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امروز هویت ما دچار
 نا امنی شده است

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با
 جناب آقای علی توکلی

مدیر عامل محترم مجموعه فوالد سدید ماهان

اگر فقط ۱ درصد از دیروز خود بهتر باشید
 بعد از صد روز شما ۱۰۰ درصد بهتر از گذشته 

خود خواهید بود.
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- درود بر شما لطفا خود را در چند پاراگراف معرفی 
بفرمایید.

درود بر شما، علی توکلی هستم متولد ۱۳۵۱ در کرمان، دانش 
آموخته رشته مهندسی عمران دانشگاه   صنعتی شریف و فوق 
لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان. از سال 
۱۳۹۴     به سمت مدیرعامل مجموعه فوالد سدید منصوب شدم.

- در چه زمینه ای مشغول به فعالیت هستید؟
مبارکه  فوالد  خدماتی  مراکز  از  یکی  جزو  ماهان  سدید  فوالد 
این  اند.  ایران احداث شده  است، که  در کل شهرهای بزرگ 
بازرگانی  بخش  دو  در  و  شده  تاسیس   ۱۳۷۵ سال  در  شرکت 
انواع  آن  بازرگانی  بخش  باشد،  می  فعالیت   مشغول  تولید  و 
محصوالت فوالد مبارکه اعم از ورق های گرم )ضخیم ،نازک 
( ورق های سرد، قلع اندود ، رنگی و ... را به مشتریان ارائه می 
نماید و بخش تولید در خصوص تولید سازه های فلزی اعم از 

مسکونی و صنعتی فعالیت دارد. 
واقعیت این است این مجموعه در طول زمان دچار فراز و نشیب 
حال  عین  در  داشته  عالی  و  خوب  شرایط  شده،  فراوانی  های 

بعضی مواقع شرایط نامناسبی هم داشته است.
شرکت  حاصله  های  موفقیت  و  رزومه  مورد  در   -
نشریه  عزیز  مخاطبین  برای  کرمان  ماهان  سدید 

طرح فردا صحبت بفرمایید.
مناسبی  شرایط  گرفتم  تحویل  را  ماهان  سدید  من  که  زمانی 
نداشت ، بدهی سنگین به بانک ها )حدود ۱۵ میلیارد تومان( 
، در حالیکه  در آن زمان سرمایه ثبتی شرکت ۳ میلیارد تومان 
سهامداران  با  داشت،  بدهی  ثبتی  سرمایه  برابر   ۵ تقریبا  بود، 
صحبت کردم و همه قول مساعد دادند که کمک و همکاری 

نمایند تا بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
اوایل برای گرفتن پروژه خیلی سختی کشیدیم، از طرفی بانک 
ها فشار آورده بودند و تسهیالت معوق شده را طلب می کردند، 
یکی از بانکها که قبال اقدام قضایی کرده بود حسابهای شرکت 
را مسدود کرد، با بانک های مختلف مذاکره کردم ، متقاعدشان 
کردم، بخشی از بدهی به بانک ها را پرداخت کردم و فرصت 
های  بدهی  همزمان  بپردازیم،  تدریج  به  بتوانیم  که  گرفتیم 

دارایی و مالیاتی هم اضافه شد ... .
بدهی هایی که از سال ۱۳۸۳ پرداخت نشده بود! شرایط کاری 
سخت بود، با لطف خدا و زحمات نیروهایی که در مجموعه کار 
کردند  توانستیم پروژه بگیریم، به یاد دارم اولین قرارداد را که 
بستیم قراردادی بسیار کوچک ۱۰ تنی بود، به این نیت که فقط 
استارت کار زده شود. بعد گذشت نزدیک دو سه ماه شروع به 

گرفتن پروژه های بزرگتر کردیم.
به هرحال  تا پایان سال  ۹۴  توانستیم ۹۰۰  تن پروژه اجرا کنیم 
و این روند ادامه پیدا کرد سال بعد دو هزار تن و قراردادهای 
بیشتر و کارهای بیشتر  و به تبع آن افراد و نیروهای بیشتری به 
کار گرفتیم و بعد از تقریبا سه سال از حوزه استان خارج شدیم 
و  یزد  بندرعباس،  از جمله  استان گرفتیم،  پروژه های خارج  و 
جنوب استان،  با یک حاشیه سود خیلی کم، قراردادها را بستیم 

و بخش بازرگانی را فعال کردیم.
به لطف خدا بدهی ها را به بانک ها پرداخت نمودیم و سهامداران 
هم کمک کردند که این روند طی شود، هر سال بدهی ها کمتر 
و کارها بیشتر شد، تقریبا حدود یکسال و نیم پیش به نقطه ای 
رسیدیم که با دوستان تصمیم گرفتیم ، در جزیره زیبای  کیش 
کار بگیریم چون تا حدودی کارهای اسکلت فلزی در کرمان کم 

شده بود ، معموال آدمی که وارد فضای جدید می شود 
)دوستان کارآفرین بهتر میدانند( که باید خودت را برای شکست 
آماده کنی، اگر برای یکبار به نتیجه نرسیدید نا امید نشوید تا 
قرارداد  توانستیم  کرد  لطف  خداوند  بهرحال  برسید،  نتیجه  به 
را ببندیم که یکی از  بزرگترین پروژه های اسکلت فلزی که 
در حال حاضر کیش اجرا می شود توسط مجموعه ما در حال 
از   تر  پایین  است،  نام  سیسو  با  ای  پروژه  است!  ساخته شدن 
بازار ونوس یک برج بیست و یک طبقه است و حدود ۱۸۰۰ تن 
وزن دارد  که تا االن سه پارت را ساخت و حمل و نصب کردیم، 
این پروژه به گونه ای است که بین دو برج بتنی قرار می گیرد، 
همزمان باید پارت های  اسکلت فلزی ساخته شود و نصب شود.

- جناب مهندس توکلی آن باوری که در شما از همه 
قوی تر بود و باعث موفقیت تان شد چه بود؟

تعریفی وجود دارد در مورد شجاعت، که من این تعریف را خیلی 
دوست دارم، می گویند شجاعت ۲بخش دارد: بخش اول این 
است که شما شجاعت داشته باشید وارد یک کار شوید و بخش 
از مشکالت آن فرار  نترسید و  نترسید!  ادامه دهید  را  دوم کار 
این  کند  می  نزدیک  موفقیت  به  را  آدمها  که  آیتمی  نکنید،  
است که در مسیر موفقیت آدمهای شجاعی باشند چون به هر 

حال باید بپذیریم هر چقدر که آدم در این مسیر آدم توانمند و 
قدرتمندی باشد زودتر به موفقیت خواهد رسید. در واقع مسیر 
صحبت  که  دوستان  با  من  نیست،  هموار  مسیری  کارآفرینی 
میکنم متذکر میشوم شما موقعی که فرض کنید در مسیر جاده 
اینکه  تا  تر هستی  راحت  میکنی خیلی  داری حرکت  افقی  ی 
بخواهی مسیر یک گردنه کوه را باال بروی، ولی باید باور داشته 
باشی دیدن مناظر زیبا و لذت بخش از آِن کسی است که این 
زحمت را به خودش میدهد  و از گردنه ها باال میرود، ممکن 
است در این مسیر یکبار سنگ در برود و به پایت برخورد کند  یا 
خسته شوی اذیت شوی، ولی وقتی که هر مرحله باالتر میروی 

میتوانی مناظر قشنگ تری را نظاره گر باشی.
یک  کنید  فکر  شما  که  نیست  انتهایی  نقطه ی  یک  موفقیت 
نقطه ای را تعریف کردید و باید بروی به آن نقطه برسید  و در 
باید در این  آن نقطه موفق هستید، موفقیت یک مسیر است، 
به هدفت   باشد، وقتی یک قدم  مسیر که میروی حالت خوب 
نزدیکتر شدی پس امروز خوب حرکت کردی، )یک اصطالحی  
ژاپنی ها دارند به نام کایزن. کایزن چیست ؟ می گوید شما باید 
امام کاظم )ع( که  از  از روز قبلت باشی( حدیثی  هر روز بهتر 
امروز ژاپنی ها دارند آن را میگویند، امام کاظم )ع( می فرماید: 
کسی که دو روزش با هم برابر باشد زیانکار است  ! پس نگاه 
کنید امام کاظم )ع( آن روز به ما گفتند باید هر روزت با روز 
قبلت فرق داشته باشد حتی یک ذره . یک ذره کتاب بخوانید، 
یک ذره ورزش کنید، یک ذره در زمینه کسب و کارت  جلوتر 
تر  نزدیک  موفقیت  به  دائم  شما  میشود   باعث  همین  بروی، 

شوید  به هدفتان نزدیکتر می شوید  موفقیت همین است.
- از نظر شما کلیدی ترین تفاوت بین انسان های 

موفق و افراد ناموفق در چیست؟
باشند  باشند که چند قدم فاصله داشته   ممکن است آدمهایی 
تا  رسیدن به موفقیت ! دستیابی به هدفشان ولی نا امید می 
شوند، آدم های قوی و صبور و آدمهایی که در کارشان استمرار 
اصلی  تفاوت  این  شود،  آنها  مانع  نمی تواند  عاملی  هیچ  دارند 
افراد موفق و ناموفق است. افراد موفق از شکست ها نمیترسند 
و میپذیرند که بخشی از این مسیر ممکن است شکست باشد و 
شما باید شکست بخوری و  دوباره برخیزی و جلو بروی.  همه 
ی آدمها زمین میخورند اما فرق بین آدمهای موفق و ناموفق 
در این است که چه کسی سریع تر بلند می شود و ادامه میدهد! 
را  قافیه  کل  دیگر  خوردند  زمین  که  ای  لحظه  در  ها  بعضی 
میبازند و میگویند دیگر کارمان تمام است ، ولی آدمهای موفق 
میگویند این مسیر را من باید بروم، با خودشان شرط می کنند 
“باید” طی  را  این مسیر  و  این هدفی که من مشخص کردم 
کنم یا میروم و میرسم و یا در این مسیر میمیرم تمام! دیگر راه 

دومی وجود ندارد.
- نظرتان در مورد ثروت آسایش مالی چیست؟

من معتقدم یکی از اتفاقاتی که  در طول زمان برای ما پیش 
آمده این بوده که یک تصویر درست و صحیح از ثروت به ما 
داده نشده است، ممکن است بعضی مواقع بعضی ها فکر کنند 
که شاید یک روزی هم من این تفکر را داشتم که مثال افراد 
ثروتمند انسان های صادقی نیستند، آدم های درستی نیستند و 
هرکس بخواهد به ثروت برسد باید مسیر مثال غیر مستقیم را 
طی کند ، اما من دیدگاهم این است: خداوند برای ما پیامبران 
ائمه  بعد   ، ما هستند  الگوی عملی  بهترین  آنها  و  فرستادند  را 
هستند که ما شیعه هستیم، وجود مقدس امام علی)ع( شاید آن 
اوایل در فضایی  بودند که  فقر بر کل جامعه و بر مسلمان حاکم 
بود، چرا که آدمهای مستکبر نگذاشتند  آنها را بردند محاصره 
کردند در شرایط سخت ولی به محض اینکه فرصتی ایجاد شد 
شروع کردند به ثروت آفرینی ، یک روز امام علی در  مسیری 
می رفتند، بار شتری داشتند از هسته خرما یک نفر گفت چی بار 

شتر داری گفتند صد هزار
از  بعد  هنوز  میبیند  ببرد  تشریف  مدینه  کسی  اگر  اآلن  نخل، 
۱۴۰۰ سال تابلویی وجود دارد به نام ابیار علی، قنات هایی که 
امام علی حفر کردند هنوز جاری هستند امام علی رفتند قنات 
کندند، درخت کاشتند ، صد هزار درخت خرما کاشتند، در تاریخ 
وقتی نگاه می کنیم در روایتی می گویند یک نفر آمد خدمت 
امام حسن و به امام حسن )ع( گفتند من پول ندارم و امام حسن 
چهار هزار دینار به ایشان پول دادند، آدمی که پول نداشته باشد 
اصال مگر میتواند پول بدهد،  ائمه ما وضعیت مالی شان خوب 
بوده از راه درست و از راه حالل. روایت داریم اگر  از در خانه اي 
فقر وارد شود از آن در ایمان........ خارج می شود، در جامعه ی 
امروز ما مردم نباید این سختی ها را متحمل شوند، باید فضایی 
در کل مملکت ایجاد کنیم ، آن هم چه زمانی ایجاد می شود ؟! 
موقعی که آدمها با این تفکر کاری را شروع کنند تا ببینند ثروت 
در مقابل کار باید ایجاد شود. در جامعه با این اوضاع سخت بازار 
،بعضی ها  پول در می آورند درآمد باالیی دارند، این شاید خیلی 
خدمتی  کند  آفرینی  کار  بتواند  که  کسی  ولی  نباشد  ارزش  با 
عرضه کند تولیدی انجام دهد کار بازرگانی درستی انجام بدهد 
و همه چیز مشخص و شسته و ُرفته هم قابل دسترسی برای 
دارایی باشد هم  ثروت واقعی ایجاد کند و این ثروت در اختیار 
آدمی که  آن  این است که  از عدالت  بگیرد، بخشی  قرار  همه 
درآمد  باید  بیشتر زحمت می کشد قطعا  و  کار می کند  بیشتر 

بیشتری داشته باشد.
نبوده مثال یک ماشین  ام خوب  یک روزی من وضعیت مالی 
پراید سوار می شوم االن که شرایط مالی من بهتر شده ماشین 
بهتر سوار می شوم، موقعی که شرایط مالی ام مناسب نبوده در 
استفاده  بزرگتری   خانه  میتوانم  االن  بودم  کوچکتر  خانه  یک 
شرایط  که  نیست  آدمی  هیچ  است  طبیعی  امر  یک  این  کنم، 
را  مالی  آسایش  این  از  بخشی  نخواهد  و  بهتر شود  اش  مالی 

خودش استفاده کند، من هم مثل همه ی مردم، یکی از دالیلی 
که  میتوانم اینقدر راحت در مورد گذشته خودم صحبت کنم ، 
در مورد سختی های زندگی خود صحبت کنم این است که االن 
به حالت اِستِیبلی رسیدم،  االن حالم را بد نمیکند شرایطی بوده 
که بی پولی اذیتم میکرده  دوست داشتم کاری انجام بدهم و 
نمیتوانستم حاال چه برای خودم و چه برای دیگران، ولی االن 

که این اتفاق افتاده کمک میکند که حالم بهتر بشود.
- توصیه شما برای جوانان امروز :

 واقعیتی وجود دارد این است که آدمها در مسیر موفقیت ناامید 
می شوند زیرا نتیجه عملکرد بیست ساله یک نفر را با اتقاقی که 
االن دارد برای خودشان رخ میدهد مقایسه می کنند ، مثال  االن 
من برگردم به بیست سال پیش هر کس من را ببیند میگوید 
یک آدم عادی است یک شرایطی را تجربه می کند، فرض کن 
مثل همه ی این آدمها داشتند این روند را طی میکردند آن روز 
کار  یک  که   میداد  انگیزه  من  به  بزرگ  آدم های  دیدن  شاید 
بزرگ انجام دادند ولی واقعیتش این است هیچ موقع خودم را 
آن روز خودم را با آن شخص مقایسه نمی کردم، چون می گفتم 
من در یک مسیری هستم و این در طول زمان باید اتفاق بیفتد 
من هیچ موقع از آن آدمهایی نبودم که حتی دوست داشته باشم 
یک شبه پولدار شوم میدانستم اگرثروت این شکلی هم بدست 
بیاد از دستم خواهد رفت باید در طول زمان این اتفاق بیفتد اما 

اینکه فرمودید یک توصیه ای به جوانان داشته باشم
ببینید من در مسیری که حرکت کردم خیلی زمین خوردم اما 
باز برخاستم، االن هرکس با من برخورد می کند می بیند که 
من دیگر یاد گرفتم همین االن هم ممکنه اتفاقات بدی بیفتد 
به  و  را  بدم  را و هم حال  میتوانم مدیریت کنم هم خودم  اما 
می  پذیرش  مرحله  وارد  را  خودم  سریع  نکنم،  منتقل  دیگران 
کنم، دنبال راهکار می گردم.کسی که می خواهددر کار و زمینه 
از  درصد  ده  حداقل  باید  باشد  داشته  پیشرفت  خود  شغلی  ی 
همین  در  االن  من  کند،  آموزش  را صرف  اش  سالیانه  درآمد 
سطحی که هستم این کار را انجام میدهم ، برای کارمندانمان 
هم مبحث آموزش را داریم. من به این اصل اعتقاد دارم قدرت 
هر  مهارت،  ضربدر  استعداد  مساوی  میشود؟قدرت  ایجاد  کی 
آدمی خداوند نعمتی بهش داده یکی مثال قدرت ارتباط برقرار 
کردنش خوب است، دیگری تفکرش خوب است، منطقش خوب 
است، در ریاضی خوب است، آن دیگری مطلب نوشتنش خوب 
است، عدالت خداوند این بوده که به  تمام انسان ها یک چیز 
منحصر به فرد داده است، من باید سریع آن استعداد خودم را 
پیدا کنم، من سریع فهمیدم در بحث ریاضی  و مدیریت خداوند  
حال  کردی  پیدا  را  استعدادت  است، خب  داده  استعداد  من  به 
خیلی ها هستند که استعداد دارند ولی به جایی نرسیدند تبدیلش 
نکردند به قدرت، چه وقت به قدرت میرسد وقتی که شما ضربدر 
باید  مهارت کنید ، مهارت چه شکلی به دست می آید ؟ اول 
دانش آن کار را کسب کنی و بعد دانش را پیاده سازی نمایید 
، وقتی دانش  را پیاده می کنید زمین میخورید، مثل دوچرخه 
سواری میشینی روی دوچرخه وقتی این پایت را میگذاری این 
طرف و آن یکی آنطرف این دانش است ، شما شروع میکنی 
حرکت کردن میخوری زمین بلند میشوی دوباره حرکت میکنی 
اینقدر این را تکرار میکنی تا تبدیل شود به مهارت ، پس مهارت 
دانشی است که در طول زمان تبدیل   می شود به یک  کاری 
که شما قشنگ میتوانی آن را انجام بدهی مثل مهارت رانندگی.

پس یادتان باشد قدرت برابراست با استعداد ضربدر مهارت!

خبرنگاران :
آناهیتا احمدی

مطهره پورتکابی

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا با
 جناب آقای علی توکلی

مدیر عامل محترم مجموعه فوالد سدید ماهان

اگر فقط ۱ درصد از دیروز خود بهتر باشید بعد از صد 
روز شما ۱۰۰ درصد بهتر از گذشته خود خواهید بود.
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پیرو  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  محمودزاده  محمود 
با  جلسه ای  اخیرا  خبرنگاران  برای  مسکن  ساخت  تفاهم نامه 
مسئوالن وزارت ارشاد داشته ایم که کار های اجرایی را به زودی 
 ۱۰ از  مسکن  ساخت  ظرفیت  کرده ایم  پیشنهاد  و  کنیم  شروع 

هزار واحد فعلی به ۶۰ هزار واحد افزایش پیدا کند.
برای  مسکن  ساخت  تفاهم نامه  پیرو  کرد:  اظهار  محمودزاده 
و  راه  وزارتخانه های  بین  مردادماه   ۹ که  رسانه  و  هنر  اصحاب 
شهرسازی و ارشاد منعقد شد، اخیرا جلسه ای با مسئوالن وزارت 
اجرایی  عملیات  زودی  به  که  داشتیم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

پروژه ها آغاز می شود.
تا  که  گرفت  قرار  مدنظر  واحد  هزار   ۱۰ احداث  اول  مرحله  در 
نفر   ۱۰۰۰ لیست  منتظر  و  شده اند  معرفی  نفر  هزار   ۹ کنون 
باقی مانده هستیم. هنرمندان و خبرنگاران مشمول این طرح به 
پروژه های در حال احداث یا پروژه های جدید معرفی خواهند شد.

پروژه  ظرفیت  افزایش  احتمال  اینکه  بیان  با  محمودزاده 
را  خود  آمادگی  گفت:  دارد  وجود  واحد  هزار   ۶۰ تا  خبرنگاران 
در  کنونی  واحد  هزار   ۱۰ به  واحد  هزار   ۵۰ کردن  اضافه  برای 
ظرفیت  به  بستگی  که  کرده ایم  اعالم  خبرنگاران  مسکن  طرح 

اعالمی وزارت ارشاد دارد.
اسامی حدود ۸۰  راه و شهرسازی خاطرنشان کرد:  معاون وزیر 
اولی  خانه  هزار   ۵۳ که  دارد  وجود  هنر  صندوق  در  نفر  هزار 
ارشاد  و  وزارت فرهنگ  مشمول طرح های مسکن جامعه هدف 
معرفی  که  کسانی  اولویت بندی  درخصوص  دارند.  قرار  اسالمی 
ارشاد  وزارت  لیست  نداریم و طبق  و تصرفی  ما دخل  می شوند 

عمل می کنیم.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که با توجه به تصویب طرح 
مسکن  جمله  از  جدید  واحد های  مسکن،  تامین  و  تولید  جهش 
یا خیر، گفت:  قانون می شود  این  خبرنگاران مشمول تسهیالت 
برای  مسکن  تامین  و  تولید  جهش  طرح  در  که  امتیازاتی  تمام 
متقاضیان قائل شده شامل پروژه های اقدام ملی نیز خواهد شد. 
می کنیم  مطرح  مسکن  عالی  شورای  در  را  پیشنهاد  این  البته 
اجرا  حال  در  طرح های  همه  شامل  مشوق ها  و  تسهیالت  که 

و آینده شود.
جهش  طرح  واحد های  سود  نرخ  و  تسهیالت  رقم  درباره  وی 
تولید مسکن اظهار کرد: هنوز مصوبات را نداریم و تا حدود یک 

هفته دیگر که جزئیات ارائه شد آن را اعالم می کنیم.

دارایی  کم ریسک خود را به 
طمع سود بیشتر به دارایی 

پرریسک تبدیل نکنید
 

بازاری  هر  رونِق  شرایط  در  گفت:  سرمایه  بازار  کارشناس  یک 
مانند بورس فقط مجاز به سرمایه گذاری پول اضافه در آن بازار 
و یا جا به جایی دارایی با سطح ریسک یکسان با آن بازار هستیم 
و به هیچ عنوان نباید دارایی  کم ریسک را نقد کرده و به دارایی 

پرریسک تبدیل کنیم.
محسن عباسی گفت: در کشور ما هر از گاهی که موج تورمی در 
کشور به راه می افتد، همه  ما به دنبال استفاده از شرایط بوجود 
آمده برای بهینه سازی سرمایه های مان هستیم و یا دستکم به 
دنبال کم کردن اثرات تورم بر دارایی های مان و یا معیشت خود 

می باشیم.
شرایط  این  که  این  به  اشاره  با  سرمایه  بازار  کارشناس  این 
ایرانی  هر  زندگی  موقعیت های  استرس زاترین  از  یکی  تورمی، 
می کنند  ایجاد  تورمی  موج های  که  ترسی  معموال  افزود:  است، 
افراد  دارایی های  ترکیب  خصوص  در  هیجانی  رفتارهای  باعث 
به  جا  خصوص  در  اشتباه  تصمیم  یک  اوقات  برخی  و  می شود 
زیان  و  عقب افتادگی  باعث  سال ها  تا  افراد  دارایی های  جایی 

مالی افراد می شود.
وی تصریح کرد: در این راستا در خصوص جا به جایی دارایی ها 
از  باشید؛  داشته  نظر  در  باید  که  دارد  وجود  مهم  نکته   چندین 
جمله این که باید به این پرسش پاسخ دهیم که سطح ریسک 

دارایی ها، چقدر است؟
کدام  هر  که  بدانید  باید  خصوص  این  در  داد:  توضیح  عباسی 
را  ریسک  از  سطحی  چه  فعلی  زمان  در  شما  دارایی های  از 
داراست؟ برای مثال در کشور ما به طور عام ملک و ساختمان 
دارایی  نیستید  مجاز  شما  هستند.  دارایی ها  کم ریسکترین  جزو 
مجازی  ارز  سهام،  مانند  پرریسک  دارایی  به  را  خود  کم ریسک 
محدوده   در  فقط  دارایی ها  جایی  به  جا  و  کنید  تبدیل   ... و 
را  ساختمان  و  ملک  مثال  است.  مجاز  ریسک  هم  دارایی های 
که  این  فرض  با  البته  کنید.  به جا  جا    ... و  ویال  و  زمین  با 
بازارها  در  حرفه ای  سرمایه گذاری  شما  فعالیت  و  کار  و  کسب 
با کسب و کار خود مرتبا  متناسب  افراد حرفه ای  نیست؛ وگرنه 
استراتژی  این  اما  بازارها گردش می دهند،  در  را  دارایی هایشان 
فقط برای حرفه ای ها است و یا افرادی که مشاور حرفه ای  در 

این زمینه دارند.
به  توجه  بدون  تورمی  شرایط  هر  تحت  باید  شما  گفت:  وی 
هیجانات و شایعات، این اصل را رعایت کنید که هیچگاه دارایی 
پرریسک”  دارایی  از  بیشتر  سود  دریافِت  امید  به”  را  کم ریسک 
نفروشید! بنابراین مواردی چون فروش ملکی که در آن زندگی 
است؛  اشتباه  دیجیتال  ارز  و  بورس  به  پول  آوردن  و  می کنید 
است؛  اشتباه  مالی  بازارهای  به  پول  آوردن  و  اتومبیل  فروش 
نیز  دیجیتال  ارز  خرید  و  بورس  در  اوراق  و  سهام  فروش  و 
است  این  ما  اشتباه  بزرگترین  کرد:  اضافه  است.عباسی  اشتباه 
که خصوصا در زمان رشد بازار، دارایی کم ریسک را مانند خانه 
ارز  و  بورس  مانند  مالی  پرریسک  بازارهای  وارد  و  می فروشیم 
هر  رونِق  شرایط  در  که  است  حالی  در  این  می شویم.  دیجیتال 
به سرمایه گذاری پول  ... شما فقط مجاز  مانند بورس و  بازاری 
اضافه در آن بازار و یا جا به جایی دارایی با سطح ریسک یکسان 
با آن بازار هستید و به هیچ عنوان نباید از دارایی های کم ریسک 

نقد کرده و در دارایی پر ریسک سرمایه گذاری کنید.

خبر خوش مسکنی برای 
خبرنگاران

قیمت  صعودی  سیر  و  افسارگسیخته  تورم  تجربه   
کاالها به ویژه اقالم ضروری، موجب شکل گیری این 
با  دستمزدها  و  حقوق  که  می شود  جامعه  در  مطالبه 
تا رفاه و قدرت خرید  یابد  افزایش  توجه به نرخ تورم 

خانوارها حفظ شود.
از طرفی هنگامی که چنین مطالبه هایی از سمت مردم 
جامعه  اقشار  از  بسیاری  اصلی  دغدغه  به  و  فراگیر 
و  پوپولیستی  اقدامات  به  دولتمردان  می شود،  تبدیل 
وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می آورند. برای نمونه 
در سال های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات 
هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش 
مردم  مختلف  اقشار  و  کارمندان  برای  نفعی  حقوق ها، 
خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری های بسیاری را 

در این زمینه می طلبد.
افزایش  اقتصادی،  کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به 
تأمین  منابع  نمودن  مشخص  بدون  کارمندان  حقوق 
مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات 
فروکش کردن  برای  دولت  دارد. چرا که  آنها  حقوقی 
مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک 
به  پشتوانه  بدون  مالی  جریان  این  می کند.  مرکزی 
را  تورم  مراتب  به  و  می زند  دامن  نقدینگی  افزایش 
افزایش می دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ تر از 
میزان افزایش حقوق است و کارمندان عماًل از افزایش 
تأثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده  حقوق ها 
نمی کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که 
افزایش  این  و  نداده  کارمندان شکل  را  جامعه  تمامی 
این  لذا  است.  جامعه  از  خاصی  اقشار  مختص  حقوق 
با  تورم،  افسارگسیختگی  آن  دنبال  به  و  اقدام  این 
شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه های جدی 
تضعیف  ساز  زمینه  امر  این  و  می کند  وارد  مخربی  و 
عدالت در یک جامعه می شود و در نهایت جنبه دیگر 

این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.
دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی 
در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. 
را تجربه می کرد،  پایانی عمر خود  ماه های  دولتی که 
دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و 
امر، پوست موز را زیر  اقدام برای دائمی شدن این  با 
با  سیزدهم  دولت  بنابراین  انداخت.  بعدی  دولت  پای 
مواجه  زمینه  این  در  نفس گیری  و  سخت  چالش های 
خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع مالی این طرح 
باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم 
کند. به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید 
هر چه زودتر به فکر راه چاره ای باشد که بدون ایجاد 

هزینه ای از این مسیر خارج شود.
بودجه  برنامه و  بار در بهمن سال ۹۸ سازمان  اولین   
نشد،  آن هیچوقت مشخص  اقدامی که منشأ  در یک 
به برخی از دستگاه ها اجازه افزایش حقوق را از محل 
قانون مدیریت خدمات کشوری  برخی ضرایب  اعمال 
صادر  بود،  نشده  اعمال  دستگاه ها  از  برخی  برای  که 
کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از 
دستگاه ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را 
افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. 
شده  تاکید  بودجه  و  برنامه  سازمان  بخشنامه  در  البته 
افزایش حقوق ها  این  داخلی  منابع  به  توجه  با  بود که 
صورت بگیرد اما طبیعتًا این اتفاق رخ نداد و دستگاه ها 
این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و 
طبیعتًا این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام 
گرفت. این رخداد عماًل آغاز دومینویی بود برای رقابت 
افزایش حقوق  برای گرفتن  بخش های مختلف دولت 

به روش های مختلف.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است 
که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. 
ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان 

مورد  در  که  داریم  را  کار  قانون  ما  نداریم.  کشور  در 
درون  کارکنان  از  بخشی  که  می شود  اعمال  کارگران 
به  حقوق های  و  می کنند  پیروی  کار  قانون  از  دولت، 
قانون مدیریت  دیگر  از طرف  دارند.  پایین تری  نسبت 
کارکنان  همه  بوده  بنا  که  داریم  را  کشوری  خدمات 
دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه ای قرار 
بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت 
هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست 
را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه 
از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش 
مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی 
کردند  مستثنی  کشوری  خدمات  قانون  از  را  خودشان 
و این موجب شد که دریافتی های بسیار باال در بخش 
احساس  دولت  کارکنان  طبیعتًا  و  کنند  پیدا  دولتی 

تبعیض جدی پیدا کردند.
یکی از مهمترین گروه هایی که مطالبه افزایش حقوق 
خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی 
مردادماه  در  مجلس  طرح  از  ماجرا  این  شروع  بودند. 
۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب سازی پیشینه قدیمی 
تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ 
سه  مواد،  این  در  که  می گردد  بر  توسعه  برنامه ششم 
حقوق  سازی  متناسب  به  مکلف  بازنشستگی  صندوق 

بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.
که  است  این  ها،  سازی  متناسب  طرح  به  نقد  اولین 
طرح  این  در  سازی  متناسب  از  روشنی  تعریف  هیچ 
ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود 
که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم 
تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال 
۹۹ دولت در بند »و« تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد 
در  داد.  اختصاص  بازنشستگی  صندوق های  به  تومان 
و  اجتماعی  تأمین  صندوق  دو  نام  صرفًا  تبصره  این 
به  دولت  ادامه  در  اما  بود  شده  ذکر  مسلح  نیروهای 
صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول 
داد.  نیز تخصیص  بازنشستگی کشوری  به صندوق  را 
تأمین  سازمان  ابتدا   ۹۹ سال  مردادماه  مبنا  همین  بر 
بازنشستگان  حقوق  سازی  متناسب  به  اقدام  اجتماعی 
از  اجتماعی  تأمین  جایی که سازمان  آن  از  کرد.  خود 
بحث  نمی توانست  است،  شده  تشکیل  مختلفی  اقشار 
۹۰ درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به 
تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و 

مطابق با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.
یک  بازنشستگان  حقوق  افزایش  دلیل  به  بنابراین 
رضایت نسبی موقتًا شکل گرفت. این روند تا مهرماه 
ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی 
دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در 
آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته 
صندوق  اعتبار  از  بیشتر  بسیار  صندوق  دو  این  برای 
نسبت  به  آنها  نتیجه حقوق  در  و  بود  اجتماعی  تأمین 
ایجاد  موجب  اتفاق  این  کرد.  پیدا  افزایش  بیشتری 

بسیاری  میان  در  اعتراض  و  شدید  نابرابری  احساس 
از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات 
مختلف در محل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجلس 
بزنند  رقم  را  اتفاق  این  توانستند  نهایتًا  گرفت.  شکل 
که دوباره سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک 

مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.
قابل  مالی  بار  تحمیل  طرح،  این  بر  وارده  دیگر  نقد 
این  پژوهشگران  عقیده  به  است.  دولت  به  توجه 
نام  به  مقوله ای  کشور  در  ما  حاضر  حال  در  حوزه، 
تمام  تقریبًا  و  داریم  بازنشستگی  صندوق های  بحران 
تأمین  سازمان  جز  به  ما  بازنشستگی  صندوق های 
منابع  که  صورت  این  به  هستند.  ورشکسته  اجتماعی 
و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه 
ارتزاق  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  صورت  به  عمومی 
می کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ 
هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق هایی مانند 
نیروهای مسلح و یا فوالد تخصیص داده شده است. به 
گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به 
داریم،  بازنشستگی  صندوق های  در  اصالحات  اجرای 
 ۳۵ حدود   ۹۹ سال  در  که  شد  اجرایی  طرحی  چنین 
هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار 

میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می شود.
متناسب  طرح  به  کارشناسان  نقدهای  از  دیگر  یکی 
سازی، این بود که ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح 
پولی  واقع  در  در سال ۹۹ و ۱۴۰۰  است.  نشده  دیده 
به صندوق های بازنشستگی داده نشده است. دولت در 
عمل به این صندوق ها سهام واگذار کرد و خواستار آن 
حقوق ها  سازی  متناسب  سهام  این  فروش  با  که  شد 
این  به  این در حالی است که صندوق ها  اعمال شود. 
روند معترض هستند زیرا تعدادی دارایی مانند هپکو به 
مانند شرایط  متعدد  به دالیل  حالی  در  داده شده  آنها 
در  را  منابع  آن  زودی  به  نمی توان  بورس  نامساعد 
بورس فروخت و به ناچار اقدام به فروش منابع داخلی 
در  اجتماعی،  تأمین  سازمان  اعالم  طبق  کردند.  خود 
حال حاضر ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
دارد و نمی تواند آن را تأمین کند. از طرف دیگر حتی 
است،  داده  تخصیص  دولت  که  بودجه هایی  ردیف 
به  مجبور  صندوق ها  و  نمی دهد  را  طرح  مالی  کفاف 

اقداماتی مانند تهاتر هستند.
بار  که  است  این  موضوع،  این  پیرامون  بعدی  مسئله 
مالی ایجاد شده در سال های آینده وجود خواهد داشت 
در حالی که اعتبار تخصیص داده شده برای یک الی 
طریق  از  شد  تأمین  که  اعتباری  زیرا  است.  سال  دو 
واگذاری سهام بود و اموال و سهام های دولت طبیعتًا 
 ۱۲۰ توانستند  محل  همین  از  امسال  است.  محدود 
هزار میلیارد تومان را تأمین کنند اما در سال های آینده 
بود. یکی  بسیار سخت خواهد  مبلغی  اختصاص چنین 
از مغلطه های دولتی ها از جمله محمد باقر نوبخت در 
دولت قبل این بود که این طرح تورم زا نیست چرا که 

حالی  در  این  است.  دیده شده  بودجه  در  آن  مالی  بار 
است که به گواه پژوهشگران اگرچه شاید بتوانیم برای 
شده  گرفته  نظر  در  آن  منابع  که  کنیم  تصور  امسال 
است اما برای سال های آینده منبع مالی پایداری دیده 
نشده است در حالی که این هزینه برای همیشه پایدار 

است.
خاص  فوق العاده  تسری  قانون  تصویب  با  مجلس 
کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی 
به کارکنان  پرداخت  قابل  ماهیانه  میزان وجوه  کشور، 
این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه 
برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت 
محدودیت منابع مالی، اعمال فوق العاده خاص سازمان 
قانون، همچنان  این  از تصویب  زندان ها، سال ها پس 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
مجلس  نمایندگان  از  تعدادی  حاضر،  طرح  امتداد  در 
به  خاص  فوق العاده  این  تسری  درصدد  اسالمی 
آنها  منظر  از  هستند.  قضائیه  قوه  اداری  کارکنان 
بسیار  حقوق  کارکنان،  این  کار  حساسیت  و  سختی 
آنها  رجوع  ارباب  زیاد  تعداد  همچنین  و  ایشان  ناچیز 
فوق العاده  این  تسری  لزوم  توجیهی  دالیل  ازجمله 
اداری قوه قضائیه به شمار می آید.  خاص به کارکنان 
حد  از  بیش  کار  سختی  به  مذکور،  طرح  مقدمه  در 
و  قضائیه  قوه  کارکنان  به  عمومی  مراجعات  تعدد  و 
همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل 
فوق العاده  پرداخت  توجیهی  دالیل  عنوان  به  معیشت 
خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است 
و  شرایط  دارای  کشور  عمومی  مشاغل  تمامی  که 
تصویب  و  بوده  خود  خاص  سختی های  و  اقتضائات 
برای  مطالباتی  شکل گیری  باعث  طرح هایی  چنین 
فوق  این  تسری  برای  عمومی  بخش  کارکنان  سایر 
العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل گیری توقع 
مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای 

از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.
مرکز  کارشناسان  از  یکی  گواه  به  دیگر  طرف  از 
حاضر  تصویب طرح  در صورت  پژوهش های مجلس، 
قوه  اداری  کارکنان  به  مدنظر  العاده  فوق  تسری  و 
کارکنان  مزایای  و  میان حقوق  تفاوت  نسبت  قضائیه، 
اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر 
پیدا کرده و حتی به نظر می رسد در مواردی حقوق و 
نیز  قضات  برخی  از  اداری  کارکنان  از  برخی  مزایای 
بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم 
و  نظام حقوق  در  بلکه  قوا،  و دستمزد سایر  بر حقوق 
دستمزد قوه قضائیه نیز اختالل ایجاد شده و مطالبات 
ایشان  مزایای  و  حقوق  افزایش  لزوم  بر  مبنی  قضات 

تشدید خواهد شد.
که  است  آن  است،  مشخص  میان  این  در  که  آنچه 
دولت  بدنه  در  حاضر  حال  در  که  ضعیفی  اقشار  آن 
این  که  بدانند  باید  هستند،  حقوق  افزایش  خواستار 
افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید 
آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر 
همه خواهد شد، عماًل این قدرت خرید در سال آینده 
را  تورم  ما می خواهیم جلوی  اگر  بین خواهد رفت.  از 
بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه های اصلی تورم کسری 
بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق 
اضافه  آن  به  قدر  هر  اگر  و  می شود  دولت  کارکنان 
کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می شویم. راه حل 
پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که 
قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع 
مالیات ها،  و  یارانه ها  منابع  از  دولت  آن  در  که  است 
به  کند.  کمک  هدفمند  طور  به  اقشار  از  یکسری  به 
جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در 
مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام 

به صورت هوشمند به آنها کمک می کند.

 یک روانشناس با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، 
درس  برای  آموزان  دانش  شدن  بی انگیزه  گفت: 
والدین  اهداف درست است.  نداشتن  به خاطر  خواندن 
از  و  کنند  خود صحبت  فرزندان  با  راستا  این  در  باید 
اهدافشان آگاه باشند. تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت 
منجر به این می شود که افراد برای رسیدن به اهداف 
برایشان  انگیزه ای  اینگونه  و  کرده  ریزی  برنامه  خود 

ایجاد خواهد شد.

بیرونی  یا  درونی  می تواند  خواندن  درس  برای  انگیزه 
خود  فرزندان  به  والدین  باید  راستا  این  در  و  باشد 
هدفمند بودن را آموزش دهند تا در تمام مراحل زندگی 

از جمله تحصیل هدفمند باشند.
بی نتیجه  با  را  خواندن  درس  بی هدف  روانشناس  این 
بودن همراه دانست و تصریح کرد: امکان ندارد دانش 
آموزی بی هدف درس بخواند و نتیجه و نمره خوبی نیز 
بگیرد. درس خواندن بخاطر نمره در نقطه ای به ایست 

خواندن  درس  دانستن  “وظیفه”  چراکه  می رسد  کامل 
و انتقال این حس وظیفه از والدین به فرزندان تنها تا 
سنی ممکن است و پس از آن این حس وظیفه از بین 
خواهد رفت و در نتیجه در صورت نداشتن هدفی برای 

درس خواندن نتیجه مطلوب به دست نمی آید.
جمله  از  امور  تمام  بر  ژنتیک  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
هم  را  این  حال  عین  در  خواندن  درس  به  عالقه 
به  عالقمندی  ایجاد  از  توجهی  قابل  بخش  که  گفت 
درس خواندن در محیط اعم از خانواده و جامعه شکل 
درس  به  نگاهی  چه  محیط  که  است  مهم  و  می گیرد 
خواندن و تحصیل داشته باشد چراکه این نوع نگرش 

به دانش آموز نیز منتقل می شود.
و  اشتیاق  بر  والدین  عملکرد  تاثیر  به  اشاره  با  طلوعی 
صحبت  تاثیر  و  خواندن  درس  برای  فرزندان  انگیزه  
درس  از  فرزندان  انتظارات  درباره  والدین  گفتگوی  و 
درباره  والدین  گفتگوی  گفت:  تحصیل،  و  خواندن 
مشکالت و چرایی بی عالقه بودن دانش آموزان برای 
درس خواندن منجر به این می شود که دانش آموزان 
به معنا و مفهوم آموزش فکر کرده و با انگیزه و شوق 
چیز  هر  از  بیش  کنند.  آغاز  را  خواندن  درس  درونی 
باید مساله توقع از آموزش برای فرزندان روشن شود. 
تبادل نظر والدین با دانش آموزان درباره اهمیت درس 
اهمیت  حائز  بسیار  تحصیل  برای  هدفشان  و  خواندن 
درباره  فرزندانشان  با  والدین  می کنیم  توصیه  و  است 

و  خواندن  درس  به  نسبت  آنها  بی عالقگی  یا  عالقه 
مشکالتشان صحبت کنند.

باید  والدین  که  کرد  تاکید  همچنین  روانشناس  این 
فرزندان  حضور  در  نباید  و  بوده  آموز  دانش  مشوق 
بی عالقگی به درس را نشان و ارزش تحصیل را پایین 
نگاه  مهم  امر  یک  عنوان  به  تحصیل  به  باید  آورند. 

کنند تا فرزندان نیز آن را مهم بشمارند.
با تاکید بر لزوم داشتن  پایان سخنان خود  طلوعی در 
برنامه ای منظم برای ساعات خواب و بیداری و درس 
خوانی  پیش  کرد:  توصیه  آموزان  دانش  به  خواندن، 
مطالب  فهم  به  می تواند  کالس  شروع  قبل  درس 
آموخته شده  مباحث  پایان کالس  از  کند. پس  کمک 
کتاب های  تهیه  از  کنید.  مطالعه  را  روز  آن  طی  در 
کمک درسی متعدد بپرهیزید و فقط پس از مشورت با 
با عالقه  و  کنید  تهیه  را  این کتب  مشاوران تحصیلی 
درس بخوانید و انرژی های منفی را از خود دور کنید. 
سعی کنید با ایجاد انگیزه و مد نظر قرار دادن اهداف 
مورد نظرتان درس خواندن را آغاز کنید چراکه عالقه 
می شود.  آن  روی  بر  حواس  تمرکز  سبب  چیزی  به 
گیرد  می  شما  از  را  حواس  تمرکز  که  موقعیت هایی 
مطالعاتی  موضوع های  کنید.  دوری  آنها  از  و  بشناسید 
از قسمت های  را  بندی کرده و مطالعه  تقسیم  را  خود 

کوچک آغاز کنید.

بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق ها

چالش خانواده ها با آغاز سال تحصیلی؛ چرا فرزندم انگیزه ای برای درس خواندن ندارد؟
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استاندار کرمان عنوان کرد: بزرگترین تهدید امروز ایران سیاسی 
نیست زیرا ساختار سیاسی ما مستحکم است؛ ساختار امنیتی هم 
نیست چون هیچکس را امروز یارای مقابله با توان نظامی مردان 
ما در دنیا نیست اما آنچه ما را تهدید می کند تهدید هویتی است 

که هویت ما امروز دچار ناامنی شده است.
“علی زینی وند” ۳۱ شهریورماه در آیین “بیعت با فرمانده” که با 
حضور فرماندهان قدیم دفاع مقدس و لشکر پیشکسوتان کرمان 

همراه با نذر خون و رونمایی از ۸ کتاب دفاع مقدس برگزار شد، 
گفت: خیلی از زوایای جنگ و دفاع مقدس را گفته و نوشته ایم و 
برخی هم گفتند و نوشتند و تحریف هم کردند اما متاسفانه اتاق 
های فکر ضداسالم و ضد هویت انقالب با پول های سرشار در 
جعل هویت و ایجاد تردید در نسل جوان به دلیل کم کاری هایی 

ما در جاهایی بر ما غلبه پیدا کردند.
وی بیان کرد: اگر مشاهده می کنید که با هر گرایش و دیدگاه یا 

انسان آزاده در خارج از مرزها درباره ایثارگری های دفاع مقدس 
تردید می کند، شک نکیند خوراک داده شده به او جعلیات است 
و اال دفاع مقدس و نوآوری های جنگ برای آینده تاریخ آنقدر 

جذبه دارد که که کسی نباید تردید کند.
از  برخی  در  آمریکا  نظامی  اقدامات  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
کشورها، ادامه داد: امروز دشمنان ما به سردمداری آمریکا با پول 
های کثیف به نام حقوق بشر، جنگ، خونریزی، توهین و تحقیر 

و غارت می کنند.
وی با اشاره به اینکه جنگ های حقوق بشری و انسان دوستانه 
مبتنی بر اسالم و انقالب باید توسط پژوهشگاه ها و دانشگاه ها 
از  یکی  مقدس  دفاع  مردمی  وجهه  کرد:  تصریح  شوند،  واکاوی 
وجهه های کمتر پرداخته شده است در حالی که مردمی کردن 
یک  راحل  امام  و  بود  مقدس  دفاع  های  نوآوری  از  یکی  جنگ 
بچه عشایر بدون آموزش های کالسیک و مدرن را فرمانده سپاه 

گذاشت.
زینی وند با اشاره به اینکه مردمی ترین جنگ تاریخ بشریت دفاع 
مقدس است اما جنبه های مردمی آن را باز نکردیم، تصریح کرد: 
امروز هم راه اداره کشور سپردن امور به مردم و بازکردن میدان 
اداره کشور برای بروز خالقیت های جوان هایی است که  های 

کمتر از جوانان زمان جنگ نیستند.
استاندار کرمان افزود: در دوران دفاع مقدس ژنرال های سرشناسی 
تربیت شد که در دل آنها حاج قاسم سلیمانی بود که دهها ژنرال 

سرشناس دنیا باید از آنها فنون نظامی یاد بگیرند.
صورت  مقدس  دفاع  دوران  در  که  های  خالقیت  تبیین  با  وی 
های  پل  احداث  زن،  نقطه  های  موشک  کرد:  تصریح  گرفت، 
عجیب و غریب و سدهای آنچنانی از جمله این خالقیت ها بود.

زینی وند با هشدار اینکه دشمنان دارند میدان ذهنی جوانان ما را 
متفاوت از سابقه ایرانی اسالمی می کنند، تصریح کرد: بزرگترین 
تهدید امروز ایران سیاسی نیست زیرا ساختار سیاسی ما مستحکم 
یارای  امروز  را  هیچکس  چون  نیست  هم  امنیتی  ساختار  است؛ 
را  ما  آنچه  اما  نیست  دنیا  در  ما  مردان  نظامی  توان  با  مقابله 

تهدید می کند تهدید هویتی است که هویت ما امروز دچار ناامنی 
شده است.

رهبری  معظم  مقام  که  است  همین  برای  شاید  داد:  ادامه  وی 
فرمودند هویت را بر مبنای سه مؤلفه اسالمی، ایرانی و انقالبی 
تقویت کنید. اگر تحت این سه مؤلفه هویت را بیاوریم هیچکس 
از چتر جمهوری اسالمی بیرون نمی ماند. مانند چتری که سردار 

سلیمانی جوانان را با ظاهرهای متفاوت زیر آن جمع کرد.
ایثارگران  باید  ما  چرا  سواالتی همچون  با طرح  کرمان  استاندار 
را تکریم و احترام کنیم؟ و فضای ایثارگری فضای غالب کشور 
باشد؟ گفت: متأسفانه بعضی جاها تکریم ایثارگران، فضای غالب 

نیست.
وی تکریم خانواده شهدا و ایثارگران را مختص ایران ندانست و 
وظیفه  که  دارد  کار  کهنه  سربازان  وزارتخانه  آمریکا  کرد:  اظهار 
و  آنها  های  قبرستان  سربازان،  امور  به  رسیدگی  و  یادواره  اش 
کدام  اینجاست  سوال  است.  سربازان  خانواده  برای  ویژه  امتیاز 
افغانستان  در  آفریدند،  جنایت  ویتنام  در  که  ها  همان  سربازها؟ 
عروسی را به عزا تبدیل کرده و آدم می کشند اما در ذهن جوانان 
خود به گونه ای نهادینه شده که همه به آنها احترام می گذارند.

این سوال  با طرح  ادامه  در  استان کرمان  اجرایی  مقام  باالترین 
که آیا ما چنین جایگاهی تعریف کردیم؟ گفت: مگر نه اینکه در 
دموکراسی و مردم ساالری، حکومت باید نماینده همه مردم باشد 

و از آرمان مردمش خارج از مرزها نباید دفاع و حمایت کند؟
مردم  که  کنیم  تبیین  ای  گونه  به  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خانواده های مدافع حرم را در آغوش بگیرند، در ادامه معتقد است: 
در تبیین گفتمان انقالب کوتاهی کردیم و گاهی تبلیغ ما نقطه 

مقابل تحلیل و تبیین رهبری است.
زینی وند خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس از این پس و برای 
نسل جوان و با توجه به اینکه آدم های طالیی در دو دهه آخر 
واالی  های  ارزش  گفتمان  تبیین  نهضت  باید  هستند  خود  عمر 
انسانی فراتر از دسته بندی زودگذر سیاسی باشد و  فراتر از اینها 

به رسالت خود عمل کنیم.

امروز هویت ما دچار نا امنی شده است


