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مناظرهها تمام و هفته «انتخاب مردم» آغاز شد .نامزدها در مناظره سوم بهتر از قبل فرصت طرح خود و نقد رقیب را یافتند .حاال نوبت مردم است که انتخاب کنند
بیشک مسئله مردم «تغییر» است و اینکه چگونه و با چه انتخابی میتوانند امیدوار باشند که تغییر را احساس خواهند کرد
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حماس:
ضرب شست ديگري
به تلآويو نشان ميدهيم
پليس رژيم صهيونيستي عصر جمعه دوباره موافقت خود را با
برگزاري راهپيمايي تحريكآميز موسوم به «راهپيمايي پرچم»
در قدس اش��غالي اعالم كرد و همان روز البته ساكنان قدس و
الخليل به منظور حمايت از ساكنان محله شيخ جراح كه تلآويو
درصدد اشغال آن است ،در خيابانهاي اطراف آن راهپيمايي
كردند كه با يورش نظاميان رژيم صهيونيستي مواجه شدند و
شمار ديگري از فلسطينيان اين دو شهر توسط صهيونيستها
بازداشت شدند تا بار ديگر حماس تأكيد كند مقاومت براي نشان
دادن ضرب شستي ديگر به اين رژيم آماده است | صفحه15

انحصار داروخانهها هم
شكست

ريشههاي خريد و فروش مجوز تأسيس داروخانه به آييننامه
قبلي تأسيس داروخانه باز ميگردد؛ آييننامهاي كه با در نظر
گرفتن حدنصاب جمعيتي و فاصله جغرافيايي ،در عمل راه را
براي تأسيس داروخانه در ش��هرهاي بزرگ بسته بود و همين
ماجرا هم انحص��ار ايجاد كرده و موجب ش��دهبود تنها افرادي
بتوانند داروخانه تأسيس كنند كه چند ميليارد تومان پول براي
خريد مجوز تأسيس داروخانه دارند .حاال پس از سالها پيگيري
داروسازان جوان و ورود سازمانهايي چون ديوان عدالت اداري
به انحصارشكني از اين حرفه ،سازمان غذا و دارو آييننامه جديد
ابالغ كرده كه بر اس��اس آن حدنصاب جمعيت براي تأسيس
داروخانه برداش��ته شدهاس��ت .اين آييننامه اما به مذاق افراد
و مديراني كه تاكنون انحصار تأس��يس داروخانه را در اختيار
داشتهاند،خوش نيامدهاست | صفحه3

مناظرهها تمام ش�د و هفته انتخاب مردم آغاز ش�د .نامزدها در فرصت مناظره س�وم بهتر از قبل
فرصت طرح خود و نقد رقیب را یافتند .حاال نوبت مردم است که انتخاب کنند .بیشک مسئله مردم
«تغییر» است و اینکه چگونه و با چه انتخابی میتوانند امیدوار باشند که تغییر را احساس میکنند.
دور سوم و پایانی مناظره نامزدهای انتخاباتی روز گذشته در رسانه ملی با موضوع« دغدغههای
مردم» برگزار ش�د .موضوعی که عنوان پرس�ش خبرنگاران حاضر در محل ورود نامزدهای
انتخابات هم بود و آنها در مقابل این سؤال واحد قرار گرفتند که «برای درک عینی و شناخت
واقعی از دغدغههای مردم چه راهی را پیش میگیرید ،اکتفا به مکتوبات و اطرافیان یا حضور
در میان مردم؟»  .آنچه در پی میآید پاس�خ نامزدهای انتخابات به این سؤال اساسی است.

   دکتر علیرضا زاکانی :اطالعاتم را از طریق گزارشهای مختلفی که به دستم میرسد و به واسطه
نوع مسئولیتی که داریم به دست میآورم .من پنجشنبه و جمعه هر هفته در جمع مردم هستم و در
کوچه و بازار و محله حضور پیدا میکنم و پای درد دل مردم مینشینم و یک سری اطالعات کارشناسی
هم به من منتقل میشود .امروز روز آخر مناظرات است؛ مردم ما عزت دارند و اگر نبودند ما به عنوان
مسئول اینجا نبودیم .خیلی نامردی و ناجوانمردی است که عدهای نام مردم را به زبان میآورند ،اما
آنچه مردم دارند راهزنی میکنند و این ناجوانمردی است که کسانی با بردن نام زنان ،جوانان ،ایثارگران،
بازنشستگان ،اقوام و مذاهب به دنبال کاسبیاند و امروز رقابت میان غارت زدگان و غارت شدگان است.

من خودم را صدای مظلوم غارت شدگان میدانم و به عنوان یک متخصص رزمنده که یک روز جانمان
را در برابر متجاوزان خارجی در کف دستمان گذاشتیم با همه وجود در مقابل غارتکنندگانی که غارت
میکنند و آبرو ،عرض ،جان و مال مردم را هدف قرار داده اند ،میایستم.
   محسن رضایی :با شعار نمیشود به مشکالت رس��یدگی کرد .دولت باید شناخت کامل از
مشکالت کنونی و هشت سال آینده داشته باش��د و برای حل این مشکالت راهکار داشته باشد.
مهمترین دغدغه مردم بی اعتمادی است چرا که میبینیم مردم تا امروز اقبال چندانی به انتخابات
نداش��تهاند البته امیدواریم این یخ در این یک هفته باز شود و ملت ما تصمیمی تاریخی خواهند
گرفت .دولت ما به این بی اعتمادی پایان خواهد داد ،بی اعتمادیای که ناشی از این است که دولت
خود را از مردم جدا میداند و از مردم عذرخواهی نمیکند .وی افزود :دولت ما از مردم جلوتر حرکت
خواهد کرد و به ملت میگوید بیایید نه اینکه بروید و خط مقدم حل مشکالت مردم خواهیم بود.
   محسن مهرعلیزاده :به نظر من دغدغه مردم در حدی شناخته میشود که دولت امکاناتی
را فراهم کند که صدای مردم بدون هیچگونه سانسور و تغییری به گوش مسئوالن برسد .زمانی
که نهادهای مدنی و اجتماعی بتوانند پیامرس��ان جدی و واقعی مردم باشند دغدغههای مردم
شناسایی میش��ود و همچنین تا زمانی که دولت از متخصصان امر اس��تفاده کند دغدغه مردم
شناخته میشود .وقتی شفافیت باش��د و آنچه در دل مردم است در صفحات روزنامهها و جراید

منتشر شود ،قطعاً دغدغههای مردم مشخص میش��ود .اگر نگاه مسئوالن از باال به پایین یعنی
ارباب رعیتی نباشد ،مسئوالن بهتر با دغدغههای مردم آشنا میشوند.
   سید ابراهیم رئیسی :باید از نزدیک با مردم سخن گفت و شکایتها و دغدغههای مردم را
شنید ،من هم نامههایی را که مردم برای من میفرستند ،میبینم و هم از طریق فضای مجازی و
ارتباطی خواستههای مردم را رصد و موارد مهم را پیگیری میکنم و مواردی را نیز به بخشهای
مختلفی که مسئولیت دارند ارجاع میدهم .دلیل مهم حضور من در استانها و مراکز ارتباط با مردم
است و در سازمان اداری خودم عالوه بر ارتباط با مدیران عالی با سطوح میانی و بخشهای اداری نیز
در ارتباطم و از نظرات آنها مطلع هستم و خواستههای آنها را رصد میکنم .به نظرم شروط موفقیت
یک مدیر مردمی بودن است آن هم نه در ادعا بلکه باید در عمل مردمی بود.
   عبدالناصر همتی :معنا ندارد رئیسجمهور در اتاق شیشهای قرار بگیرد و از طریق گزارشها
و اطرافیان با درد مردم آش��نا ش��ود بلکه رئیسجمهور باید در میان مردم با درد آنها آشنا شود.
رئیسجمهور باید در بین مردم باش��د درد آنها را بفهمد ،زندگی آنها را ببیند و دغدغههای آنها
را بشناس��د .فکر میکنم باید یک نگاه دیگری به ارتباط رئیسجمهور با مردم و ارتباط مردم با
حاکمیت داشته باشیم ،اکنون ارتباطات حاکمیت با مردم قدری سست شده و این مسئله بسیار
مهمی است که امیدوارم در این انتخابات این فاصله به حداقل برسد | .بقیه در صفحه 2

تختروانچي:
فشار حداكثري امريكا
عليه ايران همچنان ادامه دارد
ادعاي دولت كنوني امريكا درباره تغيير سياست
آن كشور در مورد برجام فقط در حد حرف است
صفحه 15

اين هفته و هفته آينده  
دوز دوم واكسنهاي كرونا
تزریق میشود
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا :امروز يا فردا ،بررسي آخرين
نتايج فاز دوم واكسن ايراني توسط كميتههاي ناظر اعالم ميشود.
اگر موفق به اخذ گواهي شويم ،ميتوانند مجوز مصرف اضطراري
را بدهند تا از واكسن داخلي استفاده كنيم | صفحه3

اصالحطلبان در انتخابات
داخلي خود تقلب كردند!
يك چهره رس��انهاي اصالحطلب در يك افشاگري گفته
که هك شدن سامانه س��را نه سرقت اينترنتي بلكه ناشي از
بروز يك تقلب گسترده اس��ت .اين فعال اصالحطلب اعالم
کرد مديران سامانه سرا با دست بردن در نتايج آرای اخذشده
ليس��ت موردنظر خود را براي انتخابات شوراي شهر تهران
مهندسي كردهاند| صفحه 5

توليد  ۲ماه روغن كشور
به افغانستان
قاچاق ميشود

پرداخت سوبسيد به روغن خوراكي در سالهايي كه دولت
وعده خودكفايي ميداد ،موجب افزايش قاچاق شده به طوري
كه به گفته فعاالن بازار در سالهاي اخير ساالنه به ميزان دو
ماه توليد داخل ،فقط به افغانستان روغن قاچاق ميشود و به
رغم افزايش ماهانه توليد ،قفس��ههاي فروشگاهها همچنان
خالي است | صفحه 4

وقت درخشش
ستارههاي ايراني

بشتابید به سوی تکنولوژی
انرژی خورشیدی!

فوتباليستهاي ايراني شاغل در ليگهاي خارجي فصلي متفاوت را پشت سرگذاشتند .فصل  2021 – 2020در حالي به پايان رسيد كه ليگهاي
فوتبال مسابقاتشان را در اوج كرونا و بدون تماشاگر برگزار كردند .در اين شرايط برخي بازيكنان كشورمان ستاره تيمهايشان بودند و برخي ديگر نتوانستند
تأثيرگذار باشند .ستاره فوتبال ايران در اروپا كسي نيست جز مهدي طارمي؛ مهاجم بوشهري بعد از يك فصل موفق با ريو آوه پيشنهادهاي خوبي دريافت
كرد و از بين آنها پيراهن تيم پورتو را پوشيد .طارمي كه به عنوان يكي از سه گلزن برتر ليگ پرتغال به پورتو رفته بود رفتهرفته در اين تيم جايگاهش را پيدا
كرد و با زدن گلهاي سرنوشتساز به يكي از مهرههاي اصلي تيم كونسيسائو تبديل شد .سردار آزمون هم يكي از بهترين گلزنان ليگ دسته اول روسيه
است .سردار مهره كليدي زنيت سن پترزبورگ محسوب ميشود و با زدن 19گل دومين گلزن برتر اين فصل لقب گرفت | صفحه10

تصور كنيد روزي برسد كه ديگر هيچ كش��وري به نفت و انرژي صادر شده از سوي ما احتياجي نداشتهباش��د و همه آنها با كمك تكنولوژي
انرژيهاي تجديدپذير ،مستقل شوند! فكرش را كنيد ،روزي برسد كه دنيا ،نيازي به سوختفسيلي نداشته باشد و همه كشورها برق و گاز خود را از
خورشيد تأمين كنند! آن روز كه خيلي هم دور نيست ،كشور ما ناتوان خواهد شد و مسئوالن بايد چارهاي بينديشند كه چگونه وابستگي خود را به
فروش نفت كم كنند؛ كه البته آن موقع براي پيدا كردن راهحل ،خيلي دير شدهاست! مدتهاست كه كارشناسان نسبت به ضرورت توسعه انرژيهاي
تجديدپذير بهخصوص انرژي خورشيدي هشدار ميدهند .دنيا به سمت اين تكنولوژي حركت كرده و نسبت به آن دغدغه دارد ،اما مسئوالن اجرايي
كشورمان با وابسته كردن كشور به فروش نفت ،اهميت چنداني به توسعه و تقويت انرژيهاي غيرفسيلي نميدهند | صفحه 3

یادداشت سیاسی

یادداشت بینالملل

یادداشت اقتصادی

یادداشت ورزشی

حسن رشوند

محمود حكيمي

دكتر حامد خليلي

شيوا نوروزي

انتخابات
حق ،تکلیف و مجاهدت

پایان سیاسی نتانياهو
یا پایان نخستوزیری

سرعت گردش پول
و پيشنهادي به رئيسجمهور ايران

سرمايهسوزي
به سبك مديران ورزش!

شاید بیشترین واژگانی که در آستانه انتخابات در کشور از سوی
شخصیتها و گروههای سیاسی به کار برده میشود ،واژههای «حق»
و«تکلیف»باشد،امااینکهحقچیستوبهرهگیریازآنمتضمنچه
دستاوردی است و دایره تکلیف تا چه اندازه بسیط است و چه امتیازی
نسبت به حق دارد و یا وجه امتیاز کدام یک بیشتر است ،از مقوالتی
استکهتاکنونکمترموردتوجهافکارعمومیوحتینخبگانجامعه
قرار گرفته است .حق به «واقف شدن بر حقیقت امری» و «نصیب و
بهره از چیزی» و تکلیف به معنای «وظیفه و امری است که بر عهده
شخص است و باید آن را انجام دهد» .به نظر میرسد در همان نگاه
اول با برداشت ظاهری از مفاهیم این دو واژه ،دایره شمول هر یک از
این دو و تقدم و تأخر آنها روشنکننده بسیاری از حقایق باشد .اگر
تأملی بر اندیشههای حضرت امام (ره) و سخنان آن پیر فرزانه داشته
باشیم ،به درستی روشن میشود که حق مقولهای است که ضمن
لزوم توجه به حقیقت آن ،در صورتی میتواند مطالبه ش��ود که در
مسیر صحیح قرار گرفته باشد | صفحه2

آخرين تالش نخست وزير رژيم صهيونيس��تي ،بنيامين نتانياهو
براي فرار از شكست هم بينتيجه بود .شبكه تلويزيوني كانال 12
رژيم صهيونيستي گزارش داد نتانياهو از طريق تعدادي از نزديكانش
به نزديكان گانتس اين پيام را داده كه آماده استعفاي فوري است
تا گانتس براي سه سال آينده نخس��ت وزير باشد و نتانياهو هم به
عنوان نخست وزير جايگزين در كابينه باشد .نتانياهو در اين پيام بر
آمادگياش بر استعفاي فوري تأکید كرده است تا گانتس به سرعت
جاي او را بگيرد اما نزديكان گانتس پيشنهاد او را قاطعانه رد كردند.
قرار اس��ت پارلمان رژيم صهيونيستي ،كنس��ت ،فردا جلسه رأي
اعتماد به فهرست «اردوگاه تغيير» بدهد و معلوم است كه نتانياهو
با فرستادن اين پيام به گانتس آخرين تالش خود را براي نجات و به
شكست كشاندن ائتالف تغيير انجام داده كه اين هم بينتيجه بوده و
حاال بايد منتظر جلسه كنست باشد .اين اقدام دقيقه نودي نتانياهو
نشان ميدهد كه او هنوز اميد داشت تا بدون دراز كردن دست نياز به
گانتس مشكلش را با ائتالف تغيير حل كند | صفحه15

در حالي كه اين روزها ،ش��اهد رقابت مي��ان كانديداهاي محترم
رياس��ت جمهوري در ارائه ارقام بيش��تر و بيش��تر براي پرداخت
يارانههاي نقدي به مردم هس��تيم ،اما منب��ع مالي پرداخت همه
طرحها ،مش��تركاً در افزايش قيمت حاملهاي انرژي قرار گرفته
اس��ت .اس��تدالل مش��اوران اختصاصي آنها در باب اثربخش��ي
پيشنهادهايشان نيز در يك چيز است؛ «نظريه مقداري پول» .در
نظر آنان ،جبران خسارت جيب اقشار ضعيف با پرداخت يارانهها،
تورمزا نيس��ت ،چراكه هيچ پولي خلق نميش��ود ،بلكه پول تنها
از نقطهاي (كيف پول افراد ثروتمند) به نقط�� ه ديگر (جيب افراد
ضعيف) جابهجا ميش��ود .بنابراين مقدار كلي پول ثابت اس��ت،
پس تورم نيز بايد ثابت بماند .حقيقت اما اين است كه تجربههاي
اقتصادهاي جهان عليالخصوص پس از بحرانهاي اقتصادي سال
 ،۲۰۰۷فرضيه نش��ئت گرفتن تورم از تنها مرجع مقدار پول را رد
كرده است .متغيري كه در كنار «مقدار پول» بر تورم اثر ميگذارد،
متغيري است به نام «سرعت گردش پول» | صفحه 4

ناكامي برخ��ي چهرههاي ورزش ايران در رس��يدن به س��هميه
بازيهاي المپيك يا وضعيت نامس��اعدي كه در آس��تانه شروع
بازيهاي توكيو دارند ،حاصل س��وءمديريتي اس��ت كه مديران
فدراسيونها و حتي مسئوالن ارشد ورزش مسبب آن هستند.
ليست نهايي وزنهبرداران المپيكي از سوي فدراسيون جهاني اعالم
شد و هاشمي و داوودي در حالي سهميه گرفتند كه هيچ اثري از
نام سهراب مرادي و كيانوش رستمي در اين ليست ديده نميشد.
بازگشت احسان حدادي مصدوم به كشور خبر نااميدكننده ديگري
براي ورزش كش��ور بود .به غير از س��هراب مرادي كه دليل اصلي
ناكامياش مصدوميتهاي طوالني مدت بوده ،دو چهره سرشناس
ورزش كشور اس��ير حواشي و توقعات زيادي ش��دند كه ثمره آن
سقوط آزاد بود .مليپوش وزنهبرداري با اينكه با تمرينات جداگانه
در المپيك ريو مدال طال گرفت و در ادامه نيز با همان فرمان پيش
رفت ،ولي اص��رار بر تكروي و تافته جدا بافته بودنش باعث ش��د
حسرت المپيك توكيو به دلش بماند | صفحه 13

