هادی مظفری مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی
در گفتوگو با «ایران»

معاون کل وزارت بهداشت هشدار داد

موزه هنرهای معاصر پایان تابستان
بازگشاییمیشود

خطر انتقال شیوع ویروس کرونا
با سفر در تعطیالت عید فطر

در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه اجتماعی بخوانید

سال بیست و ششم شماره  7350دوشنبه  29اردیبهشت  24 ۱۳۹۹رمضان  16 1441صفحه

همزمان با روز جهانی ارتباطات و با
حضور معاون اول رئیس جمهوری و
فعاالن حوزه ICT

اتصال
 1500روستا
به شبکه ملی
اطالعات

بررسی تغییر راهبرد اصالحطلبان در
توگوی «ایران» با حمیدرضا جالییپور
گف 

تأکیدهمزمان
بر دموکراسی
و عدالت اجتماعی

توصیههای مهم رهبر معظم انقالب
در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکلهای دانشجویی

برای گسترش جبهه انقالب

مراسم گرامیداشــت روز جهانی ارتباطات
روز گذشــته با حضــور اســحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهوری و محمدجواد
آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فعــاالن
حــوزه  ICTبهصــورت ویدئــو کنفرانــس
(ویدئــو کیــک) برگزارشــد .در این مراســم
معاون اول رئیس جمهوری اتصال 1578
روستا به شبکه ملی اطالعات و اتصال 632
روســتا به شــبکه تلفن همراه را افتتاح کرد
پروژه ای که با کلید خوردن آن...

13

دو تصمیم جدید
برایساماندهی
بازار خودرو
10
آوار «اوباما»
و میراثهایش بر سر
آمال «ترامپ»

بانک مرکزی اعالم کرد

 4مسیر ورود
برای تأمین واردات
بدون انتقال ارز

8

با آغاز فصل گرما و افزایش
خطر آتشسوزی هنوز حسابها
تسویه نشده است

بالگردها بدون پول
برای اطفای حریق
جنگلها نمیپرند!

11

مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی
توگو با «ایران» اعالم کرد
معادن در گف 

3

طرد نکنید
جذب کنید

دولت الکترونیک ابزار
حکمرانیخوب

 برخی به مبانی انقالب معتقدند اما ممکن استدر برخی موارد با شما اختالف سلیقه داشته باشند
آنها را طرد نکنید و هرچه می توانید جبهه انقالب را
با جذب اینگونه افراد وسعت دهید

 تخریب فضای گفت و گو را مسدود می کندبدون
بنابراین مطالبات را با استدالل و منطق و
ِ
پرخاش و اهانت مطرح کنید
 دولت جوان حزب ّاللهی عالج مشکالت کشور است
Leader.ir

جنجال کالمی بین اوباما و ترامپ
در حالی است که کنگره قصد دارد
پروندهجدیدیبرایرئیسجمهوری
امریکا باز کند
4

شیوه واگذاری
معادن
به متقاضیان

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Monday 18 May 2020

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اســامی عصر دیروز (یکشنبه)
در نشستی تصویری با مجموعهای از جوانان دانشجو و تشکلهای دانشگاهی ،با
اشاره به واقعیت های امیدآفرین کشور در مقابله با جبهه ظلم و کفر و استکبار،
جوانان و دانشــجویان را به برافراشــته نگه داشتن پرچم حقیقی آرمانخواهی و
مطالبه گری فراخواندند و به بیان ده توصیه مهم درباره مسائلی نظیر تفکیک
مطالبهگری با پرخاش و بدگویی ،ضرورت گفتمان سازی ،تالش برای گسترش
جبهه انقالب از طریق یارگیری ،اصالت ندادن به اختالف ســلیقهها ،مرزبندی
با تردید افکنان در مبانی انقالب ،تأکید بر پیشرفت علمی ،هوشیاری در مقابل
دولت
ســرمایه گذاری دشمن بر روی جوانان و همچنین تبیین مفهوم صحیح ِ
جوان و انقالبی پرداختند.
رهبر انقالب اســامی با ســپاس از پروردگار به علت اســتمرار برگزاری جلسه
رمضانی هرســاله با دانشــجویان آنهم در شــرایط کرونا ،ســخنان دانشجویان را
خوب ،پخته و ســنجیده خواندند و گفتند :ســطح مباحث در مقایســه با جلسات
مشابه قبل باالتر بود که نشان می دهد روی موضوعات فکر و کار شده است.
ایشــان بــا اشــاره به ســئواالت و ابهامــات دانشــجویان در این جلســه از جمله
در خصــوص منصوبــان و یــا دســتگاههای مرتبط با رهبــری افزودند :پاســخ ها و
توضیحات روشــنی در ایــن زمینهها وجود دارد که طبعاً وقت جلســه ،بیان همه
آنها را اجازه نمی دهد اما مسئوالن نمایندگی رهبری در دانشگاهها و بخشهای
مرتبــط بــا دانشــجویان و دانشــگاهها در دفتــر رهبــری بایــد خــود را متعهــد بــه
پاسخگویی و رفع ابهامات بدانند.
ایشان برخی اشکاالت و پیشنهادهای دانشجویان را ناشی از احاطه نداشتن به
موضوع مورد بحث خواندند و افزودند :برخی پیشنهادها نیز قابلیت کار بیشتر و
تصمیم گیری دارد که دفتر رهبری آنها را جزء به جزء بررسی خواهد کرد.

حضرت آیت اهلل خامنهای گفت و شــنود رودررو را زمینه ســاز حل ابهامات و
سئواالت دانستند و افزودند :بسیاری از مطالب بیان شده درست بود و طرح آنها
در این جلسه به ایجاد گفتمان الزم و عمومی کمک می کند.
ایشــان مجموعه جوانان کشــور را اعم از دانشجو و غیر دانشجو ،مخاطب این
جلســه دانســتند و تأکید کردند :اصرار مکــرر بنده درباره گفت و شــنود با جوانان
بــر ایــن پیش فــرض قطعی و تردید ناپذیر اســتوار اســت که آینده ایــران متعلق
به جوانان اســت و این قشــر در آینده کوتاه یا میان مدت بســیاری از مدیریتها و
مسئولیتها را برعهده می گیرد ،بنابراین هرکس به آینده کشور عالقه مند است،
باید جوانان را در ساختن هرچه بهتر آینده کمک کند.
رهبــر انقالب ،طبیعت جوانی را بخش دیگری از زیرســاخت منطق گفتوگو
بــا جوانان برشــمردند و گفتند :طبیعت جوان با عناصــری همچون امید ،ابتکار،
صراحت ،خطرپذیری و خســتگی ناپذیری همراه است که همه این عناصر برای
اداره جامعه ،ضروری و ذیقیمت هستند و برخی از مشکالت کنونی هم ناشی از
فقدان برخی از این عناصر اســت .رهبر انقالب اسالمی گفت و شنود با جوانان را
در شــرایط فعلی کشور دارای اهمیتی مضاعف خواندند و افزودند :برای هرگونه
تصمیم گیری و اقدام باید به موقعیت بســیار حســاس و مهم کنونی کشور توجه
کامل کرد .ایشــان در نگاهی کلی به موقعیت کشــور خاطرنشان کردند :واقعیت
این است که امروز در مقابل ایران یک جبهه وسیع و عظیم ظلم و کفر و استکبار
وجود دارد که در تالش است با هر وسیله و ترفند و امکانات ،نظام اسالمی را وادار
به عقب نشینی و تسلیم کند که اگر این هدف محقق شود ،برای آینده کشور بسیار
گران تمام خواهد شد که البته به فضل الهی و هوشیاری و ایستادگی مردم ،جبهه
استکبار در این هدف ناکام خواهد ماند.
رهبر انقالب هدف اصلی دشمنان از مقابله با ملت ایران را جلوگیری از ایجاد

یک الگوی جذاب برای ملتها دانستند و افزودند :باید متوجه بود که جمهوری
اســامی در کوران نبرد سیاســی ،فکری ،جنگ نرم و احیاناً برخوردهای سخت با
جبهه مستکبران قرار داشته و دارد.
حضرت آیت اهلل خامنهای توجه به ظرفیت بســیار باالی کشــور برای مقابله
و پیــروزی بــر جبهه قدرتمند ظلم و اســتکبار را واقعیتــی تردیدناپذیر خواندند و
گفتند :تجربیات نظامی و غیرنظامی  ۴۰ســال اخیر به خوبی ثابت می کند ملت
عزیز ایران ظرفیت پیروزی بر دشمنان عنود خود را دارد.
ایشان سرعت افزونتر حرکت علمی ایران در قیاس با متوسط جهانی ،وجود
فرهنگی نظام و
مجموعــه ای عظیم از جوانان پایبند به مبانی دینی ،اعتقادی و
ِ
حضور تحسین برانگیز مردم در هنگام حوادث عمومی و طبیعی از جمله کرونا،
زلزله و ســیل را نشــانه هــای ظرفیت باالی کشــور برای پیــروزی در جهاد علمی،
فرهنگی و اجتماعی خواندند و افزودند :در جهاد فکری نیز کارهای بسیار خوبی
شده که مباحث امروز دانشجویان ،گوشه ای از نتایج آن است.
رهبر انقالب در جمع بندی این بخش از سخنانشان گفتند :مجموعه واقعیاتی
که بیان شــد نشــان می دهد نظــام اســامی در زمینه های فرهنگــی ،اجتماعی،
نظامی و دیگر زمینه ها ظرفیت بسیار باالیی برای پیروزی در مقابل جبهه دشمن
دارد و این واقعیت روشن ،امیدی حقیقی را در دلها ایجاد می کند.
رهبــر انقالب اســامی یکی دیگــر از ظرفیتهای باالی کشــور بــرای مقابله با
جبهه وسیع ظلم و کفر و استکبار را احساس قدرت و عزت نهادینه شده در عموم
ملــت ایران دانســتند و گفتند :با وجود برخی منفیبافانی کــه منزوی و در اقلیت
هستند و ضعف های خود را به جامعه و نظام اسالمی نسبت می دهند ،در کشور
عمیق عزت و قدرت وجود دارد.
یک احساس عمومی و ِ

درجهانسیاستآنچه
بهنامنظامتفکیکقوا
یادداشت میشناســیم ،ریشه در
یونان باســتان و افکار و
اندیشههای افالطون و
ارســطو دارد که بعدها
ابراهیم امینی و در قرنهــای هفــده
استاد دانشگاه و هجــده میــادی ،در
و عضو شورای
شهر تهران آرای متفکرانــی چــون
جان الک و مونتســکیو
تکوین یافت .هدف از این شیوه تقسیم قدرت
دررأسحاکمیت،بیشازهرچیزجلوگیریاز
خودکامگی و فساد حاکمان است .مونتسکیو
در روحالقوانین تفکیک قوا را وســیلهای برای
توزیع قدرت در حیطه اقتدار ایادی مختلف و
بهتبعآنمهارقدرتبهوسیلهقدرتمیداند
کــه در نتیجــه از فســاد در سیســتم حاکمیتی
جلوگیریمینماید.
ادامه در صفحه 2

سرنوشتیکشعار

از زمانی کــه ترامپ
نامــزد انتخابــات
امریــکا شــد ،شــعار
دهــان پرکنــی را
انتخــاب کــرد کــه
بخشی از بدنه توده امریکایی و نیز نیروهای
طرفدار جمهوری خواهان را به خود جلب
کــرد« .اول امریــکا» شــعار اصلــی او بــود و
بهطور ضمنــی و صریح اعــام میکرد که
رؤسای قبلی بویژه اوباما منافع امریکا را در
اولویت اول قرار ندادهاند .به تعبیر دیگر از
نظر ترامپ رویکرد رهبری جهان از طریق
همــکاری بینالمللــی متــرادف بــا نادیده
گرفتــن منافــع امریکا و نقض جایــگاه اول
آن اســت .از اینرو او خواهان تقدم و حتی
اولویــت قائل شــدن بــرای امریــکا گردید و
شــعار اول امریــکا را انتخاب کــرد .البته در
عمل اولی بود که دومی نداشت.
ادامه در صفحه 4

ادامه در صفحه ۲

ســالم

9

توقف معامالت سکه در بازار بورس

بورس کاال :
قیمت سکه
نامتعارف شده است

7

علیرضامرزبان
توگو با «ایران» :
در گف 
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لزوم افزایش تابآوری جوانان
درپساکرونا

در سه ماه گذشته ویروس کرونا سبب تغییر در سبک زندگی خانوادهها بویژه جوانان شده است .در این
گـــزارش میان با تعطیلی دانشــگاهها ،مدارس و اماکن تفریحی زندگــی جوانان هم صددرصد تحت تأثیر این
مهسا قویقلب بیماری قرار گرفته است .اما مشکل اصلی این است که نمیدانیم ویروس کرونا تا چه زمانی میهمان
خانههای ما اســت .از اینرو بررســی مشــکالت ناشی از آن و مســائلی که امروز جوانان در پســاکرونا با آن دست به گریبان
هستند اجتنابناپذیر است.
آوا ،دختــری  ۲۰ســاله و دانشــجو اســت .او درباره تأثیــر کرونا در زندگی روزانــهاش به «ایران» میگوید :بــا آمدن کرونا،
همه مجبور شدیم که ساعت بیشتری را در خانه بمانیم و این قضیه ما را مجبور کرد که به کارهای جدیدی روی بیاوریم،
کارهایی که تا حاال بهخاطر نداشــتن وقت کافی ،فرصت انجام آنها را نداشــتیم .مدیتیشن ،اجرای موسیقی ،کتابخوانی و
ورزش کردن از جمله کارهایی بود که به خاطر آمدن کرونا در حال انجام دادن آنها هستم و جالب اینجاست که حالم از
ماههای قبل خیلی بهتر اســت اما با همه اینها دلم برای دوســتانم تنگ شــده ،چون آنها هم در قرنطینه هســتند و بیرون
نمیآیند .در کل موضوع کرونا زندگی مرا به سمت مثبتی پیش برده است.
کیارش هم که جوانی  ۱۸ساله است و امسال کنکور دارد ،گالیه از نبود آزادی و فضای شخصی در محیط خانه دارد .او که

تلفن021 - 88769075 :
پیامک3000451213 :

برنــا

بوندسلیگاسرآغاز
گشایشدیگر
لیگها خواهد بود

گفتوگوی «ایران» با سمنهای جوانان درباره مشکالت و چالشهای جوانان در بعد از کرونا

هــر روز بــا شــما در اینجــا
خواهیم بود ،صدای شــما،
حرفشماوپیشنهادشمارا
میشــنویم و میخوانیم و
بازگو می کنیــم .با ما همراه
باشید،بگوییدوبنویسید

پدر و مادرش کارمند هســتند ،با آمدن کرونا در خانه ماندهاند و دورکاری میکنند و این قضیه باعث شــده که کیارش مانند
قبل فضایی برای تنها ماندن در خانه نداشــته باشــد .او در ادامه میگوید که دوســت دارم از فضای خانه دور باشــم و از این
همه بودن در کنار خانواده خسته شدهام.
صفحه  5را بخوانید

ëëنوسازی ساختمانهای فرســوده /سلیمان
بلغار:زلزله5/1ریشتریدرتهرانبایدتلنگری
برای مســئوالن شــهرداریها باشد تا ساکنان
خانههای فرســوده و در آستانه ویران شدن را
جهتنوسازیتشویقوحمایتکنند.
ëëگرانی خــودرو /آقای رضا کریمی :چالش
گرانــی خــودرو اگــر اصالحنشــود عــوارض
جــدی بهدنبــال خواهد داشــت .اول اینکه
اینگرانــی روی کاالهــای دیگر تأثیرخواهد
گذاشــت و ضربه دیگر بهنظــام اقتصادی
وارد خواهــد کرد و دیگر اینکه قدرت خرید
افــراد کــم درآمــد در خرید خــودرو کاهش
مییابــد .انتظار داریم ســازمان حمایت از
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دراین باره
بهنحو احسن عمل کنند.

