
نماینده مردم شیراز 
در مجلس از بررسى 

نام گذارى روز کوروش در 
وزارت کشور خبر داد:

یک قدم مانده به 
«آواتار» با عبور از 

«تایتانیک»

فعاالن میراث فرهنگى 
تبریز و کرمان از وضع 

مسجد کریمخان و ارگ بم 
اظهار نگرانى کردند

با وجود گذشت 7ماه از اصالح 
قانون، کد رهگیرى چک هاى 

برگشتى به صورت دستى 
درج مى شود 

آشنایى با اقدامات ایمنى 
الزم براى جلوگیرى از 

آتش سوزى در جنگل و دشت

ابهامات پرونده
هرروز بیشتر مى شود

غیر  از پراید هیچکس مقصر نیست؟

دومین جلسه دادگاه نجفى برگزار شد؛ با چند دکمه پیراهن
چهار فشنگ اضافه و یک مرد ناشناس حاشیه ساز

با تصادفات تابستانى بحث کیفیت خودروها داغ شد اما کارشناسان
متهمان دیگرى را معرفى مى کنند
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خرداد امسال حدود 617 هزار 
به ارزشى حدود  فقره چک 
94 هزار میلیارد ریال برگشت 

خورد...

ســاخت دو منــاره جدید 
در جوار مســجد کریمخان 
تبریز که از چنــد روز قبل 
بسیارى  واکنش  آغاز شده، 
 از فعاالن میراث فرهنگى و 
دوستداران این مسجد را به 
مسجد  است.  داشته  دنبال 
کریمخان متعلــق به دوره 

 قاجاریه است...
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فرصتی برای 
جذب گردشگر
و انسجام ملی

چرا چک های صیاد 
هم مشکلی از مردم 

حل نکرد؟

«انتقام جویان: 
پایان بازی»

در مرز رکوردشکنی

از ساخت مناره 
تا خراب کردن  
دیوارهای بم

جرقه ای کوچک 
آتش به جان 

طبیعت می اندازد

کارگردان مستندمسابقه 
خانه ما در گفت وگو

با «شهروند»:   
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بدون سلبریتی 
پرطرفداریم

گزارش «شهروند» از 
حضور داوطلبان هالل در 
خانه سالمندان اردکان 
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یک بازدید 
متفاوت 
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راهزنانی که
مدعی شدند

اخبار و واکنش هاى متناقض
به توقف نفتکش اماراتى

در آب هاى ایران
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گیس  فروشان 
بازار

اکستنشن!
رئیس اتحادیه آرایشگران 
زنانه: خریدوفروش مو کامال 

مجاز است

آشنایی با خانواده ۱۸ نفره
روحانی ۳۷ ساله

گفت وگوى «شهروند» با حجت االسالم محمدمسلم وافى یزدى
پدر پرجمعیت ترین خانواده  جوان ایرانى 

 «محمدمسلم» پدِر 11 فرزند است و یکى هم در راه دارد
او مى گوید همسرش آرزوى فرزندانى دوقلو دارد

حاشيه  نوي� يک

۲ �حاشيه  نوي

درباره مشکل تاریخى زنان براى ورود به ورزشگاه و تهدیدهاى تازه 

حق زنان از یک جام جهانى خیلى بیشتر است

در حاشیه پیشنهاد وزیرامورخارجه آمریکا و تعلل رسانه ملى

IRIB یا صداوسیما؟

روز گذشــته حرف هاى مریم شــجاعى، خواهر مسعود 
شجاعى ملى پوش باسابقه فوتبال در فضاى مجازى بازتاب 
زیادى داشت. در مقاله اى که در سایت نیویورك تایمز منتشر 
شده، از قول مریم شجاعى آمده است: «40 میلیون زن ایرانى 
طرفدار تیم ملى هستند و براى 4دهه از حضور در ورزشگاه ها 
منع شده اند. اگر تیم ملى از یک جام جهانى محروم شود، به 
نظرم ارزشــش را دارد. مطمئنم درنهایت در 10 یا 20 سال 
آینده، مــردم از چنین اتفاقى به نیکى یــاد خواهند کرد.» 
احتماال اغلب هواداران فوتبال نمى دانند که مریم شجاعى 
یکى از هواداران سرســخت فوتبال و تیم ملى است که در 
دیدارهاى خارجى ما در ورزشــگاه ها حاضر مى شود و براى 
جام جهانى هم به روسیه رفته بود. او براى دیدار تیم ملى ایران 
با سوریه هم به ورزشگاه آزادى رفت که نتوانست به استادیوم 
راه پیدا کند و جزو همان دخترانى بود که با برخورد ماموران 
مواجه شدند. این همان بازى بود که میهمانى به نام اینفانتینو 
داشت و دختران تالش کردند با این حرکت و حضور در کنار 
اســتادیوم آزادى بار دیگر به گوش اینفانتینو برسانند که 
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه هاى ایران مرتفع نشده 

است. 
این هفته اخطار شدید فیفا مبنى بر تعلیق ایران از حضور 

در میادین بین المللى و نامه فدراسیون ایران براى دست به 
سر کردن فیفا جزو اخبارى بود که مورد توجه فوتبال دوستان 
به خصوص زنان قرار گرفت. زنان ایرانى سال هاست براى ورود 
به استادیوم هاى ورزشــى تالش مى کنند و هنوز به نتیجه 
نرسیده اند. حاال مریم شجاعى مى گوید: «حتى مى ارزد که 
از جام جهانى محروم شویم اما درهاى ورزشگاه به روى زنان 
باز شود. این ایده اى بود که بسیارى از هموطنان ما هم از آن 
استقبال کردند. در روزهاى اخیر سایت هاى مشهور فوتبال 
مثل طرفدارى هم نظرســنجى هایى براى مخاطبان خود 
گذاشتند که از آنها مى پرسید حاضرند براى حل مشکل ورود 
زنان به ورزشگاه فوتبال ما از جام جهانى محروم شود یا نه؟ 
جالب این که در تمام این نظرسنجى ها که شامل ده ها  هزار 
مخاطب هم مى شد، رأى باال به حذف ایران از جام جهانى بود. 
پیام این رأى این است که بخشى از مردم گمان مى کنند گره 
ساده اى که مدت هاست گریبانگیر فوتبال و البته زنان ایرانى 
است، با دســت باز نمى شــود و باید براى آن هزینه گزافى 

پرداخت.»
حضور تیم ملى در جام جهانى یک اتفاق بزرگ و افتخارآمیز 

است و چشم پوشى از آن به راحتى ممکن نیست. 
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همین روزها که خبر عالقه وزیرامورخارجه آمریکا براى 
مصاحبه با تلویزیون ایران به گوش رسید،  نظرسنجى ها و 
پیش بینى هاى مختلف دست به دست شد که اگر قرار بود 
کســى روبه روى پمپئو بنشیند، چه کسى خواهد بود؟ هر 
قدر این نظرهاى مختلف را باال و پایین کنید و اســم هاى 
متنوع را از نظــر بگذرانید، به نتیجه قاطع و مشــخصى 
نمى رســید؛ مرتضى حیدرى، محمدرضا شــهیدى فرد، 
عادل فردوســى پور، رضا رشــیدپور، احســان علیخانى، 
کامران نجف زاده، فرزاد حسنى، حسن عابدینى، على اکبر 
عبدالرشــیدى و حتى وحید یامین پور هرکــدام به اندازه 
قوت هایى که برخوردارند، ضعف هاى آشــکارى هم دارند. 
یکى زبان نمى فهمد، یکى چالش  نمى داند، یکى جاه طلبى 
ندارد، یکى به سیاست وارد نیست، یکى زیادى حراف است، 
یکى اصول مصاحبه را دوره نکــرده و... چرا تلویزیون ما در 
همه این 40 سال با انبوه شبکه هاى تلویزیونى و ساعت هاى 
پخش باال، به لزوم راه اندازى کارخانه مجرى سازى نرسیده 
که در چنین مواقعى (حتى در یک تصور محال) با قاطعیت 

دو سه گزینه داشته باشیم تا فقط انتخاب از بین بهترین ها 
سخت باشد.

1. تجربه این سال هاى طوالنى نشــان داده که تلویزیون 
ما با ستاره ســازى میانه اى نــدارد؛ یعنى در حــوزه اجرا و 
حتى بازیگرى و کارگردانى، براى تازه کارها هزینه مى کند، 
آنتن در اختیارشــان قرار مى دهد، تجربه به آنها مى بخشد، 
شهرت تقدیم شــان مى کند ولى به محض این که اندکى به 
چشــم مى آیند، درجهت محدودیت شــان گام برمى دارد. 
آن قدر قوانین و محدودیت هاى دســت وپاگیر مى سازد که 
چهره متولدشده، ترك تلویزیون کند و به همه زحمت هاى 
کشیده شــده پشــت پا بزند یا در چارچوب ها حل شــود. 
نمونه هایش بســیار زیاد اســت؛ از اصغر فرهــادى و نوید 
محمدزاده بگیر تا همین مجرى هایى که این باال مى خوانید و 
به تناوب طعم ممنوعیت را چشیده اند. تا وقتى تصمیم گیران 
صداوسیما بر سر این تناقض و فرصت سوزى با خودشان کنار 

نیایند،  آش همان  آش است و کاسه همان.
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يادداشت

هزار و 686 حادثه طبیعى بهارى! 

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

بنابر تحقیقى که در ســال 2010 
توسط شــرکت بریتانیایى «میپل 
کرافــت» انجام شــد، ایــران پس 
از اندونــزى و بنــگالدش در زمــره 
 آسیب پذیرترین کشــورها در مقابل 
بالیاى طبیعى است. تحقیق دیگرى 
که توسط یک مرکز پژوهشى وابسته 
به سازمان ملل در سال   1990 انجام 
شــد، نشــان مى دهد در میان 40 
نوع سوانح طبیعى شناخته شده در 
جهــان، 31 مــورد آن در ایران قابل 

شناسایى است. 
دیروز مهدى رحمتى نژاد، رئیس 
مرکــز اطالعات و حوادث ســازمان 
مدیریت بحران کشور، از ثبت هزار و 
686 مورد حادثه طبیعى  در کشــور 
خبر داد و گفت: «این شــمار حادثه 
طبیعى در ســه ماهه نخست سال 
98 در ســامانه مدیریــت اطالعات 
حوادث کشور (ســما)  توسط ادارات 
کل مدیریت بحران اســتاندارى ها، 
ثبت و مستندسازى شده است. این 
تعداد حادثه طبیعى به صورت تقریبى 
شــامل   446مورد زلزله، 460مورد 
ســیل و آبگرفتگــى، 234مــورد 
طوفان، 29مــورد تگرگ، 378مورد 
آتش ســوزى جنگل هــا، 36مورد 
ســرمازدگى و یخبنــدان، 11مورد 
ریزش بهمن و 92مورد رانش زمین، 

در سراسر کشور بوده است.»
این میزان حادثه دربهار 98شاید 
یک رکورد باشــد، به ویژه این که این 
حوادث معموال غیرقابل پیش بینى 
هستند یا حداقل از مدت هاى  طوالنى 
قبل نمى توان وقوع آنها را پیش بینى 
کرد. با آن که اغلــب بالیاى طبیعى 
خارج از کنترل ما به نظر مى رســند، 
ولى خسارات و  آســیب هاى ناشى 
از آنهــا، به طور چشــمگیرى قابل 
کنترل اســت. این موضــوع ارتباط 

مســتقیمى با عملیات پیشگیرانه 
توسط ما و  نهادهاى مســئول دارد. 
براى مثال اســتحکام ابنیه در برابر 
بارهاى افقى جهت کاهش خسارات 
ناشى از زلزله یا ایجاد پوشش گیاهى 
و  ساخت بندها و سدها جهت کاهش 
خسارات ناشــى از ســیل، ازجمله 
موارد پیشــگیرانه  است. همچنین 
عکس العمل صحیــح و اصولى نیز 
 مى تواند در کاهش آسیب هاى ناشى 
از بالیاى طبیعى موثر باشــد. براى 
مثال آواربردارى اصولى پس از وقوع 
یک رویداد  زمین لــرزه، مى تواند به 
کاهش خســارات و آسیب ها کمک 
کند. یکى دیگر از راه هاى کاهش آثار 
مخرب بالیاى طبیعى، آموزش است. 
 آموزش همچنین مى تواند به کاهش 
اثرات روانى منفى در بالیاى طبیعى 

نیز کمک کند. 
همه ایــن مواردى که گفته شــد 
مى تواند به ضــرورت حضور و نقش 
نهادهاى امدادى در ایجاد تاب آورى 
در جامعه اشاره داشته باشد.  نمونه اش 
هالل احمر اســت که به طور مستمر 
در عمده حوادث و ســوانح طبیعى 
و غیرطبیعــى حضــور دارد و عالوه 
بر امــداد در  حوزه آمــوزش، درمان، 
حضور مستمر در بحران هاى ثانویه 
پس از بحران اولیه و... دخیل اســت. 
به قول دکتر پیوندى «باید هر  لحظه 
آماده مواجهه با بحران باشیم، چرا که 
ما نخستین ارگانى هستیم که مردم 
انتظــار دارند در ســر صحنه حادثه 

حضور پیدا کنیم.»
تجربه هاى اخیر و موفقیت هاى 
حاصلــه توســط هالل احمر چه 
در هنــگام بــروز حادثــه، چــه 
امدادهاى روانى پــس از حادثه و 
چه جمع آورى و توزیع کمک هاى 
مردمى، نشــان از ســیر تکاملى و 
اصالحــى اقدامات هــالل و توجه 
آنان به عنصر ســرمایه اجتماعى 

مردم  دارد. 
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قرعه کشى جام جهانى
ایرانى ها را به هم ریخت
تیم ویلموس به مشکل مى خورد؟

تصمیم حذف پایان نامه هاى کاغذى جدى است دانشجویان 
موافقند اما  تعدادى از دانشگاهى ها مخالفت مى کنند

دوباره عراق و بحرین
مزاحمان همیشگی 

نجات ۱۷ هزار اصله درخت در سال 
توسط وزارت علوم
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على مطهرى: صداوسیما 
نباید درخواست پمپئو 

براى گفت وگوى تلویزیونى 
را رد کند
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ستاره مربع ها: بهش 
بگید وسط مصاحبه 

باید بگه همیشه
از ما شارژ می خره! 

رئیس فدراسیون مشخص 
شد. دوره خادم ها در 

کشتى به سر آمد
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پایان ۱۵ سال 
دوری دبیر

هانا کامکار از پویش
مد یا مصرف گرایى مى گوید
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چالش لباس  کهنه 
از مریل استریپ

تا میترا حجار


