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زیست بـوم

میالد عرفانپور:

شاعر مسلمان ،یاریخواه مظلومان است
میالد عرفانپور همزمان با سالگرد
زاوی�ه دی�د
ش��هادت حاجیان ایرانی در فاجعه
منا ،درباره واکنش ش��عرا به فاجعه منا ،گفت :همانطور
که در قرآن آمده اس��ت شاعر مس��لمان باید یاریخواه
مظلوم��ان باش��د؛ از همی��ن رو در حادثه من��ا ،جامعه
شاعران دغدغهمندانه وارد میدان شدند و مانند همیشه
نش��ان دادند نس��بت به حوادث آگاه و هوشیار هستند.
خداوند در آیات پایانی س��وره شعرا ،تاکید میکنند که
شاعر مسلمان باید ظلمستیز و یاریخواه مظلومان باشد
و برای احقاق حقوق از دس��ت رفته مظلوم با زبان روان
خود افکار عمومی را آگاه سازد.
وی ادام��ه داد :در حادثه منا ،جامعه ایران در یک غم
بزرگ فرو رفت .در این حادثه ظلم آشکاری به حاجیان روا
شد .کسانی که برای زیارت خانه خدا احرام بستند و برای
ادای یک تکلیف الهی حج انجام میدادند به واس��طه یک
اشتباه عامدانه جان خود را از دست دادند .این اتفاق نشئت
گرفته از س��وءتدبیر و البته نوعی غرضورزی آلسعود بود

که منجر به شهادت رسیدن تعداد زیادی از حجاج شد.
این شاعر تصریح کرد :شاعر مسلمان باید ظلمستیزی
را س��رلوحه کار خ��ودش قرار ده��د و موضعی بگیرد که
جامعه را نس��بت به اتفاق رخ داده هوشیار کند .آلسعود
در این جنایت متهم ردیف اول بود و باید برای دادخواهی
از آن تالش میش��د .از همینرو شاعران نخستین قشری
از هنرمندان بودند که به عرصه وارد شدند و با شعر خود
سعی کردند مظلومیت حاجیها دیده شود .اشعار بسیاری
س��روده شد ،چه به واسطه ش��اعران جوان چه به واسطه
صاحبنامانی که در این عرصه فعالیت میکردند.
عرفانپور تاکید ک��رد :نزدیک به  ۳کتاب با موضوع
اش��عار منا منتش��ر ش��د که یک��ی از آنها توس��ط من
جم��عآوری ش��د و با عن��وان «منا منهای بس��یاران» به
چاپ رسید .در این میان تالش جامعه ادبی کشور بسیار
س��تودنی اس��ت؛ زیرا به این امر نه به چشم یک فعالیت
هن��ری بلکه به عنوان یک دغدغه ن��گاه میکردند و این
دغدغهمندی شعرا بسیار ازرشمند است .مهر

در آیین نکوداشت اسدزاده ،مهرجویی ،تهامینژاد و شجاعی مطرح شد

تنها با باال بردن دانش مردم میشود جامعه را ساخت
گزارش رسانه

گروهزیستبوم

آیین نکوداش��ت
چهار چهره سینمایی و ادبی که به همت
خانه س��ینما و در قالب جش��ن بزرگ
س��ینمای ایران برگزار میشود ،شامگاه
جمعه در تاالر ایوان شمس برگزار شد.
در ابتدای این آیین پس از پخش
تصاویری از زندهیاد عزتاهلل انتظامی،
عل��ی نصیری��ان دبی��ر جش��ن بزرگ
سینمای ایران روی صحنه آمد و ضمن
یادآوری خاطرات��ی از مرحوم انتظامی
از ویژگیهای کاری و شخصیتی چهار
منتخب این دوره جش��ن خانه سینما
برای بزرگداشت سخن گفت.
نصیری��ان عن��وان ک��رد :م��ن از
مهرجوی��ی تش��کر میکن��م چراک��ه
او اس��تاد من اس��ت میدان��م که این
صحبته��ای من را هم��کاران من هم
تایید میکنند .وی در ادامه با اشاره به
فعالیتهای داریوش اسدزاده گفت :او
استاد و پیشکسوت است و جلوتر از ما
برای تئاتر بسیار زحمت کشیده است.
ای��ن بازیگ��ر پیشکس��وت درب��اره
سیدمهدی ش��جاعی و ابوالحسن تهامی
عنوان کرد :این دو نفر هم بسیار حرفهای
هستند .هرچند من مخالف این هستم که
کسی به جای من صحبت کند اما تهامی
ای��ن کار را به طرز زیبای��ی انجام میداد.
تهامی در «هزاردستان» سر صحنه میآمد
و میخواست بداند که چه اتفاقی میافتد و
براساس آنچه که میدید دوبله میکرد.
پ��س از پخ��ش تصاوی��ری از
سینماگران ایرانی ،منوچهر شاهسواری
مدیرعامل خانه س��ینما پشت تریبون
قرار گرف��ت و گفت :تاری��خ برای اهل
تاریخ تقسیم میش��ود اما در یک نگاه
جامعه شناس��انه این تقس��یمبندیها
چندان کاری نمیکند ام��ا انکار تاریخ
میتواند م��ا را دچار گرفت��اری کند و
باعث شود ما فراموش کنیم چه بودیم و
چه شدیم .پیشرفت سینما در این چهل
س��اله غیرقابل انکار اس��ت .ما دردهای
گفته و نگفته و مشکل بسیار داریم اما
با انکار پیروزیها و تاریخ پر از سرفرازی
مان چیزی به دست نمیآوریم.
در ادام��ه این مراس��م و در بخش
بزرگداش��ت داریوش اس��دزاده کلیپی
از این بازیگر پیشکس��وت پخش ش��د
و سپس سیروس ابراهیمزاده ،همایون
ارش��ادی و علی دهکردی برای تجلیل
از ای��ن هنرمند روی صحنه آمدند و از
ویژگیهای داریوش اسدزاده گفتند.
در ادام��ه داریوش اس��دزاده روی

صحنه آمد و اظه��ار کرد :تمام آنهایی
ک��ه وارد هنر میش��وند همه عاش��ق
هستند ولی خودش��ان نمیدانند .من
زبانم قاصر اس��ت که برای شما درباره
ادبیات ،تئاتر و سینما توضیحی بدهم.
ب��ه هر حال تمام آنهای��ی که وارد کار
هن��ر میش��وند بای��د بدانند عاش��ق
هس��تند .هم��ه اینها گرفتار عش��ق
میشوند و چنان آلوده میشوند که تا
آخر عمر گرفتار آن میمانند.
در بخش بزرگداش��ت ابوالحس��ن
تهامی هنرمند عرصه دوبله ابتدا کلیپی از

سیدمهدیشجاعی:
ممکن است
هرکدام از ما
خودمان را بسازیم
اما این همه ماجرا
نیست میترسم
آنچه که باقی
میماند یک ایران
مخروبه و یک نسل
منقرض شده باشد
این هنرمند پخش شد و سپس از چنگیز
جلیلوند ،ناصر ممدوح ،محمد تهامینژاد
و مرتضی رزاق کریمی دعوت شد تا برای
سخنرانی روی صحنه بیایند.
س��پس ابوالحس��ن تهامینژاد روی
صحن��ه آم��د و بیان کرد :در س��دههای
گذش��ته در جهان ،ایران را با نگارههای
کوچک و یا فرشهایش میش��ناختند
ولی در س��ده بیست و یکم جهان ما را با
سینمای به کمال رسیده مان میشناسند؛
س��ینمایی که بالیده و ب��ه صورت یک
موزاییک بزرگ و پر جالل جلوه میکند.
من افتخار میکنم که سنگ ریزهای در
این موزاییک بزرگ هستم.
در بخ��ش بزرگداش��ت داری��وش
مهرجوی��ی ه��م پس از پخ��ش کلیپی
از ای��ن کارگردان ،رس��ول صدرعاملی،
فریدون جیرانی ،رضا درمیشیان ،محسن
امیریوس��فی و همایون اس��عدیان روی
صحنه آمدند و از مهرجویی گفتند.
س��پس مهرجویی روی صحنه آمد
و بیان کرد :از همه دوس��تان ممنونم که
حرفهای خوبی درباره من زدند .بازگشت
به سینمای گذشته و بازنگری کردن آن
کار ش��ریف و درستی اس��ت به ویژه در
این بلوای فقر کیفیتی که در آن به س��ر

جشنواره

تمدید بخش صحنهای تئاتر فجر

مهل��ت ثبتن��ام گروههای متقاض��ی در دو
بخش تئاتر صحنهای و دیگر گونههای نمایش��ی
س��ی و هفتمین جش��نواره بینالمللی تئاتر فجر
تمدید شد.
ب��ه دلی��ل تقاض��ای بس��یاری از گروههای
نمایش��ی ثبت نام در دو بخ��ش مرحله اول تئاتر
صحنهای (آثاری که در فاصله زمانی اول مهرماه
 1396ت��ا پای��ان تیرماه  1397ب��ه روی صحنه
رفته باش��ند) و همچنین دیگر گونههای نمایشی
به مدت  48س��اعت از تاریخ یکشنبه  4شهریور
لغایت سهشنبه  6شهریورماه تمدید شد.
گروهه��ای متقاضی میتوانند ب��ا مراجعه به
س��ایت  www.fitf.irو تکمی��ل ف��رم ثبتنام،
نسبت به تقاضای خود اقدام کنند.
طبق اعالم دبیرخانه ،این مهلت به هیچوجه
تمدید نخواهد شد.

میبریم .خوش��حالم که این برنامه را به
دلیل فوت انتظامی عقب انداختید چراکه
ما گوهر گرانبهایی را از دست دادیم.
ب��رای بزرگداش��ت س��یدمهدی
ش��جاعی ،ابتدا کلیپ��ی از این هنرمند
پخش و از مجید مجیدی ،کمال تبریزی،
علیرضا رضاداد و احمد مس��جدجامعی
دعوت شد تا برای تجلیل از این هنرمند
روی صحنه بیایند و درباره این نویسنده
سخن بگویند.
در ادامه مراسم سیدمهدی شجاعی
پش��ت تریبون قرار گرفت و ضمن تشکر
از برگزارکنندگان نکوداش��ت اظهار کرد:
کسی را که مال باخته و ورشکسته است
میش��ود از زمین بلند کرد چراکه رسم
بوده برای او گلریزان میگرفتند و او را از
زمین بلند میکردند ،میشود مشکل مالی
مردم را حل کرد و اگر حل نشد میشود
پای دشمن را پیش کشید و گفت تقصیر
آنها است اما جامعه آمال باخته را نمیشود
از زمین بلند کرد .نس��خهای که همیشه
تجویز میش��ود این است که میگویند
بس��ازید البته این بس��ازید هم معناهای
مختلفی دارد برای مثال به معنی ساختن
و س��وختن یا به معنای دست داشتن در
چپاول مردم و ...است .یک مدل دیگر آن
هم این است که بسازید و بفروشید چراکه
ما خریدار هستیم .همه اینها به معنای
ساختن است.
وی با اش��اره به اینک��ه در این میان
مردم هستند که باید ساخته شوند ،گفت:
ممکن اس��ت هر کدام از م��ا خودمان را
بسازیم اما این همه ماجرا نیست میترسم
آنچه که باقی میماند یک ایران مخروبه و
یک نسل منقرض شده باشد .حتما به یاد
دارید که وقتی جامعهای دچار از دس��ت
دادن آرمانه��ای خود میش��دند چند
سالی طول میکشید تا دوباره بلند شود.
این نویسنده پیشکسوت عنوان کرد:
نظر من این اس��ت که همه این موارد از
جهل و بیفرهنگی است و وظیفه اهل و
فرهنگ ،اعتالی فرهنگ جامعه است .اگر
عوام فریبی وجود دارد به این دلیل است
که ع��وام در جامعه حض��ور دارند .بهتر
است همه نخبگان را فرابخوانیم تا دانش
مردم را باال ببرند چون تنها از این طریق
است که میشود جامعه را ساخت.
در پای��ان این مراس��م تصاویری از
زندهی��اد عزتاهلل انتظامی پخش ش��د.
در جشنهای خانه سینما آنچه جایش
خالی بود یادی از زندهیاد سیدضیاالدین
دری نویس��نده و کارگ��ردان ب��ود که
همزمان با انتظامی درگذشته بود.

کافه کتاب

رونمایی از «روزنگاشتهای تنهایی»

مراس��م رونمای��ی از کت��اب جدی��د دکت��ر
عم��اد اف��روغ ب��ا عن��وان «فریاده��ای خاموش
روزنگاش��تهای تنهایی» با حضور نویسندگان و
فعالین فرهنگی دوشنبه  ۵شهریور ساعت  ۱۸در
خانه مهر رضا(ع) برگزار خواهد شد.
در این مراس��م که ب��ا حضور عم��اد افروغ،
علیرضا مختارپ��ور دبیر کل نه��اد کتابخانههای
عموم��ی ،رضا امیرخانی نویس��نده ،مهدی قزلی
نویسنده ،محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی
(ایسپا) و ...برگزار خواهدشد.
در این برنامه عماد افروغ و رضا امیرخانی در
باب این کتاب به بحث خواهند پرداخت.
خانه مهر رضا وابسته به خیریه متوسلین به
امام رض��ا(ع) در خیابان ولیعص��ر باالتر از توانیر
نرس��یده به ایس��تگاه پل همت نبش کوچه نیلو
واقع است.

ضرب و جرح پلیس حین انجام وظیفه

وقتی همه خواب بودند

یکشنبه  4شهریور  1397شماره 4823
اذان ظهر 13:06:اذان مغرب 19:59:اذان صبح فردا 5:04:طلوع آفتاب فردا6:32:

پيامبر صلىاهلل عليه وآله:

ناسزاگوى به مؤمن همچون كسى است كه
در آستانه هالكت باشد.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ،2ص  ،359ح 1

نوید زالی

ننجون
برکنار نشد جابهجایش کردیم

وزیر اس�بق بهداش�ت :االن بهعنوان کسی که
کار دانشگاهی میکند تحقیقی داشتهام و متأسفانه
تمایل به مهاجرت زیاد شده که یک آسیب است.
اظهارنظر فوق یادآور کدام ضربالمثل شیرین
فارسی است؟

ال��ف) از کرامات پیر ما این اس��ت  /هلو را خورد
گفت شیرین است
ب) چشم را بستن و غیب گفتن
ج) خسته نباشی دالور خداقوت پهلوان
د) هلو  /بپر توی گلو

معاون دانش�گاه آزاد :آقای رهبر عزل نش�ده
در واقع جابهجایی در راس مدیریت دانش�گاه آزاد
اتفاق افتاده است.
ما از این انشا نتیجه میگیریم که ...

ال��ف) نرخ دالر دو برابر نش��ده فق��ط جابهجایی
دوبرابری در نرخ دالر اتفاق افتاده است.
ب) ش��رکت نفت��ی توت��ال از ای��ران نرفته فقط
جابهجایی یک شرکت نفتی اتفاق افتاده است.
ج) ع��زتاهلل انتظام��ی ف��وت نک��رده فق��ط یک
جابهجایی بین هستی و نیستی اتفاق افتاده است.
د) خجال��ت هن��وز چی��ز خوبی اس��ت فقط یک
تغییرات جزیی در آن اتفاق افتاده است.

برادر الیاس حضرتی :عذرخواهی س�یدمحمد
خاتمی اصال بابت حمایت از روحانی نیست.
به نظر شما این عذرخواهی اگر به دلیل حمایت
ایش�ان از روحانی نیست به کدام یک از دالیل زیر
است؟

الف) نهادینهسازی فرهنگ عذرخواهی
ب) عادت به فرهنگ شیرین عذرخواهی
ج) یاد گذشتهها و تَکرار فرآیند عذرخواهی
د) هیچکدام! فقط ایشان دلشان برای عذرخواهی تنگ
شده بود و حاال یک عذرخواهی کردند و رفت پی کارش!

دیدگاه
مهدی سجادهچی:

دلیل برگزاری جشنوارههای ورشکستهای
مانند فیلم کودک را هرگز متوجه نمیشوم

مهدی سجادهچی فیلمنامهنویس سینما در آستانه
برگزاری س��ی و یکمین جشنواره فیلمهای کودکان و
نوجوانان با انتقاد از شرایط بحرانی سینمای کودک در
کشور گفت :دلیل برگزاری جشنوارههای ورشکستهای
مانن��د فیلم کودک را هرگز متوجه نمیش��وم!؛ اصوالً
جش��نوارههای فیلم کودک چ��ه در اصفهان و همدان
برگزار ش��وند چه در «پونا»ی هند و یا هر جای دیگر
دنیا اصوالً جش��نوارههای ورشکس��تهای هس��تند که
بیجهت و بیهدف برای برگزاریشان هزینه میشود
چراکه هیچ عایدی مثبتی برای سینما درپی ندارند.
نویس��نده فیلمنامه س��ینمایی «پاتال و آرزوهای
کوچک» اف��زود :بنده تأکید میکنم ام��روزه در دنیا
سینمایی با عنوان «کودک» وجود ندارد؛ در بسیاری
از کش��ورهای سوسیالیس��تی دنیا هم ک��ه برای امور
فرهنگ��ی اهمیت بس��یار ویژهای قائل میش��وند این
تلویزیونها و به خصوص تلویزیونهای دولتی هستند
که مبادرت به برنامهس��ازی برای کودکان و نوجوانان
میکنند و س��ینما اصوالً کمتر به تولید فیلم مختص
کودکان میپردازد.
وی ادام��ه داد :فیلمه��ای مخص��وص کودکان در
س��ینمای دنیا امروزه همگی انیمیش��نهای حرفهای
۳بعدی شدهاند؛ دیگر از سینمای عروسکی و رئال برای
کودکان خبری نیس��ت چراکه کهنگی و کلیشه از سر
و روی این سینما میبارد و این نوع سینما دیگر برای
هیچ کودکی در هیچ نقطه از جهان جذابیتی ندارد.
س��جادهچی س��پس با بیان اینکه اصول تربیتی و
آموزش��ی برای کودکان و نوجوان��ان در حوزه فرهنگی
را باید به تلویزیونها واگذار کرد اظهار داش��ت :سینما
امروزه برای کودکان در کلیه نقاط جهان تنها وسیلهای
برای سرگرمی شده و کودکان امروزه ترجیح میدهند
در سینماها فیلمهای بزرگساالن که بیشترشان براساس
«کمیک استریپ»ها ساخته میشوند تماشا کنند و در
س��ینمای ایران هم م��ا از این نوع فیلمه��ا کم نداریم
هرچند که بخش عمدهای از آنها مبتذل هستند!
نویس��نده فیلمنامه س��ینمایی «مرد نامرئی» در
پاس��خ به این س��وأل که به عقیده شما اصل برگزاری
جش��نواره فیلم کودک و نوجوان در کشورمان عملی
عقالنی و درس��ت اس��ت یا خی��ر اظهار داش��ت :این
ال متوجه
آقایانی که این بس��اطها را برپا میکنند اص ً
نیس��تند که چه کار میکنند! متأس��فانه سالهاست
که مس��ئوالن س��ینمای کودک در کش��ور ما متوجه
این قضیه مهم نش��دهاند که دیگر ما سینمایی با اسم
و عنوان «س��ینمای کودک» نداریم اما همه س��اله با
جار و جنجال و هیج��ان آفرینیهای کاذب همچنان
جشنوارهای برگزار میکنند که بیش از اینکه جشنواره
باشد شبیه به یک میهمانی است!
ای��ن فیلمنامهنویس مطرح س��ینمای کش��ور در
خاتمه این گفتوگو متذکر ش��د :همانطور که پیش از
این هم تأکید کردم ما در سینمای ایران سینمایی به
اس��م «کودک» نداریم و بهتر است مخارجی که برای
برگزاری این جشنواره میشود در جای دیگری صرف
سینماپرس
گردد.

navid.zali@yahoo.com

در ایام تعطیالت
درحـــاشيه
عی��د قربان یعنی
همی��ن دو س��ه روز پی��ش کلیپی در
فض��ای مجازی انتش��ار یاف��ت که هم
ناراحتکننده بود و هم حیرتانگیز.
ماجرا از این قرار بود که یک مامور
راهنمای��ی و رانندگی به یک خودروی
شاس��یبلند دستور ایس��ت میدهد و
راننده فرار میکند و در تعقیب و گریز
صورت گرفته خودروی فرد فراری چپ
میکند و فرد خاطی به جای پشیمانی
از عملکرد خ��ود مامور پلیس را به باد
کتک گرفته و انواع و اقسام فحشهای
مثبت  18را نثار مامور وظیفهش��ناس
بخت برگشته میکند و مدام میپرسد
میدانی یک میلیارد چقدر است؟
این رفتار قبال هم س��ابقه داش��ته
سالها پیش فرد خاطی بعد از جریمه
ش��دن ب��ا دن��ده عق��ب روی اتومبیل
پلیس میآی��د و فرار میکند یا همین
پارسال که نماینده به اصطالح محترم
و قانونمدار مجلس شورای اسالمی با
یکی از مام��وران راهنمایی و رانندگی
فرودگاه مهرآباد درگیر شد و دماغ آن
مامور شکسته شد.
نتیجه ای��ن اقدام میش��ود رفتار
امروز این شهروند ،وقتی کسی که خود
قانونگذار این مملکت اس��ت اینچنین
قانون را نقض میکند مردم هم به خود
جرات چنین رفتاری را میدهند.
وقت��ی در انواع و اقس��ام فیلمها و
سریالهای داخلی سربازان و ماموران
پلیس افراد کودنی هس��تند یا سیستم
پلیس به مدت چند روز قطع اس��ت و
هر اتفاقی ممکن است و ...در مردم این
باور ایجاد میش��ود که در واقعیت هم
همین است.

وقتی در ماجرای دراویش گنابادی
در ویدئوه��ای اولی��ه ش��خصی خیلی
راحت مامور پلی��س را تهدید میکند
و حت��ی اولتیماتوم میدهد ،امروز باید
شاهد چنین برخوردی باشیم.
در همی��ن قضی��ه کتکخ��وردن
پلیس ماجرا زمانی غمانگیزتر میشود
ک��ه افراد حاضر فقط ب��ه نظاره و فیلم
گرفتن از این ماجرا بس��نده میکنند.
این جا دیگر نه کس��ی قمه به دس��ت
م��ردم را تهدی��د کرده اس��ت که جلو
نیایند و نه حتی پلیس اسلحهای دارد
که مردم از شلیک سهوی به خودشان
بترس��ند .این س��کون و تماشاچی بود
گویی نشان میدهد که دیگر حتی اگر
دردس��ری هم برای کسی ایجاد نشود،
مردم تمایلی به خاموش کردن ش��عله
دعوا و درگیری ندارند و فقط دوس��ت
دارند به عنوان تماشاچی از این صحنه
مانند یک فیلم اکشن لذت ببرند .حتی
در فضای مجازی عدهای از این برخورد
جنونآمیز راننده طرفداری میکنند و
کار مام��ور را غیرقانون��ی میدانند .اما
این را به ی��اد نمیآورند که اگر همین
مام��وران نباش��ند با فرهن��گ غلطی
ک��ه اکثر م��ا داریم تعداد کش��تههای
حوادث جادهای و شهری بیش از اینها
میشود.
در طرف دیگر نی��ز افرادی بودند
که از این برخورد خشمگین و ناراحت
بودند و خواس��تار برخ��ورد با این فرد
ش��دند و این نکته را ی��ادآوری کردند
ک��ه در کش��ورهای خارج��ی ماموران
راهنمایی و رانندگی نیز حق اس��تفاده
از س�لاح دارن��د اما همانط��ور که در
فیلم هم کامال مش��خص است ،مامور
پلیس در بیشتر صحنههای این فیلم
در ح��ال کتک خوردن اس��ت ،چراکه
احتماال ضارب میداند مامور راهنمایی
و رانندگی با خود اسلحه ندارد و از این
جهت خیالش راحت است.
اما یک لحظ��ه بیایید تصور کنیم
ای��ن اتفاق عمومی ش��ود .ب��ر خالف
آن چ��ه ما م��ردم در م��ورد خودمان

میگوییم ،مانند بسیاری دیگر از مردم
جهان ،در هن��گام درگیری و اختالف
بیش��تر دوس��ت داریم جانب خودمان
را بگیری��م ،نه جانب آن کس که واقعا
حق دارد .بیاعتبار شدن فرمان پلیس
در جامعه بدان معنی اس��ت که بر سر
هر چه��ارراه اگر هرک��س کوچکترین
دلیل منطقی برای خود ببافد ،میتواند
خ�لاف قانون و قاع��ده حرکت کند و
اگر با کس��ی برخورد کرد و یا با فرمان
پلیس روبهرو ش��د ،حت��ی در صورت
ع��دم توانایی ف��رار ،پلی��س بیچاره را
مورد ضرب و ش��تم ق��رار دهد .باز هم
باید بگوییم که کسی منکر ضعفهای
بزرگ پلیس در برخوردهایش نیست،
ام��ا آن چه اکنون پیاده ش��ده اس��ت،
قطعا بهتر از هرج و مرجی است که در
صورت بیاعتبار شدن فرمان پلیس به
وجود خواهد آمد.
سویه دیگر این فیلم ،اما اظهارات
تحقیرکننده فرد متخلف اس��ت ،آنجا
ک��ه با تبخت��ر به پلی��س میگوید ،تو
میدان��ی قیم��ت ای��ن ماش��ین چند
میلیارد است؟!
این هم البته اظهاراتی آشناس��ت
چراکه در همین هفتههای اخیر مشابه
آن را از سوی آقازادههایی شنیدیم که
با غ��روری وقاحتآمیز به تحقیر مردم
پرداختند .باید از خودمان بپرسیم چه
شده که فردی جرات میکند به خاطر
ماشین میلیاردیاش اینگونه در برابر
مام��ور قانون رجزخوانی کند و خود را
باالتر از قانون بداند؟!
اینک��ه عملکرد مام��وران ناجا چه
در بخ��ش انتظام��ی و آگاهی و چه در
بخش راهنمایی و رانندگی اشتباه دارد
شکی نیست .تا جایی که پیشتر سردار
اش��تری از همین مام��وران راهنمایی
و رانندگ��ی خواس��ت به ج��ای کمین
گذاش��تن در مکانه��ای خطرن��اک
ب��ه ویژه س��رپیچها و ی��ا مناطق کور
کمی��ن نکنند .و بار دیگر وظیفه اصلی
نیروهای خود را ارش��اد دانس��ت و نه
جریمه و برخورد سخت.

واکنش پلیس به کلیپ درگیری راننده لندکروز با مامور پلیس

برخورد با راننده و فیلمبردار

س��خنگوی ناج��ا ب��ا ارائ��ه
پليـــــس
توضیحاتی نسبت به کلیپ
درگی��ری راننده لندک��روز با مام��ور پلیس ،از
برخ��ورد ب��ا ف��رد هت��اک خب��ر داد و گف��ت:
تصویربرداری و انتش��ار چنی��ن صحنههایی به
منظ��ور تخریب اقتدار و چهره اجتماعی پلیس را
مذبوحانه و غیر قانونی است.
سردار احمد نوریان درپی انتشار فیلم فحاشی و ضرب
و ش��تم پلیس وظیفهشناس توس��ط سرنشین خودروی
لندک��روز ،اظهار داش��ت :اواخر هفته گذش��ته در محور
شیراز کازرون (حوزه دشت ارژن) ،سرنشینان یک دستگاه
خودروی  206به دلیل نقص فنی ،از انتقال خودرو به کنار
جاده باز مانده و از گشت پلیس راهور استمداد میطلبند
و در همی��ن حی��ن ،راننده خودروی لندکروز با س��رعت
غیرمجاز و به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو ،به شانه
خاکی جاده منحرف و دچار سانحه میشود.
وی اف��زود :دقایق��ی پ��س از ای��ن حادث��ه ،یکی از
سرنش��ینان خ��ودروی لندک��روز با حمله به سرنش��ین
خودروی  206و پلیس وظیفهش��ناس راه��ور ،اقدام به
ضرب و شتم و فحاشی میکند.
سخنگوی ناجا با اشاره به شناسایی فرد ضارب ادامه
داد :مج��وز قضایی برای دس��تگیری فردی ک��ه با رفتار
هنجارش��کنانه خود به پلیس خدمتگزار جس��ارت کرده
اس��ت ،اخذ ش��ده و قطعاً برابر قانون ب��ا این فرد هتاک
برخورد میشود (بررسی سوابق این فرد حاکی از ارتکاب

تخته سیاه

آغازتوزیعکتابهایدرسیدورهمتوسطه

توزیع کتابهای درس��ی دوره اول متوس��طه
ش��امل پایههای هفتم ،هش��تم و نهم و دوره دوم
متوسطه ساما پایههای دهم و یازدهم شاخه نظری
رش��تههای ریاضی و فیزیک ،علوم تجربی و علوم
انسانی در تمام استانهای کشور به جز استانهای
تهران و البرز از دیروز آغاز شد.
کتابهای درس دورههای متوسطه اول و دوم
از طریق کتابفروشیهای مجاز در تمام استانهای
کشور توزیع میشود .کتابهای درسی دورههای
متوسطه اول و دوم در استانهای تهران و البرز از
 13شهریورماه آغاز میشود.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه کتابهای پای��ه دوازدهم
جدیدالتألیف است ،توزیع کتابهای درسی این پایه
از دهه سوم شهریورماه انجام خواهد شد .سایر کتب
درسی در اول مهر از طریق مدارس توزیع میشود که
البته ثبتنام آنها به صورت اینترنتی انجام میشود.

وی به اعمال مجرمانه دیگر در گذشته دارد).
به گفته س��خنگوی ناجا ،مامور پلیس��ی که
حین کم��ک به هموط��ن در راه مان��ده مورد
تهاجم و فحاش��ی این ضارب سابقهدار و جوان
قرار میگیرد از کارکنان وظیفهش��ناس پلیس
راهنمایی و رانندگی و در آس��تانه بازنشس��تگی
است .وی اشاره کرد :به طور قطع هر شهروند منصف
و قانونمندی با مش��اهده فیلم مذک��ور ،انزجار خود را از
رفتار این ضارب سابقهدار اعالم میدارد.
س��ردار نوریان ،اقدام به تصویربرداری و انتشار فیلم
چنی��ن صحنههایی به منظ��ور تخریب اقت��دار و چهره
اجتماع��ی پلی��س را مذبوحانه و غیرقانونی برش��مرد و
گفت :به طور قطع شناس��ایی و دستگیری فرد یا افرادی
که در چنی��ن مواقعی بجای کمک و یاری رس��اندن به
هموطنان س��انحه دی��ده و در معرض خط��ر ،با رفتاری
غیرانسانی و غیراخالقی به دنبال تشویش اذهان عمومی
از طریق انتشار فیلم این رویدادها هستند نیز در دستور
کار پلیس فتا قرار خواهد گرفت.
س��خنگوی ناجا در پای��ان یادآور ش��د :درگیری با
ماموران انتظامی از جرایم عمومی محس��وب میشود و
قان��ون برای فردی که به مامور پلیس حین انجام وظیفه
و ماموری��ت توهین کند ،مج��ازات حبس در نظر گرفته
اس��ت و قطعا این موض��وع تا برخ��ورد قانونی و قضایی
با فرد ضارب ،توس��ط نیروی انتظام��ی دنبال و پیگیری
پایگاه اطالعرسانی پلیس
میشود.

درشهر

سوپرمارکتها دارو فروش شدند

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
با انتقاد از افزایش تعداد سوپرمارکتهایی که به
ف��روش دارو رو آوردند ،از برخوردهای قاطعانه با
این تخلفات محرز خبر داد.
مه��ران والیی اظهار داش��ت :متأس��فانه این
روزها بازار داغ س��ودجویان ،پای تع��داد زیادی از
س��وپرمارکتها را ب��ه فروش دارو باز کرده اس��ت،
موضوعی که با برخورد جدی و پیگرد قضایی چند
سوپرمارکت متخلف راه پیشروی در آن بسته خواهد
شد .یکی از علل افزایش تعداد این سوپرمارکتها،
تمایل عجیب برخی مردم برای استفاده از داروهای
برند اس��ت ،هماکنون بیش��تر س��وپرمارکتهای
متخلف ،عموماً داروهای برند از جنس مُسکنها و
بهویژه داروهای تخصصی اعصاب را میفروشند.
تنهتنهادرایران
ویافزود:فروشدارودرسوپرمارک 
بلکه در تمام نقاط جهان جرم و تخلفی محرز است.

