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   8931هفته چهارم فروردین ماه 

”صبح قریب ”   
 هفته نامه تحلیلی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی 

l  841سال یازدهم، شماره  

و اکتسابی نیسسس   ”  علم حصولی ”  راه ”  فطرت”  راه شهید آوینی : 

راهی وصول اس . بندگی خدا میثاق ازلی اس  که در عسقسف فسطسرت 

خویش بدان شهادت می دهد و او فطرتأ به مبدأ عالم  علم و گسرایسش 

دارد و اگربه نفس خویش رجوع کند در باطن خویش خواهد یاف  کسه 

خداوند فجور و تقوا را به نفس او الهام فرموده اس  و آسقان الیتناهسی 

تقنای او را هیچ کرانه ای جز قدرت و اراده مطلف   علم مطلف   حسسن 

 . محدود نقی کندمطلف و حیات محض 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی به طسور  ۸۵از دوم اردیبهش  

رسقی به دستور معقار کبیر انقالب فعالی  خود را آغاز کسرد. 

قانون اساسی حفظ و صیان  از دستاوردهای  ۰۸۱طبف اصل 

انقالب مهقترین وظیفه سپاه اس  کسه بسا شسروع جسنس  

تحقیلی بزرگترین آزمون سپاه صورت گرف  و توانس  از این 

امتحان سربلند بیرون آید. بعد از آن دوران سازندگی شسروع 

شدکه با تقام امکانات در کنار دول  در جسهس  بسازسسازی 

مناطف جن  زده اقدام کرد و در عسرصسه راه سسازی  و 

سدسازی موفقی  های مهقی هقچون ساخ  سد کرخسه را 

به دس  آورد. قرارگاه خاتم االنبیا بدون اینکه از اعستسبسارات 

دولتی استفاده کند   کقک حال دول  ها بوده و در بسیساری 

از پروژه های زود بازده که دول  نتوانسته فعالی  کنسد   بسا 

وجود تحریم های ظالقانه پروژه های مهم در زمسیسنسه هسای 

مختلف عقرانی   صنعتی   نف  وگاز   پتروشیسقسی   آب   

نیروگاه   بنادر   حقل و نقل   ارتباطات و غیره را بسه اتسقسام 

رسانده و در سالهای اخیر اقدامات برجسته ای که بسه مسقسر 

و ۰۱نشس  راه اندازی پاالیشگاه خلیج فارس و راه اندازی فاز 

پارس جنوبی در شرایط تحریم بود. وچه بسا بسسیساری از ۰۸

این طرح ها به نام دول  های وق  تقام شد. هقچنسیسن بسه 

محض وقوع حوادث و بالیای طبیعی مختلف و مشابهسی کسه 

در سالیان گذشته داشتیم مثل سیل و زلزله تجربه ماب  کسرد 

که واحد های سپاه معطل تقاس و یا پسیسگسیسری خساصسی      

نقی مانند   چرا که آیین نامه مشخصی دارند که در مرحسلسه 

اول برای جلوگیری از افزایش تلفات انسانی وارد کار شوند و 

در مرحله دوم کقک به مجقوعه هایی اس  کسه اسسکسان و 

لوازم اولیه مورد نیاز آسیب دیدگان را تامین می کننسد و از 

دپوی امکانات سپاه استفاده میشود. یکی از دالیسل تسهساجسم 

رسانه ای علیه این نهاد انقالبی حضور آن در عرصه سازندگی 

و پیشرف  قدرت دفاعی آن اس    دلیل دیسگسر حضسور پسر 

اقتدار این نهاد در مقابل تروریسم منطقه و نقش بر آب شدن 

توطئه های آمریکا و هم پیقانان منطقه ای آنهاس . ناکسامسی 

چندین باره آمریکا در اجرای برنامه های خود در مسنسطسقسه 

باعث شد با تأسی از رژیم صهیونیستی حقالت خود را متوجه 

ریشه اقتدار جقهوری اسالمی ایران یعنی سسپساه پساسسداران 

کنند و ادعاهای ترامپ صرفاً از سر عصبانی  از شکس  هسای 

متوالی خود در نقشه هایی که برای خاورمیانه با پرورش گروه 

های تروریستی وکقک تسلیحاتی و تعلیقاتی و درمانی )حتی 

مداواى آشکار سران آن ها در بیقارستان هاى اسرائیل( بود   

ناکام شده اس  و در واقع سپاه سدی مستحکم در برابر نفسو  

و حکقرانی استکبار و استثقار آنها به شقار میرود. به نظر می 

رسد با تروریس  اعالم شدن سپاه   فرای مسائل اقستسصسادی 

قرار اس  اتفاقی صورت پذیرد و این بار بیشتر اهداف سیاسی 

. کقک ترامپ به نتانیاهو در انتخابات اخیسر ۰و امنیتی مثل:))

. آمریکا با این اقدام به دنسبسال افسزایسش ٢رژیم صهیونیستی

. آمریکا از ٣هزینه مذاکرات بین القللی)خصوصاً برجام(اس  

به این نتیجه رسید که سساقسط کسردن جسقسهسوری  ۵۱دهه

اسالمی مقکن نیس . بنابراین به دنبال تغسیسیسر رفستسار در 

جقهوری اسالمی)کوتاه آمدن از آرمان ها(اسس  کسه الزمسه 

 مقابله با این توطئه بصیرت افزایی و هوشیاری اس .((

 ”واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ” 

 سیاسی محمدجواد سلطانی نژاد          

 سه شنبه های مهدوی

 اعیاد   شعبانیه مبارک...
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اصلی ترین معضلی که در حوادث سیالب اخیر به وضوح دیده شد   

ناهقاهنگی دستگاه های اجرایی و به بیان بهتر نبودِ مدیری  جامسع 

سازمان مسدیسریس  ” و کارآمد برای حل بحران بود. در این باب نام 

های خاص سسازمسان  . اصوالً فعالی  بدجور خودنقایی میکند“  بحران

مدیری  بحران   آموزش و تربی  کارشناسانسی 

اس  که به صورت مشخص و تخصصی که هسم 

در زمینه اجرا و هم در زمیسنسه نسظسارت بسر 

پیشگیری و بازدارندگی در برابسر خسطسرات   

دهند.  رسانی انجام می کنند و اطالع فعالی  می

تولید اطالعات مومف و فراگیسر و تسهسیسه ی 

هسا و  های مربوطه و شناسایی ریسسک گزارش

بروزرسانی آنها دیگر حوزه فعالی  ایسن نسهساد 

هسای  اس . در واقع آنها اطسالعسات و بسستسه

افرازی الزم را آماده کرده و  افزاری و سخ  نرم

دهسنسد.  های مربوطه قرار مسی در اختیار بخش

بنابراین منطقی نیس  که تصور کنیم سازمسان 

مدیری  بحران کشور حتسقساً بسایسد بسودجسه 

گسترده و مفصل و هنگفتی داشته بساشسد تسا 

بتواند به وظایف خود عقل کند. تقامی امکانات 

نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت بالقوه منابسع و ابسزار ایسن 

سازمان هستند که برای استفاده مناسب از آنها باید آمادگی داشتسه 

باشد. به عبارت دیگر این نهاد حکم عنصر هقاهن  کننده و هدای  

کننده نهاد های دیگر را بر عهده دارد. با این اوصاف نقاط ضسعسف 

سازمان مدیری  بحران بر کسی پوشیده نیس  ؛ حال آنکه با وقسوع 

سیالب مخرب نوروزی عقلکرد ضعیف و در برخی فسعسالسیس  هسا 

رغسم  ناکارامدی آن به چشم آمد. سازمان مدیری  بسحسران عسلسی

اختیارات قانونی هنوز فرماندهی عقلیات تخلیه آب   انتقال مسردم 

ریزی اقدامات امدادی را عقالً در اخستسیسار  در مناطف خطر و برنامه

نگرفته اس  و اگر هم در برخی زمینه ها پیش قدم شده   کسافسی 

نیس . کقاکان بعد از نزدیک به یک ماه از موج سسیسل سسراسسری 

شود.  های مختلف دیده نقی هقاهنگی مؤمری بین نهادها و مجقوعه

سپاه پاسداران   ارتش   بسیج   نیروی انتظامی   هسالل احسقسر و 

های امدادرسانی و  نیروهای داوطلب هر کدام در حال انجام فعالی 

بازسازی هستند که عدم هقاهنگی و نبود هقگرایی و تقسیسم کسار 

مناسب بازدهی اقدامات را از بین برده اس  که اینجا نقش سازمسان 

مدیری  بحران مطرح میشود. البته این را هم باید در نظر بگیسریسم 

که عوامل انسانی و مدیریتی   پیشاپیش فضا را برای تخریب بیشتر 

تسوان در چسارچسوب  سیل فراهم ساخته بودند که آنها را نیز نقسی

اختیارات سازمان مدیری  بحران محصور ساخ  و از آن برای نقسد 

این نهاد حساس استفاده کرد. از مهقترین این عوامل میتوان به این 

موارد اشاره کرد : تخریب عقدی یا سهوی محیط زیس    نسابسودی 

گیر و اسفبار پوشش گیاهی کشور    ها   مراتع و کاهش چشم جنگل

هسا و مسخسازن سسدهسا    فرسایش خاک   عدم الیروبی رودخانسه

ها و سساخس  و  اعتنایی به آبخیزداری   تجاوز به حریم رودخانه بی

ها و ساختن جاده و اتسوبسان بسر  سازهای غلط   از بین بردن مسیل

های تعبیه شده  روی آنها   عدم تناسب دریچه ورودی مناسب کانال

ها   کوتاهی در حفاظ   برای تخلیه حجم باالی آب ناشی از سیالب

از طبیع    فقدان رعای  مالحظات زیس  محیطی در تسأسسیسس 

ای  ها و تأسیسات جاده مراکز صنعتی و معادن   ضعف در ساخ  پل

که بسیاری از این عوامل به نوبه خود محصول گستسرش فسساد و 

ها در درون نهادهای دولتی و عقومی اس . بنسابسرایسن  خواهی زیاده

ارزیابی منصفانه و منطقی از عقلکرد سازمان مسدیسریس  بسحسران 

آسا به وجسود  های سیل مستلزم تقرکز بر اتفاقاتی اس  که با بارش

رسانی و هشسدار  آمد. نخس  در زمینه اطالع

اقدامات ضعیفی انجام شد و مسردم مسنساطسف 

های گسلسسستسان و  درگیر بخصوص در استان

مازندران و لرستان آمادگی نداشتند. )هرچنسد 

در لرستان هشدار هایی مبنی بر تخلیه خسانسه 

ها داده شد ولی به هر حال آنچنان بر حسجسم 

سیالب و عقف فاجعه تأکید نشد تسا ایسنسکسه 

پلدختر و معقوالن به گل نشستند و مردم تازه 

حادمه را درک کردند.( مشکل بزرگ دیگر در 

ها رخ  فاز مداخله برای کاهش و مهار خسارت

داده اس . در واقع این مشکل و چالش هنسوز 

برقرار اس  و از قرار معلوم مردم سسیسل زده 

قربانی سوءمدیری  های این چنینی هستسنسد. 

تر مدیری  هدفقند   اصولی و  به عبارت دقیف

مؤمر بحران   نیازمند و مشروط بر تغسیسیسرات 

بینادین در ساختار قدرت سیاسی  اصالح انقالبی در قوه قضائیسه و 

های مردمی اس . بی تسوجسهسی بسه  پذیرش جامعه مدنی و نظارت

مردم و کشور را در برابر موج فسزایسنسده حسوادث “  بحران مدیری ” 

پذیرتر خواهند کرد و این معضسل یسک تسهسدیسد  خطرناک آسیب

 راهبردی و ابرچالش جدی برای ایران ماس .

 

هنر برای تأمیرگذاری بر عواطف و احساسات جامعه و برانگیختن احسساسسات  

برای بیان ارزش های واال و آرمان های جامعه اس . کارکرد تقام هنسرهسا در 

جهان امروز برانگیختن احساسات مردم بوده و هسس  ؛ حسال آنسکسه ایسن 

برانگیختن احساسات هم  میتواند مانند در و دکان کاسبی باشد و فسایسده ای 

برای اصالح جامعه نداشته باشد و هم میتواند فرهن  جامعه ای را تغییر دهد 

و انقالبی در سبک زندگی آنان به وجود آورد. اهداف هنرمند جقاعس  بسایسد 

مشخص باشد و در راستای دغدغه هایش برای اصالح جامعه  با حربه هنر گام 

بردارد. هنرمندان باید صدای مردم باشند   حنجره مل  باشند. نه برای جلسب 

توجه و افزایش فالوئر ظاهر روشن فکری و دلسوزی به خود بگیرند! چسون در 

شرایط کنونی صدا و سیقا   از مردم نه صدا دارد نه سیقا...  هنرمند متعهد باید هسم صسدای مسردم 

باشند هم سیقای مردم. هنر نباید بازیچه دس  سیاستقدارانی شود که متکی بر قدرت هسستسنسد. از 

آنجایی که سیاس  ما علوی اس    فرهن  ما هم باید بر اساس آموزه های امیرالقومنین نقود پسیسدا 

کند. هنر برای کقال  اس . برای تعالی جامعه در رسیدن به آرمان شهر ما هقان شهری که هنر مسی 

تواند به ما نشان دهد. حال اگر هنر متعهد باشد و اسیر پول و شهرت و شهوت نباشد   میتواند کساری 

کند کارستان! جامعه ی هنری ما شدیداً به هقین 

هنرمندان متعهد نیاز دارد ؛ امثال آوینی میتوانسد 

حرف هایی را با هنر رن  و جلوه دهند که هجقه 

ی رسانه های کاسب و معاند را از بیسن بسبسرد و 

فرصتی را به وجود آورد تا ستارگان عرصه هنر   از 

خودمان باشند نه سلبریتی های غسرب و شسرق.  

هنر برای مسردم اسس  ؛ از مسردم اسس  مسا 

کننده این نیستیم که که مسردم بسه چسه  تعیین

هنری عالقه نشان بدهند. فرهن  مردم تصقسیسم 

گیرنده برای سلیقه مردم نیستیسم  میگیرد. تصقیم

ولی میتوانیم فرهن  سازی کنیم . سلسیسقسه هسا 

ریشه در فرهن  ما دارند. حال هنر متعهد اسس  

که میتواند اکسیری بر فرهن  باشد. روای  فستس  

آوینی نقونه بارز این سبک هنر اس  که عالوه بسر 

رعای  جنبه های هنری   ارزش های دفاع مقدس 

را طوری به تصویر میکشد   که نسل امروز را هسم 

تح  تأمیر قرار میدهد. هقین هنرمند مستسعسهسد 

میتواند تندترین و در عین حال سازنده ترین انتقادات را با هنر مطرح کند. در پایان از شهید مرتضسی 

شده اند درس  در این داعیه خسویسش  »عدم تعهد«آنان که در کار هنر مدعی “  آوینی نقل میکنیم:

نیندیشیده اند اگر نه در می یافتند که گریز از تعهد در عالم محال اس  . هنرمنسد بسایسد از غسر  

آزاد باشد  اما در عین حال هنر عین تعهد اجتقاعی اس  چرا که وجود انسان عین تسعسهسد  اندیشی 

 .“ اس  و هنر نیز به مشابه جلوه انسان نقی تواند از تعهد فارغ باشد 

 مدیریت بحران

 سیاسی حامد آقالر          

 بحران مدیریت

 زنـگ هـنر
محمدصادق جعفری              فرهنگی 
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هسای مسسئسول و  سپری شد و وق  آن اس  که دستگساه ۷۹سال 

دولتقردان کارنامه خود را در حوزه حقای  از کاالی ایرانی به صورت 

هرگز نباید ۷۹شفاف به مردم عرضه کنند.  موضوع تحقف شعار سال 

های عسوضسی گسم  های تبلیغی کا ب و آدرس میان هیاهو و جنجال

شود. متأسفانه واژه برجام نسب  به شعار حقای  از کاالی ایرانی از 

بسامد بیشتری در بین دولتقردان برخوردار بوده و مسردم تسغسیسیسر 

کنند. هسقسیسن  احساس نقی ۷۹باره تحقف شعار سال  محسوسی در

( که مقام معظم رهبری خواستنسد ۷۹خرداد ٣۱چند ماه پیش بود )

رئیسه و نقایندگان مجلس شورای اسالمی تسأکسیسد  خطاب به هیئ 

شاخص کقّی برای ارزیابی کافی نیس  ؛ اینکه مسا چسه  «فرمودند:

تعداد مصوّبه گذراندیم   کافی نیس  ؛ بایستی مشخّص بشسود کسه 

ها در اداره کشور چقدر اس  ؛ چون شسقسا مسدیسر  وزن این مصوّبه

گذارِ حرک ِ اجرا شقا هستسیسد    کشورید و قانون گذار کشور و ریل

یعنی این بخش مهم از مدیری  در اختیار شقا اس  ؛ این چیزی که 

تصویب شده اس   چقدر در رفع مشکالت و پیشرف  کشور و رعای  

حال عقوم مردم تأمیر داشته اس  ؛ پس صرفاً کسقّسیس  کسفسایس  

کند   بایستی کیفی  را مالحظه کرد... قانون بایسد مسعسضسالت  نقی

اقتصادی را حل کند.  مجلس باید در این جه  حرک  جدی انجسام 

و ایسنسک  »دهد. امروز معضالت اقتصادی کشور در اولویس  اسس .

مجلس شورای اسالمی باید به مردم گزارش دهد که طی یسکسسسال 

گذشته کدام گره را از دس  و پای حقای  از کاالی ایرانی بازکرده و 

 کدام سن  را از پیش پای این شعار کسلسیسدی بسرداشستسه اسس .

در این تردیدی نیس  که اگر کارنامه حقای  از کاالی ایرانی را بسه 

درصد آن مربوط بسه دولس   ۷۱قسق  تقسیم کنیم   بیش از  ۰۱۱

درصد تحقف این شعار در اختیار قوای دیگسر نسظسام  ۰۱بوده و تنها 

اس .  بر این اساس مردم منتظر گزارش کقی و کیفی دولتسقسردان 

های مختلف از جقله این مسوارد  در حقای  از کاالی ایرانی در زمینه

امسان بسا  هستند: * اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه جدی و بسی

های قاچاق. * گزارش اجرای مقررات استاندارد کلی بسرای  ورود کاال

های مورد  های نامرغوب و نامنطبف با استاندارد جلوگیری از ورود کاال

قبول. * گزارش جامع   دقیف   کامل و بدون قید و شسرط قسانسون 

مقنوعی  خرید محصوالت خارجی که تولید مشابه داخلسی دارنسد.    

باره رفع مانع مالیاتی بر سر راه تولید ؛ تسوضسیس   * گزارش دقیف در

درصسدی  ٣۱اینکه تولیدکننده داخلی موظف به پرداخ  مالیسات 

اس   اما واردکنندگان معاف از پسرداخس  مسالسیسات هسستسنسد.                

* گزارش دقیف و شسفساف از نسرخ تسسهسیسالت داده شسده بسه 

باره رفع مانع ومائف  تولیدکنندگان داخلی.   * گزارش دقیف دول  در

های ارزی محسل اجسرای طسرح  بانکی ؛ در حالی که درخصوص وام

باره وام تولیدکنندگان داخسلسی  شود اما در عنوان ومیقه پذیرفته می به

بساره  ها در های نامعقول و غیرمنطقی بانک متأسفانه شاهد درخواس 

ومیقه هستیم.   * گزارش جامع و مانع از کاالهای مورد حسقسایس  

دول  قرار گرفته.   * گزارش دقیف از پاکسازی بدنه مدیریتی کشور 

اعتقاد به حقای  از کاالی ایرانی. * گسزارش  از مدیران ناالیف و بی

افزاری در زمسیسنسه  افزاری و نرم جامع و مانع دول  از اقدامات سخ 

اصالح مقررات و قوانین ضد تولید مانند قانون کار   مقررات مربسوط 

به عوار    تأمین اجتقاعی   قوانین مالیاتی و گقرکی و... * ارائسه 

های ایرانی مشقول یارانه حقای . *گزارش دقیف و  فهرستی از کاال

های ایران. در  جامع از اقدامات مؤمر در زمینه حقای  از صادرات کاال

اخر هم باید به تولیدکنندگان ایرانی پرداخ  که در سال های اخیسر 

تولید کشور با مصائب و مشکالت فراوانی روبه رو شسده  امسا   چرخه

هق  تولیدکنندگان ایرانی و هقچنین دغدغه های آنان روز به روز 

 در حال افزایش اس . 

 ساخت ایران

 گام دوم انقالب
؛ »ما میتوانیم«مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل 

 ها  ی عرصه عامل عزت و پیشرفت ایران در همه

فرسا  جسقسهسوری اسسالمسی  ی این مشکالت طاق  رغم هقه به

روز گامهای بلندتر و استوارتری به جلو برداش . این چهل  روزبه

سال  شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان و پیشرفتهسای 

آور در ایران اسالمی اس . عظقس  پسیسشسرفس  هسای  شگف 

ی ملّ  ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدّت  ساله چهل

  با مدّت های مشابه در انقالب های بزرگی هقسچسون انسقسالب 

فرانسه و انقالب اکتبر شسوروی و انسقسالب هسنسد مسقسایسسه 

گرفته از ایقان اسالمی و اعتقاد  الهام مدیریّ  های جهادی شود.

ی ما آمسوخس     که امام بزرگوار به هقه “  ما میتوانیم“ به اصل

 ها رسانید.  ی عرصه و پیشرف  در هقه عزّت ایران را به

 سیاسی خانم کریمی          

 

 

روند افزایش قیق  ارز و انتشار آن به دیگر کاالها به هش  ماهگسی 

  ٣۰۸خود رسیده اس . کاالهای موجود در ایران بین صسفسر تسا 

درصد گران شده اند. از حامل های انرژی نظیر بنزین کسه هسنسوز 

 ٣۰۸تغییر قیقتی نداشته تا طال که مانند دالر دچسار افسزایسش 

درصدی شده اس    هقگی به نحوی بر درآمد و مخارج گروه هسای 

مختلف مردم تأمیر مثب  و منفی داشته اس . نکته مهم این اسس  

که بدانیم هقانقدر که عده ای از گران شدن برخی اقسالم مسانسنسد 

لبنیات )که بین کاالهای پیشتاز در تورم بوده اس ( ضرر میکنند   

عده دیگری نیز از گران نشدن برخی اقالم که بهره مند از یسارانسه 

های ریالی و ارزی هستند متضرر می شوند. به بیان روشن   عسده 

ای که از شرایط اقتصادی فعلی بیشترین زیان را مسی کسنسنسد   

شاغلینی هستند که در بخش های کاالهای اساسی به تسولسیسد و 

فروش و غیره اشتغال دارند و نه امکان صادرات غیر رسقی محصول 

خود را دارند و نه بهره مند از خرید تضقینی دول  هستند. کشسور 

ما به زودی در حوزه کاالهای اساسی دچار کاهش شدید در تولید   

ضربه شدید به اشتغال این بخش و کاهش چشقگیر درآمسد افسراد 

مشغول در آن خواهد شد. فی القثل برنجکاران شقال ایسران کسه 

مشکل افزایش هزینه های اولیه تولید امکان رقسابس  بسا رقسیسب 

تومانی را از این  ۱٢۱۱قدرتقند خود یعنی برنج های وارداتی با ارز 

تولیدکنندگان گرفته اس . این مشکل عیناً برای فعالین اقتصادی و 

تولیدکنندگان لوبیا   چای   تخم مرغ و برخی دیگر از کساالهسایسی 

به  برای واردات میشوند نیز رخ داده اس . ۱٢۱۱که مشقول دالر 

طور کلی صنایع مرتبط با کاالهای اساسی سه نوعند ؛ یا تقسریسبساً 

هیچ رقیب تولیدکننده ای در داخل ندارند که از بحث فوق خسارج 

هستند و یا تولید کنندگان داخلی آن دسترسی کافی به بسازارهسای 

خارجی ندارند که این گروه مشقول داستان غم انگیز فوق هستند و 

یا تولیدکنندگان داخلی آن دسترسی به بازار صادراتی کشسورهسای 

هقسایه دارند   که در آن صورت مطلقاً انگیزه فروش در داخسل را 

ندارند و با استفاده از ظرفی  صادرات غیر رسقی عقده مسحسصسول 

خود را به دلیل غیر عادی بودن قیق  داخلسی بسه خسارج صسادر      

می کنند و نهایتاً ماجرایی شبیه نایابی فعلی گوش  قرمز را پسدیسد 

می آورند. مسئله ای که در ادامه منجر به پسارادوکسس مضسحسک 

هقزمانی صادارت و واردات یک کاال از یک مرز و در نهای  منجر به 

افزایش قیق  آن محصول مطابف بازار آزاد می شود. حجسم قسابسل 

توجه واردات گوش  به داخل در کنار صادرات قابل توجه آن دقیقساً 

به خاطر هقین مسئسلسه اسس . 

جالب آن اس  که بدانید بخشی 

از گوش  های وارداتی نیز پسس 

تومانی مجسدد  ۱٢۱۱ورود با ارز 

به صورت قاچاق به بسیسرون از 

کشور میروند و به قیسقس  آزاد 

فروخته می شوند! بازار دارو نیسز 

اکنون در هقین مسیر اس ! بسه 

هقین ترتیب از میان بخش های 

مختلف کشسور  بسه روشسنسی 

مشخص اس  که کسانی که در 

حوزه کاالهای اساسی مشسقسول 

تومانی فعال هستند و  ۱٢۱۱ارز 

نه مانند گندمکاران امیسدی بسه 

فروش تضقینی به دول  دارند و نه مانند گله داران امسیسدی بسه 

صادرات غیر رسقی به خارج   به شدت دچار اختالل درآمدی شده 

و بیشترین زیان را در مقایسه با دیگر اقشار متحقل مسی شسونسد. 

بدیهی اس  که این معضل سیکل معیوب کاهش تولسیسد داخسلسی 

کاالهای اساسی و افزایش وابستگی به واردات در این حوزه را بیشتر 

 و دامنه اختالل را برای سال بعد بزرگتر میکند. 

 گرانی خانمان سوز

 اقتصادی ارسالی دانشجو          
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سه شنبه های مهدوی مقدمه ای اس  برای یادآوری عزیزترینی که در ایسن 
شلوغی های زندگی شده اس  غریب ترین.... تا یادی کنیسم از کسسی کسه 

اراک نتیجه یسک کسار -دانشگاه-مهدوی-شنبه-سه#هقیشه به یاد ماس ... 

جقعی اس  که به نی  نذر سالمتی امام زمان )عج( 

و برای یادآوری و زنده نگه داشتن یاد حضرت حتی 
برای چند دقیقه در روزهای سه شنبه بسیسن قشسر 

جوان شامل دوستان دانشجو و گساهساً اسساتسیسد و 
کارکنان  از طریف پخش نذری و محتوایی درقسالسب 

تراک  انجام میشود تا اقدامی باشد به سوی ظهسور. 
فی القثل ترم پیش که از نظر آب و هوایی مناسسب 

تر بود   امکان برگزاری حلقه های مهدوی  وجسود 
داش  که در طی این حلقه ها و جلسه ها   زمیسنسه 

های ظهور  حل یک سری شبهات و اینکه چگسونسه 
خودمون رو برای ظهور آماده کنیم و... مطرح میشد. 

در این ترم هم ان شاء اهلل با مساعد شدن هوا   بساز 
برگزاری حلقه های مهدوی  رو خواهسیسم داشس . 

البته این طرح عالوه بر دانشگاه ما  در خیلی جاهای دیگه چسه بسه صسورت 
دانشجویی در سایر دانشگاه ها و چه به صورت مردمی در سط  شهر بسرگسزار 

میشه و در دانشگاه اراک هم در دو واحد سردش  و مرکزی به سسرپسرسستسی 
سسه ” خانم ملک حسینی )سردش ( و خانم جواهری )مرکزی( برگزار میشه. 

اولین قرار هفتسگسی سسه  ۷1آبان  ۰1در تاریخ “  شنبه مهدوی دانشگاه اراک

شنبه های مهدوی رو برگزار کرده و تا به االن این افتخار رو داشته که جقعسا 

قرار هفتگی سه شنبه های مهدوی رو برگزار کرده. در ابتدا هقه مسراسسم  ٣۱
اقدامات الزم  ۷۹اردیبهش   ٢۸ها فقط در واحد سردش  بوده ولی از تاریخ 

انجام شد تا این طرح در واحد مرکزی هم اجرا شود و االن برگزاری مراسم رو 
در دو واحد سردش  و مرکزی داریسم.   به صورت هقزمان و کامالً شبیه به هم

هزینه ای که برای این کار خرج میشه  هقه از طریف نذر دانشجویان و اساتید 
و خیرین و ... بوده و در طی کل هفته ها سعی شده جوری برنامه ریزی بشسه 

و چیزی تدارک دیده بشه که با صرف کقترین هزینه ها   کیفی  مطلوب رو 
داشته باشیم و تونسته باشیم در حد یک تلنگر هر چنسد کسوچسیسک  یسک 

یادآوری از موال و صاحبقسون 
داشته باشیم و بستسونسیسم در 

آماده سازی فضا برای حرک  
به سق  ظهور قدمی برداشته 

باشیم. از آن جایی که هزینسه 
برنامه سه شنبه های مهدوی 

از طریف نسذورات اسساتسیسد 
گرامی   کارکنسان عسزیسز و 

دوستان دانشجو و و خیسریسن 
محترم تأمین میگردد  از هقه 

بزرگواران درخواس  میسشسود 
اگر که تقایل دارند در ایسن 

نذر سهیم باشند نذورات خود 
به نام فاطقه جواهسری واریسز   ٣۱۷۵  ٣1۷۱  ۵٣۰۰ ۸۵۸۷را به شقاره کارت

شسنسبسه هسای  سه نقایند. مبلغ مهم نیس    مهم اینه که هقه سهیم باشیم:

 مهدوی خیری که جاری میشود نذر سالمتی امام زمان )عج( 

 

]در نشریه شماره قبل[متن سیالب 

سطحی نگری تون تحلیل خوبی داشـت 

و موضوع جالبی بود مخـوـوصـاا وا ه 

 مرحبا داشت.“ كارگر سیاسی”

قسمت صدای دانشجو قسـمـت 

 جالبیه ولی صداهاش كمه. 

حتماا نكات شما برای ما مهـمـه و        

تعداد پیام ها بستگی به استـبـبـال و 

 توجه شما داره.

بار فرهنگی نشریه تون خیلی كم  

بود و بیشتر به مسائل سیاسی پرداخته 

بودید با اینكه متن ها نسبتاا قوی بود و 

مطالب مفیدی مطرح شده بود ولی بـه 

هرحال تنوع كمتری نسبت به شـمـاره 

 های قبل داشت. 

ممنون از توجه و نبد شما.  با توجه         

به اینكه نشریه به صورت هفته نـامـه 

تنظیم میشود ، پس سعـی مـیـشـود 

 موضوعات بنا به مسائل روز مطرح شود.

شما میتوانید آزادانه انتبادات و 

پیشنهادات خودتان  را در مورد مسائل 

دانشگاه و نشریه از طریق شماره تلفنی 

 به اشتراک بگذارید.   13930447390

در فضای مجازی هم با همین شماره با 

 شما در ارتباط خواهیم بود...

 آنچه شما گفتید:

basijarakuni@gmail.com 

 

با نزدیک شدن به اواخر ماه فروردین به میالد با سعادت حضرت علی اکبسر و 

روز جوان و شروع ماه مبارک شعبان تکاپوهایی در میان صدا و سیقا و تشکل 

آگوس از طرف سازمان ملل برای روز جسوان  ۰٢ها به چشم می خورد . روز 

انتخاب شده اس  اما ما شیعیان سالروز والت حضرت علی اکبر ساالر جوانسان 

کربال را روز جوان می دانیم . هقان گونه که حضرت آی  اهلل خامنسه ای در 

بیانیه گام دوم انقالب فرمودند : ) امّسا راه 

ای از مسیر افتخارآمیز به  شده فقط قطعه طی

سوی آرمان های بلند نظام جقهوری اسالمی 

ی این مسیر که به گقان زیاد  به  اس . دنباله

ها نیس    باید با هسقّس  و  دشواریِ گذشته

هشیاری و سرع  عقل و ابتکار شقا جوانسان 

طی شود. مدیران جوان  کارگسزاران جسوان  

ی  اندیشقندان جوان  فعّاالن جوان  در هقسه

میدان های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و 

های دین و اخالق و  القللی و نیز در عرصه بین

های خود را بسه  معنویّ  و عدال   باید شانه

ها و عبرت های گذشته بهره گیسرنسد  نسگساه  زیر بار مسئولیّ  دهند  از تجربه

ی انقالبی و عقل جهادی را به کار بندند و ایسران عسزیسز را  انقالبی و روحیه

ی اسالمی بسازند.( و درواقع جوانان محور تحسقسف  الگوی کامل نظام پیشرفته

ی اسالمی هستند . در رابطه با جوانان چند موضوع مهم اس  و  نظام پیشرفته

یکی از آنان مسئله شغل جوانان اس  . که خوشبختانه طی سال های اخسیسر 

مجلس و دول  گام هایی هرچند کوچک اما در جه  ریشه کن کردن بیکاری 

جوانان و جوانان دانش آموخته که چهل درصد از جقعی  جوانان بیکار را بسه 

عسلسی  ۰٣۷1شهریور  ٢۹خود اختصاص داده اس  برداشته اند . هقچنین در 

ربیعی وزیر تعاون  کار و رفاه اجتقاعی ایران طی گفتگویی در زمینه مقابله بسا 

هسزار  ۱۱۱میلیون و  ۰باید ساالنه  «معضل بیکاری و ایجاد شغل گف  که  

حتی با توجه به تحریم های شدید ایسران و نسابسسامسانسی  .»شغل ایجاد کرد

اقتصادی در سط  جامعه هقچنان دریچه های امید و توسعه ایران را در طسی 

سال های پیش رو که خود برطرف کننده مشکل شغل و بیکاری برای جوانان 

اس    برطرف سازد . و بدیهی اس  که این امر محقف خواهد شد و ایران در 

فشار تحریم ها به خودکفایی خواهد رسید . اما مسئله دیگری که در جامعه ما 

درصد جوانسان  ۷۱بسیار حائز اهقی  اس  مسئله ازدواج جوانان اس  . حدود 

معتقدند زمان مناسب برای ازدواج پسران  بعد از اشتغال به کار و دارا بسودن 

شرایط مالی مناسسب بسه 

وجود می آید  هقچنسیسن 

حدود نیقی از جسوانسان 

مناسب ترین مسوقسعسیس  

ازدواج برای دختران را بعد 

از اتسسقسسام تسسحسسصسسیسسالت 

دانشسسگسساهسسی و کسسسب 

استقالل اقتصادی بسیسان 

نقوده اند. هقچنین نتایسج 

نشان داد که مدرنیزاسیون 

هقراه با اعتقادات و ارزش 

هسای ازدواج  آل  های قومی فرهنگی از عوامل تعیین کننده نگرش ها و ایسده 

شدن ازدواج به یک مسئله اجتسقساعسی    جوانان می باشند. در خصوص تبدیل

جوانان بر این عقیده بوده اند که عوامل مختلفی مانند دستیابی مشکل جوانان 

های اقتصادی و نداشتن شغل دائم  پیدا نکردن فرد منساسسب   پسر به فرص  

نابرابری جنسیتی در فرایند ازدواج )نداشتن حف انتخساب هسقسسسر تسوسسط 

  ساز مسئله ازدواج شده اس . دختران( و... زمینه 

امیرحسین زنگنه             اجتماعی 

 جوان باید بود!

 سه شنبه های مهدوی

 آدرس كانال و پیج اینستاگرامی: 

@mahdaviyat_3shanbeha  

ویژه نیمه شعبان             فرهنگی 

و با تشكر از همه ی كسانی كه در  

آماده سازی و چاپ  این نشریه به ما 

 كمک كردند.

 صاحب امتیاز: 

 بسیج دانشجویی دانشگاه اراک

 رسول یوسفیمدیرمسئول: 

 حامدآقالرطراح و صفحه آرا : سردبیر   


