
 نمكي: »تحول سالمت«  
تفكر و منطق اقتصادي نداشت!

آغوش مادر پس از 30سال به روي شهيدش گشوده شد

قاچاق  ساالنه 10 ميليارد دالري كاال و ارز بسياري از 
فعاالن اقتصادي را راهي زندان مي كند

به گفته دادستان تهران وكال به متهمان دور زدن 
قانون را می آموزند

رقباي نخست وزير رژيم صهيونيستي:

حقوقدانان در گفت و گو با »جوان« گزارش منتشر 
 شده سازمان ملل درخصوص 

آزار و اذيت جنسي را تحليل كرده اند 

افت و خيزهاي ورزش كشور در 40 سالگي 
انقالب اسالمي در گفت وگوي »جوان« با كيومرث 

هاشمي، رئيس پيشين كميته ملي المپيك

 ادامه فعاليت 
 متهمان گمركي 

در مناصب حساس

 رهنمود هاي حضرت آقا 
در سال 68  راهگشاي ورزش بود

يك سوم كارمندان 
 سازمان ملل تجربه 
آزار جنسي داشته اند

حمله نتانياهو به سوريه 
اهداف انتخاباتی دارد

 مساعدت وكال 
به متهمان اقتصادی!
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به گفته دادستان تهران وكال به متهمان دور زدن قانون را می آموزند

مساعدت وكال به متهمان اقتصادی!

شهيد عليرضا زيبرم كه در 4 خرداد 67 به شهادت رسيد ديروز به آغوش مادر بازگردانده شد

شهيد عليرضا زيبرم كه در 4 خرداد 67 به شهادت رسيد، ديروز به آغوش مادر بازگردانده شد

آغوش مادر پس از 30سال به روي شهيدش گشوده شد

استادان شبكه تربيتي صالحين امروز در مشهد گرد هم مي آيند

اش�اره ب�ه اقدام�ات   جامعه دادس�تان ته�ران با 
شش ماهه اخير دادس�تانی تهران در مبارزه با فساد 
پس از استجازه از مقام معظم رهبری، تشکيل شعب 
ويژه را به مثابه تحقق عملياتی ش�دن همت و اراده، 
 عن�وان ك�رد و گف�ت: مب�ارزه ب�ا فس�اد اقتصادی 
به ش�دت ادامه دارد، اقدام�ات دس�تگاه قضايی با 
اس�تجازه وارد مرحل�ه جدي�دی ش�ده اس�ت. 
جعفری دولت آب��ادی به نقش وکال در پرونده های فس��اد 
پرداخت و افزود داد: مساعدت وکال به متهمان اقتصادی، در 

جهت ارائه راهکار   هایی برای دور زدن قانون است. 
وی با اشاره به مفاد پژوهش ارائه شده در جلسه اخیر شورای 
اجتماعی کشور پیرامون میزان رضایتمندی مردم از خود و 
جامعه، خاطرنشان کرد: مطابق این پژوهش، افراد در زندگی 
فردی از وضع خود رضایت دارند، ولی وقتی از آنها در مورد 

امید به آینده سؤال شده بود، پاسخ   ها متفاوت بود؛ برخی از 
آنها نسبت به آینده اظهار ناامیدی کرده بودند و نسبت به 
برخی طبقات اجتماعی، نظرات منفی وجود دارد، ضمن 

اینکه از عملکرد برخی مسئوالن رضایت ندارند. 
جعفری دولت آبادی نتایج پژوهش دیگری در این زمینه 
را مورد اش��اره قرار داد و افزود: ۵۰ درصد از جامعه آماری 
پژوهش درخصوص ادراک فس��اد ابراز نگران��ی کرده اند. 
البته قانون آیین دادرسی کیفری با اتخاذ شیوه های کند 
در رعایت مواعد از احضار تا فرجام خواهی، برای برخورد با 
فساد از سرعت کافی برخوردار نیست. جعفری دولت آبادی با 
اشاره به آشنایی مفسدان اقتصادی با راه   ها و درگاه های نفوذ 
در سامانه   ها و دارا بودن رانت اطالعاتی در این زمینه، یادآور 
شد: متهمان اقتصادی در مدتی که سامانه ثبت سفارش کاال 
به دالیلی باز بود، صد   ها خودرو وارد کردند و پیش از گران 
شدن ارز، از طریق سامانه ثبت سفارش، ارز های دولتی را 

اخذ و بدون وارد کردن کاال به قیمت آزاد فروختند. 
جعفری دولت آبادی همچنین گفت: پیش از اس��تجازه، 
احکام به سرعت قطعی نمی شد و تا رسیدن به مرحله نهایی 

و اجرای حکم، زمان زیادی طول می کشید. 
دادس��تان تهران افزود: قوه قضائیه پس از شناس��ایی این 
مشکالت، به دنبال راهکاری جهت کاهش مواعد رسیدگی 
بود که منجر به اخذ اذن از مقام معظم رهبری شد و با این 
هدف که مفسدین و اخال لگران اقتصادی پیام قوه قضائیه 
مبنی بر تشدید مبارزه با فساد را دریافت کنند، راهکار های 

میانی انتخاب گردید. 
جعفری دولت آبادی اعالم اس��امی مفس��دان را بازدارنده 
توصیف ک��رد و گفت: اتفاقاتی که اخیراً در مس��یر مبارزه 
با فس��اد رخ داده مهم اس��ت، ولی کمتر در رسانه   ها به آن 
پرداخته می شود و در مقابل، وقوع فساد پررنگ جلوه داده 

می شود. 

عملیات تفحص شهدا نمادی از جهان بینی دینی ایرانیان 
است. فرهنگ ما، ایثار و شهادت است. دو مفهومی که در 
پوسته دنیا نمی گنجد. این دنیا نه با مفهوم ایثار آشناست 
و نه با مفهوم شهادت. دنیا را باید با مفاهیم بازی و بازیچه 
و زینت و تفاخ��ر و تکاثر و حرص و طم��ع به مخاطب آن 
شناساند و ایثار از مفاهیمی است که در ورای این دنیای فانی 
معنا می شود. شهادت نیز در کتاب دنیا، لغتی به کار نرفته 

و ناآشناست. آنکه شهادت می طلبد، دفتر دنیا را می بندد و 
اینچنین است که ما با فرهنگ ایثار و شهادت تا آخر و تا آنجا 
که بتوانیم، چشم انتظاری مادران شهدا را با عملیات تفحص 
پیکر های پاک شهدا جوابگو هستیم. این بار شهید علیرضا 

زیبرم پس از 3۰ سال به آغوش مادر بازگشت. 
شهید زیبرم، از ش��هدای تهرانی دفاع مقدس است که در 
سال 67 به شهادت رسید اما پس از 3۰ سال مفقوداالثری 

پیکر مطهر او در عملیات اخیر تفحص کمیته جست و   جوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح کشف شد. 

شهید زیبرم متولد 3۰ شهریور ماه 1346 و دانشجوی رشته 
مدیریت بازرگانی بود . این شهید بزرگوار از طریق لشکر 19 
فجر ش��یراز عازم جبهه جنگ تحمیلی شد و سرانجام در 
آخرین ماه های جنگ در 4 خرداد ماه سال 67 در پاسگاه 

زید به شهادت رسید. 

  فرهنگي دومي�ن اجالس�يه 
سراس�ري اس�تادان 
شبکه تربيتي صالحين بسيج امروز در مشهد مقدس 
آغاز ب�ه كار مي كند. قرار اس�ت در اين اجالس�يه 
استادان و قشرهاي مختلف بسيج درخصوص مسائل 
بپردازن�د.  تبادل نظ�ر  ب�ه  ه�م  ب�ا  مختل�ف 
حجت االسالم سید محمدجواد امام پور، رئیس ستاد اجرایي 
این اجالسیه به »جوان« گفت: این طرح از سال 1387 با 
ابالغیه سردار جعفري ش��روع شد و تمام استان ها موظف 
شدند که سازوکار و مقدمات تشکیل حلقه هاي صالحین 
را آماده کنند. تربیت نیروي انس��اني مهم ترین بخش کار 
بود که شامل سرگروه و مربي مي شد. کار شروع و به مرور 
کادریابي ها انجام شد و پس از برگزاري دوره هاي آموزشي 
مفصل در چند مقطع حلقه هاي صالحین شکل گرفت و 
ش��روع به جذب نیرو کرد. حلقه هاي صالحین به صورت 
شبکه است. حلقه هاي متربیان را سرگروه ها در مساجد، 
محالت و پایگاه ها اداره مي کنند و یك الیه باالتر از حلقه 
سرگروه ها را مربي اداره مي کند و باز یك الیه باالتر حلقه 
مربیان را هم س��رمربي اداره مي کند. در الیه باالیي حلقه 
سرمربي ها را استادیار اداره مي کند و یك الیه باالتر را که 
شامل حلقه استادیاران مي شود، استاد اداره مي کند. این 
شبکه تربیتي از استان ها شروع مي شود و به پایگاه ها مي آید.  

وي درمورد اهداف دومین اجالسیه گفت: مهم ترین اهداف 
و محورهاي این اجالسیه ش��امل هم اندیشي، همگرایي و 
همفکري در خصوص راهکارهاي تعالي و اعتالي ش��بکه 
تربیتي است. دومین هدف مان هم افزایي استادان شبکه 
تربیتي صالحین در استان ها و اقشار بسیج است. سومین 
هدف ایج��اد همگرایي و همفکري بین ش��بکه تربیتي و 
ش��بکه فرماندهي و شبکه مدیریتي اس��ت. هدف چهارم 
انسجام بخشي به فعالیت هاي کیفي شبکه تربیتي و پنجمین 
هدف تبادل نظر در خصوص نقش آفریني ش��بکه تربیتي 

صالحین در شرایط کنوني را شامل مي شود. 
وي افزود: از هر استان یك اس��تاد و از هر قشر بسیج یك 
استاد داریم. 32 استاد از استان ها هستند. 18استاد هم از 
اقشار بسیج مي آیند. در اجالسیه روي شش محور صحبت 
مي کنیم که اولین محور ش��امل مؤلفه ها و شاخص هاي 
مؤمن والیتمدار و انقالبي پاي کار مي شود. محور دوم درباره 
راهکارهاي تحقق مؤلفه هاي مؤم��ن والیتمدار و انقالبي 
پاي کار و محور سوم در خصوص س��ازوکار نیازسنجي در 
شبکه تربیتي است. محور چهارم درباره سازوکار تولید محتوا 
در شبکه تربیتي و محور پنجم درباره سازوکار انتقال پیام 
در شبکه تربیتي است. ششمین محور درباره آسیب هاي 
گذشته، سیاست ها، راهکاري اصالحي و تکمیلي پیش رو در 

شبکه تربیتي است که هر کدام بحث مفصل دارند. 

اگر این طرح مي خواهد به اهداف عالیه خودش برس��د 
یك عزم ملي مي طلبد، چون س��ه الیه باالی��ي ما باید 
طلبه باش��ند از علما و اس��تادان حوزه هاي علیه دعوت 
کرده ایم که کمك مان کنند. در الیه هاي پایین تر الزامي 
به طلبه بودن نیس��ت ولي اگر کسي طلبه باشد اولویت 
با او خواهد بود. سعي کرده ایم از ظرفیت هاي حوز هاي 
علمیه استفاده کنیم و ارکان شبکه تربیتي صالحین را 
شکل دهیم. ش��بکه فرماندهي را هم در سازمان بسیج 
و سپاه پاسداران داریم که ش��امل یك شبکه مي شود. 
یك شبکه مدیریتي هم از طرف معاونت تعلیم و تربیت 
در هر استاني داریم. این سه شبکه باید دست به دست 
هم بدهند و تعام��ل و هدف گذار ي هاي خوبي داش��ته 
باش��ند و باید مقید و ملتزم به انجام وظایف شان باشند 
چراکه این کار ی��ك حرکت عمومي و جمعي اس��ت و 
هرکس باید وظیفه اش را انجام دهد تا به نقطه مطلوب 
برس��یم. ظرفیت هاي بیروني مثل مدارس و دانشگاه ها 
هم مي توانند به صالحین کمك کنن��د. در محالت که 
حلقه هاي صالحین تشکیل مي ش��ود، ارتباط سرگروه 
و مربي با خانواده ها خیلي مهم اس��ت. اض��الع این کار 
مسجد،  پایگاه بسیج، خانواده و مدرسه هستند و اگر این 
اضالع با هم تعامل داشته باشند افرادي که وارد حلقه ها 

مي شوند، از رشد خوبی برخوردار می شوند. 

   جامعه

يادداشت هاي امروز

تبعات طرح تخصيص بنزين براي هر ايراني 
مهران   ابراهيميان

 4

نشست لهستان يا عقبه ناتوی عربی؟
رسول سنایی راد
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رد پای طالبان در انتخابات افغانستان 
سيد رحيم نعمتی
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رونمايي اروپا از رقيب ناتو
   رهبران آلمان و فرانس��ه باالخره پس از دوره ای لفاظی 
نش��ان دادند که حرف های چند ماه اخیر آنه��ا درباره لزوم 
تش��کیل ارتش اروپایی بلوف نبوده است. صدراعظم آلمان 
و رئیس جمهور فرانسه در گامی غافلگیرانه اقدام به امضای 
یك پیمان همکاری جدید با رویکرد عمدتاً دفاعي- امنیتی 

کردند |  صفحه 15

ويژه هاي جوان  

 و آنچه خود داشت زبيگانه تمنا مي كرد
FATF تحريم شوندگان، فداي سر 
  گفتار درماني روحاني جذابيت ندارد!

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه  3 بهمن 1397   -    16 جمادی االول 1440

سال بيستم- شماره 5574 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

با سپري شدن حدود پنج سال از اجراي طرح تحول سالمت و در شرایطي 
که این طرح بخش��ي از هویت دول��ت تدبیر و امید به حس��اب مي آمد، 
حاال سعید نمکي، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
مي گوید:»طرح »تحول س��المت« تفکر و منطق اقتص��ادي براي اداره 
نداش��ت.« نمکي در حالي طرح تحول را فاقد منطق اقتصادي مي داند 
که این طرح پرچم دار اصالحات اجتماعي دولت یازدهم خوانده مي شد. 

 طرحي که همتراز با »برجام« برگ برنده دولت تدبیر و امید بود و حتي 
به برخي رس��انه هاي جهاني هم راه یافت تا جایي که روزنامه فایننشال 
تایمز در مطلبي با تأکید بر اینکه در این طرح از اوباما کر الهام گرفته شده، 
اینگونه تحلیل ک��رده بود. »روحاني ک��ر؛ برگ برنده ش��یخ اعتدال در 
انتخابات ریاست جمهوري 96«. با تمام اینها دولت دوازدهم انگار چندان 
تمایلي به ادامه این طرح ندارد و این عدم تمایل را با تغییر سیاست ها و 

در نهایت تعویض وزیر بهداشت نشان مي دهد. در چنین شرایطي است 
که نواقص طرح تحول نه از جانب منتقدان که از س��وي خود دولتي ها 
رسانه اي مي شود تا جایي که سرپرس��ت وزارت بهداشت تا همین چند 
روز پیش بر ادامه طرح تحول تأکید داشت اما روزگذشته در قامت یك 
منتقد تمام عی��ار ظاهر ش��د و بخش هایي از کاس��تي هاي این طرح را 

رسانه اي کرد. |  صفحه 3
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