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توگوی «ایران» با محسن هاشمی
گف 
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می شود

9

خشکسالی ،طوفان گرد و خاک را
از خواب بیدار کرد
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بخوانید:
«ایران جمعه»
خطاب به برای اولین بار نامهای از جالل آلاحمد
اصغر شیرازی را منتشر کرده است

امالخاقان ،دختر بزرگ امیرکبیر ،زن

انتخابات ،1400دولت
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میانجی و سیاستگذاری میاندارانه

در زمانــهای کــه بویــژه به
دلیل کشــور در آســتانه انتخابات
ریاســت جمهوری اســت و این
یادداشت شــیوع بیمــاری دنیاگیــر
شرایط به سامت راهبری کند یک
کرونــا علی القاعده باید منتظر
دولت میانجی نهادها و قوا ،بین
بود که کلکســیونی از شعارها ،با
سایه شوم فقر و
حاکمیت و مردم و حتی بین مردم و
رویکرد سیاستگذاری میاندارانه است.
تبعیض بیش وعدههــا و گفتمان
هــا برای کســب رأی اعتماد مردمی
از پیــش
مردم میتوان مشاهده کرد.
گســترش یافته اســت ،به حوزه
پیــش از ایــن در یادداشــتی با عنــوان
«شــوکران نزاع و اگــر منازعــه را
عمومی ارائه شــوند .برای پاســخ به این
شاید یک
سؤال سیاســتگذاری میاندارانــه»
رویارویــی بیــن دو یــا چنــد طرف بــر اثر
سؤال مهم این باشد ممکن است
نوشــته بــودم «در شــرایط رقابــت یــا
برخی دولت صلح ،برخی دولت فراگیر،
کــه چــه
ناســازگاری در هــدف یا مســیرتعریف کنیم
کنونــی کشــور ســطح منازعــات ،تنش
دولتــی میتوانــد حــل برخی دولت
هــا و درگیریها بایــد به روشــنی
امیــد ،برخی دولت زندگی ،برخی دولت
روزبه کردونی کننــده
اعتــراف کرد امــروز جامعه مــا در دام
در بیــن نیروهای سیاســی و ارکان
مســائل و پاســخگو بــه مقاومــت و
کارشناس
حکومتــی به میزانی نــزاع ،قــرار گرفته
برخــی دولت جــوان را نام ببرنــد .مدعای
اســت و اگر ایــن دور بیپایــان ،پایان
امور اجتماعی مطالبات و خواســتههای مردم این
گســترش یافتــه اســت کــه تهدیــدی
یادداشــت کوتاه این اســت که با توجه به
جــدی هــم برای نیابد  ،شــکنندگی،
باشــد؟ در ایــران
اضمحال سرمایه اجتماعی ،فقر و
مجموعه مردم جامعه و هم برای خود
مــا اهمیــت متنوعی از مسائل و
ساختار حاکمیتی است .ناعدالتی و
ایــن ســؤال از آنرو
چالشهای داخلی و بینالمللی که
بیــش از هــر زمــان دیگــر اســت که
ناامیدی همه آن چیزی اســت که سهم آن
»واقعیت هم این است که نمونههای
کشــور با آن مواجه اســت دولتی
متنوعی از انواع جامعه خواهد بود.
که میتواند کشــور را از تنشهــا و
منازعــات را درون دولت ،بین دولت و ســایر
محصوالت چند رسانهای «ایران»

هر سحر

مظفرالدین شاه و مادر محمدعلی شاه قاجار
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رئیس جمهوری روز گذشــته در جلســه
هیــأت وزیران ،بر اســاس چنیــن
مبنایی ،از صــدا و ســیما ،روزنامهها،
ضمــن تأکید مجدد بر بررســی
کشــور اختاف ایجاد کند.او با اشاره به
دقیق مســأله دزدیدن نمایندگان
اینکه امروز رژیم را بیــان و ثبــت و
مجلس و قوه قضائیه خواست در این ماجرا
فایل صوتی گفتوگــوی محرمانه
ضبط کنند ،گفــت :البته بخشــی از این
صهیونیستی ،ارتجاع منطقه و امریکا
محمدجواد ظریف با صبر و حوصله
وزیر خارجه،
عصبانی هستند ،مطالب طبقه
و دقت عمل کنند تا گره ایجاد شده با
خواستار توجه همه صاحبنظران داخلی،
بندی شــده و غیرقابل انتشــار است و باید
زیــرا همه آن چیزی که با  4ســال
دست باز شود و دشمن سوءاستفاده نکند.
توطئــه بافته بودند از بــرای آینــده
چهرههای سیاسی و فعاالن
بماند.رئیــس جمهوری بــا بیــان اینکه این
دستشــان رفته اســت ،تصریح کرد:
رسانهای به اهداف پنهان  ëتالش
و نیتهــای
امــروز 4+۱ ،و حتی افتخــار بزرگ
دشمنبرایبرهمزدنوحدتجامعه
معانــدان ضد ایــران و ضد اســام در پس
کشــور اســت که مســئوالن قادرنــد آزادانه
خــود امریکاییها فهمیدهاند که جز
بهگــزارش
تســلیم شــدن در نظرات خود را
پایگاه اطاعرســانی ریاســت جمهوری،
ایــن ماجرا شــد .حجتاالســام
بیان کنند ،ادامه داد :البته برخی از نظراتی
برابر قانون و مقررات بینالمللی و
والمســلمین حســن روحانی در
حقانیت ایران راهی که بیان میشود
جلســه روز گذشته هیأت وزیران ،اظهارکرد:
روحانــی با اشــاره بــه همزمانی
به گونهای نیست که منتشر شود چرا که
ندارنــد .از اینرو در این شــرایط
معنــادار زمان انتشــار ماجرای پخش
ایــن
موضــوع دزدیدن یک دشــمن از آنها
شدن یک نوار صوتی محرمانه از سوی
فایــل بــا اوجگیــری مذاکــرات ویــن،
سوءاستفاده خواهد کرد و فایل صوتی که
سند و نوار مطرح میشود که باید به
هــدف از این کثیفترین برنامه و
دقت بررسی شود .منتشــر شــد ،قرار
اقدام را دو مســأله عنوان کــرد:
شــبکهای که سراسر آن ضد اسام ë
بود بخشهای قابل انتشــار آن پخش
چراییتهیهفایلگفتوگوبااعضایدولت
تأثیرگذاری بر مذاکرات و ضد ایران است
شــود و بخــش
و پول آن را عربستان سعودی تأمین
برجــام و اختــاف افکنــی در داخــل.
محرمانــه آن بهعنوان ســند بــرای آینده
رئیــس جمهــوری دربــاره
از ایــن رو ،رئیس میکنــد ،با این
تدویــن و گــردآوری بماند.روحانی با
هدف انجام شــد که وحــدت جامعه را
جمهوری ضمن غیردقیق و
اشاره به اینکه اینجا سرقتی انجام شده و
دســتاوردهای دولت در ماههــای آخر
غیرواقعی دانستن تقابل از بیــن ببرند و
نیز گفت :دولتها فردی ،جمعی یا
ً
اختاف ایجــاد کنند.رئیس جمهوری
میدان و دیپلماســی و با تأکید بر
گروهی مرتکب این کار شدهاند که نباید
با معمــوال در ســال آخر فعالیت
اینکه بخش سیاســی تأکید بر اینکه
دســتاوردهای خــود را در به هر کســی کــه
دزدیدن یک ســند و یک نوار و انتشار آن
و دیپلماتیــک و بخــش فعالیــت
در این زمینــه قصور و تقصیری داشــته،
مجموعههایی ثبت و ضبط میکنند تا
نظامی همــه در کنار مسألهای است
مردم و محققان رحم شود و باید
که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و
هم هستند ،گفت :دشمن به
دنبال
بتواننــد
در
بزرگنمایی
و
آینــده
از
آن
ایجاد
قاطعانه با آن برخورد شود ،اضافه کرد:
اســتفاده
اینکه چرا در این
کنند .در ایــن دولت نیز البته برخی
مقطع مهم انجام شده است ،اضافه
اختاف در کشور و دو دستگی
مطالبی که در این فایل صوتی منتشــر شده،
طــی هفتههــای اخیــر چندین جلــد
است ،بنابراین در مقابل کرد :این نوار
کتاب تحــت عنوان نظــر دولت یا
صوتی درست در مقطعی که وین در اوج
اقدام دشــمنان بایــد بهگونهای عمل
شــخص رئیس جمهوری نیســت ،زیرا هر
دســتاوردهای دولت تدوین و چاپ
کنیم که بفهمند موفقیت اســت،
راه آنان
شــده است.روحانی وزیر و مقامی
از ســوی کســانی که ضد ایــران ،مردم
به جایی نمیرســد و بنبســت اســت.
ممکن اســت نظرات و نکاتی داشته باشد
بــا بیــان اینکه اقدام دیگر در این
روحانی ایران و مصالح ایران هستند
راســتا این بود کــه وزرا و که بخواهد
منتشر میشود تا در داخل مســئوالن
بهصورت محرمانه برای آیندگان بماند.
فعالیتها و چه بسا مشــکات مسیر کار خود
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استودیو خبر
«ایران»

است
که چندی پیش در یکی از خانههای

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی آغاز
تزریق واکسن سالمندان
باالی  80سال را ببینید

خلوت خاموش مرا روشن کن!

غزل
خوانی به مناسبت ماه مبارک رمضان
عبدالرحیم سعیدی راد؛ شاعر
تشنهام ،تشنه تر از رود فُراتم رمضان
لقمهای نور ،اگر عشق به دستم بدهد
وقت افطار تویی آب حیاتم رمضان

آغاز تزریق
بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی هر
سحر خلوت خاموش مرا
روشن کن!را ببینید

واکسن سالمندان باالی  80سال

واکسیناسیون عمومی کرونا
دیروز بهطور رسمی در کشور کلید خورد
و افراد باالی  80سال در
اولویت فهرست دریافتکنندگان واکسن
کرونا قرار گرفتند .از روز 7
اردیبهشت دانشگاههای علوم پزشکی در
 31استان کشور برای
واکسیناسیون سالمندان باالی  80سال اقدام
کردند.

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

سال بیست و هفتم
شماره 7615
چهارشنبه
 8اردیبهشت 1400
 15رمضان 1442

ولیعهد

عربستان گفت که کشورش خواهان
روابط خوب با ایران است

ناگهـــان
بنسلمان

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

سوژههای رام

این شماره به دالیل
محبوبیت و ماندگاری
نامههای
تاریخی پرداختهایم

قربانت شوم...
با
فریدونگپ و یادداشتهایی از:
حمید ناصریصدیقی /علی دهباشی
مقدم/
ابراهیم افشار و...

بخوانید:
«ایران
جمعه» برای اولین بار نامه
خطاب به اصغر شیرازی را ای از جالل آلاحمد
منتشر کرده است

سربسته خطاب به

امالخاقان ،دختر

بزرگ امیرکبیر ،زن

مظفرالدین شاه و

مادر محمدعلی شاه

قاجار است که چندی

پیش
در یکی از خانههای

قدیمی ،در میدان امام

فــرهنگ
استارتاپی

جریانی که توانست
در مقابل تغییر مقاومتهای سخت را
بشکند

زبان

صنعت تغییر کرده!

عکس123RF :
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جــز
از کل

جستاری درباره آثار

سوژههای رام

تجسمی «زیمون»

+

نقش فرهنگ
بـــر بــــوم

اصفهان پیدا شد

گپی با فائزه

انتشــار فایــل صوتــی
یادداشت مصاحبــه اســفندماه
آقای ظریــف در روزهای
اخیــر بخــش عمــده
توجهــات در فضــای
سیاســی را متوجــه خود
غالمرضا ظریفیان کرده .در این فضا سطح
عضو شورای مرکزی
انجمن اسالمی مدرسین تنــش در داخــل کشــور
دچار تغییراتی شــده که
طبیعتاً
تأثیرات بســیار جدی بــه دنبال خواهد
داشــت .در یــک تحلیــل کلــی میتــوان گفت
مجموعه نشانهها و شــواهد حول این موضوع
نشــان
میدهد کــه هدف اصلــی از انتشــار این
فایل
صوتی،منحرفکردنمسیرمنطقیتدبیر
مسائل
در برهه زمانی فعلی است .این مسائل
را هــم
میشــود بهطــور کلــی در دو ســرفصل
کلــی
قرار داد؛ یکی مســأله دور جدید مذاکرات
هســته
ای در ویــن و دیگــری تحــوالت ناظــر به
انتخابات ریاســت جمهــوری .اینکــه در داخل
کشور
چه نیروها و افرادی با چه اهدافی اقدام به
ارسال
این فایل صوتی کردهاند معلوم نیست،
اما از
خط و ربط رسانه منتشر کننده آن میتوان
این
گونه برداشــت کرد که زمینگیر کردن مسیر
تنش
زداییفعلیدرحوزههستهایمرکزاصلی
اهداف
این کار قرار دارد .چه اینکه وابستگی این
رسانه
به عربستان سعودی و در ادامه مخالفت
سرســختانه همیشــگی ســعودیها بــا احیای
برجام
اظهر منالشــمس اســت .بدیهی است
این
مجموعه نه تنها نظر مثبتی درباره مسائل
ناظــر
به وحــدت ملی ما نــدارد ،بلکــه همواره
در پــی
ایجاد تنش در این حوزه نیز بوده اســت.
از
ســوابق افشا شــده هم روشــن گشته که فقط
در یک
فقــره اقــدام در دوران مذاکرات برجام،
دخالتعربستانسعودیانجامتوافقراحدود
 ۶مــاه
بــه تأخیر انداخته اســت .حواشــی فایل
صوتــی
یاد شــده و فضای تند ایجاد شــده پس
از آن در
دو ســطح مهــم ،دوقطبیهایــی را در
کشور
تشدید کرده است؛ یکی سطح حاکمیتی
و
دیگــری ســطح اجتماعــی .ایجــاد دوقطبــی
کاذب
دیپلماســی-میدان و بــاور کــردن آن
پیش از
هر چیز در سطح حاکمیتی فرایندهای
تصمیمگیری ما را دچار اختال جدی میکند
و این
بهترین فرصت برای گرفتن امتیاز توسط
طرف
هــای خارجی یا میــدان گرفتن آنها برای
ضربه زدن به ما است.
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نظارت شوراها
بر مدیریت شهری

نهــم اردیبهشــت مــاه،
یادداشت روز شــوراهای اســامی
اســت و ایــن روز را بایــد
روز مردم دانست ،روزی
کــه زمینه ســاز اداره امور
محلــی به دســت مردم
عضومجیدفراهانی و توسط منتخبان مردم
شورای شهر
تهران بر پایه مشــورت و شوری
اســت ،ســام و درود
می
فرســتیم به روح پرفتوح حضــرت آیتاهلل
طالقانی(رحمــه اهلل علیــه) کــه بــا پیشــنهاد و
پیگیری ایشــان «شــوراها» و «مدیریت مردمی
در اداره
امــور» در قانون اساســی مطــرح و مورد
توجهو
تأکیدامام(ره)ورهبرانقابقرارگرفت.
اعتقــاد
آیتاهلل طالقانــی به شــوراها تا بدانجا
بــود
کــه در یکی از ســخنرانیهای خــود گفتند:
«بگذارید این مردم مســئولیت پیــدا کنند ،این
مردمندکهکشتهدادند،اینهاازهمینتودههای
جنوبشهربودند،منطقاینهابودهاست».
«و
امرهمشوریبینهم»نیزکهبخشیازآیه38
سوره
مبارکه«شوری»است،نشانازتأکیدقرآن
کریم بر این امر دارد.
«از
مهمترین وجوه نظارتی شوراها بر مدیریت
شهری
نظارت مالی بر ارکان شهرداری هاست
که
بحق از جمله مهمترین مزیتهای رقابتی
مربوط
بهتشکیلوفعالیتشوراهاست.اعمال
نظارت
مالی شورا بر شهرداری بر اساس قانون
در ســه
مرحله انجــام میگیــرد .در مرحله اول
نظارت
پیش از خرج شــورا با بررسی و تصویب
بودجه
مســیر هزینه کــرد شــهرداری را تعیین
و
تبییــن
می
کنــد.
ایــن مرحلــه در شــهرداری
به
صورت کامــل الکترونیکی انجام میشــود و
ماهم
به ســامانههای بودجه دسترسی داریم.
در
مرحله بعد ما نظارت حین خرج را از طریق
قائم
مقامان ذیحســاب منتخب شــورا شــاهد
هســتیم ،مراحــل ایــن فراینــد هــم بهصورت
الکترونیکی انجام میشود و بخشی از دادههای
معاماتی و مالی شــهرداری بهصورت خودکار
در
ســامانه شفافیت منتشــر میشــود .از سوی
دیگــر
قائــم
مقامــان ذیحســاب هــم هرگونــه
هزینه
کرد مغایر با مقررات و بودجه را از طریق
گزارشــگری مالی و تکمیل فرم بند ب ماده ۱۵
به
ذیحساب شهرداری و شورا اطاع میدهند،
که برای
این مهم هم اپلیکیشن ذیحساب شهر
توســط
معاونــت محاســبات و پایش عملکرد
شــورا
راهاندازی و مورد بهرهبــرداری قرار گرفته
است.
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قدیمی ،در میدان امام اصفهان پیدا شد

تالش برای زمینگیر کردن
تنشزدایی

بر اســاس چنیــن مبنایی ،از صــدا و ســیما ،روزنامهها،
نمایندگان مجلس و قوه قضائیه خواست در این ماجرا
با صبر و حوصله و دقت عمل کنند تا گر ه ایجاد شده با
دست باز شود و دشمن سوءاستفاده نکند.
 ëتالشدشمنبرایبرهمزدنوحدتجامعه
بهگــزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
روحانی در جلســه روز گذشته هیأت وزیران ،اظهارکرد:
ماجرای پخش شدن یک نوار صوتی محرمانه از سوی
کثیفترین برنامه و شــبکهای که سراسر آن ضد اسالم
و ضد ایران است و پول آن را عربستان سعودی تأمین
میکنــد ،با این هدف انجام شــد که وحــدت جامعه را
از بیــن ببرند و اختالف ایجــاد کنند.رئیس جمهوری با
تأکید بر اینکه دزدیدن یک ســند و یک نوار و انتشار آن
مسألهای است که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و
اینکه چرا در این مقطع مهم انجام شده است ،اضافه
کرد :این نوار صوتی درست در مقطعی که وین در اوج
موفقیت اســت ،از ســوی کســانی که ضد ایــران ،مردم
ایران و مصالح ایران هستند منتشر میشود تا در داخل

کشــور اختالف ایجاد کند.او با اشاره به اینکه امروز رژیم
صهیونیستی ،ارتجاع منطقه و امریکا عصبانی هستند،
زیــرا همه آن چیزی که با  4ســال توطئــه بافته بودند از
دستشــان رفته اســت ،تصریح کرد :امــروز 4+1 ،و حتی
خــود امریکاییها فهمیدهاند که جز تســلیم شــدن در
برابر قانون و مقررات بینالمللی و حقانیت ایران راهی
ندارنــد .از اینرو در این شــرایط موضــوع دزدیدن یک
سند و نوار مطرح میشود که باید به دقت بررسی شود.
توگوبااعضایدولت
ëچراییتهیهفایلگف 
رئیــس جمهــوری دربــاره تدویــن و گــردآوری
دســتاوردهای دولت در ماههــای آخر نیز گفت :دولتها
معمــوالً در ســال آخر فعالیت دســتاوردهای خــود را در
مجموعههایی ثبت و ضبط میکنند تا مردم و محققان
بتواننــد در آینــده از آن اســتفاده کنند .در ایــن دولت نیز
طــی هفتههــای اخیــر چندین جلــد کتاب تحــت عنوان
دســتاوردهای دولت تدوین و چاپ شــده است.روحانی
بــا بیــان اینکه اقدام دیگر در این راســتا این بود کــه وزرا و
مســئوالن فعالیتها و چه بسا مشــکالت مسیر کار خود

را بیــان و ثبــت و ضبط کنند ،گفــت :البته بخشــی از این
مطالب طبقهبندی شــده و غیرقابل انتشــار است و باید
بــرای آینــده بماند.رئیــس جمهوری بــا بیــان اینکه این
افتخــار بزرگ کشــور اســت که مســئوالن قادرنــد آزادانه
نظرات خود را بیان کنند ،ادامه داد :البته برخی از نظراتی
که بیان میشود به گونهای نیست که منتشر شود چرا که
دشــمن از آنها سوءاستفاده خواهد کرد و فایل صوتی که
منتشــر شــد ،قرار بود بخشهای قابل انتشــار آن پخش
شــود و بخــش محرمانــه آن بهعنوان ســند بــرای آینده
بماند.روحانی با اشاره به اینکه اینجا سرقتی انجام شده و
فردی ،جمعی یا گروهی مرتکب این کار شدهاند که نباید
به هر کســی کــه در این زمینــه قصور و تقصیری داشــته،
رحم شود و باید قاطعانه با آن برخورد شود ،اضافه کرد:
البته برخی مطالبی که در این فایل صوتی منتشــر شده،
نظــر دولت یا شــخص رئیس جمهوری نیســت ،زیرا هر
وزیر و مقامی ممکن اســت نظرات و نکاتی داشته باشد
که بخواهد بهصورت محرمانه برای آیندگان بماند.
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انتخابات ،1400دولت میانجی و سیاستگذاری میاندارانه
کشــور در آســتانه انتخابات ریاســت جمهوری اســت و
علی القاعده باید منتظر بود که کلکســیونی از شعارها،
وعدههــا و گفتمانهــا برای کســب رأی اعتماد مردمی
به حوزه عمومی ارائه شــوند .برای پاســخ به این سؤال
ممکن است برخی دولت صلح ،برخی دولت فراگیر،
برخی دولت امیــد ،برخی دولت زندگی ،برخی دولت
مقاومــت و برخــی دولت جــوان را نام ببرنــد .مدعای
این یادداشــت کوتاه این اســت که با توجه به مجموعه
متنوعی از مسائل و چالشهای داخلی و بینالمللی که
کشــور با آن مواجه اســت دولتی که میتواند کشــور را از

این شرایط به سالمت راهبری کند یک دولت میانجی
با رویکرد سیاستگذاری میاندارانه است.
پیــش از ایــن در یادداشــتی با عنــوان «شــوکران نزاع و
سیاســتگذاری میاندارانــه» نوشــته بــودم «در شــرایط
کنونــی کشــور ســطح منازعــات ،تنشهــا و درگیریها
در بیــن نیروهای سیاســی و ارکان حکومتــی به میزانی
گســترش یافتــه اســت کــه تهدیــدی جــدی هــم برای
مردم جامعه و هم برای خود ساختار حاکمیتی است.
»واقعیت هم این است که نمونههای متنوعی از انواع
تنشهــا و منازعــات را درون دولت ،بین دولت و ســایر

نهادها و قوا ،بین حاکمیت و مردم و حتی بین مردم و
مردم میتوان مشاهده کرد.
اگــر منازعــه را رویارویــی بیــن دو یــا چنــد طرف بــر اثر
رقابــت یــا ناســازگاری در هــدف یا مســیرتعریف کنیم
بایــد به روشــنی اعتــراف کرد امــروز جامعه مــا در دام
نــزاع ،قــرار گرفته اســت و اگر ایــن دور بیپایــان ،پایان
نیابد  ،شــکنندگی ،اضمحالل سرمایه اجتماعی ،فقر و
ناعدالتی و ناامیدی همه آن چیزی اســت که سهم آن
جامعه خواهد بود.
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محصوالت چند رسانهای «ایران»

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی آغاز
تزریق واکسن سالمندان
باالی  80سال را ببینید

هر سحر خلوت خاموش مرا روشن کن!

آغاز تزریق واکسن سالمندان باالی  80سال

غزل خوانی به مناسبت ماه مبارک رمضان
عبدالرحیم سعیدی راد؛ شاعر
تشنهام ،تشنه تر از رود ُفراتم رمضان
لقمهای نور ،اگر عشق به دستم بدهد
وقت افطار تویی آب حیاتم رمضان

واکسیناسیون عمومی کرونا دیروز بهطور رسمی در کشور کلید خورد
و افراد باالی  80سال در اولویت فهرست دریافتکنندگان واکسن
کرونا قرار گرفتند .از روز  7اردیبهشت دانشگاههای علوم پزشکی در
 31استان کشور برای واکسیناسیون سالمندان باالی  80سال اقدام
کردند.

خبر های تصویری از
استودیو خبر روزنامه ایران.
خبرها و تحلیلهای روزانه
را هرشب از استودیو خبر
«ایران» ببینید  .دراین
برنامه عالوه بر اخبار
تصویری ،تحلیلگران
وکارشناسان به تحلیل
رویدادهای روز میپردازند.
همچنین آخرین ویدیو های
گروه چندرسانهای «ایران»
و نیز کلیپ های تصویری
جذاب هر روز به تصویر
کشیده میشود.

پانصد و پنجاه و هشت

استودیو خبر
«ایران»

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی هر
سحر خلوت خاموش مرا
روشن کن!را ببینید

گفتوگوی «ایران» با محسن هاشمی
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ظریف :صالبت ،انسانیت،
صلح طلبی و شجاعت شهید
سلیمانی را در داخل و خارج
فریاد زدهام

در زمانــهای کــه بویــژه بهدلیل
یادداشت شــیوع بیمــاری دنیاگیــر کرونــا
سایه شوم فقر و تبعیض بیش
از پیــش گســترش یافته اســت،
شاید یک سؤال مهم این باشد
کــه چــه دولتــی میتوانــد حــل
روزبه کردونی کننــده مســائل و پاســخگو بــه
کارشناس مطالبات و خواســتههای مردم
امور اجتماعی
باشــد؟ در ایــران مــا اهمیــت
ایــن ســؤال از آنرو بیــش از هــر زمــان دیگــر اســت که

ظریف :صالبت ،انسانیت،
صلح طلبی و شجاعت شهید
سلیمانی را در داخل و خارج
فریاد زدهام
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عکس آرشیوی /مهر

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
امشب و فردا به پایان میرسد

جزئیات نحوه
واکسیناسیون سالمندان

سرخابیها به دنبال اولی
تراکتور در پی دومی

 در تحلیل مجتهد ،در اجرا مقلد هستم -تابع سیاستهای مصوب کشور هستم
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امضای  6سند همکاری
ایران و ترکیه

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
امشب و فردا به پایان میرسد

برای حل مسائل و مشکالت ،رهبر انقالب
فصل الخطاب است شهید سلیمانی
به عنوان یک شخصیت باهوش،مخلص،
ایثارگر و فداکار در همه صحنهها ،مورد احترام
همه ما است به کادر دیپلماسی که برای
عزت کشورتالش میکنند افتخار میکنم
به همه نیروهای مسلح احترام میگذارم و
برای حفظ و امنیت کشور تشکر می کنم
از همه میخواهم درماجرای انتشار فایل
صوتی محرمانه با صبر و حوصله رفتار کنند
برخی از مطالب مطرح شده در نوار صوتی
محرمانه ،نظر دولت و رئیس جمهوری
نیست

رئیس جمهوری روز گذشــته در جلســه هیــأت وزیران،
ضمــن تأکید مجدد بر بررســی دقیق مســأله دزدیدن
توگــوی محرمانه محمدجواد ظریف
فایل صوتی گف 
وزیر خارجه ،خواستار توجه همه صاحبنظران داخلی،
چهرههای سیاسی و فعاالن رسانهای به اهداف پنهان
و نیتهــای معانــدان ضد ایــران و ضد اســام در پس
ایــن ماجرا شــد .حجتاالســام والمســلمین حســن
روحانــی با اشــاره بــه همزمانی معنــادار زمان انتشــار
ایــن فایــل بــا اوجگیــری مذاکــرات ویــن ،هــدف از این
اقدام را دو مســأله عنوان کــرد :تأثیرگذاری بر مذاکرات
برجــام و اختــاف افکنــی در داخــل .از ایــن رو ،رئیس
جمهوری ضمن غیردقیق و غیرواقعی دانستن تقابل
میدان و دیپلماســی و با تأکید بر اینکه بخش سیاســی
و دیپلماتیــک و بخــش فعالیــت نظامی همــه در کنار
هم هستند ،گفت :دشمن بهدنبال بزرگنمایی و ایجاد
اختالف در کشور و دو دستگی است ،بنابراین در مقابل
اقدام دشــمنان بایــد بهگونهای عمل کنیم که بفهمند
راه آنان به جایی نمیرســد و بنبســت اســت .روحانی

برای
حل مسائل و مشکالت ،رهبر انقالب
فصل الخطاب است شهید سلیمانی
به
عنوان یک شخصیت باهوش،مخلص،
ایثارگر و
فداکار در همه صحنهها ،مورد احترام
همه
ما است به کادر دیپلماسی که برای
عزت کشورتالش میکنند افتخار میکنم
به
همه نیروهای مسلح احترام میگذارم و
برای حفظ و امنیت کشور تشکر می کنم
از
همه میخواهم درماجرای انتشار فایل
صوتی
محرمانه با صبر و حوصله رفتار کنند
برخی
از مطالب مطرح شده در نوار صوتی
محرمانه ،نظر دولت و رئیس جمهوری
نیست

2

بازگشت جو مثبت
به بازار سهام

5

بازگشت جو مثبت
به بازار سهام

سیاست خارجی منطقه بود

پانصد و پنجاه و هشت

برای ثبتنام واکسن کرونا
مراجعه حضوری نیاز نیست

هنرمند نقاش

انفعالیکزمانه

برای ثبتنام واکسن کرونا
مراجعه حضوری نیاز نیست

روحانی به انتشار فایل صوتی ظریف

عکس آرشیوی /مهر

جزئیات نحوه
واکسیناسیون سالمندان

گپی

با فائزه بهارلو،

درتهران و البرز  2000تومان

5

سردار سلیمانی بهترین مشاور ما در سیاست خارجی منطقه بود

2

بودجه
دردسرساز مجلس

زبان صنعت

تغییر کرده!

+

جــز
از کل

جستاری

درباره آثار

چه روال
هایی به وضعیت سابق
باز نخواهند گشت؟
کدام عادتهای
کرونایی ماندگارند؟
دلمان برای چه چیزهایی
همیشه تنگ خواهد شد؟
آیا شیوه کار کردن و
درسخواندن ما برای
همیشه تغییر میکند؟
«بازگشت به خانه» چه
چیزهایی را دگرگون میکند؟

طرح جلد :این نامه

«میدان» و «د
یپلماسی» مقابل هم نیستند
سردار سلیمانی بهترین مشاور ما در

در نشست
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به
ریاست رئیس
دفتر رئیس جمهوری صورت گرفت

با گپ و یادداشتهایی از:
فریدون صدیقی /علی دهباشی
حمید ناصریمقدم /ابراهیم افشار و...

«میدان» و «دیپلماسی» مقابل هم نیستند

بیســت و هشتمین کمیســیون مشــترک همکاریهای اقتصادی
ایــران و ترکیــه بــه ریاســت محمــود واعظــی رئیس دفتــر رئیس
جمهــوری و «فاتــح دونمز» وزیر انرژی و منابــع طبیعی ترکیه ،از
طریق ارتباط تصویری و مجازی به میزبانی تهران برگزار شــد؛ در
پایان این نشست ،دو کشور به صورت مجازی  6یادداشت تفاهم
در زمینههــای تجارت و گمــرک ،همکاری بخشهای خصوصی،
انــرژی ،صنعــت و فنــاوری ،حمــل و نقــل ،فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ،بهداشــت ،آمــوزش ،محیــط زیســت و شهرســازی،
کشاورزی و جنگلداری و فرهنگ و گردشگری امضا کردند.

واکنش

گروه اقتصــادی|
الیحه بودجه قبــل از تصویب در صحن
علنــی مجلــس،
امانــت دولــت اســت و بعــد از تصویب
در صحــن علنــی
مجلس امانت مردم اســت؛ در اتفاقی
بیســابقه قانونگــذار
قانــون را زیرپا گذاشــت و بــرای 20
مجموعه اعداد
وارقام بودجه سال  ۱400را تغییر یا برای
بخشهایــی که هیچ
بودجــهای در صحن علنی مجلس
برای آنها
تصویب نشده بود ،بودجه اختصاص داد.

+

فــرهنگ
استارتاپی

جریانی که
در مقابل توانست مقاومت
های سخت را
تغییر بشکند

عکس123RF :
تجسمی «زیمون»

+

نقش فرهنگ
بـــر بــــوم

گپی با

تجسم
خاکستریرنگ،

دیـگر آدمهای
سابق نمیشویم

+

قیمت

4

این
شماره به دالیل محبوبیت و ماندگاری
نامههای تاریخی پرداختهایم

واکنش روحانی به انتشار فایل صوتی ظریف

واعظی :با رفع تحریمها شاهد جهش
در روابط دو کشور خواهیم بود

سوژههای رام

«ایران» از تغییرات جدول بودجه توسط
کمیسیون تلفیق گزارش میدهد

صفحه 16 +صفحه ایران جمعه

چه
روالهایی به
کدام عادتهای وضعیت سابق باز
نخواهند گشت؟
دلمان برای چه کرونایی ماندگارند؟
چیزهایی
آیا
همیشه تنگ
شیوه کار کردن و
خواهد شد؟
«بازگشت به خانه» درسخواندن ما
برای همیشه
چه
چیزهایی را دگرگون می تغییر میکند؟
کند؟

فائزه بهارلو،

هنرمند نقاش

انفعالیکزمانه

کرونا دیر یا زود مهار
خواهد شد ،اما این
در زندگی ما تغییر داده که برخی از ویروس چیزهایی را
آن
ها برگشتناپذیرند

بهارلو ،هنرمند نقاش

تجسمخاکستری
رنگ،انفعالیکزمانه

تالش برای زمینگیر کردن
تنشزدایی
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امضای
 6سند همکاری
ایران و ترکیه

زبان

صنعت تغییر کرده!

+

جــز
از کل

جستاری درباره آثار

قربانت شوم...

طرح جلد :این نامه سربسته خطاب به

درنشستکمیسیون
مشترک اقتصادی دو کشور به ریاست
رئیس دفتر رئیس جمهوری صورت گرفت

فــرهنگ
استارتاپی

جریانی که توانست
در مقابل تغییر مقاومتهای سخت را
بشکند

عکس123RF :
تجسمی «زیمون»

+

نقش فرهنگ
بـــر بــــوم

گذری به فرهنـگ
و جامعه

+

با گپ و یادداشتهایی از:
فریدون صدیقی /علی دهباشی
حمید ناصریمقدم /ابراهیم افشار و...
«ایران جمعه» برای اولین بار نامهای از جالل آلاحمد
خطاب به اصغر شیرازی را منتشر کرده است

در صفحه فرهنگی بخوانید

چه روالهایی به
وضعیت سابق باز
نخواهند گشت؟
کدام عادتهای
دلمان برای کرونایی ماندگارند؟
چه
چیزهایی همیشه
آیا
تنگ خواهد شد؟
شیوه کار کردن و
درسخواندن ما برای
«بازگشت به
همیشه تغییر میکند؟
خانه» چه چیزهایی را
دگرگون میکند؟

مجله دوم «ایرانجمعه»

10
02
00

قربانتشوم...

پاسخ رهبر معظم انقالب
به نامه شاعران

دیـگر آدمهای
سابق نمیشویم

در صفحه فرهنگی بخوانید

سال بیست و هفتم شماره
 7616پنجشنبه  9اردیبهشت
 16 1400رمضان 12 1442

تجسم
خاکستریرنگ،

با گپ و یادداشتهایی از:
فریدون صدیقی /علی دهباشی
حمید ناصریمقدم /ابراهیم افشار و...
«ایران جمعه» برای
اولین بار نامهای از جالل آلاحمد
خطاب به
اصغر شیرازی را منتشر کرده است

10
02
00

دیـگر
آدمهای
سابق نمیشویم

گذری به فرهنـگ
و جامعه

کرونا دیر یا زود مهار
در
خواهد شد ،اما این
زندگی ما تغییر داده که برخی از آن ویروس چیزهایی را
ها
برگشتناپذیرند

قربانتشوم...

کرونا
در دیر یا زود مهار
زندگی
خواهد شد ،اما
ما تغییر داده که برخی این ویروس
چیزهایی را
از آنها
برگشتناپذیرند

مجله
دوم «ایرانجمعه»

1400 /2 / 10

مجــله دوم
ایــران جمعـه؛
گذری به
فرهنـگ و جامعه

پاسخ رهبر معظم انقالب
به نامه شاعران

/ 10

1400 /2

مجــله دوم
ایــران جمعـه؛
گذری به
فرهنـگ و جامعه

1400 /2 / 10

مجــله
دوم ایــران جمعـه؛
گذری به
فرهنـگ و جامعه

 /دیگر استانها 1500تومان
Thursday 29 Apr 2021

سال بیست و هفتم
شماره 7615
چهارشنبه
 8اردیبهشت 1400
 15رمضان 1442

ولیعهد عربستان گفت که کشورش خواهان
روابط خوب با ایران است

ناگهـــان
بنسلمان

بارکد را اسکن کنید
واخبار و تحلیلها
را از استودیو
«ایران» ببینید

روزنامه «ایران عصر»
گامی تازه در اطالع رسانی مجازی

http://irannewspaper.ir

انتشــار فایــل صوتــی
یادداشت مصاحبــه اســفندماه
آقای ظریــف در روزهای
اخیــر بخــش عمــده
توجهــات در فضــای
سیاســی را متوجــه خود
غالمرضا ظریفیان کرده .در این فضا سطح
عضو شورای مرکزی تنــش در داخــل کشــور
انجمن اسالمی مدرسین دچار تغییراتی شــده که
طبیعتاً تأثیرات بســیار جدی بــه دنبال خواهد
داشــت .در یــک تحلیــل کلــی میتــوان گفت
مجموعه نشانهها و شــواهد حول این موضوع
نشــان میدهد کــه هدف اصلــی از انتشــار این
فایلصوتی،منحرفکردنمسیرمنطقیتدبیر
مسائل در برهه زمانی فعلی است .این مسائل
را هــم میشــود بهطــور کلــی در دو ســرفصل
کلــی قرار داد؛ یکی مســأله دور جدید مذاکرات
هســتهای در ویــن و دیگــری تحــوالت ناظــر به
انتخابات ریاســت جمهــوری .اینکــه در داخل
کشور چه نیروها و افرادی با چه اهدافی اقدام به
ارسال این فایل صوتی کردهاند معلوم نیست،
اما از خط و ربط رسانه منتشر کننده آن میتوان
اینگونه برداشــت کرد که زمینگیر کردن مسیر
تنشزداییفعلیدرحوزههستهایمرکزاصلی
اهداف این کار قرار دارد .چه اینکه وابستگی این
رسانه به عربستان سعودی و در ادامه مخالفت
سرســختانه همیشــگی ســعودیها بــا احیای
برجام اظهر منالشــمس اســت .بدیهی است
این مجموعه نه تنها نظر مثبتی درباره مسائل
ناظــر به وحــدت ملی ما نــدارد ،بلکــه همواره
در پــی ایجاد تنش در این حوزه نیز بوده اســت.
از ســوابق افشا شــده هم روشــن گشته که فقط
در یک فقــره اقــدام در دوران مذاکرات برجام،
دخالتعربستانسعودیانجامتوافقراحدود
 ۶مــاه بــه تأخیر انداخته اســت .حواشــی فایل
صوتــی یاد شــده و فضای تند ایجاد شــده پس
از آن در دو ســطح مهــم ،دوقطبیهایــی را در
کشور تشدید کرده است؛ یکی سطح حاکمیتی
و دیگــری ســطح اجتماعــی .ایجــاد دوقطبــی
کاذب دیپلماســی-میدان و بــاور کــردن آن
پیش از هر چیز در سطح حاکمیتی فرایندهای
تصمیمگیری ما را دچار اختالل جدی میکند
و این بهترین فرصت برای گرفتن امتیاز توسط
طرفهــای خارجی یا میــدان گرفتن آنها برای
ضربه زدن به ما است.
ادامه در صفحه 2

نظارت شوراها
بر مدیریت شهری

نهــم اردیبهشــت مــاه،
یادداشت روز شــوراهای اســامی
اســت و ایــن روز را بایــد
روز مردم دانست ،روزی
کــه زمینه ســاز اداره امور
محلــی به دســت مردم
مجیدفراهانی و توسط منتخبان مردم
عضو شورای شهر بر پایه مشــورت و شوری
تهران اســت ،ســام و درود
میفرســتیم به روح پرفتوح حضــرت آیتاهلل
طالقانی(رحمــه اهلل علیــه) کــه بــا پیشــنهاد و
پیگیری ایشــان «شــوراها» و «مدیریت مردمی
در اداره امــور» در قانون اساســی مطــرح و مورد
توجهوتأکیدامام(ره)ورهبرانقالبقرارگرفت.
اعتقــاد آیتاهلل طالقانــی به شــوراها تا بدانجا
بــود کــه در یکی از ســخنرانیهای خــود گفتند:
«بگذارید این مردم مســئولیت پیــدا کنند ،این
مردمندکهکشتهدادند،اینهاازهمینتودههای
جنوبشهربودند،منطقاینهابودهاست».
«وامرهمشوریبینهم»نیزکهبخشیازآیه38
سورهمبارکه«شوری»است،نشانازتأکیدقرآن
کریم بر این امر دارد.
«از مهمترین وجوه نظارتی شوراها بر مدیریت
شهری نظارت مالی بر ارکان شهرداری هاست
که بحق از جمله مهمترین مزیتهای رقابتی
مربوطبهتشکیلوفعالیتشوراهاست.اعمال
نظارت مالی شورا بر شهرداری بر اساس قانون
در ســه مرحله انجــام میگیــرد .در مرحله اول
نظارت پیش از خرج شــورا با بررسی و تصویب
بودجه مســیر هزینه کــرد شــهرداری را تعیین
و تبییــن میکنــد .ایــن مرحلــه در شــهرداری
بهصورت کامــل الکترونیکی انجام میشــود و
ماهم به ســامانههای بودجه دسترسی داریم.
در مرحله بعد ما نظارت حین خرج را از طریق
قائم مقامان ذیحســاب منتخب شــورا شــاهد
هســتیم ،مراحــل ایــن فراینــد هــم بهصورت
الکترونیکی انجام میشود و بخشی از دادههای
معامالتی و مالی شــهرداری بهصورت خودکار
در ســامانه شفافیت منتشــر میشــود .از سوی
دیگــر قائــم مقامــان ذیحســاب هــم هرگونــه
هزینهکرد مغایر با مقررات و بودجه را از طریق
گزارشــگری مالی و تکمیل فرم بند ب ماده ۱۵
به ذیحساب شهرداری و شورا اطالع میدهند،
که برای این مهم هم اپلیکیشن ذیحساب شهر
توســط معاونــت محاســبات و پایش عملکرد
شــورا راهاندازی و مورد بهرهبــرداری قرار گرفته
است.
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