
مجلس با ترازی انقالبی به راس امور بازگردد
شکست سلطه 

آمریکا در دریاها 
و اقیانوس ها

کشتار یمنی ها با 
 مصادره کشتی های 
حامل غذا و سوخت

طرح جامع توسعه 
فرهنگ اقامه نماز؛ 
آشنای غریب!؟ 

صفحه 5

صفحه 6

سعودی در تدارک رقم زدن جنایتی 
جدید است

»چالش قانون« مجموعه مصوبات 
 شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی،

 نقد و بررسی می کند

ارزیابی صدرالحسینی از ورود نفتکش 
ایرانی به ونزوئوال

صفحه 3

مدیری��ت اقتصاد و بازرگان��ی دولتی و برخالف 
رقی��ب آن در بخش خصوصی طی این س��ال ها 
هرچه پیش آمده نمره منفی را به خود اختصاص 
داده اس��ت زیرا میزان آزم��ون  و خطاهای آن ها 
همچون آشی است که آنقدر شورش کرده اند تا 

آشپز هم نتواند آن را بچشد! 
داستان این اقتصاد سردرگم سرگذشت فرزندان 
پدر مرده ای اس��ت که ارثی سرش��ار از خود بجا 
گذاش��ته تا امروز هر کدام از این باقی مانده های 
میراث خوار غافل از اینکه ثروت به  دس��ت  آمده 
با چه خون  دل خوردن هایی کس��ب  شده اما به 
توپ بسته شود تا هر یک نادانسته طرحی برای 
آن دراندازند و به طرفة العینی نابودش س��ازند! 
هرچن��د صباحی یکی از گرد راه می رس��د و بر 
اریکه مدیریت سازمان خصوصی سازی می نشیند 
ت��ا این ثروت را به ثمن بخس میان س��وگلی ها 
تقسیم نماید و آنگاه  که دستش خالی شد دمش 
را روی کول��ش می گذارد و اگر از کانادا س��ر در 
نیاورد راهی ویالیی در شمال شده تا تتمه عمر 
را به استراحت مطلق بپردازد! که همان شریک 

قافله قبل از او راهی کانادا شده بود! 
این ها مشتی از خروار است که روش های خاص 
خودش��ان را طی می کنند در حالی  که گروهی 
ای��ن اس��تعدادهای منفی را هم با خ��ود ندارند 
تا س��رمایه های مردم را به طرح ه��ای فاقد پایه 
علمی و تجربی نابود س��ازند و اس��تعفا داده و یا 
ظرف نیم س��اعت تصمیم گیری و برکنار شوند و 
سرپرستی جای آن ها را اشغال نمایند! چه خوب 
ب��ود این آموزش ارزش��مند را آویزه گوش خود 
می کردیم که اگر مکانیکی نمی دانیم جعبه  آچار 
دس��ت نمی گرفتیم و س��رمایه ها را به انحطاط 

نمی کشیدیم! 
زهی تأس��ف که مدیران ارش��د از دور و حوالی 
خود بیش��تر را نمی بینند یا نمی خواهند ببینند 
بنابراین به مهره های صفحه شطرنج اکتفا کرده 
و جابجایش می کنن��د که جرأت ندارند کمی از 
محدوده پاستور خارج شوند تا اقیانوسی از توان 
و انگیزه را در میان آحاد جامعه جس��تجو کنند 
و همانگونه که دانش بنیان ها توانس��تند وجهه و 
آبرویی برای مملکت در دنیا به دست آورند، آن 
تالش گران گم  گشته در غبار سیاست محوری ها 
ه��م پا ب��ه صحنه اقتصاد و تولید گذاش��ته و به 
نونوار کردن آن بپردازند نه اینکه سعی بر وصله 

 پینه داشته باشند! 
این س��ال ها که می رود تا به عدد هشت نزدیک 
ش��ود به  جز پروپاگانداهای متفاوت چه رهاورد 
ت��ازه ای برای جامع��ه نگران از آینده معیش��ت 
خود داش��ته اس��ت که ب��ه آن دل خوش کنند 
زیرا مصدر نشینان مرتبط با اقتصاد تنها در این 
اندیشه بودند تا میراثی را در گوشه و کنار یافته 
و آم��ار آن را تقدیم مجل��س نمایند که بودجه 

دولت با آن را ببندند! 
اگرچه قس��مت اعظم این ارق��ام از محل فروش 
س��رمایه ها و ذخیره های��ی ب��وده اس��ت ک��ه از 
گذشتگان طی س��ه دهه قبل از آن بجا مانده و 
کشور در نهایت اختصار اداره شده است! نگاهی 
به بودجه س��االنه دولت های اول، دوم، س��وم و 
چه��ارم گویای این واقعیت اس��ت ک��ه چگونه 
علیرغ��م تمامی مش��کالت سیاس��ی حاصل از 
انقالب اس��المی و جنگ تحمیلی اما نگاه صرفه 
جویانه مدیران توانس��ته کش��ور را از گردنه های 
صعب العب��ور بگذراند اما پس  از آن بی توجهی ها 
باعث ش��د تا نگاه ها ب��ه درآمدهای نفتی، غفلت 
را پی��ش روی متولی��ان اقتصاد بگ��ذارد که در 
وهل��ه اول در بادکن��ک دول��ت بدمن��د و آن را 
اینچنین فربه نمایند ت��ا اگر روزی دخل جواب 
خرج را نداد ضمن س��رک کشیدن ها به صندوق 
ذخیره ملی مطالبات تأمین اجتماعی و صندوق 
بازنشس��تگی را هم پش��ت گوش بیندازند و به 
هرکج��ا که می توانند س��رک کش��یده و چوب 
ح��راج بزنند! ام��روز وظیفه ق��وه قضاییه با بجا

مشتری بدحساب 
نمی تواند شریک خوبی 

برای مال مردم باشد! 

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله
صفحه 8

مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم امروز با حضور سران قوا

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید

احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در 
خرداد ۱۴۰۰

معاون سیاسی وزیر کشور از احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده خبر 
داد و گفت: برای اعالم دقیق روز برگزاری انتخابات باید با شورای نگهبان به همفکری الزم برسیم. 
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 
گفت: ما خرداد ماه 1400 را به شورای نگهبان پیشنهاد کردیم و منتظر هستیم تا پاسخی به این 
موضوع داده ش��ود. وی افزود: فعاًل تاریخ دقیق و اینکه در چه روزی برگزار ش��ود مشخص نیست 
و در این زمینه نیز باید با ش��ورای نگهبان به همفکری الزم برس��یم، بر همین اساس زمان بندی 
برگزاری این دور از انتخابات نیز پس از مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات تنظیم خواهد شد. 
معاون سیاس��ی وزیر کشور درباره زمان برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم نیز اظهار 
داش��ت:  انتخاب 11 نماینده به انتخابات مرحله دوم کش��یده شده است که تکلیف این تعداد از 
نمایندگان در روز 21 شهریور ماه مشخص خواهد شد اما انتخاب میان دوره ای سه نماینده دیگر 

نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 برگزار می شود. تسنیم

وبگاه اوکراین نیوز فاش کرد

آمریکا ۸ آزمایشگاه مختص ویروس های خطرناک در 
اوکراین ساخته است

وبگاه اوکراین نیوز با اس��تناد به پاسخ رسمی دریافتی از سوی دولت اوکراین در گزارشی اعالم 
کرد: آمریکا ۸ آزمایش��گاه در اوکراین س��اخته اس��ت که در آنها ویروس های خطرناکی ذخیره 
می ش��وند. ب��ه گزارش این وب��گاه، آژانس کاهش تهدی��د دفاعی آمری��کا )DTRA( که از زیر 
مجموعه های وزارت دفاع این کش��ور »پنتاگون« به ش��مار می آید در میانه سال های 200۵ تا 
2014 میالدی به س��اخت یا نوین س��ازی آزمایش��گاه های کی یف مبادرت ورزید تا از آنها برای 
ذخیره سازی و کار روی ویروس های خطرناکی از قبیل پاتوژن های مورد استفاده در سالح های 
بیولوژیکی، استفاده کند. بر اساس پاسخ دولت اوکراین به وبگاه اوکراین نیوز، قرارداد ساخت و 
نوین سازی آزمایشگاه های مذکور نیز با شرکت »بلک اَند ویچ« )Black & Veatch( که یک 
شرکت مهم مهندسی آمریکایی است منعقد گردید. آنطور که وبگاه مذکور آورده است، شرکت 
»بلک و ویچ« در س��ایت خود اذعان کرده با بَرنده شدن قرارداد مذکور از آژانس کاهش تهدید 

دفاعی آمریکا، دست کم 2 آزمایشگاه را در کی یف و اوِدسا ساخته است.
ش��رکت »بلک و ویچ« در این خصوص اعالم کرد: آزمایش��گاه BSL-۳ ب��ه صورت ویژه ای به 
منظ��ور حمایت از کار با پاتوژن هائی که می توانند به صورت طبیعی ظاهر ش��ده و یا از طریق 

حمالت بیوتروریستی منتشر شوند، طراحی و ساخته شده اند.  مهر

قانون »مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی 
علیه صلح و امنیت« ابالغ شد

حس��ن روحانی رئیس جمهور قانون »مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیس��تی علیه صلح و 
امنیت« را برای اجرا به وزارت خانه های کشور، اطالعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه ابالغ کرد. مطابق این قانون، کلیه دستگاه های اجرایی 
کش��ور مکلفند در چهارچوب سیاس��ت های کلی نظام و بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای و 
بین المللی، با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، کشورهای اسالمی و 
جمهوری اسالمی ایران و نقش مخرب این رژیم نامشروع در برهم زدن صلح و امنیت منطقه ای و 
بین المللی و نقض گسترده و سامان مند )سیستماتیک( حقوق بشر اعم از جنگ افروزی، اقدامات 
تروریستی، جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات سنگین و سالح های ممنوعه علیه غیرنظامیان، 
محاصره انسانی، شهرک سازی، آواره کردن مردم فلسطین، تالش برای انضمام بخش های دیگری 
از سرزمین فلسطین، ادامه اشغال سرزمین فلسطین و بخش هایی از سوریه )جوالن(، لبنان و دیگر 

سرزمین های اشغالی مقابله نمایند.  فارس
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طرح آینده داران 

خرج بودجه فقرا برای 
ثروتمندان

همراهی دولتمردان انگلیس با کرونا علیه  مناطق 
فقیرنش���ین ج���ان میلیون ها نف���ر  را تهدید می کند

صفحه 6

روحانی: 

انتظار داریم ساز و کار مالی 
سوئیس فعال تر باشد

2

قالیباف: 

نماینده ها با انبوهی از 
مشکالت مواجه هستند

2


