
وزنامه جهان صنعت  ر
توقیف شد

در هیئت نظارت بر مطبوعات

ادامه در صفحه  2

شکست یک احساس 
واقعیت آن است که فوتبال را نمی توان تنها به 
نگاه  فرامتنی  متعلقات  از  فارغ  ورزش  یک  عنوان 
کرد. فوتبال چه بخواهیم و چه نخواهیم در عصر ما 
فراتر از یک بازی است و با انواع مسائل اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در هم تنیده می شود. 
و  ریزی  برنامه  فوتبالی،  و  فنی  مسائل  که  حتما 
سرمایه گذاری نقش مهمی خواهد داشت. با این 
ایران ویژگی های  همه اما فوتبال به خصوص در 
عاطفی، احساسی و انسانی در آن پر رنگ است. 
برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  تیم  باخت 
انگلیس روز گذشته هرچند می تواند مانند هزاران 
اتفاق فوتبالی دارای دالیل فنی و... باشد. اما کافی 
است به 4 سال پیش نگاه کنیم که تیم ایران با همین 
کادر فنی و البته بازیکنانی در همین سطح چگونه 
توانست نتایج مقبولی در برابر تیم های بزرگ بگیرد. 
یا 8 سال قبل از آن و بازی با آرژانتینی که نایب 
قهرمان شد؛ را ببنیم در می یابیم که تفاوت بسیاری 
علیرغم  که  بازی هایی  داشت.  قبل  شب  بازی  با 
ناکامی اما برای مردم غرورآفرین بود و حتی آن ها 
را برای شادی به خیابان ها کشاند. شور اجتماعی 
و همدلی که پشت سر تیم فوتبال بود، بی شک در 

جنگندگی آنها اثر زیادی داشت.
اجتماعی  سپهر  در  امروز  که  آنچه  واقع  در  اما 
کشور در حال رخ دادن است چه بخواهیم و چه 
می کند.  پیدا  نمود  هم  فوتبال  زمین  در  نخواهیم 
تردیدی نیست که باید بی ثباتی مدیرتی و تغییرات 
مربی پیش از شروع بازی هم عامل مهمی در این 
امیدواری 4  میزان  نمی شود  اما  دانست،  ناکامی 

سال قبل نسبت به آینده را با امروز مقایسه کرد. 

ژوبین صفاری سرمقاله

ایران  انتظار، دیدار حساس  از ماه ها  گروه ورزش- بعد 
برابر انگلیس از راه رسید و میلیون ها نفر در سراسر جهان 
به صورت زنده تماشاگر این مسابقه هستند. دومین بازی 
جام جهانی 2022 قطر در شرایطی بین ایران و انگلیس در 
ورزشگاه خلیفه شهر دوحه برگزار  می شود که حساسیت های 

بسیار زیاد این مسابقه بر هیچ کس پوشیده نیست.
اما این بازی در نیمه اول اصال مطابق انتظارات کارلوس 
اثر  در  اجباری  تعویض  یک  با  و  نرفت  پیش  کی روش 
مصدومیت بیرانوند، تیم ایران به شوک فرو رفت و فشار 
بی امان انگلیس روی دروازه سرانجام در دقیقه 35 جواب 
داد و لوک شاو با ارسال تماشایی خودش بلینگهام را صاحب 
موقعیت کرد تا گران ترین بازیکن بوندسلیگا با یک ضربه سر 
تماشایی دروازه ایران را باز کند. در ده دقیقه بعدی دو بار 
دیگر توسط ساکا و استرلینگ شاهد باز شدن دروازه ایران 
بودیم تا در نهایت نیمه اول به مهیب ترین شکل ممکن برای 

ایران به پایان برسد.
اما در نیمه دوم هم علیرغم گل تماشایی مهدی طارمی، 
باز هم تیم ایران با دریافت سه گل دیگر شب سختی را رقم 
زد. نتیجه ای که در تاریخ بازی های ایران در جام جهانی بی 
سابقه بود و البته می توان نام آن را سخت ترین و تلخ ترین 
بازی در قرن جدید شمسی و البته میالدی دانست. حتی 
دبل مهدی طارمی و پنالتی دقایق آخر بازی هم نتوانست 

مرهمی بر این شکست تلخ باشد.
مهدی طارمی بعد از اعالم خطای پنالتی روی مرتضی 
پورعلی گنجی پس از بازبینی ویدیویی تصویر، با گل کردن 
توپ به اولین دوگله تاریخ ایران در جام های جهانی تبدیل 

شد.
و در نهایت سنگین ترین شکست تاریخ ایران در جام های 
جهانی در عصر تلخ دوشنبه سی ام آبان هزار و چهارصد و 

یک مقابل انگلیس به ثبت رسید.

ترکیب عجیبی که جواب نداد
در همین زمینه اما ورزش سه می نویسد: »در شرایطی 
که تیم ملی فوتبال ایران برای یک شروع خوب در رقابت 
های جام جهانی با ترکیبی درهم ریخته و متفاوت نسبت به 
مسابقات مقدماتی به میدان آمده بود، اینطور به نظر می 
آمد که کی روش قصد دارد با انجام اصل غافلگیری دوباره 
حریف خود را متعجب کند و با انجام یک نمایش دفاعی 
دست و پای سفیدپوشان انگلیسی را ببندد. چنین شد که 
ایران با سه دفاع مرکزی ) سیستمی که هرگز با آن تمرین 
نکرده بود(، و سه هافبک دفاعی وارد میدان شد و جالب 
اینکه دو مدافع فیکس و آماده تیم ملی از ترکیب بیرون 
آمدند. اتفاقی که تا هفته گذشته به هیچ وجه قابل پیش 
بینی نبود. اما کی روش با استفاده از بازیکنانی وفادار به 
خود، آن را انجام داد. جالب اینکه از جمع بازیکنان حاضر 
در میدان، روزبه چشمی حتی در اردوی تیم ملی در اتریش 

نیز حضور نداشت و بازیکنی تازه وارد محسوب می شود.«
پورعلی  مرتضی  قدرتمند  چندان  نه  نمایش  ها  این  به 
گنجی اضافه کنید که به تازگی از مصدومیت بازگشته و 
مجید حسینی هم که هرگز در دوران دراگان اسکوچیچ بدل 
به بازیکن فیکس وی تبدیل نشد و امروز در قلب دفاع به 
کار گرفته شد و نمی شود گفت که در نیمه اول روز خوبی 
داشت، بلکه انگلیس توانست از ضعف این بازیکن استفاده 

کند و ضربه نهایی را بزند.
باید حضور علی کریمی را هم به این غافلگیری اضافه کرد. 
حضوری که همه را متعجب کرد اما کارگشا هم نبود و اسم 
علی را خیلی در نیمه اول این بازی شنیدیم. البته به کج 
سلیقگی کی روش باید بدشانسی تیم ملی در مصدومیت 
بیرانوند و همچنین شرایط روانی درهم ریخته تیم ملی را نیز 
اضافه کرد. چیزی که شکست سنگین و باورنکردنی را در 

نیمه اول برای ملی پوشان فوتبال ایران رقم زد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پروژه های بهداشتی 
و درمانی در حال پیگیری است و پروژه بر زمین مانده 

نداریم.
در  امروز  صبح  منصوری  محسن  ایسنا،  گزارش  به 
مراسم بازدید از پروژه بیمارستانی مهدی کلینیک تهران، 
اظهار کرد: این پروژه یک پروژه بزرگ نه تنها برای تهران 
بلکه برای کل کشور است. بهره بردار اصلی این پروژه، 

مردمی از قشر کم برخوردار کشور هستند.

وی در ادامه با بیان این که  دولت سیزدهم برای سامان 
ادامه  به پروژه های بهداشت و درمان عزم دارد،  دادن 
داد: دولت از ظرفیت سفرهای استانی برای تکمیل پروژه 
های نیمه کاره استفاده می کند. در سال گذشته بیش از 
3۹0 مصوبه به اعتبار بیشتر از 35 هزار میلیارد در بخش 
بهداشت و درمان در کل کشور در نظر گرفته شده که 2 

هزار و 500 میلیارد تومان سهم استان تهران است.
منصوری با اشاره به تالش دولت برای تکمیل بیمارستان 

شهرستان های استان تهران، افزود: پروژه های بهداشتی 
و درمانی در حال پیگیری است و  پروژه بر زمین مانده 
کمک  برای  دولت  عزم  که  می دهد  نشان  این  و  نداریم 
پروژه های بهداشتی و درمانی جزم است و اگر این پروژه 
های درمانی را به سرانجام برسانیم وزن اعتبارات را باید به 
سمت پروژه های بهداشتی و  پیشگیری از درمان ببریم.

کرد:  تاکید  پروژه،  این  تکمیل  مراحل  به  اشاره  با  وی 
انصافا خوب کار شده است و باید از خیرین تشکر کرد. 

و  است  فجر  دهه  در  پروژه  کامل  افتتاح  برای  ما  وعده 
ان شاءالله طبقه به طبقه و فاز به فاز این مجتمع تکمیل 

می شود.
معاونت اجرایی رئیس جمهور گفت: بخشی از اعتبار 
450 میلیاردی که در سفر استانی برای این مجتمع مصوب 
شد، پرداخت شده است و ان شاءالله مابقی هم پرداخت 
می شود. ما باید بحث همراه سرا هم که سال هاست مطرح 

است را نیز به سرانجام برسانیم.

ایران با نتیجه 6 بر دو از انگلیس شکست خورد

سخت ترین بازی قرن 

منصوری: 
پروژه بر زمین مانده نداریم

یادداشت اهل فلسفه و آینده فلسفه 

اخبار

سخنگوی دولت: 
اهمیت رسانه  در ذهن مسئوالن ارتقا پیدا کرده است

سخنگو و رییس شورای اطالع رسانی دولت با اشاره به نقش و جایگاه رسانه 
در کشور گفت: در حال حاضر مسئوالن بیشتر متوجه اهمیت و نقش رسانه 
در ساماندهی امور شده اند و اهمیت و جایگاه رسانه  در ذهن آنان ارتقا پیدا 

کرده است.
با روسای  ایسنا، علی بهادری جهرمی در نشست تخصصی  به گزارش 
دانشکده ها و پژوهشگاه های حوزه ارتباطات و رسانه با بیان این جمله که 
»رسانه در حوزه حاکمیت باید به جایگاه اصلی خود بازگردد«، تصریح کرد: 
انتظار از رسانه این است که پیشرو باشد نه پیرو. فعال باشد نه منفعل. 
رسانه باید به نوعی برنامه ریز و طراح خودش باشد نه اینکه اتفاقی بیفتد و 
بعد از آن پشت سر ماجرا حرکت کند و بگوید که چه کار باید بکنیم. وی 
با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره چگونگی تاثیرگذاری مجموعه رسانه ای 
دولت گفت: مفهوم مضیق از عملکرد  تیم رسانه ای دولت می تواند ناظر بر 
ساختارها و رسانه های وابسته باشد. در حالیکه در یک مفهوم موسع، عملکرد 
رسانه ای دولت شامل کل اجزای دولت اعم از تیم رسانه ای و سایر عوامل 
اجرایی می شود. اتفاقا در بسیاری از مواقع ارزش گذاری در خصوص عملکرد 
مثبت یا منفی رسانه ای دولت ناظر بر همین تعریف مضیق است. رئیس 
شورای اطالع رسانی دولت افزود: قطعا ارزش گذاری عملکرد رسانه ای دولت 
بر اساس تعریف مضیق ساختاری اشتباه است. ساختارها بخشی از ماجرا 
هستند. اما شما اساتید رسانه می توانید هم در این دولت و هم در دولت 
گذشته وزیری را در ذهن متبادر کنید که عملکرد رسانه ای موفقی داشته 
و یا وزیری که عملکرد رسانه ای او نزد افکار عمومی ناموفق بوده است. در 
حالی که ساختار همان ساختار و رسانه های دولت هم همانها هستند. بنابراین 
بخش مهمی از عملکرد رسانه ای دولت به ذهنیت مدیر و آشنایی او به رسانه 
ارتباط دارد. بهادری جهرمی تاکید کرد: برای نقش آفرینی در ساختار و عملکرد 
رسانه ای دولت، تمرکز اصلی بر فعال سازی همه بازیگران حاکمیت- نه فقط 
متولیان رسانه های دولت- باشد. باید با ابزارهای حکمرانی برای مدیریت و 
فعال سازی همه بازیگران در جهت اقناع سازی رسانه ای استفاده کنیم. این 
یعنی گرفتار تعریف مضیق از عملکرد رسانه ای دولت نشویم. سخنگوی دولت 
با مبارک دانستن اشتراک دیدگاه های مدیران اجرایی و اهل رسانه با نظرات 
اساتید علوم ارتباط در خصوص چالش ها و اولویت های جایگاه رسانه در 
حکمرانی گفت: باید برای تحول در نظام رسانه ای کشور مدیران و مسئوالن را 

از این اشتراک نظر و صدای واحد آگاه کرد.

در هیئت نظارت بر مطبوعات
روزنامه جهان صنعت توقیف شد

روزنامه جهان صنعت پس از انتشار مطلبی به نقل از صادق زیباکالم توقیف 
شده است.

میزان نوشت: روزنامه »جهان صنعت« در نشست فوق العاده امروز هیات 
نظارت بر مطبوعات به سبب تخلف از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و حدود 

مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

محمدعلی نویدی 
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، 
یونسکو، سومین پنج شنبه از ماه نوامبر هر 
کرده  معرفی  جهانی»فلسفه«  روز  را  سال 
است تا این میراث مشترک عقلی و فرهنگی 
جوامع، بیش از پیش، مورد التفات و اعتنا 
قرار گیرد و بدین سان، بشر امروز از درس 
ها، عبرت ها و آثار فیلسوفان و اندیشمندان، 
بهره مند و برخوردار گردد و در مسائل و موضوعات 
افق گشایی ها،  اندیشیدن ها و  اندیشه ها و  از  زندگی 

استفاده نماید.  
اما پرسش اساسی این است که اهل فلسفه و آینده فلسفه چه نسبتی با هم 

دارند؟ 
۱- اهل فلسفه همانند اهل و جامعه هر دانش و رشته و حرفه ای، نشانگر و 
معرف آن کار و کوشش و فعل و فکر هستند؛ مثالً، جامعه پزشکان معرف دانش 
و حرفه ی پزشکی و طب می باشند و در برهه و هنگامه بحران و بیماری اپیدمی 
حساسیت ها به این شغل و کارکرد آن بیشتر می شود؛ چنین است سایر رشته 
ها و حرفه ها مثل تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، روان شناسان و حقوق دانان 
و دارو و دندان سازان. اهل فلسفه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نگرش و 
کنش جامعه فلسفی در نشانگری راه و هدف و آینده فلسفه نقش و اثر بی 

نظیر و بی تقلیل دارد. به عنوان مثال، اگر مردم و شهروندان عادی ببینند اهل 
فلسفه همواره جانب حق و انصاف و انسانیت را نگه می دارند، نظر و نگاه مردم 
نسبت به فلسفه و جذابیت و جایگاه آن بسیار عمیق و ژرف و خرد پسند خواهد 
بود. پس آینده فلسفه با رفتار و کنش گری جامعه و اهل ویژه فلسفه و تفلسف 
ارتباط بنیادین، وجودی و اثری دارد. فشرده و کوتاه بگویم، افول یا عروج و اوج 
و حضیض فلسفه با نوع نگرش و رفتار و جانبداری های اهل فلسفه ارتباط وثیق 
دارد. فلسفه، آزاد اندیشی و آزاد منشی و آزاد کنشی است، یعنی، مالحظه کاری 
و محافظه کاری و پنهان کاری در ساحت و میدان حقیقت فلسفه جایگاهی 

ندارد. یعنی، فلسفه با انکشاف و شفافیت بخشی امر حقیقی نسبت دارد.
 2- حقیقت این است که انسان گرفتار در معاش و معیشت و فقر و فالکت 
و گرفتگی و گرفتاری قدرت و توان اندیشیدن و سر و سامان واقعی امور زندگی 
را نخواهد داشت. زیرا در چنین وضعی تمرکز حواس و حوصله از بین می رود و 
عقل و اندیشه اسیر روزمرگی و گرفتاری ها و اسارت ها می شود. ضرورت دارد 
اهل فلسفه غروب نکنند و راه بگشایند و افق آینده  به فضل حق مبرهن سازند. 

فلسفه در معنی راستین خود معطوف به آینده و آینده سازی است.     
   3- چگونه اهل فلسفه و دوستداران اندیشه ورزی، می توانند روشنی و چراغ 
راه آینده باشند؟ پاسخ هر چه باشد یک نکته اصلی واضح و آشکار است، اهل 
فلسفه الزم و شایسته عقلی است که یاد آور ریشه ها و اصل ها باشند، زیرا 
ریشه ها به حقیقت ازلی می رسند. ریشه ها به ظاهر پیدا نیستند، اما دقت 
کنیم که میوه ها حاصل همان ریشه ها هستند، اگر نسل حاضر و آینده فقط و 

بالضروره میوه ها را ببینند و بطلبند، شاید، فلسفه و اندیشه ورزی در آینده غروب 
و افول کند. ریشه ها اصل اند و تنه و ساقه و  شاخه و برگ و ثمر، فرع الزم 
می باشند. به عبارت ساده تر و روان تر، میوه خواهی و ثمر طلبی صرف، شخص 
سطحی و صوری و ظاهربین تربیت می کند، فلسفه در ذات و منشأ خود ژرف 
نگری و عمق بینی است؛ آینده فلسفه با تربیت و آموزش نسل چگونه اندیش 
ارتباط عمیق دارد. اساساً، طرز تفکر یک ملت و نوع نگرش و کنش و اثر آنان»یاد 
آور تفکراثربخش« آینده آن نسل را می سازد. مثل فرهنگ مدارا، تحمل همدیگر، 
صلح و کوشش مستمر برای آبادانی و جمع اندیشی و هم کنشی برای زمان آتی 

و پرورش نسل اندیشه ورز.
4- به نظر بنده ضرورت دارد اهل فلسفه تالش بی امان و بی وقفه داشته باشند 
تا فلسفه بال موضوع و تهی از اثرهای واقعی زندگی ساز و بدون متعلق و موضوع 
تحویل ناپذیر، نباشد. پیشنهاد من این است که اهل فلسفه قاعده یابی و ریشه 
شناسی را بسیار جدی و اساسی بدانند. به عنوان مثال، پرسشگری و نقد پژوهی 
یک قاعده فلسفی است و مصادیق گونه گون و مختلف دارد. یادمان باشد و به 
نسیان نگذرد، اندیشه ورزی و فلسفه با برهان و دلیل مرتبط است و برهان نیز 
با نور و روشنی زندگی واقعی ارتباط دارد. آینده  فلسفه با زمین ها و زمینه های 
رشد و بالندگی ویژه ای مرتبط است. بیاندیشیم، آیا در جامعه ما چنین زمینه ی 
مساعدی ایجاد شده است؟ و باز عمیقاً فکر کنیم، فلسفه چه دردی از دردهای 
جامعه گرفتار ما را می تواند حل و فصل کند؟ آینده فلسفه با عقل و آزادی و 

برهان و استدالل ورزی مرتبط است.

پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام  

شرح در صفحه  11

» ابتکار« تازه ترین تحوالت توافق هسته ای را بررسی می کند

گروه بین الملل - همزمان با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین الملل انرژی اتمی علیه ایران، مقامات 
کشورمان در طول روزهای گذشته اعالم کردند که نسبت به این اقدام واکنش و اقدام متناسب داده می شود. 
در همین راستا روز گذشته  عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در این رابطه اعالم 
کرد که  مسئوالن کشور در روزهای گذشته در نهادهایی نظیر شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و 
سازمان انرژی اتمی، بسته ای برای پاسخ ایران به قطعنامه شورای حکام آماده کردند که از سوی مراکز ذی ربط 
برای افکارعمومی اطالع رسانی خواهد شد. وی که با ایرنا گفت و گو کرده، درباره قطعنامه شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که اخیرا بر اساس ادعاهای رژیم صهیونیستی به تصویب رسید، گفت: آمریکا و اتحادیه 

اروپا در بیان مواضع خود در قبال جمهوری اسالمی ایران ریاکارانه عمل می کنند.

سه شنبه 1 آذر 1401
27 ربیع الثانی 1444 
22 نوامبر 2022
سال هجدهم
شماره 5242
12 صفحه
5000 تومان

 صفحه  9

 صفحه  9

رشد 13.3 درصدی 
صادرات غیرنفتی 
علی رغم تشدید 

تحریم ها

وشندگان نفت باید  فر
ضمانت نامه معتبر بانکی 
به شرکت ملی نفت ایران 

ارائه دهند

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک گزارش

پاسخی از دولت به یک گزارش 

 صفحه  11

 مهلت
وزه ایران  1۰ ر

 به عراق

آغاز دور جدید حمالت موشکی و پهپادی
علیه تروریست های تجزیه طلب

در شمال عراق

سخت ترینسخت ترین بازی قرن بازی قرن
همین  صفحه 

همین  صفحه 

ایران با نتیجه ایران با نتیجه 66 بر دو از انگلیس شکست خورد بر دو از انگلیس شکست خورد


