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منبع موردنظر «با عرض شرمندگي 
مدتي در دسترس نيست!»

 دوگانه «محروم و متدين»
آخرين دوقطبي سازي اصالح طلبان

 عبدالحميد بعد از دفاع از بهائيت
نسخه صلح با اسرائيل پيچيد!

تالش هاى خيالى آقاى رئيس!

 پاسداشت 44سال 
ايستادگي  و افتخارآفريني

شيوا نوروزى

ــر» جمله  ــت «1500تصوي ــتا و توئيتر اكان صفحات اينس
ــتيم يك مدت. برمي گرديم.  ــرمندگي ما نيس «با عرض ش
ــت و اينگونه يك خداحافظي ظاهراً موقت  مخلصيم» را پس
را اعالم كرده اند. 1500تصوير يك حساب كاربري ضدايراني 
در شبكه هاي اجتماعي توئيتر، اينستاگرام و تلگرام است كه 
ابتدا براي پيگيري و بازنشر تصاوير و اخباري كه ادعا مي كرد 
در مورد كشته شدگان آبان1398 است، شروع به فعاليت كرد، 
اما پس از آن در نقش يك منبع شايعات ضدنظام ايفاي نقش 
ــاره به ادعاي رويترز در مورد تعداد  مي كند. عدد 1500 اش

كشته شدگان اغتشاشات و اعتراضات آبان1398 دارد

روزنامه اعتماد تيتر يك ديروز خود را به سخنان سيدحسن 
ــي حزب اعتماد ملي  خميني در ديدار با اعضاي دفتر سياس
اختصاص داده بود؛ تيتري با اين عبارات: «پايگاه اجتماعي 
ــن» روي دوش «متدينين»  ــت را از دوش«محرومي حكوم
ــن خميني در اين ديدار با اشاره به  گذاشته ايم». سيدحس
ــالب و جمهوري  ــي بر توجه انق تأكيد حضرت امام خمين
ــينان، گفته كه «اين نكته  اسالمي به مستضعفان و كوخ نش
ــگاه اجتماعي و  ــت كه ما توجه كنيم پاي ــيار مهمي اس بس
مخاطب امام در وهله اول «محرومين» بودند و انقالب دين 

خود را به آن طبقه ادا كرده است...

يك روز پس از آنكه نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي با يورش 
به مردم بي دفاع فلسطين در شمال كرانه باختري در اردوگاه 
ــيانه زدند و 9 نفر از جمله يك  ــتار وحش جنين، دست به كش
پيرزن را به شهادت رساندند و حدود 20نفر را زخمي كردند، 
ــي زاهدان در  ــجد مك ــوي عبدالحميد، امام جماعت مس مول
خطبه هاي روز جمعه خواستار صلح با اسرائيل شد! | صفحه 2

مدت هاست كه فوتبالى ها منتظرند ببينند فدراسيون براى 
ــه اى دارد و چه  ــد چه برنام ــاالن و امي تيم هاى ملى بزرگس
ــوند. در  ــت اين دو تيم از بالتكليفى خارج ش زمانى قرار اس
ــنيدن اظهارنظرهاى آقاى  اوج بى برنامگى با هر ديدگاهى ش
رئيس در خصوص تالش و سرعت در تصميم گيرى خنده دار 
ــه ماه است كه تمام  ــت. جام جهانى براى ما نزديك به س اس
شده، رويدادى كه همه منتظر صعود ايران بودند، اما چيزى 
جز ناكامى و حذف زودهنگام نصيب مان نشد. نتايج ضعيف 
تيم ملى با هدايت كارلوس كى روش، مربى محبوب مهدى تاج 
رقم خورد و جاى هيچ عذر و بهانه اى هم براى انتخاب مجدد او 

باقى نگذاشته است | صفحه 13

شما االن كجاى كار هستيد؟

ــتيم؟» اين پرسش  ــرفت هاى صنعتى «االن كجاى كار هس ــت كه ما در پيش اصل مطلب اين اس
رهبر معظم انقالب از يك مسئول است. او براى رهبرى توضيح مى دهد كه «ما موفق شديم با معيارهاى 
مختلف 10 رشته صنعت اولويت دار را شناسايى كنيم،  از منظر پيوند با زنجيره هاى ارزش بين المللى، 
ارتقاى بهره ورى و دانش بنيانى كه بتوانيم در يك فرصت كوتاه سه، پنج و 10ساله شكاف موجود را بين 
كشور و جهان پر كنيم»، اما رهبر انقالب نگران فاصله هاست، پس در ميانه صحبت هاى آن مسئول 

پرسش خود را مطرح مى كند«كجاى كار هستيد شما االن؟ اين كه يك فرايند مفصل است». 
ــگاه توانمندى هاى صنعتى همين پرسش  نقطه ثقل و گرانيگاه ديدار سه ساعته رهبرى از نمايش

است:«ما االن كجاى كار هستيم؟» رهبر انقالب درباره پيشرفت ايران عجله دارند و نگران بروز اين 
نگرانى نيستند و از بيان اين دغدغه خود در هر مراسم و سخنرانى و ديدارى رونمايى مى كنند. 

ــت كه رهبرى نظام دغدغه پيشرفت علمى و  براى يك ملت اين يك فرصت اصلى و يك امتياز اس
صنعتى و كشاورزى داشته باشد و اين دغدغه را با خود همه جا ببرد و از همه درباره آن پرسش كند و 
دانش بنيان ها و دانشجويان مورد توجه ايشان باشند. سرعت شتابان پيشرفت هاى صنعتى به ويژه در 
حوزه الكترونيك و صنايع شيميايى و نانو و پزشكى، امكان هرگونه سستى و ناكارآمدى مديريتى و 

فساد ساختارى مافياى واردات و وابستگى را از ما سلب مى كند | ادامه در صفحه 2

 بازديد 3ساعته رهبر معظم انقالب از نمايشگاه دستاوردهاى صنعتى 
با اين دغدغه ايشان همراه بود كه ما در كجاى صنعت جهان ايستاده ايم

   مادران 10شهيد اردوگاه جنين پس از شنيدن خبر انتقام مقاومت از صهيونيست ها در كنار يكديگر شادى كردند

يك روز و يك گوشه از حيات وحش ايران در صدر خبرها

كوشكى رفت سانا آمد شغال نجات يافت

 فرار 13 ميليون خودروي فرسوده
 از 650 ميليارد تومان جريمه روزانه!

 مديرعامل انجمن بيماران كليوي كشور 
در گفت  وگو با «جوان» مطرح كرد

 بيماران كليوي 
 «بي  توجهي خاص» 

دريافت مي  كنند | صفحه 3

ــت در ايران  ــار حيات وحش و محيط زيس اخب
ــردم  ــا و م ــت! خبرگزارى         ه ــابى داغ اس حس
پى افتاده اند تا از تك تك موجودات محيط زيست 

خبر بگيرند! 
خبر اول تلخ است: «كوشكى» يوزپلنگ معروف 
ــالگى به علت كهولت سن در  ايرانى در 16 س

منطقه توران تلف شد. 
ــت،  ــرت  و نگرانى اس خبر دوم تركيبى از مس
ــفيد: توله شير  ــير س مثل چهره همان توله ش
سفيدى يك ماه و نيم پيش از شيرهاى سفيدى 
كه سه سال پيش از آفريقاى جنوبى وارد كشور 
شده بودند، در پارك چمران كرج به دنيا آمد، 
ــانا» را  اما مادرش او را پذيرش نكرد. حاال «س
خود محيط بانان نگهدارى مى كنند روى پتوى 

گرم و نرم!
ــاى زرد و هر دو  ــوم دو خبر از گوزن ه خبر س
ــت: فقط 250 گوزن  زرد در طبيعت  ناگوار اس
ايران زنده مانده اند و هرچه كه ديگر هست در 
سايت         ها نگهدارى مى شود. اين گونه در فهرست 
سرخ IUCN و در معرض خطر انقراض است. 
پنج سال پيش جمعيت آنها 350رأس بود اما 
تهديداتى مانند سيل خوزستان و خشكسالى 
ــده و  ــه موجب تلفات ش ــك ارومي جزيره اش
جمعيت را كاهشى كرد. و اينكه يكى از هشت 
گوزن زرد در لرستان تلف شد. اين هشت گوزن 
ــت انتخاب  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ را س
ــت و صنعت فجر  ــا در مجتمع كش كرده بود ت

ــن گوزن         ها از  ــود و نهايتاً اي از آنها نگهدارى ش
سارى به لرستان منتقل شدند. به محض انتقال 
ــارى در خود  ــا عالئمى از بيم يكى از گوزن         ه
ــك گوزن را بيهوش  نشان مى دهد كه دامپزش
ــن گونه انجام  ــا درمان هايى روى اي مى كند ت
ــفانه به درمان جواب نمى دهد و  شود اما متأس

تلف مى شود. 
خبر بعدى شگون مى خواهد! براى تك درناى 
ــاده از بلژيك وارد  ــت م ــار، يك جف فريدونكن
مازندران شده اما چون مدت زيادى در هواپيما 
ــده است تا به  ــته ش بوده در قرنطينه نگه داش
ــه بتوان آن  ــود ك وقتش به درناى نر ملحق ش
كريدور مهاجرت به سيبرى و بازگشت را زنده 

نگه داشت. 
و باالخره: يك كلينيك درمان رايگان حيوانات 
غيراهلى كه در محيط شهرى آسيب ديده اند، در 
كرمانشاه راه اندازى شد. كاربرى نوشت:«اسم آن 
پرنده زيبا دليجه  است. قبًال كه در اسارت بوده 
بر پايش حلقه اى بسته اند كه زندگى را برايش 
سخت كرده. بعد از راديولوژى و بررسى وضعيت 
ــان و غزل كيوانفرد عمل  پاهايش، على كريمي
جراحى را انجام داده اند و حاال در دوران نقاهت 
ــغال نر پنج ماهه در حوالى شهر با  است. آن ش
ــافرى او را به مركز  خودرو تصادف كرده و مس
ــغال در حال انقراض  آورده است. گونه اين ش
ــبختانه اين حيوان را متخصصان  است و خوش

جراحى و درمان كردند.» 

ــي  ــون خودروي ــون 13 ميلي ــرد از قان    تم
ــه نكرده اند،  ــز معاينه فني مراجع كه به مراك
ــت قانون  ــت و اهمي ــر قداس ــه باليى بر س چ
ــوالن خودروهاي  ــاهد ج ــى آورد، وقتي ش م
ــا و جاده هاي  ــوزدار در خيابان ه معيوب مج

ــتيم؛ خودروهايي كه سازوكارهاي  كشور هس
ــردن آنها وجود ندارد و  قانوني براي متوقف ك
پليس با آن همه اقتدار قادر نيست خودرويي 
ــل به پاركينگ  ــوده را متوقف و با جرثقي  فرس

منتقل كند | صفحه 14

 بودجه فرهنگي مهم است
درست خرج  كردنش مهم تر!

 10 در برابر 10
 مقاومت انتقام جنين را 

دقيق گرفت
ــت را به هالكت  ــطين در دو عمليات 10صهيونيس    مقاومت فلس
رساند تا انتقام 10 شهيد جنين گرفته شود. سيدحسن نصراهللا دبيركل 
حزب اهللا لبنان در پيامى گفت: ما عمليات منحصر به فرد قدس را كه در 
واكنش به جنايات صهيونيست      ها و اشغالگرى  آنها انجام شد، تأييد كرده 
ــارز، آينده از آن  ــجاع و مب و تبريك مى گوييم. با وجود اين مردمان ش

فلسطين آزاد شده است | صفحه 15

«جوان» مقايسه ها و ديدگاه هاي مرتبط با بودجه 
نهادهاي فرهنگي و ديني را واكاوي مي كند

صفحات 8 و9

مردم عموماً به سختى به امكانات رفاهى دسترسى دارند و  دولت ها نيز در ظاهر  از كمبود 
زمين در شهرها ناله مى كنند؛ با اين حال آمارهاى موجود از وضعيت اموال مازاد و امكانات 
رفاهى دستگاه هاى دولتى روايت ديگرى دارد. حاال شوراى عالى هماهنگى اقتصادى با 

تشكيل هئيت مولدسازى درتالش براى واگذارى اين اموال به نفع مردم است.

4 چراى مولد سازى

اعضاى هيئت  مولد سازى

مولد سازى
=

درآمد زايى دولت با فروش اموال مازاد دولتى

   300 هزار متر زمين و دارايى وزارت جهاد كشاورزى در محدوده ولنجك
   7هزار و 400 متر زمين اداره كل دريانوردان در فرمانيه 

   200 هزارمتر زمين باشگاه هاى تفريحى بانك ها در مناطق يك تا 4 تهران
    85 هزار متر باشگاه و تاالر قفل شده  بانك مركزى در منطقه پاسداران

بى عدالتى دولتى به روايت آمار

| معاون اول رئيس جمهور| وزير اقتصاد| وزير كشور| وزير راه و شهرسازى| 
| رئيس سازمان برنامه و بودجه| نماينده رئيس قوه قضائيه|نماينده رئيس مجلس | 

پروژه هاى نيمه تمامرفاه در بهترين نقاط 
12

 چرا بايد بانك هاى دولتى كه توان 
 تسهيالت دهى ندارند، امالك رفاهى 

 و تفريحى در بهترين نقاط تهران
و سواحل شمالى و جنوبى داشته باشند؟  

 چرا بايد پروژه هاى نيمه تمام
 به علت عدم تأمين مالى مدت ها متوقف 

بماند، در حالى كه از طريق امالك مازاد دولت 
مى تواند تأمين مالى شود و رونق بگيرد؟  

 شركت هاى زيان انباشته
3

چرا بايد شركت هاى دولتى در زيان انباشته 
دست و پا بزنند ولى همزمان هكتارها زمين 
مازاد داشته باشند و نتوانند از آنها درست 

استفاده كنند؟ 

چرا يك سازمان دولتى بايد به صورت پراكنده 
چندين ساختمان در شمال و مركز تهران داشته 
باشد، در حالى كه مى تواند به صورت تجميعى 

در يك ساختمان متمركز شود؟

ساختمان هاى پراكنده دولتى
4

پاسداشت دهه فجر امسال اهميتي مضاعف نسبت به حضور هاي 
گذشته دارد و آن هم به دليل غلبه كشور در ماه هاي اخير بر يكي 

از گسترده ترين اشكال جنگ تركيبي دشمنان است | صفحه 2

عباس حاجي نجاري

صفحه 12
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 پاسداشت 44سال ايستادگي 
و افتخارآفريني

ــي براي  ــال، فرصت ــر س ــه فجر ه ده
و  ــتگي ها  از خود گذش ــت  پاسداش
ــت كه  مجاهدت هاي مردان و زناني اس
ــته، سلطه  در اوج قدرت يك رژيم وابس
بيگانگان بر كشور و غارت سرمايه هاي 
ــالم زدايي از  ــي و همچنين روند اس مل
ــالمي را برنتافتند و با  اين سرزمين اس
ــان خميني  تبعيت از امام و مقتداي ش
كبير(ره)، پرشكوه ترين و مردمي ترين 
انقالب تاريخ معاصر را رقم زدند؛ انقالبي 
كه به دليل ويژگي هاي منحصربه فردش نظير: رسالت تشكيل نظامي 
ــاالر مبتني بر ارزش هاي ديني، استقالل از قدرت هاي سلطه  مردم س
حاكم بر جهان، حمايت از مستضعفان جهان و تشكيل بسيج جهاني 
ــالم، از همان لحظات اوليه پيروزي انقالب نگراني و حساسيت دو  اس
ابرقدرت بزرگ جهان را برانگيخت و سبب شد آن دو كه بعد از جنگ 
ــد و در تمامي  ــوزه نيابتاً باهم مى جنگيدن ــي در چندين ح دوم جهان
ــروزي انقالب به دليل  ــر بودند، از لحظه پي عرصه ها متخاصم يكديگ
ــي مبتني بر ارزش هاي ديني و  نگراني از شكل گيري يك نظام سياس
الهي، تمام ظرفيت و توان خود را براي عدم تثبيت انقالب و شكل گيري 
ــت سال  نظامي مبتني بر ارزش هاي آن به كار گيرند كه تحميل هش
ــد كودتا و چند فتنه بزرگ تنها  جنگ، توطئه تجزيه قومي، انجام چن

بخشي از توطئه هاي مشترك آنان بود.
ــالب را پاس  ــي چهل وچهارمين بهار انق ــران در حال ــردم اي اكنون م
ــود و حفظ روحيه  ــير اصلي خ مي دارند كه عدم انحراف انقالب از مس
ــده است كه به رغم گذر  استقالل خواهي و سلطه ستيزي آن سبب ش
زمان، دشمني هاي دشمنان نه تنها كاهش نيابد، بلكه به دليل تثبيت 
اقتدار دفاعي، گسترش نفوذ منطقه اي، پيشرفت هاي علمي و صنعتي 
ــترش تفكر انقالب به ميان ساير ملل و  در اوج تحريم ها، نگراني از گس
تضعيف پايه هاي قدرت هاي سلطه در كشورهاي ديگر، سلطه گران تمام 
توان خود را براي مقابله با انقالب اسالمي بسيج كنند تا نظام اسالمي 

نتواند آرمان هاي انقالب را به طور كامل محقق كند. 
عالوه بر اينها پاسداشت امسال اهميتي مضاعف نسبت به حضور هاي 
ــور در ماه هاي اخير بر يكي از  گذشته دارد و آن هم به دليل غلبه كش
گسترده ترين اشكال جنگ تركيبي دشمنان است كه طي آن تمام توان 
و ظرفيت برخي كشور هاي سلطه گر غربي با بهره گيري گروهك هاي 
ــت و فروپاشي نظام اسالمي به  تروريستي معاند در داخل براي شكس
ــلي با عدم همراهي با  ــده بود. مردم ايران به رغم گذر نس كار گرفته ش
ــود را به انقالب  ــزان بيش از پيش وفاداري خ توطئه گران و فتنه انگي
ــتادگي  ــت كه اين حمايت و ايس ثابت كرده اند، اما نكته مهم تر آن اس
ــارها و تهديدات دشمنان، مشكالت و  مردم در شرايطي است كه فش
ــختي هايي را بر آنان تحميل كرده و به همين دليل است كه حضور  س
مردم در صحنه دفاع از انقالب و پاسداشت يوم اهللا از سال هاي گذشته 

اهميت بيشتري مي يابد. 
اهميت ديگر اين حضور در شرايطي است كه دشمنان، گسترده ترين 
و بي نظير ترين فشار و تحريم هاي اقتصادي را عليه مردم ايران اعمال 
ــتانه تحمل مردم اثر آن را در شكست  كرده اند و بنا دارند با كاهش آس
ــليم مجدد در برابر سلطه گران و بازگشت  اراده و ايستادگي آنها و تس
ــت كه  ــلطه پهلوي ها ببينند و به همين دليل اس ــور به دوران س كش
ــه مردمي در دهه فجر امسال و  ــازي براي تحقق يك حماس زمينه س
ــم راهپيمايي 22بهمن، عالوه بر خنثي سازي فتنه اخير  به ويژه مراس
دشمنان، عامل بازدارنده اي در برابر تداوم فشارها و تهديدات دشمنان، 
ــتادگي مردم قهرمان ايران در مقابل توطئه هاي  بيانگر انسجام و ايس
ــور، امنيت و منافع ملي در  دشمنان انقالب و حفاظت از استقالل كش
ــالمي و تمدن سازي نوين  مسير دستيابي به اهداف واالي انقالب اس

اسالمي است. 
ــئوالن، نخبگان و صاحبان  ــن فرصتي را براي مس اين حضور همچني
ــتاوردهاي انقالب و  ــرور و بازخواني دس ــون داران جهت م قلم و تريب
ــنايي مردم و به ويژه نسل  پيشرفت هاي نظام جمهوري اسالمي و آش
جوان با اين دستاوردها در عرصه هاي مختلف و همچنين آسيب شناسي 

ضعف ها و كاستي ها ايجاد خواهد كرد. 
ــدرت نظام،  ــوان بزرگ ترين مؤلفه ق ــي مردم به عن حضور حماس
ــجام ملي و اعتماد اجتماعي و نمادي  زمينه ساز حفظ و تقويت انس
ــرزندگي  ــالمي و نمايش س از وحدت، امنيت و يكپارچگي ايران اس
ــاط اجتماعي و  ــالمي و ايجاد اميد، نش انقالب و نظام جمهوري اس
دلگرمي و نويد براي ادامه راه آينده خواهد بود. در اين مسير همچون 
گذشته اگر چه سختي هايى نظير تحمل مشكالت اقتصادي، تبعات 
ــا و ناكارآمدي ها وجود دارد،  تحريم ها و حتي تحمل برخي ضعف ه
ولي همچون مسير پرفراز و نشيب گذشته، پيروزي ها و دستاوردها، 

تحمل سختي ها را امكانپذير خواهد ساخت.

جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش:
 ناوگروه نيروي دريايي ارتش 

به امريكاي التين رسيد
ناوگروه نيروي دريايي ارتش در غرب امريكاي التين پرچم ايران را 

به اهتزاز درآورده است. 
ــين فرمانده نيروي دريايي  امير دريادار حمزه علي كاوياني، جانش
ــت محمد  ــهيد امني ــهادت ش ــم چهلمين روز ش ــش در مراس ارت
پورمختاري در چالوس گفت: قدرت ايران اسالمي با همه فشار هايي 
كه در 44سال گذشته عليه كشورمان اعمال شده روزبه روز در حال 
ــتر تجهيزات دفاعي مورد نياز  افزايش است. وي با بيان اينكه بيش
كشور اكنون در داخل توليد مي شود، افزود: ناوگروه نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي در غرب امريكاي التين پرچم ايران اسالمي 
را به اهتزاز درآورده است و در شمال اقيانوس هند نيز ناوگروه هاي 

ارتش حضورى قدرتمندانه دارند. 
ــزت امروز ايران  ــين فرمانده نيروي دريايي ارتش، قدرت و ع جانش
اسالمي را به بركت خون شهدا و رزمندگان دانست و ادامه داد: هدف 
ــرنگوني ايران اسالمي بود و  ــمنان در بيش از چهار دهه اخير س دش
مي گفتند انقالب اسالمي 40سالگي خود را نخواهد ديد، اما به هدف 
ــالمي هر روز قدرتمندتر از پيش شده است.   خود نرسيدند و نظام اس
ــال  ــر توطئه اي كه در ايران از 300س ــادار كاوياني گفت: ه امير دري
گذشته تاكنون اتفاق افتاده است، ردپاي انگليس و امريكا در آن ديده 
مي شود، چون كه آنها خطر اسالم و تفكر استكبارستيزي را عليه خود 

احساس كرده اند. 
وي به حضور نيرو هاي نظامي امريكا با هدف تغيير سرنوشت مردم در 
ــاره كرد و افزود: اين  كشور هاي ويتنام، افغانستان، سوريه و عراق اش
حضور براي كشور ها جز ويراني و آوارگي نتيجه ديگري نداشته است. 

جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه دشمنان در زمينه 
سخت افزاري مقابل ايران ناكام شده اند، گفت: بايد با تفكر اسالمي كه 

شهدا الگوي آن هستند، در برابر تفكر استكبار غرب مقابله كرد. 
........................................................................................................................

رئيس كميته روابط خارجي مجلس:
 آلمان ها بايد پاسخگوي اقدامات 

نسنجيده خود باشند
رئيس كميته روابط خارجي مجلس با اشـاره به اقدامات خارج از 
اصول و مقررات شناخته شـده بين المللي آلمـان گفت: آلمان  ها 
بايد پاسـخگو و منتظـر پيامد هـر اقدام نسـنجيده اي باشـند. 
ــت هفته گذشته  ــاره به نشس به گزارش خانه ملت، عباس گلرو با اش
ــت خارجي مجلس با مسئوالن وزارت  كميسيون امنيت ملي و سياس
ــتگاه هاي ذي ربط در خصوص مصوبه پارلمان اروپا  امور خارجه و دس
عليه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مواضع و اقدامات افراطي كشور 
ــبت به مسائل  آلمان گفت: پارلمان اروپا در اقدامي مداخله جويانه نس
ــائلي پرداخت كه نقض  ــان داد و به طرح مس داخلي ايران واكنش نش

صريح منشور ملل متحد و اصل عدم مداخله بود. 
رئيس كميته روابط خارجي مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: مجلس 
ــراي دفاع از  ــه ظرفيت هاي قانوني ب ــيون امنيت ملي از هم و كميس
حاكميت و منافع ملي ايران استفاده مي كند. اروپايي ها به ويژه آلماني ها 
كه بر اساس سياست خصمانه و اشتباه محاسباتي دنبال قراردادن نام 
سپاه در فهرست سازمان هاي تروريستي هستند، بايد منتظر عواقب هر 
اقدام نسنجيده اي باشند. وي با يادآوري اينكه دولت جمهوري فدرال 
آلمان عملكرد نامناسبي را نسبت به ايران در ماه هاي اخير داشته است، 
افزود: فهرستي از اقدامات وزارت خارجه و پارلمان آلمان عليه ايران، 
در حضور مسئوالن دستگاه ديپلماسي كشورمان بررسي شده است، 
اقدامات آلمان در چارچوب روابط رسمي و عادي بين كشور هايي داراي 

روابط ديرينه، نمي گنجد. 
گلرو ضمن تقدير از اقدامات خوب و شايسته وزارت خارجه در واكنش 
ــت هفته گذشته گزارش اين  به عملكرد كشور آلمان گفت: در نشس
ــتنداري و رعايت احترام كشور ها امري  وزارتخانه را شنيديم، خويش
متقابل است، اما اقدامات آلماني ها اعم از پارلمان و مقامات شان خارج 

از اصول و مقررات شناخته شده بين المللي است. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه درخواست تعدادي از نمايندگان پارلمان آلمان مبني بر قطع 
همكاري با مجلس ايران را هم يادآور شد و گفت: در نشست كميسيون 
اقدامات مختلف آلمان عليه جمهوري اسالمي ايران در مقطع بعد از 

انقالب را مرور كرديم.
ــيميايي به رژيم  ــتار جمعي ش ــالح كش ــان در تحويل س  نقش آلم
ــاي تجزيه طلب و  ــگ تحميلي، پناه دادن به نيرو ه بعث عراق در جن
ــتار مردم بي گناه  ــتي، نقش آنها در حمايت و همراهي با كش تروريس
يمن و سكوت آلمان در قبال كشتار مردم بي گناه فلسطين بخشي از 
اين اقدامات است.  گلرو افزود: با توجه به پرونده تاريك حقوق بشري 
آلمان، آنها به جاي دخالت در امور داخلي ديگر كشور ها بايد پاسخگوي 

اين اقدامات خود باشند. 

توهين جديد اپوزيسيون به مردم ايران
گدا هستيد حق انتخاب نداريد!

يكي از عناصر ضدانقالب خارج از كشـور كـه از بي نتيجه ماندن 
اغتشاشـات و آشـوب ها در داخـل ايـران بدجـوري عصبانـي 
اسـت، در توئيتي در انتقاد از اپوزيسـيون و به نتيجه نرسـيدن 
ائتـالف و اتحـادي كـه وعـده مي دادنـد، بـا توهيـن بـه مردم 
ايران، آنهـا را گداهايـي كه نمي تواننـد انتخاب كنند، دانسـت!

به گزارش تسنيم، مريم معمارصادقي، رئيس سايت ضدانقالب توانا، 
در توئيتي در انتقاد از اپوزيسيون و به نتيجه نرسيدن ائتالف و اتحادي 
ــت: «تعبير انگليسي  كه وعده مي دادند، با توهين به مردم ايران نوش
«گداها نمي توانند انتخاب كننده باشند» براي ايرانيان مناسب است. 
ــتيم گرفتار هر بحراني كه  ــي بهش برنخوره. ملتي هس اميدوارم كس
ــيون طوري رفتار  ــال نيروهاي اپوزيس مي توان تصور كرد و با اين ح
مي كنند كه انگار زمان زيادي براي انتخاب از ميان بسياري از غذاهاي 

لوكس و لذيذ دارند.» 
مريم معمارصادقي سال97 در مصاحبه اي با بي بي  سى فارسي اعتراف 
ــه توانا كه آموزش نيرو براي رسانه هاي ضدايرانى  كرد كه پول مؤسس
را به  عهده دارد، مستقيماً از امريكا و چند كشور ديگر تأمين مي  كند. 
وي همچنين از حاميان حمله نظامي به ايران است و در يك سخنراني 
گفته بود: «در برخي شرايط، بدون جنگ اين امكان وجود ندارد كه به 

كرامت انساني رسيد»!

  خبر يك

شما االن كجاى كار هستيد؟
 بازديد 3ساعته رهبر معظم انقالب از نمايشگاه دستاوردهاى صنعتى 

با اين دغدغه ايشان همراه بود كه ما در كجاى صنعت جهان ايستاده ايم

   ادامه از صفحه اول
ــر معظم انقالب  حضرت آيت اهللا خامنه اي، رهب
ــاعت از  ــه س ــروز به مدت س ــالمي صبح دي اس
نمايشگاه توانمندي هاي داخلي كه در حوزه هاي 

مختلف برپا شده بود، بازديد كردند. 
ــال كه سال  ــگاه به مناسبت شعار س اين نمايش
«توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين» نامگذاري شده 
بود، برگزار شد. در اين نمايشگاه توانمندي هاي 
ــافي،  داخلي در حوزه هاي صنايع معدني و اكتش
الكترونيكي و مخابرات، هوافضا و ماهواره، خودرو، 
ــاورزي و غذايي، حمل و نقل ريلي، جاده اي،  كش
دريايي و هوايي، بخش مسكن، نفت و پتروشيمي، 
ــع آبزي پروري،  ــاجي، صناي ــي، نس لوازم خانگ
آبخيزداري، صنايع برق و نيروگاهي و سدسازي 
ــاوري اطالعات و  ــت آب، فن ــاي مديري و طرح ه

ارتباطات به نمايش گذاشته شده بودند. 
ــرك از  ــت و متح ــاي ثاب ــد ونتيالتوره تولي
محصوالتي بود كه مسئوالن توليدكننده درباره 
آن توضيح دادند. گزارش دهنده با بيان اينكه خود 
ــدام به تحريم آن  امريكايي ها در دوران كرونا اق
كردند، تصريح كرد: الحمدهللا همه اين محصوالت 

ــركت هاي دانش بنيان داخلي به توليد  توسط ش
رسيده اند و اكنون اين محصوالت عالوه بر تأمين 

نياز داخلي به خارج هم صادر مي شود. 
ــت هم در  ــاون وزير صم ــر منطقي، مع منوچه
گزارشي با بيان اينكه ما دو گلوگاه براي تاب آوري 
توليد داشتيم، گفت: يكي مجموعه موتوري بوده 
ــات الكترونيكي. اينها را  و ديگري مجموعه قطع
ــم و اكنون  ــك دانش بنيان ها ايجاد كردي به كم
ــي را كه قبًال  ــد فناوري هاي الكترونيك 60 درص

گلوگاه داشتيم، توليد كرديم. 
ــه اتوبوس با فناوري  او اضافه كرد: براي مثال س
روز توليد شده و وزارت كشور براي خريد 3هزار 

دستگاه قرارداد بسته است. 
لوازم خانگي بخش ديگري از نمايشگاهي بود كه 

مورد بازديد رهبر معظم انقالب قرار گرفت.
ــدن و تجارت در  ــن، وزير صنعت مع فاطمي امي
توضيح اين بخش صنعتي با بيان اينكه بازار ايران 
اكنون براي لوازم خانگي محصول داخل كوچك 
شده است، به صادرات اين محصوالت اشاره كرد 
و گفت: امسال بيش از 16ميليون محصول توليد 
خواهد شد و اكنون در عمان و روسيه خط توليد 

محصوالت خانگي ايران را راه اندازي كرده ايم كه 
ــور صادر و در آنجا  قطعات از ايران به اين دو كش
ــد. وزير صنعت درباره كيفيت  مونتاژ خواهد ش
ــم اضافه كرد:  ــوازم خانگي اين را ه محصوالت ل
ــطح بسيار  به لحاظ كيفيت، تنوع و نوآوري به س

مطلوبي در اين صنعت رسيده ايم. 
ــه محصوالت  ــگاه ب بخش ديگري از اين نمايش

دارويي اختصاص داشت. 
كارشناس اين بخش از نمايشگاه در پاسخ پرسش 
ــزان از مواد اوليه  ــم انقالب كه چه مي رهبر معظ
داروهاي كشور داخلي است، گفت: در حال حاضر 
72 درصد از مواد اوليه توليد دارو داخلي است و 

محصوالت دارويي هم 97 درصد داخلي است. 
ــگاه توليد از ديگر بخش هاي  صنايع خالق و باش

اين نمايشگاه بود. 
مسئول غرفه اين بخش با بيان اينكه ما واردكننده 
ــاالنه 550ميليون دالر  ــال بوديم و س توپ فوتب
ــك به صورت قاچاق وارد مي شد،  واردات عروس
ــد مي كنيم  ــوع توپ تولي ــت: االن ما 485 ن گف
ــت و براي اولين بار در داخل به  كه هوشمند اس

استانداردهاي روز مجهز مي شود. 

وي با بيان اينكه پيش تر تيراژ اسباب بازي ساخت 
داخل بسيار پايين بود، به پيوند صنعت و فرهنگ 
ــير بازاريابي  ــاره كرد و گفت: اكنون در مس اش
بين المللي قرار گرفته ايم و تعدادي از كشورهاي 
ــور غربي، مشتري اين  همسايه و حتي چند كش
قبيل محصوالت فرهنگي ايران شده اند كه عالوه 
ــالمي  بر ارز آوري مي توانيم فرهنگ ايراني- اس
خود را به ديگر كشورها از طريق اين محصوالت 

منتقل كنيم. 
طراحي سامانه هاي مديريتي براي كنترل مصرف 
ــگاه  ــر صنايعي بود كه در اين نمايش بازار از ديگ
ــدن و تجارت  ــده بود. وزير صنعت، مع عرضه ش
ــزاري گفت: ما  ــول نرم اف ــح اين محص در توضي
ــام داده و جريان محصول را رصد  اگر بتوانيم تم
كنيم، چند امكان مهم به ما مي دهد، يكي اشراف 
ــه بفهميم كجا و چه  اطالعاتي براي حاكميت ك
ــًال 15هزار  ــت. مث ــده اس مقدار كاال مصرف ش
ــتم متصل هستند كه هر شب  فروشگاه به سيس
مي توان فهميد چه كااليي به چه ميزان و به چه 
قيمتي به فروش رفته است. از اين طريق مي توان 

بازار را مديريت كرد. 
ــامانه مديريتي  وي گفت: اكنون نزديك 300س
طراحي شده كه 200مورد آن فعال شده است كه 

توليد، مصرف و ذخاير را كنترل مي كنيم. 
ساخت و توليد هواپيما از ديگر صنايعي بود كه در 
اين نمايشگاه درباره چگونگي مراحل طراحي و 
توليد آن به رهبر معظم انقالب گزارش داده شد. 
مسئول اين غرفه در توضيح اين صنعت گفت: ما 
ساخت هواپيما و موتور آن و هم صنايع جانبي آن 
ــتانداردها طراحي كرديم و هم در  را بر اساس اس
ناوبري و سيستم هاي روشنايي باند و موارد مشابه 
ــون از محصوالت  ــاز در فرودگاه ها، اكن مورد ني
داخلي دانش بنيان مطابق استانداردهاي جهاني 

استفاده مي كنيم. 
ــود كه رهبر  ــاورزي آخرين غرفه اي ب بخش كش

معظم انقالب از آن بازديد به عمل آوردند. 
وزير جهاد كشاورزي درباره صنايع توليدي مرتبط 
با كشاورزي در اين نمايشگاه با بيان اينكه تا پيش 
ــاورزي  از اين پارك علم و فناوري در بخش كش
نداشتيم، افزود: اين پارك امسال راه اندازي شده 
و شش دهكده نوآوري و فناوري در شش استان 
ــتان  ــال آينده 10اس راه اندازي كرده ايم و در س
ــد. الگوي كشت از ديگر  ديگر اضافه خواهند ش
ــاورزي درباره آن گفت:  مواردي بود كه وزير كش
ــت را مهر ماه امسال تهيه و براي اجرا  الگوي كش

ابالغ كرديم.

قاليباف پيش از عزيمت به الجزاير:
 آفريقا از فرصت هاي مهم
امروز جهان اسالم است

رئيـس مجلـس شـوراي اسـالمي پيـش از تـرك تهـران براي 
عزيمت به الجزاير جهت شـركت در نشسـت مجالس سـازمان 
همكاري هـاي اسـالمي گفـت: آفريقـا در شـرايط فعلـي از 
فرصت هاي مهم اقتصادي و فرهنگي امروز جهان اسـالم اسـت. 
به گزارش مهر، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي عصر 
ديروز پيش از ترك تهران براي عزيمت به الجزاير به جهت شركت در 
ــازمان همكاري هاي اسالمي گفت: در اين نشست  نشست مجالس س
بيش از 20رئيس مجلس حضور دارند كه بدون شك از اهميت ويژه اي 
با محور بحثي كه مطرح است، جهان اسالم و نوسازي و توسعه در جهان 

اسالم، برخوردار است. 
وي افزود: با توجه به شرايطي كه امروز از طرف كشورهاي غربي از طريق 
اسالم هراسي عليه امت اسالمي وجود دارد و همچنين شرايط فلسطين، 

اين نشست در اين مقطع بسيار حساس است. 
ــالمي تصريح كرد: ما هم در اين كنفرانس  ــوراي اس رئيس مجلس ش
موضوعي را تحت عنوان جهان اسالم، همبستگي براي صلح و توسعه 

پايدار، به صورت ابتكاري مطرح خواهيم كرد. 
وي در ادامه گفت: همچنين نشست هاي دوجانبه با الجزاير در حاشيه 
اين كنفرانس خواهيم داشت. آفريقا در شرايط فعلي از فرصت هاي مهم 

اقتصادي و فرهنگي امروز جهان اسالم است.
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   ويژه

عباس حاجي نجاري

كارشناس مسائل  سياسى

منبع موردنظر «با عرض شرمندگي 
مدتي در دسترس نيست!»

صفحات اينستا و توئيتر اكانت «1500تصوير» با جمله «با عرض 
ــتيم يك مدت. برمي گرديم. مخلصيم» يك  شرمندگي ما نيس
خداحافظي ظاهراً موقت را اعالم كرد. 1500تصوير يك حساب 
كاربري ضدايراني در شبكه هاي اجتماعي توئيتر، اينستاگرام و 
تلگرام بود كه ابتدا براي پيگيري و بازنشر تصاوير و اخباري كه 
ادعا مي كرد در مورد كشته شدگان آبان1398 است، شروع به 
فعاليت كرد، اما پس از آن در نقش يك منبع شايعات ضدنظام 
ــوب هاي پس از مرگ مهسا  ايفاي نقش مي كرد. در جريان آش
اميني در پاييز سال جاري هم اين نقش برجسته تر دنبال شد. 
عدد 1500 اشاره به ادعاي رويترز در مورد تعداد كشته شدگان 

اغتشاشات و اعتراضات آبان1398 دارد. 
ــپس  ــازي رويترز در مورد آبان98 و س ــن و آمارس خبر دروغي
ــازي  ــابقه كشته س ــه نام آن، در كنار س ــانه زدن ب اكانت- رس
ــان مي داد برنامه ريزي  ــوب هاي مختلف، نش براندازان در آش
ــازي هزارو500تايي از قبل و به  براي جا انداختن اين كشته س
شكل هماهنگ انجام شده است. از سويي، هويت گردانندگان 
ــت و تاكنون تيم پشت پرده آن  اين اكانت ها هم مشخص نيس

معرفي نشده است. 
نكته جالب توجه آنكه بسياري از رسانه هاي ضدايراني غربي از 
ــتفاده مى كردند و تصاوير  اين اكانت به عنوان منبع خبري اس
ــش قرار مي دادند. همين رويداد باعث  و اخبار آن را مورد پوش
اعتبار كاذب اين اكانت نزد ضدانقالب شد. بي بي سي، سي ان ان، 
گاردين، دويچه وله، راديو فردا و صداي امريكا در مواردي اقدام 

به بازنشر مطالب اين اكانت كرده بودند. 
با اين توضيحات و شناخت اجمالي اين اكانت برانداز، حال 
مي توان جالب بودن اين توئيت را كه مدتي نيستيم، بيشتر 
درك كرد. يكي از آخرين سوژه هاي اين اكانت و همفكران 
مجازي و رسانه اي اش، ادعاي دستگيري، شكنجه و به كما 
ــدن مجروحش  ــن فيروزي» بود كه تصاوير ب رفتن «حس
ــا اين حال با  ــر كردند. ب و فايل صوتي او  از اوين هم منتش
ــودن فردي به اين  ــتگاه قضايي ايران مبني بر نب اعالم دس
ــن فيروزي و افشاي  ــپس دستگيري حس نام در زندان و س
اينكه همه آنچه انجام شد، يك سناريو بوده، اين اكانت ها و 
رسانه ها دچار شكست بدي شدند. همين ضربه براي رفتن 

به مرخصي اجباري كفايت مي كرد. 
از سويي، با نتيجه نگرفتن از آشوب ها، طبيعي است كه پروژه و 
صرف بودجه براي آن، حداقل تا مدتي متوقف شود. اين اكانت ها 
از «شنبه تغيير نظام» و «جمهوري اسالمي اولين برف امسال 
ــرمنده يك مدتي نيستيم» و به  ــيدند به «ش رو نمي بينه» رس
ــد بودجه مربوط به اين پروژه حداقل فعًال به پايان  نظر مي رس

رسيده است. 

ــي و راديو امريكا و  ــانه هايي همچون بي بي س حال بايد ديد رس
ــان  ــكوت خود در مورد خداحافظي منبع خبري ش غيره، به س
ــاني خواهند كرد.  ادامه خواهند داد يا در اين زمينه اطالع رس
ــدگان اين اكانت  ــورد هويت گردانن ــي چرا در م مثًال بي بي س
گزارش نمي رود يا با افراد در زمينه چرايي تعطيلي آن مصاحبه 

ترتيب نمي دهد؟
..................................................................................................................

  دوگانه «محروم و متدين»
آخرين دوقطبي سازي اصالح طلبان

ــن  ــخنان سيدحس روزنامه اعتماد تيتر يك ديروز خود را به س
ــزب اعتماد ملي  ــي ح خميني در ديدار با اعضاي دفتر سياس
ــارات: «پايگاه اجتماعي  ــري با اين عب اختصاص داده بود؛ تيت
ــن»  ــن» روي دوش «متديني ــت را از دوش«محرومي حكوم

گذاشته ايم».
سيدحسن خميني در اين ديدار با اشاره به تأكيد حضرت امام 
ــالمي به مستضعفان  خميني بر توجه انقالب و جمهوري اس
ــيار مهمي است كه  ــينان، گفته كه «اين نكته بس و كوخ نش
ــام در وهله اول  ــم پايگاه اجتماعي و مخاطب ام ما توجه كني
ــه آن طبقه ادا  ــن خود را ب ــن» بودند و انقالب دي «محرومي
ــت... در ابتداي انقالب كارهايي مثل تأسيس جهاد  كرده اس
سازندگي، كميته امداد، بنياد مسكن و حساب صد امام انجام 
شده كه طعم انقالب را به ذائقه طبقه ضعيف كه پايه گذاران 
انقالب بوده اند، بسيار خوب چشاند، اما بعدها اين وضعيت تا 
ــگاه اجتماعي حكومت را از  حدي تغيير كرد. ما آرام آرام پاي
ــن روي دوش طبقه متدينين برده ايم و  دوش طبقه محرومي
تخاطب ما بيشتر با طبقه متدينين شده است. درست است كه 
متدينين هسته سخت دفاع از جمهوري اسالمي هستند، ولي 
در ابتدا مخاطب ما هميشه طبقه محروم بوده و تالش ها براي 

همان ها بوده است.»
شايد منظور سيدحسن خميني اين بوده كه براي قشر ضعيف 
ــت كه مورد اذعان  ــت. اين امري اس جامعه كم كاري شده اس
مسئوالن است، (در واقع صحيح تر اين حرف آن است كه مرفهان 
از برخى برنامه هاى اقتصادى بيشتر متنفع شدند وگرنه كار براى 
ــت) گرچه اصالح طلبان اغلب  ــيار انجام شده اس محرومان بس
شعارهاي اقتصادي ندارند و تالش مي كنند به كمك وعده هاي 
پيرامون آزادي هاي سياسي و اجتماعي كسب رأي كنند، اما در 
هر حال چرا بايد متدينين را يك قشر و محرومان را قشر ديگري 
ــان روح اهللا عجميان و خانواده اش كه به  ديد؟ به طور مثال، هم
قول سيدحسن خميني، هسته سخت دفاع از جمهوري اسالمي 
ــتند و در اين راه جان خود را تقديم كردند، از محروم ترين  هس

افراد جامعه محسوب مي شوند. 
از سويي، قشر ضعيف چه زماني ناديده گرفته شد؟ آيا در دولت 
سازندگي هاشمي رفسنجاني نبود؟ يا در دولت توسعه سياسي 

محمد خاتمي؟ و آيا سيدحسن خميني مدافع و حامي اين دو 
رئيس جمهور سابق نيست؟

نكته ها در مورد سخنان سيدحسن خميني يك سو و سوي ديگر 
ــخنان با تحليل و در واقع مصادره به مطلوب  بدتر كردن اين س
روزنامه اعتماد است كه نوشته: «... به اعتقاد سيدحسن خميني 
ــي از بنيادي ترين گزاره هاي  ــد انقالب از يك در عمل، باعث ش
ماهوي خود (ارتباط با طبقات محروم و متوسط) فاصله بگيرد 
و تنها رضايت يك قشر خاص از طيف هاي متدين و مذهبي را 
مورد توجه قرار دهد»، كجا سيدحسن خميني يك قشر خاص 

از متدينين را براي بيان اين موضوع جدا كرد؟
جالب اينكه ارتباط با قشر محروم جامعه هم از طريق كارهاي 
ــت و اصالح طلبان  ــي، كار متدينين جامعه اس جهادي و ميدان
ــيك براي طبقه متوسط رو به باالي جامعه  درگير شعارهاي ش

هستند. 
..................................................................................................................

 عبدالحميد بعد از دفاع از بهائيت
نسخه صلح با اسرائيل پيچيد!

يك روز پس از آنكه نظاميان ارتش رژيم صهيونيستي با يورش 
ــمال كرانه باختري در اردوگاه  به مردم بي دفاع فلسطين در ش
ــيانه زدند و 10 نفر را به شهادت  جنين، دست به كشتار وحش
ــد، عبدالحميد، امام  ــاندند و حدود 20نفر را زخمي كردن رس
جماعت مسجد مكي زاهدان در خطبه هاي روز جمعه خواستار 

صلح با اسرائيل شد!
عبدالحميد كه چندي پيش با حمايت از فرقه ضاله «بهائيت» 
ــياري از علماي اهل سنت را به واكنش  خبرساز شده بود و بس
ــرائيل شده است. او كه  واداشت، اكنون اما خواستار صلح با اس
ــخن  ــت به نمايندگي از كداميك از مردم ايران س معلوم نيس
ــطين خواهان صلح  مي گفت، اضافه كرد: «مردم ايران در فلس
ــطين بايد  ــرائيل و مردم فلس ــتند و معتقدند حكومت اس هس

صلح كنند!»
اين سخنان واكنش گسترده اي در فضاي مجازي در پي داشت 
و بسياري از كاربران به نقد سخنان او پرداختند. برخي اظهارات 
او را ساده لوحانه و ناشي از نداشتن سواد سياسي و برخي هم او را 

متهم به نفوذي بودن كردند. 
ــطين با اسرائيل از  اظهارات عبدالحميد درباره صلح مردم فلس
زبان مردم ايران در حالي است كه خشم و كينه مردم ايران از رژيم 
ــتي نه االن كه از پيش از انقالب  منحوس و اشغالگر صهيونيس
اسالمي همواره وجود داشته و ريشه اين نفرت تاريخي به همان 
خوي اشغالگري و غصب سرزمين هاي ملت مظلوم فلسطين و 
قبله اول مسلمانان به دست صهيونيست ها بازمي گردد. بنابراين 
طي چند دهه گذشته چه اتفاق جديدي در مسير احقاق حقوق 
ملت فلسطين افتاده است كه اكنون عبدالحميد نسخه صلح با 

دشمن ترين دشمنان دنياي اسالم مي پيچد؟!



بيمـاران دياليزي و پيونـد كليه بخـش مهمي از 
بيماران خاص هسـتند كه نسـبتًا جمعيت زيادي 
را هم شـامل مي  شـوند. اين بيماران كه متأسفانه 
در بسـياري از مـوارد توانايي زندگـي معمولى را 
نيز از دسـت مي  دهند، نياز به حمايت هاي خاصي 
دارنـد. اعظـم پناهي مهـر، عضـو هيئت مديره و 
مديـر عامـل انجمـن بيمـاران كليـوي كشـور 
در گفت  وگـو بـا «جـوان» انتظـارات حمايتي كه 
ايـن بيمـاران دارنـد و وضعيـت فعلـي آنهـا را 
تشـريح كرده اسـت كه در ادامه ارائه مي  شـود. 

چه تعداد بيمار كليوي و دياليزي تحت 
پوشش اين انجمن هستند؟

ــطح  ــش از 100هزار بيمار كليوى در س ما حدوداً بي
كشور داريم كه تعداد آنها در حال تغيير است؛ بعد از 
دياليز ممكن است پيوند دريافت كنند يا در اثر عوامل 

مختلفي فوت كنند. 
بيماران در حال افزايش هستند، ميانگين 

اين افزايش چند درصد است؟
دقيقاً نمي  توانم بگويم، آمار رسمى ندارد ولي مي  دانم 
ــه مراجعه مي  كنند و  بعد از كرونا خيلي از افرادي ك
مي  گويند دياليز شديم يا مستقيماً مي  خواهيم پيوند 
برويم چون كراتين ما باال رفته است، مي  گويند بعد از 
كرونا اين اتفاق براي ما افتاده است و بيماران كليوى 

بعد از كرونا بيشتر شده است. 
چه تعداد بيمار پيوندي تحت پوشـش 

داريد؟
ــش  تقريباً حدود 46 هزار بيمار دياليزي تحت پوش
ــا بيمار پيوندي  ــدود 40 هزار ت داريم و همچنين ح
داريم و بعضى از آن هم بيماران مزمن هستند؛ يعني 
ــي مي  گيرند كه به  ــد درمان داروي بيماراني كه دارن
مرحله پيوند برسند و نمي  خواهند دياليز بشوند و بايد 
مستقيماً پيوند شوند بر اين اساس ما بيش از 100هزار 

بيمار داريم. 
چه تعداد  انجمن تحت پوشش داريد؟

ــور عضو انجمن  ــطح كش تمام بيماران كليوي در س
ــتان ها شعبه و  ــتند و در تمام استان ها و شهرس هس
دفتر داريم كه در مجموع بيش از 170 دفتر و شعبه 

مي  شود. 
در هرحال بيمـاران كليـوي و دياليزي 
برخـي داروهـاي خاصـي را مصـرف 
مي  كننـد، داروهايي كه بخشـى از آن 
توليد داخل است و بخش ديگر آن نيز در 
بيرون توليد مي  شود كه طبيعتاً ارز بر هم 
هست، االن چه داروهايي بيشتر استفاده 

مي  شود و چه داروهايي كم است؟
هم بيماران پيوندي و هم بيماران دياليزي ما داروهايى 
مصرف مي  كنند كه نمونه مشابه ايراني آن نيز وجود 
دارد، منتها ما االن بيماران پيوندي داريم كه 40سال، 
30سال يا 28سال است پيوند زده اند و از نوع داروي 
خارجي مصرف مي  كنند، وقتي داروي خارجي خود 
ــادي مى گيرند، مثًال  ــترس زي را پيدا نمي  كنند، اس
پروگراف كه براي بيماران پيوندي كم مي  شود، وقتي 
ــي دارو را مصرف كنيد،  ــوع ايران به آنها مي  گوييم ن
ــترس دارد كه شايد اصًال  نمي  تواند بخورد آنقدر اس

چنين چيزي به صالح فرد نباشد. 
فقط اسـترس تغييـر دارو روي بدن اثر 
مي  گذارد يـا خـود تغييـر دارو نيز اثر 

دارد؟
در مورد داروها خود پزشك مشخص مي  كند خارجي 
ــانديمون 25 خيلي در  يا ايراني مصرف كنند مثًال س
بازار كم است يا پروگراف را مي  بينيم كه كم مي  شود 
يا دوباره در بازار پخش مي  شود و بيمار مي  بيند نيست 
مي  گويند برو يك هفته ديگر بيا كه خب اذيت مي  شود. 
ــا همينطور پيگيري  ــت كه م مايفورتيك گاهى نيس
ــان  بودن و نبودني  مي  كنيم؛ يك مقدار در بازار نوس
وجود دارد و اكثر بيماران به اينجا مراجعه مي  كنند كه 
مي  رويم داروخانه دارو به ما نمي  دهد و مي  گويد حتماً 
ــه را ايراني ببريد.  ايراني بايد مصرف كنيد يا اين دفع
معموالً مسائلي اين چنيني پيش مي  آيد كه ما سعي 

مي  كنيم پيگيري كنيم. 
چـرا پزشـكان با وجـود اينكه بـه نظر 
مي  رسد به آنها ابالغ شـده از داروهاي 
ايراني نسخه بنويسند، داروهاي خارجي 

را تجويز مي  كنند؟ 
نه به پزشكان ابالغ نشده است. اوالً اين مسئله بستگي 
ــر بيماري به يك  ــك دارد، دوماً اينكه ه به نظر پزش
دارويى واكنش خاص خودش را دارد. شايد ما بيماري 
داشته باشيم كه به داروي ايراني واكنش خوبي داشته 
ــيم كه داروي خارجي  باشد و بيماري هم داشته باش
براي او خوب باشد. مثًال يك بيمار خانمي داشتم كه 
مي  گفت من 28 سال است سانديمون خارجي مصرف 
مي  كنم و به هيچ عنوان نمي  توانم ايراني بخورم و اگر 
بخورم احساس مي  كنم كليه ام پس مي  زند يا بيماري 
داريم كه سال 59 پيوند انجام داده هنوز هم هست و 
ــي مصرف مي  كنند.  همه اين افراد هم داروي خارج
ــك دفعه داروي ايراني را  نمى توانند به اينها بگويند ي
بعد از اين همه مدت مصرف كن در حالي كه كليه به 
خوبي دارد كار مي  كند، اگر بگويند ايراني مصرف كن  

خود فرد مصرف نمي  كند. 
كًال چه تعـداد اقـالم دارويـي االن كم 

است؟
برخي را عرض كردم، االن سانديمون 25 در بازار كم 
است. سانديمون 50 هم اصًال پيدا نمي  شود. پروگراف 
ــت يك مدت عرضه نمي  شود و اينكه  يك مدت هس
ــه بيماران بگويند بروند از  ــته باشد هميش ثبات داش
ــود اينكه مي  دانيم  كجاها بگيرند، وجود ندارد. با وج

ــت و هر بيماري  داروهاي پيوندي همه حواله اي اس
مي  رود معاونت درمان و سهميه خودش را دارد و در 
ــكلي در پخش دارو باشد، ولي  اين شرايط نبايد مش
ــه و مي  گويند اين دارو  وقتي بيماري مي  رود داروخان
ــت، مي  آيد در انجمن و مي  گويد اگر من سهميه  نيس
ــت و چرا به  ــهميه نيست؟ كجا رفته اس دارم، چرا س
من مي  گويند برو و ماه بعد بيا يا دو هفته ديگر بيا؟ در 
نهايت هم همه آنها دوباره به انجمن مراجعه مي  كنند. 
مايفورتيك و سلسپت هم هست كه همه اينها ايراني 
و خارجي دارند. ونوفر يكي ديگر از داروهاي بيماران 
دياليزي است. يكي ديگر از مشكالت بيماران دياليزي 
داروي تروالك است كه براي افرادي است كه فيستول 
ندارد، چون عفونت مي  كنند به اين دارو نياز دارند. قبًال 

اين دارو خيلي ارزان بود. 
فكر مي  كنـم تا چند سـال پيش حدود 
70هزارتومان از داروخانه قابل تهيه بود. 
بله. من هميشه مي  گويم وقتي كه يك نفر بيمار خاص 
است يا مانند پيوند كليه صعب  العالج است اين داروها 
ــود و ما بايد تمام سعي خود  براي او مادام  العمر مي  ش
را انجام دهيم كه اين بيمار تمام رنجش اين باشد كه 
چرا دارد اين دارو را مصرف مي  كند و چرا اين بيماري 
را گرفته است، يعني همان حرفي كه رهبري فرمودند 
ــه دارد، آيا نوع ايراني  ولي االن بايد بگويد آيا داروخان
ــت يا خارجي، من چقدر بايد بابت اين دارو بدهم،  اس
ــت پنج  بار، سه  بار،  چون شخص دياليزي ممكن اس
ــت  ــار اين عفونت را بگيرد و ممكن اس دوبار يا يك  ب
در يك  ماه چندين بار اين دارو را بخواهد، ولي اينكه 
بخواهد نگران قيمت و نبود تروالك باشد خيلي سخت 
است. در حالي كه االن فكر مي  كنم قيمت آن به 500 
ــد و قيمت آن چندين برابر  هزارتومان هم رسيده باش

شده است. 
اكثر بيماران نيز از نظر مالي در سطحى 
نيستند كه بتوانند اين هزينه ها را تحمل 

كنند. 
ــود چون يك روز در ميان  بله، كسي كه دياليز مي  ش
ــد ديگر نمي  تواند  ــراي دياليز اگر آقا باش بايد بيايد ب
سركار برود چون كارفرما به او كار نمي  دهد و اگر خانم 
باشد هم ديگر توان سركار رفتن ندارد و به مرور دياليز 
ــه پايين  تري مي  برد و اين  افراد را از نظر مالي به طبق
وضعيت سختي كه موجب مي  شود افراد بيايند اينجا 
ــال ها قبل ما مراجعه كننده به اينجا خيلي كم  در س
داشتيم ولى االن زياد شده است و حتي افرادي كه ما 
قبًال به آنها كمك نمي  كرديم، االن آمده اند و به مشكل 

مالي خورده اند. 
چرا ايـن حمايت هـا انجام نمي  شـود، 
باالخره ما جاهاي باال دستي مانند وزارت 
بهداشت، سازمان غذا و دارو و مجلس را 
داريم كه بايد يكسري از طرح ها را براي 
حمايت از اين بيماران بدهد، اين اتفاق 
چرا نمي  افتد؟ امسـال وضعيت بودجه 

چگونه است؟
ما به تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي از مجلس گرفته 
تا هر جاي ديگر نامه زديم كه بيماران كليوي را دريابيد، 
ــت داشتيم  ــتند. دوس ــر مظلومي هس چون واقعاً قش
ــال يك حمايت همه جانبه با اين همه  در بودجه امس
ــته باشيم. يعني به قول  پيگيري كه انجام داديم، داش
ــتيم ولي متأسفانه  معروف ما ز ياران چشم ياري داش
اخيراً كه پيش  نويس بودجه سال 1402 را با دوستان 
مطالعه مي  كرديم، براي بيماران خاص كاهش حدود 
30 درصدي بودجه در نظر گرفته اند و اين كاهش حتماً 
موجب اضطراب، نگراني و درد و رنج بيماران خواهد شد، 
چراكه همين طور دنبال دارو و درمان هستند و ما انتظار 
ــه ما اين همه  ــتيم در اين بودجه و با اين دولت ك داش
صداي بيماران را به آنها رسانديم و اين همه مصاحبه 
كرديم، اين همه نامه  نگاري كرديم و در جلسات مختلف 
و همايش هاي مختلف صداي بيماران را رسانديم، يك 

حمايت خوبي از بيماران انجام شود. 
قبل از اينكـه بودجه اصًال مطرح شـود، 
صحبت  هايي در خصـوص دارويار مطرح 
بود كـه حتـي دارو درب خانـه بيماران 

تحويل شود و بيماران داشـتند اميدوار 
مي  شدند، ولي اينگونه كه شما مي  گوييد 

اين وعده ها عملياتي نشده است. 
ــتيم كه بيايند فكري به حال داروهاي  ما انتظار داش
ــا درباره پيوند  بيماران خاص و صعب  العالج كنند. م
ــي بيماران ديگر  ــه و دياليز صحبت مي  كنيم، ول كلي
ــتند و انتظار اين بود كه هزينه دارويي  خاص نيز هس
آنها كامًال رايگان شود، چراكه همه مردم حق زندگي 
كردن دارند و تمام مردم ايران سهمي در بودجه ملي 
اين كشور دارند. بيماران خاص هم همين طور هستند 
ــي نمي  تواند  ــرايط اقتصادي بد كه هيچ كس و در ش
ــاران وضعيت  ــد، اين بيم ــود را تأمين كن زندگي خ
ــديدتري دارند و يك بيمار دياليزي كه كار و شغل  ش
ندارد و يك روز در ميان بيايد برود سه يا چهار ساعت 
زير دستگاه دياليز بخوابد و هيچ سرپناهي ندارد، تمام 
اميد ما اين بود كه دولت به شكل ويژه در اين بودجه 
بيماران را حمايت كند، ولي با اين 30 درصد كاهش 
بودجه داروي بيماران خاص واقعاً شگفت زده شديم. 

به عنـوان مديـر عامل انجمـن خيريه 
بيماران كليوي و به نمايندگي از 100هزار 
بيماري كه البته در حال افزايش هستند 
از آقـاي رئيس جمهـور و آقـاي وزيـر 

بهداشت چه انتظاري داريد؟
ــي از بيماران  ــوان مدير عامل و به نمايندگ من به عن
ــداي آنها را به  ــودم مي  دانم كه ص كليوي وظيفه خ
گوش مسئوالن برسانم و بگويم كه اوالً الزم است اين 
ــترس و نگراني االن در  بودجه را اصالح كنند. يك اس
ميان بيماران اتفاق افتاده كه همش پيگير هستند و 
ما هم به آنها گفته  ايم كه در حال نامه  نگاري و پيگيري 
ــاءاهللا اصالح شود و دوم هم  هستيم و اميدواريم ان  ش
من بارها نامه  نگاري و مصاحبه كردم كه اين بيماران 
دياليزي ما ديگر شغل ندارند و نمي  توانند شاغل باشند 
يا بيماران پيوندي ما با توجه به اينكه تا آخر عمر بايد 
قرص بخورند، حداقل خواسته من از مجلس اين است 
كه پنج سال از بيمه بيماران كليوي كم كنند و با 25 
سال با حقوق 30  روز كاري بازنشسته شوند. نكته سوم 
در مورد شرايط كاري است و اينكه دولت و كارفرمايان 
ــته  بيماران دياليزي را بيروي نكنند و مصوبه اي داش
ــت مورد حمايت  ــي كه بيمار خاص اس باشند تا كس
باشد. در مورد داروها هم مي  خواهيم يك ثباتي وجود 
ــت، فردا  ــي  رود امروز دارو هس ــد. بيمار م داشته باش
نيست، شش ماه هست يك ماه نيست. باالخره ما آنقدر 
ــم كه مي  توانند  ــور مديران خوب و اليق داري در كش
بنشينند و اين كارها را انجام دهند. ما هم در انجمن 
با بيش از 170 دفتر نمايندگي و با بيش از 100 هزار 
بيمار همه مديران ما حاضر هستند در خدمت وزارت 
بهداشت، مجلس يا هر ارگاني كه مي  خواهد به بيماران 
كليوي كمك كند  باشيم و به آنها خدمت برسانيم، ولي 
عاجزانه خواهش مي  كنم به داد بيماران كليوي برسند، 

چون خيلي در مضيقه هستند. 
شـما بـا آقـاي رئيسـي هـم مكاتبـه 

كرده  ايد؟
طي چند دهه اخير ما با  دفتر رياست جمهوري، بيمه، 

ــته  ايم و به هر  نمايندگان مجلس و بقيه مكاتبه داش
جايي كه در توان بنده بوده است، نامه  نگاري كرده  ام، هر 
نماينده اي را كه ديدم براي او گفته  ام. مديران استاني 
ما با نماينده هاي خودشان صحبت كردند و به همين 
ــاس مي  كرديم اين بودجه، بودجه خوبي  دليل احس
خواهد شد ولي متأسفانه ما االن شگفت  زده شده  ايم و 

خواهش مي  كنيم اين بودجه را اصالح كنند. 
شـما چه انتظاري از نمايندگان مجلس 

داريد؟
ــتند و حقوق  بيماران خاص، عضوي از اين ملت هس
شهروندي دارند، در هر استان و در هر شهري حقي از 
سرمايه ملي ايران دارند كه نبايد ناديده گرفته شود. 
ــي دارد كه با  ــود چه گناه يك آقايي كه دياليز مي  ش
سه تا فرزند مستأجر هم هست سركار هم نمي  تواند 
برود و بيمه هم ندارد، اين فرد بايد دياليزش را برود، 
ــرود، خانواده خودش را  قرص هايش را بخرد، دكتر ب
هم سرپرستي كند من از نمايندگان مجلس خواهش 
ــده به  ــر كدام يكبار هم ش ــر مي  توانند ه مي  كنم اگ
مراكز دياليز سربزنند و يك عيادتي از همشهري هاي 
ــند و از نزديك ببينند يك فرد  ــان داشته باش خودش

دياليزي چه مقدار سختي مي  كشد. 
چه انتظـاري از كميسـيون بهداشـت 

مجلس داريد؟
انتظار من از كساني كه در كميسيون بهداشت هستند، 
ــل مي  دانند  ــب اينها كه حداق ــتر بود. خ خيلي بيش
بيماران چه مقدار سختي و رنج مي  كشند و واقعاً دارند 
ــتري را  براي زندگي معمولى تالش مي  كنند يك بس
ــك و نوسانات دارو  فراهم كنند كه دغدغه دارو، پزش

را نداشته باشند. 
ميزان كمك هـاى خيرين به اين خيريه 
جوابگوي نيازها هست و چه درخواستي 

از خيرين داريد؟
ــيس تا  ــام خيريني كه از بدو تأس ــن از تم جا دارد م
االن حدود 40 سال به انجمن بيماران كليوي كمك 
كردند، تشكر و قدرداني كنم؛ چه كساني كه هستند و 
چه كساني كه خدا رحمت كند بنيانگذار و خير بودند 
و االن به رحمت خدا رفته اند. انجمن بيماران كليوي با 
اين همه خدماتي كه دارد به بيماران مي  دهد و با اين 
همه سالي كه در حال خدمت است، هيچ  گونه بودجه 
ــت كه اينجا  دولتي ندارد و فقط و فقط از خيرين اس
مي  چرخد و با اين شرايط سخت واقعاً خيرين خودشان 
بعضي از مواقع براي كمك زنگ مي  زنند. درست است 
ــايد مانند قبل نمي  توانند  كه شرايط سخت شده و ش
كمك كنند ولي باز هم تنها پناه اين انجمن و بيماران 
همين خيرين هستند كه باز هم از آنها تشكر مي  كنم 
و مي  خواهم مثل هميشه بيمارها را تنها نگذارند و ما 
امانتداري هستيم كه تمام كمك ها را به  دست بيماران 

مي  رسانيم. 
انتظارتـان از مسـئوالن مختلفـي كه 
مي  توانند كاري را انجام دهند، چيست؟

ــه را اصالح كنند،  ــمنديم بودج غير از اينكه خواهش
ــه مي  گويم اگر براي دولت مقدور نيست  من هميش
ــات بدهد و آنها را  به انجمن پول بدهد، حداقل خدم

ــود.  رايگان كند؛ رفت  وآمد مترو براي آنها رايگان ش
خدمات دادن به اين بيماران چيز زيادي نيست و هر 
خدمتي كه شهرداري، ارگان هاي مختلف با كارت يا هر 

خدمتي را كه بتوانند انجام دهند، پذيرا هستيم. 
از شـهرداري تهران و ديگر شهرها چه 

انتظاراتي داريد؟
من بارها با شهرداري ها صحبت كرده  ام و دست  شان 
ــا خيلي ديگر از  ــهرداري تهران ي هم درد نكند كه ش
ــهرداري به عنوان جايي  جاها كمك هم مي  كنند. ش
ــت، تمام اين بيماران  كه با مردم بيشتر در تعامل اس
ــهر  ــهروندان اين ش دياليزي يا پيوندي يك فرد از ش
ــتند و مي  توانند همين خدماتي را كه مي  دهند  هس
از سراي محله، كتابخانه، بليت مترو، اتوبوس، سينما 
ــار دارند، با كارت  هايي  يا هر چيز ديگري كه در اختي
كه بچه ها به عنوان كارت دياليز دارند يا كارت پيوند 
رايگان كند و من بايد از سازمان هاي مختلفي كه با ما 
همكاري دارند، تشكر كنم كه برخي مواقع خود آنها 
ــد و برخي از مواقع هم ما  مي  آيند به ما كمك مي  كنن

بايد برويم و پيگيري كنيم. 
مراكز درماني كه به شما تخفيف بدهند 

هم داريد؟
ــا تخفيف بدهند نيز داريم  بله، مراكز درماني كه به م
ولي محدود است. از سوي ديگر مثًال وزارت راه خودش 
ــل  و نقل جاده اي  آمد كارت هاي ما را براي تمام حم
كشور تعريف كرد كه به بيماران دياليزي 60درصد و 
پيوندي 30درصد در كل كشور تخفيف داده شود، اين 
چقدر خدمت خوبي است، بدون اينكه ما بخواهيم از 
ــا اگر بخواهد همين عيد  آن پولي بگيريم، اما بيمار م
ــهد برود با همين كارت دياليز خودش و يكي  به مش
ــف بگيرد يا براي  ــواده 60درصد تخفي از اعضاي خان
ــد با 60 درصد  ــد بيايد تهران مي  توان پيوند مي  خواه
تخفيف بيايد. از ارگان ها و ديگر سازمان ها نيز همين 

انتظار را داريم. 
شما در جلسات شـوراي هاي شهر هم 

حضور داشته ايد؟
ــوراها نامه  ــاي ش ــه. همچنين من بارها براي رؤس بل
ــته  ام كه  ــته  ام. من براي آقاي چمران نامه نوش نوش
بيماران دياليزي ما چون يك روز در ميان بايد بيايند 
و بروند مانند بهزيستي با كارت ما هم براي اينها بليت 
مترو را رايگان كنيد و اين درخواست را از شهرداري هم 
داشته  ايم و متأسفانه ما همواره بين ارگان ها در حال 

رفت  وآمد هستيم. 
االن فصل بودجه بندي شوراها و مديريت 

شهري هم هست. 
ــه اي دارند  ــويم، بودج ما هر جايي كه متوجه مي  ش
نامه نگاري مي  كنيم و بچه ها مي  روند پيگيري مي  كنند 
ــد از آنها خواهش  ــات حضور پيدا مي  كنن و در جلس
ــكل ديگري نگاه  مي  كنيم كه بيماران كليوي را به ش
كنند و اين نامه نگاري را كه از اين اتاق به آن اتاق و از 
اين سازمان به آن سازمان مي  رود، با ما نداشته باشند. 
ــي كه مي  خواهد مدير شود يا بگويد من به  به هر كس
دياليزي كمك نمي  كنم، التماس مي  كنم يك بار برود 
ــت دياليز ببيند و  رنج يك بيمار دياليزي را روي تخ
حتي اگر فرصت نمي  كند برود از نزديك ببيند، بزند 
ــخت است  فيلم آنها را روي اينترنت ببينيد. چقدر س
پدر باشي كار و بيمه نداشته باشى، همسر و بچه داري 
ولي بچه  ات كمترين چيزها را مي  خواهد و تو نداشته 
ــا يا آب  و هوا  ــي. آموزش  و پرورش به دليل كرون باش
كالس آنالين مي  گذارد. بچه اي كه صبح تا ساعت 12 
ظهر دياليز مي  شود يك دستش به دستگاه وصل است 
و با دست ديگر يك موبايل كوچك گرفته و دارد درس 
ــاران خاص ديگر چگونه  مي  خواند. من نمي  دانم بيم
هستند ولي وضعيت بيماران دياليزي ما اينگونه است. 
هيچ نگاهي به آنها نشده است و شايد اشتباه كنم ولي 
ــد تا يك  ــدم كه دولت داشته باش هيچ برنامه اي ندي
ــركار رفته اگر يك دفعه  فردي كه 13 سال جايي س
ــود. هيچ برنامه اي ندارد و  دياليزي شد، چگونه مي  ش
ــه خودش مي  رود.  ــود و به خان فرد فقط اخراج مي  ش
ــًال بگوييد به  ــت حداقل بگوييد مث اگر برنامه اي هس
ــته شود تا  بيمه گفته  ايم كه اين فرد مي  تواند بازنشس

ما پيگيري كنيم. 
چه انتظاري از سازمان هاي بيمه كننده 

داريد؟
از نظر دياليز ما بيماران زيادى داريم كه مي  گويند من 
20 سال است سركار رفته  ام و بيمه  ام را هم ريخته  ام، 
االن دياليزي شده  ام. مي  گويم من جزو بيماران خاص 
ــتاده اند  ــت كنيد. من را فرس ــتم. من را بازنشس هس
ــت من را رد كرده اند. من  كميسيون بعد هم درخواس
اصًال نمي  دانم اين به چه دليل است حداقل دليل آن را 
به ما هم بگويند تا ما هم بفهميم بيماري كه اصًال ديگر 
نمي  تواند برود سر كار چگونه بازنشسته نشود. مسئله 
ــه 14 يا 15  ــت كه تصور كنيد يك بچ بعدي اين اس
ــده وقتي بخواهد خودش را بيمه كند،  ساله دياليز ش
ــيون و مي  گويند شما از كار افتاده  مي  فرستند كميس
است 70 يا 30 درصدي هستيد شما را بيمه مى  كنيم 
اال فالن، اگر اين فرد از كار افتاده است آن شخصي هم 
ــال  بيمه ريخته االن بايد از كار  كه سالم بوده و 13 س
افتاده و بازنشسته شود، يعني ما از هر دو طرف مي  بينيم 
كه بيمه كم كاري مي  كند و هر چقدر ما با تمام ارگان ها 
ــت. خواهشمندم توجه كنيد كه  درد دل كنيم كم اس
سبك زندگي بيمار دياليزي حتي با يك بيمار پيوندي 
هم متفاوت است،  بيمار پيوندي ما هم بايد دارو بخورد 
و تا آخر عمر پزشك او را ببيند و نبايد استرس داشته 
باشد. حرف من اين است كه بيماران كليوي را ويژه نگاه 
كنند، چون واقعاً شرايط سختي دارند و وقتي كه فرد 
بيمار مي  شود، به او مي  گويند از اين به بعد سبك زندگي 

تو يك سبك ويژه خواهد بود. 

بيماران كليوي« بي  توجهي خاص»  دريافت مي  كنند!
مديرعامل انجمن بيماران كليوي كشور در گفت  وگو با «جوان» تشريح كرد

ــاختمان هاي ناايمن در تهران مانند بمب   دادستان تهران گفت: س
ــئوليت نهادهاي متولي در حل مشكالت  ساعتي عمل مي كنند و مس

اين مسئله كامًال مشخص است. 
ــتان تهران از پرداخت 44 ميليارد تومان   رئيس كل دادگستري اس
به شكات و مالباختگان پرونده كثيرالشاكي موسوم به «رامك خودرو» 

خبر داد. 
ــرما،  ــوژي گفت: با توجه به اينكه در فصل س  فوق تخصص روماتول
خون رساني كمتر است، درد بيشتري در عضله و استخوان ها احساس 
ــود، بنابراين در اين فصل، نبايد بي تحرك بود و در منزل بايد به  مي ش

ورزش هاي كششي و هوازي پرداخت تا عضله ها تحليل نرود. 
ــدن  ــت حيات وحش از تلف ش ــت و مديري ــر كل دفتر حفاظ  مدي
«كوشكي»، يوزپلنگ آسيايي در اسارت در منطقه حفاظت شده توران، 

بر اثر كهولت سن خبر داد. 

سجاد آذرى
  گفت  وگو

حسين سروقامت

كارآفرينـي كـم دردسـر دارد، چه رسـد كـه بـا معلوليت و 
ويلچرنشيني هم جمع شود... چه معجوني!

بغض گلوگير شـده، بريده بريده حرف مـي زد. مي گفت اتهام 
آدم ربايي به من زدند؛ دوسال توي راهروهاي دادگاه مي رفتم 
و مي آمدم. حاضر نشده بودم به نامردي رشوه دهم. اتهامي كه 

از آن تبرئه شدم. 
پرسـيدم چند نفر كارگـر داري؟ گفت 600 نفـر؛ همه معلول 

جسمي – حركتي، ناشنوا، كم شنوا، نابينا و كم بينا!
شـگفتي را در نگاهم خواند: من درد معلوليت را چشيده ام... 
عشـق مي كنم كه معلولي سـر برج لقمه اي سـر سـفره زن و 

بچه اش ببرد. 
آنگاه چيزي گفت كه از تعجب خشـكم زد... سـه تا دستگاه، 
كار همه اين 600 نفر را مي كند؛ بدون نياز به پرداخت دستمزد 

و بيمه!
... غبطه ژاپن را مي خورد كه در هر پرواز آن دو صندلي «فرست 

كالس» براي كارآفرينان خالي است!
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 حيدري – اهواز: به اتفاق يك معلول به كارگزاري شركت بيمه 
آتيه سازان شهر اهواز كه سازمان تأمين اجتماعي براي بيمه تكميلي 
بازنشستگان اعالم كرده است، مراجعه كردم كه بعد از دوندگي بسيار 
كار انجام شد. جالب است با وجود تأكيد مسئوالن به كار سيستمي 
ــود و باعث  ــتي انجام مي ش هنوز در اين ادارات كار به صورت دس
شده است مردم به زحمت بيفتند . نكته جالب اينكه بازنشستگان 
ــز درماني به صورت نقدي  تأمين اجتماعي هنگام مراجعه به مراك
وجه را پرداخت مي كنند، اما بيمه تكميلي آتيه سازان بعد از چند 
ماه آن هم با كسورات بسيار به بازنشستگان پرداخت مي كند. چرا 
پولي كه در لحظه از بيمار دريافت شده است بعد از چهار ماه پرداخت 
مي شود؟ با تغيير روش دستي به روش آنالين و انتخاب يك بيمه 
معتبرتر از سوي تأمين اجتماعي بسياري از مشكالت بازنشستگان 
ــرد و ديگر نيازي به كپي برداري  تأمين اجتماعي را مي توان حل ك
و كاغذبازي نيست. سازمان تأمين اجتماعي در انتخاب بيمه هاي 
تكميلي بيمه اي را انتخاب كند كه در استان ها هم شعبات فراوان 
داشته باشد. بازنشستگان از بيمه تكميل آتيه سازان راضي نيستند. 
رؤساي سازمان تأمين اجتماعي در انتخاب بيمه تكميلي به خصوص 

براي بازنشستگان دقت بيشتري داشته باشند.

سالم بر شـما مخاطبان هميشـگي «جوان». 
اين سـتون متعلق به شماسـت. دلگويه هاي 
شـما عزيـزان را از طريـق شـبكه هاي 
 09190968530 شـماره  بـا   اجتماعـي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  شـنوا هستيم. 
در نظر داشته باشـيد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد
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فرزاد منتى |  تسنيم

دهكده سالمت 
در چند نقطه تهران افتتاح مي شود

شهردار تهران از افتتاح دهكده سالمت در چند نقطه تهران خبر داد. 
ــنبه اميد و افتخار، طرح واكسيناسيون هپاتيت  در بيست و دومين ش
ــم عليرضا زاكاني، شهردار  ــهرداري آغاز شد. در اين مراس كارگران ش
تهران با اشاره به اهميت واكسيناسيون نيروهاي خدماتي شهر گفت: 
ميان تمامي شنبه هاي اميد و افتخاري كه از مرداد ماه امسال تاكنون 
ــنبه هاي اميد و افتخار  برگزار شده، امروز براي من يكي از بهترين ش
است زيرا با طرح واكسيناسيون هپاتيت كارگران شهرداري مستقيماً 

به زحمتكش ترين قشر جامعه خدمت مي كنيم. 
زاكاني در ادامه با اشاره به ظرفيت هاي باالي سيستم بهداشت و درمان 
در شهر تهران تصريح كرد: يكي از ويژگي هاي خوب پايتخت باالبودن 
ظرفيت نظام پزشكي و سالمت در شهر است، اما استفاده بهينه از اين 
ظرفيت باال نمي شود.  وي افزود: در كنار ظرفيت باالي نظام سالمت در 
تهران، اين شهر از عدم گسترش مناسب شبكه بهداشت رنج مي برد. 
ما در تهران كادر مجرب درمان و امكانات گسترده داريم، اما در حوزه 
بهداشت دچار عقب افتادگي تاريخي هستيم و متناسب با نياز شهر در 
اين زمينه توسعه نداشته ايم.  زاكاني تأكيد كرد: از 20 ماه قبل تاكنون 
ــاركتي را در پيش گرفته ايم،  رويكرد مسئوليت پذيري و مديريت مش
در همين راستا يكي از حوزه هايي كه تالش مي كنيم با همكاري ساير 
دستگاه ها توسعه دهيم بخش بهداشت و سالمت در محالت و فضاهاي 
عمومي است.  وي افزود: در نخستين گام صد پارك را شناسايي كرديم 
ــتقرار  ــت ظرفيت موجود در اين پارك ها را براي اس ــبكه بهداش تا ش
امكانات خود بسنجد. گام بعدي گسترش شبكه بهداشت در 351 محله 
ــت.  زاكاني در رابطه با برنامه هاي ديگر شهرداري پيرامون  تهران اس
گسترش و توسعه امكانات بهداشتي گفت: ايجاد دهكده هاي سالمت 
يكي از موضوعات مورد توجه ماست. امروز كشور به سمت سالمندي 
ــالمندان نياز به دريافت خدمات ويژه دارند. به همين  پيش مي رود س
جهت دهكده هاي سالمت با هدف خدمت رساني به اين قشر از جامعه 

احداث خواهد شد. 
زاكاني در ادامه خاطر نشان كرد: ساخت باغ شهرها ايده ديگر شهرداري 
در زمينه ارتقاى سطح بهداشت و درمان در شهر تهران است. باغ شهرها 
محل رجوع شهروندان تهراني براي دريافت خدمات سالمت هستند. 

ــالمت به تهران براي دريافت  ــاره اي به ورود گردشگران س زاكاني اش
ــت بااليي براي ارائه  ــت و گفت: تهران ظرفي خدمات درماني نيز داش
ــاال در كنار صرفه  ــن ظرفيت ب ــتي و درماني دارد. اي خدمات بهداش
اقتصادي خدمات ارائه شده نسبت به ساير كشورها، باعث اقبال بيماران 
خارجي به تهران شده، مجموعه شهر سالم شهرداري در همين رابطه 

آماده خدمت رساني به گردشگران سالمت است. 



خبرهاي خوش براي كولبران و مرزنشينان در راه است  
 بايد شرايط اقتصادي مناطق مرزنشين بهبود يابد. در اين صورت كاال به جاي آنكه از كوه ها وارد شود، بدون گمرك و از مبادي رسمي

وارد اين مناطق مي شود و جوان كولبر به جاي كولبري در بازارچه هاي مرزي مشغول خواهد شد
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اليحه ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري 
و ملواني) كه به پيشنهاد وزارت كار و ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال در دولت تصويب شده بود، سرانجام 
با قيـد دوفوريت بـه تصويب نماينـدگان مجلس 
رسـيد تا نشـان دهد دولت و مجلس براي تأمين 
معيشـت كولبران و مرزنشـينان و ايجاد اشتغال 
و درآمد بـراي خانوارهاي سـاكن مناطق محروم 
مرزي برنامه، اهتمام و عزم جدي دارند. در صورت 
تصويب و اجرايي شـدن اين اليحـه، كاال با حجم 
مشـخص، بدون گمركي و با حداقـل عوارض وارد 
شهرستان هاي مرزي مي شـود و به صورت همراه 
مسـافر هم مجاز است كه خارج شـود، اين اقدام 
باعث رونق اقتصادي مناطق مرزنشين خواهد شد. 

         
كولبران در تكاپوي لقمه  ناني براي خانواده خود، روز و 
شب و گرما و سرما نمي شناسند و براي عبور از مرزهاي 

پر از دام و كمين، دل به هر خطري مي سپارند. 
وقتي پاي صحبت كولبران مي نشينيم تازه درمي يابيم 
كه در نبود كمترين فرصت شغلي، به اين كار پرريسك 
ــر  ــر روي آورده اند. كولبران از فقيرترين قش و پرخط
ــل نبود  ــد كه به دلي ــمار مي رون ــه ايران به ش جامع
فرصت هاي شغلي مناسب جهت تأمين امرار و معاش 
خانواده  شان ناچارند به اين كار سخت و طاقت فرسا تن 
بدهند. آنها گاهي بايد 100 تا 150كيلو بار را در كوه و 

كمر و گرما و سرما و كوالك برف، جابه  جا كنند. 
طبق آمار رسمي بيش از 68هزار كولبر در استان هاي 
مرزي فعاليت مي كنند. در سال هاي اخير ساماندهي 
كولبران بارها از سوي دولتمردان عنوان شده اما هرگز 

به برنامه جامع و دقيق نرسيده است. 
ــري و ملواني  ــه كولب ــيني از جمل ــادالت مرزنش مب
ــب  ــي) در نواحي مرزي از جمله راه هاي كس (ته لنج
ــت اما طي  ــت مرزنشينان اس درآمد و تأمين معيش
سال هاي اخير عدم تمكن مالي مرزنشينان و آشنايي 
ناكافي آنان با قوانين و مقررات مرزنشيني باعث شده 
ــينان از اين طريق  ــت از يك طرف منافع مرزنش اس
تأمين نشود و از طرفي ديگر جريان هاي سازمان يافته 
قاچاق كاال از اين معافيت و تسهيالت مبادالت مرزي 
مرتبط با مرزنشينان، سوءاستفاده و سود سرشاري را 
ــب كنند. دولت مردمي در يك سال و نيم گذشته  كس
در راستاي محدود كردن ورود كاالي قاچاق به كشور 
موضوع ساماندهي كولبران را نيز در دستور كار خود 
ــال  ــه طوري كه هيئت دولت بهمن ماه س قرار داد، ب
ــت  ــب وكار، معيش ــته، برنامه ملي تقويت كس گذش
ــتغال پايدار در مناطق مرزي  مرزنشينان و ايجاد اش
را به تصويب رساند؛ مصوبه اي كه به پيشنهاد وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال 

و ارز در هيئت دولت مطرح شده بود. 
ــهيالت  تا قبل از تصويب اين برنامه، اعتبارات و تس
دولت در مناطق مرزنشين به دليل عدم برنامه ريزي 

صحيح و مشخص و نظارت هاي ناقص، آنطور كه بايد 
جامعه هدف را پوشش نمي داد و مشكالت اقتصادي 
نيز معيشت مرزنشينان را دچار مشكل كرده بود اما 
به اعتقاد كارشناسان با تصويب اين برنامه، گشايش 
زيادي در مناطق مرزي به ويژه مرزنشينان به وجود 

خواهد آمد. 
ــال نيز رئيس جمهور در جلسه  همچنين تيرماه امس
ــران قوا كه  ــادي س ــي هماهنگي اقتص ــوراي عال ش
ــاماندهي تجارت  ــي راهكارهاي س ــور بررس به منظ
مرزي و مقابله با قاچاق و ساير روش هاي جابه جايي 
غيرقانوني كاالها در مناطق مرزي تشكيل شده بود، 
بر لزوم سالم سازي تجارت مرزي و مقابله با آسيب ها 
و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تأكيد و اعالم كرد: 
ــتغال زايي براي مرزنشينان كه  تأمين معيشت و اش
همواره حافظان غيوري براي جمهوري اسالمي ايران 
بوده اند، اولويت همه دستگاه ها از جمله دولت است، 
لذا هرگونه تصميمي در اين زمينه بايد ضمن حمايت 
ــالم مرزنشينان به ساماندهي و  از معيشت پايدار و س

انضباط تجارت مرزي منجر شود.
    تصويب دوفوريت اليحه ساماندهي و نظارت 

بر تجارت مرزي 
به گزارش ايسنا، بررسي دوفوريت اليحه ساماندهي 

و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد 
اشتغال پايدار مرزنشينان هفته گذشته در دستور كار 
مجلس قرار گرفت و 153نماينده مجلس با دوفوريت 

اين اليحه موافقت كردند. 
ــد بودند در اليحه به  هرچند برخي نمايندگان معتق
رغم حذف فعاليت كولبري جايگزيني براي آن درنظر 
گرفته نشده است و با قوانين باالدستي از جمله قوانين 
صادرات و واردات تناقض دارد اما در مقابل برخي ديگر 
بر اين باور بودند كه با توجه به آنكه مرزنشينان مشكل 
معيشتي و اشتغال دارند و بيشتر جوانان اين بخش از 
كشور به دنبال كار هستند، اگر دو فوريت آن تصويب 
ــتغال اين مناطق  ــود، به رونق مناطق مرزي و اش ش

منجر خواهد شد. 
ــاون پارلماني  ــيني، مع ــيدمحمد حس به اعتقاد س
رئيس جمهوري اليحه ساماندهي و نظارت بر تجارت 
ــتغال پايدار  ــي) و ايجاد اش ــري و ملوان مرزي (كولب
ــينان به منظور تقويت اقتصاد مرزي، تأمين  مرزنش
ــينان، مديريت واردات كاال، كاهش  معيشت مرزنش
ــگري مناطق مرزي و  ــاق كاال و ارز، رونق گردش قاچ
ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان با رعايت مالحظات 
امنيتي، اجتماعي و اقتصادي حاكم بر مرزها و ايجاد 
ــينان به  ــان حقوق عمومي و حقوق مرزنش توازن مي

مجلس ارسال شده است. 
همچنين علي شريعتي، عضو هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني ايران در گفت وگو با ايسنا تأكيد دارد: براي 
بهبود وضعيت اقتصادي مرزنشينان بايد توسعه كالن 
اقتصادي را مدنظر قرار داد، زيرا در سال هاي گذشته 
ــي كوتاه مدت و  ــه طرح هاي ــه كرده ايم ك بارها تجرب
بعضاً پرسروصدا براي بهبود وضع اقتصادي مردم در 
استان هاي مختلف كشور اجرايي شده اند كه يا پس از 
ــده يا در رسيدن به اهداف  مدت كوتاهي فراموش ش

كالن خود ناكام مانده اند. 
وي معتقد است: براي مقابله با قاچاق صرف ساماندهي 
ــر طرحي كه وضع  ــت و بايد از ه كولبران كافي نيس
ــد، حمايت كرد اما  زندگي مرزنشينان را بهبود بخش
ــت كه طرح هايي كه تمام جنبه ها را  بايد در نظر داش
بررسي نكنند و صرفاً نگاهي كوتاه مدت داشته  باشند، 
ــي را حل نخواهند كرد. به گفته وي  مشكالت اساس
ــتان هاي كشور  در حال حاضر بيش از 50درصد اس
مرزي هستند و حمايت از استان هاي مرزي و معيشت 

مرزنشينان به همراهي همه دستگاه ها نياز دارد. 
    مجلس: اليحه ساماندهي كولبري 

به دنبال رونق اقتصادي مناطق مرزنشين است
ــيون مرزنشينان در  آرش زره تن لهوني، عضو فراكس

گفت وگو با ايسنا با اشاره به تصويب دوفوريت اليحه 
ــرزي (كولبري و  ــر تجارت م ــاماندهي و نظارت ب س
ــينان گفت:  ــتغال پايدار مرزنش ــي) و ايجاد اش ملوان
ــفند99 طرحي با عنوان تجارت مرزنشينان براي  اس
حل معضل كولبري تهيه كردم كه اين طرح با امضاي 
ــه ارجاع شد و فراكسيون  66 نماينده به هيئت رئيس

مرزنشينان آن را بررسي كرد. 
ــي اين  ــينان در بررس ــيون مرزنش وي افزود: فراكس
طرح جلسات مشتركي با دولت برگزار كرد و كميته 
ــد. بعد از  ــتركي بين دولت و مجلس تشكيل ش مش
رسيدن به نظر مشترك، بنا شد ستاد مبارزه با قاچاق 
ــام دهد و به هيئت  كاال و ارز جمع بندي نهايي را انج
ــد از تصويب در هيئت  دولت ارائه كند. اين اليحه بع
ــت آن نيز در  ــد و دوفوري دولت به مجلس تقديم ش

مجلس به تصويب رسيد. 
رئيس مجمع نمايندگان استان كرمانشاه در مجلس 
در توضيح فوايد اجراي اين اليحه براي كولبران گفت: 
ــدن اين اليحه، كاال با  در صورت تصويب و اجرايي ش
حجم مشخص، بدون گمركي و با حداقل عوارض وارد 
شهرستان هاي مرزي مي شود و به صورت همراه مسافر 
ــود، اين اقدام باعث رونق  هم مجاز است كه خارج ش

اقتصادي مناطق مرزنشين خواهد شد. 
    كولبري از سر ناچاري است

زره تن لهوني با تأكيد بر اينكه كولبري از سر ناچاري 
ــت، افزود: هيچ جواني حاضر نيست يخچال روي  اس
ــتن شغل  دوش خود بگذارد، آن جوان به دليل نداش
ــمت بهبود  چنين كاري انجام مي دهد، لذا بايد به س
ــين رفت، چون  ــق مرزنش ــت اقتصادي مناط وضعي
طبيعتاً نمي توان به اجبار به جوان بدون شغل و درآمد 
ــمت كولبري رود كه گفته ما هم  گفت كه نبايد به س

تأثيري ندارد. 
ــادي مناطق  ــورت رونق اقتص ــرد: در ص وي بيان ك
ــادي مردم  ــود وضعيت اقتص ــين، خود به خ مرزنش
ــود و ديگر آن جوان به سمت كولبري  هم بهتر مى ش
نمي رود. ما دنبال اين نيستيم كه جلوي كولبري گرفته 
ــرايط اقتصادي مناطق مرزنشين را  شود بلكه بايد ش
ــه جاي آنكه از  ــيم. در اين صورت كاال ب بهبود ببخش
كوه ها وارد شود، بدون گمرك و از مبادي رسمي وارد 
اين مناطق مي شود و جوان كولبر به جاي كولبري در 

بازارچه هاي مرزي مشغول خواهد شد. 
ــاماندهي مرزنشينان  با تصويب دوفوريت اليحه س
ــت و  و كولبران انتظار مي رود موضوع تأمين معيش
ــاكنان مناطق مرزي  ــتغال پايدار براي س ايجاد اش
بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. به موجب برنامه 
ــينان،  ــت مرزنش ــب وكار و معيش ملي تقويت كس
مناطق مرزي بايد به عنوان پايگاه هاي صادراتي انواع 
ــته رونق يابند و توسعه  كاال و خدمات بهتر از گذش
كسب وكار و افزايش رفاه و معيشت مرزنشينان را به 

دنبال داشته باشند.

بهناز قاسمي
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الف- شرح مختصر خدمات
اسپيدگذاري، بخارزني، باز كردن دريچه هاي نفررو، شيرهاي 
ايمني، جداسازى. پايين آوردن شيرآالت فلنجى. تميزكارى 
سطح صفحات سـوراخ دار. نصب بسـتن و باال بردن صفحات 
سوراخ دار. تميزكارى فلنج. تخليه كاال و مواد. واير برس زنى 
سـطح فلز. گريـس كارى. چربى زدايى. رنگ آميـزى. تأمين 
خاك، احداث حوضچه خاكي، رسوب زدايي، تركيب رسوبات با خاك، حمل، گودبرداري، دفن 
رسوبات، تميزكاري مناسب جهت انجام بازرسي قسمت هاي تحتاني مخزن، داربست بندي، 
موظفا همكاري الزم با بازرسـي فني و خوردگي فلزات، انجام آزمايشات الزم براي اطمينان 
از صحت عمليات فوق االشاره، سند بالست، اعمال انواع پوشش الزم، راه اندازي مقدماتي و 
نهايي، تميزكاري محيط كار و ساير عمليات جزئي و كلي براي نيل به هدف يك تعميرات اساسي 
جامع با رعايت مفاد كتابچه شرايط عمومي پيمان و شرايط ويژه كارهاي تعميراتي منضم به آن 

و شرح فعاليت مندرج متضمن جدول مقادير و آحاد بها جمعاً 52 رديف
ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام كار

محل اجراى خدمات در پااليشـگاه گاز مايع مـارون LPG آغاجارى واقـع در حد فاصل 30 
كيلومترى تا شركت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى و 100 كيلومترى تا دفتر ستادى و مدت 

انجام آن 30روز مى باشد.
ج- برآورد كارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات -/30,263,725,760ريال مي باشد.
د-شرايط مناقصه گران متقاضى

  داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي) در رشته مربوطه- مناقصه گران داراي حداقل پايه 
5 گرايش نفت و گاز و داشـتن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي(گواهي صالحيت ايمني و صالحيت پيمانكاري در آخرين روز بارگذاري در سامانه 
ستاد مي بايست حداقل داراي 30 روز اعتبار باشد، در غير اين صورت به منزله حذف از ليست 

مناقصه گران خواهد بود. 
  در تعيين برنده مناقصه و در شـرايط برابر، اولويت با شـركت هاي بومي استاني مي باشد.

توانايي ارائه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/1,513,186,288 ريال همچنين 
توانايي 10٪ مبلغ پيمان (در صورت برنده شدن ) به عنوان تضمين انجام تعهدات-مناقصه گر 
جهت تحويل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار عالوه بر بارگذارى تصوير تضمين از طريق 
سامانه الزم است به صورت حضورى به دفتر كميسيون مناقصات در اهواز، كوى فدائيان اسالم 
مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان طرح هاى راه و ساختمان در مهلت مقرر 

مراجعه و تضمين را تسليم نمايند.
 هـ-محل و مهلت دريافت اسناد

از كليه متقاضـيان واجد شـرايط دعـوت به عمل مي آيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان 
 www.setadIran.ir جهت دريافت اسـناد و اعالم آمادگى از طريق سـامانه ستاد و به نشـاني
مراجعه نمايند تـا ارزيابي هاي الزم وفـق آيين نامه اجرايـي بند ج ماده 12 قانـون برگزاري 

مناقصات(ارزيابي كيفى)بر روي مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
1- مهلت اعـالم آمادگى: به صـورت الكترونيكـى (غيرحضـورى و) از سـاعت 8:00 تاريخ 

1401/11/09 لغايت ساعت 19:00 تاريخ 1401/11/13
2- مبلغ خريد اسناد و شماره حساب: واريز مبـلغ 4,046,000 ريال از طريق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانى
  ضمنًا مى بايسـتى حداكثر ظرف مدت 14روز مـدارك ارزيابى كيفى خـود را مطابق با 
اطالعات درخواست شده در استعالم ارزيابى كيفى از طريق سامانه ستاد بارگذارى نمايند. 
بديهى است كارفرما اين حق را براى خود محفوظ مى دارد به مداركى كه شرايط مندرج در 

متن آگهى و استعالم ارزيابى كيفى را لحاظ ننموده اندترتيب اثر ندهد.
محل، زمان تحويل و گشايش پيشنهادها 

متقاضيان واجد شرايط در مرحله ارزيابى كيفى مكلفند پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 
15:00روز سه شنبه مورخ 1402/01/29 به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم 
نمايند. ضمناً پيشنهادات در ساعت 08:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 گشايش و قرائت 
خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران مى بايست ضمن بارگذارى الكترونيكى تصوير تضمين شركت در فرايند 
ارجاع كار در سامانه تا ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ1402/01/29اصل تضمين مذكور را به 
صورت فيزيكى به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- 
كوى فدائيان اسالم مجتمع تندگويان، واقع در روبروى بلوك دو، ساختمان سابق طرح هاى 

راه و ساختمان تسليم نمايند.
  همزمان ارائه معرفى نامه و كارت ملى براى متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان 

شركت ها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.
  تذكر: حسـب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شـركتها، آگهي تأسيس، آخرين 
تغييـرات ثبتي و هرگونه گواهي مبني بر واجد شـرايط بودن شـركت مطابق بـا مفاد آگهي 

الزامي مي باشد. 
امور حقوقي و قراردادها - مناطق نفتخيز
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 شركت ملي  نفت ايران 
شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

 نوبت دومفراخوان مناقصه عمومى(ارزيابى كيفى)
توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در اين مناقصه صرفاً به صورت الكترونيكي(توكن) و از طريق سامانه ستاد به نشاني www.setadIran.ir مي باشد.

مناقصه عمومى يك مرحـله اى شماره م م/01/0396 مربوط به تعميرات اساسى كارخانه گاز و گاز مايع مارون LPG آغاجارى

شناسه آگهى:1443528

شـهردارى آبيك در نظر دارد به استناد 
صورتجلسه كميسـيون مناقصه هيأت 
عالـى معامـالت شـهردارى به شـماره 
23/27714/ش مورخ 1401/10/10 مجوز 
رسمى شـوراى اسالمى شـهرآبيك به 
شماره 1401/110/32 مورخ 1401/1/27 مناقصه عمومى خريد و حمل 
و پخش قير و آسفالت معابر شهرآبيك را از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولـت برگزار نمايد.كليه مراحل برگـزارى مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشايى 
پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) 
بـه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصه گـران در صورت عدم عضويـت قبلى،مراحـل ثبت نام در 
سايت مذكور و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى راجهت شركت 
در مناقصه محقق سـازند، تاريخ انتشـار مناقصه در سامانه تاريخ 

1401/11/9 مى باشد.
  مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت : 14:30 روز 

دوشنبه تاريخ 1401/11/17 
  مهلت زمانى ارائه پيشـنهاد: سـاعت 14:30 روز دوشنبه تاريخ  

 1401/12/1
  زمان بازگشـايى پاكت ها: سـاعت 14:30 روز سه شـنبه تاريخ  

1401/12/2
  اطالعات تماس دســتگاه مــناقصه گزارجهت دريافت اطالعات 
بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاى الف: آدرس: شهر 
آبــيك- بلـوار آيـــت اهللا طالقانى- سـاختــمان مـــركزى 

شهـــردارى آبيك -تلفن : 02832822455
  اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجام مراحـل عضويت در 

سامانه: مركز تماس: 02141934 
  دفتر ثبت نام:88969737- 85193768 

آگهى تجديد مناقصه عمومى
خريدوحمل وپخش قيروآسفالت معابرشهرآبيك

شناسه آگهى:1445612

آگهى فراخوان سرمايه گذارى شناسه آگهى:1448091

متولى موقوفه حاج ميرزاعبدالحسـين 
سمسار با هماهنگى اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان اصفهان در نظر دارد نسبت 
به جذب سرمايه گذار جهت سرمايه گذارى 
روى يك قطعه زمين مسـكونى به پالك 
ثبتـى شـماره 4603 واقـع در اصفهان، 
خيابان چهارباغ خواجو، مقابل بانك ملى، 
انتهاى بن بست بهادرى به مساحت 1200 مترمربع كه قبل از توافق با 
شـهردارى امكان احداث 3 طبقه روى پيلوت و يك زيرزمين جهت 

احداث پاركينگ وجود دارد اقدام نمايد.
متقاضيان مى توانند پـس از بازديد از محل و مطالعه موارد اعالم شـده 
در ذيل، حداكثر تا پايان وقت ادارى مـورخ 1401/11/25 آخرين درصد 
پيشنهادى سهم موقوفه از اعيان احداث شده (مفيد و غيرمفيد) براساس 
پروانه سـاختمان و اصالحات بعدى آن را در يك پاكت دربسـته شماره 
«الف» و يك فقره ضمانتنامه بانكى به مبلـغ 500/000/000 ريال در وجه 
اداره اوقاف شهرستان اصفهان را در پاكت شماره «ب» تحويل دبيرخانه 

اوقاف محل واقع در خيابان آب 250 نموده و رسيد دريافت نمايند.
1- كليه هزينه هاى احداث اعيان براسـاس ليسـت نازك كارى مورد 
توافق طرفيـن كه با بافـت منطقه همخوانى داشـته باشـد به عهده 

سرمايه گذار مى باشد.
2- كليه هزينه هاى مربوط به سازمان نظام مهندسى ساختمان و صدور 

پروانه ساختمانى و... به عهده سرمايه گذار مى باشد.

3- كليه هزينه هاى مربوط به انشعابات آب، برق، گاز و تلفن به عهده 
سرمايه گذار مى باشد.

4- كليه هزينه هاى مربوط به اخذ اسـناد مالكيت اعيان تك برگ به 
عهده سرمايه گذار مى باشد.

5- اعيان احداثـى موقوفه نبوده ولى هر آپارتمـان موظف به تنظيم 
يك قرارداد اجاره به ميزان قدرالسهم عرصه موقوفه و پرداخت اجاره 

ساالنه عرصه مى باشد.
6- هر متقاضى كه سـهم بيشـترى از اعيان احداثى را براى موقوفه 

پيشنهاد نمايد به عنوان برنده استعالم معرفى خواهد شد.
7- در صورتى كه پيشنهادات يكسانى بر روى درصد اعالم شده وجود 
داشـته باشـد با انجام مزايده حضورى بين اين نفرات برنده مشخص 

خواهد شد.
8- در زمان تنظيم قرارداد مشـاركت، برنده استعالم موظف به ارائه 
50 درصد سـهم سـرمايه گذارى خود كه توسـط كارشـناس رسمى 
دادگسـترى منتخب تعيين مى گردد، به صورت وثيقه ملكى در رهن 
اوقاف محل مى باشـد كه پس از اتمام قرارداد و اجراى شروط قرارداد 

مستردد مى گردد.
9- در صورت عدم ارائه ضمانتنامه بانكى پاكت شماره الف باز نخواهد 

شد و از روند استعالم حذف خواهد شد.
10- در صورت انصراف برنده، استعالم سپرده وى به نفع موقوفه ضبط 

و با نفر دوم تنظيم قرارداد خواهد شد.
متولى موقوفه سمسار- اداره كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان

تعدادي از خريداران    خبر
ربع سكه بورسي در 
دومين مرحله عرضه اين سكه ها، قيمت هاي 
نجومي را پيشنهاد دادند  و سكه خريدند. گمان 
مي رود اين افـراد براي جلوگيـري از كاهش 
بيشتر قيمت سـكه، با درج قيمت هاي باال به 
دنبـال افزايـش قيمـت متوسـط هسـتند. 
به گزارش فارس، فروش دومين مرحله ربع سكه در 
بورس كاال از روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شده 
است. در اولين مرحله كه سه روز كاري معامالت 
انجام شد، تعداد 50 هزار سكه با قيمت ميانگين 
ــيد. در  7 ميليون و 100 هزار تومان به فروش رس
اولين روز مرحله دوم تعداد 4هزارو545ربع سكه 
با قيمت هاي مختلف به فروش رسيده است. نكته 
جالب ماجرا قيمت گذاري عجيب عده اي با قيمت 

ــا اين قيمت  ــت. اين عده ب 14 ميليون تومان اس
خواسته اند ربع سكه خريداري كنند، البته قيمت 
ميانگين ربع سكه در اين روز 8 ميليون و 813 هزار و  

500 تومان بوده است. 
ــي  ــت يعن ــن قيم ــه پايين تري ــه ب ــرادي ك اف
7 ميليون و 920 هزار تومان پيشنهاد داده اند نيز 

توانسته اند سكه را خريداري كنند. 
ماجرا وقتي جالب تر مي شود كه در روز دوم عرضه 
تعداد ديگري قيمت 16 ميليون و 366 هزار و300 
تومان را قيمت گذاري كرده اند. قيمت ميانگين 
در اين روز 7 ميليون و 999 هزار و660 تومان بوده 
و كمترين قيمت كه به وي نيز سكه تعلق گرفته، 
7 ميليون و 730 هزارتومان بوده است. در دومين 
ــكه به  ــه دوم نيز 17 هزار و400 ربع س روز مرحل

فروش رفته است.

قيمت هاي غيرواقعي در خريد ربع سكه بورسي

 رشد 2/5 برابرى سرمايه گذارى خارجى
در دولت سيزدهم

 رئيس سازمان سرمايه گذاري اقتصادي: 
در سال 95 يعني سال  اول برجام تعداد كل 
طرح هاي مصوب 153مورد بوده كه از ميزان 
سرمايه گذاري 10/4ميليارد دالر، 1/8ميليارد 

دالر به اجرا رسيد و مابقي ابطال شدند
ميـزان سـرمايه گذاري مصـوب در دولـت مردمـي حـدود 
6 ميليارد دالر بوده كه از اين ميزان سـهم روس هـا 2/7ميليارد 
دالر بـراي دو پـروژه نفتي صورت گرفته اسـت. رئيس سـازمان 
سـرمايه گذاري و كمك هـاي اقتصـادي فنـي ايـران از ورود 
سـرمايه گذاران خرد براي پروژه هـاي كوچك و زودبـازده خبر 
داد و گفـت: آنچه تـا امـروز انجـام داده ايـم، اصالح يكسـري 
ريل گذاري هاي سـابق اسـت و نتيجـه آن ميزان جلب سـرمايه 
معتبر خارجي است كه تقريباً در سال گذشته 2/5برابر شده است. 
يكي از مهم ترين اقدامات دولت در بخش جذب سرمايه گذاري خارجي 
اصالح نظام آماري است. از اين پس، تنها آمار سرمايه هاي جذب شده 
ــت، وارد نظام آماري مي شود و قرار  كه منجر به اجراي پروژه شده اس

نيست تنها جذب سرمايه روي كاغذ اعالم شود. 
ــرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و  ــازمان س علي فكري، رئيس س
فني ايران در نشست خبري خود ضمن اشاره به تغيير رويكرد سازمان 
ــته گفت: تمام سفرهاي خارجي من به  سرمايه گذاري نسبت به گذش
عنوان رئيس سازمان سرمايه گذاري به كشورهاي مختلف از جمله چين 
ــتا با سياست هاي كالن  امارات، افغانستان، عراق و ازبكستان همراس

كشور در ارتباط با همسايگان و كشورهاي همسو است. 
ــرمايه گذاري  ــؤال «جوان» در خصوص ميزان س ــخ به س وي در پاس
خارجي در صنايع و معادن گفت: در بخش صنعت و معدن پروژه هاي 
كوچك و زودبازده تعريف كرده ايم كه عمدتاً كشورهاي همسايه مانند 

افغانستان، تركيه، امارات مشاركت داشته اند. 
وي در پاسخ به سؤال ديگري در خصوص ميزان سرمايه گذاري چين 
در كشور افزود: چين در مدت مذكور حدود 185 ميليون دالر در ايران 
سرمايه گذاري كرده  است كه با توجه به ميزان جلسات و مذاكرات از اين 
عدد راضي نيستيم و چيني ها در حد سرمايه گذاران كوچك و متوسط 
در پروژه هاي صنعت، معدن، خدماتي و كشاورزي مشاركت كرده اند. 

   روس ها بزرگ ترين سرمايه گذار در ايران هستند
رئيس سازمان سرمايه گذاري اقتصادي ادامه داد: در اصالح نظام آماري 
تنها سرمايه گذاري هاي معتبر به اين معنا كه از اخذ مجوز آن بيش از 
شش ماه نگذشته باشد و بخشي از سرمايه را وارد پروژه كرده اند، اعالم 
خواهد شد و هدف اصالح نظام آماري اين است كه سيگنال اشتباه به 
دولت، مردم و فعاالن اقتصادي ندهيم. وي افزود: ميزان سرمايه گذاري 
ــزان 5/95ميليارد دالر  ــوده كه از اين مي مصوب 10/2ميليارد دالر ب
ــارد دالر وارد  ــه آن يعني 4 ميلي ــرمايه گذاري مصوب بوده و فاصل س
ــود، همان 5/59ميليارد  كشور نشد و آنچه در نظام آماري درج مي ش

دالر است. 
فكري با بيان اينكه عمده سرمايه گذاري در كشور از سوي روس ها انجام 
ــرمايه گذار در ايران هستند و  شده  است، گفت: روس ها بزرگ ترين س
ــهم روس ها در ايران 2/7ميليارد  ــرمايه  اعالم شده س از اين ميزان س
ــروژه نفتي وارد  ــرمايه  را براي دو پ ــت كه اين ميزان س دالر بوده اس
ــور كرده اند. فكري تأكيد كرد: با توجه به شرايط كشور اين ميزان  كش

سرمايه گذاري ها از طريق صرافي ها وارد كشور شدند. 
ــيار محكم و خوبي منعقد كرده ايم  وي گفت: با روسيه هم قرارداد بس
ــوددهي بين ايران و  ــيه براي رفتن به ايران نيامده  و قرارداد س و روس
روسيه به امضا رسيده است اما به هر حال امكان خروج هر كشوري از 

قراردادها وجود دارد. 
ــاره به وضعيت ايران در رتبه ريسك اعتباري ايران گفت:  فكري با اش
ــت، يعني جزو  ــك اعتباري ايران عدد7 اس در حال حاضر رتبه ريس
پرريسك ها هستيم اما بايد توجه داشت كه جلب سرمايه گذار خارجي 
ارتباط مستقيمي با رتبه ريسك اعتباري ندارد، هرچند اثرگذار است اما 
ميزان ريسك خود را در نرخ بيمه پروژه ها نشان مي دهد. در حال حاضر 

با همين رتبه سرمايه گذاراني از امريكا و اروپا هم داريم. 
   مقايسه آمار جذب سرمايه در دوره برجام 

و مدت زمان عمر دولت سيزدهم
ــه آمار جذب سرمايه در دوره  فكري در پاسخ به سؤالي درباره مقايس
ــه  ــيزدهم گفت: در يك سال و س ــر دولت س ــام و مدت زمان عم برج
ــه از 10/2ميليارد دالر  ــورد بوده ك ــته تعداد طرح ها 388م ماه گذش
سرمايه گذاري مصوب، حدود 6 ميليارد دالر انجام شده اما در سال 95 
يعني سال  اول برجام تعداد كل طرح هاي مصوب 153مورد بوده است 
كه از ميزان سرمايه گذاري 10/4ميليارد دالر، 1/8ميليارد دالر به اجرا 
ــال 96، ميزان طرح هاي  ــيد و مابقي ابطال شدند. همچنين در س رس
ــرمايه گذاري مصوب  مصوب 198مورد بوده و از 10/8ميليارد دالر س
ــيد و حدود  ــرمايه معتبر بوده و به اجرا رس حدود 2/6ميليارد دالر س

8 ميليارد دالر ابطال شد. 
وي تأكيد كرد: اين اختالف فاحش سرمايه گذاري مصوب و معتبر در 
دوره برجام نشان مي دهد عمده اين سرمايه گذاري ها با جنبه سياسي 

اعالم شده و بيشتر جنبه نمايشي و تبليغاتي داشته است. 
فكري ادامه داد: در آن زمان توتال هر چند اعالم سرمايه گذاري كرده 
بود اما از كشور خارج شد ولى اين پيام غلط را به مردم و فعاالن اقتصادي 

 داد كه فرانسه بزرگ ترين سرمايه گذار خارجي در كشور است. 

  گزارش  يك

ايرنا



  عباس علي  اميري:
سرمايه هاي راكد دولت را وارد چرخه توليد 
كردن كار درستي است، اما پشت درهاي بسته 
بدون ارائه ساز و كارهاي قانوني و حتي فراتر از 
قانون مي تواند خيلي خطرناك باشد. بله نظام 
بوروكراتيك كشور متورم است، اما كاركرد 
حداقلي دارد، دور زدن ساختار بوروكراتيك 

به هرج و مرج مي انجامد. #مولدسازي
   مهدي قاسم زاده:

ــوم به  ــاهده متن مصوبه موس هرچند تا مش
مولدسازي نمي توان زياد قضاوت صحيحي 
انجام داد اما حتي اگر تشكيل هيئتي هفت نفره 
ــوص واگذاري  ــژه در خص ــارات وي با اختي
دارايي هاي دولت(به منظور تسهيل اين روند)، 
ــت كه (در  ــد، سؤال اين اس قابل توجيه باش
صورت صحت) چرا چنين هيئت قدرتمندي 

بايد داراي مصونيت قضايي باشد؟!
   محمدصالح مفتاح:

اگر قرار است مولدسازي (حتي اگر ضروري 
است)  بدون فساد باشد، چرا بايد مصونيت 

ــته باشد؟  قضايي براي مجريان وجود داش
ــان را با  انگاري كه قطعاً تصميم دارند كارش
فساد و قانون شكني پيس ببرند! آيندگان شما 
ــد؟ پ.ن: اميدوارم  را چطور قضاوت مي كنن

همه اين شنيده ها دروغ باشد. 
   محمدامين رضايي:

حاالكه بحث  مولد سازي اموال دولت مطرح 
است، قرار بود پايان برنامه پنجم توسعه(برنامه 
ــد!)25درصد اقتصاد ما سهم  ششم تمام ش
تعاوني ها شود و جهت فقرزدايي از سه دهك 
اول جامعه،30درصد از كل درآمدهاي حاصل 
از واگذاري ها ذيل اصل44 هم در قالب تعاوني 
فراگير به مردم محروم داده شود. #سهم فقرا 

از اين مولدسازي ها كجاست؟
  حامد نيكونهاد:

ــازي  ــي دولت با عقيم س ــازي داراي مولدس
ــتي جز  ــه سرنوش ــي چ ــيدگي قضاي رس
ــور و نظامي كه  ــادآفريني دارد؟ در كش فس
حتي هيچ كدام از عالي ترين مقامات رسمي، 
هيچ مصونيت قضايي ندارند، چرا يك هيئت 

هفت نفره بايد يك تنه قانونگذار و مجري باشد 
و در قبال تشخيص و اقداماتش پاسخگوي 

هيچ مرجع قضايي نباشد؟!
  كاربري با نام «دانش طلب»:

دستور حراج مي دهند و اسمش را مي گذارند 
ــازي»، اموال مردم كه به يغما رفت  «مولدس
تهش مي گويند ما گفتيم تخلف نشود! نه كه 
واگذاري هاي قبلي خيلي شاهكار بوده، بعدي ها 
حتماً معجزه خواهد شد، خوشبينانه اين است 
كه باز پوست موز ديده اند و مي گويند دوباره بايد 

زمين بخوريم، بدبينانه اش هم بماند. 
  متين فارابي:

ــاد احتمالي و  مصوبه مولد سازي فارغ از فس
سازوكار و رويكرد نامناسبي كه داره يه مشكل 
ــي ديگه رو هم در خودش گنجونده. تا  اساس
قبل از اين نتيجه سازوكار شوراي سران، حذف 
قوه تقنيني مجلس بود، با اين مصوبه ديگه قوه 

قضائيه هم از صحنه حكمراني حذف شد. 
  محمدرضا جديدي:

در هر دولتي هر وقت صحبت از فروش امالك 

و اموال مازاد دولت با عنوان خصوصي سازي/
ــود، ياد آدم معتادي  مولدسازي مطرح مي ش
ــن مايحتاج خود اموال  مي افتم كه براي تأمي
ــد. به فرض  پدري را به ثمن  بخس مي فروش
امسال هم بودجه  را تأمين كرديد، سال هاي 
بعد چه مي كنيد؟ بايد به فكر درآمد پايدار بود. 

  عليرضا مهري:
ــي از درآمدهاي دولت در بودجه قرار  بخش
ــت از محل فروش دارايي تأمين و صرف  اس
ــود!  اسمش را  پرداخت حقوق كارمندان ش
ــازي و اكانت منتسب به  گذاشته اند مولدس
وزير كشور توئيت مي زند كه نبايد تبديل به 

هزينه جاري شود. چشم عباس آقا!
  حسين اسكندري:

چرا افرادي كه مي خواهند  مولدسازي را اجرا 
كنند، بايد مصونيت قضايي داشته باشند؟ خب 
قانون را مي خواهند اجرا كنند، نمي خواهند 
كه فساد كنند! اينطور كه اوضاع پيش ميره، 
فكر كنم باليي بدتر از خصوصي سازي قراره 

سرمون بياد. #هفت تپه # هپكو

خصوصي سازي به شرط شفافيت و نظارت قضايي
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به مصوبه «مولدسازي» شوراي سران قوا

مصوبه عجيب و محرمانه «مولدسازي» شـوراي سـران قوا با واكنش هاي تند و نقادانه 
بسياري از كاربران در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. خبرگزاري ها اعالم كرده اند بر اساس 
اين مصوبه، شناسايي، تشخيص مازاد بودن، تعيين روش ارزش گذاري و شيوه واگذاري 
اموال دولت بر عهده هيئتي هفت نفره با مصونيت قضايي قرار گرفته است و همه قوانين 

جاري كشور در اين حوزه موقوف االجرا مي شود. كاربران اين مصوبه را خالف شفافيت و 
مبارزه با فساد دانستند. كاربران بيان داشتند اصل خصوصي سازي مسئله اي قابل فهم 
اسـت اما پنهان كاري و مصونيت قضايي در آن مي تواند كار را همچون موارد ديگري در 
گذشته به انحراف بكشاند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام هـا،  متن ها، عكس نوشـت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر مى دهد. تالش بر اين 
اسـت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشـمند شـبكه هاى 

اجتماعى در عرصه مكتوب هم ديده شود.

    تصوير منتخب

       كشوري هست به زيبايي ايران باشد؟! | دژ محمدعلي  خان، دزفول زيبا 
| صفحه توئيتري «سارا پويان»

ثمره دين عاري از عقالنيت
آيت اهللا جوادي آملي:

آنها كه دين را با عقالنيت و خرد جمع نكردند، يك وقت تفتيش 
عقايد تشكيل دادند، يك وقت گاليله را تهديد به سوزاندن كردند 
و االن هم كم و بيش مي شنويم كه مراسم «قرآن سوزي» به راه 
انداخته اند. اين دين بي خرد، اين دين بي عقل و دين بي علم كار 
ديروزش: گاليله سوزي و كار امروزش قرآن سوزي است و اگر علم 
باشد و عقل و دين نباشد، جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم از 

همين غرب برمي خيزد. 
منبع: كانال تلگرامي «آيت اهللا العظمي جوادي آملي (مدظله العالي)» 
به استناد پيام به همايش «پيامبر اسالم رحمتي براي عالميان» 

مورخ02/24/ 1392

   آيينه نفس

 چرا مديريت زئوسي در يك سازمان بحران آفرين است؟

ــت، بودجه كشور در شبكه هاي  ــت: اينكه چند سالي اس ميثم ظهوريان در توئيتي نوش
ــؤال است چند درصد از اين  ــت، اما برايم س اجتماعي ناقدان زيادي دارد، امر مباركي اس
ناقدان، حداقل يك بار حتي به شكل مختصر و گذرا اليحه بودجه را مطالعه كرده اند و فقط 

مطالبي را كه در همان شبكه هاي اجتماعي از ديگران خوانده اند، تكرار نمي كنند؟

عطار اينانلو توئيت كرد: فروش تسليحات امريكا به ساير كشورها در سال2022 به شدت 
ــالح به ارمغان آورد. فروش  ــازندگان س ــود خالصي را براي س افزايش يافت و مجموع س
تسليحات امريكا كه ناشي از واكنش ناتو به جنگ اوكراين و افزايش تنش ها در آسيا بود، از 

35/8ميليارد دالر در سال2021 به 51/9ميليارد دالر در سال2022 رسيد. 

ــتي كه در ادامه تلخيصي  محمدرضا سرگلزايي طي يادداش
ــاي مديريت» مي خوانيد،  از آن را به نقل از كانال «مهارت ه
ــت: چارلز هندي در كتاب خدايان مديريت، مفهومي را  نوش
ــازمان.» از نظر وي اگر  مطرح مي كند با عنوان «فرهنگ س
سازماني به فرهنگ خودش آگاه نباشد، دچار «اسكيزوفرنياي 
ــت. به اين معنا كه عملكردي ازهم گسيخته و  فرهنگي» اس
غيرمنسجم دارد، اما براي موفقيت يك سازمان (سيستم)، 
ــازمان به فرهنگ خود كافي نيست،  تنها خودآگاهي آن س
ــب با زمان، مكان و  سازماني موفق است كه فرهنگي متناس

وظايف خود داشته باشد. 
ــازمان ها را بر  ــگ كار» س ــاب «فرهن ــدي در كت چارلز هن
مبناي رب النوع هاي يونان باستان به چهار فرهنگ زئوسي، 
ديونيزوسي، آپولوني و آتنايي تقسيم و نقاط ضعف و قوت هر 

سازمان را بيان مي كند. 
ــتند كه بر اساس  ــازمان هايي هس ــازمان هاي زئوسي: س س
«رهبري كاريزماتيك» فردي كه حكم «پدرخوانده» كاركنان 
را دارد، اداره مي شوند. پدرخوانده نسبت به بقيه در اين حرفه 
پيشكسوت است. معموالً بنيانگذار سازمان يا يكي از مؤسسان 
آن است و فردي قدرتمند و باهوش و در عين حال سلطه جو، 
ــت. ارادت و اطاعت كاركنان  تماميت خواه و انحصارطلب اس
ــي اين سيستم هاست و  نسبت به پدرخوانده، شالوده  اساس
چارت سازماني و تخصص افراد آنقدر در جايگاه سازماني شان 

دخالت ندارد كه وفاداري به پدرخوانده!
ــازمان هايي هستند كه در آنها  سازمان هاي ديونيزوسي: س
هر كس بر مبناي ذائقه و سليقه  خود بخش مربوط به خود را 
اداره مي كند و واحدهاي سازماني همچون واحدهايي مستقل 
ــك بازارچه، غرفه هاي  ــت مي كنند. مثالً در ي و موازي فعالي
مختلف بر اساس ذائقه و خالقيت گرداننده شان، دكوراسيون، 
ساعت كار و محصوالت مختلفي دارند و اين تنوع و تكثر براي 

آن بازارچه يك مزيت به حساب مي آيد. 

آپولوني و آتنايي: برخالف فرهنگ كار زئوسي و ديونيزوسي كه 
«فردمحور» هستند، فرهنگ كار آپولونى و آتنايي فرهنگ هاي 
ــتند كه مبناي آنها بر اقتدار شخصي (كاريزما) يا  تيمي هس
خالقيت فردي نيست، بلكه شالوده  آنها بر مهارت كار تيمي 
استوار است. تفاوت سازمان هاي آپولوني و آتنايي در ايستايي 
ــاس آنها بر ثبات و  و پويايي است. براي سازمان هايي كه اس
ــت، فرهنگ كار آپولوني مناسب است  پيش بيني پذيري اس
و براي سازمان هايي كه اساس آنها بر انعطاف و تغييرپذيري 

است، فرهنگ كار آتنايي مناسب است. 
ــازمان آپولوني است. همه   ــازمان بانك ها نمونه اي از يك س س
شعبه هاي يك بانك در سرتاسر كشور استاندارد واحدي دارند كه 
آنها را براي مشتريان و سازمان هاي ديگر قابل پيش بيني مي كند. 
از آن طرف وقتي يك تيم جراحي در اتاق عمل هر ساعت يك 
بيمار متفاوت با بيمار قبلي را روي تخت عمل مي خوابانند و الزم 
است به سرعت براي يك بيمار جديد هماهنگ و آماده شوند، 

شما نمونه اي از يك سازمان آتنايي را مشاهده مي كنيد. 
فرهنگ هاي زئوسي و ديونيزوسي براي سازمان هاي كوچك 
ــتند، در حالي كه براي  و جوامع كوچك و بسته مناسب هس
ــازمان هاي بزرگ و جوامع مدرن، فرهنگ هاي آپولوني و  س
آتنايي مناسبند. صندوق قرض الحسنه  يك مسجد را مي توان 

ــي اداره كرد اما يك بانك را نمي توان با الگوي  با الگوي زئوس
زئوسي پيش برد. يك زورخانه را مي توان بر مبناي كاريزماي 
ــيون فوتبال را  ــد زورخانه اداره كرد اما فدراس پهلوان و مرش

نمي توان با اين سازوكار پيش برد!
ــدن جوامع، مهاجرت از فرهنگ هاي  بزرگ شدن و مدرن ش
ــي به فرهنگ هاي آتنايي و آپولوني را  ــي و ديونيزوس زئوس
ضروري مي كند. اگر جامعه يا سازماني نتواند اين مهاجرت را 
بپذيرد، محكوم به عقب ماندن و پرداخت هزينه هاي هنگفت 
است. مقايسه  كشورهاي توسعه يافته با كشورهايي كه در مسير 
توسعه درجا مي زنند و پيش نمي روند، به  وضوح اين تفاوت 

فرهنگ مديريت را نشان مي دهد. 
ــت كه زئوس ها به شدت ميل به  ــكل مهم ديگر اين اس مش
ستايش شدن دارند، بنابراين در شرايطي كه كارها طبق روال 
مشخصي پيش مي روند و نيازي به مداخله و راهنمايي آنها 
نيست، به جاي اينكه خوشحال باشند بدحال مي شوند! آنها 
دوست دارند مورد نياز باشند و هميشه مريدان و نوچه ها براي 
گرفتن راهنمايي از آنها صف كشيده باشند. نتيجه اينكه يك 
مدير زئوسي به بحران و تنش نياز دارد و اگر بحران و تنشي در 
سيستم وجود نداشته باشد، او خود بحران و تنش ايجاد مي كند 
تا نقش منحصربه فرد او در حل مسائل و عبور از بحران ها ديده 

شود و مورد ستايش قرار گيرد!
يك مدير زئوسي در عرصه  صنعتي و اقتصادي مسئوليت ها را 
واگذار نمي كند و هميشه براي خود «حق وتو» قائل مي شود، 
نتيجه اينكه هميشه گروهي از معاونان، مشاوران و مهندسان 
منتظر گرفتن تأييد نهايي يا رهنمودهاي داهيانه  جناب مدير 
هستند و سازمان هزينه هاي زيادي را بابت اين اتالف وقت و 

انرژي يا «وتو»هاي غيرضروري مدير پرداخت مي كند. 
در حوزه  سياسي نيز درمي يابيم كه چرا رهبراني چون صدام 
و خاندان كيم بدون در نظر داشتن منافع ملي و حتي منافع 

شخصي ايجاد جنگ مي كنند. 

ناقدان بودجه، اصل بودجه را هم بخوانند جنگ اوكراين براي اسلحه سازي امريكا نان آورد!

چرا انسان هميشه از طبيعت مي آموزد؟
كانال «نشر علم» نوشت: چرا انسان 
همواره از طبيعت و موجودات ديگر 
مي آموزد؟ چرا طراحي و راه حل هاي 
موجودات زنده براي مشكالت حيات، 
ــر  ــه نظ ــان ب ــمندانه تر از انس هوش
مي رسد؟ شايد يك علت اصلي اين 
ــت كه طبيعت داراي ويژگي اى  اس
ــا تكنولوژي  ــان ها ب ــت كه انس اس

پيشرفته خود فاقد آن هستند! طبيعت زمان را در اختيار دارد! 
ــت؛ تيرانوزوروس و آلوساروس. بايد  ــور بسيار معروف اس تصوير مربوط به دو جنس دايناس
ــور از فاصله زماني تيرانوزوروس و انسان حدود  ــت فاصله زماني اين دو جنس دايناس دانس
20 ميليون سال بيشتر است! (83 ميليون سال در مقابل 66 ميليون سال) در واقع زماني كه 
تيرانوزوروس مي زيسته است (68 تا 66 ميليون سال قبل) اگر در مكاني مناسب زمين را حفر 

مي كرد، شايد به فسيل آلوساروس مي رسيد(155 تا 145 ميليون سال قبل). 
انتخاب طبيعي بيش از آنچه تصور مي كنيم زمان در اختيار دارد تا راه حل هاي مختلف حل 

مشكل را بيابد. انسان ها چنين زماني را در اختيار ندارند!

ماهواره چين و دريافت اطالعات از سمت پنهان ماه
كانال تلگرامي «تكنولوژي چين» خبر 
ــال آينده  ــد دارد س ــن قص داد: چي
ــه داده را به  ــك ماهواره رل ميالدي ي
ــتيباني از مأموريت هاي  منظور پش
ــاه به فضا  ــمت پنهان م قمري در س
بفرستد. اين ماهواره به نام كيوكيائو-2 
ــه  ــخه ارتقايافت (Queqiao-2) نس
ــه در  ــت ك ــو اس ــواره كيوكيائ ماه
سال2018 روانه فضا شد و در نقطه الگرانژي L- 2 زمين- ماه قرار گرفت تا از مأموريت قمري 
چانگ اي- 4 (Change-4) پشتيباني اطالعاتي كند.  اكنون عمر ماهواره اول رو به پايان است 
و چين درصدد پرتاب دومين ماهواره رله داده براي پشتيباني از مأموريت هاي آتي به ماه است. 
 (LESEC) از مركز اكتشافات ماه و مهندسي فضايي ،(Qiong Wang) به گفته وانگ كيونگ
چين، كيوكيائو- 2 اوايل سال2024 و قبل از مأموريت قمري چانگ اي- 6 به فضا پرتاب خواهد 
شد. كيوكيائو- 2 با آنتن سهموي 4/2متري خود رله داده را براي مأموريت هاي چانگ اي- 7 و 
ــه در حال حاضر در نقطه  ــام خواهد داد.  ماهواره اول يعني كيوكيائو ك چانگ- اي- 8 نيز انج
 CAST-100 زمين- ماه مستقر است، با وزن 425كيلوگرم از باس ماهواره اي L-2 الگرانژي
ــت. كيوكيائو را  ــهموي 4/2متري به عنوان تجهيزات رله اس بهره مي برد و داراي يك آنتن س
 (China Association for Science and Technology) ــن آكادمي علوم و فناوري چي
ساخته و حداكثر عمر طراحي آن پنج سال تخمين زده شده است.  كيوكيائو چهار لينك ارتباطي 
در باند X با سرعت 256كيلوبايت بر ثانيه براي تبادل داده با فرودگر و كاوشگر و نيز يك لينك 
ــرعت 2 مگابايت بر ثانيه جهت ارتباط با زمين فراهم مي كند. ماهواره  ارتباطي در باند S با س
مذكور كه به وسيله ماهواره بر النگ مارچ- 4سي (Long March- 4C) به فضا پرتاب شده است، 
همچنين مجهز به يك آشكارساز راديويي فركانس پايين براي تهيه تصاوير راديويي از فضاست.  
ــده است.  ــال2025 برنامه ريزي ش ــال2024 يا اوايل س مأموريت چانگ اي- 6 براي اواخر س
چانگ اي- 7 و چانگ اي- 8 نيز به ترتيب در سال هاي2026 و 2028 روانه قمر زمين خواهند 
شد. چين اين مأموريت ها را به عنوان بخشي از يك پروژه بزرگ تر براي احداث ايستگاه تحقيقاتي 

بين المللي قمري (ILRS) خود انجام مي دهد. 

 براي سرود «چو مادرم زهرا»
حكايت گوهرها در ميان كلوخ ها

مهدي متوليان در كانال تلگرامي خود 
ــت: ما كه به همه  چيز انتقاد و  نوش
خيلي از آثار هنري جبهه  انقالب را از 
ــم،  ــداد مي كني ــارج قلم رده خ
همين طور آفريده نشده ايم كه انتقاد 
ــال در و گوهري  ــه خدا دنب كنيم، ب
مي گرديم كه كم پيدا مي شود. دنبال 
ــان  ــه  ج ــم هم ــري مي گردي گوه
مخاطبش را به خود بكشد و او را مدهوش كند، شبيه سرود آن دختران معصوم و باحال روز 
ــبت تولد حضرت زهرا(س) در مقابل رهبر خواندند؛ سرودي كه آواهاي  14دي ماه، به مناس
قديمي مداحان سينه سوخته  سيدالشهدا(ع)، سرودهاي جوانان انقالبي و پرشور دهه60، با 
ــيد و آواز خوانندگان اصيل  ــان مي كش ــوز درون كه كلمات را از عمق جان به زبان ش آن س

دردكشيده و هجرچشيده را در گوش ها زنده مي كرد. 
ــرودهاي  ــت، برخالف س صوت بچه ها با آنكه دختر بودند، با همه  لطافتش، صالبت هم داش
امروزي كه عامدانه صالبت را كه مقتضاي جمع خواني است، از سرود مي گيرند كه خير سرشان 
به روز باشد. شايد شعرش هم ضعيف بود و باز همان رجزخواني هاي تكراري سرودهاي اين 
روزها را با خود داشت، اما... نه، اصالً درباره  چنين كاري نمي شود نقد نوشت... فقط گوش كنيد، 
وقتي مي گفتند: «چو مادرم زهرا...» انگار باور داشتند كه مادرشان در آنجاست و تو را هم با 
خود به ديدارش مي بردند! سرود سر تا پا صفا بود. از منيت و جلوه گري بري بود و تنها ارادت 
از آن بيرون مي ريخت. نه، درباره  چنين كاري نمي شود نقد نوشت. اين كارها را فقط بايد طال 
گرفت. اثر موسيقايي بايد اينطور باشد كه هم تكنيك دارد و هم روح صفا در آن جاري است. 
شنيدنش شنونده را شست وشو مي دهد، مثل وضو طهارت مي آورد. غايت يك اثر هنري همين 
است؛ صفا، مخصوصاً كه براي امر ديني و امر مقدس ساخته بشود. اما چقدر آثار هنري از اين 

مرحله پرتند! و اين  گوهر هم بين ساير سنگ و كلوخ ها گم خواهد شد. 
ــرود را به كار بي وقفه وا  ــخيص اگر در مديران فرهنگي بود، بايد سازندگان اين س عقل تش
مي داشتند و آن را الگو و تراز سرودسازي هاي انقالبي و مذهبي مي كردند. گرچه در سازوكار 
ــود ادامه  كار اين گروه را در اين  موجود و با تصورات پرخطايي كه وجود دارد، به  سختي بش
تراز و سطح نگه داشت تا افت نكند و به وضع بقيه دچار نشود. فرايند توليد آن را تجربه نگاري 
مي كردند و به ديگران، مخصوصاً به آن بنجل سازان پرمدعا آموزش مي دادند. بايد اين كار را 
تراز توليد و ارزش يابي ساير كارها مي كردند... حيف كه عقل تشخيص نيست، وگرنه خيلي 

قبل تر اين كارها را با سرودها و موسيقي هاي انقالبي دهه 60 كرده بودند. 

 دستخط آيت اهللا خامنه اي 
به آموزگار فرزندشان

كاربري با نام «سيدامير» در رشته توئيتي نوشت: در مدرسه اي كه آقاي 
ــالب درس مي خواندند، معلم از  ميثم خامنه اي، فرزند رهبر معظم انق
دانش آموزان مي خواهد كه مقوايي براي درس رياضي تهيه كنند و اين 
رسمي كه در تصوير مي بينيد را روي آن ترسيم كنند و به مدرسه بياورند. 
ايام جنگ بود و كمبود اقالم، مقوا هم به راحتي پيدا نمي شد، لذا آقاي 
خامنه اي، رئيس جمهور وقت يك پاكت مقوايي را كه آن زمان به جاي 
كيسه نايلوني براي خريد ميوه و اقالم استفاده مي شد، باز مي كنند و براي 
ــان مي دهند و اين جمله را خطاب به معلم روي  انجام رسم به فرزندش
آن مقوا مي نويسند: «آقاي آموزگار محترم! مقوا نداشتيم، من به ميثم 
و ديگر بچه ها گفته  ام از اين كاغذها كه بايد دور ريخته مي شد استفاده 
كنند. لطفاً مؤاخذه نكنيد بلكه تشويق هم بفرماييد. سيدعلي خامنه اي» 

به روايت آقاي سادات  اعاليي، معلم دبستان علوي تهران.

 «بازوهاي رسانه اي» 
تحريم هاى خرد كننده

ــانه هاي فارسي زبان و  ــت: خبرنگاران رس  علي نصري در توئيتي نوش
«كارشناسان» و فعاالن سياسي شان كه سال ها نقش بازوي رسانه اي 
تحريم هاي «خردكننده» عليه مردم ايران را ايفا مي كنند، با چه رويي/
ــوءتغذيه و كاهش مصرف  بي شرمي/وقاحتي در مورد «خط فقر»، س

كالري در ايران ميزگرد برگزار و  ابراز تأسف مي كنند؟

 لنز دوربين تان را 
با بخار نفس تان تميز نكنيد

كانال تلگرامي «ترفندهاي كاربردي» نوشت: هرگز لنز دوربين يا موبايل 
خود را با بخار نفس تان تميز نكنيد، وجود اسيدهاي مضر براي لنز در 
نفس انسان، موجب آسيب به لنز دوربين خواهد شد و به تدريج آن را 

تار و غيرقابل استفاده مي كند. 

درسي مهم از تولستوي
ــتوي يه جمله قشنگ داره كه    زينب كريمان در توئيتي نوشت: تولس
ميگه «همه چيز براي كسي كه مي دونه چطور صبر كنه، به موقع اتفاق 
مي افته!» خالصه كه آروم باش، ببين، بشنو، بگذر، خرده نگير و يادت 

بمونه كه گاهي صبر خود تالشه.
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  صغري خيل فرهنگ 
با معرفـي يكي از دوسـتان بـا دو بـرادر دوقلوي 
جانباز آشـنا شـدم؛ دوقلوهايي كه هم در دوران 
انقالب و هم در دوران دفاع مقدس فعاليت زيادي 
از خود نشـان دادند و نهايتـًا به افتخـار جانبازي 
در دفاع مقدس نائل شـدند. قـرار مصاحبه مان را 
با سـيداحمد نبي يان يكـي از دوقلوهـا هماهنگ 
كرديم و در يكي از روزهاي سـرد زمسـتاني راهي 
خانه شـان شـديم؛ خانه اي در يكـي از محله هاي 
شـرق تهران. دو بـرادر بـه همراه همسران شـان 
و دخترهـا و عروس هـاي خانـواده و نوه ها همگي 
منتظرمان بودند. سيداحمد و سيدمحمد كنار هم 
نشسـتند و چقدر شـبيه هم بودند؛ َخلقًا و ُخلقًا... 

  جشن تولد 81سالگي دوقلو ها!
ــباهت ظاهري كه حتي در  ــته اند، با ش كنار هم نشس
ــت. خنده از لب هاي شان  ــان مشهود اس لباس هاي ش
ــان كنارم مي نشينند تا  ــود. همسران ش محو نمي ش
زندگي مردان خانه شان را يك بار ديگر در ميان پرسش 
ــيداحمد  ــخ هاي ما مرور كنند. رو به جانباز س و پاس
ــم. مي گويد:  ما  ــان را مي پرس مي كنم و تاريخ تولد ش
81سال  داريم. متولد 27 آذر سال 1320 هستيم. در 

تهران متولد شده ايم و اصالتاً تهراني هستيم. 
ــذارد و  ــت برادر مي گ ــت روي دس ــيدمحمد دس س
ــه اي از من  ــيداحمد 10دقيق ــرادرم س مي گويد: «ب
ــن 10دقيقه همه عمر  زودتر به دنيا آمده و براي همي
ــك جمله  ــتند. همين ي ــن بوده اند و هس بزرگ تر م
ــيدمحمد جمع را به خنده مي اندازد. بعد از آن هم  س
سكوت مي كند تا برادر بزرگ تر راوي سابقه و پيشينه 

خانواده اش باشد.» 
سيداحمد مي گويد: «ما اصالتاً لواساني هستيم و اهل 
ــرعمو، دخترعمو  روستاي جورد. مادر و پدرمان، پس
ــد پيدا  ــواده اي باايمان و مذهبي رش بوده اند. در خان
كرده ايم. پدرم مرتب به مسجد مي رفت و نمازش را اول 
وقت به جماعت مي خواند. مادرم هم از سادات بودند. 
مادر بزرگ مان مكتب خانه داشت و به كودكان درس 
قرآن مي آموخت. خانواده ما از 12 فرزند(هفت پسر و 
ــت. با اينكه ما خانواده اي  پنج دختر) تشكيل شده اس
ــان  ــدر و مادرمان حواس ش ــتيم اما پ باجمعيت هس
ــيرين  ــود. بارها خاطره ش ــان ب به بچه ها و تربيت ش
ــدر جالب و  ــنيديم. آنق ــان ش ــان را از زبان ش تولدم
ــد. جشن تولد  جذاب بود كه براي مان تكراري نمي ش
81سالگي مان را هم در برنامه تلويزيوني «خودموني» 
ــه مردم  ــي در كنار هم ــران رجب ــراي آقاي مه  با اج

برگزار كرديم.» 
ــال 1345 ازدواج كردم و  ــد: « من س در ادامه مي گوي
ماحصل اين زندگي چهار فرزند(سه پسر و يك دختر) 
بود. در آن زمان شغل آزاد داشتم و به الستيك فروشي 

مشغول بودم.»
  تعقيب و گريزهاي انقالبي

پيش از حضور در منزل برادران دوقلوي جانباز، بسيار 
ــنيده بودم. آقا سيداحمد با  از فعاليت انقالبي شان ش
لبخندي غرورآميز از آن روزها مي گويد: «عالقه ما به 
امام باعث شد از همان روزها وارد فعاليت هاي انقالبي 
ــويم. اعالميه هاي امام را از قم مي گرفتم و به تهران  ش

ــور از جمله آمل، بابل و ساري  و شهرهاي شمالي كش
ــار من را گرفتند و به  مي بردم و پخش مي كردم. يك ب
زندان بردند كه خدا را شكر مسئول آنجا دوستم بود و 

خيلي زود آزاد شدم. 
ــان فعاليت هاي  ــيدمحمد در ادامه مي گويد: «مي س
ــدم. مأمورها به خانه ام  ــايي ش انقالبي، يك بار شناس
آمدند و براي پيدا كردن رساله و عكس امام و اعالميه 
همه جاي خانه را گشتند، حتي لحاف و تشك هاي مان 
ــال   را پاره كردند، اما چيزي پيدا نكردند. من هم دو س
بعد از برادرم يعني سال 1347 ازدواج كردم و خداوند 

پنج فرزند به من هديه كرد.» 
  كفن براي شهدا

همسر جانباز سيدمحمد در ميان همكالمي همسرش 
يادآوري و اشاره مي كند كه خاطره بستن اتوبان بسيج 
را هم روايت كنيد. رو به همسرش مي كنم و مي خواهم 
ــان مي گويد:  ــد. ايش كه خودش راوي اين خاطره باش
«آن روزها من و بچه ها همراه حاج آقا بوديم يا حمايت 
مي كرديم يا همراه شان در اعتراضات حضور داشتيم. 
ــيج را با موانعي بستيم  خوب به ياد دارم كه اتوبان بس
ــاواكي ها ما را تعقيب كردند. ما هم فرار كرديم و  و س

الحمدهللا نتوانستند ما را دستگير كنند.» 
ــال 57 هم همراه با حاج  ايشان در ادامه مي گويد: «س
ــت زهرا(س) رفتم. همراه با چند نفر ديگر  آقا به بهش
ــهدا كفن آماده مي كرديم. هيچ گاه  و حاج آقا براي ش
ــهيد مي آوردند كه  آن روزها را از ياد نمي برم. آنقدر ش
ما هم پشت سر هم بايد كفن ها را آماده مي كرديم. تلخ 
بود. ساواكي ها به بچه ها امان نمي دادند و شهيد بود كه 

پشت شهيد به خاك سپرده مي شد.» 
  كتاني و تظاهرات انقالبي

زهراسادات فرزند سيداحمد كه دوران انقالب پنج ،شش 
سال  داشت،  وارد گفت و گو ي مان مي شود و مي گويد: 
ــا فعاليت هاي پدر را به  «من آن زمان كوچك بودم، ام
ياد داشتم. بابا براي خودش و مادر كتاني خريده بود كه 
در روزهاي راهپيمايي مي پوشيدند و راهي مي شدند. 
من هم همراه شان مي رفتم. زماني كه بابا به پشت بام 
مي رفت و مشغول ساخت كوكتل مولوتف مي شد، من 
ــه كمكي كرده  ــان مي رفتم و براي اينك هم پيش ايش
ــت يك  ــم، صابون رنده مي كردم. خوب يادم هس باش
همسايه اي داشتيم كه خانم خانه اصًال حجاب خوبي 
نداشت. يك روز رفتم و از ميان اعالميه هاي پدر كه در 
كمد خانه پنهان كرده بود، اعالميه اي را برداشتم و بعد 
ــان به داخل خانه انداختم. در آن  از داخل در حيات ش
سن  از اين كارم خيلي هم راضي بودم و ذوق مي كردم 

كه توانسته ام كاري براي انقالب انجام بدهم.»
  فرشته اي به نام خميني 

در ادامه سيداحمد با شوق و ذوق خاصي از حضور امام 
ــران هم براي مان  ــان به اي خميني(ره) در روز ورود ش
مي گويد: «ما جزو تيم حفاظت و استقبال از امام بوديم. 
ــان را به عهده  ــا مراقبت از ايش تعداد بااليي از بچه ه
ــان را ديدم امام از جلوي ما  داشتند. اولين بار كه ايش
ــي داشتم، گويي يك  عبور كردند، نمي دانيد چه حس
فرشته نوراني را ديده بودم. تمام وجودم سراسر شوق 
بود. آن لحظه يكي از زيباترين لحظات زندگي ام بود و 
ــك از چشمانم سرازير  طوري احساساتي شدم كه اش
ــد. من بعد از پيروزي انقالب عضو بسيج شدم، بعد  ش

ــين 120تا نيرو به زندان اوين  هم از پادگان امام حس
فرستادند كه من سرپرست اين 120نفر بودم و حفاظت 

زندان اوين به عهده ما بود.»
  3سال  رزم و جهاد سيداحمد

ــت رزمندگاني است كه  سيداحمد نبي يان از آن دس
ــان صحبت مي كنند. گاهي  ــخت از خودش خيلي س
ــد زياد نمي خواهم  ميان همين روايت هايش مي گوي
بگويم چه كرديم تا ريا نشود. بماند براي رضاي خدا... 
اصرار هاي خانواده و گاهي همسرش كه خاطرات را به 
يادش مي اندازد، بهانه اي مي شود كه همراهي مان كند 

دست خالي به روزنامه برنگرديم. 
او از روزهايي كه به عنوان اولين رزمنده خانه شان لباس 
جهاد به تن كرد روايت مي كند و مي گويد: «به محض 
شروع جنگ ايران و عراق، به جبهه رفتم. سه سال  در 
جبهه بودم. مسئوليت هاي زيادي را تجربه كردم، گاهي 
ــت تانك مي نشستم. گاهي با  تيرانداز بودم، گاهي پش
ــكا كار مي كردم و گاهي هم آرپي جي  ــل دوش مسلس

زن مي شدم.» 
ــمت  ــد: «اولين بار از راه آهن تهران به س ادامه مي ده
ــه رفتم. آموزش هاي الزم را هم  اهواز و بعد هم دوكوه
در پادگان امام حسين(ع) مقر لشكر 27 رسول اهللا(ص) 
ــدم. در عمليات هاي  ــج) گذران ــادگان وليعصر(ع و پ
بيت المقدس، والفجر مقدماتي، والفجر1، فتح المبين 

و والفجر8 شركت داشتم.»
  ابراهيم همت و برادر احمد 

حاج احمد نبي يان ميان رواياتش يادي هم از فرماندهان 
 شهيد مي كند و مي گويد: «هيچ گاه ياد و خاطره همراهي 
و همرزمي با برادر احمد متوسليان و حاج همت را از ياد 
نخواهم برد. در عمليات الي بيت المقدس وقتي توانستم 
چند تانك بعثي را منهدم كنم، مورد تشويق سردار حاج 
ــليان قرار گرفتم. حاج احمد دو بار بنده را  احمد متوس
تشويق كرد، يكي همين مورد زدن تانك ها بود و ديگري 
ــك ها! در جبهه نان خشك هايي را كه  ماجراي نان خش
ــتفاده نمي كردند، جمع مي كردم. از قضا يك  بچه ها اس
ــته شد و تانك ها  روز به علت بارندگي زياد، خاكريز بس
ــراي انتقال مواد  ــد و هيچ امكاناتي ب در آب گير كردن
ــترس نبود. دچار  ــورد نياز بچه ها در دس خوراكي م
ــرايط را  ــديم. من هم كه ش ــواد غذايي ش كمبود م
ــكي را كه قبًال  ــم و نان هاي خش اينطور ديدم، رفت
ــودم، آوردم و در اين چند روز بين  نگهداري كرده ب
ــيم كردم. خبر اين كار كه به گوش حاج  بچه ها تقس

احمد رسيد، من را تشويق كردند.»
  سيمينوف و جانبازي

ــه بايد  ــت. آنقدر ك ــان زياد اس حرف هاي ش
ــان  ــيني و به درددل هاي ش ــاعت ها بنش س
ــان  ــي و از ميان واگويه هاي ش گوش بده
ــته تحرير درآوري كه  ــطوري را به رش س
بتواند چراغ راهي براي نسل امروز باشد 
ــد و نه جنگ را  ــالب را ديده ان كه نه انق
ــبك  ــلي كه بايد س درك كرده اند؛ نس
زندگي شهدا و ايثارگران را بشناسند و 
با الگوپذيري شان، مسير حقيقي زندگي 

خود را بشناسند. 
سيداحمد سال ها بعد از جانبازي پيگير 

ــت نداشت  ــرايط بعد از آن بود، چون دوس درمان و ش
ــال ها در  ــش در جبهه بداند، س ــي از او و كارهاي كس
ــوص نحوه  ــي در خص ــرد. وقت ــپري ك ــي س گمنام
ــم، طفره مي رود و نمي خواهد از  جانبازي اش مي پرس
آن روزها بگويد، اما با اصرار ما پاسخ مي دهد و مي گويد: 
«من در منطقه چنانه، در يك عمليات ايذايي مجروح 
شدم، تير سيمينوف به شكمم اصابت كرد و يك كليه 
ــتان  ــت دادم. در بيمارس ــر از روده ام را از دس و دو مت
سعادت آباد بستري شدم و مدت طوالني فقط با سرم 

زنده بودم و هيچ غذايي نمي توانستم بخورم.»
  120جلسه فيزيوتراپي

به اينجاي مصاحبه كه مي رسم گويي خاطرات همسر 
ــيداحمد هم برايش تداعي شده باشد، وارد  جانباز س
ــد: «آن روزها را از  ــود و مي گوي همكالمي مان مي ش
ــيداحمد به برادر و  ــتان س ياد نمي برم. دو نفر از دوس
ــت را داده بودند و آنها هم به  دامادمان خبر مجروحي

ــتان به  من منتقل كردند و گفتند بايد برويم بيمارس
مالقات آقا سيداحمد، اما من شك داشتم كه اين اتفاق 
ــد. گمان مي بردم ايشان به شهادت رسيده  افتاده باش
ــوم، اينگونه  ــد و اينها براي اينكه من ناراحت نش باش
مي گويند. با خودم گفتم يك دسته گل مي خرم اگر با 
خريد دسته گل مخالفت كردند، مطمئن مي شوم كه 
ايشان به شهادت رسيده، اما اگر موافق بودند و صحبتي 
نكردند، پس واقعاً مجروح شده و در بيمارستان بستري 
است. رفتيم و او را روي تخت بيمارستان ديدم. شرايط 
ــت اما اميد به خدا دوام آورده  ــختي داش جسمي س
ــا به رنگ  ــده و پ ــب يكي از پاهايش قطع ش بود. عص
قهوه اي تيره درآمده و بسيار رنجور و نحيف شده بود. 
دكترهاي بيمارستان براي تعيين وضعيت پاي همسرم 
كميسيون پزشكي تشكيل دادند كه پاي شان را قطع 
كنند اما من اجازه ندادم. گفتم هر طور هست درست 
مي شود. خودش هم همت كرد و براي فيزيوتراپي به 
ــتان نجميه رفت، اما چون رفت و آمد برايش  بيمارس
ــايل فيزيوتراپي را تهيه كرد و در خانه  سخت بود، وس
ادامه داد. ايشان بعد از 120جلسه فيريوترابي توانست 
بهبودي پيدا كند. بعد از آن ابتدا با ويلچر و بعد با عصا 
ــان مساعد شد، مجدداً  راه مي رفت. زماني كه حال ش

ــركت  ــد و در عمليات والفجر8 فاو ش راهي جبهه ش
كرد.»

  بسيجي 81ساله فاتح دماوند
ــادات در ادامه از فعاليت هاي پدر بعد از جنگ  زهراس
ــگ از روزهاي  ــد از جن ــدر بع ــه مي گويد: «پ اينگون
ــهدا و همرزمانش  ــه و خاطرات ش حضورش در جبه
براي مان روايت مي كرد. از شهيد سيدروح اهللا سجادي، 
ــهيد همت و توان  ــيدخليل نبي يان، از ش ــهيد س ش
ــاي صبحگاه دوكوهه و حال و  فرماندهي اش، از نماز ه

هواي رزمندگان و سخنراني هاي شهيد همت... 
پدر بعد از جنگ شغلش را ادامه داد، در بسيج فعال بود 
و بعضي از شب ها نگهباني مي داد. كوهنوردي مي رفت. 
بابا قبل از مجروحيتش چند بار قله دماوند را فتح كرد 
ــت با همين  ــن مجروحيت و بهبودي توانس و بعداز اي

وضعيت بار ديگر قله دماوند را فتح كند. 
ايشان با 81سال  سن همچنان به عنوان يك بسيجي 

ــي در  فعال در عرصه هاى اجتماعي، فرهنگي و سياس
ــاعه  ــازي فعاليت مي كنند و در حال اش گروه هاي مج
ــهدا و  ــه آفريني ش ــالب، نظام، حماس آرمان هاي انق

ايثارگران هستند.»
  بمباران هوايي و يك خروار خاك 

سيدمحمد رسم ادب و احترام برادر بزرگ ترش را نگه 
مي دارد و در طول مدت هم صحبتي مان با سيداحمد، 
به صحبت هاي مان گوش جان مي سپارد. وقتي صحبتم 
ــود، مي گويد: حرف هاي ما زياد  با برادرش تمام مي ش
است دخترم و وقت شما كم، نمي خواهيم بيش از اينها 
مزاحم شما شويم، اما مي خواهم بگويم خانواده ما يك 
خانواده مذهبي و انقالبي بود كه مخالفتي با حضور ما 
در جبهه نداشتند. ما كه در جبهه بوديم و ديگر اعضاي 
خانواده پشت جبهه فعاليت داشتند؛ از بافتن و آماده 
ــا تهيه مواد  ــت رزمندگان گرفته ت كردن لباس و رخ

غذايي و ارسال  به منطقه. 
ــان در ادامه مي گويد: «من توفيق زيادي نداشتم  ايش
ــه ماه در ستاد پشتيباني  كه در جبهه باشم و مدت س
ــگ آن روزها  ــا خيلي دلتن ــتم، ام جبهه حضور داش
ــيار اميدوارم به اين انقالب و آينده اش و  مي شوم و بس
مطمئن هستم دشمنان ايران هيچ غلطي نمي توانند 

انجام دهند. 
آن روزهاي پرخاطره شايد براي من ديگر تكرار نشود؛ 
ــي مي داديم و  ــاي همديگر نگهبان روزهايي كه به ج
ــدار كنيم يا آن  ــد بچه ها را از خواب بي دل مان نمي آم
روزي كه هواپيماهاي عراقي به مقرمان حمله كردند و 
ما مانديم زير آوار سنگ و خاك و الوار و وقتي چشم مان 
را باز كرديم، ديديم انگار رفته ايم داخل آسياب آرد... 

چهره همه بچه ها ديدني شده بود.»
  دست به دعا

ــنيدن از لحظه لحظه  حرف هاي شان تمامي ندارد. ش
زندگي و مجاهدت هاي شان در جبهه فرصتي مي خواهد 
فراخ و تواني براي نگارش و چاپ. نه همين چند سطر 
مي تواند راوي مجاهدت هاي شان باشد و نه اين زمان 
ــه و رشادت هاي شان را به  اندك مي تواند همه حماس
منصه ظهور برساند. اين چند كالم و اين نوشتار ناچيز 
شمه اي است از روزهاي انقالب و دوران دفاع مقدس 

كه بر اين دو برادر دوقلو گذشت. به آخر همكالمي مان 
كه مي رسم از آنها مي خواهم دعاي مان كنند كه ره گم 
نكنيم و ادامه دهنده راه شان باشيم. سيداحمد دست 
ــود و مي گويد:  وقتي مي گوييد دعا كنم،  به دعا مي ش
ــت به دعا  بر گردن من مي ماند كه دعاي تان كنم. دس
مي شود براي عاقبت بخيري جوانان اين سرزمين و در 
پايان مي گويد: آن روزها مطيع امر واليت بودم و تابع 
امام خميني(ره) و امروز و تا زماني كه هستم گوش به 
امر امام خامنه اي عزيز هستم. بارها از خدا خواسته ام 
ــرت آقا بيفزايد  ــد و به عمر حض كه از عمر من كم كن
ــكاندار اين نظام و اين درخت تنومند جمهوري  كه س
اسالمي است. امروز هم هر جايي كه الزم باشد، هستم 
ــم. اميدوارم  ــالم هزينه مي كن و همه توانم را براي اس

شفاعت شهدا شامل حال ما هم بشود. 
ــه هر كدام از ديگري  دل كندن از اين خانه و اهلش ك
انقالبي تر است براي مان سخت بود اما چاره اي نداشتيم، 
بايد از اين دو برادر كه لحظه خداحافظي به احترام ما 
تمام قد ايستادند و همراهي مان كردند، جدا مي شديم، 
اما چقدر حال دل مان خوب شد، وقتي اين انسان هاي 
وارسته و ازخود گذشته را در اطراف مان ديديم. اميد كه 

عمرشان طوالني و سالمتي نصيب شان شود. 
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 گزارش «جوان» از حضور در منزل 
 دوقلوهاي جانباز سيداحمد و سيدمحمد نبي يان 

از رزمندگان دفاع مقدس

دل مان نمى آمد يكديگر 
را بيدار كنيم و به جاى 
هم نگهبانى مى داديم

سـيداحمد نبي يـان از آن دسـت 
رزمندگاني اسـت كه خيلي سـخت 
از خودشـان صحبت مي كنند. گاهي 
ميان هميـن روايت هايـش مي گويد 
زياد نمي خواهم بگويم چـه كرديم تا 
ريا نشـود. بمانـد براي رضـاي خدا... 
اصرار هاي خانواده و گاهي همسـرش 
كه خاطرات را بـه يـادش مي اندازد، 
بهانه اي مي شود كه همراهي مان كند

  سـيدمحمد كه 10دقيقه كوچك تر از سـيداحمد اسـت، در طول گفت وگوى سـيداحمد با خبرنگار«جوان» به رسـم احترام سـاكت مى ماند و گوش مى كرد

  جانبازان سيد احمد و سيدمحمد نبى يان
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گفت وگوي «جوان» با محمود بهفر برادر شهيدان صادق (عليرضا) و غالمرضا 
كه هر دو در عمليات كربالي 5 آسماني شدند

دنبال پيكر غالمرضا رفته بوديم
با تابوت صادق روبه رو شديم!

 صغري خيل فرهنگ
شـهيدان صادق و غالمرضابهفر اهل شهرسـتاي خوي 
آذربايجان غربـي بودند. فرزنـدان خانـه اي كه اهلش 
انقالبي بودند و واليت پذير. كوچـه و خيابان هاي خوي 
خوب بـه ياد دارد حماسـه مـردان اين خانـه را، فرار از 
دست سـاواك و توزيع اعالميه و شعارهاي انقالبي شان 
را.  اما جهاد آنها به همين جا ختم نشـد. جنگ كه آغاز 
شد، محمود و صادق و غالمرضا يكي بعد از ديگري راهي 
ميدان نبرد شدند. صادق دانشجوي رشته پزشكي بود كه 
لباس رزم به تن كرد. رفت و آمدشان به جبهه به عمليات 
كربالي4 و كربالي 5 رسـيد. هرسـه بـرادر در كربالها 
همرزم هم بودند. اما شـهادت در كربالي 5 سهم صادق 
و غالمرضا شـد و محمود ماند تا راوي حماسـه آفريني 
آنها باشد. روايت هاي اين برادر شهيد را پيش رو داريد. 

 روستاي ينگجه - خوي
ــتان خوي  ــع شهرس ــه از تواب ــتاي ينگج ــل روس ــا اه م
ــتيم. از ميان  آذربايجان غربي و پنج برادر و يك خواهر هس
ــرم صادق و غالمرضا راهي جبهه  برادرها من و دو برادر ديگ
ــهادت برازنده صادق و غالمرضا شد  شديم. نهايتاً رخت ش
ــدند. صادق متولد شهريورماه سال 1341  و آنها آسماني ش
ــان مقطع ابتدايي و  و غالمرضا متولد سال 1345 بود. ايش
راهنمايي را تمام كرد. هميشه شاگرد ممتاز كالس و مدرسه 
بود كه براي ادامه تحصيل در مقطع دبيرستان، راهي خوي و 
منزل عموي مان شد. غالمرضا هم پس از پايان دوره ابتدايي 
در مدرسه راهنمايي شهرستان خوي شروع به گذراندن دوره 
راهنمايي كرد و بعد از آن در هنرستان شهيد رجايي در رشته 

اتومكانيك مشغول به تحصيل شد. 
پدرم هم كارمند دخانيات بود و هم كار كشاورزي و باغداري 
ــان تعطيلي يا در ايام  انجام مي داد. غالمرضا و صادق در زم
جمعه به روستا مي آمدند و در كنار خانواده و پدر به كارهاي 
ــب رزق حالل توجه  ــا نيز به كس زراعي مي پرداختند. آنه

زيادي داشتند. 
 مبارزات انقالبي 

ــردم غالمرضا و صادق  ــارزات حق طلبانه م  با اوج گيري مب
ــركت  ــرات و راهپيمايي هاي دوران انقالب ش هم در تظاه
مي كردند. من آن زمان سن كمي داشتم و نمي توانستم در 
اين فعاليت ها همراهي شان كنم اما مي دانستم كه برادرهايم 
در اين زمينه ها فعاليت دارند. آن زمان غالمرضا و صادق در 
خوي در منزل عموي مان در حال تحصيل بودند و ما در روستا 
بوديم. هم محلي هايمان بارها حضور برادرهايم را در تظاهرات 
ديده بودند و به ما اطالع مي دادند. صادق براي آزادي معلمش 
كه توسط ساواك دستگير شده بود، خيلي تالش كرد. بعد از 
پيروزي انقالب فعاليت هايشان بيشتر شد. در پايگاه مقاومت 
ــتش براي نوجوانان بر مي آمد، انجام  روستا هر كاري از دس

مي دادند. تشكيل كالس هاي درسي، تشويق به مطالعه و... 
 گشت وگذار در دزفول

ــب ديپلِم  ــال 1359 با معدل 19/5 موفق به كس صادق س
ــدوار بودند. او از  ــد. همه به آينده اش امي رياضي فيزيك ش
سال 60 تا 62 به خدمت سربازي رفت. پس از آن، مهم ترين 
برنامه اش شركت در كنكور بود اما خانواده مدتي از او بي خبر 
بود. ما در روستا بوديم و صادق در خوي زندگي مي كرد. بعد 
از مدتي با عمو تماس گرفته بود. عمو به ايشان گفته  بود چرا 
پيش ما نميايى و اصالً خبري از شما نيست! به او گفته بود من 
در دزفول هستم. عموم گفته در دزفول چه مي كني؟ آنجا كه 
منطقه جنگي است؟ صادق در جوابش گفته محل گشت و 

گذار ما هم اينجاست... يكي از دوستانش بعد از شهادت ايشان 
برايمان تعريف مي كرد كه يك بار با برادرتان صادق شوخي 
ــربازي آمده اي، مي رفتي  كردم و گفتم تو چرا به خدمت س
سپاه استخدام مي شدي؟ صادق گفته بود من فرمانده يگان را 
خيلي خسته و ناراحت كرده ام، همه اش مرخصي مي گيرم و 
مي روم جبهه. صادق از طريق يكي از آشنايان در جبهه متوجه 

عمليات مي شد، و راهي منطقه مي شد. 
 دانشجوي رشته پزشكي 

سال 62 با رتبه خوب از رشته فيزيك كاربردي تهران قبول 
ــه ماه بعد انصراف داد و برگشت. مي گفت فيزيك  شد. اما س
راضي ام نمي كند. مي خواهم پزشكي بخونم. يك مرتبه آمد 
و گفت ترك تحصيل كرده ام. اما مجدداً نشست پاي درس، 
ابتدا ديپلم تجربي اش را گرفت و در كنكور شركت كرد و موفق 
شد كه در رشته پزشكي پذيرفته شود. او با تالش و پشتكار 
زيادش در سال 63 در رشته پزشكي دانشگاه بابل قبول شد 
و پس از يك سال به دانشگاه تبريز منتقل شد. نمي دانم كًال 
شش ماه يا يك سال در رشته پزشكي درس خواند و بعد هم 

منتقل شد به تبريز. 
ــگاه با انتقالش موافقت نمي كردند. عمو از صادق  ابتدا دانش
پرسيده بود كه چرا با انتقاليت موافقت نمي كنند و به تبريز 
نمي آيي! ايشان گفته بود مسئوالن دانشگاه مي گويند مانند 
تو دانشجوي با اخالق كم پيدا مي شود. به خاطر محاسن و 
خلقيات و پشتكار و هوش بااليي كه داشت اجازه ندادند. تا 
اينكه برادرم بحث خانواده و دوري از مادر و پدر را مطرح كرده 

بود كه دوست دارد در نزديكي خانواده باشد، آنها هم نهايتاً به 
سختي با انتقال ايشان موافقت كرده بودند. 

 جهاد در گمنامي
 با اين وجود صادق نتوانست از جبهه جدا شود. كار و فعاليت 
ــيار دوست داشت. درس و  همراه با اخالص و گمنامي را بس

دانشگاه مانع از اداي وظيفه اش در جبهه نمي شد. 
ــپاه حضرت محمد(ص)  صادق مدتي بعد از تحصيل در س
ــد به جبهه. در يكي اعزام ها همراه يكي از آشنايان  اعزام ش
سوار اتوبوس شده بودند كه قبل از حركت متوجه مي شود 
يكي از وسايلش در خوابگاه جا مانده و اجباراً پياده مي شود 
ــوس حركت مي كند و  ــايلش. اما اتوب و مي رود به دنبال وس
صادق جا مي ماند. كمي بعد از حركت راننده مي بيند كه يكي 
پشت اتوبوس درحال دويدن است، مي گويد؛ اين چه كسي 
است كه دنبال ما مي دود دوست صادق گفته بود؛ همرزم من 
ــيله اش را از مقر بردارد كه جا ماند. دوستش  است. رفت وس

مي گفت برادرت صادق آن روز چند كيلومتر پشت اتوبوس 
دويده بود تا به ما برسد، آمد تا از جبهه جا نماند و اين اعزام 

را از دست ندهد. 
 جعبه شيريني بابا!

من قبل از دو برادر شهيدم به جبهه رفته بودم. آن زمان من 
ــتم. بعد هم صادق راهي شده بود.  تقريباً 17- 18سال داش
ــا از بچه هايم به نام  ــپاه و گفت دو ت مدتي بعد پدرم رفت س
ــتند اگر غالمرضا آمد شما ديگر  محمود و صادق جبهه هس
ــان به منطقه برود. او به خوبي مي دانست  اجازه ندهيد ايش
كه بعد از ما غالمرضا هم تاب ماندن ندارد و راهي خواهد شد. 
وقتي غالمرضا رفته بود تا برگه اعزامش را بگيرد، آنها گفته 
ــما اجازه ندهيم كه به جبهه  بودند پدرت آمده و گفته به ش
ــروم و نهايتاً با اصرار زياد  بروي! غالمرضا گفته بود من بايد ب

برگه اعزام را گرفت و وسايلش را جمع كرد كه راهي شود. 
ــد كه غالمرضا مي خواهد برود، اما به ايشان  پدرم متوجه ش
حرفي نزد تا او هم با خيالي آسوده راهي شود. اما از آنجايي 
كه مي دانست اعزام چه زماني است، رفت يك جعبه شيريني 
تهيه كرد و رفت محل اعزام نيروها. غالمرضا هم كه پدر را از 
دور ديده بود پنهان شده كه نكند اين بار پدر مانع رفتن ايشان 
شود. يكي از دوستان به غالمرضا گفته بود وقتي پدرت با يك 
جعبه شيريني آمده بدرقه، قطعاً راضي است. نهايتاً غالمرضا 
و پدر با هم ديدار و نهايتاً وداع كردند و ايشان اوايل سال 61 
به عنوان بسيجي راهي جبهه هاي جنوب شد. بعد از مدتي از 
ناحيه دست راست به شدت مجروح گرديد و به بيمارستان 

مشهد انتقال يافت. تقريباً بعد از يك سال و نيم مداوا و معالجه 
ــبي به تحصيل ادامه داد و  ــالمتي نس با به دست آوردن س
ــال 63 به جبهه جنوب رفت. پس از پايان دوره  در اسفند س
مأموريتش به زادگاهش مراجعه و باز مشغول تحصيل شد. در 
اسفند ماه سال 64 براي بار سوم به جبهه جنوب فاو عزيمت و 
ضمن شركت در حمله فاو پس از چهار ماه به خانه برگشت و 

به دنبال تحصيل رفت. و نهايتاً كربالي 5 و شهادت... 
ــهادت صادق  ــم در جبهه بودم و بعد از ش من چهار ماه و ني
ــر ما در اين  ــه نف و غالمرضا در عمليات كربالي 5 كه هر س
ــتيم، ديگر خانواده به من اجازه ندادند  عمليات شركت داش

به جبهه بروم. 
 3 برادر- 3 همرزم 

من و غالمرضا و صادق براي عمليات كربالى4  با هم بوديم اما 
گردان ما وارد عمليات نشد. ابتدا غواص ها بودند و ما نتوانستيم 
برويم. بعد ما را به عقب باز گرداندند. ما در منطقه مانديم تا 

ــديم. غالمرضا در  اينكه مجدداً راهي عمليات كربالي5 ش
گردان امام سجاد(ع)، لشكر 31 عاشورا و صادق نيز در لشكر 
31 عاشورا بود و من هم در گردان صاحب الزمان(عج) بودم كه 
هر سه وارد عمليات شديم. به خاطر شرايطي كه در عمليات 
كربالي4 رخ داد و عمليات لو رفت در مورد عمليات كربالي5 
اطالعات زيادي به نيروها داده نشد تا خدايي نكرده عمليات 
لو نرود. براي همين من نمي دانستم صادق و غالمرضا در اين 

عمليات از كدام محور مي خواهند وارد عمل شوند. 
من همراه با گردان خودم وارد محور مورد نظر شدم و بعد به 
عقب برگشتيم، تا در مرحله ديگر وارد عمليات شويم. در اين 
مدت من از شهادت بچه ها بي اطالع بودم، اما گويا دوستانم 
شنيده بودند و نمي خواستند در آن اوضاع خبر شهادت دو 
ــتانم رفته بود پيش  برادرم را به من بدهند. اما يكي از دوس
ــهيد  ــان گفته بود كه دو برادر محمود ش فرمانده ام و به ايش
شدند شما بياييد به ايشان بگوييد كه به عقب برگردد و در اين 
شرايط در كنار خانواده اش باشد. منتظر دستور نشسته بوديم 
كه فرمانده گردان مان آمد سمت من و گفت شما برگرد عقب. 

گفتم چرا مگر ديگر نمي خواهيم وارد عمل شويم؟! گفت: نه 
به حضور شما نياز نيست، گفتم من آمده ام براي عمليات چرا 

بايد برگردم عقب؟!
ايشان كه ديد كه من نمي پذيرم و اصرار دارم بمانم گفت: من 
فرمانده ام به شما دستور مي دهم كه به عقب برگرديد و شما 
بايد از دستور من تبعيت كنيد. من مجبور شدم كه برگردم 
عقب. من هم خوب آمدم به شهرمان. روحاني محل ما آمد و 
گفت كه غالمرضا مجروح شده بايد برويم بيمارستان و او را 

مالقات كنيم. 
ــتان. بعد من را به  ما سوار ماشين شديم و رسيديم بيمارس
سردخانه بردند. ديدم كه تابوت غالمرضا آنجاست و خانواده 
هم در حال عزاداري هستند. بي خبر از اينكه صادق هم شهيد 
شده، كمي بعد هنوز در سردخانه بوديم كه به يكباره برگشتيم 
و چشم مان به تابوتي افتاد كه نام «صادق بهفر» روي آن نوشته 

شده بود. آنجا بود كه متوجه شديم كه ايشان هم شهيد شده 
است. حاال شما حال ما را تصور كنيد كه چه شد!

شهادت اين دو برادر در يك عمليات و همزمان براي خانواده 
ــخت بود. حاال اگر با فاصله و در عمليات هاى مختلف به  س
شهادت مي رسيدند، شايد تحملش آسانتر بود. اما لطف خدا 
شامل حال ما شد و توانستيم اين غم دوري و دلتنگي را تحمل 
كنيم. سخت ترين كار دنيا به دوش پدر و مادر بود كه دو فرزند 
عزيزشان را در يك روز و در كنار هم، در گلزار شهداي خوي 

به خاك سپردند. 
 شهادت در كربالي 5

ــان برايم اينگونه روايت كردند كه، گويا  بعدها همرزمان ش
ــهادت رسيده است. صادق  ابتدا صادق و بعد غالمرضا به ش
در نخستين روزهاى عمليات كربالي 5، بيستم دي ماه سال 
65، در دژ سهمگين دشمن در شلمچه، براثر برخورد تركش 
و جراحت و خونريري به شهادت رسيد. يك روز بعد، برادرم 
غالمرضا هم آسماني شد و خون پاك دو برادر در يك خاك 
ريخته شد. غالمرضا براي بار چهارم با سپاه محمد(ص) عازم 
ــهادت صادق پيكر برادر را به آغوش  جبهه شد. او بعد از ش
ــتان و همرزمانش هر چه اصرار مي كنند كه  مي كشد. دوس
ــرد و مي گويد:  ــت جبهه برگردد؛ غالمرضا نمي پذي به پش
ــت و من هم در مقابل  برادرم به وظيفه خود عمل كرده اس
اسالم وظيفه اي دارم و بايد انجام دهم. اين عاشق دلسوخته 
كه داغ برادر در دل و عشق خدا در سر داشت، به جاي اينكه 
روحيه اش تضعيف شود و كم بياورد با آر.پي.جي  به دشمن 
يورش مي برد و پس از آتش كشيدن چند تانك و نفربر هدف 
گلوله هاي دشمن قرار مي گيرد و به فيض شهادت مي رسد. 

 خوب مثل غالمرضا و صادق
ــي در انجام فرايض  غالمرضا و صادق از همان دوران كودك
ــتند. اهل نماز و روزه بودند. ايشان بسيار  ديني جديت داش
خوش اخالق و مهربان بود و خيلي سعي مي كرد كه كسي را 
نرنجاند. هر دويشان مؤدب بودند و زماني كه در خانه و در جمع 
خانواده حضور داشتند، كسي حق نداشت غمگين و ناراحت 
باشد. پشتكار بااليي هم داشتند و تقريباً هر دو شاگرد ممتاز 
مدرسه شان بودند. آنها مقيد به حالل و حرام و براي پدرو مادر 

احترام خاصي قائل بودند. در خوبي ها شبيه هم بودند. 
 فرازي از وصيت نامه شهيد غالمرضا بهفر

ــهدا دارم كه بايد رفتار و  «...  سخنى چند به خانواده هاى ش
اعمال و كردارتان همانند چشم باشد كه بر همه جا بيناست 
و مانند چراغ به جامعه نور ببخشيد و جامعه را منور نماييد. 
اما اى جوانان برومند حزب الهى شما هرگز جبهه را فراموش 
ــه پُر و گرم نگه داريد كه شما  نكنيد و اين جبهه ها را هميش
ــالم را يادآور شديد؛ و سخنى  برادران با اعمال خود صدر اس
چند با كارمندان و پشت ميزنشين ها دارم. شما در سايه خون 
شهداست كه راحت پشت ميز نشسته ايد، اگر اين ها نبودند 
معلوم نبود چه باليى به سر شما مى آمد. قدر اين رزمندگان را 
بدانيد و به دردهاى رزمندگان رسيدگى كنيد و اگر رزمندگان 
به شما مراجعه مى كنند، آنها را اذيت نكنيد و به كارهاى آنها 
برسيد. اين را به شما بگويم كه رزمندگان تنهاى تنها به خاطر 

رضاى خداوند به جبهه رفته اند و توقعى از شما ندارند.»
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شـهادت دو برادر در يك عمليات براي 
خانواده سـخت بود. اما لطف خدا شامل 
حال ما شد و توانسـتيم اين غم دوري و 
دلتنگي را تحمل كنيم. سـخت ترين كاِر 
دنيا به دوش پدر و مادر بود كه دو فرزند 
عزيزشـان را در يـك روز و در كنار هم، 
در گلزار شهداي خوي به خاك سپردند

صادق مي گفت: فيزيك راضي ام نمي كند. 
مي خواهم پزشكي بخونم. مجدد نشست 
پاي درس. سـال 63 در رشـته پزشكي 
دانشگاه بابل قبول شد. پس از يك سال 
به دانشـگاه تبريز منتقل شد. اما حضور 
در جبهه برايـش از همه اينها مهم تر بود
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 بودجه فرهنگي مهم است
درست خرج  كردنش مهم تر!

|  1444 ــب  رج  7  | ــن  1401  بهم  9 ــنبه  يك   ش

«جوان» مقايسه ها و ديدگاه هاي مرتبط با بودجه نهادهاي فرهنگي و ديني را واكاوي مي كند

88498433سرويس  اقتصادي

اثرگذاري متوليان فرهنگ
ــته با توسعه و نوسازي، تغييرات  يكي از موضوعات اساسي هم بس
ــده منجر به تغييرات  ــت و كم كاري نهاد هاي ياد ش فرهنگي اس
فرهنگي شده است. پژوهش ها نشان مي دهند در چند دهه اخير 
ــت.   باور ها، ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان در حال تغيير بوده اس
عمده تحقيقات انجام شده تاكنون ناظر به ميزان، گستره و عوامل 
مؤثر بر اين تغييرات بوده اند (فرآيند تغييرات فرهنگي ايرانيان در 

چند دهه اخير). 
ــد واژه «جامعه پذيري»  اين تغييرات فرهنگي را مي توان در كلي
ــي كرد، زيرا جامعه پذيري، در همه جوامع، رمز ماندگاري،  بررس
ــي است. در جمهوري  مشروعيت سياسي و پايداري نظام سياس
اسالمي ايران به دليل وقوع انقالب اسالمي و گذشت بيش از چهار 
دهه از آن مسئله نسل سوم و چهارم و چگونگي هويت يابي آنان در 
محيط سياسي جامعه و تداوم و باز توليد نظام سياسي، تبديل به 
يك موضوع اساسي شده است. اگر در نظام هاي نهادينه و باثبات، 
جامعه پذيري سياسي تداوم ارزش هاي موجود است، در يك جامعه 
ــكل اساسي خلق ارزش هاي جديد،  در حال گذار چون ايران، مش
ــاختن آن در جريان رشد نسل  ــاختن آنها و جاري س نهادينه س
جديد به طور هم زمان است. بررسي فرآيند جامعه پذيري سياسي 
ــان فرهنگ» اين  ــمت كليد واژه  ديگري به نام «متولي ما را به س
حوزه سوق مي دهد كه در هر جامعه در ترسيم «ساختار فرهنگي 
ــه نظريه پردازان  ــت؛ به طورى ك ــي» آن جامعه مؤثر اس و سياس
ــى »، همچون آلموند و پاول، با استفاده از تقسيم  «فرهنگ سياس
فرهنگ سياسى جوامع مختلف به تقسيم نظام هاى سياسى آنها 
پرداخته اند. البته اين به معناى غفلت از تأثير حكومت  بر فرهنگ 
سياسى جوامع نيست، كه «الناس على دين ملوكهم ». يا به فرموده 

حضرت  على(ع): «الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم »؛ «مردم به 
حاكمانشان شبيه ترند تا به پدرانشان ».

 
روايت آماري از فرهنگ

مركز پژوهش هاي مجلس مرداد 1370 در گزارشي با عنوان « عوامل 
مؤثر بر اجرايي شدن سياست هاي حجاب و راهكارهاي پيشرو» اعالم 
ــان مي دهند كه حجاب شرعي  كرد «از حيث ذهني تحقيقات نش
براي 35درصد از افراد جامعه ارزشمند است و تقريباً 55درصد از زنان 
حجاب عرفي را ارزشمند دانسته اند. در واقع نوعي حس و بي رغبتي 
در خصوص حجاب شرعي در ميان بخشي از افراد جامعه ايجاد شده 
است كه موجب مي شود آنها بين دو گزينه حجاب عرفي و شرعي، 
حجاب عرفي را انتخاب كنند». همچنين براساس يك گزارش ايسپا 
در سال 1387، 66/9درصد از جمعيت مورد مطالعه موافق پوششي 
مانند مانتو شلوار و شال و روسري بوده اند و 49/3درصد در عمل له 
ــان از ناكامى در  سياست هاي  همين شيوه عمل مي كنند، كه نش
ــاخص كل اخالق ديني بين  فرهنگي مى دهد. مقايسه نتايج در ش
ــان  ــداري (كاظمي و فرجي، 1390و 1395) نش دو پيمايش دين
ــطح زياد و خيلي زياد تقيد به اخالق  مي دهد كه تعداد افراد در س
ــال 90 به 78/9 درصد در سال 95 كاهش  ديني از 85درصد در س
يافته است. اين نمونه بخشي از مصاديق كژكاركردي نهادهاي ديني 
و فرهنگي است. البته نبايد از تأثير حجم سنگين تبليغات و برنامه ها 
در قالب شبيخون فرهنگي غافل شد. چه آنكه طبق همان گزارش 
مركز پژوهش ها، نتايج تحقيقات نشان مي دهد افراد تحصيلكردِه 
جواِن ساكن شهرهاي بزرگ و كالنشهرها كه عمده مصرف فرهنگي 
آنها تماشاي ماهواره و فيلم هاي سينمايي داخلي و خارجي است، 

بيشترين ميزان آسيب و ناهنجاري را در موضوع حجاب دارند.

پديده اختالف نسلي
سيدعلي موسوي كارشناس اقتصاد فرهنگي به «جوان» مي گويد: 
ــتگاهي نيست بلكه  «موضوع رقم و حجم بودجه به چه نهاد و دس
مسئله چگونگي و نحوه هزينه  كرد صحيح آن بودجه است. هزينه 
ــت  صحيح بودجه نيز نه موضوعي اختياري بلكه الزم و واجب اس
ــاهد بروز نتايج ضعف دستگاه هاي فرهنگي  در غير اين صورت ش
ــاي كژكاكردي  ــي از مهم ترين پيامده ــي خواهيم بود. يك و دين
ــلي» است. البته در  نهادي فرهنگي و ديني، پديدة «اختالف نس
ــر اختالف نظر دارند، اما در  اين خصوص صاحب نظران با يك ديگ
ــاختاري و ارزشي وسيعي  جوامعي همچون ايران كه تغييرات س
ــِح تضاد هاي حاصل از اين  را تجربه مي كند، نبود مديريت صحي
تغييرات در بخش هاي مختلف جامعه به طور بالقوه زمينه را براي 
ــديدترين حالت «گسستگي  بروز مسئله «شكاف نسلي» و در ش
ــم مي كند.  ــي از اين امر فراه ــل ها» و بحران هويت ناش بين نس
ــت كه گرايش نوجوانان و جوانان  شواهد و قرائن حاكي بر اين اس
به ارزش هاي مدرن و احساس بحران هويت ناشي از جدا افتادگي 
آنها از نسل هاي پيشين به مرور افزايش يافته است و در صورت نبود 
ــري نوجوانان و بازتوليد  مديريت صحيح فرآيند هاي فرهنگ پذي
ــانه ها، تعارضات نسلي و در  فرهنگي جوانان از سوي دولت و رس
ــعة جامعه را به مخاطره  ــلي آينده مسير توس نهايت گسست نس

خواهد انداخت». 

ديدگاه چهارگانه شكاف نسلي
ــلي در ايران نيز چهار  ــي شكاف نس موسوى مي افزايد: «در بررس
ديدگاه مطرح شده است: ديدگاه كساني كه از وجود شكاف نسلي 
در ايران دفاع مي كنند، ديدگاه كساني كه به تفاوت نسلي قائل اند 

ــلي، ديدگاه كساني كه مسئله اصلي را  و نه به شكاف و گسست نس
ــلي و در نهايت افرادي  گسست فرهنگي مي دانند و نه گسست نس
ــرايط فعلي  ــه اين پديده نظر دارند و معتقدند ش كه با بيم و  اميد ب
پتانسيل گسترش تفاوت نسلي را تا سرحد شكاف نسلي در صورت 
ــه در ايران امروز  ــح، دارد، با اين پيش فرض ك نبود مديريت صحي
اقسام متنوعي از شكاف هاي اجتماعي فزآينده و عميق وجود يافته 
و فعال شده اند، پيامدهاي مختلفي دارند مثًال مشاركت و رقابت در 
انتخاب هاي بعضاً عادي صبغه امنيتي مي يابد و درخواست دولت و 
ــراف از دريافت يارانه اقبال  مراجع از افراد متمكن جامعه براي انص
ــعه نظام و حاكميت براي استفاده از  عمومي نمي يابد، تبليغ و توس
پيام رسان هاي داخلي و هراس از پيام رسان هاي خارجي به نتيجه اي 

ــش در جامعه با  ــين نوع خاصي از پوش ــد، توصيه و تحس نمي رس
مقاومت هايي رو به رو مي شود و موارد قابل شمارش ديگر كه شواهدي 
هستند بر بروز فزآينده شكاف هاي نو پديد در جامعه ايران امروز». 

الزمه امنيت ملي پايدار
ــان مي كند: «تمركز بر شكاف هاي داخلي يك  موسوي خاطرنش
ــاحت نظري  ــن مؤلفه مؤيد، از س ــر هم دارد، اي مؤلفه مؤيد ديگ
ــت، بدين معنا كه تحول پارادايمي مطالعات امنيتي  برخاسته اس
از ساخت استراتژيك (معطوف به استحكامات و ابزار هاي نظامي) 
ــزان رضايت ملي،  ــي نظير مي ــاحت روند پژوهي غير نظام به س
ــتگي و دلبستگي به نظام حاكم  برخورداري و بهره مندي، همبس
همسو با اين تحول پارادايمي، آسيب پذيري داخلي بسيار مهم تر 
ــي در صورت وجود  ــده اند يعن از تهديد خارجي در توليد خطر ش
ــتگي به ارزش آن، هيچ تهديد خارجي توليد  همبستگي و دلبس
خطر نمي كند، به سخن ديگر امنيت ملي پايدار، هنگامي حاصل 
مي شود كه شكاف هاي اجتماعي بررسي و ترميم شوند و حامالن 
اين شكاف هاي نسبت به كارآمدي و ساختار حاكم، اطمينان خاطر 
ــكاف هاي اجتماعي  ــك دولت اگر نتواند ش پيدا كنند. چنانچه ي
ــد به جنبش هاي  ــكاف ها مي توان را تعديل و مديريت كند اين ش
ــي توليد خطر  ــده و با همراهي تهديد خارج اجتماعي تبديل ش
اساسي نمايند. جيم مك گيگان در كتاب «عوام گرايي فرهنگي» 
ادعا مي كند در مطالعات كنوني در باب فرهنگ، مطالعه فرهنگ 
ــر بيش از هر جا  ــت. عالمت اين ام عوام دچار بحران پارادايم اس
ــت فعلي عوام گرايي فرهنگي نمايان است. عوام گرايي  در سياس
فرهنگي بنا به تعريف مك گيگان عبارت است از «مفروض فكري 
ــه از نظر تحليلي و  ــان فرهنگ عوام، مبني بر اينك برخي از محقق

وحيد عظيم نيا

پرونده
اقتصاد فرهنگ

فصل بودجه غالباً فصل منازعه فكري جهان بيني هاي مختلف نيز است؛ چه آنهايي كه به پيروي از ماركس جوان، همچنان اقتصاد 
را زيربنا مي دانند و معتقدند براي برون رفت از وضع فعلي، صرفاً بايد به مقوله مهم اقتصاد توجه شود و چه آنهايي كه معتقدند 
فرهنگ زيربناست و حتي ماركس پير هم به اين مهم توجه كرده است و مي گويند توجه به فرهنگ (به معناي ارزش ها و هنجارها) 
و اصالح فرآيند هاي آن، اصالح ساير حوزه ها حتي حوزه اقتصادي را در برخواهد داشـت. اما آنچه در منازعه اين دو رهيافت 
بايد مورد توجه قرار گيرد نه حجم بودجه و مقايسه آن با بودجه ديگر بخش ها، بلكه مقايسه بودجه نهاد هاي مرتبط با فرهنگ با 
اثربخشي همان نهادهاست. اينكه يك عده بگويند از بودجه 841 هزار ميليارد توماني سال 1402 رقمي بالغ بر20 هزار ميليارد 
تومان به متوليان فرهنگي پرداخت مي شود پس سهمي حدود دودرصدي از بودجه دارد و در مقابل عده اي بگويند در وضعي كه 
كشور با تكانه هاي اقتصادي شديدي مواجه هست بنابر اين رقم 20 همتي براي چند نهاد فرهنگي توجيه ندارد، سخني مقرون به 
صحت نيست چه آنكه بايد عملكرد نهاد هاي فرهنگي و ديني به نسبت خروجي آنها سنجيده شود. شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
شوراي عالي حوزه هاي علميه، شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي، شوراي برنامه ريزي مديريت حوزه هاي علميه خراسان، شوراي 
سياستگذاري حوزه هاي علميه خواهران، سازمان تبليغات اسالمي، صداوسيما، حوزه هنري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
وزارت ورزش و امورجوانان، وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، شوراي هماهنگي ائمه جمعه، حوزه هاي علميه، 
سازمان فرهنگي هنري شهرداري ها، سازمان اوقاف و امور خيريه، جهاد دانشگاهي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، سازمان 
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران، كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران و... از جمله نهاد هاي فرهنگي و ديني كشور هستند كه 
نتيجه برآيند عملكرد آنها، وضع امروز جامعه و قضاوت درباره آنها نيز با مردم است. رهبر حكيم انقالب پنجم  تير 96 در خطبه هاي 
نماز فطر فرمودند «ما ُخلل و ُفرج فرهنگي زياد داريم؛ جا هايي كه نفوذگاه دشمن است از لحاظ فرهنگي، بسيار است»، به زعم 
خبرگان اين اظهارات ناظر به كژكاركردي نهاد هاي ديني و فرهنگي است.  ايشان چند روز قبل نيز در ديدار رئيس و جمعي از 

مديران سازمان تبليغات اسالمي و حوزه هنري نسبت به كم كاري در بازار فكر و محصوالت نو ابراز ناخرسندي كردند. 

كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي روز دوشنبه 
سوم  بهمن ماه ميزبان پيمان جبلي رئيس سازمان صدا 
ــالمي ايران به همراه معاونان  و سيماي جمهوري اس
ــازمان مورد  مربوطه بود تا اعتبارات بودجه اي اين س
ــاله در فصل بودجه،  ــي قرار گيرد. معموالً هرس بررس
اعتبارات نهادهاي فرهنگي و ديني مورد نقد و هجمه 
قرار مي گيرد. مع االسف به تجربه ثابت شده است كه 
زبان نظام همواره از عقل نظام عقب است و به عبارتي 
ــي كه بايد وارد  ــت و جاهاي زبان نظام داراي لكنت اس
ميدان شود و با اقناع افكاري عمومي، هجمه ها را خنثي 
كند زبان در نيام در مي كشد و پس از خوردن سيلي، از 
الك دفاعي چند كلمه اي – البد آن هم براي گزارش 
به رؤسا – بيرون مى آيد. يكي از ساحت هاي زبان نظام، 
ــالمي ايران است و طبعاً  صدا و سيماى جمهوري اس
ــي در اين حوزه دارد. بنابر اين  مجلس هم نقش اساس
واكاوي بودجه رسانه ملي در مجلس شوراي اسالمي 
ــت و در صورت تبيين صحيح داليل  امري مرسوم اس

تصميم گيري ها به اقناع جامعه كمك مي كند.
احمد راستينه هفشجاني نماينده مردم شهركرد، بن و سامان در مجلس يازدهم و سخنگوي كميسيون فرهنگي 
اين مجلس، با تشريح جلسه كميسيون متبوع خود با رئيس رسانه ملي به خانه ملت گفته است «در اين جلسه 
ــازمان به اعتبارات اختصاص يافته به رسانه  رئيس سازمان صدا وسيما ضمن ارائه گزارش عملكرد يكساله س
ملي طي سال 1401 پرداخت و اعضاي كميسيون فرهنگي با انتقاد از اعتبارات اختصاص يافته به سازمان صدا 
وسيما در خصوص توليد محتوا و توجه به آثار فاخر و سريال هاي «الف» و «الف ويژه» كه نياز جدي امروز آنتن 

رسانه ملي است، نكاتي را به صورت جزيي در بودجه اين نهاد فرهنگي مطرح كردند». 

 بودجه فرهنگي و هنري متناسب
 به گفته راستينه «بودجه فرهنگي و هنري متناسب با رشد بودجه عمومي كشور نبوده است در اين بين اعتبارات 
بودجه  اي رسانه ملي 30درصد زير رشد بودجه عمومي كشور است. اين اعداد و ارقام نشان مي دهد، اعتبارات 
ــبت به تورم موجود در جامعه رشد نداشته، بلكه با كاهش جدي هم  بودجه اي سازمان صدا و سيما نه تنها نس
روبه رو بوده است بر همين اساس اين نهاد فرهنگي نمي تواند به مسئوليت هاي سازمان در قبال مخاطبان خود 

به بهترين شكل عمل كند». 

نامـه نـگاري كميسـيون فرهنگـي مجلـس با 
رئيس جمهور

ــاخت ها و تكميل  ــه زيرس ــرورت توجه ب همچنين «ض
ــيما و ارتقاي برنامه هاي  پروژه هاي زير ساختي صدا و س
كيفي رسانه ملي از دغدغه هاي اعضاي كميسيون فرهنگي 
بود كه در اين نشست عنوان و پيشنهاداتي را مطرح كردند 
و مقرر شد كميسيون فرهنگي طي نامه اي به رئيس جمهور 
ــازمان برنامه و بودجه نسبت به عدم تناسب  و رياست س
اعتبارات بودجه رسانه ملي با رشد بودجه عمومي كشور 
نظرات خود را اعالم كنند و همچنين قرار شد در نشستي 
ــبت به اين ناترازي و اصالح سهم  با كميسيون تلفيق نس
ــود. بايد در نظر  ــانه ملي جلساتي برگزار ش اعتبارات رس
داشت براساس قانون برنامه ششم توسعه حداقل 0/7درصد 
از بودجه عمومي متعلق به صدا و سيماست كه امروز اين 
مهم محقق نشده است و تنها 0/4درصد از بودجه عمومي 
يعني 0/3درصد كمتر از ميزان قانون مصوب برنامه ششم 
توسعه اعتبار به رسانه ملي تعلق گرفته است». به گفته اين 
نماينده مجلس در ادامه نشست كميسيون فرهنگي، محمدمهدي اسماعيلي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، رئيس 
سازمان سينمايي كشور به همراه معاونت هاي مربوطه مهمان كميسيون فرهنگي بودند كه ضمن ارائه عملكرد چند 

ماهه خود به اعتبارات اندك اختصاص داده شده به بودجه فرهنگ و هنري نيز اشاره كردند». 

كاهش اعتبارات فرهنگ و هنر 
ــت: «در فصل فرهنگ و هنر بودجه 1402 متأسفانه افزايش  سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس گفته اس
اعتبارات متناسب با نرخ رشد بودجه عمومي ديده نشده است؛ با وجود ضرورت هاي جدي در توليد محتوا در 
بخش هاي مختلف همچون حمايت از مطبوعات، فعاليت هاي فرهنگي، سينما، تئاتر، فعاليت مؤسسات قرآني، 
نهادهاي فعال فرهنگي و... باز شاهد كاهش اعتبارات براي فرهنگ و هنر هستيم. در جنگ تركيبي فرهنگ و 
رسانه هايي كه دشمنان شكل داده اند، اعتبارات متناسب با نياز جدي براي مقابله با اين جنگ ديده نشده است. 
در اين جلسه مقرر شد، اصالحاتي بر اعتبارات بودجه فرهنگ و هنر در كميسيون تلفيق و در نهايت در صحن 
علني بايد در نظر گرفته شود؛ تصويب يك درصد از بودجه براي شركت هاي دولتي و خصولتي و بهره مندي از 
ديگر پيشنهادات اعضاي كميسيون در اين نشست بود؛ همچنين در جلسه امروز خزايي رئيس سازمان سينمايي 

نيز گزارش مبسوطي از جشنواره فيلم فجر ارائه كردند». 

مجلس با رئيس جمهور نامه نگارى مى كند

اعتبارات رسانه ملى 30درصد زير بودجه عمومى

 اساس برخي حمالت به نهادهاي فرهنگي نه به خاطر رقم بودجه آنها بلكه
به خاطر ماهيت آنها و چگونگى  مصرف اين بودجه است!

موضـوع رقـم و حجـم بودجه بـه چه نهـاد و 
دستگاهي نيست بلكه مسئله چگونگي و نحوه 
هزينه  كرد صحيح آن بودجه است. هزينه صحيح 
بودجه نيز نـه موضوعي اختيـاري بلكه الزم و 
واجب است در غير اين صورت شاهد بروز نتايج 
ضعف دستگاه هاي فرهنگي و ديني خواهيم بود. 
يكي از مهم ترين پيامدهـاي كژكاكردي نهادي 

فرهنگي و ديني، پديدة «اختالف نسلي» است

 بي منطقي بودجه اي 
بين مأموريت ها و وظايف وزارت ارشاد

محمدمهدي اسماعيلي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي روز 
يك شنبه 10 دي ماه پس از حضور در نشست كميسيون 
«برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي» گفته 
ــوط به بودجه  ــه امروز پيش بيني هاي مرب بود «در جلس
1402 مورد بررسي قرار گرفت، همچنين اقدامات انجام 
ــكالت موجود در مباحث بودجه اي و نيروي  گرفته و مش
انساني حوزه فرهنگ و هنر تشريح شد». وي با بيان اينكه 
عزم خوبي در همه بخش ها به ويژه در مجلس وجود دارد 
ــل موضوعات فرهنگي  ــال گام هاي بلندي براي ح تا امس
ــيون در  ــرده بود «همه اعضاي كميس برداريم، تصريح ك

ــه امروز نقطه نظرات خود را ارائه كردند در همه  جلس
ــاهده بود تا  ــرات، همدلي قابل مش اين نقطه نظ

تالش شود كه در جريان تدوين بودجه 1402 
ــده و به زودي  ــت تمام ش ــه كار آن در دول ك
ــيون برنامه  ــود، كميس به مجلس ارائه مي ش
ــه فرهنگي را  ــوان بودج ــاعدت كند تا بت مس

ارتقا داد تا بخشي از مطالبات موجود 
ــر فرهنگ و  ــم». وزي ــخ دهي را پاس
ارشاد اسالمي گفته بود «در جلسه 
ــث ماه هاي اخير  امروز درباره مباح

ــي از اقدامات  گفت وگو كرديم و گزارش
وزارت فرهنگ و تمهيدات و برنامه هايي كه 
در گفت وگو با اهالي فرهنگ و هنر داشتيم 
ــريح كرديم». وي درباره تنگناهاي  را تش

ــاد در  ــاري وزارت فرهنگ و ارش اعتب
ــان كرده بود «بين  بودجه، خاطرنش
ــف  ــا و وظاي ــات، مأموريت ه مطالب
ــاد اسالمي با  وزارت فرهنگ و ارش
ــت به  ــبت منطقي نيس بودجه نس
طور مثال در سال 85 اقتصاد كتاب 

ــاد 80 ميليارد براي  حدود 250 ميليارد بود و وزارت ارش
مديريت كتاب در اختيار داشت، امسال اين عدد 8 هزارو 
500 شده اما وزارت ارشاد 30 ميليارد براي مديريت حوزه 
ــد توازن ايجاد  ــت و باي كتاب در اختيار دارد كه نقص اس
شود، ما در 1/5 سال اخير تالش كرديم بسياري از گره ها 
را با همكاري دولت و مجلس باز كنيم كه بخش عمده آن 

باز شده است». 
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ــي تجربيات و عادات نمادين مردم عادي، مهم تر از [مقوله]  سياس
ــدون تمركز بر  ــت». بدين معنا كه تمركز بر فرهنگ ب فرهنگ اس

اقتصاد و سياست يعني عقيم ماندن فعاليت ها در اين حوزه». 

فاجعه هزينه  كرد بودجه فرهنگي
ــناس اقتصادفرهنگي در ادامه به چگونگي هزينه كرد بودجه  اين كارش
ــاره و تأكيد مي كند: «معتقديم هزينه بودجه در بخش  فرهنگي نيز اش
ــرمايه گذاري تلقي شود چه آنكه نه هزينه  فرهنگي بايد در سرفصل س
ــت پس  ــرمايه گذاري به  منظور بهره برداري در آينده اس بلكه نوعي س
تخصيص بودجه زياد به حوزه فرهنگ نه تنها مذموم نبوده بلكه قابل دفاع 
است اما آنچه مهم بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد چگونگي هزينه  كرد 
آن است. اينكه همين بودجه درصدي فرهنگي صرفاً صرف امور جاري 
نهادهاي ديني و فرهنگي از قبيل حقوق و دستمزد و اياب وذهاب شود 
فاجعه است. مثًال دستگاهى كه در طول سال نهايت چند برنامه برگزار 
ــوق ثابت و مزاياي  ــال به كلي كارمند حق مي كند چرا بايد در طول س
ديگر پرداخت كند؟ و يا سازمانى خاص چرا بايد به فالن حلقه مجازي 
ــبكه اجتماعي پول پرداخت كند تا عملكرد اين سازمان را  در فالن ش
ــكري – به روايتي  50 تا  ــته كنند؟ يا اينكه در صداوسيما به لش برجس
ــانه هاي موفق دنيا با  60 هزار نفر حقوق پرداخت كند، در حالي كه رس
ــي دارند، بنابراين نوع هزينه  كاركناني چند صدنفره عملكرد قابل قبول
كرد بودجه فرهنگي مهم است. سازمان فرهنگي و هنري شهرداري ها 
ــت و  ــفاف نيس بودجه هنگفتي در اختيار دارند ولي هزينه كرد آنها ش
شوربختانه غالباً ضعيفت ترين افراد را به عنوان متولي اين حوزه انتخاب 
مي كنند. البته نگاه به عرصه فرهنگ بايد اصالح شود و قوي ترين و خوش 
فكرترين افراد انتخاب شوند تا در بزنگاه ها با ايده ها و حركات شاذ كليت 
ــؤال نبرند. البته از اقدامات خوبي كه بعضاً شاهد هستيم  نظام را زير س

 

نبايد بگذريم». 

فقر نوآوري و ايده در جنگ تركيبي
موسوى تأكيد مي كند: «كشور ما چند ماه درگير سنگين ترين جنگ 
ــيما نتوانست متناسب با  رسانه اي- رواني بود اما متأسفانه  صداوس
جنگ تحميلي ظاهر شود. اينكه برنامه پاورقي برنامه موفق صداوسيما 
معرفي شود بايد به حال صداوسيما و نهادهاي فرهنگي گريست كه 
بناست با اين وضعيت مقابل جنگ رسانه - رواني قد علم كنند. بنابر 
اين بودجه پنج همتي اين دستگاه عريض و طويل زماني مهم مي شود 
كه بدانيم كجا و چگونه هزينه شده است و ايضاً ديگر نهادهاي فرهنگي 
ــفافيت زيادي درباره نحوه هزينه كرد آنها وجود ندارد و شاهد  كه ش
ــتيم كه الزمه جنگ پيچيده   نوآوري و ابتكار و ايده خاصي هم نيس

تركيبي است». 
ــود: «البته انتقاد ما به هزينه كرد نهادهاي  ــوي يادآور مي ش موس
ــت و جنس آن با  ــوع درون گفتماني اس ــور يك موض فرهنگي كش
ــتر انتقادات موجود با هدف  انتقادات موجود فرق دارد چراكه بيش
ــي اعتقادي  ــاً به حوزه فرهنگ ــود و برخي نيز اساس تخريب مي ش
ــت. البته موضوع حمله  ندارند بنابر اين نگاه اين جريان مردود اس
به بودجه هاي فرهنگي از حدود يك دهه قبل مطرح شده و قبل تر 
ــد ولي رفته رفته  با عنوان «جدول 17» مطرح و به آن حمله مي ش
ــد اساساً موضوع آن رقم و  رنگ و بوي سياسي گرفت و مشخص ش
ــت بلكه ماهيت وجودي نهادهاي فرهنگي است  حجم بودجه نيس
كه در تنازع فكري عصر حاضر مأموريت دفاع از هويت ملي و ديني 

ما ايرانيان را دارند». 

جان كالم 
ــد، بودجه فرهنگي و ديني و غالب آنچه  با عنايت به آنچه گفته ش
حول اين محور به عنوان مقايسه  رخ مي دهد اساساً مقرون به صحت 
نبوده و كارشناسي نيست بلكه آنچه مهم است اينكه بودجه فرهنگي 
را بايد با اثربخشي و خروجي نهادهاي ذي ربط سنجيد. البته ضعف 
ــفافيت  ــده و كوتاهي در ش اين نهادها در تبيين اقدامات انجام ش
هزينه كردها مزيد برعلت شده و نتيجه آن بي اعتمادي نسبي مردم 
است كه بايد جبران شود و در صورت بي توجهي به مأموريت واقعي 
ــد كه  نهادهاي فرهنگي با پديده هاي خطرناكي مواجه خواهيم ش

«كاهش اعتماد اجتماعي» صرفاً بخشي از آن است. 

ــي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي،  با استناد به بررس
ــبت به  ــال 1402 نس ــت در اليحه بودجه س منابع عمومي دول
ــال 1401 حدود 55درصد رشد  پيش بيني عملكرد بودجه در س
كرده است. مطابق اليحه بودجه سال 1402 سرفصل درآمدها به 
عنوان منبع پايدار تأمين مالي دولت، نسبت به پيش بيني عملكرد 

سال 1401 حدود 56درصد رشد داشته است. 
ــرمايه اي (صادرات نفت  منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي س
ــبت به قانون بودجه 1401 حدود 37درصد  و فروش اموال) نس

ــبت به پيش بيني عملكرد قانون بودجه سال 1401 حدود  و نس
ــي از اين افزايش ناشي از بيش  97درصد رشد داشته است. بخش

برآوردي منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتي است. 
ــد 45درصدي نسبت به قانون  ــرفصل هزينه هاي دولت با رش س
بودجه سال 1401 به 1454 هزار ميليارد تومان رسيده است. از 
مهم ترين داليل اين افزايش رشد 20 درصدي پرداختي كاركنان 
و بازنشستگان دولت در سال 1402 و رشد بيش از 10درصدي و 
ساير فوق العاده ها در اليحه ترميم حقوق نيمه دوم سال 1401 و 
انتقال بخشي از مصارف جدول هدفمندسازي يارانه ها به مصارف 

عمومي است. 
همچنين با توجه به افزايش ميزان انتشار اوراق بدهي در سال هاي 
ــه بازپرداخت تعهدات  1398 و 1399، اعتبار اختصاص يافته ب
دولت (كه بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسيد شده است) 
با رشد 48 درصدي همراه بوده است. تملك دارايي هاي سرمايه اي 
(اعتبارات عمراني) نيز نسبت به قانون بودجه سال 1401 افزايش 
ــبت به پيش بيني عملكرد سال 1401 بيش از  26درصدي و نس
90 درصد افزايش داشته است. دليل اصلي اين اختالف پرداخت 
كمتر از مصوب مخارج عمراني به دليل عدم تحقق بخشي از منابع 

عمومي دولت در سال 1401 است. 

ــري تراز عملياتي از بودجه عمومي دولت در اليحه  ــبت كس نس
ــال 1402 (معادل 24- درصد) نسبت به قانون بودجه  بودجه س
ــت. ولي همچنان اين  ــال 1401 افزايش يافته (بدترشده) اس س
ــال هاي 1398 تا 1400 مقدار  ــه با بودجه س ــبت در مقايس نس
كمتري است. البته نسبت كسري تراز عملياتي اليحه بودجه سال 
ــبت در سال 1401  1402 نسبت به پيش بيني عملكرد اين نس

كاهش يافته (بهتر شده) است. 
ــال 1402 موضوع مهم  در كنار مقايسه و تبيين ارقام بودجه س
شفافيت و جامعيت بودجه نيز بايد مدنظر قرارگيرد. براي افزايش 
شفافيت و جامعيت بودجه و در راستاي سياست هاي كلي برنامه 
هفتم توسعه الزم است تا منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها 
ــره «1» براي  ــع و مصارف بند «ي» تبص در تبصره «14»، مناب
ــي و طرح هاي  ــاي محروميت زداي ــه دفاعي و طرح ه تقويت بني
ــن برق و آب كه  ــران، بار مالي خريد تضميني گندم و تأمي پيش
ــي از  ــه كاال بوده و بخش در واقع يارانه پرداختي دولت به اين س
ــركت هاي دولتي از شبكه بانكي يا عدم  آن از طريق استقراض ش
پرداخت مطالبات بخش خصوصي تأمين مي شود و نيز تعهدات 
ساليانه دولت به سازمان تأمين اجتماعي به صورت كامل در سقف 
منابع و مصارف عمومي منعكس شده و منابع الزم براي پرداخت 

آنها پيش بيني شود. 
ــفه  ــيار مهم كه فقدان آن عمًال فلس عالوه بر اين نكته بس

بودجه ريزي و تصويب بودجه در مجلس را زير سؤال 
ــي و اصالح  مي برد، مهم ترين مواردي كه در بررس

ــد در نظر گرفته  ــال 1402 باي اليحه بودجه س
شود و راهبرد صحيح و منابع الزم براي آن در 
نظر گرفته شود، عبارتند از: 1- بهينه سازي 
مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت 
ذيل ماده (12) قانون رفع موانع توليد، 2- 
ــازي دارايي هاي (اراضي) و امالك  مولدس
دولت، 3- تمهيداتي براي كنترل و جبران 
ــي، 4- تقويت منابع  ــبكه بانك ناترازي ش
ــرمايه گذاري هاي راهبردي مؤثر بررشد  س
ــاز وكار تبصره (18)  اقتصادي، 5- اصالح س

ــاماندهي،  ــتغال و توليد، 6- س با موضوع اش
ــفافيت و قاعده مند نمودن تخصيص بودجه  ش

ــده از  ــدن احكام تنظيمي حذف ش و 7-بازگردان
اليحه نظير شركت هاي دولتي، سود سپرده، شفافيت 

تسهيالت و... اشاره كرد. 

چند روزي اسـت بحث و هجمـه درباره بودجـه نهادهاي 
فرهنگي با شـايعه و شائبه مطرح اسـت و هركسي از ظن 
خود در اين خصوص صحبت مي كند. طبعًا راديكال كردن 
فضا براي اثرگذاري در تحليل درست تصميم گيران است 
و ادامه اين روند مي تواند پيامدهاي منفي به همراه داشته 
باشد. البته عملكرد نهادهاي فرهنگي نيز محل بحث است 
و نمي شـود به راحتي از كنار آن گذشـت، ولي با اين حال 
آنچه مهم اسـت اينكه بودجه اين نهادهـا بايد با عملكرد 
خودشـان و نه چيز ديگر مقايسه شـود و از طرفي حمله 
به نهادهاي فرهنگي صرفًا به دليل حجـم و ميزان بودجه 
آنها نبوده بلكه اهداف ديگري در پس پرده نهفته اسـت. 
براي واكاوي اين موضوع با دكتر داود فريدپور پژوهشگر 
ارشد مطالعات راهبردي، كارشناس و مدرس حوزه رسانه 
و دكتراي علوم ارتباطات دانشـگاه عالمه طباطبائي(ره) 

به قرار زير به گفت وگو نشسته ايم. 

چرا بودجه نهادهاي فرهنگي كشـور براي رسانه ها و 
افرادي مهم مي شوند كه معموالً در قبال اختالس هاي 
سـنگين سـكوت مي كنند و در بزنگاه هاي مختلف 

غايب هستند ولي در فصل بودجه ظاهر مي شوند؟
ــؤال، ابتدا بايد يك نگاه راهبردي، به تأثير و  براي پاسخ به اين س
جايگاه حوزه فرهنگ و رسانه هاي ارتباطي در «جنگ  شناختي» 
ــتر «جنگ شناختي»،  داشت. حقيقت ماجرا آن است كه در بس
ــت ها كه اقتصاد را زيربناي جامعه و ساير  برخالف نگاه ماركسيس
ــد، اين حوزه  ــت را روبنا مي دانن ــگ و سياس حوزه ها مثل فرهن
ــدام و رفتار  ــر بنايي، براي اق ــت كه مؤلفه اصلي و زي فرهنگ اس
ــود. البته اين موضوع دال بر  ــوب مي ش اجتماعي انسان ها محس
ــا كوچك بودن نقش  ــودن حوزه اقتصاد در جامعه ي كم اهميت ب
تعيين كننده اقتصاد در پيشبرد اهداف حوزه اجتماعي و فرهنگي 
و... نيست؛ چراكه پيشرفت برنامه هاي مختلف تا حد قابل توجهي 
ــور  ــاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي و عمراني كش به بودجه ه
دارند و من نمي خواهم وارد بحث حول اين دور تسلسلي و دعواي 
تاريخي زيربنايي - روبنايي شوم؛ اما تأكيد مي كنم در بستر جنگ 
شناختي، آنچه كمك مي كند جامعه درست و با بصيرت رفتار كند 
ــدن ارزش ها و باورهاي اجتماعي- فرهنگي آن جامعه  نهادينه ش
ــعه يافتگي يا رضايت و عدم رضايت مردم در  است نه ميزان توس

مسائل اقتصادي و مادي. 
ــئله پيش گفته، در قالب نتايج متفاوت جنگ  ــكار مس  نمونه آش
ــور ايران 2022 و اوكراين  شناختي – تركيبي غرب عليه دو كش
ــت؛ جنگي هايي با طراحي و  ــاهده اس ــير و مش 2014 قابل تفس
ــان و دقيق - كه حتي، مقام معظم رهبري در دل  مهندسي يكس
خود به مهندسي خوب دشمن آفرين گفتند و فرمودند: «دشمن 
همه چيز را در جاي خود و به اندازه خود آماده كرده بود، چرا موفق 
نشد؟ چون محاسبه دشمن غلط بود» - اما با نتايجي متضاد؛ يكي 
ــقوط حكومت و روي كار آمدن  خنثي سازي توطئه و ديگري س
دولتي همسو با غرب؛ البته اين بحث در جاي خود قابل تفسير و 

تشريح است ليكن مورد بحث كنوني ما نيست. 
چرا در بستر جنگ شناختي، حوزه فرهنگ از اهميت 

بيشتر و زيربنايي برخوردار است؟
ــان  در درون جامعه، تا حد زيادي، به نوع نگرش و  زيرا رفتار انس
ادراك آنها از پديده ها و مسائل پيرامون شان دارد؛ بايد توجه داشت 
ــناختي، احساسي و رفتاري  ــه جز ش كه خود نگرش، اصوالً از س
تشكيل مي  شود، به عبارت ديگر، چگونگي شناخت از يك پديده 
(بر پايه تجربه دانشي يا عملي) منجر به پيدا شدن احساس خوب، 
بد يا خنثي نسبت به آن پديده مي شود و عموماً بر اساس آن حس، 
واكنش ها و رفتارها شكل مي گيرند. البته عوامل ديگري هم مثل، 
شخصيت، ويژگي هاي فردي، گروه ها  و محيط هم بر نوع رفتار و 
واكنش انسان ها به كنش هاي محيطي اثرگذار است؛ اساساً آنچه 
ــان در ارتباط با يك موضوع يا مسئله  باعث اختالف  نظرهاي انس
واحد مي شود مربوط به همين نگرش ها و ادراكات متفاوت است؛ 
ــوزه ويژگي هاي  ــياري از اين مؤلفه ها در ح نكته مهم ديگر، بس

اكتسابي انسان ها قرار دارند و قابل تغيير يا تقويت هستند. 
 بر اين اساس، در «جنگ شناختي» تالش هاي دشمن، به صورت 
كامًال غير محسوس، همراه با انكار، در محيط خاكستري نه جنگ 
نه صلح، به تغيير ريل هاي زيربنايي نوع نگرش ها، باورها و ادراكاك 
ــت؛ بدون توجه و  ــان ها در جوامع هدف، معطوف اس بنيادي انس

تمركز بر نتايج آن. 
ــمن بر كاشت و داشِت   به عبارت ديگر در اين جنگ، تمركز دش

ــت و به برداشت يا  ــو با اهداف خود اس نگرش ها و باورهاي همس
ــد: نتيجه خود به  ــود زيرا معتقدن اهداف نهايي كمتر توجه مي ش
ــود. و اين يك قاعده  خود و متناسب با آن تالش ها حاصل مي ش
جهان شمول است كه گندم از گندم برويد جو ز جو.  البته تغييرات 
ــناختي در بازه زماني بلندمدت، بدون آنكه خود انسان متوجه  ش
ــمن بداند، اتفاق  آن باشد يا آن را محصول تالش غير آشكار دش
ــوارد مهم ترين تفاوت بين  ــايد بتوان گفت: كه اين م مي افتد. ش
ــه و انتظار بر  ــي (تمركز بر نتيج ــناختي با عمليات روان جنگ ش
ــمن در عمليات رواني)  ــكار بودن پيام دش نتايج زود بازده و آش
ــر ريل هاي  ــناختي، هدف اصلي همان تغيي ــت. در جنگ ش اس
نگرشي و باوري است نه اتفاق ها يا نتايجي كه به دنبال اين تغيير 
نگرش ها اتفاق مي افتد هر چند كه آن تحوالت ناشي از اين تغيير 
ــن و اراده  ــلط بر ذه ــمن در تس  ريل هاي فكري، هدف غائي دش

جامعه هدف است. 
در ارتباط با كشور خودمان اين جنگ شناختي چگونه 

قابل تحليل است؟
ــمن در جنگ شناختي به تغيير  در ارتباط با كشور ما، تمركز دش
ــبت به مشروعيت،  ــبك زندگي مردم، تغيير نگرش مردم نس س
مقبوليت نظام و تغيير نگرش مردم نسبت به كارآمدي نظام براي 

حل مسائل مهم زندگي آنها و ناميدي از آينده بهتر است. 
ــي از توليد محتواهاي   اين فرآيند تغيير نگرش عموماً در تركيب
ــريال هاي ماهواره اي - نظير آنچه از طريق  رسانه اي (از فيلم و س
شبكه هاي فارسي زبان مثل جم تا طرح شبهه هاي مختلف مذهبي، 
ملي، قومي، نژادي در بستر شبكه هاي اجتماعي و از زبان به ظاهر 
ــارهاي سخت اقتصادي  ــت و در لباس ميش) و همراه با فش دوس
بدون ربط دادن آن به اثرپذيري غيرملموس از تحريم هاي ظالمانه 

اقتصادي و تركيب آن با هجمه هاي سياسي بين المللي است. 
با اين اوصاف براي مقابله با جنگ شناختي دشمن چه 

اقداماتي در اولويت قرار مي گيرند؟
ــد از طريق  ــمن، جوامع هدف باي ــناختي دش در مقابل جنگ ش
ــانه اي و نظام تربيتي  اقدامات نرم فرهنگي به كمك ابزارهاي رس
ــي جامعه خودي بپردازند در  به تحكيم ارزش ها و باورهاي اساس
ــبت به وقايع مختلف و  ــي و تبيين گري، نس اين بين آگاهي بخش
پديده هاي اجتماعي و شفاف- سازي فرآيندهاي مختلف مديريتي 
ــت كه بايد، در برنامه هاي  و حاكميتي، از مهم ترين اقداماتي اس
ــترهاي اجرايي آنها،  ــور مورد توجه قرار گيرد و بس راهبردي كش
از جمله تخصيص بودجه مناسب و معطوف به برنامه هاي دقيق و 

متقن، در نظر گرفته شود. 
ــانه هاي ارتباطي از  در اين چارچوب تحليلي، حوزه فرهنگ و رس
اولويت هاي تعيين كننده با ضريب اثرگذاري باال در خنثي سازي 

جنگ شناختي دشمن به حساب مي آيند. 
ــاس، مهم ترين دليل هجمه ها و عمليات رواني دشمن،   بر اين اس
عليه برنامه هاي راهبردي و بودجه هاي حوزه فرهنگي و رسانه اي 
كشور، ايجاد انحراف در راهبردهاي توجه و تقويت حوزه فرهنگي و 
رسانه اي كشور به منظور جلوگيري از توسعه فعاليت هاي اثر بخش 
و توليد آثار فاخر هنري در جهت تعميق ارزش ها و باورهاي ملي 
و مذهبي جامعه ايراني است. در واقع دشمن از طريق شبكه هاي 
ــتر فضاي مجازي و  ــانه اي معاند فارسي زبان و استفاده از بس رس
شبكه هاي اجتماعي، تالش مي كند با تكيه بر تاكتيك  برانگيختگي 
ــطه  ــات عموم مردم ايران كه اين روزها به واس عواطف و احساس
وجود تحريم هاي ظالمانه دشمن و برخي غفلت ها و كم كاري هاي 
ــارهاي اقتصادي هستند- (همان  داخلي، گرفتار مشكالت و فش
ــئوالن  ــار افكار عمومي را بر مس ضعف ها و زخم هاي داخلي) فش
ــور به ويژه وكالي قانون گذار مردم،  و مراكز مهم تصميم گير كش
افزايش دهد تا تقويت برنامه هاي راهبردي حوزه فرهنگي كشور از 

اولويت متناسب با نياز اين روزها خارج شود.  
ــوزه فرهنگ و  ــناختي»، نقش ح ــگ ش ــدان «جن امروز در مي
ــور از جمله سازمان صداوسيما،  دستگاه هاي متولي فرهنگ  كش
ــلح كشور در جنگ هاي سخت  معادل نقش ارتش و نيروهاي مس
ــت همه جانبه از يك  ــتيباني ملي و حماي ــت كه نيازمند پش اس
ــبيل اللهي براي متوليان و  سو و تالشي مضاعف و جهادي في س
ــت، تا بتوانند حمالت نامرئي  فعاالن اين حوزه، از سويي ديگر اس
ــوس،  ــمن را با اقدام هاي آفندي و پدافندي نرم و غير محس دش
ــخي مناسب  ــناختي) خنثي و پاس  (متجانس با فضاي جنگ ش

ارائه نمايند. 

پس با اين اوصاف، مسـئوليت فعاالن و متوليان اين 
دستگاه ها هم بيشتر خواهد شد؟

ــرايطي كه ما با محدوديت هاي زياد  ــت، در ش بله همين طور اس
درآمدي در كشور مواجه هستيم هزينه كرد بودجه هاي تخصيصي 
و نظارت بر بهره وري كامل آنها و جلوگيري از هدر رفت هزينه هاي 
ــئوليتي خطير و به عبارتي  بيت المال كشور اسالمي، همواره مس
از اوجب واجبات است كه مسئوليت آن بر عهده آحاد مسئوالن، 

مردم و دستگاه هاي مسئول است. 
ــئوالن حوزه فرهنگي  ــت تأكيد مجددي به مس در اينجا الزم اس
ــرايط  ــت در ش ــور نمايم كه هر چند ممكن اس ــانه اي كش و رس
ــراي فعاليت هاي حرفه اي  عادي اختصاص اين ميزان بودجه ها ب
ــوند اما دقت داشته باشيد كه  ــوب نش چندان ارقام بزرگي محس
ــخت اقتصادي و تنگناهاي معيشتي  ــرايط س اين بودجه ها در ش
مردم، به حوزه فرهنگ اختصاص مي يابد و همين مسئله، وظيفه 
ــي و كارآمدي حداكثري فعاليت ها، چندين  ــما را در اثربخش ش

برابر مي نمايد. 
پس شما هم در اولويت هاي تخصيص بودجه، فرهنگ 

را مقدم بر اقتصاد مي دانيد؟ 
هر آنچه در اهميت حوزه فرهنگ و اختصاص بودجه به آن گفته 
شد نفي توجه به معيشت مردم و اقتصاد كشور نيست كه هر كدام 
در جاي خود از اهميت خاصي برخوردارند و بايد به آن توجه شود و 
در بسياري موارد اصوالً مرز تفكيك تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها 

امري نا ممكن و دشوار و گاهي غير قابل انجام است. 
آيا تنها افزايش بودجه هاي ساليانه مي تواند راهگشاي 
مشـكالت و چالش هاي حـوزه فرهنگي و رسـانه اي 

كشور باشد؟
ــانه اي كشور  ــئوالن حوزه فرهنگ و رس خير؛ در اين ارتباط، مس
ــتي آن، راهگشاي  ــند، تنها ارقام بودجه و درش توجه داشته باش
جبران كم كاري هاي گذشته و عقب ماندگي برنامه هاي پيشين، 
ــانه اي  ــوش فرهنگي - رس ــازي نيرنگ هاي خام براي خنثي س
ــن ميدان  ــود؛ بنابراين در اي ــت و نخواهد ب ــمن نبوده، نيس دش
ــي و ملي  ــا و باورهاي اله ــراي تحكيم ارزش ه ــرد فرهنگي، ب نب
ــت. نكته ديگر  ــي مضاعف و ايثار و جهادي مستمر الزم اس تالش
ــوزه فرهنگ و  ــاب اهميت ح ــه، در ب ــب پيش  گفت اينكه، مطال
ــاي رواني  ــمن و عمليات ه ــناختي دش ــانه در برابر جنگ ش رس
ــوزانه و  ــي نقدهاي دلس ــانه اي آن، دال بر نف ــاي رس و هجمه ه
ــا و برنامه هاي  ــر فعاليت ه ــب نظران امر ب ــه اي كه صاح منصفان
دستگاه هاي مسئول حوزه فرهنگ و رسانه دارند، نيست. آنها در 
 جاي خود حائز اهميت، ضرورت و الزمه پيشرفت  كيفي برنامه ها 

هستند. 
با اين اوصاف چـرا برخي ها در داخل كشـور، زبان و 

قلمشان همسو با نگاه دشمن است؟
در اين رابطه نمي شود تحليل يكساني براي همه منتقدين داخلي 
داشت، به نظر من، بيشتر اين برخوردها در قالب نگاه هاي جناحي 
و رقابت هاي كاذب بين جناح هاي مختلف سياسي، قابل تحليل 

و جمع بندي است. 
ــت برخي ها هم، به واسطه استدالل هاي   در حالي كه ممكن اس
ــند و از براي  ــيده باش ــان به درك متفاوتي از موضوع رس خودش
مؤلفه هاي قدرت ملي، اولويت بندي بودجه اي ديگري قائل باشند؛ 
بنابراين نظري متفاوت دارند؛ و نظرشان در جاي خود محترم است. 
عده اي نيز ممكن است به واسطه نوع عملكرد گذشته مسئوالن يا 
ــتگاه هاي متولي حوزه فرهنگ و رسانه، از روي دلسوزي و در  دس
چارچوب دفاع از بيت المال نقدهاي جدي بر اين سبك از تخصيص 
بودجه ها داشته باشند. و صد البته ممكن است برخي ديگر، پياده 
ــند كه در لباس خودي، زبان شان و  ــمن باش ــانه اي دش نظام رس

قلم شان به حركت در آيد.  
و سخن پاياني.

اينكه پديده هاي اجتماعي از ابعاد و زواياي گوناگوني قابل تحليل 
و تفسيرند و هرگز نبايد تك بعدي مورد توجه و قضاوت قرار گيرند 
داشتن تفكر سيستمي به تحليل جامع تر كمك شاياني مي كند؛ 
همچنان كه عبور از منافع فردي، گروهي، جناحي و لزوم داشتن 
ــاى بسياري از  ــائل مهم راهبردي كشور راهگش نگاه ملي در مس
مشكالت است؛ نكته آخر اينكه در نگاه راهبردي هميشه تحليل 
ــت و برخي مواقع  ــو و همراه اس با نگاه به اهداف بلند مدت همس
ممكن است هدفي كوتاه مدت، قرباني هدفي مهم تر و بلند تر شود. 
از اين رو توسعه تفكر سيستمي، داشتن نگاه ملي و توجه به اهداف 
ــائل و پديده هاي   بلند مدت، الزمه تحليل راهبردي و دقيق، مس

اجتماعي است. 

«جوان» در گفت وگو با يك پژوهشگر مطالعات راهبردي بررسي كرد

بودجه فرهنگى را به قدر جنگ شناختى جدى بگيريم

محورهاي تصميم گيري  بودجه 1402

 بودجه 1402 در مثلث 
بدهى، درآمد و پيش بينى!

مهم ترين دليـل هجمه هـا و عمليـات رواني 
دشمن، عليه برنامه هاي راهبردي و بودجه هاي 
حوزه فرهنگي و رسانه اي كشور، ايجاد انحراف 
در راهبردهاي توجه و تقويت حوزه فرهنگي و 
رسانه اي كشـور به منظور جلوگيري از توسعه 
فعاليت هاي اثر بخش و توليد آثار فاخر هنري 
در جهـت تعميق ارزش هـا و باورهـاي ملي و 

مذهبي جامعه ايراني است

ار
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پرونده88498432سرويس ورزشي
بررسى عملكرد تيم ملى هندبال

 در مسابقات جهانى

ورزشي

مرور

نگاه

از برنز دوحه تا نقره گوانگژو 

هر وقت خودمان بوده ايم
 برده ايم

 حامد قهرماني
نگاهي گذرا به سابقه هندبال ايران در مسابقات جهاني و آسيايي نشان از 
آن دارد كه هرگاه به اين رشته توجه شده است و هر بار كه فدراسيون و 
تيم ملي سروساماني داشته اند و حاشيه ها به حداقل ممكن رسيده نتيجه 

قابل توجهي هم كسب شده است. 
در سال هايي كه برخي كشورهاي عربي حاشيه خليج هميشه فارس با 
ــت، سعي كرده اند براي خود نامي  جذب بازيكنان تغيير مليت داده اس
در هندبال جهان دست و پا كنند. هندبال ايران با تكيه بر استعدادهاي 
ناب خود به جنگي نابرابر با آنها رفته است و همانطور كه اشاره شد، هر 
ــم» نتيجه خوبى هم گرفته ايم.  بار كه به قول معروف «خودمان بوده اي
بايد اعتراف كرد هزينه هايي كه برخي كشورهاي عربي مثًال براي جذب 
ــيون هندبال  ــي مواقع با كل بودجه فدراس يك بازيكن مي كنند، برخ
ايران مطابقت دارد و بگذريم كه امكانات آنها هم قابل مقايسه با امكانات 
ــت اما با تمام اين حرف ها هندباليست هاي  بچه هاي هندبال ايران نيس

ايران هر بار خواسته اند، توانسته اند. 
بازي هاي آسيايي2006 دوحه را شايد بتوان شروع حركت رو به جلوي 
ــمند برنز براي ايران به دست  هندبال ايران ناميد؛ جايي كه مدال ارزش
ــال بعد در بازي هاي آسيايي2010 گوانگژو به  آمد؛ مدالي كه چهار س
نقره تبديل شد تا هندبال ايران زنگ خطر را براي رقباي آسيايي خود 

به صدا درآورد. 
ــد تا هندبال ايران با  سال2014 و مسابقات قهرماني آسيا عرصه اي ش
كسب مدال برنز به اين باور برسد كه مي تواند حتي به جهاني شدن فكر 
كند؛ اتفاقي كه سال بعد يعني سال2015 رخ داد و ايران براي اولين بار 

حضور در مسابقات جهاني هندبال را تجربه كرد. 
ــن مواجهه خود با قدرت هاى اين  طبيعي بود كه هندبال ايران در اولي
رشته در مسابقات جهاني به رتبه اي بهتر از بيست ويكم دست پيدا نكند 
ــيا فراتر گذاشت، نويد روزهاي  ولى همين كه تيم ملي ايران پا را از آس
ــيه ها كار ا به جايي رساند كه  خوبي را مي داد اما برخي اتفاقات و حاش
ــد تا جايي كه عنوان هاي نايب قهرماني  اين روند رو به رشد متوقف ش
ــيا هم ديگر تكرار نشدند و  در بازي هاي آسيايي و سومي قهرماني آس
هندبال وارد دوراني شد كه باز هم بايد فقط شاهد موفقيت هاي ديگران 

مي شد. 
هندبال ايران در شروع دوران تازه خود حاال باز هم جهاني شده و چهره 
موفقي هم از خود نشان داده است اما بايد ديد كه آيا اين روند رو به جلو 

ادامه مي يابد يا اينكه مثل قبل متوقف مي شود. 

«بـه دور دوم صعـود 
دنيا حيدري
  گزارش

مي كنيـم» ايـن وعده 
وويوويـچ،  وسـلين 
سرمربي تيم هندبال ايران در همان گام نخست 
در  را  كارش  ايـران  اينكـه  از  قبـل  بـود. 
بيست و هشتمين دوره مسابقات هندبال قهرماني 
جهان آغاز كند؛ وعده اي كه شايد به نظر بسياري 
شـعاري بيش نبود اما با شـروع طوفانـي ياران 
وويوويـچ، همـــــــه را اميـــدوار كـرد. 

ــتان (از 21دي تا  ــوئد و لهس ــترك س ميزباني مش
ــود، به طوري كه  9بهمن) براي ايران خوش يمن ب
ــي و با برتري مقابل  هندبال ايران كار خود را طوفان
شيلي در همان گام نخست برداشت؛ قدمي محكم كه 
ثابت كرد وعده سرمربي تيم شعاري نبوده است. او با 
توجه به توانايي هايي كه در شاگردانش ديده اينچنين 

مطمئن از صعود ايران به دور دوم حرف مي زند. 
تيم ملي هندبال ايران كه نخستين بار با كسب عنوان 
سومي در مسابقات قهرماني آسيا2014 كه به منزله 
انتخابي مسابقات قهرماني جهان2015 قطر بود به 
اين رقابت ها راه يافت. در گروه B رقابت هاي قهرماني 
جهان2015 با تيم هاي كرواسي، مقدونيه، اتريش، 
ــني و هرزگوين همگروه بود و در پايان  تونس و بوس
ــا، در جايگاه21  ــر در آن رقابت ه ــم حاض از 24 تي
ــي هندبال ايران با برد  قرار گرفت. اين بار اما تيم مل
ثانيه هاي آخر و صعود به نيمه نهايي قهرماني آسيا 
در خاك عربستان، يكي از پنج سهميه قاره را براي 

ــابقات قهرماني جهان به دست آورد  حضور در مس
ــت يكي از 32تيم راه يافته به اين رقابت ها  و توانس

باشد. 
ايران در گروه A كنار اسپانيا، مونته نگرو و شيلي قرار 
گرفته بود؛ تيم هايي مدعي و عنوان دار كه تا جايى كه 
مي توانستند كار را براي ياران وويوويچ سخت كنند، 

خصوصاً برابر اسپانيا. 
شيلي نخستين حريف ايران در قهرماني جهان2023 
بود؛ تيمي كه نخستين بار سال2011 به اين رقابت ها 
ــي هفت دوره، پاي ثابت  راه يافته بود و بعد از آن ط
ــئله باعث شده بود  قهرماني جهان بود و همين مس
لژيونرهايي در باشگاه هاي معتبر فرانسه، اسپانيا و 
پرتغال داشته باشد. با وجود اين اما شروعي طوفاني 
ــت  ــن دوره از رقابت هاي قهرماني جهان داش در اي
ــتن بازيكنان كليدي چون  و شيلي را با وجود داش
اروين فوشتمن (بغل چپ)، رودريگو ساليناس (بغل 
راست)، اميل فوشتمان (پست پخش) كه محوريت 
ــيلي را  ــواره دفاعي تيم ش حمالت و همچنين دي
ــت داد. شاگردان وويوويچ  تشكيل مي دادند، شكس
تا دقيقه41 از حريف جلو بودند اما رفته رفته شيلي 
توانست با تجربه اي كه داشت، بازي را پياپي پيش 
ببرد اما در نهايت بازي با نتيجه نزديك 25بر 24 به 

سود ايران خاتمه يافت. 
مونته نگرو دومين حريف ايران در اين رقابت ها بود؛ 
ــران با آن رو به رو  تيمي كه وويوويچ آرزو مي كرد اي
نشود، با وجود اين اما برتري مقابل شيلي مي توانست 
برابر مونته نگرو نيز تكرار شود. نيمه نخست اين بازي 

را اگر چه ايران با حساب 19 بر 16 واگذار كرد اما نيمه 
دوم پاياپاي پيش رفت و دومين حريف ايران تنها به 
واسطه تجربه اي كه داشت توانست به برتري دست 
يابد و بازي با نتيجه نزديك 34 بر 31 به سود حريف 
پايان يافت تا نخستين باخت ايران در ورزشگاه تارون 

آرنا در شهر كراكوف لهستان شكست بخورد. 
ــپانيا به عنوان يكي از  انتظار كسب نتيجه برابر اس
ــته كه  ــن تيم هاي هندبال در دهه گذش باثبات تري
قهرماني در چندين دوره مسابقات قهرماني جهان، 
ــز المپيك، دو طال و  قهرماني اروپا، چهار مدال برن
ــال، پنج نقره و دو برنز  دو برنز قهرماني جهان، دو ط
ــت، با يك دو جين  قهرماني اروپا را در كارنامه داش
بازيكن مطرح يا لژيونر ليگ مطرح فرانسه بودند يا 
ــلونا در اسپانيا  بازيكن تيم هاي مطرحي چون بارس
زياده خواهي بود، البته تيم ملي هندبال ايران تمام 
تالش خود را در اين بازي نيز انجام داد ولى در نهايت 
ــيد. با وجود اين اما  با حساب 22 بر 35 به پايان رس
ــه بازي، شاگردان  به دليل شكست شيلي در هر س
ــلين وويوويچ موفق به صعود از مرحله گروهي  وس

شدند و به جمع 24تيم نهايي راه يافتند. 
ــتين حريف ايران در دور دوم بود؛  ــلووني نخس اس
ــود در اين رقابت ها  تيمي كه يازدهمين حضور خ
ــال2017 موفق به كسب برنز  را تجربه مي كرد و س
ــوم آن شده  ــتادن بر سكوي س اين رقابت ها و ايس
ــلووني همچنين با 13حضور در مسابقات  بود. اس

قهرماني اروپا، عنوان نايب قهرماني( يك مرتبه) اين 
رقابت ها و سه مرتبه نيز جواز حضور در رقابت هاي 
ــمي اين  ــب كرده بود و عنوان شش المپيك را كس
رقابت ها را نيز در كارنامه داشت، اما مهم تر از همه 
اينكه وويوويچ، سرمربي ايران پيش تر سكان هدايت 
اسلووني را در دست داشت و با اين تيم ايستادن بر 
سكوي سوم جهان را تجربه كرده بود. مصاف با تيم 
ــابق وويوويچ براي ايران تجربه اي گرانبها، تلخ و  س
ــت. نيمه نخست اين بازي  سخت را به همراه داش
ــود حريف تمام شد و  با نتيجه عجيب 20بر 9 به س
دست آخر ايران با حساب 38 بر 21 بازي را واگذار 
كرد. دومين مصاف ايران در دور دوم قهرماني جهان 
اما به مراتب سخت تر بود. شاگردان وويوويچ اين بار 
بايد برابر فرانسه به ميدان مي رفتند. دومين قدرت 
دنيا كه در پي 24حضور خود در رقابت هاي قهرماني 
جهان، شش عنوان قهرماني و يك نايب قهرماني را 
ــكوي سوم  از آن خود كرده و چهار مرتبه نيز بر س
ايستاده بود. فرانسه از 15حضور در قهرماني اروپا، 
سه قهرماني در اين رقابت ها را نيز در كارنامه داشت. 
تيم ايران اما نمايش قابل قبولي برابر فرانسه داشت، 
به طوري كه سرمربي آن در پايان بازي گفت بعد از 
اين بيشتر در مورد ايران خواهيم شنيد، با وجود اين 
اما در نهايت ايران مقابل قهرمان المپيك با نتيجه 
ــت خورد. آخرين مصاف ايران در  41 بر 29 شكس
اين رقابت ها مقابل لهستان ميزبان بود؛ ديداري كه 
مي توانست با برتري ايران به پايان برسد، خصوصاً كه 
ايران يك بازي ديدني و نزديك به نمايش گذاشت 
اما دست آخر اين ميزبان بود كه بازي را با نتيجه 26 
بر 22 به سود خود خاتمه داد تا پرونده حضور ايران 
در رقابت هاي قهرماني جهان با قبول سه شكست در 
مرحله دوم بسته شود و شاگردان وويوويچ موفق به 

كسب جواز صعود از مرحله نهايي نشوند. 
اگر چه تيم ملي هندبال ايران در اين رقابت ها موفق 
ــد اما بازي هاي خوبي را به  به كسب تنها يك برد ش
نمايش گذاشت و نشان داد با اندكي توجه و حمايت 

مي تواند به موفقيت هاي قابل توجهي دست يابد. 

تيم ملي هندبال ايران در 

شيوا نوروزي
     گفت وگو

دوميـن تجربه حضورش 
در قهرمانـي جهان رتبه 
بيست و چهارم را به دست آورد. هندباليست هاي 
كشـورمان به رهبري وويوويچ در ايـن رقابت ها 
شـركت كردند و موفق به صعود به مرحله دوم نيز 
شدند. تعداد تيم هاي شركت كننده امسال بيشتر 
شده بود و همين مسئله كمك بزرگي كرد به اينكه 
تاريخ ساز شويم و با كسـب يك پيروزي صعود به 
دور دوم را تجربه كنيم. از طرفي تيم ملي با رقباي 
قدرتمندي چون فرانسه و اسپانيا نيز مصاف داد و 
اگرچه شكسـت خورديم اما تجربه خوبي نصيب 
بازيكنان جوان شد. نبايد به كسب يك برد و صعود 
بـه دور دوم قانع شـويم و بايد به فكر پيشـرفت 
هندبال ملي باشيم. براي بررسي عملكرد تيم ملي 
سراغ جالل كوزه گري، رئيس سـابق فدراسيون 

هندبال رفتيم. 

 ارزيابي شما از نتايج تيم ملي به دست آمده 
در لهستان چيست؟

روزبه روز بهتر شدند و هر مسابقه كيفيت بهتري از بازي 
ــئله به اردوهاي برگزارشده  را ارائه مي دادند. اين مس
برمي گردد. حضور در رقابت هايي در سطح جهاني به 
همه نشان داد برنامه ريزي، برگزاري اردوهاي تمريني 
و ديدارهاي تداركاتي تا چه اندازه مي تواند در عملكرد 
تيم ها تأثيرگذار باشد. وقتي با تيم هاي بزرگ و مدعي 
ــويم تازه نقاط ضعف مان مشخص  دنيا مواجه مي ش
مي شود. طى ديدارهايي كه در قهرماني جهان انجام 
داديم، به همه ثابت كرديم جوانان هندبال ايران چه 
توانايي هايي دارند، چه كارهاي بزرگي مي توانند انجام 
دهند و در صورت رسيدگي و سرمايه گذاري الزم چه 
نتايج درخشاني كسب خواهند كرد. فدراسيون بايد 
ــابقات آتي برنامه ريزي كند. همچنين همه  براي مس
بازي ها و عملكرد تك تك نفرات بايد به صورت دقيق 
آناليز شوند و نتايجش در برنامه ريزي ها و اهداف بعدي 
مورد استفاده قرار گيرند. در مجموع عملكرد تيم ايران 
در اين دوره خوب بود و ثابت كرديم در هندبال جهان 
ــان مستعد و آينده دار  زنگ تفريح نيستيم. ملي پوش
ــتند، گل زدند و  ما پتانسيل خود را به نمايش گذاش
ــايد  تاكتيك هاي دفاعي را در زمين پياده كردند. ش
ــتباهاتي مرتكب  در برخي ديدارها ضعيف بوده  و اش
ــده ايم اما اين توپ لو دادن ها و اشتباهات حاصل  ش
كمبود ديدارهاي تداركاتي با تيم هاي بزرگ بوده است. 
در صورتي كه شرايط براي انجام بازي هاي تداركاتي 
بيشتر فراهم شود، مطمئن باشيد سير پيشرفت مان 

شتاب بيشتري خواهد گرفت. 
 كسب تنها يك پيروزي آن هم در مواجهه 
با تيم هاي مدعي و قدرتمند جهان را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
هر دوره تيم هاي قدرتمند دنيا با تمام قوا به قهرماني 
جهان پا مي گذارند. فرانسه، اسپانيا و چند تيم ديگر 
عناوين جهانى دارند. شايد هيچ وقت فرصت رويارويي 
با اين تيم ها نصيب تيم ملي ايران نمي شد اما رقابت هاي 
قهرماني جهان اين مهم را محقق ساخت. ديدار با شيلي 
خوب بود و موفق به پيروزي مقابل اين تيم شديم، حتي 

در مصاف با لهستان هم نسبتاً خوب ظاهر شديم، به 
ويژه در نيمه دوم. درست است كه با چهار گل اختالف 
نتيجه را واگذار كرديم اما نمي توان منكر بازي خوب 
تيم در بازي آخر شد. باز هم تأكيد مي كنم بازي هاي 
ــزايي در تقويت بازى هاى  دوستانه مي تواند تأثير بس

تيم ملي داشته باشد. 
 شكست با اختالف اندك به رقباي قدرتمند 

نشان از عملكرد خوب تيم دارد؟
ــت. از همه  ــي جهان كار راحتي نيس بازي در قهرمان
ديدارهايي كه انجام داديم و شكست خورديم، چه با 
اختالف زياد چه با اختالف كم، بايد تجربه كسب كنيم. 
هدف مان بايد اين باشد كه ضعف ها و قوت هاي مان را 
ــايي و روي آنها كار كنيم. نه اينكه براي نتايج  شناس
كسب شده برخي استدالل ها را مطرح كنيم و دنبال 
اگرها باشيم، بايد دنبال پيشرفت باشيم. تمام ديدارها 

با هر نتيجه اي بايد آناليز شوند. هميشه به ملي پوشان 
و هندبال ايران اعتقاد داشته و دارم. تيم ما با توجه به 
پتانسيلي كه دارد هميشه مي تواند در آسيا مقام بياورد 
و سهميه قهرماني جهان را كسب كند. در صورتي كه 
در قاره آسيا نتوانيم در بين پنج تيم اول باشيم آن وقت 

است كه بايد بگوييم عملكردمان ضعيف بوده است. 
 از نظر شما تيم ايران در مقابل كدام حريف 

بهترين عملكرد را داشت؟
ــختي هاي خودش را داشت و  ــيلي كه س جدال با ش
خوشبختانه به هدفي كه داشتيم، رسيديم، منتها بازي 
با لهستان بهتر از همه بود. نيمه  اول اشتباهاتي داشتيم 
ــت داديم و با اختالف شش  و امتيازهاي زيادي از دس
ــد اما در نيمه دوم بچه ها بهتر ظاهر  گل بازي تمام ش

شدند و اختالف را كمتر كردند. 
 در اين دوره كدام يك از بازيكنان تيم ملي 

در حد پديده يا ستاره ظاهر شدند؟
بدون شك در پست دروازه باني خيلي خوب بوديم و 
محمد سياوشي سيوهاي فوق العاده اي داشت. در بازي 
با شيلي هم عنوان بهترين بازيكن ميدان را از آن خود 
كرد. اورعي نيز يكي بهترين هاي ما در اين دوره بود. 
بچه هاي ما خودشان را نشان دادند و از اين پس بيشتر 

از آنها خواهيم شنيد. 
 براي تداوم سير پيشرفت فدراسيون بايد 
به همكاري با سرمربي خارجي ادامه دهد؟
وسلين وويوويچ كارش خوب بوده و مي توان با او ادامه 

ــت كه  ــلين مدت كوتاهي اس همكاري داد، البته وس
هدايت تيم ملي را پذيرفته و با شش ماه حضور ارزيابي 
دقيقي نمي توان داشت. در كل وويوويچ گزينه خوبي 
براي تيم  ملي است. در جريان رقابت ها، هر بازي مان 
ــلين به جوانان ميدان داد و  بهتر از بازي قبل بود. وس
ــك بزرگ را پذيرفت، ضمن اينكه بازيكنان  اين ريس
جوان ما تا حدود زيادي پاسخ اين اعتماد سرمربي را 
دادند، اين يعني عملكرد سرمربي رضايت بخش بوده 
است. اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد و در آينده 

پيشرفت بيشتري از آنها ببينيم. 
 براي دومين بار سـهميه جهاني گرفتيم. 
فكر مي كنيد باز هم بتوانيم اين سهميه را 

به دست بياوريم؟
ــتلزم كار و كوشش زياد  ــهميه جهاني مس گرفتن س
است. معتقدم با توجه به سطح هندبال ايران همواره 
استحقاق قرار گرفتن بين سه تيم برتر آسيا را داريم. 
در اين صورت مي توانيم سهميه را به راحتي بگيريم، 
ــيا صاحب پنج سهميه  البته با شرايط فعلي قاره آس
جهاني است و ما بايد يكي از اين سهميه ها را حتماً به 
دست بياوريم. در غير اين صورت عملكردمان ضعيف 

بوده است. 
 در رشته هندبال به جايگاهي رسيده ايم كه 

خودمان را فراتر از آسيا ببينيم؟
نمي توانيم بگوييم فراتر از آسيا هستيم اما همواره اين 

اعتقاد را دارم كه يكي از سه تيم برتر قاره هستيم. 

 سـرمايه گذاري در اين رشـته و توجه به 
هندبال ملي در مقايسـه بـا فوتبال كافي 

بوده است؟
ــده اما توجهات بايد بيشتر از اينها  سرمايه گذاري ش
ــد  ــك باي ــي المپي ــد. وزارت ورزش و كميته مل باش
كمك حال هندبال باشند. درست است كه فدراسيون 
ــت اما اگر از نظر اقتصادي  ــر جذب كرده اس اسپانس
مشكالت اين رشته حل نشود، قطعاً تيم ملي نمي تواند 
بازي هاي خوب تداركاتي داشته باشد. اين تفاوت ها 
ــتان فوتبال با ساير رشته ها فرق  طبيعي است و داس
ــيدگي  مي كند، منتها چنانچه به هندبال توجه و رس
ــد رفت و ثمره آن  ــود، قطعاً راه دوري نخواه كافي ش

را خواهيم ديد. 
 مي توان انتظار داشـت تعداد لژيونرهاي 

هندبال كشورمان در آينده بيشتر شود؟
چراكه نه. در گذشته وقتي تيم ملي به مسابقات جهاني 
راه يافت، شاهد حضور چند بازيكن ايراني در ليگ هاي 
ــازي در قهرماني جهان اين  ــم. قاعدتاً ب خارجي بودي
ــا عملكرد بازيكنان ما و  فرصت را مي دهد تا همه دني
استعدادشان را ببينند. ديده شدن بچه ها در جهاني 
ــان وجود دارد.  ــت و احتمال لژيونر شدن ش مهم اس
هميشه آينده هندبال را مثبت ارزيابي مي كنم و كامًال 
ــتر اميدوار بود. عمرم را  مي توان به موفقيت هاي بيش
ــته ام و هيچ وقت دلم نمي خواهد  در اين رشته گذاش

آسيبي به هندبال وارد شود. 

هندبال ايران حاال دستى در جهان دارد
بررسي عملكرد تيم ملي هندبال در قهرماني جهان در گفت وگو با جالل كوزه گري، رئيس سابق فدراسيون

وسلين ريسك ميدان دادن به جوانان را پذيرفت

نگاهي به عملكرد هندبال ايران در قهرماني جهان

اين هندباليست ها
 ظرفيت موفقيت را دارند 

تيم ملي هندبال ايـران در گروه 
A كنـار اسـپانيا، مونته نگـرو و 
شـيلي قرار گرفته بـود و اگر چه 
در اين رقابت ها موفق به كسـب 
تنها يك برد شـد امـا بازي هاي 
خوبـي را بـه نمايـش گذاشـت 
و نشـان داد بـا اندكـي توجـه و 
حمايت مي تواند به موفقيت هاي 
قابـل توجــــهي دسـت يابد

آينده با هندبال ايران است
 فريدون حسن

ــلين وويوويچ»  سرمربي  ــت»، اين را «وس «آينده با هندبال ايران اس
ــورمان بعد از حضور ايران در رقابت هاي قهرماني  تيم ملي هندبال كش
جهان مي گويد. مرد ميدان ديده هندبال جهان نه اينكه چون سرمربي 
ــت چنين جمله اي را بيان مي كند، او بعد از حضور در ايران به  ايران اس
ــتعدادهايي است كه اگر  اين نتيجه رسيده كه هندبال ايران معدن اس
ــوند و برنامه اي اصولي براي آنها طراحي شود،  ــتي مديريت ش به درس

مي توانند به باالترين سطوح هندبال جهان برسند. 
مهر تأييد بر حرف هاي سرمربي تيم ملي راهيابي تيم هاي ملي مردان 
ــته در اين  ــابقات جهاني و حضور خوب و شايس و بانوان ايران به مس
مسابقات است كه طي چند سال گذشته مكرر روي داده است. به جز 
ــابقات جهاني  اين بايد به حضور تيم هاي رده هاي پايه هندبال در مس
ــد هندبال ايران تأثير بسزايي داشته  و بين المللي كه بر روند رو به رش

است، اشاره كرد. 
طبيعي است كه هندبال ايران در مسابقات بزرگي كه تاكنون پشت سر 
گذاشته پيروزي هاي معدودي را به دست آورده چراكه اين تازه اول راه 
است و مصاف با قدرت هاي درجه اول و غول هاي هندبال جهان و تالش 
ــطح آنها حتماً با چنين شكست هايي همراه خواهد  براي رسيدن به س
بود، اما نبايد از ياد برد كه تمام اين شكست ها و اين مسابقات زمينه ساز 

پيشرفت و پيروزي هاي آينده است. 
ــابقات جهاني و  ــان و مردان هندبال ايران در مس نمايش هاي خوب زن
ــين جامعه  ــيدن آنها در مقابل حريفان قدر تحس تالش ها و عقب نكش
ــت و اين يعني اميدواري به آينده  جهاني هندبال را به دنبال داشته اس
ــرمربي تيم ملي مي گويد؛ «آينده با هندبال ايران  و همان چيزي كه س

است.» 
ــت سرگذاشتن يك دوره ركود و عقبگرد  هندبال ايران امروز بعد از پش
دوباره در حال اوج گيري است. استفاده از دانش روز هندبال، به كار گيري 
ــطح اول و برگزاري اردوها و بازي هاي تداركاتي مناسب طي  مربيان س
سال هاي اخير ثمره خود را نشان داده و حاال جهان هندبال شاهد ظهور 
يك تيم آينده دار از قاره آسياست؛ تيمى كه برخالف برخي قدرت هاي 
پوشالي آسيا هر چه دارد از خودش دارد و اينطور نيست كه با تركيبي 
چندمليتي به دنبال كسب افتخار و نام براي خود باشد. جالب تر اينكه 
ــتان با تيمي بود كه تنها يك  حضور در مسابقات جهاني اخير در لهس
ــت. بگذريم كه برخي لژيونرها براي پوشيدن  لژيونر در آن حضور داش
پيراهن مقدس تيم ملي ناز كردند و بهانه آوردند اما همان ها هم ديدند 
كه هندبال ايران متكي به شخص نيست و جوانان برومند اين سرزمين 
مي توانند در سخت ترين شرايط و مقابل سرسخت ترين حريفان حرف 

براي گفتن داشته باشند و «مفت باز» نباشند. 
حاال آينده پيش روي هندبال ايران است. مسابقات جهاني پلي به سوي 
ــت و كار كرد، كار كرد  آينده بود كه بايد از آن درس گرفت، درس گرف
ــاي ديگر ختم و تعداد  ــتان به پيروزي ه تا تك پيروزي بازي هاي لهس
بردها اضافه شود تا بانوان هندبال هم به جايگاهي برسند كه بتوانند در 
ــت دهند.  رقابت هاى جهاني خود حريفان را يكي پس از ديگري شكس
حرف هاي وويوويچ تعارف نيست، آينده با هندبال ايران است به شرط 

آنكه خودمان درست و بابرنامه اين آينده را بسازيم. 
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حوريه ملكي

 آغاز ساخت و افتتاح 5 پروژه بزرگ
 در گلستان

 زيرساخت هاي بنادر تجاري 
يازده گانه بوشهر اجرا مي شود

پنج پروژه بزرگ     گلستان
و مهـم درحوزه 
شهرسازي استان گلستان به مناسبت دهه فجر 
افتتاح و يا عمليات اجرايي آن آغاز مي شـود. 
مهدي ملك، مديركل راه و شهرسازي گلستان 
ــت به مناسبت  درخصوص اقداماتي كه قرار اس
دهه فجر در اين استان انجام شود، گفت: عمليات 
اجرايي و افتتاح پنج پروژه در حوزه هاي مختلفي 
اعم از راهسازي، مسكن و ساختمان و شهرسازي 
ــارد و 680 ميليون  ــغ بر 49 ميلي با اعتباري بال
تومان در دستور كار است.  اين مسئول در تشريح 
ــعه و  ــرد: يكي از آنها توس اين پروژه ها اعالم ك
ــت كه  ــدر تركمن به آق قالس تعريض محور بن
ــداري و حمل و نقل  ــكاري اداره كل راه با هم
ــر از آن به  ــتان تاكنون 8كيلومت جاده اي گلس
ــيده و 4كيلومتر ديگر آن نيز در دهه  اتمام رس
ــد.  ملك گفت: همچنين  فجر افتتاح خواهد ش
عمليات زيرسازي و آسفالت 2كيلومتر از محور 
ــان به پايان رسيده و ابن  بندرتركمن به گميش
ايام به بهره برداري مي رسد.  وي با اشاره به انجام 
ــرد: اين اداره كل  طرح هاي بازآفريني تصريح ك
ــتور كار  در حوزه بازآفريني نيز اقداماتي در دس

ــبي براي  دارد كه اين ايام زمان مبارك و مناس
بهره برداري از طرح هاي بهسازي و بازآفرين بافت 
فرسوده شهري گلستان خواهد بود.  مديركل راه 
وشهر سازي گلستان با اشاره به سفر مديرعامل 
ــهري ايران به اين استان  ــركت بازآفريني ش ش
اعتباري بالغ بر 21ميليارد تومان براي بهسازي 
نقاط فرسوده به 15شهرداري گلستان اختصاص 
ــده براي اين  ــزود: اعتبار پيش بيني ش يافت، اف
حوزه در سال جاري مبلغ 88 ميليارد تومان است 
كه با تخصيص 30 ميليارد تومان از اين مبلغ در 
سال آينده تمامي معابر خاكي بافت هاي فرسوده 
ــفالت مي شود.   به گفته  استان به طور كامل آس
ملك، اصالح سيستم جمع آوري فاضالب سايت 
ــكن مهر كاج در گنبد كاووس، اجراي طرح  مس
ــهر كالله و اجراي  محدوده هدف بازآفريني ش
طرح تفصيلي كردكوي را نيز از ديگر پروژه هاي 
قابل اجراي اداره كل راه و شهرسازي در دهه فجر 
اعالم كرد.  وي گفت: همچنين مراسم كلنگ زني 
پروژه هزار واحدي گرگان، 300واحدي نگارستان 
گنبدكاووس و 170واحدي سايت نوده مسكن 
ــتور كار اداره كل راه و  ــول در دس ــاد كت علي آب

شهرسازي استان قرار دارد. 

با هـدف رونق     بوشهر
و  اقتصــادي 
ايجاد اشتغال زيرساخت هاي بنادر تجاري 
يـازده گانـه بوشـهر اجرايـي مي شـود. 
محمد شكيبي نسب، مديركل بنادر و دريانوردي 
ــاره به آغاز28 پروژه عمراني در بنادر  بوشهر با اش
ــتان گفت: اين اقدامات در بنادر تجاري يازده  اس
ــلويه، نخل تقي،  گانه از جمله بنادر بوشهر، عس
ــاحلي، بوالخير، محمد عامري، بنادر  دير، الور س
ريگ، گناوه، ديلم و كنگان در حال اجراست و پس 
ــدن به بهره برداري كامل مي رسند.   از تكميل ش
ــارات اين طرح ها  وي با بيان اينكه مجموع اعتب
500ميليارد تومان است، افزود: تكميل شدن آنها 
ــينان  تأثير مهمي در تحقق مطالبات ساحل نش
ــئول با بيان  ــكالت آنان دارد.  اين مس و رفع مش
ــعه بندر گناوه با سرمايه گذاري  اينكه طرح توس
ــود، گفت:  هزار و 600 ميليارد تومان اجرا مي ش
امسال 100 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته 
است و سال آينده با افزايش تخصيص اعتبار اين 
ــتري مي گيرد.  شكيبي نسب  ــتاب بيش طرح ش
تأسيسات زيربنايي مجتمع بندري نگين بوشهر 
ــكرانه اين بندر اعالم كرد و افزود:  را به  عنوان پس

ــات 150ميليارد تومان  ــاد اين تأسيس براي ايج
سرمايه گذاري شده است كه امسال 40 ميليارد 
تومان به آن پرداخت شد.  وي ايجاد اين تأسيسات 
را زمينه ساز جذب سرمايه گذار اعالم كرد و ادامه 
ــرفت  ــات داراي 95درصد پيش داد: اين تأسيس
ــامل جاده و پل جديد دسترسي  فيزيكي كه ش
است كه براساس برنامه زمانبندي تكميل و افتتاح 
مي شود.  مديركل بنادر و دريانوردي استان بوشهر 
ــاره كرد و گفت:  به طرح توسعه بندر كنگان اش
حمايت از طرح هاي عمراني در بنادر كوچك يكي 
از سياست هاي سازمان بنادر است كه در اين راستا 
پروژه توسعه موج شكن بندر كنگان با 300ميليارد 
تومان اجرايي شده است.  شكيبي نسب، ساخت 
ــكله در بندر دير با 100ميليارد تومان را مورد  اس
ــاره قرار داد و افزود: اسكله شمع و عرشه بندر  اش
ــده و  بوالخير با اعتبار 18 ميليارد تومان آغاز ش
احداث اسكله شمع و عرشه در بندر محمد عامري 
با اعتبار 40ميليارد تومان در دستور كار قرار دارد.  
وي اجراي مطالعات طرح هاي توسعه بنادر ريگ و 
ديلم، ارتقاى امنيت شبكه زيرساخت شبكه اداره 
كل بنادر و دريانوردي با 15ميليارد تومان اعتبار را 

از ديگر برنامه ها اعالم كرد.

  خوزسـتان: مهندس عبداهللا عذاري اهوازي، مديرعامل شركت 
نفت و گاز اروندان، با اشاره به انعقاد اولين قرارداد از طرح ملي احياي 
چاه هاي بسته و كم بازده افزود: اين طرح در راستاي سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي و در جهت توسعه زيست بوم نوآوري و كارآفريني در 
صنعت و تضمين كننده رسيدن به افق هاي در نظر گرفته شده از سوي 
شركت ملي نفت ايران در خصوص افزايش توليد است.  وي افزود: طرح 
ملي احياي چاه هاي كم بازده بزرگ ترين رويداد فناورانه كشور به ارزش 
تقريبي500 ميليون دالر در جهت احياي 700 حلقه چاه كم بازده است 
كه اجراي موفقيت آميز آن فرهنگ به كارگيري شركت هاي دانش بنيان 
در انجام كارهاي بزرگ و سخت را در كشور بيش از پيش احيا مي كند. 
  فارس: محمد پاريابي، معاون هماهنگي و مدير روابط عمومي كانون 
فرهنگي مذهبي رهپويان وصال شيراز گفت: ثبت نام بيست و دومين 
دوره بزرگ ترين اعتكاف جوانان كشور در مسجد تاريخي جامع شهدا 
ــد.  وي افزود: عالقه مندان مي توانند تا دهم بهمن براي  شيراز آغاز ش
 http://panel. rahpouyan. com ــاني اينترنتي ثبت نام به نش
مراجعه كنند.  به گفته پاريابي، شماره تلفن هاي09382394546- 
ــب اطالعات بيشتر  09383574546- 07138386859 براي كس

آماده پاسخگويي به عالقه مندان شركت در اين مراسم معنوي است. 
ــت حفظ نباتات  ــت مديري   كرمانشـاه: كيومرث اكبري، سرپرس
ــراي مبارزه با  ــاه از برنامه ريزي ب ــاورزي كرمانش ــازمان جهاد كش س
علف هاي هرز در بيش از 400 هزار هكتار از مزارع گندم و جو استان خبر 
داد.  وي افزود: به دليل بارش برف و يخبندان و در پي آن كاهش شديد 
دماي هوا هنوز كار مبارزه با علف هاي هرز در اين مناطق شروع نشده 
و با عبور سامانه سرد اخير و باال رفتن دماي هوا، كار مبارزه با علف هاي 

هرز در شهرستان هاي مناطق گرمسير استان آغاز خواهد شد.

 شادي اين برف و باران 
تا تابستان تداوم ندارد

 بي توجهي به آبخيزداري و حفظ آب هاي روان 
درد اصلي كم آبي در جنوب و جنوب شرقى

پيش بيني هفته گذشـته سـازمان هواشناسـي براي بارش هاي 
چشمگير، درست بود و سـامانه اي كه وارد ايران شد، بخش هاي 
مركزي و جنوبي را از غرب تا شـرق فرا گرفت و حتي در مناطقي 
از هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان هم بعد از 10سال برف 
زمين را سفيدپوش كرد، اما آنچه دوباره مورد بي توجهي قرار گرفت، 
حفظ آب هاي روان و هدايت آنها براي حفظ و استفاده در ماه هاي 
گرم بود. متأسفانه هنوز آبخيزداري در بسياري از استان ها جدي 
گرفته نمي شود و به همين خاطر بخش زيادي از آب هايي كه بر اثر 
بارش هاي پاييز و زمستان به زمين مي رسد، به راحتي هدر مي رود. 

    
ــي خبر وقوع بارش هاي خوبي  هفته گذشته بود كه سازمان هواشناس
ــت بيش از پيش خوشحال كننده باشد  را داد. اين خبر وقتي مي توانس
كه عنوان شد اين سامانه از جنوب غرب تا جنوب شرق را در بر گرفته و 
استان هايي مثل خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و 

حتي كرمان و يزد را هم شامل مي شود. 
بر همين اساس از چهارشنبه گذشته ابرها دستان پر مهر خود را بر سر 
اين مناطق باز كردند و اتفاقات طوري رقم خورد كه مناطقي از كرمان، 
زاهدان و هرمزگان سفيدپوش شد، با اين حال باز هم جاي خالي اقدامات 
مسئوالن براي مهار روان آب ها و هدايت آنها براي حفظ و مصارف بعدي 

كامًال مشهود بود. 
با اينكه سال هاست در مورد آبخيزداري و مزاياي آن در جهت پركردن 
سفره هاي زيرزميني و جلوگيري از وقوع سيالب ها صحبت مي شود، اما 
بارش هاي اخير و به خصوص در مناطقي كه هر قطره آب، حكم زندگي 
دارد، نشان داد برنامه ها و طرح هاي ارائه شده فقط در حد يك وعده است 

و در عمل هنوز قرار نيست كاري صورت گيرد. 
   هرمزگان و بي برنامگي براي تابستان

سه شنبه گذشته زماني كه مديريت بحران استانداري هرمزگان از ورود 
سامانه بارشي جديد به استان خبر داد. ابتدا همه دست بر آسمان بردند 
تا خدا را به خاطر اين همه لطف شكر كنند، اما بارش ها آنقدر مي توانست 

شديد باشد كه هشدار هواشناسي و دريايي سطح نارنجي صادر شد. 
ــا اعالم ورود يك  ــتانداري هرمزگان ب در آن زمان مديركل بحران اس
سامانه پر فشار بارشي به استان گفت: «براساس مدل هاي هواشناسي 
ــي تا روز جمعه در  ــازمان هواشناسي يك سامانه بارش و پيش بيني س
هرمزگان فعاليت خواهد كرد كه سبب تقويت بارش ها در مناطق دريايي 

و ساحلي مي شود.»
ــن با تأكيد بر اينكه بارش ها سبب آبگرفتگي موقت معابر  مهرداد حس
مي شود و احتمال خسارت به سازه هاي دريايي وجود دارد، تصريح كرد: 
«اين سامانه بيشتر در ابوموسي، تنب بزرگ، جزيره سيري، قشم، الوان، 
پارسيان، كيش، سيري، بندرلنگه، جاسك و سواحل مركزي، شرقي و 
غربي فعال است و توصيه مي شود در مدت ياد شده نيروهاي امدادرسان 
در مناطق دريايي در آمادگي باشند و تمهيدات الزم نيز انديشيده شود. 
همچنين يك هشدار دريايي سطح نارنجي نيز براي روزهاي پنج شنبه 
ــت كه بر مبناي آن احتمال مي رود شاهد تداوم  تا شنبه صادر شده اس

بادهاي شديد در مناطق دريايي باشيم.»
بعد از اين هشدارها بارش ها آغاز شد و حتي بر اثر وزش بادهاى شديد 
ارتفاع موج تا 200 سانتيمتر رسيد، اما نكته حائز اهميت، برفي بود كه 
بخش هايي از هرمزگان مثل بشاگرد را سفيدپوش كرد تا رحمت الهي 
شامل همه مناطق شود. جالب است بدانيم برخي روستاهاي شهرستان 

بشاگرد پس از 10 سال بارش برف را شاهد بودند. 
با اين حال، در اين منطقه هيچ نشانه اي از حفظ آب هاي روان و هدايت 
ــتان حفظ و ذخيره  ــمتي كه بتوان براي روزهاي گرم و تابس آنها به س

شوند، وجود نداشت. 
   برف از كرمان تا زاهدان

كرمان كه طي سال هاي اخير از جمله استان هاي خشك و كم آب بود، 
امسال بارش هاي مناسبي را به خود ديد. 

ناگفته نماند اين نزوالت نمي تواند پاسخي به نيازهاي اين منطقه باشد 
و در مقايسه با بلندمدت به شدت ميزان پاييني دارد، اما طي سال هاي 
اخير و با خشكسالي هايي كه گريبان كرمان را گرفته، وقتي خبر بارش 

برف منتشر مى شود، حتماً هيجان انگيز خواهد بود. 
وقتي سامانه بارشي وارد اين استان شد، باران بخش هاي زيادي از كرمان 
را فرا گرفت و از اواخر پنج شنبه گذشته بارش برف در برخي مناطق باعث 
شد تا رئيس اداره اطالع رساني آموزش و پرورش كرمان از تعطيلي مدارس 

برخي مناطق به دليل بارش برف در روز شنبه(ديروز) خبر بدهد. 
ــش دما و لغزندگي  ــت: «با توجه به بارش برف و كاه مهران باهري گف
معابر و لزوم حفظ سالمت مدارس شهرستان هاي كرمان، رفسنجان و 
شهرهاي نوق، سرچشمه، زرند و چترود، بردسير، دشت خاك، فيض آباد، 

هجدك، سيرچ و كوهپايه شنبه تعطيل است.»
اين خبر يعني كرمان هم روزهاي خوب و پربارشي را تجربه مي كند، اما 

از همين امروز بايد به فكر فرداي داغ اين منطقه باشيم. 
در همين رابطه سبحان اميدي، كارشناس حوزه كشاورزي در گفت وگو 
با «جوان» اظهار كرد: «وقتي بارشي در منطقه اي رخ مي دهد، اولين اقدام 

اين است كه بايد برنامه اي براي حفظ آب هاي روان داشته باشيم.»
ــكي زيادي داشته  وي با تأكيد بر اينكه نفوذ آب در زمين هايي كه خش
باشند سخت تر است، افزود: «وقوع سيالب ها ثابت كرده كه اگر بارش به 
يكباره اتفاق بيفتد، در مناطق گرم و خشك آب نمي تواند به داخل زمين 
نفوذ كند و به همين خاطر سيل هاي ويرانگر به وجود مي آيد، بنابراين 
بايد از پروژه هاي آبخيزداري استفاده كرد و با بستن مسير آب در طول 
ــم اين آب ها را به  ــدرت گرفتن آن جلوگيري كرد و ه حركت، هم از ق

نقاطي كه مي دانيم سفره هاي زيرزميني وجود دارند، هدايت كنيم.»
ــناس با انتقاد از بي توجهي به اين امر گفت: «اگر هر بارشي  اين كارش
ــيل و ويراني و خسارت مي شود، فقط يك معني  در هر فصلي باعث س
ــئوالن برنامه اي براي اجراي پروژه هاي  دارد و آن هم اينكه هنوز مس
آبخيزداري ندارند و همين امر بيانگر هدررفت آب ها و تابستاني خشك 

و بي آب است.»
به گفته حميده حبيبي، رئيس مركز پيش بيني هواشناسي كرمان هنوز 
تا پايان سال فعاليت سامانه هاي بارشي زيادي را مي توان پيش بيني كرد 

كه حتي شاهد بارش برف در برخي از شهرهاي شمالي استان باشيم. 
بارش هاي سيستان و بلوچستان و برفي كه مناطق مختلف اين استان را 
سفيدپوش كرد هم حائز اهميت است.  زاهداني ها بعد از هشت سال شهر 
خود را سفيدپوش ديدند و بارش برف در شهرستان خاش، شهروندان 
اين منطقه را غافلگير كرد، اما هيهات كه هنوز كسي از برنامه اي براي 

حفظ آب هاي حاصل از از اين بارش ها حرفي نزده است. 

 295 پروژه عمراني در كرمان 
افتتاح مي شود

295پـروژه عمرانـي به مناسـب آغاز جشـن هاي پيروزي 
انقـالب اسـالمي در اسـتان كرمـان افتتـاح مي شـود. 
ــاره به پروژه هاي قبل افتتاح در  علي بابايي، فرماندار كرمان با اش
ــتان گفت: 295 پروژه با اعتبار هزار و 145 ميليارد تومان  اين اس
ــروژه آن با اعتبار  ــود كه 46پ در حوزه هاي مختلف افتتاح مي ش
24ميليارد تومان مربوط به دهياري هاست.  وي افزود: در شهرستان 
كرمان 61هزار ميليارد تومان پروژه آماده سرمايه گذاري است كه 
بخشي از آنها در گذشته كلنگ زني شده و عمليات اجرايي تعدادي 
نيز در ايام اهللا دهه فجر آغاز مي شود.  اين مسئول با مثبت خواندن 
وضعيت گاز رساني به مناطق شهري كرمان تصريح كرد: در مجموع 
گازرساني در حوزه شهري و روستايي اين شهرستان 95درصد است 
و گازرساني به تكاب و شهداد به زودي به اتمام مي رسد و عمليات 

گازرساني به حرمك در ايام دهه فجر آغاز مي شود.

 برگزاري مراسم اعتكاف 
در 16 مسجد مياندورود 

مراسـم معنـوي اعتـكاف در 16مسـجد و اماكـن مذهبي 
شهرسـتان ميانـدورود مازنـدران برگـزار مي شـود. 
حجت االسالم ابوذر كاظميان، رئيس اداره تبليغات اسالمي مياندورود 
با اشاره به نزديك شدن به برگزاري مراسم معنوي اعتكاف و با تأكيد 
بر برنامه ريزي دقيق براي باشكوه برگزارشدن آن افزود: اين برنامه در 
16مسجد شهرستان و روستاهاي اطراف اين بخش برگزار مي شود 
كه در حال بررسي براي ايجاد افزايش بيشتر مساجد و مشاركت مردم 
به ويژه حضور دهه هشتادي ها در اين مراسم معنوي هستيم.  وي 
تصريح كرد: با توجه به تقارن اين مراسم معنوي با ايام اهللا دهه فجر 
ــالمي، بايد از ظرفيت هاي اين مراسم در راستاي معرفي  انقالب اس
دستاوردهاي مهم و كم نظير انقالب اسالمي و رهنمودهاي رهبري 
معظم انقالب با محوريت جهاد تبيين و گام دوم انقالب اسالمي بهره 

گرفت و مبلغان بايد از اين ظرفيت مهم حداكثر استفاده را ببرند.

 حضور 3هزار شركت كننده 
در مسابقات قرآن و عترت گيالن 

معاون تعليم و تربيت بسيج سپاه قدس گيالن از شركت 3هزار نفر 
از بسيجيان در مسابقات قرآن و عترت سراسر استان خبر داد. 
حجت االسالم حاتم نصيري نژاد، معاون تعليم و تربيت بسيج سپاه 
قدس گيالن با اشاره به مشاركت 3هزار نفر از بسيجيان عالقه مند 
در بيست و نهمين مسابقات قرآن و عترت استان گفت: اين دوره از 
مسابقات سراسري قرآن و عترت بسيج برادران و خواهران مرحله 
استاني روزهاي 6 و 7 بهمن ماه هفته گذشته برگزار شد.  اين مسئول 
با بيان اينكه پذيرفته شدگان به مرحله كشوري معرفي مي شوند، 
ــده در مرحله استاني 9 نفر به عنوان  افزود: از 300نفر پذيرفته ش
ــوند.  نصيري نژاد ادامه  برترين ها به مرحله كشوري معرفي مي ش
داد: اين افراد در رشته هاي حفظ يك تا 15 جزء و كل قرآن، قرائت 
تحقيق، تقليدي، صحيفه سجاديه، نهج البالغه و كتاب صراط در رده 

سنين زير 14سال و باالي 14 سال باهم رقابت كردند.

    گيالن    مازندران    كرمان

اعزام 4هزار دانش آموز كرماني به اردوهاي راهيان نور
تا پايان اسفندماه     كرمان
4هزار دانش آموز 
دختر و پسـر از اسـتان كرمان به اردوهاي 

راهيان نور اعزام مي شوند. 
ــردار محمدعلي نظري، فرمانده سپاه ثاراهللا  س
ــتين كاروان  ــه نخس ــيه بدرق كرمان در حاش
ــه مناطق عملياتي دوران  دانش آموزان دختر ب
ــتان  دفاع مقدس و افتتاحيه راهيان نور اين اس
به خوزستان كه در محل گلزار شهداي كرمان و 
شهيد سردار حاج قاسم سليماني برگزار شد، افزود: 275نفر از اين دختران عزيز از نواحي يك و 2 به اين اردو 
اعزام شدند كه اين روند تا پايان سال ادامه مي يابد.  وي با اشاره به اعزام 4هزار دانش آموز ادامه داد: تا اواسط 
اسفندماه 2 هزار و 500 دانش آموز دختر و هزار و 500 دانش آموز پسر راهي سرزمين هاي نور مي شوند.  اين 
مسئول با بيان اينكه اين اردوها تنها به دانش آموزان ختم نمي شود، گفت: قبل از ماه مبارك رمضان بيش 
از 10هزار نفر از اقشار مختلف مردم كرمان به مناطق عملياتي دوران دفاع مقدس اعزام مى شوند كه در اين 

زمينه با پشتيباني استاندار و همراهي رؤساي آموزش و پرورش و دانشگاه ها گام برمي داريم.
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همزمـان بـا آغاز      خراسان رضوي
دهه فجر هزار و 86 
واحد از پروژه هاي نهضت ملي مسكن به متقاضيان 
در استان خراسـان رضوي تحويل داده مي شود. 
محمدعلي منصوري، معاون مسكن و ساختمان اداره 
كل راه و شهرسازي خراسان رضوي با بيان اينكه هزار 
و 86 واحد از پروژه هاي انبوه سازي نهضت ملي مسكن 
در دهه فجر امسال افتتاح مي شود، افزود: ازاين تعداد 
ــبزوار و هزار و 5  61 واحد در گناباد، 20 واحد در س

واحد هم در گلبهار آماده و به متقاضيان واگذار خواهد 
شد.  وي درخصوص مبلغي كه بايد متقاضي پرداخت 
ــود دارد،  ــنامه هايي كه وج كند، افزود: طبق بخش
ــش از تخصيص واحد بايد  متقاضيان در مرحله پي
مبلغي بالغ بر 40ميليون تومان را پرداخت مي كردند 
كه با مصوبه شوراي مسكن استان و تأييده وزير راه و 
شهرسازي توانستيم اين شرط را براي شهرهايي كه 
كمتر از 100هزار نفر جمعيت دارند، حذف كنيم.  اين 
مسئول ادامه داد: در واقع با اين كار مي توانيم واگذاري 

ــا واحدهاي  ــص قطعات وياليي ي زمين ها، تخصي
آپارتماني را بدون الزام 40ميليون تومان انجام دهيم. 
تالش داريم تا بتوانيم اين مصوبه را براي شهرهايي كه 
بيش از 100 هزار نفر جمعيت دارند، هم تعميم دهيم 
و بدون تحقق شرط واريزي تخصيص واحد يا قطعه 
ــوري تصريح كرد: البته  زمين را انجام دهيم.  منص
حذف اين مبلغ به منزله اين نيست كه به هيچ عنوان 
از متقاضي آورده اي دريافت نخواهد شد، بلكه به منزله 
فراهم شدن زمينه تأخير در اجراي پرداخت است، زيرا 

براي آماده سازي در سطح سايت هاي نهضت ملي از 
محل آورده هاي متقاضي بايد انجام شود و متقاضيان 
ــرايط اقتصادي سهم  در مرحله بعد و به فراخور ش
آورده خود را پرداخت كنند تا اين عمليات به موقع 
ــاره به تعداد واحدهاي واگذار  انجام شود.  وي با اش
شده به متقاضيان براي نهضت ملي مسكن گفت: تا 
امروز حدود 40 هزار واحد كه درصد زيادي از آن به 
صورت قطعات وياليي است، قرعه كشي و صاحبان 

آنها مشخص شده است.

آغاز به كار ستاد استقبال از بهار شهرداري اراك
با توجه به فرارسيدن ايام عيد نوروز و همزماني آن با ماه مبارك      مركزي
رمضان، ستاد استقبال از بهار شهرداري اراك آغاز به كار كرد. 
عليرضا كريمي، شهردار اراك گفت: ستاد استقبال از بهار شهرداري با شش كارگروه خدمات 
شهري، فرهنگ شهروندي، مالي و پشتيباني، ايمني و بحران، زيربنايي، عمران و ترافيك 
ــروع به كار كرد.   وي افزود: شست و شو و رنگ آميزي مبلمان شهري،  و ارزيابي و نظارت ش
تعويض پرچم هاي رنگارنگ، پاكسازي محله به محله، اصالح سيستم هاي روشنايي پارك ها 
و ميادين، گل كاري سطح شهر، نصب المان هاي نوروزي با موضوع بهار، نوروز و ماه مبارك 
ــفالت معابر سطح شهر از جمله  ــفره هاي هفت سين و لكه گيري آس رمضان، جشنواره س
اقدامات مهم ستاد استقبال از بهار است.  اين مسئول با اشاره به برگزاري برنامه هاي متنوع 
فرهنگي تصريح كرد: يكي از اقدامات ويژه اي كه در دستور قرار دارد، برگزاري جشنواره اقوام 
استان همجوار شهر اراك و استان مركزي مي باشد، كه در تالشيم با يك برنامه ريزي دقيق 

اين برنامه را در صورت امكان اجرايي نماييم. 

برگزاري اولين اردوي رسانه اي دانش آموزي در اصفهان
اولين اردوي رسانه اي با عنوان «رسانت» ويژه دانش آموزان      اصفهان
كالس هاي نهم، دهم و يازدهم در اصفهان برگزار مي شود. 
بهناز عابدي، مدير فرهنگسراي رسانه در اصفهان با اعالم برگزاري اولين اردوي رسانه اي دانش آموزي 
ــانت» ويژه دانش آموزان كالس هاي نهم، دهم و يازدهم گفت: اين  ــتان با عنوان «رس در اين اس
فرهنگسرا براساس بخشي از مأموريت خود مبني بر آموزش سواد رسانه اي به شهروندان، تصميم 
گرفت كه به صورت ويژه بر آموزش سواد رسانه اي به دانش آموزان و نوجوانان متمركز شود.  وي ادامه 
داد: بر همين اساس با استفاده از ظرفيت تيمي متخصص كه از اساتيد و مربيان باسابقه سواد رسانه اي 
اصفهان محسوب مي شوند، اين رويداد متفاوت طراحي شد.  اين مسئول با بيان اينكه اين اردوي 
نيم روزه كه با همكاري معاونت پرورشي اداره كل آموزش وپرورش استان اصفهان برگزار مي شود، 
گفت: مدارس دخترانه و پسرانه مي توانند تا ارديبهشت ماه سال آينده از ظرفيت آن بهره مند شوند.  
عابدي تصريح كرد: عالوه بر مدارس، مجموعه هاي فرهنگي فعال در زمينه نوجوان نيز مي توانند 

براي شركت در اين برنامه با فرهنگسراي رسانه به شماره 8- 35544096 تماس بگيرند.

 حال زار كشاورزي 
با شروع كاشت هاي جديد

با آغاز كاشت برخي محصوالت در استان هاي گرم ايران، رسماً سال جديد 
كشاورزي آغاز شده و اين در حالي است كه هنوز مشكالت زيادي در اين 
حوزه پابرجاست و طي سال هاي اخير و با تمام وعده هاي داده شده، هنوز 

در جهت بهبود شرايط، تغييرات خاصي رخ نداده است. 
طي سه دهه گذشته، آب اولين موضوع چالش برانگيز در كشاورزي ايران 
بوده است و در همين رابطه سه مقوله كاهش سطح زيركشت، نياز به الگوي 
كشت مناسب و لزوم تطبيق با تغييرات اقليمي به عنوان چاره دردهاي 
موجود مطرح شده اند كه در صورت اجراي درست برنامه هاي هر حوزه، 

شايد قدري از گرفتاري هاي امروز كاسته مي شد. 
در اين ميان، توجه به وضعيت كاشت برخي محصوالت آب بر و اجرايي 
كردن بحث تغيير الگوي كشت به عنوان مهم ترين راهكار نجات كشاورزي 
از بحران كم آبي عنوان شده كه نه تنها به آن توجهي نشده، بلكه توسعه 

بي رويه سطح زيركشت اوضاع را بحراني تر هم كرده است. 
ــياري از استان هاي ايران و حتي  با در نظر داشتن اين حقيقت كه در بس
آنهايي كه با بارش هاي خوبي همراه هستند، دسترسي به منابع آب طبيعي 
پايدار مقدور نيست. دولت ها به سمت ساخت سد و دستكاري و تغيير نظام 
ــدن رودخانه ها و  هيدرولوژيك رفتند كه نتيجه اين اقدامات، خشك ش

تاالب ها و تبخير بخش عمده اي از آب ها در پشت سدهاست. 
ضمن اينكه تغيير الگوي كشت با توجه به گسترش دانش كشاورزي جهان و 
پيشرفت تكنولوژي در كنار مبحث كاهش سطح زيركشت در شرايط اقليمي 
ــازي به حفظ منابع آبي و شكوفايي صنعت  نرمال مي تواند بيش از سدس
ــاورزي كمك كند. به اين نحو كه در يك شرايط نرمال اقليمي سطح  كش
زيركشت نبايد بيش از حد توسعه يابد و به منظور داشتن كشاورزي پايدار، 
الگوي كشت بايد مرتب به روز شده و از تكنولوژي هاي نوين بهره برده شود. 
ــاورزي در بخش هاي كاشت، داشت و برداشت  حال اگر از مشكالت كش
بگذريم به دردهاي ديگري مي رسيم. از جمله اينكه متناسب نبودن ظرفيت 
صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي موجود با ميزان توليد محصوالت در 
بسياري از نقاط كشور باعث مي شود تا هر سال ميزان زيادي از محصوالت 
هدر  رود. نمونه بارز آن سيب هاي آذربايجان غربي و مركبات استان هاي 
شمالي كشور و پياز، گوجه، صيفي جات و خرماي جنوب ايران است،ضمن 
اينكه هنوز هيچ حركتي در جهت برندسازي محصوالت كشاورزي با هدف 

حضور مؤثر در بازارهاي داخلي و جهاني صورت نگرفته است. 
ضعف در افزايش ظرفيت نگهداري محصوالت به واسطه نبود سيستم هاي 
نوين بسته بندي ها نيز مزيد بر علت شده تا كشاورز كار كند و با نااميدي 

شاهد از دست رفتن زحمات و دسترنج هايش باشد. 
باالبودن ضايعات كشاورزي در زنجيره توليد، به ويژه در مرحله پس از برداشت، 
فرسودگي كارخانه ها و ماشين آالت فرآوري بدون استفاده از فناوري روز دنيا، 
وجود تعداد زياد طرح هاي نيمه تمام در حوزه صنايع تبديلي بخش كشاورزي 
و تأمين نشدن سرمايه در گردش موردنياز براي واحدهاي صنايع موجود از 
ديگر مشكالت اين بخش است، ولي شايد جواب بسياري از سؤاالت را بتوان 
در جايي يافت كه بدانيم هنوز در رابطه با صدور مجوزها و چگونگي اداره و 
توسعه صنايع تبديلي بخش كشاورزي، تداخل وظايف بين وزارتخانه هاي 

كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. 
ــاورزي امروز، يك صنعت عظيم است كه در كنار امنيت  به هر حال كش
غذايي، امنيت اقتصادي و سياسي كشورها را تأمين مي كند. بسياري از 
كشورها با احداث گلخانه هاي عظيم درصدد توليد بيشتر و مديريت در 
بازارهاي بزرگ هستند و ما با داشتن چهار فصل و اقليم هاي متفاوت هنوز 
ــتفاده از ظرفيت هاي موجود نداريم، چه برسد به  برنامه اي در جهت اس

توسعه و افزايش بهره وري در سطح و آب و انرژي كمتر.

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اسـتان 
خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به شرح ذيل  
را از طريق سامانه الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
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 استان خراسان رضوي

محمدرضا هاديلو

محرومان اسالمشهري رايگان درمان شدند
به همت مسئول      اسالمشهر
قرارگاه جهادي 
امام رضا(ع) بيـش از 2 هـزار و 500 نفر از 
محرومان شهرك امام حسين(ع) شهرستان 
شـدند.  درمـان  رايـگان  اسالمشـهر 
سيدحسن سيداحمدي، مسئول قرارگاه جهادي 
امام رضا(ع) با اشاره به خدمت رساني پزشكي به 
بيش از 2 هزار و 500 نفر از مردم محروم شهرك 
ــهر گفت:  ــتان اسالمش امام حسين(ع)شهرس

ــصت و پنجمين اردوي اين جهادگران ، پزشكان متخصص حوزه هاي مختلف پزشكي، خدمات  در ش
مورد نياز شهروندان را در زمينه هاي گوناگون از جمله دندانپزشكي، ارتوپدي، روانشناسي، روانپزشكي، 
اعصاب و روان، گوش و حلق و بيني، چشم پزشكي، زنان و زايمان، داخلي، اطفال، آزمايشگاه و داروخانه 
ارائه دادند.  وي افزود: در اين اردوجمعي از پزشكان و متخصصان به همراه دستيار پزشك و پرستار كه از 
فارغ التحصيالن و دانش آموختگان و دانشجويان رشته هاي پزشكي دانشگاه هاي آزاد و شهيد بهشتي(ره) 

هستند، به طور داوطلبانه و جهادي حاضر شده و به محرومان منطقه خدمات رساني مي كنند.



مناظره درباره منشأ تورم
سيدياسر جبرائيلي كه در بخش معرفي صفحه اش در توئيتر خود را 
ــي و رئيس مركز ارزيابي و نظارت راهبردي  «دكتراي  انديشه سياس
ــن مركز با  ــت (رئيس اي ــت هاي كلي نظام» معرفي كرده اس سياس
ــخيص مصلحت نظام منصوب مي شود)، اخيراً  حكم دبير مجمع تش
 WWII ــت: « تثبيت قيمت ها در جريان در يك پيام توئيتري نوش
موجب كاهش تورم و افزايش رشد اقتصادي امريكا شد. انجمن تجار 
ــده بودند، به ميلتون فريدمن و  ــت متضرر ش امريكا كه از اين سياس
ــگاهي  ــيس انجمن مون پله رن گفتمان دانش رفقا پول دادند تا با تأس
ــتاد اقتصاد  ــازار آزاد تغيير دهند| ايزابال وبر، اس  و عمومي را به نفع ب

ماساچوست.» 
ــاكري كه وي نيز در صفحه اش خود  در واكنش به اين پيام، مجيد ش
ــگر در زمينه ماليه حكمراني» معرفي  كرده است، نوشت:  را «پژوهش
ــر مفصل  ايده گالبرايت(مدير برنامه  « جاى ديگرى از همين كتاب وب
ــگ دوم) را توضيح مى دهد. آنجا توضيح  تثبيت قيمت امريكا در جن
مى دهد در كشورهايى كه ساختار نهادي قوي ندارند، تثبيت قيمتى 
ــنهاد، بلكه صرفاً تمركز روى  ــت و نه قابل پيش ــترده نه مفيد اس گس
كنترل هاي قيمتى محدود قابل توصيه است.  باز جاي ديگرى از اين 
ــاي كنترل قيمت  ــرل قيمت بازاري به ج كتاب وبر مفصًال  ايده كنت

دستورى در ابتداى چين مائو را توضيح مى دهد و مى ستايد.» 
ــت: « اداره كنترل  ــاكري نوش ــه ش ــخ ب ــه جبرائيلي در پاس در ادام
قيمت(OPA) 160 هزار كارمند داشت! يعني چنين ساختار نهادي 
عظيمي براي تثبيت قيمت ايجاد كرده بودند. اگر تسليم اين واقعيت 
شويم كه منشأ تورم در كشور نرخ ارز است، ساختار نهادي موجود از 
عهده تثبيت نرخ ارز برمي آيد. با ساختاري بسيار ساده تر و محروم از 

فناوري، موفق شده ايم.» 
ــخ جبرائيلي گفته است: « گالبرايت (مدير  شاكري نيز مجدد در پاس
ــه درد ايران  ــرا يك OPA ب ــت چ OPA ) مفصًال توضيح داده اس
نمي خورد. منظور از ضعف نهادي هم طبعاً ايجاد يك اداره با 160 هزار 
كارمند نيست. منظور ضعف نهاد هاي قانون، رقابت، حاكميت شركتي 
و طرح بازار است. كتاب يك بخش كامل از يك فصل به توضيح همين 

مسئله اختصاص دارد.» 
ــته «حق با جبرائيلي  ــاكري همچنين در پاسخ به كاربري كه نوش ش
ــت. از متن كتابي كه   ــت: «  موضوع حق و باطل نيس است» نوشته اس
ايشان به آن ارجاع مي دهند نتيجه اي كه  ايشان مي خواهند براي ايران 

دربياورند در نمي آيد، همين.» 

نظريه ماركس در باب اضافه ارزش بيش از آن اندازه كه اثبات 
كند كارفرما استثمارگر است، اثبات مي كند كه استثمارگر 
ــتثمارگر دانست كه  نيست. آن وقت مي توان كارفرما را اس
مزد كارگر را با مقياس اثر كارش بسنجيم نه با مقياس علل 
ــنجيم آن  ايجاد نيروي كار وي. اگر با مقياس اثر كار وي بس
ــت واقعي مزد كارگر بايد  وقت مي توانيم ادعا كنيم كه قيم
به تناسب اضافه توليد باال برود و حق طبيعت زنده در مقابل 
ــوان بيان باال را  حق طبيعت مرده بايد محفوظ بماند. مي ت
دليل دوازدهم بر رد نظريه «ارزش كار» دانست، به اين بيان 
كه اگر ارزش هر چيز مساوي كاري باشد كه صرف ايجاد آن 
ــت الزم مي آيد كه ارزش نيروي كار معادل مخارج  شده اس
كارگر باشد نه بيشتر. پس الزم مي آيد كه قانون مفرغ عادالنه 
ــد و كارفرما اضافه ارزش را بحق ببرد و كار ظالمانه اي  باش
صورت نداده باشد. به طور كلي نظريه «ارزش مقدار مصرف 
انرژي از نظر تعادل مقادير واقعي كارها و استحقاق ها براي 
بهره ها» يك نظريه ضد كارگري است. در كتاب تاريخ عقايد 
اقتصادي تأليف لوئي بدن، ترجمه دكتر هوشنگ نهاوندي 
ــاد مي كند به كمتر از انتقاداتي  نظريه ارزش ماركس را انتق
ــت كه  ــت يكي اين اس كه ما كرديم. اضافاتي كه  آنجا هس
ــت كه اساس ارزش  مي گويد: عصاره نظريه ماركس اين اس
تنها بر كاِر دستي نهاده شده و تنها بازوي انسان ممكن است 
خالق ارزش باشد؛ نه اختراع توليد ارزش مي كند، نه سازمان 
گذاري و نه مديري. اين بيان از نظر مولد ارزش بودن سازمان 
ــه با اينكه قبول  ــت، از آن نظر ك و مديريت، بيان تازه اي اس
كنيم كه منشأ ارزش كار است، بايد قبول كنيم كه سازمان 
ــت. در صفحه  ــاد كار مؤثر اس ــن مديريت در ايج و همچني
143 آن كتاب مي گويد: كار به خودي خود به وجود آورنده 
ــي زننده نازيباي نامأنوس  ــت. يك تابلوي نقاش ارزش نيس
ــاعت هاي طوالني براي ساختن و  ارزشي ندارد ولو آنكه س
پرداختن آن به هدر رفته باشد. اين بيان چندان تازه نيست، 
فقط مؤيد نظري است كه قبًال گفتيم كه كار مساوي ارزش 
نيست، موجد ارزش است، همچنانكه جنس و فرم و ابتكار 
نيز موجد ارزش است. حقيقت ارزش عبارت است از مفيد و 
مطلوب بودن در زمينه عدم عموميت و رايگاني و به عبارت 
ــر در زمينه قابليت  ــا به عبارت ديگ ديگر در زمينه ندرت ي

تخصيص و انحصار. 

يك نظريه ضد كارگري

طبعـًا رهيافـت جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بر

 

«نه شرقي، نه غربي» درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئوليبراليسـم و 
كمونيسم با پشتوانه «نظام اقتصادي اسالم» است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جهت در سلسـله مطالبي كتاب «نظـري به نظام 
اقتصادي»، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

بارهـا شـنيده و احتمـاالً ديده ايم دسـتگاه هاي 
دولتـي چندين زمين و سـاختمان بالاسـتفاده و 
مازاد دارنـد و برخي دسـتگاه ها بـه دليل همين 
تعدد ساختمان و انواع زمين غالبًا ييالق- قشالق 
مي كنند. مثًال منزل فالن مسـئول در كرج است و 
ترجيح مي دهد در ساختمان هاي آن نهاد در استان 
البرز مستقر شود و مدير ديگري ترجيح مي دهد 
در ساختمان هاي شمال تهران همان نهاد زيست 
كند. موضوع زماني دردآور مي شود كه بانك ها به 
بهانه بدهي برخي افراد زحمتكش كه به هر دليلي 
توان پرداخـت به موقـع وام خود را نداشـته اند، 
زمين، خانـه و كارخانه آنها را تملـك و به عبارتي 
غصب مي كننـد. امالك ريز و درشـت بانك ها در 
مناطق مختلف و صدالبته خوش آب وهواي كشور 
از جمله شمال پايتخت گواهي بر اين تملك مدرن 
بانك هاسـت! هنوز صداي خانـواده توليدكننده 
اصفهاني كه بانك به زور زمين آنها را غصب كرده 
و هيچ دستگاهي هم براي آنها كاري نكرده است، 
در گوشـم طنين انداز اسـت. حال شـوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه به منظور فروش 
اموال مازاد دسـتگاه هاي دولتـي «با هدف كمك 
به رشـد اقتصادي و افزايش بهره وري اموال مازاد 
دولتـي»، يك هيئـت هفت نفـره را بـا وظايف و 
اختياراتي كه تشـريح خواهيم كرد، مسئول اين 
كار قرار داده و به «هيئت مولدسازي» معروف شده 
اسـت. معاون اول رئيس جمهـور (رئيس هيئت)، 
وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير هيئت)، رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير كشور، وزير راه 
و شهرسازي، يك نفر نماينده از طرف رئيس مجلس 
شوراي اسالمي و يك نفر نماينده از طرف رئيس قوه 
قضائيه، اعضاي ايـن هيئت هفت نفره هسـتند. 
ــوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه گانه بهار  ش
1397 همزمان با آغاز جنگ تحميلي اقتصادي كه به 
«كارزار فشار حداكثري امريكا» نيز معروف بود، شكل 
گرفت و رئيس جمهو، معاون اول رئيس جمهور، رئيس 
ــازمان برنامه و بودجه،  دفتر رئيس جمهور، رئيس س
معاون امور اقتصادي رئيس جمهور، وزير اقتصاد، وزير 
امور خارجه، وزير نفت و رئيس كل بانك مركزي از قوه 
مجريه، رئيس قوه قضائيه، معاون اول و سخنگوي قوه 
ــور از قوه قضائيه و رئيس  قضائيه و دادستان كل كش
ــالمي، رئيس مركز پژوهش هاي  ــوراي اس مجلس ش
ــه و بودجه و رئيس  ــيون برنام مجلس، رئيس كميس
كميسيون اقتصادي مجلس اعضاي اين شورا هستند. 
پيرو تشكيل هيئت مولدسازي انتقاداتي به اين هيئت 
ــت  از جمله درباره نحوه نظارت پذيري آن مطرح اس
ــازي پاسخ آنها را داده  كه رئيس سازمان خصوصي س
ــد، انفعال تيم  ــت اما آنچه باعث طرح انتقادات ش اس
ــت به موقع اقدام  اطالع رساني دولت است كه نتوانس
كند و همين خأل اطالع رساني به موقع باعث شد افراد 
ــت  دغدغه مند ابراز نگراني كنند. بي توجهي به پيوس
ــانه اي براي تصميمات مهم و محدود بودن افراد  رس
ــانه اي يكي از نقاط ضعف دولت سيزدهم  كارآمد رس
به شمار مي رود، اما ماهيت مولدسازي چيست و چه 
مي گويد؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد نگاهي به 
مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي رؤساي سه قوه 
انداخت كه در راستاي «تحقق اصالح ساختار بودجه 
به عنوان يكي از وظايف اصلي اين شورا و تأكيد رهبر 
معظم انقالب بر تشكيل هيئت مورد اعتماد رؤساي سه 
قوه به منظور فروش و مولدسازي دارايي هاي دولت در 
جلسه چهارم آذرماه 1399 با اعضاي شوراي يادشده 

تصويب شد.» 
  جزئيات مصوبه مولدسازي

ــي هماهنگي  ــوراي عال ــاس بند يك مصوبه ش بر اس
ــد  ــه قوه، با هدف كمك به رش ــاي س اقتصادي رؤس
ــازاد دولتي  ــره وري اموال م ــادي و افزايش به اقتص
ــاي دولت (تمامى  ــازي دارايي ه هيئت عالي مولدس
دستگاه ها، سازمان ها، واحدها و ساير عناوين دولتي و 
وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات 
ــركت هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي  و دانشگاه ها، ش
وابسته به دولت، بانك ها و مؤسسات اعتباري دولتي، 
ــتگاه ها و  ــي و همچنين دس ــركت هاي بيمه دولت ش
ــتلزم ذكر يا  ــمول قانون بر آنها مس واحدهايي كه ش
تصريح نام است اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته 
ــند يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير  باش
وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت 
ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، 
سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي 
ــازمان بنادر و دريانوردي  جمهوري اسالمي ايران، س
ــعه و نوسازي  ــالمي ايران، سازمان توس جمهوري اس
ــركت ملي پااليش و  معادن و صنايع معدني ايران، ش
ــركت هايي  پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ديگر ش
كه كنترل و مديريت آنها در اختيار دولت يا موارد فوق 
است كه در اين مصوبه هيئت ناميده مي شود)، مركب 
ــامل معاون اول رئيس جمهور (رئيس  از هفت عضو ش
ــي (دبير هيئت)،  هيئت)، وزير امور اقتصادي و داراي
ــور، وزير كشور،  ــازمان برنامه و بودجه كش رئيس س
وزير راه و شهرسازي، يك نفر نماينده از طرف رئيس 
ــالمي و يك نفر نماينده از طرف  ــوراي اس مجلس ش
رئيس قوه قضائيه، به منظور انجام وظايف مندرج در 

بند 2 تشكيل مي مي شود. 
ــت در وزارت امور اقتصادي و  تبصره: دبيرخانه هيئ

دارايي مستقر خواهد بود. 
  وظايف و اختيارات

بند 2 اين مصوبه كه به وظايف و اختيارات هيئت هفت 
نفره مولدسازي اشاره دارد، به شرح ذيل است:

ــايي كامل اموال غير منقول دولت و تعيين  1. شناس
ــال با استفاده  تكليف آنها ظرف مدت حداكثر يك س
از روش هاي مختلف از جمله واگذاري و فروش اموال 

مازاد و مولدسازي با مشاركت بخش خصوصي.
ــول دولتي به  ــودن اموال غيرمنق ــب مازاد ب 2. تصوي

پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3. تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي 
ــال  ــه تمام حداكثر ظرف مدت يك س (عمراني) نيم
ــه: واگذاري،  ــتفاده از روش هاي مختلف از جمل با اس
ــاركت عمومي- خصوصي در تكميل و  استفاده از مش

بهره برداري از طرح ها و حذف طرح هاي فاقد توجيه.
4. رفع موانع (حقوقي، اطاله فرآيندها، مستندسازي 
امالك فاقد سند، تغيير كاربري و...) و ايجاد هماهنگي 
ــي و نظارتي در زمينه  ــتگاه هاي اجراي الزم ميان دس
ــت به منظور  ــازي دارايي هاي دول واگذاري و مولدس
ــنواتي از اين  تحقق منابع مندرج در قوانين بودجه س

محل.
ــذاري دارايي هاي  ــت پايه يا نهايي واگ 5. تعيين قيم

مشمول اين مصوبه 
6. تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با اين 
ــيوه هاي شناسايي، قيمت  مصوبه از جمله جزئيات ش
گذاري و واگذاري، فروش، مولدسازي اموال غير منقول 
و پروژه هاي نيمه تمام به پيشنهاد مشترك وزارت امور 

اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور. 
تبصره: وزارت امور اقتصادي و دارايي مجري شناسايي، 
واگذاري، فروش و مولدسازي اموال شناسايي شده و 
پروژه هاي نيمه تمام عمراني و قراردادهاي مشاركت و 

سرمايه گذاري است. 
  تغييركاربري اموال مازاد

ــيون ماده 5 قانون   طبق بند 3 اين مصوبه نيز كميس
ــازي و معماري ايران  ــوراي عالي شهرس تأسيس ش
ــازي و معماري ايران هريك  ــوراي عالي شهرس و ش
ــتند ظرف مدت حداكثر يك ماه نسبت به  مكلف هس
درخواست تغيير كاربري اموال (امالك) مازاد ارسالي 
از سوى وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نظر قطعي 
كنند. در صورت مخالفت يا عدم اظهارنظر شوراي عالي، 
مرجع صدور پروانه ساخت، مكلف است با درخواست 
وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به صدور پروانه 
احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، 

تراكم، تعداد طبقات و كاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ 
كاربري زمين اقدام كند. 

  فرجام عوايد حاصله
 عوايد حاصل از واگذاري اموال غيرمنقول و پروژه هاي 
عمراني نيمه تمام طبق بند 4 مصوبه مولدسازي، پس 
ــاب خزانه واريز  از كسر كارمزد مصوب هيئت به حس
خواهد شد. نيمي از مبالغ واريزي به خزانه، بالفاصله به 
حساب تملك دارايي هاي سرمايه اي دستگاه اجرايي 
ــد تا در  ــتاني واريز خواهد ش ــتادي يا اس مربوطه س
سقف بودجه مصوب هزينه شود. تبصره 1: صددرصد 
ــل واگذاري دارايي هاي  مبالغ واريزي به خزانه از مح
ــت، درمان و  وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداش
آموزش پزشكي بالفاصله به حساب تملك دارايي هاي 
ــز و در محالت و  ــرمايه اي وزارتخانه مربوطه واري س
مناطق محروم سرمايه گذاري شود. تبصره 2: در مورد 
منابع حاصل از فروش دارايي هاي شركت هاي دولتي 
ــاب  ــزي به خزانه بالفاصله به حس تمامي مبالغ واري

شركت مربوطه واريز خواهد شد. 
  بند انتقاد برانگيز

بند 5 مصوبه شوراي هماهنگي سران قوا نيز تأكيد دارد 
تمامي دستگاه هاي متولي اموال فوق الذكر مكلف به 
اجراي مصوبات اين هيئت هستند. افرادي كه از اجراي 
دقيق و كامل دستورات هيئت سر باز زنند يا در اجراي 
ــاع هيئت به مراجع  آن ممانعت به عمل آورند، با ارج
ــاده 576 قانون مجازات  قضايي به مجازات مقرر در م
اسالمي بدون تعويق و تعليق و تخفيف محكوم خواهند 
شد و رسيدگي به اين جرائم خارج از نوبت و در شعبه 
ــبت به تصميمات  ويژه خواهد بود. اعضاي هيئت نس
خود در موضوع اين مصوبه از هر گونه تعقيب و پيگرد 
قضايي مصون هستند و مجريان تصميمات اين هيئت 
نيز در چارچوب مصوباتي كه هيئت تعيين كرده است، 

از همين مصونيت برخوردارند. 
  نقد منتقدان

يكي از نقدها به همين بند 5 مصوبه است چه آنكه به 
زعم منتقدان اعطاي چنين مصونيتي به اعضاي هيئت 
ــاز تخلفات احتمالي بوده و در  هفت نفره خود بسترس
صورت وقوع تخلف احتمالي نيز امكان برخورد وجود 
ــالمي (تعزيرات و  ندارد. ماده 576 قانون مجازات اس
مجازات هاي بازدارنده) تصريح دارد: «چنانچه هر يك 

ــتخدمان و مأموران دولتي و  از صاحب منصبان و مس
شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود 
ــتفاده  نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا  سوء اس
اجراي قوانين مملكتي يا اجراي احكام يا اوامر مقامات 
ــرف مقامات قانوني  ــر گونه امري كه از ط قضايي يا ه
 صادر شده باشد جلوگيري كند، به انفصال از خدمات 

دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.» 
ــتان نمي دانند  برخي منتقدان نيز مي گويند: «دوس
كه از بين بردن اصول قانون اساسي يك روز به سمت 
ــي كه اصول 36و169 را با  خودشان برمي گردد. كس
مصوبه غيرمجلس نقض مي كند بايد بداند افراد بعد از 
شما هم مي توانند با همين نوع مصوبه مصونيت ايجاد 

شده را لغو و مثل شما عليه شما جرم انگاري كنند.» 
اصول 36 و 169 قانون اساسي به ترتيب تصريح دارند: 
«حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه 
ــد.»، «هيچ فعلي يا ترك  صالح و به موجب قانون باش
ــتناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است  فعلي به اس

جرم محسوب نمي  شود.» 
ــاس بند 6 مصوبه مولدسازي «قوانين و مقررات  بر اس
ــال موقوف االجرا  ــه به مدت دو س مغاير با اين مصوب
ــت  ــق ماده 7 نيز «هيئت مكلف اس خواهد بود.» طب
گزارش اقدامات خود را هر شش ماه يك بار به شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه كند» و نهايتاً 
بند 8 تأكيد دارد: «اعتبار اين مصوبه به مدت دو سال 

است.» 
  پاسخ رئيس سازمان خصوصي سازي

حسين قربان زاده، معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان 
ــي هماهنگي  ــوراي عال ــازي، مصوبه ش خصوصي س
رؤساي سه قوه را فصل جديدي از خارج كردن اموال 
راكد و منجمد دولتي مي داند و با رد مطالبي از قبيل 
ــازي مي گويد: «همه  غيرشفاف بودن فرآيند مولدس
ــايي دارايي ها،  ــازي از مرحله شناس ــورات مولدس ام
تشخيص دارايي مازاد، ارزش افزايي دارايي ها، قيمت 
ــازي آنها به صورت  گذاري و روش واگذاري و مولدس

شفاف زير ذره بين رسانه ها و مردم خواهد بود.» 
وي همچنين درباره مصاديقي از گره  گشايي واگذاري 
ــد: «بانك هاي  ــازي دارايي ها تصريح مي كن و مولدس
دولتي كه توان تسهيالت دهي ندارند اما امالك رفاهي 
و تفريحي زيادي در بهترين نقاط تهران و كشور دارند، 
ــا از طريق  ــه تأمين مالي آنه پروژه هاي نيمه تمام ك
واگذاري امالك مازاد دولت ممكن است، شركت هاي 
دولتي كه زيان هاي انباشته دارند اما همزمان هكتارها 
زمين مازاد نيز دارند اما توان استفاده درست از آنها را 
ندارند و... از جمله اين مصاديق است.» قربان زاده معتقد 
است: «اين مصوبه گره گشايي از قفل دارايي هاي دولت 
براي حكمراني بر پايه دارايي هاست. دولت ثروتمند ما 
نمي داند چه دارايي هايي دارد و اين ثروت عظيم بايد به 

نحو شايسته مولد شود.» 
  فرآيند تصويب مصوبه مولدسازي

قربان زاده درباره اينكه مصوبه مولد سازي دارايي هاي 
دولت در چه فرآيندي تصويب شد؟ مي گويد: «مصوبه 
ــه 67  ــازي دارايي هاي دولت (مصوب جلس مولدس
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا) 21 آبان 
امسال به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و بر اساس 
آن هيئت عالي مولدسازي دارايي هاي دولت مركب از 
هفت عضو شامل معاون اول رئيس جمهور، وزير امور 
اقتصادي و دارايي، وزير كشور، وزير راه و شهرسازي، 
ــازمان بودجه و برنامه، يك نماينده از طرف  رئيس س
رئيس مجلس و يك نماينده از طرف رئيس قوه قضائيه 
ــد. دبيرخانه و مجري مصوبات اين هيئت،  تشكيل ش
وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه با تفويض وزير 
محترم امور اقتصاد و دارايي، سازمان خصوصي سازي 
ــد و بالفاصله دبيرخانه  مسئول تشكيل دبيرخانه ش
ــكيل داد. ابتدا  كار خود را آغاز كرد و 10 كارگروه تش
ــه در 18 ماده تنظيم و  متن آيين نامه اجرايي مصوب
ــازي مطرح شد و به  در دو جلسه هيئت عالي مولدس

تصويب رسيد.» 

  مصوبه مولدسازي محرمانه نيست
قربان زاده درباره اينكه آيا مصوبه مولدسازي دارايي هاي 
دولت محرمانه است و چرا مردم حق ندارند از مفاد آن 
مطلع شوند؟ مي گويد: «اينطور نيست. متن بندهاي 
مصوبه مولدسازي دارايي هاي دولت بعد از الزم االجرا 
ــفاف در  ــت و متن به صورت ش ــدن محرمانه نيس ش
ــازي در بخش قوانين و  ــازمان خصوصي س سايت س
ــت. پيش نويس مصوبات  ــده اس ــر ش مقررات منتش
شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به علت سطح اهميت 
ــي متن نهايي،  ــت، اما وقت تصميم گيري محرمانه اس
ــود و براي اشخاص ثالث حق و  مصوب و الزم االجرا ش
تكليف ايجاد كند، بايد منتشر شود و در دسترس عموم 
قرار گيرد همچنانكه اين مصوبه نيز در سايت سازمان 
ــازي در اختيار عموم مردم قرار گرفت و  خصوصي س

هفته گذشته در قالب كتابچه نيز منتشر شد.» 
  چرا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي؟

ــخ به اين  ــازي در پاس ــازمان خصوصي س ــس س رئي
پرسش كه چرا چنين مصوبه اي در سطح شوراي عالي 
هماهنگي اقتصادي بررسي شده است و برخي منتقدان 
درباره مرجع تصميم گيري درباره مولدسازي دارايي ها 
ابهام دارند، تأكيد مي كند: «دليل طرح اين موضوع در 
ــوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تكليف و  ش
تأكيد مقام معظم رهبري است كه در تاريخ چهارم آذر 
1399 در ديدار شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 
قوا فرمودند كه اين شورا، هيئتي را تشكيل دهد تا براي 
بهره وري بيشتر از دارايي هاي دولت تصميم گيري كند 
ــه قوه عازم و  و تأكيد كردند كه هيئت مورد اعتماد س
جازم باشد و قاطعيت حكومتي و اسالمي داشته باشد. 
ــان متعدد روي اين موضوع  تقريباً دو سال، كارشناس
كار كردند و در چندين جلسه شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا، موضوع مطرح و بررسي شد و نهايتاً 

در جلسه شصت وهفتم مورد تصويب قرار گرفت.» 
  دايره شمول مصوبه مولدسازي

اين مسئول درباره دايره شمول مصوبه مولدسازي نيز 
مي گويد: «اين مصوبه همه دارايي هاي غيرمنقول مازاد 
ــركت هاي دولتي و بانك هاي  دستگاه هاي دولتي، ش
دولتي و پروژه هاي نيمه تمام را شامل مي شود. منظور 
ــتگاه اجرايي آن را  از مازاد يعني اموالي كه يا خود دس
مازاد تشخيص دهد يا دبيرخانه با بررسي كارشناسي 
ــتفاده بودن، در  ــون راكد و بال اس با معيارهايي همچ
ــتفاده نشدن، عدم  ــتاي وظايف ذاتي دستگاه اس راس
ــه و موقعيت  ــب به دليل ارزش اقتصادي منطق تناس
جغرافيايي، دارايي هايي با كاربري تجاري، مسكوني، 
اقامتي و تفريحي و... مازاد بودن آن را تشخيص دهد 
ــتگاه بررسي و  و در كارگروهي مركب از نماينده دس
سپس براي تصميم گيري نهايي در جلسه هيئت عالي 
ــي از اين امالك كه  مطرح كند.  نكته ديگر آنكه برخ
ــتند در قالب صندوق  دارايي هايى با درآمد پايدار هس
ــتغالت به عموم مردم عرضه خواهد شد  امالك و مس
تا مردم با خريد واحدهاي سرمايه گذاري (يونيت) به 
ــوند و هم خود را از تورم ملك مصون  نسبت مالك ش
كنند و هم از منافع پايدار آن امالك بهره مند شوند.» 

  فصل نوين تحرك و تحول در اقتصاد ايران
قربان زاده در پاسخ به اين پرسش كه بحث دارايي هاي 
ــال ها پيش مطرح  راكد دولتي و مولد كردن آنها از س
ــت چه گرهي را باز كند؟ و  است و اين مصوبه قرار اس
ــخصاً چه مصاديقي از دارايي هاي منجمد دولتي  مش
ــان مي كند:  ــود؟ خاطرنش ــت قفلشان باز ش قرار اس
«اين مصوبه و اختيارات مندرج در آن فصل نويني از 
ــياري از  تحرك و تحول در اقتصاد ايران را رقم زد. بس
ــده، دولت را از ركود و  دارايي هاي منجمد و حبس ش
حبس خارج خواهد كرد. چرا بايد بانك هاي دولتي كه 
توان تسهيالت دهي ندارند، امالك رفاهي و تفريحي در 
بهترين نقاط تهران و سواحل شمالي و جنوبي داشته 
باشند؟ همچنين بسياري از ادارات و وزارتخانه ها؟ اينها 
بايد به مردم واگذار شود.  چرا بايد پروژه هاي نيمه تمام 
ــور افزايش دهد و  ــتغال را در اين كش كه مي تواند اش
موجب شتاب رشد اقتصادي شود، به علت عدم تأمين 
مالي مدت ها متوقف بماند، در حالي كه از طريق امالك 
مازاد دولت مي تواند تأمين مالي شود و رونق بگيرد. چرا 
بايد شركت هاي دولتي در زيان انباشته دست و پا بزنند 
ولي همزمان هكتارها زمين مازاد داشته باشند و نتوانند 
از آنها درست استفاده كنند در حالي كه با مولدسازي 
امالك شركت ها به راحتي مي توان آنها را نجات داد؟ 
چرا بايد يك سازمان دولتي به صورت پراكنده چندين 
ــته باشد، در  ــمال و مركز تهران داش ساختمان در ش
حالي كه مي تواند به صورت تجميعي در يك ساختمان 
مركزي متمركز شود و از منافع تجميع بهره مند شود؟ 
اين مصوبه گره گشايي از قفل دارايي هاي دولت براي 
ــت ثروتمند ما  ــت. دول حكمراني بر پايه دارايي هاس
نمي داند چه دارايي هايي دارد و اين ثروت عظيم بايد 
ــود كه خوشبختانه اين گره با  به نحو شايسته مولد ش
تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و با تأييد و راه 

نشان دادن از طرف مقام معظم رهبري باز شد.» 
  نگران شفافيت نباشيد!

قربان زاده درباره برخي  نگراني ها در مورد شفافيت در 
ــون قيمت گذاري و روش  فرآيند كار و مراحلي همچ
ــاره عملكرد اين  ــز مي گويد: «نگراني درب واگذاري ني
هيئت و دبيرخانه هيئت مرتفع خواهد شد. همه امورات 
ــايي دارايي ها، تشخيص  مولدسازي از مرحله شناس
ــي دارايي ها، قيمت گذاري و  دارايي مازاد، ارزش افزاي
روش واگذاري و مولدسازي آنها به صورت شفاف زير 
ذره بين رسانه ها و مردم خواهد بود. اين خيزش عمومي 
ثروت آفريني و تحرك اقتصاد قطعاً با مشاركت مردم 

محقق خواهد شد.» 
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  واكاوى

«جوان» ماهيت و انتقادات هيئت مولدسازي را واكاوي مي كند

4 چراي مولدسازي
چرا بايد بانك ها، وزارتخانه ها و ادارات، امالك رفاهي و تفريحي در بهترين نقاط تهران و سواحل شمالي و جنوبي داشته باشند؟!

وحيد  عظيم نيا

پروند ه
اقتصاد  سياسى

| روزنامه جوان |  شماره  6687   
88498433سرويس  اقتصاد ي



حرف هاى تكرارى در مجمع بى فايده

8849843213سرويس ورزشي

شب سخت سيتيزن ها در هات اسپرز

 تاتنهام 
 دوباره قربانى 

من سيتى مى شود؟

آخرين ديدار هفته بيست و دوم ليگ برتر انگليس را تاتنهام و 

اشرف رامين 
منچسترسيتى برگزار مى كنند. سيتيزن ها در كورس قهرمانى       فوتبال اروپا

جدالى سخت با آرسنال دارند، به همين خاطر هر يك امتياز در 
ــب كار بزرگى انجام داد و با  ــت اين تيم را تغيير دهد. سيتى جمعه ش آينده مى تواند سرنوش
تحميل شكست يك بر صفر، آرسنال را از گردونه جام حذفى كنار زد. اين در حالى است كه هر 
دو مدعى جزيره از جام اتحاديه نيز حذف شده اند. به همين دليل رقابت شان در ليگ شديدتر و 
ــب اورتون – آرسنال، اختالف  ــود. تا قبل از ديدار ديش ــه پيگيرى مى ش حساس تر از هميش
صدرنشين با آبى هاى منچستر پنج امتياز بود. تيم پپ گوارديوال آخرين شكستش در ليگ را 
در دربى منچستر متحمل شد. پس از آن شش امتياز از دو برد به دست آورد. جالب اينكه تاتنهام 
ــه هفته پيش بازى رفت خود را برگزار كردند. اين بازى عقب افتاده مربوط به هفته  و سيتى س
هفتم بود كه با پيروزى 4 بر 2 شاگردان گوارديوال به پايان رسيد. سيتى در شرايطى در ورزشگاه 
هات اسپرز ميهمان است كه جان استونز، مدافع اين تيم دوباره مصدوم شد. از دست دادن امتياز 
به شدت به ضرر سيتى است و پپ به شاگردانش تذكرات الزم را داده است. او بعد از برد مقابل 
آرسنال و صعود به دور بعدى جام حذفى با تك گل ناتان ابراز اميدوارى كرد سيتى امشب برابر 
تاتنهام نيز سربلند شود: «پيروزى بسيار شيرينى بود، چراكه ما با شكست دادن صدرنشين فعلى 
ــت. او  ــپرى كردن يك فصل فوق العاده اس ليگ برتر به دور بعد صعود كرديم. ناتان در حال س
توانست يكى از سرسخت ترين رقيبان ليگ برترى خود، يعنى ساكا را به خوبى مهار كند. آكه 
ــت كه  در نبردهاى تن به تن عالى بود و به خوبى از دروازه محافظت كرد. او بازيكنى خاص اس
هيچ گاليه اى در دورانى كه بازى نمى كرد، نداشت و حاال چنين عملكرد درخشانى به نمايش 
مى گذارد.»  تاتنهام اما افت و خيزهاى زيادى را در اين چند وقت داشته است. سفيدپوشان بازى 
ــيتى باختند و مقابل آرسنال تن به  ــان با فوالم بود كه پيروز شدند، قبل از آن هم به س آخرش
شكست دادند. هدايت سفيدپوشان هنوز با كونته است، اما شايعات دست از سر تيم برنمى دارد 
و هر روز يك گزينه جديد براى جانشينى او مطرح مى شود. نيمكت لرزان تاتنهام شرايط را براى 
ــامى چون توخل، پوچتينو و سارى براى نشستن  ادامه حضور آنتونيو كونته سخت كرده و اس
روى نيمكت تاتنهام در رسانه ها مطرح شده است. تاتنهام تيم پنجم جدول است و فقط براى 
ــهميه ليگ قهرمانان مى جنگد. هرى كين با 16 گل زده بهترين گلزن ميزبان است.  كسب س

درحالى كه هالند ماشين گلزنى سيتى تاكنون 25 گل در ليگ جزيره به ثمر رسانده است.

شهداب – پيكان با انگيزه انتقام و احتمال صدرنشينى

رقابت تنگاتنگ مدعيان قهرمانى
ــوم رقابت هاى ليگ واليبال در حالى عصر امروز در  هفته بيست و س

دنيا حيدرى
ــنجان، يزد، تهران، مشهد و مريوان       واليبال ــهرهاى اصفهان، آمل، رفس ش

ــود كه پيكان به دنبال گرفتن انتقام از حريف يزدى  پيگيرى مى ش
خود است، خصوصاً كه برترى در اين ديدار مى تواند صدرنشينى اين خودروساز را به دنبال داشته 
باشد. البته به شرط شكست لبنيات هراز آمل. ديدار دور رفت را شهداب به سود خود خاتمه داد. با 
اين وجود مدافع عنوان قهرمانى خوب مى داند كه پيكان تفاوت هاى زيادى با بازى دور رفت كرده و 
ــوم جدول نيز ثابت مى كنند و اين مى تواند نويد يك بازى  اين را حضور شاگردان اكبرى در دره س
ــن انتقام بازى دور رفت  ــد، به خصوص كه پيكان در صورت گرفت جذاب و ديدنى را از دو تيم بده

مى تواند با به زير كشيدن شهداب با يك پله صعود خود را به رده دوم برساند. 
با اين حال مدافع عنوان قهرمانى خوب مى داند براى تكرار اين عنوان چاره اى جز برد دوباره مقابل پيكان 
ندارد، چراكه جبران امتيازهاى از دست رفته در هفته هاى آتى بسيار دشوار خواهد بود. در ادامه ديدارهاى 
ــهردارى اروميه پذيرايى مى كنند. لبنيات هراز آمل كه  امروز،  شاگردان عطايى در مصافى خانگى از ش
ــته بود در نيم فصل دوم افت محسوسى را تجربه  نيم فصل نخست را بدون هيچ باختى پشت سر گذاش
ــتيابى به صدر جدول براى مدعيانى چون شهداب و پيكان چندان دور از  كرد و اين اتفاق باعث شد دس
ــت ديگر مى تواند اين تيم را از صدر به زير بكشد و بر  دسترس نباشد، به طورى كه حاال قبول يك شكس
حساسيت بازى هاى لبنيات هراز آمل بيفزايد، خصوصاً كه شهردارى اروميه نيز ديگر آن تيم قعرنشينى 
نيست كه دست رد به سينه هيچ حريفى نمى زد و بازى هاى خود را يكى پس از ديگرى با شكست پشت 

سرمى گذاشت، اين تيم با رسيدن به رده دهم جدول، انگيزه هايش بيشتر از قبل شده است.  
ــنندج با راه ياب ملل مريوان ديدار مى كند. نماينده رامسر كه  ــر نيز اين هفته در س هورسان رامس
ــت با  ــت يافت و اميدوار اس ــدول قرار دارد در دور رفت به برترى 3 بر صفر دس در جايگاه چهارم ج
كسب نهمين برد اين فصل، جايگاه خود را تثبيت كند، چراكه نيان الكترونيك خراسان با امتيازى 
همسان(38) به شدت در تعقيب حريف رامسرى است. نماينده مريوان اين هفته شانس استفاده از 
امتياز ميزبانى را دارد، اما بى شك مصاف سختى با يكى از مدعيان صعود به پلى آف در پيش خواهد 
ــيرجان ايرانيان ديدار مى كند، تيمى از ميانه هاى  داشت. نيان الكترونيك نيز اين هفته با فوالد س
جدول. در ادامه گيتى پسند ميزبان پاس گرگان است، مس در رفسنجان از شهردارى گنبد پذيرايى 

مى كندو ايفاسرام اردكان نيز در تهران به مصاف سايپا مى رود.

اوضـاع فوتبال 
فريدون حسن

      گزارش  يك
بعد از پشت سر 
يك  گذاشـتن 
جام جهانى پرحاشيه خوب نيست، نه به لحاظ 
فنى، نه به لحاظ نرم افزارى و سخت افزارى و 
نه به لحاظ مديريت حاكم بر فوتبال كه البته 
هر سـه مورد اتفاقـات جديـدى در فوتبال 

بيت المال خور ايران نيست.
فوتبال ايران در حال درجا زدن است. تيم هاى 
ــرمربى و بدون برنامه ريزى  اميد و ملى بدون س
ــدن به  ــال نزديك ش ــه در ح ــه لحظ لحظه ب
ــاز خود هستند.  ــابقات مهم و سرنوشت س مس
ــى در حالى كه براى  ــكل كمك داور ويدئوي مش
اكثر كشورهاى جهان موضوعى پيش پا افتاده 
محسوب مى شود هنوز حل نشده، ورزشگاه هاى 
ــور به لحاظ زيربنايى دچار مشكل هستند  كش
ــازى و مرمت و مشكالت ريز و  و نيازمند بازس
درشت ديگرى كه همگى جلوى چشم است، اما 
كسى براى حل آنها اقدامى نمى كند و مديران 
ــاى تكرارى قول حل  و  فوتبال هر روز با وعده ه

فصل مشكالت را مى دهند. 
ــرايطى مجمع عمومى فدراسيون  در چنين ش
فوتبال صبح ديروز برگزار شد. مجمعى كه تصور  
ــد حرف هاى جديدى در آن مطرح شود،  مى ش
اما آقايان كت و شلوارپوش فوتبال باز هم همان 
ــاعتى  حرف هاى تكرارى را زدند و تنها چند س

دور هم نشستند و به همه چيز خنديدند و از هم 
تعريف و تمجيد كردند.

   پوالدگر: از همه تشكر مى كنم
اولين تشكر را در مجمع ديروز محمد پوالدگر، 
ــيون فوتبال بابت  معاون وزير ورزش از فدراس

موفقيت در جام جهانى انجام داد! 
معاون توسعه ورزش قهرمانى و حرفه اى وزارت 
ورزش گفت: «ايران يك حضور چشمگير داشت 
و تمام آنچه براى ما رشته كرده بودند با تدابير 
ــن موضوع از همه  ــد. بابت اي همه افراد پنبه ش
ــم، به ويژه  ــكر مى كن نهادها و وزارتخانه ها تش
تاج و اعضاى هيئت رئيسه كه همگى به اندازه 
ــهم بزرگى در اين اتفاق داشتند.  ــان س خودش
ــته اى پرطرفدار است، رشته اى كه  فوتبال رش
در عرصه هاى مختلف باعث سربلندى و اقتدار 
شده و مطمئن باشيد وزارت ورزش با همه توان 
ــى يكى از  ــد. همين جام جهان حمايت مى كن
مصاديق حمايت دولت و وزارت ورزش از فوتبال 
ــجادى در كنار تيم بود و در  ــخص س است. ش
جاهايى كه بايد كمك مى كرد از آبرو و اعتبارش 

هم هزينه كرد.»
ــاى پـوالدگـر از  ــف و تمـجيــدهـ تـعـــري
فدراسيون نشينان به طور حتم ارتباطى با نتايج 
ــده در جام جهانى ندارد و جالب هم  كسب ش
ــعه ورزش قهرمانى با  اينجاست كه معاون توس
چنين تعريف و تمجيد هايى از مديريت كنونى، 

فوتبال را بيشتر به سمت نابودى سوق مى دهد 
تا توسعه و پيشرفت.
   تاج: اميدواريم 

ــيون فوتبال  در ادامه مهدى تاج، رئيس فدراس
ــرار همان  ــت و با تك ــت تريبون قرار گرف پش
حرف هاى هميشگى نشان داد كه كوچك ترين  
برنامه اى براى پيشرفت فوتبال ندارد. مهدى تاج 
در حالى كه نتوانسته سرمربيان تيم هاى ملى و 
ــت فراهم كردن  اميد را معرفى كند و هنوز باب
سيستم كمك داور ويدئويى هيچ پاسخ درستى 
به اهالى فوتبال نداده است با دستاويز قرار دادن 
حضور تيم هاى فوتسال بانوان در رقابت هاى كافا 
و همچنين اردوهاى تيم هاى نوجوانان و جوانان 
و تيم ساحلى سعى كرد شرايط فوتبال كشور را 

رو به جلو و اميدوار كننده عنوان كند.
ــه وقتى وارد  ــيون فوتبال در ادام رئيس فدراس
ــكالت موجود فوتبال شد با  مسائل اصلى و مش
بيان همان حرف هاى قبلى و وعده و وعيد هايى 
كه پيش از اين بارها و بارها از زبان او شنيده شده، 
ــه اى براى آينده  ثابت كرد همچنان هيچ برنام
فوتبال ندارد. تاج گفت: «در حوزه تيم هاى ملى 
بزرگساالن و اميد هم كارهاى ستادى اين دو تيم 
انجام شده است. اميدواريم بتوانيم هرچه زودتر 
ــخص كنيم و از مربيان  كادر فنى دو تيم را مش
برجسته اى بهره ببريم و براى بازى هاى تداركاتى 
ــم. گام هاى مهمى براى تجهيز  برنامه ريزى كني

ورزشگاه ها برداشته شده است و كارهاى مربوط 
به VAR با سرعت پيش مى رود. موانعى وجود 
ــت و اميدواريم كه فاز  ــال رفع اس دارد كه در ح
نخست را انجام دهيم و بتوانيم در آينده نزديك 
و فصل آينده بازى ها را با VAR برگزار كنيم. ما 
مسابقات را در ورزشگاه هايى برگزار مى كنيم كه 
ــند.  به تجهيزات كمك داور ويدئويى مجهز باش
همچنين ما ساختمان ادارى فدراسيون فوتبال 
ــتور كار داريم.  و تجهيز كمپ تيم ملى را در دس
كارهاى خوبى در كمپ تيم ملى صورت گرفته 
ــت. يكى از  و 32 اتفاق عمرانى در حال انجام اس
آنها افتتاح ساختمان كوثر است كه براى بانوان 
هتلى تهيه شده است. هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال به اين نتيجه رسيده كه كارهاى عمرانى 
موفقى در اين دوره بايد انجام شود. همانطور كه 
ــته هم اقدامات مثبتى انجام  در دوره هاى گذش
شد و اميدواريم بتوانيم اين مجموعه ها را تكميل 
كنيم و يك مجموعه قابل قبولى داشته باشيم. از 
ــكر مى كنم كه هم حضورى شركت  عزيزان تش
كردند و هم به صورت آنالين در مجمع فدراسيون 

فوتبال حضور داشتند.»
شنيدن حرف هاى تاج يعنى اينكه نبايد منتظر 
ــيم. در همچنان روى همان  اتفاق خاصى باش
پاشنه مى چرخد و فوتبال با اين مديريت بيشتر 
از چيزى كه االن هست، نخواهد بود و اين يعنى 

روز به روز به لبه پرتگاه نزديك تر مى شود.
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معناى موفقيت و افتخارآفرينى گويى در فرهنگ لغت معاون وزير ورزش 
تفاوت زيادى با معناى آن در بين عامه مردم دارد. تيم ملى فوتبال ايران 
در كمال ناباورى يكى از بهترين شانس هاى خود براى صعود به مرحله 
دوم جام جهانى در قطر را از دست داد و با كسب دو باخت و تنها يك برد 
به كار خود در بزرگ ترين رويداد فوتبالى دنيا خاتمه داد، آن هم با قبول 
شكستى پرگل مقابل انگليس و باخت به امريكايى كه پيشتر در همين 
ــده بود. اما برخالف وعده هاى داده  رقابت ها موفق به عبور از سد آن ش
شده از سوى رئيس فدراسيون براى صعود به مرحله بعد و شرايطى كه 
ــت، تيم ملى به بهترين فرصت  جهت عملى كردن اين وعده وجود داش
خود جهت طلسم شكنى پشت پا زد. با اين وجود به نظر مى رسد نتايج به 
دست آمده در قطر به زعم پوالدگر نه فقط بد نبوده كه تحسين برانگيز هم 
بوده كه مى گويد از همه عواملى كه باعث شدند ما در جام جهانى با افتخار 
ــكر مى كنم! اين مى تواند ديدگاه شخصى  و سربلندى حضور يابيم، تش
پوالدگر باشد، اما مسئله اينجاست كه او در قامت معاون وزير ورزش است 
كه اين نگاه را دارد و اين نوع نگاه مانع پيشرفت و گام برداشتن در مسير 
موفقيت مى شود، چراكه وقتى شما باور نداريد نتايج كسب شده چيزى 
شبيه به فاجعه بوده و نيازمند بازنگرى اصولى براى عدم تكرار آن است، 

گامى براى بهبود شرايط هم برنمى داريد. 
ــت كه در يك مسابقه به شكست محكوم  تيم ملى ايران تنها تيمى نيس
ــت. با اين وجود مسئله درس  شده و برد و باخت جزئى از هر رقابتى اس
گرفتن از ناكامى ها و شكست هاست و تالش براى عدم تكرار آن، اما چطور 
ــت، وقتى ديدگاه امثال تاج افتخارآفرينى و  مى توان انتظار جبران داش
سربلندى در جام جهانى قطر است؟! انداختن تقصير ناكامى ها به گردن 
ــانى در اين مورد باعث شده  ــتن و الپوش ديگران و همچنين چشم بس
ــرفت و موفقيت گام بردارد، چراكه  ــير پيش فوتبال ايران نتواند در مس
ــر و گردن از ديگران باالتر  ــايد حتى يك س همواره خود را مدعى و ش
ــى مى خواند يا به مسائل ديگر  ــت هايش را يا بدشانس مى بيند و شكس
ارتباط مى دهد كه اين مسئله باعث مى شود نتواند نگاه درستى به رو به رو 
ــد و اين مانع برطرف كردن نقاط ضعف جهت كسب نتيجه  داشته باش
است. در واقع شما تا اشكاالت و ايرادهاى خود را قبول نكنيد، نمى توانيد 
گامى براى برطرف كردن آن برداريد و اين همان تنافضى است كه بين 
ــر ورزش وجود دارد و مانع از  واقعيت و ديدگاه آقايانى چون معاون وزي

پيشرفت و پيشروى در مسير موفقيت مى شود.

از يحيى آرام تا مربى هميشه عصبى و بى منطق

 اين ره به تركستان است 
آقاى گل محمدى

ــباهتى به آن مربى جوانى كه روزى سكان  يحيى مدت هاست كه ديگر ش
هدايت پرسپوليس را به دست گرفته بود، ندارد. سرمربى بى حاشيه اى كه 
در نهايت عصبانيت و ناراحتى هايش از روند بازى، ناداورى ها و حاشيه هاى 
مختلف كنار زمين چمباتمه مى زد و متفكر به دنبال رهايى از چالش رقم 
ــورت  ــت كه در آرامش و با مش خورده بود. او ديگر آن مربى آرام قبل نيس
گرفتن از كمك هايش به حل مشكالت مى پرداخت تا با مديريت حواشى، 
تيمش را در مسير موفقيت قرار دهد. زمان زيادى است كه گل محمدى خود 
به اصلى ترين چالش پرسپوليس تبديل شده است. سرمربى كه بى موقع قهر 
مى كند، ساز جدايى و ناسازگارى كوك مى كند و به جاى قبول اشتباهات 
ــت رفته را برگردن ناداورى ها و  فنى تيمش تقصير تمام امتيازهاى از دس

حاشيه سازى هاى حريف مى اندازد و از قبول مسئوليت طفره مى رود. 
بى شك او اين روزها به شدت تحت فشار است. حساسيت بازى هاى ليگ 
از يك سو و ناكامى خط حمله تيمى كه مدعى قهرمانى است از سوى ديگر 
و همچنين مشكالت مالى و مسائلى از اين دست مى تواند عرصه را براى 
ــد، اما هيچ يك از اين موارد داستان تازه اى در  اين مربى تنگ كرده باش
فوتبال ايران نيست و يحيى چه در پرسپوليس و چه در تيم هاى ديگر با 
آن مواجه شده، ولى حتى در غير اين صورت هم نمى توان اين حق را به او 
داد كه در مواجهه با مشكالت تا اين اندازه بى منطق زمين و زمان را به هم 
ــت كه به اينگونه ادبيات روى آورده  بدوزد! هرچند اين تنها يحيى نيس
ــده كه بدون در نظر گرفتن جايگاهى  و فوتبال ايران مملو از مربيانى ش
كه دارند، رفتار و گفتارى از خود بروز مى دهند كه جاى تأسف دارد، اما 

انتظارات از مربى آرامى چون يحيى بيش از اين حرف هاست.
ــت حاشيه امنيت خوبى براى  پرسپوليس در مصاف با فوالد مى توانس
ــان بار ديگر يك  خود در صدر جدول ايجاد كند. با اين وجود سرخپوش
فرصت طاليى ديگر را از دست دادند. سرمربى صدرنشين ليگ به جاى 
بررسى داليل شكست تيمش ترجيح مى دهد به تخريب حريف بپردازد 
و در عين ناباورى مى گويد نمى دانم لجن بازى آخر و عاقبت دارد يا نه! اما 
وقتى سرمربى يك تيم كه مسئول جمع كردن حواشى تيم خود است، 
اينگونه سخن بر زبان مى  راند جاى تعجب ندارد كه شاگرد او هم خواهان 
محروميت 10 جلسه اى مربيان حريف شود و به خود اين اجازه بدهد كه 

حتى در خصوص ميزان محروميت آنها نيز نظر دهد.
مسئله اين نيست كه حق با پرسپوليس است يا با فوالد. مى تواند حق با يحيى 
و شاگردانش باشد و كوبل داورى در خصوص عدم اعالم پنالتى اشتباه كرده 
باشد، اما اين نوع برخورد مدت هاست كه براى يحيى به يك عادت تبديل 
شده است. تيم او در امر گلزنى مشكل دارد و اين كار سرخپوشان را در كسب 
نتيجه سخت مى كند، خصوصاً وقتى گل اول را دريافت مى كند، اما به رغم 
گذشت 17 هفته از رقابت هاى ليگ گل محمدى نتوانسته تدبيرى براى اين 
مهم بينديشد و در مقابل بعد از هر امتيازى كه از دست مى دهد، داوران را زير 
سؤال مى برد و به انتقاد از حريفان مى پردازد. عادتى كه باعث شده او نتواند 

مشكالت تيمش را به طور شفاف رصد كند و به حل و فصل آن بپردازد. 
سرخپوشان پايتخت برابر قرمزپوشان اهوازى حرفى براى گفتن نداشتند 
و ياران نكونام بى هيچ ترديدى تيم برتر ميدان بودند. اين واقعيت تلخى بود 
كه عصر جمعه هواداران پرسپوليس 90 دقيقه پاى آن نشستند. با اين وجود 
يحيى آنچنان درگير مسائل حاشيه اى است كه هنوز نمى تواند اشكاالت و 
ايرادهاى واضح و شفاف تيمش را ببيند و با اين اوصاف، نتيجه بازى با فوالد 
در مصاف هاى ديگر هم تكرار خواهد شد و ادامه اين روند كار مدعى عنوان 
ــب جام سخت مى كند، خصوصاً كه  قهرمانى را در نيم فصل دوم براى كس
پرسپوليس در هر پنج بازى كه اين فصل به تساوى كشيده شده با همين 
مشكل مواجه بوده و چون در خط حمله حرفى براى گفتن ندارد، نتوانسته 
به برترى دست يابد. اتفاقى كه در مصاف با فوالد بار ديگر به وضوح ديده شد و 
دومين باخت اين فصل پرسپوليس را به دنبال داشت. باختى كه مى توانست 
تلنگرى جدى براى يحيى باشد، اما از موضع گيرى هاى او پرواضح است كه 

اين تجربه تلخ هم براى سرمربى پرسپوليس درس عبرت نمى شود.

جام جهانى يخ نوردى در سال 2023 در جريان است و دو 
ورزشكار كشورمان در رقابت  با حريفان خود موفق به 
كسب مدال شدند. در جريان مرحله سوم اين رقابت ها، 
محسن بهشـتى راد در ماده سرعت گل كاشت و مدال 
طال را از آن خود كرد. محمدرضا صفدريان نيز در همين 
ماده نايب قهرمان شـد و مدال نقره گرفت. همچنين   
بهشتى راد كه در جام هاى جهانى كره جنوبى طال و در 
فرانسه نقره گرفته بود، رتبه نخست و صفدريان رتبه 

سوم رنكينگ جهانى را به دست آوردند.

 درخشش يخ نوردان ايرانى 
در جام جهانى

قاب

شيوا نوروزى

تالش هاى خيالى آقاى رئيس!
ــيون براى تيم هاى ملى  ــت كه فوتبالى ها منتظرند ببينند فدراس مدت هاس
ــن دو تيم از  ــت اي ــاالن و اميد چه برنامه اى دارد و چه زمانى قرار اس بزرگس
بالتكليفى خارج شوند. در اوج بى برنامگى با هر ديدگاهى شنيدن اظهارنظرهاى 
ــت.  ــرعت در تصميم گيرى خنده دار اس آقاى رئيس در خصوص تالش و س
ــت كه تمام شده، رويدادى كه همه  جام جهانى براى ما نزديك به سه ماه اس
منتظر صعود ايران بودند، اما چيزى جز ناكامى و حذف زودهنگام نصيب مان 
ــى روش، مربى محبوب  ــت كارلوس ك ــد. نتايج ضعيف تيم ملى با هداي نش
ــراى انتخاب مجدد او  مهدى تاج رقم خورد و جاى هيچ عذر و بهانه اى هم ب
باقى نگذاشته است. با اينكه هنوز برخى  حرف از انتخاب مجدد مرد پرتغالى 
ــيون در اين مدت موضعى در اين مورد نگرفته و  مى زنند، ولى رئيس فدراس
سكوت را به شفاف سازى ترجيح داده است. تيم اميد وضعيتش به مراتب بدتر 
از تيم بزرگساالن است. اميدها سال هاست اسير بى برنامگى فدراسيون هستند 
و حسرت صعود به المپيك را پنج دهه تحمل كرده اند. در مورد تيم اميد هم 
بارها گزينه هاى مختلفى مطرح شده، اما هيچ كدام به نيمكت نرسيده اند. در 
مجمع روز گذشته رئيس فدراسيون به بالتكليفى هر دو تيم اشاره كرده است: 
«در تالش هستيم كادرفنى دو تيم را به سرعت تعيين كنيم تا از حضور مربيان 

برجسته و بازيكنان خوب كشورمان در اين تيم ها استفاده كنيم.»
در ادعاى مطرح شده از سوى نفر اول مديريت فوتبال كشور دو كلمه مبهم 
ــرعت! دو فاكتور مهمى كه اصوالً جايگاهى  ــم مى خورد؛ تالش و س به چش
ــر در بازى هاى قطر  ــدارد. همه تيم هاى حاض ــته و ن در فوتبال ايران نداش
ــخص كرده اند و حتى قهرمان و  ــان را براى چهار سال بعد مش برنامه هايش
ــيده اند. در اين بين  نايب قهرمان هم از هم اكنون براى دوره آتى نقشه كش
ــت. به صورت متناوب مديران  فدراسيون ما فقط حرف زده و شعار داده اس
ــامان تيم ملى مى كنند و بعد هم وعده  ــاره اى به اوضاع نابس فدراسيون اش
آينده را مى دهند. تاج هم ديروز دقيقاً با همان تاكتيك سابق پيش رفت و از 
تالش هاى پرسرعتش براى گرفتن تصميم  نهايى گفت. درحالى كه واقعيت 
چيز ديگرى است و با هيچ وعده  و وعيدى نمى توان افكار عمومى را فريب داد. 
شايد مهدى تاج معنا و مفهوم تالش و سرعت را نمى داند، وگرنه او با اين همه 
تجربه ديگر بايد بداند در فوتبال حرفه اى تالش يعنى اجرايى كردن وعده ها و 
سرعت هم يعنى از دست ندادن حتى يك لحظه. در اين مدت در كل فوتبال 
ــت. انواع و اقسام گزينه ها مطرح و  ما هيچ اثرى از اين موارد رؤيت نشده اس
حرف هاى زيادى در خصوص داخلى يا خارجى بودن سرمربى زده شده، منتها 
ــانه ها و دوربين ها يك حرفى  اصل ماجرا اينجاست كه آقايان در مقابل رس
ــت صحنه تصميمات را براساس تفكرات سنتى و شكست  مى زنند و در پش
خورده خود مى گيرند. فعاليت هايى كه ثمره اى نداشته اند، جز دامن زدن به 
حواشى. زير سؤال بردن جايگاه فوتبال ايران در آسيا و جهان ديگر اسمش 
«تالش» نيست، وقتى بعد از چند ماه هنوز تيم بزرگساالن سرمربى ندارد و 
آقايان براى بازگرداندن كى روش بازنده برنامه ريزى مى كنند ديگر نبايد از 
«سرعت» حرف زد. اسم تيم اميدها را نيز رسماً بايد به «نااميدها»  تغيير داد، 
چراكه با گذشت يك ماه و نيم از انتخاب حبيب كاشانى به عنوان سرپرست 

اين تيم هنوز حكم او صادر نشده، چه برسد به انتخاب سرمربى.
ــينند و حرف از تالش  ــئول پشت ميز خود مى نش آقايان در خيابان س
مى زنند. سال هاست همه را عادت داده اند به دست و پا زدن در بالتكليفى 
ــاب كردند، بگويند فرصت  ــد از مدت ها هر گزينه اى را انتخ و اينكه بع
كافى ندارد. در عجبيم چطور به خود اجازه مى دهند باز هم وعده آينده 
را بدهند و ادعاهاى بزرگ مطرح كنند. فوتبال ما سراسر ايراد، مشكل 
ــيدگى به اين  ــى براى رس ــت و از آن بدتر اينكه فريادرس و چالش اس
ــته هر زمان اراده مى كنند  آشفته بازار نيست. از اين رو مديران اين رش
ــيايى و جهانى از  وعده هاى پوچ مى دهند و قبل از هر رويداد بزرگ آس

همه امكانات كشور به صورت ويژه بهره مند مى شوند.

جايى 
براى ابراز 

 تشكر 
و رضايت

مؤسسه فرهنگى - ورزشى ستارگان فوالدشهر مؤسسه اى است كه با 
همت برخى خيران منطقه فوالدشهر اصفهان با هدف استعداديابى 
ــاى كم بضاعت و  ــتعدادهاى فوتبالى در خانواده ه و حمايت از اس
ــهر اصفهان آغاز به كار كرده است. اين  بى بضاعت منطقه فوالدش
مؤسسه كار خود را با برپايى موكب حضرت قاسم ابن الحسن در ايام 
محرم شروع كرد. موكبى كه اداره امور آن به دست نوجوانان محل 
بود و در نهايت مسئوالن را بر آن داشت تا با همكارى برخى خيران 
و مديران شركت هاى صنعتى منطقه نجف آباد و فوالدشهر اقدام به 

تشكيل تيم فوتبالى تحت نام الغدير كنند.
ــالن براى  ــكيل و تمام هزينه هاى آن از اجاره س تيم الغدير تش
ــران منطقه برعهده گرفتند.  تمرين گرفته تا تهيه لباس را خي
ــابقات مينى فوتبال به مناسبت هفته  الغدير در اولين دوره مس
دفاع مقدس كه به ميزبانى شهردارى نجف آباد برگزار شد شركت 
ــد. همين موفقيت باعث  ــب جام اخالق ش كرد و موفق به كس
ــى زير نظر هيئت فوتبال  شد جرقه تشكيل يك مؤسسه ورزش
زرين شهر زده شود. تيم الغدير و مؤسسه ستارگان فوالدشهر يك 
نمونه كوچك از فعاليت هاى مردمى خيران و هيئت هاى مذهبى 
ــت كه با گردهم آوردن نوجوانان و جوانان و پرورش درست  اس
استعدادهاى آنها در راه خدمت به كشور و انقالب مى تواند الگوى 

مناسبى براى بقيه مناطق كشور باشد.

 الغدير شروع كار
 استعدادهاى فوتبال فوالدشهر
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  حسين فصيحى
تمرد از قانـون 13 ميليـون خودرويي كه به 
مراكز معاينه فني مراجعه نكرده اند، چه باليى 
بر سر قداست و اهميت قانون مى آورد، وقتي 
شـاهد جوالن خودروهاي معيوب مجوزدار 
در خيابان هـا و جاده هاي كشـور هسـتيم؛ 
خودروهايي كـه سـازوكارهاي قانوني براي 
متوقف كردن آنها وجود ندارد و پليس با آن 
همه اقتدار قادر نيست خودرويي فرسوده را 
متوقف و با جرثقيل به پاركينگ منتقل كند. 
خودروي پرايدي كه 29 سال از عمرش گذشته و 
در اين مدت مسافت هاي زيادي را هم طي كرده 
مي تواند به يكي از مراكز معاينه فني مراجعه كند 
و مجوز ترددش در جاده هاي كشور را براي يك 
سال ديگر تمديد كند. البته اين موضوع در همه 
مراكز معاينه فني ممكن نيست، بلكه در مراكزي 
كه رئيس پليس راهور نشاني آن را حوالي تهران 
اعالم كرده ممكن است. مراكزي كه در آن با فرو 
كردن سيخ كباب به اگزوز خودروها صدور مجوز 
معاينه فني مقدور است. اگر خودرو به هر دليل 
موفق به دريافت مجوز نشد، مي تواند مثل همان 
ــه رئيس مركز معاينه  13 ميليون خودرويي ك
فني اعالم كرده و بدون معاينه فني در حال تردد 

ــد. در وضعيت  ــتند به تردد خود ادامه ده هس
ــا تأخير به اين  موجود اگر خودرويي يك روز ب
مركز مراجعه كند، جريمه همان يك روز برايش 
ــت 13 ميليون  ــود، اما معلوم نيس لحاظ مي ش
ــز مراجعه نكرده اند،  خودرويي كه به اين مراك
چگونه از پرداخت كردن جريمه روزانه 50 هزار 
ــوند كه جريمه يك روز آنها  تومان معاف مي ش
جمعا650ً ميليارد تومان است!؟ بنابراين تناقضي 
ــت كه چرا خودرويي كه با  آشكار در جريان اس
تأخير به معاينه فني  مي رود، قانون در مورد آن 
عملي مي شود، اما آنكه گذرش به مراكز معاينه 
فني نمي افتد، از پرداخت خسارت معاف مي شود 
و اين گونه در تناقض هاي شكل گرفته شان قانون 
نزد افكار عمومي تنزل پيدا مي كند. خودروهاي 
ــتند كه  ــور در حال تردد هس ــياري در كش بس
ــلب شده است، اما به  شرايط رانندگي از آنها س
دليل واريز شدن سودهاي كالن به جيب مافياي 
خودرو، مماشات هاي الزم براي تردد آنها صورت 
ــات به قيمت جان  مي گيرد، هر چند اين مماش

هزاران نفر تمام شود. 
  غيبت 13 ميليون خودرو در معاينه فني

ــور روز گذشته  ــتاد معاينه فني كش رئيس س
ــون خودرو واجد  اعالم كرد كه حدود 13 ميلي

ــام فرايند  ــرايط معاينه فني هنوز براي انج ش
معاينه فني مراجعه نكرده اند كه اين يك فاجعه 
ــي به باشگاه  است. آن گونه كه غضنفر طاووس
ــت «در كشور 642  خبرنگاران گزارش داده اس
مركز معاينه فني براي خودرو هاي سواري و 78 
مركز هم براي كاميون ها و خودرو هاي سنگين 
وجود دارد. طبق قانون، خودرو ها تا چهار سال 
ــتند  بعد از توليد از انجام معاينه فني معاف هس
ــال بوده است. » وي  ــته تنها دو س كه در گذش
بي اعتمادي شكل گرفته نسبت به عملكرد مراكز 
معاينه فني را هم انكار كرده و گفته است«اينكه 
مي گويند بيشتر مراكز معاينه فني مورد اعتماد 
نيستند، قبول نداريم. در هر شغل، وزارتخانه  و 
سازمان ممكن است افراد متخلفي حضور داشته 
باشند، اما قرار نيست اين موضوع را به همه نسبت 
دهيم. وي درباره مراجعه ساالنه به مراكز معاينه 
فني هم گفته است كه«سال گذشته 12 ميليون 
و 200 هزار خودرو به مراكز معاينه فني مراجعه 
ــزان 3 ميليون خودرو مردود  كردند و از اين مي
شدند و اصالً برگشت نخوردند، همچنين به دليل 
مشكالت مالي قادر نبودند معضل خودروي خود 
را رفع كنند، يعني به صورت آلوده در حال تردد 

در سطح كشور هستند.»

  چرا معاينه فني؟ 
ــي براي تشخيص سالمت  معاينه فني، آزمايش
ــت. در معاينه فني خودرو  همه جانبه خودرو اس
عالوه بر وضعيت ظاهري و شيشه هاي خودرو، 
آزمون هاي آاليندگي، چراغ هاي جلو، سنجش 
هم راستايي چرخ ها، كارايي كمك فنرها، كارايي 
سيستم ترمز، سنجش وضعيت اتصاالت فرمان 
ــود.  ــدي و بازديد زيربندي انجام مي ش و جلوبن
ــد مرحله از  ــا چن ــك ي ــودرو در ي ــه خ چنانچ
آزمون هاي اين مراكز به دليل نقص فني رد شود، 
مالك موظف است براي رفع عيب يا عيوب خودرو 
به تعميرگاه هاي معتبر رجوع كند. در صورت رفع 
نواقص فني پس از مراجعه مجدد برچسب معاينه 
فني خودرو صادر مي شود. آزمون آالينده ها در 
بدو ورود خودرو به سالن معاينه فني، اندازه گيري 
ميزان آالينده هاي حاصل از احتراق پيشرانه را 
بيان مي كند. يكي از مهم ترين بخش هاي معاينه 
ــودرو، كارايي  ــده  ايمني خ فني و تضمين كنن
ــه در صورت رد  ــت ك ــتم ترمز خودرو اس سيس
شدن در هر يك از آزمون هاي تست ترمز شامل 
ترمز جلو، عقب، ترمز دستي، به تفكيك چپ و 
ــكاالت برطرف شود. اصل  راست، الزم است اش
ــت محيطي به منظور  معاينه فني و كنترل زيس
پايش مقدار خروجي اگزوز خودروها و دودكش 
ــتانداردها و  ــت تا از رعايت اس كارخانجات اس

الزامات زيست محيطي اطمينان حاصل شود. 
  مافياى خودرو

عملكرد كنونى مراكز معاينه فني با آنچه در ساختار 
قانونى پيش بينى شده هيچ شباهتى ندارد و اين 
اتفاق در شرايطي است كه تسلط مافياي خودرو 
از وضعيت اسفباري كه شاهد آن هستيم، برچيده 
ــود. وضعيتي كه در آن خودروي بي كيفيت با  ش
هزينه اي كالن به مردم قالب مي شود و دولت ها با 
فرافكني از عمل به تعهداتي كه قانون به عهده شان 
گذاشته است، فرار مي كنند.  آلودگي هوا و سوانح 
ــتند كه  ــيب  جبران ناپذير هس ــي دو آس رانندگ
ــارت هاي  ــي از آن هر لحظه خس پيامدهاي ناش
ــور مي كند. مرگ  جبران ناپذيري را متوجه كش
ساالنه 21 هزار نفر ناشي از آلودگي هوا و كشتار 17 
هزار نفر و مجروح و معلول شدن حدود 318 هزار 
نفر در جريان سوانح رانندگي، فرياد هايي است كه 
مدام براي سامان بخشيدن به وضعيت نابسامان 
ارابه هاي مرگ بلند است، اما سلطه مافياي خودرو 
بر ساختار قانوني مانع شكل گيري اراده اي براي 
ــيدن به چنين وضعيتي شده است.  سامان بخش
ــاي خودرو تالش خود را  وضعيتي كه در آن مافي
ــلط آن بر  به كار مي گيرد تا توجه را از چرايي تس
بازار خودرو به موضوعاتي مثل ايمني راه يا معاينه 
فني خودروها معطوف كند، غافل از اينكه فجايع 
شكل گرفته در اين چرخه هم ناشي از محصوالت 
معيوبي است كه از كارخانه هاي مونتاژ ارابه هاي 
ــود و پليس هم قادر به متوقف  مرگ خارج مي ش

كردن آن نيست.

بازداشت قاتل فراري پس از 20 سال
مردي كه از 20 سال قبل به اتهام قتل در شهرستان كرج تحت تعقيب 

قرار داشت، سرانجام به دام پليس افتاد. 
ــس تهران در جريان  ــوان» چند روز قبل مأموران پلي به گزارش «ج
تحقيقات خود متوجه شدند مردي كه از 20 سال قبل تحت تعقيب 
پليس كرج قرار داشت، در يكي از محله هاي شهر ديده شده است. بعد 
از آن بود كه مأموران در محل حاضر شدند و متهم را بازداشت كردند. 
ــته مقابل قاضي محمدجواد شفيعي، بازپرس شعبه  متهم روز گذش
ــراي امور جنايي  قرار گرفت و به جرمش اعتراف كرد. او  پنجم دادس
گفت: اواخر سال 1381  بود كه متوجه شدم مردي براي همسرم ايجاد 
مزاحمت مي كند كه تصميم به انتقام گرفتم. براي اين كار به شهري در 
غرب كشور رفتم و يك اسلحه خريدم. روز حادثه خودم را به محل كار 
مقتول رساندم و او را با شليك پنج گلوله هدف قرار دادم و از محل فرار 
كردم. در اين مدت زندگي پنهاني داشتم تا اينكه براي ادامه زندگي 
به تهران آمدم كه مأموران من را بازداشت كردند. بررسي هاي بيشتر 

در اين باره جريان دارد. 

 آرمين بينا
درگيرى راننده مسافربر با مرد مسافر به قيمت جانش 

تمام شد.
بامداد روز جمعه هفتم بهمن ماه مردى با مركز فوريت هاى 
ــختى حرف  ــاس گرفت و در حالى كه به س پليس110 تم
مى زد به مأموران خبر داد كه از سوى مردى چاقو به دست 
زخمى شده است. او با جمالتى بريده نشانى محل حادثه را 

در اختيار پليس گذاشت و منتظر رسيدن آنها شد. 
با اعالم اين خبر مأموران پليس ابتدا موضوع را به امدادگران 
ــتند براى نجات  ــد و از اورژانس خواس اورژانس خبر دادن
ــه راه ارج در  ــه نزديكى س ــل حادثه ك مرد زخمى به مح
بزرگراه لشكرى بود، اعزام شوند. همزمان تيمى از مأموران 
ــرعت در محل حادثه حاضر شدند.  كالنترى تهرانسر به س
مأموران متوجه شدند مرد زخمى توانايى حرف زدن ندارد و 
امدادگران اورژانس هم در تالشند او را از مرگ نجات دهند. 
بدين ترتيب مرد زخمى براى درمان به بيمارستان منتقل 
شد، اما چند ساعت بعد به مأموران پليس خبر رسيد تالش 
پزشكان براى نجات مرد زخمى نتيجه نداده و بر اثر شدت 

جراحات و خونريزى به كام مرگ رفته است.
  تحقيقات جنايى

با اعالم اين خبر قاضى محمدرضا صاحب جمعى، بازپرس 
ــراه تيمى از  ــى تهران هم ــراى امور جناي ويژه قتل دادس
ــى در محل تحقيقات  ــم پليس آگاه كارآگاهان اداره ده
ــتان  ــم جنايى روى تخت بيمارس ــاز كردند. تي خود را آغ
ــاله به نام حبيب روبه رو شدند كه با  با جسد مردى 57 س
اصابت ضربات چاقو به پا و بدن به قتل رسيده بود. نخستين 
ــافربر بوده و قبل از  بررسى ها نشان داد مقتول راننده مس
اينكه بيهوش شود حادثه مرگبار را براى امدادگران اورژانس 
ــت. تحقيقات حكايت از آن داشت مقتول  توضيح داده اس
ــى مى كرده تا اينكه قبل از  با خودروى پرايدش مسافركش
ــتى  ــى را از ميدان آزادى به صورت دربس حادثه مرد جوان
سوار و به سمت بزرگراه لشكرى رانندگى مى كند. وى قبل 
از مرگش گفته بود وقتى به نزديكى سه راه ارج رسيدم مرد 
مسافر از من خواست كنار دستگاه عابربانكى توقف كنم تا از 
دستگاه عابربانك پول برداشت و كرايه مرا پرداخت كند. با 
درخواست مسافر، من خودرو را متوقف كردم و او  از خودرو 
ــرگرم كار با دستگاه  ــد. دقايقى طول كشيد و س پياده ش
عابربانك بود كه حوصله ام سر رفت و به او اعتراض كردم كه 

زودتر پولم را پرداخت كند.
ــرد و  همچنان  ــن توجهى نك ــه حرف هاى م مرد جوان ب
وقت گذرانى مى كرد تا اينكه از خودرو پياده شدم و نزديك 
ــرد چرا وقتم را گرفتى،  او رفتم و گفتم كه در اين هواى س
پولم را زودتر پرداخت كن. مرد جوان وقتى حرف هاى مرا 
شنيد عصبانى شد و با چاقو چند ضربه به من زد و به سرعت 

از محل فرار كرد.
  دوربين هاى مداربسته 

ــت آمدن اين اطالعات، تيم جنايى به سرپرستى  با به دس
ــى و تحقيقات ميدانى به  قاضى صاحب جمعى براى بررس
ــدا دوربين هاى محل  ــد. تيم جنايى ابت محل حادثه رفتن

حادثه را مورد بازبينى قرار داد. 
 دوربين ها چهره مرد جوانى را ثبت كرده بودند كه پس از 
پياده شدن از خودروى مقتول به طرف دستگاه عابربانكى 
مى رود و بعد از دقايقى نيز راننده از خودرو پياده مى شود و 
مرد جوان هم به او حمله مى كند. در حالى كه راننده زخمى 
و خونين روى زمين مى افتد ضارب با پاى پياده به سرعت از 
محل فرار مى كند. همزمان با انتقال جسد به پزشكى قانونى، 
قاتل فرارى تحت تعقيب مأموران پليس قرار گرفت. مأموران 
به دستور بازپرس جنايى در تالشند متهم را شناسايى و پس 

از دستگيرى زواياى پنهان اين حادثه را برمال كنند.

 قتل مرد مسافربر 
به دست مسافر

 پليس: نگراني بابت تأمين امنيت 
اماكن ديپلماتيك وجود ندارد

ــخنگوي فراجا با محكوم كردن  س
ــفارت  ــدازي در س ــه تيران حادث
ــان در تهران گفت: پليس  آذربايج
ــن ديپلماتيك  تأمين امنيت اماك
ــد و در اين  ــه خود مى دان را وظيف

خصوص اهتمام ويژه دارد. 
ــاره به حادثه تيراندازي در  ــردار مهدي حاجيان با اش س
ــران گفت: فرمانده  ــفارت جمهوري آذربايجان در ته س
انتظامي تهران بزرگ بالفاصله پس از اطالع از اين رخداد 
تلخ و ناگوار، در صحنه حاضر و با مديريت ميداني ضمن 
بازداشت فرد ضارب، تحقيقات مقدماتي براي طي مراحل 
قانوني آغاز شد. سخنگوي فراجا با اشاره به تحقيقات به 
عمل آمده در اين رابطه تصريح كرد: بررسي هاي اوليه و 
نيز اظهارات صريح متهم حاكي از انگيزه هاي شخصي وي 
ــت. بديهي است كه بررسي هاي  در ارتكاب اين جرم اس

كامل انتظامي، امنيتي و قضايي ادامه دارد. 
حاجيان با اشاره به امنيت اماكن ديپلماتيك در جمهوري 
اسالمي ايران گفت: پليس ايجاد شرايط امن براي انجام 
مأموريت هاي ديپلماتيك سفارتخانه ها و نمايندگي هاي 
كنسولي و بين المللي مقيم جمهوري اسالمي ايران را از 
مأموريت هاي مهم و وظايف ذاتي خود مي داند و در انجام 
ــي فروگذار نخواهد كرد. وي  اين وظيفه از هيچ كوشش
ضمن ابراز تأسف مجدد از اين حادثه ناگهاني خاطر نشان 
كرد: اطمينان داده مي شود كه هيچ گونه نگراني در ارتباط 
با تأمين امنيت اماكن ديپلماتيك و فعاليت امن و حرفه اي 

ديپلمات هاي خارجي وجود ندارد. 

  قتل در مرخصى زندان
مـرد شـرور كـه در مرخصـى زنـدان در جريـان اختالف 
ملكى در شهرسـتان مسجدسـليمان يـك نفـر را به قتل 
رسـانده و چهار نفـر را مجروح كرده بود، بازداشـت شـد.

ــرهنگ حميدرضا بهاروند، فرمانده انتظامى  به گزارش جوان، س
ــس از حادثه  ــليمان گفت: دوم بهمن ماه مأموران پلي مسجدس
تيراندازى باخبر و در محل حاضر شدند. بررسى ها نشان داد يك نفر 
در جريان حادثه با شليك گلوله جان باخته و چهار نفر هم مجروح 
شده اند. همزمان با انتقال جسد به پزشكى قانونى معلوم شد حادثه 
در جريان اختالف ملكى رقم خورده و عامل حادثه از محل متوارى 
شده است. بررسى سوابق متهم نشان داد او از اوباش سابقه دار است 
ــالح  كه قبًال پنج بار به اتهام جرائم مختلف از جمله نگهدارى س
بازداشت و به زندان محكوم شده بود. همچنين مشخص شد متهم 
با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده و حادثه خونين را رقم زده است. 
در شاخه ديگرى از بررسى ها مخفيگاه متهم در يكى از محله هاى 
ــد. مأموران پليس در بازرسى از  ــايى و او بازداشت ش شهر شناس
مخفيگاه متهم، دو قبضه سالح جنگى و مقدارى فشنگ كشف 

كردند. بررسى هاى بيشتر در اين باره جريان دارد.

انفجار مرگبار كپسول آتش نشانى 
در آى سى يو بيمارستان

انفجار كپسول آتش نشانى مقابل در آى سى يو بيمارستان امام 
سجاد(ع) ياسوج يك كشته و هشـت زخمى برجا گذاشت.

حادثه انفجار كپسول آتش نشانى مقابل در بخش مراقبت هاى ويژه 
بيمارستان امام سجاد(ع) ياسوج، ساعت 16 روز جمعه اتفاق افتاد. 

شهرام پاديز، مدير داخلى بيمارستان گفت حادثه انفجار مقابل 
در اتاق مراقبت هاى ويژه اتفاق افتاده است. در جريان اين حادثه، 
ــدت  ــاله بود به علت ش ــى از بيماران كه مردى 37 س همراه يك
ــت. همچنين هشت نفر ديگر از همراهان  جراحت فوت شده اس
بيماران شامل دو زن و شش مرد دچار جراحت شده اند كه تحت 

درمان قرار گرفتند. علت حادثه در دست بررسى است.

مرگ مشكوك در اتاق خواب
تحقيقـات پليس تهـران دربـاره مـرگ مشـكوك مردي 
كـه در اتـاق خوابـش بـه كام مـرگ رفتـه جريـان دارد. 
ــنبه مأموران پليس تهران از  به گزارش «جوان»، شامگاه پنج ش
مرگ مشكوك مردي در اتاق خواب خانه اش با خبر شدند. پدر و 
مادر او كه پليس و امدادگران را با خبر كرده بودند، گفتند وقتي 
به سراغ پسرشان رفته بودند با جسد او مواجه شدند و از اورژانس 
ــوي  ــت كمك كردند. بعد از تأييد حادثه از س و پليس درخواس
مأموران كالنتري 164 قائم قاضي محمدمهدي براعه، بازپرس 
ــد. بررسي هاي  ويژه قتل به همراه تيم جنايي در محل حاضر ش
تخصصي تيم تشخيص نشان داد، مرد جوان به مصرف مواد مخدر 
اعتياد داشته و به دليل مصرف بيش از اندازه متادون  اوردوز كرده 
و به كام مرگ فرو رفته است. همزمان با انتقال جسد به پزشكي 

قانوني بررسي هاي بيشتر در جريان است. 

 كشف 5 كيلوگرم حشيش 
  از مسافر قطار

فرمانـده پليـس راه آهـن فراجـا از كشـف بيـش از پنـج 
كيلوگـرم حشـيش از يـك مسـافر قطـار خبـر داد. 
سردار حشمت اله ملكي گفت: روز گذشته مأموران پليس هنگام 
ــيراز - تهران به يكي از مسافران مظنون  كنترل مسافران قطار ش
شدند و در بازرسي از لوازم همراهش پنج بسته موادمخدر حشيش 
به وزن 5 كيلو و 230 گرم كشف و متهم را بازداشت كردند. متهم در 
بازجويي ها مدعي شد موادمخدر متعلق به يكي ا زدوستانش است كه 

وي هم دستگير شد. بررسي هاي بيشتر در اين باره جريان دارد. 

فرار 13 ميليون خودروي فرسوده 
 از 650 ميليارد تومان جريمه روزانه!

مفقودى
برگ سـبز تراكتـور كشـاورزى سيسـتم ITM تيپ 
  MT4A2w82558 475مدل 1394 به شماره موتور
و شماره شاسى N3HkTAD1CEEP15239 و شماره 
پالك 892ك17 ايـران59 مفقود گرديـده و از درجه 
گلستان اعتبار ساقط مى باشد. 

آگهى فقدان مدرك تحصيلى نوبت اول
مدرك فارع التحصيلى اينجانب آرمان كسائيان  فرزند على اكبر به شماره 
شناسنامه 1571 و كد ملى 5309980172 صادره از مهديشهر در مقطع 
كارشناسى پيوسته رشته مهندسى مكانيك - طراحى جامدات صادره 
از واحد دانشگاهى آزاد سمنان  با شماره 2191527 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را  به  دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد سمنان به نشـانى سـمنان، كيلومتر 5 جاده سمنان 

دامغان،مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى واحد سمنان ارسال نمايد.

   محبوبه قربانى 
بهرام افراسـيابى 34 سـاله اهل نهاوند بود كه ششم آذرماه 
امسال در تصادف رانندگى دچار مرگ مغزى شد و با رضايت 
والدينش اعضاى بدنـش به بيمـاران نيازمند جانـى دوباره 
بخشيد. پدر او از جانبازان دفاع مقدس است. مى گفت برايم 
خيلى سـخت بود، ولى پيشـنهاد پزشـكان را پذيرفتم تا با 
خاموشـى چراغ خانه ام، چراغ  خانه هاى ديگرى روشن شود. 

بهرام متأهل بود، آيا فرزند هم داشت؟
خير.

حادثه تصادف كجا و در كدام شهر اتفاق افتاد؟
در مسير شهريار به رباط كريم.

مگر بهرام در تهران زندگى مى كرد؟
خير. او با ماشين كار مى كرد و خودرويش پژو بود. آن روز بهرام از 

نهاوند براى رباط كريم مسافر داشت كه اين حادثه اتفاق افتاد.
پس شغلش مسافركشى بود؟

به ناچار مسافركشى مى كرد. خيلى پيگيرى كرد تا براى تكنسين 
اتاق عمل در بيمارستان شهيد قدوسى نهاوند استخدام شود، اما 

به جايى نرسيد. به همين خاطر مجبور شد با ماشين كار كند. 
با چه خودرويى تصادف كرد و علت حادثه چه بود؟

ــهريار كه خودروها سرعت  با تريلى. وسط جاده رباط كريم به ش
ــده بود. خودروى تريلى كه از  ــرعت گير نصب ش زيادى دارند س
آنجا با سرعت زياد عبور مى كرد وقتى به آن سرعت گير مى رسد 
يك دفعه مجبور مى شود پا روى ترمز بگذارد، به همين خاطر بهرام 
هم مجبور شده بود ترمز كند، اما كنترل ماشين از دستش خارج 

مى شود و به تريلى برخورد مى كند. 
چه آسيبى ديد؟

ــتان فاطمه الزهرا(س)  ــيب  ديده بود كه به بيمارس ــرش آس س
رباط كريم منتقل شد.

شما چطور متوجه اين حادثه شديد؟
ــتاران با او تماس  در جيب بهرام شماره تلفن دايى اش بود. پرس

گرفتند و او هم به ما خبر داد. 

چه شد كه پيشنهاد اهداى عضو مطرح شد؟
بهرام دچار مرگ مغزى شده بود. در همان بيمارستان پزشكان به 

من گفتند بهرام برنمى گردد و پيشنهاد اهداى عضو مطرح شد.
همان موقع قبول كرديد؟

برايم سخت بود. وقتى دكتر اين موضوع را مطرح كرد، به او گفتم 
واقعاً اميدى نيست. دكتر گفت اگر يك درصد هم اميدوار بوديم 

اصًال چنين پيشنهادى نمى داديم.
خود شما با همسرتان صحبت كرديد؟

بله.

به راحتى قبول كرد؟
ــت. با اين واژه  ها بيگانه نبود، اما  ــناس مامايى اس همسرم كارش

گرفتن چنين تصميمى براى هر مادرى سخت است.
چطور راضى شد؟

ــت  خيلى بى تابى مى كرد. با او صحبت كردم و گفتم خدا خواس
چراغ خانه مان خاموش شود. با امضاى اين رضايتنامه اجازه دهيم 
ــود، ولى دعا مى كنم براى هيچ كس  ــن ش چراغ چند خانه روش

چنين لحظاتى اتفاق نيفتد. 
چه اعضايى اهدا شد؟

ــازى تمرين مى كرد. او بدن  بهرام ورزشكار بود و در رشته بدنس
سالمى داشت؛ قلب، كبد و كليه هايش اهدا شد. 

در كدام بيمارسـتان اين عمل انجام شـد؟ آيا شما 
كنارش بوديد؟

ــتيم به آنجا  ــينا. نه خيلى سخت بود و نتوانس در بيمارستان س
برويم. 

از تصميمى كه گرفته ايد، ناراحت نيستيد؟
ــال 60 تا پايان جنگ در جبهه ها مقابل  من پاسدار هستم و از س
ــدم و حاال  ــات والفجر8 جانباز ش ــمن جنگيده ام. در عملي دش
ــتم. اينها را گفتم كه بدانيد  جانباز اعصاب، روان و شيميايى هس
كسى كه در دفاع از كشورش همه زندگى اش را وقف كرده، هيچ 
ــيمان نمى شود. نه تنها  وقت از كارى كه براى خدا انجام داده پش
پشيمان نيستم، بلكه بسيار هم آرامش دارم. هرچند دلم برايش 
ــوم، اما ته دلم  ــود و گاهى از دورى اش بى قرار مى ش تنگ مى ش

آرامش دارم.
بهرام براى شما و مادرش چطور پسرى بود؟

بهرام 34 سال عمر كرد. در اين سال ها يك بار هم نشد كسى در 
خانه بيايد يا كسى را در كوچه و خيابان ببينم كه از او شكايت و 
گله اى داشته باشد. من و مادرش هم از او بى نهايت راضى بوديم. 
بهرام هيچ وقت ما را اذيت نكرد. در سال هايى كه كار مى كردم و 
مى كنم خيلى مراقب بودم كه لقمه اى حرام وارد سفره ام نشود. 

اين در تربيت و بالندگى بچه ها بى تأثير نيست. 

آرامش از بخشش بزرگ

 مرگ 4 مسافر ميني بوس 
در تصادف با كاميون

چهـار سرنشـين خـودروي ميني بـوس در تصـادف با 
كاميون در محور سـنندج بـه ديوانداره جـان باختند. 
شامگاه جمعه، مأموران پليس و امدادگران از حادثه رانندگي 
در محور سنندج به ديواندره با خبر و در محل حاضر شدند. 
ــن خودروي  ــه رانندگي بي ــان داد كه حادث ــي ها نش بررس
ميني بوس با كاميون رقم خورده است و در جريان آن چهار 
ــه نفر هم مجروح شده اند  مسافر ميني بوس جان باخته و س
ــدند. رئيس پليس راه كردستان  كه به بيمارستان منتقل ش
هم علت اين تصادف را تجاوز به چپ راننده ميني بوس اعالم 
كرد و از رانندگان خواست نسبت به رعايت قوانين و مقررات 

راهنمايي و رانندگي جديت بيشتري داشته باشند. 

سازمان آگهي هاي   روزنامه جوان
تلفنى آگهى مى پذيرد

88498458
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  نخست وزير يمن: از ايران تشكر مى كنيم
نخست وزير يمن با بيان اينكه اين كشور به محور مقاومت متعهد است، 
ــتادگى در كنار ملت يمن تشكر  گفت كه از برادران در ايران براى ايس
مى كنيم.  عبدالعزيز بن حبتور روز شنبه در مراسمى در صنعا از عمليات 
شهادت طلبانه در قدس اشغالى تمجيد كرد. وى در ادامه اظهارات خود 
تأكيد كرد: «ما در يمن با طرح مقابله با دشمن صهيونيستى همسو و 
ــطين و سپس تهران امتداد يافته،  به محور مقاومت كه از صنعا تا فلس
متعهد هستيم.» وى در پايان اظهار داشت: «ما از برادران در ايران براى 
ايستادن در كنار ملت يمن در مواجهه با تجاوز ظالمانه [عليه كشورمان] 

تشكر مى كنيم.»
-----------------------------------------------------
  ابراز اميدوارى السودانى براى برگزارى نشستى ميان ايران 

و عربستان 
نخست وزير عراق با تأكيد بر اينكه اين كشور به نيروهاى رزمى ائتالف 
بين المللى نياز ندارد، ابراز اميدوارى كرد كه در آينده نزديك ديدارى 
ــعودى در بغداد برگزار شود.  محمد  ميان مقامات ايران و عربستان س
ــبكه فرانس24، در پاسخ به سؤال  ــودانى در مصاحبه با ش شياع الس
مجرى برنامه درباره وساطت بغداد در روابط تهران و رياض گفت: «ما 
تمايل جدى ايران و عربستان سعودى براى ادامه نقش عراق به منظور 
ــور را احساس كرديم، مصمم به  نزديك سازى ديدگاه هاى اين دو كش
اجراى اين نقش هستيم و بر اين باوريم كه اين نقش طبيعى عراق است؛ 
ــازى نقطه نظرات مخالف. » وى در عين  نقش پيشگامى در نزديك س
حال خبر داد: «تماس هاى ما ادامه دارد. اميدواريم كه به زودى ديدارى 
ــيم و اين مباحثات و گفت وگو    ها را در بغداد با ميانجيگرى  داشته باش

عراق از سر بگيريم.»
-----------------------------------------------------
  به حاشيه رانده شـدن مؤسسات بزرگ اسـالمى در دوره 

محمد بن سلمان
ــلمان به عنوان وليعهد عربستان  از زمان روى كار آمدن محمد بن س
ــيه رانده شدن  ــتان شاهد ظلم و به حاش مؤسسات اسالمى در عربس
هستند.  به گزارش سعودى ليكس، محمد بن سلمان مؤسسه «انجمن 
ــه اسالمى جهانى تأثيرگذار  جهانى جوانان اسالمى» را از يك مؤسس
ــى تبديل كرده است  ــده و سياس ــه به حاشيه رانده ش به يك مؤسس
ــى آن را اجرا مى كند. با  كه دستوركارهاى دولت و رويكردهاى سياس
رسيدن محمد بن سلمان به قدرت مؤسسات و جمعيت هاى اسالمى 
شاهد حمالت بى رحمانه او عليه اسالم بوده اند. برخى از اين مؤسسات 
بسته شدند و برخى ديگر مسير خود را تغيير دادند و در خدمت محمد 

بن سلمان درآمدند. 
-----------------------------------------------------
  نهادهاى حقوقـى: مغرب مخالـف عربسـتانى را به رياض 

تحويل ندهد
ــر و عفو بين الملل از دولت مراكش خواستند يك  ديده بان حقوق بش
ــتانى را تحويل رياض ندهد.  به گزارش العهد، ديده بان  مخالف عربس
ــر اعالم كرد كه مقامات مراكش 14 ژانويه حسن آل ربيع،  حقوق بش
مخالف عربستانى را در فرودگاه مراكش حين تالش براى سفر به تركيه 
بازداشت كردند. مقامات عربستانى تالش مى كنند آل ربيع را به اتهام 
هماهنگى با «تروريست ها» محاكمه كنند. ديده بان حقوق بشر اعالم 
كرد: «مقامات عربستانى اعضاى ديگرى از خانواده آل ربيع را نيز هدف 
ــال 2019 به اتهام شركت در  قرار داده اند. دو تن از پسرعموهايش س
ــدند. وى برادر ديگرى دارد كه به اتهام  اعتراضات و تروريسم اعدام ش
تروريسم با حكم اعدام مواجه است.» عفو بين الملل نيز از عزيز اخنوش، 

نخست وزير مراكش خواست آل ربيع را به عربستان نفرستد. 
-----------------------------------------------------
  سازمان ملل: گرسـنگى جان ميليون     ها سـورى را تهديد 

مى كند
برنامه جهانى غذا در گزارشى نسبت به در خطر بودن جان ميليون     ها 
سورى به دليل كمبود و قحطى غذا هشدار داد.  به گزارش شبكه بلدى، 
ــازمان ملل اعالم كرد كه گرسنگى در  برنامه جهانى غذا وابسته به س
سوريه در سطح بى سابقه اى است و پس از 12 سال درگيرى در كشورى 
كه با بحران اقتصادى روبه روست، به باال    ترين سطح خود رسيده است 
و 12 ميليون نفر نمى دانند وعده غذايى بعدى آنها از كجا فراهم خواهد 
ــورى در  ــزارش داد كه 2/9 ميليون س ــد. اين برنامه در بيانيه اى گ ش
معرض خطر گرسنگى هستند و اين بدان معناست كه 70 درصد ملت 
سوريه ممكن است به زودى نتوانند غذاى خانواده خود را تأمين كنند.  
در اين گزارش آمده است: سوريه امروز از نظر ناامنى غذايى ششمين 
ــبت به افزايش  رتبه را در جهان دارد. برنامه جهانى غذا همچنين نس
بى سابقه ميزان سوءتغذيه كودكان و مادران آنها حتى در طول بيش از 

يك دهه جنگ هشدار داد. 

نمايش بى ميلى ادامه دار امريكا در مذاكرات
كاخ سفيد: انتظار پيشرفت از مذاكرات رفع تحريم ها در آينده نزديك نداريم

يكـى از مقامـات ارشـد كاخ سـفيد در ادامه 
نمايـش بى ميلـى امريـكا بـه آينـده برجام، 
گفـت كـه واشـنگتن انتظـار پيشـرفت در 
مذاكـرات رفـع تحريم هـاى ويـن در آينـده 
نزديـك را نـدارد. همزمـان گـزارش يكى از 
روزنامه هاى انگليسـى حاكى از اين اسـت كه 
برنامه ديگرى مبنـى بر توافـق موقت چيزى 
اسـت كه در واقع غرب به دنبال آن اسـت كه 
البته به آن هـم نمى توان چندان اميد بسـت. 

ــده ارتباطات راهبردى  جان كربى، هماهنگ كنن
شوراى امنيت ملى كاخ سفيد روز جمعه ادعايى را 
كه مدتى است واشنگتن بر آن تأكيد دارد، تكرار كرد 
و بار ديگر گفت كه دولت جو بايدن انتظار پيشرفت 
ــك را ندارد. اين  در مذاكرات برجام در آينده نزدي
مقام كاخ سفيد در ادامه گفت: بايدن «در خصوص 
نيازهاى امنيتى ما براى جلوگيرى از دستيابى ايران 
ــته اى كامًال جدى است.  ــالح هس به توانمندى س
ــه كه روش ديپلماتيك  رئيس جمهور همواره گفت
ــالمت آميز براى جلوگيرى از دستيابى ايران  و مس
به سالح هسته اى را ترجيح مى دهد. الزم است ما 
ــرايط  اطمينان حاصل كنيم كه در صورتى كه ش
ــا و آمادگى الزم  ــع، توانمندى      ه ايجاب كند مناب
ــدف را از طريق روش هاى  ــيدن به اين ه براى رس

ديگر داريم.»
 مذاكره رئيس سيا با صهيونيست     ها درباره 

ايران
ــا  مردادماه  ــرات رفع تحريم ه ــن دور مذاك آخري
ــد. نمايندگى ايران  سال جارى در وين برگزار ش
در سازمان ملل به نيوزويك گفت: «از منظر ايران، 
ــت طرف      ها به برجام و اجراى تعهدات اين  بازگش

ــت.»  تحليلگران  ــود اس ــا گزينه موج توافق تنه
ــارهاى رژيم  ــل مانند فش مى گويند برخى عوام
صهيونيستى، اختالفات با كنگره و مشكالت داخلى 
در امريكا دليل بى ميلى دولت بايدن براى بازگشت 
به برجام در ماه هاى گذشته بوده است. امريكايى     ها 
در شرايطى از بى ميلى براى تداوم مذاكرات برجامى 
ــام امنيتى را  ــخن مى گويند كه اخيراً يك مق س
ــى درباره  ــد كه رايزن ــغالى كردن راهى اراضى اش
آينده برنامه هسته اى ايران در دستور كار وى بود. 
ويليام برنز، رئيس سازمان اطالعات مركزى امريكا 
(سيا) در جريان سفر به فلسطين اشغالى عالوه بر 
همكارى هاى نظامى ايران و روسيه، درباره برنامه 
هسته اى ايران با طرف صهيونيست گفت وگو كرد. 
امريكايى     ها همزمان انگشت اتهام را به سمت ايران 

مى گيرند و تأكيد دارند كه خواسته هاى فرابرجامى 
تهران عامل وضع موجود است. در واقع امريكايى     ها 
ــى به عنوان گزينه مطلوب  كه همواره از ديپلماس
براى تعامل با ايران سخن گفته اند، عمالً در ماه هاى 
اخير بار     ها به صراحت گفته اند كه برجام از دستور 
كار خارج شده و آنچه براى آنها در اولويت قرار دارد، 

اغتشاشات ماه هاى گذشته است. 
 ترس غرب از افزايش غنى سازى ايران

ــت كه غربى      ها به نوعى  نشريه فايننشال تايمز نوش
ــر محدوديت در  ــه در براب ــت با ايران ك توافق موق
فعاليت هاى هسته اى ايران كاهش محدود تحريم      ها 
را درپى داشته باشد، عالقه مند هستند. اين نشريه 
ــد: « تحليلگران  ــاره به شرايط فعلى مى نويس با اش
مى گويند چنين رويكردى (رويكرد فعلى) دوام ندارد 

و با خطر اشتباه محاسباتى يك طرف كه ممكن است 
منجر به تشديد شرايط شود روبه رو است. ديپلمات      ها 
ــك گزينه مى تواند تالش  و تحليلگران مى گويند ي
براى توافق موقت باشد كه در برابر تسهيل محدود 
تحريم ها، سقفى براى فعاليت هاى هسته اى ايران در 
نظر مى گيرد.»  فايننشال تايمز سپس به نقل از يك 
مقام غربى كه نامى از او نبرده اشاره كرد: «اكنون به 
نوعى توافق ديگر كه قابل حصول باشد تمايل وجود 
ــازى  ــچ كارى نكنيم، ايران به غنى س دارد. اگر هي
90درصدى اورانيوم نزديك و نزديك تر مى شود و 
خطر سوءتفاهم و بدترشدن اوضاع به صورت واقعى 
ــال تايمز در اين گزارش تأكيد  وجود دارد.» فايننش
كرده است كه اقدام براى قرار دادن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى ايران در فهرست موسوم به تروريستى 
ممكن است منجر به قطع روابط ديپلماتيك با ايران 
شود. اين روزنامه انگليسى در بخش پايانى گزارش 
خود به نقل از يك مقام ارشد اروپايى كه باز هم نامى 
از او برده نشده، مى نويسد: «هيچ كس نمى خواهد 
ــود.»  اين مقام اروپايى  برجام به اين شكل نابود ش
كه هشدار داده بعيد است گفت وگوهاى هسته اى 
ــداران  ــپاه پاس از ماجراى احتمالى قرار گرفتن س
ــتى جان سالم به در  در فهرست موسوم به تروريس
ــه براى ما  ــت: «در آن صورت، آنچ ببرد، گفته اس
باقى مى ماند بازگشت به سياست فشار حداكثرى 
ــت و ما مى دانيم كه بار قبل اين سياست چقدر  اس
خوب عمل كرد!» اين طعنه مقام اروپايى مزبور به 
شكست سياست فشار حداكثرى در دوران دونالد 
ــابق امريكا اشاره دارد كه  ترامپ، رئيس جمهور س
مورد اذعان مقامات امريكايى نيز قرار گرفته، هرچند 
ــت شكست خورده  كه خود همچنان به اين سياس

ادامه مى دهند. 

خشونت پليس عليه سياهان
 مردم را به خيابان    ها كشاند 

در پى انتشـار تصاوير حمله مرگبار پليس امريكا به يك شهروند 
جوان سياهپوست، اعتراضات شهرهاى مختلف اياالت متحده را در 
برگرفت و معترضان خواستار پايان دادن به اين خشونت    ها شدند. 
ــردم امريكا در  ــترده م ــوان»، به رغم اعتراضات گس به گزارش «ج
سال هاى اخير عليه خشونت هاى پليس اين كشور و انتقاد سازمان ملل 
و نهادهاى حقوق بشرى، نيروهاى امنيتى اين كشور به جنايت هاى 
خود عليه سياهپوستان ادامه مى دهند. در تازه     ترين خشونت نيروى 
ــت كه موجى از  ــت را به قتل رسانده اس پليس يك جوان سياهپوس
اعتراضات را به همراه داشته است. مقامات شهر ممفيس چهار ويدئو 
شامل دوربين لباس پليس و دوربين مداربسته از ضرب و شتم مرگبار 
تاير نيكولز، مرد سياهپوست 29 ساله به دست پليس كه سه روز بعد 
ــت داد، منتشر كرده اند. به گزارش  از اين برخورد، جان خود را از دس
سى ان بى سى، در اين تصاوير، چند مأمور پليس به طرز وحشيانه اى با 
لگد، مشت، چماق و روش هاى ديگر به اين شهروند سياهپوست بدون 
نشانه اى از حمله از سوى وى، حمله مى كنند. اين ويدئو    ها از صحنه 
ــوى پليس  ــتم كه بعد از متوقف كردن خودروى وى از س ضرب و ش
رخ داده، نشان مى دهد چقدر طول كشيد تا مراقبت هاى پزشكى به 
نيكولز رسيد، چطور مأموران پليس به سرعت از ابتدا خشونت اعمال 
مى كنند و خواسته هاى شان در هنگام حمله متناقض است. در تصاوير 
ــود كه اين قربانى پليس امريكا مادرش را صدا  همچنين ديده مى ش
مى زند. صداى نيكولز در اين ويدئو    ها شنيده مى شود كه از مأموران 
مى پرسد چه خبر است. او در ادامه مى گويد: «من كارى انجام ندادم. 
ــار  فقط مى رفتم خانه. داريد واقعاً زياده روى مى كنيد». در پى انتش
تصاوير مربوط به اين حادثه مرگبار كه هفتم ژانويه رخ داد، معترضان 
در ممفيس، نيويورك، واشنگتن و ساير شهرهاى امريكا جمعه شب به 
خيابان     ها آمدند و انتظار مى رود اعتراضات گسترده ترى سراسر اياالت 
ــس ممفيس در ارتباط با مرگ  متحده را در بر بگيرد. پنج مأمور پلي
تاير نيكولز متهم هستند و بركنار شده اند و دو معاون كالنتر هم بعد از 

انتشار ويدئو    ها جمعه شب از كار بركنار شدند. 
در سال هاى اخير نيروهاى پليس هزاران نفر از سياهپوستان را بدون 
ــتم قرار داده اند كه تعدادى نيز  هيچ سند و مدركى مورد ضرب و ش
در اين ميان جان خود را از دست داده اند و همين مسئله سبب شده 
هرازگاهى اعتراضات در سراسر اين كشور عليه خشونت هاى پليس به 
راه بيفتد. هرچند مقامات امريكا همواره در ظاهر ژست حقوق بشرى 
مى گيرند و ادعا مى كنند كه به اين خشونت    ها پايان خواهند داد اما 
ــد و حتى قوانين جديد  روز به روز جنايت هاى پليس افزايش مى ياب
ــتان و متهمان باز مى گذارد.  دست پليس را براى مقابله با سياهپوس
اين درحالى است كه مقامات امريكايى در قبال برخورد با آشوبگران 
در ايران و كشورهاى غيرهمسو، رداى حقوق بشرى به تن مى كنند و 
خود را حامى مردمى اعالم مى كنند كه به ادعاى آنها مورد ظلم و ستم 
واقع شده اند اما در قبال نقض حقوق بشرى در كشور خود سكوت كرده 

و به راحتى از كنار آن مى گذرند. 

فاشيست هاى دانماركى هم
به قرآن كريم جسارت كردند

پس از افراطى    هـا و نژادپرسـتان در سـوئد و هلند كـه اقدام به 
قرآن سـوزى كردنـد اين بـار نوبت بـه فاشيسـت هاى دانمارك 
رسـيد تا ذات پليـد خـود را با آتـش زدن قـرآن نشـان دهند. 
درحالى كه جهان اسالم در روزهاى اخير هرگونه هتك حرمت به قرآن 
ــتار مقابله با اين اقدامات  را در كشورهاى غربى محكوم كرده و خواس
ــد افراطى هاى اروپا در جلد آزادى  شنيع شده است اما به نظر مى رس
ــده اند. در تازه     ترين  بيان در توهين به مقدسات اسالمى گستاخ تر ش
اقدام، يك فعال راست گراى افراطى در دانمارك در نزديكى مسجدى 
در دانمارك كه بيرون سفارت تركيه واقع شده اقدام به سوزاندن كتاب 
ــلمانان كرد. خبرگزارى آناتولى تركيه روز جمعه گزارش  آسمانى مس
داد كه تركيه در واكنش به اين اقدام سفير دانمارك را احضار و مراتب 
ــات تحريك آميز » و «جرائم  ــوص اين «اقدام اعتراض خود را در خص
ــت. چند روز پيش هم رسانه     ها گزارش  نفرت پراكنانه» اعالم كرده اس
دادند رهبر گروه راست گراى افراطى موسوم به پگيدا در هلند به قرآن 
ــت. اين اقدام دو روز بعد از آن صورت گرفت كه  هتك حرمت كرده اس
ــت افراطى در سوئد با اهانت به  «راسموس پالودان » سياستمدار راس
ساحت قرآن كريم و اهانت به مسلمانان، اين كتاب آسمانى را در مقابل 
سفارت تركيه در پايتخت سوئد به آتش كشيد. تداوم هتك حرمت به 
قرآن، واكنش هاى زيادى را در جهان اسالم داشته است. مردم مسلمان 
ــالم آباد اقدام موهن قرآن سوزى  پاكستان عصر جمعه با تجمع در اس
ــى نبايد در برابر  ــد كردند، مجامع بين الملل در اروپا را محكوم و تأكي
ــكوت كنند. سخنرانان در  ــات مسلمانان س جريحه دار شدن احساس
ــالم آباد هم توهين به قرآن كريم در سوئد  تجمع مردم پاكستان در اس
ــتند و بر محاكمه  را اقدامى موهن و همچنين نقض آزادى  بيان دانس
ــلمانان نيجريه در  ــم تأكيد كردند. مس توهين كنندگان به قرآن كري
ــدام موهن  ــع و راهپيمايى، اق ــور با تجم ــهرهاى مختلف اين كش ش
قرآن سوزى را محكوم كردند. به گزارش سايت العهد، آيت اهللا عيسى 
ــالمى  ــيعيان بحرين هم در پيامى از دولت هاى اس ــم، مرجع ش قاس
خواست نسبت به قرآن و حرمت شيوه     ها و مضامين اعتقادى، تربيتى، 
ــى آن و همچنين حامالن قرآن كه امانت آن را با علم  اخالقى و سياس
ــند. هتك حرمت به قرآن  و اخالص به جا مى آورند، غيرت داشته باش
ــر اروپا به رويه اى عادى تبديل شده است و  كريم اين روز    ها در سراس
ــى اقدام به سوزاندن قرآن مى كنند و  افراطى ها بدون هيچ گونه هراس
ــه وجود ندارد، به نام آزادى  چون قوانينى در برابر اين اقدامات هتاكان

بيان توجيه مى شود. 

مقام سابق پنتاگون:
امريكا روسيه را در جنگ اوكراين

 دست كم گرفت
غرب در شـرايطى همچنان ارسـال تانك را به طـرق مختلف به 
اوكراين مصرانـه پيگيـرى مى كند كه نـه تنها يكـى از مقامات 
پنتاگون، سياسـت امريكايى    ها را زير سؤال برده بلكه رسانه هاى 
غربى هـم دربـاره اثربخش بـودن چنيـن اقدامى ترديـد دارند 
و احتمـال تأخيـر در ارسـال ايـن تانك    هـا را مطـرح كرده اند. 
داگالس مك گرگور، مشاور سابق پنتاگون و سرهنگ بازنشسته ارتش 
امريكا معتقد است اياالت متحده به شكلى جدى روسيه را در درگيرى 
با اوكراين دست كم گرفت. وى توضيح داد فدراسيون روسيه در داخل 
شكست نخورد و تسليم خواسته هاى جمعى غرب براى تغيير رژيم در 
مسكو نشد. به گفته وى، امريكا در رويارويى با روسيه در حال شكست 
است. مك گرگور معتقد است واشنگتن انسجام جامعه روسيه، ظرفيت 
نظامى پنهان مسكو و مصونيت آن در مقابل تحريم هاى اقتصادى غرب 
را دست كم گرفت. اين اظهارات در شرايطى است كه حمايت غرب و در 
رأس آن امريكا اين روز    ها با موضوع ارسال تانك براى اوكراين بار ديگر 
ــت. واديم اوملچنكو، سفير اوكراين در فرانسه  مناقشه برانگيز شده اس
ــتگاه  خبر داد كه حاميان كى يف وعده دادند كه در مجموع 321 دس
ــيه مى دهند. اين مقام اوكراينى  تانك به اين كشور براى جنگ با روس
تصريح كرد: «تا به امروز بسيارى از كشور    ها به طور رسمى موافقت خود 
را براى تحويل 321 تانك به اوكراين تأييد كرده اند. شرايط تحويل براى 
هر مورد متفاوت است و ما در اسرع وقت به اين كمك نياز داريم. » سفير 
اوكراين در فرانسه درباره اينكه هر كشورى قرار است چه تعداد تانك به 
اوكراين بدهد، اظهارنظر صريحى انجام نداد. آمار واديم اوملچنكو درباره 
ــط حاميان اوكراين در شرايطى  شمار تانك هاى وعده داده شده توس
مطرح شده كه پنج  شنبه هفته گذشته دولت هاى امريكا و آلمان اعالم 

كردند كه به اوكراين تانك خواهند داد. 
ــه تنها كارخانه  ــت كه با توجه به اينك ــگاه اينترنتى پوليتيكو نوش پاي
ــات  امريكايى مخصوص توليد تانك هاى آبرامز مجموعه اى از سفارش
ــت دارد، زمان تحويل  ناتمام از ديگر متحدان اياالت متحده را در دس
ــت. در واقع، تأسيسات متعلق  ــخص نيس اين تانك     ها به اوكراين مش
ــازى جنرال دايناميكس واقع در شهر ليما در  به شركت تسليحات س
ــتگاه تانك وعده داده شده  ايالت اوهايو قبل از اينكه كار توليد 31 دس
ــوى دولت جو بايدن، رئيس جمهور امريكا براى اوكراين را شروع  از س
كند، بايد صد    ها دستگاه از اين تانك     ها را براى لهستان و تايوان توليد 
كند. پوليتيكو خاطرنشان كرد، با توجه به اهميت روابط واشنگتن هم 
ــتن از اولويت سفارش هاى آنها  دشوار و  با لهستان و هم با تايوان، كاس

احتماالً مناقشه برانگيز خواهد بود. 
روزنامه امريكايى نيويورك تايمز در اين مورد نوشت تانك هاى ناتو 
راه حل معجزه آسا نيستند كه به كى يف اجازه مى دهد پيروز جنگ 
شود. اما ارتش امريكا يك بار ديگر تالش خواهد كرد ارتش اوكراين 
را بازسازى كند تا شانس كى يف براى شكستن دفاع محكم روسيه را 
تقويت نمايد. در ادامه گزارش نشريه امريكايى آمده است: «پيشروى 
اين خطوط فقط انتقال يك گردان از تانك     ها از بين سنگر    ها نيست و 
نياز به حمله هماهنگ با اهداف نشانه گذارى شده پياده نظام، شليك 
ــش و پشتيبانى  تانك     ها به اين مواضع و قطعات توپخانه اى كه پوش
مى كنند، است. چنين مانورهاى تسليحات تركيبى موضوع تمرينات 

نظامى است.»

نظاميـان صهيونيسـت پـس از يـورش بـه 
اردوگاه جنيـن كه به شـهادت و زخمى شـدن 
دهها فلسـطينى منجر شـد، سرمسـت از اين 
پيروزى جنايتكارانه خود را براى آرامش نسبى 
در سـرزمين هاى اشـغالى آمـاده مى كردنـد، 
اما خوشـحالى آنها زياد دوام نيـاورد و جوانان 
فلسـطينى كام صهيونيسـت     ها را تلخ كردند. 
جمعه شب يك جوان فلسـطينى با سالح گرم 
بـه سـمت شهرك نشـينان در بيت المقـدس 
حمله كرد كه طى آن 10 صهيونيست به هالكت 
رسـيده و 12 نفـر زخمـى شـدند. در عمليات 
دوگانـه ديگـر در قـدس و تل آويـو هـم چند 
صهيونيست زخمى شـدند تا قاعده «چشم در 
برابر چشـم » كه مقاومت فلسـطين وعده داده 
اسـت، عملى شـود. عمليات هاى بى  سابقه اى 
كه سـرزمين هاى اشـغالى را در بهـت و حيرت 
فروبرد و مقامات ناتوان تل آويو تنها راه چاره را 
در مسـلح كردن شهرك نشينان اعالم كرده اند 
كه از خـود در برابر فلسـطينى     ها دفـاع كنند. 

ــعى  ــتى س ــزارش «جوان»، رژيم صهيونيس به گ
ــه باخترى و ايجاد  دارد با يورش هاى مكرر به كران
ــطينى     ها راه عمليات  ــت در بين فلس رعب و وحش
شهادت طلبانه را مسدود كند اما هرچه اين جنايت ها 
بيشتر مى شود، فلسطينى     ها هم عزم شان براى مقابله 
با اشغالگران جزم تر مى شود. جوانان فلسطينى سال 
ــنگينى به رژيم صهيونيستى وارد  2022 تلفات س
ــال خونين و سياهى  كردند و به اذعان رسانه     ها س
ــال نو نيز از همان ابتدا  براى صهيونيست     ها بود. س
ــت. در پى عمليات شهادت طلبانه  مرگبار بوده اس
ــه اى در  ــطينى در نزديكى كنيس يك جوان فلس
منطقه نبى يعقوب در شهرك بيت حنينا در شمال 
قدس اشغالى، 10 صهيونيست به هالكت رسيدند و 
12نفر ديگر هم زخمى شدند. نظاميان اسرائيلى با 
مجرى عمليات وارد درگيرى مسلحانه شدند و در 
نهايت او به ضرب گلوله به شهادت رسيد. شبكه 12 
تلويزيون صهيونيستى اعالم كرد كه مجرى عمليات 
شهادت طلبانه يكى از اعضاى جنبش حماس بوده 
است. منابع اسرائيلى اعالم كردند كه علقم خيرى، 
جوان 21 ساله فلسطينى ساكن اردوگاه شعفاط در 
قدس مجرى عمليات شهادت طلبانه است. رسانه هاى 
اسرائيلى اعالم كردند كه عمليات جمعه شب در دو 
ــات در قدس از  ــت و عامل عملي ميدان رخ داده اس
خودروى خود پياده شده و شروع به تيراندازى كرده 
است. طبق گزارش رسانه هاى اسرائيلى، اين حمله 
خونين      ترين حمله از سال 2011 است كه منجر به 

كشته شدن هشت اسرائيلى در مدرسه دينى شد.
اين عمليات مسلحانه يك روز پس از جنايات رژيم 
صهيونيستى در منطقه جنين انجام شد كه طى آن 
10 فلسطينى شهيد و 20 تن ديگر زخمى شدند و با 
عمليات در بيت المقدس انتقام خون شهداى جنين 
ــهادت طلبانه  ــد. نكته جالب عمليات ش گرفته ش
ــت كه تعداد تلفات صهيونيست     ها به اندازه  اين اس
شهداى جنين بود و نشان داد كه قاعده «چشم در 

برابر چشم » رعايت شده است. 
 تداوم عمليات شهادت طلبانه 

عالوه بر عمليات جمعه شب، ديروز هم يك فلسطينى 
به سمت صهيونيست     ها تيراندازى كرد كه به گفته 
ــت ها در اين  ــرائيل، دو نفر از صهيونيس پليس اس
ــدند. اين عمليات به دست يك  عمليات زخمى ش
نوجوان 13 ساله فلسطينى و در نزديكى يك پاسگاه 

ــهركى صهيونيست نشين در حومه  در مجاورت ش
شهرك سلوان در قدس اشغالى انجام شد. همچنين 
ساعاتى پس از اين عمليات، شبكه المسيره از وقوع 
يك عمليات ضدصهيونيستى ديگر با سالح سرد در 

نزديكى شهر تل آويو خبر داد. 
گروه هاى مقاومت فلسطينى بار     ها هشدار داده اند 
ــينان  ــد از اين اجازه نخواهند داد شهرك نش كه بع
صهيونيست رنگ آرامش را ببينند و تهديد كرده اند 
اگر اشغالگران به تجاوزات و ماجراجويى     هاى خود 
ادامه دهند، سراسر سرزمين هاى اشغالى را به آتش 
ــتى تا بن دندان  ــيد. ارتش صهيونيس خواهند كش
ــر را در منطقه دارد در  ــلح كه ادعاى قدرت برت مس
برابر جوانان فلسطينى كه به سالح هاى سبك مجهز 
هستند، درمانده شده است. بسيارى از عمليات هاى 
شهادت طلبانه از سوى نوجوانان انجام مى شود كه 
بدون هيچ ترسى به دل دشمن مى زنند و اين نشان 
مى دهد با وجود همه فشارهاى سياسى، اقتصادى و 
امنيتى اسرائيل در كرانه باخترى، نسل جديدى از 
مقاومت در اين مناطق تربيت شده اند كه مى توانند 

خواب را بر صهيونيست     ها حرام كنند. 
 تل آويو در شوك فرو رفت

عمليات شهادت طلبانه قدس سرزمين هاى اشغالى 
ــت و مقامات تل آويو در برابر  را در بهت فرو برده اس
اين عمليات     ها سردرگم شده اند. بنيامين نتانياهو، 

نخست وزير رژيم صهيونيستى در اولين واكنش به 
عمليات قدس گفت كه اين بد     ترين حمله در طول 
ــت. به گزارش خبرگزارى  چند سال اخير بوده اس
ــما، نتانياهو گفت: «بعد از جلسه با دستگاه هاى  س
امنيتى، تصميمات فورى در اين رابطه اتخاذ كرديم. 
ــه كابينه مطرح خواهيم  اين تصميمات را در جلس
ــو در ادامه واكنش  ــود.» نتانياه كرد تا تصويب ش
ــهادت طلبانه افزود: «ما نياز  خود به اين عمليات ش
ــم. ارتش،  ــا آرامش داري ــاذ تصميم همراه ب به اتخ
پليس  و نيروهاى امنيتى بر اساس دستورات كابينه 
اقدام خواهند كرد.» يوآو گاالنت، وزير جنگ رژيم 
صهيونيستى نيز به همه نيروهاى نظامى اين رژيم 
ــتور آماده باش داده و خواسته نيروهاى نظامى  دس
از شهرك هاى صهيونيستى محافظت كنند و ارتش 
نيز يك گردان اضافى در كرانه باخترى مستقر كرده 
تا همه تحركات فلسطينى     ها را زير نظر بگيرد. پليس 
رژيم صهيونيستى نيز اعالم كرد كه 42 فلسطينى 
ــتن در عمليات جمعه قدس  را به اتهام دست داش

بازداشت كرده است. 
ــر، وزير امنيت  ــزارش هاآرتص، ايتمار بن گوي به گ
ــرائيل هم در ديدار با يك شهرك نشين  داخلى اس
اسرائيلى كه پنج تن از نزديكانش در عمليات قدس 
ــده اند، گفت: «بايد به زودى سياست در  كشته ش
اختيار داشتن سالح را تغيير دهيم، بايد هر اسرائيلى 

ــد. » اين شهرك نشين  سالح در اختيار داشته باش
ــت به  ــرائيلى به بن گوير گفت: «ايتمار، حواس اس
ــد، ما تو را انتخاب كرديم، آنها را  فلسطينى      ها باش

نابود كن.»
ارتش صهيونيستى و پليس از ماه     ها پيش در حالت 
آماده باش كامل قرار دارند اما با اين وجود نمى توانند 
جلوى عمليات شهادت طلبانه فلسطينى     ها را بگيرند. 
پيش از اين فقط نوار غزه تهديد جدى براى امنيت 
ــمار مى رفت اما از سال  سرزمين هاى اشغالى به ش
گذشته كه گروه هاى مقاومت در كرانه باخترى اعالم 
موجوديت كردند، اين منطقه و به خصوص اردوگاه 
جنين به كانون اصلى ضد صهيونيستى تبديل شده 
ــيارى از مقامات امنيتى اسرائيل اعتراف  است. بس
كرده اند كه اگر جنگى در آينده رخ دهد از سوى دو 
جبهه مورد هدف قرار خواهند گرفت و براى مقابله 
ــد زيرا به خوبى  ــناريويى آمادگى ندارن با چنين س
مى دانند كه اين بار دامنه درگيرى     ها تنها به مرزهاى 
فلسطين محدود نخواهد شد و تمام اضالع مقاومت 

از فلسطينى     ها حمايت خواهند كرد. 
 شادى فلسطينى     ها و مقاومت 

مردم فلسطينى در كرانه باخترى و نوار غزه پس از 
اجراى اين عمليات به شادى پرداختند. به گزارش 
خبرگزارى شهاب، فلسطينى هاى ساكن جنين به 
همراه نيروهاى مقاومت گردان جنين در خيابان هاى 
اين شهر راهپيمايى كرده و در ميان مردم شيرينى 
پخش كردند. حاضران در اين راهپيمايى سرود     هايى 
را به ياد شهداى مقاومت فلسطين سردادند. نيروهاى 
گردان جنين نيز در اين راهپيمايى براى شهادت در 
راه آزادسازى فلسطين با فلسطينى      ها عهد بستند. در 
اين راهپيمايى خانواده شهداى اخير جنين هم كه 
فرزندان خود را از دست داده بودند حضور داشتند و 

از عمليات قدس ابراز خوشحالى كردند. 
ــم از عمليات  ــوى ديگر، گروه هاى مقاومت ه از س
ــتقبال كردند. به گزارش شبكه  شهادت طلبانه اس
ــم، سخنگوى جنبش حماس  الميادين، حازم قاس
ــه در قدس گرفتن انتقام  گفت: «عمليات قهرمانان
ــخنگوى جنبش جهاد  ــود. » س ــهداى جنين ب ش
اسالمى هم خاطرنشان كرد:«اين عمليات را تبريك 
مى گوييم و تأكيد مى كنيم كه دشمن تنها زبان زور 
را مى فهمد. عمليات قدس در واقع تجسم يكپارچگى 
ــزه و جوامع دور از  ميادين قدس، كرانه باخترى، غ
وطن بوده و پيام امروز عمليات قدس به رژيم اشغالگر 
آمادگى مقاومت براى نبرد نهايى آزادسازى است كه 

بسيار نزديك است.»
ــطين نيز در  ــراى آزادى فلس جبهه دموكراتيك ب
ــد كرد: «به ملت خود،  واكنش به اين عمليات تأكي
عمليات قدس را تبريك مى گوييم و تأكيد مى كنيم 
ــه جديدى از مراحل  كه اين عمليات آغازگر مرحل
مقاومت مردمى فراگير به شمار مى رود». كميته هاى 
مقاومت مردمى هم عمليات قدس را پيامى به دشمن 
صهيونيستى مبنى بر اين دانستند كه مقاومت به 
هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد و كسى نمى تواند ملت 
ــتحكم آن را  ــطين را منصرف كند يا اراده مس فلس
بشكند و بهاى خون شهدا ارزان نيست. شيخ نعيم 
قاسم، معاون دبيركل حزب اهللا لبنان هم در پيامى در 
واكنش به عمليات ضدصهيونيستى در قدس اظهار 
ــت: «ما عمليات منحصر به فرد قدس را كه در  داش
واكنش به جنايات صهيونيست      ها و اشغالگرى  آنها 
انجام شد، تأييد كرده و تبريك مى گوييم. با وجود 
ــجاع و مبارز، آينده از آن فلسطين  اين مردمان ش

آزاد شده است.»

10 در برابر 10 ، مقاومت انتقام جنين را دقيق گرفت
در عمليات شهادت طلبانه قدس و تل آويو 10 نفر هالك و 14 نفر زخمى شدند 
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نمايش آثار حسن روح االمين در روسيه
نمايشگاهى از آثار حسن روح االمين، هنرمند نقاش همزمان با سالروز 
والدت حضرت على(ع) در شـهر مسـكوى روسـيه برپا خواهد شد.

به گزارش جوان، حسن روح االمين، هنرمند نقاش روز گذشته در صفحه شخصى 
خود در فضاى مجازى اعالم كرد: «به دعوت موزه هنرهاى شرقى وزارت فرهنگ 
ــيه و زحمت برادرانم در رايزنى فرهنگى سفارت جمهورى  ــيون روس فدراس
اسالمى ايران، ان شاءاهللا 15 بهمن ماه مصادف با والدت آقا اميرالمؤمنين حضرت 
ــگاهى از آثار بنده در شهر مسكوى روسيه  على بن ابيطالب عليه السالم نمايش
راه اندازى خواهد شد. 14 اثر در اين نمايشگاه به نمايش درخواهد آمد. اين آثار 
تا ششم فروردين ماه سال آينده در معرض ديد عالقه مندان خواهد بود كه البته 

بنده در 10روز اول نمايشگاه حضور خواهم داشت.»
روح االمين همچنين اعالم كرده است يك اثر را هم در سالروز والدت حضرت 
على(ع) پيشكش ايشان مى كند كه تصوير آن را در فضاى مجازى منتشر 
خواهد كرد.  حسن روح االمين، هنرمند نقاش متولد 1364 در تهران است. 
وى از طريق برادرش به هنر نقاشى عالقه مند و در هنرستان هنرهاى زيباى 
ــد. «ال فتى اال على»، «آخرين سرباز لشكر»،  تهران مشغول به تحصيل ش
ــن افتاد»، «بهانه  ــام»، «اول مظلوم»، «علقمه»، «عرش بر زمي «ويرانه ش

خلقت» و مجموعه «عصيان» از جمله آثار روح االمين است.

حكمت
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معاون هنرى وزارت ارشاد در آيين افتتاح پانزدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر

هنرمندان موجب سربلندى ما و سرافكندگى دشمنان شدند
 مديركل هنرهاى تجسمى: اين رويداد بزرگ را هنرمندان آفريدند و برگ زرين ديگرى 

از هنرهاى تجسمى انقالب اسالمى در دوره پانزدهم ورق خواهد خورد

   مصطفى شاه كرمى 
معاون هنرى ارشاد با اشاره به اينكه آغوش  ما در فضاى 
هنر براى آثارى كه به دور از تكنيك زدگى، حاوى ديدگاه 
متعالى باشد گشوده است از كسانى كه به اسم آزادى بيان 
هنرمندان را براى شركت در جشنواره ها تهديد مى كنند، 
انتقاد كرد. وى در عين حال معتقد است كه هنرمندان 
موجب سـربلندى ما و سرافكندگى دشـمنان شدند. 
ــنواره هنرهاى تجسمى  به گزارش جوان، پانزدهمين جش
ــه صباى  فجر در حضور مخاطبان و عالقه مندان در مؤسس

فرهنگستان هنر آغاز به كار كرد.
محمود ساالرى، معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد 
ــنواره هنرهاى  ــاح پانزدهمين جش ــالمى در آيين افتت اس
تجسمى فجر گفت: حضور جوانان و آثار مدرن  شده از سنت 
ــى با هنر مدرن در اين  همراه با تركيب هنرهاى اصيل ايران
ــت و حقيقتاً تماشاى چنين  ــيار قابل اعتناس نمايشگاه بس

سطحى از نبوغ هنرى هنرمندان، مايه خرسندى است.
   فضاى كشور ما باز است

ــالمى در  ــاد اس ــرى وزارت فرهنگ و ارش ــاون امور هن مع
ــى درباره رويكرد معاونت هنرى نسبت به  پاسخ به پرسش
تحريم كنندگان جشنواره هاى تجسمى و موسيقى فجر بيان 
كرد: بحمداهللا فضاى كشور ما باز است و اگر كسى مايل بود 
در جشنواره شركت مى كند و چنانچه تمايلى نداشت، شركت 
نمى كند. اما مشكل آنجاست كه عده اى به بقيه هنرمندان 
مى گويند شركت نكنيد يا آنها را تحت فشار قرار مى دهند كه 
چرا شركت مى كنيد! جالب آنكه اين افراد، ادعاى آزادى هم 
دارند! اين گونه ايجاد مزاحمت براى ديگران و در عين  حال 
شعار آزادى دادن كامًال با يكديگر در منافات است. بحمداهللا 
آغوش  ما براى اقسام نگاه ها و رويكردهاى جارى در فضاى 
هنر گشوده است، اما هنرى كه حاوى ديدگاه متعالى باشد، 

نه هنرى كه صرفاً تكنيكال و تكنيك زده است.
ــاالرى ضمن تأكيد بر تقويت ارتباط جشنواره هنرهاى  س
ــال شخصاً با  ــمى فجر و نهاد دانشگاه بيان كرد: امس تجس
ــگاه وارد مذاكره شدم و خوشبختانه تعامالت  چندين دانش
ــوراى عالى هنر مدتى است كه با  خوبى نيز شكل گرفت. ش
حضور اساتيد برجسته دانشگاه هاى هنرى تشكيل شده و 
بى ترديد، حضور دانشگاهيان در جشنواره هنرهاى تجسمى 
ــال خواهد بود. با اين وجود،  ــال آينده بيش از امس فجر س
ــمى  در دوره جارى نيز با همراهى مديركل هنرهاى تجس
ــنواره هنرهاى تجسمى فجر با  و دبيركل پانزدهمين جش
تعدادى از دانشگاه هاى مهم هنرى كشور ارتباط گرفتيم و از 

ظرفيت هاى آنها بهره  برديم.
   بدخواهان سرافكنده

ــالمى ايران، رودخانه اى  وى بيان كرد: بحمداهللا انقالب اس
ــيارى از دوره ها اين گونه  ــت و در بس جارى و خروشان اس
موضع گيرى ها وجود داشته است، اما در نهايت جشنواره ها 
ــده اند. اين  قبيل اقدامات در 43 سال گذشته  ــكوفاتر ش ش
ــت و  راه به جايى نبرده، چراكه هنرمند جوياى حقيقت اس
جشنواره هاى فجر بهانه اى است براى آنكه هنر ايران را عرضه 
كنيم. اگر كسى به آينده اميد و عالقه داشته باشد، فعاليت 

هنرى را متوقف نمى كند.
ــالمى ضمن  ــاد اس معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارش
ــنواره پانزدهم بيان  تشكر از دست اندركاران برگزارى جش

كرد: واقعاً از همه همكارانم در مركز هنرهاى تجسمى تشكر 
ــان تالش مى كردند  ــرايطى كه بدخواه مى كنم، زيرا در ش
ــر برآوردند و اتفاق  كشور را سرافكنده كنند، ققنوس وار س
مهمى را رقم زدند كه مايه سرافرازى كشور و سرافكندگى 

بدخواهان شد.
محمود ساالرى با اشاره به شرايط جشنواره موسيقى فجر 
گفت: همين اميدى كه به جشنواره هنرهاى تجسمى و تئاتر 
ــيقى فجر نيز جارى  فجر داريم، مطمئناً در جشنواره موس
خواهد بود و هنرمندان عزيز ايران اسالمى موجب سربلندى 

ما و سرافكندگى دشمنان خواهند شد.
ــالمى ضمن  ــاد اس معاون امور هنرى وزارت فرهنگ و ارش
ــنواره  ــت از هنرمندان حاضر در جش ــزوم حماي تأكيد بر ل
ــال  ــمى و خريد آثار هنرى بيان كرد: هر س هنرهاى تجس
ــدادى از آثار  ــود و تع چنين برنامه هايى تدارك ديده مى ش
ــورد حمايت قرار  ــم و هنرمندان را م ــدارى مى كني را خري
مى دهيم، اما بايد بپذيريم كه بودجه و بضاعت ما به  اندازه اى 
نيست كه بتوانيم همه آثار را خريدارى كنيم. در اين زمينه 
شهردارى و ديگر ارگان ها نيز بايد ورود و حمايت كنند. براى 
ــده در بخش حجم، واقعاً از ظرفيت  مثال برخى آثار ارائه  ش
نمايش شهرى برخوردارند و شهردارى مى تواند اين آثار را 
در ابعاد بزرگ ترى سفارش دهد تا به عنوان نمادهاى شهرى 
استفاده شوند. همچنين وزارتخانه ها و سفارتخانه هاى ما نيز 
مى توانند آثار خوشنويسى، نگارگرى و نقاشى را خريدارى 
كنند، به عنوان ميراث هنر ايران در اختيار داشته باشند و در 
معرض ديد جهانى قرار دهند، اما متأسفانه اين نگاه آنچنان 

كه بايد نهادينه نشده است.
   تلفيق هنر اصيل ايرانى اسالمى و مدرن

عبدالرضا سهرابى، مديركل هنرهاى تجسمى نيز در اين مراسم 
بيان كرد: رويكرد اين دوره از جشنواره و نمايشگاه آثار، «هنر 
متعالى» است و نمايشگاه آثار جشنواره پانزدهم در سه بخش 
«طوباى زرين»، «تجسم هنر» و «قله ها» به معرض نمايش 
ــگاه آثار اين دوره از جشنواره  گذاشته شده است. در نمايش
تجسمى فجر، 440 اثر منتخب در رشته هاى تصويرسازى، 
خوشنويسى، عكاسى، كارتون و كاريكاتور، طراحى گرافيك، 
ــراميك، چيدمان)، نقاشى و نگارگرى از  حجم (مجسمه، س

274 هنرمند به معرض نمايش گذاشته شده است.
وى افزود: بخش «قله ها»، بخش اميدبخشى و نگاه به آينده 
است و اميدوارى است كه هنر هم مى تواند به هنرمند بدهد و 

هم به مخاطبان اثرى كه آن را تماشا مى كنند.
سهرابى همچنين بيان كرد: افتتاحيه امروز يك تركيب بسيار 
زيبا از آثار بسيار اصيل ايرانى اسالمى و هنر مدرن است و اين 
ــود. جا دارد از همه  تلفيق باعث شده اين نمايشگاه خلق ش
هنرمندان عزيز كشورم چه آنهايى كه آثارشان انتخاب نشد 
و چه آنهايى كه آثارشان انتخاب شد، تشكر كنم. اين رويداد 
بزرگ را هنرمندان آفريدند و برگ زرين ديگرى از هنرهاى 

تجسمى انقالب اسالمى در دوره پانزدهم ورق خواهد خورد.
نمايش آثار منتخب هنرمندان حاضر در پانزدهمين جشنواره 
ــمى فجر تا 28 بهمن ماه جارى ادامه خواهد  هنرهاى تجس
داشت و عالقه مندان براى تماشاى اين آثار مى توانند همه  
روزه به جز روزهاى 15 و 22 بهمن ماه از ساعت 10 تا 18 به 
مؤسسه فرهنگى هنرى صبا واقع در خيابان ولى عصر(عج)، 

نرسيده به خيابان طالقانى، فرهنگستان هنر مراجعه كنند.

   رويداد

مدير روابط عمومى جشنواره فيلم فجر خبر داد

آغاز بليت فروشى جشنواره فيلم فجر از فردا

   سيد مرتضى ذاكر
مديـر روابط عمومى جشـنواره فيلم فجـر در آسـتانه برگزارى 
چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر در رابطه  با سانس ها و چگونگى 
برگزارى آن توضيحاتى ارائه كرد. جشنواره اى كه در روزهاى گذشته و 
با اعالم اسامى آثار حاضر در آن اولين بارقه هاى درخشش منتشر شد.

مسعود نجفى، مدير روابط عمومى چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر در 
رابطه با سانس هاى اكران آثار در اين جشنواره گفت: سانس هاى پرديس 
ملت كه سينماى رسانه است، روزهايى در دو سانس و روزهايى در سه 
سانس برنامه ريزى خواهد شد كه ساعت شروع در روزهاى سه سانس، 

ساعت13 و در روزهاى دو سانس، ساعت 16 خواهد بود.
وى ادامه داد: برنامه برج ميالد مشابه پرديس ملت است، اما به لحاظ 
زمانبندى به دليل عدم وجود نشست رسانه اى در برج ميالد تفاوت هايى 
با پرديس ملت خواهد داشت؛ سانس ها در پرديس ملت سه ساعته و 

طبيعتاً در برج ميالد كوتاه تر است.
مسعود نجفى در رابطه با اصحاب رسانه اى كه قصد تهيه گزارش از 

برج ميالد را دارند، اظهار كرد: اصحاب رسانه اى كه قصد حضور در 
برج ميالد براى تهيه گزارش را دارند، مى توانند با هماهنگى قبلى 
با روابط عمومى و آزاد شدن دسترسى كارت جشنواره شان يا آفيش 

روزانه جهت تهيه گزارش اقدام كنند.
وى در پايان در رابطه با قرعه كشى ميان آثار جشنواره جهت ساعت بندى 
سانس ها گفت: امروز تصميم  نهايى جهت داشتن يا نداشتن قرعه كشى 

گرفته خواهد شد و ممكن است قرعه كشى وجود نداشته باشد.
ــنواره فيلم فجر، بليت فروشى  ــاس اعالم روابط عمومى جش براس
ــنواره فجر 1401 به صورت آنالين از فردا (دوشنبه  فيلم هاى جش

10بهمن ماه) آغاز خواهد شد. 
طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته در كميته امور نمايش جشنواره، 
فروش بليت فيلم هاى چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر براى عموم 
مردم از ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه 1401 آغاز مى شود. 
براساس سنوات گذشته، فروش بليت فيلم هاى جشنواره به صورت برخط 

و از طريق سامانه هاى آى تيكت، ايران تيك و گيشه هفت خواهد بود. 
امكان خريد بليت فيلم هاى جشنواره براى هر شماره تلفن همراه در هر 
سامانه فروش بليت، تعداد چهار قطعه بليت از هر فيلم خواهد بود. البته 
الزم به يادآورى است، بليت هاى خريدارى شده امكان ابطال يا تعويض 
ندارند. بنابراين تماشاگران بايد با دقت نظر كافى در زمان خريد بليت به 
ــانس نمايش اقدام كنند. به منظور سهولت  انتخاب سينما، سالن و س
ــاگران، مركز تماس  ــكان خدمات دهى مطلوب به تماش در خريد و ام
سامانه هاى فروش بليت (مندرج در سامانه ها)، روزانه از ساعت 9 الى 23 
پاسخگوى تماس هاى تلفنى مخاطبان خواهند بود. بديهى است، زمان 

فروش بليت فيلم هاى جشنواره در استان ها متعاقباً اعالم خواهد شد. 

 نواي موسيقي در تهران پيچيد 
آشوب طلبان غافلگير شدند

استقبال از كنسرت يك خواننده جوان برخالف همه تبليغات منفي

    ديده بان

     تجسمى

 اجراى سمفونى «تخت جمشيد»
 در سنت پترزبورگ

على رهبـرى، سـمفونى «تخت جمشـيد» را با اركسـتر 
سمفونيك تئاتر مارينسكى سنت پترزبورگ روى صحنه برد.
ــمفونى «رقص هاى سمفونيك» از طالب خان  على رهبرى، س
شهيدى كه خوِد آهنگساز اثر، آن را مجموعه «تخت جمشيد» 
مى نامد با اركستر سمفونيك تئاتر مارينسكى سنت پترزبورگ 

روى صحنه برد.
ــال پيش بعد از 30سال دورى از  على رهبرى كه حدود 18 س
وطن براى مدت كوتاهى جهت رهبرى اركستر سمفونيك تهران 

به ايران آمد، با استاد طالب خان شهيدى در تهران آشنا شد.
ــم در كنار والرى  ــمت رهبر مهمان دائ رهبرى كه اكنون با س
گرگيف همراه با اركستر سمفونيك مارينسكى همكارى مى كند 
ــال، مجموعه اى را به نام موسيقى شرق و  با 12 كنسرت در س

غرب ارائه كرده است.
ــتمين برنامه على رهبرى در هفت ماه  «تخت جمشيد»، هش

گذشته بود. برنامه هاى نهم و دهم به زودى اعالم خواهد شد.
----------------------------------------------------

برگزارى آيين اختتاميه كنگره ملى شعر 
دفاع مقدس و مقاومت

آييـن اختتاميـه كنگـره ملـى شـعر دفـاع مقـدس و 
مقاومـت روز دوشـنبه در شـيراز برگـزار مى شـود.

مراسم اختتاميه بيست و چهارمين كنگره ملى شعر دفاع مقدس 
ــتان زبان و ادب  با حضور غالمعلى حدادعادل رئيس فرهنگس
فارسى و مشاور مقام معظم رهبرى و امير سرتيپ نبى سهرابى 
ــر ارزش هاى دفاع مقدس روز  ــين بنياد حفظ آثار و نش جانش

دوشنبه 10 بهمن ماه در شهر شيراز برگزار مى شود.
حجت االسالم انصارى نژاد، دبير علمى بيست و چهارمين كنگره 
ملى شعر دفاع مقدس و مقاومت گفت: با توجه به شرايط كشور 
در ماه هاى اخير و مشكالت فضاى مجازى و اينترنت در ارسال 
آثار به دبيرخانه جشنواره، ما 7 هزار و 832 اثر دريافت كرديم 
كه به نوبه خود استقبال قابل توجهى به عمل آمد. در اين دوره 
ــتيم از جمله مقاومت  ما در محورهاى جديدى نيز آثارى داش

بين الملل، فرهنگ جهاد و شهادت و شهداى سالمت.
----------------------------------------------------

انتشار فراخوان هشتمين جشنواره 
داستان كوتاه خاتم 

فراخوان هشتمين جشنواره داستان كوتاه خاتم با همكارى 
كانون پرورش فكرى و دفتر نشر فرهنگ اسالمى منتشر شد.

ــتان كوتاه خاتم با محوريت  فراخوان هشتمين جشنواره داس
سيره پيامبر اكرم(ص) با همكارى كانون پرورش فكرى و دفتر 
نشر فرهنگ اسالمى منتشر شد. در بخشى از متن اين فراخوان 
آمده است: «شخصيت پيامبر اعظم داراى ابعاد وسيع و وااليى 
ــان را به عنوان اسوه  ــت. خداوند متعال در قرآن كريم ايش اس
عصرها و نسل ها و رحمت براى عالميان معرفى كرده است. (لقد 

كان لكم فى رسول اهللا اسوه حسنه) 
ــاى تكفيرى در  ــرات افراطى و فرقه ه در عصر كنونى كه تفك
ــتند و مى كوشند چهره اى خشونت بار از  پى اسالم هراسى هس
ــان دهند، ضرورى است براى نشان دادن  دين محمد(ص) نش
جلوه هاى انسانى و رحمانى دين مبين اسالم و معرفى پيامبرى 
كه همواره مصداق رحمت، مهربانى و رأفت بوده و سيره زندگى 
از پيش  ــت بيش  ــتن اس ــان، بهترين الگو براى زيس پربار ايش

بكوشيم.»
آيين پايانى و اهداى جوايز ارديبهشت 1402 برگزار مى شود. 
----------------------------------------------------

«لبخند مصطفى» كتاب شد
انتشـارات جمكـران كتـاب 
«لبخند مصطفى» را با نگاهى به 
زندگينامه شهيد مدافع حرم، 
مصطفى نبى لو منتشر كرد و در 
دسترس عالقه مندان قرار داد.

كتاب «لبخند مصطفى» به قلم 
مريم دوست محمديان با موضوع 
ــهيد مدافع حرم  زندگينامه ش
ــه همت دفتر  مصطفى نبى لو ب
ادبيات پايدارى انتشارات كتاب جمكران و با مشاركت ستاد ملى 

كنگره شهداى استان قم منتشر و روانه بازار نشر شد.
ــدس و كارمند  ــهيد مصطفى نبى لو از رزمندگان دفاع مق ش
كميته امداد امام خمينى(ره) با شروع جنگ داعش در سوريه 
ــوريه اعزام شد و در  با وجود اينكه نظامى نبود داوطلبانه به س
تاريخ 29مهر ماه 1396 در عمليات آزادسازى بوكمال در منطقه 

ديرالزور سوريه به شهادت رسيد.
كتاب زندگينامه شهيد مصطفى نبى لو را مريم دوست محمديان 
ــت. «لبخند  ــهيد به نگارش درآورده اس ــر ش به روايت همس
ــط  ــى» در 150 صفحه و با قيمت 65 هزار تومان توس مصطف

انتشارات كتاب جمكران به چاپ رسيده است.

    محمد صادقي
برگـزاري كنسـرت «زانكـو» خواننـده اي 
كه بيشـتر بـا تك آهنگ هايش به شـهرت 
رسيده است، باعث شـد تا يكي از تابوهايي 
كه آشـوب طلبان در ماه هاي اخير در فضاي 
موسيقي كشور ايجاد كرده بودند، رنگ ببازد. 
نا آرامي ها و اغتشاشات در ماه هاي اخير، يكي از 
بزرگ ترين فصول اجراي كنسرت هاي موسيقي 
را از بين برد. فعاليت هاي موسيقي در ماه هاي 
اخير به صفر نزديك شده بود و بسياري از اهالي 
ــت داده بودند.  ــيقي درآمد خود را از دس موس
ــين،  در حالي كه خواننده هاي لس آنجلس نش
ــود را در  ــرت خ ــاكان برنامه هاي تور كنس كم
ــهر هاي مختلف برگزار مي كنند، گروه هاي  ش
ضد ايراني فارسي زبان، فضاي فعاليت موسيقي 
در داخل ايران را آنقدر تنگ كرده بودند كه هيچ 
خواننده و آهنگسازي جرئت برگزاري كنسرت 
ــوب طلباني كه خود را  ــد. گويا آش نداشته باش
مدعي حقوق مردم ايران مي دانند، حق زيستن 
را از بخش قابل توجهي از جامعه هنري سلب  و 
آنها را از داشتن درآمد براي گذران زندگي منع 
مي كردند. برگزاري كنسرت موسيقي «زانكو» 
از خوانندگان جوان موسيقي پاپ در برج ميالد، 
كه با استقبال خوبي هم مواجه شد، خط بطالني 
ــعارهايي كه مردم را از زندگي عادي و  بود بر ش

داشتن سرگرمي دور مي كرد. 
    چيزي به اسم كنسرت دستوري نداريم

پس از مدت ها تعطيلي فعاليت هاي موسيقي، 
سالن برج ميالد، در دو سانس ميزبان كنسرت 
ــي بليت هاي هر  ــرتي كه تمام زانكو بود. كنس
ــده بود و جمعيت  دو سانس آن پيش خريد ش
فراواني آمده بودند تا صداي يك خواننده جوان 
را بشنوند كه قرار است براي اولين بار كنسرت 
بگذارد. نكته مهم اين بود كه «زانكو» سد ذهني 
را كه در ماه هاي اخير باعث بيكار شدن فعاالن 
حوزه موسيقي شده بود، شكست؛ كاري كه پيش 
از اين از سوي خوانندگاني چون «اميد جهان» 

در مقياس كوچك تر انجام شده بود. 
زانكو در مصاحبه اي كه پس از برگزاري كنسرت 
داشته است، مي گويد: «تقريباً سه سالي است كه 
فعاليت هنرمندان موسيقي تعطيل شده است 

ــد و در ادامه هم  در واقع از دوران كرونا آغاز ش
ــدت زمان يك وقفه  اتفاقات پيش رو و دراين م
ــرت برقرار بود و بعد  كوتاه، فرصت اجراي كنس
از آن هم تعطيلي هاي ناخواسته. درباره تعطيلي 
ــيقي اين پنج ماه اخير هم  ــرت هاي موس كنس
بايد بگويم كه از ابتداي اين اعتراضات و فضاي 
ملتهب جامعه، كسي مانع برگزاري كنسرت هاي 
موسيقي و فعاليت موزيسين ها نبوده و در اين 
ــه تك آهنگ در فضاي مجازي  مدت زمان، س
منتشر كردم و در ادامه هم برگزاري كنسرت كه 
بليت فروشي آن با استقبال بسيار خوبي همراه 
شد و انگيزه اي به وجود آورد تا برنامه خودمان را 
براي روزهاي آينده تمديد كنيم. اميدوارم ديگر 
دوستان و همكارانم نيز به زودي كنسرت هاي 
ــردم و عالقه مندان به  ــا م ــود را آغاز كنند ت خ
موسيقي، حق انتخاب بيشتري داشته باشند.» 
ــر، زندگي  ــد: «در عصر حاض وي ادامه مي ده
ــود، فضاي  ــيم مي ش ــته تقس آدم ها به دو دس
ــه و در هر  مجازي و زندگي واقعي و من هميش
ــاي حقيقي جامعه ام  ــرايط و بحراني در فض ش
ــازي. همه ما به  ــه فضاي مج زندگي كرده ام ن
ــك تعداد از  ــم و مي دانيم، آنچه ي خوبي آگاهي
ــتاگرام و  ــراد در فضاهاي مجازي چون اينس اف
توئيتر منتشر مي كنند و به عنوان پوشش اخبار 
هنرمندان معرفي مي شود، با آنچه در واقعيت 
جامعه ما وجود دارد، بسيار متفاوت است و باز 
هم تأكيد مي كنم هميشه با واقعيت جامعه و در 

فضاي حقيقي ام، زندگي كرده ام.» 
اين خواننده در ادامه مي گويد: «در برگزاري اين 
كنسرت تمامي اتفاقات را پيش بيني كرده بوديم 

و با همفكري با برخي از دوستان، مي دانستيم 
شرايط جامعه مساعد برگزاري كنسرت است و 
در اين اجرا هم تقريباً تمامي صندلي هاي سالن 
ــد و از همكارانم خواهش  ــتقبال ش پر بود و اس
ــرت هاي خود  مي كنم ممانعتي از اجراي كنس
نداشته باشند و براي نجات زندگي هزاران نفري 
كه از اين هنر كسب درآمد دارند، تالش كنند.»

زانكو در پاسخ به شايعه هايي درباره دستوري بودن 
ــم  ــرت مي گويد: «چيزي به اس برگزاري كنس
سفارشي وجود ندارد. دوستاني كه صفحه هاي 
مجازي من را دنبال مي كنند به خوبي مي دانند 
ــرت مربوط به هفت،  تصميم به برگزاري كنس
هشت ماه گذشته است و هيچ ارتباطي به حواشي 
اين مدت اخير ندارد. ما چيزي به اسم كنسرت 
دستوري نداريم و حضور مردم در سالن خود گواه 
اين موضوع است و باز هم تأكيد مي كنم اميدوارم 
همكارانم هم به زودي كنسرت هاي خود را آغاز 
كنند. جامعه موسيقي وظيفه اش بهتر كردن حال 

خوب مردم است.»
 برخي از سايت ها تالش كرده اند با بزرگ نمايي 
برخي ناهماهنگي ها در اجراي اولين كنسرت 
ــي اين كار را  ــده، ماجراي تأثير روان اين خوانن
در عادي شدن فعاليت موسيقي كمرنگ كنند، 
ــت كه  ــو» از جمله خوانندگاني اس ولي «زانك
ــطه  ــبتي خوانده و نه به واس ــگ مناس نه آهن
همكاري با صداوسيما به شهرت رسيده است. او 
و بسياري از خوانندگان جوان مانند او، صرفاً با 
آهنگ هايشان و شهرتي كه در بين عالقه مندان 
به موسيقي پيدا كردند، امروز با استقبال روبه رو 
شده اند و همين مسئله باعث خشم رسانه هاي 

ضد ايراني شده است. 
    خشم صداي امريكا از برگزاري كنسرت 
ــانه وابسته به دولت  سايت صداي امريكا، رس
امريكا در بخش فارسي خود با حمله به برگزاري 
كنسرت زانكو در تهران تالش كرده است تا به 
هر نحو اين فعاليت موسيقايي را تخطئه كند. 
اين رسانه امريكايي كوشيده است تا مخاطبان 
كنسرت «زانكو» را قشر ارزشي جامعه معرفي 
ــده از اين  ــر ش كند. در حالي كه تصاوير منتش
كنسرت نشان مي دهد برخالف ادعاي صداي 
ــه مخاطب و  ــري كه هميش امريكا، همان قش
پيگير برگزاري كنسرت هاي موسيقي هستند 
در اين كنسرت نيز حضور دارند. صداي امريكا با 
استناد به توئيت هاي اكانت هاي مجهول الهويه  
تالش كرده است موفقيت «زانكو» را زير سؤال 
ــداي امريكا  ــي از فحش نامه ص ببرد. در بخش
ــي در  ــران ايران ــياري از كارب آمده است: «بس
شبكه هاي اجتماعي از زانكو انتقاد كردند و او 
ــتند كه در  را خواننده اي «فرصت طلب» دانس
چنين «روزهاي غم انگيزي» آهنگ هاي شاد 
ــي مي پردازد. »  ــه رقص و پايكوب مي خواند و ب
ــرت هاي  ــنده اين متن فضاي كنس گويا نويس
ــه در تهران  ــيقي در لس آنجلس را با آنچ موس
ــت و با بغضي كه از  مي گذرد، اشتباه گرفته اس
شكست پروژه سياسي خود داشته است، به نوعي 

عقده گشايي مى كند.

ــود را  ــوب طلباني كه خ آش
ــردم ايران  ــوق م مدعي حق
ــتن را  ــق زيس ــد، ح مي دانن
ــي از  ــش قابل توجه از بخ
ــلب  و آنها  جامعه هنري س
ــراي  ــد ب ــتن درآم را از داش
گذران زندگي منع مي كردند

    جشنواره

حضرت على عليه السالم:

 شــفاعت كننده ماننـد 

پر و بال درخواست كننده 

است.

حكمت63، نهج البالغه


