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شهروند| حاال دقیقا یک ماه از آن روز می گذرد؛ وقتی 
انتشار یک خبر، ایران را در نگرانی فرو برد؛ اسیدپاشی به 
چند زن در اصفهان. بعد ش��ایعه پشت شایعه بود که از 
راه رسید. یکی از تعداد بیشتر اسیدپاشی ها در اصفهان 
گفت و یکی از وقوع چند اسیدپاشی در تهران. مسئوالن 
اما همه این شایعات را تکذیب کردند و به مردم گفتند 
که نگران نباشند. حاال دوباره یکی از همین مسئوالن و 
بعد از گذشت یک ماه از رسانه ای شدن اسیدپاشی ها در 
اصفهان، گفته مردم نگران نباشند؛ حسین ذوالفقاری، 
معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور دیروز گفته جزییات 
اسیدپاش��ی های اصفه��ان ب��ه زودی اع��الم و عامالن 

اسیدپاشی معرفی می شوند.
او گفته نیروهای وزارت اطالعات و سپاه درباره پرونده 

اسیدپاشی اصفهان درحال همکاری با نیروی انتظامی اند: 
»مس��ئولیت هر پرونده نیز به کارآگاهان و مس��ئوالن 
آگاهی نیروی انتظامی سپرده شده که این موضوع را هم 
در اس��تان پیگیری می کنند و در مرکز هم این موضوع 
از س��وی نیروهای زبده و فهیم پیگیری می ش��ود که 
امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسند. کسب اطالعات 
درباره اسیدپاشی اصفهان کار گسترده ای بوده است که 
پس از اطمینان و مش��خص ش��دن موضوع، عامالن را 
معرفی و اطالعات پیرامون این پرونده را به عموم مردم 
اع��الم می کنیم. تا وقتی به نتیجه قطعی نرس��یم و آن 
نتیجه به صورت مستند و دقیق در معرض دید مردم قرار 
نگیرد، باید سعی کنیم از گمانه زنی ها و احتماالت سخن 

نگوییم.« 
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معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور:

  نیرو های وزارت اطالعات و سپاه در پرونده اسیدپاشی
 در حال همکاری با نیروی انتظامی هستند

عامالن اسیدپاشی اصفهان 
به زودی معرفی می شوند

 ادامه درصفحه 17

   صفحه های 16و17 

بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به کار خود پایان داد

 »شهروند« رسانه برتر در پاسداری از
 زبان ملی و درست نویسی شد

  صفحه 17

 صفحه  14 

مرگ
مرتضیپاشایی
راهمربود

هفتاقلیم

سیاست

  صفحه3 

  وزیر خارجه روسیه: شاید به زمانی 
پس از 24نوامبر نیاز باشد

زمزمههای
احتمال

تمدیدزمان
مذاکراتهستهای

دیپلماسی

سیاست

  صفحه4 

 با اختصاص بودجه 500 میلیاردی
 صورت گرفت

آغاز فاز اول 
فیلترینگ 

 هوشمند
 از ماه آینده

اقتصاد

20صفحه
500 تومان
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یادداشتها

طرحنو

12

 قرار نیست همیشه 
دولت را مسئول بدانیم

آیدینآغداشلو

طرحنو

12

 آب،  نفت
 و اقتصاد

سعیدلیالز

طرحنو

12

 وقتی تمام داشته هایم
 از دست رفت

شهراماقبالزاده

جامعه

16 سعیداصغرزاده

داستان های عامه پسند 
فوتبالیست های مریض!

رسانه

5

 ما به همین کیوسک ها
 راضی هستیم

آرمینمنتظری

 صفحه های9-12

گرایشیاگریز
پرونده ای درباب نگاه به قانون در ایران

 صفحههایطرحنو

با آثار و گفتاری از:
حمیدرضا جالیی پور، محمد غرضی، فیاض زاهد، نعمت احمدی 

مصطفی تبریزی

یادداشت

تلخوشیرین

دی��روز دو حادث��ه مه��م اتف��اق افتاد؛ یک��ی مرگ 
مرتضی پاش��ایی و دیگر، پایان نمایشگاه مطبوعات و 
خبرگزاری ها. درگذشت جانکاه و غم انگیز خواننده ای 
که مردم کوچه و بازار با طنین صدایش خو گرفته بودند، 
نه تنها عاشق پیشه گان بلکه همه را تحت تأثیر قرار داد و 

روز گذشته را برایمان تلخ کرد. خدایش بیامرزد. 
اما رویداد پایانی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
دو میهمان ویژه داش��ت؛ رئیس فرهنگس��تان زبان و 
ادب فارس��ی جناب آقای دکتر غالمعلی حدادعادل و 
دیگر جناب آقای دکتر س��رافراز رئیس جدید سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی. حدادعادل با دغدغه 
همیشگی اش به عنوان پاس��دار زبان فارسی آمده بود 
تا مطبوعات و خبرگزاری ها را متوجه پاس��داری از این 
زبان کند  و  در این راستا دو روزنامه درست نویس ملی و 
محلی را حایز امتیاز اعالم کرد و در حوزه ملی این نشان 
به روزنامه شهروند تعلق گرفت. عمر کوتاه »شهروند« 
در برابر دریافت این جایزه بزرگ بس��یار ناچیز است اما 
این عمر، س��رمایه ای بزرگ در اختیار دارد و آن هیأت 
تحریریه حرفه ای و دانای زبان است. جا دارد کسب این 
افتخار بزرگ یعنی لوح پاسداری از زبان و ادبیات فارسی 
را به همه همکارانم تبریک گویم و یادآور شوم از این پس 

مسئولیت ما سنگین تر است. هرچند روزنامه شهروند 
هنوز در طی این مسیر باید سختی های زیادی تحمل 
کند اما توجه، دقت و مراقبت بیشتر خبرنگاران شهروند 
در درست نویسی و رعایت دستور زبان فارسی را نباید 
فراموش کرد. حفظ این ارزش نیاز به تالش مستمر دارد 

و نباید خسته شویم.
 اما دیگر میهمان مراسم پایانی نمایشگاه جناب آقای 
سرافرازبود.  فال نیکی که بر زبان همه رانده شد و بر دل 
ما نشس��ت. مردی که با این که 20 سال در صداوسیما 
خدمت کرده ولی زبانش از جنس مطبوعات اس��ت و 
تصادف اولین حضور بیرونی او در مراسم پایانی نمایشگاه 
مطبوعات، خبر خوشی است برای ارتباط صلح آمیزتر 

صداوسیما با مطبوعات.
مطبوع��ات محرومیت های زیادی تحم��ل کرده اند. 
درحالی که موادغذایی نامطلوب برای کودکان روز و شب 
تبلیغ می ش��د، مطبوعات حق حضور در »رسانه ملی« 
را نداش��تند! س��وژه ها و گزارش های آنها مورد استفاده 
صداوس��یما قرار می گرفت بی آن که نام و نشانی از آنان 
به میان آید. صداوسیما جوالنگاه مسابقات بخت آزمایی 
شده بود اما مطبوعات حتی با پرداخت پول نمی توانستند 

در صداوسیما خودشان را به مردم معرفی کنند.
 اتفاق میمون دیروز، زبان ساده سرافراز با مطبوعات 
بود که از همکاری سخن می گفت و بدینوسیله گذشته 
قهرآلود س��ازمان صداوس��یما را با مطبوعات به دوران 
همدلی مب��دل کرد. امیدوارم ای��ن فصل جدید بتواند 

رکود شمارگان را به رونق تبدیل کند. 
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