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اخبار

دستگیری مأموران قالبی
با حضور سریع و به موقع پلیس

رئیس کالنتری  110ش��هدا فاتب ،از دستگیری ۳
س��ارق زورگیر مأمورنما و کش��ف یک دستگاه بیسیم
دستی خبر داد.
سرهنگ اسماعیل افشاریاقدم رئیس کالنتری 110
ش��هدا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اعالم این خبر
گفت :یکی از ش��هروندان به کالنت��ری مراجعه و اظهار
داش��ت که طال و جواهرش توس��ط مام��وران نظامی به
سرقت رفته است .وی عنوان داشت :به منظور پیشگیری
از وقوع جرم مش��ابه و کشف اموال مالباخته ،دستگیری
سارقان در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود :در تحقیقات انجام شده و پایش اطالعاتی،
مشخص شد که سارقان زورگیر مامورنما ،سه نفر بودند که
با مانورهای متقلبانه نظامی ،اقدام به زورگیری کرده بودند
که با پایشهای صورت گرفته و هماهنگی با مقام قضایی
هر سه سارق زورگیر در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

محموله یک تنی "قهوه قاچاق"
در کارگاه متروکه در قم کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان قم از کشف یکتن قهوه
قاچاق به ارزش  ۵۰۰میلیون ریال در قم خبر داد.
س��رهنگ هادی دیدهور اظهار داشت :درپی کسب
خبری مبنی بر پاتوق خردهفروشان موادمخدر و نگهداری
کاالی قاچاق در ی��ک کارگاه متروکه بالفاصله اکیپی از
مأموران کالنتری  16قم به محل اعزام شدند .وی گفت:
پ��س از صحت موضوع ،مأموران ضمن هماهنگی با مقام
قضایی وارد کارگاه شده و سه نفر را دستگیر کردند.
وی با اشاره به کشف مقداری تریاک و همچنین آالت
و ادوات اس��تعمال موادمخدر ،افزود :پس از بازرس��ی از
کارگاه حدود یکتن قهوه 213 ،عدد قهوهساز 314 ،عدد
لیوان چینی 98 ،دس��تگاه دمنوش 53 ،دستگاه آسیاب
برقی 200 ،عدد همزن کوچک و چهار عدد دستگاه گاز
کوچک رومیزی فاقد برگه گمرکی و قاچاق کش��ف شد.
سرهنگ دیدهور ،ارزش کاالهای مکشوفه را حدود 500
میلیون ریال عنوان کرد و گفت :نهایتاً متهمان به همراه
محموله قاچاق به مبادی مربوطه تحویل شدند.

علت سقوط اتوبوس ولوو به دره آبعلی
در دست بررسی است

رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت :سرعت اتوبوسی
که در آبعلی به دره س��قوط کرده در لحظه سقوط 50
کیلومتر بر ساعت بوده است.
س��ردار حمیدی گفت :هر دو راننده اتوبوس مذکور
زنده هس��تند و برابر گزارش س��امانه س��پهتن سرعت
اتوبوس  20ثانیه قبل از س��قوط  59کیلومتر بر س��اعت
و مجاز بوده اس��ت .وی گفت :همچنین ساعت رانندگی
راننده نیز مجاز بوده است.
سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطالعات و کنترل
ترافیک پلیس راهور ناجا نیز گفت :علت سقوط اتوبوس
ولوو به دره آبعلی در دست بررسی است .وی افزود :برابر
گزارشات تکمیلی اتوبوس مذکور با  ٣٧مسافر از کرج به
سمت ساری در حال حرکت بوده است که حوالی ساعت
 ٢:٢٥در کیلومت��ر  ٥محور تهران  -آبعلی به داخل دره
سقوط کرده و واژگون میشود .وی گفت :در این حادثه
 ١١تن کشته و  28تن مجروح شدند.

تولد  ۷۴۰هزار کودک از ابتدای سال

آماره��ای لحظ��های س��ازمان ثبت احوال نش��ان
میده��د که از ابتدای س��الجاری تاکنون  ۷۴۰هزار و
 ۸۳۳نفر در کشور متولد شدهاند.
براس��اس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سالجاری
تاکنون  ۷۴۰هزار و  ۸۳۳نفر در کش��ور متولد شدهاند
که از این تعداد  ۳۷۹هزار و  ۳۰۶نفر پسر و  ۳۶۱هزار
و  ۵۲۷نف��ر دختر بوده اند .همچنین تعداد متولدین تا
ظهر دیروز نیز  ۲هزار و  ۱۵۵نفر بوده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال نشان میدهد که تعداد
فوتش��دگان از ابتدای سالجاری تا این لحظه ۱۸۰هزار
و  ۲۱۸نفر بوده که  ۹۵هزار و  ۵۱۵نفر مرد و  ۸۴هزار و
۷۰۳نفر نیز زن بودهاند .همچنین تعداد افرادی که تا ظهر
دیروز جان خود را از دست دادهاند  ۵۲۵نفر بوده است.

سرمایهگذاری  920میلیاردی بنیاد برکت
در مناطق محروم اصفهان

رئی��س هیأت مدیر ه بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد
اجرایی فرم��ان حضرت امام(ره) گف��ت :این بنیاد در 8
ط��رح توانمندس��ازی اقتصادی و کارآفرینی در اس��تان
اصفهان با حجم کل س��رمایهگذاری  920میلیارد ریال
مشارکت کرده است.
محمود عس��کریآزاد در مراسم انعقاد قرارداد احداث
کارخان ه تولید گالب ،عرقیجات و اس��انسهای گیاهی با
ش��رکت تعاونی گلستان ش��هر میمه اظهار کرد :احداث
کارخان�� ه تولی��د گالب گلمحم��دی ،هش��تمین طرح
اجتماعمح��ور بنیاد برکت در کش��ور و نخس��تین طرح
از این نوع مش��ارکت اس��ت که در شهر میمه شهرستان
شاهینشهر و میمه احداث خواهد شد.
براساس این گزارش ،بنیاد برکت برای احداث کارخان ه
گالب ،عرقیجات و اس��انسهاى گیاه��ی میمه با حجم
س��رمایهگذاری حدود  ۳۵میلیارد ریال مش��ارکت کرده
اس��ت 49 .درصد سهام این کارخانه به بنیاد برکت و 51
درصد آن به شرکت تعاونی گلستان شهر میمه اختصاص
دارد .سهام بنیاد برکت در این کارخانه حداکثر در مدت
 5س��ال پس از بهرهبرداری به شکل اقساط بلندمدت به
شرکت تعاونی گلستان با  1316عضو واگذار میشود.

محسن رجبی
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«...بعضی ایرادهای شکلی بر
این دس��تور (دس��تور فراهم
درحـــاشيه
شدن زمینه حضور بانوان در
ورزش��گاهها) میبینیم که احتماال در ذهن عدهای
از مخاطب��ان روزنامه نیز وج��ود دارد ،یکی از این
ایراده��ا ،میزان اولویت این دس��تور میباش��د...
بدون اغراق میتوان گفت کماهمیتترین خواسته
اصالحطلب��ان نی��ز در مقایس��ه ب��ا دس��تور اخیر
رئیسجمهور ،از اولویت بیش��تری برخوردار بود...
میت��وان به قاطعی��ت ادعا کرد که دس��تور اخیر
حتی دغدغه یک درصد جمعیت کشور نبوده
اس��ت و از این جهت سرگرم ساختن جامعه به
آن و مشغولسازی سیاستمداران و شخصیتهای
ذینفوذ به آن به هیچوجه مصلحت نیست».
ب��اور بفرمایید اینه��ا نظر ما نیس��ت .نه ما و
ن��ه هیچ جماعت دلواپس ی��ا منتقد دولت فخیمه
تدبیر و امید .اینها نظرات دقیق سرمقالهنویس یک
روزنام��ه به ظاهر اصالحطل��ب و به ظاهرتر حامی
دولت است .البته نه هر دولتی .منظور دولت فعلی
و قبلی است و نه قبلیتر.
این نکات دغدغهمندانه را میتوان در آرش��یو
آن روزنامه به تاریخ س��ی و هشتمین روز سال 85
یافت .البته اگر آرشیو را معدوم نکرده باشند!
اردیبهشتماه س��ال  85بود .هنوز عمر دولت
اول احمدینژاد به یکس��ال هم نرسیده بود که او
ب��ا یک حرکت دیگر ،همه را ش��گفتزده کرد .دو
م��اه بعد از آنک��ه رئیس دولت نه��م در یک اقدام
غافلگیران��ه با لباس ورزش��ی به تمری��ن تیمملی
رف��ت و ب��ا بازیکنان تمری��ن ک��رد ،او خطاب به
ن زمان
معاونش و رئیس س��ازمان تربی��ت بدنی آ 
نوش��ت« :برخالف تص��ور و تبليغ ع��دهای تجربه
نش��ان داده اس��ت كه حض��ور انب��وه خانوادهها و
بان��وان در محيطهای عمومي ،س�لامت و اخالق
و عف��اف را در آن محيطها حاكم كرده اس��ت :از
اينرو ضرورت دارد با همكاري وزارت كش��ور و با
برنامهريزي صحيح و مقتضي شئون بانوان محترم،
بخش��ي از مرغوبترين مكانهای تماش��اگران در
مسابقات فوتبال ملي و مهم به طور ويژه به بانوان

و خانوادهها اختصاص يابد».
از ف��ردای این نامه واکنشها ش��روع ش��د .با
توجه به این دستور جنجالی ،طبیعی بود که قشر
مذهبی کش��ور ب��ه بخش قابل توجه��ی از جامعه
رای رئیسجمه��ور وقت به این نامه واکنش منفی
نش��ان بدهند ،اما از هم��ه جالبتر جریان مخالف
دول��ت بود که به یکباره فریاد «وااس�لاما» س��ر
داد و رسانههایش��ان هم ب��رای تئوریزه کردن به
خطر افتادن اسالم ،در تماس با دفاتر مراجع عظام
تقلی��د بودند تا با اس��تفتاء از محضر بزرگان دین،
جلوی تصمیم عجی��ب احمدینژاد را بگیرند .چه
تیترها و گزارشها و یادداشتهایی که بر صفحات
جریدههایشان نقش نبست!
اظه��ار نگرانیه��ای آن��ان ب��رای دس��تور
غیرکارشناسی رئیس دولت و تاکیدشان بر «اعتراض
مراجع تقلید ،طالب و نیروهای موثر حوزوی» نشان
م��یداد که نگرانی آنها برای به خطر افتادن دین نه
تنها از همیشهی خودشان بیشتر است که حتی در
حال عبور از قشر مذهبی هم بودند.
به هرحال آن دستور احمدینژاد اجرایی نشد
ن را کنار گذاشت.
و دولت بدون سر و صدا آ 
حاال بیش از یک ده��ه از آن روزها میگذرد.
حاال همان جماع��ت اصالحاتی که نگران به خطر
افتادن اسالم شده بودند ،داعیهدار حقوق مساوی
و لزوم حضور بانوان در ورزش��گاه ش��دهاند .بعضی
وقتها آنچنان به این موض��وع پر و بال میدهند
و برای گش��وده ش��دن درب ورزش��گاهها به روی
بان��وان بال و پر میزنند که یک درصد آن را برای
عملی ش��دن وعده «گش��ایش»های بعد از برجام
نمیکنند.
راس��تی چه ش��ده که بعد از  10س��ال همان
موضوع��ی که ب��رای اجرای��ی نش��دن آن تالش
میکردند را دوباره روی میز گذاشتهاند و خواستار
اجرایی شدن آن هستند؟
آی��ا نظر مراجع عظ��ام تقلید تغیی��ری کرده
است؟ آیا دیگر نیازی به استفتاء نیست؟
نکند ش��رایطی در زیرس��اختهای ورزشی ما
(مثال ورزش��گاه آزادی) ب��رای حضور بانوان فراهم
ش��ده اس��ت؟ یا مثال بیاخالقی ،بیادب��ی و ...در
ورزشگاههای ما به نسبت  11سال قبل کمتر شده
اس��ت؟! نکند تماشاگرنماها قید استادیوم رفتن را
زدهاند که میش��ود زنان و دختران را تش��ویق به
حضور در ورزشگاهها کرد؟
کدامی��ک از ای��ن اتفاق��ات رخ داده اس��ت؟
هیچکدام!
پس چرا دلواپس��ان یک دهه قبل ،حاال نگران

آنه��ا میخواهند ب��ه زبان بیزبان��ی به مردم
بگویند:
«م��ردم عزیز که «دوباره» به ما رای دادید ،ما
به جای رس��یدن به مش��کالت و معضالت جامعه
و اولویته��ای اصل��ی ش��ما میخواهی��م با یک
اس��باببازی فریبتان بدهیم .ما برای حضور شما
در ورزش��گاهها جنجال به پ��ا میکنیم تا باالخره
ج��واب بگیریم (ش��اید هم نگیریم ام��ا ما زورمان
را میزنیم) .در عوض ش��ما ه��م موضوعات پیش
پ��ا افتادهای مثل چرخ شکس��ته اقتصاد ،پا در هوا
ش��دن برجام ،اوضاع زیستمحیطی فاجعه ،کپک
زدن وعدهها را ندید بگیرید.
آهای بانوان محترم ،آیا واقعا به نفعتان نیس��ت
که به جای آنکه دلنگران اشتغال ،تحصیل و یا حتی
ازدواجتان باش��ید ،به ورزش��گاه بروید و مثل برخی
عناصر ذکور شما هم کمی فحش بدهید تا ته دلتان
خنک شود؟ آیا این عین «تدبیر» نیست که به جای
آنکه مثال مشکل بیمه زنان سرپرست خانوار ،مرخصی
زایمان ،حمای��ت از زنان و دختران بیسرپرس��ت و
بدسرپرس��ت ،حمایت از بانوان بیمار صعبالعالج و...
را حل کنیم ،موضوع مهمی مثل تماش��ای از نزدیک
فوتبال و والیبال را برایتان فراهم کنیم؟»
واقعیت آن است که نه دولت ،نه اصالحطلبان
و ن��ه بوقهای رس��انهای آن��ان «دلواپس» حقوق
نادی��ده گرفته ش��ده بانوان نیس��تند .مه��م ادامه
حیات آنها در س��اختار سیاسی و اجتماعی کشور
است ،وگرنه که نمیداند که جریانهای فمنیستی
و هواداران برابری جنس��یتی ،یک س�� ِر فازشان به
همین جریان متصل اس��ت؟ پس چگونه است که
همه دغدغههای اصلی زنان کنار گذاشته میشود
و یک حاشیه و فرع را اصل میکنند؟
خانمه��ای محترم ،دختران و زنان س��رزمین
من ،لطفا مواظب کالهتان باشید!

ایسنا

متهم فراری پرونده بنیتا دستگیر شد

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از دستگیری
متهم فراری پرونده بنیتا خبر داد.
محمد ش��هریاری تصریح کرد :این فرد که احمد نام
دارد در صحنه سرقت حضور داشت اما نقش وی در پرونده
هنوز مش��خص نیس��ت .وی گفت :با کار اطالعاتی دیروز
مخفیگاه این متهم فراری شناسایی و وی دستگیر شد.
شهریاری خاطرنشان کرد :هنوز نقش وی به خاطر
حض��ور در صحنه س��رقت و حض��ور در تحصیل اموال
مسروقه در قیامدشت در دست بررسی است.

اعضای پنجمین دوره ش��ورای شهر تهران ،ری و تجریش
به مدت یک هفته به تعطیالت تابستانی میروند.
به گزارش فارس ،محس��ن هاشمی رئیس شورای شهر در
هفتمین جلس��ه شورای اسالمی ش��هر تهران ،ری و تجریش

گفت :با توجه به اینکه اعضای ش��ورای ش��هر تهران از ابتدای
انتخاب ،جلس��ات متعددی را برگزار کردند ،درخواس��ت شده
اس��ت به مدت یک هفته به تعطیالت تابستانی بروند و هفته
آینده ش��ورا جلس��های نخواهد داش��ت .این طرح با رأی اکثر

اعضا تصویب ش��د و هشتمین جلس��ه شورای شهر تهران روز
دوم مهرماه برگزار خواهد شد.
امروز هفتمین جلسه رس��می شورا پنجمیها برگزار شد
که آنها به مدت یک هفته به تعطیالت میروند.

حاشیهسازی برای ورود بانوان به ورزشگاهها
فراموشی وعدهها ،تغییر اولویتها

چشمان کامال بسته

عدم حضور بانوان در ورزشگاهها هستند؟ اگر این
حض��ور جزو حقوق زنان و دختران این س��رزمین
است ،چرا یکدهه قبل نبود؟
نکند اولویتهای بانوان نس��بت به س��ال 85
تغیی��ر کرده اس��ت؟ نکند حاال این خواس��ته 99
درصد جمعیت کشور شده است؟
خودشان هم میدانند که هیچ اتفاقی در ترتیب
اولویتهای بانوان جامعه ما ایجاد نش��ده اس��ت و
چنین موضوع بیاهمیتی خواس��ته غالب جمعیت
زنان کشور نیست .پس چرا چنین میکنند؟
پاسخ روشن است .پاسخ را همان سرمقالهنویس
طلب منتقد دستو ِر
اردیبهش��ت  85روزنامه اصالح ِ
آنزمانِ رئیسجمهور وقت داده اس��ت« :س��رگرم
ساختن جامعه به آن و مشغولسازی سیاستمداران
و شخصیتهای ذینفوذ»
جریان حامی دولت که تصور میکند میتواند
با تیزهوش��ی! ذه��ن مردم را به انحراف بکش��اند،
س��عی دارد تا ب��ا گلآلود ک��ردن آب ،برای دولت
مس��تقر ماهیهای چاق و چله بگیرد .چطوری؟ با
همین دست فرمانی که دارند پیش میروند.
داس��تان از اینجا ش��روع میش��ود که دولت

یازدهم چهار س��ال همه کجیها و کمیهایش را
ی��ا به مذاکره و برجام گ��ره زد و یا بر گرده دولت
قبل گذاش��ت .حاال چهار سال گذشته است .نوزاد
ناقصالخلقه برجام ،نه گالبی آورد و نه آفتاب تابان
بود« .دولت قبل» هم که حاال همان دولت یازدهم
خودش��ان اس��ت و فالشبک زدن به دولت خیلی
قبل ه��م کار منطق��ی و عاقالنهای نیس��ت .حاال
میماند دو س��ه جین وعده س��ر خرمنی که روی
دست دولت مانده است و عملی نشدن آنها نه تنها
مردم و جامعه رایش��ان را س��رخورده میکند که
ممکن باعث زدگی و پشیمانی هم بشود .پس چه
بهتر که طبق معمول چهار سال قبل ،باز هم مردم
را به جاده خاکی فرستاد.
ج��اده خاک��ی ام��روز «حض��ور بان��وان در
ورزش��گاهها» اس��ت .حاال اگر مجبور ش��وند روی
حرفهای ده س��ال پیش خود هم خاک بپاش��ند،
مهم نیس��ت .مهم شرایط فعلی است که همهچیز
دارد از کف میرود.
حاال آنها به خیالش��ان میتوانند اولویتهای
اصل��ی جامع��ه و به خص��وص بان��وان را جابه جا
کنند.

پینوشت:

راس��تی این بانوان مش��تاقی که دوست دارند
بازیه��ای مل��ی و باش��گاهی را از نزدیک تماش��ا
کنند ،تاکنون چند بار به تماش��ای مسابقات بانوان
نشس��تهاند؟ چند بار حامی ورزشکاران زن و دختر
کشور بودهاند تا آنها را حمایت و اسپانسرهای مالی
را تش��ویق به حضور کنند؟ اگر این جماعت پشت
در ورزشگاه مانده که امروز جریانی برای آنها اشک
تمس��اح میریزد ،برای همجنسه��ای خود فریاد
میکشیدند و مشوقشان میشدند ،آیا االن جایگاه
ورزش بانوان و تیمهای باشگاهی و ملیشان به این
شکل بود؟ آیا نمیشد در جایگاه بهتری ایستاد؟

نگاه

مطالبات زنان در حوزه ورزش را
وارونه جلوه ندهیم
لیال استیری
فعال حوزه زنان و خانواده

«آنچه در جهان مرس��وم است ،حل مسئله و جلوگیری از
تبدیل آن به بحران اس��ت؛ چراکه اگر مس��ئله موجب آسیب
اس��ت ،بحران نهتنها آس��یب بلکه تهدید و خطر اس��ت و اگر
مدیریت نشود یک جامعه را دچار تزلزل خواهد کرد.

کشف سومین اسب اشکانی

فص��ل دوم کاوشهای باستانشناس��ی در محوطه
وستمین کیاسر مازندران به کشف سومین تدفین اسب
از دوران اشکانی منجر شد.
عبدالمطلب شریفی رئیس هیئت باستانشناسیهدف
از انجام کاوشهای باستانشناسی در محوطه و گورستان
وستمین را کاوش در  12دخمه باقی مانده از کاوشهای
س��ال  94و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه اعالم
کرد و گفت :با گمانهزنیهای صورتگرفته مشخص شد
بیش از  250دخمه در این مکان وجود دارد.
وی با اش��اره به باز ش��دن  9دخم��ه از 12دخمه تا
کنون تصریح کرد :ش��واهد و یافتهه��ای جالب توجه و
منحصربهفردی در هر یک از این دخمهها وجود دارد.
ش��ریفی با اش��اره به این نکته که یکی از سنتهای
تدفین در دوره اشکانی دفن اسب به همراه صاحبش بوده
اس��ت ،گفت :در این شیوه اس��ب را خفه کرده و در کنار
جس��د صاحب آن قرار میدادند .وی خاطرنشان کرد :در
کاوشهای پیشین در این محوطه دو تدفین اسب کشف
شده بود و باستانشناسان در این فصل از کاوش نیز موفق
به کشف سومین تدفین اسب در این منطقه شدند.

بدون لكنت

ازجمل��ه مؤلفههایی که در ایجاد بح��ران تأثیرگذارند عدم
آگاه��ی ،عدم تصمیمگیری صحیح اس��ت ،پ��س قاعدتاً انتظار
میرود برای جلوگیری از تبدیل مسئله به بحران اقدام کنیم و با
تبدیل آن به یک فرصت بتوان اثرات منفی آن را کاهش داد.
یکی از موضوعاتی که اخیرا ً در کش��ور ما دغدغه برخی از
افراد بهظاهر دغدغه مند بهویژه برخی گروههای جریان س��از
کش��ورمان شده مربوط به حوزه ورزش است آنها به دنبال این
هس��تند که بتوانند حرف خود را به کرس��ی بنشانند و مسئله
حضور زنان در اس��تادیومهای ورزشی با برخورد ناآگاهانه این
عده تبدیل به یک مس��ئله و بحران در داخل و خارج از کشور
ش��ده اس��ت و از ورای مرزها واکنشها علیه ایران در باب این
موض��وع ش��کل گرفته و برخی کش��ورها ازجمله ک��ره از این
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جشن شکوفهها و غنچهها که مخصوص دانشآموزان
کالس اول دبس��تان و نوآموزان پیشدبستانی است۲۹ ،
شهریورماه برگزار میشود.
سال تحصیلی  96-97با حضور بیش از  13میلیون
دانشآموز در سراس��ر کشور از ش��نبه اول مهرماه آغاز
میشود« .جشن شکوفهها» برای دانشآموزان کالس اول
ابتدایی و «جشن غنچهها» برای نوآموزان پیشدبستانی
روز چهارشنبه  29ش��هریورماه و پیش از شروع رسمی
سال تحصیلی برگزار میشود.
در س��ال تحصیلی آینده ،حدود یک میلیون و 300
ه��زار دانشآم��وز کالس اول��ی برای نخس��تین بار وارد
مدارس خواهند شد.
در تمامی س��الهای گذشته دانشآموزان ورودی به
مدارس یک روز زودتر از س��ایر دانشآموزان به مدرسه
میروند تا در کالسبندی ش��رکت و همچنین با محیط
مدرسه و سایر همکالسیها آشنا شوند.
آغاز رس��می سال تحصیلی  96-97برای تمام بیش
از  13میلیون دانشآموزی که در سراس��ر کش��ور وجود
دارد ،از شنبه اول مهرماه خواهد بود.

 88004349ساعت تماس  9صبح تا  2بعداز ظهر

شجاعت اعتراف به اشتباه
در برجام آمریکاییها کال ه گش��ادی س��ر تیم مذاکرهکننده
کش��ورمان گذاش��تهاند .همین که امریکا زیر ب��ار برجام نمیرود
یعنی این قرارداد بینالمللی نیس��ت و به گونهای طراحی ش��ده
که فقط ایران موظف است به برجام پایبند باشد .متاسفانه دولت
تدبیر و امید فریب قول آمریکاییها را خورد و بدتر از آن این است
که نمیخواهند اعتراف کنند اشتباه کردهاند .باید اجرای برجام از
سوی ایران متوقف شود .این جاده یکطرفه است و توافقی نیست
بلکه ایران را مجبور کردهاند خواستههای انها را انجام دهد .دولت
محترم شجاعت اعتراف به اشتباه را داشته باشد و همچنین دیگر
زیر بلیت زیادهخواهیهای غرب و آمریکا نرود.
اسکندری

مشکالت تهران
مشکالت تهران را همه میدانیم .سالیان سال است که مشکالت
تهران وجود دارد و کسی نتوانسته آن را حل کند .ترافیک ،آلودگی
ه��وا ،بافتهای فرس��وده ،تخریب باغها و احداث برجها ،مش��کل
لونقل عمومی و ...شهردار تهران
فاضالب ،مشکل دستفروشی ،حم 

فرصت س��ود جس��ته در وصف این موضوع کاریکاتوری علیه
ایران و حضور زنان در استادیومها کشیدهاند که بهعنوان یکی
از کاریکاتورهای برتر جهان نیز شناخته شد.
عملکرد ضعیف ما به عنوان فعاالن حقوق زنان و برخی از
مس��ئوالن در دامن زدن به این موضوع باعث شد که کشوری
مثل کره ف��ارغ از مطالعات در حوزه فرهنگ ملی کش��ورمان
تصوی��ری از زنان و ذهن آنها را ترس��یم کند که گویی زنان
در ایران در پس��تو هستند و هیچ حقوحقوقی برای آنها قائل
نیس��تیم و زن��ان در تالش برای گرفتن حق خود هس��تند اما
کسی نیست که حق آنها را بدهد.
اگ��ر این عده واقعاً دغدغه ح��ل معضالت مربوط بهحق و
حقوق زنان رادارند باکمی بصیرت متوجه خواهند ش��د که در

جزئیات جدید جنایت خانوادگی تهرانپارس

ساعت 21:50شب دوشنبه درپی اعالم مرکز فوریتهای
پلیس��ی  110فاتب مبنی وقوع یک درگیری خانوادگی در
محدوده فلکه سوم تهرانپارس ،بالفاصله مأمورین کالنتری
 126تهرانپارس جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
با حضور مأمورین در محل جنایت و تأیید خبر اولیه
م��رگ دو دختر ،موضوع به قاضی کش��یک ویژه قتل و
پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم شد.
بررس��ی صحنه جنای��ت حکایت از آن داش��ت که
عامل جنایت به نام ش��هرام  48س��اله با ضربات متعدد
جسم تیز دو دختر  19و  24سالهاش بنامهای سوگند و
سولماز را از ناحیه گردن و سینه مورد ضرب و جرح قرار
داده و آنها را به قتل رس��انده اس��ت .همچنین مشخص
ش��د قاتل پس از ارتکاب ج��رم خود نیز با مصرف قرص
اقدام به خودکش��ی کرده که بالفاصله جسد بیجان وی
از طریق اورژانس به بیمارستان منتقل شده است.
در بررس��ی دقیقت��ر صحن��ه جنای��ت ،کارآگاهان با
نوش��تهای از عامل جنایت مواجه ش��دند که در آن نوشته
شده بود :به دلیل اختالفات شدید با همسرم و خانوادهاش
تصمیم گرفتم تا به زندگی خود و بچههایم خاتمه دهم.

اطراف آنها موضوعات اساسی تری است که اگر به حل آنها
بپردازند قطعاً مطالبات دیگر زنان هم برآورده خواهد شد.
دغدغ��ه من��دان عرصه ورزش ه��م اگر کم��ی دقت نظر
داشتند متوجه میشدند که مطالبه اصلی زنان موضوع حضور
زنان در ورزشگاه نیست بلکه مطالبه اصلی آنها امکانات برابر
با مردان در حوزه ورزش اس��ت و نباید سعی کنیم با برعکس
جلوه دادن مطالبات و پرداختن به حاش��یهها متن را از دستور
کار خارج کرده و از خود سلب مسئولیت کنیم.
چراکه نتایج این س��لب مسئولیتها همان خواهد شد که
در موضوع ش��طرنج زنان صورت گرف��ت و ایران به دلیل عدم
پرداخت بدهی خود بابت برگزاری مس��ابقات شطرنج قهرمانی
زنان جهان از عضویت فیده حذف شد(.فارس)

طراحی نرمافزار شناسایی احتمال خودکشی

محقق��ان ای��ن نرماف��زار ب��ا قابلیت نص��ب بر روی
تلفنهمراه هوش��مند را به گون��های طراحی کردهاند که
میتواند احتمال خودکشی را تشخیص دهد.
در مرحله اول طراحی این نرمافزار ،محققان دانشگاه
سینس��یناتی آمریکا ،از طریق این اپلیکیش��ن ،مکالمات
روزمره بین دانش��جویان و روانشناس��ان را در یک فایل
صوتی ذخیره کردند ،س��پس با پ��ردازش کلمات به کار
رفته در هر مکالمه ،احتمال خودکش��ی دانشجویان را به
صورت عددی به دست آوردند.
طبق گفتههای مدیر آزمایشگاه محاسبات پزشکی این
دانشگاه :این نرمافزار کاربردی هوشمند طی دو سال گذشته
به طور پیوس��ته توسط روانشناسان دانشگاه مورد آزمایش
قرار گرفته است .وی افزود :این نرمافزار با شنیدن و پردازش
صدای طبیعی افراد به صورت لحظهای و با پردازش اصوات
تولیدی از منظر الگوهای زبانشناس��ی و صوتشناس��ی،
بیمار تحت معالجه را از نظر احتمال خودکش��ی شناسایی
میکند .این نرمافزار کاربردی هوشمند با مجهزشدن به یک
الگوریتم یادگیری عمیق میتواند از تجربیات گذشته جهت
پردازش بهتر و ارائه نتیجه بهتر استفاده کند.

هرگز به سعادت و خوشبختى نرسد ملتى که در آن حق ضعیف از قوی با صراحت و بدون لکنت زبان گرفته نشود

برای حل این مش��کالت چه کارهایی میخواهد انجام دهد؟ امروز
که دولت و شهرداری از یک جریان سیاسی هستند امیدی به حل
مشکالت است؟ الزم است یک مصاحبه مفصل با شهردار یا مدیران
ارشد شهردار درخصوص برنامههای شهرداری داشته باشید .خوب
اس��ت راهکارها و وعدههای شهردار را مردم بدانند تا در آینده بهتر
بتوانند درخصوص عملکردها قضاوت کنند.
نوروزی

مهمترین سرمایههای کشور
همیشه پس از یک فاجعه همه مسئوالن از پیگیریها و ارائه
پیش��نهاد و راه حل س��خن میگویند ولی بعد از گذشت چند روز
و چند هفته ش��امل مرور زمان ش��ده و فراموش میشود تا فاجعه
بعدی .جادههای ش��لوغ و غیراس��تاندارد  -اتوبوسهای فرسوده با
الستیکهای صاف  -رانندگان خسته و بعضا" مشکلدار و ...ضمن
تس��لیت به خانواده آس��یبدیدگان دختران دانشآموز پیشنهاد
بنده اینست برای اردوهای درون استانی و برون استانی آموزش و
پرورش با هماهنگی پلیس راهور از اس��کورد پلیس استفاده شود
تا این عزیزان بسالمت و با نظارت نیروی راهور به اردوها فرستاده

شوند .فرزندان ایران مهمترین سرمایههای کشور هستند و باید از
این سرمایههای عظیم به درستی محافظت شود.
محمودیان

به فکر نجات مسلمانان میانمار
برای نجات مسلمانان میانمار باید کار عملی کرد .مسلمانان
میانمار به جرم مسلمان بودند قتلعام میشوند و وظیفه انسانی
و اس�لامی ما است که عالوه بر کارهای سیاسی ،عملیات نظامی
نیز داش��ته باش��یم .چ��را باید آمری��کا به هر نقط��های که دلش
میخواهد نیروی نظامی بفرس��تد یا همین عربس��تان مزدور ،به
یمن لشگرکش��ی کن��د اما ما برای نجات مس��لمانان میانمار کار
عملی انجام نمیدهیم؟
ناشناس

باید شدیدا نگران بیتالمال باشیم
ریش��ه فساد اقتصادی باید خشک شود .مردم باور نمیکنند
که یک نفر یا چند نفر توانستهاند میلیاردی اختالس کنند .وقتی
ای��ن همه مراکز و نهاده��ای امنیتی ،انتظامی و بازرس��ی وجود
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دارد اخت�لاس معنی ندارد .میخواهیم س��وار اتوبوس ش��رکت
واحد بش��ویم نمیتوانیم بدون بلیت سوار شویم آن وقت چگونه
افرادی میتوانند میلیاردی بخورند و ببرند؟ یقینا ریش��ه فس��اد
باید خشک شود؛ ریشه فساد همان مدیران بیلیاقتی هستند که
بر مسند کارند .باید ضعف دستگاههای نظارتی و بازرسی برطرف
ش��ود .وقتی این همه فس��اد اقتصادی اتفاق میافتد باید شدیدا
نگران بیتالمال باشیم.
جباری

دولت درگیر بازیهای سیاسی
دولت فقط ش��عار میدهد؛ س��فره مردم کوچک و کوچکتر
میش��ود و مس��ئوالن همچنان وعده میدهند و لبخند میزنند.
کس��ی نیست به داد مردم برسد؟! مردم نماینده انتخاب کردهاند
ک��ه در مجلس از حقوق آنها دفاع کنن��د اما برخی از آنها دنبال
عکس سلفی گرفتن و سهم و سهمخواهی از دولت هستند .دولت
هم که آنقدر درگیر بازیهای سیاس��ی اس��ت که اصال برای حل
مشکالت مردم وقت ندارد.
جامع

