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 ترين انتخابات اقتصادی کشوربزرگبهامات فراوان در ا     روز حرف▼

ترین انتخابات اقتصادی کشور برای انتخاب اعضای بزرگ

گذاری استانی سهام عدالت از های سرمایهمدیره شرکتهیئت

در  صورت الکترونیکینیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد امسال و به

ات قرار است افرادی که اداره در این انتخاب است. یبرگزارحال 

اند و دارای کد سهام عدالت را به روش غیرمستقیم انتخاب کرده

مدیره این اعضای هیئت سجام هستند، با شرکت در انتخابات

عضو اصلی  ۵هر شرکت  نمایند. قرار است برای ها انتخابشرکت

عضو  2۶2کم دست انتخاب گردند کهالبدل عضو علی ۸و 

ها را به عهده توسط مردم انتخاب و مدیریت شرکتمدیره، هیئت

کمیسیون اقتصادی مجلس به اصل برگزاری و  خواهند گرفت.

اشکال گرفته و آن را به وزیر اقتصاد  21های اجرایی آن شیوه

مسئوالن ارشد سازمان بازرسی ارسال کرده است و با هماهنگی 

ن در صورت عدم رفع ای از وزیر اقتصاد خواسته کل کشور

مشکالت و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات 

های تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال مدیره شرکتهیئت

کمیسیون اقتصادی طرح دوفوریتی ابطال این  شده،در نظر گرفته

 داد. دانتخابات را در دستور کار خود قرار خواه

ها این شرکت اساسنامه جدید جا داشت اول -2 نکات تحليلي:

انتخاب  رسید و آنگاه در فکرمیتصویب به در مجامع قانونی 

در خصوص شیوه تأیید صالحیت داوطلبان  -۸بودند.میمدیران 

تأیید  هم ابهاماتی وجود دارد.مدیره سهام عدالت عضویت هیئت

تأیید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک یا عدم

ها جهت رای نظارت بر تأیید صالحیتسیستم نظارتی قانونی ب

ضعف جدی  هاجلوگیری از شائبه دولتی نمودن تأیید صالحیت

ویژه از رسانی عمومی بهاطالع متأسفانه -1این انتخابات است.

صورت طریق صداوسیما، در خصوص نحوه برگزاری این مجامع به

 جایگزین راهکار صورت نگرفت و نبود الکترونیک و یا حضوری

 صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری در

 اشکال جدی این دوره از انتخابات بود.

 برای بورس عالی شورای در که تصمیمی اوالً نکته راهبردی:

 هایشرکت در مدیرههیئت انتخاب منظوربه مجامع برگزاری نحوه

ت شده باید دقت و مراقبگرفته عدالت سهام استانی گذاریسرمایه

 شد.به بهترین روش اجرا می قانون تا گرفتبیشتری صورت می

 هایدستگاه انتخابات در این حد گسترده و فراگیر باید اًیثان

 کشور کل بازرسی سازمان و هااستان در دادستانی مانند نظارتی

 چون تری داشته باشند.انتخابات ورود جدی فرآیند و تخلفات بر

 است که خردی سهامداران اختیارات کاهش معنای به کنونی روند

دارند. مضاف بر این یک سری هماهنگی با نهادهای  عدالت سهام

 الخصوص مجلس نیاز بود. )نویسنده: علی قاسمی(مرتبط علی

 

 

 استراتژی شعار انتخاباتي                              روز گزارش▼

ناگون در حال رونمایی هستند؛ برخی با شعارهای گو 2022نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

گویند، یک چیزی می»فریبنده هستند که به قول رهبر معظم انقالب:  گونهآناز این شعارها 

معظم له روز گذشته نیز در ارتباط  .«بدون اینکه امکانات کشور را در نظر بگیرند یا حتّی بدانند

 کردند: تأکید هادانشگاهساتید دانشجویی و ا هایتشکلتصویری با جمعی از دانشجویان، 

 باشند. مردم به معتقد که بیایند کار سر بر کسانی بایستی»

 ها و موضوع کمپین انتخاباتیشعار انتخاباتی یک نسخه کوتاه شده از وعدهگزاره خبری: 

واریز  نامزد انتخاباتی حساببهمردم را  رأی تواندمیمردم است و همین شعار  رأیبرای کسب 

ریاست جمهوری ایران  هایدورهسال تعیین کند. در  ۲یا  0دولت را برای  اندازچشمیا کند و 

توحیدی  اقتصاد دهندهبشارتشعار خود را  صدربنی مثالًشعارهای مختلفی بیان شده است؛ 

، شعار محراب و ایخامنه اهللآیتو ؛ شعار شهید رجایی، ساده زیستی و عدالت بود قرارداد

تبلیغاتی حک  هایدیوارنوشتهو  هابرگهب کرده بود و این جمله هم بر روی جبهه را انتخا

 و کندمی دعوت کردن فکر به را مردم که است حکومتی آن اسالمی شده بود که حکومت

. مرحوم هاشمی رفسنجانی از شعار سازندگی بهره برد گیردمی عهده به را مردم ذهن هدایت

ی را برگزید و در آخرین مورد نیز، دکتر روحانی از شعار عدالت اجتماع نژادمحمود احمدیو 

 اعتدال و مذاکره پرده برداشت.

شعار و رفتار انتخاباتی در سرنوشت کشور و حل مشکالت مردم بسیار  تحليلي: هایگزاره

ریاست  ساله ۲رنگ انتخاباتی را تا پایان  جمهوررئیسکه یک  ایگونهبهاهمیت دارد؛ 

 رأیاصالحات که با شعار سیاسی جامعه مدنی  جمهوررئیس، یا اینکه دکنمیجمهوری حفظ 

و اطرافیان او  دانستنمیخود را متعهد به حل مشکالت اقتصادی مردم  گاههیچآورد، 

و حل  اندداده رأی هاتمدنکه مردم به شعار آزادی، جامعه مدنی و گفتگوی  گفتندمی

ده شود. یکی از دالیل شرطی شدن اقتصاد مشکالت اقتصادی از مسیر سیاسی باید پیمو

کشور ما که به تصمیمات داماد ترامپ گره خورده بود، انتخاب همین شعار انتخاباتی بود که 

و  خوردمیهمه اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و آموزش کشور به آمریکا و غرب باید پیوند 

تا مشکالت حل شود! بست  داشت که باید با آمریکای کدخدا تأکیدروحانی  جمهوررئیس

بنابراین الزم است با چشم باز به حمایت از کاندیدای اصلح و شعار انتخاباتی وی برویم، زیرا 

سال در زندگی و معیشت ما، امنیت و اقتصاد جامعه و اجتماع و  0قرار است این شعار حداقل 

 فرهنگ کشور سایه اندازد. )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 !؟حمايت رسانه ملي از رئيسي                      ویژه خبر ▼

بازتاب سخنان رئیس دستگاه قضا در رسانه ملی منتقدان در روزهای اخیر به انتقاد از  برخی

رئیسی در انتخابات  اهللتیآاز کاندیداتوری  مایصداوسخویش آن را حمایت  زعمبهپرداخته و 

ای وسیما با تأکید بر عدالت رسانه. مدیرکل روابط عمومی صداکنندریاست جمهوری تحلیل می

نوشته است:  محمدحسین رنجبران در آستانه انتخابات، توضیحاتی را در این زمینه مطرح کرد.

درصد سهم قوه  ۰2در یک سال اخیر از صد درصد سهم سه قوه روی آنتن رسانه ملی بیش از »

در  و ؛ه قضاییه بوده استدرصد سهم قو 22درصد سهم قوه مقننه و کمتر از  ۸2مجریه، بیش از 

از سران قوا در  هرکدامرسانه ملی این بوده که فارغ از حضور  یگذاراستیسآستانه انتخابات هم 

خودش  ۶۶جمهور مستقر که در سال مثل رئیس ؛دهدیمها را پوشش اخبار آن ،این عرصه

 «.شدیماو پوشش داده  یهابرنامهنامزد انتخابات بود و طبق روال 
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 اخبار ▼

 !ناکارآمد دييگون، به ما بود  ترامپ مشکل از: يروحان

ساله دولت، گفت:  ۲جمهور دیروز در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، با دفاع از عملکرد رئیس

 نیباالتر ۶۵دولت را ندانند. بعد از برجام در سال  یباعث شده که مردم دستاوردها هایینمااهسی»

مستور بماند.  خیدستاورد بزرگ در تار نی. محال است که امیداشت جهان را یرشد اقتصاد

 رپازی را برجام ترامپبرابر شده است.  ۸ رانیا خیکشور در حوزه سالمت نسبت به کل تار یتوانمند

 کایآمر ندیبگو نکهیا یجابه یاشود. عده لیبه کشور تحم یادیز یگذاشت و باعث شد که فشارها

جمهور در سخنان رئیس«. که ناکارآمد بوده است زنندیه دولت تهمت مکردند ب تیو ترامپ جنا

راجع به عملکرد دولت در حالی است که نمود عینی این خدمات  هایینماو سیاه  هاتهمتخصوص 

ای آن را تحریف کرد! نتایج عملکرد با هیچ قدرت رسانه توانینمدر زندگی مردم ملموس است و 

وبلبلی که در ها، بلکه در وضعیت گلهای رسانهها و تحلیلادداشتدولت در کشور را نه در ی

 دید! توانیمشود، معیشت مردم دیده می

 !نگهبان یشورا مصوبه مشکل دولت با

های نام چهرهنامزدهای ریاست جمهوری، مجدداً شاهد ثبت نامثبت آغازدیروز در اولین روز از 

ساله توسط وزارت کشور بودیم؛  ۲۵ رمردیپریاست جمهوری، از نوجوان گرفته تا  ربط با سکانبی

اما دیروز با کمال ؛ با مصوبه اخیر شورای نگهبان دیگر شاهد آن نباشیم دیرسیمموضوعی که به نظر 

بر اساس  دبای کشور وزارت»تعجب، سخنگوی دولت به دفاع از این رویه نامیمون پرداخت و گفت: 

دولت اجرا و پاسداشت  فهیعمل کند. وظ یجمهور استینام از داوطلبان انتخابات رباره ثبتقانون در

گفته است، مالک عمل  یجمهور استیر یو معاونت حقوق جمهورسرئی آنچه است. یقانون اساس

در همین زمینه، سخنگوی شورای نگهبان «. نام از داوطلبان انتخابات استثبت یوزارت کشور برا

نگهبان  یشورا»: ح نگاه دولت و تأکید بیشتر بر لزوم اجرای مصوبه شورای نگهبان، گفتبرای اصال

است که ما در  یامصوبه کی نیگذاری کرده است و درواقع اندارد که قانون ییعنوان ادعاهیچبه

ن آ دیو وزارت کشور هم با میکنیو به وزارت کشور اعالم م میرا دار یماتیتصم نیطول انتخابات چن

 ۸0از ساعت  دیبود که انتخابات نبا نینگهبان ا یشورا یاعضا صتشخی گذشته، دوره در را اجرا کند.

 .«اجرا کرد زیو وزارت کشور ن میمصوبه را به وزارت کشور اعالم کرد نیعبور کند. ا

 يم!ديدمرگ عدالت وانسانيت را نميو  ميمردي: کاش میديمج ديمج

ادداشتی به کشتار دخترکان افغانستانی در سکوت جامعه جهانی کارگردان مشهور کشورمان طی ی

. افراشته نشدنیمه یپرچم. روشن نشد یشمع. از شما برنخاست صدایی»واکنش نشان داد و نوشت: 

 . بهفتادیبه راه ن یهشتگ چیه و دینخروش یاشهیپ استیس چیه و ندادند هیانیب یجهان یهاسازمان

که رنگ خون  یرنگ، به قرنکم یرنگارنگ و با شعورها یشعارها آمدید باخوش کمیوستبی قرن

 یباش غربی اگر .شوندیم یگذارو آیینشان ارزش تیبر اساس مل انیها فرق دارد و آدمانسان

نگران خون بر  یکس یو مسلمان باش عهیو اگر ش یافراموش شده یباش یو اگر افغانستان یارجمند

عصر  نیمعنای اکه عدالت واژه بی کنمیم یزندگ ایزمانه در که متأسفم .شودینم اتختهیر نیزم

)ع( بود که چنان  یچون عل یدر زمانه ما هم کس شدیچه م کنمیآرزو م گاهی است. یهودگیب

 کاش .دیدیکه مرگ را سزاوار م شدیغیرمسلمان م یحت ییبانو ینگران ربودن خلخال از پا

ها بار را در شهادت غمبار دهسکوت نکبت نیو چن میدیدینم را تیو مرگ عدالت و انسان میمردمی

 .«میدختر مظلوم قوم هزاره افغان شاهد نبود

 ايراني افتتاح شدواکسن  کارخانه توليد

دیروز کارخانه تولید واکسن کوو ایران برکت در البرز افتتاح شد و اولین محموله تولیدی واکسن 

خبرهای خوش دیگری نیز  فرمان امام ییستاد اجرا رئیس این کارخانه تحویل وزارت بهداشت شد.

به  گرید دیدو خط تول نیخواهد شد؛ همچن دیدُز تول میلیونیکماه تا اردیبهشت»: داشت و گفت

دز خواهد  ونیلیم 12به  دیتول وریاضافه خواهد شد و تا شهر یواکسن کرونا داخل دیمدار تول

که خود از  تهران یدانشگاه علوم پزشک یهای عفونمحرز، استاد بیماریدکتر مینو  .«دیرس

 د،ینگران نباش گرید» :داوطلبین تزریق این واکسن در مرحله سوم بالینی بود، خطاب به مردم گفت

 .«دیراحت بزن الیخ آمد و با دانیکرونا هم به م یرانیواکسن ا

 اخبار کوتاه

 دالل شهر شهردار اشغالگر خارج شد/شهر از دست يک کنترل  ◄

کنترل شهر کامالً »: ی اعالم کرداشغال یهانسرزمی در

و  انینیفلسط انیم یشاهد جنگ داخل هاابانیرفته و خازدست

 .«دیکنترل اوضاع اعزام کن ی. ارتش را براهاستستیونیصه

 یی نیزکاآمری خبرها حاکی از آن است که دیروز برخی شهروندان

 هیپرداخته و عل انینیاز فلسط تیبه حما ،یتظاهرات ییبا برپا

با انتشار  یترییکاربران تو یبرخ شعار دادند. هاستیونیصه

های اشغالی، های مقاومت به سرزمینراکت یی از اصابتهاعکس

نوشتند: گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را به سخره گرفته و 

مراتب نسبت به یمقاومت اسالم یهاحجم اصابت و دقت راکت»

 .«زده است« گند» نیاست و گنبد آهن افتهی شیبه قبل افزا

 کیی/ ريجهانگ یاجماع رو یطلبان برااصالح يترين نگرانمهم ◄

شدن  قطعی به توجه با» :اعالم کرد رانیعضو جبهه اصالحات ا

عدم احراز  یو احتمال باال فیظر یآقا یعدم نامزد یبیتقر

است که  یترین فردمهم یریتاجزاده، اسحاق جهانگ تیصالح

 ینگران ترینمهم او اجماع کنند. یطلبان احتمااًل رواصالح

نامناسب او در  تیوضع ،یریجهانگ یطلبان درباره آقااصالح

 است. یروحان یاو به دولت آقا دیشد یو چسبندگ هاینظرسنج

 تیتا اگر با حما کنندیرا رصد م طیطلبان شرااصالح حالبااین

او اجماع  یرو ،بودتوجه قابل یریشانس جهانگ گرانیو د فیظر

باره دوباره دراین ،هانامثبت انپای از بعد اصالحات جبهه کنند.

 .«گیری خواهد کردرأی

با حضور مجلس  سیرئ /ترين مسئله است: اجماع مهمبافيقال ◄

 داهاکاندی تعدد» :، تأکید کردانقالب ونیفراکس یجلسه انتخابات در

 افرادی همه از. ستیار ندر جبهه انقالب، با اجماع و انسجام سازگ

 شتریانسجام ب یبرا ،اندقرار داده یکه خود را در معرض نامزد

خواص  یهمه و خصوصاً برا برای آزمون وقت اآلن. کنمیدعوت م

جبهه  میخود را فراتر از تصم یبعض نکهایاست.  یانقالب انیجر

 .«برندینم ییکنند راه به جا یانقالب اصلح تلق

!/ شودينم یارهستهيغ یهاميل تحربرجام مانع اعما ◄

به  کایچنانچه آمر»: اعالم کرد کایوزارت خارجه آمر سخنگوی

 رینظ یگرید یهارا در حوزه رانیبرجام بازگردد بازهم ا

و « حقوق بشر» یاهسته یانرژ ،یامنطقه یهاتیفعال

 وجود دارد. میفشار قرار خواهد داد و امکان تحرتحت «سمیترور»

جهت  هامیکه استفاده از تحر ستیدر برجام ن یبند چهی

پاسخگو  استیها را ممنوع کند و ما سبه آن حوزه یدگیرس

 .«داد میکردن تهران را ادامه خواه

 هییقوه قضا یسخنگو/ فيظر يصوت لينفر در مورد فا 21احضار  ◄

 نیو ضابط ییمرجع قضا هیاز ناح یتخصص یهامتی» :خبر داد

شده  لیات و سازمان اطالعات سپاه تشکمتشکل از وزارت اطالع

نقش داشتند دستور  ندیفرا نیکه در ا یاز کسان جمعی است.

نفر  ۸2به  بیها از کشور صادر شده است و قرالخروجی آنممنوع

موضوع،  تیاما به لحاظ اهم ،آمدهدستبه یجنتای احضار شدند.

 .«مجدانه ادامه دارد قاتیکار تحق


