
 ماجرای هدیه رهبر انقالب
به خانواده شهید مدافع حرم

همزمان ب��ا والدت حض��رت رقیه)س( انگش��تر 
اهدایی رهبر معظم انقالب به دس��ت همس��ر ش��هید 

قاضی خانی رسید تا جایگزین حلقه نامزدی شود.
بهمن ماه س��ال گذش��ته بود که جمعی از خانواده 
ش��هدا با رهبر انقالب دیدار کردند. در این دیدار همسر 
ش��هید مدافع ح��رم مه��دی قاضی خانی هدی��ه ای به 
عنوان جایگزین انگش��تری نامزدی اش از رهبر انقالب 
درخواست می کند. همزمان با والدت حضرت رقیه)س( 
انگشتر اهدایی رهبر معظم انقالب به دست همسر شهید 

قاضی خانی رسید تا جایگزین حلقه نامزدی شود.
همس��ر ش��هید قاضی خانی در این ب��اره گفت: که 
همزمانی اهدا این هدیه به من و روز نیمه شعبان، موجب 
شد تا من دوباره متولد شوم. خدا را شاکرم که به برکت 
شهید، حضرت آقا من را الیق دانستند که انگشتر نماینده 
منجی بشریت که در دست ایشان بوده را در دست کنم. 
همسر شهید قاضی خانی حلقه ازدواجش را همراه با پیکر 

مطهر شهید مدافع حرم، دفن کرده بود.

با والیت
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جمعه شب فینال  لیگ میـــــدان برگشت  دور 
برتر بین تیم های پرسپولیس و سپاهان 
برگزار ش��د ام��ا در نهایت ای��ن بازی با 
وجود هم��ه حاش��یه ها و درگیری های 
داخل زمین با تساوی بدون گل به پایان 
رسید تا کماکان وضعیت قهرمان لیگ 
برتر نامشخص باشد و به نظر می رسد تا 
هفته پایانی هیچ تیمی نتواند قهرمانی 
خود را از پیش مشخص شده بداند. این 
ب��ازی با وجود همه حاش��یه های درون 
زمین و بیرون از آن به پایان رس��ید، اما 
اتفاقات تلخی نظیر مصدومیت بیش از 
200 هوادار و فوت یك نفر همراه شد و 
ب��ه نظر می رس��د این مس��ئله نیازمند 
بازنگری جدی در همه ارکان فوتبال از 
فرهنگ هواداری گرفته تا نحوه برگزاری 

بازی را می طلبد. 

فرهنگ هوادارنمایی بیداد می کند
از س��اعت 15 روز گذشته هواداران 
پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه علیه 
یکدیگر رکیك ترین فحاشی ها را انجام 
می دادند و این در حالی است که نزدیك 
به 5 ساعت به آغاز بازی مانده بود و این 
مسائل نشان از اتفاقات تلخ تری می داد 
که در جریان بازی همه شاهد آن بودیم. 
در این بین به نظر می رسد دیگر کسی 
نمی تواند این جمله کلیشه ای را به کار 
ببرد که ما بهترین هواداران دنیا را داریم 
چراکه افراد حاضر در ورزش��گاه آزادی 
برای جان یکدیگر هم ارزش قائل نبودند 
و با انواع و اجس��ام س��خت مثل آهن و 
س��نگ همدیگر را نشانه می گرفتند که 
ماحص��ل آن بی��ش از 200 مصدوم در 
ورزش��گاه آزادی بود. در این بین اقدام 
تأسف بار کتمان واقعیت از سوی مدیران 
فوتبالی اس��ت و آنه��ا در کمال تعجب 
خود را ب��ه ندیدن می زنند ت��ا باز زدن 
حرف ه��ای هوادارپس��ندانه واقعیت را 
تکذیب کنند. همی��ن تکذیب واقعیت 
کار را ب��ه جایی رس��انده که دیگر جان 
انس��ان ها در ورزش��گاه برای مردم مهم 
نیس��ت و حتی به قصد آسیب رساندن 
به یکدیگر با هم درگیر می شوند. در این 
شرایط عجیب بحث حضور خانواده ها در 
ورزش��گاه یك امر محال و نشدنی است 
چراکه ش��رایط بگونه ای شده که کسی 
ک��ه به اس��تادیوم م��ی رود نمی تواند از 

بازگشتش به خانه مطمئن باشد! 

 استادیوم ورزشی
یا محفلی برای استعمال موادمخدر؟!

مدت های طوالنی است که هواداران 
برای ورود به ورزشگاه ها مورد بازرسی 
بدنی از س��وی مأموران قرار می گیرند 
تا مبادا اجس��ام غیرمجاز توسط آنها به 
سکوها برده ش��ود اما چند وقتی است 
که ای��ن اتفاق حتی ب��رای خبرنگاران 
هم رخ داده و آنها که آیدی کارت مورد 
تأیید حراست وزارت ورزش و سازمان 
لی��گ را هم در اختی��ار دارند اما مورد 

بازرسی بدنی قرار می گیرند.
بارها اتفاق افتاده که به خبرنگاران 
اج��ازه بردن ادکل��ن و چیزهایی از این 
دست به داخل ورزشگاه داده نمی شود 
ام��ا در کم��ال تعجب و ب��ا وجود دقت 
نظرهایی که در این زمینه انجام می شود 
در باز های مختلف ش��اهد هس��تیم که 
برخی از هواداران که ش��اید تعدادشان 
کم هم نباش��د انواع و اقسام موادمخدر 
صنعت��ی و حتی س��نتی را ب��ا خود به 
ورزشگاه می آورند و آزادانه روی سکوها 

به استعمال این مواد می پردازند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه فیفا و 
کنفدراسیون های زیرمجموعه آن حتی 
برای اس��تعمال س��یگار در ورزشگاه ها 
هم اخط��ار دادند و جریم��ه می کنند، 
ام��ا در ورزش��گاه های داخلی ش��اهد 
هس��تیم که عده ای آزادانه به استعمال 

موادمخ��در می پردازند به طوریکه بوی 
حاص��ل از آن در بازی ه��ای متعدد به 
مشام خبرنگاران هم می رسد. مشخص 
نیست که چطور این افراد می توانند با 
وجود همه سخت گیری هایی که در این 
خصوص انجام می شود می توانند با خود 
موادمخدر به استادیوم بیاورند. در بازی 
شب گذشته پرسپولیس و سپاهان هر 
چقدر در زمین بازی شاهد فقر گلزنی 
بودیم اما روی سکوها و از سوی عده ای 
از هواداران »ُگل « های زیادی زده شد!

 هوادارنمایی
جزئی از فوتبال ما شده است 

تا پیش از این هر بار اتفاق ناگواری در 
ورزشگاه ها رخ می داد صحبت از این بود 
که این ها بخش��ی از هوادارنماها هستند 
اما این الپوش��انی حقیقت باعث شده تا 
در س��ال های اخیر شاهد باشیم که این 
به اصطالح هوادارنماها تبدیل به بخش 
قالب تماش��اگران حاضر در اس��تادیوم 
ش��ده اند و به نظر می رسد که راهکاری 
هم برای حل آن در نظر گرفته نمی شود. 
این مسئله فقط مربوط به تهران یا تبریز 
نیست بلکه ش��اهد هستیم که در همه 
ورزش��گاه ها اتفاقات تلخی رخ می دهد 
که نش��ان می دهد دیگر جان انس��ان ها 
هم مهم نیست. هنوز از نابینا شدن یك 
س��رباز، یك هوادار در فینال جام حذفی 
و... زمان زیادی نگذش��ته و داغی که بر 
دل خانواده ها مانده س��رد نش��ده است 
اما ش��اهد هستیم که این خشم و کینه 
هواداری که شاید متأثر از جامعه امروزی 
باشد باعث شده تا فرهنگ هوادارنمایی 

در ورزشگاه های ما بیداد کند. 
متاسفانه این موضوع حتی در فضای 
مجازی هم بیداد می کند. لشکرکشی های 
مج��ازی و فض��ای فح��ش و تهدید در 
صفحات مجازی ای��ن روزها به باالترین 
حد خود رسیده و حتی شاهد آن هستیم 
که بازیکن یا برخی از هواداران شروع به 

تهدید بازیکنی خاص یا هواداران می کنند. 
در این وضعیت برگزاری مسابقه فوتبال به 
چه قیمتی خواهد بود؟ آیا ارزش ریختن 

خون از بینی یا سر کسی را دارد؟

مماشات با ناهنجاری ها تا کجا؟
متأسفانه در سال های اخیر کاماًل 
دی��ده ش��ده که ب��ه جای برخ��ورد با 
پدیده های ش��ومی که در ورزش��گاه ها 
رخ می ده��د برخ��ورد ج��دی صورت 
نمی گی��رد و حتی در خیل��ی از موارد 
مصلحت اندیش��ی ج��ای برخ��ورد ب��ا 
حقیق��ت را می گی��رد. در روزهایی که 
ش��اهد هس��تیم برای صدور یك رأی 
انضباطی حتی پای سیاس��یون هم به 
فوتبال باز می ش��ود مشخص است که 

نباید منتظر اجرای عدالت ماند. 
وقتی ی��ك نماین��ده از رفتارهای 
خش��ن و تحریك آمی��ز ه��واداران یك 
تیم حمایت می کند و آن را می س��تاید 
دیگ��ر نباید منتظر برخورد قاطع با این 
ناهنجاری ها بود. وقتی کمیته انضباطی 
برای صدور یك رأی به ناچار مصلحت را 
در نظر می گیرد مشخص است که دیگر 
نمی توان منتظر اج��رای دقیق عدالت 
بود و در این شرایط شاید برخی ها برای 
خ��ود مصونیتی در نظ��ر بگیرند و این 
موضوع باعث می ش��ود تا آنها اقدامات 

عجیب خود را ادامه دهند. 
روز جمعه به دلیل شرایط نامساعد 
روی س��کوها، داور بازی پرسپولیس و 
س��پاهان قصد نداش��ت در سوت خود 
بدمد اما 2 ناظر بازی با عصبانیت از داور 
بازی می خواستند تا سوت آغاز بازی در 
آن ش��رایط بحرانی زده شود. آیا انجام 
یك بازی فوتبال ارزش جان انس��ان ها 
را دارد؟ چرا یکبار برای همیش��ه نباید 
مقابل این بداخالقی ها ایس��تاد؟ شاید 
پاسخ به این س��واالت بتواند گوشه ای 
از ای��ن غبارآلودگی حاکم بر فوتبال را 

فارس شفاف کند؛ البته شاید! 

قدرت نم����ای��ی  جــم در جــام اسپانس��ره��ا 
شبکه های س��یما و بحرانی شدن رویه 
بخت آزمایی در برنامه ها سرانجام رسانه 
ملی را با تذکر رهبر انقالب مواجه کرد؛ 
تذک��ری که البت��ه به رغم مس��بوق به 

سابقه بودن مغفول مانده است.
روند رو به رشد سلطنت اسپانسرها 
در تلویزیون باالخره به طور رس��می و 
ج��دی با مانع روب��ه رو و فرآیند مقابله 
با سوءاستفاده های فرهنگی و اقتصادی 
این س��الطین نوپا در رسانه ملی وارد 
ف��از جدیدی ش��ده اس��ت. البت��ه این 
اتف��اق کمی دی��ر به وقوع پیوس��ت و 
باعث ش��د در یکی دو س��ال گذش��ته 
قدرت گرفتن غیرمنطقی اسپانس��رها، 
آنتن فروش��ی در تلویزیون و مخصوصاً 
فراگی��ری مس��ابقات بخت آزمایی، داِد 
همه دلسوزان، منتقدان، کارشناسان و 

حتی هنرمندان را درآورد.
مهمترین حاشیه تلویزیون در یکی 
دو سال اخیر همین حضور اسپانسرها 
و تبلیغات بی قاعده و آنتن فروشی بوده 
که ه��ر بار نقدی بر آن وارد می ش��د، 
ب��ا مقاومت ه��ای صداوس��یما مواجه 
می ش��د و مدیران از نبود بودجه برای 
توجیه این آنتن فروشی و انحصارطلبی 

اسپانسرها سخن می گفتند.
ت��ا اینکه ط��ی چند روز گذش��ته 
آی��ت اهلل  از  اس��تفتایی  انتش��ار  ب��ا  و 
مکارم ش��یرازی درباره فرآین��د اهدای 
جوایز در یك مس��ابقه خاص و مهمتر 
از آن تذکر صری��ح رهبر معظم انقالب 
در  بخت آزمای��ی  برنامه ه��ای  درب��اره 
صداوس��یما منته��ی ب��ه دس��تورات و 
نامه نگاری های��ی در مجموعه مدیران 
سازمان صداوسیما شد که امید است به 
برچیده ش��دن مسابقات بخت آزمایی و 
قرعه کشی های عجیب غریب بینجامد؛ 
اما آیا این نتیجه مطلوب و کافی است؟

»بخت آزمایی« در سیما از کجا 
کلید خورد؟

طی 2 سال گذشته که پای ستاره 
مربع ه��ا ب��ه تلویزی��ون باز ش��د انواع 
مس��ابقه ها با اپلیکیشن ها شکل گرفت 
که مردم می توانس��تند ش��رکت کننده 
برن��ده  و  مختل��ف  قرعه کش��ی های 
رقم ه��ای میلیون��ی باش��ند و در ه��ر 
ش��بکه گردونه ای در ح��ال چرخیدن 
می دیدید که ق��رار بود نام یك »برنده 

خوش شانس« از آن بیرون بیاید.
برنام��ه ای  اسپانس��ر  هرچق��در 
میلیاردی تر بود، رنگ و لعاب جوایز هم 
متفاوت تر می ش��د و حتی برنامه هایی 
مثل »دورهمی« ت��ا آنجا پیش رفتند 
که مهران مدیری ب��ا دعوت اتفاقی از 
دو تماشاگر که قرار بود درباره نکته ای 
مثبت یا منفی س��خن بگویند، با نظر 
تماشاگران بهتر )یا بامزه تر(، به یکی یا 

هر دو نفر تبلت اهدا می کرد.
البت��ه ش��اید ج��زو  ای��ن مث��ال 
بی اهمیت ترین هدای��ای تلویزیون برای 
مخاطبانش بود ک��ه البته در جای خود 
در نگاه غالب بر سیما و ذهن مخاطبانش 
بی تاثی��ر نبود. با این حال در مس��ابقات 
مختلفی که در نظر گرفته ش��ده بود از 
آپارتمان و ویالی شمال تا خودرو و دیگر 
جوایزی که می توانس��ت برای مخاطب 

مهیج و رویاساز باشد تبلیغ می شد.
تبلیغات��ی ک��ه هم��ه ش��بکه ها و 
برنامه ها را فراگرفته بود و هر شبکه ای 
س��عی می کرد در می��دان رقابت برای 
قرعه کش��ی ک��م نی��اورد؛ مدل��ی که 
پیش تر محدود به »تبلیغات« بازرگانی 
مجموعه ه��ای کالن اقتص��ادی مانند 
بانك ها می شد و حاال گویی با ورود به 

میدان »سرگرمی« فراگیرتر شد.
در ای��ن س��ال ها هم��ه برنامه های 
مناس��بتی و غیرمناس��بتی س��یما از 
برنامه های ورزشی تا برنامه های معنوی 
و رمضانی و اعیاد یاد گرفته بودند با این 
قرعه کشی ها مخاطبانشان را جذب کنند 
و تلویزیون حتی برای جذب مخاطب به 
س��ریال ها نیز س��واالتی درباره قصه و 

کاراکترها طراحی و در قالب س��واالت 
چه��ار گزینه ای هنگام پخش س��ریال 
زیرنویس می کرد! حاال دیگر ویروس به 

تمام اجزای سیما نفوذ کرده بود!

 وقتی پای اپلیکیشن ها
به صداوسیما باز شد

در چنی��ن ش��رایط مهیای��ی برای 
ابتال ب��ه بیماری بود ک��ه تلویزیون پای 
اپلیکیش��ن های مختلف را به میدان باز 
کرد و هر برنامه با یك اپلیکیشن که اغلب 
زیر نظر چند نام محدود هدایت می شدند 

وارد بازی های شبه بخت آزمایی شد.
این روند نه تنها صدای کارشناسان 
و هنرمن��دان خ��ارج از تلویزیون بلکه 
صدای خود برنامه س��ازان تلویزیونی را 
هم درآورد که حاال همه محتوا و هدف 
برنامه ش��ان تحت س��لطه امپراطوری 

اسپانسرها قرار گرفته بود.
اسپانس��رهایی که مج��ری تعیین 
می کردن��د، موضوع برنامه را مش��خص 
می کردن��د و حت��ی طبق عالقه ش��ان 
می گفتند که چه کس��ی باید میهمان 
برنامه ها باشد و درنهایت در میان همین 
اسپانس��رها یا اپلیکیشن ها، کارمندانی 
هم پیدا ش��دند که تصمیم گرفتند در 
یك جش��نواره ب��زرگ تلویزیونی مثل 
»جام ج��م« ی��ك نفر را برن��ده کنند و 
دس��ت به تقل��ب بزنن��د! همین تخلف 
در جش��نواره »جام جم« و تغییر آرای 
مردمی و ناتوانی یك س��ازمان کالن در 
هدایت و کنترل اسپانسرهایش بود که 
باعث ش��د وزیر ارتباطات دستور دهد 
که کدهای س��تاره مربع برچیده ش��ود 
و صداوس��یما ه��م به ج��ای تغییر در 
رویکردهای خود س��راغ تغییر در ساز و 
کار بهره گرفتن از جیب مخاطب رفت.

تلویزیون که بودجه اش وابسته دولت 
است و بخشی از هزینه های ساالنه خود 
را باید از تبلیغات و اسپانسر و آگهی های 
بازرگانی دربیاورد سراغ ساز و کار دیگری 
همچون مس��ابقات »روبیکیو« رفت که 
اگرچه مخاطب در آنها باید به س��واالت 
10گانه جواب دهد با این حال در هر 10 
سوال تقریباً یك یا دو سوال سخت وجود 
دارد که ش��رکت کننده برای رد شدن از 
این سوال سخت باید »جون« خریداری 
کن��د و می ت��وان گفت ن��وع دیگری از 
بخت آزمایی اس��ت که هر شرکت کننده 

بابت آن پول می پردازد.
تلویزی��ون هن��وز بابت ای��ن نوع از 
مس��ابقات واکنش��ی نداش��ته اما پیرو 
س��خن صریح رهبر انق��الب درباره بعد 
فرهنگ��ی و محتوای��ی »بخت آزمایی«، 
رئیس صداوس��یما در نامه ای خطاب به 
مهدوی مهر مدیرکل بازرگانی صداوسیما 
تجدی��د نظر نس��بت به ب��روز و ظهور 

رسانه ای اسپانسرها را خواستار شد.

لزوم تغییر یک رویکرد
ی��ك  از  نم��ادی  بخت آزمای��ی 
زاوی��ه نگاه در تلویزیون اس��ت و برای 
مخاطبان از کوچك و بزرگ تا بی سواد 
و متخصص این تفکر را ترویج می دهد 
ک��ه برمبن��ای »ش��انس« می توانن��د 
»برنده« باش��ند؛ درواق��ع به جای یك 
م��اه کار و تفکر می توانند یك ماه پای 
گوشی های موبایل خود کدهای ستاره 
مربع را ارس��ال کنند و یا با شرکت در 
مس��ابقات تلویزیون و یا پاسخگویی به 
سواالت مس��ابقاتی مثل »برنده باش« 
و هزینه کردن بابت خرید س��واالت و 
گرفتن امتیازه��ا حداقل حقوق یك تا 

چند ماه یك کارگر را بدست آورند.
البت��ه ای��ن رویکرد ب��رای تهییج 
مخاطب، پیش از این با تبلیغات بانك ها 
کلی��د خ��ورد و آگهی ه��ای بازرگانی 
بانك ها با وع��ده پول های کالن، کلید 
آپارتم��ان و خودروهای گ��ران قیمت 
مخاطبان را هر چه بیش��تر به س��مت 

یك زندگی رویایی و البته بدون زحمت 
فریفتند. سیس��تمی که به مخاطب یاد 
می داد کار نکند، تالش نداش��ته باشد 
اما به برنده ش��دن در قرعه کش��ی های 
رویایی دل ببنند و هر بار پول بیشتری 
س��رمایه گذاری کند. سیستمی که نه 
تنها با س��بك زندگی اسالمی و ایرانی 
و حت��ی اقتصاد مقاومت��ی مغایر بود و 
به نظر می رس��ید بیشتر در کشورهای 
جهان س��وم و در حال توس��عه کارآمد 

است تا کشورهای توسعه یافته!
بگذری��م ک��ه این می��ان چقدر از 
ای��ن هدایا به مخاطبانش نرس��ید و او 
را فقط به ش��خصی سرخورده و ناامید 
تبدیل ک��رد اما روندی ک��ه تلویزیون 
پیش گرفت باعث ش��د مخاطب دست 
به گوش��ی ب��ه جای امید ب��ه تالش و 
کوشش خود به سواالت چهار گزینه ای 
دل ببن��دد و کعبه آم��ال و آرزوهایش 
ببین��د؛  قرعه کش��ی ها  همی��ن  در  را 
مخاطبانی که بخش عمده شان پیش تر 
به پ��ای چهار گزینه ه��ای کنکور عمر 
باخت��ه بودند و حاال گوی��ی از چاله به 
چاه دیگری افتادند! شباهت ساز و کار 
قرعه کشی های تلویزیونی به شرط بندی 
ت��ا آنجا پیش رفت که برخی از مراجع 
در بازه ه��ای زمانی مختلف نس��بت به 

این رویکرد انتقاد کردند.
هرچند علی فروغی مدیر ش��بکه 
س��ه س��یما این فرضیه را نس��بت به 
مسابقه »برنده باش« رد کرد و توضیح 
داد که جایزه ش��خص برنده از بودجه 
مصوب ش��بکه تامین می ش��ود با این 
ح��ال نکته ای که تلویزی��ون باید بدان 
توجه داش��ته باش��د این است که باید 
یك رویکرد اصلی و کالن را در برنامه 
س��ازی ها و حتی تبلیغ��ات و پیام های 
بازرگان��ی رعایت کند تا اس��اس کار و 
تالش را زیر س��وال نبرد و مخاطب را 
در هوس جوایز رویایی تحریك نسازد.

بی توجهی به هشدار ۱۵ ساله رهبری
صداوسیما اساس��اً باید گرایش به 
چنی��ن روحی��ه ای را از بی��ن ببرد که 
قطعاً ب��ا حذف یک��ی دو برنامه چنین 
س��اختاری محقق نخواهد شد. پخِش 
بخش اعظم پیام ه��ای بازرگانی با این 
تعریف باید ممنوع شود و حتی بسیاری 
از مس��ابقات تلفنی صداوسیما نیز باید 
تغیی��ر کنند، مس��ابقاتی ک��ه به گفته 
برخی از خود ش��رکت کنندگان بارها و 
بارها تماس گرفته ان��د به این امید که 

رقمی هر چند ناچیز برنده شوند.
برای حسن ختام، جهت یادآوری و 
اشاره به تأخیر مدیران رسانه ملی در عمل 
به یك هشدار کلیدی، بازخوانی بخشی از 
س��خنان رهبر انقالب در سال 83 یعنی 
دقیق��اً 15 س��ال پیش، خال��ی از لطف 
نیست؛ »از جمله ی سرگرمی ها، مسابقات 
اس��ت. مسابقات، خوب است؛ منتها باید 
مراقب بدآموزی های قولی و عملی در آنها 
بود. گاهی در زبان، گاهی اصالً در کیفیت 
رفتار، گاهی هم در خنده های بیخودی، 
سبکی دیده می شود؛ و البته گاهی اوقات 
هم این چیزها نیست. یکی از مسابقه ها، 
مس��ابقه ی تلفنی است. شخصی تماس 
می گیرد و به خاطر هیچ��ی، به او جایزه 
می دهن��د! ی��ك روز من دی��دم در یك 
برنامه ی تلویزیونی پن��ج میلیون تومان 
ب��ه یك نفر جایزه دادن��د؛ برای اینکه به 
چند س��ؤال ج��واب داد! این س��رگرمِی 
خیلی جالبی نیست. پنج میلیون تومان، 
تقریباً حقوق دو سه س��ال یك کارمند 
متوسط اس��ت. ممکن است بگویند این 
کار ترویج علم است. ترویج علم را از یك 
راهِ بهتر بکنید؛ این راه ضرر دارد. عده ای 
که این گونه مس��ابقات را نگاه می کنند، 
بی منطق��ی به ذهن ش��ان می آی��د و از 
 این بی منطقی سوءاس��تفاده می کنند.«

مهر

پیامبراكرمصلیاهللعلیهوآله:
آدمی از پرهیزگاران نمی شود مگر اینکه حسابرسی او از 
نفسش سخت تر از حساب کشیدن او از شریکش باشد.
مکارماالخالقص468-مجموعهورامج2،ص62

چرادادستانكلبهجمعهسیاهفوتبالورودنمیكند؟
اظهاراتتهدیدآمیزیکهبویخونمیدهد

جمع  که  شرایطی  در  و  پایان  سوت  آمدن  در  صدا  به  از  پس  دقایقی 
کثیری از هواداران دو تیم روی سکوها و بیرون از استادیوم جو ملتهبی را 
ایجاد کرده بودند، یکی از اعضای باشگاه سپاهان با اظهارات خود برای دیدار 
پرسپولیسی ها  برای  نوعی  به  و  کشیده  نشان  و  خط  حذفی  جام  نیمه نهایی 
اظهارات  این  به  از مسئوالن سپاهان هم در واکنش  برخی  رجزخوانی کرد! 

مقصر را عوامل دیگر قلمداد کردند!
مسعود تابش مدیرعامل باشگاه سپاهان پس از دیدار با پرسپولیس با 
این ورزشگاه را دشوار  بازی در  به جهنم  تشبیه وضعیت استادیوم آزادی 
اعالم کرده و در ادامه گفت به هرحال ما هم سوم خرداد میزبان پرسپولیس 
اصفهان  در  احتمالی  اتفاقات  درباره  نوعی  به  اظهارات  این  با  وی  هستیم. 
هشدار داد و پیش بینی کرد که شاید طرفداران اصفهانی به تالفی اتفاقات 

تهران تصمیماتی داشته باشند.
اما اوج رجزخوانی و خط و نشان کشیدن برای پرسپولیسی ها را سیاوش 
روشن  دوربین های  مقابل  که  آنجا  داد.  انجام  سپاهان  تیم  بازیکن  یزادنی 
خبرنگاران و گزارشگران تلویزیونی اعالم کرد: من به هواداران پرسپولیس 
مشخص  آنها  جانی  امنیت  تأمین  چون  نیایند  اصفهان  به  که  می کنم  توصیه 

نیست با چه کسی خواهد بود و واقعاً با خداست!
البته رضا فتاحی سرپرست تیم فوتبال سپاهان هم با اشاره به رجزخوانی 
لیدر پرسپولیس و در واکنش به این موضوع که برخی از بازیکنان سپاهان 
گفته اند با این وضعیت هواداران پرسپولیس برای بازی حذفی به اصفهان 
نیایند گفت: وقتی از یک هفته پیش لیدر باشگاه پرسپولیس آن صحبت ها 
را انجام می دهد بازیکن ما هم این حرف ها را می زند. همه اینها به خاطر همان 
کاری است که لیدر پرسپولیس انجام می دهد. شما نگاه کنید ۵ سال پیش 
فینال جام حذفی در این ورزشگاه برگزار و تیم سپاهان در ضربات پنالتی 

برنده شد آیا آن زمان چنین اتفاقاتی افتاد؟
یک  باید  گفت:  بازی  از  پس  هم  سپاهان  باتجربه  بازیکن  کیانی  مهدی 
ممکن  نکرده  خدایی  وگرنه  نیفتد  اتفاق ها  این  که  شود  دقیق  برنامه ریزی 

است که در بازی جام حذفی و در اصفهان این مسائل جبران شود!
قطعاً در مدت زمان باقی مانده تا دیدار جام حذفی با ورود دادستانی به 
این ماجرا به ویژه با برخورد قاطع با افرادی که برای تیم رقیب رجزخوانی 
کرده اند می توان از بروز دوباره اتفاقات اینچنینی جلوگیری کرد. حرف هایی که 
سیاوش یزدانی به زبان آورده و رسماً پرسپولیسی ها را تهدید کرده از یک سو 
و مسائلی که مسئوالن باشگاه سپاهان درباره تحرکات لیدر پرسپولیس ظرف 
یک هفته اخیر داشته قطعاً از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. البته 
ناگفته نماند این اتفاقات تلخ و این رجزخوانی ها در ادامه تهدیدهای برخی 
بازیکنان پرسپولیس در کانال ها و شبکه های  هواداران تراکتورسازی علیه 
مجازی است که خبر از یک روز پرتنش و حاشیه ای در دیدار تراکتورسازی و 
پرسپولیس می دهد و چیزی که بیش از همه مشهود است انفعال فدراسیون 

مشرقنیوز فوتبال درخصوص این ماجراهاست! 

نمای نزدیک

تهدیدهای نرم بدون نقش آفرینی مردم 
رفع نمی شود

فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیةاهلل)عج( 
گفت که نقش��ی ک��ه مردم ب��ا محوری��ت هیأت ها و 
گروه های دیگر در جریان س��یل داش��تند روح تازه ای 

به انقالب اسالمی بخشید.
سرلشکر محمدعلی جعفری در چهارمین نشست 
مل��ی جمعی از هیئت های ش��اخص جبه��ه فرهنگی 
انق��الب اس��المی از هیئت انقالبی به عنوان نخس��تین 
مجموع��ه مردم��ی انقالب نام ب��رد و گف��ت: در ادامه 
حرکت انقالب اس��المی نیازمند اقدامات تش��کیالتی، 
مدیریتی، هم افزایی و متناس��ب با نیازهای روز جامعه 
و انقالب هس��تیم که به صورت خودج��وش و به برکت 
مجموعه های��ی امثال خاتم االوصیا)عج( رقم زده ش��ده 
است. وی افزود: هرچند گسترش و تعدد هیئت ها نیاز 
است اما رسیدن به هم افزایی در سطح کشوری، ارتباط 
شبکه ای و تش��کیالتی نیز به عنوان موضوع های اصلی 
برای نقش آفرینی در حوزه جنگ نرم انقالب و مس��ائل 

اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
فرمان��ده ق��رارگاه فرهنگ��ی و اجتماعی حضرت 
بقیةاهلل)عج( از هیئت ها به عنوان مجموعه های مردمی 
انقالبی نام برد و تصریح کرد: حرکت هیئت های مذهبی 
به سمت خدمات اجتماعی مقدس و مورد نیاز انقالب 
اس��المی است. وی یادآور ش��د: درصد قابل توجهی از 
مردم ایران اس��المی، افراد مؤمن، انقالبی، والیت مدار 
و حزب اللهی هس��تند اما مشکل در سازمان دهی نوع 
ارتباط گیری، حرکت سازماندهی ش��ده و بهره گیری از 
ای��ن ظرفیت ب��زرگ برای رفع بحران ه��ای اجتماعی 
اس��ت. اکنون در عرصه خدمات اجتماعی نیز باید به 
نقش مردم توجه الزم را داشته باشیم و بتوانیم همانند 

دفاع مقدس از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم.
جعفری خاطرنشان کرد: نقشی که مردم با محوریت 
هیئت ها و گروه های دیگر در جریان سیل داشتند روح 
تازه ای به انقالب اسالمی بخشید اما اکنون باید به دنبال 
فهم تشخیص مسائل بزرگ اجتماعی باشیم؛ موضوع های 
امنیتی، جنگ، سیل و زلزله احساس می شود به همین 
علت مردم برای رفع مشکالت ناشی از آن قیام می کنند 
اما این احساس در حوزه جنگ نرم مشاهده نمی شود. 
وی با تصریح به اینکه "در تهدیدهای نرم در حوزه های 
سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید کارهای 
گس��ترده تری را دنب��ال کنی��م"، مطرح ک��رد: در این 
حوزه ها با مسائلی روبه رو هستیم که بدون نقش آفرینی 
م��ردم نمی توانیم رفع مش��کالت را رقم بزنیم. حرکت 
هیأت های مذهبی به س��مت خدمات اجتماعی اقدامی 

بزرگ و قابل تقدیر است. 

جناح فرهنگی

»ُگل«زنیرویسکوهابهجایچمنسبزآزادی!

مصلحت اندیشی با ناهنجاری تا کجا؟
ويروس»بختآزمايی«چگونهبهجانسیماافتاد؟

بالی تجویز »شانس«

آگهی مناقصه  عمومى یک مرحله اى -ساده

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

ول
ت ا
نوب

       منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد خرید 2 قلم قطعات سیستم کنترل plc وزیمنس S7-400H(طبق مشخصات اسناد مناقصه)را به تامین کنندگان داخلى داراي صالحیت واگذار نماید، 
لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعالم شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارك مورد نیاز جهت اعالم آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر 

امور کاالى منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند. 
اطالعات مناقصه:  تقاضاى 20728-7060

1)دستگاه مناقصه گزار:  شرکت انتقال گاز ایران-منطقه دو عملیات انتقال گاز 
2)مدت اجراى پیمان: 4 ماه شمسی

3)مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 210/000/000 ریال
4)تولید کننده بایستی توانایی ارایه ضمانتنامه هاي انجام تعهدات و شرکت در فرآیند ارجاع کار (مطابق با یکی از موارد درج شده در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 

ـ . مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.  ه
5)محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز– امور کاال- تلفن: 340421920-34042211-031   فکس:031-36278205

6)مهلت جهت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ: 98/2/9 به مدت 7 روز 
7)زمان عودت اسناد مناقصه: ساعت 15:30 روز یکشنبه 98/2/29

8)زمان گشایش پیشنهادها:98/2/31
9)محل گشایش پیشنهاد قیمت : کیلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز 

10)فرایند مناقصه: عمومى-یک مرحله اي-ساده
11)مدت اعتبار پیشنهادات:  حداقل 3 ماه شمسى 

12)قیمتها متناسب با کاالى ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
 شرایط و مدارك مورد نیاز متقاضیان

-کد اقتصادي و شناسۀ ملی
-گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده 

-گواهی امضا مجاز و تعهدآور صاحبان امضا براساس آگهى آخرین تغییرات معتبر 
                                                                                                                                        

شماره آگهى : 87380007
شماره مجوز : 1398.312

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/02/08  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/09

نیز قابل مشاهده   ضمنًا  آگهی فوق در سایتهاي ذیل 
می باشد.
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»اینشستهصفاول«درغرفهکتابستاننمایشگاهکتاب
کتاب مجموعة اشعار اجراش��ده در سال های گذشته و  كتاب به مناس��بت های مختلف توسط میثم مطیعی با عنوان كافــه

»ای نشسته صف اول« منتشر شد
این کتاب که دربرگیرندۀ مجموعة اش��عار اجراشده در سال های گذشته 
و به مناس��بت های مختلف توسط میثم مطیعی است، به کوشش محمدرضا 
وحیدزاده و به همت انتشارات کتابستان به چاپ رسیده و در نمایشگاه کتاب 
امسال عرضه خواهد شد. نکتة جالب توجه در این مجموعه آن است که همة 

اشعار آن به صورت گروهی سروده شده.
محمدمهدی س��یار، میالد عرفانپور، علی محمد مؤدب، مهدی جهاندار، 
رضا یزدانی و چند تن دیگر از جمله شاعرانی هستند که نام آن ها به عنوان 
سرایندۀ اش��عار درپیش��انی مثنوی های این مجموعه دیده می شود. در این 
اث��ر عالوه بر متن کامل اش��عار، چهار مقالة تحلیلی درب��ارۀ ابعاد اجتماعی، 
رس��انه ای، ادبی و هنری این آثار به قلم رضا کردلو، حسن صنوبری، علیرضا 
سمیعی و محمدرضا وحیدزاده و نیز توضیحات تکمیلی و اختصاصی هر شعر 

به صورت مجزا هم درج شده است.
شعر مشهور عید فطر سال 96 که بازتاب های رسانه ای گسترده ای در آن 

سال یافت و بازخوانی ابعاد مختلف آن از جمله مطالب این کتاب است. 
عالقه مندان جهت تهیة این کتاب می توانند به غرفة کتابستان در سالن 

ناشران عمومی، نبش راهرو 15 مراجعه کنند

"طرحتحولسالمت"بهدرستیاجرانشد
وزیر بهداش��ت و درمان با انتقاد از درس��ت اجرا نشدن  طرح تحول س��المت گفت: با این شرایط بیمه سالمت ديـــــدگاه

پایان تلخ ورشکستگی را تجربه خواهد کرد.
سعید نمکی با انتقاد از درست اجرا نشده طرح تحول سالمت اظهار کرد: 
در سال هایی که در سازمان برنامه و بودجه بودم، دغدغه مهمی را درباره طرح 
تحول و بیمه سالمت داشتم؛ امروز بیمه سالمت تبدیل به چاه ویلی شده که 
هر قدر پول در آن می ریزیم پر نمی شود. در یك مقطعی بودجه بیمه سالمت 
را صد درصد افزایش دادیم با این حال دولت مجبور شد 8 هزار میلیارد تومان 
اوراق به فروش برساند! این موضوع نشان می دهد چاه ویل بیمه سالمت ناشی 

از صحیح اجرا نشدن طرح تحول براساس اسناد باالدستی است.
وی اظه��ار کرد: در مس��یر اجرای طرح تحول مس��ائلی چ��ون پرونده 
الکترونیك، نظام ارجاع، پزش��ك خانواده و راهنمای بالینی را اجرا نکردیم و 
امروز به این مش��کالت دچار شده ایم. نمکی در ادامه با اشاره به عدم نظارت 
بر اجرای طرح تحول متذکر ش��د: با این ش��رایط بیمه س��المت پایان تلخ 
ورشکس��تگی را تجربه خواه��د کرد؛ برای اینکه به چنین سرنوش��تی دچار 

نشویم باید به سمت رویکرد علمی و اقتصادی تغییر مسیر دهیم.
وزیر بهداش��ت یادآور ش��د: تعرفه های پزش��کی را بدون در نظر گرفتن 
وضعیت بیمه ها نمی توان افزایش داد. وی گفت: پرونده الکترونیك س��المت 

تا پایان فصل بهار برای تمامی مردم کشور اجرا خواهد شد.


