ادعا درباره ابتالی پوتین
به سرطان

نجفی سرپرست معاونت تحقیقات
وزیر بهداشت شد
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کدام کاندیدا میتواند قوه مجریهای قدرتمندتر
و کاراتر تشکیل دهد

وضعیت آزادی بیان در عربستان زیر ذره بین قرار گرفته است

نشست G20
زیر سایه فجایع حقوق بشری سعودی

صفحه 11

رئیس جمهوری
حزبی یا نظامی؟

صفحه2

دبیر کل حزب مردمساالری:

رئیسی نمیخواهد رئیسجمهور شود
اما قالیباف شیفته و شیدای این پست است!
کمتر از  ۷ماه به برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری  ۱۴۰۰مانده اما به نظر میرســد شــیوع ویروس کرونا و مشکالت فراوان اقتصادی و معیشتی مردم سایه سنگینی
بر جنبو جوشهای انتخاباتی احزاب و گروههای سیاســی انداخته اســت؛ نه اصالحطلبان برنامه و نشســتهای منظمیدارند نه اصولگرایان مسی ِر دقیقی برای رسیدن به
مقصد یافتهاند.
صفحه10

حال و روز رفقای ترامپ خوب نیست

«مردمساالریآنالین» گزارش میدهد

کارت ملی اجارهای
معضل جدید اقتصاد ایران!

دلواپسی درباره احیای برجام
از ریاض تا تلآویو

یکی از معضالتــی که از زمان ظهور کارت ملی برای اقتصاد ایران ایجاد شــده
کارتهای ملی اجارهای هســتند .یعنی عدهای با اســتفاده از کارت ملی افرادی که
عمال دخل و تصرفی در کارهای اقتصادی ندارند یا به نوعی در ارتباط مســتقیم با
خدمات اقتصادی نیستند ،در بازارهای مختلف حضور یافته و کار اقتصادی میکنند.
این روش خســارتهای زیادی را به اقتصــاد وارد کرده که نمونه بارز آن کارتهای
بازرگانیای اســت که بهنام  ۷۰کارتن خواب صادر و با آن کارتها اقدام به واردات
شده بود.به گزارش «مردمساالریآنالین» ،کارت ملی به عنوان...

پیــروزی «جو بایدن» نامزد حزب دموکرات در انتخابات اخیر آمریکا و اظهارات
وی پیرامون بازگشت به برجام ،مجددا هراس به دل دشمنان منطقهای ایران از جمله
اسرائیل و برخی دول عرب افکندهاست؛ هراسی که باعث شده به انحای مختلف برای
تغییر دیدگاه بایدن بکوشند .به گزارش ایرنا ،توافق هستهای ایران و  ۵+۱که بعدها
به  ۴+۱تقلیل یافت ،ســالها به یکی از بزرگترین دغدغه دشمنان ایران در منطقه
تبدیل شدهبود .آنان پس از ورود ترامپ به کاخ سفید و متعاقب آن خروج آمریکا از
برجام به نابودی این توافق خوشبین بودند .حاال با انتخابات آمریکا و...

صفحه5

سرمقاله

متن و حاشیه سفر پمپئو به سرزمینهای اشغالی
سیفالرضا شهابی

پمپئــو وزیــر امــور خارجــه دونالــد ترامپ
رئیسجمهوری در حال تغییر آمریکا به هفت کشور
فرانسه ،گرجســتان ،ترکیه ،اسرائیل ،قطر ،عربستان
و امارات متحده عربی ســفر کرد که هر کدام از این
کشورها دارای اهمیتی خاص و این سفر با ویژگیهای
آن کشــور انجــام گرفته و مهمترین آنها ،ســفر به
اسرائیل را میتوان ذکر کرد.
ترامپ و کابینهاش از ابتدای ورود به کاخ ســفید
بنا بر اعتقادات ایدئولوژیکشان که متاثر از مسیحیان
انجیلی یا «اونجلیسم» است تمام قد در خدمت منافع
رژیم صهیونیســتی قرار گرفتند و هر آنچه روسای
پیشین آمریکا نخواستند یا نتوانستند در خدمت به
اسرائیل انجام دهند انجام دادند و در راستای همین
خدمتگــذاری ،ترامپ در آخرین ماههای حیاتش در
کاخ ســفید ،وزیرخارجهاش را راهی اســرائیل کرد
تــا کارهای ناتمام و نیمهکاره را به پایان برســاند تا
احتماال عرصه را برای رقیب دمکراتش که در آینده
نزدیک وارد کاخ سفید میشود تنگتر و تنگتر کند و
همچنین بیاعتنائی به حقوق فلسطینیها را با وضوح
هر چه بیشتر به نمایش بگذارد.
نخســتین موضوع که در مورد تور مقام ارشــد

خبر

دیپلماتیــک آمریکا در این مقطع به هفت کشــور
میتوان ارزیابی کرد این که ،نفس این سفر به هفت
کشور نشان از آن دارد ترامپ و تیمش متوجه شدند
باید کاخ سفید را برای حداقل چهار سال آینده ترک
کنند و لذا اقدام به این سفر فشرده کردند تا در کنار
دیدار از فرانســه و ترکیه و گرجستان و قطر ،سبب
دلگرمی دوستانشــان بشوند زیرا رژیم صهیونیستی
و عربســتان و امارات از دوران بعد ترامپ تا حدودی
نگرانند .اگر چه تــل آویو میخواهد به «جو بایدن»
رئیس جمهور منتخب نزدیک بشود ولی به هر حال
بایدن معاون اوبامایی بود که با نتانیاهو چالش داشت
و در دوران اوباما ،نتانیاهو بیاعتنا به کاخ سفید و به
دعوت «جان بینر» سخنگوی جمهوریخواه مجلس
نمایندگان و از مخالفان اوباما به واشنگتن سفر کرد
و بــدون دیدار با اوبامــا در کنگره حضور پیدا کرد و
سخنرانی داشت.
دومیــن موضوع حائز اهمیت در ســفر پمپئو به
ســرزمینهای اشــغالی ،بازدید از شهرکهای غیر
قانونی در مناطق اشــغالی  ۱۹۶۷اســت که توسط
اسرائیل ساخته شده و مورد اعتراض جامعه جهانی
از جمله اتحادیه اروپا است و به این ترتیب پمپئو به

عنوان اولین وزیر خارجه آمریکا با بازدید از شــهرک
«پســاگوت» که نزدیک «راماهلل» اســت بر عملکرد
شهرک ســازی تلآویو مهر تائید زد .به قول «نبیل
ابوردینه» سخنگوی تشکیالت خودگردان فلسطین:
«سفر پمپئو به سرزمینهای اشغالی مشارکت فعال
در اشــغال اســت» .بازدید پمپئو از کارخانه شراب
ســازی شهرک ،سبب شــد تا فلسطینیان معترض
خطــاب به وزیر خارجه آمریکا بگویند« :آقای پمپئو
شراب نیست خون فلسطینیان است».
از دیگر مناطق مورد بازدید پمپئو ،منطقه اشغالی
جوالن بود که این منطقه هم متعلق به سوریه است
و رژیم صهیونیستی در ســال  ۱۹۶۷اشغال کرده و
سال گذشته ترامپ الحاق ارتفاعات جوالن به اسرائیل
را به رسمیت شــناخت و پمپئو خواست به سوریه
و کشــورهای عربی خصوصا امــارات متحده عربی
و بحرین که اخیرا با اســرائیل روابط برقرار کردند و
همزمــان با حضور پمپئو در اســرائیل ،وزیر خارجه
بحرین هم حضور داشــت بفهماند چشم از جوالن
بردارند .در صورتیکه هم ترامپ و هم تلآویو آگاهند
جامعه جهانی همچنان ارتفاعات جوالن را متعلق به
سوریه میدانند.

پس از استعفای ملکزاده و با حکم نمکی

نجفی سرپرست معاونت تحقیقات وزیر بهداشت شد

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حکمی
دکتــر فرید نجفــی را به عنوان سرپرســت معاونت
تحقیقات و فناوری منصوب کرد.
به گزارش ایسنا ،در متن این حکم خطاب به دکتر
فرید نجفی آمده است:
 -1اولویت کنونی کشور مدیریت تمام عیار بیماری
 COVID-19میباشد که متأسفانه نظام سالمت،
اقتصاد ،جامعه و سیاست را در جهان متأثر ساخته و
همکاران سخت کوشمان در نظام سالمت ماههاست
در فشار سنگینی قرار دارند و در این راستا داغ تعداد
زیادی از هموطنان و همراهانمان را بر دل داریم .سال
گذشــته در نامه مهم و آنی که ضمیمه میباشــد از
معاونت محترم تحقیقات و فناوری درخواست کردم تا
با استفاده از ظرفیت بیبدیل دانشگاههای علوم پزشکی
کشور به جنبههای مختلف بیماری که در نامه مذکور
قید شــده بود بپردازند و اینجانب را بطور مستمر در
جریان قرار دهند ،متأسفانه تا این لحظه به هیچکدام
از این موارد نپرداختند و هرگز مکتوب قابل استنادی
که بتوان بعنوان چراغ راه آینده مدیریت بیماری بکار
گرفت ارائه نکردند .بعضی از موارد غیرعالمانه از قبیل
عدم ابتال مجدد ،گرفتاری ســی میلیون نفر هموطن
و ترویج اندیشــه ایمنی دسته جمعی از تراوشات آن
مجموعه بود کــه کار را در مدیریت بیماری و اوضاع
مدیران ارشد سختتر کرد .پرداختن جنابعالی به مفاد
نامه ضمیمه بسیار حائز اهمیت است.
 -2تعیین اولویتهای پژوهشی در نظام سالمت،
بخصوص کار بین بخشــی بدلیل تأثیــر مولفههای
اجتماعی موثر بر سالمت ،تأثیر شیوه زندگی مردم بر
شاخصهای تندرستی ،تحقیق در اجزا نظام ارائه دهنده

خدمت HSR ،و رابطه تنگاتنگ با معاونتهای محترم
ذیربط ،پیشبینی ضرورتهای نظام سالمت مبتنی بر
یافتههای علمیو همچنین بــار بیماریهای آینده و
ارائه راهکارهای پیشگیرانه جهت پرهیز از تلنبار آنها
بر نظام سالمت سالهای آتی از وظایف گرانسنگ آن
مجموعه است.
 -3گرچه چاپ مقاالت ارزشــمند میتواند یکی
از شــاخصهای پیشرفت کشــور عزیزمان در عرصه
پژوهش جهان باشــد و قدردان دانشــمندانی هستم
که در چاپ مقاالت فاخر افتخارآفرینی میکنند .مع
الوصف چاپ مقاله صرفاً نمیتواند راهگشای مشکالت
کشــور در حال توســعه باشــد پژوهشهای ما باید
بتواند محصوالت دیگری هم داشته باشد که با تولید
فرآوردهای ،ارائه شیوه پیشگیری یا بیماریابی سریع تر
و یا راهکاری برای اصالح نظام ارائه خدمت و افزایش
بهرهوری آن بتوان گرهای از گرفتاریهای کشور گشود.
بدیهی است این اندیشه مانع از تحقیقات بنیادین که
ممکن است ســالها طول بکشــد تا به دستاوردی
بینجامد نخواهد شد.
 -4توزیــع عادالنه منابع پژوهــش و بهرهمندی
پژوهشــگران با بضاعت علمیدر دانشــگاههای علوم
پزشکی و مراکز تحقیقاتی دور دست حتماً مورد توجه
قرار گیرد.
نباید احساس بیعدالتی ،دانشمندان جوان کشور را
در دانشگاه های مناطق محروم مأیوس کند .جنابعالی
رنج کشــیده فعالیت در یک دانشــگاه نسبتاً محروم
بودهاید و میدانید که پایتخت نشــینی نباید امتیاز
بزرگ بهرهمندی از منابع کالن کشور باشد.
 -5گرچه در بند  3ابــاغ  1397.10.29معاون

محتــرم قبلی نیز ذکر کردم که مراکز تحقیقاتی باید
از شیوه مدیریت جزیرهای به شبکه تحقیقاتی متصل
بدل شوند و بتوانند با تبادل تجربه و حاصل پژوهش
با تقسیم وظایف و اولویتها از دوباره کاری بپرهیزند،
معالوصف هنوز کارهای مــوازی و تکراری تحقیقات
مشابه با درصدی مختصر تفاوت ادامه دارد.
قطبهای تحقیقاتی باید بر مسائل مختلف کشور،
متمرکز و حمایت شوند و حاصل تحقیقاتشان جهت
طی طریق مناســب به وزیر و دســتاندرکاران نظام
اجرائی کشور ارائه گردد.
 -6ارتباط مستمر با پژوهشگران دانشگاه های غیر
علوم پزشکی و همچنین مراکز تحقیقاتی خصوصی
در داخل و خارج از کشــور بخصــوص متخصصین
هموطنمان در دانشــگاههای خارج بــا برنامه ریزی
منسجم ،اولویت سنجی و استفاده از ظرفیتهای مادی،
معنوی و تخصصی آنها میتواند موجب اعتالی کمیو
کیفی پژوهش شود.
 -7تمرکز بر شرکتهای دانش بنیان و استفاده از
ظرفیت بی بدیل آنها باید تسریع گردد .در این راستا
هرگونه پیشنهاد جهت ارتقاء آنها مورد حمایت مقام
معظم رهبری ،رئیس جمهور محترم و دیگر مسئوالن
قرار خواهد گرفت.
 -8در مورد ســاخت واکســن و داروهای موثر بر
 COVID-19اینجانب کمیته ای تشــکیل داده ام
که دســتآوردهای مطلوبی در عرصه بینالمللی بروز
خواهد داد.
وزیر بهداشــت همچنین در نامــهای جداگانه از
خدمات دکتر ملک زاده در مدت تصدی مســئولیت
معاونت تحقیقات و فناوری تشکر کرد.

صفحه3

خبر
پرسپولیس برد ،یحیی اخراج شد
تیم فوتبال پرســپولیس با برتری یک بر صفر
برابر صنعت نفت آبادان به اولین پیروزی خود در
لیگ برتر دست یافت.
به گزارش ایسنا ،در ادامه هفته دوم لیگ برتر
فوتبال ایران ،تیم فوتبال پرســپولیس از ســاعت
 ١۶:٢٠دیروز در ورزشــگاه آزادی میزبان صنعت
نفت آبادان بود کــه این دیدار در نهایت با برتری
یک بر صفر پرســپولیس به پایان رسید .تک گل
پرسپولیس را ســیامک نعمتی در دقیقه  ۴١و از
روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
در آغاز نیمه نخســت این دیدار قرمز پوشــان
زمین ســعی داشتند تسلط خود را بر بازی دیکته
کنند و با فشــار روی دروازه حریف موقعیت گل
ایجاد کننــد .با اینکه شــاگردان گلمحمدی در

بیشتر دقایق توپ و میدان را در اختیار داشتند اما
تراکم زرد پوشان صنعت نفت اجازه ایجاد فرصت
گل را نمیداد.
در دقیقه  ،١٧روی حرکت خوب وحید امیری
که از سمت چپ انجام شــد ،توپ درون محوطه
جریمه به سیامک نعمتی رسید اما ضربه برگردان
این بازیکن راهی به دروازه پیدا نکرد.
در  ١۵دقیقه دوم بازی ،باز هم این پرسپولیس
بود که حاکم مطلــق زمین بود اما با وجود تغییر
تاکتیک و ارســالهای بلند ،بــاز هم فرصت گل
چندانی روی دروازه خلق نشد.
در دقیقــه  ،۴٠پــاس در عمق ســید جالل
حسینی برای کنعانیزادگان باعث شد این بازیکن
درون محوطه جریمه صنعت نفت با دخالت مدافع

تیم مهمان نقش بر زمین شود تا داور نقطه پنالتی
را نشــان دهد .در ادامه سیامک نعمتی با استفاده
از این فرصت ،گل نخســت را برای تیمش به ثمر
رساند.
در آغاز نیمه دوم این دیدار ،این زرد پوشــان
زمین بودند که سعی داشتند با فشار روی دروازه
پرسپولیس گل خورده را جبران کنند که در این
امر موفق نبودند .در مقابــل هرچه از زمان بازی
گذشت ،پرسپولیس توانست همانند نیمه نخست
توپ و میدان را در اختیار بگیرد و بازی را کنترل
کند.
در آخریــن ثانیههای بازی یحیی گل محمدی
به علت اعتراض شدید به داور و شوت کردن توپ
به سمت سکوها از کنار زمین اخراج شد.

