اقتصاد

آخر

قوانین موجود عامل داللی و واسطهگری
در بازارهاست

شهردار اصفهان در بیستوچهارمین برنامه
«هر یکشنبه ،یک افتتاح» مطرح کرد

سیگنال توسعه داللی

تبدیل تختفوالد به محلی
برای عبادت و گردشگری

در حوزه بازرســی و نظــارت ،تجربه
سالهای اخیر نشــان داده که جرائم،
متناسب با تخلفات نبوده و بازدارندگی
الزم را ندارند؛ هرچند اعتقاد براین است
اصنــاف نمیتوانند متخلف باشــند و
متخلفان دزدهایی هســتند که عنوان
3
اصناف را از بازاری...
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ورزش
تمرین امروز سرنوشت گلمحمدی
را مشخص میکند

بنبست یحیی
در کوچه پرسپولیس

شــواهد و قرائن از وضعیت تیم فوتبال
پرسپولیس و مدیریت این باشگاه نشان
میدهد روزهای خیلی خوبی در انتظار
سرخپوشان نیست .به گزارش فارس،
ناراحتی یحیــی گلمحمدی از هیئت
مدیره باشگاه پرسپولیس...
4
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 2000تومان

میهمانان کرهای دست خالی ایران را ترک کردند

سرمقاله
قانون انتخابات ریاست جمهوری؛ اصالح یا تغییر؟

ذرهبین انداختن بر انتخابات 1400

2

الحاق «ناوبندر مکران» به ناوگان نیروی دریایی ارتش انجام شد

گسترشاقتداربرپهنهآبیافتخار

عکس  :فارس

مریم عمادی /گروه سیاست پرمناقشــهترین موضوع که این روزها
 Maryam.Emadi@yahoo.comپیرامون انتخابات  ۱۴۰۰در کانون توجه
است و چه بسا ممکن اســت ک ً
ال روند
انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد ،طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری در
مجلس است .مجلس یازدهم از همان ابتدای شروع به کار خود با وجود اولویتهای
های دیگر از جمله تعیین تکلیف بسیاری از طرحهای اقتصادی و معیشتی و در
حال حاضر نیز تمرکز بر بررسی بودجه سال آینده ،طرح اصالح قانون انتخابات
ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد .به طوری که هنوز دو ماه از عمر
این مجلس نگذشته بود؛ یعنی  ۲۶مردادماه طرح مذکور در صحن علنی پارلمان
اعالم وصول شد و به منظور بررسی جزئیات آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی
کشور ارجاع شد .این اصرار و تعجیل در حالی است که نزدیک به دو سال است که
الیحه جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس ارائه شده است .این الیحه که شامل
انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس و شورای نگهبان ،میشود ،به دلیل اتمام عمر
مجلس دهم به مجلس یازدهم موکول شد .اما این مجلس با ندیده گرفتن آن به
نوعی دوباره کاری کرده و طرح اصالح قانون انتخابات مختص ریاست جمهوری را
رو کرد .طرحی که پس از انتشــار متن اولیه آن انتقادات زیادی را حتی از سوی
محافل سیاسی و رسانهای همسو با جریان حاکم بر این مجلس برانگیخت.طرح
مذکور با اصالحاتی در جلسه علنی روز  ۲۷مهرماه اعالم وصول شد و در دستور کار
قرار گرفت .نمایندگان یازدهم آبانماه کلیات آن را در صحن علنی تصویب کردند.
از دوازدهم آذرماه نیز رسیدگی به جزئیات این طرح در مجلس آغاز شده و به تدریج
بندهایی از آن به تصویب میرسد .با وجود آن که مجلس تالش میکند برخی از
اشکاالت وارده بر این طرح را مرتفع کند ،اما جالب است که انتقادات نه تنها کمتر
نشده بلکه شدت هم یافته است .چراکه به اعتقاد شماری از تحلیلگران سیاسی
این جرح و تعدیلها در راستای افزایش مشارکت مردم که خواست و دغدغه همه
دلسوزان نظام است ،نمیباشد .همچنین برخی دیگر از ناظران معتقدند بهتر بود
در شرایط کرونایی ،مجلس برای افزایش مشارکت بر پیدا کردن راههای انتخابات
غیرحضوری متمرکز میشــد .به نظر میرســد بهرغم تداوم انتقادات از سوی
جریانات مختلف سیاســی مجلس عزم خود را جزم کرده است تا این طرح را به
انتخابات  ۱۴۰۰برساند .در حالی که بر اساس برخی از پیشبینیها احتمال توقف
آن در شورای نگهبان و نرسیدن به انتخابات  ۲۸خرداد بسیار است...

تکرهجنوبیاینباردرخشکی!
شکس 

ادامه در صفحه 2

بینالملل
روایت عجیب رسانههای اروپایی از یک رویگردانی

گروه دوستان ضد ایران از هم جدا میشوند

شبکه یورونیوز در گزارشی با اشــاره به حذف تصویر نتانیاهو با ترامپ در
پس زمینه صفحه توئیتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به رویگردانی گروه
دوستان ضد ایران از یکدیگر اشاره کرد.
به گزارش ایسنا ،شبکه یورونیوز در این گزارش با اشاره به انتشار این خبر که
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی عکس خود با دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا را که در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا در
مقابل رقیبش جو بایدن شکست خورد از روی پس زمینه صفحه توئیترش
برداشت ،نوشت :این عکس مدتها به نشــانه پیوند نزدیک نخستوزیر
رژیم صهیونیستی با ترامپ در پس زمینه صفحه توئیترش نقش بسته بود.
برخی رسانهها این اقدام را نشانه جدایی احتمالی نتانیاهو از «یک همتای
سیاسی در آستانه استیضاح» قلمداد میکنند .ماه گذشته نیز در تعطیالت
آیینی یهودی ،تصویر دیگری جایگزین عکــس نتانیاهو با ترامپ در پس
زمینه توئیترش شد ،اما آن عکس پس از اتمام تعطیالت یهودی سر جای
خود بازگشت .اقداماتی نظیر به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان
پایتخت رسمی رژیم صهیونیستی ،انتقال سفارت آمریکا به این شهر و قانونی
خواندن شهرکسازی این رژیم در کرانه باختری موجب محبوبیت ترامپ
در قدس اشغالی شد .گزارش یورونیوز پس از این اقدام نخستوزیر رژیم
صهیونیستی در پی این است که پیش از این نتانیاهو با دولت ترامپ بسیار
متحد بود و از وجود ترامپ در کاخ سفید برای اهداف ضد ایرانیاش استفاده
میکرد به طوری که تأثیر نتانیاهو در خروج ترامپ از برجام غیرقابل انکار
اســت و تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و تالش برای توافقی جدید و
همچنین اعمال تحریمها تأثیر نتانیاهو بــر تصمیمات ترامپ را به خوبی
منعکس میکند.
ترامپ تحریمهای سخت اقتصادی علیه ایران وضع کرد ،کمکهای نظامی
را به عربستان سعودی و دیگر دشمنان ایران ارسال کرد و از پایان دادن به
تجاوز و اعمال ایران ســخن گفت ،اما بر اســاس گزارش روزنامه یدیعوت
آحارونوت رژیم صهیونیستی خود را برای اختالفات و مشکالت بزرگی با
دولت جو بایدن آماده میکند.

نقد کتاب
درباره کتاب «شوهرباشی»
ترجمه جدید از «همیشه شوهر» داستایوفسکی

خودبیمار پنداری

شوهرباشــی ترجمه جدیدی از
علی رفیعی وردنجانی  /گروه فرهنگ
داســتان «همیشــه شــوهر»
Rafieia91@yahoo.com
داستایوفســکی اســت کــه
سهلالهضمتر شده است .داستان روایتکننده مردی خودبیمار پندار است که
در زمانهای گذشته با معشوقهای ارتباط داشته و باعث شده او به شوهر خود
خیانت کند و حاصل این خیانت فرزندی میشود که از بیماری میمیرد .در همه
آثار داستایوفسکی اعتراف به عشق با جنایت همراه است .بر این باورم که این
نویسنده شهیر روس از قتل ذهنی و عینی به درک احساس میرسد و اگر داستان
«شبهای روشــن» را کنار بگذاریم رد پایی از جنایت و خیانتی که منجر به
روانپریشی شده ملموس است ،اما مشخصاً در رابطه با این اثر خیانت به لحاظ
اخالقی و عرفی اتفاق افتاده و اگر خوب به روند صعودی – نزولی داستان دقت
کنیم درمییابیم خیانت به آن معنای داستانی که همواره سبک داستایوفسکی
است روی نمیدهد...
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ناوبندر مکران ،بزرگترین شــناور نظامی کشــور است که با تالش
متخصصان مجموعه کارخانجات نیــروی دریایی راهبردی ارتش به
یکی از بزرگترین ناوبندرهای بالگردبر تبدیل شــده است .مراسم
الحاق ناوبندر مکران به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی

ایران ،با حضور سردار باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح ،امیر
ســیدعبدالرحیم موســوی و جمعی از فرماندهان ارشد ارتش در
منطقه ســوم نیروی دریایی در کنارک برگزار شد .به گزارش فارس،
ناوبندر مکران ،بزرگترین شــناور نظامی کشــور است که با تالش

از غیبت «فرزاد فرزین» در تیتراژ تا تجربه جدید «روزبه بمانی»

اولین قسمت «ملکه گدایان» با دست پر در موسیقی

متخصصان مجموعه کارخانجات نیــروی دریایی راهبردی ارتش به
یکی از بزرگترین ناوبندرهای بالگردبر تبدیل شــده تا پشتیبانی
از ناوگروههای این نیرو در آبهای دور دســت به ویژه منطقه شمال
اقیانوس هند ،تنگه بابالمندب و دریای سرخ را بر عهده داشته باشد.

پیشنهادهای «نسلفردا» برای روزهای کرونایی

5

گفتوگو با یک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره «پیامد استفاده
بیش از حد کودکان از تلفن همراه در ایام کرونا»

از اعتیاد رسانهای بترسید!
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معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش در گفتوگویی مطرح کرد:

بازگشایی مدارس در مناطق آبی و زرد از اول بهمن
مسئله سواد یک نسل (پایههای اول و دوم ابتدایی) یک موضوع ملی و یک دغدغه بزرگی است و اتفاقی که در این سنین برای کودکان
بیفتد ،سالیان سال پیامدش را یک نسل خواهد داشت .پس برای اینکه نسل آینده در کسب مهارتهای پایه سواد ضعیف بار نیایند،
مستلزم تالش مضاعف کادر آموزشی نسبت به گذشته است .رضوان حکیمزاده ،معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در
گفتوگویی شفایی با شبکه خبر ضمن اعالم رضایتمندی از تالش آموزگاران ،به نحوه بازگشایی...
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روزهای آینده چند روز تعطیلی داریم که احتمال دارد به دلیل آلودگی به آن اضافه هم
بشود .قطعا باید بیشتر در خانه ماند بخصوص حاال که کرونا در کمین و آلودگی مترصد است.
برای ماندن در خانه ســه مینی ســریال پیشنهاد می کنیم که هم نســخه دوبله فارسی
سانسورشده آنها موجود اســت و هم به درد دیدن درکنار خانواده می خورد .مینی سریال
سیاسی «کشتاردرجاده» ،مینی سریال پلیسی« تمپل» و مجموعه دینی «متهم».

جمعی ازدانشجویان دختربسیجی دانشگاههای تهران با سخنگوی شورای نگهبان دیدارکردند

گفتوگو در حوزه داوطلبی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری
جمعی از دانشجویان دختر بسیجی دانشگاههای تهران با کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفتوگو کردند .دانشجویان در این دیدار ضمن طرح دغدغهها و دیدگاههای خود در حوزه زنان و خانواده ،لوح یادبودی را شامل وصیتنامه
سردار حاج قاسم سلیمانی و نامهای متضمن مهمترین مسائل حوزه زنان و خانواده را تقدیم وی کردند .در این دیدار سخنگوی شورای نگهبان به سئواالت دانشجویان در حوزه داوطلبی زنان برای انتخابات ریاست جمهوری ،نحوه برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری در شرایط کرونا ،رابطه نظارت شورای نگهبان و کارآمدی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و ...پاسخ داد						.
منبع :فارس

