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پروژه های  احیای 
 دریاچه ارومیه 

مثل چسب زخم 
هستند !

همه پشت این 
 »سلبریتی« را 
خالی کردند 

چه جایی بهتر از 
آسایشگاه روانی؟!

آب دریا 
به یزد می رسد

کالس درس 
»متروپل«

افشای توطئه 
صهیونیست ها 

از کارهای ضروری 
حج است 

گفت وگوی »شهروند « با  رئیس کمیسیون 
تخصصی محیط  زیست آذربایجان غربی

 اوج انتقادها از  تیم ملی فوتبال امید؛ 
مهدوی کیا  برکنار  می شود؟

  گفت وگوی »شهروند« 
با سمیه کاظمی حسن وند، داستان نویسی 

که در تازه ترین رمانش به جنون و بیماران 
روانی پرداخته است

 برگزاری دهمین جلسه انتقال آب
  از دریا به مناطق مرکزی ایران با حضور 

معاون اول رئیس جمهوری

رهبر انقالب در دیدار جمعی از کارگزاران حج:

امدادگران حاضر در آبادان از چالش ها و 
تجربیات این عملیات می گویند

 امدادگران و زخمی های حادثه قطار مشهد-یزد

 در گفت وگو با »شهروند« صحنه های تلخی را روایت کردند

صفحات 10 و 11 را بخوانید

 ساعت 
نحس طبس

8

جنگ های 
تمام نشدنی 

»یاغی« عاشق!

گفت وگو ی »شهروند«  با محمدرضا مقدسیان، 
منتقد سینما   درباره  سریال »محمد کارت« 

  وزرای راه و کشور ضمن بازدید میدانی از موقعیت حادثه، 
با مسافران و مصدومان گفت گو کردند

    رئیس جمعیت هالل احمر دستور رسیدگی فوری

 به آسیب دیدگان را داد  

  دبیرکل جمعیت هالل احمر از مصدومان سانحه طبس 
در بیمارستان عیادت کرد

ِ



2www.shahrvand-newspaper . i r

1401رویداد 19 خــرداد   ــنبه |  پنجش ســال دهــم | شــماره  2545

     

برگزاری دهمین جلسه انتقال آب از 
دریا به مناطق مرکزی ایران با حضور 

معاون اول رئیس جمهوری
آب دریا به یزد می رسد

معاون اول رییس جمهور از کمبود منابع آب به 
عنوان تهدید و بحرانی برای آینده جهان یاد کرد 
و گفت: طرح هــای انتقــال آب از دریــا به مناطق 
کم آب کشــور به عنوان خدمتی بزرگ و ماندگار از 

دولت سیزدهم به یادگار خواهد ماند.
دکتــر محمــد مخبــر عصــر دیــروز در دهمیــن 
جلســه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
به فــات مرکزی با اشــاره بــه کمبود منابــع آب در 
مناطق مرکزی کشور و اجرای 4 خط انتقال آب از 
دریا، افزود: این یک پروژه بزرگ ملی و برای آینده 
ایران اســت که باید بــا همکاری و مشــارکت همه 

ذینفعان به سرانجام برسد.
وی پــس از ارائه گــزارش وزیر نیــرو در خصوص 
انشــعاب خــط اول انتقــال آب دریــا از اردکان به 
یزد، دســتور داد جهــت حل مشــکل اضطراری 
تامین آب در این استان، این خط لوله انشعابی 
هــر چه زودتــر تا اوائل تابســتان ســال جــاری به 

بهره برداری برسد.
در این جلســه که وزرای نیــرو و صنعت معدن 
و تجارت نیــز حضور داشــتند، گزارشــی از میزان 
پیشــرفت تمامــی 4 خــط انتقــال آب از دریــا، 
جــدول زمان بنــدی اجرای پــروژه هــای مرتبط 
و همچنیــن روش هــای تأمیــن منابــع مالــی 
ایــن طرح هــا و برخــی مشــکات موجــود ارائه و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

دادستان کل کشور:
با دستگاه های متخلف در حل 

مشکل آلودگی هوا برخورد می کنیم
دادســتان کل کشور گفت: 
و  »خودروســازان 
قطعه ســازان بــا اقدامــات 
فنی و اصولــی می تواننــد از 
افزایش میــزان آالیندگی ها 

در هوا جلوگیری کنند.«
محمدجعفر منتظری افزود: »صاحبان صنایع 
خودروســازی، قطعه ســازی و موتورسازی جزو 
ایــن دســته از افراد هســتند؛ چــرا که ایــن افراد 
بــا انجــام اقدامــات متناســب، فنــی و اصولــی 
می تواننــد از افزایش میزان آالیندگی هــا در هوا 

جلوگیری کنند.«
وی افــزود: »ایــن مدیــران بایــد متوجــه ایــن 
موضوع باشند که مساله آلودگی هوا یک بحث 
گر این افراد  و موضوع فرادستگاهی اســت؛ لذا ا
به وظیفه خود عمل نکنند؛ بــه عنوان حقوق 
عامــه موضــوع را تعقیــب و پیگیــری خواهیــم 

کرد.«
دادســتان کل کشــور بیان کرد: »در دادستانی 
کل به اعتبار، جایگاه و مسئولیتی که به عنوان 
صیانــت از حقوق عامــه بر عهده مــا قــرار دارد، 
موضوع را رســیدگی خواهیم کرد؛ لذا جلساتی 
را نیــز در خصــوص بحــث آلودگــی هــوا با ســایر 

مسئوالن دستگاه های مختلف برگزار کردیم.«

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت:
عرضه خودرو در بورس کاال لغو شد

منوچهــر منطقــی، معاون 
حمــل و نقــل و خــودروی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
تجــارت خطــاب بــه حامد 
ســلطانی نژاد، مدیرعامــل 
بورس کاال نوشــت: »عطف 
بــه نامــه مــورخ 2 خــرداد 1401 سرپرســت دفتر 
 17 مــورخ  نامــه  عطــف  و  خــودرو  صنایــع 
اردیبهشــت 1401 مدیــرکل نظارت بــر کاالهای 
فلــزی و معدنی، بــه اطاع می رســاند طی نامه 
مورخ 10 آبان 1400 در شــصت و سومین جلسه 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی مــورخ 28 
مهر 1400 مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله 
تدوین و ابــاغ راهنماهــا و دســتورالعمل های 
تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. 
بــه موجــب ایــن مصوبــه خودروهایــی کــه بــر 
مبنای مصوبه های شــورای رقابت مستثنی از 
نظام قیمت گــذاری بودند، هم شــامل مصوبه 
فوق می شــوند، لذا عرضه خودرو در بورس کاال 
مغایــر ایــن مصوبــه اســت. مصوبــه بــه صورت 

گانه ارسال خواهد شد.« جدا

 هشتگ  روز

»اختاف قیمت ماشین هایی که امروز قرار بود در بورس کاال عرضه بشه با بازار آزاد 500 میلیون تومان بود! 
مگه مافیا دیونه اس که بزاره به ازای هر ماشــین 500 میلیون از دســتش بره! نزدیک 850 درخواســت خرید 
خودرو در بورس کاال ثبت شده، هر کدوم هم حدود 250 میلیون تومن پیش پرداخت وجه دادن.«یا »امروز 
کی از این بود که احتماال فیدلیتی و دیگنیتی  عرضه خودرو در بورس کاال تعلیق شد. خبرها از کارگزاری ها حا
گر این اتفاق می افتاد، باعث فشار عمومی برای انتقال همه  در همون حوالی قیمت پایه معامله میشدن. ا
خودروها به بورس کاال می شد.«یا »یک بار نشد صبح از خواب بیدار بشیم و خبر یا اخبار بد نشنویم. این از 
حادثه  قطار مشهد یزد و کشته شدن هموطنان زائر، اون از تعلیق عرضه  خودرو در بورس کاال توسط وزارت 
صمت.«یا »مردمی که برای خرید از بازاری شــفاف کد بورســی گرفته و پیش پرداخت ها را هــم واریز کردند و 
آماده عرضه #خودرو بودند، دقایقی قبل از شروع با خبر تعلیق عرضه خودرو از طرف وزارت صمت غافلگیر 
شــدند.«یا »عرضه #خــودرو در بورس کاال تعلیق شــد! نمی دونم شــب ها چه اتفاقی می افته کــه اول صبح 

تصمیمات فوری گرفته میشه و اباغ میشه.«
»ما باالترین و بی ســابقه ترین ســطح از نظارت هــا در دنیا و در طــول تاریخ فعالیت آژانــس را پذیرفتیم، 
باز هم به ما بدبین هســتند. بر این اســاس چرا ما باید این حجم از نظارت را بپذیریم، آن هم در شرایطی 
که باز بدهکار هستیم و شما به ما بدبین هســتید؟«یا »باور کنیم در سیاست بین الملل قدرت عدالت را 
گر  می ســازد، نه صداقت.«یا »خیلی ها به راهکار خروج از NPT حســین شــریعتمداری می خندنــد، ولی ا
کمی واقع بین باشــیم، می بینیم که خروج از NPT و کاهش دسترســی های آژانس انــرژی اتمی خیر دنیا 
و آخــرت ایران را به همــراه دارد.«یا »توافق هســته ای تابــع نظرات آژانس نیســت؛ نظرات آژانــس تابعی از 
توافقات سیاســی ایران و 1+5 است. این نهاد نه بی طرف است، نه شأن کارشناســی دارد. صرفا ابزار فشار 
کرات وین را باز کند سروصداهای  گر ایران بتواند گره مذا کشورهای اتمی بر کشــورهای غیر اتمی اســت. ا
آژانس هم فورا غیب می شود.«یا »آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد تروریستی است.«یا »#آژانس_
بین المللی_انرژی_اتمی شــعبه ای از ســازمان های #جاسوسی اســتکبار جهانی به ویژه #سیا و #موساد 
اســت.«یا »چرا رئیس ســازمان انرژی اتمی میره فلســطین اشــغالی )با رژیم صهیونیســتی که حتی اجازه 
بازرسی از تاسیساتش رو نداده و تعداد کاهک های هسته ایش مشخص نیست( علیه برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران با نفالی بنت جلسه میذاره.«

#بورس_کاال فایننشال تایمز
در  اوکرایــن  رئیس جمهــوری  زلنســکی،  ولودیمیــر   
مصاحبــه ای بــا فایننشــال تایمــز گفــت کــه بن بســت در 
جنــگ علیــه روســیه گزینــه مــا نیســت، ایــن در حالــی 
اســت که او بار دیگــر بــرای بازگرداندن یکپارچگــی ارضی 
کشــورش، از غــرب درخواســت حمایــت نظامــی کــرد. او 
گفت: »ما از نظر تجهیزات در وضع نامطلوبی هستیم. ما 
متحمل خسارات بیشــتری خواهیم شــد و مردم اولویت 
مــن هســتند.« او همچنیــن از ابقــای بوریــس جانســون، 
نخســت وزیر بریتانیــا، در مقــام خــود طــی جلســه رأی 
اعتمــاد دوشــنبه اســتقبال کــرد و گفــت: »خوشــحالم که 

متحدی بسیار مهم را از دست نداده ایم.«

واشینگتن پست
»هــراس بانــک جهانــی از تکــرار رکــود تورمــی جهانــی 
واشینگتن پســت  اصلــی  گــزارش  عنــوان   »1970 دهــه 
گــزارش آمــده: »بانــک جهانــی روز سه شــنبه  اســت. در 
هشــدار داد اقتصاد جهانی ممکن است ســال ها با رشد 
ضعیــف و افزایــش قیمت هــا روبــه رو شــود، ترکیبی ســمی 
که ثبــات ده ها کشــور را که هنــوز در تالش بــرای احیا پس 
از همه گیــری کووید-19 هســتند، می آزمایــد. از دهه 1970 
-هنگامــی که شــوک های نفتی رشــد اقتصــادی را کاهش 
دادند، قیمت هــا را باال بردند و باعث بیمــاری رکود تورمی 
شــدند- اقتصاد جهانی با چنین چالشــی روبه رو نشــده 

است.«

نیویورک تایمز
»بانک جهانــی تهدید اقتصــادی را در مقیــاس جهانی 
می بیند« و »تــورم، قرنطینــه و جنگ خطر رکــود اقتصادی 
را افزایــش می دهــد« عناوین گزارش اصلــی نیویورک تایمز 
اســت. در گزارش آمــده: »برای کشــورهای بــزرگ و کوچک 
در سراســر جهان، چشــم انداز جلوگیری از رکود اقتصادی 
ک در  در حــال محــو شــدن اســت. ایــن پیش بینــی ترســنا
گــزارش روز سه شــنبه بانــک جهانــی آمد کــه هشــدار داد 
جنگ طاقت فرســا در اوکراین، مشــکالت زنجیــره تأمین، 
قرنطینه های مربوط به  کووید در چین و افزایش سرسام آور 
قیمت انــرژی و مــواد غذایــی باعث خســارات فزاینــده در 

اقتصادها می شود.«
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#انرژی_اتمی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دســت اندرکاران حج امســال، حج را 
ستون زندگی انسان و دربردارنده پیام ها 
و درس های مهمــی برای ابعاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انسان دانستند 
و بر لزوم تامین امنیت همه زائران بویژه 
زائران ایرانی به عنــوان مطالبه جدی 
جمهوری اسالمی از دولت میزبان تاکید 

کردند.
ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهی با 
زوایا و ابعاد و گستره ای متفاوت از سایر 
برنامه هــای دینی خواندنــد و گفتند: 
»قــرآن کریم حکمت حــج را در یک 
جمله کوتاه »قیاماً للناس« یعنی ستون 
زندگی بشر بیان می کند. حج دربردارنده 
تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و 
نســل های پی در پی می آموزد چگونه 

ارکان زندگی خود را انتخاب کند.«
حضرت آیت اهلل خامنــه ای »تعلیم 
همزیستی«، »ساده زیستی« و »اجتناب 
از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند 
مراقبت« را از جملــه درس های مهم 
حج برشــمردند و در بیان چند توصیه 
افزودنــد: »همه حجــاج و همچنین 
مســئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را 
بدانند و قدردانی آن هم عبارت است از 
نیت قربت برای خداوند و انجام امور به 

صورت محکم، متقن و همراه با ابتکار.«
ایشــان حجاج را به ایجــاد آمادگِی 
درونی برای این ســفر معنوی بســیار 
مهم و پرهیز از امور ناپسندی همچون 
بازارگردی ســفارش مؤکــد کردند و 
گفتند: »سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت 
قرآن، نماز و طواف در مســجدالحرام 
است و نباید وقت گرانبها را برای کارهای 

بیهوده هدر داد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
اینکه حج مظهر اتحاد امت اســالمی 
اســت، گفتند: »باید همه تالش به  کار 
گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد 
مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختالف 

بخصوص اختالف میان شیعه و سنی از 
ترفندهای انگلیسی هاست.«

رهبر انقالب اسالمی، تماس های خوب 
و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و 
استفاده از قرآن و ُقّراء خوب را از جمله 
زمینه های افزایش اتحاد برشــمردند و 
با تاکید بر اینکه صهیونیســت ها بالی 
فوری و نقد جهان اســالم هســتند، 
افزودند: »افشــای توطئــه و طراحی 
صهیونیســت ها از کارهای ضروری در 
حج است و دولت های عربی و غیر عربی 
که بر خالف خواســت ملت هــا و برای 
خواست آمریکا، به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی رفته اند، 
بدانند این نشســت و برخاست ها هیچ 
نتیجه ای نخواهد داشت جز استثمار آنها 

به وسیله رژیم صهیونیستی.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف 
سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این 
دولت بر اســاس مصالح دنیای اسالم 
نیز اشــاره کردند و گفتنــد: »تامین 
امنیت همه زائران بویــژه زائران ایرانی 
و جلوگیــری از تکرار فجایع گذشــته 
و همچنیــن تجدید نظــر در افزایش 
هزینه هــا، از مطالبات جدی جمهوری 

اسالمی است.«
گزیده ای از ســخنان رهبر انقالب به 

 شرح زیر است:
بشــارت بزرگی بود که بعد از دو سال 
تعطیل، خدای متعال این باب را دوباره 
بر روی زائران ایرانی، مشــتاقان ایرانی 
و دیگر برادرانی که در کشورهای دیگر 
هستند، گشــود. این دعوت الهی است 
که در را باز می کند، راه را به روی شــما 
می گشــاید. این لطفی از طرف کسی 
نیست، این قبول اشتیاق شما و حجاج 
محترم است از ســوی پروردگار عالم. 
ان شاءاهلل که حج خوبی داشته باشید. با 
سالمت و امنیت و استجابت دعا و کسب 
تفّضالت الهی ان شاءاهلل با دست پُر همه  

حجاج به سالمتی برگردید.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حج 
هست همزیستی اســت. افرادی که با 
هم هیچ آشنایی ندارند با فرهنگ های 
مختلــف، از جاهــای مختلــف، رنگ 
مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر 
باید همزیســتی کنند »ال َرَفــَث َو ال 
ُفُسوَق َو ال ِجداَل فِی الَْحج « یعنی هیچ 
حق ندارید با هــم درگیری پیدا کنید، 
مشکل پیدا کنید، همزیستی؛ ببینید 
همین یک قلم، همین همزیســتی، ما 
االن مشــکالت مان در دنیا مشکالت 
بشر، نه فقط مشــکالت مسلمان ها از 
چیست؟ از اینکه همزیستی بلد نیستند، 
به همدیگر زور می گویند، به همدیگر 
بدگویی می کنند، جای همدیگر را تنگ 
می کنند، به همدیگر ضربه می زنند. حج 
همزیستی را یاد می دهد، در یک برهه  
محدودی یک نمونه ای از همزیســتی 
را به شــما نشــان می دهد و می گوید 

این جوری باید زندگی کنید.
یک نمونــه  دیگــر از تعالیــم حج، 
تعلیم ساده زیستی است. احرام مظهر 
ساده زیستی است دیگر؛ یعنی در احرام 
هیچ چیز زیــادی وجود نــدارد؛ فقط 
همین که بدن شــما را بپوشاند، فقط 
بدن شما را بپوشــاند، این ساده زیستی 
است. واجب نیست که در همه  زندگی 
شــما این جوری بپوشــید، بــا احرام 
زندگی کنید، نــه؛ اما می خواهد بگوید 
که این کار را یاد بگیریــد، یاد بگیرید 
که می شــود ساده زیســتی کرد و باید 
ساده زیســتی را ترویج کرد. این هم باز 
مثل همان موضوع قبلی همزیســتی 
اســت. شــما اگر نگاه کنید بسیاری از 
بدبختی ها و مشــکالت عالم به خاطر 
این زیاده خواهی ها و اشــرافی گری ها 
و تجمل پرســتی ها و مانند اینهاست. 
بخش عظیمی از ثروت عالم دارد صرف 
این چیزها می شــود در همه جا. حاال 
در کشــور ما هم متاسفانه همین جور، 
در جاهای دیگر ده ها برابر، صدها برابر 

دارد صرف این چیزها می شــود. اینجا 
موظفید دیگر به ساده زیســتی. یعنی 
خصوصیت حــج این اســت که وقتی 
می خواهد تعلیم بدهد، این جوری تعلیم 
می دهد؛ یعنی باید این چند روز را شما 
این جور ساده زیستی داشته باشید. این 
هم یک تعلیم است، سبک زندگی است.

امروز بالی صهیونیســم برای دنیای 
اسالم بالی نقد و فوری و دم دستی است، 
همیشه بال بوده اند حتی قبل از تشکیل 
دولت جعلی رژیم صهیونیستی. آن وقت 
هم سرمایه دارهای صهیونیستی، در دنیا 
بال بر جان همه بودند، اما االن هم برای 
دنیای اســالم بخصوص بالست. این را 
باید افشا کرد. باید گفت حاال به  هر شکلی 
که بلدید، به  هر شکلی که می توانید. این 
کسانی که، این دولت هایی که دولت های 
عربی که با صهیونیســت ها با همدیگر 
دست دادند و مصافحه کردند و روبوسی 
کردند و جلســه گذاشتند و فالن، هیچ 
ســودی نخواهند برد از این کار، هیچ. 
جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد، اوال 
ملت هایشان مخالفند؛ عرب و غیر عرب 
حاال بنده گفتم عرب هــا، غیر عرب ها 
هم بعضی هایشان همین کار را کردند، 
ملت هایشان مخالفند، اینها می نشینند 
با همدیگــر آنجــا قهــوه می خورند 
ملت هایشان آن پایین علیه آنها مشت 
گره می کنند و شعار می دهند، به عالوه 
رژیم صهیونیســتی اینها را می مکد، از 
اینها بهره مندی و استثمار می کند، اینها 
ملتفت نیستند، نمی فهمند البته بعد از 
چندی خواهند فهمید که امیدواریم دیر 
نشده باشــد، اینها باید افشا بشود. تنها 
چیزی که این دولت هــا را وادار می کند 
خواســت آمریکاســت. می خواهند بر 
طبق خواست آمریکا عمل کنند، چون 
دل آمریکا می خواهد، می خواهند عمل 
کنند. چون فشار آمریکاست می خواهند 
عمل کنند، فقط همین، واال واقعا هیچ 

فایده ای برای آنها ندارد.

همزیســتی«،  »تعلیــم  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
»ساده زیســتی« و »اجتنــاب از گناهان و امور در دســترس 
امــا نیازمنــد مراقبــت« را از جملــه درس هــای مهــم حــج 

برشمردند.

یک نمونه  دیگر از تعالیم حج تعلیم ساده زیستی است. 
احــرام مظهــر ساده زیســتی اســت دیگــر، یعنــی در احــرام 
هیچ چیز زیادی وجــود ندارد، فقط همین که بدن شــما را 

بپوشاند. 

بایــد همــه تــالش بــه  کار گرفتــه شــود تا هیــچ خللــی به 
موضوع اتحاد مســلمانان وارد نشــود، زیرا ایجاد اختالف 
از ترفندهــای  بخصــوص اختــالف میــان شــیعه و ســنی 

انگلیسی هاست.
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رهبر انقالب در دیدار جمعی از کارگزاران حج:

افشای توطئه صهیونیست ها از کارهای ضروری حج است
 وظیفه سنگین دولت میزبان، تأمین امنیت زائران برای جلوگیری از فجایع گذشته است
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 روایت محمدمهدی عسگرپور از جلسه 
اخیر فیاپف

کم کم باید با »سینما« 
خداحافظی کنیم

در  کــه  عســگرپور  محمدمهــدی 
فدراســیون بین المللی تهیه کنندگان فیلم 
)فیاپف( عضو هیــأت اجرایی و نایب رئیس 
در حــوزه آسیاســت، می گوید: »در جلســه 
اخیــر ایــن نهــاد در کنــار ابــراز نگرانــی برای 
ادامــه حیــات ســالن های ســینما، نســبت 
بــه آینــده نــام و ماهیــت »ســینما« هشــدار 
که ممکن است در آینده ای  داده شــده چرا
نزدیک خــود »ســینما« بــه یک نوســتالژی 
کــه  افــزود: »مســأله ای  تبدیــل شــود.«او 
کــه شــاید  ح شــد ایــن بــود  امســال مطــر
مــا بــه زودی بــا جریــان دیگــری از عرضــه 
محصوالت صوتی - تصویری مواجه شویم 
و انــگار باید بــا ســینما - بــه آن مفهومی که 
وجــود داشــته - کم کــم خداحافظــی کنیــم. 
و  پیچیــده  ســنگین،  بســیار  بحــث  ایــن 
گســترده اســت و احتمــال دارد بــرای همــه 
کســانی کــه  نســبت بــه ســینما ِعــرق دارند 
مهــم  موضــوع  یــک  برایشــان  ســینما  یــا 
حتــی  و  فهــم  غیرقابــل  اســت،  معیشــتی 
غیرقابــل پذیــرش باشــد، امــا به هرحــال با 
ایــن روالــی کــه وجــود دارد ظاهــرا جریــان 
نمایــش به شــکل جــدی در حــال دگرگونی 
اســت و مســأله نرفتن مردم به ســالن های 
برنمی گــردد،  مــا  کشــور  بــه  صرفــا  ســینما 
بلکــه اپیدمــی شــده و تقریبــا در بســیاری 
از کشــورهای دنیــا بــه اســتثنای فیلم های 
گیشــه های  کــه  اســپایدرمنی و ســوپرمنی 
از  قابل توجهــی  بخــش  دارنــد،  بــزرگ 
تولیــدات در ســالن ها دیــده نمی شــوند. 
بــه ایــن ترتیــب بخــش زیــادی از جریــان 
زیرساخت های نمایشی شکل جدیدتری 
پیدا می کند.« عسگرپور در پاسخ به اینکه 
آیــا باید نگران نــام و ماهیت کلی »ســینما« 
هم بــود؟ گفــت: »بله، تــا این حد که شــاید 
« استفاده  به تدریج از واژه »صوت وتصویر
 کنند تا ســینما، چون ســینما ما را به مفهوم 

مشخصی ارجاع می دهد.«
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صعود کم رمق 
بورس

روند حرکت شاخص کل 
بورس دیروز برخالف روزهای 

گذشته صعودی بود و این 
شاخص توانست بیش از 

۴هزار واحد افزایش یابد. به 
گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۴۹۱۲ واحد 
افزایش در رقم یک میلیون 

و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۲۳۳۵ واحد افزایش 
یافت و رقم ۴۲۱ هزار و ۴۰۱ 

واحد را ثبت کرد. در این بازار 
۱۲۸ هزار معامله به ارزش 

۶۰ هزار و ۹۷۵ میلیاردریال 
انجام شد. کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، ملی صنایع 

مس ایران، پلی -پروپیلن 
جم-جم پیلن، مبین انرژی 
خلیج فارس، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت 

تهران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی 

بورس گذاشتند. در آن سوی 
بازار سرمایه شاخص کل 

فرابورس هم با ۱۰۸ واحد 
افزایش در رقم ۲۰ هزار و ۹۴۶ 

واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار ۲۵۴ هزار معامله 

به ارزش ۵۳ هزار و ۶۴۲ 
میلیاردریال انجام دادند. 
بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 

گرس، پتروشیمی تندگویان،  زا
داروسازی دانا، ذغال سنگ 

تروده طبس، بیمه اتکایی 
ایرانیان و پویازرکان آبدره 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - در محلــه تاریخــی ســنگلج تهــران، بخش 
خانــه  بــه  کــه  دارد  قــرار  تاریخــی  عمارتــی  اعیان نشــین  تهران قدیــم، 
مســتوفی الممالک مشــهور اســت. ایــن ســاختمان متعلــق بــه حســن 
مســتوفی بود کــه بعد ها جــا پای پــدر گذاشــت و ریاســت کل مالیــه ایران 
را برعهــده گرفــت. خانه مســتوفی الممالک در ســال 1311 ســاخته شــد و 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تهــران- ایرنــا- 31 هزار بســته کمک  معیشــتی صبح دیروز توســط قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( بسته بندی و به مناطق محروم کشور ارسال شد.

واحــد مرکزی خبــر- ویال های غیرمجاز ســاخته شــده در روســتای مصیب 
محلــه در منطقــه گلــوگاه اســتان مازنــدران بــه دســتور اســتاندار تخریــب 
شــد و بخشــدار مرکــزی گلــوگاه از ســمتش برکنــار شــد. برخــورد بــا متخلفان 
ساخت وســاز های غیرمجاز به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی در 
عرصه های ملی مازندران از حدود 2 ماه پیش با تشکیل قرارگاه ویژه شدت 

گرفته است.

واحد مرکــزی خبــر- نوزدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنایع وتجهیزات 
آشپزخانه، حمام، سونا و استخر در مراسمی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تا بیستم خردادماه از ساعت 9 

تا 16 برپاست.

ســازمان انــرژی اتمــی بــا صــدور بیانیــه ای از قطــع 
فعالیت  دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری 
بر خــط ســطح غنــا OLEMو فلومتــر آژانــس در ایران 
خبــر داد. در بیانیه ســازمان انــرژی اتمی آمده اســت: 
کنــون همکاری هــای  »جمهــوری اســامی ایــران تا
گســترده ای بــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی داشــته 
است که متاســفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته 
باشــد که ایــن همکاری ها ناشــی از ُحســن نیت ایران 
اســت نه تنها قــدردان این همکاری ها نبــوده بلکه به 
نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است؛ به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت  دوربین های 
فراپادمانــی دســتگاه اندازه گیــری بــر خــط ســطح غنا 
OLEMو فلومتــر آژانــس قطع شــود که دســتور آن به 

مسئولین مربوطه داده شده است.«
در ادامــه این بیانیــه آمده اســت: »البته بیــش از 80 
درصــد از دوربین هــای موجــود آژانــس دوربین هــای 
کمافی الســابق فعالیــت ایــن  کــه  پادمانــی هســتند 

دوربین ها ادامه خواهد یافت.«
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران امروز با حضور 
کز هســته ای بر قطع فعالیت دو دوربین  در یکی از مرا

آژانس نظارت کرد.
تمام اقدامات جبرانی هســته ای ایران بر اســاس 

NPT است

همچنیــن روزگذشــته سرپرســت نمایندگــی دائــم 
نــزد ســازمان های بین المللــی در ویــن،  کشــورمان 
ضمن سخنرانی در نشست شــورای حکام با موضوع 
راســتی آزمایی و نظارت بر اجرای برجــام در جمهوری 
اســامی ایران، مواضع اصولی کشــورمان را خطاب به 

نمایندگان دولت های عضو مطرح کرد.
محمدرضا غائبی، سرپرســت نمایندگی کشــورمان 
کیــد بــر اینکــه انتظــار نتیجــه متفــاوت  در ابتــدا بــا تا
کان علل و ریشــه های اصلی  داشــتن در حالی که کما
مشــکل موجــود در ارتباط با برجــام وجــود دارد از نظر 
روش شــناختی نادرســت و از نظر منطقی بی تدبیری 
اســت، ضمن انتقاد از نادیده گرفتن تعهدات متقابل 
گر یــک آژانس  ســایر شــرکت کنندگان برجام افــزود: »ا
تحریم هــای  اشــاعه  بــر  نظــارت  بــرای  بین المللــی 
غیرقانونی داشــتیم، گزارش مربوط به نقض تعهدات 
توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا/E3 در پرتــو 

قطعنامه 2231 شورای امنیت )2015( طوالنی بود.«
غائبــی در ادامــه ضمــن دعــوت از  هیأت هــا جهــت 
 A از پیوســت II مطالعــه بخش هــای 3 و 7 ضمیمــه

ذیل قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل که 
تصریح کننده تعهدات حقوقی طرف های دیگر برجام 
اســت، افــزود: »معتقدم کــه مطالعه این بخــش  برای 
داشــتن رویکردی متوازن تر و واقع بینانه تر نســبت به 
وضعیت فعلی برجام ارزشمند خواهد بود و در نهایت 
ارزیابی از گزارش فعلی مدیرکل را در چارچوب مناسب 

خود قرار می دهد.«
این دیپلمات کشــورمان در ادامه با اشــاره به خروج 
غیرقانونــی آمریــکا از برجــام و همزمان اعمــال مجدد 
تحریم های یکجانبــه قهرآمیز، غیرانســانی و ظالمانه 
علیــه کشــورمان و برشــمردن مشــکات ناشــی از آن، 
افــزود: »ایــن تحریم هــا نه تنهــا بــر فعالیت هــای افراد 
و شــرکت های مســتقل خصوصــی در سراســر جهــان 
فشار می آورد، بلکه در انتخاب های سیاست خارجی 
کمیتــی کشــورها و ســازمان های بین المللــی کــه  حا
حامی برجام و تجارت با ایران هســتند نیز تاثیر منفی 
گذاشــته و اختال ایجاد می کند. ِاعمال فراســرزمینی 
چنین تحریم های یکجانبه، به نوبه خود نقض قوانین 
بین المللی اســت، چه رســد به نقض تعهــدات ایاالت 
متحده بر اســاس قطعنامــه 2231 شــورای امنیت که 

خود مقوله ای جداست.«
غائبــی بــا اشــاره بــه اثــرات اقدامــات غیرقانونــی و 
غیرانسانی ایاالت متحده بر مردم عادی ایران ازجمله 
در حــوزه داروها و تجهیزات پزشــکی که ادعا می شــود 
مشــمول تحریــم نیســتند، افــزود: »دولت هــا، به ویژه 
کشــورهای عضو E3 و اتحادیــه اروپا کــه بارها حمایت 
کامی خــود را از برجــام ابــراز کرده اند، باید بــه این فکر 
کنند که تا چه حد عما حمایت خود را ازجمله از طریق 
ابزارها و اقداماتی برای کاهــش این اثرات منفی انجام 
داده انــد؟ کســی نمی توانــد از برجام حمایت کنــد، در 
حالی که تحریم های غیرقانونی ایاالت متحــده را اجرا 
می کند یا دارایی های مردم ایران را در حوزه قلمرو خود 
مســدود می کند. آن حمایت، شــعاری بیش نیست و 

تناقض آن در عمل روشن است.«  
کید بر اینکه تمام   نماینده کشورمان همچنین با تا
اقدامات جبرانی هســته ای انجام شده توســط ایران 
براســاس  کشــورمان  حقوق وتعهــدات  راســتای  در 
NPT اســت، با اشــاره بــه دسترســی ها و بازرســی های 

گســترده شفاف ســاز آژانس در ایران، افزود: »جزئیات 
گزارش های مدیرکل، جلوه ای قوی از سطح بی سابقه 
شــفافیت در برنامــه و فعالیت هــای هســته ای ایــران 

کنون ادامه داشته است.« است که تا

سازمان انرژی اتمی از قطع دوربین های فراپادمانی خبر داد

چشم آژانس کور شد!

ســخنگوی دولت اعام کرد: »بنابر پیشــنهاد وزارت 
نیــرو، تغییــر ســاعات اداری از تاریــخ 21 خــرداد تــا 3 
شــهریور از ســاعت 7 صبــح تــا 13:30 در سراســر کشــور 

تصویب شد.«
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در حاشــیه 
جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت 
از هموطنــان در حادثــه قطــار  درگذشــت تعــدادی 
مســافربری مشــهد - یزد، اظهــار داشــت: »امیدواریم 
دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و دالیل این حادثه 

از سوی مسئوالن مورد بررسی قرار گیرد.«
او در رابطــه با مصوبات جلســه هیأت دولــت، گفت: 
کــه دو  »هیــأت وزیــران مصوبــات متعــددی داشــت 
مصوبــه بــرای اهالــی رســانه اهمیــت بیشــتری دارد. 
آیین نامه ناظر به رتبه بندی معلمان در هیأت وزیران 
مطرح شد. پیش از این، آیین نامه رتبه بندی معلمان 
به پیشــنهاد وزارت آموزش وپرورش مطرح شــده بود و 
کمیسیون آموزش دولت در چند جلسه این موضوع را 

مورد بررسی قرار داد.«
ارزش  »به دلیــل  کــرد:  بیــان  دولــت  ســخنگوی 
قائل شدن به شأن وجایگاه معلمان، موضوع نیازمند 

رســیدگی بود تا آیین نامــه منطبق بــا قانون شــود و به 
اهداف مقرر در قانون برسیم که وزارت آموزش وپرورش 
در جهــت ایــن آیین نامــه بــه ســمت اجرایی شــدن 

رتبه بندی معلمان گام بردارد.«
بهــادری جهرمــی در رابطــه بــا دیگــر مصوبــه دولــت 
گفــت:  ادارات،  کاری  ســاعت  اصــاح  خصــوص  در 
»مصوبه عمومی برای کل کشور، بنابر پیشنهاد وزارت 
نیــرو تصویب شــد کــه بــه موجــب آن از 21 خــرداد تــا  3 
شــهریورماه ســاعت کاری ادارات بــه 7 صبــح تــا 13:30 

تغییر کند و این تغییر از سوی مقامات اداری و استانی 
باید جبران شود تا خللی در خدمت رسانی و انجام امور 

نداشته باشیم.«
وزارت  کشــاورزان،  بــا  »توافقاتــی  افــزود:  او 
نفــت صــورت  وزارت  و  نیــرو  وزارت  صنعت ومعــدن، 
می گیــرد تا هیچ خللی به حــوزه تولید وارد نشــود و برق 
موردنیاز در صنعت تامین شــود و از سوی دیگر شاهد 
قطعــی برق خانگی هم نباشــیم. بــا مدیریــت مصرف، 
این، یک وعده نیست بلکه دستاورد همگانی خواهد 

بود.«
کبر محرابیــان«، وزیر نیــرو اعام  پیش از ایــن »علی ا
کرده بود که تغییر ســاعت کاری ادارات موجب خواهد 
شــد مصرف برق بخش اداری در ســاعات اوج مصرف، 
بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد و مــا می توانیم ایــن برق 
صرفه جویی شــده را بــه بخش هــای دیگــر بخصــوص 

بخش خانگی اختصاص بدهیم.
وزیــر نیرو گفته بود: »دســتگاه ها به کنتور هوشــمند 
مجهز شده اند و از هفته آینده، مصرف شان مورد پایش 
قــرار خواهنــد گرفــت و گــزارش عملکــرد آنهــا به صورت 

دوره ای اعام می شود.«

کارمندان از شنبه 7 تا 13:30 سرکار می روند

تغییر ساعت کاری ادارات در کل کشور 
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برگزاری دهمین جلسه انتقال آب از 
دریا به مناطق مرکزی ایران با حضور 

معاون اول رئیس جمهوری
آب دریا به یزد می رسد

معاون اول رییس جمهور از کمبود منابع آب به 
عنوان تهدید و بحرانی برای آینده جهان یاد کرد 
و گفت: طرح هــای انتقــال آب از دریــا به مناطق 
کم آب کشــور به عنوان خدمتی بزرگ و ماندگار از 

دولت سیزدهم به یادگار خواهد ماند.
دکتــر محمــد مخبــر عصــر دیــروز در دهمیــن 
جلســه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان 
به فــات مرکزی با اشــاره بــه کمبود منابــع آب در 
مناطق مرکزی کشور و اجرای 4 خط انتقال آب از 
دریا، افزود: این یک پروژه بزرگ ملی و برای آینده 
ایران اســت که باید بــا همکاری و مشــارکت همه 

ذینفعان به سرانجام برسد.
وی پــس از ارائه گــزارش وزیر نیــرو در خصوص 
انشــعاب خــط اول انتقــال آب دریــا از اردکان به 
یزد، دســتور داد جهــت حل مشــکل اضطراری 
تامین آب در این استان، این خط لوله انشعابی 
هــر چه زودتــر تا اوائل تابســتان ســال جــاری به 

بهره برداری برسد.
در این جلســه که وزرای نیــرو و صنعت معدن 
و تجارت نیــز حضور داشــتند، گزارشــی از میزان 
پیشــرفت تمامــی 4 خــط انتقــال آب از دریــا، 
جــدول زمان بنــدی اجرای پــروژه هــای مرتبط 
و همچنیــن روش هــای تأمیــن منابــع مالــی 
ایــن طرح هــا و برخــی مشــکات موجــود ارائه و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد.

خبر3

نقل قول3

کیوسک3

دادستان کل کشور:
با دستگاه های متخلف در حل 

مشکل آلودگی هوا برخورد می کنیم
دادســتان کل کشور گفت: 
و  »خودروســازان 
قطعه ســازان بــا اقدامــات 
فنی و اصولــی می تواننــد از 
افزایش میــزان آالیندگی ها 

در هوا جلوگیری کنند.«
محمدجعفر منتظری افزود: »صاحبان صنایع 
خودروســازی، قطعه ســازی و موتورسازی جزو 
ایــن دســته از افراد هســتند؛ چــرا که ایــن افراد 
بــا انجــام اقدامــات متناســب، فنــی و اصولــی 
می تواننــد از افزایش میزان آالیندگی هــا در هوا 

جلوگیری کنند.«
وی افــزود: »ایــن مدیــران بایــد متوجــه ایــن 
موضوع باشند که مساله آلودگی هوا یک بحث 
گر این افراد  و موضوع فرادستگاهی اســت؛ لذا ا
به وظیفه خود عمل نکنند؛ بــه عنوان حقوق 
عامــه موضــوع را تعقیــب و پیگیــری خواهیــم 

کرد.«
دادســتان کل کشــور بیان کرد: »در دادستانی 
کل به اعتبار، جایگاه و مسئولیتی که به عنوان 
صیانــت از حقوق عامــه بر عهده مــا قــرار دارد، 
موضوع را رســیدگی خواهیم کرد؛ لذا جلساتی 
را نیــز در خصــوص بحــث آلودگــی هــوا با ســایر 

مسئوالن دستگاه های مختلف برگزار کردیم.«

معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت:
عرضه خودرو در بورس کاال لغو شد

منوچهــر منطقــی، معاون 
حمــل و نقــل و خــودروی 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
تجــارت خطــاب بــه حامد 
ســلطانی نژاد، مدیرعامــل 
بورس کاال نوشــت: »عطف 
بــه نامــه مــورخ 2 خــرداد 1401 سرپرســت دفتر 
 17 مــورخ  نامــه  عطــف  و  خــودرو  صنایــع 
اردیبهشــت 1401 مدیــرکل نظارت بــر کاالهای 
فلــزی و معدنی، بــه اطاع می رســاند طی نامه 
مورخ 10 آبان 1400 در شــصت و سومین جلسه 
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی مــورخ 28 
مهر 1400 مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله 
تدوین و ابــاغ راهنماهــا و دســتورالعمل های 
تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. 
بــه موجــب ایــن مصوبــه خودروهایــی کــه بــر 
مبنای مصوبه های شــورای رقابت مستثنی از 
نظام قیمت گــذاری بودند، هم شــامل مصوبه 
فوق می شــوند، لذا عرضه خودرو در بورس کاال 
مغایــر ایــن مصوبــه اســت. مصوبــه بــه صورت 

گانه ارسال خواهد شد.« جدا

 هشتگ  روز

»اختاف قیمت ماشین هایی که امروز قرار بود در بورس کاال عرضه بشه با بازار آزاد 500 میلیون تومان بود! 
مگه مافیا دیونه اس که بزاره به ازای هر ماشــین 500 میلیون از دســتش بره! نزدیک 850 درخواســت خرید 
خودرو در بورس کاال ثبت شده، هر کدوم هم حدود 250 میلیون تومن پیش پرداخت وجه دادن.«یا »امروز 
کی از این بود که احتماال فیدلیتی و دیگنیتی  عرضه خودرو در بورس کاال تعلیق شد. خبرها از کارگزاری ها حا
گر این اتفاق می افتاد، باعث فشار عمومی برای انتقال همه  در همون حوالی قیمت پایه معامله میشدن. ا
خودروها به بورس کاال می شد.«یا »یک بار نشد صبح از خواب بیدار بشیم و خبر یا اخبار بد نشنویم. این از 
حادثه  قطار مشهد یزد و کشته شدن هموطنان زائر، اون از تعلیق عرضه  خودرو در بورس کاال توسط وزارت 
صمت.«یا »مردمی که برای خرید از بازاری شــفاف کد بورســی گرفته و پیش پرداخت ها را هــم واریز کردند و 
آماده عرضه #خودرو بودند، دقایقی قبل از شروع با خبر تعلیق عرضه خودرو از طرف وزارت صمت غافلگیر 
شــدند.«یا »عرضه #خــودرو در بورس کاال تعلیق شــد! نمی دونم شــب ها چه اتفاقی می افته کــه اول صبح 

تصمیمات فوری گرفته میشه و اباغ میشه.«
»ما باالترین و بی ســابقه ترین ســطح از نظارت هــا در دنیا و در طــول تاریخ فعالیت آژانــس را پذیرفتیم، 
باز هم به ما بدبین هســتند. بر این اســاس چرا ما باید این حجم از نظارت را بپذیریم، آن هم در شرایطی 
که باز بدهکار هستیم و شما به ما بدبین هســتید؟«یا »باور کنیم در سیاست بین الملل قدرت عدالت را 
گر  می ســازد، نه صداقت.«یا »خیلی ها به راهکار خروج از NPT حســین شــریعتمداری می خندنــد، ولی ا
کمی واقع بین باشــیم، می بینیم که خروج از NPT و کاهش دسترســی های آژانس انــرژی اتمی خیر دنیا 
و آخــرت ایران را به همــراه دارد.«یا »توافق هســته ای تابــع نظرات آژانس نیســت؛ نظرات آژانــس تابعی از 
توافقات سیاســی ایران و 1+5 است. این نهاد نه بی طرف است، نه شأن کارشناســی دارد. صرفا ابزار فشار 
کرات وین را باز کند سروصداهای  گر ایران بتواند گره مذا کشورهای اتمی بر کشــورهای غیر اتمی اســت. ا
آژانس هم فورا غیب می شود.«یا »آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نهاد تروریستی است.«یا »#آژانس_
بین المللی_انرژی_اتمی شــعبه ای از ســازمان های #جاسوسی اســتکبار جهانی به ویژه #سیا و #موساد 
اســت.«یا »چرا رئیس ســازمان انرژی اتمی میره فلســطین اشــغالی )با رژیم صهیونیســتی که حتی اجازه 
بازرسی از تاسیساتش رو نداده و تعداد کاهک های هسته ایش مشخص نیست( علیه برنامه صلح آمیز 

هسته ای ایران با نفالی بنت جلسه میذاره.«

#بورس_کاال فایننشال تایمز
در  اوکرایــن  رئیس جمهــوری  زلنســکی،  ولودیمیــر   
مصاحبــه ای بــا فایننشــال تایمــز گفــت کــه بن بســت در 
جنــگ علیــه روســیه گزینــه مــا نیســت، ایــن در حالــی 
اســت که او بار دیگــر بــرای بازگرداندن یکپارچگــی ارضی 
کشــورش، از غــرب درخواســت حمایــت نظامــی کــرد. او 
گفت: »ما از نظر تجهیزات در وضع نامطلوبی هستیم. ما 
متحمل خسارات بیشــتری خواهیم شــد و مردم اولویت 
مــن هســتند.« او همچنیــن از ابقــای بوریــس جانســون، 
نخســت وزیر بریتانیــا، در مقــام خــود طــی جلســه رأی 
اعتمــاد دوشــنبه اســتقبال کــرد و گفــت: »خوشــحالم که 

متحدی بسیار مهم را از دست نداده ایم.«

واشینگتن پست
»هــراس بانــک جهانــی از تکــرار رکــود تورمــی جهانــی 
واشینگتن پســت  اصلــی  گــزارش  عنــوان   »1970 دهــه 
گــزارش آمــده: »بانــک جهانــی روز سه شــنبه  اســت. در 
هشــدار داد اقتصاد جهانی ممکن است ســال ها با رشد 
ضعیــف و افزایــش قیمت هــا روبــه رو شــود، ترکیبی ســمی 
که ثبــات ده ها کشــور را که هنــوز در تالش بــرای احیا پس 
از همه گیــری کووید-19 هســتند، می آزمایــد. از دهه 1970 
-هنگامــی که شــوک های نفتی رشــد اقتصــادی را کاهش 
دادند، قیمت هــا را باال بردند و باعث بیمــاری رکود تورمی 
شــدند- اقتصاد جهانی با چنین چالشــی روبه رو نشــده 

است.«

نیویورک تایمز
»بانک جهانــی تهدید اقتصــادی را در مقیــاس جهانی 
می بیند« و »تــورم، قرنطینــه و جنگ خطر رکــود اقتصادی 
را افزایــش می دهــد« عناوین گزارش اصلــی نیویورک تایمز 
اســت. در گزارش آمــده: »برای کشــورهای بــزرگ و کوچک 
در سراســر جهان، چشــم انداز جلوگیری از رکود اقتصادی 
ک در  در حــال محــو شــدن اســت. ایــن پیش بینــی ترســنا
گــزارش روز سه شــنبه بانــک جهانــی آمد کــه هشــدار داد 
جنگ طاقت فرســا در اوکراین، مشــکالت زنجیــره تأمین، 
قرنطینه های مربوط به  کووید در چین و افزایش سرسام آور 
قیمت انــرژی و مــواد غذایــی باعث خســارات فزاینــده در 

اقتصادها می شود.«

www . s h a h r v a n d - n ew s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایرانصـــاحــب  امـــتـــیاز: 
مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

#انرژی_اتمی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دســت اندرکاران حج امســال، حج را 
ستون زندگی انسان و دربردارنده پیام ها 
و درس های مهمــی برای ابعاد مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی انسان دانستند 
و بر لزوم تامین امنیت همه زائران بویژه 
زائران ایرانی به عنــوان مطالبه جدی 
جمهوری اسالمی از دولت میزبان تاکید 

کردند.
ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهی با 
زوایا و ابعاد و گستره ای متفاوت از سایر 
برنامه هــای دینی خواندنــد و گفتند: 
»قــرآن کریم حکمت حــج را در یک 
جمله کوتاه »قیاماً للناس« یعنی ستون 
زندگی بشر بیان می کند. حج دربردارنده 
تعالیم و تمرین هایی است که به بشر و 
نســل های پی در پی می آموزد چگونه 

ارکان زندگی خود را انتخاب کند.«
حضرت آیت اهلل خامنــه ای »تعلیم 
همزیستی«، »ساده زیستی« و »اجتناب 
از گناهان و امور در دسترس اما نیازمند 
مراقبت« را از جملــه درس های مهم 
حج برشــمردند و در بیان چند توصیه 
افزودنــد: »همه حجــاج و همچنین 
مســئوالن حج قدر این نعمت بزرگ را 
بدانند و قدردانی آن هم عبارت است از 
نیت قربت برای خداوند و انجام امور به 

صورت محکم، متقن و همراه با ابتکار.«
ایشــان حجاج را به ایجــاد آمادگِی 
درونی برای این ســفر معنوی بســیار 
مهم و پرهیز از امور ناپسندی همچون 
بازارگردی ســفارش مؤکــد کردند و 
گفتند: »سوغاتی واقعی سفر حج، قرائت 
قرآن، نماز و طواف در مســجدالحرام 
است و نباید وقت گرانبها را برای کارهای 

بیهوده هدر داد.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
اینکه حج مظهر اتحاد امت اســالمی 
اســت، گفتند: »باید همه تالش به  کار 
گرفته شود تا هیچ خللی به موضوع اتحاد 
مسلمانان وارد نشود، زیرا ایجاد اختالف 

بخصوص اختالف میان شیعه و سنی از 
ترفندهای انگلیسی هاست.«

رهبر انقالب اسالمی، تماس های خوب 
و روشنگرانه با زائران کشورهای دیگر و 
استفاده از قرآن و ُقّراء خوب را از جمله 
زمینه های افزایش اتحاد برشــمردند و 
با تاکید بر اینکه صهیونیســت ها بالی 
فوری و نقد جهان اســالم هســتند، 
افزودند: »افشــای توطئــه و طراحی 
صهیونیســت ها از کارهای ضروری در 
حج است و دولت های عربی و غیر عربی 
که بر خالف خواســت ملت هــا و برای 
خواست آمریکا، به سمت عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیســتی رفته اند، 
بدانند این نشســت و برخاست ها هیچ 
نتیجه ای نخواهد داشت جز استثمار آنها 

به وسیله رژیم صهیونیستی.«
حضرت آیت اهلل خامنه ای به وظایف 
سنگین دولت میزبان و لزوم عمل این 
دولت بر اســاس مصالح دنیای اسالم 
نیز اشــاره کردند و گفتنــد: »تامین 
امنیت همه زائران بویــژه زائران ایرانی 
و جلوگیــری از تکرار فجایع گذشــته 
و همچنیــن تجدید نظــر در افزایش 
هزینه هــا، از مطالبات جدی جمهوری 

اسالمی است.«
گزیده ای از ســخنان رهبر انقالب به 

 شرح زیر است:
بشــارت بزرگی بود که بعد از دو سال 
تعطیل، خدای متعال این باب را دوباره 
بر روی زائران ایرانی، مشــتاقان ایرانی 
و دیگر برادرانی که در کشورهای دیگر 
هستند، گشــود. این دعوت الهی است 
که در را باز می کند، راه را به روی شــما 
می گشــاید. این لطفی از طرف کسی 
نیست، این قبول اشتیاق شما و حجاج 
محترم است از ســوی پروردگار عالم. 
ان شاءاهلل که حج خوبی داشته باشید. با 
سالمت و امنیت و استجابت دعا و کسب 
تفّضالت الهی ان شاءاهلل با دست پُر همه  

حجاج به سالمتی برگردید.

یکی از مهم ترین مسائلی که در حج 
هست همزیستی اســت. افرادی که با 
هم هیچ آشنایی ندارند با فرهنگ های 
مختلــف، از جاهــای مختلــف، رنگ 
مختلف، زبان مختلف اینجا با همدیگر 
باید همزیســتی کنند »ال َرَفــَث َو ال 
ُفُسوَق َو ال ِجداَل فِی الَْحج « یعنی هیچ 
حق ندارید با هــم درگیری پیدا کنید، 
مشکل پیدا کنید، همزیستی؛ ببینید 
همین یک قلم، همین همزیســتی، ما 
االن مشــکالت مان در دنیا مشکالت 
بشر، نه فقط مشــکالت مسلمان ها از 
چیست؟ از اینکه همزیستی بلد نیستند، 
به همدیگر زور می گویند، به همدیگر 
بدگویی می کنند، جای همدیگر را تنگ 
می کنند، به همدیگر ضربه می زنند. حج 
همزیستی را یاد می دهد، در یک برهه  
محدودی یک نمونه ای از همزیســتی 
را به شــما نشــان می دهد و می گوید 

این جوری باید زندگی کنید.
یک نمونــه  دیگــر از تعالیــم حج، 
تعلیم ساده زیستی است. احرام مظهر 
ساده زیستی است دیگر؛ یعنی در احرام 
هیچ چیز زیــادی وجود نــدارد؛ فقط 
همین که بدن شــما را بپوشاند، فقط 
بدن شما را بپوشــاند، این ساده زیستی 
است. واجب نیست که در همه  زندگی 
شــما این جوری بپوشــید، بــا احرام 
زندگی کنید، نــه؛ اما می خواهد بگوید 
که این کار را یاد بگیریــد، یاد بگیرید 
که می شــود ساده زیســتی کرد و باید 
ساده زیســتی را ترویج کرد. این هم باز 
مثل همان موضوع قبلی همزیســتی 
اســت. شــما اگر نگاه کنید بسیاری از 
بدبختی ها و مشــکالت عالم به خاطر 
این زیاده خواهی ها و اشــرافی گری ها 
و تجمل پرســتی ها و مانند اینهاست. 
بخش عظیمی از ثروت عالم دارد صرف 
این چیزها می شــود در همه جا. حاال 
در کشــور ما هم متاسفانه همین جور، 
در جاهای دیگر ده ها برابر، صدها برابر 

دارد صرف این چیزها می شــود. اینجا 
موظفید دیگر به ساده زیســتی. یعنی 
خصوصیت حــج این اســت که وقتی 
می خواهد تعلیم بدهد، این جوری تعلیم 
می دهد؛ یعنی باید این چند روز را شما 
این جور ساده زیستی داشته باشید. این 
هم یک تعلیم است، سبک زندگی است.

امروز بالی صهیونیســم برای دنیای 
اسالم بالی نقد و فوری و دم دستی است، 
همیشه بال بوده اند حتی قبل از تشکیل 
دولت جعلی رژیم صهیونیستی. آن وقت 
هم سرمایه دارهای صهیونیستی، در دنیا 
بال بر جان همه بودند، اما االن هم برای 
دنیای اســالم بخصوص بالست. این را 
باید افشا کرد. باید گفت حاال به  هر شکلی 
که بلدید، به  هر شکلی که می توانید. این 
کسانی که، این دولت هایی که دولت های 
عربی که با صهیونیســت ها با همدیگر 
دست دادند و مصافحه کردند و روبوسی 
کردند و جلســه گذاشتند و فالن، هیچ 
ســودی نخواهند برد از این کار، هیچ. 
جز ضرر برایشان چیز دیگری ندارد، اوال 
ملت هایشان مخالفند؛ عرب و غیر عرب 
حاال بنده گفتم عرب هــا، غیر عرب ها 
هم بعضی هایشان همین کار را کردند، 
ملت هایشان مخالفند، اینها می نشینند 
با همدیگــر آنجــا قهــوه می خورند 
ملت هایشان آن پایین علیه آنها مشت 
گره می کنند و شعار می دهند، به عالوه 
رژیم صهیونیســتی اینها را می مکد، از 
اینها بهره مندی و استثمار می کند، اینها 
ملتفت نیستند، نمی فهمند البته بعد از 
چندی خواهند فهمید که امیدواریم دیر 
نشده باشــد، اینها باید افشا بشود. تنها 
چیزی که این دولت هــا را وادار می کند 
خواســت آمریکاســت. می خواهند بر 
طبق خواست آمریکا عمل کنند، چون 
دل آمریکا می خواهد، می خواهند عمل 
کنند. چون فشار آمریکاست می خواهند 
عمل کنند، فقط همین، واال واقعا هیچ 

فایده ای برای آنها ندارد.

همزیســتی«،  »تعلیــم  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
»ساده زیســتی« و »اجتنــاب از گناهان و امور در دســترس 
امــا نیازمنــد مراقبــت« را از جملــه درس هــای مهــم حــج 

برشمردند.

یک نمونه  دیگر از تعالیم حج تعلیم ساده زیستی است. 
احــرام مظهــر ساده زیســتی اســت دیگــر، یعنــی در احــرام 
هیچ چیز زیادی وجــود ندارد، فقط همین که بدن شــما را 

بپوشاند. 

بایــد همــه تــالش بــه  کار گرفتــه شــود تا هیــچ خللــی به 
موضوع اتحاد مســلمانان وارد نشــود، زیرا ایجاد اختالف 
از ترفندهــای  بخصــوص اختــالف میــان شــیعه و ســنی 

انگلیسی هاست.
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رهبر انقالب در دیدار جمعی از کارگزاران حج:

افشای توطئه صهیونیست ها از کارهای ضروری حج است
 وظیفه سنگین دولت میزبان، تأمین امنیت زائران برای جلوگیری از فجایع گذشته است
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 روایت محمدمهدی عسگرپور از جلسه 
اخیر فیاپف

کم کم باید با »سینما« 
خداحافظی کنیم

در  کــه  عســگرپور  محمدمهــدی 
فدراســیون بین المللی تهیه کنندگان فیلم 
)فیاپف( عضو هیــأت اجرایی و نایب رئیس 
در حــوزه آسیاســت، می گوید: »در جلســه 
اخیــر ایــن نهــاد در کنــار ابــراز نگرانــی برای 
ادامــه حیــات ســالن های ســینما، نســبت 
بــه آینــده نــام و ماهیــت »ســینما« هشــدار 
که ممکن است در آینده ای  داده شــده چرا
نزدیک خــود »ســینما« بــه یک نوســتالژی 
کــه  افــزود: »مســأله ای  تبدیــل شــود.«او 
کــه شــاید  ح شــد ایــن بــود  امســال مطــر
مــا بــه زودی بــا جریــان دیگــری از عرضــه 
محصوالت صوتی - تصویری مواجه شویم 
و انــگار باید بــا ســینما - بــه آن مفهومی که 
وجــود داشــته - کم کــم خداحافظــی کنیــم. 
و  پیچیــده  ســنگین،  بســیار  بحــث  ایــن 
گســترده اســت و احتمــال دارد بــرای همــه 
کســانی کــه  نســبت بــه ســینما ِعــرق دارند 
مهــم  موضــوع  یــک  برایشــان  ســینما  یــا 
حتــی  و  فهــم  غیرقابــل  اســت،  معیشــتی 
غیرقابــل پذیــرش باشــد، امــا به هرحــال با 
ایــن روالــی کــه وجــود دارد ظاهــرا جریــان 
نمایــش به شــکل جــدی در حــال دگرگونی 
اســت و مســأله نرفتن مردم به ســالن های 
برنمی گــردد،  مــا  کشــور  بــه  صرفــا  ســینما 
بلکــه اپیدمــی شــده و تقریبــا در بســیاری 
از کشــورهای دنیــا بــه اســتثنای فیلم های 
گیشــه های  کــه  اســپایدرمنی و ســوپرمنی 
از  قابل توجهــی  بخــش  دارنــد،  بــزرگ 
تولیــدات در ســالن ها دیــده نمی شــوند. 
بــه ایــن ترتیــب بخــش زیــادی از جریــان 
زیرساخت های نمایشی شکل جدیدتری 
پیدا می کند.« عسگرپور در پاسخ به اینکه 
آیــا باید نگران نــام و ماهیت کلی »ســینما« 
هم بــود؟ گفــت: »بله، تــا این حد که شــاید 
« استفاده  به تدریج از واژه »صوت وتصویر
 کنند تا ســینما، چون ســینما ما را به مفهوم 

مشخصی ارجاع می دهد.«
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صعود کم رمق 
بورس

روند حرکت شاخص کل 
بورس دیروز برخالف روزهای 

گذشته صعودی بود و این 
شاخص توانست بیش از 

۴هزار واحد افزایش یابد. به 
گزارش ایسنا، شاخص کل 

بورس دیروز با ۴۹۱۲ واحد 
افزایش در رقم یک میلیون 

و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن 

هم ۲۳۳۵ واحد افزایش 
یافت و رقم ۴۲۱ هزار و ۴۰۱ 

واحد را ثبت کرد. در این بازار 
۱۲۸ هزار معامله به ارزش 

۶۰ هزار و ۹۷۵ میلیاردریال 
انجام شد. کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، ملی صنایع 

مس ایران، پلی -پروپیلن 
جم-جم پیلن، مبین انرژی 
خلیج فارس، پاالیش نفت 
بندرعباس و پاالیش نفت 

تهران نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی 

بورس گذاشتند. در آن سوی 
بازار سرمایه شاخص کل 

فرابورس هم با ۱۰۸ واحد 
افزایش در رقم ۲۰ هزار و ۹۴۶ 

واحد ایستاد. معامله گران 
این بازار ۲۵۴ هزار معامله 

به ارزش ۵۳ هزار و ۶۴۲ 
میلیاردریال انجام دادند. 
بیمه پاسارگاد، پتروشیمی 

گرس، پتروشیمی تندگویان،  زا
داروسازی دانا، ذغال سنگ 

تروده طبس، بیمه اتکایی 
ایرانیان و پویازرکان آبدره 

نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

باشــگاه خبرنــگاران جــوان - در محلــه تاریخــی ســنگلج تهــران، بخش 
خانــه  بــه  کــه  دارد  قــرار  تاریخــی  عمارتــی  اعیان نشــین  تهران قدیــم، 
مســتوفی الممالک مشــهور اســت. ایــن ســاختمان متعلــق بــه حســن 
مســتوفی بود کــه بعد ها جــا پای پــدر گذاشــت و ریاســت کل مالیــه ایران 
را برعهــده گرفــت. خانه مســتوفی الممالک در ســال 1311 ســاخته شــد و 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تهــران- ایرنــا- 31 هزار بســته کمک  معیشــتی صبح دیروز توســط قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( بسته بندی و به مناطق محروم کشور ارسال شد.

واحــد مرکزی خبــر- ویال های غیرمجاز ســاخته شــده در روســتای مصیب 
محلــه در منطقــه گلــوگاه اســتان مازنــدران بــه دســتور اســتاندار تخریــب 
شــد و بخشــدار مرکــزی گلــوگاه از ســمتش برکنــار شــد. برخــورد بــا متخلفان 
ساخت وســاز های غیرمجاز به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی در 
عرصه های ملی مازندران از حدود 2 ماه پیش با تشکیل قرارگاه ویژه شدت 

گرفته است.

واحد مرکــزی خبــر- نوزدهمین نمایشــگاه بین المللــی صنایع وتجهیزات 
آشپزخانه، حمام، سونا و استخر در مراسمی آغاز به کار کرد. این نمایشگاه در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران تا بیستم خردادماه از ساعت 9 

تا 16 برپاست.

ســازمان انــرژی اتمــی بــا صــدور بیانیــه ای از قطــع 
فعالیت  دوربین های فراپادمانی دستگاه اندازه گیری 
بر خــط ســطح غنــا OLEMو فلومتــر آژانــس در ایران 
خبــر داد. در بیانیه ســازمان انــرژی اتمی آمده اســت: 
کنــون همکاری هــای  »جمهــوری اســامی ایــران تا
گســترده ای بــا آژانس بین المللــی انرژی اتمی داشــته 
است که متاســفانه آژانس بدون اینکه در نظر داشته 
باشــد که ایــن همکاری ها ناشــی از ُحســن نیت ایران 
اســت نه تنها قــدردان این همکاری ها نبــوده بلکه به 
نوعی آن را وظیفه ایران نیز تلقی کرده است؛ به همین 
دلیل تصمیم گرفته شد از امروز فعالیت  دوربین های 
فراپادمانــی دســتگاه اندازه گیــری بــر خــط ســطح غنا 
OLEMو فلومتــر آژانــس قطع شــود که دســتور آن به 

مسئولین مربوطه داده شده است.«
در ادامــه این بیانیــه آمده اســت: »البته بیــش از 80 
درصــد از دوربین هــای موجــود آژانــس دوربین هــای 
کمافی الســابق فعالیــت ایــن  کــه  پادمانــی هســتند 

دوربین ها ادامه خواهد یافت.«
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی ایران امروز با حضور 
کز هســته ای بر قطع فعالیت دو دوربین  در یکی از مرا

آژانس نظارت کرد.
تمام اقدامات جبرانی هســته ای ایران بر اســاس 

NPT است

همچنیــن روزگذشــته سرپرســت نمایندگــی دائــم 
نــزد ســازمان های بین المللــی در ویــن،  کشــورمان 
ضمن سخنرانی در نشست شــورای حکام با موضوع 
راســتی آزمایی و نظارت بر اجرای برجــام در جمهوری 
اســامی ایران، مواضع اصولی کشــورمان را خطاب به 

نمایندگان دولت های عضو مطرح کرد.
محمدرضا غائبی، سرپرســت نمایندگی کشــورمان 
کیــد بــر اینکــه انتظــار نتیجــه متفــاوت  در ابتــدا بــا تا
کان علل و ریشــه های اصلی  داشــتن در حالی که کما
مشــکل موجــود در ارتباط با برجــام وجــود دارد از نظر 
روش شــناختی نادرســت و از نظر منطقی بی تدبیری 
اســت، ضمن انتقاد از نادیده گرفتن تعهدات متقابل 
گر یــک آژانس  ســایر شــرکت کنندگان برجام افــزود: »ا
تحریم هــای  اشــاعه  بــر  نظــارت  بــرای  بین المللــی 
غیرقانونی داشــتیم، گزارش مربوط به نقض تعهدات 
توســط ایــاالت متحــده و اتحادیــه اروپــا/E3 در پرتــو 

قطعنامه 2231 شورای امنیت )2015( طوالنی بود.«
غائبــی در ادامــه ضمــن دعــوت از  هیأت هــا جهــت 
 A از پیوســت II مطالعــه بخش هــای 3 و 7 ضمیمــه

ذیل قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان ملل که 
تصریح کننده تعهدات حقوقی طرف های دیگر برجام 
اســت، افــزود: »معتقدم کــه مطالعه این بخــش  برای 
داشــتن رویکردی متوازن تر و واقع بینانه تر نســبت به 
وضعیت فعلی برجام ارزشمند خواهد بود و در نهایت 
ارزیابی از گزارش فعلی مدیرکل را در چارچوب مناسب 

خود قرار می دهد.«
این دیپلمات کشــورمان در ادامه با اشــاره به خروج 
غیرقانونــی آمریــکا از برجــام و همزمان اعمــال مجدد 
تحریم های یکجانبــه قهرآمیز، غیرانســانی و ظالمانه 
علیــه کشــورمان و برشــمردن مشــکات ناشــی از آن، 
افــزود: »ایــن تحریم هــا نه تنهــا بــر فعالیت هــای افراد 
و شــرکت های مســتقل خصوصــی در سراســر جهــان 
فشار می آورد، بلکه در انتخاب های سیاست خارجی 
کمیتــی کشــورها و ســازمان های بین المللــی کــه  حا
حامی برجام و تجارت با ایران هســتند نیز تاثیر منفی 
گذاشــته و اختال ایجاد می کند. ِاعمال فراســرزمینی 
چنین تحریم های یکجانبه، به نوبه خود نقض قوانین 
بین المللی اســت، چه رســد به نقض تعهــدات ایاالت 
متحده بر اســاس قطعنامــه 2231 شــورای امنیت که 

خود مقوله ای جداست.«
غائبــی بــا اشــاره بــه اثــرات اقدامــات غیرقانونــی و 
غیرانسانی ایاالت متحده بر مردم عادی ایران ازجمله 
در حــوزه داروها و تجهیزات پزشــکی که ادعا می شــود 
مشــمول تحریــم نیســتند، افــزود: »دولت هــا، به ویژه 
کشــورهای عضو E3 و اتحادیــه اروپا کــه بارها حمایت 
کامی خــود را از برجــام ابــراز کرده اند، باید بــه این فکر 
کنند که تا چه حد عما حمایت خود را ازجمله از طریق 
ابزارها و اقداماتی برای کاهــش این اثرات منفی انجام 
داده انــد؟ کســی نمی توانــد از برجام حمایت کنــد، در 
حالی که تحریم های غیرقانونی ایاالت متحــده را اجرا 
می کند یا دارایی های مردم ایران را در حوزه قلمرو خود 
مســدود می کند. آن حمایت، شــعاری بیش نیست و 

تناقض آن در عمل روشن است.«  
کید بر اینکه تمام   نماینده کشورمان همچنین با تا
اقدامات جبرانی هســته ای انجام شده توســط ایران 
براســاس  کشــورمان  حقوق وتعهــدات  راســتای  در 
NPT اســت، با اشــاره بــه دسترســی ها و بازرســی های 

گســترده شفاف ســاز آژانس در ایران، افزود: »جزئیات 
گزارش های مدیرکل، جلوه ای قوی از سطح بی سابقه 
شــفافیت در برنامــه و فعالیت هــای هســته ای ایــران 

کنون ادامه داشته است.« است که تا

سازمان انرژی اتمی از قطع دوربین های فراپادمانی خبر داد

چشم آژانس کور شد!

ســخنگوی دولت اعام کرد: »بنابر پیشــنهاد وزارت 
نیــرو، تغییــر ســاعات اداری از تاریــخ 21 خــرداد تــا 3 
شــهریور از ســاعت 7 صبــح تــا 13:30 در سراســر کشــور 

تصویب شد.«
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در حاشــیه 
جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت 
از هموطنــان در حادثــه قطــار  درگذشــت تعــدادی 
مســافربری مشــهد - یزد، اظهــار داشــت: »امیدواریم 
دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم و دالیل این حادثه 

از سوی مسئوالن مورد بررسی قرار گیرد.«
او در رابطــه با مصوبات جلســه هیأت دولــت، گفت: 
کــه دو  »هیــأت وزیــران مصوبــات متعــددی داشــت 
مصوبــه بــرای اهالــی رســانه اهمیــت بیشــتری دارد. 
آیین نامه ناظر به رتبه بندی معلمان در هیأت وزیران 
مطرح شد. پیش از این، آیین نامه رتبه بندی معلمان 
به پیشــنهاد وزارت آموزش وپرورش مطرح شــده بود و 
کمیسیون آموزش دولت در چند جلسه این موضوع را 

مورد بررسی قرار داد.«
ارزش  »به دلیــل  کــرد:  بیــان  دولــت  ســخنگوی 
قائل شدن به شأن وجایگاه معلمان، موضوع نیازمند 

رســیدگی بود تا آیین نامــه منطبق بــا قانون شــود و به 
اهداف مقرر در قانون برسیم که وزارت آموزش وپرورش 
در جهــت ایــن آیین نامــه بــه ســمت اجرایی شــدن 

رتبه بندی معلمان گام بردارد.«
بهــادری جهرمــی در رابطــه بــا دیگــر مصوبــه دولــت 
گفــت:  ادارات،  کاری  ســاعت  اصــاح  خصــوص  در 
»مصوبه عمومی برای کل کشور، بنابر پیشنهاد وزارت 
نیــرو تصویب شــد کــه بــه موجــب آن از 21 خــرداد تــا  3 
شــهریورماه ســاعت کاری ادارات بــه 7 صبــح تــا 13:30 

تغییر کند و این تغییر از سوی مقامات اداری و استانی 
باید جبران شود تا خللی در خدمت رسانی و انجام امور 

نداشته باشیم.«
وزارت  کشــاورزان،  بــا  »توافقاتــی  افــزود:  او 
نفــت صــورت  وزارت  و  نیــرو  وزارت  صنعت ومعــدن، 
می گیــرد تا هیچ خللی به حــوزه تولید وارد نشــود و برق 
موردنیاز در صنعت تامین شــود و از سوی دیگر شاهد 
قطعــی برق خانگی هم نباشــیم. بــا مدیریــت مصرف، 
این، یک وعده نیست بلکه دستاورد همگانی خواهد 

بود.«
کبر محرابیــان«، وزیر نیــرو اعام  پیش از ایــن »علی ا
کرده بود که تغییر ســاعت کاری ادارات موجب خواهد 
شــد مصرف برق بخش اداری در ســاعات اوج مصرف، 
بــه شــدت کاهــش پیــدا کنــد و مــا می توانیم ایــن برق 
صرفه جویی شــده را بــه بخش هــای دیگــر بخصــوص 

بخش خانگی اختصاص بدهیم.
وزیــر نیرو گفته بود: »دســتگاه ها به کنتور هوشــمند 
مجهز شده اند و از هفته آینده، مصرف شان مورد پایش 
قــرار خواهنــد گرفــت و گــزارش عملکــرد آنهــا به صورت 

دوره ای اعام می شود.«

کارمندان از شنبه 7 تا 13:30 سرکار می روند

تغییر ساعت کاری ادارات در کل کشور 
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مرضیــه موســوی|  می گویــد هــر حادثــه ای 
کالس  بــرای تیم هــای امــدادی و عملیاتــی 
درس اســت. مســئول امــداد شــهر آبــادان، از 
کنــون در کنار  لحظه وقــوع حادثــه متروپل تا
دیگر امدادگران و نیروهای عملیاتی روزهای 
سختی را پشــت سر گذاشــته اند. جست وجو 
و نجــات افــراد مانــده در زیــر آوار در روزهــای 
نخست بعد از ریزش متروپل و جست وجوی 
اجساد و رهاسازی از زیر آوار مهم ترین بخش 
فعالیت هــای امدادگــران در ایــن حادثه بود. 
گرچه تجربه حوادثی مثل زلزله بم و کرمانشاه 
و حتی پالسکو همراه امدادگران بود، اما آنچه 
در متروپل رخ داد همچنــان برای امدادگران 

خالی از درس آموخته نبود. 

در  عملیــات  ســختی های  و  چالش هــا 
متروپل ابعاد مختلفی داشت؛ از چالش های 
کنترل وهدایــت  تــا  گرفتــه  آواربــرداری  فنــی 
کمک هــای داوطلبانه و حتــی حمایت روانی 
پهلــوان«  »علــی  حادثــه.  ایــن  بازمانــدگان 
اســتان  هالل احمــر  امدادونجــات  معــاون 
در  کــه  »حادثــه ای  می گویــد:  خوزســتان 
متروپــل بــا آن روبــه رو بودیــم شــاید چیــزی 
حــدود 40 درصــد با حادثه پالســکو شــباهت 
داشــت. یکی از ایــن تفاوت هــا، در نوع ســازه 
بود. ما با ترکیبی از بتن و فــوالد روبه رو بودیم. 
رشــته های درهم تنیــده فــوالدی، بتن هــای 
ســنگین را در خــود نگــه داشــته بــود و بعــد از 
ریــزش ســاختمان، بتن هــا از ایــن رشــته ها 
آویــزان بودنــد و هر لحظــه امکان فــرو ریختن 
دوبــاره آن بود. از طرفــی در متروپــل به دلیل 
ناپایدار بــودن بخش هــای باقی مانده  ســازه 
احتمــال ریــزش کامل ســاختمان هــم وجود 
داشت و جان صدها نفر از تیم های عملیاتی 

در پای ساختمان در خطر بود.«
ســاختمان 10 طبقه ای با وســعت متروپل، 
در کوچه ها و خیابان های کم عرضی ســاخته 
شده بود که دسترسی خودروهای سنگین و 
امدادگران را به آن با مشکل مواجه کرده بود. 
برای همین مسئول مدیریت بحران تصمیم 
به تخلیه چنــد خانه همجــوار بــا آوار را گرفت 
تا مســیر دسترســی بــه ایــن کوچه هــا و محل 
حادثه هموارتر شــود. پهلوان می گویــد: »آوار 
به صورت الیه های کیک، روی هم سوار شده 
بــود. از طرفی دسترســی به محــل حادثه هم 
چندان راحــت نبود. به خصــوص در روزهای 
اول کــه تلــی از آوار وســط کوچــه را پــر کــرده 
بــود. با این حــال در ایــن عملیــات تجهیزات 
و ماشــین آالت کارآمــدی در اختیــار تیم های 
عملیاتــی بــود. چون آبــادان شــهری صنعتی 
کز صنعتی  اســت و امکانــات مختلف ایــن مرا
بزرگ بــرای کمک به روند عملیــات در اختیار 

مدیریت بحران قرار گرفته بود.«
بــه گفتــه معــاون امدادونجــات هالل احمر 
خوزستان، آنچه در آواربرداری زلزله کرمانشاه 
به تجربه های امدادگران اضافــه کرده بود، در 
آواربرداری متروپل هم کارآمد بود و شــباهت 

جنس و نوع سازه این امکان را میسر می کرد.

پشتیبانی عملیات
»حمید قناعتیان«، مســئول امدادونجات 
مربــی  و  مــدرس  ایــن  اســت.  آبــادان  شــهر 
در  آنچــه  بــه  روزهــا  ایــن  امدادونجــات، 
متروپــل رخ داده بیــش از روزهــای قبــل فکــر 
می کنــد؛ حــاال کــه اغلــب تیم هــای امــدادی 
کار  و  برگشــته اند  اســتان خــود  بــه  مهمــان 
عملیــات بــه امدادگران اســتان و شهرســتان 
ســپرده شــده اســت، می گویــد: »همیشــه در 
کــه در  تدریــس و صحبــت از نــکات مهمــی 
عملیــات می توانــد موثــر باشــد، بــه توانایی و 
کیــد  مهــارت بچه هــا در اســتفاده از ابزارهــا تا
مشــاهده  آنچــه  حادثــه  ایــن  در  می کنیــم. 

کردیــم این بــود کــه وجــود تجهیــزات متعدد 
کاربردهــای مختلــف چقــدر می توانــد در  بــا 
پیشــبرد عملیات موثر باشــد.« او گرمای این 
روزهــای آبــادان را از چالش هــای پیــش روی 
تیم هــای امــدادی می داند کــه با پشــتیبانی 
تیم هــای حاضــر در محــل حادثــه، برطــرف 
شــده بــود. قناعتیــان می گویــد: »کمک های 
مردمی زیــادی به خیابــان امیری می رســید. 
طبــق برنامه ریزی هــای مــا فضایی مناســب 
بــرای اســتراحت امدادگــران فراهم شــده بود 
که حداقــل در زمان ریــکاوری بتواننــد از گرما 
کــه در پــای آوار  دور باشــند، امــا می دیدیــم 
از  کــه  امدادگــری  هــر  متروپــل،  ســاختمان 

ســاختمان بیــرون می آمــد توســط تیم هــای 
پشــتیبانی از او استقبال می شــد. آب خنک، 
یــا شــربتی کــه مــردم بــرای امدادگــران آورده 
بودنــد و درســت در ســخت ترین شــرایط بــه 
دست شــان می رســید، بزرگ تریــن دلگرمی و 
بهترین روش برای ریکاوری این بچه ها بود.«

او قدردانــی خانواده هــای قربانیــان حادثه 
متروپــل از تیم هــای امــدادی را مهم تریــن 
دلگرمی این روزهای امدادگران می داند که با 
ک و تکان دهنده ای  صحنه های تلخ ودردنــا

در این حادثه روبه رو بودند. 
ازدحــام جمعیــت غیرعملیاتــی در اطــراف 
محل حادثه، روند امدادرسانی را با مشکالتی 
گفتــه  بــه  این حــال  بــا  بــود.  کــرده  روبــه رو 
قناعتیــان، امدادگــران بــا صبــر و شــکیبایی 
مردم را به ترک محل حادثه دعوت می کردند. 
او می گویــد: »مدیریــت انــدوه  و شــوکی کــه به 
مــردم آبــادان وارد شــده بــود هــم در برخــورد 
بــا مــردم حاضــر در محــل حادثــه تحت تاثیــر 
قــرار می گرفــت. مــردم در آن لحظــات نیــاز به 
همــدردی داشــتند و امدادگــران ما، ایــن کار 
را تــا آخریــن روزی کــه مــردم در محــل حادثه 
حضور داشتند، انجام دادند. برای همین ما 
همــدردی و همراهی خوبی از طــرف مردم در 

این عملیات دیدیم.«

نبود آمار دقیق
و  متعــدد  امــدادی  نیروهــای  وجــود  بــا 
تجهیــزات کافــی در محــل فاجعــه متروپــل، 
امدادگــران بــا چالش هــا و مشــکالت زیــادی 
روبــه رو بودنــد. یکــی از مهم تریــن چالش ها، 
نبــود اطالعــات دقیــق از تعــداد افــراد مانــده 
در زیــر آوار بــود. »مهــدی بنی رشــید« کــه 10 
ســال از فعالیــت او در هالل احمــر خوزســتان 
به عنوان امدادگر می گــذرد، می گوید: »اینکه 
نمی دانســتیم بایــد دقیقــا دنبــال چندنفــر و 
در کجــا بگردیــم، بــرای تیم هــای امــدادی و 
عملیاتی چالشــی بزرگ بود. بــرای همین هم 
بــا وجــود اعــالم پایــان عملیــات در روزهــای 

گذشته، ماموریت همچنان ادامه پیدا کرد.«
آواربــرداری در برخــی از مراحل کــه احتمال 
رســیدن به پیکر یا فرد زنده وجود داشت، به 

کمــک دســت و با بیلچه هــای کوچــک انجام 
عملیاتــی  محــدوده  از  بیــرون  از  و  می شــد 
این طــور به نظــر می رســید کــه آواربــرداری با 
ســرعت کمــی انجــام می شــود؛ موضوعــی که 
به گفته ایــن امدادگر باعث تحمیل فشــار به 

تیم های عملیاتی بود. 
ناپایــداری ســازه نیمه خراب شــده متروپل 
و امکان فــرو ریختن بقیــه این ســاختمان، با 
وجود مقاوم سازی، بارها تیم های عملیاتی را 
از دل ســاختمان به بیرون فراخوانــد و دوباره 
عملیــات از ســر گرفتــه شــد. انجــام ماموریت 
طوالنی مــدت در چنیــن شــرایط پرریســکی، 
بــود.  عملیــات  ایــن  دیگــر  ســختی های  از 
بنی رشــید می گویــد: »قبــل از وقــوع حادثــه، 
در طبقــات زیر زمیــن همین ســاختمانی که 
جــان تعــداد زیــادی از همشــهریانم را گرفت، 
گزارش هایــی از آبگرفتگــی وجــود داشــت، اما 
آن را بــا دســتگاه تخلیــه کــرده بودنــد بــدون 
اینکه اقــدام دیگــری بــرای افزایــش مقاومت 
ساختمان کنند. بعد از ریزش ساختمان هم 
شــاهد ایــن بودیم کــه دوبــاره در طبقــات زیر 
زمین آب جمع شــده و همین کار را ســخت تر 
می کرد. پی ســاختمان ناپایدار و سســت بود 
و هرلحظــه امــکان داشــت دوبــاره فــرو بریزد. 
بــا ایــن وجــود غیــرت بچه هــای امدادگــر و 
تیم های عملیاتی اجازه نمــی داد ماموریت را 
تــرک کننــد.  خانواده هــای چشــم انتظار را در 
هر گوشــه ای از شهر می شــد دید. برای اینکه 
حادثه دومــی رخ ندهد، تدابیــر خوبی دیده 
شــده بــود و ســاختمان دائــم رصــد می شــد. 
بارهــا مــا را از داخــل ســاختمان به بیــرون فرا 
خواندنــد چــون احتمــال ریــزش ســاختمان 
وجــود داشــت و ممکن بــود حادثه دوم ســه 

برابر حادثه اول تلفات داشته باشد.«

اندوه و خشم خانواده قربانیان
عملیاتــی،  و  امــدادی  تیم هــای  کنــار  در 
اعضــای تیم های ســحر هــم از نخســتین روز 
حادثــه در کنار مــردم داغــدار و خانواده های 
جانباختگان بودند. »لیال مرشد بهبهانی« که 
تجربه حضور در حوادث مختلفی را به عنوان 
عضــو تیــم ســحر داشــته، می گویــد: »حتــی 
مــا در تیم هــای ســحر هــم در متروپل بــا نوع 
دیگری از مســأله مواجــه بودیــم. در حوادث 
طبیعی مثل ســیل و زلزله، بازماندگان خیلی 
راحت تــر با موضــوع کنــار می آیند چــون آن را 
کار قضاوقــدر می داننــد. یــا حتــی در حوادث 
کــه ناشــی از تســامح نیســت،  انسان ســازی 
کنش دیگری دارند. در متروپل مردم  مردم وا
عالوه بر شــوک از دســت دادن همشــهریان و 
خانواده خود و غم واندوهی که از این فقدان 
تجربــه می کردنــد، دچــار خشــم هــم بودنــد. 
برای همین حتی نزدیک شدن به افراد متاثر 
از حادثــه هــم کار ســختی برای مــا بــود، اما با 
ایجاد فضایــی امــن و جلب اعتماد ایــن افراد 
توانستیم کمک های زیادی به بهبود شرایط 

روحی وروانی خانواده های داغدیده کنیم.«

اینکه نمی دانستیم باید دقیقا 
دنبال چندنفر و در کجا 

بگردیم، برای تیم های امدادی 
و عملیاتی چالشی بزرگ بود. 

برای همین هم با وجود اعالم 
پایان عملیات در روزهای 

گذشته، ماموریت همچنان 
ادامه پیدا کرد

ساختمان 10 طبقه ای با 
وسعت متروپل، در کوچه ها 

و خیابان های کم عرضی 
ساخته شده بود که دسترسی 

خودروهای سنگین و 
امدادگران را به آن با مشکل 
مواجه کرده بود. برای همین 

مسئول مدیریت بحران تصمیم 
به تخلیه چند خانه همجوار با 
آوار را گرفت تا مسیر دسترسی 

به این کوچه ها و محل حادثه 
هموارتر شود

 دیدار جمعی از ایثارگران دوران دفاع مقدس 
با دکتر کولیوند

 امدادگران با جان و دل 
به صحنه حادثه می آیند

مشــاور رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به همــراه تعدادی 
از جانبــازان و ایثارگــران دوران دفــاع مقــدس، در دیــدار بــا دکتر 

کولیوند به عضویت داوطلبانه هالل احمر درآمدند. 
کولیوند، رئیــس جمعیت هالل احمر در این دیــدار گفت: »در 
ســانحه متروپــل، خانواده هــای آبادانی با وجــود غم ومصیبت 
ناشــی از ایــن حادثــه، در کنــار امدادگــران و نیروهــای جهــادی 
بودنــد و از آنهــا بــا چــای و آب خنــک و ... پذیرایــی می کردنــد. 
عیادت مصدومان این ســانحه و دیدار بــا خانواده های داغدار 
هم ازجملــه کارهایــی بود که بــرای دلجویــی از آســیب دیدگان 

سانحه انجام شد.«
او بــا اشــاره بــه جانفشــانی امدادگــران و نجاتگــران در صحنه 
کید کــرد: »امدادرســانان و خدمت رســانان در تمام  حــوادث تا
حوادث وســوانح بــرای کمک به مــردم و با جــان ودل به صحنه 
می آینــد. ایــن عزیــزان در متروپــل آبــادان هــم، جــان خــود را 
برای کمک بــه مصدومــان و یافتن پیکر جانباختــگان به خطر 
انداختنــد.« رئیس جمعیــت هالل احمر افزود: »باید مســیری 
را برای کســانی که کار خدمت رســانی در حوادث وسوانح انجام 
کــرده در صحنــه عملیات  گــر خدای نا می دهنــد بــاز کنیــم تــا ا
امدادرســانی، اتفاقــی بــرای این افــراد افتــاد، خانواده ها یشــان 
بتواننــد زندگــی خــود را ادامــه دهنــد. ایــن مســیر می توانــد 
انتخــاب عنوانــی به جز شــهید یا جانبــاز باشــد امــا در حمایت 
امدادگــران  ازجملــه  خدمت رســان  عزیــزان  خانواده هــای  از 
هالل احمر، آتش نشــانان، عوامــل اورژانــس و ...طراحــی و اجرا 

شود.«
، مشــاور رئیــس بنیــاد شــهید و امــور  در پایــان ایــن دیــدار
، با پوشیدن  ایثارگران و دیگر جانبازان حاضر در جلسه دیدار
، عضو داوطلب ایــن نهاد مردمی  لبــاس جمعیت هالل احمــر

شدند.

بازدید معاون وزیر آموزش وپرورش از 
مرکز جامع توانبخشی کودکان نورافشار 

معاون وزیر آموزش وپرورش و رئیس سازمان آموزش وپرورش 
استثنائی با حضور در بیمارستان فوق تخصصی نورافشار از مرکز 

جامع توانبخشی کودکان نورافشار بازدید کرد.
در ایــن بازدیــد کــه بــا حضــور فرمانــدار شــمیرانات، مدیــرکل 
توانبخشی جمعیت هالل احمر و جمعی از مدیران بیمارستان 
جامــع  مرکــز  فعالیت هــای  رونــد  از  گزارشــی  گرفــت،  صــورت 

توانبخشی کودکان نورافشار ارایه شد.
معاون وزیــر و رئیس ســازمان آموزش وپرورش اســتثنایی، در 
این بازدید با ابراز خرســندی از ارایه خدمات رایگان به بیماران 
اســتثنائی گفت: »خدمــات کارکنان ایــن بخش از بیمارســتان 
برای رفع مشکالت کودکانی که نیازمند رسیدگی و مراقبت های 

ویژه هستند، ارزشمند و قابل تقدیر است.«
دکتــر حمیــد طریفــی حســینی، همچنیــن همکاری هــای 
مشــترک ســازمان آموزش وپــرورش اســتثنائی بــا بیمارســتان 
نورافشــار در زمینه کاهش مشــکالت کــودکان کم تــوان و ناتوان 

ذهنی-حرکتی در کشور را خواستار شد.

 کمک های بالعوض هالل احمر
امید بیماران نیازمند

نشست مشترک دکتر پیمان نامدار معاون بهداشت، درمان 
و توانبخشی جمعیت هالل احمر، وحید سلیمی رئیس سازمان 
داوطلبــان و شــهرام میرزایــی مدیــرکل برنامه وبودجــه ایــن 
جمعیــت با حضــور آنالین مدیــران عامل و معاونین بهداشــت 
و درمان جمعیت های اســتانی هالل احمر از ۳2 اســتان  کشــور 
برگزار شــد و طــی آن مباحثی پیرامون تخصیــص بودجه کمک 

بالعوض به بیماران نیازمند و صعب العالج مطرح شد.
پیمــان نامــدار افــزود: »داروخانه هــای هالل احمــر پیشــانی 
خدمات بهداشتی و درمانی هالل احمر است و تالش می کنیم 
هیچ بیمــار نیازمنــدی به دلیــل فقــر در تامیــن داروی خاص و 

ضروری خود دچار مشکل نشود.«
در ایــن نشســت همچنیــن وحیــد ســلیمی، رئیس ســازمان 
داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر و متولــی قانونــی کمک هــای 
»بــا  گفــت:  نیازمنــدان  بــه  هالل احمــر  جمعیــت  بالعــوض 
تــالش همــکاران مــا در ســازمان داوطلبــان و همــکاری ادارات 
کل زیرمجموعــه معاونــت بهداشــت، درمــان و توانبخشــی، 
دستورالعمل جامع خدمات حمایتی تدوین و برای تصویب به 

کمیسیون تنظیم مقررات جمعیت ارسال شده است.«
در ایــن جلســه همچنیــن مدیــرکل توانبخشــی جمعیــت 
هالل احمر یادآوری کــرد: » 90 درصد از معلــوالن مراجعه کننده 
کــز توانبخشــی از طبقات کم برخــوردار جامعــه و نیازمند  به مرا

کمک های مالی هستند.«

کالس درس متروپلخبر3
امدادگران حاضر در آبادان، از چالش ها و تجربیات این عملیات می گویند
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گو گفت و 

لیالمهــداد| احیــای دریاچــه ارومیــه؛ مطالبــه ای 
ملی. دریاچــه ای کــه چشــم انتظار حقابه نشســته تا 
از خشک شــدن نجــات بیابد. این در حالی اســت که 
رهاســازی جریــان آب و کاهــش 40درصــدی مصــرف 
آب کشــاورزی هنــوز در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد. 
قرارهــا بــر ایــن بــود تــا مصــرف آب کشــاورزی کاهــش 
40درصدی به خود ببیند تا جانــی به دریاچه ارومیه 

بدهد. قول وقراری که هنوز محقق نشده است.
تــراز آبــی دریاچــه افــت کــرده و گفته هــا از مراحــل 
نهایــی تونــل انتقــال آب بــه دریاچــه خبــر می دهــد. 
ســاخت  98درصــد  تکمیــل  از  کــه  خبرهایــی 
می گویــد.  شــهریور  پایــان  تــا  هــم  کانی ســیب  ســد 
محیط زیســت  حفاظــت  کل  اداره  معــاون  گرچــه  ا
آذربایجان غربی ارتفاع آب دریاچه را 1270.77 متر از 
ســطح آب هــای آزاد اعالم کرده اســت. با این تفاســیر 
یعنی ســطح آب در مقایســه با ســال گذشــته کاهش 
66ســانتی متری را تجربه کرده است. به گفته حجت 
جباری در ســال آبی جاری 700میلیون مترمکعب به 

سوی دریاچه رهاسازی شده  است.

با توجه به خشکسالی های اخیر حقابه دریاچه 
ارومیه چه میزان تعیین شده است؟

حقابــه  مترمکعــب  یک میلیــون  و  ســه میلیارد 
کــه تنهــا حــدود  دریاچــه ارومیــه اســت. حقابــه ای 
می شــود.  محقــق  آن  خــرده ای  و  یک میلیــارد 
برآوردهای کلی حــوزه آبریز دریاچه هم چیزی حدود 
گرچه کاهش بارندگی ها و  هفت میلیون مترمکعــب، ا
ادامه دارشدن خشکســالی ها این میزان را به نزدیک 
6میلیارد مترمکعب رسانده است. 20درصد از منابع 
آبــی تجدید پذیــر بایــد مصــرف شــوند. عددی کــه با 
چشم پوشــی تنها می تواند به حدود 40درصد برسد. 
رقم بیــش از این پرخطر اســت و منطقــه و قلمرومان 
را دچار تنش آبــی می کند. بحث اینجا بر ســر منابع و 

مصارف است که باید تعادل در آن برقرار شود.

؟ سهم دریاچه ارومیه از آب های تجدیدپذیر
کمتــر از 20درصــد حقابــه دریاچــه ارومیــه در ســال 
آبی جاری به ســمت دریاچه رهاســازی شــده اســت. 
3.4میلیــارد  از   مترمکعــب  700میلیــون  حــدود 
مترمکعــب حقابه  دریاچه ارومیه در ســال آبی جاری 
اســت.  ارومیــه رهاســازی شــده  به ســمت دریاچــه 
نگــران به کارگیــری آب انتقال یافتــه از رودخانــه زاب 
در جهت توســعه مجدد اراضی کشــاورزی در حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه ایم. این در حالی اســت که سهم 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه از آب های تجدیدپذیر با 
احتســاب کاهش بارش ها در طی چند ســال گذشته 

ساالنه حدود 6.5میلیارد مترمکعب است.

خشکســالی، بهره  بــرداری از منابــع زیرزمینــی و 
معضل تامین حقابه ها چــه نتیجه ای دربرخواهند 

داشت؟
به هم خــوردن تعــادل منابــع و مصــرف آن نتیجــه 
ادامــه این رویــه اســت. آمارهــای مربوط به ســال 94 
از مصــرف 70 تــا 80درصــد منابــع آبــی تجدیدپزیــر 
خبــر می دهــد. آمــاری کــه بی شــک طــی ســال های 
کنــار  در  تجربه کرده انــد.  را  صعودی بــودن  اخیــر 
محقق نشــدن حقابــه دریاچــه شــاهد بهره بــرداری 
بیــش از حد مجاز هم هســتیم. بهره بــرداری از منابع 
تجدید پذیر در کل ایــران به عدد 110 می رســد. یعنی 
مــا 100درصد آب تجدیدپذیرمــان را مصرف می کنیم. 
این در حالی اســت که عــالوه بــر آن از منابع دیگر هم 
مانند آب هــای زیرزمینــی و … برای مصرف برداشــت 
داریم. این رویه یک نتیجه بیشــتر نــدارد، به هم زدن 

تعادل منابع و مصرف.
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی دریاچــه صحبــت از 
انتقــال آب بــه دریاچه در میان اســت. ایــن انتقال 
آب تا چه میــزان می تواند به حیــات دریاچه کمک 

کند؟
یکــی از ابــر پروژه هــای تعریف شــده بــرای احیــای 
زاب  رودخانــه  آب  انتقــال  پــروژه  ارومیــه،  دریاچــه 

بــه دریاچــه ارومیه اســت. طــرح بــزرگ عمرانــی که با 
دوســال تاخیر )به دالیل فنــی و مالی( روبه رو اســت. 
این طرح احتماال اواسط ســال جاری به بهره برداری 
خواهد رســید. این تونل انتقال به گفته کارشناســان 
حــدود 600میلیــون مترمکعــب آب به  ســمت حوضه 

آبریز دریاچه ارومیه روانه خواهد کرد.
معمــوال انتقــال آب بین حوضــه ای امــری غیرپایدار 
و راه حلــی موقتــی اســت. راهــکاری که معمــوال توهم 
وجــود آب بیشــتر و بــه تبــع آن تشــدید توســعه را 
دربردارد. به شــخصه بیم آن دارم مقــداری از این آب 

مجددا برای توسعه اراضی کشاورزی تخصیص یابد.

و امــا ماجــرای تهدیــد تنش آبــی تا چه حــد برای 
حوضه آبریز جدی است؟

برداشــت  بــه  تعریــف جهانــی صرفــا مجــاز  طبــق 
گر بــه مرز  20درصــد از آب تجدیدپذیریــم. ایــن رقــم ا
ک ولــی قابــل قبــول  کمــی خطرنــا 40درصــد برســد 
اســت. امــا برداشــت بیــش از 40درصــد از منابــع آبی 
تجدیدپذیر امری بســیار پرخطر بــوده و حوضه آبریز 
را دچار تنش آبــی می کند. متاســفانه در حوضه آبریز 
دریاچــه ارومیه 75درصــد منابــع آب تجدیدپذیر در 
حال استفاده اســت. در منطقه ای مانند خراسان تا 
135درصــد از منابع آب مورد اســتفاده قــرار می گیرد. 
بــه مطالعــات ســال 94 اســت و  آمــار مربــوط  ایــن 
بی شــک طــی ســال های اخیــر صعودی بــودن ایــن 

روند دور از ذهن نیست.

دو دهــه از رویکــرد توســعه ای می گــذرد و امــروز 
آیــا  هســتیم.  دریاچــه  تــراز  پایین آمــدن  شــاهد 
می تــوان سدســازی ها را در ایــن مســأله دخیــل 

دانست؟
ظرفیــت  از   70 دهــه  توســعه ای  رویکــرد 
30میلیاردمترمکعبــی دریاچــه ارومیــه خبــر می داد. 
دوره ای کــه آب های ســطحی و آب دریاچه تا ســطح 
جاده هــا می آمدنــد. از حجــم 30میلیاردمترمکعبــی 
دریاچــه ارومیه چیــزی جــز یک میلیاردمترمکعب در 

دهــه 90 باقی نگذاشــت. در آن بازه زمانی قــرار بر این 
شــد تــا از آب هــای زیرزمینــی و چاه هــا بــرای توســعه 

منطقه استفاده شود.
از  گفتــن  بــه همــان دهــه 70 و دوران  سدســازی 
کــه متاســفانه  توســعه برمی گــردد. سدســازی هایی 
جنبــه توســعه پایــدار را نادیده گرفــت. شــرایط فعلی 
به نتیجه در نظر نگرفتن جنبه توســعه سدســازی ها 
از دو دهــه شــاهد  دو دهــه قبــل برمی گــردد. بعــد 

پایین آمدن تراز دریاچه ارومیه هستیم.

دریاچــه قبــل از ایــن در دهــه 90 یک بــار از خطــر 
خشکســالی رهــا شــد. آیــا این بــار هــم امیــدی بــه 

رهایی دریاچه از این خطر وجود دارد؟
دریاچه ارومیه اوایل دهه 90 خطر خشک شــدن را 
از ســر گذراند. خطری که ســتاد احیــای دریاچه را راه  
انداخــت بــرای نجــات دریاچــه. ســتاد در ســال های 
بــود.  دریاچــه  وضعیــت  تثبیــت  در  تالشــش  اخیــر 
کاهــش بارندگی هــا امــا کمــی شــرایط را ســخت کــرد. 
نباید فراموش کرد که اولویت حفظ شــرایط آب شرب 
منطقه هم بــود. تامین آب شــرب منطقه باعث شــد 
حقابــه دریاچــه در ســال های اخیــر بــه شــکل کامــل 
تحویل داده نشــود. مقدار تثبیت شــده هــم در حال 
کاهش اســت. تــراز دریاچه پاییــن آمده. تــرازی که در 

مقایسه با سال قبل 66 تا 70سانت کمتر است.

کــه  اســت  ایــن  از  کــی  حا شــنیده ها  از  برخــی 
خشک شــدن دریاچــه مســاوی اســت بــا شــروع 
طوفان هــای نمکــی کــه تــا تهــران می رســند. ایــن 

مسأله تا چه حد جدی است؟
طوفان هــای نمکــی و رســیدنش تــا پایتخــت هنــوز 
ثابت شده نیســت. طوفان های نمکی در روستاهای 
اطراف دریاچه محســوس تر اســت. بحث آب تنها به 
آب آشــامیدنی معطــوف نمی شــود. دریاچــه ارومیــه 
چنــد ُبعد به خــود می بینــد. ُبعــد هویتــی دریاچه که 
بــرای شــهروندان ایــن منطقــه حائزاهمیــت اســت. 
گرچــه ُبعــد فرهنگــی و اجتماعــی ایــن دریاچــه هــم  ا
دریاچــه  مختلــف  ابعــاد  دلیــل  بــه  شــاید  هســت. 

نمی توان به راحتی از آن گذشت.

از ســال ها پیــش دریاچــه ارومیــه ســتاد احیــا را 
بــه خــود می بیند. حضــور ایــن ســتاد تا چــه میزان 

کمک حال دریاچه بوده؟
دریاچــه ارومیــه برنامه هــای مختلفــی بــرای احیــا 
کــه هنــوز تکمیــل نشــده اند. در  بــه خــود می بینــد 
ســال های اخیــر تمرکــز ســتاد احیــا بــر فعالیت هــای 
ســازه ای بوده اســت. یکی دیگــر از برنامه های ســتاد 
دهانه سازی برای برخی از آبگیرها بوده. دهانه هایی 
که ورودی آبگیرها را در زمســتان ها می بندد و جلوی 
هدررفــت آب بــه رودخانه هــا را می گیــرد. بخشــی از 
آب رودخانــه زاب بــه ســمت عــراق ســرریز می شــود، 
چون شــیب زمین به آن ســمت اســت. یک سد برای 
جمــع آوری و ذخیــره آب در ایــن مســیر زده شــده 
اســت. گویی همین آب قرار اســت از طریــق تونلی به 
دریاچه وارد شــود. 99درصد از پروژه ها تا شهریورماه 
به اتمام می رســند. البته باید کاهش آب کشــاورزی را 
گرچه در  هم در احیای دریاچه ارومیه لحــاظ کنیم، ا

کاهش 40درصدی کشاورزی موفق عمل نکردیم.

سدســازی ها به عنــوان یکــی از عوامــل مخــرب 
محیط زیســت شــناخته شــده اند. بــا ایــن تفاســیر 

چنین طرحی شدنی است؟
بلــه، از سدســازی به عنــوان یکــی از عوامــل مخرب 
محیط زیســت نام برده می شــود، اما سدسازی اینجا 
با هــدف احیــای دریاچــه ارومیــه اســت. درواقع این 
دست از پروژه ها چسب زخمی موقتی اند و نمی توان 
گرچــه  از آنهــا به عنــوان طرح هــای پایــدار نــام بــرد. ا
ورود آب بــه حــوزه آبریز بــه اعتقاد من توهم  داشــتن 
آب و توســعه کشــاورزی را درپی خواهد داشــت. این 
طرح ها می توانند موقتی کمــی حال دریاچه را خوب 
کننــد، بــه شــرط اینکــه مــا برنامه هــای بلندمــدت و 

پایداری برای حیات دریاچه در نظر داشته باشیم.

 پروژه های  احیای دریاچه ارومیه 
مثل چسب زخم هستند!

گفت وگوی »شهروند « با  رئیس کمیسیون تخصصی محیط  زیست آذربایجان غربی

سدسازی به همان دهه 
70 و دوران گفتن از توسعه 

برمی گردد. سدسازی هایی که 
متاسفانه جنبه توسعه پایدار 

را نادیده گرفت. شرایط فعلی 
به نتیجه در نظر نگرفتن جنبه 

توسعه سدسازی ها دو دهه 
قبل برمی گردد. بعد از دو دهه 
شاهد پایین آمدن تراز دریاچه 

ارومیه هستیم.

بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آبی
موضــوع آب و تغییــر اقلیم جزو 10 چالش جهانی محســوب می شــود. ایــران در کمربند خشــک و 
نیمه خشــک از لحاظ بارش قرار دارد. این در حالی است که متوسط بارش جهانی 3.5 برابر  بیشتر 
از متوســط بارش در ایران است. خشک و نیمه خشــک بودن ایران را باید به عنوان 
ویژگی ذاتی این منطقه قبول کرد. قبول این واقعیت کمک می کند تا رفتارها 
و سیاست گذاری های آبی طبق این ویژگی انجام شود. در چنین شرایطی 
دیگر بر منابع آبی کشــور بیش از توان آن بارگذاری نمی شــود. بحث اصلی 
بر ســر منابع و مصارف اســت که باید تعــادل و تناســبی در آن برقرار شــود. 
ایــن در حالی اســت کــه دریاچــه ارومیه در کنــار محقق نشــدن حقابه اش 
شاهد بهره برداری بیش ازحد مجاز از منابع آبی است. این دریاچه با توسعه 
بی حد و حصر  اراضی کشاورزی هم دست به گریبان است. توسعه 
کشــاورزی کــه ممنوعیتش توســط هیــأت وزیــران در ســال 93 

اعالم شد.
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پرسپولیسستارههایفوتبالرایکییکیجذبمیکند

طوفان شدید حوالی خیابان شیخ بهایی تهران!
شــهروند| در روزهایــی کــه تیم هــای بزرگــی مثــل اســتقالل، 
انتخــاب  را  خــود  ســرمربی  هنــوز  و...  کتــور  ترا ســپاهان، 
نکرده اند، پرسپولیس با نظر مستقیم یحیی گل محمدی وارد 
کارزار نقل و انتقاالتی شده و در غفلت رقبا نهایت بهره را می برد.

کامی در کســب جام  سرخ پوشــان فوتبــال پایتخت بعــد از نا
قهرمانــی در لیگ بیســت و یکــم، قصــد دارند تیمــی قدرتمند 
ببندنــد و روانه مســابقات فصل جدید کنند. بــه همین خاطر 
در همین نخســتین روزهای فصل نقل و انتقاالت ستاره های 
بزرگی را به خدمت گرفته اند. ســتاره هایی که در مســیر کســب 
دوبــاره جــام قهرمانــی بســیار بــه کمــک یحیــی گل محمــدی 

خواهند آمد.

شروعکارباجذببیرانوندوپورعلیگنجی
در شــرایطی که لیگ بیســت و یکم هنــوز به پایان نرســیده 
بــود، پرسپولیســی ها اولیــن بمب هــای نقــل و انتقاالتــی را 
ترکاندنــد. آنها ابتــدا مرتضی پورعلــی گنجی، مدافــع باتجربه 
فوتبال را، کــه تا قبــل از مصدومیت رباط صلیبــی، پای ثابت 
ترکیب اصلی تیم ملی بود، به خدمت گرفتند. پورعلی گنجی 
گرچه مدت زیــادی از میادیــن دور بوده امــا از نظر تکنیکی  ا
مدافــع توانمنــدی اســت و بــه کمــک پرســپولیس خواهــد 
آمــد. در ادامــه علیرضــا بیرانوند هــم بعد از یــک فصل حضور 
ناموفــق در فوتبــال اروپــا، در ســال منتهــی بــه جــام جهانــی 
تصمیم گرفت به پرســپولیس برگردد تا بیشــتر بازی کند و در 

چشم باشد.
نکتــه قابــل توجــه جــذب ایــن دو ســتاره بــزرگ توســط 
کــه آنهــا ســهمیه لیــگ برتــری نیــز  پرســپولیس ایــن اســت 
محسوب نمی شوند و چون از خارج کشور راهی پرسپولیس 
شــده اند، سرخ پوشــان می تواننــد از همــه 7 ســهمیه لیــگ 
برتری شان در نقل و انتقاالت استفاده کنند و یارهای جدید 

به خدمت بگیرند.

اسماعیلیفرسومینخریدتوانمندپرسپولیس
از  یکــی  وانتقــاالت  نقــل  در  پرســپولیس  خریــد  ســومین 
ستاره های مطرح فوتبال ایران بود؛ در پی اعالم جدایی رامین 
رضاییان از سرخ پوشان، مدیران باشگاه بالفاصله برای پست 
دفاع راســت با دانیال اســماعیلی فر، ســتاره باتجربه ســپاهان 
کره شدند و توانستند این بازیکن را به خدمت بگیرند.  وارد مذا
اســماعیلی فر ظهر چهارشــنبه وارد باشــگاه پرســپولیس شــد 
و در ادامــه بعــد از انجــام توافــق نهایــی، قــراردادش را به مدت 
دو فصــل با سرخ پوشــان به امضا رســاند. این انتقــال در حالی 
کره با »هر تیمی  انجام شد که اســماعیلی فر پنج روز پیش مذا
غیر از ســپاهان« را تکذیب کرده بود. او دو ســال پیش نیز مورد 
توجه یحیی گل محمدی قرار داشــت اما دانیــال در آن مقطع 
ترجیح داد به ســپاهان بــرود و حاال پــس از دو فصــل حضور در 
این تیم به عنوان مدافع راست، پرسپولیس را به عنوان مقصد 

جدید انتخاب کرده اســت. این نخستین سهمیه لیگ برتری 
پرســپولیس اســت کــه صــرف خریــد مدافع کنــاری می شــود و 

سرخپوشان امکان خرید ۶ بازیکن لیگ برتری دیگر را دارند.

حوالیخیابانشیخبهاییشلوغاست!
ساختمان باشگاه پرسپولیس در حوالی خیابان شیخ بهایی 
این روزها رفت و آمدهای زیادی را به خود می بیند. ستاره های 
بــزرگ فوتبــال یکی یکــی وارد ایــن ســاختمان می شــوند تــا بــه 
کهکشانی شدن سرخ پوشــان فوتبال ایران کمک کنند. قطعا 
وقتی شروع نقل و انتقاالت پرسپولیس این گونه بوده در ادامه 
نیز شاهد جذب بازیکنان بزرگ زیادی توسط مدیران باشگاه 
خواهیــم بــود. اتفاقــی کــه می تواند از پرســپولیس بــرای فصل 
جدید یک تیم قدرتمند بســازد که حرف های زیادی در فصل 

جدید لیگ برتر برای گفتن خواهد داشت.

همه پشت این »سلبریتی« را خالی کردند
تیمملیفوتبالامید؛مهدویکیابرکنارمیشود؟ اوجانتقادهااز

گذشــته  فرونشســت بخشــی از ســکوهای ورزشــگاه آزادی طــی روزهــای 
نگرانی هــای متعــددی ایجــاد کــرده اســت. انتشــار خبــر نشســت قســمتی از 
سکوهای آزادی درســت بعد از سقوط متروپل، بازتاب گســترده ای داشت و با 
کنش های زیادی مواجه شد. در این شرایط، حمید ســجادی، وزیر ورزش و  وا
جوانان، دستوراتی برای ایمن سازی سکوهای ورزشگاه پیر پایتخت ارائه کرد. 
سجادی دیروز نیز در حاشیه جلسه هیات دولت اطمینان داد که اتفاقی برای 
ســکوهای آزادی رخ نمی دهد. وزیر ورزش در این خصوص گفت: »اســتحکام 
سازه تایید شده است و دو تیم کارشناسی آن  را  تایید کردند و اشکاالت ظاهری 

مثل تخریب زیر صندلی ها هست که سطحی است و  نیاز به مرمت دارد.«
سجادی در ادامه به ایمن سازی همه ورزشگاه های قدیمی کشور اشاره کرد: 
»همه ورزشگاه های قدیمی در حال رصد کردن از سوی تیم هایی که استحکام 
ســازه را کنترل می کنند، هســتند؛ مثل مجموعه ورزشــی  انقالب و شــیرودی و 
سوارکاری کل کشور و... . نزدیک ۸50 نفر در این شرکت کار می کنند. ما هم دفاتر 
فنی داریــم و  آن  را چک و کنترل می کننــد و ارزیابی می شــود و هر جا احتیاج به 

اصالح باشد، بودجه اش پیش بینی شده است.«
کن ورزشــی نیز بیانیه ای صادر و  در این خصوص شرکت توســعه و تجهیز اما
اعالم کرده که اقدامات الزم را برای اســتحکام ســکوهای ورزشــگاه آزادی انجام 
داده و ســکوهای نشســت کرده نیز به زودی به شــکل قبلی خــود برمی گردند. 
همچنین قرار است ستون های ورزشگاه بازسازی و تا قبل از شروع فصل جدید 

رقابت های لیگ برتر مشکالت این ورزشگاه رفع شود.

 نگران نباشید
ورزشگاه آزادی فرو نمی ریزد!

شهروند| ســوت پایان دیدار تیم ملی امید ایران با 
ازبکســتان در رقابت های قهرمانی زیر 23 ساله های 
آســیا که به صدا درآمــد و حذف زودهنــگام تیم ایران 
بدون کســب بــرد، مــوج گســترده انتقادهــا از مهدی 

مهدوی کیا شروع شد.
کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال ایران که سال ها در 
فوتبال اروپا توپ زده و ســابقه مربیگــری در تیم های 
پایه هامبورگ آلمان را نیز در کارنامه دارد، اولین تجربه 
سرمربیگری خود را روی نیمکت تیم ملی امید ایران 
به دست آورد. مهدی مهدوی کیا که حواشی فراوانی 
را در مدت ســرمربیگری تیم امید پشــت سر گذاشته 
حــاال در مخمصــه عجیبــی قــرار گرفتــه؛ بســیاری از 
کارشناســان آینده او را در راه صعود به المپیک روشن 
نمی دانند و حتی شایعه برکناری اش نیز مطرح شده 

است.
استقبالگستردهدربدوورودمهدویکیا

تیــم ملــی امیــد ایــران بعــد از آنکــه در صعــود بــه 
کام مانــد تــا شــهریورماه 1400  المپیــک توکیــو هــم نــا
هیچ ســرمربی ای را به خود ندید تا در اوج بالتکلیفی 
قرار داشــته باشــد. فشــارهای موجود به رئیس وقت 
فدراســیون فوتبال )عزیزی خادم( سبب شــد تا او در 
نهایت اقدام به انتخاب مهدی مهدوی کیا، اسطوره 
فوتبــال ایــران بــه عنــوان ســرمربی تیــم امیــد کنــد. 
مهدوی کیا که پیش از این هیچ ســابقه سرمربیگری 

نداشت، به عنوان سرمربی تیم ملی شماره دو فوتبال 
ایران انتخاب شد و کارش را استارت زد.

نکته قابل توجه استقبال فضای عمومی جامعه و 
البته کارشناسان فوتبال از حضور مهدوی کیا در رأس 
کادر فنی تیم امید بود. با توجه به ســوابق درخشانی 
که مهدوی کیا در امر فوتبال داشت، بسیاری از اهالی 
فوتبــال و رســانه ها حضــور او را در رأس کادر فنــی تیم 
زیر 23 ســاله های ایران به فال نیک گرفتند و امیدوار 
شدند که این تیم بتواند حسرت چندین ساله برای 

نرفتن به المپیک را بشکند.
شروعخوببود،روزهایسختفرارسید

بعــد از انتخــاب مهدوی کیا به عنوان ســرمربی تیم 
ملی امید، او سریعا کارش را استارت زد.کادر فنی این 
تیم متشکل از مربیان ایرانی و خارجی انتخاب شد و 
بعد از حدود 2 ماه ملی پوشــان اردویی برگزار کردند و 
راهی مســابقات انتخابی قهرمانی زیر 23 ساله های 
گرچه حریفان  آسیا شدند. تیم امید در آن تورنمنت ا
قدرتمندی نداشت، اما با 3 برد پیاپی جواز حضور در 
مسابقات آسیایی را به دست آورد تا امیدها نسبت به 

تیم ملی زیر 23 سال ایران زنده شود.
تمجیدها از مهدوی کیا دوباره شروع شد و خیلی ها 
او را فردی دانســتند که می تواند طلســم نرسیدن به 
المپیک را بشکند. حتی در مقطعی که مهدوی کیا به 
خاطر حضور در یک مســابقه انسان دوستانه بسیار 

مورد خشم عده ای قرار گرفت، حمایت های مردمی از 
او زیاد شد و در نهایت کار به جایی رسید که او با وجود 
استعفای شفاهی، در ســمتش باقی بماند و کارش را 

دنبال کند.
تصمیممهدویکیابهضررششد؟

از مدت هــا قبل مشــخص بود کــه تیم امیــد قبل از 
رقابت های مقدماتی المپیک پاریــس باید در خرداد 
مــاه 1401 در مســابقات قهرمانــی زیــر 23 ســاله های 
آســیا حضور یابــد. ایــن بازی ها بــا توجه به شــرایطی 
که داشــت قطعــا اردو و بازی های تدارکاتــی برای تیم 
امید محسوب می شــد. از این رو مهدی مهدوی کیا 
از مدتی قبــل از بازی ها، بازیکنــان را در اختیار گرفت 
و حتــی باعث شــد تیم های بســیاری بازی هــای آخر 
خــود در لیگ برتــر را بــدون حضور ملی پوشــان امید 
برگزار کننــد. اردوی تدارکاتی مناســبی در عــراق برای 
امیدها تدارک دیده شد و در نهایت این تیم با هدایت 
مهدوی کیــا راهــی ترکمنســتان و بازی های آســیایی 
شد. تصمیم مهمی که مهدی مهدوی کیا درباره این 
مســابقات گرفت عبــور از نام بســیاری از ســتاره های 
زیر 23 ســاله ایران بود. بازیکنان متعددی بودند که 
در ترکیــب تیم های لیگ برتــری حضور داشــتند، اما 
مهدوی کیــا از نام آنها گذشــت و اســتداللش این بود 
که نفرات زیــر 21 ســال را بــه اردو ببرد تــا بازیکنان کنار 
یکدیگر هماهنگ شــوند. او بازیکنانی را انتخاب کرد 
که تا دو سال دیگر و در مقدماتی المپیک هم شرایط 
بازی در تیم امید را داشته باشند و شرایط سنی شان 
جــور دربیایــد. همین موضوع باعث شــد بســیاری از 
ســتاره های حال حاضــر فوتبــال ایــران از ترکیب تیم 

امید دور بمانند.
کامــی مهدوی کیا  تصمیمــی که حــاال با توجه بــه نا
و تیمــش در رقابت هــای قهرمانی زیر 23 ســاله های 
آســیا، کامال به ضرر این اســطوره فوتبال ایران شده و 

موجبات انتقاد از او را فراهم آورده است.
اوجانتقادهاازآقای»موشک«

تیم امید ایران در دور گروهی مســابقات امیدهای 
آسیا ابتدا به مصاف قطر رفت و به تساوی یک بر یک 
گردان مهدوی کیــا در بــازی دوم مغلــوب  رســید. شــا
ترکمنســتان شــدند و مقابل ازبکســتان نیز تســاوی 

یــک بر یک کســب کردند تــا در نهایــت با 2 
امتیــاز در رده آخــر گروه قــرار بگیرنــد و از دور 

بازی ها کنار بروند. همین موضوع سبب شده 
تا تیم امیــد و به خصوص عملکــرد مهدوی کیا 

بــا انتقادهــای شــدید مواجه شــود. بســیاری از 
کارشناســان و اهالی فوتبال از صبح چهارشــنبه 

مصاحبه هایی علیه مهــدوی کیا و تصمیماتش 
داشتند و شرایط عجیبی برای تیم ملی شماره دو 

ایران رقم زده اند.
شایعهبرکناریمهدویکیاصحتدارد؟

بعــد از حــذف ناباورانه تیــم امیــد از رقابت های 
آسیایی، حاال نگرانی های زیادی درباره وضعیت 
این تیم در رقابت های مقدماتی المپیک پیش 
آمده است. بازی های انتخابی المپیک پاریس 
حدود یک ســال دیگر برگزار می شود، اما حاال 
این دغدغه وجود دارد که مهدوی کیا و کادر 
فنی اش نتوانند به درســتی نفــرات موجود 
را مدیریت کنند و در نهایت 4 ســال دیگر به 
حســرت صعود نکــردن به المپیــک اضافه 
شــود. از ایــن رو، شــایعاتی دربــاره برکنــاری 
مهدوی کیا از تیم ملی امید بــه وجود آمده 
گرچــه هنــوز فدراســیون فوتبــال  اســت. ا
کنش رسمی در این خصوص نداشته،  وا
اما به نظر می رسد کمیته فنی فدراسیون 

هم نگرانی هایی داشته باشد.
کنــون ســعی  فدراســیون فوتبــال تا

کرده برنامه های مهدوی کیا را به طور 
کامــل اجرایــی کنــد و چیــزی بــرای 
او و تیمــش کــم نگــذارد، امــا اینکــه 
چنیــن نتایجــی بــه دســت بیایــد، 
ممکن است باعث شود این مربی 
جوان زیر تیغ برود و در کمیته فنی 
فدراســیون مــورد بازخواســت قــرار 
بگیــرد. هرچه هســت باید تــا زمان 

بازگشــت مهدوی کیــا و تیمش از 
ترکمنســتان صبر کرد و دید چه 
تصمیماتی در انتظــار کادر فنی 

تیم امید خواهد بود.
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کــه  قســمتی  چنــد  شــهروند|  امیــن،  پــوالد 
آمــده؛  بیــرون  »یاغــی«  ســریال  از  کنــون  تا
مخاطبیــن  از  بســیاری  بــرای  کنــون  تا ظاهــرا 
انبــوه  ادعــا  ایــن  گــواه  بــوده.  رضایت بخــش 
کــه  نوشــته ها، پســت ها و توییت هایــی اســت 
ک  درباره این ســریال در فضای مجازی به اشترا
گذاشــته شــده اند و ســریال »یاغــی« را تــا حــد 
بهترین ســریالی که در ســال های اخیر ســاخته 
شــده اســت باال برده انــد. تازه ترین اثر نمایشــی 
محمــد کارت کــه بعــد از موفقیت فیلم »شــنای 

پروانه«، داستان خود درباره جنگ های زندگی 
جوانی به اســم جاوید را در همان فضا و اتمسفر 
نخســتین فیلــم ســینمایی کارت روایــت کــرده 
اســت.»یاغی« راوی داســتان جاویــد اســت که 
برای به دســت آوردن کمتریــن چیزها در زندگی 
بایــد تــن به نبــردی بی امــان ســپارد. بــرای پول 
درآوردن، بــرای بــه دســت آوردن عشــق، بــرای 
، به دســت آوردن  بــه دســت آوردن نــام و اعتبــار
شناســنامه و در آخــر هم بــرای ازدســت  ندادن 
دختر دلخواهــش. فیلمنامه ای پر از اوج و فرود 

، ظاهرا با  و هیجــان و انــرژی کــه براســاس تیتــراژ
نگاهی بــه رمان »ســالتو«ی مهــدی افروزمنش 
، علــی شــادمان،  نوشــته شــده و پارســا پیروزفــر
طنــاز طباطبایی، نیکــی کریمی، امیــر جعفری، 
فرهاد اصالنــی، الیکا ناصری، جــواد خواجوی و 

عباس در آن به ایفای نقش پرداخته اند.
آنچه در ادامه می آید، گفت وگوی »شــهروند« 
اســت با محمدرضا مقدســیان- منتقد ســینما 
و تلویزیــون- دربــاره این ســریال که همــه هفته 

پنجشنبه از فیلیمو پخش می شود.

جنگ های تمام نشدنی »یاغی« عاشق!
»شهروند« به دنبال پاسخ یک پرسش: آیا می توان چشم امید به  سریال »محمد کارت« بست؟

  با اینکه می دانیم نمی شود کیفیت یک سریال چند قسمتی 
را تنها با توجــه به یکی دو قســمت آغازین آن ارزیابــی کرد، ولی 
با این حــال این موضــوع را هم نمی تــوان کتمان کرد که ســریال 
»یاغــی« محمــد کارت حداقــل در یکــی دو قســمت آغازین آن 
چند ســر و گردن باالتر از سریال های هم دوره خودش در شبکه 
نمایش خانگی بــوده و به مراتب قدرتمندتر از ســریال هایی که 
در چند ماه اخیر منتشــر شــده اند، عمل کرده اســت. شــما این 

موضوع را قبول دارید؟
بله قطعا. فقط با این توضیح که پاســخ من شــامل یک ســری اما 

گر و شــرط و شــروط هم می شــود که بعدها ســوءتفاهم به وجود  و ا
نیــاورد. بــه عبــارت بهتــر ســریال »یاغــی« در قیــاس بــا مجمــوع 
ســریال هایی که دســت کم در دو ســه ســال اخیر در پلتفرم هــا ارایه 
شده، جزو سریال هایی بوده که آغازی گرم، پرشور، همراهی برانگیز 

و موفق داشته اند.
  وقتی صحبت از این می کنیم که سریالی جزو موفق ها بوده، از 
همین ابتدای بحث الزم می شود مصداق هایی در این زمینه ذکر 
شود تا مخاطب بهتر متوجه شود که در نظر منتقد این سریال با 

چه آثار دیگری قابل قیاس است.

گر بخواهیم »یاغی« را از این جهات که گفتم با سریال دیگری  ا
مقایســه کنیــم، شــاید بشــود آن را بــا ســریالی مثــل »قورباغــه« 
کــرد. بــه خصــوص از نظــر شــیوه آغــاز  هومــن ســیدی قیــاس 
داســتان. در واقع در قســمت اول این دو ســریال، هــم در بخش 
فیلمنامه نویســی و داســتان پردازی و هــم از نظــر کارگردانی و در 
کل تمام چیزهایی که یک اثر تصویری را شــکل می دهد، چیزی 
تحت عنوان خساســت و محافظــه کاری دیده نمی شــود. در هر 
دوی ایــن ســریال ها در قســمت های آغازیــن داســتان چگالــی 
خوبــی داشــت، شــخصیت ها و موقعیت ها تــا حد خــوب و قابل 
فهمی ترســیم شــده بودنــد، زمین بــازی تا حد زیادی مشــخص 
شــده بــود و یــک ســری ســواالت هــم در ذهــن مخاطــب ایجــاد 
شــده بود که مخاطــب را به دنبال کــردن ماجرا در قســمت های 
بعدی کنجــکاو و ترغیــب می کرد که همیــن طرح ســوال و ایجاد 
دغدغه در قسمت های ابتدایی همان قالبی است که می تواند 

مخاطب را گرفته و او را به دنبال کننده آن سریال تبدیل کند.
  این موفقیــت می توانــد دالیل زیادی داشــته باشــد. به طور 
مشــخص در مــورد »یاغــی« می توانیــد بگوییــد که کــدام طعمه 

باعث شد مخاطب گرفتار قالب این سریال شده باشد؟
خــب این اتفــاق به دالیــل مختلفی می توانــد رقم خورده باشــد. 
اصوال در کشور ما به خاطر اینکه غالبا سنت سریال سازی از تلویزیون 
شــکل گرفته و در تلویزیون هم به دالیل مختلف کمیت ســریال ها 
دســت کم در چنــد ســال اخیــر در اولویت بــوده، معمــوال یک خط 
داســتانی مشــخص و منســجمی که می تواند مالت یک قسمت از 
یک سریال باشد، در چهار یا پنج قسمت بسط داده می شود و خرج 

می شود.
  اصطالحا آب بسته می شود.

بله؛ به اصطالح عامیانه به مالت یک قسمت آب می بندند و آن 
را تبدیل به چهار یا پنج قســمت می کنند. در مورد سریال »یاغی« 
امــا دســت کم در ایــن قســمت های اول ایــن اتفــاق نیفتــاده و بــر 
مبنای این درک درست که این روزها مخاطب به طیف وسیعی از 
سریال های خارجی دسترسی دارد و میزان انتظار و هوشش حتی 

گاه افزایش پیدا کرده و به راحتی نمی توان با مالت  به شکل ناخودآ
کافی سرگرمش کرد، دســت به کم فروشی نزده اســت. به عبارت  نا
بهتر یکی از مســائلی که باعث شده قســمت های آغازین »یاغی« 
مورد توجه قرار گیرند، این است که سازندگان این سریال مخاطب 
خود را دست کم نگرفته و بر اساس سنت سریال سازی تلویزیونی 

کار نکرده اند.
  فقــط همین؟ یعنــی همه چیــز را می تــوان منحصر بــه مالت 

داستانی »یاغی« دانست؟
قطعــا نه. خیلــی چیزهــا در موفقیت یک فیلــم یا ســریال دخیل 
است. مثال در مورد »یاغی« باید به شیوه کارگردانی و انتخاب بازیگر 
این سریال اشاره کرد. به نظر می آید که محمد کارت در اولین تجربه 
سریال سازی اش- که امیدوارم این تجربه استمرار داشته باشد- بر 
مبنای آن باور غلط تلویزیونی که قرار است یک سریالی ساخته شود 
و تمام، کار نکرده است. یعنی برای ساخت این سریال به اندازه یک 
اثر ســینمایی وســواس به خرج داده و انرژی گذاشته و هزینه کرده 
است و این را در تک تک ســکانس ها و طراحی صحنه و لباس و نور 
و رنگ و انتخاب بازیگران و چهره پردازی آن ســکانس ها و در کل در 
تمام آن مولفه هایی که شــمایل بصری یک اثر را شــکل می دهند، 

می شود دید.
آن واژه خساســت و  به نظــر همیــن را هــم می شــود در    

کم فروشی جا داد.
بلــه؛ در کل چــه در بخــش فیلمنامه نویســی و چــه از نظــر اجــرا و 
کارگردانــی به نظر می رســد کــه ویژگی اصلــی »یاغی« این اســت که 
خساســت در کار نبوده و ســهل انگاری تــا حد زیادی کمتر از ســایر 
سریال هایی بوده است که در پلتفرم های داخلی می بینیم. اینجا 
البته دوباره روی »در قیاس با سایر سریال های پلتفرم های داخلی« 
کید می کنم که منظورم این سریال ها هستند و نه مثال »بازی تاج  تا

و تخت.«

  محمــد کارت همــواره متهم بوده به شــیفتگی نســبت به یک قشــر لمپن 
بزن بهادر که در فیلم هایش می بینیم. شما این اتهام را قبول دارید؟

مــن اساســا از ایــن نــوع اتهامــات هیــچ گاه دل خوشــی نداشــته ام. در واقــع 
برچســب زدن بــه ســینما و عالیــق افــراد را ناشــی از فهــم غیردقیــق از اتمســفر 
سینمایی شــان می دانــم. در واقع بــه عقیده مــن هــر کارگردانی یک ســلیقه ای 
کتــور هــوش و  کــه ایــن ســلیقه و دغدغــه را می توانــد بــا فا و دغدغــه ای دارد 
موقعیت ســنجی و ذکاوت و شــناخت دقیق از شــرایط اجتماعــی تبدیل به برگ 
غ از اینکه  برنــده اش بکندیانکند. به واقع همین که مــا کارگردانی داریم کــه- فار
شــیفته اســت یا نــه- فضایــی را بلــد اســت و می شناســد و توان ایــن را هــم دارد 
که بــه زبان ســینما حرفــش را بزند و مخاطــب هــم او را می پســندد، اصل مطلب 
اســت و باقی حرف ها و قضاوت ها دیگر حاشــیه اســت و حداقل اینکه ریشــه در 

تحلیل های دقیق سینمایی ندارد.

شیفتگی محمد کارت به لمپن ها در بوته ارزیابی

گاهی دارد! برچسب زدن ریشه در ناآ
شباهت ها و تفاوت های شخصیت های محمد کارت و هومن سیدی

جغرافیای سرزمین مادری
  شــما در آغاز گفت وگــو »یاغی« را با »قورباغه« هومن ســیدی قیــاس کردید. 
از نظــر ظاهر آثار و پرداخت مشــترک هر دو به یک طبقــه و یک طیف اجتماعی 
گر دید. به خصوص بعد از  هم می توان مشــابهت هایی را بین آثار این دو سینما
ســاخت »مغزهای کوچک زنگ زده« توسط هومن سیدی که او بیشتر و بیشتر 
به سوی چنین آدم ها و داستان هایی رفته است. درباره این شباهت ها و البته 

تفاوت هایی که در نگاه ونگرش این دو فیلمساز وجود دارد صحبت می کنید.
در کنار یک سری شباهت غیرقابل کتمان ظاهری که میان برخی از آثار هومن 
ســیدی از قبیل »مغزهــای کوچک زنــگ زده« یا ســریال »قورباغه« بــا آثار محمد 
کارت وجود دارد- که هر دو به یک ســری از اشخاص و آسیب ها می پردازند- باید 
به این موضوع مهم توجه داشت که این شباهت ها که در فضا و اتمسفر آثار این 
دو فیلمساز وجود دارد، همه در سطح اتفاق می افتد. تمایز این دو اما در مفهوم 

و فضایی عمیق تر قابل ردیابی است.
  که به نوع نگاه این دو به واقعیت برمی گردد.

کامــال. ســینمای هومــن ســیدی بیــش از اینکــه ریشــه در واقعیــت داشــته 
باشــد، ریشــه در فانتزی هــای ســینمایی و تاثیراتــی دارنــد کــه فیلم هــای بــزرگ 
بــر ذهــن ســیدی گذاشــته اند. در حقیقــت چــه در زمینــه داســتان پردازی، چه 
شــخصیت پردازی، چه خلــق موقعیت هــای داســتانی و در کل در تمــام جوانب 
آثار هومن ســیدی جنســی از شــیفتگی به آثار مهم ســینمای جهان وجود دارد. 
در آثــار محمــد کارت، اما، عالوه بــر توجه ویژه بــه کیفیت ســینمایی، تالش قابل 
مالحظه ای هــم در این زمینه دیده می شــود کــه فیلم ها پا بر زمیــن و جغرافیای 
ایران داشته باشند. یعنی وقتی محمد کارت می رود سراغ آسیب های اجتماعی، 
آسیب های اجتماعی او را در همین کوچه و خیابان پیرامون خودمان می توانیم 
کل تمــام ریزه کاری هــای  ببینیــم. دعــوای آدم هایــش را، حرف زدن شــان و در 
غ از ارزش داشــتن یــا  فیلم هــای او را در اطراف مــان می توانیــم ببینیــم کــه فــار
نداشــتن چنین رویکردی، این مهم ترین چیزی است که سینمای محمد کارت 

و هومن سیدی را از هم متمایز می کند.

گفت وگو با محمدرضا مقدسیان درباره قسمت های آغازین سریال »یاغی«

آغاز گرم، پرشور و موفق

  بــه نظرتــان »یاغــی« در ادامــه کارنامــه محمــد کارت بــوده؟ در واقــع 
مســتندها و فیلم های کوتاه کارت و البته »شــنای پروانــه«اش این توقع را 
به وجود آورده بودند که سازنده شان روزی بهترین یا حداقل مطرح ترین 

سریال سال را بسازد؟
جــواب کوتاهــش بله اســت. توضیحش اما به این شــکل اســت کــه وقتی 
مجموعــه آثــار محمــد کارت را مــرور می کنیــم، اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن 
می آید زاویه نگاه مشــخصی اســت کــه او دارد کــه برگرفته از تجربه زیســت و 
دغدغه هــای شــخصی اش اســت. در واقــع زاویــه نــگاه او نشــان می دهــد 
کــه کارت بــه دنبــال ایــن اســت کــه داســتان هایش را در طبقــه اجتماعــی 
آســیب پذیر و آســیب خورده ایرانی- که معموال در جنوب یا حاشیه شهرها 
زندگی می کنند و به دلیل آسیب های اجتماعی و ضعف اقتصادی دچار بزه 
می شوند- روایت کند. به عبارت بهتر همواره جهان این شخصیت ها و این 

طبقه برای محمد کارت مسأله بوده است.
  البته این نوع داستان ها را در سال های اخیر از بسیار فیلمسازان دیگر 

هم دیده ایم.
بله، درســت اســت. در واقع ایــن نوع روایــت در ســال های اخیر در ســینما و 

تلویزیون ایران مد شــده اســت، امــا در ایــن میان بــرگ برنده محمد 
کارت و چیزی که او را از فیلمســازان دیگری که در این فضا کار می کنند 

متمایز می کند این اســت که او این طبقه و این اتمســفر 
و ایــن آدم ها و ایــن فضــا را به طور پژوهش شــده ای 

ک کرده و بنابراین شکل و شمایل کاریکاتوری  ادرا
و نمایشــی و کلیشــه ای و باســمه ای از آنهــا ارایــه 

نمی کنــد، بلکــه ریزه کاری هایی از مــدل تفکر و 
تصمیم گیــری و دغدغه هــا و باورهاشــان و 

اهــداف و مســائل مهــم زندگی شــان را بــه 
تصویر می کشد که آن هم مدیون و مرهون 
این واقعیــت اســت کــه کارت بــا آن آدم ها 

حشرونشر داشته و آنها را درک کرده است.

 زندگی در میان آدم های
 آسیب پذیر و آسیب خورده!

 »یاغی« در دنیای 
محمد کارت
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 متولد چه سالی هستید؟ اهل کجا؟
 متولد خرداد 1361  شهرستان الشتر در استان لرستان 

هستم. 

چه رشته ای خوانده اید؟
آموزشــی  برنامه ریــزی  ارشــد مدیریــت و  کارشناســی 

خوانده ام.

چطور با وجود رشته ای که خوانده اید، سراغ ادبیات 
داستانی رفتید؟

راســتش را بگویــم درس خوانــدن برایــم هیچ وقــت در 
اولویت نبــود. برای همین هم رشــته ای را انتخــاب کردم 
که ابدا دوســتش نداشــتم. دلیل اصلی اش هــم این بود 
کــه گویی مــن در خلــوت خــودم، با یــک دنیــای مخفی، 
ارتباط داشــتم. دری که فقط مــن آن را می دیدم و بقیه از 
وجــودش بی اطالع بودنــد. آن دِر مخفی بــه روی جهان 
ادبیات باز می شد. همه چیز من آنجا بود. دقیقا مصداق 
این مصــراع بــود »آن کــس که تــو را شــناخت جــان را چه 
کند«! و من آن را شناخته بودم و ادبیات همه چیزم بود. 
پدرم دوست داشــت همه فرزندانش پزشک و مهندس 
شــوند. عالقه من به ادبیات، تقریبا شنا در جهت خالف 

رودخانه بود. 

بنده ســه کتاب از شــما می شناســم، ولــی نمی دانم 
قبــل از آن هــم کتابــی چــاپ کرده ایــد یــا نــه؛ »یــاس 
امین الدولــه«، »کاپیتــان و دوشــنبه« و »جان هــای 
گر غیر از این ها  شعله ور« )که به تازگی منتشر شده(. ا

هم اثری داشته اید، بفرمایید.
نه، اثر دیگری فعال از من منتشر نشــده است. ورود من 
به دنیــای ادبیات داســتانی با مجموعه داســتان »یاس 
امین الدولــه« بــود. البتــه کارهــای دیگری هم در دســت 

انتشار دارم.

ترتیب انتشار کتاب ها را درست گفتم؟
بله، ســال 97 »یــاس امین الدوله« منتشــر شــد. کتاب 
خوش اقبالی بود. سال بعدش به چاپ دوم رسید و حاال 
در آســتانه چاپ سوم است. ســال 99 مجموعه داستان 
»کاپیتان و دوشنبه« را در نشر آوند دانش منتشر کردم و 
اسفند 1400 هم رمان »جان های شعله ور« در نشر روزگار 

منتشر شد.

 اول درباره مضامیــن دو کتاب قبلی بفرمایید تا بعد 
برسیم به اثر اخیرتان.

داســتان های دو کتاب قبلی من بر حول موضوعاتی 
، تنهایــی، جنــگ، مســائل  ماننــد خرافه پرســتی، فقــر
حوزه زنــان و... می چرخد. مســائلی که همیشــه ذهن 
کــرده اســت. بــرای نمونــه در مجموعــه  مــن را درگیــر 
 ، داســتان یــاس امین الدولــه، موضوعاتــی ماننــد فقــر
خرافــه و تنهایــی پررنگ تــر اســت. امــا در مجموعــه 
داســتان کاپیتــان و دوشــنبه، جنــگ و چالش انســان 
عصــر مدرنیتــه بیشــتر بــه چشــم می آیــد. بــرای نمونه 
و  وحشــی«  پامچال هــای  »دســته  داســتان های  در 
»کاپیتان و دوشــنبه« به جنگ به عنوان یک موضوع 
مهم پرداخته شــده اســت. هر چند این جنگ، بســتر 
مکانــی و زمانــی خاصی نــدارد و این هم البتــه تعمدی 
بوده اســت، چون برای مــن فرقی نمی کنــد این جنگ 
در کجــای دنیا رخ بدهــد. هر جایــی که انســانی درگیر 
آن شود، مساله و موضوع من هم هست. تصاویری که 
از شهر رقه در شــرق سوریه بعد از حمله داعش به دنیا 
مخابره شــد، برایم تکان دهنده بود و داســتان »دسته 
عکس هــا  آن  تاثیــر  تحــت  را  وحشــی«  پامچال هــای 

نوشته ام!

ایده »جان های شعله ور« از کجا آمد؟
اطرافــم  از  را  داســتان هایم  ایــده  معمــوال  مــن 
می گیــرم. گاهــی یــک عکس، یــک صحنه، یــک آدم 
و... باعث می شــود درباره اش بنویســم. چیزی باید 
در آن موضــوع باشــد که مرا تــکان دهد. چند ســال 
پیــش وقتی دختــرم را بــه مدرســه می بردم، ســر راه 
مــن یــک آسایشــگاه بــود. حیــاط کوچکی داشــت. 
معمــوال وســط روز همــه افــراد آسایشــگاه را تــوی 
پیاده رو می نشــاندند تــا هوا بخورند، آفتــاب بگیرند 
و.... من از کنــار آنها رد می شــدم. آدم هایی که توی 
حال خودشان بودند، با خودشــان حرف می زدند، 
با طــرف مقابلی کــه نامرئی بود، صحبــت می کردند؛ 
چیــزی در آنهــا بود که مــرا به طرف خود می کشــاند. 
وقتی این کشــش موضوعــی پیش بیایــد، ایده دیگر 
نمی گــذارد من زندگی عادی خودم را داشــته باشــم 
و بایــد حتما بنویســمش. بــرای همین هــم تصمیم 
گرفتــم چیــزی درباره شــان بنویســم و خــدا را شــکر 

.» نتیجه اش شد »جان های شعله ور

 »جنون« یا رفتارهایی که در عــرف، از آن ها با عنوان 
رفتارهــای »غیــر عقالنــی« یاد می شــود، در فلســفه و 
ادبیات پیشــین ایران و جهان، خاستگاه طرح تعابیر 
و تمثیل هــای حکمت آمیــز بــوده؛ »دیــوژن«، »ُجحا«، 
»مال نصرالدیــن« و.... امــا به تدریج وقتی پــای دانش 
نوینی نظیر روان شناسی به میان آمد، بحث به سمت 
الت روانــی کشــیده شــد و نویســندگان  روان و اختــال
اســتفاده های مختلفی از آن کردند. مجمع دیوانگان 
شــما در ایــن رمــان چــه دســتاوردی دارد؟ چــرا چنین 

جهانی را برای روایت انتخاب کردید؟
به نظرم یــک اصــل فراموش شــده را باید یادآور شــوم و 
آن اینکه بشــر قدیــم، حکیم بــوده اســت. نوعی حکمت 
متعالــی بــا راه و روشــش بــوده و نتیجــه آن شــده اســت 
دیــوژن، مال نصرالدین و... انســانی که دیدش نســبت به 
همه چیز و همه کس، توأم با نگاهی عمیق و موشکافانه 
بــوده اســت. انســان امــروز، آن حکمــت را فرامــوش کرده 
اســت. در ســطح شــنا می کند. چــرا؟ چون همــه چیزش 
به او القا می شــود، چه بپوشــد، چه نپوشــد، چــه بخورد، 
چه بگوید و البته چه نگوید. این انســان کامال در اســارت 
اســت. به خاطر همین هم دیگر خبری از دیوژن نیست 
تا چراغ در دست بگیرد و در کوچه ها دنبال انسان بگردد 
گر کســی  و بگویــد دنبال چیزی هســتم که پیدا نشــود! ا
این کار را انجام بدهد به او انواع و اقســام برچسب ها زده 
می شــود! در مجمع دیوانگان من، راوی دیوانه نیســت 
و از جهان خارج از آسایشــگاه به جهان درون آسایشــگاه 
پناه برده است. علتش هم خیلی چیزهاست. بی تفاوتی، 

نامهربانی و تنهایــی در جامعه ای کــه همه فکر می کنند 
گر شکارچی نباشند، شــکار خواهند بود. همان چیزی  ا
اســت که در ابتدا عرض کردم، جامعه انســانی که بر مدار 
خرد و حکمــت نمی چرخــد. کارهــا، گفتــار و اعمــال این 
انســان ها عمقــی نــدارد و گرفتــار ســطح هســتند. تفکــر 
برای شــان معنایی ندارد. در واقع بیشــتر می خواستم از 
آن انسان هایی بنویسم که همسو با جریان غالب نیستند 
و انگار وصلــه ناجورند. این وصله ناجور بــودن، می تواند 
اجتماعــی،  اقتصــادی،  سیاســی،  باشــد؛  همه جانبــه 
فرهنگی و... درست مانند زمینه ای که تماما سفید است 
و شما یک لکه قرمز کوچک وسط آن می بینید! لکه قرمز 
از زمینه ســفید فرار می کند و چه جایی بهتر از آسایشگاه 
روانــی، تــا بــه آن بگریــزد و از ایــن ناهمگونــی آزاردهنــده، 

خودش را خالص کند.

چرا پس زمینه زمانی را در رمان تان کمرنگ کرده اید؟ 
در واقــع همان طور کــه آدم هایــی را از عقالی ظاهری 
که می گویید جدا کرده ایــد، اتفاقات زمانــی را هم انگار 
جــدا کرده ایــد و چنــدان نمی دانیــم در کجــای زمــان 

ایستاده ایم.
راســتش ایــن کامــال تعمــدی بــوده اســت. متاســفانه 
کنش  نویســنده ایرانــی دائمــا بــه اخبــار، حــوادث و... وا
گاه اســت و گویــی  نشــان می دهــد. ایــن البتــه ناخــودآ
چــاره ای جز ایــن برایش نمانده اســت. نویســنده ایرانی 
کــه در خبرهــا رخ می دهــد، بــه  اتفاقــات و حوادثــی را 
داســتان ها و رمان هایش کشــانده اســت. به نظرم اینجا 

بایــد یک آسیب شناســی شــود. ذات خبر، خبری اســت 
امــا ذات داســتان و رمان، هنری اســت. بــرای همین هم 
ســعی کــردم فضــای آسایشــگاه را همان طــور کــه واقعــا 
هســت، پرداخت کنم. مثــال آنها آیا هــر روز قیمــت دالر یا 
سکه را چک می کنند؟ یا از تغییرات سیاسی و اجتماعی 
باخبرنــد و آنها را دنبــال می کنند؟ یا مثال برای شــان مهم 
اســت کــه در انتخابــات آمریــکا چــه کســی رئیس جمهور 
می شود؟ نه! این پس زمینه زمانی، اجتماعی و... تا پشت 
دیوارهای آسایشگاه می آید و داخل نمی آید. هر چند در 
گاه شان حامل پس زمینه اجتماعی هستند که از  ناخودآ
آن آمده اند. فضای آسایشــگاه درست شبیه محیط خأل 
اســت. همه در دنیاهای خودشــان غرق هســتند و وجه  

بارزش هم همین است.

نبــود.  بــه اخبــار روز  طبیعتــا مقصــودم پرداختــن 
نوعی بی زمانــی در رمــان دیــدم که خواســتم دلیلش 
را بدانــم. امــا نکته  دیگــر اینکه چــرا راوی، مــرد انتخاب 
شــد؟ در حالی  که به راحتی می توانست زن هم باشد. 
به خصوص کــه من ندیــده ام درباره آسایشــگاه روانی 
زنان، کســی رمانی نوشــته باشــد. اصال خودتــان تا به 
حال به یک آسایشــگاه روانی ســر زده اید؟ تحقیقاتی 

برای نوشتن رمان تان داشتید؟
یک نویسنده باید خیلی از مســائل را بررسی کند و بعد 
شروع به نوشتن کند. از طرفی، مانور روی شخصیت مرد 
گر شــخصیت زن داســتان من،  راحت تر اســت. مثال آیــا ا
مســائل زنانه داشته باشــد، می شود در داســتان بیاورم، 
بــدون اینکه حذف شــود؟ جواب ایــن را واقعــا نمی دانم 
و امتحــان هم نکــرده ام، اما فکر می کنم کار با شــخصیت 
مــرد، آن هــم یــک مــرد دیوانه نمــا، راحت تر بــود. فضای 
آسایشــگاه مردانه هم پرداختش راحت تر بــود. جایی در 
رمــان، داراب لخت لخت، در ســالن می ایســتد! مطمئنا 
کتر، زن بود تمام آن قسمت ها باید حذف می شد!  گر کارا ا
تحقیقات کتابخانه ای زیادی انجام دادم و با بچه هایی 
کــردم و  کــه دانشــجوی پزشــکی و.... بودنــد، مشــورت 
فیش هایی برداشــته بودم که حین نوشــتن رمان از آنها 
اســتفاده کردم. فرصــت رفتن به یــک آسایشــگاه روانی را 
نداشــتم. نه اینکه نخواهم، نتوانســتم، چون همــه جا از 
من مجوز می خواســتند و نمی دانســتم باید به کجا بروم 
و بگویــم مــن می خواهم دربــاره آسایشــگاه روانــی رمانی 

بنویسم و لطفا به من مجوز بدهید.

 98 ســال  منتقــد(|  و  )نویســنده  طالبــی  حســین 
انتشــارات »روزنــه« کتابــی با عنــوان جذاب »اسپرســو 
با رضاشــاه« منتشــر کرد. این کتاب که به قلم احســان 
اقبــال ســعید، نویســنده و روزنامه نگار به رشــته تحریر 
درآمــده، شــامل10 داســتان اســت در قالــب 21 فصــل. 
اقبــال ســعید در ایــن کتــاب قلــم را بــه دســت خیــال و خاطــره ســپرده و 
بــا واقعیت ممــزوج کــرده اســت. او در داســتان های خــود به هــر وادی و 
ســاحتی که نســبت و میانه ای با ایران، تاریخ و جامعه شناســی آن دارد، 
پرداخته اســت. در این کتاب درباره مفهوم نوســتالژی در مســیر تاریخ و 
ذهنیت انسان و چگونگی دربند آمدن انسان با این معانی در قالب طنز 

و گاه جدی سخن به میان آمده است. 

پــاره ای از کتاب زبان قصــه و حکایــت دارد و منویات جامعه شناســی و 
تاریخی خود را در قالب طنــز بیان کرده و برخــی باورهای عرفی-تاریخی 
را نسخ می کند. در داستان اصلی که عنوان کتاب نیز از آن برگرفته شده، 
با  داستانی مواجه هستیم که فردی از دنیای فعلی  با عنصر تخیل خود 
با رضاشــاه در کاخ ســلطنتی  به قدر نوشــیدن یک فنجان قهوه اسپرسو 
می توانــد با شــاه  گفت وگــو، محاجه و پرسشــگری کــرده، ســواالت مبهم 
، گاه بــه تاریخ،  تاریخــی را بــا او مطــرح کنــد. ایــن رویارویــی در قالب طنــز
جامعه شناسی و واقعیات جهان امروزه ایران راه می برد. نویسنده سعی 
وافر دارد تا کشــکول و انبان حرص و آز آدمیان را یکسره و بی پیرایه روایت 

کند. 
در بخش هــای داســتانی کتاب، عــرف و عــادات و روایت هــای تاریخی 

همــراه بــا لمحــه ای از قضاوت هــای   نویســنده مشــاهده می شــود. بــه 
نظــر می رســد بخشــی از کتاب هــم خاطــرات واقعی نویســنده اســت که 
در عنفــوان جوانــی بــرای او بــه وقــوع پیوســته اســت. نویســنده کتــاب 
تبحر بســزایی در توصیف پدیده ها داشــته و ســعی کرده اســت تا شــاخ و 
برگ های شــاعرانه ای را بر داســتان های خود بیفزاید. بخش دوم کتاب  
مقاالت  نویسنده کامال جدی  است و گویا مقاالتی هستند که  در سالیان 
اشتغال مطبوعاتی اش در رسانه ها به زیور طبع رسیده است. نویسنده 
ایــن مقــاالت را از میــان انبوه مقــاالت خود بــا توجه بــه عمق و ابتــال و نیز 
سویه های جامعه شناسی و سیاست برگزیده است. نگاه به بحران هایی 
چون کم آبــی، بحران های سیاســی خاورمیانه و احــواالت جماعت اهل 
سیاســت اهم ســرفصل های  این مقــاالت را تشــکیل می دهند. امســال 
مجموعه کتــاب صوتی »نوار«، کتاب »اسپرســو بــا رضاشــاه« را با صدای 
تایماز رضوانی به صورت صوتی روانه بازار کتاب کرده است. شنیدن این 
روایت هــا در شــکلی نمایش گونــه و البتــه بــا همراهی موســیقی می تواند 

برای اهل تامل و نظر یک اتفاق خوب در این روزهای گرم بهاری باشد.

تازه ها

یک فنجان قهوه در کاخ سلطنتی
معرفی کتاب »اسپرسو با رضاشاه« نوشته احسان اقبال سعید

« تازه ترین رمان سمیه کاظمی حسن وند است  یاسر نوروزی|   »جان های شعله ور
« چاپ شــده. از او پیش تر دو کتاب داستانی  گار گی از ســوی انتشارات »روز که به تاز
دیگر منتشر شــده بود با عناوین »یاس امین الدوله« و »کاپیتان و دوشنبه«. این بار 
« دغدغه هایــی دیگر را پی گرفته؛ یک آسایشــگاه روانی  اما در »جان های شــعله ور
کترها و تفکرات مختلف با هم به وجود می آورد. آنچه در  که بســتری برای برخورد کارا

ادامه می خوانید گفت وگویی است با او به مناسبت چاپ این رمان.

چه جایی بهتر از 
آسایشگاه روانی؟!

 گفت وگوی »شهروند« با سمیه کاظمی حسن وند، داستان نویسی که در تازه ترین 
رمانش به جنون و بیماران روانی پرداخته است

بشر قدیم، حکیم بوده است. 
نوعی حکمت متعالی با راه و 

روشش بوده و نتیجه آن شده 
است دیوژن، مال نصرالدین و... 

انسانی که دیدش نسبت به همه 
چیز و همه کس، توأم با نگاهی 

عمیق و موشکافانه بوده است. 
، آن حکمت را  انسان امروز

فراموش کرده است.
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حادثه ســال دهــم | شــماره  2545 10

ســاعت 5:30 صبــح بــود. قطــار مســافری 
مشــهد-یزد از ایســتگاه عباس آبــاد حرکــت 
کــرد. هنوز چنــد دقیقه بیشــتر نگذشــته بود 
در  عباس آباد-ریــزو  ک  بــا در  گهــان  نا کــه 
محدوده اداره کل راه آهن شرق از خط خارج 
شــد. با یک بیل مکانیکی برخورد کــرده بود. 
گن هــا یــک بــه یــک از هم جــدا شــدند. هر  وا

گنی به یک سمت رفت.  وا
گون  گن ها بــا مســافران قل خوردنــد و واژ وا
گن این قطار مسافربری، بیش  شدند. سه وا
گن ها آســیب دید. جوری که کســی  از بقیه وا
زنــده از آن بیــرون نیامــد. تیم هــای امدادی 
رســاندند.  صحنــه  ســر  را  خــود  یک به یــک 
بالگردهــای اورژانــس و هال احمــر وارد آن 
نقطــه جهنمــی شــدند و یکی از ســخت ترین 
عملیات هــای سرخ پوشــان هال احمــر آغاز 

شد. 

ماموریت بیش از 150 امدادگر
حاضــر  محــل  در  امدادگــر   150 از  بیــش 
شــدند. زخمی ها به صورت زمینی و هوایی 
مختلــف  شــهرهای  بیمارســتان های  بــه 
انتقــال یافتنــد. پیکرهــا نیــز یک به یــک از 
خــارج  متاشی شــده  گن هــای  وا درون 
امدادگــران  از  رضایــی  غامرضــا  شــدند. 
هال احمــر اســتان یــزد اســت. او بافاصله 

بــا  همــراه  حادثــه،  ایــن  اعــام  از  پــس 
او  شــد.  حاضــر  صحنــه  ســر  همکارانــش 
روایتی تلخ از ایــن ماموریت را برای خبرنگار 
شــهروند بازگــو کــرد: »ســاعت 6 صبــح بــود 
که بــه ما خبــر ایــن حادثــه را اطــاع دادند. 
در عرض پنــج دقیقــه آماده حرکــت بودیم. 
بــا بالگــرد بــه آن منطقــه اعزام شــدیم. بــه 
جرات می توانــم بگویم که یکــی از تلخ ترین 
گــون  گــن کامــا واژ عملیات هــا بــود. ســه وا

شــده و حتــی یکــی از آنهــا داخــل رودخانه 
کوچکــی در آن اطــراف افتــاده بود. اجســاد 
کاما متاشــی شــده بــود.  وقتــی ما بــه آنجا 
بیمارســتان  بــه  را  مصدومــان  رســیدیم 
گویــا ایــن قطــار بعــد از  انتقــال می دادنــد. 
حرکــت  عباس آبــاد،  ایســتگاه  در  توقــف 
می کنــد و در آن منطقه با بیــل مکانیکی که 
آنجــا حضــور داشــت، برخــورد می کند. ســه 
کابیــن لوکوموتیــوران  گــن اول همــراه بــا  وا

گــن دیگر  از ریــل خارج می شــود. هشــت وا
نیز به این ســو و آن ســو می رود. ولی شــدت 
گن بســیار زیــاد بود. بیشــتر  گونی ســه وا واژ
گن بود.  اجســاد هم مربوط به همین سه وا
صحنه هــای بســیار دلخراشــی بــود.  در کل 
، اردکان،  نیز بیــش از 60 امدادگــر از اشــکذر
میبد، مهریز و دیگر شهرهای استان یزد در 
محل حاضر شــدند. در کل حــدود 15 یا 16 

گن ها بیرون کشیدیم.« پیکر را از زیر وا

روایت امدادگری که درون قطار بود
سیدعلی اصغر مزاری مقدم نیز از نجاتگران 
او  اســت.  طبــس  شهرســتان  هال احمــر 
و  داشــت  حضــور  گــن  وا ایــن  در  خــودش 
همــان  از  امــا  ندیــد.  آســیبی  خوشــبختانه 
لحظات اولیه به یاری مصدومان این حادثه 

شتافت. 
ک و دلهــره آوری  او کــه ثانیه هــای وحشــتنا
را در ایــن قطار تجربــه کرده اســت، در اینباره 
گن پنجم  به »شــهروند« می گوید: »مــن در وا
قطار بــودم. داشــتم به یــزد می رفتــم. همراه 
نداشــتم. قطار از ایســتگاه عباس آبــاد بیرون 
آمــد. برای نمــاز هم ایســتاده بــود. امــا در راه 
گهان بیــل مکانیکی را ســر راهش می بیند.  نا
حــاال این بیــل مکانیکی چــرا آنجا پــارک بوده 
معلوم نیســت. بوم بیل به قطــار گیر می کند. 
شیشــه خرد می شــود.  صورت لوکوموتیوران 
هــم آســیب می بیند. مــن خــودم روی تخت 
گهان ســروصدا شــد.  دراز کشــیده بودم که نا
صــدای ترمــز ممتــد را شــنیدم. بعــد هرکدام 
به یــک ســمتی پرتــاب شــدیم. من بــا قدرت 
میلــه ای را گرفتم تا بدنــم بیشــتر از این به در 
و دیــوار نخــورد. ولــی مــردم را می دیــدم که از 
این سو و به آن سو پرتاب می شدند. از همان 
لحظه اول وقتی دیگر همه چیز متوقف شد، 
پاییــن آمــدم و کار امدادرســانی را آغــاز کردم 

امدادگران و زخمی های حادثه قطار مشهد–یزد در گفت وگو با »شهروند« صحنه های تلخی را روایت کردند

ساعت نحِس طبس
سیما فراهانی | چند دقیقه از آخرین توقف گذشته بود. بعضی ها خواب 
بودنــد. بعضی هــا روی تخت هــا دراز کشــیده بودند. قطار داشــت حرکت 
گهــان صدای  می کــرد و صــدای برخــوردش با ریــل طنین انــداز بــود. اما نا
گن هــا درهم آمیخــت. صدایــی  ک وا ، ســوت و تکان هــای وحشــتنا ترمــز
کــه خبــر از یــک فاجعــه مــی داد. خــواب مســافران پریــد. مســافرانی کــه 

گن های  نفس های بعضــی  از آنها قطع شــد. 21 جان زیر آهن پاره هــای وا
قطار تمام شــد. 21 نفس قطع شــد و باز هم مردم ایران عزادار شدند. باز 
هم ماتم و ســوگواری دل مردم را به درد آورد. مســافران قطار جان دادند. 
بعضی هایشــان هــم راهــی بیمارســتان شــدند. آن هــم بــا حالــی وخیــم. 
ک را پشت سر  امدادگران ســر صحنه رفتند و باز هم ماموریتی تلخ و دردنا

گذاشتند. کمک ها از زمین و هوا به حادثه دیدگان رسید. رئیس جمهوری 
نیــز بالفاصله پس از این حادثه با اظهار تاســف و تســلیت حادثه خروج 
قطار از ریل در مســیر مشــهد به یزد، برای ســرعت بخشــیدن به بررســی 
علل ایــن حادثــه و رســیدگی بــه مجروحــان و بازمانــدگان درگذشــتگان، 

دستورهایی صادر کرد. 

یرنا
ا
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از میان مصدومان تعدادی به 
بیرون پرت شده بودند. قربانی ها 

گن گیر کرده و جان باخته  اما در وا
بودند. بعد از این حادثه بالفاصله 

از استان های معین و همجوار راهی 
محل شدند و به یاری ما شتافتند. 
این کمک و همراهی ها خیلی زیاد 
بود. هم راهداری و هم هالل احمر 
تیم های وسیعی را به منطقه اعزام 

کرده بودند. حادثه بسیار خوب 
 پوشش داده شد. تا عصر هم

 ادامه داشت

من دیدم قطار مرتب دارد بوق 
می زند. پیش خودم گفتم احتماال 

روبه روی خود یک قطار دیگر دیده 
ک  است. خیلی ترسیدیم. وحشتنا

گهان همه چیز مثل انفجار  بود. نا
به هم ریخت. هرکس همراه خود را 

صدا می زد. مسافران فریاد می زدند. 
یکی اسم پدرش را می گفت و 

دیگری اسم دخترش را؛ واقعا 
ک بود. من خودم گردنم  وحشتنا

آسیب دید

تــا بچه هــای خودمــان هــم برســند.  در کل 
حدودا 100 امدادگر از طبس و یزد سر صحنه 
حاضر شــدند. از سمنان و بقیه شهرها نیز به 
کمک ما آمدند و عملیات ها آغاز شد. تا عصر 

روز چهارشنبه نیز ادامه داشت.«

صحنه های تلخی دیدیم
کنــش  بــه گفتــه بهــروز ســیف اللهی تیــم وا
ســریع اســتان یزد نیــز از همان ســاعت های 
اول ســر صحنــه حاضــر شــد. او نیــز روایتــی 
متفاوت دارد: »ســاعت 6:10 صبــح بود که به 
ما خبــر این حادثــه را اعام کردنــد. بافاصله 
کیسه جسد و بقیه تجهیزات را برداشتیم و با 
بالگرد بــه منطقه اعزام شــدیم. همان لحظه 
گــروه  گــروه تقســیم شــدیم. یــک  اول بــه دو 
ســراغ مصدومــان رفتنــد و گروه بعدی ســراغ 
اجســاد. وضعیــت اجســاد اصا خــوب نبود. 

متاشی شده بودند. 
بعضــی از مصدومان حال بهتری داشــتند، 
حــال بعضــی از آنهــا هــم وخیــم بــود. آنهایی 
کــه حال شــان وخیــم بــود بــا بالگــرد منتقــل 
شــدند. آنهایی که بهتر بودنــد را از راه زمینی 
انتقــال دادنــد. ترومــای گــردن و شکســتگی 
بینی و آسیب صورت بر اثر خردشدن شیشه 
گــن از خــط خارج شــده  داشــتیم. هشــت وا
گــن کامــل از بیــن رفــت. در واقع  بــود. ســه وا
تیغــه بیل مکانیکی روی قطار کشــیده شــده 
بود. راننده بیل مکانیکی هــم در این حادثه 
کــز درمانــی انتقــال  آســیب دیــد و او را بــه مرا
دادند. در میان اجســاد و مصدومان بدحال 
بچه هم بود که صحنه هــای تلخی را رقم زده 

بود.«

کمک ها بسیار زیاد بود
امــدادی  نیــروی  از  بی طــرف  ســعیدرضا 
طبــس  هال احمــر  جمعیــت  داوطلــب 
»از میــان مصدومــان  اینبــاره می گویــد:  در 
بودنــد.  شــده  پــرت  بیــرون  بــه  تعــدادی 

و جــان  کــرده  گیــر  گــن  وا در  امــا  قربانی هــا 
باختــه بودنــد. بعــد از ایــن حادثــه بافاصله 
از اســتان های معیــن و همجــوار راهــی محل 
شــدند و به یــاری مــا شــتافتند. ایــن کمک و 
همراهی هــا خیلــی زیاد بــود.  هم راهــداری و 
هم هال احمر تیم های وسیعی را به منطقه 
خــوب  بســیار  حادثــه  بودنــد.  کــرده  اعــزام 
پوشــش داده شــد. تا عصر هم ادامه داشت. 
گن ها ســنگین اســت و  بعــد از آن نیز چون وا
اقدامــات خاصــی می خواهــد،  جابه جایــی 
عملیــات به خــود اداره راه آهن ســپرده شــد. 
عملیــات مــا تموم شــد، ولــی بایــد تــا آخرین 

لحظه آنجا می ماندیم.«

روایت مصدومان
در  هرکــدام  نیــز  قطــار  ایــن  زخمی هــای 
بیمارستان ها بســتری شدند. بعضی ها حال 
بهتــری داشــتند. یکــی از آنها که پســر جوانی 
اســت دربــاره آن لحظــات می گویــد: »قطــار 
گهــان ترمز شــدید  در حــال حرکــت بود کــه نا
گرفــت. صدای ترمــزش ممتد شــد. بعد همه 
مســافران مثل توپ به ایــن ور و آن ور برخورد 
گن  می کردنــد. هیچ کــس تعــادل نداشــت. وا
گــن شکســت. مــا  گــون شــد و شیشــه وا واژ
توانســتیم خودمــان را از شیشــه شکســته به 

بیرون بیندازیم.«
یکی دیگــر از آنــان که زن میانســالی اســت، 
می گویــد: »من دیــدم قطــار مرتــب دارد بوق 
می زند. پیش خــودم گفتم احتماال روبه روی 
خــود یــک قطــار دیگــر دیــده اســت. خیلــی 
گهــان همــه  ک بــود. نا ترســیدیم. وحشــتنا
چیز مثل انفجار به هم ریخت. هرکس همراه 
خود را صــدا می زد. مســافران فریاد می زدند. 
یکــی اســم پــدرش را می گفــت و دیگری اســم 
ک بود. من خودم  دخترش را؛ واقعا وحشتنا

گردنم آسیب دید.« 
یکــی دیگــر از مصدومان نیــز می گویــد: »ما 
گهان قطــار ضربه ای  گن ســه بودیــم. نا در وا
ک خــورد. خوردیــم بــه دهانه پــل. ما  ترســنا
ســه نفر بودیــم. مســافران دیگــر را دیدیم که 
خیلــی وضعیــت بــدی داشــتند. مــن خودم 
بعــد از این حادثه آنجــا ماندم و بــه نیروهای 
کی  امــدادی کمــک کــردم. صحنــه وحشــتنا

بود.« 

دستور وزیر کشور
وزیر کشــور نیز در تماس تلفنی با اســتاندار 
خراســان جنوبی، خواســتار حضــور در محل 
حادثــه قطــار مســافری در طبــس و ارســال 
بــه  رســیدگی  بــرای  الزم  امکانــات  ســریع 

حادثه دیدگان شد.
احمد وحیــدی صبح چهارشــنبه در تماس 
تلفنی بــا جــواد قناعت ضمــن گرفتــن آخرین 
گونی قطار مســافری در  گزارش هــا از حادثه واژ
طبس، از استاندار خواســت به سرعت خود را 
به محل حادثه برســاند. او همچنیــن از زمان 
وقوع این حادثــه در تماس با رئیس جمعیت 
مدیرعامــل  اورژانــس،  رئیــس   ، هال احمــر

راه آهــن و رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران 
کشور، آخرین وضعیت این حادثه را جویا شد.

، یــک بالگرد   بــر اســاس دســتور وزیر کشــور
اعــزام  حادثــه  محــل  بــه  هــم  امدادرســان 
شــده اســت تا مصدومــان هرچه ســریع تر به 
کــز درمانی منتقل شــوند. در حــال حاضر  مرا
عــاوه بــر اســتاندار خراســان جنوبی، معاون 
سیاســی-امنیتی اســتاندار یزد هم در محل 
حادثه حضــور دارد و دکتر وحیــدی نیز برای 
تســریع در روند رســیدگی به این حادثه عازم 

منطقه شد.

این در حالی اســت کــه وزیر راه نیز ســاعتی 
پــس از این حادثــه از مــردم عذرخواهی کرد. 
در  راه وشهرســازی  وزیــر  قاســمی،  رســتم 
صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: 
»شــرمنده همه مردم عزیز ایران به خصوص 
در  دیگــر  ســاعتی  تــا  هســتم.  داغ دیــدگان 
محل حادثه حضــور خواهم یافت. همکاران 
از  غ  )فــار حادثــه  ایــن  مســئولیت  بداننــد 
دالیــل ارادی یــا غیــرارادی( بــر عهــده وزارت 
راه وشهرسازی اســت، اما وظیفه انسانی ما از 
این مســئولیت هم باالتر بوده و باید با تاش 

مضاعف تسلی خاطر بازماندگان باشیم.«

پایان عملیات امدادرسانی
تعــداد فوتی هــای قطــار مشــهد- یــزد بــه 
21 نفــر رســیده و میــدان حادثه تخلیه شــده 

است.
 استاندار خراسان جنوبی گفت: از 11 سالن 
این قطــار مســافربری ۸ ســالن از ریــل خارج 
گون شده و عملیات  شد که 3 سالن از آنها واژ
گن ها بــه حالــت اولیه در  بــرای برگردانــدن وا

حال انجام است.
از  امــدادی  عوامــل  افزود:همــه  او   
حضــور  صحنــه  در  مختلــف  دســتگاههای 
دارند  و میدان حادثه از مسافران مجروحان 

و فوت شدگان تخلیه شده است .
 رئیــس ســازمان اورژانــس اســتان یــزد نیــز 

اعام کرد تا این لحظــه تعداد فوتی های  این 
حادثــه 21 نفــر اســت و 4۷ نفــر از مصدومان 

نیز به بیمارستان اعزام شده اند.

  ۳۸1 مسافر در حال انتقال به یزد بودند
رئیــس ســازمان مدیریت بحــران کشــور نیز 
در ایــن بــاره گفــت :  در ایــن قطــار مســافری 
3۸1 مســافر در حال انتقــال به یــزد بودند، و 
متاســفانه بر اثــر این حادثــه ۸ ســالن قطار از 

گون شده است. ریل خارج و 3 سالن واژ
 به گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت بحران، 

در حــال حاضــر تمامی مصدومــان و فوتی ها 
این حادثــه از محل منتقل شــده انــد و هیچ 
مفقودی در این حادثه نداشــتیم.همچنین 
تروریســتی بودن این حادثه محتمل نیست 

و صحت ندارد.
گونــی بیــل  گفــت: دربــاره چگونگــی واژ  او 
کمیســیون 5 نفــره  مکانیکــی بایــد اعضــای 
تشخیص ســوانح ریلی پاســخ تخصصی خود 
را اعام کنند.قرار است جلسه شورای تامین 
در شــهر طبس تشکیل  شــود تا بتوانیم ابعاد 

حادثه را بررسی کنیم.

دستور رسیدگی فوری 
ک، پیرحســین کولیونــد، رئیــس جمعیــت  بافاصلــه پــس از ایــن حادثــه دردنــا
هال احمــر جمهوری اســامی ایران با اباغ دســتور به رده هــای مختلف جمعیت 
هال احمر بر پوشــش امدادی و حمایتی از آســیب دیدگان سانحه قطار در طبس 

کید کرد.  تا
، پایگاه های امدادی، تیم هــای حمایت روانی،  بالگردهــای جمعیت هال احمــر
تیم های درمــان اضطراری و تمامی امدادگــران نیز به آماده باش کامــل درآمدند تا 

نیروهای مورد نیاز به محل وقوع سانحه اعزام شوند.
، دکتــر یعقــوب ســلیمانی،  همچنیــن پیــرو دســتور رئیــس جمعیــت هال احمــر
، رئیس ســازمان امدادونجات برای  دبیــرکل جمعیت هال احمر و مهــدی ولی پور
مدیریــت امدادرســانی و پوشــش حمایتی از آســیب دیدگان ســانحه عــازم منطقه 

شدند.

عیادت از زخمی ها
در ادامه دبیــرکل جمعیت هال احمر بــا همراهی دیگر مســئوالن و هیأت همراه 
با حضور در بیمارســتان شــهید مصطفی خمینی طبس از مصدومــان این حادثه 

عیادت کردند. 
دبیرکل جمعیت هال احمر در معیت مســئوالن کشــوری و اســتانی ابعاد حادثه 

قطار مشهد-طبس  را بررسی کردند.
دکتــر یعقــوب ســلیمانی کــه درپــی خــروج قطــار مشــهد-یزد از ریــل در محــل 
، قاســمی وزیر  وقــوع این ســانحه حضور یافتــه بود، در معیــت وحیدی وزیر کشــور

راه وشهرسازی، قناعت استاندار خراسان جنوبی ابعاد واقعه را بررسی کردند.
بررسی شرایط موجود، نحوه خدمات دهی به مسافران و مصدومان و نیز ارزیابی 

میدانی موقعیت وقوع حادثه، مهم ترین هدف از این بازدید بود.
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ســاعت 5:30 صبــح بــود. قطــار مســافری 
مشــهد-یزد از ایســتگاه عباس آبــاد حرکــت 
کــرد. هنوز چنــد دقیقه بیشــتر نگذشــته بود 
در  عباس آباد-ریــزو  ک  بــا در  گهــان  نا کــه 
محدوده اداره کل راه آهن شرق از خط خارج 
شــد. با یک بیل مکانیکی برخورد کــرده بود. 
گن هــا یــک بــه یــک از هم جــدا شــدند. هر  وا

گنی به یک سمت رفت.  وا
گون  گن ها بــا مســافران قل خوردنــد و واژ وا
گن این قطار مسافربری، بیش  شدند. سه وا
گن ها آســیب دید. جوری که کســی  از بقیه وا
زنــده از آن بیــرون نیامــد. تیم هــای امدادی 
رســاندند.  صحنــه  ســر  را  خــود  یک به یــک 
بالگردهــای اورژانــس و هال احمــر وارد آن 
نقطــه جهنمــی شــدند و یکی از ســخت ترین 
عملیات هــای سرخ پوشــان هال احمــر آغاز 

شد. 

ماموریت بیش از 150 امدادگر
حاضــر  محــل  در  امدادگــر   150 از  بیــش 
شــدند. زخمی ها به صورت زمینی و هوایی 
مختلــف  شــهرهای  بیمارســتان های  بــه 
انتقــال یافتنــد. پیکرهــا نیــز یک به یــک از 
خــارج  متاشی شــده  گن هــای  وا درون 
امدادگــران  از  رضایــی  غامرضــا  شــدند. 
هال احمــر اســتان یــزد اســت. او بافاصله 

بــا  همــراه  حادثــه،  ایــن  اعــام  از  پــس 
او  شــد.  حاضــر  صحنــه  ســر  همکارانــش 
روایتی تلخ از ایــن ماموریت را برای خبرنگار 
شــهروند بازگــو کــرد: »ســاعت 6 صبــح بــود 
که بــه ما خبــر ایــن حادثــه را اطــاع دادند. 
در عرض پنــج دقیقــه آماده حرکــت بودیم. 
بــا بالگــرد بــه آن منطقــه اعزام شــدیم. بــه 
جرات می توانــم بگویم که یکــی از تلخ ترین 
گــون  گــن کامــا واژ عملیات هــا بــود. ســه وا

شــده و حتــی یکــی از آنهــا داخــل رودخانه 
کوچکــی در آن اطــراف افتــاده بود. اجســاد 
کاما متاشــی شــده بــود.  وقتــی ما بــه آنجا 
بیمارســتان  بــه  را  مصدومــان  رســیدیم 
گویــا ایــن قطــار بعــد از  انتقــال می دادنــد. 
حرکــت  عباس آبــاد،  ایســتگاه  در  توقــف 
می کنــد و در آن منطقه با بیــل مکانیکی که 
آنجــا حضــور داشــت، برخــورد می کند. ســه 
کابیــن لوکوموتیــوران  گــن اول همــراه بــا  وا

گــن دیگر  از ریــل خارج می شــود. هشــت وا
نیز به این ســو و آن ســو می رود. ولی شــدت 
گن بســیار زیــاد بود. بیشــتر  گونی ســه وا واژ
گن بود.  اجســاد هم مربوط به همین سه وا
صحنه هــای بســیار دلخراشــی بــود.  در کل 
، اردکان،  نیز بیــش از 60 امدادگــر از اشــکذر
میبد، مهریز و دیگر شهرهای استان یزد در 
محل حاضر شــدند. در کل حــدود 15 یا 16 

گن ها بیرون کشیدیم.« پیکر را از زیر وا

روایت امدادگری که درون قطار بود
سیدعلی اصغر مزاری مقدم نیز از نجاتگران 
او  اســت.  طبــس  شهرســتان  هال احمــر 
و  داشــت  حضــور  گــن  وا ایــن  در  خــودش 
همــان  از  امــا  ندیــد.  آســیبی  خوشــبختانه 
لحظات اولیه به یاری مصدومان این حادثه 

شتافت. 
ک و دلهــره آوری  او کــه ثانیه هــای وحشــتنا
را در ایــن قطار تجربــه کرده اســت، در اینباره 
گن پنجم  به »شــهروند« می گوید: »مــن در وا
قطار بــودم. داشــتم به یــزد می رفتــم. همراه 
نداشــتم. قطار از ایســتگاه عباس آبــاد بیرون 
آمــد. برای نمــاز هم ایســتاده بــود. امــا در راه 
گهان بیــل مکانیکی را ســر راهش می بیند.  نا
حــاال این بیــل مکانیکی چــرا آنجا پــارک بوده 
معلوم نیســت. بوم بیل به قطــار گیر می کند. 
شیشــه خرد می شــود.  صورت لوکوموتیوران 
هــم آســیب می بیند. مــن خــودم روی تخت 
گهان ســروصدا شــد.  دراز کشــیده بودم که نا
صــدای ترمــز ممتــد را شــنیدم. بعــد هرکدام 
به یــک ســمتی پرتــاب شــدیم. من بــا قدرت 
میلــه ای را گرفتم تا بدنــم بیشــتر از این به در 
و دیــوار نخــورد. ولــی مــردم را می دیــدم که از 
این سو و به آن سو پرتاب می شدند. از همان 
لحظه اول وقتی دیگر همه چیز متوقف شد، 
پاییــن آمــدم و کار امدادرســانی را آغــاز کردم 

امدادگران و زخمی های حادثه قطار مشهد–یزد در گفت وگو با »شهروند« صحنه های تلخی را روایت کردند

ساعت نحِس طبس
سیما فراهانی | چند دقیقه از آخرین توقف گذشته بود. بعضی ها خواب 
بودنــد. بعضی هــا روی تخت هــا دراز کشــیده بودند. قطار داشــت حرکت 
گهــان صدای  می کــرد و صــدای برخــوردش با ریــل طنین انــداز بــود. اما نا
گن هــا درهم آمیخــت. صدایــی  ک وا ، ســوت و تکان هــای وحشــتنا ترمــز
کــه خبــر از یــک فاجعــه مــی داد. خــواب مســافران پریــد. مســافرانی کــه 

گن های  نفس های بعضــی  از آنها قطع شــد. 21 جان زیر آهن پاره هــای وا
قطار تمام شــد. 21 نفس قطع شــد و باز هم مردم ایران عزادار شدند. باز 
هم ماتم و ســوگواری دل مردم را به درد آورد. مســافران قطار جان دادند. 
بعضی هایشــان هــم راهــی بیمارســتان شــدند. آن هــم بــا حالــی وخیــم. 
ک را پشت سر  امدادگران ســر صحنه رفتند و باز هم ماموریتی تلخ و دردنا

گذاشتند. کمک ها از زمین و هوا به حادثه دیدگان رسید. رئیس جمهوری 
نیــز بالفاصله پس از این حادثه با اظهار تاســف و تســلیت حادثه خروج 
قطار از ریل در مســیر مشــهد به یزد، برای ســرعت بخشــیدن به بررســی 
علل ایــن حادثــه و رســیدگی بــه مجروحــان و بازمانــدگان درگذشــتگان، 

دستورهایی صادر کرد. 

یرنا
ا
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از میان مصدومان تعدادی به 
بیرون پرت شده بودند. قربانی ها 

گن گیر کرده و جان باخته  اما در وا
بودند. بعد از این حادثه بالفاصله 

از استان های معین و همجوار راهی 
محل شدند و به یاری ما شتافتند. 
این کمک و همراهی ها خیلی زیاد 
بود. هم راهداری و هم هالل احمر 
تیم های وسیعی را به منطقه اعزام 

کرده بودند. حادثه بسیار خوب 
 پوشش داده شد. تا عصر هم

 ادامه داشت

من دیدم قطار مرتب دارد بوق 
می زند. پیش خودم گفتم احتماال 

روبه روی خود یک قطار دیگر دیده 
ک  است. خیلی ترسیدیم. وحشتنا

گهان همه چیز مثل انفجار  بود. نا
به هم ریخت. هرکس همراه خود را 

صدا می زد. مسافران فریاد می زدند. 
یکی اسم پدرش را می گفت و 

دیگری اسم دخترش را؛ واقعا 
ک بود. من خودم گردنم  وحشتنا

آسیب دید

تــا بچه هــای خودمــان هــم برســند.  در کل 
حدودا 100 امدادگر از طبس و یزد سر صحنه 
حاضر شــدند. از سمنان و بقیه شهرها نیز به 
کمک ما آمدند و عملیات ها آغاز شد. تا عصر 

روز چهارشنبه نیز ادامه داشت.«

صحنه های تلخی دیدیم
کنــش  بــه گفتــه بهــروز ســیف اللهی تیــم وا
ســریع اســتان یزد نیــز از همان ســاعت های 
اول ســر صحنــه حاضــر شــد. او نیــز روایتــی 
متفاوت دارد: »ســاعت 6:10 صبــح بود که به 
ما خبــر این حادثــه را اعام کردنــد. بافاصله 
کیسه جسد و بقیه تجهیزات را برداشتیم و با 
بالگرد بــه منطقه اعزام شــدیم. همان لحظه 
گــروه  گــروه تقســیم شــدیم. یــک  اول بــه دو 
ســراغ مصدومــان رفتنــد و گروه بعدی ســراغ 
اجســاد. وضعیــت اجســاد اصا خــوب نبود. 

متاشی شده بودند. 
بعضــی از مصدومان حال بهتری داشــتند، 
حــال بعضــی از آنهــا هــم وخیــم بــود. آنهایی 
کــه حال شــان وخیــم بــود بــا بالگــرد منتقــل 
شــدند. آنهایی که بهتر بودنــد را از راه زمینی 
انتقــال دادنــد. ترومــای گــردن و شکســتگی 
بینی و آسیب صورت بر اثر خردشدن شیشه 
گــن از خــط خارج شــده  داشــتیم. هشــت وا
گــن کامــل از بیــن رفــت. در واقع  بــود. ســه وا
تیغــه بیل مکانیکی روی قطار کشــیده شــده 
بود. راننده بیل مکانیکی هــم در این حادثه 
کــز درمانــی انتقــال  آســیب دیــد و او را بــه مرا
دادند. در میان اجســاد و مصدومان بدحال 
بچه هم بود که صحنه هــای تلخی را رقم زده 

بود.«

کمک ها بسیار زیاد بود
امــدادی  نیــروی  از  بی طــرف  ســعیدرضا 
طبــس  هال احمــر  جمعیــت  داوطلــب 
»از میــان مصدومــان  اینبــاره می گویــد:  در 
بودنــد.  شــده  پــرت  بیــرون  بــه  تعــدادی 

و جــان  کــرده  گیــر  گــن  وا در  امــا  قربانی هــا 
باختــه بودنــد. بعــد از ایــن حادثــه بافاصله 
از اســتان های معیــن و همجــوار راهــی محل 
شــدند و به یــاری مــا شــتافتند. ایــن کمک و 
همراهی هــا خیلــی زیاد بــود.  هم راهــداری و 
هم هال احمر تیم های وسیعی را به منطقه 
خــوب  بســیار  حادثــه  بودنــد.  کــرده  اعــزام 
پوشــش داده شــد. تا عصر هم ادامه داشت. 
گن ها ســنگین اســت و  بعــد از آن نیز چون وا
اقدامــات خاصــی می خواهــد،  جابه جایــی 
عملیــات به خــود اداره راه آهن ســپرده شــد. 
عملیــات مــا تموم شــد، ولــی بایــد تــا آخرین 

لحظه آنجا می ماندیم.«

روایت مصدومان
در  هرکــدام  نیــز  قطــار  ایــن  زخمی هــای 
بیمارستان ها بســتری شدند. بعضی ها حال 
بهتــری داشــتند. یکــی از آنها که پســر جوانی 
اســت دربــاره آن لحظــات می گویــد: »قطــار 
گهــان ترمز شــدید  در حــال حرکــت بود کــه نا
گرفــت. صدای ترمــزش ممتد شــد. بعد همه 
مســافران مثل توپ به ایــن ور و آن ور برخورد 
گن  می کردنــد. هیچ کــس تعــادل نداشــت. وا
گــن شکســت. مــا  گــون شــد و شیشــه وا واژ
توانســتیم خودمــان را از شیشــه شکســته به 

بیرون بیندازیم.«
یکی دیگــر از آنــان که زن میانســالی اســت، 
می گویــد: »من دیــدم قطــار مرتــب دارد بوق 
می زند. پیش خــودم گفتم احتماال روبه روی 
خــود یــک قطــار دیگــر دیــده اســت. خیلــی 
گهــان همــه  ک بــود. نا ترســیدیم. وحشــتنا
چیز مثل انفجار به هم ریخت. هرکس همراه 
خود را صــدا می زد. مســافران فریاد می زدند. 
یکــی اســم پــدرش را می گفــت و دیگری اســم 
ک بود. من خودم  دخترش را؛ واقعا وحشتنا

گردنم آسیب دید.« 
یکــی دیگــر از مصدومان نیــز می گویــد: »ما 
گهان قطــار ضربه ای  گن ســه بودیــم. نا در وا
ک خــورد. خوردیــم بــه دهانه پــل. ما  ترســنا
ســه نفر بودیــم. مســافران دیگــر را دیدیم که 
خیلــی وضعیــت بــدی داشــتند. مــن خودم 
بعــد از این حادثه آنجــا ماندم و بــه نیروهای 
کی  امــدادی کمــک کــردم. صحنــه وحشــتنا

بود.« 

دستور وزیر کشور
وزیر کشــور نیز در تماس تلفنی با اســتاندار 
خراســان جنوبی، خواســتار حضــور در محل 
حادثــه قطــار مســافری در طبــس و ارســال 
بــه  رســیدگی  بــرای  الزم  امکانــات  ســریع 

حادثه دیدگان شد.
احمد وحیــدی صبح چهارشــنبه در تماس 
تلفنی بــا جــواد قناعت ضمــن گرفتــن آخرین 
گونی قطار مســافری در  گزارش هــا از حادثه واژ
طبس، از استاندار خواســت به سرعت خود را 
به محل حادثه برســاند. او همچنیــن از زمان 
وقوع این حادثــه در تماس با رئیس جمعیت 
مدیرعامــل  اورژانــس،  رئیــس   ، هال احمــر

راه آهــن و رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران 
کشور، آخرین وضعیت این حادثه را جویا شد.

، یــک بالگرد   بــر اســاس دســتور وزیر کشــور
اعــزام  حادثــه  محــل  بــه  هــم  امدادرســان 
شــده اســت تا مصدومــان هرچه ســریع تر به 
کــز درمانی منتقل شــوند. در حــال حاضر  مرا
عــاوه بــر اســتاندار خراســان جنوبی، معاون 
سیاســی-امنیتی اســتاندار یزد هم در محل 
حادثه حضــور دارد و دکتر وحیــدی نیز برای 
تســریع در روند رســیدگی به این حادثه عازم 

منطقه شد.

این در حالی اســت کــه وزیر راه نیز ســاعتی 
پــس از این حادثــه از مــردم عذرخواهی کرد. 
در  راه وشهرســازی  وزیــر  قاســمی،  رســتم 
صفحــه شــخصی خــود در توییتــر نوشــت: 
»شــرمنده همه مردم عزیز ایران به خصوص 
در  دیگــر  ســاعتی  تــا  هســتم.  داغ دیــدگان 
محل حادثه حضــور خواهم یافت. همکاران 
از  غ  )فــار حادثــه  ایــن  مســئولیت  بداننــد 
دالیــل ارادی یــا غیــرارادی( بــر عهــده وزارت 
راه وشهرسازی اســت، اما وظیفه انسانی ما از 
این مســئولیت هم باالتر بوده و باید با تاش 

مضاعف تسلی خاطر بازماندگان باشیم.«

پایان عملیات امدادرسانی
تعــداد فوتی هــای قطــار مشــهد- یــزد بــه 
21 نفــر رســیده و میــدان حادثه تخلیه شــده 

است.
 استاندار خراسان جنوبی گفت: از 11 سالن 
این قطــار مســافربری ۸ ســالن از ریــل خارج 
گون شده و عملیات  شد که 3 سالن از آنها واژ
گن ها بــه حالــت اولیه در  بــرای برگردانــدن وا

حال انجام است.
از  امــدادی  عوامــل  افزود:همــه  او   
حضــور  صحنــه  در  مختلــف  دســتگاههای 
دارند  و میدان حادثه از مسافران مجروحان 

و فوت شدگان تخلیه شده است .
 رئیــس ســازمان اورژانــس اســتان یــزد نیــز 

اعام کرد تا این لحظــه تعداد فوتی های  این 
حادثــه 21 نفــر اســت و 4۷ نفــر از مصدومان 

نیز به بیمارستان اعزام شده اند.

  ۳۸1 مسافر در حال انتقال به یزد بودند
رئیــس ســازمان مدیریت بحــران کشــور نیز 
در ایــن بــاره گفــت :  در ایــن قطــار مســافری 
3۸1 مســافر در حال انتقــال به یــزد بودند، و 
متاســفانه بر اثــر این حادثــه ۸ ســالن قطار از 

گون شده است. ریل خارج و 3 سالن واژ
 به گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت بحران، 

در حــال حاضــر تمامی مصدومــان و فوتی ها 
این حادثــه از محل منتقل شــده انــد و هیچ 
مفقودی در این حادثه نداشــتیم.همچنین 
تروریســتی بودن این حادثه محتمل نیست 

و صحت ندارد.
گونــی بیــل  گفــت: دربــاره چگونگــی واژ  او 
کمیســیون 5 نفــره  مکانیکــی بایــد اعضــای 
تشخیص ســوانح ریلی پاســخ تخصصی خود 
را اعام کنند.قرار است جلسه شورای تامین 
در شــهر طبس تشکیل  شــود تا بتوانیم ابعاد 

حادثه را بررسی کنیم.

دستور رسیدگی فوری 
ک، پیرحســین کولیونــد، رئیــس جمعیــت  بافاصلــه پــس از ایــن حادثــه دردنــا
هال احمــر جمهوری اســامی ایران با اباغ دســتور به رده هــای مختلف جمعیت 
هال احمر بر پوشــش امدادی و حمایتی از آســیب دیدگان سانحه قطار در طبس 

کید کرد.  تا
، پایگاه های امدادی، تیم هــای حمایت روانی،  بالگردهــای جمعیت هال احمــر
تیم های درمــان اضطراری و تمامی امدادگــران نیز به آماده باش کامــل درآمدند تا 

نیروهای مورد نیاز به محل وقوع سانحه اعزام شوند.
، دکتــر یعقــوب ســلیمانی،  همچنیــن پیــرو دســتور رئیــس جمعیــت هال احمــر
، رئیس ســازمان امدادونجات برای  دبیــرکل جمعیت هال احمر و مهــدی ولی پور
مدیریــت امدادرســانی و پوشــش حمایتی از آســیب دیدگان ســانحه عــازم منطقه 

شدند.

عیادت از زخمی ها
در ادامه دبیــرکل جمعیت هال احمر بــا همراهی دیگر مســئوالن و هیأت همراه 
با حضور در بیمارســتان شــهید مصطفی خمینی طبس از مصدومــان این حادثه 

عیادت کردند. 
دبیرکل جمعیت هال احمر در معیت مســئوالن کشــوری و اســتانی ابعاد حادثه 

قطار مشهد-طبس  را بررسی کردند.
دکتــر یعقــوب ســلیمانی کــه درپــی خــروج قطــار مشــهد-یزد از ریــل در محــل 
، قاســمی وزیر  وقــوع این ســانحه حضور یافتــه بود، در معیــت وحیدی وزیر کشــور

راه وشهرسازی، قناعت استاندار خراسان جنوبی ابعاد واقعه را بررسی کردند.
بررسی شرایط موجود، نحوه خدمات دهی به مسافران و مصدومان و نیز ارزیابی 

میدانی موقعیت وقوع حادثه، مهم ترین هدف از این بازدید بود.
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مشوق مبدع جایزه صلح نوبل
179 ســال پیــش، برابــر 9 ژوئــن 1843 میــادی، برتا ســوتنر، نویســنده و فعال 
گ به دنیا آمد. در تاریخ از سوتنر با عنوان مشوق  صلح طلب اتریشی در شهر پرا
آلفرد نوبل برای ابداع »جایزه صلح نوبل« یاد شده است. ماجرای آشنایی نوبل 
گهــی اســتخدام در ســتون نیازمندی های یک  و ســوتنر به ســال 1876 و درج آ
ع  گهی  بود که پای ســوتنر به خانه مختر روزنامه بر می گــردد. در واقع با همیــن آ
ســوئدی باز شــد. او ابتدا وظیفه خانه داری و ســپس ســمت منشــی تمام وقت 
آلفرد نوبل را بر عهده گرفت. سوتنر تا زمان مرگ نوبل در سال 1896 جزو دوستان 

نزدیک او به شمار می رفت.

 لینکلن و اعالم لغو برده  داری
گــرم جنگ های داخلی  160 ســال پیش، برابــر 9 ژوئن 1862 میــادی، در گرما
آمریكا، به ابتكار آبراهام لینكلن و رأی مثبت کنگره، خرید و فــروش زنان و مردان 
سیاهپوســت، با عنوان کنیز و غام در قلمرو ایاالت شــمالی آمریكا لغو شــد. این 
فرمان خشــم ایالت هــای جنوبی کــه طرفدار بــرده داری بودنــد را برانگیخــت، از 
این رو به تشــكیل اتحادیه جدید و خودمختاری اقدام کردند. در ادامه لینكلن 
اعامیه معروف آزادی بردگان را صادر کرد و باعث شــورش سیاهان علیه اربابان 
سفیدپوست خود شد. این فعل وانفعاالت ســرانجام باعث شكست طرفداران 

برده داری و لغو بردگی در سراسر آمریكا شد.

 پایان کار خالق دیوید کاپرفیلد
152 ســال پیــش، برابــر 9 ژوئــن 1870 میــادی، چارلــز دیكنــز، نویســنده 
شــهیر انگلیســی در 58 ســالگی درگذشــت. در وادی ادبیــات از دیكنــز بــرای 
داستان ســرایی، نثــر توانمند و خلق شــخصیت های به یادماندنی، تحســین 
بســیار به عمل آمده اســت. به عقیده جیمز جویس، نویســنده بزرگ معاصر، 
از شكسپیر به این ســو، دیكنز تأثیرگذارترین نویســنده در زبان انگلیسی بوده  
اســت. از آثار مشــهور او می توان به »دیوید کاپرفیلد«، »آرزوهای بزرگ«، »الیور 
توئیســت« و »داستان دو شهر« اشــاره کرد. اهل فن دیكنز را متفكری توصیف 
کرده اند که از طریق داســتان های تخیلی ســعی داشته عقاید فلســفی خود را 

مطرح و توجیه کند.

 راوی افسانه های گواتماالیی
48 سال پیش، برابر 9 ژوئن 1974 میادی، میگل آنخل آستوریاس، نویسنده 
شــهیر اهل گواتماال در مادرید درگذشت. در میان ادبای شهیر منطقه آمریكای 
جنوبی، شاید هیچ کس به اندازه آستوریاس نسبت به معرفی فرهنگ این خطه 
از خود ممارســت به خرج نداده باشــد. او پس از اخذ دکترای حقوق از دانشگاه 
گواتماالســیتی در دانشــگاه ســوربون پاریس به تحصیل در رشــته نژادشناســی 
پرداخت و ســال 1930 یعنی در 31 ســالگی با انتشــار »افســانه های گواتماالیی« 
تحســین جهانیان را برانگیخت. آســتوریاس با این اثر، وطن خود را کــه به اندازه 
برزیــل، آرژانتیــن، مكزیــک، کلمبیــا و حتــی شــیلی مشــهور نبــود بــه مخاطبان 

شناساند و باعث شد نام گواتماال در پهنه ادبیات طنین انداز شود.

امپراتور اصالح طلب روسیه
350 ســال پیش، برابر 9 ژوئــن 1672 میادی، پتــر اول، ملقب بــه پتر کبیر 
در مســكو بــه دنیا آمــد. اقدامات پتــر در روســیه را شــاید بتوان در مقیاســی 
کوچكتــر با اصاحــات امیرکبیر در ایــران دوره قاجار مقایســه کــرد. او بود که 
دستور انتشار نخستین روزنامه روســیه را صادر کرد و با کنار گذاشتن تقویم 
ک امپراتوری اجباری کرد.  محلی، استفاده از تقویم میادی را در تمامی خا
پتر برخاف منش عافیت طلب خود، بینشــی عمیق نسبت به آینده روسیه 
داشت و تنها راه نجات امپراتوری و هماوردی آن با دیگر قدرت های جهانی 
را در رشــد صنعت و فناوری می دید. رشــد علم و فناوری، خصوصا ریاضیات 
و مهندسی در دوره ســلطنت پتر چشــمگیر بود. قوای نظامی روسیه نیز در 
این دوره با ســرعتی غیرقابل تصور دســت به نوســازی و بهســازی ســازوبرگ 
خود زدنــد. پتر در راه انجــام اصاحات خود با هیچ کس شــوخی نداشــت و 
حتی پســر خود را که مخالــف این اصاحات بود به زندان انداخت و کشــت. 
او سال 1703 فرمان ساخت شهری بزرگ در ســواحل دریای بالتیک را برای 
تسهیل روابط سیاســی-تجاری با اروپا صادر کرد. این شهر پس از بنا شدن 

سن  پترزبورگ نام گرفت.

207 ســال پیــش، برابــر 9 ژوئــن 1815 میادی، 
گردهمایــی نماینــدگان قدرت هــای اروپایــی در 
شهر وین که به منظور تعیین تكلیف اروپای بعد 
از ناپلئون تشــكیل شــده بود، بــه کار خــود پایان 
داد. در ایــن گردهمایــی کــه در تاریخ بــه »کنگره 
وین« مشهور شد، قدرت های اروپایی بر ترسیم 
مرزهای اروپــا از نو به توافق رســیدند، امــا آن چه 
در عمل اتفاق افتاد این بود که روســیه، بریتانیا، 
اتریــش و آلمــان متصرفــات ناپلئــون بناپــارت را 
بین خود تقســیم کردنــد. ناپلئون را شــاید بتوان 
مهم ترین محصول انقاب کبیر فرانســه به شمار 
آورد. انقابــی کــه همــه ارکان قــدرت را در یكــی از 
دیرپاترین ســرزمین های قاره سبز به لرزه درآورد، 
امــا نتوانســت اهــداف رهبــران و آرزوهــای همــه 
آنهایی را که به این دگرگونی بزرگ ایمان داشتند 
برآورده ســازد. پس از اعدام لویی شانزدهم برای 
3 ســال دولــت »کنوانســیون« زمام امور کشــور را 

به دســت گرفت و ســپس انجمــن گرداننــدگان یا 
»دایرکتوار« به قدرت رسید. باتكلیفی انقابیون 
برای انتخاب یک مدل حكومتی مورد قبول همه 
اقشــار جامعه، کار را به جایی رســاند که سرانجام 
ناپلئــون بناپــارت، ژنــرال الیــق ارتــش فرانســه بــا 
انجــام یک کودتــای نظامــی رژیــم »دایرکتــوار« را 
ســاقط و خــود قــدرت را بــه دســت گرفــت. ایمان 
فرانســوی ها به لیاقت ایــن نظامی شــجاع ادامه 
کار را برای او آســان تر از آنچه تصــور می رفت، کرد. 
کثر پیروزی های ارتش فرانسه در دوران ناپلئون  ا
به نحوه اداره میدان نبرد توســط او برمی گشــت، 
یــار  امپراتــور  بــا  شــانس  هــم  همیشــه  هرچنــد 
نبود، کمــا اینكه بزرگترین اشــتباه عمر خــود را در 
بزرگتریــن نبرد زندگــی اش یعنی حمله به روســیه 
مرتكب شد. 5 دسامبر 1812 میادی را باید روزی 
تلخ بــرای ناپلئون بناپــارت به شــمار آورد. در این 
روز امپراتــور مقتدر فرانســه بــه فرماندهــان خود 

دســتور داد با هر آنچه از لشكرکشــی بی سرانجام 
به روســیه باقی مانده اســت، راه مرزهای فرانسه 
را در پیش گیرند. ناپلئون در پایان لشكرکشــی به 
روسیه نیم میلیون نفر از سربازان خود را از دست 
داد و تنهــا بــا کمتــر از 40 هــزار ســرباز بــه فرانســه 
بازگشــت. او از همان لحظه عقب نشــینی با خود 
عهد کــرد مقدمات تجهیــز قوا و حملــه ای دوباره 
بــه روســیه را فراهــم ببینــد، امــا سرنوشــت بــازی 
دیگری را بــرای او رقم زده بود. ناپلئون پس از این 
شكست بزرگ دیگر هرگز نتوانســت دوران شكوه 
ارتش شكست ناپذیر فرانسه را تجدید کند و پس 
از بازگشــت لشــكر شكســت خورده او از روســیه، 
دشمنانش در اروپا یعنی پروس، روسیه، اتریش، 
انگلستان، سوئد، اسپانیا و پرتغال با تشكیل یک 
ائتاف نظامی بزرگ طومار موفقیت های امپراتور 
فرانســه را در نبــرد سرنوشت ســاز واترلــو درهــم 

 پیچیدند.
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تقسیم ارثیه امپراتور در »وین«

ورود دکتر مصدق به فرودگاه اسخیپول هلند، برای شرکت در جلسات دادگاه الهه - 1331
70 سال پیش، برابر با 19 خرداد 1331 خورشیدی، دکتر محمد مصدق با ایراد نطق تاریخی خود در دادگاه الهه، وجدان جهانیان را متوجه نقض حقوق 
ملل ضعیف کرد. دکتر مصدق که برای دفاع از حق ایران برای ملی اعام کردن صنعت نفت خود راهی الهه شده بود، قضات دادگاه را از آلوده شدن به 
کید کرد قاضی باید حق را از زورگو و غاصب آن بگیرد نه جانب طرف قدرتمندتر را. مصدق پس از ایراد نطق طوالنی خود، دفاع  سیاست برحذر داشت و تا

قضائی از حقوق ایران در برابر شكایت انگلستان را به پروفسور رولن، حقوقدان بلژیكی که به وکالت از ایران انتخاب شده بود سپرد.

تعالی روح یا جسم
جوانی خردمند به یک دهكده  رســید و نخستین 
نكته ای کــه توجه او را به خود جلــب کرد عادت های 
بــه ظاهــر عجیــب مــردم آن خطه بــود. آن هــا غات 
بوداده نمی خوردنــد، از میوه ها نیز بعضی را فقط به 
شــكل آب پز مصــرف می کردند. درباره ســبزی ها هم 
مقــررات خاصــی داشــتند، زیرا بــه گمان آنها گشــنیز 
گر با هــم خورده  و تره فرنگــی و البتــه جعفری و تــرب ا
شوند مضرند. سرشیر را برای کبد و کره را برای طحال 
مضر می دانســتند، بــه عوض مقــدار زیادی ماســت 
مصــرف می کردنــد و معتقد بودنــد هر انســانی که هر 
روز مقداری ماســت، گرچــه اندك نخــورد، خیلی زود 
خواهــد مــرد. نــان را پــس از پختــه شــدن درون دوغ 
تریت می کردند، ســپس روی آتش نگاه می داشــتند 
تــا خشــك شــود و بدین ســان نان هایی ترد بدســت 
گــر ایــن پروســه را روی نان  می آمــد. معتقــد بودنــد ا
انجــام ندهنــد خمیــرش بــرای معــده ضــرر دارد. از 
دادن فلفــل و ســایر ادویه جــات به بچه هــای نابالغ 
خــودداری می کردنــد و برای بزرگســاالن نیــز خوردن 
فلفــل و ادویه، تنها برای یــك روز در هفتــه مجاز بود. 
آداب خاصی نیز در مورد نحوه  تنفس کردن داشتند. 
آنهــا تنفــس را دوضــرب و گاهــا در مواقع خطر یــا بروز 
احساســات، چهارضرب انجام می دادند، یعنی بین 
دو یا چهار دم و بازدم سریع، قدری توقف می کردند. 
معتقــد بودند بــدون ایــن نحو تنفــس تعادلــی بین 
روح و جســم موجود نیســت و درنتیجه کمال آدمی 
ناممكــن اســت. نســبت بــه راه رفتــن، نشســتن و 
خوابیدن آداب مفصلی داشــتند که از سپیده  صبح 
تا هنگام شــب کــه می خوابیدنــد مشغولشــان کرده 
بود. بر سر درســت انجام دادن این دستورات بسیار 
ســخت گیر بوده و نســبت بــه یكدیگر هیچ گذشــتی 
نداشــتند. حتی بر اثــر اختافاتــی که بین آنها بر ســر 
درســتی یا نادرســتی یا چگونگی یك رســم بــروز کرده 
بود به چند فرقه و مكتب مثــل مكتب علیا و مكتب 
ســفلی به عــاوه مكتب جنگل غربی تقســیم شــده 
بودند. جوان پس از مشــاهده این اوضــاع،  در حالی 
که طاقت از کف داده بود بر سر کوهی رفت و فریاد زد: 
»ای مردم کاری به کار شــكم تان، ریه تان، کلیه تان و 
سایر قســمت های پســت بدن تان نداشــته باشید. 
بدن  خــود را رهــا کنیــد. لطفا کمی هــم بــه روح  خود 
توجه کنید.« ســپس از کــوه پایین آمد و قبــل از آنكه 

گرفتار خشم مردم شود، گریخت.

گاندی به خدا نگاه 
رهبر اســتقال هند بخش اعظمی از عمر خود را 
در راه تحمل رنج، کوشــش در فهم ذات حقیقت و 
باألخره دیدن خدا از راه معرفت نفس صرف کرد. او 
با فروتنی تمام می گفت تجربیات من برای شخص 
گانــدی هیــچ گاه ادعــا نكــرد  خــودم صحیح انــد. 
گفته هــای او تردیدناپذیــر و اصل مســلم هســتند. 
مهاتما گانــدی خداوند را چنیــن توصیف می کند: 
»خدا موجودی اســت بزرگتر از توصیــف و عالی تر از 
تحدیــد. مــا او را احســاس و درک می کنیم. خــدا در 
نظر من حقیقت، محبت، اخاق و زهد است. خدا 
کیزگی از ترس و سرچشمه  روز و حیات است. خدا  پا
همان باطن بلكه همــان الحاد در ملحــد و باالتر از 
گفتار و منطق است. خدا »اوی محض« است برای 
کسانی که به او ایمان دارند. خدا بزرگترین دموکراتی 
کنون دنیا به خود دیده است. من خدا را  است که تا
شخص تصور نمی کنم، خدا در نظر من حق است. 
ما بــه خاطر خــدا و هدف هــای الهــی کار می کنیم. 
خدا آن قوه ای نیســت که ورای ابرها قــرار دارد،  این 
قوه در نهــاد و باطن ما وجــود دارد، مایمت و عدم 
خشــونت یكــی از طــرق رســیدن بــه اوســت. چون 
خدا در هر یک از ما هست با محبت به هم و به هم 
نزدیک شــدن، به خــدا پیوند می خوریــم. مادامی 
که در قفس زندگی خود محبوسیم محال است به 
درک حقیقت کامل برسیم. در چهارچوب تن هیچ 
انسانی نمی تواند به کمال مطلق برسد. ترس های 
خارجی وهمــی و مصنوع خیال ما هســتند. وقتی 
رشــته  تعلــق بــه مــال و ثــروت و خانــواده و بــدن را 
گسســتیم برای ترس در دل ما جایی باقی نخواهد 
مانــد. هیچ چیــز در ایــن جهــان ملک ما نیســت و  
جملگــی ملک خداســت. وقتــی خــود را بــه درجه  
ک زیــر پای خود  خدمتگزاران تنــزل دادیــم و از خا
متواضع تر شــدیم، کلیه  ترس های ما مانند دود به 
هوا می رود و خدای حقیقــی را رؤیت خواهیم کرد. 
باید یاد بگیریم چگونه با تمام دنیا دوست شویم و 
عظمت و حقیقت الهی را به این طریق درک کنیم. 
آن که پوینــده  راه »محبت ورزیدن به همه« اســت 
نبایــد بــه دنبال تملــک باشــد، زیــرا تملــک تأمین 

احتیاطی آینده است.
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گنج عشق
صد دوا بادا دوای درد بی درمان ما/درد دردش نوش کن گر می بری فرمان ما

خون دل در جام دیده عاشقانه ریختیم/بر امید آن که بنشیند دمی بر خوان ما
خانه خالی کرده ایم و خوش نشسته بر درش/غیر او را نیست باری در سرا بستان ما

در حیات جاودانی یافته از عشق او/همدم زنده دالن شو تا بیابی جان ما
در میان ما و او غیری نمی آید به کار/ما از آن دلبریم و دلبر ما زآن ما

درد درد او دوای درد ما باشد مدام/عشق او گنجی ست در کنج دل ویران ما
گر داری درآ در بحر بی پایان ما آشنای نعمت اللهیم و غرق بحر او/ذوق ا

شاه نعمت اهلل ولی

 بانگ چنگ

رخت صبوری تمام سوخته شد سینه را/شعله فروزان هنوز آتش دیرینه را
غم که مرا در دل است کس نكند باورم/پیش که پاره کنم وای من این سینه را

رخ بنما بر مراد، گر نه به خون منی/آب به سیری مده تشنه دیرینه را
توبه ز می کرده بود دل که تو ساقی شدی/باز همان حال شد احمد پارینه را

من چو ز سر خواستم، چشم تو پیكار جست/خنجر نو ده به دست ترک کهن کینه را
صوفی ما شد خراب دوش به یک بانگ چنگ/پیش بریشم کشید خرقه پشمینه را

گر طعنه زند هر کسی/روی سیاه مراست عیب تو آیینه را بر سر خسرو ا
امیرخسرو دهلوی


