
دريافت وام بدون حضور در بانک
بانک ها فعال مشتريان را مجبور به مراجعه حضوری می كنندخدمات غيرحضوری، شامل افتتاح حساب و دريافت وام  می شود

بانک مركزی، بانک ها  را موظف به ارائه خدمات پايه بانکی آنالين كرد

ثبت سفارش واردات موبايل محدوديت ندارد تمام 21ايستگاه سنجش آلودگی  تهران فعالند
سازمان توسعه تجارت ابالغيه ای برای ممنوعيت واردات موبايل با برند خاص نداشته استهمه شهروندان می توانند به اطالعات كنترل كيفيت هوای تهران دسترسی آنالين داشته باشند

خرمشهر به آبادانی 
می اندیشد

 رونق اقتصادی خرمشهر با اقداماتی 
چون راه اندازی پنجمين پايانه بزرگ جهان 
 درشلمچه و فعال كردن واحدهای راكد 

در دستور كار است|15

   سرداری که نامش 
با خرمشهر گره خورد

پای صحبت های خواهر شهيد محمد 
جهان آرا ، فرماندهی كه برای حفظ 

انقالب و وطن از جان مايه گذاشت|22 

نبرد در خانه های 
خرمشهر

 بخشي چاپ نشده 
 از  جلد هشتم رمان ايران شهر 

نوشته محمد حسن شهسواري|21

 خرم آن شهر
 که در کشور دل جا دارد
 گزارشی از برنامه های فرهنگی
 و هنری در سالروز آزادسازی

 خرمشهر |24

تدارک ویژه موزه ملی 
انقالب و دفاع مقدس
در چهلمين سالگرد آزادسازی 

خرمشهر از اطلس گردشگری انقالب 
رونمايی می شود |24

 روایت نادر سلیمانی
از مصایب  خرمشهر

زادگاه من خوزستان است. هم قبل از 
جنگ آنجا بوده ام و هم حين جنگ. انگار 

خوزستان فراموش شده  |24
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۱۱ سال بعد
میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت 

تا شاید زالتان به قولش عمل کند و قید 
فوتبال بازی کردن را بزند

19

سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد 
تا لیورپول و کلوپ در آستانه فینال لیگ 

قهرمانان یک جام مهم را از دست داده باشد

اختالف طبقاتی در اللیگابازگشت پپ
فصل برای بارسا با شکست مقابل ویارئال به 

پایان رسید تا رئال با بیشترین فاصله ممکن 
نسبت به تیم دوم فصل را به پایان ببرد 19

19

 روز مانده تا 
جام جهانی

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00

لیگ برتر ایران - هفته 29

مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00

برنامه بازی

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

پخش زنده روز

پیش بازی

هفته
 شب

بيست و نهم
 از لیگ برتر فوتبال ایران

  2هفته باقي مانده که یکي از آنها 
امشب برگزار مي شود

هفته بیســت ونهم رقابت هاي لیگ برتر ایران 
امشب برگزار مي شود تا فقط یک هفته به پایان 
این مسابقات باقي بماند. رقابت هاي دو هفته 
پایاني کاما همزمان شــده و همه بازي هاي 
این هفته راس ســاعت۲۰ امشب آغاز خواهد 
شــد. البته دو بازي اصفهان و اراک بازي هایي 
هستند که هیچ نقشي در رقابت صدرنشین ها 
و قعرنشــین ها ندارند و مي توانستند به شکل 
غیر همزمان برگزار شــوند. اما سازمان لیگ 
این دو بازي را هم براي ساعت۲۰ برنامه ریزي 

کرده است.

  آخرین خاکریز رکوردشکني
یکي از مهم ترین بازي هاي امشب قطعا جدال 
استقال و مس رفسنجان خواهد بود. درست 
است که آبي ها قهرماني خود را از ۲هفته پیش 
قطعي کرده انــد اما این تیم شــدیدا به دنبال 
رکورد قهرمان بي شکســت لیگ است و از آن 
طرف مس رفسنجان هم در رقابت براي کسب 
رتبه چهارم، نیاز شدیدي به امتیازات این بازي 
دارد. مس در اختاف یک امتیازي با گل گهر و 
فوالد است و احتماال اگر در این بازي برنده نشود 
شانس چهارم شدن را کاما از دست مي دهد. 
استقال هم با توجه به اینکه هفته آخر با نفت 
مسجدسلیمان قعرنشــین بازي دارد در این 
هفته آخرین بازي سختش را برگزار مي کند و 
حفظ رکورد شکست ناپذیري مجیدي در گروي 

نباختن در این بازي است.

  خاطره تلخ پرسپولیس
پرسپولیس امشــب با تیمي بازي دارد که در 
بازي رفت ۲امتیاز حســاس از سرخپوشــان 
گرفت و آنها را در رقابت قهرماني عقب انداخت. 
پدیده مشهد به استقال و ســپاهان ۶امتیاز 
کامل را داده اما پرسپولیس را در مشهد با نتیجه 
۱-۱ متوقف کرده است. تیم مشهدي در دور 
برگشت امتیازات بدي نگرفت اما آن امتیازات 
هم براي بقاي این تیم کافــي نبودند. آخرین 
شــانس پدیده، بردن پرســپولیس و فوالد در 
دو بازي پایاني است. پرسپولیس هم در رقابت 
نزدیک نایب قهرماني نیاز شدیدي به ۳امتیاز 
این مســابقه دارد. یحیي امشب از محرومیت 
۴جلسه اي برمي گردد اما تیمش پاکدل و آقایي 
را به خاطر اخراج در بــازي جنجالي تبریز در 

اختیار ندارد.

  فوالد-سپاهان؛ قلدرترین بازي هفته
این مسابقه هم روي رقابت نایب قهرماني تاثیر 
مي گذارد و هم روي رقابت ۳تیم براي چهارم 
شدن. فوالد با شکست مقابل استقال خودش را 
بد جوري به دردسر انداخت وگرنه االن تکلیف 
پله چهارم را روشن کرده بود. تیم نکونام براي 
بردن سپاهان کار خیلي سختي خواهد داشت 
چون زردها ۱۳هفته است نباخته اند و به نظر 

مي رسد تیم دیگري شده اند.

  گل گهر صدرنشین مي شود؟!
ســومین ضلع مثلثي که براي چهارم شــدن 
مي جنگد یعني گل گهر امشب میهمان هوادار 
تهران خواهد بود. هوادار از هفته شــانزدهم به 
بعد به تیمي شکســت ناپذیر بدل شده بود اما 
در ۳ هفته اخیر وا داده و ۲بار شکست خورده 
است. تیم رضا عنایتي امیدي به رتبه هاي باالي 
جدول ندارد اما تیم قلعه نویي حریص امتیازات 
این بازي است. دستیار قلعه نویي دیروز مدعي 
شــد اگر ۷امتیاز گل گهر را برگردانند این تیم 
دوم مي شود! احتماال اگر امشب هوادار را ببرد 
استقال را هم به زیر مي کشــد و صدرنشین 

لیگ مي شود.

  جنگ سقوط؛ روز آخر شیرازي ها
با نتایجي که قعرنشــین ها در هفته هاي اخیر 
گرفته اند احتماال سند ســقوط به نام پدیده و 
فجرسپاسي زده مي شود و نفت مسجدسلیمان 
در لیگ مي ماند. براي اینکه این اتفاق رخ ندهد 
فجر و پدیده نیاز به پیروزي دارند اما این تیم ها 
هفته هاي زیادي است به پیروزي نرسیده اند. 
فجرسپاسي امشب میهمان تراکتور است که 
بعد از جنجال هاي هفته قبل هوادارانش را در 
اختیار ندارد. بعید است بي تماشاگر بودن این 
بازي هم به کار شــیرازي ها بیاید چون آنها در 
این فصل کلي بازي بي تماشاگر را با مساوي و 
باخت تمام کرده اند. فجرسپاسي دقیقا ۲۳هفته 
است پیروز نشده است. رقیب این تیم یعني نفت 
مسجدسلیمان امشب میزبان نفت آبادان است 
که در ۷بازي اخیرش فقط ۲امتیاز گرفته است. 
نفت مسجدسلیمان االن ۳امتیاز بیشتر از فجر 
دارد و حتي اگر همین اختاف را براي روز آخر 
حفظ کند قطعا باالتر از این تیم مي ایستد چون 

بازي رودررو را از شیرازي ها برده است.

هواداران  از نحوه بازی
پرسپولیس ناراضی اند

علیدايیدرواکنشبهانتظارهوادارانپرسپوليسبرایقهرمانیششممیگويد:
باعقلجوردرنمیآيدکهيکتيمهرسالقهرمانشود
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صفحه17

يادداشت
محسن مهديان؛ مديرعامل

قديمی ها به خاطر دارند؛ سر كوچه و پس كوچه های 
شــهر جمعيتی هرزه و الت هايی بودند كه صبح و 
شب كارشان كفتری نشستن و رخ كشيدن و زنجير 
چرخاندن و لغز خواندن و سبيل تاب دادن بود. اهل 
محل هم از اين قماش جاهل امنيت نداشتند و نواميس شان در معرض تعرض 
بود. شــهر نيز طاعون زده از طاغوت بود و تهی از نظميه و عدليه... اما در مقابل 

جمعی بودند مدافع اهل محل كه شهرت شان بود به مرام و لوطی گری...

گذشت و گذشت تا اينکه خمینی آمد
خمينی لوطی های قلندر محله را جمع و برايشــان مرشدی كرد و ياد داد كه 
اوباش اصلی از قماش جاهالن سبيل چرب كرده نيست. سرحلقه اوباش، جائری 
است مســتبد كه بايد حيثيت اش را به خاک كشــيد. همين هم شد. هرچند 
بدينجا نيز ختم نشد. هرچقدر اين بچه ها بزرگ تر شدند، خمينی هم عميق تر 

از اين مبارزه جانانه و تاريخی گفت... .
اين بار توضيح داد كه شرق و غرب عالم هرچه غير خداست طاغوت است و اين 

همه مقابل طينت بی آرايش و بی آاليش توده های مردم صف كشيده اند.
خمينی ياد داد كه خدايگان شرارت ابليس اســت و ظهور ابليس روی زمين 
شياطينی اند كه سرسلسله اوباشند و برای ايســتادن مقابل اين جبهه سراسر 
پليدی و پلشــتی بايد مجاهد بود. مجاهدی كــه از زنجيرهای درون رهيده و 
بر سياهی بيرون تاخته اســت؛ و با اين عبور و مرور بود كه خيابان مجاهدين 

شکل گرفت.
خمينی از قلندران لوطی شهر، جوانمردان پهلوان ساخته بود و به همان ميزان 
كه بچه های خيابان مجاهدين بيشتر و بيشتر شدند، شرارت اوباش هم توسعه 
يافت. اما مقصد همان بود؛ همان تعرض؛ همان پرده دری؛ همان ظلم و ستم و 
چپاول... تا جايی كه اوباش اغتشاش محله ها و اراذل تروريست شهر نيز اجير و 

مزدور اول اوباش عالم شدند.
 همان ها كه رسانه تحريف می زدند و قلب واقع می كنند، آدم می كشند و خون 
می ريزند و شهر را به آتش می كشند و برای تحريم سفره مردم، كاسه ليسان را 

اجير می كنند...
تروريست های خيابان مجاهدين تهران غريبه نيستند و حلقه تکميلی همان 
تروريست های رسانه ای و سياسی اند كه شــب و روز در دسيسه برای ذهن و 

قلب مردم اند.
حاج حســن مدافع حرم بود؛ همان حرمی كه فرمود جمهوری اسالمی است و 
البته جمهوری اسالمی جز مردم ايمانی نيست. اينان نيز مردم را نشانه گرفتند.

اما قصه بچه های خيابان مجاهدين، قصه شاگردان خمينی است كه وسعت آن 
نه به ايران انقالبی كه به وسعت انقالب در تاريخ است. عصر خمينی شکل گرفته 

است و امتداد خيابان مجاهدين به ابديت است. ان شاءاهلل.

اقبال شاكری، نماينده تهران:قصه خیابان مجاهدين...
هیأت رئیسه، زبان گويای 

مجلس يازدهم

سيره سياسی زنده ياد حجت االسالم غالمرضا حسنی
مردی که برای انقالب
 چريک تربیت می کرد

ويژه های  امروز
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بازی جان و تخت
نوسازی تخت های بیمارستانی 

در دستور کار قرار دارد

 20 میلیون تومان 
هزینه  تعویض تخت 

معمولی است.

 31 هزار   
تخت فرسوده در 3سال 

کاهش یافته است.

150 هزار 
 تخت بیمارستانی 

در کشور داریم.

 48.5 هزار  
 تخت جدید در دست

 ساخت است.

 50 هزار  
 تخت بیمارستانی
 فرسوده است.

1401/2/311401/3/2

بغض ایران در غم آبادان
ريزش هولناک برج 10طبقه چندين قربانی و مفقودی برجا گذاشت



سه شنبه ۳ خرداد ۲۱۴۰۱
 شماره  ۸۵۰۴

رئیس جمهور که صبــح دیروز در 
رأس یک هیأت بلندپایه و به منظور 
دیداری رســمی عازم مسقط شده 
بود، در قصر »العلم« مورد استقبال 
رســمی هیثم بن طارق آل ســعید، ســلطان این 
کشــور قرار گرفت تا با امضای ۱۲سند همکاری و 
یادداشت تفاهم شاهد گشــودن فصل جدیدی در 

روابط جمهوری اسامی ایران و عمان باشیم.
به گزارش همشهری، اســتقبال گرم سلطان عمان 
از سیدابراهیم رئیسی که با شــلیک ۲۱گلوله توپ 
به افتخار رئیس جمهور کشورمان همراه شد، نشان 
داد پیام دولت سیزدهم مبنی بر تقویت »دیپلماسی 
همسایگی« با پاسخ مثبت کشورهای منطقه مواجه 
شــده و به نظر می رســد مســیر نوینی پیش روی 
سیاســت خارجی ایران گشوده شده اســت. انجام 
مذاکرات مشــترک هیأت های عالی رتبه ۲ کشور، 
دیدار و گفت وگوی رئیس جمهور کشورمان و سلطان 

عمان، امضای چند سند همکاری، حضور درجمع 
ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی 
عمانی ازجملــه برنامه های ســفر یک روزه 

رئیسی به این کشور بود.

پیگیری دیپلماسی همسایگی
تقویت روابط همســایگی و 

گسترش روابط دوجانبه 
در ســطح منطقــه از 
مهم تریــن اهــداف 
ســفر رئیس جمهور 

کشورمان به عمان به شــمار می رود؛ موضوعی که 
رئیســی صبح دیروز و پیش از ترک تهران به مقصد 
مسقط نیز برآن تأکید کرد؛ »سفر به عمان در راستای 
توسعه روابط همسایگی دولت مردمی با کشورهای 
همسایه و منطقه اهمیت زیادی دارد و در مذاکرات 
خود توســعه روابط دوجانبه و منطقه ای را پیگیری 

خواهیم کرد.«
وی همچنیــن با بیــان اینکه روابــط خوبی میان 

جمهوری اسامی ایران و عمان برقرار است، سطح 
فعلی روابط میان تهران و مســقط را برای دو کشور 
مطلوب ندانست و افزود: تصمیم و اراده هر ۲ کشور بر 
ارتقای سطح روابط در حوزه های تجارت، حمل و نقل، 
انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری سامت استوار 

شده  است.
رئیس جمهور با بیان اینکه ۲ کشور در  حال حاضر 
نیز در عرصه های مختلف همکاری های سازنده ای 

دارند، تصریــح کرد: نکته محــوری قابل توجه در 
منطقه آن اســت که گفت وگو و همــکاری میان 
کشورهای منطقه امنیت آفرین خواهد بود. حضور 
نیروهای خارجی و بیگانه در منطقه به هیچ عنوان 
امنیت ساز نیست و حتی می تواند امنیت منطقه را 

مورد تهدید قرار دهد.

امضای اسناد همکاری و یادداشت تفاهم 
امضای اسناد همکاری و یادداشت های تفاهم میان دو 
کشور از دیگر بخش های سفر یک روزه رئیس جمهور 
کشــورمان به عمان بــود که درحضور رئیســی و 
هیثم بن طارق آل ســعید انجام شد. دراین بخش از 
برنامه های سفر، ۱۲سند همکاری و یادداشت تفاهم 
میان مســئوالن ۲ کشــور امضا شد؛ اســنادی که 
حوزه های انرژی، حمل ونقل، همکاری های صنعتی 

و مبادالت تجاری را دربر می گرفت.
این تفاهمنامه ها ازسوی وزرای امورخارجه، صمت، 
راه و شهرســازی، نفت و رئیس ســازمان توسعه 
تجارت امضا شــد. درحالی که مســئوالن ۲ کشور 
در سال های اخیر از سطح روابط سیاسی دوجانبه 
ابراز رضایت کرده اند، اما توســعه روابط اقتصادی 
فی مابین، به دالیل گوناگــون داخلی و بین المللی 
ازجمله اعمال تحریم های ظالمانه، از سطح مطلوبی 
برخوردار نبوده است و اکنون تهران و مسقط درصدد 
برداشــتن گام های بزرگی دراین مســیر هستند؛ 
موضوعی که بــا توجه به قابلیت هــای اقتصادی و 
تجاری دوطرف، چشم انداز روشــنی را پیش روی 
روابط جمهوری اسامی ایران و عمان قرار می دهد. 

چشم انداز جدید، پیش روی روابط تهران و مسقط
 امضای ۱۲سند همکاری و یادداشت تفاهم در حوزه های انرژی، حمل ونقل، همکاری های صنعتی و مبادالت تجاری از 

مهم ترین برنامه های سفر یک روزه رئیسی به مسقط بود

هیأترئیسه،زبانگویایمجلسیازدهم
اقبال شاکری، نماینده تهران درباره انتخابات پیش رو در خانه ملت

برخی تصور می کنند هیأت رئیســه مجلس کارکردی فراتر از 
نمایندگی ندارد. این نگاه تا چه اندازه درست است؟

وظایف و کارکردهای نمایندگان بعد از کسب رأی و دریافت اعتبارنامه 
در مجلس شورای اسامی کاما مشخص است.از بین همین نمایندگان 
افرادی انتخاب می شوند که مسئولیت اداره مجلس را برعهده داشته 
باشند که این وظایف درقالب هیأت رئیسه و در ۱۸بند تدوین و تعریف 
شده اســت. بنابراین، نمایندگانی که به انتخاب دیگر نمایندگان به 
عضویت در هیأت رئیسه انتخاب می شوند، هم باید وظایف نمایندگی 
خود را به درستی ایفا کنند، هم اینکه باید مسئولیت هایی را که براساس 
آیین نامه داخلی مجلس به عهده آنان گذاشــته شــده است به انجام 
برسانند. از این رو، اعضای هیأت رئیسه دارای کارکردهای درون مجلس 
و برون از آن هستند و اینکه اعضای هیأت رئیسه تنها وظیفه نمایندگی 
حوزه انتخابیه خود را باید به عهده داشته باشند درست نیست. از سوی 
دیگر، دفاع از  شأن و جایگاه مجلس نیز از وظایف هیأت رئیسه است که 

بخش مهمی از مسئولیت هیأت رئیسه را شامل می شود.
شما به کارکردهای هیأت رئیسه اشاره کردید، این به 
آن معناست که هیأت رئیسه می تواند به آرای نمایندگان جهت 

مشخصی بدهد؟ 
اینکه هیأت رئیســه بتواند به آرای نمایندگان جهت بدهد را اینگونه 
تفســیر می کنم که هیأت رئیســه می تواند با ارائه اطاعات بیشتر به 
نمایندگان سبب افزایش کیفیت رأی نماینده در رأی دادن به طرح ها 
و لوایح شود. اعضای هیأت رئیسه به دلیل همان کارکرد برون از مجلس 
خود و حضور در جلسات مسئوالن طراز اول کشور و سران دیگر قوا، با 
هماهنگی میان ارکان نظام می توانند اطاعات مورد نیاز برای تصویب 
قوانین مختلف را به نمایندگان ارائه کنند تا نماینده در تصمیم خود با 

دقت و براساس اطاعاتی که در اختیارش قرار گرفته است رأی مثبت 
یا منفی به قوانین بدهد. این یکی ازهمان کارکردهایی است که هیأت 
رئیسه برعهده دارد که کمتر درباره آن گفته شده است؛ به عنوان مثال، 
درمسئله تصویب قانون راهبردی رفع تحریم ها، نمایندگان مستند به 
همین اطاعات که از سوی هیأت رئیسه در اختیار آنان قرار گرفت این 
قانون را تصویب کردند که در نهایت به پرکردن دست وزارت امورخارجه 

درمذاکرات منجر شد.
 موضوع ریاســت مجلس از چالشی ترین بخش های 
مدیریت مجلس اســت. به نظرشــما رئیس مجلس باید چه 
ویژگی هایی را برعهده داشته باشد تا بتواند مجلس را به خوبی 

مدیریت کند؟ 
من ریاست مجلس و انتخاب آن را چالش نمی دانم بلکه آن را انتخابی 
ســخت برای نمایندگان می دانم. چرا که باید به شخصی برای این 
مســئولیت اعتماد کنند که بتواند از جایگاه مجلس به نمایندگی از 
دیگر نمایندگان به خوبی دفاع کرده و در جلسات سران قوا با قدرت و 
توانایی باالیی شرکت کند. هرچه هیأت رئیسه و رئیس مجلس به این 
ویژگی نزدیک تر باشند، بهتر و بیشتر می توانند همدلی و همسویی 
میان قوا را شکل داده و زمینه ساز تصویب قوانین و مقررات مطلوب و 

مورد نیاز کشور شوند.
 اما ریاست یک نماینده بر دیگر نمایندگان کار ساده ای 

نیست.
بله. همینطور است. ازهمین جاســت که تفاوت چشمگیری میان 
رئیس قوه مقننه با روســای قوای مجریه و قضاییه ایجاد می شود. 
رئیس قوه مجریه رئیس دولت است و درنهایت نظرات و دیدگاه های 
رئیس جمهور در ارکان اداری کشور جاری و ساری می شود. رئیس 
قوه قضاییه نیز می تواند با اســتفاده از اختیارات قانونی خود برخی 
آرای قضایی را تغییر داده یا لغو کند. اما، رئیس مجلس دارای چنین 
اختیارات و جایگاهی نیست چراکه براســاس قانون اساسی، هیچ 
نماینده ای نماینده تر از دیگری نیست و نمی توان رأی نماینده ای را 

به فرد دیگری واگذار کرد. از این رو، می توان گفت که رئیس مجلس 
سخنگوی مجلس است و خواسته های نمایندگان را از زبان خود به 
دیگر ســران قوا منتقل می کند. انجام چنین کاری به ظرافت های 
بسیاری نیاز دارد چرا که رئیس مجلس باید عاوه بر درنظر گرفتن 
آرای ۲۹۰نماینده دیگر باید به گونه ای عمل کند که بتواند نظرات 
مجلس را به درستی به خارج از مجلس منتقل کند. چنین مسئله ای 
هنجارمجلس است و هرکس که رئیس یا نواب رئیس می شود باید 

از چنین ویژگی برخوردار باشد.
 به نظرشماچه چالش هایی در هیأت رئیسه وجود دارد 

و اولویت آن باید چه باشد؟ 
هیأت رئیسه مجلس را خیلی چالشی نمی بینم. معتقدم هیأت رئیسه 
در کنار نمایندگان باید تمرکز بیشتر بر رفع نیازهای فوری مردم بگذارد. 
این نیازها باید در اولویت بررسی قانونگذاری قرار بگیرد و این موضوعی 
است که باید هیأت رئیسه جدید به آن توجه بیشتری کند. نکته دوم 
این است که هیأت رئیسه باید به نظارت بر قوانین توجه کند. این اتفاق 
اکنون رخ داده است و در مجلس در ابتکاری طرح سه شنبه های نظارتی 

را در حال اجرا داریم که از حوزه انتخابیه تا مجمع 
نمایندگان در حوزه اســتانی و مسائل 

ملی را شامل می شود. گاهی شنیده 
می شــود که برخی مدعی می شوند 
مجلس در مقابل دولت نظارت جدی 
ندارد و با آن همسویی می کند. این 

دیدگاه درست نیست و قطعا 
با توجه بــه اصل تفکیک 
قوا، مجلس نظارت جدی 
بر عملکــرد دولت دارد 
و از ایــن نقــش خود 
نیــز عقب نشــینی 

نخواهد کرد.

دیپلماسی

اهميت دوگانه تقويت مناسبات تهران -  مسقط
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه سفر دیروز رئیس جمهور از ۲بعد 
اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همشهری گفت: گسترش همکاری ها 
و مناسبات اقتصادی تهران و مسقط یکی از مهم ترین جنبه های مدنظر دراین سفر محسوب 
می شود که براساس راهبرد اصولی دولت سیزدهم مبنی بر در اولویت قرارگرفتن »سیاست 
همسایگی« طراحی شده است. جعفر قنادباشی با اشاره به قابلیت های قابل توجه عمان، به ویژه 
در حوزه اقتصادی افزود: با توجه به موقعیت راهبردی عمان در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، 
تقویت تعامالت اقتصادی و تجاری با این کشور می تواند به مثابه متوازن کننده همکاری های 
اقتصادی ما در سطح منطقه عمل کند، چراکه در شرایط کنونی باید روابط اقتصادی خود با 
کشورهای منطقه را گسترش دهیم. وی ادامه داد: نکته مهم دیگر در زمینه اهمیت اقتصادی 
این سفر، گسترش سرمایه گذاری های مشترک، به ویژه در حوزه انرژی است که بخش مهمی از 
اهداف سفر سیدابراهیم رئیسی به مسقط را تشکیل می دهد. ازسوی دیگر ۲ کشور در حوزه 
گردشگری قابلیت های گسترده ای دارند که بالفعل کردن آنها، منافع مشترک و قابل توجهی 
برای تهران و مســقط به همراه دارد و دوطرف می توانند از منافع آن بهره مند شــوند. این 
کارشناس مسائل منطقه ای با بیان اینکه قدرت های فرامنطقه ای در سال های اخیر تالش های 
پیگیرانه ای برای ایجاد صف بندی میان کشورهای منطقه داشته اند، تصریح کرد: بدون شک 
تقویت مناسبات تهران و مسقط نقش بی بدیلی در تنش زدایی درسطح منطقه دارد و 
می تواند به گسترش صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه کمک قابل توجهی کند. 
قنادباشی با اشاره به تنش زایی رژیم صهیونیستی درسطح منطقه اضافه کرد: سفر 
رئیس جمهور به عمان از این جهت که می تواند خنثی کننده تالش های ضدایرانی 
رژیم صهیونیستی باشد نیز مهم است. به نظر من برآیند راهبردی این سفر 

ایجاد موقعیت برتر برای جمهوری اسالمی ایران درمقابل دشمنان مان است.

مکث

حمید رضا بوجاریانگفت وگو
روزنامه نگار

ترور از سر استیصال
ترور عصر یکشنبه مدافع سرافراز حرم، سرهنگ پاسدار شهید »حسن 
صیادخدایی« در یکی از کوچه های منتهی به خیابان مجاهدین اسام 
تهران با واکنش های گســترده ای ازسوی مســئوالن ارشد ایران 
مواجه شد. به گزارش همشهری، از نخستین لحظات انجام این ترور 
مسئوالن مربوط تأکید کرده اند که جمهوری اسامی بعد از مشخص 
شدن علل، عوامل و دست اندرکاران این ترور، تصمیم های مقتضی را 
برای مجازات عامان این جنایت اتخاذ خواهد کرد. احمد وحیدی، 
رئیس شورای امنیت کشور دیروز در نشست ویژه ای با حضور اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته ای 
متشکل از نهادهای نظامی و امنیتی برای بررسی دقیق ابعاد و جزئیات 
ترور شهید مدافع حرم، سرهنگ صیادخدایی خبر داد و تأکید کرد 
که نتیجه بررسی های این کمیته پس از پایان تحقیقات، اطاع رسانی 
خواهد شد. ازسوی دیگر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشور نیز 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را کانون برنامه ریزی برای انجام اقدامات 
تروریستی در جهان دانست و گفت: ابعاد ترور شهید صیادخدایی در 
دست بررسی است و نتیجه اعام می شود. سردار ابوالفضل شکارچی 
گفت: معموال دشمنان انقاب اســامی از هر طیفی، وقتی دچار 
استیصال می شوند و همه راه ها را به روی خود بسته می بینند، دست 
به اقدام های تروریستی می زنند که ترور شهید صیادخدایی هم یکی 

از همان اقدام هاست.

جنایت صهیونیست ها برای فرار از بحران
از نخستین ســاعت های انجام این جنایت، در محافل سیاسی و 
رسانه ای انگشت اتهام به سوی صهیونیست ها نشانه رفت. کارشناسان 
معتقدند با توجه به اینکه رژیم صهیونیســتی در شرایط کنونی با 
معضات و چالش های الینحلی در داخل ســرزمین های اشغالی 
مواجه شده و پیشرفت های جبهه  مقاومت در عرصه های گوناگون 
اطاعاتی و عملیاتی و همچنیــن مدیریت عملیات های موفق در 
داخل خیابان هــای تل آویو این رژیم را در موقعیت ســختی قرار 
داده، صهیونیســت ها می کوشــند با چنین اقدام های انفعالی راه 
فراری از بحران کنونی بیابند. دراین میان اما این اقدام تروریستی 
با واکنش هایی ازسوی رســانه های رژیم صهیونیستی نیز روبه رو 
شد، به نحوی که شبکه عبری زبان »نیوز وان« رژیم صهیونیستی، 
با اشاره به ترور شــهید صیادخدایی، از اعام حالت آماده باش در 
ســفارتخانه های این رژیم در جهان خبر داد. ازسوی دیگر شبکه 
»العربیه« نیز در خبری مدعی شــد رژیم صهیونیستی در جبهه 
شمالی، یعنی مرز فلسطین اشغالی با لبنان و سوریه حالت آماده باش 

اعام کرده  است.

انتقام حتمی است

ترور عصر یکشنبه مدافع سرافراز حرم، ســرهنگ پاسدار شهید 
صیادخدایی با واکنش ســران قوا نیز مواجه شد و رئیس جمهور 
کشورمان صبح دیروز )دوشــنبه( پیش از عزیمت به عمان، طی 
سخنانی تأکید کرد که بدون تردید دست استکبار جهانی و کسانی 
که از مدافعان حریم و حرم شکست خوردند، دراین جنایت دیده 
می شود و به این شــکل می خواهند استیصال خود را نشان دهند. 
سیدابراهیم رئیسی همچنین بر پیگیری جدی این جنایت ازسوی 
مسئوالن امنیتی تأکید کرد و گفت: تردید ندارم انتقام خون پاک این 

شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. 

 تشييع از ميدان امام حسين)ع(
براساس اعالم روابط عمومی کل سپاه مراسم 
تشییع مدافع سرافراز حرم، سرهنگ پاسدار 
شــهید »حســن صیادخدایی« از ساعت 8 
صبح امروز )سه شنبه سوم خرداد(، از میدان 
امام حســین علیه السالم در مســیر خیابان 
1۷شــهریور برگزار می شود. همچنین مراسم 
وداع با پیکر مطهر این شهید واالمقام دیروز 

دوشنبه در معراج شهدای تهران برگزار شد.

جنايتکاران به سزای اعمال خود می رسند
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: 
تفاله های گروهک های تروریســتی وابسته به 
استکبار و صهیونیســم جهانی به سزای اعمال 
خود خواهند رسید. ســردار رمضان شریف در 
واکنش به جنایت تروریستی عصر یکشنبه عوامل 
استکبار و صهیونیســم جهانی، ضمن تبریک و 
تسلیت شهادت سردار رشید اسالم صیادخدایی 
به محضر رهبرمعظم انقــالب، خانواده معظم و 
آحاد همرزمان این شــهید، گفت: این شــهید 
گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای حضور در 
صحنه های نیاز کشــور و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و صیانت از استقالل و امنیت ملت 
و میهن عزیزمان سپری کرد و سرانجام در اوج 
مظلومیت هدف کینه اجیرشدگان سرویس های 
اطالعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار 
گرفت. وی افزود: قطعا دشمن با ارتکاب اعمال 
جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت اســالمی، 
به ویژه مجاهدان و رزمندگان دالور و پیشتاز 
حاضر در میدان امنیــت، راه به جایی نخواهد 
برد و شهادت سردار ســرافراز صیاد خدایی؛ 
عزم و اراده پاســداران انقالب در صیانت از 
امنیت و اقتدارملی و مقابله قاطع با دشمنان 
این سرزمین، به ویژه رژیم تروریستی آمریکا و 
رژیم جعلی، جنایتکار و موقتی صهیونیستی را 

مستحکم تر می کند.

قالیباف: به ترک فعل مسئوالن 
رسیدگی نمی شود

رئیس مجلس با بیان اینکه اقتصاد دولتی و متمرکز بر زمین 
نشسته و مانند یک زخم کهنه طی چندین دهه گذشته بر 
کشور سایه سنگین انداخته است، گفت: اگر خصوصی سازی 
بدون رانت و با تخصیص درســت به اهل آن واگذار شــود، 
بسیاری از مشــکات در اقتصاد حل خواهد شد. به گزارش 
خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران با بیان چالش های جدی در 
حوزه خصوصی سازی گفت: گاهی آن قدر دغدغه فروش و 
اینکه مسئولیت یک مجموعه از دوش دولت برداشته شود، 
وجود دارد که تنها می خواهیــم بنگاهی را واگذار کرده تا از 
آن رها شــویم که این یک خطای بزرگ است و باید نسبت 
به حفظ و ارتقای مجموعه ای که می خواهد واگذار شــود، 
توجه ویژه داشت. در بحث خصوصی سازی  که باید منجر به 
مردمی سازی  و اقتصاد مردمی می شد، تاکنون غفلت شده و 

اقتصاد ما مردمی نشده است. 
به گزارش ایسنا، قالیباف تأکید کرد: باید شجاعانه تصمیم 
بگیریم و هزینه بدهیم که در غیر ایــن صورت هیچ کاری 
نمی توانیم انجام دهیم. گفته  می شــود در حوزه قضایی به 
ترک فعل رسیدگی می شود، اما به نظرم رسیدگی نمی شود. 
امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار می کنند. 
افســوس می خورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و 
قلمزن هستند، اما برای دیگران نوکری می کنند. من گفتم 
از بحث ها عبور کردم، اما معلوم نیست دوستانی که در بخش 

خصوصی کار می کنند اینطور باشند.

باور3۷3 عملیاتی شد

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح دیروز در صبحگاه 
عمومی ستاد این نیرو ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی 
خرمشهر گفت: امروز اشراف اطاعاتی نیروی پدافند هوایی 
ارتش به صد ها کیلومتر فراتر از مرز هــا ارتقا یافته و همین 
موضوع امنیت و آســودگی خاطر هموطنان مان را بیش از 
پیش تضمین کرده است.  سرتیپ علیرضا صباحی فرد با بیان 
اینکه سامانه موشکی باور۳۷۳ به طور کامل به چرخه عملیاتی 
یگان های پدافندی پیوسته است، گفت: امروز افزایش توان 
رزم و مؤلفه هــای آمادگی دفاعی نیروی پدافند، جهشــی 
چندبرابری را طی می کند. او با اشــاره به اینکه سامانه بومی 
باور۳۷۳ در رزمایش اخیر این نیرو در مسافت ۱۵۲کیلومتری 
با اهداف، درگیرشده و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشته، 
افزود: آزمایش افزایش برد بــاور۳۷۳ در آینده نزدیک انجام 
می شود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان 
خواهد شد.  فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه 
در طول ۸سال جنگ تحمیلی هیچ عملیاتی انجام نشد مگر با 
حمایت، اشراف اطاعاتی و توان رزمی نیروی پدافند هوایی، 
گفت: عملیات بیت المقدس ازجمله عملیات هایی بود که با 

چتر پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت.

3درخواست اژه ای از دولت و 
ائمه جمعه

رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورای  
عالی قضایی با اشاره به وعده وزارت صمت مبنی 
بر افزایــش تولید خودرو گفــت: وزارت مربوطه 
در ســال گذشــته اعام کرد که با تغییر مرجع 
قیمت گذاری خــودرو، ظرف یک  ســال، تولید 
خودرو افزایش و قیمــت آن کاهش می یابد، اما 
در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت 
به ســال قبل از آن بودیــم؛ علی ایحال ضرورت 
دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شــود چرا 
که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است. 
براساس گزارش میزان، غامحسین محسنی اژه ای 
همچنین در درخواست دوم خود با یادآوری این 
مهم که در اقامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص 
ارز، صدور مجوز واردات و شــبکه توزیع بر عهده 
وزارت بهداشــت اســت، افزود: از دستگاه های 
انتظامی، اطاعاتی و امنیتــی و خوِد دولت این 
مطالبه را داریم که اطاعات شــبکه هایی که در 
تربیون های مختلف به نام شبکه فساد، مافیایی 
و سودجویان اقام ازجمله دارو معرفی می شوند، 
اعام شوند تا پیگیری ها و اقدامات قانونی در قبال 
آنها انجام گیرد. محسنی اژه ای همچنین با اشاره 
به بخشی از سخنان خطیب این هفته نمازجمعه 
تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با 
کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند، 
گفت: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه 
به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با 
کسانی که اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند 
برخورد کند؛ خواهشم این است که ماحظه کنید 
چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر 

چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟

مجلس

دفاعی

قضایی

گزارش

نمایندگان مجلس یازدهم )چهارشــنبه 4خرداد( برای سومین بار به داوطلبان عضویت در 
هیأت رئیســه مجلس رأی خواهند داد.  درماده 14 آیین نامه داخلی مجلس اشاره شده که 
اعضای هیأت رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس، ۲نایب رئیس، 6دبیر و3ناظر است که برای 

یک سال انتخاب می شوند و مبنای تجدید انتخابات ساالنه، سالروز انتخابات هیأت رئیسه 
قبلی اســت. درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس با اقبال شــاکری، نماینده مردم تهران 

گفت وگو کردیم.
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در آستانه فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر آیین پالک کوبی 
و نامگذاری بلوار کوهستان به نام شهید سرافراز »امیر 
سرلشکر مسعود منفردنیاکی« با حضور امیران ارتش 
جمهوری اسالمی، مدیران شهری منطقه2و جمعی از 
خانواده شهدا و همرزمان شهید برگزار شد. به گزارش 
همشهری، شهیدمسعود منفردنیاکی، سرهنگ زرهی 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و فرمانده 

لشکر 92 زرهی اهواز از سال 1360 تا 1363 بود. سرلشکر 
شهید منفرد نیاکی در جنگ تحمیلی ایران و عراق، در 

عملیات های طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، 
والفجر و رمضان حضور فعالی داشت و به همین دلیل به 

عنوان پیر میدان های نبرد معرفی شد. مطابق مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران حدفاصل میدان کتاب تا بزرگراه یادگار 

امام(ره) به نام این شهید گرانقدر نامگذاری شده است.

  نشست كميسيون اجتماعی و 

گزارش
فرهنگــی مجمع شــهرداران 
كال نشهرهای كشــور ديروز در 
پايتخت معنوی ايران برگزار شد. بر اين اساس، 
19شهردار شهرهای بزرگ يا نماينده های آنان به 
بيــان نظرات خــود درباره چالش هــای حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شــهرها پرداختند. البته 
رويکرد اصلی اين نشست كه مشهد ميزبان آن 
بود، هم انديشی درباره موضوعات سالگرد رحلت 
حضرت امام)ره( و برنامه های ويژه دهه كرامت 

بود.
به گزارش همشــهری، شــهردار تهران در اين 
نشست به چگونگی نگاه مســئوالن شهرداری 
دوره قبل نســبت به حوزه اجتماعی و فرهنگی 
مديريت شــهر انتقاد كرد.  عليرضــا زاكانی در 
حاشيه اين نشست گفت: »شايد برخی دوستان 
در دوره قبل از ما، اعتقاد داشتند كه نبايد به اين 
مسائل بپردازند يا از منظر خاص خودشان اين 
موضوع را پيگيری می كردند؛ مثال درخصوص 
معتادان متجاهر گفته می شــد كه اين هم يک 
نوع زيست است؛ رهايشان كنيد و بگذاريد آنها با 

خود خوش باشند.«
او با بيان اينکه در گذشته شــهر تهران در ابعاد 
كالبدی خود پيشرفت داشت ولی در بخش های 
اجتماعی و فرهنگی آن به صــورت جدی يک 
غفلت رخ داده است، افزود: »ما به كرامت انسانی 
و تکليفی كه ناظر بر احيای انسان هاست، اعتقاد 
داريم. بر همين اساس ضرورت دارد   از همنوعان 

خود دستگيری كنيم تا كســانی كه در زندگی 
خود دچار اشتباه شــده اند به جامعه بازگردند و 
اصالح شوند؛ لذا موضوعات فرهنگی بنيان شهر 
را شکل می دهد و مسائل اجتماعی اولويتی بسيار 

جدی به حساب می آيد.«
زاكانی درخصوص برنامه های راهبردی شهرداری 
تهران پس از نمايش عملکــرد 200 روزه خود 
گفت: »ما ســندی توليد كرديــم كه حدود 90 
كالن پروژه دارد و اين كالن پروژه ها ما را به سمت 
چشم اندازی كه طراحی شده، رهنمون می كند. 
ما مبتنی بر اين سند حدود 485 خرده پروژه با 
مقياس های متفاوت را استخراج كرده ايم كه بنا 
شــده پيرامون بخش هايی از آن كه يک تغيير و 
پيشرفت برای تهران ايجاد خواهد كرد، در زمان 
مناســب گزارش كار را به شهروندان ارائه كنيم. 
مهم تر از هر چيز اثر عملی اين تغيير در زندگی 
مردم است تا بتواند زندگی آنان را توأم و همراه با 
خدمت و پيشرفت در جهان كند. شهردار تهران 
در ادامه صحبت هايش با بيان اينکه ما در ميانه 
زمانه هســتيم و از نظر زمان و تاريخ در مســير 
تحقق يک اتفاق بزرگ جهانی قرار داريم، گفت: 
»جهان در حال حركت در يک مســير مشخص 
است. اهالی شيطان تالش دارند اين موضوع را به 
تأخير بيندازند و جهان را از آن خودشان كنند و 
يک جهان سازی دروغين را به جامعه بشری القا 
كنند. اينها 2 مسير و 2 هدف را دنبال می كنند. 
در واقع همه ما در تمام لحظات مختلف زندگی 
بين 2 انتخاب قرار گرفته ايم كه آثار انتخاب هر 

يک از اين 2 راه مشهود است. حال اگر بخواهيم 
مسير درست را انتخاب كنيم و بنيان صحيحی 
در جامعه بگذاريم، راهی جز تمســک به اسالم 

نداريم.«

اجرای پويش های بزرگ 
رياســت كميســيون اجتماعی كالنشهرهای 
ايران بر عهده معــاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهردار تهران است. بر همين اساس، محمدامين 
توكلی زاده، يکی از ســخنرانان اصلی نشســت 
كميسيون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران 
كالنشــهر بود كه در بخشــی از مراسم گفت: 
»يکی از ظرفيت های مهم كالنشــهر ها كمک 
به دولت است. شــهرداری ها لبه ارتباط با مردم 
به حساب می آيند كه وســعت بسياری دارند. از 
اين حيث، تحقق دولــت مردمی يکی از مظاهر 
شهرداری های كشور است.« رئيس كميسيون 
اجتماعی كالنشهرهای ايران افزود: » در تک تک 
شهرداری ها شاهد مســير جديدی هستيم كه 
يکی از امورات مدنظــر، اجرای پويش های ملی 
و پويش های بزرگ اســت. از سوی ديگر طبق 
برنامه، دهه كرامت جديدی را رقم خواهيم زد؛ 
همانطور كه در قالب قرارگاه ســالمت و مبارزه 
با كرونا، شهرداری تهران توانست نقش مهمی 

را ايفا كند.«
او گفت: »قرارگاه اجتماعی و حاشيه شهر مشهد 
نيز از برنامه های اساســی به شــمار می آيد كه 

می تواند اقدامات خوبی را به سرانجام برساند.«

رهاشدگی فرهنگی در دوره قبل مدیریت شهری
زاكانی در  نشست كميسيون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران كالنشهرهای كشور از نوع نگاه مسئوالن شهرداری در دوره پيشين انتقاد كرد

مديركل امور فرهنگی شهرداری تهران در گفت وگو با همشهری اهداف و عملکرد 200روز خدمت برای مردم را تشريح كرد
ایجادتوازندراتمسفرفرهنگیپایتخت

 »آنچه امروز در پايتخت حائز اهمیت اســت و جای کار بسیار دارد، 
مباحث فرهنگی و اجتماعی هستند.« همین جمله علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران سبب شد تا برنامه های فرهنگی و اجتماعی در اولويت 
اقدامات مديريت شهری قرار گیرد و متولیان فرهنگی برای برقراری 
عدالت و ايجاد توازن در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، 
سالمت، امور بانوان، آموزش های شــهروندی و... برنامه ريزی کنند. 
عملکردی که تورق آنها در کارنامه 200روز خدمت برای مردم، بیانگر 
توزيع عادالنه خدمات و توجه به مناطق کم برخوردار است. رويکردی که 
به گفته محمدحسن جعفرزاده،  مديرکل امور فرهنگی شهرداری تهران، 
منجر به برقراری توازن در اتمسفر فرهنگی شهر خواهد شد. اين مقام 
مسئول در گفت وگو با همشهری عالوه بر اقدامات، اهداف و برنامه های 

فرهنگی را تشريح کرده است که در ادامه می خوانید.

اهداف برنامه های فرهنگی در اين دوره مديريت شهری 
چیست؟

اصلی ترين هدف فرهنگی، برقراری توازن بين توســعه و پيشــرفت در 
حوزه های كالبدی با روح و اتمسفر فرهنگی شهر است. در ادوار گذشته به 
مسائل كالبدی و زيرساختی شهر توجه و كارهای زيادی هم انجام شده، اما 
از نظر فرهنگی به دليل ترک فعل ها، ضعف ها و نقص هايی ديده می شود؛ 
تاحدی كه به جرأت می توان گفت امروز شهر تهران از نظر شاخص های 
هويتی نقص های بسياری دارد و به واســطه جوالن خرده فرهنگ های 
نامتجانس و وارداتی، شهری بی هويت محسوب می شود و از تراز فرهنگ 
انقالب اسالمی هم فاصله معنی داری گرفته است. قطعاً تالش می كنيم 

با برنامه ريزی های اصولی، هويت اصيل ايرانی اســالمی به شهر و سبک 
زندگی فردی و اجتماعی شهروندان باز گردد و اين كاستی ها جبران شود.

توجه به مناطق و اقشار کم برخوردار کلیدواژه شهردار 
تهران است. آيا در اجرای برنامه های فرهنگی به اين موضوع توجه 

شده است؟
قطعاً توجه شده اســت. يکی از شاخص های ســند تحول فرهنگی كه 
مانيفست )سند( حركت ما در اداره كل فرهنگی محسوب می شود، توجه 
ويژه به حوزه عدالت اســت. به همين خاطر تمام برنامه های مناسبتی و 
غيرمناسبتی به گونه ای اجرا می شوند كه سهم مناطق و محالت محروم 
در آنها بيشتر از ساير مناطق   است؛ به عنوان مثال در ماه رمضان چندين 
كاروان سيار به محالت محروم اعزام شدند و برنامه های مخصوص كودكان 

همراه با افطاری ساده برگزار كردند.
نیمی از جمعیت پايتخت، زنان هستند. برای اين قشر 

برنامه ريزی های فرهنگی صورت  گرفته است؟
يکی از موضوعات اصلی اداره كل فرهنگی، ترويج سبک زندگی خانوادگی 
مبتنی بر فرهنگ ايرانی- اسالمی است و با توجه  به اينکه مادر، محور خانواده 
محسوب می شود، طراحی و برنامه ريزی برای تثبيت هويت مادرانه شهر 
تهران را در دستور كار قرار داديم. چرا كه معتقديم با ارتقای جايگاه و  شأن 
مادری در مناسبات شهری و مناسب ســازی خدمات برای مادران، عالوه 
بر تحکيم بنيان خانواده، سبک  زندگی اصيل )ايرانی - اسالمی( در ميان 
شهروندان ارتقا و تعالی پيدا می كند. ازاين رو پويش ملی چلچراغ با هدف 
پياده سازی چهل اقدام در ستايش مادری و هدايت خدمات به مادران شهر 
راه اندازی شده است كه با مشــاركت بانوان، چالش های پيش روی بانوان 
ازجمله ايمنی در تردد و تسهيل بهره برداری از خدمات رفاهی و... شناسايی 

و رفع می شوند.
شهردار تهران به مشارکت شهروندان و نخبگان در امور 

شهر تأکید دارد. آيا برنامه ای برای استفاده از اين ظرفیت ها در حوزه 
فرهنگی داريد؟ 

باور داريم گفتمان سازی موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی از مسير 
نخبگان می گذرد؛ بنابراين در برنامه های متعــددی از حضور نخبگان 
اســتفاده كرده ايم و تالش می كنيم با اســتفاده از هيأت ها و گروه های 
خودجوش مردمی، تجربه متفاوتــی از برگزاری برنامه های فرهنگی در 

شهر خلق شود.
مدام از تحول فرهنگی صحبت می شود. آيا زيرساخت ها 

برای اين تحول فراهم شده است؟
برای پاسخ به اين پرســش بايد حوزه های كاری اداره كل را به 2 قسمت 
مناسبتی و موضوعی تقسيم كنيم. در حوزه مناسبت ها سعی كرديم عالوه 
بر هم افزايی ظرفيت های داخل شهرداری، ظرفيت های بيرون شهرداری 
)دســتگاه های دولتی، نهادهای انقالبی و مجموعه های مردمی( را در 
قالب پويش های مختلف با خود همراه كنيم. در مناسبت های موضوعی 

هم كميت و كيفيت برنامه های ميدانی و 
محصوالت رسانه ای را ارتقا داده ايم كه 
اميدواريم با هم افزايی بيشتر واحد های 
درون و بيرون شهرداری و همراهی بهتر 
رســانه های فراگير و جبهه رسانه ای 

انقالب با پويش های مناسبتی ما، 
اتفاقات خوبی تا پايان ســال 

رقم بخورد.

زينب زينال زادهگزارش
خبرنگار

 پساب تصفیه شده 
جايگزين آب های زيرزمینی 

16/5ميليون مترمکعب پساب برای آبياری جنگل كاری 
و فضای سبز تهران در سال 1401تامين می شود 

 هر سال حداقل هزار هکتار به توسعه جنگل كاری كمربند 
سبز پيرامون شهر تهران اضافه می شــود و اين در حالی 
است كه موضوع »آبياری« جنگل های حريم شهر اهميت 
بسياری دارد. تاكنون بيشتر از 43هزار هکتار جنگل كاری 
كمربند ســبز توســعه پيدا كرده و با توجه به كمبود آب 
در پايتخت، شــهرداری تهران برای آبياری روی استفاده 
از »پســاب تصفيه شده« حســاب ويژه ای باز كرده است. 
به گزارش همشــهری، جنگل كاری كمربند ســبز حريم 
تهران به شکل سنتی از منابع آب های زيرزمينی صورت 
می گرفت، اما در ســال های اخير برای كاهش برداشــت 
از چاه هــا و مديريــت منابع آب، 112حلقه چاه توســط 
شــهرداری تهران به شــركت آب منطقه ای تحويل داده 
شــده اســت. البته اين تصميم گيری بعــد از تفاهمنامه 
شــهرداری تهران با وزارت نيرو صــورت گرفته و به گفته 
مديرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر تهران، 
قرار است هر سال برداشــت از آب های زيرزمينی كاهش 
يابد  و بــه موازات آن از پســاب تصفيه شــده در آبياری 
كمربند ســبز پيرامون شهر استفاده شــود. علی محمد 
مختاری به همشهری می گويد: »آبياری جنگل كاری های 
 كمربند ســبز پيرامون شهر تهران مســئله بسيار مهمی

 است.  اگر منابع آب مورد اســتفاده برای جنگل كاری ها 
از روش های سنتی تامين شــود، می تواند در روند توسعه 
اين فعاليت ها تأثيرگذار باشــد، اما طی چند دهه گذشته 
به تدريج از طريق اتخاذ راهبردهای صرفه جويی در مصرف 
آب و انتخاب راهکارهای مناســب آبياری اين مشکالت 
تا حدود زيادی كاهش پيدا كرده اســت؛ به عنوان مثال، 
هم اكنون با به كارگيری سيســتم های آبياری تحت فشار 
ازجمله روش هــای آبياری قطره ای، ميــزان راندمان آب 

به شدت افزايش پيدا كرده است.«
 او ادامه می دهد: »از سوی ديگر فعاليت جنگل كاری ها در 
اراضی دامنه ای و شــيب دار، از طريق احداث نهرهايی به 
موازات خطوط تراز و به اصطالح پلکانی كردن اراضی صورت 
می گيرد. اين امر سبب می شود كه آب ناشی از بارندگی ها 
در روی اين اراضی فرصت بيشتری برای نفوذ در زمين پيدا 
كرده و ضمن آنکه امکان تغذيه منابع آب زيرزمينی نظير 
چشمه و قنات های پايين دست را تقويت می كند، همزمان 
قسمتی از آن به صورت رطوبت خاک )نم خاک( در محدوده 
ريشه درختان ذخيره می شود. اين رطوبت ذخيره شده در 
خاک كه قباًل در عرصه های بدون پوشــش با شروع فصل 
كم باران و گرما مســتقيما تبخير می شــد، هم اكنون در 
پهنه های درختکاری شده صرف تأمين بخشی از نياز آبی 

گياهان می شود.« 
به گفته مديرعامل سازمان بوســتان ها و فضای سبز شهر 
تهــران، هم اكنون تمامی اراضی توســعه يافته از آب خام 
)آب غيرشــرب( يا پساب تصفيه شــده آبياری می شوند: 
»ضمن اينکه با احــداث مخازن ذخيــره آب ژئوممبران 
 از انباشــت نزوالت جوی جهت آبياری درختان استفاده 
می شود.يعنی آبياری بخشی از جنگل كاری پيرامون شهر 
و بخشی از بوســتان های درون شهری از آب خام و پساب 

تصفيه شده صورت می گيرد.«  
مختاری در ادامه اشــاره می كند كه آبياری جنگل كاری 
حريم تهــران اهميت بســياری دارد و بــه همين دليل، 
می گويد: »تمام تالش ما بر اين اســت كــه در آينده ای 
نزديک برای آبياری تمامی جنگل های اين پروژه از پساب 
تصفيه شده استفاده شود؛ چراكه معتقديم برای جلوگيری 
از فرونشست زمين بايد منابع آب های زيرزمينی را حفظ 

كنيم.« 

احسان حامدمقدم
 مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شرکت بهره برداری متروی تهران

امشــب به دلیــل برگــزاری مســابقه 
فوتبــال در ورزشــگاه آزادی یــک قطــار 
فوق العاده به ســمت ایســتگاه گلشهر 
اعــزام می شــود. آخرین قطــار خط5 از 
مبدأ ایستگاه صادقیه در ساعت22:09 
به ایســتگاه ورزشــگاه آزادی می رسد، 
اما برای رفاه حال تماشاگران مسابقه 
فوتبــال پرســپولیس و شــهر خــودرو و 
تســهیل در رفت وآمــد آنهــا یــک قطار 
فوق العــاده در ســاعت22:20 از مبــدأ 
ایســتگاه ورزشــگاه آزادی بــه مقصــد 
گلشهر پیش بینی شده و آخرین قطار 
خط5 از مبدأ ایستگاه گلشهر به سمت 
تهران هــم ســاعت22:50 به ایســتگاه 

ورزشگاه آزادی می رسد. 

 محمد آیینی
 مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری

پیشــنهاد افزایــش مــدت بازپرداخــت 
تســهیالت نوســازی بافت هــای فرســوده 
به 20ســال از ســوی وزیــر راه و شهرســازی 
تأییــد شــد. به منظــور ترغیــب مــردم و 
ســازندگان جهــت مشــارکت در نوســازی 
بافت هــای فرســوده پیشــنهاد طوالنــی 
شدن بازپرداخت تسهیالت ویژه نوسازی 
بافت هــای فرســوده معــادل نهضت ملی 
مســکن به  تأیید رستم قاســمی، وزیر راه 
و شهرسازی رســیده که به زودی عملیاتی 

خواهد شد.  

54درصد جمعیت جهان 
شهرنشین هستند

احمد صادقی، رئيس كميته شــفافيت و شهر 
هوشمند شورای اسالمی شهر تهران در وبينار 
علمی تخصصی »آينده نگاری و سياستگذاری 
مديريت دانش در شهرداری تهران گفت: امروزه 
54درصد از مردم جهان در شــهرهای مختلف 
زندگــی می كنند كــه انتظار می رود تا ســال 
2050اين آمار به 66درصد برســد. در مجموع 
با رشــد كلی جمعيت، شهرنشــينی در عرض 
3دهه آينده، جمعيتی بيــش از 2ميليارد نفر 
ديگر را به شهرها اضافه خواهد كرد؛ لذا پايداری 
زيســت محيطی، اجتماعی و اقتصادی از نکات 
بسيار ضروری جهت هماهنگی با اين گسترش 
سريع جمعيت و تأمين منابع مالی شهرهاست. پر 
واضح است با رشد شهرنشينی نياز های جديد نيز 
پديدار می شود؛ همچنان كه نياز های شهرهای 
امروز با چنــد دهه قبل قابل قياس نيســت؛ از 
اين رو امروزه با رشد فناوری و تکنولوژی ضرورت 
ايجاد شــهر هوشــمند بيش از پيش احساس 
می شــود و اين در حالی اســت كه شــهر های 

هوشمند و بستر های وجود 
آن، چندين ســال است 
كه در جهان شروع شده 
و ما ناگزيــر به حركت 

در ايــن مســير 
هستيم.

نقل قول خبر

عکس خبر

 خبر
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افق 1410
بعد از تفاهمنامه شــهرداری تهران با وزارت 
نیــرو، کم کــم آبیــاری جنــگل کاری بــه جــای 
استفاده از آب های زیرزمینی از طریق پساب 
تصفیه شده انجام می شود؛ آبیاری با پساب 
تصفیه شده شامل جنگل کاری حریم تهران 
و همچنیــن بوســتان ها و فضــای ســبز شــهر 

تهران می شود: 
  112حلقــه چاه توســط شــهرداری تهــران به 
شــرکت آب منطقــه ای تحویــل داده شــده 

است.
   9/5میلیون مترمکعب پســاب برای آبیاری 

فضای سبز تا پایان 1400 استفاده شد.
  تامین 16/5میلیون مترمکعب پساب با اجرای 
خطوط انتقال پساب و ایستگاه پمپاژ در مناطق 

1، 2، 5، و 6تا پایان 1401 انجام می شود.
  تامین 20میلیون مترمکعب پساب از طریق 
تصفیه خانه های بزرگ مقیاس شــرکت آب و 
فاضالب در جنوب شهر تهران و انتقال آن به 
مناطــق 18، 19، 20و 21تــا پایــان 1402)جمعا 

36/5میلیون مترمکعب(  صورت می گیرد.
  بهره بــرداری از 145میلیــون مترمکعــب 

 پســاب در افــق 1410 پیش بینــی 
شده است.

اجرای برنامه های ويژه با شعار »ما مقاوم هستيم«
به مناسبت سالروز فتح خرمشهربرنامه های متعددی  پیش بینی  شده که با عنوان »روايت مقاومت« و با شعار »ما مقاوم هستیم« امروز و فردا در 
مناطق 22گانه اجرا می شود. برگزاری مراسم سخنرانی، برپايی جشن در 110مسجد و 110بوستان، راه اندازی کاروان روايت خرمشهر از طريق 
حرکت مینی بوس، تويوتا و جیپ های روباز قديمی در شهر با هدف يادآوری دوران باشکوه دفاع  مقدس و پذيرايی از مردم و پخش محتوای 
مناسبتی در قالب شعر و ...، نمايش میدانی با موضوع دفاع  مقدس در محالت، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری )کتابخوانی، عکاسی، 
خاطره گويی و ...( دعوت از فرماندهان و تجلیل از پیشکسوتان، ايثارگران و آزادگان در مساجد و پايگاه های بسیج، برپايی نمايشگاه عکس 
از دوران پرافتخار دفاع مقدس در معابر پرتردد و گالری های شهر، اجرای سرودهای خیابانی و ... بخشی از برنامه های پیش بینی شده هستند.

مکث

در نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی کالنشهرها، 
ديگر مسئوالن حاضر هم به بیان نظرات خود پرداختند 

که خالصه ای از آنها را در زير می خوانید.
  سید عبداهلل ارجائی شــیرازی، شهردار مشهد 
مقدس: هر رويدادی در کالبد و روح شهر بايد با اين 
فلسفه ذاتی هماهنگ باشد. مشهد تمامش حرم است؛ 
مساحت حرم امام رضا)ع( بستگی به فعالیت عمرانی 

آستان قدس ندارد و تمام مشهد حرم است.
محسن برمهانی، معاون سیمای صدا و سیما: رسانه 
ملی وظیفه خود می داند کنار همه شــهرداری های 
کشور باشد و به عنوان رسانه ملی و مسئوالن فرهنگی 
بايد وظايف فرهنگی محول شده را به بهترين نحو به 

انجام برسانیم.
  حجت االسالم والمســلمین محمد قمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی: قرن جديد، قرن شهر است 
و برنده منازعات انديشه تمدنی کسی خواهد بود که 
در توسعه شهر پیشرو باشد.  شهر را بايد با گام بلند 
تمدن سازی  ساخت، با سرمايه های مردمی و حاکمیتی، 

توسعه شهر ها توأم با آرامش مردم محقق می شود.
  حجت االسالم حسن منصوريان، رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر مشهد: 
متأسفانه گاهی برخی بی مهری می کنند و مشهد را 
شهری بسته و گرفته معرفی می کنند که در اين شرايط 
بايد سیاست های فرهنگی اجرا شود. از ابتدای فعالیت 
شورای شــهر تا کنون فرهنگ شهرنشینی بازبینی 
شده و به جای حقوق شــهروندی و شهرنشینی به 
اخالق اجتماعی رسیده ايم. همچنین آيین نامه هايی 
که بر مدار غیراز فرهنگ رضوی صادر شده بود اصالح 
شد و از پیوست فرهنگی در پروژه ها به الزام فرهنگی 
رسیديم تا اصل پروژه ها با فرهنگ رضوی سازگاری 

داشته باشد. 

برنامه های فرهنگی در 200روز خدمت
برگزاری 4550برنامه میدانی

برپایی 1298نمایشگاه
اجرای 1995برنامه مسجدمحور

تکریم و تجلیل از 2876خانواده شهید
اجرای 757برنامه استیج و جشن

تولیــد و نشــر 2650محتــوا بــا مضامیــن متنــی، گرافیکی، 
تصویری و... در فضای مجازی

 ارائه 4755خدمات فرهنگی و اجتماعی
 برگزاری 601مسابقه فرهنگی

 توزیع 634133محصوالت فرهنگی مکتوب
نورافشانی 567نقطه از شهر

سنا
- اي

يرنا
ها:  ا

س 
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سه شنبه ۳ خرداد 4۱۴۰۱
 شماره  ۸۵۰۴

۲هفته از اباغ تصویب نامه هیأت 
وزیران درخصوص تعیین ضریب گزارش

افزایــش حقــوق کارکنــان و 
بازنشســتگان دولت در ســال۱۴۰۱ می گذرد. 
دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاه های 
دولتی و عمومی کار می کنند و متأثر از تصویب نامه 

هستند، همچنان نامشخص است.
یافته های همشهری حاکی از این است که کارگران 
و تشــکل های کارگری تاکنون ۱۵۰شکایت علیه 
مصوبه هیأت وزیران در مورد دســتمزد کارگران 
مشــمول قانون کار فعال در دستگاه های دولتی و 
عمومی، روانه دیوان عدالت اداری کرده اند. از آنجا  
که خواســته دولت برخاف نص صریح قانون کار 
قلمداد می شود، احتمال صدور رأی دیوان به نفع 

این شکایت ها باالست.

نسخه مزدی دولت برای کارگران
فعاالن کارگری، تعداد کارگران مشــمول قانون 
کار را که مســتقیم برای دولت و دســتگاه های 
دولتی فعالیت می کنند، ۲۰۰هــزار نفر تخمین 
می زنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به 
دستگاه های دولتی و عمومی که در ماده۲۹ قانون 
برنامه ششم ملزم به درج اطاعات در سامانه ثبت 
حقوق و مزایا شده اند، جمعیت آنها به یک میلیون 
نفر می رسد. با وجود گذشت ۲ماه از سال۱۴۰۱، 
همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشــده و 
دســتمزد دریافتی آنها یا فقــط ۱۰درصد باالتر 
از ســال قبل بوده یا در بهترین حالت، به صورت 
علی الحساب مقادیر باالتری به آنها پرداخت شده 
تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت، با آنها تسویه 
حساب شــود. این موضوع تاکنون به شکل گیری 
اعتراضات پراکنده کارگری در شرکت های معدنی، 
شــرکت های پیمانکاری نفتی و... منجر شــده و 
اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران 
نیز یکی از همیــن اعتراض ها بود که به واســطه 
گمانه زنی در مورد تعیین حقــوق این افراد طبق 
مصوبه دولت رخ داد. در این یک مورد، شــهردار 
تهران پس از حضور در جمع رانندگان معترض و 

اعام اینکه در مصوبه دولت برای دستمزد کارگران 
شــاغل در بخش عمومی تصمیمی گرفته نشده 
است، رأسا دستور داد تا زمان تعیین تکلیف مصوبه 
دولت، دستمزدها با ۴۰درصد افزایش علی الحساب 

واریز شود. 
علیرضا زاکانی، در جلســه گفت وگو با رانندگان 
معترض اتوبوس واحد، به یــک کمیته ۶نفره در 
دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیس جمهوری 
متولــی آن اســت و در حــال بررســی مصوبه 
جنجالی تعیین مــزد کارگران مشــمول قانون 
کار در دســتگاه های دولتی و عمومی هستند. به 
گزارش همشــهری، تا اینجای کار هیچ خبری از 
اقدامات این کمیته ۶نفره منتشر نشده و جمعیت 
یک میلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی 

دولت همچنان باتکلیف هستند.

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی
در جریان مذاکرات تعیین مــزد۱۴۰۱ کارگران 
در شــورای عالی کار، نمایندگان دولت هم مصوبه 
افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مــزد قانون کار را 
امضا کردند و هم بعد از اندکــی چانه زنی، مصوبه 
افزایش ۳۸درصد بــه اضافه مبلغ حدود ۵۱۵هزار 
تومان در ماه برای دســتمزد کارگران در ســایر 
سطوح مزدی به امضای آنها رســید. در این میان 
هیأت وزیــران در تبصــره۲ بنــد۳ تصویب نامه 
مورخ ۱۵اردیبهشــت۱۴۰۱ در خصوص تعیین 
ضریب افزایــش حقوق کارکنان و بازنشســتگان 
دولت، اعام کرده اســت که رشــد حقوق، مزایا 
و فوق العاده هــای کارکنان تابع قانــون کار که در 

وزارتخانه ها و شــرکت های دولتی مشغول به کار 
هستند براســاس این تصویب نامه خواهد بود. این 
در حالی اســت که دولت در الیحه بودجه۱۴۰۱ 
نیز چنین درخواســتی را مطرح کرد اما شــورای 
نگهبان آن را برخاف قانون )کار( دانست و عاقبت 
از قانون بودجه۱۴۰۱ حذف شد.  بازخوانی وقایع 
مذاکرات مزد۱۴۰۱ کارگران حاکی از این است که 
در جریان چانه زنی شرکای اجتماعی برای تعیین 
میزان افزایش سایر سطوح مزدی، در ابتدا مواضع 
دولت نزدیک به کارفرمایان بوده و بر افزایش اندک 
سایر سطوح مزدی تأکید داشته است؛ اما در ادامه 
به عنــوان بزرگ ترین کارفرمای کشــور از مواضع 
قبلی کوتاه آمــده و با افزایــش ۳۸درصدی مزد 
پایه به اضافه رقم ماهانــه ۵۱۵هزار تومان موافقت 
کرده است.  به نظر  حاضران مذاکرات مزدی، این 
چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از 
اجرایی شدن پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی دستمزد 
کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل، حاال 
که مجلس و شــورای نگهبان این پیشــنهاد را رد 
کرده اند، هیأت وزیران با روش های دیگر و احتماالً 
از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تاش است 
راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند به نظر 
می رســد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری، 
به واسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران 
و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشــتی آنها 

می گذارد، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.

سیل شکایت ها در راه دیوان عدالت اداری
پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای  
عالی کار حاکی از این اســت که در ۲هفته اخیر و 
بعد از اباغ تصویب نامه هیــأت وزیران، کارگران 
و تشــکل های کارگری ۱۵۰شــکایت علیه این 
تصویب نامه در دیوان عدالت اداری ثبت کرده اند. 

علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مســیر قانونی 
برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار، 
مذاکرات مزدی سه جانبه در شورای عالی کار است، 
به همشهری می گوید: در موضوع دستمزد۱۴۰۱ 
مصوبه شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت، 
کارفرما و کارگر اباغ شده و باید ماک عمل قرار 

بگیرد. او با اشــاره به اینکه تعییــن مزد کارگران 
مشمول قانون کار فعال در دســتگاه های دولتی 
خاف قانون کار اســت، می افزاید: مــا پیگیر لغو 
مصوبه هیأت وزیران هســتیم و معتقدیم قانون 
کار به عنوان تنها مرجع تعیین تکلیف موضوعات 

کارگری، نباید مورد هجمه قرار بگیرد. 
خدایی در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه 
مصوبه هیأت وزیران بــرای افزایش ۱۰درصدی 
دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد 
از کارگران را تحت  تأثیــر قرار می دهد؟ می گوید: 
تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در 
دستگاه های دولتی مشغول هستند به ۲۰۰هزار 
نفر می رسد اما با احتساب کسانی که در ماده۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطاعات سامانه 
حقوق و مزایا ملزم شــده اند، افــراد متأثر از این 
مصوبه به مراتب بیشتر است و به حوالی یک میلیون 
نفر می رسد. کارگران امیدوارند که به زودی رأی 
الزم االجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد 
کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه های 
دولتی و عمومی اباغ و غائله تغییر فرایند تعیین 
مزد این کارگران ختم به خیر شــود؛ به خصوص 
که همین ۲ماه پیش، با رأی دیوان عدالت اداری، 
مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در 
دســتگاه های دولتی که قبل از آن براساس قانون 
خدمات کشوری واریز می شد، با یک رأی قاطع از 
سوی دیگران به پایان رسید و عیدی این افراد نیز 
مانند سایر کارگران مشــمول قانون کار به میزان 
دوبرابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل 

مزد پرداخت شد.

دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته 6 نفره
یک کمیته ۶نفره در دولت مأمور بررسی تصویب نامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتی ها هستند و دستمزد 

یک میلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است

کارگــران و تشــکل های کارگــری تاکنــون 
۱۵۰شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در 
مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار 
فعــال در دســتگاه های دولتــی و عمومی، 

روانه دیوان عدالت اداری کرده اند

در  کارگــران  نماینــده  خدایــی،  علــی 
شورای عالی کار در گفت وگو با همشهری: 
تنها مســیر قانونــی بــرای تعیین دســتمزد 
کارگــران مشــمول قانــون کار، مذاکــرات 
مزدی سه جانبه در شورای عالی کار است

دریافت وام بدون حضور در بانک
آناین حساب باز کنید و وام بگیرید

طبق بخشــنامه بانک مرکــزی بانک ها موظف شــدند 
زیرساخت هاي الزم برای ارائه غیرحضوری و آنالین خدمات 
بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت را فراهم 

کنند.
بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به بانک ها 
ضوابط اجرایی دســتور العمل حدود و چگونگــی ارائه خدمات 
پایه بانکی را به مدیران بانکی اباغ کرد. براساس این بخشنامه 
بانک ها موظف شده اند زیرســاخت ها و ابزارهای الزم برای ارائه 
غیرحضوری خدمات بانکی شــامل افتتاح حســاب و دریافت 
تسهیات را به صورت آناین فراهم سازند. هرچند معدودی از 
بانک ها ازجمله بانک قرض الحسنه مهر ایران و رسالت به افتتاح 
حساب، صدور کارت بانکی و پرداخت تسهیات به صورت آناین 
و غیرحضوری اقدام می کنند ولی اکثر بانک ها همچنان مشتریان 
را مجبور می کنند نه تنها به شعب بانک مراجعه کنند بلکه از آنها 
می خواهند فرم های کاغذی را تکمیل کنند  و به همراه تصویر 
اسناد هویتی به شعبه ارائه دهند. البته تعدادی از بانک ها ازجمله 
بانک ملی، بانک پارســیان و بانک رفاه هم امکان افتتاح حساب 
قرض الحســنه پس انداز را به صورت آناین ایجاد کرده و انتظار 
می رود در مسیر آناین شدن خدمات پایه بانکی، بانک های بزرگ 
دولتی و خصوصی پیشگام شــوند تا مراجعه حضوری و ازدحام 
مشتریان در شعب به حداقل ممکن برسد. اقدامی که البته باعث 
کاهش هزینه اداری و مالی بانک ها می شود و هزینه تمام شده ارائه 

خدمات بانکی را پایین می آورد.
به گزارش همشهری، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم 
پولشویی و تامین مالی تروریســم در اسفند پارسال مجوز ارائه 
خدمات غیرحضوری خدمات پایه بانک هــا را صادر کرد و حاال 
کمیســیون مقررات و نظارت بانک مرکزی راهنمای دریافت 
خدمات پایه بانکی را در ۱۱اردیبهشــت امســال نهایی و اباغ 
کرده است. دامنه دربرگیری دستور جدید بانک مرکزی شامل 
بانک ها و مؤسســات اعتباری و همچنین شرکت های لیزینگ 
می شود اما صرافی ها و صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز 
مجاز به ارائه خدمات پایه به مشتریان خود نیستند و بانک ها هم 
مکلفند از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع محجور 
یا کمتر از ۱۸ســال تمام و بدون حکم رشــد از دادگاه صالحه، 
خودداری کنند. البته بانک مرکزی می گوید: حدود و نحوه ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه با اشــخاص خارجی مقیم ایران تابع 

ضابطه دیگری است.

احراز هویت آنالین
با اجرای دســتور  جدید بانک مرکزی بانک ها باید پیش از ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به مشــتریان اقدام بــه احراز هویت 
الکترونیک و اعمال رویه های شناسایی غیرحضوری با رویکرد 
ریســک محور کنند که این موضوع شــامل حال متقاضیانی 
نمی شود که پیش تر در بانک شناسایی شده باشند. احراز آناین 
هویت مشتریان درخصوص اتباع ایرانی شامل نام، نام خانوادگی، 
تاریخ تولد، شماره ملی، نام پدر، شناسه)کد(پستی محل اقامت، 
شماره تلفن همراه می شود اما اتباع حقیقی خارجی باید اطاعاتی 
چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، تاریخ تولد، تابعیت، کشور 
محل تولد، شــماره اختصاصی، نوع مدرک شناســایی، شماره 
مدرک شناسایی، تاریخ صدور مدرک شناسایی، تاریخ انقضای 
مدرک شناســایی، وضعیت اقامت در ایران، تاریخ اتمام اجازه 
اقامت در ایران، شناسه)کد(پســتی محل اقامت، تاریخ ورود به 
کشور و شــماره تلفن همراه  را ارائه دهند. بانک ها وظیفه دارند 
پس از دریافت اطاعات هویتی متقاضی، آنها را به طور کامل برای 
او به نمایش گذارند و سپس به منظور حصول اطمینان از صحت 
اطاعات مبادله شده، به صورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه 
دریافت و قبل از بررســی انطباق ویژگی های هویتی متقاضی 
با اســتفاده از عوامل اثبات هویت، به راســتی آزمایی اطاعات 
هویتی از طریق ســامانه ها و پایگاه های اطاعاتی مربوط اقدام 
کند. راستی آزمایی اطاعات هویتی افراد ایرانی از طریق پایگاه 
اطاعات هویتی ســازمان ثبت احوال و اتباع خارجی از طریق 

پایگاه اطاعات هویتی وزارت اطاعات صورت می گیرد.
البته احراز هویت از ۲طریق صورت می گیــرد، یکی دریافت و 
اســتخراج اطاعات هویتی الکترونیک ذخیره شــده در کارت 
هوشــمند ملی متقاضی از قبیل تصویر چهره او صادر شده در 
سازمان ثبت احوال کشور و اعتبارسنجی آن از طریق استعام از 
سازمان ثبت احوال و دیگری احراز هویت از طریق دریافت ویدئو 
از چهره متقاضی و اصالت سنجی انطباق کامل تصویر چهره با 
تصویر ثبت شده متقاضی در سامانه ثبت احوال کشور. همچنین 
بانک ها باید ســازوکاری را پیش بینی کنند که پردازش تصاویر 
مبتنی بر هوش مصنوعــی در فرایند احراز هویت الکترونیک از 
طریق شناســه ویدئویی و اصالت سنجی تصویر ویدئویی چهره 
متقاضی امکان تشــخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه 

دست کاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.

کدام خدمات بانکی آنالین می شود؟
به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعام کرده بانک ها می توانند 
خدمات پایه بانکی شامل افتتاح انواع حساب های بانکی ریالی 
غیر از حساب ســپرده قرض الحســنه جاری، اعطای هرگونه 
ابزار پذیرش، اعطــای انواع ابزارهای پرداخــت، اجاره صندوق 
امانات، اعطای تسهیات قرض الحسنه و نیز اعطای تسهیات 
با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر 
ساخت، خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کاالهای ضروری نظیر 
خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه بــرای اهداف غیرتجاری 
را به صورت آناین ارائه دهند. مؤسســات اعتبــاری تنها اجازه 
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضا و 
اعطای وام قرض الحسنه ریالی به اعضا به صورت آناین را دارند. 
شرکت های لیزینگ هم می توانند تسهیات به افراد حقیقی را 

به صورت غیرحضوری انجام دهند.

آنالین وام بگیرید
بانک مرکزی تأکید کرده در ارائه خدماتی که مستلزم عقد قرارداد 
یا پذیرش رسمی شرایط مجاز اســتفاده از آنها توسط مشتری 
باشــد، بانک باید پیش از اخذ تأییدیه از مشــتری پیش نویس 
قرارداد و شرایط آن را به مشتری به صورت الکترونیک نمایش 
دهد به گونه ای که مشتری به صورت شفاف و کاما آگاهانه قرارداد 
الکترونیک را تأیید کند. افزون بر این، بانک ها باید پیش از ارائه 
خدماتی که فهرست آن را بانک مرکزی اعام خواهد کرد، اعتبار 

شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعام کنند.

خودروهای بنزین خوار
جلیل ساالری، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی با 
اعام اینکه هم اکنــون هیچ کمبودی 
برای تامین بنزیــن وجود ندارد اما باید 
مدیریت مصرف انجام شــود، می گوید: بایــد خودروهای 
باکیفیتی را که مصرف پایین بنزین دارند وارد و جایگزین 

خودروهای فرسوده کنیم. 
آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، نه فقط واردات خودروهای 
باکیفیت با مصرف پایین بنزین، که ارائه گزارشــی مستند 
و دانشــگاهی از میــزان اتاف بنزین توســط خودروهای 
موجود اســت. این گزارش می تواند نشــان دهد با افزایش 
کیفیت خودروهای ساخت داخل و جایگزینی خودروهای 
فرســوده با نو، چه میزان از مصرف بنزین کم می شــود و 
کشور تا چندســال نه تنها از واردات بنزین معاف می شود، 
بلکه می تواند به جمع کشورهای صادرکننده این فرآورده 

نفتی بپیوندد. 
متأســفانه به دلیل منتشرنشــدن آمارها از میزان مصرف 
خودروها، سطح سیاســتگذاری در صنعت خودرو به شدت 
افت کرده اســت. افزون بر این، نباید از نظر دور داشت که 
اقشــار ضعیف و متوســط عمدتا از خودروهای بی کیفیت 
استفاده و برخاف گفته مســئوالن، بخش زیادی از یارانه 
بنزین را اتفاقا همین خودروهای فاقد کیفیت و بنزین خوار 

مصرف می کنند. 
جلیل ســاالری می تواند از یــک دانشــگاه معتبر کمک 
بخواهد تا آنها تحقیقــی جامع تهیه کننــد و نتایج آن را 
روی میز مسئوالن قرار دهند. در غیر این صورت کشور در 
آینده نه چندان دور به واردات بنزین محتاج خواهد شــد. 
بهینه سازی خودروها چه با واردات و چه با تولید خودروهای 
باکیفیت، یک مطالبه ملی است و حق مسلم ایرانیان است 
که با خودروی باکیفیت، استاندارد و با مصرف پایین بنزین 

تردد کنند.

منتظران نوشدارو
خبر: علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس 
با یــادآوری تصویب کلیات طرح ســاماندهی و کنترل 
اجاره بهای امالک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس 
تأکید کرد: براساس این طرح، قراردادهای اجاره باید در 
سامانه الکترونیک ثبت معامالت امالک و مستغالت درج 
شود. بنگاه های ملکی و موجرانی که از این الزام سرپیچی 

کنند، جریمه می شوند.
نقد: در اقتصاد ایران، بازارهای مســکن و اجاره هیچ 
متولی خاصی ندارند و ســازوکار آنها مانند آزادترین 
اقتصادهای جهان براســاس قدرت عرضــه و تقاضا، 
ضرب و زور بازیگران و سایر معیارها تعیین می شوند. 
در همین اقتصاد، محصول کشــاورز، کرایه تاکســی، 
ماست کم چرب و هزاران کاال و خدمات دیگر مشمول 
قیمت گذاری اســت و به جز فعالیت هــای اقتصادی 
غیررسمی، تقریبا هیچ کســب وکاری نمی تواند بدون 
داشتن مجوز از متولیان اقتصاد فعالیت کند. در همین 
اقتصاد، یک تاکسی شهری یا بین شهری یا اینترنتی، 
بدون عضو شدن در یک تعاونی یا شرکت اجازه ندارد 
مسافر جابه جا کند و به فرض اگر چنین اقدامی انجام 
دهد ضمن اینکه از منظر قوانین موجود مرتکب عمل 
خاف شــده، خدمات آن مشــمول تخصیص یارانه 
سوخت نمی شود. البته که چنین مداخله های متعددی 
در اقتصاد و فضای کسب وکار پذیرفتنی نیست؛ اما انصافا 
چنین رهاشدگی بازارهای مسکن و اجاره هم نوبر است. 
اینکه بتوان به اتکای اصل احترام به مالکیت، هر کاری در 
بازار مسکن و اجاره انجام داد و به هیچ مرجعی پاسخگو 
نبود یک نقصان جدی در اقتصاد دولتی ماست که نه در 
صنعتی ترین کشــورها )نظیر آلمان( و نه در آزادترین 
اقتصاد )آمریکا( مسبوق به سابقه نیست. مصوبه ستاد 
تنظیم بازار برای سقف قیمت اجاره بها و طرح مجلس 
برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای اماک مسکونی 
می تواند نوشداروی بازار مسکن و اجاره باشد، به شرط 

اینکه قانونگذار از زمان شناسی غافل نشود.

چهره روز

نقد  خبر

بانک

ثبتسفارشواردات
هیچموبایليمحدودیتندارد

اهداء
 خون سالم

اهداء 
زندگي

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به برخی اخبار در زمینه 
ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان های تجاری گفت: ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشان های 
تجاری )برند ها( هیچ محدودیتی نداشته و پیرو به روزرسانی برخی گروه های کاالیی و برخی اولویت 
بندی ها برای تامین کاالهای اساسی، برخی اولویت بندی های کاالیی مقطعی و یا برخی اختاالت 
پیش می آید که امری طبیعی است. لذا با رفع این اختاالت و تعیین اولویت بندی های جدید، از روز 
آینده ثبت سفارش این کاالها  از سرگرفته می شود. به گزارش شاتا، سعید عباسپور با اعام این خبر 
گفت: سازمان توســعه تجارت هیچ اباغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل 
با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک اباغ نکرده است. وی افزود: تنها در ۲ ماه ابتدایی امسال 
بیش از ۶ میلیارد دالر ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دالری، 
سهم باالیی در ثبت سفارش های ســال جاری دارد. وي تاکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان 
ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کاالیی برای واردات کاال برقرار بوده 

و رویه های تخصیص و تامین ارز بر اساس مقررات و اولویت بندی های کاالیی صورت می پذیرد.



5 سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 شماره  ۸۵۰۴

۳۰درصــد از میــزان درآمــد هــر 
بیمه شونده ای در ایران به سازمان تامین گزارش

اجتماعی پرداخت می شود تا در ازای آن 
خدمات مختلفــی را طبق قانون دریافــت کند؛ ازجمله 
خدمــات درمانــی، مســتمری دوره بازنشســتگی و 
ازکارافتادگی، کمک هزینــه ازدواج و... . با این حال طبق 
اعام مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در 
ســال۱۳۹۹، بیش از ۴۵درصد پرونده های ثبت شده در 
دیوان عدالت اداری به امور کار و تامین اجتماعی اختصاص 
داشته است. مشکات ساختاری و همچنین سازوکارهای 
اداری و قانونی مختلفی راه بروز این نارضایتی ها را هموارتر 
کرده است. کارگروه پیگیری سیاست های تامین اجتماعی 
برای رفع این نارضایتی ها تشکیل شده است. بزرگ ترین 
چالش پیش روی ســازمان تامین اجتماعی در ایران در 
دهه های گذشته، حرکت این مجموعه به سمت عدم تعادل 
بین هزینه ها و درآمدها بوده؛ دخل و خرجی که با وجود 
بازده منفی و طی مسیر افول، همچنان به راه خود ادامه داده 
است. این روزها سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۵میلیون 
بیمه شده اصلی دارد که کمتر از یک میلیون نفر از آنها بیمه 
شده اختیاری هستند. حدود یک میلیون و۵۰۰کارگاه تحت 
پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند. همچنین بیش از 
۳میلیون و۵۰۰بازنشسته، ازکار افتاده و بازمانده در گروه 
مســتمری بگیران تامین اجتماعی قرار دارند.کارگران، 

کارفرمایان و دولــت به عنوان ۳ضلــع ذی نفع در تامین 
اجتماعی دالیل خاص خود را برای نارضایتی از این مجموعه 
دارند ؛ درحالی که کارگران از ناکافی بودن حقوق و مزایای 
بازنشستگی ناراضی هستند و خدمات تامین اجتماعی را 
متناسب با ســهم دریافتی این ســازمان از حقوق خود 
نمی دانند، دولــت از هزینه گزاف بازنشســتگی و تامین 
اجتماعی شــکایت دارد و کارفرما هم به ســهم خود از 
کمرشــکن بودن حق بیمه پرداختی بــه ازای هر کارگر 

گله مند است.

دخل و خرج ناسازگار
بدهی هــای انباشــته یکی از مشــکاتی اســت که 
تامین اجتماعی این روزها با آن سر و کله می زند. علیرضا 
حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس 
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: »امروز 
اگر تمام ذخایر سازمان تامین اجتماعی را در حوزه شستا 
و سایر دارایی ها تجمیع و به قیمت روز محاسبه کنیم، 
عددی که حاصل می شود کفاف پرداخت هزینه های 
۶ماهه سازمان براساس بودجه امسال را نمی دهد؛ البته 
این معادله بسیار خوش بینانه تنظیم شده است. اینجا 
یک سؤال پیش می آید: این ســازمان با این وضعیت 
چطور می تواند در آینده به تعهدات خود در قبال جامعه 
۱۴میلیونی بیمه شدگان و جامعه تقریبا ۳.۵میلیون 

نفری بازنشستگان پایبند بماند و به وظایف خود عمل 
کند؟ بنابراین انجام تعهدات سازمان، امروز با چالش های 
اساسی مواجه است؛ برای نمونه، سازمان در سال۱۴۰۰، 
بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که 
قادر به پرداخت آن نبوده؛ پیش بینی می شــود هزینه 
تامین مالی این بدهی ها یا همان ســود تسهیات در 

سال جاری به رقم ۱۵هزار میلیارد تومان برسد.«

بازنشستگان؛ ناراضیان تأمین اجتماعی
بازنشســتگان تامین اجتماعی، به عنــوان مهم ترین 
گروه ذی نفع در این ســازمان شــناخته می شوند که 
بیشترین میزان نارضایتی ها را از این خدمات در کشور 
دارند. حســن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکســوتان 
جامعه کارگری می گویــد: »در زمینه افزایش حقوق 
فعلی، تمامی منابع از قبل مشخص شده و دولت مبلغ 
اضافه ای از آنچه قبا مقرر شده الزم نیست اختصاص 
دهــد.« او افزایش حقوق بازنشســتگان در بازه ۳۷ تا 
۵۰درصدی را در شرایطی که قیمت کاالهای اساسی 
با افزایش ۱۵۰درصدی روبه رو هســتند، دلیل ایجاد 
تورم در کشــور نمی داند و می گوید: »اگر دولت همان 
۲ماه پیش افزایش حقــوق را تصویب کرده بود، امروز 
بازنشستگان و مستمری بگیران می توانستند با قیمت 
قبل از گرانی های اخیر بسیاری از وسایل معاش خود 

را تهیه کنند.«۱۲میلیون مستمری بگیر بازنشسته در 
ایران در ۲ماه گذشته با اما و اگرهای زیادی در رابطه با 

پرداخت معوقات و افزایش مستمری ها روبه رو بودند.

کارگروه پیگیری سیاست های تأمین اجتماعی
»تعویق در پرداختی ها، کم توجهی به ارباب رجوع به ویژه 
بازنشستگان، نابسامانی، اختاف در الیه های مدیریتی و 
به کارگیری بخشی از مدیران از یک طیف خاص بدون توجه 
به تخصص و شایستگی آنها« ازجمله محورهای گزارشی 
بود که از نارضایتی ها در تامین اجتماعی به مجلس شورای 
اسامی راه یافت و کارگروه نظارتی ای برای رسیدگی به آن 
در کمیسیون اجتماعی مجلس دایر شد. مدتی نگذشت که 
صدای اعتراض رهبر معظم انقاب هم به نحوه ارائه خدمات 
در تامین اجتماعی و نحوه عمــل به تعهدات از طریق این 
سازمان به گوش رسید. سیاست های کلی و مصوب تامین 
اجتماعی که از طرف رهبر انقاب به روسای قوای سه گانه 
و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اباغ شد، به دنبال 
دریافت برنامــه جامعی برای اصاح عملکــرد و مقررات 
مربوط به تامین اجتماعی می گشــت و مهلت ۶ماهه ای 
برای آن اختصاص پیدا کرده است؛ »استقرار نظام تأمین 
اجتماعی به صورت جامع و کارآمد، اصاح قوانین، ساختار ها 
و تشکیات سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی، 
امور حمایتی با هدف رفع فقر و آســیب اجتماعی، حفظ 
قدرت خرید اقشــار ضعیف جامعه، بسط و تأمین عدالت 
اجتماعی و...« ازجمله الزامات این سیاست های کلی اباغ 
شده است. صمداهلل فیروزی، عضو کارگروه دائمی پیگیری 
سیاست های کلی تامین اجتماعی می گوید: »سیاست های 
کلی تأمین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری اباغ 
شده، برای اجرایی شدن نیازمند قوانین است و این قوانین 
را باید با توجه به وســع و ظرفیت موجود جامعه بنویسم. 
برای اجرایی شدن این سیاست ها باید از تعلقات شخصی و 
بخشی خارج شویم و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم. 
برگزاری جلسه مشورتی مدیران عامل ادوار تأمین اجتماعی 
برای عملیاتی سازی این ســند، ابتکار بسیار خوبی است.
دبیرخانه ای که در سازمان تأمین اجتماعی برای پیگیری 
این سیاست ها تشکیل شــده، آماده دریافت نقطه نظرات 
و پیشــنهادهای مدیران عامل ادوار تأمین اجتماعی برای 
عملیاتی سازی این سیاست هاست.«    معاون توسعه و تعمیم 
بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با 
گذشت یک ماه از اباغ سیاست های کلی تامین اجتماعی 
توســط رهبری، از اقدامات جدید تامین اجتماعی برای 
پوشش بیمه ای بیشتر در کشور می گوید: »هم اکنون گروه ها 
و اصنافی داریم که از پوشش بیمه برخوردار نیستند و رابطه 
کارگری و کارفرمایی آنها برقرار نیست. به دنبال آن هستیم با 
این  گروه ها نیز در قالب بیمه توافقی، قرارداد ببندیم. اکنون 
با ۲۸گروه ازجمله سازمان نظام پزشکی قرارداد بیمه توافقی 
داریم. همچنین اخیرا با انجمن روانشناســان و مشاوران 
خانواده، صندوق ذخیره بسیجیان و چند شرکت فعال در 

حوزه مجازی نیز توافقاتی صورت گرفته است.«

تأمین اجتماعی زیرذره بین
حلقه نارضایتی ها از تأمین اجتماعی هر روز گسترده تر می شود؛ بازنشستگان، کارگران و کارفرماها

اگر وزارت آموزش و پرورش اطاعات دانش آموزان و مدارس را در اختیار 
وزارت رفاه قرار دهد شاخص فقر هر مدرسه محاسبه می شود

۱۹درصد۱۸تا۲۴سالههامدرک
متوسطهدومندارند

 مدیر دفتر مطالعــات رفاه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که آموزش

اگــر وزارت آمــوزش و پرورش 
اطاعات الزم درباره دانش آمــوزان و مدارس را در 
اختیار وزارت رفاه قرار دهد، می توانیم مشخص کنیم 
شاخص فقر هر مدرسه ای چقدر است. سیدهادی 
موسوی نیک، مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در سلســله نشســت های فقر 
چندبعدی و سیاســت های فقرزدایی که به »فقر 
آموزشی در ایران« اختصاص داشت، با بیان اینکه 
براساس آمار و شاخص های ارائه شده موجود، فاز اول 
توسعه آموزشی را در کشور به خوبی طی کرده ایم که 
به طــور نســبی قابل قبول اســت گفــت: اما در 
شاخص های کیفیت آموزش، وضعیت مناسب نیست 
که آن هم وابسته به عوامل درونی و بیرونی خانواده ها 
و مدرسه است. وی افزود: بحث آموزش را محدود به 
مدرســه نباید کــرد، چراکه وضعیــت اقتصادی 
خانواده ها روی آموزش اثر می گذارد. موسوی نیک در 
ادامه به نتایج طرح شناســایی کودکان بازمانده از 
تحصیل و بازگرداندن آنها که از سال۱۳۹۵ در وزارت 
رفاه آغاز شده بود اشاره و عنوان کرد: برهمین مبنا 
پیشــنهادی از ســوی وزارت رفاه با عنوان »طرح 
حمایت اجتماعی مدرسه محور« ارائه شده که اهدافی 
چون استقرار حمایت اجتماعی فعال از طریق پنجره 
واحد مدرسه محور و کاهش فقر آموزشی و تبدیل 
مدارس با فقر باال به مدارس با عملکرد باال را مدنظر 
دارد. مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: الزم است به چندنکته اشاره شود، 
نخست آنکه وقتی کودکان بازمانده را رصد می کنیم 
به خانواده و شرایط کودک در خانواده می رسیم. دوم 
آنکه برگرداندن بازماندگان از تحصیل به مدرسه ساده 
نیست و برقراری ارتباط مجدد با مدرسه بسیار دشوار 
است. گذشته از آن، کودکانی داریم که در مدرسه اند 
و شرایطشان بهتر از بازمانده ها نیست و بهتر است به 
آنها توجه شود تا قبل از اینکه مدرسه را رها کنند به 
سراغشان رفته و از خانواده آنها حمایت کنیم. وی با 
تأکید بر اینکه اساسا تجربه نشان داده که مدرسه 
درگاه ورود به جامعه است گفت: به عنوان مثال اگر 
حمایت غذایی از دانش آموزان در مدرســه صورت 
گیرد بر ارتقای کیفیت یادگیری بسیار اثر می گذارد. 
مدرســه می تواند دریچه ای بــرای حمایت های 
اجتماعی باشــد. موســوی نیک افزود: جلساتی با 
آموزش و پرورش داشتیم که اگر اطاعات الزم درباره 
دانش آموزان و مدارس را در اختیــار ما قرار دهند 
می توانیم مشــخص کنیــم که شــاخص فقر هر 
مدرسه ای چقدر است. در کشــور ما به دلیل اینکه 

کدپستی با کدملی متصل نیست شناسایی کودکان 
بازمانده به راحتی امکان پذیر نیست. وقتی تمرکز به 
جای کدملی بازماندگان، بر خود مدرسه باشد امر 
شناسایی دقیق تر انجام می شود. زینب پیروزراهی، 
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیز در این سلسله نشست ها که با 
همکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه و 
مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعه جهاد 
دانشگاهی برگزار شد به ارائه نتایج گزارش در این باره 
که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده بود 
پرداخت و گفت: فقر آموزشی به معنای عدم دسترسی 
درصدی از جمعیت جوان به حداقل استانداردها در 
زمینه دستیابی تحصیلی و دسترسی آموزشی است. 
وی افزود: عوامل اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
خانواده بر فقر آموزشی اثرگذارند. کارشناس دفتر 
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ادامه داد: نرخ عدم برخورداری از مدرک 
ابتدایی در سنین ۱۲ تا ۱۷ســال در سال۱۳۹۹، 
۰.۷۷درصــد و نــرخ عدم برخــورداری از مدرک 
متوسطه دوم در سنین ۱۸ تا ۲۴سال، ۱۹.۴۳درصد 
است که در سال های اخیر روند کاهشی داشته است. 
این نرخ در کشورهای دیگر حدود ۱۰درصد است. 
وی با اشــاره به میانگین نمرات آزمون های نهایی 
گفت: متأســفانه برای قبل از پایه دوازدهم تصویر 
دقیقی نداریم. طیف نمرات وسیع است. باتوجه به 
شاخص عدم دسترسی تحصیلی والدین، ۴۸درصد 
دانش آموزان ما هیچ کدام از والدین شان تحصیات 
متوســطه به باال ندارنــد. همچنیــن ۱۱درصد 
دانش آموزان هیچ گاه در خانه به زبان فارسی صحبت 
نمی کنند  که باید به کودکان دوزبانه بیشتر توجه 
کنیم. به گفته این کارشــناس دفتر مطالعات رفاه 
اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی 
این گزارش، گفت: زندگی در فقر بر کیفیت یادگیری 
و دسترسی آموزشی کودکان بسیار تأثیرگذار است. 
طرح شناســایی بازماندگان از تحصیل به راهبری 
معاونت رفاه نیز نشــان داده که فقــر مالی، یکی از 
مهم ترین عوامل بازماندگی در کلیه مقاطع بوده است. 
وی افزود: در دسته عوامل اجتماعی و خانوار نیز باید 
گفت که با وضعیت بسیار نامطلوب آموزش پیش از 
دبستان و شرایط نامناسب فرهنگی و اجتماعی خانوار 
برای تحصیل کودکان مواجهیم. وضعیت نامطلوب 
شاخه های فوق نشان می دهد که نرخ باالتر از متوسط 
جهانی پوشش پیش دبستان در ایران نباید برای نظام 
آموزشی راضی کننده باشد. باتوجه به اهمیت آموزش 
کودکان در سنین ۳ تا۶ ســال، باید آموزش در این 

مقطع اجباری باشد.

دانش آموزان فریب نخورند
  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای 
با تأکید بر اینکه دسترسی به سؤاالت امتحانات نهایی قبل از 
آزمون به هیچ وجه امکان پذیر نیست، از دانش آموزان خواست 
فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورند. شنبه، نخستین روز 
شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در سراسر کشور بود. در 
نخستین روز از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پس 
از حدود نیم ساعت از شروع امتحان، تصویری از برگه سؤاالت 
امتحانی در فضای مجازی انتشار یافت که بافاصله از طریق 
بررسی شواهد و رصد نشانه های قرار گرفته در برگه سؤال، 
حوزه های عامل این انتشار شناسایی و اقدامات حقوقی برای 
برخورد با متخلفان در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس 
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطاعیه ای با 
تأکید بر اینکه امکان دسترسی به سؤاالت امتحان نهایی قبل 
از آغاز جلسه به هیچ وجه امکان پذیر نیست، بر برخورد قانونی 
با متخلفان تأکید کرد. در متن این اطاعیه آمده است: »با 
توجه به اینکه سؤاالت رمز شده امتحانات نهایی دقیقا پیش از 
شروع هر امتحان از قرنطینه طراحی سؤاالت به طور مستقیم 
با روش الکترونیکی به حوزه های اجرای سراسر کشور ارسال 
و در همان جا رمزگشــایی و در اختیــار دانش آموزان قرار 
می گیرد، دسترسی به ســؤاالت قبل از امتحان امکان پذیر 
نیست و موضوع افشای سؤاالت منتفی است، اما در مواردی 
پس از شروع امتحان، تعداد انگشت شماری از دانش آموزان با 
استفاده از گوشی همراه، ساعت هوشمند و... که موفق شده اند 
با خود به جلسه امتحان ببرند، مبادرت به تصویربرداری از 
سؤاالت و ارسال آن در کانال های خاص می کنند.« در این 
اطاعیه همچنین عنوان شده: »در مواردی نیز افراد سودجو 
و فرصت طلب با استفاده از انتشار سربرگ مجعول سؤاالت 
و تغییرات گرافیکی در آنها و انتشار در فضای مجازی، سعی 
در فریب دانش آموزان دارند که آموزش و پرورش به منظور 
برخورد با این موارد، با صدور دســتورالعمل های حفاظت و 
مراقبت از آزمون ها، تعیین و آموزش ناظرین ثابت توســط 
حراست، به کارگیری مراقبان و همچنین تجهیز حوزه های 
برگزاری امتحانــات به دســتگاه های موبایل یاب و نظارت 
مستمر از حوزه ها توسط ناظرین ستادی استانی و منطقه ای 
برای برقراری نظم و امنیت بیشــتر و جلوگیری از هرگونه 
تخلف برنامه ریزی و اقدام کرده است. درصورت بروز تخلف 
براساس آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی با متخلفان 
برخورد می شود و این موضوع و نوع مجازات مرتبط با تخلف 
در بخشنامه ها و دســتورالعمل های ارسال شده به مدارس 
به اطاع عوامل برگزاری امتحانات و دانش آموزان رســانده 

خواهد شد.«
 

احتمال لغو ویزا در سفر زمینی 
اربعین از سوی عراق

رئیس ســتاد اربعین از احتمال لغو ویزا در ســفر زمینی 
اربعین از ســوی کشــور عراق خبر داد و گفت: »برآورد ما 
این اســت که بیش از ۴میلیون زائر به سفر اربعین بروند.« 
مجید میراحمدی، در جلسه ستاد اربعین که روز گذشته 
با حضور رؤسای کمیته ها و اســتانداران ایام، خوزستان 
و کرمانشــاه برگزار شــد، گفت: »یکی از موضوعات این 
جلســه بررســی پروژه های عمرانی در این رابطه بود و با 
وجود اینکه در ۲سال گذشــته پروژه عمرانی تعطیل شده 
بود، اما با اقدامات مؤثر در ماه های اخیر این عقب ماندگی 
جبران شــد.  یکی دیگر از موضوعات ما در رابطه با اربعین 
مواجه شدن با فصل گرماســت که در این زمینه نیازمند 
برنامه ریزی حساس و دقیق هستیم تا زائران با مشکل جدی 
در زمینه گرمازدگی مواجه نشوند. تاش های زیادی برای  
ایجاد سایبان و  کارخانه تولید یخ  شده است.« او با اشاره به 
گزارش سفیر ایران در عراق هم گفت:»آخرین گزارشی که 
سفیر ما در عراق اطاع رسانی کرده اند این است که دولت 
عراق اعام کرده برای اربعین ویزا نخواهند داشت. برآورد ما 
هم بیش از ۴میلیون زائر در این ایام است.« او با بیان اینکه 
هم اکنون تردد از مرز زمینی به عراق با ویزا امکان پذیر است، 
افزود: »احتمــاال در چند روز آینده تــردد زائران از طریق 
مرز زمینی بدون ویزا را اعام خواهند کرد؛ البته این هنوز 

قطعی نیست.«

کاهش 10 درصدی نمرات 
سوادآموزان

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی از کاهش ۱۰درصدی 
نمرات ســواد آموزی خبر داد و گفت:»آزمون های نهضت 
سوادآموزی به  جز ســال اول کرونا به شیوه حضوری بود 
و با سؤاالت استاندارد برگزار شــد که به صورت میانگین 
در مقایسه با نمرات میانگین ســال های گذشته، کاهش 
حدود ۱۰درصدی را نشان می دهد.« علیرضا عبدی درباره 
برنامه های این ســازمان برای جبــران عقب ماندگی های 
آموزشی احتمالی ناشی از کرونا در سوادآموزان گفت: »از 
همان ابتدای شیوع کرونا، برای مواجهه با این شرایط تدابیر 
و برنامه هایی ویژه در قالب ســوادآموزی نیمه حضوری، 
غیرحضوری و ترکیبی با اســتفاده از فضای مجازی، تهیه 
و تولید برنامه های رادیو، تلویزیون، ســامانه تحت وب و 
آموزش های فرد به فرد و... گرفته شد.« او ادامه داد: »برای 
کیفیت آموزشــی تاش کردیم تا آموزش دهنده ها خأل 
آموزش حضوری را پیگیری و با افزایش دوره آموزشــی تا 
حدی آن را جبران کنند. نکتــه دیگر، جنس کاس های 
نهضت هســت، چون عموما تعــداد یک یا ۲ســوادآموز 
در کاس حضــور دارنــد، کمتر کاس هــای نهضت در 
دوران کرونا آســیب دیده اند. با این حال در همین مقطع 
تصمیماتی گرفته شــده تا ۵۰۰ مرکــز یادگیری محلی 
که واحدهای آموزشــی ویژه ســوادآموزان در استان ها و 
شهرســتان ها بودند به عنوان مراکز آموزشی سوادآموزی 
نقش آفرینی کنند.« او با اشــاره به تهیه و تولید فیلم های 
آموزشی در راستای تسهیل آموزشی سوادآموزان افزود:» 
نتیجه تدابیر انجام شده، ایجاد پویش برای آموزش مجازی 
توسط آموزش دهنده ها، تهیه و تولید فیلم آموزشی دوره 
انتقال در قالب یک برنامه ۱۵۰ قسمتی و دوره سوادآموزی 

در ۶۰ برنامه و... بوده است.« / ایلنا

 احمد محمودزاده
 رئیس سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی
از مهرمــاه امســال زبــان فرانســه وارد 
مــدارس غیردولتی می شــود. محتوای 
کتاب درسی زبان فرانسه برای آموزش 
در مــدارس آمــاده اســت و بــه چــاپ 
می رســد. آمــوزش زبــان فرانســه قــرار 
اســت در یک یا دو مدرسه غیردولتی و 
تعدادی از مدارس دولتی از مهرماه اجرا 
شود و از پایه هفتم آغاز می شود. /ایرنا

مسعود یونسیان
متخصص اپیدمیولوژی 

2عامــل می توانــد منجــر بــه ناپایــداری 
شــرایط باثبــات کرونا شــود، یــک اینکه 
واریانت جدیدی جایگزین ویروس فعلی 
یعنی اومیکرون شود و عامل دوم کاهش 
ایمنی بدن پس از گذشــت زمان است؛ 
ایمنی کــه بــا ابتــال بــه بیمــاری یــا تزریق 
واکسن ایجاد شده است. هر یک از این 
دو اتفاق که رخ دهد، شرایط ما به سمت 

بی ثباتی می رود./ ایسنا

نقل قول 

زنــان ایرانــی مجردنــد یــا ازدواج کرده انــد و 
فرزندی ندارند یا یک فرزند دارند. 20درصد 
بــاروری اول در گــروه ســنی بــاالی 35ســال 

اتفاق می افتد.
یک
 سوم

باالتریــن رصد  تصاعــدی در کاهش 
موالید رخ داد. اما بیشترین چالش 
در ایــن زمینــه در ســال1400 تجربــه 

شد.
سال

99

جوان مجرد در کشور وجود دارد و نرخ 
مجرد بودن در گروه سنی 20 تا 25سال 
در بیشــتر مناطــق کشــور 42درصــد 

است.
13

میلیون

ســن تجــرد قطعــی اســت، یعنــی اگــر 
فردی تا این سن ازدواج نکرده باشد، 
در گروه تجرد قطعی قرار می گیرد. در 
ســال های اخیر، آمار تجــرد قطعی در 

حال افزایش است.
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قاچاق سوخت با اين همه کنترل چگونه ممکن است
هر روز خبرهايی از كشفيات قاچاق سوخت به گوش می رسد. 
سؤال اين است كه با توجه به قوانين سختگيرانه در اين خصوص 
و كارت سوخت های مشخص چگونه قاچاق سوخت ميسر است.
مطاعی از زاهدان

حفظ و حراست باغات و فضای سبز وظیفه ای عمومی است
در وضعيت بد اقتصادی كنونی چه بســا تأميــن آب و كود و 
به كارگيری باغبان، ناظر و... ســخت باشد اما حفظ و حراست 
از باغات و فضاهای سبز شهری و رســيدگی به آنها وظيفه ای 
همگانی است كه اگر شهروندی ديد به هر دليلی از رسيدگی 
به اين امور كوتاهی شده چنانچه از دستش برمی آيد بايد وارد 
عمل شــده و اجازه ندهد شهر بی روح شــود. به خصوص در 
شرايط آلودگی هوای كالنشــهرها توجه به اين مقوله بيشتر 
احساس می شود. قطعا در اين شرايط بايد با مسئوالن همکاری 
و همراهی كرد و اين جزو كمترين كارهايی است كه می توان 

انجام داد.
شماعی از تهران 

بی توجهی به حجاب، تبعات زيانباری خواهد داشت
مدت هاست به موضوع حجاب آن گونه كه بايد توجه نمی شود 
و شل حجابی رو به فراگير شدن است. در واقع نياز است حجاب 
بيشتر مورد توجه قرار گيرد و با فرهنگسازی گسترده اسالمی 

شاهد اصالح باشيم.
نوری از کرمانشاه

يارانه کاغذ را بازگردانند
اگر يارانه كاغذ بازنگردد همين ميزان كتاب و مجالت هم ديگر 
چاپ نمی شوند و كال چاپ كاغذی منسوخ خواهد شد. آيا اين 
اتفاق با چشم انداز فرهنگی كشوری در حال توسعه مثل ما 

همخوانی دارد؟
آل عبايی از تهران 

قیمت تعمیرات وسايل برقی و خانگی نیازمند نظارت و 
کنترل 

فصل گرما و تابســتان در پيش اســت و تعميرات وسايل و 
دستگاه های برودتی ازجمله كولرها و يخچال ها و سرويس آنها 
امری اجتناب ناپذير شده است، به خصوص با نوسانات و قطع 
و وصل های مکرر برق اين قضيه بيشتر نمود خواهد يافت. در 
اين ميان برخی تعميركاران دستمزد تعميركاری يا تعويض 
قطعه را ده ها برابر كرده اند و از آنجا كه اغلب به صورت سيار 
كار می كنند هر طور دلشان می خواهد عمل می كنند. شرايط 
سخت اقتصادی كنونی ايجاب می كند مسئوالن فکری برای 

اين موارد الزم و ضروری كنند.
محمود بلیغیان از اصفهان

ايستگاه متروی شوش جمعه ها به دوچرخه سواران اجازه 
ورود بدهد

ايستگاه متروی شوش متأسفانه حاشيه اضافه سطح شيب دار 
برای ورود و خروج مسافران دوچرخه ســوار را فقط در ايام 
تعطيل دارد كه آن هم مورد اســتفاده نيســت. در واقع نه 
مديريت ايستگاه از اين فضا استفاده بهينه و مفيد می كند و 
نه اجازه می دهند دوچرخه سواران حداقل در روز تعيين شده 
از آن استفاده كنند.بارها روز جمعه با دوچرخه قصد ورود به 
ايستگاه را داشته ام كه اجازه داده نشده است درحالی كه نام 
ايســتگاه برای ورود با دوچرخه در روزهای جمعه ثبت شده 

است.
ابراهیم هادی از تهران

بیش از نیمی از بازنشستگان با حقوق پارسال سر می کنند
ارديبهشــت تمام شــد و خبری از حقوق بازنشســتگان نشد 
درحالی كه من يکی از آن 65درصد جامعه بازنشستگانی هستم 
كه حداقل بگير هستم و حقوقم 3 ميليون و 900هزار تومان است. 
2 ماه سر كردن با حقوق سال گذشته برای من و خانوار 3 نفره ام 
باعث شده سوء تغذيه بگيريم تازه اين در حالی است كه ما اجاره 
خانه نداريم و من نمی دانم آن بازنشســتگانی كه اجاره خانه هم 

می دهند چه می كنند.
بقايی از مشهد 

اينترنتی شدن همه تاکسی ها به صالح امنیت جامعه نیست
به تازگی اكثر تاكسی های تهران به جمع تاكسی های اينترنتی 
پيوسته اند و مسافران مجبور به استفاده از مسافركش های شخصی 
در خيابان ها هستند. اين موضوع از طرفی امنيت مسافران را به 
خطر می اندازد و از سوی ديگر چون نظارتی بر قيمت كرايه اين 

قبيل مسافركش ها نيست به ضرر مسافران تمام می شود.
الناز حقیقی از تهران

تاکسی های مسیر ونک به رسالت در اوج ساعت تردد نیستند
در اوج ساعات تردد كه انبوهی از مسافران و شاغالن قصد بازگشت 
به خانه هايشان را دارند تاكسی های مسير ونک به ميدان رسالت 
ناپديد می شــوند و چند تايی هم كه كناری ايســتاده اند فقط 
دربستی می روند آيا بهتر نيست يک ناظر دائمی در دو سوی خط 
باشد و بر عملکرد تاكســی ها نظارت كند. اين وضعيت در مورد 
ون ها كمتر ديده می شود و آنها هر چند كم تعداد در ساعات اوج 

تردد در ميدان ونک به سمت رسالت حضور دارند.
فهیمه سادات اصالنی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپيامک

تازه داماد 20روز قبل از مراسم عروسی دست به جنايت زد 
کلبه جنگلی، مخفیگاه قاتل فراری 

فقط 20روز مانده بود به جشن عروسی پسر جوان كه او بر سر يک 
مسئله پيش پا افتاده و تنها به دليل تنه زدن مرتکب جنايت شد. 
متهم به قتل پس از جنايت به شمال كشور گريخت و در كلبه ای 

جنگلی مخفی شد اما درنهايت به دام پليس افتاد.
به گزارش همشهری، شامگاه ششم ارديبهشت امسال به قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس جنايی تهران خبر رسيد كه پسری جوان 
در جريان يک درگيری به قتل رسيده است. محل حادثه جنوب 
تهران بود و تحقيقات نشــان می داد كه درگيری ميان 3جوان 
مقابل سوپرماركتی رخ داده است. آنطور كه شاهدان می گفتند 
قاتل به همراه يکی از دوستانش بود و مقتول نيز در حال گذر از 
آن منطقه بود كه با قاتل چشم در چشم شد و پس از آن درگيری 
ميان آنها آغاز شد. قاتل كه جوانی 27ساله بود با چاقو به سمت 
مقتول هجوم برد و ضرباتی به او زد و همراه دوســتش پا به فرار 
گذاشت. پسر مجروح نيز به بيمارستان منتقل شد اما جانش را 
از دســت داد. با اين اطالعات قاتل و دوستش تحت تعقيب قرار 
گرفتند تا اينکه دوست وی دستگير شــد. او گفت: روز حادثه 
دوستم مهران )متهم به قتل( به دنبال من آمد تا با هم در محل 
چرخی بزنيم. در حال قدم زدن بوديم كه مقابل ســوپرماركت 
محل با مقتول مواجه شــديم. مقتول از بچه های محل بود و تا 
جايی كه می دانم او و مهران از مدت ها قبل برای يکديگر كری 
می خواندند. اختالف آنها خيلی جدی نبود اما وقتی برای خريد 
سيگار به داخل مغازه سوپرماركت رفتم، ظاهرا آنها درگير شده 
بودند. وقتی بيرون آمدم و ديديم مقتول غرق در خون روی زمين 

افتاده از ترس به همراه مهران فرار كردم. 
تيمی از مأموران اداره دهم پليس آگاهی تهران تحقيقات خود را 
برای بازداشت قاتل فراری كه پس از جنايت از محل سکونت خود 
متواری شده بود ادامه دادند تا اينکه متوجه شدند او به يکی از 
شهرهای استان گلستان فرار كرده و در كلبه ای در جنگل مخفی 
شده است. با اين سرنخ مأموران راهی استان گلستان شدند و قاتل 
را در مخفيگاهش دستگير كردند. او پس از انتقال به دادسرای 
جنايی تهران و اعتراف به قتل با قرار قانونی بازداشت شد و گفت:  
اختالف من و مقتول خيلی جدی نبود؛ در حد يک كری خوانی. 
اما روز حادثه دعوای ما به خاطر تنه زدن شــروع شد. آن روز به 
همراه دوستم قصد رفتن به بنگاه امالک را داشتم. 20روز مانده 
بود به جشن عروسی من و دختر موردعالقه ام و می خواستم يک 
خانه كوچک اجاره كنم . همان موقع مقتول را ديدم و با هم چشم 
در چشم شديم. توجهی نکردم و دوستم به مغازه رفت تا سيگار 
بخرد. من هم می خواستم به داخل بنگاهی كه كنار سوپرماركت 
قرار داشت بروم كه شانه هايم با شانه های مقتول برخورد كرد و 
وقتی هردو به هم اعتراض كرديم دعوا شروع شد. ما به خاطر تنه 
زدن درگير شديم و اصال نمی دانم چه شد كه چاقو به او برخورد 
كرد. راستش چاقو همراه او بود كه ابتدا با چاقو شيشه ساعتم را 
شکست و من درحالی كه می خواستم چاقو را از دستش بگيرم 
نمی دانم چه شد كه به او برخورد كرد و به قيمت جانش تمام شد.

متهم ادامه داد: وقتی مقتول روی زمين افتاد، ترســيدم و فرار 
كردم. شبانه وسايلم را جمع كردم و به زادگاه پدری ام در يکی از 
شهرهای استان گلستان رفتم و با اجاره كردن يک كلبه در وسط 
جنگل در آنجا مخفی شدم تا اينکه پليس مرا دستگير كرد. پس 
از اعترافات قاتل، برای او قرار بازداشت صادر شد و تحقيقات در 

اين پرونده ادامه دارد.                 

 فناوری های نوين
عامل پیشگیری از سرقت است

معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه ضمن اشاره 
به راهکارهای پيشگيری از وقوع جرم، به روزرسانی فناوری ها در 
كنترل و پيشگيری از سرقت را بسيار حائز اهميت دانست و گفت: 
سارقان با به روزترين روش های سرقت آشــنايی دارند و برای 
مقابله با آن الزم است از فناوری های نوين و به روز استفاده شود.

اصغر جهانگير، در نخستين جلسه مركزی پيشگيری و مقابله با 
سرقت كه با حضور نمايندگان دستگاه های ذيربط و به رياست 
معاون اجتماعی و پيشــگيری از وقوع جرم قوه قضاييه برگزار 
شد به قدر و سهم هر نهاد در رابطه با سرقت اشاره كرد و گفت: 
3 دســته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند. كسانی 
كه خودشــان مرتکب سرقت می شــوند، آنهايی كه در خريد و 
فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته ها كه ممکن است 
شخص يا يک سازمان دولتی و خصوصی باشند. او افزود: در ابتدا 
مهم ترين كار اين است كه سهم بخش های مختلف در موضوع 
سرقت مشخص شود. اگر يک سارق بداند كه نمی تواند به راحتی 
مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به راحتی قابل شناسايی 
و پيگيری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد. جهانگير 
ادامه داد: قانون در پيشگيری از سرقت سهم قابل توجهی دارد 
ولی اينطور نيست كه تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت كاهش 
پيدا می كند ولی در عين حال قانون به عنوان نقش بازدارنده بايد 
متناسب با جرم باشد. وی افزود: در حوزه قوانين، قانون سنگين 
كم نداريم ولی قوانين به دليل اينکه دائم با ارفاقات مختلف روبه رو 
می شود شرايطی را فراهم می كند كه مورد عنايت قرار نگيرد. 
معاون اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه ادامه داد: 
شرايط ســخت اقتصادی، تورم و تحريم ها به قدر كافی موجب 
نگرانی مردم شده اســت. در اين بين اگر مالی هم از آنها سرقت 
شود شرايط برايشان بسيار دشــوار خواهد بود لذا در محله های 
محروم كه اهالی، نمی توانند هزينه ای برای استخدام نگهبان محله 
كنند بسيج به عنوان مردمی ترين نهاد كشور می تواند اين وظيفه 
را برعهده بگيــرد. جهانگير، اســتفاده از فناوری های نوين در 
پيشگيری از ســرقت را مهم دانســت و بيان كرد: به روزرسانی 
فناوری ها در كنترل و پيشــگيری از سرقت بسيار حائز اهميت 
است. زيرا سارقان با به روزترين روش های سرقت آشنايی دارند و 
برای مقابله با آن الزم است از فناوری های نوين و به روز استفاده 
شود. وی در پايان به نقش بيمه ها اشاره كرد و گفت: اغلب بيمه ها 
تاكنون به معنای كامل كمک حال مردم در امر سرقت نشده اند و 
بيشتر به عنوان سازمان درآمدی ايفای نقش می كنند. بيمه ها به 
هنگام بيمه كردن خودروها يا منازل بايد الزامات آموزشی را در 
دستور كار داشته باشند؛ به طور مثال اگر قرار است منزلی را بيمه 
سرقت كنند راه های پيشگيری از سرقت با توجه به محيط و محل 
سکونت و ويژگی های آن نيز در دستور كار قرار گيرد و درصورت 
بروز سرقت، راه های جلوگيری از تکرار آن را آسيب شناسی كرده و 
حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصالحات الزم را اعالم كنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپيام

كوتاه از حادثه

ريزش هولناك برج 10طبقه  در حال ساخت در آبادان چندين قربانی و مفقودی برجای گذاشت

بــرج 10طبقــه در حال ســاخت 
 متروپل آبادان كه قرار بود به مركزی

تجاری - تفريحی در اين شهر تبديل 
شود در يک چشم برهم زدن به تلی از خاک تبديل شد 
و قربانيان زيادی گرفت. اين حادثه تلخ در شرايطی 
اتفاق افتاد كه بنابر گفته اهالی منطقه، هشدارهای 
مکرری درباره ايمنی اين ساختمان به مالکان آن داده 

اما ناديده گرفته شده بود.
به گزارش همشــهری، برج های دوقلوی متروپل در 
خيابان اميری آبادان قرار داشت. از مدت ها قبل يکی 
از برج های متروپل كه مجتمعی اداری و پزشکی بود 
افتتاح و شروع به كار كرده و همزمان ساخت برج ديگر 
در مجاورت آن آغاز شده بود. هرچند در طبقه همکف 
برج در حال ساخت چندين مغازه كه كافه و رستوران 
شروع به كار كرده بودند اما در طبقات هيچ مغازه ای 

راه اندازی نشده بود.

برجی که آوار شد
ظهر ديروز در شرايطی كه شمار زيادی از كارگران در 
برج در حال ساخت متروپل مشغول كار بودند ناگهان 
برج شروع به لرزيدن كرد و در يک چشم بر هم زدن 

ريزش كرد و به تلی از خاک تبديل شد.
شاهدان باورشــان نمی شــد برجی كه هنوز افتتاح 
نشده فروريخته است. گردوغبار ناشی از ريزگرد كه 
در شهر وجود داشت از يک سو و گرد و خاک ناشی از 
ريزش برج سبب شد كه ديگر چشم، چشم را نبيند. با 
وجود اين از همان دقايق اوليه گروه های امداد و نجات 
از هالل احمر، آتش نشانی و اورژانس خود را به محل 
حادثه رساندند و تالش برای نجات افرادی كه زير آوار 
گرفتار شده بودند آغاز شد. هنوز به درستی معلوم نبود 

كه چند نفر در اين حادثه مصدوم شده يا جان خود را 
از دست داده اند. وجود چند رستوران و كافه در طبقه 
همکف و همچنين فعاليت پاركينگ  برج  بر نگرانی ها 
دامن می زد. حتی خبری از سوی افراد محلی منتشر 
شد كه از حضور دســت كم 80نفر در ساختمان در 
زمان حادثه حکايت داشت اما هنوز هيچ چيز به طور 
دقيق مشــخص نبود. در همان ســاعت های اوليه 
شــبکه های اجتماعی از تصاوير ضبط شده توسط 
شهروند- خبرنگاران درباره حادثه ريزش برج متروپل 
پر شد. شــهروندان آبادانی با استفاده از دوربين های 
موبايل شــان صحنه تلخ و دلخراش آوار به جامانده از 
متروپل را به تصوير كشيده بودند كه دل هر بيننده ای 
را به درد می آورد. از سويی حميد مرانی پور، دادستان 
آبادان از صدور حکم بازداشــت پيمانــکار و مالک 

متروپل خبر داد.

آمار مصدومان و جان باختگان
در شــرايطی كه شــمار زيادی از نيروهای امدادی 
از آبادان و شــهرهای مجاور مشــغول آواربرداری و 
امدادرســانی بودنــد 2تيــم ســگ های زنده ياب 
هالل احمر نيز به محل حادثه رسيدند و  دقايقی بعد 
پيکر نخســتين جان باخته از زير آوار بيرون كشيده 
شد. مهدی وليپور، سرپرست سازمان امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر در اين باره به همشهری می گويد: 
تا ساعت20 دوشــنبه  )ديروز( اين حادثه 6قربانی 
داشت كه 4نفر در محل حادثه جان خود را از دست 
دادند و يکی از آنها پس از انتقال به بيمارستان جان 
باخت. همچنين براساس جمع بندی های انجام شده 
اين حادثه تاكنون 32مصدوم داشته است. از سويی 
پيش بينی می شود افراد زيادی زير آوار محبوس شده 

باشند كه عمليات بدون لحظه ای توقف برای روشن 
شدن سرنوشت همه حادثه ديدگان ادامه دارد.

پیش بینی ريزش متروپل
اين حادثه هولناک در شرايطی اتفاق افتاد كه مدتی 
قبل و درحالی كه ســاختمان در حال ســاخت بود 
برخی افراد در شبکه های اجتماعی نسبت به ايمنی 
سازه ساختمان هشدار داده و پيش بينی كرده بودند 
كه متروپل به دليل ناايمن بودن به روز افتتاحيه اش 
نخواهد رســيد و پيش از آن تخريب خواهد شــد. 
همچنين تصاويری از مراحل ساخت اين ساختمان 
نيز در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود كه نشان 
می داد درحالی كه متروپل مراحل ساخت خود را طی 
می كند اما سقف برخی از طبقات به دليل ضعيف بودن 
سازه خم شده و احتمال ريزش آنها زياد است. به رغم 
اين هشدارها اما ساخت متروپل به همان شکل ناايمن 
توســط مالکان آن ادامه پيدا كرد تا اينکه سرانجام 
روز گذشــته اين ســاختمان فروريخت.ريزش اين 
ساختمان آن هم پيش از شــروع به كار آن در حالی 
رخ داده كه پيش از اين مديرعامل هلدينگ سازنده 
برج در گفت وگويی كه مرداد سال گذشته در رسانه ها 
منتشر شده بود درباره اين برج گفته بود: سازه بتنی 
متروپل كامال ضد زلزله و با شمع های 27متری ساخته 
شده است. وی گفته بود كه قرار است در اين برج عالوه 
بر واحدهای تجاری،  فودكورت دوبلکس،  رستوران 
سنتی دوطبقه،  سالن سينما و پاركينگ طبقاتی با 
ظرفيت استقرار 700خودرو و ... مشغول به كار شوند. 

دستور ويژه رئیس جمهور
حاال و پس از ريزش هولناک برج متروپل، رئيس كل 

دادگستری استان خوزستان دستور بررسی دقيق 
علت و عوامل حادثه ريزش ساختمان در دست 
احداث متروپل و امدادرســانی بــه مصدومان و 
برخورد سريع و قاطع با مسببين حادثه را صادر 
كرده است. ســيدابراهيم رئيسی، رئيس جمهور 
كه به عمان سفر كرده است نيز به محض اطالع 
از وقوع ايــن حادثه به معاون اول خود دســتور 
داد ضمن اعزام گروه های امداد و نجات سازمان 
آتش نشانی تهران برای امداد به آسيب ديدگان، 
تمامي امکانات استانی و كشوری را برای رسيدگی 
فوری به ســانحه ريزش ســاختمان در آبادان و 

رسيدگی فوری به مصدومان را  به كار گيرد. 
رئيس جمهور ضمن ابــراز همدردی صميمانه با 
خانواده های جان باختگان كــه طبق گزارش ها 
غالبا از كارگران زحمتکش بوده اند، دســتور داد 
رســيدگی به وضعيت اين خانواده ها در اولويت 
قرار بگيرد و گزارش روند امداد رسانی برای وی 

ارسال شود.
محمــد مخبــر، معــاون اول رئيس جمهور نيز 
بالفاصله پس از اطالع از وقوع ريزش ساختمان 
متروپل در شــهر آبــادان، در تماس های تلفنی 
جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان، 
دستورات الزم برای بسيج امکانات جهت كمک 
به مصدومان و مجروحان اين حادثه را صادر كرد 
و ضمن تسليت به خانواده های جان باختگان اين 
حادثه و ابراز همدردی با مصدومان، خواســتار 

بررسی دقيق علل وقوع اين اتفاق شد.
همچنين وزير كشور نيز تماس تلفنی با استاندار 
خوزستان خواســتار به كارگيری همه امکانات 
برای رســيدگی فوری به حادثه ديدگان و نجات 

محبوسان احتمالی زير آوار شد. 
 

آمادگی شهرداری تهران برای اعزام کمک 
به آبادان

ريزش ساختمان متروپل برای پايتخت نشينان 
يــادآور حادثــه تلــخ آوار شــدن ســاختمان 
خاطره انگيز پالســکو بود. حادثــه ای كه در آن 
16آتش نشان و 6شــهروند جان خود را از دست 
دادند. شايد به همين دليل بود كه در ساعتی پس 
از حادثه در آبادان، سخنگوی شهرداری تهران از 
اعالم آمادگی مديريت شهری برای اعزام نيرو به 
آبادان خبر داد. مطهر محمدخانی ضمن عرض 
تســليت به خانواده درگذشــتگان اين حادثه و 
همدردی با مردم آبادان گفت: تيم مديريت شهری 
تهران همدالنه و با نگرانی اخبار آبادان را پيگيری 

می كند و آماده هرگونه كمک هستيم.
همچنين به دنبال اين حادثــه عليرضا زاكانی، 
شهردار تهران در حساب شخصی خود در توييتر 
در مورد حادثه ريزش ساختمان 10طبقه متروپل 
نوشت: اخبار حادثه  ساختمان متروپل شهر  آبادان 
سبب نگرانی افکار عمومی و به خصوص مردم عزيز 
خوزستان شده است، تيم زبده و حرفه ای امداد و 
نجات آتش نشانی شــهرداری تهران با همراهی 
اعضای محترم شورا آماده كمک و اعزام به آبادان 

است. برای اين عزيزان دعا می كنيم.

طناب دار بر گردن قاتل 2محیط بان
شــکارچی غيرمجاز كه در جريان درگيری بــا محيط بانان در 
زنجان 2نفر از آنها را به شهادت رســانده بود، در زندان مركزی 
زنجان قصاص شد.به گزارش همشــهری، عصر روز 16فروردين 
سال1400 دو نفر از محيط بانان زنجانی به نام های مهدی مجلل 
و ميکائيل هاشــمی در منطقه فيله خاصه به سرنشــينان يک 
دستگاه نيسان مشکوک شــدند و به آنها دستور ايست دادند اما 

سرنشينان نيسان سرعت خودرو را بيشتر كرده و تالش كردند 
فرار كنند. تصميم شکارچيان برای فرار و تالش محيط بانان برای 
متوقف كردن آنها به تعقيب و گريزی تمام تبديل شد. شکارچيان 
كه به سوی جاده زنجان-قزوين گريختند و وارد جاده ای فرعی 
شدند، ناگهان خودروی شان را متوقف كرده و شروع به تيراندازی 

به سوی محيط بانان كردند و هر دونفر را به شهادت رساندند.
يک روز بعد پيکر 2محيط بان شهيد كشف شد و تحقيقات نشان 
داد آنها توسط شکارچيان غيرمجاز به شهادت رسيده اند. به اين 

ترتيب متهمان دســتگير شدند و معلوم شــد يکی از آنها قاتل 
2محيط بان است. اين متهم در دادگاه كيفری يک استان زنجان 
محاكمه و به قصاص محکوم شــد و در نهايت با تأييد اين حکم 
در ديوانعالی كشــور، صبح ديروز )دوشنبه( قاتل به دار مجازات 
آويخته شد. حجت االسالم صادقی نياركی، رئيس كل دادگستری 
استان زنجان در اين باره گفت: دستگاه قضايی با جديت و براساس 
قانون به وظيفه خود عمل خواهد كرد و نمونه بارز اين امر اجرای 

همين حکم بود.

متروپل در يک نگاه

بخشی از برج که 
فروریخت، نیمه 

سمت چپ از برج 
تجاری- تفریحی 

بود. جز طبقه 
همکف و پارکینگ، 

در سایر طبقات 
افرادی که حضور 
داشتند کارگرانی 

بودند که در 
حال تکمیل این 
ساختمان بودند. 

گزارش

برج دوقلوی متروپل از 2ساختمان 10طبقه تشکیل 
شــده که از طريق کوچه ای که از میان آنها عبور 
می کند، از هم جدا می شود. برج سمت چپ که از 
چند سال قبل افتتاح شده، برج اداری- پزشکی است و ساکنان آن 
عمدتا شرکت ها و دفاتر پزشکی، دفاتر وکال و ديگر دفاتر اداری است. 
به گفته يکی از ساکنان برج، صبح ها معموال افراد کمتری در دفاتر خود 
حضور دارند و بیشــتر فعالیت اين بخش از برج بعدازظهرها شروع 
می شود. هرچند در اين حادثه به برج اداری- پزشکی آسیبی نرسیده 
و ظاهرا فقط 2تیرآهن از برج بغلی روی آن سقوط کرده، اما بايد يادآور 
شد که صبح ها افراد کمی در آنجا حضور دارند و به همین دلیل در اين 
بخش از متروپل، کسی آسیب نديده است. اما برج سمت راست که 
قرار بود برج تجاری- تفريحی و پارکینگ طبقاتی باشد، همان برجی 
است که ظهر ديروز ناگهان فروريخت. اين برج هنوز به بهره برداری 
نرسیده بود و کارگران در طبقات آن ســرگرم کارهای ساختمانی 
بودند و ساختمانی نیمه ساز محسوب می شد. برج تجاری- تفريحی 
دارای يک در ورودی از خیابان اصلی اســت که اين ورودی آن را به 
2قسمت تقسیم می کند و بخشی از برج که کامال فروريخته، بخش 
سمت چپ برج تجاری- تفريحی اســت. تنها مغازه هايی که در اين 
قسمت از برج مشغول فعالیت بودند، مغازه های واقع  در طبقه همکف 
و نمای بیرونی هستند. يعنی مغازه هايی که نبش خیابان اصلی يا همان 
کوچه ای بودند که از میان برج تجاری- تفريحی و برج اداری- پزشکی 
می گذشت. به گفته يکی از ساکنان برج، بقیه مغازه ها در داخل مجتمع 
و طبقات بااليی هنوز به طور کامل ساخته نشده بودند و تنها کسانی که 
در آنجا حضور داشتند، کارگران بودند. با اين حال در طبقه ششم اين 
برج تازه ساز، دفتری تجهیز و راه اندازی شده بود که دفتر هولدينگ 
سازنده برج بود و از طريق يک پل به برج بغلی)برج اداری- پزشکی( 
وصل می شد و حاال اين نگرانی وجود دارد که هنگام فرو ريختن برج، 
افرادی که در دفتر هولدينگ مشغول به کار بودند دچار حادثه شده 
باشند.اين شاهد عینی درباره برج در حال ساخت که حاال بخشی از 
آن آوار شده نیز می گويد: مدتی قبل اخباری منتشر شد مبنی بر اينکه 
برج نیمه ساز تجاری- تفريحی به دلیل ساخت غیراصولی، دچار مشکل 
شده و بخش هايی از ستون های آن شکم داده و خم شده است. اما بعدا 
سازندگان اعالم کردند که با بتن ريزی، مشکل را برطرف کرده و هیچ 
خطری برج را تهديد نمی کند. ماجرا اين است که اين برج در حالی فرو 
ريخت که هنوز هیچ باری روی آن نبود. چند طبقه از اين برج قرار بود 
پارکینگ طبقاتی با ظرفیت صدها خودرو باشد. طبقات ديگر نیز قرار 
بود هايپرمارکت، فودکورت، طبقات تجاری و تفريحی باشند. حاال 
تصور کنید که اگر برج افتتاح شده و همه طبقات آن مملو از جمعیت 
بود و اين اتفاق می افتاد، ابعاد فاجعه ای که حاال رخ داده، چقدر بیشتر 

و گسترده تر می شد. 

هر چند برج تجاری- تفریحی هنوز تکمیل نشده بود 
اما در طبقه ششم آن دفتر هولدینگ سازنده برج 

وجود داشت که از طریق پلی به برج سمت چپ وصل 
شده و رفت و آمد کارکنان دفتر از طریق این پل 

انجام می شد. 

تنها در طبقه همکف 
و نمای بیرونی برج 

بود که تعدادی 
مغازه فعالیت شان 

را شروع کرده 
بودند و سایر 

طبقات هنوز تکمیل 
نشده بودند

این همان کوچه ای است که میان برج 
اداری- پزشکی)سمت چپ( و برج

 تجاری- تفریحی)سمت راست( وجود 
داشت. در داخل این کوچه و در طبقه همکف 

نیز تعدادی رستوران و کافی شاپ فعالیت 
می کردند اما حادثه زمانی رخ داد که افراد 
زیادی در آنجا حضور نداشتند. چرا که این 

رستوران ها بیشتر شب ها شلوغ می شدند.

این همان برج
 اداری-پزشکی 

یا برج شماره یک 
متروپل است که 

سال 98 شروع به 
کار کرد. مدیرعامل 

هولدینگ سازنده 
برج به رسانه ها 

گفته بود که این برج 
از بهترین متریال 

ساخته شده و در برابر 
زلزله مقاوم است. 

مکث
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روزنامه گلوبال تایمز ]چین[
پايان مبهم سفر بايدن

روزنامه دولتی گلوبال تايمز، چاپ پکن، نوشته که سفر جو 
بايدن به شرق آسیا با هیاهوی بســیار آغاز شد اما به نظر 
می رسد با سردی تمام به پايان برســد. »سند اقتصادی 
آسیای شرقی« که سازوکار پیشــنهادی از سوی آمريکا 
برای همگرايی اقتصادی منطقه با واشنگتن است، در نهايت 
بی نتیجه می ماند چون هیچ نظام تعرفه ای مشخصی ندارد.

تازه ترين بحــران دولــت ائتالفي 
رژيم صهيونيستي با بازگشت يکي 
از نماينــدگان مجلس بــه ائتالف 
8حزبي دولت به طور موقت حل شــد. بازگشت غيدا 
ريناوي زعبي به مجلس، دولت ائتالفي نفتالي بنت 
را نجات داد و فعال مخالفان با اختالف يک كرســي، 
يک قدم از ســاقط كردن دولت او فاصله گرفته اند. 
ائتالف حاكم كه از احزاب با ايدئولوژي هاي متفاوت 
و دستوركارهاي متضاد تشکيل شده، دوباره توانست 
60 كرسي از 120كرسي پارلمان اسرائيل را به دست 
آورد؛ وضعيتي كه امکان حفظ قدرت را مهيا كرده، اما 
امکان اداره دولت را با مشکالت زيادي مواجه ساخته 
اســت.  وضعيت دولت ائتالفي به اندازه اي شکننده 
است كه افکار عمومي در سرزمين هاي اشغالي خود را 
براي برگزاري انتخابات زودهنگام طي چند ماه آينده 
آماده كرده اند. در اين صورت، اين پنجمين انتخاباتي 
است كه طي 3 سال در اسرائيل برگزار مي شود تا ثابت 
شود بن بست سياسي اســرائيل همچنان ادامه دارد. 
احزاب اسرائيل مي گويند بزرگ ترين چالشي كه دولت 
ائتالفي پس از رفع مشکل از دست دادن اكثريت با آن 
مواجه است، همزمان شدن درگيري هاي داخلي ميان 
رهبران ائتالف، تقابل اعضاي ائتالف با يکديگر و شدت 
گرفتن تنش هاي امنيتي ميان اســرائيل و فلسطين 
اســت؛ بنابراين حتي اگر تركيــب 60 مقابل 60 در 
مجلس باقي بماند، احتمال اينکــه ائتالف از درون 

متالشي شود، زياد است.

خروج از اکثريت
چند هفته اخير براي دولت نفتالي بنت كه هنوز عمر 
دولتش به يک سال نرســيده، هفته هايي پرآشوبي 
بوده است. ائتالف عجيبي كه دولت او را شکل داده، 
 متشکل از احزابي از طيف راست، چپ و ميانه است و 
براي اولين بار يک حزب كوچک عرب اسالمگرا هم 
در اين ائتالف حضور دارد. اصلي ترين دليل اتحاد اين 
احزاب، خواسته مشترک آنها براي بركناري بنيامين 
نتانياهو از قدرت و شکستن بن بست سياسي بود كه 
اسرائيل طي 4انتخابات پياپي با آن مواجه شده بود. 
اكنون اما اختالفات دربــاره عملکرد دولت در ميان 
اين احزاب باال گرفته اســت. غيــدا ريناوي زعبي، 
نماينده اي كه خروجش از ائتالف، دولت را از اكثريت 
خارج كرد و بازگشتش منجر به احياي دولت شد، 
عضو يکي از چپ گراترين احزاب يهودي عربي يعني 

حزب »ميرتس« است. او پنجشنبه گذشته پس از 
انتقاد از دولت به خاطــر پايبند نبودن به تعهداتش 
براي بهبود وضعيت زندگي شهروندان عرب، حمله به 
مسجد االقصي و حمله به عزاداران در مراسم تشييع 
شيرين ابوعاقله، خبرنگار الجزيره، از ائتالف خارج 
شد. او اما روز يکشنبه اعالم كرد تصميم خود را به 
خاطر درخواست هاي مکرر رهبران شوراي محلي 
اعراب كه به اهميت غيبت او پي برده بودند، تغيير 
داده است. ريناوي زعبي گفت كه اين تصميم را براي 
كمک به مردمانش و جلوگيري از به  قدرت رسيدن 
چهره تندروي راســت  ها يعني »ايتمار بن گوير« 
گرفته است. بازگشــت او به ائتالف روند راي گيري 
كه قرار بود فردا براي انحالل پارلمان برگزار شــود 
را متوقف مي كند؛ چراكه اپوزيسيون دست كم فعال 

امکان دستيابي به اكثريت را از دست داده است. 

پايه هاي لرزان دولت
آشــفتگي هفته اخير در ســرزمين هاي اشــغالي 
حتي براســاس معيارهاي اســرائيلي هم بســيار 
ناخوشايند بوده  و فاصله زيادي تا وعده هاي نفتالي 
بنت براي پايان دادن به بن بســت و آشــوب هاي 
سياسي رژيم صهيونيستي دارد. ماه گذشته ايديت 
ســيلمان، يکي ديگر از اعضاي ائتالف، به اين دليل 
كه جهت گيري دولت در راســتاي خواســته هاي 
گروه هاي  راست گرا نيســت، از ائتالف خارج شد. 
حزب اعراب مسلمان »رام« هم در پي حمله نظاميان 
صهيونيســتي به نمازگزاران در مســجد االقصي، 
حضورش در ائتالف را به مدت 2هفته تعليق كرده 
بود. تحليلگران سياســي اســرائيلي هم آشفتگي 

كنوني در سرزمين هاي اشغالي را بي سابقه خوانده 
و وضعيت كنوني دولت را »فصل اخاذي سياسي« 
ناميده انــد. دولت در حدي ناپايدار اســت كه با هر 
استعفا يا تعليق در آســتانه فروپاشي قرار مي گيرد. 
همزمان، اپوزيسيون هم در تالش است براي تسريع 
سرنگوني دولت، دست كم يکي از نمايندگان مجلس 

را از ائتالف خارج كند.

شکاف داخلي در ائتالف
در اين ميــان، درحالي كــه دولت نفتالــي بنت با 
وضعيتي ناپايدار مواجه شده، يائير الپيد، نخست وزير 
جايگزين و وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در 
تقالست تا بحران به بار آمده از حمالت وحشيانه به 
نمازگزاران فلسطيني در مسجد االقصي را مديريت 
كند. نفتالي بنت و يائير الپيد براي ماندن در قدرت 
چاره اي ندارند جز اينکه با 4حزب قدرتمند عرب هاي 
اسرائيل در ائتالف بمانند؛ موضوعي كه همواره مورد 
اعتراض دست راستي ها بوده است. اعضاي تندروی 
راســت گراي ائتالف ممکــن اســت در نهايت، در 
اعتراض به حضور عرب ها در كنار خود، ائتالف حاكم 

را ترک كنند و باعث سقوط دولت شوند. 
عالوه بر اين، ميان نفتالي بنت و يائير الپيد بر ســر 
سرنوشت جايگاه نخست وزيري نبردي مخفيانه در 
جريان است. اگر وضعيت به همين شکلي كه هست 
باقي بماند، الپيد اين ِسَمت را در اواخر سال 2023 
به دست خواهد آورد، اما درصورتي كه دولت ائتالفي 
ســقوط كرده و دور جديد انتخابات آغاز شود، الپيد 
طي 3ماه فرصت براي برگزاري انتخابات و تشــکيل 
دولت جديد، به نخست وزيري مي رسد؛ وضعيتي كه 

خود منجر به ايجاد آشوب، بي نظمي و درگيري هاي 
داخلي خواهد شد.  اسرائيلي ها به اين نتيجه رسيده اند 
كه اگر دولت طي هفته هاي آينده تثبيت شود و بتواند 
اين ثبات را با وجود تمامــي درگيري ها و اختالفات 
حفظ كند،  الپيد و بنت مي توانند موضوع تضاد منافع 
خود را حل و فصل كنند. با اين همه اگر عرصه سياست 
اسرائيل شاهد تحوالت دامنه دار باشد، ممکن است 
تضاد منافع اين دو بر سر نخست وزيري هم منجر به 
سرنگوني دولت و بر هم خوردن شراكت اين دو شود.

آينده مبهم ائتالف
دولت نفتالي بنــت با مجموعــه اي از چالش هاي 
اقتصادي و امنيتي هم مواجه شده است. اپوزيسيون 
از وضعيت ايجادشده در پي حمله به فلسطينيان در 
مسجداالقصي به نفع خود بهره برداري كرده و دولت 
را به خاطر نوع مديريتش در اين بحران، به شــدت 
مورد انتقاد قرار داده  است. مخالفان ائتالف همچنين 
دولت را به باج خواهي و تسليم شدن در برابر حزب 
فهرســت متحد عربي، ائتالفي از احزاب شهروندان 
عرب و شاخه جنوبي جنبش اسالمي در اسرائيل به 
رهبري منصور عباس و تالش براي خشنود ساختن 

او براي بازگشت به دولت ائتالفي متهم ساخته اند.
تركيب 60-60 ائتالف حاكم مقابل اپوزيسيون در 
مجلس، تصويب قوانين موردنظر دولت در مجلس 
را با مشکالت جدي روبه رو خواهد كرد. در نتيجه، 
 نفتالي بنت در تصويب بودجــه و ديگر لوايحي كه 
الزمه اداره دولت اســت، ناتــوان خواهد ماند. بنت 
اعالم كرده كه اعضاي ائتالف با يکديگر توافقنامه اي 
به امضا رسانده اند تا با كمک يکديگر دولت را حفظ 
كرده و از ورود به انتخابات و ايجاد اغتشاش و هرج 
و مرج در اين دوران حساس خودداري كنند. با اين 
حال، مشخص نيســت او بتواند وضعيت شکننده 
دولت را زير فشارهاي كنوني حفظ كند. بسياري از 
كارشناسان و سياستمداران در اسرائيل پيش بيني 
كرده اند دولت كنوني در خوشــبينانه ترين حالت 
ممکن تا اوايل سال آينده دوام آورد. در صورتي كه 
اين دولت نتواند اكثريت 61 راي براي تصويب بودجه 
را طي ضرب االجلي يک ماهه به دست آورد، پارلمان 
خود به خود منحل شده و اســرائيلي ها بار ديگر به 
نقطه صفر سياســت خود خواهند رسيد؛ نقطه اي 
كه براي آنها آنقدرها هم غريب نيســت و به معناي 

برگزاري مجدد انتخابات است.  

دولت ائتالفی صهيونيست ها، در آستانه سقوط
 تشديد اختالفات در ائتالف حاكم در رژيم صهيونيستي همزمان با شدت گرفتن درگيري ها با گروه هاي فلسطيني،

دولت ائتالفي اين رژيم را در آستانه سقوط قرار داده است

 شمار آوارگان جهان
 از مرز 100میلیون نفر گذشت

آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم كرد كه تعداد افراد آواره 
شده در جهان، از مرز 100ميليون نفر گذشته است. به عبارت 
ديگر، اكنون يــک درصد از جمعيت جهان، از خانه، شــهر يا 

كشورهای خود رانده شده اند.
فيليپو گراندی، رئيس  آژانس پناهندگان سازمان ملل، افزايش 
بی ســابقه شــمار آوارگان را زنگ خطری برای جهان دانسته 
است. دليل اصلی افزايش ناگهانی آمار آوارگان جهان مشخصا 
جنگ اوكراين اعالم شده است. گراندی از واكنش بين المللی 
برای كمک به آوارگان اوكراينی اســتقبال كــرده اما يادآور 
شــده كه آوارگان همه بحران  های بين المللی نيازمند توجه 
اينچنينی هستند. جنگ منطقه ای و بين المللی، درگيری های 
مســلحانه داخلی، نقض حقوق بشر و آزار و اذيت شهروندان و 
باليای طبيعی اصلی ترين داليل آوارگی اين 100ميليون نفر 
اعالم شده است. آمار آوارگان در جهان تا پايان سال2021 در 
مرز 90ميليون نفر قرار داشت اما با شروع سال2022 به دليل 
آغاز جنگ اوكراين، روندی جهشی داشــته و از 100ميليون 
نفر عبور كرده اســت. طبق اعالم آژانس پناهندگان سازمان 
ملل، تا سال2021، داليل عمده ترک اجباری خانه و زندگی 
90ميليون انسان، جنگ در كشورهای افغانستان، بوركينافاسو، 
جمهوری دمکراتيک كنگو، اتيوپی، ميانمار و سوريه بوده است. 
متعاقب جنگ اوكراين در فوريــه2022 حدود 8ميليون نفر 
در داخل اين كشور آواره شدند و بالغ بر 6 ميليون ديگر نيز به 

خارج از مرزها فرار كردند.
اين آمار در حالی منتشر می شــود كه در جنگ جهانی دوم، 
زمانی كه نخســتين بار عبــارت »فرد آواره« بــه ميان آمد، 

40ميليون نفر آواره در جهان شناسايی شده بودند.

افزايش آوارگی در داخل کشورها
آژانس پناهندگان سازمان ملل مجموع آوارگان داخلی كشورها 
را بالغ بر 60ميليون نفر اعالم كرده است. فرانس24به نقل از 
مركز نظارت بر آوارگان داخلی)IDMC( و شورای پناهندگان 
نروژ )NRC( گزارش داده كه در سال2021، در مجموع حدود 
38ميليون مورد جابه جايی اجباری افراد در اثر جنگ يا باليای 
طبيعی رخ داده است. 
به عبارت ديگــر، افراد 
گاهی مجبور شــده اند 
طی يک ســال چندين 
بار محــل زندگی خود 
را تغييــر دهنــد و به 
محل هــای امن تر نقل 
مکان كننــد. افزايش 
اين رقم را نيز می توان به 
باليای طبيعی و افزايش 
شمار و شــدت حوادث 
طبيعی در سال2021 
مرتبط دانست. تشديد 
جنگ های داخلی هم بر 
افزايش شمار آوارگان داخلی بی تأثير نيست. در همين گزارش 
آمده كه در سال گذشته ميالدی، شمار آوارگان داخلی حاصل 
از درگيری ها 14.4ميليون نفر افزايش داشته كه نشان دهنده 
جهش 50درصدی نســبت به سال2020 اســت. با اين حال 
باليای طبيعی با آواره كردن 23.7ميليون نفر در صدر داليل 

آوارگی داخلی در جهان در سال2021 بوده است.

مشکالت و موانع مديريت آوارگان در جهان
با شــروع همه گيری كرونــا در جهان و به مــوازات آن اتخاذ 
اقدامات و تدابيری برای جلوگيری از شيوع ويروس دست كم 
20كشــور جهان پذيرش آوارگان جديد خارج از مرزها كه از 
جنگ، خشــونت، آزار و اذيت و شکنجه شــهروندان گريخته 
بودند را محدود يــا منع كرده اند. رئيــس  آژانس پناهندگان 
سازمان ملل از اســتمرار اين اقدامات به عنوان بهانه ای برای 
شانه خالی كردن كشورها از مسئوليت و پذيرش آوارگان ياد 
كرده و نســبت به آن ابراز نگرانی كرده است. فيليپو گراندی 
اضافه می كند كه بودجــه آژانس پناهندگان ســازمان ملل، 
در طول 2دهه گذشــته ثابت مانده و اين در حالی اســت كه 

شمار آوارگان در مقايسه با يک دهه گذشته دو برابر شده 
است. به نظر گراندی در نهايت كمک های بشردوستانه 

تسکين دهنده است و نه درمان. برای معکوس كردن 
اين روند تنها راه حل، برقراری صلح و ثبات است تا 
مردم بيگناه مجبور به انتخاب بين ادامه زندگی در 
خانه و محل زندگی شان تحت خطرات حياتی در 
مقابل ترک اجباری و تبعيد نباشند. فيليپو گراندی 
بعد از اعالم چنين آمار بی ســابقه ای در بيانيه ای 
تأكيد كرده اســت: »اين آمار سرسام آور بايد زنگ 
خطری برای حل و فصل، جلوگيری از درگيری های 

داخلی و جنگ ها، پايان دادن به آزار و اذيت شهروندان 
و رسيدگی به علل ريشــه ای اين بحران ها باشد كه در 

نهايت مردم بی گناه مجبور به ترک محل زندگی و خانه های 
خود به اجبار نشوند.«

رئيس  آژانس پناهندگان ســازمان ملل به زودی در 16ژوئن 
)26خردادماه( گزارش ســاالنه دقيق تــری را در اين زمينه 
منتشــر خواهد كرد.در اين گــزارش به مجموعــه كاملی از 
اطالعات در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی برای سال2021 
به همراه آخرين آمــار و ارقام تــا آوريــل2022 )فروردين/

ارديبهشت1401( پرداخته خواهد شد. 

 ديمیتری پسکوف
سخنگوی رئیس جمهور روسیه

یابــی ســازمان ملــل مبنــی  مــا بــا ارز
بــر اینکــه جهــان بــا یــک بحــران غذایی 
مواجــه شــده و ممکــن اســت دچــار 
قحطی شــود، موافقیم. روسیه همواره 
یــک صادرکننــده قابل اتــکای غالت در 
جهان بوده است. ما منشا این مشکل 
نیستیم. منشا این مشکالت، کسانی 
هســتند که روســیه را تحریــم کرده اند. 

(رویترز)

 رجب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه

ترکیه نمی توانــد تضمین های فنالند و 
سوئد درباره روابط با نمایندگان حزب 
کارگــران کردســتان (پ ک ک) را بــاور 
کند. غیراز این، نمی توانیم تحریم های 
ســوئد علیــه خودمــان را هــم نادیــده 
بگیریم. اگر با عضویت این دو کشــور 
در ناتو موافقت کنیم، این ســازمان به 
محلی برای حضور تروریست ها تبدیل 

خواهد شد. (اسپوتنیک)

 حمله انتحاری
به مراسم طالبان

گروه طالبان كه خود سال ها ترتيب دهنده حمالت 
انتحاری در افغانستان بوده، ديروز هدف يک حمله 
انتحاری تازه قرار گرفت. به گزارش رســانه های 
افغان، شــماری از رهبران اين گروه به مناسبت 
ســالروز درگذشــت اختر منصور، دومين رهبر 
طالبان، در هتل استقالل كابل گرد هم آمده بودند 
كه يک عامل انتحاری به اين مراسم حمله كرد. 
گفته می شود مالبرادر، معاون اول نخست وزير و 
ماليعقوب، وزير دفاع طالبان در اين مراسم حضور 
داشته اند. عامل انتحاری در پست ايست و بازرسی 
بيرون هتل متوقف شد و جليقه انفجاری خود را 
منفجر كرد. همزمان داعش و يک گروه با عنوان 
جبهه آزادگان، مســئوليت اين حمله را به عهده 

گرفته اند.

نقل قول جهان نما

 خبر

كيوسک

احتمال برگزاري پنجمين انتخابات در 3 سال اخير
در اواسط ســال 2019 درگیري میان اعضاي دولت رژيم صهیونیستي بر سر تصويب قانون 
خدمات ملي براي ارتودکس ها و همچنین اتهامات فساد مالي که علیه نخست وزير وقت مطرح 
بود، منجر به برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس شد. انتخابات، بار ديگر 2ماه مانده به پايان 
سال 2019 به دلیل ناکارآمدي بنیامین نتانیاهو در مديريت دولت ائتالفي تکرار شد، اما با به 
نتیجه نرسیدن احزاب براي تشــکیل دولت، انتخاباتي ديگر در سال 2020 برگزار شد که در 
نهايت احزاب لیکود و آبي-سفید، نتیجه اين انتخابات را به صورت ائتالفي براي ايجاد دولتي 
چرخشي از بن بست خارج کردند. در اواخر سال 2020 دولت ائتالفي اسرائیل نتوانست براي 
تصويب اليحه بودجه در کنست، اکثريت آرا را به دست آورد و دولت در آخرين روزهاي سال 
منحل شد تا انتخاباتي ديگر در اوايل سال 2021 سرنوشت دولت را تعیین کند. در اين انتخابات 
بود که ائتالفي متشکل از 8 حزب با مديريت نفتالي بنت و يائیر الپید تشکیل شد. اکنون با 
توجه به تکرار اختالفات و تنش هاي داخلي میان احزاب و 2رهبر ائتالف، اينطور به نظر مي آيد 
که قرار است چرخه معیوب انتخابات زودهنگام در سرزمین هاي اشغالي، بار ديگر تکرار شود.

مکث

گزارش

جو بايدن، رئيس جمهور آمريــکا در ادامه تور 
آسيايی خود در نشست خبری در توكيو 
هشــدار داد كه اگر چين قصد حمله 
به تايوان را داشته باشــد، آمريکا با 
مداخله نظامی پاسخ خواهد داد. به 
گزارش يورونيوز، بايدن در پاسخ 
به ســؤالی مبنی بر اينکه آيا 
آمريکا تمايل به دفاع نظامی 
از تايوان را خواهد داشت 
يا نه گفت كــه »بله، اين 
همان تعهدی است كه بر 

دوش ماست.«
خبرنــگار ديگــری از 
بايــدن پرســيد: »بــه 
داليل مشــخصی شــما 
نمی خواستيد در اوكراين 
مشــاركت نظامی داشــته 
باشــيد. اگر همــان اتفاق در 
تايوان روی دهد آيا مايليد در دفاع 
از اين كشور مداخله نظامی داشته 
باشيد؟« پاسخ رئيس جمهور آمريکا 

به اين سؤال نيز مثبت بود.
 روسای جمهوری آمريکا در گذشته 
هميشــه از اعالم صريح ضمانت های 
امنيتی به تايوان اجتناب كرده اند و اين 

نخستين بار است كه عالی ترين مقام آمريکايی 
چنين موضع گيــری تندی می كنــد. اين در 
شرايطی است كه آمريکا و تايوان، هيچ معاهده 

نظامی هم ندارند.
آمريکا هميشه سياســتی را در قبال مناقشه 
چين و تايوان دنبال كرده كه به آن سياســت 
»ابهام راهبردی« گفته می شــود. طبق قانون 
روابط تايــوان مصوب ســال1979 ميالدی، 
درصورت حمله چين به تايوان، آمريکا به دفاع از 
تايوان ملزم نيست، اما به تايوان اين اطمينان را 
می دهد كه در چنين شرايطی از حمايت نظامی 
الزم برای جلوگيری از هرگونه تغيير يکجانبه 
چين در وضعيت تايوان برخوردار باشد. سخنان 
بايدن اما در تضاد با سياســت راهبردی سنتی 

آمريکا در قبال تايوان تفسير شده است.
اظهارات بايدن با واكنش تند چين روبه رو شد و 
سخنگوی وزارت خارجه چين »نارضايتی شديد 
و مخالفــت قاطع« پکن را به اظهــارات بايدن 
ابراز كرد. وانگ ونبين گفت:»چين جايی برای 
مصالحه يا امتيازدهی در مورد مســائل مربوط 
به منافع اصلی خود مانند حاكميت و تماميت 
ارضی قائل نيست.« سخنگوی وزارت خارجه 
چين افزود: »چين برای حفظ حاكميت و منافع 
امنيتی خود اقدام قاطعانه ای انجام خواهد داد و 

ما به آنچه می گوييم عمل خواهيم كرد.«

بایدن:چینبهتایوانحملهکند،پاسخنظامیمیدهیم

سوریه همچنان بزرگترین 
جمعیــت آوارگان جهــان 
را بــه خود اختصــاص داده 
اســــــت. ونزوئالیـــــی هــا 
دومین و افغان ها ســومین 
گـــروه بــــزرگ آوارگان را 

تشـکیل می دهند
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كدام كشورها بيشترين تعداد آواره را ميزبانی می كنند؟
تركيه 3.6

ايران 3
آلمان 1.1

لبنان 1.4

سودان 1

كلمبيا 1.7

پاكستان 1.4

بنگالدش 1
اردن 2.9

اوگاندا 1.4

آمار به ميليون نفر
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گرينويچ

انرژی جلبکی يک رايانه

 

کمبريج: محققان، رايانه ای ساخته اند كه با جلبک 
كار می كنــد و باتــری آن هرگز خالی نمی شــود. 
باتری اين رايانه از گونه ای جلبک ســبز-آبی به نام 
ساينکوسايســتيس )synechocystis( استفاده 
می كند كه به مدت يک سال به طور مداوم با استفاده 
از نور و آب سوخت يک ريزپردازنده را تامين می كند. 
اين سامانه تقريبا هم اندازه يک باتری قلمی است و 
با استفاده از فتوسنتز، جريان الکتريکی اندكی توليد 
می كند كه با الکترودی آلومينيومی برهم كنش انجام 
می دهد و نمی گذارد ريزپردازنده  ای. آر.ام كورتکس 
+M0 از كار بيفتد. كريســتوفر هوو، پروفسور گروه 

زيست شيمی دانشگاه كمبريج، می گويد: »اينترنت 
اشيا كه مدام در حال رشــد است، نيازی فزاينده به 
انرژی دارد و به نظر ما اين انرژی بايد از سامانه هايی 
تامين شود كه بتواند انرژی توليد كند نه آنکه مثل 

باتری فقط آن را ذخيره كند. «

 آتش در گیسوان بید

راز بیل گیتسی رمز ارز

نیويــورك: ارزش رمزارزهــا در ســال 2022 حــدود يک 
 تريليون دالر كاهش يافته اســت و حاال اغلب كارشناس ها از

پيش بينی های بيل گيتس می گويند. به گزارش اينديپندنت، 
بيل گيتس می گويد اصال رمزارز ندارد زيرا ترجيح می دهد پول 
خود را صرف سرمايه گذاری در »كارهايی« كند »كه خروجی 
ارزشــمندی دارند«. بنيان گذار مايکروســافت كه چهارمين 
مرد ثروتمند جهان با ثروت شخصی 116 ميليارد دالر )92.8 
ميليارد پوند( است، در برنامه »هرچه می خواهی از من بپرس« 

در »رديت« )Reddit( اين سخنان را گفت.
آقای گيتس نوشت: »ارزش شركت ها بر توليد محصوالت مطلوب 
استوار است. ارزش رمزارز دقيقا همان قدر است كه يکی تصميم 
می گيرد كه شخص ديگری بابت آن خواهد پرداخت، بنابراين 
بر خالف ساير سرمايه گذاری ها، ســودی برای جامعه ندارد.« 
ارزش رمزارزها در سال 2022 حدود يک تريليون دالر كاهش 
يافته است و فقط در اوايل همين ماه ]اواسط ارديبهشت[ طی 
24 ساعت، معادل 200 ميليارد دالر از ازرش شان كم شده است. 
ارزش بيت كوين كه مهم ترين رمزارز است در نوامبر 2021  به 
باالترين قيمت خــود يعنی بيش از 68 هزار دالر رســيد، اما تا 
بعدازظهر روز شــنبه )21 مه 2022 - 31 ارديبهشت 1401( 

ارزش آن به كمی بيش از 29 هزار و 300 دالر رسيد.

پرواز تمام زنانه طیران اديل
 

جده: شــركت هواپيمايی »طيران اديل« از انجام نخســتين 
پرواز خود با استفاده صددرصدی از نيروهای زن خود خبر داد. 
اين شركت پروازی ارزان قيمت وابسته به خطوط هواپيمايی 
سعودی است و برای نخستين بار در تاريخ اين كشور در مسير 
رياض به جده از خلبان و خدمه پروازی زن استفاده كرده است. 
به گزارش يورونيوز، عماد اســکندرانی، سخنگوی اين شركت 
اعالم كرد كه هــر 7خدمه اين پــرواز زن و به جز خلبان، اهل 
عربســتان بودند. وی به تابعيت خلبان زن اين پرواز اشاره ای 
نکرد. مقامات هواپيمايی ســعودی از اين اقدام شــركت در 
حمايت از كادر زن خود، اســتقبال كردند. نخســتين پرواز 
سعودی كه در آن يک زن به عنوان كمک خلبان حضور داشت 
به ســال2019 برمی گردد. عربســتان همچنين درنظر دارد 
بيش از 100ميليارد دالر ديگر تا سال2030 در حوزه ترانزيت 
هوايی ســرمايه گذاری كند. هدف عربستان از اين اقدام رونق 
دادن به صنعت ترابری هوايی و رقابت با شركت های هواپيمايی 

مشهوری مانند قطر ايرويز و امارات است.

روستاي 3000 ساله کنگ از توابع نیشابور   عکس/ همشهری: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

  پدیده هایی که »عین« ندارند!

بخش عمده فيلم »ضيافت« مسعود 
كيميايی در دورهمی يــاران قديم 
می گذرد كه بعد ســال ها دوباره در 
كافه ای قديمی جمع شده اند. يکی شــان كه هنوز در همان محله 
مانده و به مراتب باالتر پر نکشيده ســال های سخت پشت سرش 
را اينطورتوصيف می كند: »ســويا يه چيزيه عين گوشــت، ولی 
خود گوشت نيست؛ عينشه! برا همينه كه من اسمشو خوب بلدم. 
من چيزايی كه »عينشــه« رو خيلی خوب بلدم: عين خونه، عين 

ماشين، عين زندگی، عين زن و بچه....«
»ضيافت« محصول سال1374 بود و دركمال شرمندگی شاهديم 
كه تجربه آدم فيلم كيميايی درحد درد مشترک آن نسل عاصی اما 
نجيب نمانده بلکه تجربه مکرر نسل های بعدی هم شده. تا جايی 
كه امروز ديگر حتی فضای زيســت  خيلی ها هم مجازی و »عين 
واقعيت« اســت؛ چه رسد به مقوالت زيســتی ديگر اما نمايشگاه 
كتاب كه هفته پيش پس از 2ســال تعطيل  اضطراری برگزار شد، 
اين واقعيت شيرين را يادآوری كرد كه هنوز چيزهايی دوروبرمان 
هستند كه »عين« ندارند؛ آخر اصالتند و چيزی جای خالی شان را 
پر نمی كند. شايد برای همين است كه اينقدر عزيزند. اينقدر عزيز 
كه در وانفسای بيداد قيمت ها هم نمی شود فراموش شان كرد و به 
ديدارشان نرفت. نمی شود آنها را از پيشخوان غرفه ها برنداشت و 
تورق نکرد و از مالقات آفرينندگانشان به شــوق نيامد و باالخره 
بهانه ای برای جايگزين كردن چند جلدشان با ليست مچاله اقالم 

خريد هفتگی خانه نيافت.
كتاب  را می گويم، كه خودش عالمی ا ست و حال وهوايش عالمی 
ديگر. به ويــژه در روزهايی كــه نگرانی های معيشــتی از تعداد 
مراجعان تفننی هم كاسته و دور و اطرافت جز اهل دل و اهل حال 
نبينی، و فضا از برق چشم هايی كه به تماشای تازه های نشر روشن 
شده اند، نورانی باشد. معلوم نيست كه در اين روزگار دشوار جدال 
ريال با مالل، صنف كتابفروشــان از برقراری اين رويداد و صنف 
ناشران از شــركت در آن چقدر راضی اند، و اهميتی ندارد كه چه 
دســتگاه هايی آمارهای فالن و چنان را توی بوق بکنند يا نکنند. 
چنين رويدادهايی فارغ از ابعاد مادی شــان، حکم ميعادگاه های 
معنوی دارند كه آدميــزاد يک جورهايی بــرای تنفس در هوای 
آدميزادی نيازمند آنهاست. برای اينکه ببيند و قوت قلب بگيرد كه 
در حصار روزمرگی ها تنها نيست و قبيله ای از عاشقان پاكباز مثل 
خودش هنوز كنارش هســتند. برای اينکه نور اميد را در نگاه های 
همچنان پرسشگر نسل های جديد رصدكند و مطمئن شود كه اين 
قافله را غائله ها متوقف نمی كنند و داستان حاالحاالها ادامه دارد.

حاال كه داريم جهان را از پشــت عينک خوش بينی نگاه می كنيم 
بگذاريد حتی گرانی قيمت هــا را هم واجد برخــی نکات مثبت 
ببينيم. ازجمله كاستن از فهرســت كتاب های خريده و نخوانده، 
ترويج مطالعه هدفمند و متمركز، و از همه مفيدتر شايد جمع شدن 
تدريجی بســاط »انتشارات« ها و »نشــر«های فرمايشی طفيلی 
بيت المال كه ميزان فايده مندی شان به خوبی از خلوتی طعنه آميز 
غرفه های - بعضا - عريض و طويل شان پيداست. اما خوشبختانه 
همانطور كه جلوتر گفتيم، جنــاب كتاب از آن معدود پديده های 
كميابی است كه »عين« ندارد: يا اصل جنس است يا اصال نيست؛ 
تا جايی كه حتی نســخه های ديجيتال و آوايی هم نتوانســته اند 
با كيفيت ارتباطی كه با مخاطبش برقــرار می كند رقابت كنند تا 
چه رسد به نسخه هايی كه از كتاب فقط صورتش را دارند و پاسخ 
نيازهای روز را در آنها نمی شــود يافت. لذا واقعی شدن قيمت ها 
اگر در كوتاه مدت بر صنعت نشــر كشور و مشــتريان حقيقی اش 
فشار می آورد ولی شايد سبب خير و باعث كسادی بساط ناشران 
رانتی هم باشد كه اين خود ســبب كاهش تقاضای كاغذ و چاپ 
و تعديل هزينه های توليد كتاب در آينــده نه چندان دور خواهد 
شــد. از طرف ديگر تماشای حاصل چشــمگير ناشران حرفه ای 
برای همگامی با نياز و ناز مخاطبان نســل جديد دلچسب است. 
صنعت گرانی كه آشکارا به محصول شان عشق می ورزند و البد ايمان 
دارند كه كتاب ها ســرانجام دنيا را نجات خواهندداد، چون عين و 
شــبيه و جايگزين ندارند. و به نظر می رســد همين برای تضمين 

كارآمدی شان كافی باشد.

تقويم / زادروزعدد خبر

 فرزند سرزمین سبز

هنوز هم خودش کار با روشن روان را بیشتر 
دوست دارد و می گويد همکاری با او برايش 
خاطره انگیز است و روحیه آرام و موسیقی 
روشن روان کامال با سلیقه اش سازگار است. 
کار او را با کارهای قديمی مقايسه می کند؛ 
با همان قطعه ها که مرتضی خان محجوبی 
می ساخت و جواد معروفی تنظیم می کرد، 
رهی معیری برای آنها شعر می گفت و بنان 

می خواند.
بیژن بیژنی بابلی است. 3خرداد1332 در 
اين شــهر به دنیا آمده و عاشق مازندران 
است. به آنجا می گويد: »سرزمین سبز و آبی 
که همه جای آن عشق است.« شايد به خاطر 
ترانه های غنی مازندرانی است که اينقدر 
آهنگ های فولکلور را خــوب می خواند. 
خودش را خواننده موسیقی ملی می داند، 
نه پاپ و نه حتی سنتی. بیشتر دوست دارد 
شعر نو بخواند. بیژنی با همان آلبوم اولش 
جايگاهش را پیدا کرد، آلبــوم »نهانخانه 
دل« که آهنگ نوايی نوايی آن را هنوز هم 
مردم زمزمه می کنند. با ارســالن کامکار، 
اسماعیل تهرانی، محمد سرير هم کار کرده. 
برای آلبوم هايش وقت می گذارد؛ مثل وقتی 
که برای خواندن آلبــوم »چهارفصل« که 
مجموعه ای اســت از فولکلورها، به همه 

ايران سفر کرد.
از موســیقی که بگذريم، بخشی از شهرت 
بیژنی، به خاطر خوشنويسی است. بیژنی 
از کودکی خوشنويسی می کرده و سال ها 
پیش مدرك ممتاز انجمن خوشنويسان را 
گرفته. از آن موقع تاکنون نمايشــگاه های 
خوشنويســی بســیاری برگزار کرده و 
نوشــته های روی بســیاری از آلبوم های 

موسیقی، به ويژه قديمی ترها کار اوست.

حافظ

به شیراز  آی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاحب کمالش

آينه های قاب نقره، حوض هــای فيروزه، همه 
پنجره ها و ابرها هر روز و هر روز به روايت تصوير 
تو می نشــينند؛ تو كه خواب ها و روياهايت در 
هزارتوی داالن های تو درتو می رســد به عشق، 
به جنون؛ جنونی كه بيدهای مجنون اين ديار 
هر روز با عطر آن گيسوان خويش را به دستان 
باد می سپارند تا تو و همه خواهرانت را ستوده 

باشند.
تو شهرزاد شگفت ترين داستان های زمينی، تو 
كه می گويم حکايت يک نفر و 10نفر نيست. تو 
كه می گويم، تجسم شکوه بی مثال همه دختران 
و زنانی است كه آتش جنگ به جان بيگناه شان 
ريخته است. چه كسی می داند امروز خانه همه 
آن دختركانی كه كودكی خويش را زير ســايه 
جنگ جا گذاشــتند، كجاست؟ عروسک های 
خاک آلود با چشم های پروحشت هنوز انتظار 

می كشند آمدن شان را.
 چه كســی از ياد برده اســت رد سرانگشتانی 
كه مرهم گذاشــته اند بر زخم هــا در بحبوحه 
بمباران هــا و نفير موشــک ها. گــوش كن، 
گنجشــک ها در آوازشــان يــاد می كنند از 
گوشــواره ها، حلقه ها و همه آن يادگاری های 

عزيزی كه هديه شدند.
چه كسی می داند كجاست خانه همه مادرانی كه 
كاسه های گل سرخی را پر از آب و آب را بدرقه 

راه پاره تن خويش كردند؟
كجا هستند نوعروسانی كه سپيدناک رخت شان 
تا كبودی رفت و شب هايشان لبريز شد از تنهايی 
و حاال با گيسوان پريشان حکايت ليلی و مجنون، 
بيژن و منيژه، ويس و رامين، اصلی و كرم و همه 
عاشق های دنيا را دوباره می نويسند و می خوانند. 
صبوری، صبوری، صبوری، زمزمه هر روز مادران 
چشم در راه مانده است. ديوارهای چند كوچه 
شــرمنده هســتند از پديدار نشــدن قد سرو 
دالورانی كه مادران شــان انتظار را هر روز و هر 
ساعت با چشــم های خويش حک كرده اند بر 

ديوارها.
 چه كســی می تواند نديد بگيرد عشــق را در 
چشم های زنی كه همســرش هر روز با امواج 
متالطم بازمانــده از جنگ دســت به گريبان 
است؟  چه كســی می داند چند بوته ياس كبود 
در سايه سار آسمان اين سرزمين نفس می كشد. 
سال هاست كه پيش چشــم های ما ياس های 
سپيد كبود شده اند اما عطرشان را سخاوتمند 
و پرشکوه به نسيم می سپارند تا مهر، تا عشق، 
تا سربلندی جاری باشد در جای جای ديارشان. 
ساليان بســيار اســت كه نخل ها و سروها سر 
داده اند و ياس ها از خاک اين ســرزمين كبود 
روييده اند، قد كشيده اند و نگاهشان به آسمان 
مانده است تا ديارشان از عدالت و مهر، از روشنی 

و راستی سرشار شود .

پیمان شوقی
 منتقد سينما

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشــته هايتان 
دربــاره مســائل روزمره، مشــکالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارســال کنید. 
اگر اهل طنز و کاريکاتــور و طراحی هم 
هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 
23023636 بگیريد تا برای رساندنش به 

ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

آخر مصور

    اثر: مهدی عزيزی

شايد خيلی ها ندانند و هيچ 
وقت هم با آن مواجه نشده 
باشند، اما آنطور كه قوانين راهنمايی و رانندگی 
می گويــد، برخــی از تخلفاتی كه مــا در هنگام 
رانندگی مرتکب می شــويم، تنها به جريمه ختم 
نمی شود و جرم اســت. به زبان ســاده تر يعنی 
فکر نکنيد كــه خالف می كنيــد و جريمه اش را 
می دهيد، برخی از همين خالف ها مثل دستکاری 
در پالک يا نصب پالک جعلــی، وقوع تصادفات 
جرحی و فوتی، رانندگی بدون گواهينامه، تغيير 
در اركان و اصالت وسيله نقليه، رانندگی در حالت 
مستی، تخليه نخاله و پسماند با خودرو در معابر 
عمومی و... جزو مواردی اســت كه ارتکاب آن نه 
صرفا يک تخلف، كه جرم هم محســوب شــده 
و برابــر قانون فــرد متخلف به دســتگاه قضايی 
معرفی می شــود. معاون اجتماعــی و فرهنگی 
ترافيک پليــس راهنمايی و رانندگــی فراجا به 
تازگــی در اين مــورد اظهارنظر كــرده و گفته: 

»بايد از برخــی موضوعات مربوط بــه تخلفات 
راهنمايــی و رانندگی كه امــروزه به عنوان جرم 
تلقی می شود، جرم زدايی كرد و به كميسيون های 
مربوطه يا شــورای حل اختالف واگذار شــود. 
در واقع بهتر اســت مشکالت هر ســازمان برای 
حل و فصل به خود ســازمان واگذار شود.« البته 
قطعا با اين پيشــنهاد، قرار نيست متخلفان نفس 
راحتی بکشند و اين جرم زدايی منجر به كاهش 
بازدارندگــی و از بين رفتن تناســب بين جرم و 
مجازات به نفع مجرم بشود. بلکه فقط قرار است 
به جای يک مرجع قضايی، خود پليس راهنمايی 
و رانندگی يا شوراهای حل اختالف به اين جرم ها 

و تخلف ها رسيدگی كنند.
گذشته از مجرم بودن يا نبودن متخلفان، برخی 
از اين تخلفات ريشــه در فرهنگ ما دارد. شايد 
تصادف را نشود پيش بينی كرد )كه البته رانندگی 
با احتياط می تواند از درصد تصادفات هم بکاهد( 
اما قطعا مخدوش كردن پالک يا تخليه پســماند 
در معابر دست خودمان اســت. كافی است كمی 

محترم باشيم...

زندگی  پديا

پرتش نکن بیرون
فاطمه عباسی

دغدغه

گذر از تاريکی
9درصد زياد نيست، اما وقتی پای مصرف برق در ميان باشد، 
همين 9درصد اضافه مصرف می تواند دردسرساز باشد. به ويژه 
برای ما كه درگير خشکسالی هستيم و كاهش ذخاير آبی، 

توليد برق توسط نيروگاه های برقابی را كاهش می دهد. 
به گفته ســخنگوی صنعت برق، از هفته گذشــته 9درصد 
به مصرف برق كشــور اضافه شــده، يعنی عــددی حدود 
4500مگاوات نياز مصرف برق كشور افزايش داشته است. 
البته اين مسئول خيالمان را كمی راحت كرده و گفته كه با 
وجود اين در شرايط مساعدی هستيم و تمام برنامه ريزی ها 
به اين شکل است كه امسال را با حداقل محدوديت ها پشت 
سر بگذاريم، اما اينکه در تابســتان خاموشی داشته باشيم، 

دور از انتظار نيست.
چيزی تا شروع فصل گرما و اســتفاده از كولر نمانده و قطعا 
ميزان مصــرف در اين ايام افزايش خواهــد يافت. از اين به 
بعد ديگر دست خودمان است، اگر بخواهيم مثل سال های 
گذشته اثری از جدول خاموشی ها در تابستان نبينيم، بايد 
حواســمان به مصرف برق باشــد. هر چقدر بتوانيم بيشتر 
صرفه جويی كنيم، در روزهای بلند و گرم تابســتان، كمتر 

رنگ تاريکی را می بينيم.

قفل خرمشهر، کلید بصره
ســوم خرداد  1361غیور مردان ايران خرمشهر را آزاد کردند 
و پس از 578روز تمام معادالت نظامي عراق و کارشناســان 
خارجي جنگ نقش بر آب شــد. ســرهنگ الصبری درباره 
نفوذناپذيری ورود ايرانی ها به خرمشــهر نوشــته اســت: 
»مستشاران نظامی فرانسوی طی يک بازديد از وزارت دفاع 
عراق که در ســیزدهم آوريل 1982 انجام شد، اعالم کردند 
هیچ سالح و نیرويی قادر به بازپس گیری خرمشهر نیست، زيرا 
عراق اين شهر را به صورت يک پايگاه دفاعی بسیار مستحکم 
در آورده است. اين تحلیل مستشاران فرانسوی موجب شد 
صدام اين سخن تاريخی خود را با اطمینان کامل بیان کند که 
اگر خرمشهر ســقوط کند و ايرانی ها آن را باز پس گیرند، من 
کلید شهر بصره را به آنان تقديم خواهم کرد«. قفل خرمشهر باز 
شد و کلید بصره اما در جیب صدام ماند تا دنیا بداند ملت ايران 
اگرچه طي سده هاي اخیر به هیچ کشوري دست درازي نکرده 
اما دست متجاوز را قطع مي کند. حماسه عملیات بیت المقدس 

در آن زمان تیتر بسیاري از روزنامه هاي جهان شد. 
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اپیدمی آبله میمون را 
بزرگنمایی نکنیم

در طغیــان بیماری های واگیــردار نوپدید یا 
بازپدید، گاهی اتفاقات به حدی با سرعت پیش 
می رود که شــرایط طغیان را به سرعت متغیر 
می کند و منجر به تغییر دانســته ها می شود. 
آمادگی، پاسخ و اقدام مرکز کنترل بیماری ها 
در هر کشور از محورهای اساسی برای مدیریت 
این طغیان ها و کاهش بار ناشی از آنهاست؛ با 
این حال هنوز درگیــری با پاندمی کووید-۱۹ 
تمام نشده و اخبار تازه درباره بیماری ویروسی 
آبله میمــون نباید موجی از غفلــت را درباره 
کووید-۱۹ رقم بزند؛ چراکــه همین حاال هم 
تعداد کشورهایی که روند خیزش پیک در آنها 
صعودی اســت، هر روز باال می رود و در چند 
هفته اخیر از ۲۰ به حدود ۵۰کشــور رسیده 
اســت. تکرار این روند افزایشی در کشورهای 
همســایه با ایران ازجمله کویت، عربســتان و 
پاکستان هم هشداری جدی برای دغدغه مند 
بودن درباره پاندمی کووید-۱۹ است که ممکن 
است کشــور را در پیکی جدید از بیماری قرار 
دهد. در تب انتشار اخبار متعدد از طغیان آبله 
میمون، سیاست رسانه ها هم پیگیری خبرهای 
داغ اســت و می تواند در این زمان ها و در بیان 
واقعیت  های ناشــی از طغیان احتمال خطا را 
افزایش دهد؛ به همین دلیل اســت که نباید 
اپیدمی آبله میمون یا جوندگان را بزرگنمایي 

کرد.
با شــیوع پاندمی کوویــد-۱۹، توجه مردم به 
بیماری های ویروســی افزایش پیــدا کرده و 
این مســئله در مواجهه با بیماری های شــایع 
شــده در مدت اخیر ازجمله هپاتیت کودکان 
و آبله میمون به خوبی مشاهده می شود. درباره 
بیماری هایی که از طریق تنفســی و یا قطرات 
ریز تنفسی منتشر می شود، نمی توان به صورت 
کامل مانــع از انتشــار بیماری شــد؛ چراکه 
نمی توان نفس کشــیدن را محدود کرد و این 
مسئله باعث می شود شانس گسترش بیماری 
افزایش پیدا کنــد. در عصر حاضــر تعامات 
و تحرکات جمعیتی هم بیشــتر شــده است؛ 
به عنوان مثال انسان ها می توانند صبحانه را در 
یک قاره و ناهارشان را در قاره دیگری بخورند. 
در گذشته این میزان از تراکم و انتقال جمعیت 
در نقاط مختلف دنیا وجود نداشته و تمام این 
عوامل باعث شده که شانس انتشار بیماری هایی 
که در گذشته به شــکل آندمی وجود داشته، 
برای تبدیل شدن به پاندمی یا اپیدمی بیشتر 
شــود. مداخاتی هم کــه در جوامع صورت 
می گیرد، به شکل های مختلف می تواند عوارض 
و عواقب درازمدت ایجاد کند؛ ازجمله استفاده 
بی رویه از داروها، واکسن ها یا هر عارضه ای که 

سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار دهد.
تقویت مرکز کنترل بیماری ها در کشور یکی 
از نیازهــای کنونی بــرای مواجهــه با چنین 
بیماری هایی اســت که قدرت بیشتری برای 
نفوذ بــه جوامــع بین المللی پیــدا کرده اند 
تا در کوتاه تریــن فرصت با آمادگــی کامل و 
سازوکارهای الزم نســبت به شناسایی موارد 
جدید ابتا و مدیریت بیماری واکنش نشــان 
دهد. درباره آبله میمون هم چند عامل می تواند 
منجر به پیشــگیری از شیوع آن شود؛ ازجمله 
خودداری از تماس مستقیم با حیوانات و افراد 
آلوده. این آلودگی هــا می تواند از طریق ادرار، 
مدفوع، ترشــحات بافت، ملتحمه، استنشاق، 
شــکاف های پوســتی و بلع بافت های عفونی 
انتقال پیــدا کند. واکســن ها به ویــژه برای 
گروه های پرخطر حدود ۸۵درصد اثربخشــی 
دارد و فردی که طــی ۱۴ روز در معرض آبله 
میمون قرار گرفته و همچنین کودکان زیر یک 
ســال، زنان باردار و افراد مبتا به بیماری های 
پوستی، باید واکســن آبله را دریافت کنند. در 
مقابله با این بیماری توجه جدی تر به کودکان، 
رعایت پروتکل هــای بهداشــتی و حفاظتی 
ازجمله دستکش و ماسک  N95 صورت برای 
افراد در تماس و کادر بهداشــتی درمانی خط 
اول و دامپزشــکان ضــرورت دارد. اجتناب از 
تماس مستقیم فیزیکی با صورت فرد مبتا از 
سوی مراقبان بیمار و پرهیز از تماس یا دست 
زدن بــه حیواناتی که در طبیعــت به ویروس 
آلوده می شوند )عمدتا جوندگان و میمون های 
آفریقایی( هم از الزامات دیگــر مواجهه با این 
بیماری اســت. دوره نهفتگی آبلــه میمونی، 
یعنی از زمان ابتا به عفونت تا شــروع عائم، 
معموال ۶ تا ۱۳روز اســت، اما شاید تا ۲۱روز 
هم طول بکشد که در تهاجم اولیه به مدت ۵روز 
عائمی ازجمله تب، سردرد شدید، تورم غدد 
لنفاوی، کمردرد، درد عضانی و کمبود انرژی 
شدید وجود دارد. مشکات پوستی هم معموال 
طی یک تا ۳روز پس از ظهور تب آغاز می شود 
و منجر به بثورات پوستی است که روی صورت، 
کف دست و کف پا و دســتگاه تناسلی ایجاد 
می شــود. البته ویروس آبله میمونی می تواند 
برای قرنیه چشم هم مشــکاتی را ایجاد کند 
و در موارد شــدید باعث نابینایی شود. با بروز 
عائم، ایزوله فیزیکی فرد مبتــا تا زمانی که 
تمام ضایعات آبله بهبود پیدا کند و همچنین 
اســتفاده از ضدعفونی کننده های بیمارستانی 
و خانگی ضروری است. با وجود اینکه تا تأیید 
آزمایشگاهی نمی توان بیمار را به عنوان نمونه 
شــاخص درنظر گرفت، اما پیگیری تماس ها 
و مواجهه های موارد مشــکوک اهمیت فراوان 
دارد. با تمام حساســیت هایی هم که نســبت 
به این بیماری شــکل گرفته این نکته مهمی 
اســت که تاکنون یک مورد مرگ ناشی از آبله 
میمونی هم در خارج آفریقا گزارش نشــده و 
عاوه بر هوشیاری و آمادگی برای طغیان، نباید 

بزرگنمایي درباره آن صورت بگیرد.

نگاه
حمید سوری

 رئیس کارگروه بهداشت و
 پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا

بازی جان و تخت

از مجموع ۱۵۰هزار تخت بیمارســتانی در کشور، 
۵۰هزار تخت فرســوده اســت. هر چند که وزارت 
بهداشت اعام کرده از ۴۸هزار و ۵۰۰تخت جدید در 
دست ساخت، بخشی از آنها جایگزین این تخت های 
فرسوده خواهد شد. سال ۹۷ بهزاد کانتری، مدیرکل 
اســبق دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات 
بالینی وزارت بهداشــت و درمان، آمار تخت های 
فرســوده را حدود ۶۰درصــد از ۱۳۵هزار تخت  
بیمارستانی اعام کرده بود؛ بر این اساس طی ۳سال، 
تعداد تخت های فرســوده از ۸۱هــزار به ۵۰هزار 
تخت کاهش پیدا کرده، با ایــن حال اما همچنان 
تعداد تخت های فرسوده در مراکز درمانی فرسوده، 
موضوع نگران کننده ای است. مسئوالن نظام سامت 
می  گویند، منظور از تخت  فرسوده، تنها فرسودگی 
تخت ها نیســت، بلکه مجموعــه ای از تجهیزات و 
خدمات درمانی است؛ یعنی عاوه بر تخت اگر فضای 
مناسب و امکاناتی ازجمله سرویس  بهداشتی در اتاق 
بیمار، نور و تهویه و... هم وجود نداشته باشد، تحت 

عنوان تخت های فرسوده از آن یاد می شود.

هر تخت معمولی؛ 5 تا ۲0میلیون تومان
اصطاح تخت های فرســوده به مجموعه امکانات 
درمانی گفته می شود برای هر بیمار درنظر گرفته 
می شــود. در این تعریف، تخت های نامناســب و 
غیراستاندارد تنها بخشی از این مجموعه به شمار 
می روند که البته در پاندمی کووید-۱۹ استفاده از 
آنها افزایش پیدا کرد. حاال براساس اعام متخصصان 
بیمارستانی و درمانی، هر بیمارستان دولتی سهمی 
از این تخت های فرسوده دارد. تعویض هر یک از این 
تخت ها، بدون تجهیزات جانبــی هزینه ای حدود 
۱۵ تــا ۲۰میلیون تومان برای هــر تخت CCU و 
ICU و ۵میلیون تا ۲۰میلیون تومان برای هر تخت 

معمولی است. با این حال، معاون توسعه مدیریت 
و منابع وزارت بهداشت هم  گفته برای ساخت هر 
تخت بیمارســتانی با تمام خدمات فضایی حدود 
۱۰۰مترمربع بنا درنظر گرفته می شود که هزینه 
آن برای هر تخت معمولی حدود یک میلیارد تومان 
و برای تخت های آی سی یو و اتاق عمل تا ۵میلیارد 
تومان برآورد می شــود. اما این تمــام آن چیزی 
نیســت که مجموعه های درمانی برای کاهش این 
فرسودگی ها نیاز دارند، چرا که سایر تجهیزات و حتی 
بنای بخش زیادی از بیمارستان ها هم طی سال ها 
دچار فرسودگی شده اند. به گفته حسین قناعتی، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همشهری، 
شیوع کرونا، این فرســودگی ها را تسریع کرد و با 
وجود ضرورت بر بازسازی و نوسازی مراکز درمانی و 
تجهیزات، اما بودجه ای برای آنها درنظر گرفته نشد.

تخت های فرسوده؛ بازی با جان بیماران 
»اگر تنها روی استاندارد نبودن تخت بیمارستانی 
تمرکز کنیم، برخی از آنها عمر باالیی دارند و به دلیل 

مدرن نبودن، می توانند جان بیمــاران را به خطر 
بیندازند.« میرزایی، مترون یکی از بیمارستان های 
تهران این موضوع را مطرح می کند و به همشهری 
می  گویــد: »تخت های مــدرن گزینه  های زیادی 
برای مناسب تر شدن وضعیت بیمار دارند، اما هنوز 
هم در برخی مراکز درمانی تخت هایی اســتفاده 
می شــود که هیچ یک از این شرایط و حتی قابلیت 
تخت و تشــک برای راحتی یا مهار و ایمنی بیمار 
را ندارند. کووید- ۱۹هم باعث شــد استفاده از این 
تخت ها افزایش پیــدا کند. همین حــاال در تمام 
بیمارســتان های دولتــی، این تخت ها اســتفاده 
می شــوند و نمی توان آنها را از چرخه درمان خارج 
کرد.« او درباره اینکه اســتفاده از این تخت ها، چه 
آسیب هایی برای بیمار دارد، می گوید: »با توجه به 
به روزرسانی هایی که در سال های اخیر انجام شده، 
آسیب هایی ازجمله سقوط بیمار از تخت بسیار کمتر 
شده است. فرسودگی تخت ها به گونه ای نیست که 
بیمار نتواند روی آن بخوابد اما چند مشکل دارد؛ اول 
اینکه نامناسب بودن آن و حتی شکل ظاهری اش 
می تواند از نظر روانی روی بیمار تأثیر بگذارد، نکته 
دیگر اینکه بیشتر بیماران اکنون به تخت های مدرن 
نیاز دارند. شاید امکانات تخت مسئله مهمی به نظر 
نرســد، اما برای رفاه و حفظ جــان بیمار ضروری 
اســت.« او ادامه می دهد: »گاهی الزم است برخی 
اندام بیمار در وضعیت باالتر از بدن او قرار بگیرد و اگر 
تخت چنین ویژگی ای نداشته باشد، باید از ملحفه 
یا بالش استفاده کرد. مثل تکان نخوردن لخته خون 
در عضوی از بدن بیمار که باید با باال و پایین بردن 
بخشی از تخت انجام شود اما در تخت های قدیمی 
این امکان وجود ندارد و این موضوع می تواند جان 

بیمار را به خطر بیندازد.« 

معضلی برای پرستاران
»تخت های فرسوده و قدیمی نه تنها برای بیمار که 
برای کادر درمان و پرستاران هم آسیب زاست.« این 
موضوعی است که محمد شــریفی مقدم، دبیرکل 
خانه پرستار به آن اشــاره می کند و به همشهری 
می گوید: »تخت های فرســوده می توانند ایمنی 
بیمار را کم کننــد و اگر بیمــار دارای محدودیت 
حرکتی باشد، بستری شدنش روی آنها مشکات 
را به وجود می آورد. این تخت هــا انعطاف ندارند و 
احتمال شکستگی و سقوط از تخت وجود دارد. از 
ســوی دیگر، این تخت ها امکانات کاهش ارتفاع را 
ندارند و به ویژه درباره بیمارانی که مشکات حرکتی 
دارند، تردد را سخت تر می کنند.« او ادامه می دهد: 
»این تخت های غیراســتاندارد هنگام جابه جایی 
بیمار، باعث ایجاد آسیب به خود بیمار یا حتی کادر 
پرستاری می شــود و حتی احتمال سقوط بیمار 
هم وجود دارد. بسیاری از پرستاران و بهیاران ما با 
آسیب هایی ازجمله دیسک و واریس دست و پنجه 
نرم می کنند و کمک رسانی به بیمار هنگام پایین 
آمدن از این تخت های قدیمی، فشــار مضاعفی به 
آنها وارد می کند و آســیب جسمی شان را افزایش 
می دهد.« به گفته شریفی مقدم، تخت های فرسوده و 
قدیمی انعطاف ندارند و منجر به بروز مشکاتی برای 

بیماران می شــوند: »تخت های روز دنیا هوشمند 
هســتند، به گونه ای که می تواند وضعیت بستری 
را برای بیماران دارای محدودیت حرکتی  تسهیل 
کند و ایمنی بیشتری برای آنها داشته باشد. اکنون 
در مراکز درمانی کشورهای مختلف، دکمه تنظیم 
تخت در اختیار بیمار قرار می گیرد و با توجه به نیاز 
خودش از آن استفاده می کند، چرا که ممکن است 
نیروی پرستاری در لحظه نباشد و بیمار نیاز به تغییر 
در وضعیت خود  داشته باشد. اما تخت های قدیمی 
چنین ویژگی هایی ندارند. مثا درباره بیماری با فشار 
خون باال، باید پای او باالتر از سطح بدن قرار بگیرد یا 
اگر مشکل تنفسی وجود داشته باشد، سر بیمار باید 
باال قرار بگیرد. در بیماران دارای مشکات ارتوپدی 
هم اندام های میانی باید در وضعیت مناســب قرار 
بگیرند و فراهم کردن این وضعیت برای بیماران در 

تخت های قدیمی وجود ندارد.«  
براساس اعام شــریفی مقدم، تخت های فرسوده 
برای سالمندان خطر بیشــتری دارد. هر چند که 
در زمینه حوادثی که برای بیماران رخ داده، آماری 
وجود نــدارد: »بیمارانی که بیهوش هســتند، یا 
ســالمندانی که عادت به خوابیــدن روی زمین و 
تشک دارند  هم با احتمال سقوط از روی تخت های 
فرســوده مواجهند.« دبیرکل خانه پرستار معتقد 
اســت که عاوه بر بهســازی تخت های فرسوده، 
مقاوم سازی مراکز درمانی قدیمی و ساخت مراکز 
جدید استاندارد  هم عامل مهمی است: »فرسودگی 
و ناایمن بودن تنها مربوط به حوزه درمان نیســت 
و در حوزه های دیگر هم وجود دارد. مقاوم ســازی 
مراکز درمانی بایــد در اولویت قرار بگیرد تا در بروز 
حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله، آخرین مکان 
تخریب شده باشد. در زلزله کرمانشاه شاهد چنین 
چیزی نبودیم و بیمارستان تازه ساز این استان، جزو 
نخستین مراکزی بود که بااستفاده شد.« او ادامه 
می دهد: »دهه ۸۰ هم در یکی از بیمارســتان ها، 
بخش اعصاب ایجاد کردند اما امکان عبور تخت از 
راهروی این بخش وجود نداشت و آنها را به صورت 
باالبر از پنجره ها انتقال می دادند. از سوی دیگر در 
بیمارستان های قدیمی فضای اتاق ۱۰تا ۱۵تخت 

است که البته در بیمارستان های جدید به ۳تخت 
کاهش پیدا کرده است. فضای بسیار بزرگ بخش ها 
هم مشکل دیگر در بیمارستان های قدیمی است 
که زمان رسیدن پرســتار به بالین بیمار را افزایش 
می دهد. البته این وضعیت در بیمارستان های مدرن 
امروزی رعایت می شود و اشراف پرستار به بیماران 

بیشتر شده است.« 

افزایش فرسودگی تجهیزات بیمارستانی 
حدود ۵۰درصــد تخت های دولتی شــهر تهران، 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است و 
این مراکز هم از نظر تجهیزات بیمارســتانی و هم 
ســاختمانی نیازمند به روزرسانی هستند. حسین 
قناعتی، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با 
اعام ایــن موضوع، درباره فرســودگی تخت های 
بیمارســتانی توضیح هایی به همشهری می دهد و 
می گوید: »به ازای هر تخت، به روزرسانی و بازسازی 
در تمام خدمات درمانی بیمارســتان نیاز است اما 
در این باره دچار عقب ماندگی هستیم و در آینده با 
بحران مواجه خواهیم شد.« او به فرسودگی مراکز 
درمانی با عمر ۸۰ تا ۱۰۰سال هم اشاره می کند که 
از نظر استحکام و مقاومت در برابر بایای طبیعی 
با مشکاتی مواجهند: »ســاختارهای پشتیبانی 
این مراکز مشــکل دارد اما با وجــود ضرورت  های 
موجود، بودجه کافی برای این مسئله درنظر گرفته 
نشده است.« به گفته او، از نظر تجهیزات و امکانات 
پزشکی باید هر ۷ســال یک بار، نوسازی شوند اما 
برخی دستگاه ها عمر باالی ۲۵سال دارند و تعویض 
نشده اند: »شیوع کرونا این مشکات را تشدید کرد، 
چرا که با افزایش مراجعات بیماران، سرعت گردش 
کار بیمارستان ها زیاد شد و استهاک و فرسودگی 

تجهیزات را بیشتر کرد.« 
 

ساخت 48500تخت جدید 
سیاســت وزارت بهداشت از گذشــته تاکنون این 
بوده که هر ســال با ایجاد تخت و بیمارستان های 
جدید، ناوگان بهداشــتی و درمانی کشور نوسازی 
و بهسازی  شود و بر این اساس ۴۸هزار و ۵۰۰تخت 

در دست ساخت است که بخشــی از آنها در مراکز 
درمانی فعلی جایگزین تخت های قدیمی خواهد 
شــد. این موضوعی اســت که بهــروز رحیمی، 
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشــت 
در گفت وگو با همشــهری به آن اشــاره می کند و 
می گوید: »واژه فرســودگی درباره تخت  و فضای 
بیمارستانی، اصطاح درستی نیست چرا که نه تنها 
درباره بیمارستان ها، که برای تمام مراکز ارائه کننده 
خدمات، یک عمر مفید برای تجهیزات آنها وجود 
دارد. براســاس طرح تحول سامت این تجهیزات 
نوسازی و بهسازی می شــوند و یکی از این طرح ها 
مجموعه درمانی »مهدی  کلینیک« در بیمارستان 
امام خمینی )ره( با هزار تخت بستری است که تجهیز 
آن در حال انجام اســت و بــه زودی افتتاح خواهد 
شــد.« رحیمی درباره اینکه آیا دوران کرونا منجر 
به فرسودگی بیشــتر تخت های بیمارستانی شده 
و وقفه ای در طرح های نوســازی و بهسازی وزارت 
بهداشت به وجود آورده؟ توضیح می دهد: »هیچ یک 
از وظایف معاونت های توسعه و پشتیبانی در دوران 
کرونا تعطیل نشد و همزمان با اقدامات بهداشتی و 
درمانی، نوسازی و بهسازی مراکز درمانی در حال 
انجام بوده است. طی این مدت تجهیزات بیمارستانی 
به صورت ویژه نوسازی شدند که در بخش های ویژه 
این نوســازی ها قابل توجه تر است. در بخش های 
ان آی سی یو، پی آی سی یو، آی سی یو، دستگاه های 
تنفســی و تجهیزات اکسیژن ســاز، ونتیاتورها 
به روزرســانی ویژه انجام شــد که قطعا اگر چنین 
اقداماتی نبود، مدیریت کرونا با چالش های متعددی 
مواجه می شــد و عبور از موج شدید بیماری میسر 
نبود. این اقدامات باعث شده که تا چند سال آینده 
از نظر تجهیز و به روزرســانی سیستم  بخش های 
ویژه نگرانی وجود نداشــته باشــد.« این مسئول 
همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود ۵هزار 
تخت فرسوده در بیمارستان های کشور، آیا احداث 
مراکز درمانی جدید یا نوسازی تجهیزات می تواند 
پوشش کافی در این باره باشد؟ می گوید: »نکته مهم 
این اســت که ارائه خدمات درباره بیماران به هیچ 
عنوان متوقف نمی شود. روند درمانی در کشور منتظر 
نوسازی تجهیزات و احداث مراکز درمانی جدید نیست 
اما در قالب ســطح بندی خدمات و نظام درمان که 
مشخص می کند چه میزان تخت و برای چه منطقه ای 
راه اندازی شود، اقدامات ســاالنه صورت می گیرد. با 
عبور از پاندمی کرونا، فرصت بهتری هم برای نوسازی 
این ناوگان فراهم خواهد شد.«  معاون توسعه وزارت 
بهداشــت با تأکید بر اینکه در اجــرای طرح تحول 
ســامت و بهره برداری از پروژه های عمرانی وزارت 
بهداشــت در ارائه خدمات به بیماران هیچ اختالی 
وجود نخواهد داشت، ادامه می دهد:  »اولویت فعلی 
وزارت بهداشت اتمام پروژه های نیمه تمام به ویژه در 
بخش بهداشــت و در مناطق محروم و مرزی است. 
سیاســت احیا و تقویت نظام شبکه با هدف مراقبت 
و پیشــگیری هم در اولویت قرار دارد. همچنین در 

قالب طرح های محرومیت زدایی 
هم افتتاح پروژه هــای نیمه تمام 
بخش بهداشت آغاز شده است.« 

نيازی به افزايش تخت  نيست 
 تعریف استاندارد از تخت های فرسوده فقط تخت بستری بیمار نیست بلکه مجموعه ای از 
عوامل ارائه خدمات و تسهیل این خدمات اســت؛ یعنی عالوه بر تخت اگر فضای مناسب، 
امکاناتی ازجمله سرویس  بهداشــتی در اتاق بیمار، نور و تهویه و... هم وجود نداشته باشد، 
تحت عنوان تخت های فرسوده نام برده می شود. این نکته ای است که عبداهلل بهرامی، رئیس 
سابق بیمارستان امام رضا)ع( مشهد به آن اشاره می کند و به همشهری می گوید: »اینکه اکنون 
برخی مراکز درمانی به تخت های استاندارد و جدید مجهز نیستند، تنها یک بخش از موضوع 
تخت  های فرسوده است، حتی اگر در بیمارستان از صدور نسخه تا عرضه دارو برای بیماران 
بستری چالش وجود داشته باشد، همین عنوان برایش استفاده می شود.« به گفته بهرامی، 
همین حاال هم ارائه خدمات با وجود تخت های فرسوده ادامه دارد اما شکل ارائه خدمت قدیمی 
است و مشکالت بیشــتری هم دارد: »مثال اگر درباره فرسودگی تخت های بخش سوختگی 
صحبت می کنیم، یعنی کنار هر تخت یک فضای شست وشــو برای بیمار وجود ندارد و او را 
برای ارائه این خدمات به مکانی دیگر انتقال می دهند.« رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد معتقد است که اضافه کردن تخت منجر به افزایش هزینه برای وزارت بهداشت خواهد 
بود و بهتر است بهینه سازی در این باره صورت بگیرد: »الزم نیست تمام امکانات درمانی در 
تمام شهرستان ها فراهم شود و تنها ضرورت تجهیز و نوسازی خدمات اورژانس است. چرا که 
بیماران اورژانسی تنها بیماران نیازمند ارائه خدمات فوری هستند و باید از تخت های درمانی 
استاندارد برخوردار باشند. در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد اما ما دائم در حال 

افزایش تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی هستیم.« 
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مریم سرخوشگزارش
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تـــعــویـــــض هــــر تــــخت 
 ICU و CCU بیمارستانی
بدون تجهیــزات جانبی 
حدود ۱۵ تــا ۲۰ میلیون 
تومان و برای تخت های 
معمولی ۵ میلیون تا ۲۰ 
میلیــون تومــان اســت. 
بــرای احــداث هــر تخت 
بیمارســتانی بــــــا تمــام 
خـــدمــــات و امــــکانات 
درمانــی هــم، فضایــی 
حــدود ۱۰۰ مترمربــع بنا 
در نظــر گرفتــه می شــود 
کــه هزینــه آن بــرای هــر 
تخــت معمولــی حــدود 
یــــک مـــیلـــــیارد تومــان 
و بــــــرای تـــخــــــــت های 
آی سی یو و اتاق عمل تا 
۵ میلیارد تومــان برآورد 

می شود

بــــــــــا تـــــــوجـــــــــــه بــــــــــــه 
بروزرســانی هایی کــه در 
ســال های اخیــر انجــام 
شــده، آســیب هایی از 
جملــه ســقوط بیمــار از 
تخت کمتر شــده اســت. 
فرســودگی تخت هــا بــه 
گونه ای نیســت که بیمار 
نتوانــد روی آن بخوابــد 
امــا چنــد مشــکل دارد، 
اول ایــن کــه نامناســب 
بــودن آن و حتــی شــكل 
ظاهــری اش می توانــد از 
نظــر روانــی روی بیمــار 
تاثیر بگذارد، نكته دیگر 
اینكــه بیشــتر بیمــاران 
تخت هــای  بــه  اکنــون 
مــدرن نــــــیـــــاز دارنــد و 
استاندارد نبودن تخت ها 
می توانــد جان آنهــا را به 

خطر بیندازد

تخت های غیراستاندارد 
هنگام جابجایی بیمار، 
باعــث آســیب بــه خــود 
کادر  حتــی  یــا  بیمــار 
پرستاری می شود و حتی 
احتمــال ســقوط بیمــار 
هم وجود دارد. بسیاری 
از پرســتاران و بهیــاران 
با آســیب هایی از جمله 
دیسک و واریس دست 
و پنجــه نــرم می کننــد و 
کمک رســانی بــه بیمــار 
هنــگام پاییــن آمــدن از 
این تخت هــای قدیمی، 
فشــار مضاعفی به آنها 
وارد می کنــد و آســیب 
جسمی شان را افزایش 

می دهد

از نــــــظر تـــجـــهـــیـــزات و 
امکانات پزشــکی باید هر 
7 ســال یک بــار، نوســازی 
آنها انجام شوند اما برخی 
بــاالی  عمــر  دســتگاه ها 
۲۵ ســال دارنــد و تعویض 
نشــده اند. شــیوع کرونــا 
ایــن مشــکالت را تشــدید 
کــرد، چــرا کــه بــا افزایــش 
مراجعات بیماران، سرعت 
گردش کار بیمارســتان ها 
زیــاد شــد و اســتهالک و 
فرســودگی تجهیــزات را 

بیشتر کرد

اولویــت کنونــی وزارت 
اتــــمـــــــام  بـــــهداشــــــت 
پروژه های نیمــه تمام به 
ویژه در بخش بهداشت 
و در مــــناطق محــروم و 
مــرزی اســت. سیاســت 
احیــــا و تــقـــــویت نظــام 
شبکه با هدف مراقبت و 
پیشگیری هم در اولویت 
قــرار دارد. هـــمــچـــــنین 
در قـــالـــــب طرح هــــــای 
محرومیت زدایی افتتاح 
پروژه هــای نیمــه تمــام 
بخــش بهداشــت آغــاز 

شده است

۵۰هزار تخت فرسوده در کشور وجود دارد، وزارت بهداشت وعده ساخت حدود ۴۹هزار تخت بیمارستانی را داده، در حالی که هزینه 
هر تخت بیمارستانی بدون تجهیزات بین ۵ تا ۲۰میلیون تومان و با تجهیزات یک میلیارد تومان برآورد می شود

 وزن کشی سیاسی در 
انتخابات هیأت رئیسه مجلس 

تزریق ویروس برای نبرد با 
سلول های سرطانی

 شایعه پراکنی 
در میان گردوغبار

در آستانه برگزاری انتخابات دوره سوم، رقابت میان 
احزاب و جریان های سیاسی داغ تر شده است

آزمایش بالینی تزریق ویروس کشنده سلول های 
سرطانی به بدن فرد بیمار انجام شده است

همه شهروندان می توانند به اطاعات کنترل کیفیت 
هوای تهران دسترسی آناین داشته باشند
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می گیرند و به این دلیل گروه های سیاســی تاش 
می کنند عضوی از آنان درهیأت رئیسه باشد تا به این 
شکل در جریان امورات کشور قرار بگیرند. این موضوع 
می تواند یک جریان سیاسی را در مجلس در مقابل 
دیگر رقبا در موقعیت دست باالتر قرار دهد و جایگاه 

آن گروه را مقابل دیگرجریان ها ارتقا دهد.

کارکرد هیأت رئیسه خارج از پارلمان 
به هرتعداد که پارلمــان تعداد نماینده بیشــتری 
داشــته باشــد، تعداد آرا و نظرات آنان درباره یک 
موضوع مشترک نیزممکن اســت متفاوت و بعضا با 
یکدیگر متضاد باشــد و به این دلیل، نمی توان نوع 
نگاه مجلس به یک طرح، الیحه یا مسائل کشور را به 
شکل دقیق در قالب گفت وگو با تک تک نمایندگان 
شناخت. درچنین شــرایطی است که جایگاه هیأت 
رئیســه اهمیت و کارکرد تــازه ای به خود می گیرد. 
اظهارنظراعضای هیأت رئیســه مجلس را می توان 
نشان دهنده نگاه کلی مجلس به یک موضوع دانست. 
مسئله ای که منصور آرامی، نماینده بندرعباس آن 
را تأیید می کند و به همشــهری می گوید: براساس 
قانون اداره امور مجلس برعهده هیأت رئیســه است 
و به این دلیل، اعضای هیأت رئیسه مجلس ارتباط 

تنگاتنگی با نمایندگان و دیدگاه های آنان در مورد 
مسائل مختلف کشــور دارند. چنین شرایطی سبب 
آشنایی اعضای هیأت رئیسه با تفکرات درون مجلس 
درباره موضوعات مختلف می شــود. چنین ویژگی 
سبب می شــود، برآیند کلی نظرات نمایندگان در 
اختیار اعضای هیأت رئیســه قرار بگیــرد و آنان به 
اســتناد این موضوع بتوانند از نــگاه نمایندگان در 
بیرون از مجلس و درجلســات مختلف دفاع کنند. 
به گفته آرامی، چنین نقشــی در هیأت رئیســه یا 
مجموعه اداره کننده اغلب مجالس کشــورها وجود 
دارد. او به نقش مهم دیگر هیأت رئیســه نیز اشاره 
می کند و می گوید: ممکن است عده ای با زیر سؤال 
بردن جایــگاه نمایندگان و مجلــس در میان افکار 
عمومی تاش کنند که جایگاه نهاد قانونگذاری زیر 
سؤال برود. این امکان نیز وجود دارد که به نماینده ای 
توهین شود که در چنین شــرایطی، هیأت رئیسه 
وظیفه دفاع از جایگاه مجلس را برعهده دارد و نسبت 
به موضوع ورود می کند. ورود هیأت رئیسه به چنین 
موضوعاتی به معنای ورود مجلس به مسئله است و به 
این دلیل، پاسخگویی افراد و نهادهایی که جایگاه یا 
 شأن مجلس و نمایندگان آن را زیر سؤال می ببرند با 

سرعت و حساسیت انجام می شود.

جهت دهی بــه آرای نماینــدگان؛ ناممکنی که 
ممکن است 

یکی از موضوعاتــی که در اذهــان عمومی و برخی 
فعاالن سیاسی مطرح می شــود، نقش هیأت رئیسه 
مجلس در جهت دادن به آرای نمایندگان است. گرچه 
درقانون اساسی نماینده ای نمی تواند حق رأی خود 
را به فرد دیگری واگذارکند اما، جایگاه هیأت رئیسه 
در مرتبه ای قرار می گیرد که برخی آن را عاملی برای 
تغییر رأی یک نماینده یا نمایندگان می دانند. منصور 
حقیقت پور در پاســخ به این سؤال همشهری درباره 
اینکه آیا اعضای هیأت رئیسه می توانند با عملکرد خود 
به آرای دیگر نمایندگان جهت دهند، این موضوع را 
رد می کند اما، به مسئله مهم دیگری اشاره می کند: 
هیأت رئیسه تنها می تواند بررسی لوایح یا طرح ها را به 
تأخیر بیندازد اما نمی تواند آرای نمایندگان را جهت 
دهد اما، رئیس مجلس به دلیل نفوذ کامی که میان 
نمایندگان دارد قادر اســت از این توانایی خود برای 
ترغیب نمایندگان بــه رأی دادن یا ندادن به طرح یا 
الیحه ای استفاده کند. از این رو است که قرارگرفتن 
فردی در جایگاه ریاســت مجلس می تواند عاوه بر 
جایگاه ریاست قوه مقننه و همنشینی با سران قوای 

دیگر، از اهمیتی باال برخوردار باشد.

وزن کشی سیاسی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس 
در آستانه برگزاری انتخابات دوره سوم هیأت رئیسه مجلس یازدهم  رقابت میان احزاب و جریان های سیاسی در خانه ملت داغ تر شده است

حمیدرضابوجاریانگزارش
روزنامه نگار

یک سفر و چند گمانه سیاسی 
هنوزمدت زمان زیادی از ســفر امیر قطــر و انریکه مورا به 
تهران و گمانه زنی ها درباره از سرگیری دوباره مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین نگذشته اســت که رئیس جمهور اسامی 
ایران در پنجمین ســفر خارجی خود به عمان رفته است. 
این ســفر از آن جهت دارای اهمیت اســت که به گفته یک 
اندیشکده سیاســی اروپایی که ایرنا خبر آن را بازتاب داده 
است؛ این ســفر با توجه به نقش تعیین کننده عمان و قطر 
در روابط میان خاورمیانه و غرب، به ویژه برای کمک به روند 
مذاکرات مرتبط با توافق هســته ای ایران در وین، سازنده 
است. تارنمای اندیشــکده دیپلماتیک اَفِرز مستقر در وین 
درباره اهمیت این سفر نوشته است: دعوت سلطان عمان در 
خدمت حفظ نقش مهم این کشور به عنوان یک پل ارتباطی 
و میانجیگری ارزیابی می شــود. این در حالی است که دیگر 
کشــورهای منطقه محتاطانه در حال گســترش روابط با 
جمهوری اسامی ایران هســتند. ایفای چنین نقشی برای 
عمانی ها بخشی از ابعاد راهبرد جهانی خود این کشور است 
که همواره به ویژه از سوی آمریکا به رسمیت شناخته شده 
است. مسقط در گذشته نقش مهمی درمسئله برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( ایفا کرده است. براساس گزارش این 
اندیشکده اروپایی؛ توافق هســته ای ایران در دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ متوقف 
شد و این در حالی است که دولت جدید آمریکا تاش می کند 
این سیاســت را بدون اینکه بیش از حد از مسیر خارج شود 
تغییر دهد. به همین دلیل، عمان می تواند کشوری ارزشمند 
برای بازگشت به میز مذاکرات باشــد. گمانه زنی های انجام 
شده از سوی این اندیشکده درباره پیام سیاسی احتمالی سفر 
رئیس جمهور به عمان را اما رئیس گروه دوســتی پارلمانی 
ایران و عمان به گونه ای دیگر تفسیر و تبیین می کند. عباس 
مقتدایــی دراین باره گفته اســت: ماقــات رئیس جمهور 
کشورمان با پادشاه عمان اهمیت زیادی برای منطقه دارد زیرا 
این سفر می تواند بر تغییر مناسبات منطقه اثرگذار باشد. او 
حرفش را اینطور ادامه می دهد: سفر رئیس جمهور کشورمان 
به عمان، یک سفر مهم منطقه ای محسوب می شود و باتوجه 
به سطح روابط ایران با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم، 
این سفر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اومی افزاید:در 
این سفر چند ساعته، بیش از ۱۰سند همکاری بین ۲کشور 
ایران و عمان امضا شده اســت؛ تداوم این سطح از ارتباطات 
می تواند در راستای بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور 
نیز قلمداد شــود. مقتدایی به دیدار رئیس جمهور با پادشاه 
عمان اشــاره می کند و ادامه می دهد: دیدار پادشاه عمان و 
رئیس جمهور کشورمان متمرکز بر تعمیق روابط دوجانبه و 
توسعه همکاری های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی 
خواهد بود و نباید توقع طرح مباحث دیگری مانند مذاکرات 

وین از آن را داشته باشیم.

محمدحسین موسی پور
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 

اسالمی
آمریکا ایــران را به خاطر رعایت نکردن 
حقوق بشــر تحریم می کند درحالی که 
مردم یمن و عراق و ملت های مظلوم در 
منطقه به خاطر سیاست ها و اقدامات 
و جنایات آمریکا در وضعیت اسفناکی 
هســتند با این حال علیه ایــران تحریم 
حقوق بشری اعمال می کند و این طنز 

تلخ زمانه ماست./ایسنا 

روابط و رزمایش های دریایی 
با همسایگان گسترش یابد

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس گفت: 
نیروی دریایی  باید در جغرافیای سیاسی اقیانوس 
هند و دریای عمان رزمایش های مشترک برگزار و 
در حوزه دریای خزر و با کشــورهای عضو سازمان 
همکاری شانگهای روابط دریایی و رزمایش برگزار 
کند. سرلشکرسید یحیی صفوی درنشست تخصصی 
بررســی ماموریت های نیروی دریایی ارتش گفت: 
نیروی دریایی راهبردی یک افتخــار برای ایران و 
عمق بخشی به مســائل راهبردی دفاعی و امنیتی 
اســت. وی افزود: نیروی دریایی باید با هماهنگی 
ســتاد کل و وزارت دفاع با کشــورهای همســایه 
اقیانوس هند روابط دیپلماسی دریایی را گسترش 
دهد. صفوی ادامه داد: ما باید راهبرد تهدیدات آینده 
علیه کشور را تشــخیص داده و در مقابل تهدیدات 
آینده که احتماال جنگ ترکیبی دریاپایه و هواپایه 

است آماده شویم. / تسنیم

نقل قول خبر

 خبر

گزارش۲

میان نماینــدگان مجلس، چهره های سرشــناس 
اصولگرای زیادی حضوردارند؛ چهره هایی که هرکدام 
به طیف های خاصی از جریان اصولگرایی وابستگی 
دارند. جریان هایی مانند نیروهای انقاب اســامی، 
جبهه پایداری، مدیران موســوم به احمدی نژادی ها 
و نیز گروه های اصولگرای ســنتی نزدیک به موتلفه 
اســامی که ترکیب کلی جریان اصولگرا را شــکل 
می دهنــد. درکنار اصولگرایان؛ طیفــی از نیروهای 
سیاسی که خود را مســتقل می نامند نیز در مجلس 
حضوری فعال دارند که مواضع شان در برخی موارد 
به اصولگرایان و در برخی موارد نیز به اصاح طلبان 
نزدیکی دارد اما، این نمایندگان به شــکل رســمی 
تابلوی جریان سیاسی را به دست نمی گیرند.  نیروهای 
جریان اصاح طلب گرچه با تعداد کمتر اما در پارلمان 
حضور دارند و این نگاه سیاسی را نمایندگی می کنند. 
ترکیبی که سبب شده است ازمیان ۲۹۰نماینده راه 
یافته به مجلس، ۲۲۲نفــر را اصولگرایان ومابقی را 

مستقان و اصاح طلبان تشکیل دهند.

هیأت رئیسه؛ دماسنج فضای سیاسی مجلس
گرچه موضوع برگــزاری ســاالنه انتخابات هیأت 
رئیسه مســئله جدیدی درنهاد قانونگذاری نیست 
اما، با نزدیک شدن به خرداد هرسال و زمان برگزاری 
انتخابات هیأت رئیسه شاهد برخی رقابت های سیاسی 
وحاشیه ها پیرامون آن هستیم؛ حاشیه ها و رقابت هایی 
که سبب شده است این سؤال در اذهان عموم ایجاد 
شــود که چرا نمایندگان را تا این اندازه درگیرخود 
می کند؟ نماینده ادوارمجلس و مشاور رئیس سابق 
مجلس شــورای اســامی در پاسخ این ســؤال به 
همشهری می گوید: اصل رقابت میان نمایندگان یا 
جریان های سیاســی داخل مجلس برای رسیدن به 
جایگاه هیأت رئیسه موضوع ناپسندی نیست چراکه 
جایگاه هیأت رئیسه هم کارکردهای شخصی برای 
نماینده دارد و هم می تواند وزن و جایگاه مجلس را 
نزد افکارعمومی نشان دهد. منصور حقیقت پور با بیان 
اینکه ترکیب هیأت رئیسه نشــان می دهد که کدام 
جریان های سیاسی یا حتی منطقه ای وزن باالتری 
در مجلس دارند، ادامه می دهد: اعضای هیأت رئیسه 
به شکل مســتمر در جریان مسائل کان کشور قرار 

علی باقری
معاون سیاسی وزارت امور خارجه 

دســتیابی به صلح در جهان، سرابی بیش 
نیســت. نقش  آفرینی بین المللی ایــران 
و آفریقای جنوبــی، تهدیدکننــده منافــع 
هیــچ ملــت مســتقلی نیســت؛ چراکــه 
همــکاری 2کشور مبتنی بر سیاســت های 
ثبات ســاز، امنیت آفریــن و عدالت جــو 

در عرصه بین المللی است. / مهر 
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دانشمندان برای نخستین  بار ویروس جدید از بین 
برنده سرطان را به نخســتین بیمار انسانی تزریق 
کردند. پیش از این، آزمایش این ویروس که نام آن 
»واکسینیا« است، بر روی حیوانات موفقیت آمیز 
بوده است. به گزارش جی بی آر، با این حال آزمایش 
واقعی اثربخشی آن با این کارآزمایی بالینی جدید 

آغاز می شود.

ویروسی مخصوص از سلول های سرطانی
شنیدن نام ویروس در وهله اول تصور بدی برای ما 
ایجاد می کند؛ چرا که ویروس های کشنده زیادی 
وجود دارد. اما با این حال، دانشــمندان با استفاده 
از ویروس کشــنده ســرطان به نام »واکسینیا« 
یک درمان آزمایشی ســرطان ارائه کردند. هدف 
دانشــمندان از این آزمایش این بــود که ویروس، 
پاسخ ایمنی بدن در برابر ســرطان را تقویت کند. 
این ویروس به طور خاص برای کشتن سلول های 
ســرطانی طراحی شده اســت و در آزمایش های 
قبلی روی حیوانات، دانشــمندان نتایج بســیار 
امیدوارکننده ای از آن دیده اند. این نوع ویروس ها 
بیش از یک قرن است که در مبارزه با سرطان مورد 
تحقیق بوده انــد. در این صــورت می توان گفت؛ 
موفقیت این ویروس ها بســیار محدود بوده است. 
این بار دانشــمندان ویروس کشــنده سرطان را 
مهندسی کرده اند تا نه  تنها به سلول های سرطانی 
آسیب برساند، بلکه آنها را برای سیستم ایمنی بدن 
قابل تشخیص تر کنند. محققان امیدوارند که این 
روش به قوی تر شدن پاســخ بدن کمک کند و به 
آن اجازه بدهد تا بهتر با سلول های سرطانی مقابله 
کند. اگرچه داروهای سرطان پیشین در آزمایشات 
بالینی نتایج امیدوارکننده ای را نشــان دادند، اما 
واکسینیا )Vaxinia( می تواند درهای جدیدی در 

پایان دادن به دردهای سرطانی باز کند.

کوچک کردن اندازه تومور
البته دانشمندان قبل از اینکه به سراغ آزمایشات 
انسانی بروند، این ویروس را روی حیوانات آزمایش 
کردند. در بســیاری از موارد، با موفقیت بزرگی در 
کوچک کردن تومورها روی حیوان ها و سلول های 

آزمایشگاهی بودند. ویروس کشنده سرطان نشان 
داد که می تواند اندازه تومورهای سرطان ریه، سینه، 

تخمدان، پانکراس و روده بزرگ را کاهش دهد.
در پی موفقیــت آزمایش حیوانی، دانشــمندان 
تصمیم گرفته اند تا به سراغ آزمایش انسانی بروند. 
همیشه اینطور نیســت که نتایج مشاهده شده بر 
روی حیوانات به طور مستقیم روی انسان نیز همان 
نتیجه را بدهد. بدیهی است که دالیل زیادی برای 
این مســئله وجود دارد، اما محققان امیدوارند که 
این ویروس بتواند شانس بیماران را برای مقابله با 

سرطان بهبود ببخشد.

فاز یک کارآزمایی بالینی
هم اکنون، واکســینیا در فاز اول آزمایشــی روی 
۱۰۰بیمار مبتا به سرطان آزمایش خواهد شد. این 
بیماران تومورهای جامد متاســتاتیک یا پیشرفته 
دارند و هــر کدام حداقــل ۲ روش درمانی دیگر را 
امتحان کرده اند. محققان قصد دارند تا این دارو را 
در ۲ گروه مختلف تجویز کنند. نخستین گروه فقط 
واکسینیا را دریافت خواهند کرد و گروه دوم ویروس 
کشنده سرطان را به همراه یک داروی ایمونوتراپی 
دریافت خواهند کرد. البتــه، آزمایش های فاز یک 

بیشــتر برای درک ایمنی و یافتن دوز بهینه دارو 
انجام می شود. به این ترتیب، ممکن است اثربخشی 
ویروس را به طور کلی ثابت نکند. با این حال، یک گام 
مهم برای رسیدن به روشی جایگزین برای مبارزه با 
سرطان است. هم اکنون انتظار می رود این آزمایش 
تا اوایل سال۲۰۲۵ تکمیل شود؛ بنابراین باید برای 
دیدن نتایج قطعی این درمان، چند سال صبر کنیم.

تالش گســترده برای رســیدن به واکسن 
ضد سرطان

مدت هاست فناوری واکســن که mRNA توسط 
شرکت بیوتکنولوژی بیوان تک-فایزر و مدرنا برای 
واکسن های مربوط به کروناویروس استفاده می شود، 
به شدت توسط پزشکان و مقامات بهداشت عمومی 
به عنوان معجزه ای مدرن و وسیله ای برای انقابی 
کردن توسعه واکسن مورد توجه قرار گرفته است. 
نیلز والتر، پروفسور شیمی بیولوژیکی در دانشگاه 
 mRNA میشیگان که حدود ۳۰سال روی پلتفرم
مطالعه کرده اســت، گفت: برآورد بزرگ بودن این 
درمان و تأثیر آن بر سامت انسان، هم اکنون دشوار 
اســت. مثل معرفی آیفون در زمانی که اکثر مردم 
گوشی های همراه تاشو داشتند. فراتر از کاربردهای 

این پلتفرم برای پیشــگیری از ابتا به کووید-۱۹، 
تعداد زیــادی کاندیدای واکســن mRNA برای 
درمان ســرطان هایی چون پانکراس، روده بزرگ 
و پوســت و همچنین بیماری های ویروسی مانند 
HIV، آنفلوآنزا، ابوال، زیکا و هاری در حال تحقیق 

و پشت سر گذاشــتن آزمایش های بالینی هستند. 
والتر گفت: همان مولکولی که میلیاردها سال پیش 
به ما حیات بخشــید، اکنون به چیزی که امروز در 
زندگی ما را رنج می دهد، یعنی عفونت های ویروسی 
و بیماری های وحشــتناکی مانند سرطان تبدیل 
 mRNA شده اســت. واکســن هایی که از فناوری
استفاده می کنند با ارائه دستورالعمل به سلول ها کار 
می کنند. در مورد کووید-۱۹، این دستورالعمل ها 
عبارت بودند از؛ ایجاد پروتئینی که شبیه پروتئین 
اسپایک موجود در ویروس SARS-CoV-2 باشد 
که باعث ایجاد پاسخ ایمنی و ایجاد آنتی بادی برای 
دفاع در برابر آن ویروس می شود. مقامات بهداشتی 
بارها اعام کرده اند که mRNA هرگز وارد هســته 
سلول نمی شود و هیچ تعاملی با DNA سلول ندارد 
و بنابراین افســانه هایی که در مورد دستکاری ژن 
انسان با این نوع از واکســن ها گفته می شود از پایه 

اشتباه و غلط است.

تزریق ویروس برای نبرد با سلول های سرطانی
برای نخستین بار در جهان، آزمایش بالینی تزریق ویروس کشنده سلول های سرطانی به بدن فرد بیمار انجام شد

زهرا خلجیدانش
روزنامه نگار

پایان اجبار احراز هویت حضوری 
در بانک ها

با دیجیتال شــدن بســیاری از قابلیت ها و خدمات بانکی، 
پولی و مالی، انتظارات درباره موضــوع احراز هویت آناین 
هم مطرح شــد. احراز هویت آناین به ویژه در دوران کرونا 
اهمیت بســیاری پیدا کرد، چراکه مانع از حضور و ازدحام 
مردم در فضاهای بسته می شد. در همین دوران، احراز هویت 
سجام به صورت آناین از سوی قوه قضاییه پیاده سازی  شد و 
بخشی از کار مردم برای فعالیت های بورسی تسهیل شد. این 
در حالی بود که بعضی از بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، 
شــرکت های لیزینگ و به ویژه نئوبانک ها و شعب دیجیتال 
بانک ها زیرساخت های فنی خود را برای احراز هویت آناین 
مشتریان آماده کرده بودند. با این حال، برخی از فرایندهای 
زمانبر اداری باعث شد که ارائه این خدمت به تعویق بیفتد. 
اکنون بانک مرکزی ضوابط اجرایی دســتورالعمل اجرایی 
قانون مبارزه با پولشــویی را برای اجرای دقیق و یکنواخت 
آن از سوی مؤسسات اعتباری، شرکت های تعاونی اعتبار و 

شرکت های واسپاری)لیزینگ(، اباغ کرده است.

به گزارش همشــهری، این ضوابط شــامل ۴۲ماده است که 
در بخشی از آن، گستره شــمول احراز هویت آناین مشخص 
شده است. درواقع، به جز شــرکت های صرافی و صندوق های 
قرض الحسنه، امکان احراز هویت غیرحضوری برای مشتریان 
بانک ها، مؤسسات مالی و شرکت های لیزینگ فراهم شده است. 
یکی از نکاتی که در این »ضوابط« دیده می شود، عنوان می کند 
که »همه مراحل شناسایی الکترونیکی و غیرحضوری متقاضی 
باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده به صورت رمزنگاری 
انتها به انتهــا)End-to-End Encryption( صورت پذیرد.« 
همچنین مؤسسات مشمول باید سامانه های خود را به گونه ای 
طراحی کنند که امکان آپلود عکس متقاضی وجود نداشــته 
باشــد. به همین خاطر، سامانه ثبت احوال و ســامانه اپراتورها 
به عنوان ســامانه های اصلی احراز هویــت الکترونیکی تعیین 
شده اند تا تطبیق اطاعات هویتی افراد از طریق این دو سامانه 
صورت بگیرد. اگرچه این ضوابط، احراز هویت آناین برای افتتاح 
حساب سپرده قرض الحســنه جاری را مجاز ندانسته، اما ارائه 
سایر خدمات پایه مانند افتتاح انواع حساب های بانکی ریالی و 
موارد دیگر را از طریق احراز هویت آناین امکان پذیر کرده است.

 رضا اسدی فرد
رئیس مرکز مؤسسات و شرکت های 

دانش بنیان 
اگر نــرخ رشــد کســب وکار هر شــرکت 
را 30 تــا 40 درصــد درنظــر بگیریــم، 
بایــد بــرای شــرکت های دانش بنیــان 
100 درصد باشــد. یک شــرکت دارویی 
کــه در ســال 96 نوعــی دارو را وارد بازار 
کرد، اکنــون یکــی از 5صادرکننده  اول 
شــرکت های دانش بنیــان بــه شــمار 

می رود.

 حسن ساالریه
رئیس سازمان فضایی ایران

برنامــه 10ســاله فضایــی کشــور پــس 
از برگــزاری 40 جلســه کارشناســی، 
نهایــی شــده اســت. ایــن برنامــه پس 
از تأیید شــورای عالی فضایــی به زودی 
رونمایــی خواهد شــد. انتظــار می رود 
در اجرا و تحقق این برنامه، پژوهشگاه 
فضایی ایران نقشی بی بدیل و مؤثرتر 

از سایرین ایفا کند.

روسیه اعالم کرده که در درگیری های 
اوکرایــن از نســل جدیــد لیزرهــای 
قدرتمنــد بــرای هــدف قــرار دادن 
پهپادها استفاده کرده است. به گفته 
مقام های روســی اســلحه لیزری زادیرا 
(Zadira) می توانــد یــک پهپــاد در 

فاصله بیش از 5کیلومتری را در عرض 
5 ثانیه  سرنگون کند.

5
ثانیه

آژانــس امنیــت ســالمت بریتانیــا 
(UKHSA) بــه همــه افــرادی کــه بــا 

یکی از موارد تأیید شده آبله  میمونی 
تمــاس داشــته اند، اعــالم کــرده باید 
به مــدت 21روز قرنطینــه شــوند و بــا 
هیــچ فــرد دیگــری تمــاس نداشــته 
باشــند. همچنین گفته شــده در این 
شرایط، به ویژه از تماس با افراد دارای 
نقــص ایمنی، زنــان بــاردار و کودکان 
زیــر 12ســال خــودداری شــود. هنــوز 
واکســن آبله  میمونی وجود ندارد اما 
واکسن های معمول آبله خطر ابتال را 

کاهش می دهند.

 21 
روز
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عدد خبر

عمادالدین قاسمی پناه؛ روزنامه نگارفناوری



سه شنبه ۳ خرداد 1۲۱۴۰۱
 شماره  ۸۵۰۴

خبر حذف اطاعات ایستگاه های 
سنجش آلودگی هوا از اپلیکیشن گزارش

شرکت کنترل کیفیت هوا، گرچه 
کوتاه بود اما ســبب تشــویش اذهان عمومی شد و 
کاربران شبکه های اجتماعی هم آن را بدون اطاع از 
صحت محتوا منتشر کردند. جوالن گردوغبار و خاکی 
شدن آسمان تهران هم بهانه ای شد تا عده ای روی 
این خبر موج سواری کنند و با اغراض سیاسی تاش 
کردند رسالت خدمت رسانی)قرار خدمت( شهرداری 
تهران را تحت الشعاع قرار دهند. از سوی دیگر، عده ای 
بابت هر پیش بینی ورود موج گردوغبار تازه به آسمان 
پایتخت، ســوار بر موج مردم هراســی می شوند و تا 
می توانند دل شــهروندان را از رخدادهای احتمالی 
ناگوار خالی می کنند. البته اینکــه در برابر توفان و 
وزش بادهای شدید و ورود توده های عظیم گردوغبار 
باید آمادگی الزم وجود داشته باشد، نکته بس دقیقی 
اســت اما اینکه برخی بخواهند هراس به جان مردم 
بیندازند، هیچ ســنخیتی با آماده ســازی ندارد. به 
گزارش همشهری، واکنش و موضع گیری مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این موضوع 
نقطه پایانی بود برای کســانی کــه بدون تخصص 
اظهارنظر می کردند. سیدمحمدمهدی میرزایی قمی 
ضمن نادرست دانستن خبر، گفت که در پایتخت، 
۲۱ایستگاه سنجش آالیندگی وجود دارد که همگی 
فعال هســتند و اطاعات این ایســتگاه ها از طریق 
 ســایت شــرکت air.tehran.ir، ســامانه برخط 
airnow.tehran.ir و اپلیکیشــن شرکت کنترل 

کیفیت هوای تهران به صورت آنایــن برای عموم 
شهروندان قابل  دسترسی است.

توصیه به جای دروغ و هراس
آالینده های هوا از نظر منشــأ و اثرات بهداشــتی، 
متعدد هســتند و ازاین رو بررســی و سنجش تمام 
آنها عما غیرممکن اســت. این موضــوع نه تنها در 
تهران بلکه در ســایر کانشــهرهای دنیا هم وجود 
دارد و ازاین رو عموما آالینده های معیار یا شــاخص 
مانند منواکسید کربن، ازن، ذرات معلق، دی اکسید 
نیتــروژن و دی اکســید گوگرد، با توجــه  به اثرات 
بهداشتی و گســتردگی منابع انتشار، اندازه گیری و 
سنجش می شوند. به گفته مدیرعامل شرکت کنترل 
کیفیت هوا، شاخص همه آالینده های معیار به صورت 
روزانه بررسی، سنجش و اطاع رســانی می شوند. 

براســاس اطاعات شــرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، با افزایش ۲آالینده ذرات معلق کوچک تر از 
۲.۵میکرون و ذرات معلق کوچک تر از ۱۰میکرون، 
سامت شــهروندان در معرض تهدید قرار می گیرد 
و ازاین رو به ســالمندان، کودکان، مــادران باردار 
و کســانی که بیماری های قلبی و تنفســی دارند، 
توصیه می شــود در خانه بماننــد. میرزایی قمی در 
راستای اهمیت سامت مردم عنوان کرد: »عملکرد 
مجموعه شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران با 
سامت شهروندان در ارتباط است و ازاین رو، کوتاهی 
یا سهل انگاری پذیرفتنی نیســت و به همین دلیل 

با بازبینی های به موقع ایســتگاه ها تاش می کنیم 
اطاعات درست و دقیق در اختیار مردم قرار دهیم. 
البته گاهی اوقات تعداد محدودی از دستگاه ها برای 
تعمیر و یا کالیبراسیون از مدار خارج می شوند که در 
این صورت امکان عدم نمایــش اطاعات برای چند 

ساعت صرفا برای ایستگاه موردنظر وجود دارد.« 

پراکندگی مناسب ایستگاه ها در مناطق
به لحاظ کمیت، تعداد ایســتگاه ها برای شهر تهران 
قابل  قبول اســت و پراکندگی ایستگاه ها در مناطق 
به درستی انجام شده و شهروندان می توانند اطاعات 

بروز و متناســب با محل زندگی خود را در دسترس 
داشته باشند. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران با بیان این مطلب گفت که اکنون در ۲۱منطقه 
ایستگاه داریم و فقط یک منطقه)منطقه۱۷( است که 
ایستگاه سنجش آلودگی هوا ندارد و شهرداری تهران 
در تاش است تا با جانمایی درست با ایجاد ایستگاه 
در این منطقه تعداد ایستگاه ها را به عدد ۲۲ برساند.

شاخص ۲4ساعته و شاخص هم اکنون
شــاخص ۲۴ســاعته کیفیت هوا، عــددی جهت 
اطاع رســانی روزانه کیفیت هواست. این شاخص 
شهروندان را از کیفیت هوا مطلع و میزان ارتباط آن 
با سامت را ارائه می کند. نکته قابل  تأمل این است 
که در سامانه سنجش آلودگی هوا، بخشی از اطاعات 
با عنوان »شاخص هم اکنون« تعریف و ارائه شده که 
شــهروندان از این طریق می توانند گزارش آخرین 

شرایط کیفیت هوا را دریافت کنند. 
آنطور که میرزایی قمی گفته: »این شــاخص برای 
آالینده هــای ذرات معلــق و ازن بــه کار می رود و 
به گونه ای تعریف  شده است که در ۱۲ساعت)۸ساعت 
برای آالینده ازن( آخر، اگر میــزان غلظت آالینده 
تغییرات زیادی نداشته باشد، از متوسط ۱۲ساعته 
در محاسبه شاخص استفاده می شود و درصورتی که 
کیفیت هوا در ســاعات آخر دســتخوش تغییرات 
قابل ماحظــه ای شــود، بــا تأکید بــر اطاعات 
ســاعات نزدیک تر به آخرین ســاعت)برای ذرات 
معلق ۳ساعت آخر و برای ازن ســاعت آخر(، برای 
محاســبه از شاخص هم اکنون اســتفاده می شود و 
 اطاعات ارائه شده قدرت تصمیم گیری مسئوالن را

افزایش می دهد.«

پیش بینی گردوغبار با منشأ خارجی
از ابتدای سال تا کنون چندین بار شاهد ورود سامانه 
گردوغبار از کشورهای همســایه)عراق، سوریه و...( 
بودیم. آنطور که ســیدمحمدمهدی میرزایی قمی 
گفته: »امسال برای نخســتین بار در شرکت کنترل 
کیفیت هوا براســاس تحلیل تصاویر ماهواره ای و با 
اتکا به توان و دانش فنی و علمی داخلی، پیش بینی 
کانون هــای گردوغبار با منشــأ خارجــی انجام و 
تحت رصد قرار گرفــت؛ به طوری که خروجی های 
مربوطه)اطاعات( مورد اســتناد مراجع در سطح 

استانی و ملی قرار گرفت.«

شایعه پراکنی در میان گردوغبار
همه شهروندان می توانند به اطاعات کنترل کیفیت هوای تهران دسترسی آناین داشته باشند

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: تمام ۲۱ایستگاه سنجش آلودگی هوای پایتخت فعال هستند
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هادی حق بین 
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری
ســازمان عمرانــی مناطــق متعاقــب امضای 
تفاهمنامه های همکاری با سازمان مدیریت 
میادین میوه و تره بار، ســازمان پیشــگیری و 
مدیریت بحران و شــهرداری های مناطق 7و 
12، مسئولیت مدیریت و راهبری تعدادی از 
پروژه های عمرانی این سازمان ها و مناطق را 

برعهده گرفته است. 

حسین اوجاقی
 مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران 

حدود 50مورد از سوله های مدیریت بحران 
در اختیــار ورزش بانــوان قرار گرفته اســت 
کــه البتــه در شــرایط خــاص نیــز خدمــات 
دیگری به مردم ارائه می کننــد؛ برای مثال 
بخشی از این ســوله ها در زمان همه گیری 
کرونا برای واکسیناســیون اســتفاده شده 
اســت. همچنیــن در توزیــع بســته های 
معیشتی برای اقشار آسیب پذیر هم از این 

سوله ها استفاده می شود.

کاهش تصادفات با  انجام اصالحات هندسی
پلیــس راهور تهــران بــزرگ از کاهش 
۳۰درصــدی تصادفــات در ۶مــاه اخیر 
خبر داد و گفــت: »کاهش آمار تصادفات 
نتیجه همکاری شهرداری تهران و پلیس 

راهنمایی و رانندگی در انجام اصاحات هندسی معابر است.«
به گزارش همشهری، اصاحات هندسی دستورالعمل مشخصی 
دارد که در تمام شــهرها اجرایی می شــود، اما به گفته سردار 
محمدحســین حمیدی این دســتورالعمل در اکثر شهرها با 
جدیت پیگیری نمی شــود و فرایند ایــن کار به کندی پیش 
می رود؛ ازاین رو همواره شاهد کاهش نقاط حادثه خیز نیستیم. 
او تأکید کرد: »در ۶ماه گذشــته با همکاری شهرداری تهران 
اقدام جهادی در راستای اصاح هندسی معابر به ویژه محورهای 
بزرگراهی و خطوط ویژه صورت گرفته کــه منجر به انضباط 
ترافیکی در تقاطع ها، کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عبور و 
مرور شده است.« رئیس پلیس راهور تهران در ادامه به نمونه 
عملکرد موفق در بهشــت زهرا)س( اشــاره کرد و گفت: »در 
ایام کرونا به دلیل افزایش فوتی ها، تردد در آرامســتان تهران 
افزایش یافت و همچنین پنجشــنبه و جمعه آخر سال هم با 
حجم زیادی از خودروها )حدود ۵۰تا ۶۰هزار خودرو( مواجه 
بودیم، اما با تغییر طراحی و اصاح هندسی، تردد در این محور 
روان شد و گره ترافیکی رخ نداد. درحقیقت این اقدام ارزشمند 
می تواند الگوی مناسبی برای تسری در سایر معابر و روان سازی 

ترافیک باشد.« 

شناسایی نقاط حادثه خیز
شناسایی گره های ترافیکی و مشکات عبور و مرور به صورت 
نقطه به نقطه و محله به محله توســط نیروهــای پلیس راهور 
انجام می شود که به گفته سردار حمیدی در این بخش نیروها 
و کارشناسان معاونت حمل ونقل و ترافیک و فنی و عمران هم 
مشارکت دارند. آنطور که این مقام مسئول گفته: »نقاطی که 
مشکل ترافیکی دارند در محله ها شناسایی و بافاصله اقدامات 
برای ایمن ســازی انجام می شــود. خطوط ویژه به دلیل تردد 
موتورسواران متخلف و تصادفاتی که رخ می دهد، یکی از نقاط 
حادثه خیز محسوب می شــوند؛ ازاین رو با همکاری شهرداری 
تهران، این خطوط کانالیزه شده اند؛ کاری که منجر به انضباط 
در عبور و مرور و کاهش تخلفات موتورسواران و تصادفات شده 
است.« او با اشاره به ایجاد خط ویژه موتورسواران تأکید کرد: 
»به هرحال موتورسواران همواره در خطوط ویژه تردد می کنند 
و همین امر سبب شده که شــاهد تصادفات و فوتی های زیاد 
راکبان باشیم، اما برای کاهش این حوادث برای اولین بار خط 
ویژه موتورســواران در تونل امیرکبیر راه اندازی شده است که 
عاوه بر تردد امن موتورسواران، شاهد انضباط در عبور و مرور 
خودروسواران هستیم.« به گفته او، این اقدام سبب رضایتمندی 
شهروندان شده و راه اندازی خط ویژه موتورسواران به یکی از 

مطالبات پایتخت نشینان تبدیل شده است.

خبر

جزئياتی  از ايستگاه های سنجش آلودگی هوا 
۲1ایستگاه/  سنجش آلودگی متعلق به شرکت کنترل کیفیت هواست.

18ایستگاه/  مجهز به دستگاه سنجش ذرات معلق کوچک تر از ۲/5میکرون هستند.
16ایستگاه/  مجهز به دستگاه سنجش آالینده ذرات معلق کوچک تر از 10میکرون هستند.
14ایستگاه/  متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست است که در کنار ایستگاه های شرکت 

کنترل کیفیت هوا، پایش کیفیت هوای شهر تهران را انجام می دهند.

عدد خبر

نرگس معدنی پور، عضو شورای اسالمی 
شهرســتان شــمیرانات بــا اشــاره بــه 
مشکالت و نیازهای روستاها و شهرهای 
شهرستان شمیرانات که مرتبط با اداره 
کل آبفــای اســتان تهــران اســت، گفت: 
10سال از اتمام مهلت بخشنامه شورای 
امنیت ملــی بــرای وزارت نیــرو به منظور 
بهبــود وضعیــت فاضــالب شــهری و 
روســتایی در ایــن شهرســتان گذشــته 
هنــوز بیــش از 70درصــد فاضالب هــای 
شــهر و روســتا در ایــن شهرســتان کامل 

نشده و با مشکل روبه رو است.

70
درصد

 مجتبــی شــفیعی، معــاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری تهران جزئیــات ورود 
حدود 1000 دستگاه اتوبوس دست دوم 
به نــاوگان حمل ونقــل عمومی تهــران را 
تشریح کرد و گفت: »مذاکرات مختلفی 
داشــتیم و پیشــنهادهای متفاوتی به ما 
ارائــه شــده کــه از نظــر کیفیــت و قیمت 
در حال بررســی هســتیم، امــا از آنجایی 
که ایــن کار نیاز بــه مصوبه دولــت دارد، 
شــهردار تهــران ایــن پیشــنهاد را بــه 

رئیس جمهور داده است.«

1000
 اتوبوس

انی
تهر

ن 
سی

/  ح
ری
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زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

یوزپلنگ ایرانی پیشــقراول ۱۲۸گونه  جانوری در 
انتظار انقراض در ایران است. گونه ای که فقط ۲ سال 
برای نجات از پرتگاه انقــراض فرصت دارد و اکنون 
با این پاسخ ســازمان برنامه و بودجه مواجه شده 
است: »بودجه شما مشخص است. همان را مدیریت 
کنید«. منظور آنها از بودجه حفاظت یوز، ۳میلیارد 
تومان برای حفاظت از زیســتگاه یوز در ۵استان و 
۶۰۰میلیون تومان برای پروژه تکثیر در اســارت 

یوزپلنگ آسیایی ایران است.
اگرچه بودجه حفاظت از این گونه شاخص و ارزنده 
در کشور بسیار کم است اما اتفاقاتی که در ماه های 
اخیر رخ داد نشــان داد که نحــوه مدیریت آن نیز 
چندان حال خوشــی ندارد و همه اینها در پرده ای 
از ابهام و عدم شفافیت و پاسخگویی رخ داده است. 
حفاظت از یوز چه در بخش »حفاظت از زیستگاه« 
و چه در بخش »تکثیر در اسارت« وضعیت وخیمی 
دارد. تا جایی که دامپزشک مسئول باروری و زایمان 
»ایران« تنها یوزپلنگ آسیایی بارور در اسارت در 
یک نشســت اینترنتی گفت:»نحوه حمایت از این 
گونه جای تأسف دارد. اگر وضعیت آنها در اسارت 
این اســت، ببینید حال و روز یوزهای در طبیعت 
چقدر بد است.« به گزارش همشهری، در هفته های 
گذشته ۲ توله از یوزهای آســیایی ایران که برای 
نخستین بار در اسارت به دنیا آمدند از بین رفتند. 
اولی به گفته ســازمان حفاظت محیط زیست بر اثر 
نقص ژنتیک در پارک ملی توران و دومی در مسیر 
رسیدن به پایتخت و ظاهرا در اثر لخته شدن شیر 
در دستگاه گوارش. جان توله سوم، در میان ماندن و 
رفتن است. تیمارگرش در اقامتگاه مدیران سازمان 
حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان تهران از 
او مراقبت می کند و  روز گذشته با انتشار یک عکس 
از وزن ۸۲۰گرمی آخرین توله یوز »ایران« که هنوز 

نامی ندارد خبر داد.

پروژه  بی مدیر
در روزهای اخیر نشست هایی جهت بررسی آنچه 
در پروسه تکثیر یوز در اسارت رخ داد، از زنده گیری 
»فیروز« به عنوان پدر توله ها که نر غالب در منطقه 
توران بود تا زایمان »ایــران« و مرگ توله ها برگزار 

شــد. به گفته لیلی خلعتبری، دانشجوی دکتری 
تنوع زیستی، ژنتیک و تکامل در دانشگاه پورتو در 
کشور پرتغال، »براساس متمم سوم پروژه حفاظت از 
یوز« قرار نبود برای تکثیر در اسارت، هیچ یوزپلنگی 
از طبیعت زنده گیری شود.« ولی با این حال، به جای 
زنده گیری یک یوز از استان یزد سراغ یوزهای استان 
سمنان رفتند. در حالی که رصد های سال های اخیر 
نشان داده است همه یوزهای استان یزد نر هستند.

هیچ کس مســئولیت »مدیریت« پروژه تکثیر در 
اسارت را نمی پذیرد. ۲ سال پیش که »کوشکی«، 
»دلبر« و »ایران« در سکوت خبری پشت فنس های 
مرکز تکثیر یوز توران برده شدند، اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان ســمنان برنامه های تکثیر در 
اســارت را اعام نکرد و جامعه خبــری هر از گاه با 
اطاع رسانی یکسویه سازمان حفاظت محیط زیست 
متوجه زنده گیــری فیروز، باروری ایران و... شــد. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان سمنان 
نیز که از خبرهای خوب »توران« در اینســتاگرام 
خود اطاع رســانی می کرد، در نیمــه راه بارداری 
»ایران« تودیع شــد و ایران رها مانــد. هیچ برنامه 
مدون و مشــخصی برای زایمان ایران و احتماالتی 
چون سزارین، نپذیرفتن توله یا توله ها توسط مادر، 
شیردهی دستی، نوع شــیر و... نیز وجود خارجی 

نداشت یا اگر داشت مردم و رسانه ها از آن بی خبر 
ماندند.

حســن اکبری، معــاون محیط طبیعی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در پاســخ به این ســؤال 
همشــهری که مدیر طرح تکثیر یوز در اسارت چه 
کســي بود و چه برنامه ای برای حفاظت از یوز در 
کشور اجرا می شود؟  گفت: »نقشه عمل ۲ صفحه ای 
تعیین کردیم که به زودی نهایی می شــود و آن را 
منتشــر می کنیم. مدیر طرح تکثیر هم اداره کل 
استان سمنان است«. موضوعی که مدیرکل جدید 
حفاظت از محیط زیســت این اســتان از آن ابراز 

بی اطاعی می کند.

سزارین تنها راه چاره بود
بهرنگ اکرامی، دامپزشــکی که فقط برای بخش 
بــاروری و زایمان »ایران« از ســوی امیر عبدوس 
مدیرکل وقت حفاظت محیط زیست استان سمنان 
به این پروژه دعوت شد معتقد اســت، آنچه برای 
باروری و زایمــان ایران انجام داد، اگر چه روشــی 
تهاجمی و غیرمعمول در زایمان گربه سانان است 
اما منطبق با پروتکل های پزشکی بود. او می گوید: 
»اگر بموقع سزارین انجام نمی دادیم ممکن بود جان 
ایران و توله هایش از دســت برود. پس از انجام این 

عمل، اطاعات برای یک دانشــیار مامایی دانشگاه 
دامپزشکی تهران ارسال شد و او گفت که این عمل 

باید حتی زودتر انجام می شد.« 
سزارین گونه های جانوری در طبیعت وجود خارجی 
ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان، درصورتی که 
شرایط پس از انجام این عمل استریل نباشد احتمال 
مرگ مادر و توله هایش که آغوز نخــورده و یا کم 
خورده اند وجود دارد. عکس های اولیه نشان داد که 
برای ایران، شرایط استریل و استاندارد تهیه نشده 
بود و هر چه تجهیزات در زمان سزارین وجود داشت، 
توسط دامپزشک، به صورت شــخصی فراهم شده 
بود. به گفته معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست، طرح تکثیر در اســارت یوز نمادین 
نیست و با وجود اینکه نمی توان یوزهای در اسارت را 
به طبیعت بازگرداند، سازمان حفاظت محیط زیست 

قصد حفظ ژنوم گونه را دارد.
علی ساجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
هم در روز جهانی تنوع زیســتی بر این نکته تأکید 
کرد و گفت: »در شرایطی هستیم که ناچاریم تکثیر 
در اسارت را حتما در دســتور کار قرار دهیم.« اما 
این ناچاری در شــرایطی رخ می دهد که نخستین 
تجربه، نکات منفی ای در پی داشــت که می شــد 

هیچ کدام شان رخ ندهد.

یوز ایرانی گرفتار مصائب اداری  
سازمان حفاظت محیط زیست نقشه عمل ۲صفحه ای برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی دارد

نفوذ گرد و غبار خارجی  به کشور
نفوذ توده گرد و غبار از همسایه غربی کشور به داخل که دیروز 
هوای ۵کانشــهر را آلوده کرده بود، امروز در ۱۷شــهر کشور 
خودنمایی خواهد کرد. توده گرد و غبار با منشــا خارجی، طی 
امروز سه شنبه همه استان های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب 
غرب و به تدریج مرکز، ســواحل غربی دریای خزر و دامنه های 
البرز را در بر می گیرد و گرد و خاک، کاهش شعاع دید و کاهش 
کیفیت هوا پیش بینی می شــود. بدین ترتیب امروز نفوذ گرد و 
خاک و افزایش شــاخص آلودگی هوا در استان های آذربایجان 
غربی، آذربایجان شــرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایام، 
خوزستان، بوشهر، همدان، لرســتان، مرکزی، زنجان، قزوین، 
اصفهان، قم، البرز و تهران پیش بینی شده است. به گزارش مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط  زیست، دیروز 
هوای کانشهرهای تهران، اصفهان، کرج، اهواز و اراک به ترتیب 
با شاخص های ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۱۲ و ۱۱۵ در شرایط ناسالم 
برای گروه های حســاس قرار داشــت و امروز نیز بر این تعداد 
افزوده می شود. از سویی مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران 
مخاطرات وضع هوا خبر داد که براساس تحلیل آخرین نقشه های 
پیش یابی هواشناسی امروز، سه شنبه، در برخی نقاط استان های 
اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، 
قزوین، البرز و تهران به ویژه در ســاعات بعدازظهر رگبار و رعد 
و برق و وزش باد شــدید موقت، گاهی گرد و خاک و در مناطق 

مستعد احتمال بارش تگرگ پیش بینی می شود.

شرایط در قصر شیرین وخیم است
درحالی کــه روز اول خرداد زمان جابه جایــی ۲توده گرد و 
غبار در کشور بود، در استان کرمانشاه هیچ روزی هوا بهبود 
نیافت و به محــض رفتن ریزگردهای قبلــی، ریزگردهای 
جدید جایگزین شدند. بدین ترتیب امروز ۳خرداد، آسمان 
شهرستان مرزی قصرشیرین برای چهارمین روز متوالی در 
محاصره ریزگردها و گرد و غبار خواهد بود. اداره هواشناسی 
قصرشیرین پیش بینی کرده که رفته رفته تا اواخر امشب بر 
غلظت غبار در منطقه افزوده می شود؛ به طوری که تا اواخر 
وقت شاهد باد شــدید و غبار غلیظ خواهیم بود. این وضع تا 

اواخر هفته جاری ادامه خواهد یافت.
از ابتدای امسال تاکنون قصرشیرین ۴۱روز درگیر غبار بوده 
که شامل ۱۸روز در فروردین، ۲۰روز در اردیبهشت و ۳روز 
در خرداد است؛ همچنین پارسال در مجموع این شهرستان 
۷۵روز غبارآلود بود که این پدیده تهدیدی برای سامت مردم 
و محیط زیست است. استان کرمانشاه در چند سال گذشته 
با معضل ریزگردها و آلودگی هوا درگیر بوده و این وضعیت 
به ویژه مردم شهرســتان های قصرشــیرین، سرپل ذهاب و 
گیانغرب را کافه کرده اســت. این پدیده نه تنها عوارض 
جسمی زیادی به مردم استان تحمیل کرده که حتی با بستن 
منافذ برگ های درختان بلوط،  به شدت به جنگل های زاگرس 

هم آسیب زده است.

علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار

با توجه بــه اهمیت موضــوع گردوغبار 
قــرار اســت در تیرمــاه امســال وزرای 
محیط زیست کشــورهای همسایه به 
ایــران بیایند تــا مشــکالت را بــا آ نها به 
اشتراک بگذاریم. البته ابعاد کار بسیار 
وســیع اســت و آنها هــم زیــاد پــای کار 
نیســتند و در کشورشــان مطالبه گری 
چندانی در این زمینه وجود ندارد./ایرنا

هادی کیادلیری
دبیر سابق مجمع کنوانسیون 

تنوع زیستی
دخالت هــای انســانی موجــب تخریب 
اکوسیســتم شــده و اکوسیســتم ها را 
مستعد آســیب پذیری بیشــتری کرده 
اســت. یکی از دالیلی که بلــوط ایرانی 
کمتــر بذرافشــانی می کند، کم شــدن 
سنجاب ایرانی و کاهش جمعیت برخی 
از پرندگان است که بذر بلوط را پخش 

می کردند. /ایسنا

نقل قول خبر

هزارگونه از مهره داران جهان به اعالم 
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعت 
در معــرض خطــر انقــراض هســتند و 
این اتحادیه اعــالم کرده که براســاس 
جدیدتریــن آمارها، 75گونــه مهره دار 
شــامل 18گونه پســتانداران، 29گونه 
پرنده گان، 4گونه دوزیستان و 16گونه 
خزنــده گان در معرض خطــر انقراض 

هستند. / مهر

10

هــزار هکتــار از اراضــی ملــی اســتان 
تهــران بــه منابــع طبیعــی بازگشــت و 
ســند تــک بــرگ گرفــت. رضــا بیانــی، 
مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان تهــران در این باره گفته اســت 
کــه ســند تــک بــرگ بــرای بیــش از 
12هــزار و39هکتــار از اراضــی ملــی در 
شهرستان های شــمیرانات، شهریار، 
دماوند، فیروزکوه و پردیس در استان 

تهران گرفته شد. / ایسنا 
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عدد خبر

خبر روز
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 4  استان 
در صدر خرید تضمینی گندم

خرید تضمینی گندم از مرز ۲میلیون تن گذشت؛ 
۶۰درصد این رقم به خوزستان و ۲۱درصد به فارس، 

ایام و کرمان اختصاص دارد

شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعام کرد که خرید تضمینی 
گندم از مرز ۲میلیون تن است و در میان استان ها، خوزستان 

رکورددار خرید شده است.
به گزارش همشهری، از مجموع ۲میلیون تن گندم خریداری 
شده در سراسر کشور، خوزستان با یک میلیون  و۲۷۵هزار تن، 
بیش از ۶۰درصد کل خرید گندم کشور را به خود اختصاص 

داده است.
بعد از خوزســتان به ترتیب فارس با ۱۶۰هزار تــن، ایام با 
۱۳۷هزار تن و کرمان با ۱۲۷هــزار تن در مجموع ۲۱درصد 
کل خرید گندم کشــور را در اختیار دارند و بعد از خوزستان، 

رده های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

افزایش ۲5درصدی خرید 
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه این میزان 
خرید گندم از کشــاورزان ۵۰۰هزار تن بیشتر از مدت زمان 
مشابه سال گذشته بوده است به همشهری می گوید: این رقم 

حدود ۲۵درصد بیشتر از سال گذشته است.
علیقلی ایمانی از رضایتمندی استان ها درباره برداشت و خرید 
تضمینی گندم خبر می دهد و می افزاید: البته در میان استان ها 
بخش های شــمالی گلستان، خوزســتان و فارس با توجه به 
خشکسالی های ابتدای فصل زراعی جاری، آسیب دیده اند که 

روی برداشت گندم شان تأثیر گذاشته است.
وی مشکل اصلی کشاورزان را اما پرداخت پول گندم می داند و 
مي گوید: مبلغ ریالی این حجم خرید تقریبا حدود ۲۴-۲۳هزار 
میلیارد تومان می شود که تاکنون فقط ۵۶درصد آن پرداخت 

شده است.
ایمانی تأکید می کند قرار بود تســویه حساب با گندمکاران 
ســریع باشــد، اما هرچه جلوتر می رویم و به پیک برداشت 
نزدیک تر می شــویم رقم خرید افزایش می یابــد و دولت از 

پرداخت عقب می ماند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران از دولت می خواهد برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز خرید گندم سرعت عمل داشته 

باشد و پول گندمکاران را زودتر پرداخت کند.
او در عین حال، به کشاورزان هم توصیه می کند حتما محصول 
خود را به دولــت تحویل دهند، زیرا بنیــاد پیگیر تخصیص 
مشوق برای گندمکارانی اســت که محصول خود را به دولت 

فروخته اند.
ایمانی معتقد اســت ذخیره گندم در ســیلوهای دولت، این 
اطمینان را به وجود می آورد کــه در زمینه تامین نان مردم با 
مشــکل مواجه نخواهیم شد و از ســوی دیگر، در شرایط بد 
اقتصادی فعلی کشور و دنیا دولت می تواند زمینه برنامه ریزی 

برای تامین کمبود و واردات را فراهم کند.

خرید، باالتر از سطح انتظار
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان هم با بیان اینکه 
خرید تضمینی گندم در خوزستان تا روز جمعه ۳۰اردیبهشت 
به یک میلیون  و۲۷۵هزار تن رسید که ۱۷۵هزار تن بیش از 
حد انتظار اســت، می گوید: خرید گندم در ۱۶۲مرکز خرید 
تعاون روســتایی و غله در خوزستان انجام شــد و برداشت 
این محصول راهبردی مرحله پایانی دوره ۴۰روزه را ســپری 
می کند. امید جهان نژادیــان با بیان اینکه برداشــت گندم 
در خوزســتان از دهه ســوم فروردین ابتدا از مناطق جنوبی 
استان شــروع شــده بود و در بســیاری از نقاط پایان یافته 
است، می افزاید:  سال گذشــته میزان خرید تضمینی گندم 
در خوزســتان ۱.۱میلیون تن بود که این آمار خوزستان را 
در جایگاه نخست کشوری از حیث حجم خرید این محصول 
راهبردی قرار داد و معادل ۲۵درصد کل خرید تضمینی گندم 
در کشور بود. افزایش میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با 
سال زراعی ماقبل آن در حالی است که در سال زراعی جاری 
۸۰هزار هکتار از گندمزارهای دیم استان به علت خشکسالی و 

کاهش بارندگی از بین رفته اند.

پیش بینی خرید 500تن در فارس
فارس تاکنــون رتبــه دوم خرید تضمینی گنــدم را به خود 
اختصاص داده اســت. شــهرام زارع، معاون اداره کل غله و 
خدمات بازرگانی فارس با بیان اینکه خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان استان در ۱۳۴مرکز از ۱۷فروردین آغاز شده است 
و تا آخر مرداد ادامه دارد، می گوید: پیش بینی می شود امسال 
بیش از ۵۰۰هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

مهدی صادقی، مدیر زراعت ســازمان جهادکشاورزی فارس 
هم می گوید: در ســال زارعی ۴۰۶هزار هکتار از زمین های 
کشاورزی استان به کشت گندم در ۲نوع آبی و دیم اختصاص 
یافت که ۲۶۰هــزار و۶۹۸هکتار آن مربوط به کشــت آبی و 

۱۴۵هزار هکتار نیز کشت گندم دیم بود.

   
برداشت خوشــه های طایی گندم از نیمه های فروردین در 
مناطق گرمسیری ازجمله سیستان وبلوچستان، هرمزگان، 
بوشهر، خوزســتان، ایام، فارس، کرمان، یزد و لرستان آغاز 
شد و در روزهای اخیر استان های نیمه شمالی چون خراسان 

رضوی و گلستان هم به این قافله پیوسته اند.
سطح کشت گندم آبی ســال جاری در کشــور یک میلیون 
 و۹۰۰هزار هکتار و سطح کشت گندم دیم ۳میلیون  و۹۵۰هزار 
هکتار اســت که پیش بینی می شــود از این ســطح بیش از 
۹میلیون تن برداشت شود. علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت 
وزیر جهادکشــاورزی هــم تأکید کرده اســت میزان خرید 
تضمینی گندم درصورت بارندگی های مطلوب در اردیبهشت 

پیش رو به ۵.۵میلیون تن برسد.

پیگیری

تحقیق و تفحص از سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری کرج 

سخنگوی شــورای شــهر کرج از تصویب طرح 
تحقیق و تفحص از عملکرد ســازمان مدیریت 

پسماند شهرداری کرج خبر داد. 
به گزارش تسنیم، علی قاســم پور اظهار کرد: با 
توجه به وظایف نظارتی شورای شهر و در راستای 
شفاف ســازی بندهای ذیل ماده۸۰و به استناد 
ماده۸۱قانون تشــکیات وظایــف و انتخابات 
شورای اســامی تعدادی از اعضای شورای شهر 
درخواست تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری را خواستار شــدند و پس از 
رای گیری با اکثریت آرا حاضر در جلســه با این 

درخواست موافقت شد.
وی افزود: اعضای امضاکننده از ریاســت شورای 
شهر تقاضا کردند تا در حوزه اقدامات مربوط به 
سامت مردم در مدیریت پســماندها و نخاله ها 
در حلقه دره، قراردادهــای پیمانکاران و دعاوی 
حقوقی در بازه زمانی ۱۰سال گذشته را بررسی و 

نتیجه آن را مشخص کنند.
سخنگوی شورای شــهر کرج با بیان اینکه روند 
تحقیق و تفحص پس  از تشکیل کمیته و اعضای 
هیأت تحقیق آغاز می شــود، بیــان کرد: رئیس 
شورای شــهر پس از هماهنگی و تشکیل هیأت 
تحقیق ۳نفره پس از ۳ماه باید گزارش کاملی از 
آخرین روند تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت 

پسماند را به شورای شهر ارائه دهد.

خبر کوتاه 

عدد خبر

مدیــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی 
یزد با اشــاره به فصل برداشت گندم در 
این اســتان گفت: ظرفیت شرکت های 
تعاونی روســتایی و ظرفیت ســیلوی یزد 
برای ذخیره این محصــول به 85هزار تن 
افزایش یافته اســت. به گزارش فارس، 
یدهللا جوادپور اظهار کــرد: این ظرفیت 
بــرای خریــد گنــدم مــازاد کشــاورزان در 
اســتان یزد و حتــی اســتان های همجوار 

منطقی و کافی است. 

85000
تن

یزد

 معــاون ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
ســاخت اســکله و الیروبی بنادر شــمال 
بوشــهر را یکــی از اولویت هــای ســازمان 
بنادر و دریانوردی دانست و گفت: برای 
اجرای این طرح ها 3هزار میلیارد تومان 
درنظــر گرفتــه شــده کــه بــا تصویــب آن 
عملیاتــی می شــود.به گزارش تســنیم، 
حســن بیــگ محمدلــو افــزود: بــا اجرای 
از مشــکالت  برخــی  برنامه هــا  ایــن 
 مــردم در بنــادر شــمال اســتان بوشــهر 

رفع می شود.

3000
میلیارد

بوشهر

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
خراسان جنوبی گفت: 63درصد روستاهای 
بــاالی 20خانــوار اســتان از پوشــش شــبکه 
اینترنــت پرســرعت بهره منــد هســتند کــه 
این میزان در ســال جاری به 85 تــا 90درصد 
افزایش می یابد. به گــزارش ایرنا، مصطفی 
بهــی روز افــزود: حدود 300روســتای اســتان 
فاقد اینترنت پرسرعت هستند. به گفته وی، 
برای نصب، تجهیــز و راه اندازی ســایت های 
اینترنت پرسرعت این روستاها 400میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.

90
درصد

خراسان جنوبی

دریاچه گهر لرستان
در جنوب شرقی درود یکی از زیباترین دریاچه های کوهستانی 

ایران قرار دارد. دریاچه ای محصور در میان رشته کوه های 
اشترانکوه که طبیعتی بی نظیر را برای دوستداران طبیعت خلق 
کرده است. دریاچه گهر در ارتفاع 2350متری از سطح دریا قرار 
دارد و شامل 2بخش گهر بزرگ با وسعت حدود 100هکتار و گهر 
کوچک است. عمق دریاچه بین 4 تا 28متر، عرض آن بین 400 

تا 800متر و طول آن1500متر است. منبع: تسنیم 

لرستانعکس خبر

البرز

 
جنگ، نقطــه عطفی در سرنوشــت تجارت مرزی 
خرمشــهر محســوب می شــود؛ نقطه عطفی که 
شــهر ســرخ جامگان ، خونین شــهر و هــر آنچه 
 می نامنــدش را بــه دوران پیش و پــس از جنگ

تقسیم کرد.
پیش از جنگ، خرمشــهر تنها بندر کشور بود که 
به حمل ونقل ریلی دسترسی داشــت و قدیمی ها 
یادشــان نمی رود کشــتی ها و کانتینر های باری 
۲۴ســاعته در حال تخلیه یا بارگیــری کاال در آن 
بودند. فعالیت ۴۰۰کنســولگری خارجی، حضور 
۱۲۰تاجر بین المللی در پاســاژ شــتابی، تخلیه و 
بارگیری کشــتی های بــزرگ، نخســتین جاده 
بین المللی به بصره و کویت، سردخانه هایی تا سقف 
پر و بیش از ۲هزار تویوتای کارینا در انبار گمرک فقط 
یک تصویر از هزاران تصویر برجای مانده از تجارت 

پررونق آن روزگار است.
بعد از جنگ اما، روزگار آنچنان با خرمشهر راه نیامد 
و شهری که زمانی ۶۰درصد تجارت دریایی ایران را 
به خود اختصاص داده بود، حاال در هیاهوی بنادر و 

تجارت مرزی آنچنان اسم و رسمی ندارد.
گرچه آمار و ارقــام از افزایش ۷۰درصدی صادرات 
از گمرک خرمشــهر در ســال جاری خبر می دهد، 
اما بهــروز قره بیگــی، ناظر گمرکات خوزســتان 
معتقد اســت پایانه مرزی شــلمچه به عنوان یکی 
از گلوگاه های مهــم این مرز بایــد هماهنگی های 
بیشــتری میان مســئوالن شهرســتانی و استانی 

شکل گیرد.

روزگاری که بود
خرمشهر در گذشــته های نه چندان دور، تنها بندر 
متصل به راه آهن ایران بود و بیش از ۶۰درصد تجارت 
دریایی کشور را در اختیار داشت. حاال اما نه منطقه 
آزاد مهران توانســته این بندر را به روزهای پیش از 
جنگ بازگرداند و نه خرمشهر، سهم قابل توجهی در 

تجارت مرزی کشور در اختیار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با بیان اینکه این شهر 
از دیرباز قطب اصلی و دروازه تجارت ایران محسوب 
می شد به همشــهری می گوید: در گذشته خبری 
از بنادر دیگر چون شــهید رجایی، چابهار یا بوشهر 
نبود و با توجه به نزدیکی خرمشــهر به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و قرارگیری آن در کنار رودخانه 
بزرگ اروند، کشتی های خارجی ترجیح می دادند 

کاالهایشان را از این جا وارد یا صادر بکنند.
هانــی فیصلــی با بیــان اینکــه بندر خرمشــهر 
به حمل ونقل زمینی و ریلی دسترســی داشــت، 
می افزاید: آن زمان گمرک خرمشــهر ۲۴ساعته در 
حال فعالیت بود، اما با وقوع جنگ تحمیلی منطقه 
جنگی شناخته شد و با مهاجرت مردم کسی در آن 
سکونت نداشــت و تجار هم به تبع آن به کشورها و 

شهرهای دیگر مهاجرت کردند.

او با بیان اینکه بعد از پایان جنگ و بازگشــت مردم 
حق خرمشهر آنطور که باید ادا نشد، اظهار می کند:  
مردم با امید و آرزو به این شــهر برگشتند و حاضر 
بودند دوباره از نو شروع کنند، اما هیچ حمایتی از آنها 
صورت نگرفت و مشکات موجب شد رونق تجارت 

خرمشهر هیچ گاه مثل سال های قبل نشود.

همه چالش های امروز 
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر معتقد است اوضاع 
تجارت تا حدودی در اواخر دهــه۷۰ بهبود یافت ، 
اما دوران طایی بعد از جنــگ این بندر را می توان 

نیمه های دهه۸۰ دانست.
فیصلــی توضیح می دهــد: در ایــن دوران، دولت 
مشوق هایی چون تخفیف ۳۰درصدی سود بازرگانی 
درنظر گرفت، اما بعد از مدتــی این رقم بدون هیچ 
دلیل مشــخصی کاهش یافت و بنادر بســیاری در 
کشــور ایجاد شــد که بدون اینکه جنــگ را دیده 
باشند، محبوبیت خرمشــهر یا مسافت نزدیک آن 
با کشورهای حاشــیه  خلیج فارس را داشته باشند 
از همین تخفیف بهره مند شــدند تا عما خرمشهر 
جنگ زده شــرایط ویژه تری نسبت به مناطق دیگر 

نداشته باشد.
الیروبی نشدن اروندرود هم در سال های بعد از جنگ 
به همه مشکات خرمشهر اضافه شد تا دیگر خبری 
از هیاهوی رفت وآمد کشتی های بزرگ باری به این 

بندر نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به این چالش 
می گوید: کشــتی های بزرگ عازم خرمشــهر در 
یکی از بنادر حاشــیه خلیج فــارس مثل جبل علی 
امارات  بار خود را تخلیه و در کشتی های کوچک تر 
بارگیري می کردند، اما جالــب اینکه کاالهایی که 
اینگونه به خرمشهر می رسید مشمول تخفیف سود 
بازرگانی هم نمی شد. شکل گیری منطقه آزاد اروند 
در آبادان و خرمشــهر هم مورد دیگری اســت که 
طی سال های گذشــته به عنوان یکی از مهم ترین 
عوامل توسعه نیافتگی و محرومیت این ۲شهر عنوان 
می شــود؛ نکته ای که به اعتقاد فیصلی تأثیر منفی 
خود را با گرانی زمین، چند صدایــی در مدیریت، 
افزایش هزینه تمام شده تولید بر تجارت خرمشهر 
هم گذاشت. به گفته او، بندری که تا سال های پیش 
روزانه بیش از هزار کانتینر تردد داشت، حاال به دلیل 
مشکات زیرساختی، بخش نامه های خلق الساعه، 
مشکات محیط زیســتی ازجمله ریزگرد که برای 
ســرمایه گذار دافعه ایجاد کرده است، نبود امنیت 
اقتصادی برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران و 
همچنین تحریم های اقتصــادی علیه ایران و موانع 
طرف عراقی در روز شاهد تردد کمتر از ۱۰۰کامیون 
است. رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح می کند 
این شهر نباید فقط در سالروز آزادسازی دیده شود، 
زیرا به گردن همه مــردم ایران حــق دارد و همه 
مســئوالن باید همت به خرج بدهند تا به روزهای 

اوج خود برگردد.

 بازرگانان چه می خواهند؟
به جز مــواردی که رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر 
به آنها اشــاره می کند و خاص این شــهر است، اما 
مشــکات دیگری هم برای فعاالن و تاجران وجود 
دارد کــه معتقدند درصورت رفع شــان هم تجارت 
رونق می گیرد و هم می توان منتظر روزهای خوب 

برای خرمشهر بود.
زهرا حمید، از بازرگانان خرمشهر و دکترای بازاریابی 
در این باره به همشــهری می گوید: در ۲مقصد مهم 
تجارت خرمشهر یعنی عراق و کویت رقیب زیاد است 
و کشورهای ترکیه، چین، ایتالیا و... در حال عرضه 

کاال هســتند، اما دولت ها به جای کمک به ما برای 
حضور در این رقابت موانعی ایجاد کرده اند.

او با بیان اینکه مســیر زمینی خرمشــهر تا بصره 
۲۰دقیقه است، می افزاید: تجارت نیاز به رفت وآمد 
زیاد، نشســت با فعاالن اقتصــادی و مذاکره دارد، 
اما کنســولگری ها اجازه تردد راحت مــا را از مرز 
بصره نمی دهند و به جای طی مســیر ۲۰دقیقه ای 
 زمینی ناچاریم به صورت هوایی اول به تهران و بعد

به بصره برویم.
او با اشــاره به ضرورت اعطای ویزای تجاری تأکید 
می کند اگر موانع برداشته شــود، تاجران به راحتی 
فعالیــت می کننــد و ســرمایه گذاران هــم برای 

سرمایه گذاری تشویق می شوند.

امید به آینده 
بندر امام خمینی)ره(، مرزهای زمینی چذابه، شلمچه 
و مرز دریایی خرمشهر از مسیرهای مهم صادرات و 
واردات کاال در خوزســتان هستند، اما از میان همه 
اینها گمرک خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک 
و نزدیکی به بازار پرمصرف کشورهای عراق و کویت 
یکی از مهم ترین گمرکات کشور در زمینه صادرات 

محسوب می شود.
از ابتدای امسال تاکنون ۵۸میلیون و۸۱۳هزار دالر 
کاالی غیرنفتی از گمرک خرمشــهر بــه خارج از 
کشور صادر شده است که در مقایسه با سال گذشته 

افزایش ۷۰درصدی را دارد.
پیش از این مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از 
ساخت یکی از بزرگ ترین پایانه های صادراتی جهان 
در شلمچه خرمشهر و بازگشــت رونق به این شهر 
خبر داده بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با 
بیان اینکه ساخت پایانه صادراتی اروند در شلمچه 
به عنوان پنجمیــن پایانه بزرگ جهان با وســعت 
۶۰هکتار در یک ماه آینده شروع می شود، می گوید: 
ساخت این پایانه در مرحله نخست در ۳مرحله و با 
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی به میزان 
۲۵هزار میلیارد ریال در مدت ۴سال اجرا خواهد شد. 
محمدرضا اسکندری با بیان اینکه سرمایه گذار این 
طرح مذاکراتی با کشورهای مختلف برای صادرات 
کاالهای منطقه آزاد ارونــد نیز برای صادرات انجام 
داده است، می افزاید: در این پایانه محصوالت داخلی 
و خارجی عرضه خواهد شد و از تمام ظرفیت  ریلی، 
هوایــی و دریایی منطقه برای صــدور کاال به نقاط 

مختلف جهان استفاده خواهد شد.
وی ساماندهی کاالی حمل مســافر و ته لنجی را از 
دیگر اقدامات الزم در منطقه آزاد اروند بیان می کند 
و می گوید: برای تسهیل و راه اندازی واردات کاالی 
مسافر با پلیس کل کشور نشســتی داشتیم و قرار 
است گمرک جمهوری اسامی در گیت های خروجی 
منطقه آزاد اروند مستقر شــود، لذا واردات در این 

منطقه قاچاق محسوب نمی شود.
اسکندری ادامه می دهد: از دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد درخواست کردیم مرز شلمچه به عنوان منطقه 
آزاد مشترک بین ایران و عراق مشخص شود و اگر 
این امر مورد قبول ۲کشور قرار گیرد، همه مسائل و 

مشکات مرز شلمچه رفع خواهد شد.
او معتقد اســت درصورت راه انــدازی منطقه آزاد 
مشــترک بین ایران و عــراق با توجه بــه توافقات 
انجام شــده بین اتحادیه کشورهای عرب می توانیم 

به بازارهای منطقه نفوذ کنیم.
این پایانه در زمینی به مســاحت ۶۰هکتار با اعتبار 
بیش از ۱۱۰هــزار میلیارد ریال و توســط بخش 
خصوصی ایجاد می شود و برای ۳هزار نفر به صورت 
مســتقیم و ۳هزار نفر به صورت غیرمستقیم شغل 

ایجاد خواهد کرد.

عمران خرمشهر  در دستور کار
یکی دیگر از اقدامــات در دســتور کار برای رونق 
تجارت مرزی خرمشهر، بازارچه مرزی شلمچه است. 
هفته گذشته بود که دومین جلسه کارگروه توسعه 
صادرات غیرنفتی خوزستان با هدف بررسی آخرین 
اقدامات انجام شده درباره ســاماندهی پایانه های 
مرزی چذابه و شلمچه و بررسی مسائل و مشکات 

بازارچه مرزی اروند کنار آبادان برگزار شد.
در حال حاضر مبادالت تجاری و صــادرات کاال از 
مرز شــلمچه براساس شــیوه نامه های بهداشتی و 
نظارت تیم های بهداشــتی ۲ کشــور ایران و عراق 
در جریان است و  روزانه ۱۸۰کامیون حامل کاال در 
بارانداز شلمچه تردد می کند. تره بار، لوازم برقی، مواد 
شیمیایی، صنعتی، تاسیساتی و کلینکر بیشترین 
کاالهای حمل شده به کشــور عراق از این گذرگاه 

مرزی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان 
در گفت وگو با همشــهری رونق ایــن بازارچه را از 
مهم ترین اقدامات در دستور کار استان برای توسعه 
تجارت خرمشهر و بازگشت روزهای اوج به این شهر 

معرفی می کند. 
 آقارضا فتوحی با بیان اینکــه اقداماتی در این باره 
در دست انجام است، فعال کردن واحدهای راکد و 
رسیدگی به عمران و آبادی شهرستان را هم از دیگر 
برنامه های دولت در زمینه توسعه خرمشهر می داند 

که به صورت ویژه دنبال می شود. 

   
خرمشــهر عاوه بر مرز، ظرفیت های دیگری برای 
توســعه اقتصادی دارد که توجه به هر یک از آن ها 

می تواند این شهر را در مسیر آبادانی قرار دهد.

 خرمشهر به آبادانی می اندیشد
رونق اقتصادی خرمشهر با اقداماتی چون راه اندازی پنجمین پایانه صادراتی بزرگ جهان در شلمچه، توسعه 

بازارچه مرزی و فعال کردن واحدهای راکد در دستور کار است

سیده زهرا عباسیگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامــل منطقــه آزاد ارونــد معتقــد 
است اگر مرز شلمچه به عنوان منطقه 
آزاد مشترک بین ایران و عراق مشخص 
شود، همه مســائل و مشکالت مرز آن 

رفع خواهد شد

خرمشــهر  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس   
 می گویــد: ایــن شــهر نبایــد فقــط در 
سالروز آزادســازی دیده شــود، زیرا به 
گردن همه مردم ایران حق دارد و همه 
مســئوالن باید همت به خرج بدهند تا 

به روزهای اوج خود برگردد

كشاورزی و صنعت در خرمشهر
خرمشهر با جمعیت 500هزار نفر بیش از 40هزار زمین قابل کشت دارد که 15هزار هکتار آن در 

طرح 550هزار هکتاری قرار گرفته است. 
طرح 550هزار هکتاری که در خوزستان در سفر مقام معظم رهبری به خوزستان درسال  ۷6 
مصوب شد که وسعت این طرح 800 هزار هکتار بود که بخشــی از آن اجرا شد اما در ادامه با 
مشکالتی مواجه شد و به حالت نیمه متوقف درآمد. تسطیح و زه کشی زمین های کشاورزی 
هدف این طرح است که با اجرای آن می توان به آبادانی شان در شرایط خشکسالی امیدوار بود. 
همچنین بیش از 1۲0واحد صنعتی فعال در خرمشهر وجود دارد که 44واحد زیر نظر اداره صمت 
و بیش از 85واحد تولیدی زیر نظر منطقه آزاد فعالیت می کنند که تامین نیازهای آن ها از جمله 

آب می تواند تاثیر زیادی بر رونق اقتصادی منطقه بگذارد.

مکث
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خداحافظی برنج با نرخ مصوب
قیمت برنج ایرانی در میادین میوه و تره بار از ابتدای خردادماه 
افزایش یافته و نرخنامه جدید نشــان می دهد فقط برنج های 
وارداتی با نرخ تنظیم بازاری عرضه می شوند. از ابتدای اسفندماه 
تا پیش از خرداد انواع برنج در میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران با نرخ تنظیم بازاری به فروش می رسید که برای برنج های 
درجه یک کیلویی 65 و برای درجه ۲بین 4۲ تا 60هزار تومان بود. 
ارزان ترین برنج میادین، ندا با قیمت کیلویی 53هزار تومان است.

حبوب، فعال بدون تغییر قیمت
با اینکه قیمت حبوب از ابتدای امســال با افزایش 
همراه بوده، مشاهدات میدانی نشان می دهد قیمت 
حبوب شرکتی در مقایسه با ماه گذشته فعال تغییری 
نداشته اســت. ارزان ترین حبوب هم اکنون لوبیا 
سفید است که قیمت آن در بیشتر برندها هنوز به 
50هزار تومان نرسیده اما لوبیا چیتی و لپه در حال 

نزدیک شدن به 80هزار تومان هستند.

میادین

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

1.585

1.580

1.5۷5

1.5۷0

1.656

1.560

1.555

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 25هزار و 11واحد، 
معادل 1.58درصد نزول کرد و به یک میلیون و 557هزار و 

210واحد رسید. شاخص کل هم وزن هم با 8هزار و 732واحد 
نزول به 432هزار و 772واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، 
قیمت سهام 138شرکت رشد و 

442شرکت کاهش یافت. قیمت 
سهام 15شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1098

2355 خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز گذشته سهامداران حقیقی 4هزار و 860میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به 6هزار و 117میلیارد تومان رسید. سهامداران حقیقی دیروز 
1257میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در مبادالت 
دیروز 115هزار میلیارد تومان نزول کرد و به 7357هزار میلیارد تومان 
رسید. ارزش دالری کل بازار سهام ایران با توجه به قیمت روز گذشته 
هــر دالر آمریکا در بــازار تهــران کــه در محــدوده 30هــزار و 270تومان 

دادوستد شد، هم اکنون معادل 243میلیارد دالر است.

ارقام به هزارمیلیاردتومان

صعود
نزول

بدون تغییر

بعد از ۲ماه رشــد مــداوم، دیروز 
شاخص کل بازار سهام ۲۵هزار واحد بورس

معادل ۱.۶درصد افــت کرد. با این 
میزان افت ۲میلیارد دالر از ارزش بازار سهام کاسته 
شد و رکورد باالترین خروج نقدینگی از بورس در سال 
 جاری به ثبت رســید. به زعم تحلیلگران رســیدن 
شــاخص به محدوده مقاومت تکنیکی یک میلیون 
و۶۰۰هزار واحد، عملکــرد اقتصادی ضعیف برخی 
صنایع و نامشخص بودن آثار حذف ارز ترجیحی بر 

برخی صنایع از دالیل نزول بورس است.
 به گزارش همشــهری، همزمان با آغــاز خرداد ماه 
معامات بازار ســهام با افت مواجه شــده است. در 
ماه هــای فروردین و اردیبهشــت شــاخص بورس 
۲۰درصد رشــد کرده بود. آمار ها نشــان می دهد از 
ابتدای خرداد ماه ارزش روزانه معامات خرد کاهش و 
میزان خروج پول از بازار سهام افزایش یافته است. این 
روند روز گذشته شدت بیشتری گرفت و در مبادالت 
روز گذشته باالترین میزان خروج نقدینگی از بورس 
ثبت شد. دیروز جمعا ۱۳۰۰میلیارد تومان نقدینگی از 
بازار سهام خارج شد و حجم ورود پول به صندوق های 
سرمایه گذاری افزایش یافت. دیروز همچنین شاخص 
کل بورس تهران که در آخر اردیبهشــت از مرز یک 
میلیون و۶۰۰هزار واحد عبور کــرده بود با ۲۵هزار 
واحد کاهش به یک میلیون و ۵۵۷هزار واحد رسید. 
در پایان مبادالت دیروز ارزش کل بازار سهام از ۲۴۵به 

۲۴۳میلیارد دالر رسید.
ثبت رکورد جدید در روند خروج پول از بازار و تزریق 
نقدینگی به صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد 
ثابت که ریسک کمتری دارند، احتماال به معنای آن 
است که سرمایه گذاران دست کم در مقطع کنونی و 
کوتاه مدت انتظار رشد شاخص به بیش از یک میلیون 

و۶۰۰هزار ندارند.
از نظر تکنیکی شــاخص کل بورس در محدوده یک 
میلیون و ۶۰۰هزار واحــد با نوعی مقاومت تکنیکی 
مواجه است و بســیاری از کارشناســان از مدت ها 
قبل بــرآورد کرده بودند که شــاخص بورس در این 
محدوده با یک افت مقطعی تا محدوده یک میلیون 
و۵۰۰هزار واحد مواجه خواهد شد با این حال آنطور 
که کارشناسان می گویند برخی محرک های بنیادی 
نیز در نزول شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز 

گذشته نقش داشته است.

دالیل نزول
آنطورکه تحلیلگران می گویند صرف نظر از محدوده 
مقاومت یک میلیــون و۶۰۰هــزار واحدی برخی 
عوامل بنیادی ازجمله ابهام در مورد نحوه حذف ارز 
۴۲۰۰تومانی برخی صنایع، عملکرد ضعیف برخی 
صنایع از نظر میزان تولید و فروش عامل نزول شاخص 

بوده است.
هم اکنون با وجود رشد اسمی سود شرکت ها، آمارها 
از کاهش حجــم تولید و فروش بســیاری از صنایع 
حکایت دارد و نشــان می دهد با وجــود آنکه درآمد 
اسمی شرکت ها ناشی از رشد تورم بارشد مواجه شده، 
بسیاری از شرکت ها در طول فصول گذشته با افت تناژ 
تولید و فروش از نظر حجمی مواجه شده اند و دامنه 
این نزول به سال جاری هم رسیده است. شاخص هایی 
که نهاد های رسمی ازجمله پژوهشکده پولی و بانکی 
به عنوان بازوی پژوهشــی بانک مرکزی در چند ماه 
گذشته منتشر کرده اند نیز این موضوع را تأیید می کند 
و نشــان می دهد برخاف رشد ســود تورمی تولید 
واقعی در حال کاهش اســت. در چنین شرایطی به 
زعم تحلیلگران، یکی از پایه های اصلی رشد شاخص 
بورس که وضع تولید است از رشد شاخص های بورس 
پشتیبانی نمی کند. اما این همه ماجرا نیست؛ طبق 

نظر کارشناسان در شرایط فعلی نوعی ابهام در مورد 
اثرات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر عملکرد شرکت ها نیز 
وجود دارد. با وجود آنکه حذف این ارز قطعا می تواند 
به افزایش سود اسمی شرکت های بورس منجر شود 
اما هنوز شرکت هایی که مشمول حذف ارز ترجیحی 
شده اند گزارش های دقیقی در مورد اثرات مالی این 
رویداد منتشر نکرده اند و در عین حال نحوه حذف ارز 
ترجیحی و آثار آن بر قیمت محصوالت برخی صنایع 
ازجمله تولید کننده های محصوالتی بهداشــتی و 

شوینده از اساس مشخص نیست.
هم اکنون گمانه زنی های مختلفــی در مورد حذف 
ارز ترجیحــی و صدور مجوز افزایــش قیمت برخی 
صنایع مهم بازار ازجمله محصوالت غذایی، زراعی، 
داروســازی، شــوینده و حتــی تولیدکننده های 
 ســیمان وجود دارد اما اثرات آن  بر سهام شرکت ها

مشخص نیست.

کارشناسان چه می گویند؟
رحیم کریمی، کارشناس بازار ســرمایه در این باره 
گفت: نزول بازار سهام دلیل برآورده نشدن انتظاراتی 
بود که بازار از گزارش های حسابرســی نشده برخی 
گروه ها از قبیل پاالیشی ها داشت. از طرفی ابهامات 

موجود در نرخ فروش شرکت هایی که ارز ۴۲۰۰ در 
آنها حذف شده، نظیر گروه های غذایی، دارویی و... و 
طوالنی شــدن برخی فرایند ها در اعام نرخ فروش 
بلوک  سهام برخی شــرکت ها نیز از دالیل دیگر آن 

به حساب می آید.
او گفت: بر این اساس می توان به ابهامات موجود در 
شرایط خریداران و فروشندگان سهام شرکت های 
خودرو ســازی  رســیدن به محــدوده مقاومتی 
تکنیکالی شــاخص به زعم تحلیلگــران بازار، نیز 

اشاره کرد.
او تأکید کرد: همچنین می توان گفت رشد های اخیر 
شاخص عمدتا براساس مبتنی بر رشد ارزش سهام 
شرکت های بزرگ و شــاخص محور رخ داده است و 
شرکت های کوچک نتوانسته اند بخش مهمی از ریزش 
سال۱۳۹۹ را جبران کنند. عبداهلل رحیم لوی بنیس، 
کارشناس بازار سرمایه هم گفت: با مکانیزم کنونی 
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به نظر می رسد باید منتظر 
افزایش قیمت ها باشیم. بخشی از این تورم ناشی از 
متغیرهای واقعی و حقیقی اقتصادی و بخشی ناشی 
از افزایش انتظارات تورمی است. به هر حال، امسال 
بازار سرمایه همچون سایر بازارها، ناگزیر به تبعیت از 

افزایش نرخ ها خواهد بود.

نزول  بعد از ۲ ماه صعود
شاخص کل بورس تهران  دیروز با افت ۱.۶درصدی مواجه شد و ۲ میلیارد دالر نزو ل کرد

روز دوشنبه رکورد باالترین خروج نقدینگی از بازار سهام در سال جاری به ثبت رسید

قیمت ها به تومان

۲۷ اردیبهشت ۲8 اردیبهشت 31 اردیبهشت 1 خرداد ۲  خرداد

۷650
۷600

۷550
۷500
۷450
۷400

۷350
۷300
۷۲50
۷۲00

طارم اصل
65.000
۷8.000

شیرودی

4۲.000
5۷.000

هاشمی
65.000
۷8.000

دم سیاه
65.000
۷8.000

نیم دانه معطر

3۷.000
3۷.000

فجر

56.500
68.000

ندا

46.000
53.000

خردادفروردین

قیمت مشخصاتبرند

77.500لوبیا چیتی- 900گرمیهمدل

72.000لپه- 900گرمیگلستان

58.600لوبیا قرمز- 900گرمیشاهسوند

58.000نخود لوبیا- 900گرمیهمدل

56.000نخود- 900گرمیخشكپاک

65.000عدس- 900گرمیهمدل

47.500لوبیا سفید- 900گرمیشاهسوند

76.000لوبیا چیتی- 900گرمفامیال

6117
4860

74

۲3 3
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۱۱ سال بعد
میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت 

تا شاید زالتان به قولش عمل کند و قید 
فوتبال بازی کردن را بزند

19

سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد 
تا لیورپول و کلوپ در آستانه فینال لیگ 

قهرمانان یک جام مهم را از دست داده باشد

اختالف طبقاتی در اللیگابازگشت پپ
فصل برای بارسا با شکست مقابل ویارئال به 

پایان رسید تا رئال با بیشترین فاصله ممکن 
نسبت به تیم دوم فصل را به پایان ببرد

1919

 روز مانده تا 
جام جهانی

شنبه 7 خرداد 1401
لیگ قهرمانان اروپا  - فینال

لیورپول

رئال مادرید
23:30

چهارشنبه 4 خرداد 1401
لیگ کنفرانس اروپا  - فینال

آاس رم

فاینورد
23:30

فوالد

پرسپولیس

آلومینیوم

سپاهان

شهرخودرو 

پیکان

20:00

20:00

20:00
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مس

هوادار

استقالل

گل گهر

20:00

20:00

ذوب آهن

تراکتور

نساجی

فجر 

20:00

20:00

نفت م.س

صنعت نفت
20:00

برنامه بازی

فجر 

پرسپولیس
20:00

استقالل

نفت.م.س
20:00

یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30

پخش زنده روز

پیش بازی

هفته
 شب

بيست و نهم
 از لیگ برتر فوتبال ایران

  2هفته باقي مانده که یکي از آنها 
امشب برگزار مي شود

هفته بیســت ونهم رقابت هاي لیگ برتر ایران 
امشب برگزار مي شود تا فقط یک هفته به پایان 
این مسابقات باقي بماند. رقابت هاي دو هفته 
پایاني کاما همزمان شــده و همه بازي هاي 
این هفته راس ســاعت۲۰ امشب آغاز خواهد 
شــد. البته دو بازي اصفهان و اراک بازي هایي 
هستند که هیچ نقشي در رقابت صدرنشین ها 
و قعرنشــین ها ندارند و مي توانستند به شکل 
غیر همزمان برگزار شــوند. اما سازمان لیگ 
این دو بازي را هم براي ساعت۲۰ برنامه ریزي 

کرده است.

  آخرین خاکریز رکوردشکني
یکي از مهم ترین بازي هاي امشب قطعا جدال 
استقال و مس رفسنجان خواهد بود. درست 
است که آبي ها قهرماني خود را از ۲هفته پیش 
قطعي کرده انــد اما این تیم شــدیدا به دنبال 
رکورد قهرمان بي شکســت لیگ است و از آن 
طرف مس رفسنجان هم در رقابت براي کسب 
رتبه چهارم، نیاز شدیدي به امتیازات این بازي 
دارد. مس در اختاف یک امتیازي با گل گهر و 
فوالد است و احتماال اگر در این بازي برنده نشود 
شانس چهارم شدن را کاما از دست مي دهد. 
استقال هم با توجه به اینکه هفته آخر با نفت 
مسجدسلیمان قعرنشــین بازي دارد در این 
هفته آخرین بازي سختش را برگزار مي کند و 
حفظ رکورد شکست ناپذیري مجیدي در گروي 

نباختن در این بازي است.

  خاطره تلخ پرسپولیس
پرسپولیس امشــب با تیمي بازي دارد که در 
بازي رفت ۲امتیاز حســاس از سرخپوشــان 
گرفت و آنها را در رقابت قهرماني عقب انداخت. 
پدیده مشهد به استقال و ســپاهان ۶امتیاز 
کامل را داده اما پرسپولیس را در مشهد با نتیجه 
۱-۱ متوقف کرده است. تیم مشهدي در دور 
برگشت امتیازات بدي نگرفت اما آن امتیازات 
هم براي بقاي این تیم کافــي نبودند. آخرین 
شــانس پدیده، بردن پرســپولیس و فوالد در 
دو بازي پایاني است. پرسپولیس هم در رقابت 
نزدیک نایب قهرماني نیاز شدیدي به ۳امتیاز 
این مســابقه دارد. یحیي امشب از محرومیت 
۴جلسه اي برمي گردد اما تیمش پاکدل و آقایي 
را به خاطر اخراج در بــازي جنجالي تبریز در 

اختیار ندارد.

  فوالد-سپاهان؛ قلدرترین بازي هفته
این مسابقه هم روي رقابت نایب قهرماني تاثیر 
مي گذارد و هم روي رقابت ۳تیم براي چهارم 
شدن. فوالد با شکست مقابل استقال خودش را 
بد جوري به دردسر انداخت وگرنه االن تکلیف 
پله چهارم را روشن کرده بود. تیم نکونام براي 
بردن سپاهان کار خیلي سختي خواهد داشت 
چون زردها ۱۳هفته است نباخته اند و به نظر 

مي رسد تیم دیگري شده اند.

  گل گهر صدرنشین مي شود؟!
ســومین ضلع مثلثي که براي چهارم شــدن 
مي جنگد یعني گل گهر امشب میهمان هوادار 
تهران خواهد بود. هوادار از هفته شــانزدهم به 
بعد به تیمي شکســت ناپذیر بدل شده بود اما 
در ۳ هفته اخیر وا داده و ۲بار شکست خورده 
است. تیم رضا عنایتي امیدي به رتبه هاي باالي 
جدول ندارد اما تیم قلعه نویي حریص امتیازات 
این بازي است. دستیار قلعه نویي دیروز مدعي 
شــد اگر ۷امتیاز گل گهر را برگردانند این تیم 
دوم مي شود! احتماال اگر امشب هوادار را ببرد 
استقال را هم به زیر مي کشــد و صدرنشین 

لیگ مي شود.

  جنگ سقوط؛ روز آخر شیرازي ها
با نتایجي که قعرنشــین ها در هفته هاي اخیر 
گرفته اند احتماال سند ســقوط به نام پدیده و 
فجرسپاسي زده مي شود و نفت مسجدسلیمان 
در لیگ مي ماند. براي اینکه این اتفاق رخ ندهد 
فجر و پدیده نیاز به پیروزي دارند اما این تیم ها 
هفته هاي زیادي است به پیروزي نرسیده اند. 
فجرسپاسي امشب میهمان تراکتور است که 
بعد از جنجال هاي هفته قبل هوادارانش را در 
اختیار ندارد. بعید است بي تماشاگر بودن این 
بازي هم به کار شــیرازي ها بیاید چون آنها در 
این فصل کلي بازي بي تماشاگر را با مساوي و 
باخت تمام کرده اند. فجرسپاسي دقیقا ۲۳هفته 
است پیروز نشده است. رقیب این تیم یعني نفت 
مسجدسلیمان امشب میزبان نفت آبادان است 
که در ۷بازي اخیرش فقط ۲امتیاز گرفته است. 
نفت مسجدسلیمان االن ۳امتیاز بیشتر از فجر 
دارد و حتي اگر همین اختاف را براي روز آخر 
حفظ کند قطعا باالتر از این تیم مي ایستد چون 

بازي رودررو را از شیرازي ها برده است.

هواداران  از نحوه بازی
پرسپولیس ناراضی اند

علیدايیدرواکنشبهانتظارهوادارانپرسپوليسبرایقهرمانیششممیگويد:
باعقلجوردرنمیآيدکهيکتيمهرسالقهرمانشود
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یک تشکر ویژه از طارمی

اول قطعی کنید، بعد خبر بدهید

ما را ببخش »عدد«

ادامــه  در  طارمــی  مهــدی 
درخشــش های خود در فوتبال 
اروپا، فصلــش در پرتغــال را به 
بهترین شکل ممکن به پایان برد. 
ستاره تیم ملی کشورمان در فینال 
جام حذفــی برابر توندال دبــل کرد تا 
تیمش با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی برسد و دومین جام فصل را 
هم فتح کند. طارمی البته در این بازی یک ضربه پنالتی را هم 
از دست داد. طبیعتا درخشش طارمی مثل هر لژیونر دیگری 
باعث خوشحالی و افتخار ماست، اما االن یک دلیل مضاعف 
هم برای تشکر از طارمی داریم. این فصل سون هیونگ مین، 
ســتاره کره ای تاتنهام با ۲۳گل، به طور مشترک کنار محمد 
صاح آقای گل لیگ برتر انگلستان شد. این برای یک بازیکن 
آسیایی واقعا افتخار بزرگی است و اگر خود ما طارمی را در این 

سطح نداشتیم، بدجوری حسودی مان می شد!

خبر تلخ بــرای فوتبال ملــی ایران 
این اســت که دیدار دوستانه تیم 
کشــورمان برابر اکوادور لغو شد. 
بعد از قطعیت یافتن بازی با کانادا، 
همه خوشحال شدیم از اینکه یک 
رقیب جدی دیگر برای تیم ملی پیدا 
شده و شاگردان اســکوچیچ می توانند در مسیر جام جهانی 
آمادگی بیشتری کسب کنند. با وجود این حاال حمید استیلی، 
سرپرســت تیم ملی از لغو بازی خبر داده اســت. دلیلش این 
است که ورزشــگاه مناسب برای انجام مســابقه پیدا نشد. ما 
که نمی فهمیم؛ این چطور توافقی بود که محلش معلوم نبود؟ 
یعنی همینطوری قرار گذاشته بودید در یک تاریخ به مصاف 
هم بروید؟ مگر می شود؟ می گفتند اگر اکوادور لغو شود، بازی با 
سنگال جایگزین آن خواهد شد، اما گویا این هم عملی نیست. 
بی زحمت اول یک بازی را نهایی کنید، بعد به مردم خبر بدهید.

بزرگ تریــن ظلمی کــه در فوتبال 
ایران می شود، به اعداد است. اینجا 
عدد و رقم را مایه شوخی و تفریح 
می داننــد. مهم ترین مصداق این 
ماجرا، ادعای باشگاه های مختلف 
در مورد تعداد هواداران شــان است. 
سرخابی ها که سال هاست با هم کل کل دارند و تعداد طرفداران 
خود را ۱۰میلیون نفــر به ۱۰میلیون نفر بــاال می برند. مثا 
قرمزها قبا می گفتند ۲۰میلیون پرسپولیســی داریم، وقتی 
استقالی ها هم همین ادعا را تکرار کردند، آنها تعداد هواداران 
خود را به ۳۰ و ۴۰میلیون نفر رساندند. یک بار هم علی شجاعی 
بازیکن جوان پرسپولیس گفت این تیم ۷۰میلیون هوادار دارد 
و خیال همه را راحت کرد. االن هــم معاون فرهنگی تراکتور 
گفته پرچم این تیم ۵۰میلیون نفر را کنار هم جمع کرده است! 

یک همت دیگر بکنید، به اعداد باالی ۱۰۰میلیون می رسیم.

تیم سپاهان آن قدر به دروازه پدیده حمله 
کرد که هر دو رکورددار شــوت در هفته 
بیست وهشــتم از این تیم آمدند. در این 
هفته دو بازیکن با زدن ۴شــوت صاحب 
بیشترین شــوت هاي هفته بودند. این دو نفر شــهریار مغانلو و سجاد 
شهباززاده هستند که ۸شوت از ۱۶شوت سپاهان در مقابل پدیده سهم 
آنها بود. تعداد شوت هاي ۶تیم در این هفته از مجموع شوت هاي این دو 
بازیکن کمتر بوده است. جالب اینکه در همین تیم پدیده که کاما مغلوب 
سپاهان بود، یک بازیکن بیشترین دریبل موفق این هفته را به خودش 
اختصاص داد. امیرحسین نعمتي، هافبک تکنیکي پدیده با ۳دریبل موفق 

مقابل سپاهان این عنوان را از آن خودش کرد.

ســعید صادقي با ارســال ۵پاس کلیدي 
در این هفتــه رکورددار بود و بیشــترین 
موقعیت را براي هم تیمي هایش ساخت. 
هر ۲گل گل گهر در این هفته با پاس هاي 
صادقي زده شد و ۳پاس او هم منجر به گل نشد. رکورد پاس صحیح در 
این هفته به امید نورافکن مدافع ملي پوش سپاهان رسید که در بازي با 
پدیده ۱۰۳پاس موفق صادر کرد. محمد قریشي هم موفق ترین بازیکن 
این هفته بر روي آســمان بود. مدافع ذوب آهــن ۱۳نبرد موفق هوایي 
داشــت و زننده تک گل تیمش مقابل فجرسپاسي هم بود. دیگر مدافع 
ذوب آهن یعني آرمان قاسمي هم با ۱۲بار دفع توپ بهترین آمار هفته 
را در این بخش داشت. در بین دروازه بان ها هم علي محسن زاده از نفت 
مسجدسلیمان با ۵مهار موفق بیشترین مهار هفته را به نام خودش ثبت 

کرد و البته ۲گل هم خورد.

صنعت نفــت آبادان در ایــن هفته باز هم 
شکســت خورد و این بار با ۲گل به مس 
رفسنجان باخت. اما همین صنعت نفت با 
۱۶شوت به همراه سپاهان بیشترین تعداد 
شوت را در این هفته زد. البته از ۱۶شوت آباداني ها فقط ۲شوت داخل 
چارچوب بود اما سپاهان ۶شوت داخل چارچوب زد تا به همراه گل گهر 
رکورددار این هفته باشد. سپاهان همچنین رکورد مالکیت توپ را هم 
داشت چون در مقابل پدیده ۶۶درصد مالک توپ بود و فقط در ۳۴درصد 
از زمان بازي توپ را به حریف سپرد. بیشترین تعداد پاس و باالترین امید 
گل این هفته هم به سپاهان رسید. اما در بخش دفاعي، دو تیم استقال 
و فوالد که فقط ۵بار به حریفان خود فرصت شوتزني دادند بهترین آمار 

هفته را ثبت کردند.

بعد از اینکه نتایج پرســپولیس رو به افول گذاشــت، طبیعتا 
انتقادات از کادرفنی این تیم افزایش پیدا کرد. خود یحیی 
گل محمدی به عنوان ســرمربی و نفــر اول فنی تیم بیش 
از سایرین فشــارها را تحمل می کرد، اما دستیاران او هم 
در امان نبودنــد؛ از داوود فنایی که افــت دروازه بان ها به 
عدم صاحیت او نســبت داده شــد تا حمید مطهری که 
می گفتند بیشتر از تمرکز روی رفع مشکات تیم، دنبال 
زدن حرف های قشنگ است. فعا تکلیف یحیی برای فصل 
بعد روشن نیست و خیلی ها می گویند پس از این دو بازی 
همه  چیز مشخص می شــود. گل محمدی البته هنوز با 

پرســپولیس قرارداد دارد، اما این اواخر بخش قابل 
توجهی از پایگاهش را از دست داده است.

در عین حال اما خیلی ها از یحیی خواسته اند اگر در 
پرسپولیس ماندگار شد، الاقل کادر دستیارانش را 

دستخوش تغییر کند. گل محمدی البته این حرف ها 
را قبول ندارد و منتقــدان کادرش را »مریض« می خواند، 

اما حاال که خبر رســیده مطهری یک پیشــنهاد لیگ 
برتری دارد، شاید یحیی بتواند از این موقعیت به عنوان 

نوعی توفیق اجباری اســتفاده کند. به این ترتیب او بدون 
اینکه رودرروی رفیق خود بایســتد می تواند اجازه جدایی 
دستیارش را بدهد و با انتخاب افراد جدید، فضایی متفاوت را 
تجربه کند. در شرایط عادی شاید برای گل محمدی سخت 
باشد که به رفیق قدیمی اش بگوید »برو«، اما اگر پیشنهاد 

مطهری جدی باشد، این مسئله ساده خواهد شد.

نكته بازى

متريكاآماربازى

توفیق اجباری؟
 در مورد شایعه یک پیشنهاد

 لیگ برتری برای حمید مطهری
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اتفاق خاصی نیفتاده است
مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس می گوید: 

5سال ما قهرمان شدیم یک بار هم استقالل قهرمان شود

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیست ويكم
امتیاز تفاضل گل گل خورد ه گل زد ه باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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28167542172555سپاهان2

27159338201854پرسپولیس3
28111253226645 گل گهرسیرجان4
2812972722545فوالد5
28128838261244مس رفسنجان6
336-28106121922ذوب آهن7
335-2871471821آلومینیوم اراک8
134-2871382425پیكان9

234-28810101820هوادار10
732-2861482431نساجی11
732-2888122128صنعت نفت12
725-27510122128تراکتور13

2120-28311141233نفت مسجد سلیمان14
1717-2821115926فجر سپاسی15

2516-28210161641شهر خودرو 16

می گویند 
به دلیل رابطه 
خوب دایی با 
درویش او به 

 پرسپولیس 
می آید  اما 

دایی در 
واکنش به 

این موضوع 
گفت: بنده 

مذاکره ای با 
آقای درویش 

انجام ندادم و 
این شایعات 

حقیقت 
ندارد. من 

قصدی برای 
مربیگری در 
ایران ندارم 
و برای این 

تصمیم دالیل 
خودم را دارم

محمد زارعی| مهدی عبدی چند هفته ای اســت که کمتر در خط 
حمله پرسپولیس به بازی گرفته می شود. حتی خبری در برخی از 
رسانه ها منتشر شد که عبدی چون در خیلی از بازی ها فیکس نبوده 
اگر  فصل آینده همچنان یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس 
باشد از این تیم جدا خواهد شد. البته مهاجم جوان پرسپولیس این 
موضوع را رد می کند. او که این فصل توانسته ۷گل به ثمر برساند 
در گفت وگو با همشهری پاسخگوی سؤاالتی درخصوص شرایط 

خودش و پرسپولیس در این روزها بوده است.

   اتفاقات تبریز بسیار حاشیه ساز شد. 
واقعا صحنه های خطرناکــی بود که امنیت جانی مربیــان و بازیکنان 
را به خطر می انداخت. باران سنگ را در ورزشــگاه شاهد بودیم. البته 
من از حضور هواداران در ورزشــگاه خوشــحال بودم اما آن عده ای که 
سنگ پراکنی می کردند گویا اصا هوادار فوتبال نبودند. در نهایت هم 

اتفاقاتی افتاد که داور بازی تصمیم به نیمه کاره ماندن بازی گرفت.

  علت این حوادث در ورزشگاه ها چه می تواند باشد؟
متأسفانه یکســری افراد اصا طرفدار فوتبال نیســتند و فقط به دنبال 
جنجال و حاشیه هستند. باید حساب آنها را از هواداران واقعی تراکتور و 
در کل هواداران فوتبال جدا کرد. در این زمینه مسئوالن برگزاری بازی 
می توانند با تدابیری کمک کنند که دیگر چنین حوادثی را در ورزشگاه ها 
شاهد نباشــیم. خدا خیلی رحم کرد که مربی یا بازیکنی آسیب جدی 

ندید.

  نظرت در مورد قهرمانی استقالل چیست؟
متأســفانه ما در بعضی از بازی ها با بدشانسی و از دست دادن 

موقعیت ها امتیازاتی را از دست دادیم که بسیار حیاتی بودند. 
همین باعث شــد از کورس عقب بیفتیم و در نهایت از بین 

مدعیانی مثل سپاهان، گل گهر و استقال این استقال بود که با جمع آوری 
امتیازات الزم توانست قهرمان شود.

  در فضای مجازی هواداران استقالل کری های خاصی را 
برای پرسپولیس می خوانند.

این کری خوانی ها لذت فوتبال است اما نباید به بی احترامی کشیده شود. 
ما هم ۵سال قهرمان لیگ شدیم. حاال یک سال هم استقال قهرمان شده 
است، اتفاق خاصی نیست. مطمئن باشید پرسپولیس فصل بعد دوباره 

شانس کسب قهرمانی خواهد بود.

  امسال خیلی کم بازی کردی. علتش چه بود؟
من همیشه آماده بازی بودم و هستم. حاال این مربی است که تصمیم 
می گیرد فیکس بازی کنم یا ذخیره باشم. اما من هر چند دقیقه که در 
زمین باشــم با تمام وجود بازی می کنم و فقط موفقیت تیم برایم مهم 
است. در گذشته هم گفتم که دوست دارم تیم پرسپولیس موفق باشد و 
فیکس بازی کردن من در اولویت بعدی است. وقتی پرسپولیس می برد 

من از این بابت خوشحال می شوم چون هواداران شاد هستند.

  اما کم بازی کردن تو باعث شــد فقــط ۷گل بزنی 
درحالی که می توانستی آقای گل شوی.

هر مهاجمی دوست دارد بیشتر بازی کند تا شانسش را برای گلزنی باال 
ببرد. در اینکه دوست داشتم دقایق بیشتری بازی کنم شکی نیست ولی 

باید به نظر مربی احترام بگذاریم.

   در هفته گذشته شایعه ای مطرح شد که اگر گل محمدی 
برای فصل آینده در پرسپولیس بماند از این تیم جدا خواهی شد.

بله متأسفانه من هم این شایعه را شنیدم اما به هیچ وجه چنین چیزی 
صحت ندارد. من به همه مربیانم احترام می گذارم و هیچ گاه چنین بحثی 

مطرح نبوده و نیست.

   بحث لژیونر شدنت صحت دارد؟
در این مورد من اطاع دقیقی نــدارم. در پایان فصل با مدیر برنامه هایم 
موضوع را بررسی و در مورد آینده فوتبالی ام تصمیم گیری خواهم کرد. 
اما همواره اولویتم برای بازی در ایران پرسپولیس است و به تیم دیگری 

فکر نمی کنم.

   آیا به حضور در تیم ملی هم فکر می کنی؟
مطمئنا آرزوی هر بازیکنی است که به تیم ملی دعوت شود. من هم از 
این قاعده مستثنی نیستم اما باید ببینیم نظر مربیان تیم ملی چیست. 
اگر دعوت شوم با جان و دل در خدمت تیم ملی هستم، اگر هم دعوت 
نشــدم برای تیم ملی در رقابت های آینده به ویــژه جام جهانی آرزوی 

موفقیت دارم.

هواداران از نحوه بازی 
پرسپوليس ناراضی اند

علی دایی در واکنش به انتظار هواداران پرسپولیس  برای قهرمانی ششم می گوید:
با عقل جور در نمی  آید که یک تیم هر سال قهرمان شود

امیرحســین اعظمی| دوری علی دایی از فوتبال 
از مرز 3ســال هم عبور کرده و او در این مدت در 
معدود مصاحبه هایی که انجام داد، تأکید کرد که 
عالقه ای برای بازگشت به فوتبال ندارد. شهریار در 
این مدت با برخی پیشنهادها هم روبه رو شد که 
پاسخش به همه این پیشنهادها منفی بود. انگار 
او با دوری از هیاهو و حاشــیه های فوتبال ایران 
کنار آمده و مدتی پیش هم در یک مصاحبه گفته 
بود: »خوشحالم از اینکه بیشتر در کنار خانواده ام 
هستم و به کارهای شخصی و کسب وکارم رسیدگی 
می کنم.« دایی با وجود دوری از فوتبال، همچنان 
یک شــخصیت محبوب نزد هواداران فوتبال در 
ایران است. در قرعه کشی جام جهانی هم تصاویر 
حضور او در این مراســم، بازتابی غیرقابل تصور 
در رسانه ها داشت و او به شــکل ویژه ای توسط 
مردم و سلبریتی ها مورد حمایت قرار گرفت. روز 
یکشــنبه هم فیلمی از دایی در صفحات مجازی 
منتشر شد که برای حل مشــکالت مدرسه ای 
در یکی از مناطق محروم خراســان رضوی، به 
این استان ســفر کرده بود. کامال روشن است که 
دیگر برای او فوتبال اولویت نیست، 
حاال دایی در جایــگاه یکی از 
اســطوره های تاریخ فوتبال 
در مراسم  خیریه اجتماعی 
 و رویدادهای مهم فیفا دیده

 می شود.

   شایعه حضور در پرسپولیس
در این چند ســال همواره دایی در بطن حواشــی و 
شایعات مربوط به حضور در تیم های مختلفی همچون 
پرســپولیس، تراکتور، ســپاهان، ذوب  آهن و... قرار 
داشت. حتی در مقطعی نیز بحث جانشینی کارلوس 
کی روش و مارک ویلموتس حول نام دایی شکل گرفته 
بود که با تکذیب شهریار همراه شد. در یک ماه گذشته 
هم شایعات درخصوص بازگشت دایی به پرسپولیس 
شــکل جدی تری گرفت، خصوصا اینکه او رابطه ای 
نزدیک و صمیمی بــا درویش، مدیرعامل باشــگاه 
پرســپولیس دارد. هرچند مدیرعامل پرسپولیس در 
مصاحبه هایش مذاکره با مربیان دیگر را تکذیب کرده، 
ولی نام دایی همیشه به عنوان یک گزینه هیجان انگیز 
در کنار پرســپولیس دیده می شــود. با این حال، او 
مذاکره با پرســپولیس را تکذیب می کند و همچنان 

قصد دارد دور از فوتبال باشد.

   قصدی برای مربیگری ندارم
روز گذشــته دقایقی کوتاه با دایــی صحبت کردیم 
و البته او تمایلی برای انجام مصاحبه نداشــت. از او 
درخصوص بحث حضور در پرسپولیس سؤال کردیم 
و اینکه می گویند به دلیل رابطــه خوبش با درویش، 
احتمال حضورش در این تیم وجود دارد. دایی اما در 
واکنش به این موضوع گفت: »بنده مذاکره ای با آقای 
درویش انجام ندادم و این شــایعات حقیقت ندارد. 
من قصدی برای مربیگری در ایــران ندارم.« از دایی 

پرسیدیم چرا تمایلی برای بازگشت به فوتبال ندارد 
که او اینگونه پاسخ داد: »من برای این تصمیم دالیل 

خودم را دارم.«

   واکنش به انتقادها از گل محمدی
بسیاری از هواداران پرسپولیس بعد از قهرمان نشدن 
این تیم در لیگ برتر، نســبت به این اتفاق ناراحت 
و معترض شــدند. دایی در پاســخ به این پرسش 
که آیا توقــع و انتظار هواداران پرســپولیس برای 
کسب ششمین جام پیاپی طبیعی بود، گفت: »این 
موضوع نمی تواند طبیعی باشد. به هر حال هواداران 
پرسپولیس همیشــه دوســت دارند تیمشان باال 
باشــد ولی این با عقل جور در نمی آید که یک تیم 
هر سال قهرمان شود و هواداران هم منتظر باشند 
این قهرمانی مدام تکرار شــود.« دایی در قسمت 
دیگــری از حرف هایش به موضوع مهمی اشــاره 
می کنــد: »البته من فکر می کنم بحــث هواداران 
پرســپولیس که آنها را می بینم و بــا من صحبت 
می کنند، نحوه بازی تیم اســت. آنها از نحوه بازی 
پرسپولیس ناراحت هستند.« هواداران پرسپولیس 
بارها یحیی گل محمدی را به دالیل مختلف مورد 
انتقاد قرار دادند و این انتقادها همچنان ادامه دارد. 
از دایی در این خصوص سؤال کردیم، او در واکنش 
به این موضوع گفت: »من زیاد پیگیر این مســائل 
نیستم ولی هواداران پرســپولیس دوست ندارند 

تیمشان پایین تر از استقال باشد.«
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همه قهرمان ها
قهرمانان این فصــل لیگ هــای اروپایی: ایتالیــا )میان(، 
اســپانیا )رئال مادرید(، فرانسه )پاری ســن ژرمن(، انگلیس 
)منچسترســیتی(، آلمان )بایرن مونیخ(، هلنــد )آژاکس(، 
پرتغال )پورتو(، اســکاتلند )سلتیک(، دســته اول انگلیس 
)فوالم(، ترکیه )ترابزون(، کرواســی )دینامو زاگرب(، بلژیک 
)کاب بروخه(، یونان )المپیاکوس(، لهســتان )لخ پوزنان(، 
اتریش )سالزبورگ(، سوئیس )اف سی زوریخ(، روسیه )زنیت(.

11 سال بعد
میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت

در ایتالیا هم خبری از کام بــک اینتر یا لغزش میان در 
هفته پایانی نبود و روسونری ها توانستند پس از ۱۱سال 
دوباره قهرمان سری آ شــوند و تعداد قهرمانی های خود 
را در این رقابت ها با اینترمیــان در عدد ۱۹ برابر کنند. 

یوونتوس همچنان با ۳۶قهرمانی دور از دسترس است.
   جایزه بهترین بازیکن فصل هم به رافائل لیائو رســید 
که موفق شد ۱۱گل و ۸پاس گل برای آث میان ثبت کند. 
لیائو در نیمه اول ۳ پاس گل داد. هیچ بازیکنی از میان از 
سال ۵-۲۰۰۴ به بعد در سری آ موفق نشده بود دست به 
چنین کاری بزند. شاید به همین دلیل است که شایعه شده 

رئالی ها بعد از امباپه سراغ این بازیکن رفته اند.
   مایک مانیان در ۲ فصل پیاپــی در ۲ لیگ مختلف به 
قهرمانی رســید. او که جایزه بهتریــن دروازه بان فصل 
ایتالیا را دریافت کرده، فصل پیش هــم با لیل قهرمان 

فرانسه شده بود.
   آث میــان جوان ترین تیمی اســت کــه در دوران 
۳ امتیازی موفق به کســب عنوان قهرمانی سری آ شده 

است. 
   میانگین ســنی بازیکنان حاضر در سری آ این فصل؛ 

۲۶سال و ۹۷روز است.
   چالهان اوغلو فصل پیش در میان بود و اینتر قهرمان 
شد. او در تابستان به طور رایگان به اینتر پیوست و حاال 

می  بیند که میان قهرمان لیگ شده است.
   استفانو پیولی که فصل قبل در هفته های آخر قهرمانی 
را به رقیب همشهری واگذار کرده بود، این بار تا آخر موفق 
ماند و انتقام شکست دیدار رفت را هم از ساسولو با ۳ گل 
گرفت. او با ۲۶ برد به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب 
شد. البته او بدشــانس بود چراکه مدال قهرمانی اش در 

شلوغی جشن قهرمانی دزدیده شد!

   براهیم دیاس که از رئال به صــورت قرضی به میان 
رفته، در ۲۲ ســالگی موفق به فتح ۳ لیــگ معتبر اروپا 
و جهان شده است؛ منچسترســیتی )لیگ برتر(، رئال 

مادرید )اللیگا( و آث میان )سری آ(.
   اولیویــه ژیرو ۲ گل بــه ساســولو زد و گل هایش را 
دورقمی کرد. ژیرو به همراه رونالدو دومین بازیکن سری آ 
است که توانست با ۳۵ سال سن در سری آ باالی ۱۰ گل 

به ثمر برساند.
   میان پس از قهرمانی در ســوپرکاپ ۲۰۱۶ مقابل 

یوونتوس پس از ۱۹۷۶ روز قهرمان شد.
   بــرای نخســتین بار از ســال ۶۹-۱۹۶۸ یوونتوس 

نتوانست هیچ  تیمی را با اختاف بیشتر از ۲ گل ببرد.
   یوونتوس پس از ۱۰ ســال، یک فصل را بدون جام به 
پایان رســاند و همچنین آنها با الگری ۸ امتیاز کمتر از 
یوونتوِس پیرلو گرفتند. امسال آنها ۸ شکست داشتند و 
با پیرلو ۶ شکست. مهم تر اینکه آنها امسال ۲۰ گل کمتر 

زدند و به اندازه فصل قبل گل خوردند.
   رم امســال ۷ امتیاز با منطقه ســهمیه فاصله داشت 
درحالی که پارسال این اختاف ۱۶ امتیاز بود. همچنین 
مجموع امتیازگیری ۱۰ تیم باالی جدول در امسال کمتر 
از سال قبل بوده اســت. رم با یک امتیاز بیشتر نسبت به 

پارسال و رتبه ششم، فصل را به پایان رساند.
   زالتان ایبراهیموویچ در قهرمانی ۱۱سال پیش هم در 
میان حضور داشت. او چند وقت پیش گفته بود تا زمانی 
که میان اسکودتو را نبرد، از فوتبال خداحافظی نمی کند. 
زالتان که دوست صمیمی مینو رایوال، ایجنت پرحاشیه 
و فقید ایتالیایی بود، هنوز ادامه فوتبــال را رد نکرده. او 
گفته اســت: »اگر رایوال زنده بود، به من توصیه می کرد 

که ۱۰ سال دیگر بمانم تا بیشتر بتوانیم پول بدزدیم!«

میالن به خاطر قهرمانی سیدیک 
فصل آینده لیگ قهرمانان را 

به دست خواهد آورد و اینتر در 
سید3 قرار می گیرد

تفکیک سهمیه ها

لیگ قهرمانان

لیگ اروپا 

لیگ کنفرانس 

میالن ناپولیاینتر

التزیو

یووه

رم

فیورنتینا

بازگشت پپ
سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد

هفته پایانی لیگ برتر و ســری آ دراماتیک نشــد و معجزه ای رخ نداد. منچسترسیتی و میالن که 
صدرنشین هفته پایانی بودند، به بردن ادامه دادند و قهرمانی را تقدیم لیورپول و اینترمیالن نکردند. 
در لیگ برتر سابقه نداشته تیمی که در هفته پایانی صدرنشین است، قهرمان نشود. در جشن قهرمانی 
سیتی پس از هجوم هواداران به زمین، اتفاقات بدی افتاد؛ ازجمله تیر دروازه که شکست و مهم نبود 
و مهم تر اینکه برخی هواداران به دروازه بان حریف حمله کردند. رابین اولسن که پیش از بازی جای 
امیلیانو مارتینس مصدوم را گرفته بود، در دقیقه۷5 مقاومتش شکســت و به این ترتیب سیتی به 
لطف گوندوغان تعویضی توانست ظرف 5دقیقه، 3 گل به او بزند و باخت ۲بر صفر را به پیروزی تبدیل 
کند. باشگاه منچستری قصد دارد هوادار خاطی را شناسایی و او را برای همیشه از ورود به ورزشگاه 
اتحاد محروم کند. این هفته های پایانی اتفاقات از این دست باز هم افتاد. سه شنبه شب رابرت بیگز، 
هوادار 30 ساله ناتینگهام فارست به بیلی شارپ، کاپیتان شــفیلد یونایتد حمله کرد و او را مورد 
ضرب و شتم قرار داد.  بیگز به ۲4 هفته زندان محکوم شد. پاتریک ویرا، سرمربی کریستال پاالس 
هم پنجشنبه شب بعد از جشن بقای اورتون به یک فرد مهاجم در ورزشگاه گودیسون پارک لگد زد.

منچسترسیتی
    گواردیوال برای دومین بار بــا اختاف یک امتیاز باالتر از 

کلوپ قهرمان لیگ شد.
    پپ با این قهرمانی خــودش را از مورینیو و ونگر که ۳ بار 
فاتح لیگ برتر با فرمت جدید شده اند، جدا کرد و در رده دوم 

پایین تر از فرگوسن )۱۳جام( ایستاد.
    همچنیــن من ســیتی هــم بــا ۶جــام پایین تــر از 
منچستریونایتد )۱۳( در رده دوم قرار گرفت و خودش را از 

چلسی )۵( جدا کرد.
    گواردیوال در لیگ برتر هرگز در هفته پایانی امتیازی از 

دست نداده است.

    پپ در سیزدهمین فصل مربیگری خود، برای دهمین بار 
در رقابت های لیگ، عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد؛ 

۳ اللیگا، ۳ بوندس لیگا و ۴ لیگ برتر.
    آلیسون بکر و ادرســون، ۲ دروازه بان برزیلی لیورپول و 

سیتی با ۲۰ کلین شیت، مشترکا برنده دستکش طا شدند.
    فرناندینیو آخرین بازی اش را در منچسترســیتی انجام 
داد و بین ۲نیمه جایش را به زینچنکــو داد. این برزیلی که 
از سال ۲۰۱۳ به عضویت ســیتی درآمد، کارنامه ای رؤیایی 
از خودش برجای گذاشت؛ ۳۸۳ بازی، ۲۶ گل، ۳۳ پاس گل، 

۵ لیگ برتر، ۶جام اتحادیه، یک جام حذفی و ۲ جام خیریه.

لیورپول
    یورگن کلوپ همه جام های ممکن را تنها یک بار برای 
لیورپول به ارمغان آورده. او نتوانست دومین بار لیگ برتر را 
ببرد. تنها شانس خاصی از این طلسم، قهرمانی در فینال 
هفته آینده لیگ قهرمانان و عبور از سد رئال مادرید است.

    کلوپ حاال یکی از بدشانس  ترین مربیان تاریخ فوتبال 
به حساب می آید؛ مربی ای که تیمش با ۹۲ امتیاز نتوانست 
قهرمان شود. پیش از این یک بار پلگرینی با رئال ۹۶امتیاز 
آورد اما ۳ امتیاز از بارسای گواردیوال کمتر داشت و قهرمان 
اللیگا نشد. کلوپ در پایان لیگ جزیره گفت: »دوم شدن 

سرنوشت من است.«
    لیورپول از هفته پانزدهم در رده دوم بود اما توانســت 

اختاف ۱۴امتیازی ماه ژانویه را به یک امتیاز کاهش دهد.
    باالخره محمد صاح در جریان مسابقه توانست برای 
لیورپول گل بزنــد. او پس از جام ملت هــای آفریقا افت 
محسوسی را تجربه کرد. فرعون لیورپول برای سومین بار 
کفش طای بهتریــن گلزن لیگ برتر را به دســت آورد 
اما این بار آن را با ســون هیونگ مین شریک شد؛ هر دو 

با ۲۳گل.
    فیلیپ کوتینیو در ۶ مسابقه اخیر خود مقابل من سیتی، 
۴ گل به ثمر رسانده است. بازیکن اسبق لیورپول یک گل 
دیگر به سیتی زد اما این باعث نشــد قهرمانی به باشگاه 

سابقش برسد.

تفکیک سهمیه ها

لیگ قهرمانان

لیگ اروپا 

لیگ کنفرانس 

تاتنهام لیورپولسیتی

آرسنال

چلسی

یونایتد

وستهم

 بوکایو ساکا تنها بازیکن 
آرسنال است که در تمامی 

بازی های لیگ به میدان 
رفت. ژاکا به رکورد ۲۵۰بازی 

با پیراهن آرسنال رسید
 زمانی که کونته به تاتنهام 

آمد، این تیم نهم بود و حاال با 
کسب رده چهارم سهمیه لیگ 

قهرمانان را گرفته. این برای 
دومین بار است که کونته فصل 

را در رده ای غیر از اول یا دوم 
تمام می  کند. پیش از این در 

سال دوم حضورش در چلسی 
با آبی ها پنجم شده بود
منچستریونایتد برای 

نخستین بار از مارس ۱۹۸۱، 
6 بازی متوالی خارج از خانه 
لیگ را شکست خورده است

ژاوی در ادامه روند بد و افت تیمش در هفته های پایانی فصل یک شکست نوبرانه مقابل 
ویارئال اونای امری در نوکمپ داشــت و اللیگا را با اختاف ۱۳امتیازی نسبت به رئال 
مادرید و در رتبه دوم و بدون جام به پایان برد. بارسا در ۲ فصل اخیر تنها یک جام حذفی 
به دست آورده است. عملکرد بارسا در هفته آخر همزمان شد با سفر نیمار به شهر بارسلون. 
پس از شایعات مربوط به شرط امباپه برای تمدید که گفته بود نیمار باید از تیم برود، ستاره 
برزیلی در بارسلون دیده شد. معلوم نیست بارسا بتواند حقوق ۳۰میلیون یورویی او را بدهد.

     این بیشترین اختاف امتیاز بین قهرمان با تیم دوم بود و بیشترین اختاف رئال مادرید 
قهرمان با تیم دوم. رئال در سال های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳و ۱۹۷۵تجربه اتمام فصل با اختاف 
۱۲امتیازی را داشت اما این نخســتین باری بود که فصل را با اختاف ۱۳امتیاز به پایان 

رساند.
     کریم بنزما برنده پیچیچی )بهترین گلزن لیگ با ۲۷ گل( شــد و جایزه سامورا برای 

بهترین دروازه بان به یاسین بونو از سه ویا رسید. بنزما چهاردهمین بازیکن رئال است که 
برنده جایزه بهترین گلزن لیگ می شود. بنزما نخستین بازیکن رئال بعد از سال ۲۰۱۵ 

محسوب می شود که برنده این جایزه شده است.
     رئال مادرید ۳بار همزمان قهرمان لیگ و لیگ قهرمانان اروپا شــده است، ۵۶-۵۷، 

۵۸-۵۷، ۱۷-۱۶و اگر شنبه آینده لیورپول را ببرند چهارمین بار خواهد بود.
     اونای امری با ۳ تیم مختلف ۱۳بار در نوکمپ به میدان رفته و همه را باخته بود. او این 

هفته برای اولین بار به عنوان سرمربی در این ورزشگاه پیروز شد.
     دمبله به رکورد ۱۵۰بازی با پیراهن بارسلونا رسید و احتماال آخرین بازی اش بود که 
رند هم از کار درآمد. او به پاری سن ژرمن خیلی نزدیک است، با دستمزد سالی ۱۷میلیون 

یورو.
     فصل جدید اللیگا بیست و سوم مرداد ماه آغاز می شود؛ حدود ۸۰روز دیگر.

اختالف طبقاتی در اللیگا
رئال با بیشترین فاصله ممکن نسبت به
تیم دوم فصل را به پایان برد

تفکیک 
سهمیه ها

لیگ کنفرانس لیگ اروپا لیگ قهرمانان سه ویا بتیسبارسارئال ویارئالسوسیداداتلتیکو

پپ 
گواردیوال بعد از 

بازی در مورد زدن 3گل به 
حریف در 5دقیقه، به کنایه به 
یک خبرنگار گفت: »به رئال 

زنگ زدم و راهش را از 
آنها پرسیدم!«
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پرســپولیس عنوان قهرمانی لیگ برتر را از دســت داده و این هفته های پایانی برای 
سرخپوشــان، با غمی جانکاه سپری می شــود. آنها که در این چند سال عادت کرده 
بودند در هفته های پایانی برای قهرمانی بجنگند یا حتی از جامی که چند هفته زودتر 
گرفته اند لذت ببرند، امروز حال و هوای متفاوتی دارند. پرســپولیس ۲ بازی پایانی 
فصلش را باید برابر ۲ تیم قعرنشــین جدول یعنی پدیده مشهد و فجرسپاسی شیراز 
برگزار کند. آنها البته کمی هم نگران تثبیت نایب قهرمانی خود هستند؛ جایگاهی که از 
سوی سپاهان تهدید می شود. با این حال از پرسپولیس انتظار می رود با وجود از دست 

رفتن جام، لیگ بیست ویکم را در وضعیت آبرومندانه ای به پایان برساند.
شــاید یکی از چالش های پرســپولیس در این دوهفته پایانی، حفظ میانگین باالی 
۲امتیاز از هر بازی باشد. طبیعتا این تیم در ۵ سال گذشته به عنوان قهرمان لیگ برتر 
حدنصاب خوبی از خود به جا گذاشته بود. سرخپوشان در لیگ شانزدهم که نخستین 
جام شان را گرفتند، صاحب ۶۶امتیاز شــدند و این یعنی آنها به معدل ۲.۲امتیاز از 
هر بازی دست یافتند. در لیگ هفدهم پرســپولیس با ۶۴امتیاز قهرمان شد و معدل 
۲.۱۳را به جا گذاشت. سومین و آخرین قهرمانی برانکو ایوانکوویچ برای پرسپولیس 

در لیگ هجدهم با ۶۱امتیاز رقم خورد؛ یعنی میانگین ۲.۰۳امتیاز از هر مسابقه. در 
لیگ نوزدهم زوج کالدرون و گل محمدی با ۶۷امتیاز جام گرفتند که باالترین رکورد 
پرسپولیس بود. این ۶۷امتیاز در لیگ بیستم هم تکرار شد که میانگین ۲.۲۳ را نشان 

می داد.
امروز پرسپولیس از ۲۷بازی صاحب ۵۴امتیاز اســت و این یعنی آنها دقیقا میانگین 
۲امتیاز از هر مسابقه را کسب کرده اند. احتماال نتیجه بازی نیمه تمام سرخپوشان برابر 
تراکتور، ۳ بر صفر به نفع این تیم تمام خواهد شد و پرسپولیس می تواند روی ۵۷امتیاز 
از ۲۸بازی حســاب کند. به این ترتیب شــاگردان یحیی گل محمدی از ۲ بازی آخر 
۳امتیاز می خواهند تا به عدد۶۰ برسند و میانگین کسب ۲امتیاز از هر بازی را به ثبت 
برسانند؛ سنتی که در ۵سال گذشته وجود داشته و امروز هم می تواند به رغم از دست 
رفتن قهرمانی حفظ شود. در این صورت پرســپولیس به دومین تیم تاریخ لیگ برتر 
تبدیل خواهد شد که از هر بازی به طور متوسط ۲امتیاز می گیرد، اما قهرمان نمی شود. 
فصل گذشته چنین اتفاقی برای سپاهان رخ داد و تیم محرم نویدکیا با وجود کسب 

نتایج درخشان، پشت سد خود پرسپولیس باقی ماند.
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جغرافیای مناسب با مجارستان

گفته می شود تیم ملی بسکتبال عاوه بر ایران در مجارستان هم 
اردو می زند. تیم ملی از ۱۰تیر در رقابت های انتخابی جام جهانی 
مقابل قزاقستان و سوریه به میدان می رود و تا آن موقع چند اردوی 
تدارکاتی دارد. از سال۱۳۶۸ که ارمغانی در بسکتبال مجارستان 
جا افتاد تا سال۱۳۷۸ تیم های ملی و جوانان ایران چندبار به این 
کشور سفر کردند. دو سه بار هم تیم های مجاری به ایران آمدند. 
پس از آن با حضــور مربیان صرب، مســافرت های تدارکاتی به 
صربستان تجربه ای نو برای ملی پوشان ایرانی شد. بازگشت ارمغانی 
امکان خلق موقعیت های اردویی در مجارستان را فراهم می کند، 

بنابراین شاید جغرافیای تدارکات ما دوباره تغییر کند. 

اوضاع نابسامان باشگاه ها

تکلیف تعدادی از تیم های باشــگاهی برای فصل بعد لیگ برتر 
بسکتبال نامعلوم است. بعد از اعام انحال تیم سپاهان، بازیکنان 
تیم اکســون از دست مسئوالن باشــگاه به فدراسیون شکایت 
برده اند. طبق حرف هایی که این بازیکنان در صفحات مجازی 
زده اند، اکسون فقط ۱۰درصد مطالبات بازیکنان را پرداخت کرده 
است. گفته می شود تیم ها بدون تسویه حساب کامل، حق شرکت 
در بازی های فصل بعد را ندارند. به دنبال ناکامی مهرام در لیگ 
برتر، تیم لیگ یکی مهرام هم حذف شد تا انتقال باشگاه از تهران 
به قزوین ســریع تر صورت بگیرد. از تیم شیمیدر نیز خبرهای 

خوبی به گوش نمی رسد.

سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی بسکتبال وارد ایران شد. او که 
در مجارستان اقامت دارد بعد از حکم سرمربیگری تیم ملی به 
ایران آمده است تا اردوهای این تیم را از هفته آینده شروع کند. 
تیم ملی ۲۱بازیکن را به اردو فراخواند اما از زمان اعام اسامی 
کادر فنی جدید تیم ملی، حواشی انتصابات جواد داوری رئیس 
فدراسیون بسکتبال کم نبودند. بیش از ۱۰بازیکنی که در ۶ماه 
گذشــته به اردوهای تیم ملی فراخوانده می شــدند، جایی در 
فهرست جدید نداشتند و فهرست ارمغانی با حضور بازیکنانی 
ازجمله محمد شــهریان پوینت گارد نظم آوران ســیرجان، 
زیرسؤال رفت. شهریان گفته اگر شکل ظاهری اش مانع دعوت 

شدن به تیم ملی است، حاضر است موهایش را آتش بزند!

فهرست سرمربی زیر سوال

زیر حلقه
 تختيافشین  رضاپور | کارشناس بسکتبال

 بنا و يزداني
تركيب برنده

مراسم رونمایي از تصاویر برترین هاي قرن در 
خانه کشتي برگزار شد

در انتخاب برترین هاي قرن ورزش ایران کشتي بیشترین سهم را داشت. 
با راي مردم و کارشناسان و خبرگان ورزش، جهان پهلوان غالمرضا تختي 
به عنوان برترین مدال آور قرن، محمد بنا به عنوان برترین سرمربی قرن و 
پیروزي حسن یزداني در مقابل دیوید تیلور در مسابقات جهاني۲0۲1 به 
عنوان برترین صحنه قرن انتخاب شد. فدراسیون کشتي روز گذشته طي 
مراسمي از تابلوي جهان پهلوان تختي، محمد بنا و حسن یزداني در خانه 

کشتي شهید صدرزاده رونمایي کرد.

بنا: نماينده همه مربيان كشور هستم
محمد بنا مربي تاریخ ساز ایران است که شاگردانش در مسابقات المپیک لندن ۳مدال 
طا به دست آوردند و در المپیک ریو صاحب ۲ مدال برنز شدند. فرنگي کاران با هدایت 
بنا در المپیک توکیو با یک طا و یک برنز به کارشان پایان دادند تا کشتي فرنگي تحت 
هدایت این مربي صاحب ۴طا و ۳برنز در المپیک ها شود. این در حالي است که کشتي 
فرنگي تا قبل از هدایت بنا تنها ۲مدال در المپیک کسب کرده بود. در المپیک۱۹۶۰ 
رم محمد پذیرایی به مدال برنز رسید و رحیم علي آبادي هم در المپیک۱۹۷۲ مونیخ 
صاحب مدال برنز شــد.محمد بنا پس از رونمایی از تصویرش به عنوان سرمربی قرن 
گفت: »خودم را نماینده همه مربیانی مي دانم که در ۸۰سال اخیر برای کشتی زحمت 
کشیده اند؛ مانند حبیب اهلل بلور، رحمت اهلل غفوریان، آقایان ماقاسمی، ابوالملوکی، 

مربی خودم محمد پذیرایی و خیلی های دیگر که در حال حاضر نامشان را به یاد ندارم. 
از آقای دبیر تشکر مي کنم چون در ۳سال اخیر که دوباره به تیم ملی برگشته ام، به هر 
مناسبتی از بچه های جامعه کشتی تقدیر می کنند. این اتفاق باعث انگیزه بچه هاي دیگر 
مي شود.« محمد بنا خوشحال است که با راي مردم به عنوان برترین مربي قرن انتخاب 
شده است: »انتخاب توسط مردم باالترین ارزش را دارد و به خاطر این انتخاب خیلی 
خوشحالم. اول کارشناسان محبت کردند و با کارشناســی که انجام دادند، کاندیداها 
را انتخاب کردند و بعد با محبت مردم انتخاب شــدم و ممنون آنها هستم.«  محمد بنا 
سرمربي تیم ملي ایران در مسابقات جهاني نروژ توانست تیمش را روي سکوي دوم دنیا 

ببرد. شاگردان بنا در جهاني ۲۰۲۱ نروژ به ۴مدال طا و ۲ برنز رسیدند.

  یزدانی: ارزش این جایزه چندبرابر است
حسن یزدانی در مراسم رونمایی از تصاویر برترین های قرن ورزش ابراز امیدواری کرد که 
تصویر قهرمانان بیشتری در آینده در محل خانه کشتی، استان ها و شهرهای ملی پوشان 
نصب شود. قهرمان جهان و المپیک در حاشیه مراســم رونمایی از صحنه پیروزی او 
مقابل دیوید تیلور به عنوان برترین تصویر قرن ورزش ایران گفت: »از فدراسیون کشتی 
به دلیل مراسم رونمایی از حک شــدن تصاویر برترین های قرن در خانه کشتی تشکر 
می کنم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و قهرمانان بیشتری با افتخارآفرینی هایشان 
دل مردم ایران را شاد کنند و تصاویرشان در خانه کشتی، استان و شهرهایشان نصب 
 شــود و به یادگار بماند.« یزدانی ارزش این جایزه را باالتر از ســایر جوایزش مي داند: 
» جایزه ای که از دست مردم می گیرم خیلی باارزش تر از جوایز و مدال هایی است که با 
تمرین به دست می آورم. از همه مردم تشکر می کنم، لطف آنها بود که صحنه پیروزی 
من مقابل تیلور به عنوان برترین تصویر ۱۰۰سال اخیر ورزش انتخاب شد. از همه مردم 

ممنونم که همیشه به من لطف دارند و من شرمنده محبت آنها هستم.«
حسن یزداني کمتر از ۲ هفته دیگر قرار است در مسابقات رنکینگ قزاقستان حاضر شود. 
او درباره حضور در این رقابت ها نیز گفت: »تمریناتم را در اردوی تیم ملی دنبال می کنم 
و با آمادگی نسبی راهی این مسابقات خواهم شد تا با نتایج خوب دل مردم را شاد کنم.« 
حسن یزداني به همراه کامران قاسمپور و امیرحسین زارع ۳طایي نروژ هستند که قرار 

است در تورنمنت توریخانوف ۱۲ تا ۱۵خردادماه کشتي بگیرند.
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افقی:
 ۱- باتاق- رنگارنگ- مغز سر

نان پــزی-  بالشــتک   -۲
فرزندانی که از یک پدر و مادر 

نیستند- قادر
قســم-  ارادتمنــد-   -۳

فرودآمدن
۴- جمع مکسر جسم- ساقه 
خوراکی ترش و شــیرین- 

ایستگاه راه آهن
۵- پیروز و موفــق- عنوان 

مجتهدان شیعه
۶- نگاه خیره- شــهری در 

کرمانشاه- قابله
۷- نیکو- دیگ دهان گشاد- 

بی دغدغه
۸- رمانــی نوشــته رضــا 
امیرخانــی- طبیعـــــی و 
معمولی- رشته باریک و دراز

۹- اقامتگاه تابستانی- پیدا 
نمی شود- خاکسپاری

۱۰- محل روضه خوانی- توده 
مردم- ضربه سر در فوتبال

۱۱- قــاب- از کشــور های 
عضو بلوک شــرق در دوران 

سرد جنگ 
۱۲- از حاالت ماده- براندازی 
حکومت از طریــق نظامی- 

سردار افراسیاب
۱۳- متـــانت- جاذبــه- 

خوشحالی

۱۴- مکــر و حیلــه- در 
نزدیکی- شکاف باریک

۱۵- دانه معطر- اعشــاری- 
اطاعیه حزبی

  
عمودی:

 ۱- پایتخت پــرو- مجروح- 
از ادات پرسش

۲- بازیگر مرد فیلم دوازده یار 
اوشن- نمایشنامه ای مذهبی 

به قلم علی موذنی
۳- از استادان هنر موسیقی 
در ایران باستان- اثری به قلم 

آناتول فرانس
۴- پوشــاکی زنانه- وسیله 
کمک حرکتی بیماران- پول 

آفریقای جنوبی
۵- اشاره به دور- نزدیک بین- 
از آالت موسیقی- مخفف گاه

۶- واحد شــمارش اســب- 
سهل- ماهی تن

۷- قطاری با موتور توربینی و 
سرعت زیاد- بلدرچین

۸- آغـشـــته بــه رنــگ- 
عصرانه ســنتی قزوینی ها- 

پیروی کردن
۹- نام قدیــم کربا- فیلمی 

مشهور از چارلی چاپلین
۱۰- همیشه- شــهری در 

هلند- آشامیدن

۱۱- نشــانه مصــدر جعلــی- 
پوشاننده- ماچ- نت آخر

۱۲- فرزند زاده- امانت دار- اصاح 
عکس پس از ظهور

۱۳- کنایــه از وضــع آشــفته و 
نابه سامان است- تهیه کردن

۱۴- طریقه و روش- رمانی مشهور 
نوشته رضا قیصریه

۱۵- یادبــود- غربــال- ســاح 
15جنگجوی قدیم

شايعناتسبداعد
اتلاربيلهارکا
يرتابرکفتکتسد
عاجتلاژانشخا

هاکييرميبنجا
ماداباشراانش
هوهعرازمشوروک
دزياوتروپاوام
هشوناريلهاشدو

دوگبوجوليروگ
پاتپلنموفلير
مررزيتجييهتج
نوتادوساليامح
هريزجهزورماکا
يشماومارتتفهن

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4213
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

38۷6۲5194
46۲931۷58
91548۷36۲
5۷4193۲86
8۲65۷4931
13986۲4۷5
۷43۲56819
691۷485۲3
۲5831964۷

متوسط
 1   4    ۲
8 3    5 ۷   
  9    5 3  
     4 6  3
         
۷  ۲ 6      
 ۲ 5    3   
  8 ۷    9 6
6    8   1  964۷153۲8

۷5۲384916
813۲965۷4
48153۲69۷
۲361۷9845
59۷468۲31
6۲5941۷83
1۷985346۲
3486۲۷159

ساده

متوسط

51634۷98۲
8349۲5۷61
۲۷9816534
9815۷46۲3
46319۲85۷
۷5۲638149
1۲54693۷8
348۷51۲96
69۷۲83415

سخت

 8        
 6  9  1   8
     ۷ 3   
  4  9  ۲   
8        1
  9  6  4   
  3 ۲      
6   ۷  8  ۲  
       4  

ساده

 6     3  8
۷ 5   8  9 1  
   ۲ 9 6    
4 8 1 5     ۷
  6 1  9 8   
5     8 ۲ 3 1
   9 4 1 ۷   
 ۷ 9  5   6 ۲
3  8 6    5  

 حفظ
میانگین قهرمانی
 آخرین ماموریت پرسپولیس
 در پایان یک فصل بد



 ۲۰۰ میلیارد تومان
فروش مجموع نمایشگاه کتاب

 اختالف در 
شورای راهبردی اکران 

بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب روز شنبه به پایان 
رسید و بخش مجازی آن ساعت ۲۴روز گذشته 
به کارش خاتمــه داد. مطابق اعام ســخنگوی 
سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، تا 
یکشنبه اول خردادماه، حدود ۲۰۰میلیارد تومان 
فروش مجموع نمایشگاه حضوری و   مجازی کتاب 

بوده است.
علی رمضانی فروش نمایشگاه کتاب را از این رقم 
باالتر عنوان کــرد و گفت: برخــی از فروش های 
نمایشــگاه حضوری به صورت نقدی یا کارت به 
کارت بوده و اگر بخواهیم ایــن برآوردها را هم در 
فروش حســاب کنیم، مبلغ نهایی در نمایشگاه 

امسال باالتر خواهد بود.
 رمضانی همچنین درباره آرای هیأت رسیدگی به 
تخلفات سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران توضیح داد: به طور کلی ۷۴رأی صادر شده 
که ارائه و فروش کتاب هــای غیرمجاز با ۱۵رأی 
بیشترین فراوانی را داشــته و پس از آن استفاده 
نکردن از دستگاه کارتخوان با ۱۱رأی در رتبه دوم 
قرار دارد. ارائه و فروش آثار سایر ناشران با ۹رأی، 
بی توجهی به رعایت حجاب و شــئونات اسامی 
با ۷رأی، ارائــه و فروش کتاب هایــی که بیش از 
۴سال از انتشار آنها گذشته با ۷رأی و ارائه و فروش 
کتاب های غیرمرتبط با موضوع سالن، با ۶رأی در 

رتبه های بعدی قرار دارند.

جلسه شــورای راهبردی اکران با حضور رئیس 
سازمان سینمایی برگزار شد. در این شورا فیلم های 
جدیدی که قرار است اکران شوند معرفی شدند. 
از دیگر موضوعات عنوان شــده در این جلســه با 
تأکید بر ضرورت افزایش و گســترش مخاطبان 
ســینما به عنوان یک رویکرد مهم و بــا توجه به 
آمادگی نهادها و دوایر دولتــی و غیردولتی برای 
گنجاندن سبد سینما در دایره امور رفاهی کارکنان 
و کمــک و حمایت از فیلم های در حــال اکران و 
تقویت شمار جمعیت سرانه مخاطب و خانواده ها، 
مقرر شد از سوی مؤسســه سینماشهر، سازوکار 
چگونگی طراحی »کارت سینما« و فرایندهای آن 
 با بهره گیری از فناوری های جدید در جلسه آتی 

شورا ارائه شود. 

 انصراف اعضای شورای راهبردی اکران 
یکی از خبرهایی کــه روز گذشــته در برخی از 
ســایت های خبری عنوان شــده، انصراف برخی 
از نماینــدگان شــورای راهبردی اکران اســت. 
نمایندگان ۴ صنــف تهیه کنندگان، کارگردانان، 
پخش کنندگان و ســینماداران از ادامه حضور در 
شــورای راهبردی اکران انصــراف داده اند.دلیل 
اصلی اختاف میان نمایندگان صنوف سینمایی 
و سازمان سینمایی بر سر تنظیم آیین نامه اکران 

سال ۱۴۰۱ است.
عنوان شده که دخالت شورای راهبردی در مسائل 
اکران و عدم واگذاری امور مربوط به تصمیم گیری 
در این حوزه به شــورای صنفی اکران اصلی ترین 
محور اختاف میان این نماینــدگان با مدیریت 
سازمان سینمایی است. اعضای صنوف معتقد به 
نقش نظارتی شورای راهبردی، تمرکز این شورا 
بر امور کان مرتبط با اکران و عدم دخالت مستقیم 

آن در امر برنامه ریزی برای اکران فیلم ها هستند.
یکی دیگر از ســرفصل های محل اختاف میان 
نمایندگان صنوف و مســئوالن سینمایی تعیین 
ســقف زمانی برای عضویت ایــن نمایندگان در 
شورای صنفی اکران از سوی شــورای راهبردی 
است که نمایندگان صنوف تأکید دارند اختیار این 
مسئله نیز باید به طور کامل به صنوف سینمایی 

واگذار شود.

نمایش هناس از نیمه خردادماه
فیلم ســینمایی »هناس« به کارگردانی حسین 
دارابی و تهیــه کنندگی محمدرضا شــفاه که از 
فیلم های به نمایش درآمده در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر بود، از نیمه خردادمــاه راهی اکران در 

سینماهای سراسر کشور می شود.
این فیلم سینمایی با برداشتی از سلسله ترورهای 
دهه ۸۰ تا ۹۰، نخستین اثر با محوریت پرداخت 
به زندگی شهدای هسته ای اســت که به روایتی 
آزاد از داستان زندگی شهید داریوش رضایی نژاد 
می پردازد. پرداختی ملموس و زنانه از شخصیت 
شــهره پیرانی، همسر این شــهید هسته ای که 
تاش های او بــرای حفظ امنیت خانــواده اش را 
به تصویر می کشــد. فیلمنامه »هنــاس« که در 
ژانر ملودرام عاشــقانه به نگارش درآمده، تاش 
 دارد مخاطب را با عمق تلخی ماجرای ترور افراد

شاخص ملی آشنا کند.

» سلفی با دمکراسی« از چهارشنبه روی پرده 
»سلفی با دمکراسی« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
علی عطشــانی از چهارشــنبه ۴ خــرداد ماه با 

سرگروهی سینما کورش روی پرده می رود.
»ســلفی با دمکراسی« داســتانی ماورائی دارد و 
روایت متفاوتی است از کسانی که در جنگ ایران 
و عراق حضور داشته اند و داســتان آن تقریبا در 
ادامه داســتان فیلم »دمکراســی تو روز روشن« 
اتفاق می افتد. پوالد کیمیایی، پژمان بازغی، آتیا 
پسیانی، ســیما تیرانداز، امیرعباس گاب، دنیا 
مدنی، نیما شاهرخ شــاهی، مهدی صبایی، قاسم 
زارع، کورش تهامی، مجید مهین دوست و مرتضی 
تهرانی ازجمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به 

ایفای نقش پرداخته اند.

خبر

۲۲۲3۲4
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نبرد در خانه های خرمشهر 
بخشی چاپ نشده از جلد هشتم رمان »ایران شهر« نوشته محمدحسن شهسواری 

تاکنون 5جلد از رمان چندجلدی » ایران شهر« اثر محمدحسن 
شهسواری توسط انتشارات شهرستان ادب عرضه شده است. 

این رمان تالشی است برای خلق اثری سترگ شایسته یکی 
از مهم ترین نبرد های میهنی تاریخ معاصر ایران؛ نبردی که 
در سوم خرداد1361به آزادسازی این شهر از اشغال انجامید. 
از شهسواری خواستیم که بخشی از جلد های منتشر نشده 
این رمان راکه همچنان در حال نگارش آن است   برای مطالعه 

خوانندگان همشهری در اختیار ما بگذارد. آنچه می خوانید 
بخشــی از فصل های درگیری قهرمانان داستان با نیروهای 
متجاوز در خانه های خرمشهر در روزی های آغاز اشغال این 
شهر است؛ شهری که در یک برهه از تاریخ ایران به همه این 
سرزمین تبدیل شد و شادی آزادی آن شادی همه اهالی ایران .

.... راه پله باریک و اندکی تاریک بود؛ پرویز جلو، امید 
پشت سر و جاوید انتهای همه. جاوید هنوز داشت 
فکر می کرد چه احمقی اســت که در همچنین 
وضعیتی دارد به چنین چیــزی فکر می کند که 
صدای پرحجم عربی حرف زدنی پیچید در راه پله. 
هیچ کدام هنوز هیچ عکس العملی نشــان نداده 
بودند کــه نظامی عراقــی درحالی که نصف یک 
هندوانه دســتش بود سینه به سینه شان شد. از 
هول نتوانست جلوی خودش را بگیرد. آمد دست 
به دیوار بگذارد و تکیه دهد که هندوانه از دستش 
افتاد و تعادلش را از دســت داد و کامل افتاد روی 
پرویز. هر دو قل خوردند و پاهای جاوید و امید را 

درو کردند و هر چهار نفر پیچیدند به هم.
جاوید در تکان آخر پیشانی اش محکم خورد به 
لبه پله. کاسه سرش گوم گوم چکش شد. نیرویی 
وحشی برای حفظ جان به او می گفت االن وقت 
هیچ کار نیست جز آنکه خودت و رفقایت را نجات 

بدهی. سنگینی تنی رویش نبود. همه قوایش را 
در زانوانش ریخت تا بلند شود. شد. چشم هایش 
را تا جایی که می توانست باز کرد، تا دوروبرش را 
بهتر ببیند. تاری و کدری کمی برطرف شده بود. 
پرویز را دید. تنش زیر عراقی، پاهایش قفل تنش. 
معلوم بود عراقی دست پرویز را که برده بوده جلوی 
دهانش، گاز محکمی گرفته. چند قطره خون در 
حال چکیدن بودن امــا پرویز رهایش نکرده بود. 

امید آن سوتر داشت ســعی می کرد با تکیه به 
دیوار بلند شود. پرویز خفه و کم صدا گفت توله 

سگا برید کار رو تمومش کنید!
ســرنیزه پرویز پاییــن پله ها جفت 

هندوانــه نشســته بــود. عراقی 
دندان هایــش را رهــا نمی کرد. 

جاوید حس کــرد پرویز دارد 
تسلیم می شود. دستش در 

حال سست شدن بود  و شد. 

عراقی فریاد بلندی برای خبر کردن رفقاش کشید.
جاوید خم شد و سرنیزه را برداشت و محکم توی 
شــکم عراقی فرو کرد. امید کامل بلند شده بود. 
جاوید دستش را کشید. جایی برای احتیاط بیشتر 
نمانده بود. پله ها را دوتا یکــی کردند. همزمان 
نارنجکی از فانوسقه اش باز کرد و ضامنش را کشید. 
ابتدای راهرو بودند. دوید. ده متر. هفت متر. پنج 
متر. شــیرجه زد و در چهارچوب 
در اتاق وسط، نارنجک را پرت 
کرد تــوی اتــاق و افتاد آن 
سوی در. وقتی توی هوا بود 
یک لحظه دید که افسری 
عراقی مسلح وسط اتاق 
دارد ســمت در می آید. 
بند ژ۳ زیر تن جاوید گیر 
کرده بود و خون، پرفشار 
تنش را بمباران می کرد. 

صدای فریاد عراقی از توی اتاق آمد. این قدر عربی 
بلد بود که بفهمــد دارد به رفیقش می گوید اتاق 
را ترک کند. اما خــودش در چهارچوب در ظاهر 
نشــد. امید بی دقت رگباری روی چهارچوب در 
خالی کرد که جاوید خوردن دو، سه گلوله در کنار 
خودش را حس کرد. معلوم بود که امید به خودش 
آنچنان تســلطی ندارد  و باالخــره جاوید همان 
لحظه که توانست روی پاهایش بایستد ترکیدن 
نارنجک ســاختمان را تکانکی داد. امید زودتر از 
او به چهارچوب در رســید. این بار رگباری خالی 

کرد توی اتاق.
بعد که صدا خوابید خشــکید. امید داشــت چه 
غلطی می کرد؟! چرا داخل اتاق نمی شد؟! جاوید 
کنارش زد و داخل شد. افســر طوری پرت شده 
بود انگار به دیوار تکیه داده. معلوم بود وقتی دیده 
نارنجک توی اتاق افتاده برگشــته تا همکارش را 
نجات دهد. تمام باالتنه تا زیر گردنش خون بود. 

صدای خس خس نفس هایش ســوهان. صورت 
و به خصوص چشم هایش هنوز شــفاف بودند و 
حرکت جاوید را دنبال می کردند. از خدمه تیربار 
اما چیزی جز تکه های تن و مایع لزجی باقی نمانده 
بود. جاوید قبل اینکه برود سمت پنجره، به افسر 
اشاره کرد و به امید که حاال داخل اتاق آمده بود. 
گفت خاصش کن! بعد چفیه اش را درآورد و تکان 
داد. از آن ارتفاع، نیم بیشتر گمرک زیر نگاهش. 
لحظه هول آوری بود. چون ستون تانک عراقی را 
دید. پاهایش سست شد. آمد چیزی به امید بگوید 
که دید رفیقش دست به دیوار گذاشته و تا کمر خم 
شده و دارد باال می آورد. جاوید رفت سمت افسر که 
هنوز نگاهش در تعقیب او بود. ژ۳ را روی تک تیر 

گذاشت و توی پیشانی اش خالی کرد.
امید با همه تن می لرزید و باال می آورد. جاوید گفت 
خوبی کوکا؟ بعد یکهو یاد پرویز افتاد. چه احمقی 

است. چه خری هستم من!... .

سرداری که نامش با 
خرمشهر گره خورد

 پای صحبت های »فاطمه جهان آرا«
خواهر شهید »محمد   جهان آرا«

مردی که برای انقالب
 چریک تربیت می کرد

جستارهایی در سیره سیاسی زنده یاد 
حجت االسام والمسلمین غامرضا حسنی

 خرم آن شهر 
که در کشور دل جا دارد

گزارشی از برنامه های فرهنگی و هنری در 
سالروز آزادسازی خرمشهر

سینماخرمشهر

»سینماخرمشهر«، ویژه برنامه 
نمایش فیلم های ســینمایی و 
مســتندهای جنگی، همزمان 
با سالروز آزادسازی خرمشهر 
در خانه هنرمندان ایران برگزار 
می شــود. ایــن ویژه برنامه با 
نمایش فیلم های ســینمایی 
و مســتندهای دیده  نشده ای 
از جنگ به مناســبت سالروز 
آزادسازی خرمشــهر از سوم 
تا پنجم خرداد 1401 از ساعت 
15 تــا ۲0 در تــاالر اســتاد 
 ناصری خانه هنرمندان ایران

 برگزار می شود. در روز سه شنبه 
3خرداد 4فیلــم »تلویزیون و 
جنگ« )محمد تهامی نژاد، (، 
»بلمی به سوی ساحل« )رسول 
مالقلی پور(، »عملیات مروارید« 
)باربــد طاهــری( و »هنگ 
نوجوان« )حسن آقاکریمی( در 
3سانس 15، 16و 18روی پرده 
می روند. روز چهارشنبه 4خرداد 
هم »دی 59بوشــهر« )محمد 
تهامی نژاد(، »کیمیا« و »دوئل« 
)احمدرضا درویش( به ترتیب 
در سانس های 15، 16و 18اکران 
می شوند. ۲مستند کوتاه »انهدام 
اسکله نفتی عراق« )علی اصغر 
میرزایی، حسن کریمی، چنگیز 
صیاد و فیروز ملــک زاده( و 
»بازگشت« )محمد تهامی نژاد( 
هم در روز پنجشنبه 5خرداد 
در کنار ۲فیلم سینمایی »روز 
سوم« )محمدحسین لطیفی( و 
»سرزمین خورشید« )درویش( 
به ترتیب در همین سانس ها روی 

پرده خواهند رفت.

 نوبت 
به ایران رسید 

نمایــش فیلم هــای ایرانی 
حاضر در جشــنواره کن از 
فردا در سالن گرند لومیر کاخ 
جشنواره آغاز خواهد شد و تا 
۷خرداد ادامه دارد.به گزارش 
همشــهری، هفتادوپنجمین 
دوره از جشنواره فیلم کن در 
بخش رقابتی در کنار 16فیلم 
دیگر از کشــورهای مختلف 
جهان، میزبــان فیلم ایرانی 
برادران لیال به کارگردانی سعید 
روستایی است. برادران لیال به 
کارگردانی و نویسندگی سعید 
روستایی یک درام اجتماعی 
درباره آسیب های اقتصادی 
ناشی از التهابات بازار طالست 
که با بازی ستارگانی چون ترانه 
علیدوستی، پیمان معادی و 
نوید محمــدزاده روی پرده 
نقره ای خواهد رفت. برادران 
لیال به نمایندگی از سینمای 
ایــران از روز 4خــرداد در 
جشنواره کن به نمایش گذاشته 
می شود. سینمای ایران امسال 
در هفته منتقدیــن کن نیز 
نماینــده دارد.  فیلم هرمان 
ساخته علی بهراد با یک فیلم 
بلند و 13فیلم کوتاه در شصت 
و یکمین هفته منتقدان کن با 
هم رقابت می کند. نمایش این 
فیلم از دیروز در کن شــروع 
شــده و امروز هم به  نمایش 

درخواهد آمد.

موسی ادامه دارد 

صداوسیما خبر توقف ساخت 
سریال »موسی)ع(« را تکذیب 
کرد. به گزارش همشــهری، 
روابط عمومی مرکز سیمافیلم 
در اطالعیــه ای آورده: »از 
یک ســال و نیم گذشــته 
آقــای ابراهیــم حاتمی کیا 
سریال  فیلمنامه  بازنویسی 
»موســی)ع(« را آغاز کرده 
و تاکنون 30 قســمت از این 
ســریاِل بیش از 60 قسمتی، 
به طور کامل بازنویسی شده و 
بازنویسی قسمت های دیگر 
نیز به سرپرســتی ایشان در 
حال انجام است. همچنین از 
یک سال گذشــته با برپایی 
10 کارگاه بزرگ چوب، آهن، 
دوخت لبــاس تاریخی و... 
آکسســوار صحنه در حال 
ســاخت و آماده سازی است 
که این روند نیز همچنان ادامه 
دارد. همزمان با انجام این کار، 
طراحی سه بعدی دکورهای 
عظیم سریال نیز انجام شده 
و با انتخاب لوکیشــن هایی 
نظیر شهرک دفاع  مقدس و 
چند نقطه دیگر در اقصی نقاط 
کشور، ســاخت دکور نیز در 
مراحل ابتدایی در حال انجام 
است. گروه جلوه های ویژه هم 
همانند سایر گروه های دیگر 
در حال برنامه ریزی برای انجام 

امور این سریال است.«

ازکراننبرگتاپارکچانووک
نگاهی به ۳فیلم روز هفتم در جشنواره کن 

جنایات آینده
دیوید کراننبرگ، کارگردان کانادایی، دوبــاره با جدیدترین فیلم خود با عنوان 
»جنایات آینده« به کن بازگشته است. در این فیلم بازیگرانی نظیر ویگو مورتنسن، 
لئا سیدو و کریستن استیوارت که اغلب در فیلم های کراننبرگ بازی می کنند، 
ایفای نقش کرده اند. کراننبرگ در این فیلم رازآلود، یکی از دشوارترین لحظات 
ادوار بشر در کره زمین را در زمانی که انسان ناگزیر به تغییر ساختار بیولوژیک خود 
به منظور انطباق با دنیای مصنوعی و شیمیایی اطراف خود می شود، روایت کرده 
است. به گزارش ایندی وایر، دیوید کراننبرگ در فیلم اخیر خود آینده نزدیک 
بسیار ترسناکی را به تصویر کشیده است. ویگو مورتنسن و لئا سیدو در این فیلم 
در نقش ۲ستاره هنرهای نمایشی ظاهر شــده اند که تحول و دگردیسی اندام 
انسانی را در نمایشی پیشگامانه در معرض دید عموم می گذارند. این نمایش ها 
توجه کریستن استیوارت را که در نقش بازرس نهاد ملی »ثبت اندام های انسانی« 
فعالیت می کند به خود جلب کرده است. با تحقیقات وی، ماموریت این دو ستاره 
هنرهای نمایشی مشخص می شود؛ نمایش به کار گیری شیوه های خاص در پیوند 
اعضا که به ورود انسان به فاز جدیدی از تحول و دگردیسی می انجامد. در تریلری که 
پیش از نمایش این فیلم در جشنواره کن انتشار یافته به وضوح چندین بار این جمله 
هشدارآمیز درباره آینده تکرار می شود که اکنون زمان دیدن نیست، زمان حرف 
نزدن و گوش دادن است. کراننبرگ فیلمنامه فیلم »جنایات آینده« را ۲۰سال قبل 
نوشته بود. او در دوران اوج همه گیری کرونا به توصیه رابرت النتوس، تهیه کننده 
سینمایی، دوباره این فیلمنامه را مورد بازبینی قرار داد. فیلمبرداری این فیلم نیز 

در تابستان گذشته در یونان انجام گرفت.

تصمیم وداع 
پارک چان ووک که در هفتاد و پنجمین دوره جشــنواره کن با فیلم »تصمیم 
وداع« در بخش رقابتی حضور یافت  پیش تر با فیلــم »اولد بوی« و در زمان 
ریاســت کوئینتین تارانتینو بر هیــأت داوران بخش رقابتی جشــنواره کن 
در سال۲۰۰۴ توانســت  جایزه بزرگ این جشــنواره را از آن خود کند. او در 
سال۲۰۰۹ نیز با فیلم ترسناک »تشنگی« به کن بازگشته بود. این بار پارک 
چان ووک در فیلم »تصمیم وداع« داســتانی پلیسی و کارآگاهی پیچیده ای 
را روایت می کند. یــک کارآگاه به صحنه مرگ مردی فراخوانده شــده که از 
ارتفاعات کوهستانی به پایین افتاده است. در این پرونده ۳احتمال می رود: اول، 
او در زمان صعود گامی به اشتباه برداشته و به طور تصادفی سقوط کرده، دوم، 
او خودکشی کرده است و سوم اینکه فردی او را از باال به پایین پرت کرده است. 
کارآگاه مسئول این پرونده همسر مرد متوفی را برای شناسایی جسد او دعوت 
می کند. با دیدن این زن، کارآگاه متوجه چیز عجیبی در این زن می شود، اما 
او دقیقا نمی داند چیست. تعداد دیگری از کارآگاهان مرتبط با این پرونده نیز 
به این زن مشکوک شده اند. کارآگاه مسئول این پرونده به مرور اما به این زن 
احساس عاطفی پیدا می کند و این مسئله باعث می شود که او به طور همزمان 

به این زن هم شک داشته باشد و هم عاقه عاطفی پیدا کند.

همیشه جوان )تئاتر آمندیه(
والریا برونی تادشی در فیلم جدید خود با عنوان »همیشه جوان« داستان گروه 
جوانی را دنبال می کند که در امتحان ورودی تئاتر  امندیه در شهر نانتر فرانسه 
که ریاست آن را زمانی پاتریس شرو بر عهده داشت، پذیرفته می شوند. پاتریس 
شرو ازجمله بزرگان تئاتر و سینمای فرانسه بود که به استعداد و توانایی های 
بازیگران سخت باورمند بود. او به طور ویژه به رابطه اسطوره ای میان بازیگران 
تئاتر و سینما با شخصیت هایی که نقششان را ایفا می کردند، اعتقاد داشت. 
به گزارش هالیوود ریپورتر، والریا برونی تادشــی که خــود یک بازیگر فیلم 
است، در پنجمین فیلم خود با عنوان »همیشه جوان« به رویدادهای مرتبط 
با دورانی که پاتریس شرو ریاست تئاتر آمندیه را عهده دار بود، می پردازد. این 
نخستین فیلم شخصی برونی است؛ چراکه خود زمانی از دانشجویان این تئاتر 
بوده و برای نخستین بار به عنوان بازیگر در فیلم »هتل فرانسه« به کارگردانی 
پاتریس شرو در سال۱۹۸۷ نقش آفرینی کرده است. والریا برونی تادشی در 
این فیلم به این مســئله می پردازد که چگونه می توان بدون گرفتار شدن در 
دام نوستالژی یا ارائه غیرصادقانه خاطرات قدیمی دوباره به گذشته نگریست. 
درواقع او در این فیلم به این مسئله اشاره دارد که نزدیک بودن به مکان و زمان 
وقوع رویدادهایی در گذشته، عما می تواند به عنوان شمشیری دو لبه عمل 
کند. داستان این فیلم درباره ۴فردی است که در سال های پایانی دهه۱۹۸۰ 
در امتحان ورودی یکی از مدارس معتبر بازیگری شــرکت می کنند. زندگی 
آنها پس از شرکت در این امتحان وارد دوره جدیدی از بروز احساسات، عشق 

و در نهایت تراژدی می شود.

محمدحسن شهسواریرمان
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سه شنبه ۳ خرداد ۲۲۱۴۰۱
شماره  ۸۵۰۴

روایتی از مادر شهیدی که 
تکه های بدن فرزندش را با دستان خودش به خاک سپرد
چرا »ننه مریم« مادر خرمشهر شد؟

روی سنگ مزارش نوشته شده اســت: »مادر یک شهر«. 
عنوان زیبایی است. در 3کلمه آن دنیایی حرف نهفته است. 
سرنوشت بانویی را روایت می کند که در خرمشهر حماسه ها 
کرد. زنی شجاع و نترس که داستان زندگی اش بیشتر به افسانه 
می ماند. گلناز گلبی آخرین نفری بود که بعد از سقوط خرمشهر 
از دیارش بیرون رفت و بعد از فتح آن نخستین کسی بود که پا 
به آنجا گذاشت. برای دفاع از خرمشهر دو پسرش شهید شده 
و همسرش به اسارت عراقی ها درآمد. خانه اش خراب شد. همه 
هست و نیستش از بین رفت اما ماند و مقاومت کرد. از کار در 
قبرستان شهر تا شستن لباس و پخت وپز برای رزمنده ها هر 
کاری توانست انجام داد. اما آن چیز که نامش را بر سر زبان ها 
انداخت؛ جمع کردن تکه های پیکر پسر شهیدش از روی زمین 

بود. کاری که کمتر مادری می تواند انجام دهد.

اصالتاً خرم آبادی بود. وقتی ازدواج کرد به خرمشهر رفت. همسرش 
بابامراد حیدرپور از خوبان روزگار بود. از وقتی مریم نخســتین 
فرزندش به دنیا آمد به رسم جنوبی ها، بابامراد او را »ننه مریم« 
صدا می کرد. با تولــد مرتضی و محمد دیگر شــادی و دلگرمی 
ننه مریم دوچندان شده بود. زندگی شــان اگرچه مرفه نبود اما 
همیشه خوش بودند و دلشاد. ننه مریم برای برکت خانه، هر ماه 
روضه خانگی برگزار می کرد. بانــوان به برکت همین محفل دور 
هم جمع می شدند و عاوه بر یادگیری علوم قرآنی، از احوال هم 
خبر می گرفتند. ننه مریم هم به رغم سن کمش برای شان مادری 
می کرد. اگر کسی مشکلی داشت یا غصه ای بر سر دلش سنگینی 
می کرد، به سراغ او می رفت. همین باعث شده بود از جایگاه خاصی 
بین مردم برخوردار باشد. بچه ها هم در دامان چنین مادری بزرگ 

شده و سرآمد بودند.

مواظب بود سگ های گرسنه اموات را نخورند
با شروع جنگ و حمله بعثی ها به خرمشــهر، ننه مریم همراه با 
همسر و پسرها برای دفاع از شهرشان دست به کار شدند. او بی هیچ 
واهمه ای در شهر می گشت تا اگر کاری از دستش برمی آید انجام 
دهد. با هجمه آتش دشمن و زیاد شدن آمار کشته ها ترجیح داد به 
آرامستان جنت آباد خرمشهر برود. با اینکه کارش غسالی نبود اما 
تعصب داشت و دلش نمی خواست پیکر زنان شهر روی زمین بماند. 
در آنجا مشغول کار شــد. امواتی را که می آوردند با نبود امکانات 
غسل می داد و دفن می کرد. روزهای بدی بود. آمار شهدا لحظه به 
لحظه زیاد می شد. خرمشهر زیر بارش بمب و خمپاره بی رحمانه 
می سوخت. ننه مریم یک تنه اموات را به خاک می سپرد اما ساعاتی 
بعد که شهر بمباران می شد و جنازه ها بیرون از خاک می افتادند 
او دوباره آنها را دفن می کرد. همین زحمت مضاعفی می شد برای 
این بانو. گاه کفن کم می آورد و چادرش را دور آنها می پیچید و به 
خاک می سپرد. با قطع آب او مجبور بود با دبه از جای دیگری آب 
بیاورد تا بتواند اموات را غسل دهد. چه صحنه هایی را که به چشم 
ندید. ننه مریم تا وقتی زنده بود ماجرای خورده شدن اموات توسط 
سگ های گرسنه را فراموش نمی کرد. حس بدی داشت از اینکه 
نتوانســته در لحظه کاری کند. چه شب ها که برای حفظ حریم 
اموات در جنت آباد نخوابید. اگر خاک گورستان می توانست سخن 

بگوید حتما از ایثار این بانو حرف می زد.

مادری می کرد برای رزمنده ها
در همان روزهای سخت، همسرش توسط عراقی ها اسیر شد. 
او حاال تنهای تنها شــده بود. محمد و مرتضی در حال جنگ 
و بابامراد هم در بند اســارت. تا لحظه سقوط خرمشهر ماند و 
آخرین نفری بود که از شهر خارج شد. همراه پسرها به نیروهای 
فداییان اســام در ذوالفقاریه آبادان پیوست. جزو نیروهای 
مردمی بود و در هتلی که آنجا قرار داشــت، ساکن شد. مادر 
نه تنها برای محمد و مرتضی که برای همه رزمنده ها مادری 
می کرد. باالی سر مجروحان می رفت و مادرانه از آنها مراقبت 
می کرد. لباس شان را می شست و برایشان غذا درست می کرد. 
با وجود او بچه ها احساس می کردند مادری دلسوز در کنار خود 
دارند. ننه مریم نمونه بارزی از شیرزنان لر بود که نشان داد به 

وقت دفاع از ناموس و دین از دیگران کمتر نیستند.

خانه ای از نو ساخت
بعد از فتح خرمشهر؛ ننه مریم جزو نخستین کسانی بود که پا به 
شهر گذاشت. روی پل ورودی یک گوسفند قربانی کرد. نذر شهدا. 
این اتفاق نیک زمانی رخ داد که مرتضی در عملیات بیت المقدس 
شهید شده و او داغدار پسرش بود. با این وصف به شهرش برگشت 
تا برای همیشــه بماند. در بین خانه های آوار شده خانه اش را به 
بچه های جهاد نشــان داد و گفت هرگز اینجا را ترک نمی کنم. 
می خواست بازسازی اش کند. بچه های جهاد به یاری اش آمدند. 
کامش از حاوت فتح خرمشهر و ساخت خانه شیرین نشده بود که 
محمد حین پاکسازی شهر به شهادت رسید. پیکر قطعه قطعه شده 
پسر را دید اما خم به ابرو نیاورد. بی آن که حرفی بزند پتویی آورد و 
اعضای بدن پسرش را در آن گذاشت و خود به خاک سپرد. بابامراد 
۴سال بعد از اسارت به کشور بازگشت. در اثر شکنجه های اسارت 
در سال ۸۶به شهادت رسید و ننه مریم هم ۴۰روز بعد از دنیا رفت.

سرزمین خورشید
»ســرزمین  فیلم 
خورشــید« کاری 
است از احمدرضا 
درویش که روزهای 
اول جنــگ را بــه 
تصویر می کشــد. 
ماجــرای فیلم از 
این قرار اســت که 
بیمارســــتانی در 

آبادان به محاصره دشــمن درمی آید و به دلیل 
شــرایط بد آنجا محمد جهان آرا، فرمانده سپاه 
خرمشهر پیشنهاد می کند مجروحان و پزشکان 
با یک آمبوالنس و لندرور از بیمارســتان خارج 
شوند. رزمندگان برای فرار آنها، خود را در معرض 
دید عراقی ها قرار داده و با آنها درگیر می شوند. 
تعداد زیادی از رزمنده ها به شــهادت می رسند 
تا راکبان آمبوالنس و لندکــروز از مهلکه جان 
ســالم به در ببرند اما با همه تاش آنها لندکروز 
به تصرف عراقی هــا درمی آید. در این میان فقط 
سرنشینان آمبوالنس می توانند فرار کنند. دکتر 
کسری، ناخدا، یک زن که شوهرش رئیس گمرک 
خرمشهر بوده و کشته شــده، مردی که مرتب 
فکر نجات پول هایش اســت، یک اسیر عراقی و 
امدادگری به نام هانیه که ۲نــوزاد را با خودش 
آورده مسافران این آمبوالنس هستند. گم کردن 
مسیر و آواره شدن آنها در بین راه از جذابیت های 

این فیلم است که سال۱۳۷۵ اکران شد.

مأموریت در خرمشهر
در  »ماموریــت  کتــاب 
خرمشهر« ازجمله کتاب های 
خواندنی دوران جنگ است 
که این بــار راوی آن یکی از 
فرماندهان ارتش عراق است. 
ســرهنگ فــاح الامی در 
خاطرات خود پرده از جنایات 
و اسرار ارتش بعثی برداشته و 
درباره غارت های وحشیانه و 
اشغال خرمشهر خاطراتی را 
بازگو می کند. در این کتاب 

همچنین به پیروزی نیروهــای ایرانی در عملیات آزادســازی 
خرمشهر اشاره شده و اسنادی را هم ضمیمه کرده است. الامی 
قبل از جنگ رئیس کمیته واردات اسلحه در عراق بوده و به گفته 
خودش رفتارهای نادرستی را با اسرای ایرانی انجام می داده است. 
در بخشی از کتاب آورده: »بسیاری از رفتارها و کردارهای من در 
صحنه های مختلف جنگ، نه براساس ضابطه و قانون بلکه به طور 
دلخواه و برخاسته از هواهای نفسانی و شیطانی ام بود که ازجمله 
آنها می توان به اعدام تعدادی از اسرای ایرانی و تیرباران گروهی 
از غیرنظامیان در آغاز تجاوزمان به ایران اشاره کرد که به دستور 
مستقیم من انجام می شد.« از ویژگی های بارز این کتاب فضای 
دلهره آوری است که نویسنده با بازگو کردن جنایات دشمن بعثی 
ایجاد کرده است. همین ترسی آمیخته با کنجکاوی را در مخاطب 
به وجود می آورد تا باقی ماجرا را دنبال کند. در کتاب ماموریت در 
خرمشهر آنچه بیش از همه مشهود است، تأسف و ندامت راوی و 
نویسنده از ستم های صورت گرفته از سوی رژیم بعثی علیه مردم 
ایران است. جنایات صدام در کویت، جنگ اول خلیج فارس و قیام 

شیعیان در زمان صدام نیز از دیگر بخش های این کتاب است.

پوتین های مریم
کتاب »پوتین های مریم« به 
قلم فریبا طالش پور خاطرات 
یک بانوی خرمشــهری به 
نام مریم امجدی را روایت 
می کند؛ بانویــی که دوران 
نوجوانــی اش همزمــان با 
جنگ عــراق علیــه ایران 
شده و شاهد اتفاقات تلخی 
اســت که در کتاب بازگو 
می کند. امجــدی به دلیل 
آموزش دوره های نظامی و 

امدادگری در بیمارستان و همچنین انبار مهمات مسجد جامع 
خدمت کرده و گاهی هم به خط مقدم جبهه رفته است. اما هنر 
طالش پور روایت خاطرات این بانو اســت که ذهن مخاطب را 
به زمان جنگ در خرمشهر هدایت می کند. این کتاب توسط 
انتشارات ســوره مهر چاپ شده است. در بخشــی از کتاب 

پوتین های مریم می خوانیم:
»عصر روز دوم یا ســوم بود که خواهری سبزه رو و قد بلند که 
مانتو بر تن و روسری بر سر داشت، به مسجد آمد و شروع کرد 
به داد و بیداد که شما برادرا چرا سری به قبرستان جنت آباد 
نمی زنین؟ چرا به ما کمک نمی کنین؟ چرا ما را با اون همه جسد 
تنها می ذارین؟ دیشب ســگا به ما حمله کردن. اگه خودتان 
نمی یاین، الاقل اسلحه ای به ما بدین تا سگارو بکشیم. می گفت 
دیشب سگ ها جسد پسری به اسم سعید را بردند و دست و 
پایش را خوردند. مادر آن پسر هم آمده بود و داد و بیداد می کرد. 
چند نفر از برادران را همراه او فرســتادند و به آنها گفتند که 
شب ها را در آنجا نگهبانی بدهند و همه سگ ها را بکشند. قبل از 
رفتن با آن خواهر صحبت کردم. اسمش زهره حسینی بود. از 
همان روز اول جنگ به زن مرده شور قبرستان کمک می کرد.« 

معرفی کتاب

معرفی کتاب

معرفی فیلم

یـاد

دل شکسته اش کرده بود؛ از اینکه همرزمانش یکی 
یکی چون برگ پاییز بر زمین می افتند. روزهای آخر 
سقوط خرمشهر بود. بچه ها یکی یکی شهادتین 
خود را می گفتند. جهان آرا رو به رزمنده ها کرد و 
گفت: »ما که رفتنی هستیم حداقل چند متجاوز 
را به درک واصل کنیم بعد بمیریم.« تانک ها از هر 
سو می آمدند. با رسیدن آنها به فاصله ۱۵۰متری 
آرپیجی زن بلند شد و یکی از تانک ها را زد. دومی 
عقب نشینی کرد در این حال جهان آرا بلند شد و 
با صدای بلند فریاد اهلل اکبر ســر داد. در این حال 
دشمن پا به فرار گذاشت. او سعی کرد با ساماندهی 
نیروهای رزمنده عرصه را بر عراقی ها تنگ کند و 
مانع از پیشروی آنها به اهواز شود؛ دفاعی که ۳۴روز 

ادامه داشت.

گریه خانواده شهدا، دشمن را شاد می کند
با همه تاش نیروی های رزمنده، خرمشهر سقوط 
کرد؛ دردی کــه محمد به جان خریــد و با بغض 
گفت: »شهر را می گیریم و آزاد می کنیم و مثل روز 
اول از نو می ســازیم.« اما عمرش سر نداد و ۷مهر 
ســال ۶۰وقتی همراه با عده ای از فرمانده ها برای 
گزارش عملکرد نیروهای ایرانی به امام خمینی)ره( 
عازم تهران شــده بود در میان راه بر اثر ســقوط 
هواپیما به شهادت رسید. درست چند ماه بعد در 
۳خرداد سال ۶۱خرمشــهر آزاد شــد و محمد به 
آرزوی دیرینه اش رســید درحالی که دیگر نبود. 
فاطمه می گوید: »وقتی محمد شــهید شد مادرم 
گفت حق گریه کردن ندارید. گریه خانواده شهدا، 

دشمن را شاد می کند«.

سرداری که نامش با خرمشهر گره خورد
پای صحبت های »فاطمه جهان آرا« خواهر شهید «محمد   جهان آرا«

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

 سال ها از شهادت او می گذرد. از سال61 تا االن هر بار که سوم خرداد شده و یاد و خاطره حماسه فتح آن 
عنوان می شود بی اختیار مردم به یاد فرمانده جوانی می افتند که برای نجات شهرش از چنگال دشمن 
بعثی شجاعانه جنگید و حتی یک لحظه هم ناامید نشد. اگرچه به رغم حماسه آفرینی های رزمندگان، 
خرمشهر سقوط کرد اما محمد جهان آرا می گفت: »خرمشهر را می گیریم، آزاد می کنیم و آن را از نو می سازیم.« این اتفاق اگرچه رخ داد و دل همه ایرانی ها به 
فتح تکه ای به غارت رفته از کشورشان شاد شد اما جهان آرایی نبود که در این جشن و سرور سهیم باشد. نوای »ممد نبوی« معرف همین گفته است. به پاس 

رشادت های این فرمانده جوان با خواهرش فاطمه جهان آرا گفت وگو می کنیم.

محمد جهان آرا ۹شهریور ۱۳۳۳ به دنیا آمد؛ در یک 
خانواده پرجمعیت خرمشــهری؛ ۸برادر و ۵خواهر 
بودند. پدر مغازه خیاطی داشت. او بیشتر از هر چیز 
به روزی حال و مسائل اعتقادی اهمیت می داد. برای 
همین شرایطی را فراهم کرده بود که بچه ها در این 
مسیر پرورش پیدا کنند. پسرها به کاس تفسیر قرآن 
می رفتند و در تقوا زبانزد عام و خاص بودند. درست 
همانطور که پدر دوست داشت. محمد فرزند پنجم 
خانواده بود. حضور در کاس های دینی باعث شــده 
بود انزجار خاصی از رژیم پهلوی داشــته باشد. او از 
سن نوجوانی در فعالیت های سیاسی شرکت می کرد 
و حتی همراه با دوستانش گروهی به نام  اهلل اکبر ایجاد 
کرده بود که علیه رژیم پهلوی مبارزه می کردند. فاطمه 
تعریف می کند: »ســاواکی ها محمد و دوستانش را 
زیرنظرداشتند. حتی یک بار هم محمد توسط ساواک 
دستگیر شد و یک سال به زندان افتاد. او با بیرون آمدن 
از زندان دوباره مبارزات خود را از سر گرفت و برادرم 
علی هم همراهش بود. اما علی در سال ۵۷دســتگیر 
و زیر شکنجه به شــهادت رسید. محمد می خواست 
به واسطه شــهید اندرزگو دوره چریکی را در کشور 
سوریه آموزش ببیند که با وقوع واقعه ۱۷شهریور از 

سفر منصرف شد.« 

اینجا جنگ تانک با آدم است
محمد جهان آرا پــس از پیروزی انقاب اســامی 
کانون فرهنگی خرمشــهر را راه انــدازی کرد و در 
سال ۵۸فرماندهی سپاه پاسداران خرمشهر را برعهده 
گرفت. در کنار این مسئولیت، گروه جهاد سازندگی 
شهر را هم ایجاد کرد. این اتفاقات درست در سالی رخ 
داد که او با بانو صغری اکبرنژاد ازدواج کرد. پســرش 
حمزه ۱۰مهر ۵۹به دنیا آمــد؛ یعنی چند روز بعد از 
حمله عراق به ایران و پســر دوم سلمان هم یک ماه 
بعد از شــهادت پدرش. فاطمه بــه روزهای پر تنش 
جنگ برمی گردد؛ »حمله عراق بــه مرزهای ایران 
از نیمه شهریور ماه بود اما رســماً جنگ ۳۱شهریور 
آغاز شد. دشــمن اول به فرودگاه مهرآباد حمله کرد 
و بعد به خرمشــهر. آنقدر فاصله نزدیــک بود که با 
خمپاره می زد.« شــرایط بدی بود. مــادر و مرضیه، 
خواهر کوچک تر محمد زخمی شــده بودند. فاطمه 
در بیمارستان امدادگری می کرد. هر کدام از برادرها 
اسلحه به دســت در گوشه ای از شــهر مشغول دفاع 
بودند. محمد نمی دانست در آن شرایط چه باید بکند. 
از این رو به خانواده اش گفت خرمشهر را ترک کنند. 
فاطمه از آن دوران یاد می کند: »از زمین و آســمان 
آتش می بارید. نه آب داشتیم و نه برق و نه هیچ امکانات 

درمانی. محمد ما را به اهواز فرســتاد. گفت من باید 
حواسم به جنگ باشد با حضور شما نمی توانم فکرم را 

متمرکز کنم. اینجا جنگ آدم با تانک است«. 

جنگ زود تمام نمی شود!
مادر و پدر همراه دخترها راهی اهواز شــدند. محمد 
برادرش حسن را با آنها فرستاد تا کمک حالشان باشد. 
اما اجازه داد سعید ۱۳ساله که کمی از حسن بزرگ تر 
بود در خرمشهر بماند. محمد در پاسخ دلواپسی های 
مادر گفت: »امثال ســعید در شهر زیادند که اسلحه 
به دســت گرفته اند«. کار هر روز پدر این بود که پای 
رادیو یا تلویزیون بنشیند و اخبار خرمشهر را دنبال 
کند. همه شان به این امید بودند که جنگ زود تمام 
می شود و به خانه شان برمی گردند. اما وقتی محمد 
تلفن کرد که این جنگ ادامه دارد و بهتر است جایی 
را برای اســکان اجاره کنید متوجه شدند که به این 

زودی ها نمی توانند به خرمشهر برگردند.

ما که رفتنی هستیم
محمد ماند و دفاع کرد. بی آنکه امکاناتی داشــته 
باشــد. ناامیدی نیروهــای رزمنده از یک ســو و 
کشــتار بی رحمانه مردم بی دفاع از ســوی دیگر 

ماجراي درگيری جهان آرا 
و بنی صدر

مرحوم ســیدهدایت اهلل جهان آرا، پدر 
شهید خاطره اي از فرزندش روایت می کند: 
»محمد برایم تعریف کرد که رفته بودند 
با بنی صدر پیش امام)ره(، محمد به امام 
گفته بود که این آقا امکانات الزم را به ما 
نمی دهد و دست دست می کند، امام)ره( 
توپیده بود به بنی صدر. بعد از جلســه، 
بنی صدر، محمد را دعوا کرده بود که چرا 
جلوی آقا این حرف ها را زده البته باز هم 
این دو نفر درگیری پیدا کردند. بنی صدر 
رفته بود خرمشهر، محمد یقه اش را گرفته 
بود و همدیگر را زده بودند. محمد می گفت 
بنی صدر جلوی نیروها را گرفته بود. پسرم 

از هیچ کس نمی ترسید«.

مکث

نگاهی کوتاه به عملیات آزادسازی خرمشهر و توان نظامی نیروهای دشمن و نیروهای خودی
خرمشهرچطورآزادشد؟

عملیات بیت المقدس که منجر 
به آزاد سازی  خرمشهر شد، یکی 
از مهم تریــن و غرورآمیزترین 
عملیات های دوران دفاع مقدس اســت. زیرا رزمندگان ایرانی با دســتان 
خالی اما ایمان به خدا و وحدت توانستند تمامی معادالت، باورها، ذهنیت ها 

و قابلیت های نظامی دشــمن را از بین ببرند. تــا جایی که به عنوان 
بزرگ ترین پیروزی سیاســی نظامی ایران در ســال دوم جنگ، 
ضربه ای اساسی و تعیین کننده بر پیکره دشــمن وارد کرده و تا 
تهدید شــرق بصره، حیثیت و اعتبار نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران را در جهان افزایش دادند. »دشمن راز پیروزی ما 

در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم دید و فهمید این ملت اگر پرچم اسام و 
ایمان را برافراشته نگه دارد در همه میدان ها پیروز خواهد شد«. این جمله از 
سخنان گهربار رهبر معظم انقاب اسامی در دوم خرداد ماه ۱۳۶۹است 
که به موضوع عملیات بیت المقدس اشاره دارند. به مناسبت سوم خرداد 

و سالروز آزادسازی خرمشهر نگاهی گذرا به این عملیات داریم.

7      هزار شهید و مجروح برای ایرانتلفات مقاومت خرمشهر
7      هزار کشته و مجروح برای عراق 

نتایج عملیات آزادسازی 
خرمشهر و هویزه/ 

آزادسازی پادگان حمید/جاده 
مهم و تدارکاتی اهواز- خرمشهر 

/کرخه رود/جاده سوسنگرد هویزه /
خارج شدن بخشی از جنوب کشور ازآتش 

دشمن /تصرف و تأمین 8پاسگاه مرزی 

برخى از  فرماندهان    
ى خرمشهر آزادساز

شهید علی صیاد شیرازی/
شهید حسین خرازی/

شهید احمد کاظمی/
محسن رضایی/  مسعود بختیاری/

حاج احمد متوسلیان/
شهید حسن باقری/  شهید مسعود منفرد 

نیاکی/   شهید محمود شهبازی/
شهید علی هاشمی/

شهید عبدالرضا موسوی/   شهید قاسم سلیمانی 

 
آزادسازی خرمشهراهداف عملیات بیت المقدس

اثبات قدرت جمهوری اسالمی ایران 
بیرون راندن عراق به پشت مرزهای بین المللی

»یا علی ابن ابیطالب)ع(«رمز عملیات

غرب رود کارون، جنوب غربی اهوازمنطقه عملیاتى
شمال خرمشهر

 مشترک)شهید علي صیاد شیرازی و سردار محسن رضایی(فرماندهى

 سپاه و ارتشسازمان هاى عمل کننده

تعداد مراحل عملیات  4   مرحله 

حامد یزداني؛ روزنامه نگار

آزاده سلطانیداده نما
روزنامه نگار

بخشی از وصيت نامه شهيد
در ساعت 19:30 روز سه شنبه هفتم مهرماه 1360 و بعد از عملیات مکث

ثامن االئمه، یک فروند هواپیمای سی- 130 از اهواز به مقصد تهران در 
حرکت بود تا بدن پاک و مطهر شهدا را به خانواده هایشان و مجروحان 
جنگ را به بیمارستان برساند که در منطقه کهریزک تهران دچار 
سانحه شد و سقوط کرد. ازجمله شهدای این سانحه سرلشکر پاسدار 
شهید سیدمحمد علی جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر بود. او پس 
از سال ها مبارزه و تالش برای حفظ آرمان های نظام و انقالب اسالمی 
به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید. شــهید جهان آرا در 
وصیت نامه خود می نویسد: خداوندا مرا از این همه لطف و عنایت دور 
مگردان و شهادت را نصیبم کن. من برای کسی وصیتی ندارم ولی یک 
مشت درد و رنج دارم که بر این صفحه کاغذ می خواهم همچون تیغی و 
یا تیری بر قلب سیاه دالنی که این آزادی را حس نکرده اند بر سر اموال 
این دنیا ملت را، امتی را و جهانی را به نیستی و نابودی می کشانند، فرود 
آورم. خداوندا تو خود شاهد بودی که من تعهد این آزادی را با گذران 
تمام وقت هستی خویش ارج نهادم و با تمام دردها و رنج هایی که بعد 

از انقالب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی کردم ولی این را می دانم که 
این سران تازه به دوران رسیده نعمت آزادی را درک نکرده اند چون 
دربند نبوده اند یا در گوشه های دریاهای پاریس و لندن و هامبورگ 
بوده اند و یا در... . ولی تو  ای امام و  ای عصاره تاریخ بدان که با حرکتت، 
حرکت اسالم را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان 
جهان را تضمین کردی. ولی  ای امام کیســت که این همه رنج ها و 
دردهای تو را درک کند و کیست که دریابد که لحظه ای کوتاهی از این 
حرکت به هر عنوان خیانتی به تاریخ انسانیت و کلیه انسان های حاضر 
و آینده تاریخ است. ولی  ای امام من به عنوان کسی که شاید کربالی 
حسین را در کربالی خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم که از اعماق 
جانم و از پرپرشدن خون جوانان خرمشهر برمی خیزد و آن این است، 
 ای امام از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که خرمشهر سقوط کرد 
من یک ماه به طور مداوم کربال را می دیدم هر روز که حمله دشمن بر 
برادران سخت می شد و فریاد آنها بی سیم را از کار می انداخت و هیچ 
راه نجاتی نبود به اتاق خود می رفتــم گریه را آغاز می کردم و فریاد 

می زدم: »ای رب العالمین بر ما مپسند ذلت و خواری را«.

ري
غفو

ید 
 سع

في:
وگرا

ینف
ا



۲3 سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱
 شماره  ۸۵۰۴

ردم
ن م

 میا
ی و

ظام
س ن

ا لبا
ی، ب

سن
ا ح

رض
ام

ن غ
لمی

مس
م وال

سا
ت اال

حج
اد 

ده ی
۸، زن

ه۰
ده

تاریخ جهان

تاریخ جهان

تاریخ انقاب

جنگ جهانی بر ضد سوریه
کتاب »جنگ جهانی بر ضد سوریه 
)شکســت توطئــه علیــه محور 
مقاومت(« توســط مرکز اســناد 
انقاب اســامی روانه بازار کتاب 
شده است. این اثر به تالیف گروهی 
از پژوهشگران عرب نوشته شده و 
توسط صفاء الدین تبرائیان، محمد 
ابراهیم ریاضی، میثــم صفری و 
زیرنظر محمدمهدی اســماعیلی 

به فارسی ترجمه شده اســت. در مقاله اول کتاب که با عنوان 
»بحران در ســوریه؛ پروژه آشــوب در محور مقاومت« توسط 
محمدمهدی اســماعیلی تالیف شده اســت، تاش می شود تا 
فضای تاریخی و فرهنگی ســوریه برای خواننده ترسیم شود. 
مقاله دوم که به قلم دکتر حسن جونی نگاشته شده، به بررسی 
تهاجم جهانی برضد سوریه در چهارچوب نظام حقوق بین الملل 
می پردازد. خواننده در ســومین مقاله، بــا عملکرد گروه های 
تروریستی فعال در جنگ تحمیلی بر ســوریه آشنا می شود و 
سرتیپ ترکی حسن، افسر بلندپایه ارتش سوریه در چهارمین 
مقاله مندرج در این کتاب می کوشد تا به این سؤال پاسخ دهد که 
جنگ علیه سوریه مشتمل بر چه ابعاد و زوایایی بود؟ مقاله بعدی 
را دکتر ابراهیم علوش قلم زده و کوشــیده تا اسناد وپشت پرده 
توطئه ها برضد سوریه را افشا کند. ششــمین مقاله مندرج در 
کتاب، نقش رژیم صهیونستی در جنگ علیه سوریه را واکاوی 
می کند و مقاله ششم به بررسی استراتژی دفاعی سوریه در مقابله 
با تهاجم جهانی می پردازد. سرانجام انیس نقاش در مقاله پایانی 
به بررسی نقش ائتاف مقاومت در پیروزی سوریه در این جنگ 
بزرگ پرداخته و سیر تاریخی روابط ایران و سوریه، به عنوان دو 
متحد استراتژیک پس از پیروزی انقاب اسامی را مورد بررسی 

قرار داده است.

پاریس 1919
کتاب »پاریس۱۹۱۹« با زیر عنوان 
»شش ماهی که دنیا را تغییر داد« 
نوشــته مارگارت مک میــان را 
افشین خاکباز به فارسی برگردانده 
و از سوی نشر نو منتشر شده است. 
ســال۱۹۱۹ بعد از پایان »جنگی 
برای پایان دادن به همه جنگ ها«، 
۳مرد قدرتمنــد جهــان، وودرو 
ویلســون، رئیس جمهور آمریکا، 

دیوید لوید جورج، نخست وزیر بریتانیا و ژرژ کلمانسو، نخست وزیر 
فرانســه ۶ ماه در پاریس برای برقراری صلحی پایدار با یکدیگر 
گفت وگو کردند. مارگارت مک  میان در این اثر برجسته، تاریخ 
روایی ژرف اندیشانه و هیجان انگیزی از آن روزهای سرنوشت ساز 
ارائه می دهد؛ روزهایی که به پیدایش خاورمیانه جدید وکشورهای 
جدیدی همچون عراق و یوگساوی و فلســطین از ویرانه های 
امپراتوری های ورشکسته و ترسیم دوباره مرزهای دنیای مدرن 
انجامید و بذرهای جنگ جهانی دوم و فجایع آن را در خود پروراند؛ 
فجایعی که تا امروز نیز ادامه دارد. مارگارت مک  میان، تاریخ نگار 
کانادایی، استاد دانشگاه آکسفورد و کالج ترینیتی و دانشگاه تورنتو 
و کارشناس روابط بین الملل است. تخصص اش در حوزه امپراتوری 
بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. او نوه دیوید 
لوید جورج، یکی از بازیگران اصلی سیاست جهانی قبل و بعد از 
جنگ جهانی اول است. آماده شدن برای صلح، نظم نوین جهانی، 
باز هم بالکان، مسئله آلمان، در میان شرق و غرب، بهار پردردسر، 
به آتش کشیدن خاورمیانه و پایان کار، عناوین ۸بخش این کتاب 
خواندنی اند. ۱۸صفحه از کتاب نیز در برگیرنده تصاویر و نقشه های 
تاریخی با شرح هستند. چاپ دوم پاریس ۱۹۱۹در ۸۰۸صفحه با 
شمارگان هزار و۱۰۰نسخه به بهای ۲۵۰هزار تومان به تازگی از 

سوی نشر نو منتشر شده است.

همه  چیز فرو می ریزد
کتــاب ۵۰۴صفحــه ای 
»همه  چیز فرو می ریزد« 
نوشــته »گری سیک« را 
علــی بختیــاری زاده به 
فارســی برگردانــده و از 
سوی انتشارات مرکز اسناد 
انقاب اســامی منتشر 
شده اســت. در این کتاب 
گری سیک، مشاور ارشد 

شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری 
کارتر که خود از نزدیک ناظــر وقایع دوران پیروزی 
انقاب اســامی بوده اســت، ضمن بررســی روند 
شکل گیری، استمرار و پیروزی انقاب اسامی ایران، 
علل سقوط رژیم پهلوی را از دیدگاه خود تبیین کرده، 
چگونگی استقرار و تاسیس جمهوری اسامی ایران 
و تحوالت سیاسی ســال های اولیه پیروزی انقاب، 
به ویژه تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و بحران 
۴۴۴روزه گروگانگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داده است. گری سیک زاده ۴ آوریل ۱۹۳۵ در راسل، 
کانزاس استاد دانشگاه کلمبیاست که بر موضوعات 
مربوط به خاورمیانه و به ویژه ایران فعالیت می کند. 
وی در دوران ریاســت جمهوری جرالد فورد، جیمی 
کارتر و رونالد ریگان از اعضای شــورای امنیت ملی 
دولت آمریکا بوده است. او از سال ۱۹۹۳ مدیر پروژه 
خلیج ۲۰۰۰ در دانشــگاه کلمبیاست. شهرت وی 
به خاطر ارائه نظریــه October Surprise در قبال 
واقعه گروگانگیری ایران اســت. وی کتابی به همین 

نام به چاپ رسانده است.

در سالروز رحلت روحانی مجاهد و مقاوم، زنده یاد 
حجت االسالم والمسلمین حاج غالمرضا حسنی 
و در بازخوانی تکاپوی دائمی او در حراســت از 
تمامیت ارضی ایران و نظام اســالمی، با راضیه 
پورحیدر، مدیر حوزه علمیه الزهرا)س( ارومیه، 
به گفت وگو نشسته ایم. وی در این مجال با استناد 
به خاطرات خویش از سیره آن بزرگ، به تبیین 
کارنامه وی پرداخته است. امید که عالقه مندان 

را مفید و مقبول  آید.

طبعًا نخستین پرسش ما در این گفت 
و شنود، این است که شما از چه مقطعی و چگونه 
با زنده یاد حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ 
غالمرضا حسنی، امام جمعه فقید ارومیه، آشنا 

شدید؟
بســم اهلل الرحمن الرحیم. از حضرت حق شکرگزارم 
که امروز، در احیای یاد و خاطــره بزرگمرد بی بدیل 
آذربایجان، مرحوم حجت االســام والمسلمین حاج 
شیخ غامرضا حسنی)رضوان اهلل تعالی علیه( انجام 
وظیفه می کنم. از حسن توجه شــما و همکارانتان، 
درخصوص جمع آوری خاطــرات مربوط به زندگی 

ایشان نیز تشکر می کنم.
قبل از هرچیز باید به این نکته اشــاره کنم که تمامی 
ساکنان شهر ارومیه، قطعا مرحوم آقای حسنی را به 
اجمال یا تفصیل می شناسند. آقای حسنی شخصیتی 
نیست که صرفا با انقاب اسامی شناخته شده باشند 
بلکه کســانی که پیش از انقاب با روحانیت و مبارزه 
مانوس بودند، ایشان را می شــناختند. حرکت هایی 
که ایشــان در دوره قبل از انقاب داشتند، به صورت 
مخفیانــه و در خانواده های مذهبی مطرح می شــد. 
خاطرم هست که در همسایگی ما، روحانی بزرگواری 
سکونت داشت به نام مرحوم حجت االسام سیدحمزه 
موســوی شیشــوانی که بعدها نماینده مقام معظم 
رهبری در قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( شــدند. 
ما همســایه دیوار به دیوار بودیم. ایشان از مبارزین 
۱۵خرداد ۱۳۴۲در قم، امام جماعت مسجد جنرال 
و از یاران نزدیک حاج آقا حســنی بودند. آن بزرگوار، 
مدام توسط ســاواک دستگیر و شــکنجه می شدند. 
حتی در اثر این شــکنجه ها، دچار لکنت زبان شــده 
بودند! من با دخترشــان هم مدرســه ای و در جریان 
بســیاری از وقایع خانواده و مبارزات پدرشان بودم. 
هر وقت ساواک پدرشان را دســتگیر می کرد، سراغ 
مادرم می آمد و می گفــت: »مادرم غش کرده، بیایید 
و به داد ما برســید!«. مادرشــان اهل قم بودند و در 
مجموع، صمیمیت خاصی بین ما حاکم بود. بخشی 
از اطاعات ما درباره حاج آقــا در دوره قبل از انقاب، 
از طریق این خانواده به دســت می آمد. آقای حسنی 
دفتر ازدواج و طاق داشــتند و عقد خواهر من را هم 
ایشان خواندند. در دوران اوج گیری انقاب و به همراه 
بزرگ ترها، در تظاهرات علیه رژیم گذشــته شرکت 
 می کردیم و رهبــری تظاهرات هم با آقای حســنی 

بود.
 وقتی در تظاهرات شرکت می کردیم، به ما می گفتند: 
»اگــر در راهپیمایی هــا شــرکت کنید، به شــما 
مارکسیست اســامی می گویند!...«، اما برای ما این 
حرف ها مهم نبود.  با دختر آقای موسوی و چند نفر از 
بچه ها، از مدرسه فرار و در تظاهرات شرکت می کردیم. 
دست ها را در هم گره کرده، پاها را به زمین می کوبیدیم 
و شــعار می دادیم! رهبری حاج آقــا در تظاهرات و 

مبارزات در ارومیه، باعث قوت قلب ما می شد.
آقای حسنی از سال۱۳۴۰، چریک تربیت می کردند! 
در کوه های اطراف روســتای بزرگ آبــاد، به ۴۰ نفر و 
شاید بیشتر، تیراندازی یاد می دادند. پیش تر در دوران 
نوجوانی و زمان پهلوی اول، در مقابل خان ها ایستاده 
بودند  و در زمان پهلوی دوم، پیشرو حرکت های انقابی 
در ارومیه بودند. ما در واقعه ۲بهمن ۱۳۵۷مسجد اعظم 
در منزل بودیم اما اخبار می رســید. زمانی که آنجا را 
محاصره کردند، از بلندگوی مســجد اعام شد: آقای 
حسنی در محاصره هستند، مردم به دادشان برسید! 
مادرم که برای خرید عروسی خواهرم در خیابان بود، 
می گفت: برف باریده بود و از خون افراد مجروح، بخار 
بلند می شد! اگر رشــادت های آقای حسنی و یارانش 

نبود، معلوم نبود که چه بر سر شهر بیاید!

از منظر شــما، چــه ویژگی هایی در 
شــخصیت فردی و اجتماعی زنده یاد حسنی 

برجسته ترند؟
حاج آقا ویژگی های برجسته زیادی داشتند. در ارتباط 
با خدا، مقید به نماز اول وقت و نوافل بودند. بارها در 
جلسات عمومی و خصوصی، شاهد بودم که با شنیدن 
صدای اذان، جلســه را ترک و نماز اول وقت را اقامه 
می کردند. در بعد اجتماعی، بســیار مردمدار بودند. 
ما نشــنیدیم که هیچ وقت دفترشان، روی کسی باز 
نباشد. رئیس جمهور با فرد عادی روستایی، برایشان 
فرقی نداشــت! به دلیل همین روحیه، مردم خیلی با 
ایشــان راحت بودند. اصوالً عالم باید اینگونه باشد. 
بسیار مهربان بودند. همیشه از محصوالت باغشان به 
حوزه می فرستادند، کما اینکه از آن به فقرا هم کمک 
می کردند. به ما همیشه امر می کردند که بسته های 
کمک را شــبانه به در منزل طاب نیازمند ببرید که 
دیگران مطلع نشــوند. بعضی از طلبه ها، ایشــان را 
شبانه و در حال تقسیم ارزاق، با اورکت و کاه دیده 
بودند. ایشان فردی تکلیف گرا بودند. ماجرای معرفی 
فرزندشان آقا رشید به کمیته انقاب، به دلیل همین 
روحیه بود. فرزندشان در دوره قبل از انقاب، در خط 
مبارزه بود، اما بعد از انقاب با مبانی نظام اسامی زاویه 
گرفت! حاج آقا هم از او اعام برائت کردند. ما االن، چند 

نفر از این شخصیت ها در کشور داریم؟
 فردی قاطع و شــجاع بودند. از کسی نمی ترسیدند. 
وقتی پای مصالح اسام و انقاب در میان بود، با کسی 
تعارف نمی کردند. ایشان در جریان سفر رئیس جمهور 
دوران اصاحات، به استقبال او نرفتند! علمای دیگر 

رفتند، اما حاج آقا نه! چون می دانستند که اگر بروند، 
او را تأیید کرده اند و چه بسا این عدم حضور، اعتراضی 
به اقدامات او و اطرافیانش باشــد. یکی از مهم ترین 
ویژگی های ایشان، والیت مداری بود. تابع بی چون و 
چرای امام و رهبری بودنــد و البته این عاقه متقابل 
بود. زمانی که مسئوالن در محضر رهبر معظم انقاب 
اسامی و در کنگره ۱۲ هزار شــهید استان، نامی از 
حاج آقا نبردند، وقتی حضرت آقا سخنرانی خودشان 
را شروع کردند، فرمودند: »جا دارد که از آقای حسنی 
و ســرهنگ زکیانی هم یــادی بکنیم!...«. ایشــان 
ژرف اندیشی و شخصیت شناســی ویژه ای داشتند، 
به طوری که صحت نظرات شان در مورد برخی افراد، 

بعد از سال ها برای اطرافیان و مردم مسجل می شد.

زنده یاد حســنی به عنوان نماد غیرت 
آذربایجان شناخته می شود. مناسب است تا به 
فرازهایی از تاریخچه ایستادگی ایشان، در برابر 

گروهک ها اشاره کنید؟ 
بله. امروز در ارومیه و آذربایجان، از ایشــان به عنوان 
نمــاد غیرت یاد می شــود. در جریــان حمله حزب 
دمکرات به شهرستان نقده، چه کسی توانست مردم 
شهر را از دست آنها نجات دهد! بنده برای سخنرانی 
در یکی از دبیرســتان ها، به این شهر سفری داشتم. 
مدیر مدرسه و همسرشــان، با افتخار از حاج آقا یاد 
می کردند و اذعان داشتند: شما ایشان را نمی شناسید، 
ما او را می شناســیم که چه غیور مردی بود!... اگر ما 
می بینیم که در تشــییع پیکر ایشان، مردم فوج فوج 
شــرکت کردند، به خاطر قدردانــی از دالوری ها و 
شجاعت ایشان بود. اگر حاج آقا نبود، امروز داعش آن 
زمان، در منطقه ما بود! گروه کومله و حزب دمکرات، 
حقیقتا می کشتند و سر می بریدند! مردانشان با گلوله 
می کشتند و زنانشــان هم با تبر تکه تکه می کردند! 
حزب دمکرات، برای شهرســتان ارومیه هم برنامه 
داشت. آنها در فکر تأســیس کردستان بزرگ بودند 
که شهر ارومیه پایتخت آن باشــد! به خاطر دارم که 
حاج آقا برای ما تشریح کردند که برنامه اینها چه بود! 
ایشــان همچنین به ما گفتند: »حواستان باشد و به 
مردم هم اعام کنید که بــه افراد نزدیک به کومله ها 
خانه نفروشند، همه آنها مسلح اند و اگر کوچک ترین 
مســئله ای پیش بیاید، شــما را قلع و قمع خواهند 

کرد!...«. بعد از پیــروزی انقاب و برای حفظ امنیت 
شهر، دســتور داده بودند که هر کس جلوی کوچه 
خودشــان نگهبانی بدهد تا کومله ها نتوانند شهر را 
در اختیار بگیرنــد. زمانی بود که مامــد )از رهبران 
حزب دمکرات(، می خواســت از ســمت روســتای 
ژاژان به ســمت شــهر حمله کند. حاج آقا با درایت 
و تیزهوشــی، با همکاری مردم همیــن خیابان، در 
پشت بام خانه هایشان سنگر درســت کردند. وقتی 
خبر می رسد که آنها می خواهند حمله کنند، ایشان 
با بلندگوي دســتی به آنها اعام می کنند که شــما 
مورد محاصره اید! ما نمی خواهیم خونریزی شــود و 
برادر به جان برادر بیفتد. آنها وقتی آمادگی ایشان و 
مدافعین را می بینند، عقب نشینی می کنند! حاج آقا با 
نیروهایش اینها را تعقیب می کنند تا اینکه از منطقه 
خارج می شوند. در غائله مربوط به دستگیری اوج آالن، 
سطح آشــوب ها در شــهر به حدی بود که نیروهای 
نظامی و انتظامی وارد عمل شدند ولی کنترل اوضاع 
خیلی سخت بود.  این بار هم حاج آقا، با عمامه ای که 
خود آن را به کفــن خویش تبدیل کــرده بود، وارد 
میدان شدند و شبه نظامیان وابســته به پ ک ک، از 
ترس گریختند! ایشــان حق بزرگی بــر ما و امنیت 

آذربایجان دارند.

شــما به عنوان رئیس حــوزه علمیه 
خواهران در شــهر ارومیه، از اقدامات زنده یاد 
حسنی در توسعه این نهاد و مؤسسات مربوطه، 

چه تحلیلی دارید؟
ما در قم بودیم که مطلع شدیم حاج آقا می خواهند در 
ارومیه هم حوزه علمیه تاسیس کنند. آقای حسنی 
برخاف برخی روحانیون، نســبت به بانوان نگرش 
روشنفکرانه ای داشتند. معتقد بودند که در راستای 
رشــد فرهنگی جامعه، بانوان می توانند میدان داری 
کنند و تأثیر بسزایی داشته باشند. بنده را هم مکلف 
کردند که مدیریت حوزه را بر عهــده بگیرم   که ابتدا 
نپذیرفتم! دوست نداشــتم از فضای درس و محیط 
معنوی حوزه قم جدا شــوم ولی به خاطر تکلیفی که 
بر عهده من گذاشته بودند، نهایتا قبول کردم و آمدم. 
حتی ورود بنده به عرصه انتخابات هم بنا به تکلیفی 
بود که ایشان بر عهده ام گذاشتند. قبل از انقاب حوزه 
علمیه محمدیه، مرکز فرماندهی فرهنگی و مبارزاتی 

ایشان بود. االن این مرکز در اختیار ماست. هر وقت 
که ایشــان به آنجا تشــریف می آوردند، از خاطرات 
مبارزاتی خودشان تعریف می کردند. ایشان حوزه های 
علمیه را محل اشاعه فرهنگ دینی می دانستند. در 
سایر شهرستان ها هم اقدام به تأسیس حوزه علمیه 
خواهران کردند. ما که در سال۱۳۷۸ به ارومیه آمدیم، 
اصا مبلغ دینی زن نداشتیم! ساماندهی مبلغان، از 
حوزه شروع شد و البته منحصربه حوزه هم نماند. از 
همان زمان و با راهنمایی ایشان، کار زیربنایی فرهنگی 
را شروع کردیم. با همکاری دوستان دبیرستان سمیه 
که قبل از انقاب کانون فعــاالن مذهبی خواهر بود، 
فعالیت های ما آغاز شد. ایشــان اعتقاد داشتند که 
آقایان طاب جوان را زود معمم نکنید چون مردم از 
اینها توقع دارند و سمبل دین هستند. همیشه تأکید 
می کردند که به طلبه هایتان بگوییــد: »باید خوب 
درس بخوانند، اگر نمره پایین تر از ۱۵ آوردند، عذرشان 
را بخواهید، اینها به درد جامعه نمی خورند!...«. ایشان 
چون روحیه نظامی داشتند، امر می کردند: »به طاب 
آموزش نظامی هم بدهید!...«. ذهنی فعال و پیشرو 
داشتند. نخستین اعتکاف در استان را ما در حوزه و 
زیرنظر حاج آقا شروع کردیم و بحمداهلل االن نزدیک 
به۲۰ سال است که رونق دارد. به هرحال ولی نعمت 
ما در حوزه های علمیه استان، حاج آقا بودند. قرار است 

تا یادمانی هم برای ایشان، در حوزه داشته باشیم.

به ماجــرای کاندیداتــوری خود در 
انتخابات هفتمین دوره از مجلس شورای اسالمی 
اشاره کردید. چرا زنده یاد حسنی اصرار داشتند  

شما وارد این عرصه شوید؟
از بنده چندین بار برای حضــور در عرصه انتخابات 
دعوت شــده بود، اما قبول نمی کردم. در انتخابات 
مجلس هفتم، بعــد از آنکه یکــی از اصاح طلبان 
کاندیدا شــد، حاج آقا گفتند: باید یکی باشد که در 
مقابل او بایســتد! البته یکی دیگر از شــخصیت ها 
هم در جلســه ای، تاش کرد تا مرا مجاب کند که 
در انتخابات شــرکت کنم. در آن جلسه، مستقیما 
نتوانستم نه بگویم. گفتم: فردا جواب شما را می دهم! 
فردا صبح که زنگ زدند، گفتم: در انتخابات شرکت 
نمی کنم! بعد از چند روز و نزدیــک به اذان مغرب 
بود که تلفن زنگ زد. همسرم گوشی را برداشتند و 

باخبر شدیم که قرار اســت حاج آقا حسنی به منزل 
ما تشــریف بیاورند. وقتی این را گفتند، طبعا باید 
اطاعت امر می شــد. حاج آقا جایگاهی داشتند که 
کسی نمی توانست از دستورشــان سرپیچی کند! 
البته پذیرش شــان، در قلوب مردم بود. کسانی که 
ایشــان را دوست داشتند، جان نثارشــان بودند. به 
هرحــال نمی دانم که حاج آقا، کجا نمــاز را خوانده 
بودند که با آن ســرعت به منزل ما رسیدند. چون 
ایشان خیلی مقید به نماز اول وقت بودند! در را زدند 
و همراه با عده ای از اطرافیان، وارد منزل ما شــدند. 
بعد از اینکه نشستند، امر فرمودند: »حاج خانم! بیا 
و بنشین«. گفتم: حاج آقا اجازه بدهید چای بیاورم. 
گفتند: »نه«. من به همسرم اشــاره کردم که شما 
چای بیاور و بنده دو زانو، روبه روی حاج آقا نشستم! 
ایشان به همسرم هم گفتند: »شما هم بیا و بنشین ، 
ما کار واجب داریم«. حتی اجازه پذیرایی هم ندادند. 
فرمایش شان این بود که باید نامزد انتخابات مجلس 
شــوید. همراهان حاج آقا که جمعــی از نیروهای 
انقابی شهر بودند نیز قول همکاری دادند. حاال بماند 
که نهایتا چه شد! حرکتی که جبهه مقابل داشتند، 
این بود که به هر قیمتی، کاندیدای خود را بر کرسی 
مجلس نشاندند! به هرحال اگر وارد آن صحنه شدم، 

به خاطر تکلیفی بود که حاج آقا بر عهده ام گذاشتند.

با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی، 
خصوصا شهر ارومیه، دارای تنوع قومیتی است، 
نقش زنده یاد حسنی را در ایجاد اتحاد میان اقوام، 

مذاهب و ادیان، چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از اقدامات مؤثر حاج آقا، تــاش برای وحدت 
کرد و ترک بود. آنها در تظاهرات قبل از انقاب هم، 
دوشادوش هم شرکت می کردند و با هم شعار: »کرد 
و عجم فرقی نیه، رهبر فقط خمینیه« سر می دادند. 
ایشان در آن مقطع تشخیص داده بودند که باید ترک 
و کرد در یک صف قرار بگیرند، و گرنه از این موضوع 
سوء استفاده خواهد شد. اینکه در تظاهرات ضد رژیم 
پهلوی، ترک و کرد در کنار هــم بودند، از عمق نگاه 
ایشان به مسئله وحدت نشأت می گرفت. البته این 
مسئله ای که می گویند، ایشان با اکراد بد بودند، اصا 
صحت ندارد! وقتی کومله ها، پاسدار های کمیته های 
ما را اسیر می گرفتند، یا پاســدار های ما از آنها اسیر 
می گرفتند، کسانی که برای مبادله می رفتند، زیرنظر 
حاج آقا بودند! خاطرم هست که در دوران دبیرستان، 
ما به همراه جمعی از دوستان، در هتل رضای ارومیه با 
برخی از اهل سنت مباحثه داشتیم. این تفکر حاج آقا، 
به منظور ایجاد نزدیکی و صمیمیــت بین ما و اهل 
ســنت بود. بعد هم که بحث تقریب مذاهب مطرح 
شد، ایشان بنده را برای عضویت در مجمع مربوطه 
معرفی کردند. ایشــان نه تنها با علمای اهل سنت، 
بلکه با مسیحیان و آشوریان نیز رابطه بسیار خوبی 
داشتند. شــما می دانید که استان آذربایجان غربی، 
رنگین کمان ادیان اســت. در جلسات مختلف که با 
بزرگان دینی ادیان داشــتیم، آنها خیلی حاج آقا را 
قبول داشتند و برایشان احترام قائل بودند. همسرم 
به تاســی از حاج آقا، در روزهای تاسوعای حسینی 
و در مســجد مهدی القدم، گوسفند قربانی می کنند 
و در میان نیازمندان مســیحی تقسیم می کنند. در 
روز نیمه شعبان هم اسقف شــان را به مراسم دعوت 
می کنند کــه آنها با تاج گل های بزرگ، در مراســم 

شرکت می کنند. این برنامه ها را حاج آقا باب کرد.

معصومه محرمی
روزنامه نگار گزارش

مرحــوم آقــای حســـــــــــنی، شــخصیتی 
به غایــت قاطــع و شــجاع داشــتند و از 
کسی نمی ترسیدند. وقتی پای مصالح 
اســالم و انقالب در میان بود، با کســی 
تعــارف نمی کردنــد. ایشــان در جریــان 
سفر رئیس جمهور دوران اصالحات، به 
استقبال او نرفتند! علمای دیگر رفتند، 
امــا حاج آقا نــه! چــون می دانســتند که 
اگر برونــد، در واقع او را تأییــد کرده اند 
و چه بسا این عدم حضور، اعتراضی به 

اقدامات او و اطرافیانش باشد

همیشــه تأکیــد می کردنــــــــــــد کــه بــه 
طلبه هایتــان بگوییــد: »بایــد خــوب 
درس بخواننــد، اگــر نمــره پایین تــر از 
۱۵ آوردنــد، عذرشــان را بخواهیــد، 
اینها به درد جامعــه نمی خورند!...«. 
ایشان چون روحیه نظامی داشتند، امر 
می کردند: »به طالب آمــوزش نظامی 
هم بدهید!...«. نخستین اعتکاف در 
اســتان را ما در حوزه و زیرنظــر حاج آقا 
شــروع کردیم و بحمــدهللا االن نزدیک 

میهبه۲۰ سال است که رونق دارد
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مردی که برای انقالب
 چریک تربیت می کرد

جستارهایی در سیره سیاسی زنده یاد حجت االسام والمسلمین غامرضا حسنی  در گفت و شنود با راضیه پورحیدر



سه شنبه ۳  خرداد ۲4۱۴۰۱
شماره  ۸۵۰۴

تدارکویژهموزهملیانقالباسالمیودفاعمقدس
سازمان های گوناگونی در برگزاری مراسم برای یادبود 
سوم خرداد فعالیت داشــته اند. موزه ملی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس هم برای این روز برنامه های 
متعددی را تدارک دیده است. علی اصغر جعفری، 
مدیرعامل موزه ملی انقالب اســالمی و دفاع مقدس، در نشستی 
خبری با عنوان »سوم خرداد؛ گرامیداشت آزادسازی خرمشهر و 
سالروز عملیات بیت المقدس« که روز یکشنبه اول خرداد در سالن 
قصرشیرین این موزه برگزار شد، به تشریح برنامه های ترتیب داده 

شده برای این روز پرداخت.

۲ هزار و ۲۲۷ برنامه در روزهای سوم و چهارم خرداد
مدیرعامل موزه ملی انقاب اســامی و دفاع مقدس گفت: در آســتانه 
چهلمین سالگرد حماسه خرمشــهر و مقاومت دزفول هستیم. عملیات   
بیت المقدس یکی از پرافتخارترین عملیات های دفاع مقدس است که با 
همدلی و همفکری و پشتیبانی نیروهای مسلح و مردم در نیمه اردیبهشت 
سال ۶۱ آغاز شد و پس از ۲۵ روز جنگ گسترده و غیرقابل باور در روز سوم 
خرداد و انهدام کامل دشمن در منطقه عملیاتی  و به اسارت درآمدن ۱۹ 
هزار نفر از نیروهای بعثی به پایان رسید و یکی از گسترده ترین عملیات های 
دفاع مقدس را رقم زد. خرمشهر تبدیل به دژی تسخیرناپذیر شده بود. امکان 
هلی برن وجود نداشــت و همه خودروهای خرمشهر را عمودی در زمین 
کاشته بودند. صدام آنقدر اطمینان داشت گفت درصورت بازپس گیری 
خرمشهر، کلید بصره را به ایران می دهم. هیچ یک از کشورهای خارجی 

تصور اینکه ایران بتواند خرمشــهر را پس بگیرد نداشتند. با همت ارتش 
و ســپاه عملیات بزرگی رقم خورد و پس از این عملیــات رفتار دنیا با ما 
تغییر کرد. مدیرعامل موزه ملی انقاب اسامی و دفاع مقدس با اشاره به 
برنامه های سالروز آزادسازی خرمشــهر گفت: در همه استان ها و شهرها 
قریب به ۵۰۰ ستاد مسئولیت راهبری مناسبت های ملی دفاع مقدس را 
برعهده دارند که ســوم خرداد یکی از نقاط عطف این مناسبت هاست. به 
مناسبت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر با سامانه ای که فراهم شده 
شاهد افزایش کیفیت برنامه ها در مناسبت ها هستیم. تا امروز دو هزار و ۲۲۷ 
برنامه برای دو روز سوم و چهارم خرداد در سازمان های کشوری، لشکری و 
سازمان ها و بخش های مردمی ثبت شده است. حدود ۶۰ درصد از برنامه ها 
ثبت شده و احتماالً شاهد افزایش این تعداد باشیم. ۲۴۴ برنامه در کل کشور 
در حوزه کتاب یعنی رونمایی، تجلیل از نویسندگان و… برگزار خواهد شد 

و از ۶۰ عنوان کتاب جدید رونمایی می شود.

رونمایی از اطلس گردشگری انقالب اسالمی
علی اصغر جعفری با ارائه آماری از برنامه های متنوع و متعدد این روز گفت: 
در حوزه تبلیغی و رسانه ای ۸۹۲ عنوان برنامه در کل کشور تدارک دیده 
شده است. ۵۶۴ همایش و یادواره در کل کشور برگزار می شود. در بخش 
هنری و فعالیت های گرافیک، نقاشــی، خوشنویسی و اجرای موسیقی 
و تجلیل از هنرمندان، اجرای موســیقی، رونمایی از تندیس و نقاشی از 
شهدا مدنظر است و ۱۴۶ برنامه تبلیغی هم در کل کشور برگزار می شود. 
در بخش شعر و خاطره ۱۰۳ برنامه را در مجموع برنامه ها داریم. در بخش 
فیلم و تئاتر نقد تخصصی، پخش فیلم، تجلیل از فیلمسازان و کارگردانان 
و بازسازی عملیات ها ۷۳ برنامه پیش بینی شده است. ۱۲ پروژه عمرانی 

را نیز در برنامه ها داریم.
مدیرعامل موزه ملی انقاب اســامی و دفاع مقدس ادامــه داد: برنامه 
دستگاه ها بسیار مفصل است. بنیاد حفظ آثار با همکاری وزارت گردشگری 
نشست میراث دفاع را برگزار می کند. در روز سوم خرداد که به عنوان روز 
میراث فرهنگی و دفاع مقدس نام گذاری شده، همایشی در موزه انقاب 
اسامی و دفاع مقدس برگزار می شود. در این مراسم از اطلس گردشگری 
انقاب اسامی که توسط موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس آماده شده و 
نیز شماره چهار رقمی موزه های دفاع مقدس رونمایی خواهد شد. همچنین 
از جمعی از روایتگران، دست اندرکاران دفاع مقدس نیز تجلیل خواهد شد. 
به گفته جعفری، اختتامیه جایزه ادبی یوسف در خرمشهر برگزار می شود.  
همچنین کارگاه آموزشی نوقلمان حوزه دفاع مقدس، رونمایی از کتب 

اسنادی و نقد آثار دفاع مقدس برگزار می شود.
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 روایت نادر سلیمانی
از مصایب آبادان و خرمشهر

نادر ســلیمانی، بازیگر جنوبی سینما و 
تلویزیون ایران را بیشــتر با نقش های 
کمدی می شناسند اما او سال گذشته 
در جشــنواره فیلم فجر جایزه بهترین 
بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در نقشی جدی در فیلم 
»ضد« برد و همه را غافلگیر کرد. این بازیگر جنوبی سینما 
و تلویزیون ایران در گفت وگو با مهــر درباره وضعیت این 
روزهای »خرمشهر« در آستانه چهلمین سالگرد فتح این 
شهر گفت: زادگاه من خوزستان و شهر آبادان است. هم قبل 
از جنگ آنجا بوده ام و هم حین جنگ. انگار آبادان و اساساً 

کل خوزستان بعد از جنگ فراموش شده اند. 
این یک واقعیت است که سال هاست آن را تکرار می کنیم و 
به شخصه دیگر خجالت می کشم از تکرار این حرف ها. باید 
به خوزستان برسید. هر جا بحث می شود بحث آن را پیش 
می کشم تا این سؤال را مطرح کنم؛ چرا واقعاً کسی به داد 
خوزستان نمی رسد؟ آب شــیرین خوزستان بعد از جنگ 
شور شد. مردم با سختی بســیار با کمک دستگاه های آب 
شیرین کن که امروز در خانه بسیاری از تهرانی ها هم هست، 
آب خود را شیرین می کنند! آن هم از وضعیت حاصلخیزی 
آب آن مناطق که دیگر آبی وجود ندارد. آن هم از دامپروری 
که گاومیش های بسیاری به واسطه گرما در آن منطقه تلف 

شدند و گوسفند چندانی هم دیگر باقی نمانده است.
 اگر به غیرت و همت مردم خوزستان نگاه کنید، خواهید 
دید که با وجود تمام این ســختی ها دارند در این منطقه 

زندگی می کنند.
ســلیمانی ادامه داد: من سال گذشته تابســتان به آبادان 
رفتم و دیدم کارگران شــرکت نفت با دوچرخه می آیند و 
از گرما، خیس عرق شده اند. شــاید کسی بگوید او کارگر 
اســت و باید این کار را انجام دهد اما سؤال من این است 
که آیا قانون کار در خوزســتان به درستی اجرا می شود؟ 
 همان زمان درجه حرارت مطابق دماســنج ماشــین من

۶۲ درجه بود! در این دما کارگر نباید کار کند.
حرفم ایــن اســت کــه شــما بــه ازای این حجــم از 
منابع غنــی از نفــت و خاک، تــا آب و خرما کــه از این 
منطقــه حاصــل می شــود، چه چیــزی به ایــن مردم 
داده ایــد؟ در ازای ایــن همــه لطــف مردم کــه در این 
 گرما دارنــد زندگی می کننــد، چه عایدی ای برایشــان 
حاصل شده است؟ بروید خرمشهر بعد از جنگ را از نزدیک 
ببینید. ۲بخش دارد؛ بخشــی که کامل رها شده و بخش 
دیگر هم خیلی خیلی معمولی رسیدگی می شود. زمستان 
که می شود آب و لجن باال می زند، مردم هم هرچه اعتراض 
می کنند، هیچ گوش شنوایی نیست. هر بار که سیل می آید 

شرایط همین گونه است.
این بازیگر با اشــاره به حضور یک ماهه خود در ایام سیل 
در خوزســتان در این منطقه گفت: من خجالت می کشم 
از بس اعام کرده ام که آقا به این مردم رســیدگی کنید. 
نمی دانم واقعاً خواب هســتند؟ واقعاً وضعیــت آبادان و 
خرمشهر باید این باشد؟ آبادان عروس ایران بوده اما امروز 
تبدیل به گندآب شــده اســت که همه مدل موش در آن 
زندگی می کند! اینها دروغ نیست، من عمرم را در این شهر 
گذرانده ام و خاطرم هســت در آنجا خبری از پشه و مگس 
هم نبود، امروز جو  ی های آن تبدیل به نیزار شــده است! 
ســطل های زباله را هم جمع کرده اند! ۳۰ سال است که 
جنگ تمام شده، دیگر کی قرار است این مسائل را اصاح 
کنید؟ دل تان فقــط به رنگ کردن جــدول خیابان ها در 

آستانه عید خوش است؟ 
وی با مرور مفصل بخش هایــی از مصایب زندگی روزمره 
مانند گردوغبــار غلیظ هوا در شــهرهای جنوب، به ویژه 
آبادان و خرمشهر، گفت: مگر می شود بچه های خوزستان، 
خوزســتان را رها کرده باشند؟ دســت و پای همه آنها را 
می بوسم چه آنها که رفتند و شهید شــدند و چه آنها که 
ماندند و مقاومت کردند. دوست ندارم حرف هایم رنگ و بوی 
سیاسی پیدا کند. حرفم این است که دل همه ما باید برای 
این شهرها بسوزد؛ هم مردم و هم مسئوالن. من نمی دانم 
کی می خواهیم متوجه شــویم اینجا زادگاه ماســت. اگر 
گردوغبار در چشم فرزند ما می رود و آب و برق نداریم، باز 
هم ما باید به مسئوالن گوشزد کنیم که دارید چه می کنید؟
ســلیمانی درباره نقش ســینما در ادای دیــن به مردم 
خوزستان هم بیان کرد: چه ادای دینی به این مردم عزیز 
کرده ایم؟ چندی پیش برای بــازی در فیلم »آبادان یازده 
۶۰« لوح تقدیری به من دادند اما ما هنوز صفریم در برابر 
این دینی که بر گردن داریم. بخش مهمی از تاریخ ما جنگ 

بوده است و نمی توانیم آن را کتمان کنیم. 
ما در این جنــگ آدم هایی متفاوت از شــهرهای متفاوت 
داشتیم که به همین شــهر ما آمدند و جانشــان را برای 
ایران دادند. جنــگ که کار ۴نفر نبوده اســت، میلیون ها 
نفر در این زمین جنگیده انــد، تاریخ هر کدام را می توانیم 
بیرون بکشــیم تا ببینیم چه رشــادت هایی داشــته اند. 
از همــه این قهرمانــان می توان فیلم هــای خیلی خوبی 
 ساخت اما چرا نمی شــود؟ مگر رمان و ادبیات جز این کار

را می کند؟
وی تأکید کرد: مگر می شود بگوییم ظرفیت پرداختن به 
جنگ و آدم هایش تمام شده است؟ هر یک جفت چشمی 
که جنگ را دیده است، یک فیلم اســت.  ای کاش عده ای 
بودیم که می توانستیم این مشاهدات را جمع کنیم. شهید 
جهان آرا دســت خالی می جنگید. پرداختــن به همین 
واقعیت ها مگر ظرفیت نیســت؟ چرا مــدام می گویند ما 
ســاخته ایم؟ بیایید پای تک تک خاطرات بچه های جانباز 
در خانه های جنوب بنشــینید تا بفهمید هنوز هیچ چیز 
نساخته اید! شــما تنها یک نما یا یک فریم از یک فیلم را 

تصویر کرده اید.
سلیمانی که سیمرغ بهترین بازیگری خود برای فیلم ضد 
را در اختتامیه جشنواره فجر به مادران شهدا تقدیم کرد، 
گفت: من آن جایزه را به مادران شهدایی تقدیم کردم که 
خارج از فضای جنگ و به دست منافقین شهید شدند. این 
وظیفه من است. بی گناهانی در این ماجراها شهید شدند 
که قربانی تروریســم شــدند و واقعاً وظیفه داشتم به آنها 
ادای دین کنم. آن جایزه را با تمام قلبم به این مادران اهدا 

کردم و به این کار افتخار می کنم.

»رساله توحیدیه و معادیه« 
منتشر شد

»رســاله توحیدیه و معادیه« اثر آیت اهلل محمدرضا 
کلباسی اشــتری و تصحیح و تحقیق آیت اهلل احمد 
کلباسی اشــتری به همت مؤسسه بوستان کتاب در 
۱۲۸صفحه منتشر شد. مؤلف در جای جای کتاب ها 
و رسائل خود همواره بر اســتفاده همزمان از معارف 
وحیانی و آموزه های عقلی تأکید داشــته اســت تا 
اندیشه های دینی را به شکل جامع و علمی تبیین کند.
محقق این اثر در تصحیح و تحقیق اثر مذکور، تمام 
آیات و روایات و شــواهد مختلف را اعراب گذاری، 
مأخذیابی و ترجمه کرده اســت. اثر حاضر در دو 
بخش »مفتاح النجاح فی شــرح دعاء الصباح« و 
»نهج النجاه« تشکیل شده است. مؤلف در رساله 
اول  به شرح و معانی لغات و معارف نهفته در دعای 
صباح)منســوب به امیرالمؤمنین علیه السام( 
پرداخته است؛ در این رســاله، امام ابتدا با تبیین 
والیت کلیه الهیه و توضیح اســراری از وحدانیت 
ذات ذوالجال، معارفی را از درگاه ربوبی درخواست 
می کند. ســفارش امام برای قرائت ایــن دعا در 
صبحگاهان بوده، زیرا ساعت بین الطلوعین، وقت 
توزیع ارزاق مادی و معنوی بین آدم ها است. البته 
مؤلف ابتدا در باب آداب و شرایط دعا مطالبی تدوین 
کرده و سپس به شرح دعا پرداخته است. در رساله 
دوم که راه نجات آخرت نامگذاری شــده، تبیین 
استداللی معاد با تمســک به آیات قرآن کریم و 
احادیث اهل بیت)ع( اســت. مؤلف در این راستا از 

معارف عقلی نیز در اثبات معاد بهره  برده است.

»سینمایش« با پروداکشن عظیم
مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به مناسبت چهلمین سالگرد 
آزادسازی خرمشهر ســه برنامه را طراحی کرده است که دو برنامه 
آن، سوم خرداد در مسجد جامع خرمشهر اتفاق خواهند افتاد و یک 
پروژه بزرگ تر هم تیر ماه یا در هفته دفاع مقدس به نتیجه خواهد 
رســید. مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری گفت: ما سال 
گذشته دومین مسابقه نمایشنامه نویسی گلدسته ها را برگزار کردیم 
و نزدیک به ۴۰نمایشنامه برگزیده داشتیم که آنها را در ۱۱مجموعه 
و کتاب چاپ کردیم. مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری خبر 
داد: برنامه بعدی که مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری طراحی 
کرده اجرای یک نقالی با موضوع فتح خرمشهر است. مرشد میرزا 
علی، طومار این نقالی را نوشته و با همکاری یکی از هنرمندان عرصه 
نقالی و پرده خوانی در سوم خرداد در خرمشهر روی پرده می برد. این 
نقالی بیشتر به ظفرها و پیروزی ها و اینکه مردم و جوانان خرمشهر 
چگونه با دست خالی توانستند با تکنیک های چریکی دشمن بعثی 
را ظرف ۳۵روز شکســت بدهند، پرداخته است. زارعی همچنین 
بیان کرد: طرح بزرگی که در دســتور کار مرکز هنرهای نمایشی 
قرار گرفته، یک نمایش بزرگ میدانی است که هم اکنون مرتضی 
شاه کرم مشغول نگارش متن آن است و این کار در هفته آینده تمام 
خواهد شد.۸۰ درصد این نمایشنامه در نتیجه تحقیقات گسترده 
شاه کرم براساس مستند و واقعیت های مقاومت ۳۵روزه خرمشهر 
نوشته شده است. نمایش مذکور که در واقع یک سینمایش )ترکیبی 
از سینما و نمایش( به حساب می آید بســیار پرپروداکشن  است و 
توســط هنرمندان حرفه ای و مجرب تئاتر و سینما در یک زمین 
بسیار وسیع اجرا خواهد شد. سینمایش به اثری گفته می شود که 
بخشی از آن به صورت زنده و بخش دیگرش پس از فیلمبرداری روی 
پرده اجرا می شود و به نمایش درمی آید. این سینمایش با ۲۰۰نفر 
دست اندرکار در تیر ماه قبل از ماه محرم در تهران و خرمشهر و سپس 
در ۵مهر ماه به مناسبت سالگرد شکست حصر آبادان اجرا خواهد شد .

راه های رفته و نرفته 
در ادبیات مقاومت

سلسله نشســت های تخصصی ادبی با محوریت جریان شناسی 
داســتان های بلند انقاب اســامی با عنوان »داستان و آرمان« 
توسط فرهنگسرای اندیشــه به صورت ماهانه برگزار می شود. در 
این جلسات، اهالی قلم و اندیشــه درباره مهم ترین موضوعات و 
چالش های پیشرو در ادبیات کشــور بحث و بررسی کرده و افق 
پیشــرو در این عرصه را بازتعریف می کننــد. برنامه جدید این 
نشســت ها، با موضوع »ادبیات مقاومت؛ راه هــای رفته و نرفته« 
در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شــود. در این نشست، یوسف 
قوجق و کامران پارســی نژاد از نویسندگان شاخص و چهره های 
نام آشنای ادبیات کشور حضور داشــته و درباره ادبیات مقاومت 

گفت وگو می کنند.
»ادبیات مقاومت« یکی از ژانرهای مهــم در ادبیات ایران پس از 
پیروزی انقاب اسامی به شمار می رود که در دوره های مختلف 
فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده و آثار متنوعی در این زمینه 
تولید شده اســت. اهمیت این ژانر ادبیاتی در پیوند عمیق آن با 
ادبیات داستانی دفاع مقدس است که سبب شده مخاطبان زیادی 
این بخش را دنبال کنند. تبیین بایســته های این ژانر و توجه به 
نقاط ضعف و قوت تئوریک این بخش، مهم ترین محور جدیدترین 
نشست داستان و آرمان است که در فرهنگسرای اندیشه برگزار 
می شود. ازجمله دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه می توان 
به درونمایه های اصلی و فرعی ادبیات مقاومت، مختصات فکری و 
جغرافیای ادبیات مقاومت، پیونــد آن با ادبیات دفاع مقدس، آثار 
شــاخص این عرصه در ایران و جهان، جایگاه ادبیات مقاومت در 
ادبیات انقاب اسامی و ...  اشــاره کرد. این نشست سوم خرداد 
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشــهر و روز مقاومت از ساعت 
۱۶ در فرهنگسرای اندیشــه برگزار می شود و حضور برای عموم 

عاقه مندان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بامانع است.

تئاتر

محفل  ادبي

کتاب

قاب خاطره

در خرمشهر بازسازی کنیم قابلیت نمایش تئاتر هم 
دارد اما به این مسئله اختصاص ندارد. وی درباره تئاتر 
میدانی که قرار است اجرا شود، مطرح کرد: کارگردان 
این تئاتر انتخاب نشــده اما کورش زارعی هم اکنون 
سرپرست این کار است تا زمانی که بتوانیم کارگردانی 
برایش انتخاب کنیم با این حال کارهای اجرایی »پل 

آزادی« در حال انجام است.

»دسته دختران« شهریورماه می آید
فیلم سینمایی »دسته دختران« ساخته منیر قیدی 
که در جشــنواره فیلم فجر سال گذشــته به نمایش 
درآمد و مورد توجه قرار گرفت، به گفته معاون هنری 
حوزه هنری قرار است شــهریور ماه و همزمان با هفته 
دفاع مقدس اکران شود. افتتاح نمایشگاهی متشکل 
از آثار تجسمی هنرمندان برجسته در گالری عالی و 
رونمایی از ۶اثر، افتتاح نمایشگاه »نوبت ظفر« متشکل 
از ۳۰اثر دیده نشــده و رونمایی از ۵رمان در مســجد 
خرمشهر از دیگر برنامه هایی است که برای گرامیداشت 

یاد و خاطره خرمشهر به اجرا درآمده است.

هنرمندان صدای خرمشهر شوند
نمی شود از خرمشهر گفت و چشم بر محرومیت های 
این شــهر بســت. معلمی نیز در بخــش دیگري از 
صحبت هایش درباره محرومیت های خرمشهر بیان 
کرد: ما در خرمشــهر محرومیت ها را به چشم دیدیم. 
چندین ســفر به آنجا داشتیم.در شــهر چرخیدیم و 
محرومیت ها را دیده ایم اما آنچه وظیفه ماســت این 
است که با تولید اثر هنری نام خرمشهر را زنده نگه داریم 
و کاری کنیم که مردم حال خوبی پیدا کنند. افزایش 
زیرساخت فرهنگی هنری وظیفه ماست. مثاً ما وظیفه 
داریم سالن سینمایی نخل را آماده کنیم البته آبادان هم 
سینمایی متروکه دارد که بناست آن را به بهترین شکل 
تحویل دهیم. شاید اگر تردد هنرمندان به خرمشهر 
بیشتر اتفاق بیفتد و صدای آنها را به مسئوالن برسانند، 
توجه بیشتری به آن شهر شــود. معلمی یادآور شد: 
مردم خرمشهر نیازمند توجه بیشتری در همه حوزه ها 
ازجمله حوزه فرهنگی هستند. چندی پیش هم با بنیاد 
مستضعفان جلسه ای برای ساخت بزرگ ترین پردیس 
منطقه داشتیم که توافقات اولیه صورت گرفته اما چون 
قرارداد نبســتیم خبرش را ندادم. می خواهم بگویم 
هرچه مطالبه از ســمت هنرمندان، اهالی رسانه و... 
بیشتر شود دغدغه مندی مسئوالن نسبت به این شهر 

هم بیشتر می شود.
* مصرعی از شعری سروده کاظم جیرودی

خرم آن شهر که در کشور دل جا دارد*
گزارشی از برنامه های فرهنگی و هنری در سالروز آزادسازی خرمشهر

گردهمایی بزرگ فاتحان 
حوزه هنری امسال برنامه های ویژه ای برای سالگرد 
آزادسازی خرمشهر تدارک دیده است. صبح روز شنبه 
۳۱ اردیبهشت ماه نشســت خبری ویژه برنامه های 
»شهری در آسمان« با محوریت آزادسازی خرمشهر 
با حضــور مجدالدین معلمی، معــاون هنری حوزه 
هنری، در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار 
شد. در ابتدای این نشست، مجدالدین معلمی با ارائه 
گزارشی از اتفاقاتی که قرار است به مناسبت آزادسازی 
خرمشــهر در چند روز در این شهر رقم بخورد، بیان 
کرد: ما از سال گذشــته پیش بینی امروز را داشتیم، 
می دانستیم که امسال با چهلمین سالگرد آزادسازی 
خرمشهر مواجه هستیم، به طور کلی »چهل« برای 
ما عدد نمادینی است. بنابراین شایسته بود اصحاب 
هنر دین خود را به خرمشهر؛ شهر مقاومت ادا کنند، 
از همین رو ستادی در حوزه هنری تشکیل شد و ما 
سعی کردیم تمام رشته های هنری را درگیر تولید اثر 
برای خرمشهر قهرمان کنیم. ما فعالیت ها را به چند 
دسته تقسیم کردیم؛ برخی از این فعالیت ها، تولیدی 
هســتند، برخی متوجه فاتحان خرمشــهر و برخی 
متوجه مردم اســت. وی ادامه داد: به همین ترتیب 
ما ابتدا برنامه ای در مسجد خرمشهر خواهیم داشت 
که گردهمایی بزرگ فاتحان اســت. در این برنامه از 
همه رزمندگانی که در فتح خرمشهر نقش داشتند 
دعوت کرده ایم، از همین رو مقابل مسجد خرمشهر 
جمع می شــویم، خاطرات فتح را مــرور می کنیم و 
همان روز نخســتین جایزه »بهروز« را به هنرمندی 
 می دهیم که در همین عرصه اثری تولید کرده است با 

»شهید بهروز مرادی« کسی بود که سابقه تولید آثار 
موسیقی و تجسمی داشته اســت ما برای اینکه نام 
این شهید بزرگوار باقی بماند و زمینه ای ایجاد کنیم 
تا هنرمندان آثاری در حوزه خرمشــهر تولید کنند، 
این جایزه را می دهیم، ضمن اینکه بنا داریم هر سال 
این جایزه را اهدا کنیم. شــب سوم خرداد در همین 

مسجد، جشن بزرگی خواهیم داشت که سرودخوانی، 
نقالی و... را در دل خود دارد، آقای »کوتی« هم در این 
مراسم حضور خواهد داشت و خاطرات آن روز را در 
فضایی شاد مرور می کنیم، ضمن اینکه سرود »سام 
فرمانده« هم توسط مردم خوانده می شود چون این 

برنامه متعلق به مردم است.

بازسازی سینما »نخل« 
سینما هم در برنامه های تدارک دیده شده برای این 
روز بزرگ حضور دارد. به گفته معلمی، تنها سینمای 
خرمشهر سینما »نخل« نام دارد که دو سالن دارد و 
قدیمی است اما قرار است این سالن بازسازی شود تا 
شش یا هفت سالن  داشته باشــد. معلمی در این باره 
گفت: در همین روز این بازسازی سینما را کلنگ زنی 
می کنیم تا ســینما نخل در پایان تابستان تبدیل به 
سینمایی با تعداد باالی سالن شود. در آبادان سینمایی 
با نام »بهمن« داریم که بازســازی آن تمام شده و در 
همین روز افتتاح می شود. در حوزه هنرهای تجسمی 
هم ۹ نفر از هنرمندان نامدار عرصه تجســمی آثار 
فاخری برای این شهر تولید کرده اند، آثار کاظم چلیپا، 
غامعلی طاهری، اسدی جوزانی، مرتضی اسدی و... 

در این روز رونمایی می شود.
رونمایی از ۳ سردیس از ۳ شــهید بزرگ یکی دیگر 
از اقدامات انجام شــده برای گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای خرمشهر است. معلمی با اشاره به سردیس های 
تولیدشــده گفت: آقای قشــقایی اثری برای شهید 
جهان آرا ساخته اند، استاد معماریان برای شهید بهنام 
محمدی، استاد گروسی هم برای شهید وزوایی اثری 
تولید کرده که این ســردیس ها دوم خرداد رونمایی 
می شود، علیرضا افتخاری هم آهنگی با نام »خرمشهر 
مقاوم« برای خرمشهر خوانده که در شب دوم خرداد 
پخش می شود و نخستین اجرای عمومی اش را شب 
سوم خرداد در خرمشــهر خواهیم داشت. یک عکس 
صحنه پردازی شده توسط احسان باقری هم در فضای 

عمومی نمایش داده می شــود. از ســوی دیگر یک 
برنامه تلویزیونــی با محور ۵ نفر از زنان خرمشــهر با 
عنوان »روایت راویان« تولیــد کرده ایم که این برنامه 
را از تلویزیون پخــش می کنیم. یک برنامه تلویزیونی 
با نام »دیدار ماه« هم خواهیم داشت. از دیگر برنامه ها 
می توانم به »شب خاطره« اشاره کنم که قدیمی ترین 
محفل کشور است و این برنامه را پنجشنبه ۵ خرداد 
در تاالر سوره خواهیم داشت. ۲ نمایشگاه هم داریم که 
مجموعه ای از نقاشی های جدید استادان است و »شهر 
آسمانی« نام دارد، نمایشگاه عکس »نوبت ظفر« را هم 
با عکس های دیده نشده داریم. در حوزه نمایش و تئاتر 
۱۱ جلد کتاب رونمایی می کنیــم و آغاز پیش تولید 
بزرگ ترین تئاتر میدانی امســال با نام »پل آزادی« را 
خواهیم داشت؛ این نمایش تلفیقی از تکنیک سینما و 
تئاتر است و تاش می کنیم در تیرماه اجرای عمومی 

داشته باشیم.

لزوم توجه بیشتر به مسجد خرمشهر 
هنر می توانــد راوی خرمشــهر باشــد و بازنمایی 
هنرمندانه ای از این شــهر پیش چشم مخاطب ارائه 
کند. معلمی در این باره تصریــح کرد: تاش کردیم 
هنرمندان را درگیر موضوع خرمشهر کنیم از همین رو 
تولیدات ما متوجه فتح خرمشهر است. اصاً دبیرخانه 
ما تاش داشــت آثاری درباره فتح خرمشهر داشته 
باشد البته این گله را هم می توانم داشته باشم مبنی 
بر اینکه چهلمین ســال آزادسازی خرمشهر اتفاقی 
غیرقابل پیش بینی نبود و دســتگاه ها می توانستند 
جشن ها و برنامه هایی برای این حوزه داشته باشند اما 
عمًا در صحنه این تاش را کم دیدیم. این را هم باید 
بگویم در دیداری که با اســتاندار خوزستان داشتیم 
متوجه شدیم مسجد خرمشهر هم نیاز به توجه دارد 
چراکه این مســجد نماد مقاومت اســت و امیدوارم 
این اتفاق رخ دهد. معلمی درباره ســالن های تئاتر 
خرمشهر بیان کرد: این سالن سینمایی که قرار است 

خرمشــهر فقط یک طول و عرض جغرافیایی نیست. خرمشهر فقط شهری با پیش شماره 061نیســت. خرمشهر فقط خطه ای در محل تالقی 
رودخانه های اروندرود و کارون ، در ناحیه ای باتالقی نیست. خرمشهر فقط دارای اهمیت استراتژیک نیست. خرمشهر با همه زخم هایی که بر تن 
دارد، با همه جراحت هایی که بر قلب دارد، با همه دردهایی که در دل دارد، فقط یک شهر نیست. خرمشهر نماد ایستادگی و دلیری و ازخودگذشتگی و 
فنا شدن در راه وطن است. خرمشهر را باید زندگی کرد. باید در کوچه پسکوچه های این شهر راه رفت و بر سنگفرش خیابان هایش چشم دوخت و سرخی زیرپوست 
شهر را حس کرد. باید خونین شهر را زیست. فقط نباید خردادها به یاد خرمشهر بود. خرمشهر را باید همه سال زندگی کرد. هر فصل و هر روز باید به یاد خرمشهر 
بود. خرمشهر شهری است به وسعت تاریخ یک سرزمین. طنین نام خرمشهر باید در تاریخ بپیچد تا آنچه بر مردمان این خطه رفته تا ابد در تاریخ بماند. امسال 
چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر است و روایت این سالگرد و همه سال های پس از آن در 40هزار برگ نیز نگنجد. خرمشهر شهر ابرروایت هاست و باید لحظه 
به لحظه و گوشه به گوشه آن را روایت کرد. امسال هم مصادف با سوم خرداد و روز آزادسازی خرمشهر نهادها و سازمان های مختلف برنامه های گوناگونی را در 

گرامیداشت این روز بزرگ ترتیب داده اند. در این صفحه به اهم این برنامه ها پرداخته ایم.

گزارش


