11سالبعد

میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت
تا شاید زالتان به قولش عمل کند و قید
فوتبال بازی کردن را بزند
19

بازگشتپپ

سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد
تا لیورپول و کلوپ در آستانه فینال لیگ
قهرمانان یکجام مهم را از دست داده باشد
19

اختالفطبقاتیدراللیگا

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

پیشبازی
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23:30
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لیورپول

شب
بيست و نهم
از لیگ برتر فوتبال ایران
2هفته باقي مانده که یکي از آنها
امشب برگزار ميشود

نفت م.س
20:00
صنعت نفت

تراکتور

هفته

هفته بيســتونهم رقابتهاي ليگ برتر ايران
امشب برگزار ميشود تا فقط يك هفته به پايان
اين مسابقات باقي بماند .رقابتهاي دو هفته
پاياني كامال همزمان شــده و همه بازيهاي
اين هفته راس ســاعت 20امشب آغاز خواهد
شــد .البته دو بازي اصفهان و اراك بازيهايي
هستند كه هيچ نقشي در رقابت صدرنشينها
و قعرنشــينها ندارند و ميتوانستند به شكل
غير همزمان برگزار شــوند .اما سازمان ليگ
اين دو بازي را هم براي ساعت 20برنامهريزي
كرده است.
آخرين خاكريز ركوردشكني
يكي از مهمترين بازيهاي امشب قطعا جدال
استقالل و مس رفسنجان خواهد بود .درست
است كه آبيها قهرماني خود را از 2هفته پيش
قطعي كردهانــد اما اين تيم شــديدا به دنبال
ركورد قهرمان بيشكســت ليگ است و از آن
طرف مس رفسنجان هم در رقابت براي كسب
رتبه چهارم ،نياز شديدي به امتيازات اين بازي
دارد .مس در اختالف يكامتيازي با گلگهر و
فوالد است و احتماال اگر در اين بازي برنده نشود
شانس چهارم شدن را كامال از دست ميدهد.
استقالل هم با توجه به اينكه هفته آخر با نفت
مسجدسليمان قعرنشــين بازي دارد در اين
هفته آخرين بازي سختش را برگزار ميكند و
حفظ ركورد شكستناپذيري مجيدي در گروي
نباختن در اين بازي است.
خاطره تلخ پرسپوليس
پرسپوليس امشــب با تيمي بازي دارد كه در
بازي رفت 2امتياز حســاس از سرخپوشــان
گرفت و آنها را در رقابت قهرماني عقب انداخت.
پديده مشهد به استقالل و ســپاهان 6امتياز
كامل را داده اما پرسپوليس را در مشهد با نتيجه
 1-1متوقف كرده است .تيم مشهدي در دور
برگشت امتيازات بدي نگرفت اما آن امتيازات
هم براي بقاي اين تيم كافــي نبودند .آخرين
شــانس پديده ،بردن پرســپوليس و فوالد در
دو بازي پاياني است .پرسپوليس هم در رقابت
نزديك نايبقهرماني نياز شديدي به 3امتياز
اين مســابقه دارد .يحيي امشب از محروميت
4جلسهاي برميگردد اما تيمش پاكدل و آقايي
را بهخاطر اخراج در بــازي جنجالي تبريز در
اختيار ندارد.
فوالد-سپاهان؛ قلدرترين بازي هفته
اين مسابقه هم روي رقابت نايبقهرماني تاثير
ميگذارد و هم روي رقابت 3تيم براي چهارم
شدن .فوالد با شكست مقابل استقالل خودش را
بد جوري به دردسر انداخت وگرنه االن تكليف
پله چهارم را روشن كرده بود .تيم نكونام براي
بردن سپاهان كار خيلي سختي خواهد داشت
چون زردها 13هفته است نباختهاند و به نظر
ميرسد تيم ديگري شدهاند.
گلگهر صدرنشين ميشود؟!
ســومين ضلع مثلثي كه براي چهارم شــدن
ميجنگد يعني گلگهر امشب ميهمان هوادار
تهران خواهد بود .هوادار از هفته شــانزدهم به
بعد به تيمي شكســتناپذير بدل شده بود اما
در  3هفته اخير وا داده و 2بار شكست خورده
است .تيم رضا عنايتي اميدي به رتبههاي باالي
جدول ندارد اما تيم قلعهنويي حريص امتيازات
اين بازي است .دستيار قلعهنويي ديروز مدعي
شــد اگر 7امتياز گلگهر را برگردانند اين تيم
دوم ميشود! احتماال اگر امشب هوادار را ببرد
استقالل را هم به زير ميكشــد و صدرنشين
ليگ ميشود.

جنگ سقوط؛ روز آخر شيرازيها
با نتايجي كه قعرنشــينها در هفته هاي اخير
گرفتهاند احتماال سند ســقوط به نام پديده و
فجرسپاسي زده ميشود و نفت مسجدسليمان
در ليگ ميماند .براي اينكه اين اتفاق رخ ندهد
فجر و پديده نياز به پيروزي دارند اما اين تيمها
هفتههاي زيادي است به پيروزي نرسيدهاند.
فجرسپاسي امشب ميهمان تراكتور است كه
بعد از جنجالهاي هفته قبل هوادارانش را در
اختيار ندارد .بعيد است بيتماشاگر بودن اين
بازي هم به كار شــيرازيها بيايد چون آنها در
اين فصل كلي بازي بيتماشاگر را با مساوي و
باخت تمام كردهاند .فجرسپاسي دقيقا 23هفته
است پيروز نشده است .رقيب اين تيم يعني نفت
مسجدسليمان امشب ميزبان نفت آبادان است
كه در 7بازي اخيرش فقط 2امتياز گرفته است.
نفت مسجدسليمان االن 3امتياز بيشتر از فجر
دارد و حتي اگر همين اختالف را براي روز آخر
حفظ كند قطعا باالتر از اين تيم ميايستد چون
بازي رودررو را از شيرازيها برده است.
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دریافت وام بدون حضور در بانک

بازی جان و تخت

 150هزار

خرمشهر به آبادانی
میاندیشد

بانک مرکزی ،بانکها  را موظف به ارائه خدمات پایه بانکی آنالین کرد

نوسازی تختهای بیمارستانی
در دستور کار قرار دارد

تخت بیمارستانی
در کشور داریم.
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خدمات غیرحضوری ،شامل افتتاح حساب و دریافت وام  میشود

رونق اقتصادی خرمشهر با اقداماتی
چونراهاندازیپنجمینپایانهبزرگجهان
درشلمچه و فعالکردن واحدهای راکد
در دستور کار است|15

بانکها فعال مشتریان را مجبور به مراجعه حضوری میکنند

سرداری که نامش
با خرمشهر گره خورد

صفحه4

 50هزار

تخت بیمارستانی
فرسوده است.

1401/2/31

پای صحبت های خواهر شهید محمد
جهان آرا  ،فرماندهی که برای حفظ
انقالب و وطن از جان مایه گذاشت|22

1401/3/2

نبرد در خانههای
خرمشهر

بخشي چاپ نشده
از  جلد هشتم رمان ايرانشهر
نوشته محمد حسن شهسواري|21

 48.5هزار

تخت جدید در دست
ساخت است.

خرم آن شهر
که در کشور دل جا دارد

بغض ایران در غم آبادان

 20میلیون تومان

هزینهتعویض تخت
معمولی است.

ریزش هولناک برج 10طبقه چندین قربانی و مفقودی برجا گذاشت

تمام21ایستگاهسنجشآلودگی تهرانفعالند
صفحه5
صفحه9

همه شهروندان میتوانند به اطالعات کنترل کیفیت هوای تهران دسترسی آنالین داشته باشند

یادداشت

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

قصهخیابانمجاهدین...
قدیمیها بهخاطر دارند؛ سر کوچه و پسکوچههای
شــهر جمعیتی هرزه و التهایی بودند که صبح و
شب کارشان کفتری نشستن و رخ کشیدن و زنجیر
چرخاندن و لغز خواندن و سبیل تاب دادن بود .اهل
محل هم از این قماش جاهل امنیت نداشتند و نوامیسشان در معرض تعرض
بود .شــهر نیز طاعونزده از طاغوت بود و تهی از نظمیه و عدلیه ...اما در مقابل
جمعی بودند مدافع اهل محل که شهرتشان بود به مرام و لوطیگری...
گذشت و گذشت تا اینکه خمینی آمد

خمینی لوطیهای قلندر محله را جمع و برایشــان مرشدی کرد و یاد داد که
اوباش اصلی از قماش جاهالن سبیل چرب کرده نیست .سرحلقه اوباش ،جائری
است مســتبد که باید حیثیتاش را به خاک کشــید .همین هم شد .هرچند
بدینجا نیز ختم نشد .هرچقدر این بچهها بزرگتر شدند ،خمینی هم عمیقتر
از این مبارزه جانانه و تاریخی گفت. ...
اینبار توضیح داد که شرق و غرب عالم هرچه غیر خداست طاغوت است و این
همه مقابل طینت بیآرایش و بیآالیش تودههای مردم صف کشیدهاند.
خمینی یاد داد که خدایگان شرارت ابلیس اســت و ظهور ابلیس روی زمین
شیاطینیاند که سرسلسله اوباشند و برای ایســتادن مقابل این جبهه سراسر
پلیدی و پلشــتی باید مجاهد بود .مجاهدی کــه از زنجیرهای درون رهیده و
بر سیاهی بیرون تاخته اســت؛ و با این عبور و مرور بود که خیابان مجاهدین
شکل گرفت.
خمینی از قلندران لوطی شهر ،جوانمردان پهلوان ساخته بود و به همان میزان
که بچههای خیابان مجاهدین بیشتر و بیشتر شدند ،شرارت اوباش هم توسعه
یافت .اما مقصد همان بود؛ همان تعرض؛ همان پردهدری؛ همان ظلم و ستم و
چپاول ...تا جایی که اوباش اغتشاش محلهها و اراذل تروریست شهر نیز اجیر و
مزدور اول اوباش عالم شدند.
همانها که رسانه تحریف میزدند و قلب واقع میکنند ،آدم میکشند و خون
میريزند و شهر را به آتش میکشند و برای تحریم سفره مردم ،کاسهلیسان را
اجیر میکنند...
تروریستهای خیابان مجاهدین تهران غریبه نیستند و حلقه تکمیلی همان
تروریستهای رسانهای و سیاسیاند که شــب و روز در دسیسه برای ذهن و
قلب مردماند.
حاجحســن مدافع حرم بود؛ همان حرمی که فرمود جمهوری اسالمی است و
البته جمهوری اسالمی جز مردم ایمانی نیست .اینان نیز مردم را نشانه گرفتند.
اما قصه بچههای خیابان مجاهدین ،قصه شاگردان خمینی است که وسعت آن
نه به ایران انقالبی که بهوسعت انقالب در تاریخ است .عصر خمینی شکل گرفته
است و امتداد خیابان مجاهدین به ابدیت است .انشاءاهلل.
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صفحه12

ی امروز
ویژهها 
اقبال شاکری ،نماینده تهران:

هیأت رئیسه ،زبان گویای
مجلس یازدهم
صفحه2

سیرهسیاسیزندهیادحجتاالسالمغالمرضاحسنی

مردی که برای انقالب
چریکتربیتمیکرد

صفحه23

5سال ما قهرمان شدیم یکبار هم استقالل

مهدی عبدی :اتفاق خاصی
نیفتاده است

صفحه18

تدارک ویژه موزه ملی
انقالب و دفاعمقدس

در چهلمین سالگرد آزادسازی
خرمشهر از اطلس گردشگری انقالب
رونمایی میشود |24

روایت نادر سلیمانی
از مصایب خرمشهر

ثبتسفارشوارداتموبايلمحدودیتندارد
سازمان توسعه تجارت ابالغیهای برای ممنوعیت واردات موبایل با برند خاص نداشته است

عكس :همشهري /رضا سلیمانی روزبهانی

 31هزار

تخت فرسوده در 3سال
کاهش یافته است.

گزارشى از برنامه هاى فرهنگى
و هنرى در سالروز آزادسازى
خرمشهر |24

صفحه4

زادگاهمنخوزستاناست.همقبلاز
جنگآنجابودهاموهمحینجنگ.انگار
خوزستانفراموششده|24
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مجلس

گزارش

قالیباف :به ترک فعل مسئوالن
رسیدگی نمیشود

ترور از سر استیصال

قضایی

3درخواست اژهای از دولت و
ائمهجمعه
رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه شورا 
ی
عالی قضایی با اشاره به وعده وزارت صمت مبنی
بر افزایــش تولید خودرو گفــت :وزارت مربوطه
در ســال گذشــته اعالم کرد که با تغییر مرجع
قیمتگذاری خــودرو ،ظرف یک ســال ،تولید
خودرو افزایش و قیمــت آن کاهش مییابد ،اما
در سال  ۱۴۰۰شاهد کاهش تولید خودرو نسبت
به ســال قبل از آن بودیــم؛ علیایحال ضرورت
دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شــود چرا
که بیش از  ۶ماه از وعده داده شده گذشته است.
براساس گزارش میزان ،غالمحسین محسنیاژهای
همچنین در درخواست دوم خود با یادآوری این
مهم که در اقالمی نظیر دارو ،تأمین و تخصیص
ارز ،صدور مجوز واردات و شــبکه توزیع بر عهده
وزارت بهداشــت اســت ،افزود :از دستگاههای
انتظامی ،اطالعاتی و امنیتــی و خو ِد دولت این
مطالبه را داریم که اطالعات شــبکههایی که در
تربیونهای مختلف به نام شبکه فساد ،مافیایی
و سودجویان اقالم ازجمله دارو معرفی میشوند،
اعالم شوند تا پیگیریها و اقدامات قانونی در قبال
آنها انجام گیرد .محسنیاژهای همچنین با اشاره
به بخشی از سخنان خطیب این هفته نمازجمعه
تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاییه برای برخورد با
کسانی که اجارهبهای مسکن را افزایش میدهند،
گفت :در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه
به حق فرمودند که انتظار داریم از قوه قضاییه با
کسانی که اجارهبهای مسکن را افزایش میدهند
برخورد کند؛ خواهشم این است که مالحظه کنید
چهکسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر
چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟

دفاعی

باور 373عملیاتی شد

چشمانداز جدید ،پیشروی روابط تهران و مسقط
امضای ۱۲سند همکاری و یادداشت تفاهم در حوزههای انرژی ،حملونقل ،همکاریهای صنعتی و مبادالت تجاری از
مهمترین برنامههای سفر یکروزه رئیسی به مسقط بود

رئیسجمهور که صبــح دیروز در
رأس یک هیأت بلندپایه و بهمنظور
دیپلماسی
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
یادداشتتفاهم شاهد گشــودن فصل جدیدی در
روابط جمهوریاسالمی ایران و عمان باشیم.
بهگزارش همشهری ،اســتقبال گرم سلطان عمان
از سیدابراهیم رئیسی که با شــلیک 21گلوله توپ
به افتخار رئیسجمهور کشورمان همراه شد ،نشان
داد پیام دولت سیزدهم مبنی بر تقویت «دیپلماسی
همسایگی» با پاسخ مثبت کشورهای منطقه مواجه
شــده و بهنظر میرســد مســیر نوینی پیشروی
سیاســتخارجی ایران گشوده شدهاســت .انجام
مذاکرات مشــترک هیأتهای عالیرتبه  2کشور،
دیدار و گفتوگوی رئیسجمهور کشورمان و سلطان
عمان ،امضای چند سند همکاری ،حضور درجمع
ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی
عمانی ازجملــه برنامههای ســفر یکروزه
رئیسی به این کشور بود.

کشورمان به عمان بهشــمار میرود؛ 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 منطقهای را پیگیری
خواهیم کرد».
وی همچنیــن با بیــان اینکه روابــط خوبی میان

اهمیت دوگانه تقویت مناسبات تهران  -مسقط

مکث

پیگیری دیپلماسی همسایگی

تقویت روابط همســایگی و
گسترش روابط دوجانبه
در ســطح منطقــه از
مهمتریــن اهــداف
ســفر رئیسجمهور

جعفر قنادباشی کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان اینکه سفر دیروز رئیسجمهور از 2بعد
اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،به همشهری گفت :گسترش همکاریها
و مناسبات اقتصادی تهران و مسقط یکی از مهمترین جنبههای مدنظر دراین سفر محسوب
میشود که براساس راهبرد اصولی دولت سیزدهم مبنی بر در اولویت قرارگرفتن «سیاست
همسایگی» طراحی شدهاست .جعفر قنادباشی با اشاره به قابلیتهای قابلتوجه عمان ،بهویژه
در حوزه اقتصادی افزود :با توجه به موقعیت راهبردی عمان در حوزه خلیجفارس و تنگه هرمز،
تقویت تعامالت اقتصادی و تجاری با این کشور میتواند بهمثابه متوازنکننده همکاریهای
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 سرمایهگذاریهای مشترک ،بهویژه در حوزه انرژی است که بخش مهمی از
اهداف سفر سیدابراهیم رئیسی به مسقط را تشکیل میدهد .ازسوی دیگر  2کشور در حوزه
گردشگری قابلیتهای گستردهای دارند که بالفعل کردن آنها ،منافع مشترک و قابلتوجهی
برای تهران و مســقط بههمراه دارد و دوطرف میتوانند از منافع آن بهرهمند شــوند .این
کارشناس مسائل منطقهای با بیان اینکه قدرتهای فرامنطقهای در سالهای اخیر تالشهای
پیگیرانهای برای ایجاد صفبندی میان کشورهای منطقه داشتهاند ،تصریحکرد :بدونشک
تقویت مناسبات تهران و مسقط نقش بیبدیلی در تنشزدایی درسطح منطقه دارد و
میتواند به گسترش صلح و ثبات در خلیجفارس و خاورمیانه کمک قابلتوجهی کند.
قنادباشی با اشاره به تنشزایی رژیم صهیونیستی درسطح منطقه اضافه کرد :سفر
رئیسجمهور به عمان از این جهت که میتواند خنثیکننده تالشهای ضدایرانی
رژیم صهیونیستی باشد نیز مهم است .بهنظر من برآیند راهبردی این سفر
ایجاد موقعیت برتر برای جمهوریاسالمی ایران درمقابل دشمنانمان است.

امضای اسناد همکاری و یادداشت تفاهم

امضای اسناد همکاری و یادداشتهای تفاهم میان دو
کشور از دیگر بخشهای سفر یکروزه رئیسجمهور
کشــورمان به عمان بــود که درحضور رئیســی و
هیثم بنطارق آلســعید انجام شد .دراین بخش از
برنامههای سفر۱۲ ،سند همکاری و یادداشتتفاهم
میان مســئوالن  2کشــور امضا شد؛ اســنادی که
حوزههای انرژی ،حملونقل ،همکاریهای صنعتی
و مبادالت تجاری را دربر میگرفت.
این تفاهمنامهها ازسوی وزرای امورخارجه ،صمت،
راه و شهرســازی ،نفت و رئیس ســازمان توسعه
تجارت امضا شــد .درحالیکه مســئوالن  2کشور
در سالهای اخیر از سطح روابط سیاسی دوجانبه
ابراز رضایت کردهاند ،اما توســعه روابط اقتصادی
فیمابین ،بهدالیل گوناگــون داخلی و بینالمللی
ازجمله اعمال تحریمهای ظالمانه ،از سطح مطلوبی
برخوردار نبودهاست و اکنون تهران و مسقط درصدد
برداشــتن گامهای بزرگی دراین مســیر هستند؛
موضوعی که بــا توجه به قابلیتهــای اقتصادی و
تجاری دوطرف ،چشمانداز روشــنی را پیشروی
روابط جمهوریاسالمی ایران و عمان قرار میدهد.

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

هیأت رئیسه ،زبان گویای مجلس یازدهم
نمایندگان مجلس یازدهم (چهارشــنبه 4خرداد) برای سومینبار به داوطلبان عضویت در
هیأت رئیســه مجلس رأی خواهند داد .درماده  ۱۴آییننامه داخلی مجلس اشاره شده که
اعضای هیأت رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس2 ،نایبرئیس6 ،دبیر و3ناظر است که برای

گفتوگو

حمید رضا بوجاریان
روزنامهنگار

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

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح دیروز در صبحگاه
عمومی ستاد این نیرو ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی
خرمشهر گفت :امروز اشراف اطالعاتی نیروی پدافند هوایی
ارتش به صدها کیلومتر فراتر از مرزهــا ارتقا یافته و همین
موضوع امنیت و آســودگی خاطر هموطنانمان را بیش از
پیش تضمین کرده است .سرتیپ علیرضا صباحیفرد با بیان
اینکه سامانه موشکی باور ۳۷۳بهطور کامل به چرخه عملیاتی
یگانهای پدافندی پیوسته است ،گفت :امروز افزایش توان
رزم و مؤلفههــای آمادگی دفاعی نیروی پدافند ،جهشــی
چندبرابری را طی میکند .او با اشــاره به اینکه سامانه بومی
باور ۳۷۳در رزمایش اخیر این نیرو در مسافت ۱۵۲کیلومتری
با اهداف ،درگیرشده و عملکرد بسیار خوب و موفقی داشته،
افزود :آزمایش افزایش برد بــاور ۳۷۳در آینده نزدیک انجام
میشود که مایه غرور و مباهات یکایک هموطنان عزیزمان
خواهد شد .فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه
در طول 8سال جنگ تحمیلی هیچ عملیاتی انجام نشد مگر با
حمایت ،اشراف اطالعاتی و توان رزمی نیروی پدافند هوایی،
گفت :عملیات بیتالمقدس ازجمله عملیاتهایی بود که با
چتر پدافند هوایی ارتش به موفقیت دست یافت.

جمهوری اسالمی ایران و عمان برقرار است ،سطح
فعلی روابط میان تهران و مســقط را برای دو کشور
مطلوب ندانست و افزود :تصمیم و اراده هر  2کشور بر
لونقل،
ارتقای سطح روابط در حوزههای تجارت ،حم 
انرژی ،گردشگری و بهویژه گردشگری سالمت استوار
شد ه است.
رئیسجمهور با بیان اینکه  2کشور در حالحاضر
نیز در عرصههای مختلف همکاریهای سازندهای

دارند ،تصریــح کرد :نکته محــوری قابل توجه در
منطقه آن اســت که گفتوگو و همــکاری میان
کشورهای منطقه امنیتآفرین خواهد بود .حضور
نیروهای خارجی و بیگانه در منطقه بههیچ عنوان
امنیتساز نیست و حتی میتواند امنیت منطقه را
مورد تهدید قرار دهد.

وظایف و کارکردهای نمایندگان بعد از کسب رأی و دریافت اعتبارنامه
در مجلس شورای اسالمی کامال مشخص است.از بین همین نمایندگان
افرادی انتخاب میشوند که مسئولیت اداره مجلس را برعهده داشته
باشند که این وظایف درقالب هیأت رئیسه و در 18بند تدوین و تعریف
شده اســت .بنابراین ،نمایندگانی که به انتخاب دیگر نمایندگان به
عضویت در هیأت رئیسه انتخاب میشوند ،هم باید وظایف نمایندگی
خود را بهدرستی ایفا کنند ،هم اینکه باید مسئولیتهایی را که براساس
آییننامه داخلی مجلس بهعهده 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 بهعهده داشته باشند درست نیست .از سوی
دیگر ،دفاع ازشأن و جایگاه مجلس نیز از وظایف هیأت رئیسه است که
بخش مهمی از مسئولیت هیأت رئیسه را شامل میشود.
شما به کارکردهای هیأت رئیسه اشاره کردید ،این به
آن معناست که هیأت رئیسه میتواند به آرای نمایندگان جهت
مشخصی بدهد؟

اینکه هیأت رئیســه بتواند به آرای نمایندگان جهت بدهد را اینگونه
تفســیر میکنم که هیأت رئیســه میتواند با ارائه اطالعات بیشتر به
نمایندگان سبب افزایش کیفیت رأی نماینده در رأی دادن به طرحها
و لوایح شود .اعضای هیأت رئیسه بهدلیل همان کارکرد برون از مجلس
خود و حضور در جلسات مسئوالن طراز اول کشور و سران دیگر قوا ،با
هماهنگی میان ارکان نظام میتوانند اطالعات مورد نیاز برای تصویب
قوانین مختلف را به نمایندگان ارائه کنند تا نماینده در تصمیم خود با

یکسال انتخاب میشوند و مبنای تجدید انتخابات ساالنه ،سالروز انتخابات هیأت رئیسه
قبلی اســت .درباره انتخابات هیأت رئیسه مجلس با اقبال شــاکری ،نماینده مردم تهران
گفتوگو کردیم.

دقت و براساس اطالعاتی 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؛ بهعنوان مثال،
درمسئله تصویب قانون راهبردی رفع تحریمها ،نمایندگان مستند به
همین اطالعات 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 چالشیترین بخشهای
مدیریت مجلس اســت .بهنظرشــما رئیس مجلس باید چه
ویژگیهایی را برعهده داشته باشد تا بتواند مجلس را به خوبی
مدیریت کند؟

من ریاست مجلس و انتخاب آن را چالش نمیدانم بلکه آن را انتخابی
ســخت برای نمایندگان میدانم .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 نزدیکتر باشند ،بهتر و بیشتر میتوانند همدلی و همسویی
میان قوا را شکل داده و زمینهساز تصویب قوانین و مقررات مطلوب و
مورد نیاز کشور شوند.

نیست.

اما ریاست یک نماینده بر دیگر نمایندگان کار سادهای

بله .همینطور است .ازهمینجاســت که تفاوت چشمگیری میان
رئیس قوه مقننه با روســای قوای مجریه و قضاییه ایجاد میشود.
رئیس قوه مجریه رئیس دولت است و درنهایت نظرات و دیدگاههای
رئیسجمهور در ارکان اداری کشور جاری و ساری میشود .رئیس
قوه قضاییه نیز میتواند 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
نمایندهای نمایندهتر از دیگری نیست و نمیتوان رأی نمایندهای را

به فرد دیگری واگذار کرد .از این رو ،میتوان گفت که رئیس مجلس
سخنگوی مجلس است و خواستههای نمایندگان را از زبان خود به
دیگر ســران قوا منتقل میکند .انجام چنین کاری به ظرافتهای
بسیاری نیاز دارد چرا که رئیس مجلس باید عالوه بر درنظر گرفتن
آرای 290نماینده دیگر باید بهگونهای عمل کند که بتواند نظرات
مجلس را به درستی به خارج از مجلس منتقل کند .چنین مسئلهای
هنجارمجلس است و هرکس که رئیس یا نواب رئیس میشود باید
از چنین ویژگی برخوردار باشد.
بهنظرشماچه چالشهایی در هیأت رئیسه وجود دارد
و اولویت آن باید چه باشد؟

هیأت رئیسه مجلس را خیلی چالشی نمیبینم .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 سهشنبههای نظارتی
را در حال اجرا داریم که از حوزه انتخابیه تا مجمع
نمایندگان در حوزه اســتانی و مسائل
ملی را شامل میشود .گاهی شنیده
میشــود که برخی مدعی میشوند
مجلس در مقابل دولت نظارت جدی
ندارد و با آن همسویی میکند .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 عقبنشــینی
نخواهدکرد.

عکس :پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری

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 خصوصیسازی
بدون رانت و با تخصیص درســت به اهل آن واگذار شــود،
بسیاری از مشــکالت در اقتصاد حل خواهد شد .به گزارش
خانه ملت ،محمدباقر قالیباف در نخستین رویداد بینالمللی
خصوصیسازی در اقتصاد ایران با بیان چالشهای جدی در
حوزه خصوصیسازی گفت :گاهی آنقدر دغدغه فروش و
اینکه مسئولیت یک مجموعه از دوش دولت برداشته شود،
وجود دارد که تنها میخواهیــم بنگاهی را واگذار کرده تا از
آن رها شــویم که این یک خطای بزرگ است و باید نسبت
به حفظ و ارتقای مجموعهای که میخواهد واگذار شــود،
توجه ویژه داشت .در بحث خصوصیسازی که باید منجر به
ی و اقتصاد مردمی میشد ،تاکنون غفلت شده و
مردمیساز 
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
نمیتوانیم انجام دهیم .گفتهمیشــود در حوزه قضایی به
ترک فعل رسیدگی میشود ،اما بهنظرم رسیدگی نمیشود.
امروز در کشور ما با کسانی کار دارند که دارند کار میکنند.
افســوس میخورم از وضع افرادی که به ظاهر متخصص و
قلمزن هستند ،اما برای دیگران نوکری میکنند .من گفتم
از بحثها عبور کردم ،اما معلوم نیست دوستانی که در بخش
خصوصی کار میکنند اینطور باشند.

ترورعصریکشنبهمدافعسرافرازحرم،سرهنگپاسدارشهید«حسن
صیادخدایی» در یکی از کوچههای منتهی به خیابان مجاهدیناسالم
تهران با واکنشهای گســتردهای ازسوی مســئوالن ارشد ایران
مواجه شد .بهگزارش همشهری ،از نخستین لحظات انجام این ترور
مسئوالن مربوط تأکید کردهاند که جمهوری اسالمی بعد از مشخص
شدن علل ،عوامل و دستاندرکاران این ترور ،تصمیمهای مقتضی را
برای مجازات عامالن این جنایت اتخاذ خواهد کرد .احمد وحیدی،
رئیس شورای امنیت کشور دیروز در نشست ویژهای با حضور اعضای
کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس از تشکیل کمیتهای
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 بررسیهای این کمیته پساز پایان تحقیقات ،اطالعرسانی
خواهد شد .ازسوی دیگر سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشور نیز
آمریکا و رژیم صهیونیستی را کانون برنامهریزی برای انجام اقدامات
تروریستی در جهان دانست و گفت :ابعاد ترور شهید صیادخدایی در
دست بررسی است و نتیجه اعالم میشود .سردار ابوالفضل شکارچی
گفت :معموال دشمنان انقالب اســامی از هر طیفی ،وقتی دچار
استیصال میشوند و همه راهها را بهروی خود بسته میبینند ،دست
به اقدامهای تروریستی میزنند که ترور شهید صیادخدایی هم یکی
از همان اقدامهاست.
جنایت صهیونیستها برای فرار از بحران

از نخستین ســاعتهای انجام این جنایت ،در محافل سیاسی و
رسانهایانگشتاتهامبهسویصهیونیستهانشانهرفت.کارشناسان
معتقدند با توجه به اینکه رژیم صهیونیســتی در شرایط کنونی با
معضالت و چالشهای الینحلی در داخل ســرزمینهای اشغالی
مواجه شده و پیشرفتهای جبه ه مقاومت در عرصههای گوناگون
اطالعاتی و عملیاتی و همچنیــن مدیریت عملیاتهای موفق در
داخل خیابانهــای تلآویو این رژیم را در موقعیت ســختی قرار
داده ،صهیونیســتها میکوشــند با چنین اقدامهای انفعالی راه
فراری از بحران کنونی بیابند .دراین میان اما این اقدام تروریستی
با واکنشهایی ازسوی رســانههای رژیم صهیونیستی نیز روبهرو
شد ،بهنحوی که شبکه عبریزبان «نیوز وان» رژیم صهیونیستی،
با اشاره به ترور شــهید صیادخدایی ،از اعالم حالت آمادهباش در
ســفارتخانههای 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 آمادهباش
اعالم کردهاست.
انتقامحتمیاست

ترور عصر یکشنبه مدافع سرافراز حرم ،ســرهنگ پاسدار شهید
صیادخدایی با واکنش ســران قوا نیز مواجه شد و رئیسجمهور
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
میشود و به این شــکل میخواهند 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.

تشییع از میدان امامحسین(ع)
براساس اعالم روابطعمومی کل سپاه مراسم
تشییع مدافع سرافراز حرم ،سرهنگ پاسدار
شــهید «حســن صیادخدایی» از ساعت ۸
صبح امروز (سهشنبه سوم خرداد) ،از میدان
امامحســین علیهالسالم در مســیر خیابان
۱۷شــهریور برگزار میشود .همچنین مراسم
وداع با پیکر مطهر این شهید واالمقام دیروز
دوشنبه در معراج شهدای تهران برگزار شد.

جنایتکاران بهسزای اعمال خود میرسند
سخنگو و مسئول روابطعمومی کل سپاه گفت:
تفالههای گروهکهای تروریســتی وابسته به
استکبار و صهیونیســم جهانی بهسزای 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 انقــاب ،خانواده معظم و
آحاد همرزمان این شــهید ،گفت :این شــهید
گرانقدر عمر خود را در مجاهدت برای حضور در
صحنههای 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 سرویسهای
اطالعاتی نظام سلطه و صهیونیسم جهانی قرار
گرفت .وی افزود :قطعا دشمن با ارتکاب اعمال
جنایتکارانه علیه ملت ایران و امت اســامی،
بهویژه 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 ،بهویژه رژیم تروریستی آمریکا و
رژیم جعلی ،جنایتکار و موقتی صهیونیستی را
مستحکمتر میکند.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

گزارش2

نقلقولخبر

محمود موالیی ؛ روزنامهنگار

پساب تصفیهشده
جایگزین آبهای زیرزمینی

محمد آیینی
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری
پیشــنهاد افزایــش مــدت بازپرداخــت
تســهیالت نوســازی بافتهــای فرســوده
به ۲۰ســال از ســوی وزیــر راه و شهرســازی
تأییــد شــد .بهمنظــور ترغیــب مــردم و
ســازندگان جهــت مشــارکت در نوســازی
بافتهــای فرســوده پیشــنهاد طوالنــی
شدن بازپرداخت تسهیالت ویژه نوسازی
بافتهــای فرســوده معــادل نهضت ملی
مســکن به تأیید رستم قاســمی ،وزیر راه
و شهرسازی رســیده که بهزودی عملیاتی
خواهد شد.

16/5میلیون مترمکعب پساب برای آبیاری جنگلکاری
و فضای سبز تهران در سال 1401تامین میشود

زاکانی در نشست کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور از نوع نگاه مسئوالن شهرداری در دورهپیشین انتقاد کرد

رهاشدگی فرهنگی در دوره قبل مدیریت شهری

نشست کمیسیون اجتماعی و
فرهنگــی مجمع شــهرداران
گزارش
کالنشهرهای کشــور دیروز در
پایتخت معنوی ایران برگزار شد .بر این اساس،
19شهردار شهرهای بزرگ یا نمایندههای آنان به
بیــان نظرات خــود درباره چالشهــای حوزه
فرهنگی و اجتماعی شــهرها پرداختند .البته
رویکرد اصلی این نشست که مشهد میزبان آن
بود ،هماندیشی درباره موضوعات سالگرد رحلت
حضرت امام(ره) و برنامههای ویژه دهه کرامت
بود.
به گزارش همشــهری ،شــهردار تهران در این
نشست به چگونگی نگاه مســئوالن شهرداری
دوره قبل نســبت به حوزه اجتماعی و فرهنگی
مدیریت شــهر انتقاد کرد .علیرضــا زاکانی در
حاشیه این نشست گفت« :شاید برخی دوستان
در دوره قبل از ما ،اعتقاد داشتند که نباید به این
مسائل بپردازند یا از منظر خاص خودشان این
موضوع را پیگیری میکردند؛ مثال درخصوص
معتادان متجاهر گفته میشــد که این هم یک
نوع زیست است؛ رهایشان کنید و بگذارید آنها با
خود خوش باشند».
او با بیان اینکه در گذشته شــهر تهران در ابعاد
کالبدی خود پیشرفت داشت ولی در بخشهای
اجتماعی و فرهنگی آن بهصــورت جدی یک
غفلت رخ داده است ،افزود« :ما به کرامت انسانی
و تکلیفی که ناظر بر احیای انسانهاست ،اعتقاد
داریم .بر همین اساس ضرورت دارد از همنوعان

112حلقــه چاه توســط شــهرداری تهــران به
شــرکت آب منطقــهای تحویــل داده شــده
است.
9/5میلیون مترمکعب پســاب برای آبیاری
فضای سبز تا پایان  1400استفاده شد.
تامین 16/5میلیون مترمکعب پساب با اجرای
خطوط انتقال پساب و ایستگاه پمپاژ در مناطق
 ،5 ،2 ،1و 6تا پایان  1401انجام می شود.
تامین 20میلیون مترمکعب پساب از طریق
تصفیهخانههای بزرگمقیاس شــرکت آب و
فاضالب در جنوب شهر تهران و انتقال آن به
مناطــق 20 ،19 ،18و 21تــا پایــان (1402جمعا
36/5میلیون مترمکعب) صورت میگیرد.
بهرهبــرداری از 145میلیــون مترمکعــب
پســاب در افــق  1410پیشبینــی
شده است.

خود دستگیری کنیم تا کســانی که در زندگی
خود دچار اشتباه شــدهاند به جامعه بازگردند و
اصالح شوند؛ لذا موضوعات فرهنگی بنیان شهر
را شکل میدهد و مسائل اجتماعی اولویتی بسیار
جدی بهحساب میآید».
زاکانی درخصوص برنامههای راهبردی شهرداری
تهران پس از نمایش عملکــرد  ۲۰۰روزه خود
گفت« :ما ســندی تولید کردیــم که حدود ۹۰
کالنپروژه دارد و این کالنپروژهها ما را به سمت
چشماندازی که طراحی شده ،رهنمون میکند.
ما مبتنی بر این سند حدود  ۴۸۵خردهپروژه با
مقیاسهای متفاوت را استخراج کردهایم که بنا
شــده پیرامون بخشهایی از آن که یک تغییر و
پیشرفت برای تهران ایجاد خواهد کرد ،در زمان
مناســب گزارش کار را به شهروندان ارائه کنیم.
مهمتر از هر چیز اثر عملی این تغییر در زندگی
مردم است تا بتواند زندگی آنان را توأم و همراه با
خدمت و پیشرفت در جهان کند .شهردار تهران
در ادامه صحبتهایش با بیان اینکه ما در میانه
زمانه هســتیم و از نظر زمان و تاریخ در مســیر
تحقق یک اتفاق بزرگ جهانی قرار داریم ،گفت:
«جهان در حال حرکت در یک مســیر مشخص
است .اهالی شیطان تالش دارند این موضوع را به
تأخیر بیندازند و جهان را از آن خودشان کنند و
یک جهانسازی دروغین را به جامعه بشری القا
کنند .اینها  ۲مسیر و  ۲هدف را دنبال میکنند.
در واقع همه ما در تمام لحظات مختلف زندگی
بین  ۲انتخاب قرار گرفتهایم که آثار انتخاب هر

یک از این  ۲راه مشهود است .حال اگر بخواهیم
مسیر درست را انتخاب کنیم و بنیان صحیحی
در جامعه بگذاریم ،راهی جز تمســک به اسالم
نداریم».
اجرای پویشهای بزرگ

ریاســت کمیســیون اجتماعی کالنشهرهای
ایران بر عهده معــاون امور اجتماعی و فرهنگی
شهردار تهران است .بر همین اساس ،محمدامین
توکلیزاده ،یکی از ســخنرانان اصلی نشســت
کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران
کالنشــهر بود كه در بخشــی از مراسم گفت:
«یکی از ظرفیتهای مهم کالنشــهرها کمک
به دولت است .شــهرداریها لبه ارتباط با مردم
بهحساب میآیند که وســعت بسیاری دارند .از
این حیث ،تحقق دولــت مردمی یکی از مظاهر
شهرداریهای کشور است ».رئیس کمیسیون
اجتماعی کالنشهرهای ایران افزود « :در تکتک
شهرداریها شاهد مســیر جدیدی هستیم که
یکی از امورات مدنظــر ،اجرای پویشهای ملی
و پویشهای بزرگ اســت .از سوی دیگر طبق
برنامه ،دهه کرامت جدیدی را رقم خواهیم زد؛
همانطور که در قالب قرارگاه ســامت و مبارزه
با کرونا ،شهرداری تهران توانست نقش مهمی
را ایفا کند».
او گفت« :قرارگاه اجتماعی و حاشیه شهر مشهد
نیز از برنامههای اساســی به شــمار میآید که
میتواند اقدامات خوبی را به سرانجام برساند».

درنشستکمیسیونفرهنگیواجتماعیکالنشهرها،
دیگرمسئوالنحاضرهمبهبیاننظراتخودپرداختند
که خالصهای از آنها را در زیر میخوانید.
سید عبداهلل ارجائی شــیرازی ،شهردار مشهد
مقدس :هر رویدادی در کالبد و روح شهر باید با این
فلسفهذاتیهماهنگباشد.مشهدتمامشحرماست؛
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 میداند کنار همه شــهرداریهای
کشور باشد و بهعنوان رسانه ملی و مسئوالن فرهنگی
باید وظایف فرهنگی محول شده را به بهترین نحو به
انجامبرسانیم.
حجتاالسالم والمســلمین محمد قمی ،رئیس
سازمان تبلیغات اسالمی :قرن جدید ،قرن شهر است
و برنده منازعات اندیشه تمدنی کسی خواهد بود که
در توسعه شهر پیشرو باشد .شهر را باید با گام بلند
یساخت،باسرمایههایمردمیوحاکمیتی،
تمدنساز 
توسعه شهرها توأم با آرامش مردم محقق میشود.
حجتاالسالم حسن منصوریان ،رئیس کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر مشهد:
متأسفانه گاهی برخی بیمهری میکنند و مشهد را
شهریبستهوگرفتهمعرفیمیکنندکهدراینشرایط
باید سیاستهای فرهنگی اجرا شود .از ابتدای فعالیت
شورای شــهر تاکنون فرهنگ شهرنشینی بازبینی
شده و به جای حقوق شــهروندی و شهرنشینی به
اخالق اجتماعی رسیدهایم .همچنین آییننامههایی
که بر مدار غیراز فرهنگ رضوی صادر شده بود اصالح
شد و از پیوست فرهنگی در پروژهها به الزام فرهنگی
رسیدیم تا اصل پروژهها با فرهنگ رضوی سازگاری
داشته باشد.

مدیرکل امور فرهنگی شهرداری تهران در گفتوگو با همشهری اهداف و عملکرد 200روز خدمت برای مردم را تشریح کرد

خبر

54درصد جمعیت جهان
شهرنشین هستند
احمد صادقی ،رئیس کمیته شــفافیت و شهر
هوشمند شورای اسالمی شهر تهران در وبینار
علمی تخصصی «آیندهنگاری و سیاستگذاری
مدیریت دانش در شهرداری تهران گفت :امروزه
54درصد از مردم جهان در شــهرهای مختلف
زندگــی میکنند کــه انتظار میرود تا ســال
2050این آمار به 66درصد برســد .در مجموع
با رشــد کلی جمعیت ،شهرنشــینی در عرض
3دهه آینده ،جمعیتی بیــش از 2میلیارد نفر
دیگر را به شهرها اضافه خواهد کرد؛ لذا پایداری
زیســتمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی از نکات
بسیار ضروری جهت هماهنگی با این گسترش
سریع جمعیت و تأمین منابع مالی شهرهاست .پر
واضح است با رشد شهرنشینی نیازهای جدید نیز
پدیدار میشود؛ همچنان که نیازهای شهرهای
امروز با چنــد دهه قبل قابل قیاس نیســت؛ از
اینرو امروزه با رشد فناوری و تکنولوژی ضرورت
ایجاد شــهر هوشــمند بیش از پیش احساس
میشــود و این در حالی اســت که شــهرهای
هوشمند و بسترهای وجود
آن ،چندین ســال است
که در جهان شروع شده
و ما ناگزیــر به حرکت
در ایــن مســیر
هستیم.

ایجاد توازن در اتمسفر فرهنگی پایتخت

افق 1410

بعد از تفاهمنامه شــهرداری تهران با وزارت
نیــرو ،کمکــم آبیــاری جنــگلکاری بــه جــای
استفاده از آبهای زیرزمینی از طریق پساب
تصفیهشده انجام میشود؛ آبیاری با پساب
تصفیهشده شامل جنگلکاری حریم تهران
و همچنیــن بوســتانها و فضــای ســبز شــهر
تهران میشود:

احسان حامدمقدم
مدیر ارتباطات و امور بینالملل
شرکت بهرهبرداری متروی تهران
امشــب بهدلیــل برگــزاری مســابقه
فوتبــال در ورزشــگاه آزادی یــک قطــار
فوقالعاده بهســمت ایســتگاه گلشهر
اعــزام میشــود .آخرین قطــار خط ۵از
مبدأ ایستگاه صادقیه در ساعت۲۲:۰۹
به ایســتگاه ورزشــگاه آزادی میرسد،
اما برای رفاه حال تماشاگران مسابقه
فوتبــال پرســپولیس و شــهر خــودرو و
تســهیل در رفتوآمــد آنهــا یــک قطار
فوقالعــاده در ســاعت ۲۲:۲۰از مبــدأ
ایســتگاه ورزشــگاه آزادی بــه مقصــد
گلشهر پیشبینی شده و آخرین قطار
خط ۵از مبدأ ایستگاه گلشهر به سمت
تهران هــم ســاعت ۲۲:۵۰به ایســتگاه
ورزشگاه آزادی میرسد.

عکسها :ایرنا -ایسنا

هر سال حداقل هزار هکتار به توسعه جنگلکاری کمربند
سبز پیرامون شهر تهران اضافه میشــود و این در حالی
است که موضوع «آبیاری» جنگلهای حریم شهر اهمیت
بسیاری دارد .تاکنون بیشتر از 43هزار هکتار جنگلکاری
کمربند ســبز توســعه پیدا کرده و با توجه به کمبود آب
در پایتخت ،شــهرداری تهران برای آبیاری روی استفاده
از «پســاب تصفیهشده» حســاب ویژهای باز کرده است.
به گزارش همشــهری،جنگلکاری کمربند ســبز حریم
تهران به شکل سنتی از منابع آبهای زیرزمینی صورت
میگرفت ،اما در ســالهای اخیر برای کاهش برداشــت
از چاههــا و مدیریــت منابع آب112 ،حلقه چاه توســط
شــهرداری تهران به شــرکت آب منطقهای تحویل داده
شــده اســت .البته این تصمیمگیری بعــد از تفاهمنامه
شــهرداری تهران با وزارت نیرو صــورت گرفته و بهگفته
مدیرعامل سازمان بوســتانها و فضای سبز شهر تهران،
قرار است هر سال برداشــت از آبهای زیرزمینی کاهش
یابد و بــه موازات آن از پســاب تصفیه شــده در آبیاری
کمربند ســبز پیرامون شهر استفاده شــود .علیمحمد
مختاری به همشهری میگوید« :آبیاری جنگلکاریهای
کمربند ســبز پیرامون شهر تهران مســئله بسیار مهمی
است .اگر منابع آب مورد اســتفاده برای جنگلکاریها
از روشهای سنتی تامین شــود ،میتواند در روند توسعه
این فعالیتها تأثیرگذار باشــد ،اما طی چند دهه گذشته
بهتدریج از طریق اتخاذ راهبردهای صرفهجویی در مصرف
آب و انتخاب راهکارهای مناســب آبیاری این مشکالت
تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده اســت؛ بهعنوان مثال،
هماکنون با بهکارگیری سیســتمهای آبیاری تحت فشار
ازجمله روشهــای آبیاری قطرهای ،میــزان راندمان آب
بهشدت افزایش پیدا کرده است».
او ادامه میدهد« :از سوی دیگر فعالیت جنگلکاریها در
اراضی دامنهای و شــیبدار ،از طریق احداث نهرهایی به
موازات خطوط تراز و بهاصطالح پلکانی کردن اراضی صورت
میگیرد .این امر سبب میشود که آب ناشی از بارندگیها
در روی این اراضی فرصت بیشتری برای نفوذ در زمین پیدا
کرده و ضمن آنکه امکان تغذیه منابع آب زیرزمینی نظیر
چشمه و قناتهای پاییندست را تقویت میکند ،همزمان
قسمتی از آن بهصورت رطوبت خاک (نم خاک) در محدوده
ریشه درختان ذخیره میشود .این رطوبت ذخیره شده در
خاک که قب ً
ال در عرصههای بدون پوشــش با شروع فصل
کم باران و گرما مســتقیما تبخیر میشــد ،هماکنون در
پهنههای درختکاری شده صرف تأمین بخشی از نیاز آبی
گیاهان میشود».
بهگفته مدیرعامل سازمان بوســتانها و فضای سبز شهر
تهــران ،هماکنون تمامی اراضی توســعهیافته از آب خام
(آب غیرشــرب) یا پساب تصفیهشــده آبیاری میشوند:
«ضمن اینکه با احــداث مخازن ذخیــره آب ژئوممبران
از انباشــت نزوالت جوی جهت آبیاری درختان استفاده
میشود.یعنی آبیاری بخشی از جنگلکاری پیرامون شهر
و بخشی از بوســتانهای درون شهری از آب خام و پساب
تصفیهشده صورت میگیرد».
مختاری در ادامه اشــاره میکند که آبیاری جنگلکاری
حریم تهــران اهمیت بســیاری دارد و بــه همین دلیل،
میگوید« :تمام تالش ما بر این اســت کــه در آیندهای
نزدیک برای آبیاری تمامی جنگلهای این پروژه از پساب
تصفیهشده استفاده شود؛ چراکه معتقدیم برای جلوگیری
از فرونشست زمین باید منابع آبهای زیرزمینی را حفظ
کنیم».

3

گزارش

زینب زینال زاده

خبرنگار

«آنچه امروز در پایتخت حائز اهمیت اســت و جای کار بسیار دارد،
مباحث فرهنگی و اجتماعی هستند ».همین جمله علیرضا زاکانی،
شهردار تهران سبب شد تا برنامههای فرهنگی و اجتماعی در اولویت
اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد و متولیان فرهنگی برای برقراری
عدالتوایجادتوازندرحوزههایمختلفاجتماعی،فرهنگی،ورزشی،
سالمت ،امور بانوان ،آموزشهای شــهروندی و ...برنامهریزی کنند.
عملکردی که تورق آنها در کارنامه 200روز خدمت برای مردم ،بیانگر
توزیععادالنهخدماتوتوجهبهمناطقکمبرخورداراست.رویکردیکه
بهگفتهمحمدحسنجعفرزاده ،مدیرکلامورفرهنگیشهرداریتهران،
منجر به برقراری توازن در اتمسفر فرهنگی شهر خواهد شد .این مقام
مسئول در گفتوگو با همشهری عالوه بر اقدامات ،اهداف و برنامههای
فرهنگی را تشریح کرده است که در ادامه میخوانید.
چیست؟

اهداف برنامههای فرهنگی در این دوره مدیریت شهری

اصلیترین هدف فرهنگی ،برقراری توازن بین توســعه و پیشــرفت در
حوزههای کالبدی با روح و اتمسفر فرهنگی شهر است .در ادوار گذشته به
مسائل کالبدی و زیرساختی شهر توجه و کارهای زیادی هم انجام شده ،اما
از نظر فرهنگی بهدلیل ترک فعلها ،ضعفها و نقصهایی دیده میشود؛
تاحدیکه بهجرأت میتوان گفت امروز شهر تهران از نظر شاخصهای
هویتی نقصهای بسیاری دارد و بهواســطه جوالن خردهفرهنگهای
نامتجانس و وارداتی ،شهری بیهویت محسوب میشود و از تراز فرهنگ
انقالب اسالمی هم فاصله معنیداری گرفته است .قطعاً تالش میکنیم

با برنامهریزیهای اصولی ،هویت اصیل ایرانی اســامی به شهر و سبک
زندگی فردی و اجتماعی شهروندان باز گردد و این کاستیها جبران شود.

توجه به مناطق و اقشار کمبرخوردار کلیدواژه شهردار
تهران است .آیا در اجرای برنامههای فرهنگی به این موضوع توجه
شده است؟

قطعاً توجه شده اســت .یکی از شاخصهای ســند تحول فرهنگی که
مانیفست (سند) حرکت ما در اداره کل فرهنگی محسوب میشود ،توجه
ویژه به حوزه عدالت اســت .به همینخاطر تمام برنامههای مناسبتی و
غیرمناسبتی بهگونهای اجرا میشوند که سهم مناطق و محالت محروم
در آنها بیشتر از سایر مناطق است؛ بهعنوانمثال در ماه رمضان چندین
کاروان سیار به محالت محروم اعزام شدند و برنامههای مخصوص کودکان
همراه با افطاری ساده برگزار کردند.
نیمی از جمعیت پایتخت ،زنان هستند .برای این قشر
ت گرفته است؟
برنامهریزیهای فرهنگی صور 

یکی از موضوعات اصلی اداره کل فرهنگی ،ترویج سبک زندگی خانوادگی
مبتنی بر فرهنگ ایرانی -اسالمی است و با توجهبه اینکه مادر ،محور خانواده
محسوب میشود ،طراحی و برنامهریزی برای تثبیت هویت مادرانه شهر
تهران را در دستور کار قرار دادیم .چرا که معتقدیم با ارتقای جایگاه و شأن
مادری در مناسبات شهری و مناسبســازی خدمات برای مادران ،عالوه
ک زندگی اصیل (ایرانی  -اسالمی) در میان
بر تحکیم بنیان خانواده ،سب 
شهروندان ارتقا و تعالی پیدا میکند .ازاینرو پویش ملی چلچراغ با هدف
پیادهسازی چهل اقدام در ستایش مادری و هدایت خدمات به مادران شهر
راهاندازی شده است که با مشــارکت بانوان ،چالشهای پیش روی بانوان
ازجمله ایمنی در تردد و تسهیل بهرهبرداری از خدمات رفاهی و ...شناسایی
و رفع میشوند.

اجرای برنامههای ویژه با شعار «ما مقاوم هستیم»

مکث

شهردار تهران به مشارکت شهروندان و نخبگان در امور

بهمناسبتسالروزفتحخرمشهربرنامههایمتعددی پیشبینیشدهکهباعنوان«روایتمقاومت»وباشعار«مامقاومهستیم»امروزوفردادر
مناطق22گانه اجرا میشود .برگزاری مراسم سخنرانی ،برپایی جشن در110مسجد و110بوستان ،راهاندازی کاروان روایت خرمشهر از طریق
حرکت مینیبوس ،تویوتا و جیپهای روباز قدیمی در شهر با هدف یادآوری دوران باشکوه دفاعمقدس و پذیرایی از مردم و پخش محتوای
مناسبتی در قالب شعر و  ،...نمایش میدانی با موضوع دفاعمقدس در محالت ،برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری (کتابخوانی ،عکاسی،
خاطرهگویی و  )...دعوت از فرماندهان و تجلیل از پیشکسوتان ،ایثارگران و آزادگان در مساجد و پایگاههای بسیج ،برپایی نمایشگاه عکس
از دوران پرافتخار دفاعمقدس در معابر پرتردد و گالریهای شهر ،اجرای سرودهای خیابانی و  ...بخشی از برنامههای پیشبینیشده هستند.

شهر تأکید دارد .آیا برنامهای برای استفاده از این ظرفیتها در حوزه
فرهنگی دارید؟

عکس خبر

باور داریم گفتمانسازی موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی از مسیر
نخبگان میگذرد؛ بنابراین در برنامههای متعــددی از حضور نخبگان
اســتفاده کردهایم و تالش میکنیم با اســتفاده از هیأتها و گروههای
خودجوش مردمی ،تجربه متفاوتــی از برگزاری برنامههای فرهنگی در
شهر خلق شود.
مدام از تحول فرهنگی صحبت میشود .آیا زیرساختها
برای این تحول فراهم شده است؟

برای پاسخ به این پرســش باید حوزههای کاری اداره کل را به  2قسمت
مناسبتی و موضوعی تقسیم کنیم .در حوزه مناسبتها سعی کردیم عالوه
بر همافزایی ظرفیتهای داخل شهرداری ،ظرفیتهای بیرون شهرداری
(دســتگاههای دولتی ،نهادهای انقالبی و مجموعههای مردمی) را در
قالب پویشهای مختلف با خود همراه کنیم .در مناسبتهای موضوعی
هم کمیت و کیفیت برنامههای میدانی و
محصوالت رسانهای را ارتقا دادهایم که
امیدواریم با همافزایی بیشتر واحدهای
درون و بیرون شهرداری و همراهی بهتر
رســانههای فراگیر و جبهه رسانهای
انقالب با پویشهای مناسبتی ما،
اتفاقات خوبی تا پایان ســال
رقم بخورد.
برنامههای 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

در آستانه فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر آیین پالککوبی
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 ۹۲زرهی اهواز از سال  ۱۳۶۰تا  ۱۳۶۳بود .سرلشکر
شهید منفرد نیاکی در جنگ تحمیلی ایران و عراق ،در
عملیاتهای طریقالقدس ،فتحالمبین ،بیتالمقدس،
والفجر و رمضان حضور فعالی داشت و به همین دلیل به
عنوان پیر میدانهای 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.
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سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

چهره روز

بانک

خودروهای بنزینخوار

دریافت وام بدون حضور در بانک

جلیل ساالری ،مدیرعامل شرکت ملی
پاالیش و پخــش فرآوردههای نفتی با
اعالم اینکه هماکنــون هیچ کمبودی
برای تامین بنزیــن وجود ندارد اما باید
مدیریت مصرف انجام شــود ،میگوید :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 اتالف بنزین توســط خودروهای
موجود اســت .این گزارش میتواند نشــان دهد با افزایش
کیفیت خودروهای ساخت داخل و جایگزینی خودروهای
فرســوده با نو ،چه میزان از مصرف بنزین کم میشــود و
کشور تا چندســال نهتنها از واردات بنزین معاف میشود،
بلکه میتواند به جمع کشورهای صادرکننده این فرآورده
نفتی بپیوندد.
متأســفانه بهدلیل منتشرنشــدن آمارها از میزان مصرف
خودروها ،سطح سیاســتگذاری در صنعت خودرو بهشدت
افت کرده اســت .افزون بر این ،نباید از نظر دور داشت که
اقشــار ضعیف و متوســط عمدتا از خودروهای بیکیفیت
استفاده و برخالف گفته مســئوالن ،بخش زیادی از یارانه
بنزین را اتفاقا همین خودروهای فاقد کیفیت و بنزینخوار
مصرف میکنند.
جلیل ســاالری میتواند 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 نهچندان دور به واردات بنزین محتاج خواهد شــد.
بهینهسازی 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.

نقدخبر

منتظران نوشدارو
خبر :علی خضریان ،سخنگوی کمیسیون اصل 90مجلس
با یــادآوری تصویب کلیات طرح ســاماندهی و کنترل
اجارهبهای امالک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس
تأکید کرد :براساس این طرح ،قراردادهای اجاره باید در
سامانه الکترونیک ثبت معامالت امالک و مستغالت درج
شود .بنگاههای ملکی و موجرانی که از این الزام سرپیچی
کنند ،جریمه میشوند.

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 میشوند.
در همین اقتصاد ،محصول کشــاورز ،کرایه تاکســی،
ماست کمچرب و هزاران کاال و خدمات دیگر مشمول
قیمتگذاری اســت و بهجز فعالیتهــای اقتصادی
غیررسمی ،تقریبا هیچکســبوکاری نمیتواند بدون
داشتن مجوز از متولیان اقتصاد فعالیت کند .در همین
اقتصاد ،یک تاکسی شهری یا بینشهری یا اینترنتی،
بدون عضو شدن در یک تعاونی یا شرکت اجازه ندارد
مسافر جابهجا کند و بهفرض اگر چنین اقدامی انجام
دهد ضمن اینکه از منظر قوانین موجود مرتکب عمل
خالف شــده ،خدمات آن مشــمول تخصیص یارانه
سوخت نمیشود .البته که چنین مداخلههای متعددی
در اقتصاد و فضای کسبوکار 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
صنعتیترین کشــورها (نظیر آلمان) و نه در آزادترین
اقتصاد (آمریکا) مسبوق به سابقه نیست .مصوبه ستاد
تنظیم بازار برای سقف قیمت اجارهبها و طرح مجلس
برای کنترل و ساماندهی اجارهبهای امالک مسکونی
میتواند نوشداروی بازار مسکن و اجاره باشد ،بهشرط
اینکه قانونگذار از زمانشناسی غافل نشود.

آنالین حساب باز کنید و وام بگیرید

طبق بخشــنامه بانک مرکــزی بانکها موظف شــدند
زیرساختهاي الزم برای ارائه غیرحضوری و آنالین خدمات
بانکی شامل افتتاح حساب و دریافت تسهیالت را فراهم
کنند.

دستمزد یک میلیون کارگر در انتظار تصمیم کمیته 6نفره
یک کمیته 6نفره در دولت مأمور بررسی تصویبنامه هیأت وزیران برای تعیین حقوق و مزایای دولتیها هستند و دستمزد
یکمیلیون کارگر نیز متأثر از این مصوبه است

2هفته از ابالغ تصویبنامه هیأت
وزیران درخصوص تعیین ضریب
گزارش
افزایــش حقــوق کارکنــان و
بازنشســتگان دولت در ســال ۱۴۰۱میگذرد.
دستمزد یک میلیون کارگر مشمول قانون کار که
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای دستگاههای
دولتی و عمومی کار میکنند و متأثر از تصویبنامه
هستند ،همچنان نامشخص است.
یافتههای همشهری حاکی از این است که کارگران
و تشــکلهای کارگری تاکنون 150شکایت علیه
مصوبه هیأت وزیران در مورد دســتمزد کارگران
مشــمول قانون کار فعال در دستگاههای دولتی و
عمومی ،روانه دیوان عدالت اداری کردهاند .از آنجا
که خواســته دولت برخالف نص صریح قانون کار
قلمداد میشود ،احتمال صدور رأی دیوان به نفع
این شکایتها باالست.

اعالم 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 40درصد افزایش علیالحساب
واریز شود.
علیرضا زاکانی ،در جلســه گفتوگو با رانندگان
معترض اتوبوس واحد ،به یــک کمیته 6نفره در
دولت اشاره کرد که معاون حقوقی رئیسجمهوری
متولــی آن اســت و در حــال بررســی مصوبه
جنجالی تعیین مــزد کارگران مشــمول قانون
کار در دســتگاههای دولتی و عمومی هستند .به
گزارش همشــهری ،تا اینجای کار هیچ خبری از
اقدامات این کمیته 6نفره منتشر نشده و جمعیت
یکمیلیون نفری کارگران متأثر از مصوبه مزدی
دولت همچنان بالتکلیف هستند.

فعاالن کارگری ،تعداد کارگران مشــمول قانون
کار را که مســتقیم برای دولت و دســتگاههای
دولتی فعالیت میکنند200 ،هــزار نفر تخمین
میزنند؛ اما معتقدند با احتساب کارگران وابسته به
دستگاههای دولتی و عمومی که در ماده 29قانون
برنامه ششم ملزم به درج اطالعات در سامانه ثبت
حقوق و مزایا شدهاند ،جمعیت آنها به یکمیلیون
نفر میرسد .با وجود گذشت 2ماه از سال،1401
همچنان احکام حقوقی این افراد صادر نشــده و
دســتمزد دریافتی آنها یا فقــط 10درصد باالتر
از ســال قبل بوده یا در بهترین حالت ،بهصورت
علیالحساب مقادیر باالتری به آنها پرداخت شده
تا پس از تعیین تکلیف مصوبه دولت ،با آنها تسویه
حساب شــود .این موضوع تاکنون به شکلگیری
اعتراضات پراکنده کارگری در شرکتهای معدنی،
شــرکتهای پیمانکاری نفتی و ...منجر شــده و
اعتراض رانندگان اتوبوس واحد شهرداری تهران
نیز یکی از همیــن اعتراضها بود که بهواســطه
گمانهزنی 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

کارگــران و تشــکلهای کارگــری تاکنــون

نسخه مزدی دولت برای کارگران

150شکایت علیه مصوبه هیأت وزیران در
مورد دستمزد کارگران مشمول قانون کار

فعــال در دســتگاههای دولتــی و عمومی،
روانه دیوان عدالت اداری کردهاند

چرخش دولت در سایر سطوح مزدی

در جریان مذاکرات تعیین مــزد 1401کارگران
در شــورایعالی کار ،نمایندگان دولت هم مصوبه
افزایش 57.4درصدی حداقل مــزد قانون کار را
امضا کردند و هم بعد از اندکــی چانهزنی ،مصوبه
افزایش 38درصد بــه اضافه مبلغ حدود 515هزار
تومان در ماه برای دســتمزد کارگران در ســایر
سطوح مزدی به امضای آنها رســید .در این میان
هیأت وزیــران در تبصــره 2بنــد 3تصویبنامه
مورخ 15اردیبهشــت 1401در خصوص تعیین
ضریب افزایــش حقوق کارکنان و بازنشســتگان
دولت ،اعالم کرده اســت که رشــد حقوق ،مزایا
و فوقالعادههــای کارکنان تابع قانــون کار که در

وزارتخانهها و شــرکتهای دولتی مشغول بهکار
هستند براســاس این تصویبنامه خواهد بود .این
در حالی اســت که دولت در الیحه بودجه1401
نیز چنین درخواســتی را مطرح کرد اما شــورای
نگهبان آن را برخالف قانون (کار) دانست و عاقبت
از قانون بودجه 1401حذف شد .بازخوانی وقایع
مذاکرات مزد 1401کارگران حاکی از این است که
در جریان چانهزنی 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
بهعنــوان بزرگترین کارفرمای کشــور از مواضع
قبلی کوتاه آمــده و با افزایــش 38درصدی مزد
پایه بهاضافه رقم ماهانــه 515هزار تومان موافقت
کرده است .به نظر حاضران مذاکرات مزدی ،این
چرخش نمایندگان دولت ناشی از اطمینان آنها از
اجراییشدن پیشنهاد افزایش 10درصدی دستمزد
کارگران شاغل در دولت بوده و به همین دلیل ،حاال
که مجلس و شــورای نگهبان این پیشــنهاد را رد
کردهاند ،هیأت وزیران با روشهای دیگر و احتماالً
از مسیرهای حقوقی و بازی با قوانین در تالش است
راه را برای اجرای مصوبه خود باز کند؛ هرچند بهنظر
میرســد حتی در صورت یافتن چنین راهکاری،
بهواسطه تبعات اقتصادی این مصوبه برای کارگران
و تأثیر نامطلوبی که روی وضعیت معیشــتی آنها
میگذارد ،اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.
سیل شکایتها در راه دیوان عدالت اداری

پیگیری همشهری از نماینده کارگران در شورای
عالی کار حاکی از این اســت که در 2هفته اخیر و
بعد از ابالغ تصویبنامه هیــأت وزیران ،کارگران
و تشــکلهای کارگری 150شــکایت علیه این
تصویبنامه در دیوان عدالت اداری ثبت کردهاند.
علی خدایی با تأکید بر اینکه تنها مســیر قانونی
برای تعیین دستمزد کارگران مشمول قانون کار،
مذاکرات مزدی سهجانبه در شورایعالی کار است،
به همشهری میگوید :در موضوع دستمزد1401
مصوبه شورایعالی کار با امضای نمایندگان دولت،
کارفرما و کارگر ابالغ شده و باید مالک عمل قرار

علــی خدایــی ،نماینــده کارگــران در
شورایعالی کار در گفتوگو با همشهری:

تنها مســیر قانونــی بــرای تعیین دســتمزد
کارگــران مشــمول قانــون کار ،مذاکــرات
مزدی سهجانبه در شورایعالی کار است

بگیرد .او با اشــاره به اینکه تعییــن مزد کارگران
مشمول قانون کار فعال در دســتگاههای دولتی
خالف قانون کار اســت ،میافزاید :مــا پیگیر لغو
مصوبه هیأت وزیران هســتیم و معتقدیم قانون
کار بهعنوان 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 10درصدی
دستمزد کارگران در سایر سطوح مزدی چه تعداد
از کارگران را تحتتأثیــر قرار میدهد؟ میگوید:
تعداد کارگران مشمول قانون کار که مستقیم در
دستگاههای دولتی مشغول هستند به 200هزار
نفر میرسد اما با احتساب کسانی که در ماده29
قانون برنامه ششم توسعه به ثبت اطالعات سامانه
حقوق و مزایا ملزم شــدهاند ،افــراد متأثر از این
مصوبه بهمراتب بیشتر است و به حوالی یکمیلیون
نفر میرسد .کارگران امیدوارند که بهزودی رأی
الزماالجرای دیوان در رد افزایش 10درصدی مزد
کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاههای
دولتی و عمومی ابالغ و غائله تغییر فرایند تعیین
مزد این کارگران ختم به خیر شــود؛ بهخصوص
که همین 2ماه پیش ،با رأی دیوان عدالت اداری،
مشکل واریز عیدی کارگران مشمول قانون کار در
دســتگاههای دولتی که قبل از آن براساس قانون
خدمات کشوری واریز میشد ،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 3برابر حداقل
مزد پرداخت شد.

ثبتسفارشواردات
هيچموبايليمحدودیتندارد

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ســازمان توسعه تجارت با اشــاره به برخی اخبار در زمینه
ممنوعیت واردات موبایل برخی نشانهای تجاری گفت :ثبت سفارش موبایل برای کلیه نشانهای
تجاری (برندها) هیچ محدودیتی نداشته و پیرو بهروزرسانی برخی گروههای کاالیی و برخی اولویت
بندی ها برای تامین کاالهای اساسی ،برخی اولویت بندی های کاالیی مقطعی و یا برخی اختالالت
پیش میآید که امری طبیعی است .لذا با رفع این اختالالت و تعیین اولویت بندی های جدید ،از روز
آینده ثبت سفارش این کاالها از سرگرفته میشود .به گزارش شاتا ،سعید عباسپور با اعالم این خبر
گفت :سازمان توســعه تجارت هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل
با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است .وی افزود :تنها در  2ماه ابتدایی امسال
بیش از  ۶میلیارد 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 اولویتبندی گروههای کاالیی برای واردات کاال برقرار بوده
و رویه های تخصیص و تامین ارز بر اساس مقررات و اولویت بندی های کاالیی صورت می پذیرد.

بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعه حضوری مردم به بانکها
ضوابط اجرایی دســتورالعمل حدود و چگونگــی ارائه خدمات
پایه بانکی را به مدیران بانکی ابالغ کرد .براساس این بخشنامه
بانکها موظف شدهاند زیرســاختها و ابزارهای الزم برای ارائه
غیرحضوری خدمات بانکی شــامل افتتاح حســاب و دریافت
تسهیالت را بهصورت آنالین فراهم سازند .هرچند معدودی از
بانکها ازجمله بانک قرضالحسنه مهر ایران و رسالت به افتتاح
حساب ،صدور کارت بانکی و پرداخت تسهیالت بهصورت آنالین
و غیرحضوری اقدام میکنند ولی اکثر بانکها همچنان مشتریان
را مجبور میکنند نهتنها به شعب بانک مراجعه کنند بلکه از آنها
میخواهند فرمهای کاغذی را تکمیل کنند و به همراه تصویر
اسناد هویتی به شعبه ارائه دهند .البته تعدادی از بانکها ازجمله
بانک ملی ،بانک پارســیان و بانک رفاه هم امکان افتتاح حساب
قرضالحســنه پسانداز را بهصورت آنالین ایجاد کرده و انتظار
میرود در مسیر آنالینشدن خدمات پایه بانکی ،بانکهای 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 بانکها میشود و هزینه تمامشده ارائه
خدمات بانکی را پایین میآورد.
به گزارش همشهری ،شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم
پولشویی و تامین مالی تروریســم در اسفند پارسال مجوز ارائه
خدمات غیرحضوری خدمات پایه بانکهــا را صادر کرد و حاال
کمیســیون مقررات و نظارت بانک مرکزی راهنمای دریافت
خدمات پایه بانکی را در 11اردیبهشــت امســال نهایی و ابالغ
کرده است .دامنه دربرگیری دستور جدید بانک مرکزی شامل
بانکها و مؤسســات اعتباری و همچنین شرکتهای لیزینگ
میشود اما صرافیها و صندوقهای قرضالحسنه دارای مجوز
مجاز به ارائه خدمات پایه به مشتریان خود نیستند و بانکها هم
مکلفند از ارائه غیرحضوری خدمات پایه به اربابرجوع محجور
یا کمتر از 18ســال تمام و بدون حکم رشــد از دادگاه صالحه،
خودداری کنند .البته بانک مرکزی میگوید :حدود و نحوه ارائه
غیرحضوری خدمات پایه با اشــخاص خارجی مقیم ایران تابع
ضابطه دیگری است.
احراز هویت آنالین

با اجرای دســتو ر جدید بانک مرکزی بانکها باید پیش از ارائه
غیرحضوری خدمات پایه به مشــتریان اقدام بــه احراز هویت
الکترونیک و اعمال رویههای شناسایی غیرحضوری با رویکرد
ریســکمحور کنند که این موضوع شــامل حال متقاضیانی
نمیشود که پیشتر در بانک شناسایی شده باشند .احراز آنالین
هویت مشتریان درخصوص اتباع ایرانی شامل نام ،نامخانوادگی،
تاریخ تولد ،شماره ملی ،نام پدر ،شناسه(کد)پستی محل اقامت،
شماره تلفن همراه میشود اما اتباع حقیقی خارجی باید اطالعاتی
چون نام ،نامخانوادگی ،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 .بانکها وظیفه دارند
پس از دریافت اطالعات هویتی متقاضی ،آنها را بهطور کامل برای
او به نمایش گذارند و سپس بهمنظور حصول اطمینان از صحت
اطالعات مبادله شده ،بهصورت غیرحضوری از متقاضی تأییدیه
دریافت و قبل از بررســی انطباق ویژگیهای هویتی متقاضی
با اســتفاده از عوامل اثبات هویت ،به راســتیآزمایی اطالعات
هویتی از طریق ســامانهها و پایگاههای اطالعاتی مربوط اقدام
کند .راستیآزمایی اطالعات هویتی افراد ایرانی از طریق پایگاه
اطالعات هویتی ســازمان ثبت احوال و اتباع خارجی از طریق
پایگاه اطالعات هویتی وزارت اطالعات صورت میگیرد.
البته احراز هویت از 2طریق صورت میگیــرد ،یکی دریافت و
اســتخراج اطالعات 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 استعالم 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
بانکها باید ســازوکاری را پیشبینی کنند که پردازش تصاویر
مبتنی بر هوش مصنوعــی در فرایند احراز هویت الکترونیک از
طریق شناســه ویدئویی و اصالتسنجی تصویر ویدئویی چهره
متقاضی امکان تشــخیص زنده و واقعی بودن چهره و هرگونه
دستکاری غیرمجاز در تصاویر را فراهم کند.
کدام خدمات بانکی آنالین میشود؟

به گزارش همشهری ،بانک مرکزی اعالم کرده بانکها میتوانند
خدمات پایه بانکی شامل افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی
غیر از حساب ســپرده قرضالحســنه جاری ،اعطای هرگونه
ابزار پذیرش ،اعطــای انواع ابزارهای پرداخــت ،اجاره صندوق
امانات ،اعطای تسهیالت قرضالحسنه و نیز اعطای تسهیالت
با موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در زمینههایی نظیر
ساخت ،خرید یا تعمیر مسکن یا خرید کاالهای ضروری نظیر
خودرو و همچنین صدور ضمانتنامه بــرای اهداف غیرتجاری
را بهصورت آنالین ارائه دهند .مؤسســات اعتبــاری تنها اجازه
افتتاح حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز ریالی برای اعضا و
اعطای وام قرضالحسنه ریالی به اعضا بهصورت آنالین را دارند.
شرکتهای لیزینگ هم میتوانند تسهیالت به افراد حقیقی را
بهصورت غیرحضوری انجام دهند.
آنالین وام بگیرید

اهداء
خون سالم
اهداء
زندگي

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 پیشنویس
قرارداد و شرایط آن را به مشتری بهصورت الکترونیک نمایش
دهد بهگونهای که مشتری بهصورت شفاف و کامال آگاهانه قرارداد
الکترونیک را تأیید کند .افزون بر این ،بانکها باید پیش از ارائه
خدماتی که فهرست آن را بانک مرکزی اعالم خواهد کرد ،اعتبار
شناسه شهاب مشتری را از سامانه نهاب استعالم کنند.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

را تهیه کنند12».میلیون مستمریبگیر بازنشسته در
ایران در 2ماه گذشته با اما و اگرهای زیادی در رابطه با
پرداخت معوقات و افزایش مستمریها روبهرو بودند.

میز خبر

دانشآموزان فریب نخورند

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 کمیتهها و اســتانداران ایالم ،خوزستان
و کرمانشــاه برگزار شــد ،گفت« :یکی از موضوعات این
جلســه بررســی پروژههای عمرانی در این رابطه بود و با
وجود اینکه در 2سال گذشــته پروژه عمرانی تعطیل شده
بود ،اما با اقدامات مؤثر در ماههای اخیر این عقبماندگی
جبران شــد .یکی دیگر از موضوعات ما در رابطه با اربعین
مواجه شدن با فصل گرماســت که در این زمینه نیازمند
برنامهریزی حساس و دقیق هستیم تا زائران با مشکل جدی
در زمینه گرمازدگی مواجه نشوند .تالشهای 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 اطالعرسانی کردهاند این است که دولت
عراق اعالم کرده برای اربعین ویزا نخواهند داشت .برآورد ما
هم بیش از ۴میلیون زائر در این ایام است ».او با بیان اینکه
هماکنون تردد از مرز زمینی به عراق با ویزا امکانپذیر است،
افزود« :احتمــاال در چند روز آینده تــردد زائران از طریق
مرز زمینی بدون ویزا را اعالم خواهند کرد؛ البته این هنوز
قطعی نیست».

کاهش  ۱۰درصدی نمرات
سوادآموزان
سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی از کاهش 10درصدی
نمرات ســوادآموزی خبر داد و گفت«:آزمونهای نهضت
سوادآموزی به جز ســال اول کرونا به شیوه حضوری بود
و با سؤاالت استاندارد برگزار شــد که بهصورت میانگین
در مقایسه با نمرات میانگین ســالهای گذشته ،کاهش
حدود ۱۰درصدی را نشان میدهد ».علیرضا عبدی درباره
برنامههای این ســازمان برای جبــران عقبماندگیهای
آموزشی احتمالی ناشی از کرونا در سوادآموزان گفت« :از
همان ابتدای شیوع کرونا ،برای مواجهه با این شرایط تدابیر
و برنامههایی ویژه در قالب ســوادآموزی نیمه حضوری،
غیرحضوری و ترکیبی با اســتفاده از فضای مجازی ،تهیه
و تولید برنامههای رادیو ،تلویزیون ،ســامانه تحت وب و
آموزشهای فرد به فرد و ...گرفته شد ».او ادامه داد« :برای
کیفیت آموزشــی تالش کردیم تا آموزش دهندهها خأل
آموزش حضوری را پیگیری و با افزایش دوره آموزشــی تا
حدی آن را جبران کنند .نکتــه دیگر ،جنس کالسهای
نهضت هســت ،چون عموما تعــداد یک یا 2ســوادآموز
در کالس حضــور دارنــد ،کمتر کالسهــای نهضت در
دوران کرونا آســیب دیدهاند .با این حال در همین مقطع
تصمیماتی گرفته شــده تا  ۵۰۰مرکــز یادگیری محلی
که واحدهای آموزشــی ویژه ســوادآموزان در استانها و
شهرســتانها بودند بهعنوان مراکز آموزشی سوادآموزی
نقشآفرینی کنند ».او با اشــاره به تهیه و تولید فیلمهای
آموزشی در راستای تسهیل آموزشی سوادآموزان افزود«:
نتیجه تدابیر انجام شده ،ایجاد پویش برای آموزش مجازی
توسط آموزش دهندهها ،تهیه و تولید فیلم آموزشی دوره
انتقال در قالب یک برنامه  ۱۵۰قسمتی و دوره سوادآموزی
در  ۶۰برنامه و ...بوده است / ».ایلنا

عکس :همشهری /امیر پناهپور

مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی با صدور اطالعیهای
با تأکید بر اینکه دسترسی به سؤاالت امتحانات نهایی قبل از
آزمون به هیچوجه امکانپذیر نیست ،از دانشآموزان خواست
فریب تبلیغات افراد سودجو را نخورند .شنبه ،نخستین روز
شروع امتحانات نهایی دانشآموزان در سراسر کشور بود .در
نخستین روز از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم و پس
از حدود نیمساعت از شروع امتحان ،تصویری از برگه سؤاالت
امتحانی در فضای مجازی انتشار یافت که بالفاصله از طریق
بررسی شواهد و رصد نشانههای قرار گرفته در برگه سؤال،
حوزههای 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 اطالعیهای با
تأکید بر اینکه امکان دسترسی به سؤاالت امتحان نهایی قبل
از آغاز جلسه به هیچوجه امکانپذیر نیست ،بر برخورد قانونی
با متخلفان تأکید کرد .در متن این اطالعیه آمده است« :با
توجه به اینکه سؤاالت رمز شده امتحانات نهایی دقیقا پیش از
شروع هر امتحان از قرنطینه طراحی سؤاالت بهطور مستقیم
با روش الکترونیکی به حوزههای اجرای سراسر کشور ارسال
و در همان جا رمزگشــایی و در اختیــار دانشآموزان قرار
میگیرد ،دسترسی به ســؤاالت قبل از امتحان امکانپذیر
نیست و موضوع افشای سؤاالت منتفی است ،اما در مواردی
پس از شروع امتحان ،تعداد انگشتشماری از دانشآموزان با
استفاده از گوشی همراه ،ساعت هوشمند و ...که موفق شدهاند
با خود به جلسه امتحان ببرند ،مبادرت به تصویربرداری از
سؤاالت و ارسال آن در کانالهای خاص میکنند ».در این
اطالعیه همچنین عنوان شده« :در مواردی نیز افراد سودجو
و فرصتطلب با استفاده از انتشار سربرگ مجعول سؤاالت
و تغییرات گرافیکی در آنها و انتشار در فضای مجازی ،سعی
در فریب دانشآموزان دارند که آموزش و پرورش بهمنظور
برخورد با این موارد ،با صدور دســتورالعملهای حفاظت و
مراقبت از آزمونها ،تعیین و آموزش ناظرین ثابت توســط
حراست ،بهکارگیری مراقبان و همچنین تجهیز حوزههای
برگزاری امتحانــات به دســتگاههای موبایلیاب و نظارت
مستمر از حوزهها توسط ناظرین ستادی استانی و منطقهای
برای برقراری نظم و امنیت بیشــتر و جلوگیری از هرگونه
تخلف برنامهریزی و اقدام کرده است .درصورت بروز تخلف
براساس آییننامه رسیدگی به تخلفات امتحانی با متخلفان
برخورد میشود و این موضوع و نوع مجازات مرتبط با تخلف
در بخشنامهها و دســتورالعملهای ارسال شده به مدارس
به اطالع عوامل برگزاری امتحانات و دانشآموزان رســانده
خواهد شد».

نقلقول
مسعود یونسیان
متخصص اپیدمیولوژی
2عامــل میتوانــد 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 ابتــا بــه بیمــاری یــا تزریق
واکسن ایجاد شده است .هر یک از این
دو اتفاق که رخ دهد ،شرایط ما به سمت
بیثباتی میرود /.ایسنا

کارگروهپیگیریسیاستهایتأمیناجتماعی

تأمیناجتماعی زیرذرهبین

حلقه نارضایتیها از تأمیناجتماعی هر روز گستردهتر میشود؛ بازنشستگان ،کارگران و کارفرماها
30درصــد از میــزان درآمــد هــر
بیمهشوندهای در ایران به سازمان تامین
گزارش
اجتماعی پرداخت میشود 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
اعالم مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی در
ســال ،1399بیش از 45درصد پروندههای ثبت شده در
دیوان عدالت اداری به امور کار و تامین اجتماعی اختصاص
داشته است .مشکالت ساختاری و همچنین سازوکارهای
اداری و قانونی مختلفی راه بروز این نارضایتیها را هموارتر
کرده است .کارگروه پیگیری سیاستهای تامین اجتماعی
برای رفع این نارضایتیها تشکیل شده است .بزرگترین
چالش پیشروی ســازمان تامین اجتماعی در ایران در
دهههای گذشته ،حرکت این مجموعه به سمت عدمتعادل
بین هزینهها 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 از15میلیون
بیمهشده اصلی دارد که کمتر از یکمیلیون نفر از آنها بیمه
شدهاختیاریهستند.حدودیکمیلیونو500کارگاهتحت
پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند .همچنین بیش از
3میلیونو500بازنشسته ،ازکار افتاده و بازمانده در گروه
مســتمریبگیران تامین اجتماعی قرار دارند.کارگران،

کارفرمایان و دولــت بهعنوان 3ضلــع ذینفع در تامین
اجتماعی دالیل خاص خود را برای نارضایتی از این مجموعه
دارند؛ درحالیکه کارگران از ناکافی بودن حقوق و مزایای
بازنشستگی ناراضی هستند و خدمات تامین اجتماعی را
متناسب با ســهم دریافتی این ســازمان از حقوق خود
نمیدانند ،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
گلهمند است.
دخل و خرج ناسازگار

بدهیهــای انباشــته یکی از مشــکالتی اســت که
تامیناجتماعی این روزها با آن سر و کله میزند .علیرضا
حیدری ،کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایبرئیس
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید« :امروز
اگر تمام ذخایر سازمان تامیناجتماعی را در حوزه شستا
و سایر داراییها تجمیع و به قیمت روز محاسبه کنیم،
عددی که حاصل میشود کفاف پرداخت هزینههای
6ماهه سازمان براساس بودجه امسال را نمیدهد؛ البته
این معادله بسیار خوشبینانه تنظیم شده است .اینجا
یک سؤال پیش میآید :این ســازمان با این وضعیت
چطور میتواند در آینده به تعهدات خود در قبال جامعه
۱۴میلیونی بیمهشدگان و جامعه تقریبا 3.5میلیون

۱۹درصد  ۱۸تا ۲۴سالهها مدرک
متوسطه دوم ندارند

اگر وزارت آموزش و پرورش اطالعات دانشآموزان و مدارس را در اختیار
وزارت رفاه قرار دهد شاخص فقر هر مدرسه محاسبه میشود
مدیر دفتر مطالعــات رفاه وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت که
آموزش
اگــر وزارت آمــوزش و پرورش
اطالعات الزم درباره دانشآمــوزان و مدارس را در
اختیار وزارت رفاه قرار دهد ،میتوانیم مشخص کنیم
شاخص فقر هر مدرسهای چقدر است .سیدهادی
موسوی نیک ،مدیر دفتر مطالعات رفاه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در سلســله نشســتهای فقر
چندبعدی و سیاســتهای فقرزدایی که به «فقر
آموزشی در ایران» اختصاص داشت ،با بیان اینکه
براساس آمار و شاخصهای ارائه شده موجود ،فاز اول
توسعه آموزشی را در کشور به خوبی طی کردهایم که
بهطــور نســبی قابلقبول اســت گفــت :اما در
شاخصهایکیفیتآموزش،وضعیتمناسبنیست
که آن هم وابسته به عوامل درونی و بیرونی خانوادهها
و مدرسه است .وی افزود :بحث آموزش را محدود به
مدرســه نباید کــرد ،چراکه وضعیــت اقتصادی
خانوادهها روی آموزش اثر میگذارد .موسوی نیک در
ادامه به نتایج طرح شناســایی کودکان بازمانده از
تحصیل و بازگرداندن آنها که از سال ۱۳۹۵در وزارت
رفاه آغاز شده بود اشاره و عنوان کرد :برهمین مبنا
پیشــنهادی از ســوی وزارت رفاه با عنوان «طرح
حمایت اجتماعی مدرسهمحور» 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 میکنیم
به خانواده و شرایط کودک در خانواده میرسیم .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 مدرسهاند
و شرایطشان بهتر از بازماندهها 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 :بهعنوان مثال اگر
حمایت غذایی از دانشآموزان در مدرســه صورت
گیرد بر ارتقای کیفیت یادگیری بسیار اثر میگذارد.
مدرســه میتواند دریچهای بــرای حمایتهای
اجتماعی باشــد .موســوی نیک افزود :جلساتی با
آموزش و پرورش داشتیم که اگر اطالعات الزم درباره
دانشآموزان و مدارس را در اختیــار ما قرار دهند
میتوانیم مشــخص کنیــم که شــاخص فقر هر
مدرسهای چقدر است .در کشــور ما بهدلیل 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 دقیقتر انجام میشود .زینب پیروزراهی،
کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی نیز در این سلسله نشستها که با
همکاری دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت رفاه و
مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعه جهاد
دانشگاهی برگزار شد به ارائه نتایج گزارش در اینباره
که در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه شده بود
پرداختوگفت:فقرآموزشیبهمعنایعدمدسترسی
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 عدمبرخورداری از مدرک
ابتدایی در سنین  ۱۲تا ۱۷ســال در سال،۱۳۹۹
0.77درصــد و نــرخ عدمبرخــورداری از مدرک
متوسطه دوم در سنین  ۱۸تا ۲۴سال19.43 ،درصد
است که در سالهای اخیر روند کاهشی داشته است.
این نرخ در کشورهای دیگر حدود ۱۰درصد است.
وی با اشــاره به میانگین نمرات آزمونهای نهایی
گفت :متأســفانه برای قبل از پایه دوازدهم تصویر
دقیقی نداریم .طیف نمرات وسیع است .باتوجه به
شاخص عدمدسترسی تحصیلی والدین۴۸ ،درصد
دانشآموزان ما هیچکدام از والدینشان تحصیالت
متوســطه به باال ندارنــد .همچنیــن ۱۱درصد
دانشآموزان هیچگاه در خانه به زبان فارسی صحبت
نمیکنند که باید به کودکان دوزبانه بیشتر توجه
کنیم .بهگفته این کارشــناس دفتر مطالعات رفاه
اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی در جمعبندی
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
مهمترینعواملبازماندگیدرکلیهمقاطعبودهاست.
وی افزود :در دسته عوامل اجتماعی و خانوار نیز باید
گفت که با وضعیت بسیار نامطلوب آموزش پیش از
دبستانوشرایطنامناسبفرهنگیواجتماعیخانوار
برای تحصیل کودکان مواجهیم .وضعیت نامطلوب
شاخههای فوق نشان میدهد که نرخ باالتر از متوسط
جهانی پوشش پیشدبستان در ایران نباید برای نظام
آموزشی راضیکننده باشد .باتوجه به اهمیت آموزش
کودکان در سنین  3تا 6ســال ،باید آموزش در این
مقطع اجباری باشد.

نفری بازنشستگان پایبند بماند و به وظایف خود عمل
کند؟ بنابراین انجام تعهدات سازمان ،امروز با چالشهای
اساسی مواجه است؛ برای نمونه ،سازمان در سال،۱۴۰۰
بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته که
قادر به پرداخت آن نبوده؛ پیشبینی میشــود هزینه
تامین مالی این بدهیها یا همان ســود تسهیالت در
سالجاری به رقم ۱۵هزار میلیارد تومان برسد».
بازنشستگان؛ناراضیانتأمیناجتماعی

بازنشســتگان تامین اجتماعی ،بهعنــوان مهمترین
گروه ذینفع در این ســازمان شــناخته میشوند که
بیشترین میزان نارضایتیها را از این خدمات در کشور
دارند .حســن صادقی ،رئیس اتحادیه پیشکســوتان
جامعه کارگری میگویــد« :در زمینه افزایش حقوق
فعلی ،تمامی منابع از قبل مشخص شده و دولت مبلغ
اضافهای از آنچه قبال مقرر شده الزم نیست اختصاص
دهــد ».او افزایش حقوق بازنشســتگان در بازه  37تا
50درصدی را در شرایطی که قیمت کاالهای اساسی
با افزایش 150درصدی روبهرو هســتند ،دلیل ایجاد
تورم در کشــور نمیداند و میگوید« :اگر دولت همان
2ماه پیش افزایش حقــوق را تصویب کرده بود ،امروز
بازنشستگان و مستمریبگیران میتوانستند با قیمت
قبل از گرانیهای اخیر بسیاری از وسایل معاش خود

«تعویق در پرداختیها ،کمتوجهی به ارباب رجوع بهویژه
بازنشستگان ،نابسامانی ،اختالف در الیههای مدیریتی و
بهکارگیری بخشی از مدیران از یک طیف خاص بدون توجه
به تخصص و شایستگی آنها» ازجمله محورهای گزارشی
بود که از نارضایتیها در تامین اجتماعی به مجلس شورای
اسالمی راه یافت و کارگروه نظارتیای برای رسیدگی به آن
در کمیسیون اجتماعی مجلس دایر شد .مدتی نگذشت که
صدای اعتراض رهبر معظم انقالب هم به نحوه ارائه خدمات
در تامین اجتماعی و نحوه عمــل به تعهدات از طریق این
سازمان به گوش رسید .سیاستهای کلی و مصوب تامین
اجتماعی که از طرف رهبر انقالب به روسای قوای سهگانه
و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد ،بهدنبال
دریافت برنامــه جامعی برای اصالح عملکــرد و مقررات
مربوط به تامین اجتماعی میگشــت و مهلت 6ماههای
برای آن اختصاص پیدا کرده است؛ «استقرار نظام تأمین
اجتماعی بهصورت جامع و کارآمد ،اصالح قوانین ،ساختارها
و تشکیالت سازمانها و صندوقهای بیمهگر 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 سیاستهای کلی ابالغ
شده است .صمداهلل فیروزی ،عضو کارگروه دائمی پیگیری
سیاستهای کلی تامین اجتماعی میگوید« :سیاستهای
کلی تأمیناجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابالغ
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 سیاستها باید از تعلقات شخصی و
بخشی خارج شویم و منافع مردم را مورد توجه قرار دهیم.
برگزاری جلسه مشورتی مدیرانعامل ادوار تأمیناجتماعی
برای عملیاتیسازی این ســند ،ابتکار بسیار خوبی است.
دبیرخانهای که در سازمان تأمیناجتماعی برای پیگیری
این سیاستها تشکیل شــده ،آماده دریافت نقطهنظرات
و پیشــنهادهای مدیرانعامل ادوار تأمیناجتماعی برای
عملیاتیسازیاینسیاستهاست ».معاونتوسعهوتعمیم
بیمه اداره کل امور بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی با
گذشت یک ماه از ابالغ سیاستهای کلی تامیناجتماعی
توســط رهبری ،از اقدامات جدید تامیناجتماعی برای
پوششبیمهایبیشتردرکشورمیگوید«:هماکنونگروهها
و اصنافی داریم که از پوشش بیمه برخوردار نیستند و رابطه
کارگری و کارفرمایی آنها برقرار نیست .بهدنبال آن هستیم با
این گروهها نیز در قالب بیمه توافقی ،قرارداد ببندیم .اکنون
با۲۸گروه ازجمله سازمان نظامپزشکی 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».
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احمد محمودزاده
رئیس سازمان مدارس و مراکز
غیردولتی
از مهرمــاه امســال زبــان فرانســه وارد
مــدارس غیردولتی میشــود .محتوای
کتاب درسی زبان فرانسه برای آموزش
در مــدارس آمــاده اســت و بــه چــاپ
میرســد .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 میشود/ .ایرنا

عدد خبر

یک

زنــان ایرانــی مجردنــد یــا ازدواج کردهانــد و
فرزندی ندارند یا یک فرزند دارند20 .درصد
بــاروری اول در گــروه ســنی بــاالی 35ســال
اتفاق میافتد.

سال

باالتریــن رصدتصاعــدی در کاهش
موالید رخ داد .اما بیشترین چالش
در ایــن زمینــه در ســال 1400تجربــه
شد.
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جوان مجرد در کشور وجود دارد و نرخ
مجرد بودن در گروه سنی  20تا 25سال
در بیشــتر مناطــق کشــور 42درصــد
است.

سوم

99

میلیون

45

سالگی

ســن تجــرد قطعــی اســت ،یعنــی اگــر
فردی تا این سن ازدواج نکرده باشد،
در گروه تجرد قطعی قرار میگیرد .در
ســالهای اخیر ،آمار تجــرد قطعی در
حال افزایش است.
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سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

بیش از نیمی از بازنشستگان با حقوق پارسال سر میکنند

اردیبهشــت تمام شــد و خبری از حقوق بازنشســتگان نشد
درحالیکه من یکی از آن 65درصد جامعه بازنشستگانی هستم
که حداقلبگیر هستم و حقوقم  3میلیون و 900هزار تومان است.
2ماه سر کردن با حقوق سال گذشته برای من و خانوار  3نفرهام
باعث شده سوءتغذیه بگیریم تازه این در حالی است که ما اجاره
خانه نداریم و من نمیدانم آن بازنشســتگانی که اجارهخانه هم
میدهند چه میکنند.
بقایی از مشهد

اینترنتی شدن همه تاکسیها به صالح امنیت جامعه نیست

به تازگی اکثر تاکسیهای تهران به جمع تاکسیهای اینترنتی
پیوستهاند و مسافران مجبور به استفاده از مسافرکشهای شخصی
در خیابانها هستند .این موضوع از طرفی امنیت مسافران را به
خطر میاندازد و از سوی دیگر چون نظارتی بر قیمت کرایه این
قبیل مسافرکشها نیست به ضرر مسافران تمام میشود.
الناز حقیقی از تهران

ریزش هولناک برج 10طبقه در حال ساخت در آبادان چندین قربانی و مفقودی برجای گذاشت

تاکسیهای مسیر ونک به رسالت در اوج ساعت تردد نیستند

در اوج ساعات تردد که انبوهی از مسافران و شاغالن قصد بازگشت
به خانههایشان را دارند تاکسیهای مسیر ونک به میدان رسالت
ناپدید میشــوند و چند تایی هم که کناری ایســتادهاند فقط
دربستی میروند آیا بهتر نیست یک ناظر دائمی در دو سوی خط
باشد و بر عملکرد تاکســیها نظارت کند .این وضعیت در مورد
ونها کمتر دیده میشود و آنها هر چند کم تعداد در ساعات اوج
تردد در میدان ونک به سمت رسالت حضور دارند.
فهیمه سادات اصالنی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک
یارانه کاغذ را بازگردانند

اگر یارانه کاغذ بازنگردد همین میزان کتاب و مجالت هم دیگر
چاپ نمیشوند و کال چاپ کاغذی منسوخ خواهد شد .آیا این
اتفاق با چشمانداز فرهنگی کشوری در حال توسعه مثل ما
همخوانی دارد؟
آلعبایی از تهران

قیمت تعمیرات وسایل برقی و خانگی نیازمند نظارت و
کنترل

فصل گرما و تابســتان در پیش اســت و تعمیرات وسایل و
دستگاههای برودتی ازجمله کولرها و یخچالها و سرویس آنها
امری اجتنابناپذیر شده است ،بهخصوص با نوسانات و قطع
و وصلهای مکرر برق این قضیه بیشتر نمود خواهد یافت .در
این میان برخی تعمیرکاران دستمزد تعمیرکاری یا تعویض
قطعه را دهها برابر کردهاند و از آنجا که اغلب بهصورت سیار
کار میکنند هر طور دلشان میخواهد عمل میکنند .شرایط
سخت اقتصادی کنونی ایجاب میکند مسئوالن فکری برای
این موارد الزم و ضروری کنند.
محمود بلیغیان از اصفهان

ایستگاه متروی شوش جمعهها به دوچرخهسواران اجازه
ورود بدهد

ایستگاه متروی شوش متأسفانه حاشیه اضافه سطح شیبدار
برای ورود و خروج مسافران دوچرخهســوار را فقط در ایام
تعطیل دارد که آن هم مورد اســتفاده نیســت .در واقع نه
مدیریت ایستگاه از این فضا استفاده بهینه و مفید میکند و
نه اجازه میدهند دوچرخهسواران حداقل در روز تعیین شده
از آن استفاده کنند.بارها روز جمعه با دوچرخه قصد ورود به
ایستگاه را داشتهام که اجازه داده نشده است درحالیکه نام
ایســتگاه برای ورود با دوچرخه در روزهای جمعه ثبت شده
است.
ابراهیم هادی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

قاچاق سوخت با این همه کنترل چگونه ممکن است

هر روز خبرهایی از کشفیات قاچاق سوخت به گوش میرسد.
سؤال این است که با توجه به قوانین سختگیرانه در این خصوص
و کارت سوختهای مشخص چگونه قاچاق سوخت میسر است.
مطاعی از زاهدان

حفظ و حراست باغات و فضای سبز وظیفهای عمومی است

در وضعیت بد اقتصادی کنونی چهبســا تأمیــن آب و کود و
بهکارگیری باغبان ،ناظر و ...ســخت باشد اما حفظ و حراست
از باغات و فضاهای سبز شهری و رســیدگی به آنها وظیفهای
همگانی است که اگر شهروندی دید به هر دلیلی از رسیدگی
به این امور کوتاهی شده چنانچه از دستش برمیآید باید وارد
عمل شــده و اجازه ندهد شهر بیروح شــود .بهخصوص در
شرایط آلودگی هوای کالنشــهرها توجه به این مقوله بیشتر
احساس میشود .قطعا در این شرایط باید با مسئوالن همکاری
و همراهی کرد و این جزو کمترین کارهایی است که میتوان
انجام داد.
شماعی از تهران

بیتوجهی به حجاب ،تبعات زیانباری خواهد داشت

مدتهاست به موضوع حجاب آنگونه که باید توجه نمیشود
و شل حجابی رو به فراگیر شدن است .در واقع نیاز است حجاب
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با فرهنگسازی گسترده اسالمی
شاهد اصالح باشیم.
نوری از کرمانشاه

بــرج 10طبقــه در حال ســاخت
متروپل آبادان که قرار بود به مرکزی
گزارش
تجاری  -تفریحی در این شهر تبدیل
شود در یک چشم برهم زدن به تلی از خاک تبدیل شد
و قربانیان زیادی گرفت .این حادثه تلخ در شرایطی
اتفاق افتاد که بنابر گفته اهالی منطقه ،هشدارهای
مکرری درباره ایمنی این ساختمان به مالکان آن داده
اما نادیده گرفته شده بود.
بهگزارش همشــهری ،برجهای دوقلوی متروپل در
خیابان امیری آبادان قرار داشت .از مدتها قبل یکی
از برجهای متروپل که مجتمعی اداری و پزشکی بود
افتتاح و شروع بهکار کرده و همزمان ساخت برج دیگر
در مجاورت آن آغاز شده بود .هرچند در طبقه همکف
برج در حال ساخت چندین مغازه که کافه و رستوران
شروع بهکار کرده بودند اما در طبقات هیچ مغازهای
راهاندازی نشده بود.
برجی که آوار شد
ظهر دیروز در شرایطی که شمار زیادی از کارگران در
برج در حال ساخت متروپل مشغول کار بودند ناگهان
برج شروع به لرزیدن کرد و در یک چشم بر هم زدن
ریزش کرد و به تلی از خاک تبدیل شد.
شاهدان باورشــان نمیشــد برجی که هنوز افتتاح
نشده فروریخته است .گردوغبار ناشی از ریزگرد که
در شهر وجود داشت از یکسو و گرد و خاک ناشی از
ریزش برج سبب شد که دیگر چشم ،چشم را نبیند .با
وجود این از همان دقایق اولیه گروههای امداد و نجات
از هالل احمر ،آتشنشانی و اورژانس خود را به محل
حادثه رساندند و تالش برای نجات افرادی که زیر آوار
گرفتار شده بودند آغاز شد .هنوز به درستی معلوم نبود

که چند نفر در این حادثه مصدوم شده یا جان خود را
از دست دادهاند .وجود چند رستوران و کافه در طبقه
همکف و همچنین فعالیت پارکینگ برج بر نگرانیها
دامن میزد .حتی خبری از سوی افراد محلی منتشر
شد که از حضور دســتکم 80نفر در ساختمان در
زمان حادثه حکایت داشت اما هنوز هیچچیز بهطور
دقیق مشــخص نبود .در همان ســاعتهای اولیه
شــبکههای اجتماعی از تصاویر ضبط شده توسط
شهروند -خبرنگاران درباره حادثه ریزش برج متروپل
پر شد .شــهروندان آبادانی با استفاده از دوربینهای
موبایلشــان صحنه تلخ و دلخراش آوار بهجامانده از
متروپل را به تصویر کشیده بودند که دل هر بینندهای
را به درد میآورد .از سویی حمید مرانیپور ،دادستان
آبادان از صدور حکم بازداشــت پیمانــکار و مالک
متروپل خبر داد.
آمار مصدومان و جانباختگان
در شــرایطی که شــمار زیادی از نیروهای امدادی
از آبادان و شــهرهای مجاور مشــغول آواربرداری و
امدادرســانی بودنــد 2تیــم ســگهای زندهیاب
هاللاحمر نیز به محل حادثه رسیدند و دقایقی بعد
پیکر نخســتین جانباخته از زیر آوار بیرون کشیده
شد .مهدی ولیپور ،سرپرست سازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر در اینباره به همشهری میگوید:
تا ساعت 20دوشــنبه (دیروز) این حادثه 6قربانی
داشت که 4نفر در محل حادثه جان خود را از دست
دادند و یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستان جان
باخت .همچنین براساس جمعبندیهای انجام شده
این حادثه تاکنون 32مصدوم داشته است .از سویی
پیشبینی میشود افراد زیادی زیر آوار محبوس شده

باشند که عملیات بدون لحظهای توقف برای روشن
شدن سرنوشت همه حادثهدیدگان ادامه دارد.
پیشبینی ریزش متروپل
این حادثه هولناک در شرایطی اتفاق افتاد که مدتی
قبل و درحالیکه ســاختمان در حال ســاخت بود
برخی افراد در شبکههای اجتماعی نسبت به ایمنی
سازه ساختمان هشدار داده و پیشبینی کرده بودند
که متروپل بهدلیل ناایمن بودن به روز افتتاحیهاش
نخواهد رســید و پیش از آن تخریب خواهد شــد.
همچنین تصاویری از مراحل ساخت این ساختمان
نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود که نشان
میداد درحالیکه متروپل مراحل ساخت خود را طی
میکند اما سقف برخی از طبقات بهدلیل ضعیف بودن
سازه خم شده و احتمال ریزش آنها زیاد است .بهرغم
این هشدارها اما ساخت متروپل به همان شکل ناایمن
توســط مالکان آن ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام
روز گذشــته این ســاختمان فروریخت.ریزش این
ساختمان آن هم پیش از شــروع بهکار آن در حالی
رخ داده که پیش از این مدیرعامل هلدینگ سازنده
برج در گفتوگویی که مرداد سال گذشته در رسانهها
منتشر شده بود درباره این برج گفته بود :سازه بتنی
متروپل کامال ضدزلزله و با شمعهای ۲۷متری ساخته
شده است .وی گفته بود که قرار است در این برج عالوه
بر واحدهای تجاری ،فودکورت دوبلکس ،رستوران
سنتی دوطبقه ،سالن سینما و پارکینگ طبقاتی با
ظرفیت استقرار ۷۰۰خودرو و  ...مشغول به کار شوند.
دستور ویژه رئیسجمهور
حاال و پس از ریزش هولناک برج متروپل ،رئیسکل

متروپل در يک نگاه

برج دوقلوی متروپل از 2ساختمان 10طبقه تشکیل
شــده که از طریق کوچهای که از میان آنها عبور
مکث
میکند ،از هم جدا میشود .برج سمت چپ که از
چند سال قبل افتتاح شده ،برج اداری -پزشکی است و ساکنان آن
عمدتا شرکتها و دفاتر پزشکی ،دفاتر وکال و دیگر دفاتر اداری است.
بهگفته یکی از ساکنان برج ،صبحها معموال افراد کمتری در دفاتر خود
حضور دارند و بیشــتر فعالیت این بخش از برج بعدازظهرها شروع
میشود .هرچند در این حادثه به برج اداری -پزشکی آسیبی نرسیده
و ظاهرا فقط 2تیرآهن از برج بغلی روی آن سقوط کرده ،اما باید یادآور
شد که صبحها افراد کمی در آنجا حضور دارند و به همین دلیل در این
بخش از متروپل ،کسی آسیب ندیده است .اما برج سمت راست که
قرار بود برج تجاری -تفریحی و پارکینگ طبقاتی باشد ،همان برجی
است که ظهر دیروز ناگهان فروریخت .این برج هنوز به بهرهبرداری
نرسیده بود و کارگران در طبقات آن ســرگرم کارهای ساختمانی
بودند و ساختمانی نیمهساز محسوب میشد .برج تجاری -تفریحی
دارای یک در ورودی از خیابان اصلی اســت که این ورودی آن را به
2قسمت تقسیم میکند و بخشی از برج که کامال فروریخته ،بخش
سمت چپ برج تجاری -تفریحی اســت .تنها مغازههایی که در این
قسمت از برج مشغول فعالیت بودند ،مغازههای واقع در طبقه همکف
و نمای بیرونی هستند .یعنی مغازههایی که نبش خیابان اصلی یا همان
کوچهای بودند که از میان برج تجاری -تفریحی و برج اداری -پزشکی
میگذشت .بهگفته یکی از ساکنان برج ،بقیه مغازهها در داخل مجتمع
و طبقات باالیی هنوز بهطور کامل ساخته نشده بودند و تنها کسانی که
در آنجا حضور داشتند ،کارگران بودند .با این حال در طبقه ششم این
برج تازهساز ،دفتری تجهیز و راهاندازی شده بود که دفتر هولدینگ
سازنده برج بود و از طریق یک پل به برج بغلی(برج اداری -پزشکی)
وصل میشد و حاال این نگرانی وجود دارد که هنگام فرو ریختن برج،
افرادی که در دفتر هولدینگ مشغول بهکار بودند دچار حادثه شده
باشند.این شاهد عینی درباره برج در حال ساخت که حاال بخشی از
آن آوار شده نیز میگوید :مدتی قبل اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه
برجنیمهسازتجاری-تفریحیبهدلیلساخت غیراصولی،دچارمشکل
شده و بخشهایی از ستونهای آن شکمداده و خم شده است .اما بعدا
سازندگان اعالم کردند که با بتنریزی ،مشکل را برطرف کرده و هیچ
خطری برج را تهدید نمیکند .ماجرا این است که این برج در حالی فرو
ریخت که هنوز هیچ باری روی آن نبود .چند طبقه از این برج قرار بود
پارکینگ طبقاتی با ظرفیت صدها خودرو باشد .طبقات دیگر نیز قرار
بود هایپرمارکت ،فودکورت ،طبقات تجاری و تفریحی باشند .حاال
تصور کنید که اگر برج افتتاح شده و همه طبقات آن مملو از جمعیت
بود و این اتفاق میافتاد ،ابعاد فاجعهای که حاال رخ داده ،چقدر بیشتر
و گستردهتر میشد.

تنهادرطبقههمکف
و نمای بیرونی برج
بود که تعدادی
مغازهفعالیتشان
را شروع کرده
بودند و سایر
طبقاتهنوزتکمیل
نشدهبودند

طناب دار بر گردن قاتل 2محیطبان
شــکارچی غیرمجاز که در جریان درگیری بــا محیطبانان در
زنجان 2نفر از آنها را به شهادت رســانده بود ،در زندان مرکزی
زنجان قصاص شد.بهگزارش همشــهری ،عصر روز 16فروردین
سال 1400دو نفر از محیطبانان زنجانی به نامهای مهدی مجلل
و میکائیل هاشــمی در منطقه فیلهخاصه به سرنشــینان یک
دستگاه نیسان مشکوک شــدند و به آنها دستور ایست دادند اما

دادگستری استان خوزستان دستور بررسی دقیق
علت و عوامل حادثه ریزش ساختمان در دست
احداث متروپل و امدادرســانی بــه مصدومان و
برخورد سریع و قاطع با مسببین حادثه را صادر
کرده است .ســیدابراهیم رئیسی ،رئیسجمهور
که به عمان سفر کرده است نیز به محض اطالع
از وقوع ایــن حادثه به معاون اول خود دســتور
داد ضمن اعزام گروههای امداد و نجات سازمان
آتشنشانی تهران برای امداد به آسیب دیدگان،
تمامي امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی
فوری به ســانحه ریزش ســاختمان در آبادان و
رسیدگی فوری به مصدومان را بهکار گیرد.
رئیسجمهور ضمن ابــراز همدردی صمیمانه با
خانوادههای جانباختگان کــه طبق گزارشها
غالبا از کارگران زحمتکش بودهاند ،دســتور داد
رســیدگی به وضعیت این خانوادهها در اولویت
قرار بگیرد و گزارش روند امداد رسانی برای وی
ارسال شود.
محمــد مخبــر ،معــاون اول رئیسجمهور نیز
بالفاصله پس از اطالع از وقوع ریزش ساختمان
متروپل در شــهر آبــادان ،در تماسهای تلفنی
جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان،
دستورات الزم برای بسیج امکانات جهت کمک
به مصدومان و مجروحان این حادثه را صادر کرد
و ضمن تسلیت به خانوادههای جانباختگان این
حادثه و ابراز همدردی با مصدومان ،خواســتار
بررسی دقیق علل وقوع این اتفاق شد.
همچنین وزیر کشور نیز تماس تلفنی با استاندار
خوزستان خواســتار به کارگیری همه امکانات
برای رســیدگی فوری به حادثهدیدگان و نجات
محبوسان احتمالی زیر آوار شد.
آمادگی شهرداری تهران برای اعزام کمک
به آبادان
ریزش ساختمان متروپل برای پایتختنشینان
یــادآور حادثــه تلــخ آوار شــدن ســاختمان
خاطره انگیز پالســکو بود .حادثــهای که در آن
16آتشنشان و 6شــهروند جان خود را از دست
دادند .شاید به همین دلیل بود که در ساعتی پس
از حادثه در آبادان ،سخنگوی شهرداری تهران از
اعالم آمادگی مدیریت شهری برای اعزام نیرو به
آبادان خبر داد .مطهر محمدخانی ضمن عرض
تســلیت به خانواده درگذشــتگان این حادثه و
همدردی با مردم آبادان گفت :تیم مدیریت شهری
تهران همدالنه و با نگرانی اخبار آبادان را پیگیری
میکند و آماده هرگونه کمک هستیم.
همچنین بهدنبال این حادثــه علیرضا زاکانی،
شهردار تهران در حساب شخصی خود در توییتر
در مورد حادثه ریزش ساختمان 10طبقه متروپل
نوشت :اخبار حادثهساختمان متروپل شهرآبادان
سبب نگرانی افکار عمومی و بهخصوص مردم عزیز
خوزستان شده است ،تیم زبده و حرفهای امداد و
نجات آتشنشانی شــهرداری تهران با همراهی
اعضای محترم شورا آماده کمک و اعزام به آبادان
است .برای این عزیزان دعا میکنیم.

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 میشد.

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.

این همان کوچهای است که میان برج
اداری -پزشکی(سمتچپ) و برج
تجاری -تفریحی(سمت راست) وجود
داشت .در داخل این کوچه و در طبقه همکف
نیز تعدادی رستوران و کافیشاپ فعالیت
میکردند اما حادثه زمانی رخ داد که افراد
زیادی در آنجا حضور نداشتند .چرا که این
رستورانها بیشتر شبها شلوغ می شدند.

سرنشینان نیسان سرعت خودرو را بیشتر کرده و تالش کردند
فرار کنند .تصمیم شکارچیان برای فرار و تالش محیطبانان برای
متوقفکردن آنها به تعقیب و گریزی تمام تبدیل شد .شکارچیان
که بهسوی جاده زنجان-قزوین گریختند و وارد جادهای فرعی
شدند ،ناگهان خودرویشان را متوقف کرده و شروع به تیراندازی
بهسوی محیطبانان کردند و هر دونفر را به شهادت رساندند.
یک روز بعد پیکر 2محیطبان شهید کشف شد و تحقیقات نشان
داد آنها توسط شکارچیان غيرمجاز به شهادت رسیدهاند .به این

این همان برج
اداری-پزشکی
یا برج شماره یک
متروپل است که
سال  98شروع به
کار کرد .مدیرعامل
هولدینگ سازنده
برج به رسانهها
گفته بود که این برج
از بهترین متریال
ساخته شده و در برابر
زلزله مقاوم است.

ترتیب متهمان دســتگیر شدند و معلوم شــد یکی از آنها قاتل
2محیطبان است .این متهم در دادگاه کیفری یک استان زنجان
محاکمه و به قصاص محکوم شــد و در نهایت با تأیید این حکم
در دیوانعالی کشــور ،صبح دیروز (دوشنبه) قاتل به دار مجازات
آویخته شد .حجتاالسالم صادقی نیارکی ،رئیسکل دادگستری
استان زنجان در اینباره گفت :دستگاه قضایی با جدیت و براساس
قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد و نمونه بارز این امر اجرای
همین حکم بود.

کوتاه از حادثه
تازه داماد 20روز قبل از مراسم عروسی دست به جنایت زد

کلبه جنگلی ،مخفیگاه قاتل فراری
فقط 20روز مانده بود به جشن عروسی پسر جوان که او بر سر یک
مسئله پیش پا افتاده و تنها بهدلیل تنهزدن مرتکب جنایت شد.
متهم به قتل پس از جنایت به شمال کشور گریخت و در کلبهای
جنگلی مخفی شد اما درنهایت بهدام پلیس افتاد.
بهگزارش همشهری ،شامگاه ششم اردیبهشت امسال به قاضی
ساسان غالمی ،بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان
در جریان یک درگیری به قتل رسیده است .محل حادثه جنوب
تهران بود و تحقیقات نشــان میداد که درگیری میان 3جوان
مقابل سوپرمارکتی رخ داده است .آنطور که شاهدان میگفتند
قاتل بههمراه یکی از دوستانش بود و مقتول نیز در حال گذر از
آن منطقه بود که با قاتل چشم در چشم شد و پس از آن درگیری
میان آنها آغاز شد .قاتل که جوانی 27ساله بود با چاقو به سمت
مقتول هجوم برد و ضرباتی به او زد و همراه دوســتش پا به فرار
گذاشت .پسر مجروح نیز به بیمارستان منتقل شد اما جانش را
از دســت داد .با این اطالعات قاتل و دوستش تحت تعقیب قرار
گرفتند تا اینکه دوست وی دستگیر شــد .او گفت :روز حادثه
دوستم مهران (متهم به قتل) بهدنبال من آمد تا با هم در محل
چرخی بزنیم .در حال قدم زدن بودیم که مقابل ســوپرمارکت
محل با مقتول مواجه شــدیم .مقتول از بچههای محل بود و تا
جایی که میدانم او و مهران از مدتها قبل برای یکدیگر کری
میخواندند .اختالف آنها خیلی جدی نبود اما وقتی برای خرید
سیگار به داخل مغازه سوپرمارکت رفتم ،ظاهرا آنها درگیر شده
بودند .وقتی بیرون آمدم و دیدیم مقتول غرق در خون روی زمین
افتاده از ترس به همراه مهران فرار کردم.
تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را
برای بازداشت قاتل فراری که پس از جنایت از محل سکونت خود
متواری شده بود ادامه دادند تا اینکه متوجه شدند او به یکی از
شهرهای استان گلستان فرار کرده و در کلبهای در جنگل مخفی
شده است .با این سرنخ مأموران راهی استان گلستان شدند و قاتل
را در مخفیگاهش دستگیر کردند .او پس از انتقال به دادسرای
جنایی تهران و اعتراف به قتل با قرار قانونی بازداشت شد و گفت:
اختالف من و مقتول خیلی جدی نبود؛ در حد یک کریخوانی.
اما روز حادثه دعوای ما بهخاطر تنهزدن شــروع شد .آن روز به
همراه دوستم قصد رفتن به بنگاه امالک را داشتم20 .روز مانده
بود به جشن عروسی من و دختر موردعالقهام و میخواستم یک
خانه کوچک اجاره کنم  .همان موقع مقتول را دیدم و با هم چشم
در چشم شدیم .توجهی نکردم و دوستم به مغازه رفت تا سیگار
بخرد .من هم میخواستم به داخل بنگاهی که کنار سوپرمارکت
قرار داشت بروم که شانه هایم با شانههای مقتول برخورد کرد و
وقتی هردو به هم اعتراض کردیم دعوا شروع شد .ما به خاطر تنه
زدن درگیر شدیم و اصال نمیدانم چه شد که چاقو به او برخورد
کرد .راستش چاقو همراه او بود که ابتدا با چاقو شیشه ساعتم را
شکست و من درحالیکه میخواستم چاقو را از دستش بگیرم
نمیدانم چه شد که به او برخورد کرد و به قیمت جانش تمام شد.
متهم ادامه داد :وقتی مقتول روی زمین افتاد ،ترســیدم و فرار
کردم .شبانه وسایلم را جمع کردم و به زادگاه پدریام در یکی از
شهرهای استان گلستان رفتم و با اجاره کردن یک کلبه در وسط
جنگل در آنجا مخفی شدم تا اینکه پلیس مرا دستگیر کرد .پس
از اعترافات قاتل ،برای او قرار بازداشت صادر شد و تحقیقات در
این پرونده ادامه دارد.

فناوریهای نوین
عامل پیشگیری از سرقت است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اشاره
به راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ،بهروزرسانی فناوریها در
کنترل و پیشگیری از سرقت را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت:
سارقان با به روزترین روشهای سرقت آشــنایی دارند و برای
مقابله با آن الزم است از فناوریهای نوین و به روز استفاده شود.
اصغر جهانگیر ،در نخستین جلسه مرکزی پیشگیری و مقابله با
سرقت که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و به ریاست
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار
شد به قدر و سهم هر نهاد در رابطه با سرقت اشاره کرد و گفت:
 3دســته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند .کسانی
که خودشــان مرتکب سرقت میشــوند ،آنهایی که در خرید و
فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباختهها که ممکن است
شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشند .او افزود :در ابتدا
مهمترین کار این است که سهم بخشهای مختلف در موضوع
سرقت مشخص شود .اگر یک سارق بداند که نمیتواند به راحتی
مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به راحتی قابل شناسایی
و پیگیری است ،انجام جرم برای او مشکل خواهد شد .جهانگیر
ادامه داد :قانون در پیشگیری از سرقت سهم قابلتوجهی دارد
ولی اینطور نیست که تنها با قانون بهمعنای واقعی ،سرقت کاهش
پیدا میکند ولی در عین حال قانون بهعنوان نقش بازدارنده باید
متناسب با جرم باشد .وی افزود :در حوزه قوانین ،قانون سنگین
کم نداریم ولی قوانین بهدلیل اینکه دائم با ارفاقات مختلف روبهرو
میشود شرایطی را فراهم میکند که مورد عنایت قرار نگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد:
شرایط ســخت اقتصادی ،تورم و تحریمها به قدر کافی موجب
نگرانی مردم شده اســت .در این بین اگر مالی هم از آنها سرقت
شود شرایط برایشان بسیار دشــوار خواهد بود لذا در محلههای
محروم که اهالی ،نمیتوانند هزینهای برای استخدام نگهبانمحله
کنند بسیج بهعنوان مردمیترین نهاد کشور میتواند این وظیفه
را برعهده بگیــرد .جهانگیر ،اســتفاده از فناوریهای نوین در
پیشگیری از ســرقت را مهم دانســت و بیان کرد :بهروزرسانی
فناوریها در کنترل و پیشــگیری از سرقت بسیار حائز اهمیت
است .زیرا سارقان با به روزترین روشهای سرقت آشنایی دارند و
برای مقابله با آن الزم است از فناوریهای نوین و به روز استفاده
شود .وی در پایان به نقش بیمهها اشاره کرد و گفت :اغلب بیمهها
تاکنون بهمعنای کامل کمک حال مردم در امر سرقت نشدهاند و
بیشتر بهعنوان سازمان درآمدی ایفای نقش میکنند .بیمهها به
هنگام بیمه کردن خودروها یا منازل باید الزامات آموزشی را در
دستور کار داشته باشند؛ بهطور مثال اگر قرار است منزلی را بیمه
سرقت کنند راههای پیشگیری از سرقت با توجه به محیط و محل
سکونت و ویژگیهای آن نیز در دستور کار قرار گیرد و درصورت
بروز سرقت ،راههای جلوگیری از تکرار آن را آسیبشناسی کرده و
حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصالحات الزم را اعالم کنند.
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آژانس پناهندگان سازمان ملل اعالم کرد که تعداد افراد آواره
شده در جهان ،از مرز 100میلیون نفر گذشته است .بهعبارت
دیگر ،اکنون یــک درصد از جمعیت جهان ،از خانه ،شــهر یا
کشورهای خود رانده شدهاند.
س آژانس پناهندگان سازمان ملل ،افزایش
فیلیپو گراندی ،رئی 
بیســابقه شــمار آوارگان را زنگ خطری برای جهان دانسته
است .دلیل اصلی افزایش ناگهانی آمار آوارگان جهان مشخصا
جنگ اوکراین اعالم شده است .گراندی از واکنش بینالمللی
برای کمک به آوارگان اوکراینی اســتقبال کــرده اما یادآور
شــده که آوارگان همه بحرانهای بینالمللی نیازمند توجه
اینچنینی هستند .جنگ منطقهای و بینالمللی ،درگیریهای
مســلحانه داخلی ،نقض حقوق بشر و آزار و اذیت شهروندان و
بالیای طبیعی اصلیترین دالیل آوارگی این 100میلیون نفر
اعالم شده است .آمار آوارگان در جهان تا پایان سال 2021در
مرز 90میلیون نفر قرار داشت اما با شروع سال 2022بهدلیل
آغاز جنگ اوکراین ،روندی جهشی داشــته و از 100میلیون
نفر عبور کرده اســت .طبق اعالم آژانس پناهندگان سازمان
ملل ،تا سال ،2021دالیل عمده ترک اجباری خانه و زندگی
90میلیون انسان ،جنگ در کشورهای افغانستان ،بورکینافاسو،
جمهوری دمکراتیک کنگو ،اتیوپی ،میانمار و سوریه بوده است.
متعاقب جنگ اوکراین در فوریــه 2022حدود 8میلیون نفر
در داخل این کشور آواره شدند و بالغ بر  6میلیون دیگر نیز به
خارج از مرزها فرار کردند.
این آمار در حالی منتشر میشــود که در جنگ جهانی دوم،
زمانی که نخســتین بار عبــارت «فرد آواره» بــه میان آمد،
40میلیون نفر آواره در جهان شناسایی شده بودند.
كدام كشورها بيشترين تعداد آواره را ميزبانی میكنند؟
تركيه 3.6

ايران 3

آلمان 1.1

پاكستان 1.4

لبنان 1.4

بنگالدش 1

اردن 2.9

آمار به ميليون نفر

سودان 1

كلمبيا 1.7
اوگاندا 1.4

افزایش آوارگی در داخل کشورها

آژانس پناهندگان سازمان ملل مجموع آوارگان داخلی کشورها
را بالغ بر 60میلیون نفر اعالم کرده است .فرانس24به نقل از
مرکز نظارت بر آوارگان داخلی( )IDMCو شورای پناهندگان
نروژ ( )NRCگزارش داده که در سال ،2021در مجموع حدود
38میلیون مورد جابهجایی اجباری افراد در اثر جنگ یا بالیای
طبیعی رخ داده است.
بهعبارت دیگــر ،افراد
گاهی مجبور شــدهاند
طی یک ســال چندین
سوریه همچنان بزرگترین
بار محــل زندگی خود
جمعیــت آوارگان جهــان را تغییــر دهنــد و به
محلهــای امنتر نقل
را بــه خود اختصــاص داده
مکان کننــد .افزایش
اســــــت .ونزوئالیـــــی هــا این رقم را نیز میتوان به
دومین و افغانها ســومین بالیای طبیعی و افزایش
شمار و شــدت حوادث
گـــروه بــــزرگ آوارگان را طبیعی در سال2021
مرتبط دانست .تشدید
تشـکیل میدهند
جنگهای داخلی هم بر
افزایش شمار آوارگان داخلی بیتأثیر نیست .در همین گزارش
آمده که در سال گذشته میالدی ،شمار آوارگان داخلی حاصل
از درگیریها 14.4میلیون نفر افزایش داشته که نشاندهنده
جهش 50درصدی نســبت به سال 2020اســت .با این حال
بالیای طبیعی با آواره کردن 23.7میلیون نفر در صدر دالیل
آوارگی داخلی در جهان در سال 2021بوده است.
مشکالت و موانع مدیریت آوارگان در جهان

با شــروع همهگیری کرونــا در جهان و به مــوازات آن اتخاذ
اقدامات و تدابیری برای جلوگیری از شیوع ویروس دستکم
20کشــور جهان پذیرش آوارگان جدید خارج از مرزها که از
جنگ ،خشــونت ،آزار و اذیت و شکنجه شــهروندان گریخته
بودند را محدود یــا منع کردهاند .رئیــس آژانس پناهندگان
سازمان ملل از اســتمرار این اقدامات بهعنوان بهانهای برای
شانه خالی کردن کشورها از مسئولیت و پذیرش آوارگان یاد
کرده و نســبت به آن ابراز نگرانی کرده است .فیلیپو گراندی
اضافه میکند که بودجــه آژانس پناهندگان ســازمان ملل،
در طول 2دهه گذشــته ثابت مانده و این در حالی اســت که
شمار آوارگان در مقایسه با یک دهه گذشته دو برابر شده
است .بهنظر گراندی در نهایت کمکهای بشردوستانه
تسکیندهنده است و نه درمان .برای معکوس کردن
این روند تنها راهحل ،برقراری صلح و ثبات است تا
مردم بیگناه مجبور به انتخاب بین ادامه زندگی در
خانه و محل زندگیشان تحت خطرات حیاتی در
مقابل ترک اجباری و تبعید نباشند .فیلیپو گراندی
بعد از اعالم چنین آمار بیســابقهای در بیانيهای
تأکید کرده اســت« :این آمار سرسامآور باید زنگ
خطری برای حل و فصل ،جلوگیری از درگیریهای
داخلی و جنگها ،پایان دادن به آزار و اذیت شهروندان
و رسیدگی به علل ریشــهای این بحرانها باشد که در
نهایت مردم بیگناه مجبور به ترک محل زندگی و خانههای
خود به اجبار نشوند».
رئیس آژانس پناهندگان ســازمان ملل بهزودی در 16ژوئن
(26خردادماه) گزارش ســاالنه دقیقتــری را در این زمینه
منتشــر خواهد کرد.در این گــزارش به مجموعــه کاملی از
اطالعات در سطوح جهانی ،منطقهای و ملی برای سال2021
بههمراه آخرین آمــار و ارقام تــا آوریــل( 2022فروردین/
اردیبهشت )1401پرداخته خواهد شد.

دولت ائتالفی صهيونيستها ،در آستانه سقوط
تشديد اختالفات در ائتالف حاكم در رژيم صهيونيستي همزمان با شدت گرفتن درگيريها با گروههاي فلسطيني،
دولت ائتالفي اين رژيم را در آستانه سقوط قرار داده است

تازهترين بحــران دولــت ائتالفي
رژيمصهيونيستي با بازگشت يكي
گزارش
از نماينــدگان مجلس بــه ائتالف
8حزبي دولت بهطور موقت حل شــد .بازگشت غيدا
ريناوي زعبي به مجلس ،دولت ائتالفي نفتالي بنت
را نجات داد و فعال مخالفان با اختالف يك كرســي،
يک قدم از ســاقط كردن دولت او فاصله گرفتهاند.
ائتالف حاكم كه از احزاب با ايدئولوژيهاي متفاوت
و دستوركارهاي متضاد تشكيل شده ،دوباره توانست
 60كرسي از 120كرسي پارلمان اسرائيل را به دست
آورد؛ وضعيتي كه امكان حفظ قدرت را مهيا كرده ،اما
امكان اداره دولت را با مشكالت زيادي مواجه ساخته
اســت .وضعيت دولت ائتالفي به اندازهاي شكننده
است كه افكار عمومي در سرزمينهاي اشغالي خود را
براي برگزاري انتخابات زودهنگام طي چند ماه آينده
آماده كردهاند .در اين صورت ،اين پنجمين انتخاباتي
است كه طي  3سال در اسرائيل برگزار ميشود تا ثابت
شود بنبست سياسي اســرائيل همچنان ادامه دارد.
احزاب اسرائيل ميگويند بزرگترين چالشي كه دولت
ائتالفي پس از رفع مشكل از دست دادن اكثريت با آن
مواجه است ،همزمان شدن درگيريهاي داخلي ميان
رهبران ائتالف ،تقابل اعضاي ائتالف با يكديگر و شدت
گرفتن تنشهاي امنيتي ميان اســرائيل و فلسطين
اســت؛ بنابراين حتي اگر تركيــب  60مقابل  60در
مجلس باقي بماند ،احتمال اينكــه ائتالف از درون
متالشي شود ،زياد است.
خروج از اكثريت

چند هفته اخير براي دولت نفتالي بنت كه هنوز عمر
دولتش به يك سال نرســيده ،هفتههايي پرآشوبي
بوده است .ائتالف عجيبي كه دولت او را شكل داده،
متشكل از احزابي از طيف راست ،چپ و ميانه است و
براي اولين بار يك حزب كوچك عرب اسالمگرا هم
در اين ائتالف حضور دارد .اصليترين دليل اتحاد اين
احزاب ،خواسته مشترك آنها براي بركناري بنيامين
نتانياهو از قدرت و شكستن بنبست سياسي بود كه
اسرائيل طي 4انتخابات پياپي با آن مواجه شده بود.
اكنون اما اختالفات دربــاره عملكرد دولت در ميان
اين احزاب باال گرفته اســت .غيــدا ريناوي زعبي،
نمايندهاي كه خروجش از ائتالف ،دولت را از اكثريت
خارج كرد و بازگشتش منجر به احياي دولت شد،
عضو يكي از چپگراترين 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
مسجداالقصي و حمله به عزاداران در مراسم تشييع
شيرين ابوعاقله ،خبرنگار الجزيره ،از ائتالف خارج
شد .او اما روز يكشنبه اعالم كرد تصميم خود را به
خاطر درخواستهاي مكرر رهبران شوراي محلي
اعراب كه به اهميت غيبت او پي برده بودند ،تغيير
داده است .ريناوي زعبي گفت كه اين تصميم را براي
كمك به مردمانش و جلوگيري از به قدرت رسيدن
چهره تندروي راســتها يعني «ايتمار بن گوير»
گرفته است .بازگشــت او به ائتالف روند رايگيري
كه قرار بود فردا براي انحالل پارلمان برگزار شــود
را متوقف ميكند؛ چراكه اپوزيسيون دست كم فعال
امكان دستيابي به اكثريت را از دست داده است.
پايههاي لرزان دولت

آشــفتگي هفته اخير در ســرزمينهاي اشــغالي
حتي براســاس معيارهاي اســرائيلي هم بســيار
ناخوشايند بوده و فاصله زيادي تا وعدههاي نفتالي
بنت براي پايان دادن به بنبســت و آشــوبهاي
سياسي رژيمصهيونيستي دارد .ماه گذشته ايديت
ســيلمان ،يكي ديگر از اعضاي ائتالف ،به اين دليل
كه جهتگيري دولت در راســتاي خواســتههاي
گروههاي راستگرا نيســت ،از ائتالف خارج شد.
حزب اعراب مسلمان «رام» هم در پي حمله نظاميان
صهيونیســتي به نمازگزاران در مســجداالقصي،
حضورش در ائتالف را به مدت 2هفته تعليق كرده
بود .تحليلگران سياســي اســرائيلي هم آشفتگي

شكاف داخلي در ائتالف

در اين ميــان ،درحالي كــه دولت نفتالــي بنت با
وضعيتي ناپايدار مواجه شده ،يائير الپيد ،نخستوزير
جايگزين و وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي در
تقالست تا بحران به بار آمده از حمالت وحشيانه به
نمازگزاران فلسطيني در مسجداالقصي را مديريت
كند .نفتالي بنت و يائير الپيد براي ماندن در قدرت
چارهاي ندارند جز اينكه با 4حزب قدرتمند عربهاي
اسرائيل در ائتالف بمانند؛ موضوعي كه همواره مورد
اعتراض دست راستيها بوده است .اعضاي تندروی
راســتگراي ائتالف ممكــن اســت در نهايت ،در
اعتراض به حضور عربها در كنار خود ،ائتالف حاكم
را ترك كنند و باعث سقوط دولت شوند.
عالوه بر اين ،ميان نفتالي بنت و يائير الپيد بر ســر
سرنوشت جايگاه نخستوزيري نبردي مخفيانه در
جريان است .اگر وضعيت به همين شكلي كه هست
باقي بماند ،الپيد اين ِس َمت 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 تشــكيل
دولت جديد ،به نخستوزيري ميرسد؛ وضعيتي كه

احتمال برگزاري پنجمين انتخابات در  3سال اخير
مکث

در اواسط ســال  2019درگيري ميان اعضاي دولت رژيم صهيونیستي بر سر تصويب قانون
خدمات ملي براي ارتودكسها و همچنين اتهامات فساد مالي كه عليه نخستوزير وقت مطرح
بود ،منجر به برگزاري انتخابات زودهنگام مجلس شد .انتخابات ،بار ديگر 2ماه مانده به پايان
سال  2019به دليل ناكارآمدي بنياميننتانياهو در مديريت دولت ائتالفي تكرار شد ،اما با به
نتيجه نرسيدن احزاب براي تشــكيل دولت ،انتخاباتي ديگر در سال  2020برگزار شد كه در
نهايت احزاب ليكود و آبي-سفيد ،نتيجه اين انتخابات را به صورت ائتالفي براي ايجاد دولتي
چرخشي از بنبست خارج كردند .در اواخر سال  2020دولت ائتالفي اسرائيل نتوانست براي
تصويب اليحه بودجه در كنست ،اكثريت آرا را به دست آورد و دولت در آخرين روزهاي سال
منحل شد تا انتخاباتي ديگر در اوايل سال  2021سرنوشت دولت را تعيين كند .در اين انتخابات
بود كه ائتالفي متشكل از  8حزب با مديريت نفتالي بنت و يائير الپيد تشكيل شد .اكنون با
توجه به تكرار اختالفات و تنشهاي داخلي ميان احزاب و 2رهبر ائتالف ،اينطور به نظر ميآيد
كه قرار است چرخه معيوب انتخابات زودهنگام در سرزمينهاي اشغالي ،بار ديگر تكرار شود.

بایدن :چین به تایوان حمله کند ،پاسخ نظامی میدهیم
جو بایدن ،رئیسجمهور آمریــکا در ادامه تور
آسیایی خود در نشست خبری در توکیو
هشــدار داد که اگر چین قصد حمله
به تایوان را داشته باشــد ،آمریکا با
مداخله نظامی پاسخ خواهد داد .به
گزارش یورونیوز ،بایدن در پاسخ
به ســؤالی مبنی بر اینکه آیا
آمریکا تمایل به دفاع نظامی
از تایوان را خواهد داشت
یا نه گفت کــه «بله ،این
همان تعهدی است که بر
دوش ماست».
خبرنــگار دیگــری از
بایــدن پرســید« :بــه
دالیل مشــخصی شــما
نمیخواستید در اوکراین
مشــارکت نظامی داشــته
باشــید .اگر همــان اتفاق در
تایوان روی دهد آیا مایلید در دفاع
از این کشور مداخله نظامی داشته
باشید؟» پاسخ رئیسجمهور آمریکا
به این سؤال نیز مثبت بود.
روسای جمهوری آمریکا در گذشته
همیشــه از اعالم صریح ضمانتهای
امنیتی به تایوان اجتناب کردهاند و این

كنوني در سرزمينهاي اشغالي را بيسابقه خوانده
و وضعيت كنوني دولت را «فصل اخاذي سياسي»
ناميدهانــد .دولت در حدي ناپايدار اســت كه با هر
استعفا يا تعليق در آســتانه فروپاشي قرار ميگيرد.
همزمان ،اپوزيسيون هم در تالش است براي تسريع
سرنگوني دولت ،دست كم يكي از نمايندگان مجلس
را از ائتالف خارج كند.

نخستینبار است که عالیترین مقام آمریکایی
چنین موضعگیــری تندی میکنــد .این در
شرایطی است که آمریکا و تایوان ،هیچ معاهده
نظامی هم ندارند.
آمریکا همیشه سیاســتی را در قبال مناقشه
چین و تایوان دنبال کرده که به آن سیاســت
«ابهام راهبردی» گفته میشــود .طبق قانون
روابط تایــوان مصوب ســال ۱۹۷۹میالدی،
درصورت حمله چین به تایوان ،آمریکا به دفاع از
تایوان ملزم نیست ،اما به تایوان این اطمینان را
میدهد که در چنین شرایطی از حمایت نظامی
الزم برای جلوگیری از هرگونه تغییر یکجانبه
چین در وضعیت تایوان برخوردار باشد .سخنان
بایدن اما در تضاد با سیاســت راهبردی سنتی
آمریکا در قبال تایوان تفسیر شده است.
اظهارات بایدن با واکنش تند چین روبهرو شد و
سخنگوی وزارت خارجه چین «نارضایتی شدید
و مخالفــت قاطع» پکن را به اظهــارات بایدن
ابراز کرد .وانگ ونبین گفت«:چین جایی برای
مصالحه یا امتیازدهی در مورد مســائل مربوط
به منافع اصلی خود مانند حاکمیت و تمامیت
ارضی قائل نیست ».سخنگوی وزارت خارجه
چین افزود« :چین برای حفظ حاکمیت و منافع
امنیتی خود اقدام قاطعانهای انجام خواهد داد و
ما به آنچه میگوییم عمل خواهیم کرد».

خود منجر به ايجاد آشوب ،بينظمي و درگيريهاي
داخلي خواهد شد .اسرائيليها به اين نتيجه رسيدهاند
كه اگر دولت طي هفتههاي آينده تثبيت شود و بتواند
اين ثبات را با وجود تمامــي درگيريها و اختالفات
حفظ كند ،الپيد و بنت ميتوانند موضوع تضاد منافع
خود را حل و فصل كنند .با اين همه اگر عرصه سياست
اسرائيل شاهد تحوالت دامنهدار باشد ،ممكن است
تضاد منافع اين دو بر سر نخستوزيري هم منجر به
سرنگوني دولت و بر هم خوردن شراكت اين دو شود.
آينده مبهم ائتالف

دولت نفتالي بنــت با مجموعــهاي از چالشهاي
اقتصادي و امنيتي هم مواجه شده است .اپوزيسيون
از وضعيت ايجادشده در پي حمله به فلسطينيان در
مسجداالقصي به نفع خود بهرهبرداري كرده و دولت
را به خاطر نوع مديريتش در اين بحران ،بهشــدت
مورد انتقاد قرار داد ه است .مخالفان ائتالف همچنين
دولت را به باجخواهي 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 ساختهاند.
تركيب  60-60ائتالف حاكم مقابل اپوزيسيون در
مجلس ،تصويب قوانين موردنظر دولت در مجلس
را با مشكالت جدي روبهرو 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 يكديگر توافقنامهاي
به امضا رساندهاند تا با كمك يكديگر 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 شكننده
دولت را زير فشارهاي كنوني حفظ كند .بسياري از
كارشناسان و سياستمداران در اسرائيل پيشبيني
كردهاند دولت كنوني در خوشــبينانهترين حالت
ممكن تا اوايل سال آينده دوام آورد .در صورتي كه
اين دولت نتواند اكثريت  61راي براي تصويب بودجه
را طي ضرباالجلي یکماهه به دست آورد ،پارلمان
خود به خود منحل شده و اســرائيليها بار ديگر به
نقطه صفر سياســت خود خواهند رسيد؛ نقطهاي
كه براي آنها آنقدرها هم غريب نيســت و به معناي
برگزاري مجدد انتخابات است.

بنت و الپيد با گذشت كمتر از يك سال ،دچار اختالفات شديد شدهاند .عكس :نيويورك تايمز

شمار آوارگان جهان
از مرز 100میلیون نفر گذشت

ديمیتری پسکوف
سخنگوی رئیسجمهور روسیه
مــا بــا ارزیابــی ســازمان ملــل مبنــی
بــر اینکــه جهــان بــا یــک بحــران غذایی
مواجــه شــده و ممکــن اســت دچــار
قحطی شــود ،موافقیم .روسیه همواره
یــک صادرکننــده قابلاتــکای غالت در
جهان بوده است .ما منشا این مشکل
نیستیم .منشا این مشکالت ،کسانی
هســتند که روســیه را تحریــم کردهاند.
(رویترز)
رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه
ترکیه نمیتوانــد تضمینهای فنالند و
سوئد درباره روابط با نمایندگان حزب
کارگــران کردســتان (پکک) را بــاور
کند .غیراز این ،نمیتوانیم تحریمهای
ســوئد علیــه خودمــان را هــم نادیــده
بگیریم .اگر با عضویت این دو کشــور
در ناتو موافقت کنیم ،این ســازمان به
محلی برای حضور تروریستها تبدیل
خواهد شد( .اسپوتنیک)

خبر

حمله انتحاری
به مراسم طالبان
گروه طالبان که خود سالها ترتیبدهنده حمالت
انتحاری در افغانستان بوده ،دیروز هدف یک حمله
انتحاری تازه قرار گرفت .به گزارش رســانههای
افغان ،شــماری از رهبران این گروه به مناسبت
ســالروز درگذشــت اختر منصور ،دومین رهبر
طالبان ،در هتل استقالل کابل گرد هم آمده بودند
که یک عامل انتحاری به این مراسم حمله کرد.
گفته میشود مالبرادر ،معاون اول نخستوزیر و
مالیعقوب ،وزیر دفاع طالبان در این مراسم حضور
توبازرسی
داشتهاند .عامل انتحاری در پست ایس 
بیرون هتل متوقف شد و جلیقه انفجاری خود را
منفجر کرد .همزمان داعش و یک گروه با عنوان
جبهه آزادگان ،مســئولیت این حمله را بهعهده
گرفتهاند.

کیوسک

روزنامه گلوبال تایمز [چین]

پايان مبهم سفر بايدن

روزنامه دولتی گلوبال تایمز ،چاپ پکن ،نوشته که سفر جو
بایدن به شرق آسیا با هیاهوی بســیار آغاز شد اما بهنظر
میرسد با سردی تمام به پایان برســد« .سند اقتصادی
آسیای شرقی» که سازوکار پیشــنهادی از سوی آمریکا
برای همگرایی اقتصادی منطقه با واشنگتن است ،در نهایت
بینتیجه میماند چون هیچ نظام تعرفهای مشخصی ندارد.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
ساعتها از جای برکند عمرها را و نزدیک گرداند
به هالکت و مرگ.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

به شیرازآی و فیض روح قدسی
بجوی از مردم صاح 
بکمالش
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حافظ

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه تورج ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

جده :شــرکت هواپیمایی «طیرانادیل» از انجام نخســتین
پرواز خود با استفاده صددرصدی از نیروهای زن خود خبر داد.
این شرکت پروازی ارزان قیمت وابسته به خطوط هواپیمایی
سعودی است و برای نخستین بار در تاریخ این کشور در مسیر
ریاض به جده از خلبان و خدمه پروازی زن استفاده کرده است.
بهگزارش یورونیوز ،عماد اســکندرانی ،سخنگوی این شرکت
اعالم کرد که هــر ۷خدمه این پــرواز زن و بهجز خلبان ،اهل
عربســتان بودند .وی به تابعیت خلبان زن این پرواز اشارهای
نکرد .مقامات هواپیمایی ســعودی از این اقدام شــرکت در
حمایت از کادر زن خود ،اســتقبال کردند .نخســتین پرواز
سعودی که در آن یک زن بهعنوان کمک خلبان حضور داشت
به ســال ۲۰۱۹برمیگردد .عربســتان همچنین درنظر دارد
بیش از ۱۰۰میلیارد دالر دیگر تا سال ۲۰۳۰در حوزه ترانزیت
هوایی ســرمایهگذاری کند .هدف عربستان از این اقدام رونق
دادن به صنعت ترابری هوایی و رقابت با شرکتهای هواپیمایی
مشهوری مانند قطر ایرویز و امارات است.

انرژی جلبکی یک رایانه

کمبریج :محققان ،رایانهای ساختهاند که با جلبک
کار میکنــد و باتــری آن هرگز خالی نمیشــود.
باتری این رایانه از گونهای جلبک ســبز-آبی بهنام
ساینکوسایســتیس ( )synechocystisاستفاده
میکند که بهمدت یکسال بهطور مداوم با استفاده
از نور و آب سوخت یک ریزپردازنده را تامین میکند.
این سامانه تقریبا هماندازه یک باتری قلمی است و
با استفاده از فتوسنتز ،جریان الکتریکی اندکی تولید
میکند که با الکترودی آلومینیومی برهمکنش انجام
میدهد و نمیگذارد ریزپردازند ه ای.آر.ام کورتکس
 M0+از کار بیفتد .کریســتوفر هوو ،پروفسور گروه
زیستشیمی دانشگاه کمبریج ،میگوید« :اینترنت
اشیا که مدام در حال رشــد است ،نیازی فزاینده به
انرژی دارد و بهنظر ما این انرژی باید از سامانههایی
تامین شود که بتواند انرژی تولید کند نه آنکه مثل
باتری فقط آن را ذخیره کند» .

تلفن48075000 :

سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

عدد/خبر
زادروز
تقویم

آتش در گیسوان بید

گرينويچ

پرواز تمام زنانه طیرانادیل

چاپ :همشهري

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

نگاه

مریم ساحلی
روزنامهنگار

آینههای قابنقره ،حوضهــای فیروزه ،همه
پنجرهها و ابرها هر روز و هر روز به روایت تصویر
تو مینشــینند؛ تو که خوابها و رویاهایت در
هزارتوی داالنهای تودرتو میرســد به عشق،
به جنون؛ جنونی که بیدهای مجنون این دیار
هر روز با عطر آن گیسوان خویش را به دستان
باد میسپارند تا تو و همه خواهرانت را ستوده
باشند.
تو شهرزاد شگفتترین داستانهای زمینی ،تو
که میگویم حکایت یک نفر و 10نفر نیست .تو
که میگویم ،تجسم شکوه بیمثال همه دختران
و زنانی است که آتش جنگ به جان بیگناهشان
ریخته است .چهکسی میداند امروز خانه همه
آن دخترکانی که کودکی خویش را زیر ســایه
جنگ جا گذاشــتند ،کجاست؟ عروسکهای
خاکآلود با چشمهای پروحشت هنوز انتظار

فرزند سرزمین سبز

میکشند آمدنشان را.
چهکســی از یاد برده اســت رد سرانگشتانی
که مرهم گذاشــتهاند بر زخمهــا در بحبوحه
بمبارانهــا و نفیر موشــکها .گــوش کن،
گنجشــکها در آوازشــان یــاد میکنند از
گوشــوارهها ،حلقهها و همه آن یادگاریهای
عزیزی که هدیه شدند.
چهکسی میداند کجاست خانه همه مادرانی که
کاسههای گلسرخی را پر از آب و آب را بدرقه
راه پاره تن خویش کردند؟
کجا هستند نوعروسانی که سپیدناک رختشان
تا کبودی رفت و شبهایشان لبریز شد از تنهایی
و حاال با گیسوان پریشان حکایت لیلی و مجنون،
بیژن و منیژه ،ویس و رامین ،اصلی و کرم و همه
عاشقهای دنیا را دوباره مینویسند و میخوانند.
صبوری ،صبوری ،صبوری ،زمزمه هر روز مادران
چشم در راه مانده است .دیوارهای چند کوچه
شــرمنده هســتند از پدیدار نشــدن قد سرو
دالورانی که مادرانشــان انتظار را هر روز و هر
ساعت با چشــمهای خویش حک کردهاند بر

دیوارها.
چهکســی میتواند ندید بگیرد عشــق را در
چشمهای زنی که همســرش هر روز با امواج
متالطم بازمانــده از جنگ دســت به گریبان
است؟ چهکســی میداند چند بوته یاسکبود
در سایهسار آسمان این سرزمین نفس میکشد.
سالهاست که پیش چشــمهای ما یاسهای
سپید کبود شدهاند اما عطرشان را سخاوتمند
و پرشکوه به نسیم میسپارند تا مهر ،تا عشق،
تا سربلندی جاری باشد در جای جای دیارشان.
سالیان بســیار اســت که نخلها و سروها سر
دادهاند و یاسها از خاک این ســرزمین کبود
روییدهاند ،قد کشیدهاند و نگاهشان به آسمان
مانده است تا دیارشان از عدالت و مهر ،از روشنی
و راستی سرشار شود .

قفل خرمشهر ،كليد بصره

ســوم خرداد 1361غيورمردان ايران خرمشهر را آزاد كردند
و پس از 578روز تمام معادالت نظامي عراق و كارشناســان
خارجي جنگ نقش بر آب شــد .ســرهنگ الصبری درباره
نفوذناپذیری ورود ایرانیها به خرمشــهر نوشــته اســت:
«مستشاران نظامی فرانسوی طی یک بازدید از وزارت دفاع
عراق که در ســیزدهم آوریل  ۱۹۸۲انجام شد ،اعالم کردند
هیچ سالح و نیرویی قادر به بازپسگیری خرمشهر نیست ،زیرا
عراق این شهر را به صورت یک پایگاه دفاعی بسیار مستحکم
در آورده است .این تحلیل مستشاران فرانسوی موجب شد
صدام این سخن تاریخی خود را با اطمینان کامل بیان کند که
اگر خرمشهر ســقوط کند و ایرانیها آن را باز پس گیرند ،من
کلید شهر بصره را به آنان تقدیم خواهم کرد» .قفل خرمشهر باز
شد و كليد بصره اما در جيب صدام ماند تا دنيا بداند ملت ايران
اگرچه طي سدههاي اخير به هيچ كشوري دستدرازي نكرده
اما دست متجاوز را قطع ميكند .حماسه عمليات بيتالمقدس
در آن زمان تيتر بسياري از روزنامههاي جهان شد.

اول آخر

سازمان آگهيها و نيازمنديها:

خيابانقائممقام فراهاني ،ميدان شعاع،خيابان شهيد خدري
شماره - 29طبقه اول تلفن88861819 - 84321700 :

هنوز هم خودش کار با روشنروان را بیشتر
دوست دارد و میگوید همکاری با او برایش
خاطرهانگیز است و روحیه آرام و موسیقی
روشنروان کامال با سلیقهاش سازگار است.
کار او را با کارهای قدیمی مقایسه میکند؛
با همان قطعهها که مرتضی خان محجوبی
میساخت و جواد معروفی تنظیم میکرد،
رهی معیری برای آنها شعر میگفت و بنان
میخواند.
بیژن بیژنی بابلی است3 .خرداد 1332در
این شــهر به دنیا آمده و عاشق مازندران
است .به آنجا میگوید« :سرزمین سبز و آبی
که همه جای آن عشق است ».شاید بهخاطر
ترانههای غنی مازندرانی است که اینقدر
آهنگهای فولکلور را خــوب میخواند.
خودش را خواننده موسیقی ملی میداند،
نه پاپ و نه حتی سنتی .بیشتر دوست دارد
شعر نو بخواند .بیژنی با همان آلبوم اولش
جایگاهش را پیدا کرد ،آلبــوم «نهانخانه
دل» که آهنگ نوایی نوایی آن را هنوز هم
مردم زمزمه میکنند .با ارســان کامکار،
اسماعیل تهرانی ،محمد سریر هم کار کرده.
برای آلبومهایش وقت میگذارد؛ مثل وقتی
که برای خواندن آلبــوم «چهارفصل» که
مجموعهای اســت از فولکلورها ،به همه
ایران سفر کرد.
از موســیقی که بگذریم ،بخشی از شهرت
بیژنی ،بهخاطر خوشنویسی است .بیژنی
از کودکی خوشنویسی میکرده و سا لها
پیش مدرک ممتاز انجمن خوشنویسان را
گرفته .از آن موقع تاکنون نمایشــگاههای
خوشنویســی بســیاری برگزار کرده و
نوشــتههای روی بســیاری از آلبومهای
موسیقی ،بهویژه قدیمیترها کار اوست.

روستاي  3000ساله كنگ از توابع نيشابور عكس /همشهری :محمد عباسنژاد

سهشنبه

باشگاه
نویسندگان

پدیدههایی که «عین» ندارند!
پیمان شوقی
منتقد سینما

بخش عمده فیلم «ضیافت» مسعود
کیمیایی در دورهمی یــاران قدیم
میگذرد که بعد ســالها دوباره در
کافهای قدیمی جمع شدهاند .یکیشــان که هنوز در همان محله
مانده و بهمراتب باالتر پر نکشیده ســالهای سخت پشت سرش
را اینطورتوصیف میکند« :ســویا یه چیزیه عین گوشــت ،ولی
خود گوشت نیست؛ عینشه! برا همینه که من اسمشو خوب بلدم.
من چیزایی که «عینشــه» رو خیلی خوب بلدم :عین خونه ،عین
ماشین ،عین زندگی ،عین زن و بچه»....
«ضیافت» محصول سال ۱۳۷۴بود و درکمال شرمندگی شاهدیم
که تجربه آدم فیلم کیمیایی درحد درد مشترک آن نسل عاصی اما
نجیب نمانده بلکه تجربه مکرر نسلهای بعدی هم شده .تا جایی
که امروز دیگر حتی فضای زیســت خیلیها هم مجازی و «عین
واقعیت» اســت؛ چه رسد به مقوالت زیســتی دیگر اما نمایشگاه
کتاب که هفته پیش پس از 2ســال تعطیل اضطراری برگزار شد،
این واقعیت شیرین را یادآوری کرد که هنوز چیزهایی دوروبرمان
هستند که «عین» ندارند؛ آخر اصالتند و چیزی جای خالیشان را
پر نمیکند .شاید برای همین است که اینقدر عزیزند .اینقدر عزیز
که در وانفسای بیداد قیمتها هم نمیشود فراموششان کرد و به
دیدارشان نرفت .نمیشود آنها را از پیشخوان غرفهها برنداشت و
تورق نکرد و از مالقات آفرینندگانشان به شــوق نیامد و باالخره
بهانهای برای جایگزین کردن چند جلدشان با لیست مچاله اقالم
خرید هفتگی خانه نیافت.
کتاب را میگویم ،که خودش عالمی است و حالوهوایش عالمی
دیگر .بهویــژه در روزهایی کــه نگرانیهای معیشــتی از تعداد
مراجعان تفننی هم کاسته و دور و اطرافت جز اهل دل و اهل حال
نبینی ،و فضا از برق چشمهایی که به تماشای تازههای نشر روشن
شدهاند ،نورانی باشد .معلوم نیست که در این روزگار دشوار جدال
ریال با مالل ،صنف کتابفروشــان از برقراری این رویداد و صنف
ناشران از شــرکت در آن چقدر راضیاند ،و اهمیتی ندارد که چه
دســتگاههایی آمارهای فالن و چنان را توی بوق بکنند یا نکنند.
چنین رویدادهایی فارغ از ابعاد مادیشــان ،حکم میعادگاههای
معنوی دارند که آدمیــزاد یکجورهایی بــرای تنفس در هوای
آدمیزادی نیازمند آنهاست .برای اینکه ببیند و قوت قلب بگیرد که
در حصار روزمرگیها تنها نیست و قبیلهای از عاشقان پاکباز مثل
خودش هنوز کنارش هســتند .برای اینکه نور امید را در نگاههای
همچنان پرسشگر نسلهای جدید رصدکند و مطمئن شود که این
قافله را غائلهها متوقف نمیکنند و داستان حاالحاالها ادامه دارد.
حاال که داریم جهان را از پشــت عینک خوشبینی نگاه میکنیم
بگذارید حتی گرانی قیمتهــا را هم واجد برخــی نکات مثبت
ببینیم .ازجمله کاستن از فهرســت کتابهای خریده و نخوانده،
ترویج مطالعه هدفمند و متمرکز ،و از همه مفیدتر شاید جمعشدن
تدریجی بســاط «انتشارات»ها و «نشــر»های فرمایشی طفیلی
بیتالمال که میزان فایدهمندیشان به خوبی از خلوتی طعنهآمیز
غرفههای  -بعضا  -عریض و طویلشان پیداست .اما خوشبختانه
همانطور که جلوتر گفتیم ،جنــاب کتاب از آن معدود پدیدههای
کمیابی است که «عین» ندارد :یا اصل جنس است یا اصال نیست؛
تا جایی که حتی نســخههای دیجیتال و آوایی هم نتوانســتهاند
با کیفیت ارتباطی که با مخاطبش برقــرار میکند رقابت کنند تا
چه رسد به نسخههایی که از کتاب فقط صورتش را دارند و پاسخ
نیازهای روز را در آنها نمیشــود یافت .لذا واقعی شدن قیمتها
اگر در کوتاهمدت بر صنعت نشــر کشور و مشــتریان حقیقیاش
فشار میآورد ولی شاید سبب خیر و باعث کسادی بساط ناشران
رانتی هم باشد که این خود ســبب کاهش تقاضای کاغذ و چاپ
و تعدیل هزینههای تولید کتاب در آینــده نهچندان دور خواهد
شــد .از طرف دیگر تماشای حاصل چشــمگیر ناشران حرفهای
برای همگامی با نیاز و ناز مخاطبان نســل جدید دلچسب است.
صنعتگرانی که آشکارا به محصولشان عشق میورزند و البد ایمان
دارند که کتابها ســرانجام دنیا را نجات خواهندداد ،چون عین و
شــبیه و جایگزین ندارند .و بهنظر میرســد همین برای تضمین
کارآمدیشان کافی باشد.

آخر مصور

راز بیلگیتسی رمز ارز

دغدغه

گذر از تاریکی
نیویــورک :ارزش رمزارزهــا در ســال  ۲۰۲۲حــدود یک
تریلیون دالر کاهش یافته اســت و حاال اغلب کارشناس ها از
پیشبینیهای بیل گیتس می گویند .به گزارش ایندیپندنت،
بیل گیتس میگوید اصال رمزارز ندارد زیرا ترجیح میدهد پول
خود را صرف سرمایهگذاری در «کارهایی» کند «که خروجی
ارزشــمندی دارند» .بنیانگذار مایکروســافت که چهارمین
مرد ثروتمند جهان با ثروت شخصی  ۱۱۶میلیارد دالر (۹۲.۸
میلیارد پوند) است ،در برنامه «هرچه میخواهی از من بپرس»
در «ردیت» ( )Redditاین سخنان را گفت.
آقای گیتس نوشت« :ارزش شرکتها بر تولید محصوالت مطلوب
استوار است .ارزش رمزارز دقیقا همانقدر است که یکی تصمیم
میگیرد که شخص دیگری بابت آن خواهد پرداخت ،بنابراین
بر خالف سایر سرمایهگذاریها ،ســودی برای جامعه ندارد».
ارزش رمزارزها در سال  ۲۰۲۲حدود یک تریلیون دالر کاهش
یافته است و فقط در اوایل همین ماه [اواسط اردیبهشت] طی
 ۲۴ساعت ،معادل  ۲۰۰میلیارد دالر از ازرششان کم شده است.
ارزش بیتکوین که مهمترین رمزارز است در نوامبر  ۲۰۲۱به
باالترین قیمت خــود یعنی بیش از  ۶۸هزار دالر رســید ،اما تا
بعدازظهر روز شــنبه ( ۲۱مه  ۳۱ - ۲۰۲۲اردیبهشت )۱۴۰۱
ارزش آن به کمی بیش از  ۲۹هزار و  ۳۰۰دالر رسید.

9درصد زیاد نیست ،اما وقتی پای مصرف برق در میان باشد،
همین 9درصد اضافهمصرف میتواند دردسرساز باشد .بهویژه
برای ما که درگیر خشکسالی هستیم و کاهش ذخایر آبی،
تولید برق توسط نیروگاههای برقابی را کاهش میدهد.
بهگفته ســخنگوی صنعت برق ،از هفته گذشــته ۹درصد
به مصرف برق کشــور اضافه شــده ،یعنی عــددی حدود
۴۵۰۰مگاوات نیاز مصرف برق کشور افزایش داشته است.
البته این مسئول خیالمان را کمی راحت کرده و گفته که با
وجود این در شرایط مساعدی هستیم و تمام برنامهریزیها
به این شکل است که امسال را با حداقل محدودیتها پشت
سر بگذاریم ،اما اینکه در تابســتان خاموشی داشته باشیم،
دور از انتظار نیست.
چیزی تا شروع فصل گرما و اســتفاده از کولر نمانده و قطعا
میزان مصــرف در این ایام افزایش خواهــد یافت .از این به
بعد دیگر دست خودمان است ،اگر بخواهیم مثل سالهای
گذشته اثری از جدول خاموشیها در تابستان نبینیم ،باید
حواســمان به مصرف برق باشــد .هر چقدر بتوانیم بیشتر
صرفهجویی کنیم ،در روزهای بلند و گرم تابســتان ،کمتر
رنگ تاریکی را میبینیم.

زندگیپدیا

پرتش نکن بیرون
شاید خیلیها ندانند و هیچ
فاطمه عباسی
وقت هم با آن مواجه نشده
باشند ،اما آنطور که قوانین راهنمایی و رانندگی
میگویــد ،برخــی از تخلفاتی که مــا در هنگام
رانندگی مرتکب میشــویم ،تنها به جریمه ختم
نمیشود و جرم اســت .به زبان ســاد هتر یعنی
فکر نکنید کــه خالف میکنیــد و جریمهاش را
میدهید ،برخی از همین خالفها مثل دستکاری
در پالک یا نصب پالک جعلــی ،وقوع تصادفات
جرحی و فوتی ،رانندگی بدون گواهینامه ،تغییر
در ارکان و اصالت وسیله نقلیه ،رانندگی در حالت
مستی ،تخلیه نخاله و پسماند با خودرو در معابر
عمومی و ...جزو مواردی اســت که ارتکاب آن نه
صرفا یک تخلف ،که جرم هم محســوب شــده
و برابــر قانون فــرد متخلف به دســتگاه قضایی
معرفی میشــود .معاون اجتماعــی و فرهنگی
ترافیک پلیــس راهنمایی و رانندگــی فراجا به
تازگــی در این مــورد اظهارنظر کــرده و گفته:

«باید از برخــی موضوعات مربوط بــه تخلفات
راهنمایــی و رانندگی که امــروزه بهعنوان جرم
تلقی میشود ،جرمزدایی کرد و به کمیسیونهای
مربوطه یا شــورای حل اختالف واگذار شــود.
در واقع بهتر اســت مشکالت هر ســازمان برای
حل و فصل بهخود ســازمان واگذار شود ».البته
قطعا با این پیشــنهاد ،قرار نیست متخلفان نفس
راحتی بکشند و این جر مزدایی منجر به کاهش
بازدارندگــی و از بین رفتن تناســب بین جرم و
مجازات به نفع مجرم بشود .بلکه فقط قرار است
به جای یک مرجع قضایی ،خود پلیس راهنمایی
و رانندگی یا شوراهای حل اختالف به این جرمها
و تخلفها رسیدگی کنند.
گذشته از مجرم بودن یا نبودن متخلفان ،برخی
از این تخلفات ریشــه در فرهنگ ما دارد .شاید
تصادف را نشود پیشبینی کرد (که البته رانندگی
با احتیاط میتواند از درصد تصادفات هم بکاهد)
اما قطعا مخدوش کردن پالک یا تخلیه پســماند
در معابر دست خودمان اســت .کافی است کمی
محترم باشیم...

اثر :مهدی عزیزی

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثل
همین متن کوتاهی که
می بینید .ما منتظریم تا نوشــتههایتان
دربــاره مســائل روزمره ،مشــکالت و
دغدغه هایتان را برای ما ارســال کنید.
اگر اهل طنز و کاریکاتــور و طراحی هم
هستید جایتان اینجا محفوظ است .متن یا
طرح تان که آماده شد یک تماس با شماره
 23023636بگیرید تا برای رساندنش به
ما  ،راهنمایی تان کنیم.

تزریق ویروس برای نبرد با
سلولهای سرطانی

وزنکشی سیاسی در
انتخابات هیأت رئیسه مجلس

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

در آستانه برگزاری انتخابات دوره سوم ،رقابت میان
احزاب و جریانهای سیاسی داغتر شده است
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گفتهها

شایعهپراکنی
در میان گردوغبار

نگاه

همه شهروندان میتوانند به اطالعات کنترل کیفیت
هوای تهران دسترسی آنالین داشته باشند

تـــعــویـــــض هــــر تــــخت
بیمارستانی  CCUو ICU
بدون تجهیــزات جانبی
حدود  15تــا  20میلیون
تومان و برای تختهای
معمولی  5میلیون تا 20
میلیــون تومــان اســت.
بــرای احــداث هــر تخت
بیمارســتانی بــــــا تمــام
خـــدمــــات و امــــکانات
درمانــی هــم ،فضایــی
حــدود  100مترمربــع بنا
در نظــر گرفتــه میشــود
کــه هزینــه آن بــرای هــر
تخــت معمولــی حــدود
یــــک مـــیلـــــیارد تومــان
و بــــــرای تـــخــــــــتهای
آیسییو و اتاق عمل تا
 5میلیارد تومــان برآورد
میشود
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بازی جان و تخت

50هزار تخت فرسوده در کشور وجود دارد ،وزارت بهداشت وعده ساخت حدود 49هزار تخت بیمارستانی را داده ،در حالی که هزینه
هر تخت بیمارستانی بدون تجهیزات بین  5تا 20میلیون تومان و با تجهیزات یک میلیارد تومان برآورد میشود
گزارش

مریم سرخوش
روزنامهنگار

از مجموع 150هزار تخت بیمارســتانی در کشور،
50هزار تخت فرســوده اســت .هرچند که وزارت
بهداشت اعالم کرده از 48هزار و 500تخت جدید در
دست ساخت ،بخشی از آنها جایگزین این تختهای
فرسوده خواهد شد .سال 97بهزاد کالنتری ،مدیرکل
اســبق دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات
بالینی وزارت بهداشــت و درمان ،آمار تختهای
فرســوده را حدود 60درصــد از 135هزار تخت
بیمارستانی اعالم کرده بود؛ بر این اساس طی 3سال،
تعداد تختهای فرســوده از 81هــزار به 50هزار
تخت کاهش پیدا کرده ،با ایــن حال اما همچنان
تعداد تختهای فرسوده در مراکز درمانی فرسوده،
موضوع نگرانکنندهای است .مسئوالن نظام سالمت
ت فرسوده ،تنها فرسودگی
میگویند ،منظور از تخ 
تختها نیســت ،بلکه مجموعــهای از تجهیزات و
خدمات درمانی است؛ یعنی عالوه بر تخت اگر فضای
س بهداشتی در اتاق
مناسب و امکاناتی ازجمله سروی 
بیمار ،نور و تهویه و ...هم وجود نداشته باشد ،تحت
عنوان تختهای فرسوده از آن یاد میشود.
هر تخت معمولی؛  5تا 20میلیون تومان

اصطالح تختهای فرســوده به مجموعه امکانات
درمانی گفته میشود برای هر بیمار درنظر گرفته
میشــود .در این تعریف ،تختهای نامناســب و
غیراستاندارد تنها بخشی از این مجموعه به شمار
میروند که البته در پاندمی کووید 19-استفاده از
آنها افزایش پیدا کرد .حاال براساس اعالم متخصصان
بیمارستانی و درمانی ،هر بیمارستان دولتی سهمی
از این تختهای فرسوده دارد .تعویض هر یک از این
تختها ،بدون تجهیزات جانبــی هزینهای حدود
 15تــا 20میلیون تومان برای هــر تخت  CCUو
 ICUو 5میلیون تا 20میلیون 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
100مترمربع بنا درنظر گرفته میشود که هزینه
آن برای هر تخت معمولی حدود یک میلیارد تومان
و برای تختهای آیسییو و اتاق عمل تا 5میلیارد
تومان برآورد میشــود .اما این تمــام آن چیزی
نیســت که مجموعههای درمانی برای کاهش این
فرسودگیها نیاز دارند ،چراکه سایر تجهیزات و حتی
بنای بخش زیادی از بیمارستانها هم طی سالها
دچار فرسودگی شدهاند .بهگفته حسین قناعتی،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به همشهری،
شیوع کرونا ،این فرســودگیها را تسریع کرد و با
وجود ضرورت بر بازسازی و نوسازی مراکز درمانی و
تجهیزات ،اما بودجهای برای آنها درنظر گرفته نشد.
تختهای فرسوده؛ بازی با جان بیماران

«اگر تنها روی استاندارد نبودن تخت بیمارستانی
تمرکز کنیم ،برخی از آنها عمر باالیی دارند و بهدلیل

مدرننبودن ،میتوانند جان بیمــاران را به خطر
بیندازند ».میرزایی ،مترون یکی از بیمارستانهای
تهران این موضوع را مطرح میکند و به همشهری
میگویــد« :تختهای مــدرن گزینههای زیادی
برای مناسبترشدن وضعیت بیمار دارند ،اما هنوز
هم در برخی مراکز درمانی تختهایی اســتفاده
میشــود که هیچیک از این شرایط و حتی قابلیت
تخت و تشــک برای راحتی یا مهار و ایمنی بیمار
را ندارند .کووید19 -هم باعث شــد استفاده از این
تختها افزایش پیــدا کند .همین حــاال در تمام
بیمارســتانهای دولتــی ،این تختها اســتفاده
میشــوند و نمیتوان آنها را از چرخه درمان خارج
کرد ».او درباره اینکه اســتفاده از این تختها ،چه
آسیبهایی برای بیمار دارد ،میگوید« :با توجه به
بهروزرسانیهایی که در سالهای اخیر انجام شده،
آسیبهایی ازجمله سقوط بیمار از تخت بسیار کمتر
شده است .فرسودگی تختها بهگونهای نیست که
بیمار نتواند روی آن بخوابد اما چند مشکل دارد؛ اول
اینکه نامناسببودن آن و حتی شکل ظاهریاش
میتواند از نظر روانی روی بیمار تأثیر بگذارد ،نکته
دیگر اینکه بیشتر بیماران اکنون به تختهای مدرن
نیاز دارند .شاید امکانات تخت مسئله مهمی بهنظر
نرســد ،اما برای رفاه و حفظ جــان بیمار ضروری
اســت ».او ادامه میدهد« :گاهی الزم است برخی
اندام بیمار در وضعیت باالتر از بدن او قرار بگیرد و اگر
تخت چنین ویژگیای نداشته باشد ،باید از ملحفه
یا بالش استفاده کرد .مثل تکاننخوردن لخته خون
در عضوی از بدن بیمار که باید با باال و پایین بردن
بخشی از تخت انجام شود اما در تختهای قدیمی
این امکان وجود ندارد و این موضوع میتواند جان
بیمار را به خطر بیندازد».
معضلی برای پرستاران

«تختهای فرسوده و قدیمی نهتنها برای بیمار که
برای کادر درمان و پرستاران هم آسیبزاست ».این
موضوعی است که محمد شــریفیمقدم ،دبیرکل
خانه پرستار به آن اشــاره میکند و به همشهری
میگوید« :تختهای فرســوده میتوانند ایمنی
بیمار را کم کننــد و اگر بیمــار دارای محدودیت
حرکتی باشد ،بستریشدنش روی آنها مشکالت
را بهوجود میآورد .این تختهــا انعطاف ندارند و
احتمال شکستگی و سقوط از تخت وجود دارد .از
ســوی دیگر ،این تختها امکانات کاهش ارتفاع را
ندارند و بهویژه درباره بیمارانی که مشکالت حرکتی
دارند ،تردد را سختتر میکنند ».او ادامه میدهد:
«این تختهای غیراســتاندارد هنگام جابهجایی
بیمار ،باعث ایجاد آسیب بهخود بیمار یا حتی کادر
پرستاری میشــود و حتی احتمال سقوط بیمار
هم وجود دارد .بسیاری از پرستاران و بهیاران ما با
آسیبهایی ازجمله دیسک و واریس دست و پنجه
نرم میکنند و کمکرسانی به بیمار هنگام پایین
آمدن از این تختهای قدیمی ،فشــار مضاعفی به
آنها وارد میکند و آســیب جسمیشان را افزایش
میدهد ».بهگفته شریفیمقدم ،تختهای فرسوده و
قدیمی انعطاف ندارند و منجر به بروز مشکالتی برای

بیماران میشــوند« :تختهای روز دنیا هوشمند
هســتند ،بهگونهای که میتواند وضعیت بستری
را برای بیماران دارای محدودیت حرکتیتسهیل
کند و ایمنی بیشتری برای آنها داشته باشد .اکنون
در مراکز درمانی کشورهای مختلف ،دکمه تنظیم
تخت در اختیار بیمار قرار میگیرد و با توجه به نیاز
خودش از آن استفاده میکند ،چراکه ممکن است
نیروی پرستاری در لحظه نباشد و بیمار نیاز به تغییر
در وضعیت خو د داشته باشد .اما تختهای قدیمی
چنین ویژگیهایی ندارند .مثال 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 مشکالت ارتوپدی
هم اندامهای میانی باید در وضعیت مناســب قرار
بگیرند و فراهمکردن این وضعیت برای بیماران در
تختهای قدیمی وجود ندارد».
براساس اعالم شــریفیمقدم ،تختهای فرسوده
برای سالمندان خطر بیشــتری دارد .هرچند 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 دارن د هم با احتمال سقوط از روی تختهای
فرســوده مواجهند ».دبیرکل خانه پرستار معتقد
اســت که عالوه بر بهســازی تختهای فرسوده،
مقاومسازی مراکز درمانی قدیمی و ساخت مراکز
جدید استاندار د هم عامل مهمی است« :فرسودگی
و ناایمنبودن تنها مربوط به حوزه درمان نیســت
و در حوزههای دیگر هم وجود دارد .مقاومســازی
مراکز درمانی بایــد در اولویت قرار بگیرد تا در بروز
حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله ،آخرین مکان
تخریبشده باشد .در زلزله کرمانشاه شاهد چنین
چیزی نبودیم و بیمارستان تازهساز این استان ،جزو
نخستین مراکزی بود که بالاستفاده شد ».او ادامه
میدهد« :دهه 80هم در یکی از بیمارســتانها،
بخش اعصاب ایجاد کردند اما امکان عبور تخت از
راهروی این بخش وجود نداشت و آنها را بهصورت
باالبر از پنجرهها انتقال میدادند .از سوی دیگر در
بیمارستانهای قدیمی فضای اتاق 10تا 15تخت

نیازی به افزایش تخت نیست
نکته

است که البته در بیمارستانهای جدید به 3تخت
کاهش پیدا کرده است .فضای بسیار بزرگ بخشها
هم مشکل دیگر در بیمارستانهای قدیمی است
که زمان رسیدن پرســتار به بالین بیمار را افزایش
میدهد .البته این وضعیت در بیمارستانهای مدرن
امروزی رعایت میشود و اشراف پرستار به بیماران
بیشتر شده است».
افزایش فرسودگی تجهیزات بیمارستانی

حدود 50درصــد تختهای دولتی شــهر تهران،
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است و
این مراکز هم از نظر تجهیزات بیمارســتانی و هم
ســاختمانی نیازمند بهروزرسانی هستند .حسین
قناعتی ،رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران با
اعالم ایــن موضوع ،درباره فرســودگی تختهای
بیمارســتانی توضیحهایی به همشهری میدهد و
میگوید« :به ازای هر تخت ،بهروزرسانی و بازسازی
در تمام خدمات درمانی بیمارســتان نیاز است اما
در اینباره دچار عقبماندگی هستیم و در آینده با
بحران مواجه خواهیم شد ».او به فرسودگی مراکز
درمانی با عمر  80تا 100سال هم اشاره میکند که
از نظر استحکام و مقاومت در برابر بالیای طبیعی
با مشکالتی مواجهند« :ســاختارهای پشتیبانی
این مراکز مشــکل دارد اما با وجــود ضرورتهای
موجود ،بودجه کافی برای این مسئله درنظر گرفته
نشده است ».بهگفته او ،از نظر تجهیزات و امکانات
پزشکی باید هر 7ســال یکبار ،نوسازی شوند اما
برخی دستگاهها عمر باالی 25سال دارند و تعویض
نشدهاند« :شیوع کرونا این مشکالت را تشدید کرد،
چراکه با افزایش مراجعات بیماران ،سرعت گردش
کار بیمارستانها زیاد شد و استهالک و فرسودگی
تجهیزات را بیشتر کرد».
ساخت 48500تخت جدید

سیاســت وزارت بهداشت از گذشــته تاکنون این
بوده که هر ســال با ایجاد تخت و بیمارستانهای
جدید ،ناوگان بهداشــتی و درمانی کشور نوسازی
و بهسازیشود و بر این اساس 48هزار و 500تخت

تعریف استاندارد از تختهای فرسوده فقط تخت بستری بیمار نیست بلکه مجموعهای از
عوامل ارائه خدمات و تسهیل این خدمات اســت؛ یعنی عالوه بر تخت اگر فضای مناسب،
س بهداشــتی در اتاق بیمار ،نور و تهویه و ...هم وجود نداشته باشد،
امکاناتی ازجمله سروی 
تحت عنوان تختهای فرسوده نام برده میشود .این نکتهای است که عبداهلل بهرامی ،رئیس
سابق بیمارستان امام رضا(ع) مشهد به آن اشاره میکند و به همشهری میگوید« :اینکه اکنون
برخی مراکز درمانی به تختهای استاندارد و جدید مجهز نیستند ،تنها یک بخش از موضوع
تختهای فرسوده است ،حتی اگر در بیمارستان از صدور نسخه تا عرضه دارو برای بیماران
بستری چالش وجود داشته باشد ،همین عنوان برایش استفاده میشود ».بهگفته بهرامی،
همین حاال هم ارائه خدمات با وجود تختهای فرسوده ادامه دارد اما شکل ارائه خدمت قدیمی
است و مشکالت بیشــتری هم دارد« :مثال اگر درباره فرسودگی تختهای بخش سوختگی
صحبت میکنیم ،یعنی کنار هر تخت یک فضای شستوشــو برای بیمار وجود ندارد و او را
برای ارائه این خدمات به مکانی دیگر انتقال میدهند ».رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی
مشهد معتقد است که اضافهکردن تخت منجر به افزایش هزینه برای وزارت بهداشت خواهد
بود و بهتر است بهینهسازی در اینباره صورت بگیرد« :الزم نیست تمام امکانات درمانی در
تمام شهرستانها فراهم شود و تنها ضرورت تجهیز و نوسازی خدمات اورژانس است .چراکه
بیماران اورژانسی تنها بیماران نیازمند ارائه خدمات فوری هستند و باید از تختهای درمانی
استاندارد برخوردار باشند .در هیچ جای دنیا چنین شرایطی وجود ندارد اما ما دائم در حال
افزایش تختهای بیمارستانی و مراکز درمانی هستیم».

در دست ساخت است که بخشــی از آنها در مراکز
درمانی فعلی جایگزین تختهای قدیمی خواهد
شــد .این موضوعی اســت که بهــروز رحیمی،
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشــت
در گفتوگو با همشــهری به آن اشــاره میکند و
میگوید« :واژه فرســودگی درباره تخت و فضای
بیمارستانی ،اصطالح درستی نیست چراکه نهتنها
درباره بیمارستانها ،که برای تمام مراکز ارائهکننده
خدمات ،یک عمر مفید برای تجهیزات آنها وجود
دارد .براســاس طرح تحول سالمت این تجهیزات
نوسازی و بهسازی میشــوند و یکی از این طرحها
ی کلینیک» در بیمارستان
مجموعه درمانی «مهد 
امام خمینی(ره) با هزار تخت بستری است که تجهیز
آن در حال انجام اســت و بــهزودی افتتاح خواهد
شــد ».رحیمی درباره اینکه آیا دوران کرونا منجر
به فرسودگی بیشــتر تختهای بیمارستانی شده
و وقفهای در طرحهای نوســازی و بهسازی وزارت
بهداشت بهوجود آورده؟ توضیح میدهد« :هیچیک
از وظایف معاونتهای 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
بهصورت ویژه نوسازی شدند که در بخشهای ویژه
این نوســازیها قابل توجهتر است .در بخشهای
انآیسییو ،پیآیسییو ،آیسییو ،دستگاههای
تنفســی و تجهیزات اکسیژنســاز ،ونتیالتورها
بهروزرســانی ویژه انجام شــد که قطعا اگر چنین
اقداماتی نبود ،مدیریت کرونا با چالشهای متعددی
مواجه میشــد و عبور از موج شدید بیماری میسر
نبود .این اقدامات باعث شده که تا چند سال آینده
از نظر تجهیز و بهروزرســانی سیستم بخشهای
ویژه نگرانی وجود نداشــته باشــد ».این مسئول
همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود 5هزار
تخت فرسوده در بیمارستانهای کشور ،آیا احداث
مراکز درمانی جدید یا نوسازی تجهیزات میتواند
پوشش کافی در اینباره باشد؟ میگوید« :نکته مهم
این اســت که ارائه خدمات درباره بیماران به هیچ
عنوان متوقف نمیشود .روند درمانی در کشور منتظر
نوسازی تجهیزات و احداث مراکز درمانی جدید نیست
اما در قالب ســطحبندی خدمات و نظام درمان که
مشخص میکند چه میزان تخت و برای چه منطقهای
راهاندازی شود ،اقدامات ســاالنه صورت میگیرد .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 بهرهبرداری از پروژههای عمرانی وزارت
بهداشــت در ارائه خدمات به بیماران هیچ اختاللی
وجود نخواهد داشت ،ادامه میدهد« :اولویت فعلی
وزارت بهداشت اتمام پروژههای نیمهتمام بهویژه 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 طرحهای محرومیتزدایی
هم افتتاح پروژههــای نیمهتمام
بخش بهداشت آغاز شده است».

حمید سوری

بــــــــــا تـــــــوجـــــــــــه بــــــــــــه
بروزرســانیهایی کــه در
ســا لهای اخیــر انجــام
شــده ،آســیبهایی از
جملــه ســقوط بیمــار از
تخت کمتر شــده اســت.
فرســودگی تختهــا بــه
گونهای نیســت که بیمار
نتوانــد روی آن بخوابــد
امــا چنــد مشــکل دارد،
اول ایــن کــه نامناســب
بــودن آن و حتــی شــكل
ظاهــریاش میتوانــد از
نظــر روانــی روی بیمــار
تاثیر بگذارد ،نكته دیگر
اینكــه بیشــتر بیمــاران
اکنــون بــه تختهــای
مــدرن نــــــیـــــاز دارنــد و
استاندارد نبودن تختها
میتوانــد جان آنهــا را به
خطر بیندازد

تختهای غیراستاندارد
هنگام جابجایی بیمار،
باعــث آســیب بــه خــود
بیمــار یــا حتــی کادر
پرستاری میشود و حتی
احتمــال ســقوط بیمــار
هم وجود دارد .بسیاری
از پرســتاران و بهیــاران
با آســیبهایی از جمله
دیسک و واریس دست
و پنجــه نــرم میکننــد و
کمکرســانی بــه بیمــار
هنــگام پاییــن آمــدن از
این تختهــای قدیمی،
فشــار مضاعفی به آنها
وارد میکنــد و آســیب
جسمیشان را افزایش
میدهد

از نــــــظر تـــجـــهـــیـــزات و
امکانات پزشــکی باید هر
 7ســال یکبــار ،نوســازی
آنها انجام شوند اما برخی
دســتگا هها عمــر بــاالی
 25ســال دارنــد و تعویض
نشــد هاند .شــیوع کرونــا
ایــن مشــکالت را تشــدید
کــرد ،چــرا کــه بــا افزایــش
مراجعات بیماران ،سرعت
گردش کار بیمارســتانها
زیــاد شــد و اســتهالک و
فرســودگی تجهیــزات را
بیشتر کرد

اولویــت کنونــی وزارت
بـــــهداشــــــت اتــــمـــــــام
پروژههای 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 طر حهــــــای
محرومیتزدایی افتتاح
پروژههــای نیمــه تمــام
بخــش بهداشــت آغــاز
شده است

رئیس کارگروه بهداشت و
پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا

اپیدمی آبله میمون را
بزرگنمایینکنیم
در طغیــان بیماریهای واگیــردار نوپدید یا
بازپدید ،گاهی اتفاقات به حدی با سرعت پیش
میرود که شــرایط طغیان را به سرعت متغیر
میکند و منجر به تغییر دانســتهها میشود.
آمادگی ،پاسخ و اقدام مرکز کنترل بیماریها
در هر کشور از محورهای اساسی برای مدیریت
این طغیانها و کاهش بار ناشی از آنهاست؛ با
این حال هنوز درگیــری با پاندمی کووید19-
تمام نشده و اخبار تازه درباره بیماری ویروسی
آبله میمــون نباید موجی از غفلــت را درباره
كوويد 19-رقم بزند؛ چراکــه همین حاال هم
تعداد کشورهایی که روند خیزش پیک در آنها
صعودی اســت ،هر روز باال میرود و در چند
هفته اخیر از  20به حدود 50کشــور رسیده
اســت .تکرار این روند افزایشی در کشورهای
همســایه با ایران ازجمله کویت ،عربســتان و
پاکستان هم هشداری جدی برای دغدغهمند
بودن درباره پاندمی کووید 19-است که ممکن
است کشــور را در پیکی جدید از بیماری قرار
دهد .در تب انتشار اخبار متعدد از طغیان آبله
میمون ،سیاست رسانهها هم پیگیری خبرهای
داغ اســت و میتواند در این زمانها و در بیان
واقعیتهای ناشــی از طغیان احتمال خطا را
افزایش دهد؛ به همین دلیل اســت که نباید
اپیدمی آبله میمون یا جوندگان را بزرگنمايي
کرد.
با شــیوع پاندمی کوویــد ،19-توجه مردم به
بیماریهای ویروســی افزایش پیــدا کرده و
این مســئله در مواجهه با بیماریهای شــایع
شــده در مدت اخیر ازجمله هپاتیت کودکان
و آبله میمون بهخوبی مشاهده میشود .درباره
بیماریهایی که از طریق تنفســی و یا قطرات
ریز تنفسی منتشر میشود ،نمیتوان بهصورت
کامل مانــع از انتشــار بیماری شــد؛ چراکه
نمیتوان نفس کشــیدن را محدود کرد و این
مسئله باعث میشود شانس گسترش بیماری
افزایش پیدا کنــد .در عصر حاضــر تعامالت
و تحرکات جمعیتی هم بیشــتر شــده است؛
بهعنوان مثال انسانها میتوانند 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 بیماریهایی
که در گذشته به شــکل آندمی وجود داشته،
برای تبدیل شدن به پاندمی یا اپیدمی بیشتر
شــود .مداخالتی هم کــه در جوامع صورت
میگیرد ،به شکلهای مختلف میتواند عوارض
و عواقب درازمدت ایجاد کند؛ ازجمله استفاده
بیرویه از داروها ،واکسنها یا هر عارضهای که
سیستم ایمنی را تحتتأثیر قرار دهد.
تقویت مرکز کنترل بیماریها در کشور یکی
از نیازهــای کنونی بــرای مواجهــه با چنین
بیماریهایی اســت که قدرت بیشتری برای
نفوذ بــه جوامــع بینالمللی پیــدا کردهاند
تا در کوتاهتریــن فرصت با آمادگــی کامل و
سازوکارهای الزم نســبت به شناسایی موارد
جدید ابتال و مدیریت بیماری واکنش نشــان
دهد .درباره آبله میمون هم چند عامل میتواند
منجر به پیشــگیری از شیوع آن شود؛ ازجمله
خودداری از تماس مستقیم با حیوانات و افراد
آلوده .این آلودگیهــا میتواند از طریق ادرار،
مدفوع ،ترشــحات بافت ،ملتحمه ،استنشاق،
شــکافهای پوســتی و بلع بافتهای عفونی
انتقال پیــدا کند .واکســنها بهویــژه برای
گروههای پرخطر حدود 85درصد اثربخشــی
دارد و فردی که طــی  14روز در معرض آبله
میمون قرار گرفته و همچنین کودکان زیر یک
ســال ،زنان باردار و افراد مبتال به بیماریهای
پوستی ،باید واکســن آبله را دریافت کنند .در
مقابله با این بیماری توجه جدیتر به کودکان،
رعایت پروتکلهــای بهداشــتی و حفاظتی
ازجمله دستکش و ماسک  N95صورت برای
افراد در تماس و کادر بهداشــتی درمانی خط
اول و دامپزشــکان ضــرورت دارد .اجتناب از
تماس مستقیم فیزیکی با صورت فرد مبتال از
سوی مراقبان بیمار و پرهیز از تماس یا دست
زدن بــه حیواناتی که در طبیعــت به ویروس
آلوده میشوند (عمدتا جوندگان و میمونهای
آفریقایی) هم از الزامات دیگــر مواجهه با این
بیماری اســت .دوره نهفتگی آبلــه میمونی،
یعنی از زمان ابتال به عفونت تا شــروع عالئم،
معموال  6تا ۱۳روز اســت ،اما شاید تا ۲۱روز
هم طول بکشد که در تهاجم اولیه بهمدت 5روز
عالئمی ازجمله تب ،سردرد شدید ،تورم غدد
لنفاوی ،کمردرد ،درد عضالنی و کمبود انرژی
شدید وجود دارد .مشکالت پوستی هم معموال
طی یک تا 3روز پس از ظهور تب آغاز میشود
و منجر به بثورات پوستی است که روی صورت،
کف دست و کف پا و دســتگاه تناسلی ایجاد
میشــود .البته ویروس آبله میمونی میتواند
برای قرنیه چشم هم مشــکالتی را ایجاد کند
و در موارد شــدید باعث نابینایی شود .با بروز
عالئم ،ایزوله فیزیکی فرد مبتــا تا زمانی که
تمام ضایعات آبله بهبود پیدا کند و همچنین
اســتفاده از ضدعفونیکنندههای بیمارستانی
و خانگی ضروری است .با وجود اینکه تا تأیید
آزمایشگاهی نمیتوان بیمار را بهعنوان نمونه
شــاخص درنظر گرفت ،اما پیگیری تماسها
و مواجهههای موارد مشــکوک اهمیت فراوان
دارد .با تمام حساســیتهایی 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
عالوه بر هوشیاری و آمادگی برای طغیان ،نباید
بزرگنمايي درباره آن صورت بگیرد.
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نقلقولخبر
محمدحسین موسیپور
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی
آمریکا ایــران را بهخاطر رعایت نکردن
حقوق بشــر تحریم میکند درحالیکه
مردم یمن و عراق و ملتهای مظلوم در
منطقه بهخاطر سیاستها و اقدامات
و جنایات آمریکا در وضعیت اسفناکی
هســتند با این حال علیه ایــران تحریم
حقوق بشری اعمال میکند و این طنز
تلخ زمانه ماست/.ایسنا
علی باقری
معاون سیاسی وزارت امور خارجه
دســتیابی به صلح در جهان ،سرابی بیش
نیســت .نقشآفرینی بینالمللی ایــران
و آفریقا یجنوبــی ،تهدیدکننــده منافــع
هیــچ ملــت مســتقلی نیســت؛ چراکــه
همــکاری 2کشور مبتنیبر سیاســتهای
ثبا تســاز ،امنیتآفریــن و عدالتجــو
در عرصه بینالمللی است / .مهر

خبر

روابط و رزمایشهای دریایی
با همسایگان گسترش یابد
رئیس پژوهشگاه علوم و معارفدفاعمقدس گفت:
نیروی دریایی باید در جغرافیای سیاسی اقیانوس
هند و دریای عمان رزمایشهای 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 ماموریتهای 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

وزنکشی سیاسی در انتخابات هیأت رئیسه مجلس
در آستانه برگزاری انتخابات دوره سوم هیأت رئیسه مجلس یازدهم رقابت میان احزاب و جریانهای سیاسی در خانه ملت داغتر شده است

گزارش

حمیدرضابوجاریان
روزنامهنگار

میان نماینــدگان مجلس ،چهرههای سرشــناس
اصولگرای زیادی حضوردارند؛ چهرههایی که هرکدام
به طیفهای خاصی از جریان اصولگرایی وابستگی
دارند .جریانهایی مانند نیروهای انقالب اســامی،
جبهه پایداری ،مدیران موســوم به احمدینژادیها
و نیز گروههای اصولگرای ســنتی نزدیک به موتلفه
اســامی که ترکیب کلی جریان اصولگرا را شــکل
میدهنــد .درکنار اصولگرایان؛ طیفــی از نیروهای
سیاسی که خود را مســتقل مینامند نیز در مجلس
حضوری فعال دارند که مواضعشان در برخی موارد
به اصولگرایان و در برخی موارد نیز به اصالحطلبان
نزدیکی دارد اما ،این نمایندگان به شــکل رســمی
تابلوی جریان سیاسی را بهدست نمیگیرند .نیروهای
جریان اصالحطلب گرچه با تعداد کمتر اما در پارلمان
حضور دارند و این نگاه سیاسی را نمایندگی میکنند.
ترکیبی که سبب شده است ازمیان 290نماینده راه
یافته به مجلس222 ،نفــر را اصولگرایان ومابقی را
مستقالن و اصالحطلبان 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 رقابتهای سیاسی
وحاشیهها پیرامون آن هستیم؛ حاشیهها و رقابتهایی
که سبب شده است این سؤال در اذهان عموم ایجاد
شــود که چرا نمایندگان را تا این اندازه درگیرخود
میکند؟ نماینده ادوارمجلس و مشاور رئیس سابق
مجلس شــورای اســامی در پاسخ این ســؤال به
همشهری میگوید :اصل رقابت میان نمایندگان یا
جریانهای سیاســی داخل مجلس برای رسیدن به
جایگاه هیأت رئیسه موضوع ناپسندی نیست چراکه
جایگاه هیأت رئیسه هم کارکردهای شخصی برای
نماینده دارد و هم میتواند وزن و جایگاه مجلس را
نزد افکارعمومی نشان دهد .منصور حقیقتپور با بیان
اینکه ترکیب هیأت رئیسه نشــان میدهد که کدام
جریانهای سیاسی یا حتی منطقهای وزن باالتری
در مجلس دارند ،ادامه میدهد :اعضای هیأترئیسه
به شکل مســتمر در جریان مسائل کالن کشور قرار

میگیرند و به این دلیل گروههای سیاســی تالش
میکنند عضوی از آنان درهیأت رئیسه باشد تا به این
شکل در جریان امورات کشور قرار بگیرند .این موضوع
میتواند یک جریان سیاسی را در مجلس در مقابل
دیگر رقبا در موقعیت دست باالتر قرار دهد و جایگاه
آن گروه را مقابل دیگرجریانها 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 ،نمیتوان نوع
نگاه مجلس به یک طرح ،الیحه یا مسائل کشور را به
شکل دقیق در قالب گفتوگو با تکتک نمایندگان
شناخت .درچنین شــرایطی است که جایگاه هیأت
رئیســه اهمیت و کارکرد تــازهای بهخود میگیرد.
اظهارنظراعضای هیأت رئیســه مجلس را میتوان
نشاندهنده نگاه کلی مجلس به یک موضوع دانست.
مسئلهای که منصور آرامی ،نماینده بندرعباس آن
را تأیید میکند و به همشــهری میگوید :براساس
قانون اداره امور مجلس برعهده هیأت رئیســه است
و به این دلیل ،اعضای هیأت رئیسه مجلس ارتباط

تنگاتنگی با نمایندگان و دیدگاههای آنان در مورد
مسائل مختلف کشــور دارند .چنین شرایطی سبب
آشنایی اعضای هیأت رئیسه با تفکرات درون مجلس
درباره موضوعات مختلف میشــود .چنین ویژگی
سبب میشــود ،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.
بهگفته آرامی ،چنین نقشــی در هیأت رئیســه یا
مجموعه ادارهکننده اغلب مجالس کشــورها وجود
دارد .او به نقش مهم دیگر هیأت رئیســه نیز اشاره
میکند و میگوید :ممکن است عدهای با زیر سؤال
بردن جایــگاه نمایندگان و مجلــس در میان افکار
عمومی تالش کنند که جایگاه نهاد قانونگذاری زیر
سؤال برود .این امکان نیز وجود دارد که به نمایندهای
توهین شود که در چنین شــرایطی ،هیأت رئیسه
وظیفه دفاع از جایگاه مجلس را برعهده دارد و نسبت
به موضوع ورود میکند .ورود هیأت رئیسه به چنین
موضوعاتی بهمعنای ورود مجلس به مسئله است و به
این دلیل ،پاسخگویی افراد و نهادهایی که جایگاه یا
شأن مجلس و نمایندگان آن را زیر سؤال میببرند با
سرعت و حساسیت انجام میشود.

جهتدهی بــه آرای نماینــدگان؛ ناممکنی که
ممکن است

یکی از موضوعاتــی که در اذهــان عمومی و برخی
فعاالن سیاسی مطرح میشــود ،نقش هیأت رئیسه
مجلس در جهت دادن به آرای نمایندگان است .گرچه
درقانون اساسی نمایندهای نمیتواند حق رأی خود
را به فرد دیگری واگذارکند اما ،جایگاه هیأت رئیسه
در مرتبهای قرار میگیرد که برخی آن را عاملی برای
تغییر رأی یک نماینده یا نمایندگان میدانند .منصور
حقیقتپور در پاســخ به این سؤال همشهری درباره
اینکه آیا اعضای هیأت رئیسه میتوانند با عملکرد خود
به آرای دیگر نمایندگان جهت دهند ،این موضوع را
رد میکند اما ،به مسئله مهم دیگری اشاره میکند:
هیأت رئیسه تنها میتواند بررسی لوایح یا طرحها را به
تأخیر بیندازد اما نمیتواند آرای نمایندگان را جهت
دهد اما ،رئیس مجلس بهدلیل نفوذ کالمی که میان
نمایندگان دارد قادر اســت از این توانایی خود برای
ترغیب نمایندگان بــه رأی دادن یا ندادن به طرح یا
الیحهای استفاده کند .از اینرو است که قرارگرفتن
فردی در جایگاه ریاســت مجلس میتواند عالوه بر
جایگاه ریاست قوه مقننه و همنشینی با سران قوای
دیگر ،از اهمیتی باال برخوردار باشد.

گزارش2

یک سفر و چند گمانه سیاسی
هنوزمدت زمان زیادی از ســفر امیر قطــر و انریکه مورا به
تهران و گمانهزنیها درباره از سرگیری دوباره مذاکرات رفع
تحریمها در وین نگذشته اســت که رئیسجمهور اسالمی
ایران در پنجمین ســفر خارجی خود به عمان رفته است.
این ســفر از آن جهت دارای اهمیت اســت که بهگفته یک
اندیشکده سیاســی اروپایی که ایرنا خبر آن را بازتاب داده
است؛ این ســفر با توجه به نقش تعیینکننده عمان و قطر
در روابط میان خاورمیانه و غرب ،بهویژه برای کمک به روند
مذاکرات مرتبط با توافق هســتهای 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 بهعنوان یک پل ارتباطی
و میانجیگری ارزیابی میشــود .این در حالی است که دیگر
کشــورهای منطقه محتاطانه در حال گســترش روابط با
جمهوری اسالمی ايران هســتند .ایفای چنین نقشی برای
عمانیها بخشی از ابعاد راهبرد جهانی خود این کشور است
که همواره بهویژه 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 هســتهای ایران در دولت دونالد
ترامپ رئیسجمهوری پیشین آمریکا در سال  ۲۰۱۸متوقف
شد و این در حالی است که دولت جدید آمریکا تالش میکند
این سیاســت را بدون اینکه بیش از حد از مسیر خارج شود
تغییر دهد .به همین دلیل ،عمان میتواند کشوری ارزشمند
برای بازگشت به میز مذاکرات باشــد .گمانهزنیهای انجام
شده از سوی این اندیشکده درباره پیام سیاسی احتمالی سفر
رئیسجمهور به عمان را اما رئیس گروه دوســتی پارلمانی
ایران و عمان بهگونهای دیگر تفسیر و تبیین میکند .عباس
مقتدایــی دراین باره گفته اســت :مالقــات رئیسجمهور
کشورمان با پادشاه عمان اهمیت زیادی برای منطقه دارد زیرا
این سفر میتواند بر تغییر مناسبات منطقه اثرگذار باشد .او
حرفش را اینطور ادامه میدهد :سفر رئیسجمهور کشورمان
به عمان ،یک سفر مهم منطقهای محسوب میشود و باتوجه
به سطح روابط ایران با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم،
این سفر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .اومیافزاید:در
این سفر چند ساعته ،بیش از 10سند همکاری بین 2کشور
ایران و عمان امضا شده اســت؛ تداوم این سطح از ارتباطات
میتواند در راستای بهبود وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشور
نیز قلمداد شــود .مقتدایی به دیدار رئیسجمهور با پادشاه
عمان اشــاره میکند و ادامه میدهد :دیدار پادشاه عمان و
رئیسجمهور کشورمان متمرکز بر تعمیق روابط دوجانبه و
توسعه همکاریهای اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و علمی
خواهد بود و نباید توقع طرح مباحث دیگری مانند مذاکرات
وین از آن را داشته باشیم.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

فناوری

عمادالدین قاسمیپناه؛ روزنامهنگار

پایان اجبار احراز هویت حضوری
در بانکها
با دیجیتال شــدن بســیاری از قابلیتها و خدمات بانکی،
پولی و مالی ،انتظارات درباره موضــوع احراز هویت آنالین
هم مطرح شــد .احراز هویت آنالین بهویژه در دوران کرونا
اهمیت بســیاری پیدا کرد ،چراکه مانع از حضور و ازدحام
مردم در فضاهای بسته میشد .در همین دوران ،احراز هویت
سجام بهصورت آنالین از سوی قوه قضاییه پیادهساز 
ی شد و
بخشی از کار مردم برای فعالیتهای بورسی تسهیل شد .این
در حالی بود که بعضی از بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری،
شــرکتهای لیزینگ و بهویژه نئوبانکها و شعب دیجیتال
بانکها زیرساختهای فنی خود را برای احراز هویت آنالین
مشتریان آماده کرده بودند .با این حال ،برخی از فرایندهای
زمانبر اداری باعث شد که ارائه این خدمت بهتعویق بیفتد.
اکنون بانک مرکزی ضوابط اجرایی دســتورالعمل اجرایی
قانون مبارزه با پولشــویی را برای اجرای دقیق و یکنواخت
آن از سوی مؤسسات اعتباری ،شرکتهای تعاونی اعتبار و
شرکتهای واسپاری(لیزینگ) ،ابالغ کرده است.

به گزارش همشــهری ،این ضوابط شــامل 42ماده است که
در بخشی از آن ،گستره شــمول احراز هویت آنالین مشخص
شده است .درواقع ،به جز شــرکتهای صرافی و صندوقهای
قرض الحسنه ،امکان احراز هویت غیرحضوری برای مشتریان
بانکها ،مؤسسات مالی و شرکتهای لیزینگ فراهم شده است.
یکی از نکاتی که در این «ضوابط» دیده میشود ،عنوان میکند
که «همه مراحل شناسایی الکترونیکی و غیرحضوری متقاضی
باید بر بستر کانال ارتباطی رمزنگاری شده بهصورت رمزنگاری
انتها به انتهــا( )End-to-End Encryptionصورت پذیرد».
همچنین مؤسسات مشمول باید سامانههای خود را بهگونهای
طراحی کنند که امکان آپلود عکس متقاضی وجود نداشــته
باشــد .به همینخاطر ،سامانه ثبت احوال و ســامانه اپراتورها
بهعنوان ســامانههای اصلی احراز هویــت الکترونیکی تعیین
شدهاند تا تطبیق اطالعات هویتی افراد از طریق این دو سامانه
صورت بگیرد .اگرچه این ضوابط ،احراز هویت آنالین برای افتتاح
حساب سپرده قرضالحســنه جاری را مجاز ندانسته ،اما ارائه
سایر خدمات پایه مانند افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی و
موارد دیگر را از طریق احراز هویت آنالین امکانپذیر کرده است.

تزریق ویروس برای نبرد با سلولهای سرطانی

نقلقولخبر
رضا اسدی 
فرد
رئیس مرکز مؤسسات و شرکتهای
دانشبنیان
اگر نــرخ رشــد کســبوکار هر شــرکت
را  ۳۰تــا  ۴۰درصــد درنظــر بگیریــم،
بایــد بــرای شــرکتهای دانشبنیــان
 ۱۰۰درصد باشــد .یک شــرکت دارویی
کــه در ســال  ۹۶نوعــی دارو را وارد بازار
کرد ،اکنــون یکــی از 5صادرکننده  اول
شــرکتهای دانشبنیــان بــه شــمار
میرود.

برای نخستین بار در جهان ،آزمایش بالینی تزریق ویروس کشنده سلولهای سرطانی به بدن فرد بیمار انجام شد

دانش

زهرا خلجی
روزنامهنگار

دانشمندان برای نخستینبار 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 موفقیتآمیز
بوده است .به گزارش جی بیآر ،با این حال آزمایش
واقعی اثربخشی آن با این کارآزمایی بالینی جدید
آغاز میشود.

ساالریه

حسن
رئیس سازمان فضایی ایران
برنامــه ۱۰ســاله فضایــی کشــور پــس
از برگــزاری  ۴۰جلســه کارشناســی،
نهایــی شــده اســت .ایــن برنامــه پس
از تأیید شــورایعالی فضایــی بهزودی
رونمایــی خواهد شــد .انتظــار میرود
در اجرا و تحقق این برنامه ،پژوهشگاه
فضایی ایران نقشی بیبدیل و مؤثرتر
از سایرین ایفا کند.

ویروسی مخصوص از سلولهای سرطانی

شنیدن نام ویروس در وهله اول تصور بدی برای ما
ایجاد میکند؛ چرا که ویروسهای 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 بهطور خاص برای کشتن سلولهای
ســرطانی طراحی شده اســت و در آزمایشهای
قبلی روی حیوانات ،دانشــمندان نتایج بســیار
امیدوارکنندهای از آن دیدهاند .این نوع ویروسها
بیش از یک قرن است که در مبارزه با سرطان مورد
تحقیق بودهانــد .در این صــورت میتوان گفت؛
موفقیت این ویروسها بســیار محدود بوده است.
این بار دانشــمندان ویروس کشــنده سرطان را
مهندسی کردهاند تا نهتنها به سلولهای سرطانی
آسیب برساند ،بلکه آنها را برای سیستم ایمنی بدن
قابل تشخیصتر کنند .محققان امیدوارند که این
روش به قویتر شدن پاســخ بدن کمک کند و به
آن اجازه بدهد تا بهتر با سلولهای سرطانی مقابله
کند .اگرچه داروهای سرطان پیشین در آزمایشات
بالینی نتایج امیدوارکنندهای را نشــان دادند ،اما
واکسینیا ( )Vaxiniaمیتواند 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 حیوانها و سلولهای
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آزمایشگاهی بودند .ویروس کشنده سرطان نشان
داد که میتواند 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 بهطور 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

هماکنون ،واکســینیا در فاز اول آزمایشــی روی
100بیمار مبتال به سرطان آزمایش خواهد شد .این
بیماران تومورهای جامد متاســتاتیک یا پیشرفته
دارند و هــر کدام حداقــل  2روش درمانی دیگر را
امتحان کردهاند .محققان قصد دارند تا این دارو را
در  2گروه 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 میشود .به این ترتیب ،ممکن است اثربخشی
ویروس را بهطور کلی ثابت نکند .با این حال ،یک گام
مهم برای رسیدن به روشی جایگزین برای مبارزه با
سرطان است .هماکنون انتظار میرود این آزمایش
تا اوایل سال 2025تکمیل شود؛ بنابراین باید برای
دیدن نتایج قطعی این درمان ،چند سال صبر کنیم.
تالش گســترده برای رســیدن به واکسن
ضدسرطان

مدتهاست فناوری واکســن که  mRNAتوسط
شرکت بیوتکنولوژی بیوان تک-فایزر و مدرنا برای
واکسنهای مربوط به کروناویروس استفاده میشود،
بهشدت توسط پزشکان و مقامات بهداشت عمومی
بهعنوان معجزهای مدرن و وسیلهای برای انقالبی
کردن توسعه واکسن مورد توجه قرار گرفته است.
نیلز والتر ،پروفسور شیمی بیولوژیکی در دانشگاه
میشیگان که حدود 30سال روی پلتفرم mRNA
مطالعه کرده اســت ،گفت :برآورد بزرگ بودن این
درمان و تأثیر آن بر سالمت انسان ،هماکنون دشوار
اســت .مثل معرفی آیفون در زمانی که اکثر مردم
گوشیهای همراه تاشو داشتند .فراتر از کاربردهای

این پلتفرم برای پیشــگیری از ابتال به کووید،19-
تعداد زیــادی کاندیدای واکســن  mRNAبرای
درمان ســرطانهایی چون پانکراس ،روده بزرگ
و پوســت و همچنین بیماریهای ویروسی مانند
 ،HIVآنفلوآنزا ،ابوال ،زیکا و هاری در حال تحقیق
و پشت سر گذاشــتن آزمایشهای بالینی هستند.
والتر گفت :همان مولکولی که میلیاردها سال پیش
به ما حیات بخشــید ،اکنون به چیزی که امروز در
زندگی ما را رنج میدهد ،یعنی عفونتهای ویروسی
و بیماریهای وحشــتناکی مانند سرطان تبدیل
شده اســت .واکســنهایی که از فناوری mRNA
استفاده میکنند با ارائه دستورالعمل به سلولها کار
میکنند .در مورد کووید ،19-این دستورالعملها
عبارت بودند از؛ ایجاد پروتئینی که شبیه پروتئین
اسپایک موجود در ویروس  SARS-CoV-2باشد
که باعث ایجاد پاسخ ایمنی و ایجاد آنتی بادی برای
دفاع در برابر آن ویروس میشود .مقامات بهداشتی
بارها اعالم کردهاند که  mRNAهرگز وارد هســته
سلول نمیشود و هیچ تعاملی با  DNAسلول ندارد
و بنابراین افســانههایی که در مورد دستکاری ژن
انسان با این نوع از واکســنها گفته میشود از پایه
اشتباه و غلط است.

عدد خبر

۵

ثانیه

21
روز

روسیه اعالم کرده که در درگیریهای
اوکرایــن از نســل جدیــد لیزرهــای
قدرتمنــد بــرای هــدف قــرار دادن
پهپادها استفاده کرده است .بهگفته
مقامهای روســی اســلحه لیزری زادیرا
(  )Zadiraمیتوانــد یــک پهپــاد در
فاصله بیش از 5کیلومتری را در عرض
 5ثانیه  سرنگون کند.
آژانــس امنیــت ســامت بر یتانیــا
( )UKHSAبــه همــه افــرادی کــه بــا
یکی از موارد تأیید شده آبلهمیمونی
تمــاس داشــتهاند ،اعــام کــرده باید
بهمــدت 21روز قرنطینــه شــوند و بــا
هیــچ فــرد دیگــری تمــاس نداشــته
باشــند .همچنین گفته شــده در این
شرایط ،بهویژه از تماس با افراد دارای
نقــص ایمنی ،زنــان بــاردار و کودکان
زیــر 12ســال خــودداری شــود .هنــوز
واکســن آبلهمیمونی وجود ندارد اما
واکسنهای معمول آبله خطر ابتال را
کاهش میدهند.
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همه شهروندان میتوانند به اطالعات کنترل کیفیت هوای تهران دسترسی آنالین داشته باشند

نقلقولخبر
هادی حقبین
مدیرعاملسازمانعمرانیمناطق شهرداری
ســازمان عمرانــی مناطــق متعاقــب امضای
تفاهمنامههای همکاری با سازمان مدیریت
میادین میو هوترهبار ،ســازمان پیشــگیری و
مدیریت بحران و شــهرداریهای مناطق 7و
 ،12مسئولیت مدیریت و راهبری تعدادی از
پروژههای عمرانی این سازمانها و مناطق را
برعهده گرفته است.

عدد خبر

70

نرگس معدنیپور ،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 بهمنظور
بهبــود وضعیــت فاضــاب شــهری و
روســتایی در ایــن شهرســتان گذشــته
هنــوز بیــش از 70درصــد فاضالبهــای
شــهر و روســتا در ایــن شهرســتان کامل
نشده و با مشکل روبهرو است.

1000

مجتبــی شــفیعی ،معــاون حملونقل و
ترافیک شــهرداری تهران جزئیــات ورود
حدود  ۱۰۰۰دستگاه اتوبوس دست دوم
به نــاوگان حملونقــل 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
رئیسجمهور داده است».

درصد

اتوبوس

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران :تمام 21ایستگاه سنجش آلودگی هوای پایتخت فعال هستند
خبر حذف اطالعات ایستگاههای
سنجش آلودگی هوا از اپلیکیشن
گزارش
شرکت کنترل کیفیت هوا ،گرچه
کوتاه بود اما ســبب تشــویش اذهان عمومی شد و
کاربران شبکههای اجتماعی هم آنرا بدون اطالع از
صحت محتوا منتشر کردند .جوالن گردوغبار و خاکی
شدن آسمان تهران هم بهانهای شد تا عدهای روی
این خبر موجسواری کنند و با اغراض سیاسی تالش
کردند رسالت خدمترسانی(قرار خدمت) شهرداری
تهران را تحتالشعاع قرار دهند .از سوی دیگر ،عدهای
بابت هر پیشبینی ورود موج گردوغبار تازه به آسمان
پایتخت ،ســوار بر موج مردمهراســی میشوند و تا
میتوانند دل شــهروندان را از رخدادهای احتمالی
ناگوار خالی میکنند .البته اینکــه در برابر توفان و
وزش بادهای شدید و ورود تودههای عظیم گردوغبار
باید آمادگی الزم وجود داشته باشد ،نکته بس دقیقی
اســت اما اینکه برخی بخواهند هراس به جان مردم
بیندازند ،هیچ ســنخیتی با آمادهســازی ندارد .به
گزارش همشهری ،واکنش و موضعگیری مدیرعامل
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این موضوع
نقطه پایانی بود برای کســانی کــه بدون تخصص
اظهارنظر میکردند .سیدمحمدمهدی میرزاییقمی
ضمن نادرست دانستن خبر ،گفت که در پایتخت،
21ایستگاه سنجش آالیندگی وجود دارد که همگی
فعال هســتند و اطالعات این ایســتگاهها از طریق
ســایت شــرکت  ،air.tehran.irســامانه برخط
 airnow.tehran.irو اپلیکیشــن شرکت کنترل
کیفیت هوای تهران بهصورت آنالیــن برای عموم
ل دسترسی است.
شهروندان قاب 
توصیه بهجای دروغ و هراس

آالیندههای هوا از نظر منشــأ و اثرات بهداشــتی،
متعدد هســتند و ازاینرو بررســی و سنجش تمام
آنها عمال غیرممکن اســت .این موضــوع نهتنها در
تهران بلکه در ســایر کالنشــهرهای دنیا هم وجود
دارد و ازاینرو عموما آالیندههای معیار یا شــاخص
مانند منواکسید کربن ،ازن ،ذرات معلق ،دیاکسید
نیتــروژن و دیاکســید گوگرد ،با توجــ ه به اثرات
بهداشتی و گســتردگی منابع انتشار ،اندازهگیری و
سنجش میشوند .بهگفته مدیرعامل شرکت کنترل
کیفیت هوا ،شاخص همه آالیندههای معیار بهصورت
روزانه بررسی ،سنجش و اطالعرســانی میشوند.

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 21منطقه
ایستگاه داریم و فقط یک منطقه(منطقه )17است که
ایستگاه سنجش آلودگی هوا ندارد و شهرداری تهران
در تالش است تا با جانمایی درست با ایجاد ایستگاه
در این منطقه تعداد ایستگاهها را به عدد  22برساند.
شاخص 24ساعته و شاخص هماکنون

عکس :همشهری /حسین تهرانی

حسین اوجاقی
مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران
حدود ۵۰مورد از سولههای مدیریت بحران
در اختیــار ورزش بانــوان قرار گرفته اســت
کــه البتــه در شــرایط خــاص نیــز خدمــات
دیگری به مردم ارائه میکننــد؛ برای مثال
بخشی از این ســولهها در زمان همهگیری
کرونا برای واکسیناســیون اســتفاده شده
اســت .همچنیــن در توزیــع بســتههای
معیشتی برای اقشار آسیبپذیر هم از این
سولهها استفاده میشود.

شایعهپراکنی در میان گردوغبار

براســاس اطالعات شــرکت کنترل کیفیت هوای
تهران ،با افزایش 2آالینده ذرات معلق کوچکتر از
2.5میکرون و ذرات معلق کوچکتر از 10میکرون،
سالمت شــهروندان در معرض تهدید قرار میگیرد
و ازاینرو به ســالمندان ،کودکان ،مــادران باردار
و کســانی که بیماریهای قلبی و تنفســی دارند،
توصیه میشــود در خانه بماننــد .میرزاییقمی در
راستای اهمیت سالمت مردم عنوان کرد« :عملکرد
مجموعه شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران با
سالمت شهروندان در ارتباط است و ازاینرو ،کوتاهی
یا سهلانگاری پذیرفتنی نیســت و به همین دلیل

با بازبینیهای بهموقع ایســتگاهها تالش میکنیم
اطالعات درست و دقیق در اختیار مردم قرار دهیم.
البته گاهی اوقات تعداد محدودی از دستگاهها برای
تعمیر و یا کالیبراسیون از مدار خارج میشوند که در
این صورت امکان عدمنمایــش اطالعات برای چند
ساعت صرفا برای ایستگاه موردنظر وجود دارد».
پراکندگی مناسب ایستگاهها در مناطق

بهلحاظ کمیت ،تعداد ایســتگاهها برای شهر تهران
ل قبول اســت و پراکندگی ایستگاهها در مناطق
قاب 
بهدرستی انجام شده و شهروندان میتوانند اطالعات

جزئیاتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا
21ایستگاه /سنجش آلودگی متعلق به شرکت کنترل کیفیت هواست.
18ایستگاه /مجهز به دستگاه سنجش ذرات معلق کوچکتر از 2/5میکرون هستند.
16ایستگاه /مجهز به دستگاه سنجش آالینده ذرات معلق کوچکتر از10میکرون هستند.
14ایستگاه /متعلق به سازمان حفاظت محیطزیست است که در کنار ایستگاههای شرکت
کنترل کیفیت هوا ،پایش کیفیت هوای شهر تهران را انجام میدهند.

شــاخص 24ســاعته کیفیت هوا ،عــددی جهت
اطالعرســانی روزانه کیفیت هواست .این شاخص
شهروندان را از کیفیت هوا مطلع و میزان ارتباط آن
با سالمت را ارائه میکند .نکته قابلتأمل این است
که در سامانه سنجش آلودگی هوا ،بخشی از اطالعات
با عنوان «شاخص هماکنون» تعریف و ارائه شده که
شــهروندان از این طریق میتوانند گزارش آخرین
شرایط کیفیت هوا را دریافت کنند.
آنطور که میرزاییقمی گفته« :این شــاخص برای
آالیندههــای ذرات معلــق و ازن بــهکار میرود و
بهگونهای تعریفشده است که در 12ساعت(8ساعت
برای آالینده ازن) آخر ،اگر میــزان غلظت آالینده
تغییرات زیادی نداشته باشد ،از متوسط 12ساعته
در محاسبه شاخص استفاده میشود و درصورتیکه
کیفیت هوا در ســاعات آخر دســتخوش تغییرات
قابلمالحظــهای شــود ،بــا تأکید بــر اطالعات
ســاعات نزدیکتر به آخرین ســاعت(برای ذرات
معلق 3ساعت آخر و برای ازن ســاعت آخر) ،برای
محاســبه از شاخص هماکنون اســتفاده میشود و
اطالعات ارائه شده قدرت تصمیمگیری مسئوالن را
افزایش میدهد».
پیشبینی گردوغبار با منشأ خارجی

از ابتدای سال تاکنون چندین بار شاهد ورود سامانه
گردوغبار از کشورهای همســایه(عراق ،سوریه و)...
بودیم .آنطور که ســیدمحمدمهدی میرزاییقمی
گفته« :امسال برای نخســتینبار در شرکت کنترل
کیفیت هوا براســاس تحلیل تصاویر ماهوارهای و با
اتکا به توان و دانش فنی و علمی داخلی ،پیشبینی
کانونهــای گردوغبار با منشــأ خارجــی انجام و
تحت رصد قرار گرفــت؛ بهطوریکه خروجیهای
مربوطه(اطالعات) مورد اســتناد مراجع در سطح
استانی و ملی قرار گرفت».

خبر

کاهشتصادفاتباانجاماصالحاتهندسی
پلیــس راهور تهــران بــزرگ از کاهش
30درصــدی تصادفــات در 6مــاه اخیر
خبر داد و گفــت« :کاهش آمار تصادفات
نتیجه همکاری شهرداری تهران و پلیس
راهنمایی و رانندگی در انجام اصالحات هندسی معابر است».
به گزارش همشهری ،اصالحات هندسی دستورالعمل مشخصی
دارد که در تمام شــهرها اجرایی میشــود ،اما بهگفته سردار
محمدحســین حمیدی این دســتورالعمل در اکثر شهرها با
جدیت پیگیری نمیشــود و فرایند ایــن کار بهکندی پیش
میرود؛ ازاینرو همواره شاهد کاهش نقاط حادثهخیز نیستیم.
او تأکید کرد« :در 6ماه گذشــته با همکاری شهرداری تهران
اقدام جهادی در راستای اصالح هندسی معابر بهویژه محورهای
بزرگراهی و خطوط ویژه صورتگرفته کــه منجر به انضباط
ترافیکی در تقاطعها ،کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عبور و
مرور شده است ».رئیس پلیس راهور تهران در ادامه به نمونه
عملکرد موفق در بهشــتزهرا(س) اشــاره کرد و گفت« :در
ایام کرونا بهدلیل افزایش فوتیها ،تردد در آرامســتان تهران
افزایش یافت و همچنین پنجشــنبه و جمعه آخر سال هم با
حجم زیادی از خودروها (حدود 50تا 60هزار خودرو) مواجه
بودیم ،اما با تغییر طراحی و اصالح هندسی ،تردد در این محور
روان شد و گره ترافیکی رخ نداد .درحقیقت این اقدام ارزشمند
میتواند الگوی مناسبی برای تسری در سایر معابر و روانسازی
ترافیک باشد».
شناسایی نقاط حادثهخیز

شناسایی گرههای ترافیکی و مشکالت عبور و مرور بهصورت
نقطهبهنقطه و محله به محله توســط نیروهــای پلیس راهور
انجام میشود که بهگفته سردار حمیدی در این بخش نیروها
و کارشناسان معاونت حملونقل و ترافیک و فنی و عمران هم
مشارکت دارند .آنطور که این مقام مسئول گفته« :نقاطی که
مشکل ترافیکی دارند در محلهها شناسایی و بالفاصله اقدامات
برای ایمنســازی انجام میشــود .خطوط ویژه بهدلیل تردد
موتورسواران متخلف و تصادفاتی که رخ میدهد ،یکی از نقاط
حادثهخیز محسوب میشــوند؛ ازاینرو با همکاری شهرداری
تهران ،این خطوط کانالیزه شدهاند؛ 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:
«بههرحال موتورسواران همواره در خطوط ویژه تردد میکنند
و همین امر سبب شده که شــاهد تصادفات و فوتیهای زیاد
راکبان باشیم ،اما برای کاهش این حوادث برای اولینبار خط
ویژه موتورســواران در تونل امیرکبیر راهاندازی شده است که
عالوه بر تردد امن موتورسواران ،شاهد انضباط در عبور و مرور
خودروسواران هستیم ».بهگفته او ،این اقدام سبب رضایتمندی
شهروندان شده و راهاندازی خط ویژه موتورسواران به یکی از
مطالبات پایتختنشینان تبدیل شده است.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504
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یوز ایرانی گرفتار مصائب اداری

نقلقولخبر
علی محمد طهماسبی بیرگانی
دبیر ستاد ملی مقابله با گردوغبار
با توجه بــه اهمیت موضــوع گردوغبار
قــرار اســت در تیرمــاه امســال وزرای
محیطزیست کشــورهای همسایه به
ایــران بیایند تــا مشــکالت را بــا آنها به
اشتراک بگذاریم .البته ابعاد کار بسیار
وســیع اســت و آنها هــم زیــاد پــای کار
نیســتند و در کشورشــان مطالبهگری
چندانی در این زمینه وجود ندارد/.ایرنا
هادی کیادلیری
دبیر سابق مجمع کنوانسیون
تنوعزیستی
دخالتهــای انســانی موجــب تخریب
اکوسیســتم شــده و اکوسیســتمها را
مستعد آســیبپذیری بیشــتری کرده
اســت .یکی از دالیلی که بلــوط ایرانی
کمتــر بذرافشــانی میکند ،کم شــدن
سنجاب ایرانی و کاهش جمعیت برخی
از پرندگان است که بذر بلوط را پخش
میکردند/ .ایسنا

عدد خبر

10

هزارگونه از مهرهداران جهان به اعالم
اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعت
در معــرض خطــر انقــراض هســتند و
این اتحادیه اعــام کرده که براســاس
جدیدتریــن آمارها75 ،گونــه مهرهدار
شــامل 18گونه پســتانداران29 ،گونه
پرندهگان4 ،گونه دوزیستان و 16گونه
خزنــدهگان در معرض خطــر انقراض
هستند / .مهر

12

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 اینباره گفته اســت
کــه ســند تــک بــرگ بــرای بیــش از
۱۲هــزار و۳۹هکتــار از اراضــی ملــی در
شهرستانهای شــمیرانات ،شهریار،
دماوند ،فیروزکوه و پردیس در استان
تهران گرفته شد / .ایسنا

سازمان حفاظت محیطزیست نقشه عمل 2صفحهای برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی دارد

گزارش

زهرا رفیعی

روزنامهنگار

یوزپلنگ ایرانی پیشــقراول 128گونه جانوری در
انتظار انقراض در ایران است .گونهای که فقط  2سال
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 یوز3 ،میلیارد
تومان برای حفاظت از زیســتگاه یوز در 5استان و
600میلیون 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 ماههای
اخیر رخ داد نشــان داد که نحــوه مدیریت آن نیز
چندان حال خوشــی ندارد و همه اینها در پردهای
از ابهام و عدمشفافیت 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 هفتههای
گذشته  2توله از یوزهای آســیایی ایران که برای
نخستین بار در اسارت به دنیا آمدند از بین رفتند.
اولی بهگفته ســازمان حفاظت محیطزیست 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 محیطزیست در پارک پردیسان تهران از
او مراقبت میکند و  روز گذشته با انتشار یک عکس
از وزن 820گرمی آخرین توله یوز «ایران» که هنوز
نامی ندارد خبر داد.
پروژ ه بیمدیر

در روزهای اخیر نشستهایی جهت بررسی آنچه
در پروسه تکثیر یوز در اسارت رخ داد ،از زندهگیری
«فیروز» بهعنوان پدر تولهها که نر غالب در منطقه
توران بود تا زایمان «ایــران» و مرگ تولهها برگزار

شــد .بهگفته لیلی خلعتبری ،دانشجوی دکتری
تنوعزیستی ،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 زندهگیری شود ».ولی با اینحال ،به جای
زندهگیری یک یوز از استان یزد سراغ یوزهای استان
سمنان رفتند .در حالی که رصدهای سالهای اخیر
نشان داده است همه یوزهای استان یزد نر هستند.
هیچکس مســئولیت «مدیریت» پروژه تکثیر در
اسارت را نمیپذیرد 2 .سال پیش که «کوشکی»،
«دلبر» و «ایران» در سکوت خبری پشت فنسهای
مرکز تکثیر یوز توران برده شدند ،اداره کل حفاظت
محیطزیست استان ســمنان برنامههای تکثیر در
اســارت را اعالم نکرد و جامعه خبــری هر از گاه با
اطالعرسانی یکسویه سازمان حفاظت محیطزیست
متوجه زندهگیــری فیروز ،باروری ایران و ...شــد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان سمنان
نیز که از خبرهای خوب «توران» در اینســتاگرام
خود اطالعرســانی میکرد ،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 تولهها توسط مادر،
شیردهی دستی ،نوع شــیر و ...نیز وجود خارجی

نداشت یا اگر داشت مردم و رسانهها از آن بیخبر
ماندند.
حســن اکبری ،معــاون محیط طبیعی ســازمان
حفاظت محیطزیســت در پاســخ به این ســؤال
همشــهری که مدیر طرح تکثیر یوز در اسارت چه
كســي بود و چه برنامهای برای حفاظت از یوز در
کشور اجرا میشود؟گفت« :نقشه عمل  2صفحهای
تعیین کردیم که بهزودی نهایی میشــود و آن را
منتشــر میکنیم .مدیر طرح تکثیر هم اداره کل
استان سمنان است» .موضوعی که مدیرکل جدید
حفاظت از محیطزیســت این اســتان از آن ابراز
بیاطالعی میکند.
سزارین تنها راه چاره بود

بهرنگ اکرامی ،دامپزشــکی که فقط برای بخش
بــاروری و زایمان «ایران» از ســوی امیر عبدوس
مدیرکل وقت حفاظت محیطزیست 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 گربهسانان است
اما منطبق با پروتکلهای پزشکی بود .او میگوید:
«اگر بموقع سزارین انجام نمیدادیم ممکن بود جان
ایران و تولههایش از دســت برود .پس از انجام این

عمل ،اطالعات برای یک دانشــیار مامایی دانشگاه
دامپزشکی تهران ارسال شد و او گفت که این عمل
باید حتی زودتر انجام میشد».
سزارین گونههای 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 تولههایش که آغوز نخــورده و یا کم
خوردهاند وجود دارد .عکسهای اولیه نشان داد که
برای ایران ،شرایط استریل و استاندارد تهیه نشده
بود و هر چه تجهیزات در زمان سزارین وجود داشت،
توسط دامپزشک ،بهصورت شــخصی فراهم شده
بود .بهگفته معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت
محیطزیست ،طرح تکثیر در اســارت یوز نمادین
نیست و با وجود اینکه نمیتوان یوزهای در اسارت را
به طبیعت بازگرداند ،سازمان حفاظت محیطزیست
قصد حفظ ژنوم گونه را دارد.
علی سالجقه ،رئیس سازمان حفاظت محیطزیست
هم در روز جهانی تنوعزیســتی 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 میدهد که نخستین
تجربه ،نكات منفیای در پی داشــت که میشــد
هیچکدامشان رخ ندهد.

خبر روز

نفوذ گرد و غبار خارجی به کشور
نفوذ توده گرد و غبار از همسایه غربی کشور به داخل که دیروز
هوای 5کالنشــهر را آلوده کرده بود ،امروز در 17شــهر کشور
خودنمایی خواهد کرد .توده گرد و غبار با منشــا خارجی ،طی
امروز سهشنبه همه استانهای واقع در شمال غرب ،غرب ،جنوب
غرب و بهتدریج مرکز ،ســواحل غربی دریای خزر و دامنههای
البرز را در بر میگیرد و گرد و خاک ،کاهش شعاع دید و کاهش
کیفیت هوا پیشبینی میشــود .بدینترتیب امروز نفوذ گرد و
خاک و افزایش شــاخص آلودگی هوا در استانهای آذربایجان
غربی ،آذربایجان شــرقی ،اردبیل ،کردستان ،کرمانشاه ،ایالم،
خوزستان ،بوشهر ،همدان ،لرســتان ،مرکزی ،زنجان ،قزوین،
اصفهان ،قم ،البرز و تهران پیشبینی شده است .به گزارش مرکز
ملی هوا و تغییر اقلیم ســازمان حفاظت محیط زیست ،دیروز
هوای کالنشهرهای تهران ،اصفهان ،کرج ،اهواز و اراک بهترتیب
با شاخصهای  ۱۱۲ ،۱۲۳ ،۱۲۲ ،۱۲۳و  ۱۱۵در شرایط ناسالم
برای گروههای حســاس قرار داشــت و امروز نیز بر این تعداد
افزوده میشود .از سویی مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران
مخاطرات وضع هوا خبر داد که براساس تحلیل آخرین نقشههای
پیشیابی هواشناسی امروز ،سهشنبه ،در برخی نقاط استانهای
اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان ،زنجان،
قزوین ،البرز و تهران بهویژه در ســاعات بعدازظهر رگبار و رعد
و برق و وزش باد شــدید موقت ،گاهی گرد و خاک و در مناطق
مستعد احتمال بارش تگرگ پیشبینی میشود.
شرایط در قصر شیرین وخیم است

درحالیکــه روز اول خرداد زمان جابهجایــی 2توده گرد و
غبار در کشور بود ،در استان کرمانشاه هیچ روزی هوا بهبود
نیافت و به محــض رفتن ریزگردهای قبلــی ،ریزگردهای
جدید جایگزین شدند .بدینترتیب امروز 3خرداد ،آسمان
شهرستان مرزی قصرشیرین برای چهارمین روز متوالی در
محاصره ریزگردها و گرد و غبار خواهد بود .اداره هواشناسی
قصرشیرین پیشبینی کرده که رفته رفته تا اواخر امشب بر
غلظت غبار در منطقه افزوده میشود؛ بهطوری 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 41روز درگیر غبار بوده
که شامل ۱۸روز در فروردین۲۰ ،روز در اردیبهشت و 3روز
در خرداد است؛ همچنین پارسال در مجموع این شهرستان
۷۵روز غبارآلود بود که این پدیده تهدیدی برای سالمت مردم
و محیطزیست است .استان کرمانشاه در چند سال گذشته
با معضل ریزگردها و آلودگی هوا درگیر بوده و این وضعیت
بهویژه مردم شهرســتانهای قصرشــیرین ،سرپلذهاب و
گیالنغرب را کالفه کرده اســت .این پدیده نهتنها عوارض
جسمی زیادی به مردم استان تحمیل کرده که حتی با بستن
منافذ برگهای درختان بلوط،بهشدت به جنگلهای زاگرس
هم آسیب زده است.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504
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پیگیری

عدد خبر

 4استان
در صدر خرید تضمینی گندم

90
درصد

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
خراسان جنوبی گفت۶۳ :درصد روستاهای
بــاالی ۲۰خانــوار اســتان از پوشــش شــبکه
اینترنــت پرســرعت بهرهمنــد هســتند کــه
این میزان در ســالجاری به  ۸۵تــا ۹۰درصد
افزایش مییابد .به گــزارش ایرنا ،مصطفی
بهــیروز افــزود :حدود ۳۰۰روســتای اســتان
فاقداینترنتپرسرعتهستند.بهگفتهوی،
برای نصب ،تجهیــز و راهاندازی ســایتهای
اینترنت پرسرعت این روستاها ۴۰۰میلیارد
تومان اعتبار نیاز است.

3000
میلیارد

معــاون ســازمان بنــادر و دریانــوردی
ســاخت اســکله و الیروبی بنادر شــمال
بوشــهر را یکــی از اولویتهــای ســازمان
بنادر و دریانوردی دانست و گفت :برای
اجرای این طرحها ۳هزار میلیارد تومان
درنظــر گرفتــه شــده کــه بــا تصویــب آن
عملیاتــی میشــود.به گزارش تســنیم،
حســن بیــگ محمدلــو افــزود :بــا اجرای
ایــن برنامههــا برخــی از مشــکالت
مــردم در بنــادر شــمال اســتان بوشــهر
رفع میشود.

85000
تن

مدیــر زراعــت ســازمان جهادکشــاورزی
یزد با اشــاره به فصل برداشت گندم در
این اســتان گفت :ظرفیت شرکتهای
تعاونی روســتایی و ظرفیت ســیلوی یزد
برای ذخیره این محصــول به ۸۵هزار تن
افزایش یافته اســت .به گزارش فارس،
یدهللا جوادپور اظهار کــرد :این ظرفیت
بــرای خریــد گنــدم مــازاد کشــاورزان در
اســتان یزد و حتــی اســتانهای همجوار
منطقی و کافی است.

خرید تضمینی گندم از مرز 2میلیون تن گذشت؛
60درصد این رقم به خوزستان و 21درصد به فارس،
ایالم و کرمان اختصاص دارد

خراسان

شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد که خرید تضمینی
گندم از مرز ۲میلیون تن است و در میان استانها ،خوزستان
رکورددار خرید شده است.
بهگزارش همشهری ،از مجموع 2میلیون تن گندم خریداری
ن و275هزار تن،
شده در سراسر کشور ،خوزستان با یکمیلیو 
بیش از 60درصد کل خرید گندم کشور را بهخود اختصاص
داده است.
بعد از خوزســتان بهترتیب فارس با 160هزار تــن ،ایالم با
137هزار تن و کرمان با 127هــزار تن در مجموع 21درصد
کل خرید گندم کشــور را در اختیار دارند و بعد از خوزستان،
ردههای دوم تا چهارم را بهخود اختصاص دادهاند.

جنوبی

بوشهر

افزایش 25درصدی خرید

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 یکمیلیون و۲۷۵هزار تن رسید که ۱۷۵هزار تن بیش از
حد انتظار اســت ،میگوید :خرید گندم در ۱۶۲مرکز خرید
تعاون روســتایی و غله در خوزستان انجام شــد و برداشت
این محصول راهبردی مرحله پایانی دوره ۴۰روزه را ســپری
میکند .امید جهاننژادیــان 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 ،میافزاید :سال گذشــته میزان خرید تضمینی گندم
در خوزســتان 1.1میلیون 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 بهعلت خشکسالی و
کاهش بارندگی از بین رفتهاند.
پیشبینی خرید ۵۰۰تن در فارس

فارس تاکنــون رتبــه دوم خرید تضمینی گنــدم را بهخود
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 ،میگوید :پیشبینی میشود امسال
بیش از ۵۰۰هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.
مهدی صادقی ،مدیر زراعت ســازمان جهادکشاورزی فارس
هم میگوید :در ســال زارعی ۴۰۶هزار هکتار از زمینهای
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 خوشــههای طالیی گندم از نیمههای فروردین در
مناطق گرمسیری ازجمله سیستانوبلوچستان ،هرمزگان،
بوشهر ،خوزســتان ،ایالم ،فارس ،کرمان ،یزد و لرستان آغاز
شد و در روزهای اخیر استانهای نیمه شمالی چون خراسان
رضوی و گلستان هم به این قافله پیوستهاند.
سطح کشت گندم آبی ســالجاری در کشــور یکمیلیون
و۹۰۰هزار هکتار و سطح کشت گندم دیم ۳میلیونو۹۵۰هزار
هکتار اســت که پیشبینی میشــود 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 بارندگیهای مطلوب در اردیبهشت
پیشرو به 5.5میلیون تن برسد.

خرمشهر به آبادانی میاندیشد

رونق اقتصادی خرمشهر با اقداماتی چون راهاندازی پنجمین پایانه صادراتی بزرگ جهان در شلمچه،توسعه
بازارچه مرزی و فعال کردن واحدهای راکد در دستور کار است
گزارش

سیدهزهرا عباسی
روزنامهنگار

جنگ ،نقطــه عطفی در سرنوشــت تجارت مرزی
خرمشــهر محســوب میشــود؛ نقطه عطفی که
شــهر ســرخجامگان ،خونینشــهر و هــر آنچه
مینامنــدش را بــه دوران پیش و پــس از جنگ
تقسیم کرد.
پیش از جنگ ،خرمشــهر تنها بندر کشور بود که
به حملونقل ریلی دسترسی داشــت و قدیمیها
یادشــان نمیرود کشــتیها و کانتینرهای باری
24ســاعته در حال تخلیه یا بارگیــری کاال در آن
بودند .فعالیت ۴۰۰کنســولگری خارجی ،حضور
۱۲۰تاجر بینالمللی در پاســاژ شــتابی ،تخلیه و
بارگیری کشــتیهای بــزرگ ،نخســتین جاده
بینالمللی به بصره و کویت ،سردخانههایی 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 60درصد تجارت دریایی ایران را
بهخود اختصاص داده بود ،حاال در هیاهوی بنادر و
تجارت مرزی آنچنان اسم و رسمی ندارد.
گرچه آمار و ارقــام از افزایش 70درصدی صادرات
از گمرک خرمشــهر در ســالجاری خبر میدهد،
اما بهــروز قرهبیگــی ،ناظر گمرکات خوزســتان
معتقد اســت پایانه مرزی شــلمچه بهعنوان یکی
از گلوگاههای مهــم این مرز بایــد هماهنگیهای
بیشــتری میان مســئوالن شهرســتانی و استانی
شکل گیرد.
روزگاری که بود
خرمشهر در گذشــتههای نه چندان دور ،تنها بندر
متصل به راهآهن ایران بود و بیش از 60درصد 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 قابلتوجهی 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
میشد به همشــهری میگوید :در گذشته خبری
از بنادر دیگر چون شــهید رجایی ،چابهار یا بوشهر
نبود و با توجه به نزدیکی خرمشــهر به کشورهای
حاشیه خلیجفارس و قرارگیری آن در کنار رودخانه
بزرگ اروند ،کشتیهای خارجی ترجیح میدادند
کاالهایشان را از اینجا وارد یا صادر بکنند.
هانــی فیصلــی با بیــان اینکــه بندر خرمشــهر
به حملونقل زمینی و ریلی دسترســی داشــت،
میافزاید :آن زمان گمرک خرمشــهر 24ساعته 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 بهتبع آن به کشورها و
شهرهای دیگر مهاجرت کردند.

مدیرعامــل منطقــه آزاد ارونــد معتقــد
است اگر مرز شلمچه بهعنوان منطقه
آزاد مشترک بین ایران و عراق مشخص

شود ،همه مســائل و مشکالت مرز آن

رفع خواهد شد

او با بیان اینکه بعد از پایان جنگ و بازگشــت مردم
حق خرمشهر آنطور که باید ادا نشد ،اظهار میکند:
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 مشکالت موجب شد رونق تجارت
خرمشهر هیچگاه مثل سالهای قبل نشود.
همه چالشهای امروز
رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر معتقد است اوضاع
تجارت تا حدودی در اواخر دهــه 70بهبود یافت،
اما دوران طالیی بعد از جنــگ این بندر را میتوان
نیمههای دهه 80دانست.
فیصلــی توضیح میدهــد :در ایــن دوران ،دولت
مشوقهایی چون تخفیف 30درصدی 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 خلیجفارس را داشته باشند
از همین تخفیف بهرهمند شــدند تا عمال خرمشهر
جنگزده شــرایط ویژهتری نسبت به مناطق دیگر
نداشته باشد.
الیروبی نشدن اروندرود هم در سالهای بعد از جنگ
به همه مشکالت خرمشهر اضافه شد تا دیگر خبری
از هیاهوی رفتوآمد کشتیهای بزرگ باری به این
بندر نباشد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به این چالش
میگوید :کشــتیهای بزرگ عازم خرمشــهر در
یکی از بنادر حاشــیه خلیجفــارس مثل جبلعلی
امارات بار خود را تخلیه و در کشتیهای کوچکتر
بارگيري میکردند ،اما جالــب اینکه کاالهایی که
اینگونه به خرمشهر میرسید مشمول تخفیف سود
بازرگانی هم نمیشد .شکلگیری منطقه آزاد اروند
در آبادان و خرمشــهر هم مورد دیگری اســت که
طی سالهای گذشــته بهعنوان یکی از مهمترین
عوامل توسعهنیافتگی و محرومیت این 2شهر عنوان
میشــود؛ نکتهای که به اعتقاد فیصلی تأثیر منفی
خود را با گرانی زمین ،چند صدایــی در مدیریت،
افزایش هزینهتمام شده تولید بر تجارت خرمشهر
هم گذاشت .بهگفته او ،بندری که تا سالهای پیش
روزانه بیش از هزار کانتینر تردد داشت ،حاال بهدلیل
مشکالت زیرساختی ،بخشنامههای خلقالساعه،
مشکالت محیطزیســتی ازجمله ریزگرد که برای
ســرمایهگذار دافعه ایجاد کرده است ،نبود امنیت
اقتصادی برای فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران و
همچنین تحریمهای اقتصــادی علیه ایران و موانع
طرف عراقی در روز شاهد تردد کمتر از 100کامیون
است .رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر تصریح میکند
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 میخواهند؟
بهجز مــواردی که رئیس اتاق بازرگانی خرمشــهر
به آنها اشــاره میکند و خاص این شــهر است ،اما
مشــکالت دیگری هم برای فعاالن و تاجران وجود
دارد کــه معتقدند درصورت رفعشــان هم تجارت
رونق میگیرد و هم میتوان منتظر روزهای خوب
برای خرمشهر بود.
زهرا حمید ،از بازرگانان خرمشهر و دکترای بازاریابی
در اینباره به همشــهری میگوید :در 2مقصد مهم
تجارت خرمشهر یعنی عراق و کویت رقیب زیاد است
و کشورهای ترکیه ،چین ،ایتالیا و ...در حال عرضه

کاال هســتند ،اما دولتها به جای کمک به ما برای
حضور در این رقابت موانعی ایجاد کردهاند.
او با بیان اینکه مســیر زمینی خرمشــهر تا بصره
20دقیقه است ،میافزاید :تجارت نیاز به رفتوآمد
زیاد ،نشســت با فعاالن اقتصــادی و مذاکره دارد،
اما کنســولگریها اجازه تردد راحت مــا را از مرز
بصره نمیدهند و به جای طی مســیر 20دقیقهای
زمینی ناچاریم بهصورت هوایی اول به تهران و بعد
به بصره برویم.
او با اشــاره به ضرورت اعطای ویزای تجاری تأکید
میکند اگر موانع برداشته شــود ،تاجران بهراحتی
فعالیــت میکننــد و ســرمایهگذاران هــم برای
سرمایهگذاری تشویق میشوند.
امید به آینده
بندر امامخمینی(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 بهدلیل موقعیت استراتژیک
و نزدیکی به بازار پرمصرف کشورهای عراق و کویت
یکی از مهمترین گمرکات کشور در زمینه صادرات
محسوب میشود.
از ابتدای امسال تاکنون ۵۸میلیونو۸۱۳هزار 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 بزرگترین پایانههای 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
بهعنوان پنجمیــن پایانه بزرگ جهان با وســعت
۶۰هکتار در یک ماه آینده شروع میشود ،میگوید:
ساخت این پایانه در مرحله نخست در 3مرحله و با
سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی بهمیزان
۲۵هزار میلیارد ریال در مدت 4سال اجرا خواهد شد.
محمدرضا اسکندری با بیان اینکه سرمایهگذار این
طرح مذاکراتی با کشورهای مختلف برای صادرات
کاالهای منطقه آزاد ارونــد نیز برای صادرات انجام
داده است ،میافزاید :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 تهلنجی را از
دیگر اقدامات الزم در منطقه آزاد اروند بیان میکند
و میگوید :برای تسهیل و راهاندازی واردات کاالی
مسافر با پلیس کل کشور نشســتی داشتیم و قرار
است گمرک جمهوری اسالمی در گیتهای خروجی
منطقه آزاد اروند مستقر شــود ،لذا واردات در این
منطقه قاچاق محسوب نمیشود.
اسکندری ادامه میدهد :از دبیر شورایعالی مناطق
آزاد درخواست کردیم مرز شلمچه بهعنوان منطقه
آزاد مشترک بین ایران و عراق مشخص شود و اگر
این امر مورد قبول ۲کشور قرار گیرد ،همه مسائل و

رئیــس اتــاق بازرگانــی خرمشــهر

میگویــد :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

مشکالت مرز شلمچه رفع خواهد شد.
او معتقد اســت درصورت راهانــدازی منطقه آزاد
مشــترک بین ایران و عــراق با توجه بــه توافقات
انجامشــده بین اتحادیه کشورهای عرب میتوانیم
به بازارهای منطقه نفوذ کنیم.
این پایانه در زمینی به مســاحت ۶۰هکتار با اعتبار
بیش از ۱۱۰هــزار میلیارد ریال و توســط بخش
خصوصی ایجاد میشود و برای ۳هزار نفر بهصورت
مســتقیم و ۳هزار نفر بهصورت غیرمستقیم شغل
ایجاد خواهد کرد.
عمران خرمشه ر 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 پایانههای
مرزی چذابه و شلمچه و بررسی مسائل و مشکالت
بازارچه مرزی اروند کنار آبادان برگزار شد.
در حال حاضر مبادالت تجاری و صــادرات کاال از
مرز شــلمچه براساس شــیوهنامههای بهداشتی و
نظارت تیمهای بهداشــتی  ۲کشــور ایران و عراق
در جریان است و روزانه ۱۸۰کامیون حامل کاال در
بارانداز شلمچه تردد میکند .ترهبار ،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 گفتوگو با همشــهری رونق ایــن بازارچه را از
مهمترین اقدامات در دستور کار استان برای توسعه
تجارت خرمشهر و بازگشت روزهای اوج به این شهر
معرفی میکند.
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
برنامههای دولت در زمینه توسعه خرمشهر میداند
که به صورت ویژه دنبال میشود.

عکس :همشهری /سجاد ایمانیان

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران با بیان اینکه این میزان
خرید گندم از کشــاورزان 500هزار تن بیشتر از مدت زمان
مشابه سال گذشته بوده است به همشهری میگوید :این رقم
حدود 25درصد بیشتر از سال گذشته است.
علیقلی ایمانی از رضایتمندی استانها درباره برداشت و خرید
تضمینی گندم خبر میدهد و میافزاید :البته در میان استانها
بخشهای شــمالی گلستان ،خوزســتان و فارس با توجه به
خشکسالیهای ابتدای فصل زراعی جاری ،آسیب دیدهاند که
روی برداشت گندمشان تأثیر گذاشته است.
وی مشکل اصلی کشاورزان را اما پرداخت پول گندم میداند و
ميگويد :مبلغ ریالی این حجم خرید تقریبا حدود 23-24هزار
میلیارد تومان میشود که تاکنون فقط 56درصد آن پرداخت
شده است.
ایمانی تأکید میکند قرار بود تســویه حساب با گندمکاران
ســریع باشــد ،اما هرچه جلوتر میرویم و به پیک برداشت
نزدیکتر میشــویم رقم خرید افزایش مییابــد و دولت از
پرداخت عقب میماند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران ایران از دولت میخواهد 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 میکند حتما محصول
خود را به دولــت تحویل دهند ،زیرا بنیــاد پیگیر تخصیص
مشوق برای گندمکارانی اســت که محصول خود را به دولت
فروختهاند.
ایمانی معتقد اســت ذخیره گندم در ســیلوهای دولت ،این
اطمینان را بهوجود میآورد کــه در زمینه تامین نان مردم با
مشــکل مواجه نخواهیم شد و از ســوی دیگر ،در شرایط بد
اقتصادی فعلی کشور و دنیا دولت میتواند زمینه برنامهریزی
برای تامین کمبود و واردات را فراهم کند.

یزد

خبر کوتاه

البرز

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 قاســمپور اظهار کرد :با
توجه به وظایف نظارتی شورای شهر و در راستای
شفافســازی بندهای ذیل ماده80و به استناد
ماده81قانون تشــکیالت 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
رایگیری 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
سالمت مردم در مدیریت پســماندها و نخالهها
در حلقهدره ،قراردادهــای پیمانکاران و دعاوی
حقوقی در بازه زمانی 10سال 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 میشــود ،بیــان کرد :رئیس
شورای شــهر پس از هماهنگی و تشکیل هیأت
تحقیق 3نفره پس از 3ماه باید گزارش کاملی از
آخرین روند تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت
پسماند را به شورای شهر ارائه دهد.

عکس خبر

ل

رستان

خرمشــهر عالوه بر مرز ،ظرفیتهای دیگری برای
توســعه اقتصادی دارد که توجه به هر یک از آنها
میتواند این شهر را در مسیر آبادانی قرار دهد.

کشاورزی و صنعت در خرمشهر

مکث

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 76
مصوب شد که وسعت این طرح  800هزار هکتار بود که بخشــی از آن اجرا شد اما در ادامه با
مشکالتی مواجه شد و به حالت نیمه متوقف درآمد .تسطیح و زهکشی زمینهای کشاورزی
هدف این طرح است که با اجرای آن میتوان به آبادانیشان در شرایط خشکسالی امیدوار بود.
همچنین بیش از ۱۲۰واحد صنعتی فعال در خرمشهر وجود دارد که ۴۴واحد زیر نظر اداره صمت
و بیش از ۸۵واحد تولیدی زیر نظر منطقه آزاد فعالیت میکنند که تامین نیازهای آنها از جمله
آب میتواند تاثیر زیادی بر رونق اقتصادی منطقه بگذارد.

دریاچه گهر لرستان
در جنوب شرقی درود یکی از زیباترین دریاچههای کوهستانی
ایران قرار دارد .دریاچهای محصور در میان رشته کوههای
اشترانکوه که طبیعتی بینظیر را برای دوستداران طبیعت خلق
کرده است .دریاچه گهر در ارتفاع ۲۳۵۰متری از سطح دریا قرار
دارد و شامل 2بخش گهر بزرگ با وسعت حدود 100هکتار و گهر
کوچک است .عمق دریاچه بین  ۴تا ۲۸متر ،عرض آن بین ۴۰۰
تا ۸۰۰متر و طول آن۱۵۰۰متر است .منبع :تسنیم
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روز دوشنبه رکورد باالترین خروج نقدینگی از بازار سهام در سالجاری به ثبت رسید

میادین

خداحافظیبرنجبانرخمصوب
قیمت برنج ایرانی در میادین میوه و ترهبار از ابتدای خردادماه
افزایش یافته و نرخنامه جدید نشــان میدهد فقط برنجهای
وارداتی با نرخ تنظیم بازاری عرضه میشوند .از ابتدای اسفندماه
تا پیش از خرداد انواع برنج در میادین میوه و ترهبار شهرداری
تهران با نرخ تنظیم بازاری به فروش میرسید که برای برنجهای
درجه یک کیلویی  65و برای درجه 2بین  42تا 60هزار تومان بود.
ارزانترین برنج میادین ،ندا با قیمت کیلویی53هزار تومان است.
شیرودی

طارم اصل

هاشمی

دمسیاه

42.000
57.000

65.000
78.000

65.000
78.000

65.000
78.000

فروردین

56.500
68.000

46.000
53.000

فجر

ندا

خرداد

37.000
37.000

نیمدانه معطر

سوپرمارکت

حبوب،فعالبدونتغییرقیمت
با اینکه قیمت حبوب از ابتدای امســال با افزایش
همراه بوده ،مشاهدات میدانی نشان میدهد قیمت
حبوب شرکتی در مقایسه با ماه گذشته فعال تغییری
نداشته اســت .ارزانترین حبوب هماکنون 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.
قیمتها به تومان

مشخصات

قیمت

برند
همدل

لوبیا چیتی900 -گرمی

77.500

گلستان

لپه900 -گرمی

72.000

شاهسوند

لوبیا قرمز900 -گرمی

58.600

همدل

نخود لوبیا900 -گرمی

58.000

خشکپاک

نخود900 -گرمی

56.000

همدل

عدس900 -گرمی

65.000

شاهسوند

لوبیا سفید900 -گرمی

47.500

فامیال

لوبیا چیتی900 -گرم

76.000

نزول بعد از  2ماه صعود

تاالر شیشهای
روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد
1.585

ن دیروز با افت 1.6درصدی مواجه شد و  2میلیارد دالر نزول کرد
شاخص کل بورس تهرا 
بعد از 2ماه رشــد مــداوم ،دیروز
شاخص کل بازار سهام 25هزار واحد
بورس
معادل 1.6درصد افــت کرد .با این
میزان افت 2میلیارد 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
و600هزار 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
معامالت بازار ســهام با افت مواجه شــده است .در
ماههــای فروردین و اردیبهشــت شــاخص بورس
20درصد رشــد کرده بود .آمارها نشــان میدهد از
ابتدای خرداد ماه ارزش روزانه معامالت 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 جمعا1300میلیارد تومان نقدینگی از
بازار سهام خارج شد و حجم ورود پول به صندوقهای
سرمایهگذاری افزایش یافت .دیروز همچنین شاخص
کل بورس تهران که در آخر اردیبهشــت از مرز یک
میلیون و600هزار واحد عبور کــرده بود با 25هزار
واحد کاهش به یک میلیون و 557هزار واحد رسید.
در پایان مبادالت دیروز ارزش کل بازار سهام از 245به
243میلیارد دالر رسید.
ثبت رکورد جدید در روند خروج پول از بازار و تزریق
نقدینگی به صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد
ثابت که ریسک کمتری دارند ،احتماال بهمعنای آن
است که سرمایهگذاران دستکم در مقطع کنونی و
کوتاهمدت انتظار رشد شاخص به بیش از یک میلیون
و600هزار ندارند.
از نظر تکنیکی شــاخص کل بورس در محدوده یک
میلیون و 600هزار واحــد با نوعی مقاومت تکنیکی
مواجه است و بســیاری از کارشناســان از مدتها
قبل بــرآورد کرده بودند که شــاخص بورس در این
محدوده با یک افت مقطعی تا محدوده یک میلیون
و500هزار واحد مواجه خواهد شد با این حال آنطور
که کارشناسان میگویند برخی محرکهای بنیادی
نیز در نزول شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز
گذشته نقش داشته است.

1.580
1.575
1.570
1.656
1.560
1.555

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 25هزار و 11واحد،
معادل 1.58درصد نزول کرد و به یکمیلیون و 557هزار و
210واحد رسید .شاخص کل هموزن هم با 8هزار و 732واحد
نزول به 432هزار و 772واحد رسید.

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

ارقام به میلیارد تومان

1098

خرید حقوقی

2355

فروشحقیقی

6117
4860

خرید حقیقی

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.

دالیل نزول

آنطورکه تحلیلگران میگویند صرفنظر از محدوده
مقاومت یک میلیــون و600هــزار واحدی برخی
عوامل بنیادی ازجمله ابهام در مورد نحوه حذف ارز
4200تومانی برخی صنایع ،عملکرد ضعیف برخی
صنایع از نظر میزان تولید و فروش عامل نزول شاخص
بوده است.
هماکنون با وجود رشد اسمی سود شرکتها ،آمارها
از کاهش حجــم تولید و فروش بســیاری از صنایع
حکایت دارد و نشــان میدهد با وجــود آنکه درآمد
اسمی شرکتها ناشی از رشد تورم بارشد مواجه شده،
بسیاری از شرکتها در طول فصول گذشته با افت تناژ
تولید و فروش از نظر حجمی مواجه شدهاند و دامنه
این نزول به سالجاری هم رسیده است .شاخصهایی
که نهادهای رسمی ازجمله پژوهشکده پولی و بانکی
بهعنوان بازوی پژوهشــی بانک مرکزی در چند ماه
گذشته منتشر کردهاند نیز این موضوع را تأیید میکند
و نشــان میدهد برخالف رشد ســود تورمی تولید
واقعی در حال کاهش اســت .در چنین شرایطی به
زعم تحلیلگران ،یکی از پایههای اصلی رشد شاخص
بورس که وضع تولید است از رشد شاخصهای بورس
پشتیبانی نمیکند .اما این همه ماجرا نیست؛ طبق

نظر کارشناسان در شرایط فعلی نوعی ابهام در مورد
اثرات حذف ارز 4200تومانی بر عملکرد شرکتها نیز
وجود دارد .با وجود آنکه حذف این ارز قطعا میتواند
به افزایش سود اسمی شرکتهای بورس منجر شود
اما هنوز شرکتهایی که مشمول حذف ارز ترجیحی
شدهاند گزارشهای دقیقی در مورد اثرات مالی این
رویداد منتشر نکردهاند و در عین حال نحوه حذف ارز
ترجیحی و آثار آن بر قیمت محصوالت برخی صنایع
ازجمله تولید کنندههای محصوالتی بهداشــتی و
شوینده از اساس مشخص نیست.
هماکنون گمانهزنیهای مختلفــی در مورد حذف
ارز ترجیحــی و صدور مجوز افزایــش قیمت برخی
صنایع مهم بازار ازجمله محصوالت غذایی ،زراعی،
داروســازی ،شــوینده و حتــی تولیدکنندههای
ها
ســیمان وجود دارد اما اثرات آن  بر سهام شرکت 
مشخصنیست.
کارشناسان چه میگویند؟

رحیم کریمی ،کارشناس بازار ســرمایه در اینباره
گفت :نزول بازار سهام دلیل برآورده نشدن انتظاراتی
بود که بازار از گزارشهای حسابرســی نشده برخی
گروهها از قبیل پاالیشیها داشت .از طرفی ابهامات

موجود در نرخ فروش شرکتهایی که ارز  ۴۲۰۰در
آنها حذفشده ،نظیر گروههای غذایی ،دارویی و ...و
طوالنی شــدن برخی فرایندها در اعالم نرخ فروش
ک سهام برخی شــرکتها نیز از دالیل دیگر آن
بلو 
بهحساب میآید.
او گفت :بر این اساس میتوان به ابهامات موجود در
شرایط خریداران و فروشندگان سهام شرکتهای
ی رســیدن به محــدوده مقاومتی
خودروســاز 
تکنیکالی شــاخص بهزعم تحلیلگــران بازار ،نیز
اشاره کرد.
او تأکید کرد :همچنین میتوان گفت رشدهای اخیر
شاخص عمدتا براساس مبتنی بر رشد ارزش سهام
شرکتهای بزرگ و شــاخص محور رخ داده است و
شرکتهای کوچک نتوانستهاند بخش مهمی از ریزش
سال ١٣٩٩را جبران کنند .عبداهلل رحیم لوی بنیس،
کارشناس بازار سرمایه هم گفت :با مکانیزم کنونی
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ،بهنظر میرسد باید منتظر
افزایش قیمتها 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 نرخها خواهد بود.

تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

ارقام به درصد

3

در مبادالت دیروز بازار سرمایه،
قیمت سهام 138شرکت رشد و
442شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 15شرکت هم تغییر نکرد.

23

74

ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان

7650
7600

7550
7500

7450
7400

7350
7300

7250
7200

 2خرداد

 1خرداد

 31اردیبهشت

 28اردیبهشت

 27اردیبهشت

ارزش کل سهام شــرکتهای 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 ،هماکنون معادل 243میلیارد دالر است.

11سالبعد

بازگشتپپ

اختالفطبقاتیدراللیگا

میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت
تا شاید زالتان به قولش عمل کند و قید
فوتبال بازی کردن را بزند

سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد
تا لیورپول و کلوپ در آستانه فینال لیگ
قهرمانان یکجام مهم را از دست داده باشد

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

19

پیشبازی
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روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده روز
عكس| سعید زارعیان|

نفت م.س
20:00
صنعت نفت

سپاهان

ذوب آهن
20:00

20:00

فجر

فوالد

20:00

تراکتور

پرسپولیس
20:00
شهرخودرو
مس

20:00
استقالل

آلومینیوم
20:00

پیکان

گل گهر

20:00

هوادار

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 30

یکشنبه  8خرداد 1401

استقالل
20:00
نفت.م.س

هواداران از نحوه بازی
پرسپولیس ناراضیاند
علی دايی در واکنش به انتظار هواداران پرسپوليس برای قهرمانی ششم میگويد:
با عقل جور درنمیآيد که يکتيم هر سال قهرمان شود

20:00
پرسپولیس

فجر

لیگ کنفرانس اروپا  -فینال

چهارشنبه  4خرداد 1401

فاینورد

23:30

شب
بيست و نهم
از ليگ برتر فوتبال ايران
2هفته باقي مانده كه يكي از آنها
امشب برگزار ميشود

لیگ برتر ایران  -هفته 29

نساجی

هفته

آاس رم

لیگ قهرمانان اروپا  -فینال

شنبه  7خرداد 1401

لیورپول
23:30
رئال مادرید

هفته بيســتونهم رقابتهاي ليگ برتر ايران
امشب برگزار ميشود تا فقط يك هفته به پايان
اين مسابقات باقي بماند .رقابتهاي دو هفته
پاياني كامال همزمان شــده و همه بازيهاي
اين هفته راس ســاعت 20امشب آغاز خواهد
شــد .البته دو بازي اصفهان و اراك بازيهايي
هستند كه هيچ نقشي در رقابت صدرنشينها
و قعرنشــينها ندارند و ميتوانستند به شكل
غير همزمان برگزار شــوند .اما سازمان ليگ
اين دو بازي را هم براي ساعت 20برنامهريزي
كرده است.
آخرين خاكريز ركوردشكني
يكي از مهمترين بازيهاي امشب قطعا جدال
استقالل و مس رفسنجان خواهد بود .درست
است كه آبيها قهرماني خود را از 2هفته پيش
قطعي كردهانــد اما اين تيم شــديدا به دنبال
ركورد قهرمان بيشكســت ليگ است و از آن
طرف مس رفسنجان هم در رقابت براي كسب
رتبه چهارم ،نياز شديدي به امتيازات اين بازي
دارد .مس در اختالف يكامتيازي با گلگهر و
فوالد است و احتماال اگر در اين بازي برنده نشود
شانس چهارم شدن را كامال از دست ميدهد.
استقالل هم با توجه به اينكه هفته آخر با نفت
مسجدسليمان قعرنشــين بازي دارد در اين
هفته آخرين بازي سختش را برگزار ميكند و
حفظ ركورد شكستناپذيري مجيدي در گروي
نباختن در اين بازي است.
خاطره تلخ پرسپوليس
پرسپوليس امشــب با تيمي بازي دارد كه در
بازي رفت 2امتياز حســاس از سرخپوشــان
گرفت و آنها را در رقابت قهرماني عقب انداخت.
پديده مشهد به استقالل و ســپاهان 6امتياز
كامل را داده اما پرسپوليس را در مشهد با نتيجه
 1-1متوقف كرده است .تيم مشهدي در دور
برگشت امتيازات بدي نگرفت اما آن امتيازات
هم براي بقاي اين تيم كافــي نبودند .آخرين
شــانس پديده ،بردن پرســپوليس و فوالد در
دو بازي پاياني است .پرسپوليس هم در رقابت
نزديك نايبقهرماني نياز شديدي به 3امتياز
اين مســابقه دارد .يحيي امشب از محروميت
4جلسهاي برميگردد اما تيمش پاكدل و آقايي
را بهخاطر اخراج در بــازي جنجالي تبريز در
اختيار ندارد.
فوالد-سپاهان؛ قلدرترين بازي هفته
اين مسابقه هم روي رقابت نايبقهرماني تاثير
ميگذارد و هم روي رقابت 3تيم براي چهارم
شدن .فوالد با شكست مقابل استقالل خودش را
بد جوري به دردسر انداخت وگرنه االن تكليف
پله چهارم را روشن كرده بود .تيم نكونام براي
بردن سپاهان كار خيلي سختي خواهد داشت
چون زردها 13هفته است نباختهاند و به نظر
ميرسد تيم ديگري شدهاند.
گلگهر صدرنشين ميشود؟!
ســومين ضلع مثلثي كه براي چهارم شــدن
ميجنگد يعني گلگهر امشب ميهمان هوادار
تهران خواهد بود .هوادار از هفته شــانزدهم به
بعد به تيمي شكســتناپذير بدل شده بود اما
در  3هفته اخير وا داده و 2بار شكست خورده
است .تيم رضا عنايتي اميدي به رتبههاي باالي
جدول ندارد اما تيم قلعهنويي حريص امتيازات
اين بازي است .دستيار قلعهنويي ديروز مدعي
شــد اگر 7امتياز گلگهر را برگردانند اين تيم
دوم ميشود! احتماال اگر امشب هوادار را ببرد
استقالل را هم به زير ميكشــد و صدرنشين
ليگ ميشود.
جنگ سقوط؛ روز آخر شيرازيها
با نتايجي كه قعرنشــينها در هفته هاي اخير
گرفتهاند احتماال سند ســقوط به نام پديده و
فجرسپاسي زده ميشود و نفت مسجدسليمان
در ليگ ميماند .براي اينكه اين اتفاق رخ ندهد
فجر و پديده نياز به پيروزي دارند اما اين تيمها
هفتههاي زيادي است به پيروزي نرسيدهاند.
فجرسپاسي امشب ميهمان تراكتور است كه
بعد از جنجالهاي هفته قبل هوادارانش را در
اختيار ندارد .بعيد است بيتماشاگر بودن اين
بازي هم به كار شــيرازيها بيايد چون آنها در
اين فصل كلي بازي بيتماشاگر را با مساوي و
باخت تمام كردهاند .فجرسپاسي دقيقا 23هفته
است پيروز نشده است .رقيب اين تيم يعني نفت
مسجدسليمان امشب ميزبان نفت آبادان است
كه در 7بازي اخيرش فقط 2امتياز گرفته است.
نفت مسجدسليمان االن 3امتياز بيشتر از فجر
دارد و حتي اگر همين اختالف را براي روز آخر
حفظ كند قطعا باالتر از اين تيم ميايستد چون
بازي رودررو را از شيرازيها برده است.
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یک تشکر ویژه از طارمی

مهــدی طارمــی در ادامــه
درخشــشهای 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  3بر 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 کرهای تاتنهام با 23گل ،بهطور مشترک کنار محمد
صالح 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 حسودیمان میشد!

س برای قهرمانی ششم میگوید:
علی دایی در واکنش به انتظار هواداران پرسپولی 
با عقل جور درنمیآید که یکتیم هر سال قهرمان شود
امیرحســین اعظمی| دوری علی دایی از فوتبال
از مرز 3ســال هم عبور کرده و او در این مدت در
معدود مصاحبههایی که انجام داد ،تأکید کرد که
عالقهای برای بازگشت به فوتبال ندارد .شهریار در
این مدت با برخی پیشنهادها هم روبهرو شد که
پاسخش به همه این پیشنهادها منفی بود .انگار
او با دوری از هیاهو و حاشــیههای فوتبال ایران
کنار آمده و مدتی پیش هم در یک مصاحبهگفته
بود« :خوشحالم از اینکه بیشتر در کنار خانوادهام
هستم و به کارهای شخصی و کسبوکارم رسیدگی
میکنم ».دایی با وجود دوری از فوتبال ،همچنان
یک شــخصیت محبوب نزد هواداران فوتبال در
ایران است .در قرعهکشی جامجهانی هم تصاویر
حضور او در این مراســم ،بازتابی غیرقابل تصور
در رسانهها داشت و او به شــکل ویژهای توسط
مردم و سلبریتیها مورد حمایت قرار گرفت .روز
یکشــنبه هم فیلمی از دایی در صفحات مجازی
منتشر شد که برای حل مشــکالت مدرسهای
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
اســطورههای تاریخ فوتبال
در مراسم خیریه اجتماعی
و رویدادهای مهم فیفا دیده
میشود.

اول قطعی کنید ،بعد خبر بدهید

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 میتوانند در مسیر جامجهانی
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 نمیفهمیم؛ این چطور توافقی بود که محلش معلوم نبود؟
یعنی همینطوری قرار گذاشته بودید در یک تاریخ به مصاف
هم بروید؟ مگر میشود؟ میگفتند اگر اکوادور لغو شود ،بازی با
سنگال جایگزین آن خواهد شد ،اما گویا این هم عملی نیست.
بیزحمت اول یک بازی را نهایی کنید ،بعد به مردم خبر بدهید.
ما را ببخش «عدد»

بزرگتریــن ظلمی کــه در فوتبال
ایران میشود ،به اعداد است .اینجا
عدد و رقم را مایه شوخی و تفریح
میداننــد .مهمترین مصداق این
ماجرا ،ادعای باشگاههای مختلف
در مورد تعداد هوادارانشــان است.
سرخابیها که سالهاست با هم کلکل دارند و تعداد طرفداران
خود را 10میلیون نفــر به 10میلیون نفر بــاال میبرند .مثال
قرمزها قبال میگفتند 20میلیون پرسپولیســی داریم ،وقتی
استقاللیها هم همین ادعا را تکرار کردند ،آنها تعداد هواداران
خود را به  30و 40میلیون نفر رساندند .یکبار هم علی شجاعی
بازیکن جوان پرسپولیس گفت این تیم 70میلیون هوادار دارد
و خیال همه را راحت کرد .االن هــم معاون فرهنگی تراکتور
گفته پرچم این تیم 50میلیون نفر را کنار هم جمع کرده است!
یک همت دیگر بکنید ،به اعداد باالی 100میلیون میرسیم.

آماربازی

متريكا
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تيم سپاهان آنقدر به دروازه پديده حمله
كرد كه هر دو ركورددار شــوت در هفته
بيستوهشــتم از اين تيم آمدند .در اين
هفته دو بازيكن با زدن 4شــوت صاحب
بيشترين شــوتهاي هفته بودند .اين دو نفر شــهريار مغانلو و سجاد
شهباززاده هستند كه 8شوت از 16شوت سپاهان در مقابل پديده سهم
آنها بود .تعداد شوتهاي 6تيم در اين هفته از مجموع شوتهاي اين دو
بازيكن كمتر بوده است .جالب اينكه در همين تيم پديده كه كامال مغلوب
سپاهان بود ،يك بازيكن بيشترين دريبل موفق اين هفته را به خودش
اختصاص داد .اميرحسين نعمتي ،هافبك تكنيكي پديده با3دريبل موفق
مقابل سپاهان اين عنوان را از آن خودش كرد.
ســعيد صادقي با ارســال 5پاس كليدي
در اين هفتــه ركورددار بود و بيشــترين
موقعيت را براي همتيميهايش ساخت.
هر 2گل گلگهر در اين هفته با پاسهاي
صادقي زده شد و 3پاس او هم منجر به گل نشد .ركورد پاس صحيح در
اين هفته به اميد نورافكن مدافع مليپوش سپاهان رسيد كه در بازي با
پديده 103پاس موفق صادر كرد .محمد قريشي هم موفقترين بازيكن
اين هفته بر روي آســمان بود .مدافع ذوبآهــن 13نبرد موفق هوايي
داشــت و زننده تكگل تيمش مقابل فجرسپاسي هم بود .ديگر مدافع
ذوبآهن يعني آرمان قاسمي هم با 12بار دفع توپ بهترين آمار هفته
را در اين بخش داشت .در بين دروازهبانها هم علي محسنزاده از نفت
مسجدسليمان با 5مهار موفق بيشترين مهار هفته را به نام خودش ثبت
كرد و البته 2گل هم خورد.
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شایعه حضور در پرسپولیس

در این چند ســال همواره دایی در بطن حواشــی و
شایعات مربوط به حضور در تیمهای مختلفی همچون
پرســپولیس ،تراکتور ،ســپاهان ،ذوبآهن و ...قرار
داشت .حتی در مقطعی نیز بحث جانشینی کارلوس
کیروش 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 جدیتری گرفت ،خصوصا اینکه او رابطهای
نزدیک و صمیمی بــا درویش ،مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس دارد .هرچند مدیرعامل پرسپولیس در
مصاحبههایش مذاکره با مربیان دیگر را تکذیب کرده،
ولی نام دایی همیشه بهعنوان یک گزینه هیجانانگیز
در کنار پرســپولیس دیده میشــود .با این حال ،او
مذاکره با پرســپولیس را تکذیب میکند 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 میگویند بهدلیل رابطــه خوبش با درویش،
احتمال حضورش در این تیم وجود دارد .دایی اما در
واکنش به این موضوع گفت« :بنده مذاکرهای با آقای
درویش انجام ندادم و این شــایعات حقیقت ندارد.
من قصدی برای مربیگری در ایــران ندارم ».از دایی

اتفاق خاصی نیفتاده است

مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس میگوید:
5سال ما قهرمان شدیم یکبار هم استقالل قهرمان شود
محمد زارعی| مهدی عبدی چند هفتهای اســت که کمتر در خط
حمله پرسپولیس به بازی گرفته میشود .حتی خبری در برخی از
رسانهها منتشر شد که عبدی چون در خیلی از بازیها فیکس نبوده
اگر فصل آینده همچنان یحیی گلمحمدی سرمربی پرسپولیس
باشد از این تیم جدا خواهد شد .البته مهاجم جوان پرسپولیس این
موضوع را رد میکند .او که این فصل توانسته 7گل به ثمر برساند
در گفتوگو با همشهری پاسخگوی سؤاالتی درخصوص شرایط
خودش و پرسپولیس در این روزها بوده است.
اتفاقات تبریز بسیار حاشیهساز شد.

واقعا صحنههای خطرناکــی بود که امنیت جانی مربیــان و بازیکنان
را به خطر میانداخت .باران سنگ را در ورزشــگاه شاهد بودیم .البته
من از حضور هواداران در ورزشــگاه خوشــحال بودم اما آن عدهای که
سنگپراکنی میکردند گویا اصال هوادار فوتبال نبودند .در نهایت هم
اتفاقاتی افتاد که داور بازی تصمیم به نیمهکاره ماندن بازی گرفت.
علت این حوادث در ورزشگاهها چه میتواند باشد؟

متأسفانه یکســری افراد اصال طرفدار فوتبال نیســتند و فقط بهدنبال
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
میتوانند با تدابیری کمک کنند که دیگر چنین حوادثی را در ورزشگاهها
شاهد نباشــیم .خدا خیلی رحم کرد که مربی یا بازیکنی آسیب جدی
ندید.
نظرت در مورد قهرمانی استقالل چیست؟

متأســفانه ما در بعضی از بازیها با بدشانسی و از دست دادن
موقعیتها امتیازاتی را از دست دادیم که بسیار حیاتی بودند.
همین باعث شــد از کورس عقب بیفتیم و در نهایت از بین

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 گلمحمدی

بسیاری از هواداران پرسپولیس بعد از قهرماننشدن
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 نمیتواند طبیعی باشد .به هر حال هواداران
پرسپولیس همیشــه دوســت دارند تیمشان باال
باشــد ولی این با عقل جور درنمیآید که یک تیم
هر سال قهرمان شود و هواداران هم منتظر باشند
این قهرمانی مدام تکرار شــود ».دایی در قسمت
دیگــری از حرفهایش به موضوع مهمی اشــاره
میکنــد« :البته من فکر میکنم بحــث هواداران
پرســپولیس که آنها را میبینم و بــا من صحبت
میکنند ،نحوه بازی تیم اســت .آنها از نحوه بازی
پرسپولیس ناراحت هستند ».هواداران پرسپولیس
بارها یحیی گلمحمدی 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 پایینتر از استقالل باشد».

میگویند
بهدلیل رابطه
خوب دایی با
درویش او به
پرسپولیس
می آید اما
دایی در
واکنش به
این موضوع
گفت :بنده
مذاکرهای 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

توفیق اجباری؟
در مورد شایعه یک پیشنهاد
لیگ برتری برای حمید مطهری

مدعیانی مثل سپاهان ،گلگهر و استقالل این استقالل بود که با جمعآوری
امتیازات الزم توانست قهرمان شود.

بعد از اینکه نتایج پرســپولیس رو به افول گذاشــت ،طبیعتا
انتقادات از کادرفنی این تیم افزایش پیدا کرد .خود یحیی
گلمحمدی بهعنوان ســرمربی و نفــر اول فنی تیم بیش
از سایرین فشــارها را تحمل میکرد ،اما دستیاران او هم
در امان نبودنــد؛ از داوود فنایی که افــت دروازهبانها به
عدمصالحیت او نســبت داده شــد تا حمید مطهری که
میگفتند بیشتر از تمرکز روی رفع مشکالت تیم ،دنبال
زدن حرفهای قشنگ است .فعال تکلیف یحیی برای فصل
بعد روشن نیست و خیلیها میگویند پس از این دو بازی
همهچیز مشخص میشــود .گلمحمدی البته هنوز با
پرســپولیس قرارداد دارد ،اما این اواخر بخش قابل
توجهی از پایگاهش را از دست داده است.
در عین حال اما خیلیها از یحیی خواستهاند اگر در
پرسپولیس ماندگار شد ،الاقل کادر دستیارانش را
دستخوش تغییر کند .گلمحمدی البته این حرفها
را قبول ندارد و منتقــدان کادرش را «مریض» میخواند،
اما حاال که خبر رســیده مطهری یک پیشــنهاد لیگ
برتری دارد ،شاید یحیی بتواند از این موقعیت بهعنوان
نوعی توفیق اجباری اســتفاده کند .به این ترتیب او بدون
اینکه رودرروی رفیق خود بایســتد میتواند اجازه جدایی
دستیارش را بدهد و با انتخاب افراد جدید ،فضایی متفاوت را
تجربه کند .در شرایط عادی شاید برای گلمحمدی سخت
باشد که به رفیق قدیمیاش بگوید «برو» ،اما اگر پیشنهاد
مطهری جدی باشد ،این مسئله ساده خواهد شد.

در فضای مجازی هواداران استقالل کریهای خاصی را
برای پرسپولیس میخوانند.

این کریخوانیها لذت فوتبال است اما نباید به بیاحترامی کشیده شود.
ما هم 5سال قهرمان لیگ شدیم .حاال یک سال هم استقالل 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
میگیرد فیکس بازی کنم یا ذخیره باشم .اما من هر چند دقیقه که در
زمین باشــم با تمام وجود بازی میکنم 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 میبرد
من از این بابت خوشحال میشوم چون هواداران شاد هستند.
اما کم بازی کردن تو باعث شــد فقــط 7گل بزنی
درحالیکه میتوانستی 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 بهنظر مربی احترام بگذاریم.
در هفته گذشته شایعهای مطرح شد که اگر گلمحمدی
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 میگذارم و هیچگاه چنین بحثی
مطرح نبوده و نیست.

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس) -فصل بیست ویکم
تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل زده

1

استقالل

28

18

10

-

37

10

27

64

2

سپاهان

28

16

7

5

42

17

25

55

3

پرسپولیس

27

15

9

3

38

20

18

54

4

گل گهرسیرجان

28

11

12

5

32

26

6

45

5

فوالد

28

12

9

7

27

22

5

45

6

مس رفسنجان

28

12

8

8

38

26

12

44

7

ذوب آهن

28

10

6

12

19

22

-3

36

8

آلومینیوم اراک

28

7

14

7

18

21

-3

35

9

پیکان

10

28

7

13

8

24

25

-1

34

هوادار

28

8

10

10

18

20

-2

34

11

نساجی

28

6

14

8

24

31

-7

32

12
13

صنعت نفت
تراکتور

28

8

8

12

21

28

-7

32

27

5

10

12

21

28

-7

25

رتبه

بحث لژیونر شدنت صحت دارد؟

در این مورد من اطالع دقیقی نــدارم .در پایان فصل با مدیر برنامههایم
موضوع را بررسی و در مورد آینده فوتبالیام تصمیمگیری خواهم کرد.
اما همواره اولویتم برای بازی در ایران پرسپولیس است و به تیم دیگری
فکر نمیکنم.
آیا به حضور در تیم ملی هم فکر میکنی؟

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 رقابتهای آینده بهویــژه جام جهانی آرزوی
موفقیت دارم.
عكس|فرشاد عباسي|

صنعتنفــت آبادان در ايــن هفته باز هم
شكســت خورد و اين بار با 2گل به مس
رفسنجان باخت .اما همين صنعتنفت با
16شوت به همراه سپاهان بيشترين تعداد
شوت را در اين هفته زد .البته از 16شوت آبادانيها فقط 2شوت داخل
چارچوب بود اما سپاهان 6شوت داخل چارچوب زد تا به همراه گلگهر
ركورددار اين هفته باشد .سپاهان همچنين ركورد مالكيت توپ را هم
داشت چون در مقابل پديده 66درصد مالك توپ بود و فقط در 34درصد
از زمان بازي توپ را به حريف سپرد .بيشترين تعداد پاس و باالترين اميد
گل اين هفته هم به سپاهان رسيد .اما در بخش دفاعي ،دو تيم استقالل
و فوالد كه فقط 5بار به حريفان خود فرصت شوتزني دادند بهترين آمار
هفته را ثبت كردند.

عكس| سعید زارعیان|

هواداران از نحوه بازی
پرسپولیس ناراضیاند

نكته بازی

گل خورده

تفاضل گل امتیاز

14

نفت مسجد سلیمان

28

3

11

14

12

33

-21

20

15

فجر سپاسی

28

2

11

15

9

26

-17

17

16

شهر خودرو

28

2

10

16

16

41

-25

16

19
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بازگشت پپ

لیگ قهرمانان

سیتی با یک کامبک قهرمان جزیره شد
هفته پایانی لیگ برتر و ســریآ دراماتیک نشــد و معجزهای 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 مهمتر اینکه برخی هواداران به دروازهبان حریف حمله کردند .رابین اولسن که پیش از بازی جای
امیلیانو مارتینس مصدوم را گرفته بود ،در دقیقه 75مقاومتش شکســت و بهاین ترتیب سیتی به
لطف گوندوغان تعویضی توانست ظرف 5دقیقه3 ،گل به او بزند و باخت 2بر 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 هفتههای پایانی اتفاقات از این دست باز هم افتاد .سهشنبهشب رابرت بیگز،
هوادار 30ساله ناتینگهام فارست به بیلی شارپ ،کاپیتان شــفیلد یونایتد حمله کرد و او را مورد
ضرب و شتم قرار داد.بیگز به 24هفته زندان محکوم شد .پاتریک ویرا ،سرمربی کریستال پاالس
هم پنجشنبهشب بعد از جشن بقای اورتون به یکفرد مهاجم در ورزشگاه گودیسون پارک لگد زد.

سیتی لیورپول چلسی تاتنهام

لیگ اروپا

آرسنال یونایتد

منچسترسیتی

گواردیوال برای دومینبار بــا اختالف یکامتیاز باالتر از
کلوپ قهرمان لیگ شد.
پپ با این قهرمانی خــودش را از مورینیو و ونگر که 3بار
فاتح لیگ برتر با فرمت جدید شدهاند ،جدا کرد و در رده دوم
پایینتر از فرگوسن (13جام) ایستاد.
همچنیــن منســیتی هــم بــا 6جــام پایینتــر از
منچستریونایتد( )13در رده دوم قرار گرفت و خودش را از
چلسی( )5جدا کرد.
گواردیوال در لیگ برتر هرگز در هفته پایانی امتیازی از
دست نداده است.

پپ در سیزدهمین فصل مربیگری خود ،برای دهمینبار
در رقابتهای لیگ ،عنوان قهرمانی را بهخود اختصاص داد؛
3اللیگا3 ،بوندسلیگا و 4لیگ برتر.
آلیسون بکر و ادرســون2 ،دروازهبان برزیلی لیورپول و
سیتی با 20کلینشیت ،مشترکا برنده دستکش طال شدند.
فرناندینیو آخرین بازیاش را در منچسترســیتی انجام
داد و بین 2نیمه جایش را به زینچنکــو داد .این برزیلی که
از سال 2013به عضویت ســیتی درآمد ،کارنامهای رؤیایی
از خودش برجای گذاشت؛ 383بازی26 ،گل33 ،پاسگل،
5لیگ برتر6 ،جاماتحادیه ،یکجام حذفی و 2جام خیریه.

لیورپول

یورگن کلوپ همه جامهای ممکن را تنها یکبار برای
لیورپول به ارمغان آورده .او نتوانست دومین بار لیگ برتر را
ببرد .تنها شانس خالصی از این طلسم ،قهرمانی در فینال
هفته آینده لیگ قهرمانان و عبور از سد رئالمادرید است.
کلوپ حاال یکی از بدشانسترین مربیان تاریخ فوتبال
بهحساب میآید؛ مربیای که تیمش با 92امتیاز نتوانست
قهرمان شود .پیش از این یکبار پلگرینی با رئال 96امتیاز
آورد اما 3امتیاز از بارسای گواردیوال کمتر داشت و قهرمان
اللیگا نشد .کلوپ در پایان لیگ جزیره گفت« :دومشدن
سرنوشت من است».
لیورپول از هفته پانزدهم در رده دوم بود اما توانســت

11سال بعد

تفکیک سهمیهها

اختالف 14امتیازی ماه ژانویه را به یکامتیاز کاهش دهد.
باالخره محمد صالح در جریان مسابقه توانست برای
لیورپول گل بزنــد .او پس از جام ملتهــای آفریقا افت
محسوسی را تجربه کرد .فرعون لیورپول برای سومینبار
کفش طالی بهتریــن گلزن لیگ برتر را به دســت آورد
اما اینبار آن را با ســون هیونگ مین شریک شد؛ هر دو
با 23گل.
فیلیپ کوتینیو در ۶مسابقه اخیر خود مقابل منسیتی،
۴گل به ثمر رسانده است .بازیکن اسبق لیورپول یک گل
دیگر به سیتی زد اما این باعث نشــد قهرمانی به باشگاه
سابقش برسد.

لیگ کنفرانس

وستهم

بوکایو ساکا تنها بازیکن
آرسنال است که در تمامی
بازیهای لیگ به میدان
رفت .ژاکا به رکورد 250بازی
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
دومینبار است که کونته فصل
را در ردهای غیر از اول یا دوم
تمام م 
یکند .پیش از این در
سال دوم حضورش در چلسی
با آبیها پنجم شده بود

تفکیک سهمیهها

لیگ قهرمانان

میالن با کمترین ستاره جام را پس گرفت
در ایتالیا هم خبری از کامبــک اینتر یا لغزش میالن در
هفته پایانی نبود و روسونریها توانستند پس از 11سال
دوباره قهرمان سریآ شــوند و تعداد قهرمانیهای خود
را در این رقابتها با اینترمیــان در عدد 19برابر کنند.
یوونتوس همچنان با 36قهرمانی دور از دسترس است.
جایزه بهترین بازیکن فصل هم به رافائل لیائو رســید
که موفق شد 11گل و 8پاسگل برای آثمیالن ثبت کند.
لیائو در نیمه اول 3پاس گل داد .هیچ بازیکنی از میالن از
سال  2004-5به بعد در سریآ موفق نشده بود دست به
چنین کاری بزند .شاید به همین دلیل است که شایعه شده
رئالیها بعد از امباپه سراغ این بازیکن رفتهاند.
مایک مانیان در 2فصل پیاپــی در 2لیگ مختلف به
قهرمانی رســید .او که جایزه بهتریــن دروازهبان فصل
ایتالیا را دریافت کرده ،فصل پیش هــم با لیل قهرمان
فرانسه شده بود.
آث میــان جوانترین تیمی اســت کــه در دوران
3امتیازی موفق به کســب عنوان قهرمانی سری آ شده
است.
میانگین ســنی بازیکنان حاضر در سریآ این فصل؛
26سال و 97روز است.
چالهاناوغلو فصل پیش در میالن بود و اینتر قهرمان
شد .او در تابستان بهطور رایگان به اینتر پیوست و حاال
میبیند که میالن قهرمان لیگ شده است.
استفانو پیولی که فصل قبل در هفتههای آخر قهرمانی
را به رقیب همشهری واگذار کرده بود ،اینبار تا آخر موفق
ماند و انتقام شکست دیدار رفت را هم از ساسولو با 3گل
گرفت .او با 26برد بهعنوان بهترین مربی فصل انتخاب
شد .البته او بدشــانس بود چراکه مدال قهرمانیاش در
شلوغی جشن قهرمانی دزدیده شد!
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براهیم دیاس که از رئال بهصــورت قرضی به میالن
رفته ،در 22ســالگی موفق به فتح 3لیــگ معتبر اروپا
و جهان شده است؛ منچسترســیتی (لیگ برتر) ،رئال
مادرید (اللیگا) و آثمیالن (سریآ).
اولیویــه ژیرو 2گل بــه ساســولو زد و گلهایش را
دورقمی کرد .ژیرو به همراه رونالدو دومین بازیکن سریآ
است که توانست با 35سال سن در سریآ باالی 10گل
به ثمر برساند.
میالن پس از قهرمانی در ســوپرکاپ  2016مقابل
یوونتوس پس از ۱۹۷۶روز قهرمان شد.
بــرای نخســتینبار از ســال  1968-69یوونتوس
نتوانست هیچ تیمی را با اختالف بیشتر از 2گل ببرد.
یوونتوس پس از 10ســال ،یکفصل را بدون جام به
پایان رســاند و همچنین آنها با الگری 8امتیاز کمتر از
یوونتوس پیرلو گرفتند .امسال آنها 8شکست داشتند و
ِ
با پیرلو 6شکست .مهمتر اینکه آنها امسال 20گل کمتر
زدند و به اندازه فصل قبل گل خوردند.
رم امســال 7امتیاز با منطقه ســهمیه فاصله داشت
درحالیکه پارسال این اختالف 16امتیاز بود .همچنین
مجموع امتیازگیری 10تیم باالی جدول در امسال کمتر
از سال قبل بوده اســت .رم با یکامتیاز بیشتر نسبت به
پارسال و رتبه ششم ،فصل را به پایان رساند.
زالتان ایبراهیموویچ در قهرمانی 11سال پیش هم در
میالن حضور داشت .او چند وقت پیش گفته بود تا زمانی
که میالن اسکودتو را نبرد ،از فوتبال خداحافظی نمیکند.
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 میکرد
که 10سال دیگر بمانم تا بیشتر بتوانیم پول بدزدیم!»

اینتر

ناپولی

یووه میالن

لیگ اروپا

التزیو

رم

لیگ کنفرانس

فیورنتینا

میالن بهخاطر قهرمانی سیدیک
فصل آینده لیگ قهرمانان را
بهدست خواهد آورد و اینتر در
سید 3قرار میگیرد

منچستریونایتد برای
نخستینبار از مارس،۱۹۸۱
6بازی متوالی خارج از خانه
لیگ را شکست خورده است

پپ
گواردیوال بعد از
بازی در مورد زدن 3گل به
حریف در 5دقیقه ،به کنایه به
یکخبرنگار گفت« :به رئال
زنگ زدم و راهش را از
آنها پرسیدم!»

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

ژاوی در ادامه روند بد و افت تیمش در هفتههای پایانی فصل یک شکست نوبرانه مقابل
ویارئال اونای امری در نوکمپ داشــت و اللیگا را با اختالف 13امتیازی نسبت به رئال
مادرید و در رتبه دوم و بدون جام به پایان برد .بارسا در 2فصل اخیر تنها یکجام حذفی
بهدست 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 30میلیون یورویی او را بدهد.
این بیشترین اختالف امتیاز بین قهرمان با تیم دوم بود و بیشترین اختالف رئالمادرید
قهرمان با تیم دوم .رئال در سالهای 1963 ،1961و 1975تجربه اتمام فصل با اختالف
12امتیازی را داشت اما این نخســتین باری بود که فصل را با اختالف 13امتیاز به پایان
رساند.
کریم بنزما برنده پیچیچی (بهترین گلزن لیگ با 27گل) شــد و جایزه سامورا برای

تفکیک
سهمیهها
لیگ قهرمانان

رئال

بارسا اتلتیکو سهویا

بهترین دروازهبان به یاسین بونو از سهویا رسید .بنزما چهاردهمین بازیکن رئال است که
برنده جایزه بهترین گلزن لیگ میشود .بنزما نخستین بازیکن رئال بعد از سال 2015
محسوب میشود که برنده این جایزه شده است.
رئال مادرید 3بار همزمان قهرمان لیگ و لیگ قهرمانان اروپا شــده است،56-57 ،
16-17 ،57-58و اگر شنبه آینده لیورپول را ببرند چهارمینبار خواهد بود.
اونای امری با 3تیم مختلف 13بار در نوکمپ به میدان رفته و همه را باخته بود .او این
هفته برای اولینبار بهعنوان سرمربی در این ورزشگاه پیروز شد.
دمبله به رکورد 150بازی با پیراهن بارسلونا رسید و احتماال آخرین بازیاش بود که
رند هم از کار درآمد .او به پاریسنژرمن خیلی نزدیک است ،با دستمزد سالی 17میلیون
یورو.
فصل جدید اللیگا بیست و سوم مرداد ماه آغاز میشود؛ حدود 80روز دیگر.

لیگ اروپا

بتیس سوسیداد

لیگ کنفرانس

ویارئال

همه قهرمانها

قهرمانان این فصــل لیگهــای اروپایی :ایتالیــا (میالن)،
اســپانیا (رئالمادرید) ،فرانسه (پاریســنژرمن) ،انگلیس
(منچسترســیتی) ،آلمان (بایرنمونیخ) ،هلنــد (آژاکس)،
پرتغال (پورتو) ،اســکاتلند (سلتیک) ،دســته اول انگلیس
(فوالم) ،ترکیه (ترابزون) ،کرواســی (دینامو زاگرب) ،بلژیک
(کالب بروخه) ،یونان (المپیاکوس) ،لهســتان (لخ پوزنان)،
اتریش (سالزبورگ) ،سوئیس (افسی زوریخ) ،روسیه (زنیت).
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افشین رضاپور | كارشناس بسکتبال

فهرست سرمربی زیر سوال

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 21بازیکن را به اردو فراخواند اما از زمان اعالم اسامی
کادر فنی جدید تیم ملی ،حواشی انتصابات جواد داوری رئیس
فدراسیون بسکتبال کم نبودند .بیش از 10بازیکنی که در 6ماه
گذشــته به اردوهای تیم ملی فراخوانده میشــدند ،جایی در
فهرست جدید نداشتند و فهرست ارمغانی با حضور بازیکنانی
ازجمله محمد شــهریان پوینت گارد نظمآوران ســیرجان،
زیرسؤال رفت .شهریان گفته اگر شکل ظاهریاش مانع دعوت
شدن به تیم ملی است ،حاضر است موهایش را آتش بزند!

عكسها|امیررضا علیعسگری|

تختي
بنا و يزداني
تركيب برنده

زیر حلقه

مراسم رونمايي از تصاوير برترينهاي قرن در
خانه كشتي برگزار شد

جغرافیای مناسب با مجارستان

در انتخاب برترينهاي قرن ورزش ايران كشتي بيشترين سهم را داشت.
با راي مردم و كارشناسان و خبرگان ورزش ،جهانپهلوان غالمرضا تختي
بهعنوان برترین مدالآور قرن ،محمد بنا بهعنوان برترین سرمربی قرن و
پيروزي حسن يزداني در مقابل ديويد تيلور در مسابقات جهاني 2021به
عنوان برترین صحنه قرن انتخاب شد .فدراسيون كشتي روز گذشته طي
مراسمي از تابلوي جهانپهلوان تختي ،محمد بنا و حسن يزداني در خانه
كشتي شهيد صدرزاده رونمايي كرد.

گفته میشود تیم ملی بسکتبال عالوه بر ایران در مجارستان هم
اردو میزند .تیم ملی از10تیر در رقابتهای انتخابی جام جهانی
مقابلقزاقستانوسوریهبهمیدانمیرودوتاآنموقعچنداردوی
تدارکاتی دارد .از سال 1368که ارمغانی در بسکتبال مجارستان
جا افتاد تا سال 1378تیمهای ملی و جوانان ایران چندبار به این
کشور سفر کردند .دو سه بار هم تیمهای مجاری به ایران آمدند.
پس از آن با حضــور مربیان صرب ،مســافرتهای تدارکاتی به
صربستانتجربهاینوبرایملیپوشانایرانیشد.بازگشتارمغانی
امکان خلق موقعیتهای اردویی در مجارستان را فراهم میکند،
بنابراینشایدجغرافیایتدارکاتمادوبارهتغییرکند.

یزدانی :ارزش اين جایزه چندبرابر است

حسن یزدانی در مراسم رونمایی از تصاویر برترینهای قرن ورزش ابراز امیدواری کرد که
تصویر قهرمانان بیشتری در آینده در محل خانه کشتی ،استانها و شهرهای ملیپوشان
نصب شود .قهرمان جهان و المپیک در حاشیه مراســم رونمایی از صحنه پیروزی او
مقابل دیوید تیلور بهعنوان برترین تصویر قرن ورزش ایران گفت« :از فدراسیون کشتی
بهدلیل مراسم رونمایی از حک شــدن تصاویر برترینهای قرن در خانه کشتی تشکر
میکنم .امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و قهرمانان بیشتری با افتخارآفرینیهایشان
دل مردم ایران را شاد کنند و تصاویرشان در خانه کشتی ،استان و شهرهایشان نصب
شــود و به یادگار بماند ».یزدانی ارزش اين جايزه را باالتر از ســاير جوايزش ميداند:
« جایزهای که از دست مردم میگیرم خیلی باارزشتر از جوایز و مدالهایی است که با
تمرین به دست میآورم .از همه مردم تشکر میکنم ،لطف آنها بود که صحنه پیروزی
من مقابل تیلور به عنوان برترین تصویر 100سال اخیر ورزش انتخاب شد .از همه مردم
ممنونم كه هميشه به من لطف دارند و من شرمنده محبت آنها هستم».
حسن يزداني كمتر از 2هفته ديگر قرار است در مسابقات رنكينگ قزاقستان حاضر شود.
او درباره حضور در اين رقابتها نيز گفت« :تمریناتم را در اردوی تیم ملی دنبال میکنم
و با آمادگی نسبی راهی این مسابقات خواهم شد تا با نتایج خوب دل مردم را شاد کنم».
حسن يزداني به همراه كامران قاسمپور و اميرحسين زارع 3طاليي نروژ هستند كه قرار
است در تورنمنت توريخانوف  12تا 15خردادماه كشتي بگيرند.

اوضاع نابسامان باشگاهها

تکلیف تعدادی از تیمهای باشــگاهی برای فصل بعد لیگ برتر
بسکتبالنامعلوماست.بعدازاعالمانحاللتیمسپاهان،بازیکنان
تیم اکســون از دست مسئوالن باشــگاه به فدراسیون شکایت
بردهاند .طبق حرفهایی که این بازیکنان در صفحات مجازی
زدهاند،اکسونفقط10درصدمطالباتبازیکنانراپرداختکرده
است.گفتهمیشودتیمهابدونتسویهحسابکامل،حقشرکت
در بازیهای فصل بعد را ندارند .بهدنبال ناکامی مهرام در لیگ
برتر ،تیم لیگیکی مهرام هم حذف شد تا انتقال باشگاه از تهران
به قزوین ســریعتر صورت بگیرد .از تیم شیمیدر نیز خبرهای
خوبی به گوش نمیرسد.

بنا :نماينده همه مربيان كشور هستم

محمد بنا مربي تاريخساز ايران است كه شاگردانش در مسابقات المپيك لندن 3مدال
طال به دست آوردند و در المپيك ريو صاحب  2مدال برنز شدند .فرنگيكاران با هدايت
بنا در المپيك توكيو با يك طال و يك برنز به كارشان پايان دادند تا كشتي فرنگي تحت
هدايت اين مربي صاحب 4طال و 3برنز در المپيكها شود .اين در حالي است كه كشتي
فرنگي تا قبل از هدايت بنا تنها 2مدال در المپيك كسب كرده بود .در المپيك1960
رم محمد پذیرایی به مدال برنز رسيد و رحيم عليآبادي هم در المپيك 1972مونيخ
صاحب مدال برنز شــد.محمد بنا پس از رونمایی از تصویرش بهعنوان سرمربی قرن
گفت« :خودم را نماینده همه مربیانی ميدانم که در 80سال اخیر برای کشتی زحمت
کشیدهاند؛ مانند حبیباهلل بلور ،رحمتاهلل غفوریان ،آقایان مالقاسمی ،ابوالملوکی،

پرســپولیس عنوان قهرمانی لیگ برتر را از دســت داده و این هفتههای پایانی برای
سرخپوشــان ،با غمی جانکاه سپری میشــود .آنها که در این چند سال عادت کرده
بودند در هفتههای پایانی برای قهرمانی بجنگند یا حتی از جامی که چند هفته زودتر
گرفتهاند لذت ببرند ،امروز حال و هوای متفاوتی دارند .پرســپولیس  2بازی پایانی
فصلش را باید برابر  2تیم قعرنشــین جدول یعنی پدیده مشهد و فجرسپاسی شیراز
برگزار کند .آنها البته کمی هم نگران تثبیت نایبقهرمانی خود هستند؛ جایگاهی که از
سوی سپاهان تهدید میشود .با این حال از پرسپولیس انتظار میرود با وجود از دست
رفتن جام ،لیگ بیستویکم را در وضعیت آبرومندانهای به پایان برساند.
شــاید یکی از چالشهای پرســپولیس در این دوهفته پایانی ،حفظ میانگین باالی
2امتیاز از هر بازی باشد .طبیعتا این تیم در  5سال گذشته بهعنوان قهرمان لیگ برتر
حدنصاب خوبی از خود بهجا گذاشته بود .سرخپوشان در لیگ شانزدهم که نخستین
جامشان را گرفتند ،صاحب 66امتیاز شــدند و این یعنی آنها به معدل 2.2امتیاز از
هر بازی دست یافتند .در لیگ هفدهم پرســپولیس با 64امتیاز قهرمان شد و معدل
2.13را به جا گذاشت .سومین و آخرین قهرمانی برانکو ایوانکوویچ برای پرسپولیس

حفظ
میانگین قهرمانی
آخرین ماموریت پرسپولیس
در پایان یک فصل بد
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ساده

 -1باتالق -رنگارنگ -مغز سر
 -2بالشــتک نا نپــزی-
فرزندانی که از یک پدر و مادر
نیستند -قادر
 -3ارادتمنــد -قســم-
فرودآمدن
 -4جمع مکسر جسم -ساقه
خوراکی ترش و شــیرین-
ایستگاه راهآهن
 -5پیروز و موفــق -عنوان
مجتهدان شیعه
 -6نگاه خیره -شــهری در
کرمانشاه -قابله
 -7نیکو -دیگ دهان گشاد-
بیدغدغه
 -8رمانــی نوشــته رضــا
امیرخانــی -طبیعـــــی و
معمولی -رشته باریک و دراز
 -9اقامتگاه تابستانی -پیدا
نمیشود -خاکسپاری
 -10محل روضهخوانی -توده
مردم -ضربه سر در فوتبال
 -11قــاب -از کشــورهای
عضو بلوک شــرق در دوران
گ سرد
جن 
 -12از حاالت ماده -براندازی
حکومت از طریــق نظامی-
سردار افراسیاب
 -13متـــانت -جاذبــه-
خوشحالی

 -14مکــر و حیلــه -در
نزدیکی -شکاف باریک
 -15دانه معطر -اعشــاری-
اطالعیه حزبی
عمودی:

 -1پایتخت پــرو -مجروح-
از ادات پرسش
 -2بازیگر مرد فیلم دوازده یار
اوشن -نمایشنامهای مذهبی
به قلم علی موذنی
 -3از استادان هنر موسیقی
در ایران باستان -اثری به قلم
آناتول فرانس
 -4پوشــاکی زنانه -وسیله
کمک حرکتی بیماران -پول
آفریقای جنوبی
 -5اشاره به دور -نزدیکبین-
از آالت موسیقی -مخفف گاه
 -6واحد شــمارش اســب-
سهل -ماهی تن
 -7قطاری با موتور توربینی و
سرعت زیاد -بلدرچین
 -8آغـشـــته بــه رنــگ-
عصرانهســنتی قزوینیها-
پیرویکردن
 -9نام قدیــم کربال -فیلمی
مشهور از چارلی چاپلین
 -10همیشه -شــهری در
هلند -آشامیدن

 -11نشــانه مصــدر جعلــی-
پوشاننده -ماچ -نت آخر
 -12فرزند زاده -امانتدار -اصالح
عکس پس از ظهور
 -13کنایــه از وضــع آشــفته و
نابهسامان است -تهیه کردن
 -14طریقه و روش -رمانی مشهور
نوشته رضا قیصریه
 -15یادبــود -غربــال -ســاح
جنگجوی قدیم
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ساده

در لیگ هجدهم با 61امتیاز رقم خورد؛ یعنی میانگین 2.03امتیاز از هر مسابقه .در
لیگ نوزدهم زوج کالدرون و گلمحمدی با 67امتیاز جام گرفتند که باالترین رکورد
پرسپولیس بود .این 67امتیاز در لیگ بیستم هم تکرار شد که میانگین  2.23را نشان
میداد.
امروز پرسپولیس از 27بازی صاحب 54امتیاز اســت و این یعنی آنها دقیقا میانگین
2امتیاز از هر مسابقه را کسب کردهاند .احتماال نتیجه بازی نیمهتمام سرخپوشان برابر
تراکتور 3 ،بر صفر به نفع این تیم تمام خواهد شد و پرسپولیس میتواند روی 57امتیاز
از 28بازی حســاب کند .به این ترتیب شــاگردان یحیی گلمحمدی از  2بازی آخر
3امتیاز میخواهند تا به عدد 60برسند و میانگین کسب 2امتیاز از هر بازی را به ثبت
برسانند؛ سنتی که در 5سال گذشته وجود داشته و امروز هم میتواند بهرغم از دست
رفتن قهرمانی حفظ شود .در این صورت پرســپولیس به دومین تیم تاریخ لیگ برتر
تبدیل خواهد شد که از هر بازی بهطور متوسط 2امتیاز میگیرد ،اما قهرمان نمیشود.
فصل گذشته چنین اتفاقی برای سپاهان رخ داد و تیم محرم نویدکیا با وجود کسب
نتایج درخشان ،پشت سد خود پرسپولیس باقی ماند.

جدول 8504

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

سخت

مربی خودم محمد پذیرایی و خیلیهای دیگر که در حال حاضر نامشان را به یاد ندارم.
از آقای دبیر تشكر ميكنم چون در 3سال اخیر که دوباره به تیم ملی برگشتهام ،به هر
مناسبتی از بچههای جامعه کشتی تقدیر میکنند .اين اتفاق باعث انگيزه بچههاي ديگر
ميشود ».محمد بنا خوشحال است كه با راي مردم به عنوان برترين 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 تيم ملي ايران در مسابقات جهاني نروژ توانست تيمش را روي سكوي دوم دنيا
ببرد .شاگردان بنا در جهاني  2021نروژ به 4مدال طال و  2برنز رسيدند.

د ع ا
ا ك ر
د س ت
ا خ
ا ج
ش ن ا
ك و ر
م ا و
و د
گ و
ر ي ل
ت
ج
ح م ا
ا ك
 15ن ه ف

د ب س
ل
ا ه
ت ف
ك
ش ن ا ژ
ن ب ي
ا ر ش
م
و ش
پ و
ا
ش ا ه ل
ر ي ل
ف و م
ه ي ي ج
ا
ي ل
ا م ر و
ت ر
ت

ت ا ن
ي ب ر
ك ر
ا ل
م ر ي
ب
ا
ز ا ر
ر ت و
ي ر
و ج و
ل
ن
ت ي
س و د
ز ه
ا م و

ع ي ا
ت
ا ل
ب ا ت ر
ت ج ا
ك ا
ي
ا د ا م
و
ع ه
ا ي ز
ا ن و ش
گ و
ب
پ ت ا پ
ر
ز ر
ا ت و
ج ز ي ر
م ش
ا

ش
ا
ي
ع
ه
ه
د
ه
د
م
ن
ه
ي

4
8
2
6
1
5
9
3
7

9
5
6
8
3
7
1
2
4

1
7
3
2
9
4
8
5
6

5
1
7
3
4
2
6
8
9

2
3
8
9
7
6
5
4
1

6
9
4
1
5
8
2
7
3

7
2
5
4
6
9
3
1
8

8
6
1
7
2
3
4
9
5

3
4
9
5
8
1
7
6
2

مردی که برای انقالب
چریک تربیت میکرد

سرداری که نامش با
خرمشهر گره خورد

سینماخرمشهر

خرم آن شهر
که در کشور دل جا دارد

پای صحبتهای «فاطمه جهانآرا»

خواهر شهید
«محمد جهانآرا»

جستارهایی در سیره سیاسی زندهیاد
حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی

گزارشی از برنامههای فرهنگی و هنری در
سالروز آزادسازی خرمشهر

22

23

24

خبر

 ۲۰۰میلیاردتومان

سهشــنبه 3خرداد 22 1401شــوال  1443سالسیام شـــماره8504

روزهای مقاومت در خرمشهر-عکس :مرکز اسناد انقالب اسالمی

بخشی چاپ نشده از جلد هشتم رمان «ایرانشهر» نوشته محمدحسن شهسواری

نبرد در خانههای خرمشهر
رمان

محمدحسن شهسواری
نویسنده

تاکنون5جلد از رمان چندجلدی « ایرانشهر» اثر محمدحسن
شهسواری توسط انتشارات شهرستان ادب عرضه شده است.

 ....راهپله باریک و اندکی تاریک بود؛ پرویز جلو ،امید
پشت سر و جاوید انتهای همه .جاوید هنوز داشت
فکر میکرد چه احمقی اســت که در همچنین
وضعیتی دارد به چنین چیــزی فکر میکند که
صدای پرحجم عربی حرف زدنی پیچید در راهپله.
هیچکدام هنوز هیچ عکسالعملی نشــان نداده
بودند کــه نظامی عراقــی درحالیکه نصف یک
هندوانه دســتش بود سینهبهسینهشان 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 پیشانیاش محکم خورد به
لبه پله .کاسه سرش گوم گوم چکش شد .نیرویی
وحشی برای حفظ جان به او میگفت االن وقت
هیچ کار نیست جز آنکه خودت و رفقایت را نجات

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

بدهی .سنگینی تنی رویش نبود .همه قوایش را
در زانوانش ریخت تا بلند شود .شد .چشمهایش
را تا جایی که میتوانست 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 میکرد با تکیه به
دیوار بلند شود .پرویز خفه و کمصدا گفت توله
سگا برید کار رو تمومش کنید!
ســرنیزه پرویز پاییــن پلهها جفت
هندوانــه نشســته بــود .عراقی
دندانهایــش را رهــا نمیکرد.
جاوید حس کــرد پرویز دارد
تسلیم میشود .دستش در
حال سست شدن بو د و شد.

خوانندگان همشهری در اختیار ما بگذارد .آنچه میخوانید
بخشــی از فصلهای درگیری قهرمانان داستان با نیروهای
متجاوز در خانههای خرمشهر در روزیهای 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.

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 .پلهها را دوتا یکــی کردند .همزمان
نارنجکی از فانوسقهاش 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 میآید.
بند ژ ۳زیر تن جاوید گیر
کرده بود و خون ،پرفشار
تنش را بمباران میکرد.

صدای فریاد عراقی از توی اتاق آمد .این قدر عربی
بلد بود که بفهمــد دارد به رفیقش میگوید اتاق
را ترک کند .اما خــودش در چهارچوب در ظاهر
نشــد .امید بیدقت رگباری روی چهارچوب در
خالی کرد که جاوید خوردن دو ،سه گلوله در کنار
خودش را حس کرد .معلوم بود که امید بهخودش
آنچنان تســلطی ندار د 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 میکرد؟! چرا داخل اتاق نمیشد؟! 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 خسخس نفسهایش ســوهان .صورت
و بهخصوص چشمهایش هنوز شــفاف بودند و
حرکت جاوید را دنبال میکردند .از خدمه تیربار
اما چیزی جز تکههای 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 خالصش کن! بعد چفیهاش را درآورد و تکان
داد .از آن ارتفاع ،نیم بیشتر گمرک زیر نگاهش.
لحظه هولآوری 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 میآورد .جاوید رفت سمت افسر که
هنوز نگاهش در تعقیب او بود .ژ ۳را روی تکتیر
گذاشت و توی پیشانیاش خالی کرد.
امید با همه تن میلرزید و باالمیآورد .جاوید گفت
خوبی کوکا؟ بعد یکهو یاد پرویز افتاد .چه احمقی
است .چه خری هستم من!. ...

«سینماخرمشهر» ،ویژهبرنامه
نمایش فیلمهای ســینمایی و
مســتندهای جنگی ،همزمان
با سالروز آزادسازی خرمشهر
در خانه هنرمندان ایران برگزار
میشــود .ایــن ویژهبرنامه با
نمایش فیلمهای ســینمایی
و مســتندهای دیدهنشدهای
از جنگ به مناســبت سالروز
آزادسازی خرمشــهر از سوم
تا پنجم خرداد  ۱۴۰۱از ساعت
 ۱۵تــا  ۲۰در تــاالر اســتاد
ناصری خانه هنرمندان ایران
برگزار میشود .در روز سهشنبه
3خرداد 4فیلــم «تلویزیون و
جنگ» (محمد تهامینژاد،) ،
«بلمی بهسوی ساحل» (رسول
مالقلیپور)« ،عملیات مروارید»
(باربــد طاهــری) و «هنگ
نوجوان» (حسن آقاکریمی) در
3سانس 16 ،15و 18روی پرده
میروند .روز چهارشنبه4خرداد
هم «دی 59بوشــهر» (محمد
تهامینژاد)« ،کیمیا» و «دوئل»
(احمدرضا درویش) بهترتیب
در سانسهای 16 ،15و 18اکران
میشوند2.مستندکوتاه«انهدام
اسکله نفتی عراق» (علیاصغر
میرزایی ،حسن کریمی ،چنگیز
صیاد و فیروز ملــکزاده) و
«بازگشت» (محمد تهامینژاد)
هم در روز پنجشنبه 5خرداد
در کنار 2فیلم سینمایی «روز
سوم» (محمدحسین لطیفی) و
«سرزمین خورشید» (درویش)
بهترتیب در همین سانسها روی
پرده خواهند رفت.

نوبت
به ایران رسید

نمایــش فیلمهــای 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 ۱۶فیلم
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 آسیبهای اقتصادی
ناشی از التهابات بازار طالست
که با بازی ستارگانی چون ترانه
علیدوستی ،پیمان معادی و
نوید محمــدزاده روی پرده
نقرهای خواهد رفت .برادران
لیال به نمایندگی از سینمای
ایــران از روز ۴خــرداد در
جشنوارهکنبهنمایشگذاشته
میشود .سینمای ایران امسال
در هفته منتقدیــن کن نیز
نماینــده دارد .فیلم هرمان
ساخته علی بهراد با يكفیلم
بلند و ۱۳فیلم کوتاه در شصت
و یکمین هفته منتقدان کن با
هم رقابت میکند .نمایش این
فیلم از دیروز در کن شــروع
شــده و امروز هم به نمایش
درخواهد آمد.

موسی ادامه دارد

نگاهی به 3فیلم روز هفتم در جشنواره کن

جنایات آینده

همیشه جوان (تئاتر آمندیه)

تصمیم وداع

پارک چان ووک که در هفتا دوپنجمین دوره جشــنواره کن با فیلم «تصمیم
وداع» در بخش رقابتی حضور یافت پیشتر با فیلــم «اولد بوی» و در زمان
ریاســت کوئینتین تارانتینو بر هیــأت داوران بخش رقابتی جشــنواره کن
ت جایزه بزرگ این جشــنواره را از آن خود کند .او در
در سال 2004توانســ 
سال 2009نیز با فیلم ترسناک «تشنگی» به کن بازگشته بود .این بار پارک
چان ووک در فیلم «تصمیم وداع» داســتانی پلیسی و کارآگاهی پیچیدهای
را روایت میکند .یــک کارآگاه به صحنه مرگ مردی فراخوانده شــده که از
ارتفاعات کوهستانی به پایین افتاده است .در این پرونده 3احتمال میرود :اول،
او در زمان صعود گامی به اشتباه برداشته و بهطور 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
میکند .با دیدن این زن ،کارآگاه متوجه چیز عجیبی در این زن میشود ،اما
او دقیقا نمیداند چیست .تعداد دیگری از کارآگاهان مرتبط با این پرونده نیز
به این زن مشکوک شدهاند .کارآگاه مسئول این پرونده به مرور اما به این زن
احساس عاطفی پیدا میکند و این مسئله باعث میشود که او بهطور همزمان
به این زن هم شک داشته باشد و هم عالقه عاطفی پیدا کند.

بخش فیزیکی نمایشگاه کتاب روز شنبه به پایان
رسید و بخش مجازی آن ساعت 24روز گذشته
به کارش خاتمــه داد .مطابق اعالم ســخنگوی
سیوسومین نمایشگاه بینالمللی 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 فروشهای
نمایشــگاه حضوری بهصورت 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
یوسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تخلفات س 
تهران توضیح داد :بهطور کلی 74رأی صادر شده
که ارائه و فروش کتابهــای غیرمجاز با 15رأی
بیشترین فراوانی را داشــته و پس از آن استفاده
نکردن از دستگاه کارتخوان با 11رأی در رتبه دوم
قرار دارد .ارائه و فروش آثار سایر ناشران با 9رأی،
بیتوجهی به رعایت حجاب و شــئونات اسالمی
با 7رأی ،ارائــه و فروش کتابهایــی که بیش از
4سال از انتشار آنها گذشته با 7رأی و ارائه و فروش
کتابهای غیرمرتبط با موضوع سالن ،با 6رأی در
رتبههای بعدی قرار دارند.

اختالفدر

شورای راهبردی اکران
جلسه شــورای راهبردی اکران با حضور رئیس
سازمان سینمایی برگزار شد .در این شورا فیلمهای
جدیدی که قرار است اکران شوند معرفی شدند.
از دیگر موضوعات عنوان شــده در این جلســهبا
تأکید بر ضرورت افزایش و گســترش مخاطبان
ســینما بهعنوان 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 فیلمهای در حــال اکران و
تقویت شمار جمعیت سرانه مخاطب و خانوادهها،
مقرر شد از سوی مؤسســه سینماشهر ،سازوکار
چگونگی طراحی «کارت سینما» و فرایندهای آن
با بهرهگیری از فناوریهای جدید در جلسه آتی
شورا ارائه شود.
انصراف اعضای شورای راهبردی اکران

یکی از خبرهایی کــه روز گذشــته در برخی از
ســایتهای خبری عنوان شــده ،انصراف برخی
از نماینــدگان شــورای راهبردی اکران اســت.
نمایندگان  4صنــف تهیهکنندگان ،کارگردانان،
پخشکنندگان و ســینماداران از ادامه حضور در
شــورای راهبردی اکران انصــراف دادهاند.دلیل
اصلی اختالف میان نمایندگان صنوف سینمایی
و سازمان سینمایی بر سر تنظیم آییننامه اکران
سال  ۱۴۰۱است.
عنوان شده که دخالت شورای راهبردی در مسائل
اکران و عدمواگذاری امور مربوط به تصمیمگیری
در این حوزه به شــورای صنفی اکران اصلیترین
محور اختالف میان این نماینــدگان با مدیریت
سازمان سینمایی است .اعضای صنوف معتقد به
نقش نظارتی شورای راهبردی ،تمرکز این شورا
بر امور کالن مرتبط با اکران و عدمدخالت مستقیم
آن در امر برنامهریزی برای اکران فیلمها هستند.
یکی دیگر از ســرفصلهای محل اختالف 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 بهطور کامل به صنوف سینمایی
واگذار شود.
نمایش هناس از نیمه خردادماه

ازکراننبرگتاپارکچانووک

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 فیلمهای کراننبرگ بازی میکنند،
ایفای نقش کردهاند .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
بهمنظور انطباق با دنیای مصنوعی و شیمیایی اطراف خود میشود ،روایت کرده
است .به گزارش ایندی وایر ،دیوید کراننبرگ در فیلم اخیر خود آینده نزدیک
بسیار ترسناکی را بهتصویر کشیده است .ویگو مورتنسن و لئا سیدو در این فیلم
در نقش 2ستاره هنرهای نمایشی ظاهر شــدهاند که تحول و دگردیسی اندام
انسانی را در نمایشی پیشگامانه در معرض دید عموم میگذارند .این نمایشها
توجه کریستن استیوارت را که در نقش بازرس نهاد ملی «ثبت اندامهای انسانی»
فعالیت میکند بهخود جلب کرده است .با تحقیقات وی ،ماموریت این دو ستاره
هنرهای نمایشی مشخص میشود؛ نمایش بهکارگیری شیوههای خاص در پیوند
اعضا که به ورود انسان به فاز جدیدی از تحول و دگردیسی میانجامد .در تریلری که
پیش از نمایش این فیلم در جشنواره کن انتشار یافته بهوضوح چندینبار این جمله
هشدارآمیز درباره آینده تکرار میشود که اکنون زمان دیدن نیست ،زمان حرف
نزدن و گوش دادن است .کراننبرگ فیلمنامه فیلم «جنایات آینده» را20سال قبل
نوشته بود .او در دوران اوج همهگیری کرونا به توصیه رابرت النتوس ،تهیهکننده
سینمایی ،دوباره این فیلمنامه را مورد بازبینی قرار داد .فیلمبرداری این فیلم نیز
در تابستان گذشته در یونان انجام گرفت.

فروشمجموعنمایشگاهکتاب

والریا برونی تادشی در فیلم جدید خود با عنوان «همیشه جوان» داستان گروه
جوانی را دنبال میکند که در امتحان ورودی تئاتر امندیه در شهر نانتر فرانسه
که ریاست آن را زمانی پاتریس شرو برعهده داشت ،پذیرفته میشوند .پاتریس
شرو ازجمله بزرگان تئاتر و سینمای فرانسه بود که به استعداد و تواناییهای
بازیگران سخت باورمند بود .او بهطور ویژه به رابطه اسطورهای میان بازیگران
تئاتر و سینما با شخصیتهایی که نقششان را ایفا میکردند ،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 عهدهدار بود ،میپردازد .این
نخستین فیلم شخصی برونی است؛ چراکه خود زمانی از دانشجویان این تئاتر
بوده و برای نخستینبار بهعنوان بازیگر در فیلم «هتل فرانسه» به کارگردانی
پاتریس شرو در سال 1987نقشآفرینی کرده است .والریا برونی تادشی در
این فیلم به این مســئله میپردازد که چگونه میتوان 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 ،عمال میتواند بهعنوان شمشیری دو لبه عمل
کند .داستان این فیلم درباره ۴فردی است که در سالهای پایانی دهه1980
در امتحان ورودی یکی از مدارس معتبر بازیگری شــرکت میکنند .زندگی
آنها پس از شرکت در این امتحان وارد دوره جدیدی از بروز احساسات ،عشق
و در نهایت تراژدی میشود.

صداوسیما خبر توقف ساخت
سریال «موسی(ع)» را تکذیب
کرد .به گزارش همشــهری،
روابط عمومی مرکز سیمافیلم
در اطالعیــهای آورده« :از
یک ســال و نیم گذشــته
آقــای ابراهیــم حاتمیکیا
بازنویسی فیلمنامه سریال
«موســی(ع)» را آغاز کرده
و تاکنون  ۳۰قســمت از این
ســریالِ بیش از  ۶۰قسمتی،
بهطور کامل بازنویسی شده و
بازنویسی قسمتهای دیگر
نیز به سرپرســتی ایشان در
حال انجام است .همچنین از
یک سال گذشــته با برپایی
 ۱۰کارگاه بزرگ چوب ،آهن،
دوخت لبــاس تاریخی و...
آکسســوار صحنه در حال
ســاخت و آمادهسازی است
که این روند نیز همچنان ادامه
دارد .همزمان با انجام این کار،
طراحی سهبعدی دکورهای
عظیم سریال نیز انجام شده
و با انتخاب لوکیشــنهایی
نظیر شهرک دفا ع مقدس و
چند نقطه دیگر در اقصی نقاط
کشور ،ســاخت دکور نیز در
مراحل ابتدایی در حال انجام
است .گروه جلوههای ویژه هم
همانند سایر گروههای دیگر
در حال برنامهریزی برای انجام
امور این سریال است».

فیلم ســینمایی «هناس» به کارگردانی حسین
دارابی و تهیــه کنندگی محمدرضا شــفاه که از
فیلمهای به نمایش درآمده در چهلمین جشنواره
فیلم فجر بود ،از نیمه خردادمــاه راهی اکران در
سینماهای سراسر کشور میشود.
این فیلم سینمایی با برداشتی از سلسله ترورهای
دهه  ۸۰تا  ،۹۰نخستین اثر با محوریت پرداخت
به زندگی شهدای هستهای اســت که به روایتی
آزاد از داستان زندگی شهید داریوش رضایینژاد
میپردازد .پرداختی ملموس و زنانه از شخصیت
شــهره پیرانی ،همسر این شــهید هستهای که
تالشهای او بــرای حفظ امنیت خانــوادهاش را
به تصویر میکشــد .فیلمنامه «هنــاس» که در
ژانر ملودرام عاشــقانه به نگارش درآمده ،تالش
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 تهیهکنندگی
علی عطشــانی از چهارشــنبه  ۴خــرداد ماه با
سرگروهی سینما کورش روی پرده میرود.
«ســلفی با دمکراسی» داســتانی ماورائی دارد و
روایت متفاوتی است از کسانی که در جنگ ایران
و عراق حضور داشتهاند و داســتان آن تقریبا در
ادامه داســتان فیلم «دمکراســی تو روز روشن»
اتفاق میافتد .پوالد کیمیایی ،پژمان بازغی ،آتیال
پسیانی ،ســیما تیرانداز ،امیرعباس گالب ،دنیا
مدنی ،نیما شاهرخشــاهی ،مهدی صبایی ،قاسم
زارع ،کورش تهامی ،مجید مهین دوست و مرتضی
تهرانی ازجمله بازیگرانی هستند که در این فیلم به
ایفای نقش پرداختهاند.
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معرفی کتاب

یـاد

پوتینهای مریم

روایتی از مادر شهیدی که
تکههای بدن فرزندش را با دستان خودش به خاک سپرد

کتاب «پوتینهای مریم» به
قلم فریبا طالشپور خاطرات
یک بانوی خرمشــهری به
نام مریم امجدی را روایت
میکند؛ بانویــی که دوران
نوجوانــیاش همزمــان با
جنگ عــراق علیــه ایران
شده و شاهد اتفاقات تلخی
اســت که در کتاب بازگو
میکند .امجــدی بهدلیل
آموزش دورههای نظامی و
امدادگری در بیمارستان و همچنین انبار مهمات مسجد جامع
خدمت کرده و گاهی هم به خط مقدم جبهه رفته است .اما هنر
طالشپور روایت خاطرات این بانو اســت که ذهن مخاطب را
به زمان جنگ در خرمشهر هدایت میکند .این کتاب توسط
انتشارات ســوره مهر چاپ شده است .در بخشــی از کتاب
پوتینهای مریم میخوانیم:
«عصر روز دوم یا ســوم بود که خواهری سبزهرو و قدبلند 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 جنتآباد
نمیزنین؟ چرا به ما کمک نمیکنین؟ چرا ما را با اون همه جسد
تنها میذارین؟ دیشب ســگا به ما حمله کردن .اگه خودتان
نمییاین ،الاقل اسلحهای به ما بدین تا سگارو بکشیم .میگفت
دیشب سگها جسد پسری به اسم سعید را بردند و دست و
پایش را خوردند .مادر آن پسر هم آمده بود و داد و بیداد میکرد.
چند نفر از برادران را همراه او فرســتادند و به آنها گفتند که
شبها را در آنجا نگهبانی بدهند و همه سگها را بکشند .قبل از
رفتن با آن خواهر صحبت کردم .اسمش زهره حسینی بود .از
همان روز اول جنگ به زن مردهشور قبرستان کمک میکرد».

معرفی فیلم

سرزمین خورشید
فیلم «ســرزمین
خورشــید» کاری
است از احمدرضا
درویش که روزهای
اول جنــگ را بــه
تصویر میکشــد.
ماجــرای فیلم از
این قرار اســت که
بیمارســــتانی در
آبادان به محاصره دشــمن درمیآید و بهدلیل
شــرایط بد آنجا محمد جهانآرا ،فرمانده سپاه
خرمشهر پیشنهاد میکند مجروحان و پزشکان
با یک آمبوالنس و لندرور از بیمارســتان خارج
شوند .رزمندگان برای فرار آنها ،خود را در معرض
دید عراقیها قرار داده و با آنها درگیر میشوند.
تعداد زیادی از رزمندهها به شــهادت میرسند
تا راکبان آمبوالنس و لندکــروز از مهلکه جان
ســالم به در ببرند اما با همه تالش آنها لندکروز
به تصرف عراقیهــا درمیآید .در این میان فقط
سرنشینان آمبوالنس میتوانند فرار کنند .دکتر
کسری ،ناخدا ،یک زن که شوهرش رئیس گمرك
خرمشهر بوده و کشته شــده ،مردی که مرتب
فکر نجات پولهایش اســت ،یک اسیر عراقی و
امدادگری به نام هانیه که 2نــوزاد را با خودش
آورده مسافران این آمبوالنس هستند .گمکردن
مسیر و آوارهشدن آنها در بین راه از جذابیتهای
این فیلم است که سال 1375اکران شد.

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 میکند که در خرمشهر حماسهها
کرد.زنیشجاعونترسکهداستانزندگیاشبیشتربهافسانه
میماند.گلنازگلبیآخریننفریبودکهبعدازسقوطخرمشهر
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 عراقیها درآمد .خانهاش خراب شد .همه
هست و نیستش از بین رفت اما ماند و مقاومت کرد .از کار در
قبرستان شهر تا شستن لباس و پختوپز برای رزمندهها هر
کاری توانست انجام داد .اما آن چیز که نامش را بر سر زبانها
انداخت؛جمعکردنتکههایپیکرپسرشهیدشازرویزمین
بود .کاری که کمتر مادری میتواند انجام دهد.

سرداری که نامش با خرمشهر گره خورد
«محمد جهانآرا»

پای صحبتهای «فاطمه جهانآرا» خواهر شهید

سالها از شهادت او میگذرد .از سال 61تا االن هر بار که سوم خرداد شده و یاد و خاطره حماسه فتح آن
مژگان مهرابی
عنوان میشود بیاختیار مردم به یاد فرمانده جوانی میافتند که برای نجات شهرش از چنگال دشمن
گزارش روزنامهنگار
بعثی شجاعانه جنگید و حتی یک لحظه هم ناامید نشد .اگرچه بهرغم حماسهآفرینیهای رزمندگان،
خرمشهر سقوط کرد اما محمد جهانآرا میگفت« :خرمشهر را میگیریم ،آزاد میکنیم و آن را از نو میسازیم ».این اتفاق اگرچه رخ داد و دل همه ایرانیها به
فتح تکهای به غارترفته از کشورشان شاد شد اما جهانآرایی نبود که در این جشن و سرور سهیم باشد .نوای «ممد نبوی» معرف همین گفته است .به پاس
رشادتهای این فرمانده جوان با خواهرش فاطمه جهان آرا گفتوگو میکنیم.

محمد جهانآرا 9شهریور  1333به دنیا آمد؛ در یک
خانواده پرجمعیت خرمشــهری؛ 8برادر و 5خواهر
بودند .پدر مغازه خیاطی داشت .او بیشتر از هر چیز
به روزی حالل و مسائل اعتقادی اهمیت میداد .برای
همین شرایطی را فراهم کرده بود که بچهها در این
مسیر پرورش پیدا کنند .پسرها به کالس تفسیر قرآن
میرفتند و در تقوا زبانزد عام و خاص بودند .درست
همانطور که پدر دوست داشت .محمد فرزند پنجم
خانواده بود .حضور در کالسهای دینی باعث شــده
بود انزجار خاصی از رژیم پهلوی داشــته باشد .او از
سن نوجوانی در فعالیتهای سیاسی شرکت میکرد
و حتی همراه با دوستانش گروهی به ناماهلل اکبر ایجاد
کرده بود که علیه رژیم پهلوی مبارزه میکردند .فاطمه
تعریف میکند« :ســاواکیها محمد و دوستانش را
زیرنظرداشتند .حتی یکبار هم محمد توسط ساواک
دستگیر شد و یک سال به زندان افتاد .او با بیرونآمدن
از زندان دوباره مبارزات خود را از سر گرفت و برادرم
علی هم همراهش بود .اما علی در سال57دســتگیر
و زیر شکنجه به شــهادت رسید .محمد میخواست
به واسطه شــهید اندرزگو دوره چریکی را در کشور
سوریه آموزش ببیند که با وقوع واقعه 17شهریور از
سفر منصرف شد».

اینجا جنگ تانک با آدم است

محمد جهانآرا پــس از پیروزی انقالب اســامی
کانون فرهنگی خرمشــهر را راهانــدازی کرد و در
سال58فرماندهی 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 10مهر 59به دنیا آمــد؛ یعنی چند روز بعد از
حمله عراق به ایران و پســر دوم سلمان هم یکماه
بعد از شــهادت پدرش .فاطمه بــه روزهای پرتنش
جنگ برمیگردد؛ «حمله عراق بــه مرزهای ایران
از نیمه شهریورماه بود اما رســماً جنگ 31شهریور
آغاز شد .دشــمن اول به فرودگاه مهرآباد حمله کرد
و بعد به خرمشــهر .آنقدر فاصله نزدیــک بود که با
خمپاره میزد ».شــرایط بدی بود .مــادر و مرضیه،
خواهر کوچکتر محمد زخمی شــده بودند .فاطمه
در بیمارستان امدادگری میکرد .هر کدام از برادرها
اسلحه بهدســت در گوشهای از شــهر مشغول دفاع
بودند .محمد نمیدانست در آن شرایط چه باید بکند.
از اینرو به خانوادهاش گفت خرمشهر را ترک کنند.
فاطمه از آن دوران یاد میکند« :از زمین و آســمان
آتش میبارید .نه آب داشتیم و نه برق و نه هیچ امکانات

ماجراي درگيری جهانآرا
و بنیصدر

مکث

مأموریت در خرمشهر

جنگ زود تمام نمیشود!

مادر و پدر همراه دخترها راهی اهواز شــدند .محمد
برادرش حسن را با آنها فرستاد تا کمک حالشان باشد.
اما اجازه داد سعید 13ساله که کمی از حسن بزرگتر
بود در خرمشهر بماند .محمد در پاسخ دلواپسیهای
مادر گفت« :امثال ســعید در شهر زیادند که اسلحه
بهدســت گرفتهاند» .کار هر روز پدر این بود که پای
رادیو یا تلویزيون بنشیند و اخبار خرمشهر را دنبال
کند .همهشان به این امید بودند که جنگ زود تمام
میشود و به خانهشان برمیگردند .اما وقتی محمد
تلفن کرد که این جنگ ادامه دارد و بهتر است جایی
را برای اســکان اجاره کنید متوجه شدند که به این
زودیها نمیتوانند به خرمشهر برگردند.

مکث

مواظب بود سگهای گرسنه اموات را نخورند

گریه خانواده شهدا ،دشمن را شاد میکند

با شروع جنگ و حمله بعثیها به خرمشــهر ،ننه مریم همراه با
همسر و پسرها برای دفاع از شهرشان دست بهکار شدند .او بیهیچ
واهمهای در شهر میگشت تا اگر کاری از دستش برمیآید انجام
دهد .با هجمه آتش دشمن و زیاد شدن آمار کشتهها ترجیح داد به
آرامستان جنتآباد خرمشهر برود .با اینکه کارش غسالی نبود اما
تعصب داشت و دلش نمیخواست پیکر زنان شهر روی زمین بماند.
در آنجا مشغول کار شــد .امواتی را که میآوردند با نبود امکانات
غسل میداد و دفن میکرد .روزهای بدی بود .آمار شهدا لحظه به
لحظه زیاد میشد .خرمشهر زیر بارش بمب و خمپاره بیرحمانه
میسوخت .ننهمریم یک تنه اموات را به خاک میسپرد اما ساعاتی
بعد که شهر بمباران میشد و جنازهها بیرون از خاک میافتادند
او دوباره آنها را دفن میکرد .همین زحمت مضاعفی میشد برای
این بانو .گاه کفن کم میآورد و چادرش را دور آنها میپیچید و به
خاک میسپرد .با قطع آب او مجبور بود با دبه از جای دیگری آب
بیاورد تا بتواند اموات را غسل دهد .چه صحنههایی را که به چشم
ندید .ننه مریم تا وقتی زنده بود ماجرای خورده شدن اموات توسط
سگهای گرسنه را فراموش نمیکرد .حس بدی داشت از اینکه
نتوانســته در لحظه کاری کند .چه شبها که برای حفظ حریم
اموات در جنتآباد نخوابید .اگر خاک گورستان میتوانست سخن
بگوید حتما از ایثار این بانو حرف میزد.

با همه تالش نیرویهای رزمنده ،خرمشهر سقوط
کرد؛ دردی کــه محمد به جان خریــد و با بغض
گفت« :شهر را میگیریم و آزاد میکنیم و مثل روز
اول از نو میســازیم ».اما عمرش سر نداد و 7مهر
ســال 60وقتی همراه با عدهای از فرماندهها برای
گزارش عملکرد نیروهای ایرانی به امامخمینی(ره)
عازم تهران شــده بود در میان راه بر اثر ســقوط
هواپیما به شهادت رسید .درست چندماه بعد در
3خرداد سال61خرمشــهر آزاد شــد و محمد به
آرزوی دیرینهاش رســید درحالیکه دیگر نبود.
فاطمه میگوید« :وقتی محمد شــهید شد مادرم
گفت حق گریهکردن ندارید .گریه خانواده شهدا،
دشمن را شاد میکند».

ما که رفتنی هستیم

محمد ماند و دفاع کرد .بیآنکه امکاناتی داشــته
باشــد .ناامیدی نیروهــای رزمنده از یک ســو و
کشــتار بیرحمانه مردم بیدفاع از ســوی دیگر

در ساعت  ۱۹:۳۰روز سهشنبه هفتم مهرماه  ۱۳۶۰و بعد از عملیات
ثامناالئمه ،یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰-از اهواز به مقصد تهران در
حرکت بود تا بدن پاک و مطهر شهدا را به خانوادههایشان 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 جهانآرا ،فرمانده سپاه خرمشهر بود .او پس
از سالها مبارزه و تالش برای حفظ آرمانهای نظام و انقالب اسالمی
به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسید .شــهید جهانآرا در
وصیتنامه خود مینویسد :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 میخواهم همچون تیغی و
یا تیری بر قلب سیاهدالنی که این آزادی را حس نکردهاند بر سر اموال
ایندنیاملترا،امتیراوجهانیرابهنیستیونابودیمیکشانند،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 رنجهایی که بعد

اصالتاً خرمآبادی بود .وقتی ازدواج کرد به خرمشهر رفت .همسرش
بابامراد حیدرپور از خوبان روزگار بود .از وقتی مریم نخســتین
فرزندش به دنیا آمد به رسم جنوبیها ،بابامراد او را «ننه مریم»
صدا میکرد .با تولــد مرتضی و محمد دیگر شــادی و دلگرمی
ننهمریم دوچندان شده بود .زندگیشــان اگرچه مرفه نبود اما
همیشه خوش بودند و دلشاد .ننهمریم برای برکت خانه ،هرماه
روضه خانگی برگزار میکرد .بانــوان به برکت همین محفل دور
هم جمع میشدند و عالوه بر یادگیری علوم قرآنی ،از احوال هم
خبر میگرفتند .ننه مریم هم بهرغم سن کمش برایشان مادری
میکرد .اگر کسی مشکلی داشت یا غصهای بر سر دلش سنگینی
میکرد ،به سراغ او میرفت .همین باعث شده بود از جایگاه خاصی
بین مردم برخوردار باشد .بچهها هم در دامان چنین مادری بزرگ
شده و سرآمد بودند.

دلشکستهاش کرده بود؛ از اینکه همرزمانش یکی
یکی چون برگ پاییز بر زمین میافتند .روزهای آخر
سقوط خرمشهر بود .بچهها یکی یکی شهادتین
خود را میگفتند .جهانآرا رو به رزمندهها کرد و
گفت« :ما که رفتنی هستیم حداقل چند متجاوز
را به درک واصل کنیم بعد بمیریم ».تانکها از هر
سو میآمدند .با رسیدن آنها به فاصله 150متری
آرپیجیزن بلند شد و یکی از تانکها را زد .دومی
عقبنشینی کرد در این حال جهانآرا بلند شد و
با صدای بلند فریاداهلل اکبر ســر داد .در این حال
دشمن پا به فرار گذاشت .او سعی کرد با ساماندهی
نیروهای رزمنده عرصه را بر عراقیها تنگ کند و
مانع از پیشروی آنها به اهواز شود؛ دفاعی که 34روز
ادامه داشت.

درمانی .محمد ما را به اهواز فرســتاد .گفت من باید
حواسم به جنگ باشد با حضور شما نمیتوانم فکرم را
متمرکز کنم .اینجا جنگ آدم با تانک است».

بخشی از وصیتنامه شهيد

مرحوم ســیدهدایتاهلل جها نآرا ،پدر
شهید خاطرهاي از فرزندش روایت میکند:
«محمد برایم تعریف کرد که رفته بودند
با بنیصدر پیش امام(ره) ،محمد به امام
گفته بود که این آقا امکانات الزم را به ما
نمیدهد و دست دست میکند ،امام(ره)
توپیده بود به بنیصدر .بعد از جلســه،
بنیصدر ،محمد را دعوا کرده بود که چرا
جلوی آقا این حرفها را زده البته باز هم
این دو نفر درگیری پیدا کردند .بنیصدر
رفته بود خرمشهر ،محمد یقهاش را گرفته
بود و همدیگر را زده بودند .محمد میگفت
بنیصدر جلوی نیروها را گرفته بود .پسرم
از هیچکس نمیترسید».

معرفی کتاب

از انقالب بر جانم وارد شد صبر و شکیبایی کردم ولی این را میدانم که
این سران تازه به دوران رسیده نعمت آزادی را درک نکردهاند چون
دربند نبودهاند یا در گوشههای دریاهای پاریس و لندن و هامبورگ
بودهاند و یا در . ...ولی توای امام وای عصاره تاریخ بدان که با حرکتت،
حرکت اسالم را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان
جهان را تضمین کردی .ولیای امام کیســت که این همه رنجها و
دردهای تو را درک کند و کیست که دریابد که لحظهای کوتاهی از این
حرکتبههرعنوانخیانتیبهتاریخانسانیتوکلیهانسانهایحاضر
و آینده تاریخ است .ولیای امام من بهعنوان کسی که شاید کربالی
حسین را در کربالی خرمشهر دیدهام سخنی با تو دارم که از اعماق
جانم و از پرپرشدن خون جوانان خرمشهر برمیخیزد و آن این است،
ای امام از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظهای که خرمشهر سقوط کرد
من یکماه بهطور مداوم کربال را میدیدم هر روز که حمله دشمن بر
برادران سخت میشد و فریاد آنها بیسیم را از کار میانداخت و هیچ
راه نجاتی نبود به اتاق خود میرفتــم گریه را آغاز میکردم و فریاد
میزدم« :ای ربالعالمین بر ما مپسند ذلت و خواری را».

مادری میکرد برای رزمندهها

در همان روزهای سخت ،همسرش توسط عراقیها 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 ،ساكن شد .مادر
نهتنها برای محمد و مرتضی که برای همه رزمندهها مادری
میکرد .باالی سر مجروحان میرفت و مادرانه از آنها مراقبت
میکرد .لباسشان را میشست و برایشان غذا درست میکرد.
با وجود او بچهها احساس میکردند 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 ديگران کمتر نیستند.

نگاهی کوتاه به عملیات آزادسازی خرمشهر و توان نظامی نیروهای دشمن و نیروهای خودی
عملیات بیتالمقدس که منجر
آزاده سلطانی
ی خرمشهر شد ،یکی
به آزادساز 
دادهنما روزنامهنگار
از مهمتریــن و غرورآمیزترین
عملیاتهای دوران دفاعمقدس اســت .زیرا رزمندگان ایرانی با دســتان
خالی اما ایمان به خدا و وحدت توانستند تمامی معادالت ،باورها ،ذهنیتها

تلفاتمقاومتخرمشهر

7

رمزعملیات
فرماندهی

و قابلیتهای نظامی دشــمن را از بین ببرند .تــا جایی که بهعنوان
بزرگترین پیروزی سیاســی نظامی ایران در ســال دوم جنگ،
ضربهای اساسی و تعیینکننده بر پیکره دشــمن وارد کرده و تا
تهدید شــرق بصره ،حیثیت و اعتبار نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران را در جهان افزایش دادند« .دشمن راز پیروزی ما

7

هزار شهید و مجروح برای ایران
هزار کشته و مجروح برای عراق

سازمانهایعملکننده
اهدافعملیاتبیتالمقدس

خرمشهر چطور آزاد شد؟

سپاه و ارتش

آزادسازیخرمشهر
اثبات قدرت جمهوری اسالمی ایران
بیرونراندنعراقبهپشتمرزهایبینالمللی

«یاعلیابنابیطالب(ع)»

مشترک(شهیدعليصیادشیرازیوسردارمحسنرضایی)

منطقهعملیاتی

غرب رود کارون ،جنوب غربی اهواز
شمالخرمشهر

در خرمشهر و خرمشهرها را به چشم دید و فهمید این ملت اگر پرچم اسالم و
ایمان را برافراشته نگهدارد در همه میدانها پیروز خواهد شد» .این جمله از
سخنان گهربار رهبر معظم انقالب اسالمی در دوم خردادماه1369است
که به موضوع عملیات بیتالمقدس اشاره دارند .به مناسبت سوم خرداد
و سالروز آزادسازی خرمشهر نگاهی گذرا به این عملیات داریم.
آزادسازی
خرمشهروهویزه/
آزادسازی پادگان حمید/جاده
مهموتدارکاتیاهواز-خرمشهر
/کرخه رود/جاده سوسنگرد هویزه /
خارج شدن بخشی از جنوب کشور ازآتش
دشمن/تصرفوتأمین8پاسگاهمرزی

نتایجعملیات

4

مرحله

تعدادمراحلعملیات

شهیدعلیصیادشیرازی/
برخى از فرماندهان
شهیدحسینخرازی/
شهیداحمدکاظمی/
آزادسازى خرمشهر
محسنرضایی/مسعودبختیاری/
حاجاحمدمتوسلیان/
شهیدحسنباقری/شهیدمسعودمنفرد
نیاکی /شهیدمحمودشهبازی/
شهیدعلیهاشمی/
شهیدعبدالرضاموسوی /شهیدقاسمسلیمانی

اينفوگرافي :سعيد غفوري

کتــاب «ماموریــت در
خرمشهر» ازجمله کتابهای
خواندنی دوران جنگ است
که این بــار راوی آن یکی از
فرماندهان ارتش عراق است.
ســرهنگ فــاح الالمی در
خاطرات خود پرده از جنایات
و اسرار ارتش بعثی برداشته و
درباره غارتهای وحشیانه و
اشغال خرمشهر خاطراتی را
بازگو میکند .در این کتاب
همچنین به پیروزی نیروهــای ایرانی در عملیات آزادســازی
خرمشهر اشاره شده و اسنادی را هم ضمیمه کرده است .الالمی
قبل از جنگ رئیس کمیته واردات اسلحه در عراق بوده و بهگفته
خودش رفتارهای نادرستی را با اسرای ایرانی انجام میداده است.
در بخشی از کتاب آورده« :بسیاری از رفتارها و کردارهای من در
صحنههای مختلف جنگ ،نه براساس ضابطه و قانون بلکه بهطور
دلخواه و برخاسته از هواهای نفسانی و شیطانیام بود که ازجمله
آنها میتوان به اعدام تعدادی از اسرای ایرانی و تیرباران گروهی
از غیرنظامیان در آغاز تجاوزمان به ایران اشاره کرد كه به دستور
مستقیم من انجام میشد ».از ویژگیهای بارز این کتاب فضای
دلهرهآوری است که نویسنده با بازگوکردن جنایات دشمن بعثی
ایجاد کرده است .همین ترسی آمیخته با کنجکاوی را در مخاطب
بهوجود میآورد تا باقی ماجرا را دنبال کند .در کتاب ماموریت در
خرمشهر آنچه بیش از همه مشهود است ،تأسف و ندامت راوی و
نویسنده از ستمهای صورتگرفته از سوی رژیم بعثی علیه مردم
ایران است .جنایات صدام در کویت ،جنگ اول خلیجفارس و قیام
شیعیان در زمان صدام نیز از دیگر بخشهای این کتاب است.

حامد يزداني؛ روزنامهنگار

خانهای 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 بیتالمقدس
شهید شده و او داغدار پسرش بود .با این وصف به شهرش برگشت
تا برای همیشــه بماند .در بین خانههای آوار شده خانهاش را به
بچههای جهاد نشــان داد و گفت هرگز اینجا را ترک نمیکنم.
میخواست بازسازیاش کند .بچههای جهاد به یاریاش آمدند.
کامش از حالوت فتح خرمشهر و ساخت خانه شیرین نشده بود که
محمدحینپاکسازیشهربهشهادترسید.پیکرقطعهقطعهشده
پسر را دید اما خم به ابرو نیاورد .بیآن که حرفی بزند پتویی آورد و
اعضای بدن پسرش را در آن گذاشت و خود به خاک سپرد .بابامراد
4سال بعد از اسارت به کشور بازگشت .در اثر شکنجههای اسارت
در سال 86به شهادت رسید و ننهمریم هم 40روز بعد از دنیا رفت.

سهشنبه  3خرداد 1401
شماره 8504

گزارش

تاریخ جهان

معصومهمحرمی

روزنامهنگار

جنگ جهانی بر ضدسوریه

در سالروز رحلت روحانی مجاهد و مقاوم ،زندهیاد
حجتاالسالم والمسلمین حاج غالمرضا حسنی
و در بازخوانی تکاپوی دائمی او در حراســت از
تمامیت ارضی ایران و نظام اســامی ،با راضیه
پورحیدر ،مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) ارومیه،
به گفتوگو نشستهایم .وی در این مجال با استناد
به خاطرات خویش از سیره آن بزرگ ،به تبیین
کارنامه وی پرداخته است .امید که عالقهمندان
را مفید و مقبولآید.

از منظر شــما ،چــه ویژگیهایی در
شــخصیت فردی و اجتماعی زند هیاد حسنی
برجستهترند؟

جستارهایی در سیره سیاسی زندهیاد حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی در گفت و شنود با راضیه پورحیدر
رفتند ،اما حاج آقا نه! چون میدانستند که اگر بروند،
او را تأیید کردهاند و چه بسا این عدمحضور ،اعتراضی
به اقدامات او و اطرافیانش باشــد .یکی از مهمترین
ویژگیهای ایشان ،والیتمداری بود .تابع بیچون و
چرای امام و رهبری بودنــد و البته این عالقه متقابل
بود .زمانی که مسئوالن در محضر رهبر معظم انقالب
اسالمی و در کنگره ۱۲هزار شــهید استان ،نامی از
حاجآقا نبردند ،وقتی حضرت آقا سخنرانی خودشان
را شروع کردند ،فرمودند« :جا دارد که از آقای حسنی
و ســرهنگ زکیانی هم یــادی بکنیم! .»...ایشــان
ژرفاندیشی و شخصیتشناســی ویژهای داشتند،
بهطوری که صحت نظراتشان در مورد برخی افراد،
بعد از سالها برای اطرافیان و مردم مسجل میشد.
زندهیاد حســنی بهعنوان نماد غیرت
آذربایجان شناخته میشود .مناسب است تا به
فرازهایی از تاریخچه ایستادگی ایشان ،در برابر
گروهکها اشاره کنید؟

بله .امروز در ارومیه و آذربایجان ،از ایشــان بهعنوان
نمــاد غیرت یاد میشــود .در جریــان حمله حزب
دمکرات به شهرستان نقده ،چهکسی توانست مردم
شهر را از دست آنها نجات دهد! بنده برای سخنرانی
در یکی از دبیرســتانها ،به این شهر سفری داشتم.
مدیر مدرسه و همسرشــان ،با افتخار از حاجآقا یاد
میکردند و اذعان داشتند :شما ایشان را نمیشناسید،
ما او را میشناســیم که چه غیورمردی بود! ...اگر ما
میبینیم که در تشــيیع پیکر ایشان ،مردم فوجفوج
شــرکت کردند ،بهخاطر قدردانــی از دالوریها و
شجاعت ایشان بود .اگر حاجآقا نبود ،امروز داعش آن
زمان ،در منطقه ما بود! گروه کومله و حزب دمکرات،
حقیقتا میکشتند و سر میبریدند! مردانشان با گلوله
میکشتند و زنانشــان هم با تبر تکهتکه میکردند!
حزب دمکرات ،برای شهرســتان ارومیه هم برنامه
داشت .آنها در فکر تأســیس کردستان بزرگ بودند
که شهر ارومیه پایتخت آن باشــد! بهخاطر دارم که
حاجآقا برای ما تشریح کردند که برنامه اینها چه بود!
ایشــان همچنین به ما گفتند« :حواستان باشد و به
مردم هم اعالم کنید که بــه افراد نزدیک به کوملهها
خانه نفروشند ،همه آنها مسلحاند و اگر کوچکترین
مســئلهای پیش بیاید ،شــما را قلع و قمع خواهند

ایشان بود .االن این مرکز در اختیار ماست .هر وقت
که ایشــان به آنجا تشــریف میآوردند ،از خاطرات
مبارزاتی خودشان تعریف میکردند .ایشان حوزههای
علمیه را محل اشاعه فرهنگ دینی میدانستند .در
سایر شهرستانها هم اقدام به تأسیس حوزه علمیه
خواهران کردند .ما که در سال ۱۳۷۸به ارومیه آمدیم،
اصال 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 انقالب کانون فعــاالن مذهبی خواهر بود،
فعالیتهای ما آغاز شد .ایشــان اعتقاد داشتند که
آقایان طالب جوان را زود معمم نکنید چون مردم از
اینها توقع دارند و سمبل دین هستند .همیشه تأکید
میکردند که به طلبههایتان بگوییــد« :باید خوب
درس بخوانند ،اگر نمره پایینتر از ۱۵آوردند ،عذرشان
را بخواهید ،اینها به درد جامعه نمیخورند! .»...ایشان
چون روحیه نظامی داشتند ،امر میکردند« :به طالب
آموزش نظامی هم بدهید! .»...ذهنی فعال و پیشرو
داشتند .نخستین اعتکاف در استان را ما در حوزه و
زیرنظر حاجآقا شروع کردیم و بحمداهلل االن نزدیک
به ۲۰سال است که رونق دارد .به هرحال ولی نعمت
ما در حوزههای علمیه استان ،حاجآقا بودند .قرار است
تا یادمانی هم برای ایشان ،در حوزه داشته باشیم.

کرد! .»...بعد از پیــروزی انقالب و برای حفظ امنیت
شهر ،دســتور داده بودند که هر کس جلوی کوچه
خودشــان نگهبانی بدهد تا کوملهها نتوانند شهر را
در اختیار بگیرنــد .زمانی بود که مامــد (از رهبران
حزب دمکرات) ،میخواســت از ســمت روســتای
ژاژان به ســمت شــهر حمله کند .حاجآقا با درایت
و تیزهوشــی ،با همکاری مردم همیــن خیابان ،در
پشتبام خانههایشان سنگر درســت کردند .وقتی
خبر میرسد که آنها میخواهند حمله کنند ،ایشان
با بلندگوي دســتی به آنها اعالم میکنند که شــما
مورد محاصرهاید! ما نمیخواهیم خونریزی شــود و
برادر به جان برادر بیفتد .آنها وقتی آمادگی ایشان و
مدافعین را میبینند ،عقبنشینی میکنند! حاجآقا با
نیروهایش اینها را تعقیب میکنند تا اینکه از منطقه
خارج میشوند .در غائله مربوط به دستگیری اوجآالن،
سطح آشــوبها در شــهر به حدی بود که نیروهای
نظامی و انتظامی وارد عمل شدند ولی کنترل اوضاع
خیلی سخت بود .این بار هم حاجآقا ،با عمامهای که
خود آن را به کفــن خویش تبدیل کــرده بود ،وارد
میدان شدند و شبهنظامیان وابســته به پکک ،از
ترس گریختند! ایشــان حق بزرگی بــر ما و امنیت
آذربایجان دارند.
شــما بهعنوان رئیس حــوزه علمیه
خواهران در شــهر ارومیه ،از اقدامات زندهیاد
حسنی در توسعه این نهاد و مؤسسات مربوطه،
چه تحلیلی دارید؟

به ماجــرای کاندیداتــوری خود در
انتخابات هفتمین دوره از مجلس شورای اسالمی
اشاره کردید .چرا زندهیاد حسنی اصرار داشتند  
شما وارد این عرصه شوید؟

ما در قم بودیم که مطلع شدیم حاجآقا میخواهند در
ارومیه هم حوزه علمیه تاسیس کنند .آقای حسنی
برخالف برخی روحانیون ،نســبت به بانوان نگرش
روشنفکرانهای داشتند .معتقد بودند که در راستای
رشــد فرهنگی جامعه ،بانوان میتوانند میدانداری
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 بهخاطر 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 عهدهام گذاشتند .قبل از انقالب حوزه
علمیه محمدیه ،مرکز فرماندهی فرهنگی و مبارزاتی

از بنده چندین بار برای حضــور در عرصه انتخابات
دعوت شــده بود ،اما قبول نمیکردم .در انتخابات
مجلس هفتم ،بعــد از آنکه یکــی از اصالحطلبان
کاندیدا شــد ،حاجآقا گفتند :باید یکی باشد که در
مقابل او بایســتد! البته یکی دیگر از شــخصیتها
هم در جلســهای ،تالش کرد تا مرا مجاب کند که
در انتخابات شــرکت کنم .در آن جلسه ،مستقیما
نتوانستم نه بگویم .گفتم :فردا جواب شما را میدهم!
فردا صبح که زنگ زدند ،گفتم :در انتخابات شرکت
نمیکنم! بعد از چند روز و نزدیــک به اذان مغرب
بود که تلفن زنگ زد .همسرم گوشی را برداشتند و

همیشــه تأکیــد میکردنــــــــــــد کــه بــه

مرحــوم آقــای حســـــــــــنی ،شــخصیتی

درس بخواننــد ،اگــر نمــره پایینتــر از

کسی نمیترسیدند .وقتی پای مصالح

طلبههایتــان بگوییــد« :بایــد خــوب
۱ ۵آوردنــد ،عذرشــان را بخواهیــد،

اینها به درد جامعــه نمیخورند!.»...

ایشان چون روحیه نظامی داشتند ،امر

میکردند« :به طالب آمــوزش نظامی

هم بدهید! .»...نخستین اعتکاف در

اســتان را ما در حوزه و زیرنظــر حاجآقا

شــروع کردیم و بحمــدهللا االن نزدیک

به ۲۰سال است که رونق دارد

بهغایــت قاطــع و شــجاع داشــتند و از

راضیه پورحیدر ،مدیر حوزه علمیه الزهرا(س) ارومیه

حاجآقا ویژگیهای 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
میکردند .در بعد اجتماعی ،بســیار مردمدار بودند.
ما نشــنیديم که هیچ وقت دفترشان ،روی کسی باز
نباشد .رئیسجمهور با فرد عادی روستایی ،برایشان
فرقی نداشــت! بهدلیل همین روحیه ،مردم خیلی با
ایشــان راحت بودند .اصوالً عالم باید اینگونه باشد.
بسیار مهربان بودند .همیشه از محصوالت باغشان به
حوزه میفرستادند ،کما اینکه از آن به فقرا هم کمک
میکردند .به ما همیشه امر میکردند که بستههای
کمک را شــبانه به در منزل طالب نیازمند ببرید که
دیگران مطلع نشــوند .بعضی از طلبهها ،ایشــان را
شبانه و در حال تقسیم ارزاق ،با اورکت و کاله دیده
بودند .ایشان فردی تکلیفگرا بودند .ماجرای معرفی
فرزندشان آقا رشید به کمیته انقالب ،بهدلیل همین
روحیه بود .فرزندشان در دوره قبل از انقالب ،در خط
مبارزه بود ،اما بعد از انقالب با مبانی نظام اسالمی زاویه
گرفت! حاجآقا هم از او اعالم برائت کردند .ما االن ،چند
نفر از این شخصیتها در کشور داریم؟
فردی قاطع و شــجاع بودند .از کسی نمیترسیدند.
وقتی پای مصالح اسالم و انقالب در میان بود ،با کسی
تعارف نمیکردند .ایشان در جریان سفر رئیسجمهور
دوران اصالحات ،به استقبال او نرفتند! علمای دیگر

مردی که برای انقالب
چریک تربیت میکرد

دهه ،80زندهیاد حجتاالسالم والمسلمین غالمرضا حسنی ،با لباس نظامی و میان مردم

طبع ًا نخستین پرسش ما در این گفت
و شنود ،این است که شما از چه مقطعی و چگونه
با زند هیاد حجتاالسالم والمسلمین حاج شیخ
غالمرضا حسنی ،امام جمعه فقید ارومیه ،آشنا
شدید؟

بســماهلل الرحمن الرحیم .از حضرت حق شکرگزارم
که امروز ،در احیای یاد و خاطــره بزرگمرد بیبدیل
آذربایجان ،مرحوم حجتاالســام والمسلمین حاج
شیخ غالمرضا حسنی(رضواناهلل تعالی علیه) انجام
وظیفه میکنم .از حسن توجه شــما و همکارانتان،
درخصوص جمعآوری خاطــرات مربوط به زندگی
ایشان نیز تشکر میکنم.
قبل از هرچیز باید به این نکته اشــاره کنم که تمامی
ساکنان شهر ارومیه ،قطعا مرحوم آقای حسنی را به
اجمال یا تفصیل میشناسند .آقای حسنی شخصیتی
نیست که صرفا با انقالب اسالمی شناخته شده باشند
بلکه کســانی که پیش از انقالب با روحانیت و مبارزه
مانوس بودند ،ایشان را میشــناختند .حرکتهایی
که ایشــان در دوره قبل از انقالب داشتند ،بهصورت
مخفیانــه و در خانوادههای مذهبی مطرح میشــد.
خاطرم هست که در همسایگی ما ،روحانی بزرگواری
سکونت داشت به نام مرحوم حجتاالسالم 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 حاجآقا حســنی بودند .آن بزرگوار،
مدام توسط ســاواک دستگیر و شــکنجه میشدند.
حتی در اثر این شــکنجهها ،دچار لکنتزبان شــده
بودند! من با دخترشــان هممدرســهای و در جریان
بســیاری از وقایع خانواده و مبارزات پدرشان بودم.
هر وقت ساواک پدرشان را دســتگیر میکرد ،سراغ
مادرم میآمد و میگفــت« :مادرم غش کرده ،بیایید
و به داد ما برســید!» .مادرشــان اهل قم بودند و در
مجموع ،صمیمیت خاصی بین ما حاکم بود .بخشی
از اطالعات ما درباره حاجآقــا در دوره قبل از انقالب،
از طریق این خانواده بهدســت میآمد .آقای حسنی
دفتر ازدواج و طالق داشــتند و عقد خواهر من را هم
ایشان خواندند .در دوران اوجگیری انقالب و به همراه
بزرگترها ،در تظاهرات علیه رژیم گذشــته شرکت
میکردیم و رهبــری تظاهرات هم با آقای حســنی
بود.
وقتی در تظاهرات شرکت میکردیم ،به ما میگفتند:
«اگــر در راهپیماییهــا شــرکت کنید ،به شــما
مارکسیست اســامی میگویند! ،»...اما برای ما این
حرفها مهم نبود.با دختر آقای موسوی و چند نفر از
بچهها ،از مدرسه فرار و در تظاهرات شرکت میکردیم.
دستها را در هم گره کرده ،پاها را به زمین میکوبیدیم
و شــعار میدادیم! رهبری حاجآقــا در تظاهرات و
مبارزات در ارومیه ،باعث قوت قلب ما میشد.
آقای حسنی از سال ،1۳۴۰چریک تربیت میکردند!
در کوههای اطراف روســتای بزرگآبــاد ،به ۴۰نفر و
شاید بیشتر ،تیراندازی یاد میدادند .پیشتر در دوران
نوجوانی و زمان پهلوی اول ،در مقابل خانها ایستاده
بودن د و در زمان پهلوی دوم ،پیشرو حرکتهای انقالبی
در ارومیه بودند .ما در واقعه ۲بهمن 1357مسجد اعظم
در منزل بودیم اما اخبار میرســید .زمانی که آنجا را
محاصره کردند ،از بلندگوی مســجد اعالم شد :آقای
حسنی در محاصره هستند ،مردم به دادشان برسید!
مادرم که برای خرید عروسی خواهرم در خیابان بود،
میگفت :برف باریده بود و از خون افراد مجروح ،بخار
بلند میشد! اگر رشــادتهای آقای حسنی و یارانش
نبود ،معلوم نبود که چه بر سر شهر بیاید!
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اســام و انقالب در میان بود ،با کســی

تعــارف نمیکردنــد .ایشــان در جریــان
سفر رئیسجمهور دوران اصالحات ،به

استقبال او نرفتند! علمای دیگر رفتند،
امــا حاجآقا نــه! چــون میدانســتند که

اگر برونــد ،در واقع او را تأییــد کردهاند
و چه بسا این عدمحضور ،اعتراضی به
اقدامات او و اطرافیانش باشد

باخبر شدیم که قرار اســت حاجآقا حسنی به منزل
ما تشــریف بیاورند .وقتی این را گفتند ،طبعا باید
اطاعت امر میشــد .حاج آقا جایگاهی داشتند که
کسی نمیتوانست از دستورشــان سرپیچی کند!
البته پذیرششــان ،در قلوب مردم بود .کسانی که
ایشــان را دوست داشتند ،جاننثارشــان بودند .به
هرحــال نمیدانم که حاجآقا ،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 عدهای از اطرافیان ،وارد منزل ما شــدند.
بعد از اینکه نشستند ،امر فرمودند« :حاجخانم! بیا
و بنشین» .گفتم :حاجآقا اجازه بدهید چای بیاورم.
گفتند« :نه» .من به همسرم اشــاره کردم که شما
چای بیاور و بنده دو زانو ،روبهروی حاج آقا نشستم!
ایشان به همسرم هم گفتند« :شما هم بیا و بنشین،
ما کار واجب داریم» .حتی اجازه پذیرایی هم ندادند.
فرمایششان این بود که باید نامزد انتخابات مجلس
شــوید .همراهان حاجآقا که جمعــی از نیروهای
انقالبی 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،
بهخاطر تکلیفی بود که حاجآقا برعهدهام گذاشتند.
با توجه به اینکه استان آذربایجانغربی،
خصوصا شهر ارومیه ،دارای تنوع قومیتی است،
نقش زندهیاد حسنی را در ایجاد اتحاد میان اقوام،
مذاهب و ادیان ،چگونه ارزیابی میکنید؟

یکی از اقدامات مؤثر حاجآقا ،تــاش برای وحدت
کرد و ترک بود .آنها در تظاهرات قبل از انقالب هم،
دوشادوش هم شرکت میکردند و با هم شعار« :کرد
و عجم فرقی نیه ،رهبر فقط خمینیه» سر میدادند.
ایشان در آن مقطع تشخیص داده بودند که باید ترک
و کرد در یک صف قرار بگیرند ،و گرنه از این موضوع
سوءاستفاده خواهد شد .اینکه در تظاهرات ضدرژیم
پهلوی ،ترک و کرد در کنار هــم بودند ،از عمق نگاه
ایشان به مسئله وحدت نشأت میگرفت .البته این
مسئلهای که میگویند ،ایشان با اکراد بد بودند ،اصال
صحت ندارد! وقتی کوملهها ،پاسدارهای کمیتههای
ما را اسیر میگرفتند ،یا پاســدارهای ما از آنها اسیر
میگرفتند ،کسانی که برای مبادله میرفتند ،زیرنظر
حاجآقا 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 حاجآقا،
بهمنظور 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 نهتنها با علمای اهل سنت،
بلکه با مسیحیان و آشوریان نیز رابطه بسیار خوبی
داشتند .شــما میدانید که استان آذربایجان غربی،
رنگینکمان ادیان اســت .در جلسات مختلف که با
بزرگان دینی ادیان داشــتیم ،آنها خیلی حاجآقا را
قبول داشتند و برایشان احترام قائل بودند .همسرم
به تاســی از حاجآقا ،در روزهای تاسوعای حسینی
و در مســجد مهدیالقدم ،گوسفند قربانی میکنند
و در میان نیازمندان مســیحی تقسیم میکنند .در
روز نیمهشعبان هم اسقفشــان را به مراسم دعوت
میکنند کــه آنها با تاج گلهای بزرگ ،در مراســم
شرکت میکنند .این برنامهها را حاجآقا باب کرد.

کتاب «جنگ جهانی بر ضدسوریه
(شکســت توطئــه علیــه محور
مقاومت)» توســط مرکز اســناد
انقالب اســامی روانه بازار کتاب
شده است .این اثر به تالیف گروهی
از پژوهشگران عرب نوشته شده و
توسط صفاءالدین 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 ،تالش میشود تا
فضای تاریخی و فرهنگی ســوریه برای خواننده ترسیم شود.
مقاله دوم که به قلم دکتر حسن جونی نگاشته شده ،به بررسی
تهاجم جهانی برضدسوریه در چهارچوب نظام حقوق بینالملل
میپردازد .خواننده در ســومین مقاله ،بــا عملکرد گروههای
تروریستی فعال در جنگ تحمیلی بر ســوریه آشنا میشود و
سرتیپ ترکیحسن ،افسر بلندپایه ارتش سوریه در چهارمین
مقاله مندرج در این کتاب میکوشد 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 وپشتپرده
توطئهها برضدسوریه را افشا کند .ششــمین مقاله مندرج در
کتاب ،نقش رژیم صهیونستی در جنگ علیه سوریه را واکاوی
میکند و مقاله ششم به بررسی استراتژی دفاعی سوریه در مقابله
با تهاجم جهانی میپردازد .سرانجام انیس نقاش در مقاله پایانی
به بررسی نقش ائتالف مقاومت در پیروزی سوریه در این جنگ
بزرگ پرداخته و سیر تاریخی روابط ایران و سوریه ،بهعنوان دو
متحد استراتژیک پس از پیروزی انقالب اسالمی را مورد بررسی
قرار داده است.

تاریخ انقالب

هم هچیز فرو میریزد
کتــاب 504صفحــهای
«همهچیز فرو میریزد»
نوشــته «گری سیک» را
علــی بختیــاریزاده به
فارســی برگردانــده و از
سوی انتشارات مرکز اسناد
انقالب اســامی منتشر
شده اســت .در این کتاب
گری سیک ،مشاور ارشد
شورای امنیت ملی آمریکا در دوره ریاستجمهوری
کارتر که خود از نزدیک ناظــر وقایع دوران پیروزی
انقالب اســامی بوده اســت ،ضمن بررســی روند
شکلگیری ،استمرار و پیروزی انقالب اسالمی ایران،
علل سقوط رژیم پهلوی را از دیدگاه خود تبیین کرده،
چگونگی استقرار و تاسیس جمهوری اسالمی ایران
و تحوالت سیاسی ســالهای اولیه پیروزی انقالب،
بهویژه تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران و بحران
444روزه گروگانگیری را مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده است .گری سیک زاده  ۴آوریل  ۱۹۳۵در راسل،
کانزاس استاد دانشگاه کلمبیاست که بر موضوعات
مربوط به خاورمیانه و بهویژه ایران فعالیت میکند.
وی در دوران ریاســتجمهوری جرالد فورد ،جیمی
کارتر و رونالد ریگان از اعضای شــورای امنیت ملی
دولت آمریکا بوده است .او از سال  ۱۹۹۳مدیر پروژه
خلیج  ۲۰۰۰در دانشــگاه کلمبیاست .شهرت وی
بهخاطر ارائه نظریــه  October Surpriseدر قبال
واقعه گروگانگیری ایران اســت .وی کتابی به همین
نام به چاپ رسانده است.

تاریخ جهان

پاریس 1919
کتاب «پاریس »1919با 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.
ســال ۱۹۱۹بعد از پایان «جنگی
برای پایاندادن به همه جنگها»،
3مرد قدرتمنــد جهــان ،وودرو
ویلســون ،رئیسجمهور آمریکا،
دیوید لوید جورج ،نخستوزیر بریتانیا و ژرژ کلمانسو ،نخستوزیر
فرانســه 6ماه در پاریس برای برقراری صلحی پایدار با یکدیگر
گفتوگو کردند .مارگارت مکمیالن در این اثر برجسته ،تاریخ
روایی ژرفاندیشانه و هیجانانگیزی از آن روزهای سرنوشتساز
ارائه میدهد؛ روزهایی که به پیدایش خاورمیانه جدید وکشورهای
جدیدی همچون عراق و یوگسالوی و فلســطین از ویرانههای
امپراتوریهای 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 مکمیالن ،تاریخنگار
کانادایی ،استاد دانشگاه آکسفورد و کالج ترینیتی و دانشگاه تورنتو
و کارشناس روابط بینالملل است .تخصصاش 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 .آمادهشدن برای صلح ،نظم نوین جهانی،
باز هم بالکان ،مسئله آلمان ،در میان شرق و غرب ،بهار پردردسر،
به آتشکشیدن خاورمیانه و پایان کار ،عناوین 8بخش این کتاب
خواندنیاند18.صفحه از کتاب نیز در برگیرنده تصاویر و نقشههای
تاریخی با شرح هستند .چاپ دوم پاریس 1919در 808صفحه با
شمارگان هزار و100نسخه به بهای 250هزار تومان بهتازگی از
سوی نشر نو منتشر شده است.
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«سینمایش» با پروداکشن عظیم

روایت نادر سلیمانی
از مصایب آبادان و خرمشهر

كتاب

«رساله توحیدیه و معادیه»
منتشر شد
«رســاله توحیدیه و معادیه» اثر آیتاهلل محمدرضا
کلباسی اشــتری و تصحیح و تحقیق آیتاهلل احمد
کلباسی اشــتری به همت مؤسسه بوستان کتاب در
128صفحه منتشر شد .مؤلف در جای جای کتابها
و رسائل خود همواره بر اســتفاده همزمان از معارف
وحیانی و آموزههای عقلی تأکید داشــته اســت تا
اندیشههای دینی را به شکل جامع و علمی تبیین كند.
محقق این اثر در تصحیح و تحقیق اثر مذکور ،تمام
آیات و روایات و شــواهد مختلف را اعرابگذاری،
مأخذیابی و ترجمه کرده اســت .اثر حاضر در دو
بخش «مفتاح النجاح فی شــرح دعاء الصباح» و
«نهجالنجاه» تشکیل شده است .مؤلف در رساله
اول به شرح و معانی لغات و معارف نهفته در دعای
صباح(منســوب به امیرالمؤمنین علیه السالم)
پرداخته است؛ در این رســاله ،امام ابتدا با تبیین
والیت کلیه الهیه و توضیح اســراری از وحدانیت
ذات ذوالجالل ،معارفی را از درگاه ربوبی درخواست
میکند .ســفارش امام برای قرائت ایــن دعا در
صبحگاهان بوده ،زیرا ساعت بینالطلوعین ،وقت
توزیع ارزاق مادی و معنوی بین آدمها 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 اهلبیت(ع) اســت .مؤلف در این راستا از
معارف عقلی نیز در اثبات معاد بهرهبرده است.

ل ادبي
محف 

راههای رفته و نرفته
در ادبیات مقاومت
سلسله نشســتهای تخصصی ادبی با محوریت جریانشناسی
داســتانهای بلند انقالب اســامی با عنوان «داستان و آرمان»
توسط فرهنگسرای اندیشــه بهصورت ماهانه برگزار میشود .در
این جلسات ،اهالی قلم و اندیشــه درباره مهمترین موضوعات و
چالشهای پیشرو در ادبیات کشــور بحث و بررسی کرده و افق
پیشــرو در این عرصه را بازتعریف میکننــد .برنامه جدید این
نشســتها ،با موضوع «ادبیات مقاومت؛ راههــای رفته و نرفته»
در فرهنگسرای اندیشه برگزار میشــود .در این نشست ،یوسف
قوجق و کامران پارســینژاد از نویسندگان شاخص و چهرههای
نامآشنای ادبیات کشور حضور داشــته و درباره ادبیات مقاومت
گفتوگو میکنند.
«ادبیات مقاومت» یکی از ژانرهای مهــم در ادبیات ایران پس از
پیروزی انقالب اسالمی به شمار میرود که در دورههای 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 دفاعمقدس است که سبب شده مخاطبان زیادی
این بخش را دنبال کنند .تبیین بایســتههای این ژانر و توجه به
نقاط ضعف و قوت تئوریک این بخش ،مهمترین محور جدیدترین
نشست داستان و آرمان است که در فرهنگسرای اندیشه برگزار
میشود .ازجمله دیگر موضوعات مورد بحث در این جلسه میتوان
به درونمایههای اصلی و فرعی ادبیات مقاومت ،مختصات فکری و
جغرافیای ادبیات مقاومت ،پیونــد آن با ادبیات دفاعمقدس ،آثار
شــاخص این عرصه در ایران و جهان ،جایگاه ادبیات مقاومت در
ادبیات انقالب اسالمی و  ...اشــاره کرد .این نشست سوم خرداد
همزمان با سالروز آزادسازی خرمشــهر و روز مقاومت از ساعت
 ۱۶در فرهنگسرای اندیشــه برگزار میشود و حضور برای عموم
عالقهمندان با رعایت دستورالعملهای بهداشتی بالمانع است.

خرم آن شهر که در کشور دل جا دارد

دیوارنگاره مسجد جامع خرمشهر /اثر :ناصر پلنگی

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 بزرگتر هم تیرماه یا در هفته دفاعمقدس به نتیجه خواهد
رســید .مدیر مرکز هنرهای نمایشــی حوزه هنری گفت :ما سال
گذشته دومین مسابقه نمایشنامهنویسی گلدستهها را برگزار کردیم
و نزدیک به 40نمایشنامه برگزیده داشتیم که آنها را در 11مجموعه
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 پردهخوانی در سوم خرداد در خرمشهر روی پرده میبرد .این
نقالی بیشتر به ظفرها و پیروزیها و اینکه مردم و جوانان خرمشهر
چگونه با دست خالی توانستند با تکنیکهای چریکی دشمن بعثی
را ظرف 35روز 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 هماکنون مرتضی
شاهکرم مشغول نگارش متن آن است و این کار در هفته آینده تمام
خواهد شد80.درصد این نمایشنامه در نتیجه تحقیقات گسترده
شاه کرم براساس مستند و واقعیتهای مقاومت 35روزه خرمشهر
نوشته شده است .نمایش مذکور که در واقع یک سینمایش (ترکیبی
از سینما و نمایش) بهحساب میآید بســیار پرپروداکشن است و
توســط هنرمندان حرفهای و مجرب تئاتر و سینما در یک زمین
بسیار وسیع اجرا خواهد شد .سینمایش به اثری گفته میشود که
بخشی از آن بهصورت زنده و بخش دیگرش پس از فیلمبرداری روی
پرده اجرا میشود و به نمایش درمیآید .این سینمایش با 200نفر
دستاندرکار در تیرماه قبل ازماه محرم در تهران و خرمشهر و سپس
در5مهرماه به مناسبت سالگرد شکست حصر آبادان اجرا خواهد شد.

*

گزارشی از برنامههای فرهنگی و هنری در سالروز آزادسازی خرمشهر

خرمشــهر فقط یک طول و عرض جغرافیایی نیست .خرمشهر فقط شهری با پیش شماره 061نیســت .خرمشهر فقط خطه ای در محل تالقی
رودخانههای اروندرود و کارون  ،در ناحیهای باتالقی نیست .خرمشهر فقط دارای اهمیت استراتژیک نیست .خرمشهر با همه زخمهایی که بر تن
گزارش
دارد ،با همه جراحتهایی که بر قلب دارد ،با همه دردهایی که در دل دارد ،فقط یک شهر نیست .خرمشهر نماد ایستادگی و دلیری و ازخودگذشتگی و
فناشدن در راه وطن است .خرمشهر را باید زندگی کرد .باید در کوچه پسکوچههای این شهر راه رفت و بر سنگفرش خیابانهایش چشم دوخت و سرخی زیرپوست
شهر را حس کرد .باید خونینشهر 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 سالهای پس از آن در 40هزار برگ نیز نگنجد .خرمشهر شهر ابرروایتهاست 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 سازمانهای مختلف برنامههای گوناگونی را در
گرامیداشت این روز بزرگ ترتیب دادهاند .در این صفحه به اهم این برنامهها پرداختهایم.
گردهمایی بزرگ فاتحان

حوزه هنری امسال برنامههای ویژهایبرای سالگرد
آزادسازی خرمشهر تدارک دیده است .صبح روز شنبه
 ۳۱اردیبهشتماه نشســت خبری ویژهبرنامههای
«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 پیشبینی امروز را داشتیم،
میدانستیم که امسال با چهلمین سالگرد آزادسازی
خرمشهر مواجه هستیم ،بهطور 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 رشتههای هنری را درگیر تولید اثر
برای خرمشهر قهرمان کنیم .ما فعالیتها را به چند
دسته تقسیم کردیم؛ برخی از این فعالیتها ،تولیدی
هســتند ،برخی متوجه فاتحان خرمشــهر و برخی
متوجه مردم اســت .وی ادامه داد :به همین ترتیب
ما ابتدا برنامهای در مسجد خرمشهر خواهیم داشت
که گردهمایی بزرگ فاتحان اســت .در این برنامه از
همه رزمندگانی که در فتح خرمشهر نقش داشتند
دعوت کردهایم ،از همین رو مقابل مسجد خرمشهر
جمع میشــویم ،خاطرات فتح را مــرور میکنیم 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 زمینهای ایجاد کنیم
تا هنرمندان آثاری در حوزه خرمشــهر تولید کنند،
این جایزه را میدهیم ،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 میکنیم ،ضمن اینکه سرود «سالم
فرمانده» هم توسط مردم خوانده میشود چون این
برنامه متعلق به مردم است.
بازسازی سینما «نخل»

سینما هم در برنامههای تدارک دیدهشده برای این
روز بزرگ حضور دارد .بهگفته معلمی ،تنها سینمای
خرمشهر سینما «نخل» نام دارد که دو سالن دارد و
قدیمی است اما قرار است این سالن بازسازی شود تا
ن داشته باشــد .معلمی در اینباره
شش یا هفتسال 
گفت :در همین روز این بازسازی سینما را کلنگزنی
میکنیم تا ســینما نخل در پایان تابستان تبدیل به
سینمایی با تعداد باالی سالن شود .در آبادان سینمایی
با نام «بهمن» داریم که بازســازی آن تمامشده و در
همین روز افتتاح میشود .در حوزه هنرهای تجسمی
هم  ۹نفر از هنرمندان نامدار عرصه تجســمی آثار
فاخری برای این شهر تولید کردهاند ،آثار کاظم چلیپا،
غالمعلی طاهری ،اسدی جوزانی ،مرتضی اسدی و...
در این روز رونمایی میشود.
رونمایی از  3سردیس از  3شــهید بزرگ یکی دیگر
از اقدامات انجام شــده برای گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای خرمشهر است .معلمی با اشاره به سردیسهای
تولیدشــده گفت :آقای قشــقایی اثری برای شهید
جهانآرا ساختهاند ،استاد معماریان برای شهید بهنام
محمدی ،استاد گروسی هم برای شهید وزوایی اثری
تولید کرده که این ســردیسها دوم خرداد رونمایی
میشود ،علیرضا افتخاری هم آهنگی با نام «خرمشهر
مقاوم» برای خرمشهر خوانده که در شب دوم خرداد
پخش میشود و نخستین اجرای عمومیاش را شب
سوم خرداد در خرمشــهر خواهیم داشت .یک عکس
صحنهپردازیشده توسط احسان باقری هم در فضای

عمومی نمایش داده میشــود .از ســوی دیگر یک
برنامه تلویزیونــی با محور  5نفر از زنان خرمشــهر با
عنوان «روایت راویان» تولیــد کردهایم که این برنامه
را از تلویزیون پخــش میکنیم .یک برنامه تلویزیونی
با نام «دیدار ماه» هم خواهیم داشت .از دیگر برنامهها
میتوانم به «شب خاطره» اشاره کنم که قدیمیترین
محفل کشور است و این برنامه را پنجشنبه  5خرداد
در تاالر سوره خواهیم داشت 2 .نمایشگاه هم داریم که
مجموعهای از نقاشیهای جدید استادان است و «شهر
آسمانی» نام دارد ،نمایشگاه عکس «نوبت ظفر» را هم
با عکسهای دیدهنشده داریم .در حوزه نمایش و تئاتر
 ۱۱جلد کتاب رونمایی میکنیــم و آغاز پیش تولید
بزرگترین تئاتر میدانی امســال با نام «پل آزادی» را
خواهیم داشت؛ این نمایش تلفیقی از تکنیک سینما و
تئاتر است و تالش میکنیم در تیرماه اجرای عمومی
داشته باشیم.
لزوم توجه بیشتر به مسجد خرمشهر

هنر میتوانــد راوی خرمشــهر باشــد و بازنمایی
هنرمندانهای از این شــهر پیش چشم مخاطب ارائه
کند .معلمی در اینباره تصریــح کرد :تالش کردیم
هنرمندان را درگیر موضوع خرمشهر کنیم از همین رو
تولیدات ما متوجه فتح خرمشهر است .اص ً
ال دبیرخانه
ما تالش داشــت آثاری درباره فتح خرمشهر داشته
باشد البته این گله را هم میتوانم داشته باشم مبنی
بر اینکه چهلمین ســال آزادسازی خرمشهر اتفاقی
غیرقابل پیشبینی نبود و دســتگاهها میتوانستند
جشنها و برنامههایی برای این حوزه داشته باشند اما
عم ً
ال در صحنه این تالش 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 ســالنهای تئاتر
خرمشهر بیان کرد :این سالن سینمایی که قرار است

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 هماکنون
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 میآید

فیلم سینمایی «دسته دختران» ساخته منیر قیدی
که در جشــنواره فیلم فجر سال گذشــته به نمایش
درآمد و مورد توجه قرار گرفت ،بهگفته معاون هنری
حوزه هنری قرار است شــهریورماه و همزمان با هفته
دفاعمقدس اکران شود .افتتاح نمایشگاهی متشکل
از آثار تجسمی هنرمندان برجسته در گالری عالی و
رونمایی از 6اثر ،افتتاح نمایشگاه «نوبت ظفر» متشکل
از 30اثر دیدهنشــده و رونمایی از 5رمان در مســجد
خرمشهر از دیگر برنامههایی است که برای گرامیداشت
یاد و خاطره خرمشهر به اجرا درآمده است.
هنرمندان صدای خرمشهر شوند

نمی شود از خرمشهر گفت و چشم بر محرومیتهای
این شــهر بســت .معلمی نیز در بخــش دیگري از
صحبتهایش درباره محرومیتهای خرمشهر بیان
کرد :ما در خرمشــهر محرومیتها را به چشم دیدیم.
چندین ســفر به آنجا داشتیم.در شــهر چرخیدیم و
محرومیتها را دیدهایم اما آنچه وظیفه ماســت این
است که با تولید اثر هنری نام خرمشهر را زنده نگهداریم
و کاری کنیم که مردم حال خوبی پیدا کنند .افزایش
زیرساخت فرهنگی هنری وظیفه ماست .مث ً
ال 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 حوزهها
ازجمله حوزه فرهنگی هستند .چندی پیش هم با بنیاد
مستضعفان جلسهای برای ساخت بزرگترین پردیس
منطقه داشتیم که توافقات اولیه صورت گرفته اما چون
قرارداد نبســتیم خبرش را ندادم .میخواهم بگویم
هرچه مطالبه از ســمت هنرمندان ،اهالی رسانه و...
بیشتر شود دغدغهمندی مسئوالن نسبت به این شهر
هم بیشتر میشود.
* مصرعی از شعری سروده کاظم جیرودی

تدارک ویژه موزه ملی انقالب اسالمی و دفاعمقدس

سازمانهای گوناگونی در برگزاری مراسم برای یادبود
سوم خرداد فعالیت داشــتهاند .موزه ملی انقالب
گزارش
اسالمی و دفاعمقدس هم برای این روز برنامههای
متعددی را تدارک دیده است .علیاصغر جعفری،
مدیرعامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاعمقدس ،در نشستی
خبری با عنوان «سوم خرداد؛ گرامیداشت آزادسازی خرمشهر و
سالروز عملیات بیتالمقدس» که روز یکشنبه اول خرداد در سالن
قصرشیرین این موزه برگزار شد ،به تشریح برنامههای ترتیب داده
شده برای این روز پرداخت.
 2هزار و  ۲۲۷برنامه در روزهای سوم و چهارم خرداد

مدیرعامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاعمقدس گفت :در آســتانه
چهلمین سالگرد حماسه خرمشــهر و مقاومت دزفول هستیم .عملیات
بیت المقدس یکی از پرافتخارترین عملیاتهای دفاعمقدس است که با
همدلی و همفکری و پشتیبانی نیروهای مسلح و مردم در نیمه اردیبهشت
سال  ۶۱آغاز شد و پس از  ۲۵روز 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 گستردهترین عملیاتهای
دفاعمقدس را رقم زد .خرمشهر تبدیل به دژی تسخیرناپذیر شده بود .امکان
هلیبرن وجود نداشــت و همه خودروهای خرمشهر را عمودی در زمین
کاشته بودند .صدام آنقدر اطمینان داشت گفت درصورت بازپسگیری
خرمشهر ،کلید بصره را به ایران میدهم .هیچیک از کشورهای خارجی

رونمایی از اطلس گردشگری انقالب اسالمی

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 انقالب اسالمی و دفاعمقدس با اشاره به
برنامههای سالروز آزادسازی خرمشــهر گفت :در همه استانها و شهرها
قریب به  ۵۰۰ستاد مسئولیت راهبری مناسبتهای ملی دفاعمقدس را
برعهده دارند که ســوم خرداد یکی از نقاط عطف این مناسبتهاست .به
مناسبت چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر با سامانهای که فراهم شده
شاهد افزایش کیفیت برنامهها در مناسبتها هستیم .تا امروز دو هزار و۲۲۷
برنامه برای دو روز سوم و چهارم خرداد در سازمانهای کشوری ،لشکری و
سازمانها و بخشهای مردمی ثبت شده است .حدود  ۶۰درصد از برنامهها
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  ۶۰عنوان کتاب جدید رونمایی میشود.

علیاصغر جعفری با ارائه آماری از برنامههای متنوع و متعدد این روز گفت:
در حوزه تبلیغی و رسانهای  ۸۹۲عنوان برنامه در کل کشور تدارک دیده
شده است ۵۶۴ .همایش و یادواره در کل کشور برگزار میشود .در بخش
هنری و فعالیتهای گرافیک ،نقاشــی ،خوشنویسی و اجرای موسیقی
و تجلیل از هنرمندان ،اجرای موســیقی ،رونمایی از تندیس و نقاشی از
شهدا مدنظر است و  ۱۴۶برنامه تبلیغی هم در کل کشور برگزار میشود.
در بخش شعر و خاطره  ۱۰۳برنامه را در مجموع برنامهها داریم .در بخش
فیلم و تئاتر نقد تخصصی ،پخش فیلم ،تجلیل از فیلمسازان و کارگردانان
و بازسازی عملیاتها  ۷۳برنامه پیشبینی شده است ۱۲ .پروژه عمرانی
را نیز در برنامهها داریم.
مدیرعامل موزه ملی انقالب اســامی و دفاعمقدس ادامــه داد :برنامه
دستگاهها بسیار مفصل است .بنیاد حفظ آثار با همکاری وزارت گردشگری
نشست میراث دفاع را برگزار میکند .در روز سوم خرداد که بهعنوان روز
میراث فرهنگی و دفاعمقدس نامگذاری شده ،همایشی در موزه انقالب
اسالمی و دفاعمقدس برگزار میشود .در این مراسم از اطلس گردشگری
انقالب اسالمی که توسط موزه انقالب اسالمی و دفاعمقدس آماده شده و
نیز شماره چهار رقمی موزههای دفاعمقدس رونمایی خواهد شد .همچنین
از جمعی از روایتگران ،دست اندرکاران دفاعمقدس نیز تجلیل خواهد شد.
بهگفته جعفری ،اختتامیه جایزه ادبی یوسف در خرمشهر برگزار میشود.
همچنین کارگاه آموزشی نوقلمان حوزه دفاعمقدس ،رونمایی از کتب
اسنادی و نقد آثار دفاعمقدس برگزار میشود.

نادر ســلیمانی ،بازیگر جنوبی سینما و
تلویزیون ایران را بیشــتر با نقشهای
کمدی میشناسند 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 گفتوگو 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 بودهام و هم حین جنگ .انگار آبادان و اساساً
کل خوزستان بعد از جنگ فراموش شدهاند.
این یک واقعیت است که سالهاست آن را تکرار میکنیم و
به شخصه دیگر خجالت میکشم از تکرار این حرفها .باید
به خوزستان برسید .هر جا بحث میشود بحث آن را پیش
میکشم تا این سؤال را مطرح کنم؛ چرا واقعاً کسی به داد
خوزستان نمیرسد؟ آب شــیرین خوزستان بعد از جنگ
شور شد .مردم با سختی بســیار با کمک دستگاههای آب
شیرینکن که امروز در خانه بسیاری از تهرانیها هم هست،
آب خود را شیرین میکنند! آن هم از وضعیت حاصلخیزی
آب آن مناطق که دیگر آبی وجود ندارد .آن هم از دامپروری
که گاومیشهای 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 ســختیها دارند در این منطقه
زندگی میکنند.
ســلیمانی ادامه داد :من سال گذشته تابســتان به آبادان
رفتم و دیدم کارگران شــرکت نفت با دوچرخه میآیند و
از گرما ،خیس عرق شدهاند .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 میشود؟
همان زمان درجه حرارت مطابق دماســنج ماشــین من
 ۶۲درجه بود! در این دما کارگر نباید کارکند.
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 میشــود ،چه چیــزی به ایــن مردم
دادهایــد؟ در ازای ایــن همــه لطــف مردم کــه در این
گرما دارنــد زندگی میکننــد ،چه عایدیای برایشــان
حاصل شده است؟ بروید خرمشهر بعد از جنگ را از نزدیک
ببینید2 .بخش دارد؛ بخشــی که کامل رها شده و بخش
دیگر هم خیلی خیلی معمولی رسیدگی میشود .زمستان
که میشود آب و لجن باال میزند ،مردم هم هرچه اعتراض
میکنند ،هیچ گوش شنوایی نیست .هر بار که سیل میآید
شرایط همینگونه است.
این بازیگر با اشــاره به حضور یکماهه خود در ایام سیل
در خوزســتان در این منطقه گفت :من خجالت میکشم
از بس اعالم کردهام که آقا به این مردم رســیدگی کنید.
نمیدانم 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 میکند! اینها دروغ نیست ،من عمرم را در این شهر
گذراندهام و خاطرم هســت در آنجا خبری از پشه و مگس
هم نبود ،امروز جویهای آن تبدیل به نیزار شــده است!
ســطلهای زباله را هم جمع کردهاند!  ۳۰سال است که
جنگ تمام شده ،دیگر کی قرار است این مسائل را اصالح
کنید؟ دلتان فقــط به رنگ کردن جــدول خیابانها در
آستانه عید خوش است؟
وی با مرور مفصل بخشهایــی از مصایب زندگی روزمره
مانند گردوغبــار غلیظ هوا در شــهرهای جنوب ،بهویژه
آبادان و خرمشهر ،گفت :مگر میشود بچههای خوزستان،
خوزســتان را رها کرده باشند؟ دســت و پای همه آنها را
میبوسم چه آنها که رفتند و شهید شــدند و چه آنها که
ماندند و مقاومت کردند .دوست ندارم حرفهایم رنگ و بوی
سیاسی پیدا کند .حرفم این است که دل همه ما باید برای
این شهرها بسوزد؛ هم مردم و هم مسئوالن .من نمیدانم
کی میخواهیم متوجه شــویم اینجا زادگاه ماســت .اگر
گردوغبار در چشم فرزند ما میرود و آب و برق نداریم ،باز
هم ما باید به مسئوالن گوشزد کنیم که دارید چه میکنید؟
ســلیمانی درباره نقش ســینما در ادای دیــن به مردم
خوزستان هم بیان کرد :چه ادای دینی به این مردم عزیز
کردهایم؟ چندی پیش برای بــازی در فیلم «آبادان یازده
 »۶۰لوح 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 نمیتوانیم آن را کتمان کنیم.
ما در این جنــگ آدمهایی متفاوت از شــهرهای متفاوت
داشتیم که به همین شــهر ما آمدند و جانشــان را برای
ایران دادند .جنــگ که کار 4نفر نبوده اســت ،میلیونها
نفر در این زمین جنگیدهانــد ،تاریخ هر کدام را میتوانیم
بیرون بکشــیم تا ببینیم چه رشــادتهایی داشــتهاند.
از همــه این قهرمانــان میتوان فیلمهــای خیلی خوبی
ساخت اما چرا نمیشــود؟ مگر رمان و ادبیات جز این کار
را میکند؟
وی تأکید کرد :مگر میشود بگوییم ظرفیت پرداختن به
جنگ و آدمهایش تمامشده است؟ هر یک جفت چشمی
که جنگ را دیدهاست ،یک فیلم اســت.ای کاش عدهای
بودیم که میتوانستیم این مشاهدات را جمع کنیم .شهید
جهانآرا دســت خالی میجنگید .پرداختــن به همین
واقعیتها مگر ظرفیت نیســت؟ چرا مــدام میگویند ما
ســاختهایم؟ بیایید پای تکتک خاطرات بچههای جانباز
در خانههای جنوب بنشــینید تا بفهمید هنوز هیچچیز
نساختهاید! شــما تنها یک نما یا یک فریم از یک فیلم را
تصویر کردهاید.
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 بهدست منافقین شهید شدند .این
وظیفه من است .بیگناهانی در این ماجراها شهید شدند
که قربانی تروریســم شــدند و واقعاً وظیفه داشتم به آنها
ادایدین کنم .آن جایزه را با تمام قلبم به این مادران اهدا
کردم و به این کار افتخار میکنم.

