
ايس�نا| رييس كميته مستقل 
مبارزه ب��ا مواد مخدر ب��ا دفاع از 
طرح »توزيع موادمخدر دولتي در كش��ور« آن 
را عاملي موثر در كاهش پول هاي كثيف دانست 
و گف��ت: »پيش بين��ي مي كن��م از طريق اين 
اس��تراتژي حداقل مديريت مصرف مواد مخدر 
به دست سياستگذاران و كنترل كنندگان نظام 
خواهد افتاد و به اين ترتيب پول كثيف در دست 
قاچاقچيان نيز كاهش مي يابد.« علي هاش��مي 
درخصوص آنكه چه مواد مخدري در جريان اين 

طرح توزيع خواهد شد، گفت: »براساس آخرين 
آماره��ا ح��دود 60درص��د از مصرف كنندگان 
كشور ترياك و مشتقات آن را مصرف مي كنند و 
در اين طرح نيز فقط بر آزادسازي ترياك اشاره 
شده اس��ت؛ هر چند در ماده 41 قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام هم آمده هر نوع مواد مخدري با تشخيص 
پزشك مي تواند در اختيار فرد بيمار قرار گيرد و 
حتي اگر پزشك تشخيص دهد كه فرد نيازمند 
تزريق يا دريافت هرويين اس��ت هم، اين مجوز 

صادر مي ش��ود. در جريان تصوي��ب توزيع مواد 
مخدر دولتي در كشور اين فضا مقداري كلي تر 
خواهد ش��د و اين قانون از حال��ت خاص و ويژه 
در آمده و شامل س��ايرين نيز مي شود كه البته 
نيازمند يك نظارت و سياس��ت قوي است تا از 
اين راهبرد سوءاستفاده نشود.«هاشمي افزود: 
»استراتژي مديريت مصرف فوايد بسيار زيادي 
دارد، بزرگ تري��ن فايده، آن اس��ت ك��ه با اين 
روش مي توان از تغيير الگوي مصرف در كش��ور 
جلوگيري كرد. فايده بزرگ تر، آن اس��ت كه با 

اي��ن روش ميان قاچاقچ��ي و مصرف كنندگان 
حايل ايجاد مي كنيم. اين استراتژي با مساله اي 
بزرگ ت��ر از مص��رف، مقابله و مب��ارزه مي كند. 
بحران مواد مخدر س��كه دو رويي است كه يك 
روي آن جذابيت باالي اقتص��ادي و روي ديگر 
آن، تقاضا و مصرف اس��ت كه از طريق مديريت 
مص��رف مي ت��وان اي��ن روي س��كه را تا حدي 
شكست، مديريت و مهار كرد. سياست مديريت 
مص��رف كمك مي كن��د كه در جري��ان بحران 
م��واد مخدر، دولت مداخله كن��د. البته اين كار 

نيازمند يك نظارت صحيح و قوي اس��ت. آنچه 
طي 40 س��ال اخير ديده ايم مب��ارزه با مصرف 
بوده كه حداكثر 20 درصد موفقيت و 80 درصد 
نيز خسارت و آس��يب داشته است. در حالي كه 
پيش بين��ي مي كنم در ص��ورت اجراي صحيح 
سياس��ت مديريت مصرف و توزيع مواد مخدر 
دولتي در كش��ور، 80 درصد فاي��ده و در نهايت 
20 درصد خسارت خواهد داشت كه البته بايد 
سعي كنيم حتي اين خسارت 20 درصدي را نيز 

نداشته باشيم.«

5 نفر مصدوم شدند
علي مطهري، نايب رييس مجلس: 

پليس  بايد واقعيت ماجراي 
شهرري را اعالم مي كرد

نايب رييس مجلس ش��وراي اسالمي با 
اشاره به واكنش ها نسبت به اظهارنظر 
پيشين خود درباره حادثه تيراندازي در ايستگاه متروي 
شهرري گفت كه الزم بود با توجه به نقل هاي مختلف از 
اين حادثه، نيروي انتظامي طي بيانيه اي واقعيت ماجرا 
را اعالم مي كرد. علي مطهري در پس��ت اينستاگرامي 
خود نوش��ت: »اظهارنظر من درباره حادثه ايس��تگاه 
متروي ش��هرري در اينس��تاگرام، كامنت هاي زياد و 
متفاوتي را به دنبال داشت. الزم است دو نكته را گوشزد 
كنم. برخي مسلم گرفته بودند كه قبل از حادثه، روحاني 
مورد نظر درباره يك خانم بدحجاب به نحو نادرس��تي 
نهي از منكر كرده و اقدام ضارب به دنبال آن مطلب بوده 
است. بايد عرض كنم تحقيق جامع از افراد و نهادهاي 
ذي ربط نش��ان مي دهد كه اصال نهي از منكري در كار 
نبوده و اين امر ساخته ذهن كساني در فضاي مجازي 
است كه اوال تحت تاثير فكر غربي اصل حيات بخش امر 
به معروف و نهي از منكر را قبول ندارند و ثانيا دوس��ت 
داشتند حادثه را مطابق ميل خود روايت كنند تا نتيجه 
مطلوب خويش را كه مظلوميت ضارب باشد، بگيرند. 
به فرض محال كه داستان چنين بوده باشد، پاسخ آن 
تيغ كشيدن بر شاهرگ نيست. بعضي هم مدعي وجود 
س��ابقه اي ميان آن روحاني و ضارب شدند كه اين هم 
واقعيت ندارد. البته الزم بود با توجه به نقل هاي مختلف 
از اين حادثه در فضاي مجازي، نيروي انتظامي همان 
ابتدا طي بيانيه اي واقعيت ماجرا را اعالم مي كرد. برخي 
چنين برداشت كرده بودند كه اينجانب از كشته شدن 
ضارب خشنود شده ام چون گفته ام حكم ارعاب و اخافه 
جمع با سالح، اعدام اس��ت؛ در حالي كه بنده هم مثل 
همه مردم ايران از كش��ته شدن او متاثر شدم و دوست 
داش��تم زنده مي ماند و هدايت مي شد، ولي وقتي كه با 
س��الح و فرياد اقدام به ايجاد رعب و ت��رس در جامعه 
مي كند و پس از مجروح كردن سه نفر، به اخطار پليس 
هم توجه نمي كند و به سوي او حمله ور مي شود، پليس 
چاره اي جز اينكه ابتدا تير هوايي شليك كند و سپس 
پاي او را هدف قرار دهد نداشته و اتفاقا تير به سفيدران 
او اصابت كرده و موجب خونريزي شديد شده و متاسفانه 
در بيمارستان از دنيا رفته است. اگر پليس واكنش نشان 
نم��ي داد، با توجه به قدرت بدني ضارب،  اي بس��ا كه او 
سالح پليس را مي گرفت و چند نفر را مي كشت. عالوه 
بر اين، وقتي مي گوييم حكم چنين فردي همان حكم 
محارب است، معني آن اين نيست كه حال كه با گلوله 
پليس كشته شده مهم نيست چون به هرحال بايد اعدام 
مي شد، بلكه اوال پليس بايد مراحل قانوني تيراندازي را 
رعايت مي كرده، كه البته كرده است و ثانيا حكم شرعي 
را دادگاه صالح با توجه به شرايط و قرائن موجود صادر 
مي كند، نه اينكه چون حكم چنين فردي را مي دانيم، 

مي توانيم همان جا او را از پاي درآوريم.«
او در پست پيشين خود، 5 روز پيش نوشته بود: »حادثه 
ايستگاه متروي شهرري كه طي آن يك روحاني مصدوم 
و ضارب شرور كشته شد سه تشويق را ضروري ساخته 
اس��ت، يكي تش��ويق دو جواني كه به كمك روحاني 
مظلوم شتافتند و بي تفاوت نماندند و ديگر پليسي كه به 
موقع عكس العمل نشان داد. حتي اگر تير به پاي ضارب 
عربده كش مي خورد و او زنده مي ماند حكم او اعدام بود 
زيرا مطابق فقه اسالم كسي كه با سالح گرم يا سرد مردم 
را ارعاب و اخافه كند و رعب و ترس در جامعه ايجاد نمايد 
محارب شمرده مي شود و حكم او اعدام است. مسووالن، 

خوب است اين سه تشويق را انجام دهند.«

 ريي�س پليس فت�اي غرب اس�تان ته�ران از 
شناسايي و دستگيري عامل توهين به مقدسات 

در فضاي مجازي خبر داد. ايسنا
 كارخانه توليد رب گوجه فرنگي »دشت بهار« در 
شهر آش�خانه صبح ديروز شنبه طعمه آتش شد 

كه پس از گذشت 2 ساعت مهار شد. ايرنا
 مع�اون مب�ارزه با س�رقت پليس آگاه�ي ناجا 
سرهنگ موذن از دستگيري اعضاي باند سارقان 
طال از بانوان كهنس�ال به روش اغفال خبر داد و 
گفت: سارقان با سوءاس�تفاده از عقايد مذهبي 
مال باختگان و اغفال آن�ان، زيورآالت و هر گونه 
متعلقات با ارزش آنها را گرفته و س�پس متواري 

مي شدند. فارس
 رييس كالنت�ري ۱۱۳ بازار از دس�تگيري ۴ زن 
س�ارق اجناس مغ�ازه در محدوده ب�ازار تهران 

خبر داد. پليس

پايان شهريور زمان اتمام ثبت نام مرحله دوم جريمه ريالي سربازي
جانشين رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا سردار ابراهيم كريمي درباره اجراي طرح جريمه ريالي سربازي گفت: مرحله اول اجراي اين طرح نيمه خرداد ماه به پايان رسيد و پرونده ثبت نام كنندگان مورد بررسي 
قرار گرفت و واجدين شرايط كارت معافيت خود را دريافت كردند. مرحله دوم اين طرح نيز از نيمه خرداد ماه آغاز شده و تا پايان شهريورماه ادامه خواهد داشت. كريمي درباره اينكه آيا در نيمه دوم سال نيز نسبت 

به ثبت نام جريمه ريالي سربازي اقدام خواهد شد يا خير؟ به ايسنا گفت:  در حال حاضر نمي توان در اين مورد اظهارنظر قطعي كرد و بايد با توجه به ميزان استقبال و... درباره آن تصميم گيري كرد. 

اعتماد| مردي در دعواي خانوادگي برادرش را به قتل رساند. در ساعت نه 
و نيم شب بيست و هشتم تيرماه جواني را به بيمارستان اميرالمومنين بردند 
كه از ناحيه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. تيم پزشكي بيمارستان 
بالفاصله تالش ش��ان را براي درم��ان او انجام دادند اما از آنجا كه ش��دت 
جراحت هاي وارده بر او زياد بود جان باخت. اين جوان 28 س��اله بهنام نام 
داشت. بالفاصله مرگ او به ماموران انتظامي حاضر در بيمارستان اطالع داده 
شد و تحقيقات براي روشن شدن ماجرا از همراهان مقتول آغاز شد. برادر 
مقتول به نام مصطفي در اظهارات اوليه اش گفت: همراه برادرم در نزديكي 
محل سكونت مان واقع در منطقه مرتضي گرد – خيابان وليعصر به صورت 
پياده در حال تردد بوديم كه سرنشينان دو موتوسيكلت به قصد زورگيري به 
سمت من حمله ور شدند و برادرم مورد اصابت ضربات چاقوي آنها قرار گرفت 
و پس از انتقال به بيمارستان فوت كرد. باتشكيل پرونده مقدماتي با موضوع 
قتل عم�د و به دستور رييس شعبه 101 دادگاه عمومي بخش آفتاب، پرونده 
براي رسيدگي در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگهي تهران بزرگ قرار 
گرفت. با آغاز تحقيقات پليسي، كارآگاهان اطالع پيداكردند كه در محدوده 
زماني ساعت 21 تا 22 روز حادثه هيچ گونه گزارشي مبني بر زورگيري منجر 
به ضرب و جرح به كالنتري 171 مصطفي خميني اعالم نشده اما در همان 
س��اعت و تاريخ، گزارش نزاع و درگيري خانوادگي دقيقا به نش��اني محل 
س��كونت مقتول و برادرش واقع در منطقه مرتضي گرد – خيابان وليعصر 
به كالنتري اعالم ش��ده است. باتوجه به اطالعات به دست آمده، تحقيقات 
از خانواده مقتول به ويژه برادرمقتول دردستور كار كارآگاهان قرارگرفت و 
برادر مقتول در نهايت لب به بيان حقيقت گشود و گفت كه برادرش توسط 
وي مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفته است. برادر مقتول نيز كه به مصرف 
موادمخدر اعتياد داش��ت، پس از اعتراف به ارتكاب جنايت و قتل برادرش 
در صحبت هايش به كارآگاهان گفت: برادرم داخل خانه بود كه من به خانه 
آمدم، او در ح��ال مصرف مواد مخدر بود كه با يكديگر مش��اجره كرديم و 
برادرم شروع به فحاشي كرد و من نيز با چاقوي آشپزخانه او را به قتل رساندم.

پليس

قتل برادر بر سر دعواي خانوادگي
 ب�ا اي�ن ح�ال آيا ني�از به 
بازس�ازي درون جبه�ه 

اصولگرايي احساس مي شود؟
البته جريان اصولگرا نياز به بازس��ازي دارد 
همچن��ان كه جري��ان اصالح��ات نياز به 
بازس��ازي دارد. هر جرياني در قدرت باشد 
يا نباشد بايد پيوسته خود را بازسازي كند. 

آيا جريان اصولگرايي امروز راس و 
بدنه مشخصي دارد؟

بدنه كه كامال مش��خص اس��ت. آرايي كه 
در رياست جمهوري ريخته شده مشخص 

است. 
بدن�ه  نش�انگر  رييس�ي  آراي 

اصولگرايي است؟
در مورد آقاي روحاني هم همين اس��ت. به 
داليل مختلف همه آراي يك نامزد مختص 
به يك جريان نيس��ت. باالخره اصولگرايان 
يك بدنه مش��خص با هوي��ت دارند و اتفاقا 
االن بيش��تر بر سر راس بحث هست. محل 

ترديد است كه راس دارد يا نه. اگر منظور از 
راس يك فرد است كه مانند اصالح طلبان 
و رييس دولت اصالحات فرض بگيريم بايد 
بگويم نه ما در جريان اصولگرا چنين راسي 
نداريم. من نمي دانم اين نقص است يا حسن. 
اينكه يك جريان سياسي راس داشته باشد 
حسن است يا خير؟ چه بسا عده اي معتقدند 
راس نداشتن يك حسن است كه منجر به 
مشورت مي شود و خروجي دارد تا اينكه به 
صورت ابالغي دستورات اجرا شود. واقعيت 
اين اس��ت كه در جريان اصولگرايي فرد به 

عنوان راس نداريم. 
نهاد چطور؟ آيا نهادي نيز به عنوان 
راس اي�ن جري�ان مي شناس�يد؟ 
جمنا يا جامعتين راس اصولگرايي 

هستند؟
چنين بنايي هيچ كدام نداش��ته اند. جمنا 
يك تشكيالت سياس��ي بود كه در آستانه 
انتخابات به وجود آمد اينكه ادامه يابد محل 

بحث است ممكن اس��ت نتواند يا نخواهد 
راس شود. در مورد جامعتين هم نه آنها در 
اين مسير بودند و نه اصولگراها چنين چيزي 

را پذيرفته اند. 
آيا اي�ن جري�ان را نيازمن�د راس 

مي دانيد؟
يك جريان حتم��ا بايد داراي راس باش��د 
كه مرك��ز عقالنيت آن جريان باش��د. اين 
الزاما به معناي يك فرد نيس��ت. اتفاقا يك 
روش قديم��ي و غيردموكراتي��ك اس��ت 
كه يك نفر در راس تصمي��م بگيرد و بقيه 
مل��زم به اجرا ش��وند. جري��ان اصولگرايي 
تالش مي كند مركزيتي داش��ته باشد كه 
دموكراتيك انتخاب شود. اين ايده آل است. 
فعال در تدارك آن هس��تند. اما فعال چنين 

تشكيالتي ندارند.
نه�ادي در جري�ان اصولگ�را اين 

ظرفيت را دارد؟
مجموعه نهادها بايد اين ظرفيت را داشته 

باش��ند تا همه حضور داشته باشند تا خرد 
جمعي باشد. تا يك جناح اداره شود. 

پارلمان اصولگرايي مي تواند تبلور 
اين حرف شما باشد؟

اين يك روش پيشرفته و كامال دموكراتيك 
اس��ت. اگر بتوانند س��از و كارش را تدوين 
كنند اين شكل توسعه يافته و دموكراتيك 

آن است. 
آيا اين ظرفيت را دارند؟

عاليمي از خود نشان داده اند. انتخابات 94 
و 96 اين عاليم را نش��ان داد. جهت گيري 
همين ب��ود كه عرض ك��ردم. اي��ن را بروز 
داده اند كه مي توانند با يك جريان مركزي 
در راس بتوانند يك حركت سياسي منسجم 

را انجام دهند. 
پيشقراول اين حركت بايد چه افراد 

يا جريان هايي باشند؟
هم جريان ه��ا و هم چهره ه��اي موثر بايد 

كمك كنند اين فرآيند اتفاق بيفتد.

جوان��ان باي��د بتوانن��د در 
تبيي��ن اه��داف و آرمان ها 
جلودار باش��ند. در غير اين صورت نتيجه 
انتخابات 96 طبيعي خواهد بود. اختاللي 
كه ايش��ان گفته شايد بيش��تر معطوف به 
همين اس��ت كه ما در جري��ان اصولگرايي 
كمتر ب��ه اين موضوعات توج��ه كرده ايم و 
كمتر س��هم و نقش به جوانان داده ش��ده 
و اين مالحظ��ات مورد توجه بوده اس��ت. 
اين نكاتي كه در تحليل و آسيب شناس��ي 
عملكرد مطرح مي ش��ود. لزوما به اين معنا 
نيس��ت كه وقتي قرار اس��ت جرياني از نو 
ساخته ش��ود از اهداف و آرمان هايش دور 
ش��ود. تغيير در هويت اصولگرايي نيس��ت 
اما ش��يوه سياس��ت ورزي كه باي��د براي 
رس��يدن به اهداف در پيش گرفت نيازمند 
خون تازه اي اس��ت. در مورد اصالح طلبي 
هم همين اتفاق افتاد. جريان اصالح طلبي 

در س��ال 79 همان جايي قرار داش��ت كه 
امروز قرار دارد. شوراي اول، مجلس ششم و 
رياست جمهوري را در اختيار داشت. بعد از 
آنكه به تدريج اين جايگاه ها را از دست داد، 
اين اتفاق در مورد آنها ه��م رخ داد. آنها در 
شيوه سياست ورزي شان تغييراتي را اعمال 
كردن��د؛ از جمله حذف ن��گاه تحريمي به 
انتخابات، شيوه سياست ورزي در حوزه هاي 
مختلف و... اصالح طلبان شوراي اول را كه از 
دست دادند عمال به سمت نوسازي رفتند. 
به جاي اينكه از زاويه گفتماني و زيربنايي 
نگاه كنيم به ش��ناخت جامعه شناس��ي از 
ايران و مردم هم ب��ر مي گردد. ما معتقديم 
جريان اصولگرايي در تم��ام ايران حامي و 

هوادار دارد. 
در بخش�ي از نامه آق�اي قاليباف 
به جوانان اصولگرا اساس�ا جريان 

اصولگرايي االن راسي دارد؟

اينك��ه راس جري��ان اصولگ��را كجاس��ت 
را نمي ت��وان مث��ل پي��كان نش��ان داد اما 
تصميم��ات باالخ��ره در اختي��ار عده اي 
بوده كه اي��ن عده معتمد ش��خصيت ها و 
جريان هاي اصولگرايي بوده اند. همين افراد 
به عنوان يك طيف با توجه به اعتمادي كه 
بوده راس جريان ش��ناخته مي شوند. اين 
نكته اي كه ايش��ان در مورد اختالل گفته 
حتما هزينه هايي دارد. جسارت استفاده از 
اين ظرفيت ها و آسيب شناسي آن در آقاي 
قاليباف وجود دارد. وقتي بعد از تجربه هاي 
شكست الزم است كه نه در بنيان و ريشه ها 
بلكه در شيوه سياست ورزي تحولي رخ دهد. 
يكي از اين الزامات بازنگري در تصميمات 
باال به پايين است. خطاب قاليباف به جوانان 
اين اس��ت كه شما الزم نيست منتظر ابالغ 
باش��يد بلكه بايد نواصولگراي��ي را جوانان 
اصولگرا كام��ل كنند. اخت��الل به معناي 

اشتباه محض نيست. 
معن�ي  ب�ه  آي�ا  نواصولگراي�ي 
بركشيدن چهره هايي نظير تتلو و 

كاله مخملي هاست؟
من اين رفتارها را خيل��ي دخيل در تحول 
اصولگراي��ي نمي بينم. من خ��ودم منتقد 
حضور امثال تتلو در مراسم ها هستم اما آنها 
دفاعي دارند و مي گويند فرد ممكن اس��ت 
گذشته مناسبي نداشته اما خودش معتقد 
اس��ت در روند اصالح قرار گرفته است. من 
به عنوان كس��ي كه جري��ان اصولگرايي را 
مي شناسم و احساس��م اين است كه بايد با 
متانت و اقتدار حرك��ت كند اين رفتارها را 
نمي پسندم اما معتقدم خيلي هم نمي توان 
آنها را سرزنش كرد. سال 92 آقاي روحاني با 
تيم موسيقي اي ديدار كرد كه آن هم خيلي 
تفاوتي ندارد. جش��ن فارس را نمي دانم كه 

چرا اين كار را كردند.

وزراي هم جهت، كابينه را هماهنگ مي كنند
آن زمان جناب نوربخش براي عمل به تعهداتش سه ماه تاخير داشت، اين را در جلسه اي 
به من گفت و گفت ثبت سفارش و تقاضاها براي ارز را سه ماه به نام خودت و نه به نام بانك 

مركزي، به تعويق بينداز. 
اين تفاهم از تش��نج در كشور كاست و در ش��رايط جنگي رويه اي در پيش گرفته شد كه 
از بي نظم��ي جلوگيري كرد.آن زمان مي ش��د ادعا كرد چرا من خ��ود را آدم بد ماجرا جا 
بزن��م و نارضايتي مردم را به ج��ان بخرم؟ در اين صورت منافع مل��ي فداي منافع بخش 
بازرگاني مي شد. اين روحيه بايد در ميان وزرا باشد. در اين صورت مشكالت همگي قابل 
حل هس��تند.اگر دولت قصد دارد در حوزه اقتصادي، هم جهت باش��ند، بايد از ابتدا افراد 

هم جهت انتخاب شوند. 
با توجه به اينكه هر وزارتخانه مس��ووليت هاي جدا دارد، با هم جهت كردن اهداف بخشي 
و مل��ي و افزايش روحيه هماهنگي و همدلي نس��بت به يكديگر مي توان اين مش��كل را 
برطرف كرد. بايد بدانيم حوزه اقتصاد نياز به الگوي منس��جم و از قبل تعيين ش��ده دارد 
 در ميانه راه كس��ي را با كسي نمي توان هماهنگ كرد و بدون الگو وارد شدن به بازي، كار 

خطرناكي است.

۱5 ميليون پرونده قضايي چرا؟
8- كارآمدي رس��يدگي هاي حقوقي در اس��تيفاي حقوق مردم آن گونه كه انتظار دارند 
نيست، زمان زياد دادرس��ي ها، هزينه قابل توجه وكيل و به طور كلي مشكالت در مرحله 
رسيدگي قضايي نيز به ش��كل ديگري در اين فرآيند نقش جدي دارند. متاسفانه پديده 
مراجعه به دستگاه قضايي براي حل اختالف از نوع پديده هاي تشديدشونده است. به عبارت 
ديگر هرچه پرونده زياد شود، به كاهش دقت و اعتبار رسيدگي هاي قضايي منجر خواهد 
ش��د و اين امر به نوبه خود حل منصفانه اختالفات ميان مردم را به تاخير انداخته و نتايج 
چنين وضعي به صورت سوخت براي روشن شدن موتور اختالفات بعدي عمل خواهد كرد. 
راه حل ماجرا افزايش نيروهاي دادگستري و قضات نيست. هرچند آموزش و نظارت واقعي 
بر عملكرد قضات مهم اس��ت، ولي كاهش پرونده ها در حوزه اختيارات و وظايف دستگاه 
قضايي به تنهايي نيس��ت، بلكه براي اين امر بايد اقدامي ميان قوه اي و در سطوح عالي تر 
نظام و با مشاركت همه قوا و مردم صورت گيرد. اگر اقدامي جدي صورت نگيرد، ظرفيت 
تش��كيل پرونده در دستگاه قضايي نيز به پايان خواهد رسيد، آنگاه مردم به طور مستقيم 
به رتق و فتق اختالفات و مس��ائل ميان خود مي پردازند. در آن زمان هزينه هاي حل اين 

مشكل بسيار گران و پرهزينه خواهد بود.

ادامه از صفحه 6

ادامه از صفحه اول

نوسازي اصولگرايي از سال 9۴ شروع شده است

سياست ورزي اصولگرايي نيازمند خون تازه است

گزارش خبر روزسرخط خبرها
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200 آتش نشان 
شعله هاي آتش را 

خاموش كردند
مديرعامل آتش نش�اني 
 65 از  بي�ش  مش�هد: 
خودروي آتش نشاني با 
200 آتش نشان در محل 
حادثه مس�تقر ش�دند 
و در عمليات�ي ضربت�ي 
موفق به اطف�اي حريق 
شدند. براساس آخرين 
گزارش ه�اي م�ا بخش 
وس�يعي از اين مجموعه 
گرفتار آتش سوزي شد. 

ديروز هتل روتانا در خيابان 
امام رضا در مشهد ساعت ها 
در آتش سوخت. اين آتش سوزي 5 مصدوم 
داشته كه 3 نفر از آنها در محل درمان شدند 
و دو نف��ر به بيمارس��تان انتقال يافتند كه 
همگي از آتش نشانان بودند. آتشپاد حسين 
جعفري، مسوول اطفاي حريق اين حادثه 

گفت: اين حادثه در س��اعت دوازده و نيم 
ظهر روز شنبه در مجتمع اقامتي در حال 
ساخت روتانا كه 20 طبقه بنا داشت اتفاق 
افتاد. بعد از حادث��ه بالفاصله چندين تيم 
آتش نشاني به همراه امكانات و تجهيزات 
مربوطه به محل حادثه اعزام شدند. هنوز 
خس��ارت جاني گزارش نشده است. علت 
حادثه نيز پس از اطفاي كامل حريق اعالم 
خواهد شد. جعفري اظهار كرد: در پي اين 

حادثه دود غليظي به آس��مان برخاس��ت 
كه تا ش��عاع چندكيلومتري محل حريق 
نيز قابل رويت بود. كسي از شهروندان در 
اين حادثه مصدوم نشده است، اما تعدادي 
از آتش نش��انان مصدوم شده اند؛ عمليات 
كاوش همچن��ان ادام��ه دارد. مديرعامل 
سازمان آتش نش��اني مش��هد نيز درباره 
اي��ن آتش س��وزي گفت: پس از وس��عت 
گرفتن آتش در اين ساختمان بلندمرتبه 

بخش زيادي از توان آتش نش��اني مشهد 
براي كنترل حريق اي��ن مجموعه اقامتي 
اعزام ش��د و با تكيه بر خودروهاي اطفاي 
حريق سنگين، نردبان و تانكر آب عمليات 
اطفاي حريق در دس��تور كار قرار گرفت. 
بيش از 65 خودروي آتش نش��اني با 200 
آتش نش��ان در محل حادثه مستقر شدند 
و در عمليات��ي ضربت��ي موفق ب��ه اطفاي 
حريق شدند. براساس آخرين گزارش هاي 
ما بخش وس��يعي از اين مجموعه گرفتار 
آتش سوزي شد. همچنين در ساعت هاي 
اولي��ه وقوع اي��ن حادثه ريي��س اتحاديه 
هتلداران خراس��ان رضوي درب��اره علت 
اي��ن حادث��ه گف��ت: آتش س��وزي هتل 
نيمه س��اخته روتان��اي مش��هد، به علت 
اشتعال مصالح ساختماني بوده كه تاكنون 
خسارات جاني نداش��ته است. به گزارش 
ايس��نا، محم��د قانعي افزود: س��اختمان 
هت��ل روتانا در حال س��اخت ب��ود و بر اثر 
اشتعال مصالح س��اختماني دچار حريق 
ش��د. اين س��اختمان نيمه كاره، با تالش 
آتش نش��ان ها مهار ش��ده، البته با وجود 
خاموش ش��دن آتش، تا ساعت ها دود آن 
در فضاي شهر ديده مي ش��د. او ادامه داد: 
هتل روتانا ك��ه از مجموعه زنجيره اي اين 
هتل در جهان است و توسط سرمايه گذار 
ايراني ساخته ش��ده، قرار بود تا يك سال 
و نيم ديگر به بهره برداري برس��د. با توجه 
به اينكه نماي اين س��اختمان كامپوزيت، 
يونوليت و مصالح اش��تعال زا اس��ت، بر اثر 
جرقه دچار حريق مي شود. رييس اتحاديه 
هتل��داران خراس��ان رضوي اضاف��ه كرد: 
 هنوز كارشناسان درباره علت آتش سوزي 
س��اختمان اي��ن هتل نظر دقيق��ي اعالم 
نكرده ان��د و اين علت بر اس��اس اطالعات 

ش��اهدان و كاركنان حاضر در محل اعالم 
شده است. 

دادستان مشهد به ماجرا ورود كرد
همچنين معاون دادستان مشهد با اشاره به 
حادثه آتش گرفتن يكي از هتل هاي اطراف 
حرم مطهررض��وي گفت: در اي��ن هتل از 
كامپوزيت هاي ضدحريق استفاده نشده بود 
كه به دليل اين سهل انگاري، برخورد جدي با 
مقصران انجام خواهد شد. به گزارش ميزان، 
قاضي حس��ن حيدري، معاون دادس��تان 
مشهد با اشاره به حادثه آتش گرفتن يكي از 
هتل هاي اطراف حرم مطهر رضوي، اظهار 
كرد: در اين حادثه دستگاه قضا و تمام عوامل 
انتظامي وارد صحنه شدند. وي گفت: در اين 
بين محدوديت ترافيك��ي ايجاد كرديم كه 
خوشبختانه اطفاي حريق با موفقيت انجام 
گرفت، البته خط BRT نيز در اين مدت به 
كار خود ادامه داد. حيدري گفت: اين هتل از 
كامپوزيت هاي ضدحريق استفاده نكرده بود 
كه به دليل اين سهل انگاري، برخورد جدي با 

آنها خواهد شد. 
روتانا را قرار بود اماراتي ها در ايران 

بسازند
به گزارش تسنيم، شركتي كه هتل روتانا را 
در مشهد ساخته در ابوظبي قرار دارد و قرار 
است در سه ش��هر بزرگ ايران هتل سازي 
انجام دهد. به گزارش پايگاه خبري عربين 
بيزنس، عمر خدوري، مديرعامل و رييس 
گروه روتان��ا پيش از اي��ن دراين باره گفته 
بود: ما قراردادهايي براي س��اخت هتل در 
ش��هرهاي تهران، مش��هد و اصفهان امضا 
كرده ايم. ما انتظار داريم نخستين هتل مان 
در ش��هر زيارتگاهي مش��هد تا پايان س��ه 
ماهه نخس��ت س��ال آينده ميالدي شروع 

به كار كند. 

اعتماد

 درگيري هاي طايفه اي 
در باغ ملك به دستگيري 

80 نفر منجر شد
ايرنا| دادس�تان عمومي و انقالب شهرس�تان 
باغملك گفت: تعداد بازداشت شدگان عوامل 
اصل�ي درگي�ري 2 طايفه محمدي و موس�ايي 
در منطق�ه پت�ك باغملك ب�ه 80 نفر رس�يد. 
در جري�ان درگي�ري بين اين دو طايف�ه در دو 
س�ال گذش�ته بيش از 20 نفر كش�ته شده اند. 
فيروز كيان پور اتابكي گف�ت: از يك ماه پيش 
كار دس�تگيري محركان درگيري هاي خونين 
اين 2 طايفه، توس�ط سپاه پاس�داران و نيروي 
انتظامي آغاز ش�د ك�ه در مرحله نخس�ت ۴0 
نفر از محركان اين درگيري دس�تگير ش�دند 
و اكن�ون تع�داد بازداشت ش�دگان ب�ه 80 نفر 
رس�يده اس�ت. وي با بيان اينكه اي�ن افراد در 
شهرس�تان هاي باغملك و رامهرمز بازداشت 
و به شهرستان رامهرمز منتقل شده اند؛ گفت: 
افرادي كه بازداشت شده اند در زندان هستند 
و محاكمه اوليه آنها انجام شده است. دادستان 
عمومي و انقالب شهرستان باغملك با اشاره به 
اينكه سپاه و نيروي انتظامي همچنان در حال 
تعقيب افراد دخيل در اين درگيري ها هستند 
گفت: با حضور نيروهاي انتظامي در باغملك و 
رامهرمز، وضعيت منطقه آرام است و درگيري 
جديدي بين اين 2 طايفه صورت نگرفته است. 
همچني�ن به افرادي از اي�ن 2 طايفه كه منطقه 
پتك باغملك را ترك كرده ان�د، اجازه ورود به 
اين منطقه داده نمي شود.« اهالي اين 2 طايفه در 
بيش از 9 روستاي باغملك و 2 روستاي رامهرمز 

ساكن هستند. 

هتل روتاناي مشهد در آتش سوخت

مواد مخدر

كدام مخدرها و افراد مشمول »موادمخدر دولتي« مي شوند؟

جست وجو براي يافتن س��ه نفر كه درقالب يك تور 
گردش��گري در منطقه چال كن��دي در رودخانه دز 
دزفول دچار حادثه ش��ده بودند از نخستين ساعات 
صب��ح ديروز از س��ر گرفته ش��د. 19 گردش��گر كه 
پنجش��نبه هفته گذش��ته از اهواز به دزفول س��فر 
كرده بودند هنگام شنا در منطقه چال  كندي دزفول 
دچار حادثه ش��ده كه 2 نفر از آنها بر اثر غرق ش��دن 
در رودخانه دز جان باختن��د و 14 نفر نجات يافته و 
سه نفر هم مفقود شدند. شهردار دزفول گفت: تمامي 
نيروهاي امدادي براي جست وجوي سه نفري كه در 
حادثه چال كندي مفقود ش��ده اند بس��يج شده و از 
طريق زميني، هوايي و نيز مسير رودخانه دز درحال 
جست وجو هس��تند. محمدرضا كرمي نژاد افزود: به 
همين منظور 2 گروه كوهنورد و سه گروه آتش نشاني 
رصد منطقه را در روز س��وم حادثه آغاز كردند ضمن 
اينك��ه يك فرون��د بالگرد ني��ز  از اهواز ب��ه ماموران 
ام��دادي مي پيوندد تا كار جس��ت وجو در منطقه را 
انجام دهد. هنوز مطمئن نيس��تيم افراد مفقود شده 
در منطقه موردنظر هس��تند يا خير به همين منظور 
كليه نيروها به جست وجو خواهند پرداخت تا اثري از 
مفقود شدگان پيدا كنند. رييس جمعيت هالل احمر 
دزفول نيز گفت: 2 گ��روه پهپادي هم از صبح ديروز 
به منطقه اعزام ش��دند و در حال جست وجو هستند 
كه اميدواريم هرچه سريع تر نشانه اي از افراد مفقود 

شده يافت شود. 

 جست وجو براي يافتن
۳ گردشگر مفقود در دزفول 

ادامه دارد

ثبت نام طرح ترافيك 
موتوسيكلت ها آغاز شد

 فارس| مدير واحد صدور آرم س��ازمان ترافيك از آغاز 
ثبت نام موتوس��يكلت هاي شهر تهران براي اخذ مجوز 
ت��ردد در محدوده ط��رح ترافيك خب��ر داد. مصطفي 
قنبرنژاد گفت: برابر مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران، 
تمامي راكبان و مالكان موتوس��يكلت هاي شهر تهران 
كه قصد تردد در محدوده ط��رح ترافيك دارند، بايد به 
منظور دريافت مجوز ت��ردد در محدوده طرح ترافيك 
 www .tehran. ir motorcycle1396در س��امانه
ثبت نام كنند. مدير واحد صدور آرم س��ازمان ترافيك 
با تاكيد بر اينكه مالكان موتوسيكلت، از تاريخ 1 مرداد 
ماه به مدت 15 روز مهلت دارند در سامانه فوق ثبت نام 
كنند، گفت: پس از مهلت مقرر چنانچه موتوسيكلتي 
در اين س��امانه ثبت نشده باشد، از طريق سيستم هاي 
هوشمند مكانيزه توسط نيروهاي راهنمايي و رانندگي 

اعمال قانون خواهند شد. 


