بیم و امیدهای
حذف دالر داللپسند

هفته پیش بود که با سخنان رئیسجمهور و وزیر اقتصاد
س مجلس و برخی نمایندگان و یکی دو چهره و
و س��پس رئی 
مس��ئول دیگر درباره ارز معروف به 4200تومانی ،این گمانه
تقویت شد که دولت و مجلس نقشه حذف این دالر داللپسند را
کشیدهاند و دنبال شیوه اجرای آن هستند .اما با گذشت یکی دو
روز از آن سخنان ،بیمهایی از پس آن امید رونمایی شد و برخی
کارشناسان چنین اقدامی را حساستر از آن ارزیابی کردند که
با یک س�لام و صلوات به اجرا درآید .البته خود رئیسجمهور
نیز تأکید کرده بود که مردم را غافلگیر نمیکنیم و شوک وارد
نمیسازیم .با این حال برخی معتقدند وارد شدن شوک ،قطعی و
ناگزیر است اما چارهای هم نیست و باید این نقیصه در یک زمانی
جراحی شود .منتقدان معتقدند حتی اگر تفاوت دالر دولتی با

دالر آزاد محاس��به و آنطور که گفته میشود در کارت بانکی
محرومان و دهکهای پایین ریخته شود که شاید برای هر نفر
هم رقم قابل توجهی به نسبت همین یارانه فعلی باشد ،اما دیری
نمیپاید که آن مبلغ هم به سرنوشت این یارانه بیچیز تبدیل
میش��ود و تأثیری که حذف دالر 4200تومانی بر سفره مردم
میگذارد بسیار بیشتر خواهد شد .اما از طرفی همین حاال نیز
آن دالر کذایی بیشتر سفره دالالن را رنگین میکند .پس باید
چهکرد؟ میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پس
این نگرانیها گفتهاست که «مصرف کنندگان نهادههای دامی
میگویند ارز ترجیحی که دولت به نهادهها اختصاص میدهد
به دستشان نمیرسد و از دولت میخواهند که تصمیم دیگری
بگیرد اما هنوز در دولت برای این موضوع تصمیم جدی گرفته
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اقتصادی

نشده است و در حال مطالعه آن هستیم ».از طرفی پورابراهیمی،
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس میگوید طرح اختصاص
دالر 4200تومانی به مصرفکننده بهجای واردکننده به دولت
قبل هم ارائه شده بود اما «مافيا دل مس��ئوالن را خالی كرد و
رس��انهها نيز تبليغ میكردند كه به زودی قيمتها چند برابر
میشود و سبب نگراني مردم شدند و اجازه ندادند تا اختصاص
ارز به واردات منتفي شود و به مصرف اختصاص يابد».
این یک آزمون بزرگ برای دولت رئیس��ی اس��ت که هم دالر
دولتی نهادههای دامی را که در هر سال تا 8میلیارد دالر میشود
از حلقوم داللالشهخوار بیرون بکش��د و هم اجازه ندهد که با
تکثیر این دالالن به شکل انبوهی از خرده دالالن باز هم گرانی
سر سفره مردم بنشیند |.بقیه در صفحه4

گفتوگوي «جوان» با صادق ستاریفر
از طراحان طرح صیانت

سایهروشنهای
طرحصیانت

سرمقاله

حسن رشوند

فقدان وحدت
درد مزمن جهان اسالم

با اجرای طرح صیانت امكان رفع فیلتر
توئيتر و تلگرام هم وجود دارد

دردی که امروز این پاره تن جهان اس�لام یعنی فلس��طین
مظل��وم از آن میکِش��د نتیجه نب��ودن وح��دت در جهان
اس�لام اس��ت که اگر این وحدت ب��ود یقیناً امروز ش��اهد
شهرکسازیهای صهیونیستها بر روی خانههای آوار شده
مسلمانان عرب در سرزمینهای اشغالی نبودیم .کدام موانع
تاکنون باعث شکل نگرفتن وحدت در جهان اسالم با وجود
آنکه هر روز ندای آن از تریبونهای رس��می و غیر رس��می
کشورهای مسلمان حداقل توسط نخبگان سر داده میشود،
شده اس��ت .تا زمانی که این موانع از جامعه اسالمی زدوده
نشود ،نمیتوان انتظار رفع مشکالت مسلمانان فلسطینی،
عراقی ،سوری ،افغانستانی ،یمنی ،لبنانی و دیگر بالد اسالمی
در اقصی نقاط جهان اسالم را داشت | صفحه 2

اين طرح خوب تبيين نشد .االن مردم همان نقدهايي را به طرح اعالم وصول شده مطرح
ميكنند كه ما سابقاً به طرح اوليه داشتيم .مردم با طرحي مواجه شدند كه تغيير كرده و
حق داشتند نسبت به آن موضعگيري داشته باشند .در حالي كه طرح جديد نقاط قوت
زيادي دارد و البته همين حاال هم ضعفهايي دارد كه در كميسيون رفع و اصالح خواهد
شد و ابهامزدايي صورت خواهد گرفت .با رفع اين نقاط ضعف امكان اجرايي شدن طرح
هم فراهم خواهد شد .همچنين اگر نقاط قوت طرح به خوبي تبيين شود و مردم بدانند چه
مزيتهايي دارد و صادقانه با مردم صحبت شود و مردم آگاه شوند ،قطعاً اقبال اجتماعي
براي اجراي طرح شكل خواهد گرفت .اهداف بايد به صورت شفاف در طرح ديده شود
تا مردم استقبال كنند .مردم بايد خاطرشان جمع شود كه حريم خصوصيشان رعايت
ميشود ،دسترسيهايی كه دارند محدود نميشود ،كودكشان در محيطي مناسب و امن
فعاليت ميكند و محتوايي كه به فرزندانشان عرضه ميشود ،امن و صيانت شدهاست.
اينها نگرانيهاي مردم است و بايد اين نگرانيها در اين طرح به نحوي پوشش دادهشود
كه كام ً
ال شفاف و قابل رصد باشد در اين صورت مردم استقبال خواهندکرد | صفحه 3

یادداشت  بینالملل

سید رحیم نعمتی

خیز محمود عباس به سمت بایدن
رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طینی محمود عباس در
نشست یکشنبه شب در شهر راماهلل از رئیسجمهور امریکا جو
بایدن خواست کنسولگری امریکا را در بیتالمقدس بازگشایی
کند و عالوه بر این ،از بایدن خواس��ت اجازه بازگشایی دفتر
نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) را در واشنگتن
بدهد و به قطع کمکهای مالی که دولت رئیسجمهور پیشین
امریکا دونالد ترامپ از فوریه  2020کلید زده بود پایان دهد.
در واقع ،بسته شدن کنسولگری امریکا در قدس اشغالی ،دفتر
ساف در واشنگتن و قطع کمکهای مالی در پی حمایتهای
یکجانبه دولت ترامپ از رژیم اسرائیل اتفاق افتادند و هرچند
که دولت بای��دن در ظاهر لفاظی متفاوت��ی از ترامپ دارد اما
همان حمایتها ادامه یافته و به نظر میرسد که درخواست
محمود عباس چیزی جز عقبنشینی آشکار از مواضعش در
بیش از یک سال و نیم پیش نیست | صفحه 15
یادداشت  اقتصادی

د حاجیپور
وحی 

پتروشيمي و تأثير آن
برژئوپلتيكجهاني

در چند دهه اخير ،ش��اهد كاهش قدرت نس��بي ش��ركتهاي
پتروشيمي غربي بودهايم .در س��ال  ۲۰۱۰ميالدي ۳۲ ،شركت
از  ۵۰شركت توليدكننده محصوالت پتروش��يمي برتر دنيا در
امريكاي ش��مالي يا اروپا مس��تقر بودهاند ،اما يك دهه بعد ،اين
عدد به  ۲۸شركت كاهش يافته اس��ت .چين و ساير كشورهاي
آسيايي به هابهاي جديد توليد و مصرف محصوالت پتروشيمي
تبديل ش��دهاند .چينيها براي توليد محص��والت ارزانقيمت
جهت صادرات به سراسر دنيا ،نيازمند توسعه صنعت پتروشيمي
بودهاند .گفته ميش��ود  ۳۰درصد از پروژههاي افزايش ظرفيت
توليد صنعت پتروش��يمي دنيا در يك دهه فرارو به چين تعلق
دارد .ش��وراي همكاري خليج فارس هماينك  ۶درصد ظرفيت
محصوالت پتروشيمي دنيا را در اختيار دارد .اين عدد نسبت به
سال ۲۰۰۰ميالدي دو برابر شده است .سرمايهگذاري دولتها در
صنعت پتروشيمي به عامل پيشبرد اين صنعت ،به ويژه در آسيا و
خاورميانه تبديل شده است | صفحه4

«تحت فشار امریکا قرار نگیرید» این محور سخنان سید ابراهیم رئیسی در گفتوگو
با سفرای چند کش��ور اروپایی هنگام تقدیم استوارنامهشان به رئیسجمهور کشورمان
است .کشورهای اروپایی در تعامل با ایران هیچ گاه مستقل نبودهاند و مدل رفتاری آنها
که چشم دوخته به دس��ت و دهان امریکا هستند ،باعث ش��ده تا نگاهی مثبت از سوی
ایرانیها نسبت به آنها وجود نداشته باش��د و حضرت آیتاهلل خامنهای ،رهبر انقالب نیز
در ماجرای برجام و تحریمها صریحاً آنها را «آویزان به امریکا و دنبالهر ِو امریکا» نامیدند.
رهبری حتی شناخت نس��بت به این دنباله روی را به عنوان یکی از تجربیات برجام ذکر
کردند« :گفته میشود مث ً
ال بین اروپا و امریکا شکاف بهوجود آمد؛ خب بله ،ممکن است
یک ش��کاف ظاهریِ کماهمیتی هم بینش��ان [بهوجود آمده] ،لکن ما برای این مذاکره
نکردیم .ما مگر مذاکره کردیم که بین امریکا و اروپا ش��کراب بهوجود بیاید؟! ما مذاکره
کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع مذاکره برای این بود ،ادامه مذاکره برای این بود؛
و این باید تأمین بشود؛ اگر این تأمین نشد ،بقیه چیزهایی که حاصل شده ،ارزش زیادی
را نخواهد داشت .و عرض کردم که [اروپاییها] مخالفت هم نمیکنند؛ اروپاییها دنبال
امریکا حرکت میکنند ،به همدیگر کمک هم میکنند ...به یکدیگر پیام هم میدهند،
یکدیگر را تقویت روحی هم میکنند .خب ،اینها چیزهایی اس��ت که ما بهعنوان تجربه
برجام باید در نظر داشته باشیم» .
حاال همین موضع همیشه ایران که اروپاییها را دعوت به استقالل در موضعگیری و عمل
میکرد ،در سخنان رئیسی با سفرای چند کشور اروپایی هم منعکس شده است .رئیسی روز
گذشته استوارنامه سفرای جدید کشورهای سوئیس ،فنالند ،بلژیک ،قبرس و قرقیزستان
در ایران را تحویل گرفت و گفتوگویی کوتاه هم با هر کدام داشت .توسعه روابط اقتصادی
محوری دیگر از سخنان او بود .همچنین سفیر جدید آذربایجان در ایران دیروز استوارنامه
خود را تقدیم رئیسجمهور کشورمان کرد ،اما خبری از گفتوگوهای رئیسی با او منتشر
نشده است .حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه پس از دریافت استوارنامه
کریستین دوسی ،س��فیر جدید س��وئیس در تهران با بیان اینکه روابط دو کشور همواره
دوستانه بوده است ،گفت :سوئیس همواره نقش مثبتی در حفظ و گسترش صلح داشته
و انتظار میرود در دوران جدید نیز بتواند نقش مس��تقل خود را در برابر سیاس��تهای
یکجانبهگرایانه امریکا حفظ کند | صفحه 2

عباس سليمينمين ،مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در برنام ه «هاشمي بدون
رتوش» كه در كالبهاوس و با حضور علي مطهري ،غالمحسين كرباسچي و علي شكوريراد
برگزار شد ،با بيان اينكه مرحوم هاشمي خود را فراتر از قانون ميدانست ،اظهار داشت :حسن
روحاني  29شهريور  1375در جمع مردم س��رخه گفت« :قانون اساسي نوكر نظام است و
ارزش قانون اساسي ،آراي مردم است .انسانهاي استثنايي و شايسته در قالب قانون اساسي
نميگنجند ».اما سخني از هاشمي شنيده نشد كه اين حرف روحاني را نقد كند و ايشان را
دعوت به پذيرش قانون اساسي كند و بگويد همه ذيل قانون هستند | صفحه 5

مشکالتکنونیحوزهاجرایی
ناشی از حذف مردم است

دکترمحمدباقرقالیباف،رئیسمجلسشورای
اسالمی در اجالسیه سراسری اساتید شبکه
تربیتی بسیج صالحین گفت :بحث تربیت در
این مقطع زمانی ک��ه جبهه اصلی حزب خدا
و حزب ش��یطان با تمام قوا در مقابل هم قرار
گرفتهاند ،موضوع مهمی است .طرح صالحین
از این جهت مهم است که جهاد تبیین مهم
است و این دستور مقام معظم رهبری است.
قالیباف با بیان این پرسش که چرا امروز تبیین
موضوع اول ماست و تبیین چقدر مهم است،
گفت :تبیین همان قدر مهم اس��ت که مردم
مهم هستند ،اگر مردم نباشند ،انقالب اسالمی
کجاست؟ افکار بلند و اندیش��ه سیاسی امام
کجاست؟ وقتی از اول اس�لام تا امروز هر جا
اسالم آسیب دیده ،همه مشکالت از این بود
که مردم نبودند .نباید مردم را از هم جدا کنیم

و وقتی تش��کیل حکومت دادیم مردم از هر
مذهب،قوم،دینوطایفهایمهمند،مخصوص
وقتی در س��ایه نظامی مانند نظام جمهوری
اسالمی قرار دارد .البته همراه کردن مردم کار
سختی است ،پس صالحین مهم هستند.
س��ردار غالمرضا س��لیمانی ،رئیس سازمان
بسیج مس��تضعفین در آغاز این مراسم طی
سخنانی گفت :ش��بکه تربیتی صالحین باید
تکامل پیدا کند و تقویت شود و امکانات الزم
را نیز به ای��ن امر اختصاص خواهی��م داد .در
سند راهبردی اعتالی  ۱۰ساله بسیج ،تربیت
 8تا  ۱۰میلیون جوان مؤم��ن و انقالبی پای
کار پیشران در نظر گرفته شده است .رئیس
سازمان بسیج مستضعفین گفت :همچنین
باید یک و نیم میلیون نیروی کادر را توانمند
کنیم | صفحه2

سرگرداني
لوكسهاي خاك خورده!

با گذشت چندين سال از ورود و دپوي هزاران
خودرو به دليل مواجهه با ممنوعيت واردات با
وجود صدور مصوبهه��ا و اقدامهايي كه براي
تعيين تكليف آنها ص��ورت گرفت ،همچنان
حدود  ۲هزار و  ۲۴۹خودرو در گمرك مانده
است ،اما به تازگي گمرك ايران طي گزارشي
آخرين وضعيت خودروهاي دپو ش��ده را به
وزارت اقتصاد اعالم كرده و خواس��تار تعيين
تكليف آنها شده است.
ماجراي خودروهاي دپو شده به دولت گذشته
بازميگردد؛ زماني كه بيش از ۱۲هزار خودرو
به گمرك و بنادر رسيده بود ،اما در سال۱۳۹۷
به داليلي از جمله وضعيت ارز ،واردات خودرو
ممنوع اعالم ش��د و صاحبان كاال كه بخش
عمدهاي از آنها ،خودروه��ا را با دريافت ثبت
سفارش و مجوزهاي قانوني وارد كرده بودند

امكان تعيين تكليف و ترخيص نداشتند.
بر اين اساس ،رايزنيهاي بس��ياري از سوي
صاحبان كاال و دس��تگاههاي مربوطه جهت
تعيين وضعيت اي��ن خودروها صورت گرفت
تا اينكه در س��ال  ۱۳۹۷هيئ��ت وزيران طي
بخشنامهاي شرايط تعيين تكليف خودروها
را اعالم كرد كه با توجه به محدود بودن زمان،
بار ديگر اين مهلت تا اوايل سال  ۱۳۹۸تمديد
ش��د .با توجه به اينكه همچنان تعداد زيادي
خودرو در گمرك باقي مانده بود ،در بهمنماه
 ۱۳۹۸مجددا ً مصوبه تمدي��د و اين روند در
خردادماه  ۱۳۹۹تا ۲۶شهريورماه تكرار شد،
اما بع��د از آن ديگر هيچ تصميم��ي در مورد
خودروهاي مان��ده در گمرك اتخاذ نش��د و
تاكنون نیز دولت تصميم��ي در رابطه با آن
نگرفته است | صفحه4

تازه واردهای لیگ برتر روی نوار باخت

فريدون حسن

سخنان رئيسجمهور در مراسم اهداي بازوبند پهلواني كشور و
پاداش قهرمانان المپيك و پارالمپيك و تأكيدات او در خصوص
حماي��ت همهجانب��ه از ورزش و قهرمان��ان فصلالخطابي بود
براي مسئوالن ورزش كش��ور تا بعد از اين شاهد رشد و ارتقای
سطح ورزش كشور و مهمتر از آن رس��يدگي بدون چون و چرا
به ورزشكاران باشيم .رئيس��ي در حالي عصر يكشنبه ورزش
را مهمتري��ن امر به معروف عن��وان كرد كه اين ام��ر به معروف
سالهاست با وجود سر دادن شعارهايي مبني بر توجه و رسيدگي
هنوز روي زمين مانده و كسي نيست كه حق آن را به درستي ادا
كند .رئيسجمهور در حالي از توجه و رسيدگي به ورزشكاران
براي كسب افتخار و سرافرازي كشور سخن گفت كه سالهاست
همين قهرماناني كه عصر يكشنبه با او عكس يادگاري گرفتند و
از دستش پاداش دريافت كردند بابت بديهيترين مسائل روزمره
و زندگي خود با مشكل روبهرو هستند | صفحه 13

رئیسجمهور:
کشورهای اروپایی چه در توافق برجام و چه در مسائل دیگر نباید
به نحوی عمل کنند که امریکا احساس کند اروپا حوزه نفوذ اوست

دورزدن قانون و معیارهای انقالب
بدعت هاشمي بود

یادداشت  ورزشی

حرفهاي رئيس جمهور در سالن
 12هزار نفري آزادي جا نماند

دعوت اروپا
به استقالل از امریکا

آبیها با «یامگا» روی ابرها
دیش�ب در روز دوم هفت�ه دوم لی�گ برت�ر ،اس�تقالل
دومین برد متوالی را جش�ن گرفت ،هوادار و فجر ش�هید
سپاس�ی تازهواردهای لیگ برت�ر دومین باخت ش�ان را
تجربه کردند و تراکتور هم باخت هفته اول را جبران کرد.

هفته دوم لیگ برتر دیروز با انجام س��ه بازی ادام��ه پیدا کرد.
ذوب – اس��تقالل حس��استرین بازی دیروز بود ،رقابتی که از
همان دقایق اول پر برخورد و فیزیکی از سوی دو تیم دنبال شد،
به طوری که هنوز نیمه اول به نیمه نرس��یده بود ،یک بازیکن
از هر دو تیم به دلیل مصدومیت تعویض ش��دند .در اس��تقالل
سیدحس��ین حس��ینی دروازه بانش��ان و از ذوب آهن سجاد
جعفری با توجه به آس��یبی که دیدند از بازی بیرون رفتند .اگر
چه بازی در بیشتر نیمه اول پر اشتباه از سوی هر دو تیم دنبال
شد اما این استقالل بود که نسبت به ذوب نمایش بهتری داشت
و توانس��ت در هر دو نیمه با زدن یک گل ،در نهایت با نتیجه 2
بر صفر ذوب را شکس��ت دهد و دومین برد خ��ود را در دومین
بازی جشن بگیرد .اگر چه ذوبیها در نیمه دوم با توجه به عقب

کشیدن اس��تقالل توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشتند اما
حمالت آنها نتیجهای نداشت و دروازه اس��تقالل بسته ماند و
اولین شکست ذوب در لیگ ثبت شد .برد دیشب آبیها همچنین
طلسم استقالل را در ورزشگاه فوالد شهر هم شکست ،آخرین
برد استقالل برابر ذوب به  28بهمن  95بر میگشت و از آن روز تا
دیشب استقالل نتوانسته بود در فوالد شهر ،ذوب را شکست دهد

که سرانجام در بازی دیروز طلسم پنج ساله شکست.
البته س��تاره دیش��ب آبیها کوی��ن یامگا ،مهاج��م خارجی
جدیدش��ان بود که با زدن دو گل بیش��ترین نق��ش را در برد
ش��اگردان فرهاد مجیدی داش��ت ،یامگا ملیتی فرانس��وی-
کامرونی دارد که سابقه حضور در تیمهای کیهوو ،روبر سیهنا،
آرتزو ،کارپی و پسکارای ایتالیا و همچنین البریسون فرانسه،
دسپورتیوو آوس پرتغال و وایله دانمارک را دارد .او با دو شوت
دیدنی توانست در همان نمایش اولش برای استقالل درخشان
ظاهر شود تا آبیپوشان به داشتن یک مهاجم شش دانگ مانند
دیاباته و تیام امیدوار شوند.
در دیگر بازیهای دیروز هم هوادار  2بر صفر به پیکان باخت تا
در دومین هفته لیگ دومین شکست را تجربه کند ،فجر شهید
سپاسی هم یک بر صفر به گل گهر سیرجان باخت تا شاگردان
قلعه نویی دومین برد و شاگردان کالنتری دومین باخت شان
را تجربه کنند .در دیگر بازی هم تراکتور  3بر صفر صنعنت نفت
را برد تا شکست سنگین هفته اول را جبران کرده باشد.

 ۲۲شهر كشور
در وضعيت قرمز کرونایی
ل و حداقل  ۳۰ميليون نفر هم دوز دوم واكسن كرونا
تاكنون حدود  ۵۱ميليون نفر دوز او 
را تزريق كردهاند و مجموع واكسنهاي تزريق شده در كش��ور از  ۸۱ميليون دوز گذشته
است ۲۲ .شهر كشور هم در وضعيت قرمز ۱۲۸ ،ش��هر در وضعيت نارنجي ۲۱۵ ،شهر در
وضعيت زرد و  ۸۳شهر در وضعيت آبي قرار دارند | صفحه 3

کودتا در کودتای سودان
در ش��رایطی که قرار بود چند هفته دیگر ،انتقال قدرت از نظامیان به غیرنظامیان در
سودان انجام شود ،ارتش این کشور دیروز پروژه نافرجام یک ماه پیش را تکمیل و در اقدامی
نخستوزیر و تعدادی از وزرا را بازداشت کرد تا راه انتقال قدرت به غیرنظامیان مسدود شود.
سکوت معنادار کشورهای عربی و موضع نه چندان جدی قدرتهای بزرگ ،نشان میدهد
تحول چندانی در سودان رخ نداده و قدرت از یک بخش نظامیان به یک گروه جدید نظامی
انجام شده است | صفحه 15

كاهش نيم ميليوني تولد
در  5سال

در فاصله سالهاي  94تا  99ميزان تولد هر سال كاهشي بوده و در سال  99نسبت
به سال  94نزديك به  570هزار تولد در سال كاهش پيدا كردهاست | صفحه 3

چالش سينما با مال!

مراسم اختتاميه سيوهشتمين جشنواره بينالمللي فيلم كوتاه تهران در حالي برگزار
شد كه رئيس سازمان سينمايي به شدت نسبت به حجم باالي تبليغات مجموعه ميزبان
در اين مراس��م انتقاد كرد .محمد خزاعي گفت :از آقاي موسوي خواهش ميكنم مجوز
مجزايي براي جشنواره فيلم كوتاه ايرانمال! بگيرند و يك مجوز براي برگزاري جشنواره
فيلم كوتاه تهران ،خواهش ميكنم حرمت و صميميت جشنواره را حفظ كنند ،من امشب
حس كردم جشنواره ايرانمال برگزار ميشود! اين بد است .بچههاي ما بايد سادگي را ياد
بگيرند ،اينجا مدام فيلمهاي تبليغاتي ايرانمال پخش شد ،يك مجوز جداگانه براي فيلم
كوتاه ايرانمال بگيريد! | صفحه 16

