
 دستور رئیسی برای تخفیف
70 درصدی در قبوض جدید گاز

 پیام رهبر انقالب  به بیست 
و نهمین اجالس سراسری نماز:

استحکام پیوندهای حیاتی 
در یک جامعه خوشبخت و 
خوش فرجام با»اقامه نماز«

7

 دستگیری گدای پروازی !

 عجیب ترین شیوه های گدایی 
با درآمدهای نجومی

4؟؟؟  سفیرهای عروسکی

هر کشوری با چه عروسک های 
سنتی شناخته شده  است؟

زندگی سالم

 روز خونین اردوگاه جنین

 یک شهید و 16 مجروح 
در حمله رژیم صهیونیستی

3

 دومینوی جنجال های رائفی پور

12

فردا، بررسی طرح استیضاح 
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 چالش تصمیمات سخت 
برای اموال مازاد دولت 

حــال و روز خانــواری را در نظر بگیریم که تحت فشــار 
اقتصادی قرار گرفته و به تناسب ...

یادداشت روز

مهدی حسن زاده

  صفحه ۲

به پیشواز افزایش 
آسیب های 

اجتماعی!
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میلیاردی  در بودجه 1402
  صفحه ۹

بیم و امید واگذاری 108 هزار میلیاردی 
مصوبه جنجالی مولدسازی دارایی های دولت و توضیحات سازمان خصوصی سازی 

»مردم نهاد« 
تریبونی برای 

تشکل ها
در اولین شماره 

از صفحه ویژه 
»مردم نهاد« 

به سراغ 
فعالیت های 

متفاوت جوان ترین خیریه 
   خراسان رضویاستان رفتیم

 روزنامه 

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
 

خراسان رضوی

شنبه   |   8 بهمن ۱۴۰۱

6 رجب ۱۴۴۴   |   28 ژانویه 2۰23

 شماره  ۵۱7۰

جـامعـــــــه

در اولین شماره از صفحه ویژه »مردم نهاد« به سراغ فعالیت های متفاوت جوان ترین خیریه استان رفتیم

 »همسایه آفتاب« شویم!
ترسول/ »شــاید باورتان نشــود اما بعد از آن همه تالش فهمیدیم 30 درصد 

جهیزیه هایــی که می دادیم، نتیجه شــان بعد از یکی دو ســال طــالق بوده! 

خیلی ها هم هستند که اصال بازبینی امور خیریه را قبول ندارند یا می گویند 

این آمارها را نگویید! اما این ها مهم است. با همین بازبینی ها راه مان را تغییر 

بهتر؟ بازنگری و اصالح مسیر.« این اولین شماره از گزارش ویژه روزنامه »خراسان دادیم و نتیجه اش صفر شدن آمار طالق در مددجویان شد. خب چی از این 

رضوی« با عنوان »مردم نهاد« اســت، قرار است به ســراغ تشکل های مردمی با 

فعالیت های متفاوت و ممتاز در مشهد برویم و شما را با دستاوردها و شکست ها 

و تجربه های متفاوت آن ها آشنا کنیم. تشکل هایی که از صفر شروع کردند و حاال 

مردمی که در حوزه آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... این روزگار مسیرشان را پرقدرت ادامه می دهند و الگوی راه خیلی ها هستند. گنجینه هایی 

که کم هم نیستند، کشتی نجات می شوند، نوشدارویی می شوند که درست 

سروقت می رسد و سهراب را تا آخر خوش شاهنامه همراهی می کنند. اولین 

مهمان این گزارش ویژه ما هم اهالی »همســایه آفتاب« هستند. خیریه ای با 

عملکرد و اقدامات متفاوت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

دوشنبه های خیریه

برگردیم به دفتر شلوغ خیریه. آبنبات هل دار و چای تان را که میل کنید، تقریبا همه آمده اند و 

ظروف غذا و بسته های پرتقال و ارزاق پشت خودروهای شخصی مددکارها چیده شده است. 

یک سری بسته های متفاوت هم بر اساس گشت و رصد هفته قبل آماده شده: تلویزیون »رسالت 

یک«، دوچرخه کودک »باهنر2«، یک بسته سفارشی پر از اسباب بازی و عروسک»توس47«، 

جا ظرفی»توس...« و...

اعضای خیریه دیگر یک جمع دانشجویی کم سن و سال نیستند. می شود گفت یک محله در 

امامت پای کار است. خیلی هایشان نمازگزاران همین مسجد هستند. از رتبه یک کنکور 

در میان شان هست تا خلبان ارتش و پیرمردهای خوش اعتبار محل. هم پیمان شده اند که 

وقت های طالیی شان را پای کار باشند، نه وقت های اضافه را. نحوه همکاری شان هم متنوع 

است. یکی تاکسی دارد و در بردن غذاها کمک می کند. یکی تعمیرکار است، وسایل خانه 

مددجوها را تعمیر می کند، یکی پزشک است و رایگان ویزیت می کند، آن یکی معلم است، 

شاگرد آنالین رایگان قبول می کند... محمدصالح گوشی بازی را کنار می گذارد و دست 

پدرش را می گیرد تا همراه خبرنگار و عکاس روزنامه خراسان راهی توزیع غذا شود. زیاد اهل 

صحبت نیست، اگر هم چیزی بگوید درباره بازی های گوشی اش است که من سر در نمی آورم. 

سوار خودروی پدرش می شویم و اول از همه خیر کوچولو را می گذاریم خانه مادربزرگش که در 

این سوز سرما مریض نشود. بعد هم خیابان ها را به سمت ایثارگران و توس و... طی می کنیم.

روایتی از مددجویی که با 

همسایه آفتاب قد علم کرد

از خفگی تا 

خودکفایی

انگار داشتم در یک دشت سبز می دویدم. 

ــاره نفسم تنگ شــد، داشتم خفه  یک ب

می شدم. ناگهان از خواب پریدم و دیدم 

نشسته روی سینه ام و کارد آشپزخانه را 

روی گلویم فشار می دهد. گفت: »می 

خوام سرتو ببرم!« به هیچ چیز فکر نکردم. 

فقط با تمام قوتی که داشتم هلش دادم و 

به سمت در دویدم. فردایش بچه هایم را 

هم فراری دادم...

خانه خلوت است. همه اثاثیه را در جعبه ها 

گذاشته و در کناری چیده به جز همین 

مبلی که روی آن نشسته ایــم. البته هیچ 

کدام را از خانه همسر سابقش نیاورده که 

معتاد به شیشه بود ، همه چیز مربوط به 

همین دو سه سال بعد از طالق است. بعد 

از چند بار به کاهدان زدن، باالخره کتری 

را داخل یکی از جعبه ها که از قضا رویش 

نوشته »اتاق خواب«! پیدا می کند. سریع 

داخلش آب می ریزد و شعله گــاز را زیاد 

می کند. هر از گاهی برای شیطنت بچه ها با 

ابرو خط و نشان می کشد که سریع می آیند 

و خودشان را لوس می کنند و از مادر بوسه 

هدیه می گیرند. »از آن خانه هیچ چیز به من 

نرسید. با سختی خانه اجاره کردم و تنها 

دارایی من و بچه هایم موکتی بود که کف 

خانه پهن بود و آن هم مال صاحبخانه بود، 

اما همه این نداری به امنیتی که داشتیم، 

مــی ارزیــد. از خانه مــادرم چند تا قاشق و 

بشقاب آوردم اما رختخواب و قابلمه و... 

را بعد از چند ماه کارکردن توانستم بخرم. 

حرف از یخچال و گاز و... هم که به رویا 

شبیه بود. شروع کردم به کار در آرایشگاه 

ها. کم کم کار را یادگرفتم اما هر چه کردم 

نشد خودم آرایشگاه بزنم. با آن شرایط هم 

زندگی مان نمی گذشت. تا این که یک 

روز از خیریه با من تماس گرفتند. انگار 

خدا فرشته هایش را برای نجات من و بچه 

هایم فرستاده بود. اول از همه یک مغازه 

برایم اجــاره کردند. من هم تمام روز کار 

کردم. بعد این خانه را برایم اجاره کردند. 

با این حمایت ها خیالم آسوده شد و کم کم 

توانستم درآمدم را جمع کنم و مغازه ای در 

یکی از محالت باالتر شهر اجاره کنم و شکر 

خدا مشتری های خودم را داشته باشم. کار 

دیگری که خیریه برای ما کرد این بود که ما 

را برای خانه های سادات ثبت نام کرد. 80 

میلیون ثبت نام مسکن را از پس انداز این 

سال ها دادم و این خیلی لذت بخش بود.«

ــی رود و  بخار از کتری بلند می شود. م

چند استکان چای می ریزد. قندان پیدا 

نشد. چای را با شیرینی به ثمر نشستن 

تالش های بانو می نوشیم. چند دقیقه بعد 

استکان ها به جعبه »آشپزخانه« و کتری به 

جعبه »اتاق خواب« بر می گردند تا فردا در 

خانه ای سبز با چای تازه دم پر شوند.

پای صحبت های مددکاری که همیشه پای کار است

حرف، حرِف  نظم است

بزرگ ادمین جهان اسالم کنار دست بابای محمد صالح نشسته، تا این 

لحظه همه به شوخی به همین نام صدایش زده اند! اسمش را می پرسم؛ 

»کاظم صمدی هستم. مدیر مددکاری موسسه.« تیر ماه 94 تصادف 

می کند و به کما می رود. از کما که بیرون می آید، با عصا و واکر راهش 

را به همسایه آفتاب پیدا می کند و همراه ثابت قدم دوشنبه ها می شود. 

غرغرهای رفاقتی و متلک های آبدارش پای تلفن به آقای خلبان خیر، 

سر تاخیر چند دقیقه ای اش هنوز ادامه دارد. چندمین بار است که آقای 

رئیس جور مددکار را می کشد. البته این جا رئیس بازی و خلبان بازی 

نداریم، حرف حرف نظم است، چند دقیقه و چندثانیه هم ندارد.

    
الهی! ثابت قدم باشیم

»االن دیگر کارم به جایی رسیده که روزی حداقل 40 تماس تلفنی از 

مددجوها و مددکارها و بقیه بخش های خیریه دارم. هر روز صبح که 

بیدار می شوم از خدا می خواهم که در این راه ثابت قدم باشم. این ها 

جدا از مشغله های طرح اولوااللباب است.« اولوااللباب چیست؟ 

»من و خانواده ام و هر کدام از بچه ها به همراه خانواده شان مددکار 

یک خانواده هستیم و مستقیم با آن ها در ارتباطیم. گاهی رفت و آمد 

خانوادگی هم داریم و ریز برنامه های روزانه همدیگر را می دانیم. نتیجه 

آخرین بررسی ها این بود که بهترین و مفیدترین خروجی با این شیوه 

به دست می آید.«

    
کاری که شیرین است

آقــای کیایی فر، پدر محمدصالح می گوید: »ایــن جایی که داریم 

می رویم منزل یکی از مددجوهاست که از طریق طرح مسکن سادات 

برایش اقدام کردیم و خانه اش حاال آماده تحویل است. البته شرایط 

همه مددجوها این طور حال خوب کن نیست که بهشان سر بزنی 

و شاد و خندان برگردی. مددجوهایی داریــم که اگر شما را پیش 

آن ها می بردیم با چشم گریان و دل خون برمی گشتید. رسیدگی به 

خانواده ای که از کارافتاده و به ناچار وابسته است و راه پیشرفتی برایش 

وجود ندارد، از همه کارهای موسسه سخت تر است. اما باز هم شیرین 

است.« باالخره می رسیم. آخر ایثارگران، انتهای یکی از کوچه های 

چندشاخه و باریک نزدیک پل امام حسین (ع)، محل کوچیدن بانویی 

توانمند است که وقتی دستش را گرفتند، یاعلی(ع)  گفتن را بلد بود...

شما باور 

می کنید که 

ما بارها برای 

اشتغال به کار 

با حقوق مناسب 

فراخوان کردیم 

و کسی داوطلب 

نشد؟ روند 

خیریه نباید به 

سمتی برود که 

جامعه هدف، تن 

پرور شود. بدتر 

از آن این است 

که یک هفته 

بعد از اخراج 

یک مددجوی 

سوءاستفاده 

گر، خیریه 

دیگری به 

او خدمات 

می دهد! 

چرا همسایه آفتاب؟

جهیزیه هایی که پول شان با خون دل جمع شده بود و خروجی شان 

باد هوا بود، این مجموعه را به فکر واداشت و کمک کردن را برایشان 

قاعده مند کرد. خالصه امروز اهدای جهیزیه ها منوط به گذراندن 

جلسات مشاوره ازدواج است، سیسمونی ها منوط به گذراندن دوره 

مشاوره تربیت فرزند است، بسته های معیشتی را بعد از پیدا کردن 

شغل مناسب برای سرپرست خانواده در محل زندگی اش می دهند و 

با غربالگری مداوم، پس از به استقالل رسیدن هر مددجو، او را از چرخه 

خدمات خارج می کنند تا مددجوی جدید جایگزین شود.

    

همه چیز از یک هیئت دانشجویی شروع شد...

محمدرضا رمضانیان، مدیرعامل موسسه فرهنگی و خیریه همسایه 

 84 ورودی  »دانشجوی  می گوید:  او  ــت.  اس بهشت  شهر  آفتاب 

کارشناسی دانشگاه کاشمر بودیم. همه چیز از یک هیئت خانوادگی 

100 نفره شروع شد. هیئت تبدیل شد به تشکل دانشجویی و سال 

88 جوان ترین خیریه خراسان رضوی در مشهد به ثبت رسید. با 

استقبال از زائران پیاده امام رضا(ع) شروع کردیم و کم کم توانستیم 

زیر نظر جمعیت خدمتگزار تا هزار و 500 زائر را اسکان بدهیم. خالصه 

این که از آن جمع جوان های نوسبیل که شاید کسی هم جدی مان 

نمی گرفت، رسیدیم به جایی که خیران گفتند: »آقا جان چرا در طول 

سال برنامه ای برای ما نمی گذارید؟ ما پای کار هستیم ها!« ما هم 

یا علی (ع) گفتیم و از سال 92 تا امروز دوشنبه های هر هفته بدون 

استثنا حداقل 500 پرس غذای گرم توزیع کردیم. همزمان با توزیع و 

سرکشی، پرونده مددجویان به روز می شود تا مفیدترین خدمات برای 

شکوفایی همه جانبه آن ها ارائه شود.«

    
زیباترین دفتر کار دنیا

این ها را برایتان تعریف می کند اما شما یک خط در میان حرف ها را 

می شنوید. چون حواس تان به اتفاقاتی است که همزمان در دفتر 

شلوغ موسسه، واقع در زیرزمین مسجد حضرت رقیه(س) خیابان 

امامت می افتد. گوشه و کنار و وسط راه با پالستیک های 2 تا 8 کیلویی 

پرتقال پر می شود و اتاق پشت سرتان با کیف دستی های پارچه ای 

ارزاق. »علی کی میاد؟ دیر شد«، »حاج آقا 28 تا ظرف غذا مونده«، 

»محسن بجنب نشونی مددجویی رو که بچه اش دوچرخه می خواست 

روی دوچرخه بچسبون«، »آقا مددجوی ما گفته تا عصر خونه نیست، 

برم واسه تعمیر آبگرمکن مددجوی رسالت...؟« این وسط بوی لوبیاپلو 

هم از آشپزخانه مسجد می آید. از آن پرمالط ها که بوی خوشش مغز آدم 

را سوراخ می کند و دل آدم ضعف می رود. یکی می گوید: »کاش یکی دو 

هفته قبل می آمدید. کباب داشتیم، چه کبابی!« دلم می خواهد بگویم 

فرقش چیست؟ وقتی حتی یک دانه خشکیده برنج و لوبیا و کباب را هم 

به آدم تعارف نمی کنید! اما نمی گویم، چون این جا تا آخرین تکه ته دیگ 

زعفرانی هم برای مددجوهاست. تازه آدم ناامیدتر هم می شود وقتی 

می فهمد نصف تیم اجرا ناهارشان را بعد از توزیع کامل ارزاق و غذای گرم 

میان مددجوها می خورند تا چاشنی دل ضعفه کیف کارشان را بیشتر 

کند! حواسم دوباره جمع صحبت آقای مدیرعامل می شود: »ببخشید 

که این جا این جوریه، یک دفتر کار تر و تمیز هم داریم. شاید بهتر بود آن 

جا از شما پذیرایی می کردیم.« اما واقعا چه کسی سکوت عصا قورت داده 

دفتر کار را به حال و هوای این جا ترجیح می دهد؟

کمی آمار و ارقام    

رمضانیان به آمار و ارقام عالقه ای ندارد، هر چند جمله، یک بار بر اهمیت 

جایگاه انسانی مددجوها تاکید می کند. وقتی می پرسم، می گوید: 

امسال 48 سری جهیزیه، 7 واحد مسکونی، 230 میلیون تومان سهم 

سادات، هزار و 51 راس گوسفند، 33هزار و 636 پرس غذای گرم و 

هزار و 500 عمل جراحی و ویزیت رایگان به مددجویان خدمت رسانی 

شده است. پرونده ها نیز مدام به روز می شود، مددجوهایی که توانمند 

می شوند، حذف و دیگران جایگزین می شوند.

    
فرار از ترویج تن پروری

استکان چای را روی میز می گذارند با یک قندان کوچک پر از آبنبات 

هل دار. دست دراز می کنم یکی بردارم که در باز می شود و محمدصالح 

چهارساله گوشی به دست از پله های زیرزمین پایین می آید. وقتی 

می بیند همه دست از کار کشیده اند و به کوچک ترین خیر همسایه 

آفتاب نگاه می کنند، دستپاچه می شود و پشت به جمع می کند و 

می گوید: »آخه نمی تونم آروم بیام. همس سر و صدا میسه...« هنوز شین 

را نمی تواند ادا کند. همه می خندند و دوباره مشغول کار می شوند. 

ظرف های غذا هر چهار تا در یک پالستیک دسته دار جا می گیرند و 

کنار کیسه های پرتقال چیده می شوند. رمضانیان   تاکید می کند: »شما 

باور می کنید که ما بارها برای اشتغال به کار با حقوق مناسب فراخوان 

کردیم و کسی داوطلب نشد؟ روند خیریه نباید به سمتی برود که جامعه 

هدف، تن پرور شود. بدتر از آن این است که یک هفته بعد از اخراج 

یک مددجوی سوءاستفاده گر، خیریه دیگری به او خدمات می دهد! 

دلیلش هم این است که نه پهنه بندی برای خدمات رسانی وجود دارد 

و نه ارتباط اصولی میان خیریه ها، بهزیستی و کمیته امداد. در نتیجه 

خیلی جاها تالش ها و هزینه ها هدر می رود. سند باالدستی و هدف 

نهایی سازمان یافته هم وجود ندارد. من خودم با کمال میل استقبال 

می کنم از کسی که بخواهد بیاید و برای ما دوره اصول علمی کار خیریه 

بگذارد. دستش را هم می بوسم.«

این جا خانه تشکل هاست

این صفحه از این به بعد هر شنبه خانه شماست؛ خانه تشکل ها!  خانه ای که روایتگر تالش های 

ویژه و متفاوت اقشار مختلف مردم در گذران زندگی و همراهی با مردم شریف این مرز و بوم 

است. از کارهای خالقانه دانش بنیان گرفته تا تشکل های اقتصادی و هنری و اجتماعی... اگر 

کاری که در تشکل تان انجام می دهید متفاوت و خاص است، این جا برای بیان تجربه و روایت 

اقدامات شماست.  نام تشکل، توضیح مختصری از فعالیت و شماره تماس خود را در پیامکی 

که شروعش عنوان »مردم نهاد« است، بنویسید و برای ما به شماره 2000999 ارسال کنید تا 

روایتگر تالش های شما باشیم.

شنبه
8 | بهمن |1401

20 صفحه 
. 12صفحه سراسری + 4صفحه  زندگی سالم

 + 4صفحه روزنامه استانی
. 8 صفحه نیازمندی ها برای مشهد

. چاپ همزمان در مشهد و تهران

. 6 رجب  1444 . 28 ژانویه 2023 
. سال هفتاد و چهارم . شماره 21140

. تکشماره 60000 ریال در مشهد
. تکشماره 45000  ریال در شهرستان ها

 ماجرای »شخصی« سفارت 
و بازی غیردیپلماتیک باکو

درحالی که بسیاری از رسانه های خارجی سعی کردند ابعاد تروریستی- سیاسی  به ماجرای حمله به سفارت آذربایجان در تهران 

بدهند،گزارش ها از انگیزه شخصی مهاجم حکایت دارد.او از ثبت شکایت  مفقودی همسرش در فروردین خبرداده بود

عکس:خبرگزاری آناتولی

   صفحه ۱۲



 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010  تلفن: 37009111 051                 

پخـش  • حـق  مشـکل  کـه  زمانـی  تـا   
تلویزیونـی فوتبـال تو لیـگ برتر حل نشـه 
و باشـگاه هـا از زیـر نظـر سـازمان دولتـی 
خارج نشـوند، نـه پیشـرفت می کنیـم و نه 

تـو آسـیا جـام بـه دسـت مـی آوریـم!
 دربـاره چـاپ مطلـب نقـره داغ قبـض  •

بابـت  بگـم  خواسـتم  مـی  گازی  هـای 
یـک دوره یـک ماهـه گاز منـزل مـن مبلـغ 
یـک میلیـون و 200 هـزار تومـان شـده و 
متاسـفانه هیچ کس هم پاسـخگو نیست. 

لطفـا پیگیـری کنیـد.
 مگـر در قوانیـن مصـوب  دوره هـای  •

گذشـته مجلـس  تصویـب نشـد کـه حقوق 
کارمنـدان دولـت بایـد هرسـال بـه میزان 
تـورم افزایـش یابـد. پـس چـرا دولـت بـا 
وجود تورم  رسمی ۴0درصدی پیشنهاد 
افزایش حقوق 20درصـدی را به  مجلس 

بـرده؟
هـا  • ده  خـروج  شـاهد  طـرف  یـک  از   

میلیارد دالر ارز از کشور برای خرید ملک 
و شرکت در ترکیه هسـتیم، از طرف دیگر 
شـاهد خـروج و مهاجـرت مغزهـا، از یـک 
طـرف خریـد وذخیـره و انبـار دالر و طـا 
توسـط برخی مردم  و دالل هـا در منازل و 
گاوصنـدوق ها کـه خدا مـی داند اگـر این 
ذخایر به بـازار و تولید بیایـد چقدر اوضاع 
فـرق خواهـد کـرد و باعـث رونـق و تولید و 
پیشـرفت خواهد شـد. داریـم بـا خودمان 

و کشـورمان چـه کار مـی کنیـم؟!
 روزنامـه خـوب خراسـان! شـما هـم  •

همـه  بابـا  شـدی؟  مخابـرات  مغلـوب 
نهادهـای قانونـی گفتنـد افزایـش 20 
برابـری تعرفـه مکالمـه مخابـرات تخلف و 
غیرقانونی اسـت. بررسـی مـی کنیم، چه 
شـد به کمـا رفتـن؟ حداقـل بگن بررسـی 
کردیـم، درسـت اسـت. خراسـان! شـما 
حداقـل بـر اسـاس رسـالت خـود سـوال 
کـن. تکلیف مـردم در برابر ایـن پول مفت 

و زور مخابـرات چیسـت؟
 تلفـن مـا چنـد ماهـه قطعـه ولـی هرمـاه  •

داره قبض میـاد که ماهانـه 17، 18 هزار 
تومـان بایـد آبونمـان پرداخـت کنیـم! آیـا 

کسـی بـه داد مـا می رسـه؟
 من به خاطـر تشـنج کـه دارم نمی توانم  •

و  مانـدم  دارو  تهیـه  بـرای  کارکنـم. 
از اهالـی روسـتا مـی گرفتـم. چندیـن 
بـار بـه کمیتـه مراجعـه کـردم رسـیدگی 
نمی کنـن. خانـواده ام۴ سـال اسـت مـرا 
تنها گذاشـتند و رفتند. منم مریضم برای 
نـان خالـی مانـدم. هیـچ کـس رسـیدگی 
نمی کنـه. از مسـئوالن تقاضـا دارم به من 

رسـیدگی کنـن. بـا تشـکر.
 کاش بعدهـا بنویسـید سرگذشـت ایـن  •

آدمـای درامتـداد تاریکـی چـی مـی شـه و 
بـه کجـا می رسـه!

 اگـر خودروسـازان زیـان ده هسـتند،  •
دلیلـش سـوء مدیریـت اسـت و ایـن نبایـد 
بهانه ای بـرای گران فروشـی به هـر بهانه 
ای مثـل فـروش در بـورس باشـد بلکـه 
بایـد یـک خانـه تکانـی اساسـی در شـیوه 

مدیریـت انجـام دهنـد.
 سـریال مدیـر کل کـه داره پخـش مـی  •

شـه، نمونه یک مدیر کل عالی و کاربلده. 
ای کاش مدیران ما این سریال رو ببینن.

 متاسفم برای صدا وسیمای کشورمان  •
کـه در ایـن موقعیـت گرانـی فقـط مهـران 
رجبـی را دارد و برنامه می سـازد و بودجه 
کشـور را حـرام مـی کنـد. پـول مفـت بـه 

جیـب مـی زنـد. ...
 به دادمـان برسـید. ایـن قـدر مـا را هالو  •

فـرض نکنیـد! زیـر بـار گرانـی کمـر کـه 
هیـچ تمـام وجودمـان خـم شـده. بـه خـدا 
شـرمنده خانـواده و همـه هسـتیم. فقـط 
راهـی چاهـی برایمـان مشـخص کنیـد.

 یکی نیسـت جلـوی مخابـرات رو بـا این  •
قبض هـای تلفـن بـی خـودش بگیرد؟

 قبـض گاز دی مـاه آمـده نسـبت بـه مـاه  •
قبـل بـا مصـرف مسـاوی، وجـه پرداختـی 
10برابر شـده! اداره گاز می گـه قانونیه!

 بیـش از 7 سـال اسـت سـپرده مـا را  •
بانـک قوامیـن بلوکه کـرده و 
نمـی دهـد. مسـؤالن هـم از 
اسـتیفای حـق مـا عاجزنـد!

کـه  • سـرویس  پـول  از   

اولیـا پرداخـت مـی کنـن تاکسـیرانی، 
و  آمـوزش  شـهر،  شـورای  شـهرداری، 
پـرورش و شـرکت ارائه دهنده سـرویس و 
همچنین خـود مدرسـه درصد مـی گیرن 
که همیـن باعـث شـده سـرویس مـدارس 
بـرای راننـده صرفـه اقتصـادی نداشـته 
باشـد. در نتیجـه خیلـی از مـدارس فاقـد 
سرویس شدن که باعث مشکات زیادی 
بـرای والدیـن، آلودگـی هـوا و ترافیـک 
صبـح و ظهر و عصر شـده و جالبـه که هیچ 
کـدوم از ایـن سـازمان ها نـه مسـئولیت 
قبول می کنـن و نه پاسـخگو هسـتن. اگر 
سـرویس مدارس به یـک سـازمان واگذار 
شود هزینه تمام شـده برای والدین کمتر 
مـی شـود و سـهم بیشـتری هـم بـه راننده 

. سـد می ر
مملکـت؟  • ایـن  تـو  قانونیـه  چـه  ایـن   

مـی  طـاق  داره  شـوهر  کـه  دختـری 
گیـره دوبـاره صیغـه همـون فـرد مـی شـه 
کـه حقـوق بابـاش بـه زنـی کـه 20سـال 
جمعـش کرده نرسـه، ولی زن صیغه بشـه 
قطع مـی کننـد! بـه ایـن مـی گـن قانون؟

زنـان  • معظـم  کنگـره  خصـوص  در   
تاثیرگذار گزارشـی تهیـه و نتایـج و میزان 
پول خرج شـده را مشـخص کنید که ملت 
ایـران از این دسـتاورد عظیم بیـن المللی 

بـی بهـره نماننـد!
 یارانـه مـا مثـل اکثـر قشـر پاییـن جامعه  •

صـرف اجـاره خانـه مـی شـود خـدا عقل و 
تعهـد بـه مسـئوالن عنایـت فرمایـد.

ایـن  • بایـد«  »بایـد،  ملـت  مـا  چقـدر   
مسئوالن رو گوش کنیم. موقع سخنرانی 
و جلسـات یاد بگیرند بگویند انجام شده، 
بـه جـز شـما کسـی  اتمـام رسـیده،  بـه 

مسـئول حـوزه اداره کشـور نیسـت.
 بـه دفتـر رئیـس جمهـور زنـگ مـی زنـم  •

گوشـی را قطـع مـی کننـد.
 آخونـدی پیشـنهاد مذاکـره مسـتقیم با  •

اروپـا رو داده! مسـئوالن حتمـا افاضـات 
تحریـم  یـک  تـا  کننـد  اعمـال  را  شـان 
هـم رفـع نشـود و بـه ایـن کـه حتـی یـک 
تحریـم از هـزاران تحریـم را رفـع نکردنـد 

! کننـد ر فتخا ا
 در حالـی که مـردم بـرای معـاش روزانه  •

و جوانان برای ازدواج و مسـتأجران برای 
کرایـه خانـه مشـکل دارنـد، صحبـت از 
توزیـع ماشـین و خودروهـای میلیـاردی 

مـی شـود.
 امـان  از تقّلـب  در امتحانـات  بـه ویـژه  در  •

کنکـور!
 وعده دروغ از خصلت شـیاطین اسـت.  •

پس تـا مـی توانیـد از آن دوری کنید.
 بعـد یکـی از برنامـه هایـی کـه مجـری  •

گـری آن بـا آقـای مهـران رجبـی بـود تـازه 
فهمیـدم کـه در ایـران هـم کسـانی بـه نام 
حامیان حقـوق حیوانـات وجـود خارجی 

دارنـد.
 خیلـی جالب اسـت! مـادری کـه فرزند  •

دومـش در نیمـه اول سـال1۴00متولد 
جوانـی  طـرح  در  توانـد  نمـی  شـده 
ولـی  کنـد  نـام  ثبـت  خـودرو  جمعیـت 
مـادری کـه فرزنـد دومـش در نیمـه دوم 
سال1۴00متولد شـده با وجود دریافت 
خـودرو در۴8مـاه قبـل دوبـاره مـی تواند 
و  نـام  ثبـت  جمعیـت  جوانـی  طـرح  در 

خـودرو دریافـت کنـد.
 قیمـت بنزیـن و گاز را بـرای ماشـین  •

هـای شـخصی گـران کنیـد تـا از آلودگـی 
هـوا کـم  شـود.

 خـأ درک دو مفهـوم از دو کلیـدواژه بـا  •
عنوان فرهنگ و آزادی برای این روزهای 
مـا بسـیار محسـوس اسـت. فرهنگـی کـه 
انتشـار بـه خـود مـی طلبـد و آزادی کـه 
کنترل به خود می طلبد. اگر درخواسـت 
منطقـی داشـته باشـیم هرچند سـخت به 
امـرا بایـد بگوییـم امـرای عزیـز! مـا آزادی 
نمـی خواهیـم مـا فرهنـگ مـی خواهیم.

 برائـت  و بیـزاری  مـی جویـم  از هتـاکان  •
 بـه  سـاحت  نورانـی  و مقـدس  قـرآن  کریـم 

 در سـوئد.
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حرف مردم

 چالش تصمیمات سخت 
برای اموال مازاد دولت 

حــال و روز خــانــواری را در نظر بگیریم که تحت فشار 
اقتصادی قــرار گرفته و به تناسب افزایش هزینه ها، 
درآمدهایش افزایش نداشته است. در چنین شرایطی 
پدر خانواده مطلع می شود زمینی دارد که بدون استفاده 
مانده و می تواند از آن استفاده کند. برخی دیگر از اعضای 
خانواده نیز اموال و پس اندازهایی را رو می کنند که برای 
روز مبادا نگه داشته اند و به وسیله آن می توانند مشکات 

خود را برطرف سازند.
دولت ها به طور عام و دولت در ایــران حجم عظیمی از 
دارایی دارند که تحریم های سال های اخیر موجب شده 
این دارایی ها به چشم آیند. این مسئله فراتر از واگذاری 
شرکت هــای دولتی به عنوان بخشی از دارایــی های 
دولت به بخش خصوصی است. مسئله در این جا عمدتا 
زمین ها و اماک بزرگی است که دستگاه های دولتی 
در اختیار دارند. برآوردهای سال های گذشته در دولت 
سابق نشان می دهد که تا 10 درصد اموال دولت مازاد 
است. به عنوان مثال دانشگاهی دولتی زمین بزرگی را 
در اختیار دارد که بخشی از آن زمین بدون استفاده باقی 
مانده است. مثال دیگر موضوع خروج پادگان های ارتش 
از محدوده شهری است که موجب می شود زمین ارزان 
قیمت خــارج از شهر، جایگزین زمین ارزشمند درون 
محدوده شهری شود و این مابه التفاوت، درآمدی را نصیب 
دولت کند. دیگر مثال مهم در این زمینه به تاش دولت 
برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن برمی گردد 
که نشان می دهد در بسیاری از مناطق شهری زمین های 
بدون استفاده بزرگ و کوچکی وجود دارد که می تواند 

برای ساخت مسکن استفاده شود.
ــرآورد چند سال قبل، حجم دارایــی های دولــت را که  ب
عمدتا شامل زمین و ساختمان است حــدود 18 هزار 
هزار میلیارد تومان برآورد می کرد و چنان که گفته شد 
برآوردها این است که 10 درصد این دارایی مازاد است، 
یعنی دستگاه های دولتی مالک این زمین ها و ساختمان 
ها، استفاده خاصی از آن نمی کنند. قطعا این رقم با توجه 
به تورم سنگین سال های اخیر چند برابر شده است. به این 
ترتیب دولت با چند هزار هزار میلیارد تومان دارایی مازاد 
مواجه است اما زمانی که می خواهیم وارد جزئیات شویم 
بحث های مبنایی در این باره شروع می شود و سواالت 
مهمی را پیش رو داریم. این جاست که باید پاسخ دهیم 
دقیقا زمین کدام دارایی فان سازمان دولتی در فان 
استان مازاد است و کدام مازاد نیست؟ چگونه می توان 
این ملک مازاد را مولدسازی کرد؟ آیا باید آن را فروخت یا 
اجاره داد یا انتفاع از آن را در اختیار دیگران قرار داد؟ با چه 
روشی می توان اماک مازاد را برای مولدسازی در اختیار 
متقاضیان قرار داد؟ صاحیت سنجی متقاضیان باید  
چگونه باشد؟ و در نهایت ضمانت اجرای این که دارایی 
مازاد واقعا مولد شود و منافع آن به دولت و در نهایت ملت 

برسد، چیست؟
تجربه سال های اخیر نشان داده است که ما با بیم و 
امیدهایی در این زمینه مواجه ایم. دستگاه ها به طور 
طبیعی در برابر کمتر شدن اموال خود مقاومت می کنند. 
نتیجه این فرایند، تحقق درآمد ناشی از مولدسازی اموال 
مازاد در سال های اخیر به میزان کمتر از 10 درصد است. 
در نتیجه جایی که دولت با بحران کسری بودجه و تبعات 
تورمی ناشی از آن مواجه است، چشمش به دارایی مازادی 
است که دستگاه ها از آن دل نمی کنند یا سازوکار روشنی 
برای فروش و مولدسازی این دارایی ها وجود ندارد. از این 
منظر ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا برای 
تعیین سازوکاری متفاوت و تعیین ساختاری با قدرت 
اجرایی بیشتر از سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد 
به منظور تحقق مولدسازی دارایی های دولت، کاما قابل 
درک است اما مسئله مهم در این زمینه اختیارات ویژه 
هیئت 7 نفره ای است که با ترکیب 5 مقام دولتی و 2 مقام 
از قوای مقننه و قضاییه تشکیل شده است و این اختیارات 
عما دست این هیئت را برای واگذاری 108 هزار میلیارد 
تومان اموال مازاد در سال آینده باز گذاشته است. هرچند 
وعده رئیس سازمان خصوصی سازی برای شفافیت کامل 
در فرایند شناسایی این اموال و واگذاری آن ها دغدغه ها 
را کم می کند اما در هر صورت سپردن یک باره اختیارات 
ویژه و فراقانونی به یک هیئت 7 نفره برای تصمیم گیری 
درباره این اموال، حتما چالش برانگیز است. به نظر می 
رسد از مسیری به لحاظ قانونی مطمئن تر می شد جلو 
رفت و این مصوبه و هیئت 7 نفره را در قالبی نظارت پذیرتر 

و مقیدتر به قانون شکل داد.
در هر صورت ما در دوگانه کارآمدی و نظارت پذیری قرار 
داریم. 2 مدیر از ۴ مدیر اخیر سازمان خصوصی سازی، با 
پرونده قضایی مواجه شدند. این مسئله و دیگر نظارت های 
قانونی، ترس برخی مدیران را برای انجام کارهای بزرگ 
افزایش داده است. ارتقای کارآمدی در شرایط خاص و 
برای مسائل پیچیده، ممکن است مستلزم تصمیماتی این 
چنین خاص باشد اما دیو فساد دقیقا منتظر سوءاستفاده 
از تصمیمات بزرگ است. به عنوان مثال فرایند خصوصی 
سازی که سیاست های اباغی شفاف و قانون مصوب 
مشخصی داشت در عمل با برخی فسادها و ناکارآمدی 
های جدی مواجه شد. اکنون در موضوعی مشابه که 
باز هم هدف واگــذاری بخشی از مالکیت دولت به غیر 
دولت است، طبیعی است که ترس از ناکارآمدی و فساد 
وجود داشته باشد. بنابراین باید هم راستا با شکل گیری 
ساختاری جدید و فراقوه ای و با اختیارات ویــژه برای 
مولدسازی دارایی ها به فکر شکست های احتمالی در 
این فرایند، ناکارآمدی های ناشی از واگذاری های غلط 

و فسادهای احتمالی باشیم.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com

در واکنش به اهانت های اخیر به مقدسات اسالمی و قرآن کریم در چند کشور اروپایی 

 رهبرانقالب: اهانت به قرآن نشان می دهد 
هدف حمالت استکبار، اصِل اسالم و قرآن است

انقاب  آیـــت ا... خامنه ای رهبر  حضرت 
اســامــی اهــانــت هــای اخــیــر بــه مقدسات 
اسامی و قرآن کریم را در چند کشور اروپایی 
ــد. رهــبــر انــقــاب اسامی  ــردن محکوم ک
این اهانت ها را نشانه دشمنی استکبار با 
اصل اسام دانستند و همه آزادی خواهان 
جهان را به مقابله با سیاست پلید توهین 
به مقدسات و نفرت پراکنی، فراخواندند. 
ــری حــضــرت آیـــــت ا...  ــی ــع گ ــوض ــن م ــت م
رسانه توئیتری  حساب  در  کــه   خامنه ای 
 KHAMENEI.IR منتشر شد به شرح زیر 
اســت: »اهانت جنون آمیز به قــرآن با شعار 
آزادی بیان نشان می دهد هدف حمات 
استکبار، اصِل اسام و قرآن است. علی رغم 
توطئه استکبار، قرآن روزبه روز پرفروغ تر شده 
و آینده از آن اسام است. همه  آزادی خواهان 
جهان باید درکنار مسلمانان با سیاست پلید 
توهین به مقدسات و نفرت پراکنی مقابله 
کنند.« ایــران پرس نوشت: هفته گذشته، 
راسموس پالودان رئیس حزب راست افراطی 

»خــط سخت« دانــمــارک، یک نسخه از قــرآن را 
نزدیک سفارت ترکیه در استکهلم، در میان تدابیر 
شدید امنیتی پلیس سوزاند. این اقدام پالودان با 
محکومیت شدید مسلمانان و کشورهای اسامی 
مواجه شد و از دولت سوئد نیز به دلیل جلوگیری 
نکردن از این اقدام انتقاد شد. جمهوری اسامی 
ایران، ترکیه، مصر، کویت، امارات، االزهر مصر، 
مجمع جهانی علمای مسلمان، قطر، عربستان، 

اندونزی، اردن، مغرب، سازمان همکاری 
ــورای همکاری خلیج فارس،  اسامی، ش
و  حماس  جنبش های  لبنان،  ا...  ــزب  ح
جهاد اسامی فلسطین از جمله کشورها و 
نهادهایی بودند که علیه این اقــدام موهن 
موضع گیری و آن را محکوم کردند و خواستار 

تکرار نشدن آن و مجازات عامان آن شدند.

راهپیمایی نمازگزاران جمعه علیه     
توهین به قران کریم

 در همین حال  در پی اهانت به ساحت قرآن 
کریم در چند کشور اروپــایــی روز گذشته 
نمازگزاران تهرانی و بسیاری از شهرهای 
کشور، پس از اقامه نماز سیاسی عبادی 
را  خویش  راهپیمایی انزجار  در  جمعه، 
علیه هتک حرمت مقدسات اسامی و این 
گستاخی اعام و ضمن محکوم کردن اهانت 
به قرآن کریم در کشور سوئد، خواستار اتحاد 
و همدلی هر چه بیشتر مسلمانان در برابر 

توطئه دشمنان اسام شدند.

دستور رئیسی برای تخفیف 70 درصدی در قبوض جدید گاز 
در شرایطی کــه قبوض جدید گــاز پــس از 
افزایش تعرفه ها و سرمای زمستانی اخیر 
برخی مصرف کنندگان را شوکه کرده بود، 
با دستور رئیس جمهور، افزایش تعرفه های 

قبوض مشمول تخفیف 70 درصدی شد.
مسلم رحمانی مدیر امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران در گفت وگو با فارس با اشاره 
به تصمیم جدید دولت در صدور قبوض گاز 
جدید بیان کرد: طبق مصوبه جدید هیئت 
دولت که در 16 آذر امسال به تصویب رسید، 
تعرفه گاز سه پله اول مصرف گاز خانگی بدون 

تغییر باقی ماند و هیچ افزایشی نیافت.
وی ادامه داد: اما تعرفه گاز پله ۴ تا 6 به میزان 
30 درصد و تعرفه گاز پله 7 تا 10 به میزان 
50 درصــد نسبت به تعرفه قبلی افزایش 
ــرای پله های 11 و 12  یافت. همچنین ب
تعرفه 5000 و 6000 تومانی در نظر گرفته 
شد.رحمانی گفت: طبق تعرفه جدید، قبوض 
جدید گاز نیز صادر شد که بر مبنای آن قبض 
گاز 60 درصــد از مــردم هیچ تغییری نکرد 
و قبض گاز حدود 90 درصد مردم کمتر از 
102 هزار تومان اعام شد و فقط مشترکان 
دو پله آخر که حدود 1.6 درصد از مردم را 
شامل می شوند؛ شاهد قبوضی با مبالغ زیاد 
به دلیل مصارف غیرمتعارف بودند.مدیر 
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: 
با توجه به ارقــام چند میلیونی در برخی از 
قبوض گاز، رئیس جمهور دستور داد که 70 
درصد افزایش قبوض گاز از بازه زمانی 16 
آذر تا 15 اسفند امسال به مردم بخشیده و 

تخفیف داده شــود.وی توضیح داد: یعنی روال 
تخفیف به این صورت است که یک بار قبض گاز 
با تعرفه قدیم و یک بار با تعرفه جدید محاسبه و در 
صورت افزایش قبض، 70 درصد آن به مشترکان 
بخشیده می شود. مثا حدود 60 درصد مردم که 
قبض گازشان هیچ تغییری نکرده طبیعتا تخفیفی 
نیز دریافت نخواهند کرد ولی بقیه مشترکان از 
این تخفیف بهره مند خواهند شد.رحمانی گفت: 
البته مصوبه تعرفه گاز جدید همچنان پابرجاست 
و از سال آینده به طور کامل اجرا می شود و ضرورت 

دارد مردم درباره این موضوع هوشیار باشند.

واکنش های  کاربران    
این موضوع البته واکنش هایی را در فضای رسانه 
ای و مجازی درپی داشت؛ احسان حسینی دبیر 
بخش انرژی خبرگزاری فارس در توئیتی با اشاره 
به این که »رئیس جمهور دستور داد، 70 درصد 
از افزایش قبوض گاز به مردم تخفیف داده بشه« 
می افزاید: »البته »عموم مردم« که قبض گازشون 
افــزایــش نداشت ولــی خــوش به حــال اون 1.6 
ــدت دالری  درصــد مرفه نشین. فرض کن درآم
باشه و یارانه چند 10 میلیونی هم بگیری و آخرش 
قبوض  همین  روی  غیرمتعارف  مصرف  بابت 
ــدن«. این دیدگاه البته  هم بهت تخفیف تپل ب
مخالفان جــدی هم دارد و آن هــا معتقدند این 
افزایش ها شامل مردم عادی و حتی روستا نشین 
نیز شده بود. کاربری البته با اشاره به دستور رئیس 
جمهور، به محاسبات استناد شده شرکت گاز 
انتقاد کرد و نوشت: »دستور آقای رئیسی درباره 
تخفیف در مبالغ نجومی قبض گاز یعنی تایید 

غیرکارشناسی بودن محاسبات شرکت گاز 
)که 60 درصد مردم تاثیری از پله های جدید 
نمی پذیرند( والبته تایید مبالغ نجومی و 
صرفا به تعویق انداختن آن.« خبرنگاری نیز 
در توئیتی نوشت: »قبض های گاز در مناطق 
سردسیر تبدیل به یک معضل جدی برای 
مردم کم درآمد و خانواده های بزرگ شده. 
قبض های دوماهه که 5 میلیون و 7 میلیون 
و 10 میلیون برای خانوارها آب می خورد و 
در این سرما روان مردم فقیر را به هم ریخته 
است.« ماجرای افزایش رقم این قبوض حتی 
تا آن جا پیش رفت که روز گذشته داریوش 
شاهون وند دادستان عمومی و انقاب مرکز 
لرستان در گفت و گو با تسنیم   اظهار کرد: 
طی چند روز اخیر شاهد افزایش نجومی 
قیمت گاز در برخی شهرستان های سردسیر 
لرستان بودیم.  در سفر به شهرستان ازنا، 
رسیدگی به  افزایش بی رویه قبض های گاز 
برخی شهروندان الیگودرزی و ازنایی را به 

طور ویژه در دستور کار قرار دادیم.
 وی با بیان این که متاسفانه رقم قبض های 
گاز در شهرستان های ازنا و الیگودرز که از 
مناطق سردسیر استان محسوب می شوند 
بسیار عجیب و میلیونی بود، بیان کرد: پس 
از بررسی های ویژه، شاهد بودیم که مصرف 
برخی خانواده ها در ماه های قبل بعضا کمتر 
از 50 هزار تومان بوده است ولی در قبض 
جدید 10 میلیون یا بیشتر بود . در یکی از 
موارد، یک پیرزن با یک بخاری قبض گازش 

چند میلیون محاسبه شده بود.

سود بازرگانی خودروهای وارداتی 6 تا 31 درصد تعیین شد
سـود بازرگانـی علـی الحسـاب خودروهـای 
وارداتـی بـا حجـم موتـور کمتـر از 2 هـزار 
سی سـی بین 6 تـا 31 درصد تعیین شـد.به 
گـزارش فـارس، در صـورت جلسـه الحاقـی 
کـه  خـودرو  واردات  اقتصـادی  کارگـروه 
شـد،  برگـزار   1۴01 دی   19 مـورخ  در 
سـود بازرگانـی علـی الحسـاب خودروهـای 
وارداتـی بیـن 6 تـا 31 درصـد تعییـن شـد. 
براسـاس صورت جلسـه الحاقـی کارگـروه 
اقتصـادی واردات خـودرو )سـود بازرگانـی 
علـی الحسـاب( واردات خودروهـای کمتـر 
از 2 هـزار سی سـی بیـن 6 تـا 31 درصـد 
اسـاس  بـر  اسـت.همچنین  شـده  تعییـن 

تبصـره یـک ایـن مصوبـه واردات اصلـی خـودرو 
بـرای خودروهـای تـا 2000 سـی سـی اسـت و 
در مـوارد خـاص در صـورت واردات خـودرو بـا 

حجـم موتـور 2000 سـی سـی 
و بیشـتر و خودروهـای برقـی، 
و...  هیبریـدی  خودروهـای 
تعرفه ها بر اسـاس قوانین کتاب 
مقـررات سـال 1۴01 محاسـبه 
می شـود.  بـه گـزارش خراسـان، 
کل حقوق ورودی کاالها شـامل 
حقـوق گمرکـی )تعرفـه گمرکی 
و سـود بازرگانـی( اسـت. حقوق 
گمرکی همواره ۴ درصد اسـت. 

بنابراین کل حقـوق ورودی خودروها را باید 
شـامل ارقام اعام شـده بـه اضافـه ۴ درصد 

دانسـت.

با سخنرانی استاد نظافت صورت گرفت

برگزاری نخستین جلسه »محفل خانوادگی بّینات«
رودسری - نخستین جلسه »محفل خانوادگی 
بّینات« با موضوع »شرح کتب تفسیری رهبر 
معظم انــقــاب«، عصر پنج شنبه، به همت 
ــار حضرت  آث نمایندگی دفتر حفظ و نشر 
آیـــت ا... خامنه ای در مشهد و با سخنرانی 
محمدجواد  والمسلمین  حــجــت االســام 
نظافت، استاد حوزه و عضو شورای عالی حوزه 
علمیه خراسان، در محل سالن همایش های 
مدرسه علمیه قرآن و عترت مشهد برگزار شد. 
به گزارش خراسان، در این نشست که جمعی 
از عاقه مندان به مباحث تفسیری از حوزه و 
دانشگاه حضور داشتند، استاد نظافت توجه به 
قرآن را یکی از ویژگی های رهبر معظم انقاب، 

از دوران نوجوانی تا امروز دانست و با اشاره به انس 
دایمی ایشان با قرآن، این انس را، انسی توام با تدّبر 
در مفاهیم عمیق قرآنی معرفی کرد. وی محتوای 
تفاسیر رهبرانقاب را عالمانه، روان، کاربردی و 
کارگشا خواند و تأکید کرد که حضور همزمان این 
ویژگی ها در یک تفسیر، نیازمند تسلط، توانایی 
خاص و نگاهی ویژه به قرآن است. این استاد حوزه، 
توجه به آورنده قرآن را هم یک ضرورت و آن را بخشی 
از تحّدی )به مبارزه طلبیدن( این کتاب آسمانی 
دانست و گفت: وقتی قرآن از منکران می خواهد 
که سوره ای مانند قرآن بیاورند، باید آورنده آن هم 
صفت آورنــده قــرآن، یعنی »ُاّمــی« بودن را داشته 
باشد. استاد نظافت، ضمن اشاره به توجه ویژه رهبر 

معظم انقاب به قرآن کریم، تأکید کرد: ایشان 
از دوران نوجوانی و جوانی، با قرآن مأنوس 
بوده اند و این ُانس، ُانِس همراه با تدبر عمیق 
و مکرر در آیات نورانی وحی بوده است. وی 
با اشاره به رویکرد رهبرانقاب در تفسیر آیه 
ْلنا َعلی  َعْبِدنا  ا َنَزّ شریفه »إِْن ُكْنُتْم ِفي َرْیٍب ِمَمّ
َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه«)بقره-23(، این آیه از 
قرآن را برای افرادی که به طور طبیعی دچار 
شک می شوند، اتمام حجت و برای منکران و 
معاندین، تحّدی دانست. طبق اعام مسئوالن 
برگزاری جلسه، قرار است این جلسات در 
ماه های رجب، شعبان و رمضان به صورت 

منظم برگزار شود. 



گروه بین الملل-کابینه افراطی رژیم 

ــه جنایت های  صهیونیستی در ادام
خود ضد فلسطینی ها روز خونینی را در 
جنین رقم زد.بامداد پنج شنبه نظامیان 
رژیم صهیونیستی با دخالت مستقیم 
شاباک به اردوگاه جنین یورش بردند 
که با مقاومت رزمندگان فلسطینی 
ــورش 10  ــد. در ایـــن یـ ــدن ــه ش ــواج م
فلسطینی از جمله یک زن به شهادت 
رسیدند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. 
احتمال افزایش تعداد شهدا نیز وجود 
دارد. »محمود عباس« رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین نیز سه روز عزای 
عمومی اعالم کرد و پرچم ها به حالت 
نیمه افراشته درآمدند.عملیات نظامی 
امـــروز اسرائیل در اردوگـــاه جنین، 
بزرگ ترین عملیات از زمان انتفاضه 
)دوم( االقصی در سال ٢00٢ است.
دالیلی  صهیونیستی  خبری  منابع 
نظیر دســتــگــیــری یــکــی از اعــضــای 
برجسته جنبش جــهــاد اســالمــی یا 
انجام عملیات مقاومتی  از  ممانعت 
جنایت  ایــن  علل  از  را  فلسطینی ها 
نظامیان اسرائیلی برشمردند،اگرچه 
تل آویو نیز مدعی است که این حمالت 
را در پاسخ به شلیک راکــت از سوی 
طــرف فلسطینی انجام داده است، 
اما این جنایت با ماهیت کابینه حاکم 
بر اراضــی اشغالی ارتــبــاط مستقیم 
دارد.کابینه تــازه تاسیس نتانیاهو، 
افراطی ترین کابینه تاریخ 75 ساله رژیم 
صهیونیستی است که برخی از وزیران 
آن از جمله وزیر امنیت داخلی، آشکارا 
تروریستی  نژادپرستانه،  رفتارهای 
و خشن دارنـــد. ایــن کابینه رسمًا بر 
فلسطینی ها  علیه  خشونت  افزایش 
تاکید می کند و از همه ابزارهای خود 

نیز برای این خشونت بهره می گیرد. 
در همین خصوص، در روزهــای اخیر 
ایتمار بن غفیر، وزیــر امنیت داخلی 
موضوع استفاده از نیروهای سازمان 
اطالعات و امنیت داخلی )شاباک( 
علیه فلسطینی ها را مطرح کرده بود 
که در جنایت اخیر نیز از این نیروها 
استفاده شد.شدت جنایت نظامیان 
اسرائیلی علیه فلسطینی ها به حدی 
بود که حتی خبرنگار نظامی شبکه 
ــالم کــرد که  صهیونیستی »کـــان« اع
عملیاتی غیرعادی در جنین در جریان 
است. »هشام قاسم«، از اعضای کادر 
ــارج از  رهبری جنبش حماس در خ
مرزهای فلسطین اعالم کرد: »جنایت 
خونینی که اشغالگران صهیونیست  
در اردوگــاه جنین آغاز کرده اند نمود 
عملی رویکردهای دولت راست گرای 
افراطی جدید است که بر اســاس آن 
دستورالعمل های مربوط به استفاده 
از آتــش سنگین علیه فــرزنــدان ملت 
ــرای ســربــازان و افسران  فلسطین ب
صادر شده است.«موضوع مهم دیگر 

ایــن اســت که ایــن جنایت با رزمایش 
مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
سفر آنتونی بلینکن به اراضی اشغالی و 
همچنین سفر بنیامین نتانیاهو به اردن 
همزمان شده است. این رخدادهای 
سیاسی، سوپاپ اطمینانی برای کابینه 
افراطی نتانیاهو درخصوص خشونت 
گسترده علیه فلسطینی هاست. کابینه 
رژیم صهیونیستی اطمینان دارد که در 

مقابل خشونت های گسترده با هیچ 
واکنش خارجی مواجه نخواهد شد و 
حتی کشورهای عربی نیز به یک بیانیه 
محکومیت اکتفا خواهند کرد. بنابراین، 
می توان گفت این خشونت گسترده 
ــازی روابـــط برخی  ــادی س بــرونــداد ع
کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، 
به حاشیه رفتن موضوع فلسطین در 
جهان عرب و انفعال آشکار نهادهای 

جهانی به خصوص شــورای امنیت 
ــان ملل متحد در قــبــال این  ــازم س
خصوص،  همین  جنایت هاست.در 
وزارت امور خارجه قطر در بیانیه ای 
ضمن محکوم کردن جنایت جنین، 
اعالم کرد: »اسرائیل اشغالگر بیش از 
هر زمان دیگر مطمئن شده است که 
بازخواست نخواهد شد و از مجازات نیز 
فرار خواهد کرد. همین مسئله مشوق 
آن بوده است تا جنایت ها و تجاوزهای 
فلسطینی  بـــرادران  علیه  بیشتری 
انجام دهد و غیر نظامیان را به قتل 
برساند.«اگرچه جامعه جهانی اقدامی 
علیه جنایت های رژیم اشغالگر علیه 
فلسطینی ها انجام نــداده و نخواهد 
داد، اما این جنایت ها و به خصوص 
جنایت جنین، تاوان سنگینی برای 
صهیونیست ها از سوی فلسطینی ها 
ــزم و  ــن جنایت ع خــواهــد داشـــت. ای
اجماع فلسطینی ها برای مقاومت را 
افزایش خواهد داد، درگیری میان 
فلسطینی ها و صهیونیست ها افزایش 
خــواهــد یافت و اراضـــی اشغالی از 
عملیات مقاومتی فلسطینی ها در امان 
نخواهد بود. این در واقع، پیامد مهم 
روی کار آمدن کابینه افراطی نتانیاهو 
در اراضی اشغالی است، موضوعی که 
حتی پیش از این برخی شخصیت ها و 
مقامات اسرائیلی نیز درباره آن هشدار 

داده بودند.
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سوئد؛ تروریسم پرور جدید غربی 

االزهر مصر از شهروندان جهان عرب و مسلمانان 
خواست تا تمامی محصوالت هلندی و کاالهای 
سوئدی را  تحریم و در حمایت از قرآن کریم موضعی 
قوی و واحد اتخاذ کنند.بیانیه تند االزهر که از 
مراکز مهم دینی و فرهنگی جهان اسالم است 
در قبال اقــدام موهن راست گرایان افراطی در 
کشورهای سوئد و هلند در آتش زدن قرآن کریم، 
لزوم واکنش قاطع جهان اسالم به تداوم اقدامات 
اسالم ستیزانه در غرب را بیش از پیش آشکار می 
کند.در روزهای اخیر کنش های خصمانه دو نفر 
از راست گرایان افراطی که گرایش های شدید 
اســالم ستیزانه دارنــد در آتش زدن قــرآن کریم 
موجب واکنش سراسری جهان اسالم و عرب شده 
است و شمار زیادی از این کشورها با انتشار بیانیه 
هایی این اقدامات موهن را محکوم کرده اند.با 
این حال واکنش های اعتراضی کافی نبوده و باید 
اقدامات موثرتر و گسترده تری برای جلوگیری 
از تکرار این اقدامات ضد اسالمی انجام شود که 
به صورت عامدانه و در راستای اسالم ستیزی 
صورت می گیرد.قبل از این نیز مسئله انتشار 
کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت مقدس 
پیامبر اکرم )ص( از جانب نشریه فکاهی فرانسوی 
»شارلی ابدو« با واکنش های گسترده ای در جهان 
اسالم و حتی در سطح جهانی مواجه شده است.در 
همه این موارد مقامات ارشد غربی مانند امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانسه و وزیــران خارجه 
سوئد و وزیــر خارجه هلند تالش کــرده اند این 
اقدامات توهین آمیز را به بهانه وجود آزادی بیان 
در غرب توجیه کنند. »ووبکه هوکسترا« وزیر امور 
خارجه هلند، با دفاع از اقدام رئیس گروه راست 
گــرای افراطی پگیدا در پــاره کــردن قــرآن کریم 
مقابل ساختمان پارلمان ملی این کشور مدعی 
شد که جنبه تحریک آمیز و توهین آمیز چنین 
اقداماتی را درک می کند، اما به نظر او آزادی بیان 
یک ارزش مهم است و این آزادی دربــاره عقاید 
نفرت انگیز نیز صدق می کند.این در حالی است 
که کشورهای غربی  با هر گونه اظهارنظر درباره 
امور مقدس نزد آن ها مانند مسئله هولوکاست 
مقابله و با اندیشمندان و محققانی که آن را زیر 
سوال ببرند به شدیدترین وجه برخورد می کنند. 
همچنین آزادی بیان مسلمانان و اعتراضات آن ها 
به توهین به پیامبر اکرم )ص( و قرآن کریم در این 
کشورها سرکوب می شود. »میکائیل یوکسل« 
رهبر حــزب اســالم گــرای سوئد )نیانس( می 
گوید: »دولت سوئد به دنبال سلب آزادی های 
مسلمانان و مهاجران در این کشور است. شاید    
از بیرون به نظر برسد ، سوئد کشوری طرفدار 
آزادی است، اما فکر می کنم خوب است که از 
ظلم و ستم بر مهاجران به ویژه مسلمانان در این 

کشور آگاه باشیم.«

پیشخوان بین الملل 

ــه  ــ ــام ــ ــن ــ ــل ــ ــص ــ ف
ــاری  ــ ــت ــ ــی ــ ــل ــ ــی ــ م
هیستوری )تاریخ 
نظامی( در شماره 
خــود،  بهار  فصل 
پرونده ای ویژه را 
به بخش مهمی از 
نظامی  تاکتیک 
در ماموریت های 

نزدیک«  هوایی  »پشتیبانی  عنوان  با  جنگی 
اختصاص داده است. این تاکتیک نظامی به 
ماموریت  های هوایی گفته می  شود که علیه 
نیروهای زمینی دشمن در نزدیکی نیروهای 
ــی  گــیــرد و عــمــومــا توسط  ــورت م ــودی صـ خـ
هواپیماها یا بالگردها انجام می شــود. این 
نشریه در پرونده خود با عنوان »باالتر و فراتر« 
نگاهی به نقش این تاکتیک در تاریخ جنگ های 
قرن اخیر انداخته است و با انتشار تصویری 
شناسایی  ــدل  م کــه   F-6A هواپیماهای  از 
در  ماستنگ«   P-51« مشهور  هواپیماهای 
عملیات نورماندی در خالل جنگ جهانی دوم 
در 1۹۴۴ بودند، به نقش مهم ارسال مهمات، 
تجهیزات و جمع آوری اطالعات در این تاکتیک 

در جنگ های بزرگ نگاهی دقیق دارد.

نانوایان در پاریس، پایتخت فرانسه به قیمت 
باالی انرژی اعتراض کردند. حدود هزار نفر 
در مــیــدان ملت پــاریــس تجمع و در نزدیکی 
ساختمان وزارت اقتصاد راهپیمایی کردند. 
تظاهرات کنندگان با در دست داشتن باگت، 
نان سنتی فرانسوی، خواستار تعیین سقف 

افزایش قیمت انرژی شدند.

تحلیل روز

قاب بین الملل 

روز خونین اردوگاه جنین 
در پی تجاوزهای نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین 10 نفر از جمله 

یک زن، شهید و 16نفر مجروح شدند که حال 4 نفر از آنان وخیم 

است. محمود عباس 3 روز عزای عمومی اعالم کرد 

فرا خبر

تقوی نیا- نیروهای امنیتی اسرائیلی، در پوشش یک خودروی حمل لبنیات 

به قصد ترور چند مبارز فلسطینی وارد شهر جنین شدند و در کمین مبارزان قرار 
گرفتند و درگیری ها آغاز شد و ...در این خصوص چند نکته به نظر می رسد 1-به 
دلیل تسلیح کرانه باختری ، اسرائیلی ها دیگر مثل سابق نمی توانند به طور علنی 
در مناطق فلسطینی نشین تردد کنند و از پوشش های غیرنظامی استفاده می 
کنند.٢- سطح آتش تبادل شده میان فلسطینیان و صهیونیست ها کم سابقه 
بوده و حاکی از خارج شدن این مناطق از کنترل ارتش اسرائیل است که تهدیدات 
برای آن ها در این منطقه از حالت امنیتی به تدریج در حال تبدیل به نظامی است.
همان اتفاقی که در نوار غزه نیز شاهد آن بودیم و اسرائیل ناچار شد از آن باریکه عقب 

نشینی کند .3- این اتفاقات در واقع اجرای برنامه های ایتمار بن غفیر وزیر بسیار 
تندروی امنیت داخلی اسرائیل است که وعده داده بود مقاومت در این منطقه را 
نابود خواهد کرد. ۴- جنین پایگاه اصلی مبارزان جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در ساحل غربی رود اردن است و احتمال واکنش این جنبش وجود دارد؛ البته 
اسرائیلی ها از طریق واسطه هایی از حماس خواسته اند تا گردان های قدس )شاخه 
نظامی جهاد( پاسخی ندهند، زیرا واکنش اسرائیل شدید خواهد بود.5- بار 
مقاومت از دوش مبارزان فلسطینی در غزه برداشته شده است و شعله ور شدن 
جدی منطقه وسیع و پرجمعیت کرانه غربی علیه اشغالگری صهیونیست ها، نوید 
آینده ای نه چندان روشن برای دولت نتانیاهو را می دهد.واضح است که نتانیاهو 
تهدیداتی به مراتب راهبردی تر را علیه رژیم صهیونیستی می بیند، اما با توجه به 

تنوع و تکثر تهدیدها   ، مجبور است توان خود را معطوف  به موارد این چنینی کند.

  سیدرضا میرطاهر

international@khorasannews.com

طمع اروپا به اموال مسدود شده روس ها 
سرویس حقوقی شورای اروپا: اتحادیه اروپا این اختیار را دارد که دست کم 36.8 میلیارد دالر از 

دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را برای کمک به بازسازی اوکراین هزینه کند

پس از آغاز جنگ در اوکراین، آمریکا و اتحادیه 
اروپــا مطابق هشدارهای قبلی که به روسیه 
کشور  ایــن  علیه  را  تحریم هایی  بودند  داده 
وضع کردند، تحریم هایی که هر روز دامنه آن 
وسیع تر می شود و به نظر می رسد نه روسیه 
از تهاجم به اوکراین دست بردارد و نه غرب از 
تحریم های ضد روسی دست بکشد.از طرف 
دیگر کشورهای غربی و اعضای ناتو مدام بر 
طبل تحریم روسیه می کوبند و در حالی که 
اعالم کرده اند هیچ نیروی نظامی را به تالفی 
حمله روسیه به اوکراین، گسیل نخواهند کرد، 
اما بر تحریم شدید روسیه تاکید دارند.همزمان 
سرویس حقوقی شورای اروپا اعالم کرد اتحادیه 
اروپا این اختیار حقوقی را دارد که دست کم 
36.8 میلیارد دالر از دارایی های مسدود شده 
بانک مرکزی روسیه را به طور موقت برای کمک 
به بازسازی اوکراین هزینه کند.به این ترتیب در 
صورتی که برخی شرایط مهیا شود این اقدام 
از لحاظ حقوقی امکان پذیر اســت.»شــارل 
میشل« رئیس شورای اروپا از رهبران اتحادیه 
اروپا خواسته است به پیشبرد مذاکرات درباره 
مدیریت 300 میلیارد دالر دارایی توقیف شده 
روسیه برای بازسازی اوکراین کمک کنند.در 
اوایل جنگ روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا و 
متحدانش صدها میلیارد دالر از ذخایر ارزی 
در حساب های خارج از کشور بانک مرکزی 
روسیه را مسدود کردند.مسکو سپس اعالم 
کرد که تحریم بانک مرکزی روسیه باعث شده 
است که حــدود 300 میلیارد دالر از ذخایر 
ارزی خارجی این کشور مسدود شود.کی یف، 
بروکسل و بانک جهانی، سپتامبر گذشته هزینه 
بازسازی اوکراین را کمتر از 350 میلیارد دالر 
بــرآورد کردند، اما با توجه به ادامــه حمالت و 
تخریب زیرساخت های برق و منازل مسکونی، 
به نظر می رسد به مبالغ بیشتری برای بازسازی 
این کشور نیاز است.به نظر می رسد اقدام جدید 
اتحادیه اروپا درباره قانونی دانستن استفاده از 
دارایی های مسدود شده روسیه در کشورهای 
اروپایی برای بازسازی اوکراین گام جدیدی به 
منظور تقابل فزاینده با روسیه و در واقع نوعی 
اعالم جنگ مالی و اقتصادی علیه مسکو است.
به ایــن ترتیب اروپــایــی ها همگام با خواست 
آمریکا در زمینه تضعیف هر چه بیشتر مالی و 
اقتصادی روسیه و محرومیت آن از استفاده 
از منابع مالی مسدود شده اش در کشورهای 
اروپایی عمل کــرده انــد. مسلما این اقــدام با 
واکنش تند روسیه مواجه خواهد شد و در عین 
حال به افزایش خصومت بین مسکو و بروکسل 

خواهد انجامید.مقامات روسیه تاکنون بارها 
دربــاره تبعات و پیامدهای پیروی کورکورانه 
اروپا از آمریکا به ویژه درباره اقدامات ضد روسی 
هشدار داده و در نهایت این مسئله را به ضرر 
ــد.در آخرین موضع  اروپایی ها تلقی کــرده ان
گیری در این زمینه »سرگئی الوروف« وزیر امور 
خارجه روسیه گفت:» اتحادیه اروپا باید تصمیم 
بگیرد که چه آینده ای بــرای خــود می بیند، 
مسکو نه می تواند کمک کند و نه مانع آن شود. 
اکنون درک سیاست اتحادیه اروپا به خصوص 
پس از امضای بیانیه همکاری کامل با پیمان 
آتالنتیک شمالی ) ناتو ( بسیار دشوار است.« 
»چارلز  ناتو،  استولتنبرگ« دبیرکل  »ینس 
میشل« رئیس شورای اروپا و »اورسوال فون در 
الین« رئیس کمیسیون اروپا در ژانویه ٢0٢3 
توافق نامه همکاری و هماهنگی مشترک امضا 
کردند.در بیانیه مشترک دو طرف آمده است: 
»این توافق نامه نقطه عطفی بزرگ برای امنیت 
و ثبات منطقه یورو - آتالنتیک است که بیش از 
هر زمان دیگری نشان دهنده اهمیت روابط دو 
جانبه بوده و به همکاری نزدیک تر میان اتحادیه 
و ناتو کمک می کند.« امضای این توافق نامه که 
بین اتحادیه اروپا و ناتو صورت گرفت با توجه به 
نقش برتر و هدایت کننده آمریکا در این سازمان 
نظامی در واقع به منزله توافقی بین بروکسل و 
واشنگتن تلقی می شود و زمینه وابستگی هر چه 
بیشتر اروپا به ایاالت متحده در عرصه نظامی و 
امنیتی را ایجاد کرده است.به این ترتیب انتظار 
می رود که از این پس اتحادیه اروپا هر چه بیشتر 
در مدار آمریکا و خواسته ها و اهداف آن عمل 
کند. به ویژه این که اکنون تقابل با روسیه بر سر 
اوکراین و آینده آن جنبه نبردی سرنوشت ساز   
پیدا کرده است.از دیدگاه سران غربی، پیروزی 
روسیه در جنگ اوکراین آن هم در مجاورت 
ناتو به معنای بی اعتباری این سازمان نظامی 
و گسترش هر چه بیشتر نفوذ و قدرت منطقه 
ای و بین المللی روسیه خواهد بود و معادالت 
امنیتی و نظامی و سیاسی را در اروپا به ضرر 
غــرب تغییر خواهد داد.در نگاه آمریکا نیز، 
جنگ اوکراین فرصتی بی همتا و غیر قابل تکرار 
برای  ضدیت هر چه بیشتر علیه روسیه و تضعیف 
آن و در نهایت جلوگیری از شکل گیری کامل 
نظام چند قطبی فراهم آورده است.بنابراین 
آن ها به اصطالح عزم خود را جزم کرده اند تا 
به هر قیمت از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین 
جلوگیری کنند.در حالی که از دیدگاه مسکو 
هدف غرب از تداوم این جنگ، تضعیف هر چه 

بیشتر روسیه با هدف نهایی تجزیه آن است.

در ادامه دومینوی کشف گورهای دسته 
جمعی؛ 66 گور جمعی دیگر از کودکان 
بومی کانادا شناسایی و کشف شد

کانادا؛قبرستان 
کودکان 

فصلی تاریک از نسل کشی فرهنگی در تاریخ 
کانادا بار دیگر در مرکز توجهات قــرار گرفته 
است.یک قبیله بومی در استان »بریتیش کلمبیا« 
واقــع در جنوب کانادا اعــالم کرد که 66 گور 
دسته جمعی دیگر از کودکان را شناسایی و 
کشف کرده است؛ آن چه در کنار گورهای دسته 
جمعی کشف شده پیشین، این کشور را در بهت 
و حیرت فــروبــرده است. »ویلی سلرز« رئیس 
 Williams( »قبیله »ویلیامز ِفرست ِلیک نیشن
Lake First Nation( در این زمینه گفت: این 
موضوع ناراحت کننده است؛ اما در عین حال ما 
در حال یافتن حقیقت هستیم و تاریخ و میراث آن 
مدرسه و میزان خسارتی را که به بار آورده است، 
کنار هم قرار خواهیم داد. ایــن کشف به دنبال 
تحقیقاتی در سال گذشته انجام شد که ۹3 گور 
دسته جمعی را در 1۴ هکتار زمین بررسی شده 
در نزدیکی مدرسه شبانه روزی »سنت جوزف 
میشن«  -یک مدرسه شبانه روزی سابق برای 
کودکان بومی- شناسایی کرد.رئیس قبیله 
»ویلیامز ِفرست ِلیک نیشن« در ادامه با تاکید بر 
اهمیت جمع آوری ماجراهای اجدادش تصریح 
کرد: از آن زمان، ما به کار با تیم فنی و پیمانکاران 
خود برای جست وجو درباره  این مسائل بیشتر 
ادامــه داده ایم.سال گذشته میالدی، کشف 
سریالی گورهای دسته جمعی کودکان بومی 
در کانادا غوغایی در جهان به پا کرد و به نظر می 

رسد که ماجرا هنوز ادامه دارد و ماهیت اصلی 
دموکراسی غربی باید بیش از این ها آشکار شود.
کشف گورهای دسته جمعی کودکان بومی 
یادآور فصلی تاریک و شرم آور از تاریخ کاناداست 
که طی آن، دولت این کشور کودکان اقوام بومی 
را در راستای ممنوعیت استفاده از زبان مادری، 
از خانواده و قبیله شان جدا می کرد و آن ها را 
به مــدارس شبانه روزی وابسته به کلیساهای 
کاتولیک و نزد خانواده  های سفید پوست به 
فرزند خواندگی می  فــرســتــاد.گــزارش  های 
متعددی از سوء استفاده  های جسمی، عاطفی و 
جنسی، از این کودکان منتشر شده است و اسناد 
موجود نشان می  دهد دانش  آموزان این مدارس 
در معرض شیوع سرخک، سل، آنفلوآنزا و دیگر 
بیماری های مسری قرار داشتند و بسیاری از 
آن ها جان خود را از دست می  دادند.به دنبال 
افشای ابعاد گسترده این فاجعه، رهبر کاتولیک 
های جهان از بومیان کانادا به دلیل رسوایی های 
هولناک مدارس ویژه آن ها عذرخواهی کرد.
پاپ فرانسیس در سفری در کانادا، از بومیان 
این کشور به واسطه نقش کلیسا در آزار و اذیت 
ــدارس شان  های مرگبار کودکان آن ها در م
عذرخواهی کرد. رهبر کاتولیک های جهان از 
واژه های شیطان اسفناک و خطای فاجعه بار 
برای همسان سازی فرهنگی اجباری بومیان 

کانادا در آن زمان استفاده کرد.

كاترین كولونا و دیمیترو كولبا وزیــران خارجه 
فرانسه و اوكراین نخستین دور مذاكرات را هنگام 

موشک باران روسیه در پناهگاه برگزار كردند.

اینستاگرام  ترامپ در  حساب های کــاربــری 
و فیس بوک رفع تعلیق شدند.بعد از یورش 
ــه کــنــگــره آمریکا  ــپ ب ــرام ــد ت ــال حــامــیــان دون
اکانت های او در چند پلتفرم بزرگ تعلیق شدند. 
علت امــر ایــن بــود که رئیس جمهور سابق نه 
تنها با عوامل حمله و خرابکاری همدلی نشان 
داد، بلکه با سخنرانی و پیام هایش، جمعیت را 

تحریک و ترغیب هم کرد.

 رشیده طلیب، نماینده ترقی خواه کنگره با انتشار 
تصویری از پرچم فلسطین نوشت:» ممکن است 
فلسطینیان از برافراشتن پرچم خود تحت حکومت 
آپارتاید )اسرائیل( منع شوند، اما ما همچنان با 
افتخار این کار را در دفتر من انجام می دهیم. 
من افتخار می کنم که یک آمریکایی فلسطینی 
هستم و می خواهم مردم فلسطین بدانند که همه 
آمریکایی ها از آپارتاید )اسرائیل( حمایت نمی کنند. 

هیچ کس نمی تواند وجود ما را زیر سوال ببرد.«

نمای روز 

چهره روز 

توئیت روز 

ــا و جــنــایــت  ــرب هـ ــازش عـ ــ در بــحــبــوحــه سـ
صهیونیست ها/ انزوای خون آلود

کارتون روز 

بن غفیر شروع کرد اما ...
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واریز جنجالی 40هزارمیلیاردی و عجیب ترین حیوان!

 

  3.9     M   views 

شادی یک لحظه ای

حتماً ماجرای واریز 40 هزارمیلیارد تومانی برای 
سه شهروند طی روزهای اخیر را شنیده اید. واریز 
اشتباهی که حدس های زیادی درباره ماهیت و علت 
آن زده می شود، اما واکنش کاربران به این ماجرا 
خواندنی اســت. یک کاربر نوشت: »درسته طرف 
نمی تونه از اون پول استفاده کنه، اما بــرای چند 
لحظه خوشحال که می شه. من همین موقعیت کوتاه 
رو هم دوست دارم«. کاربر دیگری نوشت: »پیامک 
واریز وقتی جذابه که مال خودت باشه و بعدشم زود 

تموم نشه«.
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صرفه جویی آلمانی

 زنگ یک خانه سه طبقه در محله ثروتمندنشین دالم 
شهر برلین در آلمان توجه کاربران جهانی را جلب کرد. 
در این عکس زنگی قدیمی را می بینیم که باالیش 
نوشته: »اگر با خانواده شونتایت کاری دارید، یک 
بار زنگ را بزنید، با خانواده بالدت کاری دارید، دو 
بار و با خانواده بارتنینگ سه بار«. این درحالی است 
که آلمان تولیدکننده و صادرکننده شماری از بهترین 
آیفون های تصویری جهان اســت. کاربری نوشت: 
»طرف حاضره هر روز زنگ همسایه ها رو تحمل کنه اما 
دست به ترکیب قدیمی و کالسیک خونه نزنه، جالبه«. 
کاربر دیگری هم نوشت: »یا ما خیلی مصرف گراییم یا 

اینا خیلی خسیس هستن«.
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خب بگین نیاین

اما کنایه مجری برنامه »صبحی دیگر« شبکه آموزش 
به قیمت بلیت های فوتبال هم پربازدید شد. مجری 
این برنامه با انتقاد از قیمت بلیت 100و 200 هزار و 
یک میلیون تومانی ورزشگاه آزادی می گوید: »خب از 
باال که چیزی معلوم نیست و اگه کسی بخواد تو یک ماه 
4 تا بازی رو ببینه فقط 800 تومن پول بلیتش می شه. 
خب نمی خواین بیایم بگین بازی بدون تماشاگره«. 
کاربری در واکنش به این کلیپ نوشت: »االن من و 
داداشم و بابام بخوایم بریم یک بازی رو ببینیم و یک 
خوراکی ساده بخوریم با هزینه رفت و آمد حدود 900 

هزار تومان باید خرج کنیم. چه خبره خب«؟
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شمشیر 2 متری؟

اما یک خبر عجیب؛ باستان شناسان یک آینه برنزی 
بسیار خاص به شکل سپر و یک شمشیر آهنی بسیار 
بزرگ را که بیش از 2 متر طول دارد در گورپشته ای 
ــارای ژاپــن از زیــر خــاک بیرون  باستانی در شهر ن
آوردند. این کشف جالب زمینه شوخی و گمانه زنی های 
زیادی را فراهم کرد. کاربری نوشت: »البد طرف 3 متر 
بوده که شمشیرش 2 متر بوده دیگه«. کاربر دیگری 
هم نوشت: »می دونم دوست دارین غول ها وجود 
داشته باشن، اما از این چیزهای عجیب و بزرگ برای 

دکور استفاده می شده«.

 

  2.4     M   views 

 این دیگه چیه؟

یکی از حیواناتی که احتماال الهام بخش شکل گیری 
افسانه تک شاخ است، اوکاپی یا زرافه گردن کوتاه 
است. این پستانداران شبیه آهو، در جنگل های 
بارانی آفریقا زندگی می کنند و به نظر می رسد ترکیبی 
از زرافه، گورخر و گوزن آنتلوپ باشند. جالب این 
جاست که زرافــه گــردن کوتاه وقتی از دور دیده 
می شود، به راحتی با اسب به دلیل ساختار کلی بدن 
و با گورخر به دلیل پا های راه راه خود اشتباه گرفته 
می شود. تصاویر این حیوان جالب   در فضای مجازی 
واکنش هایی به دنبال داشت. کاربری نوشت: »عجیبه، 
هر روز یک حیوان جدید می بینیم. اینا کجا بودن که تا 

االن ندیدیم شون«؟
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دوخته شدن به زمین

زن جوانی که سعی می کرد به شاهین گیر افتاده در 
تله کمک کند، تصور نمی کرد که چنگال های قدرتمند 
این پرنده شکاری در دستانش فرو رود و دستش را 
به زمین بچسباند. جولی 3۷ ساله که در راه کلیسا 
بود، با دیدن این پرنده که در تله بود به کمک پرنده 
شتافت و پا های حیوان را از تله جدا کرد، اما این 
شاهین که احتماالً احساس ترس و خطر کرده بود، 
چنگال های 12 سانتی متری اش را در دست جولی 
فرو برد و او را به زمین دوخــت. جولی تا رسیدن 
کمک توسط نیروهای امدادی در آن وضعیت هولناک 
و دردناک قرار داشت. کاربری دراین باره نوشت: 
»کاش ما هم یاد بگیریم. چند روز قبل یک خودرو به 

گربه زد، هیچ کس به کمک گربه نرفت«.   

گدایی با 400 کیلو برنج و ده ها کیلو حبوبات    

مهر 98 ماموران شهرداری قزوین به یک گدا که همیشه در 
جلوی مغازه های خواربار فروشی اعم از برنج، حبوبات و... 
حضور داشــت، مشکوک شدند و او را دستگیر کردند، اما 
مرد ۴۵ ساله با تهدید نیروهای شهرداری ادعا کرد سال ها 
در تهران گدایی کرده و هیچ فردی کاری با او نداشته است. 
با حکم قضایی ماموران وارد خانه این گدا و شوکه شدند! 
ماموران در خانه   او چند کلید گاوصندوق پیدا کردند و در 
بازرسی از دو گاوصندوق یک چک یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومانی و مقداری پول نقد کشف کردند. همچنین از خانه او 
۴۰۰ کیلوگرم برنج، ده ها کیلوگرم حبوبات و ده ها کیلوگرم 
روغن جامد و مایع پیدا کردند که با گدایی از مردم گرفته بود.

متکدی که 2 کارمند شخصی داشت!    

مدیرکل بهزیستی مازندران در سال 9۰ گفت که گداهایی 
در آن استان شناسایی شده اند که ماهانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
میلیون تومان درآمد دارند! او با اشاره به گدایی که جلوی 
در فرمانداری ساری، سال هاست برای تکدی گری با ویلچر 
حضور دارد و بسیاری از مردم شهر او را دیده اند، گفته که در 
یک نیم روز یک میلیون تومان درآمد و دو کارمند برای خودش 
دارد! او ادامه داده که بعد از زیرنظر گرفتن فردی که هر روز 
جلوی در فرمانداری ساری برای تکدی گری با ویلچر پیاده 
می شود، متوجه شدند که دارای دو کارمند است که هر روز او 

را می آورند و او به این افراد پول می دهد.

خانواده متکدی با درآمد ماهانه 50 میلیون تومانی!    

آذر امسال بــود که مدیرعامل ســازمــان رفــاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به این 
سوال که شما اعالم کردید کودکان کار و خیابان روزانه بین 
۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان درآمد دارند، به ایلنا گفت: 
»...من با یکی از این ها صحبت کرده ام و گفته است امروز 
۴ میلیون تومان درآمد داشته ام... میانگین درآمد چنین 
خانواده هایی به ۵۰ میلیون هم می رسد، یعنی یک خانواده 
۷ تا 8 نفره در خیابان و در سرچهارراه ها پخش می شوند و 

کار می کنند.«

گدایی با لباس مبدل در کیش    

اواخر سال 99، پلیس كیش از ورود یك گدا به این جزیره 
باخبر شد. با بررسی پلیس، پیرمرد گدا كه لباس كهنه به تن 
داشت، دستگیر شد. بررسی های پلیس نشان داد این مرد 
چهار روز قبل از دستگیری، وارد كیش شده و اقدام به گدایی 
کرده است. او که ظاهرا وضع مالی نسبتا خوبی داشته و با 
لباس مبدل گدایی می کرده، در بازجویی ها مدعی شد: 
»برای گدایی به كیش آمدم و با پوشیدن لباس كهنه ادعا 
می كردم بیماری سرطان دارم و می خواهم برای شفا گرفتن 
به عراق بروم، اما پولی ندارم. در این مدت مسافران در جلوی 
پاساژها و هتل ها به من كمك می كردند.« با بررسی های 
ایــن  ــه  ك ــد  ش مشخص  پلیس 
مرد هیچ بیماری ندارد و سالم 
است. او در هنگام دستگیری 
۱۰ میلیون تومان پول همراه 
داشــت و در محل استراحتش 
هم چندین میلیون تومان پول 
كشف شد كه تنها در چهار روز 

به دست آورده بود.

کت جادویی یک گدا    

سال 9۴ وقتی دستگیر شد، تیتر یک رسانه ها شد. همه جا 
حرف از گدای میلیونر بوشهری بود. وقتی ماموران شهرداری 
۵۴ ساله را با همکاری پلیس دستگیر  بوشهر اسماعیل 
کردند، رازهایش را فاش کرد. بعد از دستگیری، ماموران 
شهرداری او را پس از ماه ها به حمام بردند و با مصرف دو بطری 
شامپو، موفق شدند او را تمیز کنند! سپس چهار کت و کاپشن 
تن این گدا بررسی و مشخص شد اسماعیل پول هایش را 
داخل درز این لباس ها جاسازی می کرده است. از لباس های 
گدای ژولیده 9 کیلو و ۳۰۰ گرم پول کهنه که به علت خیس 

شدن قابل جداسازی و شمارش نبود، پیدا شد!

طلب کمک با نوشتن پیام های خنده دار    

امــا محض تنوع یک مصداق خارجی؛ یکی از روش هــای 
تکدی گری که در ژاپن زیاد دیده می شود، این است که آن ها 
سعی می کنند جمله های جالب و خواندنی را روی تکه های 
مقوا بنویسند تا توجه عابران به آن ها جلب شود. جمله هایی که 
آن ها استفاده می کنند معمواًل خنده دار هستند مثاًل این که 
»پدرم را نینجاها کشته اند، برای کاراته یاد گرفتن به پول نیاز 
دارم«، »من مسافر زمان هستم« و دیگر جمله های خنده دار 
که هر کدام بهتر باشد، پول بیشتری نصیب متکدی می کند!

راه ورسم دستگیری از دیگران    

هر چند وقت  یک بار که خبری مشابه سوژه امروز ما داغ می شود، 
بحث دربــاره چندوچون کمک کردن باال می گیرد. یک عده 
نگران می شوند که مبادا همه کارهای خیرخواهانه شان بیهوده 
بوده باشد، چون تردید دارند که کمک شان واقعا گرهی از کار 
دیگری باز کرده باشد یا صرفا طعمه یک جور کالهبرداری 
بوده اند. عده ای هم در واکنش به این نگرانی، می گویند که 
نباید همه را به یک چشم دید و بابت تک وتوک کالهبرداراِن در 
لباس نیازمند، دست از کمک کردن به دیگران برداشت. چطور 
از دیگران دستگیری کنیم که خیال مان راحت باشد؟ در کوچه و 
خیابان، افراد نیازمنِد کمک کم نمی بینیم اما هیچ راهی نداریم 
که بفهمیم زندگی کدام شان واقعا به کمک ما وابسته است. اگر 
مخاطب شما، کودکان کار و دست فروش ها هستند، پول را در 
ازای خرید کاال و خدمات )مثل شستن شیشه ماشین و واکس 
زدن کفش ها( به آن ها بدهید. خریدن یک خوراکی مقوی یا 
قدری میوه هم گزینه بهتری نسبت به کمک نقدی است. افراد 
نیازمنِد کمک اما همیشه دوروبر ما نیستند. خیلی ها برای کمک 
رساندن به این افراد، با موسسه های خیریه ارتباط می گیرند. 
در این باره باید به چند نکته توجه کنید؛ خیریه مدنظر شما در 
صورتی معتبر است که در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
ثبت شده و کد ثبت داشته باشد. حوزه فعالیت هایش شفاف 
و معین باشد و برای واریــز کمک های نقدی، شماره حساب 
غیرشخصی اعالم کند. اگر سنجیدن اعتبار خیریه ها برای تان 
سخت است، هنوز راه هــای دیگری برای کمک کردن وجود 
دارد. می توانید سری به واحد مددکاری بیمارستان ها بزنید 
و کمک حال افرادی باشید که از عهده هزینه های درمان شان 
برنمی آیند. با مدرسه ای در حاشیه شهر، ارتباط بگیرید و 
به انــدازه جیب تان در تأمین هزینه تحصیل دانش آموزهای 
بی بضاعت شریک شوید. از مهارت و زمان تان خرج کنید تا 
به جای کمک های موقتی و زودگذر –که در جای خود ارزشمند 
و موثرند- باعث ایجاد تغییری بلندمدت شوید؛ کاری مثل 
برگزاری کارگاه مهارت آموزی در هر حرفه ای که در آن تخصص 
دارید در مناطق محروم که درنهایت به اشتغال افراد منجر شود.

به بهانه دستگیری زنی که هر روز با پرواز برای گدایی به تهران می رفت، از درآمدهای شگفت انگیز 

متکدیان گفتیم

عجیب ترین 
 شیوه های گدایی

 اب درآمدهای نجویم

تصور بسیاری از ما درباره افرادی که دست به تکدی گری می زنند، انسان های نیازمندی است که از سر ناچاری، دست شان 

را جلوی مردم دراز می کنند، اما همیشه این طور نیست. به تازگی، پلیس به یک خانم که هر روز با هواپیما از اصفهان به 

تهران سفر می کرد و برمی گشت، مشکوک شد. پلیس بعد از رصد و پیگیری، به اطالعات عجیبی درباره او دست یافت. 

به گزارش فرارو، آن ها با دستگیری این خانم پی بردند که این شخص هر روز با پرواز مستقیم به تهران برای گدایی می رود! 

گفته می شود که وی روزانه 5 میلیون تومان درآمد داشته و دوباره به شهر خودش برمی گشته است. در ادامه از چند متکدی 

خبرساز با درآمدهای نجومی و   شیوه های عجیب شان خواهیم گفت.

برعکس شدن احمتایل 
چرخش هسته زمین!

رفــتــار و مــعــادالت سیاره 

زمین طوری نیست که بتوان 

با یک دودوتای معمولی آن 

را فهمید. سیاره ای که روی 

آن زندگی می کنیم، دو هسته داخلی و خارجی دارد که 

هرکدام چرخش جداگانه ای از یکدیگر دارند. این چرخش 

ممکن است بر چرخش زمین هم تاثیرگذار باشد و طول 

روز و شب را تغییر دهد. به تازگی محققان دانشگاه پکن 

چین با اندازه گیری امواج لرزه ای و مغناطیسی کره زمین 

متوجه شده اند هسته درونی به شدت چرخش خود را کند 

کرده است و حتی می تواند آن را معکوس کند. با این حال 

هنوز مشخص نیست این فرایند بر طول روزها و نوسانات 

میدان مغناطیسی زمین چه تاثیراتی داشته باشد.

تغییر رفتار هسته داخلی    

هسته داخلی در مرکز   زمین حدود 746 مایل )حدود 

1200 کیلومتر( را در برمی گیرد و بیشتر آن از آهن 

تشکیل شده است. البته بعضی فیزیک دان ها هسته 

داخلی زمین را یک پالسما می دانند که رفتاری شبیه 

جامدها دارد. هسته دا خلی در هسته بیرونی شناور است 

و چرخش آن در این فضا باعث ایجاد میدان مغناطیسی 

می شود و زمین را از تشعشعات مضر و آثار باد خورشیدی 

حفظ می کند. دانشمندان معموال با تجزیه و تحلیل امواج 

لرزه ای ناشی از زمین لرزه ها و آزمایش های هسته ای دوران 

جنگ سرد، رفتار هسته داخلی را ارزیابی می کنند. همان 

روشی که »پی یانگ« و »ژیائو دونگ سونگ« زلزله شناسان 

دانشگاه پکن برای تحقیق خود انجام دادند و نتیجه  آن 

را در مجله »Nature Geoscience« منتشر کردند. این 

دانشمندان چینی در این تحقیقات امواج لرزه ای زمین 

را از سال 1960 میالدی تا امروز بررسی کرده اند. آن ها 

می گویند چرخش هسته داخلی زمین بسیارکنده شده 

و در حال معکوس شدن است. تحقیقات دو دانشمند 

دانشگاه پکن می گوید در اوایل دهه 1970، هسته داخلی 

زمین، ساکن بوده است. بعد از آن هسته داخلی، سریع تر 

از قبل شروع به چرخیدن به سمت شرق می کند و بعد 

از بیشترشدن از سرعت چرخشی سطح زمین، دوباره 

آهسته و در حدود سال 2009 این چرخش کال متوقف 

می شود. »پی« و »ژیائو« معتقدند رفتار هسته داخلی در 

برابر سطح زمین مانند یک االکلنگ به جلو و عقب است، 

هر چرخش 7 دهه طول می کشد و این هسته هر 35 سال 

یک بار تغییر جهت می دهد. آن ها اواسط دهه 2040 را 

زمان آغاز آونگی هسته تخمین زده اند.

چالش های تغییر هسته روی پوسته!    

آدم ها روی پوسته و بیرونی ترین الیه زمین زندگی می کنند و 

بین آن ها با هسته داخلی زمین که دمای آن داغ تر از خورشید 

است، سه الیه دیگر وجود دارد، اما تغییرات هرکدام از این 

الیه ها روی حیات و زندگی آدم ها تاثیرگذار است. وقتی 

سرعت چرخش هسته  داخلی کم شود، کشش گرانشی روی 

گوشته بیشتر و چرخش زمین کندتر می شود. این یعنی یک 

شبانه روز طوالنی تر می شود. به طور متوسط روزهای زمینی 

به جای کوتاه تر  شدن تقریبا یک 74 هزارم ثانیه در هر سال 

طوالنی تر می شوند. یعنی 1.4 میلیارد سال پیش هر شبانه 

روز 19 ساعت  بود  در حالی که امروز، 24 ساعت است. از 

طرفی، تعامالت گرانشی بین این دوناحیه ممکن است باعث 

تغییر شکل گوشته و حتی پوسته شود که آن را با رخداد و 

فرایندهای پوسته زمین مرتبط می سازد و زندگی آدم ها را 

تحت تاثیر قرار می دهد. دانشمندان چینی در مقاله خود 

نوشته اند: »ممکن است زمین از عمیق ترین قسمت تا سطح 

خارجی خود با تناوب چند دهه ای در حال رزونانس )افزایش 

دامنه( باشد. این مطالعه نشان می دهد که زمین دارای یک 

سیستم یکپارچه است و پیوندهای زیادی بین الیه های آن 

وجود دارد. برخالف این یافته ها، محدودیت هایی مانند 

زمان داده های لرزه ای هم داشته ایم.   داده های لرزه نگاری 

قدیمی بیشتری در پرونده های کاغذی وجود دارنــد، اما 

کامال پراکنده هستند و دسترسی به آن ها مشکل است.«

منبع: یورونیوز- خبرآنالین-ناسا  
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گروه ورزش/ هفته هفدهم لیگ برتر که 

با آتش بازی استقالل در ورزشگاه آزادی 
و استقبال کم تماشاگرانش پس از چند 
ماه غیبت روی سکوها، آغاز شده بود با 
شکست پرسپولیس صدرنشین به پایان 
رسید. استقالل پس از ناکامی در دو بازی 
متوالی لیگ مقابل تراکتور و سپاهان، به 
ملوان رسید و آبی ها که به زعم بسیاری، 
دیگر از کورس مدعیان جا مانده اند، با 
ارائــه یک نمایش خوب و بازی تهاجمی 
امیدها را در دل هـــواداران شــان برای 
بازگشت به کــورس زنــده کردند. البته 
با وجــود جشنواره گل استقالل مقابل 
ملوان انزلی در آغاز هفته هفدهم لیگ 
برتر، جایگاه این تیم تغییر نکرد و آبی ها با 
صعود موقت به رده سوم، پس از تساوی گل 
گهر سیرجان در شهرآورد استان کرمان 
دوباره به رده چهارم بازگشتند. با این حال 
ساپینتو و استقاللی ها از نمایش استقالل 
راضی بودند چرا که هم پرگل ترین برد 
ــاری به دســت آمــد و هم  تیم در فصل ج
گلی دریافت نکردند. البته در کل، هفته 
هفدهم بر خالف بسیاری از بازی های 
گذشته لــیــگ، پــرگــل بـــود و در دیـــدار 

آلومینیوم اراک و نفت آبــادان، شهرآورد 
کرمان و بازی ذوب آهن و تراکتور هم در 
مجموع 12 گل به ثمر رسید. در بازی 
اراکی ها که سیدمهدی رحمتی سرمربی 
تیم شان هم محروم بود، محمدرضا آزادی 
بازیکن سابق استقالل روز فوق العاده ای 
را برابر صنعت نفت سپری کرد. او ابتدا 
یک پنالتی گرفت و خودش آن را به گل 
تبدیل کــرد. پاس گل دوم را به هانسل 
زاپاتا داد و با شلیکی استثنایی از راه دور، 
یک گل فوق العاده زیبا را به ثمر رساند. 
آزادی ستاره بی چون و چــرای تقابل با 
آبادانی ها بود. در بازی ذوب آهن و تراکتور 
هم شاهد هت تریک و دبل بودیم؛ یکی در 
گلزنی، یکی در گل سازی. به جز برخورد 
شدید و مصدومیت صدقی و حسینی دو 
بازیکن ذوب آهن و تراکتور که البته به 
خیر گذشت، هت تریک رضا اسدی شاید 
مهم ترین اتفاق این بازی بود و او با این 
گل به صدر جدول گلزنان صعود کرد تا 
کنار محمد عباس زاده و یورگن لوکادیا 
قرار بگیرد. اسدی از زمان ورود خمس به 
خط حمله رفته و حاال نشان داده که در 
این پست نیز بازیکن قابلی است. دو پاس 

گل او را ریکاردو آلوز هافبک برزیلی داد تا 
با 10 پاس گل در صدر جدول پاسورهای 

لیگ قرار بگیرد.
آخرین دیدار هفته که تقابل سرخ پوشان 
پایتخت نشین و اهوازی بود به میزبانی 
فوالد برگزار شد و جواد نکونام و تیمش 
که در دیدار سوپرجام و بازی رفت حسابی 
پرسپولیس را اذیت کرده بودند، دوباره 
از این تیم امتیاز گرفتند. این بار ستاره 
نــکــونــام، تــورس بازیکن اسپانیایی و 
همبازی او در اوساسونا بود که در دقیقه 
23 و با ارســال احسان پهلوان بازیکن 
سابق پرسپولیس یک بغل پــای حرفه 
ای و اللیگایی زد و دروازه بیرانوند را باز 
کرد. پرسپولیس صدرنشین جدول که 
حاشیه امنیت 5 امتیازی برای خودش 
ایجاد کرده بود، در حالی که سپاهان و 
استقالل حریفان شان را شکست داده 
بودند و صدای پای آن ها را در نزدیکی 
اش می شنید، به یک امتیاز بازی با فوالد 
ــود. شاید به همین دلیل  ــی ب هم راض
بود که یحیی گل محمدی شیخ دیاباته 
مهاجم خارجی اش را از ابتدا در ترکیب 
نگذاشت و وقتی که از فوالد عقب افتاد، 

شیخ را به بازی آورد که البته فایده ای 
نداشت و تالش زوج شیخ و عمری برای 
جبران گل خــورده بی نتیجه بــود. این 
بازی مثل چند تقابل اخیر دو تیم حاشیه 
های زیادی داشت و داور بارها به نیمکت 
نشینان دو تیم تذکر داد و چند نفر هم 
کارت گرفتند و در نهایت نکونام به خاطر 

اعتراض به داور اخراج شد.
گفتنی اســت در پایان هفته هفدهم، 
همچنان  امــتــیــاز   35 بــا  پرسپولیس 
صدرنشین اســت، تیم سپاهان با 33 
امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیم های 
در  امتیاز   30 بــا  استقالل  و  گل گهر 

رده های سوم و چهارم هستند.

تابلوی نتایج        

استقالل 4 - ملوان انزلی صفر
نساجی مازندران صفر – سپاهان یک

آلومینیوم اراک 3 - نفت آبادان یک
ذوب آهن یک – تراکتور 3

پیکان یک - مس کرمان صفر
گل گهر سیرجان 2 - مس رفسنجان 2

نفت مسجد سلیمان صفر-  هوادار صفر
فوالد یک - پرسپولیس صفر
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نکونــام در حســرت مهاجــم مانــد! 

جواد نکونام سرمربی فوالد بعد از بازی خوشه 
ــرد، موسی  ــالم کـ طــالیــی در جـــام حــذفــی اعـ
کولیبالی باید فوالد را ترک کند تا یک مهاجم 
خارجی جذب شود. آن ها تا آخرین لحظات نقل و 
انتقاالت در اهواز با گادوین منشا پای میز مذاکره 
نشستند اما در نهایت مدیریت فوالد با کولیبالی 
برای جدایی توافق نکرد تا در فهرست بماند و 

منشا از اهواز به کرمان بازگردد!

واکنش رسانه پرتغالی به برد ساپینتو 

روزنامه پرتغالی به پیروزی پرگل استقالل مقابل 
ملوان در لیگ برتر ایران واکنش نشان داد.   »آبوال« 
با تیتر »ساپینتو با بهترین شکل به پیروزی بازگشت« 
نوشته: استقالِل تحت هدایت »ریکاردو ساپینتو« 
پرتغالی، پس از سپری کردن سه بازی بدون برد در 
لیگ برتر ایران در هفته هفدهم این لیگ موفق شد 

ملوان را با نتیجه 4 بر صفر شکست دهد.

 حادثه دلخراش در فوالدشهر 
و انتقال 2 بازیکن به بیمارستان

در جریان دیدار دو تیم ذوب آهن و تراکتور، حادثه 
دلخراشی رخ داد که البته به خیر گذشت. در 
ــدار دو تیم ذوب آهــن و تراکتور،  دقیقه 14 دی
سیدمحمد حسینی و امیرحسین صدقی پس از 
پریدن به هوا، با یکدیگر برخورد شدیدی داشتند 
و روی زمین افتادند. سیدمحمد حسینی، بازیکن 
تراکتور در این صحنه بیهوش شد و روی زمین 
افتاد. شدت برخورد به حدی بود که بازیکنان دو 
تیم در شوک به سر می بردند. آسیب دیدگی شدید 
دو بازیکن باعث شد به سرعت دو آمبوالنس حاضر 
در ورزشگاه وارد زمین چمن شوند و این دو بازیکن 
را به بیمارستان منتقل کنند. طبق اطالعات 
به دســت آمــده خوشبختانه دو بازیکن مشکل 
جدی ندارند و برای مراقبت های بیشتر راهی 
بیمارستان شدند. باشگاه تراکتور هم در این 
خصوص اطالعیه ای صادر  و با تاکید بر هوشیاری 
دو بازیکن مصدوم اعالم کرد: خطر رفع شده است 

و جای نگرانی نیست.

پیروزی قاطع تیم ملی فوتسال زنان ایران 
مقابل قرقیزستان 

تیم ملی فوتسال زنان ایران در نخستین گام خود در مسابقات 
کافا، قرقیزستان را با 5 گل در هم کوبید. دیدار تیم های ملی 
فوتسال بانوان ایران و قرقیزستان در مسابقات کافا دیروز برگزار 
شد که شاگردان سلیمانی با نتیجه 5 بر صفر برنده این دیدار 
شدند. گل های ایران را فرشته کریمی )2گل( در دقیقه 4، مارال 
ترکمان در دقیقه 5، مهسا کمالی در دقیقه ۷ )پنالتی( و فاطمه 
رحمتی در دقیقه 25 به ثمر رساندند. گفتنی است، کادر فنی 
و بازیکنان تیم ملی فوتسال تاجیکستان و ازبکستان با حضور 
در سالن، این دیدار را از نزدیک نظاره کردند. مجتبی مرادی، 
نماینده سفارت ایران در ازبکستان، در سالن حضور یافت و این 
دیدار را تماشا کرد. گفتنی است، دومین دیدار تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران برابر تاجیکستان امروز از ساعت 14 به وقت محلی و 

12:30 به وقت تهران برگزار می شود.

 پایان لیگ برتر تکواندو با قهرمانی 
شهرداری ورامین

هفته دهم و یازدهم )پایانی( رقابت های لیگ برتر تکواندوی جام 
خلیج فارس و گرامی داشت شهید مدافع حرم عبدا... اسکندری، 
پنج شنبه در خانه تکواندو برگزار شد و در نهایت شهرداری ورامین 
بر سکوی نخست ایستاد و به هشتمین عنوان قهرمانی خود در این 
رقابت ها رسید. در این دوره از رقابت ها، تیم های دانشگاه آزاد 
اسالمی، یزدان، نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی، 
ــی مس سونگون  شــهــرداری ورامــیــن، باشگاه فرهنگی ورزش
ورزقــان، باشگاه دمنده، شرکت پاالیش نفت آبــادان، پاس، 
فرمانیه، سولدوز آذربایجان غربی، لوازم خانگی کن و باشگاه 
فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان به مصاف یکدیگر رفتند و در 
نهایت تیم های شهرداری ورامین، مس سونگون ورزقان و پاالیش 
نفت آبادان عناوین اول تا سوم را کسب کردند. پیش از این، پرونده 
هجدهمین دوره لیگ دسته یک تکواندوی جوانان و بزرگ ساالن 

بانوان نیز با قهرمانی تیم بیمه تجارت نو بسته شده بود.

گواردیوال جانشین خود را مشخص کرد

سرمربی منچسترسیتی، دستیار سابقش را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. 
سرمربی سیتیزن ها گفت دستیار سابقش که هم اکنون هدایت توپچی ها را برعهده 
دارد، می تواند جانشین او در تیم آبی شهر منچستر شود. میکل آرتتا سرمربی تیم 
آرسنال که یکه تاز این فصل لیگ جزیره است، مرد شماره 2 منچسترسیتی در بین 
سال های 201۶ تا 201۹ بود و پس از کسب سه گانه داخلی با »پپ گواردیوال«، 
سیتی را به مقصد تیم سابق خود آرسنال ترک کرد. گواردیوال در کنفرانس خبری 
پیش از بازی با آرسنال گفت: من کاماًل مطمئن هستم که اگر سیتی را ترک کنم، 
او به این جا خواهد آمد و بهترین خواهد بود اما من متاسفم که بگویم قراردادم را 
تمدید کردم و او هم صبر نکرد. من این طور آدمی نیستم که بگویم »نه، نه تو باید با 
من بمانی«. هر کسی رویایی دارد. من می دانم که او به باشگاه خودش رفت و هدایت 

تیمی را برعهده گرفت که رویایش را داشت. او عاشق آرسنال است.

حمله به رونالدو پس از ناکامی در عربستان
اولین ناکامی رونالدو در فوتبال عربستان، واکنش های بسیاری را برانگیخته است. 
تیم النصر عربستان که »کریستیانو رونالدو« را در اختیار دارد، پنج شنبه هفته گذشته 
و در مرحله نیمه نهایی سوپرجام عربستان به مصاف تیم االتحاد رفت و با نتیجه 3 بر یک 
شکست خورد. ستاره پرتغالی همانند بازی گذشته با االتفاق، در این دیدار هم موفق 
به گلزنی نشد. در این دیدار »عبدلرزاق حمدا...« مهاجم مراکشی االتحاد ستاره بازی 
بود و موفق شد دو بار دروازه تیم سابق خود را باز کند. دوربین ها پس از گلزنی ملی پوش 
مراکشی، رونالدو را شکار کردند که به نشانه خشم، دست های خود را تکان می دهد. 
بازیکنان االتحاد همچنین پس از گلزنی های خود، پیراهن »سویلم المنهالی« هم تیمی 
خود را که از قبل بازی با النصر مصدوم شد، به شیوه شادی گل »لیونل مسی« پس از 
گلزنی به رئال مادرید مقابل دوربین  ها گرفتند. رسانه ها این حرکت بازیکنان االتحاد 
را نیش زدن به رونالدو توصیف کرده اند. ویدئویی نیز از پایان بازی منتشر شده که در آن 
در حالی که رونالدو در حال ترک زمین مسابقه است، هواداران االتحاد او را هو می کنند 
و شعار مسی، مسی سر می دهند. رودی گارسیا سرمربی اسپانیایی-فرانسوی تیم 
النصر هم در پایان این بازی انگشت اتهام را به سوی ستاره 3۷ خود نشانه رفت و گفت: 
یکی از چیزهایی که روند بازی را تغییر داد، فرصتی بود که رونالدو در نیمه اول از دست 
داد. هــواداران تیم منچستریونایتد نیز پس از ناکامی های اخیر رونالدو در فوتبال 
عربستان بار دیگر لب به انتقاد از ستاره خود گشوده و او را یک »مشکل« خوانده اند. 

بازی بعدی النصر در لیگ عربستان، با تیم الفاتح در روز پنج شنبه خواهد بود.

پیشنهاد ایران به مربی آرژانتینی و متخصص نایب قهرمانی 

هکتور کوپر جانشین 
کی روش می شود؟

گروه ورزش / با گذشت حدود دو ماه از حذف ایران از جام جهانی 

قطر، هنوز تکلیف کادرفنی تیم ملی کشورمان برای آینده مشخص 
نشده است. در تازه ترین اظهارنظر، مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال چند روز پیش و در مراسم دانش افزایی داوران گفته بود که 
سرمربی تیم ملی امید به زودی انتخاب و معرفی می شود اما برای تیم 
ملی بزرگ ساالن عجله ای نیست و فرصت هست! این اظهارنظر تاج 
در حالی است که یک سال دیگر ایران باید در مسابقات جام ملت های 
آسیا در قطر شرکت کند و با رقیبان آماده و سرسختی چون استرالیا، 
ــن، کره جنوبی و عربستان و حتی عــراق و قطر میزبان برای  ژاپ
قهرمانی بجنگد. در حالی که رقبا تکلیف کادر فنی شان مشخص 
است و حتی برخی از آن ها مسابقات رسمی یا دوستانه برگزار می 
کنند، فدراسیون فوتبال ایران فعال دست روی دست گذاشته و گویا 
اختالف سلیقه بین مسئوالن آن مانع تصمیم گیری شده است. عده 
ای در فدراسیون فوتبال و حتی وزارت ورزش خواهان حفظ کارلوس 
کی روش سرمربی پرتغالی روی نیمکت تیم ملی هستند و برخی هم 
با ادامه همکاری با کی روش مخالف اند. بین مخالفان هم عده ای 
خواهان استخدام یک مربی سرشناس خارجی هستند و افرادی 
هم با تاکید روی تجربه موفق ژاپن و مراکش در جام جهانی، روی 
استفاده از مربیان ایرانی تاکید دارند. هر چه باشد این اختالف نظرها 
باعث شده تیم ملی در برزخ بالتکلیفی بماند. به تازگی برخی منابع 
خبری خارجی مدعی شده اند که فدراسیون فوتبال ایران به دنبال 
جلب رضایت هکتور کوپر مربی آرژانتینی برای هدایت یوزهاست. 
سایت عربی زبان کوره مدعی شده، فدراسیون فوتبال ایران برای 
انتخاب سرمربی جدید تیم ملی به سراغ هکتور کوپر رفته است و 
احتمال دارد این مربی آرژانتینی که سابقه کار در مصر را هم دارد، 
جانشین کارلوس کی روش شود. کوپر آرژانتینی عالقه ای به کار در 
رده باشگاهی ندارد و قصد دارد مربی ملی باقی بماند. سایت عربی 
زبان کوره مدعی شد کوپر مربی مدنظر ایران است و البته او از غنا هم 
پیشنهاد دریافت کرده است. او پیش از کار در تیم های ملی مصر، 
ازبکستان و کنگو، سابقه مربیگری در اینترمیالن ایتالیا و والنسیای 
اسپانیا را هم داشته است. آخرین تیم تحت هدایت کوپر، کنگو بوده 
است. کوپر که ۶۷ ساله است و از این لحاظ فقط دو سال جوان تر از 
کی روش است، ناکام بزرگ فینال هاست! او دو بار تیم والنسیای 
اسپانیا را به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند و در هر دو بازی فینال 
شکست خورد و به نایب قهرمانی بسنده کرد. در جام ملت های 
201۷ آفریقا هم زمانی که هدایت تیم ملی مصر را بر عهده داشت، 

در فینال باخت و باز نایب قهرمان شد.

گزارش

گروه ورزش / پنج شنبه ۶ بهمن پرونده فصل 

بسته  بــرتــر  لیگ  زمستانی  انــتــقــاالت  و  نقل 
شد و تیم های لیگ برتری با جذب بازیکنان 
مدنظرشان خود را برای ادامه رقابت ها آماده 
خواهند کرد. اغلب تیم ها بازیکنان خروجی 
هم داشتند و برخی از تیم ها هم با خارج کردن 
بازیکن از فهرست خــود، بــرای جذب بازیکن 
آزاد جــای خالی بــاز کــردنــد. بر خــالف وعده 
برخی مدیران باشگاه ها برای جذب بازیکنان 
سرشناس، بمبی در کار نبود و شاید تنها انتقال 
های پرسر و صدا، فسخ قرارداد سیاوش یزدانی 
و کاوه رضایی مدافع استقالل و مهاجم تراکتور 
بود. البته باشگاه های لیگ برتری از این پس تنها 
می توانند سه بازیکن به عنوان سهمیه آزاد فیفا 
جذب کنند و شاید باشگاه ها با استفاده از این 
امکان بتوانند بازیکن سرشناسی جذب کنند و 
بمبی بترکانند. قطعا برای فوتبال دوستان نقل و 
انتقاالت پرسپولیس و استقالل بیش از دیگر تیم 
ها جذاب بود، به خصوص که سرخابی ها در چند 
پست به بازیکن نیاز داشتند. پرسپولیس پس از 
جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا مهاجم هلندی، 
نیاز به مهاجم جدیدی داشت و لئوناردو پریرا 

مهاجم برزیلی شاغل در لیگ ژاپن را جذب کرد و 
با خارج کردن حامد پاکدل و احمدی بازیکن زیر 
23 و توافق نکردن با سیامک نعمتی برای خارج 
کردن این بازیکن از فهرست، نقل و انتقاالت 
زمستانی اش را به پایان رساند، اما استقالل نقل 
و انتقاالت پرماجرایی داشت. از گمانه زنی برای 
فهرست مازاد و خرید تا بسته بودن پنجره نقل و 
انتقاالت و باز شدن آن پس از جلب رضایت میلیچ 
و پین بازیکن و مربی سابق آبی ها. در حالی 
که گمانه زنی ها دربــاره فهرست مــازاد شامل 
بازیکنانی چون آمانوف و شهباززاده می شد اما 
در تصمیمی عجیب ساپینتو سرمربی استقالل 
ســیــاوش یــزدانــی را بــه دلیل بــی انضباطی و 
هم  باشگاه  و  گذاشت  کنار  ضعیف  عملکرد 
قـــرارداد او را با استناد به مصاحبه هایی که 
ــراردادش قید  علیه ارکان باشگاه کرده و در ق
شده بود، فسخ کرد. آمانوف هم با وجود اعتقاد 
نداشتن ساپینتو به او، با باشگاه برای جدایی 
به توافق نرسید و ترجیح داد تا پایان فصل در 
استقالل بماند. شهباززاده هم پس از مشورت 
با سرمربی، ماندنی شد تا به این ترتیب فقط 
یک جا در فهرست بزرگ ساالن باز شود و شاید 

با توجه به فسخ قرارداد کاوه رضایی با تراکتور، 
او تنها خرید استقالل در نیم فصل باشد. البته 
در  اســت  گفته  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
ــزرگ جایگزین  روزهـــای آینده یک بازیکن ب
سیاوش یزدانی می شود. یزدانی هم مورد توجه 
سپاهان تیم سابقش قرار گرفته و شاید به عنوان 
بازیکن آزاد به زودی با این تیم قرارداد ببندد و 
به اصفهان برگردد. البته موضوع فسخ قرارداد 
و تسویه حساب او با باشگاه استقالل سوژه 
رسانه ها بوده و حتی برخی از احتمال بسته 
شدن دو پنجره استقالل به خاطر کنار گذاشتن 
یزدانی صحبت کرده اند و این در حالی است که 
مسئوالن باشگاه با استناد به بندی که در قرارداد 
او دربــاره مصاحبه نکردن علیه ارکان باشگاه 
وجود دارد و او آن را نادیده گرفته، فسخ یک 
طرفه را قانونی می دانند. سپاهان پرکارترین 
تیم در نقل و انتقاالت زمستانی بود به طوری 
که پنج بازیکن از جمله رشید مظاهری را کنار 
گذاشت و بازیکن جدیدی هم به خدمت نگرفت 
جز ایــن که گفته می شــود مورایس سرمربی 
پرتغالی اش برای جذب سیاوش یزدانی ابراز 

تمایل کرده است.

پایان نقل و انتقاالت زمستانی لیگ بدون انفجار بمب! 

پرسپولیس خارجی خرید، استقالل منتظر وعده ماند 

چرا دژاگه در فوالد ماند؟
ملی پوش اسبق فوتبال کشورمان به دلیل نرسیدن به توافق، در فوالد 
ماندنی شد. فصل نقل و انتقاالت زمستانی در حالی به پایان رسید که 
اشکان دژاگه در فوالد ماندنی شد و با این شرایط نیم فصل دوم را در این 
تیم بازی خواهد کرد. دژاگه از جمله بازیکنانی بود که در فهرست مازاد 
فوالد قرار داشت اما از آن جایی که تا آخرین لحظات شب گذشته با مدیران 
این باشگاه به توافق نرسید، در این تیم ماندگار شد. برای جدایی از فوالد، 
مذاکرات مختلفی بین مدیران این باشگاه و دژاگه انجام شد اما توافق نهایی 
به دست نیامد و حاال باید دید که جواد نکونام سرمربی فوالد چه موضعی در 
قبال این بازیکن خواهد گرفت. با شرایط فعلی، وضعیت اشکان دژاگه در 
فوالد نامشخص است. این در حالی است که این بازیکن در چند وقت اخیر 
مصدوم بود و نتوانست در همه بازی های فوالد حضور کاملی داشته باشد.

زیدان در آرزوی بازگشت به مادرید
ــدان« سرمربی  رسانه آمریکایی، نــام سه تیمی را که »زین الدین زی
نام آشنای فرانسوی ترجیح می دهد هدایت آن ها را قبول کند، فاش 
کرد. وبگاه »اتلتیک« خبر داده زیدان به بازگشت به رئال مادرید برای 
سومین بار چشم دوخته است. همچنین زمانی که تصمیم بگیرد به دنیای 
مربیگری بازگردد، برای نشستن بر نیمکت تیم های یوونتوس و مارسی 

نیز ابراز عالقه کرده است. زیزوی 50 ساله در تیم یوونتوس چهره 
شد و بخشی از تیم کهکشانی رئال مادرید در سال های ابتدایی 

هزاره دوم میالدی بود. قهرمان جهان در سال 1۹۹۸ نیز همراه 
با رئال مادرید یک بار به عنوان بازیکن و سه بار پیاپی به عنوان 
سرمربی، لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد. زیدان پس از ترک 

رئال مادرید در سال 2021 هدایت تیمی را نپذیرفته است.

ملی پوش  ایرانی در سه راهی قطر، ترکیه و امارات!
علی قلی زاده بازیکن تیم ملی و شارلروا، شرایط مساعدی در بلژیک ندارد و شایعه جدایی اش 
هم بیشتر از قبل شنیده می شود. علی قلی زاده که در سال 201۸ به شارلروای بلژیک رفت، 
در تالش برای جدایی از این باشگاه است. او که تا سال 2025 با شارلروا قرارداد دارد، با 
مطرح کردن مسائل و مشکالت شخصی و خانوادگی قصد دارد قراردادش را یک طرفه فسخ 
کند. اتحاد کلباء که مربیگری اش بر عهده فرهاد مجیدی است، طی هفته های اخیر بارها 
برای جذب قلی زاده اقدام کرده اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است. یکی دو 
تیم قطری هم وینگر تیم ملی را زیر نظر دارند و پیشنهادهایی برای جذب 
او ارائه داده انــد. یک تیم از سوپرلیگ ترکیه هم خواستار امضای 
قرارداد با بازیکن ایرانی شارلرواست. اگر قلی زاده با تیم ترکیه ای به 
توافق برسد، بعد از علی کریمی و مجید حسینی به سومین بازیکن 

ایرانی حاضر در این کشور بدل خواهد شد.

اخبار خارجیاخبار منهای فوتبال

استقالل امیدوار شد، سپاهان 
به یک قدمی صدر رسید 

شکست صدرنشین 
با گل اللیگایی! 

شکست صدرنشین 
با گل اللیگایی! 

تمدید قرارداد ستاره لیگ تا 2025 

ریکاردو آلوز که در آخرین روز پنجره زمستانی قرارداد خود را با تراکتور 
به مدت سه فصل تمدید کرد، دیروز با نمایشی ویژه یکی از بهترین های 
تیمش در پیروزی تراکتور مقابل ذوب آهن بود. او که هم اکنون بهترین 
پاسور لیگ و ستاره آن است، در پایان مسابقه مقابل خبرنگاران قرار گرفت 
و با خوشحالی از تمدید قراردادش با تراکتور صحبت کرد و گفت: »خیلی 

خوشحالم که قراردادم را تا سال 2025 تمدید کردم. امیدوارم بتوانیم 
در کنار هم به  دستاوردهای بزرگی برسیم. من این جا ماندم تا با تراکتور به 
عنوان قهرمانی دست پیدا کنم و می خواهم بهترین عملکرد خودم را برای 
کمک به تیم ارائه دهم. شرایط در این باشگاه در حال بهتر شدن است و 
امیدوارم هواداران تراکتور نیز از ماندن من در این باشگاه خوشحال شده 
باشند و از این که قرار است تا سال 2025 به کارم در این جا ادامه دهم، 

بسیار خوشحالم.«
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مسعود رایگان فردا با آخرین 
ــاه«  ــن ــی گ قــســمــت ســریــال »ب
کـــاری از مــهــران احــمــدی در 
نمایش خانگی دیده می شود. 
این مجموعه که اولین تجربه 

احمدی در زمینه سریال سازی اســت، ششم 
شهریورماه منتشر شد و چندان مورد استقبال 

قرار نگرفت.

مـارال فرجاد سـریال »تا صبح« 
آهنگـر  باشـه  محمدعلـی  اثـر 
شـبکه  از  پخـش  نوبـت  در  را 
ایـن مجموعـه  آی فیلـم دارد. 
دربـاره   ،85 سـال  محصـول 

مبـارزات انقالبـی یـک پزشـک بـا بـازی مرحـوم 
11 بهمـن  عسـل بدیعـی اسـت و از سه شـنبه 

می شـود. پخـش 

سـریال  بـا  محمـدزاده  نویـد 
»آکتـور« سـاخته نیمـا جاویـدی 
بـه نمایـش خانگـی آمـد. ایـن 
مجموعه دربـاره دو بازیگر تئاتر 
بـا بـازی محمـدزاده و احمـد 

مهرانفـر اسـت کـه یـک پیشـنهاد کاری بـه آن ها، 
زندگی شـان  در  ماجراهایـی  می شـود  باعـث 

اتفـاق بیفتـد.

ــزال نظر از امشب با سریال  غ
حمیدرضا  ساخته  »شــهــبــاز« 
لــوافــی بــه تــلــویــزیــون مــی آیــد. 
ایــن مجموعه که تــالش پلیس 
ســایــبــری بـــرای کشف هویت 
گرداننده یک شبکه مخفی خرابکارانه اینترنتی را 
روایت می کند ، از شبکه یک و 5 روی آنتن می رود.

چهره ها و خبر ها

ژالـه صامتی بـا فیلم »سـرهنگ 
ثریا« به کارگردانی لیل عاج در 
جشـنواره فجـر حضـور خواهـد 
داشـت. ایـن فیلـم بـه حضـور 
اشـرف  پـادگان  در  منافقیـن 
می پـردازد. صامتـی آخرین بـار بـا فیلـم کمـدی 
فجـر  جشـنواره  سـی ونهمین  در  »شیشـلیک« 

دیـده شـد.

سینمای جهان

صابر ابر	 
صابر ابر که سال گذشته با دو فیلم »بی رویا« و 
»بدون قرار قبلی« حضور پررنگی در جشنواره 
ــت، امسال نیز با سه فیلم »بعد از  فجر داش
ــاری از رضــا نجاتی، »کــت چرمی«  رفتن« ک
اولین ساخته حسین میرزامحمدی و »یادگار 
جنوب« اثر مشترک پدرام پورامیری و حسین 
دوماری، راهی چهل ویکمین دوره این رقابت 
ها می شود. ابر در دو فیلم »بعد از رفتن« و »کت 
چرمی« یکی از نقش های اصلی را ایفا کرده و 
در »یادگار جنوب«، به همراه سحر دولتشاهی 
حضور کوتاهی در آن داشته است. این بازیگر 
در فیلم نجاتی با سارا بهرامی، پانته آ پناهی ها 
و چهره های پیش کسوتی مانند احترام برومند 
و بهرام شاه محمدلو همبازی بوده است. »کت 
چرمی« نیز جزو معدود آثار کارنامه ابر است که 

در آن با جواد عزتی همبازی شده است.

مهران احمدی	 
یکی از بازیگرانی که در نقش شخصیت های 
مکمل، معموال در جشنواره فجر حضور داشته، 
مهران احمدی اســت. این بازیگر با دو فیلم 
»روایــت ناتمام سیما« به کارگردانی علیرضا 
صمدی و »غریب« اثر محمدحسین لطیفی در 
چهل ویکمین دوره جشنواره نیز حاضر است. 
فیلم صمدی مضمونی اجتماعی دارد، اما فیلم 
لطیفی در ژانر دفاع مقدس ساخته شده و به 
دوران فرماندهی شهید محمد بروجردی طی 
سال های 58 و 59 در کردستان می پردازد. 
به این ترتیب، احتماال شاهد حضور مهران 
بــا دو نقش متفاوت در جشنواره  احــمــدی 
خواهیم بود. حامد کمیلی، آزاده صمدی و 
ــت ناتمام  غزل شاکری دیگر بازیگران »روای
سیما« و بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی 

و فرهاد قائمیان از بازیگران »غریب« هستند.

نسیم ادبی	 
دو فیلــم »پرونــده بــاز اســت« ســاخته کیومــرث 
پوراحمــد و »آن ها مــرا دوســت داشــتند« کاری 
از محمدرضــا رحمانــی، آثــاری هســتند کــه 
نســیم ادبی به واســطه آن هــا در جشــنواره فجر 

امســال حضــور خواهــد داشــت.
ــت  ــی را روای ــه نوجوان ــت« قص ــاز اس ــده ب  »پرون
می کنــد کــه در دوران نوجوانــی و در 15 
ســالگی مرتکــب قتــل غیرعمــد می شــود و 
فضایــی جنایــی و پلیســی دارد، امــا »آن هــا 
مــرا دوســت داشــتند« دربــاره موضوعــات 
اجتماعــی ســاخته شــده و قصــه زوجــی را 
بیمــاری  درگیــر  کــه  می کنــد  روایــت 

هســتند.  فرزندشــان 
نســیم ادبــی ســال گذشــته بــا دو فیلــم »نمــور« 
و »خائن کشــی« موفقیتــی در جشــنواره فجــر 

بــه دســت نیــاورد.

سارا بهرامی	 
سارا بهرامی جزو بازیگران پرکار سینماست. او 
پس از دریافت سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول 
زن در جشنواره سی وششم فجر، به استثنای 
جشنواره ســال 98، در دیگر دوره هـــای این 
رقابت با فیلمی حضور داشته اســت. او سال 
گذشته با فیلم »علف زار« مورد توجه داوران قرار 
گرفت و به فهرست نامزدهای بهترین بازیگر 
نقش اول زن راه پیدا کرد، اما در نهایت جایزه 
به طناز طباطبایی رسید. سارا بهرامی امسال با 
ساخته های دو کارگردان فیلم اولی یعنی »بعد 
از رفتن« ساخته رضا نجاتی و »جنگل پرتقال« 
کاری از آرمان خوانساریان در جشنواره دیده 
می شود. بهرامی در فیلم نجاتی با چهره های 
شناخته شده مختلفی همبازی است و در فیلم 
خوانساریان، به همراه میرسعید مولویان، ایفای 

یکی از نقش های اصلی اثر را برعهده دارد.

پژمان بازغی	 
در  غیبـت  سـال   3 از  پـس  بازغـی  پژمـان 
دوره هـای سی وهشـتم، سـی ونهم و چهلـم 
جشـنواره فیلـم فجـر، امسـال بـا دو اثـر در 
رقابـت سـینماگران حاضـر خواهـد بـود. او در 
فیلـم »کاپیتـان« سـاخته محمـد حمـزه ای و 
»پرونـده بـاز اسـت« بـه کارگردانـی کیومـرث 
پوراحمـد ایفـای نقـش کـرده اسـت. بازغـی 
در فیلـم حمـزه ای بـه همـراه پانتـه آ پناهی هـا، 
چهره هـای شناخته شـده ترکیـب بازیگـران 
هسـتند و به احتمال زیاد در سـاخته پوراحمد 
نیـز یکـی از کاراکترهـای اصلـی فیلـم اسـت. 
»کاپیتـان« تـالش کادر درمـان را بـه تصویـر 
می کشـد و »پرونده باز اسـت« با توجه به سـوژه 

جنایـی اش، فضـای کامـال متفاوتـی دارد.

پانته آ پناهی ها	 
چهل ویکمین  در  زن  بــازیــگــر  پــرکــارتــریــن 
جشنواره فجر، پانته آ پناهی هاست که با 3 
فیلم به این رقابت می آید. او در فیلم »بعد از 
رفتن« اثــر رضــا نجاتی، »کاپیتان« کــاری از 
محمد حمزه ای که هر دو بی سروصدا جلوی 
دوربین رفتند، بازی کرده و همچنین در »کت 
چرمی« ساخته حسین میرزامحمدی حضور 

داشته است. 
او در »کاپیتان« یکی از نقش های اصلی را ایفا 
کرده و احتماال در دو فیلم دیگر جزو نقش های 

مکمل فیلم است.
 پناهی ها در سی وهفتمین جشنواره فجر برای 
بازی در فیلم »درخونگاه« نامزد دریافت جایزه 

بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

رویا تیموریان	 
یکی از چهره های پیش کسوت حاضر در میان 
بازیگران این دوره از جشنواره فیلم فجر، رویا 
تیموریان اســت. این بازیگر که سال گذشته با 
2 فیلم »مالقات خصوصی« و »شـــادروان« در 
جشنواره حضور داشــت و بازی های خوبی نیز 
ارائه کرد، امسال هم با دو اثر یعنی »هوک« ساخته 
حسین ریگی و »کت چرمی« به کارگردانی حسین 
میرزامحمدی در این رقابت دیده خواهد شد. فیلم 
ریگی که در سیستان و بلوچستان جلوی دوربین 
رفته، در ژانر ورزشی تولید شده و قصه نوجوانی را 
روایت می کند که عالقه فراوانی به بوکس دارد. 
»کت چرمی« هم فضای اجتماعی دارد. تیموریان 
در »هوک« با امیر جعفری، امیرمهدی ژوله، علی 

اوسیوند و مهتاب ثروتی همبازی بوده است.

امیر جعفری	 
امیر جعفری که به تازگی با سریال »جیران« 
و »یاغی« حضور پررنگ و پرفروغی در نمایش 
خانگی داشته، با دو فیلم راهی جشنواره فجر 

شده است. 
این بازیگر آخرین بار با فیلم »من می ترسم« در 
سی وهشتمین دوره این رقابت حضور موفقی 
نداشت و در دوره های سی ونهم و چهلم غایب 

بود. 
او امسال با فیلم »آن ها مرا دوست داشتند« 
ساخته محمدرضا رحمانی و »هوک« اثر حسین 
ریگی در جشنواره فجر حضور خواهد داشت و 
بر اساس اخبار و اطالعات منتشرشده، به نظر 
می رسد احتماال در هر دو فیلم، جزو بازیگران 

اصلی آن هاست.
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با 3 یا 2 فیلم در جشنواره امسال رقابت می کنند

امسال برخالف دوره های گذشته جشنواره 
فجر، در آستانه آغاز این رقابت، اخبار زیادی 
از فیلم های سینمایی، بازیگران و قصه آن ها 
منتشر نشد تا این که چهارشنبه 5 بهمن  
چهل ویکمین  در  حاضر  فیلم های  اسامی 
دوره جشنواره به طور رسمی اعالم و یک 
و  فیلم ها  بازیگران  فهرست  نیز  بعد  روز 
خالصه داستان آثار منتشر شد. در فهرست 
بازیگران این فیلم ها، نام 8 چهره در بیش 
از یک اثر دیده می شود و جای خالی چند 
بازیگر ُپرکار دوره های قبل نیز در این دوره 
به چشم می آید.  در گــزارش امــروز دربــاره 
جشنواره  چهل ویکمین  ُپــرکــار  بازیگر   8

بین المللی فیلم فجر می خوانید.

مائده کاشیان
اسکار به یک مانع سخت خورد!

گویا مراسم اسکار بــرای رسیدن به آمــار بهتر 
بینندگان در شبکه ای بی سی به مانع برخورده 
ــان پخش  ــزارش دنیای تصویر، زم ــت. به گ اس
مراسم اسکار امسال در روز بیست و یکم اسفند 
همزمان با پخش آخرین قسمت از سریال »آخرین 
بازمانده از ما« از شبکه اچ بی او شده است. سریال 
»آخرین بازمانده از ما« که براساس یک بازی 
محبوب است به سرعت به یک پدیده فرهنگی 
تبدیل شده و قسمت دوم آن که یک شنبه گذشته 
پخش شد 22درصد رشد بیننده داشت و نزدیک 
را  ســریــال  پخش  نخستین  نفر  میلیون   5.7
دیدند. اما مراسم اسکار در 10سال گذشته آمار 
نزولی داشته است. سال گذشته آمار بینندگان 
اسکار9.85 میلیون نفر بود که دومین دوره کم 

بیننده مراسم در تاریخ اسکار لقب گرفت.

»آواتار 2« پنجمین فیلم پرفروش 
تاریخ شد

»آواتار: راه آب« با ادامه فروش جهانی خود توانست 
جایگاه پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما را از 
آن خود کند. به گزارش مهر، دومین فیلم »آواتار« 
ــروش جهانی اش با رسیدن به رقم  در ادامــه ف
فیلم  توانست  دالر  میلیارد   2.0547 ــروش  ف
سر  پشت  هم  را  ابدیت«  جنگ  »انتقام جویان: 
بگذارد و به پنجمین فیلم پرفروش تاریخ بدل شود. 
فیلم دیزنی/قرن بیستم روز چهارشنبه با فروش 
8.8میلیون دالر توانست از رقم فروش 2.052 
میلیارد دالر »انتقام جویان: جنگ ابدیت« مارول 
جلو بزند. این فیلم اکنون در سطح بین المللی 
1.451 میلیارد دالر فروخته و چهارمین فیلم 
پرفروش تاریخ در خارج از آمریکاست و با فروش 
603.4 میلیون دالر در داخل آمریکا در رتبه 13 
پرفروش ترین فیلم های آمریکا جای دارد. این 
موضوع نشان می دهد استقبال آمریکایی ها از این 
فیلم در سطح دیگر نقاط جهان نبوده است. چین 
با پرداخت 232.8 میلیون دالر برای تماشای 
این فیلم بیشترین استقبال را از »آواتار: راه آب« در 
سطح بین المللی کرده است و پس از آن فرانسه با 
132.2 میلیون دالر، آلمان با 118.5 میلیون 
دالر، کره جنوبی با 100.7 میلیون دالر و بریتانیا 

با 82.8میلیون دالر جای دارند.
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ــت ا... خامنه ای در پیامی  گروه اندیشه - حضرت آی
به بیست و نهمین اجالس سراسری نماز، برپایی این 
همایش را پس از دوسال مایه خرسندی و برکت دانسته 
و خاطرنشان کردند: پیوندهای حیاتی در یک جامعه 
خوشبخت و خوش فرجام، همچون دوستی، گذشت، 
مهربانی، همدلی، همدردی، یاری رسانی و خیرخواهی 
و امثال آن، به برکت رواج و اقامه نماز، استحکام می یابد. 
به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب، 
متن پیام معظم له به اجالس سراسری نماز به  این شرح 

است:

»بسم ا... الّرحمن الّرحیم
والحمدهلل رب العالمین و صلی ا... علی محمد و آله 

الطاهرین سیما بقیةا... فی العالمین ارواحنا فداه
برپایی این همایش فرخنده پس از تأخیر دوساله، 
مایه خرسندی و ان شــاءا... موجب برکت اســت. هر 
تالش فکری و عملی بــرای نشان دادن ارزش نماز و 
بزرگداشت این فریضه مبارک، کاری در جهت نورانی 
کــردن دل انسان ها و گــرم کــردن محفل زندگی آن 
هاست. یاد خدا که نماز مظهر کامل آن اســت، دل و 
جان را آزاد و جامعه را آباد می سازد. پیوندهای حیاتی 

در یک جامعه خوشبخت و خوش فرجام، همچون 
دوستی و گذشت و مهربانی و همدلی و همدردی و 
یاری رسانی و خیرخواهی و امثال آن به برکت رواج و 
اقامه نماز، استحکام می یابد. صف های نماز جماعت، 
صفوف به هم پیوسته فعالیت های اجتماعی را پدید 
مـــی آورد. کانون گــرم و پرشور مساجد، کانون های 
همکاری در عرصه اجتماعی را رونق می بخشد. نماز، 
آن گــاه که با احساس حضور خداوند، گــزارده شود به 
همه عرصه های زندگی نورافشانی می کند و دنیا و 
آخرت فرد و جامعه را آباد می سازد. نمازگزار -هر که و 

هر جا- به اندازه ظرفیت خود از نماز بهره می برد ولی در 
این میان، جوانان و نوجوانان از همه جلوترند؛ بهره آنان 
از نمازی که با توجه و خشوع خوانده شود، بسی بیشتر 
است. دل جوان و نوجوان آمادگی افزون تری دارد برای 
رسیدن به »فالح« که اذان نماز، شتاب گرفتن به آن را 
سفارش می کند. پدران و مادران، معلمان و استادان، 
اندرزگویان و راهنمایان، این حقیقت را در رابطه میان 
نماز و جوان، به یاد داشته باشند و وظیفه  ای را که بر دوش 
آن هاست بشناسند. مدارس، دانشگاه ها، به طور ویژه 
دانشگاه فرهنگیان، صداوسیما و دیگر دستگاه های 

فرهنگ ساز، در شمار مخاطبان اصلی »اقیموا الصالة« 
جای می گیرند. توفیق همگان را از خداوند متعال 

مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای / ۵ بهمن ماه 1401«

رهبر انقالب در پیامی به بیست و نهمین اجالس سراسری نماز تاکید کردند:

استحکام پیوندهای حیاتی در یک جامعه خوشبخت و خوش فرجام با»اقامه نماز«
مدارس، دانشگاه ها و صداوسیما مخاطبان اصلی »اقیموا الصالة«هستند

 بیست و نهمین اجالس سراسری نماز، 
بعد از دو ســال وقفه به دلیل فراگیری 
بیماری کرونا، ظهر پنج شنبه گذشته، با 
موضوع »نماز، مدرسه، دانشگاه، خانواده 
و معلمان آینده« در محل تاالر غدیر وزارت 
کشور برگزار شــد. در اجــالس امسال، 
رئیس جمهور، جمعی از مقامات کشوری 
و مسئوالن فرهنگی و اســتــادان حوزه 
و دانشگاه حضور داشتند و در ابتدای 
مراسم، پیام رهبر معظم انقالب به این 
مراسم، توسط حجت االسالم والمسلمین 
کشور  نماز  اقامه  ستاد  رئیس  قرائتی، 
قرائت شــد. سخنرانان اجــالس بیست 
ــت ا... رئیسی، رئیس جمهور،  و نهم، آی
حجت االسالم والمسلمین قرائتی، رئیس 
ستاد اقامه نماز کشور، حجت االسالم 
والمسلمین علی اکبری، رئیس شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه، یوسف نوری، 
وزیــر آمــوزش و پــرورش، احمد وحیدی، 
وزیر کشور و رضامراد صحرایی، رئیس 
دانشگاه فرهنگیان بودند. در این مراسم، 
بیانیه  سخنرانان،  سخنرانی  بر  عــالوه 
قرائت  نماز  اقامه  ستاد  ارزیابی  هیئت 
و مقاالت برگزیده فــراخــوان علمی، به 
حاضران در اجالس ارائه شد. همچنین، 

فعاالن حوزه نماز و برگزیدگان فراخوان 
علمی سال 1400 در این مراسم تقدیر 

شدند.

دولت خود را موظف به ارائه سبک        
زندگی نماز محور می داند

رئیس جمهور، طی سخنانی در بیست 
و نهمین اجالس سراسری نماز، توجه 
به نماز و توسعه فرهنگ نورانی آن را در 
راهکار  اســالمــی،  جامعه  سطوح  همه 
جامعی برای برون رفت از مشکالت فعلی 
دانست و اظهار کرد: نمازگزاران واقعی 
اهل کم کاری، فساد، پارتی بازی و روابط 
ناسالم اداری نیستند. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت ا... 
رئیسی با بیان این که به برکت پیروزی 
انقالب اسالمی، امر و توصیه همه انبیای 
عظام الهی به نماز و جامعه نمازخوان 
مـــورد تــوجــه خــوبــی قـــرار گرفته است، 
اظهار کرد: باید از همه زحماتی که در 
این مدت برای توجه و اقامه نماز کشیده 
شــده اســت، قــدردانــی کــرد امــا با وجود 
کارهای بسیاری که انجام شده با آن چه 
کــه بــایــد، فاصله بسیاری داریـــم. وی 
ــروز توجه به نماز، رمز  تصریح کــرد: ام

استقالل، آزادی و برپایی نظام جمهوری 
اسالمی ایران است و هجمه هایی که به 
اهل نماز وارد می شود، نشان می دهد 
که اقامه نماز مسئله محوری در کشور 
است. رئیسی تأکید کرد: دولت خود را 
موظف به پیگیری و تحقق منویات رهبر 
انقالب در زمینه اقامه نماز و ارائه سبک 
زندگی نمازمحور بــرای همه می داند. 
سخنانش،  از  بخشی  در  رئیس جمهور 
مدیران دستگاه های اجرایی را مخاطب 
ــان و  ــت قـــرار داد و گــفــت: بــه همه دوس
مدیران عــرض می کنم که باید به روح 
نماز توجه کنند و حضور قلب در نماز برای 
آن ها بسیار مهم است. همچنین وزرا، 
استانداران و همه مسئوالن به اقامه نماز 

در ادارات حساس باشند. 

در مــاه نیم ساعت بــرای نماز وقت        
بگذارید

رئیس ستاد اقامه نماز، در این اجالس، 
طی سخنانی با اشــاره به این که برخی 
ــراد می پرسند فایده ایــن اجالس ها  اف
چیست؟ گفت: اجـــالس، رعــد و برقی 
است که پس از آن باران می بارد. ما حزب 
و سازمان نیستیم و بودجه نداریم و سالی 

یک بار این اجالس را برگزار می کنیم که 
در نتیجه این اجالس ها کارهای خوبی 
انجام شده، مساجد و نمازخانه ساخته 
شده، نماز ظهر عاشورا برپاشده و کتاب 
ها نوشته شده اســت. به گــزارش ایکنا، 
حجت االسالم قرائتی افـــزود: اگــر چه 
کارهای زیادی انجام شده است، اما بهتر 
می توانیم کار کنیم و نماز هنوز مسئله 
دارد.  یکی از مشکالت، پیش نمازهای 
کهن سال هستند. مقام معظم رهبری 
فرمودند ائمه جماعاتی که در اثر کهن 
سالی توان ارتباط با جوانان را ندارند، از 

طالب جوان کمک بگیرند. 

کیفی         تغییر  بـــرای  پــیــشــنــهــادی 
اجالس 

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
کشور، طی سخنان خود در این نشست، 
پیشنهادی را به دست اندرکاران برگزاری 
اجالس نماز ارائه کرد. به گزارش ایسنا، 
حاج علی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
اکبری گفت: ستاد اقامه نماز، سال آینده 
وارد سی ُامین دوره اجالس خواهدشد و 
به نظر می رسد باید آن اجالس به شکل 
متفاوتی برگزار شود. به نظرم می توان 

دوره،  ایــن  شعار  برپایه  کارگروه هایی 
یعنی مدرسه، دانشگاه، خانواده و رسانه 
شکل داد. در اصل،  می توان راه جدی را 
برای طی این  مسیر، از همین حاال آغاز 
کرد و به جای مقاله نویسی کار مفهومی 
و عمیق تری انجام داد. وی با بیان این که 
ما در مجموعه جمهوری اسالمی ایران، 
باید نگاه خود را به نماز عوض کنیم، اظهار 
کــرد: برخی از عرصه هایی که در حوزه 
نماز به طور روزمره با آن  روبه رو هستیم، 
باعث عادی شدن آن شده و در کمیت و 
کیفیت نماز تأثیر گذاشته است. رئیس 
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور 
با اشاره به وضعیت مساجد بین راهی نیز، 
تصریح کرد: وضعیت مساجد بین راهی 
افتضاح است و وزارتخانه های مربوطه 
در این خصوص باید پاسخگو باشند. وی 
افزود: در نهاد نماز جمعه نیز، دستور کار 
ما کیفی سازی در محور نماز و شکوفایی 
نمازهای جمعه است. یک بخش دیگر هم  
مربوط به خود برگزاری نماز جمعه است. 
از نمایندگان ولی فقیه و امامان جمعه که 
کار راهبری نماز جمعه را انجام می دهند، 
خواسته ایم به آبادانی مساجد منطقه خود 

اهتمام داشته باشند. 

طی سخنانی در اجالس سراسری نماز

 رئیس جمهور: نماز گزاران واقعی

  اهل پارتی بازی  و کم کاری نیستند



سیدخلیل سجادپور-    درگیری خونبار 

بین مهمانان جشن تولد مختلط در حالی با 
یک کشته و 4 مجروح به پایان رسید که پسری 
پس از مصرف مشروبات الکلی قصد تعرض 

شیطانی به دختر جوانی را داشت! 
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، جوان 
26 ساله ای که پنجم بهمن 1375 بر تارک 
شناسنامه اش نقش بسته بود تا روز تولد او را 
در گذر زمان یادآوری کند، شب جمعه گذشته 
دوستانش را به مهمانی جشنی فراخواند تا در 
غیاب اعضای خانواده اش به رقص و شادمانی 
بپردازند. او مقدمات جشن تولد را با سفارش 
کیکی سیاه رنگ آغاز کرد و با نصب بادکنک 
های مشکی، منزل را آراست و میز پذیرایی رابا 
میوه و شیرینی تزیین کرد اما طولی نکشید که 
بطری های مشروبات الکلی هم در کنار تنقالت 
و بطری های دلستر و نوشابه خودنمایی کرد. 
حاال دیگر بلندگوهای رقص نوردار هم آهنگ 
های شیطانی و مستی می نواختند تا این که 
مهمانان یکی   پس از دیگری قدم در خانه ای 
گذاشتند که بوی خون گرفته بود. عقربه های 
ساعت نیمه شب گذشته را به بامداد گره می 
زدند که فضای مختلط جشن تولد با صدای 
موسیقی و عربده کشی های برخی مهمانانی 
در هم آمیخت که هنوز مشغول پایکوبی بودند 
و استکان های شراب را سر می کشیدند. در 

این میان اما »محسن –گ« حالت مستی به 
خود گرفت و چنین وانمود کرد که دیگر حال 

طبیعی ندارد و از خود بی خود شده است! 
او در همین شرایط ناگهان دست دختر جوانی 
را گرفت تا او را به درون اتاق بکشاند اما برادر 
او به همراه حسن )میزبان( و برخی دیگر از 
مهمانان تالش می کردند تا دختر جوان را از 
چنگال »محسن« برهانند! ولی او کنار در اتاق 

ایستاد و در حالی که دشنه ای را 
از غالف کمر بیرون کشیده بود، 
در هوا چرخاند تا با ترساندن 
مهمانان، دختر را به درون اتاق 
ببرد. لحظاتی بعد همه چیز به 
هم ریخت و رقص مرگ با آهنگ 
شیطانی هــمــراه شــد بــه گونه 
ای که درگــیــری وحشتناکی 
میان مهمانان رخ داد و تیغه 
ــای تــبــر و خــنــجــر و دشنه  هـ
»محسن«  کـــرد.  خودنمایی 
هــم کــه بــا رفــتــارهــای دلهره 
آورش دسته دشنه را محکم 
می فشرد ناگهان ضرباتی را 
بر پیکر افرادی فرود می آورد 
که مقابلش قرار می گرفتند 

به طوری که برخی از شاهدان عینی 
مدعی هستند که او بــرادرش »کاظم« را نیز 
با همین دشنه زخمی کرد اما در حالی که 
به  خونین  تولد  جشن  مهمانان  از  بسیاری 
همراه دو تن دیگر از مجروحان متواری شده 
بودند، در و دیوار و فرش های پذیرایی رنگ 

خون گرفت. در این میان جوان 30 ساله ای 
که دشنه ای شبیه دشنه »محسن« البه الی 
استخوان های قفسه سینه اش باقی مانده بود، 
از شدت درد به خود می پیچید، خون زیادی 
نیز از شانه زخمی اش بیرون می زد که میزبان 
و تعداد دیگری از مهمانان تصمیم گرفتند 
او و دو مجروح را به مرکز درمانی برسانند. 
سیاه  کیک  هنوز  که  حالی  در  بعد  دقایقی 
جشن تولد در یخچال 

منزل مانده و بوی مشروبات الکلی در فضای 
اتاق پراید پیچیده بود،  راننده پراید از بولوار 
شهید فالحی 7 به سمت بیمارستان طالقانی 
به راه افتاد. آن ها مجروحان را به اورژانــس 
بیمارستان رساندند و خودشان در حالی از 
مرکز درمانی فرار کردند که کف پوش های 

صندلی عقب پراید پر از خون شده بود. 
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است کادر 

ــراغ  س ــه  ب بالفاصله  بیمارستان  ــی  ــان درم
مجروحان رفتند اما »علی – س« )مجروحی که 
دشنه در سینه اش باقی مانده بود( بر اثر شدت 
خون ریزی و عوارض ناشی از اصابت ضربات 
سپرد.  ــان  ج سینه  و  کتف  ناحیه  بــه  دشنه 
دقایقی بعد ماجرای قتل جوان 30 ساله به 
ــزارش شد و بدین ترتیب سرهنگ  پلیس گ
احمد زمانی )رئیس کالنتری قاسم آباد( در 
همان ساعات اولیه بامداد به همراه گروهی 
انتظامی  ــل  ــوام ع از 
به طــرف بیمارستان 
حرکت کــرد. آن ها با 
تایید ماجرای جنایت، 
را  بالفاصله مــوضــوع 
به قاضی دکتر صادق 
صــفــری )قــاضــی ویــژه 
قــتــل عــمــد مــشــهــد( 
ــد. طولی  اطــالع دادنـ
نکشید که مقام قضایی 
بیمارستان  عـــازم  نیز 
بدین  و  ــد  ش طالقانی 
ترتیب تحقیقات پلیسی 
در حالی بــا دســتــورات 
محرمانه قاضی ویژه قتل 
عمد دامنه گسترده تری 
یافت که گروهی تخصصی از کارآگاهان اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی هم در 
این  مرکز درمانی حضور داشتند. مجروح 
حادثه خونین که رقص مرگ با آهنگ شیطانی 
را رقم زده بود ابتدا سعی کرد با داستان سرایی 
های ساختگی حقیقت ماجرا را پنهان کند. او 
مدعی شد که اصال هنگام درگیری مرگبار در 
میان مهمانان حضور نداشته است و با ناله های 
دردنــاک خود را یکی از قربانیان 
ایــن مــاجــرای وحشتناک نشان 

می داد.
ــی دکتر  ــاض ــال ق در هــمــیــن حـ
صفری به همراه کارآگاهان اداره 
جنایی عازم بولوار شهید فالحی 
در منطقه قاسم آباد شد و صحنه 
وقوع این درگیری مرگبار را از 

زیر دوربین نگاهش گذراند. 

با آن که مجروحان حادثه در بیمارستان تعداد 
مهمانان را کمتر از 10 نفر ذکر می کردند اما 
تعداد ظرف و ظروف و حتی مقدار شیرینی و 
میوه های باقی مانده در منزل حکایت از آن 
داشــت که مهمانان این جشن تولد مختلط 

بیشتر از 20 نفر بوده اند.
بنابر گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 
قاضی  ریزبینانه  هــای  بررسی  که  هنگامی 
انقالب  و  عمومی  ــرای  ــ دادس  208 شعبه 
مشهد در محل وقوع جنایت به سرنخ هایی 
از چگونگی وقوع این جنایت هولناک رسید، 
دستور بازداشت »محسن« )متهم به قتل( به 
همراه حسن )میزبان مجروح( و کاظم )برادر 
محسن( صادر شد و آن ها در حالی به اداره 
جنایی پلیس آگاهی منتقل شدند که پزشکان 
بیمارستان مهر ترخیص را بر پرونده درمانی 

آن ها نقش زدند. 
انتظامی  عوامل  شبانه  تحقیقات  که  آن  با 
کالنتری قاسم آباد مشهد برای دستگیری 
ایــن جشن مرگبار  از مهمانان  برخی دیگر 
ــود، متهم اصلی پــرونــده مقابل  ــاز شــده ب آغ
سروان اسماعیل عظیمی مقدم نشست تا به 
سواالت افسر پرونده درباره این جنایت تکان 
دهنده پاسخ دهد. از سوی دیگر با راهنمایی 
و هدایت های قاضی ویژه قتل عمد مشهد، 
دو تن از مهمانان فراری که خود را در آستانه 
دستگیری می دیدند، تسلیم قانون شدند و 
راز این درگیری وحشتناک را فاش کردند. در 
همین حال »محسن« نیز لب به اعتراف گشود 
و به مجروح کردن برادر خودش هم اقرار کرد. 
ــاره ادعــاهــای متهمان  تحقیقات بیشتر درب

همچنان ادامه دارد.

حوادث شنبه  8 بهمن  1401 .  شماره 821140
6 رجب  1444  .  28 ژانویه 2023

در امتداد تاریکی

عاشق زخمی!  
هنوز هم بــاورم نمی شود همسرم آن جوان غریبه 
را تشویق می کرد تا بیشتر مرا کتک بزند! با آن که 
حدود 2 سال با یکدیگر و به صورت پنهانی ازدواج 
کرده بودیم ولی او مرا جوانی معرفی کرد که ... به 
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی 
از اظهارات جوان 25 ساله ای است که به همراه یک 
زن و مرد جوان دیگر به اتهام نزاعی خونبار توسط 
افسران گشت پلیس به مقر انتظامی هدایت شده بود. 
او که با پیراهنی پاره و سرووضعی خون آلود مقابل 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری آبکوه مشهد 
نشسته بود، درباره ماجرای عجیب این نزاع خونبار 
گفت: بعد از آن که دیپلم گرفتم و خدمت سربازی را به 
پایان رساندم، شغل مناسبی پیدا نمی کردم به همین 
دلیل هم وقتی شاگردی در یک فروشگاه پوشاک به 
من پیشنهاد شد با خوشحالی آن را پذیرفتم به طوری 
که حتی به دستمزد آن هم فکر نکردم. خالصه به 
عنوان فروشنده در قسمت مردانه فروشگاه درحالی 
مشغول کار شدم که چند دختر و پسر دیگر هم در آن 
جا استخدام بودند و به کار فروشندگی می پرداختند. 
چند ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که حرکات و 
رفتارهای محبت آمیز »عاطفه« توجهم را به خود جلب 
کرد. او هم از فروشندگانی بود که قبل از من در آن جا 
کار می کرد و مورد احترام همه کارکنان فروشگاه بود 
چرا که قلبی مهربان داشت و با خوشرویی و گشاده 
رویی با دیگران برخورد می کرد. با آن که دختران 
دیگری هم در فروشگاه حضور داشتند اما من جذب 
شخصیت و ادب »عاطفه« شدم. طولی نکشید که به 
او دل باختم و به قول معروف چنان عاشق شدم که 
چشمانم جز او کسی را نمی دید! ابتدا فکر می کردم 
»عاطفه« دختری مجرد است اما خیلی زود فهمیدم 
که او چند سال قبل از شوهرش طالق گرفته و با تنها 
دختر نوجوانش زندگی می کند! »عاطفه« 14 سال 
از من بزرگ تر بود و دخترش هم 13 سال داشت ولی 
من چنان شیفته ظاهر زیبا و مهربانی هایش شده 
بودم که هیچ گاه به این موضوعات نمی اندیشیدم 
و در افکار خودم فقط به ازدواج با او فکر می کردم. 
حاال دیگر فقط به عشق »عاطفه« سرکار می رفتم و 
به عشق او زندگی می کردم. »عاطفه« هم که متوجه 
عالقه من به خودش شده بود بیشتر از گذشته به من 
محبت می کرد و با نگاه هایش قلبم را آتش می زد. 
باالخره روزی دل به دریا زدم و به او پیشنهاد دادم که 
به طور موقت با هم ازدواج کنیم تا بعد این رابطه را به 
طور رسمی و دایمی به ثبت برسانیم. »عاطفه« هم که 
گویی منتظر چنین پیشنهادی بود، بالفاصله پذیرفت 
و بدین ترتیب با جاری شدن خطبه عقد موقت، من 
برای او و »فرزانه« یک واحد آپارتمانی اجاره کردم. 
وقتی او و دخترش در آن منزل ساکن شدند من 
هم به طور پنهانی به آن جا رفت و آمد داشتم چرا که 
خانواده ام از این ازدواج مطلع نبودند. از سوی دیگر 
هم   نمی توانستم ماجرای ازدواج با زنی مطلقه را که 
دختری 13 ساله دارد، با خانواده ام در میان بگذارم 
ولی سعی می کــردم با »فرزانه« هم رابطه خوبی 
داشته باشم و با او خوش رفتاری کنم که از من نفرت 
نداشته باشد. حدود 2 سال از ازدواج پنهانی ما می 
گذشت تا این که چند روز قبل ناگهان »عاطفه« به 
در منزل ما آمد و خودش را به عنوان همسر صیغه 
ای من به مادرم معرفی کرد. بیچاره مادرم با شنیدن 
این موضوع به شدت ناراحت شد و اشک چهره اش 
را پوشاند. خواهرانم نیز از تعجب هاج و واج مانده 
بودند و خیره به من می نگریستند. حاال من نه می 
ــم را انکار کنم ونه حرف  توانستم ماجرای ازدواج
های عاطفه را بپذیرم! ولی سکوت من گویای همه 
چیز بود. همه اعضای خانواده ام اشک ریزان مرا 
سرزنش می کردند که آرزوهایشان را به باد داده ام. 
در این شرایط با عصبانیت نزد عاطفه بازگشتم و به او 
اعتراض کردم که چرا چنین کاری کرده است. او هم 
با خونسردی گفت: باالخره باید روزی این موضوع را 
می فهمیدند! حاال هم به همراه مادر و خانواده ات 
به خواستگاری بیا تا به صورت دایمی با هم ازدواج 
کنیم! خالصه »عاطفه« در حالی به ازدواج رسمی 
اصرار می کرد که من شرایط را مناسب نمی دیدم! از 
سوی دیگر هم اشک ها و غصه های مادر و خواهرانم 
به شدت آزارم می داد. در همین حال او به من پیام داد 
که این رابطه پایان یافته و صیغه هم فسخ شده است. با 
دیدن این پیامک، بی درنگ به در منزل او رفتم تا با هم 
صحبت کنیم ولی در کمال تعجب »عاطفه« را دیدم 
که سوار خودروی یک پسر جوان غریبه شد و به راه 
افتادند. من هم که خشمگین شده بودم، او را تعقیب 
کردم. هنوز مسافت زیادی از محل سکونت »عاطفه« 
دور نشده بودند که آن پسر غریبه خودرو را متوقف کرد 
و »عاطفه« از صندلی عقب پیاده شد و در صندلی جلو 
نشست. دیگر نتوانستم تحمل کنم، از پشت فرمان 
بیرون آمدم و با آن راننده غریبه درگیر شدم. ولی 
آن چه بیشتر از همه چیز قلبم را شکست این بود که 
عاطفه فریاد می زد او مزاحم من می شود! طوری 
کتک بزن که دیگر مزاحمت برای دیگران را فراموش 
کند! من و او هم به کتک کاری پرداختیم اما ای کاش 
... گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 
در پی اظهارات این جوان 25 ساله، پرونده ای در این 
باره تشکیل شد و با دستور سرهنگ  ابراهیم خواجه 
پور )رئیس کالنتری آبکوه( مورد رسیدگی قانونی و 

قضایی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

مسیت مهماانن جشن تولد مختلط در مهشد به جنایت کشید 

در حالی که مهمانان تالش می کردند دختر جوان را از چنگال او برهانند ناگهان دشنه ای در هوا چرخید و ...

اختصاصی خراسانرقص مرگ با آهنگ شیطانی! 

سارقان، موابیل های ۱۰ میلیوین را به ۴۰۰ هزارتومان یم فروختند
توکلی- در طرح ارتقای امنیت اجتماعی پلیس در کرمان 3باند 

سرقت به عنف  متالشی   و  18 سارق  دستگیر شدند.
به گزارش خراسان، در بازدید خبرنگاران از دستاوردهای پلیس 
شهرستان  کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان، بیان کرد: 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی به مدت پنج روز توسط  نیروهای  
انتظامی  در کالنتری ها و پلیس های تخصصی و با هماهنگی 
مقام  قضایی  اجرا  شد و این طرح دستاورد های بسیار خوبی 
داشت. سردار عبدالرضا ناظری، مهم ترین محور این طرح  را 
دستگیری سارقان زورگیر ذکر کرد که در معابر از جوانان و مردم 
اخاذی  و گوشی  و اشیای  قیمتی آنان  را  سرقت می کردند که  با 

هوشیاری پلیس سه باند سارق به عنف متالشی  و 18 سارق 
دستگیر شدند و مال باختگان، این افراد را شناسایی کردند. 
سردار ناظری با اشاره به دستگیری سارقان عادی که در معابر 
باتری خودروها، لوازم خودرو ها و موتورسیکلت و همچنین لوازم 
منازل را سرقت می کردند، گفت: ماموران 353 فقره سرقت 
در این حوزه و همچنین تعداد زیادی موتورسیکلت و خودروی 

سرقتی را کشف کردند.
 براساس مشاهدات خبرنگار ما بسیاری از سارقان زورگیری که 
بازداشت شده بودند، سن کمی داشتند و عمده این افراد بین 
16 تا 25 ساله بودند. مقام ارشد انتظامی با تایید این موضوع، 

تصریح کرد: سن ارتکاب جرم بسیار پایین آمده که دالیل خاص 
خودش را دارد و همین متهمان هم  دارای سوابق متعدد مجرمانه  
هستند. در ادامه گفت وگوی کوتاه ما را با  سارقانی که ابراز 
ندامت می کردند، می خوانید. سارق 16ساله زورگیری که  با 
تهدید چاقو، گوشی افراد را سرقت می کرد، اعتراف کرد که 
موبایل 10 میلیون تومانی را به قیمت 400 هزار تومان به  یک  
مالخر با هویت معلوم می فروخته و او نیز موبایل ها را به افغانستان 

می فرستاده است.
سارق دیگری که 17 سال داشت، گفت: پس از برگشت  از کانون 

اصالح و تربیت کرمان، دوباره دست به سرقت موبایل  زدم.

یک کشته و 8 زخمی درانفجار 
 کپسول آتش نشاین 
بیمارستان  یاسوج 

از  یاسوج  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
انفجار در بخش ICU بیمارستان امام سجاد 
یاسوج خبر داد. »محمد غالم نژاد« در گفت 
و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص جزئیات 
این حادثه افزود: ساعت 16 عصر روز جمعه 
هفتم بهمن ماه 1401 یک کپسول آتش 
نشانی جلوی در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج منفجر 
شد. وی اظهارکرد: در پی این انفجار یک 
آقای 37 ساله همراه بیمار کشته و 8 نفر 
شامل دو خانم و 6 آقــا مصدوم شدند که 
ــود و پــس از  مصدومیت آن هــا سطحی ب
اقدامات درمانی هر 8 نفر ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تاکید 
مشخص  هنوز  انفجار  دقیق  علت  ــرد:  ک
نیست اما در حال بررسی هستیم. غالم 
نژاد تصریح کرد: 40 روز پیش این کپسول 
شارژ شده بود و تاریخ انقضای این کپسول 
ــوده است.  آتــش نشانی تا ســال 1402 ب
گفتنی است که بیمارستان 200تختخوابی 
امام سجاد )ع( شهر یاسوج بیش از سه دهه 

سابقه فعالیت دارد.

کیک سیاهی که بریده نشد

تصویر متهم به قتل در مرکز درمانی

دشنه ها و تبر کشف شده
مقداری از مشروبات الکلی
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صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

۹اجتماعی

»کوروش محمدی« رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران 
هم تحلیل قابل توجهی در این باره دارد و به خراسان می گوید: در 
کشور ما مشکل اصلی در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، 
نبود ساختار قوی و پاسخگوست  و به همین دلیل اگر هزاران هزار 

میلیارد هم اعتبار صرف کنیم، هیچ چشم اندازی درباره اثربخشی آن وجود نخواهد داشت. او 
می افزاید: بعد از سال ها، ساختاری با نام سازمان امور اجتماعی کشور ایجاد شده و این تصور 
به وجود آمده بود که شاید با فعال شدن آن، مهم ترین مشکل موجود در این حوزه حل شود 
اما حاال نوع نگاه دولت و کاهش بودجه ساالنه این سازمان نشان می دهد که این سازمان هم 
نتوانسته اثرگذار باشد. محمدی ادامه می دهد: در همه جای دنیا برای آسیب های اجتماعی، 
یک متولی و تولیت پاسخگو وجود دارد، در کشور ما هم همان طور که در صورت یک تزریق 
اشتباه در یک روستای دورافتاده، وزارت بهداشت مسئول پاسخگویی است، باید برای آسیب 
های اجتماعی هم متولی مشخص داشته باشیم و  پیشنهاد من و بسیاری از کارشناسان این 
است که مجلس در کنار دغدغه تامین اعتبارات این حوزه، به فکر ایجاد چنین ساختار قانونی 
و پاسخگو باشد. او تاکید می کند که در دهه های اخیر، همواره با رشد آسیب های اجتماعی 
در کشور مواجه بودیم و اگر روندهای قبل را اصالح نکنیم، تردید نداشته باشیم که همین روند 

افزایشی ادامه خواهد داشت.

به پیشواز افزایش آسیب های اجتماعی!
 نگرانی از حذف ردیف 6 هزار میلیارد تومانی مقابله با آسیب های اجتماعی در الیحه بودجه 1402؛ رئیس کمیته تخصصی مجلس وعده رفع این

  مشکل را داده و رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران هم مهم تر از تامین اعتبارات، پیگیری بهارستان برای ایجاد 

یک ساختار قدرتمند و پاسخگو در حوزه مسائل اجتماعی کشور را ضروری می داند  

مصطفی عبدالهی – مشکالت تغییر ساز و 
کار بودجه ریزی دولت، دامن گیر برنامه های 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مقابله با 
آن هم شده و آن طور که رئیس کمیته آسیب 
های اجتماعی مجلس اعالم کرده »این رویکرد 
دولــت معنایی جز تضعیف ساختار مدیریت 

آسیب ها ندارد«.

کدام تضعیف؟       

آن چه »فاطمه قاسمپور« به آن اشاره کرده، به 
ردیف بودجه مربوط به سازمان امور اجتماعی 
 کشور برمی گردد؛ سازمانی که پس از سال ها
 ابراز نگرانی از رشد آسیب های اجتماعی در 
ــرورت مواجهه ساختارمند با آن،  کشور و ض
باالخره در سال 96 و ذیل وزارت کشور تشکیل 
شد و این امیدواری را ایجاد کرد که با این اتفاق، 
دیگر همه دولت ها طبق برنامه و بودجه شفاف، 
برنامه های این حوزه را دنبال کنند اما حاال انگار 
این سازمان نمایشی دانسته شده   و طبق اعالم 
رئیس کمیته آسیب های اجتماعی مجلس، در 
الیحه 1402، بودجه ساالنه آن هم 96 درصد 

کاهش یافته است!

حذف یک ردیف مهم، کاهش عجیب        

2 بودجه

قانون بودجه 1401، در تبصره 14 خود یک 
ردیــف مستقل 6 هــزار میلیارد تومانی برای 
»مقابله با آسیب های اجتماعی« داشت که در 
الیحه بودجه 1402 به طور کامل حذف شده 
است. اما این همه ماجرا نیست و طبق گزارش 
مهر و اعالم فاطمه قاسمپور، بودجه دستگاه ها 
و ستادهای متولی این حوزه  نیز کاهش شدیدی 
داشته؛ مثال بودجه سازمان امــور اجتماعی 
کشور با 96 درصد کاهش، از 619 میلیارد به 
2۳ میلیارد تومان رسیده و بودجه ستاد مبارزه 

با مواد مخدر هم ۳4 درصد کم شده.

حواله برنامه و بودجه به خرداد ماه؟       

در کنار دو نگرانی ذکر شده، مشکل دیگر در 
ساختار برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، این 
است که برنامه ها و اعتبارات آن به آینده حواله 
شده است. طبق بند ح ماده واحده الیحه، »به 
منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی 
ــوزه کنترل و کاهش  در سیاست گــذاری ح
آسیب های اجتماعی، وزارت کشور )سازمان 
امور اجتماعی( موظف است برنامه اجرایی 
دستگاه های ذی ربط را با همکاری دستگاه 
مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه تدوین و تا 
خرداد برای تصویب به شورای اجتماعی کشور 
ارائه کند«. این یعنی حواله بررسی برنامه های 
مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی به خرداد 

و حواله تخصیص بودجه ها، به بعد از آن.

 هم کاهش اعتبار مالی، هم کاهش       

 اعتبار جایگاه 

قاسمپور در این باره گفته: »در الیحه بودجه با 
توجه به حذف بودجه 6هزار میلیارد تومانی 
ــدول متفرقه  آسیب ها در تبصره 14، در ج
مبلغ 1/4۳۵میلیارد تومان برای آسیب ها در 
نظر گرفته شده اما طبق تبصره 19، سازمان 
امور اجتماعی مکلف شده برای هزینه کرد این 
ردیف، برنامه اجرایی دستگاه های مربوط را با 
همکاری دستگاه و البته تأیید سازمان برنامه 
و بودجه دنبال کند، در واقع سازمان برنامه و 
بودجه خود را در جایگاه نهاد هماهنگ کننده 
ــرار داده و عماًل جایگاه شــورای  و ستادی ق

اجتماعی کشور را سلب کرده است«.

حتی خود دولتی ها هم شاکی اند!       

این که با وجود شفاف بودن تبعات آسیب های 
اجتماعی در کشور، چرا برنامه ریزی و بودجه 
ریزی برای مقابله با آن غیرشفاف است، دغدغه 
مهمی است که نه فقط کارشناسان، بلکه حتی 
خود مسئوالن هم از آن مطلع اند و راجع به این 
رویکرد هشدار داده اند. تازه ترین نشست مرتبط 
با این موضوع، مربوط به جلسه هفته گذشته 
مرکز پژوهش های مجلس است که با موضوع 
»بررسی وضعیت بودجه آسیب های اجتماعی« 
و با حضور نمایندگانی از دولت برگزار شد و 

حاوی نکات مهمی بود:

درآمدزایی در خیابان، به صرفه تر از        

اعتبارات توانمندسازی

ــزارش سرپرست دفــتــر امــور  * بــر اســـاس گـ
آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، 
اعتبارات اختصاص یافته به این سازمان با میزان 
تکالیف آن تناسبی ندارد و یک مصداقش این 
که مبالغ تخصیص یافته برای توانمندسازی 
کودکان کار و خیابان در حالی است که هریک 
از این کودکان می توانند تنها طی چند روز کار 

در مترو یا خیابان مبلغی بیش از آن را به دست 
آورند.

* به گفته نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
بودجه ای  چالش های  مهم ترین  از  »یکی 
این ستاد، تخصیص ندادن به موقع و کامل 
درآمدهای اختصاصی مربوط به خود این 
دستگاه وفق قوانین موجود است، ضمن آن 
که حــدود 7۵ درصــد از منابع ستاد مبارزه 
با مواد مخدر صرف جمع آوری و نگهداری 
از معتادان متجاهر شده و دیگر برنامه ها و 
فعالیت ها تنها با 2۵ درصــد باقی مانده از 

اعتبارات اداره می شود«.

اعتبار کافی برای غربالگری دانش آموزان        

وجود ندارد

* نماینده وزارت آموزش و پرورش نیز وضعیت 
اعتبارات مربوط به پیشگیری از آسیب های 
دانش آموزی را نامناسب ارزیابی کرده و گفته 
است با اعتبارات فعلی، امکان شناسایی و 
غربالگری دانش آموزان در معرض آسیب وجود 

ندارد.
* طبق اعالم داریوش ابوحمزه، معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  در الیحه بودجه 
سال 1402 حکم قانونی مربوط به فعالیت 
پایگاه بهره مندی ایرانیان )به عنوان پایگاه 
مرجع و یکی از مهم ترین بسترهای ارتقای 
نظام سیاست گذاری در حــوزه اجتماعی( 
حذف شده است که این اتفاق نگران کننده 

است.

بودجه ریزی هدفمند، مطالبه مرکز        

پژوهش ها

خروجی این نشست هم، مطالبه مرکز پژوهش 
ها برای »بودجه ریزی مقابله با آسیب های 
اجتماعی هدفمند و موثر« بــوده، اما عجیب 
است که چرا نمایندگان دستگاه های دولتی، 
به جای اقــدام زودهنگام و توجیه همکاران 

و روسای خود در بدنه دولت، حاال که الیحه 
ــده اســت افــزایــش  ــی ــه مجلس رس ــه ب ــودج ب
اعتبارات و تغییر نگاه بودجه به آسیب های 

اجتماعی را مطالبه می کنند!

 جلسات ویژه و تاکیدات صریح       

 رهبر انقالب

به نظر می رسد آن چه در حوزه مقابله با آسیب 
های اجتماعی در حال انجام است، با آن چه 
باید باشد، تفاوت بسیاری دارد. این که رهبر 
معظم انقالب طی سال های اخیر، جلسات 
ویژه ای را برای رصد عملکرد دولت ها در حوزه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و مقابله با آن 
برگزار کرده  و بر اقدامات جدی و منسجم در 
این حوزه تاکید داشته اند، اهمیت این موضوع 
را به خوبی نشان می دهد اما قابل درک نیست 
که چرا برنامه ریــزی دولــت ها تناسبی با این 

رویکرد ندارد.

از طالق و اعتیاد تا کودکان کار       

حاال ماییم و موج آسیب های اجتماعی که 
انگار هنوز مسئوالن به آن باور عملی ندارند. 
ماییم و بیش از 4 میلیون مصرف کننده مواد 
مخدر در کشور، افزایش آمار جوانان گرفتار 
در دام اعتیاد، رشد آسیب های اجتماعی در 
جمعیت زنان، کاهش سن مصرف مواد مخدر 
و روانگردان به 12 سال، روند رو به افزایش 
ــار طــالق )افــزایــش 9 درصـــدی در سال  آم
14 هزار  1400(، وضعیت نگران کننده 
کودک کار و خیابانی )طبق اعالم سازمان 
بهزیستی(، تبعات حاشیه نشینی 20 میلیون 

نفر از مردم کشور و ... .
با این حال امیدواریم وعــده رئیس کمیته 
آسیب های اجتماعی مجلس برای اصالح 
این مشکل الیحه بودجه در بهارستان، محقق 
ــازه ندهند زخــم این  شــود و نمایندگان اج

آسیب ها بیش از این شود.

شنبه  ۸ بهمن 1401 .  شماره 21140
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 فردا، بررسی طرح استیضاح 
وزیر بهداشت د ر کمیسیون 

روح االمینی استیضاح را تشریح کرد 

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جلسه فردا، 
طرح استیضاح وزیر بهداشت را بررسی خواهند کرد. آن طور 
که خبرگزاری خانه ملت گزارش داده، بررسی استیضاح دکتر 
بهرام عین الهی یکی از دستورکارهای جلسه فردایک شنبه  این 
کمیسیون تخصصی است که با حضور شخص وزیر و نمایندگان 

متقاضی استیضاح برگزار خواهد شد.

16 دلیل طرح استیضاح       

زمــیــنــه  ــن  ــی ــم ه در 
»عبدالحسین  دکتر 
روح االمینی« رئیس 
داروی  و  ــذا  غ کمیته 
ــراح  ــ طـ و  ــلـــس  مـــجـ
ــر  ــ ــضـــاح وزیـ ـــیـ اســـت
گفت  در  ــت  ــداش ــه ب
ــا خـــراســـان به  ــو ب و گ
16 دلــیــل طــرح این 
ــاره کــرد.  مــوضــوع اشـ
»عدم مدیریت بهنگام 
ــارات نــاشــی از  ــس و خ
آن در زنجیره تامین، 

تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی«، »تغییرات مکرر 
در حوزه های مدیریتی مانند سازمان غذا و دارو«، »بی 
توجهی به مشورت با نخبگان حوزه سالمت«، »بدعهدی در 
دریافت و تسویه واکسن های تولید داخل«، »انجام اقدامات 
خالف قانون در دانشگاه ها«، »توزیع نامناسب  امکانات در 
شهرهای مختلف«، » رعایت نکردن عدالت در پرداخت ها«، 
»دخالت های خویشاوندان و اطرافیان وزیر در انتصابات« 
و » ورود نکردن وزیر در مباحث راهبردی و تفویض اختیار 
کامل به معاونان«، از مهم ترین دالیل طرح استیضاح وزیر 

بهداشت است که روح االمینی به آن اشاره کرد.
رئیس کمیته غذا و دارو تصریح کرد: خدمات، دستاوردها 
و موفقیت های دولت سیزدهم متعدد است و ما هم از این 
بابت خرسند و قــدردان تالش های مسئوالن هستیم اما 
این دلیل نمی شود که ضعف ها و مشکالت حوزه بهداشت 
و درمان را که اتفاقا یکی از حوزه های مترقی و افتخارآمیز 
ما طی 40 سال گذشته بوده و امروز شرایطی نامطلوب 
دارد ، نادیده بگیریم. وی افزود: اگر امروز جلوی ترک فعل 
ها، ایــرادات و خطاها در مجموعه وزارت بهداشت گرفته 
نشود، در آینده نزدیک با دشواری های بیشتری در حوزه 
هایی مانند دارویار، تجهیزات پزشکی، مطالبات بیمه ها و 
... مواجه خواهیم شد که ارائه خدمات بهداشت و درمان به 

مردم را دچار مشکل خواهد کرد.

   ضرورت تعیین متولی مشخص 
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 شاخص

تراز مصرف بنزین منفی شد

همزمان با فروکش کردن کرونا و نیز کاهش 
فشار گاز طبیعی طی امسال ، مصرف بنزین 
و گازوئیل در کشور به سرعت در حال افزایش 
است. به طوری که تراز مصرف بنزین در 10 ماهه 
امسال منفی شده است. نژاد علی، مدیر عامل 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نیز  اعالم 
کرده »امسال تنها سالی است که برخالف روند 
سال های گذشته، مصرف بنزین در زمستان 
کاهش نیافته است.« برآورد می شود در صورت 
بی توجهی به این روند، میزان واردات بنزین تا 
سال 1420 به ساالنه 5 میلیارد دالر برسد. )با 

اقتباس از گزارش 2 بهمن خبرگزاری فارس(

مصوبه سران قوا درباره تشکیل هیئت 7 نفره برای 
ــی های مــازاد دولــت با  شناسایی واگــذاری دارای
انتقادهایی در زمینه اختیارات فراقانونی این هیئت 
همراه شد، در مقابل رئیس سازمان خصوصی 
سازی وعده شفافیت کامل را در این زمینه داد. 
دولت در الیحه بودجه سال آینده 108 هزار میلیارد 
تومان تامین منابع از محل فروش و مولدسازی 
دارایی های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند 
مولدسازی دارایی های دولت در سال های اخیر، 
ــرآورد در  ــاره بیش ب هشدار مرکز پژوهش ها درب
این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه 

امسال، سران قوا در مصوبه ای، به یک هیئت 7 نفره متشکل از 
نمایندگان دستگاه های مرتبط و به ریاست رئیس جمهور اختیارات 
ویژه داده و در کنار مواردی از جمله شناسایی تعیین تکلیف کامل 
اموال غیر منقول دولت ظرف مدت یک سال و تعیین قیمت پایه یا 
نهایی واگذاری دارایی های مشمول، موقوف االجرا شدن قوانین 
مغایر با این مصوبه به مدت دو سال، مصونیت اعضای هیئت و مجریان 

نسبت به تصمیمات از هرگونه تعقیب قضایی را در نظر گرفته اند.
به گزارش خراسان، مولد سازی دارایی های دولت، راهبردی است 
که در سال های اخیر، برای بهبود عملکرد بودجه ای دولت مطرح و 
به ویژه در دولت سیزدهم پیگیری شده است. موضوعی که نه صرفًا 
به فروش بلکه به ارزش آفرینی از اموال مازاد دولت نیز داللت دارد. 
با این حال، در سال های اخیر، این راهبرد با موانع زیادی روبه رو 
بوده است که نمونه آن را به طور مشخص می توان در نامه آبان سال 
گذشته وزیر اقتصاد به رئیس جمهور مشاهده کرد. خاندوزی در آن 
نامه، موانع 15 گانه پیش روی اجرای این راهبرد را مطرح کرده که 
طیف وسیعی از مسائل، از مقاومت دستگاه ها تا دسترسی نداشتن 
آسان مردم به مزایده های امالک را شامل می شود. به موازات، 
آمارها هم نشان می دهد که تاکنون، این راهبرد توفیق چندانی 
نداشته است. تا جایی که براساس گزارش 18690 مرکز پژوهش 
های مجلس در این باره در شش سال اخیر یعنی از سال 96 تا انتهای 
هشت ماه اول سال 1401، درمجموع حدود 11 هزار میلیارد 
تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق 
یافته است. با این حال، به رغم اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش 
بینی تحقق 108 هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از این 

بخش در سال آینده محل تردید است.

مصوبه بی سابقه سران قوا	 

با این اوصاف، آذرماه امسال، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی از مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خبر 
داد. به گفته قربانزاده، در این باره یک هیئت 7 نفره با اختیارات 
ویژه در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت و متشکل 

از رئیس جمهور به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد، وزیر کشور، وزیر راه 
و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف 
رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس تشکیل می 
شود.  اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و 
تصمیم گیری درباره انواع مدل های واگذاری است که این اختیارات 
وسیع در باره مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است. وی با 
بیان این که این مصوبه مصداق حکم حکومتی است، اظهار کرد: 

مقرر شده تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف االجرا هستند.   

انتقادهای رسانه ای از مصوبه ای که گفته می شود غیر شفاف 	 

بوده است

اگر چه با توجه به روند پرپیچ و خمی که این راهبرد با آن مواجه بوده 
)و احتمااًل شامل سنگ اندازی ها یا کندی های بوروکراسی نیز می 
شود( این مصوبه را می توان راهگشا دانست، با این حال، برخی 
رسانه ها به شدت از وضعیت شفاف سازی و اطالع رسانی در این 
حوزه انتقاد کردند. به ویژه این که بنا بر اعالم این رسانه ها، یافته 
ها نشان می داد در این مصوبه، قید شده که این هیئت از مصونیت 
قضایی برخوردار است و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگرد قانونی 
ــدارد. همچنین هر فــردی در هر دستگاهی با  قضایی از آن را ن
تصمیمات این هیئت مخالفت کند، 5 سال از خدمت منفصل خواهد 
شد. به همین دلیل چنین قدرت یابی یک شورا آن هم هنگامی که 
پای بیش از صد هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، 
سوال برانگیز شد و برخی کارشناسان معتقدند سپردن چنین 

اختیارات فراوانی ممکن است باعث تضییع اموال عمومی شود.

پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی به ابهامات درباره 	 

مصوبه مولدسازی دارایی ها

در این حال دیروز خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سازمان خصوصی 
سازی به ابهامات درباره این انتقادها پاسخ داد. قربانزاده، این مصوبه 
را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی دانست 
و با رّد مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرایند مولدسازی گفت: 

همه امور مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی ها، 
تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی ها، 
ــذاری و مولدسازی آن  قیمت گــذاری و روش واگ
ها به صورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم 
خواهد بــود. رئیس سازمان خصوصی سازی در 
بیان مصادیقی از گره گشایی واگذاری و مولدسازی 
دارایی ها به مــواردی از جمله بانک های دولتی 
که توان تسهیالت دهی ندارند اما امالک رفاهی 
و تفریحی زیــادی در بهترین نقاط تهران و کشور 
دارند، پروژه های نیمه تمام که تأمین مالی آن ها از 
طریق واگذاری امالک مازاد دولت ممکن است، 
شرکت های دولتی که زیان های انباشته دارند و همزمان هکتارها 
زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آن ها را ندارند، اشاره 
کرد.  وی در پاسخ به این سوال که مصوبه مولد سازی دارایی های 
دولت در چه فرایندی تصویب شد؟ اظهار کرد: مصوبه مولدسازی 
دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان امسال به تایید مقام 
معظم رهبری رسید.  قربانزاده درباره این که مصوبه مولدسازی 
دارایی های دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن 
مطلع شوند؟ تصریح کرد: این طور نیست. متن بندهای مصوبه 
مولدسازی دارایی های دولت بعد از الزم االجرا شدن محرمانه 
نیست و به صورت شفاف در سایت سازمان خصوصی سازی در بخش 
قوانین و مقررات منتشر شده است. پیش نویس مصوبات شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی به علت سطح اهمیت تصمیم گیری 
محرمانه است اما وقتی متن، نهایی و مصوب و الزم االجرا شود و برای 
اشخاص ثالث حق و تکلیف ایجاد کند، باید منتشر شود و در دسترس 
عموم قرار گیرد همچنان که این مصوبه نیز در سایت سازمان در 
اختیار عموم مردم قرار گرفت و هفته گذشته در قالب کتابچه منتشر 
شد. وی افزود: دلیل طرح این موضوع در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا تکلیف و تأکید مقام معظم رهبری است که 
در تاریخ چهارم آذر 1۳99 در دیــدار شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا فرمودند که این شورا، هیئتی را تشکیل دهد 
تا برای بهره وری بیشتر از دارایی های دولت تصمیم گیری کند 
و تأکید کردند هیئت مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و 
قاطعیت حکومتی و اسالمی داشته باشد. به گزارش خراسان، 
نگاهی به متن مصوبه سران قوا که در پایگاه اطالع رسانی سازمان 
خصوصی سازی منتشر شده نشان می دهد که اعتبار مصوبه سران 
قوا، دو سال است. با این حال نکته مهم این است که اگرچه به دلیل 
مقاومت دستگاه ها و ضرورت رفع موانع، چنین مصوبه ای قابل 
درک است و می تواند به اجرایی شدن ایده مولدسازی دارایی ها 
کمک کند اما مسئله اساسی در این زمینه ضرورت نظارت و کنترل 
تصمیمات این هیئت است که باید برای آن تدابیر جدی اندیشید.

بیم و امیدهای مصوبه واگذاری  ۱۰۸ هزار میلیاردی
رصد قیمت صیفی جات 

بــردبــار-بــا ســرمــای هــوا رصــد قیمت صیفی 

جات و دیگر محصوالت کشاورزی که در فصل 
تابستان و هوای گرم فراوانی بیشتری دارند، 
اهمیت می یابد چرا که برخی از این محصوالت 
تا به دست مصرف کنندگان در کالن شهرها 
برسند باید مسیر زیــادی را بپیمایند و هزینه 
حمل و نقل نیز بر قیمت اصلی آن ها افزوده می 
شود، به همین دلیل این بار در ستون نبض بازار 
به رصد قیمت صیفی جات در یکی از مراکز 
عمده عرضه آن در مرکز شهر تهران پرداختیم 
)قیمت ها به تومان است( که می خوانید: 

تره فرنگی 10000 - کدو حلوایی  8500
ترب سفید 4500 - نارنج 7500

فلفل کاپی  22000 - کلم قمری 5000
گل کلم 5000 - بادمجان از 7000تا 14900 

)بسته به کیفیت( 
کلم بروکلی 1۳900 -  سیر خشک 29000 

کرفس 6900 - کلم سفید 4500
کلم قرمز 6500 - کاهو رسمی  14000

کاهو چینی 6500 - سیب زمینی10000
پیاز سفید  15900 - شلغم 1۳400

هویج 10000 - خیار گلخانه ای 22900
چغندر لبو 10000  

کاهش فروش جهانی تلفن همراه 
رکورد زد

ایسنا- آمارها نشان می دهد فروش جهانی تلفن 

هوشمند در سه ماهه چهارم سال 2022 نسبت به 
مدت مشابه سال 2021، به میزان 18/۳ درصد 
کاهش یافت و به اندکی بیش از ۳00 میلیون دستگاه 
رسید. فروش جهانی تلفن همراه در سال میالدی 
گذشته، 11/۳ درصــد کاهش یافت که ضعیف 
ترین آمــار فــروش ساالنه در یک دهه گذشته بود.

صدا و سیما: گران فروشی بلیت 
هواپیما همچنان ادامه دارد

صدا و سیما- با وجود تاکید دادستان تهران و 

اعالم رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر 
بازگشت نرخ بلیت های هواپیما به بهمن 1400، 
شواهد حاکی از ادامه تخلف برخی شرکت های 

هواپیمایی و نرم افزار های موبایلی است.

 سرانجام نصب دستگاه پوز 
در تاکسی ها

ایسنا- رئیس مرکز کنترل و نظارت سازمان 

ــران در بـــاره پــرداخــت  ــه تــاکــســیــرانــی شــهــر ت
نصب  سرانجام  و  تاکسی  کرایه  الکترونیکی 
دستگاه های پوز در تاکسی ها، گفت: استفاده 
از دستگاه های پوز به منظور پرداخت های خرد 
همچون کرایه تاکسی برای شبکه بانکی مفهومی 
ندارد. چرا که اعداد عمدتا زیر 20 هزار تومان و 
خرد هستند و نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه 
برای مدیریت شهری نیز توجیه اقتصادی ندارد و 

تنها به شبکه بانکی فشار می آورد.

بازار خبر

خبر

نبض بازار 
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گروسی: تالش دیپلماتیک برای احیای برجام از سر گرفته شود 
ایران تاکنون هیچ سالح هسته ای نساخته است اما اکنون مواد کافی برای ساخت »چندین بمب هسته ای« را در اختیار دارد 

ترین خبر  این روزها مهم  هادی محمدی – 
برجامی موضوع سفر احتمالی رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران 
است . علت این اهمیت هم شانسی است که 
می تواند سفر مدیرکل به تهران برای احیای 
مذاکرات هسته ای ایجاد کند . بر همین اساس 
و در حالی که اظهارات گروسی و مقامات ایرانی 
نشان می دهد دو طرف چندان هم بی عالقه به 
این سفر نیستند اما نمی خواهند به صورتی علنی 
نشان دهند ، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در نشستی در بروکسل بار دیگر یادآوری 
کرد که ایران سالح هسته ای نساخته است.
وبگاه شبکه خبری سی ان ان نوشت: گروسی 
اروپا  پارلمان  فرعی  کمیته  یک  جلسه  در  که 
حضور داشت گفته تالش های دیپلماتیک برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به »سالح هسته ای« 
باید مجدد آغاز شود.  گروسی در ادامه با تاکید 
بر این که ایران تاکنون هیچ سالح هسته ای 
نساخته مدعی شده است که اما اکنون مواد 
کافی برای ساخت »چندین بمب هسته ای« را در 
اختیار داردآخرین دور مذاکرات رفع تحریم های 
وین مرداد امسال در وین برگزار شد اما بعد از آن 
دچار وقفه شده است. تحلیلگران می گویند، 
برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، 

اختالفات با کنگره و مشکالت داخلی در آمریکا 
دلیل بی میلی دولت بایدن برای بازگشت به 
برجام در ماه های گذشته بوده است.سی ان ان 
نوشته گروسی قبل از سفر به تهران گفت که 
ایران هنوز سالح هسته ای نساخته و غرب باید 
تالش های خود برای جلوگیری از ساخت این 
سالح را مضاعف کند.گروسی بار دیگر، با تکرار 
اظهارات قبلی خود گفت قصد دارد برای »یک 
گفت وگوی سیاسی که بسیار مورد نیاز است« در 
ماه فوریه به تهران سفر کند. او گفت: برجام در 
»وضعیت بسیار بدی قرار دارد.« مدیر کل آژانس 
اتمی برجام را »پوسته ای توخالی« توصیف کرد و 
گفت که هیچ فعالیت دیپلماتیکی برای احیای 
این توافق در جریان نیست.او افزود: »هیچ کس 
مرگ این توافق را اعالم نکرده اما تعهدی هم 
]برای پیگیری مذاکرات[ در جریان نیست... و 
تمامی محدودیت های موجود در برجام چندین 
انرژی  بین المللی  شده اند.«آژانس  نقض  بار 
اتمی در سال های گذشته به برخی از ادعاهای 
درباره  صهیونیستی  رژیم  توسط  مطرح شده 
برنامه هسته ای ایران توجه و آن را تکرار کرده 
است. تهران این ادعاها را ساختگی دانسته و 
آن ها را رد کرده است.در سوی مقابل هم یک 
مقام ارشد آمریکایی دیپلماسی را بهترین گزینه 

برای جلوگیری از پیشروی برنامه هسته ای ایران 
توصیف کرده است.

مقام  این  از  نقل  به  فایننشال تایمز  روزنامه   
او نشده نوشته  نام  به  آمریکایی که اشاره ای 
است: »می دانیم که ایرانی ها در  مسیر مستمر 
پیشروی برنامه هسته ای خودشان قرار دارند. 
این موضوعی است که بسیار نگران کننده است 
و ما هنوز معتقدیم که این مسئله با دیپلماسی 
مهار  بهتر  دیگر  جایگزین  گزینه  هر  به  نسبت 
می شود.«مقام آمریکایی مذاکرات احیای برجام 
را در »توقف عمیق« توصیف کرد.اما در پرونده 
اقدامات ضد ایرانی اخیر اروپا علیه کشورمان و 
در حالی که سفیر انگلیس در اقدامی اعتراضی 
نسبت به اعدام علیرضا اکبری، ایران را به بهانه 
مشورت های بیشتر با لندن ترک کرده بود ، 
اواخر هفته قبل به تهران بازگشت.این دیپلمات 
انگلیسی در ایران در صفحه توئیتر خود در این 
باره نوشت: »تازه به ایران برگشتم. گرافیتی هایی 
که ادامه پیدا می کند روی دیوارهای ما ظاهر 
می شوند، این واقعیت را تغییر نمی دهند که 
طبق تجربه من، اکثر ایرانی ها نسبت به یکدیگر 
و همچنین خارجی ها مهربانی و احترام نشان 
در  لندن  اقدام  رسد  می  نظر  می دهند.«به 
فراخواندن سفیرش با استقبال و حمایت دیگر 
همین  و  نشد  همراه  اروپایی  کشورهای 
سفیر  سریع  بازگشت  بر  دلیل  موضوع 

انگلستان به تهران است . 

گفت وگوی تلفنی امیر عبداللهیان با     

همتای فرانسوی

همچنین در گفت وگوی تلفنی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران و خانم »کاترین کولونا«، 
با  فرانسه،امیرعبداللهیان  خارجه  امور  وزیر 
اشاره به دیدار اخیر خود با همتای فرانسوی در 
اردن، به مناسبات تاریخی دو کشور اشاره کرد 
و مواضع فرانسه در تشویق اغتشاش در ایران را 
غیردوستانه خواند و گفت: تهران همواره مسیر 
مذاکره و دیپلماسی را ترجیح می دهد، اما همان 
گونه که شاهدید، در رویکرد تقابلی، اقدام ما نیز 
فوری، موثر و متقابل است.وی ضمن انتقاد از 
مواضع و اقدامات غیرسازنده پارلمان اروپایی در 
قبال سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان 
کرد: ایران به دقت رفتار اتحادیه اروپا را تحت 
نظر داشته و متناسب با آن گام های بعدی خود 
را تنظیم خواهد کرد.امیرعبداللهیان درباره 
همکاری های دو کشور با تاکید بر ضرورت تمرکز 
بر گفت وگو و تعامل افزود: سیاست شکست 
نیز  ما  نکنید  تکرار  را  ترامپ  تحریمی  خورده 
امروز فهرست تحریمی جدید علیه اتحادیه اروپا 
و انگلیس را که در برگیرنده ۳۳ مقام و نهاد 
اروپایی است در اقدام متقابل اعالم کردیم.

خانم »کاترین کولونا« وزیر خارجه فرانسه نیز با 
تاکید بر اهمیت حفظ مناسبات دو کشور تقویت 
آن از مسیر گفت وگو را یادآور و خواستار آزادی 

زندانیان فرانسه شد.

افزایش 40 درصدی ترانزیت کاال از گمرکات خراسان جنوبی 

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی از افزایش 
ــدی ترانزیت نسبت به ســال های  ۴۰ درص
گذشته خبر داد.محمد کوه گرد در گفت وگو 

با ایسنا اظهار کرد: در حوزه صادرات و واردات 
نسبت به سال های گذشته روند رو به افزایشی 

داشته ایم.
وی با اشاره به گمرکات فعال، افزود: گمرک 
ویژه  منطقه  در  مستقر  گمرک  بیرجند، 
اقتصادی بیرجند، گمرک ماهیرود، گمرک 
مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و 
بازارچه مرزی ماهیرود، گمرک های فعال 

استان هستند.
مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی درباره 
بازارچه های یزدان، گلورده و دوکوهانه، 
ــرک هـــای اســـتـــان و  ــم ــرد: گ ــ تــصــریــح ک
سازمان های همجوار آمادگی الزم برای 
ــه فــعــاالن اقــتــصــادی و  خــدمــت رســانــی ب

بازرگانان را دارند.
ــدازی سایت  کوه گرد با بیان این که راه ان
ایــکــس ری کامیونی در گــمــرک مــرزی 
ماهیرود در دستور کار قرار گرفت، اظهار 
کرد: دریافت مجوز ترانزیت برای تمامی 
کاالها برای خروج به کشور افغانستان از 
دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسالمی 
ایران و دریافت مجوز واردات ماشین آالت 
راه سازی و معدنی برای گمرک ماهیرود 
از دفتر واردات گمرک جمهوری اسالمی 

ایران از دیگر فعالیت هاست.
وی با اشــاره به دریافت مجوز ورود موقت 
خودروی سواری از طریق گمرک ماهیرود 
برای سرمایه گــذاران، افزود: ورود موقت 
کاال برای پردازش از طریق گمرک بیرجند 
ــور گمرکی،  ــاده  ۵۱ قــانــون ام مــوضــوع م
دریافت مجوز صــادرات سوخت تقطیری 
ــادرات  ــرای گمرک بیرجند از دفتر ص ب
گمرک جمهوری اسالمی ایران و گمرک 
تخصصی مجاز به صادرات زعفران از جمله 

موارد در دست پیگیری است.

طرح فروش سایپا، شروع نشده تمام شد!
۴ بهمن  ۱۴ روز  مقرر بــود سایپا از ساعت 
ثبت نام طرح فــروش فوق العاده محصوالت 
خود را آغاز کند اما همزمان با آغاز ثبت نام، 
سایت از دسترس خارج شد که موجب صدور 
اطالعیه های مکرر عذرخواهی از سوی سایپا 
شد و بــاالخــره در قطعی کامل سایت، این 
شرکت در ساعات پایانی روز چهارشنبه پایان 

مهلت ثبت نام را اعالم کرد.
ــزاری فـــارس و ایسنا،  ــرگ ــب ــزارش خ ــ ــه گ ب
شرکت  بــود  مقرر  قبلی  اطالعیه  های  طبق 
خودروسازی سایپا از ساعت ۱۴ روز سه شنبه 
ــودرو  به  ۴ بهمن از طریق سایت ثبت نام خ
 https://saipa.iranecar.com آدرس
ثبت نام متقاضیان  خودرو در طرح عرضه فوری 
محصوالت خود را انجام دهد. سایت مذکور 
بالفاصله همان روز و از ساعت ۱۴ از دسترس 
خارج شد و کاربران با پیام  »سایت در دسترس 
نیست« مواجه شدند. پس از این اتفاق سایپا 
مدعی شد »با توجه به مراجعه زیاد مردم به 
سایت، این سایت دچار اختالل شده است« و 
بنابراین زمان ثبت نام از ساعت ۱۴ روز چهارم 
بهمن به ساعت ۱8 تغییر یافت  . اما  ساعت 
سایت  مشکالت  هم  بهمن  چهارم  روز   ۱8
ثبت نام سایپا رفع نشد و مردم برای ثبت نام 
سرگردان بودند. مجدد  شرکت سایپا برای 
دومین بار ساعت فــروش فــوری محصوالت 
خود را تغییر داد و اعالم کرد، روز پنجم بهمن  
ثبت نام انجام می شود. اما روز پنجم بهمن هم 
ــرادات سایت فــروش سایپا برطرف نشد و  ای

 شرکت سایپا در سومین اطالعیه خود  ضمن 
عذرخواهی از مشتریان به دلیل اجرا نشدن 
به موقع طرح فروش فوق العاده اعالم کرد: به 
دلیل بهبود برخی موارد سیستمی در سامانه 
فروش محصوالت سایپا این سامانه  از دسترس 

خارج شده است. 
نیز  بهمن  پنجم  چهارشنبه  ظــهــر  از  بــعــد 
متقاضیان از قطع بودن سایت ثبت نام سایپا 
خبر دادنــد. اما روز پنج شنبه که متقاضیان 
به امید رفع مشکل فنی سایت برای ثبت نام 
به سراغ سایت ثبت نام سایپا رفتند با این پیام 
مواجه شدند که  »مراجعه کنندگان گرامی، 
ضمن تشکر از حضور جنابعالی در سایت گروه 
خودروسازی سایپا به استحضار می رساند، 
طرح فروش فوق العاده از بخشنامه شماره 

۴۳۱6۵9 پایان یافته است«.
این در حالی است که در کل زمان طرح فروش 
سایپا سایت ثبت نام این شرکت قطع بود و 
ضرورت داشت مدت زمان ثبت نام به احترام 
کــاربــران و رعــایــت قوانین مشتری مداری 
 تمدید شــود، در حالی که سایپا بی توجه به  
مشکالتی که برای مردم در این دوره ثبت نام 
ایجاد کرد، مهلت ثبت نام را پایان یافته اعالم 
ــودروی  ــرار بــود در ایــن عرضه دو خ ــرد.  ق ک
کوییک R پالس اتوماتیک آپشنال به قیمت 
2.97۵.۱8۰.۰۰۰ ریال و همچنین شاهین 
G به قیمت ۳.۴۴7.۴7۰.۰۰۰ ریال عرضه 
شــود که با ایــن شرایط مشخص نیست این 

خودروها به دست چه کسانی می رسد.  

افزایش نسبی نرخ دالر در روز پنج شنبه

دوشنبه هفته قبل بود که سیاست های جدید 
بانک مرکزی در قبال بازار ارز اعالم شد که یک 
محور اصلی آن، حذف تقاضای داللی ما بین 
نرخ صرافی ها با بازار آزاد بود. در این زمینه 
بررسی نرخ ها در بازار ارز نشان می دهد که 
از آن روز تا روز چهارشنبه، نرخ ها در بازار ارز 
نزولی بوده و از حدود ۴۴ هزار و ۴۳۰ به ۴2 
هــزار و 6۰ تومان کاهش یافته اســت. با این 
حال، این روند در روز پنج شنبه تا حدی تغییر 
کرد. به طوری که نرخ دالر به ۴2 هزار و ۴۳۴ 
تومان رسید. در این حال فرزین رئیس کل 
بانک مرکزی در یادداشتی در روز پنج شنبه 
اعالم کرد: »ما یک روز خوب، یک روز معمولی 
و یک روز ناپایدار را در عملیات احیای ثبات 
قیمت ارز گذراندیم. در فرصت آخر هفته تیم 

بانک مرکزی با بررسی عوامل و رفع اشکاالت 
به مداخله و نرخ سازی خود ادامه خواهد داد« 
ــزارش خــراســان، به نظر می رســد برای  به گ
قضاوت دقیق تر درباره اثربخشی سیاست های 

بانک مرکزی باید هنوز منتظر ماند.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

آفتاب یزد - ضرغامى به ميان خبرنگاران آمده  •

و حرف های قشنگى زده، حرف هايى که دست به 
دست در شبکه های اجتماعى مى چرخد و جوالن 
مى دهد.از باز کردن فضا و حذف رواديد و نگاه نو 
به گردشگری گفته اما يک کلمه از جام جهانى قطر 
و اين که چه شد که ايران از اين »خوان« گسترده 
نگفت.آقای  برگيرد،  نتوانست  لقمه ای  حتى 
ضرغامى؛ حرف هايى را که در کابينه بايد مى گفت، 
تحويل خبرنگاران داد! بپذيريم: »هنوز کم نيستند 
سياستمدارانى که حرف های جذابى مى زنند اما 

برای افکار عمومى جذابيتى ندارند!«
سازندگی - پــس از گذشت بيش از ۲ مــاه از  •

سخنان قاليباف درباره نوسازی نظام حکمرانى، 
هيچ نشانه ای مبنى بر حرکت در جهت اجرای اين 
وعده مشاهده نمى شود. على الظاهر طرح موضوع 

نوسازی تاکتيکى بوده برای گذر.
کیهان نوشت: پناهنده شدن برادر آقای جبلى  •

رئيس  محترم صدا و سيما ربطى به خود ايشان 
ندارد. برادر او بنا به هر دليلى تصميم گرفته از ايران 
برود. مهم خود مسئولين کشور هستند که بدون 
توجه به وسوسه های شياطين پای نظام و انقالب 

بمانند و کشور را جلو ببرند.
جوان - يک کار خوب فراقوه ای برای احقاق  •

حقوق عامه: قوه قضاييه دستور برگشت مبالغ 
اضافى دريافت شده از سوی مــدارس را صادر و 

آموزش و پرورش اجابت کرد.
جمهوری اسالمی - يکى از وعده های انتخاباتى  •

دولت سيزدهم، شفاف عمل کردن بود. حاال چند 
روز است اصحاب رسانه در فضای مجازی و مکتوب 
از دولت خواسته اند درباره برگزاری همايش »زنان 
تاثيرگذار« شفاف  سازی کند تا شبهات ايجاد شده 
برطرف شود.  به نفع دولت است به اين خواسته 
پاسخ مثبت بدهد تا از يک طــرف عنوان دولت 
شفاف را محقق کند و از طرف ديگر از استمرار 
ابهامات درباره برگزاری همايش »زنان تاثيرگذار« 

جلوگيری نمايد.
اطالعات - با کمال تاسف بايد گفت واکنش  •

مسئوالن و دستگاه هــای مسئول بــه گــرانــى ها 
همچون گذشته توجيه گرايانه، انفعالى، تماشاگرانه، 
غيرموثر، ويترينى و همراه با پاک کردن صورت مسئله 
بوده و متاسفانه اخيرا پرخاشگرانه هم شده است؛ 
يعنى برخى مسئوالن حتى تحمل پرسش شنيدن 

برای گرانى ها را هم از دست داده اند.

جماران خــبــرداد: با حکم احمدرضا رادان  •

فرماندهى کل انتظامى کشور، سردار محمديان 
فرمانده انتظامى تهران بــزرگ شد؛ محمديان 
فرمانده انتظامى استان البرز و رئيس پيشين پليس 
آگاهى تهران بود. گفتنى است ســردار رحيمى 
فرمانده انتظامى تهران بزرگ   نيز به عنوان رئيس 

پليس امنيت اقتصادی فراجا منصوب شد.
الف نوشت: دفتر على الريجانى اعالم کرد: او  •

هيچ اظهار نظری مبنى بر ورود به عرصه  انتخابات 
مجلس در جلسه با يکى از نمايندگان ادوار مجلس 
نداشته، نقل قول منتشر شده از ايشان خالف واقع 

و عاری از حقيقت است.
چندثانیه نوشت:حسين صادقى، پدر آرش  •

صادقى، در توييتر خود از صدور حکم دادگاه او خبر 
داده است.براساس اين حکم، آرش صادقى عالوه 
بر 5سال و 8ماه زندان به مجازات های ديگری از 
جمله دو سال منع حضور در تهران و استان های 
شمالى و مجاور، منع خروج از کشور و منع فعاليت 

در فضای مجازی محکوم شده است.
ــوان صميمى  • ــي ــن نــوشــت:ک ــالی اعــتــمــاد آن

روزنامه نگار و فعال سياسى با پايان يافتن دوران 
ــدان سمنان آزاد شــد. اين  ــروز از زن زندانش دي
زندانى سياسى ٧۴ ساله بابت  حضور در اجتماع 
روز جهانى کارگر )اول مى( در سال ٩8 به دو سال 
حبس محکوم شد.او سردبير نشريه ايران فردا بود 

و از خرداد 88 تا سال ٩۴ نيز زندان بوده است.
دیپلماسی ایرانی نوشت: در روزهــای اخير  •

ــرای تصويب  ب اظهاراتى مبنى بر فشار مسکو 
وضعيت حقوقى دريــای خزر در برخى رسانه ها 
منتشر شــده بــود که اظــهــارات معاون سياسى 
رئيس جمهور از غيرواقعى بودن اين گمانه زنى ها 
حکايت دارد.جمشيدی در توييتر خود در اين 
باره نوشت: »سياست دولت ايجاد راهگذر جامع 
شمال-جنوب است يعنى هم ترانزيت، هم انرژی. 
در تعامالت اخير به ويژه گفت و گوی تلفنى رئيسى 
و پوتين، اين راهبرد را پيگيری کرديم. اگر رژيم 
حقوقى خزر را پيش مى کشيدند همان چيزی را 
مى شنيدند که رو در رو به پوتين گفتيم: منافع ايران 

فقط با ترسيم خط مبدا خاص تامين مى شود.«
رویداد24 خبرداد: رسانه نزديک به اسرائيل به  •

نام »ترور آالرم« مدعى شد الکساندر دوگين متفکر 
روس در پاسخ به موافقت ارسال تانک لئوپارد آلمان 
به اوکراين گفته پوتين بايد دستور ارسال تسليحات 
به ونزوئال و کوبا را صادر کند و به ايران بمب اتم بدهد. 
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مهاجمى مسلح به سالح کالشينکف به سمت 
سفارت باکو در تهران حمله مى کند که در نتيجه 
ــردی به نــام »اورخـــان عسگروف« رئيس  آن ف
حراست سفارت باکو کشته مى شود و دو نفر 
ديگر زخمى مى شوند. در حالى که گزارش های 
اوليه از انگيزه های شخصى مهاجم حکايت دارد، 
بالفاصله الهام على اف رئيس جمهور آذربايجان 
از لفظ حمله تروريستى برای اين اتفاق استفاده 
کردو گفت: »ما خواستار اين هستيم که اين اقدام 
تروريستى به زودی بررسى شود و تروريست ها 
به زودی مجازات شوند«! خيلى زود اعالم شد 
که مهاجم مسلح را نيروهای امنيتى بازداشت 
کرده اند.ساعاتى بعد محمد شهرياری سرپرست 
دادســرای امور جنايى تهران به تحقيقات اوليه  
ازمتهم اشاره کرد و گفت: »مهاجم مدعى شده 
فروردين امسال همسرش به سفارت آذربايجان 
در تهران مراجعه کرده و ديگر به منزل بازنگشته 
است.«بر اساس گزارشى که به نقل از سرپرست 
ــرای امــور جنايى منتشر شد، اين فرد به  دادس
همراه دو فرزند خردسال خود وارد سفارت شده 
اســت. فــرد مهاجم گفته اســت: »در مراجعات 
مکرر به سفارت هيچ پاسخى از آن ها دريافت 
نمى کردم و تصور مى کردم همسرم در سفارت 
جمهوری آذربايجان در تهران   است و حاضر به 
ديدار با من نيست. امروز صبح تصميم گرفتم با 
اسلحه کالشينکفى که از قبل تهيه کرده بودم، به 
سفارت بروم.«مرکز رسانه قوه قضاييه نيز  اعالم 
کرد: نشانه های بيشتر از انگيزه شخصى مهاجم 
سفارت جمهوری آذربايجان به دست آمده و اين 
ــن1۴01 شکايت  مفقودی  ــروردي متهم ۲٩ ف
همسرش را که اهل باکو بوده، در اروميه ثبت کرده 
است. پرونده مفقودی پس از پيگيری و مشخص 
شدن اين که همسر وی به جمهوری آذربايجان 
بازگشته است، در اين موضوع خاص بسته مى 
شود و پس از آن، اين فرد موضوع را از وزارت 
خارجه و سفارت جمهوری آذربايجان پيگيری 
کرده اســت.در ابتدای سال همسر فرد مهاجم 
با کمک دو نفر ديگر از اعضای خانواده اش به 
جمهوری آذربايجان مى رود و ديگر برنمى گردد.

روایت متناقض رسانه های آذربایجان	 

بررسى خط خبری رسانه های خارجى،آذری 
و ترکى نشان مى دهد آن ها هيچ کدام به روايت 
رسمى و موقتى ايـــران اشـــاره نکرده اند.اين 

طيف به دنبال روايت خود از اين حادثه هستند.
مثال خبرگزاری ترند جمهوری آذربايجان که 
نخستين بار فيلم دوربين های مداربسته سفارت 
از لحظه حمله مهاجم را منتشر کرده، نام حمله 
کننده به سفارت آذربايجان در تهران را افشا کرده 
و او را »ياسين حسين زاده« شهروند ايرانى خوانده 
است. اين خبرگزاری مدعى شده شبهاتى مبنى 
بر ارتباط وی با نيروهايى در ايران وجود دارد. 
خبرگزاری ترند همچنين مطلب تندی عليه ايران 
منتشر کرده است و ظاهرا قصد دارد فضا در تنش 
شديد باقى بماند! چنان که در همان مطلب نوشته 
است: »پليس تالشى انجام نــداده و هم اکنون 
نيز هيچ عملياتى صــورت نمى گيرد.«رويداد 
ــط  ــت رواب ــن حــادثــه ممکن اس ــت: اي ــوش ۲۴ن
ديپلماتيک ايــران و آذربايجان را دچــار چالش 
جدی تری  کند. آيخان حاجى زاده رئيس اداره 
مطبوعاتى وزارت امور خارجه جمهوری آذربايجان 
در گفت و گو با »تى.آر.تى.هابر« گفته است: ما 
»ايــن حمله شنيع را به شديدترين وجه ممکن 
محکوم مى کنيم. ما از دولت ايران مى خواهيم 
که اقدامات الزم را برای شناسايى متجاوز انجام 
دهد. هر کشوری مسئول تامين امنيت سفارت ها 
در کشور خود است. دولت آذربايجان قصد دارد 
به زودی سفارت خود را در تهران تخليه کند.« 
آيخان حاجى زاده همچنين مدعى شده پويش ضد 
آذربايجانى در مطبوعات و دفاتر ايران در ماه های 
اخير باعث اين حادثه بوده است. او گفته است که 
اقدامات تحريک آميز، مقاالت و پويش هايى که 
عليه آذربايجان در مطبوعات ايران شکل گرفته، 
تأثير بسيار منفى بر روابط جمهوری آذربايجان و 
ايران گذاشته و طرف ايرانى بايد اقداماتى را برای 
مقابله با کــارزار عليه آذربايجان در ايــران انجام 
دهد. در اين بين حکمت حاجى اف دستيار رئيس 
جمهوری آذربايجان و جورج ديک سفير اسرائيل 
در آذربايجان درباره حمله به سفارت آذربايجان 
در ايران ديدار و گفت و گو کردند. وزير امور خارجه 
ترکيه نيز با انتشار پيامى در حساب رسمى کاربری 
خود در توئيتر نوشت: حمله به سفارت جمهوری 
آذربايجان در تهران را محکوم مى کنيم. وزارت 
امور خارجه جمهوری آذربايجان، سيدعباس 
موسوی سفير ايران در باکو را نيز به اين وزارتخانه 
احضار و مراتب اعتراض شديد آذربايجان را بابت 
اين موضوع به تهران اعالم کرده است. نکته اين 
جاست که هيجان زدگــى و شانتاژ رسانه های 
غربى به بهانه حمله به سفارت جمهوری آذربايجان 

در تهران، عجيب هست و نيست.رويترز و بى بى   
سى فارسى، بالفاصله پس از انتشار خبر، ضمن 
برجسته ســازی اين ماجرای ظاهرا شخصى و 
ناموسى، سعى کردند ابعاد تروريستى- سياسى  
به ماجرا بدهند و جنگ ديپلماتيک را انگاره 
سازی کنند. طبيعى است که ادعای فرد مهاجم 
درباره ماه ها مفقودی همسرش، بايد در تحقيقات 
روشن شود و با توجه به تابعيت همسر وی، نيازمند 
همکاری جمهوری آذربايجان است. همزمان  
برخى صفحات بر مشخص شدن موضوع مفقود 
شدن همسر وی تکيه کــرده و خواستار روشن 
شدن اين مسئله شدند که سفارت باکو اول بايد 
به اين ابهام پاسخ دهد که چگونه همسر اين فرد 
بدون اطالع وی از کشور خارج شده و به باکو رفته 
است. کاربری نيز با اشاره به اين که به جای تمرکز 
بر تکذيب و رد ادعاهای باکو، موضوع مفقود 
شدن آن زن در سفارت را پيگيری کنيد، افزود: 
»به ياد بياوريد اردوغان با خاشقچى چه کرد....« 
همزمان نور نيوز رسانه نزديک به شورای عالى 
امنيت ملى نيز نوشت:حادثه تاسف بار حمله به 
سفارت آذربايجان در تهران که همه شواهد از 
شخصى بودن نيت مهاجم خبر مى دهد نبايد با 
قضاوت های عجوالنه به روابــط دو کشور لطمه 
بزند. آذر سال ٩5 سفير روسيه در استانبول توسط 
مامور امنيتى ترکيه در مقابل دوربين رسانه ها 
ترور شد، موضع گيری ها چگونه بود و نتيجه چه 
شد؟خبرگزاری روسى اسپوتنيک نيز  در تحليل 
ماجرای سفارت آذربايجان نوشت: برخى به دنبال 
ماهى گرفتن از آب گل آلود هستند و قطع روابط و 
اخراج ديپلمات ها يا خارج کردن ديپلمات های 
آذربايجان را ترويج مى کنند. آذربايجان در دام و 

تله های دشمنان دو ملت نيفتد.

 دستور رئیسی و گفت و گوی 	 

امیرعبداللهیان

امــا درســـوی مقابل، مــعــاون سياسى رئيس 
جمهور از دستور سيد ابراهيم رئيسى برای 
سفارت  بــه  مسلحانه  حمله  عــامــل  بــررســى 
آذربايجان در تهران خبر داد.محمد جمشيدی 

نوشت:  توييتر  در  خــود  شخصى  صفحه  در 
ــرادر و  »حــادثــه تلخ حمله به سفارت کشور ب
ــان را محکوم  ــج ــاي همسايه جــمــهــوری آذرب
مى کنيم. آيــت ا... رئيسى بالفاصله پس از 
شنيدن اين خبر ناگوار دستور بررسى همه 
جانبه مــوضــوع را صــادر و مــراتــب تسليت و 
همدردی خود را با دولت، ملت و بازماندگان 
ديپلمات جان باخته اعالم و برای مجروحان 
آرزوی شفای عاجل کردند.«ناصر کنعانى، 
سخنگوی وزارت امورخارجه نيز تاکيد کرد: 
انگيزه فرد حمله کننده به سفارت جمهوری 
آذربــايــجــان در تــهــران شخصى بــوده اســت.

سرپرست دادســـرای امــور جنايى تهران هم 
اعالم کرد: تحقيقات اوليه نشان مى دهد اين 
فــرد با انگيزه شخصى به سفارت جمهوری 
آذربايجان در تهران حمله کــرده است.وزير 
ــور خارجه کشورمان در ارتــبــاط تلفنى با  ام
و  تسليت  ضمن  ــود،  خ آذربايجانى  همتای 
اظهار تأسف در ايــن بــاره که به کشته شدن 
يک ديپلمات و مجروح شدن دو نفر ديگر از 
کارکنان اين سفارت منجر شد، با وزير خارجه 
ــراز  ــن ديپلمات اب ــواده اي ــان ــايــجــان و خ آذرب
همدردی کرد. اميرعبداللهيان ضمن محکوم 
ــاره به ســوء استفاده  ــردن ايــن حادثه با اش ک
دشمنان دو کشور از حادثه امروز تأکيد کرد، 
نبايد اجازه دهيم که اين حادثه بر مناسبات 
دو کشور تأثير منفى بگذارد.وزير امور خارجه 
کشورمان پيشنهاد کرد برای روشن شدن ابعاد 
مختلف حادثه، نهادهای امنيتى دو کشور در 
همکاری نزديک با يکديگر، موضوع را پيگيری 
و بررسى کنند.على نيکزاد نايب رئيس مجلس 
نيز در گفت وگو با دبير اول سفارت جمهوری 
آذربايجان در ايران گفت: من از طرف مجلس 
اين اتفاق تلخ را به دولت و ملت دوست و برادر 
مى گويم.اين  تسليت  آذربايجان  جمهوری 
حادثه به هيچ وجه بعد امنيتى، تروريستى يا 
سياسى ندارد و بر اثر خصومت شخصى فرد 
مهاجم رخ داده است. مهاجم به سفارت قطعا 

محاکمه و مجازات خواهد شد.

فراخبر
چرا باکو چنین روایتی را ارائه می کند؟

1-به رغم شيوه معمول و ديپلماتيک در اتفاقات اين چنينى  و با اين که مقامات رسمى کشورمان حتى 
بر همکاری دوجانبه برای مشخص شدن ابعاد ماجرا تاکيد کرده اند، مقام های باکو تفاسير تروريستى 
و... از آن ارائه مى کنند. اتفاق ديروز در سفارت باکو، ظاهرا يک اقدام جنايى و غيرتروريستى بود اما 
از سوی رسانه های آذری ومقامات باکو فضاسازی شد. ۲- تعطيل کردن کامل سفارت باکو در تهران 
اقدامى متناسب با قتل يک مامور دون پايه حراستى نيست و مطمئنا اهدافى فراتر از اعتراض به اين 
حادثه در پشت پرده اين تصميم وجود دارد.  3- سخنان تند رئيس جمهور باکو و مسئوالن وزارت 
خارجه اين جمهوری، حاکى از برنامه خطرناک اين جمهوری برای افزايش تنش با ايران است؛ البته 
اين جمهوری به لحاظ توازن قوا اصال قابل مقايسه با جمهوری اسالمى نيست اما با تحريکات اسرائيل 
و پشتوانه ترکيه دست به اقدامات اين چنينى مى زند. ۴-اسرائيل  مدت هاست در جمهوری باکو النه 
کرده و به دنبال لبنانيزه کردن اين جمهوری و شوراندن آن عليه ايران است تا جمهوری اسالمى را 
درگير يک چالش مرزی کند و با توجه به جمعيت باالی آذری زبانان ايران بتواند بر عمق و دامنه بحران 
بيفزايد.  5- الهام على اف در ماه های اخير به پشتوانه ترکيه و اسرائيل، چند رزمايش با هدف چنگ و 
دندان نشان دادن به ايران انجام داده است. 6- على اف به دنبال اشغال استان سيونيک ارمنستان 
و اتصال زمينى به نخجوان است و تنها مانع اين هدف جاه طلبانه و غير قانونى، جمهوری اسالمى 
ايران است. ٧- باکو، اسرائيلى ترين تهديد در پيرامون مرزهای ايران است و تل آويو با اهداف امنيتى 
و نظامى و ترکيه با اهداف ژئوپليتيکى سعى دارند آن را ترغيب به تصرف جنوب ارمنستان کنند. 
تصرف استان سيونيک ارمنستان بى شک به رويارويى با تهران منتهى خواهد شد و اين همان آرزوی 
اسرائيل است. 8-اگر باکو به دنبال  رسيدن به پاسخ مناسب درباره دليل و انگيزه مهاجم باشد، راهکار 
آن مشخص است اما متاسفانه  تعطيل کردن سفارت باکو در تهران  مى تواند مقدمه تنش های بيشتر 

ميان ۲ کشور باشد.

چهره ها 

آیت ا... مکارم شیرازی: تضعیف نشدن دولت به 
این معنی نیست که منتقد دولت نباشیم

حضرت آيت ا... مکارم شيرازی در ديدار اسماعيلى 
وزير فرهنگ و ارشاد با اشاره به بحث حجاب، بيان 
کرد: مسئله حجاب در حال حاضر با مسائل سياسى 
گره خورده و عده ای مى گويند اگر بتوانيم حجاب 
را حذف کنيم نظام جمهوری اسالمى کم رنگ مى 
شود. اين مرجع تقليد، خشونت و فشار را در مسئله 
حجاب کارساز ندانست و افزود: مسئله حجاب راه 
های فرهنگى دارد، البته صدا و سيما نيز بايد بيشتر 
از اين، به مسئله حجاب اهميت بدهد.آيت ا... مکارم 
شيرازی در ادامه با اشاره به افزايش هزينه حج، گفت: 
گرانى حج هم عواملى دارد که مهم ترين آن، گرانى ارز 
است ولى دولت مى تواند برای آن تسهيالت بيشتری 
بگذارد تا مردمى که سال هاست انتظار حج را مى 
کشند بتوانند برای انجام مناسک حج به خانه خدا 
مشرف شوند.وی کشورداری در اين شرايط را کاری 
سخت دانست و افزود: رئيس جمهور و وزرا بدانند که 
در شرايط سختى هستند؛ درست است که دشمن به 
شدت در حال فعاليت است اما چنان نيست که تمامى 
راه ها بسته باشد.آيت ا... مکارم با تأکيد بر اين که 
نبايد طوری رفتار کنيم که دولت تضعيف شود، گفت: 
تضعيف نشدن دولت به اين معنى نيست که منتقد 
دولت نباشيم. مردم از ما مى خواهند که شما صدای 
ما را برسانيد و مشکالت را بگوييد. ما مشکالت را مى 
گوييم اما بايد گوش شنوايى هم باشد. بنابراين کاری 
کنيد که اين دولت إن شاءا... موفق بشود. اين مرجع 
تقليد در پايان گفت: وظيفه ما دعا کردن و تذکر دادن 
به دولتمردان و اميد دادن به مردم است ولى بايد توجه 

کرد که اگر اميد از مردم گرفته شود 
کار مشکل مى شــود؛ بايد کاری 
کنيم که مــردم امــيــدوار باشند و 

اميدشان تبديل به يأس نشود.

سید حسن خمینی:احزاب نباید به هر قیمتی 
قدرت را به دست گرفته یا نگه دارند

حجت االسالم و المسلمين سيدحسن خمينى در 
ديدار اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملى با 
تأکيد بر اين که توجه داشته باشيم پايگاه اجتماعى 
امام در وهله اول »محرومين« بودند، گفت: ما آرام آرام 
پايگاه اجتماعى حکومت را از دوش طبقه محرومين 
روی دوش طبقه متدّينين بــرده ايم و تخاطب ما 
بيشتر با طبقه متدّينين شده است. درست است که 
متدّينين هسته سخت دفاع از جمهوری اسالمى 
هستند، ولــى در ابتدا مخاطب ما هميشه طبقه 
محروم بوده و تالش ها برای همان ها بوده است.وی 
گفت: من در همان بيانيه ای که ابتدای حوادث اخير 
نوشتم عقيده ام را گفتم و هنوز بر آن هستم. مسئله 
اين است که راه حل وضع کنونى کشور گفت و گو 
است؛ دوز خشونت در جامعه بايد پايين بيايد. نمى 
شود دوطرف بگويند ما به شرطى پای کار هستيم 
که يقه همديگر را پاره کنيم! يک کشور و يک ملت 
هستيد و افراد هم فکرهای مختلف دارند، راهش 
گفت و گوی ملى است. اما مراد من اين نيست که با 
همديگر حرف بزنيم، البته بزرگانشان بايد با همديگر 
حرف بزنند، اما گفت و گو در سطح ملى به معنای 
انتخابات است.وی ادامه داد: کسانى که کار حزبى 
مى کنند، بايد بدانند که حزب يک جريان ايجابى 
است، اما جبهه يک جريان سلبى و مقطعى است و 
در آن پيرامون نخواستن يک چيزی دور هم جمع 
مى شوند. ولى حزب يک جريان ايجابى است و مى 
گويد ما در پنج انتخابات شرکت مى کنيم و باألخره 
مى بريم ولى اگر هم باختيم با هويت خودمان مى 
بازيم. اين طور هم نيست که به هر قيمتى بايد قدرت 

را به دست گرفت يا نگه داشت؛ 
بايد سعى کــرد اکثريت را به 
دست آورد و اگر هم نخواستند 

که نخواسته اند./جماران

ماجرای »شخصی « سفارت و بازی غیردیپلماتیک باکو
درحالی که بسیاری از رسانه های خارجی سعی کردند ابعاد تروریستی- سیاسی به 

ماجرای حمله به سفارت آذربایجان در تهران بدهند، گزارش  ها از انگیزه شخصی 

مهاجم حکایت دارد.او از ثبت شکایت مفقودی همسرش در فروردین خبرداده بود

به تازگى ويدئويى از سخنان على اکبر رائفى پور 
منتشر شده که وی ادعايى دربــاره شوخى های 
اين  مى کند.  مطرح  عليهم السالم  اهل بيت 
اظهارات ابتدا با واکنش حجت االسالم شيخ 
جعفر تبريزی مواجه شد.همچنين حجت االسالم 
علوی تهرانى با اشاره به اين سخنان، انتقادات 
صريحى را به على اکبر رائفى پور مطرح کرد. 
منبری معروف تهران با گاليه از اين که راه بستن 
انتقاد به اين فرد اين است که مى گويند »تقطيع 
شده و لشکر مجازی اش به طرف مقابل حمله 
مى کند«، با دعوت به مناظره و پرسش از سازمان 
تبليغات و بيان اين که »اشتباه يک بار اتفاق بيفتد، 
خطاست ولــى وقتى تکرار شد مى شود خط« 
گفت:  »با هوچى گری و فحاشى و اين جور بحث ها 
کار به جايى کشيده نمى شود. نمى دانم متولى 
رسيدگى به اين صحبت ها اصال چه کسى است؟ 
وا... اگر وهابيت پول خرج مى کرد تا اين حرف ها 
زده شود چقدر بايد خرج مى کرد.« حجت االسالم 
نصيری، رئيس مؤسسه معارف وحى و خرد  نيز در 
يادداشتى که در اختيار ايکنا قرار داده، به اظهارات 
ــاره نسبت دادن  اخير على اکبر رائفى پور درب
شوخى های زشت به ائمه)ع( واکنش نشان داد.
در بخشى از متن اين يادداشت آمده است:آقای 
رائفى پور کمى آرام تـــر! دامــن اهــل بيت)ع( از 

انتساب سخنان رکيک به آنان بسى پيراسته است! 
در اين چند سال که فضای مجازی و کارکردهای 
آن توسعه يافته به مناسبت های مختلف مجال 
آقای  اظهارنظرهای  و  سخنرانى ها  پيگيری 
رائفى پور فراهم آمد. در عموم موارد ايشان را )که 
ان شاءا... تعالى قصدشان خير و خدمت به دين 
اســت( تحسين کــردم...بــرخــى از خطابه های 
ايشان از اين جهت حقًا قابل تحسين است. اما 
پيداست که محدوديت مطالعات تخصصى و به 
تعبير رايج؛ خاک نخوردن در درس و مدرسه و در 
سايه چراغ حجره و پای بحث استاد، گاه زمينه را 
برای ابراز مطالبى غلوآميز، فاقد پشتوانه علمى و 
گاه همراه با خطای فاحش فراهم مى آورد.آخرين 
مورد آن ابراز اين نکته بسيار نادرست است که اهل 
بيت)ع( آن چنان شوخى های تند و زننده جنسى 
داشتند که امکان گفتن آن ها حتى در ميان جمع 
پيرمردان و پيرزنان نود ساله فراهم نيست!! )نقل 
به مضمون(...بايد تاکيد کرد که ابــراز مطالب 
ناصواب هر چند از روی خيرخواهى باشد، مصداق 
اين روايت نبوی است: »من أفتى الناس بغير علم 
کان ما يفسده أکثر مما يصلحه« به عنوان يک 
برادر خيرخواه دينى به فاضل محترم جناب آقای 
رائفى پور توصيه مى کنم که در موسسه خود به 
ويژه در طرح مباحث دينى از شماری از فاضالن 

متضلع حوزه بهره گيرد تا اين دست از اشتباهات 
به کمترين نصاب خود منتهى شود. پيداست که 
تنها خداوند و اوليای او هستند که از گونه خبط و 

خطا به طور کامل دورند!

تقطیع فیلم رائفی پور؟	 

اما با مطرح شدن اين انتقادها  به رائفى پور که 
ادعاهايى درباره اهل بيت  مطرح کرده،رسانه های 
او ويدئو هايى با عنوان »روشنگری« منتشر کرده 
و ازمنتقدان مى خواهند تا »فيلم کامل استاد« 
را ببينند و بعد قضاوت کنند. آن ها به منتقدان 
مى گويند: »الت کوچه خالى نباشيم!« و بر اساس 
ــده، اتهام های نــاروا به  يک ويــدئــوی تقطيع ش
رائفى پور وارد نکنيد. اما فرهيختگان در واکنش 
به اين  مواضع  نکته  جديد و عجيبى  را مطرح 
کرد ونوشت: اين ويدئو را با دقت و وسواس تماشا 
کرديم اما به نکته جالب تری رسيديم. از مقايسه 

ويدئوی جديد که ادعا شده اصل سخنرانى است 
با فيلم و صوت کامل اوليه سخنرانى رائفى پور که 
از سوی رسانه های نزديک به خودش منتشر شده 
و هنوز در دسترس است، متوجه شديم ويدئوی 
دوم به نوعى جعلى و گويا بعدها در همان مکان 
با طراحى مشابه جلسه سخنرانى که البته خالى 
از جمعيت است، دوباره ضبط شده تا منتقدان 
ساکت شوند! ويدئوی دوم با ترکيبى از سخنرانى 
اوليه و سخنرانى بعد از انتقادها با زيرکى قصد 
دارد اشتباهات مطرح شده را الپوشانى کند؛ 
فقط تدوين کاران يادشان رفته فايل های اوليه 
را صيانت طور از فضای مجازی حــذف کنند. 
فرهيختگان همچنين در انتقاد از رائفى پور، 
توييتى منتشر کرد و نوشت: از ابتدا هم مشخص 
بود که آقای رائفى پور نه تنها کارشناس دينى 
نيست بلکه در ساير امور نيز نمى توان به ايشان 
اعتماد کرد.رائفى پور اما در مراسمى  بدون  
تکذيب صريح  ادعای فيلم برداری مجدد سعى 
کرد به اين انتقاد ها پاسخ بدهد. وی گفت: بارها 
در جلسات مختلف، دينم را خدمت علما عرضه 
کرده ام. برخى بى انصافى مى کنند و اختالف 
مى اندازند، به تازگى نيز سوءبرداشتى از عرض 
بنده شد در حالى که نه اسم کتاب آوردم، نه اسم 
نويسنده را بــردم و.... وی سپس به نام کتابى 
فکاهى و نام نويسنده  آن که يکى از فقهاست، 
اشاره کرد و البته گفت: نکته اخير من مربوط به 
برخى احکام رساله بود.شايد در استخدام کلمات 

بيان خوبى نداشتم.

حرف های اخیر    رائفی پور و ادعاهای عجیبش  با واکنش های بسیاری مواجه شد 

دومینوی جنجال های رائفی پور 
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توييت سياسى 

توئيت مهدی فضائلى)عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقالب( در باره حاشيه سازی در مورد يک عکس 

ادعايى؛ فرد حاضر در تصوير عليرضا اکبری نيست.


