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یادداشت

سالمی دوباره
 بین الملل 3

میرعلی اصغر الموسوی
بیشتر عوض بررسی خط و خطوط   ده روزی 
سیاسی دنبال خط سنگگ و درگیر نان و روزی 
روزانه بودم و عدم دسترسی به اینترنت و سقط 
شدن وی پی ان ها از هر نوع و مبدا نیز مزید 
باشم. معموال  تا عذر خواه غیبت  بود.  بر علت 
بعد هر تاخیری از شعر موالنا استفاده  کرده و  

می کنم که:
مدتی این مثنوی تاخیرشد

مهلتی بایست تا خون شیر شد
خون  جز  کنیم  می  هرچه  چرا  دانم   نمی  ولی 
و خونابه خوردن قسمتی نداریم و حتی بدست 
نخیلی  خرمای  پگاهی  چربی  بدون  شیر  آوردن 

شده که دستمان بدان نمی رسد.
 آسیاب حکومتی هنوز طبق روال سابقش، دور 
خود می چرخد و قطار معروفم که البته سریع تر 
از قطار های چین و ژاپن به راه خود ادامه می 
دهد و خبر از رشد ماهانه قیمت ها رکورد شکنی 
دارد، تورم  ماهانه دی ماه از آبان سال ۹۹ به این 
سو بی سابقه شده است. تورم نقطه به نقطه نیز 
در دی  ماه به سطح ۵۱/۳ درصدی رسیده و برای 
به  را  درصد   ۷۰ به  نزدیک  سطحی  خوراکی ها 

ثبت رسانده است.
از  نیز  خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  تورم   
دهقان  دنبال  به  ملت  است.  گذشته  درصد   ۴۰
سرگردان  و  ویالن  قطار  توقف  برای  فداکاری 
مشروط  آزادی  خبر  رغم  علی  هرچندی  است. 
مشروط                    غیر  دستگیری  با  خبرنگار  چند 
عده ای دیگر از همکارانشان رمقی در اصحاب 
رسانه نگذاشته، ولی نباید از انصاف گذشت که 
اهالی حکومت جهت ادخال سرور و تزریق امید 
سویی  کور  این  و  مشغولند  واقعا  ملت  بین  در 

است برای نوشتن.
 جناب وزیر کشور از بزرگ کردن دالر توسط 
به  دالر  کاخ  سفید  کاخ  ویرانی  از  و  ها  خودی 
زودی آن هم یک جا سخن می گوید  و حضرت 
انقالب  تئورسین،  بزرگ   ... دکتر  پرفسور  اولترا 
با  همزمان  هرمز  تنگه  همزمان  بستن  امکان  از 
اقیانوس  نشود  )اشتباه   منجمد جنوبی  اقیانوس 
منجمد شمالی نه دقیقا اقیانوس منجمد جنوبی( 

خبر می دهد.
آهن  راه  مجاهدت  به  تبیین  جهاد  همزمان  و   
جمهوری اسالمی ادامه یافته، من میرعلی اصغر  
به همراه پیامک  تائید بلیط پیام حجاب دریافت 
می کنم تا ام القرای اسالمی از گزند آفت کفر و 

زندقه در امان بماند.
 حال شما بفرمائید واقعا اگر لطف  بزرگان نبود 
و ادخال سرور نمی فرمودند، احوال من بیچاره 
به کجا می رسید. حرف هایمان که ته کشیده و 
آنچه گفتنی بود گفته ایم فقط اگر مقصد دیگری 
نبود ناچار می شدم خودم را به تیمارستان رازی 

تبریز معرفی کنم.
این گزینه همراه گزینه های  البته اگرچه هنوز   
دیگر کامال منتفی نشده تا خدا چه خواهد. فقط 
می ماند جواب سئوال هر روز و هر ساعت مردم  
ماللی  است:  این  جوابش  شد.  خواهد  چه  که 
نیست جز نفس کشیدن آن هم امیدواریم بزودی 

زود برطرف شود.

 آذربایجان شرقی  5

حال میراث صنعتی 
تبریز خوب نیست

ورزش  8

 برجام دیگر
 در دستور کار نیست

  فناوری  6

 اقتصاد  4

طراحی و ساخت 
پدفیلتر تصفیه هوا 
در دانشگاه شریف

وضعیت داورِی 
لیگ برتر 

در شرایط اضطرار

بیت کوین یا طال، کدام 
یک برای سرمایه گذاری 

مناسب هستند؟

همه اندیشمندان
 و مسلمانان جهان 

اهانت به قرآن کریم
 را محکوم کنند

آماده همکاری با نیروهای مسلح سوریه هستیم
توسعه  اهمیت  بر  تأکید  با  سپاه  کل  فرمانده   
ایران  و  سوریه  نظامی  و  دفاعی  همکاری های 
مورد  زمینه های  و  ابعاد  در  هستیم  آماده  گفت: 

نیاز به نیروهای مسلح سوریه کمک کنیم.
عباس  محمود  علی  عماد  السید  سپهبد  سپهبد   
در  با حضور  همراه  هیئت  و  دفاع سوریه  وزیر 
سرلشکر  سردار  با  سپاه  کل  فرماندهی  ستاد 
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
ابراز  با  دیدار  این  در  سالمی  حسین  سرلشکر 
از حضور وزیر دفاع سوریه و هیئت  خرسندی 
همراه در تهران و نیز اشاره به فداکاری های دو 
ملت برابر توطئه بزرگ سال های اخیر نظام سلطه 
مدافع  شهدای  جانفشانی های  و  صهیونیسم  و 
عجین  و  تکفیری  تروریسم  با  مبارزه  در  حرم 
شدن خون آنان با شهدای دیگر در خاک سوریه 
می دهیم  خون  آن  برای  که  جایی  داشت:  بیان 
ما  مثل وطن خودمان حس می کنیم؛ شهدای  را 
از  دفاع  میدان های  به  پای  مشتاقانه  و  داوطلبانه 
حرم در کنار رزمندگان جبهه مقاومت در سوریه 
و  ایران  ظاهری  جغرافیایی  هرچند  گذاردند، 
سوریه متصل نیستند اما بین جغرافیای قلب های 

دو ملت به هم پیوستگی وجود دارد.
وی افزود: آنچه نسبت ما و شما را شکل می دهد 

بلکه  نیست؛  ادبیات  در  ملی  منافع  رایج  مفهوم 
که  هرچند  است.  مسلمانان  عزت  و  اسالم 
حق  احقاق  و  فلسطین  مظلوم  مردم  از  حمایت 

غصب شده آنان منافاتی با منافع ملی ما ندارد.
فرمانده کل سپاه با اشاره به روابط منحصر به فرد 
دو کشور و مقایسه این رابطه با سایر کشورهای 
و  منطقه  در  آمده  پدید  مثبت  تغییرات  اسالمی, 
جهان را برای ملت های منطقه امیدبخش توصیف 
تغییرات،  این  بشارت  زیباترین  کرد:  تصریح  و 
استحکام اتحاد و برادری ملت های مسلمان است.
اتفاقات اخیر  ناامنی ها و  سرلشکر سالمی وقوع 
و  صهیونیست ها  اشغال  تحت  سرزمین های  در 
را  مناطق  دیگر  و  غزه  و  جنین  باختری،  کرانه 
و  دانست  صهیونیستی  رژیم  زوال  نشانه های  از 
تصریح کرد: آنهایی که روزی با هجوم جهانی در 
پی نابودی سوریه بودند، امروز خود مسیر زوال 
تاکید  می کند.فرمانده کل سپاه  را طی  نابودی  و 
کرد: احساس می کنیم منطقه بر اساس اراده الهی، 
استقامت ملت ها  فداکاری شهیدان و بصیرت و 
قوی  باید  ما  و  است  جدیدی  فضای  انتظار  در 
از دستاوردها و  و  باشیم  و مستحکم در صحنه 
این  کنیم؛  صیانت  پدیدآمده  مهم  موفقیت های 
تا  است  سوریه  در  ما  حضور  استمرار  فلسفه 

زمانی که شما خواهان آن هستید.

سوئدی ها پس از قرآن سوزی
 انتظار عضویت در ناتو را نداشته باشند

کسب رتبه اول نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
در سطح کشور

زحمات  و  تالش  سایه  در  گفت:  تبریز  شهردار 
تبریز  شهرداری  شهری،  مدیریت  شبانه روزی 
ناوگان  نوسازی  اول  رتبه  کسب  به  موفق 
تاکسیرانی  در سطح کشور با ثبت نام ۱۲۰۰ مالک 

خودرو شد.
یعقوب هوشیار اظهار کرد: با همراهی و حمایت 
اعضای شورای اسالمی شهر و تالش شبانه روزی 
مدیریت شهری، شهرداری تبریز موفق به کسب 
ناوگان  نوسازی  وام  نام  ثبت  در  اول  رتبه 
تاکسیرانی طبق نظر شورای عالی ترافیک کشور 

در تهران شد.  
وی افزود: بر اساس اعالم شورای عالی ترافیک 
کشور،   ۱۲۰۰ نفر از مالکان تاکسی های فرسوده 
میلیون   ۱۲۰ تسهیالت  دریافت  برای  شهر 
از  باالتر  که  کرده اند  ثبت نام  نوسازی  تومانی 
دیگر کالنشهرهای کشور، در رتبه اول نوسازی 

تاکسیرانی قرار دادیم.  
هوشیار با اشاره به تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی 
کرد:  اعالم  نیز  زیست  محیط  ملی  صندوق 

صندوق ملی محیط زیست بر اساس توافقی که 
تبریز منعقد کرده است، برای ۶۰۰  با شهرداری 
 ۵۰ مبلغ  کاربراتوری  تاکسی های  مالکان  از  نفر 
نظر  در  مناسب  بهره  با  تسهیالت  تومان  میلیون 

گرفته است.  
از  نفر   ۶۰۰ مجموع  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مالکان تاکسی های فرسوده از ۱۷۰ میلیون تومان 

تسهیالت کم بهره برخوردار می شوند.

قرآن  اجازه  که  سوئد  دولت  گفت  اردوغان 
سوزی و برپایی تظاهرات گروه های تروریستی 
آنکارا  از  تواند  نمی  دهد،  می  را  کشورش  در 
ناتو  در  کشور  این  عضویت  از  حمایت  انتظار 
رییس  اردوغان«  طیب  »رجب  باشد.  داشته  را 
جمهوری ترکیه گفت دولت سوئد پس از قرآن 
فعال  دهها  استرداد  از  استنکاف  و  اخیر  سوزی 
ُکرد به آنکارا، انتظار حمایت ترکیه از عضویت 
این کشور در ناتو را نداشته باشد، چون آنکارا 

به عضویت این کشور رای نخواهد داد.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
یک  اخیر  سوزی  قرآن  به  اشاره  با  اردوغان  
سیاستمدار راستگرای افراطی در مقابل سفارت 
اعتراضات  نیز  و  استکهلم  شهر  در  کشور  این 
که  گفت  ترکیه،  علیه  استکهلم  در  کرد  فعاالن 
به  پیوستن  برای  سوئد  درخواست  با  کشورش 

ناتو مخالفت خواهد کرد.
به خاطر  را  دولت سوئد  که  ترکیه مدت هاست 
با گروه ُکردی »کارگران کردستان ترکیه«  مدارا 
تروریستی  را  آن  ترکیه  دولت  که  پ ک ک،  یا 
استرداد  خواستار  و  کند  می  نکوهش  داند،  می 
دهها فعال پ ک ک است که در سوئد زندگی 
می کنند. همچنین راسموس پالودان سیاستمدار 
سفارت  مقابل  در  اخیرا  سوئدی،  گرای  افراط 
قرآن  از  ای  نسخه  استکهلم  شهر  در  ترکیه 
موج  و  ها  واکنش  با  اقدام  این  که  سوزاند  را 
مختلف  کشورهای  در  گسترده  محکومیت 

اسالمی روبرو شده است.

فعاالن عضو پ ک ک  رویداد،  این  با  همزمان 
برپا  تظاهراتی ضدترکیه در سوئد  نیز  در سوئد 

کردند.
این رویدادها خشم مقامات ترکیه را برانگیخته 
است و در پی وقوع هتک حرمت اخیر به قرآن، 
شهرهای  در  ترکیه  مردم  از  نفر  هزار  صدها 
موهن  اقدام  این  علیه  کشور  این  مختلف 

تظاهرات کرده و آن را محکوم کرده اند.
که  است  »روشن  گفت:  باره  این  در  اردوغان 
کسانی که اجازه دادند چنین اقدام پَستی )قرآن 
دیگر  انجام شود،  ما  مقابل سفارت  در  سوزی( 
ما در مورد درخواست عضویت  از  توانند  نمی 
در ناتو انتظار داشته باشند. شما اجازه می دهید 
که سازمان های تروریستی در خیابان های شما 
رژه بروند و آن وقت از ما انتظار حمایت برای 
ورود به ناتو را دارید. این اتفاق نخواهد افتاد.« 
او افزود: »آنها هیچ حمایتی از ما در مورد ناتو 
نخواهند دید، مگر اینکه سوئد به نظرات ترکیه 

بگذارد.« احترام 
سوئد و فنالند پس از حمله روسیه به اوکراین 
ورود  اند.  شده  دعوت  ناتو  در  عضویت  برای 
هر عضو جدید به ناتو باید با اتفاق آرا اعضای 
و  شود  تصویب  امنیتی  نظامی-  سازمان  این 
ترکیه تنها مخالف پیوستن سوئد به این سازمان 

است.
قوانین  در  را  تغییراتی   ۲۰۲۲ ژوئن  در  سوئد 
دادن  پاسخ  برای  تروریسم خود در تالش  ضد 
اردوغان  اما  داد،  انجام  ترکیه  های  نگرانی  به 

راضی نشد.
کرد  درخواست  از سوئد  هفته گذشته  اردوغان 
که حدود ۱۳۰ عضو پ ک ک را از این کشور 

اخراج و به ترکیه مسترد کند.
اردوغان تاکید کرده مادامی که سوئد ۱۳۰ فعال 
با  آنکارا  نکند،  مسترد  ترکیه  به  را  ک  ک  پ 
خواهد  مخالفت  ناتو  به  سوئد  پیوستن  موضوع 

کرد.
عضو  یک  اخیر  اقدام  از  همچنین  ترکیه  دولت 
دار  به  در  کردها  با  همبستگی  کمیته  سوئدی 
سفارت  مقابل  در  اردوغان  مجسمه  آویختن 
است.  خشمگین  شدت  به  استکهلم  در  ترکیه 
در  قرآن  حرمت  هتک  به  واکنش  در  مسلمانان 
آتش  به  نفر  میلیاردها  »#خشم  هشتگ  سوئد 
زدن قرآن« را به راه انداختند و خواستار تحریم 

محصوالت سوئد شدند.
روز  سوزی  قرآن  به  آلود  خشم  واکنش های   
این  دارد،  ادامه   )۱۴۰۱ بهمن  شنبه)یکم 
تا  و  آغاز شده است  از محکومیت ها  واکنش ها 
تدابیر شدیدتر همچون تحریم سوئد ادامه دارد.
»خشم  هشتگ  اجتماعی  های  شبکه  فعاالن 
راه  به  را  قرآن«  زدن  آتش  به  نفر  میلیاردها 
تعدادی  و  مصر  در  هشتگ  این  که  انداختند 
ترند شده است.  از کشورهای عربی و اسالمی 
به محکوم کردن  از شخصیت های مهم  بسیاری 
این حرکت شنیع را اقدام کردند. برخی از کاربران 
شبکه های اجتماعی خواستار تحریم محصوالت 

سوئد شدند.

وزیر ارتباطات
 کارت زرد 

گرفت

ساخت پایانه جدید 
فرودگاه تبریز مصوب شد

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
پایانه جدید  ایران گفت: پروژه ساخت  هوایی 
فرودگاه تبریز با بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 

تومان مصوب شد و به زودی اجرا می شود.
از  بازدید  در  شنبه  سه  روز  زاده،  قاسم  علی   
محل پروژه ترمینال جدید فرودگاه تبریز افزود: 
این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار 

مترمربع اجرا می شود.
اینکه اجرای این پروژه از اولویت  بیان  با  وی 
داشت:  اظهار  است،  شرکت  این  اصلی  های 
مدیره  هیات  تصویب  به  پروژه  این  اجرای 
شرکت فرودگاه ها رسیده است و پس از تهیه 
اسناد مناقصه و انتخاب مشاور در آینده نزدیک 

وارد مرحله اجرایی می شود.
 در این مراسم جمعی از اعضای هیات مدیره 
و معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها 
مختلف  های  بخش  از  ایران  هوایی  ناوبری  و 
شرکت  تعمیرات  آشیانه  و  تبریز  فرودگاه 
ترمینال  احداث  کردند.  بازدید  آتا  هواپیمایی 
جدید فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز از 
شمار  به  فرودگاه  این  عمرانی  مهم  پروژه های 

می رود.
توسعه  شاهد  گذشته  سال  در  فرودگاه  این 
می رود  و  بوده  بین المللی  و  داخلی  پروازهای 
شبکه  گسترش  و  زیرساخت ها  تقویت  با  که 
پروازی به هاب فرودگاهی منطقه شمال-غرب 

کشور بدل شود.
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  استانها  7

پسروی ساالنه 6.5 
سانتی متری آب خزر

پیمانکاران               دارد  نظر  در  شرقي  آذربایجان  برق  نیروي  توزیع  شرکت 
نیروگاه های فتوولتائیک مقیاس کوچک را ارزیابي کیفی نماید.

بدینوسیله از پیمانکاران واجد شرایط دعوت مي شود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفي 
پیمانکاران از تاریخ درج آگهي تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

)ستاد( مراجعه و مدارک مربوطه را دریافت نمایند.
 www.setadiran.ir الف- سامانه تدارکات الکترونیک دولت

www.tavanir.org.ir   ب- پایگاه اینترنتي معامالت شرکت توانیر
پیمانکاران واجد شرایط مدارک و فرم های تکمیل شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر 
تا ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( 

ارسال نمایند.
این آگهي صرفًا به منظور ارزیابی کیفي پیمانکاران انتشار یافته است. ضمنًا در قبال ارائه مدارک 

ارزیابي وجهي دریافت نخواهد شد.

تجدید فراخوان ارزیابي کیفي پیمانکاران

 شناسه آگهی: 1444416


