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مذاکره ایران با عراق 
برای صادرات دام زنده

ــش دام  ــت: در بخ ــاورزی گف ــاد کش ــور دام جه ــاون ام مع
ــا  ســنگین تولیــد مــازاد داریــم ازایــن رو در حــال مذاکــره ب
عــراق بــرای صــادرات بخشــی از دام ســنگین زنــده بــه ایــن 

کشــور هســتیم.
ادامه در صفحه دوم

ادعای خصمانه جمهوری آذربایجان 
علیه ایران

ــه  ــان از ۳۱ ژانوی ــوری آذربایج ــی جمه ــای امنیت نیروه
ــه  ــه آنچ ــترده  ای را علی ــات گس ــه عملی ــد ک ــا کردن ادع
ــت؛  ــده اس ــران ش ــی« ای ــبکه جاسوس ــی »ش ــو مدع باک

ــد. ــاز کردن آغ
ادامه در صفحه دوم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان خبر داد

کاهش ۶۶ درصدی رواناب های 
آذربایجان شرقی

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی 
ــری  ــدازه گی ــتگاه ان ــودن ۱۲ ایس ــال ب ــه فع ــاره ب ــا اش ب
ــت:  ــتان، گف ــای اس ــطح رودخانه ه ــری در س هیدرومت
ــاب   ــه روان ــد ک ــان می ده ــتگاه ها نش ــن ایس ــی  ای بررس
ــد  ــن ۶۶ درص ــور میانگی ــه ط ــتان ب ــای اس رودخانه ه
ــت  ــوده اس ــل ب ــال قب ــر از س ــته کمت ــه گذش ــبت ب نس
ــا  ــر رواناب ه ــتقیمی ب ــر مس ــا تاثی ــود بارش ه ــذا کمب ل

ــت. ــته اس داش
یوســف غفــارزاده، در تشــریح آخریــن وضعیــت 
ــتان  ــای اس ــزان بارش ه ــت: می ــتان، گف ــای اس بارش ه
ــدود ۵۲  ــون ح ــا کن ــی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ ت ــل آب ــدای فص از ابت
میلــی متــر گــزارش شــده اســت در حالــی کــه در ســال 
گذشــته بــاالی ۱۰۴ میلــی متــر بــارش داشــتیم. مقایســه 
ــد  ــدود ۵۰ درص ــال ح ــه امس ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــن  ــر از میانگی ــد کمت ــته و ۵۲ درص ــال گذش ــر از س کمت

ــارش مواجــه هســتیم. ــا کاهــش ب درازمــدت ب
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در ســه مــاه باقــی مانــده 
از فصــل آبــی جــاری، ایــن کمبــود بــارش جبــران شــود.
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر بارش هــا در رواناب هــا، 
روانــاب  بارندگی هــا،  کاهــش  بــا  کــرد:  اظهــار 
ــر در وضعیــت  ــن ام ــه و ای ــز کاهــش یافت ــا نی رودخانه ه
ذخیــره آب ســدها و مخــازن آبــی بــرای فصــل تابســتان 

ــذارد. ــر می گ ــرف تاثی ــک مص و پی
غفــارزاده بــا اشــاره بــه ذخیــره بخشــی از آب 
ــن آب  ــور تامی ــه منظ ــدها ب ــتان در س ــای اس رودخانه ه
شــرب، بهداشــت، کشــاورزی و صنعــت، گفــت: تعــداد ۱۱ 
ســد بــزرگ و حــدود ۱۰۰ ســد کوچــک خاکــی در اســتان 

احــداث شــده اند.
وی در خصــوص وضعیــت ســدها و مخــازن آبــی 
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــزود: بررس ــتان، اف اس
ــدهای  ــت س ــد از ظرفی ــا ۲۸ درص ــن تنه ــور میانگی ط
ــدها  ــن س ــد ای ــده اند و ۷۲ درص ــر ش ــون پ ــتان تاکن اس
ــه دوران  ــبت ب ــا را نس ــت م ــن وضعی ــت. ای ــی اس خال
ــد. ــران می کن ــده نگ ــال آین ــرف آب در س ــک مص پی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی 
بــا تاکیــد بــر لــزوم برنامــه ریــزی دقیــق بــرای مدیریــت 
منابــع آبــی، ادامــه داد: الزم اســت تــا مصــرف کننــدگان 
بخــش خانگــی، کشــاورزی و صنعــت نســبت بــه 
ــدازه  ــه ان ــرده و آب را ب ــدام ک ــرف آب اق ــت مص مدیری

ــد.  ــرف کنن مص
در  آب  مصــرف  مدیریــت  بــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــت  ــن امنی ــن تامی ــوان ضم ــف می ت ــای مختل بخش ه
ــان  ــرب در زم ــن آب ش ــرای تامی ــودی ب ــی، کمب غذای

ــیم. ــته باش ــک نداش پی

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی:

دادسراهای آذربایجان شرقی 
با کمبود نیروی انسانی مواجهند

رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان شــرقی گفــت: در حال 
حاضــر دادســراهای ایــن اســتان بــا کمبــود نیــروی انســانی 
مواجــه هســتند و بایــد اقدمــات فــوری در ایــن زمینــه بــه 

انجــام شــود.

ــتان  ــترک دادس ــت مش ــی در نشس ــل الله ــی خلی موس
ــه  ــاره ب ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــای آذربایج ــتان ه ــای شهرس ه
ــکل، از  ــن مش ــع ای ــرای رف ــتان ب ــتری اس ــات دادگس اقدام
ــنانی در  ــروی اس ــدادی از نی ــتخدام تع ــل اس ــل مراح تکمی
بخــش اداری و شــروع بــه کار آنهــا از ابتــدای ســال آینــده 

ــر داد. ــتری خب در دادگس
ــددکاری  ــد م ــدازی واح ــاد و راه ان ــن از ایج وی همچنی
ــر داد  ــز خب ــامی تبری ــاب اس ــی و انق ــرای عموم در دادس
ــوزه  ــای ح ــتان ه ــا و دادس ــکاری رؤس ــل و هم ــر تعام و ب
ــا  ــا دســتگاه هــا و ســازمان هــای دولتــی ب هــای قضایــی ب
ــتان  ــرد: دادس ــه ک ــد و اضاف ــی تاکی ــتقال قضای ــظ اس حف
هــای حــوزه هــای قضائــی نیــز بایــد در ایــن زمینــه بیــش از 

ــر شــوند. پیــش فعــال ت
خلیــل اللهــی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از مجــازات 
ــورد  ــراها م ــوی دادس ــد از س ــس بای ــن حب ــای جایگزی ه
توجــه جــدی قــرار بگیــرد، اظهــار داشــت: بــر همیــن مبنــا 
ــات  ــه خدم ــه ارای ــزام ب ــد الکترونیکــی و ال اســتفاده از پابن
ــورد  ــز م ــری نی ــت کیف ــش جمعی ــتای کاه ــگان در راس رای
توجــه جــدی بایــد قــرار گیــرد تــا سیاســت هــای محــوری 

ــی تحقــق پیــدا کنــد. دســتگاه قضائ
ــوزه  ــای ح ــتان ه ــا و دادس ــکاری رؤس ــل و هم وی تعام
ــا  ــا دســتگاه هــا و ســازمان هــای دولتــی ب هــای قضایــی ب
ــر  ــت و ب ــروری دانس ــی را الزم و ض ــتقال قضای ــظ اس حف
اتخــاذ رویــه واحــد در عملکــرد دادســرا توســط دادســتان 
ــی،  ــه توقیف ــایط نقلی ــا و وس ــف خودروه ــن تکلی ــا، تعیی ه
ــی  ــت دادرس ــتفاده از ظرفی ــوع و اس ــاب رج ــم ارب تکری

ــرد. ــد ک ــان تاکی ــوص زندانی ــی در خص الکترونیک
ــه  ــاب ب ــرقی خط ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
حــوزه هــای قضایــی کــه نســبت بــه ســاماندهی مشــاورین 
امــاک و خــودرو اقــدام نکــرده انــد، تــا پایــان ســال مهلــت 

داد نســبت بــه ســاماندهی آنهــا اقــدام کننــد.

در همین صفحهدر همین صفحه

محمــد رضائــی، خبرنــگار روزنامــه 
ــرقی  ــتاندار آذربایجان ش ــان: اس آذربایج
از افتتــاح ۳۳۰۴ پــروژه در ایــام دهــه 
فجــر در اســتان و بــا ۱۳ هــزار و ۷۹۹ 

ــرداد. ــار خب ــان اعتب ــارد توم میلی
ــگاران  ــع خبرن ــّرم در جم ــن خ عابدی
ــه  ــام ده ــت ای ــبت گرامیداش ــه مناس ب
ــامی از  ــاب اس ــت: انق ــار داش ــر اظه فج
ــو  ــا امــروز در پرت زمــان پیــروزی خــود ت
هدایت هــای خمینــی کبیــر )ره( و حرمــت 
ــازان و  ــای جانب ــهدا و فداکاری ه ــون ش خ
ــمنان  ــود دش ــا وج ــان ب ــران همچن ایثارگ
ــتقیم در  ــراط مس ــر در ص ــدد و متکث متع
ــکا  ــدون ات ــت و ب ــیر اس ــه مس ــال ادام ح
بــه غــرب و شــرق طومــار رژیــم طاغــوت 

ــد. ــم پیچی ــاهی را دره شاهنش
ــاب  ــک انق ــدون ش ــه داد: ب وی ادام
ــخ در  ــات تاری ــن اتفاق ــامی مهم تری اس
تغییــر قــدرت بــه نفــع مســتضعفان بــوده 
و بــر همیــن اســاس نقــش مــردم، حضــور 
ــزاری  ــردم و خدمتگ ــت م ــردم، رضای م
مــردم از موازیــن فکــری امامیــن انقــاب 
ــور  ــری حض ــر رهب ــی فک ــت و در مبان اس
موفقیت هاســت  اصلــی  مــردم عامــل 
ــؤوالن  ــا مس ــان هرج ــه ایش ــه گفت و ب
ــه کار  ــناختند و ب ــردم را ش ــای م توانایی ه
ناکامی هــا  و  موفــق شــدیم  گرفتنــد، 
زمانــی رخ داده کــه موفــق بــه اســتفاده از 

ــده ایم. ــور نش ــن حض ای
اســتاندار بــا بیــان اینکــه دولــت 
ســیزدهم گفتمــان خــود را بــر پایــه 

عدالــت و جمهوریــت بنــا نهــاده، تصریــح 
کــرد: ایــن مهــم بایــد در بســتر پیشــرفت 
محقــق شــود و افتخــار ایــن دولــت 
خادمــی مــردم اســت و ایــن مهــم و توجــه 
ــان  ــژه محروم ــه وی ــار ب ــه افش ــه هم ب
و مســتضعفان و خدمــات جهــادی بــه 
خــود  وظیفــه  را  آســیب پذیر  اقشــار 
پرهیــز  چــون  شــعارهایی  و  می دانــد 
از  محــوری  تولیــد  و  اشــرافی گرایی  از 
شــعارهای ایــن دولــت اســت کــه خــود را 

ــد. ــا می دان ــه آنه ــد ب متعه
وی ادامــه داد: بنــده و مجموعه مدیریتی 
ــده از  ــپری ش ــدت س ــز در م ــتان نی اس
دوره خدمــت در مجموعــه اســتانداری 
شناســایی  بــرای  آذربایجان شــرقی 
ــا  ــاء چالش ه ــوه و احص ــای بالق ظرفیت ه
ــن،  ــول آفری ــای تح ــا، کانون ه و فرصت ه
ــرای  ــزی ب ــا و برنامه ری ــر رویکرده تغیی
و  اســتانی  و  ملــی  پروژه هــای  اتمــام 
اتمــام طرح هــای نیمــه تمــام هــم پیمــان 
ــی  ــا مردم ــم ب ــاش کرده ای ــده ایم و ت ش
کــردن امــور، ســیمای اقتصــادی، صنعتی و 
ــف  ــای مختل ــتان در بخش ه ــعه ای اس توس
را متحــول کنیــم. خــرم گفــت: در دولــت 
ــس  ــور پ ــرفت کش ــار پیش ــیزدهم قط س
ــاده و در  ــه راه افت ــود ب ــال رک ــد س از چن
شناســایی  بــا  نیــز  آذربایجان شــرقی 
هســته های مهــم و تحول آفریــن ایــن 
ــده و در  ــری ش ــتاب تر پیگی ــت پرش حرک
ایــن بیــن ســفر اســتانی رئیــس جمهــور از 
نقــاط عطــف ایــن موضــوع بــود و به طــور 

حتــم محقــق شــدن مصوبــات ایــن ســفر 
ــای  ــی در حوزه ه ــی اساس ــده تحول در آین

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــتان ایج ــف اس مختل
وی بیــان داشــت: در همیــن راســتا 
ــر ۳۳۰۴  ــه فج ــام ده ــا ای ــان ب و همزم
ــروژه در ســطح اســتان افتتــاح خواهــد  پ
ــهری و  ــا ش ــورد آنه ــه ۲۳۹۴ م ــد ک ش
ــغ کل  ــت و مبل ــتایی اس ــروژه روس ۹۱۰ پ
اعتبــارات و منابــع پیش بینــی شــده 
بــرای ایــن پروژه هــا ۱۳ هــزار و ۷۹۹ 
میلیــارد تومــان  و ۲۷ میلیــون و ۴۰۰ یــورو 
ــام ملــی و  ــن ای ــروژه افتتاحــی ای و ۴۲۱ پ

ــت. ــتانی اس ــروژه اس ۲۸۸۳ پ
ضمــن  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
ــش  ــا در دو بخ ــروژه ه ــن پ ــک ای تفکی
ــد: ۳۲۱۲  ــادآور ش ــی ی ــادی و عمران اقتص
ــال  ــر امس ــه فج ــای ده ــروژه از پروژه ه پ
عمرانــی و عمدتــا در حــوزه زیرســاختی و 
ــی و  ــا صنعت ــادی و عمدت ــروژه اقتص ۹۲ پ
گردشــگری هســتند همچنیــن ۸۵ پــروژه 
ــهرداری های  ــوزه ش ــداد در ح ــن تع از ای
ــرداری  ــه بهره ب ــز ب ــروژه در تبری و ۲۶ پ
اشــتغال زایی  کل  و  رســید  خواهــد 
مســتقیم ایــن پروژه هــا ۹۰۲۹ نفــر در 
ــتاها  ــر در روس ــزار نف ــهرها و ۴۶۰۳ ه ش
ــت  ــد در دول ــر چن ــده و ه ــی ش پیش بین
ســیزدهم بنــا بــه دســتور رییــس جمهــور 
ــت  ــوع اس ــد ممن ــروژه جدی ــی پ کلنگ زن
بــا ایــن حــال ۱۸ پــروژه توســعه ای بــا ۲۰۰ 
ــاح  ــتان افتت ــز در اس ــان نی ــارد توم میلی

ــد. ــد ش خواهن

به مناسبت دهه فجر؛
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عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
از  شــرقی  آذربایجــان  اســتانداری 
ــن  ــه ای ــگران ورودی ب ــی گردش نارضایت
هــای  ســرویس  وضعیــت  از  اســتان 
بهداشــتی و نمازخانــه هــای بیــن راهــی و 

داد. خبــر  شــهری  درون 
ــتاد  ــه س ــری در جلس ــی ذاک جبارعل
ــزود:  ــتان، اف ــفر اس ــات س ــی خدم اجرای
بایــد  رفاهــی  خدمــات  مجتمع هــای 
نســبت بــه تکمیــل زیرســاخت های الزم و 
رفــع نواقــص فــوق نســبت بــه بازســازی و 
بهســازی آن هــا در مســیرهای مواصاتــی 

ــد. ــدام کنن اق
وی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریــه آذربایجــان 
شــرقی نیــز بــرای ارائــه خدمــات مناســب 
در اماکــن متبرکــه و مســاجد بایــد از بــاز 
بــودن و فعالیــت شــبانه روزی آن هــا 
 طــی ایــام نــوروز اطمینــان حاصــل 

کند.
جانبــه  همــه  آمادگــی  از  ذاکــری 
کمیته هــای یازده گانــه ســتاد اجرایــی 
ــرای  ــرقی ب ــان ش ــفر آذربایج ــات س خدم
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــر داد و ی ــوروز ۱۴۰۲ خب ن

ــودن تعطیــات عیــد  ــه مقــارن ب توجــه ب
ــان و  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــا ای ــوروز ب ن
آغــاز ســفرهای نــوروزی از ۲۵ اســفندماه، 
الزم اســت کلیــه دســتگاه ها و ارگان هــای 
ــرای  ــرای اج ــل ب ــی کام ــی از آمادگ اجرای
ــند  ــوردار باش ــاز برخ ــورد نی ــات م خدم
و در ایــن راســتا کلیــه فرمانداری هــا 
ــتاد  ــی س ــتورالعمل اجرای ــاس دس ــر اس ب
ــبت  ــتان نس ــفر اس ــات س ــی خدم اجرای
در شهرســتان ها  تشــکیل ســتاد  بــه 
اقــدام و نتیجــه را بــه دبیرخانــه در تبریــز 

ــد. ــام کنن ــال و اع ارس

نارضایتی گردشگران از سرویس های بهداشتی و نمازخانه های آذربایجان شرقی

اراده سیاسی ایران و ارمنستان،
توسعه همه جانبه روابط دو کشور است
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هشدار ایران به آمریکا 
درباره وقوع جنگ تمام عیار

در شــرایطی کــه گمانه زنی هــای رســانه های غربــی 
دربــاره عوامــل حملــه ناموفــق اخیــر بــه تاسیســات وزارت 
دفــاع ایــران در اصفهــان ادامــه دارد، یــک رســانه آمریکایی 
ــل  ــران در ســازمان مل ــم ای ــر نمایندگــی دائ از هشــدار دفت
ــه اقــدام نظامــی آمریــکا علیــه ایــران خبــر  ــاره هرگون درب

ــت. داده اس
نیوزویــک نوشــت: »بــه دنبــال حملــه پهپــادی بــه حداقل 
یــک کارخانــه دفاعــی در شــهر مرکــزی اصفهــان، مقامــات 
ــه نیوزویــک گفتنــد کــه هــر گزینــه نظامــی کــه  ــی ب ایران
ــال  ــامی دنب ــوری اس ــه جمه ــده علی ــاالت متح ــط ای توس
ــای  ــا پیامده ــه ب ــه جانب ــری هم ــه درگی ــر ب ــود، منج ش

ــد«. ــد ش ــه خواه ــری در منطق سراس
ــت: »در  ــده اس ــی آم ــانه آمریکای ــن رس ــزارش ای در گ
حالــی کــه ارتــش ایــاالت متحــده هرگونــه نقــش داشــتن در 
ــی  ــات آمریکای ــه را رد کــرده اســت، برخــی مقام ــن حمل ای
ــال و  ــتریت ژورن ــل وال اس ــانه هایی از قبی ــه رس ــناس ب ناش
ــد  ــه خواندن ــن حمل ــر ای ــرائیل را مقص ــز اس ــورک تایم نیوی
امــا )تل آویــو( نــه ایــن موضــوع را پذیرفتــه و نــه مداخلــه 
ــری  ــر دیگ ــچ بازیگ ــت. هی ــرده اس ــب ک در آن را تکذی

ــت«. ــه اس ــه را نپذیرفت ــئولیت حمل مس
ــه  ــران در مصاحب ــای ای ــک، مقام ه ــزارش نیوزوی ــق گ طب
بــا ایــن رســانه هشــدار داده انــد کــه هرگونــه اقــدام نظامــی 
ایــاالت متحــده باعــث تشــدید تنــش بیــن ایــن دو قــدرت 

خواهــد شــد.
ــی  ــر نمایندگ ــی، دفت ــانه آمریکای ــن رس ــته ای ــه نوش ب
ــت: »از  ــک گف ــه نیوزوی ــل ب ــازمان مل ــران در س ــم ای دائ
نظــر ایــران، توســل بــه گزینــه نظامــی در هــر ســطحی بــه 

ــت«. ــگ اس ــه جن ــده ب ــاالت متح ــای ورود ای معن
ــی  ــر نمایندگ ــی، دفت ــانه آمریکای ــن رس ــزارش ای ــه گ ب
ــال  ــرد: »در ح ــام ک ــن اع ــل همچنی ــازمان مل ــران در س ای

ــد«. ــف می دان ــی را ضعی ــن احتمال ــران چنی ــر ای حاض

ــدار داد:  ــل هش ــازمان مل ــران در س ــی ای ــر نمایندگ دفت
ــی  ــد و جنگ ــباتی کن ــتباه محاس ــده اش ــاالت متح ــر ای »اگ
ــه و  ــرای منطق ــری ب ــن درگی ــای ای ــد«، پیامده ــاز کن را آغ

ــود. ــد ب ــنگتن خواه ــود واش ــده خ ــر عه ــان« ب جه
بنــا بــر اعــام دفتــر نمایندگــی ایــران در ســازمان ملــل، 
»هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه ایــران از توانمنــدی بــرای 

دفــاع از امنیــت و منافــع خــود برخــوردار اســت«.
ــکا  ــاع آمری ــای وزارت دف ــراغ مقام ه ــه س ــک ب نیوزوی
ــر  ــای اخی ــاره تنش ه ــا را درب ــر آنه ــت و نظ ــون( رف )پنتاگ

ــا شــد. جوی
ــه  ــق ب ــه ناموف ــاره حمل ــون درب ــخنگوی پنتاگ ــک س ی
ــک  ــه نیوزوی ــان ب ــران در اصفه ــاع ای ــات وزارت دف تاسیس
امــا  دیده ایــم  را  خبــری  گزارش هــای  »مــا  گفــت: 
ــاالت  ــی ای ــروی نظام ــچ نی ــه هی ــم ک ــد کنی ــم تایی می توانی
ــام  ــران انج ــل ای ــی در داخ ــا عملیات ــات ی ــده حم متح
نــداده اســت«. ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا افــزود: »مــا 
بــه رصــد اوضــاع ادامــه می دهیــم امــا توضیحــات و حــرف 

ــم«. ــه نداری ــرای ارائ ــتری ب بیش
ــم  ــگ رژی ــای وزارت جن ــراغ مقام ه ــه س ــک ب نیوزوی
ــاکام  ــه ن ــاره حمل ــا درب ــت و از آنه ــم رف ــتی ه صهیونیس
اخیــر بــه تاسیســات وزارت دفــاع ایــران در اصفهــان ســوال 
کــرد. مقامــات رژیــم صهیونیســتی بــه درخواســت نیوزویک 

ــد. ــه جــواب مثبــت ندادن ــرای مصاحب ب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــاع جمه ــی وزارت دف ــط عموم رواب
بامــداد یکشــنبه در اطاعیــه ای از حملــه ناموفــق بــا 
ــی  ــای کارگاه ــی از مجتمع ه ــه یک ــده ب ــتفاده از ریزپرن اس
وزارت دفــاع در هشــتم بهمــن خبــر داد و افــزود بــا 
ــی  ــه، یک ــورت گرفت ــدی ص ــدات پدافن ــا و تمهی پیش بینی ه
از آن هــا مــورد اصابــت پدافنــد هوایــی مجتمــع و دو فرونــد 

ــدند. ــر ش ــار و منفج ــدی گرفت ــای پدافن ــر در تله ه دیگ
ــات  ــق تلف ــم ناموف ــن تهاج ــرد ای ــام ک ــاع اع وزارت دف
جانــی نداشــت و خللــی در تجهیــزات و ماموریت هــای 
ــقف  ــه س ــی ب ــیب جزی ــا آس ــرد و تنه ــاد نک ــه ایج مجموع

کارگاه وارد نمــود.

ــت  ــور در نشس ــس جمه ــاون رئی مع
ــترک  ــیون مش ــری کمیس ــه پیگی کمیت
ــا  اقتصــادی ایــران و ارمنســتان گفــت: ب
ــور  ــدی دو کش ــزم و اراده ج ــود ع وج
ــوری  ــران و جمه ــامی ای ــوری اس جمه
همه جانبــه  توســعه  بــه  ارمنســتان 
مشــکات  تمــام  کشــور،  دو  روابــط 
ــرف  ــل برط ــه قاب ــن زمین ــود در ای موج

ــت. ــدن اس ش
بــه گــزارش مرکــز اطاع رســانی، 
بین الملــل  امــور  و  عمومــی  روابــط 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســید 

میرکاظمــی  مســعود 
امــروز در نشســت کمیتــه 
کمیســیون  پیگیــری 
اقتصــادی  مشــترک 
ارمنســتان  و  ایــران 
ــر  ــور »مه ــا حض ــه ب ک
معــاون  گریگوریــان«، 
ــتان،  ــت وزیر ارمنس نخس
ــاران بهشــتی  در ســالن ی
ســازمان برنامــه و بودجــه 
شــد،  برگــزار  کشــور 
ــی  ــرد. میرکاظم ــان ک بی

ســیزدهم،  دولــت  سیاســت  گفــت: 
ــت و  ــایگان اس ــا همس ــط ب ــعه رواب توس
ــن دو  ــی بی ــط سیاس ــبختانه رواب خوش
ــطح  ــتان، در س ــران و ارمنس ــور ای کش

بســیار خوبــی قــرار دارد.
معــاون رئیــس جمهــور بــا بیــان 
ــی  ــه سیاس ــن رابط ــود ای ــا وج ــه ب اینک
خــوب، ســایر مشــکات و موانــع در ســر 
ــاری  ــادی و تج ــط اقتص ــعه رواب راه توس
می شــوند،  برطــرف  طــرف  دو  بیــن 
گفــت: ظرفیت هــای بســیار مناســبی 
ــبات  ــعه مناس ــرای توس ــور ب در دو کش

وجــود دارد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــی  ــزارش کارشناس ــزود: در گ ــور اف کش
ــن نشســت کــه  ــه شــده در آغــاز ای ارائ
ــر  ــر س ــود ب ــع موج ــکات و موان مش
ــان  ــور را بی ــط دو کش ــعه رواب راه توس
ــی  ــش خصوص ــای بخ ــرد، دیدگاه ه می ک
ایــران طــرح شــد کــه مایــل بــه فعالیــت 
ــتند. ــتان هس ــب و کار ارمنس ــازار کس در ب
ــتمرار  ــر اس ــد ب ــا تأکی ــی ب میرکاظم
ــن  ــی بی ــت های کارشناس ــزاری نشس برگ
دو طــرف بــرای بررســی همه جانبــه 
ــود در  ــع موج ــائل و موان ــق مس و دقی
توســعه روابــط، گفــت: امیدواریــم بتوانیم 
ــیون  ــت کمیس ــت، نشس ــن فرص در اولی
مشــترک اقتصــادی دو کشــور را برگــزار 
کنیــم تــا همــه مــواردی کــه در گــزارش 
کارشناســی مطــرح شــد، در آن نشســت 
حــل و فصــل شــود و توافق نامه هــای 

ــود. ــا ش ــا، امض ــه آنه ــوط ب مرب
ــوارد  ــز م ــا نی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــتانی  ــرف ارمنس ــوی ط ــده از س طرح ش
گفــت:  کــرد،  خواهیــم  پیگیــری  را 
موضوع هایــی ماننــد احــداث خــط ســوم 
ــور،  ــن دو کش ــرژی بی ــرو و ان ــال نی انتق

ــم  ــاش می کنی ــت و ت ــام اس ــل انج قاب
ــان برگــزاری نشســت کمیســیون  ــا زم ت
ــائل  ــور، مس ــادی دو کش ــترک اقتص مش
ــل  ــت را ح ــن درخواس ــه ای ــوط ب مرب

ــیم. ــرده باش ک
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــتمرار  ــرورت اس ــه ض ــان ب ــور در پای کش
و تــداوم بازدیدهــای طرفیــن از ظرفیــت 
هــای اقتصــادی و تجــاری دو کشــور برای 
ــود و  ــای موج ــا نیازمندی  ه ــنایی ب آش
ــترش  ــط و گس ــرای بس ــزی ب برنامه ری

ــرد. ــد ک ــط تأکی رواب

»مهــر  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
نخســت وزیر  معــاون  گریگوریــان«، 
ارمنســتان، نیــز در ایــن نشســت، ضمــن 
قدردانــی از تشــکیل ایــن کمیتــه و 
اســتقبال گــرم طــرف ایرانــی از وی، 
گفــت: جمهــوری اســامی ایــران، کشــور 
دوســت و همســایه مــا اســت و روابــط دو 
ــرار  ــی ق ــژه و باالی ــطح وی ــور در س کش

دارد.
ارمنســتان  نخســت وزیر  معــاون 
افــزود: موانــع و مشــکات فعلــی موجــود 
ــادی و  ــط اقتص ــعه رواب ــر راه توس ــر س ب
ــتند و  ــل نیس ــور، الینح ــاری دو کش تج
بــا مذاکــره و اقــدام و پیگیــری، برطــرف 

ــد. ــد ش خواهن
گریگوریــان بــا بیــان اینکــه بــا وجــود 
زمینه هــای فراوانــی کــه بــرای همــکاری 
بیــن دو کشــور وجــود دارد، تاکنــون 
فقــط بخــش کوچکــی از آنهــا بــه مرحلــه 
عملیاتــی رســیده، گفــت: اطمینــان دارم 
ــاختی  ــات زیرس ــعه ارتباط ــا توس ــه ب ک
ــف،  ــای مختل ــور در حوزه ه ــن دو کش بی

ــع برطــرف خواهنــد شــد. موان
معــاون  از  درخواســت  ضمــن  وی 
ســازمان  رئیــس  و  جمهــور  رئیــس 
بــرای  کشــورمان  بودجــه  و  برنامــه 
ــوم  ــط س ــداث خ ــه اح ــژه ب ــه وی توج
ــر  ــور و حض ــن دو کش ــرو بی ــال نی انتق
ــه  ــی در عرص ــد ایران ــرکت های توانمن ش
ساخت و ســازهای جــاده ای ارمنســتان، 
افــزود: دولــت جمهــوری ارمنســتان، 
هیــچ محدودیتــی بــرای تأســیس شــعبه 
ــعه  ــتای توس ــه در راس ــی ک ــک ایران بان
ــور  ــادی دو کش ــاری و اقتص ــط تج رواب

ــت. ــل نیس ــد، قائ باش
معــاون نخســت وزیر ارمنســتان در 
ــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای  ــه ب ادام

ــر راه  ــر س ــود ب ــی موج ــکات فعل از مش
ــاری دو  ــادی و تج ــط اقتص ــعه رواب توس
ــی  ــع سیاس ــوده و مان ــی ب ــور، فن کش
و  دســت اندرکاران  گفــت:  نــدارد، 
ــد  ــور، بای ــب و کار دو کش ــاالن کس فع
ــاط  ــم در ارتب ــا ه ــب ب ــورت مرت ــه ص ب
ــود را  ــن خ ــال بی ــکاری فع ــند و هم باش

ــد. ــع نکنن قط
ــه  ــان در ادامــه خواســتار ارائ گریگوری
از  اجرایــی  و  کاربــردی  راه حل هــای 
ســوی بخــش خصوصــی دو کشــور بــرای 
ــده  ــام ش ــکات اع ــردن مش ــرف ک برط
در گــزارش کارشناســی 
آغــاز  در  شــده  ارائــه 
نشســت شــد و گفــت: 
ــت  ــورت، دول ــن ص در ای
ــد  ــم می توان ــتان ه ارمنس
ــودمندی،  ــورت س ــه ص ب
در مســیر حــل مشــکات 

ــردارد. ــدم ب ق
ــاون  ــان از مع وی در پای
ــس  ــور و رئی ــس جمه رئی
ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــفر  ــرای س ــورمان ب کش

ــرد. ــوت ک ــتان دع ــه ارمنس ب
در  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
از  گزارشــی  نشســت،  ایــن  آغــاز 
ســه  مذاکــرات  و  بحث هــا  نتایــج 
ــده در  ــکیل ش ــی تش ــه کارشناس کمیت
ــط دو کشــور، از  حوزه هــای مختلــف رواب
ســوی »ســید محمــد موســوی«، رئیــس 
مرکــز اطاع رســانی، روابــط عمومــی 
و امــور بین الملــل ســازمان برنامــه و 

ــد. ــه ش ــور، ارائ ــه کش بودج
موســوی بــا بیــان اینکــه موضوع هــای 
ــادی  ــکاری اقتص ــعه هم ــا توس ــط ب مرتب
ــامل  ــه ش ــه کمیت ــور در س ــن دو کش بی
و  گمــرک  شهرســازی،  و  راه  نفــت، 
ــات و  ــرو، ارتباط ــی؛ نی ــازمان هواپیمای س
ــاورزی،  ــی، کش ــات، بانک ــاوری اطاع فن
محیــط زیســت و صنعــت و معــدن و 
ــامت  ــاه و س ــگری، رف ــارت، گردش تج
ــان  ــه بی ــدند، ب ــی ش ــی، بررس و بازرگان
ــور  ــش روی دو کش ــع پی ــن موان مهم تری

ــت. ــادالت پرداخ ــش مب ــرای افزای ب
ــاختی از  ــکات زیرس ــزود: مش وی اف
ــاده ای؛  ــوارض ج ــرک و ع ــه راه، گم جمل
مشــکات بانکــی و چرخــه تبدیــل ریــال 
ــن  ــی در ای ــع اصل ــل و درام؛ موان ــه روب ب

ــتند. ــوزه هس ح
ــط  ــانی، رواب ــز اطاع رس ــس مرک رئی
عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان 
ــت:  ــپس گف ــور س ــه کش ــه و بودج برنام
ــش  ــر راه بخ ــر س ــود ب ــع موج ــر موان اگ
ــوند،  ــته ش ــور برداش ــی دو کش خصوص
توســعه  بــرای  روشــنی  افق هــای 
ــرژی،  ــای ان ــور در حوزه ه ــط دو کش رواب
پتروشــیمی، گاز، بــرق، صنعــت و معــدن و 
خــودرو، وجــود دارد که مســتلزم توســعه 
ارتباطــات زیرســاختی بیــن طرفیــن 

ــت. اس

معاون رئیس جمهور:

اراده سیاسی ایران و ارمنستان، توسعه همه جانبه روابط دو کشور است

ــور  ــوز، ن ــزارش جهــان نی ــه گ ب
نیــوز نوشــت:  بررســی فنــی 
ــی  ــز پرنده های ــی از ری ــای یک بقای
جریــان  در  شــب  جمعــه  کــه 
حملــه بــه یــک مجتمــع کارگاهــی 
وزارت دفــاع در اصفهــان از ســوی 
یگان هــای پدافنــدی ســرنگون 
ــی را در  ــات ذی قیمت ــد، اطاع ش
ــرار  ــی ق ــای امنیت ــار نهاده اختی

داده اســت.
ــه،  ــزای بدن ــز اج ــق آنالی از طری

و سیســتم  تغذیــه  منبــع  موتورهــا، 
ناوبــری ایــن ریــز پرنــده و تطبیــق آن بــا 

ــًا  ــازنده آن دقیق ــود، س ــای موج نمونه ه
ــی را  ــرنخ های مهم ــده و س ــخص ش مش

ــت. ــرده اس ــکار ک آش

ســال ۹۸ نیــز ایــن مجموعــه 
ــز  ــد ری ــه چن ــورد حمل ــی م کارگاه
ــابه  ــه مش ــت ک ــرار گرف ــده ق پرن
ــود. ــق ب ــا ناموف ــر کام ــدام اخی اق
ــه »نورنیــوز«  اطاعــات رســیده ب
حاکــی اســت به دلیــل تســلط فنــی 
همچنیــن  و  ذی ربــط  بخش هــای 
ــی  ــامانه های الکترونیک ــتقرار س اس
ــال  ــه احتم ــزی ک ــرفته در مراک پیش
اقدامــات خراب کارانــه مشــابه در 
آنهــا وجــود دارد، احتمــال موفقیــت 
ــل  ــه حداق ــت ب ــن دس ــی از ای حمات

ــت. ــیده اس ــن رس ممک

جزئیات کشف و انهدام ریزپرنده های حمله کننده به مجتمع کارگاهی 
وزارت دفاع در اصفهان

اتحادیه اروپا شرکت صنایع 
هواپیماسازی ایران را تحریم کرد

اتحادیــه اروپــا بــا متهــم کــردن شــرکت صنایــع 
ــای  ــت تحریم ه ــه فهرس ــا( را ب ــران )هس ــازی ای هواپیماس

ــرد. ــه ک ــود اضاف خ
اتحادیــه اروپــا در بیانیــه ای ایــن شــرکت را بــه مشــارکت 
ــه  ــین ب ــدون سرنش ــای ب ــل هواپیماه ــعه و تحوی در توس

ــت. ــرده اس ــم ک ــیه مته روس
www. وب ســایت  توضیحــات  مطابــق 
بــه  مربــوط  اخبــار  کــه   europeansanctions.com
می کــن  منعکــس  را  اروپایــی  کشــورهای  تحریم هــای 
شــرکت هســا جــوالی ســال ۲۰۱۰ هــم بــه بهانــه مشــارکت 
تحریم هــای  فهرســت  در  ایــران  هســته ای  برنامــه  در 
بروکســل قــرار گرفتــه اســت. ایــن شــرکت توســط 
ــده  ــم ش ــم تحری ــادا ه ــترالیا و کان ــکا، اس ــس، آمری  انگلی

است.
ــام  ــکا اع ــی آمری ــم وزارت بازرگان ــر ه ــاعتی قبل ت س
ــه  ــک ب ــه کم ــه بهان ــی را ب ــاد ایران ــت نه ــام هف ــرد ن ک
ــاری  ــیاه تج ــت س ــه فهرس ــن ب ــگ اوکرای ــیه در جن روس

ــت. ــرده اس ــه ک ــود اضاف خ
ماه هــای گذشــته  اوکرایــن و کشــورهای غربــی در 
ــی را  ــران پهپادهای ــامی ای ــوری اس ــده اند جمه ــی ش مدع
بــا هــدف اســتفاده در جنــگ اوکرایــن بــه روســیه ارســال 

ــت. ــرده اس ک
ــای  ــن اتهام ه ــش از ای ــکو پی ــران و مس ــای ته مقام ه
ــای  ــال پهپاده ــاره ارس ــی درب ــورهای غرب ــکا و کش آمری
ــکوف  ــری پس ــد. دیمیت ــیه را رد کرده ان ــه روس ــی ب ایران
ســخنگوی کرملیــن چنــدی پیــش ایــن موضــوع را »اخبــار 
ــیه از  ــش روس ــه ارت ــرد ک ــد ک ــد و تاکی ــی« خوان جعل

ــد. ــی کن ــتفاده م ــل اس ــاخت داخ ــای س پهپاده
ــران  ــه ای ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــی« س ــر کنعان »ناص
هــم بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســامی بارهــا بــه اتهامــات 
بــی اســاس مقامــات اوکراینــی در موضــوع ادعایــی پهپادهــا 
ــه  ــران هیچگون ــه ته ــرده ک ــد ک ــواره تأکی ــخ داده هم پاس
تجهیــزات نظامــی بــرای هیــچ طرفــی بــه منظــور اســتفاده 

در جنــگ اوکرایــن صــادر نکــرده اســت.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

۶0 درصد از افراد معتاد شاغل هستند
رئیــس ســازمان امــور اجتماعــی کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــیب  ــل آس ــت: ح ــتند، گف ــاغل هس ــادان ش ــد معت ۶۰ درص

ــت. ــادی اس ــی و جه ــد کار تحول ــی نیازمن ــای اجتماع ه
محمــد عباســی در کار گــروه اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــان جنوب ــواده خراس ــان و خان ــامت، زن س
ــه  ــرار دارد ب ــی ق ــد قدرت ــایت بلن ــروز در س ــران ام ای
ــا برخــوردی داشــته  ــا م ــد ب  همیــن دلیــل دشــمن نمی توان

باشد.
بــه گفتــه وی امــروز در دنیــا هیــچ موضوعــی نیســت کــه 
ایــران یــک طــرف آن نباشــد و همــه تحلیــل گــران جهــان 
ــوص  ــری در خص ــه نظ ــران چ ــه ای ــد ک ــد ببینن می خواهن

مســائل جهانــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه جامعــه ای کــه در آن آســیب ها زیــاد 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــکند، گف ــت آن می ش ــود کرام ش
ــیب های  ــه آس ــیت را در زمین ــترین حساس ــه بیش همیش
ــق  ــی، مناط ــد اخاق ــاد، مفاس ــته اند و اعتی ــی داش اجتماع
حــاد و بحرانــی، ســکونتگاه های غیــر رســمی، زنــان 
سرپرســت خانــوار و کــودکان کار را از مهم تریــن آســیب های 

اجتماعــی دانســته اند.

ــا  ــاب ت ــرد: از اول انق ــح ک ــور تصری ــر کش ــاون وزی مع
ــری روی  ــم رهب ــام معظ ــاب و مق ــر انق ــر کبی ــون رهب کن
هیــچ موضوعــی ماننــد آســیب های اجتماعــی وقــت 
ــر  نگذاشــته اند و مقــام معظــم رهبــری بزرگتریــن غــم مدی
ــع آنهــا  ــد و رف ــن موضــوع می دانن ــی را ای و مســئول اجرای
را وابســته بــه کار تحولــی، ســریع، جهــادی و فوق العــاده بــا 

ــد. ــف می دانن ــاش مضاع ت
عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه نصــف زندانی هــای کشــور 
معتــاد هســتند، افــزود: در جامعــه بایــد راهکارهــای عــزت 
نفــس را بــاال ببریــم کــه انجــام ایــن کار تنهــا از مدیــر طــراز 

ــد. ــر می آی ــاب ب اول انق
وی عنــوان داشــت: وضعیــت خراســان جنوبــی به واســطه 
ــتان های  ــی از اس ــیب های اجتماع ــر آس ــردم از نظ ــن م تدی
دیگــر بهتــر اســت بــا ایــن وجــود بایــد علــت آســیب های 

اجتماعــی بــه خوبــی شناســایی شــوند.
کشــور  معتــادان  درصــد   ۶۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــت  ــود آی ــت وج ــت: از فرص ــان داش ــتند، بی ــاغل هس ش
ــرای  ــد ب ــتاندار بای ــه و اس ــی فقی ــده ول ــادی نماین اهلل عب
ــه  ــره گرفت ــی به ــه خوب ــتان ب ــرفت اس ــعه و پیش  توس

شود.
ــده در  ــرح ش ــائل مط ــه مس ــده داد ک ــان وع وی در پای
ــران  ــاری را در ته ــای اعتب ــژه موضوع ه ــه وی ــه ب ــن جلس ای

ــد. ــری کن پیگی

ادامه از صفحه اول
ســند  بــی  ادعــای  اســاس  بــر 
جمهــوری  کشــور  وزارت  مــدرک  و 
آذربایجــان، عملیــات گســترده ادعایــی 
ــن  ــهرهای ای ــر ش ــو و دیگ ــهر باک در ش

کشــور ادامــه دارد!
پلیــس جمهــوری آذربایجــان مدعــی 
اســت کــه در چارچــوب عملیــات فــوق 
ــک  ــی و ی ــبکه تلویزیون ــک ش ــز ی مراک
جمهــوری خبرگــزاری هــم بازرســی شــده اســت! کشــور  وزارت  منابــع 

ــا  ــه ت ــد ک ــی ان ــم مدع ــان ه آذربایج
ــس  ــات پلی ــی عملی ــر ط ــون ۷ نف کن
بازداشــت و تحویــل دادگاه شــده  انــد!
ــوری  ــه جمه ــت ک ــن در حالیس ای
فعالیــت  پیشــتر  کــه  آذربایجــان 
ــق  ــران را تعلی ــود در ته ــفارت خ س
ــرای  ــه، ب ــن بهان ــه همی ــود، ب ــرده ب ک
اتبــاع خــود کــه قصــد ســفر بــه ایران 
ــادر  ــافرتی ص ــدار مس ــد، هش را دارن

ــرد! ک

ادعای خصمانه جمهوری آذربایجان علیه ایران

مذاکره ایران با عراق برای صادرات 
دام زنده

ادامه از صفحه اول
دام  بخــش  در  کــرد:  اعــام  دماوندی نــژاد  حســین 
ســنگین مــازاد تولیــد داریــم و در حــال مذاکــره بــا عــراق 
ــن کشــور  ــه ای ــده ب ــا بخشــی از دام ســنگین زن هســتیم ت

ــود. ــادر ش ص
ــه  ــد ب ــم بای ــبک ه ــه »در دام س ــه اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــات فصلــی توجــه داشــته باشــیم«، اضافــه کــرد: در  اقتضائ
ــی  ــت در حال ــب اس ــور مناس ــارش در کش ــه ب ــال هایی ک س
ــازاد در  ــز م ــت قرم ــا گوش ــازار ب ــت در ب ــار اس ــه انتظ ک
ــود  ــس می ش ــیم، به عک ــه باش ــفندی مواج ــت گوس گوش
و بــا رویــش مناســب مراتــع دامــداران از کشــتار دام 
ــذای  ــن غ ــه تأمی ــادر ب ــرا ق ــد، زی ــودداری می کنن ــود خ خ

ــتند. ــود هس ــای خ دام ه



پنج شنبه 13 بهمن ماه 1401    سال سی ام
11 رجب 1444 / 2 فوریه 2023     شماره 4468

www.azarbaydgan.ir      www.azarbaidgan.ir

پیروزی انقالب اسالمی ایران 
اولین رویداد ورود به دوران ظهور )42(

خیزش های ضداستکباری در جهان 
تحت تاثیر انقاب اسامی)۳۰(

لبنان)۱(
ــیا  ــرب آس ــتانی در غ ــک و کوهس ــوری کوچ ــان کش لبن
ــه  ــای مدیتران ــاوری دری ــه خ ــار کران ــه و در کن و خاورمیان
اســت کــه پایتخــت آن شــهر بنــدری بیــروت اســت. لبنــان 
ــور  ــا کش ــوب ب ــوریه، از جن ــور س ــا کش ــرق ب ــمال و ش از ش
فلســطین اشــغالی و از غــرب بــا دریــای مدیترانــه همســایه  
اســت و جزیــره قبــرس نیــز در نزدیکــی ســواحل این کشــور 

ــد. قــرار دارن
ــان  ــتاندارد لِبن ــی اس ــان عرب ــان در زب ــان )لوبن ــام لبن ن
در گویــش محلــی( از ریشــه ســامی »لبــن« »LBN« گرفتــه 
شــده کــه دارای معانــی متعــددی همچون »شــیر« و »ســفید« 
اســت کــه شــاید اشــاره بــه کوه هــای ســر پوشــیده از بــرف 
ــان  ــام لبن ــی ن ــان انگلیس ــان دارد. در زب ــتان های لبن کوهس
ــن و  ــودان و اوکرای ــد س ــه مانن ــرف the ب ــروف مع ــا ح را ب
گامبیــا بــکار می برنــد. اطــاق حــرف معرفــه the شــاید بــه 
ایــن خاطــر باشــد کــه وقتــی نــام ایــن کشــورها بــه وجــود 
آیــد بــه جــای ممالــک مســتقل تنهــا مناطقــی جغرافیایــی 

ــدند. ــوب می ش محس
ــوری  ــان کش ــی ۱۹۹۰-۱۹۷۵ لبن ــگ داخل ــل از جن ــا قب ت
ــرب  ــان ع ــداری جه ــت بانک ــه و پایتخ ــول در منطق متم
ــذب  ــت را ج ــادی توریس ــداد زی ــد و تع ــوب می ش محس
خــود می کــرد تــا حــدی کــه بیــروت را بــه عنــوان پاریــس 
ــدرت  ــل ق ــه دلی ــن ب ــناختند و همچنی ــه می ش خاورمیان
ــه  ــوئیس خاورمیان ــوان س ــه عن ــان را ب ــیار لبن ــی بس مال

. ختند می شــنا
بافاصلــه بعــد از پایــان جنــگ تاشــهای بســیاری صــورت 
ــاخت های  ــند و زیرس ــود بخش ــاد را بهب ــا اقتص ــت ت گرف
ــال های  ــت آن در س ــج مثب ــه نتای ــازند ک ــو بس ــور را از ن ک
اخیــر آشــکار شــده  اســت. تــا قبــل از ابتــدای ســال ۲۰۰۶، 
ــید و  ــان رس ــه پای ــان ب ــازی لبن ــات و بازس ــه ثب ــور ب کش
تعــداد بســیاری توریســت بــه گردشــگاه های لبنــان ســرازیر 
شــدند. امــا بــا شــروع جنــگ اســرائیل لبنــان در ۱۲ ژوئیــه 
ــد و  ۲۰۰۶ تعــداد بســیاری نظامــی و غیرنظامــی صدمــه دیدن
ــد و  ــور وارد ش ــاخت های کش ــه زیرس ــیاری ب ــارات بس خس
جمعیــت گســترده ای بــی خانمــان شــدند. از ســپتامبر ۲۰۰۶ 
دولــت لبنــان برنامــه رســیدگی بــه امــوال مخروبــه بیــروت، 
طیــر و دیگــر دهــات واقــع در جنــوب لبنــان را شــروع کــرده  

اســت.

فرهنگ و زبان
لبنــان بــه دلیــل ســاختار اجتماعــی خــاص خــود و وجــود 
ــوع  ــای متن ــون دارای فرهنگ ه ــب گوناگ ــا و مذاه قومیت ه
ــرب  ــود را غیرع ــا خ ــیحی ها غالب ــت. مس ــی اس و متفاوت
ــت و  ــی اس ــان موزائیک ــی در لبن ــت جمعیت ــد. باف می دانن
ــزات  ــا و تمای ــن تفاوت ه ــته از ای ــردم برخاس ــگ م فرهن
ــن دو  ــار راه بی ــع و چه ــک تقاط ــوان ی ــان را می ت ــت. لبن اس
فرهنــگ غــرب و شــرق دانســت. ایــن تصویــر واضحی اســت 
از فرهنــگ جــاری در لبنــان: آمیــزه ای از فرهنــگ مســلمانان، 

مســیحی ها، اعــراب و ارمنی هــا.
ــد  ــد و رش ــی متول ــان در محیط ــراب در لبن ــا غیراع ام
می کننــد کــه یــک محیــط دیالکتیــک کامــا عربــی اســت. 
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــائل مرب ــر مس ــر و دیگ ــیقی، هن ــان، موس زب
فرهنــگ اگرچــه متفــاوت، امــا در کنــار هــم و بــا تســامح در 
حــال تعامــل هســتند. جــوان امــروز لبنانــی اگرچــه ظاهــری 
ــاوت  ــه ای تف ــنت های خاورمیان ــا س ــدرن دارد و ب ــی و م غرب
دارد؛ امــا بــه لبنــان متحــد همچنــان وفــادار اســت. فرهنــگ 
ــاله  ــزار س ــد ه ــگ چن ــوری از فرهن ــان تبل ــاری در لبن ج
فینیقی هــا، یونانی هــا، آشــوری ها، ایرانی هــا، رومی هــا، 
ــه  ــد ده ــی چن ــد و ط ــی می باش ــای عثمان ــراب و ترک ه اع
ــه  ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ــز ب ــوی نی ــگ فرانس ــر فرهن اخی

ــت. ــده اس گردی
ــه و  ــه خاورمیان ــا را ب ــه اروپ ــت ک ــی اس ــان بزرگراه لبن
جهــان عــرب را بــه دنیــای غــرب متصــل می نمایــد و زبــان 

ــت. ــوی اس ــی و فرانس ــان عرب ــمی لبن رس
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ــه  ــه ب ــن حمل ــی ضم ــایت عراق ــک وبس ی
ــعود  ــژه مس ــه وی ــراق ب ــتان ع ــران کردس س
ــدرال الزم  ــم دادگاه ف ــت، تصمی ــی، نوش بارزان
ــدار  ــاع از اقت ــط دف ــن خ ــت و آخری االجراس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــزی ب ــت مرک حکوم
ــته  ــنبه گذش ــراق چهارش ــدرال ع دادگاه ف
ــای  ــی اعض ــای تمام ــه امض ــه ب ــی ک در حکم
ــه  ــال هرگون ــه ارس ــرد ک ــام ک ــید، اع آن رس
پــول و بودجــه بــه منطقــه کردســتان ممنــوع 
ــدرال  ــه دادگاه ف ــی ک ــه دالیل ــت. از جمل اس
ــی  ــن حکم ــدور چنی ــمت ص ــه س ــراق را ب ع
ــه ارســال  ســوق داد، عــدم پایبنــدی اربیــل ب
درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت بــه دولــت 

ــت. ــوده اس ــراق ب ــزی ع مرک
حــزب دموکراتیــک کردســتان عــراق و 
ــه  ــه ب ــن منطق ــئوالن ای ــادی از مس ــمار زی ش
ــه  ــدرال حمل ــم دادگاه ف ــن حک ــه ای ــدت ب ش
کردنــد. حــزب دموکــرات ایــن تصمیــم دادگاه 
فــدرال را مــردود دانســت و مدعی شــد: دادگاه 
فــدرال بایــد شــرایط سیاســی دشــواری را کــه 
ــرد و  ــات می ک ــت، مراع ــا آن روبروس ــراق ب ع
حامــی توافقــات و تعهــدات بیــن دولــت فدرال 
ــرد  ــادر می ک ــی ص ــود و حکم ــتان ب و کردس
ــون  ــار و قان ــه اقش ــوق هم ــه »در آن، حق ک
ــه اینکــه  ــت حفــظ می شــد، ن اساســی و عدال
ــه رزق و روزی  ــه علی ــد ک ــادر کن ــی ص حکم

ــد«. ــتان باش ــا در کردس ــهروندان م ش
ــل  ــم منه ــه قل ــه ب ــری المعلوم ــگاه خب پای
ــفتگی  ــن برآش ــه ای ــدی ب ــر المرش ــد األمی عب
مســئوالن کردســتان عــراق بــه ویــژه شــخص 
ــی  ــی پرداخــت و نوشــت، بارزان مســعود بارزان
حکــم دادگاه فــدرال را در مخالفــت بــا ُکردهــا 
ــن ترتیــب، مشــکات اربیــل  ــا بدی دانســت ت
بــا دولــت مرکــزی عــراق را بــه وضعیــت نقطــه 

ســر خــط بازگردانــد.
ــال  ــی در س ــه، بارزان ــزارش المعلوم ــه گ ب
۱۹۴۶ عــازم اتحــاد جماهیــر شــوری شــد. وی 
اصالتــا، عراقــی نیســت. گذشــته از ایــن، هــر 

ــا الفبــای تاریــخ معاصــر عــراق آشــنا  کــس ب
ــرد و در صــدر  ــد کــه احــزاب ُک باشــد، می دان
ــتار  ــی در کش ــه نقش ــی، »چ ــزب بارزان آن، ح
ــت  ــا باف ــت ت ــال ۱۹۵۹ داش ــا در س ترکمنه
ــهر،  ــن ش ــد. در ای ــر ده ــی آن را تغیی جمعیت
ــار  ُکردهــا حضــور نداشــتند و ترکمنهــا در کن
عربهــا بیشــترین تعــداد جمعیــت را بــه خــود 

ــد«. ــاص داده بودن اختص
ــم دادگاه  ــه حک ــزارش، ب ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــا  ــاد، تنه ــن نه ــم؛ ای ــاز می گردی ــدرال ب ف

ــن  ــاف بی ــگام اخت ــه در هن ــت ک ــادی اس نه
ــود و  ــوع می ش ــه آن رج ــراق، ب ــوام در ع اق
ــمار  ــه ش ــذار ب ــای قانون گ ــای نهاده زیربن
ــاع  ــط دف ــن خ ــن دادگاه، آخری ــی رود. ای م
ــرا در  ــت؛ زی ــزی اس ــت مرک ــدار حکوم از اقت
ــر  ــت، مگ ــده اس ــی نمان ــزی باق ــراق چی ع
ــاد،  ــان فس ــتمدارنماها و ارباب ــه »سیاس اینک
بــه آن دســت درازی نکــرده باشــند، از جملــه 
ــه  ــت ک ــرای دوم اس ــن ب ــی. ای ــون اساس قان
ــدان  ــژه خان ــه وی ــا ب ــتمداران ُکرده سیاس
ــوند«. ــه ور می ش ــن دادگاه حمل ــه ای ــی ب بارزان
ــؤال  ــن س ــت، ای ــه نوش ــه در ادام المعلوم
ــا  ــه آی ــید ک ــی پرس ــعود بارزان ــد از مس را بای
ــت؟.  ــوده اس ــه ب ــن دادگاه ظالمان ــم ای حک

منطقــه کردســتان از ســال ۲۰۰۴ تــا بــه 
ــد  ــارد دالر درآم ــد میلی ــدود ص ــروز، ح ام
ــته  ــار داش ــراق را در اختی ــی ع ــت قاچاق نف
اســت و تــا ایــن لحظــه هیــچ کــس نمی دانــد 
ایــن درآمدهــا کجــا رفتــه اســت؟. گذشــته از 
درآمــدی کــه اربیــل از گذرگاههــای مــرزی بــه 

ــی آورد. ــت م دس
بــه گــزارش ایــن پایــگاه خبــری، بارزانــی از 
ــات  ــد؟. توافق ــت می کن ــی صحب ــه توافقات چ
سیاســتمداران شــیعه و اهــل تســنن بــه ایــن 

معنــی اســت کــه درآمدهــای نفتــی شــمال و 
جنــوب عــراق و درآمدهــای گذرگاههــا متعلــق 
ــق  ــز ح ــس نی ــچ ک ــد و هی ــی باش ــه بارزان ب
نداشــته باشــد کــه وی را بــرای ایــن درآمدهــا 
ــی،  ــاب بارزان ــرا »جن ــد؛ زی ــت کن بازخواس

ــت«. ــبهه اس ــت و ش ــر از بازخواس فرات
ــی  ــه بارزان ــاب ب ــان خط ــه در پای المعلوم
ــتمدارنماهای  ــا سیاس ــق ب ــا تواف ــت، آی نوش
ــراق  ــت ع ــه »نف ــت ک ــن معناس ــه ای ــرب ب ع
ــه مقــر  ــه اســرائیل بفروشــی و اربیــل را ب را ب
ــی و  ــی صدام ــای بعث ــی مانده ه ــاد و باق موس
پناهگاهــی بــرای فراریانــی بــدل کنــی کــه از 
چنــگ عدالــت و دســتگاه قضــا فــرار کننــد... 
دادگاه فــدرال حرمتــی دارد کــه بایــد رعایــت 

ــود«. ش
ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق بــا قانــون 
اساســی عــراق، بخشــی از بودجــه ملــی ایــن 
کشــور از آن دولــت منطقــه کردســتان عــراق 
اســت؛ امــا در ســال ۲۰۱۴ زمانــی کــه ُکردهــا 
ــر میادیــن نفتــی شــمال عــراق در کرکــوک  ب
تســلط یافتنــد و بــه صــورت مســتقل فــروش 
ــم  ــون از ه ــن قان ــد، ای ــاز کردن ــت را آغ نف

پاشــید.
عــراق  کردســتان  منطقــه  مقامــات 
ــه  ــه ک ــه ماهان ــن بودج ــدون ای ــد ب می گوین
ــد،  ــال می کن ــه ارس ــن منطق ــه ای ــداد ب بغ
پرداخــت حقــوق صدهــا هــزار کارمنــد و 
بازنشســته بســیار دشــوار خواهــد شــد. 
دولــت منطقــه کردســتان عــراق مابقــی مبالــغ 
پرداخــت حقــوق را از محــل درآمدهــای مالــی 

داخلــی کردســتان تأمیــن می کنــد.
طبــق اعــام وزارت دارایــی و اقتصــاد 
ــت  ــرای پرداخ ــراق، ب ــتان ع ــه کردس منطق
ایــن منطقــه  کارمنــدان  ماهانــه  حقــوق 
ــاز  ــون دالر نی ــدود ۶۱۶ میلی ــه ح ــا ب مجموع
ــل  ــع ذی ــغ از مناب ــن مبل ــًا ای ــت و عموم اس
تأمیــن می گــردد: درآمدهــای نفتــی ۳۵۰ 
میلیــون دالر، درآمدهــای داخلــی ۱۲۸ میلیون 
ــدرال  ــت ف ــوی دول ــالی از س ــول ارس دالر، پ

)۲۰۰ میلیــارد دینــار( ۱۳۸ میلیــون دالر.
ــه  ــر منطق ــت وزی ــی« نخس ــرور بارزان »مس
ــه  ــوی هفت ــس از گفت وگ ــراق پ ــتان ع کردس
گذشــته بــا نخســت وزیــر عــراق در ایــن بــاره 
ــت فــدرال متعهــد شــده  ــود کــه دول گفتــه ب
ــرای  ــود را ب ــی خ ــات قضای ــًا اقدام ــت فع اس
کنتــرل درآمدهــای نفــت و گاز از منطقــه 
ــاف  ــن اخت ــد. ای ــف کن ــتان را متوق کردس
ــس از  ــداد پ ــل و بغ ــن اربی ــته بی ــال گذش س
ــه  ــته ک ــه گذش ــدرال در فوری ــم دادگاه ف حک
مبانــی قانونــی حــوزه نفــت و گاز در کردســتان 
ــت،  ــی دانس ــون اساس ــا قان ــر ب ــراق را مغای ع

آغــاز شــد.

چرا بارزانی درباره 100 میلیارد دالر درآمد نفت قاچاق در کردستان صحبت نمی کند؟

ــن  ــوان بزرگتری ــکا بعن ــت آمری ــی دول بده
بدهــکار دنیــا بــه ۳۱ هــزار میلیــارد دالر 
ــاد  ــم کل اقتص ــر حج ــه ۱/۲ براب ــیده ک رس
ــکا  ــاد آمری ــی در اقتص ــت .) کل بده آمریکاس
بــه ۹۴ هــزار میلیــارد دالر رســیده کــه 

اقتصــاد  کل  حجــم  برابــر   ۳/۶
ــی  ــم بده ــن حج ــت . ای آمریکاس
ــی  ــروت مل ــر کل ث ــش از دوبراب بی
آمریکاســت در حالیکــه بخــش 
ــکا  ــروت ملــی آمری ــل توجــه ث قاب
ــی از  ــی و ناش ــی ، غیرواقع ، موهوم
قیمــت گــذاری هــای غیــر واقعــی 
ــی  ــای بورس ــرکت ه ــا و ش برنده

ــت .( اس
ــکا  ــاری آمری ــراز تج ــری ت کس
بــه رقــم ۱،۲۱۶ هــزار میلیــارد 
ــوم آن  ــک س ــه ی ــیده ) ک دالر رس

مربــوط بــه تجــارت بــا چیــن اســت (. کســری 
بودجــه دولــت بــه رقــم ۱،۵۶۷ هــزار میلیــارد 
دالر رســیده کــه در حــدود ۳۴ درصــد بودجــه 

ــت . ــت اس دول
ــته  ــه گذش ــار ده ــی چه ــکا ط ــت آمری دول
ــرای  ــز ب ــی ) و نی ــاب تورم ــع حب ــرای رف ب
ــه جــای اســتفاده از  ــروت دنیــا ( ب چپــاوول ث

ــره  ــرخ به ــش ن ــی و افزای ــای پول ــت ه سیاس
ــت ، بیشــترین  ــاد دول ، کــه بدلیــل بدهــی زی
ــرد ،  ــکا وارد میک ــت آمری ــه دول ــه را ب هزین
بــا اســتفاده از ایجــاد بحــران هــای سیاســی ، 
نظامــی و اقتصــادی ، بــه اهــداف خــود رســیده 

اســت . در حالیکــه در شــرایط کنونــی علیرغم 
برنامــه ریــزی بــرای ایجــاد بزرگتریــن بحــران 
هــا ) جنــگ اوکرایــن و قربانــی کــردن متحدان 
اروپایــی خــود و تحریــک چیــن بــرای ورود بــه 
جنــگ و قربانــی شــدن تایــوان ( موفــق نشــد 
کــه بحــران اقتصــادی خــود را برطــرف کنــد. 
ــک  ــزار مهل ــتفاده از اب ــه اس ــار ب ــکا ناچ آمری

ــه  ــره ب ــرخ به ــد . ن ــره ش ــرخ به ــش ن افزای
باالتریــن حــد در چنــد دهــه گذشــته رســیده 
و فــدرال رزرو ، افزایــش یــک چهــارم درصدی 
بیشــتری را بــرای هفتــه آینــده اعــام کــرده 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ، ب ــع موج ــه وض ــت . ادام اس
ــادی  ــر اقتص ــوق الذک ــرایط ف ش
را  کشــور  ایــن   ، آمریــکا  در 
بســمت تــورم رکــودی و بحرانــی 
بــه مراتــب وســیع تــر و بزرگتــر 
میرســاند.   ۱۹۲۹ بحــران  از 
بحرانــی کــه مارپیــچ ســقوط آن 
در کاهــش ارزش و پذیــرش بیــن 
ــا  ــه صرف ــت و ن ــی دالر اس الملل
کــه   ،  ۱۹۲۹ بحــران  هماننــد 
ــر از  ــی ، متاث ــران داخل ــک بح ی
ــاد  ــای کل در اقتص ــش تقاض کاه
آمریــکا و تجمــع ســرمایه هــا در 
قالــب ســرمایه هــای غیرمولــدی چــون طــا ، 

ــروز کــرد. ب
ــت  ــه دول ــر خارج ــرایطی وزی ــن ش در چنی
از   ، داووس  اجــاس  حاشــیه  در  ســعودی 
آمادگــی کشــورش در فــروش نفــت بــا ســایر 
ــه  ــه در مقال ــور ک ــر داد . همانط ــا ، خب ارزه
ــار  ــا رفت ــوان » آی ــا عن ــورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ ب م

ــی  ــش بین ــت ؟ » پی ــرده اس ــر ک ــن تغیی چی
کــرده بــودم ، مبادلــه نفــت بــا یــوآن و مواجــه 
بــا پدیــده پتــرو یــوآن در مقابــل پتــرو دالر ) 
کــه تنهــا پدیــده ممکــن بــرای تبدیــل چیــن 
ــذر از ســد اقتصــاد  ــا و گ ــه اقتصــاد اول دنی ب
آمریکاســت ( قطعــا« از تفاهمــات پنهــان 
چیــن و عربســتان اســت. بعبــارت دیگــر 
ــتان ،  ــه عربس ــر خارج ــری وزی ــع گی موض
اقدامــی بــرای علنــی کــردن یکــی از بندهــای 
ــت و  ــور اس ــن دو کش ــه ای ــم نام ــان تفاه پنه

ــد . ــب جدی ــک مطل ــه ی ن
 بــه هرحــال اهمیــت موضــوع بــرای 
آمریــکا خصوصــا در شــرایط کنونــی اقتصــادی 
ــر  ــه عم ــظ شیش ــه حف ــاز ب ــو نی ــه از یکس ک
ــی دالر دارد و از  ــرش جهان ــی پذی ــود یعن خ
ــه بحــران  ــق آمــدن ب ــرای فائ ســوی دیگــر ب
اقتصــادی خــود ، نیازمنــد ایجــاد یــک جنــگ 
و بحــران بــزرگ منطقــه ایــی در مرکــز انــرژی 
جهــان اســت ، بســیار جــدی اســت  . و بنظــر 
ــرف  ــک ط ــوان ی ــتان بعن ــه عربس ــد  ک میرس
ایــن جنــگ احتمالــی از هــم اکنــون ، انتخــاب 
شــده اســت تــا ایــن دوســت مطیــع  قدیمــی 
 در نقــش قربانــی جدیــد آمریــکا ، ظاهــر

شود.

بحران آفرینی جدید آمریکا در خلیج فارس؟

باکو خواستار توقف مین گذاری 
ایروان در خاک آذربایجان

جمهــوری آذربایجــان از عالی تریــن دادگاه ســازمان ملــل 
متحــد خواســت تــا فــوراً بــه ارمنســتان دســتور دهــد بــه 
میــن گــذاری و تعبیــه تله هــای انفجــاری در خــاک جمهوری 

ن  یجــا با ر ذ آ
پایــان دهــد 
ــن   ــاط می و نق
ــی  ــذاری فبل گ
ــام  ــز اع را نی

ــد. کن
یقیشــه 

ــرد  ــا را رد ک ــن ادع ــتان ای ــده ارمنس ــیان نماین گیراکس
ــک  ــک تاکتی ــوان ی ــه عن ــا ب ــورش تنه ــه کش ــت ک و گف
ــان در  ــوری آذربایج ــاوز جمه ــا تج ــارزه ب ــرای مب ــی ب دفاع

اســت. کــرده  مین گــذاری  خــود  خــاک 
ادامه در صفحه 5

قانــون   208 مــاده  مقــررات  اجــرای  در 
مالیات هــای مســتقیم مصــوب اســفندماه 1366 و 
ــه  ــی ب ــیله اوراق مالیات ــدی بدینوس ــات بع اصالح
شــرح زیــر ابــالغ میگــردد. مقتضــی اســت مودیــان 
ردیف هــای 1 الــی 6 رأس ســاعت و تاریــخ تعییــن 
ــدان شــهدا، اداره کل  ــز، می ــه نشــانی: تبری شــده ب
ــف،  ــه همک ــتان، ورودی 4، طبق ــی اس ــور مالیات ام
ــف    7  ــودی ردی ــی، م ــالف مالیات ــل اخت ــأت ح هی
ــه ورودی 2، طبقــه همکــف،  ظــرف مهلــت مقــرر ب
اتــاق 105، واحــد مالیاتــی 135011 و مودیــان 
ــان  ــز، خیاب ــانی: تبری ــه نش ــی 18 ب ــای   8 ال ردیف ه
ــی غــرب  ــور مالیات ــت، اداره ام ــان مل آزادی، خیاب
ــی 134123  ــد مالیات ــف، واح ــه همک ــز، طبق تبری

ــد. ــه فرماین مراجع
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی

آگهی ابالغ اوراق مالیاتیآگهی ابالغ اوراق مالیاتی

تاریخ انتشار: 1401/11/13 )روزنامه آذربایجان(

شناسه آگهی: 1450982
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ــزد  ــّرر گوش ــور مک ــه ط ــات ب ــرآن و روای ق
ــق  ــدی از طری ــرای اح ــد ب ــه خداون ــد ک می کنن
ــغل  ــه ش ــس ب ــداده، هرک ــرار ن ــرام روزی ق ح
ــعی و  ــدازه س ــه ان ــی  آورد، ب ــروعی روی م مش
ــه  ــش روزی ب ــن قدرت ــه کار انداخت ــش و ب کوش

ــی آورد. ــت م دس
ــیاری از  ــی در بس ــش اله ــعادت  بخ ــاب س کت
ــوده شــدن و  ــردم را به طــور جــّدی از آل ــات م آی
ــد،  ــی می کن ــرام نه ــال ح ــه م ــتن ب ــک گش نزدی
قــرآن  در  را  نورانــی  آیــات  آن  از  نمونــه ای 

می خوانیــد: بدین صــورت 
 ]إَِنّ الَِّذیــَن یَْأُکُلــوَن أَْمــواَل الَْیتامــی  ُظْلمــًا إِنَّمــا 
ــِعیراً[  ــَیْصَلْوَن َس ــاراً َو َس ــْم ن ــي بُُطونِِه ــوَن ِف یَْأُکُل

.»۱«
ــه  ــان را ب ــوال یتیم ــه ام ــانی ک ــد کس بی تردی
ــش  ــود آت ــکم خ ــط در ش ــد، فق ــتم می خورن س
می خورنــد و بــه زودی در آتــش فــروزان در 

ــد. آین
ــْم  ــوا أَْموالَُک ــوا ال تَْأُکُل ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه     ]ی
بَْیَنُکــْم بِالْباِطــِل إاَِلّ أَْن تَُکــوَن تِجــاَرًة َعــْن تَــراٍض 
ِمْنُکــْم َو ال تَْقُتُلــوا أَنُْفَســُکْم إَِنّ الَلّ کاَن بُِکــْم 
ــًا  ــًا َو ُظْلم ــَک ُعْدوان ــْل ذلِ ــْن یَْفَع ــًا* َو َم َرِحیم
َفَســْوَف نُْصِلیــِه نــاراً َو کاَن ذلِــَک َعَلــی الَلّ 

یَِســیراً[ »۲«.
    ای اهــل ایمــان! امــوال یکدیگــر را در میــان 
خــود بــه باطــل ]و از راه حــرام و نامشــروع [ 
مخوریــد، مگــر آن کــه تجارتــی از روی خشــنودی 
و رضایــت میــان خودتــان انجــام گرفتــه باشــد و 
خودکشــی نکنیــد؛ زیــرا خــدا همــواره بــه شــما 
ــه  ــال ب ــوردن م ــه خ ــر ک ــت.* و ه ــان اس مهرب
ــدود  ــاوز ]از ح ــس را از روی تج ــل نف ــل و قت باط
ــب  ــران [ مرتک ــود و دیگ ــر خ ــتم ]ب ــدا[ و س خ
ــده و  ــی ]آزار دهن ــه زودی او را در آتش ــود، ب ش
ــان  ــدا آس ــر خ ــن کار ب ــم؛ وای ــوزان [ درآوری س

ــت. اس
ــا  ــوَن إاَِلّ َکم ــا ال یَُقوُم ب ــوَن الِرّ ــَن یَْأُکُل     ]الَِّذی
ــِسّ  ــَن الَْم ــْیطاُن ِم ــُه الَشّ ُط ــِذي یََتَخَبّ َّ ــوُم ال یَُق
بــا َو أََحــَلّ  ذلـِـَک بَِأنَُّهــْم قالـُـوا إِنََّمــا الَْبْیــُع ِمْثــُل الِرّ
بــا َفَمــْن جــاَءُه َمْوِعَظــٌة ِمــْن  َم الِرّ الَلّ الَْبْیــعَ َو َحــَرّ
ــی الَلّ َو  َ ــُرُه إِل ــَلَف َو أَْم ــا َس ــُه م ــی  َفَل ــِه َفانَْته ِّ َرب
ــا  ــْم ِفیه ــاِر ُه ــاُب الَنّ ــَک أَْصح ــاَد َفُأولِئ ــْن ع َم

ــُدونَ [ »۳«. خالِ
    کســانی کــه ربــا می خورنــد ]در میــان 
مــردم و بــرای امــر معیشــت و زندگــی [ بــه پــای 
نمی خیزنــد، مگــر ماننــد بــه پــای خاســتن 
کســی کــه شــیطان او را بــا تمــاس خــود آشــفته 
حــال کــرده ]و تعــادل روانــی و عقلــی اش را 
مختــل ســاخته [ اســت، ایــن بــدان ســبب اســت 
ــد  ــم مانن ــروش ه ــد و ف ــد: خری ــان گفتن ــه آن ک
ــروش را  ــد و ف ــدا خری ــه خ ــی ک ــت. در حال رباس
حــال و ربــا را حــرام کــرده اســت. پــس هــر کــه 
از ســوی پــروردگارش پنــدی بــه او رســد و ]از کار 
زشــت خــود[ بازایســتد، ســودهایی کــه ]پیــش از 
تحریــم آن [ بــه دســت آورده مــال خــود اوســت و 
ــا  کارش ]از جهــت آثــار گنــاه و کیفــر آخرتــی [ ب
خداســت و کســانی کــه ]بــه عمــل زشــت خــود[ 
ــد ]و نهــی خــدا را احتــرام نکننــد[ پــس  بازگردن

ــد. ــد و در آن جاودانه ان ــل آتش ان ــان اه آن
ــات  ــر آی ــیری ب ــح و تفس ــه توضی ــات ک روای
ــی را  ــائل مهّم ــرام مس ــال ح ــاب م ــد، در ب قرآنن

ــد: ــان می کنن ــر بی ــرح زی ــه ش ب
    قــاَل َرُســوُل الّل صلــی الل علیــه و آلــه: أَْربـَـٌع 
ــْم  َ ــِرَب َول ــَنّ إاِّل َخ ــَدٌة ِمْنُه ــًا، واِح ــُل بَْیت ال تَْدُخ

ــِة: ــْر بِالَْبَرَک یَْعُم
نا »۴«. رَقُة َوُشْرُب الَْخْمِر َوالِزّ     الِخیانَُة َوالِسّ

    پیامبــر اســام صلــی الل علیــه و آلــه فرمــود: 
ــا وارد  ــک از آن ه ــه هری ــت ک ــز اس ــار چی چه
ــاد  ــه خــراب می شــود و آب ــه ای شــود آن خان خان
ــرب  ــال دزدی، ش ــت، م ــردد: خیان ــت نگ ــه برک ب

ــا. خمــر، زن
ــْن  ــه: َم ــه و آل ــی الل علی ــُیّ صل ِب ــاَل الَنّ     ق
ــًا  ــا الّل َطْوق ــَن اأْلَْرِض َجَعَلَه ــْبراً ِم ــاَرُه ِش ــاَن ج خ
ــابَِعِة َحّتــی  ــوِم اأْلََرضیــَن الَسّ ــْن تُُخ ــِه ِم فــی ُعُنِق
قــًا إاِّل أَْن یَُتــوَب  یَْلَقــی الّل یَــْوَم الِْقیاَمــِة ُمَطَوّ

ــع  »۵«. َویَْرِج
    نبــّی اســام صلــی الل علیــه و آلــه فرمــود: 
ــه  ــن ب ــب از زمی ــک وج ــدازه ی ــه ان ــس ب هرک
ــدار  ــان مق ــد هم ــد، خداون ــت کن ــایه خیان همس
هم چــون  هفت گانــه،  زمین هــای  آخــر  از  را 
حلقــه بــه گردنــش انــدازد، تــا خــدا را بــه همــان 
ــه  ــر توب ــد، مگ ــات کن ــت ماق ــورت در قیام ص

ــد. ــش برگردان ــه صاحب ــردم را ب ــال م ــد و م کن
    قــاَل أَبـُـو َعْبــِدالّل علیــه الســام: ثـَـاٌث َمــْن 
ــَف  ــِن َکْی ــوِر الَعی ــَن الُْح ــُه الّل ِم َج ــِه َزَوّ ــَنّ فی ُک
ــُیوِف لِلّ  ــی الُسّ ــُر َعَل ْب ــِظ َوالَصّ ــُم الَْغْی ــاَء، َکْظ ش
َوَجــَلّ َوَرُجــٌل أَْشــَرَف َعلــی  مــاٍل َحــراٍم َفَتَرَکــُه  َعَزّ

ــلَ  »۶«. َوَج لِلّ َعَزّ
ــه  ــود: س ــام فرم ــه الس ــادق علی ــام ص     ام
چیــز اســت هرکــس آن هــا را دارا باشــد، هرگونــه 
ــد.  ــج او می کن ــن تزوی ــدا حورالعی ــد خ بخواه
فــرو خــوردن خشــم، اســتقامت در میــدان جنــگ 
و تــرک مــال حــرام بــه هنــگام روبــرو شــدن بــا 

حــرام.
ــام: إَِنّ الّل  ــه الس ــَن علی ــاَل أَمیُرالُْمْؤِمنی     ق
ٍة.. إِلــی  أَْن قــاَل: الُتّجــاُر  ًة بِِســَتّ ُب ِســَتّ یَُعــِذّ

.»۷« بِالِْخیانَــِة 
ــدا  ــود: خ ــام فرم ــه الس ــن علی     امیرالمؤمنی
شــش طایفــه را بــه شــش چیــز عــذاب می کنــد.. 

تــا فرمــود: تاجــران را بــه خیانــت در کســب.

ــام  ــه الس ــِث علی ــِن الّثالِ ــی الَْحَس ــْن أَب     َع
قــاَل: کاَن فیمــا ناجــی ُموســی َربَّــُه: إِلهــی 
ــاَل:  ــَک؟ ق ــاًء ِمْن ــِة َحی َ ــَرَک الِْخیان ــْن تَ ــزاُء َم ماَج

ــِة »۸«. ــْوَم الِقیاَم ــاُن یَ ــُه األَم َ ــی ل ــا ُموس ی
ــه  ــادی [ علی ــام ه ــّوم ]ام ــن س ــی الحس     اب
ــا حضــرت  الســام فرمــود: موســی در مناجــات ب
ــه  ــی ک ــزای کس ــا! ج ــرد: خدای ــرض ک ــق ع ح
ــد،  ــت کن ــرک خیان ــو ت ــای از ت ــر حی ــه خاط ب
ــان از  ــی! ام ــود: ای موس ــد فرم ــت؟ خداون چیس

ــت. ــذاب در روز قیام ع
    

مال حال در قرآن و روایات 

آیــات قــرآن و روایاتــی کــه در توضیــح آیــات 
ــن  ــه در ای ــد ک ــوت می کنن ــردم را دع ــده، م آم
ــور زندگــی  ــرای گــذران ام ــد روزه، ب زندگــی چن
جــز بــر ســر ســفره حــال ننشــینند و بــه غیــر از 
حــال و مــال پاکیــزه از چیــزی اســتفاده نکننــد؛ 
ــرده و در  ــت ک ــاد نورانّی ــال ایج ــال ح ــرا م زی

ــه وجــود مــی آورد. ــه عبــادت ب انســان شــوق ب
ــزد  ــّرر گوش ــور مک ــه ط ــات ب ــرآن و روای ق
ــق  ــدی از طری ــرای اح ــد ب ــه خداون ــد ک می کنن
ــغل  ــه ش ــس ب ــداده، هرک ــرار ن ــرام روزی ق ح
ــعی و  ــدازه س ــه ان ــی آورد، ب ــروعی روی م مش
ــه  ــش روزی ب ــن قدرت ــه کار انداخت ــش و ب کوش
ــی  ــد، مال ــال می کن ــب م ــی آورد و کس ــت م دس
کــه از هــر جهــت بــرای او حــال و حّتــی در روز 
ــر  ــال  از اج ــال ح ــن دنب ــر رفت ــه خاط ــت ب قیام

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــم اله عظی
    ]یــا أَیَُّهــا الَِّذیــَن آَمُنــوا ُکُلــوا ِمــْن َطِیّبــاِت ما 
ــُدونَ [  ــاُه تَْعُب ــْم إِیَّ ّ إِْن ُکْنُت ــُکُروا لِلَ ــْم َو اْش َرَزْقناُک

.»۹«
و  میوه هــا  انــواع  از  ایمــان!  اهــل  ای      
شــما  روزی  کــه  پاکیــزه ای  خوردنی هــای 
ــد،  ــپاس گزاری ــدا را س ــد و خ ــم بخوری کرده ای

می پرســتید. را  او  فقــط  اگــر 
ــًا  ــُکْم أَْزواج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم ــلَ لَُک     ]َو الَلّ َجَع

َو َجَعــَل لَُکــْم ِمــْن أَْزواِجُکــْم بَِنیــَن 
ِیّبــاِت أَ  َو َحَفــَدًة َو َرَزَقُکــْم ِمــَن الَطّ
ــْم  ــِت الَلّ ُه ــوَن َو بِِنْعَم ــِل یُْؤِمُن َفِبالْباِط

.»۱۰« یَْکُفــُرونَ [ 
    و خــدا بــرای شــما همســرانی 
از  و  داد  قــرار  خودتــان  جنــس  از 
نوادگانــی  و  فرزنــدان  همســرانتان، 
ــزه و  ــای پاکی ــت ه ــد آورد و از نعم پدی
ــن  ــا ای ــما روزی داد، ]ب ــه ش ــر ب دلپذی
ــل  ــه باط ــا ب ــت [ آی ــف و رحم ــه لط هم
ــدا  ــای خ ــت ه ــد و نعم ــان می آورن ایم

می کننــد؟! ناسپاســی  را 
ْمنــا بَِنــي آَدَم َو َحَمْلناُهــْم      ]َو لََقــْد َکَرّ
ِفــي الَْبــِرّ َو الَْبْحــِر َو َرَزْقناُهــْم ِمــَن 
ــْن  ْلناُهــْم َعلــی  َکِثیــٍر ِمَمّ ِیّبــاِت َو َفَضّ الَطّ

ــًا[ »۱۱«. ــا تَْفِضی َخَلْقن
ــدان آدم را کرامــت دادیــم و  ــه یقیــن فرزن     ب
آنــان را در خشــکی و دریــا ]بــر مرکب هایــی کــه 
ــه  ــم و ب ــوار کردی ــتیم [ س ــان گذاش در اختیارش
ــیدیم،  ــزه روزی بخش ــای پاکی ــت ه ــان از نعم آن
وآنــان را بــر بســیاری از آفریده هــای خــود 

ــم. ــل دادی ــری کام برت
ــاِت َو  ِیّب ــَن الَطّ ــوا ِم ــُل ُکُل ُس ــا الُرّ ــا أَیَُّه     ]ی
ــمٌ [ »۱۲«. ــونَ َعِلی ــا تَْعَمُل ــي بِم ِّ ــاً إِن ــوا صالِح اْعَمُل
پاکیــزه  خوردنی هــای  از  پیامبــران!  ای      
ــلمًا  ــد؛ مس ــام دهی ــته انج ــد و کار شایس بخوری

ــم. ــد، دانای ــام می دهی ــه انج ــه آنچ ــن ب م
ــي اأْلَْرِض  ــا ِف ــوا ِمَمّ ــاُس ُکُل ــا الَنّ ــا أَیَُّه          ]ی
ــُه  َّ ــْیطاِن إِن ــواِت الَشّ ــوا ُخُط ِبُع ــًا َو ال تََتّ ــااًل َطِیّب َح

ــنٌ [ »۱۳«. ــُدٌوّ ُمِبی ــْم َع لَُک
    ای مــردم! از آنچــه ]از انــواع میوه هــا و 
ــت  ــزه اس ــال و پاکی ــن ح ــا[ در زمی خوردنی ه
ــد؛  ــروی نکنی ــیطان پی ــای ش ــد و از گام ه بخوری
ــت. ــکار اس ــمنی آش ــما دش ــه ش ــبت ب ــرا او نس زی
ــا َرَزَقُکــُم الَلّ َحــااًل َطِیّبــًا َو اتَُّقــوا      ]َو ُکُلــوا ِمَمّ

ي أَنُْتــْم بـِـِه ُمْؤِمُنــونَ [ »۱۴«. الَلّ الـَّـذِ
    و از نعمــت هــای حــال و پاکیــزه ای کــه خــدا 
روزی شــما فرمــوده بخوریــد و از خدایــی کــه بــه 

او ایمــان داریــد، پــروا کنیــد.
ــه مــال حــال واقعّیتــی اســت کــه      اکتفــا ب
قــرآن مجیــد و روایــات بــه آن دســتور داده انــد و 

چــه نیکــو اســت کــه انســان در ایــن چنــد روزه 
محــدود زندگــی، خــود را از حــرام حفــظ کنــد و 
آنچــه را از حــال بــه دســت مــی آورد، بــه انــدازه 
حاجتــش خــرج کــرده، بقّیــه را بــا خــدای خــود 
از طریــق صدقــات و انفــاق و ســایر کارهــای خیــر 
ــت  ــت تح ــی هس ــات باب ــد. در روای ــه کن معامل
عنــوان بــاب کفــاف کــه روایــات جالــب و مهّمــی، 
ــاره  ــا اش ــی از آن ه ــه بعض ــت ب ــو اس ــه نیک چ

شــود:
    قــاَل َرُســوُل الّل صلــی الل علیــه و آلــه: قــاَل 
: إَِنّ ِمــْن أَْغَبــِط أَْولِیائـِـی ِعْنــدی َرُجــٌل  َوَجــلَّ الّل َعَزّ
ــَن  ــاٍة، أَْحَس ــْن َص ــٍظّ ِم ــاِل، ذا َح ــُف الْح َخفی
ــاِس،  ــی الّن ــًا ف ــِب َوکاَن غاِمض ــِه بِالَْغْی ِّ ــاَدة َرب ِعب
ــُه  ُت ــْت َمِنَیّ َل ــِه َعَجّ ــَر َعَلْی ــًا َفَصَب ــُه َکفاف ــَل ِرْزُق ُجِع

ــهِ  »۱۵«. ــْت بَواِکی ــُه َوَقَلّ ــَلّ تُراثُ َفَق
    پیامبــر صلــی الل علیــه و آلــه فرمــود: 
خداونــد عّزوجــّل فرمــود: نیکوحال تریــن دوســت 
مــن نــزد مــن  بنــده ای اســت کــه امــور دنیایــی 
ــد  ــیار بهره من ــاز بس ــبک و از نم ــاّدی اش س و م

اســت، در پنهانــی عبــادت پــروردگارش را بســیار 
ــن  ــال بی ــن ح ــا ای ــی آورد و ب ــای م ــه ج ــو ب نیک
مــردم از شــهرت برخــوردار نیســت، روزی و 
زندگــی مــاّدی اش بــه انــدازه کفــاف نیــاز اوســت 
ــر اســت، نزدیــک مــرگ،  ــر ایــن زندگــی صاب و ب
ــت. ــدک اس ــر او ان ــده ب ــه کنن ــم و گری ــش ک ارث
ــق  ــرج ح ــش را خ ــه اموال ــن ک ــه از ای     کنای
کــرده، از ایــن نظــر چیــزی بــرای ماندن نگذاشــته 
و در بیــن مــردم هــم شــهرت فوق العــاده نــدارد، 

تــا جمعّیــت کثیــری بــر مرگــش بنالنــد!!
ــه:  ــه و آل ــی الل علی ــوُل الّل صل ــاَل َرُس     ق
ــٍد َوَمــْن أََحــَبّ  ــداً َوآَل ُمَحَمّ اللُهــَمّ اْرُزْق ُمَحَمّ
ــْن  ــٍد الِعفــاَف َوالِْکفــاَف َواْرُزْق َم ــداً َوآَل ُمَحَمّ ُمَحَمّ
ــَد »۱۶«. َ ــاَل َوالَْول ــٍد الم ــداً َوآَل ُمَحَمّ ــَض ُمَحَمّ أَبَْغ
ــه پیشــگاه  ــه ب     پیامبــر صلــی الل علیــه و آل
حــق عــرض کــرد: پــروردگارا! محّمــد و آل محّمــد 
ــکم  ــت ش ــد را عّف ــد و آل محّم ــتان محّم و دوس
ــت  ــاز عنای ــخ گوی نی ــادی پاس ــهوت و اقتص و ش

ــروت  ــد ث ــد و آل محّم ــمنان محّم ــه دش ــن و ب ک
ــده!! و اوالد ب

    چــون در تاریــخ حیــات، ثــروت و اوالد زیــاد 
باعــث غــرور و کبــر و خودخواهــی و ظلــم شــده، 
ــه  ــه و آل ــی الل علی ــر صل ــت پیامب ــن جه از ای
ــد و در  ــت می نمای ــمنان آن را درخواس ــرای دش ب

ــد. ــن می کن ــت نفری حقیق
َوَجــَلّ إِلــی  ُموســی  علیــه      قــاَل: أَْوَحــی الّل َعَزّ
ــاِل، َوال  ــَرِة الم ــَرْح بَِکْث ــی  ال تَْف ــا ُموس ــام ی الس
ــاِل  ــَرَة الْم ــِإَنّ َکْث ــاٍل َف ــی  ُکِلّ ح ــری  َعل ــَدْع ِذْک تَ
نـُـوَب َوإَِنّ تـَـْرَک ِذْکــری یُْقِســی الُْقُلــوَب   تُْنِســی الُذّ

.»۱۷«
    موســی بــن جعفــر علیــه الســام از پــدرش 
ــه  ــه موســی فرمــود: ب نقــل می کنــد کــه خــدا ب
زیــادی مــال خوشــحال مشــو و یــادم را در هیــچ 
حالــی فرامــوش مکــن، زیــادی مــال گناهانــت را 
ــت را  ــن قلب ــاد م ــرک ی ــد و ت ــت می ده فراموش

ــد. ــخت می کن س
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــات اس ــات و روای از آی
ــد  ــتش نبای ــن معیش ــه تأمی ــبت ب ــان نس انس
بی تفــاوت بمانــد و بــه بیــکاری و سســتی و 
ــه کــرده، منتظــر باشــد  ــروری تکی ــی و تن پ تنبل
امــور زندگیــش را دیگــران اداره کننــد کــه 
تن پــروری و ســربار مــردم بــودن از گناهــان 

ــت. اس

ــت  ــام هّم ــدارد تم ــق ن ــان ح ــی انس و از طرف
ــرج  ــی خ ــاداری و دنیاخواه ــش را در دنی و نیروی
ــه، از  ــال پرداخت ــروت و م ــاد ث ــه ازدی ــد و ب کن
حــق و حقیقــت بــاز بمانــد و از رســیدن بــه رشــد 
و کمــال و مقــام واالی آدمّیــت محــروم شــود و در 
ــار  ــی گرفت ــذاب اله ــق و ع ــت ح ــه لعن ــه ب نتیج

آیــد.
ــا نیــروی خــدا  حــق ایــن اســت کــه انســان ب
داده و بــا توّجــه بــه حــدود الهــی و مقــّررات پــاک 
ــا،  ــتورهای اولی ــن دس ــه کار گرفت ــروردگار و ب پ
ــده دار  ــودش عه ــه و خ ــب و کار رفت ــال کس دنب
ــردد. ــش گ ــل و عیال ــود و اه ــت خ ــور معیش اداره ام
ــعی  ــد س ــب و کار، بای ــیر کس ــان در مس انس
کنــد از حــال بــه دســت آورد و بــه طــور حــال 
خــرج کنــد و مــازاد آن را بــا خــدای خــود 
ــال  ــردن م ــرج ک ــیله خ ــه وس ــرده و ب ــه ک معامل
در راه خــدا، کســب آخــرت آبــاد و رضــوان الهــی 
نمایــد. خاصــه مطلــب ایــن کــه انســان بایــد در 
ــد و در  ــال کن ــل م ــاف تحصی ــاف و کف ــّد عف ح
حــّد بــه دســت آوردن آخرتــی آبــاد مــازاد مــال 
را در راهــی کــه حضــرت مــوال دســتور داده خــرج 
ــه عبــارت دیگــر، از طرفــی تاجــر مــال  کنــد و ب
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــاف باش ــاف و کف ــّد عف در ح
ــم  ــی ه ــب آخرت ــر و کاس ــال، تاج ــان م ــا هم ب

ــردد. ــا گ ــا و اولی ــرت انبی ــون آخ چ
ــا و  ــر دنی ــط تاج ــد، فق ــر بخواه ــان اگ انس
کاســب ثــروت و مــال باشــد، از نظــر حــق  

محکــوم و از انســانّیت بــه دور اســت.
از رســول گرامــی اســام صلــی الل علیــه و آلــه 
ــل  ــون نق ــن مضم ــه ای ــی ب ــه روایت ــن زمین در ای

شــده:
ــَن  ــْن ِم ــاَل َوُک ــِع الْم ــَیّ أَْن اْجَم َ ــَی إِل ــا أُوِح م

ــَیّ أَْن ] َ ــَی إِل ــْن أُوِح ــَن َولِک الَتّاِجری
ــاِجِدیَن*  ــَن الَسّ ــْن ِم ِّــَک َو ُک ــِد َرب ــِبّْح بَِحْم َفَس
ــی یَْأتَِیــَک الَْیِقیــنُ [ »۱۸«. »۱۹«  َو اْعُبــْد َربـَّـَک َحَتّ
بــه مــن وحــی نشــده مــال جمــع کــن یــا تاجــر 
ــه مــن وحــی شــده »تســبیح گوی  بــاش، بلکــه ب
ــجده کنندگان  ــای آر و از س ــروردگار بج ــد پ و حم

بــاش و خــدا را تــا رســیدن مــرگ بنــده بــاش«.
بــه ســلمان گفتنــد: مــا را وصّیــت کــن. گفــت: 
ــا در جبهــه جهــاد،  اگــر می توانیــد در راه حــج ی
یــا در حــال آباد کــردن مســجد حــق بمیریــد، در 

حــال تجــارت مــال و خیانــت، از دنیــا نرویــد.
آری، اگــر تاجــر از مــرز عفــاف و کفــاف بگــذرد 
ــد، در  ــروت افت ــع ث ــردن و جم ــاد ک و در راه زی
ــه  ــه رأس هم ــا ک ــّب دنی ــدان ح ــت در می حقیق
ــق و  ــم و فس ــار ظل ــاده و دچ ــت افت ــان اس گناه
فجــور و خیانــت خواهــد شــد و اگــر در ایــن حــال 
بمیــرد خائــن بــه خــدا و انبیــا و امامــان و خائــن 

ــه نفــس خویــش مــرده اســت. ب
ــان  ــه انس ــت ک ــن اس ــق ای ــتقیم ح راه مس
ــال  ــب م ــم کاس ــد، ه ــتور خداون ــا دس ــر ب براب
ــای  ــه بهره ه ــت؛ چ ــب فضیل ــم کاس ــد و ه باش
ــرج  ــق خ ــد از طری ــان می توان ــه انس ــی ک عظیم
کــردن مــال در راه خــدا بــه دســت آورد 
و چــه کارهــای خیــری از قبیــل ســاختن 
بــه  مدرســه،  و  کتابخانــه  مســجد، 
مســتمندان و آبــروداران کمــک کــردن و 
ــد انجــام دهــد؟ ــا مــال می توان ... کــه ب
بــه همیــن خاطــر اســام بــرای 
تجارتــی کــه نتیجــه اش، اداره امــور 
ــواع  ــام ان ــال و انج ــل و عی ــت اه معیش
ــت،  ــندانه اس ــر و خداپس ــای خی کاره
ــده و  ــل ش ــی قائ ــیار مهّم ــت بس فضیل
ــبان  ــران و کاس ــد از تاج ــرآن مجی در ق
بیــداری کــه تجــارت و کســب را وســیله 
رســیدن بــه رضــوان حــق قــرار داده اند 

ــرده: ــف ک تعری
ــٌع  ــاَرٌة َو ال بَْی ــْم تِج ــاٌل ال تُْلِهیِه ]ِرج

ــِر الَلّ [ »۲۰«. ــْن ِذْک َع
ــان را از  ــتد آن ــارت و داد و س ــه تج ــی ک مردان
ــا داشــتن نمــاز و پرداخــت زکات  یــاد خــدا و برپ

ــی دارد »۲۱«. ــاز نم ب
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــویق ب ــه تش در زمین
ــار  ــی در آث ــیار جالب ــات بس ــال روای ــال ح م
ــد: ــمتی از آن را می خوانی ــه قس ــده ک ــامی آم اس
    قــاَل َرُســوُل الّل صلــی الل علیــه و آلــه: ِمــَن 
ــِب  ــی َطَل ــِمّ ف ــا إاِّل الَه ُره ــوٌب ال یَُکِفّ ــوِب ُذنُ نُ الُذّ

ــِة »۲۲«. الَْمعیَش
    رســول الهــی صلــی الل علیــه و آلــه فرمــود: 
ــز  ــاره ای ج ــه کّف ــت ک ــی اس ــان، گناهان از گناه

ــدارد. ــب روزی ن ــه در راه طل غّص
    َوقــاَل صلــی الل علیــه و آلــه: الّتاِجــُر 
ــَن  یقی ِدّ ــَع الَصّ ــِة َم ــْوَم الِقیاَم ــُر یَ ــُدوُق یَْحُش الَص

.»۲۳« ــَهداِء  َوالُشّ
    و نیــز پیامبــر عزیــز اســام صلــی الل علیــه 
و آلــه فرمــود: تاجــری کــه بــا تمــام وجــودش در 
ــن و  ــف صّدیقی ــت در ص ــت، روز قیام ــتی اس راس

ــود. ــور می ش ــهدا محش ش
ــَب  ــْن َطَل ــه: َم ــه و آل ــی الل علی ــاَل صل     َوق
فــًا َعــِن الَْمْســَألَِة َوتَْوســیعًا َعلــی  نْیــا َحــااًل تََعُفّ الُدّ
ــُه  ــی الّل َوَوْجُه ــاِرِه لََق ــی ج ــًا َعل ف ــِه َوتََعُطّ ِ َعیال

ــْدِر »۲۴«. ــَة الَْب ــِر لَْیَل َکالَْقَم
ــر  ــه خاط ــه ب ــی ک ــود: کس ــرت فرم     آن حض
نجــات از گدایــی و وســعت دادن بــه عیــال و 

ــه دنبــال دنیــای حــال  ــا همســایه ب همــدردی ب
ــب  ــاه ش ــد م ــی همانن ــا صورت ــدا را ب ــرود، خ ب

ــرد. ــد ک ــات خواه ــارده ماق چه
ــه:  ــه و آل ــی الل علی ــوُل الّل صل ــاَل َرُس     ق
ــاِر  ــَعَة أَْعش ــا تِْس ــِإَنّ فیه ــاَرِة َف ــْم بِالِتّج َعَلْیُک

.»۲۵« ْزقِ   الــِرّ
ــر  ــود: ب ــه فرم ــه و آل ــی الل علی ــر صل     پیامب
ــمت از ده  ــه قس ــه ن ــارت ک ــه تج ــاد ب ــما ب ش

قســمت رزق در آن اســت.
    َوقــاَل صلــی الل علیــه و آلــه: االْســواُق َموائـِـُد 

الّل َفَمــنْ أَتاهــا أَصاَب ِمْنهــا »۲۶«.
بازارهــا  فرمــود:  حضــرت  آن  نیــز  و      
ســفره های خداینــد، پــس کســی کــه بــه ســوی 
ــرد. ــد ب ــا خواه ــره از آن ه ــب و به ــا رود نصی آن ه
ــِه  ــِه َوَعَلْی ِ ــا َوآل ــی  نَِبّین ــی  َعل     َوُرِوَی أََنّ عیس

ــُع؟ ــا تَْصَن ــُه: م َ ــاَل ل ــًا َفق ــاُم َرأی  َرُج الَسّ
ــاَل:  ــَک؟ ق ــْن یَُعولُ ــاَل: َوَم ــُد ق ــاَل: أَتََعَبّ     َفق

ــَک  »۲۷«. ــُد ِمْن ــوَک أَْعَب ــاَل: اُخ ــی ق اِخ
ــه او  ــد. ب ــردی را دی ــی م ــد: عیس     گفته ان

ــادت. ــت: عب ــت؟ گف ــت: کارت چیس گف
ــو را اداره  ــی ت ــه کس ــید: چ ــی پرس     عیس
ــو  ــرادرت از ت ــرادرم. فرمــود: ب می کنــد؟ گفــت: ب

ــت. ــر اس عابدت
    َعــِن الْباِقــِر علیــه الســام قــاَل: قــاَل َرُســوُل 
ْــَوداِع: أاَل  ــِة ال الّل صلــی الل علیــه و آلــه فــی َحَجّ
وَح األَمیــَن نََفــَث  فــی ُروعــی أَنـَّـُه ال تَُمــوُت  إَِنّ الــُرّ
َوَجــَلّ  نَْفــٌس َحّتــی تَْســَتْکِمَل ِرْزَقهــا َفاتَُّقــوا الّل َعَزّ
ــتْبطاَء  ــْم اْس ُک ــِب َوال یَْحِمَلَنّ َل ــی الَطّ ــوا ف َواْجِمُل
ْزِق أَْن تَْطُلُبــوُه بَِشــْی ٍء ِمــْن َمْعِصَیــِة  َشــْی ٍء ِمــَن الــِرّ
ــَم  ــی  َقَسّ ــاَرَک َوتَعال ــِإَنّ الّل تَب ــَزّ َف ــلَّ َوَع الّل َج
ــًا  ــْمها َحرام ــْم یَُقِسّ َ ــااًل َول ــِه َح ــَن َخْلِق األَْرزاَق بَْی
ــِه  ــاُه الّل بِِرْزِق ــَر أَت ــَلّ َوَصَب َوَج ــی الّل َعَزّ ــِن اتََّق َفَم
ــَل  ــْتَر َوَعَجّ ــاَب الِسّ ــَک ِحج ــْن َهَت ــِه َوَم ــْن ِحِلّ ِم
ــِه  ــْن ِرْزِق ــِه ِم ــَصّ بِ ــِه ُق ــِر ِحِلّ ــْن َغْی ــَذ ِم َفَأَخ

ــِة »۲۸«. ــْوَم الِْقیاَم ــِه یَ ــَب َعَلْی ــاِل َوُحوِس الَْح
ــر  ــود: پیامب ــام فرم ــه الس ــر علی ــام باق     ام
اکــرم صلــی الل علیــه و آلــه در آخریــن ســفر مّکه 
فرمودنــد: آگاه باشــید کــه روح االمیــن بــه قلبــم 
ــداری نمی میــرد مگــر آن کــه  ــدا کــرد کــه جان ن
ــوای  ــد، تق ــده اش برس ــّرر ش ــام روزی مق ــه تم ب
خــدا پیشــه کنیــد و همــه هّمــت و قــدرت خــود 
را در طلــب روزی خــرج نکنیــد، بلکــه اختصــار در 
کســب را مراعــات نماییــد و اگــر چیــزی از روزی 
شــما در رســیدن بــه شــما کنــدی کــرد، آن را از 
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــد، خ ــت نجویی راه معصی
روزی را از طریــق حــال بیــن بندگانــش قســمت 
کــرده و ایــن قســمت را از راه حــرام قــرار نــداده، 
هرکــس تقــوا پیشــه کنــد و بــر حــرام صبــر نماید 
ــا  ــرده حی ــه روزی حالــش می رســد، هرکــس پ ب
ــب روزی  ــال کس ــر ح ــدرد و از غی ــت را ب و حرم
نمایــد، از مقــدار حالــش کاســته خواهــد شــد و 
ــه  ــت آورده ب ــه دس ــرام ب ــه از ح ــت آنچ در قیام

حســاب او خواهــد آمــد.
ــاَل  ــاَل: ق ــام ق ــه الس ــاِدِق علی ــِن الَصّ     َع
ــْن  ــوٌن َم ــه: َمْلُع ــه و آل ــی الل علی ــوُل الّل صل َرُس

ــاِس  »۲۹«. ــی الَنّ ــُه َعَل ــی  َکَلّ أَلْق
    امــام صــادق علیــه الســام فرمــود: رســول 
خــدا صلــی الل علیــه و آلــه فرمودنــد: کســی کــه 

ســربار مــردم اســت از رحمــت خــدا دور اســت.

    لقمان حکیم به فرزندش فرمود:
ــر  ــردن فق ــن ب ــرای از بی ــال ب ــب ح     از کس
کمــک بگیــر؛ زیــرا کســی فقیــر نشــد مگــر ایــن 
کــه دچــار ســه بــا گشــت: کم مایگــی در دیــن، 
ــردی و از  ــن جوانم ــن رفت ــل، از بی ــف در عق ضع
ــدن  ــمرده ش ــبک ش ــر س ــا بزرگ ت ــه ب ــن س ای

پیــش مــردم اســت.
اوزاعــی، ابراهیــم ادهــم را دیــد بســته ای هیزم 
ــرد.  ــروش می ب ــرای ف ــته و ب ــش گذاش ــر گردن ب
ــی؟  ــا و هیزم کش ــو کج ــحاق! ت ــا اس ــت: ای اب گف
ــه  ــو را ب ــارج ت ــد مخ ــت حاضرن ــام برادران تم
گــردن گرفتــه و زندگیــت را اداره کننــد. ابراهیــم 
گفــت: ای اوزاعــی! ایــن ســخن را بگــذار کــه بــه 
مــن رســیده، هرکــس بــرای طلــب حــال خــود را 
ــود. ــب می ش ــر او واج ــت ب ــد بهش ــت افکن ــه ذل ب
ــه  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــه آیات ــه ب ــا توّج ب
گذشــت و روایاتــی کــه از مهم تریــن کتــب 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــان ب ــد، انس ــل ش ــث نق حدی
می رســد کــه انســان اســامی و عــارف عاشــق از 
ایــن کــه دیگــران از محصــول رنــج و زحمتشــان 
زندگــی او را اداره کننــد بیــزار اســت، بلکــه 
انســان خدایــی بــرای رفــع نیــاز خــود و احتیــاج 
زن و فرزنــد از کســب حــال طلب روزی کــرده و از 
راه حــال بــرای جلــب رضایــت و خشــنودی مــوال 
می کوشــد و در تمــام لحظــات، دنیــا و مــال دنیــا 
ــیله  ــا را وس ــار دنی ــم و دین ــا و دره ــب دنی و کس
بــه دســت آوردن آخرتــی آبــاد قــرار داده و 
ــر  ــام مظاه ــا تم ــا ب ــت دنی ــد گذاش ــز نخواه هرگ
دلفریبــش او را فریفتــه و مغــرور نمــوده و از خــدا 

ــد. ــرف نمای ــی منح ــاک اله و راه پ
ــه  ــت ن ــیله اس ــال وس ــه م ــد ک ــارف می دان ع
هــدف، عــارف می دانــد کــه دنیــا ومــال دنیــا در 
صورتــی ارزش دارد کــه از راه حــال به دســت آید 
و در راه خــدا مصــرف گــردد، عــارف می دانــد کــه 
اگــر همــه دنیــا را بــا هرچــه در او هســت مّجانــی 
بــه او ببخشــند، ولــی در آن رضایــت و خشــنودی 
ــی  ــدازه آب بین ــه ان ــد، ب ــت نباش ــرت دوس حض

خــوک جــذام گرفتــه ارزش نــدارد!!
ادامه در صفحه 5

مال حالل و حرام در قرآن و روایات 
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ادامه از صفحه 4
ــرود،  ــال ب ــب و م ــال کس ــر دنب ــارف اگ ع
ــی   ــهوت دنیاخواه ــال و ش ــّب م ــر ح ــه خاط ب
ــارف  ــن ع ــب رفت ــال کس ــه دنب ــت، بلک نیس
ــه  ــط ب ــا فق ــال دنی ــه م ــق ب ــال عاش و اتّص
ــارف  ــه ع ــرد ک ــام می گی ــوال انج ــت م خواس
بــدون دســتور حــق ارزشــی بــرای همــه دنیــا 
ــال  ــدار م ــه مق ــد ب ــه رس ــت، چ ــل نیس قائ
ــا آن ســّد  بســیار محــدودی کــه می خواهــد ب

ــاند!! ــش را بپوش ــرده و بدن ــوع ک ج
ــا  ــا دنی ــد ب ــدازه بای ــه ان ــه چ ــن ک در ای
ــی  ــت جالب ــت روای ــه داش ــا رابط ــال دنی و م

ــیده: ــون رس ــن مضم بدی
قــاَل ثَْوبــاُن، ُقْلــُت یــا نَِبــَیّ الّل مــا یَْکفینــی 
ــَک، َوواری  ــَدّ َجْوَعَت ــا َس ــاَل: م ــا، ق نْی ــَن الُدّ ِم
ــٍخّ  ــَک َفَب ــٌت یُِظُلّ ــَک بَْی َ ــَک َوإِْن کاَن ل َعْوَرتَ
بـَـٍخّ َوإِْن کاَن لـَـَک دابـَّـٌة تَْرَکُبهــا َفــذاَک َوأَنـْـَت 

ــَک  »۳۰«. ــوی  ذلِ ــا ِس ــُئوٌل َعّم َمْس
ــم:  ــدا گفت ــر خ ــه پیامب ــد، ب ــان می گوی ثوب

ــد؟ ــت می کن ــرا کفای ــدار م ــه مق ــا چ از دنی
ــنگی ات  ــه گرس ــدازه ای ک ــه ان ــود: ب فرم
ــر  ــاند و اگ ــت را بپوش ــرده و بدن ــرف ک را برط
ــه  ــا ب ــس خوش ــی، پ ــته باش ــه ای داش خان
ــی  ــر مرکب ــت و اگ ــه حال ــا ب ــت، خوش حال
ــازاد  ــرای ســواری بگیــری خــوب اســت و م ب
ــد  ــت بای ــه را در قیام ــار برنام ــن چه ــر ای ب

ــی. ــخ بگوی پاس
ــان  ــی و امام ــا اله ــزرگ و انبی ــد ب خداون
ــت  ــقان مس ــته و عاش ــان وارس ــز و عارف عزی
و  ناصحــان  و  حکیمــان  و  معرفــت  جــام 
دلســوزان بــه طــور دائــم ســفارش می کردنــد 
ــد و  ــال روی آوری ــای ح ــه دنی ــط ب ــه فق ک
ــان  ــد مهرب ــا خداون ــال را ب ــال ح ــازاد م م
معاملــه کنیــد و در خــوردن و پوشــیدن و 

ــرورت  ــّد ض ــم در ح ــال ه ــردن ح ــرج ک خ
ــود را  ــای خ ــت گران به ــد و وق ــتفاده نمایی اس
ــانّیت  ــت و ادب و انس ــرف فضیل ــد ص ــه بای ک
گــردد، خــرج دنیــای غیرحــال و غیرضــروری 
ــرح و  ــال و ف ــه م ــتن ب ــوده و از دل بس ننم
انبســاط نســبت بــه  ثــروت، ســخت بپرهیزیــد 
ــل  ــتان داخ ــه دنیاپرس ــد در فرق ــعی کنی و س
ــاب  ــه حس ــا ب ــل دنی ــره اه ــوید و در زم نش

ــد. نیایی
و به قول عّطار نیشابوری:

نــدای غیــب بــه جــان تــو می رســد 
پیوســت 

که پای در نه و کوتاه کن زدنیا دست 
هزار بادیه در پیش بیش داری تو

ــدی  ــرور مان ــراب غ ــن ز ش ــن چنی ــو ای ت
ــت  مس

ــدان ســوی چــه کــه  جهــان پلــی اســت ب
هــر ســاعت 

پدیــد آیــد از ایــن پــل هــزار جــای 
شکســت 

به پل برون نشود با چنین پلی کارت 
بــرون بجــه زچنیــن پــل کــه نیســت جــای 

نشســت 
چــو ســیل پــل شــکن از کــوه ســر فــرود 

آرد
بیفتد پل و در زیر پل بمانی پست 

ــه هفتــاد، پشــت شــد چــو  تــو غافلــی و ب
کمــان 

تــو خــوش بخفتــه ای و تیــر عمــر رفــت از 
ــت  »۳۱« شس

          بیاییــد از دنیــا بــه انــدازه الزم برداریم 
و در ایــن برخــورد اگــر ســهم بیش تــری 
ــه  ــل ب ــهم را تبدی ــد، آن س ــا ش ــب م نصی

ــم. ــح کنی ــل صال عم

ــل  ــرای تحصی ــری ب ــه عم ــان ک ــر آن مگ
مــال و روی هــم انباشــتن آن رنــج کشــیدند، 
ــرت، از  ــه آخ ــا ب ــال از دنی ــگام انتق ــه هن ب
ــد؟ ــود بردن ــا خ ــزی ب ــود چی ــروت خ ــوال و ث ام
ــگام  ــه هن ــدان، ب ــران ثروتمن ــروت بیک ث
مــرگ صاحبانــش، چــه دســتی از آن هــا 
ــت  ــکات وق ــکلی از مش ــه مش ــت  و چ گرف
ــن  ــز ای ــرد، ج ــل ک ــان ح ــرای آن ــرگ را ب م
کــه بــا یــک دنیــا حســرت و بــا یــک 
ــاد رفتــه از دنیــا  ــر عمــر برب  جهــان تأّســف ب

رفتند!!
و  امــام عارفــان  فرمــوده  بــه  بیاییــد 
محبــوب عاشــقان حضــرت علــی علیــه 
الســام، از دنیــا بــرای آبــادی آخــرت توشــه 
ــق را  ــنودی ح ــیر خش ــن مس ــم و از ای بگیری

ــم. ــل نمایی تحصی
پی نوشتها:

)۱(- نساء )۴(: ۱۰.
)۲(- نساء )۴(: ۲۹- ۳۰.

)۳(- بقره )۲(: ۲۷۵.
ــس  ــدوق: ۳۹۸، مجل ــیخ ص ــی، ش )۴(- األمال
۶۲، حدیــث ۱۲؛ بحــار األنــوار: ۷۲/ ۱۷۰، بــاب ۵۸، 

حدیــث ۲.
ــس  ــدوق: ۴۲۷، مجل ــیخ ص ــی، ش )۵(- األمال
ــاب ۵۸،  ــوار: ۷۲/ ۱۷۱، ب ــار األن ــث ۱؛ بح ۶۶، حدی

ــث ۳. حدی
)۶(- وســائل الشــیعة: ۱۲/ ۱۷۹، بــاب ۱۱۴، 
ــث  ــاب ۱، حدی ــن: ۱/ ۶، ب ــث ۱۶۰۱۶؛ المحاس حدی
ــث ۹. ــاب ۵۰، حدی ــوار: ۷۲/ ۱۱۵، ب ــار األن ۱۵؛ بح
ــاب ۱۳،  ــائل: ۱۴/ ۱۳، ب ــتدرک الوس )۷(- مس
ــث ۱۴؛  ــال: ۱/ ۳۲۵، حدی ــث ۱۵۹۶۹؛ الخص حدی

ــث ۷. ــاب ۵۸، حدی ــوار: ۷۲/ ۱۷۱، ب ــار األن بح
)۸(- بحــار األنــوار: ۷۲/ ۱۷۰، بــاب ۵۸، حدیــث 

.۱
)۹(- بقره )۲(: ۱۷۲.

)۱۰(- نحل )۱۶(: ۷۲.
)۱۱(- اسراء )۱۷(: ۷۰.

)۱۲(- مؤمنون )۲۳(: ۵۱.

)۱۳(- بقره )۲(: ۱۶۸.
)۱۴(- مائده )۵(: ۸۸.

)۱۵(- الکافــی: ۲/ ۱۴۰، بــاب الکفــاف، حدیــث 
۱؛ بحــار األنــوار: ۶۹/ ۵۷، بــاب ۹۵، حدیــث ۱.

)۱۶(- الکافــی: ۲/ ۱۴۰، بــاب الکفــاف، حدیــث 
۳؛ بحــار األنــوار: ۶۹/ ۵۹، بــاب ۹۵، حدیــث ۳.

ــن  ــب م ــا یج ــاب م ــی: ۲/ ۴۹۷، ب )۱۷(- الکاف
ذکــر الّل، حدیــث ۷؛ علــل الشــرایع: ۱/ ۸۱، 
حدیــث ۲؛ بحــار األنــوار: ۶۷/ ۵۵، بــاب ۴۴، 

حدیــث ۲۳.
)۱۸(- حجر )۱۵(: ۹۸- ۹۹.

)۱۹(- محجــة البیضــاء: ۳/ ۱۴۴، آداب الکســب 
ــاب  ــوار: ۶۹/ ۴۷، ب ــار األن ــاب ۱؛ بح ــاش، ب والمع

.۹۴
)۲۰(- نور )۲۴(: ۳۷.

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۰، کت ــة البیض )۲۱(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۳۹، کت ــة البیض )۲۲(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۰، کت ــة البیض )۲۳(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۰، کت ــة البیض )۲۴(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۱، کت ــة البیض )۲۵(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۱، کت ــة البیض )۲۶(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۱، کت ــة البیض )۲۷(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

ــاب آداب  ــاء: ۳/ ۱۴۱، کت ــة البیض )۲۸(- محّج
ــاب ۱. ــاش، ب ــب والمع الکس

)۲۹(- الکافــی: ۵/ ۷۲، بــاب االســتعانة بالدنیــا 
علــی اآلخــرة، حدیــث ۷.

)۳۰(- مجموعة وّرام: ۲/ ۲۱۵.
)۳۱(- عطار نیشابوری. 

برگرفتــه از کتــاب عرفــان اســامی نوشــته 
اســتاد حســین انصاریــان

منبع : پایگاه عرفان

مال حالل و حرام در قرآن و روایات 

ــدن  ــر ش ــه گی ــا هم ــر، ب ــای اخی ــال ه در س
ویــروس کرونــا، یکــی از بخــش هایــی کــه 
ــوزش  ــش آم ــد، بخ ــه دی ــل توج ــای قاب ضرره
ــه  ــم ک ــه دیدی ــه تجرب ــوربود. ب ــرورش کش و پ
ــی و  ــه تعلیم ــم از جنب ــرر، ه ــای مک ــی ه تعطیل
ــر  ــی ب ــرات منف ــی اث ــای تربیت ــه ه ــم از جنب ه

روی دانــش آمــوزان گذاشــت.
در هــر صــورت، تعطیلــی هــای ادامــه دار 
ــت،  ــان یاف ــره پای ــا باألخ ــام کرون ــه ای ــوط ب مرب
ــوا،  ــی ه ــوع آلودگ ــز موض ــا نی ــن روزه ــا ای ام
بــرودت هــوا و ... ، بــاز هــم موجــب تعطیلــی هــای 

ــد. ــدارس گردی ــرر م مک
کار بــه جایــی رســید کــه حتــی وزارت آمــوزش 
ــه ایــن وضعیــت هشــدار داد  و پــرورش نســبت ب
و در بخشــی از اطاعیــه خــود اشــاره کــرد: »بــه 
ــی  ــی و تربیت ــت تحصیل ــگیری از اف ــور پیش منظ
دانــش آمــوزان عزیز و ایجــاد وقفــه در فرآیندهای 
یاددهــی -یادگیــری و برقــراری شــرایطی بهینــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــرگیری فرآین ــرای از س ب
ــری از  ــع کثی ــای جم ــب تقاض ــدارس، حس در م
ــز،  ــوزان عزی ــاء و دانش آم ــران، معلمــان، اولی مدی
از روز شــنبه اول بهمــن مــاه ۱۴۰۱ فعالیــت مدارس 
ــرایط  ــوری و در ش ــای حض ــت کاس ه ــا اولوی ب
اســتانداران  تصمیمــات  براســاس  اضطــراری 

محتــرم بــه صــورت غیرحضــوری مطابــق برنامــه 
هفتگــی و آموزشــی مطابــق بودجــه بنــدی برنامــه 

ــد«. ــه می یاب ــی )دروس( ادام درس
ــرورش نیــز  ــر آمــوزش و پ ــوری، وزی یوســف ن
ــا  ــه ایــن وضعیــت انتقــاد کــرد و در مصاحبــه ب ب
شــبکه خبــر، بــه ایــن مضمــون گفــت کــه : » مــا 
ــد  ــدارس بای ــه م ــم ک ــرض کردی ــن را ع ــا ای باره
آخریــن جایــی باشــد کــه تعطیــل می شــود؛ امــا 
االن مــدارس را اولیــن جایــی گذاشــتیم کــه بایــد 
تعطیــل شــود«. همچنیــن او بــه ایــن موضــوع هم 
اشــاره کــرد کــه رئیــس جمهــور در جلســه هیئت 

ــد کــه تعطیلــی نباشــد. دولــت دســتور دادن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــی ه ــی، تعطیل ــور کل ــه ط  ب
ــاهد  ــراً ش ــه اخی ــی ک ــن تعطیات ــا و همچنی کرون
ــاد  ــی را ایج ــن نگران ــی ای ــه نوع ــم، ب آن بودی
ــش  ــل از دان ــن نس ــده ای ــه آین ــت ک ــرده اس ک

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــوزان چ آم
ــه  ــات ب ــن تعطی ــه ای ــی ک ــای علم ــه ه ضرب

دانــش آمــوزان مــی زنــد، قطعــًا در آینــده خــود 
ــم،  ــر بگویی ــه دقیقت ــد داد؛ البت ــان خواه را نش
همیــن األن هــم خــود را نشــان داده اســت. 

ــت  ــدم رغب ــی و ع ــت تحصیل ــم اف ــانه آن ه نش
برخــی از دانــش آمــوزان بــه درس و کســب علــم 
ــه از  ــی ک ــث تربیت ــا مباح ــار اینه ــت. در کن اس

ــه ای  ــود دغدغ ــم خ ــت ه ــر اس ــی مهمت جهات
ــت. ــه اس جداگان

البتــه منظــور ایــن نیســت کــه دانــش آمــوزان 
ــه  ــد ب ــم بای ــرایط ه ــن ش ــا تری ــت فرس در طاق
ــم  ــی ه ــد از تعطیل ــن ح ــا ای ــد؛ ام ــه برون مدرس
ــم  ــه کنی ــد توج ــدارد. بای ــه ن ــای توجی ــًا ج واقع
ــا  ــد ت ــوزان بای ــش آم ــورت، دان ــر ص ــه در ه ک
انــدازه ای قــدرت تحمــل شــرایط را داشــته 
ــا پســتی هــا و بلنــدی هــای  باشــند و خــود را ب
ــادران  ــدران و م ــد. اینهــا پ زندگــی تطبیــق دهن

ــتند. ــه هس ــن جامع ــده ای آین
ــه  ــتند ک ــن هس ــی والدی ــرف، برخ ــک ط از ی
فرزنــدان خــود را بــه اصطــاح در پَــر قــو بــزرگ 
مــی کننــد، از ایــن طــرف هــم در محیــط درســی 
ــی  ــه م ــرد ک ــی گی ــورت م ــات ص ــی ماحظ برخ
ــم و  ــرایط تعلی ــر ش ــرد. اگ ــورت نگی ــد ص توان
ــده  ــد، در آین ــه باش ــن گون ــه همی ــت همیش تربی
بــا نســلی روبــرو خواهیــم بــود کــه بخــش قابــل 
توجهــی از آن، راحــت طلــب، کســل، بــی تحــرک 

ــود. و چــه بســا بعضــًا ســربار جامعــه خواهــد ب
بنابرایــن مراقــب باشــیم کــه بــا اتخــاذ 
ــش  ــا آینــده دان تصمیمــات اشــتباه، ناخواســته ب

ــم. ــازی نکنی ــه ب ــوزان و جامع آم
منبع: جهان نیوز

بازی ناخواسته با آینده جامعه

تعطیلی های مکرر مدارس و یک نگرانی مهم غیر درسی!

یــک فعــال صنعــت مدیریــت منابــع آب گفــت: 
قبــل از انقــاب هیــچ توانــی بــرای اجــرای 
و  نداشــتیم  آب  فنی-مهندســی  پروژه هــای 
ــا  ــم، ام ــی بودی ــرکت های خارج ــه ش ــته ب وابس
ــا در  ــر دنی ــور برت ــزو ۴ کش ــا ج ــه تنه ــروز ن ام
ــن  ــه در ای ــتیم بلک ــی آب هس ــات مهندس خدم
ــی  ــرکت های خارج ــخت ش ــب سرس ــوزه رقی ح

هــم شــده ایم.
علــی موســوی در گفت  وگــو بــا فــارس، ضمــن 
اشــاره بــه دیــدار روز گذشــته صنعتگــران و 
ــام معظــم رهبــری، اظهــار  ــا مق تولیدکننــدگان ب
داشــت: فعال ســازی پروژه هــای داخلــی بــا 
اســتفاده از تــوان مالــی و اجرایــی داخــل کشــور 
ــر  ــه در محض ــود ک ــی ب ــن محورهای از مهمتری

ــم. ــرح کردی ــری مط ــم رهب ــام معظ مق
ــت  ــی ظرفی ــای دولت ــرد: بودجه  ه ــه ک وی اضاف
تامیــن مالــی توســعه زیرســاخت کشــور را نــدارد.
ــا  ــا ب ــد آریان ــل س ــرکت تون ــل ش مدیرعام
ــت  ــا فرص ــرورت دارد از تهدیده ــه ض ــان اینک بی
ســاخت، گفــت: پیشــنهاد مــا ایــن بــود کــه از ۶۰۰ 
ــی  ــای عمران ــاز پروژه ه ــان نی ــارد توم ــزار میلی ه
اقتصــادی  صرفــه  دارای  طرح هــای  کشــور، 
ــه ۱۰  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــغ ۱۵۰ ه ــه مبل ب
کنسرســیوم های مشــترک بخــش خصوصــی 
توانــا در کشــور داده شــده تــا همزمــان بــا تامیــن 
ــاختی  ــای زیرس ــل طرح ه ــه تکمی ــی زمین مال

ــود. ــا ش ــور مهی کش

ســرمایه گذاری  آمــاده  دولتــی  *مدیریــت 
ــت ــی نیس ــش خصوص بخ

وی در پاســخ بــه ایــن گفتــه کــه حــوزه آب بــا 
ــد آورد  ــی نمی توان ــای تکلیف ــه قیمت ه ــه ب توج
ــل توجهــی داشــته باشــد و مشــخص نیســت  قاب
ــرمایه گذاری  ــرای س ــای ب ــن طرح ه ــا ای ــه آی ک
بخــش خصوصــی جــذاب اســت یــا خیــر، 

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــاب ۱۵۰ ه ــزود: در انتخ اف
ــت  ــا ظرفی ــای ب ــه طرح ه ــت ک ــده اس ــت ش دق
بازگشــت ســرمایه در نظــر گرفتــه شــود، از ســوی 
ــد  ــود دارن ــترکانی وج ــش آب مش ــر در بخ دیگ
ــی  ــای تکلیف ــارج از قیمت ه ــد خ ــه می توانن ک
بهــای آب را بپردازنــد، بــرای مثــال، توســعه 

ــه  ــاب ب ــروش پس ــاب و ف ــای فاض تصفیه خانه ه
ــت. ــا اس ــن طرح ه ــه ای ــع از جمل صنای

ــش  ــت بخ ــع فعالی ــریح موان ــا تش ــوی ب موس
خصوصــی در ایــن حــوزه گفــت: ســازوکاری کــه 
ــازوکاری  ــود دارد، س ــور وج ــون در کش ــم اکن ه
ــش  ــک بخ ــای آن ی ــر مبن ــوان ب ــه بت ــت ک نیس
خصوصــی تامیــن مالــی یــک زیرســاخت را 

برعهــده بگیــرد، بــرای مثــال فــرض کنیــد  شــما 
ــک  ــد  ی ــی می خواهی ــش خصوص ــوان بخ ــه عن ب
ــن  ــی ای ــوارض دریافت ــزان ع ــازید، می آزادراه بس
آزادراه توســط شــمای ســازنده تعییــن نمی شــود 
ــد  ــن بای ــت، بنابرای ــت اس ــی دول ــت تکلیف و قیم
ــی  ــن مال ــا راه تامی ــود ت ــاح ش ــازوکارها اص س

ــود. ــاز ش ــی ب ــش خصوص بخ
ــه  ــا ادام ــد آریان ــل س ــرکت تون ــل ش مدیرعام
ــد  ــی ۱۸ درص ــای عمران ــرای طرح ه ــت ب داد: دول
ــده  ــد کنن ــن تولی ــرد و همی ــر می گی ــود در نظ س
اگــر پــول خــود را در بانــک بگــذارد، بیــش از ۲۰ 
ــواردی  ــه م ــن از جمل ــد. ای درصــد ســود می گیرن
ــود  ــح ش ــد تصحی ــد بای ــه معتقدن ــه هم ــت ک اس

ــد. ــری نمی کن ــس تصمیم گی ــچ ک ــا هی ام

*در حــوزه خدمــات فنــی مهندســی بخــش آب 
جــزء ۴ کشــور برتــر دنیــا هســتیم

ــور  ــی کش ــی مهندس ــوان فن ــریح ت وی در تش
ــت:  ــع آب گف ــت مناب ــای مدیری ــوزه ابزاره در ح
تــوان فنــی و مهندســی کشــور در حــوزه ابزارهای 
ــاری  ــبکه آبی ــه ش ــع آب از جمل ــت مناب مدیری
ــت و  ــد اس ــد ۱۰۰ درص ــا و س ــی، تونل ه زهکش
مــا در بیــن ۴ کشــور برتــر جهــان در ایــن حــوزه 

ــتیم. هس
ایــن تولیدکننــدگان برتــر کــه در دیــدار 
ایــراد  بــه  انقــاب  رهبــر  بــا  صنعتگــران 
ــا  ــاب م ــل از انق ــت:  قب ــت گف ــخنرانی پرداخ س
ــی  ــن طرح های ــاخت چنی ــرای س ــی ب ــچ توان هی
ــا ســد  ــرای م نداشــتیم و شــرکت های خارجــی ب
ــخت  ــای سرس ــا رقب ــا م ــروز ام ــاختند، ام می س
ــران  ــه روزی در ای ــی ک ــرکت های خارج ــان ش هم
بین المللــی   پروژه هــای  جــوالن می دادنــد در 
هســتیم  و در مقابــل ســطح فنــی مهندســی 
ــد. ــن ندارن ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــرکت های ایران ش

کندشــدن  عامــل  دولتــی  بروکراســی   *
فنی-مهندســی خدمــات  صــادرات 

مدیرعامــل شــرکت تونــل ســد آریانــا در 
تشــریح موانــع صــادرات خدمــات فنی-مهندســی 
ــا  ــط ب ــع مرتب ــری موان ــک س ــت: ی ــور گف کش
ــت  ــه دس ــم ک ــی داری ــط بین الملل ــم و رواب تحری
ــا  ــا مــردم م ــا نیســت و از دشــمنی کشــورها ب م
ــت  ــد دس ــا نبای ــن فض ــا در همی ــد ام ــر می آی ب
روی دســت گذاشــت، در ایــن راســتا نزدیــک بــه 

ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــر ص ــازمان درگی ۱۵ س
ــتند. ــی هس مهندس

وی اظهــار کرد: تعارضــات و بروکراســی پیچیده 
ــا  ــزرگ م ــکات ب ــه مش ــازمان ها از جمل ــن  س بی
ــد و در صــورت  ــه حســاب می آی در ایــن حــوزه ب
رفــع ایــن موانــع می تــوان در ایــن بخــش 
جهــش کــرد، بــر ایــن اســاس مــا پیشــنهاد یــک 
مدیریــت واحــد در حــوزه صــادرات خدمــات فنــی 

ــم. ــا کردی ــی را تقاض و مهندس
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــت: ص ــوی گف موس
مهندســی کشــور در ۱۰ ســال گذشــته از ۵۰۰ 
میلیــون دالر بــه ۲.۳ میلیــارد دالر رســیده اســت 
ــارد دالر  ــه ۴ میلی ــدد ب ــن ع ــی ای ــه راحت ــا ب ام
هــم قابــل افزایــش اســت کــه نیازمنــد تســهیل 

ــت. ــط اس رواب

*دولت سیزدهم ما را به آینده امیدوار کرد
مدیرعامــل شــرکت تونــل ســد آریانــا با اشــاره 
بــه دســت فرمــان درســت توجــه بــه دیپلماســی 
ــی  ــت: نگاه ــاد، گف ــت اقتص ــا محوری ــه ای ب منطق
ــه  ــه ب ــر توج ــی ب ــیزدهم مبن ــت س ــه در دول ک
ــر کشــور حاکــم شــد، از  دیپلماســی منطقــه ای ب
ــه  ــود ک ــی ب ــر راهبردهای ــن تغیی ــه مهمتری جمل
ــی  ــات فنی-مهندس ــادرات خدم ــای ص ــه ارتق ب

کمــک کــرد.
ــت  ــف دول ــای مختل ــت: بخش ه ــوی گف موس
ســیزدهم از جملــه اجــزای مرتبــط بــا فعالیــت مــا 
ــا  ــی ب ــیار خوب ــی بس ــرو همراه ــامل وزارت نی ش
بخــش خصوصــی دارد و ایــن همراهــی امیــدواری 

ــرای حــل مســائل را افزایــش داده اســت. مــا ب
بــه گــزارش فــارس، علــی موســوی، مدیرعامــل 
ــرادی  ــه اف ــا از جمل ــد آریان ــل س ــرکت تون ش
ــران و  ــدار صنعتگ ــته در دی ــه روز گذش ــود ک ب
تولیدکننــدگان بــا مقــام معظــم رهبــری ، در 
ــود. ــرده ب ــرح ک ــواردی را مط ــت م ــوزه صنع ح

ایران جزو 4 کشور برتر دنیا در خدمات مهندسی آب

باکو خواستار توقف مین گذاری ایروان 
در خاک آذربایجان

ادامه از صفحه 3
ــن موضــوع از ســوی جمهــوری آذربایجــان را  وی طــرح ای
ــات  ــات از اقدام ــردن توجه ــرف ک ــرای منح ــکار ب ــاش آش ت

نادرســت ایــن کشــور دانســت.
النــور ممــدوف معــاون وزیــر امورخارجــه جمهــوری 
ــه قضــات دادگاه بین المللــی دادگســتری گفــت  آذربایجــان ب
ــتان را از  ــی ارمنس ــن زمین ــش از ۲۷۰۰ می ــورش بی ــه کش ک
ــی از  ــت، یعن ــرده اس ــف ک ــال کش ــه ح ــا ب ــامبر ۲۰۲۱ ت دس
زمانــی کــه ایــن دادگاه بــه دو کشــور دســتور داد، اقداماتــی 
ــام  ــود، انج ــه  ش ــد ده ــات چن ــدید اختاف ــب تش ــه موج ک

ــد. ندهن
وی گفــت: کاشــت میــن  و نصــب تله هــای انفجــاری تــاش 
ــت  ــری از بازگش ــرای جلوگی ــتان ب ــوی ارمنس ــدی از س عم
ــگ  ــل جن ــه دلی ــه ب ــت ک ــان اس ــوری آذربایج ــی جمه اهال

ــده اند. ــود ش ــای خ ــرک خانه ه ــه ت ــور ب مجب
ممــدوف تصریــح کــرد: اگــر باکــو کــه مناطــق آزاد شــده 
ــا خیــال  را بــرای بازگشــت آوارگان آمــاده می کنــد، نتوانــد ب
ــد  ــه می توانن ــن کار را انجــام دهــد، آواره هــا چگون راحــت ای

ــا خیــال راحــت از حــق بازگشــت خــود اســتفاده کننــد؟ ب
ــود  ــام می ش ــی انج ــی در حال ــای حقوق ــن درگیری ه ای
کــه بیــش از ۲ ســال پــس از پایــان جنــگ میــان دو کشــور 
ــته  ــه کش ــر ب ــه منج ــتانی ک ــاغ کوهس ــایه در قره ب همس
شــدن حــدود ۶ هــزار و ۸۰۰ ســرباز و آواره شــدن حــدود ۹۰ 

ــذرد. ــد، می گ ــی ش ــزار غیرنظام ه
ــوری  ــتان و جمه ــان ارمنس ــط می ــا، رواب ــزارش ایرن ــه گ ب
ــتان  ــش ارمنس ــه ارت ــی ک ــال ۱۹۹۱، زمان ــان از س آذربایج
قره بــاغ کوهســتانی و هفــت منطقــه مجــاور را تصــرف کــرد، 

ــت. ــوده اس ــش ب پرتن
جمهــوری آذربایجــان در پاییــز ۲۰۲۰ طــی ۴۴ روز درگیــری، 
چندیــن شــهر، روســتا و آبــادی را در ایــن منطقــه بــه تصــرف 
خــود درآورد و پــس از آن در روز دوشــنبه ۹ نوامبــر ۲۰۲۰ )۱۹ 
آبــان ۱۳۹۹( توافقنامــه صلــح بــا میانجیگــری روســیه میــان 

دو کشــور امضــا شــد.
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ــت: در  ــت گف ــوژی و زراع ــص اگروتکنول متخص
ــای  ــا نام ه ــه ب ــر ترکی ــد دیگ ــه ۲ س ــی ک صورت
»توزلوجــا« و »ســویله مــز« آبگیــری شــود، هیــچ 
آوردی از شــاخه بیــن گــول داغ رودخانــه ارس بــه 

ایــران نخواهــد آمــد.
آقاخــان بهزاد در جلســه کمیســیون کشــاورزی 
اتــاق بازرگانــی تبریــز در خصــوص حــق آبــه ارس 
ــه ارس،  ــال ۱۳۷۹، آورد آب رودخان ــت: در س گف
ــود کــه در ســال  ــارد متــر مکعــب ب هشــت میلی
ــب  ــر مکع ــارد مت ــج میلی ــه پن ــم ب ــن رق ۱۳۹۱ ای
ــه  ــه ارس ب ــروز آورد رودخان ــت و ام ــش یاف کاه

میــزان ۲.۷ میلیــارد متــر مکعــب اســت.
وی ادامــه داد: حاشــیه رودخانــه از دم قشــاقی 
ــت  ــاد در وضعی ــارس آب ــد پ ــازه کن ــا ت ــو ت ماک
ــش آب  ــل کاه ــک عام ــه ی ــرار دارد ک ــی ق بحران
ــداث  ــا اح ــه ب ــرف ترکی ــی و از ط ــن الملل آن، بی
ــوده  ــورت( ب ــارص) کاراک ــتان ق ــدهایی در اس س
میلیــارد  بــا حجــم ۱.۷  کــه در ســال ۲۰۲۰ 

ــت. ــده اس ــری ش ــب آبگی مترمکع
ــر  ــد دیگ ــه دو س ــی ک ــزود: در صورت ــزاد اف به
ایــن منطقــه بــا نــام هــای توزلوجــا و ســویله مــز 
آبگیــری شــود، هیــچ آوردی از شــاخه بیــن گــول 
ــد و آورد آب  ــد آم ــران نخواه ــه ای ــه ب داغ ترکی

ــود . تنهــا از آرپاچایــی ارمنســتان خواهــد ب
وی اظهــار کــرد: دلیــل اینکــه نمــی توانیــم از 
ترکیــه شــکایت بکنیــم ایــن اســت کــه در ســال 
۱۹۹۷ در ســازمان ملــل متحــد، کنوانســیون بیــن 
المللــی حقــوق بهــره بــرداری از آبــراه هــای غیــر 
ــده و  ــب ش ــا ۱۰۳ رای تصوی ــتیرانی ب ــد کش مقاص

ترکیــه ایــن کنوانســیون را امضــاء نکــرده اســت.
ــد  ــی توان ــران نم ــه ای ــت اینک ــت: عل وی گف
ــران  ــن اســت کــه ای از ترکیــه شــکایت کنــد، ای
عضــو ایــن کنوانســیون بیــن المللــی نیســت و از 
اتــاق بازرگانــی درخواســت داریــم کــه از مراجــع 
ــای الزم را  ــت ه ــا و درخواس ــری ه ــی پیگی مل
ــه  جهــت عضویــت کشــور در ایــن کنوانســیون ب
ــا امــکان شــکایت از ترکیــه میســر  عمــل آورد ت
ــه در  ــا ترکی ــران ب ــکل ای ــود و مش ــن ش و ممک
ــل  ــره قاب ــق مذاک ــه ارس، از طری ــق آب ــورد ح م

ــت. ــل نیس ح
بهــزاد افــزود: علــت اینکــه چــرا ایــران در ایــن 
ــوط  ــن مرب ــه ای ــود ب ــی ش ــو نم ــیون عض کنوانس
می شــود کــه یکــی از بندهــای مهــم کنوانســیون 
ــت  ــورهای باالدس ــه کش ــت ک ــن اس ــور ای مذک
ــت  ــات برداش ــد و تاسیس ــداث س ــا اح ــد ب نبای
ایجــاد بکننــد تــا پاییــن دســت خســارت جــدی 
ــران  ــیون، ای ــب کنوانس ــان تصوی ــد و در زم نبین
ــرات  ــه و ف ــای دجل ــت روده ــوان باالدس ــه عن ب
ــن دو رود در  ــده ای ــه کنن ــای تغذی ــی روده )برخ
ــد. ــیون نش ــن کنوانس ــو ای ــرار دارد( عض ــران ق ای
وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۴۸ و ۱۳۵۱ پروتکلــی 
ــزان  ــن می ــورد تعیی ــران در م ــوروی و ای ــن ش بی
ــق  ــاس ح ــر اس ــده و ب ــاء ش ــه ارس امض ــق آب ح
ــارد  ــاد، ۱.۱۳۰ میلی ــارس آب ــرای پ ــور، ب ــه کش آب

مترمکعــب آب شــرب و کشــاورزی، بــرای اســتان 
ــب و  ــر مکع ــون مت ــرقی۱۶۵ میلی ــان ش آذربایج
بــرای اســتان آذربایجــان غربــی۱۷۶ میلیــون متــر 
مکعــب حــق آبــه از ارس تعییــن شــد و اکنــون بــا 

ــتیم. ــه هس ــل آورد رود ارس مواج تقلی

ــابق  ــران س ــوژی و از مدی ــص اگروتکنول متخص
ــت:  ــور گف ــت کش ــت و صنع ــای کش ــع ه مجتم
ــن  ــی ای ــب آب کنون ــر مکع ــون مت از ۲.۷ میلی
ــط  ــق محی ــب ح ــر مکع ــون مت ــه ۱.۱ میلی رودخان
ــب  ــر مکع ــارد مت ــا ۱.۶ میلی ــت و تنه ــت اس زیس

ــف آن  ــه نص ــد ک ــی مان ــی م ــرف باق ــرای مص ب
بــرای ایــران و نصــف دیگــر متعلــق بــه جمهــوری 

ــت. ــان اس آذربایج
وی اظهــار کــرد: در حقیقــت از آب ارس، بــرای 
ســه اســتان، ۸۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب داریــم 

کــه بایــد در ایــن موضــوع مذاکــره و بحــث بکنیم 
ــا  و از اتــاق بازرگانــی تبریــز درخواســت داریــم ب
ــری و  ــود، پیگی ــکلی خ ــگاه تش ــه جای ــه ب توج
اقدامــات الزم را بــرای عــدم توســعه اراضــی آبــی 
کشــاورزی و عــدم تغییــر اراضــی دیمــی بــه آبــی 

را انجــام دهــد.
بهــزاد بــا توجــه بــه مشــکل آلودگــی آب ارس 
ــش  ــاح و افزای ــت ام ــن PH و غلظ ــاال رفت و ب
ــت  ــارت و اف ــاال و خس ــاری ب ــات آبی ــداد دفع تع
ــیون  ــوزه ارس از کمیس ــاورزی ح ــوالت کش محص
ــن  ــرد ای ــت ک ــز درخواس ــاق تبری ــاورزی ات کش

ــد . ــرار ده ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس موض
وی همچنیــن از مدیــر عامــل شــرکت آب 
منطقــه ای درخواســت کــرد کــه منشــاء آلودگــی 
ــد  ــخص کن ــرداران مش ــره ب ــرای به آب ارس را ب
ــاء  ــی از منش ــری از آلودگ ــه جلوگی ــبت ب ــا نس ت

ــود. ــدام ش ــی اق آلودگ
رود ارس از منطقــه آرپــا چــای در آناتولــی 

می گیــرد. سرچشــمه  ترکیــه 
ایــن رودخانــه از مــرز ترکیــه، نخجــوان جلفــا و 
ارمنســتان گذشــته و پــس از گــذر از مــرز ایــران 
و وارد جمهــوری آذربایجــان شــده و بــه رودخانــه 

ــزد. ــورا می ری ک
ــای؛  ــه آرپاچ ــتن ب ــس از پیوس ــه پ ــن روخان ای
ــتان  ــوری  ارمنس ــران و جمه ــترک ای ــرز مش م
ــام  ــه ن ــی ب ــا محل ــان را ت ــوری  آذربایج و جمه
ــی  ــد از ط ــد و بع ــکیل می ده ــه تش ــرام  تپ به
حــدود ۱۰۰۷۲ کیلومتــر مســافت بــه دریــای خــزر 

می ریــزد.
حوضــه آبریــز ارس در کشــورهای ایــران، 
ــرار  ترکیــه، ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان ق
ــع  ــر مرب ــًا ۱۰۳۲۰ کیلومت ــعت آن تقربی دارد. وس
بــوده و حــدود ۳۹ درصــد )۳۹۰۰۰( کیلومتــر مربــع 

ــد. ــکیل می ده ــران تش ــی ای آن را اراض

سدسازی ترکیه رودخانه ارس را خشک می کند

مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور 
ــی  ــرار مالیات ــوع ف ــا بیــان اینکــه دو ن ــی ب مالیات
قانــون و سیســتماتیک داریــم گفــت: فــرار 
ــرار  ــر از ف ــب مهمت ــه مرات ــی ب ــی قانون مالیات
مالیاتــی سیســتماتیک اســت. یکــی از مســیرهای 
ــون  ــب قان ــرای تصوی ــاش ب ــی، ت ــرار مالیات ف
ــی  ــرار مالیات ــات ف ــه موجب ــت ک ــب اس نامناس

عــده ای را فراهــم می کنــد.
داریــوش درویشــی در نشســت »جایــگاه عوامل 
انســانی و ســامانه ها در تشــخیص فــرار مالیاتــی« 
اظهــار داشــت: ایجــاد زیرســاخت های اطاعاتــی و 
ــتقیم  ــای مس ــون مالیات ه ــاح قان ــد از آن اص بع
مهمتریــن اقدامــات بــرای مقابلــه بــا فــرار 

ــی اســت. مالیات
ــرار مالیاتــی دو دســته   وی افــزود: در بحــث ف
ســازمانی  بــرون  و  ســازمانی  درون  عوامــل 
در  مالیاتــی  بــزرگ  فرارهــای  اثرگذارنــد. 
ــانه  ــع غیرکارشناس ــی از وض ــران ناش ــاد ای اقتص
ایجــاد  و  گســترده  مالیاتــی  معافیت هــای 
شــرکت های صــوری اســت کــه برخــی از مدیــران 
ــتند.  ــرار داش ــته در راس آن ق ــای گذش دولت ه
ــرار  ــث ف ــکات در بح ــن مش ــی از مهمتری یک
مالیاتــی، ورود ذی نفعــان بــه عرصــه قانونگــذاری 

ــت. ــور اس ــات کش ــش مالی ــرای بخ ب
 سرپرســت اداره کل حسابرســی ویــژه ســازمان 
امــور مالیاتــی ادامــه داد: فــرار مالیاتــی بــزرگ در 
کشــور بــا تصویــب قوانینــی همچــون معافیت های 
ــود  ــام می ش ــق آزاد انج ــترده مناط ــی گس مالیات
کــه سرپوشــی بــرای اقدامــات نهادهایــی همچون 

بانک هــا می شــود. 
ــامانه مودیــان بــه  ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
فــرار  فعلــی  مشــکات  نمی توانــد  تنهایــی 
ــد  ــع کن ــور رف ــی کش ــام مالیات ــی را در نظ مالیات
گفــت: ســازمان امــور مالیاتــی و وزارت اقتصــاد و 
ــک  ــته اند ی ــوز نتوانس ــت هن ــی دول ــور کل ــه ط ب
ــوق  ــات حق ــذ مالی ــرای اخ ــع ب ــزار جام ــرم اف ن
راه انــدازی کننــد. قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده 

بــه دلیــل اجــرای نادرســت و نداشــتن زیرســاخت 
ــرد و  ــدود ک ــردم را مح ــفره م ــم س ــب، ه مناس
ــرد. ــت نک ــب دول ــی نصی ــل توجه ــد قاب ــم درآم ه
ــه  ــی ک ــا زمان ــرد: ت ــان ک ــی خاطرنش  درویش
ــود،  ــل نش ــی کام ــور مالیات ــازمان ام ــات س اطاع
ــل  ــت. تکمی ــد داش ــود خواه ــی وج ــرار مالیات ف

اطاعــات نیــز متوقــف بــر اصــاح قوانیــن 
ــت  ــر وضعی ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس مالیات
ــدد و  ــیرهای متع ــای تفس ــدارد و ج ــبی ن مناس

متناقــض دارد.
 معافیت های گسترده قانونی به فرارهای مالیاتی 

دامن می زند

محمــد پاریــزی مشــاور عالــی رئیــس کل 
ــت،  ــن نشس ــه ای ــی در ادام ــور مالیات ــازمان ام س
ــی  ــترده قانون ــای گس ــت: معافیت ه ــار داش اظه
بسترســاز اصلــی فــرار مالیاتــی اســت. در مقابلــه 
ــز  ــر از تمرک ــز مهمت ــچ چی ــی هی ــرار مالیات ــا ف ب
ــازمان  ــت و س ــی نیس ــات مال ــان اطاع ــر جری ب

امــور مالیاتــی بایــد بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن 
ــد.  ــته باش ــه داش ــات برنام اطاع

وی ادامــه داد: در اغلــب بحث هــای حــوزه 
ــور  ــازمان ام ــه س ــئله را ب ــد مس ــات، نبای مالی
ــر  ــه دیگ ــن زمین ــرد و در ای ــر ک ــی منحص مالیات
ــی  ــام مالیات ــه در نظ ــی ک ــتگاه ها و نهادهای دس

کشــور مرتبــط هســتند نیــز بایــد در نظــر گرفتــه 
ــوند. ش

 وی بــا بیــان اینکــه بحــث فــرار مالیاتــی یکــی 
ــا  ــت: م ــت، گف ــور اس ــائل کش ــن مس از مهمتری
ــت را  ــه دول ــام بودج ــات تم ــم مالی ــار داری انتظ
ــورت  ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک ــد، چ ــش ده پوش
کســری بودجــه دولــت مصائــب و مشــکات 
ــه همــراه  ــرای کشــور ب ــورم ب ــادی از جملــه ت زی
ــه  ــال ۱۴۰۲ بودج ــر در س ــن اگ ــی آورد. بنابرای م
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزار ه ــت ۲ ه ــی دول عموم
ــی  ــای مالیات ــی آن از درآمده ــد تمام ــت، بای اس
تامیــن شــود و نظــام مالیاتــی بایــد ایــن میــزان 

ــد.  ــن کن ــد را تامی درآم
مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور 
ــدام  ــک اق ــی ی ــرار مالیات ــزود: ف ــی اف مالیات
ــه  ــت ک ــی اس ــان مالیات ــوی مودی ــه از س آگاهان
هــدف آن نپرداختــن حقــوق قانونــی دولت اســت. 
ــته  ــه دو دس ــی ب ــرار مالیات ــب ف ــن ترتی ــه ای ب
ــرار  ــود. ف ــیم می ش ــتماتیک تقس ــی و سیس قانون
ــه  ــا گفت ــته از فراره ــه آن دس ــی ب ــی قانون مالیات
ــه  ــون زمین ــی در قان ــر دلیل ــه ه ــه ب ــود ک می ش
آن چیــده شــده اســت و موجــب شــده برخــی از 

ــد. ــت نکنن ــود را پرداخ ــات خ ــان مالی مودی
ــی  ــرار مالیات ــوع ف ــه دو ن ــان اینک ــا بی  وی ب
قانــون و سیســتماتیک داریــم گفــت: فــرار مالیاتی 
ــی  ــرار مالیات ــر از ف ــب مهمت ــه مرات ــی ب قانون
ــرار  ــیرهای ف ــی از مس ــت. یک ــتماتیک اس سیس
مالیاتــی، تــاش بــرای تصویــب قانــون نامناســب 
ــده ای را  ــی ع ــرار مالیات ــات ف ــه موجب ــت ک اس
ــه  ــوان ب ــال می ت ــور مث ــه ط ــد. ب ــم می کن فراه
ــق  ــدگان، مناط ــی صادرکنن بحــث معافیــت مالیات
آزاد یــا بخــش آمــوزش و فرهنــگ و هنــر اشــاره 

ــرد.  ک
ــون  ــی همچ ــع ذی نفعان ــت: در واق ــزی گف پاری
ــرای دور زدن  ــاش ب ــای ت ــه ج ــان ب طافروش
ــون  ــای قان ــد در نهاده ــاش کرده ان ــن، ت قوانی
گــذاری ورود کننــد و قوانیــن را بــه نحــوی تغییــر 
دهنــد کــه از پرداخــت مالیــات معــاف شــوند. اگر 
بــا ایــن فــرار مالیاتــی قانونــی کــه ضــد اهــداف 
مالیاتــی کان کشــور اســت، مقابلــه نشــود همــه 
فعالیــن اقتصــادی انگیــزه فــرار خواهند داشــت و 
اگــر مقابلــه بــا فــرار سیســتماتیک هــم بــه خوبی 
انجــام شــود بازهــم عــده ای خواهنــد توانســت بــا 
تغییــر قوانیــن خــود را از پرداخــت مالیــات معــاف 

کننــد. 
مشــاور عالــی رئیــس کل ســازمان امــور 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب مالیات
ــام  ــاح نظ ــن کار اص ــی مهمتری ــاد مقاومت اقتص
مالیاتــی اســت گفــت: کشــور را بایــد بــا مالیــات 
ــیر  ــن مس ــت در ای ــرار اس ــر ق ــم اگ اداره کنی
ــی از  ــف اساس ــد بازتعری ــم نیازمن ــت کنی حرک
ــازمان  ــات س ــول در امکان ــی و تح ــام مالیات نظ

ــتیم. ــی هس ــور مالیات ام
ــد  ــی بای ــام مالیات ــرد: نظ ــان ک ــر نش  وی خاط
بــه نحــوری بازطراحــی شــود کــه حائــز ۵ ویژگــی 
ــه  ــتند ب ــاده، مس ــی، س ــه، منطق ــم عادالن مه
ــد. ــوی باش ــی ق ــت اجرای ــتن ضمان ــات و داش اطاع
و  انســانی  عوامــل  »جایــگاه  نشســت   
روز  مالیاتــی«  فــرار  تشــخیص  در  ســامانه ها 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــاه، ب ــن م ــنبه ۹ بهم یکش
ــوزه در  ــن ح ــاالن ای ــران و فع ــاتید و صاحبنظ اس
مرکــز آمــوزش و پژوهــش ســازمان امــور مالیاتــی 
ــت  ــن نشس ــت، هفتمی ــن نشس ــد. ای ــزار ش برگ
ــاد  ــاالنه اقتص ــش س ــن همای ــی از نهمی تخصص
مقاومتــی بــود کــه در تاریخ ۱ اســفند ســال جاری 
بــا موضــوع »نظــام مالیاتــی؛ عادالنــه و هوشــمند« 
برگــزار خواهــد شــد. در ایــن نشســت بــه اهمیت 
مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی و نقــش عوامــل انســانی 

ــد. ــه ش ــه پرداخت ــن زمین ــامانه ها در ای و س

مشاور عالی رئیس کل سازمان امور مالیاتی بیان کرد:

معافیت مالیاتی قانونی، خطرناکترین نوع فرار مالیاتی است

ــای  ــا درآمده ــاط ب ــت: در ارتب ــت گف ــر نف وزی
ــی  ــص گاز صادرات ــت و خال ــروش نف ــه از ف حاصل
ــد  ــدود ۴۰ درص ــه در ح ــی ۱۰ ماه ــول آن ط و وص
ــته ایم و  ــش داش ــه ۱۴۰۰ افزای ــه ۱۰ ماه ــبت ب نس
ــش از  ــد بی ــم ۱۵ درص ــادرات گاز ه ــوزه ص در ح

ــته ایم. ــدی داش ــال ۱۴۰۰ عای س
ــه،  ــیون برنام ــزارش کمیس ــه گ ــیدگی ب  رس
ــامی  ــورای اس ــس ش ــبات مجل ــه و محاس بودج
دربــاره بررســی عملکــرد مهمتریــن احــکام تبصره 
هــا و ردیف هــای مرتبــط بــا درآمدهــای عملیاتــی 
ــذاری  ــی( و واگ ــای مالیات ــت درآمده ــا محوری )ب
ــال  ــه س ــون بودج ــرمایه ای در قان ــای س دارایی ه

نماینــدگان در  ۱۴۰۱ کل کشــور در دســتورکار 
ــت. ــرار داش ــروز ق ــی ام ــه علن جلس

جــواد اوجــی وزیــر نفــت کــه در جلســه علنــی 
ــزارش  ــت گ ــس از قرائ ــت پ ــور داش ــروز حض ام
ــد  ــت: ۴۰ درص ــه، گف ــه و بودج ــیون برنام کمیس
ــی  ــص گاز صادرات ــات گازی، خال ــوزه میعان در ح
ــم و  ــته ای ــش داش ــی افزای ــای نفت ــرآورده ه و ف
ــز بیــش از ۷۰  ــات گازی نی در بحــث نفــت و میعان
ــال ۱۴۰۰ ،  ــه س ــتر از ۱۰ ماه ــکه بیش ــون بش میلی

ــتیم. ــع داش ــول مناب ــروش و وص ف
وی افــزود: بنابرایــن در ایــن بخــش ۱۰ میلیــون 
ــرد  ــال ۱۴۰۰ عملک ــه س ــتر از ۱۰ ماه ــکه بیش بش
ــا  ــات م ــت و میعان ــروش نف ف
ــا  ــوده اســت و خوشــبختانه ب ب
توجــه بــه ارقــام فــروش نفــت 
ــص گاز  ــات گازی و خال و میعان
صادراتــی کشــور، ان شــاهلل 
بــا  بــود  خواهیــم  شــاهد 
ــا  ــا و برآورده ــی ه ــش بین پی
بودجــه ۱۴۰۱ تحقــق مــی یابــد. 
ــروش  ــه ف ــن در زمین همچنی
۱۰۰ درصــد تحقــق داریــم، امــا 
ــادی دارد  ــا روال ع ــول م وص
ــان  ــاه زم ــا ۴ م ــک ت ــن ی و بی

ــرد. ــی ب م

وزیــر نفــت ادامــه داد: در حــوزه تبصــره ۱۴ نیز 
نماینــدگان مطلــع هســتند کــه در بخــش فــروش 
فــرآورده هــای داخلــی اقدامــات خوبــی صــورت 
ــد  ــد رش ــه ۱۳۳ درص ــی ۱۰ ماه ــا ط ــه و م گرفت
فــروش داخلــی فــرآورده هــای نفتی داشــتیم و در 
بحــث صــادرات فــرآورده هــا بــه لحــاظ افزایــش 
مصــرف بنزیــن و نفــت و گاز کشــور مســائلی پیش 
آمــد و مــا روزهایــی داشــتیم کــه تــا ۱۳۰ میلیــون 
لیتــر بنزیــن در ســال ۱۴۰۱ مصــرف می شــد، لــذا 
ــد  ــدود ۷۰ درص ــا در ح ــه ه ــش برنام ــن بخ در ای
تحقــق داشــت و تــا امــروز مــی توانیــم بگوییــم 

وصولــی تبصــره ۱۴ بیــش از ۷۸ درصــد اســت.
ــی  ــروش دارای ــت ف ــوص وضعی ــی درخص اوج
ــت  ــت: دول ــز گف ــت نی ــط وزارت نف ــهام توس و س
ــی  ــت؛ یک ــزرگ داش ــه ب ــوزه دو عرض ــن ح در ای
درصــدی از پاالیشــگاه شــازند و نزدیــک ۲۰ 
ــه  ــارس ک ــج ف ــیمی خلی ــهام پتروش ــد از س درص
ــق  ــارس از طری ــج ف ــیمی خلی ــد پتروش ۱۲ درص
مزایــده بــه فــروش گذاشــته شــد و صنــدوق نفت 
در ایــن مزایــده برنــده شــد و درصــدی از ســهام 
ــاس  ــال ۱۴۰۱ براس ــز در س ــازند نی ــگاه ش پاالیش
تکلیــف قانونــی فروختــه شــد. همچنیــن در 
فــروش اوراق نیــز در ســال ۱۳۹۹ در حــدود ۲۳.۵ 
همــت واگــذار شــد و در ســال ۱۴۰۰ نیــز ۲ همــت 
ــه فــروش گذاشــته شــد و در ســال ۱۴۰۱ وزارت  ب

نفــت درخصــوص فــروش اوراق چیــزی در بودجــه 
ــای  ــا درآمده ــاط ب ــذا در ارتب ــت، ل ــته اس نداش
حاصلــه از فــروش نفــت و میعانــات گازی و خالــص 
گاز صادراتــی و فــروش فــرآورده هــا و وصــول آن 
طــی ۱۰ ماهــه در حــدود ۴۰ درصــد نســبت بــه ۱۰ 
ــادرات  ــوزه ص ــم و در ح ــته ای ــه ۱۴۰۰ را داش ماه
ــدی  ــال ۱۴۰۰ عای ــش از س ــد بی ــم ۱۵ درص گاز ه
ــادرات گاز  ــث ص ــا در بح ــی م ــتیم و وصول داش

ــاه کامــا محقــق شــد. طــی همیــن ۱۰ م
ــی  ــش بین ــاره پی ــان درب ــت در پای ــر نف وزی
هــای بودجــه ای ســال ۱۴۰۲ نیــز گفــت: بــا توجــه 
بــه بحــث هــای انجــام شــده در دولــت و نظــر بــه 
اینکــه میــزان فــروش نفــت و میعانــات ۱ میلیــون 
ــت،  ــده اس ــی ش ــش بین ــکه پی ــزار بش و ۴۰۰ ه
ــه دارد،  ــیلی ک ــر و پتانس ــا تدبی ــت ب وزارت نف

ــم برســیم. ــن رق ــه ای ــرد ب ــاش خواهــد ک ت

وزیر نفت خبر داد؛ 

افزایش 40 درصدی فروش نفت و وصول درآمد آن نسبت به سال گذشته
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فشار و تهدید »کی روش« جواب داد
فشــار ســرمربی ســابق ایــران علیــه فدراســیون فوتبــال 

مصــر جــواب داد.
کارلــوس کــی روش ســرمربی ســابق تیــم ملــی کشــورمان 
ــر  ــال مص ــیون فوتب ــه فدراس ــر علی ــار دیگ ــته ب روز گذش

مصاحبــه کــرد.

ــود  ــوق خ ــات مع ــان مطالب ــر خواه ــار دیگ ــی روش ب ک
ــار دیگــر تهدیــد کــرد کــه  شــد. ســرمربی ســابق ایــران ب

ــد. ــی کن ــکایت م ــر ش ــیون مص ــه فدراس ــا علی ــه فیف ب
بــه نظــر می رســد تهدیــد کــی روش جــواب داد و نشــریه 
ــال  ــیون فوتب ــر داد فدراس ــر خب ــد« مص ــروق الجدی »الش
مصــر بــرای پرداخــت مطالبــات کارلــوس کــی روش موافقــت 
کــرد. پیــش از ایــن فدراســیون مصــر مدعــی بــود کــی روش 
ــا  ــراردادش ب ــی بعــد از اتمــام ق ــرد پرتغال ــدارد. م طلبــی ن
ــال برگشــت و اکنــون منتظــر تصمیــم  ــه پرتغ ــی ب ــم مل تی

فدراســیون فوتبــال اســت.

مهاجم برزیلی پرسپولیس در راه ترکیه
ــرارداد  ــپولیس ق ــگاه پرس ــا باش ــه ب ــرا ک ــدرو پری لئان
ــه  ــران ب ــور در ای ــرای حض ــانده، ب ــا رس ــه امض ــکاری ب هم

ــر  ــت. ب ــذ ویزاس ــال اخ دنب
باشــگاه  اســاس،  همیــن 
مقدمــات  پرســپولیس 
را  اســتانبول  در  او  حضــور 
ــت  ــرار اس ــرده و ق ــم ک فراه
ــی  ــل راه ــتقیما از برزی او مس
ایــن شــهر شــود تــا بــا 
حضــور در کنســولگری ایــران 

ــود. ــران  ش ــی ای ــد و راه ــت کن ــود را دریاف ــزای خ وی
ــی از  ــد از جدای ــه بع ــت ک ــی اس ــی برزیل ــرا مهاجم پری

ــت. ــپولیس پیوس ــه پرس ــن ب ــا اوزاکای ژاپ گامب

خواب زمستانی پرخطر برای تیم ملی
نه ازسرمربی خبری هست نه از برنامه!

تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه بایــد کمتــر از یــک ســال 
ــیا را  ــای آس ــام ملت ه ــون ج ــی چ ــداد مهم ــر روی دیگ
ــه  ــرار دارد ک ــتانی ق ــواب زمس ــذارد در خ ــر بگ ــت س پش
ممکــن اســت دیــر بیــدار شــدن برایــش تبعــات ســنگینی 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ب
جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر در حالــی بــه پایــان رســید کــه 
ــا دو شکســت مقابــل انگلیــس  تیــم ملــی فوتبــال ایــران ب
ــوان  ــه عن ــز ب ــا ول ــل ب ــروزی در تقاب ــب پی ــکا و کس و آمری
تیــم ســوم گــروه B بــار دیگــر از صعــود بازمانــد تــا رویــای 
چهارمیــن بــازی در مهمتریــن تورنمنــت ملــی فوتبــال دنیــا 

نقــش بــرآب شــود.
ــی را  ــر مختلف ــران تعابی ــال ای ــان فوتب ــی پوش ــج مل نتای
ــا ایــن حــال بــر هیــچ  نــزد اهالــی ورزش کشــور داشــت. ب
ــت  ــن شکس ــنگین تری ــرش س ــت پذی ــیده نیس ــس پوش ک
ــدم  ــس و ع ــل انگلی ــی مقاب ــام جهان ــران در ج ــال ای فوتب
ــن دوره  ــان تری ــی از آس ــی در یک ــه حذف ــه مرحل ــود ب صع

ــود. ــی ش ــوب نم ــانی محس ــه درخش ــا نتیج ه

تاج از کی روش روبرگرداند
شــاید همیــن نتایــج تأثیــر بســزایی در ایجــاد تغییــر در 
تفکــر مهــدی تــاج بــرای آینــده نیمکــت تیــم ملــی ایــران 
ــدن  ــا بازگردان ــه ب ــال ک ــیون فوتب ــس فدراس ــم زد. رئی رق
ــم را  ــن تی ــی ای ــار فن ــت ب ــد داش ــی روش قص ــوس ک کارل
ــه حاشــیه هــای رختکــن خاتمــه دهــد،  افزایــش دهــد و ب
نتایــج دلخواهــش در ۲۰۲۲ را کســب نکــرد تــا قیــد ادامــه 

ــد. ــی را بزن ــا مــرد پرتغال همــکاری ب

بــا ایــن حــال گذشــت ۵۰ روز از رقابــت هــای جــام جهانی 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربیگری تی ــده س ــان آین همچن
ــرار دارد. هیئــت رئیســه  ــت خــود ق ــن حال در مجهــول تری
فوتبــال ایــران انتخــاب ســرمربی و مذاکــره بــا گزینــه هــا را 
تمــام و کمــال در اختیــار تــاج قــرار داده اســت تــا رئیــس 
فدراســیون فوتبــال بــا آزادی عمــل بیشــتری ســراغ افــراد 

شــاخص بــرود.

دعوای مرد داخلی و خارجی
ــس  ــه رئی ــار را ب ــن اختی ــی ای ــه در حال ــت رئیس هیئ
فدراســیون داده اســت کــه آنهــا نیــز در درون خودشــان بــا 
اختــاف هایــی بــر ســر ایــن موضــوع روبــرو هســتند. عــده 
ــرای نیمکــت تیــم  ــه انتخــاب گزینــه وطنــی ب ای اعتقــاد ب
ملــی ایــران دارنــد تــا پــس از ســالها در جــام ملــت هــای 
ــل  ــاالی ســر تیــم باشــد. در مقاب ــی ب آســیا ســرمربی ایران
ــرات  ــا تفک ــو ب ــه همس ــت رئیس ــای هیئ ــایر اعض ــا، س آنه
مربیــان تــراز اول خارجــی هســتند تــا نشــان دهنــد آنهــا 
نیــز مــی تواننــد گزینــه تأثیرگــذار بــر روی فوتبــال ایــران 

ــد. ــور بیاورن ــه کش را ب

بی خیالی در حوالی فیفادی
ــدن  ــی مان ــش هــای آنهــا چیــزی جــز خال خروجــی چال
نیمکــت تیــم ملــی در فاصلــه انــدک تــا نخســتین فیفــا دی 
ــا دی  ــن ۱۴۰۲ فیف ــا ۸ فروردی ــفند ۱۴۰۱ ت ــت. از ۲۹ اس نیس
ــرای  ــل ب ــد فاص ــن ح ــد در ای ــی می توان ــم مل ــت و تی اس
برگــزاری تمرینــات و هــم چنیــن بازی هــای دوســتانه 

ــد. ــزی کن ــه ری برنام
تیــم ملــی ایــران کــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تیــم 
هــای قــاره کهــن بایــد آمــاده حضــور در جــام ملــت هــای 
ــان  ــه رقیب ــبت ب ــی نس ــًا متفاوت ــرایط کام ــود، ش ۲۰۲۳ ش
ــی دارد.  ــره جنوب ــن و ک ــتان، ژاپ ــون عربس ــدی اش همچ ج
ــا  ــراه ب ــر هم ــر قط ــی نظی ــم های ــن تی ــن بی ــه در ای البت
ابهامــات نیمکــت تیــم ملــی ایــران وجــود دارد کــه هنــوز 

ــد. ــرده ان ــی نک ــود را معرف ــرمربی خ س
مــرور کارنامــه تیــم ملــی بزرگســاالن ایــران نشــان مــی 
دهــد اگــر تأخیــر در انتخــاب حســاس صــورت بگیــرد مــی 
ــال  ــد. ح ــرار ده ــر ق ــرض خط ــم را در مع ــن تی ــد ای توان
ــر  ــه کمت ــور در فاصل ــال کش ــکان داران فوتب ــد س ــد دی بای
از یــک ســال مانــده بــه جــام ملــت هــای آســیا و نزدیــک 
شــدن بــه نخســتین تاریــخ فیفــا دی چــه تصمیمــی در ایــن 

خصــوص خواهنــد گرفــت.

مدیرعامــل ســابق اســتقال در یــک برنامــه 
ــرد در  ــه ک ــزان هزین ــاره می ــی درب تلویزیون
ــت  ــه صحب ــان و ... ب ــرارداد بازیکن ــگاه، ق باش

ــت. پرداخ
ســابق  مدیرعامــل  آجورلــو  مصطفــی 
اســتقال میهمــان برنامــه تلویزیونــی فوتبــال 
برتــر بــود و دربــاره دوران حضــورش در جمــع 
آبــی پوشــان و عملکــردش در ایــن تیــم 

ــرد. ــرح ک ــی را مط ــت های صحب
گزیــده صحبــت هــای مصطفــی آجورلــو بــه 

شــرح زیــر اســت:

*چرا آجورلو برکنار شد
یــک بهایــی کــه در آمریــکا نشســته و پــول 
در رســانه هــای ایــران هزینــه مــی کنــد، بــه 
ــت.مافیای  ــور اس ــی در کش ــیاه نمای ــال س دنب
ــیاه  ــا س ــدند ت ــراه ش ــل هم ــرون و داخ بی
نمایــی کننــد، تیمــی کــه قهرمــان لیــگ برتــر 
شــده اســت. ایــن همــه هجمه بــرای چیســت؟ 
ــد، و  ــتقال باش ــد در اس ــو نبای ــد آجورل گفتن
ــد او را  ــه دیدی ــد ک ــت و گفتن ــم ماس ــن تی ای

ــم. ــار کردی ــبانه برکن ش
آقــای ســجادی دربــاره برکنــاری مــن بایــد 
ــه از  ــد ک ــه بودن ــان گفت ــد. ایش ــت کن صحب
آقــای آجورلــو خواســتیم کــه ورزش بانــوان و 
ــن کار  ــان ای ــا ایش ــد ام ــوگان را راه بیاندازن چ
ــم،  ــار کردی ــن برکن ــه خاطــر ای ــد و ب را نکردن

ــت! ــن اس ــه ای ــاالل ک انش

ــه  *ماجــرای انتخــاب مجیــدی و رفتــن او ب
امــارات

ــرای  ــدی ب ــاد مجی ــتی فره ــغ درخواس مبل
ــا  ــردم ام ــر ک ــتقال را ۳ براب ــرمربیگری اس س
بــاز هــم از مربیــان لیــگ کمتــر بــود. امــا ایــن 
فــرد بــا شــجاعت و تــاش در نهایت اســتقال 

ــرد. ــان ک را قهرم
ــاله  ــتقال ۳ س ــا اس ــدی ب ــرارداد مجی ق
بــود و خیلــی هــا گفتنــد بدتریــن انتخــاب را 

ــردم. ــاع ک ــن دف ــا م ــد، ام کردی
ــار  ــت و افتخ ــارات هس ــدی االن در ام مجی
ایجــاد کــرده اســت. ایشــان گفتنــد مــن مــی 
خواهــم بــروم و ایــن مشــکات را دارم و اجــازه 
ــم  ــول نگرفت ــه پ ــل اینک ــه او دادم. دلی را ب
ایــن بــود کــه ایشــان تیــم را قهرمــان کــرده 
بــود و بایــد بــر ســرش هــم گل مــی ریختــم. 
اســتقال اینقــدر عرضــه دارد کــه پــول 

درآورد.

ــرمربی  ــوان س ــه عن ــاپینتو ب ــاب س *انتخ
ــم  ــتن تی ــوه بس ــتقال و نح اس

و  نکونــام  خواســتم  مجیــدی  از  پــس 
ــی  ــی ایران ــا مرب ــا ب ــاورم، ام ــی را بی رحمت

مخالفــت شــد.
در امــارات قرارگاهــی شــکل گرفــت و یــک 
ــوری  ــود و الکــس ن ــی ب ــی - ایران ــی آلمان مرب
ــال  ــرو دنب ــم ب ــت و گفت ــرط گذاش ــم ش ه

ــت! زندگی

ــوان  ــک ج ــل ی ــم مث ــاپینتو گفت ــه س ب
ــی  ــال قهرمان ــتم و دنب ــور هس ــاله جس ۱۸ س
هســتم. عطــش جــاه طلبــی و برنــده شــدن را 
دارم. ایشــان هــم گفتنــد کــه مــن هــم چنیــن 
ــده  ــته ش ــوب بس ــتقال خ ــی دارم. اس اخاق
اســت و دو تیــم اســت. مهــدی رحمتــی هــم 
بــه مــن گفــت آقــای آجورلــو چقــدر بازیکــن 

ــد. داری

*مــن تیمــم را بــا نظــر یــک مجــری 
ــرمربی  ــا س ــه ب ــدم بلک ــی بن ــی نم تلویزیون

ــدم. ــی بن م
ــاپینتو  ــر س ــدون نظ ــهباززاده ب ــط ش *فق

ــد ــذب ش ج
ــان و  ــر منصوری ــا نظ ــوان ب ــن ج دو بازیک
تاییــد ســاپینتو از نفــت آبــادان جــذب شــد و 
فقــط شــهباززاده بــدون نظــر ســاپینتو جــذب 

شــد.

ــذب  ــورو ج ــون ی ــا ۵۰۰ میلی ــدو ب *رونال
ــون  ــتقال ۱۵ میلی ــن در اس ــت و م ــده اس ش

ــردم ــه ک ــورو هزین ی
ــران ۱۵  ــان ای ــزرگ و قهرم ــم ب ــه تی هم
ــم  ــک ده ــم و ی ــه کردی ــورو هزین ــون ی میلی
یــک بازیکــن یــک تیــم اســت. بیاییــد بــزرگ 
فکــر کنیــم. مــن بــه تیمــم خــوب مــی رســم 
ــی  ــوب اداره م ــم و خ ــی ده ــول م ــوب پ و خ

ــم. کن
ــا همــه تیــم تســویه  مــن ســال گذشــته ب
ــا  ــارد تنهــا بدهــی م حســاب کــردم و ۷ میلی

ــت. ــته اس ــال گذش در س

در  میلیــارد   ۶۰ شــدن  گــم  *ماجــرای 
آجورلــو شــبانه  تغییــر  و  اســتقال 

ــد  ــی گوین ــه م ــان ک ــارد توم ــن ۶۰ میلی ای
ــرف آب  ــی از آن ط ــک بهائ ــده را ی ــم ش گ
ــت. ــا انداخ ــان ه ــه زب ــگار ب ــک خبرن ــط ی توس
ــجادی  ــای س ــت آق ــد و گف ــر آم پوالدگ

ــتقال  ــی اس ــما را از مدیرعامل ــتور داده ش دس
ــم. ــار کنی برکن

ــو  ــه آجورل ــر ب ــه اگ ــت ک ــد اس ــی ب خیل
ــر آن  ــه خاط ــت ب ــا بازیکن ــرا ب ــد، چ بگوین
ــاد  ــه مــن ی ــرای اینکــه ب برخــورد نکــردی، ب
دادنــد در جمهــوری اســتقال بایــد بــا بازیکن 
ــرد  ــتباه ک ــن اش ــه م ــر بچ ــم. اگ ــدارا کنی م
ــه مــن بزنیــد و مــن را بیــرون  ــم، ب مــن بگوی
ــد.  ــیب ببین ــد آس ــتقال نبای ــم اس ــد. تی کنی

ــودم. ــره نب ــات مدی ــس هی ــن رئی ــر م مگ
ــما  ــا ش ــکلی ب ــن مش ــجادی م ــای س آق

ــال  ــا کم ــی ب ــی گفت ــن م ــه م ــر ب ــدارم اگ ن
ــم. ــی رفت ــل م می

*قرارداد مهدی قائدی با استقال
ــدی  ــطح قائ ــن در س ــک بازیک ــه ی ــما ب ش
چقــدر مــی دهیــد؟ بــا قائــدی چقــدر ببنــدم 
ــت  ــد پرداخ ــد بای ــا کردن ــی کودت ــه؟ وقت خوب
ــره در  ــاداش و غی ــرارداد و پ ــد. کل ق هــم کنن
کــدال بــورس اســت و چــرا از مــن ســوال مــی 
ــاورم  ــان را بی ــه ایش ــرای اینک ــن ب ــد. م کنی
ــوع  ــت. در مجم ــده اس ــت ش ــا پرداخ ۲۵۰ ت

ــت. ــزار دالر اس ــون و ۲۰۰ ه ــک میلی ی

ــک  ــی ی ــوق ۲۵ میلیون ــه حق ــش ب *واکن
ــده رانن

ــای  ــتم و چیره ــک هس ــا کوچ ــدر م چق
ــا  ــار م ــم، کن ــی گویی ــردم م ــه م ــک ب کوچ
قطــر ۲۴۰ میلیــارد یــورو هزینــه جــام جهانــی 

ــت! ــرده اس ک
ــین  ــت، ماش ــده اس ــه رانن ــوم ک ــر س نف
ــبانه روز کار  ــت و ش ــم آورده اس ــودش را ه خ
کــرده اســت. آقــای اجــال نصیــری کــه یــک 
ــول  ــد پ ــی گوین ــرد م ــی ک ــگاه را اداره م باش
ــلیم  ــن تس ــت و م ــده اس ــدر ش ــش اینق هتل

ــتم. هس
مــا وارد حــرف کوچــک نشــویم، مســئولش 
مــن هســتم و پولــش را دادم و بــا ۲۷۰ میلیــارد 

تیــم را اداره کــردم و اگــر امســال هــم بــودم، 
اداره مــی کــردم. و ایــن حــرف هــا بچــه گانــه 
اســت و مایــل نیســتم پاســخ کســی را بدهــم.

* سجادی دو اشتباه استراتژیک کرد
ســجادی دو اشــتباه اســتراتژیک کــرد، مــن 
داشــتم یــک اســتادیوم مــی ســاختم و نامــه 
ــان  ــه ایش ــور دادم، ب ــس جمه ــه رئی اش را ب
گفتــم، یــک نامــه ای مــن بــه جنابعالــی دادم 
ــم  ــه ه ــک نام ــش، ی ــق پخ ــوص ح در خص
ــازه  ــم، اج ــی ده ــتادیوم م ــوص اس در خص
بدهیــد مــن یــک باشــگاه بســازم، گفتــم مــن 
ــد  ــور گفتن ــس جمه ــم. رئی ــی خواه ــن م زمی
ــازد  ــتادیوم بس ــد اس ــی خواه ــو م ــه آجورل ک

ــد. ــر کنی ــام نظ ــی و اع بررس
ســجادی گفــت بیایــد مــن مجموعــه بــاالی 
ورزشــگاه آزادی را بدهــم. نامــه نوشــتم و 
طرحــش را نوشــتم. بــه مــن گفتنــد ۲۵ ســاله 
ــاب، ۴۰۰  ــهر آفت ــراغ ش ــم س ــم. رفت ــی ده م
هکتــار زمیــن ورزشــی کــه شــهرداری تهــران 
ــت.  ــورده اس ــر خ ــازی مه ــت شهرس در معاون
ــرار  ــنبه ق ــه ش ــام دادم و س ــن کارش را انج م
بــود کلنــگ زده شــود، مــن بــه آقای ســجادی 
ــی  ــس م ــه مجل ــن ب ــرمایه گزار م ــم، س گفت
آیــد و مــا مــی خواهیــم کلنــگ را بزنیــم. اگــر 
اجــازه داده بودنــد زمیــن کلنــگ خــورده بــود، 

زمیــن بــرای مــا بــود.

*از قراردادهای استقال دفاع می کنم
ــت،  ــف بس ــود ضعی ــی ش ــتقال را نم اس
ــی  ــد بازیکنان ــدی و تمدی ــی، قائ ــدن محب آم
کــه قــرارداد یــک ســاله داشــتند، ایــن تیــم 
ــی  ــدد و ارقام ــتیم. ع ــی بس ــرای قهرمان را ب
کــه مــی گوینــد گــران بــوده مگــر آمــار تیــم 

ــد؟ ــر را داری ــای دیگ ه
ــتقالی  ــه اس ــم ب ــی گوی ــک م ــن تبری م
هــا کــه گــران تریــن تیــم را دارنــد. مــن بــه 
بازیکنانــم زیــر میــزی نمــی دهــم و تمامــی آن 

ــت. ــرارداد اس در ق
ســیاوش یزدانــی کــه االن از اســتقال رفتــه 
ــام  ــداد و ارق ــت؟ اع ــه اس ــدر گرفت ــت چق اس
تیــم هــای دیگــر از مــن بیشــتر بــوده اســت.

*ماجرای اهدای ۵ ماشین شاسی بلند
طبیعــی اســت کــه مــن ۵ ماشــین شاســی 
بلنــد گرفتــه ام. بــه مدیــر خــودم داده ام کــه 
ــت  ــرده اس ــپ کار ک ــبانه روز در کم ــاه ش ۴ م
ــی  ــت کش ــران زحم ــل کارگ ــش مث و صورت
ــش  ــد، صورت ــی کنن ــاز کار م ــای ب ــه در فض ک
ــری در  ــک مت ــاک ی ــق خ ــت. عم ــوخته اس س
کمــپ ناصــر حجــازی برداشــته اســت. مصوبــه 
ــین  ــن ماش ــرای ای ــتیم ب ــره داش ــات مدی هی
ــای فتاحــی کــه در  ــم. آق هــا کــه اهــدا کردی
ــن  ــرده و ای ۹۰ روز کارش را ۹۰ درصــد پیــش ب
ــردم،  ــت ک ــن درس ــد م ــی گوی ــا م ــت م دوس
یــک ماهــه زمیــن چمــن چمنــش عــوض مــی 

شــود؟

دفاعیات آجورلو از دوران مدیریتش در استقالل

دلیل برکناری شبانه مدیرعامل سابق چه بود؟

پرتغالــی  ســتاره  آلــوز؛  ریــکاردو 
ــل  ــر در فص ــگ برت ــرای لی ــون و چ بی  چ
ــا  ــه ب ــی ک ــت. بازیکن ــت و دوم اس بیس
پاس هــای تــک ضــرب خــود دلیــل 
ــور  ــن روزهــای تراکت اصلــی موفقیــت ای

ــان  ــن بازیکن ــا کیفیت تری ــی از ب و یک
خارجــی تاریــخ لیــگ برتــر بــه حســاب 
ــه  ــی ک ــن پرتغال ــن بازیک ــد. ای می آی
نیــز  زمســتانی  نقل و انتقــاالت  در 
در  داشــت،  زیــادی  مشــتری های 
ــور  ــا تراکت ــود را ب ــرارداد خ ــت ق نهای
ــا  ــرد ت ــد ک ــر تمدی ــل دیگ ــه فص س
ــزی از حفــظ  ــر شــورهای تبری خیــال پُ

ــد. ــت باش او راح
ــب  ــه جال ــنیم، نکت ــزارش تس ــه گ ب
بــا  او  قــرارداد  رقــم  آلــوز  دربــاره 
فصــل  ابتــدای  در  تراکتــور  باشــگاه 
ــن  ــی از کمتری ــه یک ــی ک ــت؛ بازیکن اس
ــگ  ــای لی ــن خارجی ه ــا در بی قرارداده

ــگ  ــتاره لی ــاال س ــت، ح ــر را داش برت
برتــر شــده و تقریبــًا روی اکثــر گل هــای 
ــد.  ــا می کن ــی را ایف ــش اصل ــور نق تراکت
او در حالــی ایــن روزهــا می درخشــد 
کــه بــا مبلغــی پایین تــر از برخــی 

ــی  ــل خارج ــت و بُنج ــان بی کیفی بازیکن
ــت. ــازی اس ــغول ب ــر مش ــگ برت در لی

هافبــک پرتغالــی تراکتــور کــه تعــداد 
ــه ۱۰  ــاس  گل هایــش در فصــل جــاری ب پ
ــان  ــر قرب ــا نظ ــل ب ــدای فص ــیده، ابت رس
ــا  ــور، ب ــت تراکت ــرمربی وق ــف س بردی

ــزار  ــدود ۲۵۰ ه ــه ارزش ح ــراردادی ب ق
یــورو بــه تراکتــور پیوســت و ارزان تریــن 
خریــد خارجــی ســرخ ها در ابتــدای 
ــزی  ــگاه تبری ــت. باش ــب گرف ــل لق فص
ــوز  ــه آل ــی ک ــل و زمان ــا در نیم فص ام
بــا پیشــنهادات متعــدد و ســنگین 
تیم هــای دیگــر مواجــه شــد؛ بــا 
ــن  ــن بازیک ــرارداد ای ــم ق ــش رق افزای
ــه  ــرارداد س ــد ق ــه تمدی ــاب ب او را مج

ــرد. ــاله ک س
اخیــر  در ســالیان  کــه  تراکتــور 
خارجــی  خریدهــای  همــواره 
ــت؛  ــی داش ــران قیمت ــا گ ــت ام بی کیفی
ــرد و  ــرک عــادت ک ــل ت ــن فص در ای
ــابقه  ــه س ــوز ک ــکاردو آل ــر ری ــاوه ب ع
بــازی در تیم هــای ملــی پایــه پرتغــال را 
در کارنامــه دارد، صفــا هــادی و گوســتاوو 
را نیــز بــه عنــوان دو بازیکــن تأثیرگــذار 

در ترکیــب تیمــش دارد.

ستاره تراکتور، ارزان تر از بُنجل های لیگ!

ــرد  ــام ک ــی اع ــانه بلژیک ــک رس ی
ــی  ــی قل ــا عل ــک ب ــارلوا بلژی ــگاه ش باش

زاده بازیکــن ایرانــی خــود معاملــه 
ــت. ــد داش ــدی خواه ب

ــک  ــایت footnews بلژی وب س
ــی  ــت عل ــه درخواس ــاره ب ــا اش ب
قلــی زاده بــرای جدایــی از باشــگاه 
مشــکات  خاطــر  بــه  شــارلوا 
بــه  گزارشــی  در  خانوادگــی، 
ــن  ــن بازیک ــت ای ــی وضعی بررس

پرداخــت.
ــپورتینگ  ــر »اس ــا تیت ــانه ب ــن رس ای
ــود  ــتان خ ــت انگش ــن اس ــارلوا ممک ش
را گاز بگیــرد« مطلــب خــود را منتشــر و 

تاکیــد کــرد قلــی زاده باوجــود عملکــرد 
خــوب در جــام جهانــی، در حــال حاضــر 

ــا  ــیم پاش ــگاه کاس ــنهاد باش ــا پیش تنه
ــد. ــی بین ــود م ــش روی خ ــه را پی ترکی

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب footnews همچنی

ــی زاده  ــی قل ــون یوروی پیشــنهاد ۷ میلی
ــارلوا  ــد ش ــی ش ــته مدع ــل گذش در فص
ــا  ــدی ب ــیار ب ــه بس ــاال معامل احتم
ایــن بازیکــن خواهــد داشــت چــرا 
کــه طبــق اعــام ســایت ترانســفر 
مارکــت، او اکنــون تنهــا ۲ میلیــون 
ــتیابی بــه  یــورو ارزش دارد و دس
چنیــن قیمتــی هــم آســان نخواهــد 

ــود. ب
البتــه باشــگاه بلژیکــی در ســال 
۲۰۱۸ قلــی زاده را بــا قــراردادی ۳۰۰ 
هــزار یورویــی بــه خدمــت گرفــت و او در 
ــازی، ۲۳ گل  ــال در ۱۴۳ ب ــد س ــن چن ای

بــه ثمــر رســاند و ۲۶ پــاس گل داد.

معامله بد در انتظار ملی پوش فوتبال ایران

برگ سبز و سند اولیه کارخانه خودرو سواری پژو آردی 
مدل1382 به شماره انتظامی 953م62 ایران35 با شماره 

موتور 11782004287 و شماره شاسی 82131147 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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ایران را گرامی داشتند.

ــاع  ــر دف ــور وزی ــد ن ــادر محم عبدالق
ــای  ســومالی و حســن عمــر محمــد همت
ــات  ــو عملی ــود در موگادیش ــی  خ جیبوت
ــومالی از  ــرای آزادی س ــاری ب ــی ج نظام
را  داعــش  و  الشــباب  تروریســت های 
ــد. ــرار دادن ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح م

ــک  ــور کوچ ــاع کش ــر دف وزی
جیبوتــی گفــت کــه کشــورش به 
دنبــال آن اســت کــه از ســومالی 
ــرای  ــو ب ــای موگادیش و تاش ه
ریشــه کــن کــردن تروریســت ها 

حمایــت کنــد.
ــر  ــروزی اخی ــن پی وی همچنی
بازپــس  و  ســومالی  ارتــش 
ــترده ای از  ــق گس ــن مناط گرفت
خــاک ایــن کشــور از ســلطه 

گــروه تروریســتی الشــباب را ســتود.
ــومالی از  ــش س ــی ارت ــای دولت نیروه
ژوئیــه ۲۰۲۲ )مــرداد/ شــهریور ۱۴۰۱( 
ــت  ــلح دس ــایر مس ــکاری عش ــا هم ب
ــک  ــه گروه ــی علی ــات نظام ــه عملی ب

الشــباب زد.

ــه  ــرد ک ــام ک ــن اع ــومالی همچنی س
ــردی  ــق راهب ــر مناط ــلطه ب ــن س ضم
ــرده  ــرف ک ــباب تص ــه الش ــده ای ک عدی
بــود، صدهــا تــن از آنــان را کشــته 

ــت. اس
ــه  ــباب ک ــتی الش ــک تروریس گروه

ــرد،  ــود ک ــام وج ــال ۲۰۰۴ اع ــل س اوای
کــه  اســت  القاعــده  گــروه  شــاخه 
ــا  ــادی در آفریق ــتی زی ــات  تروریس عملی
را برعهــده گرفتــه و در جریــان آن صدهــا 

ــدند. ــته ش ــر کش نف
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــاع جیبوت ــر دف وزی

دوشــنبه  روز  روزه،  دو  کنفرانســی  در 
ــد. ــو ش ــی موگادیش راه

قــرار اســت کــه روز ســه شــنبه 
وزیــران دفــاع کشــورهای جیبوتــی، 
کنیــا، اتیوپــی بــه همــراه کشــور میزبــان 

ــد. ــرکت کنن ــی ش در کنفرانس
کنفرانــس،  ایــن  واقــع  در 
برگــزاری  بــرای  ای  مقدمــه 
نشســت رهبــران کشــورهای 
چهارشــنبه  روز  در  مذکــور 

خواهــد بــود.
ــوالت  ــه تح ــت ب ــن نشس ای
ــای  ــومالی و راه ه ــی در س امنیت
ــگ آن  ــکاری در جن ــعه هم توس
بــرای آزادســازی خاک کشــورش 
ــز  ــت ها، و نی ــغال تروریس از اش
مأموریــت هیــأت اعزامــی نیروهــای 
ــس«  ــه »اتمی ــوم ب ــا موس ــی آفریق نظام
ــامبر  ــه دس ــت ک ــرار اس ــه ق ــت ک اس
ــه  ــومالی را ب ــی س ــت امنیت ۲۰۲۴ مأموری
ــذار  ــور واگ ــن کش ــی ای ــای دولت نیروه

ــد. کن

سومالی و جیبوتی برای مبارزه با الشباب متحد شدند

استرالیا 1۶ شخص و یک نهاد ایرانی را 
تحریم کرد

ــن  ــای ای ــم  ه ــه تحری ــرد ک ــام ک ــترالیا اع ــت اس دول
ــت. ــترش داده اس ــران را گس ــه ای ــور علی کش

بــر اســاس اعــام ایــن رســانه، بهانــه اســترالیا از اعمــال 
تحریــم هــای ضدایرانــی مذکــور، مقابلــه بــا اغتشــاش گران 
ــی  ــال ادعای ــز ارس ــردم و نی ــت م ــدگان امنی ــم زنن و بره
تســلیحات از ســوی تهــران بــرای مســکو ادعــا شــده اســت.
در بیانیــه دولــت کانبــرا در ایــن ارتبــاط آمــده اســت کــه 
عبدالرحیــم موســوی فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی 
ــدگان  ــم ش ــان تحری ــیج در می ــد بس ــات ارش ــران و مقام ای

امــروز قــرار دارنــد.
ــدود  ــفر و مس ــت س ــامل ممنوعی ــا ش ــم  ه ــن تحری ای
ــود! ــی  ش ــترالیا م ــراد در اس ــن اف ــای ای ــی  ه ــدن دارای ش
ــترالیا  ــروز اس ــای ام ــم ه ــت تحری ــه در فهرس ــرادی ک اف
قــرار گرفتــه انــد، عبارتنــد از: »ســید عبدالرحیــم موســوی« 
ــرث  ــران، »کیوم ــامی ای ــوری اس ــش جمه ــده کل ارت فرمان
ارتــش، »ســاالر  نیــروی زمینــی  حیــدری« فرمانــده 
ــتضعفین،  ــیج مس ــازمان بس ــات س ــاون عملی ــوش« مع آبن
ــیج،  ــده بس ــگ کنن ــاون هماهن ــی« مع ــین معروف »حس
ــد  ــی، »احم ــده کل انتظام ــین فرمان ــی« جانش ــم رضای »قاس
ــتان،  ــتان و بلوچس ــلمان سیس ــپاه س ــده س ــفاهی« فرمان ش
ــتان و  ــابق سیس ــدار س ــی« فرمان ــدرس خیابان ــین م »حس

ــده ســپاه حضــرت  بلوچســتان، »حســن حســن  زاده« فرمان
ــابق  ــس س ــی« ریی ــین رحیم ــول اهلل، »حس ــد رس محم
انتظامــی تهــران بــزرگ، »اســماعیل زارعــی کوشــا« 
ــده انتظامــی  اســتاندار کردســتان، »علیرضــا مــرادی« فرمان
ســنندج، »منوچهــر امــان  اللهــی« فرمانــده انتظامــی اســتان 
ــده  ــو« فرمان ــی اصانل ــاری، »محمدتق ــال و بختی ــار مح چه
قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا، »حبیــب شهســواری« فرمانــده 
ســپاه شــهدای آذربایجــان غربــی، »علــی اکبــر جاویــدان« 
ــزی«  ــرم عزی ــاه و »اهلل ک ــتان کرمانش ــی اس ــده انتظام فرمان

ــهرکرج. ــی ش ــدان رجای ــر زن مدی
چنــدی قبــل نیــز وزارت خارجــه ایــران ســفیر اســترالیا 
ــور در  ــن کش ــت ای ــت دول ــل دخال ــه دلی ــران را ب در ته
امــور داخلــی ایــران و اتخــاذ معیارهــای دوگانــه، بــه وزارت 

ــود. ــده ب ــران فراخوان ــه ای خارج
ــران  ــه ای ــترالیا علی ــای اس ــومین دور از تحریم ه ــن س ای
بــر اســاس قوانیــن تحریمــی ایــن کشــور اســت کــه اواخــر 

ســال ۲۰۲۱ بــه تصویــب پارلمــان اســترالیا رســید.
ایــران  وزارت خارجــه  کنعانــی« ســخنگوی  »ناصــر 
روز سه شــنبه در توییتــی بــه وضعیــت پناهجویــان در 
ــتمرار  ــت: »اس ــرد و نوش ــاره ک ــترالیا اش ــای اس زندان ه
ــی در  ــرگ ۵۰۰ بوم ــان و م ــره ای پناهجوی ــای زنجی مرگ ه
ــخ  ــوه ی ــوک ک ــا ن ــت تنه ــن اس ــترالیا ممک ــای اس زندان ه
نقــض حقــوق بشــر در آنجــا باشــد. آیــا جامعــه بین المللــی 

ــه!« ــتاندارد دوگان ــرد؟ اس ــد ک ــخگو خواه ــرا را پاس کانب
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران 
ــران  ــه ای ــترالیا علی ــای اس ــه تحریم ه ــز ب ــدی پیــش نی چن
ــدام  ــرد: »اق ــام ک ــاره اع ــن ب ــان داد و در ای ــش نش واکن
ــه  ــت ک ــورت گرف ــی ص ــترالیا در حال ــی اس ــد ضدایران جدی
ــه  ــازمان یافت ــور س ــه ط ــت ب ــور سال هاس ــن کش ــت ای دول
ــان  ــان و پناهجوی ــترالیا، زندانی ــان اس ــه بومی ــوق اولی حق
را نقــض کــرده و همچنیــن بــه عناصــری از گروه هــای 
ــت« . ــاه داده اس ــی پن ــب ضدایران ــه طل ــتی و تجزی تروریس

شــرکت کننده  هــزار  صدهــا 
ســال  بــزرگ  اعتصــاب  دومیــن  در 
اصاحــات  علیــه  فرانســوی ها   ۲۰۲۳
ــل ماکــرون«  ــت »امانوئ بازنشســتگی دول
ــر  ــهرهای سراس ــای ش ــان ه ــه خیاب ب
فرانســه - از پاریــس تــا مارســی - 
ــی،  ــات جنجال ــن اصاح ــا ای ــه ت ریخت
بــه ویــژه بنــد مربــوط بــه افزایــش ســن 
ــوم  ــال را محک ــه ۶۴ س ــتگی ب بازنشس

ــد. کنن
در پــی برگــزاری ایــن اعتصابــات، 
بخش هــای مختلــف فرانســه اعــم از 

ســوخت،  و  بــرق  توزیــع 
و  عمومــی  حمل ونقــل 
ــال  ــا اخ ــدارس ب ــت م فعالی

مواجــه شــدند.
تصاویــر  و  ویدیو هــا 
دومیــن  از  کــه  مختلفــی 
اعتصــاب بــزرگ ســال ۲۰۲۳ 
شــدند،  منتشــر  فرانســه 
ــی  ــای امنیت ــری نیروه درگی
بــا معترضــان در چندیــن 

شــهر از جملــه »نانــت« و »رن« را نشــان 
. هنــد می د

ــهر  ــن دو ش ــی در ای ــای امنیت نیروه
ــای  ــک آور و خودروه ــلیک گاز اش ــا ش ب
ــد. ــه کردن ــان حمل ــه معترض ــاش ب آب پ
ــل«،  ــی می ــه »دیل ــته روزنام ــه نوش ب
تظاهــرات امــروز ابتــدا آرام برگــزار شــد، 
اما خیلــی زود شــهرهای مختلف فرانســه 
دســتخوش آشــوب، ناآرامــی و درگیــری  
معترضــان بــا نیروهــای باتــوم بــه دســت 
ــهر  ــدند. در ش ــورش ش ــد ش ــس ض پلی
معترضــان  فرانســه  غــرب  در  نانــت 
علیــه نیروهــای پلیــس از مــواد محترقــه 

ــد. ــتفاده کردن اس
امــروز  اعتصابــات  هــای  پیامــد 
ــه  ــه عرض ــود ک ــوی ب ــه نح ــه ب فرانس
ــور،  ــن کش ــگاه های ای ــوخت از پاالیش س
فعالیــت وســایل حمل ونقــل عمومــی 
و برنامه هــای مــدارس کامــا مختــل 
ــیر  ــار سریع الس ــه قط ــر س ــدند. از ه ش
ــود و  ــال ب ــار فع ــک قط ــا ی TGV تنه
ــاش  ــار اغتش ــس دچ ــهر پاری ــروی ش مت

ــد. ش
ــاری  ــای تج ــه اتحادیه ه ــی ک در حال
ــزاری  ــداوم برگ ــال ت ــه دنب ــه ب فرانس

ــدید در  ــورم ش ــتند، ت ــات هس اعتصاب
ــا  ــای آنه ــردن حقوق ه ــل ب ــال تحلی ح

ــت. اس
راننــده  یــک  تکســیه«،  »ایزابــل 
ــهر  ــوی در ش ــرض فرانس ــوس معت اتوب
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــت: »م ــن-نَِزر« گف »س
۶۴ ســاله شــویم رانندگــی نخواهیــم 
کــرد. رئیــس جمهــور کارش راحــت 
ــیند  ــی می نش ــک صندل ــت. روی ی اس
و می توانــد حتــی تــا وقتــی کــه ۷۰ 
ــم  ــا نمی توانی ــد. م ــد کار کن ــالش ش س
ــا  ــم ت ــم بخواهی ــان ه ــه م ــقف خان از س

زمانــی کــه مــا ۶۴ ســاله شــویم کار کنــد 
ــت.« ــن نیس ــن ممک ــد. ای ــالم بمان و س
اعــام  فرانســوی  اتحادیه هــای 
ــی از آن  ــه حاک ــای اولی ــد، داده ه کردن
در  شــرکت کنندگان  تعــداد  اســت 
ــی از  ــری حت ــات سراس ــن اعتراض دومی
ــری  ــون نف ــک میلی ــش از ی ــداد بی تع
اعتصــاب  اولیــن  در  شــرکت کنندگان 
ــم  ــه )۲۹ دی( ه ــزرگ ۲۰۲۳ در ۱۹ ژانوی ب

ــت. ــوده اس ــتر ب بیش
 ،CFDT لــوران بــرژه، رئیــس اتحادیــه
بزرگتریــن اتحادیــه تجــاری فرانســه 
ــر از روز ۱۹  ــاب بهت ــن اعتص ــت: »ای گف
ــی را  ــی واقع ــد و پیام ــزار ش ــه برگ ژانوی
بــه دولــت داد مبنــی بــر اینکــه مــا ســن 
بازنشســتگی ۶۴ ســال را نمی خواهیــم.«
ــاح  ــر جن ــون«، رهب ــوک مانش »ژان ل
چــپ افراطــی فرانســه گفــت، اعتراضــات 
ــی«  ــک »روز تاریخ ــورش ی ــروز کش ام
ــرون  ــوردن ماک ــت خ ــم زد و شکس را رق
را  اعتراضــات  ایــن  بــا  مواجهــه  در 

پیش بینــی کــرد.
بعــد از ظهــر امــروز در شــهر پاریــس 
انبوهــی از معترضــان در حالــی کــه 
ــد و  ــکان می دادن ــود را ت ــای خ پرچمه

ــر  ــا را پ ــه ج ــا هم ــای آنه ــدای بوق ه ص
ــد. ــع کردن ــرد، تجم ک

ــر ۱۱۰۰۰ مامــور  ــغ ب دولــت فرانســه بال
پلیــس را بــرای مدیریــت ایــن اعتراضات 

بــه کار گرفــت.
تجــاری  اتحادیــه  اعــام  طبــق 
ــد  ــر بع ــون نف ــم میلی ــزرگ CGT، نی ب
ــس  ــهر پاری ــا در ش ــروز تنه ــر ام از ظه
ــداد  ــه تع ــن اتحادی ــد. همی ــع کردن تجم
تجمــع  در  شــرکت کننده  معترضــان 
ــر  ــزار نف ــس را ۴۰۰ ه ــه در پاری ۱۹ ژانوی

ــود. ــرده ب ــام ک اع
ــه  ــته ب ــع وابس ــک منب ی
گفــت،  فرانســه  پلیــس 
مقامــات ایــن کشــور خــود را 
ــون  ــن ۱.۲ میلی ــاده ریخت آم
نفــر بــه خیابان هــای سراســر 
فرانســه کــرده بودنــد؛ رقمــی 
کــه بیشــتر از ۱.۱ میلیــون 
نفــری کــه طبــق برآوردهــا در 
اعتراضــات ۱۹ ژانویــه شــرکت 

ــت. ــد، اس کردن
اتحادیه هــای  اعــام  اســاس  بــر 
مقطــع  معلمــان  از  نیمــی  تجــاری، 
ــروز  ــات ام ــه اعتصاب ــه ب ــی فرانس ابتدای
»توتــال  نفتــی  شــرکت  پیوســتند. 
انرژیــز« فرانســه اعــام کــرد، ۵۵ درصــد 
امــروز  صبــح  شــیفت  کارمنــدان  از 
از کار کشــیدند.  پاالیشــگاه ها دســت 
اتحادیــه تجــاری CGT ایــن رقــم را 
ــتر از آن  ــی را بیش ــم واقع ــت و رق نادرس

ــت. دانس
از  گــروه  چنــد  شــهر  چنــد  در 
ــه  ــت ب ــد دس ــام کردن ــان اع معترض
ــودی«  ــن ه ــای »رابی ــرای تاکتیک ه اج
ــده،  ــاز خوان ــر مج ــت آن را غی ــه دول ک
می زننــد. در شــهر »لوئــه گارون«، در 
ــاخه  ــای ش ــه، اعض ــرب فرانس ــوب غ جن
وابســته بــه اتحادیــه ،CGT بــرق چندین 
دوربیــن ثبــت تخلــف ســرعت خودروهــا 
را قطــع کــرده و چندیــن کنتــور بــرق را 

از کار انداختنــد.
ــه  ــر کل اتحادی ــو«، دبی »میلــن ژاک
حجــم  ایــن  »وقتــی  گفــت:   CFDT
ــنیدن  ــود دارد، نش ــت وج ــم مخالف عظی
صــدای معترضــان بــرای دولــت فرانســه 

ــود.« ــد ب ــاک خواه خطرن

نماینده ویژه ایاالت متحده در امور ایران: تظاهرات در چند شهر فرانسه علیه دولت »ماکرون«

دولت بایدن با قدرت علیه ایران 
تالش می کند

نماینــده ویــژه ایــاالت متحــده در امــور ایــران در 
ــت  ــای دول ــی بخش ه ــه تمام ــرد ک ــح ک ــه ای تصری مصاحب
ــوری  ــه جمه ــل علی ــه بین المل ــیج جامع ــرای بس ــدن ب بای

ــت. ــرده اس ــاش ک ــامی ت اس
»رابــرت مالــی« نماینــده ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا در 
ــح«  ــوی صری ــه »گفت وگ ــا برنام ــو ب ــران در گفت وگ ــور ای ام
ــی از آن را در  ــه بخش ــی ک ــی س ــی ب ــبکه ب ــاک( ش )هاردت
ــاش تمــام  ــود، از ت ــر خــود منتشــر کــرده ب صفحــه توییت
ــل  ــه بین المل ــیج جامع ــرای بس ــدن ب ــت بای ــای دول ارگان ه

علیــه جمهــوری اســامی ایــران خبــر داد.
وی در توییتــی در ایــن خصــوص نوشــت: »همانطــور 
ــام  ــم، تم ــی گفت ــی س ــی ب ــاک ب ــه هاردت ــه برنام ــه ب ک
بخش هــای دولــت بایــدن خیلــی فــوری و بــا قــدرت بــرای 
ــوق  ــای حق ــا نقض ه ــه ب ــی و مقابل ــه بین الملل ــیج جامع بس

ــت«. ــرده اس ــاش ک ــران ت ــم ای ــر رژی بش
نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران کــه بارهــا در هفته 
هــای اخیــر از فشــار ایــاالت متحــده بــه جمهــوری اســامی 
ــان  ــه می ــخن ب ــران س ــردن ته ــزوی ک ــد من ــه امی ــران ب ای
ــر  ــای اخی ــای ماهه ــه تاش ه ــر ب ــار دیگ ــت، ب آورده اس

ــرد. ــاره ک ــران اش ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــنگتن علی واش
ــای  ــی ماهه ــارهای ضدایران ــم فش ــه حج ــرای آن ک وی ب
از  »مــوردی  گفــت:  کنــد،  بیــان  را  واشــنگتن  اخیــر 
ــه در آن  ــی آورم ک ــاد نم ــه ی ــری را ب ــوق بش ــران حق بح
رئیس جمهــور، معــاون رئیس جمهــور، وزیــر خارجــه و 
رئیــس »ســیا« تــا ایــن انــدازه بــه طــور مکــرر و بــا صــدای 
بلنــد دربــاره آن چــه کــه در ایــران در حــال رخ دادن اســت، 

ــند«. ــرده باش ــت ک صحب

راب مالــی در ادامــه بــا ژســت همراهــی بــا مــردم ایــران 
در اغتشاشــات اخیــر افــزود: »مــوردی را بــه یــاد نمــی آورم 
ــق داده  ــوری تطبی ــود را ط ــای خ ــا تحریم ه ــه در آن م ک
ــق  ــم از طری ــازه  دادی ــران اج ــردم ای ــه م ــه ب ــیم ک باش
ــا  ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ــت ب ــه اینترن ــی ب دسترس
ــم  ــه رژی ــکوتی« را ک ــوار س ــرون، »دی ــان بی ــر و جه یکدیگ

ــد«. ــد، دور بزنن ــل کن ــت تحمی ــعی داش ــران س ای
از  بخشــی  در  همچنیــن  آمریکایــی  مقــام  ایــن 
ــرای  ــدن ب ــت بای ــای دول ــه تاش ه ــود ب ــای خ صحبت ه
ــز  ــل نی ــازمان مل ــام زن س ــیون مق ــران از کمیس ــذف ای ح
ــاد  ــه ی ــوردی را ب ــم م ــن نمی توان ــت: »م ــرد و گف ــاره ک اش
بیــاورم کــه بــه ایــن انــدازه بــه ســرعت جامعــه بین المللــی 
را بســیج کــرده باشــیم کــه ایــران را از کمســیون مقــام زن 
ــابقه  ــک گام بی س ــن ی ــد و ای ــراج کنن ــل اخ ــازمان مل س

ــت«. ــوده اس ب
شــماری از کشــورهای غربــی بــه رهبــری ایــاالت متحــده 
آمریــکا بــه بهانــه حمایــت از اغتشاشــات ایــران و همچنیــن 
بــه بهانــه حمایــت از حقــوق زنــان در ایــران، پــروژه اخــراج 
جمهــوری اســامی از کمیســیون مقــام زن ســازمان ملــل را 

کلیــد زدنــد.
ــوری  ــه جمه ــخنگوی وزارت خارج ــی« س ــر کنعان »ناص
ــام زن را  ــیون مق ــران از کمیس ــراج ای ــران، اخ ــامی ای اس
»اقدامــی سیاســی، فاقــد وجاهــت قانونــی، برخــاف منشــور 
)ملــل متحــد و ایجــاد کننــده رویــه ای نادرســت« در 

ــت. ــل دانس ــازمان مل س
ــاالت  ــژه ای ــه وی ــی ب ــورهای غرب ــر کش ــای اخی در ماهه
متحــده فشــارها بــه جمهــوری اســامی ایــران را بــه بهانــه 
ــن  ــد و در همی ــدید کرده ان ــران تش ــردم ای ــت از م حمای
راســتا اخیــراً نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران گفــت 
ــه  ــار ب ــال فش ــرای اعم ــا ب ــه تاش ه ــنگتن ب ــه واش ک
چیــن بــه منظــور متوقــف کــردن خریــد نفــت از جمهــوری 

ــد. ــه می ده ــران ادام ــامی ای اس
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ــا  ــه، ب ــلح ترکی ــای مس ــتانی ۲۰۲۳ نیروه ــش زمس رزمای
ــه دارد. ــارص ادام ــتان ق ــور در اس ــور ۱۷ کش حض

ایــن رزمایــش تحــت فرماندهــی تیــپ ۱۴ پیــاده مکانیــزه 
و حضــور کشــورهایی ماننــد آلمــان، جمهــوری آذربایجــان، 

قزاقســتان و انگلســتان در حــال انجــام اســت.
رزمایــش 
بــا  فــوق 
کت  شــر
ــزار  ــک ه ی
 ۷۵۸ و 
ســنل  پر
دمــای  در 
 ۱۰ هــوای 
ــر  ــه زی درج
صفــر و ۸۶۵ نــوع ســاح ســنگین برگــزار مــی  شــود.
همــه تســلیحات نظامــی از جملــه موشــک هــای هویتــزر، 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــش ب ــن رزمای ــا در ای ــک ه ــت و تان جیری
دشــمن فرضــی مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه و نحــوه عبــور 
یــگان  هــای زرهــی از دره  هــای عمیــق در شــرایط ســخت 

زمیــن نیــز تمریــن مــی  شــود.


