
راهکارهایقهرمانیایراندرجامجهانی
ناطق گفت: ما می توانیم جام جهانی را کسب کنیم به 

شرطی که کشورهای دیگر وضعیت ما را درک کنند.
وی افزود: ما در ش��رایط تحریم به سر می بریم و 
کشورهای دیگر باید در هنگام حضور ما در زمین آنجا 

را ترک کنند تا ما قهرمان شویم.
ایش��ان با اش��اره به شکس��ت مراکش و پیروزی 
تیم ملی ایران گفت: این درس��ت اس��ت که رس��انه ها 
زیرآب ما را زدند و نگذاش��تند ما نمایندگان خدوم به 
روسیه برویم اما به هر حال دوستانی در مراکش داریم 

که به تیم ملی ما حال بدهند.
وی ش��ایعه تبانی ب��ا مراکش را رد ک��رد و گفت: 
کشور دوست و برادر مراکش اصال نیازی به تبانی و این 

حرف ها ندارد و همیشه به ما لطف دارند.
وی با تاکید بر این مطلب که جای او و همکارانش 
در روسیه خیلی خالی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
مردم ما پرتوقع شده اند و انتظار دارند هزینه های بلیت 

هواپیما و هتل را از جیب بدهیم.
وی افزود: به موقع جواب کمپانی نایک را می دهیم 
و شاید پرچم تبلیغاتی و لوگوی این شرکت را در صحن 

علنی مجلس آتش زدیم.
گفتنی است وی که "نایک" را به اشتباه "الیک" تلفظ 
ک��رده بود در پایان گفت: نایکی ها بروند پی کارش��ان ما 

خودمان "پوتین" داریم که به صد هزار تا الیک می ارزد.

ننجون

امیرخانیدبیرجایزهادبییوسفشد
دبیر هش��تمین جایزه ادبی یوسف)داستان کوتاه 

دفاع مقدس( منصوب شد.
طی حکمی از سوی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس، مس��عود امیرخانی به س��مت 

دبیر هشتمین جایزه ادبی یوسف منصوب شد.
مس��عود امیرخانی متولد 57 تهران و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه، مترجم ادبی و ویراستار 
است. تاکنون کتاب های اندوه جنگ، بائو نینه، 1390، نشر 
افق؛ اعدام سرباز اسلوویک، ویلیام بردفورد هیوئی، 1392، 
نشر پیدایش؛ و گربه بلیتس، رابرت وستال، 1395، نشر 
اسم از او منتشر شده است. وی دبیر اجرایی سه دورة اول 

و دبیر دوره گذشته این جایزه نیز بوده است.
پیش از این زنده یاد امیرحسین فردی، حسین فتاحی، 
خسرو باباخانی، عباس جعفری مقدم، کامران پارسی نژاد و 

رحیم مخدومی دبیران قبلی این جایزه بوده اند.
جایزه ادبی یوس��ف با فراخوان داستان های کوتاه 
منتشرنش��ده از سال 1385 از سوی بنیاد حفظ آثار و 

نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شده است.
تقویت پایگاه داستان نویس��ی، ترغیب و تش��ویق 
نویس��ندگان ج��وان، شناس��ایی اس��تعدادها، ب��روز 
خالقیت ه��ا و کمک ب��ه خلق و تولید داس��تان کوتاه 
در حوزه دفاع مقدس ازجمل��ه اهداف این جایزه بوده 
اس��ت. این جایزه به ناِم شهید یوسف ملک شامران، از 

نویسندگان شهید دفاع مقدس، نامگذاری شده است.

جشنواره

"ویزایاربعین" امسالحذفنخواهدشد
س��خنگوی س��تاد مرکزی اربعین حسینی گفت: 
نزدیک سه س��ال است که با دولت عراق درباره حذف 
روادی��د مذاکره می کنیم، اما طرف مقابل آمادگی الزم 
را ندارد لذا "ویزای اربعین" امسال حذف نخواهد شد.

شهریار حیدری با بیان اینکه نزدیک سه سال است 
با دولت عراق در س��طح ریاست جمهوری برای حذف 
روادید مذاکره می کنیم، اظهار کرد: طرف عراقی آماده 
حذف روادید نیست. وی افزود: انتظار داریم در سال های 
آینده کشور عراق آمادگی الزم برای لغو روادید را داشته 

باشد که به نفع دولت و مردم دو کشور است.
حیدری تصری��ح کرد: مرزهای ش��لمچه و چذابه 
در اس��تان خوزس��تان، مهران در ایالم و مرز خسروی 
در استان کرمانش��اه را برای تردد زائران در نظر گرفته 
شده است. وی ادامه داد: در تفاهم جدیدی که با دولت 
عراق ش��ده، مرز سومار در اس��تان کرمانشاه به عنوان 
مرز احتیاط در نظر گرفته ش��ده که در صورت ازدحام 
جمعیت در دیگر مرزها، از این مرز استفاده خواهد شد 
البته سال قبل به دلیل عدم آمادگی دولت عراق از مرز 

سومار و خسروی استفاده نشد.
حیدری متذکر ش��د: مرزهای هوایی نجف و کربال 
طبق روال سال های گذشته باقی است و تقویت خواهند 
ش��د و مرز ریلی نیز به س��مت ش��لمچه اضافه خواهد 
ش��د. وی گفت: مرز دریایی نی��ز به مرزهای دیگر برای 
تردد زائران اضافه خواهد شد و تقریبا امسال از ظرفیت 
مرزهای هوایی، ریلی و زمینی اس��تفاده خواهیم کرد و 

این آمادگی هم ایجاد شده است.
سخنگوی ستاد اربعین خاطرنشان کرد: طبق آخرین 
جلس��ه س��تاد مرکزی اربعین که با حضور کمیته های 
12گانه تش��کیل شد؛ دستورالعمل هایی که قبال توسط 
رئیس این ستاد ابالغ شده اجرایی و عملیاتی می شود و 
پیش بینی ما این است که مراسم اربعین امسال روان تر 

از سال های قبل برگزار شود.
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از  م��اه  ی��ک  ک��ه درحـــاشیه رایزن��ی ای 
میان مدیران رس��انه ملی داشتیم تا به 
هال��ه ای از ابه��ام در قیم��ت پخ��ش 
تلویزیونی، خریداری از س��وی هوادار 
برای دیدن مسابقات، اعزام گزارشگر و 
خیل��ی از م��وارد دیگر پاس��خ بدهند، 
زمان می گذرد. اما یکی پس از دیگری 
این تریبون پاس��خگویی را به شخص 
دیگری واگ��ذار می کردند تا اینکه یک 
هفت��ه پی��ش علی اصغ��ر پورمحمدی 
به عن��وان قائم مق��ام س��یما و رئی��س 
ش��ورای سیاس��تگذاری و هماهنگ��ی 
ورزش صداوس��یما اعالم کرد: "پخش 
جام جهان��ی  رقابت ه��ای  تلویزیون��ی 
فوتب��ال را به قیم��ت خیل��ی خوب��ی 
خریدی��م و خی��ال همه م��ردم ایران 
راحت باش��د". این قیمت خیلی خوب 
در ج��ای دیگری ب��ا واژه نصف قیمت 
تعری��ف ش��د و ی��ا حت��ی در جمالت 
دیگری گفتند با قیمتی پایین تر از آن 
چی��زی که معم��ول بود ح��ق پخش 
تلویزیونی بازی های جام جهانی روسیه 
خریداری ش��د تا مردم ای��ران بتوانند 
بازی ه��ای جام جهان��ی را در من��ازل 

خودشان نظاره کنند.
پورمحمدی گف��ت: اینکه گفته اند 
رس��انه ملی حق پخ��ش تلویزیونی را 
نخریده و بازی ها در صداوسیما از روی 
دیگر ش��بکه ها در حال پخش است، از 
پایه غلط اس��ت، چرا که س��ازمان این 
پخش تلویزیونی را ب��ا قیمتی پایین تر 
از آن چیزی که معمول بود، خریداری 

کرده است.
وی افزود: اینکه می گویند لوگوی 
مس��ابقات را مح��و می کنن��د کام��اًل 
غیرفنی این گفته ها مطرح می ش��ود، 
زی��را کس��انی که به پخش مس��ابقات 
اش��راف دارند می دانند مس��ابقات را با 
صدای آمبیانس به روی آنتن می بریم. 
وقتی که حق پخش تلویزیونی نخریده 
باش��یم باید از تلویزیونی پخش کنیم 
هم صداه��ا را ببندی��م و فقط صدای 
گزارش��گر به گوش برسد و نمی توانیم 
ص��دای محی��ط یا ب��ا هم��ان فضای 

آمبیانس، پخ��ش کنیم. یکی از دالیل 
اصل��ی خریداری حق پخش تلویزیونی 
ک��ه ثابت می کن��د همه ای��ن مطالب 
ش��ایعه ای بی��ش نیس��ت، همین نوع 

پخش است.
وی ادام��ه داد: جال��ب اس��ت که 
می گفتند ما گزارش��گر اع��زام کردیم 
ی��ا گمانه زن��ی می کردند مث��اًل پیمان 
یوسفی اعزام شده، نمی دانم اصاًل توجه 
ندارند که وی بازی فرانس��ه و استرالیا 
را در تهران گزارش کرد. ما گزارشگری 
اعزام نکردیم، چون س��ال های قبل که 
گزارش��گر اعزام می شد در ارسال صدا 
موفق نبودند و همیش��ه نصفه و نیمه 
صدا به گ��وش هموطنان می رس��ید، 
به ص��ورت موبایل��ی و تلفن��ی این کار 
انجام می ش��د و هی��چ جذابیتی برای 

مخاطب نداشت. 

بانکمرکزیبایددستبهکارشود
پورمحم��دی ب��ا اب��راز اینک��ه از 
امروز برای اس��تمرار پخش تلویزیونی 
جام جهان��ی بان��ک مرکزی دس��ت به 
کار شود، خاطرنش��ان کرد: ما قرارداد 
منعقد کرده ایم و بازی های جام جهانی 
2018 روس��یه خریداری ش��ده اند اما 
به خاط��ر مش��کالت مالی رس��انه ملی 
نتوانس��ته واریزی داش��ته باشد. اآلن 
هم پرون��ده قرارداد مربوط��ه در دفتر 
معاونت مالی اداری صداوس��یما توسط 

آقای شهریاری پیگیری می شود. از این 
به بعد ایش��ان بایستی سرعت به خرج 
بدهن��د و رایزنی های ج��دی در بانک 
مرکزی داشته باشند که با چه راه  حل 
و راهکاری این پول به شرکت مربوطه 

ارسال شود.

بااختاللمواجهخواهیمشد
وی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که 
"اگر این پ��ول در موعد مقرر پرداخت 
نش��ود آیا در ادامه با اختالل در پخش 
مسابقات مواجه خواهیم شد؟"، گفت: 
ممکن اس��ت بازی بعدی ایران مقابل 
اس��پانیا در روز چهارش��نبه را نتوانیم 
پخ��ش کنیم امیدوارم بخش��ی از این 
پول تا قبل از مس��ابقه پرداخت شود؛ 
در غیر ای��ن صورت برای ادامه پخش، 
دچار مش��کل خواهیم شد. این را هم 
بدانید که این پرونده از ش��بکه س��ه و 
ش��ورای ورزش خارج ش��ده و اکنون 
دست معاون مالی اداری است و آن ها 

بایستی این پول را زودتر واریز کنند.

شکایتیدرکارنیست
پورمحمدی در پایان با رّد شکایت 
فیفا و شبکه های خارجی از صداوسیما، 
گف��ت: بازی ه��ا خریداری ش��ده اند و 
بایس��تی ام��روز آق��ای رئیس جمهور، 
بان��ک مرکزی و معاون��ت مالی اداری 
رس��انه مل��ی با ه��م به ی��ک نتیجه و 
راه حل مس��اعدی دس��ت پیدا کنند تا 
همه چیز با آرامش ادامه یابد و نش��اط 
ام��روز مردم پ��ای تلویزی��ون را برای 
دیدن مس��ابقات جام جهان��ی کماکان 
شاهد باشیم، چراکه در عین دسترسی 
به ش��بکه های اینترنت��ی و ماهواره ای 
مردم همیش��ه ق��اب تلویزیون را برای 
دی��دن مس��ابقات ورزش��ی خصوص��اً 
فوتبال انتخاب کرده ان��د. این نکته ای 
ه��م که گفته  بودن��د در صورت پخش 
زنده دی��دار ای��ران و مراکش احتمال 
ش��کایت فیفا و ش��بکه های خارجی از 
صداوس��یما وج��ود دارد و مطالبی از 
این دست، کامالً  کذب است و این نوع 

شایعات را از اساس رد می کنم.

رفت��ار  تغیی����ر  زندگي در سبك مخ����اط��ب 
حوزه های گوناگون زندگی که به اختصار 
»س��بک زندگ��ی« نامی��ده می ش��ود، 
مهم تری��ن دس��تاورد ارتباط��ات میان 
فرهنگی است. هنگامی که این تغییرات 
در یک فرهنگ، زیربنایی تر و مبنایی تر 
شود حاکی از یک »تهاجم« یا به عبارت 
دیگر »شبیخون« خواهد بود. تغییر در 
س��بک زندگی به ط��ور طبیع��ی باید 
مبتنی ب��ر ارتباطات میان فرهنگی و از 
راه رسانه صورت پذیرد. رسانه نیز اقسام 
گوناگونی دارد که هر یک گستره  نفوذ و 
مخاطب��ان خاص خود را دارا هس��تند؛ 
بنابرای��ن رون��د تحول در نح��وه تعامل 
رس��انه ها ب��ا مخاطب��ان در دوره ه��ای 
مختلف جالب توجه و تعمق است. البته 
الزم به ذکر اس��ت که این نوشتار درپی 
بررسی رسانه های مجازی و تأثیرات آن 

بر مخاطب می باشد.
در رسانه های مجازی »نسل اول« که 
رس��انه های یک سویه خطاب می شدند، 
محتوای طراحی ش��ده از س��وی رسانه 
در اختیار مخاطب ق��رار می گرفت و به 
طور طبیعی مخاطب امکان مشارکت در 
محتوا را نداشته و همانند روزنامه، رادیو 
و یا تلویزیون تنها مصرف کننده  محتوای 
برنامه ریزی شده از سوی صاحبان رسانه 
 )web1( ق��رار می گرفت. این رس��انه را
می نامند. این نسل تقریباً در اغلب نقاط 
 )web( جهان جای خود را به نسل دوم

یعنی )web2( داده اند.
در )web2( البت��ه رابط��ه بی��ن 
مخاط��ب و رس��انه، تعامل��ی ب��وده و 
مخاطب خود در تأمین محتوای رسانه، 
بازیگر مؤثر است و سالیق و عالیق وی 
کارگر خواهد افتاد. از جمله رسانه های 
متعلق به نسل دوم )web( می توان به 
 youtube ،facebook، friend«
در  و...«   feed ،flicker ،twitter
 cloob ،netiran« سطح بین المللی و
 ،neviseh ،balatarin ،donbaleh

و...« در ایران اشاره کرد.
هی��الری کلینت��ون وزی��ر ام��ور 
خارج��ه  آمریکا، در تاری��خ 30 دی ماه 
1388، س��ه هفته پس از اتمام حجت 
تاریخ��ی ملت فهیم ایران با فتنه گران، 
آزادی  درخصوص  س��خنرانی طوالنی 
اینترنت و سیاس��ت های دولت آمریکا 
در این خص��وص در جمع دولتمردان 
و مس��ئولین دولتی نم��ود. وی گفت: 
»م��ن ب��رای خدم��ت به دموکراس��ی 
و دس��ت یابی ب��ه اه��داف دیپلماتیک 
خودمان، تیمی متشکل از کارشناسان 
و افراد با اس��تعداد گرده��م آورده ام تا 
اقدامات م��ان را در تالش ه��ای مربوط 
ب��ه سیاس��ت مداری متناس��ب با قرن 

بیس��ت و یکم رهب��ری کنن��د. آن ها 
ابتکار جامع��ه  مدنی web( 2 0.2( را 
راه اندازی کردند. در یک مدت کوتاه ما 
اقدام های قاب��ل توجهی را برای تبدل 
این فن آوری ها ب��ه نتایجی که موجب 
ایج��اد تغییرات می ش��وند، ب��ه انجام 
رس��انیده ایم.« کلینتون اظهار داشت: 
»ما می خواهیم این ابزار را در دس��ت 
مردم قرار دهیم تا از آن برای پیش برد 
دموکراسی و حقوق بشر بهره گیرند.«

مالحظه ی جمالت فوق که از زبان 
»وزیر امور خارجه ی آمریکا« صادر شده، 
نش��ان دهنده  جایگاه نسل دوم اینترنت 
)web 0.2( در دیپلماس��ی بین المللی 
آمری��کا اس��ت. پیش��رفت تکنول��وژی 
رس��انه های مجازی و اینترن��ت از زوایه  
نگاه دیپلماس��ی در دولت آمریکا مورد 
تأیید و تأکید اس��ت؛ ضم��ن اینکه الزم 
است خوانندگان گرامی به نظامی بودن 
پروژه  اینترنت توجه داش��ته باش��ند. در 
حال حاضر مقر اصلی اینترنت در وزارت 
خارجه  آمریکا و پنتاگون قرار دارد. وزیر 
امور خارجه  آمریکا به این نکته نیز اشاره 
می کند که: »در ایران و دیگر کش��ورها 
س��ازمان دهی از راه اینترن��ت به صورت 
ابزاری برای پیش برد دموکراسی و توانا 
س��اختن ش��هروندان به اعتراض بر ضد 
نتایج مشکوک انتخابات در آمده است.«

نویسنده البته درپی تکرار مکررات 
نب��وده و تنه��ا در ص��دد توج��ه دادن 
خوانندگان ب��ه جایگاه اینترنت در نظام 
حاکمیتی آمریکاست؛ جایگاهی سیاسی 
- نظام��ی در مرحله ی اول و فرهنگی - 

اجتماعی در
مرحله ی دوم؛ حال جالب است که 
به جایگاه این پدیده ی پیچیده در ایران 
نیز توجه کنیم. به نظر می رسد اینترنت 
در ساختار، نظامی و در محتوا، سیاسی 
اس��ت. این عرصه شاید همان عرصه ای 
باشد که سال هاست اقسام مردمان در 
ایران بر سر آن نزاع دارند. سیاست ما، 
عین دیانت ما و دیانت ما، عین سیاست 
ماست. توجه کنید: »محتوا و ساختار از 
یکدیگر جدا عمل نمی کنند بلکه نقش 

پشتیبان یکدیگر را به عهده دارند.«
خوب است به گفته  یکی از بزرگان 
علم رسانه نیز توجه شود که: »رسانه خود 
پیام اس��ت.« بدین معنا که در مقطعی 
از مناس��بات فرهنگی، پیامی که رسانه 
حامل آن اس��ت هم��ان فرهنگ درونی 
رسانه است. )web2( فرهنگی را با خود 

به همراه می آورد که به طور مش��خص و 
هوشمندانه مخاطب را به سوی هدف از 
پیش تعیین ش��ده، هدایت می کند. در 
همین س��خنرانی خانم کلینتون بخش 
دیگری وجود دارد که به قتل مش��کوک 
»ن��دا آقا س��لطان« پرداخته می ش��ود: 
»در تظاهرات پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ایران، فیلم برداش��ته ش��ده با 
تلفن همراه از قتل خونین یک زن جوان، 
سند دیجیتالی اتهام ظلم و قساوت دولت 
شد.« غرض از پرداختن به این جمله فارغ 
از اظهارنظر خصمانه  وی، اشاره به مفهوم 
»ژورنالیسم شهروندی« است که در عمل 
وظیفه  اطالع رسانی را از انحصار خبرنگاران 
و رسانه های رسمی خارج می سازد و این 
امکان را در اختیار هر فردی قرار می دهد 
که بتواند کار خبرنگاری، اعم از کار متنی 
یا تصویری و کار تصویری اعم از عکس یا 

ویدئو را انجام دهد.
حال باید پرسید، بستر انتشار محتوای 
تولید ش��ده چیس��ت؟ ناگفته پیداست. 
)web 0.2( وظیف��ه ی تولی��د محت��وا 
برعهده ی ش��هروندان در قالب ژورنالیسم 
شهروندی است و وظیفه انتشار نیز برعهده  
)twitter Flicker youtube( و سایر 
رسانه های مجازی است. از اینجاست که در 
می یابیم به ابزار و تکنیکی که از ناحیه  نظام 
بین الملل در اختیارمان قرار گرفته است، 

اعتماد کامل نکنیم.
همین ابزار و محتوای تولید ش��ده  
مشکوک در قضیه  ترور آقاسلطان، چهره  
حاکمیت ایران را در برخورد با آشوب گران 
و یا متعرضان به نتیجه  انتخابات مخدوش 
نم��ود و جالب آنکه ای��ن واقعه در زمان 
مرگ »مایکل جکسون«، خواننده  معروف 
در جهان اتف��اق افتاد و تعداد ویدئوهای 
دیده ش��ده مرتبط با خانم ندا در دنیا با 
تعداد ویدئوهای مرتب��ط با آقای مایکل 
برابری می کند، آیا مایه ی تعجب نیست؟ 
نکته  مهم اینکه آنچه در رسانه های نسل 
دوم از اهمی��ت وافری برخوردار اس��ت، 
بازنشر بی شمار یک محتوای مشخص در 

فضای اینترنت می باشد.
در پایان، نکات طرح ش��ده در این 
نوش��تار درپ��ی طرح برخ��ی ویژگی ها 
در  تکنول��وژی  از  اس��تفاده  ش��یوه   و 
دس��ت کاربران شبکه ی مجازی بوده و 
هشداری است آگاهی بخش تا مسئولین 
امر و نیز کاربران این فرصت پرتهدید را 
غنیمت شمرده و درپی حسن استفاده 

برهان از این رسانه باشند. 

پیامبرصلیاهللعلیهوآله:
هرکس سنت نیکویی را بنا نهد، اجر آن و اجر همه عمل کنندگان 
به آن تا روز قیامت برای اوست، بدون اینکه از اجر آنان کم گردد.

كافی)ط-االسالمیه(ج5،ص9

وی صحنه  »خرده جنایت های زناشوهری« ر
»خ��رده جنایت ه��ای زناش��وهری« با بازی 
نس��یم ادبی و مرتضی اس��ماعیل کاشی نمایش 

خود را از پنجم تیرماه آغاز می کند.
نمایش��نامه »خرده جنایت های زناشوهری« 
نوش��ته اریک امانوئل اش��میت و ترجمه ش��هال 
حائ��ری و کارگردانی رحمان خوب زاده به صحنه 
تئات��ر می آی��د. ای��ن نمایش نگاه��ی متفاوت به 

موضوع نمایشنامه اشمیت دارد.
بازیگ��ران این نمایش، نس��یم ادبی و مرتضی 
اسماعیل کاشی هستند که اجرایشان از پنجم تیر ماه 
در تماشاخانه مهرگان به صحنه می رود. پیش فروش 
»خرده جنایت های زناش��وهری« از ظهر 29 خرداد 
آغاز می شود. این نمایش روایتی از زندگی زوجی در 
جست وجوی حقیقت است؛ حقیقتی که در الیه های 
پنهان پانزده سال زندگی مشترک لیزا و ژیل بیرون 

می ریزد. جایی میان فرسودگی امیال.

تئاتر شهر

کشف بیش از ۳۰ تن انواع موادمخدر
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل س��تاد 
مبارزه با مواد مخدر از کشف 32 تن و   638 کیلوگرم 
ان��واع موادمخدر و روانگردان در فاصله زمانی هفتم 

الی بیست و یکم خردادماه در کشور خبر داد.
اسداله هادی نژاد گفت: مجموع کشفیات در 
این مدت، 32638 کیلوگرم می باش��د که نسبت 
به دو هفت��ه ماقبل آن )36890 کیلوگرم( 11.8 
درص��د کاه��ش دارد. وی بیان کرد: بیش��ترین 
حج��م مواد مکش��وفه از ن��وع تریاک ب��ه میزان 
28769 کیلوگرم بوده که 89.3 درصد از مجموع 

کشفیات را شامل می شود.
هادی ن��ژاد اف��زود: در ای��ن مدت نی��ز 2303 
کیلوگرم حش��یش، 270 کیلوگرم هروئین، 1045 
کیلوگرم مرفین،    15 کیلوگرم شیشه، 156 کیلوگرم 
مواد پیش ساز، 28602 عدد قرص روانگردان و 234 

کیلوگرم سایر مواد کشف و ضبط شده است.

پلیس

یال رادیویی »قطعه ای از یک پازل« پخش سر
س��ریال رادیویی »قطعه ای از یک پازل« به 
کارگردانی مهدی نمین��ی مقدم از رادیو نمایش 

پخش می شود.
این نمایش رادیویی را علیرضا مهربان نوشته 
و ماجرای زندگی فیلمسازی را روایت می کند که 

با سختی های زیادی روبه روست.
 در ای��ن نمایش رادیوی��ی هنرمندانی چون 
مجید حمزه، عرفان ابراهیمی، سیما خوش چشم، 
محمدرض��ا قلمبر، ش��هریار حمزیان، اس��ماعیل 
بختی��اری و تعداد دیگ��ری از بازیگران اداره کل 
هنره��ای نمایش��ی رادیو در آن ب��ه ایفای نقش 

می پردازند.
 این نمایش به تهیه کنندگی: شهال نیساری، 
صدابرداری: پیروز صدرایی و افکتوری: محمدرضا 
قبادی ف��ر، از امروز س��اعت 10 صب��ح در رادیو 

نمایش شنیده می شود.

وی موج ر

۸ دمنوش کاهنده قند خون
در این مطلب، 8 دمنوش کاهنده "قند خون" 

معرفی شده است.
دمنوش های کاهنده قند خون در طب سنتی 

ایرانی عبارتند از :
دمنوش گل میخک + چوب دارچین

دمنوش برگ گزنه + برگ زیرفون
دمنوش میوه قره قات + چای ترش

دمنوش گل کدو حلوایی + گل خیار
دمنوش پوست درخت عوسج یا زعرور
دمنوش تیغه چهارپر وسط مغز گردو
دمنوش رقیق شده هندوانه ابوجهل
دمنوش صمغ مقل ازرق + مرمکی

توصیه می ش��ود به منظ��ور کاهش قند خون 
و ب��رای اثرگذاری بیش��تر و بهتر در این خصوص، 
دمنوش های فوق را هر از گاهی تغییر داده و هر 3 

روز در میان میزان قند خون چکاب شود.

طب سنتی

قائممقامسیما:
بایستیسرعت
بهخرجدادهشود
ورایزنیهایجدی
دربانکمرکزی
صورتگیردکه
باچهراهحلو

راهکاریپولحق
پخشرابهشرکت
مربوطهارسال

کنیم

حک��م قص��اص محمدرض��ا ث��الث  ن ا باباجانی عامل شهادت 3 مامور نیروی میـــــز
انتظامی سحرگاه دیروز اجرا شد.

محمدرضا ثالث باباجانی در تاریخ 30 بهمن و درپی 
تجمع غیرقانونی آشوب گران در گلستان هفتم از خیابان 
پاس��داران، با راندن اتوبوس به س��مت مام��وران نیروی 
انتظامی آنان را ه��دف تهاجم عمدی خود قرار داده که 

منتهی به شهادت سه نفر از ماموران شده بود.
نامب��رده در جریان تحقیق��ات، ضمن اقرار به عمدی 
بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت 
ماموران ناجا، علت را عصبانیت و خشم اعالم کرده است.

دادگاه طی دادنامه  مورخ 28 اسفند 96 متهم را از بابت 
سه فقره قتل عمدی به سه بار قصاص نفس محکوم نمود و 
فرجام خواهی محکوم علیه طی دادنامه  مورخ 3 اردیبهشت 
امسال صادره از شعبه  39 دیوان عالی کشور مردود شناخته 
شد. متعاقباً با وصول پرونده به دادسرا و با عنایت به تقاضای 
اولیای دم هر س��ه شهید، مراحل اس��تیذان از رئیس قوه 
قضاییه برای اجرای قصاص نفس طی ش��د و حکم قصاص 

سحرگاه روز دوشنبه مورخ 28 خرداد اجرا گردید.

اجرایحکمقاتلبنیتا
همچنین محکوم علیه محمد وفایی در تاریخ 29 تیر 
س��ال گذشته خودروی پراید س��فید رنگ متعلق به پدر 
بنیتا قلعه نویی را در حالی که کودک هشت ماهه نیز در 

صندلی عقب خودرو حضور داشته، به سرقت برد.
این فرد متعاقباً خودروی حامل کودک را در خیابانی رها 
می کند که در نهایت منجر به فوت طفل هش��ت ماهه در اثر 
نرسیدن اکسیژن و گرمای زیاد می گردد. با دستگیری متهم 
در تاریخ 3 مرداد و انجام تحقیقات، وی ضمن اقرار به سرقت 
خودرو، اتهام خود درخصوص طفل هشت ماهه را نیز پذیرفت.

این پرونده با صدور کیفرخواست از ناحیه  دادسرای 
جنایی تهران، در شعبه  9 دادگاه کیفری یک تهران مورد 
رس��یدگی قرار گرفته و منتهی به ص��دور حکم قصاص 
نفس محمد وفایی با پرداخت تفاضل دیه زن و مرد شد. 
دادگاه همچنین از بابت اتهام سرقت و رها نمودن طفل، 

مجازات حبس و شالق تعزیری مقرر نمود.
حکم صادره با رد فرجام خواهی محکوم علیه ابرام و پس 
از طی مراحل اس��تیذان و پرداخت مابه التفاوت دیه، حکم 

قصاص سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر اجرا شد.

صبحديروزانجامشد؛
اعداممحمدثالث،عاملشهادت۳مامورناجا

بررسیتأثیررسانهمجازیدرتغییر»سبكزندگی«؛

تغییر به روش »وب 2«

پورمحمدی:ماقراردادحقپخشراامضاكردهايماما

به خاطر مشکالت بانکی نتوانستیم 
واریزی داشته باشیم



اگربانكمركزیپولرانريزد،نمیتوانیمبازیراپخشكنیم

غالمرضا فرج��ی گفت: یک فیلم  س��ینمایی جدید از چهارش��نبه گیـــــشه
هفته جاری و 3 فیلم دیگر از چهارش��نبه هفته آینده 

اکران خود را آغاز می کنند.
سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره جلسه دیروز 
این شورا گفت: در جلسه دوشنبه 28 خرداد ماه اعالم شد 
که فیلم سینمایی »شماره 17 سهیال« از روز چهارشنبه 30 

خردادماه جایگزین »خوک« در سرگروه کورش می شود. 
روز چهارش��نبه 6  از  داد: همچنی��ن  ادام��ه  وی 
تیرماه، فیلم س��ینمایی»خاله قورباغ��ه« جایگزین فیلم 
س��ینمایی»چهارراه اس��تانبول« در گ��روه آزادی، فیلم 
سینمایی »دارکوب« جایگزین فیلم سنیمایی»خجالت 
نک��ش« در گروه اس��تقالل و فیلم س��ینمایی»به وقت 
خماری« جایگزین »عصبانی نیستم« در گروه ایران خواهد 
شد. فیلم های س��ینمایی »چهارراه استانبول«،»خجالت 
نکش« و »عصبانی نیستم« با توجه به اتمام سقف هفته 
اکران در س��ینماهای سرگروه خود، می تواند از 6 تیرماه 

اکران خود را در سینماهای زیر گروه ادامه دهند.
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش در ادامه درباره 
س��هم فیلمس��ازانی که فیلم هایش��ان در ب��ازه زمانی 
نمایش بازی های جام جهانی در س��ینماهای کش��ور 
اکران می ش��ود، تصری��ح کرد: ش��ورای تصمیم گیری 
قطعی درباره این موضوع، ش��ورای عالی اکران اس��ت 
و ب��ه همین خاطر صحبتی از این موضوع در جلس��ه 

امروز به میان نیامد. 

سخنگویشورایصنفینمايش:
»شماره17سهیال«ازفردااكرانمیشود

شورایعالیاکراندربارهسهمفیلمسازانازفوتبالتصمیممیگیرد


