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۱۰ هزار تخت بیمارستانی درکشور 
اضافه شد

معــاون آموزشــی وزیربهداشــت، درمــان وآمــوزش 
تخــت  ۱۰هــزار  حــدود  شــدن  اضافــه  از  پزشــکی، 
ــتانی  ــی و بیمارس ــز درمان ــت مراک ــه ظرفی ــتانی ب بیمارس
ــر داد. ــیزدهم خب ــت س ــت دول ــاه از فعالی ــور در۱۸ م کش
ادامه در صفحه دوم

تراکتورهای ایران در راه کنیا
ســفیر کنیــا در ایــران گفــت: کنیــا در نظــر 
همچنیــن  و  کشــاورزی  توســعه  بــرای  دارد 
از  اســتفاده  بخــش  ایــن  کردیــن  مکانیــزه 
ضــرورت را  کشــاورزی  حــوزه  آالت   ماشــین 

ببخشد.
بــا  گفت وگــو  در  آگوتــا  گاتیمــو  جاشــوا 
ــن منظــور کشــور  ــرای ای ــرد: ب ــگاران اظهــار ک خبرن
پاکســتان و ایــران بــه عنــوان تولیــد کننــده 
ــا  ــه ب ــود ک ــده ب ــنهاد ش ــا پیش ــه کنی ــور ب  تراکت
بررســی هــای مفصــل مشــخص شــد تولیــدات 
بــا  بیشــتری  تطابــق  ایــران  تراکتورســازی 
ارجحیــت  ایــن  و  دارد  کنیــا  کشــاورزی  نیــاز 
در  چــه  و  مهندســی  و  فنــی  بخــش  در  چــه 
نمــود  بیشــتر  شــده  تمــام  قیمــت   مــورد 

داشت.

ــدات  ــدن تولی ــرای دی ــه ب ــوان اینک ــا عن وی ب
ــد از  ــد جنگی ــا خواه ــزارع کنی ــازی در م تراکتورس
ــه  ــی هرچ ــرای معرف ــرد ب ــوت ک ــازی دع تراکتورس
بیشــتر تولیداتــش، در نمایشــگاه کشــاورزی پیــش رو 

ــد. ــرکت کن ــا ش در کنی

تراکتورسازی آماده همکاری با کنیا برای مکانیزه کردن 
کشاورزی

تراکتورســازی  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
ایــران نیــز در ایــن بازدیــد بــا اعــام اینکــه 
بــرای  همــکاری  هرگونــه  آمــاده  تراکتورســازی 
ــا را  ــاورزی کنی ــش کش ــیون بخ ــعه مکانیزاس توس
دارد اظهــار داشــت: تراکتورســازی ایجــاد خــط 
تولیــد و یــا صــادرات بــه کنیــا را بــه عنــوان 
ــه  ــا ارائ ــه کنی ــد ب ــی توان ــز م ــای روی می ــه ه  گزین

کند.
ــای  ــرد: تراکتوره ــه ک ــدزاده اضاف ــی وحی مصطف
تولیــدی در تراکتورســازی در حــال حاضــر در مــزارع 
ــا  ــود ام ــی ش ــتفاده م ــا اس ــور دنی ــش از 25 کش بی
ــه بخــش  ــان در برنام توســعه بازارهــای هــدف همچن
ــی  ــاز داخل ــت نی ــا اولوی ــه ب ــن مجموع ــی ای صادرات

ــرار دارد. ق
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و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــرقی از  ــزداری آذربایجان ش آبخی
ــس  ــدن م ــاردی مع ــه میلی جریم
ــب  ــال تخری ــه دنب ــونگون ب س
ــر  ــع طبیعــی و جنگل هــا خب مناب

داد.
ــو  ــیروس داوودی در گفت وگ س
ــتان  ــد اس ــگاران تعه ــا خبرن ب
ــارد  ــک میلی ــت ی ــرح کاش در ط
میلیــون   25 را  نهــال  اصــل 
اظهــار  و  اعــام کــرد  اصلــه 
ــادل کل  ــدد مع ــن ع ــت: ای داش
ــه در  ــورت گرفت ــکاری ص درخت
5۰ ســال گذشــته اســت و در 
ــمن ها  ــت س ــه از ظرفی ــن زمین ای
نهــاد  مــردم  ســازمان های  و 
ــم  ــد و ه ــرای تولی ــم ب ــز ه نی
ــتقبال  ــا اس ــن نهال ه ــت ای کاش
ــه  ــن مجموع ــون ای ــم چ می کنی
هــا از بــازوان توانمنــد مــا در 
ــتند  ــی هس ــع طبیع ــوزه مناب ح
و بــرای ایجــاد فضــای ســبز 
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــهری ب ش
نیــز اعــام آمادگــی می کنیــم.
بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دلیــل نبــود سیســتم پایــش 
ــع  ــا و مرات ــگل ه ــمند جن هوش
ــی در  ــاهد تخلفات ــته ش در گذش
ایــن عرصه هــا بوده ایــم و بــر 

ــاز  ــال آغ ــاس در ح ــن اس همی
ــم  ــش منظ ــرح پای ــرای ط و اج
ــا  ــتیم ت ــع هس ــا و مرات جنگل ه
از بــروز ایــن تخلفــات جلوگیــری 
ــش از  ــال بی ــا امس ــم و تنه کنی
25۰۰ پرونــده تخلــف در ایــن 
حــوزه در اســتان تشــکیل شــده 
ــتگاه های  ــا ورود دس ــن ب همچنی
ــی  ــش اراض ــرای پای ــی ب نظارت

ــامانه ای  ــن و س ــورت آنای ــه ص ب
ــام  ــال انج ــی در ح ــز اقدامات نی
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــا لحظ ــت ت اس
ــرض  ــات و تع ــا تخلف ــورد ب برخ

ــود. ــدام ش ــا اق ــه عرصه ه ب
داوودی در مــورد پرونــده مــس 
ســونگون در حــوزه منابــع طبیعی 
ــات  ــال ۹۱ تخریب ــزود: س ــز اف نی
مربــوط بــه ســنوات دهــه ۷۰ 
ایــن معــدن جمع بنــدی و ۷۴ 
ــرای  ــه ب ــان جریم ــارد توم میلی
ــه ای  ــد و تفاهم نام ــن ش آن تعیی
بــرای هزینــه کــرد ایــن جرایم در 
مناطــق تخریبــی صــورت گرفــت 
ــاطی  ــورت اقس ــه ص ــاالنه ب و س
ــا تغییــر  پرداخــت می شــد کــه ب
دولــت متوقــف شــده بــود امــا در 
۱۴۰۰ تمــام ایــن جرائــم مطالبــه و 
ــه  ــر تادی ــی تاخی ــت و حت دریاف
بــرای  تومانــی  میلیــارد   ۱5
ــز  ــده نی ــت نش ــال های پرداخ س

ــد. ــن ش تعیی
وی تصریــح کــرد: البتــه بــروز 
تخلفاتــی در ســال های توقــف 
پرداخــت جرایــم از ســوی معــدن 
مــس ســونگون نیــز محــرز و 
منجــر بــه اخــذ ۳۸ میلیــارد 
تومــان جرائــم و واریــز بــه خزانــه 
ــد  ــن تعه ــر ای ــاوه ب ــد و ع ش
 ۴۰۰ کاشــت 
هکتــار جنــگل 
اراضــی  در 
و  تخریبــی 
ــگاه  ــاد پای ایج
ــق  ــاء حری اطف
 ، یــی ا هو
ــد  ــداث بان اح
ــاش  ــول پ ــای محل ــرود هواپیم ف
ــه  ــه البت ــده ک ــه ش ــا گرفت از آنه
ــدی  ــابقه بدعه ــه س ــن مجموع ای
بــه تعهــدات خــود را دارد و البتــه 
در حالــت کلــی بــرای جلوگیــری 
از تخریــب مراتــع و جنگل هــا 
ــود  ــی خ ــای معدن ــد فعالیت ه بای
ــدن  ــی ش ــمت زیرزمین ــه س را ب

ــم. ببری

جریمه های میلیاردی معدن مس سونگون 
به دنبال تخریب منابع طبیعی
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انگلیس بودجه نظامی خود را 
افزایش داد
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ســپاه  کل  فرمانــده  جانشــین 
پاســداران انقــاب اســامی گفــت: دوره 
ــمنی  ــه دش ــد ک ــی کنی ــدا نم ای را پی
ــامی  ــاب اس ــا انق ــه ب ــورت گرفت ص
ــران در آن رخ  ــامی ای ــوری اس و جمه
نــداده باشــد؛ بــا ایــن حــال، در تقابــل 
۴۴ ســاله آمریکایــی هــا یــک پیــروزی 
در مقابــل جمهــوری اســامی ثبــت 

ــت. ــده اس نش
آییــن  در  فــدوی  علــی  ســردار 
گرامیداشــت ســالگرد شــهیدان مهــدی 
و حمیــد باکــری در مصلــی اعظــم تبریز 
اظهــار داشــت: نــه تبریــز و آذربایجــان 
ــه  ــبت ب ــران نس ــردم ای ــه م ــه هم ک
ارادت  و  معرفــت  باکــری  شــهیدان 
ــه  ــروزی جبه ــال از پی ــد و ۴۴ س دارن
حــق انقــاب اســامی گذشــته و در این 
مــدت جبهــه متحــد باطــل حتــی یکبار 
ــق  ــه ح ــر جبه ــروزی ب ــم پی ــم طع ه
جمهــوری اســامی را نچشــیده و یکــی 
از علــت هــای آن عمــل خیــل عظیمــی 
از دلــدادگان اســامی بــه وظایــف الهــی 
ــده  ــز وع ــد نی ــوده و خداون ــی ب و دین
ــردم و  ــن م ــال ای ــود را در قب ــای خ ه

ــت. ــرده اس ــق ک ــاب محق انق
ــف  ــه تکلی ــل ب ــن عم ــزود: ای وی اف
ــخت  ــا س ــاب ب ــی انق ــه ابتدای در ده
ــان دادن در راه  ــی ج ــرط یعن ــن ش تری
ــدا  ــد و خ ــراه ش ــف هم ــام تکلی انج
ــاب  ــدادگان انق ــه دل ــت را ب ــن معرف ای
ــرای  ــان را ب ــن ج ــه ای ــامی داد ک اس
ــدا  ــدا و راه خ ــی خ ــر یعن ــزی باالت چی
ــن  ــه بهتری ــم ب ــن مه ــد و ای ــدا کردن ف
ــه  ــرطی ک ــه ش ــد و ب ــام ش ــکل انج ش
بنــدگان خــدا بــه تکالیــف خــود عمــل 
کننــد، وعــده حــق الهــی محقــق مــی 
ــف را  ــن تکلی ــام ای ــهدا انج ــود و ش ش
تمــام کردنــد و بــه خــدا پیوســتند امــا 
ــن  ــم توفیــق ای ــا جســتیم و امیدواری م
مهــم را بیابیــم چــون آنهــا بــه تکالیــف 

ــد. ــل کردن ــود عم خ
ــت:  ــپاه گف ــده کل س ــین فرمان جانش
ــهدا  ــای ش ــد در دل ه ــی دان ــدا م خ
ــه دل  ــزان رابط ــه می ــت و ب ــه گذش چ
ــا  ــدا ب ــه خ ــد، معامل ــا خداون ــا ب ه
ــر  ــت و عــاوه ب ــاوت اس ــش متف بندگان
خــود شــهدا، دل هــای بســیاری را نیــز 

معطــوف بــه شــهدا و خــود مــی کنــد و 
در انقــاب اســامی خیلــی از شــهدا در 
نقــاط مختلــف بــه ایــن مرتبه رســیدند 
و خــدا دل بســیاری را معطــوف بــه 
شــهیدانی چــون باکــری هــا و تجایــی 
هــا کــرد و وقتــی ایــن افــراد کــه حتــی 
ــاره  ــد، درب شــاید شــهدا را ندیــده بودن
ــی  ــر م ــد فک ــی کردن ــت م ــا صحب آنه
ــوس  ــا مان ــا آنه ــا ب ــال ه ــردی س ک

ــا را  ــن دل ه ــد ای ــون خداون ــد چ بودن
ــود، ارتباطــی  ــه هــم مرتبــط کــرده ب ب

ــدگار دارد. ــری مان ــه اث ک
وی تصریــح کــرد: ایــن اثــر بــه گونــه 
ای اســت کــه ایــن شــهدا در شــرایطی 
قــرار مــی گیرنــد کــه خداونــد آنهــا را 
ــد  نشــان دار مــی کننــد و البتــه خداون
ــا  ــهدای کرب ــه ش ــل ب ــا را متص آنه
و  عظمــت  کــه  همانگونــه  و  کــرده 
جایــگاه شــهدای کربــا هــر روز جلــوه 
ــا  ــهدای م ــوند، ش ــی ش ــر م ــر ت گ
ــهدای  ــن ش ــه ای ــل ب ــون متص ــز چ نی
ــه  ــال ک ــر س ــتند، ه ــورایی هس عاش
ــتری  ــود بیش ــوه و نم ــذرد جل ــی گ م

ــد. ــی یابن م
ــرد:  ــان ک ــدوی خاطرنش ــردار ف س
اکنــون در ســامانه بنیــاد شــهید بیش از 
صدهــزار وصیــت نامــه قابــل دسترســی 
اســت و در همــه آنهــا تاکیــد شــهدا بــر 
ــت  ــح اس ــن و واض ــام روش ــول اس اص
ــدا و  ــرای خ ــد ب ــا می گوین ــه آنه و هم
عمــل بــه تکالیــف بــه جبهــه آمــده اند 
و در همــه وصایــای آنهــا تاکیــد بــر عمل 
ــروی از  ــی، پی ــن اله ــام و موازی ــه اس ب
ــای  ــه نماده ــت ک ــاب اس ــام و حج ام

ــم  ــی مه ــا و ماک ــن وصای ــاخص ای ش
هســتند چــون زمــان جنــگ هــر وقــت 
ــا نیروهــا صحبــت مــی شــد بیــش از  ب
ــت  ــات صحب ــک و عملی ــث از تاکتی بح
موازیــن و احــکام و تکالیــف الهــی بــود 
ــن  ــرد چنی ــگاه و رویک ــع ن ــر موق و ه
ــا را  ــن ه ــز بهتری ــد نی ــد، خداون باش

ــد. رقــم مــی زن
وی تاکیــد کــرد: غیــر از صدر اســام 
ــام  ــه اس ــام از جبه ــمنان اس ــه دش ک
ــه و دوره ای را  ــد، بره ــر بودن ــوی ت ق
پیــدا نمــی کنیــد کــه دشــمنی صــورت 
گرفتــه بــا انقــاب اســامی و جمهــوری 
ــداده باشــد  ــران در آن رخ ن اســامی ای
ــا  ــی ه ــاله آمریکای ــل ۴۴ س و در تقاب
یــک پیــروزی در مقابــل جمهــوری 
ــن  ــه ای ــده و در هم ــت نش ــامی ثب اس
ســالها پیــروزی از آن جبهــه حــق 
ــه  ــد ب ــوده و هرچن ــامی ب ــاب اس انق
ــر  ــا برت ــی از آنه ــادی و دنیای ــاظ م لح
نبــوده ایــم امــا چــون نتایــج را قــدرت 
و خواســت الهــی مشــخص مــی کنــد و 
بنــدگان تنهــا وظیفــه انجــام تکالیــف را 
ــل )ره(  ــام راح ــوده ام ــه فرم ــد و ب دارن
مــا مکلــف بــه انجــام تکلیــف هســتیم 
و مکلــف بــه نتیجــه نیســتیم، خداونــد 
ــق  ــه ح ــرای جبه ــه را ب ــن نتیج بهتری

ــت. ــم زده اس ــامی رق ــاب اس انق
جانشــین فرمانــده ســپاه اظهــار 
داشــت: شــهدا بــه نقطــه کمــال و 
انجــام تکلیــف رســیدند و  پایانــی 
ــه  ــن مرتب ــه ای ــم ب ــم آرزو داری ــا ه م
برســیم امــا شــهدا نقــش اول را دارنــد و 
انجــام تکلیــف را نهایــی کردنــد و اگــر 
ــد  ــه ایــن مهــم شــده ان آنهــا موفــق ب
ــون  ــد چ ــی توانن ــز م ــردم نی ــه م هم
ــدرت  ــارج از ق ــی را خ ــد تکلیف خداون
ــرده و  ــف نک ــا مکل ــر آنه ــش ب بندگان
ایــن انجــام تکلیف در ۴۴ ســال گذشــته 
ــا  ــه م ــده ک ــام ش ــی انج ــد کاف ــه ح ب
اکنــون اســتوار ایســتاده ایــم و حرکــت 
ــه در  ــه جلــوی ســریع داریــم وگرن رو ب
ــر  ــمنان ب ــت دش ــال اول نی ــان س هم
ــود و هــر  ســاقط شــدن ایــن انقــاب ب
کاری مــی توانســتند کردنــد و اگــر کاری 
هــم نکردنــد بــه ایــن خاطــر بــوده کــه 

ــتند. ــی توانس ــم نم ــور حت ــه ط ب

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی : 

آمریکا حتی نمی تواند یک پیروزی را در برابر انقالب اسالمی نام ببرد
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۹۷ درصد جمعیت کشور 
باسواد هستند

ادامه از ثفحه اول
ــرورش و  ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی ــدی مع ــا عب علیرض
ــروز  رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی کشــور عصــر ام
در حاشــیه شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان در 
ــی از  ــان یک ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــگاران ب ــع خبرن جم
ــت،  ــم اس ــع عل ــرور و مناب ــز، عالم پ ــتان های عالم خی اس
اظهــار داشــت: در اســتان اصفهــان دنبالیــم وضعیــت 

بی ســوادی را بهبــود ببخشــیم.

ــوزش و  ــورای آم ــه ش ــات جلس ــوص مصوب وی در خص
ــرار  ــه ق ــات جلس ــق  مصوب ــزود: طب ــتان اف ــرورش اس پ
ــرای  ــه ب ــورت یکپارچ ــا به ص ــام اعض ــد تم ــن ش ــر ای ب
ــوادآموزی و  ــت س ــار نهض ــوادی در کن ــل بی س ــل معض ح
ــای  ــی از راهکاره ــه یک ــد ک ــرار بگیرن ــرورش ق ــوزش پ آم
ــتان ــوادی در اس ــی بی س ــرانجام بخش ــند س ــر س ــن ام  ای

است.
ــال  ــا ۳ س ــیم ت ــه در تاش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب عب
ــی  ــن بین الملل ــطح میانگی ــه س ــور را ب ــواد کش ــده س آین
افــراد در  از  برســانیم، گفــت: در کشــور ۹۷.۱ درصــد 
کــه  باســواد هســتند  تــا ۴۹ ســال   ۱۰ بــازه ســنی 
ــوده  ــد ب ــدود ۴۸ درص ــاب ح ــل انق ــدد در اوای ــن ع  ای

است.

یک متخصص بیماری های عفونی:

باید مراقب کرونا باشیم
یــک متخصــص بیماری هــای عفونــی ضمــن اشــاره 
ــور  ــا در کش ــه کرون ــا ب ــوارد ابت ــش م ــا افزای ــه ب ــه اینک ب
ــر از ماســک اســتفاده  ــردم دیگــر کمت مواجــه هســتیم و م
ــان  ــیم و همچن ــا باش ــب کرون ــد مراق ــت: بای ــد گف می کنن
ــک را  ــتفاده از ماس ــتی و اس ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای

ــم. ــدی بگیری ج

ــا میــزان در خصــوص افزایــش  مینــو محــرز در گفتگــو ب
شــهر های بــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی کرونایــی در 
ــاران  ــداد بیم ــا و تع ــه کرون ــا ب ــوارد ابت ــت: م ــور گف کش
ــداد  ــن تع ــوی و همچنی ــری ری ــا درگی ــراد ب ــتری و اف بس
ــش  ــور افزای ــد در کش ــه کووی ــا ب ــرپایی مبت ــوارد س م
 HBB ــر از ــه غی ــد ب ــروس جدی ــک وی ــت و ی ــه اس یافت
هــم شــیوع پیــدا کــرده اســت و از ایــن رو تعــداد 
ــا وضعیــت قرمــز و نارنجــی هــم بیشــتر شــده   شــهر های ب

است.
ــه  ــاره ب ــن اش ــی ضم ــای عفون ــص بیماری ه ــن متخص ای
ــا در  ــه کرون ــا ب ــوارد ایت ــش م ــا افزای ــی ب ــه در حال اینک
کشــور مواجــه هســتیم کــه مــردم دیگــر کمتــر از ماســک 
اســتفاده می کننــد کــه ایــن اقــدام خــوب نیســت، 
ــا باشــیم و همچنــان رعایــت  ــد مراقــب کرون ادامــه داد: بای
ــدی  ــک را ج ــتفاده از ماس ــتی و اس ــیوه نامه های بهداش ش

ــم. بگیری
ــدم  ــر ع ــه اگ ــان اینک ــا بی ــص ب ــک متخص ــن پزش ای
ــد  ــته باش ــه داش ــتی ادام ــیوه نامه های بهداش ــت ش رعای
ــیم  ــته باش ــد داش ــد و بازدی ــع و دی ــوروز تجم ــام ن و در ای
ــزود:  ــود، اف ــر می ش ــور بدت ــا در کش ــیوع کرون ــت ش وضعی
ــه  ــدی گرفت ــد ج ــت ها بای ــوی دس ــک و شست وش زدن ماس
ــی از  ــداد کم ــد تع ــا بای ــد و بازدید ه ــان دی ــود و در زم ش
ــه مناســب  ــا فاصلــه کنــار هــم بنشــینند و از تهوی افــراد ب
ــاز باشــد و از روبوســی و دســت  اســتفاده کننــد و پنجــره ب
دادن بــا یکدیگــر خــودداری شــود و بــه خصــوص در مــورد 
ــرا  ــود چ ــی ش ــت فراوان ــد دق ــن بای ــراد مس ــا و اف بزرگتر ه
ــد و  ــدا می کن ــروز پی ــخت تر ب ــا س ــاری در آن ه ــه بیم ک
بــه طــور کلــی ۳ توصیــه اصلــی ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــک،  ــتفاده از ماس ــان اس ــا همچن ــگیری از کرون ــرای پیش ب
ــی  ــذاری فیزیک ــه گ ــت ها و فاصل ــداوم دس ــوی م شست وش

اســت.
ــرد:  ــار ک ــیون اظه ــام واکسیناس ــا انج ــه ب وی در رابط
ــا  ــد مبت ــه کووی ــر ب ــال حاض ــه در ح ــرادی ک ــتر اف بیش
ــن  ــه واکس ــرادی ک ــد و اف ــده ان ــینه ش ــوند، واکس می ش
ــار  ــاری دچ ــن بیم ــد ای ــوع ب ــه ن ــد ب ــرده ان ــق نک تزری
می شــوند، امــا افــراد واکســینه شــده هــم گرفتــار 
و در خصــوص  یافتــه کرونــا می شــوند  نــوع جهــش 
 ویروس هــای جهــش یافتــه واکســن ها تاثیــر کمتــری 

دارند.

دیپلماسي اقتدار
* محمدکاظم انبارلویی
ــابقه ترین  ــته بي س ــم گذش ــال و نی ــک س ــران در ی ۱- ای
توســعه ها را در صنعــت هســته اي ایجــاد کــرد. گازدهــي بــه 
ــد  ــا 6۰ درص ــازي را ت ــام داد، غني س ــانتریفیوژها را انج س
ــرار داد،  ــان ق ــدوده پادم ــا را در مح ــش داد، نظارت ه افزای
ــاي  ــرد و دوربین ه ــف ک ــي را متوق ــکل الحاق ــراي پروت اج
ــي  ــس را منطق ــا آژان ــط ب ــود. رواب ــوش نم ــي را خام برجام
کــرد و بــه آنهــا فهمانــد نبایــد از مســیر فنــي بــه اغــراض 
ــي  ــه پیش بین ــال هم ــن ح ــا ای ــود. ب ــرف ش ــي منح سیاس
ــع  ــرفت ها موض ــن پیش ــا ای ــکام ب ــوراي ح ــد، ش مي کردن
ــکام  ــوراي ح ــت ش ــن نشس ــا در آخری ــرد ام ــختي بگی س
ــن  ــوم ای ــد. مفه ــري نش ــي خب ــه ضدایران ــدور قطعنام از ص
ــاس  ــان التم ــا زب ــدار ب ــان اقت ــه زب ــت ک ــن اس ــع ای موض

ــود را دارد. ــاص خ ــخ خ ــدام پاس ــر ک ــت و ه ــاوت اس متف
2- جمهــوري اســامي ایــران و عربســتان ســعودي پــس 
ــط  ــاه رواب ــدت دو م ــرف م ــد. ظ ــق کردن ــال ، تواف از ۷ س
ــد و ســفارتخانه هاي خــود  دیپلماتیــک خــود را از ســر گیرن
را بازگشــایي نماینــد. ایــن توافــق، فصلــي نــو در دیپلماســي 
ــي  ــه هژمون ــه اي کاري ب ــیا و ضرب ــرب آس ــه اي در غ منطق
ــن  ــود. ای ــوب مي ش ــتي محس ــم صهیونیس ــکا و رژی آمری

ــیاري دارد. ــاي بس ــد معن ــام ش ــن انج ــه در پک ــق ک تواف
ــداد  ــن رخ ــیار از ای ــتي بس ــم صهیونیس ــکا و رژی آمری
مي توانــد  روابــط  ایــن  چراکــه  هســتند  ناخشــنود 
ــورهاي  ــا کش ــران ب ــط ای ــراي رواب ــدي ب ــاي جدی ظرفیت ه

ــد آورد. ــام پدی ــان اس ــه و جه منطق
ــوان  ــه عن ــق ب ــن تواف ــتي از ای ــم صهیونیس ــات رژی مقام
ــد  ــاد کردن ــو ی ــي تل آوی ــت خارج ــت در سیاس ــک شکس ی
ــتند. ــکا دانس ــراي آمری ــت« ب ــت و باخ ــت، باخ و آن را »باخ
ناظــران غربــي از ایــن توافــق بــه عنــوان اراده عربســتان 
ــاد  ــرب ی ــتقل از غ ــي مس ــت خارج ــاذ سیاس ــراي اتخ ب

ــد. کردن
۳- موضــع آژانــس و عــدم موضع گیــري حــکام در مــورد 
ــتان  ــران و عربس ــق ای ــز تواف ــته اي و نی ــرفت هاي هس پیش
ــد  ــي روي مي ده ــت زمان ــط درس ــازي رواب ــراي عادي س ب
کــه طراحــان و عامــان و آمــران اغتشاشــات پاییــز گذشــته 
بــا پذیــرش شکســت در جنــگ شــناختي و ادراکــي جدیــد 
فهمیدنــد در ایــران بــا یــک حکومــت پایــدار، یــک دولــت 
ــام  ــد تم ــتند و نمي توانن ــه رو هس ــدر روب ــتقر و مقت مس
ــه  ــد ک ــیوني بگذارن ــبد اپوزیس ــود را در س ــاي خ تخم مرغ ه

ــود. ــع ش ــم جم ــک پرچ ــر ی ــد زی ــي نمي توان حت
۴- کســاني کــه در گذشــته مي گفتنــد بــدون اذن کدخــدا 
نمي شــود کاري کــرد رفتنــد برجــام را امضــا کردنــد، 
تحریم هــا را نه تنهــا برنداشــتند بلکــه چندیــن برابــر 
ــا را  ــان دنی ــما زب ــد ش ــود مي گفتن ــاي خ ــه رقب ــد ، ب کردن
ــورد!  ــي آب خ ــود حت ــام نمي ش ــدون برج ــتید، ب ــد نیس بل
ــا  ــي ب ــت رئیس ــد؟ دول ــن دارن ــراي گفت ــي ب ــه حرف االن چ
ــه  ــم ریخت ــه ه ــان را ب ــه و جه ــادالت منطق ــي مع ــه زبان چ
ــم را  ــان ه ــیایي ها زب ــان داد آس ــرات نش ــن مذاک ــت؟ ای اس
ــیایي  ــا آس ــرات کام ــود را در مذاک ــط خ ــد و رواب مي فهمن
ــد. ــم کنن ــد تنظی ــکا مي توانن ــا و آمری ــت اروپ ــدون مزاحم ب
5- توافــق ایــران و عربســتان بــراي ازســرگیري روابــط 5 

پیــام ویــژه بــراي دوســتان و دشــمنان نظــام داشــت:
ادامه در صفحه ۳

رشد اقتصادی به 5/3 درصد رسید
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی گفــت:  رشــد اقتصــادی 
کشــور بــا نفــت 5.۳ درصــد و بــدون نفــت ۴.5 درصــد شــد.
پیمــان قربانــی گفت: رشــد اقتصــادی کــه از ســوی بانــک 
مرکــزی امــروز محاســبه شــده بــه قیمــت پایــه ســال ۱۳۹5 
بــه رقــم 5.۳ درصــد بــا نفــت و بــدون نفــت بــه ۴.5 درصــد 
ــوده  ــد ب ــته ۴.۸ درص ــال گذش ــام در س ــن ارق ــیده ای رس

اســت.
ــل  ــال در فص ــادی امس ــد اقتص ــت:  رش ــن گف وی همچنی
ــوم 5.۳  ــل س ــد، فص ــل دوم ۳.۶ درص ــد، فص اول 2.2 درص
ــد افزایشــی  ــه ســال قبــل رون ــوده کــه نســبت ب درصــد ب

ــت. ــته اس داش
ــادی  ــاون اقتص مع
ــرخ  ــزی ن ــک مرک بان
کشــاورزی  رشــد 
را ۱.۱ درصــد رشــد 
درصــد   ۱5.۴ نفــت 
و  صنایــع  بخــش 

ــات  ــد، خدم ــت ۱۱.۶ درص ــش صنع ــد، بخ ــادن ۸.۹ درص مع
۳.۳ درصــد بــوده اســت.

ــد  ــاری رش ــال ج ــاه س ــت: در ۹ م ــن گف ــی همچنی قربان
ــت ۳.2  ــدون نف ــد ب ــت و رش ــا نف ــد ب ــادی ۳.۷ درص اقتص
درصــد بــوده اســت. اجــزای هزینــه ناخالــص داخلــی ارقــام 
امیدبخشــی نشــان می دهــد کــه مصــرف بخــش خصوصــی 
در فصــل پاییــز، ۱۱.۹ درصــد رشــد کــرده در حالــی کــه ایــن 
رقــم در ســال قبــل 2.۹ درصــد بــوده اســت. مصــرف بخــش 
ــرمایه  ــکیل س ــد تش ــته، رون ــد داش ــد رش ــی ۱۶ درص دولت
ثابــت در ســه مــاه ســوم ۱۶.۶ درصــد در بخــش ماشــین آالت 
ــته  ــد داش ــد رش ــاختمان ۶.۹ درص ــش س 2۸.۳ درصد، بخ

اســت.
ــه  ــاختمان ب ــوزه س ــد ح ــت:  رش ــم گف ــن را ه وی ای
خاطــر پروژه هــای عمرانــی و رونــق ســاخت و ســاز، واردات 
ماشــین آالت و بکارگیــری ماشــین آالت در کارخانجــات بــوده 
ــش را  ــت و امیدبخ ــادی مثب ــد اقتص ــد رش ــه رون ــت ک اس
نشــان می دهــد.در ســرمایه گذاری هــم رونــد مثبتــی 

مشــاهده می شــود.
معــاون بانــک مرکــزی نــرخ تــورم در یکســاله منتهــی بــه 
بهمــن امســال را ۴۳.۶ درصــد عنــوان کــرد و گفت: تحــوالت 
ــد ۳۶.۱  ــان می ده ــده نش ــش تولیدکنن ــورم در بخ ــرخ ت ن

درصــد بــوده اســت.

ادامه از صفحه اول
ابوالفضــل باقــری فــرد درحاشــیه 
بیمارســتان  دیالیــز  بخــش  افتتــاح 
تخصصــی و فــوق تخصصــی شــمال 
ــن  ــت: ای ــنا گف ــگار ایس ــه خبرن ــل ب آم
جدیــد  تخت هــای  شــامل  تخت هــا 
وزارت  درمــان  معاونــت  کــه  اســت 
درکل  توزیعــی  دربرنامــه  بهداشــت 
 کشــور ایجــاد کــرده یــا دربرنامــه 

دارد.
تخت هــای  بیشــتر  افــزود:  وی 

شــده  بــرداری  بهــره 
افتتــاح  درحــال  یــا  و 
ــی  ــای مل ــل اعتباره ازمح
ــش  ــارکت بخ ــز مش و نی
ــت. ــوده اس ــی ب خصوص
آموزشــی  معــاون 
ــاره  ــا اش ــت ب وزیربهداش
ــش خصوصی  ــه بخ به اینک
درحــوزه درمــان بــه خوبی 
ورود کــرده وکمک هــای 
خوبــی نیــز بــه ایــن بخش 
گفــت:  اســت،  داشــته 

البتــه خدمــات خیــران درحــوزه ســامت 
بــه خصــوص بــرای بیمــاران خــاص واقعــا 

ــت. ــر اس ــل تقدی قاب
ــدازی  باقــری فــرد اضافــه کــرد: راه ان
ــی و  ــتان تخصص ــز بیمارس ــش دیالی بخ
ــارکت  ــا مش ــمال ب ــی ش ــوق تخصص ف
بخــش  گــذاری  وســرمایه  کامــل 
خصوصــی ایجــاد شــده کــه انصافــا 

ارزشــمند اســت.
وی ادامــه داد: اینکه دریک بیمارســتان 
ــاران  ــه بیم ــات ب ــه خدم ــی، ارائ خصوص
خــاص بــا تعرفــه دولتــی انجــام شــود، در 

کشــور کــم ســابقه بــوده وخوشــحالیم که 
ایــن امــر درشــهرآمل انجــام شــد.

البتــه  افــزود:  فــرد  باقــری 
درشهرســتان آمــل کــه فقــط بیمارســتان 
ــه  ــرای ارائ ــهر ب ــن ش ــا)ع( ای ــام رض ام
ــت،  ــزی اس ــاران دیالی ــه بیم ــات ب خدم
ــه  ــی ک جوابگــو نیســت و حضــور خیرین
ــد،  ــدا می کنن ــامت ورود پی ــوزه س درح

جــای قدردانــی دارد.

بیمارستان های آمل باید به سمت آموزشی 

شدن برود

وزیربهداشــت  آموزشــی  معــاون 
ــش  ــکی دربخ ــوزش پزش ــان وآم ودرم
ــاح  ــه افتت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب دیگ
در  پزشــکی  دانشــکده  ســاختمان 
ــیار  ــای بس ــه در فض ــل ک ــتان آم شهرس
ــت  ــت، ابرازرضای ــده اس ــا ش ــی مهی خوب
وخیــران  مســئوالن  وگفــت:  کــرد 
ــی  ــای خوب ــیر قدم ه ــن مس ــی درای آمل
ــای  ــرای فازه ــدام ب ــن اق ــتند ای برداش
ــند. ــته باش ــتمرار داش ــد اس ــدی بای بع

ســال  دو  از  افــزود:  فــرد  باقــری 
ــس  ــل درپردی ــتان آم ــته شهرس گذش
ــجویان  ــذب دانش ــه ج ــدام ب ــکی اق پزش
ــاش  ــا ت ــه ب ــت ک ــرده اس ــکی ک پزش
دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بایــد 
هرچــه ســریعتر بیمارســتان های آمــل بــه 
ســمت آموزشــی شــدن پیــش بــرود تــا 
دانشــجویان پزشــکی در امــر آموزشــی و 
بالینــی در ایــن شهرســتان ســپری کننــد 
ــور  ــرای ام ــه ب ــت ک ــایند نیس و خوش
ــد. ــوار برون ــهرهای همج ــه ش ــی ب بالین

ــد  ــرد: بای ــه ک وی اضاف
مجــوزات  کســب  بــا 
بیمارســتان های  الزم 
ــاد  ــهر ایج ــی ش آموزش
شــده تــا هــم رشــته های 
ــکی  ــته پزش ــر و رش دیگ

ــد. ــدا کن ــعه پی توس
آموزشــی  معــاون 
ودرمــان  وزیربهداشــت 
مســئوالن  داد:  ادامــه 
واســتانی  شهرســتانی 
ــتانداردها  ــرایط اس باید ش
ــد  ــاده کنن ــل آم ــتان های آم را دربیمارس
و پــس از بازدیــد و تاییــد بازرســان 
انجــام  موافقت هــا  بهداشــت   وزارت 

شود.
ــال  ــد: در ح ــادآور ش ــرد ی ــری ف باق
حاضــر از ۴ بیمارســتان دولتــی آمــل، دو 
بیمارســتان درخواســت وشــرایط تبدیــل 
بــه آموزشــی شــدن را دارنــد و کارهــای 
ــا  ــت ت ــام اس ــال انج ــی در ح کارشناس
ــا  ــود ب ــی داده ش ــای الزم آموزش مجوزه
ــر  ــکی و دیگ ــته پزش ــدام رش ــن اق ای

می یابنــد. توســعه  رشــته ها 

معاون آموزشی وزیربهداشت، درمان وآموزش پزشک خبر داد:

۱۰ هزار تخت بیمارستانی درکشور اضافه شد

ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری تبریــز در نظــر دارد مناقصــه عمومــی »انجــام خدمــات عمومــی )تنظیفــات، تشــریفات، نامــه رســانی، مراقبــت و نگهــداری 
ــه و ...( تاسیســات  ــه کشــی، بهداشــتی، تهوی ــی، لول ــی، برودت ــرات اضطــراری از تاسیســات مکانیکــی )حرارت ــرات  پیشــگیرانه و تعمی ــداری، تعمی فضــای ســبز( و نگه
ــد  ــماره فرآین ــه ش ــز« ب ــهرداری تبری ــی ش ــل ریل ــل و نق ــازمان حم ــه س ــزی و محوط ــاختمان مرک ــابراتی س ــبکه مخـ ــنایی و ...( و ش ــی، روش ــیم کش ــی )س  الکتریک
ــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه،  ــد. کلی ــت برگــزار نمای ــدارکات الکترونیکــی دول 2001093772000032 را از طریــق ســامانه ت
ــه آدرسwww.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد. الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم  از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( ب
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. زمــان انتشــار آگهــی 

در ســامانه تاریــخ 1401/12/24 مــی باشــد. ســایر شــرایط بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
1- عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی ساختمان مرکزی و محوطه  سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری تبریز

ــر و نگهــداری(«  و  ــا تعمی ــر »خدمــات عمومــی« و »امــور تاسیســات )ی 2- شــرایط اختصاصــی مناقصــه گــران: شــرکت هــای دارای گواهینامــه صالحیــت معتب
»خدمــات فضــای ســبز« )بصــورت تــوام( و »گواهینامــه صالحیــت ایمنــی کار« از اداره کل کار و امــور اجتماعــی و پروانــه کســب  از اتحادیــه صنــف شــرکت هــای 

خدماتــی و پشــتیبانی 
3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی )مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 هیات وزیران (

4- محل تامین اعتبار: منابع شهرداری 
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/1/9

6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1402/1/20 
7- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:45 روز یکشنبه مورخ 1402/1/20

8- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها  
9- هزینه فروش اسناد در سامانه ستاد: 1.000.000 ریال

10- آدرس و اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار : آدرس تبریــز- بلــوار 29 بهمــن - ســازمان حمــل و نقــل ریلــی شــهرداری تبریــز و تلفــن 041-33290427 
و 041-33290001-8

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تاریخ انتشار: 1401/12/24 )روزنامه آذربایجان(

شناسه آگهی: 1468431

شــرکت توزیــع نیــروی بــرق آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد از طریــق برگــزاری تجدیــد مناقصــه عمومــی 
یــک مرحلــه ای همــراه بــا ارزیابــی کیفــی فشــرده نســبت بــه واگــذاری تامیــن نیــروی انســانی بــه شــرح جدول 

ذیــل اقــدام نمایــد.

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.
ــامانه  ــایت س ــه س ــت 1402/1/16 ب ــخ 1401/12/24 لغای ــناد: از تاری ــت اس ــوه دریاف ــل و نح ــان و مح 1- زم

ــد. ــدام نماین ــه اق ــناد مناقص ــت اس ــه دریاف ــبت ب ــه و نس ــت مراجع ــک دول ــدارکات الکترونی ت
www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیک دولت- )دربایفت اسناد *

www.tavanir.ir )پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس )مالحظه آگهی *
2- آخریــن  مهلــت و محــل تحویــل و بازگشــایی پــاکات: پیشــنهاددهندگان ضمــن بارگــذاری تصویــر کلیــه 
ــنبه  ــاعت 9/30 روز دوش ــا س ــت ت ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــف، ب، ج( در س ــای )ال ــت ه ــدارک پاک م
مــورخ 1402/2/4نســبت بــه تحویــل اصــل پاکــت الــف طبــق شــرایط درج شــده در اســناد مناقصــه تــا ســاعت 
ــتاد  ــوار اس ــز بل ــه آدرس تبری ــرکت ب ــزی ش ــه مرک ــه دبیرخان ــورخ 1402/2/4 ب ــنبه م ــح روز دوش 10/30 صب
ــه  ــنهادات واصل ــد. پیش ــدام نماین ــرقی اق ــان ش ــرق آذربایج ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــکار ش ــان گل ــهریار خیاب ش
پــس از ارزیابــی کیفــی شــرکت کننــدگان در ســاعت 10 صبــح چهارشــنبه مــورخ 1402/2/6 بــا حضــور اعضــای 

ــاح خواهــد شــد. ــدارکات افتت ــر امــور ت کمیســیون در دفت
3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

4- پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده تضمیــن هــای معتبــر از جملــه واریــز نقــدی، ضمانتنامــه 
بانکــی و... اقــدام و در پاکــت الــف ارائــه نمایــد. توضیــح اینکــه بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده، ســپرده هــای 
مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر و چــک شــخصی و فاقــد امضــاء مخــدودش مشــروط پیشــنهاداتی 
کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در برنــد 2 آگهــی مناقصــه واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

تاریخ انتشار: 1401/12/24 )روزنامه آذربایجان(

شناسه آگهی: 1469735
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ــت  ــتی اهمی ــی در یادداش ــه چین ــک روزنام   ی
بــرای  عربســتان ســعودی  و  ایــران  توافــق 
ــای  ــک را از جنبه ه ــط دیپلماتی ــرگیری رواب ازس

ــرد. ــی ک ــف بررس مختل
ــتی  ــز در یادداش ــال تایم ــی گلوب ــه چین روزنام
دربــاره توافــق ایــران و عربســتان ســعودی بــرای 
ــق  ــت: تواف ــک نوش ــط دیپلماتی ــرگیری رواب ازس
اخیــر ایــران و عربســتان ســعودی بیشــتر ناظران 
ــام  ــا اع ــت ام ــرده اس ــگفت زده ک ــخت ش را س
ــگفتی  ــن ش ــوی پک ــش از س ــرح جزئیات آن و ش

ــت. ــوده اس ــری ب بزرگ ت
ــرگیری  ــت: ازس ــه نوش ــز در ادام ــال تایم گلوب
ــا  ــعودی ب ــتان س ــران و عربس ــان ای ــط می رواب
ــان  ــرای جه ــری ب ــواه دیگ ــن گ ــری چی میانجیگ
ــود  ــری وج ــودن دیگ ــی ب ــک قطب ــه ت ــد ک ش
ــدارد و مــا همیــن حــاال هــم، عمــا در جهانــی  ن

ــم. ــر می بری ــه س ــی ب چندقطب
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت: 
ــی  ــر در نظام ــا دیگ ــه تنه ــان ن ــه و جه خاورمیان
پســا آمریکایــی نیســتند، بلکــه در نظامــی 
ــِی  ــه سیاس ــد. عرص ــر می برن ــه س ــی ب ــا غرب پس
ــال  ــرعت در ح ــه س ــه ب ــی ک ــه ای و جهان منطق
ــه  ــا آن چ ــده ای ب ــور فزاین ــه ط ــت، ب ــر اس تغیی
ــاوت دارد.  ــت، تف ــوده اس ــر ب ــرن اخی ــی دو ق ط
ــال  ــرعت در ح ــا س ــه ب ــل منطق ــک مل تک ت
ایجــاد ظرفیــت بــرای حفاظــت از اســتقال 
ــل  ــان عم ــع ملی ش ــق مناف ــوده و مطاب ــود ب خ

. می کننــد
ــد:  ــرح می کن ــه مط ــت در ادام ــن یادداش ای
ــان  ــه جه ــنی ب ــام روش ــعودی پی ــتان س عربس
فرســتاده اســت کــه بــا جدیــت بــه دنبــال ایجــاد 
ــوده و  ــود ب ــردی خ ــراکت های راهب ــوع در ش تن
ــاس  ــر اس ــان ب ــا جه ــط ب ــراری رواب ــال برق در ح
ــران  ــت. ای ــود اس ــه ای خ ــی و منطق ــداف مل اه
نشــان داده اســت کــه نمی تــوان آن را بــه 
ــم  ــاد تفاه ــرای ایج ــد ب ــاند و می توان ــزوا کش ان

میــاد خــود و همســایگانش جهــت پرداختــن بــه 
چالش هــای منطقــه ای انعطــاف و آمادگــی نشــان 

ــد. ده
ــتان  ــی عربس ــد: آمادگ ــه می افزای ــن روزنام ای

ســعودی و ایــران بــرای رفتــن بــه پایتخــت چیــن 
ــرگیری  ــرای ازس ــا ب ــی در آن ج ــام آمادگ و اع
روابــط،  پیامــی نه تنهــا بــرای منطقــه، بلکــه بــرای 
ــی از  ــا گروه ــور ی ــچ کش ــه هی ــت ک ــان اس جه
کشــورهای متحــد بــه خاورمیانــه و امــور جهانــی 
ســلطه ندارنــد. عــاوه بــر ایــن، ایــن امــر نشــان 
ــاره ظهــور  ــه دوب ــی ک می دهــد کــه چیــن، قدرت
کــرده اســت، می توانــد کمــک زیــادی بــه صلــح 
ــات  ــه ثب ــن ب ــک چی ــد. کم ــی کن ــات جهان و ثب
جهانــی نه تنهــا از طریــق ابتــکارات چیــن ماننــد 

ــات  ــرا توضیح ــه اخی ــی ک ــت جهان ــرح امنی ط
بیشــتری دربــاره آن داده آشــکارتر می شــود، 
بلکــه از طریــق تاش هــای واقعــی اش کــه نمونــه 
بــارز آن توافــق ایــران و عربســتان اســت، نمــود 

می یابــد.
ــن  ــام ای ــت: اع ــن نوش ــز همچنی ــال تایم گلوب
توافــق از ســوی پکــن بــه طــور رســمی و آشــکارا 
دکتریــن کارتــر در دهــه هشــتاد میــادی را نقــض 
ــرو  ــارس را قلم ــج ف ــه خلی ــه منطق ــد ک می کن
ــی آورد.  ــاب م ــه حس ــکا ب ــوذ آمری ــاری نف انحص
ــت و  ــه اس ــن رفت ــا از بی ــن اساس ــن دکتری ای
ــرات  ــی تغیی ــای طبیع ــر پیامده ــام آن در اث فرج
ــورده  ــم خ ــی رق ــه ای و  جهان ــم منطق ــریع نظ س
اســت. همچنیــن نتیجــه اشــتیاق بازیگــران 

ــای  ــدان آوردن قدرت ه ــه می ــرای ب ــه ای ب منطق
در  سیاســی  نفــوذ  و  اهمیــت  دارای  جهانــی 
ــه  ــت ب ــور فعالی ــه منظ ــن ب ــی طرفی ــان تمام می
ــه ای  ــات منطق ــر ثب ــدگان موث ــوان تضمین کنن  عن

است.
ــی  ــن توافق ــز، »ای ــال تایم ــته گلوب ــه نوش ب
برد-برد-برد-بــرد اســت. بــردی بــرای عربســتان 
اســت، چراکــه چشــم انداز 2۰۳۰ را دارد کــه 
هــدف آن دگرگورنــی اقتصــادی و تبدیــل کــردن 
ــت.  ــان اس ــر جه ــور برت ــی از ده کش ــه یک آن ب
را  زیــادی  منطقــه ای  ابتــکارات  ســعودی ها 
ــد  ــی کرده ان ــعودی معرف ــبز س ــکار س ــد ابت مانن
ــکاری  ــات و هم ــدون ثب ــر آن ب ــرای موث ــه اج ک

ــت.« ــن نیس ــه ای ممک منطق
ــران  ــرای ای ــردی ب ــت: ب ــده اس ــه آم در ادام
ــا  اســت، چراکــه از مزایــای عادی ســازی روابــط ب
ــه ای و  ــزوای منطق ــه ان ــان دادن ب ــا و پای عرب ه
ــق  ــن تواف ــد. ای ــد ش ــد خواه ــی اش بهره من جهان
ــاری آن  ــادی و تج ــت اقتص ــود وضعی ــب بهب موج
در موقعیتــی خواهــد شــد کــه آمریــکا و اســراییل 
ــوای  ــری ق ــه به کارگی ــد ب ــکارا آن را تهدی آش
ــق  ــن تواف ــن، ای ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــی می کنن نظام
ــان  ــط بط ــه« خ ــوی خاورمیان ــده »نات روی ای
ــراییل  ــکا و اس ــط آمری ــه توس ــت ک ــیده اس کش
ــی  ــاد نوع ــدف آن ایج ــود و ه ــده ب ــی ش معرف
میــان  ضدایرانــی  خصومت آمیــز  هم بســتگی 
ــه  ــترک ب ــه مش ــاید حمل ــی و ش ــورهای عرب کش
ــان  ــه می ــد ک ــاال می دان ــران ح ــود. ای ــران ب ای
ــه  ــتری علی ــی بیش ــتگی نظام ــا هم بس عرب ه
ــر ایــن، چیــن  آن ایجــاد نخواهــد شــد. عــاوه ب
ــتان  ــران و عربس ــق ای ــن تواف ــوان ضام ــه عن ب

ــت  ــد داش ــی خواه ــئولیتی اخاق ــعودی مس س
کار رخ دادی  چنیــن  از  جلوگیــری  بــرای   تــا 

کند.
ــردی  ــق ب ــن تواف ــد: ای ــه می افزای ــن روزنام ای
بــرای خاورمیانــه نیــز بــه حســاب می آیــد. 
ــد  ــریع رون ــب تس ــه موج ــل ک ــن دلی ــه ای ب
مســائل  حل وفصــل  ســرانجام  و  تنش زدایــی 
موجــود در یمــن،  ســوریه، عــراق و لبنــان خواهــد 
ــازه  ــه اج ــه منطق ــوض ب ــق در ع ــن تواف ــد. ای ش
خواهــد داد کــه فضــای درســت جهــت پیوســتگی 
اقتصــادی پیشــرفت بــرای آن ایجــاد شــود. توافق 
ــازی  ــب  اعتمادس ــن موج ــاض، همچنی تهران-ری
میــان بازیگــران اصلــی منطقــه می شــود و آن هــا 
را قــادر می ســازد در زمینــه چشــم اندازها و 
ــه  ــری ب ــرای منطقــه در ســطح باالت اهدافشــان ب
ــد  ــش رش ــا در افزای ــه  آن ه ــند و ب ــاد برس اتح
ــه  ــق، ب ــن تواف ــد. ای ــک می کن ــه ای کم منطق
ویــژه پــس از بیــش از 2۰ ســال جنــگ و مناقشــه، 
ــه  ــه کار گرفتــن ظرفیت هــا و رســیدن ب مســیر ب
ــوار  ــه هم ــل منطق ــی مل ــرای تمام شــکوفایی را ب
می ســازد. طبــق ایــن توافــق اعــام شــده،  معلوم 
ــعودی  ــتان س ــدگان عربس ــه تصمیم گیرن ــت ک اس
ــق و  ــرای رون ــه ب ــده اند ک ــد ش ــران متقاع و ای
شــکوفایی منطقه شــان، ابتــدا بایــد مســائل 
را حل وفصــل  منطقــه  در سراســر  حل نشــده 

ــد. کنن
ــن  ــرد: ای ــاره ک ــن اش ــز همچنی ــال تایم گلوب
ــوب  ــرد محس ــک ب ــم ی ــن ه ــرای چی ــق ب تواف
ــاد  ــب ایج ــت موج ــه در نهای ــرا ک ــود،  چ می ش
ــل  ــد قاب ــه درص ــود ک ــه می ش ــات در منطق ثب
می شــود.  وارد  آن  از  انــرژی اش  از  توجهــی 
عربســتان ســعودی بزرگ تریــن صادرکننــده 
ــش  ــور از ش ــج کش ــت؛ پن ــن اس ــه چی ــت ب نف
کشــور عربــی حاشــیه خلیــج فــارس معمــوال در 
ــن  ــت و گاز چی ــی نف ــدگان اصل ــن تامین کنن بی

ــتند. هس

در یادداشت گلوبال تایمز مطرح شد

توافقی »برد-برد-برد-برد«

ــین  ــت وزیر پیش ــی«، نخس ــی الکاظم »مصطف
عــراق اعــام کــرد فســاد دامنگیــر در نهادهــای 
دولتــی 6۰۰ میلیــارد دالر از امــوال عــراق را طــی 
ــود  ــادی در کام خ ــا 2۰2۰ می ــال های 2۰۰۳ ت س

فــرو بلعیــده اســت.
ــرق  ــه »الش ــا روزنام ــه ب ــی در مصاحب  الکاظم
االوســط« تصریــح کــرد: برخــی افــراد بــه دنبــال 
بــد جلــوه دادن و تحمیــل همــه عیب هــای نظــام 
ــال  ــی 2۰ س ــین ط ــای پیش ــی و دولت ه سیاس

ــر دولــت مــن هســتند. گذشــته ب
وی افــزود: فســاد بیــش از 6۰۰ میلیــارد دالر از 
ــای  ــزاب، جریان ه ــع اح ــه نف ــراق را ب ــوال ع ام
ــه ای  ــای منطق ــی و نقش آفرینی ه ــی و نظام سیاس

آن، در کام خــود فــرو بــرده اســت.
ــکر از  ــن تش ــراق ضم ــین ع ــت وزیر پیش نخس
ــه داعــش  ــداد در جنــگ علی ــه بغ کشــورهایی ک
کمــک کردنــد، گفــت: عــراق علیــه ایــران نیســت 
امــا بایــد رهبــران ایــن کشــور ویژگی هــا و 
ــاز  ــا نی ــد، م ــراق را درک کنن ــاص ع ــاع خ اوض
ــراق در  ــه ع ــه ب ــم ک ــکا داری ــه امری ــی ب مبرم
ــش  ــا داع ــگ ب ــدام و جن ــم ص ــی از رژی رهای

ــرد. ــک ک کم
ــتان  ــای عربس ــه گفت وگوه ــان اینک ــا بی وی ب
و ایــران »ســودمند و صریــح« بــود، گفــت: 
ــر  ــای یکدیگ ــتانی ها دیدگاه ه ــا و عربس ایرانی ه
ــی  ــود ط ــح ب ــا صری ــن گفت وگوه ــنیدند، ای را ش
آن بــه اشــتباهاتی از جملــه آنچــه بــرای ســفارت 

 عربســتان در تهــران اتفــاق افتــاد، اذعــان 
شد.

ایــن مقــام ســابق عراقــی تاکیــد کــرد: تــرور 
ســردار ســلیمانی، فرمانــده ســابق نیــروی قــدس 
ایــران نقــض صریــح حاکمیــت عــراق بــود و موضع 
ــه  ــن حادث ــت ای ــم در محکومی ــراق ه ــت ع دول
ــا  ــدام کام ــن اق ــود. ای ــکار ب ــح و آش ــا واض کام
ــه و  ــورهای منطق ــود و کش ــی ب ــم امریکای تصمی

ــتند. ــی در آن نداش ــچ نقش ــراق هی ع
الکاظمــی گفــت: متاســفانه کســانی بــه دنبــال 
پــاک کــردن تاریــخ بــد حکمرانــی خــود از طریق 
ــی  ــت الکاظم ــوه دادن دول ــد جل ــرزنش و ب س
هســتند کــه نــه حزبــی دارد و نــه گــروه نظامــی 
و نــه فراکســیون سیاســی، ایــن افــراد در مســیر 

ــد. ــت مــن کارشــکنی کردن فعالیــت دول
وی ادامــه داد: بازگشــت عــراق بــه عمــق 
ــایگان  ــه همس ــع هم ــه مناف ــرام ب ــا احت ــی ب عرب
شــیعه  مرجعیــت  و  اســت  طبیعــی  امــری 
حمایــت  رویکــرد  ایــن  از  هــم  عــراق   در 

می کند.
ــرد:  ــح ک ــراق تصری ــین ع ــت وزیر پیش نخس
عــراق تــاش کــرد بــر اســاس احتــرام بــه منافــع 
ــت«  ــه دول ــت ب ــا »دول ــود را ب ــط خ ــل رواب متقاب

ــد  ــلمان«، ولیعه ــن س ــد ب ــازد و »محم ــرار س برق
ــراق و  ــا ع ــط ب ــق رواب ــه تعمی ــم ب ــتان ه عربس

ــام دارد. ــترش آن اهتم گس
ــل  ــت وی در ح ــرد دول ــان ک ــی اذع الکاظم

»مشــکل ســاح بی ضابطــه« موفــق نبــود و 
عملیــات قتــل فعــاالن سیاســی گاهــی بــه دســت 
عناصــری انجــام می شــد کــه در دولت هــای 
ــد. ــده بودن ــی ش ــتگاه های امنیت ــین وارد دس پیش

وی بــا بیــان اینکــه ســه بــار بــرای تــرور مــن 
ــه  ــادی ب ــه پهپ ــار آن حمل ــه یکب ــد ک ــاش ش ت
منزلــم بــود، اظهــار داشــت: جســد صدام حســین 
پــس از اعــدام بــه مکانــی نزدیــک بــه منــزل مــن 
و منــزل »نــوری المالکــی«، نخســت وزیر پیشــین 
در منطقــه الخضــراء بغــداد انداختــه شــد، مــن بــا 
ایــن اقــدام مخالفــت کــردم امــا دیــدم گروهــی 
از نگهبانــان دور آن جمــع شــده اند، از آنهــا 
ــه خاطــر حرمــت میــت از جســد دور  خواســتم ب

شــوند.
ــد و  ــد را آوردن ــرد: جس ــح ک ــی تصری الکاظم
ــی  ــه یک ــا آن را ب ــتور داد ت ــبانه دس ــی ش المالک
ــدام  ــیره ص ــه عش ــدا ک ــیره الن ــیوخ عش از ش
ــد را  ــا جس ــد و آنه ــل دهن ــت، تحوی ــین اس حس

ــد. ــل گرفتن ــراء تحوی ــه الخض از منطق
نخســت وزیر پیشــین عــراق تاکیــد کــرد: 
صــدام در تکریــت دفــن شــد امــا پــس از ســال 
ــر  ــش ب ــلط داع ــگام تس ــه هن ــادی و ب 2۰۱2 می
ــه  ــد ب ــام و جس ــر انج ــش قب ــه، نب ــن منطق ای
ــر  ــس خب ــون هیچک ــه تاکن ــری ک ــی س مکان
نــدارد، منتقــل شــد، قبــر پســران وی هــم 

ــود. ــده ب ــتکاری ش دس
از  یکــی  اعترافــات  افــزود:  الکاظمــی 
بازداشت شــدگان داعــش مــا را بــه برگــه ای 
ــان ســوق داد کــه ایــن اطاعــات  مدفــون در بیاب
ــه امریکایی هــا در کشــتن »ابوبکــر البغــدادی«،  ب

ســرکرده داعــش کمــک کــرد.

نبش قبر »صدام حسین« توسط داعش

ــال در  ــتریت ژورن ــی وال اس ــه آمریکای روزنام
ــه  ــال برنام ــن در ح ــرد: چی ــام ک ــی اع گزارش
ریــزی بــرای نشســت ســران کشــورهای حاشــیه 

ــت. ــران اس ــور ای ــا حض ــارس ب ــج ف خلی
گــزارش ایــن روزنامــه در ایــن خصــوص 
حاکیســت: روز جمعــه )پیــش(، چیــن بــرای 
ــتان  ــران و عربس ــان ای ــط می ــدن رواب بازگردان
ــر  ســعودی پــس از ۷ ســال، میانجیگــری کــرد. ب
ــری  ــترده  ت ــت گس ــن ، نشس ــام پک ــاس اع اس
بیــن ایــران و 6 کشــور شــورای همــکاری خلیــج  
فــارس کــه قبــًا گزارشــی در ایــن بــاره منتشــر 
ــال  ــاه در ح ــن م ــر ای ــرای اواخ ــود، ب ــده ب نش

ــت. ــزی اس ــه ری برنام
گــزارش مذکــور درایــن خصــوص اضافــه 
ــن  ــی جی ــک »ش ــکار دیپلماتی ــد: ابت ــی کن م
ــی   ــان م ــن( نش ــور چی ــس جمه ــگ« )ریی پین
ــود  ــرای خ ــوری را ب ــش مح ــن نق ــه پک ــد ک ده
ــد در  ــدرت جدی ــی ق ــک میانج ــوان ی ــه  عن ب
ــه ای  ــد؛ منطق ــی  بین ــیا( م ــرب آس ــه )غ خاورمیان
ــا  ــه  ه ــده ده ــاالت متح ــه در آن ای ــردی ک راهب

ــوده  ــی ب ــر خارج ــن بازیگ ــت تأثیرگذارتری  اس
است.

وال اســتریت ژورنــال افــزود: بــا عــدم تمرکــز 
ــارت،  ــرژی و تج ــان ان ــر جری ــن ب ــاری چی انحص
ــان  ــه نش ــت منطق ــه سیاس ــور ب ــن کش ــوذ ای نف
ــن  ــت بی ــدی در رقاب ــل جدی ــه فص ــد ک ــی ده م
پکــن و واشــنگتن در جریــان اســت. توافــق بیــن 
ــته  ــه گذش ــه هفت ــران ک ــعودی و ای ــتان س عربس
پشــت درهــای بســته در پکــن بــه امضــاء رســید، 
برخــی از حســاس تریــن مســائل میــان 2 کشــور 

ــرار خواهــد داد. ــورد بررســی ق را م
ــای  ــا امض ــن ب ــه  ای در پک ــه جانب ــه س بیانی
معظــم  مقــام  نماینــده  شــمخانی«  »علــی 
ــی،  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــری و دبی رهب
ــاور و  ــر مش ــان« وزی ــد العیب ــاعد بن محم »مس
ــی  ــت مل ــاور امنی ــران و مش ــورای وزی ــو ش عض
ــر  ــو دفت ــی« عض ــگ ئ ــعودی و »وان ــتان س عربس
ــت و  ــزب کمونیس ــزی ح ــه مرک ــی کمیت سیاس
رئیــس دفتــر کمیســیون مرکــزی امــور خارجــی 
ــق  ــورای دولتــی جمهــوری خل ــزب و عضــو ش ح

ــد. ــادر ش ــن ص چی
شــده،  انجــام  گفتگوهــای  نتیجــه  در 

جمهــوری اســامی ایــران و پادشــاهی عربســتان 
ــاه،  ــر 2 م ــرف حداکث ــد ظ ــق کردن ــعودی تواف س

ــه و  ــر گرفت ــک خــود را از س ــط دیپلماتی رواب
بازگشــایی  را  نمایندگی هــا  و  ســفارت خانه ها 
ــت  ــور جه ــه دو کش ــور خارج ــد. وزرای ام کنن
ــدات الزم  ــام تمهی ــم و انج ــن تصمی ــرای ای اج
بــرای تبــادل ســفرا بــا یکدیگــر ماقــات 

. می کننــد
دو کشــور بــا تاکیــد بــر احتــرام بــه حاکمیــت 
ــر در  ــی یکدیگ ــور داخل ــت در ام ــدم دخال و ع
همکاری هــای  موافقت نامــه  اجــرای  زمینــه 
 ۱۳۸۰.۱.2۸ تاریــخ  در  شــده  امضــا  امنیتــی 
و  میــادی   2۰۰۱.۴.۱۷ بــا  برابــر  خورشــیدی 
همکاری هــای  عمومــی  موافقت نامــه  نیــز 
فنــی،  ســرمایه گذاری،  بازرگانــی،  اقتصــادی، 
ــا  ــان، امض ــی و جوان ــی، ورزش ــی، فرهنگ علم
ــا  ــر ب ــخ ۱۳۷۷.۳.6 خورشــیدی براب شــده در تاری

۱۹۹۸.5.2۷ میــادی توافــق کردنــد.
ــران و عربســتان  ــق غیرمنتظــره ای اعــام تواف
و احیــای روابــط دیپلماتیــک پــس از ۷ ســال، بــا 
ــرو  واکنــش گســترده منطقــه ای و بین اللملــی روب

شــد.

برنامه چین برای برگزاری نشست سران حاشیه خلیج فارس با حضور ایران

ادامه از صفحه 2
رژیــم  توطئه هــاي  شکســت  الــف- 
ــا  ــران ب ــط ای ــم زدن رواب ــتي در بره صهیونیس

اعــراب
ــه  ــران« ک ــزواي ته ــت »ان ــت سیاس ب- شکس

ــد . ــاد مي ش ــتي فری ــاي صهیونیس ــط بوق ه توس
بــه  ج- سیاســت هاي منطقــه اي مي توانــد 
ــرب  ــت غ ــدون دخال ــي ب ــران اصل ــت بازیگ دس

ــود. ــم ش تنظی
ــرب  ــکا در غ ــگ شــدن نقــش آمری ــم رن د- ک

آســیا
هـــ - اقتــدار منطقــه اي ، پیشــرفت هاي نظامــي 
ــوان  ــا مي ت ــود ی ــدان را مي ش ــي می و به طورکل

بــا دیپلماســي جمــع کــرد.
ــي  ــم برخ ــه به زع ــتان ک ــا عربس ــق ب 6- تواف
ــاي  ــوزي دولت ه ــان داد فرصت س ــود نش ــال ب مح
ــط و  ــم رواب ــي در تنظی ــت روحان ــته در دول گذش
همــکاري بــا شــرق چــه زیانــي بــراي دیپلماســي 
خارجــي دارد. تعامــل بــا شــرق از موضــع اقتــدار 
ــل  ــر عق ــایگان را س ــي از همس ــد برخ مي توان

بیــاورد.

۷- مقــام معظــم رهبــري در آبــان ۱۴۰۱ در 
دیــدار بــا دانش آمــوزان فرمودنــد : »نظــم کنونــي 
ــد: در  ــد فرمودن ــد« بع ــر مي کن ــان دارد تغیی جه

ــر ســه خــط اساســي وجــود دارد. ــن تغیی ای
خط اول : انزواي آمریکا

خــط دوم : انتقــال قــدرت سیاســي و اقتصــادي 
و فرهنگــي حتــي علمــي از غــرب بــه آسیاســت.

برابــر  در  مقاومــت  جبهــه   : ســوم  خــط 

کــه  مي یابــد  گســترش  آمریــکا  زورگویــي 
اســت. اســامي  جمهــوري  مبتکــرش 

ــن  ــه ای ــنید ک ــم ش ــاري خواهی ــه زودي اخب ب
ــد.  ــد ش ــال خواه ــش فع ــش از پی ــط بی ــه خ س

ــت.  ــت اس ــک فرص ــی ی ــد جهان ــم جدی نظ
ــدار  ــی اقت ــی و دیپلماس ــه واقع ــش قهرمانان نرم
جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران را در ایــن نظــم 

ــد. ــی کن ــن م تعیی

دیپلماسي اقتدار
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ــت و  ــای دول ــت ه ــتای سیاس ــر دارد در راس ــرقی در نظ ــان ش ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ش
وزارت نیــرو بــه منظــور توســعه گردشــگری در پیرامــون منابــع و تاسیســات آبــی، ســرمایه گــذاری در 
طــرح گردشــگری و تفریحــی در پیرامــون ســد آیدوغمــوش شهرســتان میانــه را در چارچــوب شــیوه 

نامــه گردشــگری بــه ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط و دارای ایــده هــای نــو واگــذار نمایــد.
ــذا از ســرمایه گــذاران عالقمنــد تقاضــا مــی گــردد جهــت دریافــت اطالعــات الزم، مشــخصات  ل
اراضــی و تاسیســات قابــل واگــذاری و فرم هــای مربوطــه از تاریــخ 1402/1/14 تــا تاریــخ 1402/1/22 
ــه آدرس  ــرقی ب ــان ش ــه ای آذربایج ــرکت آب منطق ــز ش ــای آبری ــه ه ــی حوض ــروه هماهنگ ــه گ ب
تبریــز- بلــوار 29 بهمــن، شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان شــرقی مراجعــه نماینــد. شــایان ذکــر 
ــر اســاس مــدل مالــی و طــرح پیشــنهادی ســرمایه گــذار و مطابــق  اســت انتخــاب ســرمایه گــذار ب
ــه  ــی، ب ــع آب شــیوه نامــه اجرایــی فعالیــت هــای تفریحــی و گردشــگری در پیرامــون تاسیســات مناب
مــدت حداکثــر 20 ســال )مــدت بــر اســاس مــدل مالــی( و بــا اخــذ تضمیــن مناســب و انعقاد قــرارداد 

فیمابیــن صــورت خواهــد گرفــت.
الزم اســت ســرمایه گــذار طــرح اولیــه گردشــگری و مــدل مالــی پیشــنهادی خــود را برابــر فرمتهای 
دریافتــی تــا ســاعت 11 صبــح روز پنجشــنبه تاریــخ 1402/1/31 بــه دبیرخانــه شــرکت آب منطقــه ای 

آذربایجــان شــرقی تحویــل و رســید دریافــت نمایــد.
شماره تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 33382367-041 و 33382388-041 می باشد.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

آگهی فراخوان عمومیآگهی فراخوان عمومی
شناسایی و جذب سرمایه گذار و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد آیدوغموششناسایی و جذب سرمایه گذار و ایده های برتر جهت توسعه گردشگری در سد آیدوغموش

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/21 )روزنامه آذربایجان( 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/24 )روزنامه آذربایجان(

»رودخانه ها و مسیلها خانه سیل و مجاری طبیعی جریان هستند. با صرف بستر و حریم، مسیل را از خانه خویش منحرف و خود و دیگران را در معرض خطرات جانی و مالی جبران ناپذیر قرار ندهیم«

)نوبت دوم(

شناسه آگهی: 1468367

ــدس  ــزدی ق ــاح ی ــه مصب ــات عام ــده بیان گزی
ــه در  ــت ک ــار و مهدوی ــوع انتظ ــا موض ــره ب س
تاریــخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۳ ایــراد شــده اســت، را در 

ــد: ــد خوان ــه خواهی ادام

قلب مقّدس امام زمان)ارواحنا فداه( را نرنجانیم!

ــا  ــام زمان)ارواحن ــه ام ــق ب ــه عش ــانی ک کس
ــد کــه او را ناراحــت کننــد،  ــد حاضرن فــداه( دارن
ــد؟!  ــا برنج ــوزد و از م ــش بس ــه دل ــد ک کاری کنن
ــوب  ــد محب ــر باش ــت آدم حاض ــن اس ــر ممک مگ
خــودش را برنجانــد و او را غمگیــن کنــد و اســباب 

ــد؟! ــم کن ــی اش را فراه غمگین
ــه  ــی ک ــی از کارهای ــه برخ ــم از اینک ــا غافلی م
ــام  ــارک ام ــرض مب ــه ع ــم ب ــی دهی ــام م ــا انج م
ــرت را  ــد و حض ــی رس ــداه( م ــا ف زمان)ارواحن
ــت  ــا هس ــن کاره ــی از ای ــد! بعض ــت می کن ناراح
ــا  ــرای م ــود و ب ــی ش ــر م ــرت، متأث ــه حض ک
اســتغفار مــی کنــد امــا بعضــی از کارهــا هســت 
کــه بقــدری دل حضــرت را بــه درد مــی آورد کــه 
ــه  ــش چ ــس العمل ــم عک ــی دان ــت نم ــن درس م
هســت! همیــن انــدازه بــه شــما عــرض کنــم کــه 
ــه قلــب  بعضــی کارهــا مثــل تیــری اســت کــه ب

ــد! ــرت زدن ــدس آن حض مق
ــا  ــای م ــی از کاره ــه بعض ــم ک ــر بدانی ــا اگ آی
تیرانــدازی بــه امــام زمان)ارواحنــا فــداه( هســت، 
ــم  ــم؟! حاضری ــام دهی ــن کار را انج ــم ای حاضری
ــه،  ــا ن ــم؟! قطع ــروح کنی ــارک او را مج ــب مب قل
هیچکــدام از مــا حاضــر نیســتیم ولــی متأســفانه 
توجــه نداریــم کــه بعضــی از کارهــا دل آقــا را می 
ــه درد مــی آورد و ایشــان را ناراحــت  ســوزاند و ب
مــی کنــد. خــدا نکنــد کــه بــر مــا غضــب کنــد 
کــه غضــب او غضــب خداســت و باعــث رســوایی 

دنیــا و عــذاب ابــدی خواهــد شــد!

ترک گناه و خودسازی؛ بهترین هدیه به امام 
زمان         )ارواحنا فداه(

طبعــًا جــای ایــن ســؤال هســت 
کــه چــه کاری آقــا را ناراحــت مــی          
کنــد؟ چیســت کــه قلــب مقــدس 
ایشــان را مجــروح مــی          کنــد؟ برای 
ــوع کاری  ــه ن ــم چ ــه بفهمی اینک
اســت کــه آقــا از آن ناراحــت مــی          
ــام  ــًا ام ــم اص ــد بگویی ــود بای ش
زمــان بــرای چــه بــه وجــود آمــده 
ــام،  ــود ام ــفه وج ــا فلس ــت؟ آی اس
ــدگان  ــه بن ــت ک ــن اس ــر از ای غی
ــد  ــنا کن ــدا آش ــه راه خ ــدا را ب خ
ــرت  ــا و آخ ــعادت دنی ــه س ــا ب ت

ــند؟! برس
بنابرایــن، ایــن ســؤال یــک 
ــر  ــن دارد؛ ه ــی و روش ــواب کل ج
گناهــی، آقــا را ناراحــت مــی          کنــد. 
ــال  ــه اعم ــد در نام ــه ببین همین ک
ــده  ــته ش ــی نوش ــیعیان گناه ش

ناراحــت مــی          شــود؛ امــا طبعــًا گناهــان مراتبــی 
دارد. گناهــان صغیــره، زود قابــل آمــرزش اســت. 
بعضــی از کبائــر هــم هســت کــه تنهــا بــا توبــه، 
ــان  ــی از گناه ــا بعض ــود ام ــده می         ش زود آمرزی
ــا  ــات و دنباله         ه ــدر تبع ــه آن ق ــت ک ــره هس کبی
ــکار  ــود گناه ــد خ ــش عای ــا تبعات ــه نه         تنه دارد ک
ــه  ــر جامع ــش دامن         گی ــه عواقب ــود بلک ــی          ش م
ــه  ــت ک ــی اس ــود، آتش ــی          ش ــم م ــامی ه اس
ــوزاند  ــی          س ــکار را م ــود گناه ــن خ ــا خرم نه         تنه
بلکــه خرمــن جامعــه اســامی را هــم آتــش مــی          

ــد. ــی          ده ــاد م ــر ب ــد و ب زن

انتظار حقیقی؛ الزمه فرج

اگــر مــی          بینیــد مــا در یــک مشــکل اجتماعــی 
توســل مــی          کنیــم امــا بــه نتیجــه نمــی          رســد، یــا 
ــت  ــال اس ــگ و بی         ح ــف و کمرن ــاتمان ضعی توس
ــی           ــر نم ــوری دارد و از دل ب ــه ص ــتر جنب و بیش
ــت.  ــف اس ــودن آن ضعی ــی ب ــا اجتماع ــزد و ی خی
ــدان،  ــا دن ــه ت ــمنی ک ــک دش ــات از ی ــرای نج ب
مســلح اســت و از همــه کشــورهای عالــم کمــک 
مــی          گیــرد و ده هــا لشــکر مجهــز بــرای جنــگ ما 
فراهــم کــرده، یــک توســل پنجــاه نفــری یــا صــد 
نفــری، کارگشــا نخواهــد بــود. آنجــا یــک آمادگی 

و یــک بســیج همگانــی مــی          خواهــد.
ــم،  ــه کردی ــاله تجرب ــگ هشت س ــن جن در ای
به ســوی  امام         )رضوان                  اهلل                  علیــه(  آن وقتــی کــه 
ــر  ــرد و زن و پی ــود، م ــی          فرم ــاره م ــه اش جبه

نمــی           پــا  از  ســر  جــوان  و 
ــد  ــان می         آمدن ــناختند. نوجوان ش
مــی           عــوض  را  شناسنامه         شــان 
ــر باشــد  ــا سنشــان باالت ــد ت کردن
ــن  ــد. ای ــه جبهــه برون ــد ب و بتوانن
انتظــاِر صــادق بــود و راســت مــی          
ــد  ــه ح ــی ب ــذا وقت ــد و ل گفتن

ــید. ــرج رس ــید، ف ــاب رس نص
بــرای جنــگ تحمیلــی کــه 
این همــه نیروهــا مجهــز شــده 
دو  و  روزه  یــک  فــرج،  بــود، 
در  امــا  نمی         شــود  پیــدا  روزه 
ایــن  اجتماعــی،  اشــل  یــک 
ــادکننده  ــیار ش ــرج بس ــرج، ف ف
و خرســند کننده         ای بــود و ایــن 
ــم ثبــت شــد،  فــرج در تاریــخ عال
یعنــی چیــزی بــود کــه بــرای دنیــا 
باورکردنــی نبــود کــه مــردم ایــران 
ــه در  ــای برهن ــا پ ــی و ب ــت خال ــا دس ــد ب بتوانن
مقابــل این همــه ســاح و قــدرت پایــداری کننــد 
و پیــروز شــوند و یــک وجــب از خاک         شــان را بــه 
ــی  ــته جمعی و عموم ــار دس ــد. انتظ ــمن ندهن دش

ــد. ــی انجامی ــرج عموم ــه ف ب

توسل به وجود مقدس ولی عصرارواحنا فداه، راه 
برون رفت از تمام مشکات

ــی،  ــت؛ گران ــم نیس ــا ک ــکات م ــروز مش ام
ــدر،  ــواد مخ ــی، م ــائل اخاق ــکاری، مس ــورم، بی ت
فســادهای دیگــر، فســادهای اداری، رشــوه         خواری 
و چیزهایــی از ایــن قبیــل کــه همــه مــا کمابیــش 

ــا  ــه این ه ــر از هم ــم. باالت ــروکار داری ــا آن س ب
ــت  ــال اس ــن س ــه چندی ــت ک ــکلی اس ــک مش ی
مقــام معظــم رهبــری بــا تمــام دلســوزی نســبت 
بــه آن هشــدار مــی          دهنــد و آن هجــوم فرهنگــی 

ــت. ــمن اس دش
بــرای  کــه  اســت  مشــکاتی  این هــا 
نظامــی  مشــکات  از  اهمیتــش  مــا  جامعــه 
ــام  ــا ام ــم؟! آی ــه کنی ــا چ ــت. اینج ــر نیس کمت
جبهــه  در  فقــط  زمان         عجل                  اهلل                  فرجه                  الشــریف 
اقتصــادی  جبهــه  در  و  دارد  حضــور  نظامــی 
نمی         شــود حضــور پیــدا کنــد؟! در جبهــه سیاســی 
ــور  ــد حض ــکا نمی         توان ــمن آمری ــل دش در مقاب
ــه  ــد ب ــی نمی         توان ــه فرهنگ ــد؟! در جبه ــدا کن پی
ــه، کار  ــط در جبه ــتابد؟! فق ــش بش ــاری یاران ی
ــرای  ــط ب ــرج فق ــار ف ــد؟! انتظ ــان می         آم از ایش
پیــروزی در جنــگ اســت یــا گشــایش بــرای هــر 
ــود  ــختی می         ش ــر س ــرای ه ــت؟! ب ــختی اس س

ــت. ــرج داش ــار ف انتظ
ایــن ســختی         ها بــا همیــن اجمالــی کــه اشــاره 
کــردم در جامعــه مــا وجــود دارد و همــه مــا هــم 
کمابیــش از این هــا ناراحــت هســتیم، یــا متوجــه 
خودمــان می         شــود و یــا از ناراحتــی دیگــران رنــج 
ــا  ــه در اینج ــت ک ــش نیس ــا جای ــم. آی ــی          بری م
ــا  ــی عصر)ارواحن ــدس ول ــود مق ــه وج ــلی ب توس
ــرا،  ــت چ ــم گف ــیم؟! خواهی ــته باش ــداه( داش ف
ــم،  ــه می         خوانی ــای ندب ــم، دع ــل داری ــا توس م
وقت هــای دیگــر دعــا می         کنیــم، ســر نمــاز 
ــان  ــه فریادم ــا! ب ــم آق ــم و می         گویی ــا می         کنی دع

ــن! ــل ک ــکلمان را ح ــرس! مش ب
صــدام  کــه  آن وقتــی  می         کنــم  عــرض 
ــک  ــاز ی ــر نم ــما س ــر ش ــود، اگ ــرده ب ــه ک حمل
ــی  ــرج کاف ــار ف ــرای انتظ ــد ب ــا می         خواندی دع
ــان  ــه انس ــود ک ــن ب ــی ای ــار واقع ــود؟! انتظ ب
انجــام  مشــکل  آن  بــا  متناســب  تاشــی 
بدهــد. وقتــی ایــن تــاش انجــام گرفــت، 
ــرج را  ــدا ف ــود، خ ــت ب ــا راس ــار م ــی انتظ  وقت

می          رساند.

گفتاری از مرحوم عالمه مصباح یزدی؛

ترک گناه و خودسازی؛ بهترین هدیه به امام زمان          است

ــه  ــت ک ــلمانان اس ــا مس ــتم م ــام هش ــا )ع( ام ــام رض  ام
معــروف بــه ضامــن آهــو مــی باشــد. داســتان ضمانــت آهــو و 
داســتان هــای دیگــر از امــام رضــا را مــی توانیــد برای کــودکان 

ــد. ــف کنی تعری
ســام بچــه هــای خــوب و عزیــزم، حتما نــام امــام رضــا را از 
پــدر و مــادر خــود شــنیده ایــد و شــاید هــم بــه مشــهد ســفر 
ــا )ع(  ــام رض ــد. ام ــرده ای ــارت ک ــان را زی ــرم ایش ــرده و ح ک
امــام هشــتم مــا مســلمانان اســت کــه بســیار مهربــان بودنــد، 
بــه همیــن خاطــر بــه ایشــان امــام رئــوف یعنــی مهربــان مــی 

گفتنــد.
ــت  ــه ضمان ــد ک ــان بودن ــدری مهرب ــه ق ــا )ع( ب ــام رض ام
آهویــی را نمودنــد و بــه ایشــان ضامــن آهــو نیــز مــی گوینــد، 
ــی  ــر نم ــس اگ ــد. پ ــنیده ای ــو را ش ــن آه ــتان ضام ــا داس آی
دانیــد داســتان ضامــن آهــو چیســت، ایــن بخــش از گوناگــون 

ــد. ــاک را بخوانی نمن

داستان کودکانه ضامن آهو

یکــی بــود، یکــی نبــود، غیــر از خــدای مهربــون هیــچ کــس 
. د نبو

ــا دو  ــی، ب ــوی مهربان ــان آه ــبز مام ــت سرس ــک دش در در ی
ــان آهــو  ــد. مام ــه آهــوی کوچکــش زندگــی مــی کردن ــا بّچ ت
ــه  ــرای پیــدا کــردن غــذا بــه دشــت مــی رفــت و ب همیشــه ب
بچــه هــای خــود مــی گفــت کــه در النــه خــود بماننــد و بیــرون 

نرونــد تــا او بازگــردد.
بچــه هــا هــم همیشــه حــرف مامــان آهــوی مهربــان خــود 
ــه مــی  را گــوش مــی دادنــد و تــا برگشــت مامــان آهــو در الن
ــدا  ــرای پی ــان ب ــوی مهرب ــان آه ــا مام ــد. روزی از روزه ماندن
ــی  ــه م ــی ک ــا زمان ــت ام ــبز رف ــت سرس ــه دش ــذا ب ــردن غ ک
خواســت غــذا جمــع کنــد، پایــش در دام شــکارچی گیــر کــرد 

ــاد. و در دام افت

قصه ضامن آهو

مامــان آهــو کــه خیلــی ترســیده و نگــران دو بچــه آهــوی 
خــود بــود، در دل خــود از خــدا کمــک خواســت و گفــت خدایــا 
بعــد از مــن چــه بایــی بــر ســر بّچــه هــای کوچکــم مــی آیــد.
ــا  ــت ب ــی خواس ــرده و م ــیر ک ــو را اس ــان آه ــکارچی مام ش
خــود ببــرد امــا بــا دیــدن مــردی کــه از آنجــا عبــور مــی کــرد، 

آهــو را زمیــن گذاشــت.
ــان  ــای مهرب ــمت آق ــه س ــو ب ــان آه ــگام مام ــن هن در همی
ــه  ــان رو ب ــای مهرب ــد. آق ــان ش ــر او پنه ــت س ــت و پش رف
شــکارچی کــرد و گفــت :ایــن آهــو را بــه مــن بفــروش و مقــدار 

ــر. ــول بگی ــادی پ زی
ــی  ــت و آن را نم ــن هس ــرای م ــو ب ــن آه ــکارچی گفت:ای ش

ــم. فروش
ــروش او  ــه ف ــر ب ــکارچی حاض ــد ش ــه دی ــو ک ــان آه مام
ــا بچــه  ــان کــرد و گفــت :مــن دو ت ــه آقــای مهرب نیســت، رو ب

دارم.
مــرد مهربــان کــه زبــان حیوانــات را می دانســت شــروع بــه 
ــان  ــا آهــو کــرد و وقتــی آهــو دیــد کــه مــرد مهرب صحبــت ب
زبــان او را مــی فهمــد، ادامــه داد:ای آقــای خــوب، مــن دو تــا 
ــن  ــن م ــم ضام ــی کن ــش م ــما خواه ــک دارم، از ش ــه کوچ بچ
ــم و  ــذا بده ــا غ ــه آنه ــروم و ب ــم ب ــزد کودکان ــه ن ــا ب ــوید ت ش

ــردم. ــریع برگ س
مــرد مهربــان قبــول کــرد و بــه شــکارچی گفــت :مــن ضامــن 
ایــن آهــو مــی شــوم و از تــو خواهــش مــی کنــم اجــازه دهــی 
ــه هــای کوچکــش غــذا دهــد و  ــه بّچ ــرود و ب ــن آهــو ب ــا ای ت

برگــردد.

ــود  ــی ش ــر م ــود، گفت:مگ ــرده ب ــب ک ــه تعّج ــکارچی ک ش
ــه  ــما را ب ــن ش ــا م ــردد؟! ام ــاره برگ ــرود و دوب ــو ب ــک آه ی

ــردد. ــو برگ ــه آه ــی ک ــا زمان ــرم ت ــی پذی ــن م ــوان ضام عن
ــه  ــه بّچ ــت و ب ــه اش برگش ــه الن ــرعت ب ــا س ــو ب ــان آه مام
هایــش غــذا داد وبــه آنهــا ســفارش کــرد مواظــب خــود باشــند 
ــریع  ــود، س ــان داده ب ــای مهرب ــه آق ــه ب ــی ک ــر قول ــه خاط و ب

برگشــت.
وقتــی شــکارچی دیــد آهــو بــه 
ــته  ــرده و برگش ــل ک ــش عم قول
اســت، خیلــی تعّجــب کــرد و 
ــو را آزاد  ــن آه ــن ای ــا م گفت:آق
مــی کنــم. امــا فقــط شــما بگوییــد 
ــای  شــما چــه کســی هســتید؟ آق
ــرد  ــی ک ــودش را معّرف ــان خ مهرب
و گفت:مــن امــام رضــا )علیــه 

ــتم. ــام( هس الّس
ــم  ــنیدن اس ــا ش ــکارچی ب ش
ــد و  ــر ش ــی متاث ــا خیل ــام رض ام
اشــک ریخــت و ســریع بــه طــرف 
شــهر حرکــت کــرد تــا خبــر 
ــد. ــردم بده ــه م ــام را ب ــدن ام آم
ــام  ــی ن ــم وقت ــو ه ــان آه مام
ــه  ــام رضــا را شــنید ، خــود را ب ام
ــت و از او  ــا انداخ ــام رض ــای ام پ
ــا  ــام رض ــرد. ام ــکر ک ــیار تش بس
مامــان آهــو را نــوازش کــرد و 

ــود: فرم
پیــش بّچــه هــای کوچکــت بــرو و مواظــب خودتــان باشــید. 
ــچ  ــت در دام هی ــچ وق ــه هی ــم، ک ــی کن ــا م ــم دع ــن ه م
شــکارچی دیگــری نیافتیــد. آهــو کــه از دیــدن امــام خوبــی ها 
بســیار خوشــحال شــده بــود ، بــه نــزد بچــه هایــش برگشــت و 

ــرد. ــف ک ــا تعری ــرای آنه ــام را ب ــدن ام ــن ش ــتان ضام داس
بلــه بچــه هــای خوبــم ، امــام رضــا )ع ( ماننــد همــه امامــان 
ــذا  ــتند غ ــی خواس ــی م ــد و وقت ــان بودن ــیار مهرب ــا بس م
بخورنــد؛ بــه پرنــده هــا و حیوانــات هــم غــذا مــی دادنــد. بچــه 
ــات  ــا حیوان ــا )ع( ب ــام رض ــد ام ــز مانن ــما نی ــزم ش ــای عزی ه
ــات  ــرای حیووان ــوان ب ــورت ت ــی در ص ــید و گاه ــان باش مهرب

ــد. ــذا ببری غ

داستان کودکانه امام رضا )ع( درباره اسراف

یکــی بــود یکــی نبــود غیــر از خــدای مهربــون هیــچ کــس 
نبــود.

ــدن  ــغول چی ــی مش ــش در باغ ــا )ع ( و یاران ــام رض روزی ام
ــد. ــوه بودن می

بعــد از چیــدن میــوه امــام و یارانــش زیــر ســایه درخــت در 
کنــار نهــر پــر آبــی نشســتند و امــام کنــار نهــر آب نشســت 
و مشــتی آب بــه صورتــش زد؛ امــا ناگهــان اخــم هایــش درهــم 
رفــت. ســیب نیــم خــورده را از آب گرفــت و بــه آن نــگاه کــرد 

و فرمــود:
این میوه را چه کسی خورده است؟

ــوه را  ــن می ــت :م ــت زده گف ــام خجال ــاران ام ــی از ی یک
خــورده ام.

امــام گفت:»چــرا اســراف مــی کنیــد؟ مگــر نمــی دانیــد کــه 
خداونــد اســراف کننــدگان را دوســت نــدارد؟«

ــی  ــه م ــاه نتیج ــتان کوت ــن داس ــزم از ای ــای عزی ــه ه بچ
گیریــم کــه اســراف کار بــدی اســت و هرگــز امامــان مــا اســراف 

ــد. نمــی کردن

داستان کودکانه گنجشک کوچولو و امام رضا )ع(

یکــی بــود یکــی نبــود غیــر از خــدای مهربــون هیــچ کــس 
نبــود.

روزی از روزهــا امــام رضــا )ع ( بــا یکــی از یــاران خــود بــه 
نــام ســلیمان در باغــی نشســته بودنــد و میــوه مــی خوردنــد.
ــد و دور  ــان پری ــی از درخت ــاخه یک ــکی از ش ــان گنجش ناگه
ــرد و در  ــک ک ــک جی ــار جی ــد ب ــت ، چن ــا گش ــام رض ــر ام س

ــال مــی زد. ــال ب هــوا ب
ســلیمان مــی خواســت گنجشــک را دور کنــد امــام امــام بــا 

دســت اشــاره کــرد کــه کار نکنــد.
امام گفت:»می دانی چه می گوید؟«

سلیمان لبخندی زد و گفت:»حتمًا از آمدن ما ترسیده«.
ــای  ــه ه ــلیمان ، بچ ــن س ــه ک ــد و گفت:عجل ــد ش ــام بلن ام
ــن  ــای ای ــه ه ــه جوج ــمی ب ــار س ــتند.یک م ــر هس او در خط

ــت. ــرده اس ــه ک ــک حمل گنجش

امام رضا و گنجشک ها

ســلیمان تعجــب کــرد امــا ســریع بلنــد شــد وهمــراه امــام 
بــه طــرف النــه گنجشــک رفــت ، وقتــی بــه آنجــا رســید ماری 
را دیــد کــه از دیــوار بــاال مــی رفــت و زبانــش را تــکان مــی داد 
ــد و تــاش مــی  ــاالی ســر مــار مــی چرخیدن و دو گنجشــک ب

کردنــد بــه مــار نــوک بزننــد.
ســلیمان چوبــی برداشــت و مــار را از النــه گنجشــک هــا دور 

کــرد و گنجشــک هــا را از خطــر نجــات داد.
امــام و ســلیمان بــه جــای اولیــه خــود برگشــتند و نشســتند 
و دو گنجشــک چنــد بــار دور آنهــا چرخیــده و ســپس بــه النــه 
ــا  ــد ت ــه ســلیمان گفــت :آنهــا آمــده ان ــام ب خــود رفتنــد . ام

تشــکر کننــد.
بعــد از امــام پرسید:»شــما چطــور فهمیدیــد کــه گنجشــک 

چــه مــی گویــد«.
امــام تبســمی کــرد و گفت:خداونــد توانایــی دانســتن زبــان 

حیوانــات را بــه امامــان عطــا کــرده اســت.
بچــه هــای خوبــم ،شــما هــم ماننــد امــام رضــا )ع ( مهربــان 
ــه کمــک داشــت ،  باشــید و هــرگاه کســی یــا حیوانــی نیــاز ب

بــه او کمــک کنیــد.
در آخــر تولــد امــام رضــا را بــه همــه شــما کــودکان عزیــز 
تبریــک مــی گوییــم و امیدواریــم بــا خوانــدن ایــن داســتان ها 

بیشــتر بــا امــام مهربانــی هــا امــام رضــا آشــنا شــده باشــید.

داستان های کودکانه درباره امام رضا )ع (
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گزارش هــای ســتاد توســعه فنــاوری نانــو 
ــوع  ــان آذر ۱۴۰۱ تن ــا پای ــه ت ــد ک ــان می ده نش
ــه ۱2۶۶محصــول  ــران ب محصــوالت نانوســاخت ای

ــت. ــیده اس رس
ــف  ــای مختل ــه در حوزه ه ــوالت ک ــن محص ای
ــازی و  ــکی،  خودروس ــاورزی، پزش ــه کش ازجمل
ــدی  ــه ح ــون ب ــد اکن ــرد دارن ــت کارب محیط زیس
ــه سراســر  از کارآمــدی و بلــوغ رســیده اند کــه ب

ــوند. ــادر می ش ــا ص دنی
ــای  ــیایی واردکننده ه ــورهای آس ــه کش اگرچ
اصلــی محصــوالت و تجهیــزات نانوســاخت ایــران 
ــم از  ــا ه ــایر قاره ه ــا س ــد، ام ــمار می آین ــه ش ب
ــران در  ــد. ای ــتقبال می کنن ــوالت اس ــن محص ای
زمینــه تولیــد علــم نانــو در جایــگاه چهــارم دنیــا 
ــورهای  ــه کش ــت ک ــی اس ــا بدیه ــرار دارد، ام ق
پیشــرو فعــا ســهم بیشــتری از بــازار محصــوالت 
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــاص داده ان ــود اختص ــو را به خ نان
ــن گــزارش ســتاد توســعه  ــب آخری ــکات جال از ن
ــال در  ــرکت های فع ــش ش ــو افزای ــاوری نان فن

ایــن فنــاوری اســت.

کشورهای وارد کننده

براســاس گــزارش ســتاد نانــو کشــورهای 
ــتان و  ــتان، گرجس ــراق، پاکس ــه، ع ــان، ترکی لبن
افغانســتان، ۶ کشــوری هســتند کــه از محصــوالت 
مختلــف  حوزه هــای  در  ایــران  نانوســاخت 
ــوالت  ــازار محص ــزارش ب ــد. گ ــتفاده کرده ان اس
نانوســاخت ایــران در ســال گذشــته نشــان 
ــراق،  ــاز، ع ــوزه ساخت وس ــه در ح ــد ک می ده
ــی  ــد صادرات ــترین مقاص ــان بیش ــه و لبن ترکی
ــس از آن،  ــوده و پ ــی ب ــی ایران ــوالت نانوی محص
گرجســتان و افغانســتان در رتبه هــای بعــدی 

ــد. ــرار دارن ق

ــوان  ــراق به عن ــم ع ــک ه ــش الکترواپتی در بخ
ــاخت  ــوالت نانوس ــادرات محص ــی ص ــد اصل مقص
امــا  نســاجی  بخــش  در  دارد.  قــرار  ایرانــی 
ــرار  ــتان ق ــتان و افغانس ــراق، پاکس ــب ع به ترتی
دارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه در حــوزه دارو، 
بهداشــت و ســامت، ترکیــه و ســوریه واردکننــده 
ــراق در  ــد و ع ــی بوده ان ــوالت ایران ــی محص اصل
رتبــه ســوم قــرار دارد. بعــد از عــراق، افغانســتان 
ــی را  ــاخت ایران ــو س ــوالت نان ــترین محص بیش
ــوزه  ــال، در ح ــن ح ــا ای ــوزه دارو دارد. ب در ح
خــودرو ترکیــه بیشــترین ســهم نانــو محصــوالت 
داده  اختصــاص  به خــود  را  ایرانــی  صادراتــی 
ــوالت  ــادرات محص ــهم ص ــن س ــت. همچنی اس
ــیا را دارای  ــا، آس ــک قاره ه ــه تفکی ــران ب ــو ای نان
ــس از  ــد. پ ــا ۹۷درصــد می دان بیشــترین ســهم ب
آن، اروپــا ۱.۶درصــد، آفریقــا ۰.۷درصــد، آمریــکا 
ــای  ــد در رتبه ه ــیه ۰.۱درص ــد و اقیانوس ۰.۶درص

ــد. ــرار دارن ــدی ق بع

مسیر رو به توسعه

وقــت  دبیــر  ســعید ســرکار، 
ســتاد توســعه فنــاوری نانــو در 
بــه  همشــهری  بــا  گفت وگــو 
ــی،  ــعه علم ــل توس ــره تبدی زنجی
ــل  ــاوری، تبدی ــه فن ــم ب ــل عل تبدی
ــت  ــول و درنهای ــه محص ــاوری ب فن
ــن  ــول و همچنی ــازی محص تجاری س
ــص  ــروی متخص ــزار نی ــت ۴۰ه تربی

می کنــد. اشــاره 
را  توســعه ای  چنیــن  ســرکار 
»رشــد انفجــاری« می دانــد و می گویــد: ایــن 
ــوک  ــد ش ــدن چن ــه وارد آم ــت ک ــی اس در حال
بــه ایــن تکنولــوژی، رونــد توســعه آن را از چنــد 
ــت. ــرده اس ــه رو ک ــدی روب ــا کن ــش ب ــال پی س

ــای  ــم گوی ــو ه ــتاد نان ــزارش س ــن گ آخری
ــه  ــد روب همیــن مطلــب اســت، به طــوری کــه رون
رشــد تولیــد محصــوالت و تجهیــزات نانوســاخت 
ــداد ۱۷۱ محصــول  ــه تع ــران نشــان می دهــد ک ای
و تجهیــزات در ســال ۱۳۹2 اکنــون بــه ۱2۶۶ 
ــن در  ــت. ای ــیده اس ــان۱۴۰۱ رس ــا پای ــول ت محص
حالــی اســت کــه تعــداد تجهیــزات تولیــد شــده 
نانوســاخت ایــران از ۷۶ عــدد در ســال ۱۳۹2 بــه 

ــت. ــیده اس ــان ۱۴۰۰ رس ــدد در پای 22۶ ع
ــدی  ــرکت های تولی ــداد ش ــیر تع ــن مس در ای
ــه  ــال ۱۳۹۴ ب ــرکت در س ــو از ۱۰۴ ش ــاوری نان فن
ــت. از  ــیده اس ــان ۱۴۰۰ رس ــا پای ــرکت ت ۳2۴ ش

ایــن میــزان 2۶۳ شــرکت تولیدکننــده محصــوالت 
نانــو و ۶۱ شــرکت ســازنده تجهیــزات نانــو 
ــت  ــی اس ــن معن ــه ای ــداد ب ــن اع ــد. ای بوده ان
ــرکت های  ــداد ش ــته، تع ــال گذش ــی ۶س ــه ط ک
فعــال در حــوزه نانــو رشــدی بیــش از 2۱۰درصــد 
فــروش  همچنیــن   کرده انــد.  تجربــه  را 
۷۹2میلیــارد ریالــی ایــران در ســال ۱۳۹2 اکنــون 
ــال ۱۴۰۰  ــال در س ــارد ری ــه 2۰۳هزارو۴۶2میلی ب
ــوالت  ــروش محص ــت. ارزش دالری ف ــیده اس رس
ــه ۸۸۸  ــال۱۳۹2 ب ــون دالر در س ــم از 2۴میلی ه

ــت. ــیده اس ــال۱۴۰۰ رس ــون دالر در س میلی

بیشترین محصوالت و تجهیزات

ــاجی و دارو  ــک، نس ــاز، اپتوالکترونی ساخت وس
ــت  ــی دانس ــوزه اصل ــوان ۴ ح ــوان به عن را می ت
ــاخت  ــوالت نانوس ــادرات محص ــترین ص ــه بیش ک

ــوند. ــامل می ش ــران را ش ای
ــه  ــک ب ــادرات نزدی ــم ص ــا حج ــاجی ب  نس
نظــر  از  را  تنــوع  بیشــترین  دالر  میلیــون   ۴
ــوالت  ــادرات دارد و محص ــد ص ــورهای مقص کش
نانــو در ایــن حــوزه بــه بیــش از 2۰ کشــور صــادر 

ند. شــده ا
ــد  ــوع در مقاص ــترین تن ــاجی بیش ــس از نس پ
ــاهده  ــو مش ــزات نان ــت تجهی ــی در صنع صادرات
می شــود ولــی در حوزه هــای اپتوالکترونیــک، 
خــودرو و نفــت و گاز کشــورهای مقصــد صــادرات 

ــا 2 کشــور محــدود هســتند. ــک ی ــه ی ب

گزارش: عمادالدین قاسمی پناه
منبع: روزنامه همشهری

صادرات نانویی ایران به ۵ قاره

ــت:  ــور گف ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
مجــوز واردات 25۰هــزار تــن گوشــت قرمــز بــرای 
ــن  ــت؛ همچنی ــده اس ــادر ش ــازار ص ــم ب تنظی
ــتر  ــن بیش ــط بهم ــی از اواس ــه دام داخل عرض
ــز  ــت قرم ــت گوش ــش قیم ــه کاه ــه ب ــود ک می ش

کمــک می کنــد.
محمــد آقامیــری ر  در نشســت خبــری اظهــار 
نظارت هــای  تشــدید  ملــی  طــرح  داشــت: 
ــأ  ــا منش ــی ب ــوالت پروتئین ــر محص ــتی ب بهداش
خــام دامــی در ایــام نــوروز و مــاه مبــارک رمضــان 
ــامت  ــن س ــور تأمی ــدت به منظ ــت و ش ــا دق ب

ــود. ــرا می ش ــه اج جامع
وی افــزود: ایــن طــرح از ۱۳ اســفند در سراســر 
کشــور بــه اجــرا درآمــده اســت و تشــدید 
ــان  ــا پای ــازمان ت ــن س ــتی ای ــای بهداش نظارت ه

ــد. ــه می یاب ــر ادام ــد فط عی
ــد  ــم مانن ــد ه ــال جدی ــرد: در س ــراز ک وی اب
ــتارگاه های دام  ــد کش ــته، از دوم عی ــال گذش س
ــد و در  ــاز می کنن ــود را آغ ــت خ ــور فعالی و طی
ایــام تعطیــات همچنــان فعــال خواهنــد بــود تــا 
گوشــت قرمــز و گوشــت مــرغ بــه دســت مــردم 

ــد. برس
ــه کــرد: نظارت هــای بهداشــتی  آقامیــری اضاف
ــران  ــت و ناظ ــکی اس ــازمان دامپزش ــده س به عه
شــرعی نیــز در ایــن ایــام پــای کار خواهنــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد طــرح ملــی تشــدید 
ــا  ــی ب ــوالت پروتئین ــر محص ــتی ب ــارت بهداش نظ
منشــأ خــام دامــی خاطرنشــان کــرد: ســال ۱۴۰۰ 
بــا افزایــش ۴۰ تــا ۴2 درصــدی نظارت هــای 
ــه ۷۰۰  ــک ب ــوروزی، نزدی ــرح ن ــتی در ط بهداش
ــانی  ــرف انس ــه مص ــرغ از چرخ ــت م ــن گوش ت

ــد. ــارج ش خ
ــه داد:  ــاورزی ادام ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ســال گذشــته همچنیــن بــا اجــرای طــرح نظــارت 
ــت  ــن گوش ــه 2۴۰ ت ــوروز، عرض ــتی در ن بهداش
قرمــز را متوقــف کردیــم کــه بخشــی از آن معدوم 
ــت  ــع گوش ــای صنای ــه واحده ــر ب ــش دیگ و بخ

ــد. ــل داده ش تحوی
تــن  هــزار   25۰ واردات  مجــوز  گفــت:  وی 
گوشــت صــادر شــده اســت؛ همچنیــن عرضــه دام 
داخلــی از اواســط بهمــن بیشــتر می شــود و ایــن  
ــش  ــتر کاه ــت را بیش ــای گوش ــل قیمت ه دو عام

ــد داد. خواه
ــح  ــور تصری ــکی کش ــازمان دامپزش ــس س ریی
ــازار کاذب  ــت در ب ــی گوش ــای فعل ــرد: قیمت ه ک
ــا در  ــتر قیمت ه ــت بیش ــر اف ــد منتظ ــت و بای اس

آینــده باشــیم.
وی گفــت: واردات بیشــتر از کشــورهای روســیه 

ــود. ــام می ش ــل انج و برزی
ــاره وجــود بیمــاری جنــون گاوی  آقامیــری درب
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــت:  س ــل گف در برزی
دام یــک منطقــه ای از برزیــل را اعــام کــرد 
ــود  ــون گاوی وج ــه جن ــا ب ــزارش دام مبت ــه گ ک
داشــته اســت و مــا از ایــن منطقــه واردات انجــام 
بهداشــت جهانــی دام  نمی دهیــم و ســازمان 

ــت. ــرده اس ــام ک ــالم اع ــاط را س ــه نق بقی

ــا  ــر قیمت ه ــارت ب ــرد:  نظ ــان ک وی خاطرنش
ــارات ســازمان دامپزشــکی  ــا اینکــه جــزو اختی ب
کشــور نیســت امــا به عنــوان یــک وظیفــه 
ــال ۱۴۰۱  ــه در س ــوری ک ــود، به ط ــام می ش انج
ــای  ــت مکمل ه ــه روی قیم ــی ک ــارت دقیق ــا نظ ب
ــد از  ــد ۳5 درص ــام ش ــی انج ــی و افزودن غذای

ــد. ــری ش ــور جلوگی ــروج ارز از کش خ
ــال  ــت:  س ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــل  ــم مکم ــه قل ــورو واردات س ــون ی ــل ۷ میلی قب
غذایــی و افزودنــی انجــام شــده بــود کــه امســال 
2.5 میلیــون یــورو بــا همــان میــزان واردات 

ــت. ــده اس ــی ش صرفه جوی
وی اظهــار داشــت: علــت صرفه جویــی نظــارت 
ــه از  ــرافی ک ــا اش ــود ب ــا ب ــر قیمت ه ــق ب دقی
قیمت هــای جهانــی داشــتیم اجــازه ندادیــم 
ــد. ــتری وارد کن ــای بیش ــا قیمت ه ــده ب واردکنن

آقامیــری در پاســخ بــه ســؤال دیگــر خبرنــگار 
فــارس در مــورد اینکــه »اگــر در ســه قلــم 
مکمــل غذایــی واردکننــدگان می تواننــد 2.5 
ــس در  ــد پ ــتری بگیرن ــورو ارز بیش ــون ی میلی
ــت،  ــر واردات گوش ــی نظی ــای اساس ــایر کااله س
ــاد  ــن فس ــی چنی ــای دام ــج و نهاده ه ــن، برن روغ
ــا  ــد، آی ــته باش ــود داش ــد وج ــی می توان و رانت
وزارت جهــاد کشــاورزی برنامــه منســجمی بــرای 
کنتــرل خــروج ارز دارد؟« گفــت: برنامــه مــا ایــن 
ــای  ــایر نهاده ه ــه س ــده ب ــال آین ــه س ــت ک اس

ــارت  ــه نظ ــم و از جمل ــارت کنی ــم نظ ــی ه دام
ــت  ــر قیم ــارت ب ــور، نظ ــای دام و طی ــر قیمت ه ب
نهاده هــای دام و طیــور و آبزیــان هــم جــزو 

ــت. ــی اس ــای اصل برنامه ه
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا ابــراز اینکــه 
نظارت هــا بــر محصــوالت پروتئینــی از ۱۳ اســفند 
مــاه آغــاز شــد، اعــام کــرد: ایــن نظارت هــا تــا 

پایــان عیــد فطــر ادامــه می یابــد.
ــتارگاه ها از  ــا و کش ــرد: اتحادیه ه ــه ک وی اضاف
۱۷ فروردیــن بــاز هســتند و ناظریــن شــرعی هــم 

حضــور خواهنــد داشــت.
ــن  ــته ۷۰۰ ت ــال گذش ــر داد: س ــری خب آقامی
گوشــت مــرغ و ۴۰ تــن گوشــت قرمــز از چرخــه 
مصــرف مــردم کنــار گذاشــته شــدند کــه بخشــی 
از آنهــا معــدوم یــا در بخش هــای صنعتــی 

ــدند. ــتفاده ش اس

رییــس ســازمان دامپزشــکی کشــور در پاســخ 
بــه ایــن گفتــه کــه شــائبه هایی در مــورد 
ــود  ــی وج ــت های واردات ــتی گوش ــامت بهداش س
ــا  ــا ب ــتی م ــای بهداش ــت:  پروتکل ه ــت، گف داش
ــدأ بســیار دقیــق و محکــم اســت  کشــورهای مب
و هیــچ وقــت از آن عــدول نمی کنیــم، مــا 
حامــی ســامت مــردم هســتیم و در گوشــت های 
 اخیــر وارداتــی هــم هیــچ مشــکلی وجــود

نداشت.
ــواردی  ــًا م ــا قب ــه »آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس
بــوده اســت کــه منطبــق بــا پروتکل هــای 
بهداشــتی تعریف شــده ســازمان دامپزشــکی 
ــت  ــه گوش ــل از اینک ــت: قب ــد؟« گف ــور نباش کش
ترخیــص شــود 2 تــا ۳ آزمایــش روی آن صــورت 
پروتکل هــای  کــه  صورتــی  در  و  می گیــرد 
ســامت را طــی کننــد اجــازه ترخیــص داده 
ــه  ــت ک ــوده اس ــوردی ب ــته م ــود و در گذش می ش

ــم. ــرغ را نداده ای ــص م ــازه ترخی اج
در  دامپزشــکی  جهــاد  طــرح  از  آقامیــری 
ــن  ــاس ای ــر اس ــزود:  ب ــر داد و اف ــتان خب 2۸ اس
دام هــا  درمــان  سمپایشــی  وا کسیناســیون، 
ــرح  ــن ط ــود ای ــام می ش ــگان انج ــورت رای به ص
در یــک ســال گذشــته در 2۹۳ شــهر انجــام شــد 
ــور  ــه طی ــون قطع ــون دام و 5.۴ میلی ــه ۱2 میلی ک

ــدند. ــینه ش ــد واکس ۱۰۰ درص
ــات  ــن اقدام ــی ای ــه برخ ــار اینک ــا اظه وی ب
یــا  و  خصوصــی  بخــش  بــا  مــوازی کاری  را 
ــن  ــت:  ای ــد گف ــا می دانن ــرای آنه ــی ب رقیب تراش
ــازمان  ــه س ــرا برنام ــت زی ــتباهی اس ــر اش تفک
ــا  ــه ب ــرای مقابل افزایــش ســطح واکسیناســیون ب
بیماری هــا اســت و از هــر اقدامــی در ایــن راســته 
اقداماتــی  اینکــه  ضمــن  می کنــد  اســتفاده 
کــه جهــاد دامپزشــکی انجــام می دهــد در 
مکان هایــی اســت کــه معمــوال بخــش خصوصــی 

ــد. ــا ندارن ــه آنه ــی ب دسترس
رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور از کاهــش 
ــر داد و  ــور خب ــی در کش ــای دام ــون بیماری ه کان
گفــت: بــه عنــوان نمونــه بیمــاری ســل در ســال 
ــن  ــه ای ــت ک ــون داش ــزان 2۴۴ کان ــه می ۱۴۰۰ ب
رقــم در ســال ۱۴۰۱ بــه ۱۱۸ کانــون کاهــش یافتــه 
بیمــاری مشمشــه در ایــن مــدت کاهــش یافتــه از 
ــه 2۱ و  ــی از ۹۷ ب ــب برفک ــون، ت ــه 22 کان ۳2 ب
ــون کاهــش یافتــه  ــه ۳۱ کان لمپی اســکن از ۱5۳ ب
ــن میــان بیمــاری بروســلوز افزایــش  اســت در ای
یافتــه و از ۷5 کانــون بــه 2۰۸ کانــون رشــد 

ــته اســت. داش

ــه  ــا دو مــاه دیگــر ب * واکســن تــب برفکــی ت
ــد ــور می آی کش

ــه  ــر جهــاد کشــاورزی در پاســخ ب ــاون وزی مع
ــور  ــی در کش ــب برفک ــاری ت ــرا بیم ــه اخی اینک
عــراق دیــده شــده چــه اقداماتــی بــرای کنتــرل 
ــدا  ــت: ابت ــد؟ گف ــام داده ای ــاری انج ــن بیم ای
مرزهــای خــود را بــا عــراق بســتیم بــه هــر حــال 
کامیون هایــی کــه دام را از ایــران بــه ســمت 
عــراق منتقــل می کردنــد احتمــال داشــت موقــع 
برگشــتن مبتــا بــه ویــروس شــود و جمعیــت دام 
ــتان هایی  ــد در گام دوم اس ــر کن ــور را درگی کش
کــه در مــرز بودنــد را کنتــرل کردیــم اســتان های 
و  غربــی  آذربایجــان  کردســتان،   کرمانشــاه، 
ــد. ــف ش ــروج دام متوق ــازه ورود و خ ــتان اج خوزس
وی ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن بــه دنبــال خرید 
واکســن تــب برفکــی هســتیم کــه مناقصــات آن 
ــر  ــاه دیگ ــا دو م ــزار می شــود و ت ــفند برگ 2۸ اس

ــه کشــور می رســد. ــن واکســن ب ای
آقامیــری افــزود: گزارشــی تــب برفکــی در وان 
ترکیــه هــم وجــود داشــت کــه ترانزیــت کاال بــه 

ترکیــه را متوقــف کردیــم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی مکاتبــه کردیــم کــه ناظران بهداشــتی 

دوبــاره برقــرار شــود.
ــن  ــن ناظری ــش از ای ــارس، پی ــزارش ف ــه گ ب
ــا  ــه از آنه ــورهایی ک ــرعی در کش ــتی و ش بهداش
گوشــت وارد می کردیــم مســتقر بودنــد امــا 
اخیــرا ناظــران بهداشــتی در آنجــا حضــور ندارنــد 
ــه  ــود ادام ــارت خ ــه نظ ــرعی ب ــران ش ــا ناظ ام

. هنــد می د
ــا  ــه  آی ــوال ک ــن س ــه ای ــه ب ــخ ب وی در پاس
ــن چهــار اســتان  ــردد دام در ای محدودیت هــای ت
عاملــی بــرای افزایــش قیمت گوشــت شــده اســت 
گفــت: ایــن احتمــال وجــود دارد امــا مــا مســؤول 
بخــش  در  قیمت هــا  و  هســتیم  دام  ســامت 

ــود. ــارت می ش ــری نظ دیگ
ــه  ــر جهــاد کشــاورزی در پاســخ ب ــاون وزی مع
ــه مولدســازی  ــر اســاس مصوب ــن ســوال کــه ب ای
دولــت قــرار اســت ســاختمان دامپزشــکی کشــور 
ــن  ــرای ای ــی ب ــا آمادگ ــد آی ــروش برس ــه ف ب
ــای  ــاختمانی را در ج ــت: س ــد؟ گف ــم داری تصمی
ــن  ــروش ای ــض ف ــه مح ــم و ب ــری دیده ای دیگ
 ســاختمان بــه ســاختمان جدیــد منتقــل خواهیــم 

شد.
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ــه آتــش کشــیدم.  ــه را ب عصبانــی شــدم و خان
ــت  ــم وکبری ــن ریخت ــه بنزی ــیله های خان روی وس
را کشــیدم. آن زمــان هــم همــان موجــود خیالــی 
ــم.  ــام بده ــن کار را انج ــتور داد ای ــن دس ــه م ب
ــد  ــایه ها ریختن ــت همس ــش گرف ــه آت ــی خان وقت
ــا کمــک آن هــا حریــق مهــار شــد. متأســفانه  و ب
روز  آن  و  خانــه ســوخت  وســایل  از  بخشــی 
والدینــم ناچــار شــدند بــه مــن پــول بدهنــد کــه 

ــواد بخــرم. م

پدر و مادرت از تو شکایت نکردند؟
نــه. می ترســیدند. شــاید فکــر می کردنــد 
ــه سراغشــان مــی روم و  ــاره ب آزاد می شــوم و دوب

ــم. ــش می کش ــه آت ــان را ب ــاره خانه ش دوب

چــه شــد کــه روز حادثــه بــا چاقــو بــه ســمت 
والدینــت حملــه کــردی؟

یــک ســالی می شــد کــه خانــه را تــرک 
ــده  ــه کار ش ــغول ب ــک کارگاه مش ــرده و در ی ک
ــردم  ــرف می ک ــواد مص ــوز م ــه هن ــودم. البت ب
ــته  ــار نگذاش ــه را کن ــل شیش ــورت کام و به ص
بــودم. هرچنــد مصرفــم نســبت بــه قبــل، خیلــی 
ــودم.  ــر کار ب ــتر درگی ــود و بیش ــده ب ــر ش کمت
به خاطــر آتــش زدن خانــه دیگــر بــه آنجــا 
ــادرم  ــدرم و م ــا پ ــی ب ــک جورای ــم و ی نمی رفت
قهــر کــرده بــودم. تــا اینکــه صاحــب کارم متوجه 
 شــد و بــا پادرمیانــی قصــد داشــت مــا را آشــتی 

بدهد. 
ــی  ــودم. وقت ــیده ب ــه کش ــن شیش ــل از رفت قب

ــان  ــه هم ــتند ک ــادرم خواس ــدر و م ــیدیم، پ رس
ــورت  ــادم را به ص ــروم و اعتی ــپ ب ــه کم ــب ب ش
ــودم  ــر نب ــا حاض ــن، ام ــم. م ــرک کن ــل ت کام
بــاز  موقــع  همــان  نمی رفتــم.  بــار  زیــر  و 
ــی  ــود خیال ــد و آن موج ــراغم آم ــه س ــم ب توه
در گوشــم زمزمــه کــرد کــه بایــد آن هــا را 
ــپرخانه  ــی از آش ــم چاقوی ــن ه ــم. م ــاکت کن س
از آن چــه   برداشــتم و آن هــا را زدم؛ و بعــد 

کردی؟
دستشــویی  در  شــب ها  و  کــردم  فــرار 
می خوابیــدم.  مســافرخانه ها  یــا  و  پارک هــا 
و  شــده  فــوت  پــدرم  نمی دانســتم  اصــا 

ــن ۳ روز  ــرای همی ــت. ب ــتان اس ــادرم بیمارس م
ــا را  ــا آنج ــتم ت ــه برگش ــه خان ــه ب ــد از حادث بع
ــانم  ــادرم را بترس ــدر و م ــا پ ــم ت ــش بکش ــه آت ب
ــوش  ــش را خام ــیدند و آت ــایه ها رس ــه همس ک
کردنــد. بــار دوم یعنــی همــان روزی کــه دســتگیر 
شــدم هــم رفتــم شیشــه خانــه را شکســتم، امــا 
ــگ  ــس زن ــه پلی ــده و ب ــه ش ــایه ها متوج همس
زدنــد. زمانــی کــه مأمــوران آمدنــد مــن در حــال 
تخریــب بــودم کــه گیــر افتــادم. فکــر می کــردم 
و  هســتند  خانــه  از  بیــرون  مــادرم  و  پــدر 
نمی دانســتم کــه پــدرم زیرخــاک و مــادرم هنــوز 

ــت. ــتان اس در بیمارس

اعترافات تلخ پسری که پدرش را کشت
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اعترافات تلخ پسری که پدرش را کشت

جوانــی کــه پــدرش را بــه قتــل رســانده بــود، بــه محــل 
جنایــت بازگشــت امــا بــه دام پلیــس افتــاد.

ــر  ــه عص ــن حادث ــگاران، ای ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
بیســت و ششــم دی مــاه امســال رخ داد. آن روز وقتــی 
کارآگاهــان جنایــی پایتخــت در جریــان درگیــری مرگبــار در 
خانــه ای در یکــی از مناطــق مرکــزی تهــران قــرار گرفتنــد 
ــی  ــری زوج ــن درگی ــان ای ــدند. در جری ــا ش ــی آنج راه
ــه  ــا ضربــات چاقــو مجــروح شــده بودنــد کــه ب میانســال ب
بیمارســتان انتقــال یافتنــد، امــا مــرد میانســال جانــش را از 
دســت داد و همســرش بــا تــاش پزشــکان از مــرگ نجــات 

ــت. یاف
ــه  ــت ک ــود، می گف ــری ب ــن درگی ــاهد ای ــه ش ــردی ک م

ــت. ــایان اس ــام ش ــه ن ــواده ب ــر خان ــل، پس قات
ــا  ــه ب ــد ک ــی می ش ــایان مدت ــت: ش ــوران گف ــه مأم او ب
ــرک  ــه را ت ــده و خان ــی ش ــار اختافات ــادرش دچ ــدر و م پ
کــرده بــود. آنطــور کــه او می گفــت اختــاف آن هــا بــر ســر 
ــت  ــادرش درخواس ــدر و م ــایان از پ ــرا ش ــود و ظاه ــول ب پ
ــد. ــداده بودن ــه وی اهمیــت ن ــا آن هــا ب ــود، ام ــول کــرده ب پ
ــه  ــه را تــرک کــرد، ب او گفــت: پــس از آنکــه شــایان خان
ــر روز  ــرد و ه ــن کار می ک ــت. او در کارگاه م ــافرخانه رف مس
ــان  ــرش پای ــه قه ــردد و ب ــه برگ ــه خان ــتم ب از او می خواس
دهــد. اصرار هــای مــن موجــب شــد کــه او راضــی شــود بــه 
خانه شــان برگــردد و بــا پــدر و مــادرش آشــتی کنــد، امــا از 

مــن خواســت کــه همراهــش بــروم.
ــا  ــایان ب ــتم ش ــون می خواس ــه داد:، چ ــوان ادام ــرد ج م
ــه  ــم ب ــراه ه ــردم. هم ــول ک ــد، قب ــتی کن ــواده اش آش خان
ــایان  ــدیم، ش ــه ش ــی وارد خان ــا وقت ــم، ام ــان رفتی خانه ش
بــه جــای عذرخواهــی از پــدر و مــادرش شــروع بــه حــرف 
ــی کــرد. همیــن، باعــث عصبانیــت  ــاره مســائل مال زدن درب
ــا  ــان آن ه ــری می ــان درگی ــد و ناگه ــادرش ش ــدر و م پ
شــکل گرفــت. همــان موقــع شــایان از کــوره در رفــت و از 
ــه ســمت پــدر و مــادرش  آشــپزخانه چاقویــی برداشــت و ب
ــه  ــریع رخ داد ک ــه س ــن حادث ــدری ای ــه ق ــرد. ب ــوم ب هج
مــن اصــا فرصــت نکــردم مانــع او شــوم. شــایان بــا چاقــو 
ضرباتــی بــه پــدر و مــادرش زد و بعــد از آن هــم فــرار کــرد 

ــتم. ــک خواس ــایه ها کم ــاد از همس ــا فری ــن ب و م
ــی،  ــا صاحب جمع ــی محمدرض ــات قاض ــن اطاع ــا ای ب
بازپــرس شــعبه ششــم دادســرای جنایــی دســتور بازداشــت 
ــرار  ــب ق ــت تعقی ــرد و وی تح ــادر ک ــراری را ص ــل ف قات
ــه  ــایان درحالی ک ــته ش ــنبه گذش ــه چهارش ــا اینک ــت ت گرف
بــه محــل جنایــت بازگشــته بــود، اقــدام بــه تخریــب خانــه 
ــس  ــا پلی ــایه ها ب ــرایط همس ــن ش ــرد و در ای ــدرش ک پ
ــد. ــتگیر ش ــم دس ــا، مته ــور آنه ــا حض ــد و ب ــاس گرفتن تم
او پــس از دســتگیری، وقتــی فهمیــد اتهامــش قتــل عمــد 
ــه  ــد ک ــی ش ــود، مدع ــده ب ــوکه ش ــه ش ــت، درحالی ک اس
خبــر نداشــته پــدرش پــس از آن درگیــری بــه قتــل رســیده 
ــب  ــا تخری ــا ب ــود ت ــته ب ــه برگش ــه خان ــن ب ــرای همی و ب
ــون در  ــم هم اکن ــاند. مته ــادرش را بترس ــدر و م ــا، پ آنج
ــن  ــی در ای ــات تکمیل ــرد و تحقیق ــر می ب ــه س ــت ب بازداش

ــه دارد. ــده ادام پرون

توهم عجیب قاتل پدر
ــه  ــد شیش ــت و می گوی ــاله اس ــل ۳2س ــه قت ــم ب مته
ــث  ــه وی باع ــده ک ــث ش ــرده و باع ــاه ک ــی اش را تب زندگ
ــه  ــاد ب ــدرش شــود. او مدعــی اســت از وقتــی معت مــرگ پ
ــد و  ــراغش می آی ــه س ــب ب ــات عجی ــده، توهم ــه ش شیش
ــد  ــه می کن ــش زمزم ــدام در گوش ــی م ــود خیال ــک موج ی
و بــه او دســتور انجــام کار هــای عجیــب وخطرنــاک را 

ــد. ــا او را بخوانی ــو ب ــد. گفتگ می ده

چطور خبر نداشتی پدرت را به قتل رسانده ای؟
ــر  ــزدم. فک ــادرم ن ــه او و م ــی ب ــای محکم ــن ضربه ه م
می کــردم هــر دوی شــان به صــورت ســطحی زخمــی 
ــا نمی دانســتم کــه چــه کار وحشــتناکی  ــده اند. اص ش

ــرده ام. ک

چرا با چاقو به آن ها حمله کردی؟
از آن هــا کینــه بــه دل داشــتم. هرچــه بــه آن هــا می گفتم 
ــن  ــل از ای ــا قب ــد. ت ــره می رفتن ــد، طف ــول بدهی ــن پ ــه م ب
هرچــه می خواســتم برایــم فراهــم می کردنــد، امــا از 
یــک ســال قبــل رفتارشــان تغییــر کــرد و دیگــر آدم هــای 
ــاید  ــود. ش ــن ب ــاد م ــر اعتی ــاید به خاط ــد. ش ــابق نبودن س
ــه  ــی شیش ــن از وقت ــون م ــد. چ ــده بودن ــته ش ــن خس از م
ــه  ــت ب ــوم و دس ــی می ش ــات عجیب ــار توهم ــم، دچ می کش
ــم. شــاید برایتــان عجیــب باشــد،  ــاک می زن کار هــای خطرن
امــا مدت هاســت کــه یــک موجــود خیالــی بــا مــن زندگــی 
می کنــد. درواقــع مــن از او دســتور می گیــرم. او همیشــه از 
ــا از پــدر و مــادرم پــول بگیــرم. گاهــی  مــن می خواســت ت
ــش  ــه آت ــد ب ــا تهدی ــم. ب ــول می گرفت ــا پ ــه زور از آن ه ب
ــدند  ــار می ش ــدا ناچ ــای خ ــودم. بنده ه ــا خ ــه ی زدن خان
ــد.  ــول بدهن ــن پ ــه م ــزی ب ــا آبروری ــان ی ــرس جان ش از ت
ــه  ــان خان ــد و ترساندن ش ــرای تهدی ــار ب ــد... یک ب ــادم آم ی

را آتــش زدم. ایــن اتفــاق بــرای یــک ســال قبــل بــود.

چرا خانه را به آتش کشیدی؟
ــواده ام  آن زمــان تــازه از کمــپ بیــرون آمــده بــودم. خان
چندبــار مــرا بــه کمــپ فرســتادند، امــا هربــار بعــد از اینکــه 
ــم.  ــواد می رفت ــمت م ــاره س ــاز دوب ــدم ب ــرون می آم بی
ــل  ــن دلی ــه همی ــذارم. ب ــار بگ ــه را کن ــتم شیش نمی توانس
ــم  ــواد از والدین ــای م ــن هزینه ه ــرای تامی ــودم ب ــار ب ناچ
ــکاری  ــن هم ــا م ــا ب ــتر وقت ه ــا بیش ــرم. آن ه ــول بگی پ
می کردنــد، امــا آن روز هرچــه اصــرار کــردم حاضــر نشــدند 
ــه  ــتم در خان ــه می دانس ــد. درحالی ک ــول بدهن ــن پ ــه م ب

ــد.  پــول دارن
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ــتگذاری مکرر در قبــل و  »علیرغم سیاســ
بعــد از انقالب اســــامی درخصوص پوشــــش 
کامــل تحصیلــی و جــذب همــه کــودکان 
ــق  ــداف تحق ــن اه ــل، ای ــده از تحصی بازمان
ــودک  ــزارو 2۷2 ک ــداد ۹۱۱ ه ــه و تعــ نیافت
الزم التعلیم در ســــال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از 
ــزارو ۱۹  ــداد 2۷۹ ه ــد و تع ــل بازمانده ان تحصی
ــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  ــال تحصیل ــوز در ســ دانش آم
ــی از  ــن بخش ــد.« ای ــل کرده ان ــرک تحصی ت
نتیجه گیــری گــزارش مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس اســت و نشــان می دهــد دســت 
ــق  ــه ح ــان ب ــودکان و نوجوان ــیاری از ک بس

تحصیــل نمی رســد.
بــه گــزارش خبرآنایــن، آن طورکــه در 
ــل  ــده از تحصی ــودکان بازمان ــده ک ــف آم تعاری
ــض  ــل تبعی ــه دلی ــه ب ــتند ک ــی هس کودکان
ــی  ــر فرهنگ ــیتی، فق ــض جنس ــی، تبعی طبقات
از  محرومیت هــا  و  محدودیت هــا  ســایر  و 
ــروه  ــا گ ــی ب ــد؛ کودکان ــل بازمانده ان تحصی
ــه  ــود اینک ــا وج ــه ب ــال ک ــا ۱۸ س ــنی ۶ ت س
هســتند،  مدرســه  بــه  رفتــن  نیازمنــد 
امــا به دالیــل مختلفــی در هیــچ یــک از 
 مقاطــع تحصیلــی مشــغول بــه تحصیــل 

نیستند.
اواخــر مــاه گذشــته بــود کــه معــاون 
آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ــدای  ــرد: »ابت نشســت خبــری خــود اعــام ک
ســال تحصیلــی جــاری آمــار متولدیــن شــش 
ــوال  ــت اح ــازمان ثب ــوی س ــال از س ــا ۱۱ س ت
ــداد  ــز تع ــیدا نی ــامانه س ــد و س ــام ش اع
ــدارس را  ــده در م ــام ش ــوزان ثبت ن ــش آم دان
ــه  ــود ک ــی از آن ب ــا حاک ــرد و آماره ــام ک اع
ــل  ــده از تحصی ــر بازمان ــزار و ۳۱2 نف 2۰۴ ه

ــتند.«  هس
به گفتــه معصومــه نجفــی پازوکــی »2۰ دلیــل 
ــرای عــدم حضــور دانش آمــوزان در مــدارس  ب
ــل  ــودک، تحصی ــوت ک ــه ف ــده ک ــخص ش مش
ــب  ــاری صع ــه بیم ــا ب ــر، ابت ــه دیگ در منطق
العــاج یــا فقــر خانــواده از ایــن جملــه اســت. 
ــد  ــر ازدواج کرده ان ــال ۹۶ نف ــوان مث ــه عن ب
ــد، ولــی مــا  ــه مدرســه برون کــه نمی تواننــد ب
می توانیــم نــزد آنهــا رفتــه و بســته آموزشــی 

ارائــه کنیــم. البتــه ســن دانش آمــوزان ازدواج 
ــاالی ۱2 ســال اســت.« کــرده ب

 بــا ایــن وجــود آمــاری کــه معــاون آمــوزش 
ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش اعــام 
کــرده صرفــًا بــرای کــودکان تا ۱۱ ســال اســت. 
ایــن درحالی ســت کــه در گــزارش مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس بــا محاســبه تمــام 
ــطه دوم ،  ــوزش متوس ــا آم ــنی ت ــای س رده ه

ــال  ــوز در س ــزارو 2۷2 دانش آم ــداد ۹۱۱ ه تع
ــد؛  ــل بازمانده ان ــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ از تحصی تحصیل
دانش آمــوزان  تعــداد  زیــر  تصویــر  در 
ــته  ــال های گذش ــل در س ــده از تحصی بازمان

ــت. ــده اس آم
بــرای  تاش هایــی  همیشــه  اگرچــه 
ــود  ــوزان وج ــل دانش آم ــه تحصی ــت ب بازگش

ایــن  می دهــد  نشــان  آمارهــا  امــا  دارد، 
ــت.  ــوده اس ــز نب ــدان موفقیت آمی ــاش چن ت
مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  در 
ــی ۱۳۹5-۱۳۹۴  ــال تحصیل ــه از س ــده ک آم
ــا ۱۷۸  ــی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ تنه ــال تحصیل ــا س ت
ــل  ــه تحصی ــه چرخ ــوز ب ــزارو 2۳۸ دانش آم ه
برگشــته اند کــه ایــن آمــار کمتــر از 5 درصــد 
در  تحصیــل  از  بازمانــده  دانش آمــوزان  کل 

ــت. ــی اس ــازه زمان ــن ب ای
می دهــد  نشــان  آمارهــا  درحالــی 
تحصیــل  از  زیــادی  دانش آمــوزان  تعــداد 
تعــداد  میــان  ایــن  در  کــه  بازمانده انــد 
در  کرده انــد.  تحصیــل  تــرک  دیگــری 
ــده  ــس آم ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک گ
ــی  ــرک تحصیل ــوزان ت ــداد دانش آم ــه تع ک
در ســال تحصیلــی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برابــر بــا 

ــش  ــا کاه ــه ب ــوده ک ــر ب ــزارو 2۰۳ نف ۳۴۷ه
ــی ۱۳۹۸-۱۳۹۹  ــال تحصیل ــدی در س 22درص
بــه عــدد 2۷۰ هــزارو 555 نفــر رســیده اســت. 
ایــن کاهــش 22درصــدی مربــوط بــه دوره دوم 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــه در همی ــت ک ــطه اس متوس
ــر  ــزار نف ــه ۴5 ه ــر ب ــزار نف ــور از ۱۹۹ ه مذک
ــار  ــر، آم ــوی دیگ ــا در س ــه ام ــش یافت کاه
دانش آمــوزان ترک تحصیــل دوره ابتدایــی و 

متوســطه اول در بــازه زمانــی پیشــگفته رو بــه 
ــی  ــه در دوره ابتدای ــوی ک ــوده به نح ــد ب رش
شــاخص مذکــور از ۷۸ هــزار نفــر بــه ۹۹ هــزار 
ــر  ــزار نف ــطه اول از ۶۰ ه ــر و دو دوره متوس نف
ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــزار نف ــه ۱2۴ ه ب
درحــال حاضــر در ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
ــدی  ــد ۳درص ــا رش ــل ب ــارکان تحصی ــار ت آم

ــت. ــیده اس ــر رس ــزارو ۱۹ نف ــه 2۷۹ ه ب
ــای  ــد تاش ه ــر می رس ــه نظ ــه ب آنطورک
از  جلوگیــری  بــرای  گذشــته  ســال های 
ــری  ــا جلوگی ــوزان ی ــل دانش آم ــرک تحصی ت
از بازمانــدن آن هــا از تحصیــل نتوانســته 
انتظــارات را بــرآورده کنــد. گــزارش »بررســی 
رونــد تــرک تحصیــل و بازماندگــی از تحصیــل 
ســال های  بیــن  پــرورش«  و  درآمــوزش 
ــای  ــز پژوهش ه ــط مرک ــه توس ۱۳۹۳-۱۴۰۱ ک
می دهــد  نشــان  شــده  تهیــه  مجلــس 
»علیرغــم سیاســــتگذاری مکرر در قبــــل و 
بعــد از انقاب اســــامی درخصوص پوشــــش 
کامــل تحصیلــی و جــذب همــه کــودکان 

ــق  ــداف تحق ــن اه ــل، ای ــده از تحصی بازمان
ــودک  ــزارو 2۷2 ک ــداد ۹۱۱ ه ــه و تعــ نیافت
الزم التعلیم در ســــال تحصیلــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از 
ــزارو ۱۹  ــداد 2۷۹ ه ــد و تع ــل بازمانده ان تحصی
ــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  ــال تحصیل ــوز در ســ دانش آم

تــرک تحصیــل کرده انــد.« 
کــه  آمــده  گــزارش  ایــن  نتایــج  در 
ــا  ــو ب ــل همســ ــدگان از تحصی ــار بازمان »آم

ــش و در  ــت کاه ــتگذاری ها و در جه سیاســ
نهایــت بــه صفــر رســــیدن نیســــت، بلکــه 
ــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  ــال تحصیل ــرخ در ســ ــن ن ای
ــی ۱۳۹۴-۱۳۹5  ــال تحصیل ــه ســ ــبت ب نس
بــه میــزان ۱۷.۱5 درصــد افزایــش یافتــه 
ــی  ــع ط ــار درواق ــن آم ــاس ای ــر اس ــت.« ب اس
۶ ســال تعــداد دانش آمــوزان بازمانــده از 
ــدا  ــش پی ــد افزای ــتر از ۱۷ درص ــل بیش  تحصی

کرده اند.
 نویســندگان ایــن گــزارش بــه ایــن نتیجــه 
ــز  ــیار ناچی ــذب بســ ــرخ ج ــیده اند: »ن رس
کــودکان بازمانــده از تحصیــل در کنــار تعــداد 
بــاالی ترک تحصیــل ســــالیانه )از ۳۴۷ هــزار 
ــد  ــده رون ــبب ش ــر( س ــزار نف ــا 2۷۰ ه ــر ت نف
بازماندگــی از تحصیــل در نظــام آمــوزش 
ــفانه  ــد. متأســ ــد باش ــه رش ــرورش روب و پ
ابتدایــی  دوره  در  ترک تحصیــل  جمعیــت 
پــرورش  و  آمــوزش  )دوره  اول  متوســطه  و 
عمومــی( از ســــال تحصیلــی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ تا 
ــش  ــه افزای ــی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ رو ب ــال تحصیل س

ــت.« ــاده اس نه
 بــا ایــن وجــود تعــداد دانش آمــوزان 
بازمانــده از تحصیــل در برخــی اســتان ها 
در  کــه  آن طــور  دارد،  بیشــتری  نــرخ 
ــده  ــس آم ــای مجل ــز پژوهش ه ــزارش مرک گ
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتان  »پنــج 
ــان  ــوی، خراس ــان رض ــی، خراس آذربایجان غرب
شــمالی و گلســتان در ســال تحصیلــی ۱۳۹5-
۱۳۹۴ بیشــترین فراوانی نســــبی بازماندگان از 
ــج  ــن پن ــه در همی ــته اند ک ــل را داشــ تحصی
ــز  ــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نی ــال تحصیل ــتان در ســ اس
ــتند. از  ــبی هس ــی نس ــترین فراوان دارای بیش
ــتان  ــور، اس ــتان های کش ــه اســ ــان هم می
ــاخص  ــتان در دو شــ ــتان و بلوچس سیســ
ــل  ــرک  تحصی ــل و ت ــی از تحصیــ بازماندگ
دارد  نامناســب تری  بســــیار  وضعیــت 
ــی ۱۴۰۰-۱۴۰۱  ــال تحصیل ــه در س ــوی ک به نح
ــش از  ــادل بی ــر مع ــزارو ۳۴۰ نف ــداد ۱۴5 ه تع
ــن  ــوزی ای ــت دانش آم ــد از جمعی ۱۸.2 درص

ــتند و در  ــل هســ ــده از تحصی ــتان بازمان اس
ــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بیــش از ۴ درصــد  ســال تحصیل
از جمعیــــت دانش آمــوزی آن اســــتان ترک 

کرده انــد.«  تحصیــل 
ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــزارش ب ــن گ ای
کــه »به طــور کلــی می تــوان گفــت کــه 
بازماندگــی ازتحصیــل بــا وضعیــت رفــاه 

ــت.« ــط اس ــوار مرتب خان

افزایش ۱۷ درصدی دانش آموزان بازمانده از تحصیل

افــرادی کــه هــر روز آب کافــی نمی نوشــند؛ 
ــای  ــاری ه ــه بیم ــا ب ــر ابت ــرض خط در مع
کشــنده قــرار دارنــد. دانشــمندان از مــردم می 
خواهنــد کــه هــر روز شــش تــا هشــت لیــوان 
آب مصــرف کننــد تــا از خطــر نارســایی قلبــی 

ــد. ــری کنن جلوگی
ــی  ــایی قلب ــکانیوز،  نارس ــزارش ایس ــه گ ب
زمانــی اتفــاق مــی  افتــد کــه قلــب قــادر بــه 
ــه  ــد ک ــدن نباش ــون در ب ــت خ ــاژ درس پمپ
ــدِن  ــفت ش ــا س ــف ی ــل ضعی ــه دلی ــوال ب معم
ــگی  ــه همیش ــک عارض ــن ی ــت. ای ــب اس قل
ــر  ــان بدت ــت زم ــا گذش ــوال ب ــه معم ــت ک اس

ــود. ــی ش م
ــیدن  ــک، نوش ــرف نم ــش مص ــد کاه همانن
آب کافــی و هیدراتــه مانــدن روش هایــی 
ــن  ــتند و ممک ــب هس ــت از قل ــرای مراقب ب
ــدت  ــی م ــرات طوالن ــش خط ــه کاه ــت ب اس

ــد. ــک کنن ــی کم ــاری قلب بیم
 

نتایج تحقیقات درباره عوارض نخوردن آب کافی 
برای قلب

بهداشــت،  ملــی  مؤسســه  در  محققــی 
تیمــی را رهبــری مــی کــرد کــه تقریبــا ۱2۰۰۰ 

ــد. آن  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــال را م بزرگس
ــا ۶۶ ســال ســن داشــتند و در  هــا بیــن ۴5 ت
ــا  ــت ی ــی، دیاب ــایی قلب ــق نارس ــروع تحقی ش
ــر )۱۱.5۶  ــدود ۱۳۶۶ نف ــتند. ح ــی نداش چاق
ــدند  ــی ش ــایی قلب ــار نارس ــدا دچ ــد( بع درص

کــه البتــه بــا افزایــش ســن 
ــت. ــر اس ــایع  ت ش

ایــن تیــم ســطوح ســدیم 
ــطح  ــش س ــا کاه ــه ب ــون ک خ
مایعــات بــدن افزایــش مــی یابــد 

را ارزیابــی کردنــد:
محــدوده طبیعــی ســدیم ســرم 
ــی  ــی اک ــا ۱۴۶ میل ــن ۱۳5 ت بی
ــا افــرادی  واالن در لیتــر اســت ام
ــدیم  ــطح س ــالی س ــه در میانس ک
ــی  ــی اک ــدود ۱۴۳ میل ــان ح ش
واالن در لیتــر بــود، ۳۹ درصــد 
ــطوح  ــه س ــرادی ک ــتر از اف بیش
ــر  ــا خط ــتند، ب ــری داش ــن ت پایی
ــد. ــه بودن ــی مواج ــایی قلب نارس

داده هــا همچنیــن نشــان داد؛ افــراد بــاالی 
ــی  ــی اک ــدیم ۱۴۳ میل ــطح س ــا س ــال ب ۷۰ س
ــرض  ــتر در مع ــد بیش ــر، ۶2 درص واالن در لیت
ابتــا بــه هیپرتروفــی بطــن چــپ یــا ضخیــم 

ــتند. ــب هس ــدن قل ش
یافتــه  هــای اولیــه نشــان مــی  دهــد 
ــد  ــی توان ــدن م ــوب ب ــیون خ ــه هیدراس ک
ــرفت  ــردن پیش ــد ک ــا کن ــری ی ــه جلوگی ب
ــر  ــد منج ــی  توان ــه م ــب ک ــرات درون قل تغیی

ــد. ــک کن ــود، کم ــایی ش ــه نارس ب
مایعــات چــه آب باشــد و چــه چــای؛ بــرای 
طیــف وســیعی از عملکــرد هــای بــدن از 
جملــه کمــک بــه قلــب بــرای پمپــاژ کارآمــد 

خــون، گــردش خــون و کارکــرد بهتــر عــروق 
ــتند. ــروری هس ض

 راه حل و توصیه کارشناسان

ــان  ــا ۸ فنج ــه ۶ ت ــرف روزان ــان مص محقق
)۱.5 تــا 2.۱ لیتــر( را بــرای 
زنــان و ۸ تــا ۱2 فنجــان )2 تــا 
۳ لیتــر( بــرای مــردان توصیــه 

ــد.  ــرده ان ک
نوشیدن آب

ایــن مشــکل مــی توانــد بــه 
ــل  ــادی مث ــل زی ــر عوام خاط
ــون  ــار خ ــی، فش ــه قلب حمل
ــی  ــت، کاردیومیوپات ــاال، دیاب ب
و نقــص هــای قلبــی مــادرزادی 
ایجــاد شــود. امــا عــادات 
ســالم مــی توانــد از بســیاری از 
ایــن عــوارض جلوگیــری کنــد.
ــت  ــرای مراقب ــان ب متخصص
ــرک  ــم، ت ــب، ورزش منظ از قل
ــط  ــد متوس ــن در ح ــیدن کافئی ــیگار، نوش س
و رژیــم غذایــی ســالم را توصیــه مــی کننــد. 
مصــرف غذاهــای شــور، شــیرین و چــرب هــم 

ــود. ــدود ش ــد مح بای

خطرات نخوردن آب کافی در طول روز چیست؟
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لیست تیم ملی برای 
لیگ ملت های والیبال اعالم شد

بهــروز عطایــی ســرمربی تیــم ملــی والیبــال کشــورمان 
ــه  ــتین مرحل ــرکت در نخس ــرای ش ــن را ب ــامی ۳۱ بازیک اس

ــرد. ــم اعــام ک ــن تی اردوی آمادگــی ای
ــم  ــال، تی ــیون والیب ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاز ۱۴۰2 در  ــت س ــال سرنوش ــران در س ــال ای ــی والیب مل
ــور های  ــا 2۰2۳ در کش ــگ ملت ه ــم لی ــداد مه ــار روی چه
ــم  ــا یک ــرداد ت ــتان )۱6 خ ــکا و لهس ــد، آمری ــن، هلن ژاپ
مــرداد( قهرمانــی مــردان آســیا در ایــران )2۷ مــرداد تــا ۴ 
ــا  ــهریور ت ــن )2۸ ش ــیایی در چی ــای آس ــهریور(، بازی ه ش
چهــارم مهــر(، انتخابــی المپیــک مــردان در ژاپــن، چیــن و 

ــد. ــرکت می کن ــر( ش ــا ۱6 مه ــل )۸ ت برزی
بهــروز عطایــی ســرمربی تیــم ملــی والیبــال کشــورمان 
ــه  ــتین مرحل ــرکت در نخس ــرای ش ــن را ب ــامی ۳۱ بازیک اس
ــا  ــامی آن ه ــه اس ــرد ک ــام ک ــم اع ــن تی ــی ای اردوی آمادگ

ــه شــرح زیــر اســت: ب

ــعود  ــرد، مس ــر مج ــی اصغ ــوی، عل ــد موس ــید محم س
ــی زاده، مهــدی جلــوه، محــراب ملکــی  غامــی، محمــد، ول
ــاد  ــوب، می ــاح زرچ ــد ف ــرلک، محم ــا س ــرخی، امیررض س
ــوی  ــواد معن ــفندیار، محمدج ــین اس ــور، امیرحس عبادی پ
ــم  ــین خانزاده، میث ــا حس ــریفی، پوری ــی ش ــژاد، مرتض ن
صالحــی، شــهروز همایونفــر منــش، مبیــن نصــری، احســان 
دانــش دوســت، آرمیــن افشــین فر، ســلیم چپرلــی، 
ــعادت،  ــا س ــماعیل نژاد، بردی ــن اس ــافر، امی ــماعیل مس اس
ــر  ــور، محمدطاه ــر غف ــر گل زاده، امی ــور، امی ــی حاجی پ عل
محمدرضــا  کریمــی،  جــواد  رمضانــی،  علــی  وادی، 

ــوذن ــا م ــی و محمدرض ــان صالح ــور، آرم حضرت پ
ــات  ــورمان تمرین ــال کش ــردان والیب ــاس م ــن اس ــر ای ب
کمــپ  در  فروردین مــاه   2۷ یکشــنبه  روز  از  را  خــود 
ــر  ــر نظ ــیون زی ــالن فدراس ــال در س ــی والیب ــای مل تیم ه
کادر فنــی شــامل اکبــر محمــدی سرپرســت، بهــروز عطایــی 
ــه  ســرمربی، علیرضــا طلوع کیــان و محمــود افشاردوســت ب
ــه  ــری ب ــن علی اکب ــی و امی ــین خوریان ــی، حس ــوان مرب عن
ــور  ــا قلی پ ــک، رض ــاه پزش ــا ده پن ــزور، نیم ــوان آنالی عن
 تراپیســت و حمــزه فتحــی ماســاژور آغــاز خواهنــد 

کرد.
ــی  ــروز عطای ــام به ــاس اع ــر اس ــت ب ــر اس ــه ذک الزم ب
ــاز  ــی بدنس ــک مرب ــی و ی ــده خارج ــی تمرین دهن ــک مرب ی
لهســتانی بــه جمــع کادر فنــی تیــم ملــی والیبال کشــورمان 

اضافــه خواهــد شــد.

پاداش مدال آوران المپیک
3 برابر می شود

قهرمــان وزنــه بــرداری المپیــک لنــدن عنــوان کــرد کــه 
ــا موافقــت هیــات اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک پــاداش  ب
ــه  ــر بیم ــده و پیگی ــر ش ــه براب ــک س ــدال آوران المپی م

ــتند. ــز هس ــکاران نی ورزش

ــورد  ــنا در م ــا ایس ــو ب ــت و گ ــلیمی در گف ــداد س به
اینکــه پیگیــر ایــن بــود کــه بورســیه ورزشــکاران بــا مبلــغ 
باالتــری نســبت بــه هــر دالر 2۸ هــزار و 5۰۰ تومــان پرداخت 
شــود، بیــان کــرد: محدودیــت هایــی در مــورد پرداخــت دالر 
ــا نمــی  ــود و کمیتــه ملــی المپیــک قانون ــه ورزشــکاران ب ب
توانســت بــا نــرخ ارز آزاد دالرهــا را بــه ورزشــکاران پرداخت 
کنــد. بــرای همیــن طبــق قانــون بــا همــان نــرخ 2۸ هــزار 
و 5۰۰ تومــان پرداخــت شــد. ورزشــکاران مقــداری بــه ایــن 
مســئله معتــرض شــدند کــه حــق داشــتند چــون بــا توجــه 
بــه افزایــش قیمــت دالر، مابــه تفــاوت آن عــدد قابــل توجــه 
ــع هــر دو طــرف هــم ورزشــکاران و هــم  مــی شــد. در واق
ــای  ــف اعض ــا لط ــتند. ب ــق داش ــک ح ــی المپی ــه مل کمیت
ــمی  ــاف هاش ــا و من ــروی وف ــای خس ــی و آق ــات اجرای هی
ــه  ــاوت بورســیه هــا ب ــه تف ــن شــد مابقــی ماب ــر ای ــرار ب ق
ــز دالر  ــده نی ــال آین ــود. از س ــت ش ــاداش پرداخ ــورت پ ص
ــد،  ــه باش ــر چ ــود و دالر روز ه ــی ش ــذف م ــی ح نیمای

ــود.   ــی ش ــت م ــرخ پرداخ ــان ن ــا هم ــیه ها ب بورس
ــوان  ــه عن ــکاران ب ــیه ورزش ــری بورس ــورد پیگی او در م
نماینــده ورزشــکاران در هیــات اجرایــی گفــت: حضــور یــک 
ورزشــکار در هیــات اجرایــی و رایــی کــه گرفتــم براســاس 
اعتمــاد ورزشــکاران بــود و رســالتم دفــاع از حــق و حقــوق 

ورزشــکاران اســت و تمــام تاشــم را مــی کنــم.
ــی  ــات اجرای ــای هی ــه ه ــر مصوب ــورد دیگ ــلیمی در م س
ــاه  ــش م ــول ش ــرد: در ط ــد ک ــکاران تاکی ــرای ورزش ب
گذشــته مصوبــه هایــی را از هیــات اجرایــی گرفتیــم ماننــد 
اینکــه پــاداش مــدال آوران ادوار المپیــک کــه کمیتــه ملــی 
ــود  ــزی ب ــیار ناچی ــدد بس ــد، ع ــی کن ــت م ــک پرداخ المپی
ــا از  ــود ام ــده ب ــی مان ــدد باق ــن ع ــه ای ــود ک ــی ب و مدت
ســال۱۴۰2 ســه برابــر مــی شــود و قــرار اســت بــا توجــه بــه 
ــه ســال افزایــش  ــاداش مــدال آوران ســال ب ــورم، پ ــرخ ت ن

ــد. ــدا کن پی
او افــزود: برنامــه ای را بــا چنــد نفــر از اعضــای کمیســیون 
ــرای بیمــه ورزشــکاران پیــش مــی بریــم تــا ورزشــکاران  ب
تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و بعــد از دوران قهرمانــی 
حقــوق بازنشســتگی دریافــت  کننــد. البتــه ایــن طــرح نیــاز 

بــه کار کــردن دارد و هنــوز پختــه نشــده اســت.
ــدی و  ــای ج ــاز ه ــی از نی ــت: یک ــان گف ــلیمی در پای  س
شــدید ورزشــکاران بیمــه اســت و دنبــال ایــن هســتیم کــه 
ــه  ــی مصوب ــات اجرای ــم و از هی ــاده کنی ــی را آم ــرح خوب ط
بگیریــم تــا ایــن دغدغــه رفــع شــود. همــه ایــن کارهــا بــا 
ــس و  ــی  و ریی ــات اجرای ــای هی ــف اعض ــدا و لط ــک خ کم
ــه  ــود. کمیت ــی ش ــام م ــک انج ــی المپی ــه مل ــرکل کمیت دبی
ملــی المپیــک هــر موضوعــی  راجــع بــه ورزشــکاران اســت 
ــت  ــر حمای ــا اگ ــد و مطمئن ــی کن ــگاه م ــت ن ــیار مثب را بس

آنهــا نبــود کارهــا تــا اینجــا پیــش نمــی رفــت.

رسول خطیبی: 

قلعه نویی بهترین انتخاب 
برای هدایت تیم ملی کشور بود

بازیکــن ســابق تیــم ملــی کشــور گفــت: بهتریــن گزینــه 
ــوده و  ــی ب ــر قلعه نوی ــی امی ــم مل ــت تی ــرای هدای ــن ب ممک
فدراســیون فوتبــال بــه درســتی وی را بــه عنــوان ســرمربی 

تیــم ملــی معرفــی کــرد
رســول خطیبــی در گفت و گــو بــا خبرنــگار فــارس 
ــر  ــی امی ــان داخل ــن مربی ــت: در بی ــار داش ــز اظه در تبری
ــی  ــم مل ــت تی ــرای هدای ــه ب ــن گزین ــی بهتری قلعه نوی
ــی در  ــرمربی داخل ــک س ــور ی ــوده و حض ــور ب ــال کش فوتب

ــم. ــک می گیری ــال نی ــه ف ــی را ب ــم مل راس تی

ــی  ــت: قلعه نوی ــونگون گف ــس س ــگاه م ــل باش مدیرعام
هــم شــناخت کافــی از فوتبــال ایــران و بازیکنانــش داشــته 
ــا  ــت و قطع ــه داری اس ــی رزوم ــم مرب ــج ه ــاظ نتای و از لح
ــان  ــت ایش ــا هدای ــی ب ــم مل ــی در تی ــج خوب ــاهد نتای ش

ــود. ــم ب خواهی
ــان  ــی در زم ــم مل ــان تی ــود از بازیکن ــه خ ــی ک خطیب
هدایــت قبلــی قلعه نویــی بــود، تصریــح کــرد: بعــد 
از ناکامــی ایــران در جــام جهانــی آلمــان، قلعه نوعــی 
ــام  ــود و در ج ــرده ب ــول ک ــی را متح ــم مل ــی تی ــه خوب ب
ــی از دور  ــا بدشانس ــران ب ــی ای ــم مل ــای 2۰۰۷ تی ملت ه
ــم  ــور وی در تی ــفانه حض ــا متاس ــد، ام ــذف ش ــابقات ح مس

ــود. ــدت ب ــاه م ــی کوت مل
ــزود: وظیفــه تمامــی جامعــه فوتبــال کشــور  خطیبــی اف
حمایــت از ســرمربی تیــم ملــی بــوده و انتخــاب قلعه نویــی   
ــم  ــی در راس تی ــان خارج ــور مربی ــه حض ــک ده ــد از ی بع
ملــی، حقانیــت و مظلومیــت مربیــان داخلــی را ثابــت 

ــرد. ــد ک خواه

تیــم ملــی فوتســال ایــران روز هشــتم 
ــت 6  ــور در تورنمن ــرای حض ــفند ب اس
ــد.  ــد ش ــازم تایلن ــال ع ــه فوتس جانب
ــم  ــرای تی ــت ب ــن تورنمن ــرکت در ای ش
ملــی اهمیــت زیــادی داشــت چــرا کــه از 
ــرای محــک  ــی ب یــک ســو فرصــت خوب
ــای  ــام ملت ه ــس از ج ــان پ زدن بازیکن
ــن  ــی بی ــن میدان ــود و همچنی ــیا ب آس
گرفتــن  نظــر  زیــر  بــرای  المللــی 

ــت. ــود داش ــوان وج ــان ج بازیکن
ــر،   ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــه  ــا ب ــن رقابت ه ــران در ای ای
ســادگی بــه فینــال رســید و در 
ــن  ــم ژاپ ــم تی ــی ه ــدار نهای دی
ــت  ــر ۱ شکس ــه ۴ ب ــا نتیج را ب
داد. پیــروزی در ایــن بــازی هــم 
ــران در  ــور ای ــدازه حض ــه ان ب
تورنمنــت اهمیــت داشــت چــرا 
ــا  ــق شــد ت ــه کادر فنــی موف ک
ــن در  ــه ژاپ ــت ب ــدودی باخ ح
فینــال جــام ملت هــای 2۰22 

ــد. ــران کن ــیا را جب آس
بــا ایــن حــال اعــزام ایــران بــه 
تایلنــد دردســرهای زیــادی را بــرای 
ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــیون ب فدراس
ــت  ــی اس ــر حاک ــگار مه ــات خبرن اطاع
فدراســیون فوتبــال بــرای تأمیــن هزینــه 
پــرواز تیــم بــه تایلنــد، مبلغــی بیــش از 
ــازمان  ــاب س ــان از حس ــارد توم 2 میلی
ــت! ــرده اس ــت ک ــال برداش ــگ فوتس لی
مشــکات مالــی فدراســیون فوتبــال و 
تــاش بــرای اعــزام تیــم ملــی فوتســال 
بــه ایــن تورنمنــت، مدیــران فدراســیون 
ــگ  ــازمان لی ــاب س ــمت حس ــه س را ب
ــه  ــی ب ــق خلل ــن طری ــا از ای ســوق داد ت

ــود. ــان وارد نش ــی پوش ــفر مل س
ــن در شــرایطی اســت کــه حســاب  ای
ــگاه ها  ــه باش ــق ب ــگ متعل ــازمان لی س
ــد  ــگ بای ــازمان لی ــع س ــت و در واق اس
برگــزاری  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
مســابقات داخلــی را بــا پــول خــود 

بدهــد. انجــام  باشــگاه ها 
نیســت کــه  بــار  یــن نخســتین 
کســری  جبــران  بــرای  فدراســیون 
مالــی خــود ســراغ ســازمان لیــگ 

ــود  ــش ب ــاه پی ــی رود. دو م ــال م فوتس
ــی  ــن بخش ــرای تأمی ــیون ب ــه فدراس ک
اســتعدادیابی  المپیــاد  هزینه هــای  از 
کیــش، بازهــم حســاب ســازمان لیــگ را 
ــرار داد و مبلغــی در حــدود 2۰۰  هــدف ق
میلیــون تومــان از آن برداشــت کــرد.
ــگ  ــازمان لی ــه س ــه اینک ــه ب باتوج
از  فوتســال یــک ســازمان مســتقل 
ــال  ــیون فوتب ــال و فدراس ــه فوتس کمیت
درآمدهایــش  و  می شــود  محســوب 
ــخص  ــت مش ــگاه ها اس ــه باش ــق ب متعل
ــه  ــاب های آن ب ــه حس ــرا ب ــت چ نیس
ــگاه  ــیون ن ــرای فدراس ــی ب ــم قلک چش

. د می شــو
بعضــی از اعضــای هیــأت رئیســه 
ــت  ــس از برداش ــال پ ــیون فوتب فدراس
ــازمان  ــاب س ــیون از حس ــه فدراس اولی
ــتعدادیابی،  ــاد اس ــر المپی ــه خاط ــگ ب لی
ــس  ــاج رئی ــدی ت ــا مه ــه ای را ب جلس
فدراســیون برگــزار کردنــد تــا در جریــان 

ــد. ــرار بگیرن ــاق ق ــن اتف ــات ای جزئی
البتــه برگــزاری ایــن جلســه بــه مذاق 
احســان اصولــی رئیــس کمیتــه فوتســال 
کــه ظاهــراً بــدون دریافــت 
لیــگ  ســازمان  در  حکــم 
ــه کار  ــغول ب ــم مش ــال ه فوتس
ــث  ــد و باع ــوش نیام ــت، خ اس
ــای  ــوری اعض ــری و دلخ دلگی
از  فوتســال  لیــگ  ســازمان 

ــد. ــی ش اصول
ــال و  ــگ فوتس ســازمان لی
ــوز  ــال هن ــیون فوتب ــا فدراس ی
در  باقیمانــده  مبلــغ  دربــاره 
حســاب ســازمان لیــگ شــفاف 
ــه  ــه ب ــد. باتوج ــازی نکرده ان س
ــای  ــم بهترین ه ــزاری مراس ــه برگ اینک
ــادی  ــای زی ــم هزینه ه ــال ه ــال فوتس س
داشــت، مشــخص نیســت در پایــان ســال 
ــده  ــل آین ــروع فص ــش از ش ۱۴۰۱ و پی
ــاب  ــی در حس ــه مبلغ ــر چ ــگ برت لی

ــد. ــی می مان ــگ باق ــازمان لی س
از ســوی دیگــر بحــث قانونی برداشــت 
فدراســیون از حســاب ســازمان لیــگ هم 
ــای  ــد اعض ــه می طلب ــت ک ــرح اس مط
هیــأت رئیســه و یــا فدراســیون فوتبــال 
دربــاره آن توضیحــات الزم را ارائــه کننــد 
ــی  ــق قانون ــر ح ــم پیگی ــگاه ها ه و باش

خــود باشــند.

برداشت ۲ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال از حساب سازمان لیگ فوتسال

سیدبندی تیم های حاضر 
در جام ملت های آسیا

ــیا  ــای آس ــام ملت ه ــر در ج ــای حاض ــیدبندی تیم ه س
مشــخص شــد.

براســاس اعــام کنفدراســیون فوتبــال آســیا ســیدبندی 
ــر  ــرح زی ــه ش ــیا ب ــای آس ــام ملت ه ــر در ج ــای حاض تیم ه

اعــام شــده اســت: 
ســید ۱: قطــر )میزبــان( - ژاپــن - کــره جنوبــی - ایــران 

- عربســتان - اســترالیا
ــوریه -  ــی - س ــده عرب ــارات متح ــراق - ام ــید 2:ع س

ــن ــام - چی ــان - ویتن عم
ســید ۳: لبنــان - ازبکســتان - اردن - بحریــن - فلســطین 

قرقیزستان  -
ســید ۴: هنــد - تاجیکســتان - تایلنــد - مالــزی - هنــگ 

کنــگ - اندونــزی

ــی  ــکی ورزش ــیون پزش ــس فدراس ریی
بــا هشــدار نســبت بــه ســامت ایرانیــان 
ــت:  ــور، گف ــده ورزش کش ــل آین و نس
پیشــگیری امــری بســیار مهم تــر از 
ــم  ــازه دهی ــد اج ــت و نبای ــان اس درم
ــده  ــرایط پیچی ــل ش ــه دلی ــی ب کم تحرک
ورزش  آینــده  نســل  حاضــر،  عصــر 

ــد. ــه کن ــش مواج ــا چال ــور را ب کش
ــا  ــو ب ــوروزی در گفت وگ ــا ن غامرض
ایســنا، بــا اشــاره بــه وضعیــت پیچیــده 

ــم  ــی از ک ــده ناش ــود آم ــه وج ب
ــوم  ــا، هج ــیوع کرون ــی، ش تحرک
بیمــاری هــای غیــر واگیــر، چاقــی 
ــوا در کان  ــی ه ــودکان و آلودگ ک
شــهرها، اظهــار کــرد: در صــورت 
ــع و  ــن وقای ــا ای ــه ب ــدم مقابل ع
و  صحیــح  برنامه ریــزی  عــدم 
مــدون بــا پیامدهــای تلخــی برای 
ســامت ایرانیــان روبــرو خواهیــم 
بــود و بایــد بدانیــم جامعــه ورزش 
ــن  ــوء ای ــرات س ــز از اث ــور نی کش
ــود. ــد ب ــان نخواهن ــائل در ام مس

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ویــژه 
بــه  رســیدن  از  قبــل  پیشــگیری 
ــتره  ــرد: گس ــوان ک ــان، عن ــه درم مرحل
ــش  ــا پیدای ــان ب ــن ایرانی ــی بی کم تحرک
کرونــا و مشــکات اقتصــادی بــه صــورت 
تصاعــدی در حــال افزایــش اســت و 
بیــن اقشــار  خطــر یکجانشــینی در 
ــودکان،  ــژه ک ــه وی ــه ب ــف جامع مختل
ــا  ــز ب ــور را نی ــده ورزش کش ــل آین نس
ــی  خطــر جــدی موجــه کــرده اســت و ب
ــن  ــودکان ممک ــامت ک ــه س ــی ب توجه
اســت بــا هــدر رفــت، جلوگیــری از عــدم 
شــکوفایی و نبــوغ اســتعدادهای ورزشــی 

ــود. ــرو ش روب
ــک  ــی المپی ــه مل ــس کمیت ــب ریی نای
ــند  ــاس »س ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ــن  ــهم پایی ــی« س ــت مردم ــول دول تح
ورزش عمومــی در ســبک زندگــی مــردم 
ــه  ــران ب ــای ورزش ای ــش ه ــی از چال یک
شــمار مــی رود، گفــت: بهــره وری پاییــن 
اماکــن ورزشــی و ضعــف دسترســی 
عامــل  ورزش،  بــه  بهره منــدی  و 
ــی از  ــت و یک ــئله اس ــن مس ــی ای اصل
ــش  ــش افزای ــن چال ــل ای ــای ح راهبرده
دسترســی  گســترش  و  بهره منــدی 
ــه  ــه ب ــت ک ــه ورزش اس ــردم ب ــوم م عم
ــت  ــزان فعالی ــش می ــم افزای ــور حت ط
ــی را  ــکاران ایران ــتره ورزش ــی، گس بدن

می دهــد. افزایــش 
ــر  ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوروزی ب ن
ــی  ــت بدن ــامت و فعالی ــزان س ــه می چ
نســل آینــده ایرانیــان بهبــود یابــد و بــه 
ــود  ــه ش ــور توج ــی در کش ورزش عموم
ــی  ــای ورزش قهرمان ــد و ارتق ــاهد رش ش
ــفانه  ــرد: متاس ــار ک ــود، اظه ــم ب خواهی

ــران  ــیار نگ ــی بس ــام اعام ــار و ارق آم
کننــده اســت؛ بــر اســاس آمــار اعامــی 
کــم تحرکــی، عامــل بیــش از ۸۰ درصــد 
ــه  ــت و ب ــران اس ــا در ای ــرگ و میره از م
ــا  ــب ب ــت متناس ــن وضعی ــم ای ــور حت ط
ــده  ــدید ش ــا تش ــروس کرون ــیوع وی ش
ــن  ــی در بی ــم تحرک ــن ک ــت. همچنی اس
بانــوان بــه بیــش از 65 درصــد تــا حــدود 
۷۰ درصــد و کــم تحرکــی در بیــن مــردان 

ــت. ــد اس ــش از ۴5 درص بی

وی افــزود: آن گونــه کــه متولیــان امــر 
ــزان  ــال ۱۴۰5 می ــد، س ــرده ان ــام ک اع
کم تحرکــی مــردان بــه بیــش از ۷5 
ــه  ــوان ب ــی بان ــزان کم تحرک ــد و می درص
بیــش از ۸۰ درصــد افزایــش می یابــد کــه 
ایــن اتفــاق، کامــا نگــران کننــده اســت. 
ــم  ــزان ک ــه می ــر چ ــم ه ــور حت ــه ط ب
تحرکــی در بیــن جامعــه ایرانــی افزایــش 
ــده ورزش  ــل آین ــئله نس ــن مس ــد ای یاب
کشــور را نیــز بــا خطــر مواجــه می کنــد 
ــکاران را  ــره ورزش ــم، دای ــور حت ــه ط و ب
ــی  ــتوانه ورزش قهرمان ــوان پش ــه عن ب

ــرد. ــد ک ــر خواه ــور کوچک ت کش
ــی  ــکی ورزش ــیون پزش ــس فدراس ریی
ــر اســاس اعــام  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
ــودکان  ــد ک ــش از 2۰ درص ــئوالن، بی مس
ایرانــی نیــز دچــار چاقــی هســتند، 
ــنین  ــودک در س ــی ک ــرد: وقت ــوان ک عن
ــن  ــود ای ــار می ش ــی دچ ــه چاق ــن ب پایی
اتفــاق در طــول زمــان بــا او خواهــد بــود 
و بــه احتمــال بســیار زیــاد دوران جوانــی 
ــا همیــن ســبک زندگــی  ــی را ب و نوجوان
بــه  کــه  زمانــی  و  می دهــد  ادامــه 
میانســالی می رســد، کارایــی و بهــره وری 
ــی دارد  ــه کودکان ــبت ب ــری نس پایین ت
ــتند.  ــوردار هس ــری برخ ــه از وزن کمت ک
ــر اســاس اعــام فدراســیون  همچنیــن ب
ــیوع  ــه ش ــه ب ــا توج ــوزی، ب ــش آم دان
ویــروس کرونــا و تعطیلــی آموزشــگاه هــا 
و ورزشــگاه هــا حــدود ۳۰ درصــد دانــش 
ــد  ــده ان ــی ش ــم تحرک ــار ک ــوزان دچ آم
ــد  ــی چن ــوزی ط ــش آم ــش دان و در بخ
ســال آینــده بیــش از ۳ میلیــون دانــش 

ــت.   ــم داش ــاق خواهی ــوز چ آم
نــوروزی ادامــه داد: اگــر میــزان چاقــی 

و اضافــه وزن دانش آمــوزان ایرانــی را 
ــد  ــا 25 درص ــی 22 ت ــار اعام ــق آم طب
ــن ۱۴  ــی از بی ــن یعن ــم ای ــرآورد کنی ب
ــوزی  ــش آم ــت دان ــر جمعی ــون نف میلی
ــر  ــون نف ــا ۳.5 میلی ــدود ۳ ت ــور، ح کش
ــمار  ــه ش ــه وزن ب ــا دارای اضاف ــاق ی چ
ــل  ــرای نس ــد ب ــن رون ــه ای ــد ک می رون
آینــده ورزش کشــور نگــران کننــده 

ــت. اس
ــک طبقــه گفتــه  ــان این ــا بی وی ب
ــال  ــت س ــی هش ــئوالن ط مس
»چاقــی«  نــرخ  گذشــته 
دانش آمــوزان رشــد داشــته و 
ــوز  ــار دانش آم ــر چه ــه ازای ه ب
بــه  مبتــا  دانش آمــوز  یــک 
اســت،  اضافــه وزن  و  چاقــی 
تصریــح کــرد: از حیــث ورزش 
و چاقــی خانواده هــا، بیــش از 
ــه  ــا ب ــادران مبت ــد م 65 درص
ــتند و  ــه وزن هس ــی و اضاف چاق
ــوان  ــه عن ــادران ب ــه م ــی ک زمان
ــدان  ســتون اصلــی تربیتــی فرزن
ــی  ــم تحرک ــه وزن و ک ــش اضاف ــا چال ب
روبــرو باشــند بــه طــور حتــم نــوع نــگاه 
ــد  ــر خواه ــا متاث ــه ورزش در خانواده ه ب
ــه موجــب خواهــد شــد  شــد و ایــن روی
ــل  ــادر می ــرداری از م ــا الگوب ــودک ب ک
ــد در  ــان نده ــه ورزش نش ــی ب و رغبت
ــور  ــه ط ــکار ب ــادران ورزش ــه م ــی ک حال
حتــم بهتریــن الگــو بــرای فرزنــدان بــه 
شــمار می رونــد و رغبــت بــه ورزش 
ــدان  ــودکان را دو چن ــن ک ــردن در بی ک

. می کننــد
ــک  ــی المپی ــه مل ــس کمیت ــب ریی نای
ــده، در  ــام ش ــار اع ــه آم ــاره ب ــا اش ب
ــران دارای  ــت ای ــد جمعی ــدود 6۰ درص ح
ــرد:  ــح ک ــتند، تصری ــش وزن هس افزای
ــه  ــاری ب ــای آم ــن گزارش ه ــق آخری طب
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ســاالنه ۴5 
ــان در  ــرای درم ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
ــزان  ــن می ــود و ای ــه می ش ــور هزین کش
فقــط گــزارش هزینــه کــرد بیماری هــای 
ــده آن  ــل عم ــه دلی ــت ک ــر اس غیرواگی
ــه  ــی و اضاف ــی، چاق ــم تحرک ــی از ک ناش

ــت.   وزن اس
ــوروزی ادامــه داد: پیشــگیری موجب  ن
ــرز  ــه ط ــان ب ــای درم ــود هزینه ه می ش
قابــل توجهــی کاهــش یابــد و فدراســیون 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــکی ورزش پزش
ــی  ــامت و پویای ــن س ــان تامی از متولی
ورزش کشــور بــه عنــوان یک مســئولیت 
اجتماعــی وظیفــه خــود می دانــد در 
ــه  ــدارهای الزم را ارائ ــه هش ــن رابط ای
ــور در  ــده ورزش کش ــل آین ــا نس ــد ت کن
بهتریــن شــرایط رشــد کــرده و از تمامــی 
ــان  ــی در ام ــمانی و روان ــیب های جس آس

ــد. باش

نسل آینده ورزش ایران در خطر است!
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گورستان خودروهای نابود شده در زلزله ترکیه
در آدیامان که یکی از استان های متاثر از زلزله های 7.7 و 7.6 ریشتری در ترکیه است، خودرو هایی که زیر آوار نابود شده اند، با یدک کش ها به پارکینگ ها منتقل شده اند.

تعیین مجازات برای 
توهین کنندگان به پرچم در عربستان

ــه  ــرد ک ــام ک ــعودی اع ــتان س ــتانی کل عربس دادس
ــا  ــه پرچــم ایــن کشــور و ی ــت در مــأ عــام ب ــه اهان هرگون
پرچــم کشــورهای دوســت در عربســتان مجــازات حبــس و 
ــه همــراه  ــت کننــده ب ــرد اهان ــرای ف پرداخــت جریمــه را ب

ــت. ــد داش خواه
ــت  ــازات اهان ــرد، مج ــام ک ــتان اع ــتانی کل عربس دادس
بــه پرچــم ایــن کشــور یــا انداختــن آن شــامل یــک ســال 
ــم  ــن دو حک ــی از ای ــا یک ــال و ی ــه ۳۰۰۰ ری ــدان و جریم زن
اســت. طبــق بیانیــه دادســتانی عربســتان، مجــازات شــامل 
هرگونــه انداختــن پرچــم یــا اهانــت و از بیــن بــردن پرچــم 
ــن  ــور و همچنی ــر کش ــوی دیگ ــه لوگ ــا هرگون ــور- ی کش
پرچــم کشــورهای دوســت بــا هــدف اهانــت و تحقیــر دولــت 

ــود. ــی می ش ــکل علن ــه ش ــام و ب ــأ ع در م
نیــز  عربســتان  کشــور  وزارت  راســتا،  همیــن  در 
ــاد  ــه دور اجس ــم ب ــدن پرچ ــه پیچی ــت ک ــه ای نوش دربیانی
پادشــاهان و رهبــران ممنــوع اســت و همچنیــن اســتفاده از 
آن بــه عنــوان عامــت تجــاری یــا تبلیغاتــی کــه اعتبــار آن 
ــود. ــناخته می ش ــرم ش ــد ج ــرار می ده ــر ق ــت تأثی را تح
ــبت روز  ــه مناس ــم ب ــن تصمی ــزارش، ای ــن گ ــق ای طب

ــت. ــده اس ــاذ ش ــتان اتخ ــی« در عربس ــم مل »پرچ
ــتان  ــاه عربس ــز، پادش ــن عبدالعزی ــلمان ب ــان س ــه فرم ب
ســعودی، ۱۱ مــارس روز »پرچــم ملــی« ایــن کشــور تعییــن و 
ــن روز را جشــن  اعــام شــده اســت و ســعودی ها شــنبه ای

گرفتنــد.

فنالند جنگنده های از رده خارج را 
به اوکراین می دهد

نخســت وزیــر فنانــد در جریــان ســفر خــود بــه کی یــف 
ــای  ــن جنگنده ه ــاره تامی ــد درب ــد می توان ــه فنان ــت ک گف

از کار افتــاده بــه اوکرایــن گفــت و گــو کنــد.
ماریــن در مصاحبــه بــا روزنامــه فنانــدی گفــت: بــه نظــر 
ــد  ــورهای متح ــه کش ــی از جامع ــوان بخش ــد بعن ــن فنان م
ــود  ــی خ ــاع هوای ــت دف ــن در تقوی ــه اوکرای ــد ب ــی توان م
کمــک کنــد و در مــورد جنگنــده هــا، فنانــد ظــرف چنــد 
ســال آینــده تجهیــزات جایگزینــی دریافــت خواهــد کــرد، 
بنابرایــن الزم اســت در مــورد اســتفاده بیشــتر از تجهیــزات 

ــود. ــث ش ــاده بح از کار افت
نخســت وزیــر فنانــد 
افــزود جامعــه بیــن المللــی 
ــنگین  ــلیحات س ــد تس بای
اختیــار  در  بیشــتری 

اوکرایــن قــرار دهــد.
ــد  ــد در حــال حاضــر دارای ۶2 فرون نیــروی هوایــی فنان
ــه  ــت ک ــت اس ــل داگاس F/A-۱۸ هورن ــک دان ــده م جنگن
انتظــار مــی رود از ســال 2۰25 بتدریــج از رده خــارج شــده 
 ۳5A-F ــن ــد مارتی ــد الکهی ــده جدی ــای جنگن ــت ه و ج

ــوند. ــی ش ــن آن م Lightning II جایگزی

انگلیس بودجه نظامی خود را 
افزایش داد

دفتــر »ریشــی ســوناک« نخســت وزیر انگلیــس در 
ــه ای روز یکشــنبه اعــام کــرد کــه لنــدن هزینه هــای  بیانی
ــه  ــه ب ــا توج ــده ب ــال آین ــی دو س ــود را ط ــی خ دفاع
ــارد دالر(  ــد )6 میلی ــارد پون ــن 5 میلی ــا در اوکرای درگیری ه

ــد داد. ــش خواه افزای
بــر اســاس ایــن بیانیــه، فهرســت ســرمایه گــذاری هــا در 
حــوزه دفاعــی 2۰2۳ تــا روز دوشــنبه در دســترس عمومــی 
ــه از  ــت ک ــده اس ــه آم ــن بیانی ــت. در ای ــد گرف ــرار خواه ق
ــرای  ــارد دالر( ب ــد )۳.6 میلی ــارد پون ــول، ۳ میلی ــن پ ای
شــرکت اتمــی دفاعــی هزینــه خواهــد شــد، در حالــی کــه 
وجــوه باقیمانــده صــرف تجدیــد و تقویــت ذخایــر مهمــات 
ــن خواهــد شــد. ــه اوکرای ــی ب ــرای جایگزینــی اقــام اهدای ب
دفتــر نخســت وزیــر انگلیــس اعــام کــرد کــه ســوناک 
ــش  ــی بی ــورش را از کم ــی کش ــای دفاع ــد دارد هزینه ه قص
ــص  ــد ناخال ــد تولی ــه 2.5 درص ــدت ب ــد در بلندم از 2 درص
ــه وزارت  ــر، بودج ــال حاض ــد. در ح ــش ده ــی افزای داخل
ــارد دالر(  ــد )5۸.۴ میلی ــارد پون ــر ۴۸.6 میلی ــغ ب ــاع بال دف

ــت. اس
روزنامه هــای انگلیســی پیشــتر گــزارش دادنــد کــه ژنــرال 
ــس  ــش انگلی ــتاد کل ارت ــس س ــندرز، رئی ــک س ــر پاتری س
هشــدار داده بــود کــه ممکــن اســت از ســمت خــود کنــاره 
گیــری کنــد، مگــر اینکــه وزارت دفــاع موفــق بــه افزایــش 
امنیتــی  تهدیــدات  بحبوحــه  در  دفاعــی  هزینه هــای 

ــود. ــده ش فزاین
ــار  ــم فش ــه رغ ــدن ب ــت لن ــز، دول ــش نی ــال پی دو س
ــدف  ــن ه ــا ای ــا ب ــا و تنه ــران کرون ــی از بح ــادی ناش اقتص
کــه جایــگاه خــود را در جهــان پســابرگزیت تثبیــت کنــد؛ 
ــی  ــس ط ــی انگلی ــه نظام ــن بودج ــاص بزرگتری از اختص
ــس  ــتا، بوری ــن راس ــر داد. در همی ــته خب ــال گذش ۳۰ س
ــه  ــد ک ــی ش ــس مدع ــت انگلی ــت وزیر وق ــون نخس جانس
ــارت  ــی و تج ــکاری جهان ــد هم ــر جدی ــد در عص می خواه
آزاد، بــا اتــکا بــه توانمندی هــای ســایبری و نظامــی مــدرن، 
جایــگاه رهبــری ایــن کشــور را تعریــف کنــد و طــی چهــار 
ــه  ــارد دالر( ب ــد )22 میلی ــارد پون ــده، ۱6.5 میلی ــال آین س
بودجــه نظامــی انگلیــس کــه در آن زمــان حــدود ۴2 میلیــار 
ــود، اضافــه شــد. ایــن یــک افزایــش ۱۰ درصــدی  ــد ب د پون
در بودجــه نظامــی انگلیــس بــه شــمار می رفــت. بــه ادعــای 
بوریــس جانســون، از بعــد از دوره جنــگ ســرد بــه این ســو، 
ــان  ــر زم ــر از ه ــر و رقابتی ت ــان پرمخاطره ت ــت جه وضعی
دیگــری اســت و انگلیــس بایــد بــا خودش صــادق باشــد و در 
کنــار متحدانــش بایســتد حــال آنکــه بــرآورده کــردن چنین 
ــر  ــی( در سراس ــدی )نظام ــای توانمن ــرو ارتق ــی در گ هدف
ــه  ــس ب ــون، انگلی ــم جانس ــرای تصمی ــا اج ــت. ب ــان اس جه
لحــاظ بودجــه نظامــی در ســطح اروپــا در جایــگاه نخســت و 
ــت. ــرار گرف ــکا ق ــد از آمری ــگاه دوم بع ــو، در جای ــطح نات در س

قــراداد  لغــو  درصــدد  امــارات 
رژیــم صهیونیســتی  بــا  تســلیحاتی 

اســت.
رژیــم  تلویزیــون   ۷ شــبکه 
ــارات  ــه ام ــرد ک ــام ک ــتی اع صهیونیس
ــارات  ــه اظه ــش ب ــم دارد در واکن تصمی
رژیــم  تنــدرو  وزیــر  اســموتریچ 
ــواره  ــهرک ح ــورد ش ــتی در م صهیونیس

ــجد  ــه مس ــرض ب و تع
قــرارداد  االقصــی، 
تســلیحاتی بــا ایــن 
لغــو  فعــًا  را  رژیــم 

کنــد.
ــون  ــبکه ۱2 تلویزی ش
صهیونیســتی  رژیــم 
ــه  ــرد ک ــد ک ــم تاکی ه
ــارات  ــم ام ــن تصمی ای
در واکنــش بــه حــوادث 
اخیــر  رخدادهــای  و 
و  اشــغالی  اراضــی  در 
در  نتانیاهــو  ناتوانــی 

ــده  ــاذ ش ــش اتخ ــت متبوع ــرل دول کنت
اســت.

رژیــم  دارایــی  وزیــر  پیشــتر 
بــود:  کــرده  اعــام  صهیونیســتی 
ــن  ــد از روی زمی ــواره« بای ــتای »ح روس
محــو شــود و مــن فکــر می کنــم دولــت 
ــد. ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــرائیل بای اس
ایــن در حالــی اســت کــه کمتــر 
ــده  ــارات متح ــش، ام ــاه پی ــک م از ی
عربــی و رژیــم صهیونیســتی از نخســتین 
شــناور نظامــی بــدون سرنشــین ســاخت 

همــکاری  چارچــوب  در  مشــترک 
ــم و  ــن رژی ــی ای ــع هوای ــرکت صنای ش
گــروه »ایــدج« امــارات رونمایــی کردنــد. 
ــانه های  ــزارش، رس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــن  ــه ای ــد ک ــام کردن ــت اع صهیونیس
شــناور کــه در جریــان نمایشــگاه صنایــع 
دریایــی »ناودکــس« در ابوظبــی رونمایــی 
شــد مجهــز بــه حســگرها و ســامانه های 

ــرای  ــت و ب ــرفته اس ــرداری پیش تصویرب
ــن  ــایی و می ــت، شناس ــارت و مراقب نظ

ــرد دارد. ــی کارب یاب
در پــی روی کار آمــدن تندروتریــن 
ــات  ــتی، اختاف ــم صهیونیس ــه رژی کابین
ــتر  ــه روز بیش ــم روز ب ــن رژی ــی ای داخل
می شــود و ایــن رژیــم بیــش از پیــش بــه 
ــی پیــش  ــری داخل ســمت تنــش و درگی

ــی رود. م
شــب گذشــته نیــز بیــش از ۳۰۰ هــزار 
ــی  ــف اراض ــق مختل ــرائیلی در مناط اس

ــا حضــور در خیابان هــا خشــم  اشــغالی ب
خــود نســبت بــه اصاحــات قضائــی کــه 
ــرای آن  ــال اج ــه دنب ــو ب ــه نتانیاه کابین

ــد. اســت را نشــان دادن
علیــه  اعتراضــات  حالــی  در 
رژیــم  کابینــه  سیاســت های 
وارد  حاضــر  حــال  در  صهیونیســتی 
دهمیــن هفتــه خــود می شــود کــه 
معتقدنــد  تحلیلگــران 
ــات  ــن اعتراض ــدت ای ش
اســت. شــده  بیشــتر 
در جریــان تظاهــرات 
شــب گذشــته در اراضــی 
از  تعــدادی  اشــغالی 
توســط  معترضیــن 
صهیونیســت  نیروهــای 

شــدند. بازداشــت 
هفتــه گذشــته نیــز 
زبــان  عبــری  منابــع 
بودنــد  کــرده  اعــام 
ــر  ــزار نف ــا ه ــه صده ک
اعتراضــات علیــه  در نهمیــن هفتــه 
ــر  ــت وزی ــه نخس ــدداً علی ــو، مج نتانیاه
رژیــم صهیونیســتی و کابینــه افــراط 
و  آمــده  خیابان هــا  بــه  وی  گــرای 
ــانه ها  ــد. رس ــرات زدن ــه تظاه ــت ب دس
گــزارش داده بودنــد کــه بــا حضــور 
ــان،  ــری معترض ــزار نف ــترده 25۰ ه گس
رکــورد اعتراضــات گذشــته جابجــا شــد 
ــو  ــه نتانیاه ــرات علی ــن تظاه و بزرگتری
طــی ســال های اخیــر ثبــت شــده 

ــت. اس

امارات بدنبال لغو قراداد تسلیحاتی با رژیم صهیونیستی

منابــع خبــری صهیونیســتی خبــر 
دادنــد کــه بــر شــمار اســرائیلیهایی کــه 
بــه فکــر مهاجــرت از فلســطین اشــغالی 
ــه  ــت و ب ــده اس ــزوده ش ــتند، اف هس
ــدان خــود توصیــه می کننــد کــه از  فرزن

ــد. ــرت کنن ــطین مهاج فلس
ــان  ــزارش داد، در جری ــبکه کان گ ش
یــک نظرســنجی، مشــخص شــده اســت 
ــر در  ــان حاض ــارم یهودی ــک چه ــه ی ک
ــرت  ــر مهاج ــه فک ــغالی، ب ــطین اش فلس

و  هســتند  فلســطین  از 
ــرای  ــی را ب ــات عمل اقدام
ــد. ــن کار صــورت داده ان ای
ــان  ــا بی ــبکه ب ــن ش ای
ــراد  ــن اف ــداد ای ــه تع اینک
ــوده و  ــش ب ــال افزای در ح
ــوم  ــک س ــه ی ــک ب نزدی
شــده اســت، گــزارش داد، 
وخامــت اوضــاع رژیــم 
صهیونیســتی  موقــت 
مهمتریــن  از  یکــی 

ــه  ــتها ب ــه صهیونیس ــت ک ــی اس عوامل
فکــر فــرار از فلســطین اشــغالی هســتند 
و »تغییــرات جمعیتــی و ایدئولــوژی« نیــز 

ــت. ــده اس ــان ش ــت آن ــث وحش باع
بــه گــزارش کان، در حــال حاضــر، 
ــتهای  ــای )صهیونیس ــداد حریدیه ــر تع ب
افراطــی( اســرائیلی اضافــه شــده اســت 
ــی  ــات قضای ــه اصاح ــوم ب ــرح موس و ط
ــت؛  ــده اس ــت ش ــر عل ــد ب ــز مزی نی
ــت  ــو نخس ــن نتانیاه ــه بنیامی ــی ک طرح
وزیــر رژیــم موقــت صهیونیســتی قصــد 
ــوان  ــت عن ــرای آن را دارد و از آن تح اج
ــن  ــی ای ــتم قضای ــه سیس ــا« علی »کودت

ــود. ــاد می ش ــم ی رژی
ــش  ــنجی، ش ــن نظرس ــاس ای ــر اس ب
ــی را  ــات عمل ــان اقدام ــد از یهودی درص
ــذا،  ــد. ل ــاز کرده ان ــرت آغ ــرای مهاج ب

حــدود دو میلیــون یهــودی در فلســطین 
ــد.  ــر می کنن ــرت فک ــه مهاج ــغالی ب اش
نکتــه دیگــر اینکــه، هــر انــدازه درآمــد 
ــال  ــد، احتم ــش می یاب ــراد افزای ــن اف ای
ــود. ــتر می ش ــم بیش ــان ه ــرت آن مهاج
از  درصــد   5۳ اســاس،  ایــن  بــر 
نظرســنجی  درایــن  کــه  کســانی 
ــزب  ــه ح ــته ب ــد و وابس ــرکت کرده ان ش
ــین  ــر پیش ــت وزی ــد نخس ــر الپی یائی
ــد  ــد دارن ــتند، تأکی ــتی هس صهیونیس

کــه بــه مهاجــرت فکــر می کننــد.
ــم  ــتی ه ــم صهیونیس ــبکه ۱2 رژی ش
ــدید  ــی از تش ــش در گزارش ــدی پی چن
صهیونیســت ها  معکــوس  مهاجــرت 
از فلســطین اشــغالی بــه کشــورهای 
ــه  ــای کابین ــل برنامه ه ــه دلی ــی ب اروپای

ــر داد. ــو خب ــن نتانیاه بنیامی
ــن شــبکه، شــبکه های  ــزارش ای ــه گ ب
از  پــر  صهیونیســت ها  اجتماعــی 
ــه  ــافرتی و ارائ ــای مس ــغ آژانس ه تبلی
خدمــات مســافرتی بــرای مهارجــت 
ــت،  ــده اس ــی ش ــورهای اروپای ــه کش ب
ــال  ــد در ح ــه می گوین ــرادی ک ــا اف ی
ــا  ــه اروپ ــرت ب ــرای مهاج ــزی ب برنامه ری
بــه دلیــل »بــد شــدن وضعیــت در 
اســرائیل« و »افزایــش خطــر دیکتاتــوری 

ــتند. ــی« هس ــودی دموکراس و ناب

در  رژیــم صهیونیســتی   ۱2 شــبکه 
گــزارش خــود نوشــت که یــک ســال بعد 
ــین در  ــهرک های یهودی نش ــرور ش ــه م ب
ــه از  ــی ک ــی و جوامع ــورهای اروپای کش
اســرائیل مهاجــرت کرده انــد در ایــن 
کشــورها شــکل می گیــرد، بــه ایــن 
ــرایطی  ــد ش ــا می خواهن ــه آن ه ــا ک معن
اروپــا  در  نیازهایشــان  بــا  متناســب 

ــند. ــم باش ــد و دور ه ــم آورن فراه
اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
بزرگــی  »مجموعــه 
هــزار  بــه  نزدیــک 
اکنــون  خانــواده 
فکــر  مهاجــرت  بــه 
حــال  در  و  می  کننــد 
و  پرســیدن  ســؤال 
ــوص  ــت وجو در خص جس
ــه در  ــد خان ــکان خری ام
ــیاری  ــتند. بس ــا هس اروپ
ــوزه  ــر ح ــران ماه از کارگ
مهاجــرت  تکنولــوژی 
ــت  ــور اس ــدام کش ــرد و ک ــد ک خواهن
ــان  ــل توانایی هایش ــه دلی ــا را ب ــه آن ه ک

نپذیــرد«.
ــت  ــوص وضعی ــدارها درخص ــن هش ای
حالــی  در  اشــغالی  ســرزمین های 
علی رغــم  کــه  می یابــد  افزایــش 
شهرک نشــینان  گســترده  اعتراضــات 
ــه  ــه الیح ــر ب ــه اخی ــت هفت ــی هف ط
کابینــه نتانیاهــو بــرای اصاحــات قضائــی 
گســترده، کنســت ]پارلمــان ایــن رژیــم[ 
در اولیــن قرائــت ایــن الیحــه را تصویــب 
کــرد. نتانیاهــو کــه از ســال ها پیــش بــه 
اتهــام فســاد، رشــوه و خیانــت در امانــت 
ــا  ــرار دارد، بن ــی ق ــه قضای ــت محاکم تح
دارد بــا آنچــه آن را »اصــاح نظامــی 
از محاکمــه فــرار  نامیــده،   قضایــی« 

کند.

۲ میلیون صهیونیست به فکر فرار از فلسطین اشغالی هستند تشکیل بزرگ ترین نیروی زمینی لهستان 

برای مقابله با روسیه
ــتان  ــه لهس ــرد ک ــزارش ک ــی گ ــانه انگلیس ــک رس ی
درصــدد اســت بزرگ تریــن نیــروی زمینــی را بــرای مقابلــه 

ــد. ــاد کن ــیه ایج ــا روس ب
ــه  ــی ب ــراف« در گزارش ــی تلگ ــی »دیل ــه انگلیس روزنام
تاش هــای گســترده غــرب علیــه روســیه بــه بهانــه 
حمایــت از اوکرایــن اشــاره کــرد و نوشــت کــه لهســتان در 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــروی زمین ــن نی ــاد بزرگ تری حــال ایج

ــت. ــیه اس روس
ــگ ۱۱  ــان هن ــه نظامی ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ در ای
ــرز  ــدان دور از م ــه چن ــه ای ن ــتان در فاصل ــه لهس توپخان
روســیه مســتقر شــده اند و اواســط مــاه دســامبر، 2۴ 
ــت  ــی را دریاف ــره جنوب ــاخت ک ــی س ــزر خودکش هوویت
ــی را  ــه ۳۴ مایل ــی در فاصل ــت اهداف ــادر اس ــه ق ــد ک کردن
ــد و  ــای جدی ــر قابلیت ه ــن ام ــد و همی ــرار ده ــدف ق ه

ــت. ــزوده اس ــگ اف ــن هن ــه ای ــاری را ب مرگب
ایــن گــزارش ادامــه داد کــه بــا توجــه بــه جنــگ اوکراین 
در همســایگی لهســتان، در صورتیکــه جنــگ بــه مــرز ایــن 
کشــور کشــیده شــود، ارتــش لهســتان ســاح های مناســب 
و ضــروری را بــرای مقابلــه بــا ارتــش روســیه در اختیــار دارد.

ــش  ــه ارت ــرد ک ــزارش ک ــراف گ ــی تلگ ــه دیل روزنام
ــا  ــرد ب ــرای نب ــود را ب ــرعت خ ــه س ــی ب ــتان در حال لهس
ــادی،  ــاری می ــال ج ــه در س ــد ک ــلیح می کن ــیه تس روس
ــد  ــد از تولی ــار درص ــد دارد چه ــی قص ــور اروپای ــن کش ای
ــن دو  ــه ای ــد ک ــاع کن ــرف دف ــود را ص ــی خ ــص مل ناخال
ــن  ــه باالتری ــتان را را ب ــت و لهس ــو اس ــرری نات ــر مق براب
ــل  ــو تبدی ــاف نات ــاع در ائت ــرای دف ــده ب ــرانه هزینه کنن س

. می کنــد
ــگ  ــه جن ــه بهان ــتان ب ــزارش، لهس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــورهای  ــا کش ــتری ب ــی بیش ــای نظام ــن، قرارداده اوکرای
ــت. ــرده اس ــد ک ــی منعق ــزات نظام ــد تجهی ــرای خری ــر ب دیگ
ــیه  ــه روس ــی ب ــا اتهام زن ــز ب ــتان نی ــاع لهس ــر دف وزی
اخیــراً در مصاحبــه بــا وبــگاه »دیفنــس 2۴« گفــت: »حملــه 
ــرار دادن  ــدف ق ــا ه ــیه ب ــیون روس ــه فدراس جنایتکاران
ــن  ــه ای ــن ب ــی پوتی ــل پیش بین ــت غیرقاب ــن و ماهی اوکرای
ــازی  ــریع در مدرن س ــه تس ــاز ب ــا نی ــه م ــت ک ــی اس معن

ــم«. ــزات داری تجهی
لهســتان از جملــه کشــورهای اروپایــی اســت کــه مواضــع 
ــراً  ــه اخی ــه طوریک ــیه دارد ب ــه روس ــدی علی ــیار تن بس
ــدژی دودا« رئیس جمهــور لهســتان در جریــان مصاحبــه  »آن
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی ان ان« ب ــی »س ــبکه آمریکای ــا ش ب
ــه  ــد ک ــی ش ــن مدع ــگ اوکرای ــیه در جن ــا روس ــه ب مقابل
عملیــات نظامــی روســیه در اوکرایــن نمونــه ای از »سیاســت 
اســتعمار نــو« روســیه اســت و اگــر کنتــرل نشــود، 
ــر«  ــور دیگ ــک کش ــه ی ــاوز علی ــب »تج ــد موج می توان
ــه،  ــور خاص ــه ط ــت: »ب ــوص گف ــن خص ــود. وی در ای ش
ــه بردگــی بکشــاند و مــا  ]روســیه[ می خواهــد اوکرایــن را ب
ــم.  ــت کنی ــزی موافق ــن چی ــا چنی ــرن 2۱ ب ــم در ق نمی توانی
ــورهای  ــا کش ــد، ب ــت ده ــن را شکس ــر اوکرای ــیه اگ روس

ــت«. ــد داش ــار را خواه ــن رفت ــز همی ــر نی دیگ


