رهبر انقالب:

مجلس و دولت اختالفنظر را حل کنند که نشاندهنده دوصدایی نباشد
حد غنیسازی ایران متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰درصد هم برسد

رهبر معظم انقالب تاکید کردند :حد غنیسازی ایران ۲۰درصد نیست و
متناسب با نیاز کشور ممکن است به ۶۰درصد هم برسد.رهبر معظم انقالب
اســامی عصر دوشنبه در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان،

منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اســام را نرم افزا ِر ساختار نظام اسالمی
دانستند و با اشــاره به لزوم روزآمد شدن این نرم افزار متناسب با گسترش
دامنه فعالیتهای نظام اسالمی و بروز چالشهای جدید گفتند...
ادامه درصفحه2
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در حالی که شورای عالی امنیت ملی از اجرای مصوبه مجلس میگوید ،نمایندگان با توافق ایران و آژانس مخالفت کردند

ارجاع عملکرد رئیسجمهور به قوهقضائیه توسط مجلس

گروه سیاســی :در حالی که روز گذشــته ســخنگوی
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی خاطر نشــان ســاخت:
در بیانیــه مشــترک ایــران و آژانس و پیوســت اجرایی آن

نیز که در ســفر گروســی به تهران مورد توافــق قرار گرفت،
بر موضــوع اجــرای کامل قانــون مصوب مجلــس تصریح
شــده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشــده اســت ،مجلس

بــا توافــق صورت گرفتــه بین ایــران و آژانــس بینالمللی
انرژی اتمی در پی ســفر رافائل گروســی بــه ایران مخالفت
کرد.

روز گذشته با شروع جلسه علنی تعداد زیادی از نمایندگان
در اعتراض به توافق شب گذشته آژانس بینالمللی انرژی اتمی
و آژانس اتمی کشور جهت اداره نظارتهای آژانس در سه ماه

آینده اظهاراتی را مطرح کردند و در نهایت گزارش کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی جهت اعمال ماده  ۲۳۴به رای
گذاشته شد.
ادامه در همین صفحه

«مردمساالریآنالین» از گرانفروشی و احتکار در بازار خبر میدهد

سر بیکاله مردم
«سین» سفره عید متخلفان!
صفحه5

ما برای موجشکنی خلق نشدیم و دیگران برای موجآفرینی

عصبانیت وزیر بهداشت
از پروتکلشکنان

وزیر بهداشــت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنیها و همچنین عدم برخورد با این افراد ،گفت:
ما داریم فریاد میزنیم که اپیدمی گرفتارمان میکند ،چرا گوش نمیکنید؟ اینطور که نمیشود مملکت اداره
کرد .چقدر باید فریاد بزنم و بگویم .به گزارش ایسنا ،دکتر سعید نمکی در نوزدهمین آیین پویش ره سالمت و
بهرهبرداری از پروژههای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،گفت :در حال حاضر حدود  ۱۳ماه از گرفتاری همکارانم
با کووید ۱۹-میگذرد .البته وقتی میگویم  ۱۳ماه ،این برای افراد کج خیال و بدفهم رفرنس نشود که اینها
آخرین روزهای بهمن ماه اولین مواردشان را اعالم کردند ،اما خودشان میگویند ما  ۱۳ماه است که گرفتاریم.
اوال به کسانیکه ادعا میکنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از کووید ۱۹-داشت ،اما اعالم نکرد،
اگر یک مورد توانستند ادعایشان را ثابت کنند ،به آنها جایزه میدهم .من  ۲۳۰۰تا  ۲۴۰۰نمونه ای که از دی
ماه و آذر ماه ســال قبل از آنفلوآنزا نگه داشته بودیم ،گفتم همه را یکبار دیگر تست کنید .زیرا میدانستم که
برخی آمریکاییها و به خصوص اسراییلیها به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ایران بود و عده ای هم
اینجا پای بیرقش سینه زدند .من این را میدانستم.
صفحه4

معترضان در دومین سالگرد اعتراضات مردمی الجزایر به خیابان آمدند

الجزایر در حسرت دموکراسی
صفحه11

توضیحات اداره کل زندانهای استان تهران
در رابطه با درگذشت بهنام محجوبی

نگاهی به آنچه حدادعادل و احمدینژاد درباره یکدیگر گفتند

نتیجه سکوت در بیاخالقیهای انتخاباتی سال !88
سرمقاله

صفحه2

صفحه2

آیین انسانیت در جامعه انسانی

شهراد شاهرخی طهرانی

بشــر زمانی که پا به عرصــه وجود میگذارد
همواره بهدنبال گمشــدهای میگــردد که نامش
محبت اســت ،لذا میکوشــد تا در پی آن باشد و
در سایه امن محبت به آسایش جان و خاطر رسد.
انسانها در حقیقت نیازمند مهربانی یکدیگرند و
ایــن مهربانی زمانی بــه آفرینشهای زیبا تبدیل
میگردد که ما آیینی به نام انســانیت را در وجود
خود حکمفرما کنیم و در اندیشه مهر ورزیدن در
خدمت هم کوشــا باشــیم؛ لذا اگر فطرتمان را با
حقیقت وجود الهی و انســان شناسی پیوند زنیم
از پســتیها گذر کرده و بــه بلندیهای معرفت
و زیباشناســی رســیدهایم ،چرا کــه محبت واژه
ژرفیســت که اگر خوب در آن بنگریم ما را سوار
مرکب انســانیت میکند و به دروازههای عشق و
دوستی میرساند.
محبت آیینه تمام نمای معرفت اســت ،محبت
مقصد عشق و وفاداری را به انسان نشان میدهد،
محبــت راه انســان بودن و انســانیت را به آدمی
میآمــوزد .در حقیقت جامعه مــا و تمام جوامع
بشــری نیازمند همدلی و مهربانی هستند تا در
ســایه این همدلی در ســازندگی جامعهای زیبا
ســهیم باشــیم .گاهی بیتفاوتی برخی انسانها
نســبت به هم حــال خــوب را از آدم میگیرد و
بیتوجهی به اطرافیان و محیطی که در آن زندگی
میکنند و عدم احساس همدلی و عاطفه در آنان
بسیار ناراحت کننده و باعث تأسف است ،چرا که
همه ما که از یک مجموعه تشــکیل شدهایم و در

یک جامعه زندگانی میکنیــم به یکدیگر متصل
هستیم و ارتباط همزیستی و اجتماعی باهم داریم
پس بایستی در این جامعه خود را در کنار یکدیگر
وفق دهیم و در اندیشــه مهر ورزیدن و همیاری
هم کوشا باشیم.
تــا زمانی در مدار مهر و اندیشــه ســالم قرار
نگیریم نمیتوانیم معیاری برای انسانیتمان تعیین
کنیم ،چرا که بزرگترین معیار برای انسانیت عقل
خــدا خواه و انصاف جوســت ،عقلی که متصل به
قلب باشد و پیامهای باطنی و قلبی را با عدالت و
عشق دریافت کند و سپس تحلیل کند و به تمام
نقاط بدن و ســلولهای انســان و حتی به خارج
از وجود و کالبد انســان یعنی اطرافیان و جامعه
منتقل کند و این میسر میشود به زمانی که همه
مــا از عدالت و عقل انصاف جو برخوردار باشــیم
و با قلبی مهربان عشــق ورزیــدن را در جامعه و
جوامع بشــری حکمفرما کنیم؛ انسانها بایستی
برای تعامل و ارتباط با یکدیگر همزیســتی کنند
و در این همزیستی در جستجوی صلح و مهربانی
باشــند .بایــد پردههــا را کنــار زد و از تعصبات
قومی_نژادی و مذهبی و هرگونه اندیشه و مکتبی
که باعث اختالف در جوامع میشود فاصله گیرند
و تنها در آیین انســانیت فرو رفته و در آن تعمق
و تأمل کنند .هیچ روشــی ارزشــمندتر از آیین
انسانیت و انسان بودن نیست ،بیاییم تا دیر نشده
بــه خود آییم و از خــود محوریها و تعصبات بی
جا دست برداریم که هیچگاه غرور و خودمحوری
در جامعــه جواب نداده ،بلکه زندگی و روح آدمی
را تبــاه میکند ،بیاییم بــه ارزشهای اخالقی در
جامعه انسانی بیندیشــیم تا معرفت در فطرتمان
گل کنــد و زیباترین تجســم عشــق و عاطفه و

مهربانــی را در وجــود خود و دیگــران و جامعه
بــه نمایش حقیقی در آوریــم .معرفت زمانی گل
میکند که ما ریشه درخت وجود خود را با عشق
و ترنم نســیم دوســت آبیاری کنیم و با حقیقت
ذات یزدان عشــق پیوند زنیم .درخت جان زمانی
پر بار میشــود و محصول میدهد که ما به خاک
بیریایی و نیازمندی معنوی افتاده و تواضع پیشه
کنیم و هیچگاه به دیگــران از باال نگاه نکنیم ،به
تمام ارزشها و آیینها احتــرام گذاریم و حقوق
تمام انســانها و حتی حیوانات را به رســمیت
شماریم .بیاییم به جای آنکه ارزشها و اعتقادات
یکدیگر را در جامعه ســرکوب کنیم ،نفسمان را
مورد عتاب و سرزنش قرار دهیم چرا که این نفس
اســت که به جای عقل دستور میدهد و راه قلب
را بسته است ،نفس به دنبال برتری جویی ست و
با نفس خودخواه نمیتوان مسیر سالمت را پیش
برد و در اندیشه محبت بود؛ باید در ابتدا خودمان
را اصالح کنیم و کتاب انسان شناسی را در وجود
خود مطالعه کنیم تا به واقعیت انسانیت و محبت
به خلق دست یابیم.
جامعهای که دچار مرگ احساســات و عواطف
است هیچگاه نمیتواند پیشرفت کند جامعهای که
افراد آن بیتفاوت از کنار مشکالت و گرفتاریهای
هم رد میشــوند هیچگاه امکان پیشرفت ندارد؛
متاســفانه با مدرن شــدن جوامع طبیعتا کمی از
احساســات افراد کاهش یافته و باعث شــده که
آدمهــا مقدار زیادی از هــم فاصله گیرند که این
مســئله پیامد خوبی را در جامعه نخواهد داشت،
باید جامعهای مدرن با اخالقی پیشــرفته داشــته
باشــیم تا رفتار انسانی همراه با نوین شدن جامعه
رشد کند.

صنعت فوالد یکی از ارکان اصلی و موتور محرک
توسعه اقتصادی کشور اســت و نقس بهسزایی در
تولید ناخالص ملی دارد.
موج تحوالتی که در صنعت فوالد کشور به وجود
آمده به همراه تکمیل زنجیره تولید در این صنعت
عالوه بر کاهش خام فروشــی ،ایجاد ارزش افزوده
مضاعف اقتصادی و ثروت آفرینی ،اشــتغالزایی
پایداری را به وجود آورده و مصداق علمی و عملی
تبلور «توسعه پایدار» در راستای اقتصاد مقاومتی
بوده است.
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
برنامهریزیهایــی را برای تحقق این امر و به جهت
تکمیل زنجیره «از ســنگ تا شمش» را انجام داده
است.
این شرکت به منظور مدیریت ،توسعه و احداث
کارخانههایکنسانترهوگندلهسازیمجموعهصنعتی
و معدنی سنگان تاسیس شده است .کنسرسیومی
شامل چند شرکت خصوصی داخلی به عنوان شریک

و سرمایهگذار ،در مجتمع سنگ آهن سنگان با هدف
مدیریت و بهرهبرداری کارخانه کنسانتره به ظرفیت
 2/6میلیون تن ،احداث کارخانه کنسانتره به ظرفیت
 2/4میلیون تن در سال و احداث کارخانه گندله به
ظرفیت  5میلیون تن تشکیل شده است .هماکنون
شرکت اپال پارسیان سنگان در حال بهرهبرداری از
یک واحد تولید کنسانتره به ظرفیت  2/6میلیون تن
در سال و یک واحد تولید گندله با ظرفیت  5میلیون
تن در ســال که در دی ماه  1396توسط معاون اول
محترم رئیس جمهور افتتاح شــد ،میباشد .شایان
ذکر اســت عملیات اجرایی یک واحد کنسانتره با
ظرفیت  2/4میلیون تن در سال شروع شده است.
کارآفرینی نقش اساســی در توسعه فناوری و
ایجاد توانمندیهای تکنولوژیک کشورها داشته و
یکی از بهترین پیامدهای اقتصادی آن اشتغالزایی
در جوامع است که قادر است رشد اقتصادی کشورها
را تســریع و آثار اجتماعی مناسبی را برای جوامع
به ارمغان آورد .نگاه صحیح شــرکت اپال پارسیان

سنگان به استفاده از نیروی انسانی کارآمد بومی و
غیربومی در جهت اشــتغال پایدار باعث شده تا دو
ســال متوالی به عنوان کارآفرین برتر شرق کشور
شناخته شود.
شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان
همواره به ندای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
لبیک گفته اســت .ســال  1399نیز که به فرموده
ایشــان جهش تولید نام گرفته ،سرشار از موفقیت
برای شرکت اپال پارسیان سنگان بوده است .وجود
نیروهای جوان ،دانش فنی بومی ،مصرف بهینه منابع
انسانی و انرژی باعث شده تا شاهد ارتقاء رکوردهای
پیاپی تولید در کارخانجات کنسانتره و گندلهسازی
سنگ آهن باشیم.
این اتفاق مرهون به نتیجه رسیدن تالش و انگیزه
باالی مدیران و کارکنان شرکت اپال پارسیان برای
رســیدن به حداکثر ظرفیت و تعهد آنها به ارتقای
تولید و برنامهریزیهای دقیق انجام شــده ،عامل
اصلی حصول این موفقیت است.

خبر
ارجاع عملکرد رئیس جمهور به قوه قضائیه توسط مجلس
نمایندگان با  ۲۲۱رای موافــق ۶ ،رای مخالف،
 ۷رای ممتنــع از مجمــوع  ۲۳۹نماینده حاضر در
مجلس شورای اســامی تصویب کردند که گزارش
تخلف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو
تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران به قوه قضائیه
ارجاع شود.
احمد امیرآبــادی فراهانی ،عضو هیات رئیســه
مجلس شورای اسالمی متن درخواست اعمال ماده
 ۲۳۴کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به
شــرح زیر قرائت کرد :رئیس محترم مجلس شورای
اسالمی ،ســام علیکم .با تهیت و احترام استحضار
دارید:
 -۱توافــق و بیانیه مشــترک آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران نقض صریح
قانون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریمها و صیانت
از منافع ملت ایران اســت .درخواست دستور موقت
ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.
 -۲در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور
مسئول اجرای آن تعیین شده است.
 -۳بــا توجه به ماده  ۲۳۴قانون آییننامه داخلی

مجلس شورای اسالمی رئیس جمهور و کلیه ناقضین
و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی
کرده تا وفق نوبت قانون مذکور قوه قضائیه خارج از
نوبت و تشــریفات مرسوم موضوع را مورد رسیدگی
قرار دهد.
این در حالی اســت که خطیبزاده ،ســخنگوی
وزارت امور خارجه هم دیروز تاکید کرد که تفاهم با
آژانس انرژی اتمی در چارچوب مصوبه مجلس است.
سازمان انرژی اتمی ایران نیز درخصوص تفاهمات
مشترک با آژانس بینالمللی انرژی اتمی ،توضیحاتی
ارائه کرد.
در توضیح ســازمان انرژی اتمی آمده است :سفر
مدیرکل آژانس به ایران بر اساس درخواست ایشان
بــود که مورد پذیرش جمهوری اســامی ایران نیز
واقع شد .در گفتوگوها ،آژانس بر ضرورت احترام به
قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرد بطوری که در
بیانیه نیز انعکاس داشته است.
ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی
و دسترسیهای برجامی به طور کامل متوقف شود
و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا میشــود .براین

اساس ،طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی
به آژانس اعطا نخواهد شــد و هیچگونه بازرســی
فراپادمانی نیز انجام نمیگردد.
مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری
که در بند  ۲بیانیه آمده ،همانطور که در پیوســت
توافق شرح داده شــده ،این است که ایران به مدت
 ۳ماه اطالعات برخی فعالیتها و تجهیزات نطارتی
را که در پیوست مشخص شــده ضبط کرده و نزد
خود نگه خواهد داشت .در این مدت ،آژانس به این
اطالعات هیچ دسترســی نخواهد داشت و اطالعات
منحصرا نزد ایران باقی میماند .چنانچه ظرف  ۳ماه
تحریمها به طور کامل لغو شــد ،ایران این اطالعات
را در اختیــار آژانس میگــذارد ،در غیر این صورت
اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد.
به دلیل مالحظات حفاظتــی و ضرورت پنهان
ماندن مکان تاسیسات کلیدی ایران ،پیوست بیانیه
که شــامل فهرست این تاسیســات است ،محرمانه
خواهد ماند .مشروح اخبار مربوط به مجلس ،سخنان
ســخنگوی وزارت خارجه و ســخنگوی دبیرخانه
شورای عالی امنیت ملی را در صفحات  2و  3بخوانید.
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