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 ورود موريانه وار و بی س��روصدای هجوم فرهنگی تنها به شبکه های اجتماعی 
ختم نمی شود که مسيرهای ديگری هم برای آن در نظر گرفته  شده است! 

هر آنقدر که قدرت دفاعی و نظامی کش��ور افزايش می يابد به همان مقدار و 
شايد شديدتر از آن تهاجم فرهنگی وسعت می گيرد. 

برای موفقيت بی  چون  و چرا در انتقال فرهنگ غرب به کش��ورهای اس��امی 
تدارکات وس��يعی چيده شده که سازمان های متعدد به  ظاهر فرهنگی جهانی 

از جمله يونسکو مجری قسمت های عمده آن هستند. 
زمانی که از بررس��ی و اجرای با چراغ خاموش و پش��ت پرده س��ند ۲۰۳۰ به  
عنوان پايلوت در وزارت آموزش  و پرورش پرده برداری شد مقام معظم رهبری 
اولي��ن فردی بودند که آن را رد و بررس��ی دقيق آن را ب��ه نهادهای مربوطه 
ارجاع نمودند. اما باز هم در گوش��ه و کنار ش��اهد بوديم که به نحوی از انحاء 
بندهايی از آن ارزيابی و به  صورت غير رس��می در مکان هايی که جنبه نيمه 

فرهنگی دارند به مرحله اجرا گذاشته می شود. 
افشای پشت پرده پخش آهنگ های مبتذل و موسيقی زيرزمينی در مهدها و 
بعضی از واحدهای پيش دبستانی و سالن های بدن سازی و آرايشگاه های زنانه 
نمونه بارز اين نفوذ موريانه وار توسط عوامل سرسپرده به فرهنگ غرب است 
که هنوز هم کم  و بيش ادامه دارد و می طلبد تا رياس��ت قوه قضائيه پيرامون 

آن ها دستورالعمل قاطعانه ای صادر نمايد. 
اگرچ��ه محتوای چند س��رفصلی اين س��ند در نگاه اول ج��ذاب و ايده آل به 
نظر می رس��د و مغايرتی در متون تيتری با دس��تورات دين مبين اسام ديده 
نمی ش��ود اما وقتی تمامی ۲۶۰ صفحه آن دقيق و موشکافانه توسط تيمی از 
مجتهدان بررس��ی گردد به نکاتی مرموزانه در البه الی سطور برخورد می شود 
که نرم  گونه افکار مطالعه کننده را به س��ويی ديگر س��وق می دهد و اينگونه 
روش موريانه ای شياطين را تداعی می کند که از هر دری رانده شوند از دری 

ديگر وارد خواهند شد. 
ام��روز اگر چه مش��کات اقتصادی و تنش ه��ای برون  م��رزی تمامی اوقات 
سياس��تمداران را اش��غال نموده اما نبايد از ياد برد که اين موش خارجی در 
حال نقب زدن به مکان های ديگری اس��ت که از حساسيت بااليی برخورداری 

است. 
ش��ايد مقامات رس��می در وزارت آموزش  و پرورش تا حدودی خود را موظف 
می دانند که از واحدهای آموزش��ی و پرورش��ی به نحوی حراس��ت و حفاظت 
نمايند اما فراموش نکنيم معدودی از انجمن های اولياء و مربيان را که ممکن 

اس��ت نقب هايی برای ورود بيگانگان نفوذی در آن ها ايجاد ش��ده باش��د تا از 
طريقی ديگر مفاد اين سند را در بعضی از مدارس به  صورت پايلوت به مرحله 

اجرا بگذارد. 
س��وا از واحدهای آموزشی، محتوای دور زننده سند ۲۰۳۰ می تواند نگاه همه 
اقشار جامعه را به نحوی شامل شود و تأثير خود را بر فرهنگ عمومی بگذارد 

بدون اينکه توجهی را به خود جلب نمايد. 
س��ينماها و بحث های نمايش��ی بخص��وص پيس هايی که ب��ه روی صحنه ها 
می آين��د و بعضی  اوقات ماه ها همچنان به نمايش گذاش��ته می ش��وند بدون 
اينکه توجيه اقتصادی را برای گردانندگان آن داش��ته باشد در حالی  که تنها 
هزينه اجاره سالن ها سر به جهنم می گذارد اما نمايش همچنان ادامه می يابد 
بدون اينکه تأثير آن بر مخاطبان توسط نهادی ارزيابی گردد! و يا موزيک های 
زيرزمينی که وس��عت خود را داش��ته اما آن ها ني��ز توجيهی برای هزينه های 

جاری نخواهند داشت بلکه متکی به بازخورد ترانه های خود می باشند! 
چاپ تصويرهای گويا از عقايد پوش��نده تی شرت های آنچنانی را نيز نمی توان 
ناديده گرفت که تابستان امسال در تيراژهای وسيع و قيمت های ارزان راهی 

بازارها شده بود! 
تونل ه��ای ايجاد ش��ده توس��ط موش های س��ند ۲۰۳۰ اگر چه با س��دها و 
ناکامی هايی هم روبرو می ش��وند اما چون هدف تعيين  شده غرب برای ستيز 
فرهنگی اس��ت روز به  روز گسترده تر می شود تا از فرصت هايی که با تحريم ها 
و تهديده��ا به وجود آمده بيش��تر بهره  جويند که اين روزها ش��اهد ورود به 
حريم حجاب از طريق حذف چادر مش��کی هس��تيم و ش��اهديم چگونه تنها 
کارخان��ه توليد آن در اس��تان چهارمحال و بختياری با چال��ش کمبود مواد 
اوليه روبروس��ت و از س��ويی ورود آن با ارزهای مختل��ف از جمله نيمايی در 
دس��ت اندازهای بانکی قرارگرفته است. بنابراين قاچاق اين محصول ضروری 
فرهنگ��ی قيمت ميليونی پيدا کرده تا گروهی از زنان محجبه را ناچار س��ازد 
با پول خريد يک قواره چادر مش��کی چند دست مانتو تهيه نمايند و به  مرور 
زمان مجبور ش��وند اين حجاب برتر را برای هميشه کنار بگذارند که اگر قبل 
از شروع اين هجوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به آن ورود پيدا می کرد و 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت می خواس��ت تا از همان محلی که توانستند 
يکص��د ميليون يورو به واردات م��رغ اختصاص دهند رقمی را به واردات مواد 
اوليه تنها کارخانه توليد چادر مشکی داخلی تخصيص تا سدی باشد در برابر 

هجوم بی امان سند ۲۰۳۰ در دامنه فرهنگ حجاب و عفاف جامعه!

امس��ال نيز حسن روانش��يد روزنامه نگار ۷1 س��اله ايرانی با ۶1 سال پيشينه 
ژورناليس��تی برای چهارمين بار بين نيمه سال های ۲۰14 تا نيمه اول ۲۰1۹ 
توانست باالترين رکورد نش��ر مطالب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، انتقادی، 
هنری، سياس��ی، پاورقی، تاريخی و اينفوگراف خود را در رس��انه های مکتوب 
کش��ور به تعداد بيش از س��ه ميليون کلمه و ميانگين روزانه 1۶8۰ کلمه به 

دست آورد. 
اين روزنامه نگار حرفه ای طی اين روزها که هرچه رو به کهولت می رود فعال تر 
می ش��ود می تواند الگويی برای تاش های بی وقفه نسل جوان باشد زيرا دارای 
دو نيروی تمام  وقت تايپيس��ت و ويراس��تار اس��ت که در طول سال از قافله 

نگارش کارفرمای خود جا می مانند. 
اس��تاد حس��ن روانش��يد را امروز همه کسانی که دس��تی بر آتش رسانه های 
مکتوب دارند به  خوبی می شناسند و با قلم نقادانه و ادبيات خاص و محترمانه 
او آش��نايی دارن��د. ميانگين تيترهای چاپ  ش��ده با نام خود را طی 4 س��ال 

گذشته به دو و هشت  دهم درصد مطلب در روز کاری ارتقاء داده است. 
او روزنامه ن��گاری را از کاس دوم ابتداي��ی يعنی س��ال های 1۳۳۷ و 1۳۳8 
با نگارش داس��تانک های انتقادی برای مجل��ه کيهان بچه ها و ديگر صفحات 
کودکان نش��ريات زمان خود ش��روع کرده و طی تمامی اي��ن دوران بيش از 
نيم قرنی پاورقی های متعددی ازجمله: با تو بودن، ژورناليست، آن سوی هرمز، 
ش��ب های الله زار، درد بی کسی، انگشتر چوبی و... را به چاپ رسانده تا بتواند 
طی س��ال های ۲۰15، ۲۰1۶، ۲۰1۷ و ۲۰18 برای 4 نوبت متوالی رکورددار 
آمار درج مطالب خود در نشريات و در بين روزنامه نگاران پنج قاره جهان باشد 

و کانديداتوری پرکارترين قلم زن رس��انه های مکتوب را برای کتاب گينس به 
دس��ت آورد و توس��ط خبرگزاری های معتبر انعکاس داده شده است. اگرچه 
اي��ن روزنامه نگار عتيقه ايران��ی را می توان مبتکر و بينان گ��زار روزنامه های 
ديواری مدارس در س��ال 1۳4۰ شمس��ی که با انتشار نش��ريه ای هفتگی در 
دبس��تان کازرونی اصفهان طی کاس شش��م ابتدايی دانست اما نبايد ناگفته 
بماند در س��ن 18 س��الگی يعنی کاس ششم دبيرستان سردبير يک روزنامه 
محلی و همچنين ماهنامه »س��تاره اصفهان« جنگ هنر و ادبيات معاصر بوده 
است که نسخه از آن در موزه خانه مطبوعات موجود می باشد. امروز بار ديگر 
اين روزنامه نگار پيشکس��وت مستندات الزم را آماده و برای تا برای چهارمين 
مرتبه کانديدای معرفی در کتاب گينس  شود درحالی که در سه دوره گذشته 
هيچگون��ه اقدام مثبتی به جز تقدير و تش��ويق ش��فاهی در اي��ن زمينه را از 
متوليان رسانه ای کشور شاهد نبوده است. شرح تاش های خستگی ناپذير اين 
قديمی ترين روزنامه نگار ايرانی و پرکارترين ژورناليست جهانی که فعاليت های 
خود را با کارگری در جرايد و چاپخانه های س��ربی دهه چهل شمس��ی شروع 
نموده در سلسله مطالبی تحت عنوان »ژورناليست« به صورت مستند در آرشيو 
سايت روزنامه اصفهان امروز بخش پاورقی ها موجود و قابل مطالعه برای عموم 
می باش��د که همچنان در انتظار مانده تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��امی دولت دوازدهم به تعصی از بخش معاونت سينمايی کشور در 
تاش برای دريافت دومين جايزه اس��کار، نيم نگاهی هم به فعاالن رسانه های 
مکتوب داش��ته باشند که اگر ازنظر معيشتی تأمين نمی شوند حداقل زحمات 

معنوی شان همچون اصحاب سينما، رباتيک و ورزش، جهانی گردد.
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نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، پاك 1۶ 
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امامعلیعليهالسالم:

انصاف، اختافات را از بين می  برد و موجب الفت و همبستگی می  شود.

وز حدیث ر

ش��هادت ,زيباترين , بالنده ترين و نغزترين کام در تاريخ بش��ريت اس��ت. 
ش��هادت بهترين و روش��ن ترين معنی حقيقی توحيد است و تاريخ تشيع 

خونين ترين و گوياترين تابلو نمايانگر شکوه و عظمت شهيد است.

ساری
°26 °12

شهید همت:

گزارش

در اجراى مقررات ماده 208 قانون مالیاتهاى مستقیم  برگ تشخیص مؤدى مشروحه ذیل به علت عدم دسترسى به محل اقامت قانونى ابالغ مى گردد.

مقتضى است در وقت تعیین شده فوق به اداره امور مالیاتى استان یزد به نشانى: میدان امام حسین- بلوار حمیدیا مراجعه فرمائید

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوى 
2- موضوع مناقصه: جابجایى خط تغذیه 12 اینچ محدوده ایستگاه CGS بینالود

3- شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالى ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کار و امور اجتماعى 

4- سایر شرایط
الف- ارائه اعالم آمادگى در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 

ب- تکمیل و ارائه کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنى و بازرگانى 
5- مهلت اعالم آمادگى از تاریخ 98/7/23  لغایت آخر وقت ادارى 98/7/30

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى: تا آخر وقت ادارى مورخ 98/8/14
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابى کیفى: دفتر کمیته فنى و بازرگانى شرکت گاز استان خراسان رضوى واقع در مشهد – میدان شهید فهمیده – کنار گذر 

آسایشگاه فیاض بخش – جنب مجتمع آبى نگین – امور تدارکات و عملیات کاالى شرکت گاز استان خراسان رضوى مى باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659 ه هیات محترم وزیران و اصالحیه هاى بعدى آن مى باشد. 

شایان ذکر است دسترسى به متن این آگهى، کاربرگ هاى استعالم ارزیابى کیفى در سایت WWW.nigc-khrz.ir امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتربا 
تلفن 37072822-051 تماس بگیرید.

تاریخ چاپ نوبت اول: 98/07/23                        تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/07/24

چهارمین دوره کاندیداتوری یک روزنامه نگار ایرانی 
برای ثبت در کتاب گینس

اس���تاد حس���ن روانش���ید را ام���روز 
همه کس���انی که دس���تی ب���ر آتش 
رسانه های مکتوب دارند به  خوبی 
می شناس���ند و ب���ا قل���م نقادان���ه و 
او  محترمان���ه  و  خ���اص  ادبی���ات 
آش���نایی دارند. میانگین تیترهای 
چ���اپ  ش���ده ب���ا ن���ام خ���ود را طی 4 
س���ال گذش���ته به دو و هشت  دهم 
درص���د مطل���ب در روز کاری ارتقاء 

داده است. 

حجاب، فرهنگی انکارناپذیر!
حسنرواشيد

روزنامهنگارپيشکسوت

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


