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قيمت:2000تومان

 بشتابید به سوی تکنولوژی 
انرژی خورشیدی!

 وقت درخشش 
ستاره هاي ايراني

یادداشت  سیاسی

 انتخابات
حق، تکلیف و  مجاهدت

حسن رشوند

شاید بیش ترین واژگانی که در آستانه انتخابات در کشور از سوی 
شخصیت  ها و گروه های سیاسی به کار برده می شود، واژه های »حق « 
و »تکلیف« باشد، اما اینکه حق چیست و بهره گیری از آن متضمن چه 
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 
است که تاکنون کمتر مورد توجه افکار عمومی و حتی نخبگان جامعه 
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 می رسد در همان نگاه 
اول با برداشت ظاهری از مفاهیم این دو واژه، دایره شمول هر یک از 
این دو و تقدم و تأخر آنها روشن کننده بسیاری از حقایق باشد. اگر 
تأملی بر اندیشه های حضرت امام )ره( و سخنان آن پیر فرزانه داشته 
باشیم، به درستی روشن می شود که حق مقوله ای است که ضمن 
لزوم توجه به حقیقت آن، در صورتی می تواند مطالبه ش��ود که در 

مسیر صحیح قرار گرفته باشد | صفحه2

یادداشت  اقتصادی

 سرعت گردش پول 
و پیشنهادي به رئیس جمهور ايران

دكتر حامد خليلي

 در حالي که این روزها، ش��اهد رقابت می��ان کاندیداهاي محترم 
ریاس��ت جمهوري در ارائه ارقام بیش��تر و بیش��تر براي پرداخت 
یارانه هاي نقدي به مردم هس��تیم، اما منب��ع مالي پرداخت همه 
طرح ها، مش��ترکاً در افزایش قیمت حامل هاي انرژي قرار گرفته 
اس��ت. اس��تدالل مش��اوران اختصاصي آنها در باب اثربخش��ي 
پیشنهادهایشان نیز در یک چیز است؛ »نظریه مقداري پول«. در 
نظر آنان، جبران خسارت جیب اقشار ضعیف با پرداخت یارانه ها، 
تورم زا نیس��ت، چراکه هیچ پولي خلق نمي ش��ود، بلکه پول تنها 
از نقطه اي )کیف پول افراد ثروتمند( به نقط��ه  دیگر )جیب افراد 
ضعیف( جابه جا مي ش��ود. بنابراین مقدار کلي پول ثابت اس��ت، 
پس تورم نیز باید ثابت بماند. حقیقت اما این است که تجربه هاي 
اقتصادهاي جهان علي الخصوص پس از بحران هاي اقتصادي سال 
۲۰۰۷، فرضیه نش��ئت گرفتن تورم از تنها مرجع مقدار پول را رد 
کرده است. متغیري که در کنار »مقدار پول« بر تورم اثر مي گذارد، 

متغیري است به نام »سرعت گردش پول« | صفحه4

یادداشت  ورزشی

 سرمايه سوزي
 به سبك مديران ورزش!

شيوا نوروزي

ناکامي برخ��ي چهره هاي ورزش ایران در رس��یدن به س��همیه 
بازي هاي المپیک یا  وضعیت نامس��اعدي که در آس��تانه شروع 
بازي هاي توکیو دارند، حاصل س��وءمدیریتي اس��ت که مدیران 

فدراسیون ها و حتي مسئوالن ارشد ورزش مسبب آن هستند. 
لیست نهایي وزنه برداران المپیکي از سوي فدراسیون جهاني اعالم 
شد و هاشمي و داوودي در حالي سهمیه گرفتند که هیچ اثري از 
نام سهراب مرادي و کیانوش رستمي در این لیست دیده نمي شد. 
بازگشت احسان حدادي مصدوم به کشور خبر ناامید کننده دیگري 
براي ورزش کش��ور بود. به غیر از س��هراب مرادي که دلیل اصلي 
ناکامي اش مصدومیت هاي طوالني مدت بوده، دو چهره سرشناس 
ورزش کشور اس��یر حواشي و توقعات زیادي ش��دند که ثمره آن 
سقوط آزاد بود. ملي پوش وزنه برداري با اینکه با تمرینات جداگانه 
در المپیک ریو مدال طال گرفت و در ادامه نیز با همان فرمان پیش 
رفت، ولي اص��رار بر تک روي و تافته جدا بافته بودنش باعث ش��د 

حسرت المپیک توکیو به دلش بماند | صفحه13

یادداشت  بین الملل

 پايان سیاسی نتانیاهو 
يا پايان نخست وزيری

محمود حكيمي

آخرین تالش نخست وزیر رژیم صهیونیس��تي، بنیامین نتانیاهو 
براي فرار از شکست هم بي نتیجه بود. شبکه تلویزیوني کانال 1۲ 
رژیم صهیونیستي گزارش داد نتانیاهو از طریق تعدادي از نزدیکانش 
به نزدیکان گانتس این پیام را داده که آماده استعفاي فوري است 
تا گانتس براي سه سال آینده نخس��ت وزیر باشد و نتانیاهو هم به 
عنوان نخست وزیر جایگزین در کابینه باشد. نتانیاهو در این پیام بر 
آمادگي اش بر استعفاي فوري تأکید کرده است تا گانتس به سرعت 
جاي او را بگیرد اما نزدیکان گانتس پیشنهاد او را قاطعانه رد کردند. 
قرار اس��ت پارلمان رژیم صهیونیستي، کنس��ت، فردا جلسه رأي 
اعتماد به فهرست »اردوگاه تغییر« بدهد و معلوم است که نتانیاهو 
با فرستادن این پیام به گانتس آخرین تالش خود را براي نجات و به 
شکست کشاندن ائتالف تغییر انجام داده که این هم بي نتیجه بوده و 
حاال باید منتظر جلسه کنست باشد. این اقدام دقیقه نودي نتانیاهو 
نشان مي دهد که او هنوز امید داشت تا بدون دراز کردن دست نیاز به 

گانتس مشکلش را با ائتالف تغییر حل کند | صفحه15

انحصارداروخانههاهم
شكست

 حماس: 
 ضرب شست ديگري 

به تل آويو نشان مي دهيم

توليد2ماهروغنكشور
بهافغانستان
قاچاقميشود

تختروانچي:
فشارحداكثريامريكا

عليهايرانهمچنانادامهدارد

اينهفتهوهفتهآينده
دوزدومواكسنهايكرونا

تزريقمیشود

اصالح طلبان در انتخابات 
داخلي خود تقلب كردند!

  ریشه هاي خرید و فروش مجوز تأسیس داروخانه به آیین نامه 
قبلي تأسیس داروخانه باز مي گردد؛ آیین نامه اي که با در نظر 
گرفتن حدنصاب جمعیتي و فاصله جغرافیایي، در عمل راه را 
براي تأسیس داروخانه در ش��هرهاي بزرگ بسته بود و همین 
ماجرا هم انحص��ار ایجاد کرده و موجب ش��ده بود تنها افرادي 
بتوانند داروخانه تأسیس کنند که چند میلیارد تومان پول براي 
خرید مجوز تأسیس داروخانه دارند. حاال پس از سال ها پیگیري 
داروسازان جوان و ورود سازمان هایي چون دیوان عدالت اداري 
به انحصار شکني از این حرفه، سازمان غذا و دارو آیین نامه جدید 
ابالغ کرده که بر اس��اس آن حدنصاب جمعیت براي تأسیس 
داروخانه برداش��ته شده اس��ت. این آیین نامه اما به مذاق افراد 
و مدیراني که تاکنون انحصار تأس��یس داروخانه را در اختیار 

داشته اند، خوش نیامده است | صفحه3

  پلیس رژیم صهیونیستي عصر جمعه دوباره موافقت خود را با 
برگزاري راهپیمایي تحریک آمیز موسوم به »راهپیمایي پرچم« 
در قدس اش��غالي اعالم کرد و همان روز البته ساکنان قدس و 
الخلیل به منظور حمایت از ساکنان محله شیخ جراح که تل آویو 
درصدد اشغال آن است، در خیابان هاي اطراف آن راهپیمایي 
کردند که با یورش نظامیان رژیم صهیونیستي مواجه شدند و 
شمار دیگري از فلسطینیان این دو شهر توسط صهیونیست ها 
بازداشت شدند تا بار دیگر حماس تأکید کند مقاومت براي نشان 
دادن ضرب شستي دیگر به این رژیم آماده است | صفحه15

  پرداخت سوبسید به روغن خوراکي در سال هایي که دولت 
وعده خودکفایي مي داد، موجب افزایش قاچاق شده به طوري 
که به گفته فعاالن بازار در سال هاي اخیر ساالنه به میزان دو 
ماه تولید داخل، فقط به افغانستان روغن قاچاق مي شود و به 
رغم افزایش ماهانه تولید، قفس��ه هاي فروشگاه ها همچنان 

خالي است | صفحه4

  سخنگوي ستاد ملي مقابله با کرونا: امروز یا فردا، بررسي آخرین 
نتایج فاز دوم واکسن ایراني توسط کمیته هاي ناظر اعالم مي شود. 
اگر موفق به اخذ گواهي شویم، مي توانند مجوز مصرف اضطراري 

را بدهند تا از واکسن داخلي استفاده کنیم | صفحه3

  یک چهره رس��انه اي اصالح طلب در یک افشاگري گفته 
که هک شدن سامانه س��را  نه سرقت اینترنتي بلکه ناشي از 
بروز یک تقلب گسترده اس��ت.  این فعال اصالح طلب اعالم 
کرد مدیران سامانه سرا با دست بردن در نتایج آرای اخذشده 
لیس��ت موردنظر خود را براي انتخابات شوراي شهر تهران 

مهندسي کرده اند| صفحه5

   تصور کنید روزي برسد که دیگر هیچ کش��وري به نفت و انرژي صادر شده از سوي ما احتیاجي نداشته باش��د و همه آنها با کمک تکنولوژي 
انرژي هاي تجدیدپذیر، مستقل شوند! فکرش را کنید، روزي برسد که دنیا، نیازي به سوخت فسیلي نداشته باشد و همه کشورها برق و گاز خود را از 
خورشید تأمین کنند!  آن روز که خیلي هم دور نیست، کشور ما ناتوان خواهد شد و مسئوالن باید چاره اي بیندیشند که چگونه وابستگي خود ر ا به 
فروش نفت کم کنند؛ که البته آن موقع براي پیدا کردن راه حل، خیلي دیر شده است! مدت هاست که کارشناسان نسبت به ضرورت توسعه انرژي هاي 
تجدیدپذیر به خصوص انرژي خورشیدي هشدار مي دهند. دنیا به سمت این تکنولوژي حرکت کرده و نسبت به آن دغدغه دارد، اما مسئوالن اجرایي 

کشورمان با وابسته کردن کشور به فروش نفت، اهمیت چنداني به توسعه و تقویت انرژي هاي غیرفسیلي نمي دهند | صفحه3

   فوتبالیست هاي ایراني شاغل در لیگ هاي خارجي فصلي متفاوت را پشت سرگذاشتند. فصل ۲۰۲۰ – ۲۰۲1 در حالي به پایان رسید که لیگ هاي 
فوتبال مسابقاتشان را در اوج کرونا و بدون تماشاگر برگزار کردند. در این شرایط برخي بازیکنان کشورمان ستاره تیم هایشان بودند و برخي دیگر نتوانستند 
تأثیرگذار  باشند. ستاره فوتبال ایران در اروپا کسي نیست جز مهدي طارمي؛ مهاجم بوشهري بعد از یک فصل موفق با ریو آوه پیشنهادهاي خوبي دریافت 
کرد و از بین آنها پیراهن تیم پورتو را پوشید. طارمي که به عنوان یکي از سه گلزن برتر لیگ پرتغال به پورتو رفته بود رفته رفته در این تیم جایگاهش را پیدا 
کرد و با زدن گل هاي سرنوشت ساز به یکي از مهره هاي اصلي تیم کونسیسائو تبدیل شد. سردار آزمون هم  یکي از بهترین گلزنان لیگ دسته اول روسیه 

است. سردار مهره کلیدي زنیت سن پترزبورگ محسوب مي شود و با زدن 19گل دومین گلزن برتر این فصل لقب گرفت | صفحه10

ادعايدولتكنونيامريكادربارهتغييرسياست
آنكشوردرموردبرجامفقطدرحدحرفاست

صفحه15

هفته » انتخاب مردم«
   سیاسی

مناظرههاتمامش�دوهفتهانتخابمردمآغازش�د.نامزدهادرفرصتمناظرهس�ومبهترازقبل
فرصتطرحخودونقدرقيبرايافتند.حاالنوبتمردماستكهانتخابكنند.بیشکمسئلهمردم
»تغيير«استواينكهچگونهوباچهانتخابیمیتواننداميدوارباشندكهتغييررااحساسمیكنند.
دورسوموپايانیمناظرهنامزدهایانتخاباتیروزگذشتهدررسانهملیباموضوع»دغدغههای
مردم«برگزارش�د.موضوعیكهعنوانپرس�شخبرنگارانحاضردرمحلورودنامزدهای
انتخاباتهمبودوآنهادرمقابلاينسؤالواحدقرارگرفتندكه»برایدرکعينیوشناخت
واقعیازدغدغههایمردمچهراهیراپيشمیگيريد،اكتفابهمكتوباتواطرافيانياحضور
درميانمردم؟«.آنچهدرپیمیآيدپاس�خنامزدهایانتخاباتبهاينسؤالاساسیاست.
دكترعليرضازاكانی:اطالعاتم را از طریق گزارش های مختلفی که به دستم می رسد و به واسطه 
نوع مسئولیتی که داریم به دست می آورم. من پنج  شنبه و جمعه هر هفته در جمع مردم هستم و در 
کوچه و بازار و محله حضور پیدا می کنم و پای درد دل مردم می نشینم و یک سری اطالعات کارشناسی 
هم به من منتقل می شود. امروز روز آخر مناظرات است؛ مردم ما عزت دارند و اگر نبودند ما به عنوان 
مسئول اینجا نبودیم. خیلی نامردی و ناجوانمردی است که عده ای نام مردم را به زبان می آورند، اما 
آنچه مردم دارند راهزنی می کنند و این ناجوانمردی است که کسانی با بردن نام زنان، جوانان، ایثارگران، 
بازنشستگان، اقوام و مذاهب به دنبال کاسبی اند و امروز رقابت میان غارت زدگان و غارت شدگان است. 

من خودم را صدای مظلوم غارت شدگان می دانم و به عنوان یک متخصص رزمنده که یک روز جانمان 
را در برابر متجاوزان خارجی در کف دستمان گذاشتیم با همه وجود در مقابل غارت کنندگانی که غارت 

می کنند و آبرو، عرض، جان و مال مردم را هدف قرار داده اند، می ایستم. 
محسنرضايی:با شعار نمی شود 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. 
مهم  ترین دغدغه مردم بی اعتمادی است چرا که می بینیم مردم تا امروز اقبال چندانی به انتخابات 
نداش��ته اند 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 اعتمادی ای که ناشی از این است که دولت 
خود را از مردم جدا می داند و از مردم عذرخواهی نمی کند. وی افزود: دولت ما از مردم جلوتر حرکت 
خواهد کرد و به ملت می گوید بیایید نه اینکه بروید و خط مقدم حل مشکالت مردم خواهیم بود. 

محسنمهرعليزاده:به نظر من دغدغه مردم در حدی شناخته می شود که دولت امکاناتی 
را فراهم کند که صدای مردم بدون هیچ گونه سانسور و تغییری به گوش مسئوالن برسد. زمانی 
که نهاد های مدنی و اجتماعی بتوانند پیام رس��ان جدی و واقعی مردم باشند دغدغه های مردم 
شناسایی می ش��ود و همچنین تا زمانی که دولت از متخصصان امر اس��تفاده کند دغدغه مردم 
شناخته می شود. وقتی شفافیت باش��د و آنچه در دل مردم است در صفحات روزنامه   ها و جراید 

منتشر شود، قطعاً دغدغه های مردم مشخص می ش��ود. اگر نگاه مسئوالن از باال به پایین یعنی 
ارباب رعیتی نباشد، مسئوالن بهتر با دغدغه های مردم آشنا می شوند. 

سيدابراهيمرئيسی:باید از نزدیک با مردم سخن گفت و شکایت   ها و دغدغه های مردم را 
شنید، من هم نامه   هایی را که مردم برای من می فرستند، می بینم و هم از طریق فضای مجازی و 
ارتباطی خواسته های مردم را رصد و موارد مهم را پیگیری می کنم و مواردی را نیز به بخش های 
مختلفی که مسئولیت دارند ارجاع می دهم. دلیل مهم حضور من در استان   ها و مراکز ارتباط با مردم 
است و در سازمان اداری خودم عالوه بر ارتباط با مدیران عالی با سطوح میانی و بخش های اداری نیز 
در ارتباطم و از نظرات آنها مطلع هستم و خواسته های آنها را رصد می کنم. به نظرم شروط موفقیت 

یک مدیر مردمی بودن است آن هم نه در ادعا بلکه باید در عمل مردمی بود. 
عبدالناصرهمتی:معنا ندارد رئیس جمهور در اتاق شیشه ای قرار بگیرد و از طریق گزارش   ها 
و اطرافیان با درد مردم آش��نا ش��ود بلکه رئیس جمهور باید در میان مردم با درد آنها آشنا شود. 
رئیس جمهور باید در بین مردم باش��د درد آنها را بفهمد، زندگی آنها را ببیند و دغدغه های آنها 
را بشناس��د. فکر می کنم باید یک نگاه دیگری به ارتباط رئیس جمهور 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. | بقيهدرصفحه2 
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