــترش روس هراس ــاهد گس ــون ش ــت. اکن ــیه اس روس
ــگ  ــا فرهن ــد ت ــاش می کن ــه ت ــور ک ــرب، همانط ــط غ توس
نئولیبرالــی خــود را بــه عنــوان الگــو پیــش ببــرد، هســتیم.  
ــر از دروغ  ــه و پ ــت، ریاکاران ــرب آزاد نیس ــی غ ــم جهان نظ

ــت. اس

وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیــه ای 
اعــام کــرد ۱۰ شــرکت و یــک کشــتی را 
ــران در  ــت ای ــادرات نف ــهیل ص ــه تس ــه بهان ب

ــت. ــرار داده اس ــم ق ــت تحری فهرس
اســامی شــرکت ها و نفت کشــی کــه در 
ــه  ــد ب ــرار گرفته ان ــکا ق ــیاه آمری ــت س فهرس

ــت: ــر اس ــرح زی ش
۱- شــرکت کشــتی رانی کارا، مســتقر در 

ــارات ام
صنایــع  ســرمایه گذاری  شــرکت   -۲

ایــران در  مســتقر  ایــران،  شــیمیایی 
ــارس  ــای پ ــیمی کیمی ــرکت پتروش 3- ش

ــران ــتقر در ای ــه، مس خاورمیان
در  مســتقر  ام ال،  هلدینــگ  گــروه   -۴

چیــن هنگ کنــگ 
ــتقر در  ــتا، مس ــی یرا ویس ــرکت س ۵- ش

هنگ کنــگ چیــن
۶- شــرکت پتروشــیمی تیباالجــی، مســتقر 

در هنــد
۷- شــرکت فیرگــو ماریــن، مســتقر در 

ــارات ام
دبلیــو.اس،  کشــتی رانی  شــرکت   -۸

چیــن هنگ کنــگ  در  مســتقر 
ــو،  ــار ژانگ ــل و انب ــل و نق ــرکت حم ۹- ش

ــن ــتقر در چی مس
۱۰- نفت کــش گاس الــور، تحــت پرچــم 

ــا پانام
ــح  ــکا در توضی ــه داری آمری ــایت خزان وب س
اســت:  نوشــته  تحریم هــا  ایــن  دربــاره 
ــی  ــای خارج ــرل دارایی ه ــر کنت ــروز دفت »ام
ــی  ــبکه بین الملل ــک ش ــه داری ی وزارت خزان
از شــرکت های دخیــل در فــروش صدهــا 
ــیمی  ــوالت پتروش ــت و محص ــون دالر نف میلی
ــرق  ــوب و ش ــتری هایی در جن ــه مش ــران ب ای

ــرار داد.« ــم ق ــت تحری ــیا را در فهرس آس
ــدام  ــرد اق ــام ک ــکا اع ــه داری آمری خزان
ــی  ــطه ایران ــرکت های واس ــی ش ــروز برخ ام
امــارات،  در  صــوری  شــرکت  چندیــن  و 
ــت. ــرار داده اس ــدف ق ــد را ه ــگ و هن هنگ کن

تحریم در حین مذاکراه
ــرد  ــورت می گی ــرایطی ص ــدام در ش ــن اق ای

کــه واشــنگتن مدعــی اســت در تــاش اســت 
از طریــق مذاکــرات ویــن بــه توافــق هســته ای 
ــور از آن  ــین آن کش ــت پیش ــه دول ــام ک برج

خــارج شــد بازگــردد.
وزیــر  معــاون  نلســون«،  ای  »برایــان 
ــت:  ــنبه گف ــروز پنجش ــکا ام ــه داری آمری خزان
ــه  ــت دوجانب ــران از بازگش ــه ای ــی ک ــا زمان »ت
بــه اجــرای کامــل برنامــه جامــع اقــدام 
ــکا  ــد آمری ــودداری کن ــام( خ ــترک )برج مش
بــه اجــرای تحریم هــای خــود در زمینــه 
فــروش نفــت و محصــوالت پتروشــیمی ایــران 

ــد داد.« ــه خواه ادام

ــی  ــی در حال ــام آمریکای ــن مق ــای ای ادع
ــی  ــرف آمریکای ــن ط ــه ای ــه ک ــورت گرفت ص
بــوده کــه در ســال ۱3۹۷ بــا نقــض تعهداتــش 
را  و تحریم هایــی  برجــام خــارج شــده  از 

ــت. ــرده اس ــال ک ــران اعم ــه ای علی
دور جدیــد مذاکــرات رفــع تحریم هــای 
ایــران پــس از وقفــه ای پنــج  ماهــه از ۱3 
ــن  ــد. ای ــاز ش ــن آغ ــهر وی ــاه در ش مردادم
مذاکــرات بــه مــدت چهــار روز ادامــه داشــت 
هیئت هــای  پــرواز  بــا  مــرداد   ۱۷ روز  و 
شــرکت کننده بــه پایتخت هــا بــه پایــان 

ــید. رس
برگــزاری ایــن دور از مذاکــرات پــس از 
آن صــورت گرفــت کــه »جــوزپ بــورل«، 
مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در 

ــی  ــال تایمز مدع ــه فایننش ــه ای در روزنام مقال
شــده بــود بســته پیشــنهادی جدیــدی 
ــای  ــاوی راهکاره ــه ح ــته ک ــز گذاش روی می
ــا و  ــع تحریم ه ــوص رف ــده ای در خص به روز ش

ــت. ــران اس ــته ای ای ــای هس گام ه
عوامــل  برخــی  می گوینــد  تحلیلگــران 
صهیونیســتی،  رژیــم  فشــارهای  ماننــد 
ــی در  ــکات داخل ــره و مش ــا کنگ ــات ب اختاف
ــرای  ــدن ب ــت بای ــی دول ــل بی میل ــکا دلی آمری
ــته  ــای گذش ــام در ماه ه ــه برج ــت ب بازگش

ــت. ــوده اس ب
ــر  ــر س ــال ۲۰۲۱ ب ــرایطی س ــدن در ش بای

کار آمــد کــه سیاســت فشــار حداکثــری 
علیــه ایــران در دســتیابی بــه اهدافــش نــاکام 
مانــده بــود.  ایــن سیاســت عــاوه بــر ناکامــی 
ــته ای  ــق هس ــک تواف ــه ی ــکل دادن ب در ش
جدیــد، باعــث ایجــاد تفرقــه در روابــط میــان 
ــر  ــه خط ــک، ب ــوی آتانتی ــورهای دو س کش
بــه  تحریم هــا  نظــام  اثربخشــی  افتــادن 
ــت  ــی سیاس ــای اصل ــی از ابزاره ــوان یک عن
ــت  ــه تقوی ــر از هم ــکا و مهم ت ــی آمری خارج

ــد. ــران ش ــتیز در ای ــان استکبارس جری
ــتی آزمایی  ــران راس ــامی ای ــوری اس جمه
ــوص  ــن در خص ــذ تضمی ــا، اخ ــع تحریم ه رف
ــی  ــای پادمان ــع ادعاه ــام و رف ــدگاری برج مان
ــود  ــه خ ــن مطالب ــی را اصلی تری ــس اتم آژان
در مذاکــرات رفــع تحریم هــا قــرار داده و 

تأکیــد کــرده کــه تنهــا بازگشــت بــه قــرارداد 
ــا  ــی محدودیت ه ــه در ازای برخ ــه ای ک دوجانب
ــران  ــت ای ــرای مل ــادی ب ــوس اقتص ــع ملم نف
ــد  ــه همــراه داشــته باشــد را منطقــی می دان ب

می پذیــرد. را  آن  و 

واقعیت های جدید تحریمی
اعمــال  شــرایطی  در  تحریم هــا  ایــن 
ــاره  ــدی درب ــای جدی ــه واقعیت ه ــده اند ک ش
ــه  ــکا ب ــی آمری ــرات تحریم ــن اث ــن رفت از بی
ــت.  ــن اس ــکل گرفت ــال ش ــی در ح ــور کل ط
هفتــه گذشــته رســانه ها گــزارش دادنــد 
ــه  ــی ک ــکا در اقدام ــه داری آمری وزارت خزان
ــغ  ــردن تی ــز ک ــدف آن تی ــی رود ه ــان م گم
تحریم هــا بعــد از احســاس کاهــش اثرگــذاری 
ایــن ابــزار تنبیهــی باشــد، اقــدام بــه تأســیس 
دفتــری بــرای بررســی آنچــه »آثــار ناخواســته 

ــت. ــرده اس ــده ک ــده ش ــا« خوان تحریم ه
ــته  ــرگ نوش ــری بلومب ــبکه خب ــگاه ش وب
بــود وزارت خزانــه داری آمریــکا در یــک 
آگهــی کــه پیــش از انتشــار بــه رویــت 
ــک  ــذب ی ــتار ج ــیده خواس ــانه رس ــن رس ای
شــده  تحریم هــا«  امــور  در  »اقتصــاددان 
ــرار اســت ریاســت  ــن اقتصــاددان ق اســت. ای
ــا« را  ــاد تحریم ه ــای اقتص ــش تحلیل ه »بخ

ــد. ــته باش ــده داش ــه عه ب
پایــگاه بلومبــرگ نوشــته ایــن اقــدام 
بایــدن  جــو  دولــت  تــاش  از  بخشــی 
ــته«  ــات ناخواس ــردن »تبع ــدود ک ــرای مح ب
ــتفاده از  ــش اس ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب تحریم ه

ــت. ــا اس ــده آنه ــی فزاین ــا و پیچیدگ آنه
ــوی  ــاش از س ــن ت ــن، ای ــود ای ــا وج ب
ــنگتن از  ــی واش ــایه آگاه ــدن در س ــت بای دول
ــل  ــر توس ــا در اث ــغ تحریم ه ــدن تی ــد ش کن
ــت جمهوری  ــا در دوران ریاس ــه آنه ــرط ب مف
ــه  ــت. ب ــده اس ــاذ ش ــپ« اتخ ــد ترام »دونال
ــیر  ــد دارد س ــنگتن قص ــد واش ــر می رس نظ
ــف  ــا را متوق ــذاری تحریم ه ــد اثرگ ــی رون  نزول

کند. 
»والــی آدی یمــو«، معــاون وزیــر خزانــه داری 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ای ب ــم در بیانی ــکا ه آمری
ــر  ــن مق ــت: »ای ــت. او گف ــرده اس ــاره ک اش
جدیــد بــرای تحلیــل تحریم هــا بــه مــا 
ــای  ــرای برنامه ه ــرای اج ــد داد ب ــازه خواه اج

ــیم.« ــر باش ــان موثرت ــی و آتی م فعل

آمریکا ۱۰ شرکت را در ارتباط نفت ایران تحریم کرد

تقویت ارتش ارمنستان 
به راکت انداز و موشک ضد تانک  

بــه دنبــال شکســت های نظامــی ارتــش ارمنســتان 
ــتانی در  ــای ارمنس ــان، مقام ه ــوری آذربایج ــل جمه مقاب
ــا  ــده و گزارش ه ــود برآم ــلح خ ــای مس ــت نیروه ــی تقوی پ
ــل  ــی قاب ــای نظام ــروان خریده ــه ای ــت ک ــی از آن اس حاک

ــت. ــام داده اس ــد انج ــی از هن توجه
ــه   ــل از روزنام ــه نق ــه ب ــفق« روز جمع ــی ش ــه »ین روزنام
»اکونومیــک تایمــز« نوشــت کــه ارمنســتان در مــاه 
ــون دالر  ــه ارزش ۲۴۵ میلی ــنگین ب ــلیحات س ــپتامبر تس س
ــک،  ــامل موش ــفارش ش ــن س ــفارش داد. ای ــد س ــه هن ب

ــت. ــات اس ــت و مهم راک
ــود  ــی خ ــداز بوم ــت ان ــد راک ــع مطلع،هن ــه مناب ــه گفت ب
ــتفاده  ــز اس ــد نی ــش هن ــط ارت ــه توس ــاکا« ک ــام »پین ــه ن ب
می شــود و همچنیــن  موشــک ضــد تانــک وحجــم وســیعی 
ــد در  ــت. هن ــرده اس ــال ک ــتان ارس ــه ارمنس ــات ب از مهم
ســال ۲۰۲۰ در بحبوحــه جنــگ قــره بــاغ کوهســتانی چهــار 

ــود. ــرده ب ــال ک ــتان ارس ــه ارمنس ــامانه راداری ب س
ارمنســتان حــدود 
ــل از  ــاه قب ــش م ش
قــره   ۲۰۲۰ جنــگ 
بــاغ قــراردادی ۴۰ 
میلیــون دالری بــا 
ــد  ــرای خری ــد ب هن
ســامانه های  راداری  
امضــا کــرد. برخــی آگاهــان بــه رویدادهــای منطقــه نزدیــک 
ــط  ــی رواب ــا گرم ــل ب ــد را در تقاب ــه هن ــتان ب ــدن ارمنس ش

پاکســتان بــا جمهــوری آذربایجــان می نگرنــد.
پیشــتر یکــی از مقامــات ارشــد وزارت امــور خارجــه هنــد 
ــود کــه هنــد و  ــود، گفتــه ب ــروان بازدیــد کــرده ب کــه از ای
ــی  ــکاری نظام ــورد هم ــو در م ــال گفت وگ ــتان در ح ارمنس
ــود  ــای خ ــی از تاش ه ــوان بخش ــه عن ــدت ب ــی م طوالن

ــط خــود هســتند. ــرای تعمیــق رواب ب
ــه  ــدار« ک ــه »بیرق ــه از جمل ــاخت ترکی ــای س پهپاده
ــی در  ــش مهم ــدند نق ــال ش ــان ارس ــوری آذربایج ــه جمه ب
پیــروزی باکــو بــر ارمنســتان در جنــگ ۲۰۲۰ در قــره بــاغ و 

ــد. ــا کردن ــراف آن ایف اط
در تازه تریــن تحــول بیــن باکــو و ایــروان، معــاون 
ســتاد کل نیروهــای مســلح ارمنســتان گفــت کــه جمهــوری 
ــا نیروهــای ارمنســتانی  ــی ب ــن رویاروی آذربایجــان در آخری
چندیــن مواضــع نظامــی ارمنســتان را در »واردنیــس« 

ــت. ــرده اس ــرف ک تص
سرلشــکر » آراکل مارتیکیــان«  معــاون ســتاد کل نیروهای 
مســلح ارمنســتان در  نشســت خبــری گفــت، مواضعــی کــه 
جمهــوری آذربایجــان تصــرف کــرده از نظــر تاکتیکــی مهــم 

نیســت، امــا از نظــر راهبــردی مهــم اســت.

مقامــات هنــدی ده هــا تــن از اعضــای 
ــه  ــام جبه ــا ن ــامی ب ــازمان اس ــک س ی
ــتن  ــام دست داش ــه اته ــد را ب ــق هن خل
ــی  ــد دولت ــای ض ــونت و فعالیت ه در خش

ــد. بازداشــت کردن
دنبــال  بــه  بازداشــت ها  ایــن 
ــدی  ــات هن ــرکوبگرنه مقام ــات س اقدام

ــه  ــاری علی ــاه ج ــل م در اوای
جبهــه خلــق هنــد ـ اتحادیــه 
ــال  ــامی فع ــازمان های اس س
در جنــوب هنــد ـ صــورت 
آن  در  کــه  اســت  گرفتــه 
نزدیــک بــه ۱۰۰ نفــر بازداشــت 

ــدند. ش
ــوم  ــا محک ــه ب ــن جبه ای
ــب  ــت ها و تعقی ــردن بازداش ک
کــرد:  تأکیــد  آن  اعضــای 

دولــت هنــد می خواهــد فعالیت هــای 
محــدود  را  اســامی  اتحادیــه  ایــن 
ــاماندهی  ــه س ــا ب ــن رو م ــد و از همی کن
اعتراضــات خیابانــی متوســل شــدیم.
دنبــال  بــه  هنــد  خلــق  جبهــه 
ــنبه  ــای آن در روز سه ش ــت اعض بازداش
ــزی  ــا چی ــت: اینه ــر آورده اس در توئیت
خــراب  بــرای  تــاش  جــز  نیســت 
کــردن حــق ســازماندهی اعتراضــات 
دموکراتیــک علیــه هجمــه ای کــه دولــت 
ــه راه  ــه ب ــن جبه ــد ای ــر ض ــزی ب مرک

ــتبدادی  ــم اس ــن رژی ــه در ای ــه ک انداخت
ــت. ــار اس ــورد انتظ ــی و م طبیع

اوتارپــرادش،  در  پلیــس 
پرجمعیت تریــن ایالــت هنــد، گفتــه 
اســت کــه روز سه شــنبه ۵۷ نفــر از 
افــراد مرتبــط بــا جبهــه خلــق هنــد را به 
دلیــل خشــونت و مشــارکت فزاینــده آنها 

ــر  ــی در سراس ــد دولت ــای ض در فعالیت ه
کشــور بازداشــت کــرده اســت.

ــرادش  ــت محلــی در اوتارپ رئیــس دول
ــس از  ــد روز پ ــا چن ــه تنه ــد ک می گوی
ــت  ــت فعالی ــرای ممنوعی ــت ب درخواس
بازداشــت های  هنــد  خلــق  جبهــه 
مشــابهی در ایالــت آســام در شــمال 
ــت. ــده اس ــام ش ــم انج ــد ه ــرق هن ش
آژانــس تحقیقــات ملــی فــدرال هنــد 
ــی در  ــه مکان های ــپتامبر ب ــاه س ــل م اوای
ــی از  ــرد و برخ ــورش ب ــت ی ــن ایال چندی

اعضــای جبهــه خلــق هنــد را بــه اتهــام 
آنچــه ایجــاد اردوگاه هــای آموزشــی 
ــا  ــات تروریســتی ی ــکاب اقدام ــرای ارت ب
ــی  ــد دولت ــای ض ــرکت در فعالیت ه ش

ــرد. ــت ک ــد، بازداش خوان
ــواردی ماننــد  جبهــه خلــق هنــد از م
قانــون  علیــه  خیابانــی  اعتراضــات 
ــت  ــهروندی ۲۰۱۹ حمای ش
کــرده اســت کــه بســیاری 
را  آن  مســلمانان  از 
می داننــد. تبعیض آمیــز 
ی  ن ها ما ز ســا
ــر  ــوق بش ــی حق غیردولت
خارجــی،  دولت هــای  و 
ــدو  ــرای هن ــزب ملی گ ح
نارنــدرا  رهبــری  بــه 
نخســت وزیر  مــودی، 
ــلمانان  ــه مس ــض علی ــه تبعی ــد را ب هن
ــه  ــان ب ــر( از زم ــون نف ــد )۲۰۰ میلی هن
ــم  ــال ۲۰۱۴ مته ــیدن در س ــدرت رس ق

. می کننــد
رادیــکال  گروه هــای  هجمه هــای 
ــت  ــت فعالی ــور ممنوعی ــه منظ ــدو ب هن
ــیاری از  ــت. بس ــد اس ــق هن ــه خل جبه
اعضــای ایــن جبهــه از زمــان تأســیس آن 
در پانــزده ســال پیــش بــه اتهــام ارتکاب 
محکــوم خشــونت آمیز   اقدامــات 

شدند.

۱۰۰ عضو یک اتحادیه اسالمی در هند بازداشت شدند


