مقام معظم رهبری :

رئیسجمهور خطاب به استانداران:

مجمع باید انقالبی ،فکر و عمل
کند و انقالبی باقی بماند

در استانها به مطالبه مردم
در دوران انتخابات توجه شود

پایگاه اطالعرســانی مقــام معظم رهبــری :حضرت
آیــتاﷲ خامنــهای مقام معظم رهبــری صبح دیروز
)چهارشــنبه( در دیــدار رئیس و اعضــای دوره جدید
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مجمع را از ابتکارات
باارزش امام بزرگوار خواندند و با اشاره ....

گروه سیاســت :رئیسجمهوری روز گذشته در جلسه
هیئت دولت ،ضرورت اتخاذ و پیمودن مشــی اعتدال
و میانهروی را از ســوی اســتانداران و همه مسئوالن
ردههای مختلف دســتگاههای اجرائی مورد تأکید قرار
داد و آنها را به لزوم توجه...

صفحه ۳

صفحه ۳
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دردسر دوباره
احمدينژاد

انتصابات دولت در حال کاملشدن است

نوبت زنان و اقلیتها
نجفي :در انتصابات آینده از زنان استفاده ميکنم
صفحه  ۲و ۱۷

ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ
درﺑﺎره ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﯿﻨﯽ

آمار سازي رئیسدولت دهم در مسکن مهر

صفحه ۷

شرق :قرار بود مسکن مهر به اتمام برسد؛ اما گرههای آن پرشمار است .در آخرین اظهارنظرهایی
که درباره مســکن مهر صورت گرفته ،مشخص شده باقیمانده اغلب پروژههای مسکن مهر،
دچار ســوءمدیریت و تخلف از قانون از ناحیه تعاونیهای مسکن هستند .تعاونیهایی که به
گفته یکی از کارشناسان در دوره دوم دولت احمدینژاد به آمار مسکن مهر افزوده شد تا تعداد
پروژههای مسکن مهر حدود یک میلیون واحد بیشتر نشان داده شود! حاال معاون بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خبر داده که پرونده تعاونیهای مسکن هنوز باز است .ادامه در صفحه ۴

حصر به روایت جانشین
سازمان اطالعات سپاه
صفحه ۲

علیزاده با قدرداني از شهرام ناظري و کیهان کلهر در کرمانشاه

موگریني:

موسیقي به لطف کسي نیاز ندارد

ایران شبیه کره شمالي نیست
دستاورد سفر یکروزه ظریف به سوچی:

برجام قابل مذاکره مجدد نیست
صفحه ۱۴

صفحه ۱۹

صفحه ۲

ﺣﺮف اول

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ

تولد دوباره »همشهري«

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ

راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺮﺳﯿﺪن

مردم خشمگین

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ادامه در صفحه ۷

فیزیوتراپی به معنی دمیدن روح تازه در جســم
بیمــار و برگردانــدن زندگی و اســتقالل بــه فرد و
جامعه اســت .فیزیوتراپیســت با قدرت دســتان و
ذهن خــود و با ارزیابیهایی کــه از هر بیمار انجام
میدهــد ،برنامــه درمانی خاصی شــامل تمرینات
خاص قدرتی ،کششــی ،دامنه حرکتــی ،تعادلی و
آموزش اصالح ســبک زندگی و ارائــه نحوه انجام
فعالیتهــای روزمره زندگی به فرد و کار دســتی و
اســتفاده از تجهیزات الزم برای هر مشــکلی برای
پیشــگیری ،درمان و افزایش استقالل فرد و برگشت
تواناییهای ازدســترفته بیمار ،پایهریــزی و اجرا
میکند .رشــته فیزیوتراپی یکی از رشــتههای علوم
پزشکی و توانبخشی است که در درمان و پیشگیری
از بیماریهای مختلف ارتوپدی ،رماتیسمی ،مغز و
اعصاب ،تنفسی ،قلب و عروق ،اطفال و حتی برخی
از بیماریهای پوستی و زنان و زایمان ،نقش موثری
ایفا میکند .کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی)(wcpt
پیشــنهاد میکنــد هر ســال در ســالروز تأســیس
کنفدراســیون جهانی فیزیوتراپی  -هشت سپتامبر
-۱۹۵۱فیزیوتراپیستهای تمام دنیا نقش مهم خود
را در سالمت زندگی و افزایش شادابی و طول عمر
افراد و اســتقالل آنها در انجام فعالیتهای زندگی
روزانه انتشــار دهند .اگرچه روز جهانی فیزیوتراپی
برای وحدت و یکپارچگی فیزیوتراپیستهای سراسر

ادامه در صفحه ۲

www.sharghdaily.ir

روزنامه همشــهري یکبار دیگر در
دامــن اصالحات متولد ميشــود؛
تولــد دوبــاره ایــن روزنامــه را به
اصحاب قلم و جامعه مطبوعاتي
اصالحطلب کشور تبریک ميگویم.
انتظار ميرود از این پس روزنامه همشــهري ،رســانه
همه شــهروندان تهراني باشــد و بــا انعکاس صداي
ملت به قدرشناسي از همشهریان صبور و فهیم بپردازد
و دین خــود را به مردم در انتخابات معنادار شــوراي
شــهر ادا کند .همشــهري باید رســالت نقد منصفانه
را ســرلوحه برنامههــاي خود قرار دهد ،پرسشــگري
آزادانه و پاســخگویي مســئوالنه رویکردي اســت که
اکنون از همشــهري انتظار ميرود .شــایان ذکر است
در حاکمیتهــاي مردمســاالر همانگونــه که مردم
»قدرت« را به نمایندگان خود واگذار ميکنند ،ميتوانند
بــر عملکرد آنــان نظارت کننــد ،ازاینرو رســانههاي
اصالحطلب باید با همگرایي و ترویج گفتمان انتقادي
راه را بــراي نقد قدرت باز بگذارند ،چراکه براي رشــد
بالنده جریان اصالحطلبي در کشور باید فرهنگ و ادب
گفتوگو و نقد گســترش یابد .ما باید »نقد قدرت« را از
خود شروع کنیم .مردم تهران ،هم در انتخاب نمایندگان
مجلس شــوراي اســالمي و هم در انتخــاب اعضاي
شــوراي شــهر به طور یکپارچه به اصالحطلبان رأي
دادند؛ اینک وظیفه تکتک هواداران این گفتمان است
که از این سرمایه گرانقدر پاسداري کنند .ترویج گفتمان
انتقادي ميتواند این ســرمایه اجتماعــي را بارور کند.
ما باید براي پیمودن مســیر مردمساالري به »نظارت«
بر قدرت واگذارشــده بپردازیم و ســازوکار آن را فراهم
کنیم» ،حمایت« را با »نظارت« بهصورت توأمان دنبال
کنیم ،ظرفیت تحمل نقــد و نظر مخالف را در جامعه
گســترش دهیم و با احترام به همه اندیشهها ،مذاهب
و اقوام ایراني ،همبستگي ملي را در میهن خود تقویت
کنیم و با مســاعي یکدیگر در راه توسعه جامعه مدني
ایران گام برداریم .به گمان نگارنده ،روزنامه همشهري
ميتوانــد گفتمان اصالحطلبي در حــوزه اجتماعي را
بیش از حوزه سیاسي دنبال کند ،چراکه هم شهرداري
بهمثابه یــک نهاد اجتماعي در قلمرو حیات اجتماعي
متمرکز خواهد بود و هم رشــد و نهادینهشدن جریان
اصالحطلبي در گرو گسترش آن در الیههاي اجتماعي
است و زیســت اجتماعي اصالحطلبانه محمل پایدار
جریــان اصالحطلبــي خواهد بود .ترجمــان گفتمان
اصالحطلبانه در زندگي شــهري در ابعــاد فرهنگي،
اجتماعي ،معماري ،زیستمحیطي ،ارتباطاتي ،عمراني
و خدمات شهري از جمله مطالباتي است که این رسانه
شهري ميتواند دنبال کند.

وﯾﺪا ﻣﺮزﺑﺎن
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﻰ
ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﻰ اﯾﺮان

دنیا برای اطالعرســانی و افزایش آگاهی جامعه و
سیاســتگذاران بخش آموزش و بهداشت و درمان
کشــور در زمینه آخرین پیشرفتها و توسعه در این
رشته اســت؛ اما اتفاقا کار اصلی بعد از این روز در
کشورها ازجمله ایران آغاز میشود و اکنون که یک
هفته از این روز میگذرد ،توجه به توصیه ســازمان
بهداشت جهانی در زمینه نقش مهم افزایش تحرک
تمام افراد جامعه در قالب شعار )فعالیت فیزیکی
برای زندگی (physical activity for :یک الزام جدی
است .افزایش شناخت و درک بیشتر از مهارتهای
یک فیزیوتراپیســت در تشخیص ،درمان و پیشگیری
از نارساییها ،محدودیتهای حرکتی و ناتوانیهای
عملکردی موجب شــده اســت فیزیوتراپیستها از
اختیارات بیشــتری برخوردار باشند و بتوانند بهطور
مســتقل به مراقبت از بیمــار بپردازنــد .میدانیم
کاهش فعالیــت فیزیکی و بیتحرکــی ،چهارمین
علت پیشــرو و عامل خطر و باعث شــش درصد از
مرگومیرهای جهانی است .انجام فعالیت فیزیکی
مــداوم ،باعــث کاهش خطــر مشــکالتی از قبیل
سکتههای مغزی ،مشکالت قلبی و عروقی ،دیابت
نوع  ،۲فشــارخون ،سرطان کولون و سینه و بسیاری
مشــکالت دیگر میشود .طبق تقسیمبندی سازمان
بهداشــت جهانی ،هر فرد بزرگســال الزم است که
معادل حداقل  ۱۵۰دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط
مثل پیادهروی سریع یا دوچرخهسواری ،یا  ۷۵دقیقه
فعالیت فیزیکی شدید مثل شنای سرعتی یا دویدن
به عــالوه دو روز تمرینات قدرتی در هفته داشــته
باشــند که تعیین نوع فعالیت مناســب هر فرد ،بر
عهده فیزیوتراپیست است.

اﻧﺎﷲ و اﻧﺎاﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ درﮔﺬﺷﺖ
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻐﻔﻮر ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻃﻮﻃﯿﺎﯾﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﮐﺸﺎورزي
»نائومــي کالین« ،نویســنده ،فیلمســاز و فعال
سیاســي کانادایي ،در دو دهه اخیر به عنوان کنشگر
در بحــران زیســتمحیطي و تغییــرات اقلیمــي
جهاني شــهرت باالیي یافتــه اســت .او در آخرین
کتاب خــود به نام »ســرمایهداري در برابر آبوهوا؛
همهچیز تغییــر ميکند« نظــرات درخور توجهي
درباره بحران آبوهوا و رابطــهاش با نابرابريهاي
نظــام ســرمایهداري دارد .فرازهایي از مصاحبه وي
بــا روزنامــه گاردیــن ميتواند مورد توجــه تمامي
ارکان مدیریتي و مردم کشــورمان براي بوميسازي
آن قرار گیــرد .اعتقاد اصلي »کالین« آن اســت که
تحت نظام ســرمایهداري ،نميتوان بحران تغییرات
آبوهوایي و گرمشــدن کره زمین را کاهش داد .به
باور او ،تغییرات آبوهوایي در پیوند با مســئلههایي
همچون نابرابري و نژادپرستي فاجعهآفرین خواهد
شــد و بنابراین شــکل کنوني بحث درباره گرمشدن
کــره زمین مادامي که این عامل محــوري را در نظر
نگیرد ،نوعي پنهانکاري به حساب ميآید .براساس
نظریات زیستمحیطي »کالین« ،نظام سرمایهداري
جهانــي و سیســتم اقتصادي همه کشــورهاي در
معرض بحران باید بهســرعت به دوره »پساکربني«
تغییر یابد .دوره پســاکربني از نظر »کالین« بنانهادن
برنامههاي توســعه و اقتصادي مبتني بر انرژيهاي
تجدیدپذیر اســت .او معتقد اســت در مناســبات

سرمایهداري موجود و با بهرهگیري از قدرت سیاسي
و سرمایه و تکیه کامل بر مصرف منابع تجدیدناپذیر،
این بحران کماکان ادامه دارد» .کالین« با اشــاره به
کنفرانس زیســتمحیطي کپنهاک ) (۲۰۰۹و پاریس
) (۲۰۱۶و سایر تحرکات مشابه ،معتقد است تمامي
کشورهایي که تولیدکننده عمده گازهاي گلخانهاي
هســتند ،به این تفاهمات پایبند نبوده و در ۲۵ساله
اخیر فقــط با الفاظ بــازي کردهاند .خــروج آمریکا
از تفاهمنامــه پاریس و تالش اســترالیا براي حذف
مذاکرات زیســتمحیطي در کارگروه کشورهاي ،۲۰
از پایبندنبودن نظام سرمایهداري جهاني به کاهش
گازهاي گلخانهاي حکایت ميکند .در این مصاحبه
او به بحران یونان اشاره ميکند که به دلیل ریاضت
اقتصاديای کــه اتحادیه اروپا بــر آن تحمیل کرد،
ناگزیر شــده اســت اقتصاد خود را بر اســتخراج از
معادن و انرژيهاي تجدیدناپذیر بنا گذارد و این براي
آینده یونان فضایي تیرهتر از حال حاضر ایجاد ميکند.
نظریــات »کالین« را ميتوان در این ابراز او فشــرده
کرد :آنچه مرا از تغییرات آبوهوایي ميترســاند نه
افزایش مثال ســطح دریاها یا تعداد توفانها ،بلکه
پدیدآمدن ترکیبي از نابرابري و نژادپرســتي است که
تغییرات آبوهوایي در پــي دارد .وي تأکید ميکند
مادامي که نظام ســرمایهداري جهاني با گسلهاي
عمیــق طبقاتــي در جامعه بشــري ســلطه دارد،
هرگونه بحران زیستمحیطي به افزایش رفتارهاي
نژادپرستانه و غیرانساني تبدیل ميشود .مصداق این
نظر او کشــور استرالیاســت که هرچه آب دریا باالتر
و ســطح خشکيها کاهش ميیابد ،رفتار دولت این
کشور با مهاجران خشنتر ميشود.
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ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎى ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ

ﺣﺎج ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸﯽ )ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺮﻋﺸﯽ(

درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮادر ﮔﺮاﻣﯿﺘﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى آن ﻣﺮﺣﻮم ﻏﻔﺮان و ﺑﺮاى
ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺻﺒﺮ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﯾﻢ.

ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ -ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻋﺸﯽ -ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﺮﻋﺸﯽ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﯿﻨﯽ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﻣﻬﯿﻤﻨﯽ

ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺮﺣﯿﻤﯽ از ﺳﺎﻋﺖ 14اﻟﯽ 15:30
روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  26ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮر واﻗﻊ
در ﻣﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺎدي روح آن ﻣﺮﺣﻮم
و ﺗﺴﻼي ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﯿﺪﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ -ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺪي ﯾﺰدي -ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺮﯾﻔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻣﺮﻋﺸﯽ -اﺳﺪي ﯾﺰدي -ﺷﺮﯾﻔﯽ -زﻧﺪي

ﺣﺠﺖاﷲ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﻣﻬﺪي رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن و
ﺣﺎﻣﺪ ﻃﺒﯿﺒﯽ

ﻣﻬﺮداد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

*

روزانه ممکن اســت بــا آمار و
ارقام متعددي روبهرو شویم؛ ولي
یکي از آنها ســخت توجه نگارنده
را به خــود جلب کرد .بر اســاس
گزارش گالوپ درباره هیجانات در
سطح جهان در سال  ،۲۰۱۴ایرانیان در کنار همسایگان
عراقيشــان بیشترین تکرار تجربه خشــم را در جهان
داشــتهاند .در دیگر گزارشهــاي مربوط به هیجانات
منفي )مثل نگراني ،غم و خشم( همچنان ایرانیان در
صدر قرار دارند .در ســال  ۲۰۱۷حتي ما از همسایگان
عراقيمــان و نیز ســودان جنوبي هم پیشــي گرفتیم
و بیشــترین میزان تجربه خشــم در میان کشــورهاي
دنیا را نشان دادیم .البته شــاید اماواگرهایي به روش
این سنجشها وارد باشــد؛ ولي در نهایت با احتساب
خطاهاي احتمالي در روش نیز بعید اســت که از رتبه
اول دنیا به ســطحي خیلي پایینتر ،چه رسد به سطح
مطلوب ،برســیم .این صورت مســئله ماست :چرا ما
خشمگینترین مردمان دنیا هستیم؟ چطور ميتوانیم
آن را توضیح دهیم؟ به لحاظ اجتماعي خشم صدایي
اســت که باید شنیده شود .صدایي که باید آن را مانند
رأس کوه یخي دانســت که ریشهاي عمیق و ناپیدا در
الیههاي زیرهوشیار دارد .گســترش خشم در اجتماع
در واقع برســاختهاي اجتماعي اســت؛ امري که باید
در تجربه مشــترک ما ریشه داشته باشد .اگر بخواهیم
تالش کنیم که این میزان باالي خشم در کشور را تبیین
کنیم ،باید به دنبال علل و شرایطي بگردیم که به اندازه
رتبه ایران در تجربه خشم مفرط یا منتهاالیهي باشد.
ادامه در صفحه ۴

