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نگرانی از شیوع بیماری 
»تب کریمه کنگو« در کشور

علــوم  دانشــگاه  واگیــر  بیماری هــای  گــروه  مدیــر 
ــاری  ــیوع بیم ــران ش ــان نگ ــت: همچن ــل گف ــکی اردبی پزش
»تــب کریمــه کنگــو« هســتیم چــرا کــه فصــل شــیوع ایــن 

ــت. ــیده اس ــرا رس ــاری ف بیم
ادامه در صحفه دوم

سرقت های هدفمند
برای عصبانی کردن مردم

یــک عضــو شــورای شــهر دزفــول اخیــراً طــی ســخنانی 
ــرقت ها  ــوص س ــت: درخص ــه اس ــورا گفت ــن ش ــه ای در جلس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــده و ب ــنیده ش ــواری ش ــای ناگ خبره
ــا ســازماندهی و هدفمنــد انجــام  برخــی ســرقت های خــرد ب

می شــوند.
ادامه در صحفه دوم

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس :

ریشه تولید فساد در 
منطقه آزاد ارس را قطع می کنیم 
ــازمان  ــل س ــره و مدیرعام ــات مدی ــس هی رئی
منطقــه آزاد ارس گفــت: بایــد طــوری برنامه ریــزی 
ــه  ــاد را در منطق ــد فس ــه های تولی ــا ریش ــود ت ش
ــد  ــه نیازمن ــن زمین ــم در ای ــک کنی ــع و خش قط
اقدامــات  انجــام  و  ضوابــط  برخــی  اصــاح 

ــتیم.  ــاختی هس زیرس

ــه  ــم و معارف ــم تکری ــی در مراس ــد کیان مجی
ارس  آزاد  منطقــه  اداره کل حراســت  سرپرســت 
ــی آرام  ــرد فضای ــم ک ــاش خواهی ــرد: ت ــار ک اظه
ــود  ــاد ش ــه در ارس ایج ــعه همه جانب ــت توس جه
ــا را  ــه فض ــت ک ــن اس ــعه ای ــن توس ــه ای و الزم
ــاالن  ــال فع ــش خی ــه آرام ــم ک ــمتی ببری ــه س ب
اقتصــادی ارس و امنیــت کاری پرســنل فراهــم 

ــود. ش
ــش  ــای پی ــل چالش ه ــی در ح وی، نقش آفرین
ــه  ــم مجموع ــای مه ــازمان  را از کارکرده روی س
حراســت برشــمرد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه باید 
ــد  ــه های تولی ــا ریش ــود ت ــزی ش ــوری برنامه ری ط
فســاد را در منطقــه قطــع و خشــک کنیــم. در ایــن 
ــام  ــط و انج ــی ضواب ــاح برخ ــد اص ــتا نیازمن راس

ــتیم.  ــاختی هس ــات زیرس اقدام
ــش  ــال کاه ــه به دنب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کیان
ــادی در  ــتر اقتص ــق بیش ــکات و رون ــل مش و ح
منطقــه هســتیم، افــزود: مشــکاتی کــه امــروز در 
ــوط  ــی مرب ــتیم همگ ــاهد هس ــه آزاد ارس ش منطق
بــه چنــد ســال اخیــر نیســت. بخشــی از مشــکات 
ماهــوی و مربــوط بــه کل مناطــق آزاد کشــور اســت 
ــت  ــص ارس اس ــکات مخت ــر از مش ــی دیگ و بخش
ــده  ــاد ش ــه ایج ــال در منطق ــول ۱۷ س ــه در ط ک

ــل حــل نیســت. اســت و قطعــًا یــک شــبه قاب
ــن  ــه آزاد ارس ضم ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــت   ــه حراس ــود از مجموع ــارات خ ــمردن انتظ برش
ــت  ــت: الزم اس ــرد و  گف ــد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
حراســت در اجــرای وظایــف محولــه نقطــه اعتمــاد 
پرســنل باشــد تــا بــا تعامــل شایســته زمینه هــای 

ــود. ــم ش ــد فراه ــت کارآم مدیری

ــازمان  ــی س ــت غذای ــر امنی دبی
بــا  کشــور  غیرعامــل  پدافنــد 
ــی  ــه خوب ــا تجرب بیــان اینکــه کرون
ــود،  ــتی ب ــد زیس ــوزه پدافن در ح
ــور در  ــتی کش ــاع زیس ــت: دف گف
بحــث کرونــا نشــان داد کــه در 
ایــن حــوزه از آمادگــی بســیار 
و  هســتیم  برخــوردار  خوبــی 
ــه  ــرای مقابل ــاخت های الزم ب زیرس
ــور  ــتی در کش ــدات زیس ــا تهدی ب

ــت.  ــم اس فراه
کارگــروه  در  ایمانــی  ســجاد 
آذربایجــان  زیســتی  پدافنــد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــرقی در تبری ش
ــد  ــی پدافن ــام عملیات ــن نظ تدوی
ــته،  ــال گذش ــور در س ــتی کش زیس
ــروز در  ــه ام ــایلی ک ــه داد: مس ادام
ــد  ــی پدافن ــام عملیات ــه نظ حیط
زیســتی کشــور مطــرح اســت 
ــتگذار  ــاز و سیاس ــی ساختارس همگ
اســت کــه از جانــب حاکمیــت برای 
ــتی در  ــد زیس ــام پدافن ــال نظ اعم

ــت. ــن اس ــور تدوی کش
وی افــزود: آینــده و چشــم انــداز 
ــتی،  ــد زیس ــی پدافن ــام عملیات نظ
مصــون بــودن کشــور در ایــن 
ــا  ــیر ت ــن مس ــت و در ای ــوزه اس ح
ــم و  ــروز خــوب پیشــرفته ای ــه ام ب
ــان داد در  ــز نش ــا نی ــه کرون تجرب

حــوزه پدافنــد زیســتی از آمادگــی 
الزم برخــوردار هســتیم بــه طــوری 
کــه نســبت بــه کشــورهای منطقــه 
و حتــی اورپایــی بســیار قــوی 

ــم. ــل کردی عم
قــرارگاه  کشــاورزی  معــاون 
ــت:  ــار داش ــتی اظه ــد زیس پدافن
ــزاری  ــا برگ ــرقی ب ــان ش آذربایج
رزمایــش زیســتی ثامــن االیمــه در 
ســال ۹۸ در زمینــه حــوزه پدافنــد 
امنیتــی  اقدامــات  و  زیســتی 
کشــور  در  زیســتی  مرزبانــی  و 
ــوده و پایلــوت کشــوری  پیشــگام ب

ــت. اس
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بحــث امنیــت غذایــی یکــی از 
ماموریــت هــای پدافنــد غیرعامــل 
ــت:  ــت، گف ــتی اس ــوزه زیس در ح
امنیــت غذایــی از دیــدگاه پدافنــد 
غیرعامــل بــا مؤلفــه هــای ســامت، 
پایــداری و در دســترس بــودن غــذا 
بــرای آحــاد مــردم مــی باشــد کــه 

ــرار دارد . ــش ق ــت پای تح
ــی  ــده بان ــه داد: دی ــی ادام ایمان
ــی  ــت غذای ــوزه امنی ــتی در ح زیس
انجــام مــی شــود و دســتگاه هــای 
ــی  ــدور گواه ــاظ ص ــوول از لح مس
هــای بهداشــتی ، الیــه ایمنــی را در 

ایــن بحــث انجــام مــی دهنــد.

غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل 
شــرقی  آذربایجــان  اســتانداری 
ــت: درک  ــه گف ــن جلس ــز در ای نی
درســت از اهمیــت پدافنــد زیســتی 
ــد  ــول پدافن ــه اص ــدی ب و پای بن
و  ســامتی  ارتقــای  غیرعامــل، 
ــی  ــم م ــه را فراه ــت جامع بهداش

آورد.
محمدباقــر آقایــی بــا تاکیــد 
بــر رصــد و پایــش تهدیدهــای 
بــا  مقابلــه  آمــوزش  زیســتی، 
ــن  ــم تری ــا را از مه ــواع تهدیده ان
عنــوان  پدافنــدی  اقدامــات 
کــرد و افــزود: امنیــت غذایــی 
ــن  ــده در تضمی ــن کنن ــش تعیی نق
ــردم  ــامت م ــتی و س ــت زیس  کیفی

دارد.
ــی  ــت غذای ــه داد: امنی وی ادام
ــگیری  ــی در پیش ــای اصل از محوره
ــاء  ــظ و ارتق ــا و حف ــاری ه از بیم
ــد  ــه بای ــت ک ــه اس ــامت جامع س
ــود . ــژه ش ــه وی ــم توج ــن مه ــه ای ب
خوشــبختامه  گفــت:  آقایــی 
زیســتی  پدافنــد  قــرارگاه 
آذربایجــان شــرقی عملکــرد خوبــی 
ــوزه  ــات الزم در ح ــته و اقدام داش
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــایی و مقابل شناس
و آســیب هــای زیســتی در اســتان 

ــت. ــده اس ــام ش انج

دبیر امنیت غذایی سازمان پدافند غیرعامل کشور:

زیرساخت های مقابله با تهدیدات زیستی در کشور فراهم است

ــرقی و  ــتاندار آذربایجان ش ــاون اس مع
فرمانــدار شهرســتان ویــژه مراغــه گفــت: 
ایــن شهرســتان در آینــده نه چنــدان دور 
ــه  ــام ب ــای نیمه تم ــل طرح ه ــا تکمی و ب
ــرقی  ــوب آذربایجان ش ــان جن ــب درم قط
تبدیــل  آذربایجان غربــی  جنــوب  و 

می شــود. 
و  تکریــم  آییــن  در  اســدیان  داود 
معارفــه رییــس دانشــکده علــوم پزشــکی 
ــن  ــریع ای ــه تس ــان اینک ــا بی ــه ب مراغ
ــاز دارد،  ــی نی ــت و هم افزای ــه هم ــد ب رون
افــزود: تبدیــل مراغــه بــه قطــب درمــان 
ــرای  ــل و اج ــر تکمی ــاوه ب ــه ع منطق

ــه حضــور پزشــکان  ــی ب طرح هــای درمان
متخصــص نیــاز دارد و ارتقــای دانشــکده 
ــاد  ــگاه و ایج ــه دانش ــکی ب ــوم پزش عل
ــرای  ــه را ب ــز زمین ــکی نی ــته پزش رش
ــد  ــم خواه ــکان فراه ــن پزش ــور ای حض

ــرد.  ک
وی بــا بیــان اینکــه ارتقــای دانشــکده 
ــفر  ــگاه در س ــه دانش ــکی ب ــوم پزش عل
اخیــر وزیــر بهداشــت و همچنیــن رئیــس 
ــه  ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــه عنــوان یــک مطالبــه مطــرح  مراغــه ب
و قــول مســاعد از ســوی آنــان داده شــد، 
بیــان کــرد: جایــگاه تاریخــی مراغــه نیــز 
ــه  ــکی ب ــوم پزش ــکده عل ــای دانش ارتق

ــد.  ــاب می کن ــگاه را ایج دانش
ــبی  ــار مناس ــه اعتب ــان اینک ــا بی وی ب
بیمارســتان  دوم  فــاز  تکمیــل  بــرای 
ســینا در ســفر اخیــر رئیس جمهــور 
اختصــاص  آذربایجان شــرقی  بــه 
ــتان  ــرای بیمارس ــرد: اج ــان ک ــت، بی یاف
بیمارســتان  تکمیــل  تختخوابــی،   500
خواجه نصیــر و مرکــز تشــخیص و درمــان 
ســرطان از جملــه الزامــات تبدیــل مراغــه 

ــت.  ــه اس ــان منطق ــب درم ــه قط ب
اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 

مســئوالن بایــد در پیشــگاه ملــت و خــدا 
پاســخگو باشــند، بــرای دکتــر »الــه وردی 
ارجمنــدی« سرپرســت جدیــد دانشــکده 
ــت  ــه آرزوی موفقی ــکی مراغ ــوم پزش عل
ــا  ــه ظرفیت ه ــد از هم ــزود: بای ــرد و اف ک
ــان  ــب درم ــه قط ــه ب ــل مراغ ــرای تبدی ب
منطقــه اســتفاده شــود و ســایر مســئوالن 
ــیر  ــن مس ــز در ای ــی شهرســتان نی اجرای

ــرد.  ــد ک ــارکت خواهن مش
ــکی  ــوم پزش ــکده عل ــت دانش سرپرس
مراغــه نیــز در ایــن آییــن خدمــت بــرای 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــت و نظ ــن مل ای
اســامی را عبــادت خوانــد و افــزود: 
ــود  ــی خ ــگاه تاریخ ــد جای ــه بای مراغ
ــد و  ــی را بازیاب ــه علم ــژه در عرص ــه وی ب
امیدواریــم عــاوه بــر کارکنــان و مدیــران 
ــز  ــی نی ــئوالن محل ــه مس ــکده، بقی دانش
ــد.  ــکاری کنن ــر هم ــن ام ــق ای ــرای تحق ب
ارجمنــدی بــا ابــراز امیــدواری نســبت 
نیمه تمــام  طرح هــای  تکمیــل  بــه 
ــن،  ــان ممک ــریع ترین زم ــی در س درمان
ــام  ــی نیمه تم ــز درمان ــرد: مراک ــان ک بی
شهرســتان مکمــل هــم بــه شــمار 
ــا  ــه تنه ــا ن ــل آنه ــا تکمی ــد و ب می رون
زمینــه بــرای حضــور پزشــکان متخصــص 
فراهــم خواهــد شــد، بلکــه جــذب هیئت 
ــگاه  ــه دانش ــده ب ــای دانش ــی و ارتق علم

ــود.  ــهیل می ش ــز تس نی
علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــز نی ــکی تبری پزش
اشــاره بــه حدیثــی از پیامبــر اکــرم 
)ص( در مــورد اجــر اخــروی پرســتاری از 
ــانی  ــر خدمت رس ــرد: اگ ــان ک ــار، بی بیم
ــرب  ــدف ق ــا ه ــه و ب ــردم خالصان ــه م ب
ــری  ــا هیــچ خدمــت دیگ الهــی باشــد، ب

ــت. ــه نیس ــل مقایس قاب
دکتــر »جــواد احمدیــان هریــس« 
تاریخــی  و جایــگاه  همچنیــن شــان 
دانشــگاه  از  بهره منــدی  را  مراغــه 
ــکده  ــای دانش ــه ج ــکی ب ــوم پزش عل
ــاعد  ــول مس ــا ق ــرد: ب ــان ک ــد و بی خوان
دانشــگاه  رئیــس  و  بهداشــت  وزیــر 
دانشــکده  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
ــه زودی شــاهد  ــوم پزشــکی مراغــه ب عل
ــکی و  ــته پزش ــجو در رش ــرش دانش پذی

ــود.  ــد ب ــگاه خواه ــه دانش ــا ب ارتق

مراغه به قطب درمان جنوب آذربایجان شرقی 
تبدیل می شود
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زیســت  محیــط  اداره  رئیــس 
ــک  ــت: ی ــد گف ــتان هوران شهرس
قــاده خــرس قهــوه ای کــه احتمــاال 
ــودرو در  ــا خ ــورد ب ــر برخ ــر اث ب
شــده  زخمــی  هورانــد  جــاده 
ــرای  ــیار ب ــاش بس ــس از ت ــود، پ ب

ــد. ــف ش ــروز تل ــداوای آن ام م
ــور در گفــت  ســیف اهلل حســن پ
ــا  ــزود: ب ــگاران اف ــا خبرن ــو ب و گ
بــر  مبنــی  مردمــی  گزارشــات 
مشــاهده یــک قــاده خــرس قهــوه 
ای در باغــات روســتای پشــتو از 
اداره  مامــوران  هورانــد،  توابــع 
حفاظــت محیــط زیســت ایــن 

ــل  ــه مح ــه ب ــتان بافاصل شهرس
ــرس  ــاده خ ــک ق ــا ی ــزام و ب اع
قهــوه ای حدودا دو ســاله و بشــدت 
ــاعدی  ــت مس ــه وضعی ــی ک زخم

ــدند. ــه ش ــت، مواج نداش
حیــوان  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
مطابــق هماهنگــی هــای ســریع بــا 

ــتان  ــتقر در شهرس دامپزشــکی مس
و  جراحــات  شــدت  بدلیــل  و 
کمبــود امکانــات دامپزشــکی در 
ــه  ــه ب ــد بافاصل ــتان هوران شهرس
مرکــز دامپزشــکی شهرســتان اهــر 
منتقــل شــد تــا تحــت مــداوا قــرار 

ــرد. گی
ــفانه  ــت: متاس ــور گف ــن پ حس
دامپزشــک  تشــخیص  براســاس 
ــات وارده  ــدت جراح ــل ش ــه دلی ب
و  جراحــات  شــدن  عفونــی  و 
ــاط  ــدد در نق ــای متع ــتگی ه شکس
ــف  ــرس تل ــن خ ــدن، ای ــف ب مختل

ــد. ش

یک قالده خرس زخمی در شهرستان هوراند تلف شد
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فرمانده کل سپاه:

دشمنان در حال عقب نشینی هستند
ــای  ــترک روس ــه مش ــس کمیت ــا رئی ــم رض ــرال ندی ژن
ــا حضــور  ســتاد ارتــش پاکســتان در راس هیئــت نظامــی ب
در ســتاد فرماندهــی کل ســپاه بــا ســردار سرلشــکر پاســدار 
 حســین ســامی فرمانــده کل ســپاه دیــدار و گفتگــو 

کرد.

ــدم  ــر مق ــن خی ــدار ضم ــن دی ــامی در ای ــکر س سرلش
ــر  ــد ب ــا تاکی ــتانی ب ــات پاکس ــه هی ــی ب ــوش آمدگوی و خ
مناســبات نزدیــک و ریشــه دار دینــی، فرهنگــی و تاریخــی 
ــتان  ــران و پاکس ــی ای ــای نظام ــور و نیروه ــت ، کش دو مل
ــدای  ــه خ ــتیم ک ــلمان هس ــت مس ــا دو مل ــرد: م ــار ک اظه
ــر  ــه یکدیگ ــا را ب ــرآن م ــأن و ق ــم الش ــر عظی ــد، پیامب واح
ــی  ــگ غن ــک فرهن ــن ی ــر ای ــاوه ب ــت ع ــد داده اس پیون
ــد از  ــی کن ــل م ــم متص ــه ه ــت را ب ــه دو مل ــترک ک مش
ــار آن  ــرادری اســت و در کن ــن احســاس ب عوامــل دیگــر ای
همســایگی کــه در مفاهیــم و تعابیــر قرآنــی و تعالیــم پیامبــر 
عظیــم الشــأن نیــز وجــود دارد، دربــاره همســایگان مــا هــم 

ــت. ــادق اس ص
ــت  ــه دار دو مل ــخ ریش ــه در تاری ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــدارد  ــود ن ــرادری وج ــتی و ب ــز دوس ــانه ای ج ــچ نش هی
ــا  ــه دار م ــوی و ریش ــتراکات ق ــن اش ــر ای ــاوه ب ــت: ع گف
ــی از جهــان اســام دشــمن های مشــترکی  ــوان جزئ ــه عن  ب

داریم.
ــه  ــتی ب ــب صهیونیس ــم غاص ــامی از رژی ــکر س سرلش
ــا  ــرد و ب ــاد ک ــریت ی ــام و بش ــان اس ــمن جه ــوان دش عن
ــی  ــه گاه اصل ــه تکی ــز ک ــا نی ــه آمریکایی ه ــان اینک بی
ــام  ــت اس ــمن حکوم ــًا دش ــتند اساس ــت ها هس صهیونیس
ــا  ــط ب ــازی رواب ــادی س ــت ع ــام و سرنوش ــتند، فرج هس
حــکام  برخــی  بــرای  را  کودک کــش  صهیونیســت های 
ــی  ــوال مهم ــرد :س ــح ک ــف و تصری ــخ توصی ــه تل منطق
اســت کــه رژیــم صهیونیســتی کــه قــادر بــه دفــاع از خــود 
ــدون سیاســت اســت،  ــًا یــک رژیمــی ب هــم نیســت و کام
چگونــه برخــی کشــورهای اســامی بــر آن تکیــه می کننــد 
ــچ  ــئله هی ــن مس ــند ای ــاد باش ــا اقتص ــت ی ــه دارای امنی ک

ــدارد. ــی ن منطق
وی ارمغــان حضــور آمریکایی هــا در جهــان اســام 
را تفرقــه هــای بــزرگ ،جنگ هــای داخلــی طوالنــی ، 
تخریــب خانه هــا و همچنیــن آواره کــردن مردمــان، محــروم 
ــان و در  ــای خودش ــلمان از ثروت ه ــای مس ــردن ملت ه ک
ــت  ــی دانس ــب ماندگ ــر و عق ــی و فق ــتن ناامن ــع داش واق
و گفــت: وقتــی بــه افغانســتان نــگاه می کنیــم آثــار 
ــا را  ــه آمریکایی ه ــران مداخل ــل جب ــر قاب ــار و غی ــان ب زی
ــر  ــات ویرانگ ــن مداخ ــا از ای ــه م ــه ک ــم همانگون ــی بینی م
آمریکایی هــا در افغانســتان رنــج مــی بریــم ؛مــردم، دولــت 
ــج  ــری رن ــو دیگ ــه نح ــم ب ــتان ه ــور پاکس ــًا کش  و اساس

می برند.
ــور  ــماری حض ــس از برش ــه پ ــپاه در ادام ــده کل س فرمان
ــامی  ــورهای اس ــه و کش ــا در منطق ــارک آمریکایی ه نامب
تاکیــد کــرد:  بــه یــاری خــدا دشــمنان مــا در حــال عقــب 
ــا  ــورها ب ــن کش ــاره ای ــم دوب ــتند و امیدواری ــینی هس نش
ــت  ــود را بدس ــتقال خ ــی، اس ــس و همدل ــه نف ــاد ب اعتم

ــد. آورن
ــت  ــه  امنی ــان اینک ــا بی ــان ب ــپاه در پای ــده کل س فرمان
ــوری  ــت جمه ــادل امنی ــتان را مع ــامی پاکس ــوری اس جمه
تحکیــم  و  توســعه  بــر  می دانیــم،  ایــران  اســامی 
بــه  مختلــف  حوزه هــای  در  همکاری هــا  و  مناســبات 
ــترک  ــای مش ــت مرزه ــتر امنی ــه بیش ــای هرچ ــژه ارتق وی
گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  تروریســت ها  بــا  مبــارزه   و 
ــالهای  ــی س ــان ط ــات هایم ــتر ماق ــا بیش ــبختانه م خوش
ــوده  ــتان ب ــش پاکس ــز ارت ــان عزی ــا فرمانده ــته ب گذش
ــط  ــا رواب ــه م ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــن نش ــت، ای اس
ــر  ــا ه ــم و ب ــتان داری ــش پاکس ــا ارت ــی ب ــرادری خوب ب
ــه  ــد مقابل ــه وارد کن ــه آن خدش ــد ب ــه بخواه ــزی ک  چی

می کنیم.

ادامه از صفحه اول
بــا  گفت وگــو  در  ابیشــوند  جــواد 
ــون  ــرد: تاکن ــار ک ــر، اظه ــگار مه خبرن
ــه  ــب کریم ــکوک »ت ــار مش ــت بیم هش
شــدند  بســتری  اســتان  در  کنگــو« 
ــان  ــر نش ــه نف ــش س ــه آزمای ــه نتیج ک
ــن  ــه ای ــی ب ــای قطع ــه ابت ــد ک می ده

داشــته اند. بیمــاری 
وی تصریــح کــرد: مراحــل مــداوای این 

ــتان های  ــاران در بیمارس بیم
اســتان بــه صــورت ویــژه در 
ــه و  ــرار گرفت ــتور کار ق دس
مــا منتظــر جــواب آزمایــش 
ــه  ــکوک ب ــورد مش ــج م پن
ــه  ــب کریم ــه »ت ــای ب ابت

ــتیم. ــو« هس کنگ
ــای  ــروه بیماری ه ــر گ مدی
علــوم  دانشــگاه  واگیــر 
ــت: در  ــل گف ــکی اردبی پزش
حالــی کــه در تابســتان ســال 
ــورد  ــج م ــا پن ــته تنه گذش
ــب  ــاری »ت ــه بیم ــاء ب ابت

ــا در  ــم ام ــاهد بودی ــو« را ش ــه کنگ کریم
ــورد  ــه م ــا س ــته تنه ــاعت گذش ۲۴ س
بیمارســتان های  در  ابتــاء  احتمــال 
ــان از  ــه نش ــده ک ــزارش ش ــتان گ اس
وضعیــت خطرنــاک ایــن بیمــاری در 

ــتیم. ــتان هس اس
ــا  ــت ت ــان خواس ــوند از هموطن ابیش
از مصــرف گوشــت کشــتار خــارج از 
ــاس  ــرده و از تم ــری ک ــتارگاه جلوگی کش

بــا دام و محصــوالت دام و آالیــش دامــی 
خــودداری کــرده و مراقــب انتشــار ایــن 

ــند. ــاری باش بیم
ــر درد،  ــاری را س ــن بیم ــم ای وی عائ
ــه  ــبیه ب ــم ش ــزی و عائ ــوع، خونری ته
ســرماخوردگی اعــام کــرد و افــزود: 
چنانچــه شــهروندان چنیــن عائمــی 
ــه  ــد ب ــد، بای ــاهده کنن ــود مش را در خ
ــه  ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــرعت ب س

ــد  ــرار گیرن ــت ق ــت مراقب ــرده و تح ک
چــرا کــه اگــر دیرهنــگام تشــخیص داده 
ــود  ــان وج ــوق مبتای ــکان ف ــود، ام  ش

دارد.
ــش  ــکان آزمای ــورد ام ــوند در م ابیش
ــن  ــه ای ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــی ب تخصص
ــل  ــرد: در مراح ــان ک ــاری خاطرنش بیم
اولیــه آزمایــش آنزیم هــای کبــدی و 
ــه جــواب  همچنیــن انعقــادی امــکان ارائ

ــتانی  ــورت اس ــه ص ــدت ب ــاه م در کوت
ــا  ــال نمونه ه ــا ارس ــا ب ــود دارد ام وج
بــه آزمایشــگاه انستیتوپاســتور دریافــت 
ــوزه  ــن ح ــد در ای ــی و تأیی ــه نهای نتیج
خواهــد  ملــی  آزمایــش  ایــن   بــا 

بود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
اضافــه کــرد: امیدواریــم شــهروندان 
مراقبــت بیشــتری را انجــام دهنــد چــرا 
ــن  ــیوع ای ــران ش ــا نگ ــه م ک
بیمــاری هســتیم و از خــوردن 
ــا  ــاس ب ــالم و تم ــت ناس گوش
حیوانــات و گزیدگــی کنــه 

ــد. ــودداری کنن خ
ــیوع  ــورد ش ــوند در م ابیش
ســطح  در  وبــا  بیمــاری 
ــون  ــرد: تاکن ــان ک ــتان بی اس
هیــچ مــورد مثبــت از ابتــای 
ــا  ــه وب ــتان ب ــهروندان اس ش
مشــاهده نشــده و تمامــی 
ــام  ــا انج ــی ب ــوارد احتمال م
ــی  ــزارش منف ــرداری گ نمونه ب

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب را ب
واگیــر  بیماری هــای  گــروه  مدیــر 
اردبیــل  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
گفــت: شــهروندان بــرای جلوگیــری 
ــر  ــز بهت ــا« نی ــاری »وب ــیوع بیم از ش
ــوه  ــبزی و می ــتفاده از س ــت در اس اس
ــرار داده  ــت ق ــی را در اولوی ــد عفون ض
ناســالم جلوگیــری از نوشــیدن آب   و 

کنند.

نگرانی از شیوع بیماری »تب کریمه کنگو« در کشور

ادامه از صفحه اول
می افزایــد:  او  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ــرات  ــیم مخاب ــه ای از س ــال تک ــرای مث ب
ــع  ــب قط ــه موج ــی رود ک ــرقت م ــه س ب
اینترنــت و نارضایتــی مــردم می شــود.
ــد  ــی معتقدن ــل تحلیل ــی محاف *برخ

و  خارجــی  دشــمن 
در  آن  داخلــی  دنباله هــای 
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــتای تق راس
بــه  اقتصــادی«  »فتنــه 
دنبــال آتش زنــه هســتند. 
ــه ای کــه قــرار اســت  آتش زن
ــد  ــا چن ــاق ی ــک اتف ــا ی ب
ــد  ــته همانن ــاق بهم پیوس اتف
ــد و  ــل کن ــه عم ــک جرق ی
خیابان هــا  بــه  را  مــردم 

بکشــاند.
تصــور  ایــن  در  آنهــا 
هســتند کــه مقوالتــی مثــل 

گرانــی توانســته در ایــن میــان بــه مثابــه 
ــزم الزم  ــد و هی ــل کن ــه عم ــک هیم ی
ــادی  ــه اقتص ــوختن در فتن ــرای س را ب

ــاورد. ــم بی فراه
طــی ماه هــای اخیــر گزارش هــای 
مختلفــی از شــیطنت های اســرائیل در 
ایــران و نیــز برخــی خرابکاری هــای 
عامدانــه بــه گــوش رســیده کــه اگرچــه 

ــه ای  تأییــد و تکذیــب همــه آنهــا در هال
از ابهــام اســت امــا همانطــور کــه اشــاره 

ــد. ــر نمی رس ــه نظ ــم ب ــد ه ــد بعی ش
دقت شــود کــه بــه زعــم تحلیلگــران؛ 
ایــن نکتــه کامــا قابــل تصــور و ممکــن 
بهم پیوســته  شــبکه  کــه  اســت 

ــان و فرماندهــان خارجــی آنهــا  فتنه جوی
ــدی  ــز در ح ــتان ها نی ــی در شهرس حت
ــی  ــه طراح ــدام ب ــه اق ــند ک ــال باش فع
ــازی  ــرای ناراضی س ــرد ب ــک دزدی خ ی
مــردم کننــد. رفتــاری کــه منطقــا 
ــرور،  ــل ت ــری مث ــاع دیگ ــد اض می توان
ــت و...  ــب و وحش ــاد رع ــری، ایج زورگی
ــردم  ــه م ــه البت ــد ک ــته باش ــز داش نی

ــیاری  ــور هوش ــن ام ــه ای ــتی در هم بایس
ــد. ــظ کنن ــود را حف ــر خ و صب

ــه  ــت ک ــا آنس ــب ام ــف تعج مع الوص
خــواص کشــور نســبت بــه مســئله مهــم 
ــای آن در  ــادی و پیش لرزه ه ــه اقتص فتن
ــی  ــار کرخت ــان 98 دچ ــفند 96 و آب اس
فرمانــده  باشــند،  شــده 
ــردم  ــزد م ــه در ن ــن توطئ ای
نشــده  رســوا  و  معرفــی 
امــر  باشــند و مســئوالن 
نیــز فکــری بــه حــال گرانــی 

ــد. نکنن
حتمــا  میــان  ایــن  در 
جهــاد  یــک  در  بایســتی 
مــردم  بــه  تبییــن 
هــر  کــه  کــرد  گوشــزد 
منجــر  خیابانــی  حرکــت 
بیشــتر  عمق یابــی  بــه 
و  می شــود  مشــکات 
ــان  ــم در خیاب ــی ه ــع گران ــل رف راه ح

. نیســت
امــا در عیــن حــال مســئوالن امــر نیــز 
ــر  ــارت کارا ب ــا نظ ــه ب ــد ک ــه دارن وظیف
بــازار و ارائــه کاالبــرگ بــه مــردم در کنار 
لجام گســیخته  قیمت هــای  کنتــرل 
بــازار مســکن، از معیشــت خانوارهــا 

ــد. ــت کنن حفاظ

سرقت های هدفمند برای عصبانی کردن مردم

ــی  ــد تضمین ــر جهــاد کشــاورزی ازخری وزی
ســه میلیــون و ۸00 هزارتــن گنــدم در کشــور 

خبــر داد.
ــورای اداری  ــژاد در ش ــاداتی ن ــیدجواد س س
ملــکان گفــت: کشــاورزان عزیــز مــا در 
منطقــه ملــکان کــه منطقــه بســیار بــا برکــت 
ــیار  ــی بس ــت، مردمان ــت اس ــار از نعم و سرش
خــوب و نجیــب هســتند. مــا ســفرهای زیــادی 
ــًا مــردم ملــکان مــردم خــوب  می رویــم انصاف
ــیار  ــای بس ــا ظرفیت ه ــرکار ب ــاش و پ و پرت

ــتند.  ــر هس ــی نظی ب
وی افــزود: امــروز حــوزه کشــاورزی و امنیت 
غذایــی بــرای همــه دنیــا مهــم شــده نــه فقــط 
ــرای همــه  ــرای ایــران. ســفره غــذا امــروز ب ب
کشــورها مهــم شــده امــروز کشــوری در دنیــا 
وجــود ندارد کــه تــورم خوراکــی و آشــامیدنی 
نداشــته باشــد. یعنــی غــذا االن بســیار مهــم 
ــت در  ــی اس ــئله اصل ــک مس شــده اســت و ی
ایــن بحــران مــواد غذایــی کــه در دنیــا وجــود 

دارد. 
وی ادامــه داد: امــروز مــا بــه ملــکان 
آمدیــم و مطالبــات کشــاورزان عزیــز را از 
ــه در  ــم ک ــاش می کنی ــم و ت ــک دیدی نزدی
حــد وســع و امــکان بتوانیــم بــه آنهــا کمــک 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن مطالب ــی از ای ــم. بخش کنی
کانال هــای آبرســانی روســتایی بــود کــه 
بخشــی از اینهــا در روســتاها شــروع شــد و ان 
شــا اهلل مــردم و روســتاییان بــا ایــن آبرســانی 

ــود.  ــران ش ــان جب ــود آب برایش ــا، کمب ه
ــرمایه گذاری  ــرد: س ــان ک ــژاد بی ــاداتی ن س
ــک  ــا ی ــه م ــود ک ــف ب ــه ضعی ــن منطق در ای
ــم  ــام دادی ــد انج ــم و بازدی ــتارگاهی رفتی کش
ــتارگاه  ــعت کش ــن وس ــا ای ــه ب ــن منطق در ای
ــاورزی  ــک کش ــکاری بان ــا هم ــتند و ب نداش

ــا  ــه ســرعت داده خواهــد شــد ت تســهیات ب
هــم اشــتغال ایجــاد کنــد و هــم بــه دامــداران 

ــد.  ــک کنن ــروت کم ــد ث در تولی
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــا  ــراز را ب ــرح ف ــت ط ــداری اس ــه باغ منطق
تســهیات و کمک هــای فنــی و اعتبــاری 
ــد و  ــن بیای ــات پایی ــم ضایع ــا ه ــم ت می دهی

ــد.  ــدا کن ــش پی ــد افزای ــم تولی ه

وی گفــت: یــک مرکــز تحقیقــات خوبــی هم 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــرار ش ــه ق ــود ک ــکان ب در مل
رئیــس ســازمان تحقیقــات و تیمــی کــه اعــزام 
ــه در  ــی ک ــم ظرفیت های ــد بتوانی ــد ش خواه

اینجــا وجــود دارد اســتفاده شــود. 
وی افــزود: درحــوزه خــوراک دام بــرای مــن 

ــکان  ــن کار در مل ــه ای ــود ک ــب ب ــی جال خیل
ــت  ــوراک دام ارزان قیم ــا خ ــده ت ــام ش انج
ــود.کار  ــذا ارزان ش ــد غ ــود و تولی ــد ش تولی
ــوراک  ــازی خ ــت ارزان س ــی اس ــیار خوب بس
دام را انجــام دادنــد و مــا هــم حتمــًا حمایــت 

ــرد.  ــم ک خواهی
ــر  ــات دیگ ــی از موضوع ــرد: یک ــان ک وی بی
ــک  ــا کم ــه م ــود ک ــه ای ب ــهرک گلخان ــم ش ه

ــی  ــکل اراض ــه مش ــرد ک ــم ک ــت خواهی حمای
آنجــا حــل شــود و بــا ســرعت بتوانیــم 
ــوب  ــرایط مطل ــم و ش ــل کنی ــکلش را ح مش
ــتغال را در ۶0  ــم و اش ــاد کنی ــی را ایج و خوب

ــم.  ــاد کنی ــار ایج هکت
وزیــر جهــاد کشــاورزی تاکیــد کــرد: 
اســت  شهرســتانی  ملــکان  شهرســتان 
ــوزه  ــاخت ح ــرانه زیرس ــه س ــبت ب ــه نس ک
کشــاورزی یــک مقــدار عقــب هســت مــا بایــد 
ــه  ــا ســرعت کــم کنیــم و ب فاصلــه اینجــا را ب
متوســط اســتانی برســانیم. ان شــاء اهلّل از محــل 
ــی  ــه از حــوزه مل ــات ســفر و منابعــی ک مصوب
ــه  ــن ســرانه را ب ــم ای در اختیارشــان می گذاری

ــم.  ــت بیاوری دس
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه خریــد 
ــه داد:  ــم ادام ــام دادی ــا کار انج ــه ت ــدم س گن
ــه ۱۱500  ــدم را ب ــی گن ــد تضمین ــت خری قیم
ــدی  ــم امی ــم بتوانی ــاندیم امیدواری ــان رس توم
ــود  ــت ک ــد قیم ــاد کن ــاورزان ایج ــرای کش ب
ــود  ــود ک ــا کمب ــم ت ــن بردی ــد پایی را ۴5 درص
نداشــته باشــیم در شــروع فصــل پاییــز 
ــود  ــم ک ــام می دهی ــراردادی را انج ــت ق کش
ــرار  ــاورزان ق ــار کش ــگان در اختی ــم رای و س
ــم.  ــویه می کنی ــل تس ــر فص ــم و در اخ می دهی
وی در خاتمــه گفــت: تمــام شــرایط را فراهم 
می کنیــم تــا مــردم فراوانــی را احســاس 
کننــد همچــون طــرح مردمــی ســازی و توزیــع 

ــم.  ــت داری ــا را در اولوی ــه یارانه ه عادالن

وزیر جهاد کشاورزی خبرداد؛

خرید تضمینی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتن گندم در کشور

افزایش مصرف مخدرهای صنعتی
ــتاد  ــل س ــن المل ــور بی ــه و ام ــا عرض ــه ب ــاون مقابل مع
ــرف از  ــد مص ــر رون ــت: تغیی ــدر گف ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــه  ــش یافت ــی افزای ــه صنعت ــنتی ب ــدر س ــواد مخ ــمت م س

ــت. اس
ناصــر اصانــی بــا اشــاره بــه تولیــد مــواد مخــدر صنعتــی 
در کشــور افغانســتان، اظهــار کــرد: امــروز بیشــترین مــواد 
ــان  ــود، هم ــد می ش ــتان تولی ــی در افغانس ــدر صنعت مخ
طــور کــه گفتیــم بزرگتریــن تولیدکننــده تریــاک در جهــان 

نیزکشــور افغانســتان اســت.
ــود  ــتان وج ــور افغانس ــارت الزم در کش ــزود: نظ وی اف
ــن کشــور باعــث مــی  ــا ای ــا ب ــًا همســایگی م ــدارد و قطع ن
ــد و از  ــران بیای ــور ای ــل کش ــه داخ ــواد ب ــن م ــود ای ش
آنجایــی کــه بســیاری از مصرف کننــدگان صنعتــی اطاعــات 
ــرب  ــکننده و مخ ــن ش ــد ای ــواد ندارن ــاختار م ــی از س  کاف

است.
ــواد  ــفیات م ــاالی کش ــزان ب ــه می ــاره ب ــا اش ــی ب اصان
مخــدر، خاطرنشــان کــرد: بــا آنکــه بــا افغانســتان 
ــدر  ــواد مخ ــفیات م ــزان کش ــا می ــتیم ام ــایه هس همس
ــزان  ــه می ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای ــیار باالس ــا بس م
ــی  ــدد پایین ــورها ع ــی کش ــدر در برخ ــواد مخ ــفیات م  کش

است.

ــه  ــتگاه های مقابل ــی دس ــرافیت اطاعات ــه داد: اش وی ادام
ــرک و وزارت  ــیج، گم ــپاه و بس ــا، س ــه فراج ــور از جمل کش
اطاعــات موجــب شــده تــا میــزان کشــفیات بســیار باالیــی 
ــای  ــبکه ه ــا ش ــتگاه ب ــن دس ــع ای ــه تب ــیم و ب ــته باش داش
ــد،  ــه می کنن ــا مقابل ــور و مرزه ــدر در کش ــواد مخ ــع م توزی
امــوال قاچاقچیــان توقیــف و مجرمــان نیــز دســتگیر 

می شــوند.
وی گفــت: برخــی از مــواد مخــدر بــه دلیــل بــی اطاعــی 
ــاس  ــد و احس ــتفاده می کنن ــب آن اس ــاختار و عواق از س
می کننــد کــه اعتیــاد آور نیســت ایــن در حالــی اســت کــه 
اعتیــاد ایــن مــواد مخــدر آن بســیار بــاال و و نگــران کننــده 

اســت.
ــتاد  ــل س ــن المل ــور بی ــه و ام ــا عرض ــه ب ــاون مقابل مع
ــد  ــر رون ــرد: تغیی ــوان ک ــدر عن ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
مصــرف از ســمت مــواد مخــدر ســنتی بــه صنعتــی 
میزگردهــای  می تواننــد  رســانه ها  یافتــه،  افزایــش 
ــزار و در  ــدر را برگ ــواد مخ ــات م ــاره تبع ــی درب تخصص
ــاش  ــه ت ــدر در جامع ــواد مخ ــرف م ــش مص ــت کاه  جه

کنند.
وی تأکیــد کــرد: نمــی تــوان مــواد مخــدر را ریشــه کــن 
کــرد. در هیــچ جــای دنیــا چنیــن اقدامــی صــورت نگرفتــه 
ــه ســمت  ــراد منحــرف شــده ب و اگــر اطاعــات عمومــی اف
ــد  ــان هــم ببینن ــواد در خیاب ــد م ــواد مخــدر افزایــش یاب م

ــد. ــرف نمی کنن ــچ گاه مص هی

شماره: ۱۴0۱/۱0۴/۱۲/۱۷۲                                         م الف آذربایجان: 350۹ جلفا
آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

شهرستان جلفا )نوبت دوم(

ــون تعییــن تکلیــف اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند  در اجــرای مــاده 3 قان
ــوب ۱3۹۲/0۴/۲5  ــه مص ــوه قضائی ــی ق ــه اجرائ ــن نام ــاده ۱3 آئی ــمی و م رس
ــادی  ــناد ع ــاس اس ــر اس ــتندا ب ــه مس ــی ک ــامی متقاضیان ــیله اس بدینوس
درخواســت رســیدگی و ســند مالکیــت از اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــوع  ــت موض ــادره از هیئ ــاس آراء ص ــر اس ــد، ب ــوده ان ــا را نم ــتان جلف شهرس
قانــون فــوق الذکــر مالکیــت متقاضیــان در قطعــات مفــروزی بطــور ششــدانگ 
تائیــد گردیــده اســت کــه مراتــب جهــت اصــاح عمــوم بشــرح ذیــل آگهــی 

مــی شــود:
آگهی از شماره های فرعی قریه سیلگرد پاک ۱۱- اصلی بخش ۱3 تبریز

ــک  ــدانگ ی ــلمان زاده شش ــم س ــام ابراهی ــی بن ــاک ۱۱ اصل ــمتی از پ ۱( قس
ــع. ــاحت ۴۸۱۴3/۴۷ مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

ــوق و  ــاک ف ــدانگ ام ــاعی و شش ــن مش ــه مالکی ــه کلی ــیله ب ــن وس ــذا بدی ل
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ابــاغ مــی شــود چنانچــه اعتراض داشــته باشــند 
ظــرف مــدت ۲ مــاه از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را 
ــرف 30 روز  ــل و ظ ــا تحوی ــتان جلف ــاک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ب
دادخواســت اعتــراض خــود را بــه دادگاه جلفــا تقدیــم و گواهــی طــرح دعــوی 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک جلفــا ارائــه نماینــد، در غیــر اینصــورت رای 
صــادره بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. و در مــورد امــاک واقــع در 
ــود.  ــروع میش ــراض ش ــداء اعت ــدت مب ــی م ــاق آگه ــخ الص ــتاها از تاری روس
ضمنــا آگهــی اصاحــی در یــک نوبــت چــاپ و انتشــار و مهلــت اعتــراض بــه 

آن یــک مــاه از تاریــخ انتشــار مــی باشــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴0۱/03/۲5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴0۱/0۴/0۹

علیرضا روستائی- رئیس ادراه ثبت اسناد و اماک شهرستان جلفا

آگهی مفقودی
ــهربانی 241ق56  ــماره ش ــه ش ــودرو ب ــک خ ــوق مال ــه وث ــب الل اینجان
ــه  ــور 1248401261 ب ــماره موت ــی 19304812 و ش ــماره شاس ــران35 و ش ای
علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را 
نمــوده اســت، لــذا چنانچــه هرکــس ادعائــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد 
ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی شــرکت ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر 
14 جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیــکان شــهر ســاختمان ســمند 
ــور  ــت مزب ــای مهل ــس از انقض ــت پ ــی اس ــد. بدیه ــه نمای ــه اول مراجع طبق

طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

مراغه
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ــد،  ــد ش ــته تاکی ــمت  های گذش ــه در قس ــوری ک همانط
ــاس  ــر اس ــور ب ــر در ظه ــل تاخی ــل و عوام ــه عل از جمل
ــق و مخلــص  ــاران صدی ــت ی ــا قل ــود و ی ــا نب ــات، همان روای
ــه  ــامی ب ــاب اس ــوع انق ــت. وق ــته اس ــان گذش و از ج
عنــوان اولیــن رویــداد در آغــاز دوران ظهــور و تقــدم آن بــر 
ــن  ــه ای ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ــد ب ــانه  ها می  توان ــر نش دیگ
انقــاب ماموریــت زمینه  ســازی بــرای ظهــور حضــرت بقیــه 
ــا،  ــن زمینه  ه ــی از ای ــه یک ــت ک ــد داش ــج« را خواه اهلل»ع
ایجــاد فضــای مناســب بــرای تربیــت نیروهــای جــان برکــف 
و پــارکاب بــرای تــاش در مبــارزه بــا طاغوت  هــا و دشــمنان 
ــن»ع«  ــیره معصومی ــاس س ــر اس ــه ب ــت؛ چرک ــرت اس حض
ــه  ــرای ب ــی ب ــام علن ــف قی ــی تکلی ــه نوع ــاران ب ــود ی نب
ــاقط  ــام س ــوم علیه  الس ــت را از معص ــن حکوم ــت گرفت دس
ــوت  ــر طاغ ــروزی ب ــان پی ــامی از زم ــاب اس ــد. انق می  کن
حاکــم بــر ایــران تــا کنــون توانســته اســت تاثیــرات بســیار 
مانــدگاری در بیــداری و روشــنگری مــردم جهــان بالخصــوص 

مســلمانان داشــته باشــد.
ــه  ــجاعت را ب ــزت و ش ــت روح ع ــاب توانس ــن انق ای
ــبت  ــان را نس ــی آن ــد و آگاه ــق کن ــوم تزری ــای مظل ملت  ه
ــد.  ــش ده ــلطه گر افزای ــای س ــت  های قدرت  ه ــه سیاس ب
دمیــده شــدن روح جدیــد در جهــان اســام، ایجــاد عــزت 
نفــس و غــرور ملــی، کاســتن از احســاس تحقیــر مســلمانان 
در مقابــل دنیــای غــرب، ایجــاد فضــای اخــوت و بــرادری و 
ــرای ایجــاد تمــدن  ــه آینــده در میــان مســلمانان ب امیــد ب
اســامی و پررنــگ شــدن نقــش دیــن در روابــط بین الملــل 
ــر  ــامی ب ــاب اس ــدگار و کان انق ــرات مان ــه تأثی از جمل

ــوده اســت. جهــان ب
جنبش  هــای اســامی در منطقــه بــه صــور مختلــف 
از انقــاب اســامی متأثــر شــده  اند، بخشــی از ایــن 
ــاد  ــر در ابع ــی دیگ ــی و برخ ــاد سیاس ــری در ابع تأثیرپذی
فرهنگــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن همــه در اثــر دعوتــی 
اســت کــه انقــاب اســامی و رهبــران آن بــرای مقابلــه بــا 
ــری  ــته  اند. الگوپذی ــم داش ــان عال ــت از مظلوم ــم و حمای ظل
کشــورهای اســامی از انقــاب اســامی و تأســی آن  هــا بــه 
ــاد  ــتای ایج ــرا را در راس ــی همگ ــاب، جریان ــران انق رهب
تحقــق آرمان هــای اســامی و توجــه بــه خواســته های 
ــب  ــت موج ــه  در نهای ــت ک ــه اس ــه راه انداخت ــی  ب مردم
ــد  ــامی خواه ــت اس ــتر ام ــه بیش ــر چ ــدت ه ــاد و وح اتح
شــد. مقاومــت مــردم فلســطین در مقابــل تعدی  هــای رژیــم 
صهیونیســتی، شــکل  گیری جریــان مقاومــت در لبنــان، عراق 
و یمــن و نیــز خیزش هــای اســامی در کشــورهای افریقایــی 
ــتکباری  ــای ضداس ــن جرکت  ه ــز نضج  گرفت ــیایی و نی و آس
ــه  ــد ب ــوارد می  توان ــن م ــه ای ــن از جمل ــکای التی در امری
حســاب آیــد. ایــن اتفاقــات همــه در گــرو بیــداری مردمــی 
ــان  ــلطه جری ــت س ــادی تح ــال  های متم ــه س ــت ک اس
اســتکباری ســلطه طلب بوده  انــد. در قســمت های بعــد 

ــت. ــم داش ــا خواهی ــن خیزش ه ــر ای ــروری ب م
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استقبال معنادار چین و روسیه 
از عضویت ایران در بریکس

وزیــر خارجــه روســیه از پیشــنهاد ایــران و آرژانتیــن در 
پیوســتن بــه  گــروه »بریکــس« اســتقبال کــرد و گفــت کــه 

ایــن دو کشــور ایــن شایســتگی را دارنــد.
ــرگئی الوروف«   ــاس« »س ــزاری »ت ــزارش خبرگ ــه گ  ب
وزیــر امــور خارجــه روســیه پــس از نشســت وزرای خارجــه 
ــگاران گفــت:  ــه خبرن ــای خــزر ب کشــور هــای حاشــیه دری
»ایــران و آرژانتیــن شایســته پیوســتن بــه بریکــس هســتند 
ــرای گســترش ایــن گــروه آغــاز شــده  ــد مقدماتــی ب و رون

اســت. « 
وزیــر امــور خارجــه روســیه بــه ایــن خبرگــزاری گفــت: 
ــته  ــای شایس ــران نامزده ــم ای ــن و ه ــم آرژانتی ــه ه »البت
ــر از  ــدادی دیگ ــن تع ــتند و همچنی ــی هس ــل احترام و قاب
ــود.« ــاره می ش ــا اش ــه آنه ــا ب ــه در گفت وگوه ــورهایی ک کش
ــه بریکــس  ــرای پیوســتن ب ــه گفتــه الوروف، تصمیــم ب  ب

بــا اجمــاع مشــخص خواهــد شــد.
ــن  ــرد: »مهمتری ــد ک ــیه تاکی ــه روس ــور خارج ــر ام  وزی
مــورد ایــن اســت کــه رونــد مقدماتــی آغــاز شــده اســت. 
معیــار اصلــی تضمیــن اثربخشــی بیشــتر و افزایــش تاثیــر 

ــود.« ــد ب ــه خواه ــن اتحادی ــی کار  ای عمل
ــن  ــه چی ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــان« س ــو لیجی  »ژائ
نیــز روز ســه شــنبه  پــس از درخواســت ایــران و آرژانتیــن 
ــا  ــه گــروه »بریکــس« گفــت کــه پکــن ب ــرای پیوســتن ب ب
ــت  ــا مداوم ــا ب ــرد ت ــد ک ــکاری خواه ــس هم ــرکای بریک ش
گســترش اعضــای ایــن ســازوکار را بــرای پیوســتن شــرکای 

ــد. ــواده بریکــس پیــش ببرن ــه خان همفکــر بیشــتر ب
پیش تــر هــم »وانــگ یــی« وزیــر خارجــه چیــن، 
ــین  ــا »حس ــی ب ــوی تلفن ــاه در گفت وگ ــنبه دوم تیرم پنجش
امیرعبداللهیــان« وزیــر خارجــه ایــران  از حضــور »آیــت اهلل 
ــران  در  ــامی ای ــوری اس ــور جمه ــس جمه ــی «  رئی رئیس

ــرد. ــتقبال ک ــس اس ــت بریک نشس
ــکر  ــن تش ــو ضم ــن گفت وگ ــم در ای ــان ه امیرعبداللهی
از دعــوت چیــن از جمهــوری اســامی ایــران بــرای حضــور 
رئیس جمهــور در اجــاس بریکــس، از ابتــکار توســعه 
ــتقبال و  ــن اس ــوی چی ــده از س ــه ش ــی ارائ ــت جهان و امنی
ــس  ــر بریک ــن ب ــت چی ــرد دوره ریاس ــدواری ک ــراز امی اب
ــود. ــه ش ــای چندجانب ــت همکاری ه ــترش تقوی ــث گس باع

در حالــی کــه زمــان زیــادی بــه ســفر »جــو 
بایــدن« رئیــس جمهــوری آمریــکا بــه منطقــه 
نمانــده تحلیل هــا و ارزیابی هــای متعــددی 
ــه  ــی ک ــج احتمال ــفر و نتای ــن س ــداف ای از اه
می توانــد داشــته باشــد ارائــه می گــردد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــت تحلیلگ ــه نخس در وهل
مطالبــی کــه رســانه های عبــری و غربــی 
ــازی  ــده عادی س ــر پرون ــد، ب ــر کرده ان منتش
ــده  ــز ش ــرائیل متمرک ــتان و اس ــط عربس رواب
ــن  ــده مهمتری ــن پرون ــه ای ــد ک ــام کردن و اع
ــاض و  ــه ری ــدن ب محــور دســتور کار ســفر بای

تل آویــو اســت.
ــه  ــد ک ــه هرچن ــف، البت ــزارش ال ــه گ  ب
بحــث توافــق ســازش میــان ســعودی ها 
محافــل  در  همــواره  صهیونیســت ها  و 
ــدن  ــا بای ــوده و قطع ــرح ب ــا مط آمریکایی ه
ــغالی  ــطین اش ــتان و فلس ــه عربس ــفر ب در س
امــا  پرداخــت  خواهــد  آن  بــه  مجــددا 
عنــوان  بــه  را  پرونــده  ایــن  نمی تــوان 
ــه  ــه منطق ــدن ب ــفر بای ــور س ــن مح اصلی تری
ــزارش  ــه گ ــه ب ــژه اینک ــه وی ــرد. ب ــداد ک قلم
رســانه های اســرائیلی و نیــز آمریکایــی عــادی 
ــه  ــک پروس ــرائیل ی ــتان و اس ــازی عربس س
ــان  ــی رود در جری ــار م ــوده و انتظ ــی ب طوالن
ــه  ــن زمین ــرفت هایی در ای ــدن پیش ــفر بای س
ــور  ــدور مج ــرز ص ــه م ــرد و ب ــورت بگی ص
رســمی از جانــب عربســتان بــرای عبــور 
ــور  ــن کش ــمان ای ــرائیلی از آس ــای اس پروازه
ــوز  ــمی هن ــق رس ــای تواف ــا امض ــد. ام برس
ــز  ــه ای و نی ــرایط منطق ــت و ش ــرح نیس مط
اوضــاع داخلــی عربســتان ایــن اجــازه را 

. هــد نمی د
ــاری  ــی اخب ــای غرب ــان گزارش ه ــا در می ام

ــاد  ــت ایج ــکا جه ــم آمری ــر تصمی ــی ب مبن
ــر  ــه منتش ــی در خاورمیان ــاف نظام ــک ائت ی
شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه واشــنگتن 
ــی  ــت هماهنگ ــک وضعی ــاد ی ــال ایج ــه دنب ب
مشــترک میــان متحــدان خــود در خاورمیانــه 
ــرای  ــژه ب ــات وی ــاق عملی ــک ات ــق ی از طری
هوایــی  پدافنــد  در  راداری  سیســتم های 
ــکا در  ــدان آمری ــه متح ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــه دفاع ــه در زمین خاورمیان

ــوند. ــل ش متص

ــه منطقــه خواهــد  بایــدن در ســفری کــه ب
داشــت قصــد دارد در اجــاس شــورای همکاری 
ــاره  ــود و درب ــر ش ــز حاض ــارس نی ــج ف خلی
ــرب  ــکام ع ــا ح ــور ب ــاف مذک ــکیل ائت تش
ــداهلل دوم«  ــان »عب ــن می ــد. در ای ــت کن صحب
ــت  ــا دول ــی ب ــط نزدیک ــه رواب ــاه اردن ک پادش
ــر  ــتین رهب ــوان نخس ــه عن ــکا دارد و ب آمری
ــدن در کاخ  ــدن بای ــد از روی کار آم ــی بع عرب
ســفید بــه دیــدار او رفــت، اعــام کــرده کــه 
ــه تحــت  از تشــکیل یــک ائتــاف در خاورمیان
عنــوان »ناتــو خاورمیانــه« حمایــت می کنــد و 
ــه آن  ــه ب ــد ک ــی می خواه ــورهای عرب از کش

ــد. بپیوندن

یــادآور  خاورمیانــه  ناتــو  اصطــاح 
پروژه هایــی همچــون »ناتــو عربــی« یــا »ناتــو 
عربی-اســرائیلی« اســت کــه در دهه هــای 
ــدام  ــچ ک ــود و هی ــده ب ــرح ش ــته مط گذش
ــد  ــن »دونال ــش از ای ــید. پی ــه نرس ــه نتیج ب
ترامــپ« رئیــس جمهــور ســابق ایــاالت 
ــرای  ــی ب ــاره طرح ــال ۲0۱۷ درب ــده در س متح
ــه  ــه بهان ــه ای ب ــاف خاورمیان ــک ائت ــاد ی ایج
ــرار  ــرده و ق ــت ک ــم صحب ــا تروریس ــارزه ب مب
ــی  ــال اجرای ــک س ــرف ی ــرح ظ ــن ط ــود ای ب

ــود. ش
کامــا واضــح بــود کــه هــدف از ایــن پــروژه 
مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در منطقــه و بــه طــور 
کلــی تحریــک کشــورهای عربــی علیــه محــور 
ــان  ــرح در هم ــن ط ــا ای ــت، ام ــت اس مقاوم
ــرا  ــز اج ــده و هرگ ــی مان ــی باق ــه ابتدای مرحل
ــرائیلی  ــو عربی-اس ــکیل نات ــث تش ــد. بح نش
ــط  ــا توس ــش باره ــال پی ــدود 5 س ــز از ح نی
ــده  ــرح ش ــت ها مط ــا و صهیونیس آمریکایی ه
ــه ای  ــاف منطق ــک ائت ــوب ی ــه در چارچ ک
ــت«  ــی بن ــرا »نفتال ــت و اخی ــران اس ــه ای علی
نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی و »بنــی 
ــایر  ــم و س ــن رژی ــگ ای ــر جن ــس« وزی گانت
آن  دربــاره  بارهــا  صهیونیســت  مقامــات 
صحبــت و بــر لــزوم تشــکیل چنیــن ائتافــی 

تاکیــد کرده انــد.
ــه  ــدن ب ــفر بای ــرائیلی ها س ــن اس بنابرای
منطقــه را فرصــت مناســبی بــرای طــرح مجدد 
ــع  ــاف جام ــک ائت ــکیل ی ــروژه و تش ــن پ ای
ــه  ــد ک ــا امیدوارن ــد. آنه ــران می دانن ــه ای علی
در پــی تشــدید تحــرکات بــرای عــادی ســازی 
عربســتان بــا اســرائیل، تشــکیل یــک ائتــاف 
ــق  ــز محق ــران نی ــد ای ــرائیلی ض عربی-اس

گــردد.
امــا واقعیــت آن اســت کــه احتمــاال بحــث 
ــان  ــد هم ــه  در ح ــاف خاورمیان ــاره ائت درب
ائتــاف نظامــی معمــول کشــورهای عربــی بــا 
ــئله  ــاف مس ــن ائت ــد و ای ــی بمان ــکا باق آمری
ــا  ــنگتن از دهه ه ــه واش ــت، بلک ــدی نیس جدی
خاورمیانــه  در  خــود  متحــدان  بــا  قبــل 
همکاری هــای اســتراتژیک نظامــی داشــته 
و اغلــب ایــن کشــورها در هماهنگــی بــا 
ــه  ــا توج ــر ب ــرف دیگ ــد. از ط ــر بوده ان یکدیگ
ــژه  ــه وی ــرب ب ــان ع ــه حاکم ــتی ک ــه سیاس ب
ــد،  ــش گرفته ان ــارس پی ــج ف ــوزه خلی در ح
ــی  ــال تنش آفرین ــه دنب ــا ب ــک از آنه ــچ ی هی
ــه  ــژه اینک ــه وی ــتند. ب ــی نیس ــد نظام جدی
کشــورهایی همچــون امــارات و عربســتان 
ــن  ــی یم ــگ فرسایش ــای جن ــوز از پیامده هن

رهــا نشــده اند.
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــک س ــن از ی همچنی
بــرای  کشــورها  ایــن  مــداوم  تحــرکات 
ــر  ــاوه ب ــم و ع ــران بوده ای ــه ای ــی ب نزدیک
پیشــرفتی کــه در مناســبات تهــران و ابوظبــی 
ــند  ــز در تاش ــعودی ها نی ــده، س ــاد ش ایج
ــه  ــی ب ــم ایران ــا تی ــان ب ــد مذاکراتش ــا رون ت
نتایــج مطلــوب برســد. بنابرایــن عربســتان بــه 
ــد هــر تحــرک مشــکوک علیــه  خوبــی می دان
ــه  ــات ب ــت اختاف ــای بازگش ــه معن ــران ب ته
ــت. ــد اس ــدات جدی ــاد تهدی ــر و ایج ــه صف نقط
ــی رود  ــوارد انتظــار م ــن م ــه ای ــا توجــه ب ب
ــز  ــه نی ــو خاورمیان ــه نات ــوم ب ــرح موس ــه ط ک
ــرائیلی  ــو عربی-اس ــی و نات ــو عرب ــد نات همانن
در نطفــه خفــه گــردد یــا دســت کــم اهــداف 
ایــن طــرح، آنگونــه کــه صهیونیســت ها 

ــد. ــد ش ــق نخواه ــد محق می خواهن
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ــود  ــرانه خ ــب خودس ــعودی از تعقی ــم س ژی
علیــه مــردم قطیــف و االحســاء خســته نشــده 
ــه  ــه نظــر مــی رســد ک ــه ب ــی ک اســت تاجای
ــت  ــعودی بازداش ــات س ــه مقام ــا دغدغ تنه
شــیعیان اســت. بــه طــوری کــه زنــدان 
ــی  ــان عقیدت ــو از زندانی ــتان ممل ــای عربس ه
عربســتانی اســت. ایــن افــراد براســاس 
قانــون تروریســم در دادگاه کیفــری آل ســعود 
ــی و  ــه گرای ــتی، فرق ــر نژادپرس ــی ب ــه مبتن ک
ــر آل ســعود اســت، محاکمــه مــی  ــاداری ب وف

ــوند. ش
حرکــت  آخریــن  در  ســعودی  مقامــات 
ــتان،  ــارزان عربس ــیعیان و مب ــه ش ــود علی خ
ــد از  ــد االحم ــیخ عبدالمجی ــت ش ــه بازداش ب
ــب  ــین رج ــزی، حس ــی الخنی ــاء، موس االحس
حســین  و  قطیــف  ای  رســانه  فعــاالن  از 

ــدام  ــف اق ــی قطی ــاالن اجتماع ــوع از فع  المط
کردند.

ــد: نیروهــای  ــواده المطــوع اعــام کردن خان
امنیتــی، محمــد المطــوع، معلــم و فعــال 
ــه  ــن نیروهــا ب ــورش ای اجتماعــی را پــس از ی
منزلــش در شــهرک الربیعــه در جزیــره تــاروت 
ــخصی وی از  ــایل ش ــد و وس ــتگیر کردن دس
جملــه تلفــن و کامپیوتــر را بــدون ارایــه هیــچ 

ــد. ــادره کردن ــی مص دلیل
المطــوع پــس از فــارغ التحصیلــی بــا 
ــی از  ــژه، یک ــوزش وی ــانس در آم ــدرک لیس م
مــدارس خصوصــی بــه عنــوان معلــم کار مــی 
ــس  ــه پ ــن مدرس ــه ای ــوع ب ــرد. ورود المط ک
ــی  ــاد آموزش ــک نه ــت در ی ــه نتوانس از اینک
انجــام شــد. حســین  کنــد،  کار  دولتــی 
ــی  ــی م ــرگرمی عکاس ــوان س ــه عن ــوع ب المط

کنــد و فعالیــت هــای اجتماعــی و مذهبــی در 
ــد. ــی ده ــش م ــف را پوش قطی

ــدم  ــر ع ــی ب ــار مبن ــار اخب ــس از انتش پ
ــانه ای،  ــال رس ــزی، فع ــی الخنی ــور موس حض
ــام  ــره اع ــرآة الجزی ــه م ــی ب ــع حقوق مناب
ــار  ــس از انتش ــت وی پ ــر بازداش ــد: خب کردن
ــی  ــت تاریخ ــه از آزار و اذی ــی ک ــم ویدئوی فیل
ــد،  ــی گوی ــخن م ــتان س ــیعیان در عربس ش

ــد. ــد ش تایی
الخنیــزی تاکیــد کــرد: وی بــه دلیــل تشــیع 
ــرد و  ــی گی ــرار م ــت ق ــورد آزار و اذی اش م
ــن  ــازگاری بی ــاره س ــج درب ــای رای ــل ادع اص
ــه  ــی ک ــرد. در زمان ــنی را رد ک ــیعه و س دو ش
هــر اهانتــی بــه شــیعیان نادیــده گرفتــه مــی 

شــود.
نســبت  مــردم  آمــوزش  خواســتار  وی 

ــه دور از روش  ــرف ب ــن دو ط ــاف بی ــه اخت ب
ســربازگیری و تحریــک و توهیــن به مقدســات 

ــد. ش
در پــی اظهــارا الخنیــزی، کمپیــن خیانــت و 
تحریــک علیــه وی بــه راه افتــاد و تکذیــب آن 
و درخواســت مجــازات وی بــه دلیــل ســخنانش 

انجــام گرفــت.
ــب  ــین رج ــت حس ــان روز، بازداش در هم
ــداد  ــا تع ــد ت ــام ش ــف انج ــاکنان قطی از س
بازداشــت شــدگان جــوان در طــول دو روز بــه 

ــد. ــر برس ــه نف س
کمپیــن  از  بزرگــی  ســهم  االحســاء 
بازداشــت هــای اخیــر دارد. بــه طــوری 
ــول  ــتان در ط ــی عربس ــای امنیت ــه نیروه ک
ــت  ــر بازداش ــش از ۲0 نف ــر بی ــای اخی  روزه

کردند.
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ــس  ــدار رئی ــامی در دی ــاب اس ــر انق رهب
قــوه قضاییــه و جمعــی از مســئوالن و کارکنــان 
ــاِی  ــنت ه ــن »س ــه تبیی ــی ب ــتگاه قضای دس
غیرقابــل تغییــر الهــی در جوامــع« پرداختنــد 
پیــروزی  و  ســربلندی  علــت  گفتنــد:  و 
ــوری  ــام جمه ــران و نظ ــت ای ــرت آور مل حی
ــخ  ــزرگ و تل ــوادث ب ــر ح ــامی در براب اس
ســال ۱3۶0، ایســتادگی و تــاش و نهراســیدن 
از دشــمنان بــود و ایــن ســنت الهــی در همــه 
ــم  ــد بدانی ــت و بای ــرار اس ــل تک ــا قاب دورانه
ــال  ــد س ــان خداون ــال ۱۴0۱ هم ــد س خداون

ــت. ۱3۶0 اس
ــی  ــه را ُرکن ــوه قضائی ــن ق ــان همچنی ایش
مهــم و تأثیرگــذار در مســائل کشــور خواندنــد 
ــرای  ــون اج ــت گانه همچ ــی هش و توصیه های
جــدی ســند تحــول در همــه ســطوح، مبــارزه 
جــدی بــا فســاد، جلوگیــری از تضییــع حقــوق 
عاّمــه، مراقبــت از امنیــت روانــی مــردم، 
تنظیــم رابطــه دســتگاه قضایــی بــا ضابطــان و 
بــه ســرانجام رســاندن پرونده هــای بــاز شــده 
در افــکار عمومــی، خطــاب بــه مســئوالن ایــن 

قــوه بیــان کردنــد.
ــا  رهبــر انقــاب اســامی در ایــن دیــدار، ب
ــت اهلل  ــهید آی ــره ش ــاد و خاط ــت ی گرامی داش
تیــر،  هفتــم  دیگــر شــهدای  و  بهشــتی 
شــهید بهشــتی را شــخصیتی واقعــًا برجســته 
ــده و  ــرایط پیچی ــه ش ــاره ب ــا اش ــد و ب خواندن
خــاص ماههــای منتهــی بــه هفتــم تیــر ســال 
ــرایط  ــی ش ــد: بررس ــد از آن، گفتن ۱3۶0 و بع
آن دوران بــرای امــروز مــا معرفت آمــوز و 

ــت. ــا اس راهگش
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا مــرور 
شــرایط ســال ۱3۶0، و ماههــای قبــل از هفتــم 
ــی  ــگ تحمیل ــخت جن ــت س ــه وضعی ــر، ب تی
ــی  ــا نزدیک ــدام ت ــای ص ــروی نیروه و پیش

چنــد شــهر بــزرگ در غــرب و جنــوب اشــاره 
ــیار  ــرایط بس ــار ش ــد: در کن ــد و افزودن کردن
ــن  ــز منافقی ــران نی ــگ، در ته ــاعد جن نامس
عمــًا جنــگ داخلــی بــه راه انداختــه بودنــد و 
از نظــر سیاســی هــم چنــد روز قبــل از هفتــم 
ــی  ــت سیاس ــدم کفای ــه ع ــس ب ــر، مجل تی

کشــور  و  بــود  داده  رأی  رئیس جمهــور 
ــرایطی،  ــن ش ــت. در چنی ــور نداش رئیس جمه
اســتوانه ای همچــون شــهید بهشــتی از انقــاب 

ــد. ــه ش ــام گرفت و نظ
ایشــان همچنیــن بــه شــهادت رئیس جمهور 
ــه  ــاه بعــد از حادث و نخســت وزیر کشــور، دو م
هفتــم تیــر و پــس از آن، شــهادت تعــدادی از 
ــی  ــانحه هوای ــگ در س ــد جن ــان ارش فرمانده
ــل  ــان و نس ــد: جوان ــد و گفتن ــاره کردن اش
جدیــد از ایــن حــوادث مطلــع نیســتند و بایــد 
ــورد  ــت در م ــا دق ــه و ب ــائل را مطالع ــن مس ای
ــور را  ــت و کش ــدام دول ــد. ک ــر کنن ــا فک آنه

ــل چنیــن حــوادث  ــد کــه در مقاب ســراغ داری
ــد؟ ــا نیفت ــتناکی از پ ــخ و وحش تل

رهبــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردنــد: 
ــه  ــوادث، در رأس هم ــن ح ــه ای ــل هم در مقاب
امــام همچــون کــوه دماونــد ســربلند ایســتاد 
و مســئوالن دلســوز و مــردم و جوانــان انقابــی 
ــور  ــرایط کش ــتند ش ــتادند و توانس ــز ایس نی
را صــد و هشــتاد درجــه تغییــر دهنــد، 
ــی  ــی در پ ــای پ ــه ناکامی ه ــوری ک ــه ط ب
ــد،  ــل ش ــی تبدی ــی در پ ــای پ ــه پیروزیه ب
ــدند،  ــع ش ــا جم ــطح خیابانه ــن از س منافقی
ارتــش و ســپاه قــوی تــر شــدند و کشــور بــه 

ــت. ــادی بازگش روال ع
ــاره  ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــه  ــه ذوق زدگــی دشــمن در برخــی مقاطــع ب ب
ــی  دلیــل برخــی ضعفهــا و و کمبودهــای داخل
افزودنــد: هــم در ســال ۱3۶0 و هــم بعــد از آن 
ــواردی  ــمن در م ــته، دش ــه گذش ــار ده در چه
ذوق زده و امیــدوار شــده و تصــور کــرده اســت 
بســاط انقــاب و نظــام در حــال جمــع شــدن 
ــا  ــه ن ــل ب ــدواری تبدی ــن امی ــا ای ــت ام اس
امیــدی شــده و مشــکل آنهــا ایــن اســت کــه 

ــوند. ــه نمی ش ــدی را متوج ــن ناامی راز ای
ــد  ــمن نمی توان ــد: دش ــد کردن ــان تأکی ایش
بفهمــد کــه در ایــن عالــم بــه غیــر از 
محاســبات سیاســی، محاســبات دیگــری هــم 
وجــود دارد کــه همــان ســنت های الهــی 

ــتند. هس
ــنت ها  ــی از س ــه نمونه های ــاب ب ــر انق رهب
و قوانیــن الهــی در قــرآن دربــاره نتیجــه یاری 
ــای  ــران نعمت ه ــه کف ــا نتیج ــدا و ی ــن خ دی
ــرآن  ــد: ق ــد و افزودن ــاره کردن ــد اش خداون
بــه  مربــوط  مضامیــِن  از  مملــو  کریــم 
بنــدی  الهــی اســت و جمــع  ســنت های 
ــل  ــه اگــر جوامــع در مقاب ــن اســت ک آنهــا ای

ــد  ــر خداون ــوکل ب ــا ت ــتادند و ب ــمنان ایس دش
ــه آن  ــد، نتیج ــل کردن ــود عم ــف خ ــه وظای ب
ــار  ــر دچ ــا اگ ــت ام ــرفت اس ــروزی و پیش پی
اختــاف، عافیت طلبــی و سســتی شــوند، 

ــود. ــد ب ــت خواه ــه آن شکس نتیج
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــا  ــی ب ــنت های اله ــی س ــی علم ــزوم بررس ل
ــن  ــود در ای ــخنان خ ــی، س ــگاه جامعه شناس ن
ــت  ــد: مل ــدی کردن ــه جمع بن ــش اینگون بخ
ــن در  ــرار گرفت ــا ق ــال ۱3۶0 ب ــران در س ای
مــدار یکــی از ســنت هــای الهــی یعنــی جهــاد 
و ایســتادگی توانســت دشــمن را ناامیــد کنــد. 
ــاری  ــون ج ــده و قان ــان قاع ــز هم ــروز نی ام
ــد  ــان خداون ــال ۱۴0۱ هم ــد س ــت و خداون اس
ســال ۱3۶0 اســت و بایــد تــاش کنیــم خــود 
ــا  ــم ت ــرار دهی ــی ق ــنت های اله ــداق س را مص

ــد. ــروزی باش ــرفت و پی ــه آن پیش نتیج
رهبــر انقــاب در ادامــه قــوه قضائیــه 
را ُرکنــی مهــم و تأثیرگــذار در کل کشــور 
ــرآن  ــات ق ــاس آی ــر اس ــد: ب ــد و گفتن خواندن
کریــم، وظیفــه حکومــت اســامی، اقامــه 
نمــاز یعنــی گســترش روح تعّبــد در جمهــوری 
ــت توزیعــی  ــاء زکات یعنــی عدال اســامی، ایت
ــی  ــروف و نه ــر به مع ــامی و ام ــه اس در جامع
ــون  ــهایی همچ ــه ارزش ــر ب ــی ام ــر یعن از منک
ــم،  ــی از ظل ــرادری و نه ــاف، ب ــت،  انص عدال
ــل  ــن اص ــه ای ــه ب ــت ک ــض اس ــاد و تبعی فس
ــزو  ــده و ج ــد ش ــز تأکی ــی نی ــون اساس در قان

ــرار دارد. ــم ق ــه ه ــوه قضائی ــف ق وظای
ــف  ــن وظای ــه ای ــر ب ــد: اگ ــان افزودن ایش
ــون  ــون همچ ــات گوناگ ــتفاده از امکان ــا اس ب
ــود،  ــل نش ــتری عم ــا و دادگس ــات قض امکان
ــت و از  ــی اس ــای اله ــع نعمت ه ــداق تضیی مص

ــورد. ــم خ ــه خواهی ــه ضرب ــن ناحی ای
ادامه در صفحه ۶

رهبرانقالب در دیدار رئیس و مسئوالن دستگاه قضایی:

کار اصلی در مبارزه با فساد، در هم شکستن ساختارهای فسادزا است
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کاهبرداری هــا پدیــده  تــازه ای نیســتند و 
ــیار  ــای بس ــه زمان ه ــا ب ــاره آن ه ــتان ها درب داس
ــرده،  ــر ک ــه تغیی ــزی ک ــا چی ــردد. ام دور بازمی گ

ــت. ــرداری اس ــهولت در کاهب س
ــد  ــی توانن ــرداران م ــزارش آی ای،  کاهب ــه گ ب
ــا و  ــون ه ــه میلی ــه ب ــک دکم ــار دادن ی ــا فش ب
ــد.  ــدا کنن ــی پی ــر دسترس ــا نف ــی میلیارده حت
اینترنــت و ســایر فناوری هــا بــه ســادگی قوانیــن 
ــذاری  ــای رمزگ ــد و ارزه ــر داده ان ــازی را تغیی ب
ــم  ــرای جرای ــد ب ــی جدی ــد فرصت ــده می توانن ش

ــند. ــایبری باش س
توســط  اصــل  در  دیجیتــال  ارزهــای 
حفــظ  بــه  کــه  افــرادی  ســایفرپانک ها، 
ــت  ــد، هدای ــت می دادن ــی اهمی ــم خصوص حری
ــن و  ــخیر ذه ــرای تس ــا ب ــا آنه ــدند. ام می ش
ــه  ــول هم ــان در ط ــادی و مجرم ــردم ع ــب م جی
ــه  ــی ک ــد. زمان ــترش یافتن ــا گس ــری کرون گی
قیمــت ارزهــای دیجیتــال مختلــف افزایــش 
یافــت بــه جریــان اصلــی معامــات تبدیل شــدند 
و کاهبــرداران نیــز از محبوبیــت ایــن رمــز ارزهــا 

ــد. ــتفاده کردن اس
گــزارش ژانویــه ۲0۲۲ پلتفــرم داده بــاک 
ــه در  ــد ک ــی ده ــان م ــن Chainalysis، نش چی
ــکا  ــه ۱۴ میلیــارد دالر آمری ســال ۲0۲۱ نزدیــک ب
ــال  ــای دیجیت ــوزه ارزه ــذاران در ح ــرمایه گ از س

ــت. ــده اس ــرداری ش کاهب
ــرادر  ــال ۲0۲۱، دو ب ــال، در س ــوان مث ــه عن ب
ــارد  ــدند 3.۶ میلی ــق ش ــی موف ــای جنوب از آفریق
دالر از یــک پلتفــرم ســرمایه گــذاری در ارزهــای 
ــه ۲0۲۲،  ــد. در فوری ــرداری کنن ــال کاهب دیجیت
پلیــس آمریــکا اعــام کــرد کــه زوجــی را 
ــای  ــتم ارزه ــک سیس ــه از ی ــرده ک ــتگیر ک دس
ــرمایه  ــرداری از س ــرای کاهب ــی ب ــال جعل دیجیت
ــتند 3.۶  ــد و توانس ــی کردن ــتفاده م ــذاران اس گ

ــد. ــرداری کنن ــارد دالر کاهب میلی
دو نــوع اصلــی کاهبــرداری ارزهــای دیجیتــال 
ــدف  ــف را ه ــای مختل ــروه ه ــه گ ــود دارد ک وج

قــرار مــی دهنــد.
یکــی از ایــن کاهبــرداری هــا، ســرمایه 
ــد  ــل دارن ــه تمای ــال ک ــای دیجیت ــذاران ارزه گ
تاجــران فعالــی باشــند را هــدف قــرار مــی 
ــذاران  ــرمایه گ ــًا س ــراد عمدت ــن اف ــد. ای دهن
ــد  ــه درآم ــتند ک ــال هس ــر 35 س ــر، زی ــوان ت ج
بــاال و تحصیــات خوبــی دارنــد و در زمینــه هــای 
ــد. در  ــی کنن ــی کار م ــا آی ت ــی ی ــی، مال مهندس
ــوع کاهبــرداری هــا، کاهبــرداران ســکه  ایــن ن

ــد. ــی کنن ــاد م ــی ایج ــادالت جعل ــا مب ــا ی ه
ــکویید  ــرداری اس ــه کاهب ــن نمون ــال ای مث
ــام آن از  ــه ن ــال ک ــکه ارز دیجیت ــک س ــت، ی اس
ــت.  ــده اس ــه ش ــریال »Squid Game« گرفت س
ایــن  آور قیمــت  افزایــش سرســام  از  پــس 
ســکه، ســازندگان آن بــه ســادگی بــا پــول هــای 

ــدند. ــد ش ــرداری ناپدی کاهب
یــک تغییــر در ایــن کاهبــرداری شــامل جذب 
ســرمایه گــذاران بــرای خریــد یــک ارز دیجیتــال 
ــریع  ــاد و س ــی زی ــای بازده ــده ه ــا وع ــد ب جدی
ــچ  ــکویید، هی ــرداری اس ــاف کاهب ــت. برخ اس
ــرمایه  ــود و س ــی ش ــادر نم ــز ص ــکه ای هرگ س

ــی مــی ماننــد.  گــذاران دســت خال
ــی  ــکه جعل ــه س ــای اولی ــیاری از عرضه ه بس
ــده و در  ــت پیچی ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــتند، ام هس
فناوری هــای  و  ایــن ســکه ها  تکامــل  حــال 
ــرده و  ــرمایه گذاران تحصیل ک ــی س ــد، حت جدی

ــد. ــب بخورن ــد فری ــز می توانن ــه نی ــا تجرب ب
مالــی  ســرمایه گذاری های  تمــام  ماننــد 
پرخطــر، هرکســی کــه قصــد خریــد ارز دیجیتــال 
را دارد، بایــد توصیه هــای قدیمــی را بــه کار 
بگیــرد. در مــورد اســکویید، یکــی از عائــم 
هشــدار دهنــده ایــن بــود کــه ســرمایه گذارانــی 
ــادر  ــد ق ــرده بودن ــداری ک ــا را خری ــکه ه ــه س ک

ــد. ــا نبودن ــروش آنه ــه ف ب
ــا ارزهــای  ــوع اصلــی کاهبــرداری ب دومیــن ن
وجــه  انتقــال  پرداخــت  روش  از  دیجیتــال، 
از قربانیــان بــه کاهبــرداران اســتفاده مــی 
ــنین  ــا س ــراد ب ــه اف ــه هم ــن نمون ــد. در ای کن
ــن  ــد. ای ــرار بگیرن ــدف ق ــد ه ــف می توانن مختل
ــای  ــرداری ه ــا، کاهب ــاج افزاره ــامل ب ــوارد ش م

ــزی  ــای پون ــرح ه ــی، ط ــوارد جنجال ــقانه، م عاش
و مــوارد مشــابه اســت. کاهبــرداران بــه ســادگی 
ــرای  ــال ب ــای دیجیت ــناس ارزه ــت ناش از ماهی
پنهــان کــردن هویــت خــود و فــرار از عواقــب آن 

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
ــرداران  ــدان دور، کاهب ــه چن ــته ی ن در گذش

بــرای دریافــت پــول درخواســت حواله هــای 
ــرا  ــد، زی ــه می کردن ــای هدی ــا کارت ه ــیمی ی س
برگشــت ناپذیر، ناشــناس و غیرقابــل ردیابــی 
ایــن حــال، چنیــن روش هــای  بــا  بودنــد. 
ــای خودپردازهــا  ــه پ ــان را ب ــه قربانی پرداختــی ب
مــی کشــد، جایــی کــه ممکــن اســت بــا شــخص 
ــد  ــد در رون ــه می توان ــوند ک ــرو ش ــری روب دیگ

ــف  ــا را متوق ــرده و آنه ــت ک ــرداری دخال کاهب
ــد. کن

ارز  رایج تریــن  بــه  بیت کویــن  اکنــون 
درخواســتی در پرونده هــای باج افــزار تبدیــل 
شــده و نزدیــک بــه ۹۸ درصــد کاهبــرداران ایــن 
ــز  ــه مرک ــه گفت ــد. ب ــی کنن ــت م ارز را درخواس

ــرداران  ــا، کاهب ــی بریتانی ــایبری مل ــت س امنی
ــاج  ــه ب ــد ک ــت می کنن ــراد درخواس ــب از اف اغل
ارزهــای  بیت کویــن و ســایر  بــه صــورت  را 

ــد. ــت کنن ــال پرداخ دیجیت

لزوم آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال

در زمینــه بهــره بــرداری مالــی نیــز بــه دلیــل 
ــتری  ــالمندان، کار بیش ــاالی س ــری ب ــیب پذی آس
ــی  ــالمندان قربان ــه س ــوزش ب ــه و آم ــرای مطالع ب
کاهبــرداری انجــام شــده اســت. تحقیقــات 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــترکی را نش ــای مش ویژگی ه
باعــث شــده فــرد در برابــر درخواســت های 
ــی  ــن ویژگ ــد. ای ــیب پذیر باش ــرداری آس کاهب
شــناختی،  توانایــی  در  تفــاوت  شــامل  هــا 
خودکنترلــی  و  پذیــری  ریســک  تحصیــات، 

ــتند. هس
ــد  ــی توانن ــز م ــر نی ــوان ت ــراد ج ــه، اف البت
آســیب پذیــر باشــند و در واقــع قربانــی نیــز مــی 
شــوند. نیــاز آشــکاری بــه گســترش کمپین هــای 
آموزشــی وجــود دارد تــا همــه گروه هــای ســنی، 
ــرده  ــوان، تحصیل ک ــرمایه گذاران ج ــه س از جمل

و ثروتمنــد را نیــز شــامل شــود.
ــورها  ــات  کش ــه مقام ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــی  ــد حفاظت ــای جدی ــعه روش ه ــرای توس ــد ب بای
گام بردارنــد. بــه عنــوان مثــال، مقرراتــی کــه در 
ــوالت  ــی و محص ــرای مشــاوره مال حــال حاضــر ب
ــای  ــط ارزه ــه محی ــد ب ــود، می توان ــال می ش اعم
ــمندان  ــود. دانش ــم داده ش ــز تعمی ــال نی دیجیت
داده همچنیــن بایــد فعالیــت هــای جعلــی را بهتــر 

ردیابــی کننــد.
ــرای  ــال ب ــای دیجیت ــای ارزه ــرداری ه کاهب
قربانیــان ســخت هســتند، زیــرا احتمــال بازیابــی 
ــه صفــر اســت.  وجــوه از دســت رفتــه نزدیــک ب
ــای  ــی روی ارزه ــچ نظارت ــر، هی ــال حاض در ح
و  نظــارت  لــزوم  و  نــدارد  دیجیتــال وجــود 

ــود. ــی ش ــاس م ــا احس ــر آنه ــری ب پیگی

میلیاردها دالر کالهبرداری در ارزهای دیجیتال

دبیــر شــورای راهبــردی جمعیــت اســتان 
تهــران گفــت: ســاالنه 3۷0 هــزار ســقط در کشــور 
ــی  ــی و غیرقانون ــا جنای ــب آنه ــه اغل ــم ک داری
ــن  ــد ای ــا ۴ درص ــدود 3.5 ت ــط ح ــت و فق اس
 مــوارد مربــوط بــه روابــط خــارج از عــرف 

است.
ــواده  ــتانی خان ــه اس ــمی در جلس ــح قاس صال
ــت  ــای ثب ــد تولده ــزود: 50 درص ــت اف و جمعی
شــده ایــن اســتان در ســال ۹۹ مربــوط بــه فرزنــد 
ــن  ــان باالتری ــد از گی ــران بع ــه ته ــوده ک اول ب
ــته  ــد اول داش ــرای فرزن ــده ب ــت ش ــای ثب تولده
اســت. در ســال ۹۹ میــزان تولدهــای ثبــت شــده 
اســتان تهــران ۴۱.۷ مربــوط بــه فرزنــد دوم و ۸.۴ 
ــه فرزنــد ســوم و بیشــتر بــوده  درصــد مربــوط ب

ــت. اس
وی دربــاره ضــرورت توجــه بــه موضــوع 
مهاجــرت و تاثیــر آن بــر جمعیــت کشــور افــزود: 
ــل اول و دوم  ــر نس ــون مهاج ــار میلی ــون چه اکن
ایرانــی در خــارج از کشــور داریــم کــه ایــن امــر 
بــه لحــاظ کیفیــت در مهاجــر فرســتی نخبگانــی 

ــت. ــه اس ــل توج قاب
ــاظ  ــه لح ــا ب ــور م ــرد: کش ــد ک ــمی تاکی قاس
بــاروی بــرای افزایــش جمعیــت فقــط پنــج ســال 
فرصــت دارد و اگــر متولدیــن دهه شــصتی کشــور 
ــا  ــوند، ب ــارج ش ــاروری خ ــارف ب ــنین متع از س
ــران  ــوان بح ــه ۷0 نمی ت ــن ده ــه متولدی ــکا ب ات
ــوان  ــن رو می ت ــرد و از ای ــت ک ــت را مدیری جمعی
ــن  ــرای ای ــده ب ــی مان ــت باق ــا فرص ــت تنه گف
ــرای  ــی اج ــال طای ــج س ــا در پن ــوع تنه موض
ــت  ــی جمعی ــواده و جوان ــت از خان ــون حمای قان

ــت. اس

دسترسی آسان به مراکز سقط جنین

ــه  ــن جلس ــران در ای ــتاندار ته ــن اس همچنی
ــز  ــه مراک ــان ب ــی آس ــه دسترس ــاره ب ــا اش ب
ســقط جنیــن گفــت: اکنــون بــا یــک جســتجوی 
ــقط  ــز س ــه مراک ــوان ب ــت می ت ــک در اینترن کوچ
جنیــن دسترســی پیــدا کــرد و ضــروری اســت کار 
جــدی بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن مراکــز انجــام 

شــود.
ــه  ــن جلس ــزود: در ای ــوری اف ــن منص محس
گفتــه شــد ســاالنه حــدود 3۷0 هــزار مورد ســقط 
ــرد کــه عــدد  چنیــن در کشــور صــورت مــی گی
ــم  ــتا ه ــن راس ــه در ای ــت ک ــی اس ــل توجه قاب
ــد  ــم نیازمن ــی و ه ــی و ایجاب ــد کار فرهنگ نیازمن
کار قضایــی، انتظامــی و ســلبی هســتیم تــا هزینه 
ایــن اتفــاق را بــرای آن مرکــز، مجموعــه و کســی 
ــد،  ــام می ده ــی را انج ــر قانون ــن کار غی ــه ای ک

ــم. ــاال ببری ب
ــوع  ــا در موض ــورد م ــه برخ ــان اینک ــا بی وی ب
جمعیــت بایــد اعتقــادی، مومنانــه و جــدی باشــد 
افــزود: هــدف گــذاری اصلــی مــا بایــد این باشــد 
کــه بــه لحــاظ اعتقــادی بــه نقطــه ای برســیم کــه 
کثــرت جمعیــت و فرزنــدآوری یــک فضــل بــرای 

خانــواده هــا محســوب شــود.

لزوم راه اندازی مهدهای کودک برای مادران شاغل 
در ادارات و دستگاه ها

اســتاندار تهــران همچنیــن بــه لــزوم راه 
ــادران شــاغل  ــرای م ــدازی مهدهــای کــودک ب ان
ــت: در  ــرد و گف ــد ک ــتگاه ها تاکی در ادارات و دس

حــوزه جمعیــت بــا ضعــف اقنــاع مواجــه  هســتیم، 
گرچــه چنــد ســالی زمــان می بــرد کــه ایــن امــر 
محقــق شــود امــا بــا توجــه بــه تنگنــای زمانــی 
کــه بــرای بســته شــدن پنجــره جمعیــت وجــود 
ــته  ــتا داش ــن راس ــدی در ای ــت ج ــد هم دارد بای

ــیم. باش
بــه گفتــه وی، اگــر مســاله فرزنــدآوری را 

ــیاری از  ــم بس ــل کنی ــادی تبدی ــاله اعتق ــه مس ب
ــوع  ــد در موض ــود و بای ــل می ش ــا ح ــائل م مس
ــارت و  ــید و جس ــزم رس ــک ع ــه ی ــت ب جمعی
ــیم. ــته باش ــتا را داش ــن راس ــو در ای ــجاعت گفتگ ش
ــوع  ــم موض ــر می کن ــه داد: فک ــوری ادام منص
ــا روی  ــه م ــت ک ــن اس ــدآوری ای ــی در فرزن اصل
وعده هــای  بــه  و  نمی کنیــم  حســاب  خــدا 
ــدا  ــم، خ ــاد نمی کنی ــه اعتم ــن زمین ــی در ای اله
ــت  ــن اس ــا م ــه ب ــت بچ ــد رزق و معیش می گوی
ــده  ــدا وع ــز خ ــر نی ــوارد دیگ ــه در م ــا اینک کم

ــد. ــق می کن ــده را محق ــن وع داده و ای
همــکاری  اهمیــت  بــه  تهــران  اســتاندار 
ــش  ــوزه افزای ــغ در ح ــرای تبلی ــهرداری ها ب ش
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــدآوری اش ــت و فرزن جمعی
موضــوع  ایــن  درگیــر  بایــد  شــهرداری ها 
شــوند، بــرای افزایــش جمعیــت و فرزنــدآوری در 
ــغ در  ــا تبلی ــم، بعض ــازی نکرده ای ــا س ــهر فض ش
موضوعاتــی نظیــر کیــف و کفــش و لــوازم آرایــش 
شــهر را خفــه کــرده و ایــن مســائل اصلــی شــهر 
ــده  ــه ش ــده گرفت ــت نادی ــش جمعی ــر افزای نظی

ــت. اس
ــان در  ــت وام ازدواج جوان ــر پرداخ ــه اث وی ب
ــت: کار  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــت نی ــش جمعی افزای
ــکل  ــهیات مش ــت تس ــی در پرداخ روال و معمول
ازدواج را حــل نمی کنــد گرچــه ایــن اقــدام 
خوبــی اســت امــا مــا نیازمنــد کار فــوق العــاده در 
ایــن زمینــه هســتیم زیــرا مــا بــه نهضــت تبلیــغ 
در ایــن راســتا نیــاز داریــم و ســخنرانان و مبلغــان 
ــا مــردم صحبــت کننــد. ــاره جمعیــت ب ــد درب بای
منبع: ایرنا

سقط غیرقانونی ساالنه ۳۷۰ هزار جنین در کشور

ــان  ــت، درم ــر بهداش ــت وزی ــاون بهداش - مع
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکی ب ــوزش پزش و آم
نجــات کشــور از خطــرات کاهــش جمعیــت 
ــت:  ــم، گف ــت داری ــه فرص ــک ده ــر از ی کمت
ــی،  ــث فرهنگ ــک بح ــت ی ــی جمعی ــث جوان بح
اســتراتژیک و حیاتــی اســت و بایــد جدی تــر بــه 
 ایــن مســاله وارد شــد و ایــن موضــوع را نهادینــه 

کنیم .
ــدری  ــال حی ــت، کم ــزارش وزارت بهداش ــه گ ب
آموزشــی  روزه  دو  کارگاه  در  سه شــنبه  روز 
ــگاه های  ــت دانش ــت بهداش ــی معاون ــان فن معاون
علــوم پزشــکی کشــور در هتــل قلــب بیمارســتان 
شــهید رجایــی، بــا اشــاره بــه طــرح ملــی جوانــی 
ــت  ــات جمعی ــرای نج ــت: ب ــار داش ــت اظه جمعی
ــر  ــم و اگ ــان داری ــه زم ــک ده ــر از ی ــران کمت ای
ــه افزایــش  نتوانیــم کاهــش مســاله جمعیــت را ب
ــور دارای  ــم، کش ــوس دهی ــر معک ــت تغیی جمعی
ضررهــای هنگفــت و آســیب های زیــادی خواهــد 

شــد.
ــر  ــت در ام ــه وزارت بهداش ــان اینک ــا بی وی ب
دارد،  مســتقیم  مســئولیت  جمعیــت  جوانــی 
ــامت و  ــه س ــوط ب ــای مرب ــه واحده ــت: هم گف
ــی  ــاع عموم ــث اقن ــد در بح ــور بای ــت کش بهداش
ــرش  ــر نگ ــرا تغیی ــوند زی ــال ش ــدآوری، فع فرزن
جامعــه در مــورد فرزنــدآوری بدســت شماســت و 

ــد. ــم کنی ــد تفهی بای
حیــدری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــگاه های  ــت دانش ــت  بهداش ــی معاون ــان فن معاون
ــل وزارت  ــه وص ــض کار و حلق ــکی نب ــوم پزش عل

ــور  ــت کش ــامت و بهداش ــه س ــت و بدن بهداش
ــای  ــرای برنامه ه ــد اج ــه داد: کلی ــتند، ادام هس
عملیاتــی نتیجــه بخــش در دســت معاونــان فنــی 
اســت و ایــن معاونت هــا نقــش بســیار مهمــی در 

ــد. ــا دارن ــی برنامه ه ــتم ارزیاب سیس

بسیاری از مراکز بهداشت استیجاری است 

ــم  ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــا اش وی ب
رهبــری درخصــوص نظــام شــبکه  بهداشــت 
کشــور گفــت: تقویــت نظــام شــبکه فصــل 
ــت  ــوزه بهداش ــرای ح ــی ب ــه عطف ــد و نقط جدی

اســت. آنچــه در نظــام شــبکه  مهــم اســت بحــث 
ــیاری از  ــفانه بس ــت. متاس ــی اس ــاختار فیزیک س
مراکــز اســتیجاری اســت و اگــر اســتیجاری هــم 
ــوزه  ــان ح ــد و در ش ــی ندارن ــر خوب ــد ظاه نباش
ــاده،   بهداشــت کــه نهضتــی در آن اتفــاق افت

نیست.
بســته های  کــرد:  خاطرنشــان  حیــدری 
موضــوع  دو  الکترونیکــی  بســتر  و  خدمتــی 
ــور  ــبکه کش ــام ش ــت نظ ــت در  تقوی ــز اهمی حائ
ــه هــر دو توجــه  محســوب می شــوند کــه بایــد ب

ــیم. ــته باش ــژه داش وی

تدوین سند تقویت شبکه  بهداشت با ۲۱ راهبرد 
اجرایی 

مصطفــی رضایــی رییــس مرکــز مدیریــت 
شــبکه بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و 
ــت  ــند تقوی ــت: س ــز گف ــکی نی ــوزش پزش آم
شــبکه  بهداشــت تدویــن شــده کــه در برگیرنــده 
۲۱ راهبــرد اجرایــی در جهــت توانمندســازی 
ــوزه  ــات در ح ــه خدم ــام ارائ ــش نظ ــش از پی بی
ــبت  ــتر آن نس ــردن بیش ــخگو ک ــت و پاس بهداش

ــت. ــردم اس ــاز م ــه نی ب
ــی  ــان فن ــش معاون ــه همای ــان اینک ــا بی وی ب
علــوم  دانشــگاه های  بهداشــت  حوزه هــای 

پزشــکی کشــور در راســتای منویــات مقــام معظم 
ــت  ــبکه بهداش ــت ش ــتای تقوی ــری و در راس رهب
ــا  ــدام از راهبرده ــت: هرک ــار داش ــت، اظه اس
ــت.  ــد داش ــی خواهن ــی و اختصاص ــف کل وظای
ــا  ــط ب ــث مرتب ــا مباح ــن راهبرده ــی از ای برخ
ــی از  ــرد و برخ ــرا را دربرمی گی ــتیبانی و اج پش
آن جنبه هــای فنــی داشــته و مرتبــط بــا مباحــث 
فنــی ارائــه خدمــات در حــوزه بهداشــت اســت که 
ــه  ــد ک ــخص می کن ــا مش ــار بیماری ه ــاس ب براس
ــم،  ــه دهی ــی ارائ ــه کیفیت ــا چ ــی را ب ــه خدمات چ
ابــزار مــا بــرای ســنجش و کیفیــت ایــن خدمــات 
چیســت، چگونــه ایــن خدمــات را پایــش و ارزیابی 
کــرده و تــا چــه حــد می توانیــم اطمینــان یابیــم 
ــه  ــای جامع ــخگوی نیازه ــا پاس ــات م ــه خدم ک

ــت. اس
وزارت  شــبکه  مدیریــت  مرکــز  رییــس 
ــه  ــکی ادام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
داد: بــر همیــن مبنــا معاونــان فنــی حــوزه 
ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــت دانش ــای بهداش ه
بــه لحــاظ محوریــت در برنامه ریــزی، اجــرا 
و پایــش برنامه هــای فنــی دعــوت شــده اند 
ــرور  ــا را م ــه ه ــا و برنام ــم راهبرده ــا ه ــا ب ت
کــرده و در جهــت اجرایــی شــدن ســند تقویــت 
 شــبکه در ابعــاد کمــی و کیفــی برنامه ریــزی 

کنیم.

 کمتر از یک دهه برای مهار خطرات کاهش جمعیت کشور فرصت داریم 
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ــر  ــا تأثی ــه ب ــی در رابط ــناس مذهب ــک کارش ی
زندگــی بشــر  واالی آن در  و جایــگاه  قــرآن 

داد. توضیحاتــی 
ــه  ــد ک ــوُب« »بدانی ــنُّ الُْقُل ِ تَْطَمِئ ــِر اهللَّ »أاَل بِِذْک
تنهــا بــا یــاد خــدا دل هــا آرام می گیــرد.« آیــه ای 
ــال  ــروردگار متع ــدگان و پ ــان بن ــرگاه می ــه ه ک
نشــیب های  و  فــراز  یــا  و  می افتــد  فاصلــه 
زندگــی امــروز باعــث بــه وجــود آمــدن تاطمــی 
ــش آن  ــات بخ ــود، نج ــان ها می ش ــود انس در وج
ــر  ــد تأثی ــان می ده ــوع نش ــن موض ــت و ای هاس
ــه  ــت ک ــاد اس ــّدی زی ــه ح ــی ب ــرآن در زندگ ق
می توانــد راهگشــای تمامــی امــور انســان ها 
شــود کــه خوشــبختانه، در چهــار دهــه گذشــته، 
ــامی  ــور های اس ــی از کش ــوان یک ــه عن ــران ب ای
ــای  ــرآن و رویداد ه ــیر ق ــت در مس ــته اس توانس
داخلــی و جهانــی آن، گام هــای خوبــی بــردارد. بــه 
همیــن دلیــل، گفــت وگویــی بــا حجــت االســام 
والمســلمین ســید محّمــد کاظــم موســوی متقــی، 
مدیــر کل فرهنگــی ســازمان اوقــاف و امــور 
ــه  ــم ک ــی انجــام دادی ــه و کارشــناس مذهب خیری

در ادامــه می خوانیــد:

آقــای موســوی متقــی، در مــورد نقــش قــرآن 
در زندگــی امــروز بشــر توضیــح دهیــد.

یکــی از موضوعــات مهــم جامعــه بشــری امروز، 
بهداشــت ســامت روان اســت و بــا وجــود ایــن که 
می بینیــم بشــر امــروز، امکانــات متعــددی دارد و 
ــتری  ــت بیش ــه رفاهی ــته، ب ــا گذش ــه ب در مقایس
دســت پیــدا کــرده، اّمــا در اغلــب مواقــع، هنــوز 
ــت  ــیده اس ــش نرس ــه آرام ــد ب ــه بای ــور ک آن ط
کــه ایــن ســوال را در ذهــن متبــادر می کنــد آیــا 
ــش روان  ــه آرام ــر ب ــات، منج ــن امکان ــی ای تمام

شــده انــد یــا خیــر؟
ــی  ــت روان ــت بهداش ــّلم اس ــه مس ــه ک آن چ
ــت  ــراه نیس ــایش هم ــا آس ــان ها ب ــری انس و فک
ــه  ــوع، ب ــن موض ــدن ای ــن ش ــرای روش ــر ب و اگ
کشــور هایی نــگاه کنیــم کــه از لحــاظ تکنولــوژی 
بســیار پیشــرفته هســتند و رفــاه باالیــی دارنــد، 
ــی و  ــار خودکش ــًا آم ــویم قاعدت ــه می ش متوج
مشــکات روحــی و روانــی مثــل افســردگی آن هــا 
نبایــد بــاال باشــد، در حالــی کــه ایــن طور نیســت؛ 
بــه طــوری کــه آن ها تــا حــّد زیــادی به بهداشــت 
ــان  ــن نش ــد و ای ــیده ان ــری نرس ــامت فک و س
ــّدی  ــا ح ــد ت ــات می توان ــاه و امکان ــد رف می ده
باعــث آســایش و آرامــش فکــری بشــر باشــد. اّما 
هــر قــدر جلوتــر مــی رود، متوجــه می شــود کــه 
آرامــش را بایــد در نقطــه دیگــری مثــل روحیــه، 
اخــاق، ایمــان، ذکــر، انســانیت و... جســتجو کــرد 
ــن  ــه ای ــلمانی ب ــر مس ــط از منظ ــم فق ــا ه و م
موضــوع نــگاه نمی کنیــم، بلکــه منظورمــان 
ــان ها  ــدر انس ــر ق ــرا ه ــت. زی ــان اس ــام ادی تم
ــش  ــد آرام ــاز می گردن ــود ب ــه خ ــرت اولی ــه فط ب
ــور های  ــه کش ــی ب ــا نگاه ــد و ب ــتری دارن بیش
مســلمان و غیرمســلمان می تــوان بــه ایــن 
ــاق  ــا انف ــا ب ــه آن ه ــت ک ــت یاف ــت دس حقیق
ــدا  ــور پی ــردن(، حض ــه ک ــای خیرخواهان )کار ه
کــردن در کلیســا و یــا مســجد و... ایــن اقدامــات 
ــد  ــام می دهن ــه ای انج ــه نقط ــیدن ب ــرای رس را ب

ــم. ــد می گویی ــا آن را خداون ــه م ک
ــَن  َِّذی ــد: »ال ــم می فرمای ــرآن کری ــرو، ق از این
ــِر اهلّل  ــِر اهلّل أاَلَ بِِذْک ــم بِِذْک ــنُّ ُقُلوبُُه ــواْ َوتَْطَمِئ آَمُن

ــانی  ــدگان( کس ــت ش ــوُب « »)هدای ــنُّ الُْقُل تَْطَمِئ
هســتند کــه ایمــان آورده و قلــب هایشــان بــا یاد 
خــدا آرامــش می گیــرد. بدانیــد کــه تنهــا بــا یــاد 
ــان  ــه نش ــن آی ــرد. « و ای ــا آرام می گی ــدا دل ه خ
ــرای بشــر، هیــچ نســخه ای بهتــر  می دهــد کــه ب
ــت  ــام خداس ــاد و ن ــود و ی ــدا نمی ش ــن پی از ای
ــت.  ــان هاس ــای انس ــده قلب ه ــش دهن ــه آرام ک
ــتن  ــه داش ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــه ای البت
ــه  ــت چراک ــی نیس ــز خوب ــی، چی ــات رفاه امکان
ــَرَج  ــي أَْخ ــَة اهلَلّ الَِّت َم ِزیَن ــْن َحــَرّ ــْل َم مــا آیــه »ُق
ــه  ــو: چ ْزِق « » بگ ــِرّ ــَن ال ــاِت ِم َب ِیّ ــاِدِه َوالَطّ لِِعَب
ــدگان  ــرای بن ــه ب ــدا را ک ــای خ ــی زینت ه کس
خــود آفریــده حــرام کــرده و از صــرف رزق حــال 
و پاکیــزه منــع کــرده؟ « را داریــم. بنابرایــن، همــه 
این هــا خــوب هســتند بــه شــرط ایــن کــه از راه 
حــال باشــند و در آن هــا افــراط و تفریــط وجــود 
نداشــته باشــد و آرامــش بشــر را ســلب نکننــد. 
زیــرا هیــچ ایــرادی نــدارد کــه انســان ها از 

ــد. ــد کنن ــتفاده مفی ــوی اس ــات دنی تمتع

ــی  ــرآن در زندگ ــر ق ــای تأثی ــی از مصداق ه یک
افــراد بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان را بفرماییــد.
واقعیــت ایــن اســت نوجوانــان و جوانانــی 
ــی  ــش روان ــتند آرام ــوس هس ــرآن مأن ــا ق ــه ب ک
زیادتــری  موفقیت هــای  و  دارنــد  بیشــتری 
ــار و  ــه اخب ــی ک ــا جای ــد ت ــب می کنن ــم کس ه
ــه  ــی، ب ــه قرآن ــد جامع ــان می دهن ــا نش آمار ه
دلیــل داشــتن آرامــش روانــی بــه عنــوان عنصــر 
ــه ای  ــالم ترین جامع ــه، س ــامتی جامع ــی س اصل
ــی  ــن در حال ــرد. ای ــام ب ــوان ن ــه می ت ــت ک اس
ــروز،  ــع ام ــراد در جوام ــی از اف ــه برخ ــت ک اس
ــوچ  ــدی، پ ــون؛ ناامی ــددی چ ــکات متع ــا مش ب
گرایــی، اضطــراب، افســردگی و... روبــرو هســتند 
کــه خودمنجــر بــه معضــات فــراوان دیگــری مثل 
اعتیــاد، طــاق، خودکشــی، نداشــتن آرامــش و... 
ــود  ــرای خ ــا ب ــه تنه ــا ن ــه این ه ــوند و هم می ش
فــرد بلکــه جامعــه نیــز پیامد هــای آســیب زایــی 
ــا  ــان ها ب ــر انس ــال، اگ ــد. ح ــراه دارن ــه هم ب
قــرآن مأنــوس شــوند و آیــات الهــی را بخواننــد و 
بــه آن هــا عمــل کننــد، واقعــا از تمامی مشــکات 
ــن  ــر ای ــوند. مگ ــارج می ش ــی خ ــی و روان روح
ــره  ــود به ــای خ ــع دنی ــرای مطام ــرآن ب ــه از ق ک
ببرنــد و از آن بــرای رســیدن بــه رتبــه و جایــگاه 
ــاوت و  ــه در ت ــردی ک ــرا ف ــد. زی ــتفاده کنن اس
ــته  ــی نداش ــه اخاص ــچ گون ــرآن، هی ــظ ق حف
ــچ  ــد هی ــرآن نمی خوان ــه ق ــی ک ــا کس ــد ب باش
ــدارد و در حقیقــت، افــراد بایــد قــرآن  تفاوتــی ن
ــد متعــال بخواننــد  ــرای خــوِد قــرآن و خداون را ب
ــا إِلَْیُکــْم نُــوًرا  چراکــه قــرآن نــور اســت. » َوأَنَْزلَْن

ــا « ُمِبیًن

»و نــوری تابــان بــه شــما فرســتادیم. « و 
ــه در  ــی ک ــوان مومن ــر ج ــم: »ه ــت داری روای
ــت  ــا گوش ــرآن ب ــد، ق ــاوت کن ــرآن ت ــی ق جوان
و خونــش می آمیــزد و خداونــد عّزوجــل، او را 
ــد و  ــرار می ده ــک ق ــوار و نی ــتگان بزرگ ــا فرش ب
ــود. «  قــرآن نگهبــان او در روز قیامــت، خواهــد ب

حــال، بــا ایــن تفاســیر، آیــا چنیــن جوانــی دیگــر 
مشــکات روحــی و روانــی خواهــد داشــت؟ 
ــم  ــه تعالی ــتر ب ــا، بیش ــور م ــر در کش ــًا اگ حقیقت
ــامت  ــوان س ــود، می ت ــل ش ــد و عم ــی تاکی قرآن

ــش داد. ــه را افزای جامع

ــی  ــان عرب ــه زب ــد ب ــرآن بای ــًا ق ــا لزوم آی
ــذار  ــدن تأثیرگ ــی خوان ــا عرب ــود و ب ــده ش خوان

ــت؟ اس
تفاوتــی کــه قــرآن بــا دعــا دارد همین اســت. از 
آن جایــی کــه قــرآن، کام خداونــد و در حقیقــت، 
کام اهلّل مجیــد اســت خوانــدن لفــظ عربــی 

ــه  ــه ترجم ــذارد و البت ــود را می گ ــر خ آن تأثی
فارســی اش هــم بســیار مهــم اســت و بــه همیــن 
ــگام  ــه هن ــت ک ــن اس ــده ای ــنهاد بن ــل، پیش دلی
ــی آن  ــه فارس ــم ترجم ــی و ه ــم عرب ــاوت، ه ت
موردتوجــه قــرار بگیــرد چراکــه اگــر فــرد، فقــط 
ــد و معنــای آیــات را متوجــه نشــود  عربــی بخوان
ــا جایــی  آن طــور کــه بایــد تأثیرگــذار نیســت ت
کــه امــام خمینــی )ره( بــه فرزندشــان آقــا ســید 
احمــد )ره( نامــه ای نوشــتند بــا ایــن مضمــون کــه 
»احمــد پســرم! شــما قــرآن را تــاوت کــن. اگرچه 
معنــای آن را نمی دانــی و ایــن کــه، چــون معنــی 
نمی خوانــم.  را  آن  پــس  نمی دانــم.  را  قــرآن 
ــت. « و  ــیطان اس ــه ش ــن وسوس ــه ای ــدان ک ب
ــرآن  ــه ق ــد ک ــان می ده ــن نش ــت، ای در حقیق
نخوانــدن هیــچ چــاره ای را حــل نمی کنــد و 
بایــد قــرآن را خوانــد و بــه ترجمــه و مفاهیــم این 
کتــاب آســمانی عمــل کــرد. زیــرا ایــن دو باعــث 
ــه قــرآن می شــوند؛  ــه عمــل ب رســیدن انســان ب
بــه طــوری کــه می بینیــم خیلــی از افــراد، قــرآن 
ــه آن  ــی ترجم ــد و حت ــاوت می کنن ــوب ت را خ
ــا متاســفانه، بــه ایــن کتــاب  را هــم می داننــد. اّم
آســمانی عمــل نمی کننــد و همیــن مســئله 
ــود.  ــکات می ش ــیاری از مش ــروز بس ــث ب باع
ــرآن، بلکــه ترجمــه  ــِی ق ــه تنهــا عرب از اینــرو، ن
ــرار  ــه ق ــد موردتوج ــز بای ــی آن نی و درک معان

ــه همیــن خاطــر اســت کــه می بینیــم  بگیــرد و ب
بســیاری از افــراد پــس از فــارغ التحصیــل شــدن 
از دوره متوســطه، در روخوانــی قــرآن بســیار 
ــا  ــرآن ب ــاوت ق ــد و تف ــل می کنن ــف عم ضعی
ــا،  ــه دع ــن ک ــل ای ــه دلی ــت و ب ــن اس ــا همی دع
ــای آن  ــط معن ــوان فق ــت، می ت ــوم اس کام معص
ــت و  ــور اس ــه ن ــی نفس ــرآن، ف ــا ق ــد. ام را خوان
اثــر وضعــی دارد و بهتــر اســت کــه افــراد متوجــه 
معنــی ایــن کتــاب آســمانی شــوند و حتــی اگــر 
معنــی آن را هــم متوجــه نشــدند، ایــرادی نــدارد 
ــدن  ــود آم ــه وج ــث ب ــرآن باع ــاوت ق ــه ت چراک
نورانیــت در قلــب و درون انســان ها می شــود 

ــه  ــوان ب ــوع می ت ــن موض ــت ای ــرای اهمی ــه ب ک
ــه  ــین مراجع ــون یاس ــی، چ ــوره های ــی از س آیات
ــل  ــرای عم ــه ای ب ــا مقدم ــه این ه ــه هم ــرد ک ک

ــتند. ــرآن هس ــه ق ب
بــه نظــر شــما تــا چــه انــدازه نســل امــروز بــا 
قــرآن کریــم آشــتی هســتند و کمّیــت و کیفیــت 
برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی بــرای ایــن 

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــم را چط ــه مه فریض
واقعیــت ایــن اســت کــه شــاید هنــوز مــا بــه 
آن ایــده آِل موردنظرمــان نرســیده ایــم. اّمــا بایــد 
ــای  ــه موفقیت ه ــاب، ب ــس از انق ــه پ ــت ک گف
ــدا  ــت پی ــوص دس ــن خص ــی در ای ــیار خوب بس
ــن،  ــش از ای ــا پی ــه ت ــوری ک ــه ط ــم؛ ب ــرده ای ک
ــابقه های  ــی در مس ــن الملل ــه بی ــک رتب ــط ی فق
بــه  و حافظــان کل قــرآن  قرآنــی داشــتیم 
ــد،  ــدازه تعــداد انگشــتان دو دســت هــم نبودن ان
ــت  ــمارش نیس ــل ش ــم قاب ــن رق ــروز ای ــی ام ول
ــطح  ــا در س ــی م ــابقه های قرآن ــدگان مس و برن
ــد کــه  ــوده ان ــا حــدی افزایشــی ب بیــن الملــل ت
ــد و  ــر می رس ــش از ۴00 نف ــه بی ــا ب ــداد آن ه تع
ــرفت  ــد و پیش ــده رش ــان دهن ــا نش ــه این ه هم
فعالیت هــای قرآنــی پــس از انقــاب بــوده اســت 
و قابــل مقایســه بــا قبــل از انقــاب نیســت. اّمــا 
بــا ایــن وجــود، هنــوز بــه ایــده آل نرســیده ایــم 
و قابلیــت بیشــتر از ایــن را داریــم. چــون همــان 

طــور کــه قبــًا گفتــم بســیاری از دانش آمــوزان و 
فــارغ التحصیــان مــا در روخوانــی قــرآن مشــکل 
ــه  ــی ب ــه کاف ــدم توج ــم ع ــش ه ــد و دلیل دارن
ایــن مســئله در مــدارس اســت تــا جایــی کــه در 
ــرآن  ــای ق ــده ای از معلم ه ــدارس، ع ــی از م برخ
ــرآن را  ــه طــور تخصصــی، مهارت هــای ق هنــوز ب
آمــوزش ندیــده انــد و متأســفانه شــاهد تدریــس 
معلم هــای دیگــر بــرای ایــن درس مهــم هســتیم 
ــته  ــی داش ــوص، ضعف های ــن خص ــه در ای و اگرچ
ــت  ــمت های مثب ــود قس ــل نمی ش ــا دلی ــم، اّم ای
ــه  ــه در مقایس ــم چراک ــوان را نبینی ــه پُِرلی و نیم
بــا قبــل از انقــاب، در شــاخه های مختلــف 
ــاوه  ــه ع ــم ک ــرده ای ــرفت ک ــیار پیش ــرآن بس ق
ــوان  ــی می ت ــن الملل ــی و بی ــابقات داخل ــر مس ب
ــزاده  ــم در امام ــرآن کری ــی ق ــل روخوان ــه محاف ب
ــی و...  ــرآن خانگ ــه های ق ــا، جلس ــأت ه ــا، هی ه
اشــاره کــرد کــه افــراد زیــادی شــرکت می کننــد 
و حتــی در نمایشــگاه قــرآن امســال کــه در مــاه 
مبــارک رمضــان برگــزار شــد شــاهد مــوج زیادی 
ــه  ــم ک ــف بودی ــای مختل ــت در غرفه ه از جمعی
همــه این هــا بســیار خوشــحال کننــده هســتند. 
بنابرایــن، جامعــه مــا در مســائل دینــی و مذهبــی 
ــفانه در  ــه متأس ــت و البت ــرده اس ــی ک ــد خوب رش
ایــن میــان، درصــدی از جامعــه هــم هســتند کــه 
ــی،  ــم فرهنگ ــون؛ تهاج ــددی چ ــل متع ــه دالی ب
ــا  ــا ب ــان آن ه ــی و...، می ــت دین ــتن تربی نداش

ــاده اســت. ــه افت ــم فاصل ــرآن کری ق

درمــورد » قــرآن درمانــی » و ایــن کــه تــا چــه 
حــد می توانــد بــرای بشــر امــروز، کمــک کننــده 

و مفیــد باشــد، توضیــح دهیــد.
ــح،  ــکل صحی ــه ش ــی ب ــرآن درمان ــام ق انج
ــود  ــه خ ــود دارد چراک ــه وج ــت ک ــی اس حقیقت
قــرآن می فرمایــد: »َو نَُنــّزُل ِمــَن الُْقــْرآِن مــا ُهــَو 
الِِمیــَن إاِلَّ  ِشــفاٌء َو َرْحَمــٌة لِْلُمْؤِمِنیــَن َو ال یِزیــُد الظَّ
َخســاراً« »و از قــرآن، آن چــه شــفا و رحمت اســت 
ــتمگران را  ــم؛ و س ــازل می کنی ــان ن ــرای مومن ب
جــز خســران )و زیــان( نمی افزاید.«کــه ایــن آیــه 
ــا،  ــرآن و دع ــد ق ــان می دهن ــر نش ــات دیگ و آی
ــه منظــور بهبــود  نیــروی قــوی را درون انســان ب
مشــکات روحــی و روانــی بــه وجــود می آورنــد؛ 
بــه طــوری کــه افــراد مضطــرب و افســرده 
زیــادی را دیــده ام کــه قــرآن و جلســه های 
دینــی، آن هــا را نجــات داده و دلیلــش هــم ایــن 
ــب،  ــور قل ــا حض ــه و ب ــه خاضعان ــت ک ــوده اس ب
ــد  ــام می دادن ــی را انج ــم دین ــه مه ــن فریض ای
ــه  ــرآن، ب ــق ق ــان از طری ــود انس ــه وج چراک
ــرای  ــورد و ب ــره می خ ــاده ای ِگ ــوق الع ــروی ف نی
او آرامــش روحــی و روانــی بــه همــراه مــی آورد. 
اّمــا در ایــن میــان، عــده ای از ایــن راه بــه دنبــال 
کاســبی هایی چــون؛ ســرکتاب بــاز کــردن، 

ــی و... دعانویس
ــت و  ــات اس ــا خراف ــه این ه ــه هم ــتند ک هس
بنــده هــم اعتقــادی نــدارم چراکــه صرفــًا بــرای 
رســیدن بــه پــول و مطامــع دنیاســت. زیــرا قــرآن 
ــد  ــرای خــودش خوان ــا حضــور قلــب، ب ــد ب را بای
تــا بــه شــفای روح، فکــر و اندیشــه دســت پیــدا 
کــرد و امیرمومنــان )ع( نیــز می فرماینــد: »از 
قــرآن شــفا بجوییــد. درمــان دل هــای شماســت. 
بزرگ تریــن  شــفاء  قــرآن  »همانــا  یــا  و   »

بیماری هاســت.«

تأثیر قرآن در فراز و نشیب های زندگی

روایــات  و  احادیــث  تــا  قــرآن  آیــات  از 
ــدآوری تاکیــد داشــته  ــر اهمیــت فرزن اســامی ب
ــی  ــای اصل ــد از پایه ه ــی  ده ــان م ــه نش ــد ک ان
قدرتمنــدی، تولیــد ثــروت و پیشــرفت هــر 

ــواده و جامعــه ای، جمعیــت اســت. خان
و  خانــواده  تشــکیل  مهــر،  گــزارش  بــه   
زندگــی  مهــم  جنبه هــای  از  فرزنــدآوری، 
ــاور  ــه ب ــد؛ ب ــمار می آی ــه ش ــراد ب ــی از اف برخ
ــدآوری  ــواده، فرزن ــان خان ــه شناس ــب جامع اغل
ــم  ــدر مه ــان آن ق ــران و جه ــد داری در ای و فرزن
ــت  ــا هوی ــان ب ــی، زن ــای طوالن ــه قرن ه ــت ک اس
ــوهرداری،  ــه داری و ش ــار خان ــد داری در کن فرزن
ــه  ــگ جامع ــی از فرهن ــدند. بخش ــف می ش تعری
ــه در آن  ــت ک ــه هایی اس ــا ریش ــرادف ب ــا مت م
مــرد خــوب مــردی اســت کــه عیــال و فرزنــدان 
ــد؛ زن  ــواده را می ده ــرج خان ــتری دارد؛ خ بیش
خــوب هــم زنــی اســت کــه بــه خانــواده خویــش 
اهمیــت بیشــتری می دهــد؛ غــذای بهتــری 

ــی آورد.  ــد م ــیار فرزن ــزد و بس می پ
بنابرایــن، فرزنــد در خانــواده ایرانــی دارای 
اهمیــت فــوق العــاده اســت و در فرهنــگ ایرانــی 
شــاید شــاخصی اســت بــرای محــک خانــواده؛ در 
نگاهــی کان، فرزنــد، بــه خصــوص فرزنــدان ذکور، 
باعــث زینــت و آبــروی خانــواده، نماینــده پــدر و 
عصــای دســت او بــوده انــد؛ فرزنــدان از یک ســو 
موجــب تشــّخص و هویــت خانــواده می شــوند و از 
دیگــر ســو، وجــود فرزنــد یــا فرزنــدان، زمینــه ای 
بــرای تــداوم زندگــی مشــترک زوجیــن و ســپری 
در برابــر فروپاشــی خانــواده بــه شــمار می آینــد. 
ــر  ــای معاص ــم در خانواده ه ــوز ه ــن رو، هن از ای
ایرانــی، نابــاروری و نداشــتن فرزنــد، عامــل 
طــاق و نوعــی سرشکســتگی و عیبــی بــزرگ در 

ــود.  ــوب می ش ــاوندان محس ــان خویش می
ــیاری از آداب و  ــان بس ــت زم ــا گذش ــه ب اگرچ
رســوم ایرانــی تغییــر پیــدا کــرده، امــا همچنــان 
فرزنــدآوری نشــانی از یــک خانــواده موفق اســت. 
ــه های  ــه ریش ــم ب ــعی داری ــزارش س ــن گ در ای

ــوع را  ــن موض ــم و ای ــر بپردازی ــن تفک ــی ای دین
ــا  ــی ت ــروز ایران ــه ام ــه جامع ــم ک ــادآوری کنی ی
ــات دینــی و تمــدن  چــه حــد بهــره منــد از روای
ــدآوری  ــواده و فرزن ــه خان ــی در زمین ــن ایران که

اســت.
 

فرزندان؛ عامل اقتدار و نیرومندی والدین
 

ــی  ــی ایران ــبک زندگ ــامی و س ــات اس روای
ــدار و  ــل اقت ــد، عام ــه فرزن ــد ک ــان می ده نش
بــازوی توانــاِی والدیــن در شــرایط ســخت زندگــی 
ــِد  َ ــِر الَْول ــود: »تَْوِفی ــا )ع( فرم ــام رض ــت. ام اس
ــرکات  ــوِر؛ )از ب ــَواِدِث اْلُُم ــِر َو َح ْه ــِب  الدَّ لَِنَوائِ
)رویارویــی  بــرای  فرزنــد  اندوختــن  ازدواج( 
زمانــه پیامدهــای  و  روزگار  ســختی های   بــا( 

است«.
ــکری )ع(  ــن عس ــام حس ــی، روزی ام  در نقل
ــه  ــدان ب ــه دســتور معتمــد عبــاس در زن - کــه ب
ســر می بــرد - بــه یکــی از یــاران خــود در 
ــرد:  ــرض ک ــد داری؟ ع ــا فرزن ــود: آی ــدان فرم زن
خیــر! امــام دربــاره او دعــا فرمــود: »اللَُّهــمَّ اْرُزْقــُه 
ــُد؛  َ ــُد الَْول ــَم الَْعُض ــداً َفِنْع ــُه َعُض َ ــوُن ل ــداً یَُک َ َول
ــازوی  ــه ب ــن ک ــدی روزی ک ــه او فرزن ــا! ب خدای
ــه  ــد چ ــه فرزن ــد؛ چراک ــرای وی باش ــی ب توانای
ــن  ــرت ای ــپس حض ــت!« س ــی اس ــوب بازوی خ

ــد: ــعر را خواندن ش
 

ــَل  لِی ــه إِنَّ الذَّ ــْدِرْک ُظَاَمَت ــٍد یُ ــْن َکاَن َذا َعُض َم
ــٌد ــُه َعُض َ َّــِذی لَْیَســْت ل ال

 »هــر کــس کــه بازویــی )فرزنــدی( دارد، اگــر 
ســتمی بــر او رود، فرزنــدش آن را می ســتاند. 
ــد(  ــازو )فرزن ــه ب ــت ک ــی اس ــوار کس ــل و خ ذلی

ــدارد«. ن

ــز  ــام( نی ــه الس ــن )علی ــن  العابدی ــام زی  ام
ــِل أَن  ُج ــَعاَدِة الرَّ ــن َس ــود: »ِم ــورد فرم ــن م در ای
َــٌد یَســَتِعیُن بِِهــم[ از ســعادت مــرد  َــُه َول یَُکــوَن ل
ــا در  ــد ت ــته باش ــی داش ــه فرزندان ــت ک ــن اس ای

ــد«. ــش برخیزن ــه یاری ــکات ب مش
ــال  ــتن م ــم داش ــرآن کری ــت ق ــن جه ــه ای  ب
و فرزنــدان را نشــانه امــداد الهــی و وســیله 

ــمَّ  ــد: ثُ ــد و می فرمای ــدار می دان ــدی و اقت قدرتمن
َة َعَلْیِهــْم َو أَْمَدْدناُکــْم بَِأْمــواٍل َو  َرَدْدنــا لَُکــُم الَْکــرَّ
ــه و  ــپس غلب ــراً؛ س ــَر نَفی ــْم أَْکَث ــَن َو َجَعْلناُک بَنی
ــم  ــی گردانی ــما بازم ــه ش ــا را ب ــر آنه ــلط ب تس
ــاری  ــی ی ــوال و فرزندان ــیله ام ــه وس ــما را ب و ش
ــا(  ــتر )از آنه ــرات، بیش ــث نف ــم و از حی می کنی

قــرار می دهیــم.
 

سامت و شادکامی والدین
 

ــد  ــار و فوای ــواده آث ــدان در خان ــود فرزن وج
جســمانی و روحــی  روان شــناختی فراوانــی 
بــرای والدیــن بــه دنبــال دارد. خانواده هایــی کــه 
ــدون  ــای ب ــش از خانواده ه ــد، بی ــب فرزندن صاح
فرزنــد از زندگــی لــذت می برنــد و احســاس 

خوشــبختی بیشــتری می کننــد. 
ــن«  ْحم ــاُد الرَّ ــه »ِعب ــا ک ــم آنج ــرآن کری ق
ــد،  ــی می کن ــد( را معرف ــاص خداون ــدگان خ )بن
ــان  ــه بی ــن گون ــا را ای ــات آنه ــی از خصوصی یک
ــا  ــْب لَن ــا َه َّن ــوَن َرب ــَن یَُقولُ ــد: »َو الَّذی می فرمای
ــا  ــٍن َو اْجَعْلن َة أَْعُی ــرَّ ــا ُق ــا َو ُذرّیَّاتِن ــْن أَْزواِجن ِم
ــه  ــتند ک ــان کســانی هس ــًا«؛ »و آن ــَن إِمام لِْلُمتَّقی
ــران  ــا از همس ــرای م ــروردگارا! ب ــد: پ می گوین

و فرزندانمــان روشــنی دیــدگان )و نســل های 
ــر  ــا را ب ــن و م ــا ک ــی( عط ــاک و مّتق ــح، پ صال
ــان و  ــوی ایم ــه س ــابقه ب ــزکاران )در مس پرهی
ــوا  ــارف( پیش ــروع و مع ــول و ف ــری در اص رهب

ــردان!«  گ
امــام صــادق )علیــه الســام( نیــز در ســفارش 
ــب  ــال ها ازدواج صاح ــس از س ــه پ ــردی ک ــه ف ب
ــود، فرمــود: زمانــی کــه یکــی از  فرزنــد نشــده ب
شــما فرزنــددار شــدنش دیــر شــود، بایــد بگویــد: 
ــَر  ــًا، َفَیْقُص ــداً َوْحش ــْرداً َوِحی ــی  َف ــمَّ اَلتََذْرنِ »اللَُّه
ــًا َو  ــی أُنْس ــْب لِ ــْل َه ــِری، بَ ــنْ  تََفکُّ ــْکِری َع ُش
َعاِقَبــَة ِصــْدٍق ُذُکــوراً َو إِنَاثــًا، أَْســُکُن إِلَْیِهــْم ِمــَن 
ــُکُرَک  ــَدِة َو أَْش ــَن الَْوْح ــْم ِم ــُس بِِه ــِة َو آنَ الَْوْحَش
َعلــی  تََمــاِم النّْعَمــة.؛ خدایــا! مــرا تنهــا و وحشــت 
ــر  ــرم کمت ــگزاریم از تدبی ــا سپاس ــذار ت زده نگ
ــت  ــینی درس ــس و جانش ــل اُن ــه مح ــود؛ بلک ش
ــه از  ــش ک ــن ببخ ــه م ــران را ب ــران و دخت از پس
ــا  ــدت ب ــرم و از وح ــس گی ــان ان ــه این ــت ب وحش
ــدن  ــل ش ــگام کام ــه هن ــم و ب ــش یاب ــان آرام آن

ــم«. ــپاس گوی ــو را س ــت ت نعم
ــش  ــث آرام ــد، باع ــود فرزن ــا وج ــن دع  در ای
ــه  ــی ب ــت و تنهای ــرای دوری از وحش ــی ب و عامل
ــی از  ــل، برخ ــن دلی ــه ای ــت. ب ــده اس ــمار آم ش
اندیشــمندان در تبییــن کارکــرد فرزنــد در کانــون 
خانــواده معتقدنــد کــه: »زناشــویی بــدون فرزنــد، 
ــون  ــد، کان پژمردگــی اســت و پــس از آوردن فرزن
ــس از  ــه پ ــد؛ بلک ــکوفایی می رس ــه ش ــی ب زندگ
ــی  ــای حقیق ــی دارای معن ــدن، زندگ ــه دارش بچ
می شــود و خانــه بــه وســیله فرزنــد، پُــر از 

ــردد.« ــاط می گ ــده و نش خن
 اهمیــت ایــن موضــوع زمانــی بیشــتر می شــود 
کــه پــدر و مــادر بــه ســنین پیــری مــی رســند و 
محیــط خانــه بــه آشــیانه ای ســاکت و بــی فــروغ 
ــد،  ــتن فرزن ــل نداش ــه دلی ــود و ب ــل می ش تبدی
مجبورنــد در خانــه ســالمندان یــا گوشــه خانــه ای 
خامــوش، عمــر خــود را در تنهایــی و رنــج ســپری 

کننــد.

اهمیت فرزندآوری در روایات اسالمی



پنجشنبه 9 تیر ماه 1401    سال سی ام
30 ذی القعده 1443 / 30 ژوئن 2022     شماره 4296
www.azarbaydgan.ir      www.azarbaidgan.ir

ــرای  ــت: ب ــت گف ــاد ترانزی ــناس اقتص کارش
ــتان-ایران-ترکیه،  ــی قزاقس ــدور ریل ــت کری تثبی
ــود، در  ــاح ش ــا کا اص ــی م ــد گمرک ــد فراین بای
ــورت  ــی ص ــاً  بازبین ــا کام ــرزی م ــای م فراینده
ــیم. ــته باش ــح داش ــی صحی ــت ریل ــرد و مدیری گی
علــی ضیایــی بــا بیــان اینکــه ایــران در 
ــت،  ــتانی اس ــمی باس ــای راه ابریش ــتانه احی آس
ــی  ــدور ترانزیت ــداث کری ــا اح ــت: ب ــار داش اظه
گشــایش های  قزاقســتان-ایران-ترکیه  ریلــی 

زیــادی رخ می دهــد. اقتصــادی 
 وی بــا اشــاره بــه حرکــت اولیــن قطــار 
ــط  ــن خ ــرد در ای ــه گوگ ــا محمول ــری ب کانتین
ترانزیتــی از مبــدأ قزاقســتان افــزود:  ایــن 
قطــار ۲۷ خــرداد وارد ایــران شــد، پیــش از 
ــرای  ــتان ب ــران و قزاقس ــن ای ــی بی ــن مذاکرات ای
ــن  ــود؛ ای ــده ب ــام ش ــدور  انج ــن کری ــای ای احی
قطــار اصطاحــًا »تســت ران« کــه در حــال عبــور 
ــرات  ــج آن مذاک ــل و نتای ــت، حاص ــران اس از ای

ــت. اس
ایــن کارشــناس اقتصــاد ترانزیــت تأکیــد کــرد: 
ــود  ــروری ب ــی ض ــدور ترانزیت ــن کری ــراری ای برق
ــن  ــن، ای ــیه و اوکرای ــن روس ــش بی ــدو تن و از ب
ــران و  ــن ای ــه راه آه ــت ک ــود داش ــه وج مطالب

ــند. ــم برس ــن تفاه ــه ای ــر ب ــتان زودت قزاقس
ــط  ــن خ ــی از ای ــه بخش ــت: البت ــی گف ضیائ
ــی  ــود یعن ــده ب ــاح ش ــن افتت ــش از ای ــی پی ریل
ــدور  ــن کری ــت، ای ــاله اس ــن  س ــل کار چندی حاص
قــدم بــه قــدم ایجــاد شــده بــود و  بــرای 
ــار ایــن مســیر کریــدور و محمولــه کــه در  اولین ب
ــرد،   ــور ک ــران عب ــت از ای ــرار گرف ــیر ق ــن مس ای
ســال گذشــته ایــن کریــدور را بــه صــورت کاالی 
ــن  ــی چی ــی کاالی صادرات ــتیم، یعن ــی داش واردات
بــه ایــران در چنــد مقطــع بــه صــورت تمــام ریلی 
از همیــن مســیر عبــور کــرد و البتــه  مســیر مــورد 
اشــاره تفــاوت کوچکــی داشــت و آن ایــن بــود که 
ــن  ــرز بی ــرد، از م ــور می ک ــم عب ــتان ه از ازبکس
چیــن و قزاقســتان کاال وارد قزاقســتان می شــد و 
ــید  ــتان می رس ــتان و ترکمنس ــه ازبکس ــپس ب س
ــب  ــد، اغل ــران می ش ــرخس وارد ای ــرز س و از م

ــود.   ــودرو ب ــات خ ــم قطع ــا ه محموله ه

ــدود  ــی )ح ــس از مدت ــا پ ــرد: ام ــه ک وی اضاف
ــن مســیر )مســیر واردات  چهــار ســال پیــش( ای
ایــران از چیــن( از کار افتــاد، نرخ گذاری هــای 
جدیــد، مســائل اقتصــادی و تجــاری موجــب شــد 

کــه ایــن مســیر امتــداد پیــدا نکنــد.  
ــه داد:  ــت ادام ــاد ترانزی ــناس اقتص ــن کارش ای
ــن  ــاهد ای ــته ش ــاه گذش ــی دو م ــًا یک از تقریب
ــن  ــیه و اوکرای ــگ روس ــس از جن ــه پ ــم ک بودی
ــا از کار  ــن و اروپ ــن چی ــدور بی ــن کری اصلی تری
ــرد و  ــم ک ــیه را تحری ــا روس ــرا اروپ ــاد زی افت

ــیه  ــا از روس ــیاری از محموله ه بس
عبــور نکردنــد و نــوع خــاص 
ــود  ــده ب ــال ش ــه اعم ــی ک تحریم
موجــب شــد کــه ایــن محموله هــا 
ــس از  ــدی پ ــد،  چن ــور نکنن عب
 شــروع جنــگ اوکرایــن و روســیه، 
ــه  ــد ک ــرح ش ــه مط ــن  دغدغ ای
ــا  ــس از کج ــن پ ــا از ای ــن کااله ای
ــتا دو  ــن راس ــد، در ای ــور کن عب
قــرار  مدنظــر  اصلــی  گزینــه 
ــدور  ــه  کری ــن گزین ــت؛  اولی گرف
ــار را  ــتان ب ــود،   قزاقس ــی ب میان

ــو و  ــزر باک ــق خ ــد و از طری ــیه نمی ده ــه روس ب
ــه  ــا ب ــتد و از آنج ــه می فرس ــه ترکی ــتان ب گرجس
اروپــا مــی رود. همچنیــن دومیــن کریــدور اصلــی، 
 CIS کریــدور ایــران اســت کــه کاال از کشــورهای
ــا  ــه و اروپ ــه ترکی ــران وارد شــود و ســپس ب از ای

ــرود. ب
و  تجــار  اغلــب  تقریبــًا  افــزود:  ضیائــی 
ــا  ــد ب ــی رفته ان ــدور میان ــراغ کری ــا س فورواردره
ــیر  ــری دارد و مس ــه راه صعب العبورت ــود آنک وج
ــد  ــرار دارد و بای ــط ق ــان خ ــم در می ــی ه دریای
بــه صــورت  ترکیبــی بــار حمــل شــود، اســتقبال 

ــد. ــتری ش بیش
رســانه های  برخــی  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
ــران  ــم ای ــاید تحری ــتند ش ــی هس ــی مدع خارج

ــدور  ــتقبال از کری ــه اس ــت ک ــده اس ــب ش موج
ــن  ــه در همی ــی ک ــود در صورت ــام ش ــی انج میان
ــی  ــای ترانزیت ــیاری از کااله ــم، بس ــرایط تحری ش
ــا  ــا فوروارده ــد، ام ــور می کن ــران عب ــاک ای از خ
و تجــار خارجــی چنــدان بــا ایــن واقعیــت آشــنا 

ــتند. نیس
ایــن کارشــناس اقتصــاد ترانزیــت اضافــه 
ــه حــد اشــباعی  ــًا ب ــی تقریب ــدور میان کــرد: کری
رســیده اســت ظرفیــت زیــادی نــدارد و آمادگــی 
ــه از  ــت ک ــم نداش ــار را ه ــم ب ــن حج ــرش ای پذی

روســیه منتقــل شــود بــه همیــن دلیــل کشــورها 
و صاحبــان کاال بــه دنبــال کریدورهــای جایگزیــن 
هســتند کــه یکــی از ایــن کریدورهــای جایگزیــن 
ــی  ــل برخ ــه دلی ــه ب ــد. البت ــران باش ــد ای می توان
ــدان  ــدور چن ــن کری ــاید ای ــم ش ــرایط تحری ش
ــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد  مطــرح نباشــد و ب
ــی کنــد. ــدور بازاریاب ــن کری ــرای ای ــران خــود ب ای
ــز  ــی نی ــدور میان ــه کری ــزود: البت ــی اف ضیائ
ــل در  ــورهای دخی ــرایط را دارد و کش ــن ش همی
ــدور نظیــر آذربایجــان بســیار پرتــاش  ایــن کری
بــه دنبــال جــذب بــار هســتند و تــاش آنهــا تــا 
ــا  ــب م ــی خ ــت ول ــین برانگیز اس ــدی تحس ح

ــته ایم. ــاش داش ــر ت کمت
ــه  ــت: ب ــت گف ــاد ترانزی ــناس اقتص ــن کارش ای

ــران  ــتان وارد ای ــه از قزاقس ــاری ک ــال قط ــر ح ه
شــد  درواقــع گشایشــی در ایــن موضــوع ایجــاد 
می کنــد،   پــس از حــدود ســه مــاه عقــب 
افتادگــی شــدید در جــذب بــار ترانزیتــی شــرق - 
غــرب در ایــران، ایــن کریــدور نویدبخــش خواهــد 

ــود. ب
ــن  ــور همی ــط عب ــه فق ــرد: البت ــد ک وی تأکی
یــک قطــار کافــی نیســت چــون فقــط بــه عنــوان 
ــن  ــش از ای ــد، پی ــور می کن ــت ران عب ــار تس قط
تســتران های زیــادی داشــته ایم کــه عبــور 
ــده اند،  ــف ش ــا متوق ــد ام کرده ان
ــدور  ــا کری ــدور ITI ی ــر کری نظی
ترکیــه بــه کشــورهای حــوزه 

ــارس. ــج ف خلی
ضیائــی اضافــه کــرد: به شــرطی 
ایــن خــط ریلــی، کریــدور نامیــده 
ــه  ــردد در آن ادام ــه ت ــود ک می ش
ــد روز  ــن چن ــد از همی ــد و بای یاب
آینــده حداقــل هفتــه ای یــک تــا 
ــی  ــر ریل ــن میس ــار از ای دو قط
ــم روزی  ــه حج ــد و ب ــور کن عب
ــه  ــپس ب ــیم و س ــار برس ــک قط ی
ســراغ افزایــش ظرفیــت برویــم و آن زمــان اســت 
ــت  ــدور گف ــط، کری ــن خ ــه ای ــوان ب ــه می ت ک
ــی  ــون تن ــد ده میلی ــای چن ــراغ ظرفیت ه و س

ــت.   رف
ایــن کارشــناس اقتصــاد ترانزیــت افــزود:  
ــک  ــور ی ــار مذک ــور قط ــه عب ــت ک ــت اس درس
ــود،  ــاب می ش ــا حس ــرای م ــی ب ــت ترانزیت موفقی
ــود و  ــع ب ــار قان ــن قط ــه همی ــط ب ــد فق ــا نبای ام
ــاح  ــمت اص ــه س ــد ب ــازی باش ــه آغ ــد نقط بای
ســریع فراینــد ترانزیتــی، از ســوی دیگــر نبایــد 
ــدور  ــردن کری ــاز ک ــره و ب ــال مذاک ــًا دنب صرف
ــیار  ــادی بس ــی اقتص ــره و دیپلماس ــیم،  مذاک باش
ــه کل  ــا ب ــی م ــد گمرک ــد فراین ــت،  بای ــم اس مه
اصــاح شــود فرایندهــای مــرزی مــا بایــد در آن 

ــی  ــت ریل ــاً  بازبینــی صــورت گیــرد و مدیری کام
ــن  ــت ای ــاهد تثبی ــا ش ــیم ت ــته باش ــح داش صحی

ــیم. ــا باش کریدوره
وی اضافــه کــرد: ایــن ماه هــا بــرای مــا بســیار 
ــی  ــژه ترانزیت ــای وی ــت، فرصت ه ــردی اس راهب
ــا  ــرای م ــن ب ــیه و اوکرای ــش روس ــل از تن حاص
ــد  ــم، چن ــدر بدانی ــًا ق ــد حتم ــده و بای ــم ش فراه
ــا از  ــی رخ داد و م ــن اتفاقات ــش همچنی ــه  پی ده
ــن  ــروز ای ــم. ام ــتفاده نکردی ــا اس آن ظرفیت ه
فرصــت ایجــاد شــده و امیدواریــم اســتفاده 

ــم. کنی
ــاز  ــد ب ــا بای ــرد: کریدوره ــد ک ــی تأکی ضیائ
و مانع زدایــی شــود، ضمــن آنکــه تثبیــت و 
ــرد  ــرار گی ــتور کار ق ــا در دس ــترش کریدوره گس
ــن  ــد نصب العی ــد بای ــار فراین ــن چه ــًا ای و حتم
ــه ترانزیتــی در کشــور  مســئوالن مرتبــط بلندپای

ــد. باش
ــرد:  ــه ک ــت اضاف ــاد ترانزی ــناس اقتص کارش
مســووالن ترانزیتــی کشــور بایــد بــا ابعــاد 
مختلــف بحــث را پیگیــری کننــد چــون ترانزیــت 
موضوعــی چنــد وجهــی اســت، بایــد مانع زدایــی 
و تثبیــت در دســتور کار قــرار گیــرد ضمــن آنکــه 

ــد. ــتور کار باش ــت در دس ــترش ترانزی گس
پیــش از ایــن و در نشســت روســای جمهــور دو 
کشــور ایــران و قزاقســتان، تفاهم نامــه ای منعقــد 
ــر اینکــه کریــدور ترانزیتــی ریلــی  شــد مبنــی ب

قزاقســتان-ایران-ترکیه راه انــدازی شــود.
ــا  ــری ب ــار کانتین ــن قط ــتا اولی ــن راس در ای
محمولــه گوگــرد در ایــن خــط ترانزیتــی از مبــدأ 
قزاقســتان حرکــت کــرد و روز ۲۷ خــرداد امســال 
بــه ایســتگاه راه آهــن تهــران رســید، ایــن قطــار 
حامــل ۲۴ دســتگاه واگــن بــود کــه ۴۸ دســتگاه 

ــرد. ــل می ک ــوت را حم ــر ۲0 ف کانتین
ــد  ــات بلن ــه هی ــود ک ــال ب ــرداد امس دوم خ
ــاون  ــور مع ــا حض ــتان ب ــور قزاقس ــه ای از کش پای
ــارت و  ــی و تج ــر همگرای ــر و وزی ــت وزی نخس
همچنیــن رئیــس راه آهــن ایــن کشــور بــا ســید 
ــن،  ــرکت راه آه ــل ش ــی،  مدیرعام ــاد صالح میع

 دیــدار و گفت وگــو کردنــد.
منبع: فارس

الزامات تثبیت کریدور قزاقستان- ایران- ترکیه

 معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی بخــش 
عمــده افزایــش نــرخ تــورم در خردادمــاه امســال 
ــی و  ــذف ارز ترجیح ــه ح ــم ب ــی از تصمی را ناش
ــا  ــت: ب ــت و گف ــا دانس ــازی یارانه ه ــه س عادالن
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــن موضــوع،  ن ــار ای کاهــش آث

در ماه هــای آتــی کاهــش می یابــد.
ــه در  ــه ک ــرد: آنچ ــد ک ــی تاکی ــان قربان پیم
قالــب افزایــش قیمــت هــا حــادث شــده در واقــع 
ــت ارز  ــل پرداخ ــه دلی ــه ب ــود ک ــی ب ــورم پنهان ت
۴۲00 تومانــی در کاالهــا پنهــان بــود و بــا حــذف 

ــد. ــان ش ــورم نمای ــن ت ــی ای ارز ترجیح
ــال  ــاه امس ــورم خردادم ــرخ ت ــزود: ن وی اف
ناشــی از تغییــر قیمــت برخــی از کاالهایــی اســت 
ــن  ــد و ای ــتفاده می کردن ــی اس ــه از ارز ترجیح ک
امــر بیشــتر اصــاح نظــام پرداخــت اســت و ایــن 
ــده  ــاد ش ــت ایج ــط دول ــه توس ــوده ک ــی نب تورم

ــت. ــده اس ــروع ش ــال ۹۷ ش ــه از س ــد بلک باش
قربانــی ادامــه سیاســت پرداخــت ارز ۴۲00 
افــزود:   و  دانســت  ممکــن  غیــر  را  تومانــی 
ــدف  ــه ه ــگاه ب ــی هیچ ــفانه ارز ۴۲00 تومان متاس
ــد  ــن رون ــاح ای ــا اص ــت ب ــت و دول ــی نشس نم
معیــوب، یارانــه را بــه جــای پرداخــت بــه ابتــدای 
چرخــه تامیــن، در قالــب یارانــه هــای 300 و 
ــی  ــن یعن ــه تامی ــر چرخ ــه آخ ــی ب ۴00 هزارتومان

ــد. ــی کن ــت م ــدگان پرداخ ــرف کنن مص

تورم 5۹.3 درصدی در شهریور ماه ۱۴00
ــاالنه 5۹.3  ــورم س ــرخ ت ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
مــورد  در   ۱۴00 مــاه  شــهریور  در  درصــدی 
ــل  ــت: عل ــورم گف ــرخ ت ــد ن ــل رش ــن عل مهمتری
رشــد نــرخ تــورم در ســمت تقاضــا شــامل 
ــه  ــری بودج ــی و کس ــه پول ــی، پای ــد نقدینگ رش
ــت می شــود. در ســمت عرضــه نیــز عواملــی  دول
ــتمزد ها و  ــش دس ــرخ ارز، افزای ــد ن ــون رش همچ
ــواردی همچــون حــذف ارزترجیحــی و مردمــی  م

ــی و  ــت جهان ــش قیم ــا، افزای ــه ه ــردن یاران ک
افزایــش قیمــت اقــام خوراکــی ناشــی از جنــگ 
ــت. ــذار اس ــورم اثرگ ــرخ ت ــر ن ــن ب ــیه و اوکرای روس
ــه داد:  ــزی ادام ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع
ــارات  ــی از انتظ ــم ناش ــورم ه ــوم ت ــل س عام
ــار  ــی اخب ــار برخ ــا انتش ــه ب ــت ک ــی اس تورم
ــد  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــازار را تح ــه ب ــی ک منف
ــوس  ــد را معک ــن رون ــه ای ــت ک ــار مثب ــا اخب و ی

می شــود. حــادث  می کنــد 
ــش  ــاه بخ ــرداد م ــزود: در خ وی اف
ــر  ــی از تغیی ــورم، ناش ــده ای از ت عم
ــه  ــت ک ــی اس ــی از کاال های ــرخ برخ ن
پیــش از ایــن از نــرخ ارز ۴۲00 تومانــی 
یــا ترجیحــی اســتفاده می کرنــد و 
ــا  ــازی یارانه ه ــی س ــرح مردم ــا ط ب
مبنــای محاســبه بــه ارز نیمایــی تغییــر 
ــتر  ــورم بیش ــن ت ــع ای ــت. در واق یاف
ــه  ــد ب ــت و نبای ــی اس ــاح قیمت اص

ــت. ــورم گذاش ــاب ت حس
ــزی  ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع

ــه  ــی ب ــت ارز ۴۲00 تومان ــت پرداخ ــت: سیاس گف
ــود  ــتمرار نب ــل اس ــان قاب ــه کارشناس ــم هم زع
ــره  ــه اول زنجی ــه ب ــن یاران ــش از ای ــه پی چراک
ــده آن  ــش عم ــه بخ ــد ک ــت می ش واردات پرداخ
ــید و  ــدف نمی رس ــه ه ــا ب ــت ی ــدر می رف ــه ه ب
در مقابــل افزایــش قیمــت ایجــاد می شــد، ضمــن 
ــم  ــاق ه ــور قاچ ــی از کش ــای واردات ــه کاال ه اینک
می شــد؛، امــا در حــال حاضــر دولــت ایــن یارانــه 
ــد. ــردم می ده ــی م ــره یعن ــای زنجی ــه انته را ب

ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــه ن ــان اینک ــا بی ــی ب قربان
محاســبه شــده از ســوی بانــک مرکــزی در خرداد 

مــاه امســال ۱0.۶ درصــد اســت، خاطرنشــان کــرد: 
اصــوال متوســط نــرخ تــورم در خــرداد طــی ســال 
ــال  ــر س ــای دیگ ــر از ماه ه ــواره باالت ــر هم اخی
ــر  ــال اخی ــه در ده س ــوری ک ــه ط ــت ب ــوده اس ب
ــوده  ــه خــرداد ۲.5 درصــد ب متوســط تــورم ماهان
اســت و ایــن نــرخ در ســال قبــل نیــز ۴.5 درصــد 
بــوده اســت؛ ضمــن اینکــه درســالجاری تــورم بــه 
یــک پدیــده عمومــی تبدیــل شــده اســت و اکثــر 

ــورم  ــن درگیرت ــش از ای ــا پی ــه ت ــور هایی ک کش
ــیه و  ــگ روس ــار جن ــل آث ــه دلی ــد ب ــر بودن صف
ــه  ــی را تجرب ــورم باالی ــون بات ــم اکن ــن ه اوکرای

می کننــد.

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی در دولت سیزدهم
ــاره  ــا اش ــزی ب ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع
ــد  ــی و رش ــه پول ــد پای ــی رش ــد کاهش ــه رون ب
نقدینگــی پــس از روی کار آمــدن دولت ســیزدهم 
تصریــح کــرد: نــرخ رشــد پایــه پولــی کــه در تیــر 
ــب ۴۶.۲ و ۴۲.۱  ــه ترتی ــال ۱۴00 ب ــاه س و مردادم

ــد  ــه 3۱.۶ درص ــال ب ــان س ــود در پای ــد ب درص
ــت  رســیده اســت کــه نشــانگر عــزم جــدی دول
ــه  ــی ب ــه پول ــرل پای ــرای کنت ــزی ب ــک مرک و بان

ــت. ــورم اس ــل ت ــی از عوام ــوان یک عن
قربانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامــه مــدون 
ــد  ــرل رش ــرای کنت ــت ب ــزی و دول ــک مرک بان
نقدینگــی افــزود: رشــد نقدینگــی از ۴0.۶ درصــد 
ــد  ــه 3۴.۷ درص ــته ب ــال گذش ــت س در اردیبهش
)در صــورت تعدیــل بابــت افزایــش 
بانــک  اطاعــات  آمــاری  پوشــش 
مهراقتصــاد( در اردیبهشــت مــاه ســال 
جــاری رســیده اســت. همچنیــن رشــد 
ــادل 0.۲- و  ــن مع ــی در فروردی نقدینگ
ــوده  ــد ب ــادل ۲.3 درص ــت مع اردیبهش
ــقف  ــر از س ــی پایین ت ــه ارقام ــت ک اس
هدفگــذاری شــده از ســوی بانــک 

مرکــزی را نشــان می دهــد.
ــی،  ــام بانک ــاح نظ ــزود: اص وی اف
ترازنامــه  مقــداری  رشــد  کنتــرل 
دولــت  اســتقراض  عــدم  بانکهــا، 
از بانــک مرکــزی، عــدم اســتفاده از تنخــواه 
ــاده ســازی  ــا پی ــوده کــه ب ــی ب گــردان برنامه های
ــی  ــی را کاهش ــد نقدینگ ــد رش ــته ایم رون توانس

ــم. کنی
ــاره  ــا اش ــزی ب ــک مرک ــادی بان ــاون اقتص مع
ــه ارز  ــور ب ــاز کش ــاوت نی ــه التف ــن ماب ــه تامی ب
ــال ۱3۹۹  ــی در س ــه پول ــل پای ــی از مح ترجیح
ــی ارز ترجیحــی  ــع پول عنــوان کــرد: تامیــن مناب
ــد  ــتر ش ــی بیش ــه پول ــال ۱3۹۹ از کل پای در س
ــذف ارز  ــه ح ــت ک ــی اس ــی از دالیل ــن یک و ای

ترجیحــی را ناگزیــر می کــرد.

معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی تصریــح کــرد: 
ــی  ــا اعمــال سیاســت های کنترل ــک مرکــزی ب بان
رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی بــه عنــوان عوامــل 
ــت  ــته اس ــا، توانس ــمت تقاض ــورم در س ــی ت اصل
ــه  ــن نرخ هــا بدهــد و برنام ــه ای ــد کاهشــی ب رون
مدونــی بــا هماهنگــی دولــت بــرای کنتــرل تــورم 
ــر  ــتور کار دارد و ب ــز در دس ــه نی ــمت عرض از س
ــه خــود  ــی ب ــد نزول ــرخ تــورم رون ایــن اســاس ن
گرفــت و بــا کاهــش ۱3.۱ واحــد درصــدی بــه رقــم 
ــن  ــید. ای ــال ۱۴00 رس ــان س ــد در پای ۴۶.۲ درص
رونــد کاهشــی طــی دو ماهــه نخســت ســال ۱۴0۱ 
نیــز تــداوم یافتــه و تــورم متوســط دوازده ماهــه 
در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری بــه ۴۱.۹ درصــد 

رســیده اســت.

برخورد بانک مرکزی با بانک های بی انضباط
ــد  ــرخ رش ــه ن ــاره ب ــا اش ــی ب ــر قربان دکت
اقتصــادی ۴.۴ درصــدی در ســال گذشــته افــزود: 
ــه  ــته ب ــتان گذش ــل زمس ــادی فص ــد اقتص رش
ــدون  ــد ب ــن رش ــت و ای ــیده اس ــد رس 5.۷ درص
ــدی  ــد ۶.3 درص ــی رش ــای نفت ــت و فرآورده ه نف
را نشــان می دهــد. همچنیــن رشــد مثبــت 
ــاختمان  ــت و س ــش صنع ــذاری در بخ ــرمایه گ س
نیــز نویــد روز هــای روشــن بــرای اقتصــاد کشــور 

می دهــد. را 
معــاون اقتصــادی بانــک مرکــزی جلوگیــری از 
رشــد خلــق درونــزای پــول توســط شــبکه بانکــی 
ــمرد  ــزی برش ــک مرک ــای بان ــر برنامه ه را از دیگ
ــه  ــراز نام ــداری ت ــد مق ــوص رش ــت: در خص و گف
ــا  ــت بانک ه ــه برداش ــن اضاف ــا و همچنی بانک ه
ــش از  ــد و پای ــدت رص ــه ش ــزی ب ــک مرک از بان
ســوی بانــک مرکــزی انجــام می شــود و بــا 
بانک هــای متخلــف بــا تنبیهاتــی از عــزل هیــات 
مدیــره تــا معرفــی بــه هیئــت انتظامــی بانک هــا 

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ

دلیل افزایش نرخ تورم در خرداد ماه

ادامه از صفحه 3
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رئیــس قــوه 
قضائیــه را فــردی مؤمــن، انقابــی، پُــر کار، 
ــای  ــا زوای ــنا ب ــریفات، آش ــه دور از تش ــی، ب مردم
گوناگــون قــوه و برخــوردار از گــوش شــنوا 
توصیه هایــی  و  خواندنــد  منتقــدان  قبــال  در 
ــوه  ــن ق ــان ای ــئوالن و کارکن ــه مس ــت گانه ب هش

ــد. ــان کردن بی
ایشــان در توصیــه اول، ســند تحــول تهیه شــده 
ــناد  ــن اس ــل را از مترقی تری ــت قب در دوره مدیری
ــند  ــن س ــه ای ــد: ب ــتند و افزودن ــول دانس تح
ــازی و  ــاس آن شخصیت س ــر اس ــل و ب ــد عم بای

ــود. ــازی ش کادرس
رهبــر انقــاب، عمــل بــه ســند تحــول را باعــث 
جلوگیــری از انفعــال در مقابــل مخالفتهــا خواندنــد 
و افزودنــد: رئیــس قــوه، مقّیــد بــه عمــل به ســند 
اســت امــا در ســطوح دیگــر یعنــی همــه قضــات،  
ــا قــوت  ــد ایــن کار ب ــران نیــز بای کارکنــان و مدی
ــر اســاس برخــی گزارشــها،  دنبــال شــود البتــه ب
ــده  ــل نش ــد، عم ــه بای ــه ک ــه آنگون ــن زمین در ای

اســت.
ــدی  ــه بع ــاد« توصی ــا فس ــدی ب ــارزه ج »مب

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــه مســئوالن قضایــی 
ــود. ب

ایشــان بــا تأییــد ســخنان رئیــس قــوه قضائیــه 
ــاِد  ــا فس ــارزه ب ــودن مب ــت ب ــر »در اولوی ــی ب مبن
درون قــوه«، خاطرنشــان کردنــد: اکثریــت قضــات، 
ــن و  ــب، مؤم ــت، نجی ــریف، پاکدس ــرادی ش اف
ــا معــدود افــراد فاســد  زحمتکــش هســتند امــا ب
ــد،  ــیب می زنن ــران آس ــروی دیگ ــه کار و آب ــه ب ک
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه در مقول ــد برخــورد شــود البت بای
فســاد، کار اصلــی، مقابلــه با ســاختارهای فســادزا 

ــت. ــا اس ــتن آنه و در هم شکس
ــش  ــت دان ــر تقوی ــد ب ــا تأکی ــاب ب ــر انق رهب
قضایــی و جلوگیــری از صــدور احــکام ضعیــف یــا 
ــه تشــویق قضــات  مخــدوش، در توصیــه بعــدی ب
ــد. ــفارش کردن ــش س ــریف و زحمتک ــان ش و کارکن
و  اختیــارات  از  نمانــدن هیچ یــک  »معطــل 
مأموریت هــای قانونــی قــوه« توصیــه دیگــر 
مســئوالن  بــه  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــاً   ــد: مث ــه گفتن ــن زمین ــه در ای ــود ک ــی ب قضای

دادســتان کل در حــوزه حقــوق عمومــی وظایفــی 
ــدور از  ــه ب ــل و البت ــد کام ــا رص ــد ب ــه بای دارد ک
احساســات و شــعارزدگی، از تضییــع حقــوق عامــه 
جلوگیــری کنــد. ایشــان پیشــگیری از جــرم را از 
ــه  ــوه قضائی ــق مأموریتهــای مهــم ق دیگــر مصادی
برشــمردند و گفتنــد: به عنــوان نمونــه بایــد 
ــن  ــه تعیی ــی در زمین ــف قانون ــه تکلی ــل ب ــا عم ب
از  روســتاها،  و  در شــهرها  زمین هــا  مالکیــت 
کوه خــواری  و  زمین خــواری  ماننــد  جرائمــی 

ــود. ــگیری ش پیش
ــم  ــم، »تنظی ــه شش ــاب در توصی ــر انق رهب
ــی« را  ــان قضای ــه و ضابط ــوه قضائی ــات ق ارتباط
ــار  ــر رفت ــد: ب ــد و گفتن ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی م
ــه  ــود ک ــارت ش ــت و نظ ــد مراقب ــن بای ضابطی
ــود.  ــدروی نش ــا تن ــاده روی ی ــم زی ــق مته در ح
دســتگاه قضایــی نیــز نبایــد تحــت تأثیــر ضابــط 
ــه  ــتقل ب ــورت مس ــه ص ــد ب ــه بای ــد بلک باش
مســائل رســیدگی کنــد. البته نظــرات کارشناســی 

ــود. ــه نش ــده گرفت ــز نادی ــان نی ضابط

ایشــان در ایــن زمینــه افزودنــد: یکــی از 
گایه هــای ضابطــان از دســتگاه قضایــی رهــا 
ــای  ــت کمبوده ــا به عل ــی پرونده ه ــردن برخ ک
قانونــی اســت در حالیکــه بایــد بــا تکمیــل قوانین 

ــرد. ــرف ک ــأ را برط ــن خ ای
ــدی  ــه بع ــه ای در توصی ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــت  ــال امنی ــه در قب ــوه قضائی ــئولیت ق ــه مس ب
ــت  ــد: امنی ــد و گفتن ــاره کردن ــردم اش ــی م روان
روانــی از جملــه حقــوق عمومــی اســت و دســتگاه 
ــن  ــب ذه ــردن و تخری ــران ک ــد از نگ ــی بای قضای
مــردم به وســیله شــایعات و اظهــارات دروغ و 
ــخص در  ــا نامش ــخص ی ــراد مش ــِن اف هراس افک

ــد. ــری کن ــازی جلوگی ــای مج ــانه ها و فض رس
ــی  ــتم و پایان ــه هش ــاب در توصی ــر انق رهب
ــم و  ــای مه ــدن پرونده ه ــاز ش ــه ب ــاره ب ــا اش ب
ــائل  ــون مس ــی همچ ــکار عموم ــون در اف گوناگ
ــد  ــی، تأکی ــات غیرقانون ــا تصرف ــات ی کارخانج
ــکار  ــه در اف ــی ک ــم پرونده های ــر زخ ــد: س کردن
ــر  ــد. ه ــاز بمان ــد ب ــود نبای ــاز می ش ــی ب عموم

ــد. ــی کنی ــد و نهای ــه دهی ــر ادام ــا آخ ــده را ت پرون
ــان سخنانشــان، کار قضایــی را از  ایشــان در پای
جملــه کارهــای بســیار دشــوار برشــمردند و گفتند: 
البتــه اگــر ایــن کار را بــرای خــدا و با هدایــت الهی 
انجــام دهیــد، اجــر آن نیــز ســنگین خواهــد بــود.
حجت االســام  دیــدار،  ایــن  ابتــدای  در 
والمســلمین محســنی اژه ای رئیــس قــوه قضائیــه، 
ایــن دســتگاه در دوره  اقدامــات  از  گزارشــی 
ــا  ــش ب ــش از پی ــاط بی ــر ارتب ــد ب ــا تأکی ــر، ب اخی
ــا قــوای  اقشــار مختلــف مــردم، تقویــت تعامــل ب
دیگــر، تــاش بــرای تحقــق ســند تحــول قضایــی، 
و  نویــن  فناوری هــای  از  اســتفاده  در  جهــش 
هوشمندســازی خدمــات قضایــی، حمایــت از 
ــی  ــردن برخ ــگان ک ــع آن، رای ــع موان ــد و رف تولی
ــارزه  ــروم، مب ــق مح ــی در مناط ــات قضای خدم
جــدی بــا فســاد بــه ویــژه در داخــل قــوه، اولویت 
دارای  و  کثیرالشــاکی  پرونده هــای  بــه  دادن 
ــا  ــدید نظارت ه ــی، تش ــکار عموم ــت در اف اهمی
بــر ُحســن اجــرای قوانیــن و مصوبــات الزم االجــرا 
ــرای  ــن پیگیری هــای مســتمر و جــاری ب و همچنی
ــه  بهبــود وضــع معیشــتی کارکنــان و تقویــت پای

ــرد. ــان ک ــه بی ــوه قضائی ــه ق بودج

کار اصلی در مبارزه با فساد، در هم شکستن ساختارهای فسادزا است 
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۵ دیدار دوستانه عربستان 
تا جام جهانی 2۰22

ــه  ــدن س ــی ش ــتان از قطع ــال عربس ــیون فوتب فدراس
ــاز  ــا آغ ــور ت ــن کش ــی ای ــم مل ــرای تی ــتانه ب ــدار دوس دی

ــر داد. ــر خب ــی ۲0۲۲ قط ــام جهان ــابقات ج مس
شــاگردان اروی رنــار در فیفــادی ســپتامبر )مهــر( مقابــل 
ــتانه  ــا در آس ــد. آن ه ــی می کنن ــکا صف آرای ــوادور و آمری اک
ــدار  ــد و دو دی ــارات اردو می زنن ــور ام ــی در کش ــام جهان ج
ــد  ــا خواهن ــلند و پانام ــی ایس ــای مل ــا تیم ه ــی ب تدارکات

داشــت.
ششــمین تیــم برتــر آســیا ســپس بــه ریــاض بازمی گــردد 
ــی  ــی کرواس ــم مل ــاف تی ــه مص ــتان، ب ــت عربس و در پایتخ

نایــب قهرمــان دوره گذشــته جــام جهانــی خواهــد رفــت.
برنامــه کامــل بازی هــای تدارکاتــی تیــم ملــی عربســتان 

تــا آغــاز جــام جهانــی قطــر بــه شــرح زیــر اســت:
عربستان - اکوادور، اول مهر

عربستان - آمریکا، 5 مهر
عربستان - ایسلند، ۱5 آبان

عربستان - پاناما، ۱۹ آبان
عربستان - کرواسی، ۲5 آبان.

و  حــال  پریشــان  روزهــای  ایــران  ورزش   
پُرتشویشــی را ســپری می کنــد و ایــن فقــط 
بــه خاطــر مشــکات داخلــی فدراســیون ها، 
باتکلیــف بــودن مدیریــت برخــی از آنهــا، 
ــه  ــه نتیج ــان، دغدغ ــودن اعتبارات ش ــی ب ناکاف
گیــری در مســابقات، اســترس ورود نهادهــای بیــن 

ــت. ــی نیس الملل

نقاب هایی که از صورت برداشته شده است

دیگــر  ماننــد  ورزش  وزارت  روزگاری 
وزارتخانه هــا - اگرچــه ظاهــری- محــل حکمیــت 
ــاب  ــه حس ــان ب ــش های ش ــا و تن ــرای داخلی ه ب
ــتی  ــه دس ــی ک ــزرگ و کوچک ــر ب ــد و ه می آم
بــه  می توانســت  داشــت،  ورزش  آتــش  بــه 
منظــور احقــاق حــق خــود یــا طــرح هــر مســئله 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــده ب دیگــری، شــکایت و پرون
ببــرد و آن را در راهروهایــش پیگیــری کنــد 
ــرف وزارت  ــرف، ح ــم ح ــر ه ــًا در آخ و طبیعت
ــی  ــده اش حت ــم گیرن ــران تصمی ــد و مدی می ش
ــرف زور، رأی  ــرش ح ــنگین، پذی ــای س ــه به ب
ــال وزارت ورزش  ــه هــر ح ــا ب ــه و.... ام ــک طرف ی

و تصمیمــش می شــد مــاک عمــل.
ایــن موضــوع طــی ســال های گذشــته در 
مــراودات میــان وزارت ورزش و کمیتــه ملــی 
المپیــک هــم بارهــا و بارهــا دیــده شــد و اینکــه 
ــری  ــم گی ــاک تصمی ــات م ــن تعام ــه ای نتیج
ــت.  ــرار گرف ــم ق ــات مه ــی از موضوع ــرای خیل ب
حتــی در مــواردی کــه خــوِد کمیتــه ملــی 
ــه حســاب می آمــد  المپیــک مســئول و مجــری ب
ــش را وزارت ورزش  ــری های ــم گی ــای تصمی مبن

ــش  ــر و معاونان ــا وزی ــل ب ــی داد و تعام ــرار م ق
ماننــد آنچــه در رابطــه بــا کاروان المپیــک 
توکیــو و مباحــث فرهنگــی و پوشــش مرتبــط بــا 
اعضــای ایــن کاروان رقــم خــورد و اتفاقــًا نتایــج 
خوشــایندی هــم نداشــت امــا ارجحیــت داده شــد 
ــری  ــگاه بزرگ ت ــن وزارت و جای ــده گرفت ــه نادی ب

ــواده ورزش دارد. ــه در خان ک
جایــی  بــه  کار  امــا  امــروز 
ــا وزارت  ــه ب ــه در مواج ــیده ک رس
ــن  ــت تعیی ــع و موقعی ورزش و موض
ــد،  ــته باش ــد داش ــه بای ــده ای ک کنن
صــورت  از  چندســاله  نقاب هــای 
ــرف  ــت و ح ــده، حرم ــته ش برداش
ــده  ــته ش ــار گذاش ــا کن ــنوی ه ش
و اختاف هایــی کــه تــا دیــروز 
زیــر ســبیلی رد می شــد دســت 
مایــه ای شــده بــرای موضــع گیــری، 
ــد  ــوازی، ق ــت م ــاری، حرک خودمخت
ــه  ــیر ب ــردن و در کل تفس ــم ک عل
ــل  ــاِت مقاب ــات و جریان ــع موضوع نف

ورزش. وزارت 

سرپوش و توجیهی که دیگر کارآیی ندارد

ــته در  ــه گذش ــه هفت ــی س ــه ط ــی ک اتفاقات
ســاختار ورزش رقــم خــورد مهــر تأییــدی اســت 
بــر ایــن واقعیت کــه از شــیرینی و وجاهــت وزارت 
ورزش و عوامــل داخلــی ایــن وزاتخانــه عریــض و 
طویــل کاســته شــده و کســانی کــه تــا دیــروز در 
ــد  ــا آن بودن ــو ب ــه و همس ــن وزارتخان ــراف ای اط
ــم از  ــد آن ه ــه ان ــرار گرفت ــش ق ــاال روبروی ح

ــب. ــه جان ــق ب ــره ح ــا چه ــدرت و ب ــع ق موض
ــی المپیــک  ــه مل ــود کمیت ــن ب ــر از ای ــر غی اگ
ــا وجــود اطــاع از موضــع وزارت ورزش نســبت  ب
ــای  ــوارکاری، اعض ــیون س ــات فدراس ــه انتخاب ب
مجمــع ایــن فدراســیون را بــه ســاختمان خــود راه 
نمــی داد تــا انتخابات شــان را در روزی کــه خــاف 
ــد و  ــزار کنن ــود، برگ ــر وزارت ورزش ب ــل و نظ می
ــانند.  ــی بنش ــه کرس ــود را ب ــرف خ ــه ح اینگون
ــر  ــد ب ــرا بای ــت چ ــن اس ــر از ای ــر غی ــًا اگ اص
تشــکیل مجمــع فدراســیون ســوارکاری بــا وجــود 
ــق  ــر تعوی ــی ب ــد وزارت ورزش مبن ــام و تاکی اع

ــت  ــود و در نهای ــاری ش ــات، پافش ــان انتخاب زم
هــم انتخابــات در روز دلخــواه خــود مجمــع انجــام 
شــود و تاییدیــه اش هــم از نهــادی غیــر از وزارت 

ــود؟! ــه ش ورزش گرفت
ــی و  ــیون های ورزش ــنامه فدراس ــه اساس البت
ــمت  ــی از س ــئولیت های انتخابات ــوق دادن مس س
ــود  ــی ب ــیون ها، توجیه ــه فدراس وزارت ورزش ب
برقــرار گرفتــن فدراســیون ســوارکاری رو در 
ــن و در  ــش از ای ــا پی ــه ت روی وزارت ورزش اگرچ
مــوارد مشــابه بازهــم تصمیــم یکبــاره مســئوالن 

ــه  ــت و ب ــرار گرف ــل ق ــاک عم وزارت ورزش م
ــد  ــیون هایی مانن ــات فدراس ــل انتخاب ــن دلی همی
ــار(  ــه ب ــکتبال )س ــار( و بس ــک ب ــان )ی تیروکم

ــد. ــه جــا ش جاب
ــه  ــی ک ــنامه و اختیارات ــال اساس ــر ح ــه ه ب
ــل شــده سرپوشــی شــد  ــرای فدراســیون ها قائ ب
ــوارکاری  ــواده س ــای خان ــن اعض ــرار گرفت ــر ق ب
ــل وزارت ورزش  ــأن مقاب ــدگان ش ــت کنن و حمای
ــه  ــی ک ــتی و حواش ــیون کش ــع فدراس ــا مجم ام
ــه  ــر اینک ــدی زد ب ــر تأیی ــت مه ــا گذاش ــه ج ب
ــت  ــن اس ــت ای ــت، واقعی ــه اس ــنامه بهان اساس
ــگاه وزارت ورزش  ــأن و جای ــه ش ک
در  ورزش  متولــی  عنــوان  بــه 
ــه همیشــه تقلیــل  کشــور نســبت ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرده و ب ــدا ک پی
مرتبــط  عوامــل  و  فدراســیون ها 
ــوع وزارت  ــر مجم ــه زی ــا ک ــا آنه ب
ــه  ــد ب ــی آین ــاب م ــه حس ورزش ب
ــه رو در  ــد ک ــازه می دهن ــود اج خ
روی وزارتخانــه ای قــرار بگیرنــد کــه 
ــت  ــی از وزاری دول ــدی آن یک متص

ــت. اس

تقلیل جایگاه وزارت ورزش و رفتن 
زیر سایه فدراسیون ها

ــتی را  ــوارکاری و کش ــه س ــوط ب ــات مرب اتفاق
ــت.  ــده اس ــود ندی ــه خ ــور ب ــخ ورزش کش تاری
در طــول یــک دهــه ای کــه از عمــر وزارت 
ورزش می گــذرد و طــی چهــار دهــه ای کــه 
ــور  ــی ورزش کش ــی متول ــت بدن ــازمان تربی س
ــات همــواره کــش و قــوس  ــود، برگــزاری انتخاب ب
داشــت و بیشــتر مواقــع هــم مهندســی شــده بــه 
ســرانجام رســید امــا هیــچ یــک بــدون اذن وزارت 
یــا ســازمان برگــزار نشــد. در مجامــع هــم خیلــی 
از موضوعــات حتــی در زمینــه مالــی محلــی 

ــت  ــچ وق ــا هی ــد ام ــه می ش ــاف و مجادل اخت
ــس  ــر و رئی ــاون وزی ــط مع ــل توس ــرک مح ــه ت ب

ــد. ــر نش ــع منج مجم
بــه لطــف خیلــی از بدعــت گــذاری هــا 
ورزش،  امــروز  امــا  اشــتباه  تصمیمــات  و 
شــاهد  را  حرمتی هایــی  بــی  و  بداخاقی هــا 
ــا  ــند ام ــق باش ــه ح ــم ب ــاید ه ــه ش ــت ک اس
نشــان دهنــده عمــق فاجعــه هســتند، فاجعــه ای 
کــه وزارت ورزش را زیــر ســایه فدراســیون ها 
بــرده و باعــث شــده از زمیــن بــه آســمان ببــارد. 
شــاید چانه هــای کــم وزنــی کــه در دولــت جدیــد 
ــاال  ــد ح ــه ش ــاختار وزارت ورزش گرفت ــرای س ب
ــاه تبعــات خــود را نشــان می دهــد  بعــد از چندم
ــارت  ــد جس ــرده ای می توان ــت پ ــه پش ــه چ و گرن
ــا وزارت  ــه ب ــرای مقابل ــیون ها ب ــدرت فدراس و ق
ــان  ــه قرب ــی بل ــا زمان ــد؟ آنه ــان کن ورزش را عی
ــًا  ــد و اص ــه بودن ــن وزارتخان ــران ای ــوی مدی گ
ــان  ــه روی حرف ش ــد ک ــدا نمی کردن ــی پی فرصت
ــه شــأن  ــدون توجــه ب ــا حــاال ب حــرف بزننــد ام
و  معاونــان  و  وزیــر  ورزش،  وزارت  جایــگاه  و 
ــرف  ــد و ح ــش می برن ــود را پی ــش کار خ مدیران

شــأن را می زننــد.
ــاش،  ــیون ها و ت ــه فدراس ــرده ای ب ــچ خ هی
ــأن  ــق ش ــاق ح ــرای احق ــه ب ــی ک ــل و صحبت عم
دارنــد، وارد نیســت. اصــًا عملکــرد منفعــل آنهــا 
ــتی  ــته از باالدس ــوش بس ــم و گ ــه چش و اینک
ــای  ــم ج ــند ه ــته باش ــنوی داش ــرف ش ــود ح خ
ــود  ــروز خ ــر ام ــی بزرگ ت ــا نگران ــی دارد ام نگران
ــت وزارت ورزش  ــه و منزل ــه مرتب ــان داده ک را نش
نــه تنهــا شــبیه قبــل نیســت بلکــه در ایــن حــد 
هــم حفــظ نشــده کــه فدراســیون اختــاف خــود 
ــه  ــد ن ــرح کنن ــی مط ــات داخل ــا آن را در جلس ب
در قالــب جنــگ علنــی، قطعــًا ایــن جابــه جایــی 
ــات  ــیون ها تبع ــت وزارت ورزش و فدراس در موقعی

ــان دارد. ــرای ورزش و قهرمان ــنگینی ب س
منبع: مهر

دو اتفاق اخیر نشان داد؛

وزارت ورزش زیر سایه سنگین فدراسیون ها

نامه رییس سازمان لیگ فوتبال به باشگاه ها:

قراردادها باید قانونمند شود
ــرارداد  ــقف ق ــاره س ــال درب ــگ فوتب ــازمان لی ــس س ریی
ــران  ــه مدی ــه ای ب ــگ نام ــی در لی ــن خارج ــش بازیک و افزای

ــرد. ــال ک ــری ارس ــگ برت ــگاه های لی باش
حیــدر بهارونــد دربــاره ســقف قــرارداد و افزایــش بازیکن 
خارجــی در لیــگ برتــر نامــه ای بــه مدیــران باشــگاه لیــگ  

برتــری ارســال کــرد.
ــل و  ــران در نق ــال ای ــار فوتب ــن اخب ــا مهم تری ــن روزه ای
ــی  انتقــاالت لیــگ برتری هــا خاصــه شــده اســت. بازیکنان
ــه نــدرت شــنیده باشــید  ــان را ب ــام  آن کــه ممکــن اســت ن
بــه  نباشــد،  بازی شــان در ذهن تــان  از  یــا تصویــری 
دفتــر باشــگاه ها می رونــد و بعــد از بســتن قــرارداد 

چندمیلیــاردی خــارج می شــوند.
ــرارداد  ــقف ق ــاره س ــال درب ــگ فوتب ــازمان لی ــس س ریی
ــه  ــه ای ب ــر نام ــگ برت ــی در لی ــن خارج ــش بازیک و افزای

ــرد. ــال ک ــری ارس ــگ  برت ــگاه لی ــران باش مدی

ــه  ــه ب ــورمان ک ــوش کش ــی پ ــع مل  مداف
تازگــی بــه االهلــی ملحــق شــده اســت، گفــت 
ــام داد. ــری انج ــریه قط ــا نش ــل ب ــی مفص و گوی
ــوش  ــی پ ــع مل ــل زاده مداف ــجاع خلی ش
کشــورمان بعــد از دو ســال حضــور در الریــان 

ــد. ــری ش ــم قط ــر تی ــی دیگ ــی االهل راه
ــر  ــرب« قط ــریه »الع ــه نش ــن رابط در همی
ــی  ــم مل ــع تی ــا مداف ــل ب ــه ای مفص مصاحب
کشــورمان انجــام داد کــه جزئیــات ایــن گفــت 

ــد: ــر بخوانی ــد در زی ــی توانی ــو را م و گ

ــه  ــبت ب ــت نس ــاره احساس ــدا درب *در ابت
ــی. ــح بده ــان توضی ــی برایم ــه االهل ــال ب انتق
ــتم و  ــی پیوس ــه االهل ــحالم ب ــی خوش خیل
حــس خوبــی دارم. ایــن تجربــه جدیــدی بــرای 
ــدوارم  ــت و امی ــتارگان اس ــگ س ــن در لی م
ــک  ــم کم ــه تی ــودم ب ــدازه خ ــه ان ــم ب بتوان
کنــم. بــه هــواداران، مدیریــت و کادرفنــی قول 
مــی دهــم تــا بــه انــدازه توانــم بــه تیــم کمک 
ــار  ــا رفت ــدو ورودم باشــگاه ب ــان ب ــم. از زم کن
خــوب، مــن را تشــویق کــرد و مــن آمــاده این 

ــتم. ــد هس ــه جدی تجرب

زادگان  کنعانــی  حســین  االهلــی  در   *
حضــور دارد. شــما در کنــار ایــن بازیکــن ســال 
هــا بــازی کردیــد. آیــا او در انتقــال شــما بــه 

ــت؟ ــش داش ــی نق االهل
و  ملــی  تیــم  در  زادگان  کنعانــی  بــا 
پرســپولیس همبــازی بــودم و شــناخت خوبــی 
ــرای  ــم را ب ــرایط تی ــم. او ش ــر داری از یکدیگ

ــحالم. ــال خوش ــن انتق ــرد و از ای ــو ک ــن بازگ م
ــنهاد  ــی پیش ــه االهل ــتن ب ــل از پیوس * قب

ــتید؟ ــم داش ــری ه دیگ
بلــه پیشــنهادهایی از ایــران و اروپا داشــتم. 
دو باشــگاه قطــری دیگــر و یــک تیــم اماراتــی 

بــه مــن پیشــنهاد دادنــد.

* اما چرا االهلی را انتخاب کردید؟
ــر  ــه خاط ــم ب ــن انتخاب ــل ای دلی
ــه  ــه ب ــدن در دوح ــرای مان ــل ب تمای
ــن  ــود. همچنی ــواده ام ب ــراه خان هم
ــا ســرمربی صحبــت کــردم  وقتــی ب
او بــه مــن احســاس خوبــی داد. 
ــع  ــی زادگان هــم در قان ــه کنعان البت
ــر  ــال موث ــن انتق ــرای ای ــردن ب ک

ــود. ب

* نظــر شــما دربــاره فصــل پیــش 
رو چیســت؟

ــد  ــل جدی ــه فص ــدارم ک ــکی ن ــچ ش هی
ــا  ــی ب ــه همزمان ــه ب ــا توج ــتارگان ب ــگ س لی
جــام جهانــی ۲0۲۲ در دوحــه اســتثنایی 
ــد  ــخت خواه ــت س ــه رقاب ــد. البت ــد ش خواه
شــد چــون همــه بــه دنبــال بهتریــن عملکــرد 

ــتند. ــی هس ــام جهان ــال ج در س

ــی  ــه قول ــی چ ــواداران االهل ــه ه ــما ب *ش
ــد؟ ــی دهی م

بــه همــه هــواداران و مدیریــت باشــگاه قول 
مــی دهــم تــا بهتریــن نمایش را داشــته باشــم 

ــا آنهــا خوشــحال شــوند. االهلــی در فصــل  ت
ــت  ــام رقاب ــی در تم ــال قهرمان ــه دنب ــد ب جدی
ــا تمــام وجــود  ــول مــی دهــم ب هــا اســت. ق
بــرای تیــم بــازی کنــم تــا انتظــارات هــواداران 

ــرآورده شــود. ب

ــد  ــرای تمدی ــان ب ــگاه الری ــی از باش *کس
ــرد؟ ــدام ک ــرادادت اق ق

نــه کســی از طــرف باشــگاه الریــان بــا مــن 
تماســی نداشــت.

* از تجربه ات در الریان برای ما بگویید؟
فصــل اول حضــور در الریــان خــوب بــود اما 
در فصــل دوم از پشــت دفــاع وســط بــه کنــاره 
هــا منتقــل شــدم کــه ایــن پســت تخصصــی 
ــع  ــوان مداف ــه عن ــان ب ــه الری ــود. ب ــن نب م
وســط آمــدم چــون در لیــگ قهرمانــان آســیا 
جــزو بهتریــن مدافعــان وســط انتخــاب شــدم. 
ــا  ــه جایــی کشــید کــه ب در ایــن زمینــه کار ب
باشــگاه الریــان هــم صحبــت کــردم تــا پســت 

ــاد  ــرات زی ــن تغیی ــد. ای ــر دهن ــن را تغیی م
ــکوچیچ  ــا دراگان اس ــد ت ــث ش ــت باع در پس
ســرمربی تیــم ملــی ایــران بــه ایــن موضــوع 
اعتــراض کنــد. البتــه مــن در ایــن پســت هــا 

هــم عملکــرد خوبــی داشــتم.

ــروه  ــی ۲0۲۲ در گ ــام جهان ــران در ج *ای
ســختی حضــور دارد؟ پیــش بینــی ات از ایــن 

ــت؟ ــا چیس ــازی ه ب
بــدون شــک حضــور در گروه 
انگلیــس، آمریــکا و ولــز ســخت 
اســت. آنهــا بازیکنــان در طــراز 
ــم  ــا ه ــا م ــد ام ــی دارن جهان
ــن  ــا آخری ــتیم و ت ــران هس ای

ــد. ــم جنگی ــه خواهی لحظ

ــر  ــوان لژیون ــه عن ــما ب *ش
ایرانــی شــاغل در قطــر وضعیت 
آمادگــی ایــن کشــور بــرای 

ــد؟ ــی بنی ــه م ــی ۲0۲۲ را چگون ــام جهان ج
امکانــات و آمادگــی قطــر بــرای میزبانــی از 
جــام جهانــی فــوق العــاده اســت. زیرســاخت 
هــا و ورزشــگاه هــای ســاخته شــده در 
ــش از  ــر پی ــد. قط ــرار دارن ــطح ق ــن س بهتری
ایــن بــا برگــزاری رقابــت هــای بزرگ ورزشــی 
توانایــی خــودش را ثابــت کــرده اســت. بــرای 
ــک  ــی در ی ــام جهان ــه ج ــت ک ــار اس ــن ب اولی
کشــور عربــی برگــزار مــی شــود و بــه نظــرم 
ــابقات را  ــن مس ــرایط ای ــن ش ــر در بهتری قط

ــد. ــی کن ــزار م برگ

مصاحبه با مدافع تیم ملی؛

 از خط و نشان اسکوچیچ و رقابت سخت در جام جهانی تا دست رد به اروپایی ها

آذربایجــان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــارد  ــاص : ۱۲0 میلی ــا اختص ــت: ب ــرقی گف ش
تومــان اعتبــار ســفر ریاســت جمهــوری بــرای 

یــادگار  ورزشــگاه  بازســازی 
امــام)ره( تبریــز طــی ســه ســال 
مشــکات و نواقــص عمــده ایــن 
مجموعــه برطــرف خواهــد شــد.
در  نــژاد  ســتوده  حبیــب 
ــن  ــازی ای ــد بازس ــد از رون بازدی
ــاه  ــرد: در م ــار ک ــگاه اظه ورزش
جــاری تخصیــص ۴0 میلیــارد 
ــا  ــه ب ــده ک ــب ش ــان تصوی توم
اولویــت بنــدی و در جهــت رفــاه 
حــال تماشــاگران شــامل اصــاح 
ژنراتورهــای  و  بــرق  شــبکه 
مجموعــه، تعمیــر ســکوهای بتنی 
گیت هــای  اصــاح  فرســوده، 
ورودی و بلیط فروشــی، نوســازی 

ســرویس های بهداشــتی، تعویــض تارتــان 
چمن هــای  مرمــت  دوومیدانــی،  پیســت 
ــازی  ــر و بازس ــن و تعمی ــن چم ــیه زمی حاش

ــد. ــد ش ــه خواه ــکوربورد هزین اس
وی گفــت: اســتادیوم یــادگار امــام)ره( 
ــس از  ــادی و پ ــال های متم ــول س ــز در ط تبری

افتتــاح و برگــزاری مســابقات متعــدد همچنــان 
ــوده و  ــی ب ــکات اساس ــص و مش دارای نواق
ــن  ــت ای ــتهاک، وضعی ــان و اس ــرور زم ــا م ب

ورزشــگاه نــه در شــأن مــردم شــریف اســتان 
ــن  ــر ای ــود و ب ــور ب ــم تراکت ــأن تی ــه در ش و ن
اســاس و دغدغــه ای کــه بــرای حفــظ جایــگاه 
ایــن هــواداران داریــم، تصمیــم 
بــه بازســازی و رفــع مشــکات 
اســتادیوم  ایــن  اساســی 
نخســتین  کــه  کرده ایــم 
بازســازی اساســی مجموعــه در 
ســالیان گذشــته خواهــد بــود.
ــه داد: در  ــژاد ادام ــتوده ن س
اولیــن گام و بــه صــورت ضــرب 
ــی  ــه تعمیرات ــدام ب ــل اق العج
آمیــزی،  رنــگ  همچــون 
ســرویس های  بهســازی 
ــب  ــض و مرت ــتی، تعوی بهداش
ســازی صندلــی هــای شکســته 
ــای  ــض بنره ــه و تعوی مجموع
ــم  ــگاه کردی ــتهلک ورزش مس
و بــا اختصــاص بودجــه، دیگــر نواقــص را 

ــرد. ــم ک ــرف خواهی برط
ــگ  ــای لی ــام بازی ه ــس از اتم ــت: پ وی گف

ــا  ــاه ت ــی کوت ــه زمان ــه فاصل ــه ب ــا توج و ب
ــب،  ــات تخری ــد، عملی ــل جدی ــروع فص ش
ــای  ــی رختکن ه ــص اساس ــع نواق ــت و رف مرم
اســتادیوم کــه مــورد تاکیــد AFC و مســئولین 
ــد و  ــاز ش ــود آغ ــز ب ــابقات نی ــزاری مس برگ
ــا و  ــری ه ــیفت کاری و پیگی ــش ش ــا افزای ب
ــا در  ــتیم ت ــاش هس ــه در ت ــای روزان بازدیده
ــه اتمــام  اســرع وقــت عملیــات بازســازی را ب
برســانیم تــا مجموعــه ای مــورد تائیــد ناظریــن 
آســیایی و در خــور ملــت شــریف آذربایجــان 

ــیم. ــته باش داش
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش 
ــژاد  ــتوده ن ــرقی، س ــان ش ــان آذربایج و جوان
ــان  ــارد توم ــاص ۱00 میلی ــن از اختص همچنی
ــه  ــی مجموع ــتخر قهرمان ــل اس ــرای تکمی ب
ــوع  ــت: در مجم ــر داد و گف ــام خب ــادگار ام ی
355 میلیــارد تومانــی در ســفر آیــت اهلل 
ــاص داده  ــتان اختص ــرای ورزش اس ــی ب رئیس
ــرای  شــد کــه بیشــترین اعتبــار اختصاصــی ب
ــت  ــتانی ریاس ــفرهای اس ــی س ورزش در تمام

ــت. ــوده اس ــوری ب جمه

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:

12۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز اختصاص یافته است

اداره آمــوزش و پــرورش ناحیــه 2 تبریــز در نظــر دارد 
3 بــاب از کالس آموزشــی دبیرســتان حافــظ خــود را در 
ــی از  ــای آموزش ــه واحده ــر اداری ب ــای غی ــاعت ه س

طریــق مزایــده بــه اجــاره واگــذار نمایــد. 
محــل دریافت اســناد مزایــده: درگاه ســامانه تدارکات 

 www.setadiran.ir )ــتاد الکترونیکی دولت )س
ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط مزایــده در اســناد 
و شــرایط عمومــی و اختصاصــی منــدرج در ســامانه ســتاد 

مــی باشــد کــه جــزء الینفــک قــرارداد خواهــد بــود.
جعفر راستگو- مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز

آگهی مزایده آگهی مزایده 
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وزیر امور خارجه روسیه خبر داد: 

حضور کشورهای بیگانه 
در دریای خزر منتفی است

وزیــر امــور خارجــه روســیه در نشســت مطبوعاتــی پــس 
از اجــاس وزرای خارجــه کشــورهای ســاحلی دریــای خــزر 
اعــام کــرد: »رهبــران پنــج کشــور ســاحلی دریــای خــزر 
ــران(  ــتان و ای ــان، ترکمنس ــتان، آذربایج ــیه، قزاقس )روس
بــرای تســریع کار بــر روی توافقنامــه اعتمادســازی و 

ــد.« ــت کردن ــزر موافق ــای خ ــی در دری ــکاری نظام هم
»ســرگئی الوروف« در نشســت مطبوعاتــی همچنیــن 
گفــت: »مــا بــر اهمیــت همــکاری در زمینــه نظامــی 
تاکیــد کردیــم و پیشــنهاد شــد کــه کار بــر روی توافقنامــه 
ــورهای  ــی کش ــای نظام ــوص فعالیت ه ــازی در خص اعتمادس

ــود.« ــریع ش ــزر تس ــای خ ــاحلی دری س
ــد کــه حضــور  شــرکت کننــدگان همچنیــن تاکیــد کردن
ــه  ــزر در منطق ــیه خ ــورهای غیرحاش ــلح کش ــای مس نیروه
منتفــی اســت. الوروف در همیــن ارتبــاط خاطرنشــان کــرد: 
ــل  ــر اص ــام ب ــدون ابه ــت و ب ــا قاطعی ــا ب ــه طرف ه »هم
ــد  ــد کردن ــزر تاکی ــای خ ــت دری ــاره وضعی ــیون درب کنوانس
ــورهای  ــی کش ــور نظام ــه حض ــه هرگون ــد ک ــام کردن و اع
ــت.  ــرش نیس ــل پذی ــا قاب ــاحلی در اینج ــر س ــزری و غی غیرخ

کشف یک میدان گازی عظیم 
در الجزایر

شــرکت گاز و نفــت الجزایــر )ســوناتراک( از کشــف یــک 
میــدان گازی عظیــم در منطقــه حاســی الرمــل در صحــرای 

الجزایــر خبــر داد.
براســاس بیانیــه شــرکت ســوناتراک میــزان ذخایــر ایــن 
ــارد متــر  ــا ســیصد و چهــل میلی میــدان گازی بیــن صــد ت

مکعــب بــرآورد شــده اســت.

ایــن شــرکت قــرار اســت در مــاه نوامبــر آینــده عملیــات 
اســتخراج از ایــن میــدان گازی را آغــاز کنــد. ســطح 
اســتخراج ایــن میــدان گازی ده میلیــون متــر مکعــب در روز 

ــود. خواهــد ب
الجزایــر بــا در اختیــار داشــتن بیــش دو هــزار و چهارصــد 
ــازده درصــد گاز  ــر گازی حــدود ی میلیــارد مترمکعــب ذخای
ــل و  ــز چه ــیه نی ــد. روس ــی کن ــن م ــا را تامی ــی اروپ مصرف

هفــت درصــد گاز مصرفــی اروپــا را تامیــن مــی کنــد.
ــن  ــا و هفتمی ــده گاز در آفریق ــن صادرکنن ــر اولی الجزای

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــده در جه صادرکنن
در پــی حملــه روســیه بــه اوکرایــن بســیاری از کشــورها 
ــتند  ــیه هس ــه گاز روس ــود ب ــتگی خ ــش وابس ــدد کاه درص
ــاه  ــا در م ــد. ایتالی ــده ان ــل ش ــر متمای ــمت الجزای ــه س و ب
آوریــل قــرارداد مهمــی را بــرای خریــد گاز از الجزایــر امضــا 

کــرد.

در پناه خنکای آب 
گرمای تابستان به اوج خودش رسیده و همین عامل حضور هر روز کودکان و نوجوانان در پارک آب و آتش تهران شده است.

ــزارش داد  ــل گ ــی می ــریه دیل ــای نش  تارنم
ــس  ــد در انگلی ــارد پون ــاالنه 3 میلی ــه س ک
ــه  ــور ب ــن کش ــا ای ــود ت ــرداری می ش کاهب
پایتخــت تبهــکاری و کاهبــرداری جهــان 

ــود. ــل ش تبدی
ــارتی  ــریه، خس ــن نش ــات ای ــق تحقیق طب
ــهروندان  ــه ش ــرداری ب ــه کاهب ــه از ناحی ک
از  انگلیــس وارد می شــود بســیار بیشــتر 
ــاالت  ــه ای ــرو از جمل ــای پیش ــایر اقتصاده س

ــت. ــترالیا اس ــادا و اس ــده، کان متح
دیلــی میــل بــا اشــاره بــه افزایــش 
در  زندگــی  هزینه هــای  افسارگســیخته 
انگلیــس گــزارش داد کــه تبهــکاران بــه 
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــایی راه ه ــال شناس دنب
ــیب پذیر  ــن و آس ــراد مس ــرداری از اف کاهب
ــت. ــت اس ــه وخام ــط رو ب ــاع فق ــتند و اوض هس
ــد  ــوج جدی ــزارش، م ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرقت  ــه س ــر ب ــرداری منج ــاک کاهب هولن
۷00 میلیــون پونــد در مــاه آوریــل شــد. 
ــه  ــته ب ــال گذش ــه س ــت ک ــن درحالیس ای

ــاه  ــد در م ــون پون ــن ۲00 میلی ــور میانگی ط
می شــد. کاهبــرداری 

تحقیقات میل همچنین نشان داد:
• ۴0 میلیــون انگلیســی امســال هــدف 

کاهبــرداری قــرار گرفتنــد
ــط  ــرداری فق ــت کاهب ــر هف • از ه
ــده  ــزارش ش ــس گ ــه پلی ــورد ب ــک م ی

ــت اس
از  درصــد  دو  دربــاره  پلیــس   •
تحقیــق  شــده  ثبــت  گزارش هــای 

کــرده اســت
ــا  ــادی از کاهبرداری ه ــداد زی • تع

ــد ــی مان ــده م ــف نش کش
ــازمان  ــه س ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــش  ــاه پی ــس م ــایبری انگلی ــت س امنی

گــزارش داد کــه پارســال بالــغ بــر ۲.۷ میلیون 
فقــره کاهبــرداری اینترنتــی را خنثــی کــرده 
ــل از آن  ــال قب ــا س ــاس ب ــم در قی ــن رق و ای

ــت. ــده اس ــتر ش ــر بیش )۲0۲۱( چهاربراب
کــه  ســایبری  امنیــت  ملــی  مرکــز 

تحــت پوشــش ســتاد ارتباطــات دولــت 
کــرد  اعــام  می کنــد  فعالیــت  انگلیــس 
کاهبرداری هــای رهگیــری شــده شــامل 
تأییدیــه  از ســوی افــراد مشــهور و ایمیل هــای 

ــن  ــت. ای ــان اس ــاذی از قربانی ــی و اخ جعل
ــمار  ــش ش ــه افزای ــرد ک ــد ک ــازمان تاکی س
ــرد  ــانگر رویک ــده، نش ــایی ش ــوارد شناس م

تهاجمــی تبهــکاران اســت.
ــس  ــی انگلی ــایبری مل ــت س ــز امنی مرک

ــش  ــث افزای ــا باع ــران کرون ــه بح ــد ک می گوی
کاهبــرداری هــای مرتبــط بــا ســازمان 
ــن  ــت. ای ــده اس ــور ش ــن کش ــت ای بهداش
ــزار  ــک ه ــش از ی ــته بی ــال گذش ــازمان س س
ــا  ــط ب ــرداری مرتب ــره کاهب و ۴00 فق
ــذف  ــس را ح ــت انگلی ــازمان بهداش س
کــرد کــه نســبت بــه ســال ۲0۲0 
ــد. ــان می ده ــری نش ــی ۱۱ براب افزایش
ــه  ــرداری ک ــری از کاهب ــوع دیگ ن
ــت  ــز امنی ــط مرک ــته توس ــال گذش س
ســایبری ملــی انگلیــس شناســایی 
شــامل  اخــاذی،  ایمیل هــای  شــد، 
ادعــای دروغینــی بــود مبنــی بــر 
ــی هــک شــده و از  اینکــه ایمیــل قربان
او خواســته می شــد کــه بابــت آن پــول 

ــد. ــت کن پرداخ
در  تــا  دارد  نظــر  در  انگلیــس  دولــت 
ــازی،  ــای مج ــت از فض ــی و صیان ــه ایمن الیح
ــد  ــزم کن ــی را مل ــزرگ اینترنت ــرکت های ب ش
ــد. ــری کنن ــی جلوگی ــات تقلب ــه از درج تبلیغ ک

انگلیس به عنوان پایتخت کالهبرداری جهان شناسایی شد

درآمد 1۵۰ میلیارد دالری عربستان 
از حج و عمره در یکسال

کارشناســان تخمیــن زده انــد درآمــد عربســتان ســعودی 
ــش از 150  ــه بی ــال 2022 ب ــره در س ــج و عم ــل ح از مح

ــید. ــد رس ــارد دالر خواه میلی
ــه  ــه ب ــا توج ــادی، ب ــان اقتص ــام کارشناس ــر اع بناب
تقاضــای رو بــه رشــد اقتصــاد حــج و عمــره، از نظــر حمــل و 
ــب وکارهای  ــترش در کس ــاری و گس ــگاه های تج ــل، فروش نق
کوچــک و متوســط، درآمدهــای حاصــل از حــج و عمــره در 
ســال جــاری میــادی بــه بیــش از 150 میلیــارد دالر خواهــد 

رســید.
ــاک و  ــه ام ــای کمیت ــی از اعض ــریف«، یک ــن الش »محس
ــای  ــت: درآمده ــاره گف ــتان در این ب ــرمایه گذاری عربس س
ــد  ــن، بای ــد و بنابرای ــه می کن ــی را تغذی ــاد مل ــج، اقتص ح
یــک برنامــه یکپارچــه بــرای کنتــرل درآمدهــا و منابــع مالی 
بــه گونــه ای تدویــن شــود کــه در خدمــت چشــم انداز 2030 
ــد  ــت می کن ــز خدم ــی نی ــاد مل ــه اقتص ــر ب ــن ام ــد. ای باش
ــه  ــی، بلک ــاغل فصل ــرای مش ــا ب ــه تنه ــی را ن ــازار بزرگ و ب
ــرای مشــاغل پایــدار ایجــاد می کنــد کــه بخــش اساســی  ب

ــد. ــکیل می ده ــره را تش ــج و عم ــاد ح از اقتص

ــام  ــه اع ــرد: برنام ــار ک ــن اظه ــناس همچنی ــن کارش ای
ــره  ــج و عم ــر ح ــون زائ ــی از 30 میلی ــرای میزبان ــده ب ش
ــه  ــت ک ــی اس ــی از طرح های ــاب حقیق ــال 2030، بازت ــا س ت
ــرده و  ــارج ک ــی خ ــه را از بی نظم ــه و مدین ــای مک بازاره
ــرار  ــه ق ــازمان یافت ــادی س ــای اقتص ــا را در چارچوب ه آن ه
می دهــد کــه در خدمــت ســاز و کارهــای اقتصــادی متغیــر 
اســت کــه بــازده باالیــی بــه ارزش تقریبــی میلیاردهــا دالر 

ــراه دارد. ــه هم ــال ب در س
ــره را  ــج و عم ــادی ح ــای اقتص ــزود: جنبه ه ــریف اف الش
ــای  ــه چالش ه ــه ب ــا توج ــرا ب ــت، زی ــده گرف ــوان نادی نمی ت
ــد  ــت، می توان ــه اس ــا آن مواج ــش ب ــن بخ ــه ای ــی ک بزرگ
ــه  ــه ن ــد ک ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــود باالی ــیه س حاش
ــرمایه  ــان س ــرای جری ــره، راه را ب ــج و عم ــور ح ــا در ام تنه
بــه مکــه و مدینــه همــوار می کنــد، بلکــه در هتلــداری کــه 
ــه  ــتان ب ــر عربس ــش را در سراس ــن بخ ــوم ای ــش از دوس بی
خــود اختصــاص می دهــد، اثــر اقتصــادی دارد.مراســم حــج 
ــد و  ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــا 21 تیرم ــخ 16 ت ــال از تاری امس
ــک  ــال ی ــا، امس ــتان در دوران کرون ــررات عربس ــر مق ــا ب بن
ــه حضــور در ایــن  ــر از سراســر جهــان مجــاز ب میلیــون زائ
مراســم شــده اند. عربســتان در دو ســال گذشــته بــه دلیــل 
کرونــا، حــج را محــدود و بــا زائرانــی از داخــل ایــن کشــور 

برگــزار کــرد.

هــزاران نفــر از مردم اســپانیا در شــهر 
مادریــد پایتخــت ایــن کشــور تجمــع در 
خیابان هــا علیــه نشســت ناتــو تظاهــرات 

ــد. نشســت کشــورهای  کردن
ــه  ــو هفت ــازمان نات ــو س عض
تاریخ هــای  طــی  آینــده 
ــد  ــن در مادری ــا 30 ژوئ ۲۹ ت

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
اســپانیایی  معترضــان 
ــو  ــه نات ــه علی ــی ک در حال
در  بــا  می دادنــد  شــعار 
دســت داشــتن پاکاردهایــی 
بــا شــعارهای ضــد ناتــو 
نظامــی  بودجــه  افزایــش 
را  اروپایــی  کشــورهای 
صلــح  علیــه  تهدیــدی 

آنهــا در شــعارهای خــود  خواندنــد. 
ــورها  ــک کش ــرای تحری ــو ب ــات نات اقدام
در بــاال بــردن بودجه هــای نظامــی را 

محکــوم کردنــد. 
تظاهرکننــدگان ضمــن اظهــار تنفــر از 
جنــگ و کشــتار مــردم خواســتار خــروج 

ــان  ــه و پای ــی از منطق ــان آمریکای نظامی
ــاد  ــا فری ــدند. آنه ــا ش ــه جنگ ه دادن ب
در  جنــگ  حــل  راه  ناتــو  می زدنــد: 

ــت. ــن نیس اوکرای
 یکــی از اهــداف نشســت هفتــه آینده 
ــاره الحــاق کشــورهای  ــو مذاکــره درب نات
ــن  ــه ای ــد ب ــوئد و فنان س
بــود.  خواهــد  ســازمان 
ــن  ــت ای ــا عضوی ــه ب ترکی
ــت  ــو مخالف ــور در نات دو کش
ــاد دارد  ــت و اعتق ــرده اس ک
پناهــگاه  کشــورها  ایــن 
تروریســتی  ســازمان های 

هســتند.
ــکاندیناوی  ــورهای اس  کش
جنــگ  آغــاز  از  پــس 
روســیه و اوکرایــن خواســتار 
ــدند.  ــو ش ــه نات ــتن ب پیوس
علــت  می گویــد  روســیه 
ــور در  ــن کش ــی ای ــات نظام ــی عملی اصل
ــد  ــش از ح ــدن بی ــک ش ــن نزدی اوکرای
ــت. ــور اس ــن کش ــای ای ــه مرزه ــو ب نات

تظاهرات در اسپانیا؛

مردم خواستار اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور شدند

ــت  ــارت نف ــه غ ــی از ادام ــع یمن ــک منب ی
این کشــور توســط ائتــاف متجــاوز ســعودی-
اماراتــی خبــر داد و گفــت کــه ۴00 هزار بشــکه 

نفــت بــه یغمــا رفــت.
ــن  ــمی یم ــزاری رس ــه خبرگ ــع ب ــن منب ای
)ســبأ( گفــت کــه یــک کشــتی خارجــی پــس 
از اینکــه ۴00 هــزار بشــکه نفــت خــام یمــن را 
غــارت کــرد، امــروز بنــدر »رضــوم« در اســتان 

شــبوه را تــرک کــرد.
ــد  ــن کشــتی چن ــع، ای ــن منب ــه ای ــه گفت ب
روز پیــش از امــارات حرکــت کــرده و وارد 
ــن  ــت ای ــود. ارزش نف ــده ب ــوم ش ــدر رض بن
کشــتی، بالــغ بــر ۴3 میلیــون و ۶۴0 هــزار دالر 

ــن. ــال یم ــارد ری ــی ۴۹ میلی ــت، یعن اس
ایــن منبــع خاطــر نشــان کــرد، غــارت نفت 
ــه  ــازمان یافت ــارت س ــه غ ــن در ادام ــام یم خ
ــاوز  ــاف متج ــط ائت ــور توس ــن کش ــع ای مناب
ــف  ــد در توق ــل بای ــه بین المل ــت و جامع اس
ــد. ــا کن ــود را ایف ــش خ ــن نق ــع یم ــارت مناب غ
ــش  ــه پی ــه دو هفت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــحر« در  ــدرگاه »الش ــتی از بن ــک کش ــز ی نی
حضرمــوت، بیــش از دو میلیــون بشــکه نفــت 

ــرد. ــارت ک ــن را غ ــام یم خ
ــک«  ــن عبدالمل ــاط، »معی ــن ارتب در همی

ــه  ــته ب ــده وابس ــود خوان ــر خ ــت وزی نخس
اواخــر  ائتــاف متجــاوز ســعودی-اماراتی 
ــرد  ــد ک ــه ای را تأیی ــته توافقنام ــرداد گذش خ
ــورت  ــه ص ــن ب ــت یم ــاس آن، نف ــر اس ــه ب ک
رســمی غــارت شــود.بر اســاس ایــن توافقنامه، 

ــه عربســتان ســعودی  بخــش ســوخت یمــن ب
واگــذار  شــد. ایــن اقــدام، در راســتای توطئــه 
ــم و  ــهای مه ــاول بخش ــرای چپ ــعودی ب س

ــت. ــن اس ــرق یم ــوب و ش ــی جن حیات
ایــن در حالــی اســت کــه عبدالملــک 

ــد  ــا »خال ــته ب ــاه گذش ــن م ــط فروردی اواس
ــتان  ــاع عربس ــر دف ــاون وزی ــلمان« مع ــن س ب
ــن  ــلمان در ای ــن س ــرد. ب ــدار ک ــعودی دی س
دیــدار مدعــی شــد که ریــاض بــرای برقــراری 

ــل دارد. ــن تمای ــح در یم ــت و صل امنی

اعــام  از  ریــاض  کــه  کــرد  ادعــا  وی 
مرزهــای  و  یمــن  سراســر  در  آتش بــس 
مشــترک عربســتان و یمــن اســتقبال می کنــد 
ــوط  ــا طــرح عربســتان مرب ــس ب ــن آتش ب و ای
بــه مــارس ۲0۲۱ بــرای پایــان دادن بــه بحــران 

یمــن و دســتیابی بــه راه حــل سیاســی جامــع، 
ــی دارد. همخوان

ــدواری  ــراز امی ــن اب ــلمان همچنی ــن س ب
کــرد کــه ایــن آتش بــس بــه تاش هــای 
سیاســی بــرای دســتیابی بــه حل وفصــل 
ــای  ــای طرف ه ــق گفت وگوه ــی از طری سیاس
ــکاری  ــورای هم ــارت ش ــت نظ ــه تح ــی ک یمن
ــک  ــت، کم ــال اجراس ــارس در ح ــج ف  خلی

کند.
ــارات و  ــراه ام ــه هم ــعودی ب ــتان س عربس
ــکا  ــت آمری ــا حمای ــی و ب ــور عرب ــد کش چن
بــه  را  جنگــی   ۱3۹۴ ســال  فروردیــن  از 
ــادی  ــور ه ــه منص ــد رب ــدن عب ــه بازگردان بهان
ــن  ــراری یم ــتعفی و ف ــور مس ــس جمه رئی
ــر از  ــزاران نف ــون ه ــا کن ــه ت ــد ک ــاز کردن آغ
ــه کام مــرگ کشــانده  ــن کشــور را ب ــردم ای  م

است.
بــا جــود ایــن ادعــا، ریــاض چنــدی پیــش، 
ــه  هــادی را کنــار گذاشــت و نهــاد جدیــدی ب
ــام شــورای ریاســتی یمــن را تأســیس کــرد  ن
ــارت  ــن را غ ــانتر یم ــر و آس ــد بهت ــا بتوان ت
ــت نجــات ملــی یمــن بارهــا  کنــد. البتــه دول
تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن نهــاد جعلــی را 

ــناخت. ــد ش ــمیت نخواه ــه رس ب

غارت بیش از ۴۰ میلیون دالر نفت یمن توسط ائتالف سعودی


