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

پیامك: 2000999                            تلگرام: 09033337010  تلفن: 37009111 051                 

 مردم همه کشورها به فکر پیشرفت فناوری  هستند، اما  •
جوانان و مردم کشور ما به فکر ارزان شدن گوشت و پیاز و سیب 
زمینی و قرعه کشی خودرو و...! دست مریزاد آقایان مسئول!

درکه؟  • قابل  واقعا  تومان،   ۶ یا   ۵ کارگری  حقوق  پایه   
مسئوالن می تونن یک ماه با این حقوق زندگی کنن؟

 آموزش و پرورش به دانش آموزان درس زندگی بدهد که  •
چطور بتوانند در این دنیای پر از نابسامانی و دروغ و کلک و 

حقه بازی  زندگی کنند. 
 مظلوم تر از کارگر نیست. تعیین حقوق یک سال آینده  •

اش اونم روز آخر سال که دیگه بره تا بعد تعطیالت حتی نشه 
اعتراض کرد! 

 طرف با سه تا ماشین تو خونه اش با چهار کد ملی که از  •
اقوامش با مبلغ ناچیز خریده ثبت نام کرده برای فروش بدون 
قرعه کشی خودرو! بعد می گن اینا مصرف کننده واقعی 

خودرو هستند که این دفعه ثبت نام کردن!
 آقای رئیس جمهور فکر اساسی برای این اقتصاد خراب  •

بکنید. واقعا زندگی غیر ممکن است و زنده بودن هم مشکالت 
زیادی دارد. با این گرانی با 8 میلیون تومان حقوق چه کار 

می شه کرد؟ 
های  • مجتمع  در  را  زورگیر  و  سارق  و  خطرناک  افراد   

سازندگی مسکن و مجتمع های مرغداری به کار بگیرید تا 
برای مردمان کم درآمد و بی بضاعت کشورمان خانه بسازند و 

مرغ و تخم مرغ ارزان تولید کنند. 
 از پلیس امنیت برایم پیامک بدحجابی داخل خودروام  •

آمده که در خیابان ... خودروی شما تردد داشته است. جالب 
است که در آن تاریخ خودروام در منزل بوده است و این که در 
خانواده ما شخص بدحجاب نیست. این پیامک نه تنها برای 
من بلکه برای خیلی های دیگر آمده است که پیگیری های من 
در تماس با پلیس هم به جایی نرسید و در جواب گفتند بیایید 

این جا تا ببینیم چه بوده است!
افزایش  • و  حقوق  تعیین  مشکل  وقت  هر  بگم  خواستم   

دستمزد به نتیجه رسید برجام هم به نتیجه می رسه. مشکل 
ما مدیران و وزیران بی سواده! 

 دولت ها باید برای ملت هزینه و کار کنند نه این که از جیب  •
مردم فقیر کشورمان درآمد کسب و جیب آن ها را خالی کنند. 

 دست دالل ها را از مواد غذایی مردم قطع کنید. •
 جناب وزیر این که امروز به فکر رفع تبعیض دستمزد بین  •

کارگر و کارمند افتادید طنز جالبی است! از طال گشتن 
پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید!

 بیشتر مردم  فقط زنده هستند، ولی زندگی نمی کنند؛ با  •
این همه گرانی و تورم و نداری! 

 از راهنمایی و رانندگی مشهد عاجزانه تقاضا می کنم  •
دوربین های کنترل سرعت در مشهد رو بیشتر کنند. واقعا 
دیگه نمی شه رانندگی کرد. عده ای  خیابان ها و اتوبان ها 
رو با پیست رانندگی اشتباه گرفتن. معلوم نیست این جنون 

سرعت برای چیه؟!
 لطفا گزارشی درباره حضور بی حساب و کتاب موتورسواران  •

کنید.  تهیه  مشهد  اطراف  های  کوه  و  زیست  محیط  در 
موتورسواری کوهستان صدمات زیادی به محیط زیست و 

حیوانات وارد می کند.
  از صبح داریم تالش می کنیم ولی موفق به ثبت نام در طرح  •

فروش یکپارچه خودرو نشدیم و سامانه دچار اختالل است. 
لطفا تا آخرین نفری که حساب وکالتی افتتاح کرده و مبلغ 

مسدود شده ثبت نام تمدید شود. 
 رئیس دولت آمارهای رشد اقتصادی و امیدواری و شرایط  •

احسن را از کجا در می آورد؟ 
 روزنامه محترم خراسان! سیب زمینی و پیاز مورد نیاز ارزان  •

قیمت مردم را برای تمام روزهای سال پیگیری بفرمایید. 
خرید  توان  مردم  و  بود  گران  خیلی  ها  قیمت  که  امسال 

نداشتند. 
روزنامه  • مردم  حرف  صفحه  همین  دولت  اگر  نظرم  به   

خراسان رو بخونن و کوشش کنن تا مشکالتی که گفته شده 
حل بشه خیلی از مشکالت مردم حل شده.

دیروز در روتیتر خبر سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقالب  •
در صفحه 2 روزنامه نوشته بودید: »سخنرانی رهبر معظم 

انقالب در روز نخست سال 1401 در حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود« 

خراسان: از خوانندگان روزنامه بابت این اشتباه تایپی پوزش 
می طلبیم شایان ذکر است در  رو تیتر این خبر به جای 1402 

به اشتباه 1401 درج شده است.
 از تمام خانم های محترم بی حجاب تقاضا دارم به احترام  •

ماه مبارک رمضان حداقل این ماه را رعایت کنند.
 ضررهای نبردن ساعت به جلو رو در تابستان وقتی آفتاب  •

تقریبا وسط آسمان هست ولی ساعت هنوز 8 صبح نشده، 
خواهیم دید. زمان آقای احمدی نژاد یک سال ساعت ثابت 

ماند و دوباره سال بعد بحث جلو کشیدن ساعت مطرح شد.
از  • مسئوالن  بینی  می  وقتی  داره  تاسف  جای  چقدر    

زیباسازی شهری مثل تهران حرف می زنن ولی بیشترین 
مناطق نورپردازی و زیباسازی شده متعلق به باال شهر و 
منطقه مرفه نشینه و پایین شهر همچنان تاریک و غم زده 

است.
 پسرم طعم کارکردن و پول درآوردن را حس نکرده است،  •

ولی لذت خرج کردن پول پدر را به خوبی احساس می کند!
 در این گرانی ها و درآمد کم مردم و هزینه های زیاد زندگی  •

و اقتصاد بیمار کشورمان دین، اخالق، انسانیت و زندگی 
مردم در حال نابودی است. مسئوالن فکری کنند قبل از آن 

که دیر شود!
 چند روز پیش بنگاه امالک هنگام دریافت کمیسیون،  •

نیم درصد به عالوه 9 درصد ارزش افزوده به عنوان مالیات 
دارایی درخواست و اعالم کرد این مبلغ را کارت به کارت 
کن درصورتی که کارتخوان داشت به عبارت دیگر بدون 
پرداخت یک ریال مالیات تمام حق مالیات را از دو طرف 

به جیب زد.
 چند روز مانده به عید، ولی شرکت ارتباطات زیرساخت  •

هنوز عیدی کارکنان حفاظت فیزیکی رو پرداخت نکرده! 
خسته نباشین مدیران محترم! 

 اولین و مهم ترین وظیفه دولت و مجلس، تهیه مسکن  •
برای تمام مردم شهری و روستایی، امکانات، ایجاد شغل، 
جلوگیری از داللی، مسکن،مواد غذایی و تامین معیشت و 

امنیت و رضایت تمام ملت است. 
 چرا دولت کارت بازنشستگان تامین اجتماعی را مانند  •

بازنشستگان کشوری برای مناسبت ها شارژ نمی کند؟ شاید 
کارمندان تخم سه زرده گذاشته اند که کارگران نگذاشته اند! 

 پلیس محترم مشهد، لطفا با رانندگان خاطی که اتوبوس  •
های بزرگ بین جاده ای را داخل کوچه های فرعی پارک می 
کنند و ضمن مزاحمت برای رفت و آمد ساکنان به تذکرات آن 

ها هم توجهی ندارند، برخورد کنید. 
 این  مسئوالن شهرداری چرا چاله چوله های خیابان ها رو  •

پر نمی کنن؟! پس عوارض برای چیه؟! ماشین های مردم 
داغون شد که!

 خیلی از مردم از توجه به فرزند و برآوردن نیازهای روحی،  •
عاطفی فرزندان هیچ اطالعاتی ندارند و غافل هستند و 
فرزندان سالمی از نظر روحی و روانی تحویل اجتماع نمی 
دهند. دولت به خانواده ها آموزش بدهد تا فرزندان عقده ای 

بار نیاورند که از خانه فرار کنند. 
 دادگستری محترم مشهد لطفا با کبوترپرانی در شهر با  •

فرهنگ مشهد برخورد کنید. این رفتار ضدفرهنگی ضمن 
مزاحمت برای شهروندان باعث وهن این شهر فرهنگ پرور 

است. 
 فرزندآوری کار هرکسی نیست. هر آدم بی مسئولیتی نه  •

لیاقت داشتن فرزند را دارد و نه توان رسیدگی و تربیت او 
را! خیلی ها فرزند می آورند، ولی او را در کوچه و خیابان رها 

می کنند و بی خیال تربیت و رسیدگی به فرزند هستند.  
جنوبی  • ارتفاعات  انگار  که  مشهد  ریه  نوشتین  طوری   

شهرمان جنگل های هیرکانیه!
 چرا مسئوالن استان به خصوص هیئت فوتبال واقعا درک  •

نمی کنند توی این وضعیت اقتصادی، فوتبال حال جوان 
ها رو خوب می کنه؟ نگاه کنین چه شور و شعفی تو اصفهان 
برقراره. مردم با تیم شون دارن زندگی می کنن. تو رو خدا 

یک کاری بکنین.

اخبار یک شنبه   28  اسفند 1401 .  شماره 221179
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حرف مردم

 بودجه 40 هزار میلیاردی سال 1402 شهرداری مشهد
 مصوب شد

بـه مبلـغ  1402 شـهرداری مشـهد  بودجـه سـال 
حـدود 400 هـزار میلیـارد ریـال بـا موافقـت اعضـای 
شـورای اسالمی شـهر مشـهد مصوب شـد. به گزارش 
ایرنـا، روز گذشـته در هفتـاد و پنجمیـن جلسـه علنـی 
شـورای اسـالمی شـهر مشـهد منابـع آلبـوم بودجـه 
سـال 1402 شـهرداری مشـهد با 4۵ درصد افزایش 
نسـبت بـه اصـالح بودجـه مصـوب سـال 1401، از 
مبلـغ 2۷4 هـزار و 99۵ میلیـارد ریـال بـه ۳99 
هـزار و ۶۳2 میلیـارد و 22۶ میلیـون ریـال رسـید 
و تصویـب شـد. رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه 
شورای اسـالمی شـهر مشـهد در خصوص این بودجه 
اظهـار کـرد: بـه منظـور بررسـی الیحـه بودجـه سـال 

1402 شـهرداری، 88 جلسـه کمیسـیون تلفیـق، 
هـزار  هفـت  از  بیـش  و  کارشناسـی  جلسـه   140
سـاعت کار کارشناسـی انجـام شـد. سـید ابراهیـم 
علیـزاده افـزود: در جمع بنـدی نهایـی، ایـن بودجـه 
در بخـش منابـع و مصـارف نسـبت بـه الیحـه ارسـالی 
شـهرداری حـدود 20 درصـد افزایـش یافـت و بودجه 
حـدود  بـه  تومانـی  میلیـارد  هـزار   ۳۳ پیشـنهادی 
40 هـزار میلیـارد تومـان رسـید. وی تصریـح کـرد: 
سـرفصل منابـع پیش بینـی شـده در بودجـه 1400 
و 1401 شـهرداری، تحقـق 100 درصـدی داشـته 
اسـت و امیدواریـم ایـن مهـم بـرای سـال 1402 نیـز 

محقـق شـود. 

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری:

روز پنج شنبه اول ماه مبارک رمضان خواهد بود

عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبری گفت: 
روز پنج شنبه سوم فروردین اولین روز ماه مبارک 
رمضان در ایران و دیگر کشورهای منطقه خواهد بود. 
به گزارش مهر، حجت االسالم والمسلمین سیدرضا 

قلم کاران اصفهانی روز شنبه در همایش طالیه داران 
تبلیغ اظهار کرد: امسال در تقویم همه کشورها روز 
چهارشنبه 29 شعبان بوده و پنج شنبه سوم فروردین 

اول ماه رمضان است. 

جهش بلند بورس،  ورود به کانال 1.9 میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز )شنبه، 
2۷ اسفند( با جهش 84 هزار واحدی در ارتفاع یک 
میلیون و 90۵ هزار واحدی ایستاد. دیروز بیشتر نمادها 
سبزپوش شدند تا در بازار، تقریبًا صف فروش ها جمع 
شده باشد. فملی، فارس ، کچاد و کگل از تاثیرگذاران 
بزرگ بازار روز جاری بودند. به گزارش اکو ایران، در 
جریان معامالت دیروز، با باز شدن نماد فملی این نماد 
به تنهایی توانست بیش از 9 هزار و 200 واحد تاثیر 
مثبت روی شاخص بورس تهران داشته باشد تا سقف 
کانال صعودی بلندمدت شاخص بورس تهران رو به 
باال شکسته شود. از سوی دیگر دیروز همانند روزهای 
پیشین، این گروه خودرویی بود که بیشترین ارزش 
معامالتی را به خود اختصاص داد. در این خصوص گروه 
خودرویی با بیش از 88۳ میلیارد تومان در رتبه اول و 

گروه شیمیایی و فراورده های نفتی به ترتیب با ۷۵۶ و 
۶12 میلیارد تومان در رتبه های بعدی جای گرفتند.
در مجموع، اگرچه شاخص بورس تهران، دیروز با یک 
جهش 84 هزار واحدی به محدوده یک میلیون و 900 
هزار واحد یعنی همان محدوده معروف سال 1۳99 
رسید، اما شاخص یک میلیون و 900 هزار واحدی 
در سال 1401 با شاخص  یک میلیون و 900 هزار 
واحدی سال 1۳99 زمین تا آسمان متفاوت است. 
انتظار می رود امروز نیز بورس تهران به سنت هر سال، 
با رویه ای مثبت سال را به پایان برساند و این مثبت بودن 
تا پایان تعطیالت نیز احتمااًل پابرجا باشد؛ چرا که خیلی 
از اهالی بازار ترجیح می دهند فروشنده نباشند. بر این 
اساس، باید این انتظار را داشت که شاخص بار دیگر 

در روزهای آینده به محدوده 2 میلیون واحدی برسد.

حکم اعدام برای 2 عامل حادثه تروریستی حرم شاهچراغ 
رئیس کل دادگستری فارس از محکومیت 2 تن از متهمان اصلی پرونده تروریستی حرم مطهر 

شاهچراغ )ع( به اعدام در مألعام خبر داد  

رئیس کل دادگستری فارس از محکومیت دو تن از 
متهمان اصلی پرونده تروریستی حرم مطهر شاهچراغ 
ــدام در مأل عــام خبر داد .حجت االســالم  )ع( به اع
این  بر  تأکید  با  موسوی   کاظم  سید  المسلمین  و 
که دو متهم اصلی پــرونــده تروریستی حــرم مطهر 
شاهچراغ )ع(در مسلح سازی، تدارکات، پشتیبانی و 
هدایت عامل اصلی حمله تروریستی به شکل مستقیم 
دخالت داشتند، گفت: یکی از این عوامل محمد رامز 
رشیدی نام دارد که در اعترافات خود به تحویل اسلحه، 
همراهی با عامل اصلی ترور برای شناسایی کامل 
محیطی حرم شاهچراغ )ع( پیش از حمله و همچنین 
در شب حادثه، اسکان وی و ارتباط مکرر و اخذ دستور 
از سرکرده داعــش اعتراف کــرده است.رئیس کل 
دادگستری فارس به نقش محکوم به اعدام دیگر این 
پرونده اشاره کرد و افزود: این متهم نیز که سید نعیم 
هاشم قتالی نام دارد در دادگاه به تحویل گرفتن عامل 
اصلی ترور بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان وی 
و دیگر اعضای داعش در تهران و جابه جایی آنان در 
خانه های امن و دیگر تدارکات و حتی تهیه بلیت سفر به 

شیراز برای عامل اصلی ترور اعتراف 
ــاره به این که  ــت.وی با اش کــرده اس
اقدامات متهمان در شیراز و تهران 
و همچنین ارتباطات بــرون مرزی 
آنان به طورمستقیم زمینه ساز حمله 
حرم  بــه  تروریستی  ناجوانمردانه 
مطهر شاهچراغ )ع( و شهادت 1۳ 
نفر از خادمان و زائران و مجروحیت 
ــت، گفت:  ــن دیــگــر شـــده اسـ ۳0 ت
ــرونــده در اولــیــن جلسه  شاکیان پ

دادگاه خواستار اشد مجازات متهمان بودند.رئیس 
شورای قضایی استان فارس در ادامه به محکومیت 
۳ تن دیگر از متهمان به مجازات های سنگین حبس 
اشاره و در تشریح آن بیان کرد: متهم دیگر این پرونده 
محمد رحمانی که از سر پل های گروه های داعش در 
تهران بود به 2۵ سال حبس، مصطفی جان امانی 
متهم دیگر پرونده به دلیل عضویت و حمایت از گروه 
تروریستی داعش به 1۵ سال و یک روز و حمید ا...
کابلی دیگر عضو دستگیر شده گروه داعش نیز به ۵ 
سال حبس محکوم شدند.حجت االسالم و المسلمین 
موسوی به تعیین صالحیت دادگاه انقالب شیراز در 
رسیدگی به اتهامات چند تن دیگر از عوامل داعش 
مرتبط با این پرونده نیز اشاره کرد و افزود: پرونده 
این متهمان در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای انقالب 
اسالمی شیراز در حال تکمیل تحقیقات است که پس 
از صدور قرار نهایی و کیفرخواست برای صدور رأی 
به دادگاه ارسال خواهد شد.آرای صادرشده درباره 
۵ متهم این پرونده مطابق آیین دادرسی کیفری قابل 

فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. 

 الزامات به جا مانده
 از شعار سال 1401

هرچند سال 1401 با شعار »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« آخرین ساعات خود را سپری می 
کند اما خط مشی که دراین شعار ترسیم شده است 
به مثابه نقشه راهی برای تدوین برنامه ها و تعیین 
جهت و مسیر حرکت اقتصادی کشور است که می 
تواند طی سال های سال در آینده این مرزوبوم به 
تدوین برنامه های باالدستی غنا بخشد و از این 
منظر بیشتر باید مدنظر برنامه ریــزان و تصمیم 
ســازان و تصمیم گیران کشور قرارگیرد. برای 
تداوم مسیر تقویت تولید دانش بنیان نیازمند توجه 
ویژه به نهادینه کردن الزامات آن هستیم. الزاماتی 
که در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد به این 

شرح است:
1 - تدوین استانداردهای منطبق با تولید دانش 
بنیان: فارغ از آن چه تحت عنوان استاندارد در 
کشور وجود دارد و کاالها و خدمات براساس آن 
تولید می شود، نیازمند تدوین استانداردهایی 
ویژه تولیدات دانش بنیان هستیم تا مشخص کند 
این محصول یا خدمت فارغ از استاندارد عمومی 
که دارد با استانداردها و معیارهای تولید دانش 

بنیان بنا نهاده شده است.
2 - تدوین ابزارهای مالی حمایت از تولیدات 
دانــش بنیان: در سال های اخیر همواره بحث 
چگونگی حمایت نظام بانکی و بــازار سرمایه از 
اقتصاد دانــش بنیان محل بحث بــوده اســت. در 
زمینه بازار سرمایه اقداماتی انجام شده است و 
برخی شرکت های دانش بنیان وارد بازار سرمایه 
شده اند و صندوق های خطرپذیر و برخی نهادهای 
مالی حامی شرکت های دانش بنیان شکل گرفته 
اســت امــا در نهایت نیازمند شکل گیری بــازار 
سرمایه ای خاص شرکت های دانش بنیان هستیم 
که قواعد پذیرش این شرکت ها در آن و نوع فعالیت 
آن ها متفاوت از فضای عمومی بازار سرمایه باشد. 
همانند  تخصصی  بانک  گیری  شکل  همچنین 
بانک های تخصصی مسکن، کشاورزی، توسعه 
صــادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون، برای 
بخش دانش بنیان کشور ضروری است. بانکی 
که با سرمایه گذاری دولت بتواند به طور خاص 
متمرکز بر تامین مالی بخش دانش بنیان اقتصاد 

ایران باشد.
۳ - نهادینه شــدن ابــزارهــای حقوقی از جمله 
مالکیت معنوی بر اختراع ها و اکتشاف ها: یکی از 
معضالت جدی فضای کسب و کار، حمایت نکردن 
از حقوق معنوی تولیدکنندگان است. به ویژه در 
حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی دانش بنیان و سایر 
حوزه های دانش بنیان، ضرورت حمایت از حقوق 
معنوی و مالکیت بر فکر و ایده نو ضروری است و 
باید قوانین کارآمدی برای تقویت حقوق معنوی 

تولیدکنندگان دانش بنیان طراحی شود.
4 - الــزام دستگاه ها به استفاده از محصوالت 
و خدمات دانــش بنیان داخلی: در بسیاری از 
صنایع که با تولیدات خاص سر و کار دارند، امکان 
سفارش کار به شرکت های دانش بنیان داخلی 
وجود دارد. مهم ترین مصداق صنعت برق و نفت 
است که اتفاقا اقدامات خوبی در سال های اخیر 
برای سفارش دادن کاالهای خاص مورد نیاز در 
این صنایع مثل انــواع لوله های ضدخوردگی، 
انواع پمپ ها و شیرهای کنترلی و دیگر تجهیزات 
پیشرفته صــورت گرفته اســت. بحث بر سر این 
است که قوانین مشخص و پایش شفاف و روشنی 
در زمینه الــزام دستگاه ها به سفارش کاالها و 
تجهیزات دانش بنیان مورد نیاز خود به شرکت 
های داخلی باید ایجاد شود تا با این سفارش ها، 
اقتصاد دانــش بنیان به طور واقعی درگیر حل 
مسائل اساسی کشور شود. این مسئله در صنایع 
به ویــژه صنعتی نظیر خــودرو که نیاز به نــوآوری 
در آن بیش از دیگر صنایع احساس می شود، 

ضروری است.
۵ - آشتی دانشگاه و صنعت دانش بنیان: موضوع 
ارتباط بین دانشگاه و صنعت همواره از اهداف 
کالن ترسیم شده در سندهای باالدستی کشور 
بوده است. با این حال در موضوع اقتصاد دانش 
بنیان مسئله می تواند از مسیر مشوق های مالیاتی 
و بیمه ای به شرکت های بخش خصوصی جلو 
برود. به گونه ای که سفارش شرکت ها به مجموعه 
های دانش بنیان برای تولید کاالها و خدمات مورد 
نیاز آن ها، می تواند بخش های دانش بنیان را 
بیش از پیش با واقعیت های عینی کشور و نیازهای 
واقعی اقتصاد منطبق کند و این دغدغه را که 
توسعه بخش های دانش بنیان ممکن است شکل 
و شمایل ظاهری داشته و بی ارتباط به نیازهای 

کشور باشد، رفع کند.
در نهایت باید توجه داشت که دغدغه رشد تولید 
ــود خواهد  ــش بنیان هــمــواره و هر ســال وج دان
داشت. آن چه باید مدنظر قرار گیرد این است که 
موضوع حمایت از تولیدات دانش بنیان باید از 
پوسترها و شعارها فراتر رود و به اقدامات موردی 
و تصمیمات مقطعی محدود نشود تا بتوان نظام 
سازی کامل و قوانین کارآمدی برای تقویت این 

بخش تدوین کرد.

وعده دیدار یار سه شنبه ساعت 15 حرم رضوی
عالوه بــر برنامه هــای معمول حــرم مطهر رضوی در شــب تحویل 
ســال، روز بعــد از آن در تاریــخ اول فروردیــن 1402، حرم مطهر 
رضوی مهمان ویژه ای خواهد داشت. پس از سه سال محدودیت 
های کرونایی کــه مانع حضور رهبــر معظم انقالب در ســخنرانی 
نوروزی حرم مطهر رضوی شده بود، حضرت آیت ا... خامنه ای بار 
دیگر در حرم مطهر رضوی حضور می یابند و در ساعت 1۵ روز سه 
شنبه اول فروردین در حرم مطهر رضوی سخنرانی خواهند کرد. 
سخنرانی که نقشه راه کشور در ســال 1402 را مشخص خواهد 
کرد.همچنین براساس اعالم پایگاه اطالع رســانی دفتر نشر آثار 
مقام معظم رهبــری، برنامه با حضور معظم له ســاعت 1۵ در حرم 
رضوی آغاز می شود و سخنرانی ایشان ساعت 1۶ آغاز خواهد شد.

یادداشت روز

  مهدی حسن زاده 
economic@khorasannews.com
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انگلیس؛اعتصابات و اعتراضات! 

ــه طرح  صدها هــزار انگلیسی همزمان با ارائ
بودجه وزارت دارایی به پارلمان به خیابان ها 
آمدند و اعتراض ها و اعتصاب های گسترده ای 
را برگزار کردند.این کشور شاهد بدترین بحران 
گذشته  نسل  چند  طی  معیشتی  هزینه های 
است، بسیاری از کارکنان و کارگران دیگر، از 
بخش راه آهن گرفته تا وکال، از سال گذشته 
تاکنون اعتصاب  های متعددی را برگزار کرده 
ــزارش اخیر  انــد. اداره آمــار ملی بریتانیا  درگ
خود اعالم کرد شاخص قیمت مصرف کننده 
در 12 ماه منتهی به نوامبر 2022میالدی 
10/7درصد افزایش یافته است.همان گونه 
که از قبل انتظار می رفت ریشی سوناک نخست 
وزیر بریتانیا پس از روی کار آمدن با چالش های 
متعددی در عرصه های داخلی و خارجی مواجه 
شده که عمده ترین آن تالش بــرای مقابله با 
بحران اقتصادی بریتانیا و تورم فزاینده در این 
کشور است که از 10 درصد نیز فراتر رفته و منجر 
به افزایش شدید هزینه های زندگی به ویژه در 
زمینه انــرژی شده است.وضعیت نابسامان و 
بحرانی اقتصادی واجتماعی بریتانیا هر چند 
به دالیل مختلف از جمله رکود اقتصادی ناشی 
از همه گیری ویروس کروناست، اما سیاست 
ها و اقدامات دولــت  محافظه کار بریتانیا در 
قبال روسیه  نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا 
کرده است.لندن به بهانه تنبیه مسکو در پی 
جنگ اوکراین، روسیه را تحریم کرده و با این 
کار برخالف خواسته اش عمال درآمد روسیه 
را از صــادرات نفت و گاز به طور کم سابقه ای 
افزایش داده و در عین حال میلیون ها نفر را در 
بریتانیا با افزایش بی سابقه بهای انرژی، زیر 
شدید ترین فشار های اقتصادی قرار داده است.

به رغم وخامت اوضاع اقتصادی بریتانیا،دولت 
محافظه کــار ایــن کشور با هــدف همراهی با 
سیاست های جنگ افــروزانــه آمریکا در قاره 
اروپا و کسب رضایتمندی دولت بایدن به جای 
و  عمومی  بخش  به  بیشتر  بودجه  اختصاص 
تالش برای ارائه کمک های مالی به اقشار فقیر 
و نیازمند بریتانیا ، برای افزایش بودجه نظامی 
اقدام کرده است. در این زمینه، ریشی سوناک 
نخست وزیر بریتانیا از افزایش 5 میلیارد پوندی 
بودجه دفاعی خبر داد. او به دنبال افزایش 
بیشتر بودجه دفاعی به میزان 2/5 درصد تولید 
ناخالص داخلی در بلندمدت است.سوناک این 
اقدام را تدبیری برای قرار نگرفتن در معرض 
اقدامات قدرت های متخاصم تلقی کرده که به 
طور مشخص منظور وی در وهله نخست روسیه 
و در مرحله بعدی چین است که در سند جدید 
»بازنگری سیاست خارجی و دفاعی بریتانیا« به 

عنوان تهدیدات عمده مطرح شده اند.

پیشخوان بین الملل  تحلیل روز

نتانیاهو اسرائیل را فرو خواهد پاشید ؟

شاید  اول  ــاه  ــگ ن در 
گمان کنید ایــن تیتر 
متعلق به روزنامه های 
داخـــلـــی کــشــورمــان 
معتبرترین  امــا  باشد 
اقتصادی  نامه  هفته 
جهان )اکونومیست( 
این تیتر را منتشر کرده 

است.به گواه بیشتر تحلیل گران از ایران تا خود 
اسرائیل، رژیــم صهیونیستی بدترین بحران 
موجودیتی تاریخ خود را سپری می کند .این 
رژیم از یک طرف در محاصره متحدان ایران 
شامل حزب ا... ، سوریه و غزه است و انتفاضه 
نیز در کرانه غرب شعله ور شده و از طرف دیگر 
بحران داخلی و شکاف های اجتماعی در این 
رژیم شروع به فعالیت کرده است.با وجود همه 
این مشکالت نتانیاهو به دنبال تحکیم قدرت 
خود و فرار از اتهاماتش با طرح اصالحات قضایی 
است و هفته هاست که صدها هزار صهیونیست 
در اعتراض به کودتای نخست وزیر در خیابان 
ها سرکوب می شوند . ماه های آینده برای بقای 
اسرائیل بسیار حائز اهمیت خواهد بود و به نظر 
می رسد اتفاقات مهمی در این رژیم رخ دهد 
.خاطر نشان می شود دبیرکل حزب ا... لبنان 
چند روز پیش تصریح کرد که شاید در همین 
مرحله فروپاشی اسرائیل را شاهد باشیم./

کانال تفسیرگر

ــن موضوع  گــروه بین الــمــلــل-دیــروز بــه ای
پرداختیم که جهان چه رویــدادهــای مهمی 
را در سال 1401 پشت سر گذاشته است؟ 
در ادامــه به این موضوع می پردازیم که چه 
رویــدادهــای مهمی پیش روی مــا در سال 
1402 شمسی است. حقیقت این است که 
به جز چند تاریخ مشخص از رویداد های سال 
آینده، پیش بینی برخی رخدادها بسیار سخت 
و صرفا در حد گمان است. اما خواندن همین 
ها هم می تواند گزینه جذابی باشد. برای 
مثال، در سال 2021 چه کسی می توانست 
تصور کند که پوتین جرئت به چالش کشیدن 
غــرب را داشته باشد و با حمله به اوکراین 
بحران انرژی بی سابقه ای را در اروپا ایجاد 
کند؟ در سال 2000 چه کسی می توانست 
حادثه 11 سپتامبر را پیش بینی کند؟ در آن 
سال آمریکا به سپر فضایی برای دفاع از خود 
در برابر یک جنگ سرد تازه فکر می کرد و هیچ 
کس تصور نمی کرد که این دشمن در هزاره 
القاعده باشد.  جدید تروریسم بین المللی 
این ها را گفتیم تا یادمان نرود حتی مهم ترین 

رویدادها هم غیر قابل پیش بینی اند.

جنگ اوکراین	 
به زودی جنگ بهاره که از هفته ها پیش بر سر 
زبان ها افتاده ،میان روسیه و اوکراین آغاز 
خواهد شد. جنگی که در آن دولــت کی یف 
به تانک های پیشرفته لئوپارد و سالح های 
تاکتیکی مجهز شده اســت. با وجــود انتظار 
برای آغاز جنگی بزرگ، ریچارد هاس، رئیس 
ــورای روابــط خارجی« معتقد  اندیشکده »ش
است جنگ در اوکراین، ادامه خواهد یافت، 
البته در سطحی کمتر. نه روسیه و نه اوکراین 
قادر به دستیابی به یک پیروزی نظامی کامل 
نخواهند بــود، اگر پیروزی به عنوان دیکته 
کــردن شرایط حل و فصل ارضــی یا سیاسی 
پس از جنگ تعریف شود. اگر پیروزی به عنوان 
دستیابی به توافقی تعریف شود که هر دو دولت 
مایل به امضا و رعایت آن هستند، دیپلمات ها 
نیز به پیروزی نخواهند رسید. صلح به رهبرانی 
نیاز دارد که مایل و قادر به سازش باشند، دو 
عنصری که به طور آشکار )اگر به دالیل بسیار 

متفاوت( در هر دو طرف وجود ندارد.

جنگ یمن	 
یمن،  جنگ  سالگرد  هشتمین  آستانه  در 
انصارا... و سعودی ها در ژنو در حال رایزنی 
هستند تا بتوانند پرونده تبادل اســرا را به 
سرانجام برسانند، اقدامی که اگر موفقیت آمیز 
باشد می تواند تسهیل کننده توافق آتش بس 
و شاید پایانی بر جنگ ظالمانه باشد.درواقع 
هر گونه توافق در میانه جنگ بر سر موضوعات 
مختلف، می تواند روزنه امیدی برای رسیدن 
به توافق صلح هم باشد. تحلیل گران می گویند 
اگر روند گفت وگوهای صنعا و ائتالف سعودی 
درباره تبادل اسرا موفقیت آمیز باشد، صدها 
یمنی بــازداشــت شــده آزاد می شوند و این 
ــزرگ به ســوی مــذاکــرات جامع تر  یک گــام ب
ــرای پایان دادن به جنگ در یمن خواهد  ب
بود.انصارا... و ائتالف سعودی با میانجی 
گری سازمان ملل در آوریــل 2022، بر سر 
آتش بس توافق کردند و این توافقات برای 
شش ماه به قوت خود باقی بود ولی به دلیل 
بدعهدی طرف سعودی، صنعا حاضر نشد 
آتش بس را تمدید کند و رهبران یمن بارها 
گفته اند تا زمانی که یمنی ها از دستاوردهای 
توافق منتفع نشوند به آتش بس تحمیلی تن 
نمی دهند و پای هیچ سندی را امضا نخواهند 
کرد. انصارا...، لغو محاصره، پرداخت حقوق 
کارکنان دولتی و بازگشایی فرودگاه ها را 
شرط تمدید آتش بس اعالم کرده است ولی 
سعودی ها به رغم ادعای ظاهری ، در عمل با 
این درخواست ها موافقت نکرده اند، هرچندبه 
نظر می رسد در مسیر همگرایی منطقه ای 
تکلیف  تعیین  ها  پرونده  ترین  مهم  از  یکی 

پرونده یمن باشد.

چالش تایوان برای چین	 
ــذاران روی  در حالی که بسیاری از سیاست گ
ظرفیت جنگ بر سر تایوان متمرکز هستند، این 
اتفاق در سال 1402 بسیار بعید به نظر می رسد. 
هرچند چین به هیچ وجه از هدف خود برای به 
دست گرفتن تایوان، در صورت لزوم به زور، دست 
برنداشته است. اما در حالی که به افزایش فشار 
بر تایوان ادامه خواهد داد، به احتمال زیاد اقدام 
بسیار تهاجمی را حداقل برای چند سال به تعویق 

انداخته است.

انتخابات سراسری ترکیه	 
   ترکیه هم اکنون با بدترین وضعیت اقتصادی 
خود از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه 
در سال 2002 روبه رو است. این وضعیت در 
ــان است و  حال ضربه زدن به محبوبیت اردوغ
طبق نظرسنجی ها  این احتمال وجود دارد که 
مخالفان در انتخابات جایگاه وی را تصاحب 
کنند. واکنش ضعیف دولت ائتالفی حاکم در 
ســال 1۹۹۹ پس از زلزله بــزرگ شمال غرب 
ترکیه، یکی از عوامل موثر در خیزش حزب عدالت 
و توسعه دانسته می شود. رای دهندگان در این 
کشور اردیبهشت ماه در انتخاباتی زودهنگام 
پای صندوق های رای خواهند رفت. انتخاباتی 
که شش حزب اپوزیسیون ترکیه برای شکست 
دادن اردوغان با هم متحد شده و قلیچدار اوغلو را 
به عنوان نامزد واحد خود برگزیده اند. احمد کورو 
استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی سان دیگو 
این انتخابات را تاریخی توصیف کرد و گفت: این 
انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا حاکمیت 
اردوغــان بر سیاست های کشور ادامــه خواهد 
داشت یا خیر؟ اردوغــان از زمان شروع ریاست 
جمهوری اش در ســال 2017 با تبدیل نظام 
پارلمانی به نظام ریاستی ترکیه را به خودکامگی 

نزدیک تر کرد.

انتخابات پاکستان و تقالی خان	 

پاکستان امسال با آشفتگی سیاسی و اقلیمی 
بسیاری روبه رو بوده است. عمران خان، نخست 
وزیر سابق این کشور و رهبر حزب میانه روی 
»تحریک انصاف«، به دنبال گرفتن رای عدم 
ــل از قــدرت کنار گذاشته  اعتماد در مــاه آوری
شد. شهباز شریف، رئیس حزب »مسلم لیگ« 
پاکستان جایگزین عمران خان شد و ریاست 
دولــت ائتالفی را بر عهده دارد. عمران خان 
ــان کنار گذاشته شدنش از قـــدرت، به  از زم
رغم زخمی شدن در یک ترور نافرجام در ماه 
نوامبر همچنان به تجمع های ضد دولتی ادامه 
می دهد. اگرچه هیچ داده رسمی در باره زمان 
دقیق بــرگــزاری انتخابات اعــالم نشده، باید 
روز 12 اکتبر )20 مهر 1402( انجام شود. 
عمران خان که محبوبیتش در حال افزایش در 
میان مردم است، به دولت برای برگزاری زودتر 
انتخابات فشار مــی آورد و می گوید که فقط در 
صورت کسب اکثریت دو سوم، پاکستان را اداره 

می کند.

نتانیاهو،چین و اوکراین؛معضالت بایدن	 
بسیاری بر این باورند که جو بایدن، رئیس جمهور 
خوش شانسی بوده، چرا که در دو سال ریاستش 

کمتر از اسالفش درگیر پس لرزه های تنش های 
ــده اســت؛ سرزمینی کــه اغلب  خاورمیانه ش
ایده های سیاست خارجی ایاالت متحده - خوب 
ــاره اش به جایی نرسیده اند. شواهد  یا بد - درب
نشان می دهد که در سال جدید نیز خاورمیانه 
در اولویت بایدن قرار نــدارد و در عوض، رئیس 
جمهور آمریکا در عرصه سیاست خارجی خود 
جنگ روسیه علیه اوکراین و موضوع چیِن در 
حال رشد را در رأس برنامه هایش تعریف خواهد 
کرد.در این میان نشریه فارین پالسی نوشت: با 
بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
به قدرت، دولت بایدن اکنون با راست گراترین و 
در عین حال افراطی ترین کابینه اسرائیل مواجه 
است؛ کابینه ای که احتماال به تنش ها در باب 
فلسطین و برنامه هسته ای ایران دامن خواهد 
زد. در این بین بایدن نیز در شرایط دشواری قرار 
خواهد گرفت، چرا که باید در شورای امنیت یا 
موضعی بی طرفانه اتخاذ کند یا متحدش را به 
چالش بکشد. طبیعتا انتقاد از تل آویو به نفع بایدن 
نخواهد بــود، رئیس جمهوری که هدف انتقاد 
جمهوری خواهانی است که بر حمایت از اسرائیل 
تاکید دارند. در صورتی هم که سکوت کند مورد 
غضب دموکرات های مترقی قرار خواهد گرفت 
که منتقد جدی سیاست های رادیکال اسرائیل 
در ارتباط با فلسطین هستند.از منظری دیگر، 
متحدان اروپایی نیز بایدن را برای مهار نتانیاهو 
تحت فشار قرار خواهند داد حتی کشورهای عربی 
که رابطه شان را با اسرائیل عادی سازی کرده اند 
نیز ممکن است با قاره سبز هم صدا شوند.با لحاظ 
کردن همه این تحلیل ها باید اذعان کرد که بایدن 
نباید در انتظار خبرهای خوبی از خاورمیانه باشد. 
ظرفیت واشنگتن برای شکل دادن به تحوالت و 
حتی کنترل آن ها دو چالشی است که این کشور 
با آن ها روبه رو است، بایدن از یک طرف باید از 
تنش های بیشتر میان اسرائیل و فلسطینی ها 
جلوگیری کند و از منظری دیگر به دنبال آن است 
که مانع از پیشرفت برنامه هسته ای ایران شود.
بدین ترتیب، گزینه های بایدن بد بود، بدتر هم 

شده است.

 اون و ادامه آزمایش های اتمی	 

با بی نتیجه ماندن مــذاکــرات صلح میان کره 
شمالی و آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، کره شمالی هر روز بیشتر از قبل برنامه 
های موشکی و اتمی خود را توسعه می دهد. 
کره شمالی تقریبًا به طور قطع آزمایش هسته ای 
خود را عالوه بر آزمایش های موشکی مکرر انجام 
خواهد داد. نه کره جنوبی و نه ایاالت متحده قادر 

به جلوگیری از چنین اقداماتی نخواهند بود.

1402؛سال تعیین تکلیف جنگ ها
مهم ترین رویدادهای جهانی را درسال جدید فهرست کرده ایم که برخی از آن ها احتماال به 

تغییرات در نظم منطقه ای و بین المللی منجر خواهد شد

اولین پیام ترامپ در فیس 
بوک منتشر شد: برگشتم .
ــت:  ــوشـ ســــــــــی ان ان نـ
بازگشت ترامپ به فیس 
بوک امکان دسترسی او 
شبکه های  از  یکی  به  را 

ــای انتخابات  ــت ه ــاب اجــتــمــاعــی مــهــم در رق
ریاست جمهوری 2024 فراهم می کند.

چهره روز 

نمای روز 

قاب بین الملل 

خبر متفاوت 

در  نتانیاهو  مخالفان  گسترده   تــظــاهــرات 
اسرائیل/ رویترز   

یک گروه 2 هزار نفری از زندانیان السالوادور به 
مرکز نگهداری تروریست ها منتقل می شوند. 
از زمان اعالم وضعیت اضطراری از سوی رئیس 
جمهوری السالوادور بیش از 62 هزار نفر از 
مظنونان عضویت در باندهای تبهکار این کشور 

دستگیر شده اند./ گتی ایمجز   

تابوت ویژه جان باختگان زلزله مرگبار ترکیه در 
شهر اسکندرون/ رویترز   

آمریکا 

 کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان 
آمریکا اعالم کرد:دونالد ترامپ به همراه همسر و 
دیگر اعضای خانواده )پسران، دختران و دامادش( 
بیش از 117 هدیه  به ارزش  300 هزار دالر را که از 
مقامات خارجی در زمان ریاست جمهوری دریافت 
کرده اند، به خزانه دولتی تحویل نداده اند.طبق 
قانون آمریکا، رئیس  جمهور و خانواده اش اجازه 
ندارند شخصًا هدایایی به ارزش بیش از 415 دالر 
از دولت های خارجی را نگهداری کنند و در حقیقت 
باید از طرف دولت پذیرای این هدایا باشند و سپس 
به خزانه بازگردانند.به طور معمول هدایای باالی 
415 دالر در ابتدا باید به صورت عمومی افشا 
و سپس به آرشیو ملی کشور تحویل داده شود.
پس از خروج ترامپ از قدرت، وزارت امور خارجه 
آمریکا گزارش داد که دفتر رئیس جمهور سابق در 
ارائه فهرست هدایای خارجی برای سال 2020 

کوتاهی کرده است.

نیروهای امنیتی فرمانداری ایالت کادونا در حمله به طرفداران رهبر جنبش اسالمی 
نیجریه حداقل 6 نفر را به شهادت رساندند 

اندوه بی پایان زکزاکی 
فشار بر مسلمانان نیجریه و طرفداران شیخ 
ابراهیم زکزاکی همچنان ادامه دارد.در این 
ایالت  فرمانداری  امنیتی  نیروهای  زمینه، 
کادونا در حمله به طرفداران شیخ »ابراهیم 
زکزاکی« رهبر جنبش اسالمی نیجریه حداقل 
شش نفر را کشتند.این کشتار پس از آن انجام 
شــد کــه اعــضــای جنبش اســالمــی نیجریه با 
بــرگــزاری تظاهرات مسالمت آمیز از دولت 
نیجریه خواستند گذرنامه بین المللی شیخ 
»ابراهیم زکزاکی« و همسرش را آزاد کند تا آن 
ها بتوانند برای دریافت دارو به خارج از کشور 
بروند.شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش  که 
13 دسامبر 2015 در حمله نظامیان نیجریه 
به حسینیه ای در شهر »زاریا« بازداشت شده 
بودند، پس از تحمل سال ها زندان آزاد شدند 
اما به دلیل فشارهای زندان و رسیدگی نشدن 
ــی، وی در  ــزاک بــه بیماری جسمی شیخ زک
وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی برد به 
ــوری کــه حــال عمومی اش رو بــه وخامت  ط
گذاشته و نیاز است که برای درمان به خارج 
ــورد نیازش  ــای م از نیجریه منتقل و داروهـ
تامین شود.در این زمینه، تظاهرات کنندگان 
نیجریه ای از دولت فدرال این کشور خواستند 
گذرنامه بین المللی شیخ ابراهیم زکزاکی را 
صادر کند تا وی بتواند برای درمــان و تامین 
دارو به خارج از کشور سفر کند.کارشناسان 
پزشکی تاکید کرده اند درمان تخصصی مورد 
نیاز شیخ زکزاکی فقط در خــارج از نیجریه 
قابل دسترسی است.دولت نیجریه طی سال 
های اخیر فشارها را بر مسلمانان این کشور 
افزایش داده به طوری که فعالیت های مذهبی 
مسلمانان و برگزاری مراسم دینی چون تاسوعا 
و عاشورا و حتی برگزاری جشن های مذهبی با 
حضور جمعیت زیاد ممنوع اعالم شده است.در 
واقع دولت نیجریه طی این سال ها تالش کرده 

است حضور مسلمانان را در عرصه های مختلف 
اجتماعی و سیاسی نیجریه کاهش دهد یا آن ها 
را حذف کند، اما تاکنون دراین زمینه موفقیتی 
به دست نیاورده است.ریشه تشدید سیاست 
های دولت نیجریه علیه مسلمانان این کشور 
را می توان در تغییرات سیاسی داخلی، عرصه 
بین الملل، مداخالت خارجی و ثروت های 
طبیعی و موقعیت این کشور دانست.در واقع 
دولت نیجریه طی سال های اخیر با رویکردی 
کشور  ایــن  مسلمانان  بــا  مقابله  بــه  امنیتی 
پرداخته اســت. نفوذ اسرائیل و متحدانش 
دراین کشور مهم و بزرگ غرب آفریقا و فشار آن 
ها بر دولت نیجریه سبب شده مسلمانان این 
کشور بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند.از 
نظر آن ها، جریان قدرتمند اسالمی در نیجریه 
مانع بزرگی برای توسعه روابط و دستیابی به 
منافع شان از جمله استفاده از منابع عظیم 
نفتی نیجریه و ثروت طبیعی این کشور است.

شیخ زکزاکی با اشاره به این که کشتار زاریا با 
دستور خارجی از سوی واشنگتن و متحدانش 
اتفاق افتاده است، گفت: این جنبش از طریق 
شکایتی که از سوی انجمن حقوق مسلمانان 

لندن در دیوان کیفری بین المللی تنظیم شده 
است، پرونده را پیگیری می کند.به رغم همه 
فشارها، مسلمانان نیجریه بارها با برگزاری 
تظاهرات در شهرهای مختلف این کشور ضمن 
حمایت از شیخ زکزاکی خواستار مساعدت 
ــازه خــروج شیخ از  ــان وی و اج دولــت در درم
نیجریه برای مداوا شده اند. اکنون نیز آن ها 
در تظاهرات اعتراضی خــود مـــداوای شیخ 
زکزاکی و آزاد شدن گذرنامه وی را خواستار 
شیخ  پزشکی  تیم  عضو  شدند.»التسافی« 

زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در این زمینه 
گفت: »دولت نیجریه از ترس این که شیخ در 
خارج از نیجریه درمان شود و بعد از بازگشت 
به نیجریه زمینه تحقق یک انقالب اسالمی 
دیگر را فراهم کند، به او اجازه درمان  و خروج 
از کشور را نمی دهد.« به رغم تغییرات سیاسی 
به  ایــن کشور همچنان   در نیجریه مقامات 
مسلمانان روی خوش نشان نمی دهند به ویژه 
برخی مقامات ایالتی که خود تصمیم گیرنده 
هستند به طــوری که چندی پیش »ناسیرو 
الــروفــای«، فرماندار ایالت کادونا وعــده داد 
که در صورت موفقیت نامزد وی در انتخابات 
فرمانداران، به ماموریت ناتمام حذف کردن 
اعضای شیعه جنبش اسالمی در ایالت کادونا 
پایان خواهد داد. به نظر می رسد اکنون نیز آن 

ها در این راستا گام بر می دارند.

  سیدرضا میرطاهر
international@khorasannews.com
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 گفت وگو با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره آخرین دستاوردهای صنعت 

هسته ای،جزئیات توافق با آژانس،ماجرای3 مکان ادعایی و معادن جدید کشف شده 

تا بازگشت طرف های مقابل به برجام، ایران 
فقط به تعهدات پادمانی عمل می کند 
 اسالمی: در یک سال اخیر 150دستاورد هسته ای داشتیم یعنی تقریبا 

هر 2 روز یک دستاورد به نتیجه رسیده است 

سوالی که خیلی از مردم بعد از سال 
ها تنش هسته ای دارند این است که چرا ایران 
باید صنعت هسته ای داشته باشد و این هزینه 

ها چقدر با فایده ای که داشته تناسب دارد؟
پیشرفت هر کشوری الزاماتی دارد. امروز ثروت 
ناظر بر ذخایر زیرزمینی نیست و بر دانش است . 
اقتصاد دانش بنیان همین است و روند پیشرفت 
کشورها تمرکز بر صنایع نوین داشته که ثروت 
آفرین است. هوافضا ، فناوری اطالعات،هسته 
ای ، زیستی و نانو  قدرت ساز و برتری ساز هستند. 
این فناوری ها برای کشوری مثل ایران که دنبال 
استقالل است و استعداد سرزمینی و انسانی 
بالقوه برای این کار را دارد یک الزام است بنابراین 
ورود به این حوزه ها برای کشوری که ایدئولوژی 
و اصولی دارد یک اولویت است . این حوزه قدرت 
ساز در انحصار قــدرت ها به ویــژه آمریکاست و 
آمریکا از همه ابزارها استفاده می کند تا کشور 
سلطه ستیز و اثرگذار را مهار کند و نگذارد وارد 
این عرصه که منطقه ممنوعه است شود. برای این 
کار باید هزینه ها و ریسک ها را پذیرفت تا به قدرت 
رسید . ما امروز هزینه زیاد دادیم اما یک کشور 
هسته ای یا یک کشور فضایی هستیم . اشخاص 
و موسسات و شرکت هایی که در ایــن ســال ها 
تحریم شدند همه در حوزه های دانشی و قدرت 
ساز بوده اند. ما یک راکتور در تهران داشتیم که 
بیش از 50 سال از عمرش می گذرد و آمریکایی ها 
ساخته اند در زمان نصب هم اجازه ندادند ایرانی 
ها حضور داشته باشند و بعد از انقالب هم سوخت 
این راکتور را که تحقیقاتی بوده و می توانسته 
رادیو دارو تولید کند به ایران ندادند و پشتیبانی 

نکردند و راکتور خوابید . از یک کشور دیگر هم 
چند سال سوخت گرفتند و او هم دیگر نــداد . 
کشور باید چه کار کند ؟ باید تسلیم شود یا بتواند 
درون زا مسائلش را حل کند ؟ برای این کار باید 
ابزار و زیرساخت را ایجاد کنید . فرانسوی ها برای 
20 هزار مگاوات برق هسته ای برای ما تحقیق 
کردند پول گرفتند و سایت یابی کردند اما بعد از 
انقالب رها کردند و رفتند و تحریم کردند. هدف 
اصلی این فضا جلوگیری از دستیابی به عناصر 
قدرت ساز است هزینه هم داشته اما امروز فراتر 
از خودشان قابلیت داریم نه به لحاظ حجمی بلکه 
به لحاظ تنوع و پیوستگی کار چون کسی با ما کار 
نمی کند و همه چیز بر اساس یافته های خودمان 

است و در درون کشور خودمان انجام می شود .
بـــــــرای بـــیـــســـت فـــــروردیـــــن چــه 

دستاوردهایی دارید ؟
حدود 150 دستاورد داریم که دانشی، فناوری 
و صنعتی است این ها حــدود 60 مــورد دارای 
امتیازات باالست که تعدادی را رونمایی می 
کنیم یعنی در یک سال هر دو روز یک دستاورد 

تحقیقاتی داشتیم .
در حوزه غنی سازی و سانتریفیوژ هم 

دستاوردی در این سال داشتید ؟
بله ما توانستیم هم زیرساخت ها و هم ظرفیت  و 

قدرت تولیدمان را دو برابر کنیم.
آقای کمالوندی چندی پیش در گفت 
وگویی گفت اگــر به افزایش غنی ســازی نیاز 
داشته باشیم اعــام می کنیم و مخفی کاری 
ــازی 60  ــران چه نیازی به غنی س نــداریــم . ای

درصدی دارد ؟

ما باید بتوانیم از ذره ذره مواد استفاده کنیم . 
غنای باالی اورانیوم صرفا کاربرد نظامی ندارد 
غنای باال موجب بهره وری باالتر است. ما االن 
تارگت هایی از 60 درصد تولید کردیم که برای 
تولید مواد اولیه رادیو داروها به ویژه مولیبدن به 

کار می رود که به شدت به آن نیاز داریم.
 با همین رویــکــرد که هر چه درصد 
غنای اورانیوم افزایش یابد کیفیت و بهره وری 
هم باال می رود ، امکان دارد به سمت غنی سازی 

90 درصد هم برای اهداف صلح آمیز برویم ؟
در  و  کشور  نیازهای  به  دستیابی  جهت  در  ما 
چارچوب ضوابط پادمان برای آن اقدام خواهیم 

کرد .
ما سال ها گفتیم آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمی و مدیرکل ، کار سیاسی می کند 
حاال در سفر اخیر با او توافقی نوشتیم که امیدها 
را افزایش داد و حتی مانع قطعنامه جدید در 
شورای حکام شد . چقدر امیدوارید این توافق 
ــس و  عملی شــود و گرفتار سیاسی کــاری آژان

گروسی نشود ؟

آن چه در تهران انجام شد بیانیه مشترک ایران 
ــس صرف  ــس بــود و مهم ایــن اســت که آژان و آژان
نظر از رفتاری که کشورهای غربی به خصوص 
سه کشور اروپایی و آمریکا و رژیم صهیونیستی 
دارند عمل کند. سند برجام که یک معامله بین 
ایران و 1+5 است تعهداتی دارد که طرف مقابل 
غیر از یک مدت کوتاه انجام ندادند . برای بخش 
ایران این سند آژانس ماموریت دارد نظارت کند 
و به شورای امنیت و شورای حکام آژانس گزارش 
ــس ایــن کــار روتین خــود را انجام می  دهــد. آژان
دهد و با خط کش برجام اندازه گیری می کند تا 
انحراف از برجام را گزارش دهد. ما به آژانس به 
ویژه بعد از حذف دوربین های برجامی گفتیم 
وقتی آن ها به تعهدات برجامی عمل نمی کنند 
دلیلی ندارد ما هم عمل کنیم . نکته ای که برای 
آژانس ایجاد می شود تداوم نظارت است چون 
بــرای آژانــس مهم است که این نظارت بیش از 
پادمان ادامه داشته باشد و قطعی نداشته باشد . 
ما در این بیانیه مشترک گفتیم معیار اندازه گیری 
ما و گزارش های ما االن برجام است در حالی که 
طرف مقابل ما تعهداتش را انجام نمی دهد و ما 
کاهش تعهدات مان به این خاطر و برمبنای بند 
26 و 36 برجام است . بنابراین با خط کش ان پی 
تی و پادمان ما را اندازه گیری کنید. گفتیم دلیلی 
ندارد ما با آژانس چالش داشته باشیم و طبق این 
ضوابط اندازه گیری کنید. همان سه بند در توافق 

بر همین مبناست .
ــس تا  ــران و آژان ظاهرا اعتماد بین ای

حدی برگشته  است.
بله البته با یک کار دو ماهه و این طور نبود در یک 
جلسه یا یک سفر ایــن اتفاق بیفتد . مقدماتی 
داشت و رفت و آمدهایی انجام شد و این بیانیه که 
توافق شد حاصلش این بود که ما هیچ حرکتی که 

ناقض ان پی تی باشد نداریم.
یک سری از منتقدان می گویند این 
توافق یک نرمش گسترده از سوی ایران بوده 

و به نفع آژانــس است و قبول کردیم اطاعات 
ــاره این سه مکان مــورد ادعا  و دسترسی درب
بدهیم در حالی که قبا این کار را کردیم و شاید 

نیازی نباشد .
بیانیه ما واضح است . بند یک می گوید رابطه ایران 
و آژانس بر اساس ان پی تی است که ایران متعهد 
اســت. بند دوم توضیح این موضوع را می دهد 
و بند سوم می گوید یک نشست فنی قرار است 
مدالیته برای بررسی بیشتر ایجاد کنند . این خط 
کشی جدید بر اساس ان پی تی است و هیچ نرمش 
گسترده ای نیست ما باید تعامالتمان با آژانس 
تنش زدا باشد و نه تنش زا . نمی شود با متولی این 
کار در دنیا کار نکنیم و بگذاریم  رژیم صهیونیستی 
مدام اخبار دروغ بدهد و آژانس را آشفته کند و 
برای ما فشار ایجاد کند ما باید با تعامل کار را جلو 
ببریم دیدید اولین کسی که از این بیانیه ناراحت 
شد اسرائیلی ها بودند. پیام واضحی داشت و 
توانست رژیم صهیونیستی را متوقف کند تا با 
اخبار دروغ و کذب ایران را به عنوان یک کشور 

خاطی و نظارت ناپذیر معرفی نکند .
ما بارها جواب این سه مکان را دادیم 
و حتی در بیانیه سازمان انرژی اتمی ایران در 
خرداد ماه توضیح دادیم که در این سه مکان چه 
رخ داده این که در آباده معدنی قدیمی بوده یا در 
ورامین موضوع شوره بوده و ...  مشکل کجاست 
و چرا جواب های ما مورد قبول آن ها واقع نشده 
است ؟ این را که تا اراده سیاسی نباشد مسائل 

فنی حل نمی شود چقدر قبول دارید؟
دقیقا این طور بوده است . همین نوع اتهامات را 
20 سال است گفته اند از زمان آقای روحانی و 
الریجانی و جلیلی و ظریف تا امروز مذاکره کرده 
اند حاصل 20سال مذاکره برای همین مکان ها 
و ادعاها سند برجام شده و در برجام به عنوان پی 
ام دی بسته شده است . این اراده سیاسی که می 
گوییم این است که اگر شما می خواهید به برجام 
برگردید برجام با همه محتوایش باید قبول شود و 
همین ادعاها هم در قالب پی ام دی بسته شده و 
نمی شود دوباره باز شود . مدت ها فشار آوردند که 
شما اول این ادعاها را باید با آژانس حل کنید بعد 
توافق کنید که این حرف غلطی است و 20سال 
صرف این کارها شده بود و ایران بابت این موضوع 
فعالیت های هسته ای اش را محدود کرد . برای 
همین می گوییم کار سیاسی است که این ها را از 

هم جدا کردند در حالی که این دو تا یکی هست .
متن  شد  منتشر  که  توافقی  از  غیر 

محرمانه یا غیرقابل انتشار دیگری نیست ؟
بله همین است و چیز دیگری نیست.

چون بحث هایی را گروسی در وین 
مطرح کرد که حاشیه ساز بود. 

خیر گروسی نگفت ، خانم خبرنگار و برخی دیگر از 
خبرنگاران وابسته به اسرائیل حرف هایی گفتند . 
این ها هر هفته مطالبی را مطرح می کنند و رویترز 
و رسانه های غربی منتشر می کنند. این خانم 
خبرنگار پرسیده و گروسی حرفی زده که توضیح 
خودش بوده ولی حرف خبرنگار را منتشر کردند .
اما آقای کمالوندی تایید کردند تعداد 
بازرسی ها افزایش می یابد و ما می دانیم بازرس 

ها ممکن است کار جاسوسی کنند .
اوال کشورهایی که باالتر از بیست درصد غنی 

سازی می کنند عضو ان پی تی نیستند و آژانس 
دسترسی ندارد و ما تنها عضو ان پی تی هستیم 
که باالی 20درصد غنی سازی دارد. ثانیا آقای 
کمالوندی هنوز توافقی نکرده و دسترسی های 
آن ها از گذشته بوده و هر جا مواد و تاسیسات 
هسته ای وجود دارد باید به صورت سیستماتیک 
و سرزده بازدید کنند البته تعداد بازدیدها با توافق 
است. ممکن است یک نوع عدم انطباقی داشته 
باشید و برای رفع این نبود تطابق یک دسترسی 
هایی بدهیم و آمدن و رفتن است ، عکس گرفتن 
ــاره آرایــش سانتریفیوژها  و ... نیست مثال درب
حداقل در یک هفته هر روز با بچه های ما آمدند 
و بازدید کردند و رفتند و سر 84درصــد همان 
روز سرممیز خودمان با بازرس رفت و قبول کرد 
اشتباه کرده اما چون گزارش رفته بود و رسانه 
های آن ها منتشر کرده بودند برای حفظ حیثیت 
موضع گرفتند . ما تــداوم دادیــم تا موضوع حل 

شود .
درباره نشست فنی که قرار است بین 
ایران و آژانس برگزار شود ، چه خروجی انتظار 
دارید اتفاق بیفتد ؟ قرار است موضوع سه مکان 

ادعایی حل شود ؟

بله بحث سه مکان است . سه مکان را ما چند صد 
صفحه گــزارش و جــواب دادیــم اما ممکن است 
مسائلی پیش بیاید که یک نوع فهم مشترک روی 
یک نوشته ایجاد نشود و نیاز به گفت وگو دارد 
مثال در موضوع آباده معدنی که هست مال 50 
سال پیش است و شوروی کار می کرده و نیترات 
اورانیوم بوده که اورانیوم 236 است و ما چنین 
چیزی در داخل اصال نداریم . توضیح دادیم آن 
جا معدن متروکه بوده و متوجه شدیم در معدنی در 
کویر یزد هم که انگلیس و آمریکا قبل از انقالب کار 
می کردند نیترات اورانیوم 236 آن جا هم هست 
. افــراد علمی ما دقیق بررسی کردند و دیدند 
چون دستگاه های تجزیه و تحلیل دقیق نبوده از 
این مواد برای آنالیز استفاده می کردند و اتفاقا 
در آن آزمایشگاه متروکه شیشه های این مواد را 
پیدا کردند و مستند سازی کردیم . سعی کردیم 
پاسخ های ما دقیق و قابل رویت باشد . فکر می 
کنم جریان خصومتی که وجود دارد تضعیف شده 
و امروز این تعامالت به نحوی ان شاءا... مسیر ما 
برای همکاری بیشتر با آژانس را تقویت کند و در 

جهت اعتماد آفرینی کار کنیم.
خــرداد مــاه دوبـــاره نشست شــورای 
حکام را داریم فکر می کنید تا آن زمان موضوع 

حل و فصل شود ؟
من امــیــدوارم حل شود البته کار سختی است 
و  شواهد  بگیرد  شکل  هم  سیاسی  اراده  باید 
قراین نشان می دهد که خودشان به این نتیجه 

رسیدند که دیگر بس است و چیز دیگری نمی 
توانند بگویند البته ما گفتیم اگر قطعنامه جدید 
بدهند اقدامات جدیدی انجام می دهیم، برای 
ــاده بودیم که اگر  ــورای قبلی هم آم نشست ش
قطعنامه تصویب کردند بدون وقفه و بالدرنگ 

جواب دهیم.
ــاره اکتشافات معدن اورانیوم ،   درب

وضعیت کشور در چه سطحی است ؟
در بحث معدن در همین یک سال در 5 معدن 
شروع  را  استخراج  و  اکتشاف  عملیات  جدید 
کردیم. تا قبل از دولت سیزدهم سه معدن داشتیم 
که یکی متوقف شده بود و ظرفیت نداشت و با دو 
معدن دیگر کار می کردیم . االن 7 معدن شده که 
سابقه نداشته و عناصر همراهی دارد که به اقتصاد 
معدن و اشتغال کمک می کند و در سال آینده هم 
6 یا 7 معدن جدید را شروع می کنیم چون 11 

معدن کشف شده داریم .
ــا آژانـــس بــه تــوافــق برسیم   اگــر مــا ب
خطوط قرمز ما چه خواهد بود مثل مصاحبه با 

دانشمندان یا بازرسی از مکان های خاص؟
ما هیچ مکان اعالم نشده نداریم و در سازوکار ما 
با آژانس مصاحبه با دانشمندان هم نداریم و مال 
مواردی است که به خطوط قرمز فعالیت نظامی 
رسیده باشد و بخواهند راستی آزمایی کنند 
که ما به این مرحله نرسیدیم و نخواهیم رسید 
چون سیاست کشور این نیست . ما از روز اول 
هر کاری بخواهیم بکنیم با هماهنگی و اطالع 

آژانس است .
در پایان به این نکته نیز باید اشاره کنیم که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی 
ایــران هفته پیش و در پی سفر دو روزه رافائل 
گروسی مدیرکل آژانــس به تهران توافقاتی را 
درباره حل وفصل مسائل پادمانی انجام دادند 
که بر اساس آن، ایــران به صورت داوطلبانه به 
آژانس اجازه می دهد چنان چه مقتضی باشد، 
فعالیت های راستی آزمایی و نظارت بیشتر را 
ــاره روش اجــرای آن در  اجــرا کند. قــرار شد درب
جلسات فنی بین دو طرف توافق شود. گروسی 
حکام  شـــورای  نشست  حاشیه  در  پیش  هفته 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی به خبرنگاران 
گفته بود که تیم فنی این سازمان به زودی برای 
شرکت در جلسات با ایران و حل و فصل مسائل 
پادمانی، راهی تهران می شود. دو روز پیش بهروز 
کمالوندی معاون بین الملل و سخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت وگو با »خراسان« با 
بیان این که در روزهــای گذشته گفت وگوهای 
ایـــران و آژانـــس توسط کارشناسان آژانـــس با 
کارشناسان سازمان انرژی اتمی انجام گرفته، از 
ادامه این گفت وگوها در روزهای آینده خبر داد. 
وی گفت: قرار است گفت وگوها طی روزهای 
آینده توسط این جانب و آقای آپارو معاون پادمانی 
آژانــس در تهران دنبال شود. حاال به استقبال 
سالی خواهیم رفت که طبق گفته رئیس سازمان 
انرژی اتمی امید فراوانی وجود دارد تا با توجه به 
تعامالت جدید میان ایران و آژانس ، شاهد حل 
و فصل نهایی توافق احیای برجام و به نتیجه 
رسیدن مــذاکــرات هسته ای باشیم که نتیجه 
اش رفع تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران 

خواهد بود.

فرانسوی ها برای 20 هزار 
مگاوات برق هسته ای برای 
ما تحقیق کردند پول گرفتند 
و سایت یابی کردند اما بعد از 
انقالب رها کردند و رفتند 

 تا اراده سیاسی نباشد 
موضوعات فنی حل نمی شود 
اگر قرار است به برجام برگردیم 
باید موارد ادعایی هم بسته شود

هادی محمدی – سالی که تا کمتر از 48 ساعت دیگر به پایان می رسد قطعا یکی از پرتاطم 
ترین سال های هسته ای در ایران بود و با دو قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی و یک توافق سه بندی برای حل و فصل اختافات رکورد جالبی زدیم . در 
این میان سازمان انرژی اتمی ایران هم سال پرکار و شلوغی را پشت سر گذاشت . سالی که هم 
در عرصه دیپلماتیک پرونده های مهمی را جلو برد و هم در حوزه داخلی و صنعت هسته ای 
اعم از غنی سازی و غیر غنی سازی دستاوردهای خوبی را به همراه داشت . 150دستاورد در 
این صنعت و دو برابر کردن ظرفیت تولید غنی سازی نشانگر این سال پر کار و پر نتیجه است 
. در این میان فرصتی دست داد تا با محمد اسامی رئیس سازمان که برای بازدید از روزنامه 
خراسان به دفتر روزنامه در مشهد رفته  بود گفت وگویی داشته باشیم . وی همان طور که بهانه 
های طرف های غربی را در حوزه فنی زیر سوال می برد اما معتقد به گفت وگو برای ایجاد فهم 
مشترک و توافق است . اسامی به آینده نزدیک امیدوار است هرچند کار را سخت و پیچیده 
می داند با این حال می گوید تعامات جدید ما باعث شده جلوی سنگ اندازی صهیونیست 
ها گرفته شود . وی با تاکید بر این که توافق اخیر با آژانس نکته محرمانه ای ندارد ، می گوید نه 
با دانشمندان اجازه گفت و گو می دهیم و نه مکان اعام نشده ای داریم اما دنبال تنش زایی با 

آژانس هم نیستیم . این گفت وگو را در ادامه می خوانید :
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گروه ورزش/فوتبال ایران و جهان در سال 1401 پر از 
رویــداد و خبر بود که مهم ترین آن برگزاری جام جهانی 
2022 قطر به عنوان اولین جام جهانی زمستانی تاریخ 
دوره های این رویــداد بزرگ و نخستین جام جهانی به 
میزبانی یک کشور مسلمان بود. تیم ملی کشورمان به 
عنوان یکی از 32 تیم حاضر در بیست و دومین دوره 
مسابقات جام جهانی در حالی که می توانست صعودی 
تاریخی را رقم بزند فرصت سوزی کرد و باز هم در صعود 
به مرحله حذفی ناکام ماند. نتایج ضعیف تیم ملی در قطر 
باعث شد که مسئوالن فدراسیون فوتبال تمایلی به ادامه 
همکاری با کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی نداشته 
باشند و زمزمه استفاده از مربی وطنی برای تیم ملی شنیده 
شود. در نهایت پس از چند ماه فرصت سوزی و اتالف وقت، 
فدراسیون فوتبال با وجود مذاکره با چند مربی خارجی 
امیر قلعه نویی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب 
و معرفی کرد و او هم جمعه فهرست جدید تیم ملی را اعالم 
کرد. در واقع استارت جدی یوزها برای سال آینده که جام 
ملت های 2023 قطر را پیش رو دارند زده شد و قلعه نویی 
در اولین آزمون اش روز سوم فروردین ماه سال 1402  به 
مصاف تیم روسیه خواهد رفت. با وجود این که رسانه های 
روس اعالم کرده بودند که دیدار دوستانه ایران و روسیه 
بدون حضور هواداران برگزار می شود، با جلسه شورای 
تامین استان تهران تصمیم بر این شد که این دیــدار با 
حضور هــواداران برگزار شود. این دیدار برای هواداران 
رایگان نیست و بلیت فروشی برای تعداد محدودی انجام 
می شود. دومین دیدار تیم ملی هم در هفتم فروردین ماه 

برگزار خواهد شد و بر اساس اعالم مسئوالن فدراسیون 
فوتبال کنیا حریف ایران خواهد بود هرچند برخی منابع 
می گویند این بازی هنوز قطعی نشده است. تیم ملی کنیا 
که در 500 روز اخیر در هیچ مسابقه رسمی به میدان نرفته 
و باید دید برای بازی با ایران راهی تهران خواهد شد یا نه. 
فعال فدراسیون فوتبال و کادرفنی تا همین فیفا دی برنامه 
های شان را اعالم و رسانه ای کرده اند اما با توجه به این که 
دی ماه سال آینده جام ملت های آسیا برگزار خواهد شد 
قطعا تمام هم و غم فدراسیون فوتبال و قلعه نویی آماده 
سازی تیم ملی برای شکستن طلسم ناکامی یوزها در این 

مسابقات است.

ــذاری بــلــوک 51 درصــدی         ــ ــاره در واگ ــ تاخیر دوب
سرخابی ها 

بهمن ماه امسال بود که حسین قربان زاده رئیس سازمان 
ــذاری  ــازی کشور از بــرگــزاری مــزایــده واگ خصوصی س
پرسپولیس در تاریخ ۷ اسفند امسال خبر داد. به گفته 
او قرار بود 51 درصد سهام واگذار شود و هیئت مدیره را 
هم خریدار مشخص  کند اما عمال تا آخر اسفند خبری از 
این واگذاری نشد. پس از پرسپولیس هم نوبت استقالل 
بود که 51 درصد سهامش واگذار شود و گفته می شد دو 
اپراتور بزرگ تلفن همراه خریداران عمده سهام سرخابی 
ها خواهند بود اما به نظر می رسد حادثه سقوط بالگرد 
وزیر ورزش و شایعات درباره تغییرات مدیریتی دو باشگاه 
پرسپولیس و استقالل باعث وقفه دوباره در واگذاری سهام 

سرخابی ها شده است.

مجوز حرفه ای سرخابی ها همچنان درگیر اما و اگر       
با گذشت بیش از یک سال از حذف پرسپولیس و استقالل 
از لیگ قهرمانان آسیا به دلیل آن چه که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا نداشتن شرایط الزم بــرای کسب مجوز 
حرفه ای نامید، هنوز سرخابی ها مجوز حرفه ای کسب 
ــد. در ایــن بین اوضــاع پرسپولیس به دلیل  نکرده ان
ــورت هــای مالی و بسته شــدن اکثر  شفافیت بهتر ص
پرونده های خطرناک این باشگاه که به واسطه شکایت 
مربیان و بازیکنان خارجی در فیفا باز بود، بهتر از باشگاه 
استقالل است. باشگاه استقالل هنوز درگیر پرونده های 
استراماچونی، پادوانی و پین است و دو باشگاه الشباب 
االهلی امارات و سانتاکالرای پرتغال بابت رضایت نامه 
های قایدی و محبی از باشگاه استقالل طلب دارند و 
حتی به فیفا شکایت کرده اند. اگر باشگاه نتواند تا چند 
هفته دیگر این پرونده ها را ببندد و صورت های مالی اش 
را شفاف کند به احتمال زیاد برای دومین سال متوالی از 

حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم خواهد شد. 

آغاز سال 1402 با محک تکواندو در مسیر المپیک       
سال 1402 برای ورزش ایران در حوزه منهای فوتبال 
ســال بسیار سخت و پرمشغله ای خواهد بــود. حضور 
کاروان ایران در بازی های آسیایی هانگژو از یک طرف و 
در پیش بودن مسابقات انتخابی کسب سهمیه المپیک 
پاریس 2024 از طرف دیگر، کار ورزش ایران را بیش از 
پیش سخت خواهد کرد. بازی های آسیایی درحالی بعد از 
تعویق یک ساله قرار است در تاریخ اول تا شانزدهم مهرماه 

سال 1402 به میزبانی چین برگزار شود که تعیین تکلیف 
ریاست فدراسیون های ورزشی در اولویت نخست وزارت 
ورزش و جوانان خواهد بود. نهاد اول ورزش کشور سال 
گذشته انتخابات 14 فدراسیون ورزشی را برگزار کرد که 
از آن جمله می توان به برگزاری انتخابات فدراسیون های 
ــواش، گــلــف، شمشیربازی،  ــک دوچــرخــه ســواری، اس
قایق رانی، هندبال، وزنه برداری، کاراته، هاکی، جودو 
و ژیمناستیک اشــاره کــرد. این درحالی است که سال 
آینده دوره ریاست برخی فدراسیون ها به پایان می رسد و 
اکنون هم برخی فدراسیون ها با سرپرست اداره می شوند. 
در هر صــورت سال آینده برگزاری مجامع انتخاباتی 
فدراسیون های همگانی، آمادگی جسمانی، کارگری، 
بدمینتون، بولینگ و بیلیارد، بوکس،  سه گانه و روستایی 
در اولویت برگزاری مجامع انتخاباتی است. از طرفی 
مسابقات کسب سهمیه المپیک درحالی ادامه خواهد 
یافت که نخستین سهمیه المپیک ایــران توسط هانیه 
رستمیان در تیراندازی کسب شد تا دختران ورزشکار 
ــران، نخستین چــراغ را در مسیر کسب سهمیه های  ای
المپیک پاریس روشن کنند. به نظر می رسد رقابت های 
گرنداسلم تکواندو به میزبانی شهر ووشی چین برای 
المپیک  سهمیه  کسب  رقابت   نخستین  ــران  ای ورزش 
در آغازین روزهای سال 1402 باشد که از ۷ فروردین 
ماه آغاز خواهد شد. پس از آن ورزش کشور رقابت های 
مهم دیگری چون مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا 
به میزبانی کره جنوبی )13 اردیبهشت ماه 1402(، 
کشتی قهرمانی آسیا، مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا 
اقیانوسیه ناشنوایان)اردیبهشت به میزبانی تهران(، 
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های زنان و مردان 
آسیا به ترتیب به میزبانی ویتنام و بحرین در اردیبهشت 
ماه و نیز آغاز لیگ ملت های والیبال)هفته اول 16 تا 21 
خرداد به میزبانی ژاپن( را در پیش دارد و این گونه سال 
سخت و سنگین ورزش ایران وارد مسیر پرفراز و نشیبی 

خواهد شد.

پایان اعتصاب استقالل با بازی دوستانه 
آبی پوشان پایتخت دو روز پیش به نشانه اعتراض به مشکالت مالی 
و تحقق نیافتن وعده های باشگاه جلسه تمرینی را تحریم کرده 
بودند اما خیلی زود اعتصاب را شکستند و روز گذشته هم 

آخرین دیدارشان را طی امسال انجام دادند. تیم فوتبال 
استقالل که در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر قرار 
دارد، از فرصت تعطیالت مسابقات لیگ استفاده کرد 
و در دیداری تدارکاتی به مصاف نساجی مازندران رفت 

و 2- 2 متوقف شد.در این دیدار که به میزبانی ورزشگاه 
کارگران تهران برگزار شد، استقالل با گل های سجاد 
شهباززاده و مهدی قایدی از حریف شمالی خود پیش افتاد 

اما در نهایت با دریافت دو گل بازی برده را مساوی کرد.

آفساید

پیگیری لیگ برتر در تعطیالت نوروزی 

لیگ برتر فوتبال با برگزاری دیدارهای هفته 23 طی امسال به 
تعطیالت نوروزی رفت و بر اساس اعالم سازمان لیگ هفته 24 از 
دهم فروردین سال نو پیگیری خواهد شد. در پایان هفته بیست و 
سوم تیم سپاهان با پیروزی مقابل پرسپولیس جایگاهش را در صدر 
جدول تثبیت کرد و پرسپولیس با این شکست و پیروزی استقالل 
مقابل فوالد به رده سوم سقوط کرد و آبی ها در رده دوم جای گرفتند. 
در پایان هفته بیست و سوم محمد عباس زاده  و رضا اسدی) تراکتور( 
و شهریار مغانلو )سپاهان( با 8 گل زده به طور مشترک در صدر جدول 
گلزنان قرار گرفتند و در جدول بهترین پاسورهای لیگ هم  نام 

ریکاردو آلوز  هافبک پرتغالی  تراکتور با 12پاس گل دیده می شود.
برنامه هفته 24 لیگ برتر 
پنج شنبه 10 فروردین

  مس کرمان- آلومینیوم اراک ساعت 19
  نفت مسجدسلیمان- تراکتور ساعت 19:15

  ملوان- هوادار  ساعت 19:15
  پیکان- فوالد ساعت  19:30 

جمعه 11 فروردین
  نساجی - گل گهرسیرجان ساعت  19:00

  سپاهان- نفت آبادان  ساعت  19:15
  استقالل- ذوب آهن   ساعت 19:15

  مس رفسنجان-پرسپولیس ساعت  21:15       

قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

هت تریک رئال و چلسی در تقابل های حذفی 
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا برگزار شد و تیم های راه یافته به این مرحله از 
رقابت ها حریفان خود را شناختند. نکته قابل توجه 
قرعه کشی سومین تقابل دو تیم رئال و چلسی در 
مراحل حذفی لیگ قهرمانان از سال 2021 تاکنون 
است. همچنین محقق نشدن دربی میالن در لیگ 
قهرمانان و مصاف میالن با ناپولی صدرنشین سری 
آ از دیگر قرعه های جذاب بود. دیدارهای دور رفت 
این مرحله از رقابت ها سه شنبه 22 و چهارشنبه 23 

فروردین و دیدارهای برگشت نیز سه شنبه 29 و 
چهارشنبه 30 فروردین برگزار می شوند تا تیم های 
راه یافته به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مشخص 
شوند.دیدار نهایی این دوره از رقابت ها نیز قرار است 

در استانبول ترکیه برگزار شود.
*رئال مادرید - چلسی

*بنفیکا - اینتر
*میالن - ناپولی

*منچسترسیتی - بایرن مونیخ

قرارداد مسی را پاره کنید و بسوزانید!

قرارداد مسی با پاری سن ژرمن تابستان آینده به پایان 
می رسد و ادامه حضور این فوق ستاره آرژانتینی در 
پی اس جی به رضایت دو طرف بستگی دارد.اکنون 
پاری سن ژرمن به دنبال متقاعد کردن مسی برای 
ادامه حضور در این تیم است اما مذاکرات بین دو طرف 
هنوز به نتیجه نرسیده و این احتمال وجود دارد که این 
بازیکن در پایان فصل، مقصد جدیدی را برای خود 
انتخاب کند. البته مدیر برنامه های لیونل مسی هر 
گونه پیشنهاد از سوی فوق ستاره آرژانتینی به الهالل 
عربستان و  توافق با تیم الهالل را رد کرد.در همین  باره 

ژروم روتن، بازیکن سابق پاری سن ژرمن و تیم ملی 
فرانسه، از ادامه حضور لیونل مسی آرژانتینی در این 
تیم برای فصل آینده انتقاد کرد.روتن در گفت وگویی 
به رادیو مونت کارلوی فرانسه گفت: می دانم که ناصر 
الخلیفی و لوئیس کامپوس اکنون به ما گوش می دهند.
او افزود: پاریس باید پیشنهادی را که برای تمدید مسی 
ارائه شده، بپذیرد و سپس آن را پاره کند، در سطل زباله 
بگذارد و آتش بزند و با او خداحافظی کند.بازیکن سابق 
فرانسه گفت: مسی می خواهد به اندازه امباپه حقوق 

بگیرد؛ بیهوده تالش نکنید.

اخبار خارجی

اولین بازی رسمی تزارها زیر پوشش کنفدراسیون 
فوتبال آسیا 

 هشدار سرمربی سابق روسیه 
درباره سردار آزمون

دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و روسیه پس از افطار و روز سوم فروردین 
ماه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.این نه تنها اولین دیدار تیم ملی ایران با 
سرمربیگری امیر قلعه نویی سرمربی جدید یوزهاست، بلکه نخستین بازی روسیه 
پس از پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیاست.  تیم ملی روسیه با هدایت والری 
کارپین به تهران خواهد آمد. والری کارپین یکی از ستاره های سابق فوتبال روسیه 
است که سابقه بازی در  والنسیا، سلتاویگو، زسکا مسکو، اسپارتاک مسکو و رئال 
سوسیداد را دارد. او همچنین در تیم ملی فوتبال روسیه بازی کرده است و در 
جام های جهانی 1994 و 2002 به میدان رفته است. کاپیتان تیم ملی روسیه 
هم ایگور آکینفیف دروازه بان این تیم است که در تیم زسکا مسکو  بازی می کند 
و برای تیم ملی فوتبال روسیه 111 بازی انجام داده است. به تازگی استانسیالو 
چرچسوف سرمربی سابق تیم ملی فوتبال روسیه که هدایت تیم فرانتس واروش 
مجارستان را بر عهده دارد، درباره این بازی صحبت کرده است.  تیم این مربی در 
رقابت های لیگ اروپا به تازگی به مصاف بایر لورکوزن آلمان با حضور آزمون مهاجم 
ایرانی اش رفت و با قبول شکست در بازی برگشت، از این مسابقات کنار رفت.
چرچسوف که به واسطه حضور در تیم ملی روسیه شناخت خوبی از آزمون دارد، 
در پایان هر دو بازی رفت و برگشت مقابل بایر لورکوزن با مهاجم تیم ملی ایران 
گفت وگویی را انجام داد. چرچسوف در این باره به سایت »اسپورت اکسپرس« 
روسیه گفت: پس از بازی رفت کمی با آزمون صحبت کردم و بعد از بازی برگشت 
کمی بیشتر حرف زدیم.  از یک طرف آماده شدن برای تیمی که بازیکنی دارد که او 
را به خوبی می شناسید، آسان است. می دانستیم که سردار چطور بازی می کند. 
من درباره او چیزهای زیادی به بازیکنان -فرانتس واروش- گفته بودم و همه آن 
ها به خوبی او را می شناختند. البته آزمون در بازی برگشت توانست توانایی های 
خود را بیشتر نشان بدهد.سرمربی سابق تیم ملی روسیه در پاسخ به این سوال که 
آیا آزمون می تواند در بازی تیم های ملی ایران و روسیه دردسرساز بشود؟ گفت: 
راستش را بخواهید نمی دانم ایران چگونه بازی می کند، اما آزمون می تواند برای 

هر تیمی دردسر ایجاد کند. در روسیه، او به خوبی شناخته شده است.

گزارش 

   آغاز سال نو اب محک یوزها و تکواندوکاران   

 گروه ورزش/با انجام تنها دیدار باقی مانده مرحله یک 
هشتم جام حذفی ایران بین تیم های گل گهر سیرجان 
و فــوالد خوزستان که با برتری یک بر صفر گل گهر و 
صعود این تیم به جمع هشت تیم برتر مرحله یک چهارم 
نهایی همراه بود، امیر قلعه نویی سرمربی جدید تیم ملی 
فهرست ملی پوشان را اعالم کرد.  تیم ملی که از امروز 
اردوی تدارکاتی اش را برای انجام دو بازی در فیفا دی 
آغاز می کند با فهرست 32 نفره ای که اعالم شده است 
استارت می زند. پس از حضور مربی ایرانی روی نیمکت 
تیم ملی پس از چند سال قابل پیش بینی بود که مربی 
وطنی بیشتر به لیگ داخلی توجه خواهد کرد. حذف 
کریم انصاری فرد، سامان قدوس، علی کریمی، میالد 
محمدی، ابوالفضل جاللی، مرتضی پورعلی گنجی، 
سیدمجید حسینی و امیر عابدزاده از تیم ملی که شش 
نفرشان لژیونر هستند، پیام آشکاری است به بازیکنان 
لیگ داخلی که خودشان را به سرمربی تیم ملی تحمیل 
کنند. البته برخی از این نفراتی که دعوت نشده اند مثل 
پورعلی گنجی و محمدی مصدوم هستند اما به نظر می 
رسد کریم انصاری فرد مهاجم 32 ساله تیم ملی و سامان 
قدوس دیگر شانس زیادی برای دعوت به تیم ملی نداشته 
باشند. با نگاهی به فهرست مشخص است که قلعه نویی به 
خوبی لیگ را رصد کرده است. دعوت 6 بازیکن از سپاهان 
صدرنشین لیگ و تک ستاره های تیم های ذوب آهن 
فوالد، گل گهر،مس رفسنجان و آلومینیوم اراک نشان 
می دهد چند سال حضور در سطح اول لیگ سرمربی 
جدید را به شناخت کافی از ظرفیت فوتبال ایران رسانده 
است. البته در فهرست قلعه نویی جای چند بازیکن که 

در فصل جاری عملکرد خوبی داشته اند خالی است از 
جمله مهدی قایدی و آرش رضاوند دو بازیکن تاثیرگذار 
استقالل تیم دوم جدول در فصل جاری. از سوی دیگر 
دعوت چند بازیکن با عالمت سوال همراه است از حضور 
میالد سرلک در فهرست تیم ملی، بازیکنی که به دلیل 
مصدومیت از ترکیب پرسپولیس دور بوده است. اسامی 
بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این ترتیب است: 
دروازه بان:علیرضا بیرانوند )پرسپولیس(پیام نیازمند 
)سپاهان(سید حسین حسینی )استقالل( و حسین 
پورحمیدی )آلومینیوم اراک(. مدافعان:شجاع خلیل زاده 
)االهلی قطر(حسین کنعانی زادگان )االهلی قطر(آرمین 
سهرابیان )گل گهر سیرجان(محمد امین حزباوی )فوالد 
خوزستان(عارف آغاسی )فوالد خوزستان(احسان حاج 
صفی )آاک یونان(میالد زکی پور )سپاهان(وحید امیری 
)پرسپولیس(صادق محرمی )دینامو زاگرب کرواسی( 
و رامین رضائیان )سپاهان(. هافبک ها:روزبه چشمی 
دانمارک(رضا  )وایله  عزت اللهی  )استقالل(سعید 
اسدی )تراکتور تبریز(محمد کریمی )سپاهان(میالد 
سرلک )پرسپولیس(امید نورافکن )سپاهان(امیرحسین 
حسین زاده )شارلوا بلژیک(سید مهدی حسینی )مس 
رفسنجان(احمد نورالهی )شباب االهلی امارات(مهدی 
ترابی )پرسپولیس(محمد محبی )استقالل(علیرضا 
جهانبخش )فاینورد هلند( و علی قلی زاده )کاسیم پاشا 
ترکیه(. مهاجمان:مهدی طارمی )پورتو پرتغال(رضا 
شکاری )گل گهر سیرجان(سردار آزمون )بایر لورکوزن 
آلمان(شهریار مغانلو )سپاهان( و محمد حسین اسالمی 

)ذوب آهن( 

بررسی اولین فهرست سرمربی جدید تیم ملی

حذف 6 لژیونر و دعوت نکردن از 
ستاره های استقالل 

واکنش فدراسیون به قرارداد 40 میلیاردی قلعه نویی
در روزهای گذشته و بعد از انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی یکی از 

موضوعاتی که درباره این مربی مطرح شد، رقم قرارداد وی بود. در این باره برخی صفحات 
مجازی از قرارداد حدود 40 میلیارد تومانی قلعه نویی با فدراسیون فوتبال خبر دادند 

اما این مسئله رسمی اعالم نشد.در برنامه شب های فوتبالی مهدی توتونچی مجری 
برنامه شایعه قرارداد 40 میلیاردی قلعه نویی را در ارتباط تلفنی با احسان اصولی 
سخنگوی فدراسیون فوتبال مطرح کرد.اصولی در واکنش به این موضوع گفت: 
»به هیچ عنوان درباره عدد صحبت نمی شود، چون بندی مبنی بر محرمانه بودن 
آن وجود دارد.«در ادامه توتونچی دوباره سوال کرد که آیا قرارداد 40 میلیاردی 
را تکذیب می کنید؟ اصولی گفت: »عدد را نمی شود اعالم کرد.«مجری شب های 
فوتبالی بار دیگر گفت : پس می توان این طور برداشت کرد که مبلغ 40 میلیارد را نه 
تایید می کنید نه تکذیب؛ اصولی پاسخ داد: »بله، درباره این بحث حرفی نمی زنیم!«

   آزمون های مهم ورزش و فوتبال ایران در سال 1402  

هاشمیان دستیار قلعه نویی نمی شود
پس از انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران، یکی از بزرگ ترین ابهامات در باره نیمکت تیم 
ملی مربوط به انتخاب دستیاران ایرانی این سرمربی باتجربه 
فوتبال ایران بود.با این که نام وحید هاشمیان، بازیکن و مربی سابق تیم ملی 
به عنوان یکی از گزینه های محتمل برای حضور مجدد در کادر فنی تیم ملی مطرح 
بود، حاال دستیار اسکوچیچ در تیم ملی، روز دوشنبه عازم آلمان خواهد شد که به 
منزله تمایل نداشتن طرف ها به ادامه همکاری است. به این ترتیب پرونده بازگشت 
وحید هاشمیان به نیمکت تیم ملی به طور رسمی بسته خواهد شد و باید دید وحید 
هاشمیان در آینده چه تصمیمی در حرفه کاری خود به عنوان مربی خواهد گرفت. 
وضعیت کریم باقری دیگر مربی تیم ملی هم مبهم است و هنوز مشخص نیست که 

دستیار گل محمدی به همکاری اش با تیم ملی ادامه خواهد داد یا نه؟

بازگشت بنزما در آستانه ال کالسیکو 
امشب در نوکمپ رئال مادرید به مصاف بارسلونا 
خواهد رفت و بزرگ ترین نگرانی در اردوی این 
تیم مصدومیت کریم بنزما بود.ستاره فرانسوی 
که در بازی با لیورپول و هنگام شادی گل مصدوم 
شده بود و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد، در 
تمرین رئال غایب بود تا نگرانی ها را افزایش دهد 

اما او  روز گذشته  بدون مشکل تمرین کرد تا خیال 
ــواداران راحت شود.بازی امشب  کادر فنی و ه
بــرای رئــال بسیار حساس است و حتی تساوی 
نیز آن ها را از قهرمانی اللیگا دور خواهد کرد. 
بارسا پس از 25 بازی با 9 امتیاز اختالف با رئال 

صدرنشین است.

امتیاز بازی تیم
49 23 سپاهان 1

46 23 استقالل 2

45 23 پرسپولیس 3

40 23 گل گهرسیرجان 4

3۷ 23 مس رفسنجان 5

36 23 تراکتور 6

32 23 آلومینیوم اراک ۷

28 23 فوالد 8

2۷ 23 ذوب آهن 9

26 23 هوادار 10

24 23 نساجی مازندران 11

23 23 ملوان 12

23 23 پیکان 13

20 23 مس کرمان 14

13 23 صنعت نفت آبادان 15

13 23 نفت مسجد سلیمان 16
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مصطفی قاسمیان

با توجه به وقایعی که در دهه 90 و به خصوص 
2-3 سال اخیر در جریان بوده است، هرقدر 
نمایش خانگی پررونق است، اما وضعیت 

کنونی سینما و تلویزیون در شرایط ایده آلی 
نیست. سال 1402 اگر با تصمیمات درست 
مدیران فرهنگی و پیگیری اولویت های 

واقعی از سوی آنان همراه شود، می تواند 
امیدها را به آینده سینما و تلویزیون کشور 
برگرداند. در ادامه دربــاره 5 اقدام مهم و 

فوری می خوانید که اجرای آن ها برای سال 
1402 در عرصه سینما، تلویزیون و نمایش 

خانگی اولویت فراوانی دارد.

سینما   مقابله با بحران تماشاچی 

سینمای ایران چند سال است که با بحران دست و پنجه نرم می کند؛ بحرانی 
که به زعم بسیاری از اهالی سینما، دیگر کار را به احتضار رسانده و سینما با 
تنفس مصنوعی زنده است. در حالی که گفته می شود کف هزینه تولید 
فیلم به حدود 10 میلیارد تومان رسیده و طبعًا برای آن که فقط هزینه تولید 
یک فیلم بازگردد، باید حداقل 30 میلیارد تومان بفروشد، اغلب فیلم ها با 
کمتر از 10 میلیارد تومان فروش به کار خود در گیشه پایان می دهند. در 
سال 1401 با نمایش بیش از 30 فیلم در سینماها، تنها 3 فیلم از مرز 30 
میلیارد فروش رد شدند که هرسه کمدی بودند. در کشوری با جمعیت 85 
میلیون نفر، اغلب فیلم ها حتی 500 هزار تماشاچی را به سالن سینما 
نمی کشانند و کل مخاطب سال 1401 سینمای ایران، حدود 13.5 

میلیون نفر بوده است!
آمار و ارقام نشان از یک فاجعه دارد که عماًل سینما را از موضوعیت خارج 
کرده و باعث شده قریب به اتفاق فیلم سازان شاخص کشور به سریال های 
نمایش خانگی کوچ کنند که فعاًل رونق نسبی در آن ها برقرار است. در 
همین شرایط سازمان سینمایی با درخواست اصناف سینما موافقت کرد 

و سقف بهای بلیت سینما را به 60 هزار تومان رساند؛ تصمیمی که احتمااًل 
خریداری بلیت سینما را از سبد فرهنگی شماری دیگر از خانوارهای طبقه 
متوسط خارج می کند. وضعیت گیشه فیلم های اکران نوروزی در 3-4 روز 
نخست نیز مؤید همین مسئله است. بنابراین تردیدی نیست که فوری ترین و 
اصلی ترین مسئله پیش روی سینمای ایران در سال 1402، مقابله با بحران 
تماشاچی است، بحرانی که می تواند با ارزان تر شدن فیلم سازی، کاهش 
بهای بلیت سینما، افزایش شمار روزهای نیم بها، اکران فیلم های خارجی 
و... مرتفع شود. به هر حال تردیدی نیست که اقدامی جدی برای افزایش 

تماشاگران سینما الزم است.

تلویزیون   آشتی با چهره ها

تردیدی نیست که چهره ها، برای مخاطبان عام 
جذاب هستند و یکی از عوامل اصلی جذابیت 
چهره های  حضور  نیز  تلویزیونی  برنامه های 
آشناست. حال هرقدر این افــراد به اصطالح 
در  حضورشان  تماشای  باشند،  سلبریتی تر 
تلویزیون بیشتر به مذاق بینندگان خوش می آید و 
اساسًا به همین دلیل است که سیما طی یک دهه 
اخیر، به سمت استفاده از بازیگران برای اجرای 
برنامه ها رفته است، با وجود این که بسیاری از 
این بازیگران مجری شده، مهارت های مجریان 

حرفه ای را ندارند.
از قــضــا یــکــی از عــلــل اصــلــی عقب ماندگی 
زمینه  در  خانگی  پلتفرم های  از  صداوسیما 
جذابیت، همین مــوضــوع اســت، چــراکــه در 
3-4 سال اخیر حضور چهره های شاخص و 
شناخته شده در برنامه های خانگی، به شکل 
ناگهانی بسیار بیشتر از تلویزیون شد و تلویزیون 
نیز به علل مختلف، با سلبریتی ها سر سازگاری 
نــداشــت. حضور کم رنــگ سلبریتی ها که با 
دست فرمان جدید تلویزیون کمتر از قبل نیز شده 
است، در مناسبت هایی مانند شب یلدای 1401 
به اوج خود رسید و شرایط را برای رسانه ملی به 
نزدیکی بحران برد. آن چه بی تردید برای سال 
1402 اهمیت فراوانی برای صداوسیما دارد، 
آشتی با چهره های شناخته شده است؛ چه در 
پشت و جلوی دوربین سریال ها و چه در میزبانی 
یا مهمانی برنامه های ترکیبی و مسابقات. حضور 
چهره های شاخص و رنگارنگ تر شدن آنتن، البته 
ابعاد مختلف مالی، فرهنگی و حتی سیاسی 
دارد، اما در صورت مدیریت صحیح آن فواید 
چشمگیری دارد که نه تنها هزینه های خود را 
جبران می کند و مخاطب گسترده را پای بسیاری 
از برنامه ها و سریال های تلویزیون می نشاند بلکه 
حتی برای بقیه برنامه های تلویزیون نیز مفید 
است. در مقابل با حضور پررنگ تر چهره ها در 
تلویزیون، بعضی مسائل سیاسی مرتبط با آنان 
نیز به شکلی که بیشتر مطلوب مدیران رسانه ملی 

است، پیش خواهد رفت.

نمایش خانگی    قانون گذاری فاقد ابهام

از مهم ترین مسائل روز صنعت تصویر، نبود قانون نظارت بر سریال های 
خانگی است؛ مسئله ای که در سال 1401 باعث ایجاد حواشی بسیاری شد 
و تقابل سنگین بزرگ ترین پلتفرم تولیدکننده فیلم و سریال کشور را با ساترا 
به عنوان بازوی نظارتی صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر رقم زد. ماجرا 
در نهایت به شکایت قضایی ساترا از فیلیمو و صدور قرار منع تعقیب برای 
فیلیمو انجامید تا روشن شود که نبود قانون شفاف در این مسئله، چه حواشی 

گسترده ای را به وجود آورده است.
در تمام سال های گذشته از حیات شبکه خانگی، با وجود برخی مجوزها در 
گذشته، شرایط این رسانه تحوالت زیادی از جمله گسترده تر شدن رقابت 
بین سریال های تلویزیونی و خانگی و همچنین تشکیل شورای عالی فضای 
مجازی به عنوان کانون مرکزی سیاست گذاری فضای مجازی کشور داشته 
است، اما هیچ گاه به شکل رسمی حدود و ثغور عبارت فنی »صوت و تصویر 
فراگیر« تعریف نشده است و اختالفات بسیاری را در دولت قبل با مدیریت 
گذشته سازمان صداوسیما رقم زد. در دوره جدید، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و سازمان صداوسیما مذاکراتی را برای تعیین حدود و ثغور نظارتی 
دو نهاد آغاز کردند که در نهایت هیچ خروجی مشخصی نیز نداشت. حال آن 

چه برای سال 1402 الزم به نظر می رسد، تعیین حدود نظارتی دو نهاد در 
موضوع ویدئوهای اینترنتی نه توسط وزارت فرهنگ و صداوسیما به عنوان 
دو دستگاه اجرایی بلکه توسط مجلس یا شورای عالی فضای مجازی به عنوان 
نهادهایی است که شأن قانون گذاری دارند؛ چراکه روشن است اصل مشخص 
کردن حوزه فعالیت نهادهای اجرایی، اقدامی است که در حوزه »تقنین« 
)قانون گذاری( می گنجد و در زمره وظایف نهادهای اجرایی به شمار نمی رود.
در این میان 3 نکته را نباید از خاطر برد: اول لزوم تعریف دقیق و غیرقابل 
توسیع »صوت و تصویر فراگیر« توسط دستگاه قانون گذار است، چراکه 
دستگاه اجرایی ممکن است بنا به تفسیر خود، طیف بسیار وسیعی از محتوا 
را مشمول این تعریف بداند. مواردی مثل سریال های خانگی، برنامه های 
ترکیبی پلتفرم ها، فیلم و سریال خارجی، ویدئوهای کاربران در پلتفرم های 
کاربرمحور، الیوها و ویدئوهای صفحات اجتماعی، پادکست، انواع موسیقی 
در پلتفرم های مجازی، ویدئوها و صوت های خبری، برنامه های آموزشی 
تصویری و صوتی و... . دوم لزوم تأسیس قانونی ساترا و نگارش قانون کامل 
تأسیس آن؛ قانونی که حدود اختیارات آن و شیوه نظارت بر آن را روشن سازد. 
سوم نیز توجه به مسئله تعارض منافع است تا مبادا قانون مصوبه مجلس یا 
شورای عالی فضای مجازی، موجبات نظارت یک رقیب بر رقبای خود را که 

از لحاظ منطقی و عقالنی درست نیست، فراهم کند.

تلویزیون    بازگشت سرگرم کننده های شاخص

اگر قرار باشد اسامی پربیننده ترین و جذاب ترین برنامه های یک دهه اخیر 
تلویزیون را فهرست کنیم، احتمااًل عناوینی مانند »خندوانه«، »دورهمی«، 
»ماه عسل«، »حاال خورشید«، »عصر جدید«، »کاله قرمزی«، »90«، 
»پارک ملت« و... در آن فهرست ردی پررنگ خواهند داشت؛ عناوینی که 
به شکلی عجیب، جملگی در نوروز 1402 غایب اند! شبکه های مختلف 

صداوسیما در سال های اخیر در حالی که به ندرت موفق شده اند برند جدیدی خلق کنند، برندهای 
قبلی خود را نیز به انحای مختلف کنار گذاشته اند و فصول تازه ای از آن ها را روی آنتن نمی برند. 
اگرچه بعضی مانند »ماه عسل« به خواست خود برنامه ساز تعطیل شدند و بعضی مانند »عصر جدید« 
و »خندوانه« ممکن است در آینده به تلویزیون بازگردند، اما در این که آنتن فعاًل به شکلی محسوس از 
برنامه های سرگرم کننده، خالی است و به نظر می رسد همچنان خالی خواهد بود، تردیدی نیست. 
آن چه در سال 1402 برای تلویزیون بسیار الزم و حیاتی است، بازگشت برنامه های سرگرم کننده 
شاخص است؛ برنامه هایی که از ظرفیت معمول 20-30 درصد مخاطب فراتر بروند و بتوانند موجی 
در جامعه ایجاد کنند و به آنتن گرما ببخشند. چنین برنامه هایی گاه با خالقیت، گاه با حضور چهره های 

محبوب، گاه با صرف هزینه زیاد و گاه با تعدیل برخی خطوط قرمز معمواًل به انجام می رسند.

تلویزیون   
  ضرورت اجرای کامل حکم رهبر انقالب 

حکمی که رهبر انقالب در نیمه سال 1400 
به پیمان جبلی رئیس جدید رسانه ملی دادند، 
دستورالعملی جامع بــرای بازگشت مرجعیت 
به این رسانه است. ایشان در این حکم، سازمان 
صداوسیما را دانشگاهی بــرای ارتقای سطح 
آگاهی و معرفت عمومی، آوردگاهی برای مقابله با 
امواج خصمانه تحریف و تفتین، آسایشگاهی برای 
بهره مندی چشم و دل همگان از جلوه های زیبایی 
و هنر و قرارگاهی بــرای پراکندن امید و نشاط 
در فضای عمومی کشور دانستند. در حالی که 
سازمان صداوسیما در ماه های اخیر تالش فراوانی 
برای اجرای دستورهای ایشان مبنی بر »مقابله 
ــواج خصمانه تحریف و تفتین« و »هدایت  با ام
فرهنگی« انجام داده است-که البته باید مراقبت 
شود به ایجاد دوقطبی نینجامد- اما بعید به نظر 
می رسد که مردم از نتیجه به دست آمده درباره 
بعضی دیگر از دستورهای ایشان به خصوص 

»افزایش همبستگی ملی« و »پراکندن امید و 
نشاط در فضای عمومی کشور« راضی باشند. 
رسانه ملی نیازمند تالشی بسیار بیشتر برای انجام 
دستورهای رهبر انقالب در این زمینه هاست؛ نه 
محصوالت سرگرم کننده و نشاط آفرین آن به اندازه 
کافی توفیق داشته و نه همبستگی ملی از خالل 
برنامه های سیاسی و خبری آن به انــدازه کافی 
تأمین شده است. به خصوص آن که ظرفیت رسانه 
ملی برای اجرای این دستورها بسیار باالست و 

طبعًا انتظارات از آن هم فراتر از این حرف هاست.

layout@khorasannews.comصفحه آرایی
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰ واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

سفارش می پذیرد
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ریشه های یک نفرت قدیمی       
معمواًل وقتی درباره ملی شدن صنعت نفت صحبت 
می کنیم، عمده بحث درباره انگلیسی ها، مربوط به 
چپاول ثروت های ملی، به ویژه نفت است، اما این 
واقعیت، همه آن  چیزی نیست که باید بدانیم. آن چه 
دربــاره نقش انگلیسی ها در ایــران دوره معاصر، 
بیش از غارت نفت اهمیت دارد، رویکرد استعماری 
آن هاست و استعمار، وسعت تأثیرگذاری اش، 
خیلی بیشتر از نفت دزدی است. انگلیسی ها، از 
دوره فتحعلی شاه قاجار به این سو، همیشه ایران را 
سپر دفاعی هندوستان می دانستند و سیاست شان 
این بود که در کشور ما، دولت مقتدر و مستقل بر سر 
کار نیاید. تحلیل آن ها هم این بود که دولت مستقل 
در ایران، تهدیدی برای منافع بریتانیا در هندوستان 
است. آن ها برای نهادینه شدن چنین وضعیتی 
در ایــران، به جز نفوذ در بدنه حکومت – البته در 
رقابت با روسیه تزاری – از هر ابزاری که به ذهن 
شما برسد، استفاده کردند؛ توسعه تجارت تریاک 
در ایران و خشکاندن ریشه زراعت غالت در مناطق 
حاصلخیز، حمایت از فرقه های ساختگی مانند 
»بابیه« و در پی آن »بهائیه«، پشتیبانی مالی و بدون 
الپوشانی از شورش هایی مانند شورش »آقاخان 
محالتی« که آشکارا سیاست های تجزیه طلبانه 

داشتند، جدایی هرات از ایران که مقدمه ای برای 
جدایی سراسر افغانستان از سرزمین مادری اش 
بــود، تعیین خطوط مــرزی شرق ایــران و جدایی 
بخش هایی از بلوچستان در راستای سیاست  
محافظت از مستعمره مهم و راهــبــردی هند و 
نیز تقویت شیوخ حاشیه خلیج فارس و تضعیف 
حاکمیت ایران در این ناحیه به ویژه در نوار جنوبی 
آن و... . افزون بر این ها، انگلیسی ها با مردم ایران 
نیز، بسان برده رفتار می کردند؛ موضوعی که شاید 
کمتر درباره آن شنیده یا خوانده باشید. این مسئله، 
دست کم در دو برهه تاریخی، مصادیق آشکار و 
غیرقابل انکاری دارد؛ برهه اول در جریان جنگ 
جهانی اول و قحطی بزرگ، در قالب ایجاد کمبود 
مصنوعی غالت در ایــران خــودش را نشان داد. 
8 میلیون نفر از جمعیت 16 میلیونی ایــران، در 
جریان آن قحطی از بین رفتند و تا سال 1319ش، 
جمعیت ایران به رقم 16 میلیون باز نگشت. برهه 
دوم، مربوط به سلطه گری بریتانیا در مناطق نفتی 
است؛ انگلیسی ها نه فقط نفت را چپاول می کردند 
بلکه از هیچ کاری برای توهین و تحقیر ایرانیان 
رویگردان نبودند. آن ها به هیچ کدام از کارگران 
و حتی، کارمندان تحصیل کرده و فنی ایرانی که 
در صنایع نفت جنوب فعالیت می کردند، اجازه 

ارتقای شغلی نمی دادند، حقوق آن ها بسیار اندک 
بود و ناچار بودند در شرایط بسیار اسفبار اقتصادی 

و بهداشتی زندگی کنند.  

فاشیست های انگلیسی       
مزد بخور و نمیری که به کارگران ایرانی پرداخت 
می شد، اصــاًل تکافوی هزینه های زندگی آنان 
را نمی کرد. افــزون بر این، قانونی برای حمایت 
از کارگران وجــود نداشت. تعداد زیــادی از این 
کارگران در چادرهای صحرایی زندگی می کردند 
و از کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی برخوردار 
بودند. آبادان عماًل به یکی از مستعمرات انگلیس 
بــه مناطق مختلف  بـــود. شهر را  ــده  تبدیل ش
تقسیم کــرده بودند و از ورود ایرانیان به بخش 
انگلیسی نشین جلوگیری می کردند. به نوشته 
»یرواند آبراهامیان« در کتاب »کودتا«، »یک شایعه 
پخش شده بود مبنی بر این که در مناطق مربوط به 
انگلیسی ها تابلوهای هشدار دهنده ای با عنوان 
»ورود سگ و ایرانیان ممنوع« دیده می شود.« شاید 
گزارش »الرنس ا.ساتن«، یکی از کارمندان شرکت 
نفت »انگلیس و ایران« بتواند حق مطلب را بهتر 
ادا کند. این گزارش را آبراهامیان در کتاب خود 
آورده است: »کم پیش می آمد یکی از بریتانیایی ها 

تالشی واقعی برای قاطی شدن با ایرانی ها انجام 
دهد و اگر هم چنین بود، با او به عنوان کسی که 
مغزش تاب دارد برخورد می شد. حتی مالقات با 
یک ایرانی عالی رتبه ]در شرکت[ امری عجیب 
بود. مالقات با یک ایرانی رده پایین هم اصاًل اتفاق 
نمی افتاد. تراژیک ترین وضع را هم معدود دختران 
انگلیسی داشتند که در انگلستان با دانشجویان 
ایــرانــی ازدواج کــرده  و اکــنــون تقریبًا از سوی 
هموطنان بریتانیایی خود طرد شده بودند... با در 
نظر گرفتن این نگرش بریتانیایی ها درباره ایرانیانی 
که ظاهراً به لحاظ اجتماعی با آن ها هم تراز و به نظر 
بعضی، حتی باالتر  از آن ها بودند، سخت نیست که 

دیدگاه غالب آنان به کارگران را تصور کنیم؛ یعنی 
آن 50 هزار نفر حقوق بگیری که در ارتباط روزمره 
با آنان قرار داشتند. انگار آن ها متعلق به نژاد دیگری 
بودند، نژاد »کاکاسیاها« و »شپشوها«. به گفته یک 
انگلیسی، تنها راه مدیریت و کنترل آنان تشر زدن 
و ارعاب بود... این انزجار نژادی را می توان این جا 
حتی در میان افراد آگاه و مطلع نیز مشاهده کرد.« 
این رویکرد غیرانسانی، بارها واکنش ایرانیان را 
برانگیخت؛ در سال 1311ش، 11 هزار کارگر 
ایرانی، علیه این وضعیت غیرقابل تحمل قیام 
کردند، اما رضاشاه آن ها را با تهمت تأثیرپذیری 
از نظام اشتراکی )کمونیسم( به شدت سرکوب 
کرد، اقدامی که با تقدیر دولت انگلیس مواجه شد! 
درگیری های مقطعی، بخشی از واکنش های مردم 
خوزستان و کارگران ایرانی را تشکیل می داد. 
شهید نّواب صفوی که بخشی از دوران جوانی خود 
را در مدرسه شرکت نفت آبادان و کار در مناطق 
نفتی جنوب گذرانده بود، یکی از این اعتراضات 
را علیه انگلیسی ها سامان داد. بنابراین، آن چه در 
نهضت ملی شدن صنعت نفت شاهد هستیم، یک 
واکنش آنی و احساسی علیه غارت منابع نفتی 
نیست؛ مردم ایران رسمًا علیه استعمار، در تمام 

ابعاد آن، اعالم جنگ کرده بودند.

مبارزه در دوران »پیشا مصدق«       
نکته دیگری که نباید از یاد ببریم، نقش برخی 
سیاستمداران فعال در آن دوران است که بعدها 
زیر سایه دکتر مصدق قرار گرفتند و نقش آن ها 
به چشم  در ملی شــدن صنعت نفت، چندان 
نیامد؛ افرادی مانند مکی و حائری زاده. زمانی 
که آن هــا وارد گــود مبارزه با قـــرارداد الحاقی 
»گس - گلشائیان« شدند، هنوز دکتر مصدق به 
جریان مبارزه ورود نکرده بود. قرارداد الحاقی 
در واقع تمدید و تکمیل قرارداد 1933م بود؛ 
قراردادی که تسلط بریتانیا بر مناطق نفتی ایران 
را، بیش از قبل تضمین می کرد. قرارداد »گس - 
گلشائیان«، روز 27 تیر 1328، بدون آن که به 
کمیسیون بودجه و امورخارجه فرستاده شود، 
باقید یک فوریت به مجلس شورای ملی فرستاده 
شد. ساعد مراغه ای، قرارداد را به صورت ماده 
واحده به مجلس ارائه داد تا تنها یک مخالف و 
یک موافق درباره آن صحبت کنند. اعمال نفوذ 
هژیر، وزیر دربار محمدرضا پهلوی نیز، راه را برای 
تسریع تصویب قــرارداد هموار می کرد. این در 
حالی بود که آیت ا...کاشانی، به عنوان حامی 

اصلی جریان مخالف، در تبعید به سر می برد.

جواب اولیه دکتر مصدق چه بود؟       
حسین مکی، تصمیم گرفت از دکتر مصدق برای 
یاری اقلیت مجلس کمک بخواهد. وی در این باره 
می نویسد: »مدتی ]با دکتر مصدق[ بحث کردیم. 
نتیجه نداد. باالخره گفتم: در مجلس خواهم گفت 
که دکتر مصدق از اظهارنظر در این مورد خودداری 
کرده است. این تهدید کار خود را کرد و روز پنج 
شنبه نامه ای را نوشت و برای من فرستاد.« دکتر 
مصدق در این نامه به صراحت با قرارداد مخالفتی 
نکرد. مظفربقایی که در آن زمان یکی از همراهان 
مکی بود، سال ها بعد درباره نامه مصدق گفت: »اگر 
این نامه منتشر می شد، آن وقت نمی شد بگویند 
جناب آقای دکتر مصدق نفت را ملی کرد. اولین 

کسی که از ملی کردن صنعت نفت صحبت کرد، 
آقای غالمحسین رحیمیان )نماینده مردم قوچان( 
بود. چند ماه بعد از آن دومین نفر حسین مکی بود.«

حقش را کف دستش می گذارم!       
با نزدیک شدن روزهای پایانی مجلس پانزدهم، 
دولــت ساعد تصمیم به تصویب هرچه سریع تر 
قرارداد الحاقی گرفت. حرکت نمایندگان اقلیت 
با حمایت مــردم، از روز اول مــرداد 1328 آغاز 
شد. بقایی، نماینده کرمان، خواستار رد فوریت 
ماده واحده شد، اما کاری از پیش نبرد. امیرتیمور 
کاللی، نماینده مشهد که تازه به اقلیت پیوسته 
بود، به جعل امضای خود پای قرارداد الحاقی به 
شدت اعتراض کرد و کوشید با کمک حائری زاده، 
قانون انتخابات را وارد دستور کار مجلس کند و 
عماًل وقت مجلس را بگیرد. با وجود این، بسیاری 
از نمایندگان متمایل به سفارت انگلیس بودند. 
حسین مکی، به استناد بند »ج« ماده 89 آیین نامه 
نطق های مجلس، مدت زمان مجاز سخنرانی در رد 
قرارداد الحاقی را نامحدود اعالم کرد و نطق های 
طوالنی و تاریخی او در مجلس آغاز شد. رئیس 
مجلس، »سردار فاخر حکمت«، کوشید اقلیت را از 
ادامه فعالیت بازدارد، اما سخنرانی های طوالنی 
مکی، با حمایت اقلیت مجلس، موجب التهاب 
جو صحن علنی شد. در پی این اتفاق، سخنرانی 
دکتر معظمی، َجو را بیش از پیش ملتهب کرد. 
او خطاب به نمایندگان و رئیس مجلس شورای 
ملی گفت: »بدبخت ترین ملت، ملتی است که 
اراده خودش را در موقع اظهارنظر از دست بدهد 
و بزرگان قوم مثل ُمرده روی صندلی ها بنشینند و 
در مسائل ابتدایی این طور اظهارنظر کنند. آقای 
رئیس مجلس شورای ملی! حق ملت ایران در بین 
اســت.« مکی می دانست که بیشتر نمایندگان، 
هم سو با دولت، به دنبال تصویب قرارداد الحاقی، 
پیش از پایان دوره مجلس پانزدهم هستند. باتوجه 
به این شرایط، آخرین نطق مکی، بعدازظهر روز 
پنجم مرداد 1328 آغاز شد و تا 30 دقیقه بامداد 
روز ششم مرداد ادامه یافت. او در خاطرات خود 
دربــاره وقایع آن روز نوشته است: »من و حائری 
زاده و دکتر بقایی از ترس این که مبادا عده برای 
رأی کافی شود، برای احتیاط در آخرین وهله، 
نقشه خطرناکی پیش خود طرح کردیم ... ]قرار 
شد هرگاه[ خواستند بــرای الیحه رأی بگیرند، 
حائری زاده در اتاقک جنب پارلمان که تمام سیم 
های برق در آن متمرکز بود، به کمک دستمال و 
لباس خود سیم ها را از جا ِبَکَند و پاره ُکند و تمام 
چراغ های مجلس را خاموش نماید... دکتر بقایی 
مأمور بود که در پشت گلشائیان، وزیــر دارایــی، 
بنشیند و به محض تاریک شدن پارلمان، پرونده 
قطوری را که در جلوی گلشائیان بود، از جایش 
ربوده و با همان پرونده بر فرق وزیر دارایی بکوبد. 
مأموریت من هم این بود که فوری از پشت تریبون 
پایین آمــده، به طرف ساعد بــروم و با چند ُمشت 
حقش را کف دستش بگذارم!« باترفندهایی از این 
قبیل، دوره مجلس پانزدهم به پایان رسید و تصویب 
ــرارداد الحاقی به دوره شانزدهم موکول شد،  ق
دوره ای که در آن با حمایت ملت، سرانجام قانون 
ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند 1329، به 
تصویب رسید و روند تصویب قرارداد الحاقی عماًل 

با شکست مواجه شد.

 ناشنیده ها از جزئیات
 ملی شدن صنعت نفت

 ابتکار نماینده قوچان درباره موضوع ملی شدن صنعت نفت، خشم مردم از جنایات و رفتارهای 

نژاد پرستانه انگلیسی ها در مناطق نفت خیز و... از جمله نکات قابل تامل در روند این پیروزی ملی است 

جــواد نوائیان رودســری – رویدادهای 
تاریخی و اجتماعی یک تابلوی بیرونی دارد 
که نمای کلی آن را پیش روی مخاطبان 
قرار می دهد؛ این تابلوی بیرونی، مشتمل 
اســت بــر برجسته ترین عــوامــلــی کــه در 
پدیدار شدن آن رویداد مؤثر بوده اند. این 
عوامل می تواند در قالب اتفاقات جمعی 
تأثیرگذار  نیز شخصیت های  و  فــردی  یا 
بر رویــداد جلوه گر شود. در ماجرای ملی 
شدن صنعت نفت، تابلوی بیرونی، از دو 
شخصیت نامدار این واقعه، یعنی آیت ا... 
محمد  دکتر  و  کاشانی  سیدابوالقاسم 
مصدق و نیز حواشی و اتفاقات مشهوری 
مانند اعدام انقالبی سپهبد رزم آرا، قیام 
30 تیر 1331 و... تشکیل شده است که 
البته در اهمیت آن ها و نقش جدی شان در 
شکل گیری و پیروزی نهضت ملی شدن 
نیست؛  روا  تــردیــدی  هیچ  نفت،  صنعت 
اما یک واقعیت را نباید دست کم گرفت 
ــداد،  و آن این که تابلوی بیرونی یک روی
ــادر نیست اجــزای درونــی  به هیچ وجه ق
و اسباب اصلی را به طــور کامل و بدون 
پژوهشگر  و  مخاطب  روی  پیش  خدشه، 
قرار دهد و نکته اساسی این جاست که در 
بیشتر مواقع، ریشه های شکل گرفتن یک 
رویداد تاریخی و درس های اساسی مربوط 
به آن، در دل همین اجزای غیرموجود روی 
تابلوی رویداد قرار دارند و البته با توجه به 
بی حوصلگی ما ایرانی ها و بی رغبتی مان 
به خواندن تاریخ، در حاشیه قرار می گیرند 
و فراموش می شوند. عیب بــزرگ چنین 
ــراد، دربـــاره  ــ ــت کــه اف ــن اس ــردی ای ــک روی
گذشته، یعنی بخش مهمی از آن چه هویت 
آن هــا را تشکیل می دهد، دچــار جهل یا 
توهم می شوند؛ فضای غبارآلوِد پیِش رو، 
مجال تحلیل را از آن ها می گیرد و در چنین 
عــرصــه ای، بــازار شایعات گــرم می شود، 
واقعیت ها رنگ می بازد و حتی تابلوی پیش 
روی مخاطبان هم، ممکن است دستخوش 
تغییراتی شود. به همین دلیل، در آستانه 
فرارسیدن روز پیروزی نهضت ملی شدن 
صنعت نفت، می خواهیم به سراغ برخی 
از اجزای فراموش شده یا کمتر اشاره شده 
این رویــداد برویم؛ رویکردی که می تواند 
ــزرگ و  تصویر دقیق تری از ایــن واقــعــه ب

درس آموز تاریخ معاصر ایران به ما بدهد.

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

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد



سیدخلیل سجادپور- آژیر اتفاقی خودروی 
گشت پلیس در اطـــراف روســتــای ده غیبی 
مشهد، در حالی جانی خطرناک را فــراری 
داد که او با حفر گودالی در یک منزل ویالیی، 

مشغول قتل یکی از شرکای مالی اش بود.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مدت 
ها بود که جوان 30 ساله در میان بستگان و 
دوستانش چنین وانمود می کرد که با نیروهای 
نظامی و امنیتی روابط تنگاتنگی دارد و امور 
محرمانه مربوط به این نیروها را انجام می دهد. 
او که در زمینه پیمانکاری حمل و نقل درون 
شهری فعالیت داشت و گاهی کارکنان یکی از 
مراکز نظامی در مشهد از خدمات خودرویی وی 
به عنوان تاکسی شهری استفاده می کردند، به 
گونه ای رفتار می کرد تا دیگران او را یکی از 
کارکنان نیروهای امنیتی قلمداد کنند. این 
مرد جوان که فروشگاه لوازم آرایشی زنانه دارد 
و با مشاهده درآمد زیاد در امور ساخت و ساز، به 
فعالیت های ساختمانی روی آورده بود، با سوء 
استفاده از همین ارتباط های قالبی، خود را 
مردی بانفوذ و متمول در میان اطرافیانش جا 

زده بود که می تواند هرکاری را انجام بدهد.
در این میان برخی از بستگان و آشنایان علی 
)مرد 30 ساله( هم فریب ادعاهای او را می 
خوردند و با مشاهده ساختمانی که در بولوار 
صبا در دست ساخت داشت، سعی می کردند 
بیشتر به اونزدیک شوند تا در زمینه ساخت و 
ساز سرمایه گذاری کنند. »محمد« هم که از 
جمله همین افراد بود، با او به شراکت پرداخت 
و بنا به ادعای خودش 5 کیلوگرم زعفران را در 
اختیار علی گذاشت تا با فروش آن ها، سرمایه 

اش را در ساخت و ساز افزایش دهد، چرا که 
150 میلیون تومان برای خرید آهن آالت هزینه 
کرده بودند! او که خود یک کارگر بود و در پروژه 
های ساختمانی کار می کرد، قصد داشت با 
این سرمایه گذاری به نان و نوایی برسد! اما از 
سوی دیگر »علی« نقشه شومی را برای شریک 
مالی اش می کشید. او برای آن که پول های 
شریکش را باال بکشد در یک تصمیم وحشتناک 

نقشه قتل او را طراحی کرد.
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 
است، »علی« با این هدف شوم سوار خودرو 
شد و به طــرف روســتــای ده غیبی رفــت تا با 
دوست قدیمی اش دیدار کند. او در این دیدار 
به دوستش گفت: قرار است چند نفر از عوامل 
نظامی به طور محرمانه به مشهد بیایند اما نمی 
خواهند از مهمانسرا استفاده کنند به همین 
دلیل نزد تو آمدم تا خانه ویالیی ات را به مدت 
یک هفته و آن هم به مبلغ 3 میلیون تومان اجاره 
کنم! اما باید این تخت ها و لوازم را از اتاق خواب 
جمع کنید چرا که آن ها روی زمین می خوابند 

و از این تجمالت بیزار هستند!
بعد از این گفت وگوهای دوستانه، بالفاصله 
مبلغ 3 میلیون تومان به حساب صاحبخانه 
واریز شد و بدین ترتیب کلیدهای ویال در اختیار 
»علی« قرار گرفت. او شبانه با بیل و کلنگ به 
منزل ویالیی رفت و گودالی در حدود 5 متر را 
داخل اتاق خواب حفر کرد تا بخشی از نقشه 
خود را کامل کــرده باشد. هنگامی که همه 
مقدمات برای اجرای نقشه شوم فراهم شد، او 
روز پنج شنبه به سراغ شریکش رفت و ادعا کرد 
برای خرید آهن آالت ارزان قیمت در روستای 

ده غیبی به 50 میلیون تومان پول نیاز دارد تا 
هرچه سریع تر امور مربوط به ساخت ساختمان 
را ادامه دهند. مرد 40 ساله هم بدون تامل، 50 
میلیون از حساب بانکی اش بیرون کشید و در 

اختیار شریکش گذاشت.
به گزارش روزنامه خراسان، حاال دیگر جوان 
30 ساله به مرحله آخر اجرای نقشه ترسناک 
خود رسیده بود که شب جمعه دوباره با »محمد« 
قرار گذاشت تا با هم برای خرید آهن به روستای 
ده غیبی بروند. او شریکش را سوار خودرو کرد و 
دقایقی بعد در ویالیی که اجاره کرده بود، کنار 
هم نشستند و منتظر فروشنده ای ماندند که 
دوست »علی« بود اما هر بار که »محمد« درباره 
تاخیر فروشنده سوال می کرد، با پاسخ هرکجا 
باشد االن می رسد! روبه رو می شد. ساعتی بعد 
»علی« چند قرص مخدردار را به عنوان قرص 
آرام بخش به شریکش خوراند و سپس بطری 
مشروب را بیرون آورد. او شریک 40 ساله اش 
را تشویق کرد تا در کنارش چند پیک از مشروب 
را سر بکشد! این درحالی بود که مرد 40 ساله 
از نقشه وحشتناک شریکش اطالعی نداشت 
و نمی دانست تا چند دقیقه دیگر قرار است 
با مصرف قرص ها و مشروبات جان خود را از 

دست بدهد.
ولــی طــولــی نکشید کــه بــا مــصــرف مــقــداری 
از مشروبات الکلی، »محمد« از حال طبیعی 
خــارج شد و حالت تهوع عجیبی به وی دست 
داد. مرد 40 ساله سراسیمه خود را به سرویس 
بهداشتی رساند و هر لحظه حالش رو به وخامت 
می گذاشت. »علی« هم با تصور این که ترفندش 
کارساز نبوده است، ناگهان چاقو و تبر را برداشت 
و از پشت سر به شریکش نزدیک شــد. او که 
خودش هم حال طبیعی نداشت، ضرباتی بر 
پیکر شریکش وارد کرد اما این ضربات کاری 
نبود! در این میان »محمد« که متوجه ماجرا شده 
بود، وحشت زده به طرف اتاق خواب گریخت و 
در حالی که خونش روی دیوار می پاشید در اتاق 
را بست، اما با دیدن گودالی که به عنوان گور او 
حفر شده بود، دیگر امیدی به زندگی نداشت. 
»علی« هم با خشم در اتاق را می کوبید که ناگهان 
صدای آژیر خودروی پلیس در آن محل پیچید. 
افسران گشت انتظامی پاسگاه ده  غیبی مشغول 
گشت زنی بودند و با به صدا درآوردن آژیر خودرو، 
قصد داشتند به اهالی اطمینان بدهند که آن ها 
مشغول انجام وظیفه هستند، اما »علی« با شنیدن 

صدای آژیر چنین تصور کرد که پلیس متوجه 
نقشه شوم او برای قتل شریکش شده است و هم 

اکنون منزل ویالیی را به محاصره درمی آورد!
این گونه بود که چاقو و تبر را انداخت و هراسان 
و سراسیمه از ویال خارج شد و از محل گریخت. 
دقایقی بعد »محمد« که دید دیگر کسی به در اتاق 
ضربه نمی زند وحشت زده، گوش خود را روی در 
گذاشت، اما همه جا آرام بود و صدایی نمی شنید 
بدین ترتیب به آرامی در اتاق را گشود ولی درهای 
ویال باز بود و از شریکش اثری نبود. او که فکر 
نمی کرد به همین راحتی از چنگ مرگ گریخته 
باشد، هراسان خود را به منزل یکی از بستگانش 
رساند که با »علی« آشنایی داشــت و ماجرا را 
برایش بازگو کرد. صبح روز بعد آن ها با سروان 
ده غیبی(  انتظامی  پاسگاه  )رئیس  حسنی 
تماس گرفتند و ماجرای جنایت نیمه تمام را 
شرح دادند. رئیس پاسگاه هم که یقین داشت 
نیروهای گشت در آن ساعات مورد ادعای شاکی 
در محل مذکور حضور داشتند، بالفاصله مراتب 
را به قاضی اسماعیل عندلیب )معاون دادستان 
مرکز خراسان رضــوی( اطــالع داد و سپس با 
کسب دستورهای قضایی به همراه گروهی از 
عوامل تحت امــر، عــازم ویــالی مذکور شد. در 
همین حال بود که صاحب ویال هم با  دیدن 
خودروهای پلیس از راه رسید تا دلیل حضور 
آن ها در ویال را بداند. او وقتی ماجرا را فهمید، 
گفت: من ویال را به مدت یک هفته و به مبلغ 3 
میلیون تومان به یکی از دوستانم اجاره دادم که 
قرار بود عوامل نظامی به صورت محرمانه در این 
مکان مستقر شوند! ولی امروز صبح او کلید منزل 
را به من داد و گفت که ویال تخلیه شده است! من 
هم به این جا آمدم اما وقتی دیدم لوازم سرجایش 
است دیگر به داخل اتاق خواب نرفتم تا خون ها 

یا چاله حفر شده را ببینم! چرا که به آن دوستم 
اطمینان داشتم!

بنابر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، با لو 
رفتن ماجرای قتل، بی درنگ عملیات نیروهای 
انتظامی با دستور معاون دادستان مشهد برای 
دستگیری جانی خطرناک آغاز شد و آن ها بر 
اساس مشخصاتی که از وی داشتند او را با یک 
شگرد پلیسی احضار و بازداشت کردند. این 
جوان 30 ساله ابتدا به داستان سرایی پرداخت 
و گفت: من چاله را حفر کردم تا برای حمام مستر 
استفاده کنم اما وقتی با صاحبخانه مواجه شد 
و دریافت که دیگر دروغ هایش باورپذیر نیست، 
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود 
که از نظر مالی ورشکسته شده بودم اما در میان 
خانواده همسرم و آشنایان آبرو و اعتبار ویژه ای 
داشتم و همه روی من حساب می کردند. دخل 
و خرجم تناسبی نداشت، به همین دلیل کم 
آوردم. وقتی »محمد« پول زیادی در اختیارم 
گذاشت تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم تا پول 
هایش را پس ندهم. با این افکار و وسوسه های 
شیطانی نقشه قتل در ویال را طراحی کردم اما 
وقتی صدای آژیر پلیس را شنیدم دیگر تردیدی 
نداشتم که آن ها برای دستگیری من آمده اند، 
به همین دلیل فرار کردم و نتوانستم بقیه نقشه 
ام را اجرا کنم! صبح روز بعد هم دوباره به ویال 
رفتم و گودال را پر کردم سپس کلیدها را تحویل 

صاحبخانه دادم. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، متهم 30 
ساله این پرونده با صدور قرار قانونی مناسب 
راهی زندان شد و تحقیقات در حالی ادامه یافت 
که ماموران پاسگاه انتظامی خاک های گودال 
ــاره بیرون کشیدند تا  درون اتــاق خــواب را دوب

جنایت احتمالی دیگری رخ نداده باشد!
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در امتداد تاریکی

سرگذشت زنی که 
شوهرش را کتک زد!   

تازه در اداره پشت میز کارم نشسته بودم که ناگهان 
همسرم فریادزنان وارد اتاق محل کارم شد و در حضور 
دیگر کارمندان به من حمله کرد. تالش همکارانم 
برای آرام کردن او فایده ای نداشت و من درحالی زیر 
ضربات دست و ناخن کشی های همسرم قرار گرفتم که 
از شدت خجالت فقط لیوان شیشه ای چای را در دستم 

می فشردم که ناگهان ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 39 ساله 
که با سرووضعی خون آلود و چهره ای زخمی وارد مرکز 
انتظامی شده بود، درباره مشاور قالبی که زندگی اش 
را به روز سیاه نشانده است، به کارشناس اجتماعی 
کالنتری آبکوه مشهد گفت: درســت 20 سال قبل 
بود که عاشق »لیدا« شدم اما خانواده اش با ازدواج ما 
موافقت نمی کردند چرا که من شغل دولتی نداشتم 
و تا مقطع دیپلم درس خوانده بودم. باالخره بعد از 9 
بار خواستگاری رضایت دادند و من و لیدا پای سفره 
عقد نشستیم. با به دنیاآمدن دخترم زندگی عاشقانه 
ما شیرین تر از گذشته شد. عشق من هر روز به همسرم 
افزایش می یافت و من از صمیم قلبم به او عشق می 
ورزیدم، اما بدبختی های من از حدود 6 ماه قبل زمانی 
شروع شد که خواهر زنم از شوهرش طالق گرفت. آن 
ها بعد از 25 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند 
چرا که خواهرزنم تصور می کرد شوهرش به او خیانت 
می کند! در همین روزها بود که فهمیدم رفتارهای 
»لیدا« هم تغییر کــرده اســت. با آن که ما با خانواده 
همسرم زیاد رفت و آمد نداشتیم ولی خواهرزنم به 
طوری پنهانی با همسرم در تماس بود. او آن قدر از 
ماجرای خیانت های شوهر سابقش برای »لیدا« تعریف 
کرده بود که او هم به همه مردان بدبین شده بود. این 
ماجراها تا جایی پیش رفت که دیگر همسرم مدام با من 
بر سر مسائل بی اهمیت و پوچ جر و بحث می کرد ولی 
من به خاطر این که او را دوست داشتم و نمی خواستم 
خاطرش آزرده شــود، هیچ اهمیتی نمی دادم، اما 
وقتی درباره تغییر رفتارهای همسرم حساس شدم و به 
کنکاش پرداختم، تازه فهمیدم که او در دام یک مشاور 
قالبی افتاده است. خواهرزنم در کشاکش طالق که 
بود با مردی در اطراف دادگاه آشنا شده که خودش را 
مشاور معرفی کرده بود. او بعد از طالق، این مرد شیاد 
را به همسرم معرفی کرده بود تا خصوصیات مردانی 
را که به همسرانشان خیانت می کنند، به او بیاموزد. 
این ماجرا را زمانی فهمیدم که همسرم مدام سرگرم 
گوشی تلفن بود و با مرد غریبه ای پیامک بازی می کرد 
یا به صورت کوتاه و رمزآلود با وی به صورت تلفنی سخن 
می گفت. هنگامی که درباره آن مشاور تحقیق کردم، 
متوجه شدم که حتی دیپلم هم ندارد و با پرسه زنی در 
اطراف دادگــاه های خانواده، زنانی را که در آستانه 
جدایی از شوهرانشان هستند، شناسایی و با معرفی 
خودش به عنوان مشاور بسیاری از خانواده ها را برای 
سودجویی های خودش متالشی می کند. خالصه 
روزی در کنار همسرم نشستم و به او گفتم که فریب این 
افراد شیاد را نخورد چرا که این ها کالهبردار هستند 
و اصال می دانی این مشاور عضو کدام مرکز قانونی 
است؟ مردی که حتی دیپلم هم ندارد چگونه توانسته 

مشاور دیگران باشد؟ و...
خالصه آن روز از همسرم خواستم جزئیات زندگی اش 
را محرمانه نگاه دارد و سفره دلش را برای هرکس و 
ناکسی باز نکند! با این حرف ها تا چند روز دیگر خبری 
از پیامک های پنهانی همسرم نبود اما بعد از این ماجرا 
دوباره خواهرزنم با او تماس گرفت و روزگارمان دوباره 
رنــگ سیاهی گرفت. یک روز وقتی به خانه آمــدم، 
ــزان گفت: بابا فکری به حال مادر  دخترم اشک ری
بکن! او همواره با گوشی تلفن صحبت می کند و هیچ 

اهمیتی به من نمی دهد! دیگر خسته شده ام!
آن جا بود که فهمیدم »لیدا« دوباره با همان مرد شیاد 
ارتباط برقرار کرده است. وقتی موضوع را برایش بازگو 
کردم، فریادزنان گفت: تو که فقط سرکار هستی، با 
خانواده ام هم که نمی گذاری معاشرت کنم، پس باید 

با چه کسی حرف بزنم؟
با این جمالت مشاجره ای بین ما شروع شد و من باز هم 
برای آن که همسرم عصبانی نشود، سوئیچ خودرو را 
برداشتم و به محل کارم رفتم اما هنوز به درستی پشت 
میز کارم قرار نگرفته بودم که صدای فریادهای لیدا 
را شنیدم که ناسزاگویان در اتاقم را گشود. او فریاد 
می زد، رئیس احمق این اداره کجاست؟ همکارانم 
تالش می کردند او را آرام کنند تا وارد اتاق نشود ولی 
همسرم فریادزنان به طرف من حمله ور شد و مرا پشت 
میز کتک زد. او سر و صورتم را طوری ناخن می کشید 
که پوست صورتم الی ناخن هایش دیده می شد. خون 
از سر و صورتم می ریخت و من در مقابل نمی توانستم 
حتی دستم را روی همسرم بلند کنم! در مقابل چشمان 
همکارانم کتک می خوردم ولی کاری از دستم ساخته 
نبود. فقط از شدت عصبانیت لیوان شیشه ای چای را 
در دستم می فشردم که ناگهان لیوان شکست و خون 
از کف دستم بیرون زد! در این شرایط بود که »لیدا« مرا 
رها کرد و توهین کنان از اداره بیرون رفت. من هم به 
کالنتری آمدم تا چاره ای برای حل این مشکل بیابم...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، با 
صدور دستوری از سوی سرهنگ ابراهیم خواجه پور 
)رئیس کالنتری آبکوه مشهد( بررسی کارشناسی و 
قانونی این ماجرا به مشاوران زبده دایره مددکاری 

اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

قتل وحشتناک مرد تهرانی با ضربات چاقو   
ظهر روز سه شنبه 23 اسفند، تمام عوامل بیمارستان هفتم تیر در 
شهرری خود را برای یک شب سخت و پرحادثه آماده می کردند که 
در همین حین مقابل این بیمارستان یک دستگاه پراید ترمز کرد 
و سرنشین جلو با استرس از خودرو پیاده شد و از صندلی عقب 
جسد مردی را روی زمین انداخت و به سرعت از صحنه گریختند.

به گزارش خبر گردون همین اتفاق باعث شد تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی به سرعت خود را به محل حادثه برسانند و تحقیقات 

ابتدایی را آغاز کنند.
 آن ها در همان لحظه نخست متوجه این مسئله شدند که این فرد 
نه به دلیل تصادف بلکه با ضربات چاقو که از پشت سر به شکم او 
وارد شده، جان خود را از دست داده است. کارآگاهان در گام 
بعدی اقدامات خود، با استفاده از روش های نوین کشف جرم در 
حال پیگیری برای رسیدن به متهم یا متهمان این جنایت هستند 

تا راز سر به مهر این جنایت را فاش کنند.

تعداد جان ابختگان 
 تصادفات نوروزی 
به 125 نفر رسید

افزایش 12 درصدی سفرهای نوروزی 
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
راهور از ثبت 111 تصادف در سفرهای 
نوروزی خبر داد و گفت: تا کنون 125 
هموطن در تصادفات سفرهای نوروزی 
جان خود را از دست داده اند.به گزارش 
رکنا، سرهنگ احمد شیرانی اظهار 
کرد: سفرهای نــوروزی در مقایسه با 
سال قبل 12 درصــد افزایش داشته 
است. همچنین بیشترین خروج خودرو 
از استان های تهران و البرز با 250 
هزار خودرو بوده است.وی با بیان این 
که بیشترین مقصد خودروهای استان 
تهران و البرز به سمت استان های قم، 
قزوین، مازندران، مرکزی و اصفهان 
بــوده اســت، افــزود: بیشترین ورود و 
انباشت خودرو به استان مازندران با 

44 هزار وسیله نقلیه ثبت شده است.
رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
راهور با اشاره به این که بعد از مازندران 
بیشترین ورود خــودرو به استان های 
گیالن، مرکزی و همدان بوده است، 
گفت: در 3 روز ابتدایی طرح نوروزی، 
111 فقره تصادف منجر فوتی ثبت 
شده است که 125 هموطن طی این 
تصادفات جان خود را از دست داده اند.
شیرانی با بیان این که 2 هزار و 171 
تصادف جرحی ثبت شــده اســت که 
2 هــزار و 895 نفر در این تصادفات 

مجروح شده اند، افزود: آمار تصادفات 
بسیار نگران کننده است و باید به عنوان 
هشدار و زنگ خطری برای رانندگان 

در سفرهای نوروزی باشد.
ــه بیشترین  ــه ایـــن ک ــاره ب ــ ــا اش وی ب
وقــوع تصادفات فوتی در جاده های 
استان های خراسان رضوی، تهران، 
فارس، کرمان و اصفهان بوده است، 
در  تصادفات  ــوع  وق کمترین  گفت: 
جاده های استان های چهارمحال و 
بختیاری، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و هرمزگان بــوده است.رئیس مرکز 
ــور  ــات و کنترل ترافیک راه ــالع اط
تصریح کــرد: توجه نداشتن به جلو، 
انحراف و تجاوز به چپ ناشی از عجله 
و شــتــاب در رانــنــدگــی بـــرای سبقت 
وسیله  کنترل  در  ناتوانی  غیرمجاز، 
نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
و اصرار رانندگان به استمرار رانندگی 
بدون استراحت و توقف، عوامل اصلی 
ــوده است. تصادفات در ایــن 3 روز ب
شیرانی با بیان این که بیشترین ساعات 
وقوع حــوادث ساعت 12 تا 16 بوده 
است، اظهار کرد: رانندگان به رعایت 
کامل مقررات رانندگی، بستن کمربند 
ایمنی، احترام به حقوق دیگر رانندگان 
و رعایت سرعت مجاز در جاده ها توجه 

کنند.

اختصاصی خراسان آژیر شبانه پلیس، جاین خطرانک را فراری داد 

مرد زخمی گور خود را هم دید اما ...

ماجرای قتل نیمه تمام!

کالهربداری اب ترفند فروش تجهیزات پزشیک 
توکلی  -فردی که با راه اندازی یک سایت فروش 
تجهیزات پزشکی به کالهبرداری میلیونی اقدام 

کرده بود، به دام پلیس افتاد.
به گزارش خراسان، رئیس پلیس فتای استان 
کرمان بیان کــرد: شخصی به عنوان مسئول 
خرید و حسابدار یک داروخــانــه به ایــن پلیس 
مراجعه کرد و مدعی شد برای خرید تجهیزات 
پزشکی به سایتی دارای مجوز از سازمان غذا 
و دارو مراجعه و پس از هماهنگی با فروشنده و 
پرداخت بیعانه، فروشنده از ارسال کاال خودداری 
کرده و پاسخ گوی تماس های او نیست. سرهنگ 

محمدرضا رضایی ادامه داد: شاکی به اظهارات 
فروشنده و دیدن تصویر اوراق هویتی ارسالی 
از طرف وی اعتماد و در چند مرحله  مبلغ 850 
میلیون ریال به حساب  های معرفی شده توسط 

فروشنده واریز  کرده است.
این مقام انتظامی گفت: با تحقیقات تخصصی 
کارشناسان پلیس فتای استان کرمان مشخص 
شد متهم برای این که ردی از خود به جا نگذارد از 
حساب های واسط و به نام اشخاص مختلفی برای 

دریافت وجه استفاده کرده است. 
سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اقدام 

به  موقع کارشناسان پلیس با تحقیقات و بررسی 
های تخصصی سایبری، متهم که ساکن یکی از 
استان های شمال غربی کشور بود شناسایی و 
پرونده تحویل مرجع قضایی شد. وی در پایان 
به کاربران فضای مجازی توصیه کرد: تا زمان 
اطمینان خاطر از احراز هویت واقعی فروشنده 
و صحت ادعــای وی، خریدی انجام ندهند و 
در هنگام خریدهای اینترنتی، قبل از رویت و 
دریافت کاال یا خدمات مورد توافق، از پرداخت 
هرگونه وجهی در قالب بیعانه یا پیش پرداخت 

خودداری کنند.
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گودالی که برای  دفن مرد 40 ساله حفر شده بودخون های ریخته شده روی دیوار اتاق خواب

مردی که از مرگ گریخت        متهمی که  با صدای آزیر پلیس فرار کرد    
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۹اجتماعی

هفت سین مطالبات اجتماعی
گزارش خراسان درباره 7 موضوع که باید در دستور کار فوری دولت و مجلس برای 1402 قرار بگیرد

یک شنبه  28  اسفند 1401 .  شماره 2117۹
26 شعبان  1444  . 1۹ مارس  2023

مصطفی عبدالهی- در آخرین شماره سال 1401 روزنامه خراسان، به سراغ برخی موضوعات و سوژه هایی رفته ایم که به نظر می رسد باید رسیدگی به آن ها جزو 
برنامه ها و اقدامات فوری دولت و مجلس در سال جدید قرار بگیرد. طبیعی است که ممکن است صاحب نظران، نظراتی تکمیلی بر این پیشنهادهای خراسان 
داشته باشند، اما درباره اهمیت این هفت مسئله نیز تردیدی وجود ندارد و کارشناسان بارها و بارها بر ضرورت توجه فوری دولت و مجلس به آن ها تاکید کرده اند.

آسیب شناسی دقیق پاییز1401  و ارائه راهکارها
قریب به اتفاق جامعه شناسان و دغدغه مندان کشور، اذعان داشته  اند که 

آن چه در پاییز1401 ایران رخ داد، در 
کنار این که سندی دیگر از تالش های 
بی وقفه دشمنان و بدخواهان ایــران 
اسالمی برای ایجاد فاصله بین مردم با 
دولت و حکومت بود، اما از وجود رخنه 

های فرهنگی و اجتماعی در داخل کشور نیز حکایت داشت که حتما باید 
با نگاهی نو، آن ها را برطرف کرد. دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی متولی 
می توانند در این عرصه چند راهبرد و اقدام را مدنظر داشته باشند که 
تاکنون توسط چهره های شاخص و دغدغه مند مطرح شده است، از جمله:
- پذیرش قصورات و کوتاهی ها و پرهیز از اصرار بر تداوم برخی فعالیت های 

مردود از نگاه جامعه

- توجه به تفاوت های دهه هشتادی ها و نودی ها و هماهنگ کردن قوانین و برنامه 

ها با تغییرات نسلی در کنار حفظ اصول و راهبردهای کالن

- حرکت در مسیر مــورد تاکید رهبر معظم انقالب بــرای تقویت شادابی، 

سرزندگی، خوشحالی و همدلی در جامعه  

- تالش برای افزایش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت

- افزایش بسترها برای شنیدن مستقیم حرف های منتقدان و مخالفان

-ایجاد ساز و کار و بستر قانونی برای اعتراضات

 البته پرواضح است که شرط الزم برای همه این ها، توجه ویژه به موضوعات 
اقتصادی و معیشتی خانواده هاست.

روشن کردن روزشمار هشداِر سیاهچاله جمعیتی
ــاد ملی  ــت ــر س ــی بـــه گــفــتــه دب
جمعیت، نــرخ رشــد جمعیت 
در برخی استان ها منفی شده 
است و با شرایط فعلی، تا شش  
سال دیگر تمام کشور درگیر 
بحران سالمندی خواهد شد و 
این یعنی سقوط در سیاهچاله 

جمعیتی. برآورد علمی نگران کننده دیگر این که در سال 1430، 
کشور ما پیرترین کشور منطقه خواهد بود، در حالی که کشورهای 
همسایه جامعه ای جوان و نیروی کاری آماده برای حرکت قدرتمند 
در مسیر توسعه خواهند داشــت. راهکارهای  کمک به جوانی 
جمعیت و باال بردن نرخ فرزندآوری در خانواده ها هم کامال روشن 
است و می توان بسته جامع آن را در قانون حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت دید که به اکثر موضوعات این حوزه توجه داشته 
است. بنابراین تخصیص اعتبارات اجرای این قانون و نظارت دقیق 
بر اجرای آن، کاری است که دولت و مجلس باید با جدیت پیگیر آن 
باشند. در کنار این حمایت های اقتصادی در حوزه های ازدواج، 
فرزندآوری، درمان ناباروری، مشوق ها برای مادران و پدران ...، 
ترویج فرهنگی برای اقناع افکار عمومی را نیز نباید فراموش کرد چرا 
که، تا زمانی که خانواده ها به طور شفاف متوجه آینده نگران کننده 
پیش روی کشور نباشند، مشوق های اقتصادی هم نمی تواند بخش 

قابل توجهی از آن ها را با قانون جوانی جمعیت همراه کند.

بحران دارویی، دیگر قابل قبول نیست
طی سال های گذشته بارها و بارها با مشکالت و بحران هایی در حوزه 
تامین و توزیع دارو مواجه شده ایم که بخشی از آن ناشی از تحریم های 
ظالمانه بوده، با این حال ضعف های مدیریتی مسئوالن داخلی نیز در 
این بحران ها بی تاثیر نبوده است. نمونه آن را در سال 1401 هم مشاهده 
کردیم و اجرای ضعیف طرح دارویار، سبب بروز مشکالت بسیاری برای 
بیماران شد. حاال می توان گذشته را کمی از یاد برد و به آینده امید داشت 
اما نمی توان هشدارها را هم نادیده گرفت؛ از جمله هشدارهای جدی 
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کم بودن اعتبارات 
دارویار برای سال آینده، که به دلیل این نگرانی درخواست مالقات فوری 
با رئیس جمهور را هم ارائه کرده بودند و تا روز گذشته، خبری درباره انجام 
شدن آن رسانه ای نشد. در اولویت بودن حوزه سالمت مردم، مطالبه 

بحق افکار عمومی است و این که با وجود 
تجربیات چندین ساله، بار دیگر به دردها و 
خطاهای تکراری مبتال شویم، قابل پذیرش 
نخواهد بود. کارشناسان و حتی خود دولتی 

ها نیز برای کاهش مشکالت این حوزه راهکارهایی دارند از جمله: تامین 
ــار، تکمیل طرح پزشک خانواده و نظام  اعتبار کافی برای طرح داروی
ارجاع و کاهش هزینه های سالمت از جیب مردم. با این حال همچنان 
نگرانی هایی در خصوص تخصیص ارز واردات برخی داروها و تجهیزات 
پزشکی و داروســازی وجود دارد. همچنین اگر دولت در اجرای طرح 
پزشک خانواده زیرساخت ها و منابع الزم را پیش بینی نکند، این طرح 
هم به سرنوشت طرح نظام سالمت دچار می شود و شکست خواهد خورد.

بخت قانون حمایتی بانوان را باز کنید
پس از 11 سال انتظار، باالخره 
امسال الیحه حمایت از زنان از 
دولت به مجلس رسید و بررسی 
آن آغاز شد. این الیحه که گفته 
می شود بر پایه » نوآوری های 
حــمــایــتــی و پــیــشــگــیــرانــه« و 

»نــوآوری هــای حقوقی و قضایی« تدوین شده است تالش دارد 
اهــداف مهمی را محقق کند، از جمله: آمــوزش و اطالع رسانی 
درخصوص حقوق زنان، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی 
زنان آسیب دیده و حمایت های قضایی و کیفری از آن ها که می 
تواند بسیار اثرگذار باشد و رضایت مندی نیمی از جامعه را افزایش 
دهد. اکنون باید از مجلس، دولت و شورای نگهبان انتظار داشت با 
توجه به آن چه در سال 1401 برای کشور رخ داد و مطالبات جامعه 
بانوان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، به روند رسیدگی این 
الیحه سرعت دهند و اجازه ندهند این تصور نادرست ایجاد شود که 
صحبت درباره این الیحه مهم، صرفا به دلیل شرایط زمانی خاص 

سال 1401 بود و دیگر از اولویت خارج شده است.

دسترسی آزاد به اینترنت را تعیین تکلیف کنید
ضــرورت توسعه شبکه ملی 
اطالعات و حفظ داده های 
داخلی بر هیچ کس پوشیده 
کسی  ــت  اس بعید  و  نیست 
مخالفتی با آن داشته باشد؛ 
امــا از ســوی دیگر، ضــرورت 
اینترنت  به  آزاد  دسترسی 

بین المللی هم یک مطالبه منطقی برای عموم کاربران است که نباید طرح 
هایی مانند اینترنت طبقاتی جایگزین آن شود. تجربه چند ماه اخیر نیز ثابت 
کرد که محدودیت ها و مسدودیت ها در دسترسی آزاد به فضای مجازی، 
نه تنها به طبیعی شدن دور زدن قانون منجر می شود، بلکه نارضایتی 
اجتماعی را هم افزایش می دهد. اگرچه درباره ضرورت حفاظت از کاربران 
در برابر آسیب های فضای مجازی تردیدی وجود ندارد، اما بررسی تجربه 
های جهانی بسیار متفاوت از آن چیزی است که وزیر ارتباطات در ذهن 
دارد و تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت. مصداق آن، افزایش میل 
به مهاجرت در بین فعاالن کسب و کارهای مجازی به دلیل محدودیت 
های اینترنتی است که می تواند روز افزون باشد و این سرمایه بزرگ را از 

دسترس ما خارج کند.

در حوزه محیط زیست، صریح و صادق باشید
اگرچه دولت گام اول  برای احیای 
دریاچه ارومیه را با افتتاح تونل 
انتقال آب برداشت، اما پنج گام 
بعدی نباید دچــار وقفه شــود. 
شدن  تکلیف  تعیین  همچنین 
وضعیت ســد چم شیر و شفاف 
ــاره تبعات و  ــ ــت درب ــودن دولـ بـ

خسارات احتمالی آن، یک مطالبه جدی است که باید در اولویت های 
اقدامات زیست محیطی دولت قرار بگیرد. بدون شک اگر دولت در 
این پروژه نیز مانند پروژه پتروشیمی میانکاله، اقدامی قاطعانه داشته 
باشد و به گفته رئیس جمهور »هرگونه 
توسعه یافتگی را فرع بر محیط زیست 
بداند«، می تواند یک عملکرد مثبت دیگر 
را در کارنامه خود ثبت کند. به این دو 
موضوع، دیگر دغدغه های محیط زیستی 
مانند مطالبه جــدی حقابه هیرمند و 
رایزنی های منطقه ای درباره ریز گردها 

را هم باید اضافه کرد.

سازگار شدن با اقلیم را تسریع کنید
ــدر دربـــــاره تغییر اقــلــیــم،  ــ آن قـ
خشکسالی، بحران آب و گرمایش 
زمین گفته و نوشته ایم که تکرارش 
در آخرین شماره سال ضرورتی 
نــدارد و بیشتر کاممان را تلخ می 

کند. راهکار مواجهه با این بحران هم بارها توسط کارشناسان بیان 
شده و مشخص است که چاره ای جز سازگاری با اقلیم نداریم و قوانین 
و دستورالعمل های متعددی هم در این زمینه تدوین، تصویب و ابالغ 
شده است. اکنون انتظار از دولت و مجلس این است که در سال 1402، 
با حساسیت بیشتری اجرای این قوانین را دنبال کنند و اجازه ندهند 
بحران آب، از وضعیت قرمز فعلی خطرناک تر شود. این هم برخی از 

راهکارهای پیشنهادی کارشناسان:
- اجرای دقیق و کامل الگوی کشت

- تدوین تقویم زراعی

- کاهش تبخیر در مزارع با توسعه شیوه های نوین آبیاری

- جلوگیری از برداشت های غیرمجاز از چاه های آب

- توسعه طرح های آبخیزداری

- بازچرخانی آب های صنعتی و پساب

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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ــران از ابتدای سال  گــروه اقتصاد-اقتصاد ای
1402، با موضوع تدوین و تصویب الیحه برنامه 
هفتم توسعه مواجه خواهد بود. شرایط اقتصاد 
کشور به ویژه شرایط سال های اخیر نشان داده 
است که دو موضوع تورم و رشد اقتصادی باید 
محور اصلی برنامه های اقتصادی پیش رو باشد. 
تثبیت تورم در محدوده باالی 40 درصد طی 
4 سال اخیر که رکــورد بی سابقه ای در تاریخ 
اقتصاد ایــران است از یک سو و رشد اقتصادی 
نزدیک به صفر در دهه 90 و رشد نسبتا ضعیف 
دو سال اخیر نشان می دهد که باید برای رفع دو 
بحران تدبیرهای ویژه ای در نظر گرفت. در این 
گزارش الزاماتی را که باید برای کاهش نرخ تورم 
و افزایش رشد اقتصادی در نظر گرفت، آورده ایم.

کنترل تورم؛ نقطه صفر اصالحات اقتصادی	 
تورم به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده، 
به طوری که روندهای بلندمدت نشان می داد 
این رقم به بین 20 تا 30 درصد رسیده ، اما در 
سال های اخیر، فشار این معضل، بر اقتصاد 
ــران از سطح کالن تا خردترین سطح یعنی  ای
ــد و هزینه خانوارها به حد بی سابقه ای  درآم
رسیده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، نرخ 
تــورم بعد از رسیدن به کف 26 ساله در سال 
1395، به سرعت به باالی روند بلندمدت خود 
رسیده و از سال 98 تاکنون، در سطح بیش از 
40 درصــد باقی مانده اســت. علت اصلی این 
چالش را باید در وضعیت نسبتًا تعطیل سیاست 
های فعال اقتصادی در طول یک دهه گذشته 
دانست. با این حــال، اظهارنظر کارشناسان 
حاکی از آن است که سه جبهه اصالح تدریجی 
برای مقابله با تورم باید در سال آینده مورد توجه 

دولت قرار گیرد:
  1- اصالح نظام ارزی: شاید آن زمان که در 
اوایل سال 1401، وزیر اقتصاد وعده داد که نرخ 
تورم امسال، به محدوده میانگین بلندمدت یا 
حداقل 10 درصد پایین تر از تورم 1400 )که به 
روایت بانک مرکزی 46.2 درصد بوده است( می 
رسد کمتر کسی تصور می کرد که روند تحوالت 
به گونه ای پیش برود که نرخ تورم سرانجام در 
انتهای امسال به نرخ تورم سال گذشته نزدیک 
شود. طبق داده های بانک مرکزی نرخ تورم در 
شرایطی طی بهمن ماه امسال به 43.6 درصد 
رسیده که سال گذشته این رقم 46.2 درصد 
بوده است. این روند از آن جایی خالف انتظار 
شد که اواًل دولت سیزدهم در دوره استقرار کمتر 
از یک سال خود تا آن زمان، نشان داده بود که 
عزم جدی بر انضباط بخشی به فضای بودجه و 

نقدینگی دارد. ثانیًا و مهم تر این که تصور نمی 
شد که فضای تــورم در سال 1401  مجدد از 
جانب نرخ ارز )یعنی تورم ناشی از هزینه های 
ــود. متاسفانه ایــن اتفاق در  عرضه( تهدید ش
نیمه دوم امسال روی داد. با این اوصاف، یکی 
از محورهای اصلی کنترل تورم در سال آینده، 
باید ادامه و تکمیل هر چه بیشتر مسیری باشد 
که بانک مرکزی در ماه های اخیر با استفاده از 
اختیارات ویژه دریافت شده از سران قوا، در پیش 

گرفته است.
روند ماه های گذشته نشان داد که بی توجهی به 
نرخ غیررسمی ارز و همین طور مداخله نکردن 
برای  ناپذیری  جبران  تبعات  تواند  می  آن  در 
ــران از منظر هدررفت منابع ارزی و  اقتصاد ای
خــروج سرمایه داشته باشد. درنتیجه مداخله 
بانک مرکزی در این بازار از طریق به کارگیری 
ابزارهای متنوعی نظیر مدیریت بازار اسکناس 
با نوسان گیری هدفمند و فعال بانک مرکزی، 
پرهیز شدید از چند نرخی شدن بازار )که با هدف 
مالحظات حمایت از مصرف کنندگان داخلی 
تاکنون انجام شده است(، سامان دهی وضعیت 
ــای صادراتی به کشور به خصوص از  ورود ارزه
منظر صادرکنندگان بزرگ، انطباق نقشه تجاری 
و ارزی و پرهیز از بی تدبیری های مشهود قبلی در 
این زمینه، به رسمیت شناختن روند افزایش یا 
کاهش تدریجی نرخ ارز بر اساس متغیرهای واقعی 
اقتصاد کالن و در سطحی کالن تر حل مسئله 
کهنه ارزی در دهه های اخیر اقتصاد ایران یعنی 
تعریف مکانیسم تسویه ارزی در تعامل با کشورهای 
دارای ارز جهان روا یا نزدیک به ارز جهان روا از 
جمله سرفصل هایی است که باید بانک مرکزی 

در سال آینده به طور جد پیگیری کند.
 2- اصالح کسری بودجه دولــت: پیشتر به 
تــورم به عنوان یک بیماری مزمن در اقتصاد 

ایران اشاره شد. یکی از ریشه های مزمن بودن 
تورم به مزمن بودن بیماری هایی در ساختار 
بودجه دولت بر می گردد. در واقع وضعیت فعلی 
بودجه کشور حاصل سال ها انباشت ناترازی در 
اقتصاد، تحمیل نوسانات بودجه ای، پوشش 
هزینه های جاری با منابع حاصل از صادرات 
نفت، بازنگری نشدن در شیوه و میزان کارآمدی 
ارائــه خدمات عمومی توسط دولــت، به تاخیر 
بستن  امید  با  اقتصادی  اصالحات  انداختن 
به گشایش های خارجی و رفع تحریم هاست. 
نتیجه همه این ها خود را در کسری بودجه و 
رسیدن نسبت آن به حداقل 15 درصد از بودجه 
عمومی در سال های اخیر نشان می دهد. دولت 
در سال های اخیر تالش کرده تا این کسری را 
عمدتًا از دو طریق انتشار اوراق مالی اسالمی 
و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تامین 
کند. راهکارهایی که به هیچ عنوان جوابگوی 
نیاز به اصــالح ساختارهای بودجه نیست. از 
همین رو باید گفت هر چه از این شرایط در سال 
آینده بیشتر فاصله گرفته شود، در جهت کاهش 
کسری بودجه و تورم گام برداشته شده است. 
بینی مرکز پژوهش های مجلس،  طبق پیش 
کسری بودجه در الیحه بودجه سال آینده به 
200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و در این 
راستا باید پرونده های بزرگی همچون وابستگی 
بیش از 330 هزار میلیارد تومانی صندوق های 

بازنشستگی تعیین تکلیف شوند. اجرای جدی 
مالیات بر مجموع درآمــد و عایدی سرمایه به 
همراه اصالح معافیت های مالیاتی، پیگیری 
سامان دهــی صندوق هــای بازنشستگی و به 
کارگیری صحیح اختیارات داده شده به دولت 
ــی های مــازاد دولــت از  بــرای مولدسازی دارای
جمله محورهایی است که می تواند برای افزایش 
درآمدهای پایدار و رهایی از کسری بودجه سال 

آینده، به کمک دولت بیاید.
 3- اصالح نظام بانکی: اگر چه دولت و مجلس 
 با هدف کنترل کسری بودجه اهتمام ویژه ای
ــای جــاری داشــتــه انــد، با  در کنترل هزینه ه
این حال، وجود بانک های به شدت ناسالم و 
اضافه برداشت آن ها از یک سو و تقاضای باالی 
تسهیالت ناشی از ناترازی شرکت های دولتی، 
صندوق های بازنشستگی و بنگاه ها )ناشی از 
قیمت گــذاری دستوری( از سوی دیگر، باعث 
افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است. 
بر این اســاس، باید گفت کنترل تورم مستلزم 
یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری 
بــودجــه، نــاتــرازی بانک هــا، نــاتــرازی بنگاه ها 
ــت. گــزارش  و صــنــدوق هــای بازنشستگی اس
18690 مرکز پژوهش هــای مجلس در این 
ــرآورد رقم ناترازی شبکه بانکی در  خصوص ب
سال 1402 را »ارقامی بسیار باال« بیان کرده 
است. در نظر گرفتن منابع برای افزایش سرمایه 
بانک های دولتی، تسویه بدهی دولت به شبکه 
بانکی )بر اساس اعالم بانک ها معادل 570 
همت تا پایان مهر 1401(، خرید تضمینی گندم 
و یارانه نان و نیز شفافیت تسهیالت و تعهدات 
کــالن و اشخاص مرتبط با بانک ها می تواند 
در این خصوص به اصالح ناترازی نظام بانکی 
کمک کند. در کنار این ها، ادامه کنترل رفتار 
ناتراز بانک های خصوصی هم که امسال مورد 
تاکید قرار گرفته، از دیگر ملزومات کاهش فشار 

به تورم است.

 الزامات رشد اقتصادی مستمر 	 
در برنامه هفتم

ــع بینانه و مستمر قطعا  رشــد اقتصادی واق

یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه 
است و مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر برای 
تدوین و تصویب برنامه هفتم باید این موضوع را 
دراولویت سرفصل های اصلی آن قرار دهند، 
چرا که رشد اقتصادی به واقع نشئت گرفته از 
رشد تولید ناخالص داخلی است و تحقق آن 
درمان بسیاری از دردهای مزمن اقتصادی از 
جمله تورم باالست که منجر به گرانی قیمت 
ها ، بی ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی 
می شود؛ اما تاکید بر واقع بینانه بودن رشد 
اقتصادی از آن جهت است که در برنامه ششم 
توسعه نیز این موضوع هدف گذاری شده بود 
اما به گونه ای غیر واقع بینانه بود ؛ به عبارت 
دیگر بــرای هرسال از برنامه ششم نرخ رشد 
8 درصــدی پیش بینی شده بود درحالی که 
شرایط اقتصادی به گونه ای بود که طی یک 
دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی نزدیک 
به صفر بود، در نتیجه در نظر گرفتن عددی 
غیرواقع بینانه برای رشد اقتصادی منجر به 
پشت گوش انداختن یا نادیده گرفتن این هدف 
طی سال های برنامه ششم شد و باید از تکرار 
این موضوع در برنامه هفتم جلوگیری شود و 
نرخ رشدی پیش بینی یا بسترسازی شود که 
امکان تحقق داشته باشد که در ادامه به چند 

الزام برای این مهم می پردازیم:
1-رشــد بهره وری: در شرایطی که کشورما 
از کمبود منابع و نهاده های اصلی تولید مثل 
کمبود آب و کاهش بارندگی و باال بودن شدت 
مصرف انرژی رنج می برد، رشد       بهره وری می 
تواند به نجات این مشکالت بیاید و بسیاری از 
کمبودها را جبران کند. مثال همان طوری که 
رهبر معظم انقالب چندی پیش در سخنرانی 
درجمع کارآفرینان و فعاالن عرصه های دانش 
بنیان مطرح کردند، 90 درصــد از منابع آبی 
کشور در بخش کــشــاورزی مصرف می شــود و 
10 درصــد در بخش صنعت و خدمات و شرب 
خانگی اســت و اگــر با بهره وری مناسب سهم 
بخش کشاورزی را 10 درصد کاهش دهیم و به 
80 درصد برسانیم یعنی به اندازه کل آبی که در 
بخش های صنعت و خانگی استفاده می شود، 

آب جدید بازیافت و استحصال کرده ایم.
توجه به بهره وری در برنامه های پنجم و ششم 
توسعه از طریق تحقق یک سوم از رشد اقتصادی 
به واسطه بهره وری و تحقق چرخه بهره وری در 
دستگاه های اجرایی مورد تاکید واقع شده است 
و در برنامه هفتم توسعه نیز باید به گونه ای باشد 
که همه اجزای بهره وری به خوبی دیده شود. مثال 

آن گونه که میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان 
 ملی بهره وری به ایرنا گفته است، میزان رشد 
بهره وری نیروی انسانی دستگاه های دولتی، 
عمومی و خصوصی کشور حدود منفی یک درصد 
است. وی اظهار کرد: وضعیت بهره وری نیروی 
انسانی در کشور قابل قبول نیست و بر اساس 
ارزیابی ها، آمار متوسط 10 ساله بهره وری نیروی 
انسانی در کشور حدود منفی یک درصد است  که 
نیروی مازاد، کارایی پایین و استفاده نکردن بهینه 

از وقت موجب این مسئله شده است.
2-توجه به پیشران های اقتصادی: پیشران 
هــای اقتصادی هــمــواره عامل اصلی تحرک 
ــد اقــتــصــادی در کــشــورهــا محسوب می  و رش
شوند و به عبارتی به مثابه لکوموتیوی هستند 
که چندین بخش دیگر اقتصادی را پشت سر 
خود به جلو می رانند. مسکن یکی از مهم ترین 
پیشران ها در اقتصاد کشور است. عالوه بر آن، 
صنایع »خودرو«، »فوالد«، »نساجی و پوشاک«، 
»سیمان«، »تایر و تیوب«، »لوازم خانگی«، »کاشی 
و سرامیک« »مــس«، »صنایع سلولزی )صنعت 
چوب و کاغذ(«، »صنایع غذایی و آشامیدنی« و 
»صنایع دریایی« 11 پیشران اقتصادی هستند 
که در سند راهــبــردی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به آن ها به عنوان پیشران های اصلی 
اقتصاد نگاه ویژه ای شده است که در برنامه هفتم 
توسعه نیز باید مدنظر باشد و برخی کاستی ها 
نظیر ایجاد بازارسیاه و رکود تورمی در برخی از 

این صنایع مرتفع شود.
 3- توسعه مــتــوازن، پــایــدار و متناسب با 
مزیت ها: توسعه متوازن و پایدار اقتضا می کند 
که بخش های مولد اقتصاد متناسب با شرایط 
اقتصاد کشور و منابع طبیعی و سایر محدودیت 
ها رشد یابند. در بخش کشاورزی، توجه به الگوی 
کشت و کاشت محصوالت متناسب با منابع آبی 
محدود و توجه به کشت محصوالت اساسی برای 
جایگزینی با واردات به ویژه در زمینه گندم، نهاده 
های دامی و دانه های روغنی موضوعی است 
که باید مدنظر قرار گیرد. در بخش صنعت نیز، 
صنایعی که اشتغال زا باشد، زنجیره ارزش را در 
بخش هایی نظیر پتروشیمی برای جلوگیری از 
خام فروشی تکمیل کند و بتواند ایران را در رقابت 
با دانش و فناوری روز نگه دارد باید در اولویت قرار 
گیرد. عالوه بر این ها توجه به مزیت های پایدار 
به ویژه مزیت جغرافیایی ایران در نقش آفرینی 
برای تکمیل راهگذرهای جهانی از جمله ایده 
یک کمربند - راه چین و راهگذر شمال - جنوب 

باید در اولویت باشد.

2 چالش اساسی اقتصاد در 1402   
تورم باالی 40 درصد در 4 سال اخیر و رشد نزدیک به صفر در دهه 90، به عنوان 2 چالش اساسی موجب شده است تا تدابیر مواجهه با این 

چالش ها، اولویت اصلی اقتصاد در 1402 باشد، اقدامات الزم برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی چیست؟  

نرخ ارز 
)مرکز مبادله ارزی(

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

402,000498,360571,17068,100126,89025,185,720298,000,000180,000,000109,000,000385,790-
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ماراتن دستمزد باز هم به روز آخر کشیده شد
 رایزنی های شورای عالی کار پس از نشستی بسیار طوالنی با حضور وزیر کار و اضافه شدن 2 وزیر دیگر نیمه تمام ماند

 تا ماراتن تعیین دستمزد 1401 به شبانگاهان 28 اسفند موکول شود  

جلسه شورای عالی کار در حالی از ساعت 9 
صبح جمعه آغاز شد که تا ساعت یک بامداد 
شنبه 2۷ اسفند نیز به طول انجامید. در این 
ــران صمت و  جلسه با وجــود اضافه شــدن وزی
اقتصاد، نتیجه نهایی حاصل نشد تا این که نگاه 
ها به جلسه امروز این شورا دوخته شود. در این 
حال گمانه هایی از نرخ رشد دستمزدها مطرح 
شده است.   به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه 
شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی 
از صبح جمعه 2۶ اسفند تا یک بامداد شنبه 
ــدون نتیجه  2۷ اسفند به طــول انجامید و ب
پایان یافت. در این نشست عالوه بر وزیر کار، 
ــران  نمایندگان کــارگــری و کارفرمایی، وزی
اقتصاد و صمت نیز حضور یافتند. با این حال، 
نتوانست گــره تعیین رشد  نیز  حضور آن ها 

دستمزد کارگران را رفع کند. در عین حال تنها 
نتیجه ای که به نظر از این جلسه حاصل شد، 
تعیین سبد معیشت کارگران بود. در این زمینه 
و در حالی که پیشتر خبرهایی مبنی بر تعیین 
سبد معیشت کارگران در رقم 12 میلیون و 
4۷9 هــزار و 500 تومان منتشر شــده بود، 
اقتصادنیوز به نقل از عصر ایران نوشت: بنا به 
گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، رقم 
هزینه سبد معیشت کارگران به 13 میلیون و 
90 هزار تومان تغییر کرده است.در هر حال، 
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی پس از پایان جلسه در بین خبرنگاران 
ــاره رونــد مذاکرات گفت: در  حاضر شد و درب
ســال هــای گذشته بحث سه جانبه و با بیان 
دیدگاه های مختلف پیگیری می شد که امسال 

هم همین روند انجام شد. وی افزود: نمایندگان 
گروه های مختلف به نظرات مشترکی رسیدند. 
مرتضوی با اشاره به برخی اختالفات تصریح 
کرد: چند موضوع اختالفی وجود دارد که به 
کار کارشناسی بیشتر نیاز دارد. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مقرر شد شرکای 
اجتماعی با جامعه هدف خود رایزنی کنند. پس 
از مشورت های الزم امیدواریم نتیجه نهایی 
حاصل شــود. بنابراین جلسه بعدی به عصر 
یک شنبه 28 اسفند موکول شد. به گزارش 
خبرنگار مهر، گمانه زنی ها حاکی از آن است 
که درصد افزایش دستمزد کارگری برای سال 
1402 بین 20 تا 24 درصد باشد. هرچند 
برخی دیگر گمانه زنی 30 تا 40 درصــد هم 

برای تعیین دستمزد 1402 مطرح می کنند.

واکنش کرملین به حکم بازداشت پوتین توسط دیوان الهه
دادگاه کیفری بین المللی )ICC( حکم بازداشت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را به اتهام جنایت های جنگی در اوکراین صادر کرد

دیــوان کیفری بین المللی که خود را نخستین 
ــاه دایمی بین المللی بــرای رسیدگی به  دادگ
ــم نــســل کــشــی، جــنــایــت علیه بشریت،  ــرای ج
داند  می  تجاوز  جنایت  و  جنگی  جنایت های 
بــرای »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه 
حکم بازداشت صادر کرد.این دیوان مدعی شده 
است، والدیمیر پوتین »مسئول ارتکاب جرایم 
جنگی« از جمله »انتقال غیرقانونی کودکان از 
مناطق اشغالی اوکراین به روسیه« است.دیوان 
بین المللی دادگستری علیه »ماریا لــووا بلوا« 
کمیسیونر رئیس جمهور روسیه در امور حقوق 
کودکان نیز قرار بازداشت صادر کرده و مدعی 
شده که او هم مرتکب جرایم جنگی مشابهی شده 
است. مسکو این اتهامات را رد کرده و این حکم 
ها را »ظالمانه« خوانده است.مسئله مهم این که 
آمریکا به عنوان کشوری که در چند دهه اخیر 
حمالت نظامی بزرگی را علیه دیگر کشورها به 
ویژه افغانستان و عراق انجام داده و مرتکب انواع 
جنایت های جنگی در سرزمین های تحت اشغال 
خود شده است، از حکم بازداشت پوتین از سوی 
دیوان کیفری بین المللی حمایت کرده است.
در این زمینه، »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
روسیه  جمهور  رئیس  پوتین  گفت: والدیمیر 
مرتکب جنایت جنگی شــده و تصمیم دادگــاه 
کیفری بین المللی برای جلب وی قابل توجیه 
است.آمریکا مدعی است که به طور جداگانه 
به این نتیجه رسیده است نیروهای روسیه در 
اوکراین مرتکب جنایت جنگی شده اند.»ماریا 
ــاروا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه  زاخ
در واکنش به صدور حکم بازداشت پوتین گفت: 
تصمیمات دیوان کیفری بین المللی برای کشور 
ما از نظر حقوقی هیچ مفهومی ندارد.روسیه یکی 
از طرف های اساسنامه رم دادگــاه کیفری بین 
المللی نیست و هیچ تعهدی براساس آن ندارد. 
دستورالعمل های احتمالی دستگیری از سوی 

دیوان بین المللی دادگستری از نظر قانونی برای 
ما بی اثر خواهد بود، اما مسئله مهم درباره حکم 
دیوان کیفری بین المللی رویکرد دو گانه آن در 
قبال رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایت های 
جنگی است. در حالی که هنوز هیچ مرجع معتبر 
بین المللی یا گروه تحقیقی درباره مسئله انتقال 
اجباری کودکان اوکراینی به روسیه گزارشی 
منتشر نکرده یا روسیه را متهم نکرده است، اما 
»کریم خان« دادستان دیوان کیفری بین المللی 
مدعی است که این موضوع بسیار مشهود بوده 
و بــرای شناخت آن حتی الزم نیست که وکیل 
باشید!به این ترتیب دیوان با عجله و بدون طی 
مراحل قانونی برای این که اساسا وقوع جنایت 
جنگی ادعایی از جانب روسیه را اثبات کند، به 
فوریت حکمی غیر عادی یعنی بازداشت رئیس 
جمهور روسیه را صادر کرده است.این در حالی 
است که دیوان کیفری بین المللی در مواردی 
نظامیان  مسلم  و  مشهود  جنایت های  مانند 
آمریکایی در افغانستان که شواهد بسیاری درباره 
آن وجود دارد، اعالم کرده که به این جنایت ها 
رسیدگی نخواهد کرد.»کریم خان« دادستان کل 
دیوان کیفری بین المللی در دسامبر 2021 در 
توجیه بررسی نکردن جنایت های جنگی آمریکا 
براساس  را  تصمیم  گفت:»این  افغانستان  در 
شواهدی گرفته ام که بدترین جنایت ها از نظر 

وخامت، مقیاس و گستردگی توسط نظامیان 
آمریکایی انجام نشده است.« کریم خان قبل ازآن 
گفته بود که در تحقیقات جنایت های جنگی و 
بشری در افغانستان، اقدامات طالبان و داعش 
در مرکز توجه قرار دارد. دادگاه بین المللی الهه  
تحقیقات اولیه را در باره ارتکاب جرایم جنگی 
در افغانستان در سال 200۶ آغاز کرد و »فاتو 
بنسودا« دادستان کل وقت دیوان در سال 201۷ 
از قضات این دادگــاه خواست اجــازه تحقیقات 
کامل در این زمینه از جمله عملکرد نظامیان 
آمریکایی و ناتو در افغانستان را صادر کنند.با این 
حال تحریم های آمریکا علیه او و برخی دیگر از 
اعضای دیوان در دوره ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ موجب شد تا دیوان کیفری بین المللی 
در تصمیم قبلی خود تجدید نظر کند.گروه های 
حقوق بشری از این که به جنایت های نظامیان 
آمریکایی در این تحقیقات اولویت داده نشده 
است، بارها انتقاد کرده اند. از جمله دیده بان 
حقوق بشر تصمیم دیوان برای معافیت آمریکا 
از تحقیقات را به دلیل تهدید کاخ سفید برای 
اعمال تحریم علیه آن دانست و خواستار تحقیق 
و رسیدگی به جنایت های همه طرف ها از جمله 
نظامیان آمریکایی علیه مردم افغانستان شده 
است.مسئله دیگر این که اگر قرار است رئیس 
یک کشور به دلیل ارتکاب جنایت های جنگی 
مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد باید »جورج دبلیو 
بوش« رئیس جمهور وقت آمریکا در صدر فهرست 
متهمان جنایت های جنگی به دلیل دستور حمله 
به افغانستان وعراق و کشتار هزاران نفر از مردم 
بی گناه این دوکشور باشد.در حالی که در عمل 
سران غربی از جمله جورج دبلیو بوش و تونی بلر 
نخست وزیر وقت بریتانیا که دستور حمله به عراق 
در سال 2003 را صادر کردند،هیچ وقت از سوی 
دیوان کیفری بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار 

نگرفته اند.

وزارت بهداشت فلسطین اعالم کرد که از اوایل 2023 ، 88 فلسطینی به دست صهیونیست ها به شهادت رسیده اند 

شهادت 88 فلسطینی طی کمتر از 3 ماه 
فلسطینی ها  علیه  صهیونیست ها  جنایت 
2020 که توافق عــادی ســازی  از سپتامبر 
روابــط میان رژیم صهیونیستی و چند کشور 
عربی امضا شد، رونــد تصاعدی پیدا کــرد. با 
این حال، از زمانی که کابینه جدید بنیامین 
نتانیاهو در اواخــر دسامبر 2022 روی کار 
آمد، این جنایت ها به شکل آشکاری افزایش 
یافت. علت اصلی این است که کابینه جدید 
به شدت افراطی است و افــرادی نظیر ایتمار 
بن گویر، وزیر امنیت داخلی به شدت تمایالت 
ضد عرب و به طور خاص ضد فلسطینی دارند. 
به همین دلیل طی حدود سه ماه اخیر چندین 
طرح ضد فلسطینی در کابینه نتانیاهو تصویب 
شد و همین الگوی رفتاری به شدت گرفتن 
خشونت علیه فلسطینی ها و شهید و زخمی 
اســت. ــده  ش منجر  فلسطینی  صدها  ــدن  ش
مطابق اعــالم وزارت بهداشت فلسطین، از 
ابتدای سال میالدی، 88 فلسطینی توسط 
نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند که در 

میان این شهدا، 1۷ کــودک و یک زن وجود 
دارند. به عبارت دیگر، یک پنجم شهدای کمتر 
از سه ماه اخیر فلسطینی را کودکان تشکیل 
می دهند. با این حال، نه نهادهای جهانی و نه 
قدرت های مدعی حقوق بشر هیچ اقدامی علیه 
جنایت صهیونیست ها ضد کودکان فلسطینی 
انجام ندادند و صدای هیچ نهادی در حمایت 
از  کودکان فلسطینی بلند نشده است.سکوت 
مدعیان حقوق بشر در مقابل کشتار کودکان 
بیانگر  صهیونیستی  رژیــم  توسط  فلسطینی 
این است که حمایت از حقوق بشر و به طور 

خاص حقوق کودکان یک موضوع مختص به 
همه کودکان جهان نیست بلکه تنها شامل 
کسانی است که در دایره حمایت غرب قرار 
دارند. این موضوع بار دیگر، گزینشی بودن 
نگاه به حقوق بشر از سوی غرب را اثبات کرد. 
موضوع دیگر این است که وزارت بهداشت 
فلسطین آمار شهدا را به تفکیک به این شرح 
اعالم کرد: 35 شهید از استان جنین، 21 

شهید از نابلس، ۷ شهید از الخلیل، ۶ شهید 
از قدس، 5 شهید از اریحا و اغوار، 5 شهید از 
قلقیلیه، 3 شهید از رام ا... و البیزه، 2 شهید 
از نوار غزه، 2 شهید از بیت لحم، یک شهید از 
سلفیت و یک شهید از طوباس. این آمار نشان 
می دهد که طی حدود سه ماه اخیر تنها دو نفر 
در باریکه غزه شهید شدند و بقیه شهدا از کرانه 
باختری هستند. به عبارت دیگر، آمار باالی 
شهدای فلسطینی در کرانه باختری حاکی 
از این است که کرانه باختری به طور رسمی 

مسلح شده است.
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تازه های مطبوعات

انعکاس

کیهان-درباره توافق بین ایــران و عربستان،  •
مثل هر توافق دیگری باید گفت که »سود و زیان« 
مهم ترین منطق پذیرفته شده در روابط بین الملل 
است. این منطق یک روز ایجاب می کند دو کشور 
دشمن هم باشند و روز دیگر ایجاب می کند با 
یکدیگر دوست شوند. خالصه این که سیاست، دو 
دو تا چهارتای خودش را دارد و خوش بینی مفرط و 

بدبینی مفرط جایی در این حوزه ندارد.
اعتماد -اختالفی كــه ایــن روزهـــا در خیمه  •

پــررنــگ شــده،  محافظه كاران بیش از گذشته 
اختالف میان دولت و مجلس است. مجلسی ها كه 
خود را نزدیك به انتخابات می بینند، مدتی می شود 
كه باالخره مشكالت اقتصادی كشور به چشم شان 
می آید و به آن ها واكنش نشان می دهند. آن ها 
مجبورند كه برای این واكنش های شان به دولت 
بتازند؛ دولت هم همان دولتی است كه برای روی 
كار آمدنش، نامه نوشتند و رئیسی را دعــوت به 

شركت در انتخابات كردند.
اطالعات-تلقی افکار عمومی این است که  •

ــاره موضوع حجاب و اقدامات  مطرح شدن دوب
و اظــهــارات نسنجیده برخی متولیان امــر برای 
خشمگین سازی مردم و رو در رو قرار دادن آن ها 
یا استمرار اختالالت اینترنتی و ایجاد التهاب در 
جامعه به منظور آن است که در روند مذاکرات و 
بهبود شرایط منطقه ای و بین المللی ایران مجدد، 

خدشه و مشکل ایجاد کنند.
وطن امــروز-اگــر چه در دنیای سیاست هیچ  •

کشوری را نمی توان دوست همیشگی برای خود 
محسوب کرد اما با توجه به وضعیت موجود، عقل و 
منطق ایجاب می کند برای حفظ منافع ملی از همه 
ظرفیت ها به بهترین شکل استفاده شود و یکی از 
این ظرفیت ها، همین نگاه به شرق و همکاری با این 

کشورها بر اساس منافع دو طرف است.
جام جم-در سال ۱۴۰۱ فشارهای گسترده ای  •

همراه با هزینه های نجومی عربستان و هم پیمانانش 
ــرای آن ها  ــورت گرفت تا اغتشاشات اخیر ب ص
نتیجه بخش باشد و زمینه فروپاشی نظام از درون را 
فراهم کند اما بعد از فروکش کردن ماجرا، آن ها به 
این درک رسیدند که مجموعه اقدامات شان ناکام 
مانده و امروز عربستانی که درپی ضربه به جمهوری 
اسالمی بوده، دریافته که غرب و رژیم صهیونیستی 
نمی تواند امنیت منطقه را فراهم کند  بنابراین در 
مواجهه با ایــران تغییر مسیر داد و روند تعامل را 

درپیش گرفت.

ــران قصد دارد روی  • ــت:ای ــوش فـــردا نــیــوز ن
افکارعمومی آمریکا کار کند بنابراین هوشمندانه 
ــالم می کند که با آمریکا در موضوع تبادل  اع
زندانیان به توافق رسیده است تا توپ را به زمین 
واشنگتن بیندازد و مقامات کاخ سفید از طرف 
مردم آن کشور مورد سوال قرار بگیرند اما دولت 
بایدن نمی خواهد در وضعیت کنونی درباره این 

موضوع تحت فشار افکارعمومی باشد.
رویــداد24 خبرداد:عزت ا... ضرغامی، وزیر  •

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: ما 
موافق پلمب کردن نیستیم؛ چراکه درباره مراکز 
اقامتی که عده زیادی رزرو و برنامه ریزی کردند 
وقتی به دلیل یک تخلف خاص آن جا پلمب می شود 

در واقع تضعیف حقوق عمومی است.
دیده بان ایران مدعی شد:مسعود دانشمند،  •

فعال اقتصادی و کاندیدای دهمین دوره انتخابات 
اتاق بازرگانی گفت: با شکایت شخصی علیه وزارت 
صمت، اتاق بازرگانی و شورای نظارت، دادگاه 

بدوی رای داده که انتخابات باطل است.
انصاف نیوز مدعی شد:سید حسین مرعشی،  •

دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت:االن 
کسانی بر سر کار هستند که مدعی بودند می توانند 
مشکالت کشور را بدون حل مسائل خارجی، رفع 
و سفره های مردم را رنگین کنند اما صورت مسئله 
سفره را پاک کرده اند.کشور به افرادی نیاز دارد 
که باور داشته باشند همه اندیشه ها باید در مسائل 
کشور مداخله کنند و حذف اندیشه ها و سلیقه های 

دیگر نه ممکن است و نه مطلوب.
جماران نوشت:با توجه به این که جلساتی خیلی  •

معمولی تر از مراسم بیست و هشتمین سالگرد رحلت 
یادگار امام و چهاردهمین سالگرد همسر امام، در 
اخبار سراسری بازتاب می یابد؛ مشخص نیست 
چرا صداوسیما از اعزام تیم خبری و پوشش مراسم 
خودداری کرد و مالک های این رسانه برای تعیین 

ارزش خبری مراسم و مجالس مختلف چیست؟
چند ثانیه مدعی شد:حسین جاللی نماینده  •

مجلس با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا درباره 
حجاب گفت: در جامعه باید بفهمیم که بی حجابی 
باعث می شود که خــانــواده ها متالشی شوند. 
شوهران از خانواده ها جدا شوند و یک شوهر دزدی 
صورت بگیرد و بهداشت جنسیتی آسیب ببیند و 
چارچوب خانواده بشکند. در بعد اقناع سازی باید  

مردم را درباره این مسائل توجیه کنیم.
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چاپخانه هنر سرزمین سبز

ــادی محمدی – سالی که گذشت شاهد  ه
رویدادهای متعدد و متنوع در حوزه دیپلماسی 
و سیاست خارجی ایران بود و سالی که تا کمتر 
از ۴8 ساعت دیگر تحویل می شود نیز می تواند 
آبستن تحوالت جدید و تکمیل پرونده های باز 
امسال در سال ۱۴۰2 باشد . پرونده هایی 
همچون توافق با عربستان و دیگر کشورهای 
عربی ، موضوع سوریه و نشست چهار جانبه   
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی و مذاکرات 
ــران و آمریکا ،  هسته ای ، تبادل زندانیان ای
ــوارد دیگر می  قـــرارداد 25 ساله با چین و م
تواند نمونه های مهم در این حوزه باشد و این 
امیدواری وجود دارد تا در سال ۱۴۰2 به نتیجه 
نهایی برسند . در ادامه به صورت اجمالی درباره 
این پرونده ها، صحبت   و تا حدی آینده احتمالی 

آن ها را پیش بینی می کنیم .

ــران و 	  ــ بــازگــشــایــی ســفــارتــخــانــه هـــای ای
عربستان 

۱9 اسفند ماه پس از 6 روز مذاکره فشرده 
ــد امنیتی ایــران و  در پکن بین مقامات ارش
عربستان سرانجام توافقی بین دو کشور با 
میانجی گری چینی ها حاصل شد که طی آن 
تهران و ریاض موافقت کردند تا پس از 7 سال و 
5 ماه سفارتخانه های خود را در تهران و ریاض 
و کنسولگری ها را در مشهد و جده بازگشایی 
کنند . در این توافق قید شده این اتفاق ظرف 
حداکثر دو ماه صورت بگیرد و اگرچه ممکن 
است زودتــر هم این بازگشایی و از سرگیری 
روابط را شاهد باشیم اما می توان گفت تا ۱9 
اردیبهشت ایــران و عربستان سطح روابــط 
 خود را به حالت عادی باز می گردانند . این 
پیش بینی وجود دارد که با عادی شدن روابط 
دو کشور شاهد ثبات و امنیت بیشتری نسبت به 
سال های اخیر بین کرانه های شمالی و جنوبی 
خلیج فارس باشیم و حضور آسان حجاج ایرانی 
در عربستان و زوار و گردشگرهای سعودی در 
ایــران رونق گیرد . همچنین دو کشور زمینه 
های مساعدی برای همکاری های اقتصادی 
ــد که در آینده نزدیک  ــذاری دارن و سرمایه گ

قابل اجراست . نکته مهم دیگر در این موضوع 
پرچمداری عربستان در بسیاری از کشورهای 
عربی است و قطعا عادی شدن روابط تهران و 
ریاض بر روابط ایران با دیگر کشورهای عربی 
و اسالمی نیز تاثیر مثبت خواهد گذاشت . این 
روزها علی شمخانی که مذاکراتش با عربستان 
در چین موفقیت آمیز بود سفری به امــارات 
داشت و باید در روزهــای اول سال در انتظار 
سفر وی به عراق هم باشیم که می تواند نتایج 
خوبی در حوزه روابط همسایگی با کشورهای 
عربی داشــتــه بــاشــد. همچنین زمــزمــه های 
برقراری ارتباط میان ایران و مصر که بیش از 
۴۰ سال است قطع شده و ایران و بحرین که 
همزمان با عربستان روابطش را با ایران قطع 
کرد وجود دارد که در سال ۱۴۰2 به احتمال 
زیاد اتفاق خواهد افتاد . در صورت تحقق این 
احتماالت می توان آن ها را پاتک ایران به تک 
ایــن ســال هــای رژیــم صهیونیستی در خلیج 
فارس وسیاست نزدیکی به کشورهای عربی 
دانست . اقدامی که حتما مهم ترین مخالف 
ــداز آن اسرائیل خواهد بــود چون  و سنگ ان
بیشترین ضرر را از عادی سازی روابط ایران و 

کشورهای عربی رژیم اسرائیل خواهد دید .

حل بحران سوریه با کمک ایران ، ترکیه 	 
و روسیه 

بحران سیاسی و امنیتی و اقتصادی سوریه در 
سال گذشته با وقوع زلزله مهیب در شمال غرب 
این کشور به یک بحران انسانی نیز تبدیل شد 
ضمن این که حضور گروه های تروریستی در 
سوریه همچنان کشورهای همسایه و منطقه را 
آزار می دهد و ثبات را از منطقه گرفته است . در 
این میان کشورهای متضمن امنیت در سوریه 
که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از 
آن ها یاد شد شامل ایران ،روسیه و ترکیه در 
ابتکاری که ریشه در روند آستانه دارد، قرار 
است گفت وگوها را در چارچوب نشست چهار 
جانبه ایــران، ترکیه، روسیه و سوریه پیگیری 
کنند . قرار بود نشست معاونان وزیر  خارجه در 
مسکو در روزهای اخیر انجام شود که به دالیل 

فنی برگزار نشد اما این امیدواری وجود دارد 
که در همان هفته های اول سال ۱۴۰2 شاهد 
نشست معاونان وزیر  و سپس وزیــران خارجه 
این کشورها و شاید روسای جمهور این چهار 
دولت باشیم . اتفاقی که این ظرفیت را دارد 
در صــورت جامه عمل پوشیدن و اراده همه 
اطراف ماجرا خط پایانی بر بحران بیش از ۱2 
ساله سوریه باشد و امنیت از بین رفته در این 
منطقه را بازگرداند. در این میان رفتار ترکیه به 
عنوان کشوری که هنوز بخش هایی از سوریه 
را در اشغال خود دارد و به برخی گروه های 
مخالف بشار اسد کمک می کند تاثیر زیادی بر 
 نتیجه گفت وگوها برای رسیدن به صلح خواهد 
داشت . وضعیت شکننده رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه در انتخابات بهار ۱۴۰2 
که حتی احتمال کنار رفتن وی را تقویت کرده 
و خسارت های شدید زلزله ترکیه ، شرایطی را 
ایجاد کرده که می توان امیدوار بود آنکارا در 

مسیر آرامش زایی در منطقه گام بردارد .

کمتر از 3 ماه فرصت برای اجــرای توافق 	 
ایران و آژانس 

رافائل گروسی مدیرکل آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمی ۱2 اسفند و در اوج تنش میان 
ایران و آژانس به تهران سفر کرد . سرانجام و 
پس از چندین ساعت گفت وگو و چانه زنی، 
بر سر بیانیه مشترکی توافق شد که در سه 
ــه بر  ــران در ادام بند تاکید دارد نظارت بر ای
اساس ان پی تی و نه برجام باشد و همچنین یک 
کمیته فنی در تهران مدالیته و روش کار بررسی  
اطالعات و دسترسی به سه مکان مشکوک از 
نظر آژانس را تدوین کند . این توافق باعث شد تا 
سومین قطعنامه ضد ایرانی در اجالس مارس 
شورای حکام آژانس تصویب نشود و همه در 
ــران و آژانــس  انتظار نتیجه همکاری هــای ای

 بمانند . حاال تا نشست بعدی شــورای حکام 
آژانس که اواسط خرداد خواهد بود بیش از دو 
ماه و نیم فرصت هست تا توافق اسفند تهران 
و وین عملیاتی و یک اختالف ریشه دار حل 
ــدادی که  و فصل شود . در صــورت چنین روی
محتمل هم هست می تــوان امــیــدوار بــود که 
یکی از موانع اصلی مذاکرات هسته ای میان 
ــران و ۱+۴ و آمریکا کنار بــرود و حتی این  ای
احتمال وجود دارد که مذاکرات از سر گرفته 
ــس به  ــران و آژان شود ؛چراکه این اختالف ای
نوعی مهم ترین مانع برای رسیدن به توافق 
در شهریور۱۴۰۱ ذکر می شود . حتی رئیس 
سازمان انــرژی اتمی هم امیدوار است و می 
گوید دیگر حرفی نمانده که بزنند . در روزهای 
آینده ابتدای سال ۱۴۰2 نشست فنی با حضور 
کمالوندی و آپارو معاون آژانس برگزار خواهد 
شد و اگر دو طرف به توافق اولیه برای ادامه راه 
برسند می توان به اجرای توافق ایران و آژانس 
امیدوار بود هرچند همه می دانند موفقیت در 
این مسیر ارتباط تنگاتنگی با اراده سیاسی 
طرف های مقابل دارد و بدون این اراده سیاسی 
راه فنی به جایی نخواهد رسید  . به هر صورت 

بهار امسال روزهای حساسی در پرونده هسته 
ای محسوب می شوند و از اتفاقات این بهار به 
نتایج مهمی برای تحلیل آینده خواهیم رسید. 
در کنار موضوع آژانس که برای ایران اهمیت 
زیادی دارد ، روزهای آینده می تواند حامل خبر 
مهم دیگری که بی ارتباط با برجام نیست نیز 
باشد و آن تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا و 
همزمان آزاد سازی پول های بلوکه شده ایران 
در کره جنوبی است . این رخداد نیز که تاکنون 
چندین بار  توسط آمریکایی ها به تعویق افتاده 
اگر اجرا شود می تواند اثر مثبتی در مذاکرات 
هسته ای و جلو رفتن کار در آن حوزه داشته 

باشد .

نقشه راه 25 ساله ایران و چین روی ریل 	 
اجرا 

ــوروز امسال که بیاید دقیقا دو ســال از  ــام ن ای
امضای سند همکاری های راهبردی 25ساله 
ایران و چین توسط محمدجواد ظریف و وانگ 
یی وزیرخارجه چین می گذرد در حالی که هنوز 
غیر از تفاهم نامه و یادداشت همکاری اتفاق 
عملیاتی و سرمایه گذاری واقعی در خصوص این 
سند صورت نگرفته است با این حال سفر سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به پکن 
و انجام مذاکرات متعدد در این خصوص و امضای 
تفاهم نامه های جدیدی میان اعضای2 دولت 
ایران و چین این امیدواری را ایجاد کرده که سند 
راهبردی 25 ساله در سومین سال امضایش 
در ۱۴۰2 شاهد اجرایی شدن این تفاهم ها 
نیز باشد و چینی ها طبق سند مذکور به سرمایه 
ــران بپردازند .  ــذاری و انتقال فناوری به ای گ
هرچند می دانیم با وجود دو قفل مهم به نام های 
تحریم و اف ای تی اف این کار سخت و پر هزینه 
است اما این انتظار از طرف چینی وجود دارد 
که چندان به تحریم های ظالمانه و یک جانبه 
آمریکا عمل نکرده و رفتار مطابق با سندی که 
امضا کرده، داشته باشد به ویژه این که ایران 
در دولت جدید نگاه به شرق را واقعا عملیاتی 
کرده و در این شعار خود صداقت دارد . ایران و 
چین ظرفیت های همکاری متعددی با یکدیگر 
دارند و می توانند به عنوان دو اقتصاد مکمل در 
غرب و شرق آسیا منافع یکدیگر را تامین کنند . 
حضور چینی ها در توافق ایران و عربستان نیز 
همین موضوع را تایید کرده و نشان از اعتماد 
باال میان چین و دو کشور مهم غرب آسیاست . 
این اعتماد و این روابط دوستانه و راهبردی باید 
در حوزه اقتصادی نیز خودش را نشان دهد و 
سفر رئیسی به پکن می تواند باعث شود تا سال 
۱۴۰2 سال شکوفایی روابط ایران و چین در 

حوزه های مختلف لقب بگیرد .

توئیت سیاسی 

چهره

فرمانده سنتکام: پیشرفت توان نظامی ایران در 
۴۰ سال گذشته بی مانند است

نیروهای  مرکزی  سنتکام)فرماندهی  فرمانده   
آمریکا( ضمن اذعان به توان نظامی و دفاعی ایران، 
ادعاهایی را علیه نقش کشورمان در منطقه مطرح 
کرد.مایکل کوریال، در جلسه ای با کمیته نیروهای 
مسلح سنای آمریکا با تکرار ادعاها دربــاره برنامه 
هسته ای ایران گفت که ایران هم اینک می تواند مواد 
شکافت پذیر کافی برای یک سالح اتمی را در مدتی 
کمتر از دو هفته تولید کند.ادعای فرمانده سنتکام 
در حالی مطرح می شود که مقامات ایــران تاکید 
کرده اند، تولید و به کارگیری تسلیحات هسته ای 
جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد و ماهیت برنامه 
هسته ای ایران صرفا صلح آمیز است.کوریال که در 
این جلسه به تکرار ادعای کالین کال، معاون سیاسی 
وزیر دفاع آمریکا پرداخت که گفته بود ایران می تواند 
در مدت ۱2 روز مواد شکافت پذیر کافی برای تولید 
یک بمب اتمی را تولید کند، همچنین به مطرح 
کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه پرداخت.
او مدعی شد که نیروهای تحت حمایت ایــران در 
سوریه، در هفته گذشته نیروهای نظامی آمریکا را 
هدف حمله قرار داده اند.کوریال با اذعان به توان 
دفاعی ایران گفت: ایران بزرگ ترین و متنوع ترین 
زرادخانه موشکی را در خاورمیانه و هزاران موشک 
بالستیک و کروز دارد که قادر به هدف قرار دادن 
سراسر خاورمیانه و شرق هستند. حکومت ایران هم 
اینک بزرگ ترین قوای پهپادی را در منطقه دارد.
فرمانده سنتکام افزود: پیشرفت توان نظامی ایران 
در مدت ۴۰ سال گذشته در منطقه بی مانند است. 
سپاه پاسداران امروز را نمی توان از سپاه پاسداران 
پنج سال پیش تشخیص داد.او بدون در نظر داشتن 
تاثیر مخرب حضور نظامی و مداخالت سیاسی دولت 
آمریکا در منطقه مدعی شد که ایــران از نیروهای 
نیابتی منطقه حمایت می کند که موجب ایجاد 
بی ثباتی در منطقه می شوند و در قبال »فعالیت های 

مخرب« آن در منطقه بازدارندگی وجود ندارد.

پیش بینی ها و بایسته ها درباره مهم ترین پرونده های سیاست خارجی ایران 

1۴۰2 ؛   سال احیای برجام؟ 

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2۰23 
با رژه دریایی یگان های شناور سطحی شرکت 
کننده در رزمایش از مقابل ناوشکن جمهوری 
اسالمی ایران »جماران« پایان یافت.سه کشور 
ایران ، روسیه و چین در سال 2۰۱9 نیز رزمایش 
مشترکی را با هدف تعمیق همکاری های دریایی 
سه جانبه برگزار کردند که در آن سال بازتاب 
جهانی گسترده ای داشت و بسیاری از تحلیل 
گران از آن به عنوان حرکت بزرگ جهانی در جهت 
چند قطبی سازی نظام بین المللی نام بردند. 
ازایــن رو برگزاری رزمایش جاری نشان دهنده 
سطح باالی اعتماد متقابل و توسعه همکاری های 
استراتژیک و توانایی پکن، مسکو و تهران برای 
مقابله مشترک با تهدیدهای امنیتی دریایی است.
با توجه به افزایش دزدی های دریایی در مناطق 
مختلف جهان و افزایش اهمیت دریاها و آبراه های 
بین المللی در تجارت جهانی توسعه همکاری 
های دریایی میان ایران، روسیه و چین از اهمیت 
زیادی برخوردار است.امیر دریادار دوم مصطفی 
تاج الدینی سخنگوی رزمایش گفت:در این مراسم 
کلیه شناورهای شرکت کننده در این رزمایش 
از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
نیروی دریایی کشورهای چین و روسیه از مقابل 
ناوشکن جمهوری اسالمی ایــران جماران رژه 
رفتند.در این رژه، یگان های شناور ارتش جمهوری 
اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
شامل ناوشکن های سهند، جماران، بایندر و 
ناوهای بهرگان و نایبند و ناوهای موشک انداز 
زره، سیرجان و دلــوار و همچنین شناور شهید 

ناظری، ناو شهید محمودی و شناورهای تندرو و 
همچنین ناوگروه چین شامل ناوشکن نانینگ و 
ناوگروه روسیه شامل آدمیرال گورشکوف و شناور 
امیر  داشتند.همزمان  حضور  کاما  پشتیبانی 
دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در پایان رزمایش مرکب کمربند دریایی ایران، 
چین و روسیه 2۰23 و در جمع خبرنگاران اظهار 
کــرد: به لطف خداوند رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی ایران 2۰23 با تعداد یگان های 
بیشتری در حوزه نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
همچنین نیروی دریایی چین و روسیه از نظر تعداد 
و ترکیب و تجهیزات برگزار شد.وی ادامه داد: اگر 
بخواهیم جمع بندی از این رزمایش داشته باشیم، 
باید بگوییم که بحمدا...نیروی دریایی هر سه کشور  
توانستند با یک زبان مشترک در دریا به یک بلوغ 
کامل برسند و از نظر ارتباطی هیچ گونه مشکلی 
در روند رزمایش وجود نداشت همچنین از زبان 
تاکتیکی نیز که نقطه بسیار مهمی است هماهنگی 
بسیار خوبی میان یگان های شرکت کننده در 
این رزمایش بود و تمرین ها و تاکتیک هایی که 
پیش بینی شده بود به نحو احسن و به بهترین شکل 
ممکن انجام شد.ایرانی در پاسخ به سوالی درباره 
این که آیا در سال های آینده کشورهای دیگری 
نیز به رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی در 
شد؟نیز  خواهند  اضافه  هند  اقیانوس  شمال 
گفت: ما از سال گذشته هدف گذاری کرده و از 
کشورهای دوست و هم پیمان برای شرکت در 
این رزمایش دعوت کرده بودیم که کشورهایی 
برای این رزمایش ناظر فرستاده بودند و این به آن 

معناست که این کشورها در سال های بعدی در این 
رزمایش یگان خواهند داشت اما پیش بینی ما این 
است که میزان کشورها و شناورهای شرکت کننده 
در این رزمایش بیشتر خواهد شد به ویژه این که به 
لطف تالش های فرزندان نظام اسالمی، امنیت 
دریایی در منطقه حاصل شده است و همسایگان 
ما نیز این تفاوت ها را حس کرده اند و امروز می 
دانند که چه کشوری خیرخواه و برادر آن هاست.

ــزود: پیش بینی ما این است که رزمایش  وی اف
مرکب امنیت دریایی 2۰2۴ با ِعده و ُعده بیشتر 
و با تنوع تجهیزات بیشتر و در سطح باالتری برگزار 

خواهد شد.

پایان رزمایش مرکب کمربند دریایی 2023 
دریادار ایرانی: تعداد کشورها و شناورهای شرکت کننده در 

رزمایش 2۰24 افزایش می یابد 
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لبخند شوخی نیست
بهار که می  شود دنیا می  خندد، 

پرونده
 

ــب هر  ــر ل ــه نــگــاه کنیم ب خـــوب ک
شکوفه  ای لبخند است، حتی در 
ــده  ای لبخند اســت،  ــرن دل هــر پ
ــًا لبخند  ایــن  طــرف لبخند، آن  طـــرف لبخند، اص
جدی  ترین اتفاق روزهای بهاری است. هوا خوب، همه 
چیز زیبا و وســط ایــن همه حــال خــوب حیف است 
نخندیم. راستش لبخند شوخی نیست، جدی  ترین 
نیاز ماست و هر   قدر همه چی سخت  تر باشد این نیاز 
جدی  تر است. پس دنبالش نگردیم، خلقش کنیم، به 
هر بهانه  ای، در هر فرصتی. روزگار که می  خندد، بهار 
حقیقت  در  می  خندند،  که  گل  ها  می  خندد،  که 
انعکاسی از لبخند ما هستند، اگر دل  مان شاد نباشد 
و شکوفه لبخند روی لب  مان نباشد لبخند گل و 
طراوت هوا هم فایده  ای ندارد و انگار لبخند روزگار هم 
محو می  شود. پس بخندیم تا این زنجیره زیبا قطع 

نشود.
آهای لبخند عزیز، بیا و گوشه لب من بنشین، بیا و 

حالم را خوب کن.
 بیا تا حالم خوب باشد و باعث حال خوب بقیه هم 
باشم. لبخند عزیز برای این  که مهمان نگاه من باشی 
جای دوری نمی  روم، دنبال بهانه  های سخت نیستم؛ 

بهار است و حال خوب و چرا تو نباشی؟
ــروز »زندگی ســام« هم سعی می  کند  صفحات ام
بهانه بیشتری بــرای لبخند شما باشد. بخوانید و 

لذت ببرید. 
  

 لبخند یک ژست نیست، لبخند یک اتفاق نیست، لبخند نتیجه شوخی نیست، لبخند جدی  ترین حق 
و نیاز مادر روزهای بهاری است و این هم یک بسته شاد و شنگول از سرگرمی، خواندنی و خندیدنی برای حال  خوب  تر شما

 

 

7 باید و نباید عید دیدنی ها
یکی از جذابیت های عید نوروز دیدوبازدیدهای آن و رفتن به خانه بزرگ ترها و حتی کوچک ترهای فامیل است

در آستانه سال نو هستیم. یکی از جذابیت ها و حتی بخش های اصلی و جدانشدنی عید نوروز دید و بازدیدهای آن و رفتن به خانه بزرگ ترها و 
کوچک ترهای فامیل است. سنتی زیبا و دلچسب که باعث می شود خبری بگیریم و احوالی بپرسیم از افراد فامیل که گاهی مدت هاست آن ها را ندیده ایم 
و دلتنگ آن ها هستیم اما بایدها و نبایدهایی که بهتر است آن ها را رعایت کنیم تا ساعت های باهم بودن به همه ما خوش بگذرد و باعث آزار و اذیت و 

دلخوری یکدیگر نشویم، چیست؟

بحث های سیاسی ممنوع
بسیاری مواقع بحث روز و دم دستی بیشتر افراد درباره مسائل سیاسی و 
گرایش های مختلف است اما با توجه به این که در دید و بازدیدهای عید شما به 
احتمال زیاد با همه افراد حاضر در مهمانی هم عقیده و هم نظر نیستید و عالوه 
بر آن فرصت هم بسیار کوتاه است، اگر می خواهید سرصحبت را با صاحبخانه و 
اهل فامیل باز کنید لطفا وارد بحث های سیاسی نشوید چون ممکن است کار 

باال بگیرد و به جای گل گفتن و گل شنیدن، دلخوری پیش بیاید.
 بحث  اقتصادی هم ممنوع

لطفا وارد بحث های اقتصادی هم نشوید. صحبت از گرانی و بی پولی و 
قیمت سکه و دالر که واقعا قابل حذف است، چه فایده ای دارد جز این که شما 
و بقیه را به یاد مشکالت بیندازد و کام تان را تلخ کند؟ پس سعی کنید درباره 
مسائلی حرف بزنید که همان طور که خنده رو وارد شده اید با خنده رویی هم 

خارج شوید.
 قبل از رفتن به مهمانی به صاحبخانه اطاع دهید

رسم غلطی که بعضی از افراد دارند این است که فکر می کنند چون زمان 
عید است همه افراد به خصوص بزرگان فامیل آماده دید و بازدید هستند و نیازی 
به اطالع قبلی نیست اما این مسئله را درنظر بگیرید که شاید صاحبخانه آمادگی 

پذیرایی از شما را نداشته باشد و شرایطش برای همراهی با شما هر چقدر هم 
که نزدیک باشید و صمیمی، مناسب نباشد. پس بهتر است یک یا دو روز قبل به 

صاحبخانه اطالع دهید و با هماهنگی به دیدارش بروید.
 همه جای خانه سرک نکشید

همان طور که می دانید خانه حریم شخصی افراد است و بخش هایی از 
خانه است که صاحبخانه دوست ندارد مهمان ها از آن مطلع شوند بنابراین 
به دنبال دیدن تغییرات خانه از سال پیش تا امسال یا شیوه چیدمان و نظم 
صاحبخانه و... نباشید و خودتان را با صحبت کردن با صاحبخانه و دیگران 

سرگرم کنید.
 حواستان به بچه ها هم باشد

متاسفانه فضای کوچک و آپارتمانی خانه های امروزی با ساختمان های 
چند طبقه فرصت بازی و شیطنت را از بچه ها گرفته و این مشکل زمانی که 
صاحبخانه هم بچه ای دارد و بچه ها دوست دارند با یکدیگر بازی کنند دوچندان 
می شود زیرا با بازی و شیطنت بچه ها ممکن است هم نظم زندگی صاحبخانه 
به هم بریزد و هم این که صاحب طبقه پایین اعتراض کند. بنابراین سعی کنید 
قبل از رفتن به مهمانی برنامه ای برای بازی و سرگرم شدن بچه ها بچینید که 
هم به آن ها خوش بگذرد و هم این که صاحبخانه اذیت نشود و در رودربایستی 

قرار نگیرد.
 زمان دید و بازدیدتان را طوالنی نکنید

معموال دید و بازدید عید به صرف عصرانه و مدت کوتاهی است و قرار 
نیست که صاحبحانه به زحمت زیادی بیفتد و تدارک ناهار یا شام یا افطاری 
ببیند بنابراین)به طور کلی و باتوجه به شرایط امسال که خانم خانه باید سحری 
را هم تدارک ببیند( سعی کنید دیدارتان را مختصر کنید و زمان زیادی را 

مهمان نمانید.
 تعارف های زیاد نکنید

همان طور که در موضوع قبل گفته شد مدت مهمانی کوتاه است پس 
چه مهمان هستید و چه صاحبخانه اگر از قبل تدارک ندیده اید اصرار به ماندن 
برای وعده ناهار یا شام یا افطار نکنید و راحت باشید و در رودربایستی تعارفات 
بی مورد قرار نگیرید. اگر هم مهمان هستید، تعارف را کنار بگذارید و مقداری از 

میوه ها و شیرینی های صاحبخانه میل کنید تا حس بدی در آن ها ایجاد نشود.
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ایده هایی برای چیدمان سفره هفت سین
وقتی روزهای خانه تکانی و آماده کردن خانه برای عید نوروز به پایان رسید حاال فرصت فکر کردن به چیدمان سفره هفت سین 
فرا می رسد. چیدن سفره هفت سین به عادتی دیرینه میان ما ایرانی ها بدل شده است که از زیبایی های نوروز است. در ادامه 

چند توصیه برای چیدمان آن داریم.

انتخاب تم کلی برای سفره هفت سین
قبل از هر چیزی باید تصمیم بگیرید که قصد دارید با چه سبک و 
سیاقی سفره هفت سین نوروز امسال تان را بچینید. آیا به سفره ای 
با رنگ و روی سنتی عالقه دارید یا به دنبال یک تم جدید برای آن 
هستید؟! پاسخ دادن به این سوال، ادامه کار را برای شما بسیار 
آسان تر خواهد کرد. انتخاب شما هر کدام از دو گزینه باال که باشد 
مهم نیست؛ مهم این است که در پایان کار،  تم کلی را فراموش 
نکرده باشید و با فکر داشتن سفره ای با ظاهری تلفیقی، آن را به یک 
هفت سین نامنظم و ناموزون تبدیل نکنید. پس با تصمیمی قطعی 

سراغ انتخاب اجزای سفره بروید.
انتخاب سفره و ظرف های هفت سین

سفره های بته جقه، گل های ترمه و انواع پارچه های دست دوز 
ایرانی سال های درازی است که به زیباتر کردن سفره هفت سین 
ما کمک کرده اند. اگر انتخاب شما برای سفره، پارچه ای با نقش و 
نگار زیاد است به شما پیشنهاد می کنم اجزای دیگر سفره را ساده 
انتخاب کنید. ظروف شیشه ای و کریستال و ظرف های تک رنگ از 
هر جنسی مناسب چنین سفره هایی هستند. پارچه های تک رنگ 
و ساده به ظروف کار شده و رنگارنگ اجازه خواهند داد تا به خوبی 
خودنمایی کنند. ظرف های تزیین شده با هنر ویترای، چینی های 
طرحدار و ظرف های سفالی لعابدار، اگر طرح و نقش زیادی داشته 

باشند روی چنین سفره ای چشمگیر ظاهر خواهند شد.
تزیین آینه و تنگ ماهی برای سفره هفت سین

گرچه این یک قانون نیست اما معموال شش سین از اجزای سفره 
هفت سین در ظروف هماهنگ تزیین می شود و در کنار سبزه 

قرار می گیرد. در این بین آینه و تنگ ماهی 
شاید بتوانند با ظاهری هماهنگ سفره 

نوروز را تکمیل کنند. به کمک دیگر 
وسایل تزیینی آ ن ها را زیباتر کنید؛ 

البته استفاده از آینه و شمعدان مراسم 
عقدکنان روی سفره هفت سین یکی از 
رسوم زیبایی است که می تواند خاطرات 

خوش شما را با هم پیوند دهد.
خاقیت در تزیین اجزای سفره 

هفت سین

درست است که اجزای اصلی سفره هفت سین همگی نشانی از 
زیبایی هستند اما بد نیست با کمک دیگر وسایل تزیینی این زیبایی 

را دوچندان کنید:
* از شمع و شمعدان های زیبا استفاده کنید. اگر فکر می کنید 
پیدا کردن این وسایل تزیینی و هماهنگ کردن شان با تم کلی 
سفره شما کار دشواری خواهد بود، باید به شما یادآوری کنم که 
روش های متعددی وجود دارد تا شما بتوانید خودتان این شمع و 

شمعدان ها را بسازید.
* مقداری میوه و آجیل و شیرینی روی سفره بگذارید.

* از گل و گلدان های بهاری با رنگ های شاد استفاده کنید.
* سبزه را به شیوه ای تازه بکارید و تزیین کنید.

* در رنگ کردن تخم مرغ ها همنشینی رنگ آن ها را با دیگر اجزای 
سفره فراموش نکنید.

* به کمک روبان، گل ها و. . . ظرافت را در تمی که انتخاب کرده اید 
به نمایش بگذارید.

سیده زهرا جلیلی هاشمی|    روان شناس

شرح در متن

معمای شطرنج         

 نوبت حرکت مهره سفید است

 در یک حرکت سیاه را مات کنید.

 پاسخ ها در صفحه 4 زندگی سام

کیدوکو

کوچولوهای نازنین، شکل ها رو طوری در 

جدول بگذارید که در هر ردیف و ستون، 

شکل تکراری نباشد
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شیرینی کشمشی به یاد نو روزهای قدیم 

 تو عید دیدنی 
گوشی رو نذار زمین!

  طرز تهیه :

1-ابتدا پودر قند یا پودر شکر را به همراه کره در ظرف 

همزن بریزیــد  و حدود 3 تــا 4 دقیقه با همــزن بزنید  

تا کامال مخلوط و رنگ آن ها ســفید شــود .باید توجه 

داشته باشید که وقتی مواد خشک هستند با دور 

کند همــزن و وقتی کمــی کره و پــودر قند 

مخلوط شدند و از خشکی درآمدند با دور 

تند هم بزنید.

2- بعد از سفید شدن مواد، تخم مرغ ها را 

دانه دانه به مخلوط شکر و کره اضافه کنید 

و حدود 30 ثانیه برای هم زدن هر کدام از 

تخم مرغ ها زمــان بدهید. یعنی وقتی که 

تخم مرغ اول مخلوط شد بعد از 30 

ثانیه تخم مرغ بعــدی را به آن 

اضافه کنید و به همراه آن ها 

وانیل را نیز به مواد بیفزایید.

3-آرد را زمانی بــه مواد اضافه 

کنید کــه تخم مــرغ بعــدی کامال 

مخلوط شده باشد ، پس از این مرحله  آرد را بیفزایید و 

با دور آرام همزن هم بزنید البته فقط در حدی که مواد 

با یکدیگر مخلوط شوند.

4-کشمش های شسته شــده را با کمی آرد مخلوط 

کنید و بعد در صافی بریزید تا آرد اضافه آن خارج شود، 

سپس  به خمیر شــیرینی اضافه کنید و آن را با قاشق 

هم بزنید.

5-بعد از اضافــه کردن مقدار دلخواه کشــمش، یک 

سینی فر را آماده کنید و از افزودن روغن به سینی فر یا 

قرار دادن کاغذ روغنی پرهیز کنید، چون مواد شیرینی 

به اندازه کافی چرب هستند.

6-تمامی مواد را با یک قاشــق کوچک در همه جای 

سینی با فاصله پر کنید و آن را در فر قرار دهید )از قبل 

حدود یک ربع با حرارت 200 درجه ســانتی گراد  فر 

را گرم کنید.(

7-هنگامی که متوجه طالیی شدن شیرینی شدید 

بالفاصله آن را از فر خارج کنید.

حتمًا خیلی شنیدین که اگه اومدی عید دیدنی، 

گوشی رو بذار زمین. اما من می    خوام بگم گوشی 

رو نــذار زمیــن. چــرا؟ اگه می    خوای پشــت ســر 

آدم    های غایب غیبــت کنی اصاًل گوشــی رو نذار 

زمین. اگه می    خوای از صاحبخونه بپرسی خونه    ات 

متری چنــد و کــی خریدیــن و یک زمین داشــتم 

مفت دادم رفــت و هی غصــه گذشــته رو بخوری 

و  تــو این روزهــای قشــنگ از چیزهایــی بگی که 

مرورش فایده    ای نداره گوشــی رو نذار زمین. اگه 

می    خوای یک بحث بی    مزه و فرسایشی فوتبالی، 

سیاسی یا هرچیزی که به    جای نزدیک کردن آدم    ها 

باعث دور شدن    شــون می شــه راه بندازی ســرت 

رو بکن تو گوشــی و اصــاًل در نیار. اگــه می    خوای 

گالیه    های قدیمی رو پیش بکشــی کــه چرا فالن 

کار رو کردین و فالن حرف    رو زدین همون گوشی 

دستت باشه بهتره. اگه می    خوای تو جمع یک    نفر 

رو مضحکه کنی تا بقیه بخندن و به این فکر کنن چه 

بامزه    ای، گوشی دستت باشه تا یه    وقت دل یه نفر رو 

نشکنی. اما اگه می    خوای بگی، بخندی، اون هم 

به    چیزهایی که برای همه جالبه، درباره چیزهایی 

که برای همه بامزه است گوشی رو بذار کنار. اگه 

می    خوای ُکری بامزه فوتبالی بخونی بدون این    که 

کسی دلخور بشــه و جمع بهشــون خوش بگذره 

گوشی رو بذار کنار. اگه می    تونی جمع رو بگیری 

دستت تا انرژی    ها بره باال بازم حتمًا گوشی رو بذار 

کنار. اگه می    تونی کاری کنی کدورتی  رفع بشه، 

لبی خندون بشه و دلی شاد، گوشی رو بذار کنار 

و بیا تو جمع. حتی اگه یه    نفر این کارهای خوب رو 

می    کنه بازهم گوشی رو بذار کنار و بهش کمک کن 

باعث شادی بقیه بشه.

آشپزی من
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مواد الزم برای 10 نفر 
  وانیل: یک چهارم قاشق چای خوری

  کشمش: 80 تا 100 گرم

 تخم مرغ: 2 عدد

  پودر قند: 250 گرم

  کره: 150 گرم

  آرد: 300 گرم

    عالیم حساسیت در بهار
در بدن بسیاری از افراد، عالیم آلرژی زمانی بروز پیدا می کند که سیستم ایمنی آن ها به موادی به نام آلرژن ها که 

در حالت عادی بی خطر هستند واکنش غیرعادی نشان می دهد، باعث تولید هیستامین می شود و خطر بروز 

عالیمی مانند آبریزش بینی و عطسه را افزایش می دهد. رایج ترین عالیم حساسیت فصل بهار شامل گرفتگی 

و آبریزش بینی، عطسه، خارش و ریزش اشک از چشمان، خارش گلو و بینی و التهاب سینوس ها می  شود.

   پیشگیری از حساسیت فصلی  
 میزان گرده موجود در محیط را بررسی کنید | گرده ها اصلی ترین عامل آلرژی بهاری هستند پس 
باید به طور مرتب میزان گرده ها را چک کنید و زمان هایی که میزان شان باالست سعی کنید مدت زمان 

طوالنی بیرون نباشید.

 پنجره ها را بســته نگه دارید |  نســیم بهــاری می تواند ذرات میکروســکوپی گرده هــا را با خود به 
خانه تان بیاورد و ســبب واکنش آلرژیک شود. پس بهتر اســت طی مدت زمانی که میزان گرده ها زیاد 

است پنجره ها را بسته نگه دارید.

 رژیم غذایی تان را تغییر دهید| میوه هایی که ویتامین C زیاد دارند، ضد التهاب ها و ماهی  هایی که 
امگا 3 فراوان دارند می توانند برای کاهش آلرژی مفید باشند. مواد غذایی  چون  زنجبیل، گوجه فرنگی، 

زردچوبه، گردو، مرکبات و عسل نمونه های دیگری از این مواد غذایی هستند.

 کفش ها را داخل خانه نیاورید |خیلی ها نمی دانند که گرده ها را با کفش هایشان به خانه می برند. پس 
برای این که چنین اتفاقی نیفتد کفش ها را قبل از ورود به خانه درآورید.

  موهایتان را بشویید | آلرژن ها می توانند وقتی بیرون هستید البه الی موهایتان جا خوش کنند و با 
شما به خانه بیایند. پس بهتر است به  محض این که به خانه رسیدید دوش بگیرید و موها را کاماًل بشویید.

     بدن تان را هیدراته نگه دارید | آبریزش یا گرفتگی بینی یکی از شایع ترین عالمت های آلرژی در کودکان 
و       بزرگ ساالن است. گرفتگی بینی معمواًل ناشی از تورم غشای داخل 

بینی است و با نوشیدن آب مشکل کمتر می شود.

  از یــک پارچه خنک کمــک بگیرید| اگر دچــار خارش و 
آبریزش چشم شدید، دست و صورت تان را بشویید و پارچه ای 

مرطوب و خنک روی چشم هایتان قرار دهید.

  درمان حساسیت فصل بهار در منزل
شست وشــوی بینی و تخلیه کردن ســینوس ها با سرم نمکی، 

یکی از مؤثرترین روش هــای خانگی مقابله با حساســیت فصل 

بهار است. شست وشــو به طور مســتقیم مخاط و آلرژن ها را از بینی 

شما خارج می کند. بخور دادن هم یکی دیگر از روش های 

خانگی درمان حساسیت بهاری است که با باز کردن 

مجاری بینی، به بهبود عالیم آلرژی کمک می کند.

حساسیت بهاری  و  راه های مقابله با آن 

نو شــدن ســال و آمدن بهار و نوروز درست اســت که برای بیشتر ما خوشــحال کننده و 
خوشایند اســت، اما برخی افراد که حساســیت فصلی دارند نه تنها منتظر آمدن بهار 
نیستند بلکه از تغییر فصل کالفه هم می شوند. طبق مطالعات مرکز کنترل پیشگیری 
از بیماری های جهانی تقریبا 8 درصد مردم بزرگ ســال و 7درصد کودکان آلرژی های 

فصلی را تجربه می کنند.

سالمت 

شوخی های فضای مجازی
*روش تدریس دبیران محترم: »علی آمد« علی: نهاد، آمد: گزاره! اما نوع 

سواالت در امتحان: نهاد و گزاره را مشخص کنید؟ به مژگان سیه کردی 

هزاران رخنه در دینم / بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم!  

* تنها کادویی که تو زندگیم گرفتم سر صف مدرسه بود. بعدها 

فهمیدم که مامانم واسه این که پیش شاگرد ممتازها کم نیارم 

خودش گرفته و آورده داده مدرســه، اما وقتی آوردم خونه بازش 

کردم دیدم پارچ و  لیوانه که اونم دادم  به خود مامانم.   

* با رفیقم بحثم شد، یک ُویس طوالنی بهش دادم. اونم در جواب 

یک ُویس خالی فرســتاد، گفتم: »این چیــه؟« گفت: »یعنی دیگه 

حرفی باهات ندارم«!  

*  یک   بار دعوا شــد، شــروع کردم بــا صدای 

بلنــد هوار کشــیدن ســر طــرف. امــا اون 

هیچ واکنشــی نشــون نمــی   داد. گفتم: 

»داداش چرا هیچ واکنشی نشون نمی دی؟ 

ناسالمتی داریم دعوا می   کنیم« گفت: »منتظرم از باالی 

تیر برق بیای پایین، بیا پایین کاریت ندارم، یا سقوط می کنی 

یا برق می   گیردت، جفتش دردسر می شه«

 آرزوهای مختلف 
در آغاز عید!

آرزوی کودک دبستانی:
خدایا پسته می خواهم زیادی!  پلی استیشن و یک توِپ بادی

همین امشب بسوزان پیک شادی! خداوندا خودت با یک بهانه 

آرزوی یک پدر:
به جز این با عیالم در ستیزم ندارم بیمه و قدری مریضم 

خودت پاسش بکن فوری عزیزم! خداوندا چکم برگشت خورده 

آرزوی یک سرباز:
و مدرک های کافی را بیاور مزایای اضافی را بیاور 

خودت حکم معافی را بیاور! خدایا لطف کن در اسرع وقت 

آرزوی یک پشت کنکوری:
بدون جزوه و خودکار گردند الهی! کن کمک تا خوار گردند 

رقیبانم همه بیمار گردند! خداوندا کمک کن روز کنکور 

امیرحسین خوش حال  

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

نکته



    ضرورت سنخیت پیداکردن با خدا قبل از ورود به 
مهمانی اش

امام رضا)ع( در ابتــدای این روایــت می فرمایند: » ای 
اباصلت، ماه شعبان بیشترش گذشت .... در این چند 
روزی که باقی مانده تدارک کن...«. اما چرا باید برای 
ورود به ماه مبارک رمضــان در خودمان آمادگی هایی 
ایجاد کنیم؟ حجت االســام »علی ســعیدیان« به این 
ســوال پاســخ می دهد: »در مــاه مبــارک رمضــان، ما 
قرار اســت به یک مهمانی بــزرگ برویم. همــه ما برای 
مهمانی های دنیایی در ُبعد ظاهری، خودمان را مرتب 
و آراسته می کنیم و در ُبعد باطن هم اگر کینه یا آلودگی 
باشد، تاش می کنیم آن را رفع کنیم چون آدم هایی که 
به یکدیگر عاقه و ســنخیت ندارند، این ها نمی  توانند 
در یــک جا دور هــم جمع شــوند. مهم ترین مســئله ای 
که به نظر می رســد برای ورود به ماه رمضان باید به آن 
توجه شــود، این اســت که هرچه زودتر این سنخیت را 
در خودمان ایجاد کنیم. یعنی اگر قرار است به خدایی 
که نور اســت و دعوت او نور اســت، لبیــک بگوییم و در 
ماه رمضان مهمان او باشیم، باید یک حداقل هایی در 
خودمان ایجاد کنیم و اگر نور نشــدیم، حداقل ظلمت 

محض هم نباشیم«.

    رضایت خداوند از ما؛ قاعده مهم استجابت دعا
»ماه رمضان یک قرار معنوی است، یک ماقاتی است 
که قرار اســت خداوند به همه ما عنایت ویــژه ای در آن 
داشته باشد و حتی خوابیدن و نفس مان در آن عبادت 
و تســبیح خداوند باشــد اما پیش نیازهایی دارد«. این 
کارشــناس مذهبی دربــاره این پیش نیازها و بخشــی 

از روایت کــه امام رضــا)ع( درباره ایــن روزها توصیه 
می کنند به دعاکردن های بیشتر، می گوید: »در تمام 

روایت های ما به این نکته پرداخته شده که اگر قرار است 
خداوند لطفی به ما بکند، ما هم باید یک کارهایی انجام 

بدهیــم. در قواعد دنیــوی اش هم این طور نیســت که 
این ارتباطات موثر یک طرفه باشد: »گرت هواست که 
معشوق نگسلد پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد«. 
به یک تعبیر در قرآن هم به این موضوع اشــاره می شود 
و می فرماید: »َرِضــَی ا... َعنُهم َو َرضوا َعنــُه«، اگر قرار 
است شما از من راضی باشید و بهترین ها برای تان رقم 
بخورد، اول باید من را از خود تان راضی کنید و من باید 
از شما راضی بشوم. شاید این قاعده مهم استجابت دعا 
هم باشد یعنی اگر قرار است دعای ما مستجاب بشود، 
قاعده اول این است که استجابت کنیم دعوت خداوند 
را یعنی خواسته های خداوند را، به تبع آن هم خداوند 

ان شاءا... خواسته های ما را اجابت خواهد کرد«.

و کمال رمضان     رمز بهره بردن از برکات تمام 
این کارشناس دینی درباره این که چرا بعضی افراد از 
برکات این ماه بی بهره می مانند، می گوید: »این خیلی 
مهم است که درک کنیم در این ماه کجا داریم می رویم 
و قرار اســت مهمان چه کســی بشــویم یعنــی عظمت 
خداوند را درک کنیم و در پس درک این ها، آن جاست 
که می شــود از برکات و فیوضات ماه مبــارک رمضان 

بهره برد. آن کسی از برکات تمام و کمال 
مــاه مبــارک 

رمضان بهره مند می شــود که قبلش این آمادگی را در 
خودش ایجاد کرده باشد یعنی آن ظرفیت وجودی اش 
را باال ببــرد. هرچه ظرف وجودی ما کوچک تر باشــد، 
طبیعتا نمی توانیم از رحمت ویژه خدا بیشــتر دریافت 
کنیــم. این ظرف وجــودی هرچقــدر بزرگ تر باشــد، 
رحمــت خداوند و لطــف او هم بیشــتر شــامل حال ما 
خواهد شــد. مطلب مهم این اســت که این ظرف باید 
آن قدر بــزرگ باشــد تــا هرچقــدر می شــود از عنایت 
رب العالمین دریافت کرد و اگر کســی هم نتوانست از 
این ماه بهره برد، به کم کاری خودش ربط دارد وگرنه 
خداوند هیچ چیــز را در مــاه مبارک رمضــان در قبال 
بندگانش کم نمی گذارد، مبانی او نه تنها کم گذاشتن 

نیست بلکه عنایت ویژه تر است.«

    فلسفه اصلی رمضان، تقویت اراده ماست
»یک نکته کلی و مهم درباره این توصیه های امام رضا)ع( 
که نباید از آن غفلت کرد، این است که یک مسئله باید برای 
همه ما روشن شود که دینداری به پوسته و زواید نیست«. 
او ادامه می دهد: »ماه رمضان آمــده تا به من بگوید که از 
یک صبح تا شــب، حال های خداوند را باید از خودمان 
منع کنیم و یک مــاه باید این کار را تکــرار و تمرین کنیم. 
وقتی حال های خداوند مانند آب، غــذا و ... را بتوانیم 
بر خودمان منع کنیم، یاد می گیریم و به ما کمک 
می شــود که بعدا بتوانیم در برابر حرام های 
خداوند هم محکم بایســتیم. شــاید بشود 
گفت فلســفه اصلی ماه رمضــان، همین 
تقویت اراده ماست، تقویت قدرت ماست. 
این خیلی مسئله مهمی اســت که اگر به آن دقت 
کنیم و توجه داشــته باشــیم، به رشــد معنوی ما کمک 
زیادی خواهد کرد. ما غالبا دین مان، پوســته ای اســت. 
در احواالت مردم آخرالزمــان، پیامبر)ص( فرمودند 
که مردم به پوسته های دین خیلی دقت می کنند 

اما به باطن و صفات باطنی که در نهایت هم خداوند قرار 
اســت بر اســاس باطن درباره ما حکم کند، کمتر توجه 
دارند. البته آن ایرادات باطنی را شناختن با تفکر حاصل 

می شود«.

    بزرگ ترین غفلت ما، بی توجهی به باطن مان است
حتمــا بارها شــنیدید که برتریــن عمل در مــاه مبارک 
رمضان و شــب های قدر، فکر کــردن و تفکر اســت اما 

ما بایــد راجع به چه چیزی اندیشــه کنیم؟ 
حجت االسام »سعیدیان« در پاسخ 

بــه ایــن ســوال می گویــد: »اول 
راجع به خودمان و درون مان. 
چــون خودمــان می دانیم که 
در درون مــان چه خبر اســت 
و چه بدی هــا  و رذایلی وجود 
دارد تا بتوانیم آن هــا را رفع و 
دفع کنیم. سپس با یک باطن 

نورانــی، مهمان خدا بشــویم تا 
بهتــر از عنایت های خداونــد بهره 

ببریم. معموال بزرگ تریــن غفلت ما این 
اســت که فقط به ظواهر شــریعت اهمیت می دهیم 

که البته مهم هم هســت امــا مهم تر از آن وجــود دارد و 
آن باطن انسان و حقیقت است، کمتر توجه می کنیم. 
شــهید دیالمه که در مشــهد درس می خوانده، جمله 
معروفــی دارد کــه گفتــه مــا روزی 10 بار بــه خداوند 
دروغ می گوییم، توی روی او نگاه می کنیم و می گوییم 

»ایاک نعبد«، خدایا ما بنده 
تو هستیم در حالی که بنده 
خیلــی چیزهــای دیگر هم 
هستیم و شــاید تنها چیزی 
که بنده آن نباشیم، خداوند 
عالم اســت. بیاییــد در این 
مــاه، عبارت خــوان صرف 
نباشیم. اگر در ماه مبارک 
رمضان قــرآن می خوانیم، 
ایــن قــرآن خوانــدن فقــط 
عبارت خوانی صرف نباشد 
و ســعی کنیم که مفاهیم را 
بر نفــس خودمــان تطبیق 
دهیم. اگر دعای ابوحمزه، 
افتتاح و ... قرائت می کنیم، 
فقــط عبارت خوانی نکنیم 
و ببینیــم چــه چیزهایی را  
بایــد بر اســاس ایــن دعاها 
در درون مان کســب کنیم. 
چیــزی  مهم تریــن  ایــن 
است که می شــود از برایند 
روایت هــای مــا دریافــت 
کرد و شــاید بتوان گفت که 
کمتر به آن اشاره می شود. 
معمــوال می گویند کــه باید 
روزه تان فان طور باشــد و 

از درون غافل می شوند«.

    نــمــی شــود بخشنده 
نباشید و بخشیده شوید

در بخشــی از ایــن روایــات 
امام رضــا)ع( می فرمایند: 
»...و امانتــی بر گردن خود 
باقی مگذار مگر آن که آن را 
ادا کنی و هم در دلت کینه 
هیــچ مؤمنــی نباشــد مگر 
ایــن کــه آن را از دل بیرون 
کنــی... «. این کارشــناس 
مذهبی دربــاره این بخش 
از روایــت می گویــد: »یــک 
اســت  معــروف  حدیــث 
کــه هــم از امام رضــا)ع( و 
موســی  پدرشــان  از  هــم 

بن جعفر)ع( نقل شــده اســت. ایــن حدیث هــم زنگ 
خطر اســت و هم به نوعی کارکرد تربیتــی دارد. تعبیر 
آن روایت این اســت که لعنت خدا بر کسی که با آبروی 
دیگران بازی کند. اغلب کینه ها، دشمنی ها و نفرت ها 
زمانــی ایجاد می شــود که کســی 
هتــک حرمــت مــی کنــد و آبروی 
دیگران را می برد. نمی شــود شما 
بگویید من خدای ارحم الراحمین 
را قبــول دارم، امام رضــای رئــوف 
و موســی بن جعفــِر کاظم الغیــظ 
را دوســت دارم ولــی خودتــان نــه 
بخشنده باشــید، نه رئوف باشید و 
نه بتوانید آن جایی که الزم اســت 
عصبانیت تــان را کنتــرل و آن را 
مدیریــت کنید. خیلی مهم اســت 
که ما یادمان نرود و فراموش نکنیم 
که قرار اســت ما بــه آن صفاتی که 
از ائمه به ما رســیده، باید به عنوان 
الگــو و ســرفصل زندگی برســیم. 
از امــام عســگری)ع( پرســیدند 
که شــیعه شــما چه کســی است؟ 
حضرت فرمودنــد شــیعیان ما آن 

کسانی هســتند که آثار ما را تبعیت بکنند، احوال ما را 
دقت کنند و آن نکات برجســته را در زندگی به عنوان 
سرمشــق به کار بگیرند. قرار اســت زیر ســایه خدایی 
که ارحم الراحمین است و به راحتی می بخشد، ما هم 
بخشنده شویم. اشاره حضرت به کنار گذاشتن کینه ها 
قبل از ورود به ماه رمضان، یعنی همین، البته ســخت 
هم هست چون نفس کار خودش را انجام می دهد اما 
برکاتش در آن جا نمایان می شود که بعد از بخشیدن، 
درون شــما نــور می شــود، ســنخیت بــا 
خداوند پیدا می کند و آماده دریافت 

عنایت الهی می شود.«

    کسی متوکل نمی شود 
مگر ...

ســخنی  در  امام رضــا)ع( 
گوهربــار در همیــن روایــت 
می فرمایند: »...در امور نهان 
و آشــکارت بر او تــوکل و اعتماد 
کن...« اما این توکل بر خداوند چرا 
مهم است؟ حجت االســام »سعیدیان« 
می گوید: »کســی متوکل نمی شــود مگر این که ســه 
صفت خداوند را بتواند درک کند و با همه وجود، آن ها را 
باور کند. اولین صفت آن است که باور کند خدا مهربان 
اســت و او را دوســت دارد. یعنی آن خدایی که می گوید 
مادر محبت اش قطره و محبت من دریاســت، باور کند. 
اگر با همه وجــود درک نکنیم کــه او ما را دوســت دارد، 
متــوکل  یــک  نمی توانیــم 
واقعی شویم. دومین صفت 
و نکتــه ایــن اســت کــه باید 
درک کنیــم خداوند حکیم 
اســت، آینــده را می بینــد و 
ما از آن خبــر نداریــم و آن را 
نمی بینیــم. مــن اطاعــی 
از ثانیــه بعــدی ام نــدارم و 
شــاید تصمیم گیری هــای 
من بــرای آینده مــن، اتفاق 
خوبــی را رقم نزنــد هرچند 
در ُبعد ظاهر بــه خوبی آن را 
بررسی کرده باشم و انتظار 
نتایج خوبی داشته باشم اما 
خداوند می دانــد که نتیجه 
آن در 10 ســال آینــده چــه 
ضررهایی خواهد داشــت. 
پس باید حکمــت خدا را هم 
باور بکنیم، خدای مهربانی 
کــه حکیــم اســت و قــدرت 
هــم دارد. ســومین صفت، 
پذیرفتــن قــدرت داشــتن 
خداوند است. مرحوم شیخ 
حر که مدفون در حــرم امام 
رضــا)ع( اســت، می گویــد 
بــه  خداونــد  گاهــی  کــه 
بنده هایــش گایــه می کند 
و می گویــد بنده هــای من، 
این همــه در کتب آســمانی 
گفتم من قادرم، توانا هستم، 
بخشــنده هســتم و ...، من 
کــه نمی خواســتم از خودم 
تعریف کنــم؛ می خواســتم 
بگویم که بیایید و با من عهد 
ببندید، من توانمندم که کار 
را به جایی برسانم که مطلوب 
شماست و بهترین سرنوشت 
برای شما رقم بخورد. خدای 
توانا، مهربان و حکیــم را در 
ذهــن و باطن می تــوان به او 
توکل کرد. اگر این سه صفت 
خداونــد را باور نکنیــم، این 
توکل به سرانجام نمی رسد«

    این ذکر باید شما را به یک هدف متعالی برساند
»... در باقی مانده این ماه زیاد این ذکــر را بگو: الّلهم إن 
لم تکن قد غفــرت لنا فی ما مضی من شــعبان فاغفر لنا 
فیما بقی منه«؛ این کارشــناس مذهبی درباره این ذکر 
می گوید: »این عبارت قرار اســت شــما را بــه یک هدف 
متعالی رهنمون کند. شما به خداوند می گویید که من 
از درون پشیمان هســتم و اگر تو هنوز این پشیمانی من 
را نپذیرفتــی، در بقیه روزهــای باقی مانــده تا مهمانی 
خودت، من را مورد لطف و بخشش خود قرار بده. یعنی 
شــما از درون در حالــت شکســته و التمــاس از خداوند 
درخواســت بخشــش مــی کنیــد و انــگار می گویید که 
خدایا من این ذکر را گفتم ولی از درون هم قلبا پشیمان 
هســتم. در ُبعد ظاهــر؛ توبه کــردن فایده نــدارد. »توبه 
بر لب، ســبحه بر کــف، دل پر از شــوق گنــاه / معصیت 
را خنــده می آیــد ز اســتغفار مــا«. این طور نباید باشــد. 
استغفار یک عمل درونی و پشــیمانی باطنی است، آن 
 پشــیمانی باطنی اگر اتفاق بیفتــد، این ذکرهــا هم اثر
 مــی کنــد وگرنــه عبارت خوانــی صــرف مــا را بــه ســر 
منزل مقصــود نمی رســاند. بنابراین وقتــی این توصیه 
امام رضا)ع( را عملــی می کنید باید بــه معنای تک تک 
فرازهای آن دقت کنید و با همه وجود طالب آن ها باشید.« 
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دوباره کم کم صدای پای ماه مهمانی خداوند شنیده می شود. سحرهای مناجات و استغفار فرا می رسد. »اللَُّهَمّ َرَبّ َشْهِر َرَمَضاَن...« طنین انداز می شود. 
رنگ معنویت بیشتر از زمان های دیگر به زندگی مان عمق می بخشد و ماه رمضان در آستانه حلول در آسمان بندگی است. آرزوی همه ما این است که 
بتوانیم در این روزهای پایانی ماه شعبان، خودمان را به بهترین شکل ممکن آماده ورود به ماه مبارک رمضان کنیم. برای رسیدن به این هدف، به یک 
روایت شریف از امام رضا)ع( اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف عیون اخبارالرضا از حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 
روایتی را نقل کرده که در آن، حضرت)ع( توصیه هایی را برای روزهای آخر ماه شعبان به اباصلت هروی می فرمایند. حجت االسالم والمسلمین »علی سعیدیان«، که به 
عنوان کارشناس دینی در برنامه های شبکه های یک، قرآن و ... صداوسیما حضور داشته، در گفت و گو با زندگی سالم به نکات تامل برانگیزی درباره این روایت گوهربار 

و توصیه های آن اشاره می کند. همچنین از ضرورت آماده شدن برای ورود به ماه مبارک رمضان می گوید که متاسفانه افراد زیادی از آن غافل هستند.

محوری

پله پله ات مهماین خدا
در گفت و گو با حجت االسالم »علی سعیدیان« از پیش نیازهای ورود به ماه رمضان و کسب نهایت بهره از برکات آن 

بر اساس توصیه های امام رضا)ع( برای روزهای آخر شعبان گفتیم

خدا
ماه 

ژه 
وی

زندگی سالم 
                      یک شنبه  
    28 اسفند ۱۴۰۱  

26 شعبان ۱۴۴۴   
۱9 مارس 2۰2۳   

 شماره 2۳99 

 توصیه های امام رضا)ع(
 برای روزهای آخر شعبان

متن روایت توصیه هــای امام رضــا)ع( برای 
روزهــای آخر ماه شــعبان بــه اباصلت هروی 
بنابر نقل شیخ صدوق چنین است: »اباصلت 
می گویــد در آخریــن جمعه مــاه شــعبان، به 
محضر حضــرت امام رضا)ع( وارد شــدم. آن 
حضرت به من فرمودند کــه ای اباصلت، ماه 
شــعبان بیشــترش گذشــت و این جمعه آخر 
آن اســت، پــس آن چــه از اعمال خیــر که در 
این ماه در انجــام آن کوتاهی کرده ای در این 
چند روزی کــه باقی مانــده تدارک کــن و بر 
تو بــاد به انجام آن چــه به حال تو مفید اســت 
و ترک آن چــه برای تــو فایده ای نــدارد و دعا 
و اســتغفار و تــاوت قــرآن را افزون کــن و از 
گناهان و نافرمانی هایت به سوی خدا بازگرد 
و توبه نما تا مــاه خدا به تــو رو کرده باشــد در 
حالی که تو با خدایت اخاص ورزیده باشــی 
و امانتی بر گــردن خود باقی مگــذار مگر آن 
کــه آن را ادا کنــی و هــم در دلت کینــه هیچ 
مؤمنی نباشــد مگر این که آن را از دل بیرون 
کنــی. و هیچ گناهــی را که مرتکــب بوده ای 
وامگذار مگــر آن کــه آن را رهــا کنــی و از آن 
دوری گزینی و از خداوند پروا داشــته باش و 
در امور نهان و آشــکارت بر او تــوّکل و اعتماد 
کن و هر کس بر خدا توّکل کند همانا خداوند 
او را کافی اســت، زیرا خداونــد کار خود را به 
انجام می رساند و برای هر چیز اندازه ای قرار 
داده اســت و در باقی مانده این مــاه زیاد این 
ذکر را بگو: »الّلهم إن لم تکن قد غفرت لنا فی 
ما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه«. 
یعنی: پــروردگارا! اگر تاکنــون در این ماه ما 
را نبخشــیده ای، پس از تو می خواهیم که در 
باقی مانده این ماه ما را ببخشــی و بیامرزی. 
زیرا خداونــد تبــارک و تعالی در ماه شــعبان 
مردم بســیاری را به خاطر احترام ماه مبارک 

رمضان از آتش آزاد می کند.
)عیون أخبار الرضا)ع(، ج 2، ص: 5(  
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  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.

نوشتن 9.فرمانده 10 سرباز- دیدار 10.در بازی می زنند-
ماتریالیست-بوی ماندگی 11.هوش-ویتامین جدول-در 

12.بازیگر مرد هالیوود

عمودی :1. روان-تمیز-گردو 2.طفل-مجموعه ای با 
بازی بهنام تشکر 3.مظهر طبیعت-کهف-ابر رقیق-تکرار 
حرف 4. اثر مشــهور گابریل ســوزان دو ویلنــوو  5.خروس 
مازنــی-درون دهــان 6. پروردگار-تقویــم 7.قیامــت-
حرف تردید 8.ســر بی مو-عدل 9. کاری از کمال تبریزی 
10.اثر رطوبت-ساز موالنا-کشتی جنگی-حرف نداری 
11.نهاد-پــول کویــت 12.نوعــی پخــت برنج-ریتــم- 

ممنوعیت های شرعی یا عرفی

افقی:1.  از ســری فیلم های معروف 2. نخســت-لقب فرگوســن-بازنده شطرنج 3.گل 
سرخ-بازی هدف گیری-طریق کوتاه 4.سرکش-خرگوشک 5.قاضی ورزشی-پایتخت 
عربستان 6.ابزار ترقی-نام قدیم تایلند-مذکر 7.باالی فرنگی- طویل-لحظه 8.تمام-ابزار 

افقی:1.غذای شــمالی 2.زر خالص-مظهر طبیعت-کیســه کش 3.باغ شیراز-مخفف 
اگر-رنگ آســمان 4. نوعی رنگ مو-پیشــرو گله-تمیز-قورباغه 5.مرکز استان کرمانشاه 
6.ســخن مخفی-یار شــیرین 7.باتالق-حرکت غیرارادی عصبی 8.میوه ترش 9.حرف 

درد-رنگ-مســاوی-حرف صلیب 10.روشــنایی-
مخفف شاه-مذهب 11.قانون مغولی-چه کسی-وال 

12.باشگاه فوتبال داخلی

عمــودی :1.بازیگر فیلم خوب بد جلــف 2. موزیک 
نظامی-خاندان-آرام 3.روز-نوعی بیماری-شیوا 4. 
طریق کوتاه –بیابان-آغوش-حرف تنفر  5.پلیس آذری 
-بانگ 6. حرف شرط-باشگاه آلمانی-شهر جشنواره 
7. از خوردنــی ها-اندرز-ســرازیری 8.از حبوبــات-
کوک 9. سمبل ممانعت-قصر-نوعی شیرینی-سایه 
10.آمــوزگار مکتب-مرکز-10ســال 11. حیــوان 
بارکش-شهر حضرت عبدالعظیم-حالل رنگ 12.از 

ورزش های رزمی

پاسخ  ها

سودوکو ها

حل جداول ومعماها
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روز
هنو

 هشدار نوروزی پلیس:  برانمه سفر نوروزی اتن را به ویژ
غریبه ها نگویید

 یــک مال باختــه: غریبــه نبــود، داشــت از کوچه رد می شــد 

خیلی گرم سالم  کرد!

رسگرداین مسافران در خرید بلیت های نوروزی
مســافران: حاال نــه کــه در خریــد برنــج و گوشــت و میــوه و 

شیرینی، سرگردان نیستیم، بلیت نوروزی هم روش!

افرادی که سود هسام عدالت نگرفتند چه کنند؟
افرادی که سود گرفتند: ما که گرفتیم هم نفهمیدیم چطور 

تموم شد!

تصمیم ُکبرایی برای نوروزی َمشتی

اگــه می خوایــن در کنــار خانــواده، نــوروزی 
سرخوش و سرحال داشته باشین   چند تا تصمیم 

ُکبرا بگیرین:
اگه اهل شــوخی تکراری هستین| اگه 2 دقیقه 
قبل از سال تحویل رفتین سرویس  بهداشتی و بعد از 
سال تحویل برگشتین باز نگین از پارسال تو دستشویی 

بودم و از این حرفا. این شوخی نهایتش 11 سال بامزه بود.
اگه مجری برنامه ســال تحویل هســتین| مهمون دعوت 
کردی به برنامه ات که خودت حرف بزنی و بعــد که یارو اومد 
حرف بزنه بگی تیتراژمون رفت؟ کمتر حرف بزن.بعدشم الکی 
خودت به حرف های خودت و همکارات نخند. اگه خنده دار 

باشه خود مخاطب بدون خنده شما می فهمه باید بخنده.
اگه پسته هستین| اگه پسته هستین قاعدتًا نباید این مطلب 
رو بخونین چون پسته ها سواد ندارن، اما وقتی قیمت تون شده 
یک میلیون تومن دیگه همه چی ممکنه، پس اگه پسته هستین  
لطفًا با ما بد رفتار کنین، کاری کنین تحمل دوری تون راحت 

بشه و مهرتون از دلمون بره.
اگه اینستا باز هستین| از سفره هفت سین فاصله بگیرین، 
جوری که همه اجزاش دور کادر باشه و یک عکس بگیرین پست 
کنین، الزم نیست عکس از هر جزء سفره رو جدا استوری کنین 

و فاتحه حجم ما رو بخونین.
اگه خانم دکتر هستین| لطفًا با ماشین تون سفر نرین، من 
دارم پول هام رو جمع می کنم شاید 37 سال دیگه بتونم ماشین 
یک خانم دکتــر رو بخرم که فقــط باهاش به مطــب می رفته. 

مدیونی اگه باهاش بری سفر...
اگه بسته اینترنت هســتین| تا آخر تعطیالت با من بمون، 
خواهش می کنم. این تعطیالت بدون تو صفایی نداره لعنتی. 

عه 80 درصد حجمت چی شد؟ چرا آب رفتی؟
اگه بلیت هواپیما هستین| متاسفم برات، یه بار نیای پیش 
ما! حاال که تو عید پیشم نبودی منم در طول سال نمیام پیشت. 

دوری و دوستی.
اگه VAR هستین| درسته 5 ســاله در تمام دنیا رایج شدی و 
هنوز ایران نیومدی، اما خواهش می کنم سال 1402 بیا و این 

فوتبال ما رو از حاشیه داوری نجات بده.
اگه ماشین ثبت نامی هستین|  آخه چی بهت بگم؟ تمام سال 
قبل رو با بدبختی رفتم تو ســایتی که مدام از دســترس خارج 
می شد و ثبت نامت کردم اما به من نیفتادی. مهر تو رو هم مثل 

بلیت هواپیما، سفر، پسته و... از دلم بیرون کردم.
اگه خواننده این مطلب هستین|  عیدتون مبارک، لب تون 
خندون مثل در قنــدون، بهارتون زیبا، تصمیــم کبرا بگیرین 

مواظب خنده ها، شادی ها و آرزوهای قشنگ تون باشین.

تیتر خند

اینطورکی
دانیال دایی داووداینا

 طنزپرداز

این دو
تصویر  
    5 اختالف با 
یکدیگر دارند. 
سعی کنید آن ها 
را به تنهایی 
یا با کمک 
اطرافیان پیدا 
کنید. با این کار 
ضمن سرگرم 
شدن ،   آلزایمر 
را هم از خود دور 
خواهید  کرد.

اختالف تصاویر

بچه هــای گل، بایــد عددهــای یکســان را 
طوری به هم وصل کنید که خط وط همدیگر 
را قطع نکنند و خانه بدون خط باقی نماند، 

مانند نمونه.

خط بازی

ب :
سیر یا

م

یکی از ســرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مســیریابی مارپیچ اســت که برای تقویت 
هوش و تمرکز مفید است.

مسیریاب 

معمای تصویری

خط بازی:

اختالف تصاویر:
کلمه یاب:

شرح در متن:

کیدوکو:

ج:
ی شطرن

معما

معمای تصویری:  

کلمه یاب

در این جدول نام 17 
مورد از چیزهایی 
که سر سفره هفت 
سین می گذاریم، به 
طور افقی، عمودی و 
مورب نوشته شده، 
چند تا را می بینید؟

 بین این
 گربه های 
بازیگوش، یک 
قورباغه ناقال 
مخفی شده، 
 آن را پیدا
 می کنید؟
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سال 
خرگوش 

میان برزخ و آشفته حالی 
نظر کردم به تقویم جاللی

رسیده سال خرگوش ، جیب خالی 
 من و لطف تو یا مولی الموالی

یارمحمد خدنگی  
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