ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۱ ,۳۱

ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ از ﯾﮏ رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ در ورزﺷﮕﺎه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰ

آذرﻗﻠﻢ :روز ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﯿﻢ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺳﺎﻏﻼم اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﯾﮏ
رﺳﻮ...

ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻮم ﺧﺸﮑﯽ :درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻻب ﻓﺼﻠﯽ!

اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻻب
ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن...

ﯾﺎدداﺷﺖ :ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺧﻮش ﻧﯿﺖ
ﻣﻤﻨﻮن آﻗﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن را ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﺪ!

آذرﻗﻠﻢ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار! ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎن ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ...

ﻣﺸﺮوح اﺧﺒﺎر

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺣﻔﻆ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮ ارزشﻫﺎی
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
اﺟـﺮای  ۴۰ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ در ﭼﻬﻠﻤﯿـﻦ ﺳـﺎﻟﮕﺮد ﺣﻤﺎﺳـﻪ
آزادﺳـﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬـﺮ /اﻧﺘﻘـﺎد از ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺷـﺪن
ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺑﺎغ ﻣﻮزه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺮف از اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ
و ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداری ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﺑﺎغ ﻣﻮزه ﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻼ اﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

اوﻟﯿﻦ رای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ:
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻫﻮاداران ﺗﺮاﮐﺘﻮر از ﺗﻤﺎﺷﺎی دﯾﺪار
ﺑﺎ ﻓﺠﺮ ﺳﭙﺎﺳﯽ
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ رﻓﺘﺎر در ﺑﺎزی ﻫﻔﺘﻪ  29ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﺠﺮ ﺳﭙﺎﺳﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  3ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
در ورزﺷﮕﺎه ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ در
راﺳﺘﺎی ﻣﺎده  100ﻣﻘﺮرات اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻗﺮار دﺳﺘﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد.

ـﺎزی
ـﻢ ﺑـ
ـﻠﯽ اﺧﻼل در ﻧﻈـ
ـﻞ اﺻـ
ـﺎزداﺷﺖ ﻋﻮاﻣـ
ﺑـ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :دادﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ ﺑﺎزی ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد؛
ﺷﺒﺴـﺘﺮ ،ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓﻌـﺎل در زﻣﯿﻨـﻪ روﯾـﺪادﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﮕﺮی اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺒﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل و
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.

ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﺗﺮاژدی در ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮاﻧﯽ :ﺗﺮاﮐﺘﻮر
– ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؛ درﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﻋﺒﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد
 ۳۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﺻﺤﺒﺖ از ﻫﻮادار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺮادی
ﮐﻪ در ورزﺷﮕﺎه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ »ﻫﻮادار« ﺗﯿﻢﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﻧﺎم آن ﺗﻌﺪادی ﮐﻪ ﮐﻢ ﻫﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ را ﭼﻪ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟ ﻫﻮادارﻧﻤﺎ ،ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری؟ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮﻧﺨﻮرد ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ در ﺗﺒﺮﯾﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎ دلﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ
در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﻬﺮ ادب اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺪک ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه روی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎز ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﭼﻨـﺪ ﻗﻄﻌـﻪ از ﯾـﮏ رﺳـﻮاﯾﯽ ﺑـﺰرگ در ورزﺷﮕـﺎه
ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰ
 ۳۰اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :روز ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﯿﻢ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺳﺎﻏﻼم اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﯾﮏ
رﺳﻮاﯾﯽ ﺑﺰرگ! روزی ﮐﻪ ﻋﺪه ای ﺗﻤﺎﺷﺎﭘﺮ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﻄﺮی آب و ﺳﻨﮓ ،ﺑﺎ
آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎر آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ و ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزاﻧﻪ از
ﺗﯿﻢ رﻗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

ﺳﻮﻏﺎت ﺷﻮم ﺧﺸﮑﯽ :درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻻب ﻓﺼﻠﯽ!
 ۲۹اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻻب
ﻓﺼﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻨﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و
ﺑﻬﺎر ﻣﻘﺪاری آب از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺪ وارد درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻧﻬﺎﯾﺖ آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ،ﯾﺎر دوازدﻫﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر در دﯾﺪار
ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ /آﻏﺎز ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوﺷﯽ
 ۲۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎزی  ۲ﺗﯿﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﻣﺮوز )ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
 ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ( از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ
 ۲۸اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ روﻏﻦ ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﯾﮏﻫﺰار و  300ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 500
ﺗﻦ روﻏﻦ در روز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮزه:
آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺷﺮﻗـﯽ ،ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣـﻮزه ﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ
اﯾﺮان
 ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,

آذرﻗﻠﻢ :ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻣﻮزه ﻋﺼﺮآﻫﻦ ،ﻣﻮزه ﺻﺪا ،ﻣﻮزه ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﻮزه ﻓﻮﺗﺒﺎل و …!

 ۲۷اردﯾﺒﻬﺸــﺖ روز رواﺑــﻂ ﻋﻤــﻮﻣﯽ/
ﯾﺎدداﺷﺖ روز :ﺣﺒﯿﺐ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ زاده
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮﻗﭽﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ!
 ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم
و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﺠﺎد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻨﻨﺪ

و

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ

ﻧﯿﺴﺖ

ﮐﻪ

ﺑﻌﻨﻮان

ﺑﻮﻗﭽﯽ

ﻣﺴﺌﻮﻻن

ﺗﺎوان ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺣﺘﮑﺎر و ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون  ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺷﺪ
 ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻣﺎﮐﺎرون رﻗﻤﯽ
ﻣﻌﺎدل  ۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺧﻮاﺳـﺖ ﻣﺠﻠـﺲ از رﺋﯿﺴـﯽ :ﯾـﺎراﻧﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب
ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ وارﯾﺰ ﺷﻮد
 ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﯾﺮادات ﻓﺮاوان در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻫﮏ ﺑﻨﺪی وزارت رﻓﺎه ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت
و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺰودن ﯾﮏ
دﻫﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ  ۲۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ دوﻟﺖ را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.

درﮔﺬﺷﺖ ﻋﺎرف ﭘﻨﻬﺎن :آﯾﺖاﻟﻠﻪ
ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ +زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ

ﻓﺎﻃﻤﯽﻧﯿﺎ

ﺑﻪ

 ۲۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓﺎﻃﻤﯽﻧﯿﺎ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺧﻼق و ﻣﻮرخ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻣﺪاد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻮت اﻋﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .آن ﻣﺮﺣﻮم از ﺧﻄﺒﺎی ﺷﻬﯿﺮ
و اﺳﺎﺗﯿﺪ اﺧﻼق ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﺻﺎﻟﺘﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖ :رﺿﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﯾﺎراﻧﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ؟ /ﻣﺮدم
راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ دوﻟﺖ؟
 ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ" :دوﻟﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺎن" ﯾﺎراﻧﻪٔ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮار را
ﺑﻪ اﺗﮑﺎی ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ ﻫﻤﺴﺮان ﺷﺎن ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ درآﻣﺪ ﻫﻤﺴﺮ
را ﻫﻢ ﺟﺰﯾﯽ از درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪٔ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ داﻋﯿﻪدار آن اﺳﺖ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ٔ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ و
زن ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ،ﻫﯿﭻ اﻟﺰام و
اﺟﺒﺎری ﻧﺪارد درآﻣﺪش را ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪٔ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪٔ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر در ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻫﻔﺘﻪ
 ۲۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮخ
ﭘﻮﺷﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﻧﺪارﻧﺪ و آﺑﯽﭘﻮﺷﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ دارﻧﺪ.

ﯾﺎدداﺷﺖ :ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺧﻮش ﻧﯿﺖ
ﻣﻤﻨﻮن آﻗﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎن را ﯾﺎدآوری ﮐﺮدﯾﺪ!
 ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار! ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺻﻒ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎن ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ارزاق در ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﮏ رﻗﻤﯽ و ﺑﻪ
ﻗﺪر اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﮏ دﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ و ﻣﺮدم ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  30درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ
دارﯾﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷـﻮرای ﻧﮕﻬﺒـﺎن ﻃـﺮح »ﻋـﺪم ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳـﺎﻋﺖ رﺳـﻤﯽ
ﮐﺸﻮر« را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد
 ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر دوﻟﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۲اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﺮاﮐﺘﻮری
ﻫﺎ:
ﺟﻤﻌـﻪ ﺳـﯿﺎه ﺗـﺒﺮﯾﺰ؛ روزی ﮐـﻪ ﺟـﺎم از دﺳـﺖ
ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﭘﺮﯾﺪ
 ۲۴اردﯾﺒﻬﺸﺖ۱۴۰۱ ,
آذرﻗﻠﻢ :در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﺎم ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن
ﭘﯿﭽﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﺴﺎوی  ۲-۲ﺑﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ رﺳﯿﺪه؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰی در ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺑﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺴﺎوی
رﺿﺎﯾﺖ داد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﻧﻔﺖ ﺑﺮای
ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺳﻮدی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺟﺎم را ﻓﺘﺢ
ﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ

