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مشــکالت و ســختی های متعددی که افراد با آن هــا در ایــن دوره و زمانه 
دست و پنجه نرم می کنند، باعث شده تا اختالل های روانی در کمین همه 
ما باشــد. عکس العمل بعضی از ما برای درمان این اختالالت، مراجعه به 

روان شناس است اما اگر در انتخاب مشاور دقت ...

واکنش ها به درگذشــت تلخ وغم انگیز مهســا امینی همچنان ادامه دارد. 
پس از رئیس قوه مجریه و رئیس قوه قضاییه؛ این بار رئیس مجلس  در نطق 
پیش از دستور روز گذشته خود با تسلیت درگذشــت خانم مهسا امینی به 

خانواده او،  از اصالح فرایندها و شیوه اجرا سخن گفت ...

3 داستان واقعی از عاقبت 
مراجعه به روان شناس نماها

سازمان نظام روان شناسی کشور،  سومین 
فهرست افراد »غیر روان شناس فاقد مجوز« را 

منتشر کرد؛ چرا نباید به این افراد مراجعه کرد؟ 

 قالیباف: اصالح ساختارها 
و شیوه اجرا در گشت امنیت 

اخالقی را پیگیری می کنیم
روایت های جدید از ماجرای فوت مهساامینی

بازچرخانی آب های صنعتی و پساب؛ عبارتی که به ظاهر ســاده و کم ارزش است اما اهمیتش وقتی 
مشخص می شود که هم از ظرفیت عظیم آن مطلع شویم و هم بدانیم که همین عبارت در سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه کشــور نیز آمده اســت. مرور سیاســت های کلی برنامه هفتم توسعه که 21 
شهریور امسال ابالغ شد، نشان می دهد که بند هفتم آن به موضوع مهم منابع آبی کشور اشاره دارد و 
بر موضوعاتی همچون استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور تاکید کرده است. در همین بند 
به یک حوزه مهم دیگر نیز اشاره شده اســت: »برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی 
آب های صنعتی و پســاب«. توجه به این حوزه در برنامه هفتم توســعه، نشــان می دهد که برای کشور 

خشک و نیمه خشک ما، که با مشکالت عدیده ای ...

سهم کشاورزی، صنعت و آب 
شرب از منابع آبی کشورمان 

چقدر است؟

 258 تصفیه خانه کشور با ظرفیت اسمی روزانه 5754 هزار متر مکعب، آماده تصفیه آب 
برای مصارف کشاورزی و صنعت است و برنامه هفتم توسعه نیز بر موضوع »پساب« تاکید دارد

سخنگوی صنعت آب کشور به خراسان می گوید: پیش نویس ایجاد بازار بورس پساب به تایید 
اولیه رسیده و با اجرایی شدن آن، نیاز متقاضیان آب تامین خواهد شد

نیویورک، رنگ و بوی هسته ای گرفت 
 همزمان با دیدار رئیسی و ماکرون در سازمان ملل،
 باقری گفت: با توجه به پیام های دریافتی از آژانس 
و گروسی دیدار و گفت وگویی با مورا خواهم داشت
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حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.
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کی روش با حقوق ماهانه 50 هزار یورویی )یک   •
و نیم میلیارد تومان( برگشت. چرا عده ای اصرار 
به بازگشت این مربی شکست خورده دارند؟ آیا در 
این شرایط دادن چنین پول هایی از بیت المال 

صحیح است؟
افزایش ۳5 درصدی شهریه سرویس های  •

مدارس! اوال این ۳5 درصد نسبت به چه زمانی 
محاسبه شده؟ االن دو سال است که مدارس 
از کجا  این بزرگی رو  به  ثانیا دروغ  تعطیله. 
آوردین؟ بنده بابت هزینه سرویس نسبت به سال 

های قبل افزایش ۶- ۷ برابری پرداخت کردم.
به مردم بگویید درباره آگهی هایی که در سایت  •

دیوار منتشر می شود بیشتر حواس شان را جمع 
کنند و به هر آگهی اطمینان نکنند. به یکی از 
آگهی های کار در منزل مراجعه کردم اگر حواسم 
را جمع نمی کردم اتفاق های بدی برایم می 

افتاد.
نقد می کنیم،  اعتراض می کنیم و ناراحت  •

انقالبمان  پای  پای جان هم  تا  اما  می شویم 
بعضی  تا  کنید  چاپ  را  پیامم  این  هستیم. 

مزدورهای مجازی بخوانند و در جریان باشند.
من یک نظامی هستم با22 سال سابقه و کل  •

دریافتی ام بدون کسورات 9 میلیون تومان است 
ولی دوستم حدود هشت سال است که وارد 
شرکت نفت شده امسال حقوقش ۳2 تومانه! تازه 
آجیل، پاداش، مواد لبنی و پروتئینی و برنج ایرانی 

بهشون می دن و می شه چند برابر حقوق من!
خدایا به آبروی امام حسین )ع( قسمت کن بریم  •

پابوس حضرتش. دستم تنگه آرزو دارم!
از این دولت خدمتگزار واقعا تشکر می کنیم که  •

قیمت ها را هر ماه افزایش می دهد!
چرا کسی به فکر کارگران وزارت نیرو نیست؟  •

شش ماه از سال، گذشته هنوز ابالغ افزایش 
حقوق نیامده و داریم با حقوق ۱۴00 زندگی می 
کنیم. آیا از مسئوالن کسی قسط و بدهی ندارد؟ 

تکلیف ما چیست؟ چه کسی به داد ما می رسد؟
چه مسئوالن پررو  و ... داریم! به خاطر سوء  •

مدیریت خودشان یکسره می گن هزینه تولید 
مرغ زیاد شده و قیمت باید واقعی بشه! مرغی که 
مزه تفاله می ده وهمه اش هورمون هست کیلویی 

۷۴ هزار تومان! تو رو خدا حقوق ها رو هم واقعی و 
متناسب با خط فقر کنید.

نویسنده سرمقاله 2۷ شهریور، عوض پرداختن  •
به قتل مهسا امینی با زیرکی موضوع را ماست 
مالی کرده و به بحث حجاب پرداخته که ما باید 
برای حجاب چه بکنیم! شما اگر راست می گویید 
و شرافت و وجدان دارید)که من شک دارم داشته 
باشید( باید صدای خانواده داغدار مهسا امینی 
و مهساها باشید و مطالبه گر باشید که اساسا 
چرا باید چنین فاجعه هولناکی رخ دهد، نه این 
که با بی شرمی تمام موضوع اصلی را که قتل 
ناجوانمردانه این دختر است، عوض می کنید و 

به مسائل دیگر می پردازید.   
چرا شهرداری ساعت کار رفتگران را تغییر داده  •

است؟ قبال از ساعت ۱2 شب برای نظافت اقدام 
می کردند ولی ساعت کار آن ها به ۴ صبح تغییر 
یافته و این تغییر نوبت کاری باعث شده خیابان 
میالد ۱0 واقع در بولوار سجاد چهره بدی پیدا 
کند. هر روز هنگام خروج از خانه در اوایل صبح با 
خیابان پر از زباله روبه رو می شوم. لطفا شهرداری 

تجدید نظر کند.
دلیل گستردگی اعتراضات اینه که همه مهسا  •

رو دختر خودشون دیدند؛ بی پناه و بی گناه!
هر کسی از فوت یک انسان و به خصوص این  •

دختر جوان متاسف می شود ولی اگر نخواهیم 
احساسی و سیاسی با این قضیه برخورد کنیم باید 
بگوییم شاید این اتفاق ناگوار در جایی دیگر و بر اثر 
یک فشار عصبی و سکته قلبی برای ایشان می 
افتاد. پس بهتر این است که منطقی و منصفانه 

قضاوت کنیم. 
با این بی سرو سامانی و گرانی روزانه فقط یک   •

دعا در حق مسئوالن دارم: ان شاءا... همون 
بالیی که سر مردم آوردین خدا سرتون بیاره!

به عنوان بازنشسته فرهنگی با توجه به پیام  •
های عزیزان بازنشسته کشوری و لشکری در 
روزنامه چرا یک دولتمردی درباره وعده داده 
شده مبنی بر افزایش حقوق جوابگو نیست؟ مرد 
و مردونه بگید محض آرام شدن جو حاکم یک 

چیزی گفتیم. شما چرا باور کردید!
در جواب دوستی که گفته بود پنیر گرون شده،  •

برو خدا رو شکر کن که حداقل گردو داری با نان 
بخوری. خیلی ها همان گردو را هم ندارن. ولی 
دوست عزیز، من نان را با ماست خیکی می خورم 

از هر جور پنیر و گردو بهتره.
روزنامه محترم خراسان، بهتون امیدوار بودیم  •

ولی شما چرا یک سطر کوتاه هم از مرگ مظلومانه  
دختر کرد چاپ نکردید؟

شما چرا یک سطر هم از مرگ مظلومانه دختر  •
کرد زبان چاپ نکردید؟

خراسان: مخاطب گرامی در روزهای گذشته  •
و در چندین مطلب درباره فوت دردناک مهسا 
امینی، واکنش ها به این حادثه تلخ، تجمعات 
اعتراضی در چند شهر و... در صفحات  2 و ۱2 

نوشتیم.
مسئوالن نیروی انتظامی در برخورد با سارقان  •

تجدید نظر کنید! وقتی  تیتر می زنند سارقان 
زودتر از قاضی به خانه برمی گردند، سارقان رو 

وقیح تر می کنه!  
کشور  • داخلی  امنیت  تامین  و  کشور  اداره 

قاطعیت می خواهد.
من چندین سال است که اربعین می رم کربال و  •

کلیه ارتباطاتم با همین خط ثابت  تلفن همراهم 
است. تاکنون یک ریال بدهی معوقه نداشتم. 
امسال به محض رسیدن به آن طرف مرز در عراق 
کال خط ثابت تلفن همراهم قطع شد. از همراه 
اول سوال دارم اگر زن و بچه شما هم در عراق 
دچار این قطع ارتباط می شدند و اون ها رو گم 
می کردید چه می کردید؟ برادر من اگر بحث 
ترس از پرداخت هزینه هست حداقل یک پیامک 

می دادی!
امروزه محققان و دانشجویان و خانواده هایی  •

برای ادامه تحصیل یا تحقیق و دیدار با عزیزان 
خود به آمریکا مسافرت می کنند. حداقل نتیجه 
مذاکره با آمریکا می تواند گشایش دفتری در 
مناطق مرزی برای صدور روادید و مصاحبه باشد 
تا متقاضیان مجبور به مسافرت به کشورهای 

همجوار نباشند.
  مدارک تک تک معلمان را اداره محل خدمت  •

در اختیار دارد. قصد مسئوالن فقط اذیت معلم 
است که مدرک بارگذاری شود.

در جست وجوی جهان شهر 
مطلوب رضوی 

همواره در ایام خاص همچون دهه کرامت، عید 
نوروز یا همچون همین حاال یعنی ایام دهه آخر 
ــا)ع(،  صفر و سالروز شهادت حضرت امــام رض
ــران در  به واسطه حضور چند میلیون نفری زائ
مشهد الرضا)ع( و نیازها و اقتضائات این میزبانی 
گسترده، سویه هــای نظر و توجه کمی به این 
شهر جلب و چه بسا کارگروه های ملی نیز حول 
آن برگزار می شود اما همین که این ایام سپری 
دیگر  شهرهای  همچون  نیز  مشهد  مــی شــود، 
تصور و تلقی و از نظرها برای تصمیمات ملی دور 
می شود.از 88.8.8 که به همت رسانه های بزرگ 
شهر مشهد و مسئوالن وقت، دوران نوینی از طرح 
نیازها و اقتضائات جدید شهر مشهد در عرصه ملی 
با ایده و شعار »مشهدالرضا؛ پایتخت معنوی ایران« 
مطرح شد تا امروز، اگرچه این »شهر« توسعه یافته 
تر از گذشته است اما همچنان نمی توان کالبد آن 
را به قدر و قامت یک جهان شهر مطلوب رضوی 
قلمداد کــرد. در آن سال )88.8.8( همزمان 
با دهه کرامت تعداد زیــادی از نمایندگان وقت 
مجلس، در همایشی با عنوان »مشهد، پایتخت 
معنوی ایران« در این شهر گردهم آمدند تا زمینه 
ساز گام های بلند برای توسعه این شهر همیشه 
زائر پذیر باشند. از آن دوره، بودجه هایی ذیل 
عنوان »بودجه زیارت« مصوب شد و اگرچه محقق 
می شد و نمی شد اما کمتر این باور نزد مسئوالن 
ملی ایجاد شد که شهری همچون مشهد با ساالنه 
۳0 میلیون زائر، گاهی دچار مشکالت کالبدی  و 

نقایص رفتاری ابتدایی باشد.

از شهر بهشت تا جهان شهر برکت و     

کرامت

از آن ســال )88.8.8(  تا همین حــاال به رسم 
ــا، شعارها و  ــام ه ــن شهر، ن پسندیده ای بــر ای
عناوینی نهاده و برای آن انتخاب می شود که بنا 
بر رویکردها و سالیق سیاست گذاران شهری، 
این عنوان گذاری ها اگرچه در واژگان متفاوت 
است اما همه آن ها به تمامی، مفاهیم و مضامینی 
فاخر و متعالی برای یک شهر آرمانی و مطلوب 

رضوی بوده است.»مشهدالرضا؛ پایتخت معنوی 
ایران«، »مشهد؛ شهر بهشت«، »مشهد؛ شهر امید 
و زندگی« و »مشهدالرضا؛ جهان شهر برکت 
و کرامت« شعارها و مــواردی اســت که تحلیل 
محتوای یکایک آن ها، ما را در ایده و نظر به شهری 
آرمانی و متعالی رهنمون می کند اما همه ما که 
ساکن یا زائر و مسافر این شهریم، به یقین می دانیم 
که شهر مشهد که به حق آن را به واسطه بارگاه 
منور حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( باید به 
»مقدس« موصوف کرد، هنوز با شاخصه های یک 
شهر پیشرو، مطلوب و متناسب با ساحت بلند 

رضوی فاصله بسیاری دارد.

 مشهد آرمانی در آینه کالبدی و رفتاری    

چندی قبل، صبح هنگام سوار بر خــودرو و در 
موقعیتی بسیار نزدیک به حرم مطهر بودم. در 
همین اثنا که در انتظار همراهم بودم، در مقابل 
دیدگانم موتور سوار قاپ زنی را به چشم دیدم که 
چنگ بر جیب پیراهن مردی کهن سال انداخت 
و جیب و محتویاتش را )که احتماال تلفن همراه 
بود( درید و از مقابل بسیاری از چشم ها و دوربین 
ها و بهت آن پیرمرد زیان دیده که قطعا »زائر« 
بود، فرار کرد. با ذکر این مشاهده و خاطره بسیار 
تلخ قصد آن نداریم که این آسیب را صرفا به یک 
شهر و جغرافیا محدود کنیم که متاسفانه این 
گونه سرقت ها امروز به بالیی برای کشور تبدیل 
شده است؛ اما این اتفاق در جوار حرم رضوی و 
برای یک زائر کهن سال نشان می دهد، هنوز 
این شهر با نواقص رفتاری بسیاری مواجه است 
که این نقص ها گاهی در چنین رفتاری فاجعه 
آمیز و گاهی نیز در یک مسئله کوچک همچون 
گران فروشی یک راننده تاکسی  یا مغازه دار بروز 
پیدا می کند. البته که وقوع چنین رفتارهایی در 
هیچ شهر و دیاری نباید رخ دهد ولی در فرهنگ 
و آداب مهمان پذیری از زائر و مهمان امام که 
خود مظهر و موالی رافت و مهربانی است، حتما 
و قطعا نباید این گونه آسیب ها وجود داشته باشد 
بنابراین برای این شهر بهشت، این جهان شهر 
برکت و کرامت و این شهر امید و زندگی در حوزه 
کالبد و رفتار، ساحت هایی متصور است که مهم 

ترین آن ها را می توان این گونه برشمرد:
الف: در بخش کالبدی:
۱- معماری تمدن ساز
2- نظم و انضباط مدنی

3- خدمت محوری تراز زائر
ب: رفتار حاکم بر کالبد:

۱- امنیت آفرینی فیزیکی و روانی

معیار  و  شاخص  بــا  میزبانی  ادب   -2
ــت و عطوفت برگرفته از  کــرامــت، رأف

معارف بلند رضوی
3- امید آفرینی، آرامش، نشاط و پویایی
ــرای عمل کــردن به  ۴- کوشش مــدام ب
معارف رضوی در زیست و رفتار اجتماعی

همین پیش چشم ما    

تمامی این هفت مورد در دو بخش کالبد و روح 
حاکم برآن، نکات غریبی نیست اما به نظر می 
رسد، باور به آن، نزد برخی غریب و نامأنوس 
است. نمی توان از صدور معارف و ارزش ها 
به آن سوهای کائنات سخن گفت، در حالی 
که نمی توانیم در ایــن شهر، رفتار و آداب 
مهمانی و میزبانی را به صورت فراگیر نهادینه 
سازیم و همین پیش چشم مان، آقای کاسب 
و همسایه امام رضا)ع( به زائر و مجاور امام 
رضا)ع( کاالیش را چند برابر بفروشد یا آن 
هتلدار و مسافرخانه دار، به وقت نیاز، اتاقش 
را غیر منصفانه به زائر اجاره دهد. نمی توانیم 
از »تمدن سازی« سخن بگوییم در حالی که 
در حداقل های حمل و نقل مدرن و کارآمد 
دچار نقصان و آسیب هستیم که از این دست 
موارد بسیار می توان به شمارش آورد و البته 
که دیگر شهرهای زیارتی کشور، همچون قم 
و شیراز نیز با شدت و ضعف دچار همین گونه 

نقص ها هستند. 

امیدها به شورای ملی زیارت    

با همه این تفاصیل، امیدواریم  کارگروه 
ــارت کــه در اقــدامــی ارزشــمــنــد از  ملی زیـ
مــرداد گذشته با مصوبه دولت به »شورای 
ملی زیارت« ارتقا یافت، با توجه به ظرفیت 
گسترده ای که با عضویت اعضای عالی رتبه 
آن دارد، بتواند موضوع زیارت و مقتضیات 
شهرهای زیارتی را در حوزه نرم افــزاری و 
سخت افزاری آن متحول کند و ارتقا بخشد. 
به طور قطع، برپایی موسمی و مناسبتی 
جلسات این شورا در ایام دهه کرامت و دهه 
آخر صفر نمی تواند موضوع زیارت، نیازها و 
الزامات آن را از عقب ماندگی های تاریخی 

رهایی بخشد.
پایان کالم همین باشد که هر آن چه برای 
ــوی به  ــر و مــعــارف رض ــارت، زائ اعــتــالی زیـ
کار بندیم، قطعا مــورد خشنودی آن امام 
رئوف است که ما »همه خادم الرضاییم«؛ 

ان شاءا... 

یادداشت روز

  سیدصادق غفوریان 

info@khorasannews.com
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تحلیل روز

 آن سوی دکترین جدید روس ها 

سیدرضا میرطاهر-با تشدید تنش ها بین روسیه 

و غرب بر سر بحران اوکراین، روس ها در سیاست 
های جهانی خود تغییراتی ایجاد کرده اند و بر این 
اساس والدیمیر پوتین به تازگی دکترین جدید این 
کشور در سیاست خارجی را امضا کرد که با هدف 
ارتقای جایگاه مسکو در جهان چندقطبی انجام 
می شود. به نظر می رسد دکترین جدیدسیاست 
خارجی روسیه نوعی اعالم مقابله علنی روسیه 
با جهان غــرب اســت. برخالف غربی ها که در 
دهه های اخیر دنبال تنش با روسیه بودند، روسیه 
سیاست تنش زدایی را دنبال می کرد و حتی در 
ابتدای دهه 2000 میالدی برای کاهش تنش ها 
با سازمان ناتو، شورای روسیه و ناتو را به وجود آورده 
بودند، همچنین شورای روسیه و اروپا شکل گرفته 
بود و ساالنه نشست هایی بین دو طرف برگزار 
می شد و روس ها تالش می کردند مناسبات خود 
را با آمریکا بهبود دهند، اما از سال 2014 این روند 
معکوس شد و نقطه عطف در این تنش تحوالت 
سال 2022 بود. از ابتدای سال جاری میالدی 
روس ها به این جمع بندی رسیدند که سیاست 
تنش زدایی با غرب موجب تهاجمی تر شدن غربی 
ها و توسعه ناتو به شرق شده است و در عین حال 
غربی ها قصد دارنــد به هر نحو ممکن روسیه را 
مهار و همان سیاست پرده آهنین دوره جنگ سرد 
را اجرایی کنند. بنابراین سیاست خارجی جدید 
روسیه این قابلیت را دارد که به حجم و گستره 
مقابله این کشور با غرب به میزان قابل توجهی 
بیفزاید و پیش بینی می شود در چارچوب این 
دکترین روس ها موضع سخت تری نسبت به 

گذشته در قبال اروپا و آمریکا خواهند داشت.

پیشخوان بین الملل 

»َاِمــریــکــا« در پــرونــده ای به 
حمایت نکردن ایاالت متحده 
افغانستانی  پناهجویان  از 
پرداخته است. این ماهنامه  
ــزارش خود این سوال  در گ
را مطرح می کند که بعد از 
خروج سوال برانگیز آمریکا 

از افغانستان که شرایط را برای استقرار حکومت 
طالبان در این کشور فراهم کرده و برای بخش 
بزرگی از مردم افغانستان مشکالت زیادی به وجود 
آورده است، ایاالت متحده چرا نمی تواند در کشور 

خود خانه ای برای افراد پناهجو فراهم کند؟

قاب بین الملل 

با مرگ الیزابت دوم، پادشاه وارث امالک، خودروها، جواهرات، دلفین ها، قوها، لباس ها و 

خیابانی در مرکز لندن می شود!

میراث ملکه برای چارلز سوم
ملکه الــیــزابــت دوم کــه طــوالنــی تــریــن مدت 
فرمانروایی بریتانیا را داشته است، به دلیل 
اشتیاق اش به زندگی شهرت داشت. او یکی 
از ثروتمندترین زنــان بریتانیا بود و کاخ ها، 
جواهرات و امالک فراوانی را به ارث برده بود. 
او همچنین مالک اشیای منحصر به فردی بود 
که حاال چارلز سوم، پادشاه جدید بریتانیا مالک 
آن هاست. ملکه الیزابت دوم، سال 1953 
تــاج گــذاری و در طــول سال ها  سبک خاص 
لباس های خود را ایجاد کرد . او کفش هایی 
با پاشنه پنج سانتی  و دامن هایی تا زیر زانو 
می پوشید که لبه های پایین اش سنگین بودند 
و پایین می افتادند .کاله هایش بلند و لبه کوتاه 
بودند. عالوه براین، کیف دستی  از جمله وسایل 
همراه ملکه بود. کیف های او از برند انگلیسی 
الونر )Launer( بوده  و گفته می شود او 200 
کیف داشته که همگی بند های بلندی داشتند 
ــت دادن با افراد  تا در صورت لزوم امکان دس
دیگر فراهم شود.  در یک برنامه بی بی سی در 
سال 201۸ گفته شد که گمان می رود ملکه از 
کیف خود برای برقراری ارتباط نامحسوس با 
کارکنان خود استفاده می کرده است. به عنوان 
مثال، اگر او کیف اش را در مهمانی شام روی 
میز می گذاشت، با احتیاط این پیام را می رساند 

که مایل است این مهمانی به پایان برسد. اما 
این ها همه دارایی هایی نیست که چارلز سوم 
وارث آن هاست. طبق قانون، تمام قوهای گنگ 
سفید بــدون عالمت مالکیت در انگلستان و 
ولز به فرمانروای کشور تعلق دارند؛ این قانون 
را انجمن سلطنتی حفاظت از پرندگان ثبت 
ــت. همچنین، دلفین هایی که در  ــرده اس ک
۸/4کیلومتری ساحل یافت می شوند، متعلق 
بــه فــرمــانــروای حاکم هستند. ایــن مالکیت 
مبنای قانونی دارد که به سال 1324 و زمان 
پــادشــاهــی »ادوارد دوم« بــازمــی گــردد و بر 
اساس آن »همچنین پادشاه مالک نهنگ ها و 
ماهیان خاویاری در دریا یا هر جای دیگر قلمرو 
پادشاهی خواهد بود.« چارلز سوم همچنین 
وارث بیش از 30 سگ از نژاد »کورگی« و مرکز 
پرورش اسب های مسابقه در »ساندرینگهام« 
است که بسیاری از اسب های برنده بریتانیا 
آن جا هستند. در دنیای خــودرو،  مطبوعات 
بریتانیا ارزش مجموعه خودروهای ملکه را 
بیش از 10 میلیون دالر تخمین می زنند؛ او 
در طول زندگی خود بیش از 30 لندرور داشت 
اما میراث ملکه هنوز تمام نشده است.فهرست 
ثروتمندان ساندی تایمز ثروت شخصی ملکه 
دالر(  میلیون   42۶( پوند  میلیون   3۷0 را 

تخمین زده اســت. بیشتر ایــن ها از امــالک، 
جواهرات، تمبرها و آثار هنری به دست آمده 
اســت. پادشاه همچنین مالک تعداد زیادی 
اقامتگاه  سلطنتی و زمین  عمومی پهناور است؛ 
این ها که به »امــالک سلطنتی« معروف اند، 
نمی توانند  و  نیست  هــا  آن  خصوصی  ملک 
بخشی از آن را بفروشند. شاه همچنین مالک 
بیشتر خیابان »ریجنت« در مرکز لندن است. 
»امالک سلطنتی« مالک بستر دریا تا 12 مایل 
دریایی است. این بدان معناست که بسیاری 

از شرکت های ساخت نــیــروگــاه هــای بــادی 
فراساحلی باید حق امتیاز پادشاه را بپردازند. 
اکنون پادشاه حق دریافت معادل 25 درصد 
از سود »امــالک سلطنتی« را دارد. این مبلغ 
در سال 201۷ از 15 درصــد افزایش یافت 
10 ساله کــاخ باکینگهام  تا به هزینه تعمیر 
کمک کند. خانواده سلطنتی همچنین وارث 
مجموعه بزرگی از جواهرات هستند که اجازه 
فروش برخی را ندارند چرا که در دست آن ها 

امانت است. 

به  کریمه  شبه جزیره  الحاق  خادم-تجربه 

روسیه و بی عملی اتــحــادیــه اروپــا و غــرب در 
مواجهه با آن، مسکو را بر آن داشــت تا این 
مناطق  تصاحب  ــرای  ب را  اشغال  سناریوی 

دیگر اوکراین تکرار کند. جدایی طلبان تحت 
حمایت مسکو در منطقه »دونباس« واقع در 
شرق اوکراین اعالم کردند که طی روزهای 
23 تا 2۷ سپتامبر)1 تا 5 مهر( در این مناطق 
همه پرسی الحاق به روسیه برگزار خواهند 
کــرد. منطقه دونباس متشکل از دو استان 
لوهانسک و دونتسک، دو منطقه ای است که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اندکی 
قبل از آغاز حمالت خود به اوکراین در فوریه 
گذشته، استقالل آن ها را به رسمیت شناخته 
بود. عالوه براین گفته می شود که یک همه 
پرسی نیز در »زاپروژیا« و »خرسون« در جنوب 
اوکراین برگزار خواهد شد. روس ها پیش از 
این اعالم کرده بودند که در خرسون دست 
به همه پرسی خواهند زد. اما مسکو دو هفته 
پیش ایــن همه پرسی را به تعویق انداخت. 
خبرگزاری فرانسه در گــزارش خــود آورده 
است که »اشغالگران روس از هفته ها پیش 
اعالم کرده بودند مهیای برپایی همه پرسی 
در مناطق خرسون و زاپروژیا هستند برای آن 
که این مناطق از پاییز امسال به خاک روسیه 
ضمیمه شــود؛ سناریویی که پیشتر در سال 
2014 برای الحاق کریمه به اجرا گذاشته 

شد.« لوهانسک و استان همجوارش دونتسک، 
تشکیل  را  ــبــاس  دون ــرق  ش صنعتی  منطقه 
می دهند که مسکو می گوید قصد دارد آن را 
به عنوان هدف اصلی آن چه »عملیات نظامی 
ویژه« در اوکراین می خواند، تصرف کند.  به 
گـــزارش رویــتــرز، دیمیتری مـــدودف رئیس 
امنیت  ــورای  ش رئیس  نایب  سابق،  جمهور 
روسیه و مشاور فعلی پوتین در پیامی نوشت: 
»برای جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در 
اوکراین ضروری است همه پرسی انجام دهند 
که مناطق آن ها را به روسیه ملحق کند.« 
ــدودف در پستی در شبکه های اجتماعی  م
و  دونتسک  جمهوری های  »تبدیل  گفت: 
لوهانسک تحت حمایت مسکو، گامی حیاتی 
می تواند  و  هاست  آن  منافع  از  حفاظت  در 
استفاده روسیه از نیروی نظامی برای حفاظت 
از آن ها را توجیه کند. همه پرسی در دونباس 
نه تنها برای حفاظت سیستماتیک ساکنان 
بلکه برای بازگرداندن عدالت تاریخی ضروری 
است.« سخنانی که به وضوح نشان می دهد 
روسیه طمع برپایی امپراتوری از دست رفته 
روسیه را دارد و اشغال خود را با بازگرداندن 

سرزمین مادری توجیه می کند. 

چهره  روز

نمای روز 

ــم  ــ رژی ــه  ــ ــارج ــ خ وزارت 
صهیونیستی اعــالم کــرد، 
ایریت لیلیان رایزن سفارت در 
آنکارا  به عنوان سفیر در ترکیه 
منصوب شده است .  لیلیان 

در طول خدمت سربازی ، تهیه کننده و سردبیر 
ایستگاه رادیویی ارتش اسرائیل بوده است.

 رئیس جمهور مولداوی، دبیر کل ناتو و روسای 
جمهور لهستان و استونی برای حضور در اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل سوار بر یک هواپیما 
شدند و به نیویورک سفر کردند. طبیعتا سفرهای 
دسته جمعی مسئوالن بین المللی در موارد بسیار 
نادر صورت می گیرد اما در اوضاع کنونی آن را می 
توان نشانه بسیج غرب علیه روسیه تفسیر کرد.این 
رهبران به دنبال رویارویی با خطر روسیه هستند و 
دغدغه دیگری ندارند اما طرفی که بر چنین نشستی 
در هواپیما نظارت دارد ناتو و »ینس استولتنبرگ« 
دبیر کل آن است و هدف نیز جمع این کشورها در 
این فضای حیاتی و حساس برای دمیدن در آتش 

دشمنی شان با روسیه است تا بیشتر ُگر بگیرد. تجمع اعتراضی فلسطینی ها در مقابل مقر 
سازمان ملل در غزه با درخواست بازسازی خانه 
هایشان که به دست ارتش اسرائیل تخریب شده 

است./ خبرگزاری فرانسه

سخنرانی ترامپ در جمع هوادارانش در ایالت 
اوهایو آمریکا/ رویترز

روسای محلی مناطق »دونتسک«، »لوهانسک«، »زاپروژیا« و »خرسون« اوکراین برای 

پیوستن به روسیه همه پرسی برگزار می کنند

الحاق ؛ نقشه جدید روس ها 
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اولین بار تغییر ساعت کجا اجرا شد	 
اولین بار ایده استفاده بیشتر از نور خورشید در سال 1784 
در فرانسه مطرح شد تا شب ها شمع کمتری مصرف شود، 
اما پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور ارائه نشد 
و این پیشنهاد، برای اولین بار در سال 1۹۰7 در انگلستان 
مطرح شد که در آن مقطع هم عملی نشد، اما تغییر ساعت 
رسمی برای صرفه جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار 
در سال 1۹1۶ در کشور آلمان عملی شد. بعدًا برخی دیگر 
از کشورها از جمله آمریکا، انگلستان و برخی از کشورهای 
اروپایی نیز دست به اقدام مشابهی زدند. علت جهانی شدن 
این اتفاق در آن زمان، کمبود شدید انرژی در اروپای جنگ 
زده بعد از جنگ جهانی اول بود اما در سال های اخیر بیشتر 
این کشورها به دالیلی که در ادامه این گزارش آمده از تغییر 

ساعت منصرف شده اند.

نتیجه تحقیقات درباره مزایا و معایب تغییر ساعت	 
در کل 72 کشور تا به حال به تغییر ساعت رسمی شان با هدف 
کاهش مصرف انرژی اقدام کرده اند که برخی از آن ها خیلی 
زود از این اقدام پشیمان شدند و برخی از کشورها همچون 
اتحادیه اروپا و ایران هم به تازگی خواستار تغییر نکردن ساعت 
رسمی شده اند. در بنگالدش سال 2۰۰۹ تغییر ساعت به طور 
آزمایشی اجرا شد که به دلیل نارضایتی مردم بعد از شش ماه 
متوقف شد. مصر هم سال 2۰14 »تغییر ساعت تابستانی« را 
اجرا کرد اما بی نتیجه بودن آن در بهینه سازی مصرف انرژی 
باعث شد از سال بعد این طرح اجرایی نشود. در کشوری مثل 
انگلستان هم به دلیل این که نتوانست مصرف انرژی را کاهش 
دهد خیلی زود تغییر ساعت تعطیل شد. اتحادیه اروپا هم بعد از 
تحقیقاتی که در این زمینه انجام داده بود برای آخرین بار در آبان 
سال گذشته ساعت خود را یک ساعت عقب کشید. تحقیقات 
اتحادیه اروپا نشان می دهد تغییر ساعت تاثیر چندانی بر کاهش 
مصرف انرژی نداشته و باعث اختالل در خواب و فعالیت های 
روزانه شده که میزان مرگ و میر را هم افزایش داده است. به 
گزارش یورونیوز، در این تحقیقات آمده است: تغییر ساعت، 
باعث کاهش خواب در شب، باال رفتن ۶ تا 17 درصدی خطر 
تصادف، افزایش 17 درصدی مرگ، افت یادگیری کودکان، 
ارتکاب رفتارهای خشن و مجرمانه، افزایش حمله قلبی )سکته( 

و ... می شود.

راه های جایگزین تغییر ساعت	 
هرچند برخی از کشورها تغییر ساعت رسمی را که با هدف 
کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور و گرمای خورشید 
اجرایی شده بود کنار گذاشته اند اما همچنان راه های دیگری 
را که هم به بهره وری و سالمت مردم کمک کرده و هم کاهش 
مصرف انرژی را در پی داشته مورد توجه قرار داده اند. در این 

مطلب به تعدادی از این روش ها اشاره کرده ایم.

افزایش تعطیالت
برخی از کشورها برای این که در هزینه های اداری به ویژه 1

در حوزه برق و گاز صرفه جویی کنند طرح چهار روز کاری و سه 
روز تعطیلی را اجرایی کرده اند. البته تحقیقات نشان داده 
کاهش روزهای کاری به افزایش بهره وری هم منجر شده است 
و گزارش ها و خبرها حکایت از این دارد که کشورهای متعددی 
طرح چهار روز کاری و سه روز تعطیلی در هفته را پذیرفته اند و 
اغلب نتایج مثبتی به دست آورده اند. البته برخی کشورها دالیل 
دیگری هم برای اجرای این طرح دارند؛ مثال چندی پیش دولت 
ژاپن از این طرح حمایت کرد؛ به  این  دلیل که می توان گردشگری 
داخلی را گسترش داد که می تواند اقتصاد را پویا کند یا از میزان 

خودکشی نیروی کار به خاطر ساعات کار زیاد جلوگیری کند.

 شناور کردن ساعت کار
یکی دیگر از موضوعاتی که برخی کشورها برای کاهش 2

مصرف انــرژی در نظر گرفته اند منعطف کــردن ساعت کاری 
ادارات است. ترافیک باال و گره خوردن ماشین ها در ساعت شروع 
و پایانی کار ادارات باعث هدر رفتن مقدار زیادی سوخت می شود 
که بسیاری از کشورها برای این که این مشکل را حل کنند به 
شناورکردن ساعت کاری اقدام کرده اند. در این روش هم فرد 
هشت ساعت کار می کند اما ساعت شروع و پایان کاری او تا دو 
ساعت شناور است. یعنی الزم نیست حتما همه کارمندها ساعت 
7 صبح در محل کارشان حاضر باشند بلکه می توانند بین 7 تا ۹ 
صبح در محل کار حاضر باشند که این کار به کاهش ترافیک کمک 
می کند. البته در کشور ما هم قرار است از ابتدای مهر به مدت دو 

هفته برای درمان ترافیک، ساعت کاری در پایتخت شناور شود.

دورکاری
نتایج یک بررسی تازه که در نشریه ژول آمریکا به چاپ 3

رسیده، نشان می دهد دورکاری در شرکت ها و ادارات باعث 
کاهش قابل توجه انرژی می شود. بر اساس نتایج این بررسی، 
دورکاری هم کاهش مصرف سوخت را به دنبال دارد و هم با 
کاهش مصرف انرژی برق در ادارات همراه است آن هم به این 
دلیل که کارمندی که دور کار بوده در خانه مانده هم ماشین 
از خانه بیرون نیاورده و هم شرکتی که در آن کار می کرده نیاز 
بوده که برق و گرمایش و سرمایشی برای این کارمند مهیا کند. 
به گزارش فاکس بیزینس، مقامات اروپا هم با تصویب یک 
طرح ۹ ماده  ای »Playing My Part« از شهروندان اروپایی 
خواسته اند تا کمتر رانندگی و از وسایل نقلیه عمومی استفاده 
کنند و تالش کنند، حداقل سه روز در هفته دورکاری کنند تا 

با این کار به کاهش مصرف انرژی کمک کنند.

فردا برای آخرین بار تغییر ساعت در کشورمان انجام می شود بسیاری از کشورها  هم از این کار 
منصرف شده اند و راه های دیگری را برای کاهش مصرف انرژی در نظر گرفته اند. دلیل این انصراف 

از تغییر ساعت و راه های جایگزین کاهش مصرف انرژی چیست؟

تغییر ساعت در ساعت صفر

ناصر رعیت نواز- امشب آخرین باری است که باید ساعت ها را برای تنظیم شدن با ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب 
کشید. از سال 1386 برای کاهش مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور خورشید اول بهار ساعت ها یک ساعت به جلو 
کشیده می شد و در انتهای شهریور هم ساعت ها مجدد یک ساعت به عقب بر می گشت تا این که در اردیبهشت امسال 
رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری، قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور را برای اجرا ابالغ کرد و این شهریور 
آخرین باری خواهد بود که دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور است و بعد از این دیگر باید با واژه ساعت »قدیم یا 
جدید« خداحافظی کنیم. امروز ضمن بررسی تاریخچه تغییر ساعت از دالیل منسوخ شدن این قانون و راه هایی که دیگر 

کشورها برای کاهش مصرف انرژی به جای تغییر ساعت برگزیده اند، نوشته ایم.

میلیاردرها کجا 
زندیگ یم کنند؟

ــرای تــان  جالب اســت بدانید در بین هشت  احتماال ب
میلیارد جمعیت جهان ثروت 3 هزار و 311 نفر تقریبا 
11.8 تریلیون دالر باشد. به گزارش خبرآنالین، جمعیت 
میلیاردرهای جهان در سال 2021 رشد سه درصدی 
داشته است؛ در همین مدت، ثروت میلیاردرها هم 18 
درصد افزایش یافته است. اگر مایلید بدانید میلیاردرهای 

جهان بیشتر کجا زندگی می کنند با ما همراه باشید.
آمریکا با بیشترین میلیاردر	 

آمریکای شمالی خانه اکثر میلیاردرهای دنیاست که ارزش 
ثروت آن ها به 4.6 تریلیون دالر می رسد. جای تعجب 
نیست که ایاالت متحده با 9۷۵ میلیاردر و دارایی خالص 
جمعی 4.4۵ میلیارد دالر، اکثریت این ثروت را به خود 

اختصاص داده است.
اروپا رشد سریع میلیاردرها	 

از نظر منطقه ای، ثروت میلیاردرهای اروپا سریع ترین رشد 
را داشته است و در سال 2021 نزدیک به 22 درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافته است. در مقابل، تغییر سال به 

سال در خاورمیانه منفی 12.۵ درصد بوده است.
یک چهارم ثروت میلیاردرها در آسیا	 

آسیا در حال حرکت به سمت اروپاست و تقریبًا یک چهارم 
کل ثروت میلیاردرها در سراسر جهان را در اختیار دارد، 
در حالی که اروپا 26.۵ درصد از جمعیت کل میلیاردرهای 
دنیا را در اختیار دارد. چین با میلیاردرهای مشهوری مانند 
 Zhong و TikTok ژانگ ییمینگ )44.۵ میلیارد دالر( از
Shanshan )6۷.1 میلیارد دالر( که ثروت آن عمدتًا از 
صنایع داروسازی می آید، در رتبه دوم این فهرست پس 
از ایــاالت متحده آمریکا آمــده اســت. با این حــال، ثروت 
میلیاردرهای چینی در سال گذشته 2 درصد کاهش یافت. 
این هند بود که از نظر رشد در صدر قرار گرفت و شاهد 

افزایش 19 درصدی در سال 2021 بود.
آفریقا با 46 میلیاردر	 

ثروت در آفریقا نیز مسئله بسیار حائز اهمیتی است اگرچه 
اکنون تنها خانه 46 میلیاردر است، اما ثروت میلیاردرها 
نسبت به سال گذشته تقریباً 1۷ درصد افزایش یافته است. 
عالوه بر این، در حالی که آن ها دیگر در آن جا زندگی نمی 
کنند، تعدادی از میلیاردرهای جهان اصالتًا از کشورهای 
آفریقایی هستند.قاره اقیانوسیه هم 40 میلیاردر با جمع 
ثروت 89 میلیارد دالر داردکه در جدول زیر نیامده است.

بزوس عنوان دومین فرد ثروتمند دنیا را از دست داد	 
میلیاردرها قــدرت و نفوذ قابل توجهی دارنــد، به این 
دلیل که ثروت جمعی آن ها معادل حدود 11.8 درصد 
از تولید ناخالص داخلی جهانی اســت. در اخبار اخیر 
میلیاردرها، ثروت »گوتام آدانی« هندی  در حال افزایش 
بوده و به تازگی به مرز 14۵ میلیارد دالر رسیده است. بر 
اساس شاخص میلیاردر بلومبرگ، او بعد از ایالن ماسک، 
ثروتمندترین فرد جهان است در حالی که پیش از این جف 

بزوس مدیرعامل آمازون این جایگاه را داشت.

 تعداد کشورها
میلیاردرها   )نفر(

جمع ثروت 
میلیاردرها  )دالر(

4.4۵ تریلیون9۷۵آمریکا

1.4۵ تریلیون400چین

602 میلیارد1۷6آلمان

384 میلیارد124هند

266 میلیارد 120انگلیس

28۷ میلیارد 114هنگ کنگ

36۵ میلیارد111سوئیس

4۷۵ میلیارد10۷روسیه

192 میلیارد۷1عربستان سعودی

294 میلیارد68فرانسه

20۷ میلیارد 68ایتالیا

131 میلیارد 60کانادا

1۵9 میلیارد ۵2برزیل

99 میلیارد ۵0سنگاپور

181 میلیارد 4۵امارات متحده عربی

منتظر اینترنت ماهواره ای باشیم؟
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پول فروشی در مترو!

روز گذشته گزارشی از پدیده پول فروشی در مترو 
منتشر شد که مورد توجه قرار گرفت. در این گزارش 
آمده کنار همه فروشنده هایی که در مترو دست 
فروشی می کنند فردی پول نقد می فروشد. تا کسی 
برای پرداخت پول تاکسی در ایستگاه مترو مشکلی 
نداشته باشد. هفت صبح به نقل از فروشنده پول در 
مترو نوشته: »مگه بده نمی خوام االن خسته و کوفته 
برید تو صف عابر بانک مترو که همیشه خدا هم پول 
نداره. فقط من سهم خودمو بر می دارم. چیز زیادی 
هم نیست فقط دو تومن یعنی اگه پنجاه تومن کارت 
بکشین من دو تومن بر می دارم. صد تومن هم می 
شه چهار تومن. البته واسه پول تاکسی همون پنجاه 
تومن براتون کافیه. پول کم بکشید که به همه تون 

هم برسه.«
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استان هایی با بیشترین بازماندگان از تحصیل

در سه سال گذشته تعداد بازماندگان از تحصیل 
شیب صعودی داشته و همچنان با وجود چالش های 
مختلف مانند ثبت نام مهاجران، بر این تعداد افزوده 
می شود؛ تهران به همراه سه استان سیستان و 
بلوچستان، آذربایجان غربی و خوزستان بیشترین آمار 
بازماندگان از تحصیل را به خود اختصاص داده اند. بر 
اساس گزارش ایرنا حداقل یک میلیون نفر در کشور 
بازمانده از تحصیل هستند که عمده ترین دالیل آن 
محرومیت آموزشی و نبود مدرسه، وضعیت نامطلوب 
سرویس دهی مدارس، فقر و روی آوردن به سوخت 
بری، مسائل فرهنگی و ازدواج زود هنگام دختران و 
تعداد باالی بی شناسنامه ها اعالم شده است. کاربری 
در این باره نوشت: »کرونا و آموزش مجازی هم باعث 
ترک تحصیل خیلی از دانش آموزها شد چون بعضی  

خانواده ها هزینه خرید گوشی و رایانه نداشتن.«

 

  3.4     M   views 

استقبال پرشور مردم از تیم ملی کشتی آزاد

ویدئوهایی از استقبال گسترده و پر شور مردم 
از کاروان تیم ملی کشتی کشورمان که بامداد روز 
ــران شد در شبکه های اجتماعی  گذشته وارد ای
انتشار یافت که نشان از عالقه مردم به پهلوان های 
ایران بود. کاربران با بازنشر این ویدئو به نوعی 
رضایت شان از عملکرد کشتی گیران را نشان دادند. 
کاربری نوشت: »الحق و االنصاف کشتی ورزش اول 
کشور ماست به شرطی که برخی مسئوالن هم بهش 
بهای بیشتری بدن.« کاربر دیگری نوشت: »کشتی 
برای ایرانی ها این قدر اهمیت داره که سریال های 
پرمخاطبی هم که ساخته و پخش می شه حول کشتی 
می گرده و قهرمان داستان کشتی گیره.« کاربری هم 
نوشت: »خیلی از این مردم برای دیدن و ابراز عالقه 
به پهلوون حسن یزدانی رفته بودن که بگن چه ببری 

چه ببازی دوستت داریم.«

 

  2.1     M   views 

دوردور 1۵ میلیون تومانی با خودروی لوکس!

برخی  جوانان و افراد برای پیشبرد کسب  و کارشان یا 
دوردور کردن با خودروهای  الکچری  و لوکس به  سراغ  
»اجاره«  یا »رنت« خودرو می روند و میلیون ها تومان 
بابت آن می پردازند. همشهری آنالین در گزارشی 
نوشته است که هزینه اجاره خودروی بنز جی ال ای 
روزانه ۱۵میلیون تومان است، البته حداقل زمان 
کرایه این خودرو سه تا شش روز است. همچنین 
عالوه بر مبلغ کرایه خودرو باید ۵۰۰ میلیون تومان 
چک بین  بانکی و ۵۰میلیون ودیعه نقدی بپردازید.« 
کنار این مبالغ نجومی شرط و شروطی هم برای اجاره 
کننده می گذارند بــرای مثال نباید بیش از ۱۵۰ 
کیلومتر در روز مسافتی را طی کنید. در غیر این 
صورت به ازای هزینه هر کیلومتر اضافه ۳۵هزار 

تومان به پای شما نوشته می شود.

منتظر اینترنت ماهواره ای باشیم؟

ــه خدمات  توییت ایــالن ماسک در خصوص ارائ
اینترنت ماهواره ای در ایران بازتاب زیادی در 
فضای مجازی داشــت. ایــالن ماسک در توییتی 
نوشته، استارلینک برای ارائه خدمات در ایران، 
خواستار معافیت از تحریم ها می شود. اما آیا 
اینترنت ماهواره ای استارلینک به کشورمان می 
آید؟ سوالی که برای بسیاری از کاربران شبکه 
های اجتماعی شکل گرفته است. بد نیست بدانید 
که تنها معافیت از تحریم مانع رسیدن اینترنت 
ماهواره ای به ایران نیست بلکه استارلینک خیلی واضح بارها اعالم  کرده است که قصد ارائه  اینترنت ماهواره ای 
بدون اجازه دولت ها را ندارد. البته حتی اگر استارلینک در مذاکره با مسئوالن ایرانی موفق به  کسب اجازه خدمات 
 دهی در ایران شود یا بدون مجوز دولت بخواهد اینترنت در اختیار مردم قرار دهد هم مشکالتی در پیش رو قرار 
دارد. یکی از آن ها تهیه تجهیزات الزم برای استفاده از اینترنت ماهواره ای است که همین موضوع معضل بزرگی به 
شمار می آید. البته برخی معتقدند شاید با قاچاق تجهیزات به داخل کشور بتوان از این اینترنت در کشور استفاده 
کرد اما برخی کاربران معتقدند که دیش دریافت کننده سیگنال ها به راحتی قابل ردیابی است و وزارت ارتباطات به 
راحتی می تواند مکان هایی را که دیش استارلینک روشن می شود ردیابی کند. جدای از این ها هزینه باالی اینترنت 
ماهواره ای هم یکی دیگر از این مشکالت است. برای خرید تجهیزات باید ۵۰۰ دالر به استارلینک پرداخت کرد که 
در صورت قاچاق بودن قیمت آن ممکن است به چندین هزار دالر هم برسد. برای اشتراک هم ماهانه ۱۰۰ دالر 

باید به استارلینک داد که تحریم ها اجازه واریز پول به حساب استارلینک را نمی دهد.



سکوهای ورزشگاه آزادی بازسازی می شود
معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشــی از بازسازی 
سکوهای ورزشگاه آزادی خبر داد. سعید ابوالفتحی دربــاره آخرین وضعیت 
مجموعه ورزشی آزادی اظهار کرد: »از مهر سال گذشته طبق دستور مقام عالی 
وزارت ورزش و جوانان، بازسازی و به سازی مجموعه بزرگ آزادی را در دستور کار 
قرار دادیم. کارهای مطالعاتی متعددی در این زمینه انجام شد و سعی کردیم موارد 
موجود را اولویت بندی کنیم.« او افزود: »یکی از اتفاقات خوبی  که در این مدت 
رخ داد، تعویض کابل ها و پست برق این مجموعه بود. مبحث بعدی مقاوم سازی و 

ایمن سازی مجموعه صد هزار نفری آزادی بود. مطالعاتی در این خصوص انجام شد 
و کارهای تحقیقاتی متعددی را انجام دادیم. از مشاورهای پروژه استفاده کردیم و 
طبق مطالعاتی که داشتیم ۱۵ زون از سکوهای تماشاگران ورزشگاه آزادی را با 
هدف به سازی، مقاوم سازی و سبک سازی به مرحله مناقصه گذاشتیم. فراخوان 
مناقصه برای تعیین پیمانکار انجام شده و آگهی فراخوان در سایت و روزنامه های 
کثیراالنتشار موجود است و ان شاءا... سعی می کنیم با انتخاب پیمانکار هرچه 

سریع تر این پروژه را انجام دهیم.«

چهار شنبه  30 شهریور 1401
5ورزشی24 صفر  1444.شماره 21039

شفر در مسیر بازگشت به ایران
مسئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان پس از قطع 
همکاری با رضا پرکاس، با چند مربی خارجی و 
ایرانی برای هدایت تیم خود وارد مذاکره شده اند. 
مسئوالن باشگاه نفت آبادان که مربیان خارجی 
از کشور آلمان و ایتالیا را زیر ذره بین گذاشته اند، 
با وینفرد شفر سرمربی سابق استقالل مذاکرات 
خوبی داشته اند و به نظر می رسد وی نزدیک ترین 
گزینه به نیمکت نفت آبادان است. گفته می شود 
اگر رونــد مذاکرات به همین صــورت پیش برود، 
احتماال تا دو روز آینده این همکاری قطعی خواهد 

شد و وینفرد شفر ۷۲ ساله سرمربی نفت می شود.

آفساید

خبر

ضرب االجل فیفا به کی روش

تیم حاضر در جــام جهانی   3۲ فیفا آخرین موعد 
۲0۲۲ برای ارسال اسامی بازیکنان را اعالم کرد. 
شبکه »الکاس« قطر از آخرین موعد 3۲ تیم حاضر در 
مسابقات جام جهانی برای ارسال اسامی بازیکنان 
شرکت کننده در این مسابقات پرده برداشت. طبق 
اعالم شبکه معتبر قطری، کارلوس کی روش سرمربی 
تیم ملی کشورمان تا  پنج روز قبل از آغاز مسابقات جام 
جهانی ۲0۲۲ یعنی تا ۲4 آبان فرصت دارد فهرست 

نهایی بازیکنان ایران را به فیفا ارائه کند.

وضعیت مبهم مهاجم استقالل

پیمان بابایی در بازی استقالل مقابل نساجی، بعد از گلی 
که در دقیقه 4 به ثمر رساند، ضربه ای به پایش برخورد کرد 
و به همین دلیل در بین دو نیمه تعویض شد. درباره او گفته 
می شد مصدومیتش جدی نیست و به زودی به تمرینات 
گروهی برمی گردد اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده 
است. بابایی این روزها به صورت اختصاصی در تمرینات 
استقالل کار می کند و در تمرینات گروهی غایب است تا 

ابهام ها درباره وضعیت او بیشتر شود.

نهم مهر، شروع دوباره لیگ برتر

برنامه مسابقات هفته های هفتم و هشتم لیگ برتر 
فوتبال باشگاه های کشور فصل ۱40۱-۱40۲ اعالم 
شد. لیگ بیست و دوم پس از شش هفته برگزاری به 
دلیل فیفادی و برگزاری اردوی تیم ملی تعطیل شد و 

از نهم مهر تنور لیگ دوباره داغ می شود. 
برنامه هفته های هفتم و هشتم لیگ به شرح زیر است:

شنبه 9 مهر

*آلومینیوم اراک – ملوان انزلی- ساعت ۱۸
 *نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان 

 ساعت ۱۸
*گل گهرسیرجان – استقالل - ساعت ۱۸:30

*فوالد خوزستان – مس کرمان - ساعت ۱۹
*ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران - ساعت ۱۹

یک شنبه 10 مهر

*هوادار تهران –سپاهان اصفهان - ساعت ۱۷
*پرسپولیس – تراکتور تبریز - ساعت ۱۸:30

* نفت آبادان – مس رفسنجان - ساعت ۱۹

علیرضا بیرانوند سرباز نیست

در شرایطی که بحث خدمت سربازی علیرضا بیرانوند 
این روزها داغ شده است، رئیس سازمان وظیفه عمومی 
فراجا به این موضوع پاسخ داد. علیرضا بیرانوند که فردا 
جشن تولد 30 سالگی اش را برگزار خواهد کرد، با یک 
عالمت سوال و حاشیه بزرگ در خصوص مشمول شدن 
برای سربازی مواجه شده است. دروازه بان ملی پوش 
و شماره یک تیم ملی که سابقه حضور در جام جهانی 
قبلی را نیز در کارنامه دارد، طی مدت اخیر از معافیت 
حضور در تیم ملی بهره می برد. این در حالی است که 
گمانه زنی زیادی درباره آینده این بازیکن بعد از برپایی 
جشن تولد فردا، به گوش می رسد. هرچند بیرانوند 
ــاره به ایــران و عقد قــرارداد با  در زمــان بازگشت دوب
پرسپولیس خبر از قبولی اش در دانشگاه خرم آباد داده 
بود تا مشخص کند این بار به دنبال استفاده از معافیت 
تحصیلی  است اما این موضوع طی روزهــای اخیر به 
بحث بزرگی تبدیل شده بود. اکنون اما رئیس سازمان 
وظیفه عمومی فراجا  در نشست خبری خود و در پاسخ 
به سوالی درباره این موضوع، به آن واکنش نشان داده 
است. سردار تقی مهری در حاشیه نشست خبری خود 
با حضور در جمع خبرنگاران درباره سربازی علیرضا 
بیرانوند و این که گفته می شود این فرد باید به سربازی 
اعزام شود، گفت: »آقای بیرانوند از معافیت تحصیلی 
برخوردارند و چنین مواردی که مطرح می شود، صحیح 
نیست.« با این شرایط باید پرونده سربازی دروازه 
بان شماره یک تیم ملی را پایان یافته تلقی کرد و او در 
ادامه مسیر با درخشش در پرسپولیس و تیم ملی کار 
را دنبال خواهد کرد؛ البته بعد از اتمام دوران تحصیل و 
دریافت مدرک، مسلما باز هم پرونده سربازی بیرانوند 
باز خواهد شد و او باید برای طی کردن دوران خدمت به 

یکی از تیم های نظامی فوتبال ایران بپیوندد.

ویژه

حمله تند پدر حسن یزدانی به علیرضا دبیر

گروه ورزش/ نایب قهرمانی حسن یزدانی در رقابت های بلگراد و باخت سنگینش مقابل دیوید 

تیلور آمریکایی به قدری به مذاق پدرش ناخوش بود که در مراسم استقبال از کاروان کشتی آزاد 
مقابل دوربین خبرنگاران ایستاد و درحالی که به دنبال مقصر برای چهارمین شکست فرزندش 
مقابل تیلور می گشت، توپ را به زمین علیرضا دبیر انداخت. علی اعظم یزدانی با انتقاد تند از رئیس 
فدراسیون کشتی گفت: »پسر من دنبال رکورد، رئیس فدراسیون، سرمربی تیم ملی، شورای شهر 
و نماینده مجلس نیست. پسر من می خواهد بعد از پایان کشتی در مجموعه خودش بچه ها را آموزش 
بدهد و مثل خودش کشتی گیر بار بیاورد. سوال من این است چرا آقای دبیر نیم ساعت مانده به 
مبارزه فینال به پسر من گفت که با مربی ۱۱0 کیلوگرمی تمرین کن که باعث شد ضربان قلب او به 
۲۵0 برسد؛ در حالی که نیم ساعت بعد، مبارزه فینال داشت؟ چرا این کار را کرد؟ باید پاسخ بدهد. 
چرا در فدراسیون کشتی در تمرینات زیر کتف با حسن یزدانی کار می کند اما این جا می گوید کشتی 
فقط زیر کتف زدن نیست؟« وقتی خبرنگاران از علی اعظم یزدانی سوال کردند که آیا انتقاد او از دبیر 
باعث ناراحتی حسن یزدانی نمی شود هم پاسخ جالبی داد: »حسن آقا هنوز بچه است و متوجه نمی 
شود.« نکته قابل تامل اما واکنش حسن یزدانی به صحبت های پدرش بود که در جمالتی کوتاه غائله 
را تا حدودی ختم به خیر کرد: »او عزیز من است. شکست معموال ناراحتی دارد و این ناراحتی برای 

خانواده ها بیشتر است. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این باخت را جبران کنم.«

حسن رنگرز جایگزین محمد بنا شد

گروه ورزش/ خداحافظی واتس اپی محمد بنا از شاگردانش بعد از چهارمی تیم ملی کشتی 

فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی جهان- بلگراد آن هم با ۲ نقره و یک برنز، درحالی اتفاق افتاد 
که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفته بود به محض ورودش به ایران در این خصوص 
تصمیم گیری خواهد کرد. درحالی که منتقدان تاکید بر تعیین جایگزین برای بنا داشتند و 
موافقان منتظر برگرداندن آقای خاص بودند، خبر رسید که بنا پیش از اعزام تیم به مسابقات 
قهرمانی جهان تصمیم گرفته بود هر نتیجه ای که در این رقابت ها رقم بخورد، دیگر در کادرفنی 
نماند. دلیلش هم باالگرفتن مشکالت شخصی بود. او حتی اسفند سال گذشته نیز به دلیل 
همین مشکالت از اردوی تیم ملی خارج شد ولی هنوز ۲4 ساعت از رفتنش نگذشته بود که با 
پا درمیانی حمید سوریان برگشت. این بار اما ماجرا کامال فرق داشت و فدراسیون کشتی هم 
وقتی عزم جزم بنا برای رفتن را دید، بالفاصله تکلیف جانشین او را مشخص کرد و علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی با صدور حکمی برای حسن رنگرز مدیرکل فعلی ورزش و جوانان استان 
مازندران، او را به عنوان جانشین بنا معرفی کرد. به این ترتیب فدراسیون کشتی با تقدیر از محمد 

بنا، حکم سرمربیگری را به طور رسمی به حسن رنگرز تحویل داد.

اخبار

 بازی تیم ملی ایران و روسیه 

در هاله ای از ابهام

پیشنهاد دیدار دوستانه میان روسیه و ایران یکی از مباحثی بود 
که کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست 
خبری خود به آن پرداخت اما هیچ پاسخ امیدوارکننده ای درباره 
بازی با این تیم ارائه نکرد. او تاکید کرد که هر دیداری باید بر اساس 
برنامه های ایــران بررسی شود. زمان پیشنهادی روسیه برای 
برگزاری این دیدار مربوط به آخرین پنجره بازی های ملی می شود 
که جام جهانی به آن پیوند خورده و 3۲ تیم در این مسابقات به 
رقابت می پردازند و لیگ های معتبر به واسطه حضور بازیکنان 
در تیم های ملی تعطیل خواهند بود. در نتیجه این پنجره برای 
تیم های ملی غایب در جام جهانی هم به دلیل برگزاری دیدارهای 
دوستانه ارزشمند خواهد بود که می توان به تیم های سرشناسی 
همچون سوئد، ایتالیا، روسیه، نیجریه، کلمبیا، شیلی، اتریش و 
نروژ اشاره کرد. با این حال ایران به علت حضور در جام جهانی، 
زمان چندانی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با حضور تمام 
بازیکنان خود نخواهد داشت و همین مسئله احتمال برگزاری 
دیدار دوستانه با روسیه را زیر سوال می برد.  پنجره بازی های 
ملی ۲3 آبــان شــروع می شود و لیگ های معتبر دنیا تا آخرین 
ساعات ۲۲ آبان در حال بازی هستند و در نتیجه ملی پوشان در 
بهترین حالت ۲4 آبان آماده تمرین با تیم های خود خواهند شد. 
از ۲۹ آبان نیز جام جهانی شروع می شود. نگاهی به ادوار گذشته 
جام جهانی نشان می دهد که تیم ها در فاصله یک هفته تا این 
رویداد از انجام بازی تدارکاتی پرهیز می کنند تا انرژی بازیکنان 
خود را برای بازی های فشرده در جام جهانی که چهار روز یک 
بار انجام می شود، حفظ کنند. با توجه به این موضوع، تیم ملی 
تنها در شرایطی می تواند با روسیه دیدار کند که این بازی قبل 
از پنجره بازی های ملی و صرفا با حضور بازیکنان داخلی برگزار 
شود. به جز این، ابعاد بین المللی بازی با روسیه مطرح است که 
تیم های ملی مختلف از انجام بازی با این کشور به علت درگیری 
نظامی با اوکراین پرهیز کرده اند و برگزاری دیداری میان روسیه و 
ایران، می تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد.به نظر می رسد 
کارلوس کــی روش با دیده تردید به این دیــدار نگاه می کند و با 
توجه به غیبت قطعی لژیونرها که شاکله اصلی تیم ملی را تشکیل 
می دهند و شرایط متفاوت روسیه، امکان برگزاری این دیدار تا 
حد زیادی پایین آمده است. چندی قبل در دیدار مسئوالن کمیته 
المپیک ایران و مجارستان، پیشنهاد بازی تیم های ملی فوتبال دو 
کشور مطرح شده بود که به علت پر بودن برنامه دو تیم و درخواست 
مجارها برای بازی در آبان ماه، این پیشنهاد هم رد شد و ایران 

نتوانست باب مذاکره با این کشور را باز کند.

گزارش 

   توهین  به ستاره ایراین 

را اپیان دهید!

گروه ورزش/ ارلینگ هالند در شروع فصل در 

سیتی، توانسته در ۹ بازی ۱4گل بزند و در لیگ 
انگلیس در هفت بــازی ۱۱گــل به ثبت رسانده 
است. در حقیقت او در لیگ انگلیس بیش از کل 
گل های ۱3تیم شامل یونایتد و چلسی )هشت تا( 
گل زده است. ارلینگ از اتلتیکو )۱0(، دورتموند و 
یوونتوس )۹( نیز بیشتر گل زده است. کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی با ۸۱6 و ۷۷4 گل اولین 
و سومین گلزنان برتر تاریخ فوتبال هستند که 
ژوزف بیکان با ۸0۵ گل در میان آن هاست اما 
با روند کنونی هیچ بعید نیست که هالند تا پایان 
دوران فوتبالش از دو ستاره آرژانتینی و پرتغالی 
عبور کند و به بهترین گلزن تاریخ فوتبال تبدیل 
شود. هالند در 6000 دقیقه اولش در لیگ های 
بزرگ)بوندسلیگا و لیگ انگلیس( توانسته ۷3 
گل بزند، مسی در همین دقایق 40 گل زده بود و 
رونالدو فقط ۱۷ گل زده بود. در حقیقت هالند در 
۷4 بازی و ۵۹۱۲ دقیقه اولش در لیگ های آلمان 
و انگلیس توانسته ۷3 گل بزند که آمــار شگفت 

انگیزی است.  ستاره نروژی در ۲۱ بازی و ۱600 
دقیقه اولش در لیگ قهرمانان ۲6 گل زده است در 
حالی که مسی در ۲۱ بازی اولش فقط هشت گل 
زده بود و رونالدو در ۲۱ بازی اولش هیچ گلی در 
لیگ قهرمانان اروپا نزده بود. هالند در فصل جاری 
برای ثبت ۱4 گل خود فقط به 3۷ شوت نیاز داشت 
یعنی 3۸ درصد شوت هایش به گل تبدیل شدند و با 
هر ۲.6 شوت یک گل زده است. کریستیانو رونالدو 
در بهترین فصلش توانست در اللیگا و چمپیونزلیگ 

با ۲۹۵ شوت به ۵۸ گل برسد یعنی ۱۹ درصد 
شوت هایش به گل تبدیل شده بود.  مسی در فصل 
۱4-۱۵ بهترین آمار خود را از نظر فرصت طلبی 
داشت چرا که با ۲3۷ شوت به ۵3 گل در اللیگا و 
چمپیونزلیگ رسید و ۲۲ درصد شوت هایش به گل 
تبدیل شد. در حقیقت میانگین هالند از دوران اوج 
رونالدو و مسی نیز بهتر است. اگر هالند با میانگین 
کنونی در لیگ انگلیس حرکت کند، فصل را با 60 
گل به اتمام می رساند و بهترین رکورد تاریخ  لیگ 
برتر انگلیس)به شکل کنونی( را که توسط الن شیرر 
در فصل ۹4-۹۵ با 34 گل ثبت شده بود، ویران 
خواهد کرد البته اگر به کل تاریخ فوتبال انگلیس 
نگاه کنیم، رکورد متعلق به دیکسی دین با 60 گل 
در فصل ۲۷-۲۸ است. شاید یکی از مسائلی که 
ترمز هالند را بکشد، مصدومیت هایش باشد. در 
حقیقت هالند در سه فصل اخیر ۲۵ بازی را به علت 
مصدومیت از دست داده در حالی که رونالدو در 
۱۵ سال اخیر ۲۵ بازی و لئو نیز در ۱۲ سال فقط 
۲۸ بازی را به علت مصدومیت از دست داده است.

هالند بهتر از رونالدو و مسی

فوتبال جهان زیر پای غول نروژی

خطری که از بیخ گوش صادقی گذشت
کارلوس کی روش که در بدو حضورش در ایران، به دنبال گزینش بازیکنان داخلی 
برای حضور در اردوی تیم ملی بود، در دو بازه 40 دقیقه و در تمرینات تیم ملی، 
عملکرد بازیکنان دعوت شده را ارزیابی کرد، موضوعی که باعث شد بازیکنان فشار 
زیادی را برای نمایش توانایی خود و اجرای خواسته کادرفنی به منظور تداوم حضور 
در اردو پشت سر بگذارند. این موضوع اکنون باعث آسیب دیدگی سعید صادقی نیز 
شده است. طبق پیش بینی ها، دوری سعید صادقی به دلیل مصدومیت کشیدگی 
حدود ۱0 روز خواهد بود و این در حالی بود که برخی گمانه زنی ها از پارگی 
همسترینگ او خبر می دادند و نگرانی را درباره آینده او بیشتر کرده بودند؛ اما 
با بررسی های پزشکی مشخص شده این مصدومیت تنها کشیدگی بوده است 
و با چند جلسه استراحت و تمرینات اختصاصی، او قادر خواهد بود به تمرینات 

گروهی بازگردد و در اختیار کادرفنی قرار گیرد.

 بیانیه بلند باالی بازیکنان لیگ پرتغال 

در حمایت از طارمی

روایت جدید درباره دلیل خط خوردن قایدی
مهدی قایدی بعد از گذراندن یک فصل فوق العاده معمولی در لیگ امارات، با هدف 
بازگشت به اردوی تیم ملی، دوباره پیراهن استقالل را پوشید و با توجه به انگیزه باالیش، 
خیلی زود به اردوی تیم ملی دعوت شد منتها این بازیکن جایی در جمع مسافران اتریش 
نداشت. درباره این که چرا بازیکن محبوب هواداران استقالل، جایی در فهرست تیم ملی 

نداشته، این روایت منتشر شده که دلیل اصلی خط خوردن مهدی قایدی، دریبل زدن، 
توپ لو دادن و پرس نکردن در بازی های داخلی تیم ملی بوده است. قایدی در برخی 
فاکتورها بازیکن محبوب کی روش نیست چرا که سرمربی تیم ملی به بازیکنانی 
عالقه دارد که دوندگی و جنگندگی باالیی داشته باشند و حریفشان را پرس کنند 
و به مدافعان حریف اجازه بازی سازی ندهند. این اتفاق، در جام جهانی ۲0۱۸، 
کامال به چشم آمد و سردار آزمون بیشتر از آن که به دنبال گلزنی باشد، مجبور بود 

طبق درخواست کی روش، مانع بازی سازی مدافعان و هافبک های حریف شود.

گروه ورزش/شاید اغراق نباشد که بگوییم مهدی طارمی 

مهاجم تیم ملی و تیم پورتوی پرتغال، بهترین بازیکن 
کنونی فوتبال ایران یا حداقل بهترین لژیونر فوتبال ایران 
است؛ بازیکنی که با انتخاب های درست، پله پله خود را به 
اروپا و یک تیم مطرح رساند و حاال به یکی از ستارگان لیگ 
پرتغال تبدیل شده است. طارمی آن قدر در این دو فصل 
خوش درخشیده که در سال اول حضورش در لیگ پرتغال 
با به ثمر رساندن ۱۸ گل به طور مشترک به همراه کارلوس 
وینیسیوس و پیزی به آقای گلی لیگ برتر این کشور رسیده 
است. طارمی در شهریور ۱3۹۹، با قراردادی چهار ساله 
به باشگاه فوتبال پورتو پیوست و در اولین فصل حضور خود 
در پورتو توانست سومین گلزن برتر و بهترین پاسور فصل 
شود. مهاجم ایرانی پورتو در بازی رفت مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دروازه یوونتوس را باز کرد و 
گل قیچی برگردان طارمی برای پورتو به چلسی در لیگ 
قهرمانان ۲0۲0-۲۱ به عنوان بهترین گل مسابقات و 
نامزد دریافت جایزه پوشکاش فیفا شد. او اولین ایرانی 
بود که در مرحله حذفی اول مسابقات، گلزنی کرد. طبق 
نظرسنجی صورت گرفته توسط سایت اتحادیه فوتبال 
اروپا، گل مهدی طارمی به چلسی به عنوان بهترین گل 
لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲0۲۱ انتخاب شد. در این 
نظرسنجی از هواداران فوتبال اروپا خواسته شده بود از 

بین ۱0گل، بهترین را انتخاب کنند. حدود یک میلیون و 
300هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بودند و گل 
طارمی با کسب بیش از ۷۵0 هزار رای، اول شد. سوپرگل 
طارمی عامل تنها باخت چلسی در لیگ قهرمانان اروپا 
۲۱–۲0۲0 شد. طارمی در دومین فصل حضور خود 
در پورتو توانست به دوگانه)قهرمانی لیگ و حذفی( 
برسد. او در این فصل تاثیرگذارترین )بیشترین گل و 
پاس گل( بازیکن لیگ پرتغال شد.این بازیکن ملی پوش 
ایرانی در دیدار برابر اسپورتینگ در 30 مرداد ۱40۱ ، 
صدمین بازی خود با پیراهن پورتو را انجام داد و به باشگاه 

صدتایی های این تیم اضافه شد.
اما با وجود این عملکرد خوب و درخشش در فوتبال اروپا، 
مهاجم ایرانی پورتو همواره از سوی هــواداران تیم های 
رقیب به خصوص بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون به دلیل 
سبک بازی اش و آن چه آن ها شبیه سازی و فریب داوران 
قلمداد می کنند، در رسانه ها و فضای مجازی مورد انتقاد 
شدید قرار گرفته و می گیرد و حتی گاهی این انتقادها 
رنگ و بوی بی احترامی و توهین گرفته است. دور جدید 
این انتقادهای توهین آمیز با واکنش رسمی اتحادیه 
بازیکنان شاغل در پرتغال مواجه شده و این اتحادیه 
با انتشار بیانیه ای بلند از ستاره ایرانی پورتو در مقابل 
توهین ها حمایت کرد. اتحادیه بازیکنان، بی احترامی، 

ایجاد نفرت و خشونت علیه بازیکن کشورمان را محکوم 
کرد. بیانیه اتحادیه بازیکنان شاغل در پرتغال در حمایت 
از ستاره ایرانی به شرح زیر است: اتحادیه بازیکنان بی 
احترامی، ابراز تنفر و خشونت در فصل ۲0۲3/۲0۲۲ 
را محکوم می کند و حمایت کامل از مهدی طارمی را 
ــد. فصل ۲0۲3/۲0۲۲ متأسفانه با  نشان می ده
اتفاقات متعددی همراه است که محیطی از تحقیر، 
نداشتن تحمل، بی احترامی و خشونت را نشان می دهد 
که شایسته محکومیت با صدای واحد همه عوامل ورزش 
است. نه تنها در پرتغال  بلکه در سراسر اروپــا، حمالت 
و مظاهر نفرت در ورزشگاه ها و شبکه های اجتماعی 
افزایش یافته و نام نیک و رفتار حرفه ای بازیکنان را به خطر 
می اندازد. محیط آزار و اذیت دایمی که رفتار حرفه ای 
مهدی طارمی بازیکن پورتو را زیر سوال می برد، متأسفانه 
نمونه ای از این تحقیر است. اتحادیه بازیکنان با تاکید بر 
همبستگی و حمایت کامل از طارمی خواستار احترام به 
این بازیکن مانند سایر بازیکنان است. این بر عهده تیم 
های داوری است که ارزیابی خود را از پیشنهادهای داخل 
زمین بازی انجام دهند و فقط آن ها می توانند در این زمینه 
قضاوت کنند. این پذیرش بدون تعصب نظرات طرفداران، 
مستلزم احترام به بازی و قهرمانان، به ویژه آن هایی است 

که مسئولیت عمومی دارند.
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امین تارخ دوشنبه بر اثر سکته 
قلبی در بیمارستان بستری شده 
ــام حامد تارخ  ــت. طبق اع اس
برادرزاده این بازیگر به صبا، خطر 
رفع شده است و امین تارخ تحت 

نظر پزشکان مراحل درمان را سپری می کند.

پرویز پرستویی در گفت وگو با 
ایرنا اعام کرد، آخرین فعالیت 
فیلم  در  بــازی  سینمایی اش 
»بی همه چیز« بــوده اســت. او 
توضیح داد پیشنهاد بــازی در 

سریال نمایش خانگی و فیلم سینمایی داشته اما 
در اثر دغدغه مند بازی می کند.

سعید آقاخانی به زودی پس از 
ماه صفر، تصویربرداری »نون 
ــرد. به  ــاز خواهد ک خ 4« را آغ
گــزارش تسنیم، این مجموعه 
ابتدا در تهران جلوی دوربین 
می رود. حسن معجونی و مجید یاسر بازیگران 

جدید »نون خ 4« هستند.

الله اسکندری این روزها با فیلم 
»رویــای سهراب« به کارگردانی 
علی قوی تن حضور موفقی در 
گیشه نــدارد. این فیلم در طول 
ــران، تنها حــدود 52  یک ماه اک
میلیون تومان فروش و 1558 مخاطب داشته است.

چهره ها و خبر ها

ــب  ــرداش حــمــیــد فـــرخ نـــژاد ف
ساعت 22، فیلم »شب واقعه« 
ساخته شهرام اسدی را از شبکه 
آی فیلم روی آنتن دارد. الدن 
مستوفی، باران کوثری و حبیب 
دهقان نسب از دیگر بازیگران این فیلم دفاع 

مقدسی محصول سال 87 هستند.

زنده یاد زهره فکورصبور سریال 
»بی همگان« اثر بهرنگ توفیقی 
و اصغر هاشمی را در نوبت پخش 
دارد. بعد از درگذشت فکورصبور، 
کمند امیرسلیمانی جایگزین او 

شد. »بی همگان« از دو هفته دیگر روی آنتن می رود.

سریال کمدی »آنتن« ساخته سیدابراهیم عامریان 
از امشب در نمایش خانگی منتشر می شود و پژمان 
را  »آفتاب پرست«  جمشیدی که اکنون کمدی 
در حال انتشار دارد، با آغاز »آنتن« همزمان با دو 
مجموعه کمدی در این مدیوم دیده می شود. این 
بازیگر ُپرکار هم اکنون دو فیلم در حال اکران و پنج 
فیلم جدید نیز آماده نمایش دارد. جمشیدی پیش 
از این، در ابتدای سال هم با کمدی »زیرخاکی« 
در تلویزیون و فیلم »دینامیت« در سینمای آناین 

دیده شده بود.

حاضر در سینما و نمایش خانگی	 

ــژمــان جمشیدی بعد از اکـــران آنــایــن فیلم  پ
»دینامیت« در 28 اسفند 1400، نوروز امسال نیز 
»زیرخاکی 3« اثر جلیل سامان را روی آنتن تلویزیون 
داشت. این بازیگر بعد از سینمای آناین و تلویزیون، 
با فیلم »علف زار« به سینما آمد. این فیلم ساخته 
کاظم دانشی از سوم خرداد به چرخه اکران اضافه 
شد و همچنان روی پرده سینماهاست. جمشیدی 
از نهم خرداد نیز با تکرار سریال »دیوار به دیوار« به 
شبکه آی فیلم آمد و همزمان با سینما، در تلویزیون 
نیز حضور داشت. تقریبا نزدیک دو ماه بعد از نمایش 
»علف زار«، 27 تیر مجموعه کمدی »آفتاب پرست« 
ساخته بــرزو نیک نژاد در نمایش خانگی منتشر 
شد و جمشیدی به عنوان بازیگر اصلی این سریال 
به نمایش خانگی آمد. اکران »علف زار« و انتشار 

سریال نیک نژاد باعث شد پژمان جمشیدی 
همزمان در هر دو مدیوم سینما و نمایش 

خانگی حاضر باشد.

تمدید حضور روی پرده سینما	 

ــدود یــک مــاه بعد از انتشار »آفتاب  ح
پرست«، پژمان جمشیدی با یکی دیگر 

از فیلم هایش که در ترافیک 
اکران مانده بود، دوباره 

به سینما آمــد. فیلم 
»دوزیست« ساخته 

ــرزو نیک نژاد از  ب
20 مرداد اکران 

ــد، در نتیجه  ش
پژمان  حــضــور 
جــمــشــیــدی 
ــرده  ــ پـ روی 
ســــیــــنــــمــــا 
ادامه دار شد و 

این بازیگر با دو فیلم و یک سریال، در سینما و نمایش 
خانگی مورد توجه مخاطبان بود. جمشیدی در 
»علف زار« نقشی جدی ایفا کرده بود و »دوزیست« 
رگه هایی از شوخی و کمدی داشت، بنابراین شاهد 

دو بازی متفاوت از پژمان جمشیدی بودیم.

7 اثر در 3 مدیوم	 

هنوز مدت زیادی از انتشار سریال »آفتاب پرست« 
نگذشته که خبر انتشار مجموعه کمدی »آنتن« 
با بازی پژمان جمشیدی منتشر شد. این سریال 
از امشب ساعت 20 در نماوا منتشر می شود تا 
جمشیدی همزمان با دو مجموعه کمدی نمایش 
خانگی، حضور پررنگی در این مدیوم داشته باشد. 
ــاره شباهت یا  بعد از انتشار »آنتن« می توان درب
تفاوت بازی جمشیدی در این مجموعه با سریال 
برزو نیک نژاد قضاوت کرد اما گریم او در »آنتن« 
شباهت زیادی به گریمش در »علف زار« دارد. این 
بازیگر بدون ریش و سبیل و با موهایی سفیدرنگ 
در »آفتاب پرست« ظاهر شده و چهره متفاوت تری 
دارد اما ژانر »آنتن« و سریال نیک نژاد هر دو کمدی 
است. با توجه به مواردی که اشاره کردیم، پژمان 
جمشیدی در شش ماه اول سال با یک فیلم در 
سینمای آناین، یک سریال جدید و یک سریال 
تکراری در تلویزیون، دو فیلم در سالن های سینما 
و دو مجموعه در نمایش خانگی پیش چشمان 
مخاطبان بوده و با هفت اثر در مدیوم های مختلف 

حضور داشته است.

5 فیلم آماده اکران	 

فعا خبری از ایفای نقش پژمان جمشیدی در 
سریال جدیدی نیست اما او اکنون پنج فیلم 
آماده اکران دارد که از میان این آثار »مجوز 
ــروج« کــاری از کیارش اســـدی زاده،  خ
ــی عــطــشــانــی،  ــل ــه ع ــت ــاخ ــه« س ــوسـ »کـ
»شیشلیک« اثر محمدحسین مهدویان، 
»بخارست« ساخته مسعود اطیابی کمدی 
هستند و »بــی مــادر« مضمون اجتماعی 
و جــدی دارد. بــا توجه بــه تعداد 
زیاد فیلم های آماده نمایش 
جــمــشــیــدی و احــتــمــال 
اکـــران حــداقــل یکی از 
ــاز انتشار  ــا و آغـ آن هـ
همچنان  »آنـــتـــن«، 
ــای آینده  ــاه ه در م
حضور  شــاهــد  نیز 
ــن  دنـــبـــالـــه دار ای
سینما  در  بازیگر 
خانگی  نمایش  و 

خواهیم بود.

مائده کاشیان

مصطفی قاسمیان

 سینما و نمایش خانگی 
در تصرف پژمان جمشیدی

 کمدین محبوب و ُپرکار، همزمان 2 فیلم روی پرده سینما
 2 سریال در پلتفرم ها و 5 فیلم آماده نمایش دارد

ــا عــنــوان  ــی ب ــزارش ــال در گ ــس 22 تــیــر ام
»تاریکخانه آمارهای صداوسیما« در همین 
ــاره کاهش جدی شفافیت در  صفحه، درب
تحقیقات  مرکز  نظرسنجی های  انتشار 
رسانه ملی برای برنامه های غیرنمایشی 
و سریال های نمایشی تلویزیون خواندید. 
پس از آن گزارش، اگرچه وضعیت شفافیت 
به شکلی جدی بهبود نیافت اما حداقل نظم 
انتشار نظرسنجی ها کم و بیش تا نیمه مرداد 
برقرار بود. در نتایج این نظرسنجی که در 
15 مرداد منتشر شد و تاکنون آخرین آمار 
رسمی از میزان بیننده سریال های سیما به 
شمار می رود، سریال های تلویزیون در نیمه 
دوم تیر بررسی شده اند و مطابق آن، بخش 
دوم »برف بی صدا می بارد« شبکه 3 با 36 
درصد پربیننده ترین سریال تلویزیون بوده 
است. پس از آن، دیگر آماری از سریال های 

مرداد و شهریور تلویزیون در دست نیست.

تلوبیون تنها ابزار در دسترس	 

حاال و در خأل نتایج نظرسنجی های رسمی، 
می توان به ابزارهای دیگری چون آمار بازدید 
سریال های سیما در تلوبیون رجوع کرد و 
بر اساس آن ها کم و بیش می توان پی برد 
که چرا آمار سریال ها منتشر نشده است. 
تلوبیون، صرفا  بازدیدها در  آمــار  اگرچه 
کسانی را نمایندگی می کند که از طریق 
اینترنت برنامه های تلویزیون را دیده اند و 
این شامل همه بینندگان تلویزیون نیست 

ولی تجربه نشان داده این ارقام، همبستگی 
قابل توجهی با نتایج نظرسنجی های مرکز 
تحقیقات رسانه ملی دارد و هرگاه بیننده 
برنامه ای کم بوده، در تلوبیون نیز کم بوده 
اســت. به بیان دیگر، اگرچه آمــار تلوبیون 
شمار بیننده هر سریال سیما را مشخص 
نمی کند اما می توان با تقریبی مناسب، به 

درکی از میزان مخاطب سریال ها رسید.

آمار پایین سریال های جدید در تلوبیون	 

این روزها شبکه یک سریال »باب المراد« 
را روی آنتن می برد که اگرچه با 14 هزار 
ــروع کــرد امــا در  بــازدیــد در قسمت اول ش
ادامه، استقبال از آن کم شد و به میانگین 
ــزار بــازدیــد در هر قسمت رسیده  چهار ه
است. دو قسمت اول »کاتب اعظم« شبکه 
2 نیز که به تازگی شروع شده، هفت هزار 
و دو هزار بازدید داشته اند. »آقای قاضی« 
سریال آخر هفته شبکه 2 که دو روز در هفته 
پخش می شود، وضعیت بهتری دارد و در 10 
قسمت اخیر، به صورت میانگین حدود 90 
هزار بازدید دارد. سریال »بی نشان« نیز که 
به صورت روتین از شبکه 3 پخش می شود، 
اگرچه در قسمت های قبل بازدید بیشتری 
داشت اما آمار آن در هفته اخیر پایین آمده 
و میانگین بازدید آن در 10 قسمت اخیر، 
رقم 80 هزار را نشان می دهد. آمار بازدید 
کاربران تلوبیون از »ماهچراغ« مجموعه 
تله تئاتر شبکه 5 نیز کمتر از 500 در هر 
قسمت اســت. در یکی دو مــاه اخیر اغلب 
سریال های سیما تکراری بوده و به جز این 
آثار، »راز ناتمام« سریال قبلی شبکه یک را 
نیز می توان به حساب آورد. این مجموعه 

نیز در 10 قسمت آخر، میانگین 37 هزار 
بازدید را ثبت کــرد. وضعیت سریال های 
اروپایی و آمریکایی نیز که از شبکه های 4 و 
5 پخش می شود، اصا بهتر نیست. به جز 
قسمت اول سریال »در دشت های فاندرز« 
شبکه 4، سه سریال اخیر این شبکه در هیچ 
قسمتی به باالی 500 بازدید نرسیده اند. 
در شبکه 5 نیز »ارثیه« سه هزار و »اختاس 
1992« فقط 900 بازدید در هر قسمت 

داشته است.

بازدید چند برابری »جومونگ«	 

آمار این سریال ها در شرایطی بیشتر قابل 
درک است که با بعضی مجموعه های کم و 
بیش پرمخاطب تر مقایسه شود. در همین 
2-3 ماه اخیر، سریال »افسانه جومونگ« که 
برای چندمین بار در سال های اخیر از شبکه 
تماشا بازپخش شد، در 10 قسمت آخر به 
طور میانگین 476 هــزار بازدید داشت. 
حتی »بــرف بی صدا مــی بــارد« نیز با تمام 
انتقادهایی که به آن می شد و با وجود 36 
درصد بیننده، در 10 قسمت آخر میانگین 
433 هزار بازدید را ثبت کرد. کمی عقب تر 
در تیرماه 10 قسمت آخر »مستوران« شبکه 
یــک، به طــور میانگین 155 هــزار بازدید 
 10 3« از همین شبکه، در  و »زیرخاکی 
قسمت آخــر به طــور میانگین 228 هزار 
بازدید داشت. حال بیشتر مشخص می شود 
که چرا به نظر می رسد شمار بیننده های 
سریال های سیما کاهش یافته و شاید حتی 
بشود حدس زد که چرا روند انتشار نتایج 
نظرسنجی های مرکز تحقیقات رسانه ملی 

متوقف شده است. 

صفحه آرایی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد
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پاتوق نقد

سورئال زدگی در ذوزنقه بی دندان

بهبودی نیا- مجموعه شعر 
سپید »ذوزنــقــه بی دندان« 
اثر وحید خیرآبادی، توسط 
نشر سیب سرخ منتشر شده 
ــت. ایـــن شــاعــر جـــوان،  اسـ
اندیشه مداری و نگاه تازه به 
جهان را در سرودن، مالک 

خود قرار داده است. اگرچه او قصد دارد با این نوع 
از شعر و ارائه ساده نویسی هایی برپایه اندیشه، فارغ 
از تکلف ها پیامش را به مخاطب برساند؛ اما در این 
مسیر گاهی دچار زیاده روی هایی شده و همین 
موضوع به عاملی ضربه زننده به شعرش تبدیل  شده 
است تا جایی که برخی از سطرهای کتاب را حتی 
نمی توان در زمره شعر به شمار آورد. خیرآبادی 
در برخی شعرها چنان بی مقدمه وارد گفت وگو 
با مخاطب می شود که خواننده در همان ابتدای 
شعر، دچار سردرگمی در دریافت مفهوم می شود 
و به هم ریختگی ساختار جمله به این سردرگمی 
می افزاید. رهایی شاعر در نوشتن آن چه در ذهنش 
می گذرد و برخی از ساختارشکنی ها اگرچه گاهی 
ــوارد متعددی  به شعر، کمک می کند ولی در م
به پریشانی هایی بدل می شود که از زیبایی شعر 
می کاهد. از جمله نکات دیگری که در بسیاری از 
شعرهای سپید منتشر شده امروز به چشم می خورد 
نوع چینش اشتباه سطرهاست که در این کتاب نیز 
این اتفاق ناخوشایند رخ  داده است. شعر سپید 
به دلیل بی وزن و قافیه بودن و همچنین شکستن 
ساختار برخی جمالت، اگر در نوع چینش پله ای 
به آن توجه  نشود مخاطب را در خوانش و دریافت 
مفهوم، دچــار سردرگمی می کند. از اشکاالت 
دیگر شعرهای منتشر شده در این کتاب می توان به 
پایان بندی ضعیف برخی شعرها، استفاده کلمات 
نامأنوس با ساختار شعر مانند احسن الخالقین، عابر 
بانک، قطعًا، ذم مدح مدیحه سرا، همچنین اصرار 
بر استفاده از کلماتی که با جابه جایی حروفشان 
معنای دیگری پیدا می کنند مانند قرینه و قرنیه، 
استفاده اندک از آرایه های ادبی و نزدیک شدن شعر 
به داستان و نثر و درنهایت سورئال زدگی برخی 

شعرها  اشاره کرد.
ــواردی از  از نقاط قــوت کتاب هم می توان به م
قبیل طرح معما در برخی شعرها برای درگیری 
ذهنی و عاطفی بیشتر مخاطب با شعر، اندیشه 
محوری و  فضاسازی های جدید اشــاره کرد. 
اتفاقات  برخی  به  بخشیدن  اهمیت  همچنین 
کوچک روزمره و القای این واقعیت به مخاطب 
که اگر دقیق در اتفاقات روزمره خیره شویم شعر 
همه جا وجود دارد و برای سرودن، نیازی به سفر 
ذهن به دوردست ها نیست از دیگر نقاط قوت این 
کتاب است. اگر وحید خیرآبادی اندیشه مداری، 
ــان را  ــی و یکدستی زب بهره گیری از فنون ادب
به خوبی در شعر خود پرورش دهد در آینده شاهد 

سرودن شعرهای متفاوتی از او خواهیم بود.

ناگهان شعر

اگر نه مدِّ بسم ا.... بودی تاِج عنوان ها
نگشتی تا قیامت نو خِط شیرازه، دیوان ها

نه تنها کعبه صحرایی ست، دارد کعبه دل هم
به گرد خویش تن از وسعِت مشرب بیابان ها

به فکِر نیستی هرگز نمی افتند مغروران
اگرچه صورِت ِمقراِض ال دارد گریبان ها

سِر شوریده ای آورده ام از وادِی مجنون
تهی سازید از سنِگ مالمت جیب و دامان ها

حیاِت جاودان خواهی به صحراِی قناعت رو
که دارد یاد هر موری در آن وادی سلیمان ها

گلستاِن سخن را تازه رو دارد لب خشکم
که جز من می رساَند در سفاِل خشک، ریحان ها؟

نمی بینی ز استغنا به زیِر پا، نمی دانی
که آخر می شود خاِر سِر دیوار، مژگان ها

کدامین نعمِت َالوان بود در خاک غیر از خون؟
ز خجلت برنمی دارد فلک سرپوِش این خوان ها

چنان از فکِر صائب شور افتاده ست در عالم
که مرغان این سخن دارند با هم در گلستان ها

***

اصغر معاذی

  ای عشق...روشنای اتاِق مرا نگیر
 چشِم مرا بگیر و چراِغ مرا نگیر

 این دست ها به گرمی دست تو دلخوشند
 شب های برف و باد...اجاِق مرا نگیر

 وقتی غمم تو هستی...از هر غریبه ای
 حال مرا نپرس و سراِغ مرا نگیر

 بگذار برگ برگ بیفتم به دامنت
 پاییز من...طراوت باِغ مرا نگیر

 یک شب به خانه اش برسان و خالص کن
 پایان قصه...حاِل کالِغ مرا نگیر

 من با خیاِل گوشه چشم تو شاعرم
دنیای دنِج کنِج اتاِق مرا نگیر...!

***

غالمرضا طریقی

ای در و دیوار همه مست تو
کوچه به تنگ آمده از دست تو

 
در دل دیوار به رقص آمده

پنجره خانه دربست تو
 

آنکه تو را از گل گلخانه ساخت
ساخت مرا نیز به پیوست تو

 
داده خداوند ز روز ازل

نامه اعمال مرا دست تو
 

حیف که از رمز اشارات من
دیر خبردار شده شست تو

 
حیف که در هستی تو نیستم
ای همه هستی ام از هست تو

***

لیال کردبچه

به خاطر مردم است که می گویم
گوش هایت را کمی نزدیک دهانم بیاور!

دنیا دارد از شعرهای عاشقانه تهی می شود
و مردم نمی دانند

چگونه می شود بی هیچ واژه ای
کسی را که این همه دور است

این همه دوست داشت...
*** 

امیر یوسفی

روز تو بودی
که پهلو به پهلو می شدی

با صورت آفتابگردان
نور تو بودی در امتداد آن جاده خاکی

که دخترکانش را به مزرعه می برد
عاقبت به خیر که نصف خورشید را

برای این روستا گذاشتی و رفتی
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کشور روز شعر و ادب فارسی گفت و گو

نام گذاری شده است. حضرت 
آیت  ا... خامنه ای همواره بر حفظ و پاسداری از 
زبان و ادبیات فارسی تأکید کرده اند. رسانه 
KHAMENEI.IR به همین مناسبت به گفت وگو 
با آقای دکتر محمدحسن مقیسه، نویسنده کتاب 
»امین زبان و ادب پارسی« پرداخته است که 
بخش هایی از آن در پی می آید. این کتاب که از 
ــوی انــتــشــارات انــقــالب اســالمــی چــاپ  سـ
عملی  و  علمی  راهکارهای  به  شده،نگاهی 
ــت ا... خــامــنــه ای دربـــاره پویش و  ــ حضرت آی

گسترش زبان و ادبیات فارسی داشته است.
ــاب »امـــیـــن زبــــان و ادب  ــت ک  
پارسی« اثری است که به صورت مستقل 
به تشریح دیدگاه های رهبر معظم انقالب 
 در حوزه زبان و ادبیات فارسی می پردازد. 
چه ضرورتی باعث شد که این اثر را تألیف 

کنید؟
از شما خیلی سپاس گزارم که اهمیت موضوع 
زبان و ادبیات فارسی را دریافتید و به آن توجه 
کردید. زمانی که من به فکرم رسید کتابی مستقل 
ــاره مجموع نظرهای رهبر انقالب دربــاره  درب
زبان فارسی منتشر کنم، دیدم که از ایشان در 
موضوع های مختلف فقهی، سیاسی، بین المللی، 
اجتماعی، اقتصادی، حتی مسائل مربوط به 
داخل کشور، زنان، ارتش و سپاه، مواضع بسیاری 
منتشر کرده  و به صورت کتاب های موضوعی 
بیرون آورده اند، اما درباره زبان و ادبیات فارسی 
نشده  منتشر  مستقلی  کتاب  ایــشــان  نگاه  از 
است؛ در حالی که اگر بخواهیم انصاف به خرج 
بدهیم، سابقه مطالعه  رهبر معظم انقالب در همه 
موضوع هایی که برمی گردد به زبان و ادبیات 
فارسی، بیش و پیش از موضو ع های دیگر است. 
یکی از مؤلفه های ذهنی که رهبر معظم انقالب 
از سن 16 تا 17 سالگی به آن مشغول بودند 
و عاشقانه به آن روی  آورده انــد، موضوع ادبیات 
است. ایشان در آن مقطع سنی و در زمانی که 
در حــوزه هــای علمی فقاهتی شیعیان درس 
می خواندند، در حالی که در آن حوزه ها به هیچ 
روی سنت بر این نبود که آقایان روحانی به ادبیات 
روی بیاورند، معظم له بنا به عالیق و ذوق شخصی 
به ادبیات روی آوردنـــد. از همان زمــان دیوان 
شاعران بــزرگ مانند حافظ ،سعدی و مولوی 
را می خواندند. بعدها گرایش پیدا می کنند به 
خوانش داستان و رمان. رمان های بسیار بزرگی 
را که االن در تراز جهانی می درخشند، در همان 
سنین نوجوانی خوانده اند. بعد روی می آورند به 
شعرگویی که حتی در کتابی که آقای هدایت ا... 
بهبودی نوشته به نام »شرح اسم«، آن جا مطرح 
می کنند که قبل از انقالب در انجمنی در اصفهان 
شرکت می کنند و در آن جا یکی از غزل های 

خودشان را می خوانند و این روند ادامه داشته 
تا اکنون. این کاماًل برخالف رویــه سنتی 
حوزه های علمیه و روش روحانی های دیگر 

بوده که فقط به دروس سنتی خودشان 
می پرداختند. بنابراین اگر بخواهیم به 

گذشته و سابقه رهبر معظم انقالب از 
لحاظ گرایش و ذوق ادبی نگاه کنیم، 

پرداختن ایشان به موضوع ادبیات، 
داستان، شعر و مقوله هایی از این 
دست، سابقه ای به مراتب بیشتر از 
موضوع های دیگری دارد که ایشان 

در روند مبارزه با آن ها روبه رو شده  

یا بعد از انقالب به آن ها پرداخته اند. وقتی که 
من می دیدم یک چنین موضوعی هست و به این 
پرداخته نشده، جای این کتاب را خالی می دیدم. 
بنابراین آمدم و از بین همه موضوع های مرتبط با 
مقوله ادبیات، موضوعی را انتخاب کردم که فصل 
مشترکی باشد بین ما و بسیاری از کشورهای 
دیگر؛ همچنین این مسئله زیربنایی باشد برای 
ــی. وقتی که ما از شعر  دیگر موضوع های ادب
صحبت می کنیم، از داستان صحبت می کنیم، از 
رمان صحبت می کنیم، از طنز صحبت می کنیم، 
زیرساخت همه این ها زبان است و زبان هم در 
بستر خودش مؤلفه های بسیار زیادی را دارد؛ 
از واژه، از ترکیب، از ضرب المثل و از اصطالح. 
جدای از این که زبان فارسی زبانی است که یک 
قدمت تاریخی طوالنی دارد؛ زبان فارسی، زبانی 
است که تمدن ساز است؛ بنابراین از مقوله های 
بسیار زیــادی که رهبر معظم انقالب در حیطه 
ادبیات با آن ها سر و کار داشتند و دارند، فقط به 
موضوع زبان فارسی پرداختم و در طی این شش 
سالی که این کتاب منتشر شد، این موضوع را 
پرورانده ام و به نظرم رسید که یکی از موضوع های 

اساسی جا مانده بود.
ــای مهم  ــی هـ ــژگـ ــی از ویـ ــک ی  
نگاه  انــقــالب،  معظم  رهــبــر  شخصیت 
فرهنگی ایشان است. در این نگاه شناخت 
 و دغدغه  در حوزه زبان بسیار پررنگ است. 
دلیل این اهمیت و توجه از سوی ایشان 

چیست؟
زبان در هر کشوری، یکی از ستون های فرهنگ و 
هویت آن کشور است. در کنار زبان، توجه به دین، 
توجه به فرهنگ، توجه به آداب و سنن و توجه به 
تاریخ برای هر کشوری مهم است، اما آن مقوله ای 
که می تواند بگوید دین شما در چه سطحی است، 
شما از چه فرهنگ، هنر و ادبی برخوردارید، یا 
هنرها ،آیین ها و سنن شما را به کشورهای دیگر 
معرفی کند، آن، زبــان کشور اســت. اگــر زبان 
آن کشور زبانی قوی باشد و شاعران قوی و آثار 
تراز اول داشته باشد و در طول تاریخ این آثار و 
آن مفاخر، پایداری خود را حفظ کــرده باشند 
و در تالطم های زبانی دچــار فرسایش های نو 
به نو نشده باشند، می توان گفت آن زبان، یک 
زبان اصیل است. همه این ویژگی هایی را که 

گفتم، زبان فارسی دارد. جدای از این که زبان، 
ظرف فرهنگی هر جامعه است. شما وقتی که 
زبان تان قوی باشد و این زبان قوی را به کشور 
دیگری صادر کنید، درواقــع فرهنگ خودتان 
و آداب و تمدن خودتان را صادر کرده اید. زبان 
فارسی در طول تاریخ همین وظیفه را انجام 
داده است. وقتی که اسالم وارد کشور ما شد، 
ایرانی ها اسالم را پذیرفتند، اما زبان آن اسالم را 
نپذیرفتند؛ یعنی ما مسلمان شدیم ولی عرب زبان 
نشدیم. این به چه دلیل بود؟ به این دلیل بود که 
هم ایرانی ها و هم نخبگان ما در آن زمان، به این 
نتیجه رسیده بودند که زبان فارسی قوی است و 
قابلیت گسترش و توسعه دارد و قابلیت این را دارد 
که همان کاری که قرار است زبان عربی بکند، 
این زبان انجام بدهد. بنابراین اسالم از غرب و 
به زبان عربی وارد ایران شد، اما همین اسالم 
وقتی که می خواست از دروازه های شرقی کشور 
ما بیرون برود، با زبان فارسی بیرون رفت. یعنی 
االن بسیاری از کشورهایی که در شرق کشور ما 
هستند، از هند، پاکستان، سریالنکا، بنگالدش، 
اندونزی، مالزی تا استان سین کیانگ چین، این 
ها اسالم را با زبان فارسی یاد گرفتند و بسیاری 
از آثار و معارف اسالمی با زبان فارسی به این 
کشورها رفت. البته ایرانی ها هم به بسیاری 
از این کشورها مهاجرت کردند، از جمله به 
منطقه شبه قاره هند، که باعث شد اسالم به 
زبان فارسی به این کشورها صادر شود. همین 
االن هم بسیاری از آثار اسالمی و کتاب هایی که 
نوشته شده و در منطقه  شرق آسیاست، به زبان 
فارسی   است. از طرفی، ما می بینیم در دنیای 
معاصر، کشورهای بزرگ و صنعتی و پیشرفته، 
در کنار توجه به مقوله های اقتصادی و فناوری 
ــودن، به زبــان خودشان هم اهمیت  و به روز ب
می دهند. االن آلمان مؤسسه ای تأسیس کرده 
به نام گوته، اسپانیا مؤسسه ای تأسیس کرده به 
نام سروانتس و چین مؤسسه ای تأسیس کرده 
به نام کنفسیوس. این مؤسسه ها وظیفه شان 
چیست؟ این مؤسسه ها وظیفه شان این است که 
در خارج از کشورهای خودشان، زبان کشورشان 
را آموزش و گسترش بدهند. یکی از کارهایی که 
چینی ها انجام دادند و حتی آمریکایی ها را به 
وحشت انداختند، این بود که بنیاد کنفسیوس، 
مؤسسه  آمریکا  ایالت های  تمامی  در  تقریبًا 
تأسیس کرد تا زبان چینی را تبلیغ کند، آموزش 
و گسترش بدهد و به آمریکایی ها زبان چینی 
را بیاموزد. حتی در سال 2۰11 »جوزف نای« 
که از اندیشمندان آمریکایی است، احساس 
خطر کرد و بعد این موضوع جزو پرونده های 
کاری پلیس داخلی آمریکا قرار گرفت. یعنی 
پلیسی که باید در سطح شهر بگردد معتاد و 
جاسوس و دزد پیدا کند، کارش این شد 
که دنبال یک کار فرهنگی برود و از 
گسترش مؤسسه های زبان چینی 
در کشور خودش جلوگیری کند! 
این نشان می دهد که زبان چقدر 
بنابراین دغدغه  ــت.  مهم اس
رهبر معظم انقالب بجاست. 
ــه گسترش  ــم ب ــان ه ــش ای
زبان و ادبیات فارسی در 
داخل حساس هستند 
و هم در خارج از کشور،  
ــان فارسی یک  ــرا زب زی
زبان قوی، غنی و تمدن 

ساز است.

یکی از موضوعات مهم در نگاه   
رهبر انقالب، ترکیب دو نگاه دینی و اسالمی 
از یک سو و نگاه ملی از سوی دیگر است. این 
نگاه درست در مقابل نگاهی قرار می گیرد 
که حفظ زبان فارسی را مستلزم رها کردن 

فرهنگ اسالمی می داند.
بله. رهبر معظم انقالب معتقدند که به طور کلی 
کشور عزیز ما بر دو ستون اصلی بنا شده: 1- دین 
مبین اسالم  2- زبان فارسی. و این ها در طول 
تاریخ هیچ گاه در مباینت با هم نبودند، بلکه به طور 
موازی در کنار هم و حتی کمک کار هم بودند. شما 
اگر به ادبیات فارسی توجه کنید به عنوان یکی از 
ذخایر بسیار قدرتمند برای زبان فارسی، به آثار 
بزرگی بر می خوریم مثل شاهنامه، مثنوی مولوی، 
بوستان و گلستان. در همه این ها انواع و اقسام 
مؤلفه های دینی و مقوله های اسالمی، انواع و 
اقسام حدیث ها، آیه های قرآن یا ترجمه شان به 
صورت کنایه یا مستقیم یا غیرمستقیم، تضمین، 
تمثیل و ... وجود دارد. این مؤلفه های دینی در آثار 
شاعران و نویسندگان ما باعث شده زبان فارسی ما 
آمیخته ای باشد از شعر و ادب همراه با مؤلفه های 
اسالمی. من همیشه گفته ام که اگر مؤلفه های 
اسالمی و دینی را از زبان و ادبیات فارسی بیرون 
بکشید، محتوای این زبان بسیار نحیف و کم بهره 
خواهد شد. نمونه بسیار خوبش هم مثنوی است. 
مثنوی بسیار با قــرآن آمیخته  اســت. بسیاری 
از داستان های پیامبران که در قرآن آمــده، در 
مثنوی بازاندیشی و بازروایی شده است. البته 
همین مقوله داستان های پیامبران و مؤلفه های 
دیگر، در آثار شاعران دیگر ما هم هست؛ از ناصر 
خسرو بگیرید تا سنایی ،عطار ،جامی و حتی در 
اشعار و آثار نویسندگان معاصر. بنابراین، هیچ گاه 
دین مبین اسالم با زبان فارسی در تعارض نبوده 
است. نکته دیگری که رهبر انقالب  به آن توجه 
کرده و بنده هم در این کتاب آورده ام این است 
که رهبری می فرمایند زبان فارسی، زبان اسالم 
انقالبی است. یعنی اگر ما قرار باشد موضوع های 
انقالب اسالمی را در جهان تبلیغ و صادر کنیم، 
آن زبانی که می تواند زبان اسالم انقالبی باشد، 
زبان فارسی است، نه زبان عربی. ایشان روی 
این موضوع تأکید زیادی کرده اند. این به دلیل  
غنی بودن و پرمحتوا بودن زبان فارسی است. 
البته زبان فارسی همین وظیفه را در گذشته 
تاریخی خود انجام و نشان داده که این رسالت 
را به خوبی می تواند ادا کند. وقتی که اسالم 
وارد ایران شد، همین زبان فارسی، مؤلفه های 
اسالمی را گرفت در قالب شعر، در قالب نثر و در 
قالب داستان، به کشورهای شرق و کشورهای 
دیگر رساند، بدون این که کوچک ترین ضعفی 
داشته باشد. بنابراین هیچ مباینتی بین اسالم 
و زبان فارسی وجود نداشته است و این ها در 

طول تاریخ در کنار هم بوده اند.

»khamenei.ir«دکتر مقیسه،استاد ادبیات دانشگاه امام صادق)ع(در گفت و گو با 

 دیدگاه رهبر انقالب را درباره جایگاه زبان و ادب فارسی تبیین کرد

  اسالم و زبان فارسی 
  2 ستون اصلی ایران

 در ذخایر بسیار قدرتمند زبان فارسی مانند  شاهنامه ، مثنوی مولوی و بوستان و گلستان انواع و اقسام 

مقوله های دینی وجود دارد که باعث شده زبان فارسی، آمیخته ای  از  شعر و ادب همراه با مولفه های اسالمی باشد

صائب تبریزی

 فراخوان جایزه کانون 
به بهترین کتاب های کودک و نوجوان

فراخوان کمیته بررسی و انتخاب 
کتاب به همراه جایزه مرغک پاییز 
1۴۰1 از سوی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان منتشر 
شد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل کانون، 
دبیرخانه ایــن جایزه از تمامی 

ناشران، مؤلفان، شاعران و مترجمان دعوت کرده است تا آثار خود را برای 
داوری در این رویداد در اختیار کانون قرار دهند. بر این اساس، کتاب هایی 
می تواند در این داوری ارزیابی شود که برای نخستین بار در سال های 
1۴۰۰ یا 1۴۰1 منتشر و در جایزه  مرغک شرکت داده شده باشد. صاحبان 
این آثار تا روز 1۵ آذر 1۴۰1 فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این رویداد 

ارسال کنند تا برگزیدگان جایزه در زمستان امسال معرفی شوند.

اشکان خطیبی در نقش اسفندیار

نقش  با  خطیبی  اشکان 
ــن  ــن ت ــی اســفــنــدیــار روی
در مــوســیــقــی-نــمــایــش 
اسفندیار«  ــان  خ »هفت 
ــی حسین  ــردان ــارگ ــه ک ب
به  امسال  مهر  پارسایی 
تــاالر وحــدت مــی آیــد. به 

گزارش هنرآنالین، »هفت خان اسفندیار« یکی از داستان های 
مشهور شاهنامه اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی است که در هفت 
خان، حکایت سفر پرماجرای اسفندیاِر رویین تن به قصد رهاندن 
خواهرانش همای و به آفرید از چنگ تورانیان را روایت می کند. »هفت 
خان اسفندیار«، محصول سازمان هنری رسانه ای اوج و برداشتی 
آزاد از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است که پاییز امسال با 
مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تاالر وحدت اجرا می شود.

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



دستگیری وکیل قالبی در البرز 
رسول دکامئی را شناسایی کنید

 دادگستری کل استان البرز از شهروندان خواست تا وکیل 
قالبی را شناسایی کنند. به گزارش  میزان در روزهای گذشته 
گزارش هایی مبنی بر فعالیت  فردی به نام رسول دکامئی در 
پوشش وکیل به دادگستری استان البرز اعالم شد.براساس 
گزارش ها نامبرده خود را به دروغ وکیل دادگستری معرفی کرده 
و با وعده حل مشکالت حقوقی شهروندان با ادعای نفوذ گسترده 
در دادگستری استان، وجوه زیادی را از شهروندان گرفته است.
دستورات قضایی الزم برای انجام تحقیقات با ارجاع پرونده به 
شعبه دوم بازپرسی دادســرای فردیس صادر شد.پس از انجام 
تحقیقات در شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهرستان فردیس، 
برای روشن شدن ابعاد اقدامات مجرمانه متهم و کشف ادله کافی، 
دستور جلب متهم صادر و با همکاری عوامل حفاظت   اطالعات 

دادگستری استان البرز وی دستگیر شد.
همچنین متهم این پرونده در مرکزی با نام تسنیم فعالیت می کرده 
که این مرکز با تبلیغات در شهرستان فردیس، خود را به عنوان مرکزی 

درمانی- مذهبی بر مبنای آموزه های طب اسالمی و سنتی جلوه 
داده بود.افراد فعال در این مرکز از تحصیالت خاصی برخوردار 
نبودند و با ارائه مدارک جعلی خود را دکتر معرفی کرده و توانسته 

بودند تعداد زیادی از شهروندان از شهرستان فردیس و شهرهای 
مجاور را فریب دهند.در پی دستگیری متهم و با کشف اسناد و اوراق 
متعدد مربوط به وی روشن شد که نامبرده عالوه بر استفاده از اسناد 
مجعول، در موارد متعددی خود را وکیل معرفی کرده و   از افراد زیادی 
پول گرفته است.متهم این پرونده که محل کار خود را در دفتر یکی 
از موسسات حقوقی شهرستان فردیس انتخاب کرده بود با حضور 
مکرر در دفاتر خدمات قضایی و معرفی خود به عنوان وکیل عمال 
توانسته بود افراد زیادی را فریب دهد.درباره این پرونده، تعدادی 
از مال باختگان با حضور در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
فردیس و شناسایی متهم از او شکایت کردند.با دستور بازپرس شعبه 
دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس، تصویر متهم 
در رسانه ها منتشر می شود تا شکات بتوانند وی را شناسایی کنند.
شکات می توانند در صورت شناسایی متهمان، برای طرح شکایت 
به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فردیس 

مراجعه کنند.

سجادپور- موتورسوار جــوان با دیــدن قمه 

ترسناکی که در دست زورگیر نوجوان بود، 
موتورسیکلت را وسط خیابان خیام 70 رها 
کرد و از آن فاصله گرفت اما زورگیر با مشاهده 
ترس و وحشت موتورسوار، با دستانی نیمه باز 
درحالی »گــارد« گرفت که قدم هایش را آرام 
آرام به سوی موتورسیکلت برمی داشت و مال 
باخته نیز با چهره ای وحشت زده از آن دور می 
شد. حاال موتورسیکلت بین زورگیر و موتورسوار 
افتاده بود و زورگیر نوجوان تالش می کرد به هر 
طریق ممکن خود را به موتورسیکلت برساند و 
آن را سرقت کند! در همین حال ناگهان دو مرد 
لباس شخصی از راه رسیدند و با چند حرکت 
دفاع شخصی قمه وحشتناک را از چنگ زورگیر 
خارج کردند و یکی از آنان دستبندهای آهنین 
قانون را در حالی بر دستان وی حلقه زد که روی 

زمین افتاده بود. 
دو مجری قانون که افسران گشت نامحسوس 
کالنتری سپاد مشهد بودند، بالفاصله زورگیر 
مذکور را به همراه قمه ای که در دست داشت 
به مقر انتظامی انتقال دادنــد. دقایقی بعد 
بازجویی های تخصصی از این متهم با دستور 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کالنتری سپاد( 
درحالی آغــاز شد که بررسی ها نشان داد او 
به مواد مخدر صنعتی شیشه نیز اعتیاد دارد. 
گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
ــت، ایــن نــوجــوان خشن کــه در زورگــیــری  اس
یک دستگاه موتورسیکلت با حضور به موقع 
نیروهای انتظامی ناکام مانده بود قبل از آن که 
در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کالنتری 
مورد واکــاوی های روان شناختی قرار گیرد، 
سرگذشت تلخ و زندگی آشفته خود را فاش 
کرد و در گفت وگویی کوتاه به سواالت خبرنگار 

خراسان پاسخ داد.
آن چه می خوانید نتیجه این پرسش و پاسخ 

عبرت آموز برای خانواده هاست.
دوستانت تو را به چه نامی صدا می کنند؟ 

مبین.
یعنی نام مستعار نداری؟ مستعار یعنی چی؟

منظورم این است به چیزی مشهور نیستی؟ 

نه! مرا با همین نام می شناسند! 
نــه! تا کــالس پنجم االن درس می خوانی؟ 
خواندم  درس  ابتدایی 
ــی بعد از آن دیگر به  ول

مدرسه نرفتم.
چرا؟ چون پدر و مادرم 

همیشه با هم درگیری 
داشتند به همین دلیل 
من هم گاهی یک روز 
به مدرسه می رفتم و 
گــاهــی دو روز غیبت 
می کردم! بعد هم باید 
برای  را  غیبت  دلیل 
توضیح  مدرسه  مدیر 
می دادم! من دروغ 
ــم، آن ها  ــت ــف مـــی گ
هم بــاور نمی کردند 
باالخره خسته شدم 
ــه مــدرســه  و دیــگــر ب
نرفتم! چــون درس 
ضعیف  خیلی  هایم 
شده بود و همه مرا 
سرزنش می کردند.
هنوز هم با پــدر و 

مادرت زندگی می 

کنی؟ نه! از حدود 

ــال قبل  ــ چـــهـــار س
آواره شـــدم چــون 
مادرم طالق گرفت 
و به دنبال زندگی 

خودش رفت.
ــل اخــتــاف  ــی دل

پدر و مادرت چه 

بود؟ پدرم اعتیاد 

داشت و مدام مواد مصرف می کرد البته تنها 
همین موضوع نبود او مشکل اعصاب و روان هم 
داشت که با هر بهانه ای با مادرم درگیر می شد 

و کارشان به دعوا می کشید.

پس االن نزد مــادرت هستی؟ تا زمانی که 

مادرم به عقد موقت یک مرد دیگر درنیامده بود 
با مادرم زندگی می کردم اما وقتی او ازدواج 

کرد، دیگر شوهرش مرا نمی خواست و به 
ناچار مجبور شدم به خانه پدر بزرگم بروم. 

چرا به ناچار؟ چون پدر بزرگ پدری ام و مادر 

بزرگم پیر و سالخورده هستند و من حوصله آن 

ها را هم ندارم.
خواهر و برادر نداشتی؟ نه! من تک فرزند 

هستم.
سرکار می روی؟ نه! بعد از آن که ترک 

تــحــصــیــل کـــردم 
ــرای  ــا بـ ــد جـ ــن چ
کـــار رفــتــم امـــا از 
مـــن ضــامــن می 
کسی  خواستند 
ــم ضــمــانــت مــرا  ه
ــرد یعنی  نــمــی کـ
نداشتم  را  کسی 
ــرا ضــمــانــت  ــ کـــه م
جاها  برخی  کند. 
هـــم کـــه کــــار می 
دادند از من بیگاری 
ــی کــشــیــدنــد و  ــ م
حــقــوق انــدکــی می 

دادند! 
معتادی؟ بله! قبال 

و  کشیدم  مــی  بنگ 
قرص های مخدردار 
مصرف می کردم اما 
االن شیشه می کشم.

ــی  ــ ــان ــ زم چـــــه  از 

خافکار شــدی؟ از 

همان دوران کودکی 
ــدم چون  خــالفــکــار ش
ــی را  ــای ــی بــچــه ه ــت وق
ــدم کـــه پـــدر و  ــ مـــی دی
ــد و خیلی  ــ مـــادر دارن
خــوش هستند! بــه آن 
ها حسادت می کردم، 
ــرا کــه هــر چیزی می  چ
خواستند پدر و مادرشان 
فراهم می کردند و من 
حسرت می خــوردم به همین دلیل از همان 
ــوازم بچه هــای دیگر را می  دوران کودکی ل

دزدیدم! 

اما االن با قمه زورگیری می کنی؟ چرا؟ 

چاقوکشی را از 11 سالگی شروع کردم چون 
دیگر سرقت اموال دیگران برایم سخت شده 
بود. یک قمه بزرگ با خودم برمی داشتم که آن 
ها را بترسانم. چون از بزرگ ترها سرقت می 

کردم و آن ها قدرت بیشتری داشتند! 
اهل مشهدی؟ بله! در بولوار دوم طبرسی 

ساکن هستیم.
چه شد که چاقو برداشتی؟ اول به خاطر 

قدرت نمایی نزد دوستانم چاقو حمل می کردم 
تا از من حساب ببرند اما بعد برای زورگیری هم 

استفاده کردم.
سابقه هم داری؟ نه! 

با این شیوه باز هم زورگیری کرده ای؟ دو بار 

دیگر در بولوار دوم طبرسی زورگیری کردم.
االن پشیمانی؟ بله! قبول دارم که اشتباه 

کردم.
چــرا روی جــوان موتورسوار قمه کشیده 

ــودی؟ مــی خــواســتــم موتورسیکلت او را  بـ

زورگیری کنم که بعد با آن همه جا بــروم اما 
را  موتورسیکلت  و  ترسید  موتورسوار  وقتی 
کف خیابان انداخت، ماموران لباس شخصی 
وارد خیابان شدند و اصال نفهمیدم چگونه مرا 

دستگیر کردند.
زخم های وحشتناک روی صورتت چگونه 

به وجود آمد؟ این ها آثار دعوا با دوستانم است. 

من به تازگی درگیر موادمخدر صنعتی شده 
ام. آن روز هم شیشه مصرف کرده بودم و حال 
خوبی نداشتم که با دوستم دعوا کردم و به او یک 

ضربه چاقو هم زدم! 
هنگام زورگیری موتورسیکلت هم حال 

طبیعی نداشتی؟ بله! 

هم شیشه کشیده و هم قرص خورده بودم! به 
همین دلیل وقتی دستگیر شدم حال طبیعی 

نداشتم! 
حرفی برای گفتن داری؟ فقط اگر پدر و مادرم 

مرا رها نمی کردند شاید من هم هنوز درس می 
خواندم و آدم حسابی بودم. فقط به پدر و مادرها 

می گویم که طالق نگیرند!

حوادث چهار شنبه  30 شهریور 81401
24 صفر  1444.شماره 21039

در امتداد تاریکی

جاسوس معتادان 

متجاهر! 
او یکی از مددجوهایم در مرکز ترک اعتیاد 
ــت. در میان  بــود و خــانــواده پــولــداری داش
ارتباط های مشاوره ای ترک اعتیاد عالقه 
ای بین ما به وجود آمد به طوری که من بیشتر 
موضوعات کاری را هم با او مطرح می کردم 

تا این که...
به گــزارش اختصاصی خراسان، زن 47 
ساله ای که دقایقی بعد از عملیات جمع 
آوری معتادان متجاهر و به اتهام فراری 
دادن یکی از خــرده فــروشــان موادمخدر 
توسط نیروهای اطالعات کالنتری سپاد 
مشهد دستگیر شده بود، درباره این ماجرا 
و سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 
کالنتری گفت: پدر و مادرم در تهران زندگی 
می کردند و من هم در یکی از شهرک های 
اطراف تهران به دنیا آمدم. با آن که در 14 
سالگی پای سفره عقد نشستم و ازدواج 
کردم اما به تحصیالتم ادامه دادم و درس 
و مدرسه را رهــا نــکــردم. یک ســال بعد از 
ازدواج دخترم به دنیا آمــد امــا معلولیت 
ذهنی داشت به طوری که از همان دوران 
نوجوانی دچار سختی ها و مشکالت زندگی 
شدم. بعد از آن دو فرزند دیگرم نیز متولد 
شدند و من در حالی که خودم تحصیل می 
کردم امور خانه داری و مراقبت از فرزندانم 
را نیز به عهده داشتم ولی سال ها بعد با 
ــار اختالف شدیم چــرا که او  همسرم دچ
اعتیاد داشت و همین مسئله موجب شده 
بود تا روابط سردی بین ما حکمفرما شود. 
حاال دیگر هیچ تفاهمی با یکدیگر نداشتیم. 
من تحصیالتم را در رشته مشاوره ادامه دادم 
و تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کردم، این 
در حالی بود که همسرم بعد از بازنشستگی 
مدام پای بساط موادمخدر می نشست و هر 
روز مصرفش بیشتر می شد، به همین دلیل 
دیگر طاقت نیاوردم و شش سال قبل در 
حالی از او جدا شدم که زندگی مشترکمان 
در مشهد ادامه داشت. بعد از این ماجرا در 
جست وجوی یافتن شغلی بودم تا مخارج 
زندگی ام را تامین کنم. خالصه با توجه 
به تحصیالت عالیه ای که داشتم در یکی 
ــرک اعتیاد قانونی بــه عنوان  از مــراکــز ت
مددکار مشغول کار شدم و به معتادانی 
که برای ترک اعتیاد به این مرکز معرفی 
می شدند، کمک می کردم که بسیاری از 
آن ها معتادان متجاهری بودند که توسط 
پلیس دستگیر و به این مرکز معرفی می 
شدند. در میان معتادان، جوان 26 ساله 
ای بود که خانواده سرشناسی داشت و به 
خاطر رفیق بازی در دام اعتیاد افتاده بود. 
من هم تصمیم گرفتم تا او را از این منجالب 
نجات بدهم اما آرام آرام این ارتباط کاری و 
معاشرت ها به عالقه قلبی کشید تا جایی 
که مسعود به من پیشنهاد ازدواج داد. من 
هم که احساس می کردم به او عالقه پیدا 
کرده ام، به صورت عقد موقت ارتباطم را 
با او نزدیک تر کردم و قرار شد بعد از آن که 
به طور کامل اعتیادش را کنار گذاشت، 
به صــورت رسمی با هم ازدواج کنیم. او 
ــت و آن ها هزینه  خــانــواده پــولــداری داش
خوش گذرانی هایش را می پرداختند. با 
آن که مسعود دیگر در مرکز ترک اعتیاد 
حضور فیزیکی نداشت ولی به خاطر ارتباط 
با من، گاهی به محل کارم می آمد. اگرچه 
عقد موقت ما چند سال طول کشید ولی 
من تصمیم گرفته بودم تا روزی که از چنگ 
این ماده افیونی رها نشود، ازدواج با او را 
علنی نکنم. در همین روزها یقین داشتم 
مسعود به پاتوق معتادان متجاهر در یکی 
از مناطق حاشیه شهر رفت و آمد دارد ولی 
نمی دانستم او خرده فروش موادمخدر نیز 
هست، به همین دلیل یک روز زمانی که 
متوجه شدم قرار است تعدادی از معتادان 
متجاهر را به مرکز ترک اعتیاد بیاورند به 
پرس و جو در این باره پرداختم و فهمیدم که 
مردم از حضور و تجمع معتادان در پاتوقی 
اعالم نارضایتی کرده اند که مسعود نیز در 
آن مکان حضور داشت. برای آن که پلیس او 
را دستگیر نکند، بالفاصله پیامکی برایش 
ارسال کردم و به او هشدار دادم که به محل 
پلیس  امــا  ــرود  ن متجاهر  معتادان  تجمع 
بالفاصله آن محل را به محاصره درآورد و 
مسعود نیز هنگام فرار از محل دستگیر شد. 
در بازبینی تلفن همراه او مشخص شد که 
من ماجرای دستگیری معتادان را لو داده 
ام به همین دلیل نیروهای کالنتری سپاد 
مرا نیز دستگیر کردند. اگرچه می دانم 
کاری بسیار اشتباه انجام داده ام اما من 
دلم به حال جوانی سوخته بود که به او عالقه 
مند بــودم ولــی نمی دانستم او فروشنده 

موادمخدر نیز هست و... .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس 

پیشگیری خراسان رضوی

زورگیر شیشه ای: چاقوکشی را از 11 سالگی شروع کردم !
اختصاصی خراسان

 قتل پزشک طب سنیت  اب سیم مفتول 
در هتران

قاتل 10 سکه  طا و 10 هزار دالر سرقت کرد
یک پزشک طب سنتی در خانه اش در شرق تهران 

به قتل رسید و اموالش به سرقت رفت.
به گـــزارش  تسنیم بــامــداد دیــروز سه شنبه 29 
شهریور، فریادهای کمک مادر و دختر جوانی در 
یک آپارتمان در شرق تهران سکوت شبانگاهی 
محله را درهم شکست. دقایقی بعد، همسایه ها 
بــرای کمک رسانی به خانه آن ها رفتند و جسد 
مرد جوانی را مشاهده کردند که در سالن پذیرایی 
افتاده بود.بالفاصله این حادثه از سوی اهالی 
 110 ساختمان بــه مرکز فــوریــت هــای پلیسی 
گزارش داده شد و بدین ترتیب ماموران کالنتری 
147 گلبرگ، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی و میثم حسین پور بازپرس ویژه قتل 
شعبه چهارم دادسرای امور جرایم جنایی راهی 
آغاز  را  ابتدایی  و تحقیقات  محل حادثه شدند 
کردند.تیم جنایی پس از حضور در خانه مدنظر، با 
جسد مرد جوانی مواجه شدند که آثار خفگی روی 
گردن وی مشهود بود. همچنین در ادامه مشخص 
شد مقتول پزشک طب سنتی بوده و در یک مطب 
در شرق تهران فعالیت می کرده است.بررسی های 

بیشتر مشخص کرد، مادر و دختر جوان در زمان 
ارتکاب قتل به خانه یکی از آشناهای خود رفته 
بودند که پس از بازگشت، در ابتدا با شکستگی در 
خانه مواجه شدند و در ادامه جسد پدر خانواده را 

مشاهده کردند.
تحقیقات میدانی کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهی از خانه مقتول حکایت از آن داشــت که 
10 سکه  طــال و 10 هــزار دالر توسط قاتل به 
سرقت رفته و عامل این جنایت، آلت قتاله )سیم 
مفتول( را پس از ارتکاب جرم با خود برده است.

بازپرس حسین پور پس از دریافت این اطالعات، 
به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی دستور داد 
تا اطرافیان مقتول را هدف تحقیق قرار دهند و 
دوربین های مداربسته اطراف ساختمان مدنظر 

را برای شناسایی قاتل بازبینی کنند.
با دستور میثم حسین پور، بازپرس ویژه قتل شعبه 
چهارم دادسرای امور جرایم جنایی، جسد مقتول 
برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل 
شد و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای 

دستگیری عامل این جنایت وارد عمل شدند.

۴ کشته در واژگوین خودروی اتباع خارجی غیرمجاز
توکلی - واژگـــونـــی خــــودروی حامل 

جنوب  در  غیرمجاز  ــای  ه افغانستانی 
کــرمــان چهار کشته و هفت مــجــروح به 
جاگذاشت. معاون فرمانداری قلعه گنج 
بیان کرد: این حادثه در بخش چاه دادخدا 
محدوده سرتک قلعه گنج اتفاق افتاد که 
بر اثر واژگونی خودروی پژو 40۵ راننده 
ایرانی خــودرو به همراه سه افغانستانی 
غیرمجاز جان باختند و هفت تبعه دیگر 
افغانستانی نیز مجروح شدند. ساالری 
ــن حــادثــه بــا کمک  ــزود: مجروحان ای افـ

عوامل امدادی اورژانس و امداد و نجات به 
مراکز درمانی منتقل شدند. ستوان حسن 
شیخی جانشین پلیس راهور شهرستان 
ــن حــادثــه را سرعت  قلعه گنج، علت ای
غیرمجاز ذکر کرد وگفت: خودرو به دهانه 
پل در مسیر مخالف وسپس به داخل پل 

سقوط کرد و واژگون شد.
وی افــزود: نقص راه و نبود حفاظ طولی 
)گــاردریــل( در دو طرف پل از مشکالت 
این مسیر است. گزارش خراسان حاکی 
است، همچنین سرگروه گشت انتظامی 

پاسگاه اسفندقه جیرفت در یک حادثه 
ــان بــاخــت. بنابراین  رانــنــدگــی دیگر ج
گزارش، دوشنبه شب »استواریکم سجاد 
محمدی سلیمانی« افسر گشت پاسگاه 
زنی  گشت  هنگام  اسفندقه،  انتظامی 
در اطــراف روستای فــردوس که در کنار 
جاده مستقر شده بود به دلیل برخورد یک 
ــودروی ســواری با او به شدت  دستگاه خ
مجروح و روانه بیمارستان جیرفت شد که 
متاسفانه به علت شدت جراحات وارد شده 

جان سپرد.

زمین خوار۱۰۰ میلیاردی زمین گیر شد
کرمانی - فرمانده انتظامی سیرجان از کشف ۵0 هزار مترمربع 

زمین تصرف شده غیرقانونی به ارزش 100  میلیارد ریال خبر 
داد. به گزارش خراسان، سرهنگ مرتضی امیرسبتکی اظهار 
کرد: نیروهای پلیس آگاهی سیرجان در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر تصرف بخشی از زمین های دولتی متعلق به اداره راه 
و شهرسازی در محدوده این شهر، بررسی موضوع را در دستور 

کار قرار دادند.
وی افزود: در این زمینه با بررسی های میدانی و استعالم های 
صورت گرفته، مشخص شد فردی اقدام به تصرف غیرقانونی 

اراضی دولتی به متراژ ۵0 هزار مترمربع کرده و با قطعه بندی و 
سندسازی قصد فروش بخشی از این زمین ها را دارد. سرهنگ 
امیرسبتکی تصریح کرد: در ادامه یک متهم دستگیر و با تشکیل 
پــرونــده به مرجع قضایی تحویل شــد. ایــن مسئول انتظامی 
خاطرنشان کرد: این اراضی نیز که کارشناسان ارزش آن ها را 
بیش از 100 میلیارد ریال برآورد کردند، رفع تصرف و به اداره راه 
و شهرسازی بازگردانده شد که پیگیری های پلیس برای کشف 
دیگر جرایم اقتصادی مرتبط با زمین خواری و موارد مشابه در 

این حوزه ادامه دارد.

مرگ هولناک پسر 6 ساله 
به خاطر یک لقمه نان!

ــوردن غذا،  6 ساله کرجی در حین خ پسربچه 
دچار  گلویش  به  نــان  ناگهانی  پریدن  دلیل  به 
خفگی شد و جان خودش را از دست داد. معاون 
هماهنگ کننده فرمانده انتظامی استان البرز 
با اعالم این خبر، بیان کرد: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر فوت مشکوک 
باغستان کرج،  6 ساله در منطقه  یک پسربچه 
بالفاصله ماموران کالنتری 19 به محل حادثه 

اعزام شدند. 
ــزود: با حضور ماموران در محل حادثه و  وی اف
بررسی جوانب امور مشخص شد که این پسربچه 
در حین خــوردن غــذا، به دلیل پریدن ناگهانی 
نان به گلویش دچار خفگی شده و جان خود را از 
دست داده است.معاون هماهنگ کننده فرمانده 
انتظامی استان البرز با اشاره به تایید مرگ این 
بچه بر اثر خفگی خاطرنشان کرد: در این زمینه 
پرونده تشکیل و بــرای انجام مراحل قانونی به 

مراجع ذی ربط ارسال شد.
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۹اجتماعی

گزیده 

دکتر »فیروز قاسم زاده«، سخنگوی صنعت آب 
کشور، درباره بازچرخانی آب صنعتی و استفاده 
از پساب تصفیه شــده در صنایع به خراسان 
می گوید: از ابتدای دولت سیزدهم طرح های 
مرتبط با بازچرخانی در وزارت نیرو دنبال 
شده است و نشست های مشترکی نیز با وزارت 
صمت داشته ایم که طی آن مقرر شده به گونه ای 
برنامه ریزی شود که در وهله اول، صنایع بزرگ، 
متوسط و حتی کوچک کشور آب مصرفی خود 
را از طریق بازچرخانی آب دراختیارشان تامین 
کنند. به گفته او، در برخی موارد، حتی امکان 
پنج مرتبه بازچرخانی آب صنعتی هم وجود دارد 

و این کار بسیار کمک کننده خواهد بود.

تکمیل و تایید اولیه راه اندازی بازار پساب       

سخنگوی صنعت آب کشور به طرح کالن 
دیگری هم اشاره و تصریح می کند: رساندن 
آب تصفیه  خانه  ها به صنایع و دیگر متقاضیان 
مصرف هم یکی از طرح های کالن و راهبردی 

ــن  اســــت؛ امـــا ای
ــال آب بــار  ــق ــت ان
سنگینی  مــالــی 
طبیعتا  که  دارد 
در شرایط فعلی از 
توان دولت خارج 
ــت؛ بــه همین  اس

دلیل پیش نویس طرح بازار پساب و عرضه 
آن در بورس آماده شده که در وزارت نیرو به 
تایید اولیه رسیده و تالش خواهد شد روند 
قانونی تصویب و ابالغ آن با همکاری دیگر 
نهادهای متولی سریع تر پیگیری شود. به 
گفته قاسم زاده، با فعال شــدن ایــن بــازار، 
ــذاران شناسایی می شوند و می  سرمایه گ
توانند آب مصرفی مورد نیاز خود را خریداری 
کنند؛ طرحی که می تواند به تحقق بند هفتم 
سیاست های کلی برنامه هفتم کمک کند 
و بازچرخانی آب های صنعتی و پساب را از 

مرحله طرح و ایده به اجرا برساند.

گنج پساب 
258 تصفیه خانه کشور با ظرفیت اسمی روزانه 5754 هزار متر 
مکعب، آماده تصفیه آب برای مصارف کشاورزی و صنعت است و 

برنامه هفتم توسعه نیز بر موضوع »پساب« تاکید دارد. سخنگوی 
صنعت آب کشور به خراسان گفته پیش نویس ایجاد بازار بورس 
پساب به تایید اولیه رسیده و با اجرایی شدن آن، نیاز متقاضیان 

آب تامین خواهد شد

آب هــای  بازچرخانی  عبدالهی-  مصطفی 

صنعتی و پساب؛ عبارتی که به ظاهر ساده و 
کم ارزش است اما اهمیتش وقتی مشخص 
می شود که هم از ظرفیت عظیم آن مطلع شویم 
و هم بدانیم که همین عبارت در سیاست های 

کلی برنامه هفتم توسعه کشور نیز آمده است.

بند هفتم برنامه هفتم       

مرور سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
که 21 شهریورماه امسال ابــالغ شد، نشان 
می دهد که بند هفتم آن به موضوع مهم منابع 
آبی کشور اشاره دارد و موضوعاتی همچون 
استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور 
را مورد تاکید قرار داده است. در همین بند 
به یک حوزه مهم دیگر نیز اشاره شده است: 
»برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و 

بازچرخانی آب های صنعتی و پساب«.

ظرفیت عظیم برای یک کشور خشک و        

نیمه خشک

توجه به این حوزه در برنامه هفتم توسعه، نشان 
می دهد که برای کشور خشک و نیمه خشک 
ما، که با مشکالت عدیده ای در تامین منابع 
آبی مواجه است و کاهش نزوالت آسمانی هم 
بر این مشکالت افزوده، اهمیت استفاده بهینه 
از آب های صنعتی و پساب چقدر زیاد است؛ 
آب هایی که به ظاهر قابل استفاده نیست اما 

می توان آن را کامال قابل استفاده کرد.

258 تصفیه خانه فاضالب در کشور       

ــزارش داده و در شماره  ــور که فــارس گ آن ط
مــرداد 1401 آمارنامه ماهانه صنعت آب و 
برق نیز آمــده، هم اکنون 258 تصفیه خانه 
فاضالب در کشور فعال است که روزانه 5754 
هزار متر مکعب آب تصفیه شده تولید می کنند. 
حجمی که در طول یک سال، به حدود 2.1 
میلیارد مترمکعب آب می رسد و می تواند نیاز 
صنعت و بسیاری از حوزه های دیگر را تامین 

کند.

صنعتی که تشنه آب است       

گزارش ها نشان می دهد صنایع آب بر ما که 
در سال های اخیر به یکی از متهمان بحران 

آبــی تبدیل شــده انــد، می توانند منتظر یک 
تحول بزرگ باشند. گزارش ها حاکی است 
ــدود 1.3 میلیارد  ایــن صنایع بــه ســاالنــه ح
مترمکعب آب نیاز دارند که اگر ظرفیت اسمی 
به طــور کامل مورد  تصفیه خانه های کشور 
استفاده قرار بگیرد، می تواند نیاز آن ها را تامین 
کند. با این کار، هم صنایع کشور که یکی از 
حلقه های مهم اقتصادی هستند پویا خواهند 
بود، هم نگرانی ها از آسیب این صنایع به منابع 

آب های سطحی و زیرزمینی رفع خواهد شد.

تکلیف قانون برای آبیاری فضای سبز با        

پساب

حوزه دیگری که از این پساب منتفع خواهد 
شــد، فضای سبز شهری اســت که البته این 
صحبت نه فقط در حد یک پیشنهاد، بلکه الزام 
قانونی است؛ چراکه در ماده 22 قانون هوای 
پاک به آن اشاره شده است: »وزارت نیرو موظف 
به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر 
ــط، مشروط به استفاده از روش هــای  ذی رب
نوین آبــیــاری توسط شــهــرداری می باشد«. 
البته احتماال این ماده قانون هوای پاک هم 
به سرنوشت دیگر ماده ها دچار و به فراموشی 

سپرده شده است.

۹0 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی       

البته نباید فراموش کنیم که 90 درصد آب 
مصرفی در کشور، مربوط به مصارف بخش 
کــشــاورزی اســت، در مقابل حــدود 8 درصد 
مصرف شرب و 2 درصد مصرف صنعت؛ ضمن 
آن که میزان بهره وری آب در بخش کشاورزی 

ما هم بسیار پایین است.  این آمار یعنی حتما 
باید در کنار فراهم کردن شرایط تامین آب 
صنعت از پساب، بــرای استانداردسازی 
ــده در  ــی شـ ــان ــرخ ــازچ ــن آب ب ــرف ایـ ــص م
کشاورزی و همچنین ارتقای بهره وری این 

مصرف برنامه داشته باشیم.

تصفیه         ــرای  ب جدید  مصارف  تعریف 

خانه ها

باره  ایــن  سخنگوی صنعت آب کشور در 
به  آب  بازچرخانی  می گوید:  خراسان  به 
از محورهای مهم در وزارت  عنوان یکی 

ــال پیگیری است که بخشی از آن  نیرو درح
مربوط به آب دریا و بخشی مربوط به تصفیه 
پساب است که بتوانیم این آب نامتعارف را با 
رساندن به سطح استاندارد و کیفیت مطلوب، 
بــرای مصرف در بخش کــشــاورزی و صنعت 
آماده کنیم. دکتر »فیروز قاسم زاده« تصریح 
می کند: در برخی تصفیه خانه های کشور، با 
توجه به استاندارد و کیفیت آب خروجی، امکان 

مصرف در بخش کشاورزی نیز پیش بینی شده 
و تقاضاهای آن هم وجود دارد و عالوه بر آن، به 
دلیل کاهش میزان آب های سطحی و کم آب 
شدن رودخانه ها به دلیل شرایط آب و هوایی، 
تمایل کشاورزان به استفاده از آب های تصفیه 
شده افزایش یافته و در همین راستا طرح های 
جدیدی بــرای سایر تصفیه خانه های کشور 

تعریف شده است.
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رسانه های جهان 

ــاتــولــی: امینه  آن

اردوغـــان، همسر 
ــور  ــه ــم ــس ج ــی رئ
آنتونیو  و  تــرکــیــه 
گوترش، دبیرکل 
ــان ملل در  ــازم س
زمینه ترویج »طرح زباله صفر« اعالمیه 
ــدون زبــالــه را به  حسن نیت جهانی ب
عنوان بخشی از مبارزه با بحران تغییرات 
اقلیمی در مقر سازمان ملل در نیویورک 
امضا کردند. گوترش طی سخنانی در 
این باره ضمن قدردانی از ترکیه که در 
زمینه طرح زباله صفر پیشگام بوده است، 
گفت: کشورها به ویژه در سال های اخیر 
زباله های زیادی تولید می کنند و این 
مسئله یک مشکل حیاتی بــرای امروز 
است. برای غلبه بر این مسئله طرح زباله 

صفر اهمیت حیاتی دارد.
گفتنی است پروژه زباله صفر ترکیه که از 
سوی وزارت محیط زیست، شهرسازی و 
تغییرات اقلیمی آغاز شد و تحت نظارت 
امینه اردوغان ادامه یافت، در سپتامبر 

2017 راه اندازی شد. 

فــوربــس: نتایج 

ــه  ــع ــال ــط یــــک م
نــشــان مــی دهــد 
ســـال  در  ــه  ــ کـ
2020 از هر 10 
آمریکایی یک نفر دچار افسردگی 
بوده است. بر اساس مطالعه جدیدی 
که در مجله آمریکایی طب پیشگیرانه 
منتشر شده اســت، میزان اختالل 
سالمت روان برای همه آمریکایی ها، 
به ویژه در میان نوجوانان و جوانان، 
در حال افزایش است و تقریبًا یک 
سال  در  آمریکایی   10 هــر  از  نفر 
2020 دچار  افسردگی بوده است. 
دانشکده  محققان  را  مطالعه  ایــن 
بهداشت عمومی میلمن دانشگاه 
کلمبیا و دانشگاه سیتی نیویورک 

انجام داده اند.

یک توئیت

ایجاد  رشته محیط بانی از سال 
تحصیلی جدید

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از 
ابتدای سال تحصیلی جدید، رشته محیط بانی در 
دو استان فارس و خوزستان راه اندازی می شود. 
به گزارش  مهر، علی سالجقه   در مراسم امضای 
تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط 
زیست و وزارت آموزش و پرورش، با بیان این که 
بیش از نیمی از جمعیت کشور با وزارت آموزش 
و پــرورش سر و کار دارنــد، تاکید کرد: می توان 
در تدوین کتاب های درسی با توجه به موضوع، 
مباحث مربوط به محیط زیست کشور را در قالب 
فصلی مجزا مورد توجه قرار داد. رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان این که از ابتدای 
سال تحصیلی جدید، رشته محیط بانی در دو 
استان فارس و خوزستان راه اندازی می شود، از 
وزیر آموزش و پرورش خواست در بحث آموزش 
درس محیط زیست از فارغ التحصیالن این رشته 

استفاده شود.

 وجود 3 میلیون مشمول غایب 
در کشور

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا درباره تعداد 
مشموالن غایب گفت: متولدان سال 1355 تا 
1383 هم اکنون مشمول سربازی هستند؛ طی 
این مدت 21 میلیون ذکور در کشور داشتیم و از 
این تعداد حدود سه میلیون نفر غایب هستند. به 
گزارش ایسنا، سردار تقی مهری دیروز در یک 
نشست خبری گفت: مشموالن غایب اجازه خروج 
از کشور را ندارند، این افراد اجازه استخدام در 
سازمان های دولتی را ندارند و به  کارگیری آن ها 
مشمول جریمه بــرای کارفرماست. وی ادامه 
داد: همچنین به این افراد تسهیالت بانکی نیز 
داده نخواهد شد و طبق هماهنگی که با بانک 
مرکزی وجود دارد، این خدمات به آن ها ارائه 

نخواهد شد.

 آغاز سال تحصیلی جدید
 با 75 هزار معلم تازه نفس

وزیر آموزش و پرورش با اعالم این که 95 هزار 
نیرو در سال جدید به آمار معلمان رسمی افزوده 
ــزار نفرشان نــیــروی جدید  مــی شــود کــه 75 ه
هستند، گفت: شمار آن دسته از همکاران که 
امسال به سن بازنشستگی می رسند، 88 هزار 
نفر است، ولی آن چه تاکنون مشاهده کردیم کمتر 

از نیمی از آن ها برای بازنشستگی اقدام کنند.

سخنگوی صنعت آب در گفت و گو با خراسان اعالم کرد:
   

مهر تایید وزارت نیرو بر ایجاد بازار بورس پساب
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نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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 شاخص

 سقوط بیت کوین 
به »منطقه ناشناخته« 

قیمت بیت کوین دو روز قبل و در ادامــه روند 
نابسامان نزولی، سقوط به کانال 18 هزار 
دالر را تجربه کرد. ایسنا به نقل از کوین نوشت: 
در این حــال،  یک تحلیلگر کهنه کار ارزهای 
دیجیتال احتمال کاهش قیمت بیت کوین به 
14 هزار دالر را مطرح کرده است. »مرتن« اشاره 
کرده که میانگین متحرک وزنی 200 هفته ای 
بیت کوین، به جای حمایت هم اینک به سطح 
مقاومت تبدیل شده است. وی توضیح داده که تا 
پیش از این بیت کوین )و رمزارزها( تقریبًا همیشه 
در تمام عمر خود، باالتر از )این( حد متوسط بوده 
است. اما بازارهای بیت کوین و رمزارز در سقوط 
بازار رمزارزها در تیرماه به زیر این سطح سقوط 
کردند و شاهد سقوط بیت کوین به 17 هزار و 
600 دالر بودند. از آن زمان تاکنون بیت کوین 
در محدوده 20 هزار دالر قرار گرفته که تقریبًا 
کمتر از میانگین متحرک وزنی خود یعنی 23 
هزار دالر است. با توجه به ناتوانی این رمز ارز 
در عقب نشینی از این وضعیت، این تحلیلگر 
ادعا کرده که بیت کوین هم اینک در »منطقه 
ناشناخته« است. به گفته وی، اقدام اخیر قیمت 
بیت کوین احتمااًل نشان دهنده »پایان یک بازار 
گاوی سکوالر طوالنی مدت« است که بیت کوین 
در طول زندگی خود در کنار سهام تجربه کرده 
است. به همین دلیل ممکن است بیت کوین 
دیگر یک دارایی پیشرو در مقایسه با سایر کاالها 
و سهام نباشد. به گفته این تحلیلگر، قیمت پایین 
بعدی این ارز دیجیتال می تواند حدود 14 هزار 
ــزارش، تصمیم  بانک  دالر باشد. بنا بر این گ
مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره که در آن بازار 
انتظار افزایش 75 واحد پایه دیگر را دارد، به 
کاهش احتمالی ارزش ارزهای دیجیتال کمک 
می کند. سیاست پولی سخت گیرانه با کاهش 
عمده ارزش سهام و ارزش ارزهای دیجیتال در 

طول سال 2022 همزمان شده است.

بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران در بررسی 
اخیر خود، ظرفیت درآمدزایی بخش ترانزیت 
برای اقتصاد ایران را تا 11 میلیارد دالر برآورد 
کرده و با بیان این که هم اینک عالوه بر تحریم ها، 
ناهماهنگی های داخلی نیز مزید بر علت شده 
تا از این ظرفیت استفاده نشود، هفت راهکار 
را برشمرده اســت. به گــزارش خراسان، مرکز 
پژوهش های اتاق ایــران در بررسی اخیر خود 
درباره چالش ها و راهکارهای حمل و نقل زمینی 
در حوزه بار، ظرفیت بالقوه ترانزیت کشور را این 
گونه تشریح کرده که در صورتی که همه مبادالت 
کشورهای راهگذر شمال- جنوب و یک سوم 
مبادالت چین و اروپا از مسیرهای ایران انجام شود 
و میزان درآمد مستقیم حاصل از ترانزیت برای 
کشور را 75 دالر برای هر تن در نظر بگیریم، به 
طور بالقوه امکان کسب درآمد 11 میلیارد دالری 
از این مسیر برای ایران وجود داشت. این گزارش 
می افزاید: ایران در زمره معدود کشورهایی است 
که از موقعیت بین المللی خاصی برای ترانزیت 
بار برخوردار است. اما فارغ از تحریم ها و به دالیل 
مختلف از جمله ناهماهنگی های داخلی در امر 
سیاست گــذاری در ترانزیت نتوانسته از مزیت 
های متنوع آن استفاده کند. این مرکز پژوهشی 
در ادامه هفت پیشنهاد برای برطرف کردن این 

ناهماهنگی های داخلی را به شرح زیر ارائه کرده 
است: 1- ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش 
حمل و نقل کشور، 2- تجمیع وظایف حمل 
ونقلی در یک وزارتخانه، 3- ایجاد ستاد ترانزیت، 
4- اصالح احکام مرتبط با حمل و نقل در قانون 
تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، 5- واگذاری نقش ویژه به گمرک، 6- به روز 
بودن رانندگان و شرکت های حمل و نقل با توجه 
به قوانین و مقررات بین المللی، 7- اعتماد به 

شرکت های بین المللی حمل و نقل.

مانع تراشی 2 نگرش غلط بر سر برنامه ریزی 	 

ترانزیت به روایت مرکز پژوهش های مجلس

ــزارش خــراســان، نتایج فــوق در شرایطی  به گ
منتشر می شود که مرکز پژوهش های مجلس 
ــود به  )در گـــزارش شــمــاره 25018145 خ
تاریخ انتشار 25 اسفند 1400( فعال سازی 
استعدادهای ترانزیتی ایران را عالوه بر ایجاد 
درآمدهای کالن تا ساالنه بیش از هشت میلیارد 
دالر، موجب باالرفتن هزینه های تحریم برای 
دشمنان و در نتیجه کمک به شکست سیاست 

های منزوی سازی ایــران دانسته بود. در عین 
حال آن گزارش هم از خأل وجود یک برنامه ریزی 
راهبردی در این حوزه انتقاد و تصریح کرده بود که 
تالش های موجود اگر چه توانسته عقب ماندگی 
های هفت سال گذشته را تا حدی جبران کند، 
اما نمی تواند بخش اعظم استعدادهای ترانزیتی 
ایران را فعال کند چرا که این تالش ها بیشتر از نوع 
کوتاه مدت و عملیاتی و برای بهره برداری بهتر از 
زیرساخت های موجود هستند که در خوش بینانه 
ترین حالت می تواند عملکرد ترانزیتی در حدود 
20 یا درنهایت 30 میلیون تنی در سال را محقق 
کند اما برای دستیابی به استعدادهای ترانزیتی 
برآورد شده کشور، یعنی 80 میلیون تن در سال 
و باالتر، نیاز به یک برنامه میان مدت  و بلندمدت 
ــای کالن  ــذاری ه قابل اتکا بـــرای سرمایه گـ
زیرساختی است. این گزارش در اظهارنظری 
 قابل توجه تصریح می کرد که بررسی ها نشان 
می دهد دو نگرش غلط سهم عمده ای در بروز 
چالش در مسیر برنامه ریزی برای ترانزیت کشور 
دارد: 1- غلبه نگاه تک بخشی )صرفًا حمل و 
نقلی( به مسئله ترانزیت؛ 2- خوش بینی بیش از 
اندازه به موقعیت ترانزیتی ایران که موجب جدی 
گرفته نشدن ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای 

رقابت ترانزیتی با دیگر کشورها شده است.

ظرفیت 11 میلیارد دالری ترانزیت در اقتصاد ایران  
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران 7 راهکار تقویت ترانزیت کشور و درآمدزایی ساالنه 11 میلیارد دالری از این بخش را برشمرد

 خروج 4۵ میلیارد دالر سرمایه 
در طول برنامه ششم توسعه

مهر - مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 

تهران با بیان این که اهداف برنامه ششم توسعه 
محقق نشد، گفت: طبق اعالم بانک مرکزی در 
پنج ساله برنامه ششم، در خوش بینانه ترین حالت 
45 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده است.

استعالم آنالین 4 خدمت 
پرکاربرد بانکی عملیاتی شد

تسنیم - چهار خدمت پرکاربرد بانکی در آدرس 

ــرای استفاده از آن ها  my.cbi.ir  فعال شــد. ب
ــراز هویت در پنجره ملی هوشمند  باید ابتدا اح
ــت الکترونیک انجام شــود و سپس  خدمات دول
خدمت درخواست شده ارائــه می شود. بنابراین 
ــاه  ــردم می توانند در درگ ــراز هویت، م پس از اح
خدمات الکترونیک بانک مرکزی، برای استعالم 
حساب های بانکی خود، چک های برگشتی، سامانه 
محچک )مسدودسازی حساب صادر کننده چک 
برگشتی( و استعالم تسهیالت دریافتی اقدام کنند.

بالگرهای قاچاق به میدان می آیند!

ایسنا - عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید  پوشاک 

ایران گفت: قاچاقچیان در فضای مجازی صفحه 
دارند، تبلیغ می کنند و حتی انتقال کاالی قاچاق 
کانتینری را در صفحات خود به نمایش می گذارند 

و کم کم بالگرهای قاچاق ایجاد می شوند.

جریمه 60 هزار میلیارد تومانی 
در انتظار بانک های متخلف

فارس - بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 

25 بانک متخلف در پرداخت تسهیالت ساخت 
باید 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه به سازمان 
امور مالیاتی کشور بپردازند. براساس آمار به دست 
آمده از سامانه وزارت راه و شهرسازی، تنها پنج بانک 
تسهیالت مرتبط با ماده 4 قانون جهش تولید مسکن 
را پرداخته اند و عملکرد بقیه بانک ها در این زمینه 
صفر بوده  است. از این پنج بانک هم میزان تسهیالت 
پرداختی چهار بانک مقدار بسیار کمی است و تنها 

بانک مسکن به تعهدات خود عمل کرده  است.

بازار خبر

روایت های عجیب از عملکرد بانک های خصوصی در 20 سال اخیر 

تسنیم- سید علی روحانی، معاون اقتصادی 

مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از رشد بدون 
ضابطه بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران 
در سال های گذشته گفت: برخی بانک های 
خصوصی در 20 سال گذشته زیان های جدی 

بر اقتصاد کشور وارد کرده اند.   
وی با بیان این که بانک برخالف بنگاه های دیگر 
اقتصادی می تواند پول خلق کند و با همان پول، 
افزایش سرمایه بدهد، افزود: این بدان معناست 
که بانک می تواند به سهامدار خودش تسهیالت 

بدهد، حساب بانکی سهامدار خودش را شارژ 
کند و سپس سهامدارش با همان اعتباری که 
بانک خلق کرده بیاید در آن بانک افزایش سرمایه 
بدهد. اگر شما مکانیزم نظارتی برای تشخیص 
این تخلف نداشته باشید نگاه می کنید می بینید 
چقدر خوب همه بانک ها کفایت سرمایه شان 
خیلی خوب است. ولی غافل از این که این ها 
دارنــد با خلق پولی که خودشان انجام دادند 
افزایش سرمایه می دهند نه با آن چیزی که شما 
فکر می کنید ســودآوری شان است. شبیه این 

موضوع در دهه 80 در ایران اتفاق می افتاد.
روحانی تقلیل دادن معضل اضافه برداشت 
بانک های خصوصی به تسهیالت تکلیفی را 
اشتباه فاحش دانست و گفت: بانکی داریم 
که اضافه برداشت آن صرفًا به دلیل این است 
که این بانک تاسیس شده برای تامین مالی 
چند پروژه مشخص، یا تامین مالی یک خاندان 
مشخص و هزینه های آن ها و سرمایه گذاری 
آن هــا دارد از محل اضافه برداشت از بانک 

مرکزی تامین می شود.

یا یک بانک دیگری دایم برای پرداخت حقوق 
بازنشسته ها دارد اضافه برداشت انجام می دهد 
به دلیل این که صندوق های خودش را به درستی 
نتوانسته مدیریت بکند. یک بانک هم اصاًل بانک 
متوقف است. دراصطالح یعنی این بانک همین 
االن سرمایه اش منفی است و دیگر اساسا اجازه 
ندارد توسعه فعالیت بانکداری بدهد و نمی تواند 
بدهد. یعنی اصاًل تسهیالت جدید نمی تواند 
بدهد ولی بــرای پرداخت حقوق کارکنان آن 

بانک از بانک مرکزی اضافه برداشت می کند.
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یک مقام در معاونت علمی ریاست جمهوری بیان کرد: 

هشدار درباره مهاجرت شرکت های فناور 

حسـین بردبـار- رئیـس مرکـز توسـعه فنـاوری هـای راهبـردی معاونـت 
علمی ریاسـت جمهوری در گشـایش رویداد نوآوری بهـره ور در حوزه حمل 
و نقـل بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بایـد تغییـر نـگاه، فرهنـگ و ریـل گـذاری در امـر 
بهره وری در کشـور داشـته باشـیم هشـدار داد کـه پـس از پدیده فـرار مغزها 
ممکن اسـت فرار شـرکت های دانشـور و فنـاور را داشـته باشـیم.به گزارش 
خراسـان،حمید ذوالفقـاری بـا بیـان ایـن کـه  گاهـی در کشـورمان شـاهد 
رفتارهایی برخـاف رویکردهای بهره ورانه هسـتیم، افزود: بـه تازگی آیین 
نامـه ای را در دولت مصـوب کردیم کـه اقدامـات عملیاتی درخصـوص بهره 

وری در آن دیـده شـده اسـت.
میرسـامان پیشـوایی، رئیـس سـازمان ملـی بهـره وری نیـز در ایـن مراسـم با 
اشـاره بـه درخواسـت ایـن سـازمان از دسـتگاه هـای مختلـف اجرایـی بـرای 
اعـام و معرفـی نیازهـای خودشـان در حـوزه بهـره وری گفـت: در همیـن 
خصـوص وزارت صمـت درخواسـت تولیـد خـودروی اقتصـادی را مطـرح 
کـرد و افزایـش بهـره وری در حوزه هـای کشـاورزی که مقـام معظـم رهبری 
دربـاره آن تاکید کـرده انـد و همچنین انـرژی از دیگـر اولویت های ماسـت . 
وی از صاحبان فکر و ایـده در حوزه هـای مختلف اقتصادی خواسـت تا ایده 

هایشـان را بـرای ایـن سـازمان ارسـال کنند.
شهریار افندی زاده ،سرپرسـت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
نیز در این مراسـم با اشـاره به برخـی راهکارهای بهـره ورانه در حـوزه حمل 
و نقـل گفت: هـر ایـده ای کـه منجر بـه کاهـش زمـان، هزینـه ، آلودگـی هوا ، 
سـوخت و افزایـش ایمنـی و راحتـی و آسـودگی در ایـن حـوزه شـود بـا هدف 

افزایش بهـره وری خواهـد بود.

با رای مثبت نمایندگان 

الیحه تسهیل در اسقاط خودروهای فرسوده 
دو فوریتی شد 

نمایندگان مجلس شورای اسامی با تقاضای 
بررسی دو فوریت الیحه دولت برای اصاح قانون 
سامان دهــی صنعت خــودرو با هــدف تسهیل 

اسقاط خودروهای فرسوده موافقت کردند.
به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با حضور در جلسه علنی 
دیروز مجلس ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص 
درخواست دولت برای الحاق یک تبصره به ماده 
۱۰ قانون سامان دهــی صنعت خــودرو، بیان 
کرد: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت 
یا چهار کامیون اسقاط شود تا یک کامیون قابل 
شماره گذاری باشد، اصل این موضوع درست 
و صحیح است و ما باید سازوکاری ایجاد کنیم 
تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده یا 
خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، 
اما این قانون یک خأل اساسی دارد که برای ما 
مشکل ساز شده و حاال این الیحه به دنبال حل 

این خأل قانونی است.
ــرد: ما باید شرایط را به  ــر صمت تصریح ک وزی
گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی 

موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، 
شماره گذاری متوقف نشود، اما ضروری است 
که ما معادل مبلغی را که باید بابت گواهی اسقاط 
پرداخت شود از موتورسیکلت ساز و خودروساز 
دریافت کنیم و آن را بابت تسهیات موتورسیکلت 

های فرسوده اختصاص دهیم.
فاطمی امین خاطرنشان کرد: با این الیحه دو 
مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید 
از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می شود 
تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت 
های فرسوده کمک شود تا وسایل خود را از رده 
خارج کنند. امروز گفته می شود حدود بیشتر از 
5۰  هزار گواهی اسقاط در بازار وجود ندارد و این 
رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو 
است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می 
شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم 
بود و امــروز نیز شاهدیم که گواهی اسقاط در 
اسفند ۴ میلیون تومان قیمت داشت اما در تیر به 
۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه الیحه دولت 

قیمت آن به ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

تابستان خوش برای صنعت 
با افزایش 14 درصدی 

تامین برق 
با اعام آمار افزایش ۶.7 درصدی شاخص تولید صنایع 
بورسی مشخص شد که افزایش تامین برق صنایع در 
تابستان امسال برخاف قطعی سال گذشته، نقش 

مهمی در این روند ایفا کرده است.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی، رشد شاخص صنعتی شرکت های بورسی 
در مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 
۶.7 درصد رسید. این شاخص که با پایش ۲8۰ شرکت 
صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس 
به دست آمــده اســت، بیش از 5۰ درصــد تولید کشور 
را نمایندگی می کند، این تعداد شرکت ها می توانند 

نماینده بخش مهمی از وضعیت صنعت کشور باشند.
با توجه به این مسئله بر اساس آمار پژوهشکده پولی 
بانکی بانک مرکزی، صنایع کانی های غیر فلزی که 
صنعت سیمان به عنوان یکی از راهبردی ترین صنایع 
کشور در این بخش متمرکز شده ، در مــرداد ۱۴۰۱ 
نسبت به سال گذشته رشد 5.9 درصــدی را به ثبت 

رسانده است.
همچنین تولید صنعتی فلزات اساسی از جمله، فوالد، 
مس و آلومینیوم که ۲۰ درصد از صنایع کشور را به خود 
اختصاص می دهند در مردادماه 8.5 درصد افزایش 

یافته است.
ــده از وضعیت  ــه ش ــاری ارائـ بــا تــوجــه بــه جــزئــیــات آمـ
برای  دیگر  کنترل  مسیر  یک  بورسی،  صنایع  تولید 
صحت سنجی حال بخش صنعت، توجه به آمار انرژی 
است. بر این اساس، افزایش مصرف برق صنایع بیانگر 
آن است که میزان تولید صنایع نسبت به سال گذشته 
بیشتر از قبل شده و یک شاخص مثبت در بخش تولید 

کشور است.
بر این اساس با توجه به به روزترین آمار رسیده از شرکت 
مدیریت شبکه برق از ابتدای دوره مدیریت مصرف 
برق یعنی ۱5 خرداد تا ۲9 مرداد ۱۴۰۱، مصرف برق 
صنایع سیمان ۱۴۰۰ هــزار مگاوات ساعت به ثبت 
رسیده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال 
گذشته، صنعت سیمان تنها ۱۲۶8 هزار مگاوات ساعت 
برق در مدت مشابه مصرف کرده است. به عبارت دیگر، 
صنعت سیمان در بازه زمانی یاد شده یعنی فصل گرم 
سال ۱۴۰۱، ۱۰.۴5 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 

گذشته برق دریافت کرده است.
در بخش صنایع فــوالد، طی بازه زمانی ۱5 خــرداد تا 
۲9 مرداد  ۱۴۰۱، مصرف برق به 558۶ هزار مگاوات 
ساعت رسیده در حالی که سال گذشته، این آمار نهایتا 
به ۴7۶۱ هزار مگاوات ساعت رسیده بود. بر این مبنا در 
صنایع فوالد نیز شاهد رشد ۱7.3۲ درصدی مصرف 

برق بوده ایم.

رژه هوایی ارتش اولین بار در خراسان جنوبی برگزار می شود

فرمانده ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی 
گفت: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس رژه 
هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران با عنوان 
سقوط آزاد چتربازان اولین بار در این استان 
برگزار می شود.امیر سرتیپ دوم ستاد "جلیل 
شاطری" افزود: ۲5 استان رژه رونده در سطح 
کشور داریم که از این تعداد شش استان از رژه 
هوایی برخوردار بوده اند و خراسان جنوبی هم 
امسال رژه هوایی را تجربه خواهد کرد. وی 
گفت: برنامه محوری آغاز هفته دفاع مقدس 
در روز پنج شنبه 3۱ شهریور به میزبانی ارتش 

در بولوار صیاد شیرازی بیرجند و با رژه اقتدار 
یگان های منتخب نیروهای نظامی و انتظامی 
مستقر در استان خراسان جنوبی برگزار خواهد 
شد.وی تجدید پیمان با آرمان های امام راحل 
و مقام معظم رهبری در دیدار با نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی، حضور در گلزار شهدا، 
تجلیل از پیش کسوتان، رونمایی از کتاب لک 
لک ها عاشق می شوند، خدمات پزشکی رایگان 
در روستاهای محروم، برگزاری یادواره شهدا و 
نمایشگاه را از مهم ترین برنامه های ارتش در 

هفته دفاع مقدس  برشمرد.

گزارش ها از تجمعات پراکنده در چند شهر کشور
گــزارش خبرگزاری های تسنیم، فــارس و ایرنا از تجمعات 
محدود و پراکنده در چند شهر کشور حکایت دارد. به گزارش 
فارس و تسنیم، طی روز گذشته در چند شهر کشور از جمله 
تهران، مشهد، اصفهان، رشت، همدان، کرج، سنندج و چند 
شهرستان در استان کردستان تجمعاتی محدود و پراکنده 
در واکنش به فوت غم انگیز مهسا امینی برگزار شد. فارس با 
انتشار فیلمی از ترافیک شدید در خیابان های تهران نوشت: 
از ساعت ۱7 روز سه شنبه معترضان در دسته های ۲۰ تا 3۰ 
نفره در تهران حوالی تقاطع جمال زاده بولوار کشاورز حضور 
یافتند،  اتوبوسی در وسط خیابان متوقف شده و ترافیک بسیار 
سنگین بوده و تابلوها و عایم راهنمایی و رانندگی شکسته 
شده و مسیر مسدود شده است. این خبرگزاری تعداد افراد 
حاضر در تجمع را ۲۰۰-3۰۰ نفر تخمین زده و در ادامه نوشته 
است: از حدود ساعت ۲۱:3۰ تجمع محدود با مداخله پلیس 
به پایان رسید و برخی لیدرها توسط پلیس بازداشت شدند. 
روزگذشته همچنین  استاندار تهران در توئیتی نوشت: ردپای 
مداخله برخی سفارتخانه ها و سرویس های خارجی در مسائل 
اخیر تهران به وضوح مشاهده می شود. به گزارش ایرنا، محسن 
منصوری در این توئیت نوشت: بنا به گزارش دقیق دستگاه 
های متولی، در مسائل اخیر تهران، ردپای مداخله برخی از 
سفارتخانه ها و سرویس های خارجی به وضوح مشاهده می 

شود. در بازداشت های شب گذشته تجمعات تهران، تبعه هایی 
از سه کشور خارجی دستگیر شدند.

در همین حال به گزارش صدا وسیما و خراسان،  در پی فوت 
ــروز  تجمعی محدود  در میدان دکتر  مهسا امینی، عصر دی
علی شریعتی )تقی آباد( مشهد شکل گرفت.  این تجمع که  با 
سر دادن شعارهایی  که رفته رفته تند و ساختارشکنانه شد 
برای ساعتی باعث اختال در عبور و مرور مردم و خودروها 
شد.معترضان در دو سوی خیابان احمد آباد تجمع کرده و برای 
دقایقی خیابان را بسته بودند که با اقدام پلیس مواجه و متفرق 
شدند. اقدامات پلیس موجب شد جمعیت به سمت میدان 
ملک آباد حرکت کند، مغازه های خیابان احمد آباد، اغلب پس 
از نزدیک شدن گروه معترضان تعطیل می شد. پلیس پس از به 
دست گرفتن کنترل چهار راه احمد آباد، جمعیت را به آرامی 
کنترل کرد. در عین حال با تاریک شدن هوا عده ای با  اقدامات 
ساختارشکنانه  اقدام به تخریب وآتش زدن وسایل نقلیه  کردند.

روایت استاندار کردستان از قتل 3 نفر در این استان     

در همین حال استاندار کردستان از کشته  شدن سه نفر در 
جریان تجمعات غیرقانونی در شهرهای این استان خبر داد و 
گفت: مرگ هر سه نفر مشکوک است.  اسماعیل زارعی کوشا 
گفت: تحقیقات نشان داده که این افراد توسط معاندان نظام 

و با اسلحه جنگی که هیچ کدام از رده های امنیتی و نظامی در 
استان استفاده نمی کنند تیرخورده و کشته شده اند.استاندار 
کردستان به کشته  شدن یک شهروند دیواندره ای نیز اشاره کرد 
و گفت: براساس نظر متخصص، این فرد با ساح جنگی کشته 
شده که هیچ کدام از رده های نیروهای مسلح از این نوع ساح 
استفاده نکرده اند.وی ادامه داد: قطعا این یک سناریوی دشمن 
بوده که بافاصله مشخصات و تصویر آن فرد در شبکه های 

ماهواره ای پخش شد.

دستگیری عناصر گروهک های تروریستی کومله و     

دموکرات در آذربایجان غربی

 در این میان خبرگزاری فارس شب گذشته به نقل از یک منبع 
آگاه از دستگیری تعدادی از عوامل صحنه گردان گروهک های 
تروریستی کومله و دموکرات در اعتراضات پراکنده جنوب 
استان آذربایجان غربی خبر داد و نوشت: این افراد نفوذی 
صحنه گردانی اعتراضات را برعهده داشتند. در روز هــای 
اخیر گروه های تروریستی تجزیه طلب کومله و دموکرات از 
تجمعات اعتراضی استان های آذربایجان غربی و کردستان 
ــراد شرکت کننده در تجمعات  حمایت کردند. برخی از اف
جنوب آذربایجان غربی و چند شهر کردستان نیز از نماد های 

گروهک های تجزیه طلب استفاده کرده بودند.

تعیین تکلیف» اصالح 
قانون انتخابات« تا آبان 

اعمال تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی کشور 
از جمله دستورکارهای همیشگی است که تقریبًا 
پای ثابت صحن بهارستان در چند دوره اخیر مجلس 
شورای اسامی بوده است، در این بین طرح اصاح 
قانون انتخابات مجلس شورای اسامی، مدتی است 
که از سوی برخی نمایندگان مجلس در حال پیگیری 
است، طرحی که به گفته تدوین کننده آن، قرار است 
سازوکار برگزاری انتخابات مجلس را دچار تغییرات 
اساسی کند.چند روز قبل رئیس فراکسیون کارگری 
مجلس گفته بود که »رئیس مجلس اعام کرد اصاح 
قانون انتخابات درنهایت تا مهر ماه در دستورکار 
مجلس قرار می گیرد؛ اگر این اتفاق بیفتد انتخابات 
۱۴۰۲ با قانون اصاح شده برگزار می شود.« حاال نیز 
نماینده اصفهان از تعیین تکلیف این طرح تا آبان گفته 
است.حسین رجایی نماینده مردم اصفهان تاکید 
کرده که »بنای مجلس بر این است که در سه محور 
اصلی اصاحاتی درباره برگزاری انتخابات را بررسی 
کند. اول آن که انتخابات حزبی شود، دوم آن که به 
صورت استانی برگزار شود و سوم آن که حوزه های 
انتخابیه در برخی مناطق افزایش پیدا کند.«رجایی 
تصریح کرد: کارگروه مربوط به افزایش حوزه های 
انتخابیه به تازگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس تشکیل شده است؛ البته هنوز به جمع بندی 
قطعی درباره جزئیات افزایش حوزه های انتخابیه 
نرسیده ایم، اما با توجه به این که این موضوع در دستور 
کار قرار گرفته است بررسی های مربوط به آن به زودی 
نهایی خواهد شد.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
شــورای اسامی در پاسخ به این ســوال که اصاح 
قانون انتخابات در مجلس رأی خواهد آورد؟بیان 
کرد: تصویب قانون اصاح انتخابات در صحن علنی 
بستگی به آن دارد که کمیسیون مربوط چطور آن 
را تدوین و ارائه کند.وی ادامه داد: برای مثال اگر 
انتخابات استانی شود، ماهیت انتخابات مجلس 
کامًا دگرگون خواهد شد؛ چرا که لیست هایی 
که برای حضور در انتخابات ارائه می شوند استانی 
خواهند بود و شهرستان ها نمی توانند به طور مستقل 
در رقابت حضور داشته باشند. بنابراین حتمًا باید 
از طریق استانی حضور در انتخابات را پیش ببرند.
نماینده مــردم اصفهان در مجلس  با بیان این که 
پیشنهادهای دیگری درباره اصاح قانون انتخابات 
مطرح شده است، افزود: برگزاری حزبی انتخابات 
،موضوع دیگری است که درباره برگزاری انتخابات 
در دست بررسی است، در صورت چنین اصاحی 
ساز و کار انتخابات به کلی تغییر می کند؛ بنابراین تا 
زمانی که کمیسیون مربوط جزئیات این طرح را به 
صحن نفرستاده نمی توان پیش بینی دقیقی راجع 

به تصویب یا تصویب نشدن آن داشت.
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  امام هادى عليه السالم می فرمایند:
 َالَغَضُب َعلى َمن َتمِلُك ُلؤٌم؛

بر زيردستان خشمگين شدن نشانه َپستى است  .
]بحاراألنوار، ج۷۸، ص ۳۷۰، ح ۴[
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کيهان - برخى از بازيگران زن که سال هاست  •

از اين عرصه دور هستند يا به خاطر ضعف  به 
حاشيه رفته اند، به بهانه همدردی با درگذشت 
مهسا امينى اقدام به انتشار عکس های ناهنجار 
از خود کرده اند! اين افراد از اين طريق سعى در 
ديده شدن و مطرح شدن نامشان در رسانه های 

زرد و فضای مجازی دارند.
ــی-  حـــذف نشانه های  • ــالم جــمــهــورى اس

مليت  چون حذف تصوير تخت جمشيد از ايران 
چک های ١٠٠ هزارتومانى و... - به افزايش 
رويکرد به دين و مذهب نمى انجامد بلکه تعلق 
مــردم به هويت و چهارچوب شناختى خويش 
را به شدت فروخواهد کاست که به واقع بسان 

چهارديواری خانه عمل مى کند.
ــدرس حقوق و  • هم ميهن - على تــقــى زاده، م

نماينده مجلس ششم، نوشت: جرم انگاری ماهواره 
موفق نبود چون با باور عمومى جامعه همخوانى 
نداشت. در حوزه حجاب هم وضعيت چنين است 
و اگر بخواهد قانون وضع شود، پيشاپيش مشخص 

است که ناکارآمد است.
دنياى اقتصاد - گزارش جديد از ميزان وصول  •

ماليات خانه های خالى حکايت از آن دارد که 
در ۵ ماه نخست امسال در تهران فقط حدود 
۲ ميليارد و ۴۸٠ ميليون تومان ماليات از اين 
سرفصل وصــول شده اســت؛ رقمى که معادل 
ماليات دريافت شده از حداکثر ۸ واحد آپارتمان 

در شمال شهر تهران است.
فرهيختگان-شايد اگر ماجرای نقش بر زمين  •

ــت دختر  ــازداش ــدن مـــادری کــه هــراســان بــه ب ش
مريضش توسط گشت ارشاد معترض بود ،دقيق تر 
پيگيری مى شد شاهد مرگ يک دختر مريض در 
مرکز پليس امنيت اخالقى نمى بوديم...موضوع 
مرگ مهسا امينى مسئله محتملى است که حتما 
در  رئيس جمهور  خبری  کنفرانس  از  بخشى 

نيويورک را به خود اختصاص خواهد داد.
تاثربرانگيز  • همشهرى -  ماجرا حتى مــرگ 

مهسا هم نيست که بايد تا انتها با قاطعيت بررسى 
و گزارش شود. اين همه اسم رمز است. اسم رمز 
کسانى که شيادی بــرای شــان راهبرد اســت نه 
نقطه ضعف...قرار اصلى مان افشاگری اين اسم رمز 
است. افشای معاندانى که صف کشيده اند برای 

کاسبى و سوداگری سر ذهن و هويت اين مردم.

رویــداد2۴ خبرداد:بعضى تغييرات ترکيب  •

بدين  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  اعضای 
شــرح است:حجت االسالم اراکـــى، عباسعلى 
کدخدايى، على اکبر احمديان، کمال خرازی و 
محمد مخبر به اعضای مجمع تشخيص مصلحت 
اضافه شده اند.افرادی مانند آيات جنتى، امامى 
کاشانى، موحدی کرمانى و آقايان حسن روحانى 
و على  اکبر ناطق نــوری در بين اعضای جديد 
حضور ندارند.از بين اعضايى که در ۲٣ مرداد 
٩۶ حکم گرفته بودند، افــرادی مانند آيت  ا... 
ــت ا... ابراهيم امينى  ــرودی،آي ــاه هاشمى ش
نجف آبادی، آيــت ا... محسن مجتهد شبستری 
آقايان سيدمحمد ميرمحمدی و سيدحسن  و 

فيروزآبادی درگذشته اند.
جهان نيوز نوشت : مجتبى توانگر، نماينده  •

مردم تهران در مجلس گفته است: با توجه به 
انتخابات مجلس  آينده  ايــن که اسفند ســال 
برگزار خواهد شد، برخى  در حال برنامه ريزی 
همين  از  مى خواهند  و  هستند  انتخاباتى 
االن روی افکار عمومى کار کنند. بحث های 
جهانگيری هم از همين جنس است و افرادی که 
در ميان آنان نقش ليدری دارند، از اين حرف ها 

زياد مطرح مى کنند.
اعتمادآنالین مدعی شد:فريدون عباسى  •

عضو کميسيون انرژی مجلس گفت:قطعا افرادی 
که برای ادامه تحصيل به خارج از کشور رفتند 
انسان های بدی نيستند،  برخى از اين افراد بعد 
از پايان دوره تحصيل شان به کشور بازگشتند و 
در حال خدمت هستند. فرزندان افرادی که در 
آن مقاطع به واسطه مادر يا پدر در ساير کشورها 
بــزرگ شدند و اکنون ٣٠ تا ۴٠ ساله هستند 
ــد قرار  ــادی که دارن به دليل ضرايب هوشى زي
است مديران کشور شوند،  قطعا اين افراد روابط 

داشتند و بدون رابطه هم نبودند.
نامه نيوز مدعی شد:شبکه لبنانى المنار ظهر  •

ديروز خبر داد که ايران موافقت خود را با تامين 
۶٠٠ هزار تن سوخت برای لبنان در مدت ۵ ماه  

به هيئت لبنانى در تهران اعالم کرد.
جماران خبر داد:عباس ملکى کارشناس انرژی  •

گفت: اين حرف اشتباه است که مذاکره کننده 
های ما عمدی دارند مذاکرات را طول مى دهند. 
هر لحظه که مى گذرد، به ضرر ماست؛ ما بايد اين 
مسئله را تمام کنيم. با توجه به انتخابات نوامبر 
اياالت متحده و بعد هم ۲٠۲۴ رياست جمهوری، 

بهتر است که اين کار را زودتر انجام بدهيم.
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با حکم رهبر انقالب 

 اعضای دوره جدید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام منصوب شدند 

حضرت آيـــت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمى در حکمى اعضای دوره  جديد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را منصوب کردند. به 
ــزارش پايگاه اطــالع رسانى دفتر مقام معظم  گ
رهبری، متن حکم رهبر انقالب به اين شرح است: 
بسم ا... الرحمن الرحيم/با هدايت و عنايت الهى 
دوره  جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز 
مى شود. اين مجمع از مهم ترين نهادهای قانونى 
در جمهوری اسالمى و متعهد به دو مسئوليت 
اساسى است: اّول تشخيص مصلحت در هنگام 
مواجهه  مجلس با شورای نگهبان که مستلزم نگاه 
ژرف و مصلحت شناس و احاطه به حقايق کشور 
است و دوم نقش ويژه و مؤثر در تعيين سياست های 
کلى نظام که متضمن راهبردی  ترين تصميم ها در 
اداره  امور کشور است. ارائه  راه حل برای معضالت 
و نيز نظارت بر حسن اجرای سياست های کلى که 
به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهميت اين 
نهاد قانونى افزوده است. حضور جمعى از نخبگان 
مجرب و دارای سوابق اجرايى در اين مجمع و 
تجربيات متراکم از دوره های گذشته، جايگاه اين 
نهاد را برتر و انتظارات از آن را افزون تر مى سازد. 
در بيانيه  آغاز دوره  قبل خواسته هايى مطرح شده 
که اکنون نيز به عّلت بــرآورده نشدن کامل، بايد 
تکرار شود. از جمله سامان بخشيدن به مسئله 
نظارت بر اجرای سياست ها و نيز پيشنهاد سازوکار 
برای ارزيابى کارآمدی و اثربخشى سياست ها. 
افزون بر آن، اتقان در تشخيص مصلحت، تنقيح 
سياست های ابالغ شده و بازنگری در آن در صورت 
لزوم، ارتباط با مراکز علمى و دانشگاهى و نخبگانى 
کشور و حضور منظم اعضای محترم در جلسات 
مجمع، مورد تأکيد است. اکنون با تشکر از اعضای 
محترم در دوره  قبل و تقدير از تالش های آنان و با 
طلب رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ايشان، 
اعضای دوره  پنج ساله  نهم را به اين شرح منصوب 
مى کنم: رئيس مجمع: آيت ا... آقای حاج شيخ 
صادق آملى. اشخاص حقوقى: رؤســای محترم 
قوای سه گانه، فقهای محترم شورای نگهبان)در 
موارد بحث تشخيص مصلحت(، رئيس ستادکل 
نيروهای مسّلح، دبير شورای عالى امنيت ملى، 
وزير يا رئيس دستگاهى که موضوع مورد بحث 
به آن دستگاه مربوط اســت، رئيس کميسيون 
مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسالمى. 
اعضای حقيقى: حجج اســالم: آقــای حاج شيخ 
حسن صانعى، آقای قربانعلى دری نجف آبادی، 
آقای محمود محمدی عراقى، آقای مجيد انصاری، 
آقــای غالمرضا مصباحى مقدم و آقــای محسن 
اراکى. حضرات: آقای غالمرضا آقازاده، آقای على 
آقامحمدی، آقای على اکبر احمديان، آقای محمود 
احمدی نژاد، آقــای محمدجواد ايــروانــى، آقای 
محمدرضا باهنر، آقای احمد توکلى، آقای سعيد 
جليلى، آقای غالمعلى حداد عــادل، آقای سيد 
کمال خرازی، آقای داوود دانش جعفری، آقای 
پرويز داودی، آقای محمدباقر ذوالقدر، آقای محسن 
رضايى، آقای سيدمحمد صدر، آقای محمدحسين 
صفار هرندی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد 
فروزنده، آقای عباسعلى کدخدايى، آقای على 
الريجانى، آقــای حسين محمدی، آقــای محمد 
مخبر، آقــای حسين مظفر، آقــای سيد مصطفى 
ميرسليم، آقــای سيد مرتضى نبوی، آقــای على 
اکبر واليتى، آقای صادق واعظ زاده و آقای احمد 
وحيدی. از خداوند متعال توفيق حضرات محترم 
خامنه ای/۲٩  على  مى کنم.سّيد  مسئلت  را 

شهريور ١۴٠١

بدون تيتر

 روزنامه جروزالم پست در گزارشى اعالم کرد که 
برنامه پهپادی ايران در سال های گذشته گسترش 
پيدا کرده و تهران فناوری ساخت انواع پهپادهای 
کاميکازی )انتحاری( را دارد.در اين گزارش 
باهدف ايران هراسى ادعا شده که ايران در نواحى 
مختلف منطقه اين پهپادها را به کار گرفته است 
و توان پهپادی ايران برای خاورميانه پيامد دارد. 
در بخش ديگری از اين گــزارش همچنين ادعا 
شده که جمهوری اسالمى ايران ،پهپاد در اختيار 

هم پيمانان منطقه ای خود قرار داده است.

هادى محمدى – همان طور که پيش بينى مى شد 

حضور على باقری ،مذاکره کننده ارشد ايران در 
هيئت همراه با رئيس جمهور در سفر به نيويورک و 
شرکت در مجمع عمومى سازمان ملل چندان هم 
بى حکمت نبود و خبرهای رسيده از مقر سازمان 
ملل نشان مى دهد ديــدار على باقری و انريکه 
مورا نماينده اتحاديه اروپا در مذاکرات هسته ای 
در نيويورک برگزار خواهد شد . در همين زمينه 
رئيس تيم مذاکره کننده ايران نيز از ديدارش با 
انريکه مورا خبر داد و گفت: با توجه به پيام های 
دريافتى از آژانس بين المللى و گروسى امروز)سه 
شنبه شب به وقت تهران ( در حاشيه های جلسات 
ديپلماتيک ديــدار و گفت وگويى با انريکه مورا 
مى کنم ديــداری که ديشب برگزار شد. از سوی 
ديگر روز گذشته آيت ا... سيد ابراهيم رئيسى  با 
امانوئل مکرون رئيس جمهور فرانسه ديدار کرد . 
دوطرف بعد از چندين تماس تلفنى در يک سال 
گذشته توانستند به صورت حضوری نيز در حاشيه 
مجمع عمومى ديدار و گفت وگو داشته باشند . تا 
لحظه تنظيم خبر گزارشى از مسائل رد و بدل شده 
ميان روسای جمهوری ايران و فرانسه منتشر نشده 
اما پيش بينى مى شود موضوع مذاکرات هسته 
ای احيای برجام، مهم ترين مسئله در اين گفت 
وگوی دوجانبه بوده باشد .رئيسى  در دومين روز 
حضور خود در نيويورک با شارل ميشل رئيس 
بلژيکى شورای اروپا در هتل محل اقامت خود 
ديدار و گفت وگو کرد. در اين ديدار جوزپ بورل 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و انريکه 

مورا معاون وی حضور داشتند.

سازمان ملل متحد درحقيقت باید سازمان 	 

ملل باشد

همچنين رئيسى در بدو ورود به فرودگاه جان اف 
کندی نيويورک، اظهار کرد: سازمان ملل متحد 
درحقيقت بايد سازمان ملل باشد، نه سازمان دولت 
های  قدرتمند. ما با مشکالت جهانى روبه رو هستيم 
و در اين نشست ها مى توان درباره آن ها بحث کرد.
رئيسى با بيان اين که مشکالت عمومى است و 
راهکارها هم بايد براساس خرد جمعى و مشورت 
عمومى باشد، افزود: مثال موضوع تحريم ،حربه ای 
است که قدرت های بزرگ آن را به دست گرفته اند 
تا به ملت ها فشار بياورند. از آن سو ديگرکشورها هم 
رفتار متقابل خواهند داشت که اين رفتارها با صلح، 
آرامش و امنيت در تضاد بوده و ملت ها متضرر مى 
شوند.وی تروريسم، جنگ و خونريزی را از ديگر 
مشکالت جهانى برشمرد و گفت: تروريسم موجب 
آوارگــى مردم شده است.ما با جنگ و خونريزی 
مخالفيم. همه اين مسائل و مشکالت جهانى نتيجه 
يک جانبه گرايى است که همه را رنج مى دهد. در 
اين نشست ها با نگاه به حل مشکالت، بايد مسائل 

را دنبال کرد.

دیدارهاى دیپلماتيک اميرعبداللهيان در 	 

نيویورک

روز گذشته ديدارهای وزيرخارجه کشورمان در 
حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل انجام 

شد . حسين اميرعبداللهيان در ديــدار با پارک 
جين، وزير امور خارجه کره جنوبى، ضمن دعوت 
از همتای  کره ای خود برای سفر رسمى به تهران 
،ابــراز اميدواری کرد که با روی کار آمدن دولت 
جديد  در اين کشور شاهد پيشرفت  در روابط ميان 
ايران و کره جنوبى باشيم. وزير امور خارجه کره 
جنوبى نيز با اشاره به عزم جدی و اقدامات انجام 
شده  از سوی دولت جديد اين کشور تاکيد کرد که  
رفع موانع دسترسى به منابع ايران در بانک های 
کره جنوبى  در دستورکار اين کشور قرار دارد. 
وی همچنين ابراز اميدواری کرد که با برداشته 
شدن موانع  مزبور، شرکت های کره ای بتوانند  
در زمينه های مختلف در ايــران فعاليت کنند. 
وزير امورخارجه کشورمان همچنين در ديدار با 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، معاون نخست 
وزير و وزير امور خارجه قطر ضمن تاکيد بر اولويت 
رابطه با همسايگان و از جمله قطر، گسترش روابط 
دوجانبه را نشانى بر تعميق دوستى ميان ايران و 
قطر بيان کرد.   وزير امور خارجه قطر نيز بر آمادگى 
دولت متبوع خود برای مساعى جميله و گسترش 

همکاری های دوجانبه تاکيد کرد.

نا اميدى بورل از مذاکرات 	 

از سوی ديگر »جــوزپ بــورل« مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپــا بامداد سه شنبه مدعى 
شد که متن پيشنهادی اين اتحاديه برای حصول 
ــران در  توافق در مذاکرات رفع تحريم های اي
وين، بهترين راه است.بورل نيز که به نيويورک 
»پالتيکو«  نشريه  بــا  مصاحبه  در  کـــرده  سفر 
مدعى شد که حتى ديدارهای هفته پيش رو در 
حاشيه نشست مجمع عمومى سازمان ملل در 
نيويورک نيز نمى تواند پيشرفتى در مذاکرات 
و احتمال حصول توافق در موضوع هسته ای 
ايران حاصل کند. وی با ادعای اين که اتحاديه 
اروپــا در هفته های اخير در تالش برای مجاب 
ــردن آخرين  ــرای طى ک ــردن همه طرف ها ب ک
گام ها برای »احيای توافق هسته ای ايران« بوده، 
گفت از نظر او احتمال هيچ پيشرفت بزرگى در 
اين باره و مذاکرات وين وجود ندارد.اين مقام 
ارشد اروپايى در حاشيه حضور در نيويورک برای 
شرکت در نشست مجمع عمومى سازمان ملل 
به پالتيکو گفت: »در سه ماه گذشته، تعامل ها و 
فرايند چند مرحله ای، در حال همگرايى بود. 
فعاليت ها بين طرف ها باعث بهبودی نتيجه شده 

بود. ولى در چند هفته گذشته، مسئله ديگر اين 
نبود. ما اکنون در بن بست قرار داريم. ما متوقف 
شده ايم«.بورل در تالش بــرای انداختن توپ 
در زمين ايران و سلب مسئوليت از آمريکا و اروپا 
در اجرای تعهداتشان، اظهار کرد: »پيشنهاد و 
درخواست قبلى که توسط طرف ايرانى مطرح 
شد، فايده ای برای رسيدن به يک توافق نداشت 
و اين که برخى مى گويند ممکن است اين هفته 
اتفاقى بيفتد، من که چنين گمان نمى کنم«.

وی از پاسخ به اين سوال پالتيکو که آيا شخصًا 
ــت ا... »سيد ابراهيم رئيسى«  آمــاده ديــدار با آي
رياست جمهوری اسالمى ايران در حاشيه مجمع 
عمومى سازمان ملل هست، طفره رفت و مدعى 
شد: »آن ها )ايران( قول هايى به من داده بودند؛ 
وقتى که به دوحه سفر کردند، وقتى که به وين 
رفتند. گمان نمى کنم که ديدار با رئيس جمهور 
]رئيسى[ هم بتواند چيزی را حل کند«.اما اين 
ادعاهای »جوزپ بورل« مسئول سياست خارجى 
اتحاديه اروپا درباره بن بست در مذاکرات رفع 
تحريم های ايران در وين با واکنش نماينده روسيه 
در اين مذاکرات همراه شد. »ميخائيل اوليانوف« 
بين المللى  سازمان های  در  روسيه  نماينده 
مستقر در وين بامداد سه شنبه تحليل کرد که 
پيشرفت نداشتن در مــذاکــرات ويــن و حاصل 
نشدن نتيجه ای برای توافق هسته ای، به دليل 
بحران داخلى آمريکاست. اوليانوف در صفحه 
توئيتر خود نوشت: »اتهام زنى و گرفتن انگشت 
ــران[ گويا به نشانه ای برای  اتهام ]به سمت اي
به بن بست خــوردن مذاکرات وين تبديل شده 
است. اگر چنين چيزی هم باشد )بن بست در 
مذاکرات(، معلول عوامل متعددی است«.وی با 
اشاره به اتهام زنى های بورل عليه تهران، توضيح 
داد: »تالش ها بــرای انداختن تمام تقصيرها 
گردن ايران، منصفانه و عادالنه نيست. مذاکرات، 
بيش از حد بر وضعيت سياسى داخــل يکى از 
طرف های شرکت کننده در مذاکرات )آمريکا( 
وابسته شده است«.کاترين کلونا، وزير خارجه 
فرانسه نيز در حاشيه مجمع عمومى سازمان 
ملل در نيويورک درباره مذاکرات احيای برجام 
به خبرنگاران گفت: هيچ پيشنهاد بهتری روی 
ميز قرار ندارد و اين برعهده ايران است که تصميم 
درست را بگيرد. وی در ادامه بيان کرد که هيچ 
ابتکاری برای خارج کردن شرايط از وضعيت 

کنونى وجود ندارد.

ميرزایی-واکنش ها به درگذشت 

تلخ وغم انگيز مهسا امينى همچنان 
ادامه دارد. پس از رئيس قوه مجريه 
و رئيس قوه قضاييه؛ اين بار رئيس 
مجلس  در نطق پيش از دستور روز 
گذشته خود با تسليت درگذشت خانم 
مهسا امينى به خانواده او،  از اصالح 
فرايندها و شيوه اجرا سخن گفت و 
تاکيد کرد:» کميسيون امور داخلى 
مجلس وظيفه دارد عالوه بر بررسى 
مصداقى درگذشت مرحوم  مهسا 
امينى، برای جلوگيری از تکرار اين 
قبيل موارد، فرايندها و شيوه اجرا در 
گشت های امنيت اخالقى فرماندهى 
انتظامى را بررسى کند تا برای رفع 
شدن اشکاالت موجود در چگونگى 
اجــرای آن، اقــدام شــود.« محمد باقر 
قاليباف در بخش ديگری از سخنان 
خود گريزی به فضاسازی رسانه های 
ضد انقالب نيز زد و تصريح کرد که 
مردم  با اشک تمساح رسانه کودک 
کش سعودی گريه نمى کنند:» مردم 
فــرق بين دلسوزی و منفعت طلبى 
را مى فهمند و با منافقانى که زمانى 
خودشان چند هزار نفر از مردم عادی 
ــاال داعــيــه دار  را شهيد کــردنــد و ح
درگذشت يک نفر شده اند، همراهى 
نکرده و با اشک  تمساح رسانه وابسته 
به حکومت کودک کش سعودی گريه 
ــاءا...  نمى کنند.« وی افــزود :» ان ش
مجلس هم اين اتفاق را برای روشن 
شدن موضوع و اصالحات مورد نياز 
ساختارها و فرايندها رسيدگى مى 
کند و زمان نشان خواهد داد که اعتماد 
مردم درست بوده است و دستگاه های 
کشور در پيگيری اين مسئله اغماض 
نخواهند کرد.«افزون بر اين،مجلس و 
نمايندگان روز گذشته نيز به ماجرای 
مرگ مهسا امينى واکنش نشان دادند 
. دو روز پيش نماينده چابهار هم از 
تدوين طرحى خبر داد که بر اساس آن 

از تبعات منفى گشت ارشاد جلوگيری 
ــود.  معين الدين سعيدی  گفته:  ش
ــاد  هيچ محمل قانونى  »گشت ارش
ــدارد ... گروهى از نمايندگان به  ن
دنبال آن هستند که با پايان تعطيالت 
زمينه  ايـــن  در  را  طــرحــى  مجلس 
برنامه ريزی کنند تا مردم ديگر آزاری 
از گشت های ارشاد نبينند. پيگيری 
اين حادثه تالم بار اما به همين جا ختم 
نشد و »عبدالرضا پورذهبى« نماينده 
ولى فقيه در کردستان در منزل مرحوم  
امينى حاضر شد و مراتب تأثر و تسليت 
خود را خدمت خانواده آن مرحوم  ابراز 
کرد و درباره جزئيات ديدار با خانواده 
آن مــرحــوم  اظهار کــرد :» به عنوان 
نماينده ولى فقيه به خانواده مرحوم  
خانم مهسا امينى اطمينان دادم که 
همه نهادها برای دفاع از حقوقى که 
از خانم امينى تضييع شده، اقــدام 
خواهند کرد و هيچ حقى از خانواده 
مرحوم  امينى ناديده گرفته نخواهد 
شد.« واکنش ها اما به همين جا ختم 
نشد و نماينده سقز از حضور نيافتن 
وزيــر کشور در منزل مرحوم  مهسا 
امينى انتقاد کرد و گفت :» انتظار 
داشتيم شخص وزير کشور برای عرض 
تسليت و تسلى خاطر اين خانواده و 
آرامش شهرستان در ميان اين خانواده 

حضور پيدا مى کرد.« 

گفت وگوى تسنيم با پدر مهسا 	 

امينی

از مهم ترين اخبار درباره اين ماجرا، 
اظهارات مهم  احمد امينى پدر مهسا 
امينى درباره جزئيات اين حادثه غم 
انگيز بود، او در اين باره و در آخرين 
گفت و گوی خود با تسنيم اظهار کرد: 
»  تا آن جايى که مى دانم دخترم مقابل 
متروی شهيد حقانى دستگير شده 
و از آن جا او را بردند، به طوری که به 
محض پياده شدن از مترو او را گرفتند 

و سوارش کردند. ....آن زمان مهسا 
و پسرم از مأموران خواهش کــرده و 
گفته بودند ما بچه شهرستانيم و آدرس 
بلد نيستيم و پسرم اصرار مى کند که 
خواهرم را نبريد اما جوابى نگرفته 
بودند. وی در بخش ديگری از سخنان 
خود  خواستار بازجويى از عامالن قتل 
دخترش در مأل عام شد :» انتظار خود 
و خانواده ام فقط اين است که عامالن 
و اشخاصى که باعث فوت دخترم مهسا 
شدند، در مألعام بازجويى شوند که 
چرا اين کار را کردند و به سزای عمل 
خــود برسند تا خــون دخترم پايمال 
نشود.« او البته تصريح کرد که  قول 
رسيدگى رئيسى باعث قوت قلب آن ها 
شده و  سوءاستفاده کنندگان دلسوز 
آن ها نيستند :مسئوالن کشوری قول 
پيگيری و بررسى علت فوت دخترم را 
به ما داده اند تا جايى که آيت ا... رئيسى 
در تماس تلفنى که با خودم داشت، 
گفتند کــه مــوضــوع بــه جــد بررسى 
ــوت قلب و اميدی  ــن ق مــى شــود و اي
ــده است.کسانى کــه از  برايمان ش
موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده 
هستند، هيچ ارتباطى با ما ندارند و ما 
نيز کاری به آنان نداريم، آن ها دلسوز 
ما نيستند، آن چيزی که واقعيت داشته 
خودم در مصاحبه ها اعالم کرده ام، 
فقط درخواستمان بررسى علت مرگ 
دخترم و برخورد با بانيان اين حادثه 
بــوده و اين تنها آرزويمان است.پدر 
مهسا امينى البته پيشتر به رويداد۲۴ 
گفته بود: دروغ مى گويند که لباس 
مهسا با لباس فيلم متفاوت بود، همه 
بدنش را پوشانده بودند تا کبودی ها را 
نبينيم، با صدای بلند مى گويم دخترم 

هيچ بيماری نداشت.

روایت  جدید فارس از جزئيات 	 

ماجرا

در همين زمينه فارس نيز در تازه ترين 

گزارش خود جزئيات جديدی از کم و 
کيف درگذشت غم انگيز مهسا امينى 
را منتشر کرد و نوشت :» ظاهرا آن 
ها قصد عزيمت به پــارک آب و آتش 
را داشتند که حدود ساعت ١۸ پس 
از خروج از مترو، در ورودی متروی 
حقانى با تذکر پليس گشت امنيت 
اخالقى مواجه مى شوند. همراهان 
پليس،  تذکر  از  پــس  امينى  مهسا 
حجاب خود را اصالح مى کنند اما با 
معيار پليس نوع پوشش مهسا امينى 
)شلوار ساپورت و مانتوی جلوباز( بر 
خالف دخترخاله هايش قابل اصالح 
در محل نبوده و بايد حتما به مقر پليس 
منتقل مى شده است تا با استفاده از 
لباس مناسب و پس از گرفتن تعهد 
ــود...وی در  و آموزش قوانين آزاد ش
مضطربى  حــالــت  ــم  ه ون  ماشين 
اعــالم  مرتبه  چند  البته  و  نداشته 
مى کند که از شهرستان آمده و اهل 
تهران نيست....تصاوير منتشر شده 
و به شهادت حاضران هيچ برخوردی 
ــان  ــدگ ــت ش ــازداش ــا وی و ديــگــر ب ب
ــى  ــررس ــت....ب صـــورت نگرفته اس
سى تى اسکن مغزی و ديگر سوابق 
پزشکى وی توسط پزشکان متخصص 
نشان مى دهد مهسا امينى قطعا در 
کودکى )ســن ۵ سالگى( جراحى 
مغز داشته و غده هيپوفيز خود را عمل 
کرده بود.از سوی ديگر متخصصان 
نروراديولوژی هيئت بورد راديولوژی 
وزارت بهداشت در پاسخ به استعالم 
رياست سازمان نظام پزشکى درباره 

تصاوير »سى تى اسکن« منتشر شده از 
مرحوم مهسا امينى با انتشار بيانيه ای 
اعــالم کردند که »هيچ شواهدی از 
خونريزی مغزی در ايــن تصاوير به 

چشم نمى خورد.«

ماهی گيرى واشنگتن از آب گل آلود 	 

در اين بين آمريکايى ها نيز که استاد 
گرفتن ماهى از آب گل آلود هستند   
خود را وسط اين ماجرا انداخته  و 
آنتونى بليکن وزير امورخارجه شان 
در اظهاراتى مداخله جويانه در صفحه 
توئيتر خود نوشت  :» مهسا امينى 
بايد امروز زنده مى بود اما در عوض 
مردم آمريکا و ايران برای او عزاداری 
مى کنند. ما از ايران مى خواهيم که به 
سرکوب و آزار سازمان دهى شده زنان 
پايان دهد و اجــازه دهد اعتراضات 
ــود.«  ــ ــزار ش ــرگـ مــســالــمــت آمــيــز بـ
توئيتى که با واکنش تلويحى و غير 
عبداللهيان  امير  حسين  مستقيم 
وزيــر امورخارجه کشورمان همراه 
ديپلماسى  دستگاه  رئيس  و  شــد 
کشورمان در اين باره در صفحه توئيتر 
خود نوشت : » دستور تحقيق درباره 
فــوت تــراژيــک مهسا، که چنان که 
رئيس جمهور گفت، مانند دختران 
خود ما بود، صادر شده است.حقوق 
بشر، برای ايران ارزشى ذاتى دارد، 
بر خالف کسانى که به آن به چشم 
ابــزاری عليه رقبا مى نگرند. آمريکا 
بايد به جای ريختن اشک تمساح، به 

تروريسم اقتصادی پايان دهد.«

 قالیباف: اصالح ساختارها و شیوه اجرا 
در گشت امنیت اخالقی را پیگیری می کنیم 

پدر مهسا امينی: قول رسيدگی آیت ا... رئيسی قوت قلب ما شد

نیویورک   رنگ و بوی هسته ای گرفت 
همزمان با دیدار رئيسی و مکرون در سازمان ملل، باقرى  نيز پس از پيام هاى دریافتی از 

آژانس و گروسی دیدار و گفت وگویی با مورا   داشت 
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