
  اقليم شناسان در گفت وگو با 
همشهري : آب وهواي دور از انتظار 

تهران ناشي از جزيره اي شدن
اين كالنشهر است

  بررسي علمي علت گرم شدن 
فصل هاي سرد سال

توليــد و واردات 15نوع خودروي 
سواري، 3مدل وانت بار، 5خودروي 
باري نيمه تريلر، يــك كاميون و 
يك نــوع اتوبوس بين شــهري 

بي كيفيت متوقف شد. 
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مأموريت مشاوران 
رئيس جمهور 

نرم خويي و آشتي جويي، 
مهرباني و آســوده جاني، 
بردبــاري و ســازگاري 
بــا ديگــران، به ويــژه با 
بيگانــگان، ويژگي هايي 
واالينــد و رفتارهايــي 
شايان و نمايان كه از نگاهي فراخ و ژرفكاوانه، ريشه در 
ديگردوستي دارند. هرآينه، هركس كه ديگري را دوست 
مي دارد و گرامي مي شمارد، در برخورد و رفتار با او، آن 

ويژگي هاي واال و شايســته را در كار مي آورد. ايرانيان، 
بي هيچ گمان و گزافه، مردماني اند بسيار ديگردوست؛ 
حّتا مي توانم بــر آن بود كه آنان را ديگردوســت تريِن 
مردمــان مي توانيم دانســت. به آهنِگ روشــنكرد و 
استواْرداشِت اين ديد و داوري كه شايد، در چشم پاره اي 
از كسان، برگزاف بنمايد و برخاسته از دلبستگي پرشور 
و مرزشكن و هنجاْرپريش، تنها به چند نشانه ي ناب و 

برهان بُّرا و گواه گزيده بسنده مي كنم:
هنجار و رسم و راه آن است كه مردمان ديگران  را، به ويژه مردمان كشورهاي ديگر را، با نام ها و 1
واژگانــي بنامند كه يا يكســره نكوهش آميز و از ســِر 
خواْرداشت است يا ناسزاگونه. نمونه را، يونانيان ديگران 
را بربــر مي ناميده اند كه بــه معني َدْدمنش اســت و 
رمنده خوي و كسي كه هنوز به فرهيختگي و شهرآييني 
(=تمّدن) راه نبرده است. يا تازيان آنان را كه از تبار تازي 
نيســتند، عجم مي خوانده اند كه به معني بسته زبان و 
گنگ و ناشيواسخن است. ايرانيان ديگران را، بي هيچ 
خــواْرداري و پسْت شــماري، اَنيرانــي يــا نيراني نام 

مي نهاده اند كه به معني كسي است كه ايراني نيست.

در شــاهنامه كه نامه ي فرهنگ و منش ايراني  است، ايرانيان، در هيچ جنگي، آغازگر و پيشگام 2
نبوده اند و همواره، در برابر تازش ديگران، ازسِر ناچاري و 
به آهنــگ پاســداري از مرزهاي ايران كه ســرزمين 
سپندآرامش و آشــتي و مهرورزي و ديگردوستي بوده 

است و هست، تن به نبرد و آَوْرد درداده اند.
گراميداشت و ارجْ نهاِد بيگانگان، در منش و كنش 3 برترين نمود و نشان ديگردوســتي ايرانيان و 
و خوي و «خيم» ايراني، آن است كه در گاهشماري كهن 
ايران، روزي را به نام ديگران و نيرانيان ناميده اند؛ واپسين 
روز ماه را كه اَنيرانْ روز نام داشته است. در اين سامانه ي 
گاهشــمارانه، پايه بر روز و ماه و سال بوده است. هفته از 
فرهنگي بيگانه به ايران راه جسته است. سال دوازده ماه 
دارد و هر ماه به نامي ناميده مي شــود و از ســويي ديگر 
هركدام از روزهاي سيگانه ي ماه نيز نامي ويژه داشته است 

كه بدان از ديگر روزها بازشناخته 
مي آمده است. نمونه را، روزي را 

كه در آنيم، سه شــنبه پنجم دي ماه را، سپنداْرَمْذروز از 
دي ماه هزاروسيصدونودوشش مي ناميده اند. 

ايران؛  سرزمين سپند
آرامش و آشتي

يادداشت

دكتر ميرجالل الدين كّزازي
چهره ماندگار ادبيات، شاهنامه شناس

ســياوش فالح پور:  ســعيد الحاج، نويســنده 
فلسطيني ساكن تركيه ازجمله تحليلگراني است 
كه با وجود گرايش هــاي اخواني، تحوالت جاري 
منطقه را از منظر واقع گرايانه تفســير مي كند و 
مقاالت او به طور هفتگي در بسياري از پايگاه هاي 
عربي از جمله الجزيره يا الحوار منتشر مي شود. با 

او درباره نقش كشورهاي عربي، سازمان هاي بين المللي و همچنين اروپا در 
آينده بحران فلسطين گفت وگو كرده ايم.

اقدام اخير ترامپ درباره قدس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به باور من تصميم رئيس جمهور آمريكا براي به رسميت شــناختن قدس به عنوان 
پايتخت اسرائيل را نبايد در قالب يك اقدام جداگانه و مفرد ديد بلكه اين تصميم در 
جهت تكميل طرحي بزرگ تر بوده كه هدف آن، ضربه به استقرار كشورهاي عربي 
و اسالمي است؛ استقراري كه به خودي خود دچار ضعف و شكنندگي است. واكنش 
گسترده مردم در كشورهاي مختلف نيز نشانه اي از اين حقيقت است كه تحوالت 

اخير، صرفا هويت قدس را تهديد نمي كند.
از ديد شما مراحل بعدي اين طرح چه مي تواند باشد؟

براساس سخنان اخير رئيس دفتر سياسي حماس كه مبني بر اطالعات بود، به نظر 
مي رســد دولت آمريكا به دنبال اتخاذ گام هاي بيشتري در مسئله فلسطين است؛ 
ازجمله به رسميت شناختن «كشور يهودي» و... رويكردي كه دولت آمريكا در پيش 
گرفته مي تواند زمينه را براي مسائل بســيار خطرناكي همچون مهاجرت اجباري 

فلسطينيان، فراتر از آنچه تا امروز صورت گرفته، فراهم كند.
عملكرد نهادهاي بين المللي و عربي را تا اين لحظه چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
به صراحت بايد گفت اقداماتي كه تا به امروز در سطح رسمي صورت گرفته، ازجمله 
نشست سازمان همكاري اسالمي در اســتانبول يا قطعنامه سازمان ملل، به طرز 
چشمگيري در اعمال فشار روي دولت آمريكا ناتوان بوده است. از سوي ديگر هيچ 

كشــوري تا اين لحظه از ابزار هاي ديپلماتيك يا اقتصادي 
خود براي فشار مســتقيم بر آمريكا اســتفاده نكرده است. 

بنابراين در سطح رسمي، مانع جدي اي در برابر آمريكا براي حركت در اين مسير
وجود نداشته است.

نقش اروپا و نقشه آمريكا براي فلسطين
گفت وگو با سعيد الحاج،  تحليلگر فلسطيني
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روزنامه همشهري را  در فضاي مجازي  دنبال كنيد

هر روز ساعت11صبح 
مي توانيد همه مطالب 
روزنامه  را در ســايت  

همشهري  ببينيد.

جناب آقاي دكتر سيدرضا صالحي اميري
مصيبت وارده را به جنابعالي تسليت عرض مي كنم. براي آن مرحوم 
مغفور از درگاه خداوند متعال طلب عفو و رحمت و براي جنابعالي و 

خاندان گرامي آرزوي صبر و سالمت مي نمايم.
محمدعلي نجفي

معافيت بيمه اي براي 
استخدام درس خوانده ها 
تمام كارگاه هاي توليدي و خدماتي درصورت استخدام بيكاران داراي مدرك كارشناسي 

و باالتر به مدت 2سال حق بيمه كارفرما  پرداخت نمي كنند

  همشهري موج گسترده تحليل هاي منفي اين روزها عليه اقتصاد كشور را  بررسي مي كند
  اقتصاد كشور مشكل دارد يا با بحران روبه روست؟ براي حل آن بايد چه كرد ؟

پرونده اي درباره وضعيت معماري، آثار اجتماعي، 
فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي «مال ها» كه 

روزبه روز تعدادشان در شهرها  بيشتر مي شود 

«بيكاران داراي مدرك دانشگاهي ليسانس و باالتر كه 
در مراكز كاريابي و مشاوره شــغلي ثبت نام كرده اند را 
استخدام كنيد و 2سال مشمول معافيت پرداخت حق 

بيمه سهم كارفرما شويد»؛ اين پيام مصوبه اخير هيأت 
دولت براي كارفرمايان بنگاه هــاي توليدي و خدماتي 
اســت كه البته به اعتقاد كارشناسان، ابالغ آن در كنار 

طرح كارورزي كه زمينه آموزش و 
جذب فارغ التحصيالن دانشگاهي 

به خرج دولت را فراهم مي كرد، كارايي چنداني ندارد.

اين روزها موجي گســترده از اخبار و تحليل هاي منفي 
عليه اقتصاد كشور به راه افتاده است. از همان روزي كه 
دولت اليحه بودجه سال97 كشور را به مجلس تقديم كرد 

تا به امروز شدت پمپاژ اخبار منفي به حدي رسيده كه 
شايد آگاه ترين كارشناسان و مطلعان از اوضاع اقتصادي 
را هم به شك بيندازد كه مبادا خبري است و ما بي خبر 

از همه جا. اوج اين خبرپراكني هاي 
منفــي در صفحــه اول طيــف 

وسيعي از مطبوعات روز گذشته كشور نقش بسته بود. 
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جنگ رواني در زمين اقتصاد

«مال» ها، جعبه هاي بزرگي 
 كه شهر را مي خورند 

برگزيدگان نخستين 
دوره جايزه احمدمحمود
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مراسم اختتاميه نخستين 
دوره جايزه احمد محمود ادب وهنر

عصر دوشنبه چهارم دي 
در خانه هنرمندان برگزار شد.

«بي باد و بي پارو» نوشــته فريبا وفي و 
«همين امشب برمي گرديم» از پيمان 
اسماعيلي مشتركاً به عنوان برگزيدگان 
بخش داستان كوتاه انتخاب شدند. اين 
دو اثر در كنار «جغرافياي اموات» نوشته  
محسن فرجي، «خانه  كوچك ما» نوشته  

داريوش احمدي و «هيوالهاي خانگي» 
نوشــته  فرشــته احمدي 5 مجموعه 
داستان راه يافته به مرحله نهايي جايزه 

احمد محمود بودند.
در بخش رمان نيــز كتاب «يك پرونده 
كهنه» نوشــته رضا جواليــي به عنوان 
برگزيده انتخــاب شــد. «آداب دنيا» 
نوشته  يعقوب يادعلي، «تپه خرگوش» 
نوشــته  علي اكبر حيدري، «سوگواري 
بــراي شــواليه ها» نوشــته  مرتضــي 

كرباليي لــو و «ناتمامي» نوشــته  زهرا 
عبدي ديگــر رمان هايــي بودند كه در 
بخش بهترين رمان اين جايزه با يكديگر 

رقابت كردند.
ليلي گلستان سخنران آيين اختتاميه 
بود كه در ســخناني از آشنايي اش با 
احمد محمود و چگونگي شكل گيري 
كتــاب «حكايت حال» كــه حاصل 
گفت و گــوي او بــا احمــد محمود 
اســت، گفت. كتابي كه گلســتان با 

اصرارهايش محمود را وادار به انجام برگزيدگان نخستين دوره جايزه احمدمحمود
گفت و گو كرد. محمــود دولت آبادي 
نيــز از ديگر مهمانان حاضــر در اين 
مراســم در ســخناني از عدم انتشار 
درست و مناســب آثار احمد محمود 
در سال هاي گذشــته انتقاد كرد. در 
انتهاي برنامه گروه موسيقي پالت چند 
آهنگ محبوب خود را اجرا كرد كه با 

استقبال مخاطبان مواجه شد.
نخســتين دوره جايــزه احمد محمود 
برگزيدگان خود را از ميــان مجموعه 
داســتان ها و رمان هاي منتشر شده در 

سال1395 انتخاب كرد.
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مراسم اختتاميه نخستين دوره جايزه 
احمد محمود عصر دوشنبه چهارم 

دي در خانه هنرمندان برگزار شد.

شب بم رفت و صبح دگر شد
14 سال پس از زلزله بم، 5 زن از بازماندگان 

براي همشهري روايت مي كنند
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