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کند!
برجام را هوا نمی
گزارشتحلیلی«جوان» از یکبامودوهوایحامیانبرجامدرگذشتهوحال
مذاکرات ایران ب�ا غرب ظاهرا ً برخالف گذش�ته دیگ�ر تحت تأثیر
موش�کپرانی یا مانورهای نظامی نیس�ت! پیش از این اما در زمان
مذاکرات اگ�ر چنین اتفاقات�ی میافتاد ،ه�م اعض�ای دولت و هم
رس�انههای حامی برجام ،به جای اشاره به کارش�کنی یا بیتمایلی
غرب ،این عملیاتهای میدانی را عامل شکس�ت مذاکرات معرفی
میکردند .این روزها اما هم مان�ور نظامی در نزدیکی ناوهای امریکا
برگزار میکنیم ،هم موشک به اهداف فرضی اسرائیلی میزنیم ،هم
ماهوارهبر به فضا میفرس�تیم ،هم قرارداد با چین را آغاز میکنیم،
هم به مسکو سفر میکنیم ،هم از س�وریه و یمن دفاع میکنیم ،هم
دنبال انتقام خون حاجقاس�م هس�تیم و برای آن طراحی میکنیم،
هم مرگبرآمریکا میگوییم و هم اینکه همه مسئوالن شبانهروز در
حال سخنرانی علیه غرب هستند ،با این حال غربیها برای مذاکرات
تعجیل هم دارند! گویا غربیها به طرفشان نگاه میکنند .عجیبتر
آنکه اصالحطلب�ان با آنکه مذاکرات فعل�ی را «هماناحیایبرجام»
معرفی میکنند ،برای این برجام از آن دلسوزیهای گذشته و هشدار
درباره کشتن روح برجام ندارند! | صفحه2
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حسین عبداللهیفر

ادامه راه سرخ نواب
در برابر کسرویهای امروز
تفکر کس��رویها همچنان برای تخریب اندیش��ه سیاس��ی
اسالم و تواناییهای فقه شیعی مشغول برنامه ریزی است و
به عنوان پیاده نظام غرب در پی اثبات ناکارآمدی نظام والیی
است .روزی که نواب برای حاکمیت اسالمی به نظریه پردازی
پرداخت هیچ امیدی به تحقق این ایده نب��ود اما میان موج
ناباوری ها ،امیدبخش نیروهای انقالب شد .امروز که چهل و
اندی سال از تحقق حاکمیت اسالمی میگذرد پیاده شدن
آرمانهای انقالب اسالمی از جمله تحقق عدالت ،کارآمدی
فقه ش��یعه و ماندگاری نظام اسالمی نیازمند نظریه پردازی
است .کاری که ادامه دهندگان راه خونین نواب باید با حفظ
انسجام تش��کیالتی و محوریت بخش��ی اطمینان بخش به
اردوگاه فکری خود ادامه دهند .ادامه راه جهاد سرخ نواب در
برابر تالشهای پیچیده تغییر طلبان ساختاری که ارکان نظام
اسالمی را با هدف شوم تضعیف جایگاه والیت فقیه مورد توجه
قرار دادهاند نیازمند اندیش��ه سبز تبیینگران جهادی است
که با تشکیل جبهه همسو و همفکر میتوانند افکار عمومی
را نسبت به خط تحریف کس��رویها امروز روشنگری کنند.
حرکتی که از س��وی رهبر معظم انقالب اس�لامی به عنوان
فرمان همگانی جهاد تبیین در مقابل جنگ روایتها و خط
تحریف دشمن صادر شده است | صفحه 2
یادداشت اقتصادی

حامد آزادي

بیسامانی مؤسسات خيريه
از آمار و تعداد مؤسسات خيريه در ايران اطالع دقيق و جامعي
در دس��ت نيس��ت ،زيرا مديريت واحدي در اين زمينه وجود
ندارد .وزارت كشور ،سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي ،سه
سازماني هستند كه مجوز تأسيس مؤسسات خيريه را صادر
ميكنند .اين در حالي اس��ت كه بس��ياري از خيريههايي كه
توس��ط مراجع متفاوت احراز صالحيت شدهاند داراي حيطه
كاري يكس��اني هس��تند .اين مديريت چندبعدي باعث عدم
انس��جام در فعاليتهاي خيريه ميشود .مؤسسات خيريه در
بخشهاي توزيع اقالم ،بهداش��ت و درمان ،عمران ،آموزش،
پژوهش ،مش��اوره و توانيابي فعاليت ميكنن��د ،اما به دليل
عدم وجود قانون واحد براي مؤسسات خيريه كه در آن ،متولي
ارائه مجوز ،نحوه فعاليت ،تقس��يمبندي و ساير جزئيات ارائه
شده باشد ،ميتوان گفت مؤسسات خيريه در ايران به صورت
جزيرهاي عمل كردهاند و تأثيرات آنها در اقتصاد كالن كشور
كم بوده است .هرچند تأثيرگذاري مؤسسات خيريه در بخش
خرد موضوع متفاوتي از بحث است و معموالً تأثيرگذاري آن
در بخش خرد زياد است ،اما در صورتي كه راهبرد منسجم و
مشخصي براي حركت مؤسس��ات خيريه تعريف نشده باشد
تأثير آن بر اقتصاد كالن كم خواهد شد و نميتواند در پيشبرد
اهداف كالن كشور نقش مهمي داشته باشد | صفحه 4

شروعمجدد وین ازامروز با«خوشبینیمحتاطانه»
صفحه15

گفتوگوی «جوان» با کارشناس حوزه بحرانهای محیطی درباره پیامدهای فرونشست زمین در ایران

بحرانفرونشست یعنیمهاجرت وآسیباجتماعی

ماجرای فرونشست زمین بحرانیتر از آن چیزی شده است که تصور میکردیم .تخریب محیط زیست موجب شده احتماالً تغییرات اقلیمی دمای هوا را در ایران بیشتر از دیگر نقاط جهان گرم کند.
این موضوع بر شدت فرونشست زمین دامن زده است .برخی عواقب بحران فرونشست شامل مهاجرت ،حاشیهنشینی و آسیبهای متعدد اجتماعی .است که مقابله با این وضعیت راهکار دارد
اما همت باال و عزم جزم مدیریتی می خواهد .برای آنکه بخشهایی از پهنه کشور از آسیب فرونشست در امان بماند ،نباید از حقآبه طبیعت به بهانههای مختلف بکاهیم.
توگو با کارشناس زمینشناسی به بحث گذاشته است
«جوان» این مهم را در گف 
صفحه 3

توگوی «جوان» با مدير مركز درمان ناباروري و سقط مكرر پژوهشگاه ابنسينا
گف 

منوي باز برخي مراكز در برابر زوجهاي خواهان فرزند!
مادر شدن از نابترين احساساتي اس��ت كه برخي افراد براي تجربه
آن با چالشهاي��ي مواجهند .طب��ق آمارها حدود يك پنج��م از زوجها
در كش��ورمان با مش��كل ناباروري مواجهند و نميتوانند به طور طبيعي
بچهدار شوند .حاال بر اساس مصوبه جديد مجلس و طرح جواني جمعيت،
زوجهاي نابارور براي درمان ناباروريش��ان از سوي دولت مورد حمايت
قرار گرفتهاند .در اين ميان برخي مراكز درمان ناباروري در كنار كاركرد
اصليش��ان كه كمك به درمان زوجين نابارور است ،وارد حوزه كارهاي
تج��اري و تبليغات��ي در حوزه فرزن��دآوري ش��دهاند .كارهايي همچون
دوقلوزايي يا تعيين جنسيت جنين كه نشانه فاصلهاي عميق از ماجراي
درمانهاي ناباروري اس��ت اما در مراكز درمان ناباروري در كنار درمان
زوجين نابارور چنين خدماتي هم به زوجين سالمي كه به صورت طبيعي
ميتوانند مادر و پدر شوند اما مث ً
ال دلشان ميخواهد دوقلو داشته باشند يا
فرزندشان پسر يا دختر باشد ارائه ميشود .بديهي است همانقدر كه كمك
به درمان زوجهاي نابارور ميتواند عملي ستودني باشد ،تجاريسازي و
نگاه درآمدزايي به پيشرفتهاي علم و تكنولوژي خطرناك و چالشبرانگيز

است .بر اين اساس نتايج يك مطالعه جديد پيشبيني ميكند كه تا سال
 ۲۰۳۰حداقل 7/4ميليون نوزاد دخت��ر كمتر در جهان به دنيا ميآيند و
در نتيجه اين رقم ،تا س��ال  ۲۱۰۰به  ۲۲ميليون ميرسد .از سوي ديگر
خدماتي همچون اس��تفاده از تكنيكهاي درمان ناب��اروري براي دو يا

چندقلوزايي يا انتخاب جنسيت جنين مستلزم مصرف داروهاي هورموني
از سوي مادر و عوارض جانبي اين داروهاس��ت .درمان ناباروري و خدمات
لوكس برخي مراكز درمان ناباروري ازجمله موضوعاتي است كه براي پاسخ
به آنها با دكتر علي صادقيتبار ،مدير مركز درمان ناباروري و س��قط مكرر
پژوهشگاه ابنسينا به گفتوگو نشستهايم .وی میگوید من به زوجين نابارور
توصيه ميكنم حتماً درمانهايشان را در مراكز درمان ناباروري انجام دهند
و از روشهاي سرپايي بپرهيزند و فرصت باروري خود را از دست ندهند .از
سوي ديگر سن باروري به خصوص در خانمها محدوديت دارد و تعدادي از
بانوان هر چند در سن مناسب باروري هستند دچار اختالالتي ميشوند كه
نميتوانند تخمك مناسب توليد كنند .زوجيني كه تصميم به داشتن بچه
دارند هر چه زودتر نسبت به بچهدار شدن اقدام كنند و اگر مشكل ناباروري
دارند حتماً با توجه به حمايتهايي كه در حال حاضر دولت در دستور كار
قرار داده به فوريت و به صورت پيوسته عمل كنند .تعويق و تعلل فرصتهاي
باروري را از آنها ميگيرد و توان باروري در انسان با باال رفتن سن به شدت
كاهش مييابد | صفحه 10

چهره شهر با تصاوير
مادران شهدا مزين شد

در پويش��ي با ن��ام «به احت��رام مادران ش��هيد»
تصاويري از مادران ش��هدا را به همراه عكس فرزندان
شهيدش��ان ميهمان س��ازههاي تبليغاتي سطح شهر
تهران شده است
4

مجلس خودروسازان را
موظف به بیمه
کیفیت خودرو میکند
رئيس كميته خودرو كميس��يون صناي��ع و معادن
مجلس :يك مشكل اساسي در مورد صنعت خودروسازي
در ايران اين اس��ت كه «بيمه كيفيت خودرو» نداريم .در
واقع وقتي خودرويي فاقد كيفيتها و استانداردهاي الزم
است بايد يك نهاد ثالثي مسئوليت نظارت بر اين مسئله را
داشته باشد .قطعاً زور مصرفكننده به خودروساز نميرسد
و نميتواند به تنهايي مطالبهگر كيفيت باشد و حق خود را
بگيرد .در اينجا بايد بيمه كيفيت وارد شود .در طرح جامع
صنعت خودرو موضوع بيمه كيفيت ديده شده و يك ماده
از ۲۰ماده اين طرح به اين موضوع اختصاص دارد

یادداشت ورزشی

فريدون حسن

مهر تأیيد دردناك مربيان
بر بياخالقي

بازيكن تيم ملي مرتكب بياخالقي و هنجارشكني ميشود،
اما به جاي برخورد انضباطي ناگهان با س��يل اعتراض مواجه
ميش��ويم كه «يك اش��تباهي كرده و نبايد نابودش كنيم»
يا اينكه جمع��ي از بازيكنان يك تي��م در اردوي خارجي هر
كاري دلش��ان ميخواهد انجام میدهند و حرمتها را زير
پا ميگذارند ،اما صدايش وقتي درميآي��د كه ميانه مديران
و مس��ئوالن تيم ش��كرآب ميش��ود و به قول معروف شروع
ميكنند به افشاي پش��ت پردهها و ريختن پته يكديگر روي
آب! آب از سرچشمه گلآلود اس��ت و بيهوده تالش ميشود
كه اخالقمداري در بين بازيكنان فوتب��ال جا بيفتد .رئيس
فدراسيون دم از اخالقمداري و برخورد با خاطيان ميزند ،اما
همزمان اتاقش پر از جادوگر ،دالل و افراد معلومالحال است.
باشگاههاي فوتبال ايران همه پسوند فرهنگي دارند ،اما دريغ از
يك دقيقه و لحظه كار فرهنگي روي بازيكنان ،تازه وقتي گند
كار هم درميآيد ،همه پشت بازيكن در ميآيند كه بله حاال
یک كاري كرده ،ولي نبايد خرابش كرد .جالب اينكه اين كارها
بهطور وحش��تناكي در حال تكرار و زياد شدن است و كسي
هم خراب نميشود .فوتبال ايران با بحران اخالق روبهروست
و معضل بزرگتر اينكه بخواهيم با ن��گاه رنگي به اين بحران
نگاه كنيم .اينكه مث ً
ال چرا با قرمز برخورد شد و به آبي كاري
نداش��تند .اينكه چرا زرد را محاكمه كردند و سبز را به حال
خودش رها كردند | صفحه 13
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ايراندوست و شاگردانش
به دنبال تاريخسازي در هند
تيم ملي فوتبال بانوان ايران كه ش��نبه ش��ب با
پرواز اختصاصي از تهران عازم هند ش��ده بود ،صبح
روز گذشته وارد شهر بمبئي نو(ناوي مومباي) هند
ش��د تا مهياي ديدار با رقباي خود در جام ملتهاي
آسيا شود .مريم ايراندوس��ت كه به تالش شاگردانش
ايمان دارد تأكيد كرد شخصيت ديگري از زنان را در هند
خواهيد ديد« :اين براي من يك رؤيا بود .كاش 90دقيقه
بازي ايران با هند ،چين و چينتايپه را ببينيد تا بدانيد
دختران فوتبال ايران براي پرچم پرافتخار كشورشان
چه كار ميكنند .هميشه دغدغه برابري داشتم و براي

رفع تبعيض جنسيتي تالش كردم ،اما حاال مهمترين
چيزي كه تيم ما دارد ،اميد است و اين اميد را حمايت
اين مدت مسئوالن در وجود تكتك بازيكنان نهادينه
كرده است .قب ً
ال به اردو كه ميآمديم ،اولويت استفاده از
زمين یک 2،و حتي چمن مصنوعي با مردان بود و در تيم
جوانان حتي دو روز مجبور شديم به دليل نداشتن زمين
در خوابگاه بمانيم .اينبار اما نخستين روزي كه آمدم دو
چيز خواستم؛ اينكه مليپوشان فوتبال بانوان هم مثل
آقايان در هتل اسكان داده شوند و به خوابگاه نروند و دوم
اينكه به بانوان هم مثل آقايان لباس بدهند | صفحه13

به بهانه درگذشت محمدرضا یزدانیخرم ،رئیس سابق فدراسیون والیبال و کشتی

خداحافظ معمار والیبال!
مدیریت  17ساله مرحوم یزدانیخرم در والیبال تا
سال  85کافی بود تا والیبال ایران از هیچ به همه چیز
برسد و او لقب معمار والیبال را بگیرد .مهمترین کار
یزدانیخرم برای والیبال ،توجه به نوجوانان و جوانان
این رشته با بهرهگیری از دانش مربیان خوب خارجی
بود ،کاری که ثمره آن چند سال بعد از شروع مدیریت
او بر والیبال دیده شد و امروز به جرئت میتوان گفت
موفقیتها و پیشرفت فوقتصور والیبال ایران مرهون
تالشها و مدیریت درست اوست .بعد از والیبال نوبت
به کشتی رسید تا از مدیریت یزدانیخرم بهره ببرد.

او پنج سال هم رئیس فدراسیون کشتی بود و درست
همان راهی را رفت که در والیبال طی کرده بود .شاید
اگر یزدانیخرم به فدراسیون کشتی نمیرفت ،هنوز
هم کشتی فرنگی ایران حرفی برای گفتن در میادین
آسیایی و جهانی نداش��ت ،اما توجه و برنامهریزی او
کاری کرد که هم کشتی آزاد در اوج ماند و هم اینکه
کشتی فرنگی به پای آن رس��ید و حتی جلو هم زد.
سال  90پایان دوران مدیریت یزدانیخرم در ورزش
ایران بود .یک مدیر موفق که بنا بر قانون بازنشستگی
و سن باالی  60سال خانهنشین شد | صفحه 13

يك بانك با 2هزار ميليارد
تومان آورده  70هزار ميليارد
تومان تسهيالت كالن داد!
س��خنگوي كميس��يون اصل 90مجلس :یک بانك
خصوصي با سرمايه۴۰۰ميليارد توماني در مجموع از زمان
تأسيس۲۰هزارميلياردتومانتسهيالتپرداختكردهاست.
از اين ميزان ۱۶هزار ميليارد تومان ،سهم تسهيالت كالن
پرداختي بانك در حدود ۵۰فقره بوده كه تقريباً همه موارد
با فساد و زد و بند پرداخت شده و لذا بازپرداخت نشده و به
معوقه تبديل شدهاست .فردي يك شبه در اسفند سال۹۴
در پنجفقره حدود ۲هزارميلياردتومان تس��هيالت از اين
بانك دريافت کرده و تسويه نكرده است .شخصي كه اخيرا ً
پس از پنجسال به مفاسد وي در دادگاه پرداخته شد .اين
درحالي است كه سقف تسهيالت كالن پرداختي بانك بايد
۸۰ميليارد تومان ميبود

