
جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم نفع است!

 
آیا تجربیات تلخ گذش��ته نباید راهگش��ای تصمیمات در آینده باشد که اگر قرار بود هر مدیری 
بدون توجه به شکس��ت ها و پیروزی های دس��تگاه رأس��اً به اخذ تصمیمات احساسی و مقطعی 

بپردازد سنگ روی سنگ بند نمی شد! 
مبح��ث فرهنگ و هنر از قدیم االیام یکی از رش��ته هایی بوده که ب��رای اداره آن نیازمند به افراد 
باتجربه و اس��تخوان ترکانده است و قطعاً نمی توان از چهره های جوان انتظار داشت عالوه بر مو، 
پیچش آن را هم شاهد باشند که به قول وحشی بافقی »تو مو می بینی و من پیچش مو«! نگاهی 
به گذشته پس از پیروزی انقالب اسالمی و واکاوی جریان های فرهنگی در آن می تواند سرلوحه 
اقدامات برای متولیان این امر باش��د که محس��ن مخملباف ها از آن جمله هستند زیرا عالوه بر 
اینکه متولد جنوب شهر پایتخت بوده اند که خود به  ظاهر امتیاز به  حساب می آید پیش از انقالب 
نیز به خاطر عضویت در یکی از س��ازمان هایی که پس از انقالب رو در روی این نهضت ایس��تاده 
را مدتی در زندان گذراند اما همچون س��ازمان متولی خود با س��وء استفاده از فضای باز سیاسی 
پس از پیروزی انقالب چهره واقعی خود را نشان داد که پس  از آن شاهد اینگونه متظاهران چند 
وجهی در دامنه هنر و فرهنگ بودیم که متأسفانه براثر بعضی از سهل انگاری ها، هزینه و خسارات 
فراوان��ی را ب��رای نظام و جامعه به ارمغان آوردند!  روح اهلل زم نیز از دیگر افراد هزار چهره بود که 
کارش را به  عنوان خبرنگار و فعال سیاس��ی ش��روع کرد و با افتتاح سایت و کانال تلگرامی ادامه 
داد. او نیز همچون مخملباف که متکی به سازمانی توخالی بود تکیه بر کسی داشت که سال ها 
ریاست یکی از نهادهای هنری کشور را عهده دار بود. اگرچه در نهایت ماهیت خود را با پناهنده 
ش��دن به فرانسه نش��ان داد، با ایجاد کانال »آمد نیوز« شمشیر را برای رویارویی با ملت ایران از 
رو بست تا به هر طریق بتواند به کشور خود ضربه بزند اما علیرغم تمامی ظلم ها باالخره در دام 
افتاد و به  حکم دادگاه به اعدام محکوم شد ولی چه کسانی باید جوابگوی این اعتمادهای بیجا به 

کسانی باشند که تنها تکیه  بر باد داده اند؟! 
انگار همه این اتفاقات تأس��ف آور فیلم سینمایی و غیرواقعی است که از پیش چشمان مسئوالن 
می گذرد زیرا باز هم آزمون  و خطاها ادامه می یابد تا به قول س��ایت مش��رق نیوز »یکی از خفن 
ترین اینس��تاگرامی ها مجوز کارگردانی سینما را دریافت کند« و مسیر ناکجاآباد همچنان برای 

اینگونه موارد هموار باشد. 
این چهره ش��ناخته  ش��ده اینس��تاگرامی ضمن س��اخت ویدیوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی در 
شبکه های اجتماعی به شهرت رسیده و از همین مسیر در صفحه اش 4/8 میلیون دنبال کننده 
داش��ته است. ویدیوهای او بخصوص در زمینه رقص شهرت زیادی دارد و این در حالی است که 
بس��یاری از کارگردانان و هنرمندان با دانش و فرهنگ مثبت خانه نشین شده اند و اینجاست که 
سازمان سینمایی کشور به فردی موسوم به شاخ اینستاگرام که به تبلیغات در فضای مجازی و 
اشتراک گذاری ویدیو و عکس مشغول است، مجوز کارگردانی سینما می دهد! شاید اگر پای دلیل 
و برهان متولیان بنشینیم خواهیم شنید که می خواهند از نسل جوان بهره جسته و به آن ها بها 
بدهند در حالی  که صدها فیلمس��از و تهیه  کننده مس��تند به شهادت جشنواره های برگزار شده 
چش��م  به  راه برکت دستان مسئوالن هستند تا به  سوی آن ها دراز شود و بتوانند رسالت خود را 

در جامعه به ثمر برسانند. 
ش��اید متولیان فرهنگ تصمیمات تازه ای را به مرحله اجرا گذاشته اند تا یک  به  یک فیلمسازان، 
موسیقی دانان، اصحاب هنر و باالخره روزنامه نگاران پیشکسوت را خلع ید نموده و تجربه های تلخ 
گذش��ته را بار دیگر به آزمون بگذارند؟! این حرف ها نصیحت نیس��ت بلکه نوعی امر به  معروف و 
نهی از منکر است و در جواب توییت رئیس سازمان سینمایی کشور ارائه می شود که تحت عنوان 
مزایای ش��فافیت گفته اند: »شفافیت برای هر مدیر و سازمانش مخاطراتی دارد، حتماً مچ گیری 
اتفاق می افتد، حتماً بعضی از جاها پشیمانی آنی می آورد ولی مزایا و برکات آن به  قدری زیاد و 

بادوام است که این سختی ها در مقابلش تقریبا هیچ است«.

هم زمان با چهلمين سالگرد هفته دفاع مقدس در بانک انصار:

سامانه باشگاه ماهرسان پلتفرم جامع مهارت 
آموختگان کارکنان وظيفه رونمايی شد

هم زمان با  چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس بانک انصار با همکاري ستاد 
فرماندهي نیروهاي مسلح از سامانه باشگاه مشتریان ماهرسان ، پلتفرم جامع 
مهارت آموختگان کارکنان وظیفه به منظور تضمین آینده ش��غلي سربازان 
رونمای��ي کرد. به گزارش اداره کل روابط عموم��ي و تبلیغات، در این آیین 
که در ساختمان حوزه مرکزي بانک انصار برگزار شد مدیرعامل بانک انصار، 
س��ردار مهدي فرحي فرمان��ده قرارگاه مرکزي مهارت آموزي، س��ردار تقي 
مهري رییس سازمان وظیفه عمومي،  امیر دریادار دو غالمرضا رحیمي پور 
رییس اداره س��رباز ستاد کل، سردار مرادي رییس اداره راهبردي و سازمان 
دهي طرح و برنامه ستاد کل، مدیرعامل شرکت پژوهش ناجي و فرماندهان 
ارشد ستاد نیروهاي مس��لح حضور داشتند. مهدي رضایي مدیرعامل بانک 
انصار  با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و آیین رونمایي از سامانه باشگاه 
ماهرسان گفت: با حمایت راهبردي ستاد نیروهاي مسلح و نیروي انتظامي، 
استقرار و پیاده سازي این سامانه که از دو سال پیش آغازشده بود با تالش 
مس��تمر و شش ماهه معاونت فناوري و اطالعات بانک انصار  نهایي و آماده 
به��ره برداري اس��ت. وي بابیان اینکه با اس��تقرار این س��امانه مي توانیم با 
دس��ته بندي و تجمیع اطالعات کارکنان وظیفه آینده شغلي آنان را فراهم 
و موجبات رش��د و ارتقا کشور را مهیا کنیم، افزود: این سامانه مشوقي براي 
حضور س��ربازان با ارایه خدمات مش��اوره اي، تقویت روحیه امید به آینده با 
ایفاي نقش مستقیم از سوي تمام دستگاه هاي متولي اشتغال و تشکیل اکو 

سیستم اشتغال به منظور کاهش بیکاري و از بین بردن آن است.
رضایي با اشاره به اهمیت ایفاي مسئولیت هاي اجتماعي هم راستا با اهداف 
اقتص��ادي بانک، اضافه کرد: رویکرد بانک انص��ار  در این خصوص توجه به 
منافع جمعي، ایجاد تعادل بین اکوسیستم دیني، اجتماعي و اقتصادي براي 
پاس��خگویي به نیاز هاي جامعه، توس��عه روحیه مش��ارکت پذیري و ایجاد 
آس��ایش فکري  براي خانواده ها به عنوان هسته هاي مرکزي اجتماع است. 
وي در خاتمه سخنان خود بابیان اینکه این سامانه براي پایان دوره خدمت 
کارکنان وظیفه داراي مهارت و به منظور اشتغال زایي و معرفي آنان به بازار 
کار طراحي ش��ده است. در ادامه سردار مهدي فرحي در این آیین رونمایي 

بابیان اینکه مأموریت قرارگاه آموزش مهارت  به سربازان جهت تضمین آینده 
شغلي آنان است گفت:  با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبري در طي 10 
سال گذشته تاکنون  173 تدبیر در خصوص  مهارت  آموزي سربازان وظیفه 
بیان ش��ده که بیش از 60 درصدآن فقط در بحث مهارت آموزي بوده است 

که نشان از نگاه ویژه رهبري به این امر است.
وي عنوان کرد: نقش��ه راه مهارت آموزي سربازان را در یک برنامه پنج ساله 
از س��ال 1397 تا 1401 تعریف شده که به تأیید رئیس ستاد کل نیروهاي 
مس��لح نیز رسیده اس��ت که تا پایان س��ال 1401 به 100 درصد خروجي 
سربازان مهارت آموز دست خواهیم یافت. فرحي بابیان اینکه چهار مأموریت 
اصلي قرارگاه مهارت آموزي نیروهاي مسلح ایجاد جذابیت، نشاط، مهارت و 
اش��تغال زایي کارکنان اس��ت ادامه داد: به صورت مخفف  مأموریت ما جنم 
بخش��یدن به سربازان براي کسب شغل  اس��ت. وي با اشاره به دو ابرچالش  
موجود در مس��یر ایجاد اش��تغال کارکنان وظیفه گفت: استفاده از ابر ثروت 
س��رمایه انس��اني براي از بین بردن ابرچالش  بیکاري در جامعه و شکوفایي 

اقتصادي کشور است .
وي بابی��ان اینکه  ای��ن قرارگاه تاکن��ون موفق به امض��ا   تفاهم نامه با 22 
وزارتخانه و نهاد  ش��ده اس��ت گفت:  بر اس��اس این تفاهم نامه ها هر سرباز 
وظیف��ه، پس از پایان دوره خدمت س��ربازي یک یا چن��د گواهینامه فني و 
حرفه اي نیز دارا اس��ت. به گفته وي این طرح در پنج گام، پیش از خدمت، 
ب��دو خدمت، حی��ن خدمت ، اوقات فراغت و پ��س از پایان خدمت طراحي 
ش��ده تا عالوه بر اس��تفاده از ظرفیت س��ربازان در مدت دو سال خدمتشان 
در راس��تاي امنیت ملي و تمامیت ارضي نظام بهره برداري از این ظرفیت با 
اشتغال زایي در اقتصاد و آباداني کشور بهره برداري شود.فرحي همچنین با 
عنوان اینکه در این س��امانه نیازهاي شغلي هر استان جمع آوري، ثبت و به 
افراد معرفي مي ش��ود، گفت: سامانه ماهرسان براي بعد از خدمت کارکنان 
وظیفه طراحي شده است که افراد مي توانند بعد از آن عضو این سامانه شده 
تا عالوه بر اس��تفاده از تسهیالت وام ازدواج، وام خرید لوازم خانگي و کمک 
هزینه اش��تغال زایي  استفاده کنند. در این جلسه  امیر دریادار دو غالمرضا 
رحیمي پور رییس اداره سرباز ستاد کل و سردار تقي مهري رییس سازمان 
وظیفه عمومي در خصوص هدف اصلي این س��امانه که مکانیزه کردن طرح 
جامع مهارت آموزي کارکنان وظیفه است مطالبي را مطرح و عنوان کردند: 
این طرح با همکاري تمامي دس��تگاه هاي اجرایي کش��ور، با انجام مشاوره 
شغلي و ارایه دوره هاي مهارتي متناسب با توجه به منطقه جغرافیایي پیاده 

سازي شده است.

مؤلفه های پیروزی در جنگ تحمیلی، چراغ راه امروز
مدیریت جهادی 

توپخانه اصلی 
جنگ اقتصادی

همراهی راهبردی مسکو با 
تهران تحوالت جدیدی را 

رقم می زند
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انتق��اد از مجل��س، دولت، ق��وه قضایی��ه و یا هر 
دس��تگاه حاکمیتی دو وجه دارد، وجه نخست آن 
این اس��ت که برخی از س��ر کینه و عقده سیاسی 
دست به انتقاد انتقام آمیز می زنند که در این نوع 
از انتقاد، ارائه راهکار و راه حل وجود ندارد اما یک 
وجه دیگر هم وجود دارد که از س��وی دلسوزان و 
جریان ها و افراد همس��و صورت می گیرد که قطعا 

تفاوت زیادی با وجه نخست دارد.
تکلی��ف منتقدین که از س��ر کین��ه و عقده های 
سیاس��ی انتقاد انتقام آمیز می کنند، روشن است، 
اما در این میان نکته ای وجود دارد که باید به آن 
توجه ش��ود. هر قوه و دستگاهی که در چارچوب 
وظای��ف خود عمل کند و سیاس��ت راهبردی آن 
براساس انقالبی گری باشد و تصمیمات و اقدامات 
آن مجموعه باعث گره گش��ایی از مشکالت کشور 
مردم ش��ود، هر ان��دازه که با انتقاد روبرو ش��ود، 

عملکرد آن نزد مردم مثبت ارزیابی می شود.
مدتی اس��ت ک��ه پ��س از روی کار آمدن مجلس 
یازدهم، انتقادات��ی به برخی تصمیمات و عملکرد 
آن از س��وی جناح مخالف و البته برخی دلسوزان 
و جریان همس��و صورت می گیرد. این که مجلس 
یازده��م با رویکرد انقالبی و مدیریت جهادی وارد 
میدان ش��د و توانس��ت اقبال عمومی را به دست 
آورد تردی��دی نیس��ت. اما باید توجه داش��ت که 
مجلس یازدهم زیر ذره بین است و هرگونه رفتار 
و تصمی��م آن از س��وی م��ردم و منتقدین رصد 
می ش��ود. اگر مجل��س یازدهم ب��ا مجالس پیش 
تف��اوت دارد، که دارد، باید نس��بت ب��ه عملکرد 
خود نیز حساس��یت بیشتری داشته باشد و از هر 
آنچه که باعث ایجاد شائبه در میان افکار عمومی 
جامعه می شود، پرهیز کند، کوچکترین تصمیمی 
که حتی ش��اید قانونی و منطقی به نظر برسد، اما 
احتمال فضاسازی و تخریب برای آن وجود دارد، 
بای��د مجلس از آن دوری کن��د حتی اگر به زیان 

نمایندگان آن باشد.
پس از جریان س��ازی و انتقاد درباره پرداخت وام 
مس��کن، فروش قس��طی خودرو دناپ��الس، موج 
دیگ��ری از انتقادات را به س��وی مجلس ش��ورای 

اسالمی دوره یازدهم روانه کرد.
کش��ور اکنون درگیر مسائل و مشکالت اقتصادی 
اس��ت، مش��کالتی که مردم را دچار س��ختی در 
معیشت کرده اس��ت، مردم چشم امید به مجلس 
یازدهم دارند، تا ش��اید بتوان��د با تصمیمات خود 
دولت را وادار به حرکت و تالش بیش��تر برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور کند. روشن است که قوه 
مجریه از ظرفیت های بزرگ کشور برای رهایی از 
مش��کالت اقتصادی بهره نبرده است، نمی توان به 
امید آن نشس��ت که دوره دول��ت دوازدهم پایان 

یابد و در این مدت اقدامی صورت نگیرد.
شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به گونه ای است 
که هر حرکتی از س��وی مسئولین از چشم مردم 
پنه��ان نمی ماند، این توجیه نی��ز پذیرفتنی برای 
افکار عمومی نیست که مجلس یا مجالس پیشین 
چن��ان کردند یا دولت و وزرا تس��هیالت آنچنانی 

دریافت کرده اند؛ پس چرا ما از آن بهره نبریم؟!
موضوع فروش قسطی خودرو به نمایندگان اگر در 
ش��رایط عادی اقتصادی بود و مردم در تنگنا قرار 
نداش��تند، ش��اید بی اهمیت جلوه می نمود. حتی 
همی��ن مردم نیز خ��ود می گفتند مجلس یازدهم 
کار و تالش زیادی برای رفاه و آسایش مردم انجام 
داده وخواب و خ��وراک را بر خود حراکم کرده تا 
ما شرایط بهتری داشته باشیم و اگر نمایندگان از 

مزایایی بهره می برند، حق آن ها است.
مجلس شورای اسالمی دوره یازدهم بهتر بود پس 
از انجام یکسری کارها و اقدامات که باعث اندکی 
گشایش در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، 
وق��ت خود را برای ارائه تس��هیالت و امتیازات به 
نمایندگان می گذاشت و اجازه نمی داد تا اینگونه با 
موجی از انتقادات و در کنار آن عقده گشایی های 

سیاسی و تخریب شکل بگیرد.
وضعیت مس��کن در کش��ور بحرانی است، هر روز 
ش��اهد افزایش قیمت اجاره مسکن هستیم و این 

کارکردها و انتقادات از 
مجلس یازدهم

ادامه صفحه 2

یادداشت

دریادار خانزادی:  

نام فرمانده هر شناور آمریکایی با مشخصات در 
بانک  اطالعاتی ایران وجود دارد
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صفحه 2

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

m.director80@yahoo.com

محمد صفری
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صفحه 8

نگاهی به چگونگی استفاده از تجارب دفاع مقدس در اداره کشور در گفتگو با نمایندگان  

اصالحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
 همراه با ارزیابی کیفی (فشرده)
 (مناقصه شماره  99/413)

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی

شماره مجوز: 1399.3381

نوبت دوم

در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان به اخطارها توجه نشد
آیت هللا رییسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت مغان:

پیام تسلیت 

جن�اب آقای محم�د خدادی معاون محت�رم مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی، بدین وسیله شهادت 
س�رافرازانه برادر گرامیتان س�ردار س�رتیپ پاس�دار 
عل�ی خدادی معاون ایمنی و اقدامات تامینی س�تادکل 
سپاه که پس از س�الها مجاهدت در راه خدا، انقالب و 
مردم به جمع ش�هدا پیوستند، تبریک و تسلیت عرض 
نموده از خداوند س�بحان برای آن عزیز سفر کرده علو 
درجات و همنشینی با حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و 
برای بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

روزنامه سیاست روز


