علل گسترشجراحیزیباییدر ایران؛

سرکوبتظاهراتسیاهپوستاندر ایالت مینهسوتا؛

حاشیهامننژادپرستانآمریکایی

شعلهای کهدر جنگلهازبانهمی کشد؛

صورت زیبا بیار!

تو گوباحمیدرضا گرشاسبی؛
وضعیتبرگزاریلیگبرتردر گف 

داغی بر جان درختان
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پروندهویژه
نگاهیبهثبتنامبرایشرکتدر قرعه کشیمحصوالتایرانخودرو وسایپا؛

بختآزماییخودرویی!

ثبتنام برای شرکت در قرع ه کشی  ۲۵هزار دستگاه خودرو شامل  ۱۵هزار دستگاه خودروهای گروه
صنعتی ایرانخودرو و  ۱۰هزار دستگاه خودروهای سایپا ،از ساعت اولیه صبح دیروز آغاز و تا  14خرداد
ادامه دارد .بر این اساس متقاضیان خرید خودرو که ضوابط  10گانه اعالمی از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت را رعایت کرده باشند ،میتوانند در فرآیند قرع ه کشی شرکت کنند و نمایندگان سازمان
بازرسی کشور ،نمایندگان مراجع قضائی و نمایندگان سازمان حمایت بر فرآیند قرع ه کشی نظارت
خواهند داشت4 .

اولویت مجلس یازدهم در پیام رهبر معظم انقالب؛

معیشتطبقاتضعیف
در جلسه عصر دیروز فراکسیون انقالب اسالمی ،محمدباقرقالیباف در صدر نامزدهای ریاست مجلس نشست
قاضیزاده هاشمی و علی نیکزاد باالترین آرای گزینههای نایب رئیسی مجلس را کسب کردند

سرمقاله

مجلس پاکدست و امانتدار در رأس امور است

2

عکس/میزان -علی شیربند

توپخانه فضای مجازی،کجا را هدف قرار داده؟
| احمدرضا هدایتی |
فضای مجازی بهقدری حائز اهمیت است که نقل شده
است،رهبرمعظمانقالباسالمی(دامتبرکاته)در جریان
دیدار جمعیاز مسئولینذیربطباایشان،در بیاناهمیت
آن فرمودهاند؛ «ا گر من امروز رهبر انقالب نبودم ،رئیس
فضای مجازی کشور میشدم».
ایندر حالیاست کهظاهراهنوز برخیاز مسئولینذیربط
یا متوجه این مهم نشدهاند و یا مغرضانه و عامدانه تالش
دارند تا با تسامح و تساهل از کنار آن عبور کنند.
این بیتوجهی که برخی از صاحبنظران از آن به عنوان خیانت نام میبرند ،در حالی
ی گیرد که بررسی آمار و اطالعات مربوط به ناهنجاریهای اجتماعی نشان
صورت م 
میدهد که پس از ورود شبکههای تلویزیونی ماهوارهای به خانههای مردم ایران در
سال  1370و به دنبال آن پس از راه یافتن فضای مجازی و همچنین برخی از بازیهای
رایانهای به جامعه ایرانی ،معضالت گونا گون کشور بهخصوص معضالت مربوط به
حوزه اجتماعی با رشد صعودی و بلکه جهشی مواجه بوده است.
افزایش نگران کننده آمار طالق ،آمار تکاندهنده روسپیگری پنهان و آشکار و کاهش
سن روسپیگری از  30سال به کمتر از  15سال ،عادی شدن روابط محرم و نامحرم ،رواج
یافتن گناهوسستشدنبنیانخانوادهها،افزایشجرائموتخلفاتمختلفودرنتیجه
افزایش تعداد پروندههای قضائی ،تنها بخشی از آثار و پیامدهای ورود مدیریت نشده
این مهمانان ناخوانده به جامعه ایرانی است.
در کنار این مشکالت باید به استفاده ابزاری دشمن از این وسایل برای جاسوسی و
ایجاد آشوب و اغتشاش و نیز انتقال فرهنگ غربی و تغییر سبک زندگی مردم در ابعاد
مختلف،شبههآفرینیوایجادتردیددر مبانیاعتقادیوسیاسیمردموبهویژهجوانان،
ن گریزیونا کارآمدجلوهدادننظاماسالمی،رسوخیأسوناامیدی
پیدایشپدیدهدی 
در ذهنبرخیاز افرادجامعه،افزایشبیماریهایروحیوروانیناشیاز اثراتمحتوای
مسموم شبکههای تلویزیونی ماهوارهای و فضای مجازی و همچنین افت شدید
تحصیلی دانشآموزان و دانشجویان و کاهش راندمان کاری کارمندان دولت و امثال
آن طی این مدت نیز اشاره کرد.
علیرغم همه این معضالت و مشکالت ،بدیهی است که کسی منکر ضرورت استفاده
ن گونه که اشاره شد ،استفاده مطلوب از این امکانات
بهینه از این ابزار نیست ،اما هما 
مستلزماعمالمدیریتصحیحوفرهنگسازیاصولیدر اینبخشاست کهمتأسفانه
تا کنونموردغفلتواقعشدهواقدامجدیدراینزمینهصورتنگرفتهوبهنظرمیرسد،
همچنان اراده و عزم جدی برای انجام آن وجود ندارد.
هنوز هم گسترشوبهبودزیرساختهایمرتبطبهاینبخش،از جملهتقویتوتوسعه
شبکه ملی اطالعات یا تقویت و ارتقاء پیامرسانهای داخلی و تولید محتوای فاخر
مربوط به این عرصه ،در حاشیه قرار دارد و بهرغم تذکرات مکرر رهبر معظم انقالب،
رفع فیلترینگ پیامرسان شیطان صفتی مثل تلگرام و حفظ ارتباط پیامرسانهایی

ناظمیاردکانی:

یادداشت

مانند؛واتساپ،اینستا گرام،فیسبوک،ایسکاپ،توییتروسایرپیامرسانهایخارجی
ی کنند ،در ردیف دغدغههای اصلی
که عمدتانقش جاسوسی و سرباز دشمن را ایفا م 
مسئولین عالی کشور قرار دارد.
این رویکرد در شرایطی ادامه دارد که بسیاری از کشورهای جهان از جمله؛ روسیه،
چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،کره شمالی ،هند و برزیل در سالهای اخیر و بعضا از مدتها
پیش در رابطه با ایجاد و راهاندازی شبکه ملی اینترنت به شکل کامل و فرا گیر اقدام
نموده و حتی در همسایگی ما کشور کوچکی مانند کویت نیز نوعی اینترنت ملی را در
حوزه سالمت راهاندازی کرده است.
ایجاد پیامرسانهای داخلی نیز از نظر مسئولین کشورهای مختلف دور نمانده و
برخی از آنها از جمله؛ چین ،ویتنام ،کره جنوبی و ژاپن ،از مدتهاپیش و گروهی نیز
در سالهای اخیر اقدام به راهاندازی پیامرسانهای بومی نمودهاند و ا کثرمردم این
کشورها فقط مجاز به استفاده از پیامرسانهای ملی خود هستند.
برخی از کشورها مانند؛ فرانسه و روسیه نیز عالوه بر تصویب قوانین بازدارنده در این
زمینه ،در حال راهاندازی پیامرسانهای بومی هستند و گروهی دیگر مثل؛ انگلیس،
آلمان ،استرالیا ،برزیل ،اندونزی و امارات هم ضمن ایجاد ممنوعیت استفاده از برخی
از پیامرسانهای خارجی ،قوانین کنترلی بسیار سختگیرانهای برای استفاده از
پیامرسانهای مذکور وضع کردهاند.
در این رابطه ا گرچه ظاهرا آمریکاییها به شکل علنی ممنوعیتی ایجاد نکردهاند ،اما
همانند صهیونیستها که پس از خرید امتیاز برخی از پرمخاطبترین پیامرسانهای
بینالمللی از این ابزار برای جاسوسی و اجرای سایر اهداف پلید خود نیز بهره میبرند،
عمال با دقت این فضا را رصد نموده و با شدت تمام با هر گونه حرکت و اقدام مشکوک که
ی کنند .به این ترتیب با اطمینان
در مغایرت با منافع ملی این کشور باشد ،برخورد م 
میتوانیممدعیشویم کهتوپخانهفضایمجازینهتنهامنافع کشور در ابعادمختلف،
بلکه فکر و ذهن عموم مردم ،بهویژه جوانان این مرز و بوم را هدف قرار داده است و لذا
باید باور کنیم که هرگونه تأخیر و تعلل در مقابله جدی با پیامدهای نامطلوب این ابزار،
خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت و آینده دردنا کی را برای نسل آینده
این سرزمین رغم خواهد زد.
برای پیشگیری از بروز خسارت بیشتر در این زمینه ،در اولویت اول و گام نخست باید
برای فرهنگسازی که از ابتدا مورد غفلت قرار گرفت و همچنین تعیین خطوط قرمز و
در واقع قانونمندسازی نحوه استفاده این ابزار و نحوه برخورد با مجرمین و متخلفین
فعال در این فضا (در موضوعات مختلف) ،تدابیر الزم اتخاذ و عقبماندگیها در این
بخش با سرعت ،دقت و به شکل تخصصی برطرف گردد.
همزمان باید اقدامات الزم برای بهبود و تقویت زیرساختهای مورد نیاز در جهت
فرا گیر نمودن شبکه ملی اطالعرسانی یا اینترنت ملی ،پشتیبانی و حمایت جدی از
پیامرسانهای داخلی و رفع کامل مشکالت فنی و مالی آنها و در نهایت اقدام الزم
برای تهیه ،تولید و استفاده از فیلترینگ هوشمند بهعنوان کمترین عمل پیشگیرانه،
در سریعترین زمان ممکن به عمل آید.

خبر

ناتوانی آمریکا در مقابل نفتکشهای ایرانی ،نشان از ضعف این کشور دارد

ضعفی کهآمریکادرمقابلهباقدرتهایسیاسیاقتصادیازخودنشانمیدهدبهخوبی
مشخص است.محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت هشتم در گفتوگو با باشگاه
خبرنگارانجوان،بااشارهبهرسیدننفتکشهایایرانبهونزوئالعلیرغمتهدیدهای
آمریکا گفت :ایران در یک مقطع زمانی کوتاه  ۵کشتی بزرگ حامل بنزین را از  ۵نقطه در
 ۵زمان (از اواخر اسفند ،فروردین و اردیبهشت ماه) با موفقیت روانه ونزوئال کرد که یک
پیروزی بزرگ به حساب می آید.او با بیان اینکه ونزوئال از لحاظ جغرافیایی در نزدیکی
آبهای آمریکا قرار دارد ،گفت :کشتی های حامل بنزین بر فراز خود پرچم جمهوری
اسالمی ایران را به اهتزاز در آوردند و با اینکه ایران و ونزوئال هر دو تحت فشار تحریمهای
ظالمانه آمریکا قرار دارند ،توانستیم این کار را با موفقیت انجام دهیم.ناظمی اردکانی
ادامه داد :خوشبختانه فازهای مختلف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس توسط قرارگاه
خاتمسپاهبهبهرهبرداریرسیدهومامیتوانیمبنزین کهیکیاز فرآوردههاینفتیاست
راصادر کنیم،در حالی کهشایدقبلاز اینپروژهبزرگ ،کشورمانوارد کنندهبنزینبوده
است.وزیر تعاون دولت هشتم تصریح کرد :ناتوانی آمریکا در مقابل توقف نفتکش های

ایرانی و صرفا نظاره گر بودنش نشان از ضعف این کشور دارد چرا که در چند سال اخیر
در منطقه شکستهای پی در پی داشته و در عراق ،سوریه و افغانستان یک نفرت
عجیبی نسبت به واشنگتن به وجود آمده ،در نتیجه پایگاههای آن یکی پس از دیگری
در حالجمعشدناست.ناظمیاردکانیبابیاناینکهشکستآمریکادر منطقهمرهون
فدا کاریهایشهیدسلیمانیاست ،گفت:ضعفی کهآمریکادر مقابلهباقدرتسیاسی
اقتصادی چین از خود نشان میدهد به خوبی مشخص است ،چرا که چین به عنوان
یکقدرتروز بهروز در حالقویشدناست،همچنینآمریکادر مقابلروسیهضعیف
شده و امروزه هم دولتمردان این کشور در مقابل کرونا بسیار ضعیف عمل میکنند و
مدیریت به شدت پایینی در مقابله با مسائل داخلی این کشور دارند.
او افزود :مشخص نیست در انتخابات چند ماه آینده آمریکا چه اتفاقی میافتد ،این
درحالیاست که ایران از یک توازن قدرت نظامی در دریا برخوردار شده است که نمونه
دیگر آن را در رابطه با کشتی انگلیسی تجربه کردیم ،اما آمریکا لحظهای به خود اجازه
نداد که برای متوقف کردن کشتیهای بزرگ ما کاری کند.

|سید محمد بحرینیان|
مجلس یازدهم ،رسما آغاز به کار کرد و بهزودی با گذشتن از مرحله تعیین
رئیس و انتخاب سایر صاحبمنصبان ،به تقنین و نظارت خواهد رسید.
پیام روز گذشته مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاح و مسائل پیرامون
مجلس حاوی نکاتی است که از چند منظر میتوان به آنها نگریست:
ن گذاری
یک .به نظر میرسد وظیفه اول نمایندگان دوره جدید ،افزایش سرمایه اجتماعی نهاد قانو 
کشور و تحقق عینی مفهوم «خانه ملت» است .فار غ از مشکالت و کژ کارکردیهای اساسی ،ایرادات
مجلسدهموبرخیمجالسپیشین ،گاهیتابدانجانازلوالبتهپرتکرار بوده کهاز اعتبار وحیثیتقوه
مقننهبهشدت کاستهاست.تأ کیدرهبرمعظمانقالببر«حضور فعالومنظم»نمایندگاندر جلسات
و«شناختدرستاز شرایطواولویتهای کشور»در کنار مفاهیمیهمچونپا کدستیوامانتداری،
گواهی بر این موضوع است .جالبتر از همه ،قید سکاندار انقالب بر رأس امور بودن مجلس است،
ش گفته را شرط قرار گرفتن مجلس در چنین جایگاهی دانستهاند و البته آفات آن را
آنجا که موارد پی 
« واردکردن انگیزههای ناسالم شخصی و جناحی ،سهلانگاری در کار» و موارد دیگر دانستهاند.
دو .یکی از اشکاالت عمده نظام حکمرانی کشور ،درگیری مدیران و تصمیم گیران با مسائل روزمره
و غافل شدن از مباحث راهبردی است ،وضعیتی که برخی کارشناسان آن را به زیست همیشگی در
ی کنند .مسائلی از جنس کاهش وابستگی به نفت ،سیاستهای کالن
مقطع حساس کنونی تعبیر م 
جمعیتی،تحولدر نظامآموزشی،اصالحاساسینظامپولیوبانکیومواردیازایندست،سالهامورد
تأ کید و توافق مدیران عالی کشور و نمایندگان ملت بوده ،اما عمال بر زمین مانده است .خوشبختانه
مجلس یازدهم ،نماینده کارشناس و دغدغه مند که ظرفیت متمرکز شدن بر مسائل راهبردی داشته
باشد ،بسیار دارد و به نظر میرسد ،امروز بهترین فرصت برای اصالح نظام حکمرانی کشور است .شرط
نیل به چنین هدفی ،همافزایی علمی و کارشناسی نمایندگان و وانهادن حاشیههایی است که جز
خنثیسازی یکدیگر ،اثری ندارند .پیشنهاد هم آن است که مجلس ،اصالحات را از خود شروع کند.
نشاندن مرکز پژوهشهای مجلس در جایگاه محل تجمیع توان علمی و کارشناسی کشور ضروری
است .مسئله دیگر ،حجم باالی پروندههای باز و بیسرانجامی است که در کمیسیونها و دیوان
محاسبات موردبررسی قرارگرفتهاند که باید برای عالج چنین وضعیتی ،طرحی نو درانداخت .جدیت
مجلس در خود نظارتی ،مسئله دیگری است که باعث میشود ،مجلس بتواند در شأن نظارتی خود
بر سایر دستگاهها ،موفق و بر مدار تقوا و انصاف و پرهیز از حب و بغض شخصی و جناحی حرکت کند،
موضوعی کهبهنظرمیرسدتابهحالچندانتحققنیافتهواز همینرو،در پیامروز گذشتهرهبرمعظم
انقالب بازتاب یافته است3 .

مبارزه با فقر در نظام جمهوری اسالمی ایران
| جواد سعید تهرانی |
«به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم
که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه
است».
وصیتنامه سیاسی-الهی امام (ره)
با پیروزی نهضت امام خمینی(ره) در بهمن  1357این امید و
هحا کمیت
اینتفکردربینآحادملتایرانقوت گرفت کهدرسای 
اسالمبرایرانریشههایفقر،ستموتبعیضخشکخواهدشد.
سخنرانیهای امام راحل در همان صدر پیروزی نیز این انتظار را قوت میبخشید .اما
ی کردند،خبریازآنوعدههای
ی گذشتومردموخصوصانیازمنداننگاهم 
هرچهزمانم 
ی کردند زیرا
شیرین و روحنواز احساس نمیشد .البته مردم عموماشرایط نظام را درک م 
ی کنند.حتیجنگ
مشاهدهمینمودنددشمنانهرروزبرایضربهزدنبهنظامتوطئهم 
تحمیلی هشت ساله در همین راستا طراحی شده بود.
ا گرچه دشمن در دهههای گذشتهفرصتهای طالییرشد و شکوفایی را در جامعه کند
کرد اما نظام با استفاده از همه امکانات داخلی و تکیه بر نیروهای نظامی و مردمی همه
دسیسههای دشمن را نقش برآب نمود.
ملتایرانامروزبعداز گذشتچهلسالاز انقالبهمباشرایطداخلی کشور آشناهستند
ی کنند .مردم میدانند حضور قدرتمندانه
وهم شرایط جهانی را میبینند و تحلیل م 
جمهوریاسالمیبرایاستکبارجهانیودررأسآنآمریکاقابلتحملنیست.لذالحظهای
از توطئه چینی علیه نظام کوتاه نمیآیند .مردم آ گاه هستند که آمریکا به اتکای قوانین
خودساخته ،مقررات بینالمللی و تعهدات جهانی را زیر پا گذاشته و تالش مذبوحانهای
ه این شرایط،
به منظور عدم دسترسی ایران به جایگاه برتر خود دارد .اما با توجه به هم 
ملت ایران از مسئولین نظام خصوصامجلس شورای اسالمی این گله را دارند که چرا در
طول چهل سال ،برنامه ای مدون به منظور ریشه کنی فقر در ایران نداشتند؟!
درست است که تحریم هادر چهل سال گذشته امکان رشد در همه ابعاد خصوصادر بعد

یادداشت

اقتصادی را سلب نموده اما سؤال این است آیا قرار بوده همه گره های جامعه باز شود،
آنگاه نوبت به فقر زدایی از جامعه برسد؟!
خوشبختانه در طول دهههای گذشته دولتها و تحرکات خودجوش مردم در قالب
سازمان بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی ،خیریهها و  ...در حد توان به قشر
بیبضاعت و محروم عنایت داشتهاند و اخیرابا بروز بیماری کرونا که تودهایی از مردم
آسیبهای جدی دیدند با اشاره مقام معظم رهبری رزمایش مؤمنانه در سراسر کشور
پا گرفت و همزمانی این رزمایش با ماه مبارک رمضان شور و هیجانی به آن تزریق شد.
بهطوری که در سراسر کشور این کمکها توسعه و تداوم یافت و با همت نیروهای
مؤمن ،مخلص و جهادی ،ناتوانان و حتی کمتوانان فراوانی شناسایی و محترمانه
مورد عنایت قرار گرفته و می گیرند.
اما این تالشها به معنای آن نیست که همه نیازمندان کشور هم مورد شناسایی قرار
گرفتهاند .هنوز از حواشی کشور نکاتی به گوش میرسد که حتی برخی از محرومان
ه بهداشتی محرومند .علت
شناسنامه ندارند .هنوز مردمی هستند که از امکانات اولی 
ی کند
هم روشن است ،زیرا هر ارگان و نهاد مسئول و خیریه در حد امکانات خود اقدام م 
و تا کنون مسئول واحدی در این زمینه اعالم نشده است.
ه شروع کار مجلس یازدهم ،فرصت
این ایام و در ماههای آغازین سال  ۱۳۹۹و در آستان 
مناسبی است تا به کمک اطالعاتی که در این رزمایش بدست آمده و آمار و اطالعاتی
که نهادها و ارگانهای مسئول و مردمی از محرومان جامعه دارند ،مجلس شورای
ه کنی فقر را در مجلس کلید بزند .ارگانی را به عنوان پاسخگوی نظام
اسالمی طرح ریش 
به مردم معرفی نماید تا با همکاری سایر واحدهای مرتبط طی برنامهای مدون نسبت
به شناسایی و ساماندهی گروههای واجد شرایط اقدام کنند تا کارها به نحوی مدیریت
شود که مجلس در همین دوره بتواند به ثمر نشستن آن را به عنوان مهمترین طرح
انقالبی و اسالمی در تاریخ ثبت نماید.
البته تصویب قانون وآیین نامه اجرایی آن شرایط و مالحظاتی دارد که در صورت ایجاد
فضای گفت وگومطرح خواهد شد.

آ گهی مزایده عمومی (مرحله دوم)
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد در نظر دارد به استناد مصوبه صورتجلسه شماره  183مورخ  1399/02/6شورای اسالمی
شهر بروجرد ،تعدادی از ماشینآالت عمرانی ،اتوبوس شهری ،موتورسیكلت ،وانتبار ،قطعات اسقاطی و بالاستفاده را از طریق مزایده
عمومی به فروش برساند.
آدرس و تلفن محل بازدید :استان لرستان – شهرستان بروجرد – بلوار امام خمینی(ره) – سازمان مدیریت پسماند – شماره تلفن
06642456300 -06642456004
نكات قابل توجه:
ت گذاریهای انجامشده براساس نظریه كارشناس رسمی دادگستری میباشد.
 -1تمامی قیم 
 -2زمان بازدید از مورخه  1399/03/01الی  ،1399/03/15همهروزه از ساعت  9تا  12صبح در محل سازمان مدیریت پسماند میباشد.
 -3محل دریافت اسناد مزایده :سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد
-4قیمتفروشاسنادمزایده:فیشواریزیبهمبلغ300/000ریالنزدبانكملیایرانشعبهخیابانآزادیبهشمارهحساب0106410991004
به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد واریز گردد.
 -5مدتزمان ارسال پیشنهادات  10روز پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آ گهی میباشد.
-6متقاضیانمیبایستمبلغ10درصدقیمت كارشناسیرابهعنوانسپردهشركتدر مزایدهنزدبانكملیبهشمارهحساب0106411008005
به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری بروجرد واریز نمایند.
 -7هرگاه برندگان اول ،دوم ،سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -8به پیشنهادات فاقد سپرده ،معتبر ،مبهم ،مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -9هزینه انتشار آ گهی و كارشناسی به عهده برنده مزایده و نقل و انتقال مالكیت طبق عرف دفتر اسناد رسمی میباشد.
 -10سازمان مدیریت پسماند در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار است.
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