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 آیا این درست است که چند روز مانده به سفر  •
حج تمتع به گفته مسئوالن به خاطر افزایش 
هزینه های عربستان هر نفر هفت میلیون تومان 
اضافه دریافت کنند؟ یعنی دولت این قدرها 

نمی تواند برای یک سفر معنوی کمک کند؟
ــورم افسار گسیخته را  •  چــرا کسی جلوی ت

نمی گیرد؟ این چه شرایطی است که برای ما 
درست کردید؟

 آقای وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی چرا ما  •
بازنشستگان را زجر می دهید؟ پارسال قیمت ها 
با دالر 4200 بود االن چرا باید با نرخ آزاد خرید 

کنیم ولی حقوق پارسال را بگیریم؟
 حاال که متاسفانه تیم شهرخودرو سقوط کرد  •

هم  خودروها  فضایی  قیمت های  امیدواریم 
کامال سقوط کند.

 خدمات اتوبوسرانی رو گران کردن ولی از  •
اتوبوس خبری نیست. وقتی هم میاد نه کولر 

داره و نه تمیزه!
 در جــواب کسی که گفته تامین اجتماعی  •

هر سه سال پول عینک می ده، اونم ۳00هزار 
تومان، بگم  اوال هر بیمه ای در  هر کجای دنیا  
برای پول عینک سقف داره. ثانیا شاید جناب 
عالی دلــت خواست بــری عینک ۵ میلیونی 
بگیری. آیا تامین اجتماعی  باید بهت ۵ میلیون 
بده؟ بعد هم تامین اجتماعی مگه کمیته امداده 

یا بنیاد خیریه؟ چرا الکی مغالطه می کنی؟
 ما تعداد کثیری از فوتبال دوستان با توجه به  •

برخوردهای سرمربی تیم ملی و موفقیت های 
چشمگیر فرهاد مجیدی از مسئوالن تقاضا 
داریم در یک اقدام شایسته و انقالبی تیم ملی 
را برای افتخار و سربلندی به آقای مجیدی و 

کادرشان بسپارند.
 طمع و بی قانونی با انسان ها چه می کند! در  •

قضیه متروپل االن عده زیــادی داغــدار شدند 
صدها نفر باید دنبال یافتن اجساد باشند و برج 
هم ویران شد. چرا نباید کار درست و قانونی 

انجام داد؟
 در جواب اون آقایی که گفته جزو نیروهای  •

مسلح هست و ماهی 14 میلیون حقوق می گیره، 
می خواستم بگم برادر! شما جزو نیروهای مسلح 

نیستی که می گی این همه حقوق می گیری... 
اگه نمی دونی بدون که این خبرها نیست.

 جالبه که توی سال به اندازه 10 بار روز دختر  •
ــم ولی هیچ کسی ما جوان ها رو تحویل  داری

نمی گیره!
 با این تاخیر مشکوکی که در اعالم نتایج قرعه  •

کشی خودرو پیش اومد، اگه شهروند درجه یک 
نیستین، نباید منتظر برنده شدن هم باشید. 
همه ما می دونیم تاخیر در اعالم نتایج یعنی چی!

 در طول تاریخ خیلی تالش کردند تا عشق  •
اهل بیت را از مردم بگیرند ولی عشق و محبت 
خاندان رسالت در دل مردم پاک شدنی نیست 
و مخالفان این خاندان، مفتضح تاریخ و روزگار 
شدند. حاال سازندگان فیلم عنکبوت مقدس 

عاقبت خود را خواهند دید.
 اگه ما امام رضا)ع( دوستیم و شیعه واقعی، باید  •

صدا وسیما تحریم کنه تمام بازیگرهایی رو که 
توی جشنواره َکن بودن و راضی هستن به رضای 
اون جشنواره، وگرنه مردم باید اعتراض کنن.

  چرا امتحان الهی فقط برای ملت ایران است؟  •
عراق که از 1۷سال گذشته، اصال تورم ندارد؛ 
امتحان نمی شود؟ یا عربستان و کویت و قطر. .. 
مگه از یک قوم چقدر آزمون می گیرند؟ بعد چرا 
باید افراد خاصی امتحان بدهند و مسئوالن و 
فرزندان شان تو ایران چرا تو این امتحان شرکت 

نمی کنند؟
 آقای وزیر اقتصاد! پیشنهاد من اینه که یارانه  •

رو به عنوان وثیقه قبول کنن و اون هایی که نیاز 
دارن بهشون وام بدن.

بــرای  • کــه  امتیازاتی  کنید  پیگیری  لطفا   
خانواده های دارای سه فرزند در سال 1400 
به بعد است برای ما خانواده هایی که فرزندانمان 
قبل از آن به دنیا آمده اند هم باشد. ما هم ایرانی 

هستیم.
 ما تعدادی از مالکان قطعات بــزرگ مسیر  •

بنیاد  با  توافق  قصد  که  اسفراین  به  بجنورد 
ــم، با توجه به  مسکن خراسان شمالی را داری
توافق عده ای با بنیاد با عنایت به این که از توافق 
طرفین مــدت سه ســال می گذرد عمال بنیاد 
هیچ گونه عملیات به سازی را انجام نداده و در 

بالتکلیفی به سر می برد و این جانبان را در شک 
و تردید با این بنیاد قرار داده است. استانداری 

پیگیری و رسیدگی کند.
 آیا قاضی می تواند حکم بدهد در مجموعه  •

آپارتمانی 11واحدی را با اره باز کنند؟ چون یک 
نفر تو اون مجموعه  چک بال محل کشیده است  
و در را باز نمی کند. چون این کار را داشتند با 
مجموعه ما می کردند یکی از همسایه ها  رفته 

در را باز کرده.
 در جواب اون بنده خدا که گفته بود پرسنل  •

نــیــروهــای مسلح هستم 14تــومــان حقوق 
ــومــان  ــس چـــرا ۷ت ــرم! مــنــم هستم پ ــی ــی گ م

می گیرم؟
 اسکوچیچ فقط به درد بازی با تیم های درجه  •

2 عربی می خوره. یه دونه بازی مهم و سخت 
با ُکره داشتیم که بدجور فشار آوردن و بد هم 
باختیم. حاال هم داره زمان می خره تا این که 

برای جام جهانی بمونه.
 واقعا با چه استداللی و با چه منطق و  حساب و  •

کتابی حقوق کارمندان هرسال افزایش خیلی 
ناچیز در مقابل تورم داره؟ وقتی خود دولت 
تورم 40-۵0درصدی را اعالم می کنه، کارمند 
چطور باید با 10 درصد افزایش در حقوق امور 

زندگی را مدیریت کنه؟
ــول می گیرند و  •  شــهــرداری هــای محترم پ

مجوز چند طبقه می دهند که غیرمجاز ساخته 
مــی شــود. بعد باید یک عــده انسان بی گناه 
جانشان را از دســت بدهند و چند خانواده 
داغدار شوند. این را دیدم که می گویم. آقایان 
این پول ها خوردن ندارد. این ها همه سرطان 
می شود. چقدر دنبال پول؟ به خدا قسم، کفن 

جیب ندارد!
ــادری، رئیس سازمان  •  جناب آقــای دکتر ق

بهزیستی کل کشور و دیگر مسئوالن ارشد این 
سازمان عاجزانه درخواست داریم برای افزایش 
مستمری مددجویان بهزیستی اقــدام کنید. 
دیگه ادامه زندگی برای ما خیلی سخت شده. 
ما با مستمری 4 میلیون تومان در ماه زندگی را 

راحت اداره می کنیم.
 روز دختر رسید اما شرایط ما این طوریه! •

تهدید دربرابر تهدید 
خطیب زاده در واکنش به قطعنامه احتمالی اروپا و آمریکا: به هر اقدام 

غیرسازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب می دهیم 

هادی محمدی – در حالی که 
هنوز هیچ کــدام از طرف های 
مذاکرات از ایران و 1+4 گرفته 
تا آمریکا حاضر نیست شکست 
مـــذاکـــرات هــســتــه ای ویـــن را 
اعالم کند و حتی در باره به بن 
بست رسیدن آن نیز احتیاط 
دارند،  رفتارهای این روزهای 
طــرف غــربــی نــشــان می دهد 
چندان ابتکارات ایــران را که 

در سفر انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات ارائــه شد نپسندیده و دنبال 
راه هـــای پر تنش و پرهزینه هستند.  در 
همین باره بعد از گزارش رافائل گروسی 
مدیرکل آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
در زمینه توافق اخیر آژانس و ایران بر سر 
ــا که خطیب زاده  سه مکان ادعــایــی آن ه
آن  کشورمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
توصیف  منصفانه  غیر  و  مــتــوازن  غیر  را 
کرد، روز گذشته خبرگزاری رویترز ادعا 
کرد که آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان 
برنامه  موضوع  با  را  پیشنهادی  قطعنامه 
هسته ای ایران به شورای حکام ارائه دادند. 
طبق این گــزارش، واشنگتن و تروئیکای 
اروپــایــی، مدعی شــده انــد که حل نشدن 
موضوعات مرتبط با مواد اورانیوم پیدا شده 
در سایت های اعالم نشده، به شدت مایه 
نگرانی است. از سوی دیگر سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایــران ساعاتی پس از انتشار این 
خبر و در واکنش به موضع گیری وزارت 
خارجه فرانسه که با استناد به گزارش جدید 
آژانــس صورت گرفت، اظهار کرد: همان 
طور که همواره به آژانس توصیه کرده ایم 
به مسیر همکاری های فنی وفادار بماند، 
توصیه  هم  فرانسه  مانند  کشورهایی  به 
می کنیم از موضع گیری و مداخالتی که 
باعث می شود همکاری ها از مسیر صحیح 
خودش خارج شود، اجتناب و به جای آن 
به تعهدات پادمانی خــود در خلع سالح 
ــم آپارتاید  ــردن رژی اتمی و نیز مسئول ک
اسرائیل که صدها کالهک هسته ای را در 
اختیار دارد، عمل کنند.وی  خاطرنشان 
کرد: برنامه هسته ای ایران تماما صلح آمیز 
است و ما طبیعتا به هر اقــدام غیرسازنده 
در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب را 
خواهیم داد و مسئولیت پیامدهای آن بر 
عهده آن هایی است که به شورای حکام و 
گزارش مدیرکل به عنوان اهرم فشار و ابزار 
بازی های سیاسی علیه ایران نگاه می کنند.

پیچیده تر شدن گره توافق  با قطعنامه     

احتمالی آژانس 

در صورتی که چهار کشور آمریکا،  
انگلیس،  فرانسه و آلمان در اراده 
خود برای تصویب قطعنامه مشترک 
علیه برنامه هسته ای ایران و به بهانه 
ســه مــکــان ادعــایــی آژانـــس، باقی 
بمانند و تا روز دوشنبه 16خرداد ماه 
که موعد آغاز شورای حکام آژانس 
در وین است تغییری در این رفتار 
نداشته باشند، باید منتظر دومین 
قطعنامه شورای حکام در چهار سال 

اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام باشیم.  
دو سال قبل هم اولین قطعنامه علیه ایران 
بعد از برجام تصویب شد که ابتدا با این 
خواسته که هر مکانی که آژانس بخواهد 
بازدید کند بود اما در نهایت قرار شد فقط 
چهار مکان اصلی که آژانس می خواهد 
اجازه بازدید داشته باشند. از این چهار 
مکان همه بازدید داشته اند و تا امروز یک 
مکان ) آزمایشگاه جابربن حیان ( فیصله 
یافته و در باره سه مکان دیگر،  سواالت 
باقی مانده نیز به نظر می رسید با توافق 
زمان بندی شده میان ایران و آژانس در 
اسفند سال قبل به پایان برسد. اما پیچیده 
شدن مذاکرات هسته ای و عدم توافق با 
وجود خوش بینی هایی که وجود داشت 
ــاره توافق با آژانــس هم به  باعث شد دوب
اختالفات قبلی اضافه شــود و حــاال در 
آستانه یک قطعنامه جدید شورای حکام 
هستیم. هرچند این قطعنامه هرچقدر 
ارســال  باعث  نمی تواند  باشد  تند  هم 
ــورای امنیت شــود و  ــران به ش پــرونــده ای
رایزنی های دیپلماتیک برای جلوگیری 
از صدور آن یا حداقل کاهش تندی هایش 
ــه دارد امــا قطعنامه احتمالی این  ادام
پیام را خواهد داشــت که ابتکاراتی که 
تاکنون از سوی ایران مطرح شده جواب 
نگرفته و طرف مقابل به ویژه آمریکایی ها 
همچنان با زیاده خواهی حاضر نیستند 
جــواب منطقی به خواسته های معقول 
تهران بدهند و با نرمش های ایــران نیز 
کنار نمی آیند.  این رفتار بیش از گذشته 
نشان می دهد کدام طرف دنبال بر هم 
خــوردن توافق احتمالی است که البته 
باید آماده دادن هزینه های آن نیز باشد. 
قطعا تهران همان گونه که خطیب زاده 
گفت در برابر چنین تنش زایی بی تفاوت 
نخواهد بود و اگر نتواند جلوی قطعنامه یا 
تندی آن را بگیرد پاسخ متناسبی خواهد 
داد که نتیجه اش پیچیده تر شدن موضوع 
ــره ای باشد که تا  و سخت تر بــاز شــدن گ
چند ماه قبل به راحتی با دست باز می شد 
و حاال با دنــدان هم بسیار سخت به نظر 

می رسد.   

مراسم بزرگداشت 14 خرداد باسخنرانی 
رهبر انقالب در حرم امام )ره( برگزار می شود 

عاشقان روح ا...  پس از دو سال وقفه به 
دلیل محدودیت های بیماری کرونا امسال 
با حضور در مرقد مطهر امام و مقتدای شان 
با آرمــان هــای او تجدید بیعت می کنند. 
ستاد مرکزی بزرگداشت امام خمینی)س( 
و  سی  برنامه های  اطالعیه ای  ــدور  ص با 
ــذار  ســومــیــن ســالــروز ارتــحــال بــنــیــان گ
ــالم کرد. ــران را اع جمهوری اسالمی ای
دربخشی از این اطالعیه آمده است:در سی 
و سومین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب 
اسالمی پس از دو سال وقفه ناخواسته )به 
واسطه فراگیری بیماری کرونا( و در آستانه 
برگزاری آیین های بزرگداشت بنیان گذار 
نظام جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 
خمینی )سالم ا... علیه(  بیش از هر زمان 
دیگر نیازمند استفاده از این فرصت برای 
سیاسی  و  دینی  دوباره اندیشه  خوانش 
و آرمان های اخالقی و انسانی آن بزرگ 
مرد الهی هستیم. آن چه که این نیاز را دو 
چندان می سازد شرایط دشوار بین المللی، 
منطقه ای و داخلی است....ستاد مرکزی 
بزرگداشت حضرت امام خمینی )سالم ا... 
علیه( از این که به لحاظ دستورالعمل های 
بهداشتی ناگزیر از برگزاری مراسم 14 
خرداد در حرم مطهر حضرت امام با رعایت 
محدودیت جمعیت شرکت کننده است،از 

میلیون ها تن پیروان حضرت امــام در 
ســراســر کــشــور کــه مشتاق حــضــور در 
مراسم معنوی حرم مطهر آن حضرت 
هستند عذرخواهی می کند و مقدم این 
عزیزان را در برنامه های بزرگداشتی که 
از سوی ستادهای استانی در شهرهای 
مختلف برگزار می شود گرامی می دارد.
برنامه های مراسم بزرگداشت حضرت 
ــر اســت:1۳  ــرح زی امــام خمینی  بــه ش
خــرداد  1401 مقارن با شب ارتحال 
ــام عظیم الــشــأن،  ساعت 21:۳0،  ام
در حرم مطهر امام خمینی، سخنرانی 
ریاست محترم جمهوری حجت االسالم 
سید  دکتر  ــای  آق جناب  المسلمین  و 
ابراهیم رئیسی،روز 14 خرداد 1401، 
شــروع مراسم ساعت 9 صبح  در حرم 
مطهر امام خمینی، تالوت قرآن مجید، 
مدیحه سرایی مداحان اهل بیت )ع(، 
ــالم و  خیرمقدم و سخنان حجت االس
المسلمین سید حسن خمینی، یادگار 
ــرت امـــام و ســپــس همه  ــض ــی ح ــرام گ
شیفتگان و زائران مرقد مطهر حضرت 
امام خمینی به سخنان مهم رهبر فرزانه 
ــت ا...  ــ ــالب اســالمــی، حــضــرت آی ــق ان
العظمی خامنه ای)مد ظله( گوش جان 

می سپارند.

ما و  مکتب روح ا...

14 خرداد هرسال و همزمان با سالروز رحلت بنیان 
گذار انقالب اسالمی، نام امام خمینی )ره( بیش 
از هر زمان دیگری بر سر زبان ها می افتد و  طبعا 
بازخوانی اندیشه، سیره رفتاری  و مکتب امام  نیز 
عمق و گستره بیشتری می یابد.  بدیهی اســت  از  
اندیشه و مکتب امام همانند دیگر اندیشمندان و 
بزرگان تاریخ خوانش های مختلفی انجام می شود 
اما بی تردید تبییِن خلف صالح او  یعنی حضرت آیت 
ا... خامنه ای  از اندیشه و سیره بنیان گذار انقالب 
از ناب ترین  تفسیر ها وتبیین های موجود درباره 
مکتب روح ا... است.  درطول این سال ها ایشان  به 
شیوه های  مختلف به تبیین شاخص های این مکتب 
همت گماشته  و نکات مهمی را درایــن بــاره بیان 
کرده اند . شاید  یکی از سخنرانی های  رهبر معظم 
انقالب دربــاره امام )ره(و شاخصه های  اندیشه و 
سیره او،  سخنرانی معروف   14 خــرداد سال 90  
ایشان  باشد که  به  سراغ  تبیین مکتب این عزیز سفر 
کرده رفتند و مکتب امام را به عنوان راه روشن و خط 
روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران معرفی 
می کنند. مکتبی که رهبر فرزانه انقالب عقالنیت 
و معنویت را دو بعد اصلی آن بر می شمارند  که از 
دیدگاه ایشان هر کدام دارای مظاهر مختلفی است. 
رهبر حکیم انقالب  تکیه  به آرای مردم و  انتخاب 
مــردم ســاالری،قــانــون اساسی ، سرسختی و عدم 
انعطاف و اعتماد در مقابله  با دشمن مهاجم و تزریق 
روح اعتماد به نفس و خوداتکایی  و تحول گرایی در 
ملت را از جمله بارزترین مظاهر عقالنیت مکتب امام 
بر شمرده و در بخشی از سخنان خود خاطر نشان 
می کنند :» از جمله  مسائلی که مظهر عقالنیت امام 
بزرگوار بود، این بود که ایشان به مردم تفهیم کرد که 
آن ها صاحب و مالک این کشورند. مملکت صاحب 
دارد. این حرف را در دوران حکومت های استبدادی 
بر زبان جاری می کردند که آقا مملکت صاحب دارد. 
مرادشان از صاحب مملکت، دیکتاتورها و مستبدانی 
بودند که بر کشور حکمرانی می کردند. امام به مردم 
تفهیم کرد که مملکت صاحب دارد و صاحب مملکت، 
خود مردم هستند.«  ایشان  در تبیین شاخصه های 
مکتب روح ا... به سراغ عنصر معنویت نیز رفتند و 
بارز ترین مظهر معنویت مکتب را اخالص امام بیان 
کردند ، اخالصی که سبب شده بود امام کار را برای 
خدا انجام دهد و » از اول، هرچه که احساس می کرد 
تکلیف الهی اوست، آن را انجام می داد. از فداکاری 
در این راه، امام ابا نکرد.«در شاخصه های  مکتب 
امام عدالت  از دیگر مهم ترین شاخصه هاست  که به 
بیان رهبر انقالب برخاسته از همان  بعد  عقالنیت  
امام است   و تاکیدات پیوسته امام بر این موضوع  نیز 
سبب شده که عدالت به خودی خود در کنار عقالنیت 
و معنویت از جایگاه ویژه ای در مکتب امام برخوردار 
باشد. واقعیت این است که عدالت  به ویژه  در مفهوم  
اجتماعی دستکم در سده های اخیر یکی از مهم ترین 
چالش ها و دغدغه های فکری و عملی اندیشمندان 
و مکاتبی است که مدعی بوده و هستند که برنامه 
ای جامع برای اداره زندگی بشر و سوق دادن او به 

سرحّد کمال مطلوب دارند.
نگاهی به سیره و رویکرد امــام )ره( به طور واضح 
شاخصه های مبرهنی از این مقوله را پیش روی 
ما قرار می دهد . برخورداری تمام اقشار از حقوق 
برابر،عمل بر اساس قانون و موازین قانونی،مساوی 
بودن همه در برابر عدالت، برخورداری تمام اقشار 
ــردن شکاف های  ــاه و زنــدگــی صحیح،پر ک از رف
طبقاتی،توزیع عادالنه ثروت و درآمدها، محو هر 
گونه تبعیض ، ظلم و استثمار،لغو امتیازات ویژه 
زمامداران، ارتباط نزدیک مسئوالن با مردم و انتخاب 
مسئوالن از میان مردم و...   ابعاد جزئی تری از این 
شاخصه در کالم و سیره امام را مشخص  می کند  که 
البته  این عدالت در هدف غایی و نهایی  خود برای 

رسیدن انسان به کمال مطلوب معنوی اوست.
از نکات قابل توجه در تبیین  شاخص های مکتب امام  
آن است که معظم له اخالق  را پایه اساسی مکتب 
امام معرفی و خاطر نشان می کنند که انقالبی گری 
و عدالت خواهی بدون اخالق جایی در مکتب امام 
ندارد و آن را انحراف از مکتب می دانند :» اگر به نام 
عدالت خواهی و به نام انقالبی گری، اخالق را زیر پا 
بگذاریم، ضرر کرده ایم؛ از خط امام منحرف شده ایم. 
اگر به نام انقالبی گری، به نام عدالت خواهی، به 
بــرادران خودمان، به مردم مؤمن، به کسانی که از 
لحاظ فکری با ما مخالف اند، اما می دانیم که به اصل 
نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، اهانت 
کردیم، آن ها را مورد ایذا و آزار قرار دادیم، از خط امام 
منحرف شده ایم.« تذکر ها و توصیه های  هراز گاه 
ایشان به ویژه  به برخی تریبون داران درباره مراقبت 
از  خدای ناکرده بردن آبــروی کسی خود مصداق 
بارزی از تقید به این شاخصه مهم مکتب امام است 
.مثال  همین چند وقت قبل  بود که  ایشان  درهمین 
چارچوب و در پیامی به رئیس مجلس تاکید کردند 
که  اسامی افراد پیش از اثبات جرم نباید  رسانه ای 
شود،شاهد مثال های این موضوع البته بسیار است .
بدیهی  است  همان گونه که رهبر انقالب تاکید کرده 
اند  بازخوانی اصول مکتب امام  یک راه جلوگیری از 
تحریف این اصول از سوی برخی است .  باید مکتب 
امام و اصول امام را فهمید و طبق آن رفتار کرد و با آن 

عملکرد دیگران را سنجید.

یادداشت روز

  میرزا رضا توکلی 

political@khorasannews.com



3بین الملل پنج شنبه  12 خرداد 1401
2 ذی القعده  1443.شماره 20952

تحلیل روز

پارلماِن همسو با مقاومت 

پس از اعالم نتایج انتخابات پارلمانی لبنان ، 
جریانات مخالف حزب ا... و رسانه های آنان 
بر طبل شکست جریان ۸ مــارس کوبیدند و 
سعی در وارونــه جلوه دادن حقایق کردند  اما 
اثبات  پارلمان  رئیسه  هیئت  اخیر  انتخابات 
کرد که همچنان اکثریت کرسی ها در اختیار 
جریان ۸ مارس است .بر طبق قانون اساسی 
ریــاســت مجلس از آن شیعیان اســت و نایب 
رئیس از مسیحیان ارتــودوکــس انتخاب می 
شود.نبیه بری رهبر جریان امل با وجودی که 
جریان ملی آزاد به وی رای نداد، توانست با ۶۵ 
کرسی رئیس پارلمان شود ؛ در حالی که سمیر 
جعجع روز اعالم نتایج انتخابات با گرفتن ژست 
پیروزی ، مخالفت جدی خود را با انتصاب مجدد 
نبیه بری بر مجلس نمایندگان اعالم کرده بود.
انتخاب بــری از قبل کامال محتمل بــود لکن 
رقابت اصلی برای نایب رئیس مجلس و رئیس 
دفتر رسمی جریان مارونی صــورت گرفت.
ــرای کرسی نایب  در یــک رقــابــت نفس گیر ب
ریاست پارلمان ، الیاس بوصعب از جریان ملی 
آزاد و متحد حزب ا...توانست با حمایت ۶۵ 
کرسی غسان اسکاف از حزب القوات البنانیه 
شخصیت  بوصعب  دهــد.الــیــاس  شکست  را 
برجسته لبنانی است که عالوه بر داشتن سابقه 
وزارت ، همسر جولیا پطرس خواننده مسیحی 
لبنانی طرفدار حزب ا...بوده که در گذشته ترانه 
هایی در حمایت از مقاومت در برابر اسرائیل 
تولید کرده است.رقابت بعد بر سر رئیس دفتر 
رسمی مسیحیان مارونی مجلس بود که بازهم 
آزاد و حزب  رقابت اصلی میان جریان ملی 
القوات شکل گرفت امــا در نهایت آالن عون 
ــرادرزاده میشل عون )رئیس جمهور فعلی  بـ
لبنان ( با ۶۵ رای به این سمت رسید.نکته مهم 
این است که سمیر جعجع و جریانش عمدتا 
از مسیحیان مارونی هستند و در رقابت میان 
مارونی ها از جریان ملی آزاد شکست خوردند.
نتایج جلسه اول پارلمان لبنان نشان داد که 
شکست های پساانتخاباتی متحدان آمریکا و 
عربستان در بیروت آغاز شده و به نظر می رسد 
خواِب بن  بست سیاسی شان برای این کشور 
نیز محقق نخواهد شد.درواقع،انتخاب بری 
به ریاست پارلمان و بسته شدن این موضوع در 
بهترین و مناسب ترین زمان ممکن، از فتنه های 
ناامیدکننده  تحلیل های  و  مداخله گرایانه 
جلوگیری کرد. بن  بست سیاسی محقق نشد 
و پارلمان روال معمول و معقول فعالیت خود را 
پیدا کرد. خیلی ها منتظر بودند که با انتخاب 
نشدن بری، این را موضع ضعف جریان های 
ــزاب مــقــاومــت قــلــمــداد کنند.  مــلــی گــرا و احـ
مداخله گران خارجی نیز در صدد آن بودند 
تا ایــن موضوع را در فرصت های بعدی علیه 
کار  به  لبنان  در  سیاسی  مختلف  طیف های 
گیرند و گستره  تاثیرگذاری و ضریب نفوذ خود 

را گسترش دهند.

گروه های مقاومت فلسطین،  شهادت دختر 
روزنامه نگار فلسطینی را به ضرب گلوله نظامیان 
ارتش رژیم صهیونیستی در شمال شهر »الخلیل« 
در کرانه باختری رود اردن، محکوم کردند. 
این دومین خبرنگار و فعال رسانه ای است که 
طی ۲۰ روز گذشته به دست صهیونیست ها 

به شهادت می رسد.»غفران وراسنه« زن ۳۱ 
ساله فلسطینی صبح  دیــروز بر اثر تیراندازی 
نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه 
»الــعــروب« در شمال شهر الخلیل به شهادت 
رسانه  بخش  التحصیل  ــارغ  ف رسید.وراسنه 
دانشگاه الخلیل بود و به عنوان خبرنگار در 

می کرد.نظامیان  فعالیت  محلی  رادیــو هــای 
رژیم صهیونیستی ۲۱ اردیبهشت گذشته نیز 
در جنایتی دیگر که موج محکومیت جهانی به 
راه انداخت، »شیرین ابوعاقله« خبرنگار شبکه 
الجزیره قطر را هنگام پوشش خبری در پی 
یورش صهیونیست ها به اردوگــاه پناهندگان 
جنین در کرانه باختری اشغالی، به گلوله بستند 
و به شهادت رساندند. وی کاله و جلیقه ای به سر 
داشت که به وضوح او را به عنوان یک روزنامه نگار 
معرفی می کرد. البته ابوعاقله اولین خبرنگاری 
نبود که به دست این رژیــم کشته شده است.
وزارت اطالع رسانی فلسطین به بهانه ترور  
ابوعاقله اعــالم کــرده بــود که از ســال ۲۰۰۰ 
تا کنون ۴۵ روزنامه نگار به دســت نیروهای 
این رژیم به شهادت رسیده اند.هدف این نوع 
جنایت های رژیم صهیونیستی، جلوگیری از 
انتشار خبرها و تصاویر اقدامات غیرانسانی 
خود در اراضــی اشغالی اســت. در واقــع، رژیم 
صهیونیستی جنایت حذف فیزیکی خبرنگاران 
را مرتکب می شود تا مانع از پوشش و انتشار 
ــی اشغالی و سرزمین  حقایق مربوط به اراض
است  ایــن  دیگر  مهم  شود.موضوع  فلسطین 
که جنایت رژیم صهیونیستی ضد خبرنگاران 

حامل یک پیام خطرناک و حتی یک هشدار 
برای جامعه رسانه ای است مبنی بر این که هر 
کسی جنایت های رژیم اشغالگر را پوشش دهد 
هدف گلوله های نظامیان آن قرار می گیرد. در 
همین زمینه، »اسامه القواسمی«، عضو شورای 
انقالبی و کمیته سیاسی سازمان آزادی بخش 
فلسطین تأکید کــرد: دشمن صهیونیستی با 
این جنایت، این پیام را به خبرنگاران در سراسر 
جهان داد که هر کسی که دنبال برمال کردن 
مرگ  سزایش  باشد  جهانیان  ــرای  ب حقیقت 
است.نکته مهم این است که آن چه بیش از همه 
سبب ارتکاب چنین جنایت هایی توسط رژیم 
صهیونیستی می شود، سکوت جامعه جهانی در 
مقابل چنین جنایت هایی و همچنین سکوت در 
مقابل جنایت های فجیعی است که این رژیم ضد 
فلسطینی ها مرتکب می شود. قدرت های بزرگ 
و به خصوص ایاالت متحده آمریکا شریک این 
جنایت رژیم صهیونیستی هستند زیرا در مقابل 
نقض حقوق بشر رویکرد گزینشی دارند و چشم به 
روی جنایت های متحدان خود به خصوص رژیم 
صهیونیستی می بندند. این رویکرد گزینشی 
عامل مهمی است که جنایت ها افزایش می یابد 

و علیه خبرنگاران نیز تسری پیدا می کند.

پیشخوان بین الملل 

تیتر یک روزنامه سوئیسی 
»لــوتــان«»انــتــظــار موجی 
ــه  ــای س در  قــحــطــی  از 
جنگ«»جنگ در اوکراین 
وابستگی شدید به گندم 
روسیه و اوکراین را آشکار 
ــه زودی ۳۲۰  کــــرده. ب
است  ممکن  نفر  میلیون 

در وضعیت غذایی حاد قرار بگیرند«»در کشور غنا 
که ۸۰ درصد مواد غذایی خود را وارد می کند و 
گندم تولید نمی کند، تورم در ماه آوریل به ۲۳.۶ 
درصد رسید. در آن جا درحــال چند برابر کردن 
پروژه ها برای افزایش بهره وری و نوسازی کشاورزی 
هستند«»در مصر، دو سوم جمعیت از برنامه های 
یارانه ای نان سود می برند که اکنون با افزایش 
قیمت ها و فشار بر بودجه دولتی تهدید می شوند.«

نمای روز 

قاب بین الملل 

چهره روز 

برداشتن موانع قرنطینه در شهر شانگهای چین 
همزمان با کاهش محدودیت های کرونایی پس 

از ۲ ماه/ رویترز

بلکزیت کاخ سفید !

ــاخ سفید استعفای جمعی   بــرخــی کــارکــنــان ک
ــروج  تــبــار را »بلکزیت« )خ کــارکــنــان آفریقایی 
سیاهپوستان( نامیده و آن را با خــروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا »برگزیت« مقایسه کرده اند.پولیتیکو 
کاخ  که  تبارهایی  آفریقایی  نخستین  از  نوشت: 

سفید را ترک کرده، سیمون ساندرز، دستیار کامال 
هریس معاون رئیس جمهور آمریکا بوده است. کناره 
گیری آفریقایی تبارهای کاخ سفید می تواند تحقق 
شعارهای دولت بایدن را در زمینه ترویج کثرت گرایی 

و فرصت دادن به اقلیت ها با چالش مواجه کند.

دولت جدید استرالیا به نخست وزیری آنتونی 
آلبانیزی، رهبر حزب کارگر این کشور، در 
حالی سوگند یاد کرد که با حضور ۱۳ زن در 
کابینه، از جمله یک زن مسلمان، رکــوردی 
را در این زمینه به ثبت رسانده. در کل از ۳۰ 
وزیر منصوب شده در دولت جدید استرالیا، 
نزدیک به نیمی از آنان زن هستند و همچنین 
زنان رکــورد ۱۰ کرسی از ۲۳ کرسی اصلی 
کابینه را دارند. دولت جدید استرالیا همچنین 
شامل یک وزیر »کارگزار به جمهوری« است. 
این در حالی است که استرالیا بر اساس قانون 
اساسی خود، زیرمجموعه سلطنت بریتانیاست 
و فرماندار کل استرالیا نماینده ملکه الیزابت 
ــر کــارگــزار برای  دوم است.انتخاب یک وزی
جمهوری در استرالیا یک گام نمادین برای 
خارج کردن استرالیا از زیر سلطنت بریتانیا به 
شمار می رود. این در حالی است که لندن آماده 
برگزاری مراسم جشن سالگرد تاجگذاری ملکه 
کارگر  حزب  می شود.رهبران  دوم  الیزابت 
استرالیا پیشتر وعده داده بودند یک همه پرسی 
بــرای کنار گذاشتن ملکه انگلیس به عنوان 

رئیس ایالت استرالیا برگزار کنند.

نیروهای پلیس لبنان در حال رقص در بیروت 
ــری" به سمت  ب در پی انتصاب مجدد "نبیه 

ریاست پارلمان جدید لبنان/ بیروت/ رویترز

کارتون روز 

خبرنگار ُکشی، رسم رژیم صهیونیستی
غفران وراسنه خبرنگار 31 ساله فلسطینی نیز بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم 

صهیونیستی در شمال الخلیل به شهادت رسید

 دانمارکی ها برای پیوستن
  به سیاست دفاعی
  اتحادیه اروپا، در همه پرسی
 شرکت کردند 

تغییر ریل امنیتی 
کپنهاگ؟ 

شریفی- والدیمیر پوتین در ماه های گذشته 

زمانی که در اتاق جنگ، نقشه لشکر کشی 
به اوکراین را می کشید، هیچ گاه فکر نمی 
کرد که فضای اروپا تا این اندازه امنیتی شود. 
حاال چند روز پس از آن که دولت های فنالند 
و سوئد درخواست عضویت خود را به پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( ارائــه کردند، دولت 
دانمارک، عضویت در پیمان امنیتی دیگری 
را که مختص اعضای اتحادیه اروپاست به همه 
پرسی گذاشت. شهروندان دانمارک دیروز، 
ــن، بــرای تصمیم گیری  چهارشنبه یکم ژوئ
ــاره پیوستن به سیاست دفاعی اتحادیه  درب
اروپا و پایان دادن به سه دهه سیاست سنتی 
کشورشان مبنی بر استقالل امنیتی و دفاعی 
از این اتحادیه، در همه پرسی شرکت کردند. 
این رأی گیری در حالی برگزار شد که دانمارک 
تنها عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپاست که 
در سیاست مشترک امنیتی و دفاعی این 
اتحادیه مشارکت ندارد. نتایج این همه پرسی 
قرار بود ساعت ۱۱ شب به وقت محلی اعالم 
شود، بنابراین تا لحظه نگارش این گزارش، 
اطالعاتی از آن در دسترس نبود. با این حال، به 
گزارش یورونیوز و بر اساس آخرین نظرسنجی 
منتشر شده در روز یک شنبه گذشته، انتظار 
می رفت که بیش از ۶۵ درصد از جمعیت ۴ 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفری واجد شرایط برای 

رأی دادن در این کشور به تغییر رویه پیشین 
و حذف معافیت از سیاست مشترک دفاعی 
اتحادیه اروپا رأی دهند. هرچند، با توجه به 
امکان حضور کم رنگ رأی دهندگان آن هم 
در کشوری که اغلب به ادغام بیشتر در اتحادیه 
اروپا »نه« گفته است، پیش بینی تحلیل گران 
کمی محتاطانه تر اســت. دانــمــارک از سال 
۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا بوده است، اما بیش 
از ۵۰ درصد مردم این کشور در سال ۱۹۹۲ 
اساسی ترین  از  »ماستریخت«،  معاهده  با 
معاهدات اتحادیه اروپــا مخالفت کردند، تا 
مبادا بیش از این، قدرت به بروکسل انتقال یابد. 
معاهده ماستریخت برای الزم االجرا شدن، باید 
توسط همه کشورهای عضو تصویب می شد. 
در نتیجه کپنهاگ در ازای رضایت به تصویب 
این معاهده، خواهان یک سری معافیت ها شد 
تا سرانجام دانمارکی ها سال بعد آن را تأیید 
کردند. از آن زمان تا کنون، دانمارک همچنان 
واحد مشترک پولی اروپا یا همان یورو - که در 
همه پرسی سال ۲۰۰۰ دانمارکی ها به آن 
نه گفتند – و همچنین سیاست های مشترک 
اتحادیه اروپا درباره سیاست های قضایی، امور 
داخلی و مسائل دفاعی را نپذیرفته است. بر 
اساس آمار اندیشکده اروپا، کپنهاگ در ۲۹ 
سال گذشته ۲۳۵ بار از این معافیت دفاعی 

خود استفاده کرده است.

ژرمن ها به دنبال ایجاد 
بزرگ ترین ارتش اروپا 
صدراعظم آلمان :برنامه ما برای سرمایه 
گذاری 100 میلیارد یورویی در ارتش به 
برلین اجازه می دهد تا نیروی رزمی خود را 
به میزان قابل توجهی گسترش دهد 

اوالف شولتز، صدراعظم آلمان اعــالم کرد که 
ــذاری ۱۰۰  ــرای سرمایه گ برنامه ایــن کشور ب
ــی )۱۰۷.۳۵ میلیارد دالر(  در  ــوروی میلیارد ی
ارتش این کشور به برلین اجازه می  دهد تا نیروی 
رزمــی خود را به میزان قابل توجهی گسترش 
دهد.به گفته شولتز ، این اقدام ارتش آلمان را 
به بزرگ ترین ارتش اروپــا در میان اعضای ناتو 
تبدیل می  کند. فراکسیون  های اصلی پارلمان 
آلمان نیز با سرمایه گذاری برای تقویت و تجهیز 
ارتش این کشور موافقت کردند. اوالف شولتز 
از تصویب ایــن الیحه استقبال کــرد و گفت که 
میلیاردها یورو اضافی، ارتش را به نیروی جنگی 
تبدیل می  کند که می  تواند ماموریت دفاعی خود 
را بهتر از همیشه انجام دهد. صدراعظم آلمان در 
اواخر فوریه ۲۰۲۲، چند روز پس از حمله روسیه 
به اوکراین، پیشنهاد ایجاد صندوق ویژه نظامی را 
داده بود. آلمان هم اینک چهارمین نیروی نظامی 
بزرگ را در میان اعضای ناتو دارد. دو کشور غیر 
اروپایی یعنی آمریکا و ترکیه در مقام اول و دوم 
هستند. آلمان برای تحقق وعده شولتز باید از 
فرانسه سبقت بگیرد. در حالی که ارتش فرانسه 
۲۴۰ هزار نظامی فعال و ذخیره دارد، اما ارتش 
آلمان ۱۹۹ هزار نظامی  فعال و ذخیره در اختیار 
دارد.تغییر اساسی در رویکرد نظامی و امنیتی 
آلمان پس از حمله روسیه به اوکراین رخ داده 
است. تا قبل از این دولت آنگال مرکل صدر اعظم 
سابق آلمان به رغم دادن وعده های بسیار اما از 
عمل به تعهد خود به عنوان یکی از اعضای ناتو در 

زمینه اختصاص ۲ درصد تولید ناخالص داخلی 
به امور نظامی خودداری می کرد .این امر به ویژه 
در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ  تبدیل به 
یکی از اختالفات عمده برلین و واشنگتن شده بود 
و حتی ترامپ برای مجازات آلمان دستور خروج 
شمار قابل توجهی از نیروهای آمریکایی مستقر در 
این کشور را صادر کرد. در دوره ریاست جمهوری 
جو بایدن با توجه به رویکرد وی مبنی بر احیای 
همگرایی فرا آتالنتیکی، دولــت آلمان نرمش 
بیشتری در این زمینه نشان داد و اقدام به افزایش 
بودجه نظامی کرد. با این حال جنگ اوکراین به 
منزله عاملی تسریع کننده در بحث هزینه های 
نظامی آلمان عمل کرد.از نگاه برلین این تهاجم 
نشان داد که برخالف دیدگاه غالب مبنی بر این 
که در قاره اروپا احتمال بروز یک جنگ کالسیک 
آن هم پس از جنگ جهانی دوم بسیار کم شمرده 
می شد اما تحوالت سیاسی و نظامی موجب شده 
تا این امر غیر محتمل رخ دهد بنابراین آلمان با 
هدف افزایش آمادگی نظامی خود برای مقابله با 
تهدیدات کنونی و آتی به ویژه از جانب روسیه، با 
اختصاص بودجه ای ۱۰۰ میلیارد یورویی قصد 
دارد نوعی جهش در توانمندی نظامی خود ایجاد 
کند. نکته جالب این که این مبلغ حتی از معیار 
تعیین شده توسط ناتو نیز فراتر رفته است. این 
اقدام با استقبال واشنگتن مواجه شده است به 
ویژه این که دولت آلمان در چرخشی بی سابقه 
حتی خواهان خرید شمار قابل توجهی جنگنده 

نسل پنجمی اف ۳۵ از آمریکا شده است.  

 اهتزاز پرچم فلسطین بر فراز قدس اشغالی/ 
جوانان فلسطینی با به اهتزاز درآوردن پرچم 
فلسطین بر فــراز قدس اشغالی و همزمان با 
راهپیمایی پرچم توسط صهیونیست ها، پاسخ 
آنــان را به نحو احسن دادنـــد./ کاریکاتور از 

"فلسطین آنالین"

پروژه نئوم در سواحل دریای سرخ، روپاپردازی 
پر هزینه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی که قرار است تا سال ۲۰۳۰ تکمیل 
شود با موانع جدی روبه رو شده است. یکی 
از مهم ترین چالش ها، خودداری کارمندان 
خارجی از ادامه فعالیت در این پروژه است. به 
گزارش وال استریت ژورنال، برخورد نامناسب 
مدیران ارشد و در صدر آن ها »نظمی النصر« 
مدیر عامل شرکت سهامی نئوم، اصلی ترین 
علت تمایل نداشتن کارمندان خارجی به 
ادامــه فعالیت در شهر در حال ساخت نئوم 
است. گفته می شود نظمی النصر که به عنوان 
ــازوی عملیاتی محمد بن سلمان ولیعهد  ب
سعودی در پروژه نئوم حضور دارد، به تازگی 
در نشستی با اعضای هیئت مدیره شرکت، 
تهدید کرده در صورتی که اطالعات صحیح 
درباره روند فعالیت کارمندان در اختیار وی 
قرار داده نشود، مسئول این موضوع را پیدا و 
به سوی وی شلیک می کند. در پی این رخداد، 
بسیاری از کارمندان خارجی پــروژه نئوم به 
طور دسته جمعی استعفا کــرده انــد. در این 
میان، موضوعات دیگر نظیر پرونده های حقوق 
بشری عربستان سعودی به ویژه قتل جمال 
خاشقچی، اعدام مخالفان و جنگ ویرانگر در 
یمن نیز مزید بر علت شده است. در تابستان 
۲۰۲۰ دو شرکت بزرگ بازی های رایانه ای 
در پی ابــراز نارضایتی مخاطبان خودشان، 

ــروژه نئوم را تعلیق  فعالیت اسپانسری در پ
کــرده بودند. همچنین، کارمندان سابق و 
فعلی پروژه نئوم اعالم کردند که جابه جایی 
مداوم و متعدد کارمندان این پروژه از سوی 
مدیران ارشد یکی دیگر از دالیل کندی روند 
پیشرفت آن است. بنابر گفته آن ها با گذشت 
۵ سال از آغــاز رونــد ساخت شهر نئوم، این 
پروژه بر اثر جابه جایی های متعدد کارمندان 
همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد. عالوه 
بر این، وال استریت ژورنال در ژانویه ۲۰۲۲ 
نیز در گزارشی از شرایط سخت و طاقت فرسای 
کارگران حاضر در پروژه نئوم خبر داده بود. 
بنابراین گزارش، کارگران خارجی فعال در 
پروژه نئوم باید ساعت  های زیادی را مشغول 
کار باشند، چون مدیران ارشد پروژه بر لزوم 
تکمیل آن تا سال ۲۰۳۰ تاکید دارند. نئوم 
یک شهر برنامه ریزی شده در استان تبوک در 
شمال غربی عربستان است که قرار است تا 
سال های آینده قابل سکونت شود. برنامه ریزی 
شده است که از فناوری های هوشمند در شهر 
استفاده شود و همچنین به عنوان یک مقصد 
گردشگری عمل کند. مکان پــروژه نئوم در 
شمال دریای سرخ، شرق مصر از طریق تنگه 
تیران و جنوب اراضــی اشغالی و اردن واقع 
شده است. هزینه این پروژه ۵۰۰ میلیارد دالر 
تخمین زده شده اما برخی آن را بیش از این 

میزان برآورد کرده اند. 

 وال استریت ژورنال از چالش های پروژه نئوم در عربستان و چالش

 سوء مدیریت در آن خبر داد 

رویای دست نیافتنی شاهزاده 

  علیرضا تقوی نیا

international@khorasannews.com
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جابه جایی مرزهای تقلب و منتقد پراید، سخنگوی صمت !
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کلیپ جنجالی

 در روزهای اخیر ویدئویی از درگیری یک پلیس جوان 
با متهمی که قصد دارد به پلیس حمله کند، منتشر 
شده که واکنش های متفاوتی در پی داشته است. آن 
چه در فیلم می بینیم نشان می دهد پلیس، جوانی را 
دستگیر کرده اما او به سمت پلیس حمله ور می شود و 
فحاشی می کند که این پلیس جوان فوری با او برخورد 
می کند و او را کتک زنان به داخل خودروی پلیس می 
اندازد. هر چند کاربرانی به کتک زدن این متهم انتقاد 
داشتند اما کاربری نوشت: »الت بازی جلوی پلیس 
توی دنیا در بهترین حالت خوردن شوکر 50 هزار 
ولتیه تازه اگه گلوله نخوری.« کاربر دیگری نوشت: 
»شاید زورگیر بوده، همونایی که همه معتقدیم باید 
باهاشون بدون اغماض برخورد شه.« کاربری هم 
نوشت: »برخالف چیزی که از پلیس توی ذهن خیلی 
هاست عجب بدن آماده ای داشت این پلیس جوان.«
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جابه جایی مرزهای تقلب

تصویری از یک ماسک که داخلش بــرای تقلب در 
امتحانات فرستنده  و گیرنده جاسازی شده، در فضای 
مجازی منتشر شد. ماجرا از این قرار است که در یکی 
از مدارس تبریز حین برگزاری آزمون، دانش آموزی که 
در ماسک خود میکروفون و گیرنده کار گذاشته بود لو 
رفت! این دانش آموز ماسکش را می زده، سواالت را 
می خوانده و منتظر می شده تا فردی که بیرون از جلسه 
امتحانات است، پاسخ ها را برای او بخواند. کاربری 
نوشت: »به نظرم این آدم رو باید تشویق کرد به سمت 
کارهای خوب چون مشخصه خالقه و هوش خوبی هم 
داره.« کاربر دیگری نوشت: »خدا کنه کاری نکنن که 
کال از درس زده بشه و کارش بیفته سمت خالف، این 

جور بچه ها با این هوش نیاز به هدایت دارن فقط.«
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آقای میرسلیم اینو چی می گی؟

صبح روز گذشته راننده یک خــودروی ۲0۶ مدل 
با سرعت  نبود،  طبیعی هم  حالت  در  که   ۱۴0۱
۸0 کیلومتر در ساعت در بزرگراه بعثت، ابتدای 
ذوالفقاری با گاردریل و خودروی پلیس راهنمایی و 
رانندگی برخورد می کند و با وجود برخورد با سرعت 
باال، متاسفانه ایربگ های این ۲0۶ هم باز نمی شود 
که همین موضوع واکنش هایی را به همراه داشت. 
کاربری با توجه به صحبت های چند وقت پیش مصطفی 
میرسلیم نماینده مجلس که گفته بود: »بازنشدن 
ایربگ ۱00 خــودرو بین ۹00 هــزار، آمار ناچیزی 
اســت!« در توییتر نوشت: »اینم که ایربگش باز 
نشد آقای میرسلیم دیگه اینو چی می گی؟!« کاربر 
دیگری نوشت: »اگه سهم خودروسازها در تصادفات 
مشخص شه اون وقت همین هایی هم که االن مدافع 

خودروسازها هستن خجالت می کشن خودشون.«
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دعوای استاندار با رئیس منطقه حفاظت شده!

روز گذشته ویدئویی از پرخاش و تهدید استاندار 
گلستان خطاب به رئیس منطقه حفاظت  شده  میانکاله 
منتشر شد که همشهری آنالین در این خصوص نوشت: 
»رئیس منطقه حفاظت  شده  میانکاله از حق حاکمیتی و 
قانونی خود برای توقف عملیات اجرایی الی روبی کانال 
آشوراده استفاده کرد تا بررسی کارشناسی صورت 
گیرد اما با پرخاش و تهدید استاندار گلستان مواجه 
شد.« برخی کارشناسان معتقدند در صورت الی روبی 
نادرست کانال آشوراده، پشته یا جزیره ای ۱00 
هکتاری از رسوب در امن ترین قسمت زیستگاه آبی 
جزیره آشوراده ایجاد خواهد شد که می تواند تاالب 
را به نابودی بکشاند. کاربری هم نوشت: »جالبه که 
آقای استاندار به مسئول محیط زیست می گه چرا در 
حوزه محیط زیست داری دخالت می کنی؟!« کاربری هم 
نوشت: »وقتی دو تا مسئول دولتی نمی تونن با هم 

تعامل داشته باشن وای به حال بقیه!«
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مجری منتقد پراید سخنگوی صمت شد!

امید قالیباف مجری شناخته شده صدا و سیما با حکم 
سیدرضا فاطمی امین به عنوان مشاور وزیر در امور 
رسانه و سخنگوی وزارت صمت منصوب شد. امید 
قالیباف مجری برنامه هایی مانند گفت وگوی ویژه خبری و 
میز اقتصاد بوده است. در سال های اخیر گفت و گوهای 
چالشی و سخت او با مسئوالن صنعتی و اقتصادی کشور 
بسیار مورد توجه قرار گرفته است. او خودش یکی از 
منتقدان جدی کیفیت خودروهای داخلی بوده و چندین 
برنامه با اجرای او در انتقاد به خودروسازها و وزارت 
صمت روی آنتن رفته است. کاربری نوشت: »برای 
قالیباف آرزوی موفقیت می کنم ولی امیدوارم در مقام 
سخنگو هم انتقاداتش به کیفیت خودروها رو فراموش 

نکنه و حاال به دنبال رفع شون باشه.«

 

  2.4     M   views 

چیپس ملخ و کرم در مدارس انگلیس

محققان انگلیسی در حال برنامه ریزی برای تغذیه 
دانش آموزان 5 تا ۱۱ ساله در چهار مدرسه ابتدایی 
در ویلز هستند تا جیرجیرک و سوسک و انــواع 
کرم های خانگی را جایگزین ناگت  و سوخاری مرغ 
کنند. محققان دانشگاه کاردیف و ... امیدوارند با 
محصوالت غذایی ساخته شده از حشرات، تغذیه 
کودکان را انجام دهند. هدف آمــوزش خانواده ها 
درباره فواید تغذیه با حشرات خوراکی است و اگر 
جواب دهد، در همه مدارس انگلیس به اجرا گذاشته 
خواهد شد. گفته می شود کشورهای اروپایی به خاطر 
این که می خواهند انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش 
دهند به دنبال مصرف حشرات به جای گوشت مرغ و 
گاو هستند تا از این طریق هم پروتئین بدن شان را 

تامین و هم از گرم شدن زمین جلوگیری کنند. 

از ثبت نام تا اعزام    

18 اردیبهشت ثبت نام حجاج به مدت شش روز انجام 
شد البته امسال برخالف همیشه عربستان برای زوار 
شرط سنی قرار داد و افراد باالی 65 سال اجازه حضور 
ــزام حجاج  ــت. به هر حال اع در حج را نخواهند داش
طبق برنامه قبلی از 23 خرداد شروع می شود و آخرین 
کــاروان 29 ذی الحجه برابر با 7 مــرداد از حج بر می 
گردد.  طبق گفته مسئوالن حج و زیارت، امسال حجاج  
در 28۰ کاروان با ظرفیت 85، 115، 135 و 16۰ نفر 
به مدت 25 تا 3۰ روز به سرزمین وحی مشرف می شوند 
و روند انتقال زائــران بیت ا... الحرام از 19 ایستگاه 

پروازی انجام می شود.

سهمیه ایران از حج امسال    

دولــت سعودی دو ســال به دلیل کرونا زائــر خارجی 
نپذیرفت و برای امسال هم گفته شده قرار است یک 
میلیون نفر به حج مشرف شوند که 85 درصد آن، زائران 
خارجی خواهند بود یعنی 85۰ هزار نفر زائر خارجی در 
حج امسال حضور دارند. به گفته اکبر رضایی، معاون 
امور حج و عمره سازمان حج و زیــارت، تعداد زائران 
ایرانی حاضر در حج امسال  براساس تازه ترین اعالم 
رسمی وزارت حج و عمره عربستان، 39 هزار و 635 
نفر خواهد بود؛ البته مسئوالن حج و زیارت کشورمان 
خواستار افزایش سهمیه پنج هزار نفری شده اند تا به 
این ترتیب سهمیه ایران در حج امسال ۴۴ هزار و 635 
نفر شود اما با توجه به گزارش ها به نظر می رسد با آن 

موافقت نشده است.

زائران برای اعزام امسال چقدر پرداخت می کنند؟     

پس از این که عربستان امسال از پذیرش یک میلیون زائر 
خبر داد و سهمیه ایران بیش از 5۰ درصد کاهش یافت، 
سازمان حج و زیارت سعی کرد بر اساس وعده سال 
99، هزینه اضافه بر زائران تحمیل نشود و افراد فقط 
مابه التفاوت هزینه های ریالی حج تمتع را بپردازند. 
بر همین اساس، سیدصادق حسینی، رئیس سازمان 
حج و زیارت از پرداخت بخشی از هزینه های حج از 
سوی افرادی که در حج سال 99 هزینه ها را واریز کرده 

بودند، خبر داد و به این ترتیب زائران بسته به استان 
اعزامی و نوع کاروان از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تا حدود 
چهار میلیون تومان غیر از هزینه واریز شده در سال 99 
پرداخت کردند. با این اقدام، هزینه حج تمتع از سوی 
سازمان حج و زیارت به طور میانگین 37 میلیون تومان 
اعالم شد و روند اجرایی حج تمتع سرعت گرفت. اما 
اواخر هفته گذشته عربستان به یک باره هزینه حج تمتع 
و همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای سفر حج را 15 
درصد افزایش داد که باعث گران تر شدن حج شد. با این 
حساب بر اساس گزارش فارس، زائران حج تمتع امسال 
باید عالوه بر مبالغ قبلی که واریز کرده بودند، از حدود 
شش میلیون و 8۰۰ تا 9 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
دیگر پرداخت کنند که گفته می شود این تفاوت قیمت ها 
بسته به نوع کاروان است. به این ترتیب اگر متوسط 
هزینه اضافه شده حج امسال را هشت میلیون تومان در 
نظر بگیریم، هزینه حج تمتع امسال از 37 میلیون به ۴5 

میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

دلیل گرانی حج از سال آینده چیست؟    

مهم ترین دلیل گرانی حج برای سال های بعد تاثیر 
دالر بر قیمت تمام شده حج است. رئیس سازمان حج 
ــارت چند روز پیش در یک نشست خبری گفت:  و زی
»زائرانی که امسال در اولویت اعزام هستند، سال 99 
مبلغ کامل را که حــدود 35 میلیون تومان بود واریز 
و عــده ای دیگر 25 میلیون تومان را واریــز کرده اند. 
سازمان حج آن سال خرید ارز را انجام داد. دولت وقت 
ارز 9 هزار تومانی تخصیص داده بود. ارز به صورت 
سپرده نزد بانک مرکزی قــرار گرفت که با برداشتن 
محدودیت سفر حج، درخواست کردیم آن را به بانک 
مربوطه در عربستان واریز کنند تا عملیات حج انجام 
شود.« او در ادامه گفت: »شاید آخرین حج ارزان همین 
امسال باشد که با دالر 9 هزار تومانی انجام می شود. 
قطعا قیمت حج با توجه به نوسان ارز در سال های آینده 
باالتر خواهد رفــت.« عالوه بر این، هزینه خدمات در 
عربستان هم نسبت به سال های قبل بسیار افزایش پیدا 
کرده به نوعی که به گفته مسئوالن سازمان حج و زیارت 
با افزایش 3۰۰ درصــدی هزینه خدمات و همچنین 
افزایش 2۰ تا ۴۰ درصدی اقالم تدارکاتی 

مواجه ایم.

حج از سال آینده 100 تا 160 میلیون     

تومان؟

هرچند هنوز نمی توان دربــاره قیمت حج 
سال آینده با قطعیت نظر داد اما با توجه به 
قیمت اسکان در عربستان که بین 1۰ تا 16 
هزار ریال سعودی است، قیمت تمام شده 
چیزی بین 12۰ تا 16۰ میلیون تومان می 
شود. قیمت ریال سعودی هم اکنون حدود 
9 هزار تومان است که با این قیمت هزینه 
تومان  میلیون   1۴5 تا   9۰ بین  اسکان 
خواهد بود. به این مبلغ باید هزینه بلیت 
پرواز را هم اضافه کرد که در حال حاضر بین 
8 تا 16 میلیون تومان متغیر است البته به 
شیوه دیگری هم می شود هزینه سفر سال 
آینده را محاسبه کرد. امسال زائران با دالر 
9 هزار تومانی به حج رفته اند و احتماال سال 
آینده زائران با دالر نیمایی که اکنون حدود 
25 هزار تومان است، به حج خواهند رفت 
که این یعنی حدودا دالر 2.77 برابر شده 
است. اگر قیمت متوسط امسال را که ۴5 
میلیون بوده ضرب در 2.77 بکنیم، می 

شود حدود 125 میلیون تومان.

 هرچند متوسط هزینه حج، امسال 45 میلیون تومان است اما  با عددهای تا 160میلیون 

این احتمال می رود، امسال آخرین سال حج ارزان است، از سال آینده هزینه حج تمتع 

چقدر خواهد بود؟

اپیان حج متتع ارزان؟

رعیت نواز-  سفر حج با هیچ یك از سفرها قابل مقایسه نیست چون حج عالمی ورای عالم هایی است كه ما در آن 

زندگی می كنیم. شاید به همین دلیل است که از اوایل ماه ذی القعده که ثبت نام زائران خانه خدا شروع می شود، 

آرزوی همیشگی زیارت بیت ا... الحرام دوباره تازه می شود، آرزویی که برای بسیاری تنها در قاب تلویزیون و دیدن 

صحنه های حج ابراهیمی محقق می شود و زیارت مجازی به جا می آورند. هرچند همین امسال هم عربستان حج را 

در آخرین روزها گران کرد اما به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، شاید امسال آخرین سال حج ارزان باشد. این در 

حالی است که متوسط هزینه حج امسال 45 میلیون تومان اعالم شده است. در این گزارش سعی داریم به قیمت 

حج و دالیل گران شدن آن برای سال های آینده بپردازیم. اتفاقی که شاید باعث شود بسیاری از مشتاقان و عالقه 

مندان به دیدار خانه خدا دیگر توان مالی رفتن به آن را نداشته باشند.

آهن پفیک!
تصاویری عجیب از خمیدگی و اعوجاج ستون های متروپل 

باعث گمانه زنی ها در خصوص علت ریزش ساختمان شد

ناصـری- روز گذشـته دو تصویـر عجیب از سـتون های سـاختمان 

متروپـل در فضای مجازی منتشـر شـد کـه بازتـاب زیادی داشـت. 

یکـی از این تصاویـر مربوط بـه یکـی از سـتون های کج شـده قبل از 

حادثـه و فـرو ریختـن متروپـل بـود کـه توسـط یـک جوشـکار برای 

خانـواده اش ارسـال شـده اسـت کـه نشـان می دهـد پلیـت هـای 

تقویتـی سـتون کامال کـج  و پخش شـده اسـت؛ امـا تصویـر عجیب 

بعدی متعلـق به تا خوردگی سـتون فوالدی اسـت که روز گذشـته 

در حیـن آواربـرداری از متروپل خارج شـد. کاربران و کارشناسـان 

سـازه ای کـه با آن هـا تمـاس گرفتیـم دربـاره ایـن اعوجاج  تیـر آهن 

هـای فـوالدی، علـت هـای احتمالـی متفاوتـی را بیـان کردنـد کـه 

باهـم آن هـا را مـرور مـی کنیم.

درباره تصویـری که جوشـکار سـاختمان قبل از ویران شـدن 1 

متروپـل گرفتـه، علـی بیت اللهـی رئیـس بخـش زلزلـه مرکـز 

تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی مـی گویـد تحمیل بـار بیش از 

حد ناشـی از سـاخت پنج طبقه  اضافه در سـاختمان متروپل منجر 

بـه خمیدگـی و کمانـش سـتون ها و سـقف ها شـده اسـت. خرابـی 

همیـن یـک سـتون کـه در تصویـر مشـاهده می شـود، باعث شـده 

وزن و تنـش سـاختمان بـه اجـزای دیگـر منتقـل شـود و سـاختمان 

فرو بریـزد. قبـل از آن هـم تیرهـا و سـقف ها خمیدگی داشـتند که 

احتماال بـه علت فاصلـه زیـاد سـتون ها از یکدیگـر بوده کـه ظاهرا 

حـدود 16 متـر بوده اسـت.

یک کارشناس سازه به خبرنگار ما می گوید مهم ترین دلیل 2 

ویران شدن سازه متروپل این است که محاسبات سازه این 

ساختمان به احتمال زیاد برای پنج طبقه در نظر گرفته شده و 

ساخت طبقات مازاد با توجه به مقاومت سازه این ساختمان از 

تحمل آن خارج بوده و باعث ریزش ساختمان شده است و متاسفانه 

در حالی که شهرداری باید پیش از این به دلیل گزارش های ناظر، 

ساختمان را پلمب می کرد اما این اتفاق نیفتاده و با ادامه عملیات 

ساخت  باربیشتری بر روی ستون ها اضافه شده است.

یکـی دیگـر از احتماالتـی کـه مطـرح شـده ایـن اسـت کـه 3

کیفیت پایین آهـن آالت بـه کار رفته در سـاختمان باعث این 

اتفاق شـده اسـت. کارشـناس سـازه در این باره بـه خبرنـگار ما می 

گوید: معمـوال محاسـبات بر اسـاس آهن اصفهـان انجام می شـود 

اما متاسفانه دیده شـده که برخی در سـاخت، از آهن های متفرقه 

ای اسـتفاده می کنند که کیفیت، ضخامت و مشـخصات فنی آهن 

اصفهان را نـدارد کـه این موضـوع مـی تواند خطراتـی را بـه همراه 

داشـته باشـد. البته ایـن احتمال ضعیف اسـت.

یک کارشـناس دیگر این احتمال را داده اسـت که بارگذاری 4 

بیـش از حـد و کیفیـت پاییـن فـوالدی کـه سـتون بـا آن هـا 

سـاخته شـده، توامـان باعـث بـروز ایـن حادثـه شـده اسـت.

کارشناس سازه در خصوص تصویری که جوشکار ساختمان 5 

متروپل قبـل از ریزش بـرای خانواده اش ارسـال کرده اسـت، 

می گویـد: »وقتی سـتون به این شـکل درمی آیـد نشـانه فروریزش 

آنی سـاختمان اسـت کـه بایـد سـاختمان کامـال تخلیـه می شـد اما 

در کمـال تعجب، مالـکان به جای تخلیـه، به گمان خودشـان اقدام 

به تعمیـرات و ترمیم کـرده اند کـه متاسـفانه باعث از دسـت رفتن 

جان ده هـا عزیز هموطن در این سـاختمان شـد. 



گروه ورزش/ امروز با برگزاری پنج بازی باقی مانده 

می توانست پرونده لیگ بیست و یکم بسته شود اما 
سازمان لیگ در یک تصمیم عجیب دیدار تیم های 
نساجی و تراکتور را لغو کرد تا همچنان پرونده این 
دوره از رقابت ها با یک بازی معوقه باز بماند.البته این 
بازی کامال تشریفاتی بود و لغو آن در جدول رقابت ها 
تاثیرگذار نخواهد بود. حاال امروز در حالی پنج بازی 
برگزار می شود که با مشخص شدن تیم قهرمان و تیم 
های سقوط کننده فقط یک عالمت سوال در جدول 
لیگ باقی مانده و آن هم قهرمانی است. مهم ترین 
اتفاق این هفته فرار تیم های سقوط کرده شهرخودرو 
و فجرشهید سپاسی به تهران اســت؛ ایــن دو تیم 
ترجیح دادند مسابقه تشریفاتی آخر خود را به جای 
شهر خود در تهران برگزار کنند که حدس زدن دلیل 
آن خیلی سخت نیست!لیگ برای تیم شهرخودرو 
پرحاشیه به پایان رسید و این تیم سقوط کرد و استان 
خراسان رضوی فصل آینده نماینده ای در لیگ برتر 
نخواهد داشت. به این ترتیب بازیکنان و کادرفنی 

تیم انگیزه زیادی برای انجام آخرین مسابقه 
خود ندارند و شاید فقط برای رفع تکلیف 

در میدان حاضر شوند آن هم به جای 
مشهد در تهران، اما در سوی مقابل 
فوالد خوزستان بسیار با انگیزه است 

و قرمزپوشان اهــوازی برای حفظ رتبه 
چهارمی خود در لیگ برتر نیاز به 3 

امتیاز این مسابقه دارند.
ــرای نایب         رقــابــت ب

قهرمانی

پایانی  هفته  در 
ــت هـــای  ــ ــابـ ــ رقـ
ــت و  ــس ــی ــگ ب ــی ل
ــم هــمــچــنــان  ــک ی

ــم شــانــس  ــی ت دو 
کسب عنوان نایب 

قهرمانی را دارنــد.
ها  تیم  ایــن  از  یکی 

ــت  ــس اس ــی ــول ــپ ــرس پ
که باید به مصاف تیم 

سقوط کرده و بی انگیزه 
فجر برود. فجری ها که 
ایــن فصل به لیگ برتر 

آمده بودند وداعی تلخ با این رقابت ها داشتند و دوباره 
به لیگ یک برگشتند. به همین دلیل فجر هم انگیزه 
زیادی برای این مسابقه ندارد. به ویژه این که مجتبی 
سرآسیایی دو هفته پیش فاش کرد که حتی خودش 
تمایل زیادی برای قبول سرمربیگری این تیم نداشته 
است! شاید به دلیل همین مسائل و البته فرار از خشم 
هواداران  شان پیشنهاد میزبانی به پرسپولیس را در 
ورزشگاه آزادی داده انــد. پرسپولیس قهرمان پنج 
دوره لیگ برتر هم وقتی در این فصل کورس قهرمانی 
را به استقالل باخت انگیزه هایش افت کرد ولی برای 
این که به طور قطعی باالتر از سپاهان در جدول لیگ 
قرار بگیرد و فاصله امتیازی اش با استقالل قهرمان 
این فصل را کمتر کند به دنبال برد است. البته این 
در حالی است که یحیی گل محمدی در این بازی 
9 بازیکن خود را در اختیار نخواهد داشت. وحید 
امیری و عیسی آل کثیر به دلیل مصدومیت در این 
بازی نیز همانند چند دیدار قبلی غایب خواهند بود. 

ــدی هم به دلیل  حامد لک و رضــا اس
محرومیت در بازی امروز 

این تیم را همراهی 
نــخــواهــنــد کــرد. 

ــالد ســرلــک،  ــی م
ــی،  ــراب ــدی ت ــه م
منوچهر صفروف، 

وحــدت حنانوف 
ــرزود تمیروف  و ش

ــان  ــن ــک ــازی نـــیـــز ب
هستند  ملی پوش 

غایبان  جمع  ــا  ت
پــرســپــولــیــس 

برابر فجرسپاسی به 9 نفر برسد.نکته جالب توجه 
این که یحیی گل محمدی که در این فصل محرومیت 
زیادی را دنبال کرده، در این بازی به دلیل چهار کارته 
بودن قادر به حضور در منطقه فنی نخواهد بود و بار 
دیگر وظیفه هدایت این تیم به حمید مطهری خواهد 
رسید. در دیگر بازی امروز سپاهان در اصفهان میزبان 
آلومینیوم اراک است. از ابتدای فصل پیش بینی 
می شد که سپاهان یکی از مدعیان جدی قهرمانی 
این فصل باشد، اما در میدان مسابقه برخی نتایج 
زردپوشان ناامید کننده بود. مثل شکست 3 بر صفر 
هفته گذشته مقابل فوالد خوزستان که حتی محرم 
نویدکیا هم اعتراف کرد تصور چنین باختی را نداشته 
است. سپاهانی ها در آخرین مسابقه می خواهند 
از اعتبارشان دفاع کنند و به دنبال برد در این بازی 
هستند تا شاید به صورت معجزه وار بتوانند نایب 
قهرمان لیگ شوند و باالتر از پرسپولیس قرار بگیرند 
که البته احتمالش خیلی خیلی بعید است. بزرگ 
ترین ایراد فنی این فصل سپاهان نشناختن ترکیب 
ثابت تیم بود و تغییراتی که در ترکیب این تیم رخ می 
داد گاهی باعث کسب نتایج سینوسی و پرنوسان 
شد. آلومینیوم اراک هم برای صعود یکی دو 
پله ای در جدول لیگ در این مسابقه به دنبال 

برد خواهد بود.

پنج شنبه  12 خرداد 1401
5ورزشی2 ذی القعده 144۳.شماره 20952 

آفساید

خبر

 سکوت سردار 
مقابل شایعه جدایی مجیدی

مدیرعامل استقالل به قهرمانی این تیم واکنش نشان داد.
مصطفی آجورلو، مدیرعامل باشگاه استقالل با انتشار 
پستی در صفحه اینستاگرامش قهرمانی استقالل را تبریک 
گفت.او که امسال عملکرد موفقی در استقالل داشت از 
تمام عوامل تیم تشکر کرد ولی به ماجرای ماندن یا رفتن 
فرهاد مجیدی اشاره ای نکرد. باشگاه استقالل تاکنون 
در باره شایعه جدایی مجیدی سکوت کرده و همین موضوع 

باعث افزایش حواشی در این زمینه شده است.

طارمی بهترین بازیکن ماه می پورتو

با اعالم باشگاه پورتو، مهدی طارمی مهاجم ایرانی با 
انتخاب هواداران به عنوان بهترین بازیکن ماه می پورتو 
انتخاب شد.طارمی در این فصل برای پورتو ۲۶ گل 
به ثمر رساند و ۱۵ پاس گل داد و یکی از ارکان اصلی 
قهرمانی پورتو در لیگ و جام حذفی پرتغال بود.طارمی 

اکنون در اردوی تیم ملی ایران حضور دارد.

خروج محمدی از اردو به دلیل کرونا

درحالی که اعضای تیم ملی در هتل المپیک در اردو 
هستند تا زمان قطعی سفر به قطر مشخص شود، تست 
کرونای میالد محمدی مثبت اعالم شد. دو روز پیش 
بود که محمدی وارد قرنطینه شد تا تست دوم از او 
گرفته شود و دیروز تست دوم او هم مثبت اعالم شد تا 

این اردوی تیم ملی را از دست بدهد.

 تحریم اردوی تیم ملی 
از سوی وزنه برداران!

اعضای تیم ملی وزنه برداری دیروز  در اعتراض به شرایط 
نامناسب تغذیه، نرسیدن مکمل، پرداخت نشدن حقوق  
و نبود فیزیوتراپ، دسته جمعی اردوی تیم ملی را ترک 
کردند.ملی پوشان با انتشار بیانیه ای در صفحه شخصی 
ــالم کردند تا مساعد شــدن شرایط به اردوی  خــود اع
تیم ملی باز نخواهند گشت. علی مرادی رئیس فدراسیون 
وزنه برداری در واکنش به این اتفاق گفت: »فقط دوروز غذا 
خوب نبود اما گویا دوستان انتظار هتل ۵ ستاره را دارند. 
احساس خوبی دربــاره این حرکت ورزشکاران ندارم و 

کارشان مرا یاد کم لطفی ها به پرویز دهداری انداخت.«

 واکنش وزیر ورزش  به حمایت 
»بابا مسعود« و »بابا حمید« از سرخابی

سجادی: من رنگی نیستم!

هادی محمدی – در چند فصل اخیر شایعات زیادی درباره 

حمایت آشکار و پنهان برخی از دولتمردان به ویژه وزیر سابق 
و فعلی ورزش و جوانان از بعضی باشگاه ها یا ورزشکاران به 
ویژه پرسپولیس و استقالل مطرح شده است. در پنج فصل 
گذشته که پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد، هــواداران 
استقالل و دیگر تیم ها سلطانی فر را به حمایت ویژه از این 
تیم متهم می کردند و حاال هم که استقالل قهرمان شده 
سجادی متهم به حمایت از این تیم اســت. وزیــر ورزش و 
جوانان در پاسخ به سوال خراسان در باره این که چقدر 
اصطالحاتی مثل بابا مسعود و بابا حمید را به عنوان  یک 
طعنه به حمایت وزیــران ورزش از پرسپولیس یا استقالل 
برای رسیدن به قهرمانی واقعی می داند ، ضمن رد چنین 
حرفی گفت: همه از گذشته می دانند که من واقعا رنگی 
نیستم ولی همیشه گفته ام برای همه تیم ها به ویژه این دو 
تیم احترام قائل هستم چون پرسپولیس و استقالل منسوب 
به وزارت ورزش هستند و انتظار دارند کارشان زمین نماند 
و حمایت شوند .وی افزود : ما تا جایی که قانون اجازه می 
دهد در خدمت هر دو تیم هستیم. حمید سجادی در حاشیه 
جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت تیم 
ملی فوتبال کشور گفت: ما به عنوان وزارت ورزش و جوانان 
در ارتباط با حمایت از برنامه ها و امیدبخشی به تیم ملی و 
نظارت هایی که داریم در کنار تیم ملی هستیم  و از ظرفیت 
وزارت امور خارجه بسیار استفاده می کنیم.وی در پاسخ به 
این سوال که آیا علت حضور نداشتن شما در جشن پیروزی 
استقالل ، اختالف تان با مدیرعامل استقالل بوده است ؟ 
تاکید کرد:  این حرف درست نیست، مگر من فرصت دارم 

که همه مسابقات را بروم؟

ویژه

مذاکرات یک باشگاه صنعتی با دروازه بان پرسپولیس
یک باشگاه صنعتی در روزهای اخیر، مذاکراتی را با دروازه بان پرسپولیس دنبال 
کرده است. با بازگشت علیرضا بیرانوند به پرسپولیس، اکنون حامد لک موقعیت 

جدیدی در این تیم پیدا کرده است و گفته می شود قصد جدایی از جمع سرخ پوشان 
را دارد.البته لک با پرسپولیس قرارداد دارد و جدایی اش از این باشگاه، منوط به توافق 

با مدیران پرسپولیس و گرفتن رضایت نامه است. این در حالی است که به نظر می رسد 
باشگاه پرسپولیس در صورت حفظ نکردن لک، احتمااًل دنبال فروش این دروازه بان یا 
معاوضه او خواهد بود.یک باشگاه صنعتی که از موقعیت مالی خوبی برخوردار است، 

در این چند روز مذاکرات فشرده ای را با لک انجام داده است و باید دید 
در نهایت وضعیت این دروازه بان به کجا خواهد رسید.بر اساس این 
گزارش، احمد گوهری دیگر سنگربان پرسپولیس هم شرایط مبهمی 

برای فصل آینده دارد و شاید این بازیکن از جمع قرمزها جدا شود.

گلزن استقاللی دربی، برای همیشه از ایران رفت
رودی ژستد مهاجم تیم فوتبال استقالل با فسخ قرارداد خود از جمع آبی پوشان پایتخت جدا شد 
تا اولین خروجی رسمی استقالل لقب بگیرد.قرارداد ژستد با استقالل دو ساله بود اما قرارداد 
سال دوم این بازیکن به شرطی عملی می شد که استقالل حاضر به ادامه همکاری باشد و 
در نهایت این توافق حاصل نشد تا باشگاه استقالل نیز خسارتی بابت فسخ قرارداد با این 
بازیکن متحمل نشود. ژستد با تحویل کلید خانه خود به باشگاه استقالل، ایران را برای 
همیشه ترک کرد.رودی ژستد با این که به اندازه کافی مورد اعتماد و حمایت فرهاد 
مجیدی قرار گرفت و فرصت بازی در پیشانی خط حمله آبی پوشان را پیدا کرد، اما به 
دلیل آمار کم گلزنی هایش همواره مورد انتقاد کارشناسان و هواداران قرار می گرفت. 
اما همین بازیکن که فقط 3 گل زد، مهم ترین یا یکی از مهم ترین گل های این فصل 
را در بازی برگشت دربی برای آبی پوشان زد. گلی که تاثیر زیادی در حفظ روند 
شکست ناپذیری آبی پوشان و کسب عنوان قهرمانی در پایان فصل داشت.

دستیار مجیدی از ایران می رود
مربی تیم فوتبال استقالل که به تازگی همراه با آبی پوشان قهرمان 
لیگ برتر شد، از این تیم جدا می شود.سید صالح مصطفوی مربی 
تیم فوتبال استقالل و دستیار فرهاد مجیدی پس از شش سال 
حضور در این تیم، از جمع آبی پوشان جدا می شود.مصطفوی 
که برای اولین بار در فصل پانزدهم لیگ برتر و در زمان مربیگری 
علیرضا منصوریان به استقالل پیوست، در این سال ها به جز 
منصوریان با مربیان دیگری از جمله استراماچونی و فرهاد مجیدی 
کار کرده و در دو مقطع هم به عنوان سرمربی موقت هدایت آبی 
پوشان را عهده دار بوده است.مصطفوی که از مربیان با دانش و 
تاثیرگذار در استقالل بود، در گفت وگو با خبرنگار مهر جدایی اش 
از استقالل را تایید و علت آن را مهاجرت به خارج از کشور ذکر کرد.

گــروه ورزش/ دنیای تنیس در مرحله یک چهارم 

نهایی رقابت های اوپــن فرانسه شاهد یک رقابت 
جذاب و فینالی زودهنگام بود؛جایی که یک طرف 
تور رافائل نادال ایستاده بود و در طرف مقابل نواک 
جوکوویچ و در نهایت مرد اسپانیایی برنده این ماراتن 
مهیج بود.مسابقات روالن گاروس اولین رقابت های 
زمین خاکی تنیس در جهان است که نخستین دوره 
این مسابقات در سال ۱89۱ برگزار شده است. 

رافائل نــادال با ۱3 عنوان قهرمانی پرافتخارترین 
تنیسور این رقابت ها در بخش تک نفره مردان است 
و به همین دلیل هم به سلطان خاک رس در دنیای 
تنیس شهرت یافته است.با توجه به همین مسئله 
نیز همیشه در این رقابت ها نادال به عنوان مدعی 
شماره یک حاضر می شود و این بار برای رسیدن به 
چهاردهمین قهرمانی خود در این رقابت ها در یک 
ماراتن تماشایی که چهار ساعت و ۱۲ دقیقه در زمین 

فیلیپ شاتریه به طول انجامید از سد مرد شماره یک 
تنیس جهان عبور کرد.این بازی برای نادال نوعی 
نبرد انتقامی نیز به حساب می آمد چرا که سال گذشته 
در همین رقابت ها در یک رقابت نفس گیر با نتیجه 
۱-3 مغلوب ستاره صرب شده بود و این بار دقیقا با 
همین نتیجه از رقیب نامدار خودش انتقام گرفت.
بدین ترتیب نادال قهرمان ۱3 دوره این رقابت ها با 
شکست جوکوویچ به مرحله نیمه نهایی مسابقات 
تنیس آزاد فرانسه راه پیدا کرد و رقیب الکساندر 
زورف تنیسور آلمانی شد. پیش از این دیدار زورف با 
برتری برابر کارلوس آلکارز اسپانیایی توانست یک 
شگفتی رقم بزند و راهی نیمه نهایی شود. نادال 3۵ 
ساله با 9۱ عنوان قهرمانی انجمن حرفه ای تنیس 
)ATP( در رتبه پنجم رنکینگ جهانی قرار دارد. این 
تنیسور اسپانیایی در این فصل قهرمان مسابقات 
آزاد استرالیا شد و رکورد تعداد قهرمانی های خود را 
در گرند اسلم به ۲۱ قهرمانی رساند. حاال نادال بی 
توجه به حذف جوکوویچ و آلکارز شانس زیادی دارد 
تا دست نیافتنی تر شود و بیست و دومین گرند اسلم 
دوران حرفه ای خود را به دست بیاورد. روالن گاروس 
هفته آینده به پایان می رسد، این بازی روی خاک 
رس انجام می شود و دومین گرند اسلم فصل است. 
مجموع جوایز این مسابقه 43.۶ میلیون یورو است.

رونمایی از تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا

اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( تیم منتخب لیگ قهرمانان 
اروپــا در فصل ۲۲-۲0۲۱ را معرفی کــرد که بر 
این اساس تیم های رئال مادرید و لیورپول هر یک 
با داشتن چهار بازیکن، بیشترین سهم را در این 
تیم دارند.تیم منتخب لیگ قهرمانان در فصل که 
با قهرمانی رئال مادرید همراه شد متشکل از تیبو 

کورتوا )رئال مادرید(،اندرو روبرتسون )لیورپول(، 
ــیــورپــول(، آنتونی رودیگر  فیرجیل فــن دایــک )ل
)چلسی( و ترنت الکساندر آرنولد )لیورپول(،لوکا 
مودریچ )رئال مادرید(، فابینیو )لیورپول( و کوین 
جونیور  )منچسترسیتی(،وینیسیوس  دی بروینه 
)رئال مادرید(، کریم بنزما )رئال مادرید( و کیلیان 

امباپه )پاری سن ژرمن( است.همچنین کریم بنزما 
که این فصل با به ثمر رساندن ۱۵ گل عنوان بهترین 
گلزن فصل لیگ قهرمانان را به خود اختصاص داد، 
۲۲-۲0۲۱ این  به عنوان بهترین بازیکن فصل 
برزیلی  جونیور  شد.وینیسیوس  معرفی  رقابت ها 
هم که در فینال لیگ قهرمانان اروپا گل برتری رئال 
مادرید مقابل لیورپول را به ثمر رساند، به عنوان 

بازیکن جوان فصل این رقابت ها لقب گرفت.

ایران - اروگوئه با مخالفت اسکوچیچ لغو شد

تیم ملی در وضعیت قرمز!

گروه ورزش/  تیم ملی ایران در وضعیت عجیبی قرار دارد و پس از لغو 

بازی با کانادا هنوز نتوانسته بازی تدارکاتی جایگزین کند. قرار بود ملی 
پوشان به قطر بروند و با برپایی اردو چند دیدار دوستانه انجام دهند و از 
آن جا هم راهی اروگوئه شوند و یک بازی با یاران لوئیس سوارز انجام 
دهند. عالوه بر این خط زدن پنج ملی پوش استقالل به دلیل همراهی 
تیم باشگاهی شان در زمان برپایی اردوی تیم ملی در آکادمی فوتبال 
و هماهنگ نکردن با سرمربی و مسئوالن تیم ملی، حواشی تازه ای را 
برای دراگان اسکوچیچ و تیم ملی رقم زد. البته پس از بیانیه باشگاه 
استقالل و عذرخواهی از ارکان تیم ملی و اسکوچیچ، اعالم شد ملی 
پوشان به اردوی تیم ملی برمی گردند اما تا عصر دیروز خبری از حضور 
ملی پوشان استقالل در اردو نبود. در حالی که همه پیگیر اخبار سفر 
تیم ملی به قطر و بازگشت ملی پوشان بودند، رسانه ها از لغو بازی 
ایران و اروگوئه خبر دادند تا دومین شوک هم به یوزها وارد شود! به 
گفته مسئوالن تیم ملی، بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و اروگوئه 
با مخالفت دراگان اسکوچیچ نهایی نشد و تیم ملی راهی این کشور 
نخواهد شد. گویا بعد مسافت و خستگی ملی پوشان دلیل مخالفت 
سرمربی تیم ملی با این بازی بوده است. پیش از این و به علت این که 
تقویم بازی های ملی خالی بود، فدراسیون فوتبال قصد داشت از قطر 
راهی آمریکای جنوبی شود اما به علت در دسترس بودن چند گزینه 
آفریقایی صاحب نام، اسکوچیچ با عزیمت تیمش به اروگوئه مخالفت 
کرده است. فدراسیون فوتبال ایران در حال رایزنی با چند تیم آفریقایی 
مانند کامرون، الجزایر و کنگو است تا سه دیدار دوستانه را در کشور قطر 
برگزار کند.البته بازی با هر کدام از این تیم ها نهایی شود سبک بازی 
شان چندان شباهتی به هم گروهی های ایران در جام جهانی قطر 
ندارد. از این رو همچنان منتقدان و فوتبال دوستان نگرانی های زیادی 
بابت نحوه آماده سازی تیم ملی دارند و امیدوارند سرمربی تیم ملی و 
مسئوالن فدراسیون فوتبال با توجه به رویارویی ایران با آمریکا، انگلیس 
و برنده پلی آف اروپا تیم هایی را برای بازی تدارکاتی هماهنگ کنند که 

به سبک بازی این سه تیم نزدیک باشد تا یوزها محک جدی بخورند.

سوژه

انتقام به 
سبک نادال

 حمله سلطان خاک رس به قهرمانی 
با عبور از سد جوکو

گزارش

بیرو در 
پرسپولیس 

 احیا 
یم شود؟

 علیرضا بیرانوند سرانجام بعد از 
دو فصل حضور در فوتبال اروپا، 

به پرسپولیس بازگشت تا دوران جدیدی را در حرفه خود از سر بگیرد.
ــراردادی سه ساله راهی تیم  بیرانوند تابستان سال ۱399 با عقد ق
آنتورپ بلژیک شد اما شرایط در این تیم آن طور که دلش می خواست 
پیش نرفت. بیرانوند در آنتورپ باال و پایین زیادی داشت و با »ایوان لکو« 
سرمربی این تیم دچار چالش های فراوانی شد. حتی با وجود جدایی 
لکو از آنتورپ و انتخاب سرمربی جدید، بیرانوند نتوانست خودش را 
با شرایط این تیم وفق بدهد.آمار بیرانوند در سال اول حضورش در 
فوتبال اروپا و تیم آنتورپ چنگی به دل نمی زد. او تنها ۱۲ بازی انجام 
داد و ۱۵ گل دریافت کرد.دوره کوتاه سازگاری بیرانوند در بلژیک اما 
بیش از اندازه طوالنی شد و کار به جایی رسید که این دروازه بان در پایان 
فصل، تصمیم جدیدی گرفت و تیم خود را تغییر داد  و مسیرش به یک 
انتقال قرضی به تیم رده سیزدهمی لیگ پرتغال یعنی باشگاه بواویشتا 
ختم شد. بواویشتا و لیگ پرتغال هم جایی نبود که بیرانوند بتواند جای 
خود را در آن باز کند. این دروازه بان در هفته های ابتدایی حضورش در 
بواویشتا نیمکت نشین بود و به تدریج به ترکیب اصلی رسید اما عملکرد 
او باعث تبعید دوباره اش به نیمکت و سکوی بواویشتا شد. دروازه بان 
تیم ملی ایران در پرتغال 9 بازی انجام داد و با دریافت ۱۶ گل، فصل 
را به پایان رساند.به این ترتیب تنها دستاورد سفر دو ساله بیرانوند به 
اروپا را شاید بتوان ثبت رکورد »بلندترین پرتاب دست« در یک مسابقه 
ــاه ۱400 و در زمــان حضور   رسمی فوتبال دانست. این اتفاق آذرم
»بی رو« در تیم بواویشتا رقم خورد. دروازه بان ایرانی به خاطر پرتاب 
دست ۶۱ متر و ۶۶ سانتی متری اش در بــازی بین تیم های ایــران و 
کره جنوبی در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲0۱۶ )۲0 مهر ۱39۵( در مرحله 
انتخابی جام جهانی ۲0۱8 روسیه، گواهی نامه مربوط به این رکورد را 
از مسئوالن گینس دریافت کرد. مهار کننده ضربه پنالتی »کریستیانو 
رونالدو« در جام جهانی ۲0۱8 روسیه حاال با بازگشت به پرسپولیس 
به دنبال احیای اعتبار از دست رفته است. بیرانوند در پرسپولیس اوج 
گرفت و با این تیم صاحب چند عنوان قهرمانی هم شد و حاال در بازگشتی 
دوباره، قصد دارد به کابوس دو ساله اروپایی خود پایان بدهد؛ آن هم در 
شرایطی که پرسپولیس این فصل در خط دروازه مشکالت زیادی داشت 

و آسیب های جدی خورد.

    آخرین بازی لیگ برتری شهرخودرو دور از خانه    

نایب قهرمانی؛آخرین عالمت سوال لیگ بیست و یکم

 هفته سی ام لیگ برتر       

ساعت 20 

فجرشهید سپاسی – پرسپولیس

شهرخودرو – فوالد خوزستان

گل گهر سیرجان – ذوب آهن

سپاهان- آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان - هوادار



سینما و تلویزیون پنج شنبه  12 خرداد ۶1401
2 ذی القعده  1443.شماره 20952

علیرضا مهران تا به حال در فیلم های سینمایی، 
فیلم های کوتاه و سریال های تلویزیونی مختلفی 
ایفای نقش کرده و در قاب تصویر و روی صحنه 
تئاتر، در عرصه بازیگری فعالیت کرده است. 
این بازیگر با تعدادی از آثار سیروس مقدم مانند 
»زیر هشت«، »دیوار« و »مدینه« در تلویزیون دیده 
شده و اکنون مجموعه »حکم رشد« را روی آنتن 
شبکه سه دارد. هرچند که شاید مخاطبان این 
بازیگر را با نقش های منفی او به خاطر بیاورند، 
اما طبق گفته خودش، او با نقش های متفاوتی 
در دو سریال »سلمان فارسی« و »راز ناتمام« 
در راه است که تصویرش را در ذهن مخاطب 
متحول خواهد کــرد. به بهانه سریال »حکم 
رشد«، گفت وگویی با علیرضا مهران داشتیم که 

در ادامه می خوانید.

چه دالیلی باعث شد بازی در سریال »حکم 	 

رشد« را بپذیرید؟

قصه سریال را سعید نعمت ا... نوشته بود که 
خوشبختانه قبال در »زیــر هشت«، »دیـــوار« و 
»مدینه« آقای سیروس مقدم سه تجربه همکاری 
با ایشان داشتم. زمانی به مجموعه اضافه شدم 
که آقای نعمت ا... که خودشان کارگردانی آن 
را شروع کرده بودند، متاسفانه به دالیلی جدا 
شده بودند. آقــای حسن لفافیان کارگردان 
جدید کار را شروع کرده بودند و عوامل را انتخاب 
می کردند، توسط ایشان به پروژه معرفی شدم، 
فیلم نامه را خواندم، قصه را دوست داشتم، با قلم 
و نگاه آقای نعمت ا... هم آشنا بودم و احساس 
کردم کار مخاطب پسندی باشد. دالیل دیگری 
که در شروع باعث شد کار را قبول کنم، یکی 
حضور خود آقای لفافیان به عنوان کارگردان 
و نگاه درست شان بود، یکی حضور تهیه کننده 
محترم آقای فرجی که جزو تهیه کنندگان خوب 

و باسابقه تلویزیون هستند.

حواشی سریال در مرحله تولید و انصراف 	 

آقای نعمت ا... از کارگردانی، تاثیری در تصمیم 

شما برای همکاری با این پروژه نداشت؟

نه، ما بازیگر هستیم. هم آقای نعمت ا... و هم 
آقای فرجی دالیل خاص خودشان را داشتند 
که به مِن بازیگر هیچ ارتباطی ندارد. من ابتدا 
در مجموعه حضور نداشتم و بعدا معرفی شدم، 
با مسائلی که در گذشته بوده کاری ندارم، به 
عنوان بازیگر به سریال دعوت شدم، نقش، قصه 
و نگاه کارگردان و تهیه کننده را دوست داشتم و 
به همین دلیل قبول کردم. هر مسئله ای هم که 
بوده به نظرم درون گروهی بوده با نسخه اولیه 
کار. به این مسائل توجه نمی کنم، برایم مهم 

بود کار خوبی انجام بدهم که خدا را شکر همراه 
یک تیم خوب و با توجه به بازخوردها، احساس 

می کنم خروجی خوبی داشتیم و داریم.

شخصیت »نوید 59« چه جذابیت هایی 	 

برای شما داشت؟

یکی از جذابیت های ویژه و منحصر به فرد »نوید 
59« برای من این بود که او با تمام وجود فردی 
را دوست دارد، حاال آن فرد می تواند پدر، مادر، 
خواهر یا برادر باشد و در قصه ما »غالم« است که 
از کودکی با او بزرگ شده، زندگی کرده و این 
شخصیت سایه باالی سر و تکیه گاهش بوده، این 
برایم خیلی جذاب بود. آدمی که روزگار و شرایط 
کارهای  سمت  به  می شود  باعث  اجتماعی 
خالف برود، اما مقید است، خانواده و رفیقش 
را دوست دارد، برای رفیقش هر کاری می کند. 
جنس رفاقت بین »غالم« و »نوید« و رابطه آن ها را 

خیلی دوست داشتم و برایم جذاب بود.

همان طور که اشاره کردید این شخصیت 	 

وجــوه منفی دارد، امــا در عین حــال بعضی 

ــد و مطلقا منفی  مسائل برایش ارزش دارن

نیست.

بله، جامعه و روزگار باعث شده »نوید 59« قصه 
ما تن به کارهایی بدهد که درست و اخالقی 
نیست، اما او خانواده  دوست است و به آن ها 
احترام می گذارد و چه بسا جاهایی با آدم های 
خالفکار که روبــه رو می شود، خط و مرز برای 
خودش مشخص می کند و می گوید هر کاری 
هم بکنم، کارهایی که باعث شود جان و مال و 
ناموس مردم به خطر بیفتد انجام نمی دهم. 
»نوید 59«های زیادی در شهر داریم که جامعه و 
مسیر غلطی که پیش روی آن ها می گذارند باعث 
می شود به بیراهه و قهقرا بروند، اما »نوید 59« در 
قصه سیر تکاملی دارد و می رسد به جایگاهی که 
فکر می کنم هر مخاطبی این کاراکتر را دوست 

داشته باشد، از این منظر دوست داشته باشد 
که بگوید می شود اگر روزی در شرایط بدی 
هم قرار گرفتیم با تصمیم های درست، مسیر 
درست را انتخاب کنیم. این ویژگی  او هم برایم 

خیلی جذاب بود.

در »حکم رشــد« می بینیم که الت هــا در 	 

منطقه ای ریاست می کنند و انگار محله ای به 

اسم شان خورده، به نظرتان هنوز هم این مدل 

زندگی در واقعیت وجود دارد؟

بله، خــود من در بافت، فرهنگ و منطقه ای 
زندگی کردم که هنوز این آدم ها در آن زندگی 
می کنند. یکی از جذابیت هایی که فیلم نامه آقای 
نعمت ا... برای من داشت همین بود که ایشان 
چقدر دقیق و ظریف به این بخش از جامعه ما 
اشاره کردند. بسیاری از افراد از من پرسیدند که 
مگر می شود چنین آدم ها و چنین شکل و شمایل 
و خیابان هایی در تهران باشد؟ چند نشانی دادم 
و گفتم می توانید به این مناطق سر بزنید و این 
آدم ها را از نزدیک ببینید. متاسفانه از همین قشر 
آسیب های زیادی به بدنه جامعه ما وارد می شود. 
متاسفانه هستند و فکر می کنم سریال »حکم 
رشد« مجدد  تلنگری بود برای  مردم ما و مخاطب 
ما! شما دارید در جایی زندگی می کنید که هنوز 
ــراف شما هستند، شاید شکل  ــا اط ایــن آدم ه
ظاهری شان تغییر کرده باشد، اما در بطن شان 
هنوز همان الت هایی هستند که همیشه از 
آن هــا شنیده ایم و صحبت می شده. چند ماه 
پیش فیلمی را کار می کردم که در یک مجموعه 
حقوقی حضور داشتم، روزانه بیش از 30، 40 
نفر از این آدم ها را می دیدم و با آن ها که صحبت 
می کردم متوجه می شدم از جاهایی می آیند که 
خود من در سال های دور در این مناطق زندگی 
می کردم. می گفتم مگر هنوز هست؟! می گفتند 
بله هست! همین ادبیات، همین معاشرت، 

همین درگیری ها و همین زد و خوردها.

تصویر شما بیشتر با کاراکترهای منفی در 	 

ذهن مخاطب شکل گرفته و نقش های منفی 

مختلفی بازی کرده اید. مسیر پیشنهادها 

این طور بوده یا اولویت خودتان هم نقش های 

منفی بوده؟

متاسفانه در سینما و تلویزیون حاال در سینما 
بازیگرهایی  بیشتر،  تلویزیون  در  امــا  کمتر، 
ــر موفق  کــه فعالیت می کنند اگــر در یــک ژان
باشند، کــارگــردان هــای مــا کــار خــودشــان را 
راحت می کنند، مثال آقای علیرضا مهران در 
ــوار«  سریال های »مدینه«، »زیــر هشت« و »دی
نقش های منفی بازی کرده، پس ایشان می تواند 
نقش های منفی بــازی کند! کار خودشان را 
راحت کردند، اما به نظر من بازیگر می تواند هر 
نقشی را بازی کند. این اتفاقی است که نه فقط 
برای من، برای خیلی از بازیگران رخ داده و غلط 
است. خود من سعی کردم بعد از سریال »مدینه« 
یک توقفی داشته باشم، حول و حوش پنج سال 
صبر کردم. البته در سینما که فعالیت می کردم 
سعی داشتم نقش هایم متفاوت تر باشد ولی 
در تلویزیون پرهیز کردم، با »حکم رشد« شروع 
کردم که هم به مخاطب عام و هم اهالی فن بگویم 
لزوما بازیگر در یک ژانر موفق نیست، می تواند 
در قالب های مختلف تجربه کند و چه بسا موفق 
باشد. این چیزی بود که در »حکم رشد« تجربه 
کردم. البته یکی، دو کار دیگر هم در این مدت 
انجام دادم که وقتی پخش شود، مخاطب کامال 
ــه رو می شود. یکی  با شکل جدیدی از من روب
سریال »سلمان فارسی« جناب آقای میرباقری و 
یکی »راز ناتمام« آقای امین امانی که به احتمال 
زیاد امسال از شبکه یک پخش می شود و »سلمان 
فارسی« آقای میرباقری را هم که تجربه ویژه و 
منحصر به فردی بود ان شاءا... مخاطب ظرف 

دو، سه سال آینده خواهد دید.

شما در فیلم کوتاه »بچه خور« که مورد 	 

استقبال مخاطبان هم قــرار گرفت، با آقای 

محمد کارت که اکنون سریال »یاغی« را در 

حال انتشار دارد همکاری کردید، این تجربه 

چطور بود؟

آقــای محمد کــارت جزو فیلم سازانی هستند 
که خیلی به ایشان عالقه مندم و خدا را شاکرم 
که فیلم کوتاه »بچه خور« را با ایشان کار کردم. 
روزی که به من پیشنهاد داد این نقش را بازی 
کنم، با وجود این که شاید تلخ ترین نقشی بود که 
در زندگی کاری ام قرار بود ایفا کنم، اما یکی از 
دالیلی که این نقش را پذیرفتم، خود آقای کارت و 
نگاه جذابی بود که به فیلم سازی داشت. همیشه 
و همان زمان هم اعتقاد داشتم ایشان جزو فیلم 
سازان خوب و صاحب سبک ما می شوند و این 
نگاه به واقعیت پیوست. بعد از »بچه خور«، »شنای 
پروانه«، »یاغی« و مطمئنا ما حاال حاالها از آقای 

کارت می شنویم. 

»پیرمرد« فراری از گذشته

 )The Old Man( »مجموعه تلویزیونی »پیرمرد
محصول 2022 آمریکا، یک سریال درام اکشن 
و مهیج است که توسط شبکه اف ایکس ساخته 
شده و در پلتفرم هولو به انتشار خواهد رسید. 
خالقان ایــن مجموعه رابــرت لوین و جاناتان 
ــرای نــگــارش و تهیه  اشتاینبرگ هستند کــه ب
مجموعه »بادبان های سیاه« شناخته می شوند و 
از جمله سازندگان سریال »دیدن« محصول اپل 

نیز بوده اند.
فیلم نامه »پیرمرد« بر اساس رمان پرفروشی به 
همین نام،اثر توماس پری نوشته شده و درباره یک 
مأمور سابق سیاست که از این سازمان جدا شده، 
اما با ورود شخص ناشناسی که قصد کشتن او را 
دارد،متوجه می شود که عواقب فعالیت هایش در 

سازمان سیا، هنوز او را رها نکرده است.

در این سریال جف بریجز بازیگر 72 ساله برنده 
اسکار که بــرای آثــار شاخصی مثل »لبوفسکی 
بــزرگ« و »شجاعت واقعی« شناخته می شود، 
در نقش اصلی بازی کرده است. او پس از حدود 
60 سال فعالیت هنری، برای نخستین بار با این 
سریال به دنیای سریال های تلویزیونی پا گذاشته 
است. جان لیتگو بازیگر آمریکایی نامزد اسکار، 

دیگر چهره شناخته  شده این سریال است.
ــالوه بر  بــه نظر مــی رســد مجموعه »پــیــرمــرد« ع
مایه های اکشن، قصه ای مرتبط با سیاست نیز 

داشته باشد.
قسمت های اول و دوم این سریال هفت قسمتی، 
روز پنج شنبه 28 خــرداد در پلتفرم هولو در 
دسترس قرار می گیرد و بقیه قسمت های آن، به 

صورت هفتگی منتشر خواهد شد.

»فرزند صبح« سرانجام اکران می شود؟

پروانه نمایش فیلم »فرزند صبح« که قرار بود 
همزمان با رحلت امام خمینی)ره( در سینماها 
به نمایش درآیــد، صادر شده ولی فعال شرایط 

اکران آن مهیا نیست.
بهروز افخمی سال گذشته اعالم کرده بود که 
با دریافت پروانه نمایش فیلم »فرزند صبح«، 
از ۱5 خرداد ۱40۱ اکران فیلم آغاز می شود 
ولی با این که به نیمه خرداد رسیده ایم خبری از 
اکران آن نیست و حتی شنیده می شد که مجوز 
آن صادر نشده است. محمدرضا شرف الدین در 
گفت وگویی با ایسنا تاکید کرد که »پروانه نمایش 
»فرزند صبح« صادر شده است«، اما گویا تا رفع 
موانعی، امکان اکران آن وجود ندارد. پیگیری ها 
حاکی از این است که این موانع بر سر یک سری 
مسائل مالی با مالک فیلم یعنی موسسه »عروج 
فیلم« است که تا وقتی حل نشود پروانه نمایش 
در دفتر مدیران سینما باقی می ماند و خبری از 

اکران نخواهد بود.
ــام  ــری نقش ام ــب در ایــن فیلم عــبــدالــرضــا اک
خمینی)ره( را در سکانس هایی کوتاه ایفا کرده 
و بعد کل فیلم فالش بک به کودکی سیدروح  ا... 
است. هدیه تهرانی هم از دیگر بازیگران این فیلم 

است که نقش دایه امام را ایفا کرده است.

رمان »نامیرا« فیلم می شود

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود، 
با ساخت یک فیلم نامه سینمایی و دو فیلم نامه 

داستانی غیرسینمایی موافقت کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری، فیلم نامه  سینمایی 
»نامیرا« به تهیه کنندگی محسن آقاعلی اکبری، 
کارگردانی شهریار بحرانی و نویسندگی صادق 
کرمیار و فیلم نامه های داستانی غیرسینمایی 
»فردای اربعین« به تهیه کنندگی، کارگردانی 
به   »7600« و  کریمی  محمد  نویسندگی  و 
و  کــارگــردانــی  و  اوسیوند  تهیه کنندگی علی 
نویسندگی بهروز باقری موافقت شورای پروانه 

ساخت سازمان سینمایی را دریافت کردند.

اخبار

فیلم روز

چهارشنبه  از  رهبانی  وحید 
هفته آیــنــده بــا فیلم »هناس« 
ساخته حسین دارابی به سینما 
ــن بازیگر دو فیلم  مــی آیــد. ای
»مصلحت« اثر حسین دارابی 
محمدحسین  ساخته  »شیشلیک«  کمدی  و 

مهدویان را آماده اکران دارد.

شهره لرستانی از ۱5 خرداد 
ساعت 23، با بازپخش سریال 
چهار«  در  ــه  »س خاطره انگیز 
ساخته مجید صالحی در شبکه 
ــده مــی شــود. مهران  تماشا دی
رجبی، محمد کاسبی و علی صادقی از دیگر 

بازیگران این مجموعه هستند.

ــا امشب  ــت زنـــده یـــاد هما روس
ساعت 22، با فیلم ماندگار »از 
کرخه تا راین« کاری از ابراهیم 
آی فیلم  شبکه  در  حاتمی کیا 
دیــده می شود. این فیلم سال 

7۱ ساخته شده و هما روستا و علی دهکردی 
بازیگران اصلی آن هستند.

مه لقا باقری بــازی در سریال 
ــد« ســاخــتــه حسن  »حــکــم رشـ
لفافیان را بــه پــایــان رســانــد. 
ــن با  ــگــر پــیــش از ایـ ــازی ــن ب ایـ
2« در  »دردســـرهـــای عظیم 

تلویزیون دیده شده بود و پس از چند سال غیبت 
با »حکم رشد« بازگشته است.

چهره ها و خبر ها

سعید پورصمیمی در واکنش به 
اتهامی که کتایون ریاحی درباره 
ــرده، از او شکایت  او مطرح ک
توضیح  خــواســتــار  و  می کند 
دربـــاره ادعــایــش خواهد شد. 
پریزاد سیف بازیگر تئاتر، از قول پورصمیمی این 

خبر را اعالم کرده است.

تله  تئاتر  در  حسن پور  سمیرا 
»میس جولی« به کارگردانی 
محمد قنبری ایفای نقش کرده 
و در آن با ایوب آقاخانی و مریم 
وطن پور مجری برنامه کودک 

همبازی شده اســت. این تله تئاتر به زودی در 
نمایش خانگی منتشر می شود.

فینال  در  صـــیـــادی  ــف  ــوس ی
دوم مسابقه »جــوکــر« شرکت 
کــرده و دوشنبه هفته آینده با 
این مسابقه به نمایش خانگی 
می آید. سام درخشانی، هومن 

برق نورد، امیرمهدی ژوله و سیروس میمنت نیز 
از شرکت کنندگان فینال هستند که آخرین فصل 

از مسابقه » جوکر« خواهد بود.

 مائده کاشیان  

جشنواره فیلم کن 2022 اگرچه چند روزی 
است که به پایان رسیده، اما حواشی آن هنوز 
ادامــه دارد. از طرفی تجلیل از فیلم سینمایی 
موهن »عنکبوت مقدس« و از طرف دیگر، تنها 
نماینده رسمی ایران در بخش اصلی مسابقه که 
»برادران لیال« به کارگردانی سعید روستایی بود. 
حواشی این فیلم دیروز به سطح وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی رسید و با اظهارنظر او، به نظر 
می رسد کار اکران عمومی این فیلم گره خورده 

است.

مرور فشرده دو هفته پرحاشیه	 

»بـــرادران لیال« ساخته جدید سعید روستایی 
که پیشتر دو فیلم تحسین  شده »ابد و یک روز« و 
»متری شیش و نیم« را ساخته بود، در جشنواره 
فیلم کن 2022 دو حاشیه مهم داشــت. یکی 
اظهارنظرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
عوامل فیلم در نشست خبری و مصاحبه های 
مختلف که جز حاشیه، عایدی خاصی برای آن ها 
نداشت. دوم که مهم تر از اولی به نظر می رسد، 
نمایش بدون مجوز آن در این جشنواره بود. در 
حالی که چند روز پیش از آغاز جشنواره فیلم کن، 
محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی رسما 
اعالم کرده بود فیلم های سینمایی برای حضور 
در جشنواره های خارجی نیازمند دریافت پروانه 
نمایش اند، اما »بــرادران لیال« به تهیه کنندگی 
جواد نوروزبیگی بدون پروانه نمایش به کن رفت 
و نمایش داده شد. عالوه بر آن که بازیگرانش نیز 
سخنانی حاشیه ساز بر زبان راندند. در نهایت 

رئیس سازمان سینمایی در اظهارنظری جدید، 
»اپوزیسیون نمایی« را توسط سینماگران ایرانی 
در جشنواره های خارجی محکوم کرد. جالب 
آن که سیدجمال ساداتیان عضو هیئت مدیره 
شرکت پخش کننده فیلم، در خالل جشنواره 
با پذیرش این تخلف، گفته بود: »بعید می دانم 
به  فیلم  نمایش  پروانه  دریافت  بــرای  مشکلی 
وجــود بیاید و به نظرم مسئوالن ارشــاد با سعه 
صدر بیشتری با این فیلم برخورد خواهند کرد، 
مگر چند فیلم در سال در سینمای ایران ساخته 
می شود که این گونه نام ایران را در جهان مطرح 
کند؟« اظهارنظری که شائبه فشار به مسئوالن 

وزارت فرهنگ را ایجاد می کرد.

ــرای اعــمــال محدودیت های 	  ــر ب ــده وزی وع

قانونی

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نیز دیروز به حواشی این فیلم واکنش 
ــت در جمع  نشان داد و در حیاط خلوت دول
خبرنگاران گفت: »طبق قانون فیلم هایی که به 
جشنواره های خارجی می روند باید در داخل 
مجوز اکران گرفته باشند. خود اسکار هیچ فیلمی 
را بدون مجوز اکران داخلی نمی پذیرد، اما کن 
این چنین نبود. به دوستانی که می خواستند این 
فیلم را به کن ببرند، اعالم شده بود که اگر بدون 
دریافت مجوز اکران به آن جا برود، مشمول مواد 
قانونی در این زمینه می شود. قانون در این جا 
صراحت دارد و به آقایان تهیه کننده و کارگردان 
آن گفته شده بود و طبیعتا چون این فیلم بدون 
مجوز رفته بود و به آن ها اطالع داده شده بود، 
مشمول محدودیت های قانونی خواهد شد.« او 
در پاسخ به خبرنگارانی که پرسیدند »برادران 
ــران نمی شود، گفت:  ــران اک لیال« قطعا در ای

»طبق روال قانونی ان شـــاءا... عمل می شود. 
ممکن است که تبصره یا مــاده ای وجود داشته 
باشد و بتواند مشمول آن شود اما من به دوستان 
در سازمان سینمایی گفتم ُمر قانون را رعایت 
کنند.« با این حساب و اظهارنظرهای اخیر بعضی 
شــورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  اعضای 
ــران »بـــرادران لیال« به  اسالمی، بعید است اک
زودی و بــدون محدودیت اتفاق بیفتد؛ این در 
حالی است که عوامل فیلم از اکران قریب الوقوع 
فیلم در مردادماه سخن گفته بودند. جالب آن که 
حتی سعید روستایی کارگردان فیلم، در نشست 
خبری خود در جشنواره فیلم کن 2022، از 
نپذیرفتن سانسور گفت و این که میان دوراهی 

سانسور و توقیف، دومی را انتخاب خواهد کرد!

اعتراض ایران بابت فیلم موهن	 

دیروز همچنین وزیر فرهنگ درباره فیلم موهن 
»عنکبوت مقدس« موضع گیری مجددی کرد و 
گفت: »عوامل اصلی تولید و تهیه فیلم در خارج از 
ایران هستند و ارتباطی به فضای مدیریت داخلی 

سینما در کشور نـــدارد. ســازمــان سینمایی و 
مجموعه وزارت ارشاد در این زمینه موضع گیری 
کردند و اگر عواملی از دست اندرکاران فیلم 
در داخل کشور باشند، آن ها را مشمول قوانین 
کــرد.«  خواهیم  سینمایی  سازمان  انضباطی 
ــازه توهین به  ــن کــه اجـ اسماعیلی بــا بیان ای
مقدسات را نخواهیم داد، تصریح کــرد: »این 
فیلم اساسًا مملو از صحنه های مشمئزکننده، 
زشت و غیرواقعی  است و منتقدان منصف در کن 
نسبت به نوع این انتخاب معترض بودند چراکه 
این یک انتخاب غلط، سیاسی و جهت دار برای 

نشان دادن یک چهره سیاه از جامعه ایرانی 
ــاد با بیان ایــن که  ــر فرهنگ و ارش ــت.« وزی اس
مراتب اعتراض رسمی خود را از طریق وزارت 
ــالم کردیم،  ــت فرانسه اع ــور خارجه به دول ام
تصریح کرد: »این کار کامال محکوم است و حتما 
این مسئله را در مراودات فرهنگی با دولت های 
این چنینی مورد توجه قرار خواهیم داد. هیچ 
کشور یا مجموعه ای حق ندارد به بهانه چنین 
و  آن  مقدسات  و  ملت  یک  به  جشنواره هایی 
همچنین آرمان های آن توهین کند و این خط 

قرمز ما در وزارت ارشاد است.«

مسیر سخت لیال و برادران برای اکران!
حاشیه های جشنواره فیلم کن، گریبان فیلم تازه سعید روستایی را گرفت

 مصطفی قاسمیان  



7 اندیشه پنج شنبه  12 خرداد 1401
2 ذی القعده  1443.شماره 20952

جواد نوائیان رودسری – قیام 15 خرداد سال 
1342 یکی از تأثیرگذارترین وقایع در تاریخ معاصر 
ایران است. دفاع مردم از ساحت مرجعیت دینی و 
به میدان آمدن توده های مذهبی جامعه، اتفاقی بود 
که دستگاه امنیتی رژیم به هیچ وجه نتوانسته بود آن 
را پیش بینی کند. علت این مسئله نیز، عدم آشنایی 
دقیق و صحیح مقامات اطالعاتی رژیــم شــاه، با 
ساختارها و علقه های مذهبی ای بود که باعث 
ایجاد پیوندهای ناگسستنی و پایدار، میان مردم و 
علمای دینی می شد. واقعیت این است که وقتی در 
15 خرداد سال 1342، فریاد »یا مرگ یا خمینی«، 
در قم و تهران طنین انداخت و مردم خشمگین تا 
نزدیکی های کاخ شاه پیش آمدند، رژیم دچار یک 
غافلگیری عجیب شد. حسین فردوست، دوست 
و ندیم شاه، در خاطراتش تحلیل نسبتًا دقیقی از 
دالیل این غافلگیری به دست می دهد. او می گوید: 
»در قیام 15 خرداد 1342، نکته ای که بدوًا باید 
متذکر شوم، ناآگاهی عجیب مسئولین اطالعاتی 
و امنیتی کشور و شخص محمدرضا از حرکت های 
مردمی بود. در آن زمان محمدرضا مسئله روحانیت 
را جدی نمی گرفت و خطر تیمور بختیار )نخستین 
ــاواک(  را بــرای سلطنت خود بیشتر از  رئیس س
مردم می دانست!« باور شاه و اطرافیانش این بود 
که نهاد مرجعیت، به عنوان تنها نهادی که می تواند 
در متشّکل کردن مردم مؤثر باشد، بعد از رحلت 
آیت ا...العظمی بروجردی در فروردین 1340، 

عماًل توانایی خود را از دست داده است و به 
دلیل فقدان تمرکز قدرت در دست یک 

نفر، قادر نیست به سازمان دهی 
توده ها علیه رژیم بپردازد. این 
تحلیل عجیب و ناشیانه، البته 
برخاسته از همان ناآگاهی از 
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 

در جامعه ایران بود. شاه تا آخرین 
روز حضورش در ایران نیز، نتوانست 

به درستی این قــدرت را بشناسد و هر وقت 
ــی آورد، از  بحث اعتراضات مردمی را به میان م
»مارکسیست های اسالمی« سخن می گفت و 
آن ها را دشمن اصلی خود در این عرصه می دانست. 
شاید تصور این که یک مرجع تقلید شیعه بتواند در 
فضای سیاسی آن روز به نقش آفرینی قدرتمندانه 
بپردازد   و     دکترینی مستقل از جریان های سیاسی 
موجود ارائه کند، برای او و نظریه پردازانش سخت 
بود؛ اما این عدم توانایی درک شرایط، تأثیری در 
حرکت رو به جلو نهضت اسالمی نداشت. قیام 15 
خرداد، با تمام اتفاقاتی که رژیم تا آن روز به چشم 
دیده بود، فرق می کرد؛ یک حرکت کاماًل مذهبی و 
خالص که نمی شد در آن رّدپای ائتالف جریان های 
گوناگون را دید؛ قیامی خودجوش و مطابق با تعالیم 
و دیدگاه هایی که ریشه ای 13 قرنه در سرزمین 
ایران داشت و البته، یک رهبر خاص، با شخصیتی 
کاماًل متفاوت نسبت به روحانیون مبارزی که تا آن 

روز، در برابر رژیم پهلوی قد علم کرده بودند.

قیامی که کاماًل خالص بود	 
گفتیم کــه قیام 15 خـــرداد، از هــر نظر، یک 
پدیده خاص و جدید در تاریخ ایــران محسوب 
می شود؛ اتفاقی که به قول دکتر مسعود رضایی، 
پژوهشگر تاریخ معاصر، »یک قیام کاماًل خالِص 
دینی و مذهبی بود«. او در گفت وگو با خراسان، بعد 
از ذکر این نکته و در توضیح آن، می افزاید: »قبل از 
قیام 15 خرداد، شاهد وقایع مربوط به ملی شدن 
صنعت نفت، حوالی سال 1329ش هستیم؛ 
آن جا فقط نیروهای مذهبی فعال نبودند؛ ملی ها 
و برخی جریانات دیگر هم حضور داشتند و همه 
برای رسیدن به هدف تالش کردند و نفت ملی شد؛ 
ولی در ادامه مسیر، این گروه ها به دالیل مختلف، از 
هم جدا شدند و بعضًا در برابر یکدیگر قرار گرفتند و 
متأسفانه نهضت در انتهای کار به کودتای آمریکایی 
28 مرداد ختم شد.« رضایی ادامه می دهد: »اما 

در قیام 15 خرداد، مبنای حرکت اسالم و تعالیم 
اسالمی بود. پشت حرکت مردم، تفکرات اسالمی 
و شیعی قــرار داشــت که امــام خمینی آن هــا را با 
زبان ساده برای مردم تفسیر می کرد. این جاست 
که می بینید، افــرادی که به دنبال حرکت جدید 
می روند، همگی نیروهای مذهبی هستند. این جا 
مّلی ها  جریان  یا  کمونیست ها  از  خبری  دیگر 
نیست. کمونیست ها حتی در جریان انقالب سفید 
شاه، به تغییراتی که محمدرضا پهلوی با هدایت 
آمریکایی ها، به دنبال اجرای آن بود، روی خوش 
نشان دادنــد. مّلی ها هم در جریان قیام، به 
دنبال امام و نهضت اسالمی او حرکت 
نکردند. بنابراین، فقط مذهبی ها 
با آن  و  با نهضت همراه شدند 
پیش آمدند.« رضایی در ادامه 
سخنانش، به محتوای اعتقادی 
قیام هم گریزی می زند و به نکته 
مهمی اشاره می کند: »حرکتی که 
امام سازمان دهی می کند و مردم با آن 
همراه می شوند، از نظر اعتقادی هم یک حرکت 
کاماًل اصیل است. شما در دیدگاه های امام، نه رد    و 
نشانی از تفکرات مارکسیستی می بینید که در آن 
زمان بازارش در سطح بین المللی حسابی داغ بود 
و نه خط و ربطی بین این دیدگاه ها با تفکراتی که در 
انقالب کبیر فرانسه و امثال آن دنبال می شد، پیدا 
می کنید. این ویژگی، مهم ترین ویژگی ای است 
که نهضت 15 خرداد را از دیگر قیام ها و جریان ها 

متمایز می کند.«

یک قیام فراگیر و غیرقابل سرکوب	 
دکتر جــواد منصوری، از فعاالن شناخته شده 
دوران انقالب و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در 
تحلیل آن چه باعث ممتاز بودن قیام 15 خرداد 
1342 در تاریخ ایــران می شود، ابتدا به مرور 
حوادث آن دوران می پردازد و می گوید: »پیش از 
وقوع قیام 15 خرداد، رژیم شاه در دوم فروردین 
سال 1342، با حمله به مدرسه فیضیه، به دنبال 
مرعوب کردن علما بود. دلیل آن هم مربوط می شد 
به مخالفت امام خمینی و تعدادی از مراجع با 
الیحه معروف انجمن های ایالتی و والیتی. به 
اعتقاد من، رژیم احساس کرده بود که حرکتی 
درحال شکل گیری است، اما گمان می کرد که 
با این سرکوب، می تواند جلوی پیشرفت آن را 
بگیرد و مانع گسترش آن در جامعه شود. آن ها 
بعد از آن کشتار، جو رعــب و وحشت را پایدار 
نگه داشتند و با فرا رسیدن ماه محرم، وعاظ را 
تهدید کردند که کسی از آن ها حق صحبت درباره 
شاه، اسرائیل و در خطر بودن اسالم را ندارد. 
اما اقــدام امام خمینی در عصر عاشورا، رژیم را 
غافلگیر کرد؛ ایشان در آن سخنرانی مشهور، هم 
به اسرائیل تاخت، هم شاه را محکوم کرد و هم به 
طور ضمنی، خواستار سقوط رژیم پهلوی شد؛ 
یعنی امام خمینی، در جریان سخنرانی دو روز 
قبل از قیام 15 خرداد، عماًل از مقام یک معترض 

به وضع موجود، به مرحله رهبری نهضتی تغییر 
وضعیت داد که مبنای طرح و ارائــه آن، اصول 
اساسی اســالم بــود. این مسئله بــرای رژیــم شاه 
 15 قابل پیش بینی نبود، همان طور که قیام 
خرداد را هم، در آن حجم و گستره، نتوانستند 
پیش بینی کنند.« منصوری معتقد است که اقدام 
رژیم برای سرکوب وحشیانه قیام 15 خرداد، در 
ادامه همان روند ارعاب صورت گرفت، اما باز هم 
رژیم در تشخیص عمق راهبردی این اقدام، دچار 
اشتباهی فاحش شد: »در 15 خرداد، بذر نهضتی 

ریخته شد که به انقالب انجامید؛ یک شروع 
قدرتمندانه رقم خــورد. هرچند که 

ــرًا رژیـــم در ســرکــوب مــردم  ــاه ظ
موفقیتی به دست آورد، اما 15 
سال بعد، همه فهمیدند که آن 
قیام، اصواًل سرکوب نشده و بلکه 

قابل سرکوب هم نبوده است.« 
او می افزاید: »15 خرداد یک قیام 

فراگیر است؛ همه مردم در آن حضور 
دارند، منظورم از همه، همه اصناف و اقشار 

جامعه است، همه هستند و وجه اشتراک و نقطه 
تفاهم آن ها اسالم و اعتقاد به یک رهبر قدرتمند به 
نام آیت ا...العظمی خمینی است. به دلیل همین 
تأثیرگذاری، امام بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
و در سخنرانی ها، قیام 15 خرداد را مبدأ انقالب 

معرفی  کرد.«

ریشه های یک موفقیت بزرگ	 
ــرداد و  تردیدی نیست که در جریان قیام 15 خ
شکل گیری نهضت اسالمی که 15 سال بعد، به 
پیروزی انقالب اسالمی انجامید، رهبری امام 
تأثیرگذار  خمینی)ره( نقشی بی بدیل و کاماًل 
داشت. پیش از قیام 15 خرداد )حدود یک دهه قبل 
از آن(، جامعه ایران شاهد مجاهدت ها و مبارزات 
علمایی مانند آیت ا... کاشانی و شهید نواب صفوی 
بود؛ 57 سال قبل از این قیام هم، مراجع و علمای 
بزرگ نجف و تهران، از نهضت مشروطه حمایت 
کردند و آن را به نتیجه رساندند؛ اما هیچ کدام 
ــام)ره( به دست آورد،  از آن هــا، به موفقیتی که ام
نرسیدند. قیام ها و نهضت های پیشین، یا دچار 
استحاله شدند و به دست اغیار افتادند یا با کودتایی 
وابسته به دولت های استعماری، اسیر ناکامی شدند 
و به بن بست رسیدند؛ اما آن چه امام خمینی)ره( 
در سال های 1341 و 1342 آغاز کرد، به چنین 
عاقبتی دچار نشد. راز این پیروزی و توفیق چه بود؟ 
دکتر مسعود رضایی معتقد است: »امام به لحاظ 
جایگاه مذهبی و دینی، شخصیتی برجسته بود و 
افرادی مانند مرحوم آیت ا... کاشانی و شهید نواب 
صفوی با ایشان قابل مقایسه نبودند؛ هرچند که آن 
بزرگان هم، تالش بی وقفه ای در مسیر مبارزاتی 
خود داشتند. امام از وزانت و جایگاه علمی و حوزوی 
برجسته ای برخوردار بود و با هوشیاری خاصی 
که داشــت، از توانایی های شگفت انگیزی برای 
هدایت و مدیریت نهضت برخوردار بود.« او پس از 

بیان این موضوع، به نکته ای بسیار مهم و راهبردی 
اشــاره می کند که به نظر می رسد، یکی از دالیل 
اصلی توفیق امام)ره( در مسیر به پیروزی رساندن 
نهضت اسالمی باشد: »یکی از مهم ترین ویژگی های 
مدیریت امام در این مسیر آن است که ایشان، محتوا 
و نتایج قیام را با دیگر گروه ها به اشتراک نگذاشت. 
او برخالف مرحوم کاشانی یا شهید نواب صفوی 
که ناچار بودند برای پیشبرد نهضت، با جریان های 
دیگر ائتالف داشته باشند، کاماًل مستقل عمل کرد 
و اجازه ورود ناخالصی به نهضت اسالمی را نداد.« 
رضایی به نکته مهم دیگری هم در این زمینه اشاره 
می کند: »باید توجه داشته باشیم که نهضت امام 
خمینی از آغاز تا رسیدن به پیروزی، حدود 15 
سال طول کشید و این مدت، به امام فرصت تقویت 
آگاهی بخشی عمومی مردم و ایجاد درک مناسب 
از نهضت را به آن ها، داد.« دکتر جواد منصوری، در 
تحلیل دلیل توفیق امام خمینی)ره(، دالیل دیگری 
را مطرح می کند؛ او می گوید: »نخستین دلیل 
موفقیت امام را باید در متفاوت بودن شرایط اوایل 
دهه 1340، با دوران قبل از آن جست وجو کنیم. 
آگاهی مردم در این دوره، نسبت به قبل بیشتر 
است و شکست ها و ناکامی ها باعث افزایش تجربه 
شده است. از سوی دیگر، جوانان تحصیل کرده 
در جامعه حضور فعال تری دارند و همین ها، در 
ارتباط با نهضت های استقالل طلبانه خــارج از 
کشور هستند و وقتی نهضت آغــاز می شود، از 
ظرفیت موجود به نحو احسن استفاده می کنند. 
موضوع دیگر، توجه دقیق امام خمینی 
به تجربیات گذشتگان است. شما 
سخنرانی های  بــه  نگاهی  ــر  اگ
که  می بینید  بیندازید،  ایشان 
امام، کامال با سرگذشت و فرجام 
مشروطیت  مانند  جریان هایی 
و نهضت ملی شــدن صنعت نفت 
آشناست و از این تجربه ها، به خوبی 
در جریان نهضت اسالمی استفاده می کند. 
ــل موفقیت، نباید از  از طرفی، در بررسی دالی
ویژگی های خاص شخصیتی امام که نقش مهمی 
در ایــن پــیــروزی داشـــت، چشم بپوشیم و شاید 
بتوانیم، مهم ترین دلیل این توفیق را، شخصیت 

ویژه امام خمینی بدانیم.«

 پایندگی مکتب خمینی
 در قرن جدید

چرا امام)ره( توانست، اما دیگران نتوانستند؟
 در گفت وگویی تحلیلی با دکتر مسعود رضایی و دکتر جواد منصوری، پژوهشگران تاریخ معاصر به دالیل ممتازبودن

 قیام 15 خرداد نسبت به حرکت های پیش از آن و نقش بی بدیل امام خمینی)ره( در جاودانگی این قیام بزرگ پرداخته ایم

ــی)ره( با  ــن ــی ــم ــام خ ــ گـــروه انــدیــشــه - ام
همسرش، بسیار مهربان و مؤدب بود؛ او را 
دوســت می داشت و در نامه هایی که برای 
خانم می نوشت، این احترام، ادب و مهر را به 
تمامی نشان می داد؛ سال 1312ش، زمانی 
که امام)ره( راهی سفر حج شده بود تا از طریق 
لبنان، به زیــارت خانه خدا مشرف شود، در 
نامه ای برای همسرش، خانم خدیجه ثقفی، 
چنین نوشت: »تصدقت شوم؛ الهی قربانت 
بروم، در این مدت كه مبتالی به جدایی از آن 
نور چشم عزیز و قّوت قلبم گردیدم، متذكر 
شما هستم ... عزیزم، امیدوارم خداوند شما را 
به سالمت و خوش در پناه خودش حفظ كند. 
]حاِل [ من با هر شدتی باشد می گذرد ولی 
بحمدا... تاكنون هرچه پیش آمد، خوش بوده 
و اآلن در شهر زیبای بیروت هستم؛ حقیقتًا 
جای شما خالی است ... صد حیف كه محبوب 
عزیزم همراه نیست كه این منظره عالی به 
دل بچسبد.« )صحیفه امام، ج 1، ص2( این 
احتراِم شیرین، همیشه برقرار بود؛ سال ها 
بعد، وقتی ماجرای تبعید امــام)ره( به ترکیه 
پیش آمد، در فروردین سال 1344 و برای 
دلگرمی خانم، نامه ای نوشت و در آن، او را 
این گونه به صبر دعوت کرد: »خدمت مخدره 
محترمه والده مصطفی – ابقاهاا... و صبرها- 
ــاءا... تعالی شماها  ــ ســالم می رساند ان ش
به سالمت و سعادت به سر برید. اینجانب 
بحمدا... تعالی سالم هستم. هیچ نگرانی 
نداشته باشید. خداوند تعالی آن چــه مقدر 
فرموده است، صالح است و واقع خواهد شد: 
َعسی اْن َتكَرهوا َشیئًا َو ُهَو َخْیٌر َلُكْم. مصطفی 
هم بحمدا... سالمت است، جای هیچ نگرانی 
نیست. فقط از این كه از شماها بی اطالعم، 
قــدری نگران هستم .« )صحیفه امــام، ج 1، 
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دعا کن بروم	 
سطر به سطر این نامه ها، برای همه ما، همه 
کسانی که به دنبال فراگیری چگونه زندگی 
کردن هستیم، درس است؛ اما این مطالب 
را برایتان نقل نکردم که فقط متذکر چنین 
نکته ای شوم. می خواهم بگویم، بانویی که 
چنین مورد تکریم و احترام همسر بزرگوارش 
پایانی، آخرین دقایق  ــود، در آن ساعات  ب
حیات رهبر بزرگ یک ملت، بی گمان حال 
غریبی داشــت. مرحومه بانو خدیجه ثقفی، 
آن دقایق تلخ را چنین در حافظه اش ثبت و 
بعدها برای ثبت در تاریخ، واگویه کرد: »آن 
روز صبح، فهمیه جان ]دکتر زهرا مصطفوی[ 

آمد. من در رختخواب استراحت می کردم. 
به من گفت در اتــاق، مشغول جراحی امام 
هستند و تلویزیون مداربسته نشان می دهد. 
اگــر مایلید با هم بــرویــم. من از رختخواب 
بلند شدم و به اتفاق به بیمارستان رفتیم. در 
هال بیمارستان، احمد جان و آقای هاشمی 
رفسنجانی نشسته بودند. ما هم نشستیم. 
چند دقیقه بعد، آقای هاشمی گفت: خوب 
است خانم ها تشریف ببرند، آقایانی در حیاط 
هستند که میل دارند داخل بیایند و عمل هم 
تمام شده است. من از جا بلند شدم و به منزل 
آمدم، اما فهیمه خانم نشست و گفت: من باید 
باشم. من به منزل آمدم اما بسیار ناراحت بودم 
و مرتبًا جویای حال امام می شدم. باالخره 
خبر آوردند که آقا به هوش آمده اند. عصر به 

دیدن آقا رفتم.
 پرسیدم: حالتان چطور است؟ نگاهی پرغم 
به صورت من انداختند و هیچ جوابی ندادند 
و چشم هایشان را بستند. دو مرتبه صدایش 
زدم و گفتم: آقا! آقا! باز گوشه چشمی به من 
انداخت و نگاهی کرد. اما حرفی نمی توانست 
بزند و مجددًا چشم ها را روی هم نهاد. چند 
دقیقه بیشتر نتوانستم بمانم؛ چون تعدادی 
از آقایان آمده بودند. روزهــای دیگر هم هر 
روز رفتم، اما صبح روز آخر وقتی او را دیدم، 
به من نگاهی کــرد و گفت: »دعــا کن بــروم« 
و چشم هایش را بست و به نظرم رسید، به 
خواب رفت. آن روز حالشان خیلی بد بود. 
من نگران شدم. ظهر به بیمارستان رفتم و 
به فهیمه گفتم: آقا خوب بشو نیست. حال آقا 
روز به روز بدتر می شود. فهیمه هم گفت: بله 
من هم همین طور می فهمم. آن روزها همه 
اهل خانه، نگران امــام)ره( بودند و کاری از 
دست هیچ کس ساخته نبود. ما تنها کارمان 
سر زدن به بیمارستان و سپس دعا برای آقا 
بود. در آن روز، ظهر، آقا چند کلمه ای صحبت 
کرد و بعضی مسائل را گفت. سپس نگاهی به 
همه انداخت و گفت: بروید، بروید می خواهم 
بخوابم. ما همه از اتاق بیرون آمدیم. آقا هم 
چشم ها را روی هم گذاشت و خوابید. غروب 
رفتم دیدم که نفس های آقا به تالطم افتاده 
اســت. دســت ایشان را گرفتم. دست ها یخ 
کرده بود. به دکتر عارفی گفتم:مثل این که 
زحمت های شما و دعــای ما و بقیه، همگی 
بی نتیجه است. دکتر هم نبض آقا را گرفت و 
با سرتکان دادن، مرا تصدیق کرد.« )بانوی 
انقالب: خدیجه ای دیگر، علی ثقفی، موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( ،1393، 
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در آخرین لحظات حیات امام)ره( بر همسر ایشان چه گذشت؟

دیدم که جانم می رود 

 عصری که در آن زندگی می کنیم، بی تردید عصر امام خمینی است؛ 
عصر تحولی عظیم و بنیادین؛ عصر تولد دوباره اسالم و روییدن شکوفه 
امید در قلب های مستضعفان جهان؛ عصر برافراشته شدن پرچم 
حق؛ عصر طنین انداز شدن شعار »نه شرقی، نه غربی«؛ عصر 
احیای باور و تجلی »ما می توانیم«؛ عصر به خاک ذلت 
انداختن مستکبران؛ عصر آغاز حکومت پابرهنگان. 
می گوییم »عصر«، اما یادمان باشد که تأثیرگذاری 
امام)ره( و اندیشه  او بر جهانی که در آن زندگی 

می کنیم، نه مرز می شناسد و نه محدود به زمان و دوره تاریخی می شود. 
حتی این روزها، در نخستین ماه های قرن جدید هجری خورشیدی، 
گویی امام خمینی)ره( و آرمان های او را که برخاسته از تعالیم شرع انور 
و دین مبین حضرت ختمی مرتبت)ص( است، پاینده و پویادر کنار خود 
می بینیم. اینک در قرن جدید، جوانان دلباخته مکتب خمینی با هدایت 
و رهبری داهیانه حضرت آیت ا... خامنه ای، با همان حرارتی به امام)ره( 
و آرمان های مقدسش سالم می کنند که پدرانشان؛ چراکه به حق 

معتقدند: مکتب خمینی تا قیام مهدی موعود)عج( برقرار خواهد ماند.

سال 1342 - مسجد اعظم قم؛ امام)ره( در حال افشای ماهیت رژیم برای مردم



در دهمین روز از حادثه متروپل هرچه که از 
ریزش ساختمان 10 طبقه  می گذرد زوایای 
جدیدی از تخلفات ساخت این ســازه روشن 
می شــود. از تصویر آهن غیراستانداردی که 
مچاله شده است تا آب گرفتگی طبقات زیرین 
این ساختمان، اظهاراتی دربــاره عدم صدور 
پروانه ساخت و... که خبرساز شده است. ریزش 
ساختمان متروپل که ظهر روز دوم خرداد اتفاق 
افتاد تا شب گذشته )زمان تنظیم این گزارش 
ساعت 21( تعداد  ۳۷  فوتی داشته است. این 
در حالی است که آواربــرداری ها همچنان به 
خاطر احتمال وجود اجساد در زیر آوار و احتمال 
ریزش باقی مانده ساختمان متروپل، با کندی 
پیش می رود. هرچند که استاندار خوزستان، 
ــرداری تا  با تاکید بر ادامــه جست و جو و آواربـ
پیدا شدن آخرین مفقودی و جان باخته حادثه 
متروپل گفت: در 2۴ ساعت آینده  )تا پنج شنبه( 
تکلیف پیکر افراد زیر آوار مانده مشخص خواهد 
شد و وارد فاز بعدی آواربرداری ها خواهیم شد.

 تخریب بقایای ساختمان متروپل 	 

حدود 3 ماه زمان می برد

دیروز نماینده تام االختیار قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا هم در پــروژه متروپل با اشــاره به 
نهایی شدن تخریب بقایای ساختمان گفت: 
این عملیات حدود سه ماه زمان می برد البته 
اگر شرایط و امکان تردد ماشین آالت سنگین 
فراهم شود به طور قطع می توانیم این عملیات 
را زودتــر به پایان برسانیم. مصطفی متدین 
با بیان این که چند گزینه برای روش تخریب 
متروپل مطرح است، ادامه داد: انفجار سازه 

آخرین انتخاب ما خواهد بود چراکه بحث روانی 
موضوع را هم باید مدنظر قرار دهیم تا نگرانی 
برای شهروندان آبادان ایجاد نشود. تا شنبه 

آینده شیوه تخریب متروپل نهایی می شود.

 70 میلیارد تومان برای کمک 	 

به آسیب دیدگان متروپل

طی روزهای گذشته برخی گزارش ها از رسانه 
های مختلف و گزارش ارسالی خبرنگار آخرین 

خبر حکایت از آن داشت که برخی مالکان و 
ساکنان خانه های اطــراف متروپل همچنان 
محل مناسبی برای سکونت و اشتغال ندارند. در 
حالی که سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 
به خبرنگار خراسان درباره مبلغ در نظر گرفته 
شده از سوی دولت برای آسیب دیدگان گفت: 
دولت فعال مبلغ ۷00 میلیارد ریــال، مطابق 
پیشنهادی که شده بود در نظر گرفت چنان چه 
هزینه بیشتری نیاز باشد طی پیشنهادهای 
بعدی ممکن است مطرح شود. البته یادآوری 
می کنم که هزینه های ناشی از این واقعه از 
سوی مسببان اصلی آن باید محاسبه و پس از 

رسیدگی از اموال آنان تامین شود.

توقیف اموال مالک متروپل	 

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در 
جمع  در  ــت،  ــ دول هیئت  جلسه  حــاشــیــه 
خبرنگاران  درخــصــوص جبران خسارت 
آسیب دیدگان حادثه متروپل گفت: برنامه 
هایی در دولت در حال انجام است. اموال 
مالک توقیف شده است تا از محل آن، برخی 
خسارت ها جبران شود. هرچند که جان آدم 
ها قابل جبران  نیست. او افزود: دولت تمام 
امکانات خود را در این حادثه بسیج کرده است 
و این اصال قابل قیاس با تجهیزاتی که برای 

پالسکو به کار گرفته شد، نیست.

سیدخلیل سجادپور – مرد دوزنه ای که در 

پی بروز اختالفات خانوادگی، همسر دومش 
را به قتل رسانده بود، در حالی زوایــای پنهان 
این جنایت وحشتناک را فاش کرد که تاکنون 
مدعی بود، پسر عمه اش دست به ارتکاب این 

قتل زده است.
زندگی ام به خاطر ازدواج دوم به هم ریخته بود. 
همسر دومم سرخود عمل می کرد و هیچ توجهی 
به نصیحت های من نداشت. با آن که پسری 
خردسال داشتم و همسر اولم نیز از این ماجرا 
به شدت ناراحت و ناراضی بود اما باز هم »الهام« 
)همسر دوم( به حرفم گوش نمی داد و بدون 

اجازه من بیرون می رفت تا این که...
به گزارش اختصاصی خراسان، این ها بخشی 
از اعترافات مرد ۴۳ ساله ای است که مدعی 
بود پس از قتل همسرش، بیش از ۳00 میلیون 
تومان برای از بین بردن جسد او هزینه کرده 
است اما نمی دانست پسر عمه اش که سرایدار 
یک مرکز آموزشی در کوی فدک مشهد بود، 
جسد او را درون چاه فاضالب انداخته است! 
»محمد-ط« )متهم ایــن پرونده جنایی( که 
ــدار ۴۴  ــرای تاکنون مدعی بــود »حسن« )س
ساله( با گرفتن پول و طال همسرش را خفه 

کــرده و جسد را با خــود برده 
است، وقتی در برابر سواالت 
تخصصی مقام قضایی قرار 
گرفت به تناقض گویی افتاد 
و هر بــار قصه ای ساختگی 
ــن که  ــرد تــا ای ســر هــم مــی ک
وی پــس از کشف جسد از 
درون چاه فاضالب با دستور 
قــاضــی ویـــژه قتل عمد در 
اختیار کــارآگــاهــان اداره 
جنایی آگاهی قرار گرفت 
و در نهایت با راهنمایی ها 
»محمود  قاضی  نصایح  و 

عارفی راد« لب به اعتراف گشود 
و حقیقت این جنایت وحشتناک را فاش کرد.

او که در برابر شواهد و مدارک انکار ناپذیر، راه 
گریزی نداشت، آه سردی کشید و گفت: دیگر 
از رفتارهای الهام )همسر دوم( خسته شده 
بودم. من برای او بهترین منزل آپارتمانی را با 
همه امکانات رفاهی اجــاره کــردم چون نمی 
خواستم هر روز شاهد درگیری های او با همسر 
اولم باشم! ولی آن زن راه خودش را می رفت و 
توجهی به نصیحت های من نداشت به طوری 
که دیگر رفتارها و گفتارش 
شده  تحمل  غیرقابل  بــرایــم 
بود. باالخره کارد به استخوانم 
رسید و تصمیم به قتل او گرفتم. 
ــاه قبل از وقــوع  حــدود یــک م
جنایت )تابستان سال گذشته( 
ــا پسرعمه ام که  ب ــرا را  ــاج م
سرایدار یک مرکز آموزشی در 
مشهد است در میان گذاشتم 
تا به من کمک کند. او هم یک 
»طــنــاب بـــازی« خرید و آن را 
کوتاه کرد تا بتوانم با استفاده 
کنم.  خفه  را  همسرم  آن  از 
قرار ما این بود که بعد از قتل 
به خانه بیاید و جسد همسرم 
را با خودش ببرد. »حسن« به 
من گفت« تو او را بکش! من 
جسد را به دوستانم می دهم 
تا به طرف قوچان ببرند و سر به 

نیست کنند.
به همین دلیل من کلید یدکی 
خانه ای را که همسرم در آن 
ساکن بود به »حسن« دادم و از 

ساعت  خواستم  او 
5 بامداد برای بردن 
جسد به خانه بیاید 
اما آن روز صبح وقتی 
حسن به آرامی وارد 
خانه شد همسرم را 
دیــد که کنار فرزندم 
ــت. با  ــ ــده اس ــی ــواب خ
ناراحتی به من گفت: 
»تو که کاری نکردی!« 
گفتم: پسر کوچکم در 
کنار مــادرش خوابیده 
بود و اگر او را می کشتم، 
بیدار می شد و این صحنه در خاطرش باقی می 

ماند! به همین دلیل منصرف شدم.
متهم این پرونده جنایی ادامه داد: باالخره این 
فرصت هنگامی در اواخر تیرماه سال گذشته 
فراهم شد که من و الهام به مهمانی خانوادگی 
یکی از بستگان در شهر جدید گلبهار دعوت 
شدیم. آن شب وقتی از مهمانی به خانه همسر 
دومم در بولوار میرزاکوچک خان بازگشتیم، 
زمان را برای قتل او مناسب دیدم. خیلی با او گرم 
گرفتم و عشق ورزیدم. پودر قرص های خواب 
آور را که از قبل تهیه کرده بودم درون شربت 
پرتقال ریختم و به او دادم. آن شب پسر کوچکم 
را در پذیرایی خواباندیم و خودمان به اتاق خواب 
رفتیم. هنگامی که همسرم به خاطر نوشیدن 
شربت به خواب عمیقی فرو رفت من بالفاصله 
ــودرو »طناب بــازی کوتاه شــده« را  از درون خ
برداشتم و از پشت سر دور گردن او انداختم. 
همسرم در همین حال چشمانش را باز کرد و 
آخرین نگاه ما بعد از آخرین مهمانی به یکدیگر 
گره خورد اما دیگر تصمیم خودم را گرفته بودم. 
دسته های طناب را کشیدم تا این که او جان 
داد و پیکرش از روی تخت به زمین افتاد. پس 
از آن منتظر »حسن« ماندم که او هم سر ساعت 
رسید. در حالی که کیسه ای را با خود آورده بود. 
دست و پاهای پیکر بی جان همسرم را با طناب 
بستیم و جسد را با هم درون کیسه گذاشتیم و 
با آسانسور به داخل محوطه بردیم و در صندوق 

عقب خودروی سمند »حسن« قرار دادیم. 
پسرعمه ام به من گفته بود که مبالغی پول به 
دوستانش می دهد تا جسد را به سمت قوچان 
ببرند. البته آن روز لباس ها، لوازم و حتی »طناب 
بازی« را هم کنار جسد درون یک کیسه انداختیم 

و »حسن« آن را با خود برد. من هم برای آن که 
به عنوان قاتل دستگیر نشوم، نقشه جدیدی 
کشیدم. پسر 5 ساله ام را به خانه همسر اولم بردم 
و از او خواستم تا آمدن مادرش از وی نگهداری 
کند! از سوی دیگر هم به پلیس آگاهی رفتم و 
گم شدن »الهام« را گزارش دادم تا کسی به من 
مشکوک نشود. به نیروهای انتظامی گفتم: 
همسرم برای درمان به مطب پزشک رفته بود. 
من هم به محل کــارم در بنگاه خرید و فروش 
ــودرو رفتم ولــی ظهر که به خانه بازگشتم  خ

همسرم را ندیدم و پسرم به تنهایی در خانه بود!
»محمد-ط« ادامه داد: بعد از این ماجرا چند 
بار به پلیس آگاهی احضار شدم اما هر بار گفته 
های قبل را تکرار کردم تا این که باالخره قاضی 
شعبه 211 دادسرای عمومی و انقالب مشهد 
دستور بازداشت مرا صادر کرد و من تازه فهمیدم 
که دیگر همه چیز لو رفته است. به ناچار ماجرا را 
بازگو کردم ولی از ترس مجازات، ارتکاب قتل را 
به گردن »حسن« انداختم ولی بعد از دستگیری 
»حسن« مشخص شد که او جسد را درون چاه 
فاضالب مرکز آموزشی انداخته است که باالخره 
سی ام اردیبهشت و با اعتراف »حسن« جسد 

همسرم از چاه بیرون آورده شد و... .
گزارش خراسان حاکی است، »حسن« متهم 
دیگر ایــن پرونده جنایی نیز که اکنون اتهام 
معاونت در قتل عمدی از سوی قاضی »عارفی 
راد« به وی تفهیم شده است، با تایید اظهارات 
»محمد-ط« به دریافت بیش از ۳00 میلیون 
تومان وجه نقد و طال برای انتقال و دفن جسد 
اعتراف کرد و گفت: لوازم ارتکاب قتل را من تهیه 
کردم و به »محمد« دادم تا همسرش را بکشد و 
جسد را هم با خودم به مرکز آموزشی آوردم ولی 
نمی دانستم کجا آن را دفن کنم. به همین دلیل 
ابتدا انباری مرکز آموزشی را با کلنگ کندم اما 
آن جا خیلی سفت بود و با خودم فکر کردم با این 
اوضاع فقط می توانم حدود ۳0 سانتی متر حفر 

کنم بنابراین منصرف شدم و به فکر آن افتادم که 
جسد را درون چاه فاضالب بیندازم! چرا که یک 
روز از قتل گذشته و جسد در هوای گرم داخل 
صندوق عقب خــودرو بود. بی درنگ به سراغ 
شرکت های تخلیه فاضالب رفتم و فاضالب مرکز 
آموزشی را تخلیه کردم. سپس مقداری نخاله 
درون چاه ریختم و جسد را با همان وضعیت با 
دست و پای بسته درون چاه انداختم. بعد هم 
دوبــاره خاک ها را روی آن ریختم و سر چاه را 
سیمان کردم تا کسی متوجه نشود اما متاسفانه 
نمی دانم چگونه کارآگاهان به این ماجرا پی 

بردند و به سراغ من آمدند!

حوادث پنج شنبه  12 خرداد 81401
2 ذی القعده  1443.شماره 20952

در امتداد تاریکی

 دختر ایدزی 
که کارتن خواب شد!

ــودم هم نفهمیدم که چگونه در روز جشن  خ
تولدم به بیماری ایدز مبتال شدم و بعد از آن وقتی 
فهمیدم چند سال بیشتر زنده نیستم روحیه ام را 
از دست دادم و به معتادی کارتن خواب تبدیل 

شدم به گونه ای که...
به گزارش خراسان، دختر 2۴ ساله با بیان این 
که نمی دانم چند ماه دیگر به پایان عمرم باقی 
مانده است درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی 
مشهد توضیح داد: دو سال بیشتر نداشتم که 
پدرم را در یک سانحه رانندگی از دست دادم 
و از آن روز به بعد مــادرم به تنهایی سرپرستی 
ما را به عهده گرفت. او در یک شرکت تولیدی 
قطعات خودرو کار می کرد تا هزینه های زندگی 
را تامین کند اما شب ها که از سر کار به منزل 
بازمی گشت، دوستانش به خانه ما می آمدند 
و دورهمی قلیان کشی به راه می انداختند. 
در این میان شوهر یکی از دوستان صمیمی 
 مادرم معتاد به مواد مخدر صنعتی بود و زندگی 
مانند  نیز  خانم  عصمت  و  ــت  داش ای  آشفته 
دیگران هر شب نزد مــادرم می آمد و در حال 
کشیدن قلیان درددل می کرد. او از سختی ها و 
مشکالتش درباره زندگی با یک مرد معتاد سخن 
می گفت. من هم در گوشه ای می نشستم و به 
حرف های او گوش می دادم به طوری که خیلی 
دلم برایش می سوخت ولی کاری از دستم بر 
نمی آمد. خالصه او صمیمی ترین دوست مادرم 
شده بود و در همه مراسم ما شرکت می کرد تا 
این که من به 20 سالگی رسیدم و مادرم جشن 
تولد کوچکی برایم گرفت. آن روز عصمت خانم 
هم طبق معمول در جشن شرکت کرد و من در 
میان هلهله و شادی دیگران وقتی قصد داشتم 
کیک جشن تولد را برش بزنم ناگهان بر اثر سهل 
ــوری که خون  انــگــاری انگشتم را بریدم به ط
زیادی از آن جاری شد. مادرم که نگران شده بود 
مرا به درمانگاه نزدیک منزلمان برد تا انگشتم 
را بخیه بزنند. عصمت خانم هم طاقت نیاورد 
و به همراه ما آمد اما دست او هم بر اثر عجله و 
استرس با تیغ جراحی که روی میز بود بریده شد 
و من بالفاصله به کمک او رفتم تا گاز پانسمان 
را روی دستش بگذارم. خالصه آن روز به خانه 
بازگشتیم اما از مدتی بعد تب و خستگی مفرط و 
ناراحتی پوستی همراه با خارش به سراغم آمد. 
مادرم مرا نزد بسیاری از پزشکان متخصص برد 
و انواع و اقسام داروها را استفاده کردم و آزمایش 
های مختلفی دادم اما هیچ فایده ای نداشت 
تا این که یک روز یکی از پزشکان توصیه کرد از 
غدد لنفاوی عکس بگیرم. وقتی آن عکس را از 
رادیولوژی گرفتم و به پزشک متخصص نشان 
دادم، دیگر دنیا برایم تیره و تار شد چرا که آن 
پزشک بیماری ایدز را تشخیص داده بود. مادرم 
ابتدا فکر می کرد با کسی در ارتباط بوده و به این 
بیماری مبتال شده ام به همین دلیل خیلی مرا 
سرزنش می کرد و تهمت های ناروا می زد تا این 
که باالخره با معاینات پزشکی مشخص شد من 
با هیچ کسی ارتباط غیراخالقی نداشته ام. در 
همین زمان بود که عصمت خانم )دوست مادرم( 
به طور ناگهانی فوت کرد و پزشکان علت مرگ 
او را بیماری ایدز تشخیص دادند. تازه فهمیدم 
که من روز تولدم و از طریق خون آلوده او به این 
بیماری صعب العالج مبتال شده ام. دیگر زندگی 
برایم معنی نداشت و شب و روز در خواب بودم. 
من که روزی شاگرد اول مدرسه بودم در دانشگاه 
هم پذیرفته نشدم و همه انگیزه و روحیه ام را از 
دست دادم. از شدت افسردگی دو بار دست به 
خودکشی زدم ولی مادرم متوجه شد و مرا به 
بیمارستان رساند. باورم نمی شد فقط چند سال 
زنده هستم! به همین دلیل چند روزی از خانه 
فرار کردم و بر اثر معاشرت با معتادان و کارتن 
خواب ها به مصرف مواد مخدر روی آوردم. بعد 
از این ماجرا دیگر به یک معتاد شیشه ای تبدیل 

شدم و در خیابان ها روزگار می گذراندم تا...
ــت، بررسی های  گــزارش خــراســان حاکی اس
کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی با صدور 
دستوری از سوی سرگرد جواد یعقوبی )رئیس 
کالنتری طبرسی شمالی( درباره ادعاهای این 

دختر معتاد آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

مرد 2 زنه قتل همرسش را پذیرفت

ابران های ویرانگر 
ابعث مرگ ۱۰۰ نفر در 

برزیل شد
بــاران هــای سیل آسا و رانــش گل در نزدیکی 
شهر رسیف در شمال شرقی برزیل صد کشته 
به جا گذاشته است.این بارندگی ها عمدتا بر 
محالت فقیرنشین و حلبی آبادها اثر گذاشته 
و امدادگران در جست وجوی مفقود شدگان 
هستند. به گزارش بی بی سی ،مطالعه ای که در 
سال 201۷ در نشریه "خطرات طبیعی" منتشر 
شده بود، افزایش بزرگ سیل و رانش زمین در 
برزیل به دلیل تغییر اقلیم را پیش بینی می کرد.
حدود 1200 امدادگر با کمک قایق و هلی کوپتر 
در استان پرنامبوکو، محل فاجعه، مستقر شدند. 
در یک سال اخیر سیل و رانش مرگبار زمین جان 
صدها نفر را در برزیل گرفته است.کارشناسان 
،هوای بد امسال را به پدیده آب و هوایی "النینیا" 
از اقیانوس آرام نشئت  نسبت می دهند که 
می گیرد و می تواند بر همه مناطق جهان اثر 
بگذارد.سیل عوامل متعددی دارد اما گرم تر 
شدن اتمسفر زمین به دلیل تغییر اقلیم بارندگی 

بسیار شدید را محتمل تر کرده است.

 استاندار خوزستان وعده داد که در صورت پیداشدن همه مفقودشدگان 
آواربرداری کلی متروپل به زودی آغاز می شود

تغییر فاز آواربرداری در یازدهمین روز حادثه مرتوپل

گذشت پای چوبه دار 
توکلی- سه محکوم به قصاص پس از  5  و 1۷ سال از مجازات 

اعدام رهایی یافتند. به گزارش خراسان، جوان 2۳ ساله محکوم به 
قصاص در جیرفت در لحظات آخر با گذشت اولیای دم کنار چوبه دار 
بخشیده شد.دادستان عمومی و انقالب شهرستان جیرفت استان 
کرمان گفت: زندانی مزبور در خرداد سال 1۳۹۶ به دلیل اختالفات 
خانوادگی مرتکب قتل شده بود که در تیرماه همان سال دستگیر 

شد. قاضی حسین سالمی  افزود : بعد از پنج سال  روز چهارشنبه  در 
هنگام  اجرای حکم و با گذشت بدون قید و شرط اولیای دم، محکوم 
از قصاص رهایی یافت.وی ادامه داد: با برگزاری چندین جلسه صلح 
و سازش و با رایزنی های انجام  گرفته باالخره در زمان اجرای حکم، 
رضایت اولیای دم حاصل شد.بنابراین گزارش،رئیس دادگستری 
 شهرستان رودبارجنوب هم  با بیان این که پویش »به حرمت علی 
می بخشم« منجر به صلح وسازش بین دو طایفه بزرگ در جنوب استان 
کرمان شده است،افزود : در این زمینه  دو محکوم به قصاص پس از 
1۷ سال از مجازات اعدام رهایی یافتند. محمد فرجام طاهری ادامه 

داد : این دو محکوم منتظر اجرای حکم قصاص بودند که در اجرای  
گسترش و ترویج فرهنگ مذاکره و اصالح ذات البین و با بهره گیری از 
ظرفیت صلح و سازش ریش سفیدان و سران طوایف  و در پی برگزاری 
جلسات متعدد صلح و سازش، خوشبختانه اولیای دم با استناد به عفو 
و رأفت اسالمی و در قالب پویش »به حرمت علی می بخشم« رضایت 

خود را اعالم کردند و به این زندانیان، حیاتی دوباره بخشیدند. 
وی خاطرنشان کرد : با گذشت اولیای دم، اختالف و درگیری بین دو 
طایفه که منجر به چندین فقره قتل شده بود، پایان یافت و  این دو طایفه 

پس از گذشت 20سال به صلح و سازش رسیدند.

ــی  ــاص ــص ــت گـــــــزارش اخ
ــت،  ــان حــاکــی اس ــراس خ
اواخر اردیبهشت گذشته، 

قاضی ویژه قتل عمد پس از مطالعه گزارش 
ــای یــک پــرونــده مشکوک بــه جنایت،  ه
بالفاصله دستور دستگیری مرد ۴۳ ساله 
ای را صادر کرد که ادعا کرده بود همسرش 
از تیرماه سال گذشته مفقود شده است. 
به همین دلیل گروهی از کارآگاهان اداره 
جنایی آگاهی به سرپرستی سروان آرمین 
منفرد )افسر پرونده( این مرد را دستگیر و 
به پلیس آگاهی هدایت کردند.بازجویی ها 
با نظارت سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس 
اداره جنایی( و دستورات محرمانه قاضی 
ویژه قتل عمد آغاز شد تا این که وی به قتل 
همسر دومش با همدستی »حسن« اعتراف 
کرد.بنابر گزارش خراسان، این گونه بود که 
با دستگیری »حسن« و اعترافات وی، جسد 
زن ۳5 ساله نیز با تالش خستگی ناپذیر و ۶ 
ساعته امدادگران زحمتکش آتش نشانی 
مشهد از درون چاه فاضالب مرکز آموزشی 

در کوی فدک مشهد بیرون کشیده شد.

سابقه خبر

آخرین مهمانی!

 متهم هنگام تشریح جنایت 
در حضور قاضی عارفی راد

شب وقتی از مهمانی به خانه بازگشتیم، پودر قرص های خواب آور را در شربت پرتقال 
ریختم و...

اختصاصی خراسان
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

5.7 میلیون خانه مسکونی  در 160 هزار هکتار بافت فرسوده، زنگ خطر بحران هایی فاجعه بارتر از پالسکو و متروپل را برای 21.5 

میلیون نفر ساکن در آن به صدا در آورده است. ما چرایی استقبال نکردن مردم از تسهیالت نوسازی بافت فرسوده را بررسی کرده ایم  

۹اجتماعی

گزیده 

جامعه

مصطفی عبدالهی  

21 میلیون نفر در بافت های لرزان 

در روزهایی که همچنان از شنیدن جزئیات تازه 
فاجعه متروپل، تنمان می لرزد و نگران تکرار 
آن در متروپل ها و پالسکوهای دیگر هستیم، 
فراموش نکنیم که 160 هزار هکتار بافت فرسوده 
و 5 میلیون و 700 هزار خانه سست بنیان احداث 
شده در آن، هر لحظه می تواند صــدای ناقوس 
مرگ را برای 21.5 میلیون نفر از هموطنانمان 

به صدا درآورد.

خطر فاجعه هایی عمیق تر از متروپل  و        

پالسکو

این روزها، از مسئوالن دولتی گرفته تا نمایندگان 
مجلس و اعضای شوراهای شهر، همه دربــاره 
اهمیت مقاوم سازی ساختمان های بلندمرتبه 
ناایمن صحبت می کنند و عزمشان برای تقویت 
قوانین و تشدید مجازات عامالن قد کشیدن 
ناایمن ها جزم شده است؛ اگرچه بهتر بود این عزم، 
پنج سال قبل و بعد از فاجعه پالسکو جزم می شد 
تا جلوی فاجعه ای مانند متروپل را بگیرد، اما باز 
هم مغتنم است و امیدبخش. با این حال واقعیت 
نگران کننده دیگری وجود دارد که به نظر می رسد 

کمتر مورد توجه است.

سقف های لرزان روی سر 21 میلیون نفر       

در کنار بلندمرتبه های ناایمن، کوتاه مرتبه های 
غیرمقاوم فراوانی هم در کشور وجود دارد که 
عمده آن ها در بافت های فرسوده احداث شده 
است. گزارشی که »محمد آیینی« معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
در این باره ارائه کرده است، وضعیت بحرانی این 

حوزه را به خوبی تشریح می کند:
ــزار هکتار بافت فــرســوده و  * بیش از 160 ه

سکونتگاه های غیررسمی در کشور وجود دارد.
* حدود پنج میلیون و 700 هزار واحد مسکونی 
در بافت های فرسوده وجود دارد که از این تعداد 
بیش از دو میلیون و 560 هزار واحد، هیچ سازه 

مستحکمی ندارند.
* بیش از 21.5 میلیون نفر در بافت های فرسوده 
کشور زندگی می کنند که عمده آن ها از اقشار 
کم درآمد هستند و 11 میلیون نفر از این جمعیت 
به دلیل سکونت در ساختمان های فاقد سازه 

مستحکم، به شدت در معرض خطر هستند.

 تسهیالت 350 تا 600 میلیون تومانی       

 با سود 10 و 11 درصد

برای حل این مشکل، دولت از سال 98 تسهیالت 
ویژه ای برای نوسازی بافت های فرسوده درنظر 

گرفت که در سال جدید، سقف این تسهیالت به 
600 میلیون تومان هم رسیده است. به گفته مدیر 
عامل شرکت بازآفرینی شهری ، در سال جاری 
تسهیالت نوسازی بافت فرسوده در محدوده 
بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر در 
چهار کالن شهر تهران، قم، مشهد و شیراز 600 
میلیون تومان، در سایر محدوده بافت فرسوده 
تهران ۴50 میلیون تومان و در سایر کالن شهرها 
۴00 میلیون تومان و در سایر شهرها ۳50 
میلیون تومان با سود حدود 10 تا 12 درصد است 
که 150 میلیون تومان از مبلغ این وام ها هم نرخ 

سود صفر درصد دارد.

فقط یک درصد متقاضی تسهیالت!       

طبق اعالم دیروز مدیر عامل بانک مسکن، تاکنون 

۳هزار و 85 میلیارد تومان از این تسهیالت هم 
به متقاضیان پرداخت شده که یک هزار و 186 
میلیارد تومان آن در دولت سیزدهم بوده است. 
اما مسئله نگران کننده این که، به گفته محمود 
شایان، طی دو سال سپری شده از اجــرای این 
طرح، فقط 28هزار و 870 واحد مسکونی از این 
تسهیالت استفاده کرده اند، یعنی فقط یک درصد 
از 2 میلیون و 560 هزار واحد مسکونی فاقد سازه 

مستحکم!

ترس مردم از بازپرداخت تسهیالت       

یکی از دلیل این استقبال کم، کامال مشخص 
است و مسئوالن هم به خوبی از آن مطلع اند. به 
عنوان مثال، »حسن علیزاده« معاون مسکن اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفته است: 

ساکنان بافت های فرسوده، توانایی بازپرداخت 
وام ها را ندارند و از تسهیالت استفاده نمی کنند. به 
گفته »محمد آیینی« مدیر عامل شرکت بازآفرینی، 
برای حل این مشکل مدت بازپرداخت تسهیالت 
که تا 12 سال بــوده، طوالنی تر خواهد شد و به 
20 سال خواهد رسید؛ اما مشخص نیست این 
تصمیم، تاثیری در میزان استقبال مردم خواهد 

داشت یا نه.

تجربه   بد        

یک دلیل دیگر این بی میلی، تجربه تلخ ساکنان 
بافت های فرسوده است. »اقبال شاکری« عضو 
کمیسیون عمران مجلس در این باره گفته است: 
یکی از دالیلی که منجر به شکست طرح نوسازی 
بافت های فرسوده شده، این است که این بناها 
به گونه ای تخلیه و نوسازی شدند که ساکنانشان 
از نتیجه کار رضایت نداشتند و روند زندگی آن ها 

دچار اختالل شد«.

خطر جدی برای تهران، مشهد و اصفهان       

قطعا بررسی های بیشتر و دقیق این موضوع، 
ــرای حل  ــا ارائـــه راهــکــارهــایــی بـ مــی تــوانــد ب
مشکالتش همراه باشد؛ اما فراموش نکنیم که 
هر روز تاخیر و تعلل در نوسازی بافت فرسوده، 
یعنی سنگین تر شدن سایه تخریب این بناها 
 11 سر  روی  طبیعی  حادثه  کوچک ترین  با 
میلیون هموطن، که طبق آمار بسیاری از آن ها 
ساکن حاشیه کالن شهرهای تهران، مشهد و 

اصفهان هستند.

پنج شنبه 12 خرداد 1۴01
2 ذی القعده    1۴۴3.شماره 20۹52

 دکتر علی بیت الهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسازی در گفت و گو با خراسان به نکات مهمی در این باره اشاره کرده 

است:
* بافت های فرسوده بدون جلب مشارکت و استقبال ساکنان آن ها، امکان 

نوسازی ندارد.
* طبق مطالعات میدانی انجام شده، یکی از دالیل مهم همراهی نکردن 
مردم با نوسازی، اقناع نشدن و اعتماد نداشتن به دست اندرکاران بخش 
خصوصی و دولتی ساخت و ساز مسکن است. مثال شهرداری ها با وجود 
این که وعده تکمیل و تحویل یک ساله ساختمان جدید را می دهند، اما 
مردم اعتماد نمی کنند و به دلیل برخی تجربه ها، تصورشان این است که 

شاید تا 5 سال دیگر هم خانه جدید به آن ها تحویل نشود.
* دلیل دیگر، مالکیت های متفاوت در این بافت است؛ برخی مستاجرند و 

برخی هم با وجود مالک بودن، در این خانه ها سکونت ندارند.
* مسئله مهم دیگر این که، برخی خانه های بافت فرسوده، محل اشتغال و 
امرار معاش مردم است و به عنوان مثال در زیرزمین یا روی پشت بام هایشان 

فعالیت اقتصادی دارند و از ترس نابود شدن 
شغل، تمایلی به نوسازی نشان نمی دهند.

* در کنار ایــن دالیــل، موضوعاتی مانند 
دلبستگی عاطفی و وابستگی به خانه های 

قدیمی هم وجود دارد که گاهی مانع از نوسازی ها می شود.
دکتر بیت الهی دربـــاره راهکار مدیریت ایــن شرایط و پیشگیری از 
بحران های احتمالی هم می گوید: گاهی برخی مسئوالن از روی دلسوزی 
به ما تذکر می دهند که مردم را زیاد نگران نکنیم اما من معتقدم این حرف 
درست نیست و حتما باید ساکنان بافت های فرسوده را از خطراتی مانند 
ریزش ساختمان با یک زمین لرزه متوسط ترساند؛ البته نکته مهم این 
است که اگر فقط هشدار بدهیم و دستگاه های متولی شتاب کافی برای 
تسریع در نوسازی خانه های مردم نداشته باشند، این ترساندن به جز 
ایجاد التهاب بین مردمی که عمدتا در فقر و رنج به سر می برند، نتیجه ای 
ندارد، ضمن آن که کل موضوع بافت فرسوده و خطرات آن را هم برای مردم 

بی اهمیت می کند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با خراسان: 
   

باید مردم را نگران کرد و ترساند اما ...

یک توئیت

13 ابتال و یک فوتی ناشی از تب کریمه کنگو در کشور  

رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت ضمن هشدار درباره 
آغاز فعالیت کنه ها در فصل گرما، در خصوص 
مــوارد بیماری تب کریمه کنگو تا این مقطع 
زمانی از سال، گفت: طی امسال و تاکنون 1۳ 
نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال شدند که 
متاسفانه یک نفر نیز جان خود را از دست داده 
است. دکتر بهزاد امیری روز گذشته گفت: تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHF یک 
بیماری ویروسی است که مخزن و ناقل این 
ویروس در طبیعت، کنه های سخت و عمدتًا 
گونه ای به نام هیالوماست. این کنه ها حدود 
800 روز عمر می کنند و می توانند ویروس را 
از طریق تخم به نسل بعدی خود انتقال دهند. 

زمانی که این کنه ها حیوان را مورد گزش قرار 
می دهند، ویروس را به بدن دام منتقل می کنند 
و دام طی مدت دو هفته ناقل ویروس خواهد 
بود و ممکن است خود دام عالمتی بروز ندهد. 
چنان چه طی ایــن مــدت، دام بــدون رعایت 
نکات بهداشتی و بــدون استفاده از وسایل 
حفاظت فردی ذبح شود و فرد در معرض خون 
و ترشحات دام آلوده قرار گیرد، احتمال انتقال 
بیماری به انسان وجود دارد. وی تصریح کرد: 
از ابتدای شناسایی اولین مورد ابتال به بیماری 
تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در سال 
1۳78 تاکنون 1609 بیمار مبتال در کشور 
شناسایی و ثبت شده و از آن زمان تاکنون 209  
نفر یعنی 1۳ درصد به علت ابتال به این بیماری 

در کشور فوت کردند. 

رسانه های جهان 

 اســـپـــوتـــنـــیـــک:
مطالعه  یافته های 
جدیدی از محققان 
ــوئـــدی دربــــاره  سـ
عوارض کووید19 
نــشــان مــی دهــد، 
عالوه بر ایجاد مشکالت تنفسی شدید 
با ابتال به این ویروس، خطر لخته شدن 
ــود دارد که مدت هاست  خــون نیز وج
این  اســـت.  کـــرده  متحیر  را  محققان 
مطالعه نشان داده است که یک نوع ژن 
در سیستم ایمنی ذاتــی بر خطر لخته 
شدن خون در ریه های بیماران مبتال 
به کووید-19 تأثیر می گذارد. اسکار 
اریکسون، پزشک و محقق در دانشگاه 
اصلی  نویسندگان  از  یکی  و  اوپــســاال 
این مطالعه، در بیانیه ای گفت: با این 
مطالعه، به توضیحی درباره این که چرا 
در بیماران مبتال به کــوویــد19 خطر 
ــون وجــود دارد،  ــدن خ بــاالی لخته ش

نزدیک تر شده ایم.

:  2۴  فــــرانــــس 
شـــــانـــــگـــــهـــــای 
ــن شهر  ــری ــزرگ ت ب
چین با 25 میلیون 
پــایــان  جمعیت با 
دوماهه،  قرنطینه 
ــای کـــوویـــد را کــاهــش  ــت ه ــدودی ــح م
می دهد. پس از کاهش تدریجی موارد 
ابتال، مقامات شانگهای دیروز چهارشنبه 
تلقی  به ساکنان مناطقی که کم خطر 
می شوند، اجازه دادند آزادانــه در شهر 
تــردد کنند. شانگهای در بیانیه ای در 
شبکه های اجتماعی گفت: این لحظه ای 
است که ما مدت ها منتظر آن بوده ایم. 
چین همچنان به استراتژی »صفر کووید« 
ادامه داده است که شامل قرنطینه های 
ــای گــســتــرده و  ــش هـ ــایـ ــع، آزمـ ــریـ سـ
قرنطینه های طوالنی مدت برای از بین 

بردن کامل عفونت ها می شود.

 تصویب اعتبار 70میلیاردی برای 
جبران خسارات متروپل  

   سخنگوی دولت گفت که هیئت وزیران تصویب 
کرده 700 میلیارد ریال برای جبران بخشی از 
هزینه های حادثه دیدگان ساختمان متروپل از 
محل منابع مدیریت بحران پرداخت شود تا بعدًا 
مالک ساختمان همه خسارت ها را بپردازد. به 
گــزارش رکنا، »علی بهادری جهرمی« دیــروز در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در عین حال تأکید کرد 
که هزینه های خسارت دیدگان در این سانحه را باید 
مسببان آن پرداخت کنند که بعدًا از محل فروش 
اموال آن ها انجام خواهد شد.وی با قدردانی از 
حضور شش روزه وزیر کشور در آبادان گفت: دکتر 
وحیدی در این چند روز در وسط میدان ناظر و 
مجری روند کارها بوده تا بتوانیم این بحران را 

ان شاءا... هرچه سریع تر پشت سر بگذاریم.

 تجربه مصرف سیگار 
 در یک چهارم 13 تا 15 ساله ها

معاون پژوهشی موسسه کادراس)مرکز مطالعات 
ــاره به این که تنباکو معمواًل  مــواد مخدر( با اش
نخستین ماده ای است که جوانان به مصرف آن 
روی مــی آورنــد و طبق آمــار سازمان ملل متحد 
از هر چهار دانش آموز 1۳ تا 15 ساله، یک نفر 
در جهان تجربه مصرف سیگار را داشته و حتی 
اولین مصرف را پیش از 10 سالگی انجام داده 
اســت، می گوید: طبق »نظریه دروازه ای مواد 
مخدر« معمواًل افراد، مصرف مواد مخدر و حتی 
کشیده شدن به جرایم مربوط این حوزه را با مواد 
و اقداماتی آغاز می کنند که دارای قبح یا ماهیت 
بــراتــی، در  ــت. منصور  پایین تری اس مجرمانه 
گفت وگو با ایسنا، افزود: ساالنه حدود 7 میلیون 
نفر از جمعیت جهان به صــورت مستقیم و غیر 
مستقیم بر اثر مصرف سیگار جان می سپارند. از 
این تعداد حدود 5 میلیون و 800 هزار نفر افرادی 
هستند که خود به صورت مداوم تنباکو مصرف 
می کنند و حدود یک میلیون و 200 هزار نفر نیز 
افــرادی هستند که در معرض دود سیگار دچار 

آسیب های سالمتی می شوند.

شناسایی کمتر از 30 قالده 

یوزپلنگ آسیایی در کشور

مدیر عامل انجمن یوزپلنگ ایرانی، با اشاره به 
آخرین وضعیت یوزپلنگ های آسیایی موجود در 
با  گفت:  وحــش  حیات  طبیعی  زیستگاه های 
ــه احــتــمــاال شناسایی  احــتــســاب یــوزهــایــی ک
نشده اند، جمعیت این گونه در ایــران زیر ۳0 
ــرآورد می شود. مرتضی پورمیرزای با  قــالده ب
تشریح وضعیت یوزهای باقی مانده در زیستگاه 
به ایسنا گفت: براساس آخرین آمار مربوط به 
یوزهای بالغ و جدا از مــادر،  در سه سال اخیر 
تعداد این یوزها به 12 قالده می رسد؛ همچنین 
وقتی  چند  کــه  یــوزهــا  از  یکی  نیز  بعد  مدتی 
مشاهده نشده بود، شناسایی شد و این تعداد به 
1۳ قالده رسید. در این مدت از میان توله های 
متولدشده، استقالل یا مرگ شش توله به اثبات 
نرسیده بنابراین همچنان ممکن است به آمار 
افزوده شوند. وی با اشاره به استان های محل 
زندگی این یوزهای آسیایی گفت: یک یوز در 
خراسان جنوبی، سه یوز در یزد و 9 یوز در توران 
انجمن  می کنند. مدیرعامل  زندگی  سمنان 
یوزپلنگ ایرانی در ادامه اظهار کرد: با احتساب 
این یوزهای گزارش نشده، سخت است که عدد 
دقیقی برای جمعیت یوزها اعالم کنیم. می توان 
گفت که بــراســاس سرشماری ســال 1۴00، 
جمعیت فعلی یوزها کمتر از ۳0 قالده است و 
طبق آخرین مقاله علمی منتشرشده این عدد 

کمتر از ۴0 قالده اعالم شده است.

طرح اجرایی ضدگرد وغبار از شهر دیرالزور سوریه آغاز می شود

هادی محمدی - رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست در پاسخ به سوالی درباره سفر اخیر وی به 
عــراق و سوریه بــرای پیگیری معضل ریزگردها، 
اظهار کرد: در  عراق نشست بسیار مفصلی با وزیر 
امور خارجه، وزیر کشور، وزیر کشاورزی، وزیر منابع 
آبی، وزیر محیط زیست و درنهایت نخست وزیر 
ــاره بحث ابتکار  این کشور داشتیم که همه درب
منطقه ای جمهوری اسالمی ایران و این که بتوانیم 
یک همسویی و همگرایی در این زمینه ایجاد کنیم، 
نظر واحد داشتند. علی سالجقه در حاشیه جلسه  
دولت در جمع خبرنگاران افزود: قرار شد در 21 
تیرماه تفاهم نامه ای امضا و جلسات کارشناسی 
بــرای مباحث عملیاتی برگزار شــود.  در کشور 
سوریه هم خوشبختانه تفاهم نامه ای امضا شد و 
برنامه بسیار خوب و رو به جلویی بود و به صورت 

پایلوت در شهر دیرالزور)مرز سوریه و  عراق ( اجرایی 
خواهد شد.

به ترکیه هم سفر می کنیم       

ــان حفاظت از محیط زیــســت در  ــازم رئــیــس س
گفت وگو با خــراســان نیز گفت: اگــر مشکل در 
داخل کشور بود، همه امکانات برای حل آن بسیج 
می شد اما چون موضوع همسایگان است، باید 
هماهنگ جلو برویم که خــدا را شکر نسبت به 
سال های گذشته رویکردهای بسیار مثبتی را در 
عراق و سوریه مشاهده کردیم.وی درباره ترکیه نیز 
اظهار کرد: ما فعال بحثمان منشأ ریزگردهاست و 
ترکیه بحث های سدسازی دارد که در سفر آتی به 
ترکیه این موضوعات را با ترک ها در میان خواهیم 

گذاشت .

 دریافت شهریه 3۸میلیونی
 برای کالس اول دبستان!

تسنیم دیروز در گزارشی نوشت: شهریه های 
۳0 تا ۴0 میلیون تومانی مدارس غیردولتی 
بــرای پایه اول دبستان که دیگر پرداخت آن 
در توان هر خانواده ای نیست، داد خانواده  ها 
ــرا بـــرای یــک سال  ــت کــه چ را بلند کـــرده اس
ــان شهریه  ــوم ــدن ۴0مــیــلــیــون ت ــوانـ درس خـ
می گیرند؟ مگر در این مدارس چه کار ویژه ای 

می کنند؟!
 با وجود مدارس خاص از غیردولتی گرفته تا 
انــواع خاص مــدارس دولتی همچون شاهد، 
سمپاد و... شرایط به گونه ای پیش رفته است 
که آموزش و تدریس باکیفیت به مثابه یک کاال 
قابل خریداری است و اگر خانواده ای به دنبال 
ــرای فــرزنــدش باشد باید  ــوزش باکیفیت ب آم
هزینه آن را بپردازد. در این میان نظام آموزش 
و پرورش کشور نه تنها در تحقق آموزش رایگان 
بلکه در تأمین کیفیت مناسب نیز ناکام مانده 
و زوج »شهریهـ  کیفیت« را جایگزین »اصل ۳0ـ  
کیفیت« کرده است. در ادامه این گزارش آمده 
است: برخی از شهریه های دریافتی مدارس 
غیردولتی که اتفاقًا جزو مدارس اسم ورسم دار 
در ایــن حــوزه نیستند، از 16 میلیون تومان 
بــرای پایه اول دبستان آغــاز می شود و به ۳0 
همچنین  می رسد.  هم  تومان  میلیون   ۳5 تا 
برخی مــدارس به دلیل خدمات ویژه تر مانند 
استخر، ۳8 میلیون تومان شهریه برای پایه اول 
دبستان دریافت می کنند. البته این تنها روایتی 
ــدارس غیردولتی بــرای پایه اول  از شهریه م
دبستان در مناطق میانی پایتخت است، قطعًا 
رقم شهریه در مدارس مناطق باالتر و همچنین 

دوره متوسطه بیشتر خواهد بود.

آزادی قاتل ناشنوا پس از 22 سال

یک فــرد محکوم به قصاص با تالش های دادستانی تهران و رضایت 
ــدان رجایی شهر آزاد شد. به گزارش  اولیای دم بعد از 22 سال از زن
باشگاه خبرنگاران، متهم پرونده که فردی ناشنواست در سال 1۳79 
زنی میان سال را به قتل رساند. پس از صدور حکم، اولیای دم از دادگاه 
درخواست حکم قصاص را داشتند، اما توان پرداخت تفاضل دیه را نداشتند. 
به دلیل طوالنی شدن روند پرونده، در نهایت دادگاه طی دفعات مختلف با 
تعیین مبلغ وثیقه )سه میلیارد ریال( به آزادی محکوم علیه تا تعیین تکلیف 
اولیای  دم حکم کرد ، اما به دلیل نداشتن توانایی مالی، امکان پرداخت 
وثیقه از سوی متهم نیز فراهم نشد. با توجه به معطل ماندن پرونده، 

تالش های بسیاری برای جلب رضایت اولیای دم صورت گرفت که اولیای 
دم علی رغم ارسال ابالغیه های پیاپی حضور نیافتند و درنهایت اخیرا جمعی 
از خیران با مطالعه پرونده مبلغ وجه الوثاقه را پرداخت کردند و محکوم علیه 
در تاریخ 1۴01/01/۳1 با صدور قرار قبولی وثیقه از زندان رجایی شهر 
پس از 22 سال آزاد شد. دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضاییه به 
دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان ها و شورای 
حل اختالف حداکثر تا پایان امسال ، درخصوص تعیین تکلیف محکومان 
قدیمی پرونده های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه است در 

زندان به سر می برند، اقدام کند.

فوت 3 هزار نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی  

مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، با اشاره به این که بر اساس 
آمارهای موجود سه هزار نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی در سال 
فوت می کنند، گفت: حدود 6 تا 7 هزار عضو قابل اهــدای انسانی 
ارزشمند که نمی شود قیمت برای آن گذاشت، زیر خاک مــی رود.   
کتایون نجفی زاده افزود: با وجود پیشرفت فراوانی که در زمینه اهدای 
عضو و پیوند در کشور داشتیم هنوز روزانه 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن 

عضو پیوندی در کشور فوت می کنند؛ یعنی هر 2 یا ۳ ساعتی که زمان 
می گذرد، یک نفر با زجر فراوان جان خود را از دست می دهد. وی اظهار 
کرد: فوت 7 تا 10 نفر در روز یعنی در ۳65 روز سال؛ سه هزار نفر در 
فهرست انتظار به دلیل نرسیدن عضو فوت می کنند و از طرفی دیگر 
حدود 2 هزار و 500 تا چهار هزار مرگ مغزی مناسب اهدا داریم؛ این 

افراد هرکدام هشت عضو قابل اهدا دارند.
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

بــرای  هیئت امــنــای صــنــدوق توسعه ملی 
نخستین بار، به این صندوق مجوز داد که در 
حوزه های مختلف و بازارهای پولی و مالی 
سرمایه گــذاری کند. موضوعی که از تغییر 
ریل حرکت این صندوق خبر می دهد. این 
در حالی است که پیشتر نیز غضنفری رئیس 
هیئت عامل این صندوق، انتقادات تندی را 
نسبت به تبدیل شدن آن به محلی برای تامین 
کسری بودجه دولــت مطرح و بر لــزوم نقش 
سرمایه گذاری این صندوق تاکید کرده بود. 
در ایــن راستا مــرور تجربیات موفق جهانی 
صندوق های توسعه ای نیز نشان می دهد که 
مانند جهت گیری های اخیر، این صندوق ها 
در راستای استقالل از دولت و ارتقای عملکرد 

سرمایه گذاری خود گام برداشته اند.
به گزارش خراسان، تجربه فعالیت صندوق 
توسعه ملی از ســال 90 نشان می دهــد که 
طی این مدت، دولت ها به عنوان خزانه دوم 
از منابع آن استفاده کرده اند. به طوری که 
طبق اظهارات پورابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، در حدود 10 سال، 105 
میلیارد دالر از این صندوق تخصیص پیدا 
کرده است. با این حال، در نهایت 65 درصد 
از آن در اختیار دولت و 20 درصد در اختیار 
نهادهایی با مالکیت دولتی قرار گرفته و تنها 
ــد ازمنابع آن به بخش خصوصی  15 درص

تخصیص یافته است. 

نشانه های تغییر رویکرد صندوق توسعه 	 

ملی پس از 10 سال

با این حال در دوره مدیریت جدید این صندوق 
در دولت سیزدهم، نشانه های تغییر رویکرد 
در اظهارات غضنفری، رئیس هیئت عامل 

این صندوق آشکار شد. به عنوان مثال وی به 
تازگی انتظارات دولتی ها برای تامین کسری 
بودجه جاری و عمرانی از صندوق و نیز انتظار 
بخش خصوصی برای بازپرداخت تسهیالت 
ارزی با نرخ سال های گذشته را مورد انتقاد 
شدید قرار داد و بر نقش سرمایه گذار بودن 

صندوق تاکید کرد. 
با این اوصــاف، پایگاه اطالع رسانی ریاست 
ــزارش داد که در جلسه هیئت  جمهوری گ
امنای صندوق توسعه ملی به ریاست ابراهیم 
رئیسی، به صندوق توسعه ملی اجــازه داده 
شد که در حوزه های مختلف و بازارهای پولی 
و مالی سرمایه گذاری ارزی داشته باشد. این 
مجوز برای نخستین بار است که صادر می 
شود و به نظر می رسد از این پس تغییر اساسی 
در جهت حرکت آن در راستای اهداف تعریف 

شده و توسعه اقتصادی ایجاد خواهد شد.

 سود حدود صفر صندوق توسعه ملی	 

 در 10 سال گذشته

غضنفری در گفت و گــو بــا ایسنا، بــه تشریح 
جدیدترین مصوبات هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی پرداخت. وی با اشاره به تبعات منفی قرار 
گرفتن بانک ها در مسیر تسهیالت دهی صندوق 
توسعه ملی اظهار کرد: پیشنهاد ایجاد یا تملک 
یک بانک توسعه ای و خاص صندوق توسعه ملی 
مطرح شده است. وی با اشــاره به این که سود 
صندوق توسعه ملی در 10 سال گذشته صفر 
بوده است، گفت: اگر ضرر ناشی از ریالی کردن 
منابع ارزی را در نظر نگیریم، حداکثر نرخ بازده 
تشکیالت صندوق نیم درصد بوده در حالی که 
در صندوق های ثروت جهان متوسط نرخ بازده 
به 6 درصد می رسد. اگر قرار باشد بانک ها و 
تسهیالت گیرندگان با همین رویه پیش بروند، 
همان بالیی که سر حساب  ذخیره ارزی آمد 

سر صندوق توسعه ملی هم خو اهد آمد. رئیس 
هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: بر 
این اساس از این پس صندوق توسعه ملی مانند 
گذشته منابع را در اختیار سرمایه گذاران قرار 
خواهد داد اما نقش منابع صندوق، تسهیالت 

نیست بلکه مشارکت است. 

صندوق های موفق توسعه ای دنیا چگونه 	 

اداره می شوند؟

با تحوالت اخیر صندوق توسعه ملی این سوال 
به وجود می آید که نوع صندوق های مشابه در 
دنیا چگونه است؟ در این باره نتایج یک مطالعه 
تطبیقی ذیل مقاله علمی پژوهشی در دانشگاه 
تهران با عنوان »الگوی حکمرانی و تخصیص 
منابع در صندوق توسعه ملی ایران« نشان می دهد 
که بر خالف رویه صندوق توسعه ملی ایران، فرایند 
سرمایه گذاری و استقالل کامل این صندوق ها از 
دولت در نمونه های مشابه وجود دارد. همچنین 
در صندوق های موفق دنیا که از آن جمله می توان 
به نروژ، آلبرتا، آالسکا و آذربایجان اشاره کرد، 
معیارهای اقتصادی و غیر اقتصادی برای سرمایه 
گذاری منابع صندوق و ارزیابی عملکرد سرمایه 
گذاری بخش های مختلف صندوق تعریف شده 
اند. در این صندوق ها بر استفاده از مدل های 
مختلف مشارکت و اعطای وام به سرمایه گذاران 
خارجی و نیز استفاده از ابزارهای مالی مختلف 
تاکید شده است و به موازات، به کارگیری کمیته 
های سرمایه گذاری در ابعاد مختلف وجود دارد. 
در مجموع مقایسه این موارد با جهت گیری های 
اخیر صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در 
دوره جدید، عزم جدی  برای به کارگیری تجربیات 
مثبت جهانی و پرهیز از رویه های غلط گذشته در 

این صندوق به وجود آمده است. 

اقتصاد پنج شنبه  1۲ خرداد 101401
۲ ذی القعده   1443.شماره ۲0۹۵۲

نرخ ارز 

)سامانه سنا(

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

) 3,122(260,402282,908324,79138,56670,05614,423,500) 2,531,000(154,000,00085,000,00055,500,000407,759-  شاخص

 افت شدید خلق پول بانک ها 
در ۲ ماه نخست امسال 

تازه ترین آمارهای بانکی از 11 بانک بورسی که 
حدود نیمی از کل تسهیالت بانکی را پرداخت می 
کنند، نشان می دهد رشد مانده تسهیالت بانک 
ها یا به عبارت ساده رشد تسهیالت دهی بانک ها 
در دو ماه امسال بسیار کمتر از دو ماه سال گذشته 
بوده است.  این موضوع بیانگر موفقیت بانک 
مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک هاست 
که از آبان ســال قبل به طور جــدی عملیاتی 
شده است .در نهایت این بهبود انضباط پولی و 
مالی اثر خود را در کاهش نقدینگی فروردین ماه 
نشان داده و به نظر می رسد در صورت ادامه این 
 روند، در ماه های آینده مهار تورم تســهیل شود. 
)با اقتباس از خبرگزاری فارس؛11 خرداد 1401(

مصوبه هیئت امنا برای پوست اندازی صندوق توسعه ملی  

تغییر ریل صندوق توسعه از قلک دولت به سرمایه گذار

بازار خبر

در حاشیه دولت 

چک بانکی در خودپرداز متصل به 
صیاد ثبت می شود

فارس - معاون فناوری نوین بانک مرکزی گفت: 

با اتصال زیرساخت شبکه کارتی، دارندگان چک 
می توانند با مراجعه به خودپردازهای متصل به 
سامانه صیاد، برای ثبت، تایید، انتقال و استعالم 

چک اقدام کنند.

رکوردزنی شاخص فالکت 

اقتصاد نیوز - شاخص فالکت در اقتصاد ایران 

در سال 1400 به اوج 25ساله رسیده و رکورد 
باالیی را از خود به جا گذاشته است. طبق تعریف، 
شاخص فالکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم 
به دست می آید و ماهیتی ساالنه دارد. در همین 
راستا در سال 1400 که نرخ تورم در کشور برابر 
با 40.2 درصد و نرخ بیکاری نیز معادل با 9.2 
درصد ثبت شده بود، شاخص فالکت در ایران 
معادل با 49.4 درصد بوده و بیشترین سطح را 

در بازه 25ساله داشته است.

نتایج نخستین دوره قرعه کشی 
یکپارچه خودرو اعالم شد

فارس - نتایج اولین دوره قرعه کشی خودرو 

ــودرو با  از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خ
 یک روز تاخیر دیــروز یازدهم خــرداد در سامانه

sale.iranecar.com/public/home   اعالم 
شد. در اولین دوره ثبت نام متقاضیان خرید 
تخصیص  یکپارچه  سامانه  طریق  از  خـــودرو 
خودرو، در مجموع  چهار میلیون و 175 هزار و 
352 نفر دراین سامانه ثبت نام کردند . مجموع 
ظرفیت درنظر گرفته شده در این دوره 176 هزار 

و 911 خودرو بود.

غنا به بزرگ ترین سرمایه گذار 
خارجی در ایران بدل شد

تجارت نیوز - داده های آماری وزارت صنعت، 

معدن و تــجــارت نشان مــی دهــد کــه »غــنــا« در 
سال گذشته حدود 1.6 میلیارد دالر در ایران 
سرمایه گذاری کرده، رقمی که با احتساب دالر 
30 هزار تومانی، تقریبا برابر است با 48 هزار 

میلیارد تومان.

گزارش میدانی خراسان از بی نظمی در بازار ارز پایتخت 

خطر 2 یا چند نرخی شدن در کمین بازار ارز 
ــذف ارز  حسین بــردبــار- هرچند پــس از ح

4200 تومانی انتظار می رفت از وجــود نرخ 
های گوناگون در بازار ارز پایتخت کاسته شود اما 
هم اکنون حداقل دو نرخ رسمی ارز در بازار شکل 
گرفته است که این نرخ ها هر روز فاصله بیشتری 
از یکدیگر می گیرند و بیم آن می رود همان طوری 
که در دولت قبلی شاهد افزایش فاصله قیمتی 
میان ارز بازار آزاد و ارز 4200 تومانی بودیم، این 
مسئله به مرور در آینده نیز تکرار شود. جزئیات 
بیشتر را در گزارش میدانی خراسان می خوانید:

افزایش فاصله ارز خیابانی و صرافی	 

اولین مشکل، افزایش فاصله قیمت خیابانی ارز 
با قیمت گیشه صرافی های آزاد است. پیشتر 
شاید به دلیل پایین بودن قیمت ارز ترجیحی در 
حد 4200 تومان، تفاوت قیمت میان ارز دالالن 
در خیابان با گیشه صرافی حدود هزار تا دو هزار 
تومان بود اما این فاصله این روزها به پنج هزار 

تومان و بیشتر می رسد. مثال هر چند ظهر دیروز 
گیشه صرافی ها در مرکز شهر تهران، رقم 26 
هزار و 100 تومان را برای فروش دالر ثبت کرده 
بود اما دالالن خیابانی ارز را به قیمت 31 هزار و 

100 تا 200 تومان می فروختند.
همزمان مقررات خرید ارز به قیمت سامانه سنا 
)گیشه صرافی ها( نیز سخت تر شده است و بر 
اساس آن چه پشت شیشه یکی از صرافی های 
میدان فاطمی تهران نقش بسته است، برای 
خرید ارز به قیمت رسمی یا سنا باید عالوه بر 
کارت ملی، روادید، بلیت معتبر، عوارض خروج 
و دو حساب بانکی به نام مشتری ارائه شود که در 
این صورت برای یک بار در سال تا سقف دو هزار 
یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای سفر خارجی 

با روادید به صورت هوایی ارز داده می شود.

جوالن دالالن در خیابان فردوسی 	 

میدان و خیابان فردوسی تهران تا چهارراه 

استانبول و برخی خیابان های فرعی منتهی 
به این خیابان همچنان محل جوالن پرتعداد 
دالالن ارز است، آن ها این روزها ارز را به قیمت 
30 هزار تا 31 هزار تومان از رهگذران می 
خرند و به قیمت 31 هزار و 100 تا 300 تومان 
می فروشند. یکی از این دالالن با اعالم رقم 
خرید 30 هزار تومان به ازای هر دالر با تصور 
جذب ارز بیشتر، به خبرنگار ما می گوید: می 
توانی با گذرنامه و کارت ملی همین االن ارز 
را به قیمت 26 هــزار و 200 تومان از داخل 

صرافی بخری!  

هشدار یک کارشناس مالی 	 

یک کارشناس مالی که تمایلی به ذکر نامش 
نداشت با اشاره به این که وجود دو نرخ رسمی 
ارز در سامانه نیما و سنا و فاصله گرفتن این دو 
نرخ از یکدیگر یک خطر برای اقتصاد کشور 
است؛ گفت: هم اکنون دو نرخ 26 و 31 هزار 

تومانی ارز به صورت رسمی وجود دارد و اگر 
جلوی این شرایط گرفته نشود، این فاصله 
بیشتر هم خواهد شد، شبیه آن چیزی که در 
زمان دولت قبل ایجاد شد و به مرور فاصله نرخ 
4200 تومانی و ارز نیمایی تا 25 هزار تومان 
نیز کشیده شد. وی از مسئوالن بانک مرکزی 
خواست با تک نرخی کردن ارز جلوی هرگونه 
سوء استفاده و رانت دربازار ارز را بگیرند و از 
تداوم فاصله فعلی و ایجاد ارزهای دو یا چند 

نرخی جلوگیری کنند.

بانک مرکزی به دنبال اختیارات 
ویژه برای مدیریت بازار ارز 

هادی محمدی- در شرایطی که نرخ دالر در بازار 

آزاد وارد کانال 31 هزار تومان شده است، رئیس  کل 
بانک مرکزی از سپردن اختیارات ویژه به این بانک 
برای تعادل بخشی به بازار ارز خبر داد.به گزارش 
خراسان، علی صالح آبــادی در جمع خبرنگاران 
ــاره تالطم ارزی در بــازار اظهار کرد: با  دولت درب
پوشش کاملی که در بازارها انجام می دهیم قطعًا 
آرامش در بازار ارز ایجاد می شود؛ البته بانک مرکزی 
از ظرفیت قوانین موجود استفاده می کند و به  زودی 
ــژه ای هم برای بانک مرکزی اضافه  اختیارات وی
می شود و می تواند به تعادل در بازار کمک زیادی 
کند.وی افزود: در دو ماه ابتدایی امسال نسبت به 
دو ماه ابتدایی سال گذشته، حدود 7.5 میلیارد دالر 
نفت، فراورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم؛ 
یعنی بیش از 60 درصد رشد در وصولی ها داشتیم. 
صالح آبادی گفت: وضعیت منابع ارزی نسبت به 

سال گذشته در تمام حوزه ها بهتر شده است.

 آخرین وضعیت اجرای وعده
 4 میلیون مسکن دولت 

 رستم قاسمی وزیــر راه و شهرسازی در حاشیه 

جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران درباره 
اقدامات وزارتخانه برای بحث مسکن، اظهار کرد: 
درباره بحث اجاره، بسته اجاره بها تهیه و در ستاد 
تنظیم بازار تصویب شده است که به موجب آن 25 
درصد افزایش در تهران را شامل می شود. وزیر راه 
و شهرسازی درباره آخرین وضعیت چهار میلیون 
مسکن، تصریح کــرد: در خصوص نهضت ملی 
مسکن با آقای رئیس جمهور جلسه داشتیم و قرار 
است دو بخش دو میلیونی را در کشور آغاز کنیم. 
آخرین آماری که وجود دارد این است که بیش از 
یک میلیون و 250 هزار واحد از خاک برداری تا 
سقف کارهای ساختمانی را در دست اجرا داریم. 
امیدواریم تا سالگرد تشکیل دولت این میزان را به 
حدود دو میلیون برسانیم تا در دو بخش، دو میلیون 

آن را تا پایان دولت تحویل دهیم.

اصالح ساختار بودجه در دستور کار 
شورای هماهنگی قواست 

 سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
ــاره آخــریــن وضعیت اصــالح  خبرنگاران، دربـ
ساختار بودجه اظهار کرد: در کوتاه مدت خروج 
نفت از بودجه امکان پذیر نیست و اصالح ساختار 
بودجه هم فقط از طریق خــروج نفت نیست و 
اصالحات دیگری نیز الزم است صورت گیرد.
وی افزود: اصالح ساختار، ابعاد گوناگونی دارد 
و جلسات مشترک آن شروع شده است. یکی از 
ماموریت های جلسه شورای هماهنگی اقتصادی 
سران، طبق ماموریت مقام معظم رهبری اصالح 
ساختار بودجه است که البته طبق وظیفه در 

سازمان برنامه و بودجه کار را شروع کرده ایم. 

آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن 

ثبت نام  آغــاز  از  ساختمان  و  مسکن  معاونت 
متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از 12 خرداد 
در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت 
راه و شهرسازی خبر داد.بر اساس اعالم معاونت 
مسکن و ساختمان، پیرو تصمیم دولــت برای 
پرداخت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در 
سال 1401 به مستأجران، ثبت نام برای دریافت 
تسهیالت مذکور از ساعت 10 صبح روز پنج 
شنبه 12 خردادماه از طریق سامانه وزارت راه 
و شهرسازی به نشانی saman.mrud.ir آغاز 
می شود.به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار 
و از محل تسهیالت ماده 4 قانون جهش تولید 
مسکن به منظور حمایت از مستأجران در سال 
جاری تا سقف 40 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه 
و شهرسازی توسط بانک های عامل پرداخت 
می شود. سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن 
در تهران، مراکز استان ها و سایر نقاط شهری به 
ترتیب 100، 70 و 40 میلیون تومان مصوب و 
به شبکه بانکی کشور ابالغ شده است. نرخ سود 
تسهیالت ودیعه مسکن 18 درصد و طول دوره 

بازپرداخت پنج ساله است.
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 یارانه نان در زنجان به روایت استاندار
هیچ تغییری در اندازه و قیمت نان صورت نگرفته و تنها خرید توسط کارت های بانکی انجام می شود

انوار-محمد مخبر معاون اول 

در  گذشته  روز  رئیس جمهور 
حاشیه جلسه دولــت  با تاکید 
بر این که نان و دارو جزو خط 
قرمز های دولــت است که یک 
ریال گران  نشود دربــاره تغییر 
شیوه خرید نان  گفت: این شیوه  
در زنجان و قزوین در حال انجام 
است و دولــت تا مطمئن نشود 

که بدون هیچ گونه اختاللی این کار پیش خواهد رفت، این 
طرح، عمومی نخواهد شد و به صورت آزمایشی ادامه خواهد 
یافت.در همین حال استاندار زنجان در گفت وگو با خراسان 
درباره جزئیاتی از روند انجام این طرح در این استان گفت: 
 P.O.S دستگاه های کارت خوان جدید در نانوایی ها به صورت
آندرویدی است و با استفاده از این دستگاه تعداد فروش نان 
در روز مشخص می شود و به همان میزان یارانه آرد به نانوا 
تعلق می گیرد و مابه التفاوت نرخ نان و آرد به حساب نانوا واریز 

می شود، همچنین اطالعات نانوایان پاالیش می شود. 
محسن افشارچی همچنین اضافه کرد: در دستگاه های کارت 
خوان قبلی، عدد وارد می شد اما در دستگاه های جدید تصویر 
نان هم نمایش داده می شود و شهروندان تعداد نان مورد 
نیاز را وارد می کنند. همچنین شهروندان عالوه بر تعداد نان 

درخواست های دیگر مثل نایلون و... را هم اعالم کنند.
افشارچی تصریح کرد: هیچ تغییری در انــدازه و قیمت نان 
خریداری شده توسط مردم صورت نگرفته و تنها خرید توسط 
کارت های بانکی صورت می گیرد. استاندار زنجان با تاکید 
بر این که مردم به هیچ وجه نگران اجرای طرح جدید عرضه 
نان نباشند، اظهار کرد: افزایش قیمت، سهمیه بندی و کارت 
اعتباری نخواهیم داشت و هیچ موضوعی با عنوان اعتبار و 

سهمیه بندی مطرح نیست. وی 
با ایمن خواندن این دستگاه ها 
در مقابل جرایم رایانه ای تاکید 
ــارت خــوان هــای  ــرد: ایــن کـ کـ
اینترنتی و در حالت  آفالین  هم 

کار می کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر 
اساس این طرح پرداخت یارانه 
از ابــتــدای زنجیره بــه انتهای 
زنجیره منتقل شده است. افشاری با تاکید بر این که طرح 
هوشمندسازی یارانه نان مورد استقبال زنجانی ها قرار گرفت 
اظهار کرد: نه نان کارتی شده نه سهمیه بندی شده نه توزیع 
نان محدود شده. اتفاق خاصی در روند خرید مردم نیفتاده 
است. بعد از کرونا 98 درصد مردم خرید نان را با کارت انجام 
می دادند  2 درصد باقی مانده نیز در طول اجرای این طرح 
خرید خود را با کارت انجام خواهند داد. برای مردم در استفاده 
از کارت بانکی محدودیت وجود نــدارد و با هر کارت بانکی 
می توانند نان بخرند.  از آن جایی که تغییری در شیوه خرید 
مردم ایجاد نشده است، این شیوه موفقیت آمیز بوده و امیدوارم 

به زودی در کشور جا بیفتد.
وی اضافه کرد: این سامانه هوشمند دیتا محور نه تنها امکان 
بررسی، نظارت و مدیریت عادالنه یارانه ها در کشور را فراهم 
می کند  بلکه مانع تخلفاتی از جمله قاچاق، کم فروشی و... 
شده و جلوی تضییع حقوق مــردم گرفته می شود به عالوه 

موجب اصالح الگوی مصرف در نان نیز خواهد شد.
استاندار زنجان معتقد است: طرح هوشمندسازی یارانه نان 
اولین گام در اجرای عدالت بر اساس داده هاست چرا که دولت 
از این طریق می تواند از اقشار کم برخوردار مثل مددجویان 

بهزیستی یا کمیته امداد حمایت کند.

قالیباف:دولت و مجلس 
به دنبال ارائه کاال برگ 

الکترونیک با قیمت سال 
قبل هستند 

رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: 
ــه  ــالش می کنند بــا ارائ دولـــت و مجلس ت
کاالبرگ الکترونیک سال قبل،  کاالهای 
اساسی با همان قیمت مناسب سال قبل، 
به دست افراد برسد. به گزارش خبرگزاری 
خانه ملت،دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در  دومین کنگره 
ملی 8 هزار شهید استان همدان و یادواره 
سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی و 850 
شهید شهرستان نهاوند  با اشاره به اقدامات 
صــورت گرفته حمایتی مجلس یازدهم از 
اقشار مختلف مردم، گفت: براساس قانونی 
کــه بــرای کــاالهــای اســاســی تــدویــن شــده، 
کاالبرگ الکترونیکی ارائه می شود البته تا 
اجرایی شدن کاالبرگ الکترونیکی، کمک 
ــرای دو مــاه در قالب پرداخت  معیشتی ب
نقدی به دهک ها صــورت گرفت و دولــت و 
ــه کاالبرگ،  مجلس تــالش می کنند با ارائ
کاالهای اساسی با همان قیمت مناسب سال 
قبل، به دست افراد برسد. دولت و مجلس 
تالش خواهند کرد با اجرای قانون یاد شده 
مشکالت مردم حل شود و تورم و گرانی در 
برنامه هفتم توسعه سال به سال کاهش یابد.
ــاره به ایــن که در سال  وی همچنین با اش
جدید مبحث مربوط به برنامه هفتم توسعه 
در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در حال 
تنظیم است، گفت: این موضوع در جلسات 
سران قوا و جلسات مشترک دولت و مجلس 
مطرح بوده و مصمم هستیم برنامه هفتم را با 
دقت، مدبرانه و هوشمندانه تنظیم کنیم؛ در 
واقع با استفاده از تجربیات گذشته و اجرای 
شش برنامه قبلی، به گونه ای اقدام کنیم که 
ضعف های گذشته هرگز تکرار نشود و نقاط 

قوت نیز با توجه به شرایط ادامه یابد.

تمهیدات جدید دولت برای مقابله با گران فروشی از هفته آینده 
هادی محمدی - محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور 

ــت، در جمع خبرنگاران   در حاشیه جلسه هیئت دول
با تشریح تمهیدات جدید دولــت بــرای مقابله با گران 
فروشی  کاال ها گفت: دولت اقداماتی را در دست اجرا 
دارد که از هفته آینده وسیع تر خواهد شد. دولت پنج 
گروه کاال را قیمت گذاری می کند که چهار قلم آن کاالی 
اساسی است و طی  هفته آینده توسط تولید کنندگان  
ــردم هر جا  قیمت مصرف کننده  درج خواهد شــد. م
شاهد تخلف بودند به سامانه ۱2۴ مراجعه کنند. مجوز 
جدی برای تعزیرات گرفته شده است که برخورد شدید 
با متخلفان پیش رو خواهد بود . وی گفت: برای قیمت 
گذاری دیگر کاالها اقداماتی انجام خواهیم داد. مردم 
بدانند همه گرانی ها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست، 
دستمزدها و حقوق ورودی گمرک، عوارض و مالیات بر 
ارزش افزوده و قیمت های جهانی افزایش یافته است. 
مخبر با بیان این که گرانی های اخیر در دولت در حال 
مدیریت است، افزود: از مردم برای تحمل این شرایط 
تشکر می کنم، مردم  حوصله به خرج دهند. وی  درباره 

کاال برگ الکترونیک نیز گفت: دولت به لحاظ قانونی موظف 
بود از ابتدای فروردین، اصالح را صورت بدهد. تعارضی در 
مصوبه مجلس وجود داشت؛ نخست این که دولت ملزم شده 
بود از اول فروردین این مصوبه را اجرایی کند زیرا دیگر ارز 
ترجیحی وجود نداشت، از طرف دیگر بحث کاالبرگ مطرح 
شد، چون هنوز کاالبرگ آماده نشده است دولت ناچار است 
یارانه نقدی ارائه بدهد. تالش دولت بر این است در حداقل 
زمان ممکن این کار انجام شود. مخبر در باره افزایش قیمت 
بنزین و حامل های انــرژی گفت: این بحث اصال در دولت 
مطرح نیست. مخبر در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا 
خرید می رود یا خیر، تصریح کرد: همه خریدهای منزل را 
خودم انجام می دهم. در جنوب شهر خرید می کنم. هر کسی 
الکچری زندگی می کند، باید هزینه اش را بپردازد. در همین 
حال به گــزارش ایرنا  احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نقش 
حذف ارز ترجیحی در افزایش سطح عمومی قیمت ها را بسیار 
کمتر از عوامل خارجی و تورم وارداتی ناشی از جنگ اوکراین 
اعالم کرد و گفت: در ماه های آینده، شاهد کاهش در سرعت 

افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهیم بود.

وزیر راه خبر داد: قرارداد چابهار در انتظار سفر وزیر هندی
زاهدی – وزیر راه از سفر وزیر هندی برای تعیین تکلیف 

سرمایه گذاری هندی ها در چابهار خبر داد. روزنامه خراسان 
چندی پیش در گزارشی با عنوان »چابهار در بن بست 
هندی« از دور زدن بندر چابهار توسط هندی ها برای انتقال 
محصوالت این کشور نوشت. این در حالی است که  رستم 
قاسمی روز گذشته در حاشیه نشست هیئت دولــت در 
گفت وگو با خراسان درباره آخرین وضعیت سرمایه گذاری 
ــرارداد هندی ها دچار  هندی ها در بندر چابهار گفت: ق
مشکالتی بوده و قرار بود این هفته وزیر هندی به ایران بیاید و 

ما سرمایه گذاری هندی ها در چابهار را تعیین تکلیف کنیم که این 
سفر دو،  سه هفته به تاخیر افتاد اما امیدواریم در سفری که وزیر 
هندی می آید این مسائل حل شود  او درباره دلیل عقب ماندگی 
برنامه توسعه چابهار توسط هندی ها گفت: به هر حال مشکالتی 
دارد و باید تجهیزات بیشتری می آوردند و سرمایه گذاری بیشتری 
می کردند که نکردند.  قاسمی درباره طرح راه آهن چابهار هم 
گفت:  ما با کمک اعتباری و وامی که از صندوق توسعه ملی گرفتیم 
راه آهن را فعال کردیم ولی کافی نیست و امیدواریم بتوانیم از 

بخش های دیگری هم جذب منابع مالی داشته باشیم. 
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کیهان -  دستگاه ديپلماسى کشورمان بايد  •

ضمن هوشياری دربــاره تله گذاری غربى ها، بر 
برجسته سازی رونــد همکاری صادقانه ايــران 
با آژانــس متمرکز شود و ضمن اعتبارزدايى از 
گزارش های جعلى، در همکاری با آژانس که قرار 
است گزارش هايش دستمايه تصميمات شورای 

حکام قرار گيرد، بازنگری کند.
شرق -   ساختاری که اجازه مى دهد ساختمان  •

متروپل در اين همه سال و با اين همه تذکر تا آن 
ارتفاع باال بــرود، با دستگيری چند نفر و بگير 
نمى شود. هدايت  مستقيم  ــراط  ص به  ببند  و 

سيستمى فسادخيز نه مقابل قوانين قديمى و 
تازه سر خم مى کند، نه به خشم و عتاب مسئوالن 
اهميتى مى دهد اگر نيت و اراده جدی وجود 
نداشته باشد. اراده ای که شاهدش نيستيم؛ 
چراکه اگر وجود داشت، امروز آمارها از صدها 
ــزاران ساختمان ناايمن در تهران حکايت  و ه

نمى کرد.
اعتماد –   خطاب به آن دسته از افراد و جريانات  •

به  مى تواند  روسيه  مى کنند  تصور  که  داخلى 
شريک راهبردی ايران بدل شود، بايد يادآوری 
کرد که کمى تاريخ روسيه را مطالعه کنند تا متوجه 
شوند برای روسيه تنها يک اصل وجود دارد و آن هم 
اين که هيچ اصولى در روابط با ساير کشورها )به 

جز منفعت های اين کشور( وجود ندارد.
ایران –  بعد از انتصاب رئيس جديد سازمان صدا  •

و سيما، رويکرد خبری اين سازمان نيز دستخوش 
تحوالتى شــده که يکى از نتايج محسوس آن، 
افزايش  و  مخاطب  با  حاکميت  فاصله  کاهش 
اعتماد به رسانه ملى بوده است....رسانه با هويت 
بخشى به اعتراض ها که با پذيرش انتقادهای 
مردم معترض و بازتاب غيرگزينشى صدای آن ها 
محقق مى  شود، مى  تواند به عنوان مرجعى برای 
معترضان تبديل شود و دامنه تأثير رسانه های 

معاند را محدود کند.
ــه نــوشــت : اقتصاد در  • ــام ــن روزن جــوان – اي

ــم  ــازدهــم و دوازدهـ ــای ي ــت ه ــال دول هشت س
ــورده بــود که  چنان به نتيجه مــذاکــرات گــره خ
ــرای جدا سازی  ــت سيزدهم مجبور بــود ب دول
اقتصاد از گره برجام وقت صرف کند. از اين رو 
سياست های اقتصادی را اعمال کرد که اگر 
اقتصاد با نوسانى هم مواجه مى شود، اين نوسان 
ناشى از سياست های اعمالى دولــت باشد و 
نه اخم و لبخند هايى که در جريان مذاکرات 

هسته ای رد و بدل مى شد.

چندثانیه مدعی شد:خان محمدی، سخنگوی  •

ستاد امر به معروف به فارس گفت: اولين گام طرح 
جامع عفاف و حجاب که به عنوان برنامه ای کامل 
و دقيق از سوی ستاد امر به معروف تدوين شده، 
پيگيری موضوع بدحجابى در اداره هــای دولتى 
است. زيرا طبق آمار نيروی انتظامى، متأسفانه 
بيش از ۴۰ درصد خانم های بد حجابى که ناجا با آن 
ها برخورد داشته و پرونده دارند، کارمند نهاد های 

دولتى و حاکميتى هستند.
نامه نیوز خبر داد: معصومه ابتکار با انتشار  •

عکسى از يک مراسم تولد نوشت: دستور شدت 
عنوان  با  رسيده.فيلمى  سيستماتيک  تخريب 
جشن تولد الکچری حاج خانم ابتکار وايرال شده 
که با کمى دقت در تصاوير، روتوش صورت، نحوه 
بستن روسری و ساير مشخصات مشخص است 
که اين فرد، معصومه ابتکار نيست. البته حضور در 
چنين مراسمى موضوعى شخصى به حساب مى 
آيد که کسى شرعا و قانونا اجازه عمومى کردن آن 
را ندارد، اما جعل کنندگان و انتشاردهندگان که با 
دستور نفرت پراکنى انجام وظيفه مى کنند، هيچ 

مرز قانونى و شرعى نمى شناسند.
ــران مدعی شــد: مريم جعفری  • دیــده بــان ای

آذرمانى، شاعر و نويسنده، بامداد چهارشنبه،  از 
بــازداشــت همسرش، وحيد هــروآبــادی، در مرز 
بازرگان خبر داد.آذرمانى در يک پيام توئيتری و 
بدون ذکر جزئيات نوشت: »همسرم وحيد امشب 
هنگام خروج از مرز بازرگان دستگير شد.«وحيد 
هــروآبــادی يک روحانى است که تابستان سال 
۱۳۹۹   در دادگاه ويژه روحانيت به اتهاماتى چون 
»نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهــان عمومى و 
فعاليت تبليغى عليه نظام« محاکمه شد.گفتنى 
است هنوز هيچ خبر رسمى در باره بازداشت وحيد 
هروآبادی از سوی مقامات قضايى و انتظامى منتشر 
نشده است اما برخى کاربران مدعى دستگيری وی  

در زمان خروج غيرقانونى از مرز شدند.
اعتماد آنالین نوشت:عاموس يادلين،رئيس  •

سابق دستگاه اطالعات نظامى رژيم صهيونيستى 
با تأييد نقش تل آويو در ترور شهيد صيادخدايى 
گفت: تهديد ايران درباره گرفتن انتقام کاماًل جدی 
است. ايرانى ها از طريق هدف قرار دادن مقامات 
مسئولى که درجه ای برابر با مقامات ترور شده دارند 

به دنبال انتقام و بازدارندگى هستند.
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سعيد جليلى اين  روزها جز عضويت در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام مسئوليتى نــدارد و 
بر خالف گمانه زنى ها، ِسمتى چه در دولت 
و چه در نهادهای ديگر مانند دبيری شورای 
عالى امنيت ملى  را عهده دار نشده يا شايد 
پيشنهادهايى بوده و نپذيرفته است . او صرفا 
يک بار در همان اوايل  عمر دولت سيزدهم در 
جلسه ستاد هماهنگى اقتصادی دولت حاضر 
شد وسپس هيچ گاه تصوير او در جلسات دولتى 
منتشر نشد.وی در زمان دولت قبل با ايجاد 
تشکيالتى  به عنوان دولت در سايه  به نقد و 
بررسى عملکرد دولت پرداخته و پيشنهادهايى 
را نيز دربــاره مــوارد مختلف ارائــه مى داد،  با 
ارائــه اين برنامه غذايى اين ســوال پيش مى 
آيد  که آيا جليلى در قبال دولت جديد هم  به 
ــه فعاليت دولــت در سايه است؟  دنبال ادام
دولت در سايه عموما در کشور های با  نظام 
های پارلمانى  متداول است و جناح رقيب 
که در قدرت نيست با ايجاد تشکيالتى شبيه 
دولت  در باره مسائل مختلف اظهار نظر مى 
کند و موضع گيری هايى انجام مى دهد. اما 
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز 
در ابتدای جلسه ای باحضور مسئوالن وزارت 
کشاورزی گفت: از سال ۹۷، ده هــا ميليارد 
دالر به ارز ترجيحى تخصيص داده شد، اما نه 
تنها سبد غذايى مردم به شکل مطلوب تامين 

نشد بلکه به آن آسيب جــدی رسيد و سرانه 
مصرف غذايى آحاد جامعه کاهش پيدا کرد.
نظر  طبق  که  گفت  همچنين  جليلى  سعيد 
کارشناسان، متوسط نياز غذايى روزانه هريک 
از آحادجامعه 25۷۸ کيلوکالری است که 
دولــت بايد برنامه ای بــرای تامين آن داشته 
باشد؛ با درنظر گرفتن جنبه های کشاورزی، 
برنامه ای  اجـــرای  و  نظام سالمت  اقتصاد، 
ــا عــنــوان »ســبــدغــذايــى مــطــلــوب ايــرانــيــان«  ب
حداقل در ۱۳ قلم کــاال تنظيم و درابتدای 
کار دولت سيزدهم اين برنامه به معاون اول 
ــه  ــ ــاورزی ارائ ــ ــش ــ ــرک ــ ــور و وزي ــه ــم ــس ج ــي رئ
ــه بــودجــه  ــح ــزوم در الي ــ ــورت ل ــ ــا درصـ ــد ت ش
سبدغذايى  شود. برنامه  استفاده   ۱۴۰۱
مطلوب ايرانيان، برنامه سه اليه  جليلى برای 
تامين استاندارد غذايى خــانــوار ايــرانــى در 
دوران انتخابات سال ۱۴۰۰ بود.اين برنامه 
سال گذشته و در ايام انتخابات مطرح و در آغاز 
به کار دولت سيزدهم، در جلسات جداگانه ای 
به وزيرکشاورزی و معاون اول رئيس جمهور 
ارائــه شد.باشگاه خبرنگاران نوشت: برنامه 
سبدغذايى مطلوب ايرانيان در ابتدای امسال  
نيز مجدد برای رئيس جمهور ارسال و پس از 
دستور وی به وزارت جهادکشاورزی جلسه ای 
باحضور مسئوالن اين وزارتخانه برای بررسى 
اين طرح برگزار شــد.در برنامه سبد مطلوب 

۱۳ قلم  ايرانيان،  بــرای  غذايى پيشنهادی 
کاال بــرای تامين حــدود 25۰۰ کيلو کالری 
انــرژی در روز تعريف شده که از جمله آن ها 
نان، برنج، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم 
مرغ، لبنيات، ماکارونى، روغن، شکر، ميوه و 
سبزی است. در اين طرح، مردم به سه دسته 
تقسيم مى شوند.اقشار کمتر برخوردار جامعه 
دسته اول را تشکيل مى دهند که تمام اين سبد 
به آن ها ارائــه مى شود. به دسته دوم بخشى 
از اين سبد داده مى شود و آن کاالهايى است 
ــد؛ چنان که در  که در تأمين آن مشکل دارن
سال های اخير تأمين مــواد پروتئينى مانند 
گوشت قرمز و سفيد برای اقشار متوسط هم 
سخت بود. بخش سوم که به لحاظ کمى تعداد 
کمتری از جامعه هستند و از توانمندی الزم 
ــرای خريد تمام ايــن سبد بــرخــوردارنــد، به  ب
آن ها در اين زمينه خدماتى ارائه نمى شود.

گفت  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
که با توجه به تحوالت چندماه گذشته به ويژه 
در حــوزه موادغذايى، مجدد اين طرح برای 
بهره برداری الزم به رئيس جمهورمحترم ارسال 
شد؛ براساس مبانى دينى، عقلى، اخالقى و 
طبق قانون اساسى، تامين خوراک و برطرف 
کردن محروميت در زمينه تغذيه از کارويژه های 
مجموعه نظام و دولت است.حاال حضور جليلى 
در جلسه ای با حضور مسئوالن اقتصادی دولت 
مى تواند چند  فرضيه را مطرح کند؛ نخست آن 
که شايد صرفا از باب مشورت دعوت شده باشد 
و دوم آن که اين احتمال وجود دارد که در آينده، 
به طور رسمى يا غيررسمى، با دولت رئيسى 
همکاری کند و شايد هم  جليلى  دوباره نقش 
دولت سايه را که در دولت قبلى  داشت ، فعال 
کرده است. هرچند برخى اين فرض را خيلى 
قوی نمى دانند و معتقدند جليلى به عنوان 
فردی که به نفع رئيسى از انتخابات کناره گيری 
کرد، به طور غيررسمى و حتى مؤثر در بخشى از 
تصميم سازی های دولت  مى تواند نقش داشته 
باشد بنابراين  ايفای نقش دولت سايه خيلى 
محتمل و موجه نيست . هرچند بايد منتظر 
بود تا موضع گيری های بعدی اين موضوع را 

شفاف تر کند .

ديدگاه 

خــبــرگــزاری ايلنا نــوشــت: حجت االسالم 
محمدحسين احمدی شاهرودی نماينده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
ــان باختگان حادثه  ــادبــود ج در مــراســم ي
که  ــادان  آبـ متروپل  ساختمان  فروريختن 
در  تهران  مقيم  خوزستانى های  همت  به 
مسجد حضرت وليعصر )ع( برگزار شد، طى 
سخنانى ضمن تسليت به بازماندگان و آرزوی 
صبر برای داغ ديدگان اين حادثه، بااشاره 
به مشکالت موجود در جامعه، گفت: تورم و 
گرانى شرايط زندگى و تامين معيشت را برای 
مردم سخت کرده است، اين تورم و گرانى ها 
چيست؟ مى گويند امتحان الهى است، اگر 

امتحان الهى  است فقط برای ماست؟ 
فقط بـــرای مــا ايــرانــى هــاســت؟ 

چطور در کنار ما کشور عراق 
ــورم وگــرانــى را  ايــن مصيبت ت
ندارند، يعنى خدا نمى خواهد 

آن هــا را امتحان کند؟وی 
اضافه کرد: ما نمى دانيم 
عبدالباقى،  ــای  آقـ ايــن 
است  عبدالباقى  واقــعــا 

هنوز، يا عبدالفانى اســت؟ چگونه است؟ 
کجا يقه اش را بگيريم و محکومش کنيم به 
پرداخت خسارت های مالى؟ چه بسا ده ها 
سال طول بکشد. باالخره بايد يک هيئتى 
تشکيل شود و اين خسارت ها را بررسى کنند 
و جبران شود.  واقعا نياز است که مسئوالن 
تصميم جدی بگيرند برای توسعه و آبادانى 
اين شهرها. احمدی شاهرودی بر لزوم رعايت 
ــادان و خرمشهر  حال مــردم مصيبت زده آب
تاکيد و بيان کــرد: انتظار پنجم ايــن است 
که اين مردم در اين حادثه مصيبت ديدند، 
انسان های  بسا  چه  هستند،  مصيبت زده 
يک  بزنند،  حرف هايى  يــک  مصيبت زده 
جسارتى هم بکنند. انسان مصيبت زده چه 
بسا العياذ با... جسارت به خدا هم مى کند، 
کفر هم مى گويد. بايد با اين ها برخورد ماليم 
و مالطفت آميز شود، با نرم خويى و با نرمى 
رفتار شود نه با خشونت. باالخره يک مصيبت 
زده ای يک حرف جسارت آميزی زد آيا 
بايد برخورد کنيم؟ بايد او را دعــوت به 
صبر کنيم. انتظار اين است که اگر اين 
مردم در حرکات و اعتراضات خود 
يک حرف هايى زدند يا يک 
چيزی هم پرتاب کردند 
برخورد مالطفت آميز 

با اين ها بشود./ايلنا

»سبدغذایی« جلیلی 

دوباره روی میز دولت 
سعید جلیلی به دولت رئیسی برنامه »سبد 

غذایی مطلوب ایرانیان« را ارائه داد،  اودوباره 

نقش دولت در سایه را ایفا می کند ؟

سيد حسن خمينى با بيان اين که  جمهوری 
اسالمى خالفت نيست  تاکيد کرد : انقالب 

اسالمى، رأی مردم را وارد حکومت کرد.
چندی قبل بــود کــه حجت االســـالم جاللى  
نماينده مردم رفسنجان در مجلس و مسئول 
دفتر سابق مرحوم آيت ا... مصباح، در برنامه 
معروف  جمله  که  کــرد  اظهار  تلويزيونى   ای 
ــام خمينى)ره( در ســال ۱۳5۸ مبنى بر  ام
ــع نه  ــت« در واق ــردم اس ايــن که »مــيــزان رای م
ديدگاه ايشان بلکه پاسخى بوده که در جدال 
ــده اســـت. ادعــايــى  بــا روشــنــفــکــران مــطــرح ش
که با واکنش هــای مختلفى همراه شــد  مثال 
ــاالن ســيــاســى طى  ــع مــحــمــد مــهــاجــری از ف
ــه سيدحسن خمينى  ــى خــطــاب ب ــت ــادداش ي
نوشته بود:»منطوق حــرف آقــای جاللى اين 
بود که چنين جمله ای اعتقاد واقعى امام نبوده 
است.... ايده مطرح شده توسط آقای جاللى، 
حرف تازه ای نيست اما انتساب او به مرحوم 
آقای مصباح يزدی و نيز سمت رسمى او به عنوان 
نماينده مجلس و پخش مصاحبه اش از رسانه 
رسمى جمهوری اسالمى چنين به ذهن متبادر 
مى سازد که اين سخنان به منظور ايجاد و حک 
شبهه و شائبه در ذهن تاريخ مطرح مى شود.
متاسفانه هيچ واکنشى از سوی مرکز حفظ و 
نشر آثــار حضرت امــام در اين زمينه مشاهده 
نشد. حتى اگر بودجه ای رسمى به مرکز مزبور 

اختصاص داده نشود) که مى شود( 
وظيفه شخص شما و مرکز يادشده، 

سخنانى  چنين  برابر  در  توضيح 
است و سکوت در برابر آن، تلقى به 
قبول محسوب مى شــود.« دراين 
ــالم سيد حسن  ميان حجت االس

خمينى در تحليل نگاه امام خمينى 
)ره(  به موضوع جمهوريت 

ــى رســد به  ــه نظر م ب
به  تلويحى  ــور  ط

اظــهــارات اين 

نماينده مجلس واکنش نشان داده است.سيد 
حسن خمينى در همايش »سياست خارجى 
خمينى)س(«گفت  امــام  انديشه  در  متوازن 
مــا يک  :جمهوری اســالمــى خالفت نيست؛ 
دولت-ملت در دنيا هستيم يعنى با کشورهايى 
ــم، دارای  که آن ها را به رسميت شناخته اي
روابطى هستيم . دنيای جديد با پيدايش يک 
شخصيت حقوقى به عنوان »کشور« شناخته مى 
شود. در چارچوب اين نظم، انقالب اسالمى در 
حوزه نظر چندين کار بسيار بزرگ کرده که آثار 
آن در حوزه انديشه دينى ما بسيار عميق است و 
در آينده حتما بروز و ظهور بيشتری پيدا خواهد 
کرد.وی در تشريح اين آثار افزود: نخست اين 
که انقالب اسالمى، رأی مردم را وارد حکومت 
کرد. اين مسئله خيلى مهمى است که ما مقوله 
ای بــا عنوان شــورا و رأی را در نظام برآمده از 
انقالب اسالمى تأسيس کرديم. تا قبل از آن 
عده ای مى گفتند در يک نظام اسالمى چيزی 
به عنوان رأی وجود ندارد و فقط مفهوم بيعت 
را به رسميت مى شناختند. اما اصل ريشه تفکر 
انقالب بر اين است که مشروعيت حکومت ها 
به آرای مردم است. بر همين اساس، تعبير امام 
مبنى بر »ميزان رأی ملت است« يک تعبير ساده 
انگارانه نيست.وی  ادامه داد: اثر دوم اين که ما 
پذيرفته ايم وقتى جمهوری اسالمى شکل مى 
گيرد، کشوری هستيم که از خليفه گری خارج 
شــده ايــم. شايد جهان اهــل سنت با 
اين  عثمانى  حکومت  فروپاشى 
ــود، امــا جهان  مــوج را گــذرانــده ب
تشيع امروز نيز پذيرفته که رئيس 
جمهوری دارد که با آرای مردم 
انتخاب مى شود. بنابراين مرز ميان 
اين نظريه های حکومتى معنادار 
شده و در جمهوری اسالمى 
شخصيت  ايــــــران، 
ــدا  ــي حـــقـــوقـــى پ

کرده است. 

سید حسن خمینی: جمهوری اسالمی خالفت نیست 
 نخستین کار بسیار بزرگ انقالب اسالمی، وارد کردن »رای مردم« به حکومت است 

نماینده خوزستان در مجلس 
خبرگان: با مردم مصیبت زده با 

مالطفت رفتار شود نه با خشونت 

در  فــارســى  جوادموگویی-بى بى سى 
اينستاگرامى  پست   ۸۰ اخير،  روز  پنج 
ــاره ريــزش ساختمان متروپل منتشر  درب
کرده است.در همين پنج روز، در حمله ای 
 2۱ ــه ای در آمريکا  ــدرس بــه م مسلحانه 
دانش آموز و معلم کشته شدند اما بى بى سى 
فقط دو پست خبری و بدون جزئيات منتشر 
ــدون هيچ عکسى از قربانيان و  کــرده! ب
صحنه جنايت. در همين پنج روز، تصادف 
ساده يک اتوبوس و مسموميت در خوابگاه 
با  بى بى سى  تيتر  تهران  در  دانشجويى 
ــده! همچنين  ــ ــر ش ــوئ ــال ــيــون ف ۱۷مــيــل
آتش سوزی در يک کارگاه در تهران!آمار 
فوق، به صراحت مى گويد که ما نه در معرض 
يک تهاجم رسانه ای، بلکه در معرض »تجاوز 
رسانه ای« هستيم!فينال ليگ قهرمانان 
ــا نيز به علت ورود تماشاگران بدون  اروپ
بليت ليورپول با ۳5دقيقه  تاخير آغاز شد. 
بازی که صدها ميليون نفر در دنيا چشم 

انتظار آن بودند و از يک سال پيش مکان و 
زمان ورزشگاه آن مشخص بود، اما سيستم  
امنيتى و انتظامى فرانسه نتوانست از ورود 
تماشاگران بدون بليت جلوگيری کند؛يک 
آبروريزی در مهم ترين بازی سال در قلب 
ــا! امــا بى بى سى فقط خبر قهرمانى  اروپ
رئال مادريد را رفــت! ولى درگيری چند 
تماشاگر در يک بازی دو تيم شهرستانى 
ايـــران، مى تواند در خبر بى بى سى يک 
جدال قومى جلوه کند.الغرض! در دنيا از 
اين دست حوادث روزانه بسيار است. اما 
بى بى سى، حتى يک تصادف ساده اتوبوس 
را به بحرانى اجتماعى و موجى از فروپاشى 
ــران مبدل مى کند. ــى در اي روحــى و روان
اين يک بنگاه خبری نيست، يک »متجاوز 
رسانه ای« است برای بحران زايى؛ درست 
مثل آن چه که در کودتای 2۸مــرداد ۳2 
در تهران کرد.بايد در حــوادث معترض و 
مطالبه گر مجازات مقصران بود، همچنين 
ــوان همراه  ــى ت ــا م ــم درد قــربــانــيــان، ام هـ

»متجاوز رسانه ای« نيز نبود.

۸۰ به ۲! 


