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توليد 30 ميليون دوز  واكسن وطني كرونا

سريالجداللفظيدژپسندوهمتي
درآستانهانتخاباترياستجمهوري1400

حراجوعدهوحاشيه
برایجلبآرایزنان

    حال و روز سيستم مالي اقتصاد ايران در سال هاي پاياني دولت روحاني به هم ريخته است، از طرفي تنها در يك سال اخير 
2هزارو500 هزار ميليارد تومان از ارزش بازار بورس تهران كاسته شده و بدين واسطه ميليون ها سهامدار مالباخته شده اند، 
با وجودي كه بانك ها در سال 99حدود ۴9 درصد افزايش پرداخت تسهيالت نسبت به سال 98 داشته اند، اما خبري از رشد 
توليد نيست در چنين شرايطي وزير اقتصاد و رئيس كل پيشين بانك مركزي دست از جدال لفظي پيرامون علت ريزش بازار 

سرمايه و ناترازي دخل و خرج بانك ها بر نمي دارند و اين موضوع به يك سريال تبديل شده است | صفحه4

    انتشارات انقالب اسالمي وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آيت اهلل العظمي خامنه ای روز گذشته از دو كتاب »رجل 
سياسي« و »دولت جوان حزب اللهي« كه مجموعه ای از بيانات مقام معظم رهبري در خصوص ويژگي هاي دولت 

جوان انقالبي و مفهوم رجل سياسي است، در محل انتشارات رونمايي كرد | صفحه16

    آخرين خبرها از واكسن ايراني كرونا از مراحل نهايي توليد اين واكسن ها حكايت دارد. به گفته رئيس سازمان 
غذا و دارو اولين  محموله ميليوني واكسن داخلي در هفته جاري دريافت مي شود و بناست در تيرماه واكسن كرونا با 
كمك روس ها در كشور توليد شود. عالوه بر اين ماده اوليه براي توليد 30 ميليون دوز واكسن در كشور وجود دارد و 

اگر همه چيز طبق برنامه پيش برود مي توانيم ماهانه 10 ميليون دوز واكسن وطني توليد كنيم | صفحه3

 تبيين »رجل سياسي«
و »دولت جوان حزب اللهي«

عملكرد دولت  روي پيشاني نامزدهاي اصالح طلب

حمایت روزنامه اصالح طلب از رئيسی

عليصوفي،عضونهاداجماعسازاصالحطلبانمعتقداستكانديداهايدولتيواصالحطلبدرمناظرههايانتخاباتياخيرنميتوانستندشعاربدهند
چونعملكردشانآنهارامحدودكردهبود.وقتيحرفهايكانديداهاياصالحاتباعملكردشانمقايسهميشود،حرفهايشان

بياثروبیفايدهاست| صفحه5

   مشی هميشگی اصالح طلبان اينگونه است كه وقتی نتيجه ارزيابی هايشان از موقعيت خود در انتخابات، »شكست « است، به طور كامل وارد انتخابات نمی شوند و بهانه های اين عدم 
حضور را هم معموالً جور می كنند. در چنين فضای سردی كه بر جبهه اصالحات و به تبع آن، به پايگاه اجتماعی شان هم در كنار ناكارآمدی دولت روحانی سايه افكنده، حمايت تلويحی 

يك روزنامه اصالح طلب از سيد ابراهيم رئيسی، كانديدای جريان مقابل جالب توجه است| صفحه2

    كانديدا هايی كه بتوانند نظر و رأی جامعه زنان را به دست آورند شانس باالتری برای پر كردن 
سبد رأی و به دست آوردن انتخاب عمومی جامعه خواهند داشت. اين مسئله اما موجب شده تا 
برخی كانديدا ها با آگاهی از قدرت انتخاب زنان و اثرگذاری شان در انتخاب ساير اعضای خانواده 
برای پر كردن سبد رأی شان به استفاده ابزاری از زنان و چالش هايشان رو بياورند | صفحه10

یادداشت  اقتصادی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  اجتماعی

 از »تولید داخلی« 
تا »زنجیره تولید داخلی«

 نگاه اخالق محوري 
جاي نگاه مدال محوري را بگیرد

 فرصت طالیی مردم ایران 
در 28 خردادماه

 پوشش نیازهاي شهروندي 
با بسط تجارت الكترونیكي

علیرضاربیعیراد

سعیداحمديان

عباسحاجینجاری

علیرضارحیمي

توليد در معنای عملياتی خود مشتمل بر فرآوری كاال، معرفی 
كاال، توزيع كاال و مصرف كاالست. مفهوم توليد در مديريت 
اقتصاد صرفاً به ف��راوری مواداوليه به محصول نهايی محدود 
نمی شود. مشكل اينجاست بسياری از مديران اقتصادی كشور 
تفاوت های ميان تعاريف دانشگاهی و عملياتی را در برنامه های 
خود لحاظ نمی كنند. صرف ا فزاي��ش محصوالت داخلی نه 
تنها برای اقتصاد كشور مفيد نيس��ت، بلكه زيان های متعدد 
اقتصادی و اجتماعی نيز در پی دارد. بنابراين شايس��ته است 
كه مسئوالن اجرايی كشور مفهوم »توليد داخلی« را به مفهوم 
»زنجيره توليد داخلی« ترجمه و عملياتی كنند. توسعه و رونق 
زنجيره های توليد، نقطه آغاز رونق اقتصادی و ايجاد نظم نوين 
داخلی است. اين زنجيره استخراج يا تأمين مواداوليه، فراوری 
به محصول، برندين��گ و تبليغات كاال، س��امانه ملی عرضه، 
س��امانه جامع خرده فروش��ی، خدمات پس از فروش و حتی 

فرآوری زباله  را در بر می گيرد | صفحه12

تالش هاي صورت گرفته در كميس��يون اخالق كميته ملي 
المپيك به عنوان يكي از بخش هايي كه مأموريت هاي بزرگي 
را در عرصه فرهنگي بر عهده دارد، بايد ستود و بر تداوم چنين 
فعاليت ها و برنامه هايي كه سال ها بود يك نهاد مشخص براي 
آن وجود نداش��ت تأكيد كرد، به خصوص در ش��رايط حال 
حاضر ورزش ايران، يكي از اساس��ي ترين معضالتي كه بايد 
براي آن چاره انديشي شود، مسائل فرهنگي و رفتاري است. 
سال هاست كه اغلب مديراني كه در بخش هاي مختلف ورزش 
چه در وزارت، چه در كميته ملي المپيك و چه فدراسيون ها 
بر سركار آمده اند، كمتر دغدغه اي در بخش فرهنگي و تربيتي 
ورزشكاران داشته اند و همواره رنگ مدال و فراهم كردن يك 
شرايط مناسب براي كسب قهرمان جهت رسيدن به سكو و 

مدال از اولويت  اصلي مديران بوده است | صفحه13

اكثريت مردم ايران نش��ان داده اند كه ع��زت و اقتدار ايران 
برای آنها در زمره حياتی   ترين اهداف و آرمان   ها است، چراكه 
تاكنون بيش از 2۴0هزار شهيد برای تحقق آن نثار كرده اند و 
اكنون كه اين عزت و اقتدار به حضور پرشور آنها در انتخابات 
پيوند خورده اس��ت و طبعاً اين حضور آگاهان��ه و آن هم در 
يك س��اعت از روز جمعه 28 خرداد می تواند زندگی مادی 
و آرمان های آنها را در چهار و يا هش��ت سال  آينده تضمين 
كند و اين كم هزينه   ترين اقدام و عمل اجتماعی اس��ت. لذا 
بر ترديدهای موجود غلبه يافته كه نشانه های تحقق آن اين 
روز  ها آشكارشده است.  نظرسنجی های صورت گرفته توسط 
مراكز معتبر نيز بيانگر اين حقيقت اس��ت كه مردم ايران بار 
ديگر جمعه 28 خردادم��اه را به صحنه ديگر از تجلی حضور 

مردمی خود تبديل خواهند كرد | صفحه2

شوراي شهر در بهبود تجارت الكترونيكي، چه نقشي مي تواند 
ايفا نمايد؟ تجارت الكترونيكي در بستر وب صورت مي پذيرد و 
هر چه سرعت و كيفيت اينترنتي كه شهروندان از آن بهره مند 
مي شوند، باالتر باش��د، اين تجارت با سرعت بيشتري شيوع 
و گستردگي پيدا مي كند. ارتقاي ش��رايط اينترنتي شهرها 
در صورت حمايت و سرمايه گذاري ش��هرداري ها در تعامل 
مش��ترك با وزارت ارتباطات يكي از نقش ه��اي حاكميتي 
مديريت يكپارچه ش��هر در ش��رايط فورس ماژور كنوني در 
تسهيل اش��تغال جوانان اس��ت. در همين راس��تا كمك به 
توس��عه فيبر نوري در ش��هر و گس��ترش آن به تمامي نقاط 
شهري، مي تواند يك گام در جهت تحول شهر باشد. تجارت 
الكترونيكي در شهر مي تواند به حوزه تجارت كالن و تجارت 

خرد شهر نيز تسري يابد | صفحه3

یادداشت  ورزشی

پرونده»جوان«ازتالشبرخیكانديداهابرایپركردنسبدرأیشان
باسوءاستفادهازمشاركتسياسیزنان

 دلخوری ها از ناکارآمدی ها  
با انتخاب درست جبران می شود

   سیاسی

غرببايدبينتوافقياعدمتوافق
انتخابكند

عراقچی:مذاكراتوينبهمرحله»انتخابسخت«رسيدهاست

 مناظرات و ماجرای 
11 ابربدهکار زندانی و فوتی!

تصويرليستابربدهكارانبانكيكهدرمناظرهسوميكيازنامزدهابهنامزدديگر
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انتخاباتيليستكارهاينكردهاشراتحويلرئيسقوهقضائيهداد!| صفحه3

   هيئت های مذاكره كننده برای ششمين بار به وين برگشتند و طبق معمول، 
بعد از يك دور مذاكره در چارچوب كميس��يون مشترك برجام، كار كميته های 
تخصصی از سر گرفته شد. اين بار، همه متفق القول هس��تند كه اگر توافقی در 
كار باشد، بايس��تی بعد از انتخابات 28 خرداد دنبال آن گشت. نكته قابل توجه 
اينكه، اختالفات كليدی مثل اينكه »امريكا بايد اول تعهداتش را از س��ربگيرد يا 

ايران « و همچنين »نحوه راستی آزمايی« از لغو تحريم ها، بعد از 70 روز مذاكره، 
همچنان حل نشده است. از موضع ايران، اين طور به نظر می رسد كه مذاكرات با 
وجود پيشرفت  70تا 80 درصدی، به نقطه ای رسيده كه طرف غربی بايد دست 
به »انتخاب سخت « بزند. عراقچی می گويد طرف های مذاكره كننده بايد به ايران 
تضمين دهند كه اتفاقات گذشته  مجدداً در آينده تكرار نخواهد شد| صفحه15

تا اين جای كار حتی برخی از اپوزيسيون های شناخته شده  خارج نشين و البته عاقل 
هم گفته اند »رأی دادن در هر شرايطی بهتر از رأی ندادن است«. عالوه بر اين جماعت، 
برخی صاحب نظرانی كه از منظر فلسفه سياس��ی به نظام ها می نگرند معتقدند هيچ 
فيلسوف سياس��ی در هيچ ش��رايطی حتی در بدترين وضعيت اقتصادی و سياسی و 
نارضايتی از وضع موجود، صندوق رأی را به عدم آن نمی فروشد. چون آن ندای اصلی 

مردم را  كه بتوان با صندوق رأی به گوش رس��اند با هي��چ جنبش و حركت و فعاليت 
ديگری نمی توان. عالوه بر اين دو يعنی اپوزيسيون و صاحب نظران علم سياست، برخی 
پيش��روان و فعاالن احزاب اصالح طلب نيز فاصله خود را با تحريم كنندگان انتخابات 
مش��خص و مميز كردند.   به واقع قهر با صندوق رأی به دليل ناكارآمدی ها مساوی و 
مساوق است با اين معنی كه »جمعی از مردمان خوب كش��ور كه قهرشان هم دليل 

دارد،  با رأی ندادن زمينه را برای انتخاب كسی فراهم می كنند كه نمی توانند مدعی 
شوند در روی كار آمدن او نقشی نداشته اند!« 

به همين خاطر بهترين انتخاب ما برای عبور از ناكارآمدی ها، انتخاب يك منتخب سالم 
و صادق و سپس باقی ماندن در صحنه سياسی و مطالبه گری از او  برای انجام وعده ها 

با پشتيبانی مردم است.| بقيهدرصفحه2
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