شهادت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت میگوییم
اجتماعی

سازمان اداری و استخدامی کشور:

ادارات درحال تهیشدن از نخبگان است!
«نظام اداري كشور از نخبگان خالي شدهاست»؛ نخبگانی که اگرچه نظام فرسوده و خویشاوندساالر اداری ما پذیرای آنان نیست
و زمینههای رشد و تعالی آنها را فراهم نمیکند ،در برخی کشورهای دیگر برای آنها فرش قرمز پهن کردهاند
تا این سرمایه انسانی ارزشمند را از کشور خارج کنند و در خدمت خود بگیرند | صفحه 3

تشییعباشکوه«صيادخدايي»
با نداي يا زينب

در سوريه جنگيد ،در جنگ روبهرو حريف او نشدند ،انتقامش را در تهران و با ترور گرفتند،
آنچنان كه حريف فرمانده اصلي ،قاسم سليماني هم در نبرد نظامي نشدند و انتقامش را
در بغداد و با ترور گرفتند .پيكر شهید صيادخدايي ،پاسدار مدافع حرم كه عصر يكشنبه
مقابل منزلش در خيابان مجاهدين اسالم ترور شد ،روز گذشته با حضور مردم در ميدان
امام حسين تهران تشييع و سپس در قطعه ۵۰بهشت زهرا در جوار شهيد طارمي (يكي از
محافظان حاج قاسم سليماني) به خاك سپرده شد .سردار قاآني ،فرمانده نيروی قدس سپاه
پاسداران انقالب اسالمي نیز در اين مراسم حضور يافت | صفحه5
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هوای تهران را
خود ما مردم داشته باشیم!

علی معرف | ایرنا

تهران درباره آلودگی هوا با کسی ش��وخی ندارد و به
هیچ رقیبی برای کس��ب عن��وان «آلودهترین هوای
ش��هری جهان» باج نمیدهد! چندین دهه پیش این
عنوان به لندن تعلق داش��ت .روزنامهه��ای آن زمان
هر روز تیتر میزدند«:لندن آلودهترین شهر جهان».
لندنیها از دود س��رطان میگرفتند یا سکته قلبی و
مغزی میکردند .دیوارهای شهر سیاه و دودگرفته بود.
مردم عصبی میش��دند و رفتار پرخاشگرانه داشتند.
بیماریهای جسمی و روحی فوران میکرد .هر کاری
در شهر به مسئله زیست س��الم گره خورده بود .باید
این گره باز میش��د .اکنون لندن بهتری��ن یا یکی از
پاکیزهترین هواهای شهری را دارد.
در ته��ران ه��م گاه��ی ی��ک آدم کلیگ��وی بی��کار
پیدا میش��ود و میگوید «بای��د برای ه��وای تهران
فرهنگس��ازی کرد» .ریز و درش��ت ای��ن آدمها در
تلویزی��ون و در برنامهه��ای مختل��ف حض��ور بههم
میرسانند .گاهی نیز گفته میشود اگر هزینه مصرف
توآمد با خودروهای شخصی را برای
بیشتر بنزین در رف 
یک سال در تهران صرفهجویی میکردیم ،میتوانستیم
با آن چندهزار اتوب��وس برقی یا چند خط جدید مترو
تدارک ببینیم اما افسوس که نمیتوان چنین کرد! یا
میگویند اگر هزینه مرگومیر ب��ا آلودگیهوا و پول
داروی خارجی سرطانهای مرتبط با آلودگی یا هزینه
تعطیلیهای ناخواس��ته و باالتر از آن هزینه عصبیت
مردم و کاهش عمر مفید آنان را میتوانستیم ذخیره
کنیم یا هزینه نکنیم و آن را صرف راههای پاکیزهکردن
ه��وای ته��ران کنی��م ،همه چیز درس��ت میش��د.
اما نمیشود!
اکنون ما به چ��ه چیزی برای پاک ک��ردن تهران نیاز
داریم؟ به مدیر خوب؟ به فرهنگ؟ به قانون؟ به پول؟
ظاهرا ً همه اینها را داریم یا مدعی هس��تیم که داریم،
بهوی��ژه در بحث مدیر خ��وب! نزدیک به س��یوچند
س��ازمان و نهاد متولی هوای تهران هستند و همههم
میگویند پول بدهید تا نقش خودمان را در پاکیزگی
هوای ته��ران بازی کنی��م .اما به نظر میرس��د ما آن
حداقلها را هم که نیازی به پ��ول ندارد ،برای تمیزی
هوای تهران انجام نمیدهیم .تهران را هر وقت با هوای
خوب دیدهایم ،باد آمده بوده است ،نه چیز دیگر.
همین حاال در تهران خانوادههایی هستند که هر چهار
یا پنج عضو خانواده با یک خودرو شخصی و تقریباً در
مس��یرهای نزدیک بههم به س��ر کار و دانشگاه و بازار
میروند .اگر س��ری به خیابانهای فرعی در محدوده
طرح ترافیک بزنی��د ،ردیف طوالن��ی خودروهایی را
میبینید که راننده زن و مرد در آن زیر پتو خوابیدهاند!
چرا؟ زودتر به محدوده طرح آمدهاند تا جریمه نشوند
و تا زمان بازشدن ادارات همانجا میخوابند و صبحانه
میخورند و آرایش میکنند!
هزاران مدیر کل و مدیر جزء دولتی با راننده شخصی
وارد محدوده شهر میشوند و هزاران فرد با مسئولیت
یا بیمسئولیت هم که بودونبودشان برای شهر و کشور
یکی است اما دودش��ان برای ش��هر زیاد! مردم برای
دختربچهها و پسربچههایش��ان در رفتوبرگشت به
مدرسه تاکسی اینترنتی دربست میگیرند.
در زمس��تان مردم بهجای کمک��ردن درجه بخاری یا
پکیج ،پنجرهها را باز میکنند! اتوبوسهای شهرداری
در ایستگاهها حتی اگر دو ساعت توقف داشته باشند،
خاموش نمیکنند؟ چون نقص فنی دارند و رانندهها
نگرانند دیگر روشن نشود .در ترمینالهای مسافربری
نیز همینطور .ش��هرداری برای چندرغاز پول ،طرح
ترافی��ک میفروش��د .ط��رح ترافیک هم ش��د محل
درآمدزایی؟! از این فهرست میتوان هفتاد من کاغذ
را پر کرد.
چاره کار هوای تهران آن اس��ت ک��ه تصمیم بگیریم
دیگر دور باطل نزنیم .هشتاد و اندی درصد از جمعیت
پایتخت هلن��د با دوچرخ��ه رفتوآم��د میکنند .ما
نمیتوانیم؟ خیلی خب! آنچ��ه را که میتوانیم ،انجام
دهیم .منتظر مس��ئوالن نباید نشس��ت .کار بزرگ از
مس��ئوالن و مردم نمیخواهیم ،هر ک��س آنچه را که
میتواند برای پاکیزگی هوای تهران انجام دهد ،بدون
آنکه ب��ه دیگران نگاه کند و انتظار داش��ته باش��د که
دیگران اول آغاز کنند .ما باید اول شروع کنیم.

شهادت  2خلبان ارتش
در سقوط هواپیما

مالک زیرآوار
تخلف کامالً آشکار

استاندارخوزستان:علتحادثهمتروپل
رعایتنکردن قوانین و مقررات و اصول فنی ساخت بوده است

سلبريتيها  در متروپل دنبال فالوئر!
ساعت  12:30روز دوشنبه دوم خرداد خبر ريزش ساختمان متروپل ش��هر آبادان منتشر و خيلي زود هم به
تيتر يك رسانهها بدل شد به طوريكه اين حادثه براي افراد بسياري خاطره تلخ ريزش ساختمان پالسكو تهران
در زمس��تان س��ال 1395را به ياد آورد .آن زمان برخي از تجمع مردم در اطراف محل حادثه گاليه داش��تند كه
مانع امدادرساني درست ميش��د ،در حادثه ريزش ساختمان متروپل هم هنوز  ۲۴س��اعت نگذشته بود كه پاي
سلبريتيها نيز به اين محدوده باز شد و در شرايطي كه دستگاههاي امدادي دائماً بر ضرورت ترك محل و باز شدن
فضا براي فعاليت امدادگران تأكيد داشتند ،دو تن از بازيگران راهي محل ريزش ساختمان شدند تا از اين حادثه
براي فالوئرهايشان گزارش خبري تهيه كنند! | صفحه 14

صبح دیروز یک فروند هواپیمای اف  ۷در منطقه عمومی نایین اصفهان و در حین
تمرینات تیراندازی آموزش��ی هوایی ،به علت نقص فنی دچار سانحه شد و سقوط
کرد .در این سانحه سرگرد خلبان قاسم زمانی و دانشجوی خلبانی محمد جواد بای
به شهادت رسیدند | صفحه 2

کیسینجر :اوکراین عقالنیت به خرج دهد
و مصالحه ارضی کند
هنری کیسینجر ،وزیر خارجه اسبق امریکا با اعالم اینکه
«جنگ اوکراین نظم جهانی آینده را شکل میدهد» ،عنوان
کرد برای برقرار ش��دن صلح ،غرب باید از تحمیل شکس��تی
خردکننده به روسیه دست بردارد .او همچنین در اظهارنظری
مناقشهبرانگیز ،تلویحاً از اوکراین خواست برای برقراری صلح،
بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند | صفحه 15

فروشكيلويينان
جدي شد

فروش كيلويي نان به جاي فروش عددي ،به عنوان پيشنهادي براي مقابله با كمفروشي
و بهبود كيفيت نان چند باري در كشور مطرح شده ،اما هيچگاه تا اين اندازه جدي نبوده
است ،چراكه در طول سه ماه گذش��ته حدود  ۱۵۰۰پرونده كم فروشي نان به سازمان
تعزيرات حكومتي ارجاع و كاهش ساعات كاري نانوايان و فروش آرد يارانهاي به نرخ آزاد
نيز در يك ماه اخير مزيد بر علت شده است .به هر حال اکنون که مردم پول بیشتری برای
نان فانتزی میدهند و به رغم ثابت ماندن قیمت نان سنتی نسبت به گذشته ،نان سنتی را
با اندکی کنجدپاشی گران میخرند ،بهتر است بر کیفیت نان نظارت بیشتری شود و نباید
سریع پختن ،زیاد پختن و با جوش شیرین خمیر کردن نان و شاطر ناشی ،یک نان سنگک
10تومانی یا پنجتومانی ،نیمی سوخته و نیمی خمیر باشد! | صفحه 12

فرمانده کل سپاه :امروز
برای شکست نخوردن باید سازندگی کنیم
سردار س�لامی :این مسیر جهاد ما است.
تحریم اقتص��ادی با وجود ش��ما جهادگران
مانند دیگر تهدیدها در حال تبدیل شدن به
فرصت است .امروز این عرصه ،میدان جهاد ما
اس��ت .جنگ چهره خود را عوض کرده است
و امروز برای شکس��ت نخوردن باید بسازیم،
باید روی زمین منتشر ش��ویم و دست مردم
را بگیریم .باید در وس��ط می��دان بیاعتنا به
هیاهوی دشمن به پیش برویم .بسیج از درون
این مردم منبع اصل��ی پایانناپذیر قدرت ما

است .با وجود بسیج ،دش��من راه غلبه ندارد
و خود فرمول غلبه است .جوانان را به میدان
بیاورید .مشکالت را جارو کنید .باید ایران را
بسازیم .سازندگی عرصه اصلی جهاد ما است.
وی خاطرنش��ان کرد ۴۲ :هزار گروه جهادی
داریم که مشکالت را چون رود خروشان از بین
میبرند .ناامید نشوید ،متوقف نشوید .بسیج
خط شکن و آزاده است .ما خادم شما هستیم
و قدر شما را میدانیم و هر گام شما تیری به
قلب آرزوهای دشمن است | صفحه 2

مسئله دين است ،ناموس است
تا پاي جان بايد ايستاد!
آيتاهللالعظم��ي حاج ش��يخ عبدالكريم
حائ��ري در پ��ي قدرتياب��ي رضاخ��ان و
مزاحمتهاي او براي روحانيت و حوزههاي
علميه ،با دشواريهاي فراوان مواجه گشت.
او عبور از اين دوره س��خت را تنها با سياست
صبر و س��كوت ميس��ور ميديد و قيام عليه

قزاق را به ويژه از نوعي كه در ماجراي مسجد
گوهرش��اد در مش��هد روي داد ،زمينهس��از
نابودي حوزه علميه قم قلمداد ميكرد! با اين
همه پس از رحلت شيخ و چندي بعد اخراج
رضاخان از ايران ،آثار دورنگري وي آش��كار
گشت | صفحه 9

ی مسافران کانادا
خوشخیالیها 
کار دست تیم ملی میدهد
اشتباه ،اش��تباه و باز هم اشتباه؛ این تنها
چیزی است که میتوان در خصوص انتخاب
کانادا به عن��وان حریف تدارکات��ی تیم ملی
گفت .اشتباه محاسباتی و نداشتن درک الزم
از شرایط از سوی مسئوالن فدراسیون فوتبال
حاال کار را به جایی رس��انده که دیداری که
باید فرصتی برای آماده شدن تیم ملی باشد
تبدیل به یک تهدید شده است.
آقایان ت��ا اس��م کانادا را ش��نیدند دس��ت
و دلش��ان لرزید و ش��روع کردند به بستن

چمدانهایش��ان ،تازه میهمان هم دعوت
کردند غافل از اینکه کاناداییها سیاستشان
عین ورزششان اس��ت و چشم و گوششان
به جای دیگر .این را میشد از ابتدا پیشبینی
کرد ،اما وقتی شیطنتها آغاز شد و معاندین
دس��ت به کار ش��دند و نخس��توزیر کانادا
تصمی��م فدراس��یون فوتبال این کش��ور را
تصمیم نادرس��تی عنوان کرد ،آن وقت مثل
روز عیان شد که بازی با کانادا چندان جالب
توجه هم نیست | صفحه 13

عالمي كه دوست داشت
يك بسيجي ساده باشد
نميشود به چهارم خرداد «روز مقاومت ،روز
دزفول» رس��يد و يادي از روحاني عظيمالشاني
نكرد كه در دوران بمباران دزفول ،در كنار مردم
اين ش��هر ماند و بارها جانش را به خطر انداخت.
«آيتاهلل سيدمجدالدين قاضي دزفولي» اولين
امام جمعه دزفول پس از پيروزي انقالب بود كه

از اركان اصلي مبارزه با رژيم طاغوت در اين شهر
و همچنين استان خوزس��تان به شمار ميرفت.
پيرمردي هشتاد و اندي ساله كه مثل كوه در برابر
بمباران وحشيانه دشمن ايستاد و از عوامل اصلي
مقاومت ،ماندگاري و نهايتاً تاريخس��ازي مردم
دزفول در دوران دفاع مقدس شد | صفحه 7

پویانمایی ایران
یعنی چندین جزیره دور افتاده از هم
در انیمیش��ن ایران هرکس جزیره خودش را دارد .دوساالنه انیمیشن تهران یک
جشنواره مهم است ،اما فقط در کانون پرورش فکری تأثیرگذار است ،از آن سو مجموعه
«صبا» را در صداوسیما داریم ،حوزه هنری هم کار خودش را میکند ،بچههای انیماتور
هم ش��رکتهای کوچک خصوصی دارند ،هیچ کار گروهی و همگرایی وجود ندارد،
جزایر از هم دورافتاده هستند | صفحه 16

گفتوگوی
«جوان» با سازنده
 انیمیشن سینمایی
«آخرین داستان»
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