شما اخراجید!
اخراج تروریستهای امریکا از منطقه با پایان  20سال اشغالگری و آزادی افغانستان آغاز شد
و نوبت به اخراج امریکا از بقیه منطقه رسیده است

سازمان
حمایتازمطففین!
برخی تولیدکنندگان فرآوردههای لبنی ،انواع کنسروها ،نوشیدنیها ،نانهای
سنتی و حتی شویندهها با کمفروشی و ثبات اسمی قیمتها تخلف آشکار
میکنند اما نهادهای نظارتی فقط نظارهگر هستند و در سکوت بهسر میبرند
وای به حال سازمان حمایت از مصرفکنندگان!

كمفروش��ي در بس��تهبنديهاي موادغذايي و مصرفي سالهاس��ت در
تمام بخشها اعم از لبنيات ،كنس��روها ،موادش��وينده و بهداش��تي و حتي
نانهاي س��نتي رايج ش��ده و نهادهاي نظارتي اعم از اس��تاندارد و سازمان
حمايت پاس��خهاي قانعكنندهاي در اين خصوص ندارند .حاميان حمايت
از مصرفكننده كه چند سالي است به حاميان توليدكنندگان تغيير ماهيت
دادهاند ،در توجيه تخلف برخي توليدكنندگان در كمفروشي كاال ميگويند« :
هنگام خريد پنير درست است داخل ظرف مقداري فضا خالي است ،ولي روي
ظرف ۷۰۰گرم درجشده ،زيرا قب ً
ال در همين ظرف مقدار ۹۰۰گرم پنير قرار
داشت ،ولي به علت تغيير شرايط بازار وزن روي كاال به ۷۰۰گرم تغییر داده
شده و اين مسئله درست است ،هيچ تقلبي نيز صورت نگرفته و فقط مقداري
فضا خالي است و چون وزن داخل پنير ۷۰۰گرم است و روي كاال ۷۰۰گرم
درجشده ،بنابراين اين وزن درست است و تخلفي نشده ،ولي اگر وزن رعايت
نشود اين تخلف است ».به عبارت ديگر اين سازمان كه انرژي صرف ميكند
و موردي كاالها را وزن ميكند ،هي��چ كاري با قيمت كاال ندارد كه آيا وزن با
قيمت متناسب است يا خير .سازمان حمايت هم كه سالهاست خود را موظف
به پاسخگويي نميداند ،هيچ توجهي به گزارشهاي منتشر شده در رسانهها
ندارد و با متخلفان هم هيچ برخوردي نميكند | صفحه 12
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سید عبداهلل متولیان

آرایش بازسازی اقتصاد
نگاهی به ویژگیهای فردی و سوابق شغلی مردان اقتصادی
دولت س��یزدهم و ترکیب آنان در کنار ه��م ،از عزم آیتاهلل
رئیس��ی برای عبور منطقی ،برنامه ریزی شده و هوشمندانه
از موانع موجود بر س��ر راه اقتصاد کشور از طریق یک قرارگاه
صد درصد عملیاتی با رویکرد جنگ اقتصادی پرده بر میدارد.
تجربه گرانسنگ تش��کیل قرارگاه عملیات مشترک ارتش
جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاس��داران انقالب اسالمی و
نیروهای مردمی و بسیج  ۲۰میلیونی در دوران دفاع مقدس ۸
ساله امروز فراروی دولتمردان انقالبی و جهادی سیزدهم است.
همان گونه که جمهوری اسالمی ایران با مردمی کردن جنگ
در همه شئون نظامی ،پشتیبانی ،عملیات روانی ،اطالعاتی و...
موفق به مهار دش��من و بیرون راندن متجاوزان و پاک کردن
وجب به وجب خاک گلگون کش��ور از لوث وجود اشغالگران
و متجاوزان ش��د ،اینک نیز تنها راه برون رفت از مش��کالت
اقتصادی کشور ،اعتماد به مردم و استمداد از خود مردم تنها
نسخه شفابخش فراروی نظام برای غلبه بر مشکالت فراوان
اقتصادی است | صفحه 2

گفته میشد مهلت خروج امریکاییها از
در شرایطی که 
افغانستانتمدیدشود،آخریننیروهایاینکشوردوشنبه
شب برای همیشه از کابل پایتخت افغانستان خارج شدند.
خارج ش�دن البت�ه محترمانهترین لفظی اس�ت که برای
اتفاقات دوهفته اخیر میتوان به کار برد ،در حالی که خروج
از افغانستان آغاز عملی ش�دن یک دستورکار منطقهای
درمورد امریکا است« :شما اخراجید!» | صفحه 15

روز
بانوان طاليي ايران
جوانمردی در تیراندازی و متقيان در پرتاب نيزه
در توکیو طالیی شدند | صفحه13

یادداشت ورزشی

سعید احمدیان

باشگاهها با مديران «هزينه»
به «توسعه» نميرسند

زماني كه فصل نقل و انتقاالت در فوتبال ايران فراميرس��د،
بيشتر از هر زماني ميتوان به آماتور بودن سيستم مديريتي
حاكم بر باشگاهها پي برد .مديراني كه تنها فاكتوري كه گويا
از باشگاهداري به گوششان خورده ،هزينههاي غيرمتعارف
در امضاي قراردادها و بستن قرارداد با رقمهاي نجومي و دور
از واقعيت رايج در فوتبال داخلي اس��ت .البت��ه اين مديران
سالهاست كه نگرانی در اين رابطه ندارند و هيچگاه درباره
ليس��ت بلندب��االي هزينههايش��ان مورد حسابكش��ي و
بازخواست قرار نميگيرند تا خرجهاي خارج از ضابطهشان
هر فصل ادامه داشته باشد .مانند اين هفتهها كه براي ليگ
بيس��ت و يكم ،تيمها در حال جذب بازيكنان و مربيان مورد
نظرش��ان هس��تند و خبرهاي ش��گفتانگيزي درباره ارقام
قراردادها به گوش ميرسد | صفحه 13
یادداشت اقتصادی

محسن احمديمقدم

صمت در مسير پروژهمحوري
و فرايندگرايي

با نگاهي گ��ذرا بر اه��م برنامهه��اي ارائه ش��ده وزير جديد
صمت در خانه ملت ،حركت يك��ي از بزرگترين ،مهمترين
و اثربخشترين دستگاههاي اجرايي در مسير پروژهمحوري
و فرايندگراي��ي احصا ميگ��ردد .راهبردهاي��ي كه تحوالت
گسترده ،سريع و تقابل با روزمرگي ساختاري در هر سازماني
را ميتوان از پيامدهاي برجس��ته اجراي آن به ش��مار آورد.
مبتني بر ساختار ،سازمانها غالباً بر اساس ماهيت خروجي
نهايي خود يا در حقيقت پروژههاي ملموسي كه ارائه ميكنند،
طبقهبندي ميشوند و چالشهاي تقسيم وظايف و بخشبندي
زيرمجموعهها ،آنها را به س��مت س��ازماندهي منابع انساني،
عملكرد و فعاليت پ��روژهاي و اصطالح��اً پروژهمحوري قرار
ميدهد .در واقع يك مجموعه پروژهمحور قادر است در مسير
تحقق سريع اهداف و خطمشيها ،تكاليف و وظايف خاصي
را در مقاطع زماني مختلف متناسب با فرصتها ،چالشها و
مطالبات بيروني براي مؤلفهها ،بخشها ،زيربخشها ،عناصر و
اجزاي زيرمجموعه معين كند | صفحه4
ویژه جوان

جازنی رئیسجمهور سابق
در یک پست حکومتی!
روزنامه شرق ،در گزارش اصلی خود به بررسی جایگاه سیاسی
حس��ن روحانی پس از پای��ان دوره ریاس��ت جمهوریاش
پرداخت .گزارشی که هنوز شروع نش��ده و در همان زیرتیتر
خودش را لو میدهد که برای اعمال فش��ار بر رهبری نوشته
شده تا در گمانی باطل ،برای ایشان تعیین تکلیف کند که چرا
تاکنون حکمی برای حسن روحانی صادر نشده است .عنوان
ی در پرده آخر» است ،اما در زیرتیتر آمده
این گزارش «روحان 
که «حسن روحانی پس از پایان ریاست جمهوریاش حکمی
دریافت نکرده است» تا در همین ابتدا روشن شود که غرض از
نگارش و انتشار آن چیست | صفحه 2

بهرهبرداري از 513پروژه محروميتزدايي سپاه در پايتخت
در اطراف تهران مناطقي وجود دارد كه باور
كردني نيست در نزديكي پايتخت تا به اين حد
از محروميت وجود داشته باشد .خوشبختانه
اين محروميتها با همت جهادگران بسيجي
در حال رفع ش��دن اس��ت .مانند جابهجايي
خانههاي محلهاي در ش��هريار كه ساكنانش
همنشين انبارهاي توليد شوينده و جمعآوري
ضايعات بودند.
بخش��ي از تيمهاي محروميتزدايي وظيفه
رس��يدگي به وضعي��ت امكان��ات در مناطق
كمبرخوردار و شناسايي نقاط ضعف اين مناطق
براي برنامهريزي جهت رفع اين محروميتها
را دارند.
سپاه سيدالش��هداي اس��تان تهران در دوران
ش��يوع كرونا هم در زمينه ايجاد مراكز درماني
و واكسيناس��يون در شهرس��تانهاي مختلف
تهران گامهاي خوبي برداشتهاس��ت .ساكنان
بسياري از مناطق محروم پايتخت براي واكسن
زدن بايد ب��ه تهران يا شهرس��تانهاي اطراف
مراجعه ميكردند كه اين مش��كل در ماههاي

اخير برطرف شدهاس��ت .رئيس سازمان بسيج
مس��تضعفين روز گذش��ته در مراس��م افتتاح
پروژههاي محروميتزدايي حاشيه پايتخت ،با
اشاره به تالش دشمنان كشور در تضعيف حركت
انقالب اسالمي از ابتداي پيروزي انقالب تا امروز
اظهار كرد :پيش از پيروزي انقالب اس�لامي،

گفتوگوی «جوان» با مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان

10هزار میز خدمت جهادی
در سال 1400برپا میکنیم

یكی از دالیل ،ضرورتها و اهمیت اجرای
برنامه میز خدمت جه��ادی را باید در مراجعه
روزانه مردم به دستگاههای اجرایی و حاكمیتی
جستوجو كرد .خوب اس��ت بدانید حدود 5
میلیون مراجعه به ادارات دولتی و غیردولتی
انجام میشود كه رقم قابل مالحظهای است.
به دالیلی دولت موفق نش��د زیرساخت دولت
الكترونیك را در هم��ه ادارات و در جغرافیای
وسیعی از كشور گسترش دهد .این بدین معنی
است كه فرد مستقر در پشت میز خدمت درون
اداره باید دسترسی تمام و كمال به برنامههای
نرماف��زاری و س��وابق داش��ته و ب��ر وظایف و

مأموریتهای مدیریتهای مختلف اداره مسلط
باشد تا امور ارباب رجوع را به سرانجام برساند.
از نظر ما کسی که پشت این میزها مینشیند
باید فرد توانمند ،قابل اعتماد و خبره باشد و به
تكریم ارباب رجوع ایمان داشته باشد .اما چون
زیرساخت فراهم نیست این میز خدمت درون
اداره عم ً
ال تبدیل به میز مراجعات شد .حاال و با
اطالع از موضوعات فوقالذكر ،بسیج ادارات این
آمادگی را دارد تا در هر ادارهای كه زیرساخت
اس��تقرار میز خدمت فراهم اس��ت ،نسبت به
تأمین نیروی متصدی میز از میان افراد بسیجی
و خبره همان اداره اقدام نماید | صفحه 8

بهرغ��م بهرهمندي از ظرفيته��اي خدادادي
بخش زيادي از مناطق كشور دچار محروميت
بود كه با پي��روزي انقالب اس�لامي ،تمركز و
جهتگيري انقالب اسالمي بر عدالت ،پيشرفت
و آباداني كشور شد و بهرهبرداري از  513پروژه
محروميتزدايي اطراف پايتخت يك نمونه از

اين پيشرفت است .سردار غالمرضا سليماني ،با
بيان اينكه مهم اين است كه برنامهريزيها دقيق
و براي هر برنامهاي بايد پيوس��ت عدالت وجود
داشتهباشد ،گفت :س��پاه و بسيج اين افتخار را
دارد كه پرچمدار مطالبه عدالت در كشور است.
آن چيزي كه مهم اس��ت ،تحققمردم ساالري
اس�لامي با توجه ويژه به بُعد عدالت است و در
همه جنبهها مردم بايد ساالر خود باشند.
وي با اش��اره ب��ه طرحه��اي عمراني س��پاه
سيدالش��هدا اس��تان ته��ران ك��ه ب��راي
محروميتزدايي صورت گرفتهاس��ت ،گفت:
حتماً ماهها و سالهاي بس��يار خوبي را پيش
رو خواهيم داش��ت و حتماً براي مش��كالت و
كاستيها و محروميتهاي مردم ظرفيتها را
به كار خواهيم گرفت و تالش خواهيم كرد تا
مشكالت مردم را كاهش دهيم.
رئيس بسيج مستضعفين كش��ور تأكيد كرد:
محروميتهاي مردم بايد خواب را از مسئوالن
كشور بگيرد تا آن مشكل حل و فصل شود.
صفحه 3

توسلکن به يك تار نخ
از قنداق خونينش

پس از انتشار تركيببند عاشورايي نغمه مستشارنظامي از شاعران
كشورمان درباره «باب الحوائج كربال حضرت علي اصغر(ع)»
مقام معظم رهبري از اين سروده تقدير كردند | صفحه 16

د :۱۹
دبير كميته علمي كشوري كووي 

تجویزهای پزشکی
عامل قارچ سياه است!
وقتي با عالئم شبيه به سرماخوردگي به پزشك مراجعه كردم ،دكتر با تأكيد بر اينكه در
حال حاضر چيزي به نام سرماخوردگي نداريم ،تشخيص كرونا داد و نسخه پيچيد .در نسخه
مذكور سه آمپول دگزامتازون براي سه روز متوالي تجويز شدهبود .همچنين به توصيه پزشك
بنا شد پنج روز ديگر براي اس��كن ريه اقدام كنم .پس از پنج روز وقتي براي مشورت درباره
لزوم انجام اسكن ريه به پزشك متخصص عفوني مراجعه كردم با ديدن نسخه پزشك قبلي
تجويز دگزامتازون را مانند س��م توصيف كرد! پس از آن بود كه با يكي دو پزشك ديگر هم
مشورت كردم و يكي آنتي بيوتيك داد و ديگري قرص حساسيت و خالصه هر پزشكي نسخه
خودش را پيچيد تا بهتر متوجه شوم پروتكل درماني مدوني براي درمان كرونا تدوين و ابالغ
نشدهاست .همين ماجرا هم عوارض جانبي داروهاي تجويزي را افزايش داد تا جاييكه بنا به
تصدیق دكتر عاطفه عابديني دبير كميته علمي كشوري كووي د  ۱۹عامل بروز بيماري قارچ
سياه ،تجويز بيش از اندازه كورتون از سوي پزشكان است و حاال در كنار كرونا ،قارچ سياه هم
جان و سالمتي بيماران را تهديد ميكند | صفحه 3

سخنگوی جدید دستگاه قضا:

صحنههایاوین غیر قابل قبول
و غیر قابل توجیه است
صحنههایی که در فیلمهای منتش��ره از
زندان اوین مشاهده میشود ،مغایر قانون بوده
و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.
بر این اس��اس قوه قضائیه اصرار ب��ر برخورد با
متخلفان دارد و از س��وی ریاس��ت قوه نیز در
ابتدای امر دادستان کل کشور مسئول و مأمور
پیگیری این موضوع شد تا نسبت به شناسایی
مسببان این قضیه اقدام کند .وی نیز اکیپی را
مأمور کرد و حدود سه روز در زندان اوین بودند
و موضوع را بررس��ی کردند که بر این اس��اس
شش نفر شناسایی شدند .چهار نفر به دادسرای
نظامی و دو نفر به دادس��رای عمومی و انقالب

تهران معرفی ش��دند که برخ��ی از آنها با قرار
تأمین در بازداشت هستند .دستور احضار دو نفر
دیگر صادر شده است و با برخی از متخلفان هم
در زمان خودش برخورد شده است .خداییان
ادامه داد :ممکن است کسی تصور کند هر روز
ما در زندانها درگیری و نقض حقوق زندانیان
را داریم .خیر ،کسانی که این فیلمها را منتشر
میکنند ،اینها را مونت��اژ کردهاند .این فیلمها
ممکن اس��ت مربوط به ماهها و سالهای قبل
باشد .اینها را کنار هم گذاشتهاند و بر این اساس
نباید تصور شود که هر روز ما چنین صحنههایی
را در زندانها داریم | صفحه 2

در بغداد جايي ايستادم
كه جايگاه واقعي ايران بود
دولت سيزدهم مذاكرهاي را مذاكره ميداند كه دستاوردهاي ملموس در راستاي تأمين
منافع و حقوق ملت ايران داشته باشد .حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه كشورمان دوشنبه
شب در برنامه گفتوگوي ويژه خبري حضور يافت و به سؤاالت مطرح شده درباره دستگاه
ديپلماسي دولت سيزدهم ،برجام ،سفر اخيرش به بغداد و دمشق پاسخ داد .اميرعبداللهيان
خاطرنشان كرد :عالوه بر شيخ محمد بن راشد حاكم دبي ،امير قطر هم در اجالس بغداد حضور
داشت ،فرصتي بود در خصوص همكاريهاي تهران و دوحه گفتوگويي صورت بگيرد .آقاي
ماكرون رئيسجمهور فرانسه هم دو بار به سمت من آمد و تأكيد كرد كه عالقهمند هستيم
شما سفري به پاريس داشته باشيد و وزير خارجه فرانس��ه را صدا كرد و گفت ،من از ايشان
دعوت كردم كه به پاريس بيايد .جمهوري اسالمي ايران كشور مهمي در منطقه است و ما
بايد مسائل دوجانبه را باهم مرور كنيم | صفحه 5

