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 می سی سی پی نشسته می میرد
همه پیش بینی ها را برهم زد

     حسین پارسایی دلیل مخالفت با توزیع 
قسمت های بعدی این سریال را »پیشگیری از 

سوءتعبیر در مخاطبان« عنوان کرد

بررسی ساده از میزان شهریه 
دانشگاه آزاد اسالمی نشان می دهد 
که بسیاری از ایرانیان امکان تحصیل 

در این دانشگاه را نخواهند داشت

 شکست در توکیو صعود
به جام جهانی را سخت کرد

 موبایل های توقیفی در گمرک
با دالر 4200 تومانی عرضه می شود

ماجرای جوان متهم به قصاصی
که امسال در کنکور ارشد پذیرفته شد
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چرا بسکتبال بدون 
کاپیتان ها هیچ نیست؟!

یادداشت

نان جنگ!

 سفر استراتژیک
 به نیویورک

 برنامه ریزی ها برای حضور رئیس جمهور
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رویداد

ســعید  اصغرزاده| آن چه مناسب این 
روزهاست نانبشتن است تا نبشتن! 

اما شــاید حکایت »ننه قربون«، مرهمی 
باشد و کورسوی مناسبی برای بهتر دیدن و 
بهتر برگزیدن و بهتر اندیشیدن! آن هم در این 

شب های سوگ و تألم و درد.
ننه قربــون مســتندی دربــاره زنان 
داوطلب اهوازی است که در دوران جنگ 
لبــاس و تجهیزات رزمندگان )شــهدا و 
زخمی ها( را می شســتند، وصله می زدند 
و بازسازی می کردند. البته فیلم سال90 
ساخته شد. حرکتی خودجوش، مردمی، 
شبانه روزی و سرشــار از فداکاری. پیش 
هم می آمد که مــادری در میان لباس ها 
چشمش به لباس فرزند خودش می افتاد! 
مادر شــهید صفری وقتی پیراهن خونین 
را می بینــد بلند می شــود. می گوید این 
لباس پســرم اســت.  دیگران می کوشند 
دلداری اش بدهند: لباس پســرت نیست، 
اشــتباه می کنی...  مادر می گوید نه، این 

لباس پسرم است!
لباس خونین پیشــاپیش جنــازه فرزند 
به ســوی مادر آمده بود. شــب خبر رسمی 

شهادت را نیز  برای او می آوردند.... 
برخی از زنان که لباس  های بازگشــته از 
بمباران شیمیایی را شســتند، اکنون دچار 
عوارض آنند و بستری شده اند.  بنیاد شهید 
آنان را به عنوان مجروحان جنگی به رسمیت 
نمی شناخته! اما پس از گزارش رسانه ها بود 
که جانبازی این زنــان را می پذیرد.  هرچند 
فقط نیمــی از هزینه های درمــان را تقبل 

می کند!
اما فیلم را که نگاه می کنی همان بیماران 

شیمیایی هنوز و همچنان یک پارچه انرژی و 
سرشار از روح مبارزه جویی هستند!

پس از پایان جنگ  زنــان تالش کردند 
در محل مزبور )چایخانه سنتی( یادمانی 
بسازند، تا فداکاری های مردمی فراموش 
نشود. اما متاســفانه نشد. اکنون در محل 
مزبور تــاالر چلوکبابی و عروســی دایر 
اســت. جز تعدادی عکس و فیلم و زنانی 
ســالخورده که یکی پس از دیگری فوت 
می کنند و خاطراتشان را با خود می برند، 
چیزی از آن حماســه غریب باقی نمانده 

است! 
کارگــردان »ننــه قربون« در مراســم 
نخســتین نمایش عمومی این فیلم که با 
حضور برخی از   همان بانوان برگزار شــده 
بود درباره چگونگی شکل گیری این ایده 
در ذهنــش گفته بود: »یــک وقتی آقای 
حســین بهزاد در برنامه راز گفت که چرا 
کســی نمی رود ببیند این  همــه نانی که 
رزمنده ها در طول این هشت سال خوردند 
از کجا آمده بود و چطور تهیه شده بود؟« 
اینطور می شــود که یاســر عرب پی این 
ســوژه را می گیرد و مستند »نان جنگ« 
را می ســازد و در خالل   همان به ســوژه 
»ننه قربون« می رســد؛ مستندی که قرار 
بود »لبــاس جنگ« نام بگیــرد، اما خدا 
خواست که نام یکی از زنان چایخانه اهواز 

که از دنیا رفته است بر آن بنشیند.
پیش خودم می گویــم کاش آن چایخانه 
اهــواز ســالن چلوکبابی نمی شــد! کاش 
این روزها که هجوم برخی به فروشــگاه ها 
دل آزرده مان می کند مثل آن روزها بودیم، پر 

از صداقت و ایمان و وفاداری. کاش ... 
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چرا نفر دوم کنکور 
می خواهد  سراسری 

شود؟  معلم 

 سرخپوشان در یک بازی نفس گیر موفق به شکست الدحیل قطر
 و صعود به نیمه نهایی آسیا شدند 

تحققرویایپرسپولیس
رئیس جمعیت هالل احمر در نشســت 
امضــای تفاهمنامــه همکاری میــان این 
جمعیت و ستاد کل نیروهای مسلح با هدف 
اجرای طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه 
نیروهای مســلح، از ارایه آمــوزش امداد و 
کمک های اولیه به ساالنه 500 تا 600 هزار 

مشمول خدمت سربازی خبر داد.
 تفاهمنامــه همکاری مشــترک میان 
هالل احمر و ســتاد کل نیروهای مســلح 
با حضــور دکتر پیونــدی رئیس جمعیت 
هالل احمر، ســرتیپ پاســدار سیدمهدی 
فرحی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان 
وظیفه ستاد کل نیروهای مســلح، سردار 
موســی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی 
ستاد کل نیروهای مســلح، معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت و مدیران حوزه 
آموزش در دو مجموعه هالل احمر و ســتاد 

کل برگزار شد.
دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت 
هالل احمر در این نشســت ضمن تسلیت 
فرارســیدن ایام سوگواری ســرور و ساالر 
شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
یــاران باوفای آن حضرت، یکــی از وظایف 
مهم و خطیر جمعیت هالل احمر را مطابق 
اساســنامه و ســند برنامه ششــم توسعه، 
گســترش آموزش های همگانی در جامعه 
عنوان کــرد که برعهده ایــن جمعیت قرار 

گرفته است.
دکتر پیوندی با بیان این که کشــور ایران 
با وجود اقلیم زیبا، همواره آبســتن حوادث 
فراوانی بوده و در آینده نیز ممکن است باشد، 
افزود: یکی از راه های پیشنهادی فدراسیون 
بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر، ارایه 
آموزش های همگانی و پیشــگیری از وقوع 
حوادث اســت که در کشورهای حادثه خیز 
همچون ایران این رویکرد می تواند بســیار 

مفید و موثر باشد.
رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشــان 
کرد: ارایه آموزش های امــداد و کمک های 
اولیه به مــردم، وظیفه جمعیت هالل احمر 
است، اما هالل احمر به تنهایی و بدون کمک 
ســایر ارگان ها نمی تواند این رسالت مهم را 
محقق کند، بنابراین در گام نخســت، این 
جمعیت با ســتاد کل نیروهای مسلح برای 
آموزش ســاالنه حدود 400 تــا 600 هزار 
مشمول خدمت ســربازی که وارد سیستم 
نظام وظیفه یا فرآینــد معافیت از خدمت 

می شوند، تفاهمنامه همکاری امضا می کند.
دکتر پیوندی افــزود: ســربازان وظیفه 
براساس این تفاهمنامه، دوره های 40 تا 50 

ساعته امداد و کمک های اولیه را در دوره بدو 
خدمت خود می گذارنند تا بتوانند در طول 
دوره خدمت و پــس از آن در صورت نیاز به 
خود، خانواده و جامعه خدمت و امدادرسانی 

داشته باشند.
وی با اشاره به این که جمعیت هالل احمر 
درحال حاضر در دانشگاه ها و مدارس کشور، 
طرح دادرس را اجرا می کند، تاکید کرد: اگر 
بتوانیم این آموزش ها را در جامعه به درستی 
گســترش دهیم، مردم جامعــه در بحث 
پیشگیری از حوادث توانمند شده، بنابراین 
خسارات ناشی از حوادث بشدت کاهش پیدا 

می کند. 
رئیس جمعیت هالل احمر، رســالت این 
جمعیت را گستراندن آموزش های امدادی 
در سطح شهر ها و روستاها و در میان تمامی 
مردم اعم از کــودکان، نوجوانان، جوانان و .... 
عنوان و تاکید کرد:   تمامی مردم جامعه، در 
بحث آموزش های همگانی، جامعه هدف ما 
هستند، چراکه در سال های گذشته موضوع 
ارایه آموزش های امــداد و کمک های اولیه 
در جامعه جدی گرفته نشــده و تنها کمتر 
از 10 درصد مردم بــرای رویارویی با حوادث 
آمادگی دارند که این میزان در مقابل میزان 
خطرپذیری کشور، ناچیز بوده و می طلبد با 
نگاه جدی تر و تعامــل و همکاری نزدیک تر 
تمامی ارگان های مسئول، مردم عزیزمان را 
در هر نقطه ای که هستند مصون و محفوظ 
نگه داشته و برای مقابله با انواع حوادث، آماده 

و توانمند سازیم.
وی در پایان ابراز امیــدواری کرد که این 
تفاهمنامه الگو و نمونه خوبــی از عملکرد 
هالل احمر برای ارایه به سایر ارگان ها باشد 
و درنهایت بتوانیــم تمام جامعــه را با این 

آموزش ها آشنا کنیم.
در ادامه این مراســم دکتر کاظم شریفی؛ 
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمــر با اشــاره به این کــه جمعیت 
هالل احمــر از دیربــاز در عرصــه ارایــه 
آموزش های همگانــی تحت عنوان آموزش 
عمومی امداد و کمک های اولیه پیشتاز بوده 
اســت، گفت: طی  چند  ســال گذشته این 
آموزش ها  تحت عنوان آموزش های آمادگی 
در مخاطرات ارایه شــده است که مفهوم آن 

قدری متفاوت است.
وی با بیان این که ساالنه بیش از 500 هزار 
نفر از هموطنان از آموزش کمک های اولیه 
بهره می برند، عنوان کرد: اجرای طرح دادرس 
)دانش آموز آمــاده در مخاطرات( از  ســال 
91 در زمینه ارایــه آموزش های امدادی به 

دانش آموزان در نظر گرفته شــد که در این 
زمینه 300 هزار نفر به صورت ساالنه از این 

خدمات بهره مند شده اند.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هالل احمر با تاکیــد بر این که از دو ســال 
گذشته آموزش پیشــگیری از مخاطرات به 
مرحله اجرا درآمده است، بیان کرد: براساس 
این آموزش ها، در تالشیم خانواده ها را برای 
مقابله با مخاطرات آماده کنیــم که در این 
زمینه  به بیش از 270 هزار نفر آموزش های 
غیرحضوری ارایه شــده اســت و 500 هزار 
خانوار نیــز از آموزش هــای الزم برخوردار 

شده اند.
وی به مصوبه هیأت دولت در زمینه تکلیف 
هالل احمر در زمینه آموزش مقابله با حوادث 
و سوانح  اشــاره کرد و یادآور شد:   جمعیت 
هالل احمر مکلف به تدویــن طرح جامع و 
تدوین نقش دستگاه هاست و این تفاهمنامه 
مقدمه ای برای ارایه آموزش های فراگیر است 
که مهمترین گروه مدنظر ما سربازان وظیفه 

هستند.
امضای تفاهمنامه همکاری با هالل 
احمر؛ نقطه عطف شکوفایی مهارت 

آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح 
است

فرمانده قرارگاه مهــارت آموزی کارکنان 
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در نشست 
امضای تفاهمنامه همکاری با جمعیت هالل 
احمر بــه منظور ارایه آموزش هــای امداد و 
نجات به ســربازان وظیفه تاکیــد کرد: این 
تفاهمنامه، نقطه عطفی در شکوفایی مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مســلح به 
شمار می رود و فرصتی طالیی است که باید 

از آن بهره کافی برد.
سرتیپ پاســدار ســید مهدی فرحی، 
فرمانده قرارگاه مهارت آمــوزی کارکنان 
وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح در نشست 
امضای تفاهمنامه همــکاری میان هالل 
احمر و این ســتاد کل، با بیــان اینکه این 
تفاهمنامه نقطه عطفی در شکوفایی مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به 
شــمار می رود، تاکید کرد: سربازان وظیفه 
طی 2 مــاه دوره بدو خدمت خــود و برای 
باالبردن بهــره وری آموزش های عمومی 
خود ملزم به گذراندن دوره های آموزشــی 
امداد و کمک های اولیه خواهند بود که این 
آموزش ها در صورت وقوع حوادث هم برای 
سربازان و خانواده های آنها و هم برای جامعه 

بسیار مفید خواهد بود.
ادامه در صفحه 2

با امضای تفاهمنامه همکاری میان هالل احمر و ستاد کل نیرهای مسلح

 ساالنه 500 تا 600 هزار سرباز وظیفه
آموزش امداد و کمک های اولیه می بینند

تیم فوتبال پرسپولیس که در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با یک گل از 
حریف قطری شکست خورده بود، دیروز با حمایت هزاران تماشاگر ایرانی به مصاف الدحیل رفت. 
برخالف روند بازی تیم قطری توانســت گل اول را وارد دروازه سرخپوشــان کند تا کار برای صعود 
پرسپولیس کامال دشوار شود. شــاگردان برانکو که نیاز به 3 گل برای صعود به نیمه نهایی داشتند، 
طی 20 دقیقه توسط سیدجالل حسینی، مدافع حریف و گادوین منشا به رویای خود دست یافتند 
تا جشن بزرگی در ورزشگاه آزادی برپا کنند. این بازی با نتیجه 3 بر یک به سود پرسپولیس به پایان 

رسید تا این تیم برای دومین سال متوالی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یابد. 

شهروند| حســن روحانی رئیس جمهوری برای 
حضور در هفتادوسومین اجالس سازمان ملل عازم 
نیویورک خواهد شــد.  حضور رئیس جمهوری در 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرصت مناسبی 
برای بیان دیدگاه های ایران به جهانیان خواهد بود. 

سفری که با توجه به تحوالت جدید...

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم عزاداران تسلیت باد

چند روایت کوتاه از روز عاشورا

تحققرویایپرسپولیس


