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بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات دیروز با 
حضور ۹۴۰ رسانه آغاز به کار کرد

تیتر مردم در غرفه »شهروند«
     نمایشگاه مطبوعات امروز صبح با 

حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد
شــهروند| درهای مصلی تهران، بــرای افتتاح 
بیست وسومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به 
روی مردم باز شد. صبح دیروز با حضور بیش از ۹۴۰ 
رسانه این نمایشگاه آغاز به کار کرد و افتتاحیه رسمی 
صبح امروز برگزار شد تا ۶۰۰ غرفه در مساحتی بالغ بر 
۱۳ هزار مترمربع شاهد بازدید دوستداران مطبوعات 
باشــند؛ با حضور ۱۰۰ ماهنامــه، ۵۴ هفته نامه، ۳۰ 
دوهفته نامه، ۲۰ دوماهنامــه، ۵۲ فصلنامه، بیش از 
۱۱۵ رسانه آنالین، ۷۰ رســانه محلی، منطقه ای و 
استانی و بیش از ۶۰روزنامه و موسسه مطبوعاتی. این 
میان »شهروند« در غرفه ۲۰۳ با تیترهای شهروندان 

میزبان دوستداران رسانه شد. 
از سوی دیگر، نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها 
صبح دیروز درحالی فعالیت خود را آغاز کرد که مراسم 
افتتاحیه این رویداد بزرگ رسانه ای که پیشتر قرار بود 
روز جمعه برگزار شود، به شنبه موکول شد. به عالوه 
تا عصر دیروز شنیده ها حاکی از منتفی شدن حضور 
حســن روحانی رئیس جمهوری در این مراسم بود و 
گفته شد که مراسم افتتاحیه نمایشگاه امسال با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار 

خواهد شد.
»شهروند« با تیتر شهروندان

درکنار برنامه های مختلفی که در طول این اتفاق 
فرهنگی در نظر گرفته شده، روزنامه شهروند؛ به عنوان 
رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان برنامه ویژه ای 
برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته است. دیروز مردم 
در غرفه »شهروند«، درباره مسائل مختلف اجتماعی 
صحبت کردند و تیتر یک روزنامه را این بار آنها زدند. 
آنها به این سوال پاسخ دادند: »فکر می کنید مهمترین 

موضوعی که روزنامه ها باید به آن بپردازند، چیست؟«
راضیه حاج علی قندی، آتش نشــان داوطلب یکی 
از کسانی بود که تیتر یک را زد و تصویرش بر صفحه 
یک ویژه نامه غرفه »شــهروند« نقش بست: »اعتیاد 
روی زیبایی ها ســایه انداخته اســت.« تیتر دیگر از 
میان حرف های پوپک کفیلی درآمد. او در گفت وگو 
با »شــهروند« موضوع محیط زیستی را پیش کشید 
که این روزها دغدغه بسیاری از رســانه ها بوده: »به 
تفاهم نرسیدن دلبر و کوشکی، پایان یوزپلنگ ایرانی 
اســت.« از طرف دیگر عبدالرســول بارانی، یکی از 
شهروندان بلوچ با انتخاب این تیتر از مسأله مهم مردم 
استانش گفت: »سهم سیستان و بلوچستان از سفره 

ایران کجاست؟« 
مسأله ناصر پاریاس، هنرمند خودآموخته 8۲ساله از 
مهمترین دغدغه اش چنین گفت: »جوانان را دریابید« 
علی شیخ االســالمی، روانشــناس هم از مشکالت 
اخالقی امروز با این تیتر سخن گفت: »وقتی ریاکاری 
ترجیح داده می شود« بعضی خبرنگاران رسانه های 
دیگر هم در این رویداد همراه »شهروند« شدند. مثل 
پوریا پورعرب، خبرنگار ورزشــی که از نگرانی خود 
نسبت به سرگرمی جدید جوان ها گفت: »نهنگ آبی؛ 

بازی با طعم نهنگ« 
عالوه بر ایــن، درحالی  که تیتر مــردم در صفحه 
»شهروند« در کانال اینســتاگرام این رسانه منتشر 
می شــود، کاربران این شبکه اجتماعی هم تیترهای 
مورد نظر خــود را پای این صفحات ویژه ثبت کردند. 
مثل علیرضا که از جوانان نوشــت: »دغدغه ای به نام 
امید به زندگی« یا مریم که با توجه به نزدیک شدن روز 
منتسب به زادروز کوروش و جنجال های مطرح شده 
درباره آن، تیتر زد: »روز کوروش را سیاسی نبینید« 
این برنامه تا روز پایانی نمایشگاه مطبوعات همچنان 

برپاست.
برگزاری 12 نشست تخصصی

از جمله برنامه های دیگر بیست وسومین نمایشگاه 
مطبوعــات و خبرگزاری ها، برگزاری نشســت های 
تخصصی و کارگاه های آموزشی اســت.   بنابر اعالم 
ستاد برگزاری، رسانه ها نیز با برگزاری ۳۰۰ نشست 
تخصصی در ایام برگزاری بیست وسومین نمایشگاه 
مطبوعات  میزبان بازدیدکنندگان به ویژه عالقه مندان 
و پژوهشــگران حوزه رســانه و ارتباطات هستند.  از 
این میان دفتر مطالعات و برنامه ریزی رســانه ها در 
نمایشگاه امسال ۱۲ نشســت تخصصی و ۷ کارگاه 
آموزشــی در  موضوعات متنوع میزبان دانشجویان و 

عالقه مندان حوزه رسانه و ارتباطات شده است. 
»نقش رســانه ها در کاهش بحــران آب« عنوان 
نخستین نشست از مجموعه  نشست های تخصصی 
دفتر مطالعات است که امروز )شنبه ۶ آبان( از ساعت 
۱۵:۳۰ تا ۱۷ در تاالر گفت وگوی شماره ۳ نمایشگاه 
مطبوعات برگزار می شود.   همچنین »تاثیر نشریات 
گردشگری بر جذب گردشگران«، »مطبوعات و موانع 
ترویج حقوق شــهروندی«، »مطبوعات؛ همگرایی 
قومی یا  واگرایی قومی«، »مطبوعات؛ اقتصاد مقاومتی 
و تولید ملــی«، »عکس خبــری از منظر حقوقی«، 
»منبع نــگاری و ارزیابی صحت  اخبــار و مطالب در 
رســانه ها«، »روزنامه نگار از کارگزار تــا حرفه ای«، 
»رسانه ها و قانون انتشار و دسترسی آزاد به  اطالعات« 

عناوین دیگر نشست های این مجموعه است.
بیش از 8۰ رسانه در گروه سیاسی و اقتصادی، 8۰ 
رســانه فرهنگی و هنری، بیش از 8۰ غرفه در گروه 
تخصصی، ۳۰ غرفه در گروه خانــواده و ۲۰ غرفه در 
گروه دین و اندیشــه در این نمایشگاه حضور دارند و 
عالوه بر ادارات کل ارشاد استان ها و برخی خانه های 
مطبوعات استانی بیش از ۵۵ رسانه استانی، منطقه ای 
و محلی بــا مســاحتی حــدود ۱۰۰۰مترمربع در 

نمایشگاه حضور دارند. 
 بیست وســومین نمایشــگاه مطبوعــات تا ۱۲ 
آبان ماه در مصلی بزرگ امام خمینی)ره( برپاست 
و هــر روزه از ســاعت ۹:۳۰ تــا ۲۰:۳۰ میزبــان 

عالقه مندان خواهد بود. 

گفت وگو با مردم یزد درباره ماجرای سپنتا نیکنام، عضو تعلیقی شورای این شهر

امید یزدی ها به صندوق رأی 

نیره خادمی|  یزدي ها که شهرشــان نخستین 
شهر خشتي جهان اســت و به صلح طلبي معروند، 
حاال شــوکه اند. تیر امسال یونســکو این شهر را به 
 عنوان میراث جهاني به ثبت رساند. شیریني این خبر 
اما هنوز کام مردم را شیرین نکرده بود که خبر تعلیق 
عضویت نماینده زرتشتي در شوراي شهر یزد منتشر 
شد. در یکي از روزهاي نه چندان سرد پاییزي خبر 
آمد که دیوان عدالت اداري براساس ابالغیه شوراي 
نگهبان و شکایت یکي از جاماندگان انتخابات شوراي 
شهر حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را صادر کرده 
اســت و بعد هم آیت اهلل محمد یزدي اعالم کرد که 
این رأي قابل برگشت نیســت. ۲۲ هزار نفر از مردم 
یزد ۲۹ اردیبهشــت ماه براي دومین بار به ســپنتا 
نیکنــام رأي دادند؛ چون از نظر آنهــا عملکرد او در 
دوره قبلي شــورا قابل قبول بود. حاال اما مردم یزد 
در حرف هایشــان یأس هست و افسوس. مي گویند 
ناراحتند از اینکه رأي داده اند؛ اما درنهایت انگار رأي 
نداده اند. آنها می گویند زرتشــتي ها خدمات خوبي 
به مســلمان ها مي دهند، حتي در مراسم مذهبي 
آنها شــرکت مي کنند؛ اما حاال نوع برخورد با عضو 
زرتشتی شورای شهر را درک نمی کنند. این جمالت 
در تک تــک صحبت هاي یزدي ها هســت وقتي با 
»شهروند« حرف مي زنند، اگر چه هیچ کدام از آنها 
زرتشتي نیستند اما دل و زبان آنها شده اند. آنها که 
تعدادیشان به طور اتفاقی انتخاب شده  اند و تلفنی 
با »شهروند« گفت وگو کردند در اینباره حرف های 
زیادی دارنــد. فاطمه یکي از همان هاســت که به 
»سپنتا نیکنام« رأي داده است؛ چون معتقد است 
که عملکرد او در شوراي قبل قابل قبول بوده است: 
»در حوزه رأي گیري هــم خیلي ها به او رأي دادند و 
بیشتر هم مســلمان بودند؛ وقتي شنیدیم تعلیق 
شده است؛ ناراحت شــدیم اما کاري هم از دستمان 
بر نمي آید. وقتي مردم در میان چند گزینه زرتشتي 
به او رأي داده اند یعنــي از او راضي بودند؛ چون فارغ 
از مذهب، آدمي دلسوز و پیگیر مسائل شهري بود.« 
او  تورگردانی اســت که که قبل از انتخابات، مردم را 
به شرکت در رأي گیري تشویق مي کرد، معتقد است 
این گونه برخوردها اما باعث مي شــود که اعتماد به 
انتخابات کم شود: »من به  عنوان یک شهروند رأي 
دادم و به وظیفه خودم عمل کردم و حراســت از آن 
وظیفه مسئوالن است. امیدواریم نتیجه طوري رقم 
بخورد که انگیزه ام براي شرکت در رأي گیري از بین 
نرود؛ چون تعلیق کسي که مردم به او رأي داده اند، 
با دستکاري و تغییر نتیجه رأي گیري هیچ تفاوتي 

ندارد.« 
عملکرد نیکنام در شوراي قبل قابل قبول بود 

جز »ســپنتا نیکنام«، اعضاي دیگر خانواده او هم 
ســابقه حضور به  عنوان نماینده مردم را داشته اند. 
»کوروش نیکنام« عموي ســپنتا اســت که قبل از 
اســفندیار اختیاري نماینده مردم یزد در هفتمین 
دوره مجلس شوراي اسالمي بوده است که پژوهش و 
نوشته های زیادي هم درباره تاریخ ایران و زرتشتي ها 

دارد. محمدرضــا ، معلم و یکي 
از شــهروندان یزدي اســت که 
در گفت وگو با »شــهروند« به 
ســابقه خانوادگي نیکنام اشاره 
مي کند: »نیکنام از خانواده هاي 
خوشنام یزدي است و براي همه 
واضح است که رأي باالیي در یزد 
آورده است. این خانواده خدمات 
زیــادي بــه یزدي هــا داده اند. 
سپنتا نیکنام هم در دوره قبلي 
شورا پیگیري هاي زیادي براي 
شــفافیت در مدیریت شهري 
داشت اما حاال کسي که عملکرد 

ضعیفي در دوره قبل داشــته و رأي نیاورده است از 
نماینده ما شکایت کرده است؛ در حالي که اگر سپنتا 
نیکنام هم تعلیق شود، او حتي جزو علي البدل ها هم 
قرار نمي گیرد.« او تعلیق سپنتا نیکنام را توهین به 
رأي خود مي داند: »حاال که مردم دلگرم شــده اند و 
مشارکت آنها در انتخابات بیشتر شده است، درست 
نیست که انگیزه آنها را بسوزانیم.« احمد هم معتقد 
اســت که دو مورد از اقدامات اصلي سپنتا نیکنام و 
همراهان او در دوره قبل شــورا ایجاد شــفافیت در 
عملکرد شورا و شــهرداري و در نتیجه پخش زنده 
جلسات رسمي شورا و به وجود آمدن ارتباط مستقیم 
آنها با مردم بوده است: »شــهر یزد که در سال هاي 
قبل مثل یک روســتاي بزرگ بود، حاال با مدیریت 
هزینه در شهرداري تبدیل به شهري شاد، قابل قبول 
و جهاني شده است. اعضاي شوراي شهر توانستند 
همراهي عظیم زاده، شهردار یزد را براي تبدیل این 
شهر به شهري بهتر به دست آورند.« ابراهیم هم که 
به دلیل شغلش ارتباط زیادي با زرتشتي ها دارد، به 
»شهروند« مي گوید که آنها انسان هاي بسیار راستگو 
و بااخالقي هستند و این نوع برخورد با آنها کار جالبي 
براي مسلمان ها نیست: »چرا وقتي جنگ مي شود 
همه شرکت مي کنند، وقتي انتخابات مي شود همه 
باید شــرکت کنند اما زماني که بایــد حقوق مردم 
پرداخت شود، مسلمان ها از زرتشتي یا اقلیت هاي 
مذهبي جدا مي شــوند. این نوع برخــورد مثل این 
است که از کسي کار بخواهند اما درنهایت به او حقوق 
پرداخت نکنند. دکوراسیون داخل ساختمان شورا 
تحت نظارت آقاي نیکنام بود که نمادهاي تاریخي 
را در آن قــرار داده بود؛ چون بافــت تاریخي براي 

زرتشتي ها خیلي مهم است. شــهر ما امسال ثبت 
جهاني شد بنابراین باید جهاني تر فکر کنیم. در حالي 
که یکي از دالیل جهاني شدن این شهر وجود ادیان 

مختلف ازجمله دین زرتشتي است.« 
زرتشتي ها خدمات زیادي به مسلمانان دادند

زرتشتي ها درسال هاي گذشــته کارهاي زیادي 
براي آباداني شهر یزد کرده اند؛ مثل ساخت مدرسه، 
بیمارســتان و حتي پارک. »پشوتن جی دوسابایی 
مارکار« یکي از کساني بود که زمیني با وسعت ۴۰ 
هکتار را براي ســاخت یک پارک در یزد وقف کرد؛ 
 فردي که تمام سرمایه خود را براي کمک به آباداني 
شهر یزد فروخت. کوروش نیکنام چند  سال قبل در 
افتتاحیه پارک مارکار یزد که البته حاال نامش تغییر 
یافته است، گفته بود که »شادروان مارکار حتی خانه 
خود را فروخت تا ســرمایه ای برای آبادانی ایران به 
کار گیرد و زمانی که از او پرســش می کردند که چرا 
با توانمندی مالی مســیر خود را پیاده یا با اتوبوس 
می پیماید، مارکار پاسخ می داد اگر بتوانم حتی یک 
روپیه را بیشــتر صرفه جویی و پس انداز کنم، برای 
هموطنانم در ایران مفید خواهد بود.« حاال  هادي از 
دیگر شهروندان یزدي هم در گفت و گو با »شهروند« 
معتقد است که زرتشــتي ها در طول تاریخ کمک 
زیادي به رشــد یزد کرده اند، بیش از ۴۰ مدرســه 
ســاخته اند و حتي در ســاخت پارک و بیمارستان 
کمک هاي زیادي کرده اند؛ بنابراین درست نیست 
که از امکانات آنها استفاده کنیم و حاال که شهرمان 
جهاني شــده به آنها بگوییم بروند دنبال کارشان: 
»زرتشــتي ها آدم هاي صادقي هستند و هیچ وقت 
هم در کار تبلیغ دینشان نبوده اند و حتي انتخاب آن 
هم برایشان اختیاري است؛ چرا باید از نیروي انساني 
آنها اســتفاده کنیم اما اینطور با آنها برخورد کنیم. 
همه شوکه شده اند و براي ما این نوع برخورد خفت 
اســت.« او از مهاجرت زیاد زرتشتیان در سال هاي 
گذشته حرف مي زند که همین بي مهري ها آن را رقم 
زده اســت: »در طول تاریخ هم 
خیلي به آنها ضرر خورده است، 
زمین هاي زیادي از آنها گرفته 
شده است در حالي که تعدادشان 
روز به روز هم کمتر مي شــود و 
بیشتر روستاهاي آنها خالي شده 
است. کشوري که کل مردم آن 
زرتشتي بودند حاال کامال خالي 
از آنها شده اســت اما آماري هم 
از آنهــا وجود نــدارد و من فکر 
مي کنم تعداد آنها حتي از ۳ هزار 
نفر هم کمتر باشد.« این شهروند 
یــزدي در آخــر حرف هایش با 
بغض مي گوید که شــاید اینها آخرین نســل هاي 

زرتشتي ها باشند که ما آنها را مي بینیم. 
 اگر مي خواستند نباشد

 چرا صالحیتش را تایید کردند 
زرتشــتیان اما در سال هاي گذشته به کشورهاي 
دیگر مهاجرت کرده انــد، اگرچه خیلي از آنها مانند 
فرشــید که یک کارمند در یزد است،  معتقدند که 
زرتشــتي ها جز ایران هیچ جــاي دیگري متصل 
نیســتند و البته ســپنتا نیکنام هم جــزو همان 
زرتشــتیاني اســت که به گفته مردم یزد با وجود 
فرصت هاي زیادي که داشــته، هنوز در ایران مانده 
اســت اما حاال حتي حضورش در شورا تعلیق شده 
اســت: »اگر مي خواســتند در شورا نباشــد، چرا 
صالحیتش را تایید کردند. شــهر یــزد جز این که 
شهري تاریخي اســت که به شهر صلح هم معروف 
است و یکي از مشخصه هاي آن هم نزدیکي مسجد 
جامع یزد، کنیســه هاي یهودي و آب انبار کلیمیان 
اســت. مردم یزد همزیستي خوبي با هم داشته اند و 
جز این با  آش گندم که در مراسم مذهبي یزد معروف 
است، دست پخت زرتشتي هاست. آنها ارادت زیادي 
به امام حســین)ع( دارند و »ســپنتا نیکنام« جزو 
افرادي بود که هر ساله در مراسم عزاداري که برگزار 
مي شد، شرکت مي کرد.« او معتقد است که با وجود 
اینکه نیکنام در هیچ فهرستی قرار نداشت باز هم رأي 
آورد چون هیچ وقت نظرات تند سیاســي نداشت: 
»خیلي از اعضاي شوراي شهر در دوره قبل بودند که 
باز هم در انتخابات شرکت کردند اما رأي نیاوردند در 
حالي که نیکنام رأي باالیی آورد. االن هم مردم نگران 
هستند که این مسأله دســتاویزي براي رسانه هاي 

بین المللي شود و این شهر تاریخي را زیر سوال ببرد. 
ما هنوز شادماني جهاني شدن یزد را لمس نکرده ایم 
و جالب اینکه رئیس جمهوری حتي پیام تبریکي هم 
براي آن نفرســتاد در حالي که ما توقع داشتیم یک 

جشن ملي برگزار شود.« 
این روایت خیلي از مردم یزد و آنهایي که ســپنتا 
نیکنام را مي شناسند، است که سپنتا نیکنام محله به 
محله با مردم یزد وارد گفت وگو مي شد و مشکالت 
آنها را مي شنید تا در نهایت به حل آن بینجامد، اما 
حاال تصمیمات جدید مردم را دچار بدبیني خواهد 
کرد: »من رأي نداده ام اما ایــن را در این چند وقت 
از خیلي ها شــنیده ام که نیکنام جوان تحصیلکرده 
و باسابقه اي بود و نسبت به بقیه اعضا حتي آنها که 
مســلمان بودند جایگاه باالتري داشت. حاال هم به 
نظرم باید ماجرا دور از جنجال هاي سیاسي به صورت 
حقوقي حل شود.« به اعتقاد خیلي از کساني که اصال 
رأي نداده اند در نهایت تعلیق این عضو شوراي شهر 
منصفانه نیست، در حالي که اگر قرار بر تغییر قانون 

باشد باید قبل از برگزاري انتخابات تغییر کند. 
خبر شکایت و تکذیب سپنتا نیکنام

البته صبح جمعه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ اعالم 
کرد که ســپنتا نیکنام از رأي دیــوان عدالت اداري 
شکایت کرده اســت، اما او در گفت وگوي کوتاهي 
که با »شــهروند« داشــت این خبر را تکذیب کرد: 
»حرف هاي زیــادي از مهرورزي هاي مــردم یزد و 
هموطنانمان که به من لطف داشتند، دارم اما فعال 
براي جلوگیري از تغییــر ماهیت این ماجرا ترجیح 
مي دهم سکوت کنم تا مسأله با آرامش حل شود. بنده 
از حکم تعلیق شکایتي نکرده ام و منتظر هستم تا رأي 
دادگاه بدوي اعالم شود. از سوي دیگر، چون پرونده 
شاکي خصوصي داشته اســت، بنابراین ابتدا الزم 
است نتیجه دفاعیات فرمانداري یزد و هیأت نظارت 
بر انتخابات از شکایت مشخص شود.« او بعد هم در 
کانال تلگرامي خود این پیام را منتشر کرد: »در پی 

انتشار اخباری مبنی بر شکایت 
اینجانب از رأی دیــوان عدالت 
اداری یا شــکایت به کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
به اطالع می رساند تا این لحظه 
در این زمینــه اقدامی نکرده ام. 
اگرچه خود را همچنان متعهد به 
پاسداشت حق خود و آرای مردم 
شــریف یزد می دانــم، اما برای 
کمک به حل موضوع در آرامش و 
به دور از حاشیه سازی ها، منتظر 
رأی نهایــی دادگاه بدوی دیوان 
عدالت اداری هســتم. امیدوارم 

بــا اقدامات مجلس شــورای اســالمی و دفاعیات 
هیأت نظارت بر انتخابات اســتان و فرمانداری یزد 
و همچنین قانونمداری دیوان عدالــت اداری، این 

موضوع حل شود.« 
واکنش های ادامه دار سیاستمداران

ماجرای سپنتا نیکنام اما در میان سیاستمداران 
و مســئوالن هم هنوز پرواکنش است. چند روز بعد 
از آن که آیــت اهلل محمد یزدی اعــالم کرد که رأی 
شورای نگهبان درباره ممنوعیت عضویت نیکنام در 
شورای شهر یزد قطعی است، تعدادی از نمایندگان و 

سیاستمداران در این باره واکنش نشان داده اند. 
مصطفی میرســلیم، نامزد دوازدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری یکی از این افراد است. او به تازگی 
در حساب توییترش نوشت که مشکل سپنتا نیکنام 
قابل  حل است: »مشکل ســپنتا نیکنام )منتخب 
زرتشتی شــورای شــهر یزد( در مجمع تشخیص 

مصلحت قابل حل است.« 
عزت اهلل ضرغامی، رئیس سابق اصولگرای سازمان 
صداوســیما یکی دیگر از کســانی بود که دیروز در 
این باره واکنش نشــان داد و البته از ســپنتا نیکنام 
حمایت کــرد. او در کانال تلگرامی اش و با انتشــار 
تصویری از ســپنتا نیکنام در مورد لغو عضویت او از 
شورای شهر یزد نوشت: »شورای محترم نگهبان به 
وظیفه شــرعی و قانونی خود در مورد لغو عضویت 
آقای ســپنتا نیکنام در شورای شــهر یزد رأی داده 
است. آن را محترم بشــماریم و اجازه دهیم که آنان 
به دور از مصلحت اندیشی های سیاسی، وظیفه شان 
را به درستی انجام دهند. تعجب من از این است که 
دستگاه های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در 

کشور کم هم نیســتند! در تشخیص این مصلحت 
واضح تعلل می کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی 
به ویژه مردم متعهد یزد )مســلمان و زرتشتی( که 
براساس نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای سپنتا 
رأی داده اند، بهترین دلیــل در تأیید عضویت آقای 
نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من حفظ 
حرمت و جایگاه نظام جمهوری اســالمی ایران در 
داخل و در سطح جهانی باالترین مصلحت نظام است. 
جامعه را به سمت دوقطبی های کاذب سوق ندهیم 
و برای بوق های تبلیغاتی جهانی سوژه و لقمه آماده 
فراهم نکنیم. ضمنا مسلمان ها در شوراهای شهری 
چه تخم دو زرده ای بــرای مردم کردند که حاال یک 

زرتشتی نمی تواند؟!«
نماینــدگان مجلس هــم درباره ایــن موضوع، 
کم واکنش نبوده اند؛ مثال علیرضا رحیمی، نماینده 
اصالح طلب مردم تهران و از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس در یادداشتی که در 
کانال تلگرامش منتشر کرد، به بررسی ابعاد مختلف 
موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد 
پرداخت: »د ر یادداشــت قبلی خود در این خصوص 
اســتدالل و تأکید داشــتم که وقتــی نمایندگان 
اقلیت های دینی در امر قانون گذاری در کشور )بالد 
مسلمین( مشارکت موثر و تعیین کننده دارند و این 
مصوبات به طور عادی توسط شورای نگهبان بررسی 
و )به نوعی( تنفیذ می شود و از حیث مداخله اقلیت 
دینی در تصمیم گیری برای مســلمین طی چهار 
دهه قانون گذاری مورد ایراد و جرح فقهای شــورای 
نگهبان قرار نگرفته اســت، به طریق اولی مشارکت 
اقلیت دینی در شئون شهری نیز نمی تواند محلی از 
اشکال داشته باشد. در شورای ۱۱نفره شهر یزد یک 
نفر غیرمسلمان درحال تعلیق عضویت توسط مراجع 
رسمی قضائی و حاکمیتی است، با این استدالل که 

سلطه بر مسلمین روا نیست.« 
از طــرف دیگر، اســفندیار اختیــاری، نماینده 
زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی خبر مهمی را 
در این باره اعالم کرده است. او گفته علی الریجانی، 
رئیس مجلــس، محمد جــواد کولیونــد، رئیس 
کمیسیون شوراها را مامور حل مسأله سپنتا نیکنام، 
عضو زرتشتی شورای شــهر یزد از طریق رایزنی با 
دیوان عدالت اداری کرده و در صورتی که این مشکل 
حل نشــود، موضوع به نشست روســای قوا ارجاع 

خواهد شد.
اسفندیار اختیاری با اشــاره به اظهارات آیت اهلل 
یزدی، عضو فقهای شــورای نگهبان، مبنی بر تأیید 
منع فعالیت عضو زرتشتی شورای یزد، گفته است: 
»در مورد سخنان آیت اهلل یزدی، عضو محترم فقهای 
شورای نگهبان، نکاتی هم از نظر شکلی و هم از نظر 
محتوایی وجود دارد کــه می توان آن را مورد بحث و 
بررســی قرار داد.« او با بیان این که علی الریجانی، 
رئیس مجلس، به دنبال حل این مشکل است، گفته: 
»برای توضیح این موضوع از نگاه مجلس، به این نکته 
بســنده می کنم؛ همان گونه که اظهارنظر شرعی 
برعهده شورای محترم نگهبان 
است، قانون گذاری نیز برعهده 
مجلس محترم شورای اسالمی 
است و وظیفه اصلی نمایندگان 
مردم، همین قانون گذاری است 
که فصل ششــم قانون اساسی 
به طور شفاف و دقیق آن را بیان 
کرده است. در نتیجه حذف هر 
تبصره ای از هــر قانون مصوب 
و ابالغ شــده یا هر گونه تغییر 
دیگــری، بــدون رأی مجلس، 
قانون گذاری محسوب می شود 
و مغایر با اصــول متعدد قانون 

اساسی کشور است.« 
از طرف دیگر محمدعلي وکیلي، عضو هیات رئیسه 
مجلــس شــوراي اســالمي درباره بررســي هاي 
هیات رئیســه مجلس در مورد ماجرای لغو عضویت 
سپنتا نیکنام، نماینده زرتشــتی شورای شهر یزد، 
گفته است: »با توجه به موضع جدید فقهای شوراي 
نگهبان ما باید مجدد موضوع را بررسي کرده و قاعدتا 
باید موضع جدید بگیریم.« شهیندخت موالوردی، 
دســتیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی 
هم با اشاره به طرح بعضی مطالب نسبت به حضور 
سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفته 
اســت: »مطالبی در این زمینه مطرح و قرار شد که 
من گزارش مســتندی از این موضوع تهیه کنم تا 
دولت براســاس آن در این زمینه موضع گیری کند. 
به گزارش ایسنا، دســتیار ویژه رئیس جمهوری در 
امور حقوق شهروندی با بیان این که حتما بخشی از 
گزارش مســتندی که تهیه می شود راجع به تعامل 
با شــورای نگهبان خواهد بود، درباره این که آیا این 
احتمال وجود دارد که رأی شــورای نگهبان تغییر 
کند، گفــت: در این زمینه امیدواریــم و باید تعامل 

کنیم.« 
غالمحسین کرباسچی، عضو حزب کارگزاران هم 
در صفحه شخصی اینستاگرامش در این باره نوشته 
است: »از مرحوم آیت اهلل بروجردی نقل شده که در 
بروجرد هر یهودی که از دنیا می رفت، ایشان مقید 
بود که از درِ منزل تا گورستان همراه جنازه برود که 
مبادا کسی به تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی 
توهینی بکند. رفتار امروز برخی بزرگان با هموطنان 

غیرمسلمان با این سیره می خواند.«  

گزارش

  شهروندان یزدی در گفت و گو با »شهروند«: می خواهیم دلسوز شهرمان به شورا برگردد
 اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس: در صورتی که این مشکل حل نشود موضوع به نشست روسای قوا ارجاع خواهد شد

 سپنتا نیکنام در گفت وگو با »شهروند«: از دیوان عدالت اداری شکایت نکرده ام، از مردم یزد متشکرم 

روي خط خبر

تعمیر پاالیشگاه تندگویان تهران  6 کشته و 2 
مجروح برجای گذاشت

 انفجار در پاالیشگاه 
 شــهروند| آتش ســوزی و انفجار دریکی از 
واحدهای پاالیشــگاه نفت تهران، ۶ کشــته و ۲ 
مجروح برجای گذاشــت. این حادثه بعدازظهر 
دیروز در حین تعمیر یکی از برج های تقطیر این 
مرکز پاالیش در اثر نشــت مواد نفتی رخ داد. دو 
مصدوم این حادثه به علت سوختگی به بیمارستان 
منتقل شــده اند که براساس آخرین شنیده های 

خبرنگار»شهروند« حال آنها رضایت بخش است.
حوالی ســاعت ۴ بعدازظهر دیــروز بود، وقوع 
آتش سوزی در یکی از واحدهای پاالیشگاه نفت 
تهران به آتش نشانی باقرشهر اعالم شد. بنابر اعالم 
مسئول واحد آتش نشانی شهرداری باقرشهر علت 
اولیه این آتش سوزی نشــتی مواد نفتی در یکی 
از واحدهای تقطیر بوده اســت که باعث کشته و 
مجروح شــدن تعدادی از کارکنان این مرکز شد. 
به گفته حسن پور، مســئول ارتباط با رسانه های 
پاالیشــگاه نفت تهــران در این حادثــه ۶نفر از 
نیروهای پیمانکار اورهال جانش را از دست دادند 
و دونفر به بیمارستان منتقل شدند. به  گفته برخی 
شاهدان هم که از نزدیک در محل حادثه حضور 
داشته اند، تعدادی از مجروحان و کشته شدگان در 
زمان حادثه در باالی برج تقطیر قرار داشتند که 
شدت و سرعت حادثه اجازه هرگونه عکس العمل 
را آنها گرفت و در همان جا دچار سوختگی کامل 
شدند. همچنین یکی از مجروحان هم برای فرار از 
سوختگی خودش را به پایین برج پرت کرد که به 

بیمارستان منتقل شده است. 
درهمین  حال هدایــت اهلل جمالی پور فرماندار 
ویژه ری از کشته شــدن ۶نفر و مجروحیت ۲نفر 
در اثر سوختگی خبر داد. به گفته جمالی پور همه 
کشته شدگان و مجروحان این حادثه از مهندسان 
و تکنیسین های پاالیشــگاه های تهران بودند. او 
درباره جزییات این حادثه گفت: »آتش ســوزی 
عصر جمعه در یکی از واحدهای در دست تعمیر 
این پاالیشــگاه رخ داد و بر اثر نشــت مواد نفتی، 
این بخش دچار آتش ســوزی شد که بالفاصله با 
حضور عوامل امدادی و آتش نشانی، این حریق به 
کلی مهار شد.« او ادامه داد: »به دلیل ارتفاع باالی 
وقوع محل این حادثه از سطح زمین امکان نجات 
کسانی وجود نداشــت و ۲ مصدوم حادثه نیز به 
دلیل سوختگی به مراکزدرمانی منتقل شده اند.« 
فرماندار ویژه ری درباره علت بروز این حادثه هم 
گفت: »پس از مهار کامل حریق توســط عوامل 
امدادی و آتش نشــانی پالیشگاه، بررسی ها برای 
مشخص شــدن علت وقوع این حادثه آغاز شده 
و برآوردهای اولیه نشــان می دهد خسارت مالی 

ناشی از این آتش سوزی قابل  توجه نیست.«

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران:

 فرونشست در جنوب تهران 
جدی نیست

شهروند| نقشه فرونشست دشت تهران اگرچه 
از مدت ها پیش آماده شده و این پدیده را به عنوان 
یک »تهدید« مطرح کــرده اما از نــگاه معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری تهران، دست کم 
در جنوب تهران فرونشست ها جدی نیست. دیروز 
مهدی  حجت در واکنش به بحران فرونشســت 
زمین در جنوب  شهر تهران که به تازگی انتقادات 
فراوانی را به همراه داشته است، به ایلنا گفت: »گاه 
به علت وقوع یک یا دو اتفاق نگرانی عمومی ایجاد 
می شود، درحالی  که از نظر من میزان فرونشست 
زمین در جنوب شــهر تهران تــا این حد جدی 
نیســت.« این اظهارات در شــرایطی است که 
بسیاری از نهادهای کشور ازجمله سازمان مدیریت 
برنامه ریزي کشور موضوع فرونشست به خصوص 

در جنوب تهران را مهم دانسته اند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران 
فضای مجــازی را به نوعی عامــل دامن زدن به 
چنین اخباری دانست و ادامه داد: »به  علت وجود 
فضای مجازی و پخش ســریع اخبار گاه خبری 
شایع می شود، اما این گونه نیست که زمین های 
جنوب تهران درحال نشست باشد. با این حال به 
این مسائل توجه کرده و اگر خطر اندکی نیز وجود 

داشته باشد، آن را برطرف خواهیم کرد.«
اینهــا درحالی اســت که پیــش از این مرکز 
تحقیقات راه وشهرسازی با همکاری اتاق بازرگانی 
نقشه فرونشســت دشــت تهران را آماده کرد. 
براساس این نقشه هشداردهنده نه تنها جاده های 
منتهی به پایتخت در معرض یک تهدید هولناک 
هستند که زیر الیه پوستی زمین در محل راه آهن 
شهر، پمپ بنزین ها و باند فرودگاه مهرآباد خالی 

شده است.
از سوی دیگر، به گفته مدیرعامل آب منطقه ای 
تهران وضع ذخایــر آبی در دشــت های تهران 
نامناسب بوده و میزان فرونشست در دشت های 
اســتان تهران بین ۱۶ الی ۳۶سانتی متر است و 
تمام دشت های استان تهران با مشکالت آبخوان 

و فرونشست مواجه هستند.
همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی و آب 
اتاق تهران هم در مورد فرونشســت زمین در 
استان تهران گفته است: »جنوب تهران به طور 
جدی با مخاطرات نشســت زمین مواجه است 
و بررســی ها و گزارش های مطالعاتی نشــان 
می دهد که در میــان مناطق ۲۲گانه تهران در 
مناطق شــمالی و به طورکلی در شهر تهران دو 
عامل برای فرونشست وجود دارد که عامل اول 
فرسودگی تأسیسات شهری ازجمله فرسودگی 
لوله های آب و نشــت آب و در نتیجه نشســت 

زمین ناشی از این عامل است.«
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