
۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی 
پشت نوبت بیمه

مدیــرکل امــور بیمــه شــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــت  ــاختمانی پش ــران س ــه کارگ ــش بیم ــرای پوش ــت: ب گف
نوبــت ، منتطــر تصویــب قانــون جدیــد در مجلــس هســتیم.
ادامه در صفحه دوم

مرگ و میر آنفلوانزا کمتر از کرونا نیست
ــران، در  ــی ای ــص داخل ــکان متخص ــه پزش ــس جامع رئی
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
ــادآور  ــا دوز ی ــزا در اولویــت اســت ی تزریــق واکســن آنفلوان
ــا، اظهــار داشــت: می شــود هــر دو واکســن را  واکســن کرون
ــکلی  ــت مش ــن باب ــرد و از ای ــق ک ــب، تزری ــه مناس ــا فاصل ب
ــزا  ــر واکســن آنفلوان ــذا نمی شــود گفــت اگ ــدارد. ل وجــود ن

ــا نزنیــم. را زدیــم، واکســن کرون
ادامه در صفحه دوم
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فراجــا  سیاســی  عقیدتــی  رییــس 
ــر  ــرح ه ــت: ط ــرقی گف ــان ش آذربایج
کالنتــری یــک روحانــی بــه عنــوان 
ــن اســتان اجــرا  مشــاوران مذهبــی در ای

. د می شــو
ــاری در  ــوب اللهی ــالم ای ــت االس حج
ــانه،  ــاب رس ــا اصح ــری ب ــت خب نشس
ــه  ــه کار گرفت ــون ب ــدف روحانی ــه ه جامع
شــده در کالنتــری هــا را کارکنــان فراجــا 
ــن  ــون ای ــم اکن ــرد: ه ــه ک ــالم و اضاف اع
طــرح در تمامــی کالنتــری هــای کالنشــهر 
تبریــز و همچنیــن شهرســتان هــای 
ــال  ــد در ح ــه و مرن ــه، میان ــدف مراغ ه

ــت. ــرا اس اج
وی برگــزاری کالس هــای احــکام و 
مشــاوره رفتــار کارکنــان و نظــارت و 
مدیریــت را از جملــه اهــداف مهــم طــرح 
ــرد  ــان ک ــی بی ــک روحان ــری ی ــر کالنت ه
و افــزود: بیشــتر ارتبــاط ایــن روحانیــون 
ــا مــردم  ــا همــکاران انتظامــی اســت و ب ب
ــا  ــد ت ــری دارن ــاط محدودت ــیار ارتب بس

ــی،  ــی و آموزش ــات فرهنگ ــار اقدام در کن
ــا را  ــرد نیروه ــر عملک ــی ب ــه نظارت وظیف

ــند. ــته باش ــده داش ــر عه ــز ب نی
اللهیــاری ادامــه داد: بــرای اجــرای ایــن 
ــف  ــرح وطای ــور ش ــر کش ــرح در سراس ط
ــف  ــن و تعری ــد تدوی ــت بن ــب هش در قال

شــده اســت.
وی کاهــش تخلفــات کارکنــان انتظامــی 
ــک  ــری ی ــر کالنت ــرح ه ــرای ط ــی اج ط
ــن  ــرای ای ــم اج ــج  مه ــی را از نتای روحان
ــش  ــد: نق ــادآور ش ــمرد و ی ــرح برش ط
روحانیــون در ایــن زمینــه بســیار موثــر و 

ــت. ــوده اس ــه ب ــل توج قاب
فراجــا  سیاســی  عقیدتــی  رییــس 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــرقی اج ــان ش آذربایج
آموزشــی، تشــریح و تبییــن بیانــات مقــام 
رهبــری، هدایــت سیاســی، برنامــه ریــزی 
تبلیغــی در داخــل فراجــا و اجــرای برنامــه 
ــزرگ  ــواده ب ــف خان ــوع و مختل ــای متن ه
ــن  ــای ای ــت ه ــه ماموری ــا را از جمل فراج
مجموعــه بیــان و اضافــه کــرد: بــر همیــن 

ــابقات  ــن دوره مس ــون چندی ــا تاکن مبن
ــزام  ــان، اع ــی کارکن ــت تعال ــی، تربی قرآن
ــه مشــهد  ــواده ب ــا خان کارکنــان همــراه ب
مقــدس و عتبــات عالیــات، جلســات 
ــی  ــع س ــربازان و توزی ــی س ــژه آموزش وی
ــعه  ــدف توس ــا ه ــی ب ــای آموزش دی ه
و ترویــج فرهنــگ ایرانــی اســالمی و 
ــده  ــرا ش ــواده اج ــان خان تحکیــم بنی

ــت. اس
اللهیــاری توجــه بــه آمــوزه هــای 
ــای  ــی از محوره ــالمی را یک ــی و اس دین
ــی  ــی سیاس ــای عقیدت ــه ه ــی برنام اصل
ــن  ــر همی ــه داد: ب ــت و ادام ــا دانس فراج
اســاس همــه ســاله از حافظــان و قاریــان 
ــود و در  ــی ش ــل م ــی تجلی ــاز قرآن ممت
ــان  ــر از کارکن ــداد ۱۶ نف ــر تع ــال حاض ح
ــا در  ــان فراج ــواده کارکن ــای خان و اعض
آذربایجــان شــرقی حافــظ کل قــرآن  
ــا  ــن آماره ــاس آخری ــر اس ــد و ب ــده ان ش
تعــداد ۹۶ نفــر از اعضــای ایــن مجموعــه 

ــند. ــی باش ــرآن م ــظ ق حاف

رییس عقیدتی سیاسی فراجا آذربایجان شرقی خبر داد:

طرح هر کالنتری یک روحانی در آذربایجان شرقی اجرا می شود 

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

چهره داعشی تعدادی از آشوبگران 
مشخص شد

ــا  ــورا ب ــپاه عاش ــه در س ــی فقی ــی ول ــئول نمایندگ مس
ــر،  ــوب های اخی ــن در آش ــی از معترضی ــار برخ ــح رفت تقبی
ــر از  ــی ت ــوبگران داعش ــن آش ــدادی از ای ــره تع ــت: چه گف

ــت.  ــش اس داع
االســالم  حجــت 
نجفقلــی  عبدالرحیــم 
ســرایی در نشســت بصیرتی 
ــا  ــس ب ــه هری ــپاه ناحی س
ــالب  ــه انق ــر اینک ــد ب تاکی
اســالمی بــا اراده الهــی، 
پشــتیبانی رهبــری و مــردم 
حفــظ شــده اســت، افــزود: 
همیــن عوامــل انقــالب و 
ــه  ــد هــر گون نظــام را از گزن

حمــالت در امــان نگــه مــی دارد.
ــروز  ــه ام ــیم ک ــیار باش ــد هوش ــت: بای ــار داش وی اظه
ــا مســتقر شــده و قصــد  ــرز ۱۵۰ کیلومتــری م دشــمن در م
ــی  ــه اصل ــز وجه ــر نی ــوادث اخی ــه زدن را دارد و در ح ضرب
ــه  ــد ک ــوم ش ــاش و معل ــا ف ــرای م ــوبگران ب ــی از آش بعض

ــتند. ــش هس ــر از داع ــی ت ــا داعش ــن ه ــی از ای بعض
ــی  ــراد ب ــدادی از اف ــه داد: تع ــرایی ادام ــی زاده س نجفقل
ــا  ــه م ــر ب ــمن اگ ــه دش ــت ک ــن اس ــان ای ــال تصورش خی
ــان  ــه جری ــدارد، در حالیک ــا کاری ن ــا م ــود، ب ــلط ش مس
ــراق  ــه ع ــا ب ــی ه ــگام ورود داعش ــل هن ــگاه موص دانش
نشــان داد کــه آنهــا بعــد از تســلط بــه کبیــر و صغیــر و بــه 

ــد. ــی کنن ــم نم ــس رح هیچک
ــوی و  ــه معن ــون از روحی ــمن زب ــه دش ــان اینک ــا بی وی ب
انقالبــی امــت اســالمی بیــم دارد، یــادآور شــد: مهــم تریــن 
کاری کــه بــه عهــده مســئوالن مــی باشــد، ایــن اســت کــه 

نگذارنــد ایــن روحیــه انقالبــی و معنــوی از بیــن بــرود.
ــگ  ــه در جن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرایی ب ــی زاده س نجفقل
تحمیلــی هشــت ســاله هــدف اســتکبار جهانــی در مرحلــه 
ــا  ــزود: ام ــود، اف ــدازی ب ــران و در نهایــت بران ــه ای اول تجزی
ــردم  ــل و م ــام راح ــری ام ــتیبانی رهب ــی و پش ــا اراده اله ب
ــا بصیــرت، ایــن انقــالب چهــل و ســه ســال حفــظ شــده  ب

ــت. اس
وی گفــت: در دوران دفــاع مقــدس کوملــه هــا بــا ســنگ 
هــای تیــز گلــوی پاســداران را پــاره مــی کردنــد تــا آزار و 
اذیــت زیــادی تحمیــل کننــد، امــا ایــن بچــه هــا تســلیم آن 

هــا نشــده و پایشــان نلغزیــد.
ــالب را  ــرای انق ــن واژه ب ــرایی مهمتری ــی زاده س نجفقل
ــی  ــواص ب ــی خ ــا بعض ــه داد: ام ــت و ادام ــف » دانس »تکلی
ــالب آن  ــار انق ــد و قط ــا لغزی ــه ه ــان در  فتن ــرت پایش بصی

ــرد.  ــاده ک ــا را پی ه

اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا توصیــه بــه 
ــی  ــدار عموم ــرای دی ــتانی ب ــران شهرس مدی
ــی  ــل اصل ــی ا ز عوام ــت: یک ــردم، گف ــا م ب
ــگ  ــاط تنگاتن ــدم ارتب ــردم، ع ــی م نارضایت
ــه  ــی ب ــه و کم توجه ــه جامع ــا بدن ــئوالن ب مس
مــردم در چرخــه بروکراســی اداری اســت کــه 
اگــر ایــن مشــکالت حــل شــود، اعتمــاد مردم 

ــد.  ــش می یاب ــئوالن افزای ــت و مس ــه دول ب
ــورای اداری  ــه ش ــّرم در جلس ــن خ عابدی
ــتی،   ــرد: پاکدس ــار ک ــراب، اظه ــتان س شهرس
مبــارزه بــا فســاد و نشســت  و برخاســت 
بــا مــردم از مهم تریــن شــعارهای دولــت 
ــران  ــیابی مدی ــم در ارزش ــای مه و از معیاره

دســتگاه های اجرایــی اســت.
ــتانی  ــران شهرس ــه مدی ــه ب ــا توصی  وی ب
بــرای دیــدار عمومــی بــا مــردم، گفــت: یکــی 
ــدم  ــردم، ع ــی م ــی نارضایت ــل اصل از عوام
ارتبــاط تنگاتنــگ مســئوالن بــا بدنــه جامعه و 
ــی  ــه بروکراس ــردم در چرخ ــه م ــی ب کم توجه
ــل  ــکالت ح ــن مش ــر ای ــه اگ ــت ک اداری اس

ــت و مســئوالن  ــه دول ــردم ب شــود، اعتمــاد م
افزایــش می یابــد. 

ــه را از  ــار عاقالن ــردم رفت ــت: م ــّرم گف خ
مســئوالن مــی خواهنــد؛ ایــن مــردم متعهــد 

ــای  ــه آرمان ه ــادار ب ــالم و وف ــب اس ــه مکت ب
ــی  ــی و مطالبات ــر نگران ــتند و اگ ــالب هس انق
ــت. ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــا آن ــد ب ــد بای دارن
ــش  ــرقی در بخ ــان ش ــتاندار آذربایج  اس
دیگــری از ســخنان خــود بــه اقدامــات دولــت 
ــری از  ــتایی و جلوگی ــعه روس ــوزه توس در ح
ــهرها  ــیه ش ــه حاش ــتاییان ب ــرت روس مهاج
اشــاره کــرد و گفــت: امســال در اســتان بیــش 
ــتایی  ــاده روس ــفالت ج ــر آس از ۸۰۰ کیلومت
ــی  ــه بارندگ ــن ک ــود ای ــا وج ــتیم و ب داش
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش نداشــت، ۳ 
ــداری  ــت خری هــزار تــن گنــدم از طریــق دول
ــه  ــته س ــال گذش ــه س ــبت ب ــه  نس ــد ک ش

ــت.  ــده اس ــر ش براب
ــه ســرمایه گــذاری بخــش  ــا اشــاره ب وی  ب
در  امســال  گفــت:  اســتان،  در  خصوصــی 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــگری ۲۰ ه ــوزه گردش ح
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــت ۲۵ ه ــش صنع و در بخ
ســرمایه گــذاری شــده و مســئوالن بایــد بــرای 
ــد. ــالش کنن ــذاری ت ــرمایه گ ــتر س ــذب بیش ج

ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  خــّرم 
شهرســتان ســراب در حــوزه کشــاورزی و 
ــرای  ــت ب ــمت دول ــه از س ــت: آنچ ــدن، گف مع
توســعه شهرســتان الزم اســت فراهــم شــده و 

می شــود. انجــام  هــم  الزم  حمایت هــای 
وی افــزود: بخــش کشــاورزی در شهرســتان 
ــدن  ــش مع ــت و بخ ــد اس ــه رش ــراب رو ب س
ــد از  ــت و بای ــه اس ــوی کل منطق ــز جوابگ نی
ــردم  ــد م ــش درآم ــرای افزای ــت ب ــن موهب ای
منطقــه و توســعه و پیشــرفت شهرســتان 

ــم. ــتفاده کنی اس
 در ایــن مراســم، علــی جهانــی بــه عنــوان 
و  معرفــی  ســراب  فرمانــداری  سرپرســت 
ــوی  ــن یحی ــای حس ــالش ه ــات و ت از خدم
ــی  ــتان قدردان ــن شهرس ــین ای ــدار پیش فرمان

ــد.  ش
ــن در  ــرقی همچنی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ســفر بــه شهرســتان ســراب، کلنــگ احــداث 
ــه  ــان را ب ــهر مهرب ــاز ش ــتان خیرس بیمارس

ــن زد. زمی

استاندار آذربایجان شرقی:

عامل اصلی نارضایتی مردم کم توجهی به مردم در چرخه بروکراسی اداری است 

صفحه صفحه 22

نفوذ منطقه ای ایران 
سد عظیمی 

در مقابل دشمن است

نیروهای سپاه و بسیج در 
حوادث اخیر بدون سالح 

در میدان بودند

پشت پرده آشوب های اخیر 
به روایت آمار

ترکیه سه هزار 
نیروی امنیتی و پلیس 
به قطر اعزام می کند

۹۷ درصد مردم افغانستان 
در آستانه سقوط 
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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجان شرقی:

۹۹ درصد مطالبات گندم کاران 
آذربایجان شرقی پرداخت شده است

مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی آذربایجــان شــرقی 
ــه ۹۹  ــان ک ــارد توم ــزار و ۱۳۱ میلی ــه ه ــغ س ــت: مبل گف
ــی  ــامل م ــتان را ش ــدم کاران اس ــات گن ــد از مطالب درص

ــت.  ــده اس ــت ش ــود، پرداخ ش
علیرضــا شــاهدی  در خصــوص وضعیــت خریــد تضمینی 
گنــدم در اســتان اظهــار کــرد: نیمــه خــرداد امســال طــی 
خریــدی کــه از ۶۱ مرکــز اســتان انجــام شــد، ۲۷۰ هــزار 
تــن گنــدم خریــداری شــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته 

ــد داشــته ایم. ۱۶۹ درصــد افزایــش خری
وی ادامــه داد: بــا پیگیــری مســتمر مســئولین اســتانی 
از مبلــغ کل مطالبــات گندمــی کشــاورزان کــه ســه هــزار 
ــزار و ۱۳۱  ــه ه ــت، س ــوده اس ــان ب ــارد توم و ۱۳۲ میلی
میلیــارد تومــان پرداخــت شــد یعنــی نزدیــک ۹۹ درصــد 

آن پرداخــت شــده اســت.
ــام  ــه اتم ــق ب ــد در کل مناط ــرد: خری ــد ک وی تاکی
رســیده اســت امــا در پنــج مرکــز دولتــی کــه در 
ــز کار  ــز در تبری ــوده و دو مرک ــر ب ــه و اه ــترود، میان هش

خریــد تضمینــی تــا مهرمــاه انجــام می شــود.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت 
انواع روغن خوراکی

صفحه 6
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پروژه آشوب-تحریم در حال تکرار است
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مرگ و میر آنفلوانزا کمتر از کرونا نیست
ادامه از صفحه اول

ــش  ــه پی ــب ک ــن مطل ــوان ای ــا عن ــرونیا ب ــرج خس ای
ــه  ــالء ب ــوارد ابت ــش م ــاهد افزای ــال ش ــود امس ــی می ش بین
ــه کــم شــدن مــوارد  ــا توجــه ب ــزا باشــیم، افــزود: ب آنفلوان
ــار  ــتی، انتظ ــای بهداش ــت پروتکل ه ــش رعای ــا و کاه کرون
ــه  ــه مواج ــزا در جامع ــوارد آنفلوان ــش م ــا افزای ــی رود ب م

ــویم. ش

خســرونیا بــا بیــان ایــن موضــوع کــه مــوارد مــرگ و میــر 
آنفلوانــزا کمتــر از کرونــا نیســت، ادامــه داد:

ــزا  ــاری آنفلوان ــادی از بیم ــی زی ــردم، آگاه ــفانه م متأس
ــزا رخ  ــری آنفلوان ــه گی ــی هم ــه وقت ــی ک ــد. در حال ندارن
ــتیم. ــر هس ــرگ و می ــتری و م ــوارد بس ــاهد م ــد، ش می ده
رئیــس جامعــه پزشــکان متخصــص داخلــی ایــران تاکیــد 
کــرد: اولویــت تزریــق واکســن آنفلوانــزا بــا افــرادی اســت 
ــرطان و...،  ــت، س ــن، دیاب ــه ای، مزم ــای زمین ــه بیماری ه ک

دارنــد.

داوطلبان هالل احمر شناسنامه دار 
می شوند

ــر در  ــالل احم ــت ه ــس جمعی ــد، رئی ــین کولیون پیرحس
ــزود:  ــر اف ــالل احم ــت ه ــن جمعی ــورای معاونی ــه ش جلس
ــاال  ــرای ب ــردم ب ــنهادات م ــا پیش ــرورت دارد ت ــروز ض ام
ــن  ــاده روی اربعی ــانی در پی ــات رس ــت خدم ــردن کیفی ب
حســینی جمــع آوری شــود. در بحــث آمــوزش بایــد امــداد 
ــل  ــل و نق ــدگان حم ــرای رانن ــه ب ــای اولی ــانی و کمک ه رس
عمومــی نظیــر کامیــون و اتوبــوس، دانــش آمــوزان مــدارس، 
ــی  ــه عبارت ــود. ب ــه ش ــدی گرفت ــاران ج ــگاه ها و دهی دانش
ــردم  ــه م ــه هم ــه ب ــای اولی ــوزش کمک ه ــث آم ــد بح بای

ــود. ــال ش ــر دنب ــدی ت ج
وی توضیــح داد: مــدل 
داوطلبــان  مدیریــت 
هــالل احمــر مــا الگویــی 
ــت  ــا اس ــق در دنی موف
دلیــل  همیــن  بــه  و 
ــذب  ــه ج ــدام ب ــد اق بای
داوطلبــان  حداکثــری 
ــور  ــر در کش ــالل احم ه
مــا  داوطلبــان  کــرد. 
دار  شناســنامه  بایــد 
و  مهارت هــا  و  شــوند 
تخصــص آنهــا بایــد کاماًل 
ــان  ــروه داوطلب ــد گ ــان بای ــن داوطلب ــود. از بی ــخص ش مش
فعــال نیــز شناســایی شــوند تــا در مواقــع بحــران بتــوان از 

متخصصــان اســتفاده کــرد.
ــته از  ــوری روز گذش ــس جمه ــه داد: رئی ــد ادام کولیون
خدمــات هــالل احمــر در اربعیــن حســینی قدردانــی کردنــد. 
عــالوه بــر ایــن وزیــر بهداشــت بــر هــم افزایــی بــا مقامــات 
عراقــی تاکیــد کــرد. بــه دلیــل ایــن موفقیــت بایــد گــزارش 
کاملــی بــه صــورت مقالــه از عملیــات اربعیــن آمــاده شــود و 
بــه صلیــب ســرخ تحویــل داده شــود زیــرا مــا هیــچ تجمــع 
ــب  ــم و صلی ــینی نداری ــن حس ــی اربعی ــه بزرگ ــی ب انبوه
ســرخ بایــد در جریــان ایــن اقــدام هــالل احمــر ایــران قــرار 

بگیــرد.
ــالل  ــر ه ــی دیگ ــای مل ــد جمعیت ه ــا بای ــزود: م وی اف
ــا را در  ــا و آفریق ــتان، اروپ ــتان، پاکس ــل افغانس ــر را مث احم
ــیع و  ــگ تش ــا فرهن ــم ت ــر کنی ــد درگی ــال بع ــات س عملی

ــد. ــدا کن ــاعه پی ــینی اش ــن حس اربعی
ــدازی  ــزوم راه ان ــر ل ــر، ب ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
کمپیــن جمــع آوری داروهــای مــازاد خانه هــا تاکیــد کــرد و 
گفــت: می توانیــم ایــن داروهــا را در اختیــار افــراد نیازمنــد 

قــرار دهیــم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

نیروهای سپاه و بسیج در حوادث اخیر 

بدون سالح در میدان بودند
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــدون  مجلــس گفــت: ســپاه پاســداران و نیروهــای بســیج ب
ســالح در میــدان حضــور پیــدا کردند و طبــق دســتورالعملی 
کــه داشــتند بــرای حفاظــت از مراکــز حســاس بــدون ســالح 

کار دفــاع را انجــام دادنــد.
ابوالفضــل عمویــی در توضیــح نشســت کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 
ــا موضــوع بررســی  ــگاران گفــت: جلســه امــروز ب ــه خبرن ب
جزییــات و ابعــاد و تحــوالت امنیتــی و ناآرامی هــای کشــور 
ــات  ــاون عملی ــان مع ــاس نیلفروش ــردار عب ــور س ــا حض ب

ــد. ــزار ش ــداران برگ ــپاه پاس س

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
ــه  ــی ب ــا امین ــم مهس ــده خان ــزود: پرون ــم اف ــس یازده مجل
ــور در  ــی کش ــور داخل ــیون ام ــی در کمیس ــکل تخصص ش
حــال بررســی و گــزارش آن در حــال تهیــه اســت. در حــوزه 
میدانــی نیــز تمرکــز اصلــی بــا هدایــت فرماندهــی نیــروی 
انتظامــی کشــور بــوده و ســپاه در چارچــوب وظایــف ذاتــی، 

ــت. ــرده اس ــی ک ــوع را بررس ــی موض ــاد امنیت ابع
عمویــی بــا اشــاره بــه گزارشــی کــه ســردار نیلفروشــان 
ــن  ــاس ای ــر اس ــت: ب ــار داش ــه داد، اظه ــیون ارائ در کمیس
گــزارش و ارزیابــی امنیتــی انجــام گرفتــه، دشــمنان فــارغ از 
موضــوع مهســا امینــی، مترصــد فرصتــی بــرای بــه انحــراف 
ــور  ــن در کش ــای ناام ــک فض ــاد ی ــات و ایج ــیدن مطالب کش
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــل ص ــی از قب ــد و برنامه ریزی های بودن
ــه طلــب کــه  ــان نفــاق و گروهک هــای تجزی متاســفانه جری
ــا  ــت ب ــجل اس ــران مس ــمنان ای ــه دش ــان ب ــتگی آن وابس
ــد و ســعی  ــی را صــورت دادن ــزی از قبــل اقدامات برنامــه ری
کردنــد ســواالت و ابهامــات مــردم را بــه انحــراف بکشــانند 
ــی  ــمت ناامن ــه س ــرایط را ب ــود ش ــی خ ــور خیابان ــا حض و ب

ســوق دهنــد.
ــح کــرد: مــردم هوشــیار و بصیــر تحــت تاثیــر  وی تصری
ایــن فضاســازی قــرار نگرفتنــد و القــای یــک فضــای روانــی 

ناامــن موفــق نبــوده و شــاهد افــول اغتشاشــات هســتیم.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس در ادامــه تاکیــد کــرد: ســپاه پاســداران و نیروهــای 
ــد و  ــدا کردن ــور پی ــدان حض ــالح در می ــدون س ــیج ب بس
طبــق دســتورالعملی کــه داشــتند بــرای حفاظــت از مراکــز 
ــام  ــاع را انج ــلحانه، کار دف ــزات مس ــدون تجه ــاس ب حس
ــا  ــتند، ب ــزی داش ــل برنامه ری ــه از قب ــی ک ــد. گروه های دادن
ــای  ــه نیروه ــازمانی ب ــر س ــالح های غی ــرد و س ــالح س س
مدافــع امنیــت در کشــور حملــه کردنــد و تعــدادی از 
نیروهــای امنیتــی کشــور صدمــه دیدنــد و مجــروح شــدند 

ــتند. ــان هس ــت درم و تح
ــپاه  ــای س ــی از واکنش ه ــرد: یک ــان ک ــی خاطرنش عموی
ــات  ــری جریان ــزی فک ــر برنامه ری ــه مق ــه ب ــوده ک ــن ب ای
ــری  ــالت موث ــراق حم ــمال ع ــم ش ــب در اقلی ــی طل جدای
ــد.  ــان می ده ــورمان نش ــات کش ــت، اطالع ــته اس را داش
ــکاری  ــرای نفــوذ و خراب ــزی ب ــراد در حــال برنامه ری ــن اف ای
ــوده  ــه موقــع ب ــد و اقــدام صــورت گرفتــه ب در کشــور بودن
ــب و  ــه طل ــای تجزی ــن گروه ه ــه ای ــی ب ــات اساس و ضرب

ــت. ــداز زده اس بران

و  »یادهــا  مراســم  دوره  چهارمیــن 
ــین  ــکر حس ــور سرلش ــا حض ــا« ب نام ه
ســالمی فرمانــده کل ســپاه در بــاغ مــوزه 
انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس برگــزار 

شــد.
ــم  ــن مراس ــپاه در ای ــده کل س فرمان
ــمن  ــه دش ــان اینک ــا بی ــی ســخنانی ب ط
در هــر صحنــه ای از جملــه در هــوا، 
و  علــم  عرصــه  در  و  دریــا  زمیــن، 
فنــاوری شکســت خــورده اســت، گفــت: 
ــکا  ــه آمری ــی ک ــد توانای ــما می بینی ش
امــروز در منطقــه دارد بــا ۲۰ ســال و 
ــت،  ــه نیس ــل مقایس ــش قاب ــال پی ۳۰ س
ــده اند؛  ــوده ش ــر و فرس ــا پی آمریکایی ه
ــکا را  ــف آمری ــن ضع ــم ای ــا چش ــن ب م

ــا  ــم آنه ــالم می کن ــم و اع می بین
خورده انــد. شکســت 

ــاره  ــا اش ــالمی ب ــکر س سرلش
بــه اقدامــات اخیــر دشــمنان 
بــرای نــا امنــی در ایــران، تصریــح 
ــرار  ــیاطین و اش ــه ش ــرد: هم ک
عالــم در جبــران شکســت های 
خــود، جنــگ رســانه ای و سیاســی 
ــاز  ــالمی آغ ــران اس ــه ای را علی
ــن  ــانه های ای ــما نش ــد و ش کردن
ــران  ــرای جب ــمن را ب ــم دش تهاج
آن شکســت ها می بینیــد. آنهــا 
ــه  ــد ب ــازه ندهن ــد اج می خواهن
جغرافیــای  یــک  اســالم  نــام 
ــدرت  ــت و ق ــا حاکمی ــتقل ب مس
ــته  ــود داش ــذ وج ــی ناف و منطق

ــد. باش
ــد  ــران را س ــه ای ای ــوذ منطق وی نف
بســیار عظیمــی در مقابل دشــمن دانســت 
و گفــت: آنهــا جمهــوری اســالمی ایــران 
ــود  ــای خ ــل توطئه ه ــدی در مقاب را س
می داننــد و می گوینــد نفــوذ تــان را 
ــور  ــم حض ــا می خواهی ــم و م ــع کنی قط
ــه  ــما را احاط ــد ش ــیم و بع ــته باش داش
ــاری  ــما ج ــرزمین ش ــد در س ــم و بع کنی
شــویم تــا دوبــاره شــما مشــقی کــه مــا 
ــا  ــا آنه ــا ب ــا م ــید، ام ــم بنویس می گوئی
ــروز  ــالب پی ــه انق ــم از روزی ک می گوئی
ــه  ــن عرص ــر در ای ــت، دیگ ــده اس ش

وارد شــوید. نمی توانیــد 
ــمنان  ــت: دش ــپاه گف ــده کل س فرمان
می خواهنــد بــا فریــب، جوانــان مــا 
را بــه درون خیابان هــا بکشــند، ایــن 
آخریــن سیاســت دشــمن اســت ترکیبــی 
ــا  ــد ام ــه کار گرفتن ــاًل ب ــه قب ــه ک از آنچ
ــمن  ــت دش ــتیم کافیس ــوده هس ــا آزم م
را بشناســیم نداشــتن آگاهــی و شــناخت 
ــی  ــا آگاه ــت، ام ــت اس ــل شکس عام
همیشــه پیــروزی مــی آورد و پیــروزی در 

ــت. ــان اس ــی و ایم آگاه
ــه  ــرد: ب ــح ک ــالمی تصری ــکر س سرلش
جوانــان عزیزمــان می گوئیــم وقتــی 
بــه خیابــان مــی آییــد پشــت ســرتان را 
نــگاه کنیــد، مراقــب باشــید کــه فریــب 
ــان  ــن جوان ــا ای ــد، م ــمن را نخوری دش
ــا  ــا م ــر آنه ــی اگ ــم حت ــت داری را دوس
ــا  ــه آنه ــم و ب ــته باش ــت نداش را دوس

ــید. ــب باش ــه مراق ــم ک می گوئی
ــا،  ــه آمریکایی ه ــرد: ب ــد ک وی تاکی
آن هایــی  و  ســعودی ها  انگلیســی ها، 
کــه از طریــق رســانه های ویرانگــر خــود 
ــد،  ــانه گرفته ان ــان را نش ــب جوانان م قل
و  می شــکنیم  را  شــما  می گوئیــم 
اجــازه ورود یــک نفــر از شــما را هــم بــه 
ــی  ــم؛ حت ــالمی مان نمی دهی ــن اس میه
همیــن جوانــان هــم کــه عملیــات روانــی 

دشــمنان بــر روی آن هــا تأثیــر گذاشــته 
ــارزه  ــف اول مب ــد و در ص ــز برمی گردن نی
را  جوانانمــان  مــا  می گیرنــد؛  قــرار 

. ســیم می شنا
ــه  ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــده کل س فرمان
ــت،  ــما اس ــت دادن ش ــا شکس ــر م هن
ــادی  ــای زی ــا تجربه ه ــرد: م ــح ک تصری
ــر ایــن  در ایــن رابطــه داریــم و عــالوه ب
رهبــری داریــم کــه شــما را بارهــا خلــع 

ــت. ــرده اس ــالح ک س
کــرد:  تأکیــد  ســالمی  سرلشــکر 
شکســت بــرای ملــت ایــران بی معناســت 
مــردم  سیاســی  دایره المعــارف  در  و 
کشــورمان ایــن واژه وجــود نــدارد و 
ــردم  ــه م ــم. ب ــه می دهی ــن راه را ادام ای

همــواره  کــه  صبورمــان  و  شــریف 
ــن  ــم؛ ای ــات می کنی ــند، مباه می درخش
ــن  ــد و ای ــدار را دیدی ــوج اقت ــا م روزه
راهــی اســت کــه بعــد از شــهادت حــاج 

ــت. ــده اس ــاز ش ــم آغ قاس
ــا  ــدگان م ــه رزمن ــان اینک ــا بی وی ب
ــر اراده  ــز در براب ــدس هرگ ــاع مق در دف
دشــمن کرنــش نکردنــد و زرهــی کــه بــر 
تــن آن هــا بــود، هرگــز پشــت نداشــت، 
ــچ  ــا هی ــدگان م ــح کــرد: رزمن تصری
ــیطانی  ــری و ش ــت ظاه ــه ای از هیب واهم
آرایــش  وقتــی  و  نداشــتند  دشــمن 
ــادمان  ــد، ش ــمن را می دیدن ــی دش جهان
ــا  ــته تر و ب ــت برافراش ــدند و قام می ش
می رفتنــد. پیــش  ثابت تــر  گام هایــی 
افــزود:  ســپاه  کل  فرمانــده 
پیشکســوتان جهــاد هرگــز در برابــر 
ــه  ــا ب ــد و بی اعتن ــم نیاوردن ــمن ک دش
ــه  ــه صحن ــرب ب ــرق و غ ــه ش ــی ک قدرت
را  اشــغالی  بــود، ســرزمین های  آورده 

کردنــد. آزاد 
سرلشــکر ســالمی گفــت: آن هــا هیــچ 
ــت  ــری و هیب ــکوه ظاه ــه ای از ش واهم
دشــمن نداشــتند. وقتــی آرایــش دشــمن 
ثابت تــر  گام هایــی  بــا  می دیدنــد  را 
ــد  ــانی بودن ــا کس ــد. آن ه ــش می رفتن پی
را  کشــور  قله هــای  رفیع تریــن  کــه 

ــد. ــح کردن فت
ــد  ــان کــرد: آن هــا اجــازه ندادن وی بی
ــه  ســیمای زیبــای اســتقالل کشــور ضرب
ببینــد. زخمــی شــدند، بــر زمیــن 
ــام  ــد. تم ــکوه آفریدن ــا ش ــد، ام افتادن
فضیلت هــا را معنــا کردنــد. برخــی از 
ــا  ــا م ــد ت ــا رفتن ــد. آن ه ــا رفتن آن ه
بمانیــم. ایــران بمانــد. نوامیــس مــا 
امنیــت داشــته باشــند. رفتنــد تــا 
منزلــت، شــکوه و عظمــت جهانــی بیابیــم 

ــود. ــی ش ــران جهان و ای
فرمانــده کل ســپاه گفــت: آن هــا 

ــو  ــد ت ــا نگوی ــه م ــمن ب ــا دش ــد ت رفتن
ــد  ــدار بای ــن مق ــی ای ــوان ایران ــه عن ب
ــا  ــد ت ــد. رفتن ــرفت کنی ــم پیش در عل
ــدن  ــته ای ش ــق هس ــد ح ــمن نگوی دش
ــا  ــد ت ــد. رفتن ــی نداری و پیشــرفت فضای
ــت  ــی دوس ــا کس ــو ب ــد ت ــمن نگوی دش

ــم. ــا می گوئی ــه م ــاش ک ب
آیــا  افــزود:  ســالمی  سرلشــکر 
ــم  ــت چش ــه عظم ــن هم ــوان از ای می ت
ــت  ــن جماع ــتاوردهای ای ــید و دس پوش
فــداکار کــه در هیــچ کجــای عالــم تکــرار 
می تــوان  آیــا  ندیــد؟  را  نمی شــود 
ــت  ــا را از دس ــارت قدرت ه آزادی از اس
ــلط  ــا مس ــر م ــاره ب ــا دوب داد و قدرت ه

ــوند؟ ش
ــاده و  ــه ج ــان اینک ــا بی وی ب
بیــرق اســتقالل برافراشــته شــده 
اســت، اظهار داشــت: ایران شــاید 
ســرزمین هایی  معــدود  جــزو 
ــلطه  ــه س ــچ بیگان ــه هی ــد ک باش
ــن  ــدارد. ای ــر آن راه ن ــی ب طلب
گنجینــه دفــاع مقــدس اســت کــه 
بــه مــردم روح مــی بخشــد و بــه 

آنهــا جــرأت می دهــد.
افــزود:  ســپاه  کل  فرمانــده 
ــود.  ــاع مقــدس نقطــه آغــاز ب دف
آزاد،  مــا  نمی خواهنــد  آن هــا 
و  بــزرگ  ســرافراز،  مســتقل، 
آبــاد باشــیم. نبــردی بیــن آن هــا 
کــه  مــا  و  نمی خواهنــد  کــه 

دارد. وجــود  می خواهیــم 
گفــت:  ســالمی  سرلشــکر 
دشــمن رهــا نکــرد و از زوایــای مختلــف 
ــران را  ــت ای ــا مل ــد ت ــا آم ــمت م ــه س ب
گرفتــار کنــد. از همــه ابزارهــا بهــره بــرد 
و تحریــم کــرد. ملــت عزیــز ایــران تحت 
هدایت هــای رهبــر عزیــز و حکیــم، 
عبــور  تحریم هــا  فــراز  از  و  ایســتاد 
ــج  ــا را فل ــا م ــود تحریم ه ــرار ب ــد. ق کن
ــم نســخه تســلیم  ــد. تحری و تســلیم کن
بــود، امــا آیــا ایــن اتفــاق صــورت 

ــت؟ گرف
ــات  ــه در صفح ــرد: هرآنچ ــان ک وی بی
دیــده  دشــمن  راهبــردی  مجــازی 
می شــود، بــا آنچــه واقعیــت دارد، تفــاوت 
اســت دشــمن هرآنچــه بضاعــت داشــت 
ــود دارد،  ــه آورد. مشــکالت وج ــه صحن ب
ــدارد.  ــمن ن ــه اراده دش ــی ب ــا ربط ام
ــرای  ــی ب ــم فرهنگ ــمن از راه تهاج دش
ــیمان  ــا، پش ــا و ذهن ه ــخیر قلب ه تس
ــردن  ــت ک ــران و سس ــت ای ــازی مل س
اراده ملــت ایــران آمــد. بــا همــه ابزارهــا 

ــت. ــم اس ــوز ه ــد و هن آم
ــرد:  ــان ک ــپاه خاطرنش ــده کل س فرمان
امــا از آن ســو آن رود خروشــان اربعین را 
ــد.  ــر را می بینی ــاع غدی ــد. اجتم می بینی
ــان را هــم در  اجتمــاع نونهــاالن و نوجوان
ــرود  ــدن س ــرای خوان ــگاه آزادی ب ورزش
می بینیــد. دشــمن می خواهــد دیــن 
گریــزی را در قلــب جوانــان مــا نهادینــه 
فشــرده  صف هــای  مــا  امــا  کنــد، 

ــم. ــرم را می بینی ــع ح ــان مداف جوان
سرلشــکر ســالمی گفــت: مــا از تحریم 
گذشــتیم. شــجاع باشــید و بگوییــد کــه 
ــه ای در  ــر صحن ــتاده اند. در ه ــردم ایس م
دوردســت و در نزدیــک دشــمن شکســت 
ــا  ــه ج ــمن در هم ــت. دش ــورده اس خ
ــه  شکســت خــورده اســت. فقــط گریخت
اســت. آیــا شــمایلی کــه امــروز آمریــکا 
در منطقــه دارد بــا ۲۰ ســال گذشــته 

ــل مقایســه اســت؟! قاب

فرمانده کل سپاه:

نفوذ منطقه ای ایران سد عظیمی در مقابل دشمن است

ادامه از صفحه اول
ــرح  ــوص ط ــکوری در خص ــدی ش مه
ــت:  ــی گف ــواده ایران ــر خان ــه فراگی بیم
ــورت  ــای ص ــزی ه ــه ری ــاس برنام براس

از  طــرح  ایــن  اجــرای  گرفتــه 
شــده  آغــاز  گذشــته   ســال 

است.
وی افــزود: ســال گذشــته بیــش 
ــش  ــت پوش ــر تح ــزار نف از ۷۰۰ ه
طــرح بیمــه فراگیــر قــرار گرفتنــد.
ــی ۵  ــن ط ــه داد: همچنی وی ادام
ماهــه امســال نیــز ۴۵۰ هــزار نفــر 
بیمــه فراگیــر شــدند و پیــش بینــی 
ــداد  ــال تع ــان س ــا پای ــود ت می ش
ــه  ــرح ب ــن ط ــدگان در ای ــه ش بیم

ــر  ــزار نف ــت ه ــون و دویس ــک میلی ی
ــد. برس

مدیــرکل امــور بیمه شــدگان ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی درخصــوص طــرح 

جدیــد بیمــه کارگــران ســاختمانی گفــت: 
بــرای بیمــه کارگــران ســاختمانی منتظــر 

ــد هســتیم. ــون جدی تصویــب قان
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس

اجــرای ایــن طــرح فعــاًل متوقــف اســت 
یــا خیــر گفــت: منتظــر تصویــب و نظــر 
ــدادی  ــر تع ــتیم و ه ــذار هس ــون گ قان
کــه قانــون اجــازه بدهــد بعــد از تصویــب 

ــاختمانی  ــران س ــه کارگ ــه بیم ــبت ب نس
ــرد. ــم ک ــدام خواهی اق

شــکوری تاکیــد کــرد: چنانچــه مــاده 
۵ قانــون بیمــه کارگــران ســاختمانی 
اصــالح شــود زمینــه بــرای جــذب 
ــد هــم وجــود  بیمــه شــدگان جدی
ــرادی  ــداد اف ــت و تع ــد داش خواه
کــه در صــف انتظــار خواهنــد بــود 

بیمــه می شــوند.
وی در خصــوص افــراد پشــت 
ــاختمانی  ــران س ــه کارگ ــت بیم نوب
آمارهــای  اســاس  بــر  گفــت: 
ــر  ــزار کارگ ــدود ۴۰۰ ه ــود ح موج
ــه  ــت بیم ــت نوب ــاختمانی پش س
تأمیــن اجتماعــی هســتند امــا 
ــون  ــر قان ــند اگ ــه باش ــدادی ک ــر تع ه
بــه تصویــب برســد فــارغ از تعــداد 
کارگــران  جــذب  زمینــه  می توانیــم 

ســاختمانی را فراهــم کنیــم.

۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه

وجود ۲۰۰۰ بازمانده از تحصیل 
در آذربایجان غربی 

ــود  ــی از وج ــان غرب ــرورش آذربایج ــوزش پ ــر کل آم مدی
۲۰ هــزار دانــش آمــوز بازمانــده از تحصیــل در اســتان خبــر 
داد و گفــت: شــرایط مــرزی، محرومیــت و فقــر مالــی از علــل 

اصلــی بازماندگــی از تحصیــل در اســتان اســت.
ــن  ــا، مهمتری ــا ایلن ــو ب ــت و گ ــی در گف ــواد جنگ  ج
ــزار  ــود ۲۰ه ــتان را وج ــرورش اس ــوزش و پ ــالت آم معض
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــل عن ــده از تحصی ــارک و بازمان ت
برنامه ریــزی صــورت گرفتــه نســبت بــه جــذب بازمانــدگان 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــل اقدامات از تحصی
جنگــی بــا بیــان اینکــه، طبــق آمارهــا بیشــترین دانــش 
ــی  ــع ابتدای ــه مقط ــوط ب ــل مرب ــده از تحصی ــوزان بازمان آم
اســت گفت:شــرایط مــرزی، محرومیــت و فقــر مالــی از علــل 

اصلــی بازماندگــی از تحصیــل در اســتان اســت.

ــروم و  ــق مح ــل در مناط ــدگان از تحصی ــزود: بازمان وی اف
ــود  ــری وج ــار باالت ــهری آم ــق ش ــه مناط ــبت ب ــرزی نس م
ــم  ــا را ه ــاد خانواده ه ــی اقتص ــرایط کرونای ــه ش دارد، البت
ــت. ــر نیس ــل بی تاثی ــن عام ــه در ای ــرده ک ــران ک ــار بح دچ
جنگــی ادامــه داد: ســال گذشــته در دوره ابتدایــی بیــش 
از ۱۳۰۰ نفــر بازمانــده تحصیلــی جــذب شــده و امســال نیــز 
ــا  ــتور م ــل در دس ــدگان تحصی ــر از بازمان ــذب ۱۸۰۰ نف ج

ــرار گرفتــه اســت. ــرورش اســتان ق آمپــزش پ
ــرانه  ــزود: س ــتان اف ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــای  ــانتیمتر فض ــب ۳ س ــه ترتی ــتان ب ــی اس ــای ورزش فض
ــاز اســت  بســته ورزشــی و ۱۲ ســانتیمتر فضــای ورزشــی ب
ــت. ــن اس ــیار پایی ــوری بس ــن کش ــه میانگی ــبت ب ــه نس ک
جنگــی اضافــه کــرد: ســرانه فضــای آموزشــی اســتان ۴.۱ 
ــه  ــت ب ــه نبس ــت ک ــوز اس ــش آم ــر دان ــرای ه ــانتیمتر ب س

ــر اســت. میانگیــن کشــوری، ۵.۲ ســانتیمتر پاییــن ت
مدیــر کل آمــوزش پــرورش آذربایجــان غربــی، بــا 
بیــان اینکــه بــرای رســیدن بــه میانگیــن کشــوری فضــای 
آموزشــی، بایــد ۴۵۰۰کالس درس در اســتان آذربایجــان غربی 
ــژه  ــبانه رو ی بوی ــدارس ش ــز م ــت: تجهی ــود گف ــداث ش اح
در مناطــق مــرزی و روســتایی محــروم در دســتور کار قــرار 

دارد.
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ــرده  ــت پ ــاره پش ــات درب ــه وزارت اطالع بیانی
ــی  ــکات مهم ــاوی ن ــور ح ــر در کش ــوادث اخی ح
ــدت  ــنگین و طوالنی م ــزی س ــه از برنامه ری ــود ک ب
ــه  ــرای ب ــران ب دشــمنان قســم خــورده مــردم ای
ــاش در  ــوب و اغتش ــروژه آش ــاندن پ ــه رس نتیج

ــت دارد. ــور حکای کش
بــه گــزارش ایرنــا، تخاصــم و عــداوت دشــمنان 
ــت و در  ــازه ای نیس ــتان ت ــالمی داس ــران اس ای
طــول عمــر ۴۳ ســاله جمهــوری اســالمی از ایــن 
کارشــکنی ها  و  توطئه هــا  نــوع همدســتی ها، 
بســیار ثبــت شــده؛ از ترورهــای کــور تروریســتی 
ــی  ــا وطن فروش ــالب ۵۷ ت ــه انق ــال های اولی در س
در دوران جنــگ تحمیلــی و نیــز آشــوب های 
ــده،  ــت ش ــته ثب ــای گذش ــه در دهه ه ــی ک مقطع
ــرای  ــمنان را ب ــات دش ــوی نی ــه نح ــی ب همگ
ــرده  ــا را رو ک ــت آنه ــان داده و دس ــردم نش  م

است.
کــه  اخیــر  آشــوب های  داســتان  در  امــا 
از انتقــادات و اعتراضــات مردمــی بــه مــرگ 
ــی  ــز انتظام ــی از مراک ــوان در یک ــوی ج ــک بان ی
ــن  ــد از ای ــعی کردن ــمنان س ــد، دش ــاز ش آغ
سیاســی  بهره بــرداری  بیشــترین  رویــداد 
را داشــته باشــند؛ زیــرا در همــان روزهــای 
ــا  ــئول و در رأس آنه ــتگاه های مس ــت دس نخس
رئیس جمهــور به عنــوان رئیــس شــورای عالی 
ــی  ــون اساس ــرای قان ــئول اج ــی و مس ــت مل امنی
ــه وزارت  ــوع را ب ــی موض ــری قانون ــتور پیگی دس
ــور  ــه فراخ ــز ب ــوا نی ــایر ق ــود و س ــور داده ب کش
ــا  ــا ب ــدند ت ــان ش ــود وارد می ــی خ ــه ذات وظیف
ــاد  ــده، ابع ــش آم ــات پی ــبهات و ابهام ــع ش رف
 واقعــه را بــرای خانــواده وی و مــردم روشــن 

سازند.
ــگ  ــات رن ــاید اعتراض ــی ش ــای ابتدای در روزه
ــا ورود  ــرور و ب ــه م ــا ب ــت ام ــد داش ــوی نق و ب
دشــمنان قســم خــورده ایــران بــه ماجــرا، اشــرار 
ــت ها،  ــد، تروریس ــای معان ــا گروه ه ــان ب و مرتبط
ســلطنت طلبان و تجزیه طلبــان ســعی کردنــد 
ــه ســمت  اعتراضــات را از فضــای مســالمت آمیز ب
خشــونت و درگیــری ســوق دهنــد و فضــای 
ــازند؛  ــم س ــه حاک ــر جامع ــی را ب ــوب و ناامن آش
ــن  ــه از ای ــدود دو هفت ــت ح ــا گذش ــون ب اکن
ــی  ــه ای تفصیل ــات در بیانی ــرا، وزارت اطالع ماج
ــدان  ــن معان ــرکات ای ــتری از تح ــات بیش جزئی
ــف  ــی از لط ــا خال ــرور آنه ــه م ــرد ک ــی ک را علن

ــت: نیس

همیشه پای یک منافق در میان است

ــتار  ــه کش ــن ک ــتی منافقی ــک تروریس گروه
بیــش از ۱۷ هــزار تــن از شــهروندان کشــورمان را 
ــت  ــال های نخس ــژه در س ــور به وی ــای ک در تروره
پیــروزی انقــالب اســالمی در کارنامــه ســیاه خــود 
ــم  ــته ه ــای گذش ــت، در روزه ــرده اس ــت ک ثب
ــه تنهــا ســعی  ــه ن ــود ک ــی ب یکــی از میدان داران
ــود  ــپرده خ ــای سرس ــتفاده از نیروه ــا اس ــرد ب ک
در آلبانــی عملیات هــای روانــی کشته ســازی 
ــا  ــز ب ــل نی ــد، در داخ ــرا کن ــتگ زنی را اج و هش
ــش  ــورده و پیاده نظام ــر فریب خ ــتفاده از عناص اس

ــت. ــگران داش ــازماندهی اغتشاش ــعی در س س
در ایــن راســتا وزارت اطالعات از دســتگیری ۴۹ 
نفــر از عوامــل و مرتبطیــن گروهــک نفــاق خبــر 
ــت های  ــتور تروریس ــه دس ــا ب ــه بن ــت ک داده اس
جعلــی  اخبــار  تولیــد  از  آلبانی نشــین، 
ــازماندهی  ــا س ــگران ت ــده  اغتشاش تحریک کنن
تــرور و تخریــب، جهت دهــی بــه شــعارها، حضــور 
مســتقیم در اغتشاشــات خیابانــی و تخریــب اموال 
عمومــی، تأمیــن تجهیــزات مختلــف بــرای مقابلــه 
ــش  ــه آت ــرای ب ــه ب ــواد محترق ــس و م ــا پلی ب
کشــیدن اماکــن و خودروهــای عمومــی و شــخصی 

فعالیــت داشــته اند.

نقش تجزیه طلبان در آشوب ها  

ــه در  ــت ک ــی اس ــرزمین قومیت های ــران س ای
ــود  ــی خ ــجام مل ــدت و انس ــته وح ــار گذش اعص
ــد؛ در طــی چهــار دهــه گذشــته  را حفــظ کرده ان
ــعی  ــب س ــای تجزیه طل ــی گروهک ه ــز برخ نی
ــی در  ــات قوم ــک احساس ــا تحری ــته اند ب داش
غــرب، جنــوب و جنوب شــرق کشــور، تــوده 
ــود  ــا وج ــا ب ــد ام ــراه کنن ــود هم ــا خ ــردم را ب م
روحیــه میهن پرســتی ایرانیــان موفــق بــه تحقــق 
ــه آن را در  هــدف شــوم خــود نبوده انــد کــه نمون
ــتان و  ــیطان در سیس ــک جندالش ــام گروه فرج
ــا گروهک هایــی در غــرب و جنــوب  بلوچســتان ی

ــم. ــور دیده ای ــرب کش غ
ــا در  ــن گروهک ه ــای ای ــز ردپ ــار نی ــن ب ای
ــا  ــد از مدت ه ــه بع ــد ک ــده ش ــر دی ــوادث اخی ح
ــار  ــا ب ــد ت ــرون آمدن ــود بی ــای خ از مخفی گاه ه
دیگــر عــرض انــدام کننــد امــا بــا ضــرب شســت 
ــه  ــالمی مواج ــوری اس ــلح جمه ــای مس نیروه
شــدند و مقرهــای آنهــا در آن ســوی مرزهــا هــدف 

ــت. ــرار گرف ق

ــر از  ــات، ۷۷ نف ــار وزارت اطالع ــاس آم ــر اس ب
عوامــل گروهکی کردســتان اعــم از عناصــر مزدور 
ــدادی از  ــا تع ــژاک ت ــاک و پ ــرات، پ ــه، دمک کومل
ــه در دو  ــا ک ــن گروهک ه ــاالی ای ــای رده ب کادره
ســوی مرزهــای غربــی کشــور مشــغول دسیســه 
ــتان  ــوم کردس ــردم مظل ــه م ــی علی و توطئه چین

ــد، دســتگیر شــدند.  بودن
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در میــان 
ــو  ــته و عض ــک کادر برجس ــدگان، ی بازداشت ش
در  مســتقر  گروهک هــای  از  یکــی  مرکزیــت 

ــور دارد. ــز حض ــراق نی ــتان ع ــم کردس اقلی
پایگاه هــای  در  را  نظامــی  آموزش هــای  وی 
مذکــور  اقلیــم  صهیونیســتی  ـ  آمریکایــی 
ــی  ــرز نظام ــده مب ــوان فرمان ــه و به عن فراگرفت
ــی،  ــال طراح ــرد در ح ــن ف ــود. ای ــناخته می ش ش

آشــوبگر  و هدایــت هســته های  ســازماندهی 
بــرای منطقــه غــرب کشــور بــود کــه طــی یــک 
ــای  ــه محل ه ــتگیر و ب ــه، دس ــات غافلگیران عملی
ــون در  ــل و هم اکن ــده منتق ــن ش ــش تعیی از پی

ــت.   ــدان اس زن

ورود تروریست های تکفیری  به ماجرا

ــری ـ  ــای تکفی ــو گروهک ه ــتگیری ۵ عض دس
تروریســتی همــراه بــا ۳۶ کیلوگــرم مــواد منفجره 
کــه بــا اســتفاده از فرصــت اغتشاشــات، درصــدد 
ــع  ــز در جم ــی و نی ــل مردم ــذاری در محاف بمب گ

ــای  ــه طرف ه ــا ب ــاب انفجاره ــوب گران و انتس آش
مقابــِل هــر یــک، بــرای تشــدید نــزاع و درگیــری 
ــت  ــز اهمی ــر حای ــن منظ ــد، از ای ــن بودن طرفی
اســت کــه ایــن گروهــک هــای تکفیــری از عــراق 
ــت و  ــور مقاوم ــخنی از مح ــیلی س ــوریه س و س
بخصــوص شــهید قاســم ســیلمانی خــورده بودنــد.
ــرور  ــی ت ــا طراح ــت ها ب ــن تروریس ــه ای اینک
یکــی از مســئوالن ارشــد کشــور، طرح هــای 
ــیراز  ــزاداری ش ــآت ع ــذاری در یکــی از هی بمب گ
ــان  ــتند، نش ــهد را داش ــهدای مش ــدان ش و در می
ــالم و  ــا اس ــاس ب ــا از اس ــه اینه ــد ک ــی ده م

ــد. ــه دارن ــیع زاوی تش

بهاییت؛ دست پنهان صهیونیسم

بهاییــت  ضالــه  فرقــه  عناصــر  این کــه 
ــرای  ــزاری ب ــتی اب ــم صهیونیس ــوای رژی ــت ل تح
ــر  ــد، ب ــه شــمار می رون ــکاری ب جاسوســی و خراب

ــت. ــیده نیس ــی پوش کس
اســتقرار مرکــز بهاییــت در حیفــا در فلســطین 
اشــغالی گویــای همــه ابعــاد ایــن همــکاری اســت؛ 
ــر  ــتند و ورود پ ــکار ننشس ــز بی ــار نی ــا این ب آن ه
حجمــی بــه صحنــه  آشــوب و اغتشــاش و تشــویق 
بــه خرابــکاری و تخریــب اماکــن عمومــی داشــتند 
کــه در ایــن رابطــه هســته اصلــی و ســّری بهاییت 
شــامل ســه نفــر از ســران بهاییــت و دو نفــر از تیم 

رســانه ای آن هــا بازداشــت شــدند.

ردپای عناصر تاریخ مصرف گذشته

ــوی  ــم پهل ــتگان رژی ــر از وابس ــه ۹۲ نف اینک
صحنه هــای  در  نشــان دار  ســلطنت طلبان  از  و 
و  شناســایی  صحنه هــا  پشــت  و  اغتشــاش 
ــای  ــه بقای ــد ک ــان می ده ــدند، نش ــت ش بازداش
ایــن رژیــم تاریــخ مصــرف گذشــته هنوز ســودای 
حکومــت بــر مردمــی را دارنــد کــه حضورشــان در 
اریکــه قــدرت نتیجــه ای جــز تباهــی و وابســتگی 

ــت. ــور نداش ــرای کش ــی ب و عقب ماندگ
در حــوادث ســال ۸۸ نیــز چهره هــای شــاخص 
ــرای  ــری ب ــن گــروه تــالش واف و سرســپردگان ای

ــتند. ــا داش ــیدن اعتراض ه ــوب کش ــه آش ب

حضور اتباع خارجی در تجمعات

آن طــور کــه وزارت اطالعــات بــه مــردم 
ــه  ــه  بیگان ــر ۹ تبع ــوادث اخی ــزارش داده، در ح گ
ــتان،  ــان، لهس ــون آلم ــورهایی چ ــاع کش از اتب
ــه   ــز در صحن ــوئد نی ــد، س ــه، هلن ــا، فرانس ایتالی
ــه  ــای توطئ ــت صحنه ه ــا در پش ــات ی اغتشاش

ــدند. ــت ش بازداش
ایــن موضــوع نیــز مســبوق بــه ســابقه اســت و 
در حرکت هایــی چــون فتنــه ۸۸ و حتــی حــوادث 
ــاع  ــوی اتب ــابهی از س ــات مش ــال ۹۸ اقدام س
ــفارتخانه های  ــتگان س ــی وابس ــا حت ــی ی خارج
خارجــی در تهــران صــورت گرفتــه بــود کــه برای 
ــاون  ــر مع ــت اخی ــه بازداش ــوان ب ــه می ت نمون
ــرکات  ــام تح ــت »انج ــه عل ــتان ب ــفیر انگلس س
موشــکی«  رزمایش هــای  محــل  از  اطالعاتــی 
اشــاره کــرد و حتــی ســفیر ایــن کشــور در آبــان 
۹۸ در تجمــع مقابــل دانشــگاه امیــر کبیــر تهــران 

ــت. ــور داش حض

اوباش در کانون تخریب اموال عمومی  

ــات و  ــدن در تجمع ــگردهای معان ــی از ش یک
ــت  ــابقه دار اس ــاش س ــتفاده از اوب ــات اس اعتراض
کــه بــا اهــداف گوناگــون در صحنــه حضــور یافتــه 
و بــه مراکــز دولتــی و انتظامــی و حافظــان نظــم و 

ــد. ــه می کنن ــت حمل امنی
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــز از ای ــر نی ــوادث اخی ح
نبــوده و در ایــن ارتبــاط ۲۸ نفــر از اراذل و 
ــروش و  ــد و ف ــدان، خری ــابقه  زن ــاش دارای س اوب
ــه  ــاوز ب ــری و تج ــدر، اوباش گ ــواد مخ ــرف م مص
عنــف دســتگیر شــدند و از آنهــا دو کارگاِه تولیــد 

ــت. ــده اس ــف ش ــم کش ــف ه ــل مولوت کوکت

پشت پرده آشوب های اخیر به روایت آمار

انســان ها گاهــی چیزهــای بــا ارزشــی را 
ــاعت  ــا س ــودرو ت ــوییچ خ ــد، از س ــم می کنن گ
ــه ارزش  ــیایی ک ــال و اش ــادگاری و ط ــتبند ی دس
معنــوی دارنــد و گاهــی فــرد تــا ســال ها در پــی 
ــاک  ــی هولن ــرایط وقت ــا ش ــت، ام ــن آن هاس یافت
ــده  ــم ش ــته ای گ ــب هس ــد بم ــه چن ــود ک می ش
ــک  ــد ی ــا می توان ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ــد ک باش
شــهر را بــه کلــی نابــود کــرده و میلیون هــا نفــر 

ــرد. ــرگ بب ــه کام م را ب
ــالح های  ــه س ــی ب ــان در گزارش ــه البی روزنام
ــکا در طــول دهه هــای  هســته ای گــم شــده آمری
ــش  ــه ارت ــت ک ــته اس ــه و نوش ــته پرداخت گذش
آمریــکا در طــول ایــن ســال ها ۳۲ حادثــه 
هســته ای داشــته کــه از آن هــا بــا عنــوان 
»تیرهــای شکســته« یــاد می شــود. از تشعشــعات 
ــا  ــی و ی ــب اتم ــک بم ــلیک ی ــا ش ــته ای ت هس
گــم شــدن شــش بمــب اتمــی کــه هرگــز پیــدا 

ــدند. نش
ــه از  ــت ک ــی اس ــوش شانس ــای خ ــه ج البت
ــکان  ــورد ام ــک م ــط در ی ــب فق ــش بم ــان ش می

ــت. ــود داش ــته ای وج ــار هس انفج
بــه گفتــه »هانــس کریستنســن«، مدیــر 

فدراســیون  هســته ای  اطالعــات  پــروژه 
دانشــمندان آمریکایــی بــه وب ســایت نظامــی 
ــاد  ــا اتح ــه ب ــس« در مقایس ــد پرپ ــک ان »تس
جماهیــر شــوروی ســابق، مــوارد نقــل و انتقــال 
ــه  ــکا ب ــش آمری ــته ای در ارت ــالح های هس س
ــه در دوره  ــل توجهــی باالســت. البت شــکل قاب
شــوروی هــم مــوارد گــم شــدن بمب هســته ای 
وجــود داشــت، امــا همــه آن هــا در پــی غــرق 

شــدن زیردریایی هــا رخ داده بــود.

اسپانیا در وحشت 

غیــر  پرتــاب  در  نمونه هــا  بارزتریــن  از 
حادثــه  بــه  اتمــی،  بمب هــای  عامدانــه 
ــه  ــی ک ــردد، زمان ــاز می گ ــه ۱۹۶۶ ب ۱۷ژانوی
ــد  ــک فرون ــه ی ــا ب ــن B-۵۲ ب ــک بمب افک ی
ــر  ــی-۱۳۵ ب ــان کی س ــوخت رس ــای س هوایپم

ــا ســوخت رســانی  فــراز اســپانیا نزدیــک شــد ت
ــورد  ــر برخ ــه یکدیگ ــا ب ــا دو هواپیم ــد، ام کن

ــد. کردن
در ایــن حادثــه چهــار بمــب اتــم ســقوط کــرد؛ 
ــس«  ــتای »پالوماری ــی روس ــب در نزدیک ــه بم س
بــه زمیــن افتادنــد و یــک بمــب نیــز بــه داخــل 

دریــا ســقوط کــرد.
یکــی از ایــن ســه بمــب در یــک مزرعــه گوجــه 
ــه  ــب و ن ــود بم ــه خ ــا ن ــرد ام ــقوط ک ــی س فرنگ
چاشــنی آن منفجــر نشــد. امــا چاشــنی دو بمــب 

دیگــر منفجــر شــد و گــرد و غبار 
ــر اطــراف روســتای  پلوتونیــوم ب
ــعات  ــد. تشعش ــس باری پالوماری
ــدود  ــه ای در ح ــوم منطق پلوتونی
ــانده  ــع را پوش ــر مرب ۲۰ کیلومت
ــته  ــبخانه هس ــا خوش ــود، ام ب

ــد. ــر نش ــب منفج بم
 ســه بمــب فــردای آن روز 
یافــت شــدند امــا بمــب چهــارم 
مــاه  ســه  از  بیــش  از  پــس 
ــوس  ــاق اقیان ــت وجو در اعم جس

ــد. ــدا ش پی

دو بمب هسته ای در دریا غرق شدند

ــای  ــد هواپیم ــک فرون ــه ۱۹۵۷، ی در ۲۸ ژوئی
ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــروی هوای C-۱۲۴ نی
پــس از برخاســتن از پایــگاه هوایــی دوور در 

ــص  ــار نق ــود دچ ــور خ ــت دالور، در دو موت ایال
شــد و بــر اســاس گــزارش وزارت انــرژی آمریــکا 
ــا  ــه، هواپیم ــن حادث ــورد ای ــال ۲۰۰۶ در م در س
نتوانســت ارتفــاع خــود را حفــظ کنــد، اگرچــه دو 

ــد. ــتی کار می کردن ــه درس ــر ب ــور دیگ موت
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه هواپیمــا در 
هنــگام بلنــد شــدن، حامل ســه ســالح هســته ای 
و یــک کپســول هســته ای بــوده اســت، امــا خلبان 
ــش  ــش وزن و افزای ــرای کاه ــت ب ــم گرف تصمی
ــد، دو  ــی کن ــد ط ــا می توان ــه هواپیم ــافتی ک مس

ــات  ــا را نج ــا بتواندهواپیم ــد ت ــا کن ــب را ره بم
دهــد.

اگرچــه هواپیمــا بعــداً در نزدیکــی شــهر 
ــرود  ــت نیوجرســی ف »آتالنتیــک ســیتی« در ایال
اضطــراری کــرد، امــا امــکان یافتــن دو بمبــی کــه 
ــرواز  ــن پ ــی در حی ــاع ۴۵۰۰ و ۲۵۰۰ فوت از ارتف
ــات  ــت؛ مقام ــود نداش ــود وج ــده ب ــاب ش پرت
ــه  ــتند ک ــن گذاش ــر ای ــرض را ب ــی ف آمریکای
ایــن دو بمــب در اعمــاق اقیانــوس غــرق 

ند. شــده ا

حادثه هوایی در ایالت جورجیا

افکــن  بمــب  یــک  فوریــه ۱۹۵۸،   ۵ در 
ــت  ــام ماموری ــال انج ــی B-۴۷ در ح آمریکای
 ۸۵-F ــده ــک جنگن ــا ی ــه ب ــود ک ــی ب آموزش
ــا«  ــاوانا« در »جورجی ــهر »س ــی ش در نزدیک
ــیب  ــدر آس ــن آنق ــب افک ــرد و بم ــورد ک برخ
دیــد کــه خلبــان ســه بــار ســعی کــرد آن را در 
پایــگاه نیــروی هوایــی هانتــر فــرود آورد، امــا 
ــا  او نتوانســت آنقــدر ســرعتش را کــم کنــد ت

ــد. ــرود بیای ــد ف ــت روی بان ــال راح ــا خی ب
در آن لحظــه، خلبــان تصمیــم گرفــت یــک 
در  را  کیلوگرمــی(   ۱۴۱( پونــدی   ۴۰۰ بمــب 
نزدیکــی جزیــره »تایبــی« در »جورجیــا« پرتــاب 
ــاع  ــقوط از ارتف ــود س ــا وج ــب ب ــن بم ــد. ای کن
۷۲۰۰ پایــی منفجــر نشــد امــا هنــوز پیــدا نشــده 

ــت. اس

قایقی حامل یک بمب اتم

ــه  ــس« در ادام ــد پرپ ــک ان ــایت »تس وب س
ــاره حــوادث هســته ای ارتــش  گــزارش خــود درب
آمریــکا در دهه هــای گذشــته گــزارش داد کــه در 

ــق  ــک قای ــپتامبر ۱۹۵۹، ی ۲۵ س
ــکا  ــی آمری ــروی دریای ــدرو نی تن
در  هســته ای  ســالح  حامــل 
اقیانــوس غــرق شــد. بــر اســاس 
شکســته«  »پیــکان  پــروژه 
ــگاه  ــط دانش ــده توس ــام ش انج
ــه ۱۰  ــی، خدم ــای جنوب کالیفرنی
نفــره قایــق نجــات یافتنــد، امــا 
ــوز در  ــه هن ــته ای ک ــالح هس س
اعمــاق اقیانــوس آرام قــرار دارد، 

ــد. ــدا نش پی

بمب هسته ای آویزان از شاخه 
درخت

افکــن  بمــب  یــک   ۱۹۶۱ ژانویــه   ۲۴ در 
آمریکایــی B-۵۲ در کارولینــای شــمالی حامــل دو 
ــدام ۲۵۳  ــر ک ــه ه ــارک ۳۹ ک ــته ای م ــب هس بم
ــه  ــی ک ــک« )بمب ــر کوچ ــر از »پس ــر قوی ت براب
ــان  ــد در طوف ــد( بودن ــر ش ــیما منفج در هیروش
گرفتــار شــد و ســقوط کــرد و دو بمــب هســته ای 

ــد. ــاب ش ــرون پرت ــه بی از آن ب
یکــی از ایــن دو بمــب مجهــز بــه چتر بــود و به 
آرامــی فــرود آمــد و در حالــی کــه از شــاخه های 
ــه  ــی ک ــد در حال ــدا ش ــود پی ــزان ب ــی آوی درخت
ســوئیج ایمنــی بمــب در موقعیــت مناســبی قــرار 

داشــت.
ــوئیچ  ــت و س ــر نداش ــا چت ــری ام ــب دیگ بم

ــل  ــه دالی ــا ب ــود، ام ــلح ب ــت مس ــز در حال آن نی
نامعلــوم و خوشــبخانه منفجــر نشــد و البتــه هیــچ 

ــی نیــز پیــدا نشــد. زمان

یک بمب هیدروژنی در اعماق آب های فیلیپین

برخــالف بمــب کارولینــای شــمالی کــه بــر روی 
ــامبر ۱۹۶۵  ــخ دس ــد، در تاری ــد ش ــکی ناپدی خش
 Skyhawk A۴ یــک جنگنــده آمریکایــی از نــوع
ــدروگا« در حالــی  ــر »تیکون ــاو هواپیماب ــاالی ن از ب
ــود  ــت ب ــال حرک ــن در ح ــای فیلیپی ــه در دری ک

ســقوط کــرد.
ــته ای  ــا هس ــب گرم ــک بم ــده ی ــن جنگن ای
ــوان بخشــی از یــک  ــه عن ــی( B۴۳ را ب )هیدروژن
ــران  ــرد. امدادگ ــل می ک ــی حم ــن آموزش تمری
فقــط کاله ایمنــی خلبــان را پیــدا کردنــد، در حالی 
ــق ۱۶۰۰۰  ــب در عم ــا و بم ــای هواپیم ــه بقای ک

ــت. ــرو رف ــوس ف ــطح اقیان ــر س ــی زی فوت
»هانــس کریستنســن«، مدیــر پــروژه اطالعــات 
هســته ای فدراســیون دانشــمندان آمریکایــی 
ــد  ــک ان ــی »تس ــایت نظام ــه وب س ــان ب در پای
ــات  ــوادث تلف ــن ح ــه ای ــت: اگرچ ــس« گف پرپ
ــت،  ــته اس ــو نداش ــی رادیواکتی ــا آلودگ ــی ی جان
ــد  ــد می کن ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــدت ب ــه ش ــا ب ام
کــه مهمتریــن عنصــر سیاســت جنــگ هســته ای 
ــا  ــودت را ب ــه »خ ــت ک ــن اس ــوری ای ــر کش ه

ــن«. ــر نک ــود منفج ــته ای خ ــالح هس س
ــن  ــه ای ــه هم ــرد ک ــد ک ــن تاکی کریستنس
ــالح های  ــه س ــتند ک ــن هس ــادآور ای ــوادث ی ح
ــه  ــت ب ــن اس ــد و ممک ــود دارن ــته ای وج هس

ــوند. ــر ش ــه منج حادث
منبع: فارس

۶ بمب هسته ای آمریکا که هرگز پیدا نشد
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ــه  ــه آن توج ــر ب ــه کمت ــی ک ــی از موضوعات یک
ــی  ــی - اجتماع ــات فرهنگ ــت، اقدام ــده اس ش
ــرات  ــع آن تأثی ــه تب ــالم و ب ــا علیه الس ــام رض ام
ــوزه  ــن دو ح ــرت در ای ــات حض ــدگار اقدام مان
ــد:  ــاره می فرماین ــن ب ــالب در ای ــر انق ــت. رهب اس
ــن  ــه  ی ای ــا هم ــوار ب ــن بزرگ ــی ای ــام زندگ »تم
عظمت هــا و عمق هــا و ابعــاد گوناگونــی کــه 
ــرای آن ذکــر کــرد و تصویــر کــرد، در  می شــود ب
همیــن مــّدت عمــر نســبتًا کوتــاه انجــام گرفتــه 
اســت. از ایــن مــّدت پنجاه وپنــج ســال، نزدیــک 
ــوزده ســال- مــّدت  ــًا ن ــه بیســت ســال -تقریب ب
ــّدت  ــن م ــا همی ــت؛ اّم ــوار اس ــن بزرگ ــت ای امام
کوتــاه را کــه مالحظــه می کنیــد، تأثیــری کــه در 
واقعیــت دنیــای اســالم گذاشــت و بــه گســترش و 
عمقــی که بــه معنــای حقیقــِی اســالم و پیوســتن 
ــا  ــدن ب ــنا ش ــالم و آش ــت علیهم الس ــه اهل بی ب
ــن بزرگــواران انجامیــد، یــک داســتان  مکتــب ای
ــت.«  ــی اس ــای عمیق ــک دری ــت، ی ــی اس عجیب
ــوع و  ــن موض ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــون آش پیرام
به طــور خــاص اقدامــات فرهنگــی کــه امــام رضــا 
ــران  ــان در ای ــان حضورش ــالم در مدت زم علیه الس
ــا دکتــر محمدحســین  ــر ب داشــتند، گفتگــوی زی
رجبــی دوانــی، کارشــناس تاریــخ اســالم و 
ــین  ــام حس ــگاه ام ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــالم ص علیه الس
 

ایــن موضــوع کــه جغرافیــای  * معمــوالً 
ــا  ــام رض ــان ام ــران در زم ــی ای ــری و فرهنگ فک
بــوده،  خصوصیاتــی  چــه  دارای  علیه الســالم 
مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت. اگــر موافــق 

هســتید، بحــث را از همین جــا آغــاز کنیــم.

ــام  ــدوم ام ــه ق ــران ب ــاک ای ــه خ ــی ک در زمان
ــران آن روزگار،  ــعت ای ــد، وس ــرک ش ــتم متب هش
تمــام ایــران امروز بــه  اضافــه  ی کشــورهایی چون 
ــتان،  ــان، افغانس ــتان، آذربایج ــتان، گرجس ارمنس
ــتان،  ــتان، ازبکس ــتان، ترکمنس ــمتی از پاکس قس
ــت.  ــه اس ــر می گرفت ــراق را در ب ــتان و ع تاجیکس
ــگ  ــوزه ی فرهن ــرزمین ها در ح ــن س ــی ای تمام
ــرکات  ــد و ب ــر می بردن ــه س ــران ب ــدن ای و تم
ــن  ــه  ای ــالم در هم ــا علیه الس ــام رض ــور ام حض

ــان داد. ــود را نش ــیع، خ ــه  ی وس پهن
ــیاری  ــران، بس ــه ای ــالم ب ــان ورود اس در زم
ــا  ــد، ام ــی روی آوردن ــن اله ــن آیی ــوی ای ــه  س ب
ــه مناطقــی  ــد ب بیشــتر آن هــا مهاجــرت می کردن
ــراق و  ــًا ع ــد؛ خصوص ــرب بودن ــلمانان ع ــه مس ک
ــاک  ــه در خ ــه ک ــره و کوف ــد بص ــهرهایی مانن ش
ــوم  ــرن س ــا ق ــود. ت ــده ب ــیس ش ــران تأس ای
هجــری، آییــن زرتشــتی و آیین هــای دیگــر 
باســتان در ایــران حاکــم بــود و در زمــان طاهریان 
ــون  ــط مأم ــن توس ــر ذوالیمینی ــه طاه و هنگامی ک
ــدان طاهــر و  ــادی پیــدا می کنــد، فرزن قــدرت زی
ســامانیان زیــادی بــه اســالم گرویدنــد. در زمــان 
ــر ایرانی هــای غیرمســلمان  ــه ب ــود ک ســامانیان ب
ــا  ــوند ی ــلمان ش ــا مس ــه ی ــد ک ــار آوردن فش
مهاجــرت کننــد. در ایــن زمــان بــود کــه بســیاری 
اســالم آوردنــد و عــده ای نیــز بــه هنــد مهاجــرت 

ــتیان  ــا زرتش ــه بعده ــد ک کردن
ایرانــی مقیــم هنــد را پارســیان 

ــد. خواندن
ــا  ــام رض ــد ام ــورد عه در م
نمی تــوان  الســالم  علیــه  
آمــار دقیقــی از دیــن و مذهــب 
ــت  ــه دس ــان ب ــمی ایرانی رس
داد، امــا نیمــی از مــردم در ایــن 
دوران، مســلمان و پیــرو مذهــب 
ــد.  ــنن بودن ــل تس ــان اه حاکم
ــد،  ــب بودن ــنی  مذه ــه س اگرچ
اهل بیــت  بــه  نســبت  امــا 
عالقــه  و  عشــق  پیامبــر 
ــلمانان  ــالف مس ــتند. برخ داش
ــه  ــراق ک ــوب ع ــاز و جن حج
ــگاه  ــالع از جای ــود اط ــا وج ب

ــان  ــد در زم ــه بای ــان ک ــر، آن چن ــت پیامب اهل بی
ــی  ــی، کمک ــوی و عباس ــتگاه های ام ــب دس تعقی

بــه آن هــا نمی کردنــد.
ــا  ــالم، تنه ــا علیه الس ــام رض ــان ورود ام در زم
قــم، کاشــان و آوه )شــهری در نزدیــک ســاوه کــه 
ــهرهای  ــت( ش ــری از آن نیس ــفانه اآلن اث متأس
ــد و  ــاب می آمدن ــه حس ــران ب ــین ای ــیعه  نش ش
شــهرهای ری و خراســان نیــز بــه  صــورت محــدود 
ــد، امــا قــم از همــان  و معــدود، شیعه نشــین بودن
ــذا  ــت. ل ــوده اس ــیعه ب ــم ش ــگاه محک ــان، پای زم
ــام  ــه کاروان ام ــود ک ــرده ب ــفارش ک ــون س مأم
ــم و  ــین ق ــیعه  نش ــهرهای ش ــالم از ش علیه الس

ــه عبــور نکنــد. کوف
از طــرف دیگــر، مذاهــب ســنی نیــز به صــورت 
و  بودنــد  نگرفتــه  شــکل  فقهــی  و  محکــم 
اگرچــه احمدابن حنبــل، هم عصــر امــام رضــا 
ــی  ــه  ی حنبل ــوز فرق ــا هن ــود، ام ــالم ب علیه الس
ــه  ــکل نگرفت ــی ش ــه ی فقه ــک فرق ــوان ی به عن
بــود. در عرصــه  ی کالمــی نیــز عالــم تســنن دچار 
فرقــه  ســازی هایی شــده بــود و فرقه هایــی 
ــی  ــه و گروه های ــه، مرجئ ــون، معتزل ــد جبری مانن
ــوذ  ــوزه ی نف ــوارج ح ــد. خ ــال بودن ــوارج فع از خ
خــود را تــا سیســتان رســانده بودنــد و هم زمــان 
ــذب  ــه ج ــق ب ــالم موف ــا علیه الس ــام رض ــا ام ب
ــام حمــزه آذرک در سیســتان  ــه ن ــی ب ــک ایران ی
ــا  ــالم، ب ــا علیه الس ــام رض ــد از ام ــه بع ــدند ک ش

ــرد. ــام ک ــیان قی ــه عباس ــوارج علی ــر خ تفک
ــاد  ــون اعتق ــر مأم ــری، در عص ــه ی فک در عرص
بــه قدیــم یــا مخلــوق بــودن قــرآن اوج گرفــت و 
یــک دعوایــی در محافــل علمــی بــه وجــود آمــد 
ــون  ــید. مأم ــم رس ــی ه ــه ی سیاس ــه عرص ــه ب ک
ــدت  ــود، به ش ــرآن ب ــق ق ــه خل ــد ب ــه معتق ک
ــت  ــرآن مخالف ــودن ق ــم ب ــه قدی ــدان ب ــا معتق ب
ــش  ــا کم وبی ــادات و نزاع ه ــن اعتق ــرد. ای می ک
ــود  ــز وج ــران نی ــنن ای ــل تس ــه ی اه در جامع

ــت. ــته اس داش

از  * طبــق ایــن شــواهد تاریخــی، پــس 
ــی  ــالم، موج ــا علیه الس ــام رض ــای ام فعالیت ه
ــه  ــد. چ ــود آم ــه وج ــران ب ــیعه گرایی در ای از ش
زمینه هایــی در ایرانیــان وجــود داشــت کــه ایــن 

ــت؟ ــورت گرف ــرش ص پذی

ــود،  ــراف خ ــای اط ــان تمدن ه ــا در می ایرانی ه
ویژگــی بت پرســتی نداشــتند و از افتخــارات 
بت پرســت  هرگــز  کــه  بــود  ایــن  آن هــا 
ــن، حق طلبــی و عواطــف  ــر ای ــد. عــالوه ب نبوده ان
ــت،  ــود داش ــا وج ــه در ایرانی ه ــاتی ک و احساس
ــالم روی  ــه اس ــرعت ب ــه به س ــد ک ــب آن ش موج
از  پیــش  گفتــم،  کــه  همان طــور  و  بیاورنــد 
طاهریــان و ســامانیان نیــز نیمــی از مــردم ایــران 
بــا میــل اســالم آورده بودنــد و بــا اینکــه از ســوی 
اعــراب بــا اســالم آشــنا شــدند، امــا بــا پیوســتن 
بــه اهل بیــت و اطاعــت از اوصیــای رســول مکــرم 
اســالم و پشــت کــردن بــر خلفــای جعلــی، مســیر 

ــد. ــاب کردن ــتقیم را انتخ ــراط مس ــت و ص درس
ظلــم  احســاس  کــه  علویــان  از  برخــی 
و  امــوی  دســتگاه های  وعلیــه  می کردنــد 
ــراب  ــی از اع ــد و کس ــورش می کردن ــی ش عباس
بــه آن هــا پنــاه نمــی داد، بــه ایــران پنــاه 
ــز  ــران نی ــنن ای ــل تس ــی اه ــد و حت می آوردن
آن هــا را نمی راندنــد و اوضــاع بــه  گونــه  ای 
ــود. ــان ب ــد علوی ــا امی ــران تنه ــه ای ــت ک ــش رف پی
در نتیجــه، زمانــی کــه امــام رضــا علیه الســالم 
وارد ایــران شــد، مردمــی کــه تــا آن زمــان هیــچ 
ــد، اســتقبال باشــکوهی  ــده بودن معصومــی را ندی
از ایشــان داشــتند. بایــد دقــت کنیــم کــه 
ــر  ــود و اگ ــام تنهــا در نیشــابور نب اســتقبال از ام
ــل آن  ــه دلی ــده ب ــدگار ش ــابور مان ــتقبال نیش اس
اســت کــه ایــن شــهر، مرکــز مهــم حدیــث بــرای 
اهــل تســنن بــود و از ایــن حیــث اهمیــت یافــت؛ 
ــه  ــهری ک ــر ش ــالم از ه ــام علیه الس ــه ام وگرن
ــه  ــی آن روب ــتقبال اهال ــا اس ــد، ب ــور می کردن عب

می شــدند.  رو 

ــدی از  ــرش والیتعه ــدی، پذی ــئله ی بع * مس
ســوی امــام رضــا علیه الســالم اســت. ایــن 
ــیع  ــترش تش ــر گس ــری ب ــه تأثی ــوع چ موض

ایــران( داشــته اســت؟ )به خصــوص در 

بســیار  کــه  می کــرد  تــالش  مأمــون 
ــد  ــر چن ــک تی ــا ی ــد و ب ــل کن ــمندانه عم هوش
قیــام  مأمــون،  زمــان  در  اوالً  بزنــد.  نشــان 

ــود  ــده ب ــه آن ش ــر ب ــان منج ــترده ی علوی گس
ــرود و وی  ــن ب ــون از بی ــرو مأم ــی از قلم ــه نیم ک
ــرد.  ــس بگی ــت آن  را پ ــاد توانس ــت زی ــا زحم ب
ــه  ــون ب ــه مأم ــبت ب ــیان نس ــم عباس ــًا خش ثانی
چنــد دلیــل برانگیختــه شــده بــود؛ چراکــه وی از 
ــود و  ــرده ب ــن ب ــن را از بی ــرادرش امی ــو ب یک س
از ســوی دیگــر، بــه خانــدان ســهل، بــه  خصــوص 
فضل ابن ســهل، بســیار بهــا داده بــود. حتــی 
ــی  ــه  نوع ــود و ب ــداد ب ــم بغ ــهل حاک ــعدابن  س س
ــود  ــدان ب ــن خان ــار ای ــت ها در اختی ــه  ی پس هم
ــوع  ــن موض ــد، ای ــوس بودن ــه مج ــی ک و از آنجای

ــود. ــنگین ب ــراب س ــیان و اع ــرای عباس ب
ــام  ــا آوردن ام ــه ب ــت ک ــر داش ــون در نظ مأم
ــن  ــه  ی ای ــدی، هم ــه والیتعه ــان ب ــزام ایش و ال
موضوعــات را حــل کنــد و بدین ترتیــب، اوالً 
علوی هــا را خلــع ســالح کنــد و بــه آن هــا 
ــد  ــام می کنن ــی قی ــر حکومت ــه در براب ــد ک بگوی
کــه بــزرگ آن هــا ولیعهــد حکومــت اســت و بعــد 
ــت را  ــه خالف ــرد ک ــد ک ــیان را تهدی از آن، عباس
ــت  ــه دس ــرد و ب ــرون می بَ ــدان بی ــن خان از ای
علویــان می ســپارد. همچنیــن هم زمــان بــا 
پذیــرش والیتعهــدی از ســوی نــوه ی پــاک رســول 

ــت آورد. ــه دس ــروعیت الزم را ب ــدا، مش خ
امــام رضــا علیه الســالم هــم می دانســتند 
ــا آزادی  ــی دارد، ام ــن اهداف ــون چنی ــه مأم ک
ــن کار را  ــار ای ــزام و اجب ــا ال ــتند و ب ــل نداش عم

ــام،  ــمندی تم ــا هوش ــان ب ــه ایش ــد. البت پذیرفتن
ــا مطــرح نمــودن شــروطی ماننــد اینکــه هیــچ  ب
فرمــان حکومتــی صــادر نمی کننــد، عــزل و 
نصــب انجــام نمی دهنــد و در هیــچ امــر حکومتــی 
ــه هوشــمندان جامعــه ایــن  دخالــت نمی کننــد، ب
ــچ ارزش  ــدی هی ــه اوالً والیتعه ــد ک ــام را دادن پی
ــل و  ــا می ــًا ب ــدارد، ثانی ــان ن ــرای ایش ــی ب خاص
رغبــت ایــن کار را انجــام نمی دهنــد و ثالثــًا 
ــد؛ چراکــه در  ــه حکومــت ندارن تعلــق خاطــری ب
ــد.  ــرار نمی دادن ــروط را ق ــن ش ــورت، ای ــن ص ای
مأمــون نیــز متوجــه شــد کــه امــام علیه الســالم 
نــه  تنهــا دســت او را خوانــده اســت و بــه اهــداف 
ــتفاده از  ــا اس ــام ب ــه ام ــد، بلک ــود نمی رس خ
ــا  ــه ت ــی ک ــت، کارهای ــت حکوم ــون و فرص تریب
ــد،  ــام می دادن ــوت انج ــا و خل ــال در خف ــه ح ب
حــاال بــا خیــال راحــت انجــام می دهنــد و بســیار 
مدبرانــه از فرصــت والیتعهــدی اســتفاده کردنــد و 
بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــالب حفظــه اهلل، کاری 
ــا مشــقت در خفــا و فقــط  کــه امامــان پیشــین ب
ــام رضــا  ــد، ام ــاران خــود انجــام می دادن ــرای ی ب
ــطح  ــه، در س ــه و تقی ــدون واهم ــالم ب علیه الس
وســیعی بــه انجــام رســاندند. لــذا بــرکات زیــادی 
ــه  ــیع ب ــه ی تش ــب حق ــیعیان و مذه ــرای ش ب

ــد. ــود آم وج

ــالم بــه ایــران  * ورود امــام رضــا علیه الس
و پذیــرش ایــن والیتعهــدی، چــه تأثیــرات 
فرهنگــی و اجتماعــی بــرای ایرانیــان داشــت؟

و  ایــران  در  علیه الســالم  امــام رضــا  ورود 
ــدوم  ــه ق ــور ب ــن کش ــاک ای ــدن خ ــرک ش متب
ــته  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــد فراوان ــان، فوای ایش
کــه نخســتین آن هــا حضــور گســترده ی علویــان 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــرت در ای ــاوندان حض و خویش
همیــن موضــوع به گونــه ای 
ــه پایــگاه  ــران را ب ــود کــه ای ب
اســالم  پیامبــر  خانــدان 
)صلــی اهلل  علیــه وآلــه ( تبدیل 
شــمار  بیشــترین  و  کــرد 
حضــور  ایــران  در  علویــان 
دارنــد تــا مناطــق عربــی. 
ــب  ــور، موج ــن حض ــود ای خ
آشــنایی گســترده ی مــردم 
ــت  ــت اهل بی ــا حقیق ــران ب ای
و در نتیجــه، ترویــج شــیعه 
گردیــد و بعــد از حضــور امــام 
رضــا علیه الســالم، مذهــب 
ــد و  ــر ش ــیار فراگی ــیع بس تش
تــا جایــی پیــش رفــت کــه در 
ــی  ــری، یعن ــم هج ــرن شش ق
ــض«  ــاب »النق ــد، در کت ــال بع ــیصد س ــدود س ح
)اثــر عبدالجلیــل قزوینی رازی( گســتره ی وســیع 

ــود. ــر می ش ــران ذک ــیعه در ای ش
ــرعت  ــه  س ــت ب ــارف اهل بی ــب، مع ــن ترتی بدی
ــه ای  ــا آن زمین ــد و ب ــترش می یاب ــران گس در ای
ــب  ــان حق طل ــه ایرانی ــردم و اینک ــر ک ــه ذک ک
ــد،  ــاع می کردن ــوم دف ــواره از مظل ــد و هم بودن
ــه  ــی ب ــتگاه عباس ــم دس ــه ظل ــه متوج ــی ک زمان
اهل بیــت شــدند، به ســرعت بــه آن هــا روی 

ــه  ــز ب ــران نی ــنن ای ــل تس ــی اه ــد. حت آوردن
ــد. در همیــن کتــاب  اهل بیــت اقبــال نشــان دادن
»النقــض« آمــده اســت کــه در زمــان ســلجوقیان 
)قــرن ششــم(، عــزاداری مــردم همــدان )کــه در 
آن موقــع اهــل تســنن بودنــد( بــه  قــدری پُرشــور 
ــد. ــم می ش ــیعیان ق ــگفتی ش ــب ش ــه موج ــود ک ب
ــام رضــا  ــرکات فرهنگــی حضــور ام از دیگــر ب
ــیعه  ــت ش ــی مرکزی ــال تدریج ــالم، انتق علیه الس
از مدینــه بــه ایــران و محــور قــرار گرفتــن 
شــهرهایی ماننــد ری، قــم و طــوس بــود و پــس از 
ــد رازی  ــای مانن ــاب و فامیلی ه ــه الق ــود ک ــن ب ای

ــوند. ــاد می ش ــی زی ــی و طوس ــل ری(، قم )اه
ــه  خصــوص در  پیدایــش مراکــز مهــم علمــی ب
ــالم،  ــه علیها الس ــرت معصوم ــوار حض ــم و در ج ق
ــوده  ــور ب ــن حض ــی ای ــای فرهنگ ــر ثمره ه از دیگ
ــم  ــان ه ــم، ایش ــه می دانی ــور ک ــت. همان ط اس
ــد؛  ــران آمدن ــه ای ــرت ب ــه حض ــتن ب ــرای پیوس ب
ــد،  ــیع ش ــم تش ــگاه عظی ــم پای ــه ق ــی اینک یعن
بــه خاطــر حضــرت معصومــه علیها الســالم 
و پیوســتن ایشــان بــه مســیر امــام رضــا 

ــت. ــوده اس ــالم ب علیه الس
نکتــه ی دیگــری کــه کمتــر دیــده شــد و مــن 
آن را بــه  نوعــی در بیانــات رهبــر معظــم انقــالب 
ــور  ــد از حض ــه بع ــت ک ــرار اس ــن ق ــدم، از ای دی
ــی  ــرات علم ــکاس مناظ ــران و انع ــرت در ای حض
ــی  ــث عقل ــه مباح ــم ک ــرو، می بینی ــان در م ایش
حتــی در میــان اهــل تســنن )کــه اهــل حدیــث 
گســترش  داشــتند(،  حکومــت  زمــان  آن  در 
ــوند  ــد می ش ــره  من ــیاری از آن به ــد و بس می یاب
و در حالــی کــه در مناطــق عــرب  نشــین فلســفه 
ــب  ــران مکات ــود، در ای ــده ب ــور مان ــیار مهج بس
ــان  ــا زم ــی ت ــت. حت ــکل گرف ــفی ش ــم فلس مه
ــان  ــا زم ــان و ت ــا در ایلخان ــد از آن ه ــول و بع مغ

ــه  خصــوص شــیراز به عنــوان  ــه، ب تشــکیل صفوی
ــته  ــود داش ــفی وج ــم فلس ــز مه ــی از مراک یک
اســت و عالقه منــدان بــه علــم از نقــاط مختلــف، 
ــوص  ــه  خص ــران و ب ــق ای ــه مناط ــان را ب خودش

شــیراز می رســاندند.
بــه اعتقــاد بنــده، گســترش حــوزه  ی علمــی در 
ایــران، بــه یُمــن حضــور امــام رضــا علیه الســالم 
و مباحــث ایشــان بــوده اســت. تــا قبــل از حضــور 
ــان  ــی خراس ــز علم ــابور مرک ــط نیش ــان، فق ایش
بــود و بعــد از امــام رضــا علیه الســالم، شــهرهای 
بــزرگ خراســان قدیــم تبدیــل بــه مرکــز علمــی 
ــخ  ــمرقند و بل ــادی از س ــمندان زی ــدند و دانش ش
ــث، کالم و  ــه، حدی ــتند و در فق ــارا برخاس و بخ

ــدند. ــر ش ــیر، صاحب نظ تفس
ــالم،  ــا علیه الس ــام رض ــی ام ــرکات فرهنگ از ب
ــرت  ــام حض ــه ن ــه ب ــت ک ــی اس ــات فراوان موقوف
ــوی  ــادی و معن ــد م ــامل بُع ــت و ش ــورت گرف ص
می شــود و بســیاری امــوال فــراوان خــود را 
ــد آن  ــد و فوای ــا کرده ان ــام رض ــتان ام ــف آس وق
ــورا  ــگ عاش ــترش فرهن ــتمندان و گس ــرای مس ب
ــد  ــود. بُع ــرداری می ش ــره  ب ــر به ــور دیگ و ام
ــا و  ــه کتابخانه ه ــز ب ــات نی ــن موقوف ــوی ای معن
ــه  ــه کتابخان ــردد ک ــه بازمی گ ــای علمی حوزه ه
ــرکار  ــه  ی س ــوی، کتابخان ــدس رض ــتان ق  ی آس
ــه  ی  ــک، کتابخان ــه  ی مل ــار، کتابخان ــض آث فی
ــم، از  ــه در ق ــه  ی رضوی ــزد و مدرس ــری ی وزی

ــت. ــه ی آن هاس جمل

از  یکــی  در  انقــالب  معظــم  رهبــر   *
ســخنرانی های خــود، بــه ماجــرای شــعر دعبــل و 
انتشــار قابل توجــه آن ظــرف مــدت دو مــاه اشــاره 
ــه  ــی ب ــه اتفاقات ــاه، چ ــن دو م ــی ای ــد. ط می کنن
ــبکه های  ــود ش ــدون وج ــه ب ــت ک ــوع پیوس وق
ارتباطــی امــروزی، این چنیــن شــعر دعبــل 

ــد؟ ــر ش منتش

ایــن از همــان مــواردی اســت کــه بایــد 
ــدا  ــر خ ــر اگ ــبب خی ــود س ــدو ش ــم؛ ع بگویی
خواهــد؛ چــرا کــه آن زمــان بــه میمنــت پذیــرش 
والیتعهــدی حضــرت، مراســم باشــکوهی برگــزار 
ــالم(  ــه  الس ــا )علی ــام رض ــام ام ــه ن ــکه  ای ب و س
ضــرب شــد و بخشــنامه شــد کــه در کل منبرهــا 
و خطبــه  هــای نمــاز جمعــه، بعــد از حمــد و ثنــای 
ــرت  ــلمین، از حض ــه مس ــال و خلیف ــد متع خداون
ــا  ــم دع ــان ه ــرای ایش ــود و ب ــرده ش ــام ب ــز ن نی
کننــد. بــه عبارتــی حضــرت از تریبــون حکومــت 
و این گونــه امکانــات بــه  خوبــی اســتفاده کردنــد. 

ــور  ــدی حض ــن والیتعه ــه در جش ــز ک ــعرا نی ش
ــه  ــوع ب ــن موض ــرودند. ای ــعر س ــتند، ش داش
دعبــل اختصــاص نداشــت و تنهــا از ایــن جهــت 
ــعر او  ــود، ش ــته ب ــیار برجس ــاعری بس ــه وی ش ک

ــاد. ــا افت ــر زبان ه ــر س ــیار ب بس
ــن  ــالب، بزرگ تری ــم انق ــر معظ ــر رهب ــه تعبی ب
رســانه  ی آن زمــان شــعر بــود کــه افــراد جامعــه 
ــد  ــظ می کردن ــد و حف ــران می خواندن ــرای دیگ ب
ــیار  ــانه، بس ــن رس ــتفاده از ای ــا اس ــرت ب و حض
ــذاب  ــان ج ــل آن چن ــعر دعب ــدند. ش ــروف ش مع
بــود کــه نــه  تنهــا در میــان دانشــمندان و محبین 
ــه  ــد، بلک ــوب ش ــار محب ــایر اقش ــت و س اهل بی
ــی  ــر اجتماع ــه از نظ ــرادی ک ــارقان و اف ــی س حت
مطــرود بودنــد نیــز نســبت بــه آن رغبــت نشــان 
ــد.  ــتفاده می کردن ــعار اس ــن اش ــد و از ای می دادن
در نتیجــه، خــود حکومــت بــه  صــورت ناخواســته، 
موجــب انتشــار معــارف اهــل  بیــت شــد و 
رســانه ای کــه در اختیــار امــام رضــا علیه الســالم 
قــرار گرفــت، نــام آن حضــرت را نه تنهــا در 
ــا و مناطــق  ــن، شــمال آفریق ــران، بلکــه در یَم ای
ــا  ــام رض ــت. ام ــا انداخ ــر زبان ه ــر س ــر،   ب دیگ
علیه الســالم پُرشــوکت ترین امــام مــا شــده 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــه زمان ــوی ک ــه نح ــت؛ ب اس
ائمــه  ی بعــد از امــام رضــا را نــام ببرنــد، آن هــا را 

ابن الرضــا می خواننــد و تجلیــل می کننــد.

اقدامــات  چــه  مــوارد،  ایــن  از  غیــر   *
فرهنگــی ای از ســوی امــام رضــا )علیــه  الســالم( 
ــا  ــم ادع ــا می توانی ــت و آی ــه اس ــورت پذیرفت ص
ــا  ــام رض ــاندن ام ــهادت رس ــه ش ــه ب ــم ک کنی
اقدامــات  از  تــرس  دلیــل  بــه  علیه الســالم 

ــت؟ ــوده اس ــان ب ــی ایش فرهنگ

ــد دقــت کنیــم  ــه ایــن ســؤال، بای در پاســخ ب
ــرد  ــرت ف ــه حض ــش اینک ــت در پوش ــه حکوم ک
ارتبــاط  می خواســت  اســت،  ولیعهــد  و  دوم 
ــر  ــون دیگ ــد، چ ــع کن ــان را قط ــا ایش ــردم ب م
ولیعهــد آن آدم ســابق نبــود کــه بــه  راحتــی قابل 
دســترس باشــد و ایــن کار بــا هماهنگــی مأمــون 
ــان  ــاوندان ایش ــی خویش ــت و حت ــورت پذیرف ص
نیــز به راحتــی بــه حضــرت دسترســی نداشــتند؛ 
امــا حضــرت از فرصت هــای مختلــف خــود حتــی 
به صــورت محــدود اســتفاده می کردنــد و بــا 
ــام آن  ــتند، تم ــل الزم را نداش ــه آزادی عم آنک
رســوم دربــاری را در هــم ریختنــد و بــرای نمونــه، 
بــا خدمتگــزاران و بــردگان دربــار هم ســفره 
ــتن  ــازه ی نشس ــم اج ــر اعظ ــا وزی ــدند، ام می ش

ــت. ــفره را نداش ــر آن س ب
مــورد دیگــر بــه حرکــت امــام بــرای نمــاز عید 
ــام  ــون انج ــت مأم ــه درخواس ــه ب ــردد ک بازمی گ
ــا  ــه ب ــد ک ــرط می کنن ــرت ش ــود و حض ــده ب ش
ــه  ــاز را اقام ــر نم ــر و آداب پیامب ــیمای پیامب س
کننــد و زمانــی کــه مــردم ایشــان را بــا آن چنــان 
ــب  ــد، منقل ــه دیدن ــوع و پابرهن ــت و خض معنوی
ــات  ــی مقام ــه حت ــم ک ــخ داری ــدند و در تاری ش
کشــوری و لشــکری نیــز از اســب پاییــن آمدنــد، 
زیــور آالت را کندنــد و پابرهنــه بــه نماز ایســتادند 
ــه مأمــون گــزارش  ــی رســید کــه ب ــه جای و کار ب
ــرای وی  ــی ب ــت، جای ــن وضعی ــا ای ــه ب ــد ک دادن
)جهــت حضــور در نمــاز( باقــی نمی مانــد و بدیــن  

ــام شــد. ــع از نمــاز ام ــون مان ترتیــب، مأم
جلســات  برگــزاری  امــام،  دیگــر  اقــدام 
ــان  ــود. از زم ــان ب ــان ایش ــن  االدی ــره ی بی مناظ
پیامبــر )صلی اهلل علیــه  و آلــه  و ســلم( چنیــن 
ــه  ــران هم ــه س ــت ک ــود نداش ــی وج گردهمای
ــن  ــت عالم تری ــه محوری ــب ب ــان و مذاه  ی ادی
ــد و  ــوان کنن ــی را عن ــه، مباحث ــخصیت زمان ش
امــام پاســخ بدهنــد و نشــان دهنــد کــه بهتــر از 
خــود آن هــا، علــم بــه کتــاب آن هــا دارنــد و ایــن 
یــک تحــول عظیــم بــود کــه دیگــر تکــرار نشــد. 
خطــی کــه امــام در ایــن مباحثــات دادنــد از ایــن 
قــرار بــود کــه اگــر می خواهیــم بحث هــای 
ــام  ــیم، از راه ام ــته باش ــی داش ــی- تطبیق معرفت

ــم. ــو بگیری ــالم الگ ــا علیه الس رض
امــام رضــا علیه الســالم یــک فرهنــگ جدیــد 
ــل  ــه دلی ــود و ب ــالم ب ــگ اس ــان فرهن ــه هم را ک
ــه  ــه جامع ــود، ب ــه ب ــگ باخت ــکام رن ــرد ح عملک
عرضــه کردنــد و بدیــن ترتیــب، در تاریــخ 
جاودانــه شــدند و حتــی در ایــن راه بــه شــهادت 

ــیدند. رس

خورشید هشتم 
در ایران
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ــت.  ــر اس ــی نظی ــیار ب ــی بس ــواص نارنگ خ
ــد  ــی کن ــان م ــاری را درم ــوع بیم ــی ۱۰۰ ن نارنگ
ــدن  ــان و ســالمت ب ــرای درم ــز ب ــت آن نی و پوس
ــت  ــی پوس ــی زیبای ــت. نارنگ ــر اس ــیار مؤث بس
ــت  ــوه پرخاصی ــد. می ــی کن ــن م ــو را تضمی و م
نارنگــی ســرد و تــر، مفــرح قلــب، رافــع خفقــان، 
ــد  ــده و کب ــب مع ــاننده لهی ــر و فرونش ــرا ب صف
ــت و  ــاب اس ــکن اعص ــه مس ــوه ای ک ــت، می اس

ــت. ــد اس ــاران مفی ــه بیم ــرای کلی ب
بــه گــزارش نمنــاک، اگــر مــی خواهیــد شــب 
ــد.  ــی بخوری ــه نارنگ ــد دان ــد چن ــت بخوابی راح
نارنگــی، ایــن میــوه پاییــزی چســبندگی پالکــت 
ــه  ــد، در نتیج ــی کن ــه م ــون را معالج ــای خ ه
تصلــب شــرایین، ورم جــدار عــروق و ســیاه 
ــود  ــن را بهب ــص و آنژی ــج ناق ــریان، فل ــدن ش ش
ــی  ــع غن ــمزه منب ــوه خوش ــن می ــد. ای ــی بخش م
فراوانــی  مقادیــر  دارای  و  اســت  بتاکاروتــن 
ویتامیــن A اســت و بــرای پیشــگیری از ســرطان 
ــه دلیــل داشــتن فســفر زیــاد و  مفیــد اســت و ب
ویتامیــن هــای فــراوان، باعــث تقویــت حافظــه و 
ــی اشــتهایی و  ــع ب ــرای رف هــوش مــی شــود و ب
کاهــش گرمــای غریــزی بــدن نیــز مفیــد اســت؛ 
ــد  ــواص و فوای ــی از خ ــا بخش ــا تنه ــی اینه ول
ــالمت  ــش س ــه بخ ــه در ادام ــت ک ــی اس نارنگ

ــت. ــم گف ــاک خواهی ــه در نمن تغذی

خواص و فواید میوه نارنگی برای زیبایی و درمان 
بیماری ها

ــی  ــی م ــی نارنگ ــواص درمان ــن خ از مهمتری
ــرد؛ ــاره ک ــل اش ــوارد ذی ــه م ــوان ب ت

نارنگی برای جلوگیری از دیابت:
ــو  ــی انتاری ــگاه غرب ــان دانش ــی از محقق برخ
معتقدنــد کــه نارنگــی منبــع کاملــی از ترکیبــات 
فالنوییــدی بــه نــام نوبیلتیــن اســت. ایــن عنصــر 
ــد  ــری از تولی ــی و جلوگی ــوزاندن چرب ــث س باع
چربــی مــی شــود. بنابرایــن، مــی توانــد از 
ــوع ۲  ــت ن ــد دیاب ــی، مانن ــی از چاق ــاری ناش بیم

ــد. ــری کن جلوگی

نارنگی برای جلوگیری از سکته:
ــی  ــد، نارنگ ــاره ش ــاال اش ــه در ب ــور ک همانط
ــیم  ــت. پتاس ــیم اس ــادی پتاس ــدار زی ــاوی مق ح
ــدن  ــه ش ــل لخت ــی مث ــد از بیماری های می توان
خــون جلوگیــری کنــد. مطالعــه ای بــر روی بیــش 
از ۶۹ هــزار نفــر انجــام شــده اســت؛ نتیجــه ایــن 
ــد، ۱۹  ــرف می کنن ــی مص ــه نارنگ ــرادی ک ــود اف ب
ــاری  ــن بیم ــه ای ــال ب ــر ابت ــر در خط ــد کمت درص

ــد. ــرار دارن ــه شــدن خــون ق ــد لخت مانن

ــر  ــدن در براب ــت از ب ــرای محافظ ــی ب نارنگ
اضافــه وزن و چاقــی:

ــش  ــود را کاه ــدن خ ــد وزن ب ــر می خواهی اگ
ــته  ــوب داش ــی خ ــم غذای ــک رژی ــد و ی دهی
باشــید، خــوردن نارنگــی یکــی از بهتریــن 
انتخاب هــا اســت، زیــرا ایــن میــوه، ماننــد دیگــر 
ــت.  ــر اس ــادی فیب ــدار زی ــاوی مق ــا، ح ــوه ه می
ــت  ــی اس ــاوی ویتامین ــی ح ــر آن، نارنگ ــالوه ب ع
ــد؛  ــری می کن ــزول جلوگی ــد کورتی ــه از تولی ک
ــترس  ــث اس ــد باع ــه می توان ــت ک ــی اس هورمون
شــود و می توانــد بــدن شــما را تشــویق کنــد تــا 

ــد. ــره کن ــی را ذخی چرب

نارنگی برای جلوگیری از سرطان:
نــام  بــه  ترکیــب  یــک  نارنگــی شــامل 
لیمونوییــد اســت. طبــق گفتــه برخــی از محققــان 
ــت  ــن اس ــد ممک ــب لیمونویی ــن ترکی ــره، ای در ک
ــینه  ــرطان س ــون و س ــرطان خ ــترش س از گس
ــه  ــد ک ــه کنی ــًا توج ــا لطف ــد، ام ــری کن جلوگی
ــت و  ــده اس ــام ش ــوان انج ــق روی حی ــن تحقی ای
هنــوز مشــخص نشــده اســت کــه آیــا بــه عنــوان 
ــا  ــد ی ــل می کن ــان عم ــابه انس ــه ای مش نتیج

ــر. خی

نارنگی برای شکل دادن ماهیچه های شما:
همانطــور کــه قبــاًل ذکــر شــد، نارنگــی یکــی 
ــادی  ــدار زی ــاوی مق ــه ح ــت ک ــی اس از میوه های
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــت ش ــت. ثاب ــیم اس پتاس
ــرا  ــت، زی ــد اس ــا مفی ــرای ماهیچه ه ــب ب ترکی
ــد؛  ــت می کن ــا را تقوی ــود ماهیچه ه ــد و بهب رش
ــرای همــه  بنابرایــن ایــن میــوه دوســت خوبــی ب
ــی  ــای ورزش ــه فعالیت ه ــود ک ــد ب ــانی خواه کس

ــد. ــت دارن را دوس

نارنگــی بــرای داشــتن دســتگاه گــوارش ســالم 
تــر:

ــی در  ــوه نارنگ ــک می ــه ی ــد ک ــا می دانی آی
ــی دارای  ــس آب معدن ــا ۴ اون ــا ۳ ت ــه ب مقایس
ــی  ــی یک ــه، نارنگ ــت؟ بل ــانی آب اس ــدار یکس مق
ــاد آب  ــدار زی ــت. مق ــا اس ــن میوه ه از آبدارتری
ــوند  ــث می ش ــی باع ــن A نارنگ ــا ویتامی ــراه ب هم
ــی کــه فقــط  کــه جــذب مــواد مغــذی را از غذای
ــش  ــتن بخ ــه داش ــوب نگ ــوردن و مرط ــه خ ب

ــد. ــویق کن ــد، تش ــک می کنن ــی کم گوارش

نارنگی برای تقویت سیستم ایمنی بدن:
ویتامیــن C کــه در نارنگــی موجــود اســت نیــز 
ــد  ــود خواه ــما را بهب ــدن ش ــی ب ــتم ایمن سیس

ــال  ــال ابت ــی، احتم ــتفاده از نارنگ ــا اس ــید. ب بخش
ــرماخوردگی،  ــل س ــی مث ــای مختلف ــه بیماری ه ب
ــد؛  ــش می یاب ــم کاه ــایر عالئ ــب و س ــزا، ت آنفوالن
ــالم  ــدت س ــام م ــد تم ــر می خواهی ــن اگ بنابرای
بمانیــد، مصــرف نارنگــی بهتریــن راه بــرای 

ــت. ــه آن اس ــیدن ب رس

نارنگی برای بهبود خلق و خو:
بــا توجــه بــه برنامــه مکمــل پزشــکی و 
ــی  ــی ارتباط ــو، نارنگ ــک مای ــی در کلینی ادغام
ــوی  ــد. ب ــما دارن ــی ش ــت کل ــش حال ــرای افزای ب
ــترس،  ــاس اس ــما را از احس ــد ش ــی می توان نارنگ
ــر  ــن اگ ــد؛ بنابرای ــراب دور کن ــردگی و اضط افس
ــود  ــنهاد می ش ــید، پیش ــته باش ــدی داش روز ب
ــد و در نتیجــه،  ــوی عطــر نارنگــی را حــس کنی ب
ــل  ــه قب ــبت ب ــتری نس ــی بیش ــاس راحت احس

ــت. ــد داش خواهی

مرطوب کردن مو:
بعــد از حمــام کــردن، گاهــی اوقــات احســاس 
می کنیــد کــه مو هــای شــما بیــش از حــد چــرب 
اســت. مشــکلی کــه می توانــد باعــث چرب شــدن 
مــوی شــما شــود، آبــی اســت کــه در طــول حمام 
 A ــن ــامل ویتامی ــی ش ــد. نارنگ ــرف می کنی مص
ــی،  ــد چرب ــش تولی ــا افزای ــد ب ــه می توان ــت ک اس
ــا  ــن ب ــد و همچنی ــوب کن ــر را مرط ــت س پوس
ــد باعــث شــود مــوی شــما  آلودگــی کــه می توان

ــد. ــارزه کن ــود، مب ــل ش ــر از قب ضعیف ت

نارنگی برای تاخیر در سفید شدن مو:
اگــر می خواهیــد مو هایــی داشــته باشــید 
ــود را  ــگ خ ــوید رن ــر ش ــه پی ــی ک ــا زمان ــه ت ک
حفــظ کننــد، شــروع بــه مصــرف نارنگــی کنیــد. 
نارنگــی شــامل مقــدار بــاالی ویتامین ب ۱۲ اســت 
ــن  ــد و همچنی ــش می ده ــو را افزای ــد م ــه رش ک
ریــزش مــو را کاهــش می دهــد. ویتامیــن ب 
ــفید  ــد س ــی فراین ــش تدریج ــرای کاه ــز ب ۱۲ نی

ــت. ــم اس ــیار مه ــوی شــما بس ــدن م ش

ــای  ــتن مو ه ــر در داش ــی مؤث ــرف نارنگ مص
ــراق: ب

نارنگــی بــه دلیــل ویتامیــن C می توانــد بــرای 
کمــک بــه شــما بــرای بــه دســت آوردن مو هــای 
ــد  ــن C می توان ــد. ویتامی ــد باش ــان مفی درخش
ــذب  ــن ج ــا آه ــد ت ــک کن ــما کم ــدن ش ــه ب ب
ــازد  ــادر می س ــما را ق ــو ش ــدن و م ــه ب ــد، ک کن
ــد. در  ــت کنن ــتری دریاف ــذی بیش ــواد مغ ــه م ک
ــراق و زیبــا خواهیــد  نتیجــه، شــما یــک مــوی ب

ــت. داش

ضد اسپاسم:
تشــنج نشــانه خوبــی بــرای بــدن شــما 
نیســت. اگــر فکــر می کنیــد کــه منقبــض شــدن 
تنهــا بــه گرفتگــی عضــالت شــما مربــوط اســت، 
اشــتباه می کنیــد. ایــن مشــکل می توانــد در 
سیســتم گوارشــی، سیســتم تنفســی و سیســتم 
ــم،  ــب آس ــد موج ــه می توان ــد ک ــی رخ ده عصب
یبوســت و ســرفه شــود. اگــر از روغن آن اســتفاده 
ــود را  ــتم های خ ــن سیس ــش بی ــد، آرام می کنی
ــان  ــم بدنت ــد آورد و از اسپاس ــت خواهی ــه دس ب

ــرد. ــد ک ــری خواه جلوگی

ضد عفونی کننده:
ــی،  ــه نارنگ ــت ک ــده اس ــت ش ثاب
روغــن  یــک  عنــوان  بــه  اگــر 
ــورت  ــه ص ــود و آن را ب ــتفاده ش اس
ــه  خارجــی اعمــال کنیــد. باکتــری ب
نــام، اســتافیلوکوکوس اورئــوس را 
ــیاری از  ــئول بس ــه مس ــد ک می کش
عفونت هــا اســت کــه در زخــم شــما 
می شــود  باعــث  و  می دهــد  رخ 
کــه درد شــما شــدیدتر شــود، زیــرا 
عفونــت را بــه بخش هــای دیگــر 

ــم  ــط روی زخ ــرد، فق ــد ک ــل خواه ــدن منتق ب
ــرد. ــن بب ــا را از بی ــن باکتری ه ــا ای ــد ت بمالی

عملکــرد  بهبــود  بــه  می توانــد  نارنگــی 
شــناختی کمــک کنــد:

ــیم،  ــل پتاس ــی مث ــزای نارنگ ــیاری از اج بس
ــوان  ــه عن ــیدان ها ب ــی اکس ــک و آنت ــید فولی اس
ــوند.  ــناخته می ش ــی ش ــب شناس ــای عص مزای
ــش  ــر و کاه ــاری آلزایم ــش بیم ــه کاه ــوالت، ب ف
ــا  ــیم ب ــت. پتاس ــده اس ــهور ش ــناختی مش ش
ــوده و  ــه مغــز مرتبــط ب افزایــش جریــان خــون ب
ــش  ــی را افزای ــت عصب ــز و فعالی ــناخت، تمرک ش

می دهــد.

همچنین نارنگی غنی از ویتامین B ۶ است:
فقــر ایــن ویتامیــن باعــث افســردگی و تهــوع 
می شــود. دقــت کنیــد کــه زیــاد مصــرف نکنیــد. 
ــاالی  ــرای بزرگســاالن ب ــاالی ویتامیــن B ب حــد ب
ــت،  ــده اس ــم ش ــرم تنظی ــی گ ــال ۱۰۰ میل ۱۸ س
ــد،  ــاز ندارن ــدار نی ــن مق ــه ای ــاالن ب ــا بزرگس ام
مگــر اینکــه توســط پزشــک گفتــه شــده باشــد.

ــد  ــوزادان مفی ــاردار و ن ــان ب ــرای زن ــی ب نارنگ
ــت: اس

 ،B نارنگــی منبــع خوبــی از مجموعــه ویتامیــن
ماننــد اســید فولیــک هســتند. نشــان داده شــده 
اســت کــه فــوالت بــه شــکل گیــری لولــه عصبــی 
و تشــکیل ســلول خــون قرمــز در نــوزادان قبــل 
ــید  ــود اس ــت. کمب ــرده اس ــک ک ــد کم از تول
ــه  ــر ب ــد منج ــاردار می توان ــان ب ــک در زن فولی
تولــد نــوزادان کــم وزن شــود و همچنیــن ممکــن 
اســت منجــر بــه نقــص لولــه عصبــی در نــوزادان 

شــود.

ــون  ــار خ ــظ فش ــه حف ــد ب ــی می توان نارنگ
ــد: ــک کن ــالم کم س

نارنگــی غنــی از پتاســیم و حــاوی مقــدار کمــی 
ــک  ــی کم ــای خون ــه رگ ه ــن ب ــت. ای ــدیم اس س

می کنــد کــه آرام شــوند و فشــار خــون مناســب 
را حفــظ کننــد.

ــب  ــالمت قل ــود س ــه بهب ــد ب ــی می توان نارنگ
ــد: ــک کن کم

ــیم  ــن B۶ و پتاس ــن C، ویتامی ــر، ویتامی فیب
ــد. ــده ان ــناخته ش ــب ش ــالمت قل ــود س ــرای بهب ب

ــا  ــارزه ب ــما در مب ــه ش ــد ب ــی می توان نارنگ
عفونت هــا کمــک کنــد:

ــای  ــد از نیاز ه ــزرگ ۵۳ درص ــی ب ــک نارنگ ی
روزانــه ویتامیــن C را دارد. ویتامیــن C یــک 
ــت  ــی اس ــوی در آب طبیع ــیدان ق ــی اکس آنت
ــر  ــا در براب ــد ت ــک می کن ــدن کم ــه ب ــه ب ک
ــش  ــث کاه ــد و باع ــت کن ــی مقاوم ــل عفون عوام

رادیکال هــای آزاد در بــدن شــود.

ــت  ــو و پوس ــردن م ــاف ک ــرای ص ــی ب نارنگ
ــت: ــی اس عال

ــا  ــارزه ب ــه مب ــا ب ــه تنه ــن C ن ــذب ویتامی ج
ــث  ــد باع ــه می توان ــد، بلک ــک می کن ــت کم عفون
ــروری  ــن ض ــک پروتئی ــظ کالژن، ی ــاد و حف ایج
کــه در مــو و پوســت یافــت می شــود. همچنیــن، 
ــت  ــظ رطوب ــرای حف ــود در آن ب ــن A موج ویتامی
ــناخته  ــی، ش ــد چرب ــش تولی ــق افزای ــو از طری م

ــود  ــه بهب ــت ب ــن اس ــی ممک ــت. نارنگ ــده اس ش
دســتگاه گــوارش معــده شــما کمــک کنــد، زیــرا 

ــر هســتند. ــی فیب منبــع عال
ــا افــزودن میــوه  ــازه ی نوشــیدن آب نارنگــی ت
خشــک شــده آن بــه غــذا فشــار خــون را کاهــش 

ــد. ــرل می کن داده و آن را کنت
افــرادی کــه نیــاز بــه دریافــت پتاســیم 
بیشــتری دارنــد می تواننــد از طریــق میــوه 
نارنگــی، پــودر نارنگــی یــا آب ایــن میــوه 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــیم م ــزان پتاس ــتانی می زمس

ــد. ــران کنن جب
از  یکــی  نارنگــی  پوســت خشــک شــده 
ــان و  ــوه در درم ــن می ــای ای ــن بخش ه مفیدتری

اســت. زمســتانی  ســرفه های  تســکین 
ــع  ــب و رف ــش ت ــرای کاه ــی ب ــوه نارنگ می

ــت. ــد اس ــد مفی ــون در کب ــم خ تراک
ــب ها  ــد و ش ــج می بری ــی رن ــی خواب ــر از ب اگ
داشــته  راحتــی  و  آرام  خــواب  نمی توانیــد 
ــد  ــه می کنن ــه توصی ــان تغذی ــید، متخصص باش
ــی  ــه نارنگ ــد دان ــواب چن ــل از خ ــاعت قب ۱-۲ س

ــد. ــل کنی می
ــن رو  ــی اســت و از ای ایــن میــوه ادرار آور خوب

می توانــد ســموم بــدن را دفــع کنــد بــه شــرطی 
کــه در مصــرف آن زیــاده روی نشــود.

خــوردن نارنگــی بــه بیمارانــی کــه مــدام دچــار 
ــود. ــه می ش ــوند توصی ــرگیجه می ش س

ــم اســت  ــادی منیزی نارنگــی حــاوی مقــدار زی
ــتگاه  ــی، دس ــت عضالن ــق در فعالی ــن طری و از ای
ــه  ــت و ب ــر اس ــی مؤث ــتم عصب ــوارش و سیس گ
ــاال،  ــیم ب ــفر و کلس ــزان فس ــتن می ــل داش دلی
یکــی از میوه هایــی اســت کــه در تشــکیل 

ــت. ــر اس ــدن مؤث ــکلت ب ــتخوان و اس اس
این میوه خون را تصفیه و زیاد می کند.

ــکل  ــا ال ــمومیت ب ــار مس ــه دچ ــرادی ک اف
می شــوند، می تواننــد ایــن مســمومیت را بــا 
ــازه  ــا خــوردن نارنگــی ت نوشــیدن آب نارنگــی ی
ــی  ــی نارنگ ــم زدای ــت س ــد. خاصی ــرف کنن برط
ــر  ــه بیمــار کمــک می کنــد تــا خیلــی ســریع ب ب

ــد. ــه کن ــود غلب ــف خ ــمومیت و ضع مس
افــرادی کــه بــه نفــخ شــکم مبتــال هســتند بــا 
ــد  ــی می توانن ــه تنهای ــی ب ــوه نارنگ ــرف می مص

بــه درمــان نفــخ شــکم خــود کمــک کننــد.
ــتها آوری از  ــت اش ــر خاصی ــالوه ب ــی ع نارنگ
جملــه میوه هایــی اســت کــه بــرای قلــب و 
معــده مقــوی بــوده و بــه عنــوان یــک اشــتهاآور 
طبیعــی بــرای بیمــاران کــم اشــتها و افــرادی کــه 
ــود. ــز می ش ــد، تجوی ــش وزن دارن ــه افزای ــل ب تمای
ــی  ــاری قلب ــی از بیم ــت نارنگ ــوردن پوس خ

می کنــد. پیشــگیری 
از پوســت ســبز رنــگ ایــن میــوه بــرای درمــان 

فشــارخون پاییــن و التهــاب اســتفاده می شــود.
ــدن  ــه، جوی ــان تغذی ــه متخصص ــق گفت طب
ــد خــون را کاهــش  پوســت نارنگــی کلســترول ب
ــیمیایی  ــای ش ــد دارو ه ــر آن مانن ــد و اث می ده

ــدارد. ــوارض آن را ن ــه ع ــه البت ــت ک اس
ــرطانی  ــلول های س ــود در س ــای موج آنزیم ه
از طریــق ترکیبــی بــه نــام Q۴۰ موجــود در 

ــی رود. ــن م ــی از بی ــت نارنگ پوس

آنتی اکسیدان پوست نارنگی ۲۰ برابر میوه نارنگی 
است.

ــی  ــت نارنگ ــی، پوس ــب چین ــاس ط ــر اس ب
ــرف  ــه را برط ــال و ری ــالالت طح اخت

. می کنــد
ــی،  ــوه نارنگ ــت می ــرف پوس مص
ناراحتی هــای عصبــی، افســردگی، 
اســترس و اختــالالت مربــوط بــه 

خــواب را برطــرف می کنــد.
را  گوارشــی  اختــالالت  بیشــتر 
می تــوان بــا اســتفاده از پوســت 
نارنگــی برطــرف کــرد؛ نفــخ و حالــت 
بــا  می کنــد.  برطــرف  را  تهــوع 
تحریــک سیســتم لنفــاوی، بــه دفــع 
ــی  ــا چاق ــک و ب ــه کم ــات اضاف مایع

ــد. ــه می کن ــز مقابل ــرط نی مف
ــا  ــر ی پوســت نارنگــی را پــس از شســتن در ف
ــکل  ــه ش ــد و ب ــک کنی ــید خش ــور خورش ــر ن زی
ــوان روی  ــودر را می ت ــن پ ــد. ای ــودر در بیاوری پ
تمامــی غذا هــا از جملــه خورشــت، ســوپ، برنــج، 

ــرد. ــه ک ــرغ اضاف ــای، م چ

عوارض جانبی میوه نارنگی و زیاده روی در مصرف 
آن

۱. نازک و ضعیف شدن مینای دندان:
ــادی  ــر زی ــس اگ ــت، پ ــیدی اس ــی اس نارنگ
نارنگــی مصــرف کنیــد، بــه الیــه دنــدان آســیب 
خواهــد رســاند. اســید موجــود در دنــدان باعــث 
ــازک شــود.  ــدان ن ــای دن ــه مین می شــود کــه الی
ــا،  ــری ه ــر باکت ــدان در براب ــدان، از دن ــای دن مین
بیماری هــا  از  مختلفــی  انــواع  و  ویروس هــا 
ــت  ــا باعــث عفون ــه مین ــد. تخلی محافظــت می کن
و مشــکالت ســالمتی دهانــی و حساســیت دنــدان 

می شــود.

ــاد  ــرف زی ــوارض مص ــده از ع ــوزش مع ۲. س
ــی: نارنگ

ــاب  ــث الته ــی باع ــد نارنگ ــش از ح ــرف بی مص
معــده یــا زخــم معــده و همچنیــن باعــث 
اســفنکترها،  بســوزد.  معــده  کــه  می شــود 
از  اطمینــان  بــرای  هســتند  ماهیچه هایــی 
ــل  ــاال و داخ ــمت ب ــه س ــده ب ــید مع ــت اس حرک
اوقــات  بعضــی  می کنــد.  جلوگیــری  مــری 
نمی کننــد  کار  خوبــی  بــه  ماهیچه هــا  ایــن 
و می تواننــد اســید معــده را رهــا کننــد تــا 
ــاس  ــاد احس ــث ایج ــن باع ــد. ای ــری برس ــه م ب
ســردل  ســوزش  را  آن  و  می شــود  ســوزش 
ــش  ــر بی ــت و اگ ــیدی اس ــی اس ــد. نارنگ می نامن
ــوزش  ــث س ــد باع ــود می توان ــرف ش ــد مص از ح

ــود. ــردل ش س

ــی و  ــم آب ــث ک ــی باع ــاد نارنگ ــرف زی ۳. مص
ادرار مکــرر می شــود:

ــی از  ــه غن ــت ک ــوه ای اس ــک می ــی ی نارنگ
ویتامیــن C اســت. ایــن ویتامیــن برای حفــظ بدن 
ســالم ماننــد جلوگیــری از پیــری زودرس، افزایش 
ایمنــی بــدن، کاهــش اســکابیز، کمــک بــه از بیــن 
بــردن مایعــات و ســدیم و ... مفیــد اســت. مصــرف 
مقــدار کافــی نارنگــی بــرای بــدن خــوب اســت؛ 
ــرف  ــی مص ــادی نارنگ ــدار زی ــما مق ــر ش ــا اگ ام
ــک  ــدن و نم ــات ب ــروج مایع ــث خ ــد، باع کنی
خواهــد شــد. عــدم وجــود نمــک در بــدن باعــث 
ــه آب  ــن منجــر ب ادرار بیــش از حــد می شــود. ای

ــود. ــدن می ش ــات ب ــود مایع ــا کمب ــی و ی زدای

۴. نارنگــی اگــر خــوب تمیــز نباشــد، آلــوده بــه 
ــت: ــت کش اس آف

ــه  ــر ســالمت ب اگــر تمیــز نباشــد، تاثیــر آن ب
ــت  ــا روی پوس ــت کش ه ــواد آف ــود م ــل وج دلی
نارنگــی تاثیــر خواهــد داشــت. بهتریــن راه ایــن 
ــن میــوه نارنگــی را خــوب بشــوییم. اســت کــه ای

باعــث تهــوع،  نارنگــی زیــاد  ۵. مصــرف 
می شــود: لگــن  درد  و  اســتفراغ 

نارنگــی اســیدی اســت و مصــرف بیــش از حــد 
آن باعــث افزایــش اســید معــده می شــود. اســید 
معــده چیزی اســت کــه موجــب تهــوع، اســتفراغ 
باعــث  نارنگــی  اســید های  می شــود.  درد  و 

ــوند. ــده می ش ــتر مع ــاک و آس ــایش خ فرس

ــه و  ــنگ کلی ــک س ــد ریس ــی می توان ۶. نارنگ
ســنگ صفــرا را افزایــش دهــد:

نارنگــی کــه دارای یــک مــاده اســیدی اســت، 
می توانــد در صورتــی زیــاد باعــث تشــکیل 
ــنگ  ــب س ــا موج ــن بلور ه ــود. ای ــی ش بلور های
ــع  ــرا مان ــوند، زی ــرا می ش ــنگ صف ــه و س کلی

ــود. ــدن می ش ــیم در ب ــذب کلس ج

۷. نارنگی نامناسب برای پوست خشک:
ــش  ــث کاه ــی باع ــد نارنگ ــش از ح ــرف بی مص
ــرای  ــتر ب ــر بیش ــود. تاثی ــدن می ش ــات ب مایع
ــد  ــک دارن ــت خش ــه پوس ــت ک ــت های اس پوس
ــت. ــدن اس ــا آب در ب ــع ی ــود مای ــی از کمب ــه ناش ک

۸. افزایش جوش:
ــه روی  ــت ک ــیدی اس ــاده اس ــک م ــی ی نارنگ
ــاق  ــن اتف ــوالً ای ــذارد. معم ــر می گ ــه تاثی آکن
ــد و  ــاق می افت ــه اتف ــدید و آکن ــزی ش ــا خونری ب
می توانــد اثــر زخــم روی صــورت را ایجــاد کنــد. 
در عــوض، اگــر شــما مشــکالتی بــا صــورت خــود 
داریــد، می توانیــد از خــوردن نارنگــی خــودداری 

کنیــد.

۹. مناسب برای مو های خشک:
ــردم،  ــیاری از م ــاد بس ــه اعتق ــه ب ــا توج ب
ــر  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــید ها ب ــتفاده از اس اس
ــود  ــث بهب ــد باع ــو، می توانن ــزش م ــکل ری مش
ــدن مفیــد اســت،  ــرای ب مو هــا شــوند. نارنگــی ب
ــاق در  ــن اتف ــو می شــود. ای ــزش م ــا باعــث ری ام
ــه صــورت  ــی رخ می دهــد کــه نارنگــی را ب صورت
ــد. ــتفاده کنی ــو اس ــت م ــر روی پوس ــتقیم ب مس

۱۰. فیبر خیلی زیاد نارنگی خوب نیست:
ــرای  ــر دارد ب ــادی فیب ــدار زی ــه مق ــی ک نارنگ
ــی  ــش گوارش ــژه در بخ ــه وی ــدن، ب ــالمتی ب س
بســیار مفیــد اســت؛ امــا اگــر فیبــر خیلــی زیــاد 
مصــرف شــود، باعــث گرفتگــی عضــالت، اســهال 

می شــود.  ... و 

۱۱. نارنگــی بــرای برخــی افــراد پوســت چرمــی 
می ســازد:

ــر  ــاد تغیی ــث ایج ــی باع ــی نارنگ ــر جانب اث
رنــگ پوســت در مــدت زمــان طوالنــی می شــود. 
ــمت ها  ــی قس ــوالً در برخ ــا معم ــرات در اینج تغیی
روشــن تر بــه نظــر می رســند و قســمت های 

ــند. ــر می رس ــه نظ ــر ب ــی تیره ت ــر کم دیگ

۱۲. نارنگــی باعــث افزایــش حساســیت پوســت 
ــود: ــید می ش ــور خورش ــه ن ب

ــاهده  ــی را مش ــی نارنگ ــرات جانب ــی از اث برخ
کنیــد؛ ایــن نارنگــی چقــدر می توانــد بــه 
ــرادی  ــد. اف ــروف باش ــور مع ــه ن ــیت ب حساس
ــد،  ــه می کنن ــور را تجرب ــه ن ــیت ب ــه حساس ک
ــور  ــرض ن ــاب در مع ــد آفت ــدون ض ــد ب نمی توانن
آفتــاب قــرار بگیرنــد و آن هــا بایــد مصــرف بیــش 

ــد. ــش دهن ــی را کاه ــاره نارنگ ــد عص از ح

خواص باورنکردنی نارنگی برای ۱۰۰ نوع بیماری
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ــگاهی  ــای فروش ــون پایانه ه ــت قان گام نخس
ــب  ــال ۱۳۹۸ تصوی ــه در س ــان ک ــامانه مودی و س
ــن  ــاده )۱۱( ای شــد، ســال گذشــته برداشــته و  م

ــد. ــرا ش ــون اج قان
ــون  ــاده ۱۱ قان ــق م ــنا، طب ــزارش ایس ــه گ  ب
مذکــور، بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا همــکاری ســازمان ظــرف مــدت  موظــف بــود ب
یــک ســال پــس از ابــالغ ایــن قانــون، نســبت بــه 
ــا  ــی و ی ــوان بانک ــتگاه های کارتخ ــاماندهی دس س
درگاههــای پرداخــت الکترونیکــی اقــدام کــرده و 
ــت  ــوز فعالی ــا مج ــا ب ــن آنه ــر بی ــاد تناظ ــا ایج ب
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــادی بنگاه ه ــماره اقتص و ش
ــه هــای فــروش، شناســه یکتــا  هــر یــک از پایان

اختصــاص دهــد.
پــس از تخصیــص شناســه مذکــور، کلیــه 
از طریــق  تراکنش هــای  هــای انجــام شــده 
ــتگاه های  ــه دس ــل ب ــی متص ــاب های بانک حس
ــت  ــای پرداخ ــز درگاه ه ــی و نی ــوان بانک کارتخ
الکترونیکــی بــه عنــوان تراکنش هــای  هــای 
بانکــی مرتبــط بــا فعالیــت شــغلی صاحــب 
حســاب بانکــی محســوب شــده و بانــک مرکــزی 
جمهــوری اســالمی ایــران موظــف اســت در 
چهارچــوب قانــون و مقــررات مربوطــه، اطالعــات 
ــده  ــامل مان ــی ش ــای بانک ــای  ه ــن تراکنش ه ای
برداشــت  وجــوه  واریــزی،  وجــوه  دوره،  اول 
ــده آخــر دوره هــر حســاب بانکــی را  شــده و مان
ــی،  ــات هویت ــگاه اطالع ــل پای ــور تکمی ــه منظ ب
عملکــردی و دارایــی مودیــان موضــوع مــاده )۱۶۹ 
ــوب  ــتقیم مص ــای مس ــات ه ــون مالی ــرر( قان مک
ســوم اســفند ســال ۱۳۶۶بــا اصالحــات و الحاقــات 
ــازمان  ــار س ــط در اختی ــورت برخ ــه ص ــدی ب بع

ــد. ــرار ده ق
حــدود  مــاده،  ایــن  اجــرای  راســتای  در 
۱۸ میلیــون و ۸۰۰ هــزار دســتگاه کارتخــوان 
ــدود ۹  ــداد، ح ــن تع ــه از ای ــد ک ــاماندهی ش س
ــدم  ــت ع ــه عل ــتگاه ب ــزار دس ــون و ۴۰۰ ه میلی
اتصــال بــه پرونده هــای مالیاتــی غیرفعــال و 
ــه  ــی مربوط ــای مالیات ــه پرونده ه ــز ب ــی نی مابق

ــد. ــل ش متص
ایــن  بــه  متصــل  حســاب های  درواقــع 
ــاب  ــوان حس ــه عن ــوان، ب ــتگاه های کارتخ دس
تجــاری محســوب شــده و وجــوه واریــزی بــه این 
ــب و  ــدی کس ــوه درآم ــوان وج ــه عن ــاب ها ب حس

ــا ایــن اتفــاق،  کار مــؤدی در نظــر گرفتــه شــد. ب
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــه ب ــی ک ــیاری از مودیان بس
ــا  ــدی ی ــز نق ــد، واری ــر و کار دارن ــتری س ــا مش ب
کارت بــه کارت را بــه جــای اســتفاده از کارتخــوان 
ــی آن  ــه برخ ــدی ک ــد. فراین ــنهاد می کنن پیش
ــی  ــرا درحال ــد، زی ــی می دانن ــی مالیات را ناعدالت
ــدان  ــه کارمن ــار از جمل ــی اقش ــات برخ ــه مالی ک
ــه از حقــوق آن هــا کســر می شــود، اصنــاف  ماهان
ــوردار  ــم برخ ــی ه ــد باالی ــه از درآم ــری ک دیگ
هســتند از ایــن طریــق از پرداخــت مالیــات 

ســرباز می زننــد.
بنابرایــن، تفکیــک حســاب های تجــاری و 
شــخصی، کار برخــی از مشــاغل کــه می خواهنــد 
ــردن،  ــه کارت ک ــا کارت ب ــوان را ب ــات کارتخ مالی
دور بزننــد، ســخت می کنــد، زیــرا بــا ایــن 
ــق کارت  ــد از طری ــردی بخواه ــر ف ــک اگ تفکی
ــتفاده  ــوان اس ــود از کارتخ ــی خ ــاب بانک ــا حس ی
ــتر  ــاب ها بیش ــر آن حس ــی ب ــارت بانک ــد، نظ نکن

می شــود.
ــول  ــورای پ ــه ش ــق مصوب ــتا، طب ــن راس در ای
ــش  ــش از ۱۰۰ تراکن ــابی بی ــر حس ــار، اگ و اعتب
ــان در  ــون توم ــد و ۳۵ میلی ــته باش ــاه داش در م
ــاری  ــش تج ــود، تراکن ــا ش ــا جابه ج تراکنش ه

تلقــی می شــود.
البتــه، بانــک مرکــزی توضیــح داده کــه 
داشــتن ۱۰۰ تراکنــش واریــزی در مــاه فقــط مالک 
تجــاری تلقــی شــدن یــک حســاب نیســت بلکــه 
ــش از ۱۰۰  ــاه بی ــان در یک م ــور همزم ــد به ط بای
ــود  ــا ش ــان جابه ج ــون توم ــش و ۳۵ میلی تراکن
ــالک  ــاب م ــه حس ــزی ب ــداد واری ــا تع ــه صرف ک

ــش. ــر تراکن ــه ه ــت ن اس

چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری 
نمی شود؟  

فــارغ از ایــن، رئیــس کل بانــک مرکــزی گفتــه 
ــز  کــه ممکــن اســت فــردی هــزار تراکنــش واری
ــاب وی  ــا حس ــد، ام ــته باش ــاب  داش ــه حس ب
ــکان دارد  ــه ام ــود، چراک ــوب نش ــاری محس تج

ــته  ــد داش ــش خری ــا تراکن ــه صده ــردی روزان ف
ــه  ــچ وج ــه هی ــوارد ب ــل م ــن قبی ــه ای ــد ک باش

ــت.   ــات نیس ــمول مالی مش
ــه  ــان کــرده اســت ک ــه بی ــادی در ادام صالح آب
فــردی در بــورس معاملــه می کنــد بــه هیــچ وجــه 
مشــمول مالیــات حســاب تجــاری نیســت، چراکــه 
فعــاالن بــورس نیــم درصــد مالیــات را از حســاب 
ــه  ــدام ب ــردی اق ــال ف ــا مث ــد و ی ــر می کن وی کس

فــروش خانــه مســکونی می کنــد و پنــج میلیــارد 
تومــان بــه حســاب وی واریــز می شــود بــه هیــچ 

وجــه ایــن فــرد مشــمول نیســت.
بنابرایــن، طبــق گفتــه رئیــس کل بانــک 
ــک  ــده تفکی ــش عم ــه بخ ــا ک ــزی از آنج مرک
حســاب های تجــاری و شــخصی در زمــان اتصــال 
ــی  ــده مالیات ــه پرون ــوان ب ــتگاه های کارتخ دس
صــورت گرفتــه اســت،  از هــر ۱۰۰۰ نفــر حداکثــر 
ــاب  ــات حس ــمول مالی ــر را مش ــه نف ــا س دو ی

می شــوند.   تجــاری 
عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه اینکــه فعالیتــی 
تجــاری اســت کــه فــرد بــا کاســبی کســب ســود 
کنــد یــا متحمــل زیــان می شــود و معاملــه 
ــر  ــی نظی ــن، فعالیت های ــد بنابرای ــام می ده انج

ــمول  ــی مش ــای خانوادگ ــا صندوق ه ــا ی خیریه ه
ــود.   ــد ب ــاری نخواه ــاب های تج حس

چگونگی شناسایی حساب تجاری 

طبــق ایــن گــزارش، مســئوالن بانــک مرکــزی 
می گوینــد کــه مبنــای تفکیــک حســاب های 
ــی  ــد مل ــاس ک ــر اس ــاری ب ــر تج ــاری و غی تج

ــردی  ــر ف ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــراد اس اف
ــرای ۱۰۰  ــا ب ــد مبن ــته باش ــاب داش ــن حس چندی
ــی  ــان تمام ــون توم ــز ۳۵ میلی ــش و واری تراکن

ــود. ــد ب ــرد خواه ــاب های ف حس
ــازمان  ــه س ــد ک ــان می ده ــز نش ــی ها نی بررس
امــور مالیاتــی بــرای شناســایی حســاب های 
ــی  ــای متنوع ــاری از معیاره ــه تج ــکوک ب مش
کنــار  در  تراکنــش  حجــم  و  تعــداد  چــون 
ایــن  بــر  کــه  می کنــد  اســتفاده  داده کاوی 
ــه،  ــه یاران ــا از جمل ــری تراکنش ه ــاس یکس اس
ــر  ــاب دیگ ــه حس ــاب ب ــک حس ــزی از ی واری
متعلــق بــه فــرد، تســهیالت بانکــی و حقــوق جــز 
ــوب  ــاری محس ــه تج ــکوک ب ــای مش  تراکنش ه

نمی شود.  

بنابرایــن، زمانــی کــه حســابی را ســازمان امــور 
ــایی  ــاری شناس ــاب تج ــوان حس ــی به عن مالیات
ــد؛ یکــی اینکــه  ــت پیــش می آی می کنــد، دو حال
ــی دارد  ــده مالیات ــاری پرون ــاب تج ــب حس صاح
ــایی  ــاری شناس ــاب تج ــت، حس ــن حال ــه در ای ک
ــود.   ــل می ش ــی وی متص ــده مالیات ــه پرون ــده ب ش
در صورتــی کــه صاحــب حســاب تجــاری 
شناســایی شــده، پرونــده مالیاتــی نداشــته 
ــده از  ــکیل پرون ــرای تش ــرد ب ــه آن ف ــد، ب باش
می شــود  اطالع رســانی  مالیاتــی  اداره  ســوی 
ــور  ــازمان ام ــد در س ــودی جدی ــوان م و او به عن

ــد.   ــد ش ــایی خواه ــی شناس مالیات

نحوه اخذ مالیات از حساب های تجاری 

کــه  حســابی  تراکنش هــای  از  نهایــت،  در 
به عنــوان حســاب تجــاری شناســایی شــده 
ــن،  ــن بی ــود. در ای ــه می ش ــات گرفت ــت، مالی اس
ــن  ــش از ای ــرد پی ــه آن ف ــود ک ــخص ش ــر مش اگ
کــرده  پرداخــت  را  تراکنش هــا  آن  مالیــات 
باشــد، هیــچ مالیــات اضافــه ای بــرای ایــن 
ــی  ــه، در صورت ــود. البت ــه نمی ش ــش گرفت تراکن
پرداخــت  موردنظــر  تراکنــش  مالیــات  کــه 
ــب  ــه متناس ــات مربوط ــرخ مالی ــد، ن ــده باش نش
ــذ  ــبه و اخ ــرد محاس ــاری آن ف ــت تج ــا فعالی  ب

می شود.  
ــت  ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــه توج البت
ــازمان  ــس س ــور، ریی ــه داوود منظ ــه گفت ــه ب ک
امــور مالیاتــی، اگــر واریــز بــه حســابی هــر مــاه 
۹۹ مرتبــه باشــد، قطعــا بررســی شــده و ضابطــه 

ــد. ــر می کن تغیی
ــی در هــر  ــه گفتــه وی، ســازمان امــور مالیات ب
ــاب  ــورت حس ــع ص ــرده و جم ــی ک دوره بررس
الکترونیکــی بــا جمــع واریــز بــه حســاب تجــاری 
ــاب  ــه حس ــز ب ــر واری ــم و اگ ــه میکنی را مقایس
ــد از  ــغ ۱۰ درص ــرد مبل ــد ف ــتر باش ــاری بیش تج

ــود. ــه می ش ــروش جریم ف
بنابرایــن بــه نظــر میرســد ایــن قانــون 
ــد و  ــر باش ــرایط متغی ــه ش ــه ب ــا توج ــد ب میتوان
ــل  ــود قب ــاری ب ــه تج ــکوک ب ــابی مش ــر حس اگ
ــود،  ــناخته ش ــاری ش ــوان تج ــه عن ــه ب از آنک
ــده و  ــزار ش ــه ای برگ ــاب جلس ــب حس ــا صاح ب

می شــود. شــرایط ســنجیده 

 خداحافظی با دوران کارت به کارت!

ــن  ــت: ای ــل گف ــائل بین المل ــناس مس  کارش
بــود کــه  ایــران در ســال ۸۸  ناآرامی هــای 
گزینــه تحریــم ایــران را کــه بیــش از دو ســال از 
ــه روی  ــددا ب ــود، مج ــده ب ــارج ش ــتور کار خ دس
ــای  ــال تحریم ه ــب اعم ــد و موج ــز برگردان می

فلج کننــده شــد.
ــگار  ــا خبرن ــو ب علیرضــا فقیهــی راد در گفت  و گ
اقتصــادی خبرگــزاری فــارس بــا اشــاره به ریشــه 
مشــترک آشــوب و تحریــم عنــوان کــرد: اساســا 
ــه  ــات گرفت ــه نش ــراض( ک ــه اعت ــاش )و ن اغتش
از شــکاف های درونــی جامعــه و بــا تحریــک 
عوامــل خارجــی اســت، می توانــد آمریــکا و 
غــرب را بــه ایــن نتیجــه برســاند کــه بــا اســتفاده 
ــادی  ــار اقتص ــش فش ــا و افزای ــالح تحریم ه از س
شــکاف های میــان جامعــه و حاکمیــت را گســترش 
دهــد تــا در نتیجه نظــام در اثــر فشــارهای داخلی 
ــای  ــار در حوزه ه ــر رفت ــه تغیی ــن ب ــی ت و بیرون

ــد. ــی ده ــای خارج ــت طرف ه ــورد خواس م
وی اظهــار داشــت: هرگونــه ناآرامی و آشــوب در 
ایــران منجــر بــه ارســال پالــس ضعــف بــه بیــرون 
خواهــد شــد و زمینــه و مشــروعیت بــرای تحریــم 
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــا می کن ــتر را مهی ــار بیش و فش
در جریــان فتنــه ۸۸ بــود کــه مقامــات آمریکایــی 
اغتشاشــات درون ایــران را فرصتــی بــرای فشــار 
ــوری اســالمی  ــار جمه ــر رفت بیشــتر جهــت تغیی
قلمــداد کردنــد و بی ســابقه ترین تحریم هــای 
ــوق  ــای حق ــه بهانه ه ــران ب ــه ای ــخ را علی تاری

بشــری وضــع کردنــد.

* نقــش فتنــه ۸۸ در اعمــال تحریم هــای 
آمریکایی هــا زبــان  از  فلج کننــده 

فقیهــی راد گفــت: اوبامــا رئیــس جمهــور وقــت 

ــوان  ــا عن ــود ب ــرات خ ــاب خاط ــکا در کت آمری
ــن  ــه ای ــح ب ــی صری ــود« خیل ــرزمین موع »س
ــه »بعــد  ــد و می نویســد ک موضــوع اشــاره می کن
ــا  ــره ب ــاز مذاک ــرای آغ ــا ب ــای م ــه تالش ه از آنک
ــور  ــن کش ــه ای ــرایطی ک ــد، در ش ــران رد ش ای
ــتر  ــرکوبگری بیش ــرج و س ــرج  و م ــه ه وارد چرخ

را  راهبردمــان  مــا  می شــد، 
ــرد  ــن گام راهب ــمت دومی به س
منــع اشــاعه ای خودمــان تغییــر 
ــردن  ــیج ک ــی بس ــم؛ یعن دادی
بــرای  بین المللــی  جامعــه 
ــادی  ــای اقتص ــال تحریم ه اعم
ســخت و چندجانبــه ای کــه 
می توانــد ایــران را وادار بــه 
حضــور در میــز مذاکــره کنــد«.
مســائل  کارشــناس 
هیــالری  گفــت:  بین الملــل 
ــت  ــه وق ــر خارج ــون وزی کلینت
ــود  ــاب خ ــز در کت ــکا نی آمری

ــه ۸۸  ــخت«، فتن ــای س ــوان »انتخاب ه ــا عن ب
ــی  ــل همراه ــری را عام ــوق بش ــای حق و بهانه ه
ــد و  ــم می دان ــال تحری ــورها در اعم ــه کش بقی
می نویســد، »پــس از اعتراض هــا بــه نتیجــه 
توانســت  آمریــکا   ،۸۸ ســال  در  انتخابــات 
ــای  ــال تحریم ه ــرای اعم ــر را ب ــورهای دیگ کش

ــازد«. ــراه س ــران هم ــه ای ــد علی جدی

ــی  ــاور قبل ــون مش ــان بولت ــه داد: ج وی ادام
ــح در  ــی صری ــم خیل ــفید ه ــی کاخ س ــت مل امنی
ــران  ــای ای ــن ناآرامی ه ــد »ای ــاره می گوی ــن ب ای
ــران را  ــم ای ــه تحری ــه گزین ــود ک ــال ۸۸ ب در س
کــه بیــش از دو ســال از دســتور کار خــارج شــده 

ــد«. ــز برگردان ــه روی می ــددا ب ــود، مج ب

ثمــره  سیســادا«  تحریمــی  »قانــون   *
۸۸ ســال  اغتشاشــات 

فقیهــی راد افــزود:  قطعنامــه ۱۹۲۹، قانــون 
موســوم  ایــران  بانکــی  ثانویــه  تحریم هــای 
ــاع  ــارات دف ــون اختی ــپس قان ــادا و س ــه سیس ب

ــرای ســال ۲۰۱۲ و امثالهــم همگــی ثمــره  ــی ب مل
اغتشــاش هــای ســال ۸۸ بــود کــه فتنه گــران در 
ــا  ــه آمریکایی ه ــزار را ب ــن اب ــال ها بهتری آن س
ــور  ــر تن ــتر ب ــار بیش ــا فش ــا ب ــد ت ــه دادن هدی

شــکاف اجتماعــی و ناآرامی هــا بدمنــد.
ــان  ــت: ج ــل گف ــائل بین المل ــناس مس کارش
مــک کیــن ســناتور آمریکایــی 
در همــان ســال پــس از تصویب 
»بنیــاد  در   ۱۹۲۹ قطعنامــه 
دربــاره  دموکراســی«  ملــی 
ضــرورت وضــع قطعنامــه ۱۹۲۹ 
ــه  ــره قطعنام ــد، »باالخ می گوی
علیــه  بیشــتر  تحریم هــای 
ایــران بــه تصویــب رســید. مــا 
ــبز  ــش س ــار جنب ــد درکن بای
کــه  اســت  الزم  بایســتیم، 
ــود  ــداف خ ــان را اه ــداف آن اه
ــع  ــان مناف ــع آن ــم. مناف بدانی
تالش هایشــان،  و  ماســت 
ــه در  ــادا ک ــون سیس ــا قان ــا«؛  ی ــای م تالش ه
ــب  ــم تصوی ــای مه ــی از علت ه ــه آن یک مقدم
و  می شــمارد  بــر   ۸۸ فتنــه  را  قانــون  ایــن 
صریحــا می نویســد کــه »دولــت ایــران همچنــان 
ــه نقــض جــدی، منظــم و مــداوم حقــوق بشــر،  ب
ــی،  ــان و آزادی مذهب ــرکوب آزادی بی ــه س از جمل
بازداشــت غیرقانونــی طوالنی مــدت، شــکنجه 

مــوارد  چنیــن  می دهــد.  ادامــه  اعدام هــا  و 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  از  پــس  نقضــی 
ــرداد  ــن ۲۰۰۹ )۲۲ خ ــران در ۱۲ ژوئ ــی در ای جعل
۱۳۸۸( افزایــش یافتــه اســت«. لــذا همانطــور کــه 
ــری  ــه تصمیم گی ــاش زمین ــت اغتش ــن اس روش
ــزار  ــا اب ــتر ب ــار بیش ــت فش ــازی جه و اجماع س
ــره آن  ــا ثم ــد ت ــمنان می ده ــه دش ــم را ب تحری
ــه  ــاز دادن ب ــره و امتی ــه مذاک ــران ب ــتن ای واداش

ــود. ــل ش ــرف مقاب ط

هــدف  بــا  آشــوب-تحریم  پــروژه   *
ــای برجــام  ــرات احی ــران در مذاک عقب نشــینی ای

ــت اس
ــر  ــرای اخی ــرد: در ماج ــد ک ــی راد تاکی فقیه
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــدم تمکی ــد از ع ــم بع ه
ــی  ــرف آمریکای ــای ط ــه زیاده خواهی ه ــران ب ای
ایــن  حــال  برجــام،  احیــای  مذاکــرات  در 
ــای  ــتر تحریم ه ــه بس ــتند ک ــگران هس اغتشاش
ــاد  ــران را ایج ــه ای ــازی علی ــد و اجماع س جدی
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــکا ب ــا آمری ــرد ت ــد ک خواهن
ــره،  ــز مذاک ــای می ــد در پ ــار بتوان ــرم فش اه
مطالبــات خــود را بــه جمهــوری اســالمی تحمیــل 

و امتیــازات زیاده خواهانــه را وصــول کنــد.
ــه  ــت: نکت ــل گف ــائل بین المل ــناس مس کارش
قابــل تامــل آن اســت کــه همــان جریانــی کــه در 
تنــور اغتشــاش می دمــد همــان افــرادی هســتند 
کــه خواهــان توافــق بــه هرقیمتــی هســتند، گویا 
جریانــی در داخــل نقــش پیــاده نظــام دشــمن را 
ــاش-تحریم و  ــیم کار اغتش ــک تقس ــا در ی دارد ت
ــه  ــالمی را وادار ب ــوری اس ــره، جمه ــپس مذاک س
قــدرت  مولفه هــای  و  اصــول  از  عقب نشــینی 

خــود کننــد.

نقشاغتشاشات88دراعمالتحریمهایفلجکنندهاززبانآمریکاییها

پروژه آشوب-تحریم در حال تکرار است

م الف آذربایجان: ۴۳۶۵ جلفا

آگهي مزایده اتومبیل

بموجــب پرونــده اجرائــی کالســه ۱۴۰۰۰۰۲۲۸ لــه خانــم معصومــه تقــوی هلــق فرزنــد حســن و علیــه وراث مرحــوم 
میرکاظــم میری)طبــق گواهــی حصــر وراثــت شــماره ۹۹۰۹۹۷۷۸۱۸۸۰۰۲۴۱مورخ۱۳۹۹/۰۳/۱۹صــادره از شــعبه ۹۵۸ 
ــه  ــمانه و حنان ــی، س ــر متوف ــوی هلق:همس ــه تق ــد از: معصوم ــهر ری عبارتن ــتان ش ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
و مــارال میری:دختــران متوفــی( ششــدانگ یــک دســتگاه خــودروی ســواري برلیانــسH۳۲۰ هــاچ بــک شــماره 
پــالک: ایــران۹۹-۸۳۴ص۸۱ مــدل:۱۳۹۶ رنــگ: ســفید روغنــی شــماره موتــور: BM۱۵L*G۰۰۳۳۷۸شــماره شاســی
ــا بنشــانی:جلفا- ــي، متوقــف در پارکینــگ آت ــده اجرائ ــه بدهکار)متوفــی( پرون NAPH۳۲۰AAH۱۰۱۰۶۶۶ متعلــق ب
میــدان عاشــورا-اول خیابــان والیت فقیه طبــق نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری بــوارده ۱۴۰۱۰۵۰۰۴۱۰۸۰۰۰۴۹۱-
ــد »۱- الســتیکها دارای ۴۰ درصــد اســتهالک دارد۲-رکاب ســمت چــپ  ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بدیــن شــرح کــه حیــن بازدی
ــی دارد  ــپ خوردگ ــو چ ــت و جل ــب راس ــی دارد ۴-درب عق ــت خوردگ ــپ و راس ــب چ ــپر عق ــی دارد۳-س خوردگ
۵-ســپر جلــو چــپ خوردگــی دارد« کــه بــا توجــه مــوارد ذکــر شــده خــودروی موصــوف بمبلغ۲،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ریــال 
معــادل دویســت و نــود و پنــج میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده اســت. نظریــه کارشــناس بــه طرفیــن ابــالغ و بــه 
علــت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر قیمــت کارشناســی خــودرو قطعیــت یافتــه اســت. خــودروی مذکــور 
جهــت وصــول طلــب بســتانکار از ســاعت ۹ الــي ۱۲ ظهــر روز چهارشــنبه مورخــه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ در محــل اداره ثبــت 
اســناد و امــالک جلفــا واقــع در جلفــا: خیابــان امام-خیابــان اسالم-پشــت پمــپ بنزیــن بابائــی از طریــق مزایــده 
حضــوری بفــروش میرســد. خریــداران میتواننــد جهــت رویــت خــودروی مــورد مزایــده بــه محــل توقــف خــودرو 
ــه  ــداً فروخت ــنهادی نق ــت پیش ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــوق ش ــغ ف ــده از مبل ــد. مزای ــه نماین ــوق مراجع ــرح ف بش
مــي شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــي هــاي مربــوط بــه عــوارض ســالیانه شــهرداري و جرایــم احتمالــی 
و نقــل و انتقــال و ســایر هزینــه هــای قانونــی تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــي آن معلــوم شــده یــا 
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیمعشــر و حــق مزایــده طبــق مقــررات نقــداً وصــول مــی شــود. 
ــه  ــی ب ــه کارشناس ــغ پای ــد از مبل ــت ده درص ــه پرداخ ــوط ب ــوم آزاد، و من ــرای عم ــده ب ــه مزای ــرکت در جلس ش
حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی وی در جلســه مزایــده اســت. برنــده مزایــده مکلــف 
اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع 
نمایــد و در صــورت عــدم واریــز مانــده فــروش بــه حســاب ســپرده ثبــت، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و 
بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد. چنانچــه روز مزایــده بــا تعطیــل غیــر مترقبــه مصــادف گــردد، مزایــده روز 

اداري بعــد از تعطیــل در همــان ســاعت و مــکان برگــزار خواهــد شــد.
تاریخ انتشار:روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

علیرضا روستائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جلفا

ــت:  ــالم گف ــاورزی اع ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
اکنــون قیمــت انــواع روغن هــای خوراکــی ۱۰ درصــد 
ــش  ــد کاه ــت ۱۵ درص ــف و صنع ــای صن و روغن ه

ــت. ــه اس یافت
محمــد قربانــی در یــک برنامــه تلویزیونــی اظهــار 
ــی ۱۰  ــای خوراک ــواع روغن ه ــت ان ــون قیم ــرد: اکن ک
ــد  ــت ۱۵ درص ــف و صنع ــای صن ــد و روغن ه درص
ــاق جدیــدی در  ــر اتف ــت و اگ ــه اس ــش یافت کاه
ــدد  ــش مج ــاهد کاه ــا ش ــد م ــی رخ نده ــازار جهان ب
ــود. ــم ب ــازار خواهی ــول در ب ــن محص ــای ای قیمت ه
ســال  اردیبهشــت ماه  در  داشــت:  اظهــار  وی 
جــاری و در پــی اجــرای طــرح مردمــی ســازی نظــام 
ــای  ــه ای نرخ ه ــاس اطالعی ــر اس ــا، ب ــه یارانه ه عادالن
ــع ۸۱۰  ــن مای ــرای روغ ــی ب ــن خوراک ــد روغ جدی
گرمــی پخــت و پــز ۶۳ هــزار تومــان و روغــن مایــع 
ــد  ــالم ش ــن و اع ــان تعیی ــزار توم ــرخ کردنی ۶۲ ه س

ــش  ــازار و کاه ــد ب ــرایط جدی ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
جهانــی قیمــت روغــن خــام در مردادمــاه قیمت هــای 

ــت. ــش یاف ــوب کاه مص
ــرد:  ــح ک ــاورزی تصری ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
ــن  ــر ت ــی ه ــت جهان ــود قیم ــای موج ــق آماره طب
روغــن خــام پالــم در اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱ 
حــدود ۱۷۰۰ دالر بــود کــه در شــهریورماه بــه ۹۰۰ دالر 

ــن  ــن روغ ــر ت ــی ه ــت جهان ــن قیم ــید و همچنی رس
ســویا در اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۱ حــدود ۱۸۰۰ 
ــه  ــد ک ــه ۹۰۰ دالر ش ــهریورماه ب ــه در ش ــود ک دالر ب
حــدود ۴۰ درصــد کاهــش قیمت هــای جهانــی روغــن 

را نشــان می دهــد.
فروشــگاه های  در  اکنــون  گــزارش،  بنابرایــن 
ــرخ  ــن س ــت روغ ــی ها قیم ــره ای و خرده فروش زنجی
ــم  ــت قدی ــرم قیم ــی وزن ۱۶ کیلوگ ــی صنعت کردن
ــون  ــه اکن ــود ک ــان ب ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــک میلی ی
ــا ۹۱۸ هــزار تومــان، روغــن  ــد ۹۰۰ ت ــا قیمــت جدی ب
ســرخ کردنی بــا قیمــت قبلــی ۱۱۲ هــزار و ۸۰۰ 
ــن  ــان، روغ ــزار توم ــت ۱۰۵ ه ــا قیم ــون ب ــان اکن توم
پخــت و پــز بــا قیمــت قبلــی ۱۱۵ هــزار و ۱۰۰ تومــان 
ــی  ــان، روغــن ســرخ کردن ــه قیمــت ۱۰۷ هــزار توم ب
ــه قیمــت  ــا قیمــت قبلــی ۲۱۱ هــزار و ۴۰۰ تومــان ب ب

ــد. ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ــد ۱۹۵ ه جدی

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد؛

کاهش ۱۰ درصدی قیمت انواع روغن خوراکی
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سرمربی تیم فوتبال تراکتور: 

خوشحالم که صدرنشین را بردیم
ــه  ــور ک ــت: همانط ــور گف ــال تراکت ــم فوتب ــرمربی تی س
ــد و  ــی ش ــخت و خوب ــازی س ــم ب ــم گفت ــازی ه ــل از ب قب

ــم. ــابقه را بردی ــن مس ــه ای ــحالم ک خوش

ــم  ــر تی ــر صف ــک ب ــروزی ی ــس از پی ــف پ ــان بردی قرب
فوتبــال تراکتــور مقابــل پرســپولیس در هفتــه هفتــم 
برتــر در نشســت خبــری حضــور  لیــگ  رقابت هــای 
ــازی  ــل از ب ــه قب ــور ک ــت: همانط ــار داش ــرد و اظه ــدا ک پی
ــوادران  ــه ه ــد. ب ــی ش ــخت و خوب ــازی س ــم ب ــم گفت ه
ــت  ــا حمای ــه از م ــون همیش ــم، چ ــک می گوی ــور تبری تراکت
ــب  ــه کس ــردی ک ــتم از ب ــحال هس ــی خوش ــد. خیل  می کنن

کردیم.
ــرای  ــور ب ــان تراکت ــاالی بازیکن ــزه ب ــوص انگی وی درخص
ــن مســابقه، گفــت: فکــر می کنــم پرســپولیس بازیکنــان  ای
ــه  ــاری ک ــًا فش ــران دارد و حتم ــی ای ــم مل ــادی در تی زی
ــرق  ــتیم ف ــا داش ــه م ــزی ک ــا چی ــتند ب ــات داش در تمرین
ــازی  ــوب ب ــی خ ــپولیس خیل ــم پرس ــر می کن ــرد. فک می ک

کــرد.

سرمربی تیم ملی والیبال نشست ایران: 

جانم را برای پرچم و وطنم می دهم
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال نشســته کشــورمان 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه چنــد روز زودتــر بــه 
از  قبــل  می کنیــم  ســعی  می رســیم  بوســنی 
داشــته  تدارکاتــی  دیــدار  چنــد  مســابقات   شــروع 

باشیم.
هــادی رضایــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ورزشــی 
خبرگــزاری فــارس، در خصــوص لغــو تورنمنــت چهارجانبــه 
ــار  ــران اظه ــورمان در ای ــته کش ــال نشس ــی والیب ــم مل تی
ــزار  ــت را برگ ــن تورنمن ــم ای ــعی کردی ــی س ــت: خیل داش
ــور ر  ــتان از حض ــان و قزاقس ــای آلم ــم ه ــا تی ــم ام کنی
ایــن تورنمنــت انصــراف دادنــد و بــا انصــراف ایــن ۲ 
ــی  ــد. از طرف ــو ش ــران لغ ــه ای ــت چهارجانب ــم تورنمن تی
ــا  ــی ب ــدار تدارکات ــزاری دی ــرای برگ ــی ب ــر زمان ــم دیگ ه
تیــم دیگــری را نداریــم و تصمیــم گرفتیــم تمرینــات 
ــرای  ــاه ب ــان م ــم و روز ۹ آب ــال کنی ــران دنب ــود را در ته خ
ــنی  ــور بوس ــی کش ــی راه ــای جهان ــت ه ــرکت در رقاب  ش

شویم.

 وی در ادامــه دربــاره وضعیــت تیــم ملــی والیبــال 
ــت  ــرای تورنمن ــه ب ــی ک ــم مل ــت: اردوی تی ــته گف نشس
ــنبه  ــم و از ش ــر دادی ــود را تغیی ــران ب ــه در ته چهارجانب
ــد  ــزار خواه ــوس برگ ــده اردوی ۹ روزه ای در چال ــه آین هفت
ــن  ــاده ســازی خــود را در ای ــد آم ــی پوشــان رون شــد و مل
ــد از اردوی ۹ روزه  ــت. بع ــد گذاش ــر خواهن ــت س اردو پش
ــن  ــا تمری ــراه ب ــه هم ــف و نیم ــتراحت نص ــدود ۱۰ روز اس ح
ــرای ملــی پوشــان در نظــر گرفتــه شــده اســت و پــس از  ب
ــی  ــه مل ــت ک ــم داش ــزام را خواهی ــه اع ــل ب آن اردوی متص
ــوند. ــی ش ــابقات م ــی مس ــا راه ــتقیم از اردو ه ــان مس پوش
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال نشســته در خصــوص بــازی 
ــور  ــابقات در کش ــاز مس ــش از آغ ــی پی ــم مل ــی تی تدارکات
ــم  ــه ببینی ــد اول از هم ــد بای ــرد: ببینی ــان ک ــنی بی بوس
ــه چــه شــکل اســت و  شــرایط پروتکلــی کشــور بوســنی ب
ــه ایــن  ــا توجــه ب بعــد از از آن برنامــه ریــزی کنیــم، امــا ب
ــک  ــا ی ــم ب ــه داری ــیم برنام ــی رس ــر م ــد روز زودت ــه چن ک
یــا دو کشــور دیــدار تدارکاتــی داشــته باشــیم. مطمئنــا مــا 
ــم  ــی خواهی ــازی تدراکات ــاه ب ــان م ــای ۱۱ و ۱۲ آب در روز ه
ــود در  ــدار خ ــن دی ــم اولی ــاه ه ــان م ــت و روز ۱۳ آب داش

ــم داد.  ــام خواهی ــی را انج ــای جهان ــت ه رقاب
ــور  ــر کش ــات اخی ــه اتفاق ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در پای رضای
ــروه  ــه گ ــر از هم ــزرگ ت ــران ب ــرد: ای هــم خاطــر نشــان ک
هــا اســت. شــرایط امــروز تیــم ملــی والیبــال نشســته بــه 
نوعــی اســت کــه بایــد آرامــش در تیــم حاکــم باشــد و مــن 
هــم در ایــن رابطــه چیــزی جــز ایــن کــه جانــم بــرای ایــران 
ــم  ــت و جان ــدس اس ــران مق ــم ای ــم. پرچ ــم، نمی گوی می ده
را بــرای پرچــم و وطنــم مــی دهــم، همــه صحبت هــای مــن 

در یــک جملــه کامــال مشــخص اســت.

»حسن یزدانی« و »امیرحسین زارع«

بدون تیم در لیگ برتر کشتی!
ــه دوم  ــی و آزاد از هفت ــتی فرنگ ــگ کش ــای لی رقابت ه

ــد. ــد ش ــاز خواه ــاه آغ مهرم
ــه  ــدار از جمل ــران نام ــتی گی ــیاری از کش ــون بس تاکن
علیرضــا کریمــی، رضــا مومنــی، امیرعلــی آذرپیــرا، 
ــادق  ــو، محمدص ــان محمودجانل ــور، کی ــین فیروزپ امیرحس
ــگ  ــای لی ــا تیم ه ــون ب ــا کن ــر ت ــی دیگ ــور و برخ فیروزپ

ــتند. ــرار داد بس ــری ق برت

همچنیــن »محمــد نخــودی« دارنــده ۲ مــدال نقــره جهان 
ــی«  ــد یزدان ــتی آزاد، »امیرمحم ــی کش ــم مل ــو تی و عض
ــان  ــی، »رحم ــم مل ــو تی ــان و عض ــره جه ــدال نق ــده م دارن
عمــوزاد« دارنــده طــالی جهــان بــا تیــم کشــتی آزاد صنایــع 
ــازان  ــوه س ــم انب ــا تی ــم پور« ب ــران قاس ــدران و »کام مازن

ــد. ــرارداد خــود را امضــا کردن ــن ق هوت
ایــن در حالــی اســت کــه حســن یزدانــی پــر افتخارتریــن 
ــز  ــده برن ــین زارع دارن ــورمان و امیرحس ــتی گیر کش کش
ــادی  ــان و محمده ــتی آزاد جه ــز کش ــال و برن ــک و ط المپی
ــی  ــتی فرنگ ــراد در کش ــی بلگ ــز جهان ــده برن ــاروی دارن س

ــد. ــا نکرده ان ــرارداد امض ــی ق ــا تیم ــوز ب هن
ــل  ــن ذوب آم ــم فوالدی ــا تی ــته ب ــال گذش ــی س یزدان
ــل  ــه دلی ــه ب ــود ک ــته ب ــرار داده بس ــگ ق ــان لی قهرم
ــرود. ــه روی تشــک ب ــن تیــم ب ــرای ای مصدومیــت نتوانســت ب
براســاس قرعــه کشــی انجــام شــده، لیــگ کشــتی آزاد 
ــرو  ــف( پت ــروه )ال ــد. در گ ــد ش ــزار خواه ــروه برگ در ۲ گ
ــوه  ــش، انب ــی ارت ــروی زمین ــتان، نی ــش تاکس ــش بیلی پاالی
ــتارگان  ــروه )ب( س ــگاه آزاد و در گ ــن و دانش ــازان هوت س
ســاری،   مقاومــت البــرز، شــهدای پــاس و صنایــع مازنــدران 

ــد. ــور دارن حض

نایــب رئیــس فدراســیون فوتبــال 
ــور  ــا حض ــم ب ــی امیدواری ــت: خیل گف
مجــوز  صــدور  کمیتــه  مســئوالن 
برداریــم. را  تعلیــق   ،AFC حرفــه ای 
منصــور قنبــرزاده در خصــوص جلســه 
ــری  ــگ برت ــگاه های لی ــالن باش مدیرعام
بــا مســئوالن فدراســیون فوتبــال و 
ــروز  ــت: ام ــار داش ــگ، اظه ــازمان لی س
جلســه مهمــی را بــا ۱۶ تیــم لیــگ 
برتــری در خصــوص بحــث مجــوز حرفه ای 
ــوز  ــدور مج ــه ص ــر کمیت ــتیم. مدی داش
ــود  ــزی ب ــرا در مال ــه اخی ــه ای ک حرف
ــای  ــه تیم ه ــه داد. هم ــی را ارائ توضیحات
ــوارد  ــتند. م ــریف داش ــری تش ــگ برت لی
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــد ش ــی و تاکی بررس
جــدی پــای کار بیاینــد. عــدم تمهیــدات 
ــی  ــد تبعات ــوص می توان ــن خص الزم در ای

ــد. ــته باش ــا داش ــگاه ه ــرای باش را ب
وی افــزود: بحــث VAR را داشــتیم 
نظــر  در  تدابیــری  و  تمهیــدات  کــه 
ــون  ــد چ ــا بای ــه حتم ــده ک ــه ش گرفت
ــام  ــن کار انج ــت ای ــی اس ــزام قانون ال
ــه ان  ــود ک ــم ب ــری ه ــوارد دیگ ــود. م ش
شــااهلل در قالــب یــک بیاینــه روی ســایت 
فدراســیون فوتبــال منتشــر خواهــد 

ــد. ش
نایــب رئیــس فدراســیون فوتبــال 
ــئوالن  ــت مس ــرار اس ــه ق ــورد اینک در م
 AFC ــه ای ــوز حرف ــدور مج ــه ص کمیت
ــر  ــه، اواخ ــت: بل ــد، گف ــران بیاین ــه ای ب
ــه  ــی ک ــد. تیم ــت بیاین ــرار اس ــر ق مه
ــتنداتی  ــدارک و مس ــت م ــزی رف ــه مال ب
را ارائــه کــرد. قــرار شــده بــرای ارزیابــی 
نهایــی بیاینــد. تــالش مــی کنیــم 
ــی  ــود. خیل ــته ش ــق برداش ــن تعلی ای
ــاز اول  ــد در ف ــن بازدی ــا ای ــم ب امیدواری
ــم  ــن االن ه ــم و از همی ــق را برداری تعلی
ــرایطی  ــه ش ــی رود ک ــش م ــا پی کاره
بــرای باشــگاه ها بــه وجــود بیاورنــد کــه 

ــد. ــدار نمان ــا پای ــرای م ــق ب تعلی
قنبــرزاده در خصــوص اینکــه آیــا 
ــل  ــتن VAR در فص ــه داش ــم ب می توانی
ــرد:  ــوان ک ــیم، عن ــدوار باش ــاری امی ج

بــرای  بدهیــم.  تاریــخ  نمی توانیــم 
ــت وجــود دارد. فکــر  شــرکت ها محدودی
می کنــم فیفــا ۵ شــرکت را تاییــد کــرده 
ــون  ــث قان ــی در بح ــک بخش ــت. ی اس
ــی  ــه خارج ــی ک ــرکت های ــارت، ش تج
هســتند بایــد بــه تاییــد بعضــی از نهادها 
ــیون  ــارات فدراس ــه از اختی ــند ک برس
ــن  ــت. ای ــارج اس ــگ خ ــازمان لی و س
ــد  ــدارد و بای ــیعی ن ــره وس ــاب دای انتخ
ســیگنال ها و مــواردی کــه از لحــاظ 

ــر  ــود دارد از نظ ــی وج ــی و فن الکترونیک
ــا  ــد نهاده ــورد تایی ــی م ــائل امنیت مس
قــرار بگیرنــد. مــن خواهشــم ایــن اســت 

ــد. ــف کنن ــن تکلی ــه تعیی ک
وی تصریــح کــرد: االن فدراســیون 
ــا  ــن کار را ب ــه ای ــل دارد ک ــی کام آمادگ
ــام  ــگاه ها انج ــکاری باش ــی و هم هماهنگ
بدهــد. تاییــد صالحیــت عمومــی و فنــی 
ــورد  ــه م ــا ک ــرکت ه ــن ش ــی ای و امنیت
ــد. ۵  ــی می مان ــتند باق ــا هس ــد فیف تایی
شــرکت هــم بیشــتر نیســتند. متظریــم. 
و  گرفتــه  صــورت  خوبــی  اقدامــات 
ــر  ــاد فک ــی بی ــای نهای ــااهلل تاییده ان ش

می کنــم کار انجــام شــود.
ــال در  ــیون فوتب ــس فدراس ــب رئی نای
ــش  ــی در اتری ــم مل ــوص اردوی تی خص
اظهــار داشــت: اردوی خوبــی از نظــر 
نظــم و همدلــی کــه بیــن بازیکنــان 
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــد، برگ ــود آم ــه وج ب
شــرایط خــاص اجتماعــی کــه در کشــور 

ــازی  ــا ب ــم ب ــر می کن ــت فک ــا هس م
ــادی و  ــی، ش ــم مل ــوب تی ــج خ و نتای
نشــاطی بــه جامعــه فوتبــال مــا تزریــق 
ــک  ــد کم ــه بای ــاکریم. هم ــد. خداراش ش

ــیم.  ــدل باش ــم و هم کنی
ــم  ــه ه ــات رئیس ــم هی ــزود: ه وی اف
سرپرســتی،  فنــی،  کادرمدیریتــی، 
ــت  ــه دس ــانه ها و... هم ــتیبانی، رس پش
ــی  ــه آرامش ــم ک ــم بدهی ــت ه ــه دس ب
ــم در  ــم ه ــم و تی ــود بیاوری ــه وج را ب
تمرکــز باشــد. بــا آرامــش تمرکــز ایجــاد 
ــز را  ــش و تمرک ــن آرام ــود.قطعا ای می ش
بایــد بــه تیــم ملــی بدهیــم کــه در جــام 
جهانــی آمادگی بیشــتری داشــته باشــد و 

ــرد. ــی بگی ــج خوب ــد نتای بتوان
ــی پیراهــن  ــورد رونمای ــرزاده در م قنب
تیــم ملــی گفــت: مــن در جریــان 
نیســتم. در ایــن خصــوص بحثــی نشــده 
ــم  ــای تی ــی در دپارتمان ه ــت. تغییرات اس
ملــی انجــام شــد ولــی ایــن اتفــاق بایــد 
بیفتــد. پیراهــن مــا هــم مثــل همــه دنیــا 
ــی  ــم خوب ــن و مراس ــک جش ــا ی ــد ب بای

ــود. ــی ش رونمای
ــن  ــا همی ــا ب ــه آی ــورد اینک وی در م
ــده،  ــته ش ــرارداد بس ــی ق ــرکت فعل ش
گفــت: بــا اطالعاتــی کــه مــن دارم 
ــده  ــی ش ــرکت نهای ــن ش ــا ای ــرارداد ب ق
و پیراهنــش در زمــان کارمانــی فــر 
ــر  ــت. فک ــده اس ــی ش ــا رونمای در فیف
وجــود  خاصــی  مشــکل  نمی کنــم 
داشــته باشــد. یــک برنــد داخلــی اســت 
ولــی بــرد بیــن المللــی دارد. والیبــال مــا 
در مســابقات جهانــی شــوید و همینطــور 
ــیاری  ــه بس ــا بلک ــا تنه ــه م ــتی، ن کش
ــود  ــا نب ــان م ــد. در زم ــورها بودن از کش
ولــی قطعــا آن کمیتــه فنــی و تخصصــی 
حتمــا بــا حســاب و کتــاب همــه چیــز را 
بررســی کــرده اســت. قــراردادی کــه در 
ــا  ــده حتم ــته ش ــی بس ــیون قبل فدراس
ــار داشــته باشــد چــون یــک  ــد اعتب بای
بحــث حقوقــی اســت. بــه امیدخــدا یــک 
رونمایــی را در یــک مراســم خــوب بایــد 

ــیم. ــته باش ــا داش حتم

نایب رئیس فدراسیون فوتبال:

برای VAR  باید تاییدات امنیتی بگیریم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس:

تراکتور می توانست گل های بیشتری 
به ما بزند

ــوی  ــش جل ــت تیم ــد از باخ ــپولیس بع ــرمربی پرس س
ــرد. ــاره ک ــازی اش ــن ب ــادی ای ــرایط غیرع ــه ش ــور ب تراکت
پرســپولیس بــا شکســت یــک بــر صفــر مقابــل تراکتــور، 
فرصــت افزایــش امتیــاز بــا اســتقالل را از دســت داد. یحیــی 
ــازی گفــت: شــرایط  گل محمــدی در نشســت خبــری ایــن ب
بــازی معمولــی نبــود. آمادگــی ذهنــی مناســبی بــرای ایــن 
ــل  ــتیم. دالی ــابقه نداش مس
ــه  ــود دارد ک ــی وج مختلف
ــم  ــم نمی توانی ــر می کن فک
دربــاره ایــن دالیــل صحبــت 
ــازی  ــر ب ــلط ب ــم. تس کنی
تــا حــاال  بــود.  ســخت 
ندیــده بــودم یــک تیــم تــا 
ــز باشــد.  ــد بی تمرک ــن ح ای
خوشــحالم در تیمــی حضــور 
دارم کــه بازیکنانــش شــرف، 
ــان را  ــی و معرفت ش مرادنگ
نشــان دادنــد. ایــن موضــوع 
ــار  ــا افتخ ــک آن ه ــک ت ــه ت ــت. ب ــارم اس ــث افتخ باع

ــدارم. ــی ن ــازی توضیح ــاره ب ــم. درب می کن
ســرمربی پرســپولیس ادامــه داد: بــه تراکتــور بــه خاطــر 
ــان  ــرد حقش ــن ب ــم. ای ــک می گوی ــوب تبری ــازی خ ــک ب ی
بــود. می توانســتند گل هــای بیشــتری بزننــد. دربــاره بــازی 
صحبتــی نــدارم و شــما هــم زحمــت بکشــید دربــاره بــازی 

ســوال نکنیــد.
ــی  ــی از روی پنالت ــدی تراب ــوزی مه ــاره فرصت س او درب
ــی  ــی و روان ــرایط روح ــه ش ــتگی ب ــی زدن بس ــت: پنالت گف
زد  گل  لوکادیــا  گذشــته  بازی هــای  در  دارد.  بازیکــن 
ــی  ــی پنالت ــه خوب ــر دو ب ــی زد. ه ــدی تراب ــروز مه ــا ام ام
ــاآرام  ــه حــدی مشــوش و ن می زننــد امــا ذهــن بازیکنــان ب
ــم  اســت کــه شــاید اگــر چنــد پنالتــی دیگــر هــم می زدی

نمی شــد. گل 
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ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن تحــت پــالک ۱۰۶۰ فرعــی از ۷ اصلــی واقــع در گــوگان بخــش ۱۲ تبریــز ذیــل ثبــت ۱۵۰۹ 
ــدا  ــده بع ــلیم گردی ــادر و تس ــند ص ــت و س ــور ثب ــی پ ــر کاوکان ــی اکب ــای عل ــام آق ــه ن ــد ۱۳ ب ــر جل ــه ۴۹۳ دفت صفح
ششــدانگ برابــر ســند شــماره ۳۱۸۲۷ تاریــخ ۱۳۴۲/۱۲/۸ دفترخانــه ۱۳ آذرشــهر در حــق حســین گاوگانــی پــور انتقــال 
ــهر  ــه ۱۳ آذرش ــه ۱۳۶۶/۱۲/۱۲ دفترخان ــماره ۵۴۸۶۴ مورخ ــند ش ــر س ــدانگ را برب ــی شش ــرده تمام ــه و نامب ــی یافت قطع
بــه دوشــیزه بهنــاز ذرینــی گاوگانــی مهریــه قــرار داده اســت ســپس خانــم مهنــاز ذرینــی گاوگانــی برابــر تقاضــای وارده 
شــماره ۱۴۰۱۶۲۶۵۱۱۲۵۰۰۰۱۲۹ تاریــخ ۱۴۰۱/۷/۴ و بــا ارائــه استشــهادیه گواهــی شــده در دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 

ــب در  ــذا مرات ــد، فل ۳ گــوگان مدعــی فقــدان ســند مالکیــت شــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده ان
ــک  ــه مل ــبت ب ــس نس ــردد هرک ــی گ ــی م ــت آگه ــک نوب ــناد و امــالک ی ــت اس ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آئی ــرای م اج
ــزد خــود مــی باشــد بایــد تــا ۱۰ روز پــس از انتشــار  مــورد آگهــی معاملــه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت ن
ــا ســند  ــه اصــل ســند مالکیــت ی ــه اداره ثبــت اســناد و امــالک گــوگان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائ آگهــی ب
ــا  ــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی ــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و ی ــه تســلیم نمای معامل
ــه متقضــای تســلیم خواهــد  ــه نشــود اداره ثبــت المثنــای ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و ب ــه ارائ  ســند معامل

کرد.
رئیس ثبت اسناد و امالک گوگانتاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۷/۱۲ 

سند اولیه کارخانه، کارت ماشین و برگ سبز خودرو 
سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1389 به شماره انتظامی 
562س86 ایران77 با شماره موتور 14189061424 

 NAAP03ED6BJ472836 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مالــک باشــگاه تراکتــور شــیوه جالبــی 
ــای  ــغ قرارداده ــت مبال ــرای پرداخ را ب
ــه  ــر گرفت ــم در نظ ــن تی ــان ای بازیکن

ــت. اس
ــگاه آزادی  ــز در ورزش ــور تبری تراکت
ــپولیس  ــی زد و پرس ــه کار بزرگ ــت ب دس
صدرنشــین را بــا نتیجــه یــک بــر 
ــه  ــب ن ــرد امش ــت داد. ب ــر شکس صف
تنهــا جایــگاه تراکتــور را در جــدول 
ــث  ــه باع ــید ک ــود بخش ــدی بهب رده بن
ــه  ــی ب ــای کادرفن ــان و اعض ــد بازیکن ش
ــای  ــغ قرارداده ــر از مبال ــد دیگ ۵ درص

ــند. ــود برس خ
محمدرضــا زنــوزی مالــک باشــگاه 
بــرای  را  جالبــی  شــیوه  تراکتــور 
ــای  ــای اعض ــغ قرارداده ــت مبال پرداخ
ــت؛ او  ــه اس ــر گرفت ــود در نظ ــم خ تی

ــگ  ــش در لی ــروزی تیم ــر پی ــد از ه بع
ــت  ــه باب ــی ک ــر پاداش ــالوه ب ــر ع برت
پرداخــت  نفــرات  بــه  پیــروزی  آن 
می کنــد، ۵ درصــد از مطالبــات آنهــا 

واریــز  حساب هایشــان  بــه  نیــز   را 
می کند.

بــازی  از  قبــل  کــه  تراکتوری هــا 
بــا پرســپولیس پــاداش بــرد مقابــل 
ــد از  ــراه ۵ درص ــه هم ــادان ب ــت آب نف
قراردادهایشــان را دریافــت کــرده بودند، 
ــز  ــپولیس نی ــل پرس ــرد مقاب ــا ب ــاال ب ح
ــه  ــرارداد ب ــغ ق ــر از مبل ــد دیگ ۵ درص
ــروزی را  ــن پی ــژه ای ــاداش وی ــالوه پ ع
ــه  ــوان هدی ــه عن ــگاه ب ــک باش از مال

. نــد می گیر
بــاال  راســتای  در  رویــه  ایــن 
ــاد  ــه ایج ــرات و البت ــه نف ــردن روحی ب
انگیــزه بــرای حضــور هرچــه بهتــر 
ــگاه  ــک باش ــوی مال ــابقات از س در مس
شــده  گرفتــه  نظــر  در   تراکتــور 

است.

هدیه ویژه مالک تراکتور بعد از شکست پرسپولیس

ــی  ــدی طارم ــو و مه ــن پورت منتقدی
مــی گوینــد مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال 
ــه  ــن صحن ــان در چنی ــم چن ــران ه ای
هایــی داوران را فریــب مــی دهــد. البتــه 
ــی  ــه تازگ ــه ب ــت ک ــی نیس ــن موضوع ای
ــن  ــه ای ــد و همیش ــده باش ــرح ش مط
ــت  ــده اس ــی ش ــدی طارم ــاد از مه انتق
ــی  ــف ب ــه حری ــه جریم ــه در محوط ک
ــدازد.  ــی ان ــن م ــه زمی ــود را ب ــت خ جه
ــوی  ــا از س ــه ه ــن صحن ــه ای ــه هم البت
داوران بــرای پورتــو پنالتــی گرفتــه 
ــا  ــه ه ــی از صحن ــود و در برخ ــی ش نم
ــه مهــدی طارمــی  ــه صراحــت ب داوران ب
مــی گوینــد تمــارض کــرده ای! نکتــه ای 
ــگاران  ــه بارهــا و بارهــا از ســوی خبرن ک
ــه  ــا ب ــم ه ــی از تی ــای برخ ــی اعض و حت
مهــدی طارمــی نســبت داده مــی شــود و 
حاشــیه هایــی را هــم بــرای ایــن بازیکــن 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــی ب ــدی طارم و مه
گفتــه مــی شــود در مباحثــی کــه بیــن 
ــوص  ــه خص ــال ب ــال پرتغ داوران در فوتب
ــت  ــده اس ــرح ش ــه داوران مط در کمیت

قــرار شــد از ایــن پــس در مــورد صحنــه 
هایــی کــه در محوطــه جریمــه بــا تردیــد 
مواجــه اســت نظــر کمــک داور ویدیویــی 

هــم پرســیده شــود.
 VAR ــه ــز ب ــال مجه ــر پرتغ ــگ برت لی
ــی  ــه های ــن صحن ــت و داوران در چنی اس

ــک داور  ــر کم ــد نظ ــی توانن ــی م براحت
ویدیویــی را جویــا شــده و بعــد تصمیــم 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــاذ کنن ــی را اتخ نهای
ــه  ــه کمیت ــم ب ــم ه ــد تی ــوی چن از س
داوران و داوران پرتغالــی پیشــنهاد شــده 
اســت. حساســیت هــا در مــورد تمــارض 
ــن  ــه باالتری ــو ب ــی در پورت ــدی طارم مه
ــرار  ــن ق ــت و ای ــیده اس ــود رس ــد خ ح
داوران پرتغالــی علیــه مهاجــم تیــم 
ــت و  ــی اس ــران طبیع ــال ای ــی فوتب مل
ــا  ــوردی ب ــر برخ ــد ه ــی رس ــر م ــه نظ ب
مهــدی طارمــی در محوطــه جریمــه خطــا 

ــت. ــی نیس و پنالت
ــد  ــر ش ــوان منک ــی ت ــم نم ــن را ه ای
ــم  ــوی تی ــات از س ــادات و اعتراض انتق
هــا در لیــگ برتــر پرتغــال نســبت 
ــن  ــه ای ــی، داوران را ب ــدی طارم ــه مه ب
ــت.  ــرده اس ــاس ک ــی حس ــن ایران بازیک

قرار داوران پرتغالی علیه »مهدی طارمی«
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شروع مونتاژ پهپاد »بیرقدار برد بلند« 
در اوکراین

مدیرعامــل شــرکت »بایــکار« ترکیــه گفــت کــه کارخانــه 
ــاد  ــد پهپ ــرد بلن ــی و ب ــه معمول ــاژ دو نمون ــکار مونت بای

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــن آغ ــدار« را در اوکرای »بیرق
ــل  ــا«، مدیرعام ــوز آرمنی ــزاری »نی ــزارش خبرگ ــه گ ب
شــرکت بایــکار گفــت کــه کارخانــه مونتــاژ پهپــاد بیرقــدار 
در اوکرایــن پهپــاد موجــود »بیرقدارتــی بــی-۲« و همچنیــن 
ــه  ــی« را ک ــام »آکینچ ــه ن ــاد ب ــن پهپ ــد ای ــرد بلن ــوع ب ن
ــد  ــاژ خواه ــده، مونت ــل داده نش ــن تحوی ــه اوکرای ــوز ب هن
کــرد. قــرار اســت یکــی از ایــن پهپادهــا پــس از مونتــاژ نــام 

ــد. ــته باش ــی داش اوکراین

ــل  ــب حم ــرم بم ــت  ۱۳۵۰ کیلوگ ــادر اس ــی  ق آکینج
ــت  ــرده اس ــالم ک ــاد اع ــن پهپ ــازنده ای ــرکت س ــد. ش کن
ــک  ــلیک موش ــه ش ــادر ب ــاد ق ــن پهپ ــی اولی ــه آکینج ک
ــه  ــه بدن ــود ک ــی ش ــه  م ــد بود.گفت ــه خواه ــوا پای ــروز ه ک
ــه  ــود ب ــی از خ ــع راداری کم ــطح مقط ــر و س آن باریک ت
جــا می گــذارد و ایــن باعــث می شــود کــه خاصیــت 

ــد. ــته باش ــزی داش رادارگری
رســانه  اخیــرا گــزارش کردنــد کــه  پهپادهــای »بیرقــدار 
ــرد  ــن نب ــن در ای ــه اوکرای ــه ب ــالی ترکی ــی-۲« ارس ــی ب ت
چنــدان موفــق نبودنــد بــه طــوری کــه جبهــه اوکرایــن بــه 

قتلــگاه آن هــا مبــدل شــده اســت.
ــان  ــل از  خلبان ــه نق ــه ب ــن زمین ــو« در ای ــگاه »ایرالی وب
ــه  ــدار ب ــاد بیرق ــتفاده از پهپ ــه اس ــت ک ــی نوش اوکراین
دلیــل پوشــش پدافنــد هوایــی روســیه در مناطــق عملیاتــی 
ــی  ــه، برخ ــای ترکی ــالف ادع ــت. برخ ــه اس ــش یافت کاه
ــادا و  ــکا، کان ــاخت آمری ــرفته س ــاد پیش ــن پهپ ــات ای قطع

ــت. ــی اس ــورهای اروپای کش
در حالیکــه بایــکار، غــول دفاعــی ترکیــه مدعی اســت که 
پهپادهــای رزمــی محبــوب خــود را بــه طــور کامــل از داخــل 
ــده  ــای سرنگون ش ــات پهپاده ــد، قطع ــه می کن ــه تهی ترکی
ــی از  ــه قطعات ــرد ک ــخص ک ــدد مش ــای متع در درگیری ه
ایــن پهپــاد توســط تولیــد کننــدگان آمریکایــی، کانادایــی 

ــده اند. ــاخته ش ــی س و اروپای
ــی در  ــگاه هوای ــی نمایش ــا برپای ــان ب ــی همزم ــه تازگ ب
ــن  ــی در ای ــور اوکراین ــا موت ــاد ب ــه پهپ ــد نمون ــه، چن ترکی
ــای  ــا موتوره ــا ب ــن پهپاده ــدند. ای ــه ش ــگاه عرض نمایش
اوکراینــی در نمایشــگاه »تکنوفســت« در شــهر »سامســون« 

ــدند.  ــه ش ــه ارائ ترکی
ــای  ــده کل نیروه ــی« فرمان ــری زالوژن ــای »وال ــر ادع بناب
ــدار  ــین بیرق ــدون سرنش ــای ب ــن، هواپیماه ــلح اوکرای مس
تجهیــزات نظامــی روســیه را در مناطــق عملیاتــی  منهــدم 

ــد. کردن

۹۷ درصد مردم افغانستان 
در آستانه سقوط به زیر خط فقر

ــر  ــا نش ــل ب ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای صن
ــتان،  ــردم افغانس ــت م ــود از وضعی ــاه اوت خ ــزارش م گ
اظهــار داشــت: ۲۴.۴ میلیــون تــن از شــهروندان افغانســتان 
ــتانه  ــای بشردوس ــه کمک ه ــودک ب ــون ک ــه ۱۳ میلی از جمل

ــد. ــاز دارن نی
ــکا  ــغالگری آمری ــال اش ــت س ــیب در بیس ــترین آس بیش
وارد شــده  ایــن کشــور  بــر کــودکان  افغانســتان  در 
ــن  ــای بی ــازمان ه ــا س ــز باره ــر نی ــال حاض ــت و در ح اس
 المللــی در خصــوص گرســنگی ایــن کــودکان هشــدار 

داده اند.
ــه  ــه بهان ــون ب ــم اکن ــکا ه ــه آمری ــت ک ــن در حالیس ای
هــای واهــی حــدود ۱۰ میلیــارد دالر از دارایــی هــای مــردم 

ــت. ــرده اس ــب ک ــه و تصاح ــتان را بلوک افغانس
ــر  ــا نش ــل ب ــازمان مل ــودکان س ــت از ک ــدوق حمای صن
ــتان،  ــردم افغانس ــت م ــود از وضعی ــاه اوت خ ــزارش م گ
اظهــار داشــت: ۲۴.۴ میلیــون تــن از شــهروندان افغانســتان 
ــتانه  ــای بشردوس ــه کمک ه ــودک ب ــون ک ــه ۱۳ میلی از جمل

ــد. ــاز دارن نی
گــزارش مــاه اوت ایــن نهــاد حاکــی از آن اســت کــه ۱۸.۹ 
ــن و  ــای ژوئ ــن ماه ه ــتان بی ــردم افغانس ــن از م ــون ت میلی
نوامبــر ۲۰۲۲ میــالدی بــا حالــت اضطــراری یــا بحــران عــدم 

ــوند. ــه می ش ــی مواج ــواد غذای ــت م مصونی
ــج  ــر پن ــودک زی ــون ک ــزارش، ۱.۱ میلی ــن گ ــاس ای براس
ســال، دچــار ســوءتغذیه حــاد هســتند. ایــن گــزارش افزوده 
کــه در ســال ۲۰۲۱ میــالدی در حــدود هفــت میلیــون تــن در 

ــده اند. ــان ش ــی خانم ــتان ب ــل افغانس داخ
گــزارش همچنیــن می رســاند کــه هشــت میلیــون 
ــه  ــوزش ب ــه آم ــی ب ــرای دسترس ــتان ب ــودک در افغانس ک
ــدم  ــورت ع ــزوده، در ص ــف اف ــد. یونیس ــاز دارن ــت نی حمای
پرداخــت معــاش معلمــان و ادامــه ســطح فلج کننــده فقــر، 
ــرار  ــل ق ــرک تحصی ــر ت ــرض خط ــودک در مع ــون ک ۱۰ میلی

ــت. ــد گرف خواهن

ترکیه سه هزار نیروی امنیتی و پلیس 
به قطر اعزام می کند

ــال،  ــی فوتب ــام جهان ــابقات ج ــزاری مس ــا برگ ــان ب همزم
ــه قطــر اعــزام کنــد. ــرار اســت نیــروی امنیتــی ب ــه ق ترکی
ــروی  ــزام نی ــه اع ــن تفاهمنام ــز، مت ــاط نی ــن ارتب در همی
امنیتــی از ترکیــه بــه قطــر بــرای تأمیــن امنیــت بازی هــای 
ــان«،  ــب اردوغ ــب طی ــوی »رج ــی ۲۰۲۲ از س ــام جهان ج
ریاســت جمهــوری ترکیــه بــه پارلمــان ایــن کشــور ارســال 

شــده اســت.
در ایــن متــن بــا اشــاره بــه اینکــه قطــر بیــن روزهــای ۲۱ 
نوامبــر تــا ۱۸ دســامبر میزبــان جــام جهانــی فوتبــال ۲۰۲۲ 
ــش  ــود بی ــی می ش ــش بین ــت: پی ــده اس ــود، آم ــد ب خواه
ــا  ــن بازی ه ــان در ای ــر جه ــر از سراس ــون نف ــک میلی از ی
ــرف  ــراه ط ــه هم ــلح ترکی ــای مس ــد و نیروه ــور یابن حض
ــرد. ــد ک ــارکت خواهن ــا مش ــت بازی ه ــن امنی ــری در تأمی قط

ــح شــده اســت: اقدامــات مشــترک  ــوق تصری در متــن ف
ــدات  ــا تهدی ــه ب ــول مقابل ــور ح ــی دو کش ــای امنیت نیروه
مختلــف بــه ویــژه تروریســم در مرزهــای زمینــی، هوایــی و 

ــود. دریایــی خواهــد ب
ــان  ــه می ــورت گرفت ــق ص ــاس تواف ــده براس ــه ش گفت
ــورش  ــد ش ــس ض ــزار پلی ــه ه ــدود س ــر ح ــه و قط ترکی
ــرای تأمیــن امنیــت بازی هــای جــام جهانــی ۲۰۲۲  ترکیــه ب
ــداد  ــن تع ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــد ش ــزام خواهن ــر اع ــه قط ب
نیــروی امنیتــی، ۵۰ کارشــناس کشــف و خنثی ســازی بمــب 
ــد  ــای ض ــار نیروه ــز در کن ــه نی ــس ترکی ــگ پلی و ۸۰ س

ــود. ــد ب ــال خواهن ــده فع ــورش آموزش دی ش
ــول  ــی ۲۱«، در ط ــری »عرب ــگاه خب ــزارش پای ــق گ طب
ــس  ــای پلی ــر، نیروه ــی قط ــام جهان ــابقات ج ــزاری مس برگ
ــور  ــه ط ــه ب ــود ک ــه ای خ ــان ترکی ــط از فرمانده ــه فق ترکی
موقــت در قطــر خدمــت می کننــد، دســتور خواهنــد گرفــت 
ــس  ــه پلی ــتقیم ب ــتور مس ــد دس ــری نمی توان ــرف قط و ط

ــد. ــه بده ترکی
ــر و  ــه و قط ــور ترکی ــات وزارت کش ــه مقام ــت ک ماه هاس
ســازمان های امنیتــی دو طــرف در حــال برگــزاری جلســاتی 
ــزاری  ــتند. خبرگ ــی هس ــام جهان ــت ج ــن امنی ــرای تأمی ب
آناتولــی پیشــتر خبــر داده بــود کــه قــرار اســت هیأتــی از 
اعضــای وزارت کشــور ترکیــه بــرای انجــام تغییــرات نهایــی 

ــه قطــر ســفر کننــد. ایــن اقــدام ب

هــزاران شــهروند انگلیســی بــا حضــور 
ــن  ــف ای ــهرهای مختل ــای ش در خیابان ه
ــی  ــه زندگ ــران هزین ــه بح ــور علی کش
ــر  ــال اخی ــه در ۴۰ س ــی ک ــورم باالی و ت

ــد. ــراض کردن ــوده، اعت ــابقه ب بی س
ــی«  ــزاری »آناتول ــزارش خبرگ ــه گ ب
ایــن تجمعــات توســط اتحادیه هــای 
ــی  ــرات اقلیم ــاالن تغیی ــری و فع کارگ
تمــام  در  و  بــود  ســازماندهی شــده 
شــهرهای بــزرگ از جملــه »لنــدن« 

ــد. ــزار ش ــس برگ ــت انگلی پایتخ
بــر اســاس ایــن گــزارش، صدهــا نفــر 

ایســتگاه های  از  یکــی  مقابــل 
ــع  ــدن تجم ــار در لن ــروف قط مع
ــد. »تیــم« یکــی از معترضــان  کردن
ــت،  ــی گف ــه خبرگــزاری آناتول ب
ــادی  ــران اقتص ــور در بح ــن کش ای
ــی  ــدت طوالن ــرای م ــه ب ــت ک اس

ــت. ــه اس ــه یافت ادام
انگلیســی  شــهروند  ایــن 

فقــر  در  مدت هاســت  گفت:»مــردم 
زندگــی می کننــد و اکنــون، بحــران 
ســوخت و افزایــش هزینــه انــرژی بــرای 
مــردم غیرقابــل بــاور اســت. مــردم 
ــه  ــی ادام ــه زندگ ــه ب ــد اینگون نمی توانن

دهنــد.«
ــه داد:  ــی ادام ــهروند انگلیس ــن ش ای
ــه  ــل کار دارم ک ــی در مح ــن همکاران »م
وقتــی قبــض ســوخت خــود را پرداخــت 
مــی کننــد و تمــام هزینه هــای فزاینــده 
ــه  ــادر ب ــر ق ــد، دیگ ــر را می پردازن دیگ
ــود  ــی خ ــاری زندگ ــای ج اداره هزینه ه

ــتند.« نیس
وی بــا اشــاره بــه افزایــش اجــاره خانه 

ــش  ــدی افزای ــی ۱۷ درص ــه تازگ ــه ب ک
ــه  ــا هیچگون ــت: »م ــت، گف ــه اس یافت
افزایــش  نداریــم.  حقوقــی  افزایــش 
حقــوق مــا در حــال حاضــر چیــزی 
ــردم  ــک، م ــت. این ــد اس ــدود ۸ درص ح
نمی توانیــم  دیگــر  کــه  می گوینــد 

ــم.« ــه دهی ادام
ــان   ــر از معترض ــی دیگ ــن«، یک »هل
ــر  ــراس« نخســت وزی گفــت کــه »لیــز ت
ــب  ــه ش ــک خیم ــک عروس ــس ی انگلی

ــت. ــازی اس ب
ــواع  ــه ان ــردم ب ــن، م ــه هل ــه گفت ب

گفــت:  وی  می برنــد.  رنــج  مختلــف 
» نمی دانیــم اوضــاع بــه کجــا ختــم 
آن هــا  شــر  از  بایــد  مــا  می شــود. 
ــد از  ــویم. بای ــالص ش ــردان( خ )دولتم
ــالص  ــه کار خ ــت محافظ ــن دول ــر ای ش

شــویم.«
در  خبــری،  منابــع  گــزارش  بــه   
ــرات و  ــز تظاه ــکاتلند نی ــهرهای اس ش

تجمعــات مشــابهی برگــزار شــد.
یــن گــزارش حاکیســت، صدهــا هــزار 
شــهروند انگلیســی روز شــنبه بــا امضای 
طومــاری از لیــز تــراس نخســت وزیر 
ــری  ــات سراس ــد انتخاب ــت کردن درخواس
برگــزار کنــد. در پــی اســتعفای »بوریــس 

ســابق  نخســت وزیر  جانســون« 
ــزب  ــای ح ــته اعض ــاه گذش ــس، م انگلی
ــای  ــان اعض ــه کار در می ــم محافظ حاک
ــراس  ــرده و ت ــزار ک ــات برگ ــود انتخاب خ
ــر از  ــزار نف ــش از ۲۰۰ ه ــد. بی را برگزیدن
ــا امضــای ایــن طومــار  مــردم انگلیــس ب
ــری  ــات سراس ــزاری انتخاب ــتار برگ خواس
ــه  ــور و ن ــردم کش ــه م ــا هم ــدند ت ش
فقــط اعضــای حــزب محافظــه کار دربــاره 

ــد. ــم بگیرن ــان تصمی ــده کشورش آین
ــی«   ــری »ان بی س ــبکه خب ــگاه ش وب
نیــز بــه تازگــی  در ایــن زمینــه نوشــت، 
لیــز تــراس، نخســت وزیــر انگلیــس 
ــه  ــات را ارائ ــش مالی ــنهاد کاه پیش
ــب  ــدام  موج ــن اق ــا ای ــرده، ام ک
شــوک در بازارهــای مالــی و ســقوط 
شــدید »پونــد« شــده و آینــده 
ــد  ــراس را در تردی ــز ت ــی لی سیاس

ــت. ــرار داده اس ق
بــر اســاس ایــن گــزارش، انگلیس 
کــه قبــاًل بــا فهرســتی از چالش هــا 
ــنهادی  ــل پیش ــا راه ح ــوده، ام ــرو ب روب
ــور  ــن کش ــاد ای ــز اقتص ــراس نی ــز ت لی
ــوق داده  ــرج س ــرج و م ــمت ه ــه س را ب
و عواقــب طوالنــی مــدت بســیاری از 

می کنــد. تهدیــد  را  انگلیســی ها 
دولــت  دالری  میلیــارد   ۴۸ طــرح 
ــش  ــرای کاه ــراس ب ــز ت ــه کار لی محافظ
ــن  ــرای پردرآمدتری ــژه ب ــات به وی مالی
افــراد کشــور شــوک شــدیدی را در 
ــث  ــرده، باع ــاد ک ــی ایج ــای مال بازاره
ــده  ــده و آین ــد ش ــدید پون ــقوط ش س
ــک و  ــرض ش ــراس را در مع ــی ت سیاس

ــت. ــرار داده اس ــد ق تردی

تجمعاتسراسریدرانگلیس؛

اعتراض به تورم و هزینه های زندگی

آمــار خودکشــی در آمریــکا طی ســال 
۲۰۲۱ روندی افزایشــی داشــته اســت.

ــار  ــی آم ــز مل ــار مرک ــاس آم ــر اس ب
ــی در  ــوارد خودکش ــداد م ــکا، تع آمری
آمریــکا در ســال ۲۰۲۰ حــدود ۴۶ هــزار 
ــال  ــار در س ــن آم ــه ای ــوده ک ــورد ب م
۲۰۲۱ بــه ۴۷ هــزار و ۶۵۰ مــورد افزایــش 

ــت. ــه اس یافت
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 
ــوان و  ــان نوج ــی در می ــزان خودکش می
ــن های ۱۴  ــن س ــی بی ــان آمریکای جوان
تــا ۲۴ ســال افزایشــی هشــت درصــدی 

ــت. ــته اس داش
تعــداد خودکشــی بــرای ســال ۲۰۲۰ در 
ــر، ۱۳.۵  ــزار نف ــر ۱۰۰ ه ــرای ه ــکا ب آمری
ــال  ــرای س ــار ب ــن آم ــه ای ــوده ک ــر ب نف
ــه اســت. ــش یافت ــر افزای ــه ۱۴ نف ۲۰۲۱ ب

آمــار خودکشــی در ســال ۲۰۰۰ در 
ــه ازای هــر صــد هــزار  آمریــکا ۱۰ نفــر ب
ــس از  ــار پ ــن آم ــت. ای ــوده اس ــر ب نف
ــته  ــی داش ــدی افزایش ــال ۲۰۰۰ رون س

اســت و تــا ۲۰۱۸ افزایشــی ۳۵ درصــدی 
ــال های  ــه در س ــر چ ــرد اگ ــه ک را تجرب
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهشــی ۵ درصــدی داشــته 

ــت. اس
بــر اســاس گزارش هــا، خودکشــی 

دومیــن عامــل مــرگ در آمریــکا در 
ــا  ــن  آنه ــه س ــت ک ــرادی اس ــان اف می

ــت. ــال اس ــا ۳۴ س ــن ۱۰ ت بی
شــده  اشــاره  گزارش هــا  ایــن  در 
اســت کــه میانگیــن خودکشــی در 
ــن  ــر میانگی ــار براب ــردان چه ــان م می
ــی  ــان آمریکای ــان زن ــی در می خودکش

ــت. اس
در ایــن گــزارش اشــاره ای بــه نــژاد 
ــا  ــرده ی ــی ک ــه خودکش ــرادی ک اف

ــت. ــده اس ــا نش ــد آنه ــزان درآم می
طــی دوره اخیــر، آمریــکا یــک خــط 
تلفــن اضطــراری )۹۸۸( راه انــدازی کرده 
ــکالت  ــه از مش ــرادی ک ــی آن، اف ــه ط ک
ــک  ــد کم ــد و نیازمن ــج می برن ــی رن روح
ــه و  ــا آن تمــاس گرفت ــد ب ــوده می توانن ب

درخواســت کمــک کننــد.

افزایش خودکشی در میان نوجوانان آمریکایی

شــمار مبتالیــان بــه وبــا در ســوریه از مــرز 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت، ای ــر گذش ــزار نف ۶ ه
ــاری در  ــن بیم ــگان ای ــداد جان باخت ــه تع ک
ــت. ــده اس ــالم ش ــر اع ــوریه ۳۶ نف ــمال س ش

در حالــی کــه شــیوع بیمــاری وبــا در شــمال 
ســوریه و در برخــی مناطــق هم مــرز بــا 
ــترش  ــه گس ــه لحظ ــه ب ــوریه لحظ ــراق و س ع
ــراف  ــی تلگ ــه بریتانیای ــد، روزنام ــدا می کن پی
ــزرگ در  ــرداری ب ــک کالهب ــش ی ــر از نق خب

ــاری داد. ــن بیم ــیوع ای ش
ــده  ــل از هماهنگ کنن ــه نق ــانه ب ــن رس ای
ــدادای  ــت، تع ــی نوش ــات بین الملل ــه نج کمیت
ــود  ــا ب ــه بن ــرب ک ــل آب ش ــای حم از تانکره

ــن  ــردم ای ــار م ــتی در اختی ــرب بهداش آب ش
ــود در  ــام موج ــد، آب خ ــرار دهن ــق ق مناط
رود فــرات را کــه فاضــالب نیــز بــه آن متصــل 
اســت بــدون تصفیــه یــا ضدعفونــی مســتقیمًا 

ــد. ــع کرده ان ــردم توزی ــن م بی
ســازمان  مســئول  ایــن  گفتــه  بــه 
۱۱ســاله  داخلــی  جنــگ  بین المللــی، 
ــوریه را  ــاخت های س ــر زیرس ــوریه اکث در س
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت و ب ــرده اس ــن ب از بی
ــوم  ــت کم دو س ــد، دس ــل متح ــازمان مل س
از تصفیه خانه هــای ســوریه بــر اثــر ایــن 

رفته انــد. بیــن  از  جنــگ 
بیمارســتان  مدیــر  عالء الدیــن  طــارق 

ــن  ــم در ای ــزور ه ــر ال ــتان دی ــره در اس الکس
بــاره بــه خبرگــزاری فرانســه گفت: مســئولیت 

اصلــی ایــن اقــدام متوجــه تانکرهایــی اســت 
ــه  ــدام ب ــی اق ــوع نظارت ــچ ن ــدون هی ــه ب ک

ــد. ــردم می کنن ــه م ــرب ب ــال آب ش انتق
ــر ادارات  ــت نظ ــه تح ــا را ک ــن تانکره او ای
محلــی فعالیــت می کننــد متهــم کــرد، بــدون 
ــی  ــا ضدعفون ــه ی ــرای تصفی ــه آب را ب آنک
ــار  ــرب در اختی ــرای ش ــتقیمًا ب ــد، مس ببرن
مــردم قــرار می دهنــد، و همیــن باعــث 

ــت. ــده اس ــاری ش ــدید بیم ــترش ش گس
ــال  ــرد در ح ــان ک ــر نش ــن خاط عالء الدی
ــا  ــه وب ــال ب ــاران مبت ــد از بیم ــر ۳۵ درص حاض
ــکه  ــزور و الحس ــر ال ــب، دی ــتان های حل در اس

ــتند. ــال هس ــر ۱۰ س ــودکان زی ک

کالهبرداری بزرگی که منجر به شیوع وبا در سوریه شد 
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