
    دادستان كل كشور: بسيج 2 هزار و ۶۸ زنداني را سال 
گذشته آزاد كرد

    سردار سليماني: نهضت خدمات مؤمنانه از ابتداي 
سال گذشته آغاز شد و بسيج، آزادسازي زندانيان معسر 

را در برنامه خود قرار داد

    اگر نظام اداری كش��ور از روحيه بسيجی برخوردار 
باشد، شاهد بسياری از مش��کالت و ناكارآمدی موجود 
نخواهيم بود، لذا برای كارآمدی نظام اداری الزم است 

این روحيه را ترویج و گسترش دهيم. 
بسيجی در هر س��ازمان و اداره ای باید پرچم برافراشته 
ارزش های انقالبی، دلسوزی برای رسيدگی به مشکالت 

مردم و دعوت به صداقت و پاكی باشد

     رئيس تازه وارد سازمان نظام پزشکي مي گوید: » به 
دليل ع��دم اس��تقبال پزش��کان از ادام��ه تحصيل در 
رش��ته هاي تخصصي و فوق تخصص ممکن اس��ت در 
سال هاي آینده با بحران كمبود متخصص مواجه شویم 
و ناچار شویم بيماران را براي ادامه درمان به كشور هاي 
دیگر بفرس��تيم. « وي با تمركز بر بحث تعرفه ها و لزوم 
افزایش ۶0 درصدي آن و رس��يدن ویزیت پزشکان به 
حداقل 120 هزار توم��ان تأكيد مي كن��د:   هر قدر هم 
ظرفيت پذیرش را زیاد كنيم تا این مس��ائل حل نشود 

فایده اي ندارد!

    لباس هاي بنگالدشي ماه هاست كه در دستفروشي ها 
و فروشگاه هاي پایتخت و سایر شهرستان ها خودنمایي 
مي كند. اتحادیه توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك 
نيز در یك ماه اخير مکرراً از قاچاق لباس هاي بنگالدشي 
پرده برداش��ته، اما نه وزارت صمت و نه س��تاد مبارزه 
با قاچاق كاال هيچ واكنش��ي به این افش��اگري ها نشان 
نداده اند، این در حالي است  كه در واردات رسمي ایران 
از این كش��ور فقط »نخ و پارچه« دیده مي ش��ود. عضو 
هيئت مدیره اتحادیه صنف توليدكنندگان و فروشندگان 
پوشاك تهران مي گوید: پوش��اك قاچاق بنگالدشي با 
قيمت تناژي و بعضاً با یك دهم قيمت واقعي وارد كشور 
مي ش��ود كه بهاي تمام ش��ده ندارد، در حالي  كه بهاي 

تمام شده كاالي توليد داخل بيشتر است

    انتخابات جنجال��ی 1۸ مهر )10 اكتب��ر( در عراق 
كه حجم زی��ادی از ش��ك و ش��بهه     ها را درباره صحت 
برگزاری اش به دنبال داشت، بنابر آنچه حاال دیگر منابع 
رسمی هم آن را تأیيد می كنند، چندان بی عيب و نقص 
برگزار نشده است. كميس��يون عالی مستقل انتخابات 
عراق روز یك ش��نبه، اثر گ��ذاری جدی ش��کایت     ها و 
درخواست های رسيدگی به تقلب و شمارش دستی آرای 
صندوق     ها بر نتایج انتخابات پارلمانی اخير را تأیيد كرد. 
عماد جميل محسن از اعضای تيم رسانه ای كميسيون 
عالی مستقل انتخابات در این مورد به خبرگزاری ملی 
عراق )اینا( گفت كه ش��کایت     ها تأثير بسزایی در نتایج 
انتخابات داش��ته اس��ت، چرا كه صندوق های رأی كه 
شورای عالی قضایی آنها را ابطال كرده، باعث شده اسامی 

نامزد     ها و شمار كرسی     ها تغيير كند

    هرچند اعمال سياس��ت هاي ت��ورم زا در ماه هاي 
ابتدایي سال این انتظار را ایجاد كرد كه تورم در نيمه 
دوم سال شتاب بيش��تري خواهد گرفت، اما براساس 
گزارش مركز آمار ایران، نرخ ت��ورم در پایان آبان ماه 
با یك درصد كاهش به 44/4 درص��د و تورم نقطه به 
نقطه ب��ا افت 3/5 درص��دي به 35/7 درصد رس��يد. 
منظور از نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه مشابه س��ال قبل است. نرخ تورم 
نقطه اي در آبان ماه 1400 به عدد 35/7 درصد رسيده 
است، یعني خانوارهاي كش��ور به طور ميانگين 35/7 
درصد بيشتر از آبان 13٩٩ براي خرید یك »مجموعه 

كاالها و خدمات یکسان« هزینه كرده اند

 خنثی کردن بمب تورمی 
 با کاهش 

تورم نقطه به نقطه درآبان 

رئیسی: نظام اداری کشور 
از نداشتن روحیه بسیجی 

ضربه خورده است

 پیشنهاد افزايش ويزيت 
به 120 هزار تومان! 

 لباس قاچاق بنگالدشی 
 بر تن ايرانی ها 
دوخته می شود!

ابطال انتخابات عراق 
جدی شد

بسيج ۲ هزار زنداني را
 تاكنون آزاد كرده است

مديرعامل مؤسسه خدمات درمانی 
بسیجیان  در گفت وگو با »جوان«:

را  تعداد مراکز درماني بسیجیان 
در 10 سال به 500 مرکز 

افزایش می دهیم
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

سرمقاله

یادداشت  حوادث

 تأملی بر دانشجوفرستی
 و مهاجرت نخبگان

 سكوت سؤال برانگیز مسئوالن 
برابر بدعت تازه فوتبال

بسیج و دولت سیزدهم

روزگار سخت آرمان

علیرضا سلیمی

دنیا حیدري

حسین فصیحي

رهبر معظم انقالب اسالمی روز چهار ش��نبه ) 2۶ آبان 1400( 
در جمع نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی كشور تشویق 
جوانان به ترك كش��ور را خيانت دانس��تند. توجه به نخبگان و 
جلوگيری از مهاجرت آنها از چند منظر قابل بررس��ی و تبيين 
است؛ نخست آنکه در تعریف نخبه ، دایره و محدوده معنایی آن 
لحاظ شود ، به این معنا كه نخبه فقط به فرض علمی بودن فرد 
محدود نشود. چه بس��ا فردی از منظر فنی دارای تخصصی در 
حوزه ای خاص است یا استعدادی در زمينه مورد عالقه اش دارد 
اما از نظر آكادميك فاقد تحصيالت علمی است. در توجه به مسئله 
مهاجرت نخبگان هرچند تحصيلکردگان علمی از اولویت بهره مند 
هستند اما از خروج نخبگان فنی و متخصصان حوزه های دیگر نيز 
نباید غافل شد. در كنار این موضوع نباید از توجه به مهاجرت افراد 

بدون تخصص و تجربه علمی نيز غافل شد| صفحه 5

با گذشت یك هفته از افشاگري روزنامه »جوان« در خصوص 
دریافت تسهيالت 22 ميليارد توماني باشگاه پرسپوليس براي 
پرداخت طلب كالدرون و به رغم س��ؤاالت بي پاس��خ بسيار در 
خصوص این قانون شکني كه پاي مجلس را هم به ميان كشيده، 
سکوت مس��ئوالن وزارت ورزش و همچنين مدیران صندوق 
پرداخت كننده پول همچنان ادامه دارد تا مشخص نشود این 
مبلغ كالن كه در واقع باید دست كارآفرینان را مي گرفت، چگونه 
و براساس چه مصوبه اي به باشگاه پرسپوليس واگذار شده است. 
روزه س��کوت متهمان تراز اول این پرونده باعث شده باشگاه 
پرسپوليس با وجود دست داشتن در این تخلف كه معنایي جز 
خوردن حق مردم مناطق محروم را ندارد با قيافه اي حق به جانب 

رسانه ها را متهم به حاشيه سازي كند | صفحه 13

یکی از مهم  ترین ظرفيت های 
ارزش��مند انقالب اس��المی، 
»بس��يج « اس��ت كه در طول 
چهار دهه گذش��ته در بسياری 
از گلوگاه های تاریخی به كمك 
نظام آمد و باره��ای بزرگی را از 
دوش دس��تگاه های مس��ئول 
برداش��ته اس��ت. این��ك ك��ه 
كارآم��دی نظام ه��ای اجرایی، 
یکی از چالش های اساسی كشور در سال های اخير است، بسيج 
به عنوان سرمایه اجتماعی نظام و تبلور نقش آفرینی عمومی و 
تخصصی مردم در حاكميت جمهوری اسالمی ایران، همچون 
گذشته می تواند پاسخگوی مناسبی برای این مسئله و مسائلی 
ازاین دست باشد. هرچند دولت گذشته چندان از این ظرفيت 
عظيم به سود كارآمدی بهره نجست، اما اميد می رود كه دولت 
سيزدهم نسبت به این فرصت ارزشمند بی توجه نباشد؛ اكنون 
می توان گفت بسيج یکی از كليدهای اصلی گشایش چالش 
كارآمدی نظامات اجرایی و مدیریتی كشور است و البته بسيج 

تنها منحصر به سازمان و تشکيالت آن نيست | صفحه 2

سرنوشت آرمان، پسري كه از بهمن س��ال ٩2 به اتهام قتل 
دختر مورد عالق��ه اش غزاله در بازداش��ت به س��ر مي برد 
همچنان در هاله اي از ابهام ق��رار دارد. در مورد این پرونده 
مباح��ث بس��ياري در فض��اي رس��انه اي كش��ور مطرح و 
تالش هاي وس��يع تري براي جلب رضایت خان��واده غزاله 
صورت گرفته است، اما تا این جاي كار تالش هاي انجام شده 
نتوانسته بين آرمان و طناب دار فاصله اي ایجاد كند. دو روز 
قبل كه بار دیگر اعالم ش��د او براي پنجمين بار به قرنطينه 
منتقل شده تا حکم در موعد مقرر درباره اش اجرا شود دور 
تازه اي ا ز بيم و اميد صورت گرفت. بيم از اجراي حکم و اميد 
تازه به بخشش آرمان.   با این كه آرمان 24 ساله پيش تر هم 
در معرض اجراي حکم قرار گرفته بود، اما آمد و شد هاي او به 
قرنطينه سبب شده در معرض بدترین شرایط روحي و رواني 

قرار گيرد | صفحه 14

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 2 آذر 1400 - 17 ربیع الثانی 1443

سال بیست و سوم- شماره 6355 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

 ایران در جمع 6 کشور 
تولیدکننده منسوجات سه بعدي

 سینماي وارداتي اماراتي ها 
در توجیه اشغالگري یمن

    منس��وجات درون بافت یا همان منسوجات سه 
بعدي از پيوستن حداقل س��ه دسته نخ در سه محور 
و جه��ت مختلف بدون هي��چ گونه ضایع��ات بافتي 
توليد مي شوند. تاكنون س��اخت ماشين آالت توليد 
منسوجات س��ه بعدي در داخل كش��ور امکان پذیر 
نبود. از س��وي دیگر به دليل كاربردهاي استراتژیکي 
این محصول با ارزش، امکان خرید این ماش��ين آالت 
از سازندگان خارجي هم وجود نداشت و ورود آنها به 

كشور تحریم بود.  محققان یك شركت دانش بنيان با 
توليد و بومي سازي پارچه هاي سه بعدي بافته شده از 
نخ شيشه، ایران را به ششمين دارنده این فناوري مهم 
تبدیل كردند. بومي سازي این فناوري در ایران هم با 
كمترین قيمت نسبت به پنج كشور دیگر رخ داده است. 
صنایع ساختمان س��ازي، حمل و نقل، راه و ترابري، 
آب و فاضالب، نف��ت و پتروش��يمي از صنایع اصلي 

استفاده كننده از این فناوري هستند | صفحه 3

    فضای مجازی در سال های اخير رشد چشمگيری 
داش��ته و توانس��ته مخاطبان زیادی را در حوزه های 
مختلف به خود جذب كند. تعل��ل و كم كاری در این 
حوزه عواق��ب جبران ناپذیری را برای مردم و كش��ور 
خواهد داش��ت. مجموعه بس��يج با توجه به اهميت 
این موضوع، چند سالی اس��ت كه به طور جدی وارد 
صحنه شده و سعی كرده است با آثار فاخر و باكيفيت، 
خألهای موجود در زمينه توليد آثار بومی متناس��ب 
با سليقه و س��بك زندگی مردم را پر كند. توليد بازی  
و انيميش��ن های مختلف بخش��ی از این كارها بوده 
كه توس��ط مركز »متنا« انجام شده اس��ت. با مهدی 
جعفری، مسئول مركز توليد و نشر دیجيتال انقالب 
اسالمی )متنا( گفت وگویی درباره فعاليت های بسيج 
در فضای مج��ازی انجام دادی��م. وی می گوید: مركز 
»متنا« س��ر واژه نامی تحت عنوان مركز توليد و نشر 
دیجيتال انقالب اسالمی است و به عنوان یکی از مراكز 
زیرمجموع��ه فضای مجازی بس��يج فعاليت می كند. 
حوزه فعاليت ای��ن مركز توليد محت��وای دیجيتال و 
فاخر برای فض��ای مجازی در زمينه ه��ای مختلف و 
راهبرد اصلی اش ه��م ایجاد نهض��ت توليد محتوای 
دیجيتال بومی اس��ت. مركز متن��ا 32 نمایندگی در 
سراسر كش��ور دارد و این مراكز به تبع ساختاری كه 

در مركز دارند فعاليت ش��ان توليد محتوای تخصصی 
برای فضای مجازی اس��ت. او درباره نيازسنجی های 
مخاطب می گوید: ذائقه شناس��ی مخاطب در صنعت 

بازی باید الهام گرفته از ژانرشناسی باشد. ژانرهایی كه 
مخاطبان ایرانی خيلی به آن عالقه دارند به جز حوزه 
ورزشی عموماً جنس بازی های قصه گو و روایت محور یا 

سبك بازی های جنگی شمشيربازی و سالح های گرم 
و سنگين است. سفير عشق و مختار در بخش سبك 
اكشن شمشيربازی است و بازی جنگی با اسلحه را در 

فرمانده مقاومت می بينيم.
بدیهی است كه بدون اس��تراتژی وارد ميدان شدن 
یك خطای راهبردی غيرقابل جبران است. نمی توان 
بدون اس��تراتژی وارد ميدان شد. پشتوانه مركز متنا 
تجربه دو دهه فعاليت توسط یك تيم كاماًل حرفه ای 
اس��ت. مطالعات عميقی در حوزه مخاطب شناس��ی 
شده و تجربه خوبی در جنس فعاليت  در بازار داخلی 
و خارجی وجود دارد كه متناس��ب با ذائقه مخاطب 
خودش راهبردی چهار س��اله برایش طراحی ش��ده 
و به مرور محصوالت��ش وارد بازار خواهد ش��د. مثاًل 
برای مخاطب كودك و نوجوان س��ریال 52 قسمتی 
تخم مرغ های رنگی را در قالب انيميشن می سازیم كه 
آموزش سبك زندگی و رفتارهای اجتماعی را آموزش 
می دهد. این حوزه طيف گسترده ای دارد و بر مبنای 
یك ات��اق فکر و ش��ورای راهبردی در ح��وزه محتوا 
طرح ریزی می ش��ود. طبيعتاً نمی توانيم این آثار را با 
یك اثری كه بيش از ٩0 ميليون دالر هزینه توليدش 
شده مقایسه كنيم ولی در قد و قواره خودش به آثار 

خارجی طعنه می زند | صفحه 7

    كشورهاي عربي حاش��يه خليج فارس چند سالي 
اس��ت تالش مي كنند با صرف هزینه هاي س��نگين، 
خود را به جمع كشورهاي داراي سينما اضافه كنند؛ از 
سرمایه گذاري قطري ها در آثار فيلمسازان خارجي كه 
اصغر فرهادي را نيز شامل شده تا ایجاد فستيوال هاي 
متعدد فيلم و راه اندازي شركت هاي بزرگ فيلمسازي. 
در مورد اخي��ر اماراتي ها با ایجاد كمپاني فيلمس��ازي 
»image nation« دس��ت به توليد فيلم��ي به نام 

»الکمين« زده اند. »الکمين« فيلمي درباره توجيه حضور 
اماراتي ها در یمن و اشغالگري در این كشور است. حال 
كه اماراتي ها لش��کري از عوامل هاليوودي را با پول در 
كنار هم جمع كرده اند كه براي سياست هاي اشغالگرانه 
ابوظبي در یمن فيلمي پروپاگاندا بس��ازند، رسانه هاي 
فارسي زبان ضدانقالب نيز نگران این شده اند كه دیگران 
)احتماالً منظور ایران و جبهه مقاومت است( بخواهند 

جواب این سينماي سياسي را بدهند | صفحه 16

محمدجواد اخوان

كارشناس سياسی

حقوق ۲15ميليونی در غياب شفافيت
 انتشار 3 فیش حقوقی از مديران شرکت پتروشیمی امیرکبیر، بار ديگر بحث حقوق های نجومی را بر سر زبان   ها انداخت 

البته اين افراد چند روز پیش شايد به همین دلیل برکنار شدند. اما آيا در میان مديران باقی مانده در کشور نجومی بگیری نداريم؟!

 قالیباف: اول مجلس
و  بعد کل کشور را شفاف  می کنیم

   همزمان با انتشار فيش های حقوقی 215ميليون تومانی و باالی صدميليونی از 
مدیران یك شركت پتروشيمی، رئيس مجلس نيز در سخنانی یادآور شد كه »اول 
مجلس را و بعد همه كشور را شفاف می كنيم.« ظاهراً پس از سال ها تذكر رهبری 
و شکایت مردم، چاره ای جز شفافيت بيشتر كه تنها مانع واقعی فساد است،  باقی 
نمانده. شفافيت نيم بند و ظاهری و نمایشی نيز كار را قطعاً بدتر می كند.  شفافيت 
یك اصل كلی است و ریش��ه در مفهوم عميق مردم ساالری دینی دارد. كسی كه 
خود را نوكر م��ردم می نامد و از م��ردم حقوق می گيرد، نبای��د فيش حقوقی اش 
مخفی باشد. شفافيت فقط هم به حقوق ها نيست، بحث حقوق ها یك جزء كوچك 
موضوع شفافيت اس��ت اما چون مردم به این چيزها بيشتر حساسند، برای مثال 
آورده می شود وگرنه اصل ش��فافيت  یعنی هر تصميم كالن و مدیریتی كه آینده 
كشور را می س��ازد و هر انتصاب و انتخاب و هر قرارداد كالن و همه آنچه از جنس 
آمدوشد های مالی و مدیریتی و برنامه ای در دستگاه های حکومت است باید جلوی 
چشم مردم باشد. بهانه امنيت ملی و سوء استفاده دش��منان هم به كار نمی آید. 
آن قدر كه خودی ها از نبود ش��فافيت بهره ها می برند، جای دشمن را به خوبی پر 
می كنند! باید هركس در مجلس و خارج از آن مقابل شفافيت ایستاد به او شك كرد 
و او را دوستدار فس��اد و همين حقوق  های نجومی ناميد. عزم رئيس مجلس برای 
شفافيت جزم است و باید همه از این تصميم حمایت كنند. تا كی باید مردمی كه 
گرفتار نان شب هستند، بنشينند و خبرهای نجومی بگيرها را بخوانند؟! كار مقابله 
با فساد از طریق شفافيت، باید از مجلس ش��روع شود و سپس دولت آن را با دقت 
اجرا كند. آن وقت نيازی به ورود دستگاه قضا برای مجازات مفسدان نخواهد بود 
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نگاهی به فعالیت های بسیج در فضای مجازی در گفت وگوی »جوان« با مسئول مرکز تولید و نشر ديجیتال انقالب اسالمی

»نبرد آمرلی« خط شكنی بسیج در تولید بازی های رایانه ای است 


