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ــت عزیز که می گن  •  درجـــواب دوس
علت گرانی اجــاره خانه، بنگاه های 
ــاک هستن، خیر اصــا ایــن طور  ام
هستیم.  مستاجر  مــا  اکــثــر  نیست. 
اگــر زحمت بکشین یک روز تشریف 
بیارین دفتر دو ساعت وقت بذارین 
متوجه می شین که دفاتر اماک هیچ 
ــدارن. ما هرگز روی مــوارد  گناهی ن
برخی  نمی کنیم.  کــار  غیرمتعارف 
قانونی  کمیسیون  پرتوقع  موجران 

شون رو هم نمی دن...
رسیده  • استیصال  به  نفر  یه  وقتی   

و تو اون شرایط مــی گــرده و بهترین 
راه رو پیدا می کنه، تو دلش رو خالی 
نکنین؛ امید و انگیزه اش رو کم نکنین؛ 
از مسیری که انتخاب کــرده سردش 
نکنین. حرف های به ظاهر ساده  شما 
برای اون تبدیل می شه به وزنه های 

سنگین تو فکرش.
 رئیس جمهور گفت وگوی تلویزیونی  •

داشــت اون وقــت به شماره های صدا 
وسیما زنگ می زنم بابت بورس که از 
ایشان سوال کنند و وعده هایی که دادند 
که وسط صحبتم تلفن رو قطع می کنند!

 چرا کارگران پمپ بنزین ها برای  •
خودروها بنزین نمی زنن؟ مگر وظیفه 
آن هــا نیست؟ بسیاری از اتفاقات به 
خاطر همین بی مسئولیتی هاست! 
ــان پــول گرفتن  کارگر پمپ فقط زم

سروکله اش پیدا می شه!
ــرای اجــاره  •  به علت نداشتن پــول ب

ــان تـــوی پــارکــیــنــگ بـــود و  ــل مـ ــای وس
ــم. بــه روزنــامــه  ــودی ــان  آواره ب ــودم خ
خــراســان پیام دادم که آیــا مسلمانی 
ــد. روز بعد از  هست که پناهمان ده
روزنــامــه تماس گرفتند و گفتند یک 
واحد آپارتمان در گلبهار خالی است و 
می توانم با خانواده ام در آن جا رایگان 
زندگی کنم. اشک شوق در چشمانم 
ــاورم نمی شد! ــ ــاری شـــده بـــود و ب جـ

 این همه پیتزا فروشی باز می شه،  •
ــرا یــک آب دوغ خیار فــروشــی باز  چ

نمی شه توی این هوای گرم؟
 خیابان ها پر شــده از ماشین، باز  •

وزیر صمت می گه در بهار افزایش سه 
برابری خودرو داشتیم. خب خیابان ها 
دیگه جا نــداره برای ماشین های بی 

کیفیت تان!
 این که بعضی ها می گویند در گرانی  •

اجاره خانه، بنگاه دارها مقصرند واقعا 
درسته. یعنی حدود 95 درصد این ها 
قیمت ها را مشخص می کنند به خاطر 
پول بیشتر گرفتن. این ها هم اکثرشان 
جوان هستند و می خوان یک شبه ره 
صدساله رو طی کنن. برایشان سختی 
نیست.  مهم  مستاجران  بدبختی  و 
سواد درست و حسابی هم نمی خواد 
زحمت زیادی هم نداره، لباس شیک 
هم می پوشن. چه کاری از این بهتر؟ 
توی هر بنگاهی هم می ری 5 تا 10تا 

میز گذاشتن!
 مردم اختیار ملک خودشان را دارند   •

ــردم تعیین  ــرای م ــت حق نــدارد ب دول
تکلیف کند. شما باید بروید شهرک های 
اقماری را که زیر ساخت هایش آماده 
نشده، درست کنی مثل مترو و جاده... 
اون وقت الیحه تصویب می کنن برای 
مــال مـــردم، نمی دونن نــرخ کرایه ها 
براساس عرضه و تقاضای بازار است. 
ضمن این که خانه ها بعد از سه سال 

تعمیر می خواهد.

 بازنشسته 30 ســال کــارکــرده سه  •
درد  ــو  زان می گیرد.  حقوق  میلیون 
هزینه  می شه  حقوقش  تمام  می شه 
ــان! نــه بیمه و نــه بیمه تکمیلی  درمـ
آمــپــول هــای تزریقی داخـــل زانـــو رو 

حساب نمی کنند.
 مشکل پــاک نشدن تیبا و سمند  •

رو پیگیری کنید. بیش از سه ماهه تو 
قرعه کشی سایپا تیبا2 برنده شدم و با 
هزار بدبختی پولش رو جور و پرداخت 
کردم ولی شرکت سایپا می گه پاک 
هستیم.  باتکلیف  االن  نمی شن. 

خواهش می کنم پیگیری کنید.
کیلویی  • ــود  ب ــرغ  م تخم  قبل  هفته 

29500  و اکنون کیلویی  39هزار 
ــان. مــی گــویــنــد عــلــت بـــاز شــدن  ــوم ت
صادرات به عراق است. جالب است ما 
مردم باید تاوان صادرات را هم بدهیم!

ــه دام  •  ســال هــای قــبــل افــــرادی ک
محدود داشتند سهمیه نهاده دامی 
دریافت می کردند. برخی از دامداران 
االن دامی ندارند اما همچنان نهاده 
دولتی دریافت می کنند و به دالالن 
می فروشند. شایسته است مسئوالن 
در این شرایط دشوار در توزیع نهاده ها 

بازنگری کنند.
مــا کــه نمی تونیم مهاجرت کنیم  •   

چطوری از شر گرونی ها خاص بشیم؟
 جناب میرکاظمی کدخدای بودجه  •

کــشــور، ســال1۴01هــم دارد تمام 
سازی  همسان  قانون  چــرا  می شود 
را  فرهنگیان  و  بازنشستگان  حقوق 

اجرا نکردید؟
 در این مملکت اگر پارتی نداشته  •

باشی باید بری بمیری. هر سازمان و 
حتی ویزیت دکتر هم باید پارتی داشته 
ــارت در سریع ترین زمان  باشی تا ک

ممکن انجام شود!
 روزنامه جمهوری اسامی تفسیر  •

ــون سنگی را که  بــه رای می کند چ
روحانی انداخته تــوی چــاه و ۸ سال 
روش کوبیده آقای رئیسی نتوانسته 

طی 9 ماه دربیاره مقصره!
 آقای رئیس جمهور گفتن وارد دوره  •

ــدرن شدیم!  اصــاحــات اقتصادی م
آقای رئیسی هنوز اون مرحله مقدماتی 
اصاح اقتصادی که کاما سنتی بود 
گریبان مردم را گرفته و ول نمی کند. 

لطفا بس است!
 به این ها که تا سرشون رو می ذارن رو  •

بالش خوابشون می گیره، سر کاس 
می خوابن، تا سوار تاکسی و اتوبوس 
و مــتــرو مــی شــن مــی خــوابــن عمیقا 

حسودیم می شه!
 چرا هیچ سازمان دولتی سقفی برای  •

قیمت رنگ های ساختمانی که جزو 
نیازهای مردم هست تعیین نمی کنه؟

 ضــمــن تــایــیــد بــخــش کــوچــکــی از  •
ــرادر ارجــمــنــد در  ــ ــای ایـــن ب ــرف ه ح
یک  اقتصادی  ثبات  نبود  خصوص 
سوال وجدانی دارم، اگر برعکس این 
اتفاق رخ می داد و استفاده میلیاردی 
ــال به  ــ ــد یــک ری ــی ش نــصــیــب شــمــا م
خریداران تخفیف می دادید؟ ببری 
مال مسلمان و چو مالت ببرند/  بانگ و 

فریاد برآری که مسلمانی نیست!
 اگر کسی بر قیمت ها نظارت داشته  •

ــازار شلغمی نداریم  باشد ایــن قــدر ب
که هرجایی هرکسی هرکاری دلش 
می خواهد می کند و هیچ کسی ترسی 

از سازمان های ناظر  ندارد!

یادداشت روز

  علی موسوی خلخالی 

international@khorasannews.com

الکاظمی و پروژه میانجیگری 

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق روز یک 
شنبه در سفری از پیش اعام نشده، وارد تهران 
شد. وی قبل از این که به تهران بیاید، روز شنبه 
به عربستان سعودی رفت و با محمد بن سلمان، 
ولیعهد این کشور رایزنی کرد. سفر الکاظمی به 
جده که تنی چند از وزیرانش از جمله وزیر امور 
خارجه او را همراهی می کردند، شنبه شب انجام 
شد. او بامداد یک شنبه بعد از انجام مناسک حج 
عمره، عربستان را ترک کرد و به سمت تهران 
آمد. این شیوه سفر به خوبی نشان می دهد که 
سفر او به ایران برای چیست. احیای روابط ایران 
و عربستان که مــذاکــرات پیرامون آن تاکنون 
پیشرفت های خوبی داشته، هدف اصلی او از 

سفر به این دو کشور است. 
الکاظمی پنج دور مذاکرات هیئت های عالی 
رتبه ایران و عربستان را در بغداد میزبانی کرده 
و آخرین دور آن نیز با موفقیت به پایان رسید. 
هر دو طــرف به رضایت از نتیجه گفت وگوها 
اذعان کردند تا آن جا که انتظار می رفت در گام 
بعدی دو طرف درباره بازگشایی سفارتخانه ها و 
تصمیم برای اعزام سفیر به پایتخت های یکدیگر 
به توافقاتی برسند. نشانه پیشرفت ها در بهبود 
مناسبات دو کشور را می توان در استقبال خوبی 
که طرف های عربستانی از زائــران ایرانی بیت 
ا... الحرام برای شرکت در مناسک حج انجام 
می دهند، به خوبی مشاهده کرد. حاال الکاظمی 
انتظار دارد میوه این تاش ها را که خود باعث و 
بانی آن بوده و برای پیشبرد آن تاش بسیاری 

کرده است، بچیند. 
مصطفی الکاظمی از نخستین روزی که به قدرت 
رسید، احیای جایگاه عراق و میزبانی از کشورهای 
متخاصم برای حل اختافاتشان را محور اصلی 
فعالیت های خود در سیاست خارجی تعریف کرد. 
او بر این باور است که عراق ظرفیت های باالیی 
دارد، روابط خوبی با کشورهای رقیب در منطقه 
و همچنین قــدرت هــای بــزرگ جهانی از جمله 
ایاالت متحده آمریکا و روسیه دارد، دوره بی ثباتی 
را سپری کرده و وارد مرحله جدیدی شده است 
که می تواند بازیگر موثری در حوزه دیپلماسی 
باشد. به همین دلیل با میزبانی از کشورهایی که 
در حوزه های مختلف اختاف نظر دارند و گرد 
آوردن آن ها پشت یک میز برای حل مشکاتشان، 
در تاش برای تبدیل بالفعل این پتانسیل است 
که امتیازی مهم برای عراق محسوب می شود و 
در ارتقای جایگاه منطقه ای عراق نقش موثری 
ــران و  خواهد داشــت. میزبانی از نمایندگان ای
عربستان به عنوان دو کشور مهم که بازیگران 
اصلی تحوالت منطقه محسوب می شوند، برای 
حل اختافاتشان مهم ترین دستاوردی است که 
او گمان می کند می تواند نهایت استفاده را برای 

عراق داشته باشد. 
از سوی دیگر، این اتفاق یک جنبه شخصی برای 
خود الکاظمی نیز دارد. در بحبوحه تشکیل دولت 
که با وجود گذشت حدود هشت ماه از برگزاری 
و  نرسیده  نتیجه  بــه  هنوز  مجلس،  انتخابات 
اختافات جریان های سیاسی پیروز در انتخابات 
عراق در اوج خود به سر می برد، برقراری روابط 
میانجیگری  با  ــاض  ری و  تهران  میان  مستقیم 
الکاظمی می تواند امتیازی مهم برای شخص او 
باشد تا به عنوان چهره ای با دستاوردهای ملموس 
سیاسی بار دیگر برای تکیه زدن بر پست نخست 
وزیری مطرح شود. برای همین او اصرار دارد میوه 
تاش هایش برای حل اختافات ایران و عربستان 
را االن و نه وقتی دیگر بچیند چرا که به این ترتیب 
او می تواند به چهره بی رقیبی در میان رقبای 
سیاسی اش تبدیل شــود که شانس او را برای 
حفظ جایگاه نخست وزیری عراق بسیار افزایش 
می دهد. برای همین به فاصله کوتاهی بعد از 
جایگزین شدن نمایندگان فراکسیون چارچوب 
هماهنگی شیعیان عــراق که نیروهای نزدیک 
به ایران محسوب می شوند به جای نمایندگان 
مستعفی جریان صدر، او تاش هاش را برای از 
سرگیری روابط ایران و عربستان مضاعف کرده 
است و حتی تاش دارد هر چه سریع تر موضوع 
بازگشایی سفارتخانه ها از سوی دو طرف اعام 
شود. به عبارت دیگر او فکر می کند، جوش دادن 
روابط ایران و عربستان، امتیاز بزرگی است که 
عاوه بر منفعت آن برای عراق، دو کشور ایران 
و عربستان و ذینفعان دیگر به سود خود او نیز 

خواهد بود.
در چشم انداز کان توافق تهران-ریاض، نگاه 
دولتمردان سعودی تا حد زیادی به کم و کیف و 
میزان تنش یا آرامش در مناسبات  واشنگتن در 
قبال تهران است. سفر الکاظمی بعد از اعام 
از سرگیری مذاکرات هسته ای ایــران و آمریکا 
هم نشان دهنده این است که سعودی هرگونه 
رابطه با ایــران را تابعی از خط مشی واشنگتن 
درخصوص تهران تعریف می کند و در چشم انداز 
کان موفقیت این مذاکرات منوط به پیشرفت 
توافقات در جای دیگری است. بدیهی است این 
نگاه که رسیدن به توافق دوجانبه را گروگان 

طرف ثالث می کند، بر دشواری کار می افزاید.

رئیس جمهور در مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر:

 سازمان ملل بگوید چرا بسیاری از فناوری های مبارزه با مواد مخدر برای ایران تحریم است!

رئیس جمهور با بیان این که قدردانی جامعه 
جهانی از ایران در مبارزه با مواد مخدر جایگزین 
در  مسئولیت هایشان  به  ــان  آن نکردن  عمل 
این زمینه نیست، اظهار کــرد: ما از سازمان 
ــرای رفع  ملل گله مندیم که چــرا دســت کم ب
تحریم های ظالمانه درخصوص فعاالن میدان 

مبارزه با مواد مخدر کاری نمی کند؟!
سید ابراهیم رئیسی روز گذشته  در مراسم 
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، معضل مواد 
مخدر و روان گردان ها را یکی از بحران های 
جدی برای کشورها و جامعه بشری دانست و 
گفت: هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی وارد 
میدان مبارزه با سوداگران شود و همه کشورها 
و سازمان های بین المللی باید نقش خود را به 

درستی ایفا کنند.
آیــت ا... رئیسی گفت: سؤالم از سازمان ملل 
این است که آیا سهم، میزان و جایگاهی که 
برای مبارزه با مواد مخدر بر عهده این سازمان 
قرار داده شده، به همین میزانی است که عمل 
می شود؟ یعنی یک دفتر مبارزه با مواد مخدر 

در سازمان ملل برای این منظور کافی است؟
کشورها  معتقدم  داد:  ادامـــه  رئیسی  دکتر 
ــا و  و ســازمــان هــای بین المللی به میزان ادع
مسئولیتی که بر عهده دارنــد، نقش شان را 
ایفا نمی کنند. آیا تنها قدردانی از جمهوری 
اسامی ایران برای حضور موثر در عرصه مبارزه 
با مواد مخدر کافی است؟ نقش سازمان ملل 

متحد قطعًا باالتر از این هاست.
رئیس جمهور تأکید کرد: امروز 113 سال پس 
از امضای معاهده شانگهای توسط کشورهای 
مختلف برای مبارزه با مواد مخدر، شاهدیم که 
این کاال در بستر اینترنت سهل تر از بسیاری 
از کاالهای دیگر در دسترس قرار دارد و مواد 
مخدر سنتی به صنعتی تبدیل شده و با دیگر 

جرایم سازمان یافته همچون پولشویی پیوند خورده 
است. آیت ا... رئیسی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 
ضعف جدی در شکل گیری یک عزم بین المللی در 
مبارزه با مواد مخدر وجود دارد و تا این ضعف جبران 
نشود، اوضاع رو به بهبود نخواهد رفت. رئیس جمهور 
با تشریح اقدامات آمریکا و ناتو در افغانستان که منجر 
به توسعه کشت انواع مواد مخدر شده است، گفت: در 
دو دهه تسلط آمریکایی ها و ناتو بر افغانستان، مواد 
مخدر تولید و از سنتی به صنعتی تبدیل و در سراسر 

جهان توزیع می شد.
دکتر رئیسی افــزود: چرا جامعه جهانی به وظیفه 
قانونی، اخاقی و حقوق بشری خود در پاسخگو 

کردن آمریکا و ناتو در این زمینه عمل نمی کند؟
رئیس جمهور در ادامه با بیان این که جامعه جهانی 
در قبال وظایف خود در زمینه مبارزه با مواد مخدر، 
می خواهد فقط به قدردانی و ارسال لوح تقدیر به 
ایران بسنده کند، افزود: پیام روز جهانی مبارزه با 
مواد مخدر باید پایش میزان ایفای نقش دولت ها و 

سازمان های بین المللی مدعی حقوق بشر در این 
زمینه باشد که به اعتقاد بنده در این زمینه ضعف 
جدی وجود دارد. وی تصریح کرد: ما از سازمان ملل 
گله مندیم که چرا دست کم برای رفع تحریم های 
ظالمانه درخصوص فعاالن میدان مبارزه با مواد 

مخدر کاری نمی کند؟!
رئیس جمهور گفت: سازمان ملل امروز باید به این 
سوال پاسخ دهد که چرا جمهوری اسامی به رغم 
ایستادگی پرهزینه در زمینه مبارزه با مواد مخدر، 

همچنان باید تحت تحریم های ظالمانه باشد؟
دکتر رئیسی در ادامه به برخورد با شبکه های قاچاق 
مواد مخدر در ایران اشاره کرد و افزود: در حالی که 
سازمان های اطاعاتی ما پیگیرانه در این زمینه 
فعالیت می کنند، باید سازمان های اطاعاتی منطقه 
و جهان گزارش دهند که چه میزان تبادل اطاعاتی 
در این زمینه با کشور ما داشته اند و چه میزان از 
شبکه های قاچاق مواد مخدر را شناسایی و با آن ها 

برخورد کرده اند؟

اژه ای: ارتباط نزدیک قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود آورده است
رئیس قوه قضاییه با بیان این که ارتباط نزدیک 
قوا درک مشترکی از مسائل کشور به وجود 
ــرد: بــه موجب قانون  ــت، اظــهــار ک آورده اس
اساسی برخی وظایف از جمله نظارت بر ُحسن 
اجــرای قوانین بر عهده قــوه قضاییه است، 
هر قانونی باید به صورت دقیق و کامل اجرا 
شود و وظیفه دستگاه قضا تعقیب و مجازات 
مسئوالنی است که قانون را زیر پا بگذارند. به 
گزارش خانه ملت، اژه ای در دومین نشست 
مشترک مجلس و قوه قضاییه گفت:  تقویت 
قوه قضاییه در حقیقت تقویت مجلس شورای 
اسامی است زیــرا اگر با شخصی که قانون 
را زیرپا گذاشته برخورد نشود، در حقیقت 
زحمات مجلس کم اثــر خواهد شــد. حجت 
االسام اژه ای در این جلسه اظهار کرد: از دوره 
ــورای اسامی تاکنون هیچ  ســوم مجلس ش
گاه میان سه قوه مانند امروز ارتباط نزدیک و 
نشست و برخاست های فردی و جمعی نبوده و 

این یکی از نعمت های بزرگ الهی است.
وی ادامه داد: در دوره های مختلف شاهد بودیم 
که گاهی میان قوه قضاییه با مجلس یا دستگاه 
قضا با دولت اصطکاک هایی وجود داشته اما با 
ارتباط خوب میان دو قوه اکنون شاهد برگزاری 
دومین نشست مشترک قوای مقننه و قضاییه 
هستیم. رئیس دستگاه قضا با بیان این که مردم 
امــروز از ناهنجاری های اجتماعی، شکسته 

شدن حرمت ها و زیرپا گذاشته شدن ارزش هــای 
نظام و اسام رنج می برند، تصریح کرد: مردم امروز 
از ناتوانی در تأمین معیشت، برخی ناهنجاری های 
اجتماعی، تبعیض های اجتماعی و. .. رنج می برند 

که بخشی از این مسائل برعهده قوه قضاییه است.
همچنین رئیس مجلس در این نشست گفت: امروز 
قوه قضائیه در مسیر کارآمد شدن نسبت به گذشته 
خود قرار دارد و شاهد روند مثبت در سطوح مختلف 
این قوه هستیم. یکی از علت های این امر، تدبیر 
رهبر معظم انقاب برای انتخاب رئیس قوه از درون 
 قوه قضائیه است که این موضوع خود آغاز تحول بود.
دکتر قالیباف با یادآوری ۴ ویژگی هوشمندسازی، 
شفاف سازی، مردمی سازی و کارآمد سازی که الزمه 
حکمرانی صحیح است  به تجربه راه اندازی سامانه 

110 در دورانی که وی فرمانده نیروی انتظامی بود 
اشاره کرد و گفت: ما تجربه 110 را در پلیس دیدیم و 
می دانیم که استفاده از ظرفیت مردم در ایجاد امنیت 
چقدر موثر و کارامد است و اکنون می گویم که همین 
 مردمی سازی، یکی از راه های مبارزه با فساد است.
وی یادآور شد: هر از گاهی بحثی توسط رسانه ها 
دنبال می شد، تحت عنوان سوت زنی و حمایت از 
افشاگران فساد؛ به نظر می رسد اگر مجلس و قوه 
قضائیه در کنار یکدیگر، طرحی را بــرای مردمی 
سازی مبارزه با فساد ارائه کنند تا همه مردم در مسیر 
مبارزه با فساد به کمک دستگاه های نظارتی بیایند، 
برای مفسدین، فضایی ناامن ایجاد خواهد شد و 
ان شاء ا... کمک می کند که بتوانیم ریشه مفاسد 

را بخشکانیم.

تغییر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پی تخلف یک شرکت در واردات نهاده های دامی 

در پی گزارش سازمان بازرسی و دستور پیگیری 
از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه مبنی 
بر بررسی تخلف در واردات نهاده های دامی، 
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی تغییر کردند. به گزارش  
وزارت جهاد کشاورزی، طی حکمی از سوی وزیر 

جهاد کشاورزی محمد علی نیکبخت 
مرکزی  سازمان  سرپرست  سمت  به 
تعاون روستایی منصوب شد. پیش از 
این اسماعیل قادری فر ریاست سازمان 
عهده  بر  را  روستایی  تعاون  مرکزی 
داشت. محمد علی نیکبخت در سوابق 
خود ریاست جهاد کشاورزی سیستان 
و بلوچستان و معاونت برنامه ریزی و 
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی را 
ــای اخیر،  نیز داشته اســت. طی روزه
ایفا نشدن تعهدات شرکت آریو تجارت 
سهیل، به عنوان پیمانکار شرکت دولتی 
تعاون روستایی موجب اعتراض فعاالن 
صنعت مرغداری و دامداری شده بود. 
چند روز قبل عباس عسگرزاده، معاون 
توسعه بازرگانی داخلی وزارت جهاد 
کشاورزی در برنامه ای تلویزیونی با 
اشــاره به ماجرای شرکت آریو تجارت 
سهیل و واردات نهاده های دامی توسط 
این شرکت خاطرنشان کرد: سازمان 
مرکزی تعاون روستایی از این شرکت 

به عنوان مباشر استفاده کرده و همه چیز آن قانونی 
بوده است.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که کل 
پول دریافتی از تولید کنندگان در حسابی در بانک 
کــشــاورزی   بلوکه شــده اســت، تصریح کــرد: تولید 
کنندگان نگرانی درباره مبلغ پرداختی خود نداشته 

باشند و طبق روال این پول باید به ارز تبدیل شود تا 
نهاده از بنادر تخلیه و بارگذاری شود. چند روز قبل 
سازمان بازرسی درباره تخلفات شرکت آریو تجارت 
سهیل هشدار داده بود و پیرو آن ابتدا رئیس قوه 
قضاییه و سپس رئیس جمهور دستور پیگیری تخلفات 

در این باره را به دستگاه های نظارتی صادر کردند.

بازدید رئیس 
جمهور از تجهیزات 
کشف مواد  مخدر  

عکس از سایت 
پرزیدنت
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تحلیل روز

چرا نجیب میقاتی؟ 

علیرضا تقوی نیا -رئیس جمهور لبنان مجدد 

نجیب میقاتی را مامور تشکیل کابینه لبنان کرده 
است. میقاتی تاجر متمول و متولد طرابلس است 
و در گذشته دو بار رئیس الــوزرای لبنان شده بود 
.وی شخصیتی معتدل دارد و همواره سعی در 
تعامل با گــروه های مختلف لبنانی و کشورهای 
خارجی داشته است .در باره ماموریت جدید میقاتی 
برای تشکیل دولت چند نکته باید ذکر شود :1- 
این موضوع نشان دهنده این است که گروه های 
نزدیک به مقاومت سعی دارنــد هر چه سریع تر و 
بدون چالش دولت تشکیل شود و اقتصاد لبنان سر 
و سامان یابد .میقاتی با ۵۴ رای کرسی های معتقد 
به مقاومت  به عنوان مامور تشکیل کابینه  به میشل 
عون معرفی شد در حالی که گزینه مدنظر عربستان 
که به طور رسمی از طرف سعودی ها حمایت می 
شد، نواف سالم بود که تنها 2۵ رای آورد.2- میقاتی 
رابطه نسبتا خوبی با آمریکا و فرانسه دارد و همچنین 
سعی دارد توازن را در روابط  لبنان با کشورهای 
منطقه برقرار سازد ؛ وی نه مخالف ایران است و نه 
سعودی و نه انگیزه و توان اقدام علیه حزب ا... را 
دارد و یک فرد وجیه المله ارزیابی می شود .3-
اگر چه بحث های زیادی در باره فساد اقتصادی 
میقاتی در لبنان شنیده می شود اما باید دانست 
چنین مسائلی در عروس خاورمیانه متاسفانه 
طبیعی و فراگیر است و منحصر به وی نیست. 
سعد حریری ، اشرف ریفی ، نواف سالم و ... از 

لحاظ اقتصادی دست کمی از میقاتی ندارند .

نبی شریفی- واحدهای توپخانه ارتش روسیه  با 

دست کم 1۴ فروند موشک مناطق مرکزی کی یف، 
پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند. این موشک 
باران یک روز پس از آن به وقوع پیوست که پوتین 
در دیدار با همتای بالروسی خود گفت که مسکو 
سامانه های موشکی اسکندر-ام را در اختیار دولت 
مینسک قرار می دهد. به نوشته رویترز، سیستم 
موشکی اسکندر-ام جایگزین موشک های اسکاد 
ــوروی شــده اســت. این  دوران اتحاد جماهیر ش
سیستم قابلیت پرتاب موشک های کروز و قاره پیما 
از هر دو نوع کالهک های جنگی متعارف و اتمی 
با برد ۵۰۰ کیلومتر را دارد. پوتین از زمان آغاز 
لشکرکشی به اوکراین بارها از توانایی اتمی روسیه 
سخن گفته و اگر چه مستقیم غرب را به نبرد اتمی 
تهدید نکرده، اما همزمان با اشاره به قابلیت های 
اتمی خود، کشورهای غربی را از دخالت در جنگ 
اوکراین بر حذر داشته است. تصمیم به ارسال 
این سامانه موشکی به بالروس، در حالی است که 
الکساندر لوکاشنکو در دیدار با والدیمیر پوتین 
در سن پترزبورگ از سیاست های »تهاجمی«، 

»مقابله جویانه« و »دافع« همسایگانش، لیتوانی و 
لهستان، ابراز نگرانی کرد. لوکاشنکو همچنین 
از پوتین خواست به بالروس کمک کند تا بتواند به 
پرواز هواپیماهای مجهز به تسلیحات اتمی توسط 
ائتالف سازمان پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« در 
نزدیکی مرزهای بالروس پاسخی متقارن و در خور 
بدهد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ گفته است که 
اکنون نیازی به پاسخ متقارن نمی بیند، اما جت های 
سوخو-2۵ بــالروس در صــورت لــزوم می توانند 
در روسیه به روز شوند.برخی تحلیل گــران این 
اقدام پوتین را نیز به نوعی پاسخ به پذیرش نامزدی 
اوکراین و مولداوی برای عضویت در اتحادیه اروپا 
می دانند. در تحولی دیگر، اوکراین اعالم کرد شهر 
سیورودونتسک در استان لوهانسک اوکراین اکنون 
به تصرف کامل ارتش روسیه در آمده است. تصرف 
کامل سیورودونتسک به این معنی است که روسیه 
اکنون تقریبا بر تمامی استان لوهانسک اوکراین 
مسلط شــده اســت. لوهانسک همسایه منطقه 
دونتسک است و هر دو منطقه بخش های مهمی از 

ناحیه صنعتی دونباس اند. 

پیشخوان بین الملل 

ویک به بحث داغ سیاسی 
دربـــاره  آمریکا  در  کنونی 
دونالد  از  قضایی  تحقیق 
تــرامــپ در خصوص حمله 
ششم ژانویه هوادارانش به 
ساختمان کنگره این کشور 

پرداخته است. این نشریه با انتخاب تیتر »دزدی 
بزرگ«، دو سوال کلیدی را که ذهن کمیته تحقیق 
را نیز به خود مشغول کرده ، مطرح می کند و تالش 
دارد به آن ها پاسخ دهد؛ این سوال ها این است که 
آیا دونالد ترامپ با اشتباه ادعا کردن در خصوص 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در 
آمریکا و همین طور تالش برای برقرار کردن نوعی 
کودتا با حمله هوادارانش به کنگره مرتکب جرمی 
قضایی شده است؟ و در صورت مثبت بودن این 

جواب چه حکمی باید برای او صادر شود؟

چهره روز 

تأسیسات پشتیبانی حیفا روی هوا! 
مجتمع پشتیبانی و لجستیکی در حیفا دچار انفجار و آتش سوزی گسترده ای شد .در این مرکز 

انبارهایی از مواد خطرناک و قابل اشتعال قرار داشت 

در هفته های اخیر دوباره موارد متعددی از انفجار و حوادث 
گوناگون در سراسر سرزمین های اشغالی ثبت شده است. 
صبح دیروز نیز آتش سوزی بزرگی در چندین سازه صنعتی 
حاوی مواد خطرناک در حیفا رخ داد و بسیاری از منازل 
اطراف به دلیل پیش بینی شرایط اضطراری تخلیه شد.بر 
اساس گزارش »عرب ۴۸«، تیم  های امدادی از ساعات 
اولیه صبح در حال تالش برای خاموش کردن آتش مذکور 
در سازه های لجستیک صنعتی در خیابان »بار یهودا« در 
شهر حیفاشدند.صدای چندین انفجار نیز شنیده شد که 
دلیل آن وجود مواد خطرناک و سمی در برخی سازه های 
مذکور است. حیفا به تازگی شاهد چند آتش سوزی و 
حادثه از این قبیل بوده است. در بیست و پنجم خرداد، بروز 
اختالل در سیستم کمپرسور یکی از واحدهای پاالیشگاه 
بندر اشغالی حیفا باعث وقوع آتش سوزی در این تأسیسات 
شد. حریق در این تأسیسات از فاصله دور هم قابل مشاهده 
بود و ستون بلندی از دود غلیظ، منطقه را فراگرفت. یک 
روز بعد نیز کانال 2۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی  از نشت 
مواد سمی و خطرناک در یکی از تأسیسات بندر حیفا خبر 
داد.رژیم صهیونیستی در انتشار اخبار رخدادهایی نظیر 
آتش سوزی و همچنین عملیات های مقاومتی سانسور 

شدیدی اعمال می کند تا در نهایت هدف اصلی خود 
یعنی ایجاد امنیت برای اشغالی نشینان را فراهم کند.با 
توجه به این که جامعه صهیونیستی، جامعه ای چند پاره 
با ترکیب جمعیتی بسیار ناهمگون از کشورهای مختلف 
جهان اســت، ســران رژیــم صهیونیستی همواره سعی 
می کنند از انتشار و درز اخباری که امنیت ذهنی اشغالی 
نشینان را از آنان می گیرد، جلوگیری کنند.براین اساس، 
بسیاری از صهیونیست ها در اراضی اشغالی هر روز  با 
اخباری دستچین شده از سوی رسانه های صهیونیستی 
مواجه هستند که امنیت این رژیم را در باالترین سطح 
نمایش می دهد. این مسئله برای جلوگیری از مهاجرت 
معکوس در جامعه ای که شمار زیادی از جمعیت آن ها 
تابعیت اصلی کشورهای دیگر را دارنــد، حیاتی به نظر 
می رسد.البته در بزنگاه های مختلف از جمله عملیات های 
شهادت طلبانه یا عملیات موشکی مقاومت فلسطین، این 
چتر امنیتی پوشالی برچیده می شود و سیمای عریان 
رژیم صهیونیستی بیشتر به چشم می آید. بر همین مبنا 
در رخــدادهــای ایــن چنینی شاهد هستیم که جامعه 
صهیونیستی دچار شوک و مدت ها دچار معضالت روحی 

و روانی می شود.

ترامپ: مایه خنده شده ایم 
 زندگی در شیکاگو از زندگی در افغانستان هم 

بدتر است! 

رئیس جمهور سابق آمریکا در اظهاراتی 
با انتقاد از سیاست های جو بایدن در 
ــوزه بــرق و انـــرژی پیش بینی وقوع  ح
امسال  تابستان  در  بــرق  قطعی های 
در آمریکا را داشته و همچنین درباره 
ــوع جنگ جهانی دیگری  احتمال وق
ــه گــزارش ایسنا، دونالد  هشدار داد.ب
ترامپ، در این مصاحبه تلفنی گسترده 
با رسانه سنتر اسکوئر اظهار کرد که 
در کمتر از دو سال گذشته از ریاست 
جمهوری جو بایدن، کشورش احترامی 
را که نزد جهان داشت ، از دست داده 
است.ترامپ با اشــاره به باالترین تورم 
ثبت شده در آمریکا طی ۴۰ سال اخیر، 
افزایش بی سابقه قیمت گاز و جنگ بین 
روسیه و اوکراین گفت: ما به عنوان یک 
کشور مورد احترام نیستیم، او )بایدن( 
مــورد احترام نیست و این کشور دیگر 
مــورد احترام نیست. این وضعیت در 
کمتر از دو سال اتفاق افتاد.ترامپ خاطر 

نشان کرد:آمریکایی ها فقط باید انتظار 
داشته باشند که این افزایش قیمت ها 
با سیاست های بایدن در حوزه انرژی 
ــه پیدا کند.ترامپ گفت: با  سبز ادام
تورمی که اکنون هست، با رسیدن قیمت 
سوخت به ۶ دالر، ۷ دالر، ۸ دالر در 
هر گالن و بیشتر در برخی جاها این 
قیمت ها بیشتر از این ها باال می رود.
ترامپ در باره خشونت های مسلحانه 
شیکاگو، وضعیت این سومین شهر بزرگ 
کشورش را با افغانستان مقایسه کرد.
او گفت: زندگی در شیکاگو از زندگی 
در افغانستان هم بدتر است.قابل باور 
نیست. این معادل یک زندگی در یک 
مکان امن نیست، حتی نزدیک به زندگی 
در یک مکان امن نیست مثل این است که 
ما در یک کشور جهان سومی هستیم.
ایاالت متحده آمریکا در دو سال گذشته 
چنان تکان خورده است که مایه خنده 

شده است.

»اسکندر« در راه بالروس

پوتین به زودی سیستم موشکی اسکندر-ام را به مینسک خواهد داد. این سیستم 

قابلیت پرتاب موشک های کروز و قاره پیما از هر 2 نوع کالهک معمولی و اتمی با برد 

۵00 کیلومتر را دارد 

قاب بین الملل 

کارتون روز

خارکیف، 
اوکراین/
واکنش 
طنز آمیز 
به جنگ! قضات محافظه کار، صلیب را درون دیوان عالی 

بردند!کنایه روزنامه واشنگتن پست درباره حکم 
جدید و جنجالی دیوان عالی آمریکا برای لغو 

قانونی بودن عمل سقط جنین

روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن 
فاش کرد ولیعهد بریتانیا بین 
سال های 2۰11 تا 2۰1۵ در 
مجموع 3 میلیون یورو پول نقد به 

عنوان هدیه از نخست وزیر قطر قبول کرده است. این 
پول به حساب بانکی موسسه خیریه زیرنظر ولیعهد 
بریتانیا واریز شده اما آن چه جنجالی شده دریافت 
پول به صورت نقدی است.پرداخت و دریافت مبالغ 
باالی پول نقد، اتفاق غیرعادی است و معموال به 
عنوان نشانه ای از فعالیت غیرقانونی و حتی تخلف 
تلقی می شود چرا که هنگام دریافت و پرداخت پول 

نقد، هیچ ثبت حقوقی انجام نمی شود.



# هشتگ دو شنبه  6 تیر 41401
27 ذی القعده  1443.شماره 20971
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جنجال نوشیدنی با ورق طال در تهران

»نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم که امروز خوردیم!« 
فیلم فــروش نوشیدنی با ورق طال در یکی از کافی 
شاپ های تهران، دیروز حاشیه های زیادی به دنبال 
داشت. در ویدئویی که یک خانم و آقا از یک کافی شاپ 
الکچری منتشر کرده اند ظاهرا یکی از کافی شاپ ها 
در اقدامی پرسروصدا، به سرو نوشیدنی با ورق طال 
به قیمت های نجومی اقدام کرده است. آن طور که 
فروشنده در این فیلم توضیح می دهد این نوشیدنی 
ویژه آقایان است و در تصویر دیده می شود که جام 
بزرگی داخل یک جعبه شیشه ای است و ورق طالیی باالی 
جام و روی نوشیدنی را پوشانده است. فروشنده وقتی 
با تعجب خانم خریدار مواجه می شود در پاسخ می گوید 
این نوشیدنی فقط برای آقایان است و برای خانم ها 
هم نوشیدنی دیگری داریم که آن هم خیلی الکچری 
است. خانم خریدار وقتی نوشیدنی همسرش را باز 
می کند، می گوید:»نوشیدنی با ورق طال نخورده بودیم 
که امروز خوردیم!« کاربری در واکنش به این ماجرا 
نوشته: »خیلی از مردم، توانایی تهیه مایحتاج خودشون 
رو ندارن اما عده ای برای خوراکی ها و نوشیدنی هاشون 

از ورق طال استفاده می کنند.«
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تابلوی راهنمایی  روی سر فردوسی!

همیشه ادیبان، بزرگان و حکمای کشورمان در نقش 
راهنمای مردم زمانه خود عمل و سعی کرده اند سبک 
درست زندگی را به ما نشان دهند. چه با رفتارشان 
و چه با داستان ها، شعرها و آثاری که از خود به جا 
گذاشته اند. ولی به تازگی عکسی در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد این عزیزان 
و مفاخر کشورمان می توانند در زمینه های دیگر و 
به روش های نوظهوری هم ما را راهنمایی کنند، مثال 
رانندگی! در این عکس می بینیم که روی سردیس 
فردوسی بزرگ یک تابلوی راهنمایی نصب شده که 
قطعا یک نفر آن را به شوخی روی سر حکیم سخن قرار 
داده است ولی همین عکس دستمایه شوخی کاربران 

فضای مجازی شده است.«
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فروش استخوان  در هایپرمارکت!

چند روزی است در فضای مجازی فیلمی از عرضه 
فروشگاه  یک  در  گوسفندی،  راسته  استخوان 
زنجیره ای داخل بسته بندی هایی با مجوز سازمان 
دام پزشکی منتشر شده است. درباره این فیلم که 
واکنش های زیادی بین مردم داشته، رئیس شورای 
تامین کنندگان دام کشور گفته: »استخوان فروشی 
پدیده جدیدی نیست و پیش از این هم وجود داشته. 
اکنون شکل عرضه بهداشتی  آن در فروشگاه های 
زنجیره ای بیشتر شده است.« کاربرانی که این فیلم 
را دیده اند هم به چند دسته تقسیم شده اند. عده ای 
می گویند این بسته ها برای حیوانات خانگی خریداری 
می شود. گروهی معتقدند بعضی شهروندان آن ها را 
برای جوشاندن و استفاده در سوپ مصرف می کنند 
و عده زیادی هم این موضوع را نشان دهنده اوضاع 

تاسف بار اقتصادی می دانند.
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برادری ایران و افغانستان انکارناپذیر است

پس از زلزله هولناک و خسارت بار چند روز پیش در 
افغانستان که بیشتر از هزار نفر کشته و زخمی در پی 
داشت، خبر آمد که کمک های انسان دوستانه ایران 
راهی کشور همسایه شده است. پس از آن فیلمی منتشر 
شد که گروه زیادی از شهروندان زلزله زده افغانستانی، 
پس از دریافت این کمک ها توسط هالل احمر، از ایران 
تشکر می کنند. دیدن این صحنه هم باعث ناراحتی و 
هم خوشحالی کاربران فضای مجازی شده است. کاربری 
زیر این پست نوشته است: »در این شرایطی که مردم 
افغانستان با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، 
دیدن کمک های کشورمان که باعث خوشحالی آن ها شده، 
دل ما را هم شاد کرد.« کاربر دیگری هم به این فیلم 
پاسخ داده که: »ایران و افغانستان در طول تاریخ یک روح 
در دو بدن بوده اند و هیچ نظام و حادثه و تالشی نمی تواند 

این دو برادر را از هم جدا سازد.«
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باورتان  شود این جا ایران است

کاربری در توییتر با گذاشتن چند عکس هوایی که 
در داخل هواپیما از آسمان یکی از شهرهای ایران 
گرفته و در استوری نرم افزار واتس آپ بارگذاری 
کرده  است؛ از عالقه  و تعجب دوستان آلمانی اش 
به این دست عکس ها و ســواالت پر تکرارشان از 
مکان آن هــا را به اشتراک  گذاشته  اســت. او در 
ادامــه با مقایسه آسمان ایــران با آسمان ظلمانی 
آلمان از تالش خود بــرای بهبود تصویر ایــران در 
اذهــان دوستانش که از نظرش بیشتر تحت تاثیر 
فیلم های جشنواره ها و رسانه های غربی به منظور 
زشت نشان دادن ایران ساخته  شده  است؛ می گوید. 
نکته جالب اما در بازخوردهای متفاوت کاربران در 
زیر این توییت است. کاربری ضمن تحسین این عمل 
معتقد است باید با نشان دادن زیبایی های ایران از 
حجم سیاه نمایی ها کم کرد و کاربر بعدی با کنایه، سعی 
می کند توجه فرد را از ظاهر زیبا و از باالی شهر به بطن 
شهر و مشکالتش جلب کند. هرچه که هست، ایران 

زیباست اما مشکل هم کم ندارد.
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انسانیت روی در ساندویچی!

اصوال در این دوره و زمانه آن قدر بدعهدی و نامردمی 
دیده ایم که تا چشممان به جمال چنین عکسی می افتد 
بغض می کنیم و مرثیه برای انسانیت فراموش شده 
ــی رود می توانیم به  مــان  سر می دهیم و یادمان م
همین راحتی حس خوب را میان جامعه تکثیر کنیم. 
این تصویر که در فضای مجازی توییتر با متن »یه کم 
انسانیت و زیبایی ببینیم« دست به دست می شود 
به گمانم از شیشه سکوریت یک مغازه ساندویچی 
است که هم سرویس بهداشتی رایگان به عموم 
مردم می دهد هم از افراد بی پول، در این گرمای 
طاقت فرسا با آب پذیرایی می کند. چه بهتر از این؟ 
آن هم جمع آوری این همه ثواب به همین سادگی. 
باور ندارید؟ سادگی را از دست خطش بخوانید. به 
قول یک کاربر، هموطن! اجرت با شهید تشنه لب 

دشت نینوا.

ذوالجناح چیست و چه هدفی دارد؟    
بــرای اولین بــار در حــدود سه ســال پیش 
و پس از پرتاب ماهواره بر سیمرغ حامل 
ـ 1 که البته با موفقیت کامل  ماهواره ظفر
هــمــراه نــبــود، خبر از وجـــود مــاهــواره بــر 
جدیدی به نام ذوالجناح داده شد. در آن 
زمان تنها اعالم شد که ذوالجناح دارای 
سوخت جامد و قــرار است ناهید ـ1 را به 
مدار مدنظر برساند. آن زمان با وجود این 
ــاره مــاهــواره بر  که جزئیات بیشتری درب
ذوالجناح منتشر نشد امــا صــرف اطالع 
صاحب  کشور  فضایی  برنامه  که  ایــن  از 
یــک پرتابگر ســوخــت جــامــد هــم خواهد 
شد، بسیار امیدوارکننده بــود. ماهواره 
ــال ۹۹بـــرای  بــر ذوالــجــنــاح در بهمن س
نخستین بار با هدف دستیابی به فناوری 
در  جامد  سوخت  مــوتــور  قدرتمند ترین 
کشور مــورد تست و ارزیابی قــرار گرفت. 
ــه اولــیــن  ــاح ک ــن ــج ــاب ذوال ــرت آزمــایــش پ
مرحله از پرتاب های تحقیقاتی آن بود با 
پیشران  عملکرد  بر  صحه گذاری  هــدف 
سوخت جامد در یک پرتاب زیــرمــداری 
تعریف شد امــا عــالوه بر عملکرد صحیح 
مرحله اول، جدایش مرحله اول و شروع 
به کــار مرحله دوم هم در ارتفاع مد نظر 
ــورت گرفت کــه موفقیتی  بــا موفقیت ص
قابل توجه را حاصل کرد. هدف طراحی 
ایــن ماهواره بر 25.5مــتــری و 52تنی، 
قراردادن محموله هایی تا 220 کیلوگرم 
ــروی است،  در مــدار 500کیلومتری دای
از این نظر، توانمندی ذوالجناح نزدیک 
به ماهواره بر بزرگ تر و سنگین تر سیمرغ 
است که توان حمل 250 تا 350 کیلوگرم 
محموله را به مدار 500کیلومتری دارد. 
ذوالجناح مثل سیمرغ قابلیت قراردهی 
ــواره کــوچــک بــه جــای یک  ــاه ــدادی م ــع ت
ماهواره را هم دارد و مثاًل می تواند 10 
ماهواره مکعبی 20کیلوگرمی را با هدف 
توسعه فناوری های منظومه ماهواره ای در 

مدار قرار دهد. به طور خالصه در حالی که 
قطر ذوالجناح نزدیک به سفیر-1 است، 
توان عملکردی نزدیک به سیمرغ داشته 
و از نظر وزنی بین این دو ماهواره بر قرار 
می گیرد در حالی که سهولت پرتاب آن از 

هر دو ماهواره بر بسیار بیشتر است.

ماهواره بر ذوالجناح چه تفاوت هایی با     
سیمرغ و سفیر دارد؟

از ویژگی های ذوالجناح، نیاز نداشتن  به 
ــرای منظومه  ــت. ب پایگاه پرتاب ثابت اس
مــاهــواره هــا نیاز اســت که پرتاب با شیب 
ــه در  ــداری مختلف صـــورت بــگــیــرد ک ــ م
صورت استفاده از پایگاه پرتاب ثابت باید از 
بلوک های انتقال مداری استفاده کرد اما با 
پرتابگری مانند ذوالجناح که امکان استفاده 
از پرتابگر متحرک را دارد می توان با پرتاب 
از عرض های جغرافیایی مختلف در کشور 
از مکان فعلی در سمنان تا سواحل جنوب 
پرتاب  برنامه  که  کــرد  بهره گیری  کشور 
از جنوب شرق کشور نیز برای ذوالجناح 
وجود دارد. با کمک این ماهواره بر می توان 
در زوایـــای ثابتی در زمــان هــای مشخص 
کار تصویربرداری دقیق را انجام داد. یکی 
از برنامه های ذوالجناح در آینده نزدیک 

دستیابی به مدار خورشید آهنگ است.

استفاده از سوخت جامد چه مزیتی     
برای ذوالجناح دارد؟

ــد-1 کـــه در  ــاصـ ــر قـ ــواره بـ ــاهـ پـــس از مـ
ــن پــرتــاب  ــی اردیــبــهــشــت 13۹۹ در اول
عملیاتی اش ماهواره نــور-1 را در مدار 
ذوالجناح،  داد،  ــرار  ق کیلومتری   430
دومین ماهواره بر سه مرحله ای و همچنین 
دومین ماهواره بر با بهره برداری از مراحل 
سوخت جامد در کنار سوخت مایع است. 
تا پیش از این، معروف ترین ماهواره برهای 

ایرانی شامل سفیر-1 و سیمرغ )سفیر-
2( بودند که هر دو فقط دارای دو مرحله 
سوخت مایع بودند، اما با ساخت قاصد و 
ذوالجناح پای سوخت جامد هم به عرصه 
این  تا مزیت های  بــاز شد  فضایی کشور 
نوع پیشرانش نیز به کمک ماهواره های 
کشور در مسیر قرارگیری در مدارها بیاید. 
نهایی  میزان  در  هرچند  جامد  سوخت 
ــژه که در مأموریت های  وی کمیت ضربه 
فضایی اهمیت دارد هنوز به پیشران های 
سوخت مایع نرسیده اما می تواند میزان 
زیادی از نیروی پیشران را در مدت کوتاهی 
تولید کند و به بیان ساده تر شتاب بیشتری 
را در اختیار طراحان مأموریت قرار دهد. 
این امر سبب می شود تا استفاده از پیشران 
سوخت جامد در مراحل اول ماهواره برها 
یا  کشورها  فنی  و  علمی  تــوان  بــه  بسته 
شرکت های سازنده جذابیت پیدا کند. 
این نیروی رانــش زیــاد حاصل از سوخت 
جامد بــرای غلبه بر نیروی مقاومت هوا 
که در ارتفاعات پایین و جو غلیظ وجود 
دارد کمک کرده و برای عبور سریع از این 

ارتفاعات به کار می آید.
به عالوه هزینه توسعه پیشران سوخت جامد 
و تعداد قطعات مکانیکی مورد نیاز در آن 
نیز نسبت به سوخت مایع کمتر است. اما 
در مراحل باالتر ماهواره بر خصوصًا مرحله 
نهایی به علت نیاز به مدت زمــان سوزش 
باال، نیاز به خاموش شدن موتور در مقاطعی 
از فرایند پرواز، کنترل پذیری باالتر و نیاز به 
تنظیم دقیق نیروی رانش در مرحله نهایی 
جداسازی ماهواره یا مرحله تزریق در مدار از 
پیشران های سوخت مایع استفاده می شود. 
ــت در همین مــاهــواره بــر  ــر اس ــور ذک درخـ
ذوالجناح مرحله سوم بیش از 300 ثانیه 
در حال کار خواهد بود. پیش از ماهواره بر 
ذوالجناح با قطر 1.5 متر، بزرگ ترین قطر 
پیشران های سوخت جامد کشور مربوط به 
موشک دو مرحله ای سجیل با قطر 1.25 
متر بود. با ساخت ذوالجناح نه تنها یک گام 
در افزایش قطر پیشران های سوخت جامد 
برداشته شد بلکه پیشرانی با نیروی بیش 
از 74000 کیلوگرم-نیرو یا 74 تن-نیرو 
به دست آمد که تبدیل به قوی ترین پیشران 
سوخت جامد ساخت کشور شده و برای 
اولین بار هم در یک کاربرد غیرنظامی به 

کار گرفته شده است.

نمونه جدید ماهواره بر ذوالجناح چه     
تفاوتی با نمونه قبلی دارد؟

هرچند هنوز جزئیات بیشتری از مزیت ها 
ــواره بــر ذوالــجــنــاح 2  ــاه و تــفــاوت هــای م
نشده  منتشر  آن  قبلی  نمونه  بــه  نسبت 
است اما در زمان پرتاب اولین ماهواره بر 
ذوالجناح، گفته شده بود که در مراحل 
بعدی یعنی پرتاب دومین و سومین ماهواره 
بر، نمونه های قوی تر ذوالجناح با توسعه 
پیشران های سوخت جامد آماده شوند که 
به طور دقیق تر باید گفت با ارتقای ضربه 
ویژه موتور همراه خواهد بود. همچنین 
استفاده از بدنه های سبک تر و احتماال از 
مواد غیر فلزی هم در دستور کار قرار گرفته 
بود که به افزایش قابل توجه محموله قابل 

حمل منجر می شود.

 دومین ماهواره بر ذوالجناح به فضا پرتاب شد؛ ویژگی های این ماهواره بر چیست؟

پیام اقتدار ایران در فضا
مصطفوی-   ماهواره برهای تحقیقاتی ساخت محققان ایرانی یکی پس از دیگری در نوبت پرتاب قرار می گیرند و در تازه ترین دستاورد 
فضایی، روز گذشته اعالم شد که دومین پرتاب ماهواره بر ذوالجناح به منظور دستیابی به اهداف تحقیقاتی از پیش تعیین شده، 
انجام شده است. سخنگوی وزارت دفاع دیروز درباره این دستاورد گفت: این ماهواره بِر سه مرحله ای از نظر ویژگی های فنی، قابل 
رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست که دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. وی با بیان این که پرتاب 
ماهواره بر ذوالجناح با هدف زیرمداری انجام گرفته است، تصریح کرد: به حول و قوه الهی مرحله سوم توسعه این ماهواره بِر ترکیبی 
با بهره گیری از اطالعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است. آن طور که سخنگوی وزارت دفاع چند روز پیش هم گفته بود  سه پرتاب 
تحقیقاتی برای ماهواره بر ذوالجناح برنامه ریزی شده است که با دستاورد جدید دانشمندان کشورمان  تاکنون دو پرتاب تحقیقاتی 

انجام شده و یک پرتاب تحقیقاتی دیگر در پیش است.

»رعیِت« شاه نشین 

زیر تیغ!
گزارش صداوسیما از زندگی مجلل حسن 

رعیت، پرده از شیوه اختالس و درآمدزایی 

عجیب او برداشت

ــود کــه حکم 3۵ سال  اواخـــر هفته پیش ب
ــاه بـــدوی رســیــدگــی به  ــ ــدان در دادگـ ــ زن
پرونده حسن میرکاظمی، معروف به حسن 
رعیت، به تأیید دیوان عالی ایران رسید. 
این خبر که با واکنش مثبت کاربران فضای 
مجازی دربــاره عــزم جــدی قوه قضاییه در 
مبارزه با ابرمفسدان همراه بود  با گزارش 
ــاره مــاجــرای زنــدگــی او،  صــدا و سیما دربـ
ترند فضای  به  و...  شیوه اختالس هایش 
مجازی تبدیل شد.  در بخشی از این گزارش 
آمده: حسن رعیت طی 2 دهه، 300 میلیون 
دالر از بانک ها برای راه اندازی کارخانه های 
ــا، اردستان و لوح فشرده پارس  فــوالد ازن
اما هیچ کارخانه ای تأسیس  وام می گیرد 
نمی کند. به بهانه  وارد کــردن فــوالد، 64 
میلیون یــورو از بانک گرگان وام دریافت 
ــران  ــا بیشتر مــواد اولــیــه بــه ای می کند، ام
نمی آید. 3 سال قبل تعهد می دهد با 40 
میلیون دالر ارز ترجیحی، کاالهای اساسی 
وارد کند اما برخی از این کاالها هنوز به ایران 

نیامده است!

وام بگیر، پس نده!    
احتماال برای همه پیش آمده باشد که برای 
گرفتن یک وام کوچک چند میلیونی بارها 
به یک شعبه بانکی مراجعه کرده و در نهایت 
دست خالی از آن خارج شده باشید. قوانین 
به گونه ای  بانکی  شبکه  سخت  و  سفت 
است که دریافت مبالغ ناچیز با سد سخت 
شعبات روبه رو شده و گرفتن آن از داالنی 
پر پیچ و خم می گذرد، اما نکته جالبی که 
در گزارش صدا و سیما درباره حسن رعیت 
آمده که او در سال ۸7 به یکی از بزرگ ترین 
بدهکاران بانکی بدل می شود، به همین 
دلیل برای بهره بردن از رانت، شیوه های 
سربرگ ها  از  استفاده  همچون  دیگری 
او  و مهرهای جعلی در پیش مــی گــیــرد. 
همچنین برای تأسیس شرکت های صوری 
از هویت کارمندان و حتی کارکنان خدماتی 
خود استفاده می کند. حسن رعیت زمانی 
که بیشترین بدهی را به بانک ها داشت به 
ساخت بزرگ ترین ملک ها در بهترین مکان 
برای خود اقدام می کند، از جمله باغی با 
نادرترین گونه های گیاهی و جانوری که 
محل برگزاری دورهمی های او با متنفذین و 
بانک داران بود. از خألهای قانونی استفاده 
و برای دور زدن نهادهای نظارتی رایزنی 
ــت را  مــی کــرد. او شبکه ای از فساد و ران
بــا افـــرادی همچون اکبر طبری و مهدی 
جهانگیری شکل داده بود. پس از شناسایی 
او توسط اطالعات سپاه، اموالش توقیف 
شد و در حــال بازگرداندن به بیت المال 
است که مبلغی حدود 400 میلیون دالر را 

دربرمی گیرد.



گروه ورزش/ استقالل در بــازار تابستانی 

تاکنون فقط موفق به جذب سجاد شهباززاده 
شده تا هواداران این تیم از عملکرد مدیریت 
باشگاه و وضعیت تیم خود ابراز نگرانی کنند 
اما این همه ماجرا نیست و عالوه بر عملکرد 
ضعیف استقالل در جذب بازیکن، احتمال 
جدایی چند بازیکن تاثیرگذار نیز نگرانی 
آبی ها و به خصوص سرمربی جدید این تیم 
را دوچندان کرده است. مهدی مهدی پور 
بهترین پاسور استقالل در فصل گذشته و یکی 
از بازیکنان موفقی که به دلیل درخشش در 
این تیم و تاثیر فراوان در قهرمانی به تیم ملی 
هم دعوت شد، مورد توجه العربی قطر قرار 
دارد و احتمال این که این بازیکن ۲۸ ساله با 
پیشنهادی اغوا کننده مواجه شود، زیاد است. 

همچنین امیر حسین حسین زاده هافبک 
جوانی که در اولین سال حضورش در 

استقالل خوش درخشید و بدون 
احتساب ضربات پنالتی اولین 

گلزن استقالل و دومین گلزن 
برتر لیگ شد و از او به عنوان 
احتمالی  پدیده های  از  یکی 

جــام جهانی یــاد می شود نیز با 
پیشنهادی از لیگ بلژیک روبه رو شده 

است. با این که قرارداد این دو بازیکن تا 
پایان فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ است اما گفته 

می شود در قرارداد آن ها بندهایی قرار دارد 
که می توانند در صــورت داشتن پیشنهاد 
ترانسفر آن را فعال کنند و از این تیم جدا 
شوند. باید دید در آینده ای نزدیک سرنوشت 

این دو بازیکن ملی پوش و موفق چه خواهد 
شد و آیا فصل آینده هم با پیراهن استقالل 
در لیگ برتر حضور پیدا می کنند یا به جمع 
بازیکنان لژیونر می پیوندند. کوین یامگا 
نیز دیگر بازیکنی است که در اخبار نقل و 
انتقاالتی استقالل نامش شنیده می شود. 
کوین یامگا بازیکن فرانسوی استقالل که 
فصل گذشته عملکرد خوبی داشت و بهترین 
گلزن این تیم هم لقب گرفت، یک سال دیگر 
ــرارداد دارد اما مسائلی به  با آبی پوشان ق
وجود آمده که شایعاتی دربــاره جدایی این 

بازیکن را مطرح کرده 
ــاره یامگا  ــت. دربـ اس
گفته می شود که این 
بــازیــکــن قــســط آخــر 

مبلغ قراردادش را از استقالل دریافت نکرده 
و به همین دلیل طی نامه ای به باشگاه مهلتی 
را تعیین کرده و با توجه به پایان این مهلت 
قصد دارد طبق بندهای قرارداد یک طرفه 
فسخ کند و جدا شــود. مسئله مهم اما این 
جاست که یامگا همه مطالبات خود را از 
فصل گذشته از باشگاه استقالل دریافت 
کــرده است و بابت لیگ بیست و یکم هیچ 
پولی از استقالل طلبکار نیست. تنها مبلغی 
که یامگا از استقالل دریافت نکرده، مربوط 
به پاداش قهرمانی است. عالوه بر پاداشی 

که باشگاه برای 
همه اعضای 
مصوب  تیم 
کرده و هنوز 

به هیچ کس پرداخت نشده، برخی بازیکنان 
در قراردادهایشان بندهایی داشتند که در 
صورت قهرمانی مبلغی را به صورت مجزا 
دریافت کنند. یامگا نیز بند دریافت پول بیشتر 
در صورت قهرمانی استقالل را در قراردادش 
گنجانده بود و حاال مسئوالن استقالل فقط 
باید مثل همه بازیکنان دیگری که این بند 
را در قراردادشان داشتند، پول مذکور را به 
یامگا پرداخت کنند. شاید پرداخت نشدن 
همین پاداش به برگ برنده یامگا تبدیل شود 
و او بتواند با استناد به دریافت نکردن پاداش 
خود قراردادش را یک طرفه فسخ کند. یامگا، 
حسین زاده و مهدی پور جزو بهترین های 
استقالل در لیگ بیست و یکم بوده اند و این 
سه بازیکن با تاثیرگذاری بر 3۰ گل استقالل 
نقش بسزایی را در قهرمانی آبی ها ایفا کرده 
اند. در واقع این مثلث طالیی فصل 
گذاشته روی 77 درصد گل های 
استقالل به صــورت مستقیم 
نقش داشته اند و جدایی آن 
ها از جمع آبی ها می تواند 
ریکاردو ساپینتو را در همین 
ابتدای کارش در استقالل با یک مشکل 
بزرگ مواجه کند؛ مشکلی که بدون 
شک خیلی راحت حل نخواهد شد. 
سرمربی پرتغالی استقالل نیز به 
همین دلیل از مدیریت باشگاه 
خواسته تا هر طــور شــده مثلث 
حفظ  را  گذشته  فصل  طالیی 

کند.
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واکنش معاون وزیر و راستینه به اتفاقات 
مجمع کشتی

حمله بنا و سوریان به پوالدگر!

گروه ورزش/ پس لرزه های مجمع عمومی فدراسیون کشتی 

که تبدیل به میدانی برای نزاع میان علیرضا دبیر و محمد 
پوالدگر معاون قهرمانی وزارت ورزش شد، هنوز ادامه دارد. 
بعد از آن که پوالدگر نتوانست در مجمع آن طور که دلش 
می خواست از خجالت رئیس فدراسیون کشتی درآید، دیروز 
در مصاحبه ای با سایت وزارت ورزش از رفتارهای دبیر ابراز 
تاسف کرد تا بگوید: »واقعا متاسفم که یک رئیس فدراسیون 
با چنین ادبیاتی با بزرگ تر سنی خود حرف می زند. اگر 
چنین فرهنگ و ادبیاتی باب شــود، باید فاتحه ورزش را 
خواند!« او همچنان بر مواضع خود در خصوص بودجه 
قهرمانی فدراسیون کشتی پافشاری می کند. پوالدگر معتقد 
است بودجه ویژه مجلس هم بخشی از بودجه ورزش است. 
به گفته یک منبع آگاه، تخصیص مدنظر وزارت ورزش برای 
کشتی ۱۰ میلیارد تومان است. در این بین اما صحبت های 
احمد راستینه رئیس کمیته ورزش و جوانان کمیسیون 
فرهنگی مجلس در واکنش به اقدام وزارت ورزش هم در نوع 
خود جالب توجه است: »اختصاص مجلس به معنی حذف 
بودجه فدراسیون ها در وزارت ورزش نیست از این رو از وزارت 
ورزش انتظار داریم نقش تخصیصی خود را اعمال کند.« در 
این گیرودار خانواده کشتی هم به نوبت با استوری و مصاحبه 
از دبیر حمایت می کنند. بنا دیروز در استوری  اینستاگرامش 
نوشت: »دبیر عزیز ممنونیم که برای کشتی با آدم کوتوله ها 
می جنگی! آقای پوالدگر شما به رضا مهماندوست هم رحم 
نکردی حاال برای فدراسیون های دیگر دایه مهربان تر از مادر 
شدی؟« حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی هم 
در مصاحبه ای گفت: »نتیجه کار پوالدگر چیزی جز نابودی 
ورزش نیست. کارنامه او در تکواندو مشخص است و معاون 

وزیر به دنبال تحریک سایر رشته ها علیه کشتی است.«

سوژه

احتمال بازگشت منشا به پرسپولیس
گادوین منشا که بعد از درخشش در پیکان در شرایطی که با پیشنهادهای خوبی مواجه 
شده بود، به عنوان یکی از خریدهای ویژه پرسپولیس معرفی شد، در آن فصل با زوج 
مهدی طارمی روزهای عجیب و البته پر حاشیه ای را دنبال کرد. در نهایت اما منشا با 
گلزنی در دیدار حساس مقابل الدحیل به یکی از مهاجمان خاطره ساز پرسپولیس 
تبدیل شد. مهاجم نیجریه ای خبرساز اما در اقدامی عجیب به عنوان یاغی جدید 
فوتبال ایران، ترجیح داد راهی استقالل شود و حضور با پیراهن آبی را نیز تجربه 
کند. حضوری کوتاه مدت در استقالل و البته پرماجرا با حواشی خاص خود. 
منشا بعد از حضور در گل گهر سیرجان و مس رفسنجان، اکنون مورد توجه باشگاه 
پرسپولیس قرار گرفته و این باشگاه قصد دارد او را بار دیگر به این تیم بازگرداند. در 
این خصوص مذاکراتی بین دوطرف آغاز شده و اگر مشکل خاصی در مسیر توافقات 

شکل نگیرد، باید شاهد بازگشت دوباره منشا به پرسپولیس باشیم.

صدور حکم پرونده ویلموتس تا 7 مرداد
با استخدام وکالی  ایــران  فوتبال  آن که فدراسیون  از  بعد 
بین المللی به حکم شش میلیون یورویی فیفا در پرونده ویلموتس 
اعتراض کرد، پرونده به دادگاه عالی ورزش رفت. با توجه به این 
که دادگاه CAS چندین بار اعالم حکم نهایی را به تعویق انداخته، 
پیش بینی می شد آخرین وعده این دادگاه برای صدور حکم در 
تاریخ ۲3 اردیبهشت ۱۴۰۱ محقق شود اما این اتفاق رخ نداد. 
حاال اما دادگاه CAS زمان جدیدی را برای صدور حکم نهایی 
پرونده شکایت ویلموتس از ایران معین کرده است. بر اساس 
اعالم فدراسیون فوتبال طبق مکاتبات صورت گرفته، مهلت 
صدور رای تا تاریخ ۲۹ جوالی ۲۰۲۲، 7 مرداد ۱۴۰۱ تمدید 

شده است.

گزارش

 استقاللی ها نگران تکرار سرنوشت 
مربیان خارجی برای ساپینتو

گــروه  ورزش/ ریــکــاردو ساپینتو مربی پرتغالی به عنوان 

چند  استقالل  باشگاه  تاریخ  خارجی  سرمربی  هشتمین 
روز پیش رسما هدایت این تیم را بر عهده گرفت. سرمربیان 
خارجی که طی ۲۰ سال اخیر برای هدایت استقالل وارد 
ایران شده اند، در یک مسئله اشتراک داشته اند و همین وجه 
مشترک دردسرهای بزرگی را برای آبی ها ایجاد کرده است. 
این مربیان به دلیل نداشتن اشراف کافی به وضعیت استقالل 
همواره در هفته های آغازین نتایج ضعیفی گرفته اند و همین 
مسئله باعث ایجاد مشکالت حاشیه ای و نارضایتی هواداران 
در ادامه رقابت های لیگ برتر شده است. استقالل دومین 
دوره لیگ برتر را با رولند کخ آلمانی از پاییز سال ۸۱ آغاز کرد 
هرچند این مربی در اولین هفته مسابقات توانست مقتدرانه 
پاس را شکست دهد اما نتایج ضعیفی که در چهار هفته بعدی 
به دست آورد، همه معادالت را برهم زد و حاشیه های زیادی را 
برای تیم درست کرد، به طوری که این مشکالت تا پایان فصل 
گریبانگیر آبی ها بود و استقالل در رده های پایین جدول بود. 
وضعیت وینفرد شفر اما تفاوت داشت و این سرمربی آلمانی که 
پاییز سال ۹۶ به جای علیرضا منصوریان سر کار آمد، توانست 
با سرعت بیشتری خود را منطبق کند البته با وجود تالش 
های فراوان باز هم در هفته های آغازین سرمربیگری شفر 
یک اتفاق تلخ برای استقالل رخ داد. او دربی پایتخت را واگذار 
ــواداران ناراحت و سرخورده امیدشان را به بهبود  کرد و ه
اوضاع و شکست طلسم ناکامی از دست دادند. داستان مرد 
ایتالیایی هم به همین منوال بود. اگرچه آندره آ استراماچونی 
در مقطعی از سال ۹۸ توانست استقالل را به صدر جدول 
رقابت های لیگ برتر برساند ولی با این همه نباید فراموش 
کرد که شروع کار این مربی بسیار ضعیف بود و همین مسئله 
موجب شد امتیازات فوق العاده ارزشمندی را از دست بدهد. 
استراماچونی تا هفته ششم نتوانست استقالل را در لیگ برتر 
به پیروزی برساند و دربی را هم واگذار کرد اما هواداران به 
پای او ایستادند. شرایطی که بعید به نظر می رسد درخصوص 
ریکاردو تکرار شود و همه از همان هفته اول دلشان می خواهد 
مدافع عنوان قهرمانی را در نهایت اقتدار ببینند. مرد پرتغالی 
باید از ماجراهای رخ داده بــرای سایر سرمربیان خارجی 
استقالل در لیگ برتر درس بگیرد و شرایط را به گونه ای جلو 
ببرد که بعدًا تاسف امتیازات از دست رفته روزهای نخست را 
نخورد و این مسئله مستلزم این است که مسئوالن باشگاه و 

اعضای ایرانی کادرفنی او را از این اتفاقات آگاه کنند.

گروه ورزش/ در حالی که طی یکی، دو سال اخیر زمزمه 

هایی مبنی بر خداحافظی سید جالل حسینی کاپیتان 
پرسپولیس از میدان فوتبال و دوران بازی اش شنیده 
می شد، سرانجام او در پایان لیگ بیست و یکم تصمیم 
گرفت به بازی اش در مستطیل سبز پایان دهد. البته 
سید جالل که فوتبالش را از تیم ملوان انزلی آغاز کرده 
و به دنیای فوتبال معرفی شده، بارها اعالم کرده بود که 
می خواهد فوتبالش را با پیراهن ملوان انزلی به پایان 
برساند. این اتفاق می توانست در لیگ بیست و دوم رقم 
بخورد چرا  که قوی سپید انزلی پس از شش سال دوری 
از لیگ برتر با کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ دسته 
اول باشگاه های ایران، مقتدرانه به لیگ برتر صعود کرد. 
این بهترین خبر برای سید جالل بود و می توانست با 
پوشیدن دوباره پیراهن ملوان و در مسابقات لیگ برتر از 
دنیای فوتبال خداحافظی کند اما گویا ملوانان چندان 
تمایلی به جذب مدافع ۴۱ ساله نشان ندادند و همین 
مسئله باعث شد کاپیتان شمالی سرخ پوشان تصمیم 
بگیرد در پایان لیگ بیست و یکم به دوران بازی اش پایان 
دهد و مربیگری را پیشه کند. هرچند هنوز سید جالل 
و باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی درباره ورود 
رسمی کاپیتان سرخ ها به دنیای مربیگری و کادرفنی 
تیم اظهارنظر صریح و قطعی نکرده اند اما گفته می شود 
بر اساس توافقات صورت گرفته، پرافتخارترین بازیکن 
لیگ برتر به کادر فنی پرسپولیس اضافه خواهد شد تا 

حضورش در کنار سرخ پوشان ادامه دار باشد. سکوت 
یحیی بیش از هر چیزی جــای ســوال و تعجب ایجاد 
کرده چرا که گفته می شد او در دو فصل اخیر بارها سر 
مسائل مختلف با کاپیتان تیمش دچار اختالف نظر 
شده و حتی برخی نیمکت نشینی های سید جالل 
را هم به همین اختالف ربط می دادنــد. حاال سکوت 
سرمربی پرسپولیس مشخص نیست از سر رضایتش 
بابت خداحافظی کاپیتان پا به سن گذاشته است یا 
نارضایتی اش بابت حضور او در کادرفنی! باشگاه 
پرسپولیس قصد داشت شنبه با برگزاری کنفرانس 
خبری، مراسمی برای خداحافظی سید جالل حسینی 
بگیرد اما این موضوع در نهایت منتفی شد تا همچنان 
ــاره آینده کاپیتان سرخ ها ادامــه داشته  شایعات درب
باشد. البته باشگاه پرسپولیس در تدارک برگزاری یک 
بازی خداحافظی برای کاپیتان پرافتخار خود است و 
احتماال این بازی تا پیش از آغاز لیگ برتر بیست و دوم 
برگزار شود با این حال برای هواداران و سید جالل این 
جدایی سخت خواهد بود حتی اگر کاپیتان روی نیمکت 

به همراهی اش با پرسپولیس ادامه دهد.
سید جالل حسینی فوتبالش را با ملوان آغاز کرد و از 
سال ۸۱ تا ۸۴ عضو این تیم شمالی بــود. پس از آن 
به سایپا پیوست و از سال ۸۴ تا ۸۸ برای سایپا بازی 
کرد و اولین قهرمانی اش را هم با این تیم تهرانی و با 
سرمربیگری علی دایی به دست آورد. از سال ۸۸ تا 

۹۱ او پیراهن تیم سپاهان را پوشید که در آن سال ها در 
فوتبال ایران یکه تازی می کرد و اولین تیم ایرانی بود که 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و حتی در مسابقات 
جام باشگاه های جهان هم حضور یافت. حاصل این سه 
فصل حضور سید جالل در این تیم، چند قهرمانی در 
مسابقات مختلف بود. پس از درخشش سید جالل در 
سپاهان، پرسپولیس خواهان جذب او شد و این بازیکن 
در سال ۹۱ به سرخ پوشان پیوست و تا سال ۹3 برای 
این تیم بازی کرد. در آن مقطع پیشنهاد خارجی خوبی 
به دست سید جالل رسید و او برای ادامه فوتبالش به 
قطر رفت و یک فصل برای االهلی توپ زد. در بازگشت 
از قطر حسینی جذب تیم نفت تهران شد و یک فصل هم 
برای زردپوشان تهرانی بازی کرد. سال ۹5 او دوباره 
مورد توجه پرسپولیس قرار گرفت و برای دومین بار 
پیراهن این تیم را پوشید که مصادف شد با دوران اوج 
سرخ ها و چندین قهرمانی متوالی در لیگ و جام حذفی 
و سوپرجام تا سید جالل پرافتخارترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر ایران لقب گیرد، بازیکنی که با سایپا، سپاهان 
و پرسپولیس چندین بار قهرمان لیگ برتر شده بود. 
سید جالل در مجموع دو مقطعی که بازیکن پرسپولیس 
بود، ۲5۶بازی با پیراهن سرخ ها در مسابقات داخلی 
و آسیایی انجام داد و ۱۲ گل به ثمر رساند. او یکی از 
بازیکنان باسابقه تیم ملی هم بود و در مجموع۱۱5 

بازی برای تیم ملی انجام داد و ۸ گل زده ملی هم دارد.

اپیان عرص سیدجالل!

نگرانی بزرگ ریکاردو ساپینتو

مثلث طالیی استقالل از هم می پاشد؟!

8   شاکی روی نیمکت استقالل؟
بعد از انتخاب سرمربی خارجی برای هدایت استقالل، حاال حضور مربی ایرانی در کنار او یکی 

دیگر از دغدغه های کادر مدیریتی استقالل است. از باشگاه استقالل خبر می رسد گزینه های 
ایرانی دستیاری ساپینتو از بین چهره های محبوب باشگاه در دهه های ۸۰ و ۹۰انتخاب 
شدند تا پس از به تفاهم رسیدن با ساپینتو، به صورت رسمی معرفی شوند. آن طور که به نظر 
می رسد مجتبی جباری به عنوان یکی از برترین و محبوب ترین بازیکنان استقالل در تاریخ 
لیگ برتر گزینه اصلی مدیران استقالل برای قرار گرفتن در کادر فنی ساپینتو است. هشت 
شاکی آبی ها پس از یک دوره کوتاه همکاری با وینگو بگوویچ در گل گهر تا امروز دیگر با 
مربی  همکاری نکرده و بیشتر مشغول کالس های مربیگری و دانش افزایی بوده است. آرش 
برهانی، سرمربی تیم امیدهای استقالل و مسئول آکادمی پایه های باشگاه، دیگر گزینه ای 

است که مدیران باشگاه به حضور او در کادر فنی استقالل فکر کرده اند. خسرو حیدری اما 
دیگر گزینه مدنظر مدیران استقالل برای حضور در کادر فنی است.

آفساید

خبر

مهاجم برزیلی پرسپولیس 
به زودی در تهران

باشگاه پرسپولیس پس از مــذاکــرات فـــراوان طی 
هفته  های گذشته در نهایت با کاسیانو دیاز موریرای 
برزیلی به توافق رسید تا مقدمات سفر این بازیکن به 
تهران فراهم شود. پرسپولیسی ها برای جذب این 
بازیکن باید رضایت  باشگاه ویزالی پرتغال را نیز جلب 
می کردند که ظاهرًا مذاکرات در این زمینه نیز به نتیجه 
رسیده است و سرخ پوشان موفق شدند رضایت نامه 
این بازیکن برزیلی را بــرای حضور در پرسپولیس 

بگیرند.

 سپاهان در آستانه توافق 
با سهرابیان

اگر اتفاق ویــژه ای رخ ندهد یکی از بازیکنانی که در 
لیگ بیست و دوم با پیراهن سپاهان به میدان می رود، 
آرمین سهرابیان خواهد بود. مسئوالن باشگاه سپاهان 
مذاکراتی جدی را با آرمین سهرابیان آغاز کرده اند؛ 
طالیی پوشان  جمع  از  جدایی  از  پس  که  مدافعی 
اصفهانی عملکرد قابل توجهی را طی چند سال اخیر 
در استقالل، سایپا و گل گهر از خود به جا گذشته است.

 پرسپولیس دنبال راهی 
برای انتقال پول استوکس

باشگاه پرسپولیس که این روزها عملکرد بسیار ُپر سر 
و صدایی در نقل وانتقاالت تابستانی داشته است، پس 
از جذب چندین ستاره داخلی، حاال به دنبال پرداخت 
مطالبات استوکس و باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی 
این باشگاه است. در همین زمینه سرخ پوشان با تأمین 
منابع مالی، طی روزهای اخیر در پی راهی مطمئن 
بــرای انتقال مطالبات ۸۶ هــزار دالری استوکس 
به حساب این بازیکن هستند و احتمااًل تا چند روز 
آینده نیز اقدام به واریز این پول خواهند کرد تا این 
پرونده بین المللی هم بسته شود. باشگاه پرسپولیس 
همچنین برای باز شدن پنجره نقل و انتقاالت داخلی 
خود باید حــدود سه میلیارد تومان به باشگاه شهر 
خودرو پرداخت کند که در همین راستا هفته گذشته 

جلساتی برگزار شد و توافقاتی نیز شکل گرفته است.

فصیحی: در حالت خلسه ام!

فــرزانــه فصیحی بــانــوی ملی پوش دوومــیــدانــی پس 
ــران در  ــورد ۱۶ ساله دوی سرعت ای از شکستن رک
مسابقات ترکیه گفت: »بین زمین و آسمان هستم و به 
نوعی در حالت خلسه ام البته مغرور نمی شوم، چرا که 
کارم تمام نشده  و این رکوردشکنی انگیزه بسیار خوبی 
برای ادامه راهم خواهد بود.« دونده المپیکی ایران با 
اشاره به در پیش بودن بازی های کشورهای اسالمی در 
قونیه اظهار کرد: همه تالشم را می کنم تا بهترین نتیجه 
را بگیرم و قول می دهم یک لحظه نیز در مسیر حضور در 
این رویداد غفلت نکنم. من تالشم را خواهم کرد، نتیجه 
هم دست خداست. امیدوارم نتیجه ای که دلخواهم 

است، در بازی های کشورهای اسالمی رقم بخورد.

 ۳ تغییر برای تیم ملی والیبال 
در هفته سوم لیگ ملت ها

گروه ورزش/ هفته دوم لیگ ملت های والیبال با دو 

پیروزی دلچسب برای ایران مقابل آمریکا و کانادا با 
نتیجه 3 بر صفر به پایان رسید و ایران همچون هفته 
اول دو شکست را هم در کارنامه داشت. به این ترتیب 
شاگردان بهروز عطایی با چهار پیروزی از هفته اول و دوم 
مقابل چین، استرالیا، آمریکا و کانادا و چهار شکست 
مقابل هلند، ژاپن، بلغارستان، برزیل و کسب ۱۲ امتیاز، 
مهیای حضور در هفته سوم و پایانی مرحله گروهی 
لیگ ملت ها به میزبانی لهستان می شوند. برای هفته 
سوم عطایی سه تغییر در ترکیب دارد و فاضل پژومان، 
احسان دانش دوست و ابوالفضل قلی پور در فهرست 
۱۴ نفره تیم ایران قرار می گیرند تا جای علی رمضانی، 
اسماعیل مسافر و محمدرضا مــوذن را در تیم ملی 
بگیرند. ایران در هفته سوم )۱۴ تا ۱۸ تیر( به ترتیب به 

مصاف لهستان، ایتالیا، اسلوونی و صربستان می رود.

اخبار

   خداحافظی لیگ 
  با پرافتخارترین بازیکن 
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چرا نمایش نوید محمدزاده 
متوقف شد؟

امیرحسین بریمانی کارگردان نمایش »شب شک« 
گفت، علت توقف این نمایش نام نوید محمدزاده 

بوده است.
به گزارش صبا، اجرای نمایش »شب شک« به تهیه 
کنندگی نوید محمدزاده و کارگردانی امیرحسین 
بریمانی که در دور جدید اجراهای خود با عنوان 
»سیزن چهار« در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه 
رفــت، متوقف شده اســت. امیرحسین بریمانی 
کارگردان این اثر نمایشی بیان کرد: »علت توقف 
اجرای این نمایش حضور نوید محمدزاده به عنوان 
تهیه کننده و نام او در پوستر اعالم شده است. ما 
ظهر امروز ۵ تیر برای رفع مشکل اجرای این نمایش 
در اداره کل هنرهای نمایشی جلسه داریم.«شایعه 
ممنوع الفعالیتی نوید محمدزاده بازیگر سینما پس 
از اتفاقات جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ اعالم شده بود 
ولی یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان 
سینمایی آن را تکذیب کرده بود ولی حاال با این 

اتفاق باید منتظر اطالعات جدید بود.

»زاالوا« اکران می شود

سخنگوی شورای صنفی نمایش از متقاضی شدن 
سه فیلم جدید برای اکران و آغاز نمایش »زاالوا« 

خبر داد.
همایون اسعدیان دبیر و سخنگوی شورای صنفی 
نمایش درباره جلسه این شورا که یکشنبه، پنجم 
تیرماه در خانه سینما برگزار شد به ایسنا گفت:  
»زاالوا« به کارگردانی ارسالن امیری نیز از این هفته 

)هشتم تیرماه( در سینماها اکران می شود.
به گفته وی، این فیلم ها »پیتوک« به کارگردانی 
مجید صالحی، »تی تی« ساخته آیــدا پناهنده و 
»بازیوو« به کارگردانی امیرحسین قهرایی هستند 
و زمان اکران آن ها در آینده مشخص خواهد شد. 
با این حال اکــران فیلم های روی پرده همچنان 

ادامه دارد.

پس از فیلم »شبی که مــاه کامل 
ــد« ساخته نــرگــس آبــیــار کــه با  ش
محوریت جنایت های عبدالمالک 
و عبدالحمید ریگی ساخته شد، 
»روز صفر« اولین فیلم سعید ملکان 
نیز با موضوع عملیات دستگیری 
عبدالمالک ریگی در آسمان ایران 
جلوی دوربین رفت. فیلم آبیار با 
فائزه منصوری  ازدواج  بر  تمرکز 
شد  روایــت  ریگی  عبدالحمید  با 
ــراغ وجــه سیاسی و  امــا ملکان س
اکشن ماجرا رفت و فیلم »روز صفر« 
را ساخت. آرمین رحیمیان و ساعد 
سهیلی به واسطه این دو فیلم نقش 
سخت و پیچیده عبدالمالک ریگی 
را تجربه کــردنــد. به بهانه اکــران 
آنالین فیلم ملکان، به بازی ساعد 
سهیلی و مقایسه کار او با آرمین 

رحیمیان پرداختیم.

بازی تحسین برانگیز رحیمیان	 

آرمین رحیمیان تا پیش از ایفای نقش 
در »شبی که ماه 

ــد«  کـــامـــل ش
صحنه  روی 
تئاتر در عرصه 
ــری  ــ ــگ ــ ــازی ــ ب
کرده  فعالیت 

بــود امــا چهره 
شناخته شده ای 

بــــــــرای عـــمـــوم 
سینما  مخاطبان 

و تلویزیون نبود. او در 
اولین تجربه جدی 
ــود،  بـــازیـــگـــری خـ
ــازی در  ــ ــت ب ــرص ف

نقش عبدالمالک ریگی را پیدا کرد و 
با این فیلم به شهرت رسید. رحیمیان 
به خوبی توانست از پس ایفای این 
نقش برآید و بی رحمی و نفرت انگیز 
بودن شخصیت اش را در عین حال 
با چهره و لحنی سرد و بی احساس 
نشان بدهد. او بر این نقش تسلط 
پیدا کرد و موفق شد شخصیت اش 
را در نگاه مخاطب ترسناک جلوه 
دهد. رحیمیان لهجه بلوچی را نیز 
به خوبی ادا کرد و توانایی او در ادای 
لهجه نیز به باورپذیر شدن کاراکترش 
کمک کرد. عالوه بر این ها تماشاگر 
پیش از »شبی که مــاه کامل شد« 
تصویر و پیش زمینه ای از رحیمیان 
نداشت، بنابراین بهتر او را به عنوان 
بازی  عبدالمالک ریگی پذیرفت. 
خوب آرمین رحیمیان در این فیلم، 
و  منتقدان  و  مخاطبان  تحسین 
همچنین نامزدی در رشته بهترین 

نقش مکمل مرد را نصیب او کرد.

بازی باورناپذیر سهیلی	 

ــال 98 وقتی اولــیــن تصویر از  س
ساعد سهیلی در نقش عبدالمالک 

ریــگــی رونــمــایــی شد، 

ــرای چنین  انتخاب ایــن بازیگر ب
نقشی و گریم خــوب او باعث شد 
کنجکاوی ها در خصوص کیفیت 
ــازی اش در ایـــن نــقــش بیشتر  ــ بـ
شود و توقعات از سهیلی باال برود 
امــا پــس از رونــمــایــی از فیلم در 
فجر،  جــشــنــواره  سی وهشتمین 
ــرآورده نشد. ساعد  ــ انــتــظــارات ب
سهیلی برخالف آرمین رحیمیان، 
نتوانسته تصویر عبدالمالک ریگی 
را آن طور که باید بی رحم، هولناک 
و طبیعی به نمایش بگذارد. هرچند 
که گریم این بازیگر از لحاظ ظاهری 
چهره او را به ریگی نزدیک کرده 
اما بــازی سهیلی، صحبت کردن 
شخصیتی  نــگــاهــش،  ــرز  طـ و  او 
مانند عبدالمالک ریگی را تداعی 
بــازیــگــر در ادای  ــن  ای نمی کند. 
لهجه نیز موفق عمل نکرده و حتی 
گاهی لهجه و لحن خاص صحبت 
کردنش را از دست می دهد. بازی 
ساعد سهیلی در این فیلم تماشاگر 
نقش  ایــن  و  نمی کند  غافلگیر  را 
دستاورد ویژه ای را نصیب سهیلی 
این  نقش آفرینی  اســـت.  نــکــرده 
ــورد توجه داوران  بازیگر م
جــشــنــواره فجر نیز قــرار 
ترتیب  ــن  ای بــه  نگرفت، 
او در جمع نــامــزدهــای 
ــر نقش  ــگ ــازی بــهــتــریــن ب
ــرد حــضــور  ــ ــ مـــکـــمـــل م
نداشت، در عوض بیشتر 
توجهات به امیر جدیدی و 
بازی خوب او در نقش مامور 
فیلم  ــی  ــت ــی ــن ام
ــوف  ــطـ ــعـ مـ

شد.

ــران  مــهــران احــمــدی در اکـ
اثر  ششم«  »روز  فیلم  مردمی 
ــل، با  ــ حــجــت قـــاســـم زاده اص
نامناسب  وضعیت  بــه  ــاره  اشـ
سینما گفته احتماال با ادامــه 

اوضاع تا دو سال دیگر َکلک سینما کنده است و 
سینماگران باید سراغ کار دیگری بروند.

چهره ها و خبر ها

کمند امیرسلیمانی در سریال 
بهرنگ  از  کــاری  »بی همگان« 
توفیقی، جایگزین مرحوم زهره 
ــه گـــزارش  ــده. ب فــکــورصــبــور شـ
تسنیم، 19 قسمت از این سریال 

37 قسمتی با بازی فکورصبور پخش می شود.

ــه عــنــوان  ــار ب ــش ــاره کــیــان اف ــه ب
جدیدترین تجربه تلویزیونی، در 
سریال »دیگران« بازی کرده است. 
این مجموعه پلیسی با بازی اکبر 
زنجانپور، سعید چنگیزیان و آرش 

ظلی پور در حال تولید است.

ــرای  محمودرضا قــدیــریــان اج
فصل جدید برنامه »شهر امن« را 
در شبکه ۵ برعهده گرفت. این 
برنامه که هدف آن فرهنگ سازی 
ــوزه ترافیک اســت شنبه،  در ح
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 6:3۰ روی آنتن می رود.

جمع  بــه  زین العابدین  ــدی  ه
به  »عطرآلود«  فیلم  بازیگران 
کارگردانی هادی مقدم دوست 
ــد. سومین ساخته  اضــافــه ش
ــت  ــدم دوسـ ــقـ ــی مـ ــای ــم ــن ــی س

ملودرامی عاشقانه است و مصطفی زمانی نقش 
اصلی مرد آن را بازی می کند.

کامران تفتی قرار بوده از دیروز 
ــه گاز  ــرای اجـــرای نمایش »ی ب
کوچولو« به کارگردانی فقیهه 
سلطانی   روی صحنه برود. او در 
این تئاتر که اجرای آن تا مرداد 

ــورا هاشمی  ــه دارد، با فقیهه سلطانی و ن ادام
همبازی است.

فصل دوم مجموعه »وضعیت زرد« 
که از هفته گذشته روی آنتن شبکه 
۲ سیما رفته، سریالی طنز است 
که فصل اول آن مایه های سیاسی 
داشت و در فصل دوم، با کارگردانی 
مجید رستگار، موضوعی اجتماعی 
پیدا کرده است. ماجرای سریال 
ــوان  ــدس جـ ــن ــه ــک م ــاره یـ ــ ــ دربـ
تاسیسات هسته ای است که همراه 
با دوستانش یک خبرگزاری علمی 

را اداره می کند.
»وضعیت زرد ۲« مشکالت جدی 
ــزرگ  ــاری دارد. عــیــب ب ــت ــاخ س
ایــن سریال، آن اســت که چندان 
و در زمینه  نــیــســت  خـــنـــده دار 
شوخی ها، از سری اول آن عقب تر 
اســـت. اکــت هــای اغـــراق شـــده، 
شــوخــی هــای تــکــرارشــونــده مثل 
تصحیح واژگان غیرفارسی توسط 
»سعید« و همسرش، گستاخی های 
»دایــی جــان«، تپق های »سامان« 
و »رضا« و موسیقی سریال نیز که 
قرار است بامزه باشد، نتوانسته به 

»وضعیت زرد ۲« کمکی کند.
اتفاقات اجتماعی و به خصوص 
وایــرال هــای فضای مجازی مثل 

و  فوتبال«  بازیکن  گرفتن  »گــاز 
»چطور به تو گیر نــدادن« که متن 
سریال در جای جای آن به شوخی 
با آن هــا مــی پــردازد، آن قــدر کهنه 
و دستمالی شــده اســت که دیگر 
جذابیتی ندارد. با این حال همین 
شوخی ها هم می توانست با اجرای 
درست، بامزه باشد اما ادا و اطوار 
کاراکترها این اجازه را نداده است.

فارغ از شوخی ها، قصه فصل دوم 
ضعف های  نیز  زرد«  »وضــعــیــت 
مهمی دارد که کشش آن را برای 
رسانده  پایینی  حد  به  مخاطب، 
است. مهم ترین نکته این که روند 
پیشبرد ماجراها کند است و اساسًا 
واجد گره هایی جالب توجه برای 
قالب انداختن به ذهن مخاطب 
نیز  قصه  اصلی  پیرنگ  نیست. 
ــرای کـــاری و  ــاج کــه قـــرار بـــوده م
خانوادگی »سعید« باشد در البه 
الی داســتــانــک هــای فــرعــی گم 
شده است؛ با درام و موقعیت هایی 
سست و ســاده انــگــارانــه  . ایــن در 
حالی است که اغلب کاراکترهای 
ــه« و  ــرزان اصلی ســریــال بــه جــز »ف
»آرش« زیـــادی ســاده لــوح انــد؛ تا 
جایی که »وضعیت زرد ۲« را به 
ــرای مخاطب  ــده ب ــن ــری آزارده اث
تبدیل کــرده  تلویزیون  جــدی تــر 

است.

وضعیت قرمز!
فصل دوم سریال کمدی »وضعیت زرد« چه کیفیتی دارد؟

اخبار

 مائده کاشیان  

 مصطفی قاسمیان  
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معین، در »فرهنگ معین«، واژه »التقاط« را، 
»مضمون و مطلبی که از جای دیگری گرفته 
شده« معنا کرده است. دیگر فرهنگ نویسان، 
مانند مرحوم حسن عمید نیز، کم و بیش در آثار 
خود چنین معنایی از التقاط ارائــه می کنند. 
با این حال در مطالعات سیاسی و اعتقادی، 
التقاط گرفتن بخشی از یک تفکر یا مکتب و 
ضمیمه کردن آن به مکتب دیگر معنا می شود. 
مقدمات جریان التقاط در فضای سیاسی و 
اجتماعی ایران، همزمان با ورود تفکرات بیگانه 
به کشور، از اواخر دوره قاجار آغاز شد. گروهی 
که منّورالفکر نامیده می شدند، می کوشیدند 
تا تفکرات مبتنی بر مادی گرایی و اومانیسم را 
در ذهن مردم و به ویژه جوانان تحصیل کرده، 
نهادینه کنند؛ بر اساس این تفکر که ناشی از 
ــا و  ریشه های تاریخی وقایع رنسانس در اروپ
مطابق با اصل تعارض علم و دین شکل گرفته بود، 
اسالم به عنوان دین قاطبه مردم ایــران، بدون 
آن که مبانی و ساختارهای اعتقادی آن شناخته 
شود، در ردیف مسیحیت قرار می گرفت و الجرم، 
در تفکر منورالفکران، دستورهای آن سنخیتی 
با علم و عقل نــداشــت. بدیهی بــود که چنین 
از نگاه لیبرالیستی  تفکری، خــواه برخاسته 
باشد یا وام گرفته شده از تفکرات مارکسیستی، 
نمی توانست در جامعه ایران، با توجه به نهادینه 
ــدن ساختار آمــوزه هــای مذهبی و قــدرت  ش
پاسخگویی حوزه های علوم دینی، راه به جایی 
ببرد. چنین شد که جریان های التقاطی، برای 
ایجاد پیوند میان آموزه های دینی و باورهای وام 
گرفته شده از تفکرات مادی گرایانه شکل گرفت 
و به ویژه در میان نخستین افراد مقّید به فرایض 
دینی که سر از دانشگاه و فضاهای روشنفکری 

درآوردند، به چشم آمد.

نخستین رگه های التقاط	 

ــوان در  ــردی را مــی ت ــک نمونه بـــارز چنین روی
فعالیت های مرحوم مهندس مهدی بازرگان و 
کتاب »راه طی شده« او دید. وی و همفکرانش 
ــی که به شدت  ــرای تقابل با تفکرات وارداتـ ب
جوانان تحصیل کرده را تحت تأثیر قرار داد، به 
تفاسیر مادی گرایانه از دین رو آوردند. مرحوم 
بازرگان، حتی از قیامت و بهشت و جهنم نیز، 
تفسیری مادی ارائــه می کرد و در برای اثبات 
واقعه »عام الفیل« و سرکوب سپاه ابرهه نیز، به 
دنبال توجیه هایی از این قبیل می گشت. برخی 
از متفکران معاصر، مانند دکتر علی شریعتی، 
این اقدام را با رویکردهای اسکوالستیکی دوره 
رنسانس در غرب، مقایسه می کردند. این رویکرد 
هرچند در ابتدای کار، مثبت ارزیابی می شد؛ 
اما به تدریج ضعف های بارز آن به چشم آمد و 
مشخص شد که جفت کردن دو اندیشه که مبانی 
و منشأ کاماًل متضاد دارند، می تواند نتایج بسیار 

مخّربی را به بار آورد که گاه قابل جبران نیست.

منافقین و شیرجه زدن در التقاط	 

شکل گرفتن جریان منافقین، در اواخــر دهه 
بر بستر همین رویــکــرد میّسر شد.   ،1340
جوانانی مانند حنیف نژاد که از احزاب سیاسی 
فعال مانند جبهه ملی، سرخورده شده بودند و از 
سوی دیگر، با تفکرات مارکسیستی که در میان 
برخی از روشنفکران، به عنوان »علم مبارزه« 
شناخته می شد، آشنایی داشتند، با تمّسک به 
آثاری مانند »راه طی شده« مهندس بازرگان، 
به دنبال تلفیق عناصر مبارزاتی مارکسیسم 
ــرای خلق نسخه ای  با آمــوزه هــای اســالمــی، ب
جدید از اندیشه به اصطالح دینی افتادند که 
گمان می کردند نسخه ای مؤثر بــرای مبارزه 
با استبداد و استعمار در ایــران است. اما نکته 

اساسی این بود که آن ها، بدون این که اطالعی 
از اسالم و آموزه های اسالمی و ظرفیت غنی آن 
برای مدیریت مبارزه داشته باشند، صرفًا برای 
داشتن برچسب اسالمیت و اقناع جامعه ای 
که باید در برابرش پاسخگو می بودند، به این 
تلفیق کاماًل التقاطی رو آوردنــد و پیدا بود که 
بعد از مدتی، به دلیل شیفتگی به جریان چپ 
و تفکرات مارکسیستی، به سمت آن خواهند 
غلتید. درک این وادادگی در آینده ای نزدیک، 
آن قدر ساده بود که حتی فعاالن سیاسی کاماًل 
چپگرا نیز، آن را فهمیده بودند و به روی اعضای 
سازمان منافقین می آوردند. مسعود احمدزاده، 
خلق  فدایی  چریک های  گروهک  اعضای  از 
که تفکرات و رویکردهای کاماًل مارکسیستی 
داشت، به مهدی ابریشمچی، یکی از اعضای 
سازمان منافقین، در زنــدان گفته بود: »شما 
یک پوسته ایده آلیستی )تعبیر مارکسیست ها 

از دین( دارید؛ مثل یک جوجه که رشد می کند 
پوسته  ــن  ای می شکند،  را  تخم مرغ  پوسته  و 
ایده آلیستی در حال شکستن است و به زودی 
هسته ماتریالیستی)مادی گرایانه( آن بیرون 
می زند و نمایان می شود.« به تدریج و بعد از 
ضربات سنگین ساواک به سازمان، این قبیل 
پیش بینی ها به واقعیت تبدیل شد؛ منافقین 
رسمًا مکتب الحادی و مارکسیسم را پذیرفتند. 
تکاپوهای تقی شهرام در میانه دهه 1350، 
حذف های درون سازمانی و ترور وحشیانه مجید 
شریف واقفی و رقم خــوردن فضایی که یادآور 
ــوروی بود،  ــرور ســرخ« در اتحاد جماهیر ش »ت
همه به دلیل غلتیدن اعضای سازمان به سمت 
مارکسیسم رقم خورد. هرچند که منافقین، در 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و با سوءاستفاده 
از فضای به وجود آمده، دوباره لعابی نازک از آیه 
و حدیث را روی بیانیه هایشان کشیدند و مدعی 

پایبندی به آموزه های مذهبی بودند؛ اما خیلی 
زود و هنگامی که مردم حاضر نشدند این ادعای 
مزّورانه را بپذیرند، دوباره چهره اصلی خود را 
رو کردند و این بار، به ترورهای گسترده و جنگ 
با ملت رو آوردنــد. طولی نکشید که در التقاط 
منافقانه آن ها، بدیهی ترین احکام فقهی نیز، 
قابلیت تغییر و تبدیل پیدا کرد و از آغاز تابستان 
داغ سال 1360، سازمان منافقین، به تدریج 
از یک سازمان مبتنی بر تشکیالت، به فرقه ای 
ماسونی و مافیایی تبدیل شد که مسعود رجوی 
آن را تحت یک دیکتاتوری نفس گیر استالینی 

اداره می کرد.

فرقان و ساختارهای التقاطی اش	 

ــان نــیــز، از نظر  ــرق ــان الــتــقــاطــی ف ــری ــخ ج ــاری ت
شــاخــص هــای شکل گیری، ســابــقــه ای بسیار 
شبیه به جریان التقاطی منافقین داشت. اکبر 
ــودرزی، بنیان گذار این فرقه، بعد از شکست  گ
تفکرات  تأثیر  تحت  و  طلبگی  فعالیت های  در 
مارکسیستی، به التقاط رو آورد. او شــروع به 
ارائه تفسیرهایی از قرآن کرد که هیچ ارتباطی 
با منابع روایی و حدیثی نداشت. به دیگر سخن، 
گودرزی تفسیری مطابق میل خود از قرآن ارائه 
می کرد. با این حال، فرقان یک تفاوت اساسی با 
سازمان منافقین داشت؛ سازمان، دست کم در 
سال های اولیه فعالیت، به کار تشکیالتی روی 
خوش نشان مــی داد و مدعی بود که رأی، رأی 
شورای مرکزی است؛ اما فرقانی ها از همان ابتدا 
دور گودرزی را گرفتند و او، حرف آخر را در این 
گروهک می زد. گودرزی بود که با تفسیرهایش 
از قرآن و متون دینی، حتی دیدگاه های افرادی 
مانند دکتر شریعتی را هم مصادره به مطلوب 
می کرد. رویکرد التقاطی فرقانی ها، حتی نظر 
ساواک را هم به خود جلب کرده بود؛ مأموران این 

سازمان گزارش داده بودند که گودرزی، شخصی 
به نام عبدالرضا رضوانی را »مأمور ارتباط و اتحاد 
با کمونیست ها« کرده است. این گروه تقریبًا از 
اوایل سال 1356 فعالیت خود را شروع کرد؛ اما 
همان فعالیت های نخستین که با حجم گسترده 
تولیدات مکتوب همراه بود، باعث نگرانی برخی 
از متفکران بزرگ مانند شهید مطهری شد و نقد 
علمی آن مرحوم را بر دیدگاه های این گروهک، 
در مقدمه کتاب »علل گرایش به مادیگری« به 
دنبال داشت. گودرزی که به دلیل ضعف شدید 
علمی، نمی توانست پاسخ مستدلی به نقدهای 
علمی بدهد و در قاموس فکری و تشکیالتی او، باید 
همه بله قربان گو می بودند – درست مانند آن چه 
در سازمان منافقین به وجود آمد – بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و به اصطالح بــرای زهرچشم 
گرفتن از مخالفان، بر مبنای عقاید التقاطی ای 
که ارائه می کرد، ترور و حذف شخصیت هایی مانند 
شهیدان مطهری، قرنی، مفتح، قاضی طباطبایی، 
مهدی عراقی و... را الزم دانست و حتی بعدها که 
شیرازه این گروه از هم پاشید، بقایای آن با اتکا به 
همان تفکر التقاطی، طرح ترور آیت ا... خامنه ای 

را در مسجد ابوذر تهران ریختند.
با این مقدمه نسبتًا مطّول و در عین حال خالصه، 
دربــاره مبنای تفکرات التقاطی دو گروهک 
فرقان و منافقین، می خواهیم به وقایع ششم 
و هفتم تیرماه ســال 1360 نگاهی دقیق تر 
بیندازیم؛ رویدادهایی که می تواند فرجام التقاط 
را بهتر و عینی تر به ما نشان بدهد. آن چه پیش 
روی شماست، گــزارش غوغایی است که این 
دو گروهک التقاطی، با هدف زمین گیرکردن 
نظام جمهوری اسالمی به پا کردند؛ غوغایی 
که با هوشیاری امام خمینی)ره( و پشتیبانی 
گسترده و یک صدای ملت از رهبر انقالب، راه 

به جایی نبرد.

تابستان داغ؛ تروریسم التقاط علیه یاران خمینی
تحلیل و بازخوانی گزارش های مستند از وقایع 6 و 7 تیر 1360؛ ترور نافرجام آیت ا... خامنه ای توسط گروهک فرقان و شهادت مظلومانه آیت ا... بهشتی توسط منافقین

ناکامی جریان التقاط در مسجد ابوذرترور »مظلومیت« در چهارراه سرچشمه
هرچند که اعضای اصلی گروهک فــرقــان، در 
ــاه ســال 1358 و طی یک عملیات دقیق  دی م
اطالعاتی بــازداشــت شدند و سرکردگان این 
گروهک، در خردادماه سال 1359، به سزای 
اعمال خــود رسیدند، امــا بقایای فرقانی ها که 
توانسته بودند از ماجرای بــازداشــت بگریزند و 
زندگی مخفیانه ای را در پیش بگیرند، هنوز فعال 
بودند. تعدادی از این افراد که توسط محمد متحدی 
سازمان دهی شده و نام خود را »رهــروان فرقان« 
گذاشته بودند، قصد داشتند با انجام یک ترور 
جدید در تابستان 1360، اعالم موجودیت دوباره 
کنند. نخستین شخصیتی که نقشه ترور او توسط 
گروهک رهــروان فرقان طراحی شــد، حضرت 

آیت ا...خامنه ای بود.

مسجد ابوذر؛ یک هفته قبل از ترور	 

ــازار شــایــعــات و تخریب وجهه  ــ ــا گــرم شــدن ب ب
شخصیت های انقالبی، توسط جریان های معاند، 
لزوم بیان حقایق و پاسخ به شبهات مردم احساس 
می شد. به همین دلیل، آیت ا...خامنه ای، نماینده 
ــورای اسالمی،  وقــت مــردم تهران در مجلس ش
امــام جمعه این شهر و از اعضای برجسته حزب 
دیــداری  گرفتند  تصمیم  جمهوری اسالمی، 
مردمی، در یکی از مساجد تهران، برگزار کنند. 
گزینه نخست برای محل برگزاری این مالقات 
عمومی، مسجد »ابوالفتح«، واقع در خیابان »ری« 
بود؛ اما به دالیلی محل سخنرانی تغییر کرد و مسجد 
»ابوذر« به عنوان محل برگزاری مراسم انتخاب شد. 
این مسجد، از مساجد فعال جنوب شهر تهران بود. 
حجت االسالم رضا مطلبی، امام جماعت مسجد 
ابوذر، در گفت وگویی با خبرگزاری مهر، درباره 
چگونگی برگزاری این مراسم در مسجد ابوذر 
می گوید:»روز شنبه، روزی بود که قرار شد مقام 
معظم رهبری به مسجد ابوذر بیایند. قبل از آن، 
روزنامه جمهوری ]اسالمی[ خبر این حضور را چاپ 
کرده بود. خودمان هم در سطح منطقه تبلیغات 
کرده بودیم.« اما تالقی این زمان، با روز استیضاح 
بنی صدر در مجلس، باعث شد که جلسه آیت ا... 
خامنه ای در مسجد ابوذر، یک هفته عقب بیفتد و به 

ششم تیرماه موکول شود.

ضبط صوتی روی تریبون	 

روز موعود فرا رسید. صحن و شبستان مسجد و 
خیابان های اطراف آن مملو از جمعیت بود. حوالی 
ظهر بود که آیت ا...خامنه ای به مسجد آمدند. 
حجت االسالم »مطلبی« می گوید:»یک ساعت 
به ظهر مانده بود که ایشان به مسجد آمدند و از در 
روبه روی مسجد، که به خیابان اصلی باز می شود، 
وارد مسجد شدند و در همان گوشه ورودی مسجد 
نشستند. هفت، هشت نفر از دوستان انقالبی 
ایشان هم برای شنیدن سخنرانی به مسجد آمدند. 
این افراد، به همراه آیت ا...خامنه ای، حدود سه 
ربع، در گوشه ای از مسجد دور هم نشسته بودند 
و با هم صحبت می کردند.« با برخاستن صدای 
اذان از بلندگوی مسجد، آیت ا...خامنه ای برای 
اقامه نماز آماده شدند. قرار بود سخنرانی بین 
دو نماز ظهر و عصر انجام شود. وقتی نماز ظهر به 
پایان رسید، آیت ا...خامنه ای، با همان آرامش 
و تسلط همیشگی، پشت تریبون قرار گرفتند و 
سخنرانی خود را آغاز کردند. حاضران ساکت 
بودند و به سخنان ایشان گوش می دادند. هنوز 
دقایقی از آغاز سخنرانی نگذشته بود  که جوانی 
قدبلند با موهای فرفری، جمعیت را به آرامی 
شکافت، به تریبون نزدیک شد و ضبط صوتی را 
روی میز قرار داد. امیرمسعود تقی زاده، عضو 
گروهک رهــروان فرقان، بعد از گذاشتن ضبط 
صوت روی میز، در نزدیک ترین نقطه به آیت ا...
خامنه ای، دکمه ضبط صدا را فشار داد و خیلی آرام 
به سمت در ورودی مسجد رفت. ظاهر تقی زاده 
آرام به نظر می رسید، اما نگران انفجار زودهنگام 
ــل ضبط صــوت بود.  بمب جــاســازی شــده داخ
او در اعترافاتش می گوید:»من روز قبل برای 
شناسایی مسجد و فردایش با ضبط به محل رفتم. 
قبال مهدی )اسم مستعار محمد متحدی( آن را با 
چراغ امتحان کرده بود، خوب عمل می كرد؛ ولی 
روز برنامه، صبح كه من چند دفعه آزمایش كردم، 
متوجه شدم كه زیاد هم قابل اعتماد نیست و با 
كمی تكان از حالت معمولش بیرون می آید. به هر 
حال، من ظهر به مسجد رفتم و دیدم كه یک نماز 
به امامت ]آیت ا...[خامنه ای خوانده اند ... وقتی 
وی بــرای سخنرانی، پشت میز بزرگی كه قرار 

داشت رفت، بعد از یكی دو دقیقه، ضبط را به كار 
انداخته و جلوی وی گذاشتم. می ترسیدم قبل از 
رسیدن نوار به آخر، بمب عمل كند. به همین دلیل 
هرچه سریع تر به گوشه ای رفتم و جوراب هایم 
را پوشیدم و از آن جا خارج شدم.« لحظاتی بعد 
از قرار گرفتن ضبط صوت روی تریبون، بلندگو 
شروع به سوت کشیدن کرد. همین مسئله باعث 
شد آیت ا...خامنه ای از مسئول مربوطه بخواهند 
تا بلندگو را درســت کند و خودشان اندکی از 
تریبون فاصله گرفتند. آیت ا...خامنه ای، پس 
از چند ثانیه تأمل، به سخنرانی ادامه دادند:»در 
ــان امیرالمؤمنین)ع(، زن در همه جوامع  زم
بشری - نه فقط در میان عرب ها - مظلوم بود. 
نه می گذاشتند درس بخواند، نه می گذاشتند 
در اجتماع وارد بشود و در مسائل سیاسی تبحر 
پیدا بکند، نه ممکن بود در میدان های .. .« در 
این لحظه، ناگهان صدای انفجار همه را شوکه 
ــرد. آیــت ا...خــامــنــه ای به طــرف چپ تریبون  ک
افتادند. تنها محافظ همراه، سعی کرد ایشان را از 
مسجد بیرون ببرد. صدای انفجار باعث شد مردم 
اطــراف، شتابان به سمت مسجد ابــوذر بیایند. 
مقابل مسجد محشری برپا بود. در آن گیر و دار، 
چشم امام جماعت به ضبط صوتی افتاد که مانند 
کتابی از وسط باز شده  و روی جداره داخلی آن، 
با ماژیک قرمز، نوشته شده بود:»عیدی گروه 
فرقان به جمهوری اسالمی«. با زحمت فراوان 
آیت ا...خامنه ای را از مسجد بیرون آوردند و در 
ــودروی »بلیزر« گذاشتند. شرایط اصال  یک خ
مناسب نبود. راننده باشتاب خودرو را می راند. 
به خیابان قزوین که رسیدند، مقابل درمانگاه 
کوچکی متوقف شدند، اما در آن درمانگاه امکان 
رسیدگی به وضعیت وخیم آیت ا...خامنه ای 
وجود نداشت. به همین دلیل یکی از پرستاران، 
کپسول اکسیژنی برداشت و همراه با مصدوم به 
سمت بیمارستان »بهارلو« حرکت کردند. دکتر 
محجوبی و همکارانش در بیمارستان بهارلو، عمل 
جراحی سخت و سنگینی انجام دادند. شاید در آن 
لحظات برخی فکر می کردند که آیت ا...خامنه ای 
به شهادت خواهندرسید، اما مشیت الهی به 

گونه ای دیگر رقم خورد.

 مسجد ابوذر 
ساعتی پیش از  سخنرانی آیت ا... خامنه ای

 ساختمان حزب جمهوری اسالمی    
ساعتی بعد از  عملیات تروریستی

شبانگاه هفتم تیر 1360، آیــت ا... سیدمحمد 
حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور 
و بیش از ۷0 نفر از مقامات و چهره های برجسته 
سیاسی، از جمله چهار وزیــر، چند معاون وزیر، 
۲۷ نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب 
جمهوری اسالمی در جریان انفجار مقر اصلی این 
حزب در چهارراه سرچشمه تهران، به شهادت 
رسیدند. این عملیات تروریستی، به دست سازمان 
منافقین و درست شش روز پس از عزل بنی صدر از 
ریاست جمهوری صورت گرفت. عامل این انفجار 
تروریستی، محمدرضا کالهی بود؛ یکی از اعضای 
سازمان منافقین که با دستور کادر مرکزی در حزب 
نفوذ کرد و درنهایت توانست مسئول برگزاری 
جلسات و امور تشریفات حزب جمهوری اسالمی 
شود. گزارش ها نشان می دهد که او پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به عضویت سازمان منافقین 
درآمد و با حفظ این عضویت، ابتدا پاسدار کمیته 
انقالب اسالمی خیابان پاستور شد و بعدها، به 
عنوان یک عنصر نفوذی، به عضویت ظاهری 
حزب جمهوری اسالمی درآمد و حتی مسئول 
حفاظت حزب نیز، بود! این برنامه ریزی برای نفوذ 
مویرگی نشان می دهد که منافقین، مدت ها قبل از 
وقایع مربوط به عزل بنی صدر و ادعای ورود به فاز 
مسلحانه، برنامه های گسترده ای را برای حذف 
رقبای سیاسی و به دست گرفتن قدرت طراحی 
کرده بودند. به دیگر سخن، اگر حتی ماجرای 
بنی صدر هم رخ نمی داد، آن ها به دنبال بهانه 
دیگری برای اجرای نقشه خود می گشتند. تضاد 
آن ها با یاران خمینی، زمانی به اوج خود رسید 
که دریافتند سازمان، در میان توده ها اصواًل نه 
جایگاهی دارد و نه قادر است مردم را نسبت به امام 
و افراد مورد تأیید او، بدبین کند. مهدی اصفهانیان 
معروف به »سعید شاهسوندی«، از سران گروهک 
منافقین که بعدها از آن ها جدا شد، در خاطراتش 
می گوید:»روابط کالهی با سازمان به صورت 
مخفی و با بخش های مخفی بود. آن موقع ما بخش 
»اطالعات« و بخش »ارتش« داشتیم که بخش های 
غیرعلنی محسوب می شدند.« ظاهرًا از نفوذی 
بودن کالهی، تنها چهار نفر خبر داشتند: مسعود 
ــن روان)از  رجــوی، موسی خیابانی، هادی روش

کادرهای اطالعاتی( و مهدی افتخاری)مسئول 
بخش اطالعات و معروف به فرمانده فتح ا...(.

برنامه ریزی ترور در خانه تیمی عباس آباد	 

شب ۷ تیر 1360، در خانه تیمی عباس آباد، 
کادرهای اطالعاتی سازمان منافقین، عملیات 
تروریستی انفجار دفتر حزب جمهوری اسالمی 
را طراحی کردند. اصفهانیان می گوید:»این 
عملیات ... توسط کــادرهــای بخش اطالعات 
طراحی شد، ولی توسط مرکزیت سازمان و به 
طور مشخص مسعود رجوی، موسی خیابانی و 
علی زرکش به تصویب نهایی رسید.« چاشنی 
بمب، قبل از تحویل دادن به کالهی، توسط 
موسی خیابانی چک شد. اصفهانیان در این باره 
توضیح می دهد:»چاشنی ها را شخص موسی 
خیابانی در پایگاه مخفی و در وان حمام، طوری 
که جلوی صدای آن گرفته شود، تست می کرد 
تا مطمئن شود که با گذشت نزدیک به دو سال 
از انقالب، فاسد نشده باشند؛ چون اصل انفجار 
با چاشنی هایش بــود، مــواد منفجره به راحتی 
فاسد نمی شد، چاشنی ها بودند که می توانستند 
اشکاالتی ایجاد کنند. به همین دلیل موسی 
خیابانی شخصًا این چاشنی ها را کنترل می کرد.« 
کالهی دو بمب از سازمان تحویل گرفت: یکی 
برای زیر تریبون و دیگری برای کنار ستون اصلی 
سالن. صبح روز ۷ تیرماه، او تقریبًا در سالن 
برگزاری جلسه تنها بود و توانست با استفاده از 
فرصتی که در اختیار دارد، بمب ها را جاسازی 

کند.

اجرای نقشه ترور	 

اندکی به ساعت 9 شب مانده بود. جلسه هفتگی 
حزب جمهوری اسالمی، مطابق برنامه، آغاز 
شد. طبق دستور جلسه، قرار بود درباره موضوع 
ــر بازرگانی  مهار تــورم صحبت هایی شــود. وزی
ــاره مهار تــورم مباحثی ارائه  هم آمده بود تا درب
کند. حجت االسالم »باغانی«، از نجات یافتگان 
حادثه ۷ تیر، می گوید:»وزیر بازرگانی وقت پشت 
تریبون رفت تا موضوع تورم را مطرح کند و بحث 
پیگیری شود، ولی یکی از اعضا، با اشاره به عزل 

بنی صدر از رئیس جمهوری، از سوی حضرت 
امام)ره(، به شهید بهشتی پیشنهاد داد با توجه به 
اهمیت انتخابات، موضوع جلسه را به انتخابات 
شهید   ... دهیم  اختصاص  ریاست جمهوری 
بهشتی با تأیید این مطلب گفتند: چون موضوع 
جلسه، مهار تورم است، باید برای تغییر دستور 
جلسه رأی گیری شود. پیشنهاد این عزیز، از طرف 
دکتر بهشتی به رأی گذاشته شد که همه اعضا 
موافقت کردند و بحث مهار تورم به جلسات بعدی 
موکول شد و بحث انتخابات ریاست جمهوری 
در دستور جلسه قــرار گرفت.« به ایــن ترتیب، 
بحث درباره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. 
حجت االسالم »باغانی« توضیح می دهد: »برای 
شروع بحث انتخابات ریاست جمهوری، اعضا از 
دکتر بهشتی خواستند آغازکننده این موضوع 
باشد و ایشان هم پذیرفت. آقای استکی، نماینده 
مــردم شهرکرد ]در مجلس شــورای اسالمی،[ 
در  حاضرین  بین  برگه هایی  تــوزیــع  مشغول 
جلسه شد تا نظرات، پیشنهادها و تقاضای وقت 
سخنرانی، درباره انتخابات، مکتوب شود. دکتر 
بهشتی پشت تریبون رفت و پس از بیان مقدماتی 
گفت: بحث انتخابات ریاست جمهوری یکی از 
مهم ترین مسائل کشور است و نباید دوباره، یک 
عنصر در آب و نمک خیسانده دشمن به جامعه 
تحمیل شود. در همین لحظه بود که انفجار رخ 
داد و فقط شعله های آتش و پایین آمدن سقف را به 
یاد دارم.« انفجار آن قدر مهیب بود که سقف سالن 

محل برگزاری جلسه فروریخت. 
نکته ای که باید آن را در تکمیل گزارش مربوط به 
این واقعه تروریستی مدنظر قرار دهیم، افتادن 
عامل بمب گذاری، یعنی محمدرضا کالهی در 
دام رویکردهای التقاطی سازمان منافقین است! 
شاید عجیب باشد که بدانید، او بعد از فرار از ایران، 
به عراق رفت و البته مدتی مورد حمایت سازمان 
منافقین بود؛ اما در سال 13۷0ش، در فهرست 
اعضای »مسئله دار« سازمان قرار گرفت و پس 
از جدایی از تشکیالت، به آلمان رفت. در سال 
1394، پلیس هلند خبر از یافتن جسد مردی داد 
که به ضرب دو گلوله، کشته شده بود؛ مشخصات 

وی با محمدرضا کالهی تطبیق داشت!



سیدخلیل سجادپور- دیــوان عالی کشور 

بر حکم قصاص نفس جوان 21 ساله ای مهر 
تایید زد که با ضربات چاقو شاگرد 20 ساله را 
در چاله سرویس تعمیرگاه برق خودرو به قتل 
رسانده بود.به گزارش اختصاصی خراسان، 
عصر نوزدهم تیر سال 97 بود که شاگرد 20 
ساله تعمیرگاه برق خودرو، از کودک کارآموز 
11 ساله خواست تا لوازمی را برای تعمیر به او 
بدهد اما کودک با بیان این که »تو همواره به 
من زور می گویی«، از انجام خواسته شاگرد 
بزرگ تعمیرگاه امتناع کرد. جوان 20 ساله 
هم به همین دلیل با دست ضربه ای به پشت 
گردن کودک زد که موجب ناراحتی و دلخوری 
کودک مذکور شد به گونه ای که او تعمیرگاه 
را رها کرد و به خانه اش بازگشت. پدر که از 
بازگشت بی موقع فرزندش تعجب کرده بود، 
از او علت را پرسید. پسر 11 ساله نیز ماجرای 

سیلی خوردن را برای پدرش بازگو کرد.
ــه، سخت  ــادث ــن ح ــد« کــه از شنیدن ای ــم »اح
عصبانی شده بود با چهره ای برآشفته پسرش 
ــرای ادب کــردن  ــرد تــا ب ــوار بــر خـــودرو ک را س
»مهدی- پ« به تعمیرگاه برود. در همین حال 
»محسن- ع« )برادر زن احمد( نیز که در خانه 
آن ها مهمان بود در حالی با شوهر خواهرش 
همراه شد که چاقویی را نیز بر کمر بسته بود. 
دقایقی بعد آن ها وقتی به تعمیرگاه خودرو 
در تایباد رسیدند که جوان 20 ساله )شاگرد 
تعمیرگاه( در غیاب استادکارش مشغول کار در 
چاله سرویس بود. با صدای »احمد« که شاگرد 
جوان را به بیرون از تعمیرگاه فرامی خواند، او 
کارش را رها کرد و از چاله سرویس بیرون آمد. 
در این هنگام پدر کودک از او پرسید چرا پسرم را 

سیلی زدی؟ جوان 
20 ساله در پاسخ 
گــفــت: »او زبـــان 
درازی می کــرد!« 
همین جمله کافی 
ــود تــا شعله های  ب
یک نزاع وحشتناک 
زبانه بکشد چرا که 

»احمد« در همین حال دستان شاگرد جوان را 
محکم گرفت و از فرزندش سوال کرد »او چند 
سیلی به تو زد؟« کــودک 11 ساله گفت: »2 
سیلی زد!« در این لحظه پدر که احساس غرور 
می کرد و خشم و عصبانیت سراسر وجودش را 
فرا گرفته بود از فرزندش خواست تا دو سیلی 
محکم به گوش پسر جوان بزند! او نیز چنان 
کــرد و در همان هنگام »احــمــد« نیز آخرین 
سیلی را خــودش بر صــورت شاگرد 20 ساله 
نواخت. گــزارش اختصاصی خراسان حاکی 
است، در حالی که کشمکش های بین آن ها 

ادامــه داشــت، یکی از 
شاهدان ماجرا، احمد 
را به گوشه تعمیرگاه 
ــرد تــا او را نصیحت  ب
کند ولی در آن سوی 
دیگر تعمیرگاه حادثه 
داد.  رخ  هــولــنــاکــی 
ــی  ــ ــن« )دایـ ــسـ ــحـ »مـ
کـــودک( بــه مشاجره 
ــوان  ــا تــعــمــیــرکــار ج ب
پرداخت و او نیز درباره 
این که چرا خواهرزاده 
زده  ســیــلــی  را  اش 
است، از جوان هم سن 
و سال خودش توضیح 
ــی ایــن  خـــواســـت! ولـ

مشاجره لفظی به درگیری فیزیکی کشید به 
طوری که محسن طبق اظهارات برخی شهود 

سیلی دیگری به صورت شاگرد تعمیرگاه زد! 
»مهدی« که دیگر کنترل خود را از دست داده 
بود با میله آهنی )و بنا به قولی آچار رینگ( به 
سوی محسن )جوان 21 ساله( حمله ور شد و 
او را زخمی کرد. در این لحظه »محسن« چاقو 
را از کمرش بیرون کشید و به سمت شاگرد 
تعمیرگاه هجوم برد. »مهدی – پ« که از ترس 
چاقو به داخــل تعمیرگاه فــرار می کرد بر اثر 
اضطراب شدید، درون چاله سرویس تعمیرگاه 
افتاد اما زمانی که بلند شد هدف ضربات چاقو 
ــرار گرفت و با وارد  ق
ــدن چندین ضربه  آم
هولناک به خون ریزی 
افــتــاد. همسایگان و 
شاهدان این ماجرای 
تاسف بــار، بالفاصله 
وارد عــمــل شــدنــد و 
از  را  مجروح  شاگرد 

چنگ جوان 21 ساله )محسن( رها کردند.
در حالی که مجروح این حادثه به سختی قدم 
برمی داشت و ضعف جسمانی بر او غلبه کرده 
بود، به بیرون از تعمیرگاه رفت که در این هنگام 
»احمد« از پشت سر و با ضربات مشت و لگد به او 
حمله ور شد. در حالی که پیکر خون آلود شاگرد 
جوان روی سنگ فرش خیابان افتاده بود و به 
سختی نفس می کشید، »محسن« دوباره روی 
سینه او نشست و ضربات مهلک چاقو را در حالی 
باز هم بر سر و سینه او فرود آورد که »احمد« نیز 

با مشت و لگد برادرزنش را همراهی می کرد.

به گزارش خراسان، چند دقیقه بعد دو مهاجم 
مذکور هنگامی پیکر شاگرد خون آلود را کنار 
خیابان رها کردند و از محل گریختند که شاهدان 
این حادثه همچنان در بهت فرو رفته بودند. 
طولی نکشید که با تماس همسایگان، نیروهای 
امدادی از راه رسیدند و پیکر »مهدی- پ« را به 
مرکز درمانی بردند اما او بر اثر عوارض ناشی از 
اصابت ضربات چاقو جان سپرد و بدین ترتیب 
پرونده ای جنایی روی میز دستگاه قضایی تایباد 
قرار گرفت. با صدور دستورات محرمانه ای از 
سوی بازپرس پرونده، دو فرد مهاجم بعد از پنج 
روز فرار و زندگی مخفیانه، دستگیر و به پنجه 
عدالت سپرده شدند. در همین حال پزشکی 
قانونی نیز علت دقیق مرگ جوان تعمیرکار را 
اصابت جسم برنده به ناحیه شکم اعالم کرد اما 
»محسن« مدعی شد او فقط یک ضربه با چاقو 
به بازوی چپ مقتول زده است. وی ادامه داد: 
در حال درگیری، شوهر خواهرم چاقو را از من 

گرفت و با جوان تعمیرکار وارد نزاع شد.
او همچنین ادعا کرد: »احمد« در زندان و در 

حضور چند تن از زندانیان از من خواست تا قتل 
را به گردن بگیرم! چرا که وعده می داد اگر آزاد 
شود با فروش خانه و ماشین مخارج رهایی من 

از زندان را می پردازد! 
به گزارش خراسان، این ادعاها در حالی مطرح 
ــوع جنایت، فرد  می شد که مدتی بعد از وق
دیگری نیز شهادت داد: زمانی که مرحوم را 
درون خــودروی امــدادی می گذاشتم به من 
گفت: »احمد- پ« مرا به قتل رسانده است! با 
این ادعاها، این پرونده جنایی شکل پیچیده 
تری به خود گرفت و پس از صدور کیفرخواست 
ــرای عمومی  در دادس
ــاد به  ــب ــای ــقـــالب ت وانـ
ــاه کیفری یک  ــ دادگ
خراسان رضوی ارسال 
شد و با توجه به اهمیت 
ویژه آن در شعبه ششم 
دادگاه کیفری زیر ذره 
ــت.  ــاوت رف ــض بــیــن ق
ــزارش،  ــ ــن گ ــرای ــاب ــن ب
ــات دادگــــــاه که  ــض ق
اکنون باید قاتل واقعی 
را شناسایی می کردند 
ــر اســتــنــادات  ــراب در ب
مبهمی قــرار داشتند 
تجربه  و  ــــالش  ت کـــه 
خاصی را می طلبید تا 

بی گناهی پای چوبه دار نرود!
این گونه بود که جلسات دادگاه به ریاست قاضی 
هادی دنیادیده و مستشاری قاضی غالمرضا 
مصطفوی آغاز شد. بنابر نظر تخصصی رئیس 
دادگــاه، سطر به سطر اوراق این پرونده قطور 
جنایی مورد واکاوی و کنکاش های علمی قرار 
گرفت و بازجویی از شاهدان و افراد مرتبط با 
پرونده به طور ویژه آغاز شد. قضات شعبه ششم 
ــاه کیفری یک خراسان رضــوی هرگونه  دادگ
اظهارنظر از سوی وکالی مدافع و شاهدانی که 

ــاه معرفی  به دادگ
می شدند، با دقت 
بررسی می کرد تا 
ایــن کــه مشخص 
شد استدالل ها و 
اظهارات برخی از 
شاهدان با واقعیت 
های حادثه منطبق 
نیست امــا بــاز هم 
قضات دادگـــاه به 

واکاوی بیشتر پرداختند و جلسات محاکمه را 
به طور تخصصی و با سواالت فنی ادامه دادند. 
باالخره یکی از زندانیان هم بندی »احمد« 
شهادت داد آن چه را بازگو کــرده است صرفا 
ادعاهایی بود که از زندانیان دیگر شنیده است 
و دیگر شهود زندانی نیز مطالبی در رد یا اثبات 
این ماجرا بیان نکردند. با وجود این، تحقیقات با 
استنادات حقوقی محکم و دالیل قاطع قضایی 
به نتیجه رسید و مشخص شد که »محسن« 
جوان 21 ساله، قاتلی است که شاگرد تعمیرگاه 
را هدف ضربات مهلک چاقو قرار داده است. 
بنابراین قضات دادگاه پس از شور قضایی رای 
خــود را در ایــن پرونده پیچیده جنایی اعالم 
کردند. در این رای که به امضای قاضی دنیادیده 
)رئیس دادگاه( و قاضی مصطفوی )مستشار( 
رسیده، »محسن- ع« به خاطر ارتکاب یک فقره 
قتل عمدی به قصاص نفس و برای وارد آوردن 
جراحات دیگر به پرداخت دیه محکوم شده 
است. همچنین »احمد« )متهم دیگر پرونده( به 
اتهام اخالل در نظم عمومی به تحمل یک سال 
زندان و به دلیل ایراد صدمات غیرموثر در مرگ، 
به پرداخت دیه و همچنین تحمل یک سال زندان 
محکوم شد. این در حالی بود که اولیای دم از 
محضر دادگــاه خواسته بودند برای هر فردی 
که دادگاه ارتکاب جنایت توسط او را به اثبات 

برساند، تقاضای قصاص نفس دارند.
گزارش خراسان حاکی است، صدور این رای 
اما با اعتراض وکالی مدافع متهمان روبه رو شد 
و این پرونده توسط قضات با تجربه دیوان عالی 
کشور مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت ولی 
قضات شعبه 48 دیوان عالی نیز پس از بررسی 
ــه،  ــان ــاف ــک ــوش ــای م ــ ه
بــر رای قــضــات شعبه 
ــاه کیفری  ششم دادگ
یــک خــراســان رضــوی 
مهر تایید زدند و بدین 
ــده  ــرون ــن پ تــرتــیــب ایـ
ــی بـــه اجــــرای  ــای ــن ج
احـــکـــام دادســــــرای 
عــمــومــی و انــقــالب 

ارسال شد.

حوادث دو شنبه   6  تیر 81401
27 ذی القعده  1443.شماره 20971

در امتداد تاریکی

عصیان نوه 14 ساله 

دیگر توان سرپرستی نوه 14 ساله ام را ندارم. از 
روزی که دخترم خودکشی کرد دختر 8 ساله اش 
به منزل من آمد اما اکنون نمی توانم خواسته های 
او را برآورده کنم به همین دلیل یک هفته از خانه 
فرار کرد و در مخمصه های خطرناکی افتاد که...
به گــزارش خراسان، زن 57 ساله ای که قصد 
داشت حضانت نوه 14 ساله اش را از خود سلب 
کند و او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارد، 
درباره سرگذشت تاسف بار خود و فرزندانش به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری قاسم آباد 
مشهد گفت: 24 ساله بــودم که به طــور سنتی 
ازدواج کــردم. همسرم کارگری زحمتکش بود 
که خیلی برای امــرار معاش خانواده اش تالش 
می کرد اما بعد از هشت سال زندگی مشترک 
سرنوشت من به گونه دیگری رقم خورد چرا که 
همسرم به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شد و 
جان خودش را از دست داد. آن زمان »محبوبه« 
6 سال بیشتر نداشت و من مجبور بودم دخترم 
را زیر بال و پر خودم بگیرم. درحالی که روزگار 
سختی را می گذراندم و دو سال از مرگ همسرم 
ــود، »قـــدرت« به خواستگاری ام  سپری شــده ب
آمد. من هم برای رهایی از این وضعیت آشفته و 
نابسامان تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم اما یک 
هفته بعد از جاری شدن خطبه عقد تازه فهمیدم 
همسرم اعتیاد شدیدی به موادمخدر دارد ولی 
نمی توانستم از او جدا شوم چرا که بعد از مرگ 
همسر اولم دوران سختی را تجربه کرده بودم، 
بنابراین به زندگی با او ادامه دادم. باالخره هشت 
سال بعد و در حالی که صاحب دو دختر دیگر شده 
بودم، کارد به استخوانم رسید و دیگر نتوانستم به 
زندگی مشترک با یک مرد معتاد و بی مسئولیت 
ــه بدهم، ایــن بــود که به ناچار از او هم جدا  ادام
شدم و همه تالشم را به کار گرفتم تا هر سه دخترم 
را بــزرگ کنم. با کارگری در خانه های مــردم و 
کارخانجات تولیدی در نهایت آن ها را به خانه 
بخت فرستادم ولی متاسفانه زندگی هرکدام 
از دخترانم به سرنوشتی تلخ گره خورد و در فراز 
و نشیب های روزگــار خاکسترنشین شدند. در 
این میان محبوبه )دختر اولم( حدود شش سال 
قبل به دلیل مشکالت روحی و روانــی دست به 
خودکشی زد و در حالی که »سمیرا« تنها دخترش 
8 سال بیشتر نداشت، جان سپرد و مرا عزادار 
کرد. در همین حال شوهر او که از اتباع خارجی 
بود، حضانت فرزندش را نپذیرفت و با زن دیگری 
ازدواج کرد. من هم که نمی توانستم آوارگی نوه 
8 ساله ام را تحمل کنم، سرپرستی او را به عهده 
گرفتم و نــزد خــودم آوردم امــا اکنون که به 14 
سالگی رسیده است، خواسته هایی مانند خرید 
دوچرخه یا گوشی هوشمند دارد که در توان من 
نیست. اگرچه همواره تالش کرده ام در حد توانم 
ــروری او را بـــرآورده کنم امــا او  خواسته هــای ض
دختری نوجوان است و من نمی توانم هر آن چه را 
دوست دارد برایش فراهم کنم به همین دلیل چند 
ماه قبل یک شب از خانه فرار کرد و ما برای یافتن او 
به هر جایی سرزدیم تا این که باالخره او را هنگامی 
در پارک ملت یافتیم که مورد تعرض قرار گرفته 
بود. بعد از این ماجرا چنان بی حیا و جری شده 
است که دیگر نه تنها به نصیحت ها و توصیه هایم 
گوش نمی دهد بلکه با توهین های زننده به من بی 
احترامی می کند و بدون اجازه من به هرجایی که 
دوست دارد قدم می گذارد، به همین دلیل تصمیم 
گرفتم او را به یک مدرسه شبانه روزی بسپارم تا 
فقط آخر هفته به منزل بیاید چرا که آینده روشنی 
برای آن دختر نوجوان متصور نیستم. از سوی 
دیگر »سمیه« )دختر دومم( به سرنوشت من دچار 
شد و با یک فرزند از شوهر معتادش طالق گرفت و 
سپس با مردی ازدواج  کرد که از همسر اولش نیز 
دختر داشت. دخترم نیز به ناچار سرپرستی دختر 
شوهرش را پذیرفت و در کنار دختر خودش بزرگ 
کرد اما وقتی از شوهر معتادش طالق گرفت، 
دادگاه صالحیت حضانت هر دو دختر را از شوهر 

او سلب کرد و به سمیه سپرد.
اکنون »سمانه« دختر سومم نیز در کشاکش 
طالق است و از مدتی قبل در منزل من زندگی 
می کند اما دلش به حال خواهر بزرگ ترش می 
سوزد که نمی تواند مخارج خود و دو دخترش 
را در شهرستان تامین کند. این درحالی است 
که من هم حدود 20 سال قبل برای سومین بار 
ازدواج کــردم تا سایه مــردی بــاالی سرم باشد. 
اکنون نیز اگرچه همسرم در کنار ما زندگی نمی 
کند اما تا حدودی مخارج زندگی ام را می پردازد. 
در این وضعیت به دختر دومم پیشنهاد کردم اگر 
قصد دارد به مشهد بیاید و در کنار من زندگی کند 
باید چاره ای برای دختر شوهرش بیندیشد چرا 
که من فقط می توانم هزینه های او و دختر خودش 
را تامین کنم. حاال به کالنتری آمده ام تا برای 

رهایی از این مشکالت یاری ام کنید.
گزارش خراسان حاکی است، با صدور دستوری 
)رئیس  معطری  سیدرضا  سرهنگ  ــوی  س از 
کالنتری قاسم آباد مشهد( رسیدگی تخصصی و 
کارشناسی به ادعاهای این زن میان سال توسط 
مشاوران کارآزموده دایره مددکاری اجتماعی 

آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

خمش و غرور آین، قاتل جوان را اپی چوبه دار کشید

قضات دیوان عایل کشور بر حکم قصاص نفس قاتل جوان مهر اتیید زدند

اختصاصی خراسانجنایت در تعمیرگاه! 

زمین لرزه راور کرمان خسارت نداشت

توکلی-زمین لــرزه 5.4 ریشتری عصر یک 

شنبه در حوالی راور کرمان خسارتی نداشت.
به گزارش خراسان، مالک اژدری فرماندار راور 
گفت: این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری 
زمین رخ داد.مجید سعیدی مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری کرمان با بیان این که این 

زمین  لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ 
داد، افزود: کانون زمین لرزه  خارج از منطقه 
مسکونی و در 60 کیلومتری شمال شهرستان 
راور در نزدیکی مرز خراسان جنوبی بوده است.

ــاب در حال  وی تصریح کــرد:  گــروه های ارزی
بررسی مناطق اطــراف کانون زلزله هستند. 

بنابر این گزارش، زمین لرزه مذکور در شهرهای 
اطراف از جمله مناطقی از مرکز استان کرمان 

نیز احساس شد.
فالح مدیرعامل جمعیت هالل احمر کرمان 
از آماده باش نیروهای امدادی شمال استان 

کرمان خبر داد.

فرمانده انتظامی استان :

کرمان در خط مقدم مبارزه با موادمخدر قرار دارد

توکلی - حدود 60 درصد مواد مخدری که وارد 

کشور می شود از مسیر های استان کرمان عبور 
می کند.به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
استان کرمان در نشست تخصصی که به مناسبت 
بزرگداشت روز جهانی مبارزه با موادمخدر به 
صورت ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور، 
ــران، استانداران و اعضای ستاد مبارزه با  وزی
مواد مخدر و دیگر مهمانان برگزار شد، با بیان 
این که محصوالت کشاورزی و معدنی زیادی از 
محور های این استان ترانزیت می شود، افزود: 
برخی از سوداگران مرگ، از این فرصت استفاده 
و موادمخدر را در این بار ها جاسازی می کنند، 
بنابراین نیاز به تامین اعتبار برای تهیه تجهیزات 

ایکس ری )تونل تصویربرداری( داریم.سردار 
عبدالرضا ناظری ادامه داد: استان کرمان در 
خط مقدم مبارزه با موادمخدر قــرار دارد و در 
سال گذشته با کشف بیش از 161 تن انواع مواد 
مخدر، رتبه اول مقابله با موادمخدر در کشور را 
کسب کرد. وی اظهار کرد: براساس برآورد ها 
حدود 60 درصد مواد مخدری که وارد کشور 
می شود از مسیر های این استان عبور می کند، 
زیرا کرمان در مسیر ترانزیت موادمخدر قرار دارد .

کارآموز 11 ساله وقتی به 
خواسته شاگرد 20 ساله 

تعمیرگاه توجهی نکرد، او یک 
سیلی به پشت گردن کودک 

مذکور نواخت که همین ماجرا 
یک نزاع مرگبار را رقم زد!

در حالی که هر دو مهاجم این 
پرونده جنایی، دیگری را به 

ارتکاب قتل متهم می کردند، 
قضات دادگاه روند رسیدگی 

سختی را در پیش داشتند

آن مرد دستان شاگرد 20 ساله 
تعمیرگاه را گرفت و از پسر 11 
ساله خود خواست تا دو سیلی 
محکم به صورت آن جوان بزند!

تو قتل را به گردن بگیر! چرا که 
اگر من آزاد شوم با فروش خانه و 

 خودرو تو را از زندان نجات
 می دهم
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

جوابیه

نایب رئیس انجمن داروسازان می افزاید: این وضعیت بسیار نگران کننده است و شاید یکی از 
تبعات آن، رونق بیشتر عرضه داروها در ناصرخسروها و شیوع پدیده هایی مانند قاچاق دارو 
باشد. فاطمی می گوید: هم اکنون تولید دارو برای بسیاری از داروسازان کشور هم مقرون به 
صرفه نیست و توان مالی بیمه ها برای حمایت از پرداخت مابه التفاوت افزایش قیمت ها هم 
بیشتر نشده است. به گفته او ،در این شرایط کمبودهای دارویی دارد به مردم فشار می آورد 
و ناگزیرشان می کند به سمت بازار سیاه و ناصرخسروها بروند و این یعنی، روزهای جشن 

قاچاقچیان دارو. 

خطر افزایش فشار به مردم و رونق دوباره ناصرخسروها
   

مافیای داروخانه های زنجیره ای 
رئیس کمیسیون بهداشت اخیرا از داروخانه های زنجیره ای که باعث مافیای دارو شده سخن  گفت .طبق اعالم یک منبع موثق 

 به خراسان 70 درصد داروخانه ها در تهران و 50 درصد در شهرهای بزرگ به صورت مافیای زنجیره ای فعالیت می کنند.

 این  اتفاق چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت؟

مصطفی عبدالهی- هفته گذشته بود که رئیس 
مجلس  علنی  صحن  در  بهداشت،  کمیسیون 
باردیگر هشداری را مطرح کرد که طی سال های 
اخیر شنیده شده بود اما شاید چندان جدی گرفته 
نمی شد. دکتر حسینعلی شهریاری با اشــاره به 
دغدغه های بیماران برای تهیه دارو و مشکالت 
موجود در حوزه مدیریت این نیاز حیاتی اظهار کرد: 
»داروخانه های زنجیره ای باعث ایجاد مافیای دارو 

شده است«.

داروخانه های زنجیره ای چیست؟       

تا به حال نام فروشگاه های زنجیره ای را بسیار 
شنیده ایم؛ فروشگاه هایی که توسط سرمایه داران 
بـــزرگ و بــه شکل گــســتــرده در نــقــاط مختلف 
ــردم را سمت خود  کشور تاسیس می شود و م
ــذب می کند. اگــرچــه گفته مــی شــود توسعه  ج
ــذف بسیاری از  ــن فــروشــگــاه هــا، منجر بــه ح ای
فروشگاه های کوچک، به ویژه در شهرستان ها 
می شود، امــا فعال خــوب یا بد بــودن توسعه این 
فروشگاه ها مدنظر ما نیست و می خواهیم درباره 
»داروخانه های زنجیره ای« صحبت کنیم. این 
داروخــانــه هــا هــم مشابه همان فروشگاه های 
زنجیره ای هستند با این تفاوت که برخالف آن ها، 
بسیاری شان تابلوهای یکرنگ و نام های یکسان 
ــرده، مدیریت آن ها  ندارند در حالی که پشت پ
در دست سرمایه دارانی است که به حوزه دارو، 

مکمل ها و لوازم آرایشی ورود کرده اند.

رئیس کمیسیون بهداشت در گفت و گو با        

خراسان: در حال پیگیری هستیم

ما ایــن موضوع را عصر روز 
حسینعلی  دکتر  از  گذشته 
شهریاری، رئیس کمیسیون 
ــا شــدیــم.  ــوی بــهــداشــت، ج
شــهــریــاری در گــفــت وگــو با 

خراسان درباره این موضوع و نگرانی ها از ایجاد 

مافیای دارو به دلیل ایجاد داروخانه های زنجیره ای 
در کشور ایــن طــور گفت: کمیسیون بهداشت 
درحال پیگیری این موضوع است. وی تصریح کرد: 
مجلس صرفا در این حوزه وظیفه نظارتی دارد اما 
این  نظارتی،  دستگاه های  سایر  کمک  با  باید 

موضوع را بررسی کنیم.

 آمار هولناک هجوم سرمایه داران       

 به یک حوزه حیاتی

استقبال از سرمایه داران و انداختن فرش قرمز زیر 

پای آن ها، همیشه خوب و ضروری است اما نه در 
جایی که بحث جان مردم و تامین داروی بیماران 
در میان باشد. با این حال به نظر می رسد این اتفاق 
در کشور ما رخ داده و فاجعه بزرگی رقم خورده 
است که گاهی هم صدایش از میان شکوه و ناله 
خانواده های سردرگم یافتن داروی بیماران شنیده 
می شود. طبق آماری که یک منبع خبری موثق به 
خراسان اعالم کرده است، برآوردها نشان می دهد 
حدود 70 درصد داروخانه های تهران و 50 درصد 
داروخانه های شهرهای بزرگ هم اکنون توسط 

افرادی غیر از داروسازان اداره می شود.

 افزایش 10 درصدی داروخانه ها فقط        

طی یک سال

اگرچه افــزایــش امکانات 
سالمت و درمـــان در همه 
حوزه ها اتفاق خوبی است 
ــد ایــن  ــی رس ــه نــظــر م امـــا ب
 موضوع در حوزه داروخانه ها

 منجر به مشکالتی شده است. 
انجمن  رئیس  نایب  فاطمی«  »سیدعلی  دکتر 
داروسازان ایران به خراسان می گوید: هم اکنون 
حــدود 14 هــزار و 500 داروخانه در کل کشور 
داریم که 10 درصد آن ها، یعنی 1400 داروخانه 
فقط طی یک سال اخیر فعال شده است؛ اما با 
توجه به مشکالت متعدد این صنعت، نه تنها اکثرا  
جنس شان جور نیست و همه داروهــای بیماران 
را ندارند، بلکه از عهده تامین هزینه هایشان هم 
بر نمی آیند و قبل از ورشکسته شدن، امتیازشان 
ــذار می کنند. فاطمی می افزاید: در این  را واگ
شرایط متاسفانه اشخاصی که تحصیالت مرتبط 
با داروسازی را هم ندارند، با خرید تعداد زیادی از 
این داروخانه ها مدیریت زنجیره ای آن ها را برعهده 
می گیرند و طبیعتا اولویتشان منافع اقتصادی و 
استفاده از تسهیالت مقرون به صرفه ای است که 

به داروخانه ها داده می شود.

دریغ از یک جلسه با آقای وزیر       

فاطمی معتقد است انجمن داروسازان، بیشتر از هر 
نهاد دیگری نیازها و مشکالت این صنف را می داند 
و مسئوالن حتما باید برای حل چنین مشکالتی، با 
نمایندگان این انجمن گفت وگو داشته باشند اما او و 
همکارانش تا به امروز حتی یک بار هم نتوانسته اند با 
وزیر بهداشت دولت سیزدهم مالقات داشته باشند 
و تعداد جلسات آن ها با رئیس سازمان غذا و دارو هم 

فقط یک جلسه بوده است.
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رسانه های جهان 

ــداد  ــع ــل: ت ــی ــی م ــل دی
پذیرش روزانه مبتالیان 
کرونا مجدد پس  از ماه 
ــن( در  ــروردیـ ــل)فـ آوریـ
افزایش  به  انگلیس رو 
اســـت. داده هـــــای دفــتــر آمـــار مــلــی در 
انگلیس  نشان می دهد که 1.3 میلیون 
نفر در انگلیس در هفته منتهی به 18 
ــر خـــرداد( مبتال شــده انــد که  ــن)آخ ژوئ
یک پنجم در یک هفته افزایش یافته است. 
موارد ابتال در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی 
نیز در حــال افزایش اســت به طــوری که 
تست های مثبت تا 40 درصــد افزایش 

یافته است.

برای  الجزیره:چین 
نــخــســتــیــن بــار از مــاه 
)اردیبهشت(   ــارس  م
روز  در  ــون،  ــ ــن ــ ــاک ــ ت
شنبه)دو روز قبل( هیچ 
آلودگی جدید کووید19 را در شانگهای 
گزارش نکرده است؛ زیرا آخرین شیوع 
این کشور پس از ماه ها قرنطینه و سایر 
محدودیت ها کاهش یافته است. چین 
آخرین اقتصاد بزرگی است که متعهد به 
استراتژی کووید صفر است و با ترکیبی 
از قرنطینه های هدفمند، آزمایش های 
انبوه و دوره های طوالنی قرنطینه، همه 

عفونت ها را از بین می برد.

یک توئیت

فرایند قانونی افزایش ساالنه 
مستمری ها در سازمان تامین 

اجتماعی

 با عنایت به گــزارش هــای منتشره در آن 
روزنامه با عناوین : »راضی ها و ناراضی ها از 
فرمول افزایش حقوق بازنشستگان و بهت 
و نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی!« 
مورخ 1401.03.16 و 1401.03.18، 
پاسخ ایــن وزارتــخــانــه به شــرح زیــر ارســال 
ــر قــانــون  ــراب مـــی گـــردد. مقتضی اســـت ب
مطبوعات نسبت به  درج آن اقــدام الزم به 

عمل آورند:
موضوع معیشت قشر بازنشسته و تامین و 
ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین و 
تعهدات قانونی صندوق های بازنشستگی و 
پرداخت به موقع حقوق ماهانه این عزیزان، 
از مهم ترین ماموریت ها و دغدغه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق های 
بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه از 
جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان 
کشور  بازنشستگی  صندوق  بزرگ ترین 

است.

مواد ۹۶ و 111 قانون تامین اجتماعی        

چه می گویند؟

تامین  قــانــون   111 مـــاده  تصریح  طبق 
پرداختی  مستمری  حــداقــل  اجتماعی، 
ــراد واجــد شرایط دریافت مستمری  به اف
 کامل در هر ســال )مشتمل بر مستمری
 از کارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی 
نباید  بــازمــانــدگــان(  و مجموع مستمری 
کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی 
شــورای عالی کار برای کارگران مشمول 
قانون کار باشد. عالوه بر آن طبق تصریح 
ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان 
تامین اجتماعی »مکلف است میزان کلیه 
مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی 
کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در 
فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار 
کمتر نباشد، بــا توجه بــه افــزایــش هزینه 
ــران به همان  زندگی با تصویب هیئت وزی

نسبت افزایش دهد.«



اقتصاد دو شنبه   6  تیر 101401
27 ذی القعده  1443.شماره 20971

نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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برنامه احتمالی وزارت صمت برای 
تامین نیاز خودروی دهک ها  

معاون  منطقی  منوچهر  هفته،  ایــن  شنبه 
امور حمل و نقل وزارت صمت راهبردهای 
خودرویی این وزارتخانه را تشریح کرد. در 
خبری که خبرگزاری تسنیم در این خصوص 
منتشر کرده، تصویر جدولی آمده که احتماال 
نشان می دهد این وزارتخانه بــرای تامین 
خودروی دهک های درآمدی مختلف، تولید 
چه نوع خودروهایی )با توجه به پلتفرم های 
خودرویی( را در نظر گرفته است. این جدول 
به همراه اظهارات منطقی نشان می دهد که 
هم اکنون برای دهک های پایین و متوسط 
که حــدود 45 درصــد جامعه را تشکیل می 
دهند، خودرویی تعریف نشده است و برای 
این قشرها  می تــوان به تولید خودروهای 
اقتصادی 6 تا 8 هزار دالری )حدود 180 
تا 240 میلیون تومان( پرداخت که البته 
با توجه به ادبیات مهندسی خودرو در دنیا 

خودروهای با کیفیت پایین هم نیستند. 

از زمانی که در دهه 70 »قراردادهای موقت« 
ســربــرآوردنــد و در دهــه 80 ایــن عصیان در 
ــط کــار با »شرکت هــای پیمانکاری« به  رواب
ــادی در بخش های  اوج رسید، کارگران زی
دولتی و حتی خصوصی صدمه دیدند اما در 
نهایت، این شرکت های تامین نیروی انسانی 
بودند که همچنان به حیات خود ادامه دادند 
ــروزه کمتر نیروی کــاری وجــود دارد که  و ام
بتواند با کارفرمای اصلی در بخش دولتی، 
قرارداد مستقیم منعقد کند. همچنین اختراع 
ــواع و اقسام قــراردادهــای کار که به گفته  ان
هم  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  سخنگوی 
اینک در دستگاه هــای اجرایی به 27 نوع 
رسیده اســت، شرایط را پیچیده تر کــرد. با 
این حــال، نمایندگان مجلس دیــروز کلیات 
طرحی را به تصویب رساندند که می تواند به 
سامان دهی نیروی کار در دولت از این منظر 
کمک کند.اگر چه دغدغه نیز ایجاد خواهد 
شد که متعهد شــدن دولــت در قبال نیروی 
کار فعلی ممکن است به بزرگ  تر شدن حجم 
دولت و افزایش هزینه های جاری و در نتیجه 
کسری بودجه منجر شود که به نظر می رسد  در 
تصویب جزئیات طرح و اجرا باید حتما مراقب 

این آسیب بود.

شرکت های نیروی انسانی؛ آن چه قرار 	 

بود باشد تا آن چه شد

به گــزارش خــراســان، اگرچه شاید در ابتدا 
خالص شدن از فرایندهای منابع انسانی نظیر 
به گزینی، تنظیم قرارداد، پرداخت حق الزحمه 
و بیمه و مالیات و ... دلیل این اقدام ذکر می 
شد، اما افراط در این قضیه تا جایی پیش رفت 
که انواع و اقسام تبعات منفی دامنگیر حیطه 
منابع انسانی سازمان ها و همچنین معیشت 
و وضعیت کار کارگران بخش های دولتی و 

خصوصی شد. 
با این حال، ماحصل این جریان،در وهله اول، 
این شده که انواع و اقسام قراردادهای عجیب 
و غریب در بــازار کار رواج یافته است. کارگر 
پیمانکاری، کارگر حجمی، پروژه ای، قرارداد 
کار معین، خرید خدمات، کارگر ارکان ثالث و 

... از این دست هستند.
در مرتبه دوم و از منظر نیروی کــار نیز این 
شرکت ها، عمدتًا به پدیده هایی که نتیجه 
آن پوسیدگی رشد و توسعه منابع انسانی در 
کل بازار خدمات نیروی کار است، دامن زده 
اند. گزارش ها نشان می دهد کارگرانی که 
در قالب این قــراردادهــا کار پیدا می کنند، 
نیرو، در زمینه  تامین  از رفتار شرکت های 
پــرداخــت اضــافــه کــاری، شــب کــاری، شیفت 
 کـــاری، پــرداخــت حــق بیمه سهم کارفرما، 
فقدان قراردادهای کار و تعویق در پرداخت 

دستمزدها و ...  گالیه داشته اند.
و در مرتبه سوم، رسیدن این شرکت ها بعضًا به 
درآمدهای بــادآورده ناشی از رعایت حداقلی 
تعهدات خود در قبال نیروی کار سومین نتیجه 
منفی رشد و نمو این شرکت ها به شمار می آید.

رای مجلس به کلیات طرح سامان دهی 	 

استخدام کارکنان دولت

با این حال، نمایندگان مجلس در جلسه دیروز 
ــد که هدف  خــود به کلیات طرحی رای دادن
آن سامان دهی استخدام کارکنان دولت و به 
خصوص نیروهای کــاری است که با عناوین 

مختلف در دولت مشغول کار هستند.
به گزارش ایمنا، طبق ماده واحده این طرح، 
به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف 
خدماتی که ماهیت بلندمدت )بیش از یک 
سال( دارند و هم اکنون از سوی شرکت های 
ــاده 17 قــانــون مدیریت خدمات  مــوضــوع م
کشوری و طرق دیگر در قالب شرکتی، حجمی، 
انسانی و  نیروی  تأمین  طرح های عمرانی، 
عناوین مشابه به کارگیری می شوند، در تمامی 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )29( قانون 
برنامه پنج ساله ششم توسعه، صرفًا از طریق 
انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون، مصاحبه 
و طی مراحل گزینش به صــورت متمرکز در 
کل کشور و در قالب قرارداد کار معین خواهد 
بود. تبصره 2 و 3 این طرح تصریح می کند: 

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف 
اســت ظــرف حداکثر شــش مــاه از زمــان 
ــرا شدن این قانون، با نیروهای  الزم االج
شاغل در دستگاه های اجرایی که در قالب 
و  شرکتی  حجمی،  عمرانی،  طرح های 
سایر عناوین مشابه موضوع ایــن قانون 
طرف قــرارداد با شرکت های پیمانکاری 
موجود دستگاه های مشمول بوده و دارای 
حداقل دو سال سابقه خدمت هستند، در 
صورت کسب شرایط پذیرش در سنجش 
صالحیت های حرفه ای قرارداد کار معین 
منعقد کند. این سازمان همچنین برای 
نیروهای پذیرفته نشده نیز باید در قالب 
سامانه متمرکز پرداخت به ذی نفع نهایی، 
مقدمات الزم را برای پرداخت عادالنه به 
تمامی ایــن نیروها توسط دستگاه های 
مشمول، در قالب استانداردهای شغلی 

تعیین شده فراهم کند.
طبق تبصره شماره 4 ایــن طــرح، ادامــه 
فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات، 

ــه خدمات موقت )طــول عمر  صرفًا بــرای ارائ
ــال و کمتر از یــک ســـال( و بــر اســاس  یــک س
دستورالعمل تدوین استانداردها، صالحیت ها 
و ضوابط انضباطی مصوب شــورای توسعه 

مدیریت و سرمایه انسانی است.
ــزارش خــبــرگــزاری خــانــه مــلــت، لطفی  بــه گـ
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره 
به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری 
در سال 88 توضیح داد: پس از سال تصویب 
قانون مذکور،  23 دستگاه اجرایی خود را از 
آن مستثنا کردند و همین استثنائات باعث 
شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این 
فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام 
نیز دچار چالش شدیم. وی ادامه داد: ما قبال 
سه نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بودند 
یا پیمانی و قراردادی ، اما متاسفانه هم اکنون 
ــرارداد مواجه هستیم. نیروهای  با 27 نوع ق
قــرارداد کار معین شناسه دار، قــرارداد معین 
بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و... 
که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در 

پرداخت ها از بین برود. 

دو مالحظه دولت: لزوم سامان دهی 	 

نیروهای فعلی مازاد و نیز توجه به قوانین 

برای جذب نیرو

اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز 
در نشست دیروز مجلس، مالحظات قابل تاملی 
را درباره طرح مجلس مطرح کرد. لطیفی ضمن 
سابقه ای از همکاری دولت و مجلس در طرح 
مذکور گفت: سامان دهی نیروهای شرکتی از 
دو سال قبل در مجلس شورای اسالمی پیگیری 
شده و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور 
در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی 
در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای 
کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است.وی 
ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح سامان دهی 
استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و 
لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. سامان دهی 
در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی 
دستگاه های اجرایی صــورت گیرد. بر اساس 
گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی 
کار در 10 سال گذشته منفی بوده که سبب جذب 
نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و نبود 
تناسب میان شغل و شاغل و نبود شایسته ساالری 
در دستگاه های اجرایی شده است.وی با بیان این 
که یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در 
جذب نیرو توجه به قوانین است،افزود: بر اساس 
بند 10 اصل 3 قانون اساسی و نیز بر اساس 
بند 2 و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری 
که به چابک ســازی، متناسب سازی و منطقی 
سازی تشکیالت اداری تاکید دارد نمی توانیم در 

دستگاه های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.
لطیفی بیان کرد: در ابتدای سال 1396، آمار 
کارکنان دولت دو میلیون و 332 هزار و 99 نفر 
بود که این رقم در ابتدای سال 1401، به دو 
میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. 
یعنی تنها  115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 
15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 

350 هزار نفر کاهش نیرو می داشتیم.

مصوبه مجلس برای حذف داللی نیروی کار در دولت 
مجلس با تصویب کلیات طرح سامان دهی استخدام کارکنان دولت، گام مهمی در حذف شرکت های داللی نیروی کار و امکان 

تبدیل قراردادهای غیرمستقیم کارکنان دولت به قرارداد مستقیم را فراهم آورد  

رصد قیمت شیرینی  در تهران 

 بردبار: با افزایش قیمت آرد صنعتی طی یک 
مــاه گذشته که منجر به افزایش قیمت برخی 
از کاالهای مرتبط نظیر ماکارونی و نان باگت 
نیز شد، شاهد افزایش قیمت شدیدی در انواع 
شیرینی جات بودیم که این موضوع رصد قیمت 
این کاال را بیش از گذشته گوشزد می کند.از این 
رو سری زدیم به چند شیرینی فروشی و قنادی 
در مرکز شهر تهران که ماحصل قیمت های رصد 
شده در آن ها را در ادامه می خوانید. البته بدیهی 
است این قیمت ها با قیمت های شهرستان ها و 

مراکز استان ها متفاوت است:
رولت و شیرینی های تر مشابه آن: کیلویی 110 
تا 130 هزار تومان )بسته به انصاف فروشنده و 

کیفیت(
زبان: کیلویی 85 تا 100 هزار تومان )بسته به 

انصاف فروشنده و کیفیت(
شیرینی آلمانی: کیلویی 120 هزار تومان

گل محمدی )دانمارکی(: کیلویی 80 تا 100 
هزار تومان )بسته به انصاف فروشنده و کیفیت(

نان خامه ای )نارنجک(: کیلویی 130 هزار تومان
کیک خامه ای تولد: کیلویی 140 هزار تومان

باقلوا: کیلویی 120 هزار تومان
نان برنجی: کیلویی 100 تا 130 هزار تومان 

)بسته به انصاف فروشنده و کیفیت(
قرابیه )نوعی شیرینی تبریزی(: کیلویی 220 

هزار تومان
بستنی سنتی: کیلویی 100 هزار تومان

آغاز هفته ای آرام در بازار ارز

فارس - رئیس کانون صرافان با اشاره به کاهش 

قیمت دالر در روز جاری گفت:در  بازار توافقی 
دیــروز دالر در محدوده 29 هــزار تومان تا 30 
هزار و 100  تومان معامله شد.کامران سلطانی 
زاده ادامه داد: ارز  مسافری به قیمت 27600 
تومان خریداری شد و 27900 تومان فروخته 
شد.همچنین نرخ های اعالمی برخی کانال ها از 
قیمت بازار آزاد ارز از افت قیمت دالر به 31400 

تومان حکایت دارد.

تورم لبنان به 211 درصد رسید

ایسنا - لبنان همچنان به تحمل تورم سرسام آور 

ــورم 211  ادامــه می دهد و در مــاه مه شاهد ت
درصــدی بــود. تــورم در این کشور که با بدترین 
بحران اقتصادی از زمان استقالل خود در سال 
1943 مواجه اســت، در ماه گذشته نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به 211 درصد افزایش 
یافت. این بیست و سومین افزایش متوالی سه 
رقمی شاخص قیمت مصرف کننده اداره مرکزی 
آمار از جوالی 2020 است. این شاخص نسبت 
به آوریل  2022 به میزان 7.85 درصد بیشتر 

شده است.

انتقاد توئیتری وزیر راه از 
معاونش!

تسنیم - درحــالــی شرکت راه آهـــن دیـــروز از 

حذف واگن های با عمر باالی 48 سال از شبکه 
سیر خبر داده بود که رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرسازی در توئیتی خطاب به میعاد صالحی، 
ــن گفت: به جای پاک کردن  مدیر عامل راه آه
صورت مسئله،  سریعًا راهی برای حل موضوع 
پیدا کنید.  وزیر راه در این  باره در توئیتر نوشت:  
»جناب آقای صالحی، با حذف چند رام قطار 
باالی 30 سال، گزارشی مبنی بر تعدیل پرسنل 
همان طور  رسید.  بنده  به  ریلی  شرکت های 
که نگران جان مردم عزیز هستیم باید نگران 
معیشت کارکنان زحمتکش این قطارها نیز بود. 
با همکاری مدیران شرکت ها به جای پاک کردن 
صورت مسئله،  سریعًا راهی برای حل موضوع 

پیدا کنید.«

بازار خبر

نبض بازار

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان
سفارش می پذیرد صفحه آرایی
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بهره مندی بیش از 92 درصد مشترکان صنعتی برق بدون 
خاموشی در تابستان 

وزیر نیرو گفت: از 630 هزار مشترک صنعتی در 
کشور، 580 هزار مشترک بدون هیچ محدودیت 
و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار 
سال 1401 استفاده می کنند. به گزارش تسنیم،  
علی اکبرمحرابیان با اشاره به برنامه های اجرا 
شده برای مدیریت مصرف برق در کشور، از طریق 
مشارکت دستگاه ها، مدیریت مصرف اعمال شده 
امسال را با سال های گذشته متفاوت دانست و 
اظهار کرد: این برنامه دقیق با محدودیت کمتر 
بوده که رضایتمندی و سود مشترک را به همراه 
دارد و این مهم در کاهش مصرف مشهود است. 
محرابیان، با اشاره به آمار مشترکان صنعتی کشور 

گفت: با توجه به برنامه ریزی انجام شده بر اساس 
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از 630 هزار 
مشترک صنعتی در کشور، 580 هزار مشترک 
بدون هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی 
از انرژی کامل در اوج بار سال 1401 استفاده 
می کنند و امیدواریم بدون مشکل، برق این 
بخش را تامین کنیم. وی با اشاره به برنامه سایر 
صنایع برای مدیریت مصرف برق گفت: برق 
حدود 49 هزار مشترک صنعتی هر روز هفته 
از ساعت 11 تا 20  قطع می شد اما امسال این 
محدودیت به 12 ساعت در طول هفته و فقط 
طی یک روز از ساعت 11 تا 23 اعمال می شود. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به ثبت 4100 گزارش تخلف در سامانه سوت زنی خبر داد: 

گزارش 781 مورد استفاده نکردن از کارت خوان در مراکز پزشکی 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان این که پس 
از راه انــدازی سامانه سوت زنی مالیاتی، حدود 
4100 گزارش در این سامانه ثبت شده است، 
781 مورد از این گزارش ها را مربوط به استفاده 

نکردن از کارت خوان در مراکز پزشکی دانست.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، داوود منظور 
اظهارکرد: پس از راه انــدازی سامانه سوت زنی 
مالیاتی، حدود 4100 گزارش در این سامانه، 
ــت کــه فرایند رســیــدگــی هــا، در  ــده اس ثبت ش

چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
ــزارش های سوت زنی را  وی بیشترین آمــار گ
ــزود:  ــام کــرد و اف ــوزه پزشکان اع مربوط به ح
از تعداد 781 گــزارش تخلف مربوط به حوزه 
پزشکی )اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه 
و...( که اغلب در زمینه استفاده نکردن از کارت 
ــذ و تکمیل اطاعات  خــوان بــوده، پــس از اخـ
کافی، به 166 نفر از متخلفان، پیامکی حاوی 
ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارت خوان و 
پیامدهای قانونی نصب نکردن و استفاده از 

دستگاه پوز، ارسال شده است. دکتر منظور 
ــزارش با  تصریح کــرد: تاکنون 113 فقره گ
اهمیت درخصوص فرار مالیاتی که نیازمند 
بــازدیــدهــای میدانی بـــوده، استخراج و در 
ــه 30 فقره گزارش مهم به ادارات کل  ادام
امور مالیاتی ارسال شده و 80 فقره نیز پس 
ــال خواهد شد تا  از بررسی اطــاعــات، ارس

رسیدگی های الزم و قانونی صورت گیرد.
رئیس کل سازمان امــور مالیاتی کشور، در 
ــزارش های سوت زنی  ــه به 3 فقره از گ ادام
ــاره کــرد و  مشکوک به دریافت رشــوه نیز اش
گفت: این موارد به دادستانی انتظامی مالیاتی 
ارجاع شده تا فرایند بررسی قانونی انجام شود. 
وی از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه 
ــی intamedia.ir در  ــان ــش ملی مالیات به ن
قسمت ویژه »سوت زنی«، گزارش های خود را 
ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد 
مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، 

بهره مند شوند.

درخواست فوری وزیر صمت برای کاهش تعرفه های گمرکی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( طی نامه ای 
به رئیس جمهور با بیان این که افزایش نرخ مبنای 
 ETS محاسبه تعرفه )از 4200 تومان به نرخ
)نزدیک به نرخ ارز در سامانه نیما یعنی حدود 25 
هزار تومان تا دیروز((، افزایش مضاعف مالیات بر 
ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشته، 
خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 

واسطه ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.
به گزارش ایسنا، فاطمی امین در این نامه با اشاره 
به این که اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز 
مبنای محاسبه تعرفه واردات )بند» ه «تبصره 7 
قانون بودجه 1401(، با شرایط متفاوتی نسبت 
به زمان تهیه الیحه مواجه شده، آورده است: این 
شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی 
از جمله افزایش قیمت جهانی کاالها، به ویژه 
کاالهای پایه و اساسی، محدودیت ها و افزایش 
شدید هزینه های حمل ونقل )30 تا 40 درصد 
ــاه(، تغییر روش هــای  افزایش فقط طی یک م

خرید کاال در دنیا )از حالت خرید اعتباری به 
خرید نقدی و پیش خرید ساالنه(، ممنوعیت 
صادرات برخی از کاالها به واسطه بروز بحران 
جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا 
و رویــدادهــای داخلی شامل افزایش قیمت 
مــواد اولیه بورسی به ویــژه مــواد پایه نفتی و 
پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز 4200 
ــاس قانون  تومانی کــاالهــای اساسی بر اس
بودجه، حذف معافیت های گمرکی ماشین 
آالت و تجهیزات )افزایش هزینه های سرمایه 
ــذاری(، رشد نرخ دستمزد سال 1401 و  گ
شکل گیری تورم انتظاری در جامعه است. به 
گفته وزیر صمت، افزایش نرخ مبنای محاسبه 
تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده 
کاالهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع 
افزایش  تولید،  هزینه های  افــزایــش  باعث 
قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید 

و افزایش تورم خواهد شد.

رشد  30درصدی تعداد چک های برگشتی!
گزارش بانک مرکزی نکات جالبی درباره خوش حساب ترین و بد حساب ترین استان های ایران و... دارد

ــزی نشان  ــرک ــانــک م ــزارش ب ــ ــن گ ــری ــازه ت ت
مــی دهــد تــعــداد چــک هــای بــرگــشــتــی در 
اردیبهشت نسبت به فروردین امسال رشدی 
29.9درصــدی داشته و از حیث مبلغ رشد 
چــک هــای برگشتی 65.3درصــــد بـــرآورد 
ــت. تــعــداد چــک هــای مبادله  شده  ــده اس ش
بین بانک ها در اردیبهشت 1401نسبت به 
ــد و از نظر ارزش ریالی  ماه قبل 20.9درص
49.2درصـــد رشــد داشته اســت. نکته مهم 
درخصوص وضعیت چک های رد و بدل شده 
بین بانک ها به  عنوان شاخص اعتماد بازار، این 
که تعداد چک های مبادله  شده در اردیبهشت 
گذشته  ســال  اردیبهشت  به  نسبت  امسال 
16.1درصد کاهش یافته؛ در حالی   که از نظر 
مبلغ ریالی  41.2درصد رشد نشان می دهد. 
از سوی دیگر تعداد چک های برگشتی در 
اردیبهشت امــســال نسبت بــه  مــدت مشابه 
ــده، امــا مبلغ  ــد کمتر ش پــارســال 8.6 درص
چک های برگشتی رشدی 47.2درصدی را 

نشان می دهد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی می گوید 
در دومین مــاه امسال در کل کشور حدود 
6.3میلیون فقره چک به ارزش 274هزار و 
200میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به 
ــد و از نظر  فروردین از نظر تعداد 20.9درص
ارزش 49.2درصد رشد را نشان می دهد. از 
کل چک  های مبادله شده سهم استان تهران 
2میلیون فقره بوده و  49.6درصد از کل تعداد 
چک های رد و بدل شده به 3 استان تهران با 

ــد و  ــد، اصفهان با 11.1درص سهم 31.2درص
خراسان رضوی با 7.3درصد اختصاص داشته 
ــد از ارزش این  ــ اســت. همچنین 62.5درص
چک ها مربوط به چک هایی بوده که شهروندان 
استان های یاد شده صادر کرده اند و برای پاس 
شدن به بانک ها برده اند که سهم استان تهران 
ــد و خراسان  49.8درصــد، اصفهان 7.3درص
ــزارش  ــن گ ــد بــوده اســت. ای ــ رضــوی 5.4درص
پایتخت  به  عنوان  می افزاید: همچنان تهران 
ــی رود و سهم  اصلی چک در کشور به شمار م
این اوراق بهادار در مبادالت تجاری بین مردم 
و بنگاه های اقتصادی باالست؛ به  گونه ای که از 
مجموع 5.7میلیون فقره چکی که در اردیبهشت 
امسال وصــول و پاس شــده، 1.8میلیون فقره 

مربوط به استان تهران بوده است.

گیالنی  ها همیشه خوش  حساب هستند    

روند وضعیت صدور و وصول چک در سال های 
اخیر نشان می دهد که شهروندان گیانی همچنان 
از نظر خوش  حسابی و خوش  قولی در پاس کردن 
چک، سرآمد سایر استان ها هستند و در اردیبهشت 
امسال بیشترین نسبت تعداد چک های وصول 
شده به کل چک های مبادله شده در استان به 
ــد،  92.8درصـ  ترتیب به استان های گیان با 
خوزستان با 91.4درصد و البرز با 91.2درصد 
اختصاص دارد و در مقابل بدقول ترین استان ها 
ــردن به موقع چک ها به کهگیلویه و  در پــاس ک
ــد، خراسان شمالی با   بویراحمد با 84.4درصـ
84.8درصد و کردستان با 87.1 درصد اختصاص 
دارد. این گزارش می افزاید: بیشترین نسبت ارزش 
ــول شــده به کل ارزش چک های  چک های وص

مبادله شده در استان ها به  ترتیب به استان های 
زنــجــان و گیان هــرکــدام 90.8درصــــد، البرز 
89.8درصــــد و مــرکــزی 87.6درصــــد مربوط 
می شده و استان های کهگیلویه و بویراحمد با 
81.5درصــد، کردستان با 81.8درصــد و یزد با 
ــد کمترین نسبت ارزش چک های  82.1درصـ

وصول شده را به  خود اختصاص داده اند.

بیشترین چک برگشتی در کدام استان هاست؟    

بانک های استان تهران در اردیبهشت امسال 
176هزار فقره چک به ارزش 14.7هزار میلیارد 
تومان را برگشت زده اند که از نظر تعداد 9درصد 
و از نظر ارزش 10.8درصد کل چک  های مبادله 
 شده در استان پاس نشده است. بیشترین نسبت 
تعداد چک های برگشتی در ماه دوم امسال به 
 ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد با 
15.6درصد، خراسان شمالی با 15.2درصد 
و کردستان با 12.9درصـــد اختصاص داشته 
ــت؛ درحــالــی  کــه بانک های اســتــان گیان  اس
فقط 7.2درصــد، خوزستان 8.6درصد و البرز 
8.8درصد از چک های مبادله شده را برگشت 
ــد. از نظر ارزش ریــالــی هــم ســرآمــدان  ــ زده ان
چــک هــای برگشتی شــهــرونــدان استان های 
کهگیلویه و بویراحمد با 18.5درصد، کردستان 
ــد بوده اند.  ــد و یزد با 17.9درص با 18.2درص
در حالی  که کمترین نسبت ارزش چک های 
گیان  و  ــان  ــج زن ــای  ــان ه ــت اس در  برگشتی 
)9.2درصـــد(، البرز )10.2درصـــد( و مرکزی 

)12.4درصد( ثبت شده است.

کاهش عملکرد تحصیلی و دلزدگی از آموزش، در صدر آفات آموزش مجازی
نکات جالب نظرسنجی ایرنا از خانواده های تهرانی نشان می دهد که بیشتر از 71 درصد آن ها از افت تحصیلی فرزندان شان نگران هستند

 نتایج نظرسنجی اخیر ایرنا نشان می دهد که 
ــد از خـــانـــواده هـــای تــهــرانــی  ــ 71.1 درص
معتقدند فرزندانشان در دوران کرونا با افت 
تحصیلی روبه رو شده اند و تنها 28.9 درصد 
از پاسخ گویان بیان کرده اند که فرزند آن ها در 
دوران کرونا با افت تحصیلی چندانی مواجه 
نشده است.   تعطیلی طوالنی مدت نهادهای 
آموزشی )اعم از مدرسه و دانشگاه( در دوران 
که  بــود  بی سابقه ای  تجربه  کــرونــا  اپیدمی 
نظام های نوین آموزشی در تمامی کشورهای 

جهان از سر گذراندند.
در این دوران که آمــوزش مجازی جایگزین 
ــواه کارشناسان  آمــوزش حضوری شد به گ
حوزه های آموزشی و رفتاری، معضات متعدد 
و گــاه غیرقابل جبرانی بــرای دانــش آمــوزان 
پیش آمد که برایند آنان افت تحصیلی، ضعف 
مهارت های اجتماعی، مشکات روحی روانی 

و حتی آسیب های جسمانی است.
در این پژوهش از خانواده های تهرانی پرسیده 
شد که فرزندشان چه میزان در دوران کرونا با 
افت تحصیلی روبه رو شده است و  71.1 درصد 
از پاسخ گویان اظهار داشتند که فرزندشان در 
دوران کرونا با افت تحصیلی روبه رو شده  است 
)جمع گزینه های خیلی زیاد، زیاد و تاحدی( از 
طرفی 28.9 درصد از پاسخ  گویان بیان کردند 

که فرزند آن ها در دوران کرونا با افت تحصیلی 
چندانی مواجه نشده است )جمع گزینه های کم، 

خیلی کم و اصا(.

افت تحصیلی، بیشتر آسیب آموزش مجازی     

کرونایی

ــوزان در  ــش آم به گفته پاسخ  گویان بیشتر دان
دوران کرونا و به واسطه آموزش مجازی به ترتیب 
عوارضی چون کاهش عملکرد تحصیلی )20.3 
درصد(، دلزدگی از آموزش )18.53 درصد(، 
ــد(، کاهش  اعتیاد به اینترنت )17.42 درص
 16.68( همساالن  با  ارتباطی  مهارت های 
درصد(، اضافه وزن و تهدید سامتی)12.74 
درصــد( و آسیب های روحی و روانــی )11.45 
درصد( را تجربه کرده اند، همچنین 2.88 درصد 
از خانواده های تهرانی  عــوارض دیگری مانند 
بی توجهی دانش آموزان به نظم و قوانین مدرسه، 
کاهش تمرکز و توجه در فرزندان و بروز تنش در 
فضای خانواده را به عنوان جدی ترین تبعات 

آموزش مجازی اعام کرده اند.

بــرای جبران افت تحصیلی چه باید کرد؟    

بیشتر پاسخ  گویان )43.3 درصد( معتقدند که 
»آموزگاران و مدیران مــدارس« بیشترین سهم 
را در جبران افت تحصیلی دانش آموزان دارند، 

ــد از پرسش  شوندگان  37.9 درص همچنین 
عقیده دارند که »دولــت« باید نقش اصلی را در 
جبران افت تحصیلی دانــش آمــوزان ایفا کند. 
ــد از پاسخ  گــویــان نیز مسئولیت  12.5 درص
اصلی جبران افت تحصیلی دانش آموزان را بر 
عهده »خود دانش آموز« و6.3 درصد بر عهده 
»خانواده ها« می دانند.  51.83 درصد از پاسخ  
ــرای جــبــران افت  گــویــان اظــهــار کــرده انــد کــه ب
تحصیلی دانش آموزشان، همراهی و حمایت 

بیشتری با آن ها داشته اند، همچنین برخی 
والدین )26.55 درصد( گفته اند که برای 
ــوزش  ــت تحصیلی ناشی از آم جــبــران اف
مجازی، دانش آموز خود را در کاس های 

تقویتی ثبت نام  و 16.94 درصد پاسخ  گویان 
از معلم خصوصی  بــرای فرزند خــود استفاده 
کــرده انــد. تعداد کمی از پاسخ  گویان )4.68 
درصد( نیز بیان کرده اند که برای جبران افت 
ــای دیگری  تحصیلی فــرزنــدان شــان از روش ه
همچون تهیه منابع کمک آمــوزشــی، مراجعه 
تــوان  از  بهره گیری  تحصیلی،  ــاوران  ــش م بــه 
همکاسی های دانش آموز و تشویق دانش آموز 

به تاش بیشتر استفاده کرده اند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

صبح نو-ناتوانى در تصميم گيری و بازی با  •

نهادهای حقوقى بــرای فشار به تهران، منجر 
بــه کرنش ايـــران در بــرابــر زيــاده خــواهــى هــای 
و  تهديدها  اگرچه  نشد؛  غربى-عبری  محور 
فضاسازی ها مذاکرات را به لبه پرتگاه برد اما باز 
هم به آمريکايى ها ثابت شد که هيچ گزينه ای جز 

مذاکره در برابر ايران، کارساز نيست.
همشهری - بر اساس آخرين آمار منتشرشده  •

ــک مـــرکـــزی، تــعــداد چــک هــای  ــان ــوی ب از سـ
نسبت  امسال  ارديبهشت  در  برگشت خورده 
به فروردين حدود ۳۰ درصد و مبلغ چک های 

برگشتى نيز ۶۵ درصد رشد داشته است.
 شرق -در پنج سال گذشته ميزان سرقت در  •

کشور   بيشتر از چهار برابر شده است. بر اساس 
گزارش مرکز آمار ايران ،شمار سرقت ها در سال 
۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا 
به اعالم معاونت اجتماعى و پيشگيری از وقوع 
جرم قوه قضاييه در سال گذشته شمار سرقت ها 
به حدود يک ميليون و ۴۰۰ هزار فقره رسيده 

است. 
جوان - اين روزنامه با اشــاره به شهريه های  •

کالن فعلى برای کنکور نوشت: پرداخت اين 
شهريه های نجومى از سوی والدين اگر چه به 
اميد موفقيت فرزندانشان در ماراتن رقابت بر سر 
رشته های خاص و دانشگاه های خاص پرداخت 
مى شود، اما واقعيت اين است که درصد ناچيزی 
از دانش آموزان شانس موفقيت در اين رقابت 
را دارنــد و بقيه اين بچه ها پس از پايان دوران 
تحصيل بى آن که هيچ مهارتى داشته باشند، 

برای سال های بعد پشت کنکور رها مى شوند.
دنیای اقتصاد - اين روزنامه با تيتر »تور خالى  •

ماليات بر لوکس ها« نوشت: سياست گذار با اين 
تصور که »ريشه جهش قيمت مسکن، خانه های 
لوکس است« و »امکان درآمدزايى در بودجه با 
اخذ ماليات از اين امالک وجود دارد«، معادله ای 
برای تنظيم مالياتى بازار مسکن تعريف کرد. 
اين معادله اما از دو بابت »نرخ ماليات و تعيين 
کف قيمت خانه های مشمول« کامال با »فرمول 
مسکن«  بخش  در  تنظيم گر  ماليات  جهانى 

مغايرت دارد.
فرهیختگان - توزيع سرانه دندان پزشکان  •

اين  نسبت به جمعيت در کشور نشان دهنده 
است که سرانه دندان پزشک شهر تهران ۶ برابر 
۵۴ درصد مناطق کشور است. طبق بررسى ها 
سرانه دندان پزشک در ۲7 استان کشور کمتر 
از ميانگين کــشــوری اســت و ساکنان استان 
محروم ترين  به عنوان  سيستان وبلوچستان، 
استان، به ازای هر 1۰۰ هزار نفر به 1۶ دندان 
پزشک دسترسى دارند. استاندارد جهانى سرانه 
دندان پزشک به جمعيت، بيش از دوبرابر اين 

عدد در ايران است.

همشهری آنالین نوشت: حاجى دليگانى  •

اسالمى  شـــورای  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
گفت: تا به االن ۵ تقاضا برای استيضاح وزيران 
آمده است که مورد اول آن وزير صمت است که 
البته ۲ دسته امضا آمده بود که برای بررسى به 
کميسيون ارجاع داده شد و هنوز از عدد نيفتاده 
و نياز است کميسيون اين هفته بررسى ها را 
انجام دهد و زمانى که در صحن اعالم وصول شد 
حتى اگر عدد آن کم شود از دستور خارج نخواهد 
ــران کشور، راه و شهرسازی و جهاد  ــد.وزي ش
کشاورزی از ديگر وزيرانى هستند که درخواست 

استيضاح شان به هيئت رئيسه آمده است.
صــابــریــن نــیــوز مــدعــی شـــد:  رســانــه هــای  •

اسرائيلى با انتشار تصاويری از قطعات پهپاد 
گلوبال هاوک آمريکايى که توسط سپاه سرنگون 
شده بود مدعى شدند: ايرانى ها قسمت هايى از 
اين پهپاد را برای تمسخر آمريکا و ناتو، به روسيه 

هديه داده اند.
فرارو مدعی شد:محسن شاطرزاده،  سفير  •

اسبق ايران در برزيل گفت:چاوز اواخر عمر خود 
به شدت مذهبى شده و در کاخ رياست جمهوری، 
کليسای کوچکى درست کرده بــود.آن اواخر 
حتى به امــام مهدی)عج( هم اعتقاد داشــت و 
حرفش را مــى زد.  او کمونيست نبود و سبکى 
بوليواری  سوسياليسم  نام  به  فرد  به  منحصر 
داشت.مادورو هم تقريبا همين رويه را در پيش 

گرفته است.
جهان نیوز نوشت : منابع محلى گــزارش  •

کردند که مقام های يونان، نفتکش روسى حامل 
نفت ايران را که دو ماه پيش به درخواست اياالت 
متحده توقيف کرده بود، آزاد کرد. خبرگزاری 
فرانسه گزارش کرد که روز يک شنبه از پليس 
يونان مطلع شده ايم که نفتکش روسى  بندر 
حامل نفت ايران که در اواسط آوريل در يونان به 
درخواست دادگستری آمريکا توقيف شده بود، 

مى تواند کشتيرانى خود را از سر بگيرد.

دو شنبه  ۶ تير 1۴۰1، ۲7 ذی  القعده 1۴۴۳، ۲7 ژوئن ۲۰۲۲، شماره ۲۰۹71 ، سال هفتاد وچهارم.

هــادی محمدی – ساعتى پــس از نشست 

اميرعبداللهيان  حسين  گذشته  روز  خبری 
وزيرامورخارجه کشورمان و جوزف بورل مسئول 
سياست خارجى اتحاديه اروپا در تهران و اعالم از 
سرگيری مذاکرات هسته ای در روزهای آينده 
، بازار گمانه زنى بر سر روز شروع و نحوه حضور 
طرف مقابل در گفت وگوها داغ شد اما در حالى 
که همه فکر مى کردند همچون يک سال گذشته 

گفت وگوها در هتل کوبورگ وين انجام مى 
شود ، جوزف بورل اعالم کرد گفت وگوها قرار 
است در يکى از کشورهای حاشيه خليج فارس 
انجام شود . شبکه قطری الجزيره نيز مدعى 
شد که کشور قطر بيشترين شانس ميزبانى از 
مذاکرات احيای توافق هسته ای را دارد.الجزيره 
به نقل از يک مسئول ايرانى تاکيد کرد: قطر 
هم شانس بيشتر و هم تمام امکانات الزم برای 

ميزبانى از مذاکرات احيای توافق هسته ای را 
دارد.بورل علت اين تغييرمکان مذاکرات را به 
تغيير ترکيب مذاکره کنندگان مربوط دانست و 
گفت : »گفت وگوهای بين ايران، آمريکا و اتحاديه 
اروپا در وين انجام نخواهد شد چون گفت وگوها 
در فرمت 1+۴+آمريکا انجام نمى شوند.«وی بار 
ديگر بخش هايى از اين ادعاهای اثبات نشده را 
تکرار کرد و گفت: »در يک مقطع مشخص، روسيه 
بسيار با توافق مخالف بود چون نفت ايران وارد 
بازار مى شد و به يک منبع جايگزين برای روسيه 
تبديل مى شد. اما بعد از تماس هايى که ايرانى ها 
خودشان با روس ها داشتند روس ها مخالفتشان 
با توافق را کنار گذاشتند.«بورل همچنين درباره 
احتمال به نتيجه رسيدن مذاکرات وين ابراز 
ترديد کرد. او گفت: نمى توانم بگويم که توافق 
نهايى چه زمانى حاصل خواهد شد و اين که 
اين اتفاق خواهد افتاد يا نه. اجازه بدهيد ببينيم 
هفته آينده چه اتفاقى خواهد افتاد. بايد فضای 
مذاکرات را در جلسه بعد ارزيابى کنم. نمى توانم 
پيش بينى کنم. از حسن نيت طرف ايرانى تقدير 
مى کنم. از سمت طرف آمريکايى هم حسن نيت 
وجود دارد. اما هنوز نمى دانم آيا دو طرف قادر 
خواهند بود به اختالف های سياسى شان فائق 
بيايند يا خير. چون مسئله االن مشکالت سياسى 
است.مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
بامداد يک شنبه نيز در توئيتى نوشت: »نتيجه 
مهم سفر من به ايران اين بود که ما بن بست اخير 
را بازگشايى کرده و مذاکرات متوقف شده بر سر 
برجام از سر گرفته مى شود«.به نظر مى رسد 

با تحوالت ۴8 ساعت گذشته در حوزه برجام 
بايد در انتظار تيرماهى داغ نشست و مذاکراتى 
که قطعا در سرزمينى داغ در حاشيه جنوبى 
خليج فارس صورت مى گيرد. به گفته منابع 
آگاه همچنان غيرمستقيم و به صورت انتقال 
»نان پيپيرهايى«)non   peaper( بين ايران 
و آمريکا از سوی اروپايى ها خواهد بود با اين 
تفاوت که اين بار کشورهای 1+۴ حضور ندارند 
و مذاکرات غير مستقيم با حضور سه نفر ) على 
باقری ، انريکه مورا و راب مالى ( انجام مى شود 
، فاصله طرفين نيز تنها چند اتاق خواهد بود و 
موضوعات مذاکره هم محدود شده به اختالفات 
ايران وآمريکا .اما دشمن اول مذاکرات و توافق 
يعنى رژيم صهيونيستى هم در اين ميان ساکت 
نبود . نشريه پوليتيکو در گزارشى با استناد به 
اظهارات ديپلمات های اروپايى مدعى شد که 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا پيش از 
سفرش به ايران برای رايزنى برای از سرگيری 
مذاکرات احيای توافق هسته ای، با انتقاد 
شديد وزيــر امــور خارجه رژيــم صهيونيستى 
مواجه شده است.پوليتيکو در گــزارش خود 
نوشت: يائير الپيد، وزير امور خارجه اسرائيل 
ــوزف بـــورل، مسئول سياست خارجى  از ج
ــا و هماهنگ کننده کميسيون  اروپ اتحاديه 
مشترک برجام به خاطر سفرش به تهران درباره 
از سرگيری مذاکرات احيای توافق هسته ای 
انتقاد کرده است. اسرائيل مدت هاست با اين 
توافق مخالفت کرده و سعى داشته است به هر 

شکل ممکن در آن کارشکنى کند.

نگاه سوم 

چهره   

سرلشکرباقری:همزمان با تهدید سخت دشمن  

با تهاجم های مختلف روبه رو هستیم

رئيس ستاد کل نيروهای مسلح با بيان اين که بيشتر 
کشورهای دنيا ممکن است تهديدی نداشته باشند يا 
با يک نوع تهديد روبه رو باشند، اظهار کرد: نيروهای 
مسلح ما با تهديدهای مختلف روبه رو هستند، نظام 
اسالمى ما که حاصل قرن ها تالش و مجاهدت است 
از جهات مختلف مورد تهاجم، توطئه و تهديد است.
وی ادامه داد: همزمان با اين که با تهديدهای سخت 
نظامى از سوی قدرت های بزرگ روبه رو هستيم که 
لوازم خود را دارد، با ديگر تهديدها نيز مواجه هستيم.
سرلشکرباقری با بيان اين که نيروی انسانى ما در 
برابر تهديد سخت دشمن با تهاجم های مختلف روبه 
رو است، تصريح کرد: اگر نيروی مسلح قدرت تاب 
آوری برابر دشمن در صحنه را نداشته باشد چگونه 

مى خواهد به آرام ســازی، کنترل و 
مديريت برسد و مقابله با جنگ نرم 
دشمن و توسعه فرهنگ انقالبى و 

اسالمى بر عهده نيروهای 
مسلح است. /ايرنا

 

حضور همزمان شمخانى و بورل در کنار نقشه ايران 
که در اتاق های مالقات  دبير شورای عالى امنيت 
ملى نصب شده و توضيحاتى که شمخانى برای 
مهمان خود ارائــه مى کند، کنجکاوی مخاطبان 
درباره محتوای گفت وگوی دو مقام ايرانى و اروپايى 
همراه با بررسى نقشه ايران را به دنبال داشت.ماجرا 
از اين قرار بود که پس از مصافحه رسمى شمخانى 
و بورل و قبل از آغاز رسمى گفت وگوها، ديپلمات 
اروپايى با حضور در کنار نقشه ايران از دبير شورای 
امنيت ملى کشورمان دربـــاره ويژگى کوه های 
اطراف تهران از جمله تعداد قلل مرتفع اين رشته 
کوه ها سواالتى را مطرح کرد.دريابان شمخانى 
نيز بر خالف رويــه هميشگى خود که با مهمانان 
خارجى صرفا با زبــان فارسى صحبت مى کند، 
توضيحات جامعى را به زبان انگليسى برای جوزف 
بورل ارائــه کرد.بورل در ادامــه به شمخانى گفت 
که از کوهنورد بودن او اطالع دارد و چون خود نيز 
به صورت حرفه ای کوهنوردی مى کند، خواستار 
دريافت اين اطالعات از او شده است.البته بورل در 
پايان اين گفت وگوی کوتاه و غيررسمى با صميميت 
کوهنوردی  برنامه  در  که  خواست  شمخانى  از 
مشترک با او شرکت کند و پاسخ شمخانى اين بود 

که کامال آماده ام./همشهری آنالين

 نخست وزير عــراق، پس از حضوری کوتاه  در 
عربستان و ديــدار با بن سلمان، روز گذشته با 
استقبال رسمى رئيس جمهور کشورمان وارد 
تهران شد و با  آيت ا...سيد ابراهيم رئيسى رئيس 
ــداری که  جمهوری ديــدار و گفت و گو کــرد. دي
نشست مطبوعاتى بعد از آن نشان داد که رئيسى 
ــاره  موضوعات مهم و کليدی  و الکاظمى درب
از جمله حــوزه انـــرژی، تقويت همکاری های 
اقتصادی و تجاری و همچنين  تسهيل روابط 
پولى گفت و گو کــرده انــد. برخى تحليلگران 
اين سفر الکاظمى را چند منظوره مى دانند و 
معتقدند او عالوه بر مسائل دو جانبه موضوع 
ميانجى گری ميان تهران و رياض را هم به طور 
ــزارش ايرنا رئيس  جدی دنبال مى کند.به گ
جمهور در نشست خبری پس از انجام ديدارهای 
ــراق، دربــاره محور  دوجانبه  با نخست وزيــر ع
گفت وگوها    با الکاظمى گفت:» درباره اتصال 
ريلى شلمچه و بصره گفت و گو شد و همچنين 
ــط پولى بين دو کشور قرار  بــرای تسهيل رواب
شد گام های جديدی برداشته شــود.« رئيس 

دولت سيزدهم در ادامــه تاکيد کـــرد:»  .... در 
با عراق  بين همسايگان بيشترين روابـــط را 
داريم. درباره روابط سياسى، اقتصادی و تجاری 
بين دو کشور مذاکره و قرار شد روابط اقتصادی 
بين دو کشور افزايش يابد.« رئيس جمهور در 
بخش ديگری از اين نشست خبری با بيان اين 
که  تالش رژيم صهيونيستى برای عادی سازی 
روابط با کشورهای منطقه به هيچ وجه امنيت ساز 
برای اين رژيم نخواهد بود  خاطرنشان کرد :» 
صلح و آرامــش در منطقه در پرتو نقش آفرينى 
همه مسئوالن منطقه است  و عــادی ســازی با 
رژيم صهيونيستى  و حضور بيگانگان در منطقه 
مشکلى را از مردم منطقه حل نخواهد کرد....
بر اين باوريم که گفت وگوی مسئوالن منطقه 
مى تواند مشکالت منطقه را حل کند و حضور 
بيگانگان نه تنها کمکى به حل مشکالت مى کند 
بلکه مشکل ساز است.« نخست وزير عراق نيز در 
نشست مطبوعاتى با بيان اين که روابط با ايران 
بسيار مهم است، و در چارچوب و منافع مشترک 
دو کشور برای تامين منافع ملت ها تالش مى 

کنيم از توافق با کشورمان بر سر تقويت روابط 
تجاری سخن گفت. وی افزود :» توافق کرديم 
يک برنامه زمانى برای تسهيل زيارت زائرانى که 
قصد حضور در ايام اربعين   به حرم امام حسين )ع( 
را دارند تنظيم کنيم. تا پيش از اين زوار ايرانى در 
فرودگاه های عراق مى توانستند رواديد دريافت 
کنند اما طى چند هفته اخير زمينه ای را فراهم 
کرديم تا زائــران ايرانى در گذرگاه های مرزی 
بتوانند رواديد ورود به عراق را دريافت کنند.« 
وی در ادامه گفت :» برای ثبات و آرامش در منطقه 
تالش مى کنيم و برای مسائل سرنوشت سازی 
که ملت های منطقه با آن روبه رو هستند گفت و گو 
کرديم که حمايت خود را از آتش بس درباره يمن 

اعالم کنيم.نخست وزير عراق در بخش ديگری از 
سخنان خود  تصريح کرد:» توافق کرديم حمايت 
خود را از اصل گفت و گو بــرای پايان دادن به 
جنگ يمن اعالم کنيم. تالش های مشترک برای 
مقابله با چالش حوزه امنيتى به سبک جنگى که 

اوکراين است به انجام برسانيم.« 

الکاظمی در تهران به دنبال چیست ؟ 	 

 در اين بين سفر الکاظمى به تهران آن هم پس از 
حضور کوتاهش در عربستان  با توجه بسياری از 
رسانه های منطقه ای و بين المللى مواجه شده 
است و هر يک از زاويه ای سفر الکاظمى به ايران 
را تحليل و بررسى کرده اند.  بايد گفت که به   باور 
برخى رسانه های جهانى يکى از جدی ترين 
اهدافى که الکاظمى در سفر خود به تهران به 
دنبال آن است ميانجى گری ميان تهران و رياض 
از سر گيری روابط دو کشور است و تا پيش از اين 
نيز بغداد تاکنون ميزبان ۵ دوره از گفت و گو های 
تهران - رياض بوده است. از سوی ديگر به باور 
برخى، فارغ از تقويت روابط تجاری ميان ايران و 
عراق و تالش الکاظمى برای ميانجى گری ميان 
تهران و رياض، به زودی نمايندگان مجلس عراق 
انتخاب نخست وزير را شروع خواهند کرد و   از آن 
جا که جريان های شيعه در پارلمان روابط خوبى 
با ايران دارند سفر الکاظمى به تهران و ديدار با 
مقامات ارشد ايرانى هم برای جلب نظر مساعد 
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تیرماه داغ برجامی
قرار است در نخستین روزهای فصل تابستان، مذاکرات این باربین ایران با 

 اروپا و آمریکا نه در وین بلکه احتماال در قطربرگزارشود. بورل گفت: 
بن بست مذاکرات را بازگشایی کردیم 

مذاکرات چند منظوره الکاظمی در تهران
   نخست وزیر عراق پس از پایان سفر به عربستان وارد تهران شد و

  در کاخ سعدآباد مورد  استقبال قرار گرفت. رئیسی گفت: نزدیك ترین 
روابط  را با کشور عراق داریم 

 چند وقتى است که منطقه خاورميانه تحرکات 
فشرده ديپلماتيک وگسترده ای را برای تشکيل 
يک پيمان نظامى مشترک ميان متحدين آمريکا 
تجربه مى کند. ديروز نيزروزنامه وال استريت 
ژورنال آمريکا فاش کرد در نشست محرمانه ای 
که به تازگى در منطقه شرم الشيخ مصر برگزار 
شد عالوه بر کشور های عربى، رژيم صهيونيستى 
و آمريکا نيز در آن حضور داشته و در آن به بررسى 
قــدرت موشکى و پهپادی ايــران پرداخته اند.
براساس گزارش اين روزنامه اين مذاکرات که 
پيش از اين مطلبى از آن فاش نشده بود در »شرم 
الشيخ مصر« برگزار شده و اولين بار بود که چنين 
طيفى از افسران عالى رتبه صهيونيستى و عرب 
تحت نظارت ارتــش آمريکا بــرای بحث دربــاره 
چگونگى دفاع در برابر يک »تهديد مشترک« 

ديــدار کردند.امارات و بحرين نيز افسرانى را 
ــرال »فرانک  ــزام کردند و ژن به ايــن نشست اع
تروريستى  نيرو های  وقــت  فرمانده  مکنزی« 
آمريکا در منطقه )سنتکام( هم به نمايندگى 
ازآمريکا در مذاکرات مذکور حضور داشت.وال 
استريت ژورنال اعالم کرد يکى از عوامل افزايش 
همکاری نظامى، تمايل کشور های عربى برای 
دسترسى به فناوری و تسليحات دفاع هوايى 
رژيــم صهيونيستى در زمانى است که آمريکا 
اولويت های نظامى خود را به سمت مقابله با چين 
و روسيه تغيير مى دهد. وال استريت ژورنال در 
ادامه اين گزارش افزود: همکاری با اسرائيل در 
اين زمينه نيز نسبت به گام های گسترده تر مانند 
تمرين های نظامى مشترک يا مانور های مشترک 

نيرو های نظامى، حساسيت کمتری دارد«.

نشست ضد ایرانی در »شرم الشیخ «؟ 


