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رونمایی از باشگاه خبرنگاران طالیی

به مناسبت روز خبرنگار جمعي از خبرنگاران
رسانهها و مطبوعات کشور در راستاي حمايت
از کاالي ايراني از گروه صنعتی و پژوهش��ی زر
بازديد کردند .همچنین در این مراسم از باشگاه
خبرنگاران طالی��ی گروه زر رونمایی ش��د که
هدف از راهاندازی آن ایجاد بستر مناسب جهت
ارتباط دائمی و مستمر صنعت با رسانهها است.
در حاش��یه این مراسم که به منظور نکوداشت
مقام خبرنگار برگزار ش��ده ب��ود ،خبرنگاران با
مدیرعام��ل این ش��رکت دانشبنیان گفتوگو
کردن��د .مدیرعامل و عضو هی��أت مدیره گروه
صنعت��ی و پژوهش��ی زر در اين دي��دار ضمن
تبریک روز خبرنگار اظه��ار کرد :موفقیتهای
این مجموعه ناشی از همدلی عرصه تولید ،قلم،
تفکر و کالم نافذ خبرنگاران اس��ت و ما از ایده
و فکرهای نو اس��تقبال میکنیم و آن را به کار
میبندیم .محس��ن امینی افزود :این پاالیشگاه
تأسیساتی دانشبنیان داشته و جزو اولینهاست
ک��ه در آن ذرت فرآوری و به قند مای ع فروکتوز
تبدیل میشود و محصول آن در داخل و خارج
مصرفکنن��ده دارد و امروز کش��ورهای زیادی
متقاضی خرید این محصول هستند .امینی اظهار
داش��ت :پاالیشگاه غالت کشور بهعنوان يکي از
واحدهاي صنعتي ايران ،با اتکا به مزیت تأمین،
تولید و توزیع در حال حاضر میتواند با فرآوری
روزان��ه هزاران تن غالت موجود در س��یلوهای
بنادر خود خوراک اولیه دهها واحد زیردس��تی
کنونی و آتی خود را پاالیش کرده و فراهم آورد.
مازندران

اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی
به مناطق محروم شهرستان نکا

کلینیک سیار دندانپزش��کی در قالب تیم
جهادی به سرپرس��تی دکتر علیرضا خانجانی،
سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان
نکا با استقرار در مناطق محروم این شهرستان،
خدمات دندانپزشکی ش��امل معاينه ،آموزش
بهداشت دهان و دندان ،کشيدن دندان ،فيشور
س��يالت ،وارني��ش فلورايد تراپ��ي و ترميم و
پالپوتومي و جرمگيري را به صورت رايگان ارائه
دادند .این کلینیک سیار در راستای اهداف طرح
تحول نظام سالمت و ارتقای سالمت بهداشت
دهان و دندان و دسترس��ی عادالنه به خدمات
سالمت به مناطق محروم اعزام میشود.

«هیچ» تنها حاصل یک سال مراقبت از نخلهایی است که خیلی از آنها خشکیدهاند

نخلستانهای شادگان در یک قدمی مرگ

آت��ش در نخلس��تانهای ش��ادگان
سبب شد تنها دارایی مردم این منطقه
از بین برود .مهمترین دلیل آتشسوزی
در نخلستانهای شادگان خشک شدن
زمی��ن و درختان به عل��ت کاهش آب
مورد نیاز برای آبیاری است« .خوزستان
آخری��ن جایی اس��ت ک��ه آب آن تمام
میشود و حتی اگر آب شهرهای شمالی
هم تمام ش��ود خوزس��تان آب خواهد
داشت ،خوزستان در حال حاضر مشکل
ریزگرد ندارد مشکل خوزستان مدیریت
منابع آب اس��ت» .این جمله بخشی از
سخنان عیسی کالنتری ،رئیس سازمان
محیطزیست کشور است که ماه گذشته
در دی��دار با اعض��ای ش��ورای مرکزی
انجمن اس�لامی دانش��جویان دانشگاه
امیرکبیر در پاس��خ به مشکالت کمآبی
خوزس��تان بیان شد .به گزارش تس��نیم از اهواز،
هر چند پیشتر س��خنان کالنت��ری درباره پرآب
بودن خوزستان توس��ط کارشناسان و دوستداران
محیطزیس��ت رد و بیاس��اس خوانده شد اما یک
ماه از ادعای ایش��ان درباره وضعیت آبی خوزستان
در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسالمی
دانش��جویان دانشگاه امیرکبیر نگذشت که عطش
در نخلس��تانهای شادگان بیداد کرد و  4هکتار از
نخلستانهای بخش «خنافره» شادگان را در آتش
به کام مرگ کش��اند .آتش در دل نخلس��تانهای
ش��هری که آن را «ونیز» ای��ران معرفی میکردند
پدیدهای مضحک و غیرقابل قبول اس��ت ،چراکه
این شهرستان یکی از بزرگترین قطبهای تولید و
صادرات انواع و اقسام خرما بود و به گفته کشاورزان
زحمتکش و زجر کشیده این منطقه قبول کردن
همنشینی خشکی زمین و آتش با پیکره این شهر
برایشان سخت و دشوار است .سعید خنافره ،یکی
از فعاالن محیطزیس��ت که سوختن نخلهای سر
به فلک کش��یده را مانند داغی بر پیشانی شادگان
میداند ،میگوید :نخل جزو جداییناپذیر شادگان
است و کمتر خانهای در شادگان میتوان پیدا کرد
که زینتش درخت نخل نباش��د .شادگان بیش از
 4میلی��ون نخل داش��ت ام��ا اکنون ای��ن عدد به
 3میلیون اصله و ش��اید هم کمتر رس��یده است.

وی ادامه میدهد :بیآبی تنها دغدغه کش��اورزان
این شهرس��تان نیست ،بلکه ش��وری آب رودخانه
«جراحی» س��بب خشک شدن زمین و همچنین
س��وخته ش��دن ریش��ههای نخل میش��ود و در
درازمدت با این س��طح از کمی��ت و کیفیت آب،
بدون شک شادگان به یک برهوت تبدیل میشود.
این فعال محیطزیس��ت میگوید :کش��اورزی در
ش��ادگان با توجه به وضعیت موجود که نمونه بارز
آن را میت��وان در آتشس��وزی بیش از  700اصله
نخل در یک ش��ب مش��اهده کرد ،رو ب��ه نابودی
است و به جرأت میتوان گفت این نوع مرگ حق
نخلستانهایی نیست که نخستین رتبه تولید خرما
در استان خوزستان را داشتند .فواد رزاقی ،یکی از
کشاورزان بخش خنافره ش��ادگان درباره وضعیت
زندگیاش میگوید :برای یک کش��اورز شادگانی
که تمام سرمایهاش را چند نخل تشکیل میدهد
بسیار سخت است که یک بار به دلیل ندادن حقابه
کش��ت ش��لتوکش را ممنوع و بار دیگ��ر با جاری
شدن آب شور به نخلستانش داراییاش را خشک
و بیثمر کنند .وی با بیان اینکه بارها کش��اورزان
در دیدار با مسؤوالن در خصوص وضعیت تاسفبار
کش��اورزی و خش��ک شدن نخلس��تانها زبان به
اعتراض گش��ودهاند ،میگوید« :هیچ» تنها حاصل
یک س��ال مراقبت ما از نخلس��تانهایی است که

جامعه تشنه شنیدن قصه حیاست
ادامه از صفحه 13

مهدی سلطانی کمکم نقشش برجسته شده و
تازه دارد خودش را نشان میدهد .اسم سریال پدر
است ،یعنی همه چیز در حول و حوش پدر هست.
عش��ق بین این  2هم به واس��طه پدر به سرانجام
میرسد اما این را هم بگویم که قصه عشق را هر بار
و هر جور بگوییم ،جذابترین قصهای است که همه
دوست داریم بشنویم .عشق دلی است.
به نظر میرس�د حاجعلی تهرانی به عنوان یک
پدر تیپیکال و تمامعیار ش�خصیتپردازی ش�ده
است تا اینکه صرفا به عنوان یک کاراکتر در سریال
حاضر باشد .ش�خصیت مهدی سلطانی اقتباسی
است یا بهطور کلی انتزاع ذهنی شما؟

پدر خودم خیلی شبیه حاجعلی تهرانی است.
کاراکتر مهدی س��لطانی نیز برخی وجوه ایش��ان
را دارد و از وج��وه ای��ن کاراکتر هم به عنوان یک
فرهنگ به آن اضاف��ه کردم تا تبدیل به حاجعلی
تهرانی شود .چیزی که ذهن مرا درگیر کرده و در
مطالعه و گشت و گذار و دیدن خانوادههای مختلف
دیدهام این اس��ت که واقعا نس��ل پدر و مادرهای

چهارشنبه  24مرداد 1397

کمسواد گذشته که دکتر و مهندس تحویل دادند،
بهتر اس��ت از ما که سواد داریم و مطمئن نیستیم
بتوانیم بچههای کمس��ن و س��المان را چنین بار
بیاوریم .واقعا نگرانم که وقتی فرزندانم  17-18ساله
میشوند در جامعه چه اتفاقی برایشان میافتد .آیا
هنوز دخترهای من مفاهیمی مانند حجاب ،حیا،
شرم و ...برایشان مطرح هست یا منسوخ شده.
مردم در طول پخش یک سریال با کاراکترها زندگی
میکنند و بعضا تناقض می�ان (ظهور و بروز) زندگی
ش�خصی بازیگران و نقش در حال پخش آنها ممکن
اس�ت به سریال آس�یب بزند .آیا برای پیشگیری از
چنین اتفاقاتی تدبیر و تضمینی وجود دارد؟

بل��ه! من این کار را کردم؛ روز اول هم با بازیگران
درباره این مساله طی کردیم .یک نکته درباره بازیگر
نق��ش اولمان خانم پارس��ا بگویم؛ ایش��ان در یک
خانواده بس��یار مذهبی بزرگ ش��ده و پدرشان هم
مخالف جدی برای ورود او به سینما بود اما وقتی به
دفتر سینمایی ما آمد و درباره گروه تحقیق کرد اجازه
داد در این پروژه حضور پیدا کند .در واقع من قرارداد
را با پدر ایشان بستم و ایشان به ما گفت من خیالم

راحت اس��ت که دخترم در این دفتر سینمایی کار
ی را گفتیم.
بکند اما همان جا ما شرطهای اینچنین 
حتی در روند تولی��د هم همه حرفها را زدیم و در
قرارداد هم آوردیم اما به نظر شما ضمانت اجرایی این
چیست؟ در س��ینمای اروپا ما چنین چیزی داریم؛
یعن��ی نظارت میکن��د و قرارداد میبن��دد و اجازه
نمیدهد آن بازیگر حتی در سوپرمارکت خرید کند،
چون معتقدند اگر مردم هنرپیشه را ببینند دیگر پول
س��ینما نمیدهند .آنجا قراردادهای سفت و سخت
و قانونه��ای محکمی وج��ود دارد که میدانند اگر
خطا کنند س��ینما آنها را کال محروم میکند .اینجا
ایران است و قدرت سلبریتیها در آن غیرقابل تصور
است .عالوه بر این ،ما مهمترین مسائل کشورمان با
کدخدامنشی و مصلحتاندیشی حل میشود.

تعدادی از نخلهایش خش��ک شده و برخی دیگر
به دلیل کمبود آب و خشکس��الی محصول کم و
نامرغوبی تولید میکنند .رزاقی ادامه میدهد :یکی
از بهترین خرماهای شادگان «استعمران» نام دارد
که حتی خریداران و کارخانهداران قبل از برداشت
آن را خریداری و برای صادرات به کشورهای دیگر
بس��تهبندی میکردند اما االن اگر کل شادگان را
بگردید دیگر خرمای اس��تعمران قبل را نخواهید
دید .وی با دلی پر از وعدههای سر خرمن مسؤوالن
میگوید :تمام مسؤوالن در بازدید از نخیالت وعده
میدهند «حقابه تاالب و نخیالت حق شماس��ت
و م��ا این حق را به ش��ما میدهیم که نس��بت به
مشکالت معترض باشید ،تحمل کنید و آب مورد
نیاز برای زمینها تامین میشود» اما تاکنون هیچ
عمل��ی از آنها ندیدیم .رزاق��ی با بیان اینکه رئیس
س��ازمان برنامه و بودجه کشور اردیبهشت امسال
در بازدی��د از تاالب و نخیالت ش��ادگان از نزدیک
شاهد خشک ش��دن نخیالت بود و گفت در حال
بررسی هستیم ،میگوید :قرار شد برای رفع مشکل
آب نخلستانهای شادگان به صورت ویژه و سریع
عمل کنند و از طریق انتقال آب از رودخانه کارون
ب��ه کانال ریزگردها و انتق��ال آن به نهر منصوره و
جراحی ،آب مورد نیاز کش��اورزی را تامین کنند.
وی ادامه میدهد :هفته گذش��ته مدیرعامل جهاد

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

------------------------پینوشت:
 -1مشتق یا اسپینآف ( )Spin-offبه یک رمان،

برنامه رادیویی ،برنام��ه تلویزیونی ،بازی ویدئویی،
فیلم یا هر کار روایتی گفته میش��ود که بر اساس
داستان یا مفهوم یک اثر دیگر باشد.

توضیحالمصائب
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
برگر د ای آموزگار غایب
از نظر ،که دور از چش��م ش��ما ،هیچ تعریفی
ن��دارد ح��ال روزگار! ما اعت��راف میکنیم به
خطاهای خ��ود! ما فرزندان خوب��ی برای آدم
نبودهایم و اال این س��ازمان مللمان نمیش��د!

حت��م دارم دل یونس��کو برای کعب��ه و قدس
نمیس��وزد! حت��م دارم یونیس��ف ب��ا مدد از
خیمهشببازی س��لبریتیها ،مشغول کاسبی
با شیرخوارههاس��ت! حتم دارم شورای امنیت،
ب��ه فکر امنیت ابنای آدم نیس��ت! و حتم دارم
مل��ل را س��ازمان دیگ��ری الزم اس��ت! دروغ

نصر خوزستان و ایالم در کارگروه استانی
مقابل��ه با گردوغبار اعالم ک��رد تا  2ماه
آینده آب مورد نیاز نخیالت شادگان از
طریق حوزه کارون تامین میش��ود اما
تا کی ما باید ش��اهد سوختن و خشک
شدن نخلس��تانهایمان باشیم تا آب
وعده داده شده به نخلستانهای شادگان
برسد .به گزارش تسنیم ،ارائه آدرسهای
غلط درب��اره وضعیت زیس��تمحیطی
اس��تان خوزس��تان و باور ک��ردن آن از
جمله آفتهایی اس��ت ک��ه در  2دهه
اخیر به مانع بزرگی برای رشد و توسعه
این اس��تان تبدیل شده و محیطزیست
خوزس��تان را رو به نابودی برده اس��ت.
پ��رآب ب��ودن و جریان داش��تن آب در
ش��ریانهای حیاتی استان خوزستان از
جمله آدرسهای غلطی است که رئیس
س��ازمان حفاظت محیطزیس��ت با استناد به آنها
مشکالت خوزس��تان را تصنعی و ساختگی فرض
میکند ،بهطوریکه حاضر نمیشود برنامههایش
را برای س��فر به خوزس��تان و رفع مش��کالت این
استان تغییر دهد و در پاسخ به مشکالت تنش آبی
نسخه شفابخش شکایت از خدا را تجویز میکند.
کشاورزان ش��ادگانی نیز برای حل مشکالتشان
الزم نمیدانند به نس��خههای غیراصولی و با نیت
سوء برخی مدیران توجه کنند ،چرا که آنها با وجود
طی نکردن تحصی�لات عالیه میدانند بیکفایتی
مس��ؤوالن در حوزه وزارت نی��رو ،اجحاف دولتها
ت خوزستان و مهمتر از همه
در حق محیط زیس�� 
اهمیت نداشتن امر محیطزیس��ت برای سازمانی
که فقط نامش مدافع حقوق محیطزیس��ت است،
دالیل اصلی مشکالت موجود است .رئیس سازمان
محیطزیست کشور بهتر است به جای نسخههای
ش��فابخش مضحک ،از نسخه اصولی جلوگیری از
طرحهای بیپایه و اس��اس انتقال آب به دل کویر
و دستور کاهش تعداد کارخانجات تولید محصوالت
فوالدی در استانهای بیآب کشور استفاده کند؛ در
غیر این صورت اگر قرار است برای شانه خالی کردن
از بار مس��ؤولیت فقط دعا را تجویز کند ،پس بهتر
است دولت با منحل کردن سازمان محیطزیست
کشور ،سازمان دعا کردن را جایگزین آن کند.

گفتیم! اعتراف میکنیم! یوس��ف را اصال گرگ
نخ��ورده! خودمان ناب��رادری کردیم! خودمان
انداختیمش در چاه! و حاال پش��یمان هستیم
که چ��را با وجود این همه اوالد آدم ،علی باید
نج��وا با چاه کند! خدایا! ب��از هم به معجزه تو
نیاز داریم!

www.vatanemrooz.ir

گلستان

بازدید مدیرعامل شرکت آب منطقهای
گلستان از نمایشگاه مطبوعات

مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان به
همراه مشاور مدیرعامل ،معاون مالی و پشتیبانی و
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای گلستان
از نمایشگاه مطبوعات و رسانههای گلستان بازدید
کردند .مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان
در ای��ن بازدید ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار
کرد :حض��ور ما در این نمایش��گاه جهت عرض
خدا قوت به ارباب جراید و رس��انههای استان و
همچنین تش��کر از حمایته��ا و همکاریهای
رسانههاست که همیشه کنار ما بوده و هستند.
مهن��دس علی نظری افزود :م��ا در کنار تکالیف
کاری و فنی و مهندس��ی ،تکالیف آگاهیبخشی
نیز داری��م که به ش��ما همکاران رس��انهای باز
میگردد .وی با بیان اینکه ما همیشه رسانهها را
در کنار خود میدانیم ،افزود :امانتداری رکن اول
کار رسانههاست و معتقدم نشریات و مطبوعات
اس��تان باید با حرکت در مس��یر نقد س��ازنده،
مسؤوالن اس��تان را همراهی کرده و زمینههای
توسعه استان را بیش از پیش فراهم آورند.
خوزستان

تاریخسازی «کاهش مصرف برق
خوزستان» در سال ۹۷

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
گف��ت :برای نخس��تینبار در تاریخ صنعت برق
خوزستان ،پیک مصرف برق در تابستان ۹۷منفی
ب��وده و کاهش  ۲/۳درصدی را نش��ان میدهد.
محمود دش��تبزرگ اظهار کرد :رش��د پیک ۵
درصدی را برای سال  ۹۷پیشبینی کرده بودیم
اما با اقدامات مدیریت مصرف ش��رکتهای برق
و همراهی مردم نهتنها افزایش رشدی نداشتیم
بلکه تا امروز کاهش  ۲/۳درصدی داشتهایم .وی
ادامه داد :بیشترین نیاز مصرف مربوط به تاریخ
 ۶مردادم��اه با  7هزار و  ۷۹۰مگاوات بود که اگر
به صنایع و مصرف شهری محدودیت نمیدادیم
با عبور از پیک  8هزار و  ۲۲۰مگاواتی س��ال ۹۶
به مصرف  8هزار و  ۲۷۰مگاوات میرس��یدیم.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقهای خوزس��تان
مصرف برق در یکی ،دو هفته آینده را حس��اس
دانس��ت و افزود :ب��ا همراهی م��ردم و اقدامات
مدیریت مصرف پیشبینی مصرف  7هزار و ۹۰۰
مگاوات را برای  2هفته پیشرو کردهایم و از پیک
سال قبل عبور نخواهیم کرد.
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