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       فیش های حقوقی همچنان پنهان؛  

برج میالد کج نشده!
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| معاون فنى و عمرانى شــهردارى تهران در مورد آخرين 
وضعيت گود مجاور مركز همايش هاى برج ميالد توضيحاتى بيان 
كرد.صفا صبورى ديلمى در مورد شائبه كج شدن برج ميالد در پى 
گود موجود، گفت: دقت داشــته باشيد كه گود موسوم به گود برج 
ميالد ارتباطى با رأس برج ندارد. چرا كه اين گود در مجاورت مركز 

همايش ها قرار دارد و با رأس برج ميالد فاصله زيادى دارد.
وى با بيان اينكه برج ميالد به صورت دوره اى با ابزار دقيق پايش 
مى شــود گفت: بر روى وضعيت برج ميــالد كنترل جدى داريم و 
به صورت دائمى پايش مى شــود.وى با بيان اينكه گود كنار مركز 
همايش هاى برج ميالد اســت، گفت: اينطور نيســت كه برخى ها 

فكر كنند گود دقيقاً در زير برج ميالد قرار دارد بلكه در كنار مركز 
همايش ها كه فاصلــه زيادى با يكديگر دارنــد و دو نقطه مختلف 
هستند، وجود دارد.صبورى ديلمى با بيان اينكه وضعيت گود مجاور 
مركز همايش ها به صورت دائم رصد مى شود، گفت: همچنين مركز 
همايش ها نيز با ابزار نصب شده دقيق رصد مى شود و بر اساس نتايج 
آخرين پايشــى كه متعلق به دو هفته قبل است خطر جدى وجود 
ندارد.وى با بيان اينكه برج ميالد سازه خاصى است كه با انجام يك 
گود بردارى كج نمى شود، گفت: متأسفانه برخى ها تصور مى كنند 
كه اين گود دقيقاً در زير برج ميالد است در حالى كه اينگونه نيست 

و با برج فاصله زيادى دارد.

گودی در مجاورت مرکز همایش ها 
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شقاتلعنکبوتی
تنابندهدرنق

محسن تنابنده نخستین بازیگری است که حضورش در فیلم »عنکبوت« قطعی شده 

و قرار است در نقش قاتل عنکبوتی ایفای نقش کند

شکارجدید
تراکتور

رضا شکاری، ملی پوش تیم امید و سابق روبین کازان

 
در میانه راه پرسپولیسی شدن سر از تبریز و باشگاه تراکتور درآورد
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مسعود دلخواه:

تئاتر را به آزمایشگاه ببرید!
صحنه

2

پنجرهمجازی

واریز وجوه حساب ذخیره ارزی به 

حساب درآمد عمومی با ارز نیمایی

کمبود ایستگاه های پایش هوا
در مرکز شهر تهران 

درباره »عرب« هیات مدیره 
تصمیم می گیرد

چیزهایی که ادبیات کودک و 

نوجوان را تهدید می کند
2
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محمد نادری پس از عقد قرارداد با پرسپولیس پستی را به همین 

بهانه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد

محسن کریمی که شایعه جدایی اش از استقالل به گوش می رسید 

با انتشار پستی اینستاگرامی خبر جدایی اش را تایید کرد

وزیر بهداشت در اینستاگرام نوشت: حالیا میز صدارت و صندلی 

وزارت اگر افتخار خدمت گزاری صادقانه مردم شریف سرزمینش 

در آن نباشد، از آب بینی بزی که...

سعید آذری، مدیرعامل ذوب آهن که پیش از این به 

پرسپولیسی ها درباره جذب شکاری اخطار داده بود، برای رضا 

شکاری آرزوی موفقیت کرد

ود دلخواه معتقد است: وضعيت كنونى تئاتر تحت 
| مسع

يم دارند و زمانيكه 
ت كه با يكديگر ارتباط مستق

تأثير عواملى اس

ايد تئاتر را به آزمايشگاه برد 
و از بدنه تئاتر درد مى گيرد ب

يك عض

و بررسى كرد كه چه مســائلى باعث درد آن عضو شده است. در 

آزمايش است كه مشكالت ريشه يابى مى شوند. ما نمى توانيم تنها 

ــر بياوريم. به گزارش كائنات 
يك دليل براى وضعيت كنونى تئات

به نقل از ايسنا، اين كارگردان مدرس تئاتر در بررسى اين عوامل 

گفت: يكى از موضوعات مسئله مجوز گرفتن و بعد مشكل دار شدن 

همان مجوز است. حساسيت ها در اين موارد خيلى اوقات منطقى 

نيســت، چون كســانى كه كار را بازبينى مى كنند، داراى تجربه 

د ديگر نبايد مته به خشخاش 
هستند و وقتى مجوزى صادر مى شو

يد.او افزود: البته اين اتفاق دو سويه 
گذاشت و مو را از ماست كش

است؛ از طرفى وقتى يك گروه اجرايى بازبينى مى شود بايد به آنچه 

متعهد شــده اند، عمل كنند و اين طبيعى است كه وقتى گروهى 

شرايطى را مى پذيرد بايد طبق همان شرايط عمل كند. بنابراين 

ى نبايد در روند نمايش پيش آيد. البته ممكن 
تغيير و تحول خاص

ى اتفاق بيفتد اما اين تغييرات نبايد به گونه اى 
است تغييرات جزئ

شد كه نياز به بازبينى مجدد پيش آيد.
با

ــواه اضافه كرد: از طــرف ديگر زمانى كــه كارى بازبينى 
دلخ

جوز گرفتــه و گروه طبــق تعهدى كــه داده اند عمل 
شــده و م

گر به اجراها و گزارش هاى مختلف، 
فرســتادن افراد دي

مى كنند، 

حساســيت هاى زيادى و غيرمنطقى است و احساس امنيت را از 

ردانان بازيگران و كل گروه مى گيرد. در اين حالت گروه هر 
كارگ

آن منتظر خبرى از توقيف كارش است. اين احساس ناامنى براى 

هنرمند بايد از بين برود.

ادامه بيان كرد: براى مثال من براى 
كارگردان «شــاه لير» در 

تماشــاى كارهاى زيادى دعوت مى شــوم و چون براى تماشاى 

ى پرســم كه تــا كى اجرا دارند 
ا زمان ندارم از عوامل م

همه آن ه

ــه هفته ديگر اجرا 
تا برنامه ريزى كنم، در جواب مى گويند «تا س

زودتر از موعد تمام 
داريم ولى معلوم نيست، ممكن اســت كار ما 

شود» اين ناامنى درست نيست و كمكى به وضعيت تئاتر نمى كند.

ر نتيجــه اگر گروه ها تعهدى در بازبينى مى دهند 
دلخواه افزود: د

بايد به آن عمل كنند و اگر بازبين ها به كارى مجوز مى دهند، نبايد 

لحظه به لحظه نمايش را زير ذره 
مو را از ماست بيرون بكشــند و 

بين بگذارند. به خدا اتفاقى نمى افتــد! در اين رابطه بعضى اوقات 

هم شاهد سياست دوگانه هســتيم. در برخى مواقع ايرادهايى كه 

در يك اجرا گرفته مى شود در يك اجراى ديگر ايراد نيست و فراتر 

ن هنرمند در بخــش ديگرى توضيح 
از آن هم انجام مى شــود.اي

ضوع ديگر در وضعيت تئاتر پرهزينه شــدن توليد به خاطر 
داد: مو

ت. به ياد دارم كه براى نمايش «شاه لير» براى لباس 
گرانى هاســ

كه بعد از دو ماه كه خواستيم 
بازيگران بودجه اى پيش بينى كرديم 

وارد توليد شويم اين بودجه دو برابر شده بود و ما مى گفتيم كاش 

دلخواه در ادامه گفت: در پى 
همان ابتدا پارچه ها را خريده بوديم.

ها توليد پر هزينه مى شود و در پى آن بليت هاى نمايش 
اين گرانى 

ت پرهزينه بودن نمايش 
گران مى شود؛ يعنى يكى از علل گرانى بلي

خاطبان تئاتر كم مى شوند.
است. در پى گرانى بليت هم م

خواه با بيــان اينكه «در حــال حاضر ما نســل تئاتر روهاى 
دل

جوها را داريم از دست مى دهيم» افزود: من 
خوب مان يعنى دانش

دانشجوهاى بسيارى را مى بينم كه از طريق تدريس در دانشگاه و 

يا از طريق پيغام هايى كه برايم مى فرستند از من مى پرسند «ما چه 

ا تئاتر ببينيــم، نمى توانيم براى هر تئاتر 
كار كنيم؟ پولى نداريم ت

بليت 50 يا 60 هزار تومانى تهيه كنيم» اين دانشجوها بايد براى 

ببينند، اما تهيه بليط 
درس شان هم كه شده ماهى دو، ســه تئاتر 

برايشان دشوار است.

 اشــاره به محدود شــدن بليت هاى تخفيف دار دانشجويى 
او با

ــان كرد: به نظر من بايد كمپينــى براى معضل حذف 
در تئاتر بي

بليت هاى تخفيف دار دانشــجويى راه بيفتد. دانشــجوها بايد از 

بليت هاى تخفيف دار بهره مند شــوند و من بر اين موضوع تاكيد 

م. در تمام دنيا و كشــورهاى پيشــرفته دانشــجوها براى 
مى كن

ستفاده از قطار، اتوبوس، مترو، هتل، تئاتر، موزه و … از بليت هاى 
ا

تخفيف دار بهره مند مى شوند.

ن افزود: در ايران فقط تئاتر شهر است كه يكشنبه ها 
اين كارگردا

هم به تعداد محدودى. البته گروه هايى 
مخصوص دانشجوهاست آن 

هم هستند كه قدرت، حرص و ولع شان زياد است و اين تخفيف را 

براى دانشجوها حذف مى كنند. در سال گذشته و امسال گروه هايى 

شهر زير پا گذاشتند 
بودند كه تخفيف دانشجويى را حتى در تئاتر 

كه اين كارشان قابل انتقاد است.

kaenat.ir

یک سامانه ناقص
فشــل!

یک سامانه ناقص
فشــل!

یک سامانه ناقص
فشــل!

سخنگوی قوه قضائیه:

گزارش خبری
| سخنگوى قوه قضائيه گفت: شبهاتى كه از طريق برخى رسانه ها در 
روزهاى اخير پيرامون ماده 47 آئيــن نامه نحوه اجراى حدود، قصاص و… 
مطرح شــده كه به هيچ عنوان واقعيت ندارد و صرفاً ناشــى از برداشت هاى 
ناآگاهانه است.اسماعيلى در نشســت با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ضمن 
تبريك دهه مبارك كرامت طى ســخنانى اظهار داشــت: به جهت جايگاه 
ويژه ســخنگويى قوه قضائيه الزم است؛ تعامل بيشــترى با اصحاب رسانه 
و مبادى ذيربط در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى برقرار شــود؛ چرا كه 
امروز متأسفانه از طريق قاب رسانه اى تصوير خوبى از قوه قضائيه به جامعه 
ارائه نمى شود كه البته بخشى از آن بواسطه وجود نقص در اطالع رسانى قوه 
قضائيه و بخش ديگر مربوط به اصحاب رسانه در شقوق مختلف آن مى باشد و 
چنانچه تعامل سازنده اى از طريق اين گونه نشست هاى مشترك ايجاد گردد، 

مى توان تصوير ارائه شده را اصالح نمود.
وى اظهار كرد: شــبهاتى كــه از طريق برخى رســانه ها در روز هاى اخير 
پيرامون ماده 47 آئين نامه نحوه اجراى حدود، قصاص و… مطرح شده كه 
به هيچ عنوان واقعيت ندارد و صرفاً ناشى از برداشت هاى ناآگاهانه است و يا 
مسائلى كه در خصوص تســاوى ديه زن و مرد در تصادفات رانندگى مطرح 
شده كه به هيچ وجه مربوط به حكم شرعى نبوده و صرفاً ناشى از قرارداد ميان 
بيمه گذار و بيمه گر شكل مى گيرد. اما در رســانه ها به نحو ديگرى مطرح 
مى گردد و لذا چنانچه در اين خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى 
اصالح امور گام هايى مثبت بردارد؛ بطور قطع ديگر شاهد چنين برداشت هاى 
غير واقع نخواهيم بود. ضمن اينكه رهبر معظم انقالب در ديدار با مسئوالن 

عالى قوه قضائيه بر همكارى ســاير رســانه ها با اين قوه براى ارائه تصويرى 
مناسب و هنرمندانه از اقدامات صورت گرفته تاكيد فرمودند.

اســماعيلى در ادامه تاكيد كرد: به همكاران قضائى تذكر داده شده كه در 
حوزه فرهنگ و رسانه تا آنجا كه ممكن اســت مراتب و موضوعات مديريت 
شود كه صرفاً برخورد قضائى صورت نپذيرد و از طرفى هم اين موضوع منجر 
به اباحهگرى نگردد و لذا استمرار اين گونه نشست ها مى تواند در رسيدن به 

اهدافى كه به آن ها اشاره شد مؤثر و نقش آفرين باشد.
در ادامــه اين جلســه صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى با تبريك 
دهه مبارك كرامت و تشــكر از ميزبانى دادگســترى كل استان تهران طى 
ســخنانى اظهار داشت: با توجه به مناسبات ايجاد شــده ميان دستگاه قضا 
و فرهنگ و ارشــاد اســالمى اميد مى رود كه در موارد مربــوط به تخلفات، 
قضات محترم روش نرم را به روش ســخت مقدم كنند و چنين جلســاتى 
مى تواند موجب ارتقا ســطح تعامالت گردد؛ چراكــه همه ما در بخش هاى 
مختلف جز نظام مقدس جمهورى اســالمى ايران به شمار مى رويم و مردم 

ما را در غير تقسيم بندى هاى موجود و به صورت يكجا ارزيابى مى نمايند.
وزير فرهنگ و ارشاد اســالمى در ادامه تاكيد كرد: در زمانى كه از سوى 
دشمنان اسالم شرايط كشور بشدت حساس است ضرورت دارد در حوزه هاى 

مختلف، سطح تعامالت افزايش يابد.
وى در ادامــه تاكيــد كــرد: در حــال حاضر ميــزان حجــم توليدات 
فرهنگى ارتقا يافته و ســطح كيفى آن ها رفته رفته بهبود مى يابد و سعى ما 
به آن است كه از بعد نظارتى مطابق با مقررات رفتار نمائيم و تشكيل شوراى 

حل اختالف ويژه فرهنگ و رســانه مى تواند گام بلندى در مسير تعامل هر 
چه بهتر قوه قضائيه به شــمار آيد. البته ما منكر تخلفات نيستيم، ليكن اگر 
خود وزارتخانه در مســير برخورد و تماس با تخلفات قــرار گيرد؛ با هزينه 
كمترى موضوع خاتمه خواهد يافت؛ چراكه شــناخت هاى درون سازمانى، 

توانمندى هاى بهترى براى حل معضالت در پى خواهد داشت.
وزير فرهنگ و ارشــاد اســالمى تاكيد كرد: مقوله ديگــر احضار مديران 
ارشــد و ميانى وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى به مراجع قضائى است كه 
اين امر با تعامالت قبلى انجام شــود تا جايگاه اقتــدار و موقعيت يك مدير 
در نظام مورد خدشــه قــرار نگيرد و ما بــه حمداهللا ظرفيــت و تعامالتى 
گســترده داريم از قبيل پيشــگيرى از وقوع جرم، تصويرســازى مناسب از 
عملكرد قوه قضائيه ارتقا ســطح سواد رســانه اى و عفاف و حجاب و… كه 
مى تواند منشأ اقدامات مشترك در آينده باشد؛ زيرا همه دلسوزان نظام، به 

قوه قضائيه مقتدر و معتمد اعتقاد راسخ دارند.
در ادامه اين نشســت جمعى از مديران حاضر در جلسه به بيان مطالب و 
مشكالت مربوط به حوزه هاى مســئوليت محوله پرداختند كه پس از انجام 
مباحث كارشناســى الزم، راهكار هاى مناســب براى افزايــش تعامل ميان 
دادگسترى كل استان تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه گرديد و 

همچنين بر ادامه برگزارى اين گونه نشست ها تاكيد شد.
در نشست مشترك رئيس كل دادگسترى اســتان تهران با وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى از افتتاح حوزه شــوراى حل اختالف ويژه فرهنگ و رسانه 

خبر داده شد.

کوه به کوه نمی رسد، اما آدم به 
آدم می رسد!

براى دورى از هرگونه شــائبه سياسى و فراسياسى يكراست 
مى روم سراغ داستان!

در دامنه دو كــوه بلند، دو آبادى بود كــه يكى «باالكوه» و 
ديگرى «پايين كوه» نام داشــت؛ چشمه اى پر آب و خنك از 
دل كوه مى جوشــيد و از آبادى باالكوه مى گذشت و به آبادى 
پايين كوه مى رسيد. اين چشــمه زمين هاى هر دو آبادى را 
ســيراب مى كرد. روزى ارباب باال كوه بــه فكر افتاد كه زمين 
هاى پايين كوه را صاحب شــود.پس به اهالى باالكوه رو كرد و 
گفت: «چشمه آب در آبادى ماست، چرا بايد آب را مجانى به 
پايين كوهى ها بدهيم؟ از امروز آب چشمه را بر ده پايين كوه 
مى بنديم.» يكى دو روز گذشت و مردم پايين كوه از فكر شوم 
ارباب مّطلع شدند و همراه كدخدايشان به طرف باال كوه به راه 
افتادند و التماس كردند كه آب را برايشــان باز كند. اما ارباب 
پيشنهاد كرد كه يا رعيت او شوند يا تا ابد بى آب خواهند ماند و 
گفت: «باالكوه مثل ارباب است و پايين كوه مثل رعيت. اين دو 
كوه هرگز به هم نمى رسند. من ارباب هستم و شما رعيت!»اين 
پيشنهاد براى مردم پايين كوه سخت بود و قبول نكردند. چند 
روز گذشت تا اينكه كدخداى پايين ده فكرى به ذهنش رسيد 
و به مردم گفت: بيل و كلنگ تان را برداريد تا چندين چاه حفر 
كنيم و قنات درست كنيم. بعد از چند مدت قنات ها آماده شد 
و مردم پايين كوه دوباره آب را به مزارع و كشتزارهايشان روانه 
ساختند. زدن قنات ها باعث شد كه چشمه باالكوه خشك شود.
اين خبر به گوش ارباب باالكوه رسيد و ناراحت شد اما چاره اى 
جز تسليم شدن نداشــت؛ به همين خاطر به سوى پايين كوه 
رفت و با التماس به آنها گفت: «شما با اين كارتان چشمه ما را 
خشكانديد، اگر ممكن است سر يكى از قنات ها را به طرف ده 
ما برگردانيد.» كدخدا با لبخند گفت: «اوالً؛ آب از پايين به باال 
نمى رود، بعد هم يادت هست كه گفتى: كوه به كوه نمى رسد. 
تو درست گفتى: كوه به كوه نمى رسد، اما آدم به آدم مى رسد.»

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ســرمقاله
بدنبال ترافیک 
مطلوب شهری

| رضا امیری مهر- تحقيقات 
در زمينه ترافيك، در واقع همان رفتار 
شناسى انسان ها است. درواقع خودرو 
هاى انســان ها و واكنش هاى طبيعى 
آن ها به شــرايط باعث ايجاد ترافيك 
مى شــود. ترافيك يكى از مهم ترين 
داليل عصبانى شــدن مردم و خراب 

شدن روز آنها است.
ترافيك شديد زمانى رخ مى دهد كه 
يك راننده در ابتداى صف ترمز مى كند. 
چراغ هاى ترمز پشت خودرو به ديگر 
رانندگان نيز اخطار مى دهد كه سرعت 
خود را كم كنند. در صورتى كه دوباره 
ســرعت گرفتن ممكن است آسان به 
نظر برســد، برخورد نور چراغ ترمز با 
چشم اثرات خاص خود را بر مغز دارد و 
مدت زمان ترمز، دوباره سرعت گرفتن 

و حركت دوباره طوالنى تر مى كند.
اما بايد دانست كه علم ترافيك تنها 
درباره ترافيك هاى شديد نيست، بلكه 
درباره جلوگيرى از آن اســت. شــايد 
تصور كنيد كه راه حــل جلوگيرى از 
ترافيك، خط كشــى هاى بيشــتر در 
خيابان ها و اتوبان ها و يا حتى بيشتر 
شــدن تعداد خيابان ها باشد. الزم به 
ذكر است كه اين راه حل به لطف پديده 
«تقاضاى پنهان» مناسب نخواهد بود. 
تقاضاى پنهان پديده اى اســت كه در 
آن هرچه تعداد خيابان ها و اتوبان ها 
بيشتر شود، تعداد خودرو ها نيز نسبت 
به آن براى پر كردن خيابان هاى جديد 

افزايش مى يابد.
در ترافيــك به مثلث سه اصل كه به 
مثلث اصول سه گانه موسوم است اشاره 
مي شودكه شامل: مهنـدسي ،آمـوزش 
، اجـــراي مقـــررات . البته امــروزه 
اصـل ديگـــري باعنـــوان شـرايـط 
محيطـي واقليمـي بـــه آن افــزوده 
شده است. موفقيت يك پروژه دربحث 
ترافـــيك درشــرايطي تضمين مي 
شودكه بين سه عامل ذكرشده ارتباط 
مستحكم ومنسجمـــي برقــرارباشد 
. ترافيك مطلوب عبــارت از ترافيكي 
است كه در آن جابه جايي سريع، ارزان، 
ايمن و بدون ايجاد خسارت به محيط 

زيست باشد. 

رضایی در جلسه مدیریت بحران شهرستان مسجد سلیمان:

نمی شود پرداخت خسارت ها، را موکول به آینده دور کرد 
| دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام،در جلسه شوراى هماهنگى مديريت بحران شهرستان مسجد 
سليمان كه به منظور بررسى ابعاد خسارت هاى زلزله روز دوشنبه اين شهرستان برگزار شد، بر امدادرسانى به 

آسيب ديدگان و بازسازى مناطق زلزله زده تاكيد كرد.
محسن رضايى در جلسه فوق العاده شوراى هماهنگى مديريت بحران در فرماندارى شهرستان مسجد سليمان، 
با تبريك دهه كرامت به شهروندان و مسئوالن مسجدسليمانى اظهار كرد:اميدواريم كه دردها و آالم اين مردم 
كمتر شود. انتظار داريم كه رسانه ها به اين حادثه بيشتر بپردازند. اين حادثه نيازمند پوشش دقيق وقايع است 
تا كمك هاى خارج از استان به مردم اين منطقه رهسپار شــود. تا كنون به 3000و احد مسكونى در شهرها و 
روستاهاى منطقه آسيب وارد شــده و حدود 200و احد دامدارى و پرورش ماهى آسيب ديده است. بخشى از 

زيربناها و راه هاى روستايى تخريب شده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اين زلزله بزرگ تلفات جانى كمى داشته اما مجموعه آسيب ها و 
خسارت ها كم نبوده و بايد اين آســيب ها را جبران كرد. رسيدگى به مجروحين و برقرارى امنيت براى منازل 
مردم، در اولويت است. از نيروى انتظامى محترم مى خواهم كه دروازه هاى ورودى شهر را كنترل بيشترى كنند. 
در مرحله دوم، موضوع جبران خسارت ها اســت كه بايد ارزيابى خانه به خانه و همراه با تصوير اموال، خانه ها 

و واحدهاى صنعتى و توليدى مستند شود. البته اين ارزيابى گاهى بيش از دو سه هفته به طول مى انجامد.
رضايى گفت: توصيه مى كنم در مــواردى كه پيمانكارها به وظايف خود عمل نكــرده اند، با جديت و دقت 
محاسبه و رسيدگى شود. همچنين  پياده ســازى طرح جامع شهر مسجد سليمان را بايد پيگيرى كنيم. اين 
شهر  ســابقه تاريخى خود را دارد كه بايد با اجراى طرح جامع، حفظ شود. البته نمى شود منتظر پياده شدن 

طرح جامع ماند و پرداخت خسارت ها، را موكول به آينده دور كرد، رسيدگى به مردم بايد در اولويت باشد.
وى افزود: مدت دو سال است كه به اين نتيجه رســيده ايم كه با وجود مشكالت مختلف، خوزستان نياز 
به يك شــوراى راهبردى دارد تا در اين شورا، مشكالت و چالش هاى شــمال استان خوزستان به طور ويژه 

بررسى شود.

دیدگاه
بروجردی: گام های ایران در مقابل بدعهدی اروپا 

هوشمندانه و اصولی برداشته  شد
| يك عضو كميســيون امنيــت ملى و 
سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: 
گام هاى ايران در مقابل بدعهدى اروپا هوشمندانه 
و اصولى برداشته  شده است. عالءالدين بروجردى 
در جمع خبرنگاران، اظهار كــرد: از ابتدا توافق 
هســته اى در قالب برجام، يك جــاده دوطرفه 
بود. قــرار بر اين شــده بود كه ايــران برخى از 
محدوديت ها را بپذيرد و طرف مقابل نيز تحريم ها 
را مرتفع كند امــا آمريكا قرارداد را به هم زد و از 
اين توافق خارج شد و اضافه بر اين خطاى بزرگ 
غيرقانونى، به اروپا فشار وارد كرد كه آنها تأسى 
به آمريكا كنند.بروجردى اضافه كرد: شــوراى 
عالى امنيت ملى يك تدبير هوشــمندانه اتخاذ 
كرد، 2 ماه فرصت بسيار خوبى براى اروپايى ها بود كه به تعهدات خود عمل كنند و رسماً و بسيار شفاف 

اعالم كرد اگر به تعهدات خود عمل نكنند، ما هم به تدريج از تعهدات خود عقب نشينى خواهيم كرد.
اين عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اين اخطار به كشورهاى اروپايى داده 
شد اما خروجى آن به  گونه اى نبود كه انتظار داشتيم.بروجردى اظهار كرد: آنها 11 مورد را متعهد شدند 
انجام دهند، اينستكس بستر كار است و كارى نيست كه بتواند پاسخگوى تحريم هاى ظالمانه غيرقانونى 
تحميلى توسط آمريكا به جمهورى اسالمى باشد.وى تصريح كرد: اين گام ها كه تصميم گيرى شد، توسط 

نمايندگان رسماً به اطالع جهان رسيد و يك اقدام بسيار جدى و عملياتى است.

خبر

شبهات پیرامون 
ماده ۴۷ آئین 
نامه نحوه اجرای 
حدود و قصاص 
واقعیت ندارند

وظایف 
مدیریت شهری

يك مدير شــهرى بايد بتواند در دنياى رقابتى نقاط قوت و 
ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقويت مزاياى رقابتى آن 
برآيد. از اين رهگذر است كه شهر مى تواند نقطه قابل اتكايى در 
شبكه جهانى شهرها بيابد و كاركردهاى خود را در نظام سرمايه 
دارى بين الملل بهبود بخشد. بدين ترتيب «مدير شهرى» با 
«مدير شهردارى» تفاوت هاى بسيار دارد چه اينكه اولى مسئول 
ارتقاى قابليت ها و توانمندى هاى شهر و شهرنشينان است در 
حاليكه دومى بيشتر مجرى است و پاسخگويى آن تنها محدود 
به نحوه عملكرد است و نه نتايج و پيامدها. بسيارى، معتقدند 
كه جامعه آينده، جامعه اى شهرنشــين خواهد بود؛ بنابراين، 

شهرها به جاى اين كه مكان هايى بى ثمر براى سرمايه گذارى 
اقتصادى يا تراكم كارگران بيكار با انبوه مشــكالت اقتصادى، 
اجتماعى و محيط زيســتى باشــند؛ بايد كه به مراكز رشد و 
پويايى اقتصادى و اجتماعى، در چارچوب ملى، بدل شوند. اين 
مراكز، بايد كه آفرينشگر فرصتهايى ارزنده براى رفاه و توسعه 
نه تنها جمعيت ساكن در آن، بلكه جمعيت تمامى كشور باشد.
وظايف كنونى مديريت شهرى (صرف نظر از تنوع و اختالف در 
نظامهاى اجتماعى و سياسى گوناگون)، تنها محدود به مواردى 
از قبيل برنامه ريزى، خدمات رسانى، مديريت فرهنگ محلى، 

انجام پروژه هاى عمرانى و… نمى شود. 
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