
توزیع آزمایشی کوپن
وزیر کار با اشاره به تصمیم دولت برای ایجاد زمینه 

استفاده از کاال برگ الکترونیکی  خبر داد

رهبر ســابق چین که پــس از اعتراض های میــدان تیان آن من 
در ســال ۱۹۸۹ به قدرت رسید، درگذشــت. کمیسیون مرکزی 
حزب کمونیســت چین در بیانیه ای اعــالم کرد «جیانگ ِزمین»، 
رئیس جمهوری ســابق این کشور که در شانگهای به  دلیل ابتال 
به ســرطان خون و نارســایی چند ارگانی تحــت درمان بود، در 

۹۶ سالگی جان خود را از دست داده است. 

درگذشت «ِزمین»

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۴۳۵ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۲ دســامبر   ۱     ۱۴۴۴ جمــادی االول   ۶     ۱۴۰۱ آذر   ۱۰ پنجشــنبه 
صفحه  ۵صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  واکنش نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه به مواضع اخیر الهام علی اف، آنچه «مادیبا» به ما می آموزد   و یادداشت هایی از  مهدی افشار، گلناز روستایی، عبداهللا مصطفایی 

شرق: درحالی که همین ماه گذشته ماجرای توزیع کوپن 
میان مردم از سوی نمایندگان مجلس منتفی اعالم شده 

بود، حاال به ادعای دولت رئیسی زیرساخت  های این 
طرح آماده شده و نمونه آزمایشی آن در استان هرمزگان 

اجرائی می شود.

   مقام معظم رهبری در گفتاری نقل به مضمون گفتند که آنان که 
ایران را دوست دارند، وظیفه شان امیدآفرینی است. می خواهیم در 
این مختصر بدانیم روی سخن ایشان با کدام ایران دوستان است؛ زیرا 
مدعیان ایران دوستی همانند مدعیان دیگر مثل اسالم دوستان که گاه 

تیشه به ریشه اسالم زده و می زنند، بسیارند.
ایران دوســتانی که خــود را در آغوش صــدام انداخته بودند و 
ایران دوســتانی که به درگاه اجانب دیگر پناه برده اند و با استقبال از 
سروری آنان چنین ادعایی می کنند و در لباس ایران دوستی در آرزوی 

تجزیه ایران و بردن سهمی از این خوان یغما هستند.
مسلما روی ســخن ایشان با این جماعت نیست؛ زیرا اینان هرگز 
نمی توانند امید بیافرینند؛ بلکه روی سخن ایشان به کسانی است که 
با قبول مســئولیت و اظهار خدمت به مردم و ایران یا در نقش یک 
اندیشــمند و متفکر به ایران فکر می کنند و قلم و قدم آنان باید برای 
مردم امیدآفرین باشــد و همگان نیک می داننــد که کالم نمی تواند 
امیدآفرینی کند و در قرآن کریم هم این نوع کالم تقبیح شــده است؛ 
همچنان که می فرماید «لم تقولون ما ال تفعلون، کبر مقتا عند اهللا ان 
تقولو ما ال تفعلون» این پیام آسمانی آویزه گوش و دستمایه کسانی 
باید باشــد که قصد دارند امیدآفرینی کنند. امیدآفرینی کالمی بدون 

پشتوانه اجرائی مانند خاشاک، دستخوش باد زمانه می شود.
بــا این مقدمــه نوع امیدآفرینان مشــخص و معلوم می شــود؛ 
چه آنان که نه دســتی در طراحی و اجرای آینده کشــور دارند و نه 
اندیشه ای برای آن و نه توان نقادی و تصحیح قدم ها، نمی توانند در 
زمره امیدآفرینان باشــند. پس امیدآفرینان نوع مسئوالن و متفکران 
کشــور هســتند و نه آنان که صرفا با بازی با کلمات، وعده های پوچ 
و بدون پشــتوانه به مردم ارائه می دهند و پس از اندک مدتی تمام 
آن کلمات و وعده ها به  جز اثر تخریبی بر ذهن مردم جایگاه دیگری 
پیــدا نخواهد کرد.  مقام معظم رهبری در همین بیانات با ارائه چند 
کار اجرائی به ثمر رسیده نشان دادند که امیدواری مردم به چه چیز 
وابسته است؛ پیشرفت و توسعه. مثال های ایشان و خبرهای خوش 
راه اندازی پاالیشگاه فراسرزمینی، ساخت بزرگ ترین تلسکوپ ایران، 
بهره برداری از شــش نیــروگاه حرارتی، پرتــاب ماهواره بر قائم ۱۰۰، 
رونمایی از موشک صیاد B4، افتتاح راه آهن زاهدان-خاش و درمان 
ســرطان با ژن درمانی. همچنین اقتصاد دهه ۹۰ را مناســب اعالم 

نکردند و آن را ناشی از اجرانکردن برخی امور دانستند.
پــس نــوع امیدآفرینی از نظر ایشــان کامال واقعی اســت و جز 
این نیســت که امیدآفرینان مســئوالن و البته متفکران هســتند که 

پیش بینی های انجام شده را با واقعیت های مطلوب می سنجند.
در اینکه شرایط وجودی کشور در حال حاضر مناسب نیست، تردید 
نمی توان کرد. حال اینکه دولت قبل یا دولت های قبل با سیاست های 
داخلــی یا خارجی کشــور تا چه حد در این امــر دخیل بوده؛ ضمن 
آنکه باید مورد توجه و تنبه قرار گیرد، نباید دلیلی بر ضعیف ترشدن 
شــرایط کشــور یا درجا زدن آن قرار گیرد و باید سیاست های جبرانی 
بــرای تزریق امید به مردم در پیش گرفته شــود و متعاقب آن عمل 
به آنچه به عنوان سیاســت های جبرانی است، در معرض دید مردم 
قرار داده شــود.  مثال بســیار کوچکی از جمع ضعف های کشور در 
بیان وزیرمستعفی راه و مســکن آورده شده است؛ آنجا که می گوید 
وضع راه آهــن، هواپیمایی و ترابری باری جاده ها بســیار نامطلوب 
اســت و نیاز به ۲۰ میلیارد دالر برای رفع مشــکالت داریم، به شرط 
آنکه بگذارند. این حرف آیا امیدآفرین اســت یا آنکه در امیدها خلل 
می آفریند. آیا قادر به آن هســتیم که ایــن امکانات را که مردم از آن 
اســتفاده می کنند، فراهم کنیم یا نمی توانیم آن را بهبود بخشــیم. 
مردم می گویند آیا چون انقالبی هســتیم، باید عقب بمانیم و شرایط 
زیست مان روزبه روز نامطلوب تر شود؟ آری می توانیم بگوییم ارزش 
انقالبی بودن به عقب ماندگی و نامطلوب بودن شرایط زیست چربش 
دارد و انقالبی بــودن بر همه چیز رجحان دارد. این اســتدالل را در 
بیانات رهبر انقالب نمی توان دید؛ بلکه ایشــان به حقایق اجرائی و 
آبادی کشور و پیشرفت اشاره دارند و همه می دانند که ایشان در عین 

لزوم پیشرفت یک گام از انقالب پا پس نمی کشند.
پس چاره چیست و مسئوالن که متکفل آینده کشور هستند، چه 
بایــد بکنند. برنامه هفتم در پیش اســت و آنچه باید بشــود، در این 
برنامه باید دیده شــود. نه مثل برنامه ششــم که وقتی تصویب شد، 
گفتند ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز اســت و آن را نداریم؛ یعنی برنامه 
بدون پشتوانه مالی.  برنامه هفتم باید تصویری از پنج سال آینده کشور 

را بنمایاند.
 ادامه در صفحه ۹

امیدآفرینان را بجوییم
سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

  ۲۵۰۰ ســال اســت در ایــن مرز و بوم صحبت بی آبی اســت. 
داریوش نوشــت از دروغ و خشک ســالی... امروز هم یک پیامک 
محجوبانه از شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران برایم آمد که: 
«بســیار مهم، با سالم... کمبود بی ســابقه منابع آبی تهران در پی 
کاهش ۷۰ درصدی بارش ها، تنها با کاهش مصرف آب می توانیم 
از این شــرایط دشــوار عبور کنیم». فقط اشــک نریخته بود؛ ولی 
صدای ملتمســانه اش احســاس می شــد. این پیامک برای همه 
شــهروندان تهرانی رفته بود. و احتماال همــه قولی به خود داده 
بودند، برای به فراموشی سپردنش... فکر کردم باید مطالبم درباره 
«زنان در شــهر» و «حق به شــهر» و «نفس کشــیدن در شهر» را 
فعــال به هفته های بعد موکول کنم و حال که موضوع باال گرفته، 
من هم دســتورالعمل های خوبی را که یکی از دوســتان پرتالش 
محیط زیستی مان برای مان گذاشته بود، اینجا بیاورم تا بلکه فرصت 
انتشار و نفوذ بیشــتر در ذهن و عمل روزانه مان را پیدا کند. اغلب 
وقتــی صحبت مصرف آب می شــود، همه می گوینــد: اول بروید 
کشــاورزی و صنایع آب برتان را درست کنید، بعد به مردم بیچاره 
در شهرها فشار بیاورید. این درست است که یکی از علل بی آبی در 
کل کشور، ســبک کشاورزی سنتی و بی رویه ای است که نیاز بیش 
از حد به آب های ســطحی را به وجود آورده است. براساس آمار 
بیش از ۹۰ درصد آب های موجود صرف کشاورزی می شود و تنها 

۱۰ درصد از این آب ها به مصرف مردم می رسد.
ادامه در صفحه ۱۰

معمای مصرف آب
یـادداشـت

معمار و شهرساز
ترانه یلدا

در ایــن روزهــا، با جوانــان و نوجوانان، به ویژه دخترانــی برخورد می کنیم که به  شــکلی، درگیر 
مســائل جاری شــده  و به خیابان آمده  اند. برخی از آنها مصائب بسیاری دیده و تجربه کرده اند که با 
سن وسال شان تناسبی ندارد؛ اما گاهی، با هوشمندی، رفتارهایی از خود نشان می دهند که بزرگ ترها 
را شــگفت زده می کننــد. به تازگی، یکی از آنهــا را دیده ام که جز گرفتاری هــای زندگی خانواده های 
معمولی، با مشکالت ناشی از ماه های اخیر هم درگیر شده است. او به مناسبتی می خواست نامه ای 
و یادداشتی بنویسد.  ادامه در صفحه ۹

تلخی و یأس شکست هرچقدر سخت و بد باشد، اما این حسن را دارد که آدمی را به فکر وامی دارد به 
اینکه برگردد ببیند کجای کار ایراد داشــته است؛ به اینکه تصمیم تازه بگیرد و به قول معروف از شکست 
پلی بســازد برای پیروزی. در شکســت مقابل آمریکا همه چیز داشتیم از غیرت و شور و دعای خیر مردم و 
امید سرشــار به پیروزی اما تنها یک چیز نداشتیم که شــرط الزم بود و آن  هم برنامه ای برای نتیجه گرفتن 
بود. خود جواد خیابانی که آمده بود شور بدهد و از نبرد جانانه جوانان مان بگوید هم کم می آورد و گاهی 
به گالیه می گفت: «هیچ برنامه ای برای حمله نداریم».                                               ادامه در صفحه ۵

یـادداشـتیـادداشـت

برنامه برای پیروزیسر بر آستانت می گذارم ای ایران

امید جهانشاهیاحمد مسجدجامعی

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

قرارداد کارلوس کی روش، ســرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، با فدراســیون به پایان رسیده است. حداقل این 
موضوعی است که می شود با اســتناد به صحبت های مهدی تاج، زمانی که درباره قرارداد کارلوس حرف می زد، آن را 
قطعی دانســت. قرارداد کی روش با تیم ملی فوتبال ایران تا بعد از بازی های جام جهانی اســت و در صورت رضایت 
کارفرما، یعنی فدراسیون فوتبال ایران، این قرارداد قابلیت تمدید شدن را دارد. حاال این همان موضوعی است که باید 

درباره آن صحبت کرد.
آیا قرارداد کی روش باید تمدید شود؟ برای پاسخ دادن به این پرسش بهتر است عجله نکرد و به طور مختصر شرایط را مورد ارزیابی قرار داد. اول 
اینکه باید پرسید چرا کارلوس کی روش به ایران برگشت و جانشین دراگان اسکوچیچی شد که کارنامه خوبی در تیم ملی داشت؟ دو دلیل برای این 
کار می توان پیدا کرد؛ اول اینکه تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی با مطرح کردن اینکه دراگان مرد بازی های بزرگ نیســت، پشــت او را خالی کرده و 

خواستار بازگشت کارلوس کی روش شدند. 

    

چالش وعده ها
برشی از فضای مجلس و گپ وگفتی با نمایندگان درباره کابینه 

و ضرورت ترمیم دستگاه اجرائی

وزرایی که مجلس و دولت مسئولیت تغییرشان را برعهده نمی گیرند

از زمانی که قطر حق میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ را کسب کرده، 
جنجال هایی درباره برخورد این کشور با کارگران خارجی و جان هایی 
که در این راه فدا شــده، به وجود آمده است. درباره تعداد کارگرانی 
که در پروژه های ساخت وســاز جام جهانی در قطر کشــته شده اند، 
تخمین هــای گوناگونی وجــود دارد، اما تعیین رقــم واقعی کاری 
دشــوار است. این راســتی آزمایی به ارقام منتشر شده از سوی فیفا، 
مقامات قطری، گروه های حقوق بشــری و رسانه ها که دائما تحت 
عنــوان واقعیت، اطالعات گمراه کننده یا حتی نادرســت از آنها یاد 
می شــود، می پردازد. ما می دانیم که این ارقام تنها تصوری مبهم از 
رنجی است که کارگران مهاجر در قطر متحمل شده اند. ادعا: «جام 
جهانــی قطر به بهای جان شــش هزارو ۵۰۰ و حتی ۱۵ هزار کارگر 
مهاجر تمام شده است».آمار گزارش شده از مرگ ۱۵هزارو ۲۱ کارگر 
مهاجر مرتبط با جام جهانی در قطر از گزارش ســال ۲۰۲۱ سازمان 

عفو بین  الملل سرچشمه می گیرد.

دورنمای تورم 
امیدبخش است

اتصال مویی برجام

 چند کارگر برای برگزاری 
جام جهانی قطر جان باختند؟

۴

۳

واکنش وزارت اقتصاد به گزارش «شرق»

گزارش «شرق» از تغییر موضع برجامی روسیه 
بعد از صدور قطع نامه شورای حکام

این گزارش را در صفحه  ۸ بخوانید
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باید گفت وگو کنیم
برخی از معلمان و دانش آموزان از این روزهای مدرسه می گویند

۸

۱۰

  کی روش  کی روش
 بماند یا برود؟

دو
امی

اتص

واکنش

گزارش
بعد از

پایان قرارداد سرمربی تیم ملی پایان قرارداد سرمربی تیم ملی 
و  یک پرسش مهم و  یک پرسش مهم 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۹ بخوانید

بـرش

برای نسترن، دختر آرام «شرق»

انا هللا و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثردرگذشت مادرى مهربان و دلسوز 

مرحومه حاجیه خانم سیده فاطمه کمالى (یزدان پاك)
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم مى رساند.
   به همین مناسبت مراسم خاکسپارى روز پنجشنبه 

1401/9/10 از ساعت 10:30بر سر مزار آن مرحومه 
واقع در بهشت زهرا قطعه 2 ردیف76 شماره 20 برگزار 

مى گردد. در ضمن مراسم ختم آن عزیز از دست رفته روز 
شنبه 1401/9/12 از ساعت 13 الى 14:30 در مسجد 
حجت ابن الحسن (عج) واقع در سهروردى شمالى میدان 

پالیزى  منعقد مى باشد.
از طرف خانواده هاى یزدان پاك،کمالى،فاضل سرجویى، 

قاسمى،الهیجى،حق گو،کرمانى،صولتى و کلیه بستگان وآشنایان

جناب آقاى سامان یزدان پاك
درگذشت مادر گرامى تان را تسلیت عرض 

مى کنیم و از خداوند سبحان براى آن مرحومه 
اجر و  علو درجات و  براى  شما و سایر 

بازماندگان  صبر  آرزومندیم.
احمد ادیب، حمید ادیب، نصر اله جاسب

ماجد امینى ، دکتر جعفر پژوهى 
و کیانوش امیرمظاهرى

تنها اوست که پایدار است
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدرى مهربان و دلسوز 

مرحوم  دکتر سید اسماعیل مهاجرانى
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان محترم مى رساند.

   به همین مناسبت مراسم ترحیم آن عزیز روز پنجشنبه 1401/9/10 
از ساعت 18 تا 19:30 در مسجد الزهرا واقع در شهرك غرب، خیابان 

خوردین، خیابان هرمزان، باالتر از تقاطع پیروزان برگزار مى گردد.
حضور شما دوستان و سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و 

تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده هاى مهاجرانى، مشایخى، یزدى، میرزامحمدى
مردانى، عالءالدینى، ارجمند، احمدپور و سایر بستگان

سرکار خانم  مهاجرانى
درگذشت پدر گرامى تان را به شما 

و خانواده محترم  تسلیت عرض مى کنیم.
از خداوند سبحان براى آن مرحوم غفران 

و براى شما و سایر بازماندگان
صبر مسئلت داریم.

صدیقه تقوى، مهدى  رحمانیان


