
دوباره در تور وین!
    در حالي كه ت��ا دو ماه قبل هي��چ نقطه قرمزي در 
نقش��ه كرونايي كشورمان ديده نمي ش��د و رنگ قالب 
وضعيت كرونايي ش��هرها زرد و آبي بود، سفرها و ديد 
و بازديدهاي نوروزي در كنار صف ه��اي مرغ و روغن، 
رنگ قرمز كرونا را بر سرتاسر نقشه ايران پاشيد و اكنون 
تنها 11 شهر آبي باقي مانده است. سرعت موارد بستري 
بيماران در موج جديد بيماري ح��دود 3/7 برابر مدت 
مشابه در موج هاي دوم و سوم بيماري و از ابتداي سال 
13۹۹ بي سابقه بوده است. بيماران بد حال بستري در 
بيمارستان ها در حال افزايش هستند و دو تا سه هفته 
پيش رو س��خت و با تعداد مرگ و مير ب��اال پيش بيني 
مي شود. اين شرايط اضطراري موجب شده تا از امروز 
براي مدت زمان 10 روز، محدوديت هايي در شهر هاي 
قرمز اعمال و فعاليت مشاغل گروه هاي دو، سه و چهار 
در اين شهرها ممنوع شود. همچنين خروج پالك هاي 
بوم��ي و ورود پالك هاي غيربومي به 257 ش��هر قرمز 

كشور غيرمجاز است

گزارش تحلیلی »جوان« از انتخابات و شانس نامزدهای ریاست جمهوری در ارائه برنامه باورپذیر عبور از گرانی

    با وجود اينكه تا به حال دو تهيه كننده سرش��ناس 
سينما و تلويزيون پروژه ساخت فيلم سينمايي و سريال 
شهيد صياد شيرازي را بر عهده گرفته اند، اما هر دو نفر 
به خاطر مشكالتي كه در اين ميان به وجود آمده است 
مجبور به استعفا شده اند و كار ساخت مجموعه تلويزيوني 

صياد شيرازي هنوز بي سرانجام باقي مانده است. 
توليد سريالي بر مبناي زندگي ش��هيد صياد شيرازي 
به رغم نگارش فيلمنامه آن، سال هاست به مرحله توليد 
نرسيده اس��ت و تهيه كنندگان اين مجموعه معتقدند 

همتي براي ساخت آن وجود ندارد.
    رئي��س س��ازمان حف��ظ آث��ار و نش��ر ارزش های 
دفاع مقدس ارتش در گفت وگو با »جوان « : شعار صياد 

دل ها كار برای خدا بود 

    اولين نمونه رام قطار هفت واگنه مترو توليد ملي با 
اتكا به دانش و توانمندي جوانان ايراني و با رفع انحصار 
و وابس��تگي خارجي س��اخته ش��د. اين پروژه از سوي 
رئيس جمه��ور به بهره برداري رس��يد. ش��هردار تهران 
از توانايي توليد 400 واگن مترو در س��ال با توانمندي 
داخلي خبر داد و از دولت درخواست كرد به تعهدات خود 

براي ساخت تجهيزات داخلي مترو عمل كند

    حجم نقدينگي كه در س��ال ۹2 ح��دود500 هزار 
ميليارد تومان بود،  بر اساس سياست هاي اقتصادي دولت 
روحاني با افزايش شديدي روبه رو شده است، به طوري 
كه در پايان آذرماه سال ۹۹ به 3هزارو130 هزار ميليارد 
تومان رسيد.  وضعيت حجم نقدينگي نشان از آن دارد 
كه متوقف كردن اين متغير از عهده بانك مركزي و دولت 
بر نمي آيد و اين مجموعه ها پذيرفته اند كه رشد نقدينگي 
بر اساس ميانگين رشد 25 تا 30 درصدي سال هاي قبل، 
به چالش هاي س��اختاري اقتصاد ايران بستگي دارد و 
رش��د بيش از 30 درصدي نيز به شرايط تحريم، شيوع 

كرونا و تشديد ركود در اقتصاد باز مي گردد

    هرچند نخس��ت وزير ع��راق از برگزاری س��ومين 
دور مذاكرات راهب��ردی ميان كش��ورش و امريكا ابراز 
خرسندی كرده اس��ت اما تغيير حضور امريكا از حالت 
نظامی به مستش��اری در عراق بناب��ر آنچه مقامات اين 
كشور نيز به آن اشاره كرده اند، نگرانی گروه های شيعه را 

به دنبال داشته است

    سردار س��ليماني: بيش از 700 هزار نفر از جوانان 
عزيز در سراس��ر ميهن اس��المي در قال��ب  گروه هاي 
جهادي و در صحنه ها و مقاطع مختلف به امداد مردم 
و خدمات رساني به محرومان مشغول هستند. در سال 
گذشته بيش از 12 هزار پروژه محروميت زدايي توسط 
بسيج در كشور اجرا شده كه هزار و 500 پروژه مربوط 
به اس��تان گيالن بوده اس��ت، هزار واحد مسكوني نيز 
براي محرومان در گيالن احداث ش��د و در سال جاري 
نيز بيش از 700 واحد مس��كوني ديگر براي محرومان 

احداث خواهد شد

منافع و مصالح مردم 
اولويت نخست بسيج است

 اعمال 
محدودیت هاي كرونایي

 در شهرهاي قرمز از امروز

 كسي پاي كار 
سریال »صیاد« نیست

 دانش بنیان ها 
نیروي محرك قطار ملي شدند

 انتقاد سهامداران 
 از مداخله  سال 99 همتی

 در بازار سرمايه

 امریکا در عراق 
رنگ عوض كرد
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یادداشت  فرهنگی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

 جنگ زرگري جنسيتي 
در سينماي ايران ادامه دارد!

دو جشن در يك روز

 قرارداد راهبردي چين
 علت شناسي و چند مالحظه

 پول فوتبال  سر سفره 
همه فوتبالي ها مي رود؟

جواد محرمي

حسن رشوند

داود عامري

سعيد احمديان

وقتي سخن از تقابل و تضاد جنس��يتي به عنوان يك سوژه در 
سينماي ايران به ميان مي آيد، به طور عادي نام تهمينه ميالني 
تداعي مي شود اما تنها زنان فيلمساز، خود را درگير اين مضمون 
نكرده اند و سينماي ايران مشحون از آثاري است كه فيلمسازان 
مرد دشمني دو جنس را در آن برجسته كرده اند و بديهي است 
كه حجم زياد اين آثار در سينماي ايران يك پژوهش جدي و 
ريشه اي را مي طلبد.  مقابله دوجنس در سينماي ايران به طور 
جدي از اوايل دهه70 آغاز ش��د و رواج گرفت. چند روز پيش 
تلويزيون فيلم دهه هفتادي »همسر« را پخش كرد؛ مردي كه 
چشم ديدن ارتقا و موفقيت شغلي همسرش را ندارد به طرزي 
ابلهانه براي ضايع شدن او كارشكني مي كند. خوش بينانه كه 
نگاه كنيم سينماي ايران را بايد دچار نوعي بيماري درباره روابط 
و موقعيت دو جنس بدانيم كه به نوعي افراط گرايي دامن زده 
است اما نگاه واقع بينانه به اين پديده مي تواند زواياي ديگري را 

به روي محققان باز كند | صفحه 16

ديروز در تقويم تاريخ ايران دو اتفاق يا بهتر است گفته شود دو 
مناسبت به ثبت رسيده است؛ يكي از آنها كه قطع رابطه سياسي 
امريكا با ايران در 20 فروردين 135۹ بودهرچند ما انتخابگر آن 
اقدام نبوديم، اما آورده آن براي ملت ما به مراتب بيشتر از خيلي 
از اقداماتي بود كه آفريننده آن بوده ايم. مناسبت ديگر، اعالم 
جش��ن ملي هس��ته اي در 20 فروردين 1386 بود. مناسبتي 
كه هر لحظه يادآوري آن با گذشت 15 سال از آن تاريخ، هنوز 
حالوت خاص آن در كام ملت ايران زنده اس��ت. اگرچه برخي 
رفتارها و عقب نشيني ها در مقابل زياده خواهي هاي غرب در 
سال هاي اخير كه در نهايت به توافق برجام ختم شد، آن حالوت 
زايدالوصف را بعضاً به تلخكامي كشانده است، آنچه مهم است اين 
است كه گذشت زمان نشان داده كه هر دو اين مناسبت ها موجب 
عزت و سربلندي ملت ايران شده است.  هر دو اين مناسبت ها در 

اين دو روز، نشان از پايان نظام سلطه داشت | صفحه 2

شرايط تحريم ايران از سوي امريكا و كشور هاي غربي كه روز 
به روز بر دامنه آن افزوده مي شود، ايران اسالمي را برآن داشته 
تا با تدبيري، به دنبال بي اثر كردن آن و خروج از اين شرايط در 
عرصه بين المللي باشد و تأكيد رهبر معظم انقالب نيز بر بي اثر 
كردن تحريم به جاي تسليم در مقابل زياده خواهي غرب بوده 
است، بنابراين براي اينكه بتوانيم غرب را وادار به عقب نشيني 
كنيم، ناگزير هستيم به دنبال شركايي خارج از اردوگاه غرب و 
البته با توان اقتصادي قابل مالحظه باشيم.  مطالعات وضعيت 
سياسي و اقتصادي كش��ور هاي خارج از اردوگاه غرب نشان 
مي دهد كه در ش��رايط حاضر چين كشوري است مناسب، با 
قابليت هاي الزم براي اين منظور، چرا كه اين كشور از رقباي 
اقتصادي غرب است و در موارد بس��ياري در اين حوزه گوي 

سبقت را از غرب ربوده است | صفحه 2

يكي از مهم ترين وعده هاي رئي��س جديد فوتبال كه از آن به 
عنوان تابوشكني ياد كرد، بردن مزايا و درآمد فوتبال به مناطق 
كم برخوردار و محروم بود، وعده اي كه اگر شعار نباشد و تحقق 
پيدا كن��د، مي تواند يك��ي از گام هاي ب��زرگ در دوره جديد 
فدراس��يون فوتبال باشد. فدراس��يوني كه تا امروز مديرانش 
كمتر توجهي به استان ها داشته اند و هر چهار سال يك بار در 
زمان انتخابات و با توجه به نيازي كه به رأي رؤساي هيئت هاي 
استاني دارند، سراغ شان را مي گيرند. محدود بودن همه مزايا 
و بودجه ها به پايتخت يكي از سياس��ت هاي غلط دوره هاي 
گذشته رؤساي فدراس��يون فوتبال بوده است كه سبب شده 
اس��تان ها از درآمد فوتبال كمتر بهره  ببرند و در فقر امكانات 
كه زير سايه كم توجهي تصميم گيرندگان به وجود آمده است، 

ادامه فعاليت دهند | صفحه 13

شانس نامزدها در برنامه معيشتی 
مستقل از برجام است

   سیاسی

عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در وین چهارشنبه گفت چنانچه ایران در رفتار امریکا جدیت نبیند،  مذاكرات را در همین 
سطح متوقف می كند. ظاهراً  توافق بر سر ادامه مذاكرات در هفته آینده نشان می دهد احساس وقت كشی وجود نداشته، 
با این حال توئیت ظریف در پایان مذاكرات، چیزی بیش از همان نظرات قبلی ایران نیس�ت و نشانی از پیشرفت جدی 

نمی دهد. آیا قرار است بلیت تور وین برای ما ه های آینده رزرو شود و ایران در تور دیگری بیفتد؟! | صفحه 15

تحمل فشار حداكثری    علی علوی
برای بسياری از ناظران 
وقايع ايران باورپذير نبود. مدال افتخار آن هم فقط بر 
سينه مردم می نش��يند. با اين حال گرانی و بی ارزش 
ش��دن پول ملی، چيزی نيس��ت كه اين م��دال آوران 
مطالبه ای از دولت آينده برای غلبه بر آن نداشته باشند. 
در واقع گرانی، آن هم »گرانی های بی بهانه« موضوعی 
نيست كه بدون پاسخ و راه حل برای آن بتوان وارد عرصه 
انتخابات ش��د. حاميان دولت می دانند با اين گرانی   ها 
شانسی برای باقی ماندن در قدرت ندارند. گرانی   ها البته 
دغدغه كسانی هم كه به »مشاركت باال« می انديشند، 
هس��ت. به همين خاطر بايد ديد اكنون كه بسياری از 
داخل همين دولت می خواهن��د وارد عرصه انتخابات 
شوند، آن هم در روزگاری كه گرانی مسئله ای بر سر راه 
رئيس جمهور آينده است، چه برنامه ای برای گرانی و 
بازگشت قدرت خريد مردم دارند؟ يا منتقدان دولت چه 
برنامه ای خواهند داشت، زيرا هر نامزدی قطعاً می داند 
كه بدون برنامه ای معقول درباره  گرانی كه مردم آن را 
باور كنند، توفيقی در انتخابات نخواهد داش��ت و اين 

برنامه قطعاً نبايد به معجزه  برجام و بازگشت امريكا گره 
زده شود، زيرا اين وعده هشت سال بر زمين مانده است 
و باوراندن يك  شبه آن به مردم حتی اگر در همين روز  ها 
امريكا به برجام بازگردد و گش��ايش   هايی حداقلی را 

شاهد باشيم،  مشكل است. 
اكنون وقايع و اخبار كش��ور غير از »گرانی بی بهانه و 
بی نظارت«، دو ضلع ديگر هم دارد كه با ضلع گرانی، 
فش��ار مضاعفی به مردم وارد آورده اس��ت. ضلع دوم 
»معطل و مشروط كردن كش��ور به نتيجه مذاكره با 
غرب « و ضلع سوم »تالش مجدد ناكامان در مديريت 
برای انتخابات « است. اما وظيفه دولت آينده شكستن 
اين مثلث فشار است و بايد هر نامزدی مشخصاً برنامه 
خود را برای اين مهم به ص��ورت مكتوب و با معرفی 

افراد شاخص اقتصادی خود به اطالع مردم برساند. 
موضوع »گران��ی بی مهار«، بی نياز از اثبات اس��ت. با 
اين ح��ال در چند روز گذش��ته با ي��ك كار ميدانی، 
مصداق   هايی برای آن جمع آوری كردم. كار ميدانی 
از آن جهت اهميت دارد كه عموم مسئوالن مملكت 
از انجام آن ناتوان و بی بهره اند و البته بی باور! چنانچه 

نهايت پذيرش آن از س��وی رئيس جمهور آن اس��ت 
كه قيمت   ها را »نامتعادل« می  خواند و نهايت س��عی 
س��خنگو، رئيس دفتر و اعضای ديگر دولت آن است 
كه بگويند»ببيني��د اگر ما نبوديم،  چی   می ش��د« يا 
اينكه»اگ��ر روحانی نبود، كش��ور قحط��ی و كوپنی   

می شد و نظام سقوط می كرد«. 
ديروز يك��ی از برندهای مع��روف فانت��زی در تهران، 
بس��ته های كوچك نان جو خود را ب��ه لحاظ حجمی 
نصف و به لح��اظ قيمتی افزاي��ش داد. همچنين يك 
بس��ته كيك دارچينی را كه تا دي��روز 25 هزارتومان 
می فروخ��ت، ناگه��ان 37 هزارتوم��ان قيم��ت زد! 
پرس��يدم چ��ه اتفاقی افت��اده ك��ه 50 درص��د نان و 
كيك را گران كرديد؟! فروش��نده   ها از ش��اكی بودن 
مش��تريان گفتند و اينكه صاحب برند ن��ه تنها گران 
 كرده ك��ه حج��م و كيفيت محص��ول را ني��ز پايين 

آورده است! 
در يكی از بزرگ ترين بازارهای ش��هرداری در تهران 
نيز، قيمت خرمای خاصويی بندرعباس با پايين   ترين 
درجه، از 22 به 25 هزار تومان رس��يده بود و قيمت 

ماهی و گوشت چرخ كرده نيز تا 20 درصد گران تر از 
هفته های اخير بود. در مغازه  آجيل فروشی هم البته 
بحثی بود بين خريدار كه می گفت در نيم كيلو پسته 
12 عدد تخم كدو و چند عدد سويا كشف كرده و تا 30 
عدد پسته ريز دهان بسته غير قابل مصرف! و اين رفتار 
را آن هم در بازار تحت نظر شهرداری »گران فروشی به 

سبك كم فروشی و بی كيفيت فروشی « می دانست. 
در بازار لبنيات اوضاع خيلی وخيم اس��ت و ش��اهد 
چندين بار افزايش قيم��ت و كاهش كيفيت در طول 

سال بوديم و قس عليهذا. 
نامزدهای رياس��ت جمهوری برای اينكه شانس خود 
را امتح��ان كنند، كار آس��انی ندارن��د. دولت فعلی، 
همه نقص   ها را يكجا گرد آورده اس��ت، از بروكراسی 
سوسياليستی تا رهاش��دگی ليبراليستی. مذاكرات 
برجامی هم در دس��ت دولتی اس��ت كه دوره آخر و 
روزهای آخر را می گذراند. پ��س نامزد انتخابات بايد 
برنامه ای مدون ب��رای بازگرداندن ق��درت خريد به 
مردم ارائه دهد كه باورپذير و مس��تقل از متغيرهای 

سياست خارجی باشد. 

شانس نامزدها در برنامه معيشتی مستقل از برجام است

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
  شنبه 21 فروردین 1400 - 27 شعبان 1442

سال بیست و سوم- شماره 6178 - 16 صفحه
قیمت: 2000  تومان

صفحات 7 و 16

هر نامزدی قطعاً می داند كه بدون برنامه ای معقول درباره  گرانی كه مردم آن را باور كنند، توفيقی در انتخابات نخواهد داشت و اين برنامه 

 

قطعاً نبايد به معجزه  برجام و بازگشت امريكا گره زده شود، زيرا اين وعده هشت سال بر زمين مانده است و باوراندن يك  شبه آن به مردم 

 

حتی اگر در همين روز  ها امريكا به برجام بازگردد و گشايش   هايی حداقلی را شاهد باشيم،  مشكل است | همین صفحه 
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