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رویداد

برادرزاده چه کسى ماساژور بود؟
ادامه از صفحه اول| سوم- اين که بزرگترين 
خبرگزاری فارسی زبان دنيا [چه ادعای بامزه ای؛ 
اين جا هم مرکز زمين اســت] بازی توييتر را به 
زمين رســمی می کشــاند و کلی روی آن مانور 
می دهد، اهميت چندانی ندارد. اين خبرگزاری 
حرفه ای تا لحظه تنظيم اين مطلب، فقط خبر 
ابتدايی را حــذف کرده و آن را بــه واکنش ها به 
هشتگ خودساخته «ماســاژور آقازاده» تغيير 
داده. نــه از عذرخواهی ای خبری هســت و نه از 
جبرانی. از باشگاه خبرنگاران با آن سابقه کذايی 
توقعی نيســت ولی اين که آدم هايی که کباده 
اخالق و ادب می کشند و بعد بابت اين اتهام زنی 
عذرخواهی نمی کنند، از آن اتفاقاتی است که در 
همين مرکز زمين رخ می دهد. االن در ينگه دنيا 
جاستين ترودو بابت عکســی که سال ها پيش 
گرفته شده و او خودش را سياه رنگ کرده، معذرت 
می خواهد ولی اينجا... البــد هنوز اميدوارند که 
اتهامشان يک جورهايی اثبات شود! فقط پس فردا 
از اخالق نگوييد، برای انتخابات مجلس سخنان 

معصوم را زير عکس های تبليغاتی تان ننويسيد.

 

در  معمــوال 
گزارش های اقتصادی 
هميشه کشور آمريکا 
حجم  بزرگتريــن 
اقتصــاد در جهان را 
پيش بينی  اما  دارد، 
می شــود تا  ســال 
آمريکا  کشور   ٢٠٣٠
سومين اقتصاد جهان 
را داشته باشد. چين 
و بعــد از آن هند تا 
 سال ٢٠٣٠ بزرگترين 
اقتصادهــای جهان 
اين  شــد.  خواهند 
تصوير اينفوگرافيک 
توســط  کــه 
تهيه  اعتمادآنالين 
شده، به همين وضع 

پرداخته است.

س قوط آمریکا در پیش بینى هاى اقتصادى

گزارش تصویرى
تحریم ها بالگردهاى امدادى هالل احمر را زمینگیر کرده است

قربانیان بحران و حوادث یا قربانیان تحریم
بارها درباره تأثیر مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها بر سالمت مردم 
گفته شده است و این بار نوبت گفتن از کسانى است که احتماال به نحوى 
دیگر قربانى تحریم ها مى شوند. رئیس مرکز امداد هوایى سازمان امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر دیروز گفت: «6 بالگرد امداد هوایى به دلیل 
کمبود قطعه زمینگیر است و 10 بالگرد دیگر نیز تا 6 ماه آینده احتماال 
زمینگیر خواهد شد.»کاپیتان سیدعلى خمیسى ادامه داد: «تحریم ها 
باعث نرسیدن قطعات مورد نیاز به بالگردهاى امداد هالل احمر شده 
است. قطعه ها قدیمى است و بیشتر آسیب مى بیند. در این شرایط بلند 
کردن بالگرد آسیب هاى زیادى را به مجموعه وارد مى کند؛ از مخاطراتى 
براى تیم امــدادى، خلبان و تیم پــروازى که ســال ها در این زمینه 
تجربه کسب کرده اند، تا از دســت دادن سرمایه 100 میلیارد تومانى 
جمعیت هالل احمر.»او گفت: «خلبان امداد و نجات هستم و کار من 
کمک به هموطنان است تا اندکى از دشوارى هاى حوادث غیرمترقبه 
سیل و زلزله برایشان کم کنم. امداد هوایى در این حوادث به رسیدن 
تیم هاى امدادى به محل وقوع حادثــه در کمترین بازه زمانى کمک 
مى کند، اما تحریم ها و نرسیدن قطعات مورد نیاز کار را براى ما دشوار 
کرده است.» رئیس مرکز امداد هوایى سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر با اشاره به لزوم تعمیر و نگهدارى بالگردها براساس قوانین 
بین المللى گفت: «بالگردها باید 24 ساعته، 50ساعته،  100 ساعته اول، 
دوم، سوم تا دهم،  هزار ساعته و تایم اورهال کامل داشته باشند که این 
موارد در امداد هوایى رعایت مى شود. زمانى که موقع تعمیر و نگهدارى 
بالگرد مى رســد چه زمان پرواز یا ساعت قطعه باشد، باید بالگرد براى 
تعویض قطعه متوقف شود. این درحالى است که خلبان هاى ما براى 
کمک به هموطنان و کمبود قطعه در مواردى از تجربه استفاده کرده اند 
و آن را رعایت نکرده اند.»خمیسى با اشاره به پرواز بیش از  هزار ساعته 
تیم امداد هوایى در سیل فروردین ماه گفت: «براساس پیش بینى هاى 
ما، 1200ساعت پرواز در شرایط عادى در دو  سال امکان پذیر بود، این 
در حالى اســت که در طول حدود دو ماه مجبور شدیم براى کمک به 
هموطنان مان در پهنه گسترده سیل از تمام ظرفیت هاى موجود در 
امداد هوایى استفاده کنیم. تیم امداد هوایى با وجود تحریم ها و نبودن 
قطعات، براى امدادرسانى به مردم آسیب دیده سختى هاى بسیارى را 
متحمل شد و ما با هر دشوارى، مشــکل قطعات در دوران سیل را به 
روش هاى مختلف برطرف کردیم.» رئیس مرکز امداد هوایى سازمان 
امداد و نجات جمعیت هالل احمــر ادامه داد: «در طول ایام ســیل، 
شرایط مختلف جوى، نداشتن دید کافى و شرایط نامساعد اقلیمى و 
گاهى هم همکارى نکردن برخى از آسیب دیدگان مشکالتى را براى 
ما ایجاد کرد. یک بار نصف ملخ بالگرد شکست؛ یکبار  با چوب و سنگ به 
بدنه بالگرد آسیب رسید؛ بار دیگر بسته هاى غذایى داخل موتور رفت و 
باعث سوختن موتور شد، اما هدف تیم امداد و نجات هوایى امدادرسانى 
به مردم نیازمند و آسیب دیده، کمک به محصورشدگان سیل، انتقال 
مصدومان و رساندن آذوقه به مناطق صعب العبور است و در طول ایام 
سیل هیچ مانعى نتوانست ما را از کمک به هموطنان بازدارد.»کاپیتان 
سیدعلى خمیسى با اشــاره به تخصص و تجربه تیم امداد هوایى در 
زمان بحران گفت: «در این حــوادث خلبان ها با ذکاوت و تجربه خود 
تیم امدادى و بالگرد را به ســالمت به منطقه امن رساندند. اگر حس 
انسان دوســتانه نبود و این حوادث براى پروازهاى تجارى اتفاق افتاده 
بود، 10 فروند از بالگردها و گروه پروازى را از دســت داده بودیم. امداد 
هوایى جمعیت هالل احمر که خدمات بسیارى را هم در زلزله کرمانشاه 
و هم در سیل سراسرى فروردین ماه امســال انجام داد و توانمندى و 
تاثیرگذارى خود را ثابت کرد، هم اکنون نیازمند قطعات بالگرد، ملخ و 
تنظیم کننده هاى سیستم هاى الکتریکى و تعدادى موتور است و اگر این  

موارد جبران نشود، نمى توانیم پاسخگوى بحران هاى آتى باشیم.»

هالل

شهروند| از هفته های گذشته، مديرکل دفتر حمل ونقل عمومی 
و ترافيک شهری سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور از اجرای 
برنامه های مختلف با محوريت شــهرداری ها و مديريت شــهری و 
سازمان های مردم نهاد همزمان با روز جهانی بدون خودرو، از ۲۹ الی ۳۱ 
شهريور خبر داده بود. برنامه هايی با موضوعات مختلف که يکی از موارد 
آن برگزاری مسابقات دوچرخه سواری خانوادگی بود. مرضيه حصاری، 
مديرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافيک شهری سازمان شهرداری ها 
و دهياری های کشور درباره برگزاری برنامه هايی به مناسبت اين روز 
گفته بود: «در ادامه اقدامات پويش حمل ونقل پاک و به منظور ترويج 
فرهنگ استفاده از حمل ونقل همگانی، دوچرخه سواری، پياده روی و 
کاهش استفاده از خودروی شخصی مقرر شد شهرداری های سراسر 
کشــور با همکاری پليس راهنمايی ورانندگی، ســمن های فعال در 
حوزه حمل ونقل و شهروندان دغدغه مند، همزمان با روز جهانی بدون 
خودرو، از تاريخ ۲۹ الی ۳۱ شهريور، برنامه های ويژه ای را برنامه ريزی 
و اجرا کنند. همچنين با هدف ايجــاد وحدت رويه در برگزاری هرچه 
بهتر اين مناسبت ها، دستورالعمل «برگزاری همايش دوچرخه سواری-
پياده روی در شــهرها» به شهرداری های سراسر کشــور ابالغ  شده 
اســت.» وی اضافه کرد که تاکنون شــهرهای تهران، تبريز، شيراز، 
اردبيل، اراک، گرگان، يزد، بجنورد، سيرجان و رباط کريم برنامه ريزی 
کامل جهت بزرگداشت اين روز را انجام داده اند. اين برنامه ها اما به در 
بسته خورد و روز گذشته خبری از برگزاری دوچرخه سواری هماهنگ 
نبود و پويش حمل ونقل پاک با انتشار اطالعيه ای خبر از لغو همايش 
دوچرخه ســواری داد «به استحضار شــهروندان گرامی شهر تهران 
می رساند بنابر پاره ای از مالحظات امنيتی و قضائی و دستور مقامات 
مربوطه، همايش دوچرخه ســواری روز جمعه صبح مورخ ۹۸/۶/۲۹ 
از پارک الله لغو و از سوی شــهرداری برگزار نخواهد گرديد.» لغو اين 
مراسم واکنش های بسياری را به دنبال داشت و مردمی که می خواستند 
يک روز را با آرامش و در کنار خانواده ســر کنند را دلسرد کرد. يکی از 
کارشناسان پويش حمل ونقل پاک که نخواست نامش در اين گزارش 
بيايد، درباره اتفاقات رخ داده به «شــهروند» گفت: «متاســفانه از دو 
روز گذشته و از طرق مختلف در پی کنسل کردن همايش بودند. اين 
تالش ها با وجود داشــتن مجوز شــورای تامين و پليس راهور انجام 
می گرفت و تهديداتی هم داشتيم. بهانه اصلی هم حضور بانوان در اين 

مراسم و دوچرخه سواريشان بود که درنهايت ديروز رسما اعالم شد که 
اگر همايش برگزار شــود، برخورد قانونی و قضائی خواهد شد. به اين 
ترتيب بيش از دو ماه برنامه ريزی و هماهنگی برای همايشی تاثيرگذار با 

همراهی گروه های مردمی بی نتيجه ماند.» 
پس از آن هم يعقوب آزاده دل، مدير اين پويش در نامه ای خطاب 
به مديران مربوطه نوشت: «ای کاش شما هم می آمديد و می ديديد 
که پدران با دخترانشــان، مادران با پسرانشــان، آقايان و خانم ها با 
همسرانشان با رعايت عفاف و حجاب در کنار يکديگر دوچرخه سواری 
می کننــد. ای کاش می آمديــد و می ديديــد ذوق فرزندان معلول 
و خانواده های آنها را که قرار بود در مراســم روز جمعه برای اولين بار 
در کنار ســاير خانواده ها در خيابان های شهر رکاب بزنند. ای کاش 
می آمديد و می ديديد جوانان دوچرخه ســوار شهرمان را که دغدغه 
محيط زيست شهرشــان را دارند، می خواســتند امروز به شهردار 
دوچرخه سوار شهرشان بگويند می خواهند با دوچرخه به کربال بروند. 
ای کاش می آمديد و می ديديد دانش آموزان دبيرستان جنوب شهر 
تهران را که می خواســتند به خانواده ها بگويند امسال می خواهند 
با دوچرخه به مدرسه بروند.» اين اتفاق درحالی افتاد که چند هفته 
قبل هم خبرهايی مبنی بر حذف گزينه زنان از اپليکيشــن بيدود 
(نرم افزار استفاده از دوچرخه های شهری) در فضای مجازی منتشر 
شد. يکی از کاربران با انتشار تصويری از صفحه ثبت نام بيدود نوشت: 
«ظاهرا بيدود از ارايه دوچرخه و ثبت نام کاربران زن منع شده و تنها با 
انتخاب گزينه مرد امکان ثبت نام جديد در نرم افزار وجود دارد.» پس 
از آن پيرحسنلو، مشاور معاونت حمل ونقل ترافيک شهرداری تهران 
توضيحی در اين باره داد و گفت: «شــهرداری نه برای دوچرخه های 
خودش محدوديت اســتفاده خانم ها را  تعيين کرده، نه برای بيدود. 
دوچرخه سواری زنان منع قانونی ندارد، موضوعی که اخيرا سخنگوی 
قوه قضائيه نيز دو بار تصريح کرده، به زودی شــرکت دوچرخه های 
اشتراکی در مورد اين که مشکل چه بود، توضيح می دهد.» هرچند 
شرکت دوچرخه های اشتراکی بيدود هيچ توضيحی در اين باره نداد 
و حاال هم با لغو اين همايش هيچ ارگانی توضيح رسمی ارايه نداده و از 
چرايی دقيق و قانونی که برای لغو اين مراسم وجود دارد، گفته  نشده 
است. با اين وجود همچنان اميدواری هايی وجود دارد که اين روند که 

البته ايستاده مقابل قانون است، هرچه زودتر تمام شود.

با وجود مجوز شوراى تامین و پلیس راهور، همایش دوچرخه سوارى در تهران لغو شد

بیایید روز جهانى بدون خودرو
را پاس نداریم!

  مسابقه عملیاتى آتش نشانان تهران عصر پنجشنبه با حضور 8 تیم ورزشى در ضلع شرقى دریاچه 
شهداى خلیج فارس برگزار شد. (فارس)

  مراسم اهداى 500 فقره از امالك علوى در اصفهان بعدازظهر پنجشنبه با حضور پرویز فتاح، 
رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمى برگزار شد. (مهر)

  کمیته میراث فرهنگى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر تهران، رى و تجریش با همراهى 
شهردارى منطقه یک از خانه موزه سیمین و جالل بازدید کردند. (ایلنا)

  در استان همدان 192 بهله (واحد شمارش پرندگان) پرنده زیست مى کنند که 32 بهله از آنها 
پرنده شکارى هستند. اما پرندگانى که در تصویر مى بینید، پرندگان تحت درمان یا پرندگانى بودند که 

توسط ماموران از قاچاقچیان کشف شده اند و براى رهاسازى آماده مى شوند. (ایسنا) 
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محسن حاجى میرزایى،  وزیر آموزش وپرورش گفت: «متاسفانه یک انحراف بلندمدت و دیرپایى در 
آموزش وپرورش به وجود آمده، آن هم این است که کل نظام آموزش وپرورش ما متاثر از کنکور است. تنها 
 سال پایان دوره متوسطه نیست که دانش آموزان نگران هستند، از همان دوره ابتدایى مشق کنکور انجام 
مى دهند و نوعى تشویش و اضطراب را هم به والدین و هم محصالن تحمیل مى کند. در محیط اضطراب 
و مشوش، خالقیت و نوآورى شکل نمى گیرد و انگیزه یادگیرى تضعیف مى شود. یک گردش مالى بسیار 
بزرگى پیرامون آموزش وپرورش شکل گرفته است که هیچ تاثیرى بر کیفیت نظام تعلیم و تربیت ندارد، 

قطعا هم باید با این پدیده مقابله کنیم.»

وزیر آموزش وپرورش:  

گردش مالى 
کنکور تاثیرى 

بر کیفیت 
آموزش ندارد

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هـر بار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنیـد تا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صرف وقت نداشـته باشـد.

ادامه از صفحه اول|  بــه ميدان می رفتيم تا 
اخالق را ببينيم. تا مردانگی و شجاعت را ببينيم. 
تا عشــق را نظاره کنيــم. جنگ بــرای ما روی 
ديگری داشت؛ همه اش خون و شقاوت و سياهی 
نبود. جنــگ هويت مان بود. مــالک پايبندی به 

تعهدات مان. متعهد بوديم.
امشب شب قبل از وقوع جنگ است. همه چيز 
می تواند فردا اتفاق بيفتد. می تواند فردا ايرانی باقی 
نماند؛ اما ماند چرا که با اوليــن صدای هواپيما و 
غرش تانک، خيلی ها لباس رزم بر تن کردند و به 
مصاف دشمن رفتند. يکی از روی بصيرت و يکی 
از روی غيرت. يکی رشيد بود و يکی منتقم. يکی 
کودک و يکی بزرگ. امشــب شب محاسبه است. 
اين که در کجای اين بی مرزی می ايستی؟ جنگ 
يعنی اين که مرزها برداشــته شــده اند يا خودی 
هستی يا دشمن. نمی شود در مرز بيطرفی باشی؛ 
چرا که مرزی وجود ندارد. فردا نمی تواند که از راه 
نرسد. فردا را نمی شود که به حرف و شعار بسنده 
کرد. فردا روز عمل است. عمل دشمن را نمی توان 
با بی عملی پاسخ گفت. فردا بچه ها شهيد می شوند، 

خانه ها خراب می شوند و نمی شود که فقط بيننده 
بود. فردا يعنی اين که تــو از ديروزترها در جنگی 

دايمی گرفتار آمده ای.
امشب شب قبل از وقوع جنگ است. يک راديو 
بود ويک تلويزيون و چنــد روزنامه. نه از اينترنت 
و شــبکه های مجازی خبری بود و نه دنيا را به زير 
ذره بين داشتيم. زندگی ســاده تر و روان تر از اين 
حرف ها بود. بزرگترين حادثــه عمرمان پيروزی 
انقالب بود و فرار يک ديکتاتور. حاال اما چه سال ها 
گذشته و چه حادثه ها که نديده ايم و چه تحليل ها 
که در فضای رسانه ای و مجازی نخوانده ايم؛ اما چه 
توفير؟ امشب شب محاســبه است. فردا می توانی 
باشــی و نباشــی. می توانی بمانی يا بروی. آن که 
هست و می ماند دليلی داشته که تمام اين سال ها 
مانده است و نرفته است. امشب آخرين شب صلح 
است. فردا آبستن آن چيزی است که امشب ميان 
تو و خودت وجود دارد. اين جنگ درونی ماســت. 
جنگی که در تمام اين سال ها زندگی ما را به خود 

آغشته است.
فردا دوباره باز جنگ شروع می شود....

فردا جنگ شروع مى شود

ره
چه


