
شبكه هاي اجتماعي در تسخير انتخابات 

صف هاي انتظار و اميد 
آتش سوزي در پارك 

سرخه حصار تهران
اعتم�اد| پنجش��نبه ش��ب پ��ارك 
س��رخه حصار دچار آتش س��وزي شد. 
اهالي شرق تهران در ساعت هاي نزديك به 9 شب شاهد 
دود سياه رنگ و غليظي بودند كه از سمت پارك سرخه 
حصار در آس��مان پراكنده ش��د. علت اين حادثه آتش 
گرفتن مواد ضايعاتي بود كه به دليلي نامعلوم داخل پارك 
آتش گرفت. س��خنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني شهرداري تهران درباره اين خبر گفت: حادثه در 
ساعت 21:12 داخل پارك س��رخه حصار اتفاق افتاد و 
ماموران 6 ايستگاه آتش نشاني به همراه ٣ تانكر ٣٠ هزار 
ليتري آب به محل حادثه اعزام شدند. دود مشاهده شده 
از اتوبان ياسيني در محدوده پارك سرخه حصار، ناشي 
از آتش سوزي ضايعات خيلي زياد بود. كاظم هاشم آبادي 
اف��زود: مقدار زيادي مواد ضايعات��ي در قطعه زميني به 
وسعت حدود ٣ هزار متر مربع به داليل نامشخص دچار 
آتش سوزي شد. مدتي بعد از رسيدن آتش نشان ها اين 
حريق مهار شد و آتش نشان ها بعد از عمليات لكه گيري 
محل را ترك كردن��د. فرمانده ي��گان حفاظت محيط 
زيست اس��تان تهران نيز با اش��اره به اخباري كه مبني 
بر آتش س��وزي در پارك ملي سرخه حصار است، گفت: 
اين آتش سوزي خارج از محدوده پارك ملي بوده و هيچ 
آس��يبي به مراتع در داخل پارك ملي نرس��يده اس��ت. 
نقي ميرزاكريمي ضمن اش��اره به اينكه آتش سوزي در 
محدوده پارك ملي سرخه حصار نبوده است، گفت: در 
خارج از محدوده پارك ملي سرخه حصار زباله و ضايعاتي 
آتش گرفته بودند كه اكنون آتش نشاني موفق به اطفاي 
آن شده است. ميرزاكريمي ضمن تاكيد بر آنكه در فصل 
بهار امكان آتش سوزي پارك ملي با توجه به پوشش سبز 
آن وجود ندارد، گفت: علت آتش س��وزي آتش گرفتن 
ضايعات بوده است كه ش��هرداري و آتش نشاني در اين 
مورد دقيق تر مي توانند پاسخ دهند. همچنين امامعلي 
يگان زاده، سرپرس��ت پارك ملي خجير و سرخه حصار 
گفت: آتش سوزي در محدوده پارك ملي سرخه حصار 
نبوده اس��ت و به علت آتش گرفت��ن زباله هايي بوده كه 
بيرون از اين محدوده بوده است. وي ضمن اشاره به اينكه 
در حال حاضر آتش اطفا شده اس��ت، بيان كرد: در اين 
فصل سال امكان آتش سوزي در اين مراتع وجود ندارد. 

 آتش س�وزي مخزن گازوييل در س�اختمان در 
حال تخريب در خيابان شهرآرا مهار شد. مهر

 يكي از اعضاي حفاظت از شخصيت هاي نيروي 
انتظامي در يك حادث�ه رانندگي در تونل توحيد 

درگذشت. تسنيم
 انفجار در خانه مسكوني صبح ديروز يك جوان 
25 ساله را در آذربايجان شرقي راهي بيمارستان 

كرد. ركنا
 ي�ك عق�اب در بزرگ�راه ش�هيد نواب ب�ه دام 

آتش نشانان افتاد. باشگاه خبرنگاران
 رييس پليس مبارزه با قاچاق كاال و ارز فرماندهي 
انتظامي اس�تان گيالن از كش�ف چهار دستگاه 
موتوس�يكلت قاچاق به ارزش يك ميليارد ريال 

در رشت خبر داد. ايرنا 
 چوپاني در رفس�نجان دو كودك خردسالش را 

كشت. ركنا 

كشف اشياي عتيقه هخامنشي از چهار زن و مرد
ميزان| سرهنگ سيدخليل شفايي، فرمانده انتظامي شهرستان كالت گفت: روز چهارشنبه ماموران پاسگاه انتظامي اميرآباد اين فرماندهي هنگام كنترل خودروهاي عبوري در محور مشهد به كالت به يك دستگاه پژو 
۴۰5 با چهار سرنش�ين جوان )2 مرد و 2 زن( مش�كوك شدند. ماموران اين فرماندهي پس از بازرسي دقيق آن ۴۸۰ عدد سكه، يك عدد كتيبه، يك سنگ بزرگ حكاكي شده )شبيه صندوقچه(، دو مجسمه فلزي طاليي 
رنگ، يك عدد دوربين چشمي، هفت دستگاه تلفن همراه و پنج گرم شيره ترياك كشف كردند. اشياي كشف شده متعلق به دوره هخامنشي است. متهمان پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني روانه دادسرا شد. 

گزارشخبر سرخط خبرها
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انگشت هاي 
جوهري و 

برگه هاي راي 
انگش�ت هاي  تصوي�ر 
برگه ه�اي  و  جوه�ري 
ب�ه  تبدي�ل ش�د  راي 
محبوب ترين عكس هاي 
منتش�ر ش�ده از سوي 
كارب�ران. برخ�ي ديگر 
هم به ج�اي تصوير راي 
خودش�ان، تصوير اقوام 
و آشنايان ش�ان را كه با 
ويلچر و عصا همراه آنان 
پاي صن�دوق راي رفته 
بودن�د منتش�ر كردند. 
يك�ي عكس پ�درش را 
گذاش�ت كه با س�رطان 
دست و پنجه نرم مي كند 
و نوش�ت: »ب�ه خاطر ما 

راي داد. « 

اعتم�اد| آن فضايي كه با 
عن��وان »ش��ور انتخابات« 
در دو هفته گذش��ته شبكه هاي اجتماعي 
را ب��ا خود همراه كرده ب��ود، ديروز، جمعه 
29 ارديبهش��ت ماه ب��ه اوج خود رس��يد. 
عكس ها، نوش��ته ها، ويديوها و هشتگ ها 
همه در اختيار دوازدهمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوري بود. با آغاز راي گيري، 
كاربران ش��بكه هاي اجتماعي از نقطه به 
نقطه ايران و جهان عكس ها و گزارش هاي 
خود را ارسال كردند تا به حجم روايت هاي 
روز انتخاب��ات بيفزايند. اينس��تاگرام در 
طول تبليغات انتخابات��ي نامزدهاي دوره 
دوازده��م رياس��ت جمهوري ثاب��ت كرد 
كه توانايي بس��ياري براي ايفاي نقش در 
فضاي انتخابات دارد. نامزدهاي انتخابات 
و برخي رس��انه ها و كاربران با اس��تفاده از 
امكان پخش زنده اين شبكه اجتماعي، در 
طول س��خنراني هاي انتخاباتي توانستند 
گزارش ه��اي تصوي��ري مخاب��ره كنند. 
هواداران نامزدها هم تم��ام و كمال از اين 
ش��بكه براي نش��ان دادن مواضع خود در 

انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر 
استفاده كردند. از 24 ساعت پيش از آغاز 
انتخابات، بس��ياري از اهالي اينستاگرام با 
استفاده از ربات »راي كجا؟« اعالم كردند 
كه روز جمعه چه س��اعتي و در كدام شهر 
و حوزه انتخابيه حاضر مي شوند، هم نوعي 
اعالم حضور بود و هم تشويق دوستان شان 
براي ش��ركت در انتخابات، روز جمعه هم 
تعداد عكس هايي كه ب��ا موضوعي غير از 
انتخابات منتشر شدند بسيار كاهش يافت. 
تصوير انگش��ت هاي جوهري و برگه هاي 
راي تبديل شد به محبوب ترين عكس هاي 
منتشر شده از سوي كاربران. برخي ديگر 
هم به جاي تصوير راي خودش��ان، تصوير 
اقوام و آشنايان ش��ان را كه با ويلچر و عصا 
همراه آنان پاي صن��دوق راي رفته بودند 
منتش��ر كردند. يك��ي عكس پ��درش را 
گذاشت كه با سرطان دس��ت و پنجه نرم 
مي كند و نوش��ت: »به خاطر م��ا راي داد. 
« يكي ديگر تصوي��ر مادربزرگش را روي 
ويلچر گذاش��ت: »مامان بزرگ من با تمام 
شرايط سختي كه اين روزها داشته و داره، 

هيچ وق��ت زندگي را رها نك��رد، بي تفاوت 
نشد.« خبرهاي مختلف، شايعات، عكس ها 
و ويديوهاي مربوط به انتخابات به صورت 
گس��ترده در گروه ها و كانال هاي تلگرامي 
بازنش��ر ش��دند. جوك انتخاباتي، بيانيه 
سياسي، كاريكاتور، پوستر، اظهارنظر و... 
تلفن به تلفن ميان كاربران دست به دست 
شدند. بعيد اس��ت كه روز گذشته گوشي 
هوشمندي مجهز به اپليكيشن تلگرام بوده 
باشد كه در هدف انبوه پيام هاي انتخاباتي 

از هر نوعي واقع نشده باشد. آنهايي كه در 
صف هاي طوالني راي گيري ايستاده بودند 
براي گ��ذران وقت و تصوير كردن آنچه در 
حال جريان اس��ت به ص��ورت مرتب خبر 
و تصوير براي دوس��تان و آش��نايان خود 
مخابره مي كردند. ظهر جمعه كه شد، خبر 
انتظاره��اي طوالن��ي در صف هاي بيرون 
ش��عبه هاي انتخابات آنقدر دهان به دهان 
و گوش��ي به گوشي چرخيد كه ستاد يكي 
از نامزدها، ليستي از شعبه هاي خلوت تر را 
در كان��ال تلگرامي خود گذاش��ت. در اين 
ميان كساني كه از سر اتفاق شعبه اخذ راي 
كم جمعيتي پيدا مي كردن��د فورا آدرس 
آن را در گروه هاي دوس��تانه و خانوادگي 
اعالم مي كردند. اما آنه��ا كه در صف هاي 
طوالن��ي و انتظاره��اي دو تا سه س��اعته 
ماندند همين موض��وع را تبديل كردند به 
بهانه اي براي سلفي گرفتن و گذران وقت. 
صف هاي طوالن��ي راي از موضوعاتي بود 
ك��ه در توييتر هم بارها مطرح ش��د. يكي 
از كاربران نوش��ت كه براي مردم خس��ته 
از انتظار توت جمع كرده تا آنها را تش��ويق 
به مان��دن و تحم��ل صف كند. اس��حاق 
جهانگيري، مع��اون اول رييس جمهور در 
صفحه توييتر خود در مورد همين موضوع 
نوش��ت: »از معطلي در صف هاي اخذ راي 
ناراحت نشويد؛ با تحمل اين معطلي چند 
ساعته، سرنوش��ت چندين ساله خودتان 
و فرزندان تان رقم مي خ��ورد.« صف هاي 
طويل غي��ر از انتظار طوالن��ي، اميد را در 
ميان كس��اني زن��ده كرد ك��ه در روزهاي 
گذش��ته تمامي تالش خ��ود را كردند تا 
افراد م��ردد براي ش��ركت در انتخابات را 
تش��ويق به راي دادن كنند. صف ها عالوه 
بر اين تبديل شدند به س��وژه خبرنگاران 
خارجي. خبرنگار نيويورك تايمز در ايران 
با انتش��ار ويديويي از صف راي دهندگان 

در حسينيه ارش��اد در صفحه توييتر خود 
نوش��ت: »در 15 س��الي كه مش��غول كار 
در ايران هس��تم، اي��ن طوالني ترين صف 
انتخابات بوده كه ديده ام.«  تصاوير و خبر 
حضور چهره هاي مختلف سياسي و هنري 
هم يكي از پر مخاطب ترين مطالب بازنشر 
شده بودند. عكس اسحاق جهانگيري كه در 
كنار همسرش در حال پر كردن برگه راي 
بودند، عكس اصغر فرهادي، پريسا بخت آور 
و فاطم��ه معتمدآريا كه در ح��ال حاضر 
براي شركت در جش��نواره كن به فرانسه 
رفته بودند و در همان شهر راي خود را به 
صندوق انداختند، عكس هوشنگ ابتهاج 
در ح��وزه راي گيري، عك��س صباغيان و 
ابراهي��م ي��زدي از اعض��اي دولت موقت 
ك��ه همراه هم براي ش��ركت در انتخابات 
حاضر ش��ده بودند. اما غي��ر از چهره هاي 
آش��نا، تصاويري از مردم عادي هم بودند 
كه بسيار دست به دست شدند، تصوير زن 
و مرد س��الخورده اي كه خميده و عصا در 
دست در حال رفتن به سوي صندوق راي 
بودند و عكس دختري راي اولي در شيراز 
كه به دليل نداشتن دو دست، با پا انگشت 
زد و راي داد.  در كن��ار ش��ور روز جمعه، 
عكس هاي��ي از روزهاي قبل هم بودند كه 
در ميان كاربران ب��از هم مي چرخيدند تا 
در آخرين س��اعات فرصت براي ش��ركت 
در انتخابات مرددها را تش��ويق به حضور 
كنند. از جمله عكس كارگر سالخورده اي 
كه در هماي��ش انتخاباتي در اس��تاديوم 
آزادي شركت كرده بود و با چهره  و نگاهي 
خس��ته عكس رييس جمهور را در دست 
گرفته بود. كارگري كه گفته مي شود وانت 
فروش مي��وه اش را در دولت قبل به خاطر 
شرايط بد اقتصادي فروخت و حاال اميدوار 
است كه تغييري كه قرار است در پي بيايد، 

گره اي هم از كار او بگشايد. 

خودكشي مرد 26 ساله 
در بابل

آنا| سخنگوي اورژانس بابل از خودكشي يك مرد 
26 ساله در استان خبر داد. مهدي غالم نيا روشن 
گفت: عصر روز چهارشنبه طي تماس مردمي با 
مركز پيام اورژانس 115 بابل مبني خودكشي مرد 
26ساله در كمربندي شرقي انتهاي كاظم بيكي 
گزارش شد. پس از دريافت اين گزارش بالفاصله 
مركز پيام اورژانس 115 بابل تكنسين هاي پايگاه 
دانش�گاه را به ماموريت فرستاد. تكنسين هاي 
اورژانس به علت ترافيك ش�ديد در مدت زمان 
۷ دقيق�ه در محل حادثه حاضر ش�دند. غالم نيا 
روش�ن خاطرنش�ان ك�رد: در اين حادث�ه مرد 
26ساله با طناب در خانه خود را حلق آويز كرده 
بود. تكنسين ها پس از اقدامات پزشكي متوجه 
ش�دند وي فاقد عاليم حياتي است و تالش هاي 
كادر درماني هم براي احيا، ثمري نخواهد داشت. 

1- پاكسازي قنات - ماكيان
2- كالم پرسش - از ش��هرهاي يزد - سيب آذري است و نيز 

فيلمي از اكبر صادقي
٣- سرخ كمرنگ - طال - نوعي شيمي - مهيا و فراهم

4- نامزد - محفظه فلزي در تفنگ
5- نكته سنج و بافرهنگ - گرفتني از هوا - كالهبردار - چهره 

و صورت
6- ماست چكيده - وزير فرعون - پاداش نيكي يا بدي

7- حرف توفير - غم و غصه - فيزيكدان هفت تير كش!
8- اثري از موالنا - كامپيوتر

9- از اثره��اي معروف قاآني - ميوه ش��يرين - عالمت مصدر 
جعلي

1٠- محصول چغندر قند - اسب نر - واحد پول آرژانتين
11- زبان گجشك - در امان - مادر عرب - قابله

12- نوعي زردآلو - ييالق
1٣- پذيرفتن - نماد سختي طبيعت - مساوي عاميانه - توان آخر

14- جناح راست - اسب ماده - فراموشي
15- از اثرهاي معروف امير عشيري - بي بند وبار

1- بي قيد - زندان كوره هاي آدم پزي
2- طايفه - هميشگي و پايدار - جاي پر درخت - زهرآگين

٣- حرف ترديد - كليسا - آلونك - زاج سياه
4- چشمه - شغل - مرات

5- همراه پشتك - بيماري عقب ماندگي در اثر كمبود يد
6- خشكي - علم پزشكي - وقاحت - من و تو

7- دست خدا - نوعي طالق - بازديد سپاه
8- سگ - نام آذري - بوي ماندگي - مدرك

9- شيريني تر - عدد و رقم - راج
1٠- رود فرانسه - اوهام - كاله الف - دويار هم قد

11- نيمه مجاني كاال - صحراي مصر
12- نوشاد - مخترع ديگ بخار - آقا و سيد

 1٣- آب گل - مراس��م و آيي��ن ه��ا - س��ال گذش��ته - 
رمق آخر

14- شگون - گل سرخ - هيمه - سالله
15- غير مسطح - اقتدار

افقی

ادامه از صفحه اول

جد        ول

متقاطع

عمود        ی

خبر آخر

سارق و مالخر به مراجع قانوني تحويل داده شدند

دستگيري سارقان جواهرات در قصرقند 
مي�زان| فرمان��ده انتظام��ي شهرس��تان قصرقند از 
دستگيري سارق طال و زيورآالت در يك عمليات موفق 

پليسي در اين شهرستان خبر داد. 
س��رهنگ حميد نوري گفت: فردي به پليس آگاه��ي اين فرماندهي 
مراجعه كرد و گفت كه از منزل او مقدار 21 مثقال طال به سرقت رفته 
است.به اين ترتيب دستگيري سارق يا سارقان به صورت ويژه در دستور 
كار كارآگاهان پليس قرار گرفت. كارآگاهان پليس با اشراف اطالعاتي 
موفق به شناسايي اين سارق حرفه اي شده و پس از اخذ مجوز قضايي 

در يك اقدام ضربتي و غافلگيرانه موفق به دستگيري وي شدند. 
فرمانده انتظامي شهرس��تان قصرقند در پايان خاطرنش��ان كرد: در 
بازجويي به عمل آم��ده متهم به جرم خود اعتراف و بيان داش��ت كه 
جواهرات س��رقتي را تحويل يك مالخر دادم كه اين مالخر نيز به اتهام 
خريد و فروش اموال مس��روقه دستگير و جهت س��ير مراحل قانوني 

تحويل مقامات قضايي شد.

 فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
 استانداری خوزستان) دو مرحله ای(

توضيحات : 
1 - دريافت اسناد فراخوان : كليه متقاضيان الزم است در ساعات اداری از تاريخ 96/3/2 الی 96/3/9 با مراجعه به دفتر فنی استانداری 
خوزستان به نشانی اهواز ، خيابان فلسطين ، ساختمان استانداری خوزستان ، طبقه اول ، اداره كل دفتر فنی استان ، نسبت به دريافت 

اسناد فراخوان اقدام نمايند .
2- ضمانتنامه ش�ركت در فراخوان ، بصورت بانكی و به نفع س�رمايه پذير ) استانداری خوزس�تان ( به مبلغ 1۷۸6ميليون ريال توسط 

متقاضيان ارائه گردد.
3- زمان بازديد از پروژه : متقاضيان می توانند در روزهای ش�نبه تاريخ 96/3/6 و يكشنبه 96/3/۷ ساعت 1۰ صبح با در دست داشتن 

معرفی نامه رسمی ، با مراجعه به نشانی كارفرما، از پروژه بازديد نمايند.
۴- مهلت تكميل و ارائه اسناد فراخوان : متقاضيان می بايست حداكثر تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/3/1۸ با تكميل اسناد 
فراخوان ، آن را در پاكات مربوطه قرارداده و به صورت در بسته اسناد موصوف را به دفتر فنی استانداری خوزستان در ازای رسيد تحويل 

نمايند.
5- موعد بازگشايی اسناد فراخوان : در تاريخ 96/3/2۰ ساعت 1۰ صبح ، كليه پاكات متقاضيان در محل دفتر فنی استانداری خوزستان 

بازگشايی خواهد شد . متقاضيان می توانند با ارائه معرفی نامه ، شركت نمايند .
6- استانداری خوزستان در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار می باشد.

۷- هزينه دو نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان فراخوان می باشد .
۸- شماره تلفن های 9-3336۷3۰-۰61 داخلی 2351 و 22۷۷52۸۷-۰21 آمادگی پاسخگويی به سواالت متقاضيان خواهد بود.
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استانداری خوزستان در نظر دارد پروژه ذيل را از طريق فراخوان عمومی به بخش غير دولتی واگذار نمايد . لذا از كليه متقاضيان دعوت 
می گردد در صورت عالقمندی به سرمايه گذاری در پروژه ، با مراجعه به استانداری خوزستان به نشانی ذيل نسبت به تهيه اسناد مربوطه 

در مهلت مقرر در فراخوان شركت نمايند.

جمهوري اسالمي اريان

وزارت كشور

نوبت دوم

ايرن�ا| 5 نفر در س��قوط يك س��واري پرايد داخل 
رودخانه حاشيه جاده در محور سنگر به كوچصفهان، 
يكي از شهرهاي شمال گيالن، كشته شدند. رييس 
پليس راه فرماندهي انتظامي گيالن گفت: صبح روز 
پنجشنبه يكدستگاه سواري پرايد كه در مسير سنگر 
به كوچصفهان در حال تردد بود به علت خس��تگي و 
خواب آلودگي راننده از مس��ير منح��رف و به درون 
رودخانه حاشيه جاده سقوط كرد. سرهنگ حسين 
محمدپور ظه��ر افزود: ب��ر اثر اين س��قوط هر پنج 
سرنشين خودرو كه 2 مرد و 2 زن و يك كودك بودند 
و هويت آنها هنوز درحال بررسي است به علت خفگي 

در دم جان خود را از دست دادند. 

ميزان| آتش س��وزي آرايشگاه زنانه در نازي آباد اطفا 
شد. ولي شكرانه، فرمانده نيروهاي آتش نشاني اعزامي 
به محل حادثه درباره اين خبر گفت: يك واحد تجاري 
22 مترمربعي با كاربري آرايش��گاه زنانه كه در طبقه 
همكف يك س��اختمان مس��كوني قرار داشت، آتش 
گرفته و دود بس��يار زيادي از پنجره ه��اي آن خارج 
مي ش��د. وي افزود: آتش نش��انان پس از ايمن سازي 
و قطع جريان اصلي برق و گاز س��اختمان با استفاده 
از تجهيزات خاموش كننده و دس��تگاه هاي تنفس��ي 
خود را ب��ه كانون آتش س��وزي رس��اندند و با تالش 
فراوان شعله هاي آتش را مهار و كامال خاموش كردند. 
خوش��بختانه در اين حادثه به هيچ يك از شهروندان 
آسيبي نرسيد و نيروهاي آتش نشاني با حضور به موقع 
خود از گسترش آتش سوزي جلوگيري به عمل آوردند.

ميزان| سرپرست انتظامي شهرستان خاش از انفجار 
سليندر گاز مايع در يك منزل مسكوني و جان باختن دو 
دختر خردسال خبر داد. سرهنگ احمد ثمره حسيني 
گفت: در پي اعالم مركز فوريت هاي پليسي 11٠ مبني 
بر وقوع يك فقره انفجار سيلندر گاز در يكي از روستاي 
سطح حوزه بالفاصله ماموران در منطقه حادثه حاضر 
شدند. سرپرس��ت انتظامي شهرستان خاش افزود: در 
اين حادثه به دليل عدم رعايت نكات ايمني، س��يلندر 
گاز منجر شده كه در اين حادثه دو دختر خردسال جان 

خود را از دست دادند. 

سقوط خودرو به رودخانه در 
گيالن پنج كشته داشت

آرايشگاه زنانه 
در آتش سوخت

مرگ دو دختر خردسال 
در انفجار كپسول گاز

ايرن�ا| رييس مرك��ز مديريت ح��وادث و فوريت هاي 
پزشكي كاش��ان گفت: برخورد يك دس��تگاه سواري 
سوناتا با يك دستگاه كاميونت در آزاد راه كاشان - نطنز 
سه كشته بر جا گذاشت. رييس مركز مديريت حوادث 
و فوريت هاي پزشكي كاشان گفت: اين حادثه در ساعت 
٣ و ٣٠ دقيقه بامداد ديروز در كيلومتر ٣٠ آزادراه كاشان 
- نطنز اتفاق افتاد. دكتر سيدمحمدحسين مكي افزود: 
در اين حادثه بر اثر برخورد خودروي س��واري سوناتا با 
كاميونت ٣ نفر در محل صحنه حادثه به دليل ش��دت 
حادثه ف��وت كردند. وي گفت: در اين حادثه دو نفر نيز 
مصدوم شدند كه به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان 

اعزام شدند. 

3 كشته در تصادف آزاد راه 
كاشان - نطنز

اعتم�اد| مديركل آم�وزش و پ�رورش تهران و عضو هي�ات اجرايي 
انتخابات شوراي شهرتهران روز گذشته خبر تعطيلي مدارس پايتخت 
را اعالم كرد. به گفته عليرضا كمرئي: »با توجه به مشاركت گسترده 
مردم ش�ريف تهران در انتخابات و احتمال تمدي�د زمان راي گيري 
و طوالني ش�دن زمان ش�مارش آرا و همچنين اس�تفاده از فضا هاي 
آموزشي و مشاركت گس�ترده فرهنگيان در امر برگزاري انتخابات 
تمامي مدارس شهرتهران شنبه س�ي ام ارديبهشت ماه 96 تعطيل 
خواهند بود.«  اين وضعيت البته تنها به تهران خالصه نشده است. از 
آن جايي كه بسياري از مدارس در سراسر كشور به عنوان حوزه هاي 
انتخابات مش�غول كار بودند. چند روز قبل وزارت آموزش و پرورش 

اع�الم كرد كه تصميم گيري در مورد تعطيلي م�دارس در روز پس از 
انتخابات بر عهده مديران كل آموزش وپرورش استان هاگذاشته شده 
است و بر همين اساس و با تصميم استان ها برخي مدارس در شهرهاي 
مختلف كشور تعطيل شدند. در برخي استان ها تصميم بر اين شد كه 
تنها مدارسي كه حوزه راي گيري بوده اند، امروز داير نباشند و در برخي 
ديگر تمامي مدارس تعطيل شدند. وضعيت تعطيلي امروز مدارس به 
اين شرح است: تعطيلي تمام مدارس ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه 
دوم در سطح استان خوزستان و تمام مدارس استان كرمانشاه، گيالن، 
يزد و اردبيل. همچنين تعطيلي مدارس مجري انتخابات در اس�تان 

لرستان، كردستان، خراسان رضوي و مركزي. 

تعطيلي مدارس تهران و برخي از شهرهاي كشور 

اكن��ون تندترين منتق��دان خ��ود را در حلق��ه حاميان خود 
می بيند. جمع كثيری از روش��نفكران، پاره های مهم و موثری 
از رجال دينی و علمای دينی و حوزوی، بخش قابل توجهی از 
كانون های فعاليت دانشجويی و حجم كثيري از جوانان، زنان، 
اقليت ها، قوميت ها و... به اردوی او پيوسته اند. امروز صندوق هاي 
راي به همه ما خواهند گفت كه فرودس��تاِن اقتصادی و طبقه 
متوسط شهري خوش دارند بازتاب مطلوبات و مطالبات خود 
را در آيينه كدام يك از اين دو راه حل و راهبرد و راهكار ببينند. 
صندوق هاي راي ديروز مش��خص كردند كه آيا حاميان سيل 
آرمان خواهی كه سودای ترميم مش��كالت معيشتي مردم را 
از رهگذر رويكردهای انقالبی در س��ر دارند و از رسوخ انحراف 
در مديريت های كالن شكايت دارند و پرچم بازگشت به حال 
و هوای روزهای آغاز انقالب را درسر می پرورانند، پيروز شده اند 
يا آن راهي كه انقالبي گري را به معناي احسن الحاِل ملت را در 
توسعه و پيشرفت كشور زير سايه حقوِق منطبق بر قانون اساسي 
و روي ريل عقالنيت و مدنيت جست وجو و پافشاري مي كند. 
امروز صداي صندوق هاي راي، صداي بلند و رسايي خواهد بود. 
صدايي كه بي ترديد نه چهار سال آينده كه دهه هاي بعد ايران 
و ايراني را تحت الش��عاع خود قرار خواهد داد. حسن روحاني و 
سيد ابراهيم رييس��ي هرچند نماد انتخاباتي دو نگرش و نگاه 

فوق بوده اند اما آنچه كه بيش از همه چشم نوازي مي كرد حس 
مسووليت و ادراك توده هاي اجتماعي براي انتخاب سرنوشت 
كشور بر اساس يكي از اين دو مدل بود. انتخابات بيست و نهم 
ارديبهشت جداي از آنكه صورت وضعيتي از وزن اجتماعي دو 
جهان بيني سياسي متفاوت در ايران را به نمايش خواهد گذاشت 
مويد اين مدعي اس��ت كه صندوق ها دي��روز گفتند گفتماِن 
اعتدال و انصاف، به حاشيه رانده نشده. چراكه حاشيه نشينی 
اين گفتمان، نه سودی به حال حاكميت دارد و نه بهره ای نصيب 
كس��ي می كند مانند همان پيامي كه صندوق های راي دوم، 
خرداد 76 هم اين طور گفتند. اما دوم خرداد دوم شايد نتيجه 
سياسي  و كميتي چون دوم خرداد اول داشته باشد اما كيفيتي 
متفاوت دارد. چه آنكه فراز و فرودهاي بيس��ت سال گذشته نه 
فقط سياستمداراني از جنس اصالحات را، كه ضريب آگاهي و 
انتخاب توده هاي اجتماعي را باالتر برده و به آنها آموخته كه در 
هر زميني چه بزرگ و چه كوچك بتوانند بازي خود را به درستي 
انجام دهند و اراده ش��ان را تحميل كنند. دوم خرداد اول اگر با 
سيد اصالحات زير بناي توسعه اصالح طلبانه را زمين سياست 
و جامعه طراحي كرد، دوم خرداد دوم بوي اعتدال مي دهد. چه 
آنكه شيخ حسن روحاني كه پيش از اين كوشيده بود از طريق 
حضور در عرصه رقابت ها، گوهر اعتدال را به صحنه بازگرداند 

اين��ك دوباره راهي تازه را تداوم خواهد بخش��يد و بر آن اصرار 
خواهد ورزيد كه هم باز كردن پرونده مطالبات ملي دوم خرداد 
اول اس��ت و هم س��ويه و رويه جديدي مدني-حقوقي خواهد 
داشت. راه اعتدال روحاني امروز چنان همه گير شده كه بسياری 
از اهل سياست، معتقدند روحاني جديد پر قدرت تر، مصمم تر 
و متفاوت تر از قبل خواهد بود، چه امروز خندان انتخابات لقب 
بگيرد چه مغموم آن. نتيجه انتخابات هر چه باشد اعتدال، فصل 
دوم خود را آغاز كرده. هرچند ديگر زمان براي س��خن گفتنی 
كه ش��ايبه جانبداری از يك نامزد را داشته باشد گذشته است. 
اكنون انب��وه برگه های راي در چنگ مجريان و پيش چش��م 
ناظران انتخابات است تا بخوانند و بشمارند و نام بختيار نامزد 
پيروز را تا ساعاتی ديگر بر سكه بخت ضرب كنند. به پايان بازی 
بزرگ سياسي ايران، چيزي باقی نمانده است. بازيگران، تدبير و 
ترفندهای خود را به كار بسته و تماشاگران )مردم( راي خود را 
اينك به صندوق ريخته اند. داوران )مجريان و ناظران( اما هنوز 
كار را به پايان نبرده اند و ساعاتی پس از اين، ختم نهايی بازی با 
امضا و مهر آنان رقم خواهد خورد. به اين اعتبار حاال می توان با 
خيالی آسوده تر و در فضايی فراخ تر نوشت بی آنكه انگ و اتهام 
جانبداری موثر در ميان باشد. درباره انتخابات و آنچه در اين ايام 

گذشت بازهم خواهيم نوشت اما پس از اعالم نتايج.

فصل دوم اعتدال


