
با تضعیف دولت
کسى تقویت نمى شود

چرا مراسم پخش نشد؟
چرا سالن خالى ماند؟

رئیس جمهورى در مراسم تجدید میثاق
اعضاى دولت دوازدهم با آرمان هاى امام راحل:  

 معرفى مخفیانه برترین هاى لیگ هجدهم!
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امام جمعه ابرکوه از 
دیدارش با پاکبان ها گفت

   صفحه 2

خواستیم دیگران 
به مشکالت 

محرومان فکر کنند

گفت وگوى «شهروند»
با نیکوکار سیل اخیر

   صفحه 10

ماجرای علی یزدی 
که سه ماه قید 
درآمدش را زد

به نوشته کایه دوسینما 
فیلمنامه اى هزار صفحه اى 

از فروغ به  جا مانده!

   صفحه 14

سناریوی قدیمی 
یا ادعای تازه؟

   صفحه 3

پرواز رویاها
در آسمان 
خوشبختی

   صفحه 4

مردم مى پرسند کسى که زندانى 
است، چطور سخنرانى مى کند؟

تب تیونینگ در تهران تند شد
داغ شدن بازار تغییر ظاهر خودرو در کشور با ممنوعیت واردات و کاهش تنوع تولید داخلى

يادداشت ۲

بدون کار پژوهشى براى عصر جدید حکم صادر نمى کنم

دکتر فاطمه مهاجرانى
رئیس مرکز ملى پرورش استعدادهاى درخشان 

برنامه هاى اســتعدادیابى در همه جاى دنیا مرسوم است. اما 
این که آیا برنامه عصر جدید براى کودکان و نوجوانان مســتعد 
ایرانى آسیب زاست یا نه؟ نیاز به یک کار پژوهشى و بلندمدت 
دارد و نمى توان در قالب یک نظر شخصى حکم قطعى برایش 
صادر کرد. این انتقادات گاهى در مورد مدارس اســتعداد هاى 
درخشان نیز مطرح مى شود، اما این نقدها تنها طرح مى شوند و 
منتقدان هیچ وقت راه حلى براى این که چه روش جایگزینى باید 
استفاده شود، مطرح نکرده اند. به طورکلى در مورد استعدادیابى 
کودکان و نوجوانان باید این نکته را بپذیریم که حتى اگر رقابت و 
شهرت در بخش هایى آسیب زا باشد، اما  باید به تفاوت هاى فردى 
بچه ها بها دهیم و درك شان کنیم. ما به دلیل این که ممکن است 
شهرت براى کودکان با استعداد، آسیب به همراه داشته باشد، 
نمى توانیم چشــم مان را روى مهارت ها و استعداد ها ببندیم و 

برایش هیچ راهکارى هم ارایه ندهیم. 
از طرف دیگر، در ســند تحول بنیادین کــه فصل الخطاب 

آموزش وپرورش اســت هم چندیــن بار به موضوع کشــف 
استعدادها و پرورش آنها اشاره شده است، یعنى اگر دانش آموزى 
در حوزه اى مثل هنرهاى نمایشى، ورزش یا هر موضوع دیگرى 
استعداد دارد و از هم سن وساالنش متمایز است، حتما باید بستر 
را برایش فراهم کنیم. بســترى که ممکن اســت گاهى باعث 
شهرت کودك یا نوجوان شــود، اما نمى توانیم به بهانه این که 
این فرصت بیش از آورده براى او آســیب زا خواهد بود، از کشف 
اســتعداد و پرورش آن شــانه خالى کنیم. تنها موضوعى که 
دراین باره مى توان با قطعیت درباره آن صحبت کرد این اســت 
که اگر کشف استعدادها در قالب برنامه هاى این چنینى نظیر 
عصر جدید مى تواند آســیب زا باشــد،  باید درباره این موضوع 
پژوهش کرد و بعد نظر قطعى داد، ولى این که قبل از هر پژوهشى 
براساس نظر شخصى بگوییم مسیرى صددرصد اشتباه است، 
طبیعتا مورد پسند واقع نمى شود. در این که برنامه عصر جدید در 
شناسایى و جذب استعدادهاى ناشناخته ایرانیان سراسر کشور 
یک گام بزرگ برداشــته، تردیدى وجود ندارد و اگر منتقدان 
درخصوص آسیب هاى احتمالى آن تردید دارند، طبیعتا باید به 

دنبال راه حلى براى کاهش آسیب ها باشند. 
ادامه در صفحه 2

يادداشت ۳

جامعه شناسى پزشکى: اقتدار پزشک و پزشکى

دکتر سعید معدنى 
جامعه شناس

از دیرباز پزشکى و طبابت شــغلى مهم و قابل احترام و از 
اهمیت فراوانى بر خوردار بوده و هست.

در متون ادبى و اشعار ما به پزشک و طبیب اشارات فراوانى 
شده است. مثال حافظ شیرازى پزشک را فردى مى داند که ناز 

مى کند! و در مقام دعا براى معشوق اش دعا مى کند:
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد!

طبیب سالمت آحاد جامعه را مراقبت مى کند، به همین 
دلیل پزشکى اهمیت مى یابد.

در جامعه قدیم غرب، ســه گروه از اهمیت و اقتدار  باالیى 
برخوردار بودند: پادشاه،کشیش(روحانى) و پزشک.

اما بــا توجه به تحوالت غــرب و مدرن شــدن آن و ازجمله 
رنســانس، انقالب صنعتى و ظهور و بروز دموکراسى از اقتدار 
حاکم و کشیش کاسته شد ولى پزشک همچنان قدرتمند ماند.  
از فقیر و غنى، ارباب و رعیت، پادشاه و مردم عادى، همه و 
همه به پزشک نیازمندند و شاید تنها دانش بشرى است که به 

این اندازه اهمیت دارد.
سال ها قبل سریالى خارجى به نام «دیار فراموش شده» 

از تلویزیون پخش مى شد که در آن پزشکى به روستا تبعید 
مى شود. این پزشک ضمن آموزش و تربیت کودکان، نعمت 
طبابت را نیز به دیار فراموش شده و مردمان فقیرش هدیه 
مى کند. هنگام دیدن این فیلم با خود مى اندیشیدم که مثال 
اگر یک فیزیکدان، ریاضیدان و استاد جغرافى و ادبیات و... به 
جاى پزشک تبعید شده بود، چقدر مى توانست به این مردم 
محروم از همه چیز کمک کند. بى شــک هیچکس با همه 

خدماتش نمى توانست جاى پزشک و درمان را بگیرد.
البته اخالق فردى و انگیزه پزشک نیز مهم است. پزشکانى 
هستند که به لحاظ انسان دوستى در ذهن و خاطره یک نسل 
به یادگار مى مانند اما پزشکانى نیز هستند که با حرص و آز 
صرفا به مادیات و جمع آورى ثروت مى اندیشند، نه چیز دیگر.

مرحوم دکترعلى شــریعتى در یکى از سخنرانى هایش 
مى گوید: «یک پزشک در دهه هاى 30 و 40 شمسى، سال ها 
در روستاى مزینان- زادگاه شریعتى- و روستاهاى محروم 
آن منطقه (استان خراسان) طبابت مى کرد، موقع ترك آنجا 
با ثروتى که گرد آورده بود، مى توانست تمام روستاهاى آن 

منطقه را بخرد!
در میان پزشکان مثل همه اقشــار انسان هاى خوب و بد 

داریم اما با این وجود؛
روز پزشک بر همه پزشکان مبارك باد!

   صفحه 8

يادداشت يک

آقاى وزیر هم قاطع باش، هم شفاف، سپاسگزاریم!

سیامک رحمانى
سردبیر

«اختالل یک ســاعته در اینترنت، 
این بار اشتباه از شــرکت ارتباطات 
زیرساخت! «شــرمنده آقاى وزیر» 
گفتن مدیران زیرساخت به درد مردم 
نمى خورد و مشــکل حل نمى شود. 
باید تنبیه شوند تا حواسشان بیشتر 
جمع شــود: خداحافــظ کارانه این 
ماه هیأت مدیــره و مدیران مربوطه! 

#حق الناس»
این پســت وزیــر ارتباطات مثل 
بمب خبــرى در فضــاى مجازى و 
حقیقى صدا کرد. این که وزیر جوان 
به یک ساعت قطعى اینترنت واکنش 
نشــان بدهد، به خودى خود اتفاق 
فوق العاده اى است، چه برسد به این که 
بابت آن برخورد کند و از تنبیه مدیران 
مقصر بگوید. البته کــه داریم به این 
رفتار و خرق عادت عمل کردن آذرى 
جهرمى عادت مى کنیــم! او خوب 
متوجه شــده مردم به چه چیزهایى 
حساس هستند و خیلى خوب روى 
نقطه ضعف هاى ما دســت گذاشته. 
حتى همان یک کلمه آخرشــب که 
مى پرسد «بیدارین؟» با وجود همه 
بى مزگى ظاهــرى اما ناخودآگاه کل 
جامعه را به نفع یک وزیر مى شوراند. 
وزیرى که با مردم به زبان خودشــان 
حــرف مى زند و خــودش را از مردم 
جدا نمى کند. اگر پایش بیفتد، پاى 
سفره مردم مى نشیند و آبدوغ خیار 
مى خورد و وقتــى صحبت مى کند، 
معموال حرف هایش همان هاست که 
مردم دوســت دارند بشنوند؛ این که 
بــا محدودکردن اینترنــت مخالف 
است، این که مى خواهد امکانات را به 
دورترین نقاط کشور برساند و این که 
منت سرکســى نمى گذارد و طورى 
حرف نمى زند که انگار کشــور گل 
و بلبل اســت و مدام داریم فیل هوا 
مى کنیم. چنین رفتارى ممکن است 

از طرف بخشى از مردم به «شوآف» 
تلقى  شود. کم هم نیستند مدیرانى 
که دلشان مى خواهد چنین شوهایى 
بدهند. تفاوت قایل شدن بین کسانى 
که مى خواهند واقعا خدمت کنند و در 
کنار مردم باشند، با آنها که فقط اداى 
اینها را درمى آورند هم، آسان نیست. 
پــس آذرى جهرمى اگر از شــوآف 
فرارى باشد، هم البد صابون این انگ 
را به تنش مالیده و ترجیح مى دهد کار 
خودش را بکند و به تظاهر متهم شود 

تا این که از مردم دورى کند.
همین توییت باالى آذرى جهرمى 
را اگر ببینید، در کنار هزاران الیکى 
که خورده، با هــزاران کامنت منفى 
هم مواجه شده. کسانى که مى گویند 
او راســت نمى گویــد. کســانى که 
مى پرسند واقعا تنبیهى در کار است 
یا نه. کــه اگر راســت مى گوید چرا 
براى فیلترها کارى نمى کند. کسانى 
که مى گویند این قطعى ها به خاطر 
شبکه ملى اطالعات اســت و دارند 
تمرین مى کنند که اینترنت را کامل 
قطع کنند. کسانى که مى گویند این 
کارهاى آذرى جهرمى براى کســب 
محبوبیت بیشتر است، اما بیایید بر 

سر چند نکته توافق کنیم.
یک- نفس توجه به مطالبات مردم 
عالى اســت و جاى حرف ندارد. کار 
آذرى جهرمى براى رسیدگى به قطعى 
یک ساعته اینترنت- که مى توانست 
اصال ندیده گرفته شود- مطلقا مثبت 
است. چند میلیون نفر هم بیایند و مزه 
بریزند یا اتهامات مختلف بزنند، چیزى 
از ارزش کار او کم نخواهد شد. این که با 
مدیرانش سختگیرانه برخورد مى کند 
و جریمه شان مى کند، نشان دهنده 
مى توانســت  اوســت.  قاطعیــت 
جریمه شان را اعالم نکند و در عمل 
تندتر باشد؟ بله. مى توانست به جاى 
پیشدستى، پس از تنبیه کردن نتیجه 
آن را به اطالع مردم برساند؟ بله. اما تا 

همین حد را هم باید ارج گذاشت.
ادامه در صفحه 3

   صفحه 13

این روزها در کارخانه عجیب و غریب و پرحاشیه تبریز چه مى گذرد؟

مدیرعامل چسب هل به «شهروند»:
ما ژاپنیم نه کره شمالی! 
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شکارچی پیرمردها
در لباس

امداد خودرو 

مرگ مرموز
در نیمه شب پایتخت

مصرف سیگار با 18 میلیارد 
نخ، نسبت به  سال گذشته 

42 درصد افزایش یافته

   صفحه 16

مردم: آخه هیچی 
بعد از دیدن 

قیمت ها، اندازه یه نخ 
سیگار نمی چسبه!

بی تی اس
با ۹ میلیون

طرفدار ایرانی!
متهم در تبهکارى هاى 

سریالى اش  110 میلیون تومان 
به جیب زده بود

گروه کره اى چطور سوژه 
پوران درخشنده شد؟

این روزها در کارخانه عجیب و غریب و پرحاشیه تبریز چه مى گذرد؟

مدیرعامل چسب هل

گزارش «شهروند» از برگزارى 
مراسم غافلگیرى، خواستگارى، 
جشن و ... در آسمان، شیوه اى که 

به تازگى باب شده است

حسن عباسی 
ومرخصی های 

عجیبش
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