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«باران»

چشم آبی 

واکنش ها به لغو برنامه حضور 
رئیس مجلس در کرج

با رأى قاطع
نمایندگان مجلس

«به دلیل مهاجرت شاید 
دیگه کنارتون نباشم!»

 دو هزار کالس درس در سیستان 
تا اوایل سال 98 به بخارى تابشى مجهز می شوند
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زن «خیر نما» در 25 ثانیه 
دختربچه 2 ساله را ربود
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سریال 
تمام نشدنی
لغو سخنرانی

وزیر بهداشت 
در راه

شهرک قدس

واقعا؟
یعنی دیگه

بی پوالد شدیم؟
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در «تنگ تکاب» 
ویالسازی 
نمی شود

توضیح سازمان محیط زیست 
درباره گزارش «شهروند» 
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جای پای هالل
در شرقی ترین 

نقطه جنوب ایران
در سفر دو روزه رئیس جمعیت 

هالل احمر  به سیستان وبلوچستان 
چه گذشت؟ 

یک اسپرسو بیاورید، لطفا!
طراحان لباس به «شهروند»  از پوشش خاص و عجیب بازیگران

در جشنواره فجر مى گویند

حاشيه نوي� يک

۲ �حاشيه نوي

نمکى؛ امیدوارى ها به رفتن راه هاى نرفته

برنامه نود دیشب هم مجوز بعضى آیتم هایش را نگرفت

رودررویى با عادل، یک معادله باخت باخت

دیروز ســعید نمکى وزیر بهداشت شــد؛ نخستین وزیر 
بهداشتى که پزشک نیست. او تخصص ایمنى شناسى دارد 
و عضو هیأت علمى دانشگاه شــهید بهشتى است. حسن 
قاضى زاده هاشمى براســاس گزارش هاى خبرى در دى  ماه 
1397، در اعتراض به کاهش بودجه سالمت استعفا کرد؛ وى 
در طول دوره وزارت خود  با اجراى طرح تحول نظام سالمت 
موفق به کاهش شــدید قیمت تجهیزات پزشکى شد. طى 
این طرح هزینه عمل هاى جراحى به  طور متوسط کاهش 
یافت. همچنین پس از اجراى این طــرح در دولت یازدهم 
تمام هزینه هاى درمان بیماران مبتال به سرطان رایگان شد 
اما در ســال هاى اخیر اهرم هاى مدیریتى وزیر مستعفى به 
خوبى نتوانستند تداوم طرح تحول نظام سالمت را در مسیر 

پیشرفت و راضى نگه داشتن مردم پیش ببرند. 
وزیر جدید اما معتقد است که طرح تحول نظام سالمت 
توانسته مشکالت زیادى را از دوش مردم کشورمان بردارد و 

او مى خواهد نقاط قوت طرح را بیش از پیش جلو ببرد.
از جمله برنامه هایى که در دوره دکتر قاضى زاده به انجام 
نرسیده، یعنى حمایت از بیماران در هزینه هاى کمرشکن 
به خصوص هزینه هاى بســترى، حمایت از بیماران خاص 
و صعب العــالج و همچنین مانــدگارى طبیب ها در نقاط 
محروم حاال بر دوش وزیر جدید سنگینى مى کند. توسعه 

درمان ســرپایى، توزیع عادالنه منابع نظام ســالمت و در 
دسترس قرارگرفتن پزشک و توسعه پزشــکى از راه دور از 
اولویت هاى اولیه وزارتخانه اى است که نمکى تحویل گرفته 
و در این ســال ها مغفول مانده اســت. نمکى حاال عالوه بر 
ادامه راه وزیر سابق باید تدوین راهنماهاى بالینى و پزشک 
خانواده و سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سالمت و نظام 
مالى پرداخت نوین آن را نیز دنبال کند؛ راه ســختى که در 
پیش است. نکته جالب اما سخنى است که سعید نمکى در 
جلســه رأى اعتماد به زبان آورد: «قبل از آمدنم آنان که به 
اشرافم به تنگناهاى مالى و وضع موجود نظام سالمت آگاه 
بودند، پرسیدند تو که اوضاع را مى دانى چرا مى روى، گفتم 
مى روم تا شاید چراغ امید پیرزنى که با شادمانى اسفند دود 
کرد، هنگامى که کلنگ مرکز سالمت روستا بر زمین خورد، 
تا بیمار مبتال به سرطان نیمه شب اندوه دارو نداشته باشد تا به 
قول رهبر معظم انقالب بیمار هموطنم در بیمارستان به جز 
اندوه بیمارى غم دیگرى نداشته باشد تا سراى محقر خانواده 
تنگدســت براى خرید داروى تقلبى و پرداخت به دالالن 
بى رحم به حراج گذاشته نشود. مرا عشق مى برد نه به سوداى 

وزارت که سال هاست سوداى دنیاطلبى در دلم مرده است.»
با این حساب باید براى او آرزوى موفقیت کرد و این که او 

مى داند پا در چه راهى نهاده است.

شب گذشته برنامه نود عادل فردوسى پور بعد از چند هفته 
روى آنتن رفت. توجیه این چند هفته غیبت، تعطیلى لیگ برتر 
و حضور ایران در جام ملت هاى آسیا بود. توجیهى که مطمئنا 
براى زودباورترین بینندگان نــود هم قابل قبول نخواهد بود. 
برنامه نود با محتواى خبرى گزارشى اش در سال هاى گذشته 
نشــان داده در چنین مقاطعى هم همچنان پربیننده است و 
مى تواند به حاشیه مسابقات و تحلیل عملکرد تیم ها و تیم ملى 
ایران بپردازد و از دیگر برنامه هاى فوتبالى متفاوت باشــد. اما 
کرکره نود به دالیلى که دانــم و دانى و با آالرم هایى که از قبل 
به صدا درآمده بود، پایین کشده شد و پخش آن به بعد از جام 
ملت ها موکول شد. اولین برنامه هم مصادف شد با برنامه هاى 
ویژه جشنواره فجر و بدیهى بود که فرصت زیادى براى عادل 

در نظر گرفته نشود. 
اما از فشارها کم نشده است و قرار نیست دست از سر برنامه 
نود و مجرى ناسازگارش بردارند. شنیده شده که از این هفته 
و با شروع لیگ برتر قرار اســت پخش همه مسابقات فوتبال 
با مصاحبه هاى بعد از بازى همراه باشــد و آنچه را که مى توان 
درباره هر دیدار پوشــش داد در برنامه فوتبال برتر روى آنتن 

ببرند. چند ســاعت بعد هم برنامه «شــب هاى فوتبالى» با 
کارشناسان و داوران به بررسى مســابقات مى پردازند تا اگر 
خدا بخواهد گوشــت زیادى براى نود باقى نماند. اتفاقاتى که 
در شرایط عادى ممکن است عادى به نظر برسد و تالش دیگر 
برنامه ها براى پربار شدن و رقابت با مهم ترین برنامه فوتبالى 
تلویزیون نشان از حرفه اى گرى باشد. اما بعید است کسى باور 
کند همه این پروژه ها با نیت خیر و بــدون هدف زدن برنامه 
نود و از کار انداختن اش دنبال مى شــود. حاال عادل مى ماند و 
برنامه اش که چطور مى تواند گلیم خود را از آب بکشــد و در 
مقابل این هجمه بایستد. شاید جالب باشد که بدانید دیشب 
هم بخشى از آیتم هایى که او براى تحلیل تیم ملى و ماجراى 
کى روش در نظر گرفته بود شــامل یک مناظره با حضور سه 
ورزشى نویس شناخته شده، از برنامه حذف شد و مجوز نگرفت. 
خیلى ساده و عریان. یعنى که نمى گذاریم کارت را بکنى. اگرچه 
انتظار این است که او بتواند با خالقیت و هوشمندى بیشتر از 
این موانع بگذرد و این مرحله را هم پشت سر بگذارد. همان طور 

که فشارهاى سنگین سابقه دار را پشت سر گذاشته. 
ادامه در صفحه 2
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نگاهى به کاهش فروش کاالهاى مختلف
و تغییر الگوى مصرف خانوار
بنابر اظهارنظرهاى رسمى

زنبیل ها
ساده تر شدند

سه نگاه به «شبى که ماه کامل شد»
تازه ترین ساخته نرگس آبیار
کامل کردن ماه
 با دوربینی
روی دست!

تکمیل حلقه مراکز 
جامع توانبخشى

به مناسبت دهه فجر
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