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ــبى است تا تقويم  ــال 93 فرصت مناس روزهاى پايانى س

يك سال گذشته كشور را ورق بزنيم و اتفاقات يك سال 

ــور را مرور كنيم. سال 1393 با تمام اتفاقات  ــته كش گذش

ــور  ــيب هايش در تقويم ملى كش خوب و بد و فراز و نش

ــال، فقط خاطره هايش بر جاى بماند.  ــد، تا از اين س ثبت ش

سالى كه تيم ملى فوتبال به جام جهانى رفت. واليبال ايران 

ــاطى در  ــور و نش ــيد تا ش در عرصه جهانى خوش درخش

عرصه ورزش كشور حاكم شود...مذاكرات هسته اى، باال 

ــن قيمت نان، جنايات داعش در منطقه و دالورى هاى  رفت

ــبكه هاى اجتماعى تلفن  ــدن ش ــان حرم، پر رنگ ش مدافع

ــهرهاى كشور، ريزگردها  همراه ميان مردم، هواى آلوده ش

ــرطان، خريد  ــتند، بيمارى س ــا داخلى داش كه اين بار منش

ــربازى و خيلى از موارد ديگر از جمله اتفاقاتى  خدمت س

ــته درباره آنها حرف زدند و يا به  ــال گذش بود كه مردم س

ــتر  ــال 93 بيش ــان بودند...اما مردم در س ــى درگيرش نوع

ــانى  ــد و يا اينكه چه كس ــانى حرف زدن ــاره چه كس درب

چهره هاى سال 93 بودند؟

محمد جواد ظريف

ــه در سفر  ــه خندان و هميش ــك مرد هميش  نفر دوم، بى ش

ــالى كه  ــت. ظريف، در س ــت تدبير و اميد اس ــه دول كابين

ــان را  ــدان مبارزه، دلواپس ــك طرف در مي ــت، از ي گذش

روبروى خودش مى ديد و از سوى ديگر البى تندروهايى 

ــادى برخوردارند...اما اين ديپلمات  ــه در دنيا از نفوذ زي ك

كاركشته، به خاطر تمام مذاكرات و رفت و برگشت هايى 

ــال در جريان توافقات هسته اى انجام داد، مرد اول  كه امس

رسانه ها بود.

على مطهرى

ــت خارجى، محمد جواد ظريف نقش  ــر در عرصه سياس اگ

ــور،  ــت داخل كش ــى مطهرى در سياس ــت، عل اول را داش

ــاز ميدان بود...او همه كار كرد؛ از رفع حصر گفت و  يكه ت

خيلى چيزهاى ديگر، و همين گفتن ها، سبب شد كه ابتدا با 

چند نماينده مجلس درگيرى فيزيكى پيدا كند و سپس در 

ــيراز حمله  ــگاه ش ــفند، به او در راه دانش روزهاى آخر اس

ــود، زخمى شود، با امام جمعه شيراز مجادله كالمى پيدا  ش

ــود و...در يك كالم،  ــتاندار فارس بازخواست ش كند، اس

على مطهرى هرجا نياز به گفتن باشد، ترسى به دل را نمى 

دهد و از حق ملت دفاع مى كند. 

قاسم سليمانى

ــوريه  ــق بحرانى عراق و س ــپاه ايران در مناط ــردار س  س

ــته ترين چهره  ــت و تبديل به برجس حضور پر رنگى داش

ــد، به ويژه در  ــتى داعش ش مبارز عليه گروهك تروريس

ــان،  ــيارى از كارشناس ــال، كه به گفته بس ــن ماه س آخري

ــت آمده، همگى حاصل فرماندهى اين  پيروزى هاى به دس

ــبكه هاى  ــردار ايرانى در ش بزرگمرد بود. محبوبيت اين س

ــطوره هاى  ــد تا تبديل به يكى از اس اجتماعى هم باعث ش

جوانان ايرانى شود.

مرتضى پاشايى

ــورمان امسال با تمام تالشى   خواننده جوان و محبوب كش

ــد و  ــت ده ــرطان را شكس ــت س ــام داد نتوانس ــه انج ك

ــردم و به خصوص  ــراى م ــنگينى ب ــت اش داغ س درگذش

ــن هنرمند  ــييع جنازه اي ــم تش ــت دارانش بود. مراس دوس

ــه قدرى پرجمعيت بود كه حمل نقل و عمومى در  مردمى ب

مناطق مركزى پايتخت براى چند ساعت كامال مختل شد. 

عالوه بر اين جامعه شناسان به تبارشناسى جمعيت شركت 

كننده در مراسم پرداختند، كه باعث منازعات فراوانى بود.

سيدحسن قاضى زاده هاشمى

ــال هم توانست   وزير پركار و محبوب دولت يازدهم، امس

ــدازى طرح جامع  ــود. راه ان ــه چهره اى مردمى تبديل ش ب

ــالمت، تثبيت قيمت و كاهش هزينه درمان براى مردم و  س

همچنين پيگير بودن وزير بهداشت نسبت به مصوبات اين 

ــت. البته  ــت آقاى وزير اس ــل محبوبي ــه از دالي وزارتخان

ــيه هاى اين وزير كم هم نبود؛ از مشكالت موجود در  حاش

س و كالباس و 
ــي خمير مرغ و لبنيات و آب معدنى و سوس

ــه در آخرين  ــكل دارى، ك ــيب، تا داروهاى مش واكس س

ــم چند نفر  ــكل براى عمل چش مورد از آن، باعث ايجاد مش

از بيماران شد.

مفسدان اقتصادى

حواشى حضور يكى از متهمان اقتصادى در زندان، آزادى 

يكى از مفسدان اقتصادى و دادگاه هاى متوالى يكى ديگر 

ــد اقتصادى از اخبار  از متهمان اقتصادى و اعدام يك مفس

ــال بود. البته رئيس قوه قضايى نيز چند روز پيش خبر  امس

ــاردى را نيز به مردم داد تا جمع  ــك اختالس 6500 ميلي ي

ــال 93 كامل شود. به هر حال در  ــدين اقتصادى در س مفس

سالى كه گذشت، وفور اخبار اختالس، شاخك هاى حسى 

مردم را بى حس كرد، و هزار ميليارد، ديگر عنصر شگفتى 

در خبرهاى روز نبود.

نرگس آبيار

ــته با ساخت فيلم «شيار  ــينماگر ايرانى سال گذش بانوى س

ــان مردم مطرح كند اما اكران اين فيلم  ــودش را مي 143» خ

ــال 93 و استقبال مردم به خصوص خانواده هاى شهدا  در س

باعث شد نرگس آبيار يكى از زنان خبرساز و چهره امسال 

شود. در ماه گذشته هم، رهبرى در ديداربا سازندگان فيلم، 

از مجموعه عوامل كار تقدير به عمل آوردند.

شهرموش ها 2 

ــودكان امروز و  ــت ك ــاخته مرضيه برومند توانس آخرين س

ديروز زيادى را به صندلى هاى سينما بكشاند. فروش حدود 

ــه يكى از  ــن فيلم را ب ــت اي ــن فيلم توانس ــاردى اي 10 ميلي

ــود  ــال 93 تبديل كند تا اين نكته را نيز يادآور ش اتفاقات س

كه به سينماى كودك و نوجوان بايد بيشتر اهميت داد.

مهرداد پوالدى

ــه اول بازى  ــورمان در نيم ــراج مدافع تيم فوتبال كش  اخ

ايران و عراق و تاثير اخراج اين بازيكن در روند بازى كه 

ــداى مردم را  ــد ص ــت ايران مقابل عراق ش موجب شكس

ــا درباره  ــرف و حديث ه ــاره ح ــا دوب ــابى در آورد ت حس

ــكالت خدمت سربازى پوالدى باال بگيرد. بسيارى از  مش

فوتبال دوستان معتقدند پوالدى براى تيم ملى نيز نتوانست 

سرباز خوبى باشد.

جوان ترين پدر ايران

ــد تا تبديل به يكى از  ــال 93 پدر ش ــاله در س  بهزاد 13 س

ــود. خبر بچه دار شدن بهزاد و اوضاع  ــال ش چهر هاى امس

زندگى اين زوج نوجوان چند روزى در صدر اخبار كشور 

قرار داشت.

معصومه ابتكار

 مهمان ناخوانده كشور امسال بيشتر از هرسال ماندنى شد 

تا نفس كشيدن را براى اهالى جنوب و جنوب غرب كشور 

سخت تر كند. هجوم ريزگردها و عملكرد معصومه ابتكار 

ــد تا ابتكار هم بتواند جايى  ــبب ش در مقابله با ريزگردها س

در اين ليست پيدا كند.

روزنامه سياسى،  اجتماعى،  اقتصادى،  ورزشى صبح ايران
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ــال هنوز شليك  ــت؛ همين روزهايى كه توپ تحويل س عيد همين روزهاس

ــت، هنوز نقاره ها سازشان را آواز نكرده اند، هنوز ماهى كوچك  ــده اس نش

ــد، خيابان ها را قرق  ــردم در هياهوى خري ــت و م ــگ تكانى نخورده اس تن

ــت،  ــن جنب و جوش و خروش شهرهاس ــت. همي ــد. عيد همين اس كرده ان

ــت بام خانه ها  ــت كه از پش ــازه بازارها، همين فرش هايى اس ــاى ت جنس ه

ــت.    ــخراش دادزن هاى حراجى هاس ــت، فريادهاى گوش ــده اس آويزان ش

ــت! همين كه سال  ــورى اس هاى وهوى ترقه هاى فروش نرفته چهارشنبه س

ــم پدر  ــد، همين كه چش ــد، همين كه يا مقلب القلوب خوانده ش تحويل ش

ــت و آرام قرآنش را  ــد از تغيير فصل، همين كه مادر عينك گذاش پرآب ش

ــب و جوش و هول و هراس و  ــود. همه آن جن ــه كرد، عيد تمام مى ش زمزم

ــهر را مى گيرد. آدم ها  ــوق و اضطراب جايش را به رخوتى مى دهد كه ش ش

ــده  ــوى پياده رو آرام تر راه مى روند، بى اعتنا به مغازه هاى حاال خلوت ش ت

ــده در تنگ را  گذر مى كنند و به اين فكر مى كنند كه ماهى قرمز حبس ش

به خانه كدام فاميلى ببرند كه هنوز توى خانه اش حوض دارد! 

ــت توى وجودم. تماشاى مردم اين سال ها معنى بهارى است  بهار تنيده اس

ت...اما حاال فقط چند روز 
كه پيشتر ها طراوتش رنگ و بوى ديگرى داش

ــت. به  ــت. حاال وقت چرتكه انداختن اس ــال مانده اس تا پايان 365 روز س

ــه يكباره فروكش مى كند. ديگرصداى  ــال ب زودى غوغا و ازدحام آخر س

ــاال ماهى هاى قرمز  ــد؛ ح ــمان نمى رس ــره زنگى حاجى فيروز به گوش داي

ــان رها شده و در تنگ هاى بلور خانه مان آرام  كوچك از تور ماهى فروش

ــند؛ حاال همه چيز آماده  ــال نو را انتظار مى كش ــيدن س گرفته اند و فرارس

است براى پا گذاشتن در سال نو و آغاز يك 365 روز ديگر و ما فرصت 

ــوى كار و پول و درآمد و هزينه،  ــدا مى كنيم تا به دور از هياه ــبى پي مناس

كمى با خودمان خلوت كنيم. حاال وقتش رسيده از خودمان حساب بكشيم 

و ببينيم در سالى كه گذشت با خود و ديگران چه كرده ايم؟ از خود بپرسيم 

ــران كمك كنيم، اما  ــتيم به ديگ ــتيم، كجا مى توانس ــه دل هايى را شكس چ

ــم و نگرفتيم؟ چقدر  ــت افتاده اى را بگيري ــتيم دس دريغ كرديم؟ مى توانس

ــانى بخل  ــمى كرديم، به چه كس ــزان تنگ چش ــه مي ــه چ ــم، ب دروغ گفتي

ــانى  ــادت كرديم و از موفقيت چه كس ــم؛ به كدام همكارمان حس ورزيدي

ــق  ــان كوتاهى كرديم، در عش ــا در تربيت فرزندم ــديم؟ كج ــت ش ناراح

ــالمندمان كجاها كم گذاشتيم، در برخورد با  ورزيدن به پدران و مادران س

ــم و بغضى را  ــكى را درآوردي ــه رفتار كرديم؟ كجا اش ــرمان چگون همس

تركانديم؟ كجا مى توانستيم مهر بورزيم، اما كينه توزى كرديم؟ هيچ كس 

ــدازه خودمان  ــد. هيچ كس به ان ــا، خودمان را نمى شناس ــه اندازه خود م ب

ــندمان مثل خوره اول به جان خودمان و بعد به  نمى داند كدام اخالق ناپس

ــا خانواده و  ــا در ارتباط ب ــد. هيچ كس نمى داند كج ــران مى افت ــان ديگ ج

اقوام مان كوتاهى كرديم. 

ــاعت، با خودمان خلوت  ــد جاى دورى نمى رود اگر فقط چند س ــاور كني ب

ــد خودمان قرار دهيم. ترديد نكنيد اگر  ــم و رفتارمان را در ترازوى نق كني

ــم و ايرادمان را درك  ــت نمى بري ــيم در كفه ترازوها دس كمى منصف باش

ــوش نكنيم همه  ــر خواهيم آمد. فرام ــر خودمان ب ــى تغيي ــم و در پ مى كني

ــود خوب بود،  ــت و آدم ها قابل تغييرند. مى ش خصلت هاى ما ژنتيكى نيس

ــود  ــت و فداكارى كرد، مى ش ــق ورزيد. مى توان گذش مهربان بود و عش

انتقاد پذير بود. مى توان سالى خوب و حالى خوب تر داشت. اگر با خودمان 

ــايد بتوانيم  ــراى خودمان چرتكه بيندازيم. اين طورى ش ــوت كنيم و ب خل

ــود،  ــن ش ــن كنيم و تكليف مان كه روش تكليفمان را هم با خودمان روش

ــه  خيلى چيزها را هم به دنبال خودش برايمان به ارمغان خواهد آورد كه س

ــت:  ــترى بر خيلى از امور ديگر زندگيمان خواهد داش موضوعش اثر بيش

آرامش، شادى و خوشبختى.

بهــــاريــه

حاال وقت حساب و كتاب است...! 

چهره ها در سال 1393

على مطهرى و محمدجواد ظريف

 با اختالف بسيار در صدر جدول

ويژه  نوروز 1393

■ مدير مسئول روزنامه كارون: 

چشم بر هم زديم، 25 سال گذشت...

■ سياست ايران در سالي كه گذشت

■ اقتصاد ايران در سالى كه گذشت

■ جهان در سالي كه گذشت

■ روايتى از بى نظمى كالفه كننده اهواز

■ جنجال هاى شبكه اجتماعى

■ پولسازترين بازيگران سينماى ما

■ پرحاشيه ترين سال موسيقي

■ رنگ سال 94:  قرمز تيره

■ كودكان و آيين هاى نوروز 

■ جاذبه هاي گردشگري خوزستان

■ هفت راز هفت سين

ملى شدن صنعت نفت 

به روايت تاريخ

پرونده

نظريات گوناگون شخصيتها و جرايد دنيا 

درباره شخصيت دكتر مصدق 

آيت اهللا كاشانى:  دكتر مصدق تمام اوقات خود را با 

وجود كسالت مزاج براى تجديد عظمت و عزت ايران و 

سعادت ملت مصروف مي دارد

وينستون چرچيل نخست وزير و سياستمدار مشهور 

انگليس:  ما از هيتلر و ارتش آرياييش شكست 

نخورديم ولى يك آريايى كچل فقط با يك خودنويس ما 

را شكست داد و از سرزمينش بيرون كرد

روزنامه آبزرور 2/3/1930 :  دكتر مصدق پدر ملت 

ايران يكى از اشخاص وطن پرستى است كه منافع ملى 

كشور خود را بر همه چيز ترجيح  داد

مجله تايم 1951 : وجود نحيف دكتر مصدق از كوه 

البرز محكمتر و از نفت آبادان آتشى تر و سوزانتر است

يونايتد پرس 31/5/1330 :  انگلستان هنگامى مسئله نفت 

را حل شده مى داند كه دكتر مصدق ساقط شود

رهبر نهضت ملى شدن نفت ايران در دادگاه

در حصر خانگى كنار همسرش
ر ميان مردم

د

نوروز باستاني و سال نو مبارك

ايرانيان سال 94 را با اميد به 
توافق هسته اي جشن مي گيرند

گـروه فرهنگـي:  موسـيقي در ايـن 

سـال ها، پسـتي و بلندي هاي زيادي را 

پشـت سرگذاشته است. گاهي با نوايش 

مـا را مهمـان لحظاتي دلنشـين كرد و 

گاهي آنقدر با موسيقي بد تا كرده اند كه 

آدم دلش مي گيرد.

ــيه اي براي  ــال نسبتا پرحاش 1393 س

موسيقي بود؛ امسال تعداد قابل توجهي از 

كنسرت ها برگزار شدند، اما كنسرت هاي 

ــدند. هنرمندان زيادي را  زيادي هم لغو ش

نيز از دست داديم و موسيقي امسال تنهاتر 

ت شاد و غمگين زيادي افتاد كه 
شد. اتفاقا

بد نيست، نگاهي گذرا به آن ها بيندازيم.

هر كسي نغمه خود خواند و از 

صحنه رود
امسال تعداد زيادي 

ــدان  هنرمن از 

ــيقي را از  موس

دست داديم. از 

ــان، اما  ــن مي اي

دو  ــت  درگذش

ــش از همه جامعه  هنرمند بي

ــت تأثير قرار داد.  ــيقي و مردم را تح موس

اول درگذشت زنده ياد محمدرضا لطفي، 

ــران بود. لطفي با  ــطوره تارنوازي اي اس

تربيت چند نسل، حافظ موسيقي اصيل 

ايراني و حلقه واسط ميان نسل امروز 

و 

ديروز بود. 

ــفر  او با س

غيرمنتظره اش 

ــار باقي،  به دي

جامعه موسيقي را 

و  ــرد  ك ــوگوار  س

قديمي  ــه  مكتب خان

ــراي  ــداهللا را ب ميرزاعب

ــه تنها گذاشت. اما  هميش

ــت  ــر، درگذش ــاق ديگ اتف

ــود. آيين  ــايي ب مرتضي پاش

ــد با حضور  ــييع اين هنرمن تش

ــدت و  ــاالر وح ــي در ت ميليون

ــراف آن برگزار  ــاي اط خيابان ه

شد. ازدحام جمعيت در آن مراسم 

ــه خيابان هاي  ــدازه اي بود ك ــه ان ب

ــهريار، حافظ و چهارراه  ــتاد ش اس

ــدند. ازدحام  وليعصر مسدود ش

جمعيت و شلوغي تا بهشت زهرا 

ــراي دفن  ــت و ب (س) ادامه داش

ــوان  ــده ج ــن خوانن ــر اي پيك

ــكالتي پيش آمد كه پس  مش

ــردخانه، در  از انتقال او به س

ــب تري به خاك  زمان مناس

ــيه هاي  شد.حاش ــپرده  س

ــت اين  مربوط به درگذش

ــار نظرها  ــد و اظه هنرمن

 پرحاشيه ترين

 سال موسيقي

بانك مسكن- مديريت استان خوزستان

بدينوسيلهبهاطالعكليهاقوام،دوستان،آشنايانوكليهطوايفبختياريميرساند،

 مراسم چهلمين روز درگذشت

 بزرگمردي از ايل غيور بختياري،

 شادروان علي قلي خان فاريابي 
آخرين كالنتر طايفه گرانقدر اسيوند

 از ايل بختياري
درروزسهش�نبهمورخ94/01/04ازس�اعت3الي5بعدازظهردرشهرس�تان

الليدرآرامستانتيرهعاليپوربرگزارميگردد.

اناهلل و انااليه راجعون

طايفه اسيوند

آگهي فراخوان عمومي، شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران
شركتعمرانشهرجديدراميندرنظرداردنسبت
بهانجامپروژههايآمادهس�ازي،خدماتروبناييو
زيربناييدرش�هرجديدرامينازطريقشناساييو
ارزيابيكيفيپيمانكارانواجدشرايط،پايه)4و5(با

گرايشراهوساختماناقدامنمايد.
1-نامونشانيدريافتاسناد:شركتعمرانشهر
اه�واز- ج�اده 38 كيلومت�ر رامي�ن، جدي�د
مسجدس�ليمان،شهرجديدرامينساختماناداري
ش�ركتوپاي�گاهمليمناقصاتب�هآدرساينترنتي

www.iets.mporg.irوسايتشركت

www.sharjadidramin.ir
2-موضوعمناقصه:

پروژههايآمادهسازي،خدماتروبناييوزيربنايي.
3-تاريخدريافتاس�ناد:ازتاريخدرجآگهيلغايت

روزيكشنبهمورخ94/01/16
4-تاريختحويلاسناد:

ازروزدوشنبهمورخ94/01/17لغايتروزدوشنبه
مورخ94/01/31

م/الف5/3633
روابط عمومي شركت عمران شهر جديد رامين

اصالحيه
آگه�يمناقص�هعمومينوبتدومس�ازمانآبوبرقخوزس�تانكهدر

تاريخ93/12/26بهشمارهروزنامه3372چاپگرديدشمارهمناقصه

93/2955صحيحميباشدكهبدينوسيلهاصالحميگردد.

روابط عمومي سازمان آب و برق خوزستان

برادران بزرگوار آقايان دكتر سعيد شرفي – مديركل محترم 
فرودگاه هاي خوزستان و دكتر ساسان شرفي معاون محترم 

دانشجويي دانشگاه آزاد اهواز
مصيب�تواردهراتس�ليتوتعزي�تعرضنموده،برايآنعزيزازدس�ت
رفتهغفرانواس�عهوبرايس�ايربازماندگانوداغديدگانبهويژهش�ما

برادرانعزيزصبرواجرازخداوندمتعالمسئلتمينماييم.
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