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نگاه

 امریکا از WHO خارج نشود
چه کند؟!

مراقب ابرتورم باشید!

 مذاکره یا سفر خارجي 
با پول بیت المال؟

جواد ارشادی

محمدجواد اخوان

فريدون حسن

زينب شريعتی

خروج امریکا از پیمان های بین المللی در دولت ترامپ امری 
غریب نیس��ت؛ از برجام، توافق آب و هوای��ی پاریس، پیمان 
نفتا، خروج از پیمان آس��مان باز گرفته تا این پیمان شکنی 
اخیر یعنی خروج از عضویت س��ازمان جهانی بهداشت، اما 
ش��رایط دولت ترامپ و اوضاع اخیر آن یک تفاوت اساسی را 
با خروج های دیگر نشان می دهد. از درست یا غلط، اخالقی 
یا غیراخالقی بودن اقدام دولت ترامپ در خروج از س��ازمان 
جهانی بهداشت)WHO( که بگذریم، مورد اخیر خروج از 
تعهد دولت ترامپ در شرایطی رخ می دهد که او با بحران های 
هزینه زای متعددی در داخل دس��ت و پنج��ه نرم می کند. 
ناکامی ترام��پ در مدیریت بحران همه گی��ری کرونا که به 
روایت رسانه های امریکایی و نظرسنجی ها، به شدت بر پایگاه 
مردمی رئیس جمهور امریکا تأثیر گذاشته، بحران دنباله دار 
قتل جورج فلوید و خرم��ن نظامی هژمونی��ک که در آتش 
خشم مردمی از سیاست های نژادپرستانه رئیس جمهورش 

می سوزد | صفحه15

 وجود 2700هزار میلیارد تومان نقدینگی که بخش عمده ای 
از آن در اختیار دو دهک برخوردارتر جامعه است به مهم ترین 
کاتالی��زور س��وداگری در بازارهای کاذبی چ��ون طال و ارز 
تبدیل شده است. طبیعی اس��ت که کاهش ارزش پول ملی 
خیلی زود تأثی��رات خ��ود را روی بازارهای دیگ��ر داخل، 
خصوصاً اقالم معیش��تی و کاالهای اساس��ی مصرفی مردم 
خواهد گذارد. با توجه به افزایش تقریباً 50درصدی قیمت 
ارز در چند ماه گذش��ته دیر یا زود باید منتظر س��رریز آثار 
تورم آن بر روی کاالهای مصرفی باش��یم و با توجه به تورم 
س��اختاری موجود در اقتصاد و نیز باقیمانده تورم ناشی از 
موج های پیشین افزایش قیمت ارز، عماًل باید نگران یک تورم 
 فوق العاده که برخی اقتصاددانان از آن به عنوان »ابرتورم« 

یاد می کنند، بود | صفحه2

این روزها دوباره بحث چند پرونده ش��کایت خارجي ها از دو 
باشگاه همیش��ه بدهکار فوتبال ایران داغ شده است؛ بحثي 
هر چند تکراري که خوب مي دانیم حاصلي جز برداشت هاي 
چندین میلی��اردي از بیت المال براي جبران س��وءمدیریت 
حاکم بر این دو باش��گاه طي دهه هاي اخیر ن��دارد، اما نکته 
جالب توجه در دور جدید این جریان اصرار عجیب مدیران تازه 
این باشگاه ها براي سفر به اروپا و مذاکره رودر رو با طرف هاي 
دعواست، مثل اصرار سعادتمند برای مذاکره با استراماچونی. 
گویي قرار اس��ت اتفاق خاصي رخ دهد یا اینک��ه این آقایان 
برخالف اسالف شان در مدیریت از توانایي باالیي براي متقاعد 
کردن طلبکاران و در نتیجه تغییر روند پرونده به سود فوتبال 

ایران برخوردارند | صفحه13

يكسوزنبهخودبزنيد
يكجوالدوزهم
بهرسانههايمعاند

وزارتنيروبههرکسيکهدرشناساييمراکز
غيرقانونيتوليدارزديجيتالکمكکند

10ميليونتومانپاداشميدهد

   »خط تخریب روابط ایران و چین از رس��انه هاي خارج از 
کشور آغاز شده است«. این جمله اي از سخنان دیروز محمود 
واعظي، رئیس دفت��ر رئیس جمه��ور در م��ورد انتقادها به 
قرارداد 25ساله میان ایران و چین است اما آیا تخریب پیمان 
راهبردی چین فقط از رسانه های معاند شروع شد؟!  واعظي 
بیراه ه��م نمي گوید؛ جنگ رواني رس��انه هاي خارجي علیه 
روابط ایران و چین، نه کم بوده و نه متوقف شده است اما نقش 
خود دولت روحاني در این میان نادیده گرفته مي شود. تکلیف 
رسانه هاي ضدایراني که روشن است، اما چرا همواره باید یک 
جریان خاص، حتي شده در صفحات مجازي خود و نه رسانه 
رسمي، درپي بر هم زدن توسعه همکاري ها بین ایران با چین 

و روسیه باشد؟ | صفحه5

   بیس��ت و س��ومین نماینده پس از انقالب اسالمي 
که با رأی نمایندگان مجلس از ادام��ه حضور در خانه 
ملت بازماند، به نام غالمرضا تاجگردون، منتخب مردم 
گچس��اران در مجلس یازدهم ثبت ش��د؛ نماینده ای 
که به اتهام سوءاس��تفاده ، رانت و مفاس��د اقتصادی و 
اداری چنین سرنوشتي را براي خود رقم زد و مجلسي 
 که نش��ان داد مبارزه با فس��اد اگرچه راهی سخت اما 

ممکن است

    رئیس جمهور امری��کا با اعالم خروج کش��ورش از 
سازمان بهداش��ت جهانی )WHO(، عالوه بر اینکه از 
یکی دیگر از ترتیبات بین المللی خارج شد، در بحبوحه 
ش��یوع بیماری کرونا توجه      ها را بی��ش از پیش متوجه 
عملکرد ضعیف خود در مه��ار این بیماری کرد و زمینه 
را برای انتقاد      ها از خود و موضع گی��ری نامزد رقیب در 

انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هموار کرد

    سخنرانی سه     شنبه ش��ب دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در چهاردهمین سالروز جنگ 33 روزه، یک سخنرانی 
متفاوت بود؛ سخنرانی ای که در آن، سیدحسن نصراهلل 
تلویحاً از جن��گ اقتص��ادی امریکا صحبت ک��رد و از 
هموطنانش خواست که وقت خود را تلف مذاکره برای 
کمک گرفتن از صن��دوق بین المللی پول یا س��مت و 
س��وی تحوالت منطقه نکنند. نصراهلل از تصمیم برای 
جهاد کش��اورزی و صنعتی ب��رای مقابله با فروپاش��ی 
و گرس��نگی صحبت کرد و گفت که ح��زب اهلل با تمام 
امکانات، توانمندی ها، دوستان و متحدانش در قلب این 

تقابل قرار خواهد گرفت

 خروج امریکا 
بر بهداشت جهانی

اعالمجهاداقتصادی
نصراهللدرسالروز
جنگ33روزه

سوتبزنيد
10ميليونپاداشبگيريد

مجلسگامنخست
ضدفسادراازخودآغازکرد

جایمتنهایفاخر
درنمايشهایراديويی

خالیاست

شنايقورباغهجوکر
درسالنهايخاليسينما

 اخذ پول زور 
آن هم از دانشجو!

  در حالي وزیر علوم تصمیم گیري براي کاهش شهریه 
را جزو اختیارات دانشگاه ها دانسته که بر اساس بودجه 
امسال، سهم شهریه ها از درآمد دانشگاه ها افزایش یافته 
اس��ت. اعالم برخي دانش��گاه ها درباره دریافت شهریه 
این ترم به ص��ورت کامل، با انتقاد دانش��جویان روبه رو 
شده است. دریافت کامل شهریه در حالي رخ مي دهد که 
ارائه خدمات آموزشي به نصف و در مواردي به زیر نصف 
کاهش پیدا کرده است و منطقي نیس��ت شهریه براي 

خدماتي که ارائه نمي شود، اخذ شود

  تولید هر بیت کوین معادل مصرف س��االنه 24خانه 
در تهران برق مصرف مي کند یا معادل مصرف برق یک 
خانه در تهران به مدت 24 سال. یارانه هر کیلووات برق 
5هزار ریال است، یعني تولید یک واحد بیت کوین حدود 

350 میلیون ریال با یارانه دولتي هزینه مي برد 

  نگاهي گذرا به وضعیت فروش بلیت در سامانه هاي 
آنالین فروش بلیت س��ینما نش��ان مي دهد سالن هاي 
بزرگ س��ینما ها در پردیس هاي مدرن ته��ران در هر 
سانس فقط با چند صندلي فروخته شده فیلم را اکران 
مي کنند. برخي از فیلم ها هم که حتي یک بلیت فروخته 
ش��ده ندارند، صرفاً براي بسته نش��دن در هاي سالن ها 
اکران مي شوند. در این شرایط و برخالف تصور اولیه که 
ادعا مي شد بازگشایي سینماها با استقبال روبه رو خواهد 
شد، مردم ترجیح مي دهند در این شرایط هر جایي بروند 

غیر از سینما!

رامی��ن پورایمان، پیشکس��وت رادی��و در گفت وگو با 
»ج��وان«: رادیو یعنی هم��ه چیز. مخاط��ب در خانه، 
پش��ت فرمان یا هر جا موج رادیویی را عوض می کند و 
به دنیای دیگر می رود، کدام وس��یله مانند رادیو با یک 
تغییر خیلی کوچک، شما را به جهان دیگری می برد؟ 
جای خیلی چیزها در رادیو خالی است، در نمایش های 
رادیویی جای متن های فاخر خالی است. جای صاحبان 
قلم که ب��رای نمایش های رادیویی می نوش��تند خالی 
 اس��ت و از این باب��ت آزرده خاطر هس��تم و هیچ کس 

هم نگفت چرا...
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قرنطینه کامل بیخ گوش تهران 
وزيربهداشت:شکستیاگرازکروناخورديم،مقابلاقتصادگرفتارتحريمبود

رئيسجمهور:صادرکنندهایکهتا3ماهبعدازصادراتارزخودرابرنگرداندخائن
وبرخوردقضايیبااوموردحمايت3قوهاست

  وزیر بهداشت که این روزها کمتر در برابر رسانه ها ظاهر شده بود،  در جلسه اضطراري ستاد 
فرماندهي کرونا در تهران، حرف هاي نگفته این روزها را بر زبان آورد. وي با اشاره به اینکه ایران 
جزو اولین کشورها در مهار ویروس کرونا بود افزود:» ما اولین کشور جهان بودیم که پروازها را 
قطع کردیم و با برنامه ریزي آبرو خریدیم.« نمکي با اشاره به هزینه هاي میلیاردي کشورهاي دیگر 
براي بخش سالمت و همچنین هزینه هایي که براي بخش معیشت مردم صورت گرفت، خاطر 
نشان کرد: »از یک میلیارد یورویي که با موافقت مقام معظم رهبري براي مقابله با کرونا اختصاص 

داده شد تا امروز من توانسته ام کمتر از 30 درصد آن را دریافت کنم.« وزیر بهداشت با اشاره به 
دوگانه معیشت و سالمت تأکید کرد:» در شرایطي که ما باید به فکر سالمت مردم باشیم  ناگزیر 
هستیم براي اقتصاد و معیشت پروتکل بنویسیم.« نمکي با تقدیر از تالش هاي کادر درمان تصریح 
کرد: »ما مي دانستیم که بازگشایي ها و سیستم حمل و نقلي که توان انتقال یک سوم جمعیت 
کنوني را ندارد مي تواند موجب افزایش شیوع شود، اما اگر در برابر کرونا دچار خسران شدیم به 

واسطه ضعف ما در برابر اقتصادي بود که بیشتر از این پتانسیل نداشت.« 

   رئیس جمهور: متأسفانه برخي از صادرکنندگان »این پا و 
اون پا« مي کنند و ارز خود را نمي آورند، به فکر اینکه ارز باید 
باال برود و خودشان هم در جامعه مي دمند تا قیمت ارز باال 
برود و با قیمت باال بفروشند، این کار خیانت به ملت ایران و 

اقتصاد کشور است، باید کاالیي را که در این کشور به صورت 
یارانه اي در اختیار صادرکننده قرار مي گیرد صادر کند و سود 
خود را هم ببرد، ولي تا سه ماه باید ارز آن را بیاورد و در سامانه 
نیما عرضه کند. من از رؤساي قوه هاي قضائیه و مقننه تشکر 

مي کنم که از این مسیر رس��ماً حمایت کردند که کسي که 
ارز خود را برنگرداند با او برخورد قضایي مي شود، این یکي از 
نمودهاي هماهنگي سه قوه بود که در روزهاي اخیر شاهد 

آن بودیم و این ارزشمند است | صفحه4

3 قوه علیه خائنان ارزی
   اقتصادی

وزارت خارجه: با چین جلوی قلدر  ها می ایستیم
 سخنگوی وزارت امور خارجه در پاس��خ به بحث  هایی که درباره برنامه 
25 س��اله هم��کاری ای��ران ب��ا چین مط��رح ش��ده، ضم��ن حمایت 
از ای��ن برنام��ه، گف��ت ک��ه ای��ران و چی��ن می توانن��د با هم��کاری 
 یکدیگر مقاب��ل قدرت های س��نتی و س��لطه گر غربی و فش��ار قلدر  ها 

ایستادگی کنند. 
س��ید عب��اس موس��وی درب��اره تواف��ق 25 س��اله ای��ران و چی��ن، 
برنام��ه همکاری های جامع ای��ران و چین را یک نقش��ه راه روش��ن و 
ریل گذاری اصولی برای روابط دو کش��ور مهم در دنی��ای آینده خوانده 
اس��ت، جایی که به گفت��ه او چین ب��ه عن��وان ق��درت اول اقتصادی 
دنیا در آین��ده نزدیک و ای��ران به عن��وان قدرت ب��زرگ منطقه غرب 
آس��یا می توانند با روابط��ی مکمل و مس��تقل از قدرت های س��نتی و 
 س��لطه گر غربی، ضمن تأمین منافع مش��ترک، در برابر فش��ار قلدر  ها 

ایستادگی کنند. 
او در واکنش ب��ه بحث های مطرح ش��ده در این خصوص گفته اس��ت: 

»نه از واگ��ذاری جزایر ایرانی خبری اس��ت و نه حض��ور نیروی نظامی 
و نه س��ایر موهومات! ش��گرد کهنه دروغ پ��ردازی و انتش��ار اطالعات 
غل��ط ب��رای دریاف��ت جزئی��ات و اطالع��ات صحی��ح ک��ه ازس��وی 

 دش��منان مناف��ع دو ملت ب��ه جد پیگی��ری می ش��ود، راه ب��ه جایی 
نخواهد برد«. 

سخنگوی وزارت خارجه گفت: »بر اس��اس توافق سال ۱3۹4 رؤسای 
جمهوری اس��المی ایران و جمهوری خلق چین که در بند ششم بیانیه 
سفر رئیس جمهور چین به تهران منعکس شده است، دو کشور صراحتاً 
اراده سیاسی خود را برای توسعه و تعمیق راهبردی روابط بیان داشته و 
تصمیم گرفتند یک نقشه راه جامع 25 ساله بین دو کشور تدوین شود 
تا مبنای توسعه منسجم و همه جانبه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و 

چین در سال های آتی قرار گیرد.« 
موسوی اظهار داش��ت: پیش نویس اولیه این سند با مشارکت نهادهای 
تخصصی دو کش��ور تهیه ش��ده و هم اکن��ون در مرحله مذاک��ره قرار 
دارد. بدیهی اس��ت پس از نهایی ش��دن مذاکرات، این س��ند برای طی 
 مراحل قانونی به نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس��المی تقدیم 

خواهد شد. 
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