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   مديركل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: ملت ايران نشان داده است 
كه خوي استكباري امريكا را فراموش نكرده است و امروز نيز نمي توان به 

شيطان بزرگ اعتماد كرد. 
   عضو هيئت مديره انجمن كولوپروكتولوژي ايران با اش��اره به ضرورت 
پيشگيري از يبوست از دوران نوجواني گفت: استرس، نگهداشتن مدفوع 
و تغذيه نامناسب، سبب بروز يبوس��ت و بيماري هاي ناشي از آن همچون 

هموروئيد و شقاق مي شود. 
  نايب رئيس شوراي اس��المي ش��هر تهران گفت: با توجه به اعالم نظر 
دادستاني در صورت ادامه حواشي درباره موضوع پرونده امالك شهرداري 

به يقين مي رسيم كه اتاق فكري پشت اين ماجراست. 
  رئيس پژوهشكده غدد درون ريز و متابوليسم گفت: شايع ترين بيماري 
غدد، چاقي است و بعد از آن مجموعه بيماري هاي تيروئيد و ديابت رتبه هاي 
دوم و سوم را دارند، اما شيوع گس��ترده ديابت سبب شده كه هم اكنون با 

مجموعه بيماري هاي تيروئيد برابر شود. 
  معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: با نيروي انتظامي 
در حال مذاكراتي هس��تيم كه دس��تبند ويژه اي براي بيماران در معرض 
گم ش��دن طراحي كنيم تا آنهايي كه از خانه متواري يا مفقود ش��ده اند، 

شناسايي شوند. 
  مدير اجرايي يونيس��ف گفت: آلودگي هوا س��االنه عامل عمده مرگ 
حدود 600 هزار كودك زير پنج س��ال اس��ت و اين تهديدي  اس��ت كه با 
ش��رايط پيش��رفت كش��ورها در آينده اي نه چندان دور به موضوع بسيار 
خطرناك تري نس��بت به اين روزها تبديل مي شود. طبق گزارش صندوق 
كودكان سازمان ملل، تقريباً از هر هفت كودك در سراسر جهان يكي در 
هوايي تنفس مي كند كه آلودگي آن از استانداردهاي بين المللي دست كم 

شش برابر باالتر است. 
   معاون مديركل تعاون و پش��تيباني وزارت آموزش و پ��رورش با بيان 
اينكه هر ساله همه دانش آموزان تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي گيرند، 
گفت: بيمه حوادث براي 1/5 ميليون دانش آموز تحت پوشش دستگاه هاي 
حمايتي رايگان اس��ت و بقيه دانش آموزان 7 هزار و 500 تومان بابت حق 

بيمه براي مدت يكسال پرداخت مي كنند. 

 آمادگي شهرداري تهران جهت اسكان
 30 هزار زائر در كربال و نجف

رئيس كميته اسكان ستاد اربعين شهرداري تهران از برپايي 170 چادر 
اسكان توسط سازمان بهشت زهرا)س( و شهرداري حرم مطهر حضرت 

امام خميني)ره( براي اسكان زائران اباعبداهلل الحسين)ع( خبر داد. 
 اكبر توكلي با اشاره به اينكه ش��هرداري تهران آماده اسكان 30 هزار 
زائر حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( به مدت 15 روز در پنج نقطه از شهر 
كربال و يك نقطه در نجف اشرف اس��ت، افزود: براي تأمين رفاه حال 
زائران و براي اولين بار يك اسكان 5 هزار نفري نيز در شهر نجف اشرف، 
در زميني به مساحت 500 مترمربع به همراه 30 چادر جهت اسكان 

3هزار نفر آماده خواهد شد. 
     آخرين مهلت ثبت نام زائران اربعين 

معاون امور حج و زيارت سازمان حج از ثبت نام 750 هزار نفر از مشتاقان 
زيارت اربعين در سامانه س��ماح خبر داد و از زائران خواست تا هر چه 
زودتر براي درياف��ت رواديد اقدام كنند زيرا س��فارت عراق از 28 آبان 
تعطيل مي شود.  حميد محمدي از ثبت نام 750 هزار نفر از مشتاقان 
زيارت اربعين در سامانه سماح خبر داد و گفت: ثبت نام زائران در سماح 

همچنان با شتاب بيشتري رو به افزايش است. 
   توصيه هاي دارويي به زائران اربعين

مدير روابط عمومي انجمن داروسازان ايران در توصيه هايي دارويي به 
زائران اربعين حسيني تأكيد كرد: داروسازان نيز در اين برنامه باشكوه، 
تمام سعي خود را براي تأمين سالمت و مراقبت هاي اوليه دوستداران 
اهل بيت انجام مي دهند.  دكتر حميد خيري، با بيان اينكه بيماران و 
به ويژه افراد باالي ۴0 سال بايد توجه داشته باشند كه حتماً داروهاي 
مورد نياز روزانه خود را همراه ببرند، افزود: همراه داشتن برخي داروهاي 
عمومي نظير استامينوفن و كرم هاي ضدسوزش پا مي تواند در برخي 
مواقع مؤثر باش��د. همچنين بيماران مبتال به ديابت، نسبت به زخم پا 
دقت كافي داشته باش��ند و در صورت نياز اقالم مراقبتي و پيشگيري 

همراه داشته باشند. 

در حال�ي كه مطالع�ه روند مهاج�رت نخبگان و 
بازگش�ت آنها به كش�ور طبق اساس�نامه جزو 
وظايف بنياد ملي نخبگان اس�ت و باي�د در اين 
رابط�ه گزارش هاي س�االنه اي به ش�وراي عالي 
انقالب فرهنگي از س�وي اين بنياد ارائه ش�ود، 
ارائه اين گزارش سه سال متوقف شد؛ اما با آنکه 
تالش ش�د تناقض اظهارات رئيس اين بنياد در 
محضر رهبر انقالب پوشانده شود، گزارش آماری 
نخبگان در جلسه سه شنبه گذشته شوراي عالي 
انقالب فرهنگي ارائه ش�د. بر اين اس�اس، آمار 
توافق ش�ده اي مبني بر حضور تنه�ا 15 درصد 
نخب�گان در خارج از كش�ور و بازگش�ت روزانه 
دو نخبه به كش�ور براي اس�تفاده از تس�هيالت 
بنياد ملي نخبگان از زبان دبير اين شورا منتشر 
ش�د. اين در حالي اس�ت كه در ارائه اين آمار به 
هيچ ي�ك از داده ه�اي خ�روج نخبگان كش�ور 
استناد نش�ده و اين ابهام باقي اس�ت كه ساالنه 
730 نخبه در فضاي ركود علمي و اقتصادي كشور 
با چه انگيزه اي به كشور باز مي گردند و در چرخه 
كدام فرآيند علمي و تحقيقاتي وارد مي شوند؟ 
سند راهبردي كشور در امور نخبگان كه مصوب سال 
91 شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي است، 
دچار كلي گويي هايي اس��ت كه باعث برداشت هاي 
سليقه اي و ش��خصي مديران و مجريان آن شده و 
هرگونه انحراف از آن ب��ا قرائت هاي مختلف توجيه 
مي ش��ود. به طوري ك��ه حت��ي آيين نام��ه احراز 
استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب سال 85 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي خارج از گردش قانوني، سال 
گذشته و طي نامه اي از سوي معاونت برنامه ريزي و 
نظارت بنياد بالاثر و مطرود عنوان شد. از سوي ديگر، 
نگراني ديگري در مورد فعاليت بنياد ملي نخبگان 

وجود دارد كه در دي��دار اخير مقام معظم رهبري با 
نخبگان از سوي ايشان به صراحت بيان شد و حتي 
ايشان براي رفع اين مسئله كه تحرك و پويايي بنياد 
ملي نخبگان را تحت تأثير قرار داده، پيشنهاد جدايي 
حوزه مديريتي اين بنياد را از معاونت علمي و فناوري 

رئيس جمهور دادند. 
  بنياد ملي نخبگان نه اين و نه آن!

حاال بماند كه هشت هدف كالن سند مذكور با همان 
كلي گويي ها به اجرا نزديك هم نش��ده اند؛ از جمله 
مديريت هدفمند گردش نخبگان و پيش��گيري از 
خروج نخب��گان از چرخه خدمت ب��ه جامعه و رفع 
موانع فعاليت هاي نخبگاني، افزايش ظرفيت اجتماع 
نخبگاني و فرصت س��ازي مناس��ب بر اساس اصول 
عدالت و انصاف. نتيجه اينكه، بني��اد ملي نخبگان 
ميان يك مرك��ز ارائه آمار ورود و خ��روج نخبگان و 
يك نهاد تسهيالتي به نخبگان معلق مانده است. از 
سويي سورنا ستاري، رئيس اين بنياد از اينكه بنياد 
ملي نخبگان به يك نهاد حمايتي تبديل شود، انتقاد 
و دس��ت كم در اظهاراتش احراز مي كند و از سوي 
ديگر از افزايش تعداد مقرري بگيران و سطح مقرري 
افراد تحت پوشش بنياد خبر مي دهد. عالوه بر اين 
با وجودي كه ج��ذب نخب��گان و برنامه ريزي براي 
بهره مندي جامعه از ظرفيت هاي آنان در حوزه هاي 
گوناگون جزو مفاد اساس��نامه اين بنياد محسوب 
مي ش��ود، در عمل مغفول مان��ده و در اين حوزه به 
حداقل ها اكتفا و حتي در برخي موارد اين حداقل ها 

به دانشگاه ها سپرده شده است. 
 توقف 3 س�اله ارائه گ�زارش آمار مهاجرت 

نخبگان!
همچنين در جايي ك��ه مطالعه آم��ار ورود و خروج 
نخبگان به كشور، كشورهاي مقصد مهاجرت نخبگان 

و رش��ته هاي تخصصي نخبگان خروج��ي مي تواند 
مبناي بسياري از تصميم گيري ها و سياستگذاري ها 
قرار گيرد، توقف سه ساله ارائه گزارش آمار مهاجرت 
نخبگان به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي الپوشاني 
مي شود و حتي ستاري در محضر رهبر انقالب از ارائه 
اين گزارش خبر مي دهد در حالي كه پيگيري هاي 
»جوان« نشان مي دهد چنين گزارشي دست كم تا 28 
مهرماه گذشته يعني تا روز ديدار نخبگان با رهبري به 
دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي نرسيده بود.  در 
عين حال افراد يا نهادهايي كه آمار و مستندات خروج 
نخبگان را ارائه مي كنند، محكوم به حذف مي شوند، 
مانند اتفاقي كه براي سيدمهدي سيدي، رئيس سابق 
كارگروه نخبگان شوراي عالي انقالب فرهنگي در پي 
اعالم رسانه اي افزايش 16 درصدي مهاجرت نخبگان 
در دولت كنون��ي اتفاق افتاد. در حال��ي كه اين آمار 
مستند به آمار اداره مهاجرت كشورهاي صادركننده 
ويزاي تحصيلي براي ايرانيان از جمله امريكا يا مطالعه 
روند خريد و فروش كت��اب آزمون هاي GRE براي 

ورود به دانشگاه هاي امريكا بود. 
  ساالنه 370 نخبه گم مي شوند!

در نهاي��ت دولت و اعضاي ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگي بدون اشاره به وجود يا نبود گزارش روندي 
و موردي مهاجرت نخبگان، در جلسه 787 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي كه سه شنبه گذشته به رياست 
رئيس جمهور برگزار شد، بر س��ر رقم 15 درصدي 
حضور نخبگان و استعدادهاي برتر در خارج از كشور 
و بازگشت روزانه دو  نخبه به كشور به توافق رسيدند 
و محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به قرار مرسوم در تشريح جزئيات اين جلسه 
گفت: مقرر ش��د به صورت دوره اي درباره مس��ائل 
نخبگان و استعدادهاي برتر، گزارش هاي مرتبط به 

ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ارائه شود كه در اين 
جلسه، دكتر ستاري گزارش وضعيت نخبگان را در 
شرايط كنوني ارائه كرد. وي افزود: بر اساس گزارش 
ارائه شده تقريباً در بيشتر بخش ها بالغ بر 70 درصد 
برگزيدگان آزمون ه��اي سراس��ري و المپيادهاي 
دانش آموزش و همچني��ن برگزيدگان المپيادهاي 
علمي مقي��م ايران هس��تند كه بعضاً دانش��جوي 
كارشناسي ارشد يا دكتري يا در شركت هاي دانش 
بنيان مشغول به كار هس��تند.  مخبر دزفولي اظهار 
كرد: تنها حدود 15 درصد نخبگان و استعدادهاي 
برت��ر در خارج از كش��ور حضور دارند ك��ه نوعاً اين 
افراد در ح��ال ادامه تحصيل و گذران��دن دوره هاي 
تحصيلي هس��تند كه البته طب��ق مطالعه صورت 
گرفته در خصوص بازگشت آنها اشكاالت، كمبودها 
و نارس��ايي هايي وجود دارد كه بني��اد نخبگان نيز 
برنامه هاي الزم را در اين زمينه طراحي كرده است.  
دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي گفت: با تسهيالت 
صورت گرفته، خوش��بختانه در حال حاضر به طور 
ميانگين شاهد بازگش��ت دو نفر در روز از نخبگان 
دانشگاه هاي برتر در رشته هاي مختلف تحصيلي به 

داخل كشور هستيم كه عدد قابل توجهي است. 
وي افزود: تعداد دانش��جويان خارج از كشور ما كه 
غالباً غير بورس هستند حدود 1/1 درصد جمعيت 

دانشجويي كشور است. 
  بازگش�ت نخبگان در فضاي ركود علمي و 

اقتصادي از ادعا تا واقعيت 
رئيس ستاد راهبري نقش��ه جامع علمي كشور در 
حالي كه در نقش سخنگوي دولت كم كاري هاي اين 
حوزه را در قالب ارائه آمار بدون مبنا پوشش مي داد، 
به اين نكته توجه نكرد كه دو نفر در روز مي شود به 
ازاي هر سال بازگشت 730 نخبه به كشور در حالي 
كه نمود اين بازگشت در چرخه مديريت منابع انساني 
قابل مشاهده نيست. مضاف بر اينكه اين آمار ابهامات 
ديگري را نيز در بر مي گيرد كه از نگاه كارشناس��ان 
دور نمي ماند. مثاًل اينكه آيا تمام نخبگان مهاجرت 
كرده يا در آستانه مهاجرت به دليل كمبود تسهيالت 
به خارج مي روند يا به دليل ق��رار گرفتن در جريان 
مرزهاي دانش و فناوري و چرخه جهاني توسعه علم؟ 
چطور در جامعه اي كه رشد علمي در آن به گزارش 
پايگاه هاي استنادي دنيا كاهش يافته و از كشورهاي 
دس��ت چندم منطقه عقب افتاده بازگشت نخبگان 
روزانه دو نفر صورت مي گيرد. چطور در حالي كه در 
مجامع دانشگاهي هسته هاي نخبگاني تشكيل نشده 
يا از هم مي پاش��ند، نخبگان عالقه مند به بازگشت 
مي شوند؟ يا چطور در جامعه اي كه به فرمايش رهبر 
انقالب طرح هاي كالن در موضوعات تحقيقاتي مهم 
مانند هوافضا دچار لنگي هستند، نخبگان مايل به 
بازگشتند؟ با اين روند توسعه علمي كشور و اجرايي 
شدن طرح هاي علمي و تحقيقاتي، هر روز دو نخبه 
تنها براي استفاده از تس��هيالت بنياد ملي نخبگان 
به كش��ور باز مي گردند. با اين وجود،  اين افراد كجا 
مي روند و در چه س��مت هاي اجراي��ي، تحقيقاتي، 
عملياتي و توليدي مشغول به كار مي شوند؟ چطور در 
حالي كه حضورشان در خارج از كشور به شدت پررنگ 
است، در داخل كشور نقش هاي خنثي مي يابند؟ اين 
آمار كه دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي بيان مي كند 

مبتني بر كدام مستندات است؟

آس�يب هاي اجتماعي ش�اهراه نفوذ در جامعه 
ايراني اس�ت؛ به همين خاطر جنگ ن�رم امروز 
دشمن را بايد در تالش براي تشديد آسيب هاي 
اجتماعي جس�ت وجو كرد. در براب�ر اين تالش 
براي نفوذ بر محمل آسيب هاي اجتماعي، رهبر 
فرزانه انقالب مقابله با آسيب هاي اجتماعي را در 
رأس برنامه هاي نظام جمهوري اسالمي قرار داده  
و خود شخصاً وارد مطالبه گري در حوزه مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي شده اند و به همين منظور هم 
در جلسات بررسي آسيب هاي اجتماعي با حضور 
رؤساي نهادهايي كه به طور مستقيم در كاهش و 
مديريت آسيب هاي اجتماعي نقش دارند، ورود 
يافته اند. در چهارمين جلسه بررسي آسيب هاي 
اجتماعي، وزير بهداشت موظف به ارائه گزارش 
عملکرد سازمان متبوعش بوده است؛  جلسه اي 
كه روز گذش�ته برگزار ش�د و طبق روايت وزير 
بهداشت از اين ديدار، رهبر انقالب ضمن تأكيد بر 
اينکه به جاي گزارش، بايد اثر اقدامات دستگاه ها 
را در تغيير ش�اخص ها و كاس�تن از معضالت به 
طور ملم�وس ببيني�م، درب�اره ل�زوم مقابله با 
آسيب هاي اجتماعي فرموده اند اين كاري است 
كه هر كس�ي ايران را دوس�ت دارد ي�ا حتي هر 
كس�ي كه وجدان دارد، بايد به آن اهتمام ورزد. 
بر خالف تأكيد رهبر انقالب بر ملموس بودن اقدامات 
به جاي گزارش و به بيان صريح ت��ر عمل كردن به 
جاي حرف زدن، اما همچنان وقتي مسئوالن مقابله 
و مديريت آسيب هاي اجتماعي پشت تريبون ها قرار 
مي گيرند همان چيزهايي را مي گويند كه اغلب مردم 
با گوشت و پوست و استخوان خود در بطن جامعه 
آنها را حس مي كنند. اينكه وضعيت آس��يب هاي 
اجتماعي در برخي حوزه ها از خطوط قرمز هم عبور 
كرده، حقيقتي است كه بيان دوباره و چندباره آن 

آنچنان كمكي به مديريت و مقابله با اين آسيب ها 
نمي كند. حتي تكرار چندي��ن و چند باره آمارهاي 
انواع و اقسام اين آسيب ها آن هم بدون اينكه برنامه 
مشخصي براي كاهش و مهار آنها وجود داشته باشد، 
نه فقط به مردم و افراد درگير اين آسيب ها كمكي 
نمي كند، بلكه آنها را در ناامني رواني هم قرار مي دهد 
و نسبت به آينده مبهمي كه در چنين فضايي پيش 
رو دارند، بدبين تر مي كند. شاهد اين ادعا هم واكنش 
رئيس سازمان پزش��كي قانوني به ارائه آمار تازه از 
ميزان خودكشي در كشور اس��ت. به گفته مسعود 
شجاعي، انتشار اين آمار باعث شد كه در ارديبهشت 

ماه آمار خودكشي يك درجه افزايش يابد. 
  رهب�ري مطالبه گ�ر نخس�ت مقابل�ه ب�ا 

آسيب هاي اجتماعي 
امروز اگر ش��خص رهبر انقالب به عنوان يك رهبر 

ديني و سياس��ي و هم به عنوان ش��خص نخست 
حاكميت نظام اسالمي ايران در جايگاه مطالبه گري 
از اين آس��يب ها قرار گرفته اند؛ براي مقابله جدي 
و از بين بردن اين آسيب هاس��ت. براي اين مقابله 
هم زيرساخت هايي نياز اس��ت؛  زيرساخت هايي از 
جمله اشتغال،  رفاه نسبي و آموزش و ارتقاي سطح 
س��واد و فرهنگ جامعه كه خود موجب مي شود تا 
اين آس��يب ها به طور ريش��ه اي حل و فصل شود و 
بسياري از انواع آس��يب هاي اجتماعي فرصت بروز 
و ظهور پيدا نكنند. اين در حالي اس��ت كه به دليل 
انفعال بي��ش از 18 دس��تگاه و نهادي ك��ه به طور 
مس��تقيم يا غير مستقيم با آس��يب هاي اجتماعي 
در ارتباطن��د، امروز ش��اهد ش��كل گيري برخي از 
آس��يب هاي اجتماعي نوپديد همچون آسيب هاي 
فضاي مجازي،  اعتياد مجازي و مواردي از اين دست 

هستيم. اين در حالي است كه زيرساخت هاي اصلي 
مقابله با آس��يب هاي اجتماعي در قانون اساس��ي 
پيش بيني شده است.  پيش بيني هاي قانوني  طبق 
اصل  بيست و هشتم قانون اساس��ي دولت  موظف  
است  با رعايت  نياز جامعه  به  مشاغل  گوناگون ، براي  
همه  افراد، امكان  اش��تغال  به  كار و شرايط مساوي  
براي  احراز مش��اغل  ايجاد كند.  اصل  بيست و نهم 
هم مي گويد: برخ��ورداري  از تأمي��ن  اجتماعي  از 
نظر بازنشس��تگي ، بيكاري ، پيري ، از كارافتادگي ، 
بي سرپرس��تي ، در راه  ماندگي ، حوادث  و س��وانح ، 
نياز به  خدمات  بهداش��تي  و درماني  و مراقبت هاي  
پزشكي  به  صورت  بيمه  و غيره ، حقي  است  همگاني . 
دولت  موظف  است  طبق  قوانين  از محل  درآمدهاي  
عمومي  و درآمده��اي  حاصل  از مش��اركت  مردم ، 
خدمات  و حمايت هاي  مالي  ف��وق  را براي  يك  يك  
افراد كشور تأمين  كند. مطابق اصل  سي ام نيز دولت  
موظف  است  وسايل  آموزش  و پرورش  رايگان  را براي  
همه  ملت  تا پايان  دوره  متوسطه  فراهم  كند و وسايل  
تحصيالت  عالي  را تا سر حد خودكفايي  كشور به  طور 
رايگان  گسترش  دهد و بر اس��اس اصل  سي و يكم، 
داشتن  مسكن  متناسب  با نياز، حق  هر فرد و خانواده  
ايراني  است . دولت  موظف  اس��ت  با رعايت  اولويت  
براي  آنها كه  نيازمندترند به  خصوص  روستانشينان  و 

كارگران  زمينه  اجراي  اين  اصل  را فراهم  كند. 
با عنايت به اين اصول مبرهن است كه قانون اساسي 
در حوزه حقوق مردم به درس��تي اجرا نمي شود و 
همين مسئله هم موجب ش��ده تا مجال براي بروز 
و ظهور انواع و اقسام آس��يب هاي اجتماعي فراهم 
شود. بديهي اس��ت اصلي ترين راهكار براي مقابله 
با آس��يب هاي اجتماعي بازگشت به داشته هايمان 
است، بدون آنكه انتظار داشته باشيم، معجزه اي از 

بيرون همه چيز را درست كند. 

اقدامات دولت براي كاستن از معضالت اجتماعي ملموس نيست
فقط خواندن گزارش براي حل بحران آسيب هاي اجتماعي !

دروغ بازگشت نخبگان در دولت یازدهم
بنياد ملی نخبگان 3 سال است برخالف اساسنامه عمل می كند

ستاری حتی در محضر رهبر انقالب هم گزارش خالف واقع داد
دبير شورای عالی انقالب فرهنگی توضيح نداد كه در شرايط ركود علمی و اقتصادی، چگونه هر روز 2 نفر از نخبگان به كشور باز می گردند

س�الم برش�ما مخ�اطبان هميش�گي »جوان«. دلگويه هاي شما 
عزيزان را از طريق ش�م�اره 88498440 شنوا و پ�ذيرا هستيم. 
اين ستون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت ويژه مي خوانند.

     شاخه و تنه خشك درختان را هرس كنيد
اصغري- تهران: چرا ش��هرداري با وج��ود نزديك تر ش��دن به ماه 
مياني پاييز اقدام به هرس درختان خشك نكرده است كه با وزش باد، 
شاخه هاي خشك آن روي اتومبيل ها و شهروندان نيفتد. گويا شهرداري 
فراموش كرده است كه كار اصلي اين دس��تگاه رسيدگي به نظافت و 

نگهداري شهر است.

  دعواهاي  جناحي را پايان دهيد
 رس�ولي- تهران: تا كي قرار است جناح ها در كش��ور با يكديگر در 
جنگ باشند، آيا وقت آن نرسيده است كه كمي هم به فكر مردم باشند 
و از سياست بازي دست بكشند؟ اين كردار و رفتار تا كي ادامه خواهد 

داشت؟

   اتوبوس هاي آرژانتين-امام خميني )ره( را ساماندهي كنيد
 اكبري- تهران: اتوبوس خط ميدان آرژانتين به ميدان امام خميني 
)ره( در س��اعات پاياني شب بس��يار دير به دير به ايس��تگاه مي رسد و 
مسافران زيادي را در هواي تاريك در ايستگاه نگه مي دارد. گويا برخي 
رانندگان نمي خواهند مسير رفت و برگشت را طي كنند و بهانه نداشتن 

سوخت را مي گيرند.

بیژن يانچشمه

الهه براتي

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش یک

چالش پوليتيكي معوقه!
يه بار كه بعد از كلي باال و پايين كردن ش��بكه ها ميخواستم با دهن كجي 
تلويزيون رو خاموش كنم، خودش رفت روي ش��بكه 6. با تعجب نگام به 
تلويزيون بود. من نگاه اون ميكردم اونم نگاه من؛ جنگي بود اصاًل. تو هپروت 
بودم كه با داد كسي كه پشت تريبون ميگفت ما نفهم نيستيم به حالت اول 
برگشتم. با خنده گفتم كي به شما گفته نفهمي ؟! ديدم باز داره ميگه حرفام 
به جهنم نره ! ديدم انگار خيلي عصبانيه نبايد باهاش بحث كرد. خودمو جمع 
و جور كردم و گفتم بله چشم هرچي شما ميفرمايين، واال راستش ما كه از 

پوليتيك و اين حرفا چيزي حاليمون نميشد. 
ولي اين آقا، انگار يكي سعي داشته با ساقه طاليي ترورش كنه كه اونقدر 
عصباني بود. بدم نيومد بدونم چي شده و قضيه اين ديالكتيك چيه. ر فتم 
تو خبرا كه ديدم چه خبره، محش��ري بود برا خودش. بعد از خوندن خبرا 
يه چيزايي دستگيرم شد باالخره. انگار تو زمين فوتبال كاپيتان اصرار داره 
بازيكني كه كارت قرمز داره رو برگردون��ه. از كاپيتان اصرار و از داور انكار. 
ديگه با اصرار بعضي بازيكنا و اقربا دقيقه 90 بازيكن اومده تو بازي؛ اونوقت 
طرفدارا براي كاپيتان سوت و كف ميكشن و بعضيام با اصوالت ورزشيشون 
بازي شده. چون كه يه عمر گفتن بازيكني كه كارت قرمز گرفته حتي بازي 

بعد هم محرومه، حاال ولي يارو همين بازي هم برگشته تو ميدون !
انگار شايد كاپيتان ميترسيده بازيكناي بهتر بيان رو كار و بازوبند رو ازش 
بگيرن، خواسته يه خودي به طرفدارا نشون بده؛ شايدم خواسته بعد بازي 
كري بخونه كه تتلو رو هم از وسط تماشاچيا بيرون ميكنه و از اينجور حرفا. 
از بازي بعد شايد مجبور شدن سانس��ورچي بزارن براي اين قضايا و هرجا 
ديدن از دستشون داره در ميره تكرار آبشار شهرام محمودي رو پخش كنن! 
باز خدارو شكر ميتونيم نفس بكشيم و زنده بمونيم، اگه برجام نبود همينو 

هم نداشتيم كه. 
ديگه آقا سرتونو درد نيارم، ولي همه كه مثل ما نيستن، ميدونن پوليتيك 
چيه. ملت، با س��واد هم داره. ما هم خدا رو ش��كر اونقدري سواد داريم كه 
بتونيم الاقل صفراي 8 هزار ميليارد رو  بشماريم؛ حاال ديگه بقيه اش به ما 

چه كه بريم وارد اين چالش اختالس يا بدهي بشيم ؟!

دزد و منحرف: ذخيره انقالب و افتخار ملي !
از غارتگران بيت المال تا انحرافي ها، يا ذخيره انقالب معرفي مي ش��وند يا 
افتخار ملي ! داستان اين القاب و الفاظ اعطايي سر دراز دارد، اما واقعاً چه 
كساني يا چه نهادهايي به امثال صدقي و صفدر حسيني كه ميلياردها تومان 
با غارت بيت المال به جيب زده اند يا كس��اني نظير مل��ك زاده كه به دليل 
فساد از كار بركنار شده  و سابقه بازداشت هم دارند، اين القاب پرطمطراق 

را اعطا مي كنند؟!
حدود يك ماه قبل مراس��مي در س��الن تفاهم تهران با عنوان »همايش 
رونمايي از كتاب اقتصاد مقاومتي و برج��ام و تجليل از دكتر ملك زاده« با 
حضور جمعي از چهره هاي فرهنگي و دانش��جويان دانشگاه آزاد و عدالت 

برگزار شد. 
برگزار كنندگان اين مراسم تأكيد داش��تند كه قرار است در اين همايش 
محمد ش��ريف ملك زاده به عنوان يكي از مفاخر علمي كشور ثبت و مورد 
تجليل قرار بگيرد؛ البته به شيوه مراسم هاي رسمي حتي تمبر يادبود اين 
تجليل نيز آماده و توسط يكي از مسئوالن اداره پست رونمايي شد و توسط 

حاضران به امضا رسيد. 
در اين مراسم تقريباً تمامي سخنرانان ملك زاده را با عناويني نظير، استاد 
بي نظير، نابغه بزرگ و اولين مخترع بين المللي مورد خطاب قرار مي دادند؛ 
تعابيري كه برخي از حاضران در همايش از بيان آنها متعجب شده بودند. 

نكته جالب تر اين همايش، رونمايي از كتابي بود كه ملك زاده به خاطر آن 
افتخار ملي شد. كتاب اقتصاد مقاومتي و برجام؛ كتابي 500 صفحه اي كه 
حدود 300 صفحه از آن به طور كامل بازخواني بيانات رهبر معظم انقالب 
پيرامون برجام اس��ت و ديگر بخش هاي آن نيز به گواهي قسمت منابع و 
مآخذ همين كتاب، برگرفته از مقاالت كارشناسان و شخصيت هاي علمي 

است كه در رسانه هاي كشور منتشر شده است !
اين مراسم ظاهراً و بنا بر اخبار منتشر شده از سوي دبيرخانه دائمي مفاخر 
و فرهيختگان و با مشاركت دانشگاه عدالت برگزار شده بود؛ هرچند تأسف 
اين مراسم به قدري بود كه هيچ نهاد و ارگاني مسئوليت آن را به طور كامل 
بر عهده نگرفته است.  بعد از اين مراسم، اما سه شنبه شب جلسه ديگري 
ترتيب داده شد كه باز هم در آن از محمد شريف ملك زاده به عنوان افتخار 
ملي تجليل شد ! اين بار دانشگاه عدالت و جمعي از فارغ التحصيالن دانشگاه 

آزاد و قضات در اين مراسم حضور مستقيم داشته اند. 
نانوش��ته نبايد گذاش��ت كه س��خنگوي دولت هم پيش از اين غارتگران 
بيت المال و مطرودي هاي ملت را ذخاير انقالب معرفي كرده بود، آن هم 

علناً و فاش و در انظار همگان و با خنده و استدالل !
اگر چه اعطاي نشان هاي ملي به افراد داراي قوانين و آيين نامه هاي خاص 
خود است، اما اين قبيل بذل و بخشش ها به چنين افرادي كه قدر متيقن 
حرف و حديث هاي بسياري راجع به فسادهاي اداري و غيراداري آنها نقل 
محافل سياس��ي و غيرسياسي اس��ت، از هيچ ضابطه اي پيروي نمي كند. 
قالب كردن چنين افرادي به عنوان ذخي��ره انقالب يا افتخار ملي،  آن هم 
توسط مسئوالن، نظارت بيشتر از پيشي مي طلبد تا تأسف  بيشتر مردم و 

سرخوردگی فزون تر اجتماعی را موجب نشده است. 

زهرا چيذري 
  گزارش 2

گم شدن وعده هاي دولت در گرد و غبار

ریزگردها بازهم در خوزستان زندگي مردم 
را فلج كرد 

بر اساس گزارش مركز پايش محيط زيست 9 مركز استان از هواي 
آلوده رنج مي برن�د كه از اين مي�ان اهوازي ها با ه�واي خطرناك 
دست و پنجه نرم مي كنند، اين در حالي است كه ريزگرد ها برخي 
از اس�تان هاي جنوبي را به حالت نيمه تعطيل كش�انده است. اين 
موضوع نش�ان مي دهد ك�ه وعده ه�اي دولت در نزديك به س�ه 
سال واندي در ميان گرد و غبار و آلودگي ش�هرهاگم شده است. 
مركز پايش محيط زيست اعالم كرده است كه ش��هرهاي كرمانشاه، 
اصفهان، بوشهر، كرج، همدان، مشهد، اراك، خرم آباد و اهواز در روز هاي 
اخير مرز سالمت را پشت سر گذاشته  اند و از آلودگي هوا رنج مي برند، 
اين در حالي است كه در خرم آباد با شاخص 152 هوا ناسالم و در اهواز 
با ش��اخص باالتر از 300 هوا خطرناك اعالم شده است. بر اين اساس، 
عضو كميسيون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با بيان اينكه 
ريزگردها در اهواز زندگي مردم را فلج كرده است، گفت: اكنون وضعيت 
استان خوزستان از لحاظ آاليندگي بحراني است به گونه اي كه اهواز 

شبه فلج و حالت فوق العاده اي به خود گرفته است. 
جواد كاظم نس��ب، درباره وضعيت آلودگي هوا در ش��هر اهواز  افزود: 
اعضاي مجمع نمايندگان اس��تان اهواز تاكنون جلس��ات مختلفي را 
با معاون اول رئيس جمه��ور، وزير نفت و وزير ني��رو برگزار كردند كه 
مش��كالت پيش روي اين شهرس��تان از لحاظ آلودگي مورد بررسی 

واقع شد. 
نماينده مردم اهواز افزود: از وزير نفت درخواس��ت كرديم كه نبايد به 
جهت اس��تخراج نفت، تاالب ها خشك ش��وند، همچنين از وزير نيرو 
نيز تقاضا كرديم تا حق آب تاالب ها در نظر گرفته ش��ود همچنين از 
آق��اي جهانگيري نيز درخواس��ت تزريق اعتبارات ب��راي رفع معضل 
ريزگردها داش��تيم. وي تأكيد كرد: مشكل اساس��ي مردم خوزستان 
تخصيص اعتبارات براي رفع اين معضل است و الزم است ضمن توجه 
به كانون هاي داخلي براي منشأ ريزگردها، به كانون هاي خارجي كه از 

كشور عراق وارد مي شود نيز اهميت داده شود. 
عضو كميس��يون كش��اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: اكنون وضعيت استان خوزس��تان از لحاظ آاليندگي 
بحراني اس��ت به گونه اي كه اهواز ش��به فلج و حالت فوق العاده اي به 

خود گرفته است. 


