خط قرمز پليس ايران زرد و نارنجي شده است

شاگردان ،پيكر استاد سمندريان را تشییع كردند

130هزار معتاد الكل در ايران

بدرقه در سكوت

لو
گروه جامعه :ارديبهش��ت سالجاري جواب آزمايش الك 
اعتياد 26درصد رانندگان تهراني مثبت از كار درآمد و حاال
فرمانده نيروي انتظامي با اعالم اينكه خط قرمز پليس زرد و
نارنجي است از اعتياد 130هزار ايراني به الكل خبر ميدهد.
پليس ايران به گفته «س��ردار اسماعيل احمديمقدم» اين
روزها به دنبال اقتدار نرم است؛ پليس گاهي زبان...

گروه ادب و هنر« :اين صحنه خانه من است» اين جملهاي
بود كه در تمامي خانه هنرمندان به همراه امضايي از «حميد
سمندريان» گسترش يافته بود .اما اين خانه سه روز است كه
خالي از اوست .حميد سمندرياني كه به مدت 50سال براي
تربيت نسلهاي بعدي چراغ صحنههاي ايران را روشن نگه
داشت .نسلهايي كه براي وداع ،خيابانهاي...
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«استادي ما»
رضا زندي
«اس��تاديم» .در سريع ساختن و
تندتر خراب كردن .در «تاسيس»
كردن و به «انحالل» كش��اندن.
«استاديم» .آيا با انحالل سازمان
مديري��ت و برنامهري��زي ،وضع
بودجهريزي و نظام مديريتيمان
بهتر ش��ده اس��ت؟! بودجه به موقع به مجلس ميرس��د؟
تخصي��ص منابع بج��ا و پروژهها به موقع اجرا ميش��ود؟
كارشناس��ان سازمان برنامه و بودجه اسبق كاركرد بهتري
در بدنه اجرايي دولت و معاونت راهبردي رياستجمهوري
پيدا كردهاند؟ روي رخساره را ببينيد و پاسخ را شما بدهيد.
شركت ملي صادرات گاز هم رسما منحل شد« .استاديم»...
 -1مساله اين نيس��ت كه فعال تراز گاز كشور اجازه
صادرات بيشتر از قرارداد تركيه و يكي دو قرارداد ترانزيت
كوچك را نميدهد .موضوع اين نيست كه امروز شرايط
بينالمللي براي مذاكرات صادرات گاز مهيا نيست .بحث
بر س��ر تاخير در اجراي پروژههاي گازي پارس جنوبي،
شمالي و سوراخ شدن خط لوله انتقال گاز ميدان سلمان
هم نيس��ت .سوال ساده اين اس��ت كه اگر در اين كشور
ش��ركت ملي صادرات گاز الزم نبود ،چرا تاس��يس شد؟
اگر ضرورت داش��ت ،براي چه «منحل» ش��د؟! حاال در
معادالت جهاني درباره ثبات تصميمگيري و برنامهريزي
در ايران چطور فكر ميكنند؟ ش��ركت ملي صادرات گاز
يك ش��ركت بينالمللي بود .ماجراي وضعيت كاركنان
و هزينههاي تاس��يس و ساختمان مجهزش هم بماند...
«استاديم»...
 -2قصه تاسيس شركت «پتروپارس» يادتان هست؟
اگر نيس��ت سري به آرش��يو روزنامهها بزنيد .از بهار 82
نميگويم؛ زماني كه رييس وقت سازمان نظارتي كشور
هنگام مصاحبه درباره وضعيت «پتروپارس» زيركانه ضبط
را خاموش كرد ،س��خنانش را گفت و دوباره روشن كرد.
اي��ن را هم نميتوان باز كرد ك��ه وزير نفت وقت تا كجا
تحت فشار تاسيس «پتروپارس» رفت و نزديك بود برود.
ماجراي دولتي شدنش هم بماند .بيستم تير سال جاري
اما ،روابط عمومي «پتروپارس» خبري رس��مي از بازديد
وزير فعلي نفت به روزنامه فرستاد .اين نقل قول مستقيم
رستم قاسمي است« :تاسيس پتروپارس كار بسيار درست
و عاقالنهاي بوده است« ».استاديم»...
 -3خبر آمده اس��ت كه ايران چه��ار فروند نفتكش براي
ونزوئال ميس��ازد .اولين��ش را با ظرفيت انتق��ال  13هزار تن
نف��ت خام ،پانزدهم مرداد به آب مياندازد .ضربالمثل بيلزن
و باغچه به ياد آمد ،كه كشور امروز بيش از ونزوئال به نفتكش
نياز دارد .ايضا مديرعامل شركت مايعسازي گاز گفته است كه
اولين محموله كارخانه الانجی تا سال  2014عرضه ميشود و
اين پروژه امروز پيشرفت  60درصدي دارد ».کارخانه الانجی
تكنولوژي بسيار پيچيده و انحصار یدارد« .استاديم»....

نشست پرحاشیه
«کدخدایی»

سرمقاله

گفتوگو با شهرزاد نظیفی و نورا نراقی
مادر و دختر موتورسوار

زبان «روزنامه»

«ويراژ» در تپههاي «شهران»
صفحه 16

سخنگوی شورای نگهبان ،خبرنگار «ایرنا» را اخراج کرد

گروه سیاسی ،عش�رت عبدالهي:سخنگوي شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان اين را هم گفت كه «شيوههايي كه
برخي از دوستان در برخي كاغذپارهها كه از بودجه بيتالمال
سرانجام صبر خود را از دست داد .كدخدايي پس از مجادلهاي
هم ارتزاق ميكنند و شخصيتهاي نظام را مورد استهزا قرار
كه ميان او و خبرنگار «ايرنا» رخ داد ،بعد از اصرار اين خبرنگار
ميدهند درست نيست؛ اين شخصيتها كه در روزنامه ايران
به طرح برخي موضوعات ،دس��تور اخراج او از جلسه را داد.
استهزا شدهاند از من و شما بيشتر به نظام خدمت كردهاند».
مجادل��ه پيشآمده بعد از آن صورت گرفت كه س��خنگوي
ت��ا گاليههايش از دول��ت را اينگونه
ش��وراي نگهب��ان از مطال��ب مطرح
نكته
بيان كند .اختالفنظرهاي پيش آمده
شده عليه شوراي نگهبان بهخصوص
زماني كه خبرنگار «ايرنا» به توصيه
بين دولت و شوراي نگهبان از احياي
دبير اين ش��ورا در روزنام��ه ايران بر
كدخدايي مبني بر اينكه از طرح
مجدد هيات نظ��ارت بر اجراي قانون
سر تفس��ير اصل  113قانون اساسي
سخنان حاشيه اي اجتناب كرده
اساس��ي توس��ط احمدينژاد شروع
به ش��دت انتقاد كرد و هر چند گفت:
و به جاي آن «سوال»طرح كند
ش��د .احمدينژاد در يكسال پاياني
«اين شورا اهل ش��كايت نيست» اما
گوش نكرد ،كدخدايي از مسووالن
مربوطه خواست تا خبرنگار «ايرنا» را
دولتش تصميم به تشكيل دوباره اين
خطاب به مسووالن اين روزنامه اظهار
به بيرون هدايت كنند
هيات گرفت .تصميمي كه بالفاصله با
داشت« :چه شده كه برخي افراد با اين
واكنش صريح شوراي نگهبان مواجه و
غوغاساالري در برخي رسانهها اينطور
آن را خالف قانون اساس��ي دانست .اما دولت به نظر شوراي
سخن ميگويند؛ همكاران اين روزنامه با من ارتباط دارند و
نگهبان تمكين نكرد و اعض��اي اين هيات و معاونت اجراي
بعضي مواقع به من مراجعه ميكنند و از مديريت جديد گله
قانون اساسي را تاسيس و آن را به زيرمجموعه معاونتهاي
دارند ».روزنامه دولتي ايران زير نظر علياكبر جوانفكر ،مشاور
رياستجمهوري اضافه كرد.
مطبوعاتي رييسجمهور اداره ميشود كه تاكنون انتقادات
ادامه در صفحه 2
زيادي را از س��وي نهاده��اي مختلف به خود ديده اس��ت.

برخورد «تعزيراتي» هم كارساز نشد

گراني «كاغذ»؛ نفستنگي «نشريات»
گروه اقتصاد :تورم ،چالش اقتصاد ايران شده و هنوز تدابير
عرصه چاپ و نش��ر و مطبوعات تبديل ش��ده و به گفته
«الياس حضرتي» ،مدير مسوول روزنامه اعتماد ،بازار كاغذ
مهار آن نتايج مملوسي نداش��ته است .وضعيتي تورمي
نيز تحت تاثير سياس��تهاي اقتصاد مانند ساير بازارها با
ك��ه اين روزها دام��ن غذاي روح را ه��م گرفته و فعاالن
جابهجايي ش��اخصها مواجه شده است منتها پيامد اين
اين صنف را به تنگي نفس دچار كرده اس��ت .ناش��ران از
اتفاق هزينه توليد رس��انههاي مكتوب را باال برده و باعث
اضافه شدن مشكلي به نام افزايش قيمت كتاب به واسطه
شده تا مديران رسانه با چالش بزرگي مواجه شوند .گراني
رسوخ تورم به اين حوزه سخن ميگويند و مديران مسوول
كاغذ صداي دولتيها را هم درآورده است.
روزنامهه��ا نيز رضاي��ت چنداني از اوض��اع حاكم بر بازار
عليرضا شجاعي ،سرپرست روزنامه گسترش صنعت
كاغذ ندارند؛ بازاري كه فروشندگان در پاسخ به استعالم
ميگويد« :نوساناتي كه اين روزها در بازار وجود دارد گراني
قيمت ميگويند :قيمت كاغ��ذ االن را ميخواهي يا االن
كاغذ را تقويت كرده و به نظر من تنها راه چاره انديشيدن
را .اين جمله نشان از نوسان لحظهاي قيمت در بازار دارد
ب��ه توليد اس��ت ».در همين رابطه
و وابس��تگي باالي صنع��ت چاپ و
نكته
رييس موسس��ه پژوهش��ي ميراث
نش��ر به واردات كاغذ امكان تثبيت
مديرمسوولروزنامه«گل»:
مكتوب با اشاره به اينكه اگر گراني
قيمت در بازار را س��لب كرده است.
هزينه و درآمد ،اقتصاد
كاغذ مهار نشود ،صنعت نشر آسيب
بيراه نيس��ت اگر بگوييم تداوم روند
يك روزنامه را تعيين ميكند
ميبيند ،گفت��ه «با ادام��ه افزايش
فعل��ي در ب��ازار كاغذ ب��ه تعطيلي
اما افزايش بيرويه و غيرمنطقي
قيمت كاغذ تيراژ كتابهايي كه قرار
روزنامههاي مس��تقل ،چاپخانهها و
قيمت كاغذ در كنار كمبود آن
به يكي از معضالت مطبوعات
است چاپ شوند نيز كم ميشود».
كاهش نشر كتاب منجر خواهد شد؛
تبديل شده است
ب��ه گفته اكبر ايران��ي ،گراني كاغذ
روزنامههاي مستقل اما در اين بازي
باعث ميشود قدرت خريد مخاطب
داس��تان ديگري دارند و گراني را به
كاهش يافته و مردم سراغ كتابهاي زيرا كسي ،ديجيتالي
مدت زيادي تاب نخواهند آورد .كاهش پرسنل ،صفحات
و اينترنتي بروند و با عالم كتاب و كتابخواني فاصله گيرند.
روزنامه ،تيراژ ،كيفيت كاغذ و مطالب ميتواند گزينههاي
اين طور به نظر ميرسد كه داستان گراني كاغذ آرامآرام
نخستين برخي مديران مسوول براي عبور از اين بحران
نفس دولتيها را نيز به ش��ماره خواهد انداخت تا شايد از
باشند .چراكه اين روزنامهها برخالف روزنامههاي وابسته
اين رهگذر شاهد اتخاذ تدبيري براي برونرفت از شرايط
به دولت جاي خالي آگهيهاي دولتي و يارانه كاغذ را به
فعليباشيم.
شدت احساس ميكنند.
گزارش کامل را در صفحه  4بخوانید
ب��ه هر حال كاغذ اين روزها به مش��كل جديدي در

آيتاهلل جواديآملي:

مساله بدحجابي در جامعه با بگير و ببند حل نخواهد شد
خبرآنالي�ن :آيتاهلل جواديآمل��ي برخورد انتظامي با
مظاهر بدحجابي در جامعه را آخرين مرحله دانست و
تصريح كرد :كار نيروي انتظامي خوب است ،اما اساس
كار اين نيس��ت .آيتاهلل جواديآملي ،ديروز در جمع
روحانيان و جمعي از بانوان محجه در مسجد روستاي
احمدآباد دماوند متذكر شد :مساله بدحجابي در جامعه
با بگير و ببند حل نخواهد شد .مفسر برجسته قرآنكريم
ادامه داد :اگر كسي در مسير معارف ديني گام بردارد به
جاي پذيرش حجاب از روي ترس و اجبار از روي حيا
عفاف و حجاب را حفظ ميكند .آيتاهلل جواديآملي
با بيان اينكه در كش��ور حض��رت وليعصر(عج) وضع
حجاب رضايتبخش نيست ،گفت :دليل اين وضع اين

اس��ت ،چون لذت عفت را هنوز به خوبي نچشيدهايم.
وي با اشاره به آيات و روايات درخصوص مساله عفاف
و حج��اب ،گفت :در اين روايات ديني ،انس��ان عفيف
همانند يك فرشته بيان شده است .وي با اشاره به اينكه
ي هزاران راه براي تبديل
دستورات قرآن و روايات دين 
انسان به فرش��ته را معرفي كرده است ،افزود :صاحب
جواهر بيان ميكند انس��ان با روزهداري شبيه فرشته
ميشود .مفسر برجس��ته قرآنكريم در ادامه سخنان
خ��ود با بيان اينكه ايران قبل از اس�لام به هيچ عنوان
عظمت امروز نظام اسالمي را نداشت ،ادامه داد :اسالم
راستين به همراه خود چيزي آورد كه جايگاه و شرايط
ايران را به كلي تغيير داد.

«مرسي» ميزبان «كلينتون»
پي بهار عربي به يك بازيگر عمده سياس��ي در شمال آفريقا
گروه جهان :هيالري كلينتون روز گذشته به عنوان نخستين
تبديل شده است .يك روز پيش از سفر كلينتون به قاهره،
مقام ارشد آمريكايي با رييسجمهوري مصر در قاهره ديدار
محمد ُمرس��ي ميزبان « ُمنصِ ف مزروقي» رييسجمهوري
كرد.
تونس بود .اين دو در كنفرانس خبري مشترك از حق مردم
كلينتون در آستانه سفر به قاهره ضمن حمايت از مرسي،
س��وريه براي انتخاب حكمرانان اين كشور حمايت كردند».
گفت« :مردم مصر بايد به آنچه راي دادهاند و به آنچه برايش
محمد مرس��ي گف��ت :آنها ب��ا مداخله خارجي در س��وريه
اعتصاب كردهاند ،برس��ند ».او پ��س از ورود به قاهره ضمن
مخالفان��د و معتقدن��د مكانيزمهاي
تس��ليم پيام تبريك ب��اراك اوباما به
نكته
زي��ادي براي حل مس��اله وجود دارد.
مرس��ي به مناس��بت پي��روزي او در
نيويوركتايمزسفركلينتون
رييسجمه��وري تونس هم گفت دو
انتخابات ،رييسجمهوري مصر را براي
به قاهره را نخستين تالش جدي
ط��رف درب��اره همه مس��ايل ،بهويژه
ماه سپتامبر (شهريورماه) به كاخسفيد
تيم سياست خارجي اوباما براي
تراژدي مردم سوريه كامال اتفاق نظر
دعوت ك��رد .روزنامه االهرام مصر در
برقراري ارتباط با اخوانالمسلمين
دارند و حق مردم س��وريه مانند مصر
اين پيوند نوشته اس��ت كلينتون در
دانسته كه در پي بهار عربي
بازيگر عمده سياسي
و تونس براي پايان دادن به اس��تبداد
اقام��ت دو روزه خود در مصر در مورد
در شمال آفريقا تبديل شده است
و انتخاب حاكمانشان غيرقابل بحث
همكاريهاي مشترك ،نقش آمريكا در
است .به گزارش ايسنا بر اساس برنامه
كمك اقتصادي به مصر ،اوضاع سوريه
اعالم شده ،كلينتون فردا براي ديدار با مقامات رژيم اسراييل
و آينده مذاكرات صلح خاورميانه گفتوگو ميكند .قرار است
از قاهره راهي بيتالمقدسميشود.
كلينتون امروز كنس��ولگري تازه واشنگتن در اسكندريه را
منابع نزديك به دولت آمريكا ميگويند سفر وزير خارجه
افتتاح كند .ديدار با سياس��تمداران و س��ران احزاب از ديگر
اين كش��ور به اسراييل سفر كلينتون به منظور تالش براي
برنامههاي كلينتون در مصر اعالم شده است.
بازگرداندن دو طرف درگير فلسطين و رژيم اسراييل به پاي
نيويوركتايمز در تفسيري در همين پيوند ،سفر كلينتون
به قاهره را نخستين تالش جدي تيم سياست خارجي باراك
ميز مذاكره و ادامه فشارها بر بنيامين نتانياهو براي حضور بر
سر ميز مذاكره است.
اوباما براي برقراري ارتباط با اخوانالمسلمين دانسته كه در

فريدون صديقي

*

طوفان اگر سراغ تو را گرفت
چون كوه باش
نسيم اگر به ديدار تو آمد
چون باغ
بر سينه بلوطي
چنين نوشته بودند
«شيركو بيكس»
درخت – درخت بيسايه يا متولد نشده ،يا تبر ذغال خورده
يدانند كه
است .تنها درختاني خود را پرسايه و خوشبخت م 
هواي تنفس يا كاغذ كلمه باشند.
هيچ درختي راضي به ذغال و پوچ ش��دن نيست ،فخر
درخت به كاغذ ،به كتاب و روزنامهشدن است و همين است
ك��ه عمر كتاب دراز و حتي عمر قفس��ههاي چوبي كتاب و
نيمكتهاي چوبي مدرسه هم بسي بلند است ،چون درخت
تبر دانش خورده است.
و همين اس��ت كه اولين دلنوش��تهها بر پوست درخت
سينهريز درخت شد.
به ياد تو كه هميشه با مني
براي درخت كه سايه توست
روزنامه – روزنامه درخت خبر است
قيمت مرغ پر زد و رفت
استاد حميد سمندريان مكدر بود ،نماند و رفت
روزنامه و مجله به نمايندگي از درخت روي پيش��خوان
روزنامهفروشيها مينشينند ،پيش پاي عابران دراز ميكشند
يا بندآويز ميش��وند تا از عابران س��ر به هوا دلبري كنند به
خواندن.
احترام و اعزاز درخت بهخاطر سايه تنفسي و كاغذ براي
روزنامه و كتاب اس��ت نه براي طناب بستن و تاب خوردن
دل ديوانه.
روزنامهن�گار – روزنامهنگار قاعدتا بايد آخرين نفر از خيل
بيكاران باش��د چونبايد خبر ديگران را بدهد حتي بيكار
ش��دن «جنگل ابر» را كه در آس��تانه محو شدن است اما
اغلب اينگونه نيست .روزنامهنگار اولين آسیبدیده بيكاري
به خاطر گرانيهاست مثل گراني كاغذ.
مطمئن هستم هيچ درختي حاضر به چنين شقاوتي در
حق روزنامهنگاران نيست.
روزنامهفروش – س��د معبر او در پيادهروها به خاطر برپايي
نمايشگاه دايمي مطبوعات است نه فروش پفك و سيگار و
لواشك.
تقاضا ميشود اجازه ندهيد به خاطر گراني كاغذ ،چاپ و
 ...پيادهروها تبديل به پفكفروشي شوند.
زب�ان روزنامه  -زبان ،بيترديد يكي از اركان رفتار انس��اني
اس��ت .مردمي كه زبانهاي متفاوتي دارند منطق متفاوتي
دارند .زبان روزنامه گونه متفاوتي از زبان نظم و نثر ادبي ،نامه
اداري و امثال آن است .چقدر جهان امروز به وجود اين تمايز
نيازمند است .دريغ نكنيم.
* روزنامهنگار و مدرس ارتباطات

خبر

رحيمي :برخي پزشكان از درآمد
ماهي ۲۰۰ميليون نميگذرند

فارس :محمدرضا رحيمي در مراس��م افتتاح طرح ملي پزشك
خانواده شهري گفت« :طبيعي است كه اين كار بزرگ مخالف
نيز داشته باشد و اين افراد اقليتياند كه يا گرفتار جهل هستند
يا منافعي دارند كه به خطر ميافتد .آنها كه  150تا 200ميليون
درآم��د دارند و مالياتي نيز پرداخت نميكنند ،يا كمتر از مقدار
متناسب پرداخت ميكنند از اجراي اين طرح نگران هستند».

