 27ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ  22 1441ﻓﻮﺭﻳﻪ  1000 2020ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  796ﺷﻨﺒﻪ  3ﺍﺳﻔﻨﺪ 1398

ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ:

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻋﻈﻰ:

 2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺟﺸﻦ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ

ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ  fatfﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﺻﻔﺤﻪ 2

ﺍﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﻰ:

»ﺗﺮﺍﻣﭗ«
ﺧﺮ
ﺍﺳﺖ

ﺻﻔﺤﻪ 3

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺍﻧﺼﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻧﻼﻳﻦ:

3

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺰﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﮔﻴﺸــﻪ ﺗﻴﺘــﺮ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺮﻭﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﻞ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻟﺐ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮﺩ
8

ﺻﻔﺤﻪ 3

»ﺍﻛﻮ ﺁﺭﺕ« ؛ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ
7

ﻧﺮﮔﺲ ﺁﺑﻴﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ
ﺭﺍﻫﺒﺮ  2020ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ

ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻰﻛﺪﺧﺪﺍﻳﻰ:

ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
ﻫﺴﺘﻴﻢ

4

ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺴﻰ:

ﻋﺪﻡ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ

2

ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻬﺮﻯ:

3

ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺭﺩﺻﻼﺣﻴﺘﻢ ﮔﻠﻪﻣﻨﺪﻡ
ﻭ ﺗﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍﺿﻰ ﻧﻴﺴﺘﻢ

4

ﻧﮕﺎﻩ ﺭﻭﺯ

ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ

ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻯ  -ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ

ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻫﺸﺖ ،ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﺗﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻧﺴﺒﻰ ﻭﺍﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﻧﻘﺒﺎﺿﻰ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﻯ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﺎﺹ ﻣﺒﺪﻝ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻴﻎ ﺗﻴﺰ ﺍﺳﺘﺼﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭگ ﺷﺮﻳﺎﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺣﺎﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪ.
ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺗﺤﻮﻝﻃﻠﺐ ،ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰﺧﻮﺍﻩ،ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺐ ﻭ
ﺍﻋﺘﺪﺍﻝﮔﺮﺍ ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺎﺭﺍﺗﻦ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﺎﺹ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻮﺭﺍﻯﻋﺎﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﻯ ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﺩ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻠﻪﺍﻯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪﺍﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ،ﻟﻴﺴﺘﻰ
ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻧﻜﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﻰ ﭼﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ،ﻣﺮﺩﻡﺳﺎﻻﺭﻯ ،ﻧﺪﺍﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ،ﺣﺰﺏ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺎﺯ ﻧﺎﻛﻮﻙ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺑﻰﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻫﻴﺰﻡ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻙ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻏﻠﻄﻰ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﺰﺏ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺭﻭﺩ
ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻃﻰ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﻋﺪﻭﻝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﺳﺮﺩ ﻭ ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ ﺭﻓﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺭﺍﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ
ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻰ ﻏﺎﻳﺐ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻚ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﻂ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪﺭﻭ ،ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ،ﻧﻮﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ
ﺣﺘﻰ ﻗﻮﻣﻴﺖﮔﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺟﻨﺎﺡ ﺭﻗﻴﺐ ﻓﺘﺢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻃﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺧﺮﻭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺍﺏ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺗﻠﺦ ﺁﺑﺎﻥ  98ﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﻛﺶ
ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺷﻮﺭﺵ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺍﺻﻮﻻ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺁﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻭﻇﻴﻔﻪﺍﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ؟ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻰ ﻧﻤﻰﺯﻧﺪ ،ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﺍﻑ ﺍﻯ ﺗﻰ
ﺍﻑ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻛﻼﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺎﻳﻰ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ؟
ﺷﺎﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ،ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻯ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻣﻮﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺷﻴﻮﻉ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ!
ﻧﺼﺮﺕﺍﷲ ﻣﺤﻤﺪﻯ -ﻓﻌﺎﻝ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ

ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﻮﺕ ﺣﺪﺍﻗﻞ  5ﺗﻦ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ
ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻮﺕ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ  2ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ  50ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻣﺎﺭ ﻓﻮﺕﺷﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﻼء ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﭘﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮﻉ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ

ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻛﻮﻳﺖ
ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﻻﻳﻦﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ
ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺳﺎﻝ
ﻧﻮﻯ ﭼﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﺩﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ

ﺑﺰﻧﮕﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ
ﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﻳﺎﺭﻯ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻭﺗﻮﻯ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻴﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﻪ
ﻳﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻴﻦ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻫﺎﻯ ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﭼﻴﻨﻰ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎﺳﻚ
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﻭ ﺟﺎﻥ
ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ
ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺟﻬﺖ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭﻳﻎ ﻭ ﻫﺰﺍﺭ
ﺩﺭﻳﻎ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﻳﻪ
ﺍﻓﻜﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻴﻦ
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﭼﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﺭ ﻭ
ﺧﻔﺎﺵ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮﺩ
ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﺯ ﺭﺣﻠﺖ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ؛

ﺩﺭﭘﻰ ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺤﺎﻝ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻫﻤﻴﻮﻥ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ:
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺷﺠﺮﻳﺎﻥ :ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ﺑﻪ
ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
ﭘﺪﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻳﻮﻯ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻗﺒﻠﻴﺸﻮﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻛﻤﻰ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ
ﻭﻳﮋﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺘﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻡ ﺧﺒﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭ
ﻓﻘﻂ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ - 98ﺳﺎﻋﺖ 23:27

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺳﺎﻋﺖ 23،45ﺟﻤﻌﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ 98ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ؛

ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ :ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻟﻴﺴﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺯ
ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ
ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﻯﮔﻴﺮﻯ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻗﺒﺎﻝ  60ﺗﺎ  70ﺩﺭﺻﺪﻯ

ﺭﺍﻯ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻟﻴﺴﺘﻰ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 80ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  18ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
 39ﺗﺎ  40ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ )  23ﺗﺎ  24ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﻧﻔﺮ( ﻭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﺬ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ
ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻯ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﭘﻴﺮﻭﺯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﺭﻭﺯ

ﺍﺩﻟﺐ ﮔﺮﻫﻰ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﻗﺪﻳﺮ ﮔﻠﻜﺎﺭﻳﺎﻥ -ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺩﻟﺐ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﻯ ﻣﻪﺁﻟﻮﺩﻯ
ﺳﭙﻬﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺣﺰﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﻟﺐ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ
ﺁﻏﺎﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻨﻘﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﻟﻴﻜﻦ ﭘﻴﺮﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻌﻰ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﻳﻤﻴﺘﺮﻯ ﭘﺴﻜﻮﻑ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ
ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺑﺨﺮﺩﺍﻧﻪﺍﻯ ﺭﺍ
ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﺶ
ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺟﻬﺖ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﺗﻨﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺩﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻠﻤﻮﺳﻰ ﻧﺎﻳﻞ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ
ﻭ ﺳﺮﮔﺌﻰ ﻻﻭﺭﻭﻑ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻳﻬﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﻮﭼﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻭ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺣﺎﻣﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﻛﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺗﻨﺶ
ﺑﺮﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ
ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻚ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺟﺒﻬﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻨﺶ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﺒﻬﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ،
ﺩﺭ ﻟﻴﺒﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﻜﻮ ﺍﺯ ژﻧﺮﺍﻝ ﺣﻔﺘﺮ ،ﺭﻫﺒﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻓﺎﻕ ﻣﻠﻰ ﻟﻴﺒﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﺰﺍﻡ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺎﺋﺰ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻠﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ،ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﺍﺩﻟﺐ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺩﻟﺐ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝﮔﺮﻯ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺱ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﺷﻮﺏﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺩﻟﺐ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﺗﺎﻯ
ﻫﺠﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ .ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻚ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ  5/3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺳﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ،ﺍﺩﻟﺐ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﻳﺪﻩﺑﺎﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺗﺶﺑﺲ،
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺩﻟﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ
ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﺳﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺍ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺍﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﺬﺍﻳﻰ ﻭ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺸﺎﺭ
ﺍﺳﺪ ﻻﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻﺯﻡ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻣﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭﺻﻔﺤﻪ 2

ﺳﺎﻳﺖ ﺧﺒﺮﻯ »ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺁﻧﻼﻳﻦ«

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺧﺒﺮﻯ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
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سیدمحمد خاتمی رای خود را
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به صندوق انداخت

سید محمد خاتمی ،رئیس دولت اصالحات با حضور در حسینیه جماران رای خود را به صندوق انداخت.
سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصالحات روز گذشته در انتخابات شرکت کرد و رای خود را به صندوق انداخت.
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رویداد

هادی غفاری:

اثرات منفی بداخالقیهای انتخاباتی
بر مشارکت مردم
هادی غفاری ،فعال سیاســی اصالح طلــب و نماینده ادوار مجلس معتقد
است :هنگامه هر انتخابات که میرســد ،تخریب جناحها و شخصیت های
سیاسی ،از سوی رقیب و بداخالقیها افزایش پیدا میکند.
این بی اخالقیها دارای زمینه اســت ،ریشــه آن را هم میتوان از بعد از
فوت امام راحل در رفتار برخی از چهره های شاخص دید .این درحالی است
که انتظار از بزرگان این است که ریشه بداخالقی سیاسی را کم کرده ،مردم
و سیاسیون را به سمت مهربانی سوق بدهند.
با توجه به شرایطی که کشور از لحاظ داخلی و بینالمللی دارد ،اگر با دقت
بــه رفتارهای مردم نگاه کنیم میبینیم که رفتار آنها به ســمت نامهربانی و
خشونت میرود.
هنگامــی که یک جامعه به ســمت نامهربانی و خشــونت برود ،کمترین
جرقهای میتواند ســبب درگیریهای بزرگ شــود که پایین آمدن نشــاط
جامعــه نیز در این درگیریها تاثیرگذار اســت .حال هم که فقط چند روز تا
انتخابات مجلس یازدهم باقی مانده است ،هر جناحی که بداخالقی کند ،به
جناح مقابل و رقیب خود تهمت بزند و تخریب کند ،خشــونت خرج کند ،نه
تنها خودش ضرر کرده است ،بلکه در میزان مشارکت مردم در انتخابات نیز
تاثیر میگذارد و به کشور ضربه میزند.
از ســویی دیگر ،با پیشــرفت علم و فناوری ،گســترش اطالعات ،همه
کشــورها مدام در حال رصد کــردن و زیر ذرهبین بردن یکدیگر هســتند،
سیاســیون اگر بخواهند به این بداخالقیها ،اصرار بورزند ،نظام را زیر سوال
میبرند و خوراک برای بیگانگان فراهم میکنند.
ایــن عمل نیز دو وجــه منفی دارد .اول آن که مــردم ایران را یک ملت
عصبــی و نظام را یک نظام غیرکارآمد به دنیــا معرفی میکنند؛ دوم نیز به
دین آسیب میزنند .حتی گاهی دیده میشود که این بداخالقیهای سیاسی
از ســوی افرادی رخ میدهد ،که لباس دین و روحانیــت بر تن دارند .این
موضوع هم در داخل کشور و هم در جهان ،تصورات بدی ایجاد کرده است
چرا که فکر میکنند دین کارآمدی اخالقی ندارد.
به همه سیاســیون توصیه میکنم ،که به حــق اظهارنظر همدیگر احترام
بگذارند و حقوق هم را رعایت کنند .همه جناحهای سیاســی را آدم حساب
کنند و فکر نکنند آســمان باز شده و فقط یک گروه خاص از آن پایین آمده
است.

مصطفی کواکبیان:

رأی هم نیاوریم پرونده امالک نجومی
قالیباف را پیگیری میکنیم

دبیرکل حزب مردم ســاالری گفت :نخواهیم گذاشت وضع معیشت مردم
بدتر از این شــود و با تصویب طرحهــا از افزایش قیمتها جلوگیری خواهیم
کرد.
مصطفی کواکبیان ،دبیرکل حزب مردم ساالری و یکی از نامزدهای ائتالف
اصالح طلبان عصر امروز در همایش این ائتالف در مجموعه ورزشــی شهید
معتمدی منطقه هرندی ،اظهارداشــت :اولین هدف ما احیای مجلس در رأس
امور است.
وی افزود :اما  ۵نهاد دیگر ،یعنی مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،شورای
عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی امنیت ملی ،شورای عالی فضای مجازی
و شــورای عالی سران سه قوه میخواهند به حقوق مجلس دست درازی کنند
و مجلس را از خاصیت بیاندازند.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی در ادامه گفت :ما در این
فضای سرد سیاسی شجاعت به خرج دادیم ،سینه سپر کردیم و با قدرت وارد
عرصه رقابت شدیم.
وی افــزود :من قب ً
ال هم گفتــه ام ،اصولگراها کور خوانــده اند که بتوانند
مجلس را تک قطبی و تک صدایی کنند.
کواکبیان با اشــاره به اینکه اگر مجلس تک صدایی شود نهادهای موازی
مجلس از  ۵نهاد به  ۱۰نهاد میرسد ،گفت :در این صورت مجلس بی خاصیت
شده و جمهوریت نظام مسخ میشود.
وی افزود :نخواهیم گذاشــت وضع معیشــت مردم بدتر از این شــود و با
تصویب طرحها از افزایش قیمتها جلوگیری خواهیم کرد.
نماینده اصالح طلب مجلس با اشــاره به مشکالت عدیده اقتصادی گفت:
جوانان ما بیکارند و شــغل و مســکن میخواهند .نباید روی اینها ســرپوش
بگذاریم و بگوییم که کار آمریکا و اسرائیل و آل سعود است .آنها غلط میکنند
چنین قدرتی داشته باشند.
وی افزود :یکی دیگر از اهداف ما حل مسئله تحریم است تا به این واسطه
مشکالت اقتصادی مردم حل شود.
کواکبیان تاکید کرد :ما ســودای مذاکره با آمریکای تروریســت که سردار
سلیمانی را شهید کرد نداریم ،اما معتقدیم باید با دنیا تعامل مثبت داشت.
دبیر کل حزب مردم ساالری با انتقاد از رد صالحیت علی مطهری و محمود
صادقی گفت :ما شــش ماه روی الیحه قانون انتخابات کار کردیم اما شورای
نگهبان آن را رد کرد .میتوانســتیم مجــدداً این الیحه را به جریان بیاندازیم
اما الریجانی اجازه نداد.
وی افــزود :دولت هم بدتر از مجلس الیحــه انتخابات را این اواخر تقدیم
مجلس کرد و هیئت رئیسه هم اعالم کرد که دیگر به این مجلس نمیرسد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم با اشــاره به شعار برنامه که ناگفتههای
کواکبیان است ،گفت :من هیچ ناگفته ای ندارم جز اینکه به رئیس قوه قضائیه
بگویم که چطور ســخنگوی او اعالم کرده که شهردار سابق تهران (قالیباف)
پرونده قضائی ندارد در حالی که اســناد فراوانی در دســت ماست که امالک
نجومی را اثبات میکند.
وی افزود :اعالم کرده اند که بدهی شــهردار قبلی  ۱۶هزار میلیارد بیشــتر
نبوده در حالی که آماری که حناچی میدهد  ۶۴هزار میلیارد بیش از این رقم
است .این  ۶۴هزار میلیارد کجا رفته است؟
دبیر کل حزب مردم ســاالری در ادامه گفت :در زمان شهردار سابق زمینی
به مســاحت  ۴۲هزار متر در بهترین جای تهران با قیمت  ۱۴۹هزار تومان به
مؤسسه خیریه امام رضا اهدا شده که با شهردار تهران نسبتهایی دارد و من
نمیخواهم بگویم.
وی در ادامه خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت :ما اگر رأی نیاوریم هم چند
ماه فرصت داریم و پرونده امالک نجومی را مثل پرونده حســابهای نجومی
و حقوقهای نجومی پیگیری خواهیم کرد.
کواکبیان تاکید کرد :البته از قوه قضائیه تشکر میکنیم که بعد از چهل سال
میخواهد اموال مســئولین را قبل و بعد از مســئولیت بررسی کند .اموال من
کام ً
ال شفاف است و معتقدم بایو اموال مسئولین علنی اعالم شود.
وی افزود :کسانی که از جریان مقابل که خیز برداشته اند تا مجلس یکدست
تشکیل دهند بدانند که مردم هیچگاه موافق تک صدایی نبودند.

مقام معظم رهبری:

 2اسفند روز برگزاری انتخابات مجلس
یازدهم روز جشن ملی است

مقام معظم رهبری با تاکید براینکه شرکت در
انتخابات یک تکلیف شرعی است ،یادآورشدند :هر
کس به منافع ملی کشور عالقهمند است در انتخابات
شرکت کند.
حضرت آیت اهلل خامنهای پس از شرکت در
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی
است  ،تصریح کردند :انتخابات متضمن منافع ملی
کشور است و هر کس به منافع ملی کشور عالقهمند
است در انتخابات شرکت کند .
رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه روز برگزاری
انتخابات  ،روز جشن ملی است و اینکه این جشن را به
همه هموطنان عزیز در سراسر کشور تبریک میگویم،

افزودند :انتخابات روز احقاق حقوق مدنی ملت ایران
است  ،مردمی که میخواهند با شرکت در انتخابات در
اداره امور کشور که یک حق برای آنها است ،مشارکت
کنند.
ایشان همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات
یک تکلیف شرعی است  ،تصریح کردند  :حقیقت این
است که انتخابات متضمن منافع ملی کشور است و
هر کس به منافع ملی کشور عالقهمند است باید در
انتخابات شرکت کند.
رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان کردند:
توصیه ما این است که همه با همت در این مسیر
حرکت کنند و به اشخاص مورد نظر خود  ،رای بدهند.
رهبر معظم انقالب اسالمی به مردم توصیه کردند

که شرکت در انتخابات را به پایان روز موکول نکنند و
در همان ساعات اولیه روز برای حضور در انتخابات در
پای صندوق های رای حضور پیدا کنند .
ایشان همچنین تاکید کردند :مردم در هر شهری به
تعداد نمایندگانی که آن شهر احتیاج دارد رای بدهند
مثال در تهران به  ۳۰نفر رای بدهند .
ایشان افزودند :این امر کمک میکند که انشاءاهلل
مجلس قوی داشته باشیم.
رهبر معظم انقالب در پایان صحبتهای شان
افزودند :از خداوند متعال می خواهیم که خیر ،رحمت
و برکت خود را بر ملت ایران نازل کند و انشاءاهلل
انتخابات مایه خیر و برکت برای کشور شود ،از دوستان
رسانه ای نیز به خاطر زحماتشان تشکر میکنم .

محمدرضا عارف:

ایران مردمیترین حکومت جهان را دارد

رییس فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه ایران
مردمی ترین حکومت را دارد ،بر
اهمیت نقش حضور مردم در انتخابات
تاکید کرد.

به گزارش ایسنا در جمع خبرنگاران
گفت :ما بر این باور هستیم که کشور
ما مردمی ترین حکومت را دارد و
همه امور و سرنوشت کشور را مردم
یا به صورت مستقیم و یا به صورت

غیرمستقیم تعیین می کنند.
وی افزود :اهمیت و نقش حضور
مردم در انتخابات مشخص است و
ما در جای جای مختلف قانون اساسی
این وضعیت را می بینیم .من نیز به

عنوان یک شهروند وظیفه خود دانستم
که پای صندوقهای رأی حاضر شده و
حق شرعی و قانونی خود را بجا بیاوریم
و انشاءاهلل مردم حضور پرشوری را در
این حماسه ملی خواهند داشت.

عباسعلیکدخدایی:

از تحریم آمریکا خوشحال هستیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ
به سوالی مبنی براینکه آیا از تحریم
آمریکا ناراحت نشدید؟ گفت :اتفاقأ ما
خوشحال خواهیم شد و هستیم.
عباسعلی کدخدایی در ستاد مرکزی
نظارت بر انتخابات مجلس یازدهم
در جمع خبرنگاران درباره تحریم
اعضای شورای نگهبان توسط
آمریکا ،اظهار کرد :البته آمریکا

در طول  ۴۱سال گذشته همیشه
تهدیدات و دشمنیهایی با مردم
ایران داشته و پاسخ خود را گرفته
است.
وی افزود :اینها که نشان افتخاری
برای ماست و به تعبیر شهید بهشتی
به هر حال آمریکا از اینکه از ایران
بیرون شده ،عصبانی است و باید از
این عصبانیت خود بمیرد.

کدخدایی تصریح کرد :انشاءاهلل
امروز مردم خوب ما در پای
صندوقهای رأی ،پاسخ محکمی به
دولت استکباری آمریکا خواهند داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا
از تحریم آمریکا ناراحت نشدید؟
گفت :اتفاقا ما خوشحال خواهیم شد
و هستیم .به هر حال نشان افتخار
را گاهی اوقات از دست اشقیاالشقیا

باید گرفت .لذا این نشان افتخاری
برای ما است که دشمنان مردم ما
اینگونه رفتار میکنند.
کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه تکلیف تبادالت تجاری شما
چه میشود؟ بیان کرد :خودشان
هم فهمیدند یک عمل مضحکانه
ای انجام دادند که نزد جهانیان بی
آبروتر شدند.

سیدرضا اکرمی:

همیشه مشارکت مردم در تهران حداقلی بوده است

یک عضو شورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز تهران با تاکید بر این
که در مشارکت انتخاباتی باید میان
تهران و شهرستانها تفاوت قائل
شویم اظهار کرد :همیشه مشارکت
مردم در تهران حداقلی بوده است.
سیدرضا اکرمی در گفتوگو با ایسنا،
با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری
اقشار مختلف جامعه در انتخابات
پیشروی مجلس ،اظهار کرد:
برگزاری این انتخابات برای اولین بار

نیست که حال ما بخواهیم بسنجیم
که شرکت در آن واجب و یا مستحب
است .این انتخابات نیز مانند دیگر
انتخاباتهاست که ما شاهد آن بودیم.
وی اضافه کرد :گاهی مردم در
انتخابات مشارکت  7۰یا  ۸۰درصدی
داشتند و یا گاهی هم شاهد مشارکت
 ۵۰درصدی بودهایم .انتخابات پیشرو
نیز انتخابات دیگری است که مردم در
آن شرکت میکنند و ما مشکلی هم
در آن نخواهیم داشت.

اکرمی خاطرنشان کرد :ما در
حوزه مشارکت باید میان تهران و
شهرستانها تفاوت قائل شویم؛ چرا
که همیشه شرکت مردم در تهران
حداقلی بوده نه حداکثری .اما در
شهرستانها به دلیل اینکه رقابتها
محلی و منطقهای است حتما
مشارکت باال بوده و حضور مردم را
شاهد بودهایم.
عضو شورای مرکزی جامعه
روحانیت مبارز تهران بیان کرد :ما

هیچ گونه نگرانی نداریم؛ چرا که
میدانیم مردم در این انتخابات شرکت
میکنند اگرچه مشارکت شهرستانها
از تهران بیشتر خواهد بود ،البته ما در
این موضوع ناگزیر هستیم متاسفانه
شاهد فعالیت یک ساله تحزب و
تشکل قوی نیستیم .چون آنها فصلی
عمل میکنند .اگر ما به این موضوع
توجه کنیم و بتوانیم به سوی تحزب
و تشکل پیش برویم گام مطلوبی
برداشتهایم.

معصومه ابتکار:

مردم با رای دادن می توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند

معاون رییس جمهور در امور زنان و
خانواده گفت :روز انتخابات روز تعیین
سرنوشت است و مردم می توانند برای
آینده خودشان تصمیم بگیرند.
معصومه ابتکار معاون رییس جمهور
در امور زنان و خانواده با حضور در
حسینیه جماران و شرکت در انتخابات
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای
اسالمی و میان دوره خبرگان رهبری در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :روز انتخابات
روز تعیین سرنوشت است و مردم می
توانند برای آینده خودشان تصمیم
بگیرند.

وی افزود :هر چند دلخوری هایی
وجود دارد اما با شرکت در انتخابات
مردم می توانند برای سرنوشت خودشان
با رای دادند تصمیم بگیرند و میتوانند
سلیقه خودشان را تاثیر دهند و این برای
کشور ما بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد :کشور ما از سالیق و
تنوع دیدگاههای فرهنگی و سیاسی
برخوردار است و خیلی مهم است که
با این تنوع در انتخابات حضور داشته
باشند .ابتکار گفت :کسانی که به نوعی
به شرایط اعتراض دارند اگر پای صندوق
های رای حضور پیدا نکنند و اگر سالیق

خودشان را اعمال نکنند یقینا به نفع
طرف مقابل و یا حتی به نفع دشمنان
ایران تمام شود دشمنان ایران هم به هر
نحوی به دنبال این هستند که مشارکت
مردم کاهش پیدا کند و مردم نسبت به
شرایط بی تفاوت شوند و امیدواریم مردم
همانطور که در هر دوره ای با حساسیت
و دقت نظر حضور پیدا کردند و مشارکت
خود را کاهش ندادند و مسئولیت پذیری
خودشان را با وجود همه آالم و ناراحتی
ها اعالم کردند و هوشیاری خودشان
را نسبت به آن چیزی که برای ایران
و سرنوشت ایران یکپارچگی و امنیت و

آرامش ایران اهمیت دارد را انجام دادند،
انشاءاهلل در این مورد هم همینطور
خواهد بود.در ادامه داد ابتکار گفت:
امیدواریم مردم تهران هم همانطور
که در انتخابات دیگر هم نشان دادند
که سالیق متنوع دارند باز هم بیایند و
اثر بخشی کار خودشان را این بار هم
نشان دهند و پای صندوقهای رأی
نمایندگانی که مجلس آینده را تامین
می کنند مجلسی که برای صلح امنیت
و آینده مردم و انعکاسی از تنوع سالیق
و دیدگاهها و تنوع گرایشهای سیاسی
باشد انتخاب کنند.

بطحاییگلپایگانی:

حضور مردم خوب است و باید خوب تر باشد

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری
ضمن پرشور خواندن حضور مردم در انتخابات اظهار
کرد :حضور مردم خوب است و باید خوب تر باشد.
سیدهاشم بطحایی گلپایگانی نماینده مردم تهران در
مجلس خبرگان رهبری ضمن حضور در حسینیه ارشاد

و شرکت در انتخابات گفت :حضور مردم خوب است و
باید خوب تر باشد؛ چرا که امروز دشمن آمریکا ،اروپا و
اسرائیل و آل سعود چشم دوختند که آیا پس از چهل
سال مردم ایران پای هدف و دستاورد خود ایستاده اند
یا خیر؟ وی افزود :اگر مردم کوتاه بیایند دشمن تشویق

می شود و سلیمانی ها را بیشتر مورد هدف قرار می
دهد؛ از این جهت چه کسی که موافق است و چه کسی
که موافق نیست باید توجه کند که امروز اسالم و وطن
مطرح است و همه باید شرکت کنند تا دشمن مایوس
شود و نتواند نگاه چب به کشور ما داشته باشد.

غالمحسینکرباسچی:

اگر مشارکت باال باشد ،شانس اصالح طلبان برای پیروزی بیشتر است

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
گفت :اگر مردم پای صندوقهای رای
حاضر شوند؛ شانس اصالح طلبان
برای پیروزی بیشتر است.
غالمحسین کرباسچی دبیرکل
حزب کارگزاران سازندگی با اشاره

به لیست کارگزاران سازندگی برای
انتخابات مجلس شورای اسالمی
گفت :افراد حاضر در لیست توسط
کمیته انتخابات و کمیته سیاسی
بررسی شدهاند و رای آوردند.
کرباسچی افزود :نظر کارگزاران

سازندگی با توجه به گزارش عملکرد
فراکسیون امید بوده و سعی شده تا از
 ۱۳نفر نماینده لیست امید بیشترین
تعداد حاضر باشند ،اما گزارشی که
در کمیته سیاسی مطرح شده گزارش
کاملی بوده است.

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی
در پایان گفت:
اگر مشارکت باال باشد و مردم در
پای صندوق های رای حاضر شوند؛
شانس اصالح طلبان برای پیروزی
بیشتر است.

نگاه
حسن روحانی:

خواست مردم تشکیل مجلسی فعالتر در
مسیر حل مشکالت است
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی پس از شرکت درانتخابات یازدهمین دوره
مجلس شورای اسالمی و نخستین انتخابات میان دوره ای برای تعیین صاحبان سه
کرسی مجلس خبرگان رهبری در تهران ،در جمع خبرنگاران گفت :امروز با دست
و سلیقه و آراء مردم توانگر ما  ،مجلس یازدهم تشکیل می شود؛ مجلسی که مردم
انتظار دارند فعالتر و پرشورتر در مسیر حل مشکالت آنان تالش کند.
بخشی از سخنان روحانی پس از بازدید از ستاد انتخابات کشور و سامانه جامع
انتخابات به این شرح است:
در اینجا می خواهم از  ۴۰سال پیش یاد کنم  ۴۰ ،سال پیش یعنی اسفند سال
 ،۵۸اولین انتخابات مجلس شورا  -البته آن وقت اسم آن ملی بود بعد در مجلس
و اصالح قانون اساسی  ،مجلس شورای اسالمی شد  -اولین انتخابات در اسفند
سال  ۵۸برای مجلس اول برگزار شد  ،البته اسفند آن سال انتخابات زیاد بود فکر
کنم انتخابات مجلس ،پنجمین انتخاباتی بود که انجام می شد از موضوع همه
پرسی که اولین آن بود رای به خبرگان قانون اساسی که دوم بود بعد رای به خو ِد
قانون اساسی که انتخاب سوم بود بعد انتخاب ریاست جمهوری که چهارم و پنجم
انتخابات مجلس شورای اسالمی بود و امروز  ۴۰سال تقریبا از آن روز می گذرد
و ما به جای مجلس اول آماده هستیم تا برای مجلس یازدهم رای دهیم یعنی به
خوبی علیرغم همه سختیها و مشکالت ،شرایط جنگ و همه چیزهایی که در
این  ۴۰سال داشتیم ،همه انتخاباتها س ِر موقع خودش انجام شده و این یکی از
افتخارات بزرگ کشور ما است؛ کشوری که شرایط مختلفی داشته و کشوری که
جنگ را تجربه کرده است.
امام بزرگوار ما بسیار حساس بود که انتخابات به موقع انجام شود حتی یک روز
هم تاخیر نشود و شما می بینید بین این  ۱۰مجلسی که تاکنون بوده و مجلس
یازدهم سال آینده شروع به کار می کند هیچ فاصلهای بین این مجلسها نبوده و
این مجلس کامال متصل است ،روز قبل مجلس قبلی است روز بعد مجلس جدید
شروع به کار می کند و این در تاریخ دموکراسی خیلی نظیر ندارد و در کشور ما
هم قبل از انقالب اینچنین نبوده بین مجالس اوال  ۴سال آن تمام نمی کرد بعد
وسط آن فاصلههای زیاد بود اما بحمداهلل در تمام مجلسها ،مجلس از روز اول
تا روز آخر تمام چهار سال خودش استفاده و بهره برداری کرده و بعد هم مجلس
بعدی تشکیل شده است.
علی مطهری در حسینیه ارشاد:

هنوز از ردصالحیتم گالیه مندم و ته دلم
راضی نیستم

علی مطهری گفت :هنوز همه حوزههای انتخابی را ندیدهام اما میزان مشارکت
نسبت به دورههای قبل از انتخابات کمتر است .اما با وجود این باید کل کشور را
دید تا معدل مشارکت در انتخابات مشخص شود.
علی مطهری با حضور در حســینیه ارشــاد رأی حضور در یازدهمین انتخابات
مجلس شــورای اسالمی و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان را به صندوق
انداخت .وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت :بین کاندیداهای انتخابات یازدهمین
دوره مجلس شورای اسالمی ،افراد معتدل و خوشفکر هم وجود دارد و باید تالش
کنیم که به آنها رأی دهیم تا مجلس خوبی تشکیل شود.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا شما بابت رد صالحیت در این دوره
از انتخابات گله مند هســتید گفت :باالخره ته دلم خیلی راضی نیستم اما به دلیل
مصلحت کشور باید در انتخابات شرکت کنیم و خود بنده هم مردم را به شرکت در
انتخابات دعوت کردهام .نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات چگونه بوده
است گفت :بنده هنوز همه حوزههای انتخابی را ندیدهام اما میزان مشارکت نسبت
به دورههای قبل از انتخابات کمتر اســت .اما با وجود این باید کل کشور را دید تا
معدل مشارکت در انتخابات مشخص شود.
مطهری ادامه داد :قطع ًا مشارکت باالی مردم در انتخابات ،همیشه پیام مهمی
برای خارج از کشــور دارد و پیام امروز حضور مردم در انتخابات نیز پیام مقاومت
به آمریکا و غربیهاســت.ویبا بیان اینکه عملکرد مجلس دهم خوب بود ،گفت:
متأســفانه مردم به عوامل بیرونی مجلس توجهی ندارند .این مجلس در خیلی از
جاها میخواست کاری را انجام دهد اما دستور میآمد که صالح نیست و این کار
انجام نشــود.مطهری گفت :مجلس دهم میخواست برای بنزین تصمیم بگیرد،
میخواست وزیر کشور را اســتیضاح کند اما اجازه ندادند.وی افزود :مجلس دهم
یــک مجلس اصالحطلب نبود و اکثریت اصولگــرا بودند و اگر اکثریت مجلس
دهم اصولگرا نبود ،آقای الریجانی رئیس مجلس نمیشــد.نماینده مردم تهران
گفت :مجلس آینده قطع ًا مجلس ایدهآلی نخواهد بود چرا که گرایشهای گوناگون
در آن نیســتند .در مجلس آینده شــاید به حقوق شهروندی و آزادی بیان اهمیت
کافیداده نشود /.مهر
ادامه سخن روز

ادلب گرهی ناخواسته میان ترکیه و روسیه
قدیر گلکاریان -استاد دانشگاه

برخی گمانهزنیها حاکی از آن است که ترکیه قصد دارد رادیکالهای موجود در
ادلب را مهار کرده و تحت کنترل خود به تغییرات راهبردی دست بزند و از آنها
استفاده کند .به طوری که خلوصی آکار ،وزیر دفاع ترکیه در هشداری اذعان داشته
است که ترکیه با ارسال نیروهای مضاعف نظامی به ادلب ،سعی در جلوگیری از
پیشرفت ارتش سوریه در منطقه داشته و در عین حال آنکارا میخواهد برای حفظ
آتش بس و تأمین شرایط آن از اقدام نظامی بهره بگیرد.
این اظهارنظر زمانی بیان شد که آمریکا از تصمیم ترکیه در افزایش نیروهای
نظامی اعزامی به ادلب حمایت کرده و ترکیه نیز خواستار حمایت نیروهای ناتو شد و
دبیرکل سازمان ناتو هم حمایت الزم نیروهای مذکور را از ترکیه به عنوان عضو ناتو
در برابر ارتش سوریه بیان داشت .اظهار نظرهای یاد شده نشان میدهد که ترکیه
اکنون به پشتوانه سیاسی و شاید نظامی ناتو و آمریکا قصد ندارد به این زودی از
شمال سوریه خارج شود .در چنین شرایطی زمین بازی میدانی برای مقابله بین نیروی
نظامی ترکیه و نیروهای غرب در برابر روسیه و دیگر متفقین دولت بشار اسد اعم
از ایران ،عراق و لبنان مهیاتر شده است که چنین شرایطی عالوه بر آنکه به مذاق
ایاالت متحده خوشتر خواهد آمد؛ در عین حال کنترل اوضاع در زمین بازی دشوارتر
خواهد شد .از این رو درخواست ایران برای نشست سه جانبه سران روسیه ،ترکیه و
ایران در هفتههای آتی در تهران بسیار مفید و در عین حال مانع از بروز شرایط خالء
برای حضور سایر بازیگران در منطقه میتواند باشد .فراموش نشود که ایاالت متحده
مصرانه در صدد جلب نظر آنکارا به سمت خود و ایجاد فضای تنشآلود میان ترکیه
با روسیه و باالخص ایران است.
آنچه مسلم است اینکه ،ترکیه فع ً
ال در برابر روسیه محتاطانه عمل میکند و
تماسهای انجام گرفته در هفته گذشته و همچنین تمایل آنکارا به نشست سه
جانبه نشان از رویکرد مثبت برای کاهش خطر رویارویی است .اما روسیه نیز با توجه
به تجربیات گذشته میداند که سپردن کنترل ادلب به دست نیروهای ترکیه امری
خوشبینانه خواهد بود .زیرا ترکیه در ماجرای عفرین ضمن دریافت پیام انعطاف پذیر
مسکو ،از موضع خود عقبنشینی نکرده و اکنون نه تنها منطقه را خالی نمیکند که
سیستم آموزشی به زبان ترکی و انجام معامالت به لیر ترکیه را در منطقه تحت
کنترل خود مدیریت میکند .بر همین اساس دولت بشار اسد نیز ادعای ترکیه در
راستای حمایت از تمامیت ارضی سوریه را گزافه گویی دانسته و مصمم است مناطق
ناامن و باقیمانده را به نحو ممکن از نیروهای معارض و کشورهای اشغالگر خارج
سازد.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

بهروز نعمتی:

شورای نگهبان بار من را
سبک کرد

سياسي
خبر
مجید انصاری:

 20سال مجلس در اختیار اصولگرایان
بوده و دستاوردش را میبینید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :نمایندگان باید اختیار و شجاعت الزم
را برای بیان خواستههای مردم داشته باشند ولی به هرحال مجلس یازدهم باید در
حوزه اقتصادی معیشت مردم و اقتصاد کشور رابطه بهتری با دنیا داشته باشد.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در حسینیه جماران
و شــرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران
گفت :انتخابات در حال برگزاری است و انشااهلل با مشارکت مردم انتخابات خوبی
داشته باشیم.
وی ادامه داد :مشــارکت باالی مردم در تقویت امنیت ملی قطعا موثر اســت و
میتواند تهدیدات را رفع کند .انشاهلل حضور مردم به صورت حداکثری باشد.
انصــاری ادامه داد :اکثریت مجلس دهــم در اختیار اصولگرایان بود مجلسهای
هفتم ،هشــتم ،نهم به طور قاطع در اختیــار اصولگرایان بود و در مجلس دهم هم
اصالحطلبان  ۷۰نفر بیشــتر نداشتند و به همراه اعتدالیون صد نفر میشدند و این
القای رقبای ما است که مجلس دهم در اختیار اصالحطلبان بوده است .بنابراین از
دور هفتم ،هشــتم ،نهم و دهم به مدت  ۲۰سال مجلس در اختیار اصولگرایان بوده
است و دستاورد آن را شما ارزیابی کنید.
وی درباره لیست اصالحطلبان گفت :چندپارگی در لیست اصالحطلبان وجود ندارد
و بیش از  ۲۲نفر از اصالحطلبان در لیســتها مشترک هستند بنابراین هشت نفر
دیگر هم قابل قبول است و تقریبا لیست اصالحطلبان یکی است.
انصاری درباره مجلس یازدهم خاطرنشــان کرد :مجلس یازدهم و هر مجلســی
باید به جایگاه خود باز گردد و مجلس تضعیف شــده و به حاشیه رانده شده است و
نمایندگان باید اختیار و شــجاعت الزم را برای بیان خواستههای مردم داشته باشند
ولی به هرحال مجلس یازدهم باید در حوزه اقتصادی معیشت مردم و اقتصاد کشور
رابطه بهتری با دنیا داشته باشد امروز مشکالت مردم به جز ساماندهی اقتصاد راهی
ندارد و ساماندهی اقتصاد نیز جز سرمایهگذاری و ایجاد زمینه اشتغال برای جوانان و
افزایش تولید و باز کردن راه بازارهای جهانی برای صادرات کاالهای تولیدی داخل
راه دیگری ندارد.
وی ادامه داد :مجلس باید مجلســی مردمی باشد و کمتر به دنبال جدال ،جنجال
و دعوا باشــد مجلس قوی مجلسی است که در برابر دشمنان باید بایستد اما به هر
صورت آنچه که مردم انتظار دارند مجلس باید به دنبال مشکالت مردمی باشد که
به آنها رای داده اند
مصطفی میرسلیم:

درمورد کرونا مخفی کاری صورت نگرفت

مصطفی میرســلیم نیز درباره اینکه باتوجه به شرایط کشور مهمترین دغدغه
نمایندگان مجلس چه باید باشد ،گفت :مشکالتی که وجود دارد ،عمدتا به موضوع
رکود مربوط میشود .متاسفانه بسیاری از کارخانههای ما از کار بازمانده و کارکنان
آنها از کار بازماندهاند .این موضوع هم روی تولید تاثیر گذاشته و هم به مشکالت
جوانــان فارغالتحصیل برای ورود به بازار کار اضافه کرده اســت .پس باید آنچه
که به عنوان مانع بر ســر راه اشتغال وجود دارد و به شدت برای کشور مصیبتبار
است ،هرچه سریعتر برطرف شود.
وی ادامه داد :همچنین مسائلی دیگری همچون تورم ،کاهش ارزش پول ملی
هرچه ســریعتر باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن راهکاری اندیشــیده شود .از
لحاظ خارجی نیز انشاهلل یک یکدستی و هماهنگی در مجلس فراهم بیاید و اتحاد
نمایندگان بتواند قدرتمندانه در مقابل کینهتوزیها و عنادی که دشــمنان خارجی
با ما دارند ،بایســتند و باعث تقویت دولت هم بشوند و اینکه به لحاظ اجرایی هم
بتوانند با این عنادها و تحریمها برخورد کنند.
میرسلیم همچنین در رابطه با شایع شدن ویروس کرونا و پنهانکاری از سوی
مســئوالن توضیح داد :اکنون کرونا در دنیا شایع شده و به کشور ما هم وارد شده
اســت و جای اینکه مردم نگرانی را به خودشان راه دهند و وحشت کنند ،نیست.
چون که وزارت بهداشــت نسبت به موضوع اشــراف دارد و در حال پیگیری این
موضوع است .البته مخفیکاری هم صورت نگرفته است.
وی در پایان اظهار داشــت :مردم در این شرایط باید نکات بهداشتی را رعایت
کنند .اگر مســئلهای هم باشد و نکات بهداشتی باید رعایت شود وزارت بهداشت
آن را اطالع میدهد .در نهایت امیدوارم بدون اینکه وحشت کنیم ،همه دست به
دست هم دهیم تا مشکل حل شود و فاجعهای رخ ندهد.

بهروز نعمتی ،عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما بابت رد صالحیت گلهمند هستید؟ ،گفت :بنده از کسی گله ندارم و کسانی که این کار
را کردند بار خودشان را سنگین و خیلی خوشحالم که بار ما را سبک کردند .بنابر گزارش مهر ،نعمتی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا این رد صالحیتها تاثیری
روی حضور مردم در انتخابات میگذارد ،گفت :امیدواریم این مسئله روی حضور مردم تاثیر نگذارد و بنده به همین علت در انتخابات شرکت کردم که تاثیر نگذارد .وی
در پاسخ سوالی درباره سمت و سوی مجلس آینده گفت :معتقدم که مجلس بعدی سه قطبی خواهد بود در حالی که عدهای تبلیغات زیادی کردند مبنی بر اینکه مجلس
یازدهم یک قطبی میشود اما بنده معتقدم که مجلس آینده هم متشکل از اصولگرایان ،اصالحطلبان و مستقلین خواهد بود.

غالمرضا انصاری در گفتگو با مستقل آنالین:

انتخابات باید حزبی باشد

در انتخابات اخیر اصالح طلبان از یک سو
با تیغ رد صالحیت شــورای نگهبان مواجه
بودند و از ســوی دیگر با عدم اقبال جامعه
به عملکرد این جنــاح رو به رو بودند .برای
واکاوی بیشتر این موضوع به سراغ غالمرضا
انصاری عضو شــورای چهارم شهر تهران
اســتاندار پیشــین مازندران و سفیر اسبق
ایران در ترکمنســتان رفتیم کــه در حال
حاضر فعال سیاسی و عضو حزب اتحاد ملت
میباشد .نظر ایشان را نسبت به این موضوع
جویا شدیم.

کــدام حــزب سیاســی داخــل نظام
درخواســتهای معترضیــن را نمایندگی
میکند؟
هنوز احزاب ما به آن درجه از رشــد و نمو نرسیدهاند
که معترضــان در جامعه را نمایندگی کنند .باید تالش
کــرد این فرصتــی که به وجــود آمــده و نیروهای
آزادیخواه و اصالحطلب امروز به مدد شورای نگهبان
از عرصه قانونگذاری کنار گذاشته شدهاند باید با امید
به آینده و با تالشیهای مضاعف پایگاههای اجتماعی
را فتــح کنیم تا مجددا مــردم از گرایش اصالحطلبی
حمایت کنند.

آیــا احزاب اصالح طلب ایــران را دارای
اســتراتژی برای حضور تاثیرگذار در فضای
سیاسی کشور میدانید؟
متاســفانه احزاب مــا در ایران چــه اصالحطلب و
چه اصولگــرا ،هنوز دارای اســتراتژی برای فضاهای
سیاسی نیستند ،اســتراتژی را اگر تعریف بکنیم یعنی
ما تصمیمهای شــفاف و دقیق دربــاره حوزه رقابت با
یکدیگــر بگیریم و کاری که دیگــران انجام میدهند
را بــا منابع کمتر و کاراتر انجام دهیم و کارهایی انجام
دهیم که هیچکس غیر از ما انجام نمیدهد .استراتژی
داشــتن یعنی وقتی مجمــوع کار ما دیده میشــود
بتــوان الگوی خاصــی را در آن مشــاهده کرد .یعنی
آمادهســازی اهداف بلندمدت در سازمان و برنامههای
فعالیتی مناسب و ارائه منابع مورد نیاز برای تحقق این
هدف .اســتراتژی یعنی فعالیتهایی که تامین کننده
هماهنگیهای بین منابع داخلی و قابلیتهای سازمان
بــا فرصت و تهدیدهای محیط پیرامونی باشــد .چون
اســتراتژی را نمیتوانیم در یک قالب مشخص تعریف
کنیم ،باید تعاریف مختلفی را بپذیریم ،برای استراتژی
چند ویژگی را باید بپذیریم به عنوان برنامه ،به عنوان
شــگرد ،به عنوان الگو و جایگاه و به عنوان دیدگاه؛ و
باید تالش کنیم که اســتراتژی را اینگونه دریابیم که
هیچ چیز جز تعهد به الگوی رفتاری مشخص به منظور
پیروی در یک رقابت نبوده ،و به یک فرض اساســی
منتج میشود که عبارت است از اینکه چه چیزی باعث
پیروزی میشــود .نکته بعدی که باید به آن اشاره کرد
احزاب سیاسی ما باید نقش روشــنفکر را در نقد نهاد
قدرت بازی بکند ،یک اصــل مهم که در طول تاریخ
در عرض جعرافیا به اثبات رســیده این است که قدرت
بدون نقد فســاد میآورد اخالقیترین آدمها هم وقتی
در باالی پلکان قدرت بنشــینند اگــر به طور جدی با
نظارت و نقد کنترل نشوند دچار خودشیفتگی میشوند
و پــس از آن هرچه بر دیگران مکروه و حرام اســت
برخودشان مباح میشود.
اپوزیســیون خارج از کشور نظام سیاسی
ایران را چگونه دســتهبندی میکنید و اقبال
مردم به آنان چه میزان است؟
اپوزیســیون نظام متاسفانه یا خوشــبختانه ظرفیت
ناچیــزی را به خــود اختصاص داده اســت ،اگر نظام
سیاسی ما این درک را داشته باشد که مردم ما امروز با
توجه به سابقه تاریخی جنبشهای یکصد سال گذشته
به این نتیجه رســیدهاند که اصالحات نیاز جامعه است
و هر چقدر که ما فضا را برای مردم و نیروهایی که به
دنبال حل مشکالت در چارچوب قانون اساسی هستند
مهیا بکنیم قطعا اپوزیسیون با پراکندگی که وجود دارد
و با تضادهای عمیقی که بین آنها وجود دارد قطعا اگر
از سرمایه عظیم اصالح طلبان در داخل کشور استفاده
شود نباید نگرانی از اپوزیسیون داشت.

عملکــرد شــورای عالی سیاســتگذاری
اصالحطلبان را در مواجهه با رد صالحیتهای
گســتردهی ایــن دوره از انتخابات چگونه
ارزیابی میکنید؟
عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان را
ما اگر با توجه به عملکردش بررسی کنیم ،در آغاز راه
برای همگرایی در جلوگیری از ورود تندروها به قدرت
موفق بود ولی این شورا میتوانست در ادامه کار با توجه
به حضور نمایندگانی در دولت ،مجلس و شورای شهر
میتوانســت با برنامه و عملکرد بهتری به برنامهریزی
بپردازد .همچنین میتوانســتند رابطه بهتری با پایگاه
اجتماعی اصالحطلبان برقــرار کنند و نکات ضعف و
قوت خــود را با مردم در میان میگذاشــتند ،اگر این
اتفاقات میافتاد شاید با مشکالت امروز مواجه نبودیم.
بنابر این یکی از نقاط ضعف شــورای عالی اصالحات
روابط عمومی بسیار ضعیف این شورا بود که نتوانست
نکات مثبت را به جامعه منتقل کند.
مجلس شــورای اســالمی را در بهترین
ترکیب خود و بــا قویترین و عملگراترین
رئیس تصور کنیــد .اولین گام و فوریترین
اقدامات این مجلس چه خواهد بود؟
مجلس موقعی قوی اســت که ما انتخابات را مبتنی
بر حزب بکنیــم ،و احزاب هم قوی هم میتوانند یک
مجلس کارآمد را تشکیل دهند ،تا زمانی که انتخابات
حزبی نباشــد و تا زمانی که چماق نظارت استصوابی
روی ســر نامزدها وجود داشته باشــد مانند این دوره
انتخابات ،طبیعی است که ما مجلس کارآمدی را شاهد
و ناظر نیســتیم و اگر حاکمیت بجای اینکه نظارت بر
انتخابــات را صرفا بر عهده اعضای شــورای نگهبان
بگذارد اجازه نظــارت را به احــزاب و مجموعهای از
NGOها بگذارد طبیعی است که احزاب برای تقویت
پایــگاه اجتماعی خود کارآمدترین افــراد را در عرصه
انتخابــات به مردم معرفی خواهنــد کرد و برنامههای
مشــخصی را برای دوره خاصی ارائــه میدهند و در
چنین شــرایطی میتوانیم به این گفتــه امام خمینی
برسیم که مجلس باید در راس امور باشد.
آیا مبــارزات مدنی ،گفتگــو و مجموعهی
جنبشهای خشونت پرهیز در ایران شکست
خورده است؟
قطعا چنین چیزی نیســت ،اگر به جامعه ایران نگاه
کنیم میبینیم که رشد نهاد آموزش عالی در سالهای
بعد از انقالب باعث شــده تا جوانان نخبه دانشگاهی
بــه مرجع مردم تبدیل بشــوند و این مرجعیت حتی تا
پایینترین اقشــار جامعه نیز نفوذ کرده است .چنانکه
جنبشهای مدنی طی ســالیان گذشته توانسته است
گروههای خشــونتطلب را کنار بزنند .متاســفانه در
شــرایطی که اصالحطلبان فرصتی بــرای حضور در
قدرت ندارند بهترین فرصت اســت که با خودسازی به

الیاس حضرتی:

اگرچه گلهمند هستیم ولی در انتخابات
شرکت کردیم

الیاس حضرتی با حضور در حسینیه ارشاد پس از انداختن رای خود به صندوق در
جمع خبرنگاران درباره میزان مشارکت مردم گفت :اکنون ساعات اولیه رای گیری
اســت و ساعات بعد شاهد حضور بیشتر مردم خواهیم بود چراکه امروز صبح جمعه
است و مردم ترجیح می دهند ساعات اولیه صبح جمعه را به استراحت بپردازند ،هر
چه به غروب نزدیک تر می شویم حضور پرشورتر خواهد شد.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس عنوان کرد :مردم در این انتخابات هم مانند
ســایر انتخابات ها حضور پیدا می کنند چرا که یک عهد و پیمانی با حضرت امام
دارند و انتخابات را یکی از مهم ترین دســتاوردهای انقالب اسالمی می دانند ،آن
چه که امتیاز انقالب نســبت به قبل اســت همین حضور مردم پای صندوق رای و
انتخاب مستقیم آن هاست.
وی در پایــان اضافه کرد :علی رغم اینکه من و حزب ما(اعتماد ملی) و مجموعه
اصالح طلب ها و حتی اصول گراها از روند بررســی صالحیت ها گلهمند و شاکی
هســتیم ولی به دلیل شرایط ویژه کشور و تالش دشــمنان که برای جلوگیری از
برگزاری انتخابات با شکوه داشته اند آمدهایم تا در انتخابات شرکت کنیم.
بهروز نعمتی و الیاس حضرتی از نمایندگان رد صالحیت شده هستند.

علی یونسی:

پیام عدم اقبال به لیست اصالحطلبان نشانه
نارضایتی مردم از دولت است

حجتاالســالم علی یونسی دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای
دینی ،در پاسخ به این پرسش که وضعیت اصالح طلبان را در این انتخابات چگونه
ارزیابی میکنید ،اظهار داشــت :این را که باید بعد از انتخابات پرســید اما به نظر
میآید وضعیت اصالح طلبان در تهران قابل قبول است اما در بعضی نقاط متاسفانه
نمایندگان مورد نظر اصالح طلبان از صافی شــورای نگهبان رد نشــدند و تیغ رد
صالحیت آنها را ذبح کرده است.
وی افزود:در بعضی شهرستانها رقابت خیلی کم است و یا رقابتی نیست اما رقابت
و مشارکت در شهر تهران ایدهآل نیست اما قابل قبول است.
یونســی در پاسخ به این پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه عملکرد دولت چه
تاثیــری بر رای اصالح طلبان دارد ،گفت :مردم به دولت نگاه میکنند .اگر دولت را
موفق بدانند بیشتر شرکت میکنند و اگر موفق ندانند کمتر شرکت میکنند.
دســتیار ویژه رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیتهای دینی در پاسخ به این سؤال
که پس عدم اقبال به اصــالح طلبان در واقع نارضایتی مردم از عملکرد دولت نیز
هست ،گفت :بله ممکن است از نظر مردم اینگونه باشد.

تقویت این نهادهای مدنی بپردازند.
در هر صورت باید بدانیم آینده از آن کسانی است که
با هوشمندی و تفکر عمیق و داشتن برنامه کار خود را
با امید ادامه میدهند و قطعا ایمان داشته باشیم آینده
کتابی اســت که امروز مینویسیم پس چیزی بنویسیم
که فردا از خواندن آن خود و آیندگان بهره ببرند.
گروههای اصالح طلب و قانونمدار باید تالش کنند
تــا ارتباط خود را با مردم به صورت جدی برقرار بکنند
و هر میزانی که مــا بتوانیم چنان در جامعه نفوذ کنیم
تا مردم بدانند که در آیندهی خود نقشــی دارند از این
جریان سیاســی محافظت خواهند کرد ،اما اگر جامعه
احســاس کند که هیچ نقشی در فعل و انفعاالت کشور
به آنها اختصاص داده نمیشــود پایگاههای اجتماعی
به تباهی خواهند رفت.
آیا استراتژی اصالحطلبان را برآمده از کف
جامعه میدانید؟
افراد وقتی با ناهنجاری مواجه شــوند دچار نق زدن
میشــوند ،نق زدن یک فرایند هنجارمدار است ،یعنی
مــا با نق زدن آرامتر میشــویم ،خشــم و غم خود را
بــا دیگران در میــان میگذاریــم و درد دل میکنیم
اما نقد کردن یک فرآیند مســئلهمدار اســت ما هنگام
نقد خودمان را ســبک نمیکنیم بلکه مسئله را زیر و
رو میکنیم بنابرین حزب جایگاه مســئلهمدار است و
میتوانــد بجای نق زدن ،حالجی مشــکالت را برای
میان مدت و کوتاه مدت و دراز مدت در دستور کار خود
قــرار دهد .بنابر این با توجه به دالیل فوق الذکر هنوز
احزاب ما به آن درجه از رشــد فکر و بالندگی در کشور
نرســیدند که بتوانیم احزاب را دارای یک استراتژی و
الگوی رفتاری در شــرایط نابهنجار و در شرایط هنجار
ارزیابی بکنیم.
احزاب سیاسی ما متناســب با شرایط زمان و مکان
شــعارهایی را مد نظر خود قرار میدهند و با توسل به
آن شــعارها به دنبال جلب رضایــت رای دهندگان در
عرصههای مختلــف انتخابات حضور مییابند و این با
روح کلی یک حــزب منافات کلی دارد .ما باید تالش
کنیم که احزابمان دارای مانیفســت در ابعاد مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی باشند.
مــا اگر به الگوی حکومتی امام علی (ع) نگاه بکنیم
میبینیم که موال نقد سازمانی را حجت میدانند ،بنظر
من یکــی از نکاتی که در نقد مدیریت حاکم توســط
احزاب میتواند ســازمان پیدا بکند این است که ما نقد
ســازمانی را الگوی خود قرار بدهیم همانطور که امام
علی گفتهاند.
بیشــترین ضربه به جنبــش اصالحات از
جانب اصولگرایان بوده یا فرصتطلبانی در
پوشش اصالحطلب؟
در فضای سیاسی چهار دهه گذشته بیشترین ضربات
را گروههای سیاسی از جانب فرصتطلبان خوردهاند و
جریان اصالحطلبی و جنبش دوم خرداد هم بیشترین
ضربات را افراد نفوذی به عنوان فرصتطلب زیر چتر
اصالحات و بدون اعتقاد به آرمانهای اصالحات وارد
کردهانــد .در خرداد  ۹۲و بعــد از ضربات هولناکی که
روی کار آمدن دلواپسان به مردم ایران وارد کرده بود،
مردم با صداقت و ســالمت و با خاطــره دولت آقای
خاتمی به اصالح طلبان گرایش پیدا کردند ،اما فرصت
طلبانــی که ریشــه در گروه رقیب داشــتند در دولت
روحانی و فراکسیون امید رخنه کردند و مردم اقدامات
این افراد را به پای کلیت اصالح طلبان نوشــتند ،اگر
امروز گرایش مردم به اصالح طلبی کمتر شده بخشی
از آن به دلیل عملکرد همین فرصت طلبان است.

محمدجواد ظریف:

مردم نمیگذارند یک نفر در واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد

وزیــر امور خارجه کشــورمان با بیان
اینکه مردم علیرغم گالیهها ،خودشــان
میخواهند سرنوشت خودشان را تعیین
کنند ،گفت :مردم نمیگذارند یک نفر در
واشنگتن برایشان تصمیم بگیرد.
محمد جواد ظریف پــس از انداختن
رای خود در صندوق حســینیه جماران
در جمــع خبرنــگاران گفت :مــردم ما
پشــتوانه اصلی انقالب هستند و برای
بنده که مســئولیت خدمــت در حوزه
سیاســت خارجه و دیپلماســی را دارم
پشــتوانه اصلی دیپلماســی ما هستند،
حضــور مردم با ســلیقههای مختلف و
با گرایشهای مختلــف علیرغم برخی

دلخوریهایی که داریم ،علیرغم برخی
گفتوگوهای خانوادگی که داریم ،برای
جامعه بینالمللی نشــانه مهمی از این
است که این مردم با همه تفاوتهایشان
میخواهند خودشان سرنوشت خودشان
را تعیین کنند.
وی افزود :ممکن اســت مردم برخی
گالیههایی داشــته باشــند اما کماکان
سرنوشــت خودشــان را میخواهنــد
خودشان تعیین کنند ،نمیگذارند یک نفر
در واشنگتن بنشیند و برای آنها تصمیم
بگیرد؛ آن هم یک نفری که دستش به
خون یک بزرگی مثل ســردار سلیمانی
آغشته است.

ظریف یادآور شــد :مردم در رفراندوم
تشییع جنازه سردار سلیمانی نشان دادند
که با همه دیدگاههای متفاوتشــان در
برابر قلدری و زور و تروریســم دولتی
ایســتادگی میکنند ،بنابراین انتخابات
با همه تفاوتهــا و با همه ترجیحهایی
که ممکن است داشتیم یا نداشتیم هنوز
بهترین راه اســت برای اینکه کشور را
قوی کنیم ،امکان بدهیم به کشور که در
سطح بینالمللی سربلند بایستد ،مقاوم
بایستد ،دالورانه بایستد و ایران زیباتری
داشته باشیم.
وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال
که برخــی خبرها حاکی از تمدید مهلت

گروه ویژه اقدام مالی برای ایران است،
گفت :اکثریت قریب به اتفاق سخنرانانی
که در طول چند روز گذشــته اظهارنظر
کردهاند سخنانشــان در این جهت بوده
اســت اما دو کشــور و یک رژیم حامی
تروریسم و کشوری که خودش تروریسم
اســت و با اقدام علیه ســردار سلیمانی
تروریســم دولتی خود را نشــان داد و با
تحریم ها تروریســم اقتصــادی خود را
نشان داده به اضافه عربستان که نمونه
خاص و عام برای تروریسم است و رژیم
اسرائیل که اساسا تروریسم دولتی به نام
آن رژیم ثبت شــده است؛ مانع شدهاند.
باید ببینیم امروز چه میشود.

سید عباس موسوی:

تحریم چیزی جز شکست سیاست فشار حداکثری رژیم آمریکا نیست

ســخنگوی وزارت خارجــه گفت:
تحریم اخیر وزارت خزانهداری امریکا
چیزی جز ناکامی ،ناامیدی و شکست
سیاست فشــار حداکثری رژیم آمریکا
نیست.
ســید عباس موســوی ،سخنگوی
وزارت امــور خارجــه جمهــوری
اســالمی ایران در واکنــش به دور
جدید تحریم خزانهداری آمریکا علیه
شــخصیتهای ایرانی به ویژه برخی

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی
اظهار داشت :این اقدامات چیزی جز
ناکامی ،ناامیدی و شکســت سیاست
فشــار حداکثری رژیم آمریکا نیست؛
آنــان که بیــش از  ۸۳میلیون ایرانی
را تحت تحریم ،تروریســم اقتصادی
و فشــار حداکثری خود قــرار داده و
نتیجهای نگرفتهانــد اکنون در کمال
ناامیدی و اســتیصال نهــاد انتخابات
را در ایــران هــدف قــرار دادهاند و

این نشــان میدهــد تا چــه حد از
مردمساالری و مشــارکت مردمی در
ایران هراس دارند.
موســوی خطــاب بــه مقامــات
آمریکایی افــزود :دولت ،ملت و همه
ارکان جمهــوری اســالمی ایران نه
برای شــما و نه تحریــم های جنون
آمیــز و جبونانــه شــما کوچکترین
ارزشی قائل نیست و با صالبت به راه
و آینده روشن خود ادامه خواهد داد.

ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
پایان افزود :راهبــرد ایران در مقابل
فشــار حداکثری ،مقاومت حداکثری
اســت و این آمریکاییها هستند که
در نهایــت در مقابل اراده ملت ایران
ســر تعظیم فرود خواهنــد آورد و یاد
خواهند گرفت که باید با این مردم پر
افتخــار و مقاوم نه با زبان تحریم که
بــا زبان تکریم ســخن گویند و رفتار
کنند.

وال استریت ژورنال ادعا کرد

ایران احتماال در لیست سیاه  FATFقرار میگیرد

روزنامــه وال اســتریت ژورنــال در
گزارشــی مدعی شد که ایران امروز در
لیست ســیاه کارگروه ویژه اقدام مالی
قرار خواهد گرفت.

وال استریت ژورنال به نقل از برخی
منابع آمریکایی و متحدانشــان مدعی
شده که کارگروه ویژه اقدام مالی در پی
پیوستن کشــورهای اروپایی به آمریکا

قرار اســت ایران را در لیست سیاه خود
قرار دهد.
قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این
کارگروه باعث میشود که تراکنشهای

مالی با ایران زیر ذره بین بیشتری قرار
بگیرند و به شرکتها و بانکهایی که
همچنان به دادوســتد با ایران مشغول
هستند ،فشار بیشتری وارد شود.
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رخداد

احمد جنتی:

«ترامپ» خر است
دبیر شورای نگهبان در واکنش به تحریمش از سوی آمریکا گفت :آمریکا خر است.
آیتاهلل احمد جنتی رأی خود را به صندوق شــماره  ۱۷۹۴مستقر در ستاد مرکزی
نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی و اولین میاندورهای
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری انداخت.
جنتی پس از انداختن رای خود به صندوق گفت :آنچه برای ما یک ضرورت دارد
و وظیفه شرعی ،عقلی و ملی است مشارکت در امر انتخابات است .هر چه مشارکت
بیشتر باشد به نفع اسالم ،مردم ،مملکت و به ضرر دشمن است .اگر جایی کمتر باشد
قضیه عکس میشود لذا ما باید بدانیم داریم چکار میکنیم.
وی افزود :هر چه آرا بیشــتر باشد ،قدرت نظام ما را نشان میدهد و دشمن و غیر
دشمن روی این حساب میکنند و معلوم میشود مردم وفادارند و پای نظام و انقالب
خود ایستاده اند و این نظام را قبول دارند .هر رایی که داده میشود مشت محکمی بر
دهان ترامپ است لذا باید این را در نظر داشته باشیم.
دبیر شورای نگهبان اضافه کرد :این دستور اسالم است که هرکجا دشمن ناراحت
میشود ،همان کار را انجام دهید .هر کجا دیدید دشمن خوشحال میشود آن کار را
انجام ندهید این یک معیار عقلی برای ما است.
وی با طرح این ســوال که آیا دشمن مایل است که ما بیشتر رای دهیم یا کمتر؟
گفت :معلوم است که نظر دشمن این است مردم کمتر بیایند تا سوءاستفاده و بهره
برداری کند که مردم نسبت به مملکت و نظامشان عالقه ای ندارند ،پس اینجاست
که باید وظیفه خود را بشناسیم .این فقط مسئله اسالمی نیست بلکه به نفع مملکت
و نظام و مردم اســت .بنابراین همه باید یکصدا و یکدست باشند برای اینکه بتوانند
این نظام را با رایشان تقویت کنند .امیدوارم خدا عقلی دهد که مصلحت خودمان را
تشخیص دهیم با احساسات غلط و به نفع دشمن کار نکنیم و آب به آسیاب دشمن
نریزیم .جنتی در پاسخ به سوالی درباره تحریمش از سوی آمریکا گفت :بله ما را تحریم
کردنــد .من دارم به این فکر میکنم این همه پولهایی که ما در صندوقهای آمریکا
میریزیم را چکار کنیم؟! این همه در بانکهای آمریکا پول ریختیم حاال نمیشود آنها
را برداشــت کنیم بعد هم نمیتوانیم آنجا به جشن کریسمس برویم و شرکت کنیم!
واقعا خریت ،ارثی نیســت این آقا باید یک آرم خریت در پبشانیاش بزند تا هر کس
می آید ببیند که این خر است .من نمیفهمم چه فکری میکند؟ آخر ما چه ضرری از
این تحریم می کنیم .حال تحریم میکنند که اگر مسافرت میخواهند بروند محدود
میشوند .آنهایی که میخواهند بروند فکری بهحال خود کنند ولی چند نفر از شورای
نگهبان که حقوقدان هستند را تحریم میکنند اختالل فکری دارند.
این واکنش جنتی با خنده خبرنگاران مواجه شد.
محمود واعظی:

با قرارگرفتن در لیست  fatfبه گذشته

برمی گردیم و شرایط کشورسخت تر می شود

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در حاشیه بازدید رئیس جمهوری از
ســتاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خوشبختانه در بازدیدی که
از ستاد انتخابات کشور داشتیم ،مشاهده کردیم که در همه نقاط کشور انتخابات
به صورت آنالین در حال برگزاری است.
وی با اشــاره به میزان مشارکت مردم در انتخابات امروز گفت :براساس آرای
که در ستاد انتخابات کشور ثبت شده وضعیت آرا بسیار خوب است و مردم حضور
بسیار خوبی از خود نشان دادند؛ امیدوارم انتخابات بسیار خوب و پر شوری داشته
باشــیم و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند به نظر میرســد که مردم با
شوق پای صندوقهای رای حضور پیدا میکنند.
وی ادامه داد :از ساعت  ۸صبح تاکنون که نزدیک به سه ساعت گذشته است
درصد مشــارکت نسبت به دوران قبل حتی در برخی شعب اخذ رای و حوزههای
انتخابیه بیشتر شده است و به نظر میرسد انتخابات خوبی برگزار خواهد شد.
واعظی گفت :هــدف از برگزاری انتخابات این نیســت که فقط یک مجلس
در کشــور ایجاد میشود بلکه مهم آن اســت که این مجلس با مشارکت و رای
باالی مردم مجلسی قوی و نشــان دهنده انسجام و وحدت ملی ما خواهد شد؛
همچنین با توجه به شــرایط تحریمی که در آن قرار داریم برگزاری انتخاباتی با
شکوه و مشارکت پرشور مردم در این انتخابات دارای پیامی به کشورهای منطقه
و عرصه بین الملل است که تحریمها و فشارهای حداکثری باعث میشود مردم
در داخل کشور انسجام بیشتری داشته باشند و خودشان برای حل مشکالتشان
روی پای خود بایستند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان این که مشــارکت قــوی در انتخابات به
معنای ایرانی قوی تر خواهد بود که به ســمت بی اثر کردن فشــارهای خارجی
حرکت میکند خاطر نشــان کرد :امیدوارم همانطور که مردم عزیز ما در سراسر
کشور برای تشییع پیکر سردار سپهبد سلیمانی سنگ تمام گذاشتند و به جهانیان
نشــان دادند که با ترور نمیتوانند میان مردمی را که روی پای خود و پشت سر
رهبریشان ایستادهاند تفرقه ایجاد کنند و همچنین در روز راهپیمایی  ۲۲بهمن
مردم حضور بســیار معناداری در خیابانها داشــتند  ،امیدوارم امروز یک روز به
یاد ماندنی باشــد و هر ســه حادثه بســیار بزرگ و میمون به نوعی پیامی برای
کشــورهای دوستمان باشد و آنها بدانند که با یک کشور بسیار منسجمی دوست
هستند .همچنین تعداد محدود کشورهای که با ایران دشمنی میکنند بدانند که
تصمیمی که در خصوص فشار علیه ایران گرفتند اشتباه بوده و حتما اثر نخواهد
کرد و من امیدوار هستیم که سال  ۹۹به مراتب بهتر از سال  ۹۸باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره به تاثیر حضور مردم در انتخابات گفت:
حضور پرشور مردم در انتخابات دارای تاثیرات داخلی و خارجی است.
وی با اشــاره به تالش برخی دولتهای متخاصم در زمینه کاهش مشارکت
مردم در انتخابات اظهار کرد :طی دو ســه هفته گذشته برخی رسانههای معاند
تمام تبلیغات خود را بر ناامیدی و مایوس کردن مردم گذاشته بودند و به گونهای
برنامه ریزی میکردند که مردم در این انتخابات مشــارکت نداشــته باشــند و
پیشــاپیش تبلیغ و اعالم میکردند که مردم در این انتخابات شــرکت نخواهند
کرد؛ این رســانهها و دولتها و آمریکا و رژیم صهیونیســتی کسانی هستند که
مردم ما را نمیشناســند این در حالی اســت که این اولین بار نیســت که آنها
مرتکب اشــتباه میشوند بلکه در  ۴۰سال گذشــته در مقاطع مختلف نسبت به
مردم ایران اشــتباه کردند .امروز نیز مرتکب اشتباه شدند چرا که مردم مشارکت
بســیار خوبی در انتخابات دارند و انشءاهلل خواهند داشت و بسیاری از توطئهها
علیه جمهوری اسالمی ایران با این حضور خنثی خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،واعظی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا تحلیل عدهای
را که معتقدند اگر مجلس بعدی مجلســی برای تندروها باشــد رئیس جمهوری
استیضاح میشــود ،قبول دارید با بیان این که انشاءاهلل مجلس یازدهم مجلس
تندروها نخواهد شــد ،تاکیدکرد :ما مردم خود را میشناســیم و ســالیق آنها را
میدانیم؛ مردم ما به تندرو رای نمیدهند ،ممکن اســت تفکرات مقداری با هم
تفاوت داشــته باشــد اما این به معنای آن نیست که اگر تفکری در اکثریت قرار
بگیرد تندرویی باشد .همچنین به نظر من هر مجلسی که سر کار بیاید ،آن چه
که برای آن اهمیت دارد امنیت و منافع ملی کشــور و حل مســائل و همچنین
ایجاد رفاه برای مردم و رفع مشــکالت معیشــتی و اقتصادی مردم با همراهی
دولت است.
وی ادامه داد :خوش بین هستم که دولت با آن چه که مردم رای می دهند و
مجلسی که تشکیل میشود تعامل خوبی خواهند داشت.
واعظی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه جلسه  FATFدر خصوص
ایران با بیان این که بیانیه  FATFتا ســاعات دیگر منتشر میشود اظهار کرد:
براســاس آن چه که تا االن به من اعالم شــده ،عمال از تعلیقی که در آن قرار
داشــتیم خارج میشویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمیگردیم و شرایط
از آن چه امروز هست ،بدتر میشــود ،اما براساس آخرین اخبار ،اکشن پلنی که
در گذشته وجود داشــته همچنان باقی میماند و همچنین برخی بندهای که ما
اعتقاد داشتیم باید باقی بماند همچنان باقی خواهد ماند.
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ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻧﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺳﻰ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰﺭﺍﺩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺘﺎﺩ ﺧﺒﺮﻯ ﺳﻰ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻬﺪﻯ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰﺭﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺼﻠﻰ ﺩﺭ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻰ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺠﺰ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  15ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ:
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻯ
ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻧﺸﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻤﺮﻙ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰﺭﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺻﻮﻝ
ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺣﻀﻮﺭ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ
ﻧﻈﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺘﺎﺏ  33ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﻰ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ »ﻛﺘﺎﺏ
ﻳﻌﻨﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ« ﺍﺯ  26ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺗﺎ  5ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎﻝ  99ﺩﺭ ﻣﺼﻠﻰ ﺍﻣﺎﻡ
ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ:

ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﻧﻤﺎﺩ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻣﻠﺖﻫﺎﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﺳﺖ

ﺟﻮﺯﭘﻪ ﭘﺮﻭﻧﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ
ﻫﻨﺮﻯ ،ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﻰ
ﺩﻳﺮﻳﻨﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﭘﺮﻭﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻛﻪ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﺍﺧﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ )ﺗﻬﺮﺍﻥ( ،ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻴﺶ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻫﻨﺮﻯ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﻰ  2ﺳﺎﻝ
ﺍﺧﻴﺮ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ،ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺑﺮﺯﻳﻞ ،ﭼﻴﻦ ،ﺻﺮﺑﺴﺘﺎﻥ،
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ،ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﻮﺩ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﻓﻴﻠﻢ ﺗﻌﺎﺩﻝ ،ﺍﺛﺮ ﻭﻳﻨﭽﻨﺰﻭ
ﻣﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻳﻨﭽﻨﺰﻭ ﻣﺎﺭﺍ ﻭ ﺑﺎﺑﻚ ﻛﺮﻳﻤﻰ ،ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ  6ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ
ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﺭﺩﻭ
ﺑﺮﺗﻮﻟﻮﭼﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ،ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺳﺮﺟﻴﻮ ﺗﻮﻓﺘﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﻓﺘﻰ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻰ
ﺭﺍﺩﻳﻮﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﻰ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﻴﺰﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺍﺗﻔﺎﻕ« ﻛﻪ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪﭘﻮﺭ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﺘﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺍﺗﻔﺎﻕ« ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪﭘﻮﺭ ،ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺗﻴﺰﺭ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﻫﻴﺠﺎﻥﺍﻧﮕﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  500ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺭﻭﻯ
ﺁﻧﺘﻦ ﻣﻰﺭﻭﺩ.

ﻧُﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳﻰﻭﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻓﺠﺮ ﻧﻮﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺁﻳﻴﻦ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺳﻰﻭﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻤﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ،
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ )ﺍﻭﻝ ﺍﺳﻔﻨﺪ( ﺩﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻭﺯﻳﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻣﺠﺘﺒﻰ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻨﺮﻯ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﺭﺷﺎﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ،
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮﻫﺖ ﺩﺑﻴﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ،ﻣﻬﺪﻯ
ﺍﻓﻀﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺭﻭﺩﻛﻰ،
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻳﺮ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﻯ ،ﺻﺪﻳﻖ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ،ﺣﺴﻦ ﺭﻳﺎﺣﻰ ،ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻫﻴﺪ
ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺳﺮﻭﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﻚ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﺼﻴﺮ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ
ﺳﺠﺎﺩﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶﻫﺎﻯ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﻟﺸﺖ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﻚ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻭﻳﺪﻳﻮﻯ ﻳﺎﺩﻭﺍﺭﻩ ﺳﭙﻬﺒﺪ
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻭ ﺗﻴﺰﺭ
ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻠﺪﺍﺯ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻣﻴﻨﻰ،
ﺷﺎﻋﺮ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ
ﻣﺤﻘﻖ ﺍﺩﺑﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻫﻴﺎﺕ
ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻣﺎ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ،ﻣﺘﺄﺛّﺮ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﻰ
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﭼﻬﺮﻩ ﺍﻯ ﺗﻴﺮﻩ
ﻭ ﺳﻤﺖ ﻭﺳﻮﻳﻰ ﺗﺎﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺍﻣﻴﺪﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎﻯ ﺭﻭﺷﻦ
ﻭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﺩﻯ
ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ ﺗﺎ
ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻭﺩﻥ
ﻭ ﺁﻓﺮﻳﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ،
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺷﻐﻠﻰ ،ﻭﻃﻨﻰ ،ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻭ
ﻏﻴﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻧﻴﺰ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻰ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺯﺑﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ
ﻋﻴﻦ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻄﻰ

ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺯﺑﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻧﺤﻮﻯ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﺎﻥ
ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﺘﻨ ّﻮﻉ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﻪ
ﺍﺻﻮﻟﻰ ﻭﺍژﮔﺎﻥ ﺩﺧﻴﻞ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻥ ﻏﻴﺮ
ِ
ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻣﺒﺘﺬﻝ ،ﺳﺴﺖ ﻭ
ﺭﻛﻴﻚ ،ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻓﺠﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ
ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﺳﺮﺍﻳﻰ ،ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻌﺮ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ّ
ﻭ ﻛﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ،ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮّﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺳﻪ ﺍﺛﺮ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺗّﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﺴﻦ ﺭﻳﺎﺣﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﻃﺎﻥ
ﺳﺎﻫﺎﻛﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺟﻮﺍﻳﺰ
ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ.
ﺭﺿﺎ ﻧﻮﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﺩﻳﻠﻢ ﻛﺘﻮﻟﻰ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺻﺒﺎﻍ ﻧﻮ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ
ﻏﻴﺎﺛﻰ ﺭﺳﻴﺪ .ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﻮﺍﺭﺗﺖ ﺗﺎﺭ
ﻧﻮﺍﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻓﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻛﻠﻴﭗ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ .ﺍﻭ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺠﺮ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻮﺭﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ
ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻠﻴﭗ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻯ
ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ
ﺳﺎﺯﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻃﺮﻑ
ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ
ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ.
ﭘﺨﺶ ﻛﻠﻴﭗ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺰﺭﮔﺪﺍﺷﺖ
ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺗﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﻠﻴﺎ
ﭘﺮﺗﻮ ،ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺸﺎﻳﺨﻰ ،ﻋﺎﺷﻴﻖ ﺣﺴﻦ
ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻯ ﻭ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺨﺶ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ

ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺠﺘﺒﻰ ﺣﺴﻴﻨﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻨﺮﻯ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻯ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮﻫﺖ ﺩﺑﻴﺮ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﻯ ﺳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺣﺴﻦ
ﻧﺎﻫﻴﺪ ،ﺩﺍﻭﻭﺩ ﮔﻨﺠﻪ ﺍﻯ ،ﭘﺮﻯ ﻣﻠﻜﻰ ﻭ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ
ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻧﻘﺶ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ
ﺭﺍ ﻣﺪﻳﻮﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺣﺎﻓﻆ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﻢ .ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ  92ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﮔﻮﺵ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺠﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ
ﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ
ﺳﺎﺧﺖ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ
ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﻯ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻓﺮﻫﺖ ﺍﺯ
ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ  23ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﻭ )ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  30ﺑﻬﻤﻦ( ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ
ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺣﺪﺕ ،ﺗﺎﻻﺭ ﺭﻭﺩﻛﻰ ،ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺁﻓﺮﻳﻨﺶﻫﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺍﻥ،
ﺗﺎﻻﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﻯ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﺮﺝ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﻴﻼﺩ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ

ﺷﺪ.
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻰ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ
ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻴﻞ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ  20ﺗﺎ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ،ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ،ﻧﻴﻚ ﺷﻬﺮ
ﻭ ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﻯ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
ﻟﻮﺡ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻬﺎﺭ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﺷﺐ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ  21:30ﺷﺐ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻮﺭﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﻯ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺣﺒﻴﺐﺍﻟﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺁﺗﺸﮕﺮ
)ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺩﻭﻧﻠﻰ ﻭ ﺳﺮﻧﺎ( ،ﺑﺮﻛﺖ ﺷﻜﻞ
ﺯﻫﻰ )ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻗﻴﭽﻚ( ،ﺧﺪﺍﺩﺍﺩ ﺷﻜﻞ
ﺯﻫﻰ)ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻗﻴﭽﻚ( ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ
ﻣﺤﺐﺯﻫﻰ)ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻗﻴﭽﻚ(
ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﻨﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﻴﺎﺭﻯ ﻓﻮﻣﻨﻰ )ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ( ،ﺣﻤﻴﺪ ﻗﺒﺎﺩﻯ
)ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻫﻨﺮﻯ
ﺍﺭﺷﺎﺩ( ،ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ )ﺩﺑﻴﺮ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ( ،ﺣﺴﻴﻦ
ﻣﺴﮕﺮﺍﻧﻰ )ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ( ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺎﻻﺭ
ﺳﻮﺭﻩ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻟﻮﺡ ﺩﺭﺟﻪ ﻫﻨﺮﻯ
ﺍﻳﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺍﻫﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻳﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ
ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻨﻰ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﻄﻌﻪ  176ﺍﺛﺮ
ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﺒﺪﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﻚ
ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻧﺼﻴﺮ ﺣﻴﺪﺭﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻴﻜﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺍﺛﺮ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻋﺒﺪﻯ
ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ
ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻛﺎﺷﻒ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺳﺎﻻﺭ
ﻋﻘﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺍﻋﻈﻰ ﻭ
ﺗﻨﻰ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻭ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ
ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻋﺼﺮ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻓﺠﺮ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ،
ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ،ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﻓﺎﺭﺱ ،ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ
ﺑﻮﺩﻧﺪ.

ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺯﻳﺮ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﺎﺭﺳﻮﻯ ﻫﻨﺮ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰ ﻓﺠﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﻴﮕﻮﺭﺍﺗﻴﻮ،
ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﻭﺍﻗﻊﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻰ،
ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻯ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﻘﻒ
ﭼﺎﺭﺳﻮﻯ ﻫﻨﺮ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﭼﺎﺭﺳﻮﻯ ﻫﻨﺮ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ ﺗﺠﺴﻤﻰ ﻓﺠﺮ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ  33ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺻﺒﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﻫﻨﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﮔﺎﻟﺮﻯﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﻏﺮﻓﻪ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎ
ﺁﺛﺎﺭ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻯ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻧﮕﺎﺭﮔﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺠﻮﻣﻰ،
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻛﺠﻮﺭﻯ،
ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ
ﻭ ﻋﻠﻰﺍﺻﻐﺮ ﺷﻴﺮﻯ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻴﻦ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  800ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ  6ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺷﻴﺚ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﺳﻮﻗﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﭘﻨﺞ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻗﻴﻤﺖ  4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
ﻓﻀﺎﻳﻰ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻓﻴﮕﻮﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻧﮓﻫﺎ ،ﻭ ﺳﻄﻮﺡ
ﻭ ﺍﺷﻴﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻏﺮﻓﻪ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻫﻮﻧﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﺳﺒﻚﻫﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﺭﺯﻭ ﺻﻔﻮﻯ
ﭘﻮﺭ ،ﮔﻠﻨﺎﺯ ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻓﺮ ،ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺠﻔﻰ ،ﻣﻨﻴﺮﻩ
ﻛﻼﻫﺪﻭﺯﺍﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﺁﺑﺴﺘﺮﻩ ،ﻓﻴﮕﻮﺭﺍﺗﻴﻮ
ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ
 500ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻋﻜﺲ،
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﺯﺍﺩﻩ
ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﻴﻮﺍﻥ،
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺳﻤﻴﻪ ﺯﺍﻫﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻳﻨﺎ
ﺍﻭﻟﻘﻴﮕﻪ ﻫﻠﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻴﺎﻩﻣﺸﻘﻰ
ﺍﺛﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰﺧﻄﻰ
ﺍﺯ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻏﺮﻓﻪ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁﺳﻮﺭﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻜﺲ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﻰ
ﺍﺳﺖ؛ ﻋﻜﺲﻫﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﺁﺑﺮﻧﮓ
ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺍﺯ ﺣﺠﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﺮﻧﮓ ﺳﻴﺪ ﺭﺿﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻴﺎ
ﺍﺯ ﻧﺒﺮﺩ ﮔﺎﻭﻣﻴﺶﻫﺎ .ﻣﻬﺸﻴﺪ ﻣﻮﭼﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﻰﻫﺎﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﮋﻥ ﻭ ﻣﻨﻴﮋﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻫﻨﺮﻫﺎﻯ
ﺗﺠﺴﻤﻰ ﻓﺠﺮ ﺍﺯ  29ﺑﻬﻤﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ  5ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺻﺒﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ،ﺍﺑﺘﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﻈﻔﺮ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﻧﺮﮔﺲ ﺁﺑﻴﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮ  2020ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ
ﻧﺮﮔﺲ ﺁﺑﻴﺎﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺟﺎﻳﺰﻩ
ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ،
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮ
 2020ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﻠﻮﻯ،
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ،ﻋﻤﺮﺍﻥ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ
ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ،
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎﻯ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺮﺍﭼﻰ ،ﺩﺭ
ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ
ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺳﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﻜﻪ
 HUM TVﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺩﻳﺪﻩ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ

ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮ  2020ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﻄﺎء
ﺷﺪ.

ﻧﺮﮔﺲ ﺁﺑﻴﺎﺭ ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ.
ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﭼﻰ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺸﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍﻫﺒﺮ  2020ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﮔﺴﺘﺮﺩﺓ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﻭ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪ .ﺁﺑﻴﺎﺭ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﭼﻰ ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﺩﺭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﺷﻴﺎﺭ  143ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺍﺭﺩﻭ ،ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﺎﻥ
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ.

ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ -ﻫﻨﺮﻯ

ﺧﺒﺮ

ﮔﺎﻟﺮﻯﮔﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺎﻟﺮﻯﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻨﺞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁ.گ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻭﻳﺪﻳﻮ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺳﻰﺭﻳﺰﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻨﺞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺛﺮ
ﺣﻤﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺳﻰﺭﻳﺰﻯ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  16ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻀﺪﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﭘﻼﻙ  43ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺠﺮ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁﺗﺒﻴﻦ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻓﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺠﺮ 2
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  13ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻰﻋﺼﺮ ،ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﭘﺎﺭﻙ ﻭﻯ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺎﻛﺰﺍﺩ،
ﭘﻼﻙ  42ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺯﻭﺭﺧﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﻳﻮﺍﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ،ﻋﻜﺎﺳﻰ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ ،ﻭﻳﺪﺋﻮﺁﺭﺕ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻭﺭﺧﻮﻧﻪ 2
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  12ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﻟﻬﻴﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻬﺪﻳﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ،
ﻛﻮﭼﻪ ﻟﺴﺎﻧﻰ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺣﻤﻴﺪ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﺑﺮ ﭘﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺑﺎﻭﺍﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﻳﻨﺴﺘﺎﻟﻴﺸﻦ )ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ( ،ﻋﻜﺎﺳﻰ ،ﻭﻳﺪﺋﻮ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺑﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺯﻫﺮﺍ
ﻗﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻓﺴﺮﻯ ،ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﭘﻮﺭ ،ﭘﻮﻧﻪ ﺍُﺷﻴﺪﺭﻯ ،ﺷﻴﺪﻩ ﺗﺎﻣﻰ،
ﻫﺪﺍ ﺯﺭﺑﺎﻑ ،ﻋﺎﺩﻟﻪ ﻓﺮﺯﻳﻦﺩﺭ ،ﻋﻠﻰ ﻓﻰ ،ﺯﻫﺮﺍ ﻗﻴﺎﺳﻰ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺮﻭﺭ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻡ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  23ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺑﺎﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻻﺭﺳﺘﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﺒﺪﻩ ،ﭘﻼﻙ  7ﺑﺮﭘﺎ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺗﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻋﻜﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﺳﻔﻴﺪ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  18ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ
ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  26ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻳﻚ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻰ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﺳﻴﻨﺎ ﻗﺪﻛﺴﺎﺯ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻰ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  23ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻴﺪﺍﺭ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﻛﻦ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁ.گ
ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﺘﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻧﮕﻪ ﻛﻦ 2
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  23ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻀﺪﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﭘﻼﻙ 43
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺳﺎﻳﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  7ﺍﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻨﺎﻳﻰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  21ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﭘﻴﻜﺮﻩﻫﺎﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺷﺮﻭﻩ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﺍ ﺑﻠﺴﻰ ﻭ
ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻬﺴﺎ ﺑﻮﻟﻮﺭﺩﻯ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺟﻮﻛﺎﺭﻯ ،ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﻏﻼﻣﻰ ،ﻣﻠﻴﻜﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﮋﺍﺩﺍﺯ
 2ﺗﺎ  7ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﻠﻬﺎ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺝ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺳﻮﻡ،
ﭘﻼﻙ  ،12ﻭﺍﺣﺪ 2ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺎﺳﻚ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺷﻠﻤﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﻬﺴﺎ ﻗﺎﺳﻤﻰ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺳﻚ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ
 7ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻴﺮﺩﺍﻣﺎﺩ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ،ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﻏﺮﺑﻰ )ﺟﻨﻮﺑﻰ( ،ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎﻭﻭﺳﻰ،
ﭘﻼﻙ  27ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ  2ﺗﺎ 7
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻓﺎﻃﻤﻰ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﻠﻬﺎ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺳﻠﻤﺎﺱ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﻮﻳﺎ ﻣﻴﺮ ﻣﻘﺘﺪﺍﻳﻰ  2ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  7ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺮﻳﻢﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ ،ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺍﻋﺮﺍﺑﻰ  2ﺑﺮﭘﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻣﮋﺩﻩ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺧﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻨﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﻴﺎﺭﺵ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ﺍﺯ
 2ﺗﺎ  9ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 18ﺷﺮﻗﻰ ،ﭘﻼﻙ ،27ﺯﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺮﭘﺎ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻫﻔﺖ ﺛﻤﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻧﺎﺯﻧﻴﻦ ﻭﺣﻴﺪﻯ ﺭﺍﺩ ،ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﻭﺣﻴﺪﻯ ﺭﺍﺩ ،ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ
ﺣﺎﺋﺮﻯ ،ﻣﻬﺪﻯ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎ ﻛﻴﻮﺭﻳﺘﻮﺭ ﺭﺧﺴﺎﺭﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺣﺎﺋﺮﻯ 2
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ  7ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻫﻔﺖ ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﻛﻮﻩ ﻧﻮﺭ ،ﻛﻮﭼﻪ
ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﻫﺎﺟﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭ ﺑﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺎﻝ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ 5
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻨﺎﻳﻰ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﻫﻴﻦ )ﺧﺪﺭﻯ( ،ﭘﻼﻙ  ،18ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ
ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺁﺭﻳﺎ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻧﺠﻔﻰ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  5ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﻛﻮﻯ ﺯﺭﻳﻦ ،ﭘﻼﻙ  10ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺍُ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﺁﻳﻼﺭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  6ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ
ﺁ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕﺍﻟﻠﻬﻰ )ﻭﻳﻼ( ،ﻛﻮﭼﻪ ﺧﺴﺮﻭ ،ﭘﻼﻙ
 46ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﺍﺳﺐ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺳﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﻨﺮ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺩﻯ ﻓﺪﻭﻯ ﺑﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺐ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺳﻮﺍﺭ
 25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  6ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﻭﻳﻦ ،ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻰ ﻛﭽﻮﻳﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺻﻔﺎ،
ﭘﻼﻙ  4ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﺣﺸﺮ ﻭﺣﻮﺵ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺳﻴﺤﻮﻥ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻓﺸﻴﻦ ﺑﺎﻗﺮﻯ ﺑﺎﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﺸﺮ ﻭﺣﻮﺵ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ
 7ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺯﺭﺍ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ،ﭘﻼﻙ 11ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻣﺎﻩ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ  25ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ
 13ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻓﺮﻳﻘﺎ ،ﻛﻮﭼﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  26ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ.
ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﻫﻮ
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻯ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻫﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ  18ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  6ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻄﻬﺮﻯ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻴﺮﺯﺍﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻧﻌﻴﻤﻰ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  12ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﺸﺎﻥ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻛﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ،ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ،ﻣﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﺑﻚ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ،ﮔﻬﺮ ﺯﻣﻴﻦ ،ﻓﻮﻻﺩ ﺳﻴﺮﺟﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ،ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﺭﺯ ﻭ...
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻯ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺭﺳﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻤﻴﺰﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﮔﻞﮔﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺗﻨﺪﻳﺲ ﺯﺭﻳﻦ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ:

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻰ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻯ ﺍﻳﻤﭙﺎﺳﻜﻮ

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺣﺴﺎﻡ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ؛ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻯ
ﺧﺎﺹ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎﻯ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺳﺘﻰ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺭﺍ  49ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﻳﻦ  49ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺎﻣﻞ  6ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ4 ،
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ 2 ،ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻛﺸﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ  16ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺗﻌﺪﺍﺩ  21ﻣﻮﺭﺩ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻛﻮﺭﺩﻫﺎﻯ ﺛﺒﺘﻰ ﻃﻰ
ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻰ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻰ
ﺍﻳﻤﭙﺎﺳﻜﻮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ  85ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ
ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻏﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ  43ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﺎﺩﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  16ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺣﻴﺎء
ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ  25ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻳﺎﺑﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺣﻴﺎء ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ
ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮ

ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻨﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻃﺒﺲ
ﻗﻄﺐ ﺍﺻﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ

ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  2٫5ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﻭ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺯﻏﺎﻟﺴﻨﮓ
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ
ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ ﺷﺮﻗﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺩﻩ  4ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﻮﭼﻚ
ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﺗﻼﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺷﻮﺭﺍﺑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺪﻥ
ﭘﻼﻳﺎﻯ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺣﺪﻭﺩ  2ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ  10ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ  15ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﭘﺘﺎﺱ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺹ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﭘﺘﺎﺱ ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ  18ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺷﻮﺭﺍﺑﻪ ﺍﺯ ﭘﻼﻳﺎﻯ
ﺧﻮﺭ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻣﺲ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ

ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺲ
ﺣﻴﺪﺭ ﺿﻴﻐﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ
ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﺪﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺲ ﭘﺮﺱ ،ﺣﻴﺪﺭ ﺿﻴﻐﻤﻰ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻰ
ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻣﺲ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﺪﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺲ ﻣﺎﻳﻪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻯ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺿﻴﻐﻤﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻨﻰ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ:

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺷﻰ
ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﻓﻖ ﺍﻧﺸﺎﺍﷲ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﺿﻴﻐﻤﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻫﻮﻳﺘﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺁﻥ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﺎﺩﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻀﻞ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻣﺲ
ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﻛﺘﺮ
ﺳﻌﺪﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺲ ﻭﺭﺯﻗﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﻧﺸﺎﷲ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺲ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻰ ﻭ
ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺎﭘﻰ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﻓﻮﺗﺴﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺯ
ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ

ﺷﻨﺒﻪ

5

 3ﺍﺳﻔﻨﺪ  98ﺷﻤﺎﺭﻩ 796

ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ

ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﭘﻰ ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ 9600

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻰ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ،ﺧﺒﺮ ﺍﺯ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ  54ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻓﺎﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻭ ﭘﻰ ﺟﻮﻳﻰ  9600ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻚ 11ﻫﺰﺍﺭ  300ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
»ﮔﻞ ﮔﻬﺮ« ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ،ﻓﺎﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﻲ ﺟﻮﻳﻲ  9600ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺁﻥ
) ﺣﺪﻭﺩ 85ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻢ ،ﭘﻬﻨﻪ ،11
ﭘﻬﻨﻪ  ،13ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ  5ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻢ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ  11ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ،
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺑﻢ )ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ( ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ،ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺑﻪ  143ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻦ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﻛﺸﻮﺭ:

ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ

ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺍﻡ ﺳﺒﻚ
ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻭﻓﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
» ﻣﻨﺼﻮﺭ ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ« ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﻼﻳﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺩﺍﻡ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ 450
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ  27ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﻡ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﻻﻯ  500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ  24ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺩﺍﻡ
ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ  30ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ  38ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﻻﻯ  50ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑﻴﻦ
 33ﺗﺎ  35ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮﻡ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻯ  75ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮﻡ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  60ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻯ  60ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ  40ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺩﺍﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺩﺍﻡ ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﻡ ﺑﺎ
ﻭﺯﻥ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﻡ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻛﻢ ﺭﺍ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﭘﻮﺭﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺖ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﻴﺸﻮﺩ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ ﺑﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﻡ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﻡ ﻭ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻰ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻗﺼﺎﺑﻰﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﺭﺷﺪ  55ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ

ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻰ ﺍﻡ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻇﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺧﺎﻳﺮ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﮔﺮﻭﻫﻤﻌﺪﻧﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﮔﺎﻣﻰ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺁﺭﻳﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻬﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻫﺪﺍﻓﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺁﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺨﺸﺨﺼﻮﺻﻰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻤﻰ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﻣﻌﺮﻓﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ.ﺩﺑﻴﺮ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﺎﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻭ ﻳﻜﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺁﺭﻳﺎﻓﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ  21ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺠﺮﻯ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺧﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ  75ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﻋﻠﻤﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻬﺒﺎﺯﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﺯ  15ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺗﺎ  15ﺩﻯ ﻣﺎﻩ  98ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻩ  280ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺑﻴﺮ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ100ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ 25 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ  60ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ 28 ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﻭ65ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ.ﺁﺭﻳﺎﻓﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ 45 :ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﻭ  214ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  21ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺪﻡ
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ  35ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﻌﺪﻧﻰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ  21ﻏﺮﻓﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ  5ﻏﺮﻓﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺑﻴﺮ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ  101ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﮔﻔﺖ 270 :ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ  20ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺁﺭﻳﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ  3ﺳﺨﻨﺮﺍﻥ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﻮﺯ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﭘﻴﺸﻜﺴﻮﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ،ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ،ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ
ﻭ ﺷﺸﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ.
ﺑﺎﻧﻚ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺗﻼﺷﮕﺮﺍﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﺣﺠﻢ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﺩﺭ ﺁﺫﺭ  98ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺣﺪﻭﺩ  55.2ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻰ ﻭﺍﻡﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺳﺖ .ﻧﻜﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ  98ﺑﻪ  630ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ ﺭﺷﺪ  10.9ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  97ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  6.6ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺣﺠﻢ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ  97ﺣﺪﻭﺩ  568ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ 97ﻣﻌﺎﺩﻝ 591
ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎ ﺁﺫﺭ  96ﺣﺪﻭﺩ  406ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ  446ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ  97ﺑﻪ  568ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ 97
ﺑﻪ  591ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ
 98ﻣﻌﺎﺩﻝ  187ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﺭﺳﺎﻝ
 16.8ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ  97ﺣﺪﻭﺩ  16.2ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺖ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺸﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،ﺭﻭﺯ ﺷﺸﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ»،ﺧﻴﺮﺍﷲ ﺧﺎﺩﻣﻰ« ﺍﻣﺮﻭﺯ )ﺟﻤﻌﻪ( ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺷﺸﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻳﮕﻔﺖ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ( ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎﻥ 60 ،ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  100ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ » ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ 40ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺬ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ« ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺣﺪﻭﺩ  40ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻗﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩ ﺭﺍﻩ ﺍﺯ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻦ ،ﺳﻮﻟﻘﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﻋﻘﻴﻞ ﻭ ﺗﻮﻧﻞ ﺗﺎﻟﻮﻥ ﻭ ﺩﺭﻩ ﻻﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺭﺍﻫﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻚ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮﻛﺮﺝ ﻣﻰ ﮔﺬﺭﺩ ،ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ  60ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
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ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ
ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﺳﺖ

 3ﺍﺳﻔﻨﺪ  98ﺷﻤﺎﺭﻩ 796

ﺧﺒﺮ

ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ
ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ

ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ
ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥﻏﺮﺑﻰ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺳﻮﺧﺖﺭﺳﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳــﻴﺪﺟﻮﺍﺩ ﻓﻴﺾ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:
ﺩﺭﭘﻰ ﺑﺎﺭﺵ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﻑ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻫﻮﺍﻯ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳــﻮﺧﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺨﺖﮔﺬﺭ ﻭ ﺳﺮﺩﺳﻴﺮ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻯ ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺑﺎ ﻗﻮﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺫﺧﻴﺮﻩﺳﺎﺯﻯ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ
ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺳــﺨﺖﮔﺬﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻴﺶﺍﺯ  90ﺩﺭﺻﺪ
ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﺷﻬﺮﻯ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﻭ
ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎﺯ ﺷــﻬﺮﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ
ﺳــﻔﻴﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻔﺖ ﺳــﻔﻴﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﻫﻮﺍﻯ ﺳﺮﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﺳــﻔﻴﺪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺧﺪﻣﺖﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻯ
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
 69ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻧﻔﺖﺳــﻮﺯ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺫﺧﻴﺮﻩﺳــﺎﺯﻯ ﻧﻔﺖ ﺳــﻔﻴﺪ ﺣﺮﺍﺭﺗﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﺭﺵﻫﺎ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﺷــﺪﻥ ﻣﺠﺪﺩ
ﻫﻮﺍﻯ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ  2ﮔﺎﻧﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﻭ
 37ﮔﺎﻧﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ،ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ،ﺑﻮﻛﺎﻥ ،ﺷــﺎﻫﻴﻦﺩژ ،ﺗﻜﺎﺏ ،ﭘﻴﺮﺍﻧﺸــﻬﺮ ،ﺳﺮﺩﺷــﺖ ﻭ ﻧﻘﺪﻩ ﺭﺍ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳﻴﻼﺏ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ

ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳﻴﻼﺏ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺷﺮﻗﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﺍﺯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻰ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺷﺮﻗﻰ ،ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺳﺮﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﺮﻗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳــﻴﻼﺏ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳــﻴﻞ ﺧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻴﻞ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻴﻼﺏﻫﺎﻯ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺰﻳﺰﭘﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳﻴﻞ ﺧﻴﺰﻯ ﭼﻮﻥ
ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺍﺳــﻜﻮ ،ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ،ﻣﺮﻧﺪ ،ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﺠﺒﺸــﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺁژﻳﺮ
ﺳﻴﻼﺏ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ،ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺗﻴﻢ
ﺟﺴــﺖﻭﺟﻮ ﻣﺘﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﻞ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷــﺪ :ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻮﻯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳــﻴﻼﺏ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳــﻪ ﺷﻨﺒﻪ ،ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻭ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ.

ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺳﺎﺣﻠﻰ

ﻧﺸﺴــﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ  ،ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻧﺸﺴــﺖ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﺎﻳﺶ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ
ﭘﺎﻳﺶ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳــﺶ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻮﻯ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﭘﻬﻨﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﻭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﺍﺯ ﻣﺮگ
ﻧﺠــﺎﺕ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺷــﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺤﺴــﻦ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺷــﻴﻼﺕ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻭﺭﻭﺩ ﺻﻴﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻫﺸــﺪﺍﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻴﻦ  40ﺗﺎ  50ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
 4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﺎﻯ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺁﺳــﻴﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ،
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺩﻭﻡ ﺻﻴﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ
ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﺍﻗﻴﺎﻧﻮﺱ ﻫﻨﺪ  ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻰ
ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ.
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍﺩﺍﺭﻯ
ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻟﺬﺍ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻴﺪﺯﻳﻦﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺍﺧﺬ ﺭﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ:ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻫﺎﻯ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 229.ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  343ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 2ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  800ﻧﻔﺮ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ  122ﺷﺒﻌﻪ ﺩﺭﺷﻬﺮ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ  16ﺷﺒﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﻧﺪﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ  25ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ

ﺍﻳﺮﻧﺎ ﻧﻮﺷﺖ  :ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ
 10ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ
ﮔﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻧﻰ  25ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ 10ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺷﻰ
 27ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ
 16ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﻤﺮﻛﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻗﻼﻡ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻛﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻯ ،ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ ﺷﺪ.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ  10ﻣﺎﻩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻧﻰ
ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻴﺰ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻣﻴﺰ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ  ،ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻰ  15ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭ  2ﻛﺸﻮﺭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻫﺪﻑ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻛﻤﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ  1399ﻭ
 1400ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﻄﺮ
ﺩﺭ  10ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ 121ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  42ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮﺍﺭﺯﺷﻰ ﻭ  24ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻧﻰ
ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ 96ﻭ 97

ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ
ﺁﻣﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻮﺷﺖ  :ﺁﻣﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻫﻔﺖ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴــﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺖ  :ﺁﻣﺎﺭ
ﻃﻼﻕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ  2ﻭ ﺩﻭ ﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻤﻴﺪﻳﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﺍﻣﺴــﺎﻝ  26ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  24ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 561
ﻣﻮﺭﺩ ﻃﻼﻕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ  60ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  800ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻣﺎﺭ ﻃﻼﻕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﺻﺪﺍ
ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻀﻼﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺑﺎ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ.
ﻣﻴﻬﻨﻰ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﻳﻠﻮﺕ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ  :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻓﻊ ﺁﺳــﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺣﻰ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  72ﻭ  117ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﻄﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻳﺮ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻣﺎﻫﻰ ﻭ
ﺁﺑﺰﻯﭘﺮﻭﺭﻯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﻄﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ
 140ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
 1399ﻭ  1400ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﻛﻤﻰ  160ﻭ  180ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺩﺭ
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺍﺳﺖ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻝ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ
ﺻﻤﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﺒﺮﺯ ،ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﻭ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻭ
ﺩﺭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﺷﺪ :ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻔﺖ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  636ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺳﻴﺪﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ﺭﻭﺯﻯ  30ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ  834ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 61ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  629ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ
ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ 46
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ2 :ﻫﺰﺍﺭﻭ 524
ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻯ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ
ﻣﻌﺎﺩﻝ  39ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  735ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻳﻮﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺩ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺗﻼﺵ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ
ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻨﺠﻰ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﺷﺪ :ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻴﺰ ﻣﻠﻰ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻭ ﻛﻮﺩﺷﻴﻤﺎﻳﻰ
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ

ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺍﺯ
ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺴــﺐ ،ﺍﻟﻐﺮﻯ ﻭ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳــﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﷲ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻗﺒﺎﺩﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺴﺘﻘﺮﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ
ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﺍﺯ ﻗﺰﻭﻳﻦ؛ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﷲ ﺟﻤﺎﻟﻰ ﭘﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻗﺒﺎﺩﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ،ﻧﺼﻴﺮﻯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ،ﻧﺒﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻤﺖ ،ﺧﺎﻧﭙﻮﺭ
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺷــﻬﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ،ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ،ﺯﻛﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ،ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮ
ﻛﻞ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﺴــﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻮﺍﺭ ﭼﺴﺐ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ
ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ 283ﻧﻔﺮ ،ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻟﻐﺮﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻮﺍﺭ ﭼﺴﺐ ﺑﺮﻕ ،ﻓﻴﻠﻢ
ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ 211ﻧﻔﺮ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳــﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳــﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ
255ﻧﻔــﺮ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﻭﻧــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ
ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻛﻬﺎﺏ ) (VRUﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﺍﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ
ﻣﺮﻛﺰﻯ  ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺯﻧﺪ،
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻟﺪﺧﺎﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ
ﺷﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺭﺳﻴﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،
ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ
ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺍﻳﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻬﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ
ﺷﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ A92
 ,PGH ,A80ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻳﺎﺩ
ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﻳﻊ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎﻯ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﻳﭽﻪ
ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﻣﺨﺰﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﺩﺭﻳﭽﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ )ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ،ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
،ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ،ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﻯ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪﺭﺭﻓﺖ
ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻰ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﻭﺍﺣﺪ  VRUﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ
ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ
ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺁﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻛﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺷﺶﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺷﺪ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺮﺍﺣﻰ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻼﺵ
ﻣﺠﺪﺍﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ
ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﻬﺎﺏ ) (VRUﺣﺪﻭﺩ  1،5ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻮﺍﺩ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻯ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺎﻧﺖ
ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﺎﻛﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻰ ﻭ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻰ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﻣﻀﺎﻓ ًﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟﻮﺩﮔﻰ
ﻫﻮﺍ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﻬﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ

ﻭﻟﺪﺧﺎﻧﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﮔﻔﺖ
 :ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻭ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺳﺎﻳﺮ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 98ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ
ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  65000ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺭﻛﻮﺭﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ  98ﺑﺎ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻰ ﻭ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻯ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻟﻔﻴﻦ ﺩﺳﺖ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ
ﺗﺨﺼﺺ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ
ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻯ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎﻯ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ،ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  98ﺑﻪ 200
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻭﻟﺪﺧﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ
ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ) (VRUﮔﻔﺖ:
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  1000ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺑﺨﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻭ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺗﻮﻛﺴﻴﻼﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  1000ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭﻳﺰﻯ ﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﭘﺮﻭﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﻼﺵ ﻫﺎ
ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻢ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎﻯ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ
ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ
ﺷﺎﺯﻧﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ
ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻛﻬﺎﺏ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﺷﺎﺯﻧﺪ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻫﺎ ،ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ
ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺭﺧﺪﺍﺩ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

ﺍﺯ ﺗﺎﺧﻴﺮ 2ﺭﻭﺯﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﺗﺎ ﺍﻫﺪﺍﻯ ﺟﺎﻡ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ  7ﺳﺎﻟﻪ

ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺑﺎ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻯ
ﺟﺎﻡ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﻯ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﻭ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩﻥ
ﺭﺍﻫﻬﺎﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ  904ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻮﻯ ﻭ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺮﻑ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ ،ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ  904ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ،ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻡ ﻧﻴﺰ  ،ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎ ﻭ
ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺭﻗﻢ
ﺧﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺍﻫﺪﺍﻯ ﺟﺎﻡ ﺍﺧﻼﻕ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺩﺭ  9ﺩﻭﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ،
ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺣﺮﻳﻔﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻑ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺍﻫﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺸﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ  ،ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﺭﺵ ﻃﺎﻫﺒﺎﺯ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ  20ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﻋﻴﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺭﺵ ﻃﺎﻫﺒﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺩﻳﺎ
ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  13ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﺩﺭﺧﺸﻴﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻤﻰ ﺟﺎﻡ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺁﻭﺭﺍﻥ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﺰ ،ﮔﺌﻮﺭگ ﻫﺎﺭﻭﺗﺠﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﻫﺸﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻭﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻰ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ  ،ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﺴﺎﻧﺪﺭ ﺍﻭﺩﻭﻛﻴﻤﻮﻑ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺳﺘﻤﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ  10ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ .
ﺍﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺣﺴﺎﺱ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ ،ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ  13ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻟﺌﻮﻥ ﺑﺎﺑﻮﺟﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﻘﺎﻡ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﻬﻢ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺮﺩﻳﺎ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻣﺼﺪﻕ ﭘﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﮔﻴﮕﺎ ﻛﺎﭘﺎﺭﺍﺩﺯﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺭﻳﺎ ﺍﻣﻴﺪﻯ
ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﺪﺭ ﺍﻭﺩﻛﻴﻤﻮﻑ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﻧﻴﺰ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭ ،ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺁﺭﺵ ﻃﺎﻫﺒﺎﺯ ﻭ ﮔﺌﻮﺭگ ﻫﺎﺭﻭﺗﺠﻴﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻃﺎﻫﺒﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻣﻰ ﺭﺳﻴﺪ،
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻰ ﺷﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﻳﻒ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻘﺎﻡ ﻧﺎﻳﺐ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ،ﺁﺭﺵ ﻃﺎﻫﺒﺎﺯ ﺷﻄﺮﻧﺠﺎﺯ
ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺰﺭگ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺎﻳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯﺍﻥ ﺯﻳﺮ  14ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ
ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ،ﺑﻬﺴﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﻳﺮ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺣﺮﻳﻔﺶ ﺍﺯ ﺷﻜﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺣﺮﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺯ
ﺷﻜﺴﺖ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺑﻬﺴﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﮔﻴﻼﻧﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ﻧﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻗﻴﺐ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺩﻩ
ﺑﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺣﺮﻳﻔﺶ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺷﻜﺴﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ
ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ
ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺷﺎﺩ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﺥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻯ
ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﻬﺴﺎ ﻣﻘﺼﻮﺩﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻛﺎپ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺪﺍﻝ ،ﺿﻤﻦ
ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻭﻯ ،ﻛﺎپ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﻛﺎپ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺍﻋﻄﺎء ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺟﻤﻌﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ  904ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳﻴﻪ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ،ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ
ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﻳﺘﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﺎﻻﻯ
 1800ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺭﻳﺘﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺯﻳﺮ  1800ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎﺭﺍﻥ ﺯﻳﺮ 14
ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻫﺠﺪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎﻯ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺟﺎﻡ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ )ﺧﺰﺭ( ﻛﻪ
ﺩﺭ  9ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ
ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﻣﺼﺮﺍﺗﺪﻳﻦ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻭﻑ ﺍﺯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ 600 ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﻫﺪﺍء
ﺷﺪ.

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

وانتبارهای ساماندهیشده

اجتماعی

سهمیه سوخت مجزا میگیرند
خبر

رئیس کنگره کشوری سوختگی:

راهحل مشکل سوختگی در کشور
پیشگیری است
رئیــس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران ســوخته ،به تشــریح وضعیت
نامناسب سوختگی در کشور پرداخت و گفت :راهحل مشکل سوختگی در کشور،
از پیشگیری می گذرد.
محمد جواد فاطمی در نهمین کنگره کشــوری سوختگی در مرکز همایش های
رازی تهران ،با اشــاره به چاپ کتاب «پیشگیری از سوختگی ،داستان موفقیت
هــا» ،افزود :این کتــاب بهترین مرجع برای آموزش و آشــنایی با راهکارهای
پیشــگیری از ســوختگی اســت .همچنین ،این کتاب می تواند برای کارهای
تحقیقاتی در این زمینه مورد مطالعه و استفاده قرار گیرد.
رئیس نهمین کنگره کشــوری ســوختگی ،یادآور شــد :کتاب پیشــگیری از
سوختگی ،با حداقل قیمت چاپ شده و توزیع گسترده آن می تواند به پیشگیری
از سوختگی در کشور کمک کند.
فاطمی با عنوان این مطلب که برای حل مشــکل بزرگ ســوختگی در کشور
نیازمند چند فاکتور هســتیم ،ادامه داد :داشتن فرهنگ قوی ارتقا یافته که مردم
بدانند چگونه از بروز سوختگی پیشگیری کنند و اینکه با بیماران سوخته چگونه
رفتار کنند .همچنین ،انتقاد قدرتمند می خواهیم که به سوختگی کمک کند.
وی افزود :دولت کارآمد به همراه وزارت بهداشــت به روز و پیگیر قانون مداری
برای پیشگیری از سوختگی الزم داریم.
فاطمی با عنــوان این مطلب که در حال حاضر هیچ کــدام از این فاکتورها را
نداریم ،گفت :در چنین شــرایطی ،ســالیان دراز با مشــکل سوختگی در کشور
مواجه خواهیم بود.
رئیس نهمین کنگره کشوری سوختگی ،در عین حال تاکید کرد :حل مشکالت
سوختگی ،همه جانبه است و می دانیم که اگر همه کمک کنیم ،می شود مشکل
سوختگی را حل کرد.
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران ســوخته ،بر اســتفاده از ظرفیت
نهادهای مردمی در پیشگیری از سوختگی در کشور تاکید کرد و افزود :نهادهای
مردمی ،در جایی که نمی شو با کمک دولت ها مشکالت را حل کرد ،می توانند
موثر باشند.
فاطمی اظهار داشــت :انجمن حمایت از بیماران ســوخته ،امیدوار است روزی
بتواند در کاهش ســوختگی و درمان بهتر بیماران ســوخته و همچنین زندگی
راحت تر برای آنها ،موثر باشد.

 ۱۳نکته کلیدی برای جلوگیری از ابتال به کرونا

براســاس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم شســت و شوی دست ها بهترین
راهکار برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا است.
در گزارش دانشــگاه علوم پزشکی قم که نســخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار
گرفته ۱۳ ،راهکار کلیدی برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا به شــرح زیر
پیشنهاد شده است:
 -۱ویروس کرونا ،عمدت َا از راه دهان ،بینی ،چشــم و گوش وارد بدن می شود.
بنابر این دســت هایتان را قبل از شست و شوی کامل با آب و مایع دستشویی
به این  ۴قسمت بدن نزنید.
 -۲هر روز چندین بار دست هایتان را با آب و مایع دستشویی و هر بار به مدت
نیم دقیقه با دقت بشویید .اگر مایع یا ژل ضدعفونی کننده هم بزنید ،بهتر است.
 -۳همراه تان یک مایع ضدعفونی کننده کوچک داشته باشید تا در محیط های
عمومی مانند مترو و خیابان و  ...که دسترســی ســریع به آب و مایع دستشویی
ندارید ،بعد از تماس با افراد و اشیاء ،مدام دست هایتان را ضدعفونی کنید.
 -۴اگر نزدیک شــما ،کســی سرفه با عطســه کرد ،فوری دهان و بینی تان را
ببندید و حتی المقدور چند متری از او دور شــوید ،چون یکی از راه های انتقال
کرونا ،تنفس است.
 -۵اگر مســوول اشیائی هســتید که دســت های افراد مدام با آنها در تماس
است ،آنها به کرات ضدعفونی کنید؛ مانند دستگیره های در ،ستون های فلزی
اتوبــوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل ،آنها را می گیرند ،پیشــخوان بانک
ها و ادارات ،خودکارهای عمومی بانک ها ،دکمه های آسانســور و خودپردازها ،
نازل بنزین ،نرده های کنار پله ها و غیره.
همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیائی دست نزنید و اگر هم زدید -
که اکثراً ناگزیر هستید  -دست های خود را بشویید یا ضدعفونی کنید و قبل از
شست و شو ،به آن  ۴قسمت بدن که در بند اول گفتیم ،دست نزنید.
 -۶دست دادن و روبوسی را به حداقل ممکن برسانید.
 -۷بالفاصله بعد از ورود به خانه ،دست های خود را بشویید و ضدعفونی کنید.
این را از همــه اعضای خانواده بخواهید .همچنین در محل کار نیز با همکاران
چنین قراری بگذارید.
 -۸سیســتم ایمنی بدن تان را با خوردن ویتامین  ، Cمیوه ها  ،ســبزیجات و
داروهــای تقویتی ،ارتقا دهید .خوردن روزانه یک لیوان "آب ولرم  +آب لیموی
تازه  +یک قاشق عسل طبیعی" توصیه می شود.
 -۹میوه ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع ظرفشویی بشویید.
 ۱۰غذای آلوده از راه های انتقال کروناست .از خوردن غذا و مایعات در جاهای
غیر مطمئن جدا خودداری کنید.
 -۱۱غذاهایتان کامال پخته شــود .بنابراین از خوردن غذاهای نیم پز مانند تخم
مرغ عسلی ،استیک نیم پز یا آبدار خودداری کنید.
تاکید می شود مرغ و گوشت قرمز و شیر را خوب بجوشانید و کامل بپزید.
 -۱۲مسواک تان را مدام با مایع دستشویی بشویید و ضدعفونی کنید.
 -۱۳تا حد امکان در خانه بمانید ،اگر بیرون رفتید بکوشــید به جاهای شــلوغ
نروید و مدام دست هایتان را ضدعفونی کنید.
در پی فوت دو بیمار مشکوک به ابتال به کرونا در قم ،قرارگاه پدافند زیستی قم
با حضور استاندار و معاون درمان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل
شد و برنامههای مختلف برای کنترل و مراقبتهای الزم صورت گرفته است.
در همین ارتباط مدارس ،دانشگاه ها و مراکز حوزههای علمیه قم روز پنجشنبه
و همچنین فردا شنبه تعطیل شدند.
مسووالن مختلف کشوری و اســتانی با تاکید بر ضرورت بیش از پیش رعایت
نکات و توصیه های بهداشــتی در خصوص بیماری کرونا ،از تالش همه جانبه
برای مهار و کنترل آن خبر داده اند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت :وانتبارهای شهری بنزینی ساماندهیشده دارای پروانه معتبر و
اسناد حمل ،از ابتدای اسفند از سهمیه سوخت مجزا برخوردار میشوند.
به گزارش روز پنجشنبه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ،مهدی جمالی نژاد افزود :وانت بارهای بنزین سوز دارای پروانه فعالیت معتبر در سامانه مدیریت مرکزی حمل
ونقل شهری (به نشانی  )WWW.UTCMS.IRکه اطالعات آنها توسط شهرداری ها یا اتحادیه های صنفی مورد تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سامانه یادشده ثبت
شده باشد ،از اسفندماه  ،۱۳۹۸از اعتبار ریالی سهمیه سوخت بنزین برخوردار می شوند.
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اندیشه سبز

مدیر کل سازمان غذا و دارو :

مردم گرانفروشی ماسک را از طریق
سامانه  ۱۹۰اطالعرسانی کنند

مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل
سازمان غذا و دارو با اشاره به مراجعه
پرتعداد مردم برای تهیه ماست و ژل
های ضد عفونی کننده گفت :ژل و
ماسک به اندازه کافی در داروخانهها
توزیع شده است و هیچ کمبودی وجود
ندارد.
به گزارش وبدا ،غالمحسین
مهرعلیان روز جمعه با اعالم این خبر
افزود :در روزهای اخیر شاهد مراجعه پر
تعداد مردم برای تهیه ماسک ،ژل ضد
عفونی کننده دست و سطوح ،الکل ،پد
الکلی و مکمل های دارویی به داروخانه
ها هستیم که البته متاسفانه در مواردی
شاهد اعتراض به همکاران نیز بودهایم.
وی افزود :در سرکشی به تعداد زیادی
از داروخانههای سطح شهر تهران و
شهرستانها خوشبختانه ،همکاران ما با
رعایت اخالق حرفه ای اقالم مورد نیاز
مردم (ماسک ،ژل ضد عفونی کننده

دست و  )...را به نرخ متعارف عرضه
میکردند.
مهرعلیان با اشاره به هماهنگیهای
صورت گرفته با تامین کنندگان ،اظهار
کرد :از ابتدای هفته آتی نیز توزیع
مناسبی از این اقالم صورت خواهد

گرفت و نگرانی برای تامین وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :مردم در صورت
مشاهده تخلف و گرانفروشی ،موارد را
از طریق سامانه  ۱۹۰یا اپلیکیشن تیتک
اطالعرسانی کنند تا در اسرع وقت به
آن رسیدگی شود.

شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور
چین از ابتدای شیوع آن به  ۲۲۳۳نفر
رسیده و بیش از  ۷۵هزار نفر مبتال
داشته است .در ایران مسئوالن وزارت
بهداشت ابتالی دو بیمار مبتال به
ویروس کرونا را در روز چهارشنبه (۳۰
بهمن) تایید کردند.
بر اساس اعالم سعید نمکی ،وزیر
بهداشت در شامگاه پنجشنبه ( اول
اسفند) ،تعداد موارد قطعی ابتال به این
ویروس در ایران  ۵نفر است که شامل
دو فوتی ،دو بیمار بستری در قم و یک
بیمار ( پزشک) در اراک است که البته
پزشک بیمار از قم به اراک رفته است.
وزیر بهداشت همچنین از تعداد ۲۴
مورد مشکوک به کرونا در بیمارستانها
خبر داد که به گفته او ،پس از مشخص
شدن نتیجه آزمایش آنها در مورد
وضعیت این افراد اطالع رسانی می
شود.

سفیر چین در تهران :ملت چین در کنار ملت ایران میایستند
ایران میایستند».
سفیر جمهوری خلق چین در ایران در
توییت خود تصاویری از پرچم ایران و
چین و همچنین شعر سعدی مبنی بر
«بنی آدم اعضای یکدیگرند که در
آفرینش ز یک گوهرند» را منتشر کرده

سفیر چین در تهران تاکید کرد :در
مبارزه با کووید ،۱۹-ملت چین در کنار
ملت ایران میایستند.
«چانگ هوا» در حساب کاربری
خود در توئیتر نوشت« :در مبارزه با
کووید ،۱۹-ملت چین در کنار ملت

است .به گفته وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،تعداد مبتالیان قطعی
به ویروس کرونا در ایران پنج نفر است
که شامل دو فوتی ،دو بیمار بستری در
قم و یک پزشک که از اراک به قم رفته
است.

زنان ،پرورنده زیست بانان آینده

نقش زنان و مادران در حفظ محیط
زیست بر هیچ فردی پوشیده نیست اما
اصلی ترین و مهمترین نقش زنان،
پرورش نسلی نو و تربیت فرزندانی
است که زیستبانان آینده باشند ،نقشی
که با انتقال فرهنگ زیست محیطی به
اکران عمومی خواهد رسید.
محیط زیست مقولهای مهم در جامعه
امروزی است که از حالت فانتزی
خارج شده و محوریت یافته است ،اما
توسعه بی رویه زنگ خطر تخریب آن
را به صدا در آورده است که به اعتقاد
برخی کارشناسان ،استفاده از پتانسیل و
توانمندی های زنان میتواند در کاهش
این تخریب تاثیرگذار باشد .چرا که زنان
نخستین مربیان کودکان و خانواده خود
هستند که در ایجاد فضای فرهنگی
دوستدار محیط زیست در خانه نقش
اساسی دارند .در اهمیت این موضوع
همین بس که آخرین روز از هفته زن
و بزرگداشت مقام زن ،به «زن ،اصالح
الگوی مصرف ،حفظ محیط زیست»
نامگذاری شده است.
ارائه شیوه های رفتاری درست
والدین بخصوص مادر است که می
تواند الگوی فرهنگی و رفتاری مناسبی
برای فرزندان در حفاظت از محیط
زیست باشد .او است که در ساده ترین
اقدامات آموزشی به کودک می آموزد
زباله را از شیشه اتومبیل ،در شهر یا
در محلی که برای گردش یا مسافرت
رفته است ،بیرون نریزند .او است که
می آموزد دوستی با گل و گیاه و
جانوران نشاط آور و خشونت علیه آنان
ناخوشایند است و او است که وقتی پس
مانده غذا را جداگانه برای پرندگان یا
گربه ها و سگ های بی خانمان می
برد ،دوستی با حیوانات و احترام به سایر
موجودات را به فرزندان می آموزد.

موضوعی که «مه لقا مالح» ملقب
به مادر محیط زیست ایران و مدیر
عامل جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
محیط زیست بر آن تاکید دارد و درباره
اشاعه این فرهنگ از مادر به فرزند
به خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا
می گوید :پیشنهاد من این است که
در چندین پارک ،فضایی دوستانه و
صمیمی برای کودکان ایجاد کنیم تا
عالوه بر بودن کنار مادر یا مادربزرگ
خود ،از شنیدن کتاب های محیط
زیستی در دل طبیعت لذت ببرند و به
حفظ آن تشویق شوند .زیرا کودکان در
حکم پاسدارندگان زمین ،روی پدران
و مادران هم تاثیر گذاشته و حتی
میتوانند از اثر ویرانگری آنها کاسته
و پیشگیری کنند.
وی یادآور می شود :مادران و زنان را
مدنظر قرار دادم چرا که معتقد هستم
زنان در نهاد خود آموزگار و پرورنده
هستند و به همین دلیل نقش اصلی را
در تخریب یا حفظ محیط زیست ایفا
میکنند.
پرورش نسلی محیط بان با شیوه
های آموزشی صحیح
مسوولیت پذیر کردن کودکان
در برابر محیط زیست و چگونگی
نگهداری از آن ،ضرورتی است که به
باور کارشناسان ،با آموزش امروز به
کودکان ،می تواند فردایی بهتر برای
این یگانه زیستگاه بشری رقم زد اما
نباید فراموش کرد شیوه آموزش و
فرهنگ سازی در حفاظت از محیط
زیست بسیار مهم است چرا که تجربه
نشان داده اگر از شیوه های آموزشی
غلط استفاده شود نه تنها فرزندان از
والدین الگو نمی گیرند بلکه والدین به
یک ضد الگو برای آن ها تبدیل می
شوند.

ضمن این که چنانچه فرهنگ زیست
محیطی در مادران رسوخ کند و زنان،
قوانین اکوسیستم را بشناسند ،در آن
صورت بخوبی می توانند این میراث
معنوی را به فرزندان منتقل کنند .در
این باره« ،محمد درویش» فعال محیط
زیست می گوید :اصوال زنان به دلیل
ماهیت وجودی از خشونت فضایی که
در آن قرار دارند ،می کاهند ،مقاومت در
برابر سخنان درست را به شدت کاهش
می دهند و می توانند نقش مجاب
کنندگی را به شکل بهتر و موثرتری
ایفا کنند
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا
ادامه می دهد :به همین علت است که
سازمان ملل همیشه بر نقش زنان در
کاهش خشونت و بهبود توان اکولوژیک
سرزمین تاکید کرده است و زنان یکی
از مهمترین سفرایی هستند که در حوزه
صلح و محیط زیست استفاده می کند
زیرا معتقد است در این حوزه می توانند
کارآمدی زیادی داشته باشند.
درویش با یادآوری این که مهمترین
مولفه های محیط زیستی مانند مصرف

آب ،پالستیک و انرژی اغلب در محیط
خانه اتفاق می افتد ،تاکید می کند :اگر
زنان نسبت به این مولفه ها حساس
باشند و بتوانند آنها را خوب مدیریت
کنند می توانند عالوه بر کمک به حفظ
محیط زیست ،اثرگذاری زیادی هم در
اقتصاد خانواده و کشور و آینده محیط
زیست داشته باشند.
هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر
سال  ۱۳۹۸همزمان با تولد ضرت
فاطمه (س)  ۲۶بهمن آغاز و  ۲اسفند
ماه خاتمه می یابد .روزهای این هفته
به ترتیب با عناوین «زن ،معنویت،
سیره فاطمی ،سبک زندگی ایرانی-
اسالمی»« ،زن ،خودباوری ،سالمت
و نشاط ،سرمایه اجتماعی»« ،زن،
تعادل کار و زندگی ،شکوفایی اقتصاد
خانواده»« ،زن ،مسئولیت اجتماعی،
کارآفرینی ،رونق تولید»« ،زن ،امید به
آینده ،تعالی خانواده و جامعه»« ،زن،
عدالت اجتماعی ،حقوق شهروندی،
مشارکت سیاسی» و «زن ،اصالح
الگوی مصرف ،حفظ محیط زیست»
نامگذاری شده است.

طراحی برنامه کنترل طالق بهزیستی برای  ۵سال بعد از ازدواج
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی
سازمان بهزیستی کشور از طراحی
برنامه کنترل طالق در کنار دیگر
برنامههای موجود در این زمینه خبر
داد و گفت :این سازمان برنامه ارتقای
کیفیت زندگی و تحکیم بنیان خانواده
و پیشگیری و کنترل طالق را طراحی
کرده که میتواند پنج سال بعد از ازدواج
را پوشش دهد.
بهزاد وحیدنیا روز شنبه در گفت وگو
با خبرنگار ایرنا افزود :این برنامه برای
پیشبرد ،به پشتیبانی و تامین منابع نیاز
دارد و سازمان برنامه و بودجه در این
زمینه توجیه و این برنامه به وزارت
کشور ارسال شده است.
وی ادامه داد :طی این برنامه ،عوامل
محافظ در برابر آسیب طالق شناسایی
شده و در برنامه مداخلهای بهزیستی
قرار می گیرد.

مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی
سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد:
فعالیت بهزیستی برای پیشگیری از
طالق مبتنی بر چند محور از جمله
محور آموزشی است؛ اقدامات آموزشی
متکی بر رویکردهای مورد نیاز است؛
به طور مثال اکنون مراکز بهزیستی،
آموزش های پیش از ازدواج را مبتنی بر
استانداردهای آموزشی جهانی ،ایرانیزه و
معرفی کرده است.
وحیدنیا افزود :سازمان بهزیستی
کشور برای کنترل و کاهش میزان
طالق ،ارائه خدمات روانشناختی را
در کشور توسعه داده و برای مراکز
تخصصی ازدواج و خانواده ،مجوز صادر
می کند .همچنین مراکز همکار را با
مراکز قضایی و دعاوی خانواده تقویت
کرده و برنامه های آموزشی ارائه می
کند.

وی اظهار داشت :سازمان بهزیستی
کشور برای افرادی که سرپرست موثر
ندارند نیز برنامه های حمایتی جدی
دارد و نگاه اجتماع محور به برنامه ریزی
ها اضافه شده تا برآن اساس خانواده را
در تعامل با محیط اطراف فعال کرده و
افراد را تبدیل به انسان های تاثیرگذار
کند.
مدیرکل مشاوره و امورروانشناختی
سازمان بهزیستی کشور گفت :مسئولیت
اجتماعی افراد در برنامه اجتماع محور
مورد توجه قرار گرفته و به نیازهای
اجتماعی خانواده مانند فرزندپروری،
انتخاب ،آگاهی مربوط به دوره بلوغ و
نوجوانی و زندگی زوج ها در پنج سال
اول زندگی ،پرداخته شده است.
وحیدنیا با اشاره به بومی سازی
اقدامات آموزشی و روانشناختی افزود:
این برنامه ها در تمام کشور در حال

انجام است و برای اولین بار در کشور،
نیازهای بومی ،پایه محور طرح آموزشی
قرار می گیرد تا آموزش ها براساس
نیازهای افراد بومی باشد.
وی خاطرنشان کرد :اکنون سه هزار و
 ۱۵۹مرکز مشاوره سالمت روان محلی
و  ۵۶۰مرکز در تعامل با قوه قضائیه در
کشور فعالیت دارند.
وحیدنیا همچنین از راه اندازی سامانه
آموزش مداوم روانشناسان خبر داد که
تنها سیستم نظارتی متمرکز مراکز
مداخالت تخصصی است و زیرساخت
آن در  ۲۶استان فراهم شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
سال  ۹۵در راستای الیحه برنامه
ششم توسعه ،سازمان بهزیستی کشور
را مکلف کردند در راستای کنترل و
کاهش نرخ طالق به  ۲۰درصد طی
پنج سال آینده اقدام کند.

«اکو آرت»؛ جنبش هنری برای توجه
به مشکالت زیستمحیطی

استاد دانشگاه الزهرا با ارائه تعریفی از «اکو آرت» یا «هنر زیستمحیطی»
گفت :این مفهوم به معنای یک جنبش هنری معاصر با موضوعات زیستمحیطی
است که هنرمند پس از ورود به طبیعت و بررسی مشکالت آن برای رفع آنها
اقدام میکند.
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر،
اولین نشست تخصصی دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با موضوع
زیستگاه ما و هنر معاصر با بیان دغدغههای محیط زیستی در هنر معاصر برگزار
شد .عضو هیات علمی گروه نقاشی دانشگاه الزهرا در ابتدای سخنان خود درباره
اکو آرت توضیحاتی ارائه کرد و گفت :هدف از اکو آرت بررسی مشکالت طبیعت و
تالش برای رفع آن است .اکو آرت یک جنبش هنری معاصر است که موضوعات
زیستمحیطی دارد و هنرمند پس از ورود به طبیعت و بررسی مشکالت آن جهت
رفع مشکالت اقدام میکند.
نقشی که هنرمندان معاصر در شاخه اکو آرت میتوانند در آگاهی دادن به مردم
درباره محیط زیست ایفا کنند ،بسیار پررنگ است .اکو آرت بر ماده مشخص یا
رسانهای خاص مثل مجسمه ،نقاشی و ...تأکید ندارد و آثار به وجود آمده در این
شاخه بسیار وسیع و گسترده هستند.
الهه پنجه باشی با اشاره به چالشهای چند نشان تجاری مطرح پوشاک ،غذا
که موجب صدمه به محیطزیست شدند و سپس برای بهبود آن تالش کردند،
گفت :نشان آدیداس برای جلبتوجه عموم به آلودگی اقیانوسها با استفاده از
پالستیکهایی که از اقیانوس جمع شده بود؛ کفش ساخت .این کفش توسط یک
قهرمان ورزش دومیدانی استفاده و پس از مدال آوردن او ،توجه بسیاری مردم به
موضوع آلودگی اقیانوسها جلب شد.
وی با اشاره به زمان طوالنی تجزیه پالستیک در طبیعت گفت :هنرمندان اکو
آرت با همین لوازمی که از بین نمیروند اثر هنری خلق می کنند تا اعتراض
خود را به تولید آنها اعالم کنند .زبالههای بازیافتی ابزاری برای خلق اثر هنری
هستند و به عنوان مثال اوا گات هنرمندی است که تمام یک فضا را با بطری
پالستیکی پر میکند.
این مدرس دانشگاه افزود :در سالهای گذشته مرجانهای کف اقیانوس رنگی
مایل به صورتی داشتند اما سالهاست رنگ آنها از بین رفته و سفید شدهاند .سال
گذشته رنگ گلبهی مرجانی به عنوان رنگ سال معرفی شد ،درحالیکه دیگر
مرجان به آن رنگ در دنیا وجود ندارد .به همین دلیل آن را به عنوان رنگ سال
انتخاب کردند تا اعتراض و هشداری به این موضوع باشد.
انسان معاصر با سرعت باال در حال تخریب محیط زیست است و در سالهای
آینده چیزی از اقیانوسها باقی نمیماند؛ زیرا نقشه جهانی از پالستیک پر
میشود .به همین دلیل گفته میشود تا جایی که میتوانیم باید از پالستیک
کمتر استفاده کنیم.
دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از  ۲۹بهمن کار خود را آغاز کرده
است و تا  ۵اسفند در موسسه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان طالقانی ،ابتدای
خیابان برادران مظفر برگزار می شود.

تمام دستگاهها مکلف به اجرای قانون
هوای پاک هستند

مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور گفت :قانون هوای پاک سه سال است
که تصویب شده و تمام دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
احمد قاسمی روز چهارشنبه در چهل و سومین کار گروه ملی کاهش آلودگی
هوا افزود :آلودگی هوا یکی از موضوعات مهمی است که موجب نارضایتی مردم
شده است .مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد :بر اساس قانون
هوای پاک تولید سوخت استاندارد وظیفه وزارت نفت است و مکلف است به این
وظیفه خود عمل کند.
وی اظهارداشت :سه سال از تصویب قانون هوای پاک میگذرد و با توجه به
شرایط هوا باید اجرای مفاد آن از سوی دستگاههای اجرایی جدی گرفته شود
و سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان نهاد نظارتی باید به جای توصیه از
نهادهای اجتماعی آبی بخواهد که قانون را رعایت کنند.
مدیرکل حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد :بر اساس قانون هوای پاک
تولید سوخت استاندارد وظیفه وزارت نفت است و مکلف است به این وظیفه خود
عمل کند.
قاسمی افزود :اگر مازوت سوخت محسوب میشود و اینکه حد گوگرد آن
غیراستاندارد است یا خیر ،جزو وظایف سازمان حفاظت محیطزیست است که
باید آنرا اندازه گیری و اعالم کند و در آن صورت ما وزارت نفت را مکلف به
اصالح سوخت میکنیم.
مدیر کل حقوق عامه دادستانی کل کشور تاکید کرد :باید با دستگاههایی که
قانون را اجرا نمیکنند با جدیت برخورد شود زیرا سالمت مردم در میان است.
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ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ )ﺟﻤﻌﻪ( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﺮﻯ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺎ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺷﻴﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺧﻞ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﺩ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺮﻳﺮﻯ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻜﻰ
ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.
ﺭﻫﺒﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻰﻃﺮﻓﻰ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺣﺮﻳﺮﻯ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻯ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻃﺎﺋﻒ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1975ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻃﺎﻳﻒ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  1990ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﺪ.
ﺣﺮﻳﺮﻯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﺑﻰ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﻴﺮﻭﺕ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺍﺑﻮﻇﺒﻰ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩ.

ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ :ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ

ﺳـﺮﺩﺑﻴﺮ :ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻯ

ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﻰ :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺟﻰ ﻃﺮﺧﺎﻧﻰ

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺳﻴﺎﺳﻰ :ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻠﻰ

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ :ﺍﻣﻴﺮﺭﺿﺎ ﻧﻈﺮﻯ

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﺭﺍﻣﺶ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩ

ﻟﻴﺘﻮﮔﺮﺍﻓﻰ ﻭ ﭼﺎپ :ﭼﺎپ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻬﻦ

ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺍﺭﺿﻰ ﺁﻥ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ .ﻛﺮﻣﻠﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ ،ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻟﻴﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﻣﺮﻛﻞ ،ﻣﻜﺮﻭﻥ ﻭ ﭘﻮﺗﻴﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺁﺗﺶﺑﺲ

ﺩﺭ ﻟﻴﺒﻰ ﻭ ﺍﺯﺳﺮﮔﻴﺮﻯ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﻑﻫﺎﻯ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻃﺒﻖ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﻴﺒﻰ
ﺷﺪﻧﺪ.ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ،ﺍﺷﺘﻔﺎﻥ ﺯﺍﻳﺒﺮﺕ،
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻃﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﻞ ﻭ ﻣﻜﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﻟﺐ ﺍﺑﺮﺍﺯ

ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺮﻛﻞ ﻭ ﻣﻜﺮﻭﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻭ ﺭﺟﺐ
ﻃﻴﺐ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺩﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ :ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪﻩ ﺩﻭﻟﺖ
»ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ« ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺣﻴﺎﻯ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ
ﺩﻭﻟﺖ »ﻧﻴﻜﻼﺱ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ« ﺩﺭ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﻧﺎﻛﺎﻡﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻯ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ
ﺍﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺣﺰﺏ
ﺣﺎﻛﻢ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎ ﺳﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ

ﻣﺸﺎﺑﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ
»ﺧﻮﺍﻥ ﮔﻮﺍﻳﺪﻭ« ،ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﻰ
ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺗﻼﺵ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
 30ﺁﻭﺭﻳﻞ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ

ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺧﻴﺮﺍً
ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺰﻝ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ
ﻭ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺯ ﮔﻮﺍﻳﺪﻭ

ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻳﻚ
ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﻧﻔﺘﻰ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ ﻫﺪﻑ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻼﺵ
ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺎﺩﻭﺭﻭ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ
ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺭﺍ
ﺑﻬﻢ ﺯﺩﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺳﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﮔﻮﺍﻳﺪﻭ ﺍﺧﻴﺮﺍً ﺑﻪ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺍﺭﺷﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ
ﺑﺎ ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  40ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ» :ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ« ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻣﺪﻋﻰ
ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺍﻣﺴﺎﻝ )(2020
ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ »ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ« ﺍﺟﺮﺍ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﺟﺮﻭﺯﺍﻟﻢﭘﺴﺖ« ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻋﺪﻡ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﻜﺴﺖ »ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ«
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﺩﺍﺷﺖ،
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ» :ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﻮﺩ ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﺯﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ«.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ،ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩ» :ﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ،ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻥ ﻧﻘﺸﻪﻛﺸﻰﻫﺎ )ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﻯ( ،ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻃﻮﻝ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺸﻴﺪ«.
ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﻛﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ]ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ[ ،ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯﺧﻮﺍﻩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ...ﻫﺮ
ﺗﻼﺷﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ،ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ«.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻳﻚ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  2020ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ» :ﻣﻦ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ،ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ ،ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ
ﺟﺪﻳﺪﻯ )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ( ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ...ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫﺎ ﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻢ«.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺮﻭﺯﺍﻟﻢﭘﺴﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﭼﭗﮔﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺣﺰﺏ ﺁﺑﻰﻭﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ »ﺑﻨﻰ ﮔﺎﻧﺘﺰ« ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ،ﮔﻔﺖ» :ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺘﻰ ]ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ[ ﺷﻮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ ﮔﺎﻧﺘﺰ ﻭ ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻻﭘﻴﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻮﺭﺩ«.
ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﻰﺍﺳﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﺡ ﺍﺗﻤﻰ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﻃﻰ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﺭﺱ ) 2020ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺳﻔﻨﺪ  (1398ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﻴﺸﺘﺮ »ﻳﺎﺋﻴﺮ ﻻﭘﻴﺪ« ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﻥ
ﺍﺻﻠﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺁﺑﻰﻭﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ
ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻮﺩ ،ﺗﻞﺁﻭﻳﻮ
ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ.

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ:ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻭﺯ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﺶ ﺑﺎﺑﺖ
ﺩﺭﻭﻍ ﺑﻪ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ،2016ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  40ﻣﺎﻩ
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻛﺮﺩ.
»ﺭﺍﺟﺮ ﺍﺳﺘﻮﻥ« ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺑﻖ
»ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ« ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ  40ﻣﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ.
ﺭﺍﺟﺮ ﺍﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻰ ﺷﺎﻣﻞ
ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ 2016
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
»ﺍﻳﻤﻰ ﺑﺮﻣﻦ ﺟﻜﺴﻮﻥ« ،ﻗﺎﺿﻰ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﻰﻫﺎ

ﺍﻳﻤﻴﻞmostagheldaily@gmail.com :
ﺗﻠﻔﻦ02166470351 :
ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ  -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﻰ  -ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻬﺮ -
ﭘﻼﻙ - 7ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺗﻠﻔﺎﻛﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ02166470351 :

ﭘﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺮﻭﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻟﺐ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩ
ﺍﻳﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ
ﺧﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻭﺣﺪﺕ
ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﮕﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ،
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﻻﺩﻳﻤﻴﺮ
ﭘﻮﺗﻴﻦ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﺳﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻣﻜﺮﻭﻥ ،ﻫﻤﺘﺎﻯ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﮕﻼ ﻣﺮﻛﻞ ،ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭﺧﻴﻢ ﺍﺩﻟﺐ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻤﻼﺕ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻭ ﺷﻮﺭﺷﻰ ﺑﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻜﺮﻭﻥ ،ﭘﻮﺗﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﻛﻞ
ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺍﺩﻟﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ،ﻣﻜﺮﻭﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﻞ ﺑﺮ
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺗﻨﺶ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻛﺮﺩﻧﺪ.
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ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﺘﻴﺰﻩﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ،
»ﺗﻬﺪﻳﺪﻯ« ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ.
ﺟﻜﺴﻮﻥ ﮔﻔﺖ» :ﺍﻭ ،ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻼﻳﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ«.
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪ» :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻭ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ
ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ،ﺷﺮﻡﺁﻭﺭ ﻳﺎ ﻣﺒﻬﻤﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ«.
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ ﺭﺍﺟﺮ ﺍﺳﺘﻮﻥ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ

ﻣﺠﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻣﺪﻋﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ
ﻣﻄﺮﺡﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺍﺟﺮ ﺍﺳﺘﻮﻥ
ﻏﻴﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ
ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡﺷﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺍﺳﺘﻮﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻬﺎﺩﺕ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2017ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻭﻳﻜﻰﻟﻴﻜﺲ ﻳﺎ
ﺣﺘﻰ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻳﻜﻰﻟﻴﻜﺲ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎ  9ﻛﺸﺘﻪ

ﻋﻼﻭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻜﻨﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ :ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ
ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮﻫﺮﺍﺳﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ( ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ
ﺁﻟﻤﺎﻥ  9ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ »ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ« ،ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻰ ﺍﻳﺎﻟﺖ »ﻫﺴﻪ« ﺭﻭﺯ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮ »ﻫﺎﻧﺎﺋﻮ« ،ﺩﭼﺎﺭ »ﺩﻳﮕﺮ ﻫﺮﺍﺳﻰ« ﺑﻮﺩ.
»ﭘﺘﺮ ﺑﻴﻮﺙ« ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻫﺴﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻰ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﺑﻴﻠﺪ« ﺍﺯ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺭﺍﺳﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﻃﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﭘﻠﻴﺲ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ
ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ ،ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺨﺼﻰﺍﺵ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ »ﻫﺎﻟﻪ« ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﻭ ﻛﺸﺘﻪ
ﻭ ﭼﻨﺪ ﺯﺧﻤﻰ ﺑﺮ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ،
»ﻳﻬﻮﺩﺳﺘﻴﺰ« ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ
ﺑﺮﺧﻰ ﻃﺮﻑﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮﺍﺷﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ،ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻫﺪ.
»ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼﻭﻯ« ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻣﺮﻭﺯ
)ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ( ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﺍﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭﺑﮕﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻪ ،ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻴﻠﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﻭ
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ
ﭘﻴﮕﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﻋﻼﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻃﺮﻑﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺃﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﺎﻧﻊﺗﺮﺍﺷﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﺍﻓﺰﻭﺩ» :ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮﺩ ،ﻃﺮﻑﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ
ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ«.
ﺍﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ »ﺑﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ« ﻭ »ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ«
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺍﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻧﺸﺪﻥ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ

ﻧﮕﺎﻩ

ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ

ﻓﺎﺭﺱ ﻧﻮﺷﺖ :ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﻯ
ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﺭژﻳﻢ ﺍﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻰ ﻃﺮﺡ
ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﺻﻠﺢ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ »ﺍﻳﻨﺪﻳﭙﻨﺪﻧﺖ ﻋﺮﺑﻰ« ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻗﺮﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻞﺁﻭﻳﻮ ﻭﺍﺭﺩ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ »:ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺍﮔﺮ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩ ،ﻳﻚ ﻛﻨﺴﻮﻟﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ«.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ» :ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺳﻔﺎﺭﺗﻰ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ
ﺩﺭ ﺍﺭﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ«.
ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎ ﺍﻓﻜﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ«.
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﺟﺎﻧﺒﺪﺍﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺮ ﻃﺮﺣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻠﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ
ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﺟﻨﮓ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻯ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ
 3ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ  1956،1967ﻭ  1973ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺩﻩﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﻛﻮﭼﻚ
ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ«.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮﻥ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻘﻮﻕ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻰﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﺪﺱ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺁﻭﺍﺭﮔﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮ
ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻋﺮﺏ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ،
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﺳﻄﺢ ﺣﺪﺍﻗﻠﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﻐﺎﻳﺮﺕ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍﻧﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﻫﺪﺍﻑ
ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮﺩﻧﺸﻴﻦ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ُﻛﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭﺱﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ:

ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﺑﺮﺩﺍﺭ

ﺍﻳﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺯ ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﻟﺐ
ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻮﺍﻓﻖﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻜﻮ ﻭ ﺁﻧﻜﺎﺭﺍ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺗﺎﺱ ،ﻣﺎﺭﻳﺎ ﺯﺍﺧﺎﺭﻭﻭﺍ ،ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ
ﮔﻔﺖ 20 :ﻓﻮﺭﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻣﻴﻼﺩﻯ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻭﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺯﺵ ﻃﺮﻑﻫﺎﻯ
ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺘﻰ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺯﺭﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺿﻌﻰ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺗﺶ
ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﺍﺩﻟﺐ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪﺍﻯ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪﺍﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺭﺗﺶ
ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ.
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮﻭﻯ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺳﻮﺭﻯ،
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻫﻮﺍ-ﻓﻀﺎﻯ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﻭ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺳﻮﺭﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﺍﻧﻨﺪ.
ﺯﺍﺧﺎﺭﻭﻭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪﺍﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺪﺍ ﺳﺎﺯﻯ ﺍﭘﻮﺯﻳﺴﻴﻮﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﻭ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.

ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺍﺑﻮﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺷﺪ؟
ﺍﻳﺴﻨﺎ ﻧﻮﺷﺖ :ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ
ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺗﻌﻴﻴﻦ »ﺍﺑﻮ ﻓﺪﻙ« ﺩﺭ
ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﺸﺪ
ﺷﻌﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺑﻮ
ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﻮﻣﺮﻳﻪ ﻧﻴﻮﺯ،
ﺍﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺼﺮﻯ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﻰ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﻰ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ )ﺍﺑﻮ ﻓﺪﻙ( ﺩﺭ ﭘﺴﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺣﺸﺪ
ﺷﻌﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺑﻮ ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﻴﺎﺕ ﺣﺸﺪ ﺷﻌﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﺑﻮ ﻓﺪﻙ ،ﻃﻰ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺁﺗﻰ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻞ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻣﻀﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

