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پرچم مبارزه با فساد
دردولت هم بلند شد

همین سه روز پیش بود که رئیس دستگاه عدلیه از
«زمین»« ،ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی»« ،تسهیالت
بانکی» و «مالیات» به عنوان چهار بستر ایجاد فساد در
کشور نام برد و از دولت و مجلس خواست در «اجماعی
ملی» به حذف بسترها و گلوگاههای فساد اهتمام کنند.
رئیسجمهور هم که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی
خود را مبارزه با فساد عنوان کرده بود ،دیروز و به فاصله
کمتر از یک ماه از تشکیل کابینه سیزدهم ،اصول حاکم
بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
را به اعضای دولت ابالغ کرد ،تا نشان دهد عزم او نیز برای
مقابله با فساد جدی است

بوکار» و« خودرو»
«کس 

مجلس دیروز دو ضربه «مهلک» و «تا حدودی مهلک» به رانت و
انحصار وارد کرد تا متناسب با نامش که «مجلس انقالبی» است ،کاری
را به سرانجام رسانده باشد که به معنی عبور انقالبی از موانع پیش پای
کشور و مردم است .ضربه مهلک اول به رانت و انحصار کسبوکارها
بود که به قول وزیر اقتصاد فساد «امضاهای طالیی» را ایجاد میکرد
و بس�یاری از جوانان تحصیلک�رده و تحصیلنک�رده را معطل کار و
زندگی کرده بود ،در مشاغلی مانند داروخانه ،سونوگرافی ،نانوایی،

سرمقاله

تحول راهبردی
در منطقهگرایی ایران

خانه ملت

رفعتبعیض
پادزهر مهاجرت ورزشکاران
ورود وزارت ورزش به ماجرای مهاجرت ورزشكاران كشور در
شرايطي است كه اين ماجرا و تغيير تابعيت برخي مليپوشان
رش��تههاي مختلف يكي از دغدغههايي است كه در سالهاي
اخير ورزش ايران را تحت تأثير قرار داده و متأسفانه در دورههاي
قبلي وزارت چندان جدي گرفته نش��د .هر چند وقت يكبار
خبرهاي مختلفي درباره حضور ورزشكاران ايرانی در تركيب
كشورهاي ديگر به گوش ميرسد که آخرين نمونه آن بازيهاي
المپيك و پارالمپيك توكيو بود كه در تركيب تيم پناهندگان
حاضر در توكيو از  29ورزشكار ،پنج نفر ايراني بودند ،چهرههايي
كه در اين س��الها هر كدام به داليل مختلف ترجيح دادند به
جاي پرچم ايران ،زير پرچم كشور ديگري در مسابقات مختلف
جهاني و بينالمللي شركت كنند .در پارالمپيك توكيو هم نمونه
بارز آن را در رقابت پرتاب نيزه شاهد بوديم كه حامد حيدري،
مليپوش ايراني كه براي تيم آذربايجان مسابقه ميداد ،توانست
با ركوردي باالتر از اماناهلل پاپي ورزش��كار كش��ورمان در اين
رشته ،مدال طال بگيرد | صفحه 13
ویژه جوان

توهم توطئه از یک تجمع چندنفری!

عباس عبدی ،روزنامهنگار اصالحطلب پیشنهاد داده که تزریق
واکسن کرونا اجباری شود .او طی یادداشتی در روزنامه اعتماد
نوشته« :واكسن كرونا باید اجباری بشود .چرا؟ به این علت ساده
كه زیان نزدن فقط متوجه ش��خص نیست .اگر كسی سرطان
بگیرد و برای درمان اقدام نكند تا بمیرد ،حق خودش است .اگر
سرطان گرفت و برای درمان نزد دكتر علفی و طب سنتی رفت و
مرد ،به ما مربوط نیست ،ولی كسی حق ندارد واكسن فلج اطفال
برای فرزندش نزند ،یا واكسن یك بیماری واگیردار را نزند ،چون
زیان این كار فقط به خودش نمیرسد ،بلكه به دیگران نیز زیان
میرساند .این از بدیهیات حقوق و شرع است | صفحه2

هلهله غرب
از «یک سیگنال مثبت»
تهران

2

یادداشت  بینالملل

سعيد احمديان
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اصرار مکرر دولت جدی��د در تهران بر اینکه «بدون
نتابج ملم��وس» مذاک��ره نمیکنیم ،ش��رایطی ایجاد
کرده که طرفهای غربی ،برای هر س��یگنال مثبتی از
تهران ،هلهله کنند .فقط یک روز بع��د از توافق ایران با
آژانس و موضع سخنگوی وزارت خارجه درباره اینکه«
دولتی رفت��ه و آمده و گفتوگوهای وین از س��ر گرفته
میش��ود» ،طرف امریکایی اعالم کرد واشنگتن آماده
است تحریمهای ناسازگار با برجام را رفع کند؛ موضعی
که هرچند تکراری اس��ت ،ولی بعد از  12مرداد ،معنا و
مفهومی متفاوت دارد

سید رحیم نعمتی

یادداشت  ورزشی

س��ال گذش��ته حس��رت پيادهروي اربعين بر دل
ميليونها زائر ايراني ماند ،چراكه مسئوالن رسماً اعالم
كرده بودند اين سفر به دليل شيوع كرونا برگزار نخواهد
شد .دل زائران اربعين از اين تصميم سوخت اما تكليفشان
مشخص بود و با دل سوختهش��ان اربعين را گذراندند.
ت گرفته شرايط طور
امس��ال اما با بيتدبيريهاي صور 
ديگري رقم خورد كه موجب سردرگمي مشتاقان زيارت
اربعين شدهاست

آموزشرانندگی ،وکالت ،سردفترداری و کارگزاری بورس .ضربه تا
حدودی مهلک نیز به انحصار فسادآفرین در صنعت و فروش خودرو
بود که اگرچه طرح مجلس مشروط است ،اما جای امید زیادی را باز
کرده اس�ت .چش�م مردم به توانایی دولت و مجلس در حل معضلی
به نام «خودروی ارزان و باکیفیت» اس�ت که در بیش�تر کشورهای
برخوردار و نیمهبرخوردار امری پیشپا افتاده و خارج از دغدغههای
اصلی مردم است | صفحه 4

حضور رئیسجمهور کشورمان
در اج�لاس امس��ال س��ازمان
همکاری شانگهای که در روزهای
 ۲۶و  ۲۷ش��هریورماه در ش��هر
دوش��نبه پایتخت تاجیکستان
برگزار میگردد،گامی مهم برای
تحق��ق راهب��رد منطقهگرایی
عباس حاجی نجاری
ایران اسالمی است که در دولت
کارشناس سیاسی
سیزدهم بهعنوان سیاست اصلی
در رون��د تعام�لات منطقهای
وجهانی،تعیین گردیده است .این اجالس که با حضور رهبران
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اعضای سازمان
امنیت جمعی در شهر دوش��نب ه برگزار خواهد شد ،قرار است
در قالب این نشست هیئتهای بلندپایه از  ۱۷کشور به همراه
ِ
امنیت جمعی در
دبیران سازمانهای همکاری ش��انگهای و
پایتخت تاجیکستان گرد همآیند .حضور آیتاهلل رئیسی در این
اجالس در قالب اولین سفر خارجی ایشان از زمان انتخابشان
بهعنوان رئیسجمهور ایران صورت خواهد گرفت | صفحه2

اتحادیه اروپا اواخر جوالی به رهبری فرانسه چارچوبی را برای
اعمال تحریمهای هدفمند علیه لبنان وضع کرد .این اتحادیه
در بیانیه خود مدعی شد که تحریمها را برای فشار بر رهبران
لبنان وضع ک��رده تا اینکه «اختالفات خ��ود را کنار بگذارند و
ضمن همکاری با یکدیگر برای تشکیل دولت ،تدابیر الزم را برای
هدایت کشور به سوی بهبودی پایدار در پیش گیرند».حاال با
اعالمتشکیلدولتجدیدلبنانبهنخستوزیرینجیبمیقاتی،
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل اعالم کرده
که تحریمهای اروپا بعد از تشکیل دولت جدید لبنان معلق شده
و گفت« :کمکها به این کشور افزایش خواهد یافت و ما مذاکرات
لبنان با صندوق بینالمللی پول را تس��هیل میکنیم».به این
ی خود را برای کمک به دولت
ترتیب ،اتحادیه اروپا نظام تحریم 
جدید لبنان بر میدارد اما باید گفت که این یک عقبنشینی در
برابر مقاومت اقتصادی لبنان است | صفحه15

اربعين سزاوار
اين همه سردرگمينبود!

از رانت و انحصار رها شد

ي وفرهنگيصبحايران
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سوخترسانی ایران به لبنان
برگ تحریمی اروپا را سوزاند
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وزير بهداشت :اين هفته ركورد تزريق واكسن را در جهان ميشكنيم
پيك پنجم كرونا هم از سرمان گذشت؛ اپليكيشن
ماسك در اطالعيهاي اعالم كرده تمامي استانهاي
كش��ور از قله خيز پنج��م كرونا عبور كردن��د و روند
بستري در تمامي استانهاي كش��ور كاهشي شد .با
وجود اين اما خطر موجهاي بعدي كرونا به خصوص
با شناس��ايي افراد مبتال ب��ه المبدا در كش��ورهاي
همسايهاي چون تركيه و امارات بيخ گوشمان است.
راهكار مواجهه با پيكه��اي بعدي هم همان رعايت
دس��تور العملها و س��رعت گرفتن واكسيناس��يون
است كه حاال و با تأمين واكسن مورد نياز ركوردهاي
جديدي در واكسيناس��يون روزانه ثبت شدهاست .با
اين ركوردشكنيها هم اكنون رتبه دوم واكسيناسيون
هفتگي كرونا در جهان را كسب كردهايم .با وجود اين
وزير بهداشت وعده داده ،اين هفته ايران ركورد تزريق
هفتگي واكسن كرونا را در جهان خواهد شكست.
همچنين قرار اس��ت ظرف دو هفته آينده رده سني
۶تا  ۱۸سال در كشور واكسينه شوند .آنطور كه رئيس
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و فرمانده ستاد
مقابله با كروناي پايتخت خبر ميدهد،دو واكس��ن
ايراني نورا و انستيتو پاستور براي كودكان ايمنيزايي

دارد .با واكسينه ش��دن گروههاي سني باالتر شاهد
حمله ويروس به گروههاي س��ني جوانت��ر بوديم و
حاال نگراني درباره حمله كرونا به كودكان و نوجوانان
جديتر شدهاست ،اما آنطور كه جعفر صادق تبريزي

قائم مقام معاون بهداش��ت و رئي��س مركز مديريت
ش��بكه وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي
كش��ور خبر داده طبق برنامهريزي انج��ام گرفته از
دو هفته ديگر واكسيناس��يون اختصاصي براي رده

سني  ۶تا  ۱۸س��ال در كشور آغاز ميش��ود .بر اين
اس��اس نوجوانان و جوانان نيز در رده س��ني  ۶تا ۱۸
سال واكس��ينه ميش��وند كه با ورود واكس��ن ويژه
دانشآموزان ،مدارس كشور نيز از اواخر آبان تا اوايل
آذر بهصورت حضوري بازگشايي ميشود.
عليرضا زالي ،فرمانده س��تاد مقابله با كرونا كالنشهر
تهران ه��م درب��اره واكسيناس��يون دانشآموزان و
كودكان گفت«:خبرهاي خوبي كه در كش��ور داريم
اول اينكه واكس��ن توليدي انستيتو پاس��تور در فاز
س��وم باليني كه در هفت اس��تان به جز تهران انجام
ش��د ،بخش��ي از مطالعات در حوزه س��ني كودكان
انج��ام گرفت كه حاك��ي از اثربخش��ي ،ايمنيزايي،
ثبات ايمني و ايم��ن بودن براي گ��روه اطفال بود».
به گفت��ه وي طب��ق اعالم دانش��گاه علوم پزش��كي
بقيهاهلل ،واكس��ن ن��ورا ه��م در فازه��اي مقدماتي
مطالعات بالين��ي حاكي از اثربخش��ي و ايمني براي
كودكان بود و از آنجايي که دو واكسن نورا و انستيتو
پاستور از واكس��نهاي جديد هس��تند ،پيشبيني
ميشود اين دو واكسن را در سبد واكسيناسيون آتي
داشته باشيم | صفحه 3

«اسالمی» تعهد داد
قانون اقدام راهبردی را
اجرا میکند

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در حاش��یه نشس��ت دیروز این کمیس��یون با
اسالمی ،رئیس سازمان انرژی اتمی ،در جمع خبرنگاران
بیان کرد :پایه بحثهای مجلس ،قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها اس��ت ،نماین��دگان قانونی جامع را
تصویب کردهاند رئیس س��ازمان انرژی اتمی کشور به
نمایندگان تعهد داد که این قانون را اجرا خواهد کرد
3

در قضيه برگ سبز خودرو
مجلس تعيينتكليف كند!

س��خنگوي قوه قضائيه درباره حاشيههاي ماجراي
برگ س��بز خودرو و در مخالفت ضمني با اظهارات يك
نهاد عالي قضايي ،ديوان عدالت اداري و يكي از عاليترين
مقامهاي قضايي ،دادستان كل كشور ،مبني بر كفايت
برگ سبز خودرو به عنوان يك سند رسمي ،مجددا ً گفت
كه به نظر بنده بهتر است اين مشكل از طريق مجلس رفع
شود! وي همچنين از محكوميت حسن رعيت به ۳۵سال
حبس و محكومي��ت جمعي ديگر ه��م پروندهايهاي
رعيت به حدود  100سال زندان خبر داد!
2

باقری
جایگزین عراقچی شد

«پس از  20سال»
مقدمهحادثهعاشوراست
کتاب «پس از  20س��ال» اثری داستانی است
که با م��رور وقایع ص��در اس�لام و دوران حکومت
امیرالمؤمنی��ن(ع) ،ب��ه زمینههای ش��کلگیری
قیام عاشورا پرداخته اس��ت .این رمان که از سوی
انتش��ارات شهرس��تان ادب منتش��ر ش��ده است،
تاکن��ون جوای��ز متع��ددی از رویداده��ای ادبی
دریافت کرده اس��ت .رهب��ر انقالب اخی��را ً پس از
مطالعه رمان «پس از 20س��ال» نوش��ته «سلمان
کدیور» در پیامی ش��فاهی فرمودند «:سالم من را

به نویسنده برسانید و به ایش��ان خداقوت و خسته
نباش��ید بگویید و همچنین از نویس��نده و ناش��ر
کتاب تشکر کنید .پس از  20س��ال ،یک عاشقانه
جذاب تاریخی قوی است که واقعاً یک رمان خیلی
خوب از کار درآمده است ».نویسنده این کتاب در
گفتوگو با «ج��وان» میگوید :س��یر مطالعاتی و
پژوهش��ی این اثر بدون اغراق در حدود چهار سال
طول كش��ید البته به تنهایی و بدون اینكه مشغول
كار دیگری باشم | صفحه 10

برنامهسازيدشوار
براي نسل آنالین دهه هشتادی
در گرماگ��رم روزهاي منتهي به س��يزدهمين
انتخابات رياست جمهوري ،شبكه اميد سيما اقدام به
پخش يك سريال با نام عجیب «آخرين سامورايي»
كرد .سريالي كه به دنبال آموزش مشاركت سياسي
در نوجوانان بود و البته اين تشويق در زير يك داستان
با رگههاي طنز ش��كل ميگرفت .اكن��ون كه بازار
توليد محصوالت فرهنگي و نمايشي براي متولدین
دهه  80گ��رم و بعضي از توليدات با حاش��يه همراه
توگو با سيدمحمد حسيني،
شده،؛ «جوان» در گف 

كارگردان سريال «آخرين سامورايي» از كم و كيف
آن مجموعه و همچنين الزاماتي كه برنامهسازي براي
دهه هشتاديها كه نس��ل نوجوان و جوان را شكل
ميدهند ،پرسيده است .وی معتقد است نسل دهه
 80نسلي پر از ايده و كنجكاوي است ،پر از سؤال است
و بايد براي پاسخ به س��ؤاالت اين نسل با زبان رسانه
صحبت كرد ،چون دهه هشتاديها از زماني كه چشم
باز كردهاند با رس��انه و محصوالت رسانهاي سروكار
داشتهاند و با آن خو گرفتهاند | صفحه 16

با حکم حس��ین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه،
آقای��ان علی باقری ب��ه عنوان معاون سیاس��ی ،محمد
فتحعلی به عنوان معاون اداری و مالی و مهدی صفری
به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه
منصوب شدند
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بررسي مجدد قبوض برق
به دستور وزیر نیرو
همان زماني كه اعتراض مشتركان خانگي به تغيير
هزينه قبض برق در جامعه باال گرفت ،با توجه به جنس
انتقاد و فراگيري اين انتقادها برخي از كارشناسان معتقد
بودند كه وزارت نيرو بايد به انتقادها رسيدگي كند .حال
معاون برق و انرژي وزارت نيرو از دستور ويژه وزير نيرو
به ش��ركتهاي توزيع برق سراسر كش��ور درخصوص
بررسي قبض برق مشتركاني كه در محاسبه قيمت ابهام
دارند ،خبر داد

