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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم افتتاحیه :

جشنواره فیلم فجر پیام آور امید و نشاط است

22

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

قرارداد ساخت ماهواره «ناهید »۲امضا شد

8

رئیس جمهوری به  10شخصیت علمی و خبره مأموریت داد

تهیه «گزارش ملی» از حادثه پالسکو

هیــأت ویــژه موظــف اســت طــی دو مــاه «گــزارش ملــی» حادثــه را
تهیه و به اطالع مردم برساند
بــا اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث مشــابه
باید توان کشور در مدیریت بحران تقویت شود
2

کارشناسان در گفتوگو با <ایران> ترکیب مستقل و غیرحاکمیتی اعضای
هیأت ویژه منتخب روحانی را گامی مهم برای حقیقتیابی ارزیابی کردند

2

«ایران» در میزگردی با حضور مسئوالن و کارشناسان رسانه ،مدیریت خبر و شایعه را در حادثه پالسکو به بحث گذاشت

بحران در<اطالع رسانی بحران>

طرح :فالکو

آغاز بازداشت مهاجران
در فرودگاههای امریکا

ترامپ فرمان تعلیق  90روزه ورود شهروندان  7کشور را امضا کرد

روحانی در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری:

1و20

دوران دیوارکشی میان ملتها سپری شده است
4

درسهای پالسکو

اول
دیــروز آواربــرداری ســاختمان پالســکو به پایان رســید.
دفتر
اکنــون ســاختمانی کــه چهارشــنبه  29دی ماه یــک روز
عــادی را ســپری کرده بود ،امروز دهــم بهمنماه با یک
فضای خالی جایگزین شــده اســت .این فضا یا به بیان
بهتر جای خالی به زودی پر خواهد شــد .طولی نخواهد
کشــید که به جای ساختمان پالســکو ،بنایی به احتمال
سلیمانپاکسرشت
زیــاد با کاربری مشــابه ولی قطعاً در ابعــادی به مراتب
معاون مرکز بررسیهای
مرتفعتر ســربرخواهد آورد .یادمانها و نمادهایی برای
استراتژیک ریاست جمهوری
یادآوری این حادثه ناگوار و از جانگذشتگی آتشنشانان
در بنای جدید به پا خواهد شــد که به مرور به بخشــی از
بنا تبدیل شــده و در آن ترکیب خواهند شــد و بدین ترتیب روزی عادی در حیات
پالسکوی جدید شــروع خواهد شد .ممکن است در ناخودآگاه بحرانگریز و شاید
عافیتطلب خود آرزو کنیم چنین سرنوشــتی برای پالســکو هر چه زودتر محقق
شــود .اما خودآگاهی اجتماعی و شــهروندی ما ایجاب میکنــد نپذیریم که بتوان
با احداث بنایی جدید ،جای خالی و به بیان دقیقتر ســؤال پالســکو را پاســخ داد.
پالســکو یک عالمت ســؤال بزرگ در قلب شهر تهران و ایبسا ایران است .سؤالی
کــه باید به آن جــواب داد :چگونه میتوان از بــروز چنین فجایعی جلوگیری کرد؟
فاجعه خواندن فروپاشی پالسکو به هیچ وجه آن را امری نادر و کمشمار نخواهد
کرد وقتی بدانیم در همین کالنشــهر تهران و بســیاری کالنشــهرهای دیگر کشــور
ســاختمانهای زیادی با مختصاتی شبیه به پالســکو و ای بسا نگرانکنندهتر از آن
قرار دارند .واقعاً چه تضمینی وجود دارد که امروز عادی یکی از این ساختمانها به
توجو
یک فردای بحرانی تبدیل نشود؟ پاسخ این سؤاالت را باید در پالسکو جس 
ل بســیاری از بحرانهای
کرد نه جای دیگر؟ پالســکو جایی اســت که پاسخ و راهح 
محتمل آینده ،در آن نهفته است .پالسکو درسهای زیادی برای گفتن دارد.
در چنین شرایطی تشکیل هیأت ویژه گزارش بررسی حادثه پالسکو به دستور
رئیــس جمهــوری محترم اقدام ارزشــمند و جدیــدی در الگــوی مدیریت چنین
وقایعــی محســوب میشــود .همانگونه کــه در حکــم رئیس محتــرم جمهوری
خطــاب بــه رئیس هیــأت مذکور آمده اســت ،مســئولیت ایــن کارگروه مســتقل،
بررســی علل و عوامل وقوع آتشســوزی و فروریختن ســاختمان ،نحوه مدیریت
محیطــی حادثــه ،کیفیت هماهنگــی میدانی دســتگاههای مســئول در مدیریت
بحران ،راههای پیشــگیری از تکرار آن و شناسایی اصالحات ساختاری و مدیریتی
الزم است .فعالیت این هیأت و از آن مهمتر عملکرد آن در ارائه گزارشی مستند،
ی در نهادینه
مبتنــی بر شــواهد ،روشمند و علمی به جامعه میتوانــد گام مهم 
کردن فرهنگ بررســی وقایع و حوادث در کشــور باشد .چنین گزارشی باید بتواند
با تحلیل ریشــهای علّی ،نقش عوامل و شــرایط محیطی زمینهساز آسیبپذیری
ســاختمان پالسکو را در برابر حادثه آتشسوزی شناسایی کند .این آسیبپذیری
محصــول کــدام فرآیندهــا و روالهای معمول در تأســیس ،فعالیــت و مدیریت
چنیــن فضاهایــی بوده اســت؟ شناســایی این عوامل و شــرایط بلند مــدت از آن
رو اهمیــت دارد که ســایر ســاختمانها و بناهای بــزرگ تجــاری و ...در تهران نیز
محصول همین شرایط و قواعد هستند و احتماالً به میزان پالسکو آسیبپذیرند.
سؤال دیگری که این گزارش باید به آن جواب دهد این است که چه عامل ،رویداد
و یا حادثهای آســیبپذیری ساختمان پالســکو را به فروپاشی آن متصل کرد؟ به
بیان دیگر رویدادی که در متن شرایطی که پالسکو را آسیبپذیر کرده بود ،مانند
یــک علــت نهایی عمل کرد چــه بود و چــرا روی داد؟ الگو ،مختصــات و پروتکل
مورد اســتفاده برای اطفای حریق و مواجهه با آتشســوزی و علت ناموفق بودن
آن چــه بــود؟ مدیریت بحران در روز وقوع حادثــه و روزهای بعد چه ویژگیهایی
داشــت و نقایص و نقاط قوت آن چه بــود؟ برای ممانعت از بروز چنین وقایعی
چه اقدامات بلندمدت ،میان مدت و کوتاهمدتی باید صورت پذیرد؟
برای اینکه گزارش هیأت مذکور به یک گزارش مبتنی بر دادههای رســانهای
و دســت دوم تقلیــل پیدا نکنــد و از آن مهمتر تجربهای بــرای فعالیت گروههای
حقیقتیاب در موارد مشــابه فراهم شــود ،الزم اســت به مالحظاتی توجه شود.
نخســتین و جدیترین مالحظه تکیه بر تجارب موفق تأســیس ،فعالیت و تهیه
گزارش توسط هیأتهای موفق و مجرب بررسی وقایع در دنیاست.
ادامه در صفحه 2
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منع ورود دارندگان
<گرینکارت> به امریکا

وزارت خارجه امریکا اعالم کرد تعلیق ویزای
هفت کشور مســلمان برای ورود به خاک این
کشــور ،شــامل حال تبعههای این کشورها که
گرینکارت امریکا را دارند نیز میشود.
بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز ،گیلیــان
کریستنســن ،یــک ســخنگوی وزارت خارجــه
امریــکا در پاســخ ایمیلــی از ایــن خبرگــزاری
نوشت :تعلیق ورود تبعههای  7کشوری که در
دســتور ترامپ جای گرفتهاند ،شــامل تمامی
تبعههــای این کشــورها ولو کســانی کــه گرین
کارت امریــکا را دارند ،میشــود .این در حالی
است که فرانسه و آلمان نسبت به این دستور
اعتراض کرده اند .به گزارش آسوشیتدپرس،
وزیران خارجه فرانسه و آلمان فرمان اجرایی
دونالــد ترامــپ را اســباب نگرانــی خواندنــد
و اعــام کردنــد ،در ایــن خصــوص بــا رکــس
تیلرســون ،گزینه ترامپ بــرای وزارت خارجه
امریــکا مذاکره خواهند کــرد .فرانســوا اوالند،
رئیس جمهوری فرانسه نیز دیشب و در حالی
کــه قرار بود با دونالد ترامپ مذاکرهای تلفنی
داشــته باشــد ،تأکیــد کــرد ،اروپا باید پاســخی
محکم به ترامپ بدهد .ترزا می ،نخستوزیر
انگلیس نیــز در کنفرانس خبری مشــترکی با
بینالــی ییلدریم ،همتای ترکیــهایاش گفت:
امریــکا مســئول سیاســتهای خــود در قبــال
پناهجویان و مهاجران است.
بازتابهــای فرمــان دونالد ترامــپ درباره
تعلیق ورود تبعههای هفت کشــور مسلمان،
تا پایان شب گذشــته ادامه داشت .در آخرین
پیامدهــای شــب گذشــته در قاهــره ،پایتخت
مصــر حداقــل هفت نفــر از کشــورهایی چون
عراق و یمن اجازه پرواز با شــرکت هواپیمایی
مصــر بــه نیویــورک را نیافتنــد .ایــن در حالی
اســت کــه طبــق گزارشهــا ایــن افــراد ویزای
معتبر ســفر بــه امریــکا را داشــتند .همچنین
بــر اســاس گزارشها اتریــش مانــع ورود 300
ایرانی غیر مسلمان به این کشور شد .این افراد
قصــد داشــتند ،پــس از ورود به اتریــش راهی
امریکا شــوند .در همین حال شماری از وکال و
حقوقدانان امریکایی اعالم کردند ،قصد دارند
شکایتی حقوقی را در تقابل با این فرمان تهیه
و تنظیــم کنند .اتحادیههــای مدنی امریکا نیز
اعالم کردند از این اقدام حمایت خواهند کرد.
دایان فاینســتاین ،ســناتور دموکــرات از ایالت
کالیفرنیــا نیز در واکنــش به اقدامــات اجرایی
دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در مورد
مهاجرت و آوارگان گفت ،بســیار متأســفم که
رئیــس جمهــوری ،این مســیر تاریــک را برای
کشــورمان برگزیده است .بیایید تصاویر آیالن
کردی کودک ســه ساله ســوری که آب وی را به
ســاحل آورده بــود و تلفات زیاد ایــن بحران را
به یاد آوریم ،هیچ دلیل مشــروع امنیت ملی
برای ممنوع کردن ورود آوارگان وجود ندارد.

پس از رسانهای شدن و انتقاد افکار عمومی

شهرداری هزینه  2میلیونی کفن و دفن
جانباخته پالسکو را پس داد

فریبــا خاناحمــدی  /پس از انتشــار اخبــار و فیشهایی مربوط بــه دریافت
 2میلیون تومان توســط شــهرداری بابت هزینه کفــن و دفن جان باختگان
حادثه پالسکو ،شهرداری تحت فشار افکار عمومی مبالغ دریافتی را به این
خانوادهها بازگرداند.
روز گذشــته خانــواده «حیــدر پهلوانی» یکــی از قربانیان حادثه پالســکو در
تمــاس بــا روزنامه ایــران از پرداخت هزینه کفــن ودفن و ســایر هزینههای
مربــوط بــه دفــن آن مرحوم به شــهرداری تهران خبــر دادنــد .آنها مدعی
هســتند کــه ســازمان بهشــت زهــرا(س) بیــش از  2میلیــون تومــان از آنها
دریافت کرد ه اســت که البته ارائه فیشهــای پرداخت آمبوالنس ،خدمات
تغسیل و تدفین و اکو و مداح هم این ادعا را اثبات میکند.
انتشــار ایــن خبر در شــبکههای اجتماعــی و بیمهــری به ایــن خانواده
واکنشهای بســیاری در پی داشــت اما رسانههای نزدیک به شهرداری این
خبر را از اساس کذب دانستند .این در حالی است که روز گذشته از سازمان
بهشــت زهرا با خانواده پهلوانی تماس گرفته شد تا برای بازگردانده شدن
هزینههــای خــود به این ســازمان مراجعه کنند .دقایقی بعــد از بازگردانده
شــدن هزینههای تدفین به این خانواده ،مجتبــی یزدانی ،معاون خدمات
توگو با سایت «شهرنوشت» اظهار داشت
شــهری شــهرداری تهران در گف 
که تا این لحظه هیچ گونه هزینه کفن و دفن از  4شهروند جانباخته حادثه
پالسکو که پیکرشان یافت شده ،دریافت نشده است و اخبار منتشر شده در
این رابطه را کذب محض دانســت و تأکید کرد ســازمان بهشــت زهرا بابت
تدفین این جانباختگان هزینهای دریافت نکرده است!
ســاعت  22جمعــه  8بهمنمــاه بــا مراجعــه خبرنــگار روزنامــه ایــران
بــه محله فــاح (ابــوذر) و مالقات با ایــن خانــواده ،آنها با ارائــه فیشهای
پرداختی گالیهمندی خود برای پرداخت چنین هزینههایی را اعالم کردند.
«مهــدی پهلوانــی» بــرادر زاده مرحــوم حیــدر که هنوز در شــوک از دســت
دادن عمویش اســت به ما میگوید« :یک هفته از عمویمان خبر نداشتیم
و هــر ســاعت از شــبانهروز به محدوده پالســکو میرفتیم تا خبــری از حیدر
بگیریم ولی کسی چیزی به ما نمیگفت اصالً جوابمان را نمیدادند .روز
سهشــنبه از شــهرداری زنگ زدند و گفتند برای شناســایی  3جســدی که به
پزشکی قانونی کهریزک منتقل شده مراجعه کنیم .حیدر را از لباسهایش
شــناختیم .صورتش کامالً ســوخته بود و قابل شناسایی نبود .وقتی پزشکی
قانونــی پیکر را تحویلمــان داد تا این لحظه همه مخارج گردنمان بود .در
بهشــت زهرا هم گفتند یک قبر رایگان میدهیــم ولی باید  2طبقه دیگر را
بخرید .گفتم پول نداریم برای خریدن  2طبقه دیگر .آنها گفتند پس کاری
از دســتمان برنمیآیــد .متوفــی را جای دیگــری ببرید .مجبور شــدیم یک
میلیــون و  500هــزار تومان برای  2طبقــه اضافی بپردازیم .پول تغســیل و
تدفین و آمبوالنس و اکو و ...همه را تا ریال آخر گرفتند».
وی در ادامــه میافزایــد« :حیدر وضع مالی بدی داشــت 2 .بچه  13و 6
ساله دارد .آپارتمان کوچکی خریده بود که خیلی از قسطهایش را نپرداخته.
بنــده خــدا مجبــور بود دو شــیفت کار کند .شــبها در شــهرداری منطقه 11
رفتگــری میکرد و صبح تا ظهر هم در پالســکو کارگــر خدمات بود .حاال در
این وضعیت بگویید ما چه کنیم .ما از سرکارگرشــان گالیه داریم که دستور
داده آب داخــل پاســاژ را جمع کنند تا وارد بانک نشــود یکی از همکارانش
فرار کرده ولی این بنده خدا آنجا مانده .نمیدانیم باید از چه کسی شکایت
کنیم؟ خسارت و دیه او را از کجا پیگیری کنیم؟ تکلیف زن و بچههایش چه
میشــود؟ از آن روز تــا حــاال فقط شــهرداری دو گونی برنــج و چند تا روغن
مایع برای زن و بچهاش آوردهاند .حیدر هم جزو پرســنل شــهرداری است
چرا نباید جزو خودشان حساب کنند؟ حیدر و آتشنشانان چه فرقی با هم
دارند؟ حیدر هم برای کمک آنجا بود وگرنه برمی گشت خانه».
اما ســؤال اصلی این اســت؛ اگر همانطور که مسئوالن خدمات شهری ادعا
میکنند دفن پیکر دو جانباخته با هزینه شهرداری در بهشت زهرا(س) انجام
شــده اســت پس چرا خانواده بازمانده مجبور شده به حساب سازمان بهشت
زهــرا کــه مدارک آن در اختیــار خبرنگار روزنامه ایران اســت در تاریخ  7بهمن
مــاه بابت واگذاری دو طبقه از قبر ســه طبقه پیش فروش شــده به شــماره 94
ردیف  42و قطعه  ،305یک میلیون و  500هزار تومان به شماره صورتحساب
 95111484پرداخت کنند؟
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 40هزار تاکسی نو
تحویل شد

تاکسیهای فرسوده ،یکساعته
تعویض میشوند
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دوشنبه؛ تشييع
شهداي آتشنشان

گروه حوادث  -رئيس ســتاد تشييع
شــهداي آتشنشــان در حادثــه
پالســکو گفــت :مراســم تشــييع
روز دوشــنبه مــورخ 1395/11/11
از ســاعت  8:30صبــح در محــل
مصالي حضرت امام خميني(ره)
تهــران برگزار خواهد شــد .مجتبي
عبداللهــي بــا اعــام ايــن خبــر
اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه اهميت
احــراز هويــت  16آتشنشــان و
پايــان آواربرداري ،مراســم تشــييع
از ســاعت  8:30صبــح در محــل
مصالي حضرت امام خميني(ره)
تهــران و پس از اقامــه نماز بر پيکر
شــهدا انجام خواهد شد .همچنين
روز چهارشــنبه  14بهمن از ساعت
 14الي  16در مدرســه عالي شــهيد
مطهــري مراســم يادبــود و ترحيم
برگزار خواهد شد.

تأکیدجهانگیری
بر رعایت حقوق شهروندی

معــاون اول رئیسجمهــوری بــا
بیــان ایــن کــه مــردم بایــد از حقوق
خود آگاه شــوند تا بتوانند مطالبهگر
حقــوق قانونــی خــود باشــند
گفت:رضایتمنــدی مــردم و رعایت
حقــوق شــهروندی نقــش مهمــی
در موفقیــت برنامــه هــای دولت ها
دارد .بــه گــزارش ایرنــا معــاون اول
رئیسجمهــوری در جلســه شــورای
عالــی اداری ،ایجــاد تشــکلهای
مردمــی بــرای صیانــت از حقــوق
مــردم را مثبــت و ســازنده ارزیابــی
کــرد و افزود :اگر نهادهــای مدنی در
ایــن زمینه فعال شــوند ،مــی توانند
مطالبــه گــر حقــوق شــهروندی در
نظــام اداری کشــور باشــند و از ایــن
طریــق گام مثبتــی در جهــت جلب
رضایت مردم و رعایت حقوق آنان
برداشــته خواهــد شــد .جهانگیــری
بــا اشــاره بــه طــرح مصوبــه حقوق
شهروندی در نظام اداری که گزارش
آن از ســوی دبیرخانه شورا ارائه شد،
گفت :کلیــات این طرح مــورد قبول
اســت و دســتگاه های اجرایی ظرف
مــدت یــک هفتــه نظــرات و دیدگاه
های خود را در خصوص این مصوبه
به ســازمان امور اداری و استخدامی
کشــور ارائــه دهنــد تــا در صورتی که
مــواد یــا بندی نیــاز به اصــاح دارد،
اصالحات الزم در آن اعمال شود.

پاسخ وزارت خارجه به تعلیق صدور ویزای آمریکا برای ایرانیان:

اصل<عمل متقابل> را اجرا میکنیم
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نظارت بر بانکها :مورد بانک ملت

بازکردن نماد بانک ملت در روز  1395/11/05و کاهش
یادداشت
بیش از هزار واحدی شاخص ولولهای میان سهامداران
و بویــژه ســهامداران حقیقــی را باعــث شــد .همه این
اعتراضها مربوط به زیان 3هزار و  600میلیارد تومانی
سهامداران نبود؛ حتی  22هزار کارمند و مدیر بانک که
 10درصد این زیان یعنی  360میلیارد تومان را بهناچار
حسین عبده تبریزی
تحمــل کردنــد ( 16میلیون تومان ســرانه هــر کارمند)
دبیرکل پیشین بورس
فقط از زیان شکوه نمیکنند ،چرا که سهامداران بورس
مدتی اســت به باالرفتن و پایینآمدن شاخص عادت
کردهانــد .آنها موضوع ریســک در بورس را میشناســند .شــکایت آنها به نحوه
گزارشگری و پیشبینیهای سود بانک ملت است.
صورتهــای مالــی  1394/12/29در تاریــخ ( 1395/04/28یک روز پس از
تعقیب قانونی مدیرعامل) در سامانه کدال قرار میگیرد و هزار و  200میلیارد
تومــان ســود نشــان داده میشــود .این در شــرایطی اســت که مقامــات ناظر
با افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی از محل هزار و  800میلیارد تومان سود
انباشــته در اردیبهشــتماه  1395موافقــت کرده بودند .این بدان معناســت
کــه تــا آن تاریــخ ،مقامات ناظــر از موهوم بودن ســود و زیان  3هــزار میلیارد
تومانــی بانــک ملــت مطلــع نبودهانــد .ایــن درســت آن نکتــه اصلــی اســت
کــه ســهامداران نســبت بــه آن معترضانــد .بــه طــور خــاص ،اگــر بگوییــم
ســهامداران بایــد بهبند «عدم ارائه مدارک برگشــت ســود تســعیر ارز» برابر
 550میلیــارد تومــان در گــزارش حسابرســی بانــک ملــت توجــه میکردند،
با این همه آنها به هیچوجه نمیتوانستند از سه قلم زیر اطالع داشته باشند:
میلیارد تومان
برگشت سود وجه التزام مطالبات از دولت
کسری ذخایر مطالبات مشکوکالوصول

780
1.500

عدم احتساب ذخیر ه کافی بیمهسنجی صندوق بازنشستگی کارکنان

250
2.530

به هر حال ،این ریسکهای مقامهای ناظر در روزهای آخر و بدون شفافسازی
قبلــی به ســهامداران تحمیل شــده اســت .بویــژه ،اقدام دو ســال اخیــر بانک
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در اصــاح صــورت ســود و زیــان بانکهــا
و کاهــش قابلمالحظه رقم ســود بهدلیل ضــرورت ذخیرهگیریهای مختلف
و برگشت سود حاصل از معامالت داخلی بانکها ،مورد اعتراض بوده است.
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اناهلل و انااليه راجعون
بدينوســيله درگذشــت
مهندس محمدجواد رفيع را
به اطالع دوستان و بستگان
ميرســاند بههمين مناسبت
مجلس ختمي واقع در مسجد
الغدير (خيابان ميرداماد) در
روز دوشنبه  11بهمن  95از ساعت  15:15الي
 16:45برگزار ميگردد .حضور سروران گرامي
باعث تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
جالل رفيع ،رضا رفيع

