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 نگاهی به ماجرای لردگان
و مدیریتی که معیوب است؛

اعتراضات مدنی، 
همچنان آبستن 

آشوب های امنیتی

سياست 2

امام جمعه موقت جزیره هرمز دیروز به یکی از خبرگزاری ها گفته است 
که »نبود آب شرب در این منطقه به یک بحران جدی تبدیل  شده است.«

او حتی گفته کــه »دانش آموزان مدارس برای اســتفاده از ســرویس 
بهداشتی و خوردن آب، به منزل می روند و بعد دوباره به مدرسه برمی گردند! 
در طول روز تنها چند ساعت آب آن هم با فشار بسیار ضعیف وصل می شود 
و دیگر اینکه شهروندان هرمزی برای شستن سر و صورت خود از آب کولر 

استفاده می کنند!«
چه تضمینی هست که سرنوشــت این بی آبی در هرمز به آن اعتراضات 
و اغتشاشات تابستان پارسال در خرمشهر و آبادان دچار نشود؟ هرمزی ها 
و دیگر مردمی که از نعمت آب شــرب بی بهره و کم بهره اند، نجابت به خرج 
داده اند و این تابستان را هم گذرانده اند؛ اما مسئوالن آستانه تحمل مردم را تا 
کجا تخمین می زنند؟!  ماجرای لردگان نشان داد که مسئوالن بهتر است در 
تخمین های خود واقع بین باشند و کوچترین موضوعات مدنی و اجتماعی 
را به بهترین نحــو مدیریت کنند؛ چراکه با توجه به آنچــه این چند روز در 
لردگان رخ داده، می توان با قطعیت گفت کشور هنوز در وضعیتی است که 

کوچکترین جرقه ای می تواند مقدمه یک آتش امنیتی باشد.
سکوت پُرهزینه

چندین روز است که اخبار مبهم و ضد و نقیض آلودگی تعدادی از مردم 
روستای چنار محمودی شهرستان لردگاِن استان چهارمحال و بختیاری در 
رسانه ها و فضای مجازی دست به دست می شود. همه چیز آمیخته در ابهام 

است. ویدئویی منتشر شده...

روحانی در مراسم تجلیل از مدال آوران المپیادهای علمی:

 تالش دولت بهره گیری مناسب 
از نخبگان در بخش های مختلف است

همين صفحه 

رئیس جمهور نقــش اولیای دانش آموزان 
و محیــط خانواده را در رشــد و شــکوفایی 
اســتعدادها و نخبگــی دانش آمــوزان حائز 
اهمیت دانست و گفت: نخبگان و مدال آوران 
المپیادهای جهانــی قهرمانانــی در زمینه 
اســتعداد، آمــوزش و یادگیری هســتند و 
پاسداشــت این قهرمانی ها برای کشور حائز 

اهمیت است.
به گزارش ایســنا، حســن روحانی دیروز 
در مراســم تجلیل از دانش آموزان مدال آور 
المپیادهای علمی جهانی سال 2019 میالدی 
با اشاره به ضرورت تالش برای استفاده هر چه 
بهتــر از فرصت های زندگی، گفت: بخشــی 
از نخبگــی مربوط به هــوش و حافظه ذهنی 
افراد بوده، اما بخش عمده ای که این نخبگی 
را ماندگار و درخشــان می کنــد، به تالش و 

کوشش فردی وابسته است.
رئیس جمهــور اظهــار کرد: بــا توجه به 
معیارهای دینی و اسالمی حتی قبل از تولد نیز 
حاالت روحی و روانی و شرایط زندگی اولیاء در 
چگونگی رشد و شــکوفایی استعداد فرزندان 

تأثیرگذار و مهم است.
روحانــی با بیــان اینکه معتقدم کشــف 
استعدادهای درخشــان باید در دوران پیش 
از مدرســه یعنی از پیش دبســتانی و یا حتی 
دوره هایی قبل از آن آغاز شــود، خاطر نشان 
کرد: شکوفایی استعداد در انسان ها، همواره 
یکســان نیســت و باید فرایندمحور دیده و 
مدیریت شــود، یعنی ممکن اســت فردی 
استعدادش در دوران دبستان شکوفا بوده و در 
دوره های بعد مانند دبیرستان دچار افت شود؛ 
از این رو باید در راســتای حفظ و ماندگاری 
اســتعدادها در نخبگان برنامه ریزی و تالش 

داشته باشیم.
رئیس جمهور چگونگــی محیط زندگی 
و تحصیــل را در رشــد اســتعدادها و تداوم 
شکوفایی آنها تأثیرگذار دانست و گفت: باید 
از نخبگان و اســتعدادهای درخشان کشور 
تا پایان دوره تحصیل شــان مراقبت کنیم تا 

خدای ناکرده غبار ناامیدی بر درخشان بودن 
آنها نیفتد.

روحانی با بیان اینکه اساس این رقابت ها در 
علم و دانش بوده و از این رو تقدیر از برتری ها 
مهم است، اظهارداشت: رقابت سالم، عادالنه 
و برمبنای مبانی درســت در همــه زمینه ها 

موجب تحرک و پیشرفت خواهد بود.
روحانی با اشــاره به اینکه باید در مشاغل 
گوناگون و حســاس کشــور به دنبال جذب 
افراد نخبه باشــیم، گفت: اگــر نخبگان را در 
زمینه های گوناگون جذب کنیم، هزینه های 
اداره کشور پایین آمده و شــرایط بهتری در 
راستای توسعه و پیشرفت ایجاد خواهد شد که 
امروز خوشبختانه در سیستم جذب از سوی 
سازمان اداری و اســتخدامی کشور نسبت به 
جذب نخبگان اقدامات خوبی صورت گرفته 

است.
رئیس جمهور با بیان اینکه استعداد و هوش 
ذاتی انسان ها در زمینه های مختلف می تواند 
حرکت رو به توسعه و پیشرفت کشور را تسریع 
کند، افزود: امــروز در دولت شــاهد نظرات 
گوناگون از ســوی برخــی وزرا در حوزه های 
مختلف هستیم که نشان از آگاهی و جامعیت 
آنها نسبت به مسایل در بخش های گوناگون 

است.
روحانی ادامــه داد: در دوران دفاع مقدس 
نیز فرماندهان نخبه ای بودند که علیرغم آنکه 
در مســایل جنگی تحصیل نکرده بودند، اما 
عملیات ها را به طور خارق العاده برنامه ریزی 
می کردند و نشان دادند که یک نخبه می تواند 

موجب پیروزی در یک عملیات شود.
رئیس جمهور بــا تأکید بــر اینکه تالش 
دولت بهره گیری درست و مناسب از نخبگان 
در بخش های مختلف اســت، افــزود: یکی 
از اقدامات دولــت در این راســتا حمایت از 
شــرکت های دانش بنیــان بوده کــه زمینه 
بسیار مناســبی برای آینده نخبگان بوجود 

خواهد آورد.
روحانی با اشاره به اینکه امروز کشور در همه 

بخش ها و رشــته ها نیاز به نخبگان و پرورش 
اســتعدادها دارد، تصریح کرد: اگر فردی در 
علوم انسانی دارای استعداد بوده و حقوقدان 
الیق و وکیلی مجرب شــود می تواند در یک 
دادگاه بین المللی به نفع کشــور اقدام کند. 
همچنین یک هنرمند با استعداد هم می تواند 
با هنر خود افــکار گوناگون را جذب و پرورش 
دهد؛ مهم این است که چگونه و در چه مسیری 

از استعدادها استفاده کنیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه نســبت 
بــه اســتفاده از نخبــگان در وزارتخانه ها و 
دســتگاه های دولتی تأکید داریــم، گفت: از 
نخبگان باید در حوزه مشاوره در وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی استفاده شود و طی زمان 
این افراد می توانند حتی باالترین مقام اجرایی 

را به دست آورند.
روحانی با اشاره به ضرورت آموزش مهارت 
بــه دانش آمــوزان، گفت: امــروز مهارت ها، 
 علوم، دانــش و فناوری ها به طــور مداوم در 
حال تغییر اســت و به روز بودن در این عرصه 
بسیار حائز اهمیت بوده و باید دروس مربوطه 
 در دبیرســتان و دانشــگاه بــر این اســاس

به روز شود.
رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه علم، 
دانــش و فنــاوری، تنهــا محــدود به یک 
دوره نیســت، افــزود: درس خوانــدن و 
 مهارت آموزی باید با آخرین تحوالت جهانی 

دنبال شود.
روحانی با توصیه به مدال آوران المپیادهای 
جهانی بر تالش در زمینه ادامه مســیری که 
در پیش گرفته اند خطــاب به آنها گفت: همه 
دســتگاه های دولت وظیفه دارنــد حامی و 
پشتیبان شما بوده و محیط رشد و شکوفایی را 

برای شما فراهم کنند.
رئیس جمهور خاطر نشــان کرد: امروز در 
اقتصاد و فرهنگ دانش بنیان شاهد تحوالت 
بسیار خوبی هستیم و دانش آموزان با استعداد 
و قهرمانــان المپیادهای علمــی می توانند 

آینده سازان خوبی برای کشور باشند.

خبر
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