
پا«ی داودی و ناگهان »هزار
بی ادب می شود 

میثم رشیدی مهرآبادی

17 س��ال پیش بود که داودی با »نان و عش��ق و 
موتور 1000« توانس��ت به موفقیت نس��بتا خوبی در 
گیشه دس��ت یابد و از همان موقع، کسانی که پیگیر 
آثار او بودند منتظر ماندند تا کار بعدی او در سینمای 

بدنه را ببینند.
هزارپا داستان رضا )رضا عطاران( و منصور )جواد 
عزتی( اس��ت که از جیب بری گرفت��ه تا تهیه و توزیع 
موادمخدر و مش��روبات الکلی؛ از هیچ تالشی فروگذار 
نمی کنند. آن ها در سرقت یک کیف، به کاغذهایی بر 
می خورند که ظاهرا بی ارزش��ند اما صاحب آن مدارک 
ک��ه معلوم اس��ت مافیایی بزرگ و قدرتمند اس��ت به 
دنبال آن ها می افتد تا حسابش��ان را برسد. این خط از 
ماجرا در همین جا متوقف می شود تا در انتهای فیلم 

با جریانی دیگر آمیخته شود.
از س��وی دیگ��ر خواهر رض��ا به دنب��ال دختری 
مناس��ب برای ازدواج با اوس��ت و از میان صحبت های 
مادِر منصور - که حاال بعد از مرگ ش��وهرش، پنهانی 
ب��ه عق��د موقت دایِی رض��ا در آمده و م��دام در خانه 
آنهاست - با دختری آشنا می شود که مادر منصور در 

خانه شان خدمتگزار است.
دکتر الهام امینی )س��ارا بهرامی( دختری است که 
برادرش در جنگ شهید ش��ده و او که قیافه اش هم به 
خواهر شهید ش��بیه نیست، با اس��تفاده از دارایی های 
پ��درش، آسایش��گاهی را برای جانبازان و ب��ه نام برادر 
شهیدش، رامین عباسی تاسیس کرده و به آن ها خدمت 
می کن��د. او نذر کرده که فقط، با یک جانباز ازدواج کند 
و رضا که یک پایش از زانو قطع است - و هیچگاه علت 
آن به روشنی بیان نمی شود - با شنیدن این ماجرا قصد 
می کند به آسایش��گاه جانبازان رفته و با هدف کمک به 

جانبازان، خود را به دکتر عباسی نزدیک کند.
رضا در این بخش از ماجرا هوش��مندتر از س��ایر 
بخش های فیلم ظاهر می ش��ود و ش��خصیتی از خود 
نش��ان می دهد ک��ه اث��ری از آن در بخش های دیگر 
نیست. او که اصرار دارد به مرور خودش را بر دل دکتر 
عباس��ی بنشاند با هوشمندی کارش را پی می گیرد و 
در نهایت مجبور می شود خودش را به جای رزمنده ای 
که در عملیات مرصاد، ضربه شکننده ای به فرماندهان 
منافقین زده، جا بزند. عامل نفوذی در آسایش��گاه هم 
گرای او را به همدس��تانش می دهد و نقش��ه ای برای 

کشتن رضا توسط منافقین کشیده می شود.
رضا ک��ه در این بخش، در قالب فردی دس��ت و پا 
چلفتی ظاهر می ش��ود، می توان��د از تیررس منافقین و 
کمینشان در یک جاده فرعی خالص شود اما با گروگان 
گرفتن دکتر الهام عباسی مجبور می شود به دام آن ها وارد 
ش��ود. رضا که هنوز چیزی از موضوع منافقین نمی داند، 
گمان می کند با صاحبان کیفی که دزدیده طرف است و 
کیف را برایش��ان می برد اما وقتی دستگیر و در حفره ای 

گیر می افتد، تازه متوجه اصل موضوع می شود.
در فصل پایانی فیلم، منافقی��ن، باند مافیایی که 
در ابتدای فیلم حضور داش��تند و پلی��س، وارد بازی 
می ش��وند و در ای��ن میان باز هم رض��ا با پرتاب بمب 
س��اعتی و نجات جان خود و دکتر عباس��ی، دل او را 
بی��ش از پیش می برد. اتفاقا این س��کانس از فیلم که 
می توانس��ت یک��ی از بهترین بخش های آن باش��د، با 
افزوده شدن ناگهانی تکیه کالم های اروتیک به بخشی 
بی ادبانه و مبتذل تبدیل می ش��ود که ارتباط تماشاگر 
را با دنیای اصلی فیلم قطع می کند. این را از کمرنگ 
ش��دن خنده های تماشاگران در سالن بزرگی که همه 

صندلی هایش پر است هم می شود فهمید.
این اشتباه ابوالحسن داودی در حالی رخ می دهد 
که حدود 100 دقیقه از فیلم گذش��ته و در این مدت 
ب��ه خوبی معلوم اس��ت که کارگردان س��عی داش��ته 
ش��وخی های مبتذل��ش را در حد اس��تانداردی برای 
فروش بیشتر نگه دارد. اما نمی شود فهمید چرا ناگهان 
این حجم افسارگس��یخته از الفاظ رکیک وارد فیلمی 
می شود که بیش از 90 دقیقه خود را با کیفیت نسبتا 

مطلوب طی کرده است.
البت��ه ناگفته نماند داودی از همان س��کانس اول 
و از پارچ��ه ای که بر در مغ��ازه ای برای تعطیلی اش به 
علت ختنه س��وران فرزند، نصب شده است، پای اسافل 
اعضا را به میان می کشد و بعد از آن هم اصابت ضربات 
رضا به نقطه حساس بدن منصور، ادامه دهنده این خط 
است اما با این حال، فصل آخر فیلم آنقدر شور می شود 

که بیش از بخش های قبلی توی ذوق می زند.
آنچه بیش از هر چیزی تعجب آور است این که پشت 
دوربین هزارپا، مردی 63 ساله نشسته که دانش آموخته 
جامعه شناسی از دانشگاه شهید بهشتی است و رفتار و 
کالم او در گفت وگوهای رس��انه ای، مردی جا افتاده و 

مودب را به ذهن متبادر می کند...  مشرق

میز منتقد
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حضرت محمد صلی اهلل علیه وآله:
کسی که در بازار ما دست به احتکار زند به منزله کسی 

است که کتاب خدا را انکار کند.
نهج الفصاحه ص 432، ح 1317

تمدید مهلت مسابقه »عکس انتظار«
مهلت شرکت در مسابقه عکس و عکس نوشت 

انتظار تا عید سعید قربان تمدید شد.
مسابقه عکس و عکس نوشت »انتظار« که به 
مناسبت ایام نیمه شعبان و والدت امام زمان)عج( 

آغاز شده است، تا پایان مردادماه تمدید شد.
بناب��ر این گزارش، عالقه من��دان می توانند با 
ارسال آثار و عکس های تهیه شده توسط دوربین 
عکاسی و یا موبایل در این مسابقه شرکت کنند، 
همچنی��ن تولید عکس نوش��ته های مهدوی نیز 

بخشی از این مسابقه است.
شرکت در این مسابقه برای عموم عالقه مندان 
آزاد است و هر فرد فقط امکان ارسال 2 اثر را دارد.

مهلت ارس��ال آثار تا پای��ان مردادماه تمدید 
شد و افراد می توانند به سایت mandaviat.ir و 
پست الکترونیکی info@mahdaviat.ir برای 

ارسال آثار خود مراجعه کنند.

تابلو اعالنات

وده و معده در تابستان ابتال به التهابات ر
عض��و هیئت علمی مرکز قل��ب تهران گفت: 
خط��ر ابتال به التهاب��ات روده و مع��ده در فصل 
تابس��تان به دلیل احتمال مصرف غذا و آب های 

آلوده افزایش پیدا می کند.
پیام فرح بخش گفت: در فصل تابستان به دلیل 
گرمای ه��وا و احتمال اس��تفاده از آب های آلوده و 
تغذیه نامناسب، دستگاه گوارشی بدن دچار اختالل 
می شود. مراعات در استفاده از مواد غذایی که التهاب 
روده و معده را بیشتر می کند یکی از پیشگیری هایی 

است که مردم در فصل تابستان باید انجام دهند.
وی اس��تفاده از غذاهای کم چرب و دارای قند 
کم را گزینه مناسب استفاده از مواد غذایی دانست و 
گفت: استفاده از غذاهایی مانند کته ماست، گوشت 
لخم، س��ینه بوقلمون و ماهیچه گزینه خوبی برای 
جلوگیری از اسهال است. میوه هایی مانند سیب و 

موز، در کاهش اسهال مناسب هستند.

زندگی کن

»کاله قرمزی« جمعه ها می آید
مجموعه »کاله قرمزی 97« و عروسک های 
دوست داشتنی آن از جمعه 22 تیرماه به صورت 

هفتگی به روی آنتن شبکه دو سیما می رود.
»کاله قرم��زی 97« ک��ه در اعی��اد س��ال و 
نوروز پخش ش��ده، از جمعه 22 تیرماه به صورت 

هفتگی روانه آنتن می شود.
مجموعه »کاله قرمزی 97« با عروسک های 
جدیدی از جمله پیشی جان، موشی جان، داداش 
گلم، خونه بغلی و اتفاقات جذاب به دوس��تداران 
این مجموعه در نوروز 97 تقدیم مخاطبان شد و 
قسمت های جدید آن نیز در اعیاد و مناسبت های 

پیش رو پخش خواهد شد.
این مجموعه کاری از گروه کودک و نوجوان به 
تهیه کنندگی حمید مدرسی، کارگردانی و اجرای 
ایرج طهماس��ب جمعه ها ساعت 21 میهمان خانه 

مخاطبان می شود.

جعبه جادو

درهم پیچیده شدن پرشیا بر اثر تصادف 
س��اعت 22:36 ش��ب سه ش��نبه ب��ا تماس 
تع��دادی از ش��هروندان با س��امانه 125 مبنی بر 
برخوردی خودرو با تیر چراغ برق، ستاد فرماندهی 
آتش نشانی تهران زنگ ایستگاه 64 و گروه امداد و 

نجات 16 را به صدا درآورد.
رضا محمدزاده معاون ایستگاه 64 آتش نشانی 
اظهار کرد: یک دس��تگاه خودروی س��واری پژو 
پرش��یا که مرد جوان راننده آن بود به ش��دت با 
تیربتونی چراغ برق حاشیه بلوار دانشجو برخورد 

کرد و راننده داخل خودرو محبوس شد.
وی افزود: آتش نش��انان به محض رس��یدن 
به محل حادثه با قراردادن عالئم هش��داردهنده 
و قط��ع برق خ��ودرو، ب��ا اس��تفاده از تجهیزات 
هیدرولیکی اقدام به برش اتاقک خودروی درهم 
پیچیده کردند و سرنشین خودرو را خارج کرده و 

تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

درشهر

امیر حمزه نژاد

ای��ن روزها بازهم  دي�د رسانه زاوي�ه  به  توجه ها 
ملی جلب ش��ده است. رس��انه ای که 
بس��یار تاثیرگذاری است اما در برخی 
از م��وارد نی��ز ب��دون قاعده و س��واد 
رس��انه ای الزم عمل می کند و بیش��تر 
تخری��ب را بر اثرگذاری مثبت رحجان 
می ده��د. در ای��ن عرص��ه برخ��ی از 
گروه های سیاس��ی که همیش��ه به هر 
ش��کل ممکن با صداوس��یما مخالفت 
خود را ابراز داش��ته اند به میان آمده و 
از آب گل آلود ماهی خود را می گیرند.

رس��انه ملی ای��ن روزه��ا هم در 
کانون توجه و هم در کانون انتقاد قرار 
دارد. البته این انتق��ادات این بار کمی 
بیش��تر از یک گروه سیاس��ی است. از 
گروه همیش��ه مخال��ف اصالح طلب با 
رس��انه ملی بگذریم، فعاالن رسانه ای 
جناح مخالف نیز نس��بت به بررس��ی 
و پوش��ش دهی م��وارد تخل��ف مالی و 

فسادهای اقتصادی گالیه دارند.
در ش��رایطی ک��ه اقتصاد کش��ور 
تجرب��ه  را  س��امانی  ناب��ه  وضعی��ت 
می کند، به نظر می رس��د رس��انه ملی 
در پوش��ش دهی این حوزه بیشتر باید 
ت��الش کن��د. درواقع در این ش��رایط 
نی��از رس��انه ای جامع��ه ک��ه حال��ت 
عط��ش گون��ه ای دارد، پوش��ش دهی 
حوزه اقتصاد و وضعیت بازار کش��ور و 
همچنین عملکرد مسئوالن دولتی در 

این حوزه است.
در ای��ن زمین��ه دولتم��ردان نیز 
وعده های��ی ب��ه م��ردم می دهن��د که 
رس��انه ملی بایستی در جهت پیگیری 
آن کوش��ش و اهتمام ج��دی به خرج 
دهد تا رضایت افکارعمومی را نس��بت 
به عملکرد رس��انه ای خود جلب کند. 
اگرچه موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
نیز برای س��المت جامعه مهم است اما 
بایس��تی اولویت دهی در کار رسانه ای 
وج��ود داش��ته باش��د و همچنین در 
حوزه ه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی هم 
اولوی��ت ب��ا موضوعات��ی اس��ت که به 
زندگی مس��تقیم افکار عمومی ارتباط 
داش��ته و روزانه مردم با مش��کالت آن 
دس��ت و پنج��ه نرم می کنن��د؛ وگرنه 
رس��انه ملی نیز خود متهم به انحراف 
افکار عمومی در زمانه ای که نابه سامانی 

اقتصادی کش��ور را فراگرفته و مردم را 
با مش��کالت زیادی همراه کرده است، 

می شود.
جهانگی��ری«،  »اس��حاق  اخی��را 
مع��اون اول رئیس جمهور وعده داد که 
مردادماه به ص��ورت جدی و کامل در 
موضوع فساد اقتصادی با مردم صحبت 
کند. یکی از مطالباتی که مردم همیشه 
در این حوزه داش��ته اند شفاف س��ازی 
بحث اقتصاد خصوصا فساد مالی است. 
مسئوالن هم همیشه وعده داده اند که 
به شفاف س��ازی می پردازند و با مردم 
به طور صادقانه صحب��ت می کنند اما 
بس��یاری از جمله کارشناسان طرفدار 
دول��ت بی��ان می کنند که هن��وز این 

مطالبه و وعده محقق نشده است.
بس��یاری از کارشناس��ان ب��ر این 
باورند ک��ه در زمانی ک��ه آمریکایی ها 
دش��منی خ��ود را ب��ا حض��ور دونالد 
ترامپ در راس قدرت کاخ سفید علنی 
کرده اند و هر روز فش��ار و تحریم های 
اقتص��ادی بیش��تری ب��ر کش��ور وارد 
می کنند، برخی نی��ز از داخل در حال 
تخریب هستند که اثرگذاری این افراد 

برای تخریب کشور بیشتر است.
چراک��ه در ای��ن حوزه مس��ئوالن 
بایس��تی با عوامل داخلی و مفس��دان 
مالی برخ��ورد کند و در حوزه خارجی 
نیز مردم به خوب��ی با مقاومت از پس 
مش��کالت بر خواهند آمد اما وقتی که 
در داخل مردم مش��اهده می کنند که 
در زم��ان بحران عده ای سوء اس��تفاده 
می کنن��د و با سرکیس��ه ک��ردن آنها 
پول��دار می ش��وند و در کاخ ها زندگی 
مرفه و مجللی برای خود رقم می زنند، 

رضایت افکارعمومی کاهش می یابد.
از این رو صداوسیما بایستی بیشتر 
بر کار هیئت دولت و عملکرد هر روزه 
آنان نظارت رسانه ای داشته باشد و به 
قولی به عنوان رکن چهارم دموکراسی 
دنبال کنن��ده مطالبات مردمی باش��د. 
صرف پوش��ش نطق های انقالبی شده 
مس��ئوالن دولت نمی تواند چاره گشای 

مشکالت کشور باشد.
و  اول  مع��اون  رئیس جمه��ور، 
وزی��ر خارجه در این عرص��ه از جمله 
ش��خصیت های دولت��ی هس��تند ک��ه 
دولت��ی  وزرای  از  بیش��تر  بایس��تی 
مورد توجه رس��انه ای صداوسیما قرار 
بگیرن��د. وزیر خارجه در این عرصه که 
برج��ام معلق مان��ده و دولت همچنان 

امیدوارانه آنرا با اروپا پیگیری می کند، 
بایستی مانند زمان مذاکرات هسته ای 
مورد رصد رس��انه ملی ق��رار بگیرد تا 
ب��رای مردم به ط��ور واقعی و ملموس 
وضعیت برجام و فعالیت هایی که دولت 
دیپلمات انجام داده اس��ت، ش��فاف و 
مشخص شود، تا دیگر برای سرنوشت 

واقعی برجام شبهه ای ایجاد نشود.
اول  مع��اون  دیگ��ر  س��وی  از 
رئیس جمهور نیز در عرصه های مختلف 
کش��ور ب��ه عن��وان مهره مه��م دولتی 
کارهایی انجام می دهد تا فشار اقتصادی 
از گرده مردم کاس��ته شود. رسانه ملی 
می تواند با پوش��ش دهی اخب��ار روزانه 
فعالیت ه��ای مع��اون اول دولت میزان 

اثربخشی این فعالیت ها را نشان دهد.
رئیس جمهور هم ب��ه عنوان مهره 
اصلی دولت در زمان��ه ای که دولت به 
طور ستادی و برنامه ریزی شده باید بر 
بحران اقتصادی فائق آید، بایس��تی به 
طور ستادی عمل کرده و این اطمینان 
را ب��ه مردم بدهد که به وظیفه خود به 

خوبی عمل می کند.
در این عرصه مجلس نیز می تواند 
قوه دیگری باش��د که از س��وی رسانه 
مل��ی روزانه مورد رصد ق��رار بگیرد تا 
مردم با می��زان تالش نمایندگان خود 
برای بهبود وضعیت زندگی شان بیشتر 
آشنا ش��وند و در آینده ای نزدیک نیز 
تصمی��م درس��تی در قب��ال ماندن یا 

نماندن آنان در خانه ملت بگیرند.
ای��ن رویه از س��وی دیگر می تواند 
انتق��ادات ب��ر رس��انه مل��ی را بکاهد. 
رس��انه ای ک��ه در بحبوحه مش��کالت 
اقتصادی مردم بایستی به درستی عمل 
کن��د و در حوزه پوش��ش دهی اخباری 
که واقعا مردم نیازمند شنیدن و دیدن 
آن هس��تند ت��الش کن��د. وگرنه هم 
انتقادات به رس��انه ملی بیشتر می شود 
و ه��م اینکه در خالء اخباری که مردم 
منتظر آن هستند، به سراغ رسانه های 
تصویری و شنیداری بیگانه می روند که 
این رس��انه ها قطعا ن��ه مصلحت نظام 
جمهوری اسالمی را خواهان هستند و 
نه رفاه و سعادت مردم ایران را. از این رو 
ممکن است با دادن آدرس های غلط به 
جامع��ه موجب ایج��اد بحران هایی هم 
شوند. بنابراین رسالت اصلی صداوسیما 
در این عرصه شناخت درست نیاز مردم 
و با تدبیر و سواد رسانه ای عمل کردن 

است.  جهان نیوز

مردم عطش شنیدن چه اخباری از صدا و سیما را دارند؟

قدم گذاشتن تلویزیون به »بیراهه«

ش��هید   60 مطه��ر  پیکره��ای  س ن����و تازه تفحص ش��ده متعلق به هش��ت فا
س��ال دفاع مقدس، صبح دیروز، چهارش��نبه؛ 20 تیرماه 
97 پس از س��ال ها دوری از مرز خسروی در شهرستان 

قصرشیرین استان کرمانشاه وارد کشور شدند. 
پیکر این شهدای واالمقام به منظور انجام عملیات های 
تخصصی شناسایی به معراج شهدای تهران منتقل خواهند 
ش��د . این ش��هدای گرانقدر مربوط به عملیات های مسلم 
 بن عقیل)ع(، کربالی6 و تک دشمن در فروردین سال 65 
است که از منطقه مندلی واقع در استان دیاله عراق توسط 
گروه های عملیاتی کمیته جس��ت وجوی مفقودین کشف 

شده اند.
مرزنش��ینان غیور شهرهای خس��روی، قصرشیرین، 
س��رپل ذهاب و روس��تاهای اطراف نیز همچون گذشته، 
ضمن حضور پرش��ور در مراسم استقبال، با این شهدای 

عزیز تجدید پیمان کردند.
 فرمان��ده کمیته جس��ت وجوی مفقودین س��تادکل 
نیروهای مسلح در حاشیه این مراسم با اشاره به توافقات با 
مقامات عراقی در موضوع تفحص شهدا، گفت: مذاکرات و 
توافقات خوبی با مقامات در اربیل عراق داشتیم که اسناد 

مربوط به آن امضا ش��د. با دوس��تان عراقی توافق کردیم 
برای تقویت تجهیزات و نفرات، تکمیل اطالعات و توسعه 
میدان فعالیت ها از جمله در کردستان عراق در سه حوزه 
حاج عمران، پنجوین و ماووت همکاری داش��ته باش��یم، 
همچنین در جبهه میانی که به آن جبهه غرب می گوییم 
و عراقی ها آن را واسط می نامند قرار شد فعالیت ها توسعه 
پیدا کند عالوه بر منطقه مندلی در جنوب هم کار کماکان 

ادامه دارد و از نظر تجهیزات تقویت می شود.
باقرزاده با اشاره به ورود پیکر شهدا در مرز خسروی 
گفت: در این عملیات تبادل 42 شهید مربوط به منطقه 
عملیات��ی مندلی حران، صالح الدی��ن و ارتفاعاتی که در 
منطق��ه در داخل خاک عراق ق��رار دارد، بود، همچنین 
حدوداً 18 شهید در منطقه غرب پیدا کردیم که مجموعاً 
پیکر 60 ش��هید در مرز خس��روی مورد استقبال مردم 

شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب قرار گرفتند.
وی راجع به ادامه برنامه ورود پیکرهای مطهر شهدا 
به کشور گفت: هفته آینده در روز چهارشنبه تعدادی از 
ش��هدایی را که در جبهه جنوب پیدا شده اند وارد خاک 
کش��ور خواهیم کرد و مردم شریف شهرهای خرمشهر و 

آبادان نیز به استقبال شهدا خواهند رفت.

ورود پیکر مطهر ۶۰ شهید دفاع مقدس از مرز خسروی به كشور

 24 ساعت  حدود  ث�����ه د سه شنبه شب یک حا
دس��تگاه اتوبوس »دیدار س��یرگیتی« 
به قص��د ته��ران، از ترمینال س��نندج 
خارج ش��ده بود که به  محض خروج از 
ترمینال، یک تانکر حامل س��وخت از 
پش��ت ب��ه اتوب��وس برخورد ک��رد و 

اتوبوس دچار حریق شد.
یکی از دو راننده اتوبوس که در این 
حادثه جان سالم به در برده است، اظهار 
کرد: اتوبوس برای س��وار کردن مس��افر 
پشت یک دس��تگاه وانت توقف کرد که 
ناگهان همزمان با برخورد تانکر با اتوبوس، 
صدای انفجار بلند شد و تانکر و اتوبوس 

به صورت همزمان دچار حریق شدند.
مع��اون درم��ان دانش��گاه عل��وم 
پزش��کی استان کردس��تان در این  باره 
اظهار داش��ت: به محض اط��الع از این 
اتوب��وس  و  آمبوالن��س   15 حادث��ه، 
آمبوالن��س به محل حادثه اعزام ش��د 
و 4 مج��روح بدح��ال از مح��ل حادثه 
تخلیه شد. هومن قصری افزود: تمامی 
افراد زخمی و کشته ش��دگان به مراکز 

درمانی در سنندج اعزام شدند.

11 جسد تحویل اورژانس شد
هالل احمر  جمعی��ت  مدیرعام��ل 
کردستان اظهار داشت: پس از حادثه، 
نیروه��ای ای��ن جمعی��ت 11 جس��د 
تحویل گرفتند و چندین نفر زخمی به 
مراکز درمانی انتقال داده شدند. حسن 
خدابنده لو افزود: از 11 نفر جس��د، دو 
نفر آنان مربوط به مادر و فرزندی بود، 
ک��ه فرزن��د در آغوش م��ادرش بود و 

سوخته شده بودند.
از  نف��ر   11 تص��ادف  ای��ن  در 
هموطن��ان ج��ان باختند که ن��ام آنها 
1- پارس��ا اصالنی 2- پرویز زمانی 3- 
پیم��ان زمانی 4- مس��عود نصیری 5- 
مینا صداقت 6- س��ارا آئینه 7- پارسا 
آئینه 8- فواد سیفی 9- کامران مقبل 
10- فرش��اد مرادی 11- عبدالحسین 
طاهرویس��ی )راننده نفت ک��ش( بوده 

است.

3 روز عزای عمومی در کردستان
درپ��ی حادث��ه تص��ادف اتوبوس 
مسافربری با تانکر نفتکش و جان باختن 
تع��دادی از همش��هریان و هموطنان  
عزیزمان، اس��تاندار کردستان سه روز 
را عزای عمومی اعالم و پیام تس��لیتی 
ص��ادر و همچنی��ن به دس��تگاه های 

ذی ربط دس��تور داد ت��ا گزارش فوری 
و دقیقی از جزئی��ات و علت وقوع این 

سانحه را تهیه و اعالم نمایند.

 »پارگی شیلنگ ترمز تانکر« 
علت وقوع حادثه سنندج بود

اکبر جوهری دادس��تان عمومی و 
انقالب مرکز اس��تان کردستان، ضمن 
عرض تس��لیت ب��ه بازمان��دگان اظهار 
داشت: پرونده قضایی برای این حادثه 
تشکیل شده است. وی گفت: براساس 
گزارش��ات اولیه، فعاًل "پارگی شیلنگ 
علت وقوع  تانکرحمل س��وخت"  ترمز 
حادث��ه ب��وده اما باید منتظ��ر گزارش 

نهایی مراجع ذی صالح باشیم.
جوهری تصریح ک��رد: تانکر حمل 
س��وخت مربوط به خود ای��ران بوده و 

اینکه گفته می شود تانکر و راننده آن از 
کشور عراق بوده  است، صحت ندارد.

ماهی گیری دوباره ضدانقالب
اما ب��ا انتش��ار اخبار اولی��ه از این 
حادث��ه دردن��اک که منجر به کش��ته 
ش��دن تعدادی از هموطنان مان ش��ده 
ب��ود، رس��انه های بیگانه و وابس��ته به 
سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا 
از جمله آمدنیوز ماموریت می یابند که 
موضوع را امنیتی کرده و از این مسئله 
نیز در راس��تای اهداف از پیش تعیین 

شده غرب درباره ایران، بهره ببرند.
این شبه رسانه ها، با انتشار گسترده 
یک شایعه مبنی بر اینکه تانکر متعلق 
به س��پاه بوده اس��ت، اینط��ور وانمود 
کردند که سپاه در حال انتقال سوخت 
به خارج از کش��ور با یک تانکر عراقی 

بوده است.
این رسانه ها در ماه جاری و دی ماه 
سال گذشته نیز ماموریت ایجاد بحران 
و درگی��ری داخل��ی را پیگیری کرده 
بودن��د، ای��ن بار نیز س��عی داش��تند 
ک��ه از موضوع یک تص��ادف که طبق 
اعالم مقامات اس��تانی براس��اس عمل 
نکردن سیس��تم ترمز تانک��ر، رخ داده 
بود، اس��تان کردس��تان را درگیر یک 
ماجرای غیرواقعی کنند. که متاسفانه 
بعض��ی از م��ردم حاض��ر در صحنه با 
ب��اور این ش��ایعات روند امدادرس��انی 
را مخت��ل ک��رده بودند. حاض��ران در 
اغتش��اش س��نندج حتی به اخالل در 
روند امدادرس��انی به حادثه دیدگان و 
کنت��رل حادثه هم راضی نش��دند و به 

خودروهای پلیس نیز حمله کردند.
در همی��ن زمینه، بهم��ن مرادنیا 
اس��تاندار کردستان با اش��اره به اعالم 
شایعه عراقی بودن تانکر حامل سوخت، 
گفته که، "تانکر حامل س��وخت ایرانی 
ب��وده و متعلق به یکی از اس��تان های 
همجوار اس��ت. تانکر حامل سوخت به 
دلیل اینکه راه عبوری نداشته است با 
اتوب��وس برخورد ک��رده و موجب این 

حادثه دلخراش شده است." 
پیگیری ها نش��ان می دهد که این 
تانکر متعلق به پاالیش��گاه کرمانش��اه 
ب��وده و طب��ق روال ماه های گذش��ته، 
م��واد س��وختی از این پاالیش��گاه در 
حال صادرات به کش��ور ع��راق بوده و 
تانکر سوخت رس��ان هیچ انتس��ابی به 
سپاه پاسداران یا سایر نیروهای مسلح 

نداشته است.

غرب كشور دوباره سیاه پوش مرگ عزيزان شد

اتوبوس شب

رئیس جمهور در پیامی با 
ابراز تسلیت به خانواده های 
در  تلخ  حادثه  جان باختگان 
ترمینال مسافربری سنندج از 
مسئوالن استانی خواست تا 
نسبت به بررسی دقیق علت 

وقوع این حادثه اقدام کنند.
حسن  پیام  متن  در 
»وقوع  است:  آمده  روحانی 
در  تأسف بار  و  تلخ  حادثه 
سنندج  مسافربری  ترمینال 
باختن  جان  به  منجر  که 
تعدادی  شدن  مجروح  و 
در  عزیزمان  هموطنان  از 
گردید،  کردستان  استان 
عمیق  تأثر  و  اندوه  موجب 
است  الزم  هم اکنون  شد. 
ویژه  به  استانی  مسئوالن 
عنوان  به  محترم  استاندار 
به  نسبت  دولت،  نماینده 
بررسی دقیق علت وقوع این 
حادثه اقدام کرده و تالش و 
اهتمام ویژه ای برای رسیدگی 
و  داغدیده  خانواده های  به 
داشته  آنان  آالم  تسکین 
ابراز  با  اینجانب  باشند. 
همدردی، این مصیبت را از 
خانواده های  به  قلب  صمیم 
عزیز جان باختگان این حادثه 
استان  مردم  و  دلخراش 
می گویم  تسلیت  کردستان 
متعال  خداوند  درگاه  از  و 
مظلوم  درگذشتگان  برای 
رحمت و مغفرت و برای عموم 
بازماندگان صبر و اجر و برای 
مجروحان شفای عاجل مسألت 

دارم.«

نمای نزدیک


