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رئیسجمهوری در نشست خبری:

آینده ازامروز
حتما بهترخواهد بود
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تنها شنیدن صدای مردم کافی نیست
به مردمی که در رنج هستند توجه داریم
به اعتراضات احترام میگذاریم
برجام بازنویسی نمی شود
نیازمند گفتوگوی ملی هستیم
راه جوانان را بشنویم و بپذیریم
همه مسئوالن اصل اعتراض را پذیرفتهاند
افزایش نرخ ارز  دالیل تجاری و اقتصادی ندارد

ساختمان وزارت نیرو پس از ساعتها آتشسوزی
غیر قابل استفاده شد

آتشدر بایگانی

  سخنگوی آتش نشانی :علت اصلی آتش سوزی نیاز به بررسی دارد ،اما با توجه
به شواهد ،نقص در سیستم های مکانیکی و برقی ساختمان علت  بروزحادثه  است
  وزارت نیرو با صدور اطالعیه ای از برکناری یکی از مدیران این وزارتخانه
به دلیل تخلف و نداشتن کفایت الزم در امر مدیریت خبر داد
نگران ،در انتظار اخبار آتشســوزی میدان ولیعصر باشند،
اما اینبار آتشنشانان پایتخت با تجربه بیشتر و منظمتر از
گذشــته با احتیاط اقدامات ایمنی را پیش بردند؛ اقداماتی
که در آن حفظ جان آتشنشــانها و ساکنان محل حادثه
در اولویت بود .سختگیری پلیس در ترددهای غیر ضروری
و تالش برای متفرق کردن مــردم نظارهگر این حادثه هم
بخشی از همین تالش برای به حداقل رساندن تلفات جانی
احتمالی این آتشسوزی بود .هرچند تاکنون علت دقیق این
آتشسوزی مشخص نشده است ،اما بخش بایگانی در طبقه
منفی چهار این ساختمان که درسال  1352ساخته شده،
بهعنوان کانون حریق از صبح دوشنبه شروع به سوختن کرد.
بهگفتهمسئوالنآتشنشانی...

عکس :مهر

امیرحســین خواجوی| بــار دیگر آتش بــه جان یک
ســاختمان قدیمی در تهران افتاد .اینبار نوبت ساختمان
سیزدهطبقهوزارتنیروبودکهساکنانمیدانولیعصرتهران
را مضطرب و نگران به کوچه مالئی در شمال شرقی یکی از
پرخاطرهترین میدانهای پایتخت بکشــاند؛ کوچهای که
شعلههای دود از دوشنبه صبح در آن شروع به زبانهکشیدن
کرد .نیروهای آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند .پلیس
کوچه محل حادثه و خیابانهای اطراف را بســت و جدال
مردان آتش شــروع شــد .صحنههایی که برای شهروندان
تهرانی یاد و خاطره تلخ پالســکو را زنده کرد .خبر احتمال
ریزش این ساختمان و دستور تخلیه خانههای اطراف محل
حادثه هم باعث شد برای ساعتی شهروندان تهرانی دوباره
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پای جدید
«جو آن»

تغییر کاربری زمین های کشاورزی در استان شمالی به صفر رسید

کارخانه 
ام
در کیفم است

اینفانتینو
خواهان دیدار با رئیسجمهوری
  رئیس فیفا عالوه بر تماشای دربی و بازدید از فستیوال زنان
با بزرگان فوتبال ایران دیدار تدارکاتی برگزار میکند

   پرینترهای سه بعدی افراد
نیازمند و متخصصان را به هم
نزدیک خواهد کرد

  رئیس جهاد کشاورزی مازندران:
دست دالالن را از بازار خرید و فروش زمینهای کشاورزی کوتاه کردیم
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سرمقاله

آلودگي گفتاري!
ما بــا وضعيتهاي آلــوده گوناگونــي مواجه
هستيم؛ برخي كمتر و برخي بيشتر .آلودگي هوا
در رأس همه اســت .همين اآلن كه اين يادداشت
نوشته ميشود ( 17بهمن) از پنجره خانه ميتوان
هواي آلــوده را ديد كه افق اندکــي را در تيررس
چشم قرار ميدهد و مدارس پايتخت نيز تعطيل
شــده اســت .ديروز از آقاي پزشــكي كه رئيس
موسسهاي مربوط به ســرطان است ،نقل ميشد
كه اثرات اين آلودگي نه بر ما كه 60ســالگي خود
را رد كردهايم كه بر نوههايمان ظاهر خواهد شد.
شــايد يكي از علل باال بودن میزان ســرطان در
جوامع پيشرفته نيز وضعيت فضاهاي شهري آنها
در دوران پيش و پس از جنگ جهاني دوم اســت
كه اكنون بر كودكان آن دوره كه در ســنین  60و
70ساله هستند ،عارض شــده است .البته خيلي
نياز نيست منتظر 50سال ديگر شويم ،هماكنون
هم به نقل از روزنامه شــهروند ،وزارت بهداشــت
آلودگي هوا را عامل مرگ 20هزار ايراني د ر سال
 1395دانسته است.
آلودگي آب و ســفرههاي زيرزميني نيز مشكل
ديگري اســت كه به علــل گوناگــون و ازجمله
كاهش ميزان آب و افزايش پسابهاي صنعتي و
شهري گريبان بسياري از مناطق را گرفته است.
آلودگيهاي صوتي نيز در كنار آلودگي آب و هوا،
مشــكل مهم ديگر ما بهويژه در جوامع شــهري
اســت .ولي همه اين آلودگيها در برابر آلودگي
ادبيات و گفتار فاقد اهميت يا حداقل كماهميت
ميشوند .شايد بهنوعي بتوان مدعي شد كه تمام
اين آلودگيها ريشه در آلودگي گفتاري هم دارد يا
حداقل بشدت از آن متاثر است ،زيرا گفتار آلوده،
بازتابي از ذهن و فكر نامنســجم اســت و چنين
فكري نميتواند مشــكالت جامعه را بشناسد يا
آن را حل كنــد؛ در نتيجه آلودگيهاي اجتماعي
و جامعه افزايش پيدا ميكنــد .آلودگي گفتاري
چيســت؟ آلودگي هوا يعني وجــود ذرات و نيز
تركيبهاي مســمومكننده در هوا كه استنشاق
آنها براي دســتگاه تنفســي ما زيانبار است .اين
تعريف را براي آلودگي ادبيات يا گفتار هم ميتوان
برشــمرد .وجود گزارههايي در سخن كه نهتنها
هيچ كمكي به بصيــرت و آگاهي مــا نميكند،
بلكه شنونده را گمراهتر و بيبصيرتتر و مرزهاي
حقيقت و دروغ را براي او كمرنگتر از هميشــه
ميكند .از اين نــوع گفتارهايي كه بصيرتزدايي
ميكند و شنونده را در ابهام ،تحير و بياعتمادي
بيشتري فروميبرد ،نزد مســئوالن جامعه ما كم
نيســت .يكي از آخرين نمونههای آن ســخنان
ط زيست است كه از مافياي
رئيس ســازمان محي 
خودرو نام برد.
واقعيت اين اســت كه همــه ميدانيم خودرو
يك صنعت و كاالي بســيار مهم در كشور است.
به همين علت نيز زندگي ميليونها نفر به نحوي

مهار زمین خواران
مازندران

وابســته به اين صنعت است و بخش قابل توجهي
از توليد ناخالص داخلي كشــور نيز مرتبط با آن
است .از ســوي ديگر ،رقم قابل توجهي نيز هزینه
واردات آن اســت كه همه اينها موجب ميشــود
سودهاي بسيار كالني در اين صنعت وجود داشته
باشد ،همچنانكه در صنعت ســاختمان ،فوالد،
ماشينســازي ،برق ،نفت و ...نيــز چنين وضعي
حاكم اســت و هر مجموعه ذينفعي ميكوشــد
كــه از منافع خود دفــاع كند و بهطــور قطع در
جامعهاي چون ايران نيز حدي از فساد در چنين
مجموعههايي هســت .اينها نكاتي نيســت كه
نيازمند بيان يا افشــاگري مسئوالن دولتي باشد،
ولي هنگامي كــه از كلمه مافيا صحبت ميكنيم،
ماجرا فــرق ميكنــد .مافيا يك گــروه پنهاني
اســت كه جنايتكارانه تصميم ميگيرد و با ابزار و
نيروهاي انســاني تحت امر خود آن تصمیمات را
به اجرا نيز ميگذارد .تصوري كــه از مافيا وجود
دارد ،يك گروه جنايتكار مخوف و حتي آدمكش
است كه براي رسيدن به اهدافش هيچ مانعي را به
رسميت نميشناسد .تا اينجا نيز فرض ميكنيم
كه در صنعت خودرو يا ساير صنايع و بخشهاي
اقتصادي ،مافيا به همين مفهوم نيز وجود داشته
باشــد يا حداقل آثار و عوارض رفتار آنان را درك
كنيم ،ولي اين ســخن هنگامي كه از طرف يك
فرد عادي و غيرمســئول يا يك روزنامهنگار بیان
ميشود ،فرق ميكند با هنگامي كه يك دولتمرد
آن را ميگويــد .هنگامي كه يك مقام مســئول
دولتي از اين لفظ استفاده ميكند ،انتظار ميرود
كه به بيان كلي بسنده نكند ،بلكه جزييات كامل را
از موضوع ارايه دهد .رفتار مافيايي ،رفتار مجرمانه
است .مسئول دولتي بايد مســتندات آن را ارايه
کند و به دادگاه بكشاند و از آن مهمتر ،اينكه نگاه
مردم به مسئوالن و اعضاي كابينه منفرد و جدا از
هم نيست ،بلكه هر كدام آنها را نماينده كل دولت
ميدانند .در دولتي كه وزير صنعت هست ،سخن
گفتن از مافياي خودرو بهمنزله اذعان كل دولت به
وجود چنين پديدهاي است كه طبعا بايد پرسيد
پس چرا دولت با اين مافيا مبارزه و بســاط آن را
جمع نميكند؟ از اين مرحله به بعد است كه اثرات
تخريبي اينگونه گفتار و ادبيات ظاهر ميشــود.
ط زيســت براي چه اين ادعا را
آقاي رئيس محي 
كرده اســت؟ براي رفع مسئوليت خود از آلودگي
هوا و انداختن توپ به زمين خودروســازان؟ اين
به تعبيري توپ را در زمين خود انداختن اســت،
زيرا همه ميدانند كه شركتهاي بزرگ خودرويي
در عمل تماما دولتي هستند ،پس آيا مافيا درون
اين شركتهاي دولتي است يا چيزي مستقل از
آن؟ ما كه پيگير امور هســتيم ،چيز چنداني كه
بصيرتافزايي كند از اين ادبيات آلوده به دســت
نياورديم ،مردم عادي كه به طريق اولي سردرگمتر
و بياعتمادتر ميشوند.

   گفت و گو با سیامک نوروزی طراح
دستگاهی  که بطری های پالستیکی
را به نخ و طناب تبدیل می کند
   صفحه10

صفحه5

رئیسجمهوری در نشست خبری:

آینده ما ازامروز حتما بهترخواهد بود
شــهروند| دودقیقه مانــده بود به ســاعت  4که
فلشهای دوربین عکاسان خبر از ورود حسن روحانی به
دوازدهمین نشست خبریاش ازسال  92تابهحال داد؛
نشستی با حضور 250نماینده رسانه داخلی و خارجی و
باهمراهیمردانیازدولتدوازدهم؛ازسیدمحمودعلوی
وزیر اطالعات کــه اولیننفری بود که از کابینه پایش را
به سالن شهیدبهشتی نهاد ریاستجمهوری گذاشت تا
وزیرارشاد،محمودواعظیرئیسدفتررئیسجمهوریو
حسامالدینآشنامشاوررئیسجمهوری.
حسنروحانیدیروزدرابتداینشستخبریایامدهه
فجر را تبریک گفت و از مردمی گفت که خود انقالب را به
پیروزیرساندند.ازرنجمردمیگفتکهتالششانبرای
حاکمیت ملی ،عزت ،استقالل ،درسال  57تا آزادی را
در جامعه پیاده کنند .روحانی از شنیدن صدای جوانان
همگفت؛«جوانانهمشنیدنصدایشانوهماثرگذاری
فکرشان را در حاکمیت خواستارند ،چراکه آنان اکثریت
جامعه ما هستند و آن روز که انقالب پیروز شد ،جوانان
ما کمتر از هفتمیلیون بودند اما امروز ۲۵میلیون نفر از
جمعیت ما را جوانان تشکیل میدهند .روحانی با بیان
اینکه جامعه امروز ارتباطش با دنیا و رابطهاش براساس
سطح ســواد و معلومات عمومیاش است ،اظهار کرد:
آنچه که جامعــه ما در زمان انقــاب از لحاظ ارتباط با
دنیا و رابطهاش با جهان داشــت ،براساس سطح سواد و
معلوماتعمومیآندورهبوداماامروزاینمیزانمتفاوت
شده است ،پس ما باید زمانشناس باشیم و اگر زمان را
بشناسیم ،انجاموظیفه برای ما سخت و دشوار نخواهد
بود .وی همچنین با بیان اینکــه دولت دوازدهم عالوه
بر آرمانهــای اولیه انقالب اســامی ،دو هدف مهم را
برای خود تعیین و اعالم کرده است ،گفت :اشتغال مولد
و مبارزه با فقر مطلق دو هدفی اســت که ما آن را دنبال
میکنیم و در بودج ه سال  ۹۷هم به این دو اصل توجه
عمیقی کردیم و امیدواریم نمایندگان مجلس هم آنچه
کهدرنهایتازبررسیبودجهبهمامیدهند،دنبالکننده

همان راه باشــد تا ما بتوانیم برنامههایمان را برای مردم
پیادهکنیم».
گرانیارزنمیتوانددالیلاقتصادیداشتهباشد
حسن روحانی در پاسخ به اولین سوال مبنی بر راهکار
دولت برای خروج از بحران افزایش قیمت ارز گفت :نرخ
ارز را متعادل نمیبینیم و باید به تعادل برســد .اگر نرخ
ارز باالتر از هفتههای پیش است ،حتما نمیتواند دالیل
تجاریواقتصادیداشتهباشد.
چراکهمادرتأمینارزوهمچنینمخارجارزیترازمان
مثبت اســت .درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزیمان
است .نمیتواند دالیل اقتصادی داشته باشد ،چون این
موضوع که برخیها میگویند خود دولــت ارز را گران
کرده اســت ،درصورتی صحیح است که دولت کسری
بودجه داشته باشد .ما امسال کســری بودجه نداریم.
روحانی در تصریح سخنانش گفت10 :ماه گذشته هم
نشان داد که امسال شــرایط از سالهای گذشته بهتر
است .سالهای گذشته در دی و بهمن دچار مشکالتی
شده بودیم اما امسال مشکلی نداریم .وی سپس گفت:
قاعدتا افزایش نرخ ارز دلیل روانی و تبلیغاتی دارد .من
به مردم اطمینان میدهم که آینده ما از امروز حتما بهتر
خواهد بود ،حتی در درآمدهای ارزی و غیرنفتی وضع ما
ازگذشتهبهتربودهاست.بنابراینشرایطمادرآیندهبهتر
خواهد بود .تصمیماتی برای کنترل نوسانات ارز گرفته
شده که بخشی از آن را رئیس بانک مرکزی اعالم کرده
یامیکند.
توصیهارزیبهمردم
رئیسجمهوری در ادامه به مــردم توصیه کرد :من
به مردم توصیه میکنم که دراین مســیر پرریســک
قدم برندارند .برای منافع خودشــان در راههای امنتر
از ارز قدم بردارند .خواهش من از مردم این اســت که به
راهنماییهای کارشناسان اقتصادی توجه کنند .وی در
پاسخ به پرسشی در ارتباط با چگونگی پرداخت بدهی
دولت به ســازمان تأمیناجتماعی نیز ،گفت :در زمینه

مارادرفضایمجازیبااین آدرسها
دنبالکنید

بدهیسازمانتأمیناجتماعیدولتصحبتهایمهمی
دارد .من به وزیر کار تأکید کــردم که باید از بنگاههای
اقتصادی دست بردارد ،شــرط من برای روی کارآمدن
ایشاندراینوزارتخانهاینبودکهازبنگاههادستبردارد.
ویادامهداد:چهمقاماتدولتیوچهنهادهایغیردولتی
وچهنیروهایمسلحبایدبنگاههایاقتصادیرارهاکنند.
این به نفع خود آنها و مردم اســت .رئیسجمهوری در
پاسخ به این پرسش که رمز پیشرفت و موفقیت کشور
ما پس از انقالب چه بوده است ،گفت :اساس پیشرفت
ما براساس استقالل و اراده ملت ما برای تحول و پیشرفت
است .اگر ملتی منسجم و مصمم باشد و حاکمیت هم
مردمی بوده و حاکمان منتخب مردم باشــند ،آن ملت
حتما در آرمانهای ملی خود پیــش میرود .آمارهای
بینالمللی اکنون بیان میکند؛ ایران در زمینه توسعه
انسانی آمار خوبی دارد و شــرایط علمی و بهداشتی ما
بسیار متفاوت از شرایط سالهای اولیه انقالب است .وی
همچنینگفت:تازمانیکهمابهآیندهخودکامالامیدوار
هستیم و سرمایه اجتماعی ما روزبهروز تقویت میشود و
ازامکاناتخوددرستاستفادهمیکنیم،مسیرپیشرفت
را ادامه میدهیم .رشــد اقتصادی مثبت در این سالها
هموارهوجودداشتهاست.امسالهمرشدخوبیخواهیم
داشتوبهمردمقولمیدهمشاهدرشدمثبتومستمر
کشورباشند.
اعتراضمردمفقطاقتصادینیست
رئیسجمهوری در ادامه این نشست خبری در پاسخ
به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا دولت صدای مردم را در
اعتراضات اخیر نســبت به تورم و گرانی شــنیده و اگر
شــنیده اســت ،آیا به دنبال ترمیم تیم اقتصادی خود
اســت یا نه؟ اظهار کرد :اعتراض من به همین شــیوه
سوالپرسیدنشماست.شماوقتیخواستمردمرافقط
در بخش اقتصاد میبینید ،همین به معنای نشــنیدن
صدایمردماست.
ادامه  درصفحه2

یادداشت
رویت هالل احمر در قلب کویر
علياصغرپيوندي

رئیسجمعیت هاللاحمر

امروز  ۱۷بهمن در صحرای طبس پایگاه امداد
و نجات بین شهری مسجد شکر را افتتاح کردیم.
درست در جایی که بالگردهای آمریکایی سقوط
کردهبودند.
اینجا منطقه ای است که خداوند الطاف خفیه
اش را یک بار دیگر به ملتی که انقالب کرده بودند،
نشــان داد .امروز و در دهه فجر و در قلب کویر نام
جمعیت هالل احمر در جایی نقش بســت که
جزییازتاریخبزرگماست.
بالگرد جمعیت هالل احمر امروز در کنار الشه
بالگردهای آمریکایی نمای ویژه ای به این منطقه
تاریخی بخشیده بود .اینجا و در کنار محل حادثه
مسجدی ساخته شــده به نام مسجد شکر برای
شــکرگزاری بر الطاف خفیه الهــی .اکنون و در
طلیعه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب باید
بار دیگر خدای را سپاس گوییم که با همت بزرگ
امدادگران و داوطلبان و کمک های دولت و نظام
جمهوری اسالمی هالل احمر حتی در قلب کویر
نیزقابلرویتاست.
گزارش

سرعت گرفتن تغییرات
در جزیره قشم
و چالشهای پیشرو

پوست انداختن
یک جزیره
   جمعیت قشم تا سال 1404
به 380هزار نفر میرسد
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فرهنگ و هنر
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منیژه حکمت از فیلم جدید
جاده قدیم می گوید

ابعاد مختلف
و ترسناک اتفاقی
چون تجاوز
   صفحه12

