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 الزم است تقدیر و تشکر کنیم از مسئوالن  •
مشهد که تمام تالش های خود را کردند برای 
شهرخودرو! طفلک ها چقدر جلسه گذاشتند! 
به نظرم حاال که سقوط کرد به لیگ یک دوباره 
ــودرو را  ــل حــذف شهر خ جلسه بــذارنــد دالی
موشکافی کنند. واقعا به این جلسات شون 

نیازمندیم.
 ای کاش اونی رو که بچه رو گذاشته بود توی  •

سطل زباله پیدا کنند، دست و پاش رو ببندند 
و بندازن توی همان سطل آشغال. آخه حیوان 
بچه را میذاشتی دم بیمارستانی، مسجدی! 
جای اون مگه سطل آشغال بوده؟ اسم تو رو 

هم می شه گذاشت انسان؟
 این جایزه کن که به خانم امیر ابراهیمی  •

ــودن اش نیست به  دادنــد به خاطر هنرمند ب
خاطر فیلم اســالم هراسانه و ایــران ستیزی 
است که بازی کرده. خنده دار این که بهش 
تبریک می گویند. کال تو این جشنواره ها هر 
چی ایران را بدبخت و بیچاره و دچار مشکالت 

بسیار نشون بدی بیشتر جایزه می گیری!
 روایتی است از گروه تروریستی منافقین که  •

روزی گرای منازل مردم خوزستان را به صدام 
برای بمباران می داد اما در روزهای اخیر به 
دلیل فاجعه متروپل یادش افتاده است که باید 
نقش حامی و دلسوز مردم خوزستان و آبادان 

را بازی کند!
  در جـــواب کسی کــه گفته ســـرود سالم  •

فرمانده در زمان مناسبی پخش نشده، بگم   
اظهارنظر نکن! مگه رفتن رقص وآواز؟ چرا به 
کنسرت های قبلش گیر ندادین؟ چه ربطی 
به شهادت داره؟ اتفاقا تمام شعر راجع به امام 

زمان)عج( بوده.
 سود ساخت و اجرای ساختمان های چندین  •

طبقه، به جیب شهرداری و مالک مــی رود و 
عذاب روحی و روانی اش را مردم می کشند. 
حساب کردم در اطراف خودمان حداقل هر 
ساختمان 3 سال کار داشته باشد در مجموع 

21 سال عذاب روحی.
ــرات و حـــرف مـــردم رو  • ــظ ــن همیشه ن  م

می خونم. امیدوارم مسئوالن هم نیم نگاهی 
به این حجم از مشکالت مردم داشته باشند. 
دیروز تماس گرفتم با صاحبخانه برای تمدید 
ــد کشید  اجـــاره کــه بــی بــرو بــرگــرد 60درصـ
روی اجــاره و پول پیش رو هم دو برابر کرد. 
در خراسان نوبره چه برسه به این که باز در 
خراسان جنوبی هم باشه، موندم انسانیت کجا 
رفته؟ من کارمند با 10 درصد افزایش حقوق 
مجبورم برم وسط خیابون چادر بزنم با زن و 

بچه. خدایا خودت بساز!
 این سلبریتی هایی که با پول وامکانات این  •

مملکت میلیارد میلیارد دستمزد گرفتند االن 
رفتن خارج در شبکه های خارجی ادای رابین 
هود را درمی آورند و مثل آفتاب پرست رنگ 

عوض می کنند.
 سازمان تامین اجتماعی هر سه سال بابت  •

عینک هزینه پرداخت می کند،  امسال مبلغ 
ــت یعنی حـــدود یک  300 هـــزار تــومــان اس
سوم مبلغ عینکی که باید از بازار تهیه کنی 
اما جالب این جاست که باید برای دریافت 
همین مبلغ کم هم به دفاتر پیشخوان تامین 
اجتماعی مراجعه کنی و با عالفی و پرداخت 
مبلغ 27500 تومان فاکتور خود را تحویل 
بدی تا در نوبت پرداخت قــرار بگیری یعنی 
حدود یک دهم مبلغی که قرار است سازمان 
تامین اجتماعی بپردازد را باید به خود تامین 
تامین  خدمات  واقعا  ــپــردازی.  ب اجتماعی 

اجتماعی دیدنی نیست؟
ــدار فاجعه آبــادان  • ــران داغ   درحالی که ای

است، مسئوالن جشن برگزار می کنند!
 سوال های بدون پاسخ؛ چرا قدرت ساخت  •

پهپاد، هواپیما، ماهواره، کشتی، موشک، 
داریــم  را  و...  زیرزمینی  عظیم  پایگاه های 
ولی قدرت ساخت پراید و کبریت باکیفیت را 
نداریم؟ چرا قدرت توقیف کشتی های آمریکا، 
انگلیس و یونان و... را داریــم ولــی قدرت 
را نداریم؟  متوقف کــردن جوجه کشتن ها 

فردوسی را پاس بداریم. میازار موری....
 شهرخودرو سقوط کرد به دسته پایین تر ولی  •

ما هنوز نفهمیدیم این تیم باالخره پدیده بود یا 
شهرخودرو؟

 در افزایش حقوق کارمندی سه تخلف رخ  •
داد که دولت باید لحاظ می کرد؛ یکی طبق 
ــورم، حقوق را افزایش  ت با  قانون متناسب 
ــن کــه باید پلکانی تقسیم  ــی داد.  دوم ای مـ
ــن کــه مــا نــیــروهــای مسلح  ــوم ای مــی شــد. س
20درصــد کمتر از میانگین کارکنان دولت 

افزایش حقوق داشتیم.
من  • می گیره،   میلیون   8 شما  بازنشسته   

معلول یک میلیون پس شما 8 برابر من حقوق 
می گیری. مغز من هم سوت می کشه در حالی 

که مدرک لیسانس دارم.
 صفحه ترحیم رو دیــدم چقدر جــوان فوت  •

شده! ای کاش بحث فرزندآوری جدی گرفته 
شود.
 خدا کنه هیچ محصول غذایی و کشاورزی  •

قابل صادرات نباشه که این جا پوست مردم 
کنده می شه.

طرف دنبال جنازه برادرش زیر آوار می گرده  •
اون وقت خواننده تو کنسرتش گفته 30 ثانیه 
بایستید و به افتخار مردم آبادان کف بزنید! 

واقعا تاثیرگذار بود!
 دو فیلم »برادران لیال« و »عنکبوت مقدس«  •

جزو بدترین فیلم ها از نگاِه مخاطبان جشنواره 
کن 2022 انتخاب شدند. اصال هم جوایزی 

که گرفتند سیاسی نبود.
 روی ایــن غذاها تــون که می نویسید اسم  •

خارجی من درآوردی نذارید.
 اگر منافع ملی مقدم برمنافع شخصی در  •

تولید و مصرف و معامالت بشود قیمت های 
مــازاد به وجود نمی آید و دست به دست هم 
نمی چرخد و درنتیجه چیزی به نام گرانی هم 

پدید نخواهد آمد.
 تو را به خدا یارانه آرد را دولت نقدی به مردم  •

بدهد. مادربزرگم در چادر زندگی می کند. 
دولت حقوق حداقل بگیران تامین اجتماعی 

را اضافه کند.
ــوال از رئیس جمهور دارم. من از  •  یک س

نیروهای مسلح در تهران هستم با سه فرزند 
که 600تــومــان حق عائله مندی می گیریم 
13تــا 14میلیون  وکال با اضافه کار نهایت  
حقوق مان می شود. با یک حساب سرانگشتی 
10میلیون هزینه خورد و خوراک می شود. ما 
پرسنل نیروهای مسلح که نمی توانیم اعتصاب 
کنیم حتی در قضیه اعتراض اتوبوسرانان به 
حمل ونقل تهران کمک کردیم که 40درصد 
حقوق شان هم افزایش یافت. بپرسید چطور 
می شود هم شرافت مان را حفظ کنیم و کار 

خالف نکنیم و هم زندگی کنیم؟
 از جناب آقای دکتر قادری رئیس سازمان  •

بهزیستی کل کشور و دیگر مسئوالن ارشد 
این سازمان عاجزانه درخواست داریم برای 
همیشه و سروقت هر ماه واریزی ها انجام بشود 
تا معلوالن عزیز دچــار مشکالت معیشتی و 

نگرانی و استرس نشوند.
 خراسان عزیز لطفا پیگیر سد معبر پیاده  •

روها باشید. عده معدودی در پیاده رو ماشین 
پارک می کنند و برخی هم با مشاغل مزاحم 
سد معبر می کنند. عابران پیاده که حقوق 
ــردد کنند؟  شــان تضییع مــی شــود از کجا ت

خیابان خطرزاست!
 واقعا از این که اقالم خوراکی داره کم کم به  •

یه ثبات منطقه ای می رسه امیدوار شدیم...
اگه واحدهای نظامی بتوانند جلوی برون رفت 
اقالم خوراکی را بگیرند در داخل بازار اشباع 

شده و حتما ریالی افت می کنه.
ــذره بیشتر به  • ــی گ مــن هــرچــی از سنم م

این نتیجه می رسم که خانواده و پدر و مادر 
بزرگ ترین سرمایه های زندگی اند.

 اگر فردی به خاطر بیکاری و استیصال و  •
برای آزمودن شانس خود و پیدا کردن کاری 
در حد کارگری به خارج از کشور سفر کند، 
سفر وی سفر خارجی محسوب و یارانه وی و 
خانواده اش قطع می شود! انسان می ماند که 
با دیدن این همه بی توجهی به شرایط مردم 

چه بگوید؟
 قیمت یک خونه دو میلیارد شده اون هم به  •

خاطر افت ارزش پول کشور. صاحبخانه همون 
پول رو بانک بــذاره ماهانه 34 میلیون سود 
می دن بهش. مستاجر دو میلیون هم نداره 

بده برای اجاره. این است اقتصاد ویران ما!

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با تقدیر از اقدامات امامعلی رحمان در گسترش زبان فارسی: 

نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره افغانستان مشترک است 
رهبر انقالب عصر دیروز در دیدار آقای امامعلی 
هیئت  و  تاجیکستان  رئیس جمهور  رحمان 
تأکید کردند: ظرفیت های گسترش  همراه، 
همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف 
بسیار فراتر از سطح کنونی است و باید با توجه 
به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با 
همسایگان، روابط دو کشور دچار تحول اساسی 
شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به اشتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و 
زبانِی ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون 

خویشاوند و برادر خواندند.

تقدیر از امامعلی رحمان به خاطر گسترش     

زبان فارسی

ــه ای از اقــدامــات  ــن ــام ــت ا... خ ــرت آیـ ــض ح
زبان  گسترش  در  تاجیکستان  رئیس جمهور 
فارسی تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی 
کردند:  تأکید  تاجیکستان  به  رئیسی  ــای  آق
انجام این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای 
گسترش روابط با تاجیکستان است و در یک سال 
ــط افزایش یافته است  گذشته نیز سطح رواب
اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد. ایشان، 
ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی 
ایران را برای کمک به تاجیکستان بسیار مستعد 
و مهم ارزیابی کردند و افزودند: برای استفاده از 
این ظرفیت ها و گسترش جدی همکاری ها باید 
کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه 
اسناد امضا شده برنامه ریزی و زمان بندی کند تا 

به مرحله عملیاتی برسند.

نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره     

افغانستان مشترک است 

و  ایــران  متنوع  اقلیم  اسالمی  انقالب  رهبر 

زمین ها و دشــت هــای پهناور و پیشرفت های 
علمی و فناوری و صنعتی و شرکت های دانش 
بنیان در ایران و همچنین آب فــراوان و معادن 
گسترده در تاجیکستان را زمینه های ارتقای 
همکاری های مشترک برشمردند و خاطرنشان 
کردند: با وجود تحریم ها، جمهوری اسالمی 
ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف 
داشته است و اگر تحریم ها نبود، این پیشرفت ها 
به دست نمی آمد زیرا تحریم ها باعث شد به نیرو و 

ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم. 
حضرت آیت ا... خامنه ای تحریم را اسلحه قدرت ها 
در مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند: آن 
چیزی که این اسلحه را از کار می اندازد، توجه به 
نیروها و ظرفیت های درونی است. ایشان با تأکید 
بر این که یکی از عرصه های همکاری و همفکری 
میان ایران و تاجیکستان، مسائل منطقه و به ویژه 
وضعیت افغانستان است، گفتند: نگرانی های 
ایــران و تاجیکستان دربــاره افغانستان مشترک 
است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و رشد 
گروه های تکفیری در این کشور نگران هستند و 
ما معتقدیم آقایانی که اکنون در افغانستان برسر 
کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و 
فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند. رهبر انقالب 

ــاره به سفر اخیر  اسالمی همچنین با اش
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان 
تولید  کارخانه  افتتاح  و  تاجیکستان  بــه 
پهپاد، این گونه همکاری ها را بسیار مهم 
ارزیابی و خاطرنشان کردند: پهپاد امروز 
عامل مهمی در امنیت کشورهاست. در این 
دیــدار که آقــای رئیسی، رئیس جمهور نیز 
حضور داشت، آقای امامعلی رحمان با ابراز 
خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار 
با رهبر انقالب اسالمی به گفت وگوهای 
خود با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و گفت: 
مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از 
جمله روابــط تجاری، اقتصادی و صنعتی 
انجام شد و با توجه به اسناد امضا شده امید 
اســت با هدایت های جناب عالی، روابــط 
دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. وی 
نگرانی های امنیتی به ویژه درباره افغانستان 
و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان 
دو کشور برشمرد و افزود: ما خواستار صلح و 
آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت ها، 
در افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش 
همکاری های امنیتی ایران و تاجیکستان، 

بتوانیم بر نگرانی ها غلبه کنیم.

تحلیل رسانه های صهیونیست از نتایج معکوس راهپیمایی پرچم برای تل آویو 

زخمی شدن 1۶3 فلسطینی در نبرد پرچم ها 

بیش از هزار شهرک نشین صهیونیست یک شنبه 
وارد  صهیونیست  نظامیان  پشتیبانی  با  شب 
صحن های مسجداالقصی شدند و با انجام آداب 
تلمودی و اقدامات تحریک آمیز و هتک حرمت به 
قبله نخست  مسلمانان تالش کردند تا این گونه 
به افکار عمومی القا کنند که حاکمیت قدس با 
اشغالگران صهیونیست است و به همین دلیل 

آزادانه در آن جوالن می دهند. 
ــرک نشین  ــه در هــمــیــن راســـتـــا هـــــزاران ش
العامود در بخش  بــاب  صهیونیست در محله 
به  موسوم  ادعایی  راهپیمایی  قــدس  قدیمی 
راهپیمایی پرچم برگزار کردند که به درگیری 
با فلسطینیان منجر شد. نشریه تایمز اسرائیل 
گزارش داد که تعدادی از جوانان صهیونیست 
در این راهپیمایی، در نزدیکی باب الدمشق 
بخش قدیمی شهر قدس، شعار »مرگ بر عرب ها« 
سر دادند و حتی به پیامبر اســالم)ص( توهین 

کردند. هالل احمر فلسطین اعالم کرد که در 
جریان حمالت نظامیان رژیم صهیونیستی به 
معترضان فلسطینی در بیت المقدس و اطراف 
مسجداالقصی حداقل 163 نفر مجروح شدند 
که تعدادی از این مجروحیت ها با اصابت گلوله 
بوده است. »عامیحای اتالی« خبرنگار روزنامه 
یدیعوت آحارانوت نوشت: »اورشلیم در حقیقت 
یکپارچه نیست. تنها کسانی که کاله های بافته 
به سر می کنند ]یعنی پیروان صهیونیسم مذهبی 
و ناسیونالیست حریدی، تندروهای راست گرای 
جشن  را  آن  نسبی  و  جزئی  اتحاد  اسرائیلی[ 
امور  تحلیل گر  هرئیل«  »عاموس  می گیرند«. 
نظامی در روزنامه هاآرتص نیز تصریح کرد: به 
ــت افراطی،  ــاد فعاالن راس رغــم تــالش هــای زی
راهپیمایی پرچم  در بخش قدیمی قدس، هنوز 
موجب وخامت اوضاع بین اسرائیل و فلسطینی ها 
نشده است. در عوض، ما شاهد مجموعه ای از 

عمومی  احــســاس  و  نژادپرستی  مظاهر 
ــگــاه »عـــرب 48« نیز  ــم. وب ــودی ــار ب ــزج ان
رسانه های  تحلیل  از  گزارشی  انتشار  با 
تحوالت اخیر  خصوص  در  صهیونیست 
تحلیل گران  نــوشــت:  بیت المقدس  در 
رسانه های اسرائیلی می گویند که تحوالت 
روز گذشته در قدس اشغالی به هیچ وجه 
نشان دهنده حاکمیت اسرائیل بر قدس 
نبود و چیزی جز نمایش نیروهای امنیتی 
اشغالگر در کنار تظاهرات نژادپرستانه 
شرکت کنندگان در راهپیمایی تحریک آمیز 
پرچم نبود. راهپیمایی که تنها به لطف 
پلیس و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
برگزار شد و بدون این چتر حمایتی، هیچ 
قــدم زدن  از شهرک نشینان جرئت  یک 
در ایــن مسیر آن  هم با پرچم اسرائیل را 

نداشتند و ندارند.

جشن قهرمانی استقالل با ثبت رکوردهای دست نیافتنی 

استقالل در حالی جام قهرمانی را بــاالی سر 
بــرد که ایــن فصل درخــشــان را با چند رکــورد 
جدید به پایان رساند. تیم فوتبال استقالل در 
شب بــرگــزاری جشن قهرمانی خــود در لیگ 
برتر با تساوی مقابل نفت 3 رکورد تاریخی به 
دســت آورد.  قهرمانی بــدون شکست یکی از 
رکوردهای جالب توجه فرهاد مجیدی و تیمش 
ــوردی که به نظر می رسد سال های  اســت. رک
ســال طــول می کشد که توسط یک تیم دیگر 
تکرار شود. یک فصل بدون شکست، حتی فکر 
کردن به آن سخت است چه رسد به جایی که 
اجرایی شود. استقالل به همین دلیل کمترین 
گل خورده را هم داشت. 10 گل در 30 بازی؛ 
یعنی استقالل هر سه بازی به طور میانگین یک 

گل خورده است.
استقالل در سایه این که صاحب بهترین خط 
دفاعی بود ارائه گر بازی تهاجمی هم بود. 19 
برد به این معنی است که استقالل بیشترین 
ــاری بــازی هــا به دست  پــیــروزی را در فصل ج
آورد. بیشترین برد خارج از خانه هم متعلق به 
آبی هاست. استقالل در 15 بازی خارج از خانه 

9 پیروزی به دست آورد. این کارنامه کمک زیادی 
به استقالل برای قهرمانی در این فصل از بازی ها 
کرد. بیشترین تفاضل گل هم برای آبی هاست. 
تعداد گل زده و خورده استقالل این قدر توازن 
خوبی دارد که تفاضل مثبت 29 را برای آبی ها 
ثبت کرده است. بیشترین برد پیاپی را استقالل 
رقــم زده اســت. ایــن تیم شش هفته به صورت 
متوالی در فصل جاری حریفان خود را شکست 
داد؛ یک رکورد جالب توجه دیگر که قابل پیش 
ــرای ثبت دوبـــاره آن باید سال ها  بینی اســت ب
منتظر بمانیم. 21 کلین شیت در 30 بازی؛ این 
یعنی دروازه استقالل تنها در 9 بازی باز شده 
است. آماری که سبب دعوت دوباره سیدحسین 
حسینی به اردوی تیم ملی شد و از همه مهم تر 
دستکش طالیی این فصل از بازی های لیگ برتر 

به او رسید.
این طور می توان گفت که استقالل این فصل 
تنها یک جام نگرفت. خیلی از رکوردها را تغییر 
داد و خیلی از رکوردها را از آن خود کرد. یک 
فصل رویایی برای فرهاد مجیدی و آبی ها. آن ها 
یک جام گرفتند و چند رکورد جالب توجه را به 

نام خود ثبت کردند. این آمار بی تعارف 
نشان می دهد آبی ها هم در فاز تهاجمی 
خــوب بودند و هم در فــاز دفاعی و از هر 
حیث شایسته قهرمانی در ایــن فصل از 
ایــن قهرمانی شیرین و خیره  رقابت ها. 
کننده مبارک همه آبی ها و طرفدارانش 
باشد. رکوردهای شکست ناپذیر، بیشترین 
امتیاز، بیشترین کلین شیت، کمترین گل 
خورده و... عناوینی است که تیم استقالل 
تا ابد به یادگار خواهد داشــت. البته این 
راهم بگوییم که سریع ترین قهرمانی به نام 

استقالل نیست.
در حالی که گفته می شد تثبیت قهرمانی 
در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ به 
عنوان سریع ترین قهرمانی لیگ در نظر 
اما پرسپولیس در فصل  گرفته می شود 
98-99 موفق شده بود چهار هفته مانده 
به پایان لیگ با فاصله 17 امتیاز نسبت 
به سپاهان در رده دوم جدول، کسب جام 
را مسجل کند که بدین ترتیب رکــورد در 

اختیار آن ها باقی خواهد ماند.

ما و آزمون تکرار شونده 
عنکبوت ها ی موهن

ماجرای فیلم »عنکبوت مقدس« و توهین 
سازندگان آن به ساحت امام هشتم)ع( که 
طی چند روز اخیر واکنش های بسیاری را 
برانگیخته ، نه آغاز ماجراست و نه پایان آن. 
همه می دانیم که طراحی های گسترده ای 
برای هجمه به اعتقادات مسلمانان، از چند 
دهه قبل سازمان دهی شده است و آن چه 
ــروز شاهد آن هستیم، بخشی از همان  ام
ــدی اســت که نمونه هایی مانند »آیــات  رون
شیطانی« سلمان رشدی یا »قرآن سوزی« 
تــری جونز را پیش روی ما مــی گــذارد. در 
ــه رو  ــدام خلق الساعه روب ــع ما با یک اق واق
نیستیم که نتوانیم درباره آن، تحلیلی دقیق 
ــه کنیم. کافی اســت نگاهی  ــت ارائ و درس
به پشت سرمان بیندازیم تا ببینیم که طی 
دســت کم سه دهــه گذشته، هر از گاهی، 
تولیدات رسانه ای یا سینمایی غربی ها، به 
طور اخص کشورهای اروپای غربی و آمریکا، 
از زاویه های مختلف، با اهداف سیاسی و در 
قالب های مختلف طرح های ضد اسالمی 
خود را به پیش می برند. آن ها به طور رسمی 
و بدون رودربایستی، از هر آن چه بتواند در 
تخریب چهره اســالم مؤثر باشد، حمایت 
می کنند؛ به خصوص اگــر ایــن تولیدات، 
بر بستر وقایعی شکل بگیرد که در ذهن 
مخاطبان، صاحب سابقه و پیشینه باشد. 
اگر بخواهیم تعبیر درستی از این روند داشته 
باشیم، باید آن را نوعی آزمون تکرارشونده 
بدانیم که درصــدد است معیارها، باورها و 
وابستگی ها را در مخاطبانش محک بزند. 
این آزمون ها، هر بار جزئی تر می شوند و اگر 
یک بار کلیت اســالم و شخصیت بی بدیل 
هجمه  هــدف  ختمی مرتبت)ص(  حضرت 
قــرار می گیرد، بــرای دفعه های بعد، ورود 
به جزئیات بیشتری مصداق پیدا می کند. 
اگر شما در ابتدای فیلم »جن گیر«، فقط 
با صــدای اذان یا قــرار گرفتن در محیطی 
ــه در آن،  ــه رو مــی شــویــد ک ــ ــی روبـ ــالم اس
کــارگــردان به دنبال القای نشئت گرفتن 
ــت، این  بدی ها از آمــوزه هــای اسالمی اس
بار و در »عنکبوت مقدس«، شما بی پرده و 
صریح، در ابتدای فیلم، با توهینی تصویری 
روبه رو می شوید که اصواًل نیازی به القائات 
یا تفسیرهای جانبی ندارد و به طور مستقیم 
مخاطب را به سراغ مسئله اصلی و مدنظر 
کارگردان می برد. کارگردان فیلم نیز بدون 
رودربایستی و به صراحت اعــالم می کند 
که فیلمش نه راجع به قاتل زنجیره ای که 
درباره »جامعه قاتل  زنجیره ای  پرور«  است 
که البته کارگردان ریشه های این قاتل پروری 
را با رنــدی و گاه با صراحت تماما به اصل 
دین ارجــاع می دهد. قصه فیلم نیز مانند 
بیشتر فیلم های ضداسالمی یا ضدایرانی 
مشابه آن، حــول یک داســتــان واقعی دور 
می زند اما روایت را به شکلی اساسی تغییر 
داده انـــد تا باورمندی مخاطب به اهــداف 
مدنظر سازندگان بهتر و مؤثرتر باشد؛ روایتی 
که وقتی به سراغ پیشینه و پرونده مربوط به 
آن می روید، در می یابید که با واقعیت تفاوت 

عجیب و غریبی دارد.
با این حال، همان طور که گفتیم قطعا این 
فیلم آخرین نمونه از این گونه فیلم ها نخواهد 
بود و آن چه در این میان باید مدنظر قرار 
گیرد، عالوه بر موضع گیری و محکومیت و 
اعتراض که در جای خود الزم و واجب است 
اتخاذ رویکردی بلند مدت مبتنی بر فرهنگ 
سازی و تولید محتواهای روشنگرانه در قبال 
این رویکرد مخرب است. دشمن، با اهداف 
سیاسی در هر حال، کار خودش را می کند؛ 
فیلم و محصوالت چندرسانه ای می سازد 
ــای گوناگون، آن را تا  و با استفاده از راه ه
داخل خانه ما می آورد و ما را بیخ گوشمان 
ــه رو می کند. حال  با تهاجمی سنگین روب
سوال این است که آیا در این مصاف سنگین، 
توانایی ایستادگی و دفــاع از خود و تغییر 
وضعیت از حالت مدافع به مهاجم را داریم یا 
نه؟ ما به حق معتقدیم که ظرفیت های علمی 
و دینی مان، برای جواب گویی و اقناع نسل 
جوان کافی و بسیار غنی است. بنابراین، 
نیازمند راهــبــردی هستیم که بتواند این 
ذخیره غنی را با روشی آسان، سریع و در عین 
حال تأثیرگذار، به جامعه  منتقل کند. این 
یک حقیقت غیرقابل انکار است که دفاع، با 
پشتوانه محکم اخالقی و عقلی، دوام، تأثیر و 
عملکرد بسیار قدرتمندانه تری دارد. توهین 
به ساحت مقدس امام هشتم)ع(، بی تردید 
پاسخی درخــور و دندان شکن می خواهد 
ــرای مسلح کردن  امــا ضــروری اســت که ب
جامعه با سالح دانش و عقالنیت، تمهیداتی 
بیندیشیم تا دفاع ما تنها به دوران اوج گیری 

احساسات محدود نباشد.
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برگ درخِت سیسی! 

صابر گل عنبری -حاکمان وقتی با مدیریت 

ناکارآمد خود چنان شرایط رقت بار تحمل  ناپذیری 
را بر جامعه تحمیل می کنند، در توجیه وضع بحرانی 
خودساخته و گریز از مسئولیت، چنان فرافکنانه 
زمین و زمان را به هم می دوزند که به قول حافظ 
ــرض خــود می برند و زحمت خلق مــی دارنــد.  ِع
عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر از این دست 
حکام است که با وعده ساخت مصری نو در سال 
2013 طی کودتایی قدرت را به دست گرفت؛ 
اما مصری ساخته نشد که هیچ، بلکه همان مصر 
نیمه جان هم به نفس نفس و احتضار افتاد. این 
سال ها و به ویــژه در یکی دو سال اخیر، گرانی و 
فشار اقتصادی ،طاقت مصری ها را طاق کرده، اما 
سیسی در مواجهه با این بحران یک بار می گوید 
کــه10  سال است جز آب در یخچال منزل شان 
چیزی ندارند!  و چند روز پیش نیز با تشبیه وضعیت 
کنونی کشورش به محاصره سه ساله پیامبر و یارانش 
در شعب ابی طالب از »خوردن برگ درخت« گفت 
و به نوعی مردمان کشورش را به تحمل گرسنگی و 
خوردن برگ درختان توصیه کرد. سخنان اخیر او 
موجی از انتقاد و ریشخند را به دنبال داشته که هنوز 
هم ادامه دارد. جدا از استفاده ابــزاری از دین در 
خدمت قدرت، اما به گفته مصری ها هیچ شباهتی 
میان واقعه شعب ابی طالب و شرایط امروز مصر 
نیست؛ نه سیسی پیامبر گونه زندگی می کند که 
با خانواده اش چون مردمان گرسنه برگ درخت 
بخورد و نه این که مصر امروز دشمنی دارد که آن 
را محاصره کند و اتفاقا بهترین روابط را با اسرائیل، 
آمریکا و قدرت های دیگر دارد، اما حتی اگر پای 
محاصره و دشمنی در کار بود، مادامی که فاصله 
زندگی مسئوالن و حاکمانش با مردم عادی از فرش 
تا عرش است و خود به یغما می برند و خلق را به صبر 
دعوت می کنند، باز این تشبیهات خریداری نداشت 

و وقعی نمی افکند.

تالش اتحادیه اروپــا بــرای دستیابی به اجماع 
در اجرایی کردن بسته تحریمی ششم روسیه 
همچنان نــاکــام مــانــده و مجارستان یکی از 
مخالفان اصلی این بسته است. دیپلمات های 
ارشد اتحادیه اروپا در نشست ویژه  روز یک شنبه 
خود، بر سر طرح مصالحه  ای که اتحادیه اروپا 
ورود نفت روسیه از طریق نفتکش  ها را ممنوع 
ــازه واردات از طریق خط لوله  می  کند امــا اج
را می دهد، هم به بن بست رسیدند. پیشنهاد 
اخیر گزینه ای بود برای مجارستان، اسلواکی 
و جمهوری چک که اجــازه می دهد تا از طریق 
خط لوله 4 هزار کیلومتری دروژبا که در دوران 
شوروی کشیده شده و با گذر از اوکراین به چند 
کشور اروپــایــی می رســد به خرید نفت روسیه 
ادامه دهند. مستثنا کردن خطوط لوله از تحریم 
های اتحادیه اروپا، باعث تحریم نکردن یک سوم 
نفت صادراتی روسیه به اروپــا می شود و منبع 
درآمد ارزشمندی را برای مسکو حفظ می کند. 

اورزوال فــون در الیــن، رئیس کمیسیون اروپــا 
چند هفته قبل ممنوعیت کامل واردات نفت 
روسیه را تا پایان سال 2022 پیشنهاد کرد، با 
این همه اختالفات داخلی موجب ناکامی اتحادیه 
اروپا برای رسیدن به توافقی در این زمینه شده 
است. مجارستان به عنوان مخالف اصلی این 
طرح، به دلیل وابستگی شدید به نفت وارداتی از 
روسیه اعالم کرده که برای ارتقای پاالیشگاه های 
خود به پنج سال زمان و میلیاردها یورو وام نیاز 
دارد. ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان هم 
اکنون مانع اصلی این اقدام شناخته می شود. 
این موضوع شکاف بین مجارستان و متحدان 

سنتی اش در اروپــای مرکزی را عمیق تر کرده 
اســت. مخالفت مجارستان به معنای متوقف 
ماندن سایر اقدامات بسته تحریمی اتحادیه 
اروپا از جمله تشدید محدودیت  ها بر بانک  های 
روسیه و مسدود کردن دارایــی  ها و ممنوعیت 
سفر ده ها نفر از مقامات بلندپایه روس خواهد 
بود.از سوی دیگر، سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه اعالم کرد که »آزادسازی« منطقه دونباس 
در اوکراین »اولویت بی قید و شرط« مسکو است و 
سایر مناطق اوکراین باید خود درباره آینده شان 
تصمیم بگیرند. لوهانسک و دونتسک )دونباس( 
و شبه جزیره کریمه از جمله مناطق اوکراین 

هستند که زبان مادری شمار زیادی از ساکنان 
آن روسی است. شمار روس ها نیز در این محدوده 
نسبتًا زیاد است و این امر درخصوص استان های 
مجاور، یعنی زاپوریژیا، خارکیف و اودسا هم صدق 
می کند.دونباس مهم ترین و قدیمی ترین منطقه 
صنعتی برای اوکراینی ها نیز به شمار می رود که 
سرشار از معادن اورانیوم و زغال سنگ است.
افزون بر این بسیاری از کارشناسان، هدف اصلی 
روسیه  در تصرف دونباس را اتصال زمینی به  شبه 
جزیره کریمه می دانند. این به نوبه خود می تواند 
چشم اندازهای نظامی جدیدی را به روی این 
کشور باز کند. کریمه تاکنون یک شبه  جزیره بوده 
و تنها به واسطه پلی که سال 201۸ افتتاح شده، 
از طریق تنگه کرچ بین دریای آزوف و دریای سیاه 
به سرزمین اصلی روسیه متصل است. حال با فتح 
کل دونباس، روسیه بندر ماریوپل را که به کریمه 
و دریای مدیترانه متصل بود، از چنگ اوکراین 

خارج می کند.

پیشخوان بین الملل 

ترین  تـــازه  در  اسپکتیتر 
شــمــاره خــود بــه موضوع 
حساس  این روزهای جهان 
یعنی آینده تایوان و احتمال 
حمله نظامی چین به آن 
می پــردازد. این نشریه با 
طراحی جلد خود که یک 

اژدها )نماد چین( را نشان می دهد که در حال آماده 
کردن خود برای حمله به تایوان است و با انتخاب 
تیتر »نجات دادن تایوان« در مقاله ای نوشت:  در 
حمله روسیه به اوکراین و جنگ در این کشور درس 
های زیادی برای غرب وجود دارد که با فهمیدن آن 

می توان از جنگ دیگری در تایوان جلوگیری کرد.

نمای روز 

بایدن به همراه همسرش،  با سفر به تگزاس از 
بنای یادبود 19 دانش آموز و دو معلم کشته شده 
در تیراندازی جمعی در مدرسه ابتدایی در تگزاس 
که هفته گذشته رخ داد، دیدن کرد. بایدن سپس 
در یک کلیسای کاتولیک محلی با خانواده های 
آسیب دیــده از حمله تگزاس، مالقات کــرد. در 
این مالقات، مردم با سر دادن شعارهایی از وی 
خواستند بحث کنترل خرید و استفاده از اسلحه 
را مجدد با جدیت بیشتر پیگیری کند.این دومین 
سفر بایدن در عرض چند هفته گذشته برای آرامش 

بخشیدن به جامعه آسیب دیده آمریکا بود. 

چهره روز 

قاب بین الملل 

توئیت روز

اظهار نظر روز

نانسی  همسر  پلوسی،  پل 
ساله   ۸2 رئیس  پلوسی، 
آمریکا  نمایندگان  مجلس 
به اتهام رانندگی در مستی 
بازداشت شد. البته او پس 
از چند ساعت با وثیقه پنج 

هزار دالری آزاد شد. نانسی و پل در سال 1963 
ازدواج کردند و پنج فرزند دارند./ ایندیپندنت 

پوتین؛ چشم دوخته به دونباس
همزمان با ناکامی اتحادیه اروپا برای دستیابی به اجماع در تحریم نفتی روسیه، مسکو آزادی 

منطقه دونباس در شرق اوکراین را یک اولویت بی قید و شرط برای روس ها دانست

تک روی به سبک دونالد 
حمایت پر سر و صدای ترامپ از برخی نامزدها و در مقابل، حمایت چهره های 

برجسته جمهوری خواه از رقبای آنان موجب تشدید اختالف در این حزب 
شده است 

انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا به دور دوم کشیده شد

نامزد چپ گرایان، پیشتاز اما ناکام 

حزبی  درون   اخیر  هفته  چند  انتخابات 
جمهوری  خواهان در چندین ایالت آمریکا، 
با حواشی نسبتًا زیــادی همراه بوده است. 
ــدای دونالد  حمایت گسترده و پر سر و ص
ترامپ از برخی نامزدها و در مقابل، حمایت 
چهره های برجسته جمهوری  خواه از رقبای 
آن نامزدها، بحث هایی را درباره نفوذ ترامپ 
در حزب برانگیخته است. به عنوان مثال، 
جرج بوش رئیس  جمهور اسبق، مایک پنس 
معاون ترامپ در دوره ریاست  جمهوری و 
کریس کریستی فرماندار اسبق نیوجرسی 
از جمله  کسانی بودند که حمایت خود را 
از برایان کمپ یکی از دشمنان ترامپ در 
انتخابات فرمانداری جورجیا اعالم کردند که 
با پیروزی قاطع کمپ همراه شد. همچنین 
در انتخابات درون  حزبی برای مجلس سنا 
در ایالت آالباما، سناتور تد کروز و سناتور رند 
پول از فردی حمایت کردند که ترامپ مخالف 
وی بــود.  با این همه، پالتیکو نوشته است 
بسیاری از افراد در حزب معتقدند که ترامپ 
همچنان روی طرفداران خود نفوذ دارد و 
حمایت وی از نامزدها تاثیرگذار است. اما 

این افراد نگران  هستند که اقدامات ترامپ بر 
پیروزی حزب در انتخابات میان دوره ای تأثیر 
منفی بگذارد. کریس کریستی گفته است: 
»ما باید حزب فردا باشیم نه حزب دیروز. اما 
مهم تر از همه این است که تصمیم بگیریم 
که ایــن حــزب، حــزب من اســت یا حــزب ما. 
ترامپ خود، این نبرد را انتخاب کرد«. یکی از 
مشاوران مایک پنس نیز گفته است: »من فکر 
می کنم ترامپ مشاوره های ضعیفی دریافت 
کرده و برای نمایش قدرت از افراد بسیاری 
حمایت کــرده اســت«. تد کــروز گفته است: 
»ترامپ از افراد زیادی در کشور حمایت کرده 
است. بسیاری از آن ها پیروز شدند، نه همه 
آن ها. من و ترامپ در بیشتر آن ها هم نظر 
بودیم و از شخص واحــدی حمایت کردیم. 
در برخی مــوارد مشترک نبودیم. هر کسی 
باید گزینه های خود را انتخاب کند.« ترامپ 
در انتخابات درون  حزبی، به دنبال تحکیم 
جایگاه خود در حزب بوده اما به نظر می رسد 
چندان در رسیدن به این هدف موفق نبوده 
است، هر چند نمی توان گفت تحرکات وی 

موجب تضعیفش شده است.

کلمبیا  جمهوری  ریــاســت  انتخابات  نتایج 
اعالم شد. انتخاباتی که در آن هیچ نامزدی به 
پیروزی نرسید. گوستاوو پترو، نامزد چپ گرای 
انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا اگــر چه 
توانست بیشترین آرا را از آن خود کند، اما از 
کسب تعداد رای الزم برای پیروزی در دور اول 
باز ماند. بنابراین، گوستاوو پترو، مبارز سابق 
چریکی چپ، در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری که قرار است 19 ژوئن )29 خرداد( 
برگزار شود، با تاجر پوپولیست رودلفو هرناندز 
رقابت خواهد کرد.با پیروزی احتمالی پترو، 
آمریکای التین در آغوش چپ ها غش می کند 
و هر چه بیشتر از آمریکا فاصله می گیرد. این 
ــوع می پیوندد که در  رویـــداد در حالی به وق
آخرین روزهای سال 2021، مردم شیلی نیز، 
گابریل بوریچ چپ گرا را برای ریاست دولت 
برگزیدند. ورای دولت های چپ گرای فعلی در 
کوبا و ونزوئال، انتخابات  های دو سال گذشته به 
برآمدن دولت های چپ گرا در بولیوی، شیلی، 
پــرو و هــنــدوراس منجر شده اند و رای گیری 
پرمناقشه نیکاراگوئه نیز پیروزی دانیل اورتگا، 
رئیس  جمهور مخالف آمریکا را در پی داشته 
است. نفوذ آمریکا هر روز در حیاط خلوتش رو 
به کاهش است و زنگ خطر برای واشنگتن به 
صدا در آمده است.به  گزارش شبکه الجزیره، 

در انتخابات کلمبیا، گوستاوو پترو 62 ساله، 
ــد آرا را به  عضو حــزب »ام19«،  40.3درصـ
 دست آورد. رودلفو هرناندز، تاجر امــالک و 
مستغالت 2۸.1 درصد آرا را کسب کرد. حزب 
»ام19« یا »اتحادیه دموکراتیک ام19« از دل 
گروه چریکی »جنبش 19 آوریل« شکل گرفت 
که از دیگر گروه های چریکی آمریکای جنوبی 
مانند توپامارو در اروگوئه و مونتونروس در 
آرژانتین پیروی می کرد. »جنبش 19 آوریل« 
با کنار گذاشتن عملیات نظامی به یک حزب 
سیاسی در کلمبیا تبدیل شد. حضور هرناندز 
در رقابت های دور دوم غافلگیر کننده بود. 
نظرسنجی های پیش از دور نخست انتخابات 
نشان می داد که هرناندز در دور دوم تنها چند 
امتیاز از پترو عقب تر خواهد بود. رودلفو هرناندز 
اکنون از حمایت فدریکو گوتیرز، نامزد مقام 
سوم و احتمااًل بسیاری از حامیان او برخوردار 

خواهد بود.

نخست وزیر سابق پاکستان هوادارانش را به راهپیمایی اعتراضی جدید علیه 
»دولت تحمیلی« دعوت کرد 

فراخوان بزرگ »خان«  
خادم- نخست  وزیر سابق پاکستان در فراخوانی 

از حامیانش خواست تا دوبــاره خودشان را برای 
راهپیمایی بزرگ به سمت اسالم آباد آماده کنند. او 
با حمله به دولت نوپای شهباز شریف گفت: »دولت 
تحمیلی قصد دارد با آمریکا بر سر خون کشمیری ها 
مصالحه کند و اسرائیل را به رسمیت بشناسد.« این 
فراخوان در حالی از طرف عمران خان صادر شد 
که وی پنج شنبه گذشته، راهپیمایی حامیان خود 
را لغو کرده بود اما به دولت هشدار داد چنان چه 
انتخابات ظرف شش روز برگزار نشود، اعتراضات 
از سرگرفته خواهد شد. اعتراضات هفته گذشته 
در حالی لغو شد که شهباز شریف، نخست وزیر 
پاکستان تالش کرد که با بستن راه های ورودی 
به اسالم آباد مانع رسیدن طرفداران عمران خان 
به این شهر شود. اما تظاهرات حامیان خان در پی 
رای دادگاه عالی برگزار شد. عمران خان که ماه 
گذشته از سوی پارلمان برکنار شد، ادعا می کند 
که قربانی »تغییررژیم« در این کشور شده که توسط 
آمریکا و رقبای سیاسی او سازمان دهی شده است. 
به گزارش تریبیون پاکستان، »عمران خان« رئیس 
ــروز نیز در سخنرانی  حــزب تحریک انصاف، دی
خود خطاب به یک کنوانسیون کارگران کشورش 

اظهار کــرد: ملت پاکستان تحت »ال اله اال ا...« 
موجودیت یافته است که به معنی تعظیم نکردن 
در برابر هیچ کس است؛ اما امروز آمریکا اقدام به 
تحمیل یک دولت متشکل از دزدان بر ما کرده است. 
او ادامه داد، حزبش این بار برای تدارک دیدن این 
راهپیمایی طوالنی از هیچ تالشی دریغ نخواهد 
ــاده خواهیم بود.  کــرد. وی گفت: »ایــن بــار ما آم
اعتراض کردن حق دموکراتیک ماست. اگر دولت 
تحمیلی این حق را ارائه نکند ما آن را خواهیم ربود.« 
او به طور خاص به رعنا ثناءا... وزیر کشور، شهباز 
شریف نخست وزیر پاکستان و پسرش، حمزه شهباز، 
سر وزیر پنجاب هشدار داد که از بابت اقدامات شان 

علیه معترضان در جریان 
راهپیمایی حزب متبوعش 

در پنج شنبه گذشته در 
امان نخواهند بود.

»جمهوری«  انگلیسی  سلطنتی  ضد  جنبش 
ــه مناسبت سالگرد  ــدام جــدیــد خـــود را ب ــ اق
تاج گذاری ملکه برگزار کرد. در خیابان های 
شهرهای بریتانیا پوسترهایی با شعار »بیایید 
الیزابت را آخرین نفر کنیم« به نمایش درآمد. 
ــرا« در شبکه  واکنش انگلیسی ها به ایــن »اج
های اجتماعی متفاوت بود. برخی از این ابتکار 
حمایت و خاطرنشان کردند که » سلطنت در 
ــت«، اما  زمــان ما جنایت علیه دموکراسی اس
بعضی ها نوشتند که این پوسترها منعکس کننده 

نظر اکثریت بریتانیایی ها نیست./ دیلی میل

ــواه ایــالــت  ــ ــی  خ ــرق ــور ت ــی ســـنـــدرز، ســنــات ــرن  ب
ورمانت:» مهم نیست چه سنی دارید. هیچ کس 
به سالح AR-15 یا هر سالح تهاجمی دیگری که 
برای قتل عام مردم طراحی شده نیاز ندارد. زمانی 
که از سال 1994 تا 2004 ممنوعیت تسلیحات 
تهاجمی داشتیم، تیراندازی های دسته جمعی 
تا 43 درصــد کاهش یافت. پس از انقضای این 
قانون، تیراندازی های دسته جمعی سه برابر شد. 
فیلیباستر را تمام وممنوعیت سالح های تهاجمی 

را اعمال کنید.«

 وزیر خارجه روسیه با اشاره به حضور روزانه و معمول 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری ایــن کشور در 
برنامه های کاری مختلف، شایعات درباره بیماری 
وی را رد کرد.سرگئی الوروف  در گفت و گو با شبکه 
تلویزیونی »تی اف1« فرانسه خاطرنشان کرد: رئیس 
جمهوری هر روز در مألعام حاضر می شود و همه 
شاهد حضور وی در برنامه های تلویزیونی هستند 
و نطق های وی را گوش می دهند و می خوانند. 
فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی نشانه ای از بیماری یا 

کسالت در وجود این مرد پیدا کند.



# هشتگ سه شنبه  10 خرداد 41401
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پایین کشیدن پسر خاوری و قول جنجالی وزیر !
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سانسور جنجالی در شبکه خبر!

بعد از گزارش های عجیب و غریب درباره یارانه ها 
که از تلویزیون پخش و خبرساز شد سانسور دست 
های یک خانم که تقریبا حجاب کاملی هم دارد جنجالی 
شده است. آن طور که برخی کاربران نوشته اند چند 
روزی است که مستندی با نام »سرنخ« از شبکه خبر 
پخش می شود؛ که در یکی از قسمت ها دستان خانم 
مصاحبه شونده محو شده است. هرچند این قسمت از 
برنامه جنجال زیادی در شبکه های اجتماعی داشته اما 
هنوز واکنش رسمی از تلویزیون منتشر نشده است 
تا بدانیم علت این سانسور جنجالی چیست. کاربری 
نوشت: »بعضی وقت ها آدم از سانسورهایی که توی 
تلویزیون می شه متحیر می شه، انگار بدون هیچ 
ضابطه ای به سلیقه ناظر بخش هایی مات، محو و حذف 
می شه.« کاربری هم نوشت: »آقای جبلی همین اتفاق 

های شاذ و سلیقه ای باعث ریزش مخاطب می شه.«
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توهین وقیحانه تتلو به مردم عزادار آبادان!

امیرحسین مقصودلو که تاکنون با توهین به مقدسات، 
ــواداران، خودش  و... خبرساز شده  درگذشتگان، ه
است دیروز با همان وقاحت همیشگی به مردم عزادار 
آبادان توهین کرد! این خواننده که چندسالی است که 
به ترکیه مهاجرت کرده و هرازگاهی با به کاربردن الفاظ 
رکیک و حرکات های مبتذل به ترند شبکه های اجتماعی 
تبدیل می شود حاال به مردم عزادار و داغدار آبادان 
توهین کرده و در جمالتی رکیک و وقیحانه در فضای 
مجازی نوشته: »هی پیام می دن که چرا تسلیت نمی گی... 
این مردم الیق مرگن. یک ساختمون ریخت فدای سرم، 
خاک همه شون بقای عمر من! ... تسلیت هم نداره...!« 
کاربران هم البته به این خواننده هتاک پاسخ کوبنده ای 
داده اند. مثال کاربری نوشته: »تتلو توی کنسرتش گفته 
که اعتیاد داره. احتماال به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر، 

کنترل روانی خودش رو از دست داده.«
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تاالب ها در حال تبدیل شدن به کانون ریزگرد

تاالب ها جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی روی زمین 
هستند که به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی 
زمین کمک می کنند و از تاالب ها به عنوان ذخیره گاه 
مواد ژنتیکی )وراثتی( گیاهی یاد می کنند. البته این 
برای زمانی است که تاالب آب داشته باشد و اال تاالب 
هایی که خشک شده اند به بالیی برای محیط زیست 
تبدیل می شوند. متاسفانه به گفته رئیس گروه آینده 
پژوهشی تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست هم 
اینک ۴۳ درصد از تاالب های کشور ظرفیت تبدیل 
شدن به منشأ گرد و غبار را دارند و این بدان معناست 
که اگر شرایط تاالب مطلوب نباشد و نیاز آبی آن تأمین 
نشود، می تواند به کانون جدید گرد و غبار در کشور 
تبدیل شود که به جای کمک به محیط زیست باعث 

تخریب محیط زیست هم می شوند. 
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پسر خاوری پایین کشیده شد

روز گذشته درباره مجله کانادایی تایکون نوشتیم که 
عکس پسر خاوری را روی جلد مجله خود چاپ کرده و 
از او به عنوان تاجر الهام بخش سال نام برده بود. اما 
بعد از واکنش کاربران به این کاِر مجله تایکون ،صبح 
امروز این مجله عکس پسر خاوری را از جلد مجله 
برداشت و هم مطلب مربوط به او را از وبسایت خود 
حذف کرد. کاربری در صفحه مجازی این مجله نوشته 
بود: »بد نیست قبل از این که عکس یک نفر رو چاپ 
کنید درباره اش تحقیق کنید.« کاربر دیگری نوشته: 
»پولی که برای این رپرتاژ گرفتید پول میلیون ها 
مردم ایرانه که بعضی هاشون در فقر به سر می برن.« 
با این حال تجرات نیوز نوشته مجله تایکون اعتبار 
چندانی ندارد و تاکنون عکس افرادی را روی جلد 
خود آورده که کمتر مشهورند. افرادی که کمتر نام و 
نشانی از آن ها در موتورهای جست وجو وجود دارد. 
این مجله کار خود را از سال ۲۰۲۰ آغاز کرده است. 

یعنی تنها دو سال است که فعالیت می کند.
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قول وزیر برای فرزندان مدیران آموزش و پرورش

وعده وزیر آموزش و پرورش در برنامه ثریا خیلی زود در 
شبکه های اجتماعی موجی از واکنش ها را به راه انداخت. 
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، در برنامه »ثریا« در 
واکنش به این درخواست که »از مهر ۱۴۰۱ فرزندان 
معاونان و مدیران آمــوزش و پــرورش از بین تحصیل 
فرزندان در مدارس غیردولتی و مسئولیت در آموزش 
و پرورش یکی را انتخاب کنند«، گفت: »درخواست خوبی 
است و آن را ابالغ می کنم.« کاربری در این باره نوشت: 
»کار خوبیه فقط به شرطی که به عدالت آموزشی برای 
همه مدارس دولتی منجر بشه نه یک مدرسه خاص برای 
آقازاده های آموزش و پرورشی.« کاربر دیگری نوشت: 
»با این کارها آموزش در مدارس دولتی بهتر نمی شه فقط 
باید سرانه آموزش رو در مدارس دولتی بیشتر کرد که 

کلی هزینه روی دست دولت می ذاره.«
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طالیابی که تداخل یاب بود

در روزهای اخیر ویدئویی با عنوان »جست وجوی سارقان 
با طالیاب در اطــراف منازل« در فضای مجازی در حال 
دست به دست شدن است که اصال ربطی به سارقان و 
طالیاب ندارد. در واقع این دستگاه جهت پایش تداخالت 
الکترومغناطیسی است. اپراتورهای همراه اول یا ایرانسل 
یا شبکه های بیسیم از این دستگاه برای شناسایی تداخل 
استفاده می کنند. این تداخل ممکن است آنتن تلویزیون، 
ماهواره، ریموت دِر پارکینگ، دزدگیر خودرو، تکرارکننده 
های غیرمجاز موبایل  یا هر وسیله ای باشد که با فرکانس 
کار می کند که با شناسایی آن در کاهش تداخالت به آنتن 
دهی بهتر تلفن های همراه کمک می کند. البته در صورتی 
که عامل تداخل دستگاه های غیرقانونی جیمینگ باشد 

فرد به دادگاه معرفی می شود.

چینی های ماهی خوار    
هرچند چین حدود یک پنجم جمعیت جهان 
را دارد اما این کشور با اختالف زیاد اولین 
کشور پــرورش دهــنــده ماهی در دنیاست. 
این کشور سال هاست که در رتبه اول دنیا 
قرار دارد و هیچ گونه رقیبی دربرابر آن وجود 
نــدارد. گزارش ها نشان می دهند یک سوم 
پرورش ماهی در دنیا در چین رخ می دهد. 
چین سال هاست که پرورش ماهی و آبزیان را 
در میان کشاورزان ترویج می کند تا بتواند نیاز 
جهانی و تقاضای در حال افزایش را برطرف 
کند. به گــزارش دویچه وله صنعت پرورش 
ماهی در چین به طورمستقیم برای بیش از 
14 میلیون نفر شغل ایجاد کــرده و ساالنه 
ــدود 60 میلیون تن ماهی در آن کشور  ح
پرورش داده می شود. فقط همین قدر بدانید 
که دومین کشور پرورش دهنده ماهی که هند 
است ساالنه تنها 9 میلیون تن ماهی پرورش 
می دهد. با این حال چین به جز پرورش ماهی 
به دنبال صید ماهی در سراسر آب های جهان 
است به طوری که ناوگان ماهیگیری چینی با 
نادیده گرفتن مقررات ماهیگیری كشورهای 
مختلف با روش صید ترال و كف روبی بستر 
دریا ذخایر آبزیان موجود را در سراسر جهان 
به یغما می برد. به عنوان مثال، 70درصــد 
ذخایر ماهی مركب آب های كره شمالی توسط 
ماهیگیران چینی صید شده اند. عالوه بر این، 
كشورهای آفریقایی مانند نیجریه، لیبریا و 
سیرالئون یا كشورهای آمریكای جنوبی مانند 
آرژانتین آب های سرزمینی شان را در اختیار 

چین برای صید قرار داده اند.

17 هزار کشتی در خدمت صید     
فراسرزمینی چین

چینی ها سابقه ای طوالنی درحضور در 
مناطق دور دریایی  و خالی کردن دریا از 
ماهی دارند. چین بزرگ ترین تولید کننده 
و صــادر کننده ماهی در دنیاست. بعد از 
درمناطق  ماهی  حجم  چشمگیر   کاهش 
ــای نزدیک چین  به علت  ساحلی و آب ه
صید بی رویه وهمچنین با پیشرفت صنعت 
صید این کشور به صید در آب های دور روی 

آورد. فعالیت ماهیگیری فراسرزمینی چین 
از سال 19۸5 شروع شد و تا سال 1995 
تعداد کشتی های صید فراسرزمینی چین 
به  1۳۸1 کشتی و لنج صیادی رسیده 
بود. چین روند افزایش صید فراسرزمینی 
را هرسال گسترده تر کرد تا این که در سال 
2020 کشتی های صیادی چین در آب 
های دور از چین به بیش از 17 هزار کشتی 
صــیــادی رســیــد. در ضمن ایــن کشتی ها 
با کشتی های سال های دور چین بسیار 
متفاوت است. به گزارش یورو نیوز در قرن 
بیست و یکم تجهیزات و کشتی های چینی 
بسیار مدرن شدند که می توان آن ها را مانند 
کارخانه های شناور دانست. کشتی های 
و فریز  با تجهیزات کامل فیله  ــرال کف  ت
کردن ماهی برای مصارف منطقه ای و فرا 
منطقه ای مانند کارخانه های عظیم شناور 
عمل می کنند. هم اکنون می توان به حضور 
شمال  در  چینی  صید  عظیم  کشتی های 
اقیانوس    آرام، سواحل آمریکای جنوبی  یا 
حضور گسترده آن ها در                     آفریقای غربی و 

بخش هایی از آسیا اشاره کرد.

نبود شفافیت در عملکرد دریایی چین    
عملکرد صید چین در آب های دور دست یا 
همان صید فراسرزمینی مانند دیگر حوزه ها 
از جمله کرونا به طور شفاف موجود نیست. 
دویچه وله در این باره نوشته، اتحادیه اروپا 
دیتابیسی دارد که تمامی اطالعات مربوط 
به ماهیگیری و قراردادهای مربوط و میزان 
صید در دسترس است. با این حال مطالعات 
مختلفی وجود دارد که نشان می دهد چین 
میزان صید داخلی را بیشتر و میزان صید در 
آب های دور را کمتر از میزان واقعی گزارش 
می دهد به خصوص اطالعات مربوط به صید 
اقتصادی  انحصاری  مناطق  در  چینی ها 
اصال شفاف نیست. تا 200 مایل )حدود 
۳20 کیلومتر( دریایی از خط ساحلی هر 
کشور منطقه انحصاری اقتصادی محسوب 
می شود. هر کشوری در این مناطق از حقوق 
حاکمیتی به منظور اکتشاف و بهره برداری 
برخوردار است و مسئول حفاظت از منابع 
منطقه و  تنظیم قــراردادهــای ماهیگیری 
مربوط به کشتی های خارجی است. آب ها 
با فاصله 200 مایل  از خط ساحلی شامل 

قوانین بین المللی می شوند.

خطرات گسترده صید فراسرزمینی     
چینی ها

هرچند ایندیپندنت در گزارشی مدعی شده 
صیادی فراسرزمینی فقط حدود یک درصد 
از تولید ناخالص ملی چین را شامل می شود 
و نقش مهمی در اقتصاد چین ندارد اما شکل 
صیادی ترال چینی ها به گونه ای است که کف 
دریاها و اقیانوس ها را هم جارو می کند و باعث 
می شود اکو سیستم دریا به هم بریزد و در نتیجه 
آسیب زیادی به معیشت و زندگی ماهیگیران 
بومی سواحل دریاها زده  می شود. با این که 
چینی ها می گویند فاصله ۳20 کیلومتری 
از سواحل را برای صید فراسرزمینی رعایت 
می کنند اما به گــزارش مجله اکونومیست، 
ماهیگیران چینی خارج از این محدوده برای 
ماهی های منطقه طعمه می گذارند و از این راه 
آن ها را به دام می اندازند. فراتر از اضافه شدن 
مشكالت زیست محیطی مرتبط با اسیدی 
شدن،گرمایش و آلودگی اقیانوس ها در صورتی 
كه جامعه جهانی موفق به مهار سوءاستفاده 
ناوگان های ماهیگیری چینی با صید بی رویه و 
غارت ذخایر آبزیان جهان نشود، احتمال وقوع 
جنگ های دریایی و سراسری ناشی از قحطی و 

گرسنگی دور از انتظار نیست.

چه باید کرد    
طبق گزارش چند سال پیش ایرنا بیش از 7 
میلیون كیلومتر مربع از بستر دریاها توسط 
چینی ها با صید ترال خراشیده و جارو می شود. 
از آن جایی که ممکن است چینی ها دوباره 
هوس حضور در آب های سرزمینی ما را داشته 
باشند بد نیست با توجه به آن چه گفته شد در 
صدور مجوزها سخت گیری بیشتری شود و 
همچنین نهادهای نظارتی بر عملکرد کشتی 
های صیادی نظارت بیشتری داشته باشند. 
در کنار ایــن برخورد جــدی و سختگیرانه با 
متخلفان و حمایت اجرایی از سوی دادگستری 
و قوه قضاییه صــورت بگیرد. حضور ناظران 
از ســازمــان محیط زیست روی  شناورهای 
بــزرگ هنگام صیادی، پایش شمار ماهیان 
تجاری و غیرتجاری، آموزش صیادان و جوامع 
محلی، تغییر نگاه سازمان های مسئول به 
بهره برداری پایدار، دسترسی سازمان محیط 
زیست به سامانه کنترل ترددها از دیگر ملزومات 
مدیریت این بحران هستند. البته عزم جهانی 
ــرای نجات محیط زیست دریایی از سوی  ب
همه کشورها شکل گرفته و اتحادیه جهانی 
برای مقابله با صید بی رویه فراسرزمینی چین 
تشکیل شده تا شاید، آینده ای تلخ در انتظار 

دریاهای جهان را متوقف  یا کندتر کند.

سال هاست چین در حال گسترش صید فراسرزمینی بوده که خطرات زیادی برای محیط زیست دارد، برای 
مقابله با این اتفاق چه باید کرد؟

چین در حال خایل کردن دریاها

رعیت نــواز-   حتما یادتان هست که تا همین چند 
وقت پیش کشتی های چینی با صید ترال کف دریای 
عمان را هم جارو و همه ماهی ها و موجودات دریایی 
را صید می کردند و با خود می بردند. شاید برای شما 
هم جای سوال بود که آیا چینی ها در دریای عمان 
این گونه عمل می کنند یا نه؟ نگاهی به عملکرد چین 
نشان می دهد که کشتی های چینی به غارت دریاهای 
دور از سواحل خود مشغول اند. کشتی های شناور 
صید ماهی این کشور در حال صید بی رویه ماهی از 
اقیانوس های دنیاست و این کشتی های بزرگ عامل 
بیکاری حاشیه نشینان دریا در جهان شده است. 
بد نیست همین ابتدا بدانید که چندین سال است 
دولت چین در تالش برای گسترش حضور ناوگان 
دریایی خود در تمام اقیانوس های جهان است. در 
زمینه اجــرای این سیاست توسعه طلبانه، چین با 
ده ها میلیارد یارانه عمومی شور و اشتیاق زیادی 
در صنعت كشتی سازی برانگیخته و طبق گزارش 
ها بزرگ ترین ناوگان ماهیگیری جهان را دراختیار 
دارد. هدف چین دراختیار داشتن 400 ناو جنگی 
تا سال 2025 است كه به آن ها امكان پیشی گرفتن 
از ناوگان ایاالت متحده را كه فقط 355 ناو از این نوع 
دراختیار دارد ، می دهد. در این گزارش سعی داریم 
به صید فراسرزمینی چین و آثــار مخرب آن بر اکو 

سیستم دریایی جهان بپردازیم.

چیپس کیلویی 
185هزار تومان و 
کم فرویش در اتید!

ــواز- متاسفانه برخی از فعاالن  رعیت ن
صنایع غذایی محصوالت خود را با قیمتی 
در بازار داخلی به فروش می رسانند که هیچ 
تناسبی با نرخ گذاری منطقی و منصفانه 
ندارد و اگر قرار باشد این رویه ادامه یابد تا 
چند وقت دیگر صنایع غذایی نیز همانند 
صنایع خودرویی در حوزه صادرات به در 
بسته می خورد و به جهت تداوم تولید با 
قفل انحصار باید در واردات را بست. البته 
در این میان از کم فروشی برخی محصوالت 
هم نباید گذشت. در روزهای اخیر در فضای 
مجازی، از ویدئوهایی بازدید فراوان می 
شود که نرخ گذاری محصوالتی، چون مواد 
غذایی را زیر سؤال می برد و کم فروشی 
برخی برندها را به مردم نشان می دهد.

چیپس کیلویی 185هزار تومان!    
در یکی از این ویدئوها، چیپس تولیدی 
توسط یکی از کارخانجات تولیدی برای 
مصرف کننده 12 هــزار تومان نرخ گذاری 
شده است، فروشنده بعد از وزن کردن این 
محصول به این نتیجه می رسد که براساس 
نرخ گذاری های کارخانه یک کیلو چیپس 
ــزار تومان نرخ گذاری شده است.  185 ه
این فروشنده با بیان این که قیمت هر کیلو 
سیب زمینی در بازار نهایتًا 15 هزار تومان 
است )البته کارخانه دارهــا سیب زمینی 
درشت را از مبدأ و به قیمت بسیار نازل تر 
تهیه می کنند(، این پرسش را مطرح می کند 
که کارخانجات صنایع غذایی چگونه چیپس 
را تولید می کنند که نرخ هر کیلو از آن به 
185 هــزار تومان می رسد، یعنی چیزی 
بیش از 12 برابر قیمت سیب زمینی که به 
نظر می رسد ماده اصلی تولید چیپس باشد.

تاید 500 گرمی 370 گرم بود!    
یکی دیگر از ویــدئــوهــای پــر بــازدیــد در 
روزهای اخیر مربوط به ویدئوی وزن کردن 
بسته های تاید یکی از کارخانه های تولید 
داخل توسط یک مغازه دار بود که نشان می 
داد در حالی که روی بسته وزن آن 500 گرم 
قید شده، هر بسته بین 370 تا 420 گرم 
بیشتر وزن ندارند یعنی در هر بسته 80 تا 
130 گرم کم فروشی اتفاق افتاده است. به 
نظر می رسد برخی به دلیل این که مجوز 
گران کردن محصوالت شان را ندارند اقدام 
به کم فروشی می کنند که به اعتقاد بسیاری 
از کاربران شبکه های اجتماعی کم فروشی 

مشکل بزرگ تری از گرانی است.

نظارت مردم بر محصوالت    
این گونه ویدئوها که نشان از نظارت های 
مردمی بر عملکرد کارخانه های تولیدی 
دارد ،می تواند برای دستگاه های نظارتی 
هم بسیار مفید باشد. اگر برای این سوت 
زنندگان فساد ،پاداشی به میزان درصدی 
از جریمه کارخانه متخلف در نظر گرفته 
شود، تعزیرات حکومتی به تعداد مغازه 
داران و نیروهای شاغل در مغازه ها مامور 
و بازرس دارد که می تواند در نظارت های 

میدانی به حال و بازی آن ها باشد.



گروه ورزش/ زمانی ابومسلم، سیاه جامگان و 

پیام خراسان نمایندگان شایسته خراسان و شرق 
کشور در رقابت های لیگ برتر بودند ولی امروز این 
تیم ها به دلیل مسائل متعدد و از جمله مالکیتی 
و بحران مالی منحل شده اند و تنها نامی از آن ها 
به یادگار مانده است؛ اتفاقی که رقم خوردنش 
برای شهرخودرو نیز چندان دور از ذهن نیست! 
شهر خودرو به عنوان تنها لیگ برتری شرق کشور 
همان طور که انتظار می رفت در نهایت با شکست 
دو بر یک مقابل پرسپولیس و یک هفته پیش از 
پایان لیگ کارش در سطح اول فوتبال ایران تمام 
و سقوطش به لیگ دسته اول مسجل شد تا شهری 
که روزگـــاری دو نماینده شایسته در سطح اول 
فوتبال کشور داشت، در لیگ بیست و دوم حتی 
یک نماینده هم نداشته باشد و دور از لیگ برتر 
باشد. شهرخودروی مشهد که ابتدا با نام پدیده 
کارش را در فوتبال ایران شروع کرد، در سال 92 
و با خرید امتیاز مس سرچشمه تاسیس شد و در 
همان فصل اول موفق شد با صعود از لیگ آزادگان، 
لیگ برتری شود و در همان سال های ابتدایی به 
یک تیم قدرتمند در سطح اول فوتبال ایران تبدیل 
شد و از مدعیان قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی 
بود و توانست تجربه حضور در این رقابت ها را هم 

داشته باشد. بعد از آن پدیده هم به پروژه خصوصی 
سازی فوتبال ایران پیوست و به شهرخودرو منتقل 
شد تا با این نام در رقابت های لیگ برتر حاضر شود 
و دقیقا از همان روزها بود که با دعواها و اختالفات 
درون استانی حتی یک آب خوش هم از گلوی تنها 
نماینده لیگ برتری مشهد پایین نرفت. تغییرات 
مالکیتی و مدیریتی پی در پی و به دنبال آن نبود 
ثبات در تیم و کادر فنی و در کنار آن ها بحران مالی 
باعث شد تا در نهایت تیم مشهدی به یک تیم بحران 
زده تبدیل شود. ابتدای فصل بود که رضا مهاجری 
به عنوان سرمربی شهرخودرو مشغول فعالیت بود 
ولی اختالف با مدیریت باشگاه باعث شد بدون این 
که به او اعالم کنند، از این تیم کنار گذاشته شود و 
اکبر میثاقیان جای او را در تمرینات بگیرد. حضور 
همزمان دو سرمربی از آن دست اتفاقاتی بوده که 
مختص فوتبال ایران است. در نهایت هم لیگ برتر 
با میثاقیان برای مشهدی ها شروع شد ولی 9 هفته 
نتایج ضعیف باعث شد میثاقیان برکنار شود و بعد 
از مدتی داوود سیدعباسی جایش را بگیرد. اگرچه 
سرمربی جوان شهرخودرو نتایج قابل قبولی کسب 
کرد ولی اوضاع به قدری وخیم بود که نتوانست با 
وجود عملکرد فنی خوب از سقوط فرار کند. در واقع 
پدیده ای به نام شهرخودرو یک بار دیگر ثابت کرد که 

در فوتبال ایران خصوصی سازی محکوم به شکست 
است و بخش خصوصی هرگز توان رقابت با تیم های 
وزارتی، صنعتی و متمول را نخواهد داشت. با وجود 
این، تنزل جایگاه شهرخودرو از یک تیم مدعی در 
فوتبال ایران تا تیمی که از مدت ها قبل سقوطش 
به لیگ دسته اول تقریبًا قطعی به نظر می رسید، 
در نتیجه سوء مدیریت هایی بود که صورت گرفته 
و کسی هم پاسخگوی وضعیت تنها نماینده یکی 
از بزرگ ترین شهرهای ایران در لیگ برتر نیست. 
اوضاع وخیم مالی و رسیدگی نکردن به وضعیت 
تیم از دالیل اصلی سقوط شهرخودرو بود. پرداخت 
نشدن مطالبات بازیکنان که در چند مرحله به 
اعتصاب و تعطیلی تمرینات این تیم منجر شد تا نبود 
امکانات و زیرساخت های اولیه از دیگر مشکالت 
این فصل مشهدی ها بود. تصاویری از تمرین با توپ 
فرضی پیش از دیدار با ذوب آهن یکی از عجایبی 
بود که به خوبی حال و روز نماینده مشهد در فوتبال 
ایران را نمایان کرد. در هر صورت شهرخودرو هم 
سقوط کرد و لیگ یکی شد و با این شکل و شیوه 
اداره بعید است به این زودی ها بتواند دوباره سهمیه 
لیگ برتر را کسب کند و چه بسا به سرنوشت دیگر 
تیم های فوتبال خراسان دچار شود و در آینده ای 
نزدیک فقط خاطرات این تیم در اذهان باقی بماند!
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آفساید

سوژه

حضور مرادمند در اردوی استقالل

تیم فوتبال استقالل شب گذشته بازی خود در بیست و 
یکمین دوره لیگ برتر را مقابل نفت مسجد سلیمان برگزار 
کرد. محمدحسین مرادمند، مدافع سرباز استقالل که به 
دلیل گذراندن خدمت سربازی مجبور شد در میانه های 
فصل از این تیم جدا و به ملوان ملحق شود، دیروز در اردوی 
این تیم حاضر شد تا پس از پایان بازی در جشن قهرمانی 

آبی پوشان شرکت کند.

 مهدوی کیا قطر را برای امیدها 
آنالیز کرد

جلسه آنالیز تیم امید قطر در سالن جلسات هتل سیتی 
پاالس تاشکند برگزار شد. در این جلسه، مهدی مهدوی 
کیا سرمربی تیم امید ایران، قطر را برای بازیکنان آنالیز 
کرد و صحنه های برگزیده دارای نکات فنی از چند بازی 
اخیر دوستانه و رسمی تیم امید قطر مقابل تیم های مختلف 
برای بازیکنان نشان داده شد و سرمربی نکات فنی را 
گوشزد کرد. بازی اول تیم امید ایران مقابل تیم امید قطر 
فردا ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بنیادکار 

تاشکند آغاز خواهد شد.

بیرانوند اولین خرید پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس پس از مــذاکــرات طوالنی مــدت با 
علیرضا بیرانوند با این دروازه بـــان بر سر مفاد قــرارداد 
به توافق رسید. وکیل بیرانوند که امروز به دفتر باشگاه 
پرسپولیس مراجعه کــرده بــود، در غیاب رضا درویــش، 
انجام داد و  با دیگر مدیران پرسپولیس  را  مذاکراتی 
اختالفات قبلی برای عقد قرارداد به طور کامل برطرف 
ــان تنها یک امضا تا پیوستن مجدد به  شد تا این دروازه ب
پرسپولیس فاصله داشته باشد. وکیل بیرانوند و مدیران 
پرسپولیس در جلسه دیروز، بخش حقوقی و مالی قرارداد 
را به طور کامل بررسی کردند و مقرر شد هفته آینده و 
در حضور مدیرعامل باشگاه، این دروازه بان با حضور در 
ــرارداد رسمی خود را امضا کند.  باشگاه پرسپولیس ق
بیرانوند که در پایان لیگ نوزدهم به تیم آنتورپ بلژیک 
پیوسته بود، دوران ناموفقی را در این تیم سپری کرد و 
انتقال قرضی او به بواویشتای پرتغال هم توفیق چندانی 

برای دروازه بان ملی پوش کشورمان به ارمغان نیاورد.

 واکنش احسان حدادی 
به پرتاب 61 متری

احسان حدادی پرتابگر ملی پوش پرتاب دیسک با حضور 
ــا)ع( موفق به ثبت رکــورد 6۱.۱۱ متر  در جام امــام رض
شد. این در حالی است که حدادی در چند سال اخیر افت 
زیادی داشته و همین باعث شده تا پس از ثبت پرتاب 6۱ 
متری، فدراسیون از عنوان پرتاب بلند برای نمایش عملکرد 
حدادی استفاده کند. مرد نقره ای ایران در المپیک لندن 
درخصوص عملکردش در این رقابت ها گفت: »بعد از 
مدت ها بود که مسابقه می دادم، زمان می برد که از قبل 
بهترم شوم. از سال 2۰۱9 که رقابت های قهرمانی جهان 
بود تا جام امام رضا)ع( فقط در شش مسابقه شرکت کردم 
که خیلی کم است. در دو سه سال گذشته به دلیل کرونا و 
کمردرد نتوانستم مسابقه بدهم. پرتابگری در سطح من باید 

در ماه ۳-4 مسابقه انجام دهد تا به شرایط خوبش برسد.«

 تکذیب شایعه اختالف 
نیکخواه و داوری

پس از خبرهایی مبنی بر وجــود اختالف میان صمد 
نیکخواه بهرامی کاپیتان سابق تیم ملی بسکتبال ایران 
با جواد داوری رئیس فدراسیون، نیکخواه وجود چنین 
اختالفی را تکذیب کرد و با حمایت از رئیس فدراسیون 
ــود اختالف نظر در مسائل مختلف میان  گفت: »وج
افراد طبیعی است اما به معنی وجود مشکل نیست. من 
همچنان از حضور داوری در راس فدراسیون بسکتبال 
حمایت می کنم. در زمان انتخابات بسکتبال، آقایان 
داوری و یاوری دو گزینه اصلی ریاست بودند اما همان 
طور که می دانید بنده حامی جواد داوری بودم و همچنان 
نیز چیزی تغییر نکرده است. تا صد سال دیگر هم من 
حامی ایشان هستم چون می دانم او چیزی به جز موفقیت 

بسکتبال را نمی خواهد. 

اخبار

   شهرخودرو در مسیر 

  ابومسلم، سیاه جامگان و پیام

یک هافبک میانی در سبد خرید فرهاد
تمرکز فرهاد مجیدی برای قهرمانی در فصل بیست و یکم و حفظ آمارها و 

رکوردهای خوب تیمش در این فصل باعث شده وی تا قبل از پایان فصل کمتر به 
مقوله نقل و انتقاالت ورود کند. با این حال قطعًا سرمربی موفق و جوان آبی پوشان 

که به دلیل عملکردش در این فصل بر میزان محبوبیتش افزوده شده نیم نگاهی 
هم به نقل و انتقاالت داشته باشد. در خصوص نقل و انتقاالت و سبد خرید استقالل 

گمانه زنی هایی صورت گرفته و برخی اسامی هم برای پیوستن به این تیم مطرح شده 
است که عمدتًا این اسامی را می توان بازارگرمی دانست. یکی از پست هایی که به نظر 

می رسد مجیدی برای تقویت تیمش اقدام به خرید بازیکنی با تجربه خواهد کرد، هافبک میانی 
طراح و بازیگردان است. پستی که در یکی دو سال اخیر آبی ها در آن احساس خأل می کنند. یکی از 
خریدهای قطعی استقاللی ها برای فصل آینده هافبک میانی با این ویژگی هاست و احتماال بازگشت 

علی کریمی یا جذب یک هافبک خارجی برنامه های اصلی استقالل در نقل و انتقاالت باشد.

یحیی با پرسپولیس به 90 رسید
پرسپولیس در هفته بیست و نهم لیگ برتر توانست 2 بر یک از سد شهرخودرو عبور 
کند. سرمربی پرسپولیس در حالی تیمش را به سمت یک پیروزی دیگر هدایت کرد 
که این برد، سرخ پوشان را یک گام دیگر به نایب قهرمانی لیگ بیست و یکم نزدیک 
کرد. یحیی تاکنون 9۰ بار در لیگ برتر روی نیمکت پرسپولیس نشسته و توانسته 52 
برد و ۳۰ تساوی را با سرخ پوشان رقم بزند. نکته جالب این که تیم تحت هدایت او 
تنها هفت شکست در چارچوب لیگ برتر تجربه کرده و یک بازی نیمه تمام نیز 
وجود دارد که تکلیف آن به زودی روشن خواهد شد. کسب ۱86 امتیاز در 89 
بازی سبب شده تا گل محمدی متوسط 2.۰8 امتیاز به ازای هر بازی را داشته 
باشد که استاندارد قابل قبولی در این تعداد مسابقه محسوب می شود. نکته جالب 
این که اگر یحیی تا پایان لیگ بیست و دوم سرمربی پرسپولیس بماند، باالتر از برانکو 

ایوانکوویچ باسابقه ترین سرمربی لیگ برتری پرسپولیس خواهد شد.

 سنگین ترین شکست سپاهان 
پس از 16۳6 روز

شاگردان محرم نویدکیا در فاصله یک هفته تا پایان لیگ  برتر با اختالف ۳ 
گل مقابل شاگردان نکونام شکست خوردند؛ این نتیجه در شرایطی بود که 
سپاهان در سال های گذشته چنین باخت هایی را کمتر در کارنامه خود 
داشت. از آخرین شکست ۳-۰ سپاهان تا شکست برابر فوالد، ۱6۳6 
روز فاصله است. در هفته پانزدهم فصل 96-9۷ زردپوشان اصفهان 
که تیمی ناامیدکننده داشتند، با ۳ گل از استقالل شکست خوردند. 
سپاهان در پایان آن فصل، روی پله چهاردهم جدول ایستاد و به سختی 
از سقوط گریخت. مرور این آمارها نشان می دهد کاری که جواد نکونام و 

شاگردانش مقابل سپاهان انجام دادند، چه اندازه مهم بوده است.

گزارش

 کمال 
 کاپیتان پرسپولیس 

در لیگ بیست و دوم؟

گروه ورزش/ در دیــدار با شهرخودرو حضور کمال 

در خط میانی پرسپولیس با بازوبند کاپیتانی آرامش 
ــاره ای به بازی این تیم داد و شرایطی را فراهم  دوب
کــرد تا تعداد پــاس شــاگــردان یحیی گل محمدی 
نیز نسبت به قبل بیشتر شود. کامیابی نیا در دیدار 
مقابل شهرخودرو که تیمش به برتری رسید، 58 پاس با دقت 9۳ درصدی داد و با 
پنج تکل موفق، دو دفع توپ، پنج قطع توپ و دو نبرد هوایی موفق نقش عمده ای در 
برد پرسپولیس ایفا کرد که البته مهم ترین کار او، دادن پاس گل دوم به نعمتی بود تا 
سه امتیاز را بگیرند. کمال هر زمانی که در ترکیب سرخ ها قرار گرفته نقش پر رنگی 
در موفقیت تیمش داشته و با این عملکرد قطعا جایی در لیست خروج یحیی نخواهد 
داشت. در نقطه مقابل کمال و شرایط او کاپیتان های اول و دوم پرسپولیس قرار دارند. 
کاپیتان اول هر تیمی فارغ از ویژگی هایی که در اذهان وجود دارد، باید یک ویژگی مهم 
دیگر هم داشته باشد؛ حضور مستمر در ترکیب اصلی. سیدجالل حسینی کاپیتان 
شماره 4 پرسپولیس که در 4۰ سالگی همچنان جزو بازیکنان برتر این تیم و چه بسا 
بهترین مدافع فصل سرخ پوشان محسوب می شود، فصل آینده 4۱ ساله خواهد شد و 
با ورود احتمالی دو مدافع، به صورت طبیعی شانس کمتری برای بازی خواهد داشت؛ 
هرچند با این سن و سال انجام ۱5 بازی در یک فصل نیز کاری بزرگ و برای بسیاری 
غیرممکن است، اما سیدجالل موفق به انجامش شده است. بنابراین حتی در صورتی 
که یحیی گل محمدی دستور به تمدید قــرارداد سیدجالل بدهد، این که او بتواند 
نقش کاپیتان داخل زمین را ایفا کند، دور از ذهن خواهد بود. امید عالیشاه کاپیتان 
دوم پرسپولیس اما مشکل قراردادی نخواهد داشت و اگر در لیست مازاد قرار نگیرد، 
همچنان با پرسپولیس قرارداد دارد ولی نکته مهم درباره او نیز این است که در ترافیک 
خط میانی پرسپولیس بین عناصر هجومی، عالیشاه نیز جایگاه مستحکمی ندارد. با 
بازگشت وحید امیری و حضور بازیکنانی نظیر ترابی، پهلوان، نعمتی و بازیکنان جدید، 
احتمال این که عالیشاه بیش از 2۰ بازی در ترکیب اصلی قرار بگیرد، شاید خیلی زیاد 
نباشد. در چنین شرایطی مسئله بستن بازوبند کاپیتانی از ابتدای مسابقه تبدیل به 
چالش اصلی کادرفنی خواهد شد. شاید در صورتی که احمد نوراللهی در پرسپولیس 
حضور داشت، باتوجه به ثبات فنی و وضعیت سنی، سرخ پوشان خیال راحتی از کاپیتان 
خود داشتند اما در غیاب او، کمال کامیابی نیا نیز می تواند این نقش را ایفا کند. کمال 
باوجود مصدومیت در ابتدای فصل، ۱9 بازی برای پرسپولیس انجام داده و عملکرد 
خوبی هم داشته است. به طوری که می توان متصور شد که فصل جدید هم جزو 
بازیکنان فیکس باشد. او همچنین 2۱۳ بار با پیراهن پرسپولیس در مسابقات رسمی 
حضور یافته و جزو بازیکنان کلیدی سرخ پوشان بوده است. با این حال اگر همین ترکیب 
برای فصل آینده در پرسپولیس حضور داشته باشند، احتماال بیش از هر زمان دیگری 

بازوبند کاپیتانی بین بازیکنان مختلف دست به دست خواهد شد. 

برگزاری حساس ترین مجمع فدراسیون فوتبال

تشکیل کمیته عادی سازی یا استارت برای انتخابات؟
پس از گذشت چند ماه از عزل شهاب الدین عزیزی 
ــادم از ریاست فدراسیون فوتبال، امــروز اعضای  خ
مجمع فدراسیون فوتبال گرد هم می آیند تا درباره آینده 
تصمیم گیری کنند آن هم در شرایطی که بحث تشکیل 
کمیته عادی سازی شکل گرفته است. مجمع عمومی 
فدراسیون فوتبال پیش از این با ۱6 دستور به اعضای 
مجمع اعالم شده تا از ساعت 9 صبح  امروز در سالن 
هگمتانه هتل المپیک آغاز شود. مجمعی 8۷ نفره که 
مهم ترین دستور جلسه آن بند ۱4 در خصوص عزل 
اعضای ارکان فدراسیون فوتبال است. بند ۱4 دستور 
جلسه مجمع دو بخش را شامل می شود که بخش اول 
مربوط به تصمیم گیری درباره پیشنهاد مورخ 28 بهمن 
۱4۰۰ هیئت رئیسه مبنی بر عزل موقت شهاب الدین 
عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال طبق موضوع 
بند یک ماده ۳۷ اساسنامه است که در پیوست وجود 
دارد. بخش دوم هم تصمیم گیری درباره پیشنهاد عزل 
ارکان فدراسیون بنا به پیوست دیگری است که این بخش 
مربوط به عزل چهار عضو هیئت رئیسه شامل احمدرضا 
براتی، مهرداد سراجی، احسان اصولی و طهمورث 
حیدری مــی شــود. بنا به ایــن دستور جلسه مجمع، 
شهاب الدین عزیزی خادم از سوی حسن کامرانی فر، 

دبیرکل و دبیر مجمع فدراسیون فوتبال برای رسیدگی 
به پیشنهاد عزلش و دفاع از خود، به جلسه روز ۱۰ خرداد 
مجمع دعوت شده بود. با این حال پس از تصمیم کمیته 
اخالق مبنی بر محرومیت دو ساله شهاب الدین عزیزی 
خادم و تأیید این رأی در کمیته استیناف، نامه ای از سوی 
حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال به رئیس 
معزول و محروم این فدراسیون ارسال شده که با توجه 
به رأی کمیته اخالق به تاریخ 26 اردیبهشت و تأیید آن 
در کمیته استیناف به تاریخ 5 خرداد، دعوت وی برای 
حضور در مجمع کان لم یکن خواهد بود. عزیزی خادم 
نسبت به خروج بررسی عزل موقت خود از دستور کار 
مجمع اعتراض و در نامه ای رسمی به کامرانی فر اعالم 
کرده جلوگیری از حضور او یا از دستور کار خارج کردن 
رسیدگی به عزل یا ابقا، تخلف صریح از قوانین و مقررات 
اساسنامه فدراسیون فوتبال و دیگر مقررات فدراسیون 
جهانی فوتبال )فیفا( است و در مجمع حضور خواهد 
یافت. در این شرایط باید دید مسئله حضور یافتن یا 
نیافتن عزیزی خادم در مجمع  چه خواهد شد و با توجه 
به حضور نمایندگان AFC و فیفا در مجمع، در نهایت 
چه اتفاقی در این زمینه رقم خواهد خورد. در صورت 
رسیدگی نشدن به مسئله عزل عزیزی خادم، عزل ارکان 

فدراسیون فوتبال بنا به پیشنهاد برخی از اعضای مجمع 
که شامل چهار عضو هیئت رئیسه می شود، در دستور 
جلسه امــروز خواهد بود. در این زمینه زمزمه هایی به 
گوش می رسد؛ با توجه به عزل عزیزی خادم، غیرقانونی 
بودن نایب رئیس اول و دوم )حیدر بهاروند و حمیدرضا 
مهرعلی( و بازداشت نایب رئیس سوم )شهره موسوی(، 
اگر چهار عضو دیگر هم در مجمع عزل شوند، هیئت 
رئیسه از اکثریت می افتد و در این صورت فیفا اقدام به 
تشکیل کمیته عادی سازی )کمیته انتقالی( خواهد کرد. 
این در شرایطی است که چنین مسئله ای در اساسنامه 
فدراسیون فوتبال وجود نــدارد. فیفا بنا بر اتفاقات یا 
شرایط پیش آمده غیرقابل پیش بینی در اساسنامه، 
تصمیم به ایجاد کمیته عادی سازی می گیرد و عزل 
اعضای هیئت رئیسه، طبق اساسنامه به تشکیل کمیته 
عادی سازی منجر نمی شود. تمام این موارد در شرایطی 
خواهد بود که مسئله عزل شهاب الدین عزیزی خادم و 
حضور داشتن یا نداشتن اش در جلسه مجمع به سرانجام 
برسد و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از اکثریت 
بیفتد، در این صورت قرار به تشکیل کمیته عادی سازی از 
سوی فیفا نیست و دبیرکل فدراسیون باید حداقل ظرف 

مدت ۷۰ روز، انتخابات را برگزار کند.

بازگشت ناتینگهام فارست به لیگ برتر پس از 2۳ سال

ــدار پلی آف مسابقات  تیم ناتینگهام فارست در دی
چمپیونشیپ فوتبال انگلیس، در ورزشگاه ومبلی 
مقابل هادرزفیلد تاون صف آرایی کرد و با نتیجه یک بر 
صفر پیروز شد. این برد، چهارمین پیروزی شاگردان 

استیو کوپر در دور پلی آف مسابقات بود و باعث شد 
ناتینگهام فارست که در فصل ۱998-99 به لیگ 
چمپیونشیپ سقوط کــرده بــود، پس از 2۳ سال به 
مسابقات لیگ برتر انگلیس بازگردد. ناتینگهام سابقه 

دو قهرمانی در جام باشگاه های اروپا را در کارنامه خود 
دارد و تیمی پرطرفدار محسوب می شود و حضور این 
تیم در لیگ برتر بعد از سال ها می تواند به جذابیت 
بیشتر لیگ برتر کمک کند. غیر از این تیم، تیم های 
فوالم و بورنموپ نیز توانستند جواز حضور در فصل بعد 

لیگ جزیره را کسب کنند. 

 بازتاب پیام تبریک قهرمانی استقالل 
توسط سرمربی میالن

انتقاد شدید هواداران از قلعه نویی و فکری!

گــروه ورزش/ پس از پیام تبریک آنــدره آ استراماچونی و وینفرد شفر، 

سرمربیان ایتالیایی و آلمانی سابق استقالل برای قهرمانی این تیم در لیگ 
برتر ایران، در اتفاقی بی سابقه و عجیب سرمربی تیم قهرمان سری آ ایتالیا 
قهرمانی استقالل را در لیگ برتر ایران تبریک گفت! استفانو پیولی سرمربی 
آث میالن ایتالیا که چند روز پیش موفق شد این تیم را پس از ۱۱ سال به 
قهرمانی سری آ برساند، با انتشار ویدئویی کوتاه قهرمانی استقالل را به 
بازیکنان و هواداران و فرهاد مجیدی و گابریله پین مربی ایتالیایی این تیم 
تبریک گفت و با اشاره به قهرمانی میالن و استقالل و تجربه شرایط مشابه 
با کسب عنوان قهرمانی، از آن ها خواست که از این دوران و قهرمانی شان 
لذت ببرند و شادی کنند. تبریک سرمربی آث میالن دومین باشگاه پرافتخار 
اروپا به باشگاه استقالل، بازتاب وسیعی در رسانه ها و فضای مجازی داشت 
و واکنش های متعدد و متفاوتی را برانگیخت. عالوه بر جذابیت و بی سابقه 
 بودن این اتفاق در فوتبال ایــران، برخی تبریک پیولی را مرهون حضور 
آندره آ استراماچونی در استقالل و شناساندن و معرفی بیشتر و بهتر این تیم 
و فوتبال ایران به ایتالیایی ها توسط این مربی سرشناس دانستند. برخی 
هم حضور گابریله پین مربی مشهور ایتالیایی در کادرفنی استقالل و ارائه 
چهره موفق و حرفه ای از این تیم توسط او به همکاران ایتالیایی اش را دلیل 
آشنایی پیولی با تیم ایرانی و تبریک قهرمانی اش برشمردند. با وجود پالس 
های مثبت این پیام تبریک و پرآوازه تر شدن نام استقالل و فوتبال ایران نزد 
ایتالیایی های صاحب سبک، عده ای هم پیام تبریک سرمربی آث میالن را 
در کفه ترازوی مقایسه گذاشتند و آن را با رفتار غیرحرفه ای برخی از مربیان 
سابق استقالل چون عبدالصمد مرفاوی، امیر قلعه نویی و محمود فکری 
قیاس کردند که تا امروز قهرمانی آبی ها و موفقیت فرهاد مجیدی را تبریک 
نگفته اند. هواداران به شدت به این مربیان تاخته و پیولی را استقاللی تر از 
آن ها دانسته اند. آن ها همچنین با اشاره به پیام تبریک باشگاه های مختلف 
از جمله سپاهان و مس رفسنجان که بر قهرمانی پاک تاکید کرده بودند، 
قهرمانی آبی ها در فصل اخیر را که با ثبت رکوردهای طالیی همراه بوده و با 

پیام تبریک سرمربی میالن هم همراه شده، تاریخی تلقی کرده اند.

ویژه

 حذف خراسان 
از نقشه لیگ برتر!



از سوی معاون فرهنگی آستان قم؛

ویژه برنامه های میالد حضرت 
معصومه)س( اعالم شد

قم- معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهل بیت)س( 
االسالم  حجت  سخنرانی  با  میالد  شب  مراسم  گفت: 
والمسلمین پناهیان، مداحی محمود کریمی و شعرخوانی 
صابر خراسانی برگزار می شود و در شام میالد نیز حجت 
به  حرم  مراسم  در  رفیعی  ناصر  والمسلمین  االسالم 

سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی خواهد پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها، حجت االسالم والمسلمین مهدی احمدی در 
نشست خبری تشریح برنامه های آستان مقدس بانوی کرامت 
در دهه کرامت که پیش از ظهر امروز در سالن نشست های 
پژوهشکده عالمه طباطبایی)ره( برگزار شد، اظهار کرد: شعار 
محوری دهه کرامت » خدمت کریمانه جهاد عالمانه« است و 
هر روز این دهه هم با توجه به مناسبت و اهمیت شعار خاص 
خود را دارد. وی توجه به اصالت هویت دختران در جامعه ای که 
رسانه های غربی تعریف های متفاوتی از دختر ارائه می دهند و 
هویت اصیل دختران را از آنها سلب می کنند را ضروری دانست 
و گفت: حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها به عنوان حرم 
دختر آل اهلل می تواند بستر مناسبی برای پرداختن به موضوع 
هویت دختران باشد. معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت با بیان 
اینکه ارتباط عاطفی پدر و دختر اگر به درستی انجام شود می 
تواند باعث حفظ سالمت خانواده و جامعه شود، افزود: توجه به 
رابطه عاطفی پدر و دختر در پویش فدای دخترم که برگرفته از 
سخن امام کاظم علیه السالم نسبت به حضرت معصومه سالم 
اهلل علیها است مورد نظر ما است و پوسترهایی با این شعار 
طراحی شده است که در دهه کرامت در فضای مجازی آستان 
مقدس فاطمی منتشر می شود. وی افزود: ارتباطاتی که با 
مجموعه های مختلف گرفته شده باعث شده توجه به دختر در 
نهادهای مختلف بیشتر شود و ویژه برنامه هایی را برای تکریم 
دختران کارمندان و زیر مجموعه های خود برگزار کنند. احمدی 
در ادامه به تشریح برنامه های شب میالد حضرت معصومه سالم 
اهلل علیها پرداخت و گفت: مراسم شب میالد با سخنرانی حجت 
االسالم والمسلمین پناهیان و مداحی محمود کریمی و صابر 
خراسانی برگزار می شود و در شام میالد نیز حجت االسالم 
والمسلمین ناصر رفیعی به سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی 
دختران  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  وی  پرداخت.  خواهد 
آفتاب در عصر روز میالد بانوی کرامت، گفت: امسال وزارت 
آموزش و پرورش و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری پای 
کار آمدند و از کارهایی خوبی که با دستور شخص وزیر آموزش 
و پرورش انجام شد تشکیل ستاد بزرگداشت شخصیت حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها بود که با توجه به قشر عظیم دختران 
در آموزش و پرورش این ستاد باید در طول سال کار کند و 
برنامه داشته باشد. معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت با بیان 
اینکه ویژه برنامه های دیگری هم ویژه دختران در حرم مطهر 
برگزار خواهد شد، افزود: شبکه های یک، دو، سه، پنج قرآن، 
افق، شما، والیت، هدایت و نور و همچنین رادیو معارف و رادیو 
قم در دهه کرامت از حرم مطهر پخش برنامه خواهند داشت و 
همچنین جشن ندای کریمه برای دختران ناشنوا برنامه ریزی 
شده است و یک ویژه برنامه زیارت دختران معلول ضایعه نخاعی 

نیز تدارک دیده شده است که در دهه کرامت انجام می شود.

مدیرکل صمت گیالن در حاشیه بازدید سرزده از 
شهرستان های الهیجان، آستانه، لنگرود و املش:

اصالح نظام پرداخت یارانه ها در 
نهایت به نفع مردم و ضد رانت است

رشت  - علی  حیدری: مدیر کل صمت گیالن گفت: 
طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها از سوی دولت کار 
بزرگی در سالم سازی اقتصاد کشور است و این حرکت 
اقتصادی در نهایت به نفع مردم و ضد رانت خواهد بود و 
ما در کنار مردم در خط مقدم اجرای این اقدام شجاعانه 

دولت هستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
استان گیالن؛ تیمور پورحیدری در بازدید است صنایع شهرستان 
های الهیجان، آستانه، لنگرود و املش گفت: طرح اصالح نظام 
پرداخت یارانه ها از سوی دولت کار بزرگی در سالم سازی اقتصاد 
کشور است و این حرکت اقتصادی در نهایت به نفع مردم و ضد 
رانت خواهد بود و ما در کنار مردم در خط مقدم اجرای این اقدام 
شجاعانه دولت هستیم. مدیرکل صمت گیالن گفت: این طرح 
اقتصادی به نحوی باید اجرا شود که به  مردم صدمه و چالشی 
وارد نشود و الزمه آن عزم و نظارت جدی یکایک پرسنل اداره 
کل صمت و همراهی سایر نهادهای مرتبط است. وی افزود: یکی 
از محاسن این طرح اقتصادی جلوگیری از هدر رفتن سرمایه 
های کشور با پرداخت هدفمند  و حساب شده یارانه و به دنبال 
آن کاهش معضل قاچاق، رانت و  در واقع رسیدن حق مردم به 
خود مردم و توزیع عادالنه یارانه ها است. تیمور پورحیدری در 
ادامه از برقراری آرامش نسبی بازار سخن گفت و اظهار داشت: با 
تالش و همکاری تمامی دستگاه ها از جمله تالش شبانه روزی 
همکاران ما در کل استان، توانستیم، شکر خدا آرامش مطلوبی 
را در سطح بازار شاهد باشیم که نشان از دلسوزی و احساس 
وظیفه پرسنل صمت استان در این شرایط حساس دارد. تیمور 
پورحیدری، تدوین و پیاده سازی این طرح را بر اساس مطالعات 
راهبردی چندین ساله دانست و تصریح کرد: معتقدم ماحصل 

این سالم سازی اقتصادی، قطعا به نفع همه مردم خواهد شد. 

خسارت ۱۱ میلیارد ریالی طوفان به 
شبكه های برق گلستان

گرگان- سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت 
: بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر به شبکه 
توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است.سید 
احمد موسوی گفت : شبکه های برق تمام شهرستانهای استان 
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق استان بیان کرد : با توجه به اعالم اماده باش و آمادگی 
کامل اکیپ های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه های 
خط گرم داخلی شرکت و پیمانکاران در سطح استان ، بالفاصله 
نقاط آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد 
.شایان ذکر است ، طوفان در این استان از ساعت ۱۹:۱۵ دوشنبه 
هفته جاری شروع و تا ظهر روز فردا با شدت کمتر ادامه داشت 
. الزم به ذکر است درساعت 02:26 بامداد کلیه خاموشی های 
فیدر های فشار متوسط برطرف شده و خاموشی های با برنامه 

اضطراری ناشی از طوفان نیز در ساعت 04:20 برطرف گردید.

اخبار ایراناخبار ایران دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری، یاریگر صنعت فوالد است
بین  رویداد  بزرگترین  و  اولین  مرادیان:   - اصفهان 
با  ایران  با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد  المللی 
رییس جمهور،  رییسی،  ابراهیم  ا... سید  آیت  حضور 
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی، سید 
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین 
قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین 
جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کشور در 

محل سالن اجالس سران برگزار شد.
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از شرکت های واگذار 
شده اصل 44 به صورت کارشناسی در این رویداد و همچنین 
در پایون متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشیه این رویداد 

حضور داشت.
در روز سوم این رویداد محمدباقر قالیباف رییس مجلس 
شورای اسالمی ضمن سخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب 
آهن اصفهان در پایون معدن و صنایع معدنی بازدید کرد و از 
نزدیک با مدیران و کارشناسان شرکت گفتگو نمود. در این 
بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت فوالد ایران در تولید 
ناخالص ملی، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور به ویژه در 
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی اشاره کردند و مسائل و 

موانع پیش روی این صنعت را یادآور شدند.
قالیباف پس از ارائه توضیحات کارشناسان شرکت، با بیان 

این که ذوب آهن اصفهان کمترین بهره مندی از یارانه انرژی 
و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق مورد نیاز را نیز با استفاده 

از گازهای فرآیندی خود تولید    می نماید، گفت: مجلس 
شورای اسالمی در جهت تسهیل امور پیش روی صنعت فوالد، 

آمادگی همیاری الزم را دارد.
وی اضافه کرد: صنعت فوالد برای رهایی از مشکالت تامین 
انرژی مورد نیاز خود باید در تولید برق و گاز سرمایه گذاری 
نماید و مجلس شورای اسالمی نیز در حوزه قانونگذاری آماده 

هرگونه کمک می باشد.
 44 اصل  کمیسیون  رییس  حسینی،  الدین  سیدشمس 
آهن  ذوب  غرفه  در  حضور  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
اصفهان و گفتگو با کارشناسان شرکت در خصوص وضعیت 
داخلی و بین المللی صنعت فوالد، گفت: کشور حداقل ۱0 
میلیون تن مازاد تولید فوالد دارد و باید از ظرفیت صادرات آن 
علی الخصوص در دوران تنش میان روسیه و اوکراین استفاده 
نامتناسب،  صادراتی  عوارض  اعمال  با  متاسفانه  ولی  شود 

مشکالت پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد.
نظارتی و مسئوالن ارشد نظام در موضوع خصوصی سازی 
با رویکرد رفع موانع و تسهیل در امر واگذاری های موفق، بهره 
گیری از تجربه های بین المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی 
سازی در برخی کشورها، هم افزایی و تبادل نظر کارشناسی 
میان فعاالن بخش خصوصی، مدیران بنگاه های واگذار شده 
با مسئوالن دولتی و کارشناسان ذی  و در لیست واگذاری 
ربط و ترسیم چشم انداز افق آینده خصوصی سازی با رویکرد 

جدید است.

 سـاوجبالغ - محمدرنجبرکهـن: جلسـه سـتاد توسـعه شهرسـتان 
سـاوجبالغ با حضـور دکتر البـرزی فرماندار شهرسـتان، دکتر آسـوبار 
شـهردار ، اعضای شـورای اسالمی،مسـئولین شـهری و شهرسـتانی در 

سـالن جلسـات شـهرداری برگزار شد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر جدید مهسـتان 
در ایـن جلسـه کـه بـه میزبانـی شـهرداری شـهر جدیـد مهسـتان برگـزار شـد، 
فرمانـدار شهرسـتان به بررسـی برنامه ها و فعالیت دسـتگاه های اجرایی شـهری و 

پرداخت. شهرسـتانی 
شهردارمهستان)شهرجدیدهشـتگرد( پـس از بازدید پروژه مختلف در این شـهر 
ضمن تقدیر از مردم این شـهر برای تحمل مشـکالت و سـختی ها، نوید افق روشن 
را بـه شـهروندان شـهر مهسـتان داد و گفـت : با برنامـه ریزی در فرصتی مناسـب 
 و کوتـاه مـدت،در میـان مـدت نتیجـه ملمـوس و محسـوس حاصـل خواهد شـد

وی اظهار داشـت: دولت سـیزدهم به دنبال عدالت محوری اسـت و بایسـتی سرانه 

هـا بـه صـورت عادالنه توزیع شـود چرا کـه این دولـت خمودگی در رکـود را نمی 
پذیرد

دکتر آسـوبار در این جلسـه به مهمترین چالش های شـهر اشـاره کرد و گفت: 
یکی از چالش های شـهر جدید مهسـتان سـرانه درمانی می باشـد که از شـرکت 
عمـران خواسـت درمانگاهـی کـه در فـاز ۷ احداث کرده بـه شـهرداری واگذار کند 

تـا بـا تعرفه نیمـه دولتی اقـدام به خدمات رسـانی به مـردم کند
شـهردار مهسـتان در ادامـه اضهـار داشـت: احـداث ناحیـه شـهرداری در فاز ۷، 
آرامسـتان و مرکـز دپـوی زبالـه شـهری کـه در حال حاضـر از وضعیت اسـفناکی 

برخـوردار اسـت، از شـرکت خواسـت زمینـی را اختصـاص دهد
موحـدی پور رئیس شـورا شـهر نیـزدر این جلسـه به پـروژه نیمـه کاره ریحانه 
موصـوف بـه سـاختمان هـای ناجـا در ابتدای شـهر که چهره شـهر را زشـت کرده 
اشـاره کرد و ادامه داد:مشـکل رهاسـازی فاضالب پروژه مسـکن مهر کلبه سازان و 
 روشـنایی بلوار فشـند اشـاره کرد و خواسـتار پیگیری و حل مشـکالت موجود شد

موحـدی پـور در پایان خواسـتار تعیین تکلیف بیمارسـتان ۹6 تخت خوابی شـهر 
جدیـد مهسـتان کـه بیش از دو دهه از آغاز عملیات سـاخت آن گذشـته شـد.

جلسه ستاد توسعه شهرستان ساوجبالغ برگزار شد

اهواز- رحمان محمدی:  با برگزاري آییني در محوطه چاه نفت شماره یك 
مسجدسلیمان ، از کتاب ادبیات نفتي جدیدترین تألیف دکتر اردشیر صالح 
پور که به چگونگي نقش و تأثیر نفت در ادبیات جنوب ایران مي پردازد 

رونمایي شد .
در این آیین که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي مسجدسلیمان و همکاري 

شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد دکتر ورناصري نماینده 
کج  کاله  رضا  والمسلمین  االسالم  حجت   - اسالمي  شوراي  مجلس  در  مردم 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان - وحید کیاني مدیرکل کانون پرورش 
فکري خوزستان - رضا رضایي فاضل فرماندار مسجدسلیمان - علیرضا هیهاوند 
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان - روح اهلل جلیلي سرپرست 
شهرداري و اعضاي شوراي شهر - ایوب سلطاني مدیر اداره میراث فرهنگي،صنایع 
دستي و گردشگري مسجدسلیمان و جمعي از ادبا ، شعرا و هنرمندان شهرستان 

مسجدسلیمان حضور داشتند .
نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي طي سخناني گفت : ۱۱4 سال پیش، 
کشف نفت تکانه شدیدي بود که بر مناسبت هاي فرهنگي،اقتصادي ، اجتماعي 

کشور خصوصاً جنوب و جنوبي ها وارد کرد .
دکتر علیرضا ورناصري افزود : اکتشاف نفت در مسجدسلیمان اتفاقي بود میمون 

که موجب ظهور و حضور تکنولو ژي و مواهب دیگر در این خطه شد و با افول و کم 
فروغ شدن تولید نفت شرایط زندگي در اینجا تغییر کرد از این رو این کتاب مي 
تواند به آگاه سازي نسل جوان از چگونگي شکل گیري تاریخ صنعتي این شهر کمک 

شایاني  بنماید.
نویسنده کتاب » ادبیات نفتي« نیز طي سخناني گفت : در ۵ خرداد ۱28۷ در 
مستأصل ترین شرایط اقتصادي، زمین سخاوتمندانه خون رگهایش را به دنیا هدیه 

داد تا با انرژي ناشي از آن زندگي براي انسان ها شکلي مطلوب تر پیدا کند .
دکتر اردشیر صالح پور افزود : علت انتخاب این مکان براي رونمایي از کتاب تألیف 
شده ام بدلیل حرمت این مکان و قدرشناسي از نقش و خدمات این چاه به جامعه 

، ورود مدرنیته و تغییر رنگ و محتواي زندگي اجتماعي ایران و ایرانیان مي باشد .
در خاتمه با حضور مسئولین از کتاب مذکور در کنار نخستین چاه نفت خاورمیانه 

و کشورمان رونمایي شد .

در محوطه نخستين چاه نفت خاورميانه؛

از كتاب »ادبيات نفتي« رونمايي شد

۱۴۰۱73852/ت

سینما و تلویزیون سه شنبه  10 خرداد ۶1401
29 شوال  1443.شماره 20950

از فیلم سینمایی  ــای گذشته تصویری  در روزهـ
»عنکبوت مقدس« در فضای مجازی منتشر شد که 
حاوی توهینی نمادین به امام رضا)ع( بود. این فیلم 
که ماهیتی ضد ایرانی و ضد اسالمی دارد و به گفته 
کارگردان آن در پی ارائه تصویری  از یک جامعه به زعم  
وی دینی  قاتل پرور است، هفته گذشته در جشنواره 
فیلم کن رونمایی و بامداد یک شنبه به وقت ایران در 
مراسم اختتامیه این جشنواره تقدیر و با جایزه بهترین 
بازیگر زن بدرقه شد. در مقابل از یک شنبه شب 
موجی از واکنش ها، علیه توهین این فیلم به ساحت 
امام هشتم)ع( آغاز شد که به ترند نخست شبکه های 
اجتماعی تبدیل شد. گــزارش پیش رو، نگاهی به 
ساخت این فیلم، عوامل، محتوای آن و همچنین 

ریشه های شکل گیری آثار این چنینی دارد.

ماجرای قاتل عنکبوت چیست؟	 

فیلم سینمایی »عنکبوت مقدس« همان طور که 
زیــاد گفته شــده، به ماجرای قتل های زنجیره ای 
زنــان تن فروش در سال های 79 و 80 در مشهد 
می پردازد. در این سال ها فردی به نام سعید حنایی 
که یک کارگر ساختمانی است، دست به قتل شماری 
از زنان خیابانی می زند که  جرقه این اقدامات او، 
همان طور که در اعترافات خود هم گفته، تالش 
یک راننده تاکسی برای تعرض به همسرش بوده 
است. حنایی پس از به قتل رساندن شانزدهمین 
فرد و ناکامی در کشتن هفدهمی، دستگیر می شود. 
هرچند برخی روایت ها تعداد قربانیان را بیشتر از 
این می دانند. او همان زمان در روزنامه خراسان 
»قاتل عنکبوتی« نامیده می شود؛ لقبی که تا امروز در 
رسانه ها و فیلم های سینمایی و مستند هم استفاده 
شده است. این سوژه در سال های اخیر دستمایه 
ساخت یک فیلم سینمایی داخلی به نام »عنکبوت« 
به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد و با بازی محسن تنابنده 
در نقش اصلی قرار گرفت که سال گذشته با بعضی 
محدودیت ها و ممیزی ها روی پرده سینما رفت و بعد 

به نمایش خانگی هم رسید.

یک روایت از سینمای اروپا	 

ماجرای فیلم »عنکبوت مقدس« اما متفاوت از نسخه 
داخلی آن است. سازندگان این فیلم از دانمارک، 
آلمان، سوئد و فرانسه، کمی بعد از آن که ابراهیم 
ایرج زاد برای تولید فیلمش درخواست پروانه ساخت 
می کند، به ایران می آیند اما با مخالفت وزارت فرهنگ 
وقت مواجه می شوند. آن ها سپس به خارج از کشور 
بازمی گردند و با استفاده از بعضی عوامل ایرانی 
و ایرانی تبار خارج نشین و بعضی عوامل خارجی، 
»عنکبوت مقدس« را در کشور اردن جلوی دوربین 
می برند. نویسنده و کارگردان این فیلم علی عباسی 
فیلم ساز مهاجر است که در سال های گذشته، فیلم 
سوئدی »مرز« را ساخته و در بخش فرعی جشنواره 

فیلم کن رونمایی کرده بود.

ضدیت با مذهب و توهین	 

»عنکبوت مقدس« چطور فیلمی است؟ پاسخ به این 
سؤال چندان آسان نیست چرا که فیلم فقط برای 
حاضران در جشنواره فیلم کن 2022 و در چند 
سئانس محدود به نمایش درآمــده و هنوز به اکران 
عمومی نرسیده است. در عین حال بر اساس تصاویر، 
تیزر و ویدئوهای کوتاهی که از این فیلم منتشر شده 
و از همه مهم تر، نشست خبری صریح سازندگان 
اثر، می توان تا حدی پی به محتوای آن برد؛ خصوصًا 
آن که جریان فیلم های مشابه »عنکبوت مقدس« 
)که در ادامــه توضیح آن خواهد آمد( در سال های 
اخیر در اروپا بیشتر دیده شده است. بر اساس مواد 
تبلیغاتی، اظهارنظرهای نویسنده و کارگردان و روایت 
منتقدانی که فیلم را دیده اند، »عنکبوت مقدس« در 

زیرمتن داستانی جنایی، در پی ریشه های خشونت 
سعید حنایی قاتل عنکبوتی است. نکته مهم در این 
میان، آن است که این فیلم در یک روایت مغرضانه  
ریشه های این خشونت را مذهبی می داند و به علت 
آن که گفته می شود او فردی مذهبی بوده، اقدامات 
وی را به دین منتسب می کند. »عنکبوت مقدس« در 
این مسیر نه تنها در صحنه های متعدد، قاتل را در حرم 
مطهر رضوی نشان می دهد و در صدد آن است که به 
نوعی، ریشه خشونت وی را به مذهب گره بزند بلکه 
در اقدامی عجیب که قلب ارادتمندان امام هشتم را 
در دو روز گذشته به درد آورده، در یک نمای خاص 
-که در تیزر فیلم هم آمده- حرم مطهر امام رضا)ع( 
و خیابان های اطراف آن را مانند یک عنکبوت تصویر 
می کند. اگرچه کلیت این فیلم را می توان اثری 
ضداسالمی دانست اما این نمای خاص که در آن 
سعی شده  حرم امام رضا)ع( را در نقطه کانونی این 
خشونت  نشان دهد و در روزهای گذشته مورد توجه 
قرار گرفته و در شبکه های اجتماعی پربازدید شده، 
بی تردید   توهین به ساحت امام رضــا)ع( است که 
احساسات مذهبی ایرانیان و شیعیان را جریحه دار 

کرده است.

قلب واقعیت	 

از نکاتی که درباره »عنکبوت مقدس« مورد توجه قرار 
گرفته، تغییرات جهت دار آن در واقعیت است. بدیهی 
است که هیچ ماجرای واقعی بدون تغییر و دراماتیزه 
ــدارد و  شــدن، امکان تبدیل به فیلم داستانی را ن
تغییراتی معقول، برای ساخت فیلم ضروری است 
اما سازندگان »عنکبوت مقدس« تغییرات را به نحوی 

اعمال کرده اند که مسیر برای تعابیر ضدمذهبی فیلم 
هموار شود. از جمله این تغییرات می توان به تأکید 
جدی آن بر انگیزه های مذهبی قاتل اشــاره کرد؛ 
چراکه در واقعیت، اگرچه قاتل خود را  فردی مذهبی 
می داند اما بیش از هرچیز در پی عصبانیت ناشی از 
مشکلی که برای همسرش پیش آمده، مرتکب این 
جنایات شده است. مسئله دیگر به رغم آن که دستگاه 
قضایی در حکم سعید حنایی چند فقره زنای محصنه 
را آورده بود فیلم ساز »عنکبوت مقدس « با تاکید صرف 
و تمام بر انگیزه مذهبی قاتل و پیوند زدن آن با اصل 
دین سناریوی خود را جلو می برد. آن طور که منتقدان 
حاضر در سالن نمایش فیلم گفته اند، به انگیزه 
انتقام این فرد در فیلم اشاره نشده و صرفًا همه ماجرا 

براساس انگیزه های مذهبی دانسته شده است.

اسالم هراسی ادامه دار سینمای اروپا	 

فیلم سینمایی »عنکبوت مقدس« را می توان ادامه 
تالش سینمای اروپا طی سال ها در زمینه ریشه یابی 
خشونت دانست؛ آن هم نه ریشه یابی واقعی بلکه 
ریشه یابی جهت دار که تقصیرها را به گردن مذهب 
و دین می اندازد. این جریان که از سال های دور در 
سینمای اروپا وجود داشت، در یک دهه اخیر شدت 
گرفته است و علت این موضوع را می توان ظهور 
ــروز داعــش و دو اتفاق اصلی دانست: نخست  و ب
اقدامات تروریستی گروه های تکفیری در اروپــا و 
دوم پیوستن بعضی جوان های اروپایی یا مهاجران 
آسیایی به گروه های تروریستی تکفیری در سوریه 
ــح، سینمای  ــراق. جالب آن که به شکلی واض و ع
آن کشورهای اروپــایــی در خط مقدم ایــن جریان 

قرار دارد که بیشترین درهم تنیدگی را با داعش و 
تروریست ها داشته اند؛ مثل سوئد که یکی از بزرگ 
ترین صادرکنندگان تروریست تکفیری به آسیاست 
و فرانسه و بلژیک که بیشترین و مرگبارترین حمالت 
تروریستی تکفیری ها در آن ها اتفاق افتاده است. 
این کشورها در سال های اخیر، فیلم ها و سریال های 
متعددی درباره این مسائل ساخته اند. از طرفی از 
حوادث تروریستی درام پردازی و در سینما و تلویزیون 
تولید ثروت کرده اند و از طرف دیگر با انتساب ترورها 
به صرف دین و مذهب، دامن دولت های خود را از 
حمایت های سیاسی، تسلیحاتی و حتی اقتصادی 
از تروریست ها پاک می کنند. در این زمینه عالوه 
بر »عنکبوت مقدس« محصول مشترک دانمارک، 
آلمان، سوئد و فرانسه می توان به آثار متعددی اشاره 
کرد؛ سریال »خالفت« محصول 2020 سوئد، فیلم 
»احمد جوان« محصول 2019 بلژیک و فرانسه، فیلم 
»دختران خورشید« محصول 2018 فرانسه، بلژیک، 
گرجستان و سوییس، فیلم »ساخته شده در فرانسه« 
محصول 2015 فرانسه، فیلم »7500« محصول 
2019 آلمان، اتریش و آمریکا و... از آن جمله اند. در 
عین حال آن چه در این آثار و محصوالت مشابه کمتر 
دیده شده، توهین صریح به مقدسات همچون این 

نمای خاص در فیلم »عنکبوت مقدس« است.

سیل واکنش ها علیه توهین به مقدسات	 

انتشار نمای توهین آمیز فیلم سینمایی »عنکبوت 
مقدس«، موج بسیار بزرگی از واکنش های مجازی 
را به وجود آورد. از مسئوالن دولت   گرفته تا کاربران 
فضای مجازی، همه به این توهین واکنش نشان 

دادند. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در توییتی نوشت: »ایران زمین به هنرمندانی 
افتخار می کند که با عشق آل ا...، قدرشناس ایثار 
حافظان امنیت و سربلندی سرزمین مان هستند. 
هنرمندانی که زرق وبرق جشنواره های سیاست زده 
و تبلیغات رسانه های مزدور اجنبی پرست، آنان را در 
مقابل باورهای بلند ملت قهرمان قرار نمی دهد.« 
سازمان سینمایی نیز در بیانیه ای از سازندگان فیلم 
و جشنواره فیلم کن برای تقدیر از آن به شدت انتقاد 
کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: » در حالی فیلم 
موهوم  »عنکبوت مقدس« با ارائه چهره ای مخدوش 
از جامعه  ایرانی و با توهین آشکار به باورهای متعالی 
شیعیان در این جشنواره تقدیر شده کــه   انتخاب 
سیاسی این اثر ضعیف به عقیده بسیاری از منتقدان و 
کارشناسان بین المللی جای سوال مهمی در کارنامه 
حرفه ای این جشنواره بین المللی به جا گذاشته 
است.«شهاب حسینی ستاره شاخص سینما نیز در 
متنی اینستاگرامی، از نپذیرفتن پیشنهاد بازی در 
این فیلم نوشت: »کارگردان فیلم، زمانی که برای فیلم 
»مست عشق« در ترکیه بودم، ضمن مالقاتی، بازی در 
این فیلم را به بنده پیشنهاد دادند که به دلیل نداشتن 
عالقه به موضوع و نگاه کارگردان، پیشنهاد ایشان 
را نپذیرفتم.« سیدمحمود رضوی تهیه کننده سینما 
و مشاور فرهنگی رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در بخشی از دلنوشته خود خطاب به امام رضا)ع( 
نوشت: »مقام شما آن قــدر بزرگ و عظیم است که 
توهین هیچ بی صفتی کمترین خدشه ای به اعتقادات 
این مردم به شما وارد نمی کند و عشق مردم را به شما 
بیشتر خواهد کرد.« محمدرضا شفیعی تهیه کننده 
سینما و تلویزیون نوشت: »چقدر دلگیر است نمک 
خوردن و نمکدان شکستن آن هم با ولی نعمتی که 
جز رأفت و مهربانی کسی از او ندیده«. بسیاری دیگر 
از اهالی فرهنگ از جمله احسان علیخانی مجری و 
تهیه کننده، وحید یامین پور نویسنده، مژده لواسانی 
مجری و... نیز در صفحات مجازی خود به ساحت 
مقدس امام رضا)ع( ابراز ارادت کردند.آن چه مسلم 
ــت، ایــن که ساخت فیلم سینمایی »عنکبوت  اس
مقدس« را می توان به نوعی، ادامه تالش سال های 
اخیر، برای اسالم هراسی دانست که در این مسیر، 

می خواهد مقدسات را قربانی اهداف خود کند. 

 مصطفی قاسمیان  



امسال محقق خواهد شد؛

تکمیل شدن ۵۰ کیلومتر از 
کریدور بزرگراهی غرب کشور در 

آذربایجان غربی

شهرسازی  و  راه  مدیرکل  کاظمی:  ارومیه- 
آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر، عملیات راهسازی 
بزرگراهی غرب کشور در  از کریدور  در ١٣٠ کیلومتر 

آذربایجان غربی در دست اجراست.
کریدور  اجرایی  روند  از  بازدید  در  حمزه لو  سیدمحسن 
محدوده  آذربایجان غربی  جنوب  در  کشور  غرب  بزرگراهی 
محورهای ارومیه-مهاباد، میاندوآب-بوکان افزود: برنامه ریزی 
شده امسال ۵٠ کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در 
آذربایجان غربی تکمیل شود و ساخت این گذرگاه بین المللی 
در ١٠ جبهه کاری محورهای ارومیه-مهاباد، میاندوآب-مهاباد، 
میاندوآب-بوکان، قطعه ۴ و ۵ محور سلماس-خوی و سه راهی 
ایواوغلی-گیت در حال اجراست. حمزه لو با اعالم اینکه ۵۶٣ 
کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی 
بزرگراهی  از کریدور  تاکنون ١٣۵ کیلومتر  افزود:  واقع شد، 
غرب کشور در بخش جنوب آذربایجان غربی زیر بار ترافیک 
رفته و کل پروژه ٧٨ درصد پیشرفت اجرایی دارد. مدیرکل 
راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهار کرد: نقشه راه توسعه 
و پیشرفت آذربایجان غربی حول محور اتمام کریدور بزرگراهی 
غرب کشور ترسیم شده و بر این مبنا باید از تمامی ظرفیت های 
موجود برای اتمام این پروژه راهسازی بهره جست. حمزه لو 
بیان کرد: برای بهره برداری کامل از کریدور بزرگراهی غرب 
کشور در جنوب آذربایجان غربی ١۲ هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است.

مدیریت اضطراری بار در شرایط 
پیك تابستان در گلستان با نصب 

کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور
گرگان- سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت: باتوجه به تاکید شرکت توانیر جهت کنترل پذیری 
فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق استان 
گلستان به منظور مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک 
راه دور در  از  پذیر  ،کلید های هوشمند کنترل  تابستان 
رامیان،  کردکوی،  بندرگز،  قال،  آق  گرگان،  شهرستانهای 
گنبد و کالله نصب و بهره برداری گردید.سید احمد موسوی 
با بیان این مطلب افزود: با همت و تالش همکاران بهره 
برداری شرکت توزیع برق استان و با استفاده از خط گرم 
داخلی و ظرفیت پیمانکاران خط گرم، تعداد ١۵ دستگاه 
مانور  برگزاری  با  دور  راه  از  پذیر  کنترل  هوشمند  کلید 
سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره برداری 
سال  در  گلستان  در  برق  مصرف  :پیک  افزود  گردید.وی 
١۴٠٠ برابر یک هزار ۵۴۶مگا وات بوده که امسال مردم 
با همراهی کردن و مدیریت کردن مصرفشان بتوانیم انرژی 
مورد انتظار آنها را فراهم کنیم.استان گلستان بیش از٧۹۲ 
هزار مشترک دارد که بیش از ٨۲ درصد آن را مشترکین 

خانگی تشکیل می دهد.

برگزاری سومین دوره آموزشی و 
بازآموزی متصدیان ایستگاه های 

آب و هواشناسی استان قزوین

بازآموزی  و  آموزشی  دوره  سومین  قزوین- 
تأکید  با  هواشناسی  و  آب  ایستگاه های  متصدیان 
بر آموزش متصدیان ایستگاه های تبخیرسنجی در 
سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای استان قزوین 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان 
قزوین در این دوره که به همت دفتر مطالعات پایه منابع 
آب این شرکت و همکاری شرکت مهندسان مشاور مهارآب 
آشنایی  و  آموزش  ضمن  گردید؛  برگزار  گستر  عمران 
و  آب  ایستگاه های  تجهیزات  و  دستگاه ها  با  متصدیان 
هواشناسی، آموزشهای الزم بصورت عملی نیز به متصدیان 
ایستگاه ها ارائه گردید. محمد یاریان مدیر دفتر مطالعات 
پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین در ابتدای این 
دوره در خصوص برنامه آموزشی متصدیان اظهار داشت: به 
دلیل این که تعدادی از متصدیان در طول سال به دالیل 
مختلف با نیروهای جدید جایگزین می گردند، الزم است 
برگزار و آموزشهای  برنامه های آموزشی بصورت ساالنه 
الزم به متصدیان داده شود. وی افزود: عالوه بر این در این 
دوره ها با توجه به ارتقاء تجهیزات ایستگاه ها، آموزشهای 
الزم در خصوص نگهداری و بهره برداری از این تجهیزات 

نیز به متصدیان منتقل می شود. 
 

افتخاری دیگر برای صنعت فوالد کشور؛

فوالد مبارکه رتبه برتر مسئولیت های 
اجتماعی کشور را کسب کرد

در  مبارکه  فوالد  شرکت  مرادیان:   - اصفهان 
چهارمین رویداد جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری 
بنگاه های اقتصادی، رتبه برتر مسئولیت های اجتماعی 

در میان بنگاه های اقتصادی کشور را از آن خود کرد.
جایزه  رویداد  چهارمین  در  مبارکه  فوالد  شرکت 
که  اقتصادی  بنگاه های  پایداری  و  اجتماعی  مسئولیت 
همایش های  مرکز  در  اردیبهشت ماه   ٣١ شنبه  شامگاه 
بین المللی صداوسیما برگزار شد، رتبه برتر مسئولیت های 
آن  از  را  کشور  اقتصادی  بنگاه های  میان  در  اجتماعی 
حوزه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  است  گفتنی  کرد.  خود 
مسئولیت های اجتماعی، فعالیت های ارزشمند و ماندگاری 
انجام داده که می توان به ایجاد اشتغال پایدار، فعالیت های 
بزرگ عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در استان و منطقه و 
تأمین رایگان بیش از ۲۵ هزار تن اکسیژن موردنیاز مراکز 
همه گیری  ابتدای  از  کشور،  سراسر  درمانی  و  بهداشتی 
ویروس کرونا اشاره کرد. شایان ذکر است که در این رویداد 
٧٠ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی کشور ازجمله فوالد 
خوزستان، فوالد مبارکه، شرکت نفت پارس، شرکت پودر 
شیر مشهد، پاالیش نفت الوان، بانک مسکن، سنگ آهن 
گهر زمین، پتروشیمی شیراز، شرکت رایزکو حضور داشتند.

اخبار ایراناخبار ایران با حضور مسووالن شهری همدان 

بلوار پردیسان با اعتباری بیش از ۴ میلیارد بهره برداری شد
بلوار  افتتاحیه  آیین  در  همدان  شهردار   - همدان 
شهر  اسالمی  شورای  اعضای  حضور  با  که  پردیسان 
همدان، شهردار و مسئوالن شهری برگزار شد با بیان 
اینکه اراضی تفکیکی ٣۶ هکتاری در کوی پردیسان 
قرار گرفته است گفت: بلوار پردیسان راه دسترسی از 
بزرگراه امام خمینی به منطقه خضر است که تسهیلگر 

تردد مردم این منطقه خواهد بود
سید مسعود حسینی در ادامه با تاکید بر ارائه خدمت با 
این معبر ۵٠٠  به مردم شریف همدان گفت: طول  کیفیت 
متر مربع و عرض آن ۲۴ متر مربع است و با هزینه ای بالغ 
بر چهار میلیارد تومان احداث شده است. وی در ادامه با اشاره 
به پروژه های تکمیلی این مجموعه افزود: این معبر که در کنار 
بزرگراه امام خمینی )ره( نقش بسزایی در کاش ترافیک منطقه 
خواهد داشت و دراین محدوده فضای ورزشی ۹ هزار مترمربعی، 
هایپرمارکت ۵هزار متری که پارکینگ نیز برای آن در نظر گرفته 
شده است. این مقام مسئول در ادامه به ایجاد زیرساخت های 
احداث ۵٠٠ واحد مسکونی در این منطقه اشاره کرد و افزود: 
تمام تالش خود را برای ارائه امکانات مناسب جهت جلوگیری از 
ساخت و ساز غیر قانونی به کار می بندیم. شهردار همدان با اشاره 
به اینکه اجرای این پروژه باعث کاهش طول مسیر، و دسترسی 
آسان به کوی خضر وکوی رضوان می شود خاطرنشان کرد: 
این پروژه شامل زیر سازی، جدول گذاری،بیس بتن، آسفالت، 
تجهیز و لوله گذاری جهت روشنائی کاشت فضای سبز است. 
حسینی در پایان بر عزم شهرداری بر رعایت عدالت توزیعی در 

اجرای پروژه های شهری تاکید کرد و افزود: مدیریت شهرداری 
منطقه سه در خدمت به مردم به ویژه در حوزه ترافیک بسیار 
فعالیت اسن. رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای  کارآمد 
شهرهمدان نیز در این آیین گفت: این پروژه یکی از پروژه های 
عمرانی با مقیاس متوسط است. مهدی حیدری در ادامه افزود: 
یکی از مشکالت اساسی شهر همدان که با آن مواجه هستیم 
موضوع ترافیک است که با بازگشایی حداکثری مدارس این 
مشکل بیشتر خود را نشان داد. وی با بیان اینکه متاسفانه 

ما در موضوع سامان دهی پارک ها نتوانسته ایم برنامه ویژه ای 
داشته باشیم اظهارکرد: در حوزه ساماندهی ترافیک شهر نیز 
پارکینگ های خصوصی و پارکینگ های جدید االحداث هنوز 
به کار نکرده اند. عضو شورای اسالمی شهرهمدان در  شروع 
ادامه با اشاره به اینکه بیشتر خودروهای درحال تردد در سطح 
شهر تک سرنشین هستند بیان کرد: ساماندهی ترافیک و ایجاد 
زیرساخت های الزم از اولویت های مدیریت شهری همدان است. 
حیدری افزود: با همه این اوصاف مدیریت شهری بیکار ننشسته 

و همه تالش خود را در برای توسعه کالبدی معابر انجام می دهد. 
این مقام مسئول یکی از عوامل مدیریت ترافیک را تعریض و 
گسترش ظرفیت عبوردهی خودرو در معابر دانست و افزود: 
همواره در شورا و شهرداری به دنبال این موضوع بوده  ایم که 
امروز یکی از آن ها که بلوار پردیسان به نتیجه رسیده است. 
وی در خصوص ترافیک کوی خضر که یکی از مناطق مهم و 
پرترافیک است گفت: بازیابی معابری که در جداره خود مراکز 
تجاری دارند خیلی پرهزینه است که هر متر مربع آن حدود 
١٠٠ تا ۲٠٠میلیون تومان قیمت  گذاری می شود و از عهده 
احداث  است. وی گفت:  تملک خارج  برای  مدیریت شهری 
راه های جدید باعث می شودتا سرعت تخلیه معابر باال رود. اگر 
چه درمان اصلی ترافیک شهر همدان این است که ورود خودرو 
جدید را با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان متوازن کنیم. 
حیدری افزود: شهرداری و شورا هر اقدامی را برای گسترش و 
توسعه عرض معابر و پارکینگ ها و توقف گاه های حاشیه ای انجام 
دهد بعد از یکی دوسال خنثی خواهد شد زیرا به صورت بی رویه 
خودرو تزریق می شود. وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 
١٨ هزار دستگاه خودرو به همدان وارد شده که در ازای آن 
حدود ۶٠٠یا ٧٠٠ خودرو از رده خارج شده است گفت: این ها 
خودروهایی بوده اند که از کاربری خارج شده  یا دچار آتش سوزی 
شده اند. رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسالمی شهر همدان 
درهمین راستا معبری که برای بهبود شرایط عبورو مرور باغ 
بهشت شهرداری منطقه سه احداث کرد یا معبری که در منطقه 
قانتور به صورت جایگزین ایفای نقش می کند احداث شده است.

مالرد-فریبا میرزایی پندار: قطار عمرانی و آبادانی 
شهر مالرد که چندی ست با سرعت در حال حرکت و 
پیشروی است این روزها با اجرای مراحل پایانی پروژه 
های بزرگ در دست احداث، بیش از پیش بر سرعتش 

افزوده است.
و  پایانی  مراحل  اجرای  از  مالرد  بهمنی شهردار   محمد 
بلوار  نشانی  آتش  بزرگ  ساختمان  پروژه  داخلی  تجهیزات 
الغدیر خبر داد و گفت: جهت افزایش ایمنی شهروندان و با 
تالش شبانه روزی و برنامه ریزی مدون معاونت امورزیربنایی 
و ترافیک شهرداری، گام های نهایی جهت احداث و تکمیل 
این ساختمان آتش نشانی که بعنوان هسته اصلی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مالرد محسوب مي 
شود، برداشته می شود. بهمنی در ادامه گفت : در حال حاضر 

عملیاتی اعم از: ١ - حفر چاه داخل آشیانه ۲ - اجرای کابل 
کشی طبقات ٣ - اجرای لوله کشی جهت دفع آب باران و 
فاضالب موتورخانه ۴ - اجرای رویه سفید کاری دیوار ضلع 
شرقی آشیانه ۵ - اجرای دیوارهای جانپناه ساختمان و ۶ - 
اجرای سنگ بدنه آشیانه در دست اجرا می باشد. شهردار 
مالرد با بیان اینکه قطع به یقین این حجم از پیشرفت فیزیکی 
در یک پروژه بزرگ عمرانی آن هم در یک بازه زمانی محدود 
بیانگر دید وسیع و عملکرد عمرانی مثبت، اصولی  و هدفمند 
مجموعه شهرداری مالرد در طراحی، اجرا و بهره برداری از 
پروژه های عظیم خدمات رسانی چون ساختمان بزرگ آتش 
نشانی بلوار الغدیر بشمار می آید خاطرنشان کرد: به فضل خدا 
امید آن را داریم تا پروژه فوق در هفته دولت سال جاری به 
بهره برداری و ارائه خدمات برسد. وی در ادامه از آغاز اجرای 

عملیات جدولگذاری معابر اراضی تعاونی ده گانه واقع در ضلع 
ارتش  خبر داد و  بلوار شهید جمور محدوده میدان  غربی 
با  گانه  ده  تعاونی  اراضی  معابر  عملیات جدولگذاری  گفت: 
هدف گسترش شهری و قطعه بندی اراضی تعاونی ده گانه 
معروف به زمینهای ارتش با سرعت و حجم گسترده ای در 
حال انجام است. وی در تشریح این خبر عنوان کرد: در این 
راستا با تالش عوامل حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیک 
شهرداری، عملیات پی کنی، تسطیح و رگالژ محل اجرای 
اکنون زیرسازی و جدولگذاری در  انجام و هم  جدولگذاری 
سطح این اراضی در دست اجراست.  محمد بهمنی با بیان 
این مطلب افزود: به منظور افزایش ایمنی، کاهش تصادفات، 
جلوگیری از سردرگمی و اتالف وقت شهروندان و تسهیل در 
عبور و مرور آنان، نصب و ساماندهی تابلوهای هدایت مسیر و 

عالئم ترافیکی یکی از اقدامات مهمی ست که در سال ١۴٠١ 
به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری در حال 
انجام می باشد. بهمنی در این باره گفت: از فروردین سال 
جاری تا هم اکنون، بیش از ١٠٠ متر مربع تابلوی هدایت 
مسیر، ۲١٠ تابلو عالئم و تجهیزات ترافیکی از جمله شورون، 
استوانه ایمنی، تابلوهای انتظامی و عالئم عمودی در راستای 

افزایش ضریب ایمنی در سطح شهر نصب شده است.

قطار عمرانی و آبادانی شهر مالرد با سرعت در حال حرکت و پیشروی

بندرعباس- مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان درحاشیه بازدید میدانی 
از پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه، از پیشرفت مطلوب آن خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان، فواد حمزوی، مدیر عامل 
پروژه  از  میدانی  بازدید  در حاشیه  و  ماه سال جاری  اردیبهشت  در  این شرکت 
خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه، افزود: این پروژه گازرسانی با تالش شبانه 
روزی همکارانمان از پاییز سال گذشته تاکنون عملیاتی شده و از پیشرفت مطلوبی 
برخوردار است. وی افزود: پیمانکار این طرح، شرکت جهاد نصر بوده و خط انتقال 
گاز از سه راهی چارک به شهرستان بندرلنگه و به طول ٧۲ کیلومتر لوله ۲٠ اینچ با 
اعتباری بالغ بر ۵۲٠٠ میلیارد ریال  در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و رفاه 
بیشتر مردم استان برای استفاده از گاز طبیعی، به ایجاد زیرساخت ها جهت توزیع 
این نعمت خدادادی، اقدام کرده است. گفتنی است در این بازدید از روند اجرایی 
پروژه و محل انشعاب خط انتقال بندرلنگه از خط انتقال ۵۶ اینچ بندر گرزه در بندر 

چارک و اقدامات مسیر سازی، ریسه، جوشکاری و محوطه سازی سایت های ایستگاه  
بازدید مشترک با حضور مدیرعامل، سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها، رئیس 
بازرسی فنی و نشت یابی، سرپرست امور حقوقی، رییس و همکاران اجرا ی طرح ها، 
رییس و همکاران خدمات فنی و نماینده امورHSE شرکت گاز استان هرمزگان در 

اردیبهشت ماه سال جاری  صورت گرفت.
شایان ذکر است  آیین عملیات اجرایی پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندر 
لنگه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران و نماینده غرب استان در مجلس، 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مسئولین شرکت گاز استان هرمزگان ، 
فرماندار شهرستان بندرلنگه، شهردار و شورای اسالمی شهر بندرلنگه و مردم این 

شهرستان در آبان ماه ١۴٠٠ برگزار شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان:

عملیات گازرسانی  به بندرلنگه از پیشرفت خوبی برخوردار است

۱۴۰۱73853/ت

7 ادب و هنر سه شنبه  10 خرداد 1401
29 شوال  1443.شماره 20950

یک کاروان شوق به سودای مشهدند	 
نــام شهریار شعر معاصر 
که می آید، دلدادگی 
ــه اهــل  و ارادتــــش ب
بیت)علیهم السالم( 
ــن مــتــبــادر  ــ ــه ذه بـ
می شود. شعر »علی 
ــت«  ــم ای هــمــای رح
ــت که  را کــمــتــر کــســی اسـ
نشنیده باشد. این شاعر بزرگ در وصف امام 
ــا)ع( هم شعری ناب دارد که به چند بیت  رض
ــا که آرزوی امام  ــاره می کنیم: »دل ه آن اش

رضا کنند/ گویا زیارت علی مرتضی کنند/ 
در حــســرت طـــواف تــو  ای آشــیــان قــدس/ 
دل هــای پر شکسته چه پر ها که وا کنند/ 
آن  جا طالی گنبد و گلدسته کیمیاست/ 
وز کیمیای آن مس قلبت طال کنند/ یک 
ــاروان شــوق بــه ســـودای مشهدند/ کان  کـ
صحن را به شور و نوا نینوا کنند/ ما را جواب 
کرده طبیبان و می رویم/ آن  جا که درد ها 
به دعایی دوا کنند/ بیگانه را کجا خبر از 
لذت حضور/ این ها حکایتی است که با آشنا 
کنند / سودای اهل بیت دهد سود عاقبت /

سوداگران، معامله گو با خدا کنند«.

 یا علی بن موسی الرضا )ع( دریاب	 
مــهــدی اخـــوان  ثــالــث، از 
دیگر شاعران برجسته 
ــر فــــارســــی،  ــ ــع ــ ش
بیان  در  شعر  چند 
ارادتــش به ساحت 
امام رضا)ع( سروده 
که یکی از مشهورترین 
آن ها شعری با نام »یا علی 
بن موسی الرضا)ع(« است. بخشی از این شعر که 
در مهر ماه 1361 سروده شده، از این قرار است: 
»ای علی موسی الّرضا/ ای پاک مرد یثربی 
در توس خوابیده/ من تو را بیدار می دانم/ 
زنده تر، روشن تر از خورشید عالم تاب/ از 
فروغ و فّر شور و زندگی سرشار می دانم/ گر 
چه پندارند دیری هست، همچون قطره ها 
در خاک/ رفته ای در ژرفنای خواب / لیکن 
ــاراِن بهشت، ای روح عــرش،  ای پاکیزه بـ
ای روشنای آب/ من تو را بیدار ابری پاک و 
رحمت بار می دانم/ ای چو بختم خفته در آن 
تنگنای زادگاهم توس/ من تو را بیدارتر از روح 
و راح صبح، با آن طّرۀ زرتار می دانم/ ای جوانّی 
و جوان جــاودان، ای پور پاینده/ این غمین 
همشهری پیر غریبت را، دلش تاریک تر از 

خاک/ یا علی موسی الّرضا، دریاب«.

کوچه  های خراسان تو را می شناسند	 
قیصر امــیــن پــور، شاعر 
ــد ادبـــیـــات  ــه ــع ــت م
ــی،  ــارس مــعــاصــر ف
ــا و بـــارهـــا  ــ ــاره ــ ب
در اشـــعـــارش از 
عشق و دلدادگی 
ــل  ــ خـــــــــود بـــــــه اهـ
بــیــت)عــلــیــهــم الــســالم( 
گفته  اســت. یکی از مشهورترین اشعار قیصر 
ــژه در فضای مــجــازی و بین جوانان  کــه بــه وی
ــت:  ــه دســـت مــی شــود، ایـــن شــعــر اس دســـت ب
»چشمه های خروشان، تو را می شناسند/ 
ــای پــریــشــان، تــو را می شناسند/  ــوج ه م
پرسش تشنگی را تو آبی جوابی/ ریگ های 
رخصت  تو  نــام  می شناسند/  را  تو  بیابان 
ــراوت / زیــن سبب بــرگ و  رویــش اســت و ط
باران تو را می شناسند/ از نشابور با موجی 
ــواج توفان تو را  از »ال« گذشتی/ ای که ام
می شناسند/ بوی توحید مشروط بر بودن 
توست/ ای که آیات قرآن تو را می شناسند/ 
گر چه روی از همه خلق پوشیده داری/ آی 
پیدای پنهان تو را می شناسند/ کاش من هم 
عبور تو را دیده بودم/ کوچه های خراسان تو 

را می شناسند«.

این گنبد طال در چشم ماست	 
طاهره صفارزاده، شاعر 
و مترجم قرآن کریم 
در کتاب »دیدار با 
صبح« در شعری 
با نام »زیارت  نامه« 
در وصـــف زیـــارت 
امام رضــا)ع( چنین 
سروده  است: »این خانه 
خواب نــدارد/ این بارگاه داد، یکسره بیدار 
است /تعطیل و فصل ندارد /طبیب این همه 
بیمار/ گره گشای این همه مشکل/ هرگز غریب 
نیست/ غریب ما هستیم/ که در دیار خودیم/ 
ای امام هشتم / ما با شما همیشه خانه یکی 
هستیم/ خود زائر دلیم/ دل خانه شماست/ 
از راه دور هم، این مرقد مقدس، این صحن 
با صفا/ این گنبد طال در چشم ماست/ ای قطب 
عاشقان / ما را حالوت بسیار سر سودن است 
و دست رساندن به آستان شما / از راه دور هم، 
در صبحگاه حال و زیارت / پا بر کف اتاق/ سر بر 
ضریح شما داریم/ این سر سپردگی عاشقانه را 

/ تا وادی ابد، بر پا ستاده ایم«.

سریر ارتضا را اوست سلطان و رضا نامش 	 
حسین منزوی، دیگر چهره شاخص شعر معاصر 

فارسی است که به ساحت نورانی امام رضا)ع( 
ــراز ارادت کــرده و در  اب
وصف ایشان سروده 
 اســـت: »در ایــن 
هم  ــه  ک مشهد 
بــالــیــن طـــوس و 
طـــابـــران خفته 
است/ جهان جان و 
باالتر از آن جاِن جهان 
خفته اســت/ از ایــن جا بردمد خورشید و 
اقطار جهان گیرد/ زمینی که در آن هشتم 
امــام شیعیان خفته اســت/ سریر ارتضا را 
اوست سلطان و رضا نامش/ کسی که قاصر 
از توصیف اوصافش زبان خفته است/ حریم 
کبریایش را چه گویم تا کنم تصویر/ به مدح 
او قلم از کار مانده است و بیان خفته است/ 
ــر کــه ِانــس و جانش آستان  عجب نبود اگ
بوسند/ که این جا سرور و فرمانروای انس 
و جان خفته اســت/ امــام هشتم آری آن که 
هشته حشمت و جاهش/ سریر عّزت و شوکت 
به فرق فرقدان خفته اســت/ چنان شاهی 
که خــاک مدفن پاکش به ُیمن او/ فروشد 
سروری و برتری بر آسمان خفته است/ ز رنج 
رایگان بگذر بنه بر آستانش سر/ که در وی راز 

نامکشوف گنِج شایگان خفته است«. 

دلدادگی بزرگان ادب فارسی 
به ساحت قدسی امام رضا)ع(

 استاد شهریار، اخوان  ثالث، قیصر امین پور، طاهره صفارزاده و حسین منزوی 
در مقام نثار عشق و ارادت خویش به علی بن موسی الرضا)ع( چه سروده اند؟

گروه ادب و هنر- این بار پشت و پناه ما را نشانه رفته اند. آن ها که با سرچشمه های ناب معرفت و 
ایمان بیگانه اند. آن ها که خیال می کنند با پاشیدن مشتی خاک می توانند چهره خورشید عالم تاب 
را بپوشانند. آن ها که حاال سر و صدای جایزه گرفتن شان، گوش فلک را پر کرده  است، غافل از این 
 که روزی به دام تارهای عنکبوت جهل و دشمنی شان با این نور جاودان خواهند افتاد. انتشار نمایی 
از فیلم و پوستر »عنکبوت مقدس« که در جشنواره سینمایی کن فرانسه به نمایش درآمده، قلب ها 
را به درد آورده  است. در این تصویر، نام فیلم روی نمایی از شهر مشهد با محوریت حرم مطهر امام 
رضا)ع( به چشم می خورد و این پیام را به مخاطب منتقل می کند که انگار در حال دیدن یک تار 
عنکبوت بزرگ است. در آستانه دهه کرامت و در پی اهانت بزرگ سازندگان این فیلم به ساحت 
نورانی حضرت علی بن موسی الرضا)ع(، از عشق و ارادت ویژه پنج چهره شاخص ادبیات معاصر 

فارسی به امام هشتم شیعیان نوشته ایم.



سجادپور- نیروهای کالنتری شهرک 

ناجا و قاسم آبــاد مشهد در دو عملیات 
جداگانه سارقانی را دستگیر کردند که با 
ترفندهای خاصی به اموال مردم دستبرد 

می زدند.
به گزارش اختصاصی خراسان، همزمان 
ــه از  ــرخ ــش ســرقــت هـــای دوچ ــزای ــا اف ب
پارکینگ منازل و مجتمع های مسکونی 
در مــشــهــد، ردیــابــی هـــای اطــالعــاتــی 
دستوری  ــدور  ص با  انتظامی  نیروهای 
ویژه از سوی سرهنگ حسین دهقان پور 
)رئیس پلیس مشهد( برای شناسایی و 
دستگیری عامل یا عامالن این سرقت 

ها آغاز شد.
در این میان با توجه به وقوع برخی سرقت 
ها در منطقه بولوار وکیل آباد و خیابان 
های اطراف آن، گروه تخصصی از افسران 
تجسس بــا نــظــارت و هــدایــت مستقیم 
سرهنگ محمد فیاضی)رئیس کالنتری 
شهرک ناجا( وارد عمل شدند و با تجزیه و 
تحلیل های کارشناسی، بازبینی دوربین 

ــدار بسته را در دستور کــار قرار  هــای م
دادند.

بــررســی بــرخــی از فیلم هــایــی کــه مال 
تجسس  نیروهای  اختیار  در  باختگان 
گذاشته بودند، حکایت از آن داشت که 
ــوش در حالی کــه کیف  مــردی شیک پ
دستی مشکی رنگی را زیر بغل دارد، وارد 
پارکینگ ها می شود و با دوچرخه بیرون 
می آید. بررسی های اطالعاتی درباره این 
مرد 50 ساله کت و شلواری نشان داد که 
او از سارقان سابقه دار و حرفه ای معروف 
به »دایی حمید« است که قبال نیز به جرم 
سرقت دوچرخه روانه زندان شده است. 
بنابراین گروه افسران دایــره تجسس با 
هماهنگی قضایی، پاتوق او را در منطقه 
آب و بــرق شناسایی کردند و سپس در 
یک عملیات غافل گیرانه وی را به دام 
انداختند. تحقیقات نیروهای انتظامی 
برای کشف سرقت های دوچرخه توسط 
ــاز شد که  دزد شیک پــوش در حالی آغ
تصاویر وی در چهار فیلم دوربین مدار 

بسته مــنــازل در حــوزه کالنتری های 
شهرک ناجا و هفت تیر وجود دارد.

ماجرای موتورسواران گوشی قاپ	 

همچنین ماموران کالنتری قاسم آباد 
مشهد دختر و پسر مــوتــورســواری را به 
دام انداختند که در خیابان های خلوت 

گوشی قاپی می کردند.
 به گزارش خراسان، دختر و پسر جوانی 
که سوار موتورسیکلت بودند، در تقاطع 
بولوار شاهد و اندیشه پرسه می زدند تا 

طعمه ای برای گوشی قاپی پیدا کنند.
در همین هنگام راننده ای پشت چراغ 
قرمز تقاطع توقف کرد و موتورسواران 
بی درنگ به طرف راننده به راه افتادند 
تا گوشی او را سرقت کنند اما زمانی که 
از  را  دستش  موتورسیکلت  سرنشین 
شیشه خودرو به داخل برد، راننده جوان 
متوجه شد و با عکس العمل وی، راکب 
موتورسیکلت تعادل خود را از دست داد. 
موتور ســواران هنوز مسافت کوتاهی را 

با  که  بودند  نکرده  طی 
نیروهای گشت کالنتری 
بــا  ــد و  ــدنـ ــه رو شـ ــ ــ روب
واژگونی موتورسیکلت، 
کف خیابان افتادند ولی 
پسر 24 ساله بالفاصله 
موتورسیکلت را از روی 
زمین بلند کرد و از صحنه 

حادثه گریخت. 
گزارش خراسان حاکی 
ــت دخــتــر 24 ساله  اس
ــه حلقه هـــای قــانــون  ک

بر دستانش گره خــورده بــود، به دایره 
تجسس کالنتری هدایت شد و با دستور 
سرهنگ معطری مورد بازجویی قرار 
گــرفــت. او بــه افــســران دایـــره تجسس 
گفت: من حدود دو هفته قبل با »محمد 
– الف« )متهم فراری( آشنا شدم و در پی 
این دوستی خیابانی تصمیم به گوشی 

قاپی گرفتیم.
تاکنون چند بار به منطقه قاسم آباد آمده 

ایم اما من سرقتی انجام ندادم و گوشی 
قاپی ها را همدستم انجام می داد که 
خودش هم راکب موتورسیکلت مشکی 
رنگ بود. بنابر گزارش خراسان، اگرچه 
مال باخته به دلیل استرس و اضطراب 
ناشی از سرقت، نتوانست به کالنتری 
برود اما این پرونده تحویل کارآگاهان 
پلیس آگــاهــی شــد تــا تحقیقات بــرای 

دستگیری متهم فراری ادامه یابد.

حوادث سه شنبه  10 خرداد 81401
29 شوال  1443.شماره 20950

در امتداد تاریکی

دختری در کافه زیرزمینی! 

وقتی با آن جوان بیکار در فضای مجازی آشنا شدم و در یکی از کافه های 
غیرمجاز مشهد قرار گذاشتیم، هیچ گاه فکر نمی کردم با این اشتباه 

احمقانه سرنوشت و آینده ام را به نابودی می کشانم چرا که ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات دختر 16 ساله تبعه خارجی 
است که به همراه یک پسر غریبه در یکی از کافه های زیرزمینی دستگیر شده 
بود. این دختر نوجوان درباره دلیل حضورش در آن کافه غیرمجاز به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: پدر و مادرم تبعه 
خارجی هستند اما من و خواهرم در ایران به دنیا آمدیم اما چون پدر و مادرم 
به طور غیرقانونی وارد ایران شده اند، ما هم هیچ گونه مدرک اقامتی نداریم. 
پدرم مردی بی سواد است و به عنوان نگهبان یک کارگاه تولیدی در تهران کار 
می کند به همین دلیل من هیچ گاه مهر و محبت پدری را احساس نکردم چرا 
که او شاید سالی یک یا دو بار آن هم برای دو روز به مشهد می آید. این درحالی 
است که مادرم همه مسئولیت های زندگی را بر دوش می کشد و با کارگری 
در شرکت ها یا کارگاه های مختلف هزینه های زندگی ما را تامین می کند. 
در واقع ما پدرمان را فراموش کرده ایم و هیچ گونه حسی به او نداریم. خواهر 
بزرگم نیز به دلیل اختالفاتی که با همسرش داشت، از او طالق گرفت و اکنون 
روزهای سختی را می گذراند. از سوی دیگر من هم که عالقه ای به تحصیل 
نداشتم، در همان مقطع  ابتدایی درس و مدرسه را رها کردم و بیشتر اوقاتم 
را با دوستانم در پارک و خیابان می گذراندم. این رفتارهای من نگرانی و 
حساسیت مادرم را برانگیخت تا جایی که تالش می کرد محدودیت هایی را 
برایم ایجاد کند. من هم که او را سد راه خواسته ها و آرزوهایم می دیدم هرگز 
نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم به همین دلیل مدام با مادرم مشاجره 
می کردم و به بحث و جدل می پرداختم تا حدی که برخی از شب ها را به خانه 
نمی رفتم. از سوی دیگر کمبودهای شدید عاطفی نیز موجب شده بود برای 
فرار از این محدودیت ها به فضاهای مجازی پناه ببرم و با افراد مختلفی چت 
کنم. در این میان با جوانی به نام عباس آشنا شدم و از جمالت محبت آمیزش 
لذت می بردم. این گونه بود که به دور از چشم مادرم بیشتر اوقاتم را به ارسال 
پیامک و گفت و گوی تلفنی با عباس می گذراندم به طوری که خیلی زود به 
ابراز عالقه هایش پاسخ مثبت دادم و من هم به او دل باختم. بعد از این ماجرا 
بود که به پیشنهاد عباس در یک قهوه خانه زیرزمینی با هم قرار گذاشتیم تا 
از نزدیک با هم گفت وگو کنیم. آن روز من به همراه خواهر مطلقه ام سرقرار 
رفتم و در میان دودهای غلیظی که فضای کوچک قهوه خانه را پر کرده بود، 
به کشیدن قلیان مشغول شدیم. وقتی عباس از سختی هایی که در زندگی 
کشیده بود برایم سخن گفت، با خودم فکر کردم او هم مانند من جوانی بی 
کس و کار است که احساس تنهایی می کند چرا که مدعی بود پدر و مادرش 
نیز به دلیل ابتال به سرطان فوت کرده اند و او هم طعم محبت پدر و مادر را 
نچشیده است. خالصه از آن روز به بعد به محض این که مادرم از خانه خارج 
می شد، من هم به سراغ عباس می رفتم و اوقاتم را با او می گذراندم. مادرم 
نیز که به رفتارهای من بیشتر مشکوک شده بود به هر طریقی سعی می کرد 
تا از خروج من از خانه جلوگیری کند. این بود که به طور ناگهانی از خانه فرار 
کردم و نزد عباس رفتم و دیگر حتی جواب تلفن های مادرم را نمی دادم و 
تنها به جمالت فریبنده و ابراز عالقه های دروغین عباس تکیه کرده بودم. در 
واقع به عاقبت این رفتار ناآگاهانه نمی اندیشیدم و نمی دانستم چه سرنوشت 
شومی انتظارم را می کشد. حدود پنج روز بعد از این ماجرا به همراه عباس به 

همان کافه زیرزمینی رفتیم.
آن جا دختر و پسرهای دیگری نیز کنار یکدیگر قلیان می کشیدند و با آهنگ 
های شیطانی، رفتارهای زننده ای از خود بروز می دادند. من و عباس 
مشغول کشیدن قلیان بودیم که با شکایت یکی از ساکنان اطراف کافه 
ناگهان ماموران کالنتری میرزاکوچک خان وارد آن جا شدند و با پلمب 
آن کافه ما را نیز به کالنتری منتقل کردند. مادرم که با شنیدن این ماجرا 
هراسان خود را به کالنتری رسانده بود به شدت مرا سرزنش کرد و ... با 
وجود این زمانی که توسط مشاوران کالنتری از پرونده دخترانی مطلع شدم 
که از خانه فرار کرده بودند به شدت از این رفتار احمقانه پشیمان شدم. از 
سوی دیگر وقتی مشاور کالنتری عباس را به اتاق فراخواند، او بی شرمانه به 
چهره ام نگاه کرد و با بیان این که مرا نمی شناسد درباره ازدواج با من گفت: 
وقتی دختری از خانه فرار کرده است و با من در کافه های زیرزمینی قلیان 
می کشد چگونه می تواند به من هم خیانت نکند و با جوان دیگری ارتباط 
نداشته باشد؟! زمانی که حرف های عباس را شنیدم تازه فهمیدم هیچ 
موجودی دلسوزتر از مادر در این دنیا وجود ندارد و همه سخت گیری ها و 
محدودیت های مادرم برای سعادت وخوشبختی من بوده است تا بازیچه 
افراد هوسران نشوم و ...گزارش خراسان حاکی است دختر نوجوان که 
دستان مادرش را می بوسید و از رفتارهایش عذرخواهی می کرد، در 
حالی با دستور سرهنگ علی عبدی )رئیس کالنتری میرزا کوچک خان( 
تحویل مادرش شد که پرونده قضایی این ماجرا در بخش اطالعات کالنتری 

تشکیل شده و در حال بررسی است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

قدرت منایی داماد مسلح برای پدر زن! 
سجادپور- جــوان 28 ساله ای که بــرای گرفتن 

زهــرچــشــم از پــدرزنــش، مــوجــب تــرس و وحشت 
شهروندان شده بــود، با تالش نیروهای کالنتری 

سپاد مشهد دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، چند روز قبل برخی 
از اهالی خیابان توس 76 وحشت زده با پلیس 110 
تماس گرفتند و از ایجاد رعب و وحشت توسط جوانی 
مسلح خبر دادند که هر لحظه احتمال وقوع جنایتی 
هولناک می رفت! به دنبال دریافت این گزارش، 
اطالعات  و  گشت  نیروهای  از  گروهی  بالفاصله 
کالنتری سپاد، عازم محل مذکور شدند اما فرد مسلح 

به  درون منزل رفته بود بنابراین آن ها با هماهنگی 
و کسب مجوزهای قضایی وارد منزل جوان مسلح 
شدند و او را درحالی دستگیر کردند که یک قبضه 
اسلحه وینچستر به همراه مقادیری مهمات نیز از 

منزل وی کشف و ضبط شد.
گــزارش خراسان حاکی است این جوان 28 ساله 
که به مقر انتظامی هدایت شده بود با دستور سرگرد 
جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( مورد بازجویی 
های فنی قرار گرفت. او که ادعا می کرد به دلیل 
مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی ندارد درباره 
ماجرای قدرت نمایی با سالح و ایجاد ترس و وحشت 

ــال قبل  ــدود دو س ــرای اهــالــی محل گفت: از ح ب
اختالفاتی بین من و همسرم شروع شد که ریشه آن 
به دخالت های خانواده او در زندگی من بازمی گردد. 
این جوان مسلح ادامه داد: صبح روز حادثه پدر زنم به 
من زنگ زد و با من به مشاجره پرداخت و سپس گفت 
االن می آیم تا حساب تو را برسم! من هم قبل از آن که 
او بیاید اسلحه ام را برداشتم و به طرف منزل او رفتم. 
چون مشروبات الکلی مصرف کرده بودم و حالت 
طبیعی نداشتم با قدرت نمایی در محل، سروصدا 
به راه انداختم تا همسایگان متوجه رفتارشان باشند 
و قدرت مرا بدانند! در این هنگام یکی از اهالی که 

عصبانیت و خشم مرا دیده بود با ترس جلو آمد و با 
بیان این که شما االن عصبانی هستی، اسلحه مرا 

گرفت تا شلیک نکنم! 
وقتی آرام تر شدم او اسلحه را به من بازگرداند و من 
هم به خانه رفتم ولی طولی نکشید که پدرزنم آمد و 
به من توهین کرد. به همین دلیل دوباره اسلحه را 
مسلح کردم و از خانه بیرون پریدم که او با  دیدن این 
وضعیت پا به فرار گذاشت و بعد هم با تماس اهالی 
محل، توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدم. بنابر 
گزارش خراسان، با معرفی این جوان مسلح به مراجع 

قضایی بررسی های پلیسی در این باره ادامه یافت.

افشاگری مهم فرماندار آابدان درابره مرتوپل
جان باختگان متروپل به 32 نفر افزایش یافت

در حالی آواربرداری های ساختمان 10 
ــه دارد که افشاگری  طبقه آبــادان ادام
فرماندار آبادان درباره صادر نشدن پروانه 

ساخت این مجتمع خبرساز شد.
هــشــت روز پــس از حــادثــه مــتــروپــل، 
آواربــــرداری هــا همچنان ادامـــه دارد. 
بــخــش هــایــی از ســاخــتــمــان 11 طبقه 
ــادان ظهر روز دوم خرداد  متروپل در آب
ریــزش کــرد و تعداد جــان باختگان این 

حادثه تاکنون به 32 نفر رسیده است.
 دیــروز رئیس قوه قضاییه از هیئت های 
اعزامی قوا خواست گزارش کامل و جامع 

این حادثه را هر چه سریع تر تهیه کنند. 
صــادق خلیلیان اســتــانــدار خوزستان 
ظهر دیروز درباره آخرین وضعیت کشف 
اجساد باقی مانده در زیــر آوار و روند 
آواربــرداری با شناسایی پیکر یکی دیگر 
ــرادی که زیر آوار مانده بــود، شمار  از اف
جان باختگان حادثه متروپل را 32 نفر 

اعالم کرد.

 دستور صریح اژه ای به 	 

به  قضایی  اعزامی  هیئت 

آبادان

حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای  هم  در جلسه 
شـــورای عالی قــوه قضاییه 
به حادثه غمبار فروریختن 
ساختمان در آبــادان اشاره 
کرد و جان باختن تعدادی 
از هم وطنان در این حادثه 
ــان و  ــت ــوزس ــردم خ ــ را بــه م
به ویــژه مــردم صبور آبــادان 
ــای عــــزادار  ــواده هـ ــانـ و خـ

مجدد تسلیت گفت و اظهار کرد: امروز تنها 
خانواده های داغــدار، عــزادار نیستند بلکه 
همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک 
هستند. رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره 
به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل 
کشور و همچنین هیئت اعزامی از جانب 
دولــت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس 

برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، بیان کرد: 
هیئت های اعزامی از سوی قوای مختلف و 
برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک 
مساعی و تبادل اطالعات، حادثه آبادان را 
هر چه سریع تر به صورت همه جانبه، جامع، 
هماهنگ و آسیب شناسانه بررسی کنند تا 
از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع 

ــه و تصمیمات مقتضی  ارائ
اتخاذ شود.

افشاگری مهم فرماندار 	  

آبادان درباره متروپل

در همین حـــال فــرمــانــدار 
ــاره علت  ــ ــادان درب ــ ــژه آب ویـ
ــل جمالت  ــروپ ــت حـــادثـــه م
مهمی را دیروز برزبان آورد و 
گفت:  متروپل پروانه ساخت 
نداشت اما طبقه همکف آن 
درحال بهره برداری بود. وی 
گفت: پنج شهردار قبلی و 
شهردار فعلی آبادان و افراد دیگری هم که در 
این فضا دخیل بوده اند، بازداشت شده اند. در 
همین حال، رئیس سازمان مدیریت بحران 
با بیان این که در تالشیم از منطقه میانی 
برج متروپل که گفته می شود کافی شاپ 
در آن جاست، دسترسی بهتری به طبقات 
زیر داشته باشیم، اظهار کرد: در این نقطه 

 بیشترین حجم آواربـــرداری  در حال انجام 
است و اگر مطمئن شویم اجسادی در زیر 
آوار وجود دارند با تجهیزاتی به مراتب بیشتر 
از تجهیزات به کار رفته در حادثه پالسکو در 
مدت  24 ساعت آوار متروپل تخلیه خواهد 
شد. او افزود: آوار برداری ساختمان متروپل با 
پالسکو متفاوت بوده و قابل مقایسه نیست اما 
با وجود سختی کار روند آواربرداری مطلوب 

است. 
ســـــه دســـتـــگـــاه 
»برش پالسما« که 
ــداد مــحــدودی  ــع ت
از آن ها در کشور 
در  دارد،  ــود  ــ وج
مستقر  مــنــطــقــه 
شــده و با استفاده 
ــن  ــری ــزت ــه ــج م از 
تـــجـــهـــیـــزات کـــار 
آواربرداری در حال 

انجام است.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد صفحه آرایی

 سرقت های دزد شیک پوش 

دوستی خیابانی برای گوشی قاپی! تا 
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ــژه رئیس   مصطفی عبدالهی – دستور وی
جمهور به سازمان محیط زیست و وزارت امور 
ــرای حل مشکل گــرد و غبار، وارد  خارجه ب
مرحله اجرایی شده و با جدیتی که ایران در 
پیش گرفته اســت، می تــوان به حصول یک 
توافق جمعی برای جلوگیری از تشدید این 
بحران امیدوار بود.تا چند سال قبل فقط مردم 
عزیز خوزستان در معرض هجوم گردوغبار 
ــردم20 استان  و ریزگردها بودند اما حاال م
کشورمان طعم تلخ این غبار را چشیده اند و 
این بحران دامن گیر کل کشورمان شده است. 
بحرانی که کانون های اصلی آن در خارج از 
کشور است و اگر مهار نشود، روزهــای سیاه 
تری پیش روی ما و همسایگان مان خواهد بود.

8 کانون، 270 میلیون هکتار       
آن طور که دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و  غبار 
ــام کـــرده، کشور ما متاثر از هشت کانون  اع
خارجی با حدود 270 میلیون هکتار وسعت است 
که در کشورهای عراق، سوریه، امارات، کویت و 
... قرار دارد و باید برای سامان دهی آن، یک عزم 
منطقه ای ایجاد کرد. حاال این کار با دستور رئیس 
جمهور کشورمان به سازمان حفاظت از محیط 
زیست و وزارت امور خارجه آغاز و گام هایی برای 

اجرایی شدنش برداشته شده است.

در         ای  منطقه  کنوانسیون  پیشنهاد 
رایزنی های امیرعبداللهیان 

ــس جــمــهــور، »حسین  ــی ــور رئ ــت ــس از دس پ
ــه  ــارج ــان« وزیــــر امــــور خ ــی ــه ــل ــدال ــب ــرع ــی ام
کشورمان رایزنی با همتایان منطقه ای خود 
را آغاز و  بر حساسیت و فوریت مدیریت معضل 
گرد و غبار تاکید کرد. گفت وگوی تلفنی با 
ــران امــور خارجه عــراق، سوریه، کویت و  وزی
ترکیه و همچنین نامه نگاری با وزیران خارجه 
تمام کشورهای دارای منشأ ریزگرد یا مبتا 
به این بحران، دو اقدام مهم امیرعبداللهیان 
بــود که در آن عــاوه بر اعــام آمادگی برای 
همکاری های فنی دوجانبه، بر ضرورت انعقاد 
یک کنوانسیون منطقه ای با مشارکت سازمان 

ملل تاکید شده است.

سفر معاون رئیس جمهور به عراق        
پس از رایزنی های دیپلماتیک وزارت خارجه، 
»علی ساجقه« معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان محیط زیست هم با هیئت بلند پایه 
فنی و کارشناسی شامل رئیس سازمان منابع 

طبیعی و آبخیزداری، دبیر ستاد ملی مقابله 
با گرد و غبار، رئیس پژوهشگاه هواشناسی، 
مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و مدیرکل 
امور بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار 
ــراق شــدنــد. دیــدار  ــی ع وزارت خــارجــه، راه
ساجقه با »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر، 
»عثمان الغانمی« وزیر کشور، »فؤاد حسین« 
وزیر امور خارجه و همچنین وزیران کشاورزی و 
منابع آب عراق، برنامه هیئت ایرانی در سفر به 
این کشور بود و آن طور که ساجقه اعام کرده، 

توافقات اولیه خوبی نیز با خود داشته است.

برنامه ایران روی میز دولت عراق       
به گفته او، در ایــن جلسات مقرر شد تقویم 
زمانی مشخصی برای نشست های کارشناسی 
دو کشور تعیین شود و عاوه بر آن، نخست وزیر 
عراق هم کلیات برنامه  ارائه شده توسط ایران 
برای مدیریت گرد و غبار را پذیرفته و پس از 
تصویب آن در دولت این کشور، دو طرف آن را 

امضا خواهند کرد.

گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور با نخست        
وزیر عراق

پس از دیدار رئیس سازمان محیط زیست با 
نخست وزیر عراق، رئیس جمهور کشورمان هم 
شخصا با الکاظمی گفت و گوی تلفنی داشت 
و بر این مهم تاکید کرد که: »از همه کشورهای 
منطقه انتظار می رود به مسئولیت های خود 
در قبال ریزگردها و گرد و غبار عمل کنند.« 
آن طور که پایگاه خبری دولت گزارش داده، 
الکاظمی هم در گفت و گو با آیت ا... رئیسی، به 
ماقات خود با رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشورمان اشــاره کــرده و گفته است: 

»در گفت و گوهای آقای ساجقه با مقامات 
عراقی مقرر شد همکاری برای مقابله با معضل 
ریزگردها در قالب یک تفاهم نامه دنبال شود.«

سوریه مقصد دوم هیئت ایرانی       
آن طور که سازمان محیط زیست اعام کرده، 
هیئت اعزامی کشورمان دیروز از عراق عازم 
سوریه شد تا دومین کشوری که بیشترین گرد 
و غبار، از آن جا به سمت ما می آید طرف دوم 
مذاکرات منطقه ای مان باشد. طبق گزارش 

ــارات و کویت مقصدهای بعدی سفر  هــا، ام
هیئت ایرانی خواهد بود و این سفرها نیز در 
صورت امکان در همین روزها  یا در روزهای 

آینده انجام خواهد شد.

ــاس محیط زیستی با         ــاه، اج 21 تیر م
حضور 15 کشور منطقه

این رایزنی ها و سفرهای منطقه ای، مقدمه 
بــرگــزاری اجاسی اســت که قــرار اســت 21 
تیرماه به میزبانی کشورمان برگزار شود و 15 
کشور درگیر با پدیده گرد و غبار در آن حضور 
خواهند داشــت. اجاسی 
که نمایندگان سازمان ملل 
نیز در آن حضور خواهند 
ــت و فرصت مناسبی  داش
برای هم افزایی منطقه ای 
در مدیریت پدیده گرد و غبار 

خواهد بود.

سدسازی های ترکیه را        
فراموش نکنیم

نکته مهم این که، باید از فرصت اجاس تهران 
و همکاری عــراق و سوریه بــرای مشارکت در 
مدیریت گرد و غبار استفاده و در یک توافق 
مشترک، راهکاری برای ایستادگی در مقابل 
سدسازی های ترکیه و تبعات آن برای رودخانه 
های مرزی سه کشور اتخاذ کنیم، چرا که طرح 
های آبی این کشور، نتیجه ای جز خشکسالی ها، 
ریزگردها و گرد وغبارهای بیشتر برای منطقه، به 

ویژه ایران، عراق و سوریه نخواهد داشت.

۹اجتماعی

گزیده  دیپلماسی به گردوغبار رسید
پس از رایزنی های منطقه ای وزیر خارجه، حاال معاون رئیس جمهور هم برای جلب همکاری مشترک در مدیریت گرد 

 و غبار راهی عراق و سوریه شده . نخست وزیر عراق هم با استقبال از برنامه کارشناسی ایران برای امضای توافق 
دو جانبه اعام آمادگی کرده است

سه شنبه  10 خرداد 1401
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رسانه های جهان 

ــلـــی مــیــل:   دیـ
ســه  در  ــان  ــهـ جـ
ــه  ــت ــذش ســـــال گ
فرصت های خود 
را در مقابله با آبله 
میمونی از دست داده چرا که از سال 
توسط  هشدار  پنج  تاکنون   2018
کارشناسان درباره این بیماری داده 
شده است. برای نمونه ، اولین بار در 
سال 2018 توسط دانشمند پورتون 
داون مطرح شد که گفت این ویروس 
می تواند »عواقب ویرانگری« داشته 
بهداشت  ســازمــان  همچنین  باشد. 
جهانی در سال 2020 در گزارشی 

درباره این بیماری هشدار داده بود.

 : نت یپند یند ا
جدید  مطالعه ای 
ــد  ــی ده نــشــان م
ــعـــداد افــــرادی  تـ
که داخل مرزهای 
کــشــور خــودشــان 
آواره شده اند، تا پایان سال 2021، به 
ــده اســـت. چهار  ــی ــد رس ــریــن ح ــاالت ب
جابه جایی از هر پنج جابه جایی ناشی از 
بایای طبیعی در سال 2021، در آسیا 
و اقیانوسیه اتفاق افتاد که چین، فیلیپین 
و هند بیشترین آسیب را متحمل شدند.

یک توئیت

 2 جان باخته کرونا فقط 
در تهران و گیان

کرونا در 24ساعت تا عصر دیــروز جان دو نفر را 
گرفت که این کاهش آمار قربانیان و مبتایان جای 
شکر خداوند مهربان را دارد. بنابر اعام وزارت 
بهداشت، این دو نفر در استان های تهران و گیان 
بوده اند و با این حساب مجموع جان باختگان این 

بیماری به 141 هزار و ۳08 نفر در کشور رسید.

تا 3 مــاه آینده مــوج جدید ناشی از کرونا        
نخواهیم داشت

در همین باره جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری 
ــاس پیش بینی  کرونا روز گذشته گفت:  بر اس
های متخصصان تا سه ماه آینده موج جدیدی از 
کرونا و افزایش چشمگیری در ابتا به این بیماری 
نداریم. طبق گفته وی، اثربخشی انواع واکسن ها 
در مقابله با اومیکرون نسبت به سایر واریانت های 
قبلی، مقداری کاهش یافته؛ اگرچه بیشترین اثر 
واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر و بستری 

بیماران در بیمارستان ها بوده است.

رئیس قوه قضاییه:

شهرداری می تواند رأسًا از ساخت و 
ساز بدون پروانه جلوگیری کند

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر شروع ساخت و ساز 
ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد یا برخاف مفاد 
پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود، شهرداری 
با مأموران خود می تواند رأسًا از احداث ساختمان 
مزبور جلوگیری کند.به گــزارش ایسنا به نقل از 
مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسام والمسلمین 
ــورای عالی  ــروز در جلسه ش محسنی اژه ای، دی
قوه قضاییه، در بخشی از سخنانش با اشــاره به 
وظایف ومسئولیت هایی که شهرداری ها در قبال 
ساختمان ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح 
کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون 
اخذ پروانه باشد یا برخاف مفاد پروانه، ساخت 
ساختمانی شروع شود، شهرداری با مأموران خود 
می تواند رأسًا از احداث ساختمان مزبور جلوگیری 
کند. همچنین اگر ساختمانی به صورت خاف 
ساخته شده باشد، شهرداری می تواند موضوع را 
به کمیسیون ماده 100 اعام کند و کمیسیون 
مزبور چنان چه حکم به قلع و قمع داد و این رأی 
قطعی شد، باز در این جا خود شهرداری و کمیسیون 
ماده 100 می توانند صاحب ملک را ملزم به انجام 
ــورت  اصــاحــات الزم یا تخریب بنا کنند؛ درص
ــرای حکم نیز شهرداری  استنکاف مالک از اج

می تواند برای تخریب، اقدام کند.

 وزیر کشور: قرار بود متروپل ۶ طبقه باشد، اما        
به 10 طبقه رسید

احمد وحیدی هم دیــروز گفت: پــروژه متروپل 
ــروع و چندسال هــمــراه بــا تخلف  ــال ۹۶ ش س
ساخته شده است.وزیر کشور در آبادان گفت: 
پروژه متروپل سال ۹۶ شروع و چندسال همراه 
با تخلف ساخته شده است؛ قرار بود متروپل ۶ 
طبقه باشد اما در دو مرحله به 10 طبقه رسیده 
است. به گفته احمد وحیدی شرایط متروپل از 

پاسکو پیچیده تر است. 

دیدگاه کارشناس
   

استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست مطرح کرد:

 توقف سدسازی در خاورمیانه 
برای پیشگیری از بحران های آینده

»حسین آخانی« استاد دانشگاه تهران و کارشناس محیط زیست به خراسان می گوید: در کنار 
رایزنی ها برای مدیریت منشأهای گرد و غبار، الزم است موضوع مهم رودخانه های مرزی را مد 
نظر داشته باشیم. وی می افزاید: من معتقدم کشور عراق مظلوم ترین کشور منطقه در حوزه 
گرد و غبار است چرا که خودش منابع آبی مستقلی ندارد و به همین دلیل نمی تواند کار خاصی 
انجام دهد اما سدسازی های ترکیه، عراق و به تبع آن کشورهای همسایه از جمله ایران را دچار 
مشکل کرده است. آخانی تصریح می کند: به اعتقاد من با توجه به وضعیت آب و هوایی و محیط 
زیستی خاور میانه، باید یک توافق جمعی برای جلوگیری از سدسازی در همه کشورهای منطقه 

حاصل شود وگرنه در آینده با مشکاتی بسیار پیچیده تری مواجه خواهیم شد.

آیین نامه رتبه بندی معلمان تا 
هفته آینده به دولت می رود

وزیر آموزش و پرورش گفت: آیین نامه رتبه بندی 
معلمان برای بررسی تا هفته آینده در اختیار دولت 
قرار می گیرد تا دغدغه های این قشر زحمت کش 
برطرف شود.نوری در خراسان شمالی گفت: آیین 
نامه رتبه بندی معلمان به صورت مستمر در حال 
بررسی است و در این خصوص جلسه های زیادی 
نیز گذاشته می شود که تاش خواهیم کرد آن را 
اجرایی کنیم. وی هفته گذشته نیز دربــاره زمان 
اجرای رتبه بندی گفته بود: رتبه بندی معلمان دیگر 
کار مهم دولت بود که 10 سال در بوروکراسی اداری 
معطل مانده بود و این مهم االن تصویب شده و قطعًا 
در آینده ای بسیار نزدیک شاهد اجرای آن خواهیم 
بود. از یکم شهریور 1401 نیز در فیش حقوقی 

فرهنگیان اعمال خواهد شد.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

دیدار علی ساجقه با نخست وزیر عراق
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نرخ ارز 

)سامانه سنا(

هر گرم زعفران پوشالهر گرم زعفران نگینربع سکهنیم سکهسکه طرح جدیدطالی18عیاردرهم اماراتیوانپوندیورودالر

) 307(259,391281,892322,41038,11069,51014,215,730) 3,000,000(151,500,00083,500,00053,500,000407,000-
 شاخص

صعود نفت به قله 120 دالر  

در بازار جهانی نفت، قیمت هر بشکه نفت 
خام در بازارهای جهانی با تقویت احتمال 
تحریم نفتی روسیه به باالی 120 دالر یعنی 
بیشترین میزان دو ماه اخیر رسید. هر چند 
در ادامه و تا لحظه تنظیم این خبر تا قبل از 
این مرز در حدود 119 دالر و 88 سنت عقب 
نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به 
نقل از رویترز، این افزایش قیمت از آن جایی 
اتفاق افتاده که تاجران جهانی نفت منتظرند 
ببینند آیا اتحادیه اروپا به توافقی برای واردات 

نفت روسیه خواهد رسید یا خیر. 

تازه ترین آمارهای بانکی نشانه های مثبتی از کنترل رشد 
نقدینگی در فروردین ماه امسال را نشان می دهد به طوری که 
حجم نقدینگی با کاهش 0.2 درصدی نسبت به اسفند 1400 
نیز روبه رو شده است. یکی از دالیل اصلی این موضوع به یک 
اتفاق بی سابقه در بعد از انقالب بر می گردد که طبق آن، دولت 
با یک تدبیر بودجه ای و برای اولین بار از بانک مرکزی در ابتدای 
سال تنخواه نگرفته است. به این ترتیب یکی از موتورهای فشار 
تورمی در ابتدای سال خاموش مانده است.همزمان، اقدامات 
دیگر بانک مرکزی نظیر مهار اضافه برداشت بانک ها با ابزار 
وثیقه گذاری نیز در مهار خلق پول بانک ها و در نتیجه کنترل 
نقدینگی موثر بوده است.به گزارش خراسان، شاید بتوان گفت 
یکی از معایب سیستم بودجه ای کشور ما در ارتباط با تورم، این 
بوده که در فضای نسبتًا خأل بودجه ای در ماه های ابتدایی سال، 
دولت از بانک مرکزی برای تامین مخارج خود، تنخواه می گرفته 
است. اقدامی که موجب رشد پایه پولی و نقدینگی در ابتدای 
سال و فشار تورمی در اقتصاد می شود. با این حال و در شرایطی 
که رشد نقدینگی در فروردین ماه سال های 1400 و 1399 
به ترتیب 0.4 و 1.7 درصد بوده، تازه ترین داده ها و توضیحات 
مسئوالن بانک مرکزی حاکی از آن است که در فروردین  امسال، 
حجم نقدینگی با کاهش 0.2 درصدی معادل 9 هزار و 664 

میلیارد تومان روبه رو شده است!

یک اتفاق بی سابقه در 50 سال اخیر	 

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی دیروز و در جریان بیست و 
نهمین همایش سیاست های پولی و بانکی نشان می دهد که 

دلیل این موضوع به همان »تنخواه دولت از بانک مرکزی« بر می 
گردد. صالح آبادی گفت: در راستای سیاست اصالح رابطه بین 
دولت و بانک مرکزی قرار شده است تنخواهی که دولت از خزانه 
دریافت می کند در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده 
حساب های خود در خزانه استفاده کند، به گونه ای که در دو ماه 
اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده 
نکرده است. گزارش فارس در این زمینه می افزاید: این سیاست 
برای اولین بار در چند دهه اخیر اتخاذ شده و در صورتی که دولت 
بتواند به این سیاست اتخاذ شده پایبند بماند، می توان گفت 
برای اولین بار در 50 سال گذشته، دولت به صورت داوطلبانه از 

تنخواه بودجه )در ابتدای سال( استفاده نکرده است.

بانک ها سر به راه شدند!	 

عامل دیگر مهار نقدینگی در نخستین ماه امسال را باید در مهار 

خلق پول بانک ها جست وجو کرد. بانک ها به واسطه ناترازی 
که به آن دچار شده اند، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی 

می کنند. 
گزارش خبرگزاری فارس نشان می دهد که اضافه برداشت 
بانک ها منوط به ارائه وثیقه از سوی آن ها شده است. به این 
بانک های  آمارهای رشد مانده تسهیالت اعطایی  ترتیب 
بورسی در فروردین ماه نیز نشان می دهد که خلق پول بانک 
ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش 
قابل توجهی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نیز در بیان 
تازه ترین آمارهای اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
گفته که این رقم در خرداد 1401 نسبت به مدت مشابه سال 

قبل به کمتر از نصف کاهش یافته است.

برنامه های دیگر بانک مرکزی برای مهار تورم	 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اقدام جدید بانک مرکزی 
برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها خبر داد و گفت: در گذشته 
این گونه بود که یک عدد ثابتی در این خصوص مشخص شده 
بود، به این صورت که حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع 
دارایی ها برای بانک های تخصصی دولتی معادل 2.5 درصد 
و برای دیگر بانک ها و موسسات اعتباری معادل 2 درصد تعیین 
می شد اما این امر تعدیل و هم اکنون شاخص ها متناسب با هر 
بانک تدوین شده است و هر بانک با بانکی دیگر متفاوت خواهد 
بود. عوامل تعیین کننده ای که تعدیل کننده این درصد هستند 
در هیئت عامل تصویب شده است و رشد ترازنامه بانک ها 

متناسب با هر بانک اعالم می شود.

قفل دولت به تنخواه خزانه ترمز نقدینگی را کشید    
 بانک مرکزی از کاهش نقدینگی و افت شدید خلق پول بانک ها در فروردین ماه، در پی مهار اضافه برداشت بانک ها 

و خودداری در استفاده از تنخواه خزانه خبر داد

گرانی 2 برابری غذا از ابتدای سال 

بردبار: با مراجعه ای به رستوران ها و مراکز توزیع غذا 

در سطح شهر تهران می توان دریافت که قیمت برخی 
اقالم غذا شامل انواع چلو خورشت، کباب ، فست 
فود و ... نسبت به ابتدای امسال )اوایل فروردین( 
حدود دو برابر شده است، که البته پر واضح است که 
این مسئله نشئت گرفته از گرانی روغن، مرغ، نان 
صنعتی ، برنج و برخی اقالم دیگر تشکیل دهنده 
غذاست. با این توصیف، قیمت برخی انواع غذا را 
از رستوران های پرمشتری و نواحی مرکزی شهر 

تهران می خوانید:
چلوکباب سلطانی، )پرسی( 130 هزار تومان

چلوکباب برگ مخصوص، 105 هزار تومان
چلوجوجه کباب ممتاز، 75 هزار تومان

چلوکباب کوبیده دو سیخ، 70 هزار تومان
چلو ماهی قزل آال، 89 هزار تومان
زرشک پلو با مرغ، 62 هزار تومان

چلوخورشت قیمه و قورمه سبزی، 60 هزار تومان
آش رشته ممتاز، کیلویی 45 هزار تومان، پرسی 

23 هزار تومان
سوپ جو، کیلویی 30 هزار تومان، پرسی 15 هزار 

تومان
کشک  و بادمجان، کیلویی 45 هزار تومان، پرسی 

25 هزار تومان
خــوراک عدسی، کیلویی 40 هزار تومان، پرسی 

20 هزار تومان

 افزایش وام مسکن به
۷00 میلیون تومان منتفی شد

مهر – مدیر عامل بانک مسکن گفت: شورای پول و 

اعتبار با افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن برای 
زوج های تهرانی به 700 میلیون تومان موافقت 
نکرد. محمود شایان تأکید کرد: هم اکنون تسهیالت 
خرید مسکن با همان سقف های فعلی پرداخت 
ــردی و 400  می شود که شامل 200 میلیون ف
میلیون برای زوج ها در تهران، 160 میلیون فردی و 
320 میلیون برای زوج ها  در شهرهای بزرگ، مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و 
80 و 160 میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی و 
زوج های ساکن سایر شهرها به همراه 80 میلیون 

تومان وام جعاله مسکن برای کل کشور می شود.

آغاز پرداخت وام 100میلیونی 
ودیعه مسکن از هفته آینده

تسنیم – مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران 

از آغاز پرداخت وام 100 میلیون  تومانی ودیعه 
ــزود:  در  مسکن از هفته آینده خبر داد. وی اف
سال های 99 و 1400 بیش از 606 هزار نفر 
اقدام به ثبت نام وام ودیعه مسکن کردند که از 
این تعداد فقط 90 هــزار نفر موفق به دریافت 

آن شدند.

ادعای یک رسانه درباره فرمول 
افزایش قیمت خودرو

اقتصادآنالین - در حالی که فاطمی امین، وزیر 

ــودرو را تکذیب کرده  صمت افزایش قیمت خ
بــود، بررسی ها نشان می دهــد نه تنها دولت 
قصد افزایش قیمت ها را دارد بلکه فرمول آن 
هم مشخص و نهایی شده است. بر اساس اخبار 
منتشر شده، میزان افزایش قیمت خودروها طبق 
فرمول »نرخ تورم منهای 15  درصد از کاهش 
هزینه خودروسازان« محاسبه خواهد شد. 15 
درصد ذکر شده در این فرمول، درصدی است 
که فاطمی امین پیشتر خودروسازان را موظف به 
کاهش هزینه های تمام شده محصوالت خود تا 

این میزان کرده بود.

تغییر قیمت روغن موتور

ــان حــمــایــت  ــ ــازم ــ ــا - بـــا مـــوافـــقـــت س ــن ــس ای

قیمت  تولیدکنندگان،  و  مصرف کنندگان 
محصوالت روانکار موتوری )روغن موتور( افزایش 
یافت و مجوز افزایش 25 درصدی قیمت به انجمن 

پاالیشگاه داران روغن سازی کشور داده شد.

بازار خبر

نبض بازار

دالر بازار آزاد وارد کانال 31 هزار تومانی شد 

نرخ دالر در روزهــای اخیر روند صعودی به 
خود گرفته و تازه ترین خبرها حاکی است که 
تا لحظه تنظیم این گزارش، دالر در بازار آزاد 

به 31 هزار تومان رسید. 
از سوی دیگر نرخ این ارز در سامانه سنا 25 
هــزار و 930 تومان تعیین شد. به نظر می 
رسد بازار این ارز همچنان متاثر از خبرهای 
سیاسی و همچنین برخی ادعاها در خصوص 

کاهش صادرات نفت ایران است. موضوعی 
که البته نقدهای جــدی به آن وارد است. 
همزمان با رشد نرخ ارز، قیمت طال و سکه نیز 
صعودی شد. هر گرم طالی 18 عیار طبق 
گزارش اتحادیه طالی تهران، به بیش از یک 
میلیون و 421 هزار تومان رسید. هر قطعه 
سکه طرح جدید هم حدود 15 میلیون و 150 

هزار تومان قیمت گذاری شد.

علی دیواندری تبرئه شد 

قوه قضاییه و شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم 
اقتصادی، حکم برائت علی دیــوانــدری مدیر 
عامل پیشین بانک های ملت و پارسیان و رئیس 
پژوهشکده پولی و بانکی کشور را صادر کرد. به 
گزارش خبرگزاری فارس، در حکم قطعی که از 
سوی شعبه سوم دادگــاه انقالب اسالمی شهر 
تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر 
شده است، علی دیواندری از همه اتهامات مندرج 
در کیفرخواست تبرئه شد.  در حکم صادر شده 
از سوی دادگاه مذکور، بیان شده که با هدایت 
یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد 
یکی از وزیران دولت سابق است، فساد حادث 

شده است و این افراد از شیوه ها و اهرم های غیر 
قانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت 
از بیت المال بهره جسته اند و با وارد کردن اتهام 
به علی دیواندری تالش کردند تا خود را از چنگ 
عدالت برهانند.  به گــزارش فــارس، این حکم 
تبرئه  توسط قاضی خوشنام قوه قضاییه، اسدا... 
مسعودی مقام، صادر شده است.بهمن   98 بود 
که قاضی موحد با اعالم خبر تشدید قرار متهم 
علی دیواندری قرار وثیقه او را به قرار بازداشت 
تبدیل کرد، آن زمان دیواندری به اتهام مشارکت 
در اخالل عمده در نظام ارزی کشور در جلسات 

دادگاه حاضر می شد.

layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
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تازه های مطبوعات

انعکاس

صبح نو-اين روزنامه نوشت: بارها از سوی رهبر  •

انقالب اسالمی به دولتمردان توصيه شده است 
که به دنبال خنثی سازی تحريم ها باشيد اما امروز 
که چهار سال از خروج ترامپ از برجام می گذرد، 
به جز آزادسازی قيمت ها، چه روش ديگری برای 
اصالح و تغيير ساختار اقتصادی صورت گرفته 
است؟... پس فقر، گرانی و فشارهای اقتصادی 
نازل شده از آسمان نيست، بلکه ناشی از نوع 
مديريت است که البته اميد می رود در دوران 
حاضر با همدلی بين قــوا به سمت حل شدن 

حرکت کند.
کیهان - اين روزنامه نوشت : وقتی دولت به  •

اعتبار شرايط به ارث رسيده از اشرافيت غربگرا 
به  تصميم  جهانی،  اقتصاد  فعلی  اقتضائات  و 
سامان دهــی ارز ترجيحی و حمايت از امنيت 
معيشت طبقات پايين گرفت، طيف غربگرا به جای 
حمايت، به صف شدند تا به التهاب و اغتشاش 
دامن بزنند. دشمن 10 برابر آبان 98، عمليات 
رسانه ای ترتيب داد و برنامه اش اين بود که هم 
دولت را از تدبير ضروری باز دارد و هم چند برابر 
سال 98 کشته  سازی کند و کشور را تا مرز انفجار 

پيش ببرد.
اطالعات- اين روزنامه با اشــاره به اظهارات  •

اخير منتظری دادستان کل کشور، نوشت:  به 
راستی اگــر رسيدگی به تخلفات و مفاسد در 
مديريت شهری وظيفه دستگاه قضا نيست، پس 
کدام يک از قوای سه گانه و اجزای حاکميت انجام 
اين وظيفه خطير را بر عهده دارد؟ مگر نه اين که 
مدعی العموم موظف به استيفای حق و حقوق 
مردم است، پس چرا قبل از فنا شدن حق اوليه 

همه انسان ها يعنی حيات، اقدامی نمی شود؟
جام جم - اين روزنامه نوشت :  بازار داغ آرايش  •

و لوازم آرايش مردانه ، شرکت های توليدکننده 
لوازم آرايشی و بهداشتی را بر آن داشته تا رنگ 
موها و لــوازم آرايشی و بهداشتی مردانه توليد  
کنند و از سوی ديگر درآمد نجومی بيوتی بالگرها، 

مردها را هم وارد اين کار عموما زنانه کرده است.
ایــران - اين روزنامه نوشت : موعد دسترسی  •

عموم مردم به فيش های حقوقی رؤسا و مديران 
دستگاه های اجرايی مشمول ماده ۲9 قانون برنامه 
ششم توسعه سه شنبه 10 خرداد فرا می رسد. بر 
اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در اين 
روز فيش های حقوقی دو ماه فروردين و ارديبهشت 
1۴01 مديران در اولين مرحله اين شفاف سازی 
منتشر می شود و پس از آن دستگاه ها مکلفند که 
اطالعات حقوقی مديران و همترازان شان را تا دهم 

هر ماه روی سامانه منتشر کنند.

جماران نوشت: مهدی صفری معاون ديپلماسی  •

اقتصادی وزارت خارجه در حاشيه نشست »ايران 
و همکاری سی ساله اقتصادی با سازمان دريای 
سياه«  گفت: هيئت چينی اين جا بود و با آن ها 
ــرارداد ۲۵ ساله کار  صحبت کرديم و دربـــاره قـ
خــود را روی روال انجام می دهيم. در جلسات 
محدوديت هايی را نشنيديم. فقط در برخی موارد 
بعضی کشورها می گويند برجام به نتيجه برسد 
سرمايه گذاری می کنيم اما بعضی کشورها کار خود 
را زودتر شر وع کردند به ويژه در زمينه های نفت و گاز.

همشهری آنالین مدعی شد: خبرگزاری فارس  •

نوشت: هفتمين شب حادثه متروپل در حالی 
سپری شد که مردم خوزستان با دعوت امام جمعه 
آبادان در گوشه و کنار چهارراه اميری به عزاداری 
پرداختند. پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، 
در گوشه و کنار چهارراه اميری مــردم با صدای 
مداحی که از بلندگوها پخش می شد عــزاداری 
کردند و دسته های سينه زنی و دمام زدنی در گوشه 
گوشه چهارراه اميری ديده می شد.قسمت بعدی 
مراسم سخنرانی آيت ا... حيدری نماينده مردم 
خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بود که در 
ابتدای آن عده ای با کف زدن و شعار دادن مانع ايراد 
سخنرانی شدند. مردم در واکنش به شعارهای داده 
شده با سر دادن شعار لبيک يا حسين خواستار 
ادامه سخنرانی آيت ا... حيدری شدند. عده ای به 
کانکسی که دوربين صداوسيما بر باالی آن نصب 
بود حمله کردند و دوربين را پايين انداختند. عشاير 
نيز با بيرق های خود همراه با هوسه و يزله مراسم 
عزاداری برای جان باختگان متروپل برگزار کردند.

انصاف نیوز مدعی شد: صبح شنبه ليست 1۲9  •

ساختمان پرخطر تهران به دست انصاف نيوز رسيد  
اين گزارشی است که شورای شهر پنجم از آتش 
نشانی می گيرد و شهرداری وقت را ملزم می کند که 
آن را در سامانه  شفافيت منتشر کند و با مالکانش به 
نوعی برخورد شود اما پيروز حناچی، شهردار وقت 
تهران، به خواست برخی نهادها که انتشار آن را 
مصلحت نمی دانستند تمکين می کند. تمکين او 
در حالی بود که ليست اين ساختمان ها طبقه بندی 
خاصی نــدارد و از سوی ديگر انتشار آن، مصوبه  

شورای شهر را هم داشت.
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گروه سیاسی-»امامعلی رحمان« رئيس جمهور 

تاجيکستان به دعــوت رسمی رئيس جمهوری 
اسالمی ايران به تهران سفر کرده است.استقبال 
رسمی، گفت وگوی دو جانبه رؤســای جمهور و 
ــران و تاجيکستان،  رايزنی هيئت های عالی اي
امــضــای چندين سند همکاری در حــوزه هــای 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی از برنامه های سفر 
دو روزه امامعلی رحمان است. نگاهی به روابط 
تاريخی و فرهنگی دو کشور نشانگر اشتراکاتی 
است که می تواند مولفه ای مهم برای توسعه روابط 
دو کشور باشد، به ويژه آن که پس از استقرار دولت 
سيزدهم و سفر آيــت ا... رئيسی به تاجيکستان، 
شرايط بسيار مناسبی در اين خصوص ايجاد شده 

است. سفر امامعلی رحمان به تهران را می توان 
گام جديدی در ديپلماسی فعال دولت سيزدهم 
و سياست همسايه  محوری دانست، سياستی که 
با سفر رئيس جمهور به کشورهای تاجيکستان، 
ترکمنستان، روسيه، قطر و عمان و متعافب  آن سفر 
مقامات ارشد اين کشورها به تهران نشان دهنده 
عزم ايران برای همگرايی حداکثری با همسايگان 
در جهت ارتقای منافع ملی است. دامنه اين رويکرد 
به عرصه نظامی-امنيتی نيز رسيده است چنان چه 
سفر اخير سرلشکر باقری رئيس ستاد کل نيروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ايران به تاجيکستان و 
توافقات نظامی و دفاعی ميان دو کشور از جمله آغاز 
به کار کارخانه ساخت پهپاد ابابيل در اين کشور در 

کنار توافق برای برگزاری رزمايش های مشترک 
و گشت زنی مشترک در مرزها نمودی ديگر از 
اراده دو کشور برای توسعه مناسبات همه جانبه 
است. پيشتر و در جريان سفر آيــت ا... رئيسی به 
تاجيکستان هشت سند همکاری  امضا شد و بر 
ضرورت افزايش ميزان مبادالت تجاری و اقتصادی 
ساالنه دو کشور همسايه به ۵00 ميليون يورو 
تاکيد کردند. ديروز نيز آيت ا... رئيسی در نشست 
خبری مشترک رؤسای جمهور ايران و تاجيکستان 
گفت: روابط بين دو کشور متحول شد، به نحوی 
که امروز شاهد افزايش چهار برابری روابط تجاری 
بين ايران و تاجيکستان هستيم. رحمان نيز گفت 
که تاجيکستان عالقه مند است از ظرفيت های 
بندر چابهار و بندرعباس برای حمل و نقل بهره 

مند شود.

امضای ۱۷ سند همکاری	 

سفر رحمان به تهران با امضای 1۷ توافق نامه 
جديد و نيز پيگيری تفاهم نامه های گذشته 
گامی مهم برای تحقق اين اهــداف است. اين 
رويکرد تعاملی در عرصه گسترده تری در قالب 
پيمان ســازمــان همکاری هــای شانگهای که 
دو کشور عضو آن هستند، نيز قابل گسترش 
اســت.شــرايــط کنونی جهان بــه ويــژه بحران 
جديد  شرايط  و  خشکسالی  از  ناشی  غذايی 
اقليمی که جنگ افروزی غرب به آن دامن زده 
است، الزام اين همگرايی اقتصادی و سياسی 
را بيش از پيش آشکار می سازد. در همين حال 
ظرفيت های عظيم ايران در حوزه فنی و مهندسی 
و دانش بنيان که نياز بسياری از کشورهای منطقه 
است می تواند در تحقق اهــداف اقتصادی دو 

کشور نقشی ارزنــده ايفا کند.نکته مهم ديگر؛ 
نگاه مشترک دو کشور در مقابله با چالش های 
امنيتی و به ويژه بحران هايی همچون افغانستان 
است. ميزبانی نشست اخير امنيتی منطقه ای 
توسط تاجيکستان و ديدگاه های مقامات امنيتی 
دو کشور درباره مبارزه با تروريسم و مقابله با آن 
چه اشغالگران به افغانستان تحميل کرده اند 
نشانه ای از اين نگاه مشترک به تحوالت منطقه 
بــرای رسيدن به امنيت پايدار است.نکته آن 
که؛ همسايگی دو کشور با افغانستان مولفه ای 
مهم در مواضع ايران و تاجيکستان در معادالت 
منطقه است. اسناد و شواهد نشان می دهد برخی 
کشورها با تروريسم وارداتــی به دنبال تضعيف 
همکاری های منطقه ای هستند. تاکيد دو کشور 
بر  کمک به تشکيل دولت فراگير در افغانستان از 
جمله مواضع مشترک دو کشور است. می توان 
گفت که سفر رحمان و هيئت عالی رتبه همراهش 
به تهران نقطه عطفی در مناسبات دو کشور است 
که نشانگر اراده دو کشور هم دين، هم فرهنگ 
و همزبان ايران و تاجيکستان جهت هم افزايی 
برای رسيدن به پيشرفت پايدار و امنيت و ثبات 
منطقه محور است که در گام بعدی می تواند ابعاد 
گسترده تری در قالب پيمان شانگهای اجرايی 
شود. همچنين رئيس جمهور تاجيکستان که 
برای ديدار با مقامات کشورمان به تهران سفر 
کرده است، با حضور در بهارستان با قاليباف، 
رئيس مجلس شورای اسالمی   ديدار کرد. در 
اين ديــدار، دو طرف بر توسعه روابط در سطوح 
مختلف تأکيد  کردند و خواستار گسترش روابط 
دوکشور به ويژه در حوزه های اقتصادی، علمی 

و فناوری شدند.

رحمان پس از 9 سال در تهران؛ چرا ؟ 

امامعلی رحمان، رئيس جمهور تاجيکستان پس 
از 9 سال  به تهران آمده است.  در سال های اخير 
همگرايی در روابط ايران و تاجيکستان تقويت شده 
و سفر آيت ا... رئيسی به تاجيکستان در شهريور سال 
گذشته  که منجر به عضويت کشورمان در سازمان مهم  
شانگهای نيز شد؛  فصل نوينی در همکاری های همه 
جانبه تهران و دوشنبه به وجود آورد و طی آن هشت 
سند همکاری اقتصادی امضا شد. واقعيت اين است 
که پيش از روی کار آمدن دولت سيزدهم، وضعيت 
مبادالت تجاری و همکاری های اقتصادی بين ايران 
و تاجيکستان وضعيت مناسبی نداشته و  تجارت غير 
نفتی بين دو کشور تنها رقمی در حدود ۲0 تا 30 
ميليون دالر بوده است. در اين بين اما  پس از روی 
کار آمدن دولت سيزدهم و تمرکز جدی اين دولت 
بر گسترش روابــط با کشورهای منطقه، مناسبات 
تجاری تهران - دوشنبه نيز تحت الشعاع اين سياست 
قرار گرفت و رشد چشمگيری يافت به طوری که  در 
سال 1۴00  بيش از 139 هزار تن کاالی غيرنفتی 
به ارزش 131 ميليون دالر بين ايران و تاجيکستان 
تبادل شد که نشان از افزايش نزديک به پنج برابر 
همکاری های اقتصادی دو کشور داشت.  نبايد 
فراموش کرد که تاجيکستان به دليل ظرفيت های 
اقتصادی که از آن برخوردار است ، قابليت تبديل 
شدن به شريک بزرگ اقتصادی در آسيای مرکزی را 
دارد و می تواند بازار مناسبی برای صادرات کاالهای 
ايرانی باشد. اين جاده يک طرفه نبوده و  تاجيکستان 
نيز می تواند با استفاده از بنادر جنوبی ايران به آب  های 
آزاد دسترسی  يابد و اين گونه سطح تعامالت تجاری 
بين المللی خود با ديگر کشورهای جهان  را گسترش 
دهد. افزون بر اين، ايران و تاجيکستان در پروژه  های 
نفت، سدسازی، صنايع غذايی، فلزات و گردشگری 
نيز ظرفيت  بااليی برای همکاری دارند و شرکت های 
ايرانی در طرح های راهبردی تاجيکستان از جمله 
پروژه سد و نيروگاه برق آبی راغون، تونل استقالل، 
اجرای تصفيه خانه آب دوشنبه و چندين پروژه  ديگر 
تاجيکستان حضور فعال داشته اند و  با توسعه روابط 
اقتصادی، حضور ايرانی ها در چنين پروژه هايی نيز 
افزايش خواهد يافت. توسعه همکاری های تجاری 
بين دو کشور اگر يک پای ماجرای سفر امامعلی 
رحمان به تهران باشد، بی شک تحکيم و تقويت روابط 
نظامی و امنيتی يک پای ديگر سفر رئيس جمهور 
تاجيسکتان به ايران خواهد بود . ادامه نا آرامی ها 
در برخی مناطق غرب آسيا، خروج آمريکا از منطقه 
و جنگ روسيه و اوکراين  شرايط جديدی را برای 
منطقه غرب آسيا رقم زده است و در اين ميان و در ماه 
های اخير افزايش حمالت تروريستی در افغانستان، 
زنگ خطر سرايت اين تهديدات به منطقه را به صدا 
درآورده  و تالش ها برای جلوگيری از سرايت آن به 
منطقه افزايش يافته است. در اين ميان و با هدف مقابله 
با اين تهديدات منطقه ای، ايران و تاجيکستان  در 
يک سال گذشته همکاری های امنيتی و دفاعی 
خود را تقويت کرده اند و سفر اخير سرلشکر محمد 
باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح کشورمان  
به تاجيکستان و تشکيل کميته مشترک مقابله با 
تروريسم در سال گذشته، بيانگر اين است که مسائل 
امنيتی و رفع تهديدات يکی از مــوارد مشترک دو 
کشور در منطقه است و ايران به دليل تجربه مقابله 
با تروريست ها، می تواند برای تاجيکستان کمک 
شايانی  کند. از سويی ديگر ، باتوجه به احتمال 
کاهش صادرات تسليحاتی روسيه به آسيای مرکزی، 
تاجيکستان تالش می کند تا ترتيبات جديدی را 
در مسائل امنيتی خود ايجاد کند و ايران می تواند 
بهترين گزينه برای بازار تسليحاتی تاجيکستان باشد 
تا کمبودهای اين کشور جبران شود و به نظر با ساخت 
کارخانه توليد پهپادهای ايرانی در تاجيکستان، 
مقدمات اين امر هم فراهم شده است. در آخر اما بايد 
تاکيد کرد که سفرهای متعدد مقامات تاجيکستان 
و ايران و امضای ده ها تفاهم نامه همکاری در عرصه 
های اقتصادی، سياسی و امنيتی طی سال های 
اخير نشان از تالش های دو طرف برای افزايش سطح 
همکاری ها دارد. اشتراکات زبانی و فرهنگی هم بستر 
مناسبی برای تعميق همکاری های دو جانبه است که 
با سفر امامعلی رحمان به تهران و متعاقب آن سفرهای 
آينده مقامات دو کشور، می توان چشم انداز روشنی را 

برای ارتقای مناسبات متصور شد.       

يادداشت 

فرمانده کل سپاه پاسداران در ديدار با خانواده 
سردار شهيد حسن صيادخدايی از فرماندهان 
مدافع حرم که هفته گذشته در تهران در يک 
حمله تروريستی به شهادت رسيد، با اشــاره به 
رشادت های اين شهيد اظهار کرد: شهدايی که 
به دست صهيونيست ها به شهادت می رسند، 
شهدای بسيار بلندمرتبه و با مقام بسيار واالتری 
ــراد به  ــ ــه دســت بــدتــريــن اف ــه ب ــراک هستند، چ
ــاءا... انتقام آن ها را  شهادت رسيده اند و ان ش

از دشمنان خواهيم گرفت. ساعاتی پس از اين 
تهديد، به گزارش الجزيره، رژيم صهيونيستی به 
شهروندان خود از بيم انتقام ترور شهيد حسن 
صياد خدايی توسط ايـــران، هشدار داد که از 
ــودداری کنند.صهيونيست ها  سفر به ترکيه خ
پيشتر به نمايندگی های خود در سراسر جهان 
ــران هشدار داده بودند.  ــع  به انتقام اي نيز راج
به گــزارش سپاه نيوز؛ ســردار سرلشکر پاسدار 
حسين سالمی در اين ديدار با اشاره به شباهت 

و  صيادشيرازی  علی  سپهبد  شهيد  شهادت 
شهيد صيادخدايی تاکيد کرد: تا پيش از شهادت 
شهيد صيادخدايی، يک شهيد صياد در ارتش 
داشتيم. پس از شهادت شهيد صيادخدايی، 
سپاه نيز مفتخر به داشتن يک شهيد صياد شد. 
اگر به طريقه شهادت اين دو شهيد توجه کنيم، 
شيوه شهادت آن ها نيز مشابه يکديگر است.وی 
افزود: چند روز پيش که به قم سفر کرده بودم همه 
مردم خواهان اين بودند که انتقام خون شهيد 
صيادخدايی را بگيريم. همچنين در روز تشييع 
پيکر اين شهيد مردم بر انتقام از قاتالن شهيد 
صيادخدايی ُمِصر بودند. فرمانده کل سپاه با 
بيان اين که نام شهيد صيادخدايی جهانی شد، 
تصريح کرد: نام اين شهيد آوازه جهانی پيدا کرد 
و در جهان عزيز شد. در حالی که فردی گمنام بود 
و مردم او را نمی شناختند، اما به اذن خداوند يک 
باره انفجاری در جهان رخ داد و شهيد صيادخدايی 
مانند خورشيد در قله جهان درخشيد. همه شهدا 
عزيز هستند و با کيفيت های متفاوتی به شهادت 
رسيدند، امــا شهيد صيادخدايی به نحوی به 
شهادت رسيد که از انسان دلربايی می کند.پيشتر 
نيز روزنامه آمريکايی نيويورک تايمز به نقل از يک 
مقام اطالعاتی رژيم صهيونيستی گزارش داده 
بود که اسرائيل به مقامات آمريکايی اطالع داده 

است که اين رژيم پشت ترور شهيدصياد خدايی 
در تهران بوده است.مقامات رژيم صهيونيستی 
به آمريکا گفته اند که هدف از اين ترور، هشدار به 
ايران برای توقف عمليات های يک گروه مخفی 
در نيروی قــدس به نــام واحــد 8۴0 اســت. اين 
مقامات مدعی اند شهيد صياد خدايی جانشين 
فرماندهی اين واحد بوده   که ماموريت هايی عليه 
صهيونيست ها و اتباع برخی کشورها در سرتاسر 
جهان انجام مـــی داده اســت.بــه نظر می رسد 
رژيم صهيونيستی از ترور شهيد صياد می تواند 
چند هدف داشته باشد. هدف نخست با توجه 
به تحرکات جديد برای باز کردن گره مذاکرات 
هسته ای تأثيرگذاری بر اين مذاکرات است. خواه 
رژيم صهيونيستی توافق را به نفع خود ببيند يا 
به ضرر خود از نظر آن ها چنين اقدامی می تواند 
موضع ايــران را در مذاکرات تضعيف کند.اين 
اقدامات همچنين می تواند پاسخی به تحرکات 
گروه های مقاومت چه در نزديکی و چه درون 
رژيم  تصور  باشد.  اشغالی  فلسطين  مرزهای 
صهيونيستی اين است که عمليات های مقاومتی 
که توسط فلسطينی ها انجام می شود و تاکنون 
نزديک به ۲0 نفر برای اين رژيم تلفات داشته است 
بدون حمايت ايران انجام نمی شود ، بنابراين بايد 

پاسخ آن ها در ايران داده شود. 

نيمه شهريور بود که محمدباقر خرمشاد به عنوان 
يک چهره دانشگاهی و اصولگرای معتدل با حکم 
وزير کشور معاون سياسی اين وزارتخانه مهم 
شد و در همان حکم انتصاب هم چند ماموريت 
گرفت. از جمله، رصد و بررسی مستمر مسائل 
و رويــدادهــای سياسی کشور، برقراری تعامل 
موثر و کارامد با احــزاب و تشکل ها و تالش در 
جهت حمايت و تقويت آن ها، اجرای مطلوب و 
شايسته قانون احزاب و تشکل ها، سعی در جهت 

هم افزايی و تقويت همبستگی و انسجام ميان 
همه اقوام، اقليت ها و آحاد مردم عزيز و شريف، 
فراهم سازی زمينه و شرايط برگزاری قانونمند 
و هرچه باشکوه تر انتخابات با رويکرد مشارکت 
حداکثری مردم و توجه ويژه به امور مربوط به 
تقسيمات کشوری برابر قوانين موضوعه.آقای 
معاون در جلسه معارفه خود گفته بود که »مسير 
کار در حوزه سياسی را با رويکرد ارتقای وفاق و 
کارامدی و مشارکت در عرصه سياسی کشور 

دنبال می کنيم« امــا ايــن طــور که معلوم است 
خيلی هم جدی دنبال اين کارها نيست چون دو 
ماهی می شود که رسانه ها از او بی خبر هستند. 
فردانيوز نوشت: آخرين خبر از او برمی گردد به 
۲3 اسفند که از انتصاب 80 درصد فرمانداران 
خبر داد. بعد از آن اما   چيزی نگفته و در جلسه ای 
که رسانه ها هم حاضر باشند، شرکت کرده است! 
همين غيبت عجيب و طوالنی سبب شد که شايعه 

شود، استعفا کرده است. رسانه ها اما 
در اين مدت بيکار ننشسته و حتی 
گمانه زنی دربــاره جايگزين او را 

ــروع کــرده انــد! مثال  ش
از استاندار تهران به 
ــوان جــايــگــزيــن  ــنـ عـ

ــام  ــ خــــرمــــشــــاد ن
می برند. جالب اين 

که آقای استاندار هم واکنشی به اين شايعات 
نداشته است! او فقط گفته »درستی اين شايعه 
را از شايعه سازان بپرسيد. ما سرباز هستيم و 
هر کجا که بزرگ ترها تصميم بگيرند، خدمت 
خواهيم کرد.« پاسخی که بدون شک می تواند به 
شايعات دامن بزند و گمانه های موجود را تقويت 
کند. ناگفته نماند که بر اساس شايعات موجود 
در فضای مجازی و رسانه ای، دليل اين غيبت و 
استعفای خرمشاد فشار به او از خارج از وزارتخانه 
در رابطه با انتصاب استانداران 
ــداران بـــوده اســت!  ــان ــرم و ف
موضوعی که صحت يا عدم 
صحت آن را فقط آقايان در 
وزارت کشور می دانند و 
آن ها هم فعال سکوت را 

ترجيح داده اند. 

هراس صهیونیست ها از انتقام ایران 
پس از هشدار سرلشکر سالمی برای گرفتن انتقام خون شهید صیادخدایی، تل آویو 

به شهرک نشین های صهیونیست درباره سفر به ترکیه هشدار داد 

تغيير کابينه و لزوما برخی جابه جايی ها در 
يکی، دو ماه اخير بارها مورد تاکيد برخی رسانه 
ها ،کارشناسان و کاربران فضای مجازی قرار 
گرفته که  دليلش هم وضعيت اقتصادی کشور 
و اوضــاع زندگی مــردم اســت. عملکرد برخی 
وزيــران جوان دولت به وضوح و صراحت مورد 
نقد قرار گرفته و  انتظاراتی برای ترميم کابينه 
مطرح شده است . با توجه به همين  فضا در 
ماه های اخير نيز چندين بار شايعاتی درباره 
مماشات و تساهل مجلس راجع به دولت منتشر 
شده است. در حالی که برخی اظهار نظرهای 

نمايندگان  نشان می دهد  وکــالی ملت تنها 
دست نگه داشته اند تا مطمئن شوند که شخص 
رئيس جمهور قصد ورود به بحث ترميم کابينه را 
ندارد و در اين صورت راسا اقدام کنند. در اين 
زمينه روزنامه صبح نو نوشته: از روی کارآمدن 
دولــت سيزدهم تاکنون هميشه يک اتهام بر 
مجلس يــازدهــم سايه سنگين داشته است؛ 
تساهل با دولت. منتقدان بر اين باورند که مجلس 
در مواجهه با نحوه عملکرد و مديريت دولت 
مــدارای بيش از انــدازه دارد وگرنه تا االن بايد 
چند وزير استيضاح می شدند و ترکيب دولت، 

شکلی ديگر می گرفت. اظهارات چندی پيش 
عضو هيئت  رئيسه مجلس اما نشان می دهد که 
سياست کنونی مجلس در قبال دولــت، صبر 
راهبردی با هدف اعمال تغييرات از سوی شخص 
رئيس جمهوری است. احمد اميرآبادی فراهانی 
با بيان اين که قبول ندارم که نمايندگان با دولت 
تعارف دارند،  گفته بود: به نظرم الزم است سه، 
چهار وزيــر، يک معاون و چند استاندار تغيير 
کنند چون حــدود يک سال زمــان بــرای نشان 
دادن عملکرد کافی بوده است. هيئت رئيسه 
مجلس از نمايندگان خواست برای استيضاح 
صبر کنند شايد رئيس جمهور بخواهد خودش 
کابينه را ترميم کند. به گزارش سايت ديده بان 
ايران، امير آبادی افزود: االن نمايندگان، روی 
عملکرد وزير ارتباطات حرف دارند. اين دولت با 
دولت قبلی قابل مقايسه نيست ولی انتظار ما هم 
زيادتر است. به گفته او، طرح استيضاح وزيران 

صمت، رفاه، بهداشت و درمان و کشور مطرح 
است. ديگر وزارتخانه ای که نمايندگان درباره آن 
سوال دارند، ميراث فرهنگی و گردشگری است؛ 
اين که اصال وزير مربوط کجاست و چه می کند؟

اما و اگرهای ترمیم کابینه 
عضو هیئت رئیسه مجلس: منتظر ترمیم کابینه از سوی رئیس جمهور 

هستیم. طرح استیضاح وزیران صمت، رفاه، بهداشت و کشور مطرح است 

بهار روابط تهران با همسایگان
سفر رئیس جمهور تاجیکستان به تهران در ادامه توسعه همکاری های 2 

کشور در یک سال اخیر نقطه عطفی در روابط تهران-دوشنبه خواهد بود. 
رئیسی گفت: مبادالت تجاری 2کشور4برابر شده است

  میرزارضا توکلی

شایعه استعفای معاون سیاسی وزیر کشور چیست؟ 
بیشتر از 2 ماه است که خبری از معاون سیاسی وزیر کشور نیست و 

در هیچ جلسه ای که رسانه ها هم حضور داشته باشند، شرکت نکرده 
است! همین موضوع شایعه استعفایش را تقویت کرده است  


