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ارزیابی محمد عطریانفر از فضای
انتخاباتی ایران

براساس الیحه بودجه  1400ضریب حقوق کارکنان دولت
 25درصد افزایش مییابد

جامعه به قهر و
انفعال روی خوش
نشان نمی دهد

دیدار پاپ با آیتاهلل
پیروزی تشیع و مسیحیت

مختصات افزایش
حقوق کارمندان

 14و 15

گروه سیاسی /دیروز مجلس در دهمین روز رسیدگی به الیحه
بودجه سال  1400به سراغ حقوق کارمندان رفت .نمایندگان
در جلسه نوبت دوم دیروز ،حداقل حقوق کارکنان دولت ،در

ارزیابی باهنر از نامزدی قالیباف،
رئیسی ،ظریف ،جهانگیری و الریجانی
برای 1400

سال  ۱۴۰۰را مبلغ  ۳میلیون و  ۵۰۰هزار تومان تعیین کردند.
آنــان همچنیــن بــا افزایــش  ۲۵درصــدی حقوقها در ســال
آینده ،موافقت کردند.
صفحه  2را بخوانید

دیدار پاپ
و آیت اهلل سیستانی

هنوز باور ندارم
این دوره نوبت
اصولگرایاناست

3
اسحاق جهانگیری در مراسم بهره برداری از طرح های آب و برق استان یزد:

ادامه در صفحه 4

فارس

فاصله اجتماعی برای آنها خو گرفتن به تنهایی اســت؟

گزارش «ایران» از مشکالت و آسیبهای
ازدواج و تأهل پسران در سنین پایین

من از آدمها میترسم

بچههایی که
زود پدر میشوند

5

با اپلیکیشن دیپ نوستالژی

هوشمصنوعی
بهتصاویرقدیمی
جان می دهد

17

دو دهه برداشت بخش
کشاورزی ،تاالبهای
لرستان را کوچک کرد
16

ایسنا

آیا طرحهای مشارکتی با مردم در قالب
گردشگری و شیالت تاالبهای لرستان را
نجات میدهد

آخرین باری که یکی از دوستانش را به خانه دعوت کرد ،شش ماه پیش بود .دیداری در میانه همهگیری کرونا که
حاال برای او تبدیل به خاطرهای تلخ شده است« :خانهام کوچک است .بههمین خاطر هر دو پنجره خانه را باز
کرده بودم ،هر دو ماســک داشــتیم و با فاصله هم نشسته بودیم اما پنج دقیقه بع د از ورود دوستم حسکردم
تنم گر گرفت و پشتم عرق کرد .نمیتوانستم جلوی حس بدم را بگیرم و نگرانی از چشمهایم پیدا بود .دوستم
که فهمید حالم خوش نیست زودتر رفت ».میالد تا دو هفته بعد از این دیدار هرچند ساعت با تب سنج دمای
بدنش را کنترل میکرد و اضطراب در خواب هم رهایش نکرد.
صفحه  13را بخوانید
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Vatican News

بدون درست کردن بابک زنجانیها
و هدر دادن یک دالر ،نفت هم فروختیم
6

مســیری کــه مذاهــب
یادداشت جهــان در  900ســال
تلــــــاش در جهــــــت
گفتوگــوی بین ادیان،
پیمودهانــد ،امــروز بــه
نقطــه همــوار خــود
ابوالحسن نواب رســـــیده اســت و در
رئیس دانشگاه واپســین روزهــای قرن
ادیان و مذاهب چهاردهــم شمســی،
بایــد خــدا را شــاکر باشــیم کــه مســلمانان و
مســیحیان از جنگهای صلیبی ،به نقطهای
رســیدهاند کــه شــاهد ســفر پــاپ از کلیســای
کاتولیک به کشــور عراق به عنوان یک کشــور
مســلمان باشــیم .این ســفر در حالــی انجام
شده است که روزگاری مسیحیان ،مسلمانی
را یــک بدعتگــذاری میدیدنــد و بــا آن بــه
مقابله برخاســته بودند.سفر پاپ فرانسیس
به عراق ،در درجه نخست با هدف التیام روح
آسیبدیده مســیحیان عراق بود .مسیحیان
عــراق در پــی تهاجــم داعــش به این کشــور،
رنجهای بســیاری دیدند و از جانب این گروه
تروریســتی تحقیر شدند .آمدن پاپ به عراق
تجدید روحیهای برای مســیحیان این کشــور
بود .او با ســفر به کلیساهای تاریخی عراق ،بر
این نکته تأکید کرد که مسیحیت در این کشور
در تهاجــم داعش و  17ســال جنگی که همه
مردم عراق از آن رنج بردهاند ،شــاید آســیب
دیده باشــد ،امــا زنده اســت و توان بازســازی
خود را دارد .پاپ فرانسیس در کنار این هدف،
هدف دیگری را هم دنبال میکرد .این هدف
دیــدار با آیتاهلل سیســتانی ،به عنوان مرجع
عالی شیعیان عراق بود.
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زهــره صفــاری /رهبــر بــزرگ کاتولیکهای جهــان پس از
ماههــا تالش واتیکان برای مالقات با آیتاهلل سیســتانی،
کمتــر از یک ســاعت میهمــان خانه کوچــک مرجع عالی
شــیعیان عراق در نجف شــد تا اتحاد ادیــان و پیام صلح
را به جهان برساند.
به گزارش شــبکه خبری «الجزیره» ،این دیدار تاریخی
که برجستهترین شاخصه سفر «پاپ فرانسیس» به عراق
بــه شــمار میرفــت در آغازین ســاعات صبح دیــروز و در
حالی که بــه صورت زنده در رســانههای عراقی منعکس
میشــد ،بــه انجــام رســید .خــودروی ضدگلولــه پــاپ در
اســکورت خودروهــای امنیتــی و تحــت تدابیــر نظامــی
شــدیدی که از آغازین ساعات ورود پاپ به فرودگاه نجف
اعمــال شــده بــود در نزدیکــی خانــه آیــتاهلل سیســتانی
متوقف شــد و پاپ و همراهانش مجبور شدند مسافتی را
پیاده طی کنند .اما به محض رســیدن او به خانه آیتاهلل
سیستانی ،تعدادی کبوتر سفید به نشانه صلح آزاد شدند
و بــه پــرواز درآمدنــد و پاپ پــس از دیدار با پســر آیتاهلل
سیســتانی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در حضور
مرجــع عالــی شــیعیان نشســت .همــه بحشهــای ایــن
نشست به صورت زنده منتشر شد اما گفتوگوی مستقیم
رهبــران دو مذهب بزرگ جهان در مدت 40دقیقه بدون
حضور همراهان و تنها توسط مترجمانشان دنبال شد.
ëëچشمانداز روشن اتحاد ادیان
براســاس گزارشهایی که از دفتر واتیکان و دفتر نجف
بــه دســت آمده ،ایــن دیدار تاریخــی ماهها از همــه ابعاد
توســط طرفین مورد بررســی قرار گرفته و حتی دســتکم
یک بار نیز لغو شــد اما ســرانجام در اوج شــیوع کرونا و به

رغم وجود مخاطرات تروریســتی در نخســتین ســفر پاپ
بــه عــراق رقم خــورد .در این میــان آنچه بیانیهها نشــان
میدهــد رونــد مذاکــرات بســیار امیدبخــش بوده اســت.
بــه طوری که به نوشــته ایرنــا ،پس از دیــدار دفتر آیتاهلل
سیســتانی در بیانیــهای نوشــت« :مقامــات مذهبی نقش
خاصــی در حمایــت از مســیحیان عــراق دارنــد و رهبــر
شــیعیان نیز با تأییــد نگرانیهای پاپ درباره شــهروندان
مســیحی ،زندگــی در امنیــت و صلــح و در چارچــوب
قانون اساســی را حق مســلم آنها دانســت .مــا باید برای
تحکیــم ارزشهــای هماهنگــی ،همزیســتی مســالمت
آمیــز و همبســتگی انســان تالش کنیــم تا بتوانیــم از درد
و رنــج برخــی ملتهای قربانــی جنگ بکاهیــم ».مرجع
عالــی شــیعیان همچنیــن از قدرتهــای بزرگ خواســت
کــه زبــان جنــگ را کنــار گذاشــته و بــر منافع مــردم توجه
کننــد« :بســیاری از مردم بویژه در منطقــه ما که همچنان
از جنگهــا ،اعمــال خشــونتها و محاصــره اقتصــادی و
آوارگــی و ...رنــج میبرند با فقر ،بیعدالتی ،ســتم ،آزار و
اذیتهای مذهبی و فکری ،ســرکوب آزادیهای اساسی و
فقــدان عدالت اجتماعی روبهرو هســتند .نمونه آن ملت
فلســطین در ســرزمینهای اشــغالی اســت .الزم اســت
رهبــران دینــی و معنــوی بــرای کاهش ایــن آالم و رنجها
بــه نقش خــود عمل کــرده و طرفهای ذیربــط ،منطق و
حکمــت را ســرلوحه کار خــود قــرار دهنــد ».در ادامه این
بیانیــه نیز اســتیالی تروریســتها بر بخشهــای زیادی از
استانهای عراق که برخی تحت مالکیت مسیحیان بوده
است ،شرمآور خوانده شد.
صفحه  4را بخوانید

فرصتهایی که با یک تصمیم
از بین میرود

دراقتصــــــاد ایــــــــران،
یادداشت فرصتهــای بســیاری
از دســت رفتــه اســت.
درکنــار فرصتهایــی
کــه از دســــــت رفتــه،
تصمیمــات نادرســت
کامران ندری نیــز آثــار زیــادی بــه
اقتصاددان همراه داشــته است .به
عبارت دیگر درســالهای اخیر و ماننــد ادوار
گذشته ،فرصتهایی برای اقتصاد ایران برای
اتخــاذ یک تصمیم یا پرهیز از اتخاذ تصمیم
دیگــری ،وجــود داشــته و از دســت دادن این
فرصتهــا آثار و تبعات منفی بــرای اقتصاد
کشور بههمراه داشته است .البته کارشناسان
تنها براســاس عوامــل اقتصادی و تخصصی
شــرایط را تحلیل میکنند و بالطبع از عوامل
غیراقتصــادی که بر تصمیمات برنامه ریزان
تأثیــر داشــته اســت ،اطــاع ندارند.فرصــت
ســوزی هــا در دهههای گذشــته به کــرات رخ
داده است ،اما برای یافتن مصداقهای عینی
و معاصرتر ،رخدادهای سه سال اخیررا مورد
بررسی قرار میدهم .از زمان خروج امریکا از
برجــام در ســال  ،1397چند اتفاق و تصمیم
مهم دراقتصاد ایران اتخاذ شد که آثار زیادی
بههمــراه داشــت .در اوایل ســال  ،1397تک
نرخی شدن ارز اتفاق افتاد که اگر دراین دوره
انجام نمیشد ،شاید شرایط بهتری را تجربه
میکردیم.درســال گذشــته نیــز دو فرصــت
بــزرگ را از دســت دادیم که یکی کاهش نرخ
ســود بانکی و دیگری تشویق ســرمایهگذاران
برای ورود به بازار سرمایه بود.
صفحه  6را بخوانید

