
    تاكنون حدود ۵۱ ميليون نفر دوز اول  و حداقل ۳۰ ميليون نفر هم دوز دوم واكسن كرونا 
را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كش��ور از ۸۱ ميليون دوز گذشته 
است.  ۲۲ شهر كشور هم در وضعيت قرمز، ۱۲۸ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۲۱۵ شهر در 

وضعيت زرد و ۸۳ شهر در وضعيت آبي قرار دارند | صفحه 3

   »تحت فشار امريکا قرار نگيريد« اين محور سخنان سيد ابراهيم رئيسی در گفت وگو 
با سفرای چند كش��ور اروپايی هنگام تقديم استوارنامه شان به رئيس جمهور كشورمان 
است. كشورهای اروپايی در تعامل با ايران هيچ گاه مستقل نبوده اند و مدل رفتاری آنها 
كه چشم دوخته به دس��ت و دهان امريکا هستند، باعث ش��ده تا نگاهی مثبت از سوی 
ايرانی  ها نسبت به آنها وجود نداشته باش��د و حضرت آيت اهلل خامنه ای، رهبر انقالب نيز 
در ماجرای برجام و تحريم  ها صريحاً آنها را »آويزان به امريکا و دنباله رِو امريکا« ناميدند. 
رهبری حتی شناخت نس��بت به اين دنباله روی را به عنوان يکی از تجربيات برجام ذكر 
كردند: »گفته می شود مثاًل بين اروپا و امريکا شکاف به  وجود آمد؛ خب بله، ممکن است 
يک ش��کاف ظاهریِ  كم اهميتی هم بينش��ان ]به  وجود آمده[، لکن ما برای اين مذاكره 
نکرديم. ما مگر مذاكره كرديم كه بين امريکا و اروپا ش��کراب به  وجود بيايد؟! ما مذاكره 
كرديم كه تحريم برطرف بشود؛ شروع مذاكره برای اين بود، ادامه  مذاكره برای اين بود؛ 
و اين بايد تأمين بشود؛ اگر اين تأمين نشد، بقيه  چيز  هايی كه حاصل شده، ارزش زيادی 
را نخواهد داشت. و عرض كردم كه ]اروپايی ها[ مخالفت هم نمی كنند؛ اروپايی   ها دنبال 
امريکا حركت می كنند، به همديگر كمک هم می كنند...  به يکديگر پيام هم می دهند، 
يکديگر را تقويت روحی هم می كنند. خب، اينها چيز  هايی اس��ت كه ما به عنوان تجربه  

برجام بايد در نظر داشته باشيم. «
حاال همين موضع هميشه ايران كه اروپايی  ها را دعوت به استقالل در موضع گيری و عمل 
می كرد، در سخنان رئيسی با سفرای چند كشور اروپايی هم منعکس شده است. رئيسی روز 
گذشته استوارنامه سفرای جديد كشورهای سوئيس، فنالند، بلژيک، قبرس و قرقيزستان 
در ايران را تحويل گرفت و گفت وگويی كوتاه هم با هر كدام داشت. توسعه روابط اقتصادی 
محوری ديگر از سخنان او بود. همچنين سفير جديد آذربايجان در ايران ديروز استوارنامه 
خود را تقديم رئيس جمهور كشورمان كرد، اما خبری از گفت وگوهای رئيسی با او منتشر 
نشده است.  حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسی صبح دو  شنبه پس از دريافت استوارنامه 
كريستين دوسی، س��فير جديد س��وئيس در تهران با بيان اينکه روابط دو كشور همواره 
دوستانه بوده است، گفت: سوئيس همواره نقش مثبتی در حفظ و گسترش صلح داشته 
و انتظار می رود در دوران جديد نيز بتواند نقش مس��تقل خود را در برابر سياس��ت های 

يکجانبه گرايانه امريکا حفظ كند | صفحه 2

    در ش��رايطی كه قرار بود چند هفته ديگر، انتقال قدرت از نظاميان به غيرنظاميان در 
سودان انجام شود، ارتش اين كشور ديروز پروژه نافرجام يک ماه پيش را تکميل و در اقدامی 
نخست وزير و تعدادی از وزرا را بازداشت كرد تا راه انتقال قدرت به غيرنظاميان مسدود شود. 
سکوت معنادار كشورهای عربی و موضع نه چندان جدی قدرت های بزرگ، نشان می دهد 
تحول چندانی در سودان رخ نداده و قدرت از يک بخش نظاميان به يک گروه جديد نظامی 

انجام شده است | صفحه 15

    مراسم اختتاميه سي وهشتمين جشنواره بين المللي 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 مي كنم مجوز 
مجزايي براي جشنواره فيلم كوتاه ايران مال! بگيرند و يک مجوز براي برگزاري جشنواره 
فيلم كوتاه تهران، خواهش مي كنم حرمت و صميميت جشنواره را حفظ كنند، من امشب 
حس كردم جشنواره ايران مال برگزار مي شود! اين بد است. بچه هاي ما بايد سادگي را ياد 
بگيرند، اينجا مدام فيلم هاي تبليغاتي ايران مال پخش شد، يک مجوز جداگانه براي فيلم 

كوتاه ايران مال بگيريد! | صفحه 16

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

 22 شهر كشور 
در وضعيت قرمز كرونايی

 كاهش نيم ميليوني تولد 
در 5 سال

کودتا در کودتای سودان  

چالش سينما با مال! 

    عباس سليمي نمين، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در برنامه  »هاشمي بدون 
رتوش« كه در كالب هاوس و با حضور علي مطهري، غالمحسين كرباسچي و علي شکوري راد 
برگزار شد، با بيان اينکه مرحوم هاشمي خود را فراتر از قانون مي دانست، اظهار داشت: حسن 
روحاني ۲9 شهريور ۱۳7۵ در جمع مردم س��رخه گفت: »قانون اساسي نوكر نظام است و 
ارزش قانون اساسي، آراي مردم است. انسان هاي استثنايي و شايسته در قالب قانون اساسي 
نمي گنجند.« 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

دورزدن قانون و معيارهای انقالب 
بدعت هاشمي بود

یادداشتبینالملل

سرمقاله

یادداشتاقتصادی

یادداشتورزشی

خیز محمود عباس به سمت بایدن

 فقدان وحدت 
 درد مزمن جهان اسالم

 پتروشیمي و تأثیر آن 
بر ژئوپلتیك جهاني

حرف هاي رئیس جمهور در سالن 
12 هزار نفري آزادي جا نماند

سید رحیم نعمتی

حسن رشوند

وحید  حاجی پور

فريدون حسن

رئيس تش��کيالت خودگردان فلس��طينی محمود عباس در 
نشست يک      شنبه شب در شهر رام اهلل از رئيس جمهور امريکا جو 
بايدن خواست كنسولگری امريکا را در بيت المقدس بازگشايی 
كند و عالوه بر اين، از بايدن خواس��ت اجازه بازگشايی دفتر 
نمايندگی سازمان آزاديبخش فلسطين)ساف( را در واشنگتن 
بدهد و به قطع كمک های مالی كه دولت رئيس جمهور پيشين 
امريکا دونالد ترامپ از فوريه ۲۰۲۰ كليد زده بود پايان دهد. 
در واقع، بسته شدن كنسولگری امريکا در قدس اشغالی، دفتر 
ساف در واشنگتن و قطع كمک های مالی در پی حمايت های 
يکجانبه دولت ترامپ از رژيم اسرائيل اتفاق افتادند و هرچند 
كه دولت باي��دن در ظاهر لفاظی متفاوت��ی از ترامپ دارد اما 
همان حمايت      ها ادامه يافته و به نظر می رسد كه درخواست 
محمود عباس چيزی جز عقب نشينی آشکار از مواضعش در 

بيش از يک سال و نيم پيش نيست | صفحه 15

دردی كه امروز اين پاره تن جهان اس��الم يعنی فلس��طين 
مظل��وم از آن می ِكش��د نتيجه نب��ودن وح��دت در جهان 
اس��الم اس��ت كه اگر اين وحدت ب��ود يقيناً امروز ش��اهد 
شهرک سازی های صهيونيست  ها بر روی خانه های آوار شده 
مسلمانان عرب در سرزمين های اشغالی نبوديم. كدام موانع 
تاكنون باعث شکل نگرفتن وحدت در جهان اسالم با وجود 
آنکه هر روز ندای آن از تريبون های رس��می و غير رس��می 
كشورهای مسلمان حداقل توسط نخبگان سر داده می شود ، 
شده اس��ت . تا زمانی كه اين موانع از جامعه اسالمی زدوده 
نشود ، نمی توان انتظار رفع مشکالت مسلمانان فلسطينی ، 
عراقی ، سوری، افغانستانی، يمنی ، لبنانی و ديگر بالد اسالمی 

در اقصی نقاط جهان اسالم را داشت | صفحه 2

در چند دهه اخير، ش��اهد كاهش قدرت نس��بي ش��ركت هاي 
پتروشيمي غربي بوده ايم. در س��ال ۲۰۱۰ ميالدي، ۳۲ شركت 
از ۵۰ شركت توليدكننده محصوالت پتروش��يمي برتر دنيا در 
امريکاي ش��مالي يا  اروپا مس��تقر بوده اند، اما يک دهه بعد، اين 
عدد به ۲۸ شركت كاهش يافته اس��ت. چين و ساير كشورهاي 
آسيايي به هاب هاي جديد توليد و مصرف محصوالت پتروشيمي 
تبديل ش��ده اند. چيني ها براي توليد محص��والت ارزان قيمت 
جهت صادرات به سراسر دنيا، نيازمند توسعه صنعت پتروشيمي 
بوده اند. گفته مي ش��ود ۳۰ درصد از پروژه هاي افزايش ظرفيت 
توليد صنعت پتروش��يمي دنيا در يک دهه فرارو به چين تعلق 
دارد. ش��وراي همکاري خليج فارس هم اينک ۶ درصد ظرفيت 
محصوالت پتروشيمي دنيا را در اختيار دارد. اين عدد نسبت به 
سال ۲۰۰۰ ميالدي دو برابر شده است. سرمايه گذاري دولت ها در 
صنعت پتروشيمي به عامل پيشبرد اين صنعت، به ويژه در آسيا و 

خاورميانه تبديل شده است | صفحه 4

سخنان رئيس جمهور در مراسم اهداي بازوبند پهلواني كشور و 
پاداش قهرمانان المپيک و پارالمپيک و تأكيدات او در خصوص 
حماي��ت همه جانب��ه از ورزش و قهرمان��ان فصل الخطابي بود 
براي مسئوالن ورزش كش��ور تا بعد از اين شاهد رشد و ارتقای 
سطح ورزش كشور و مهم تر از آن رس��يدگي بدون چون و چرا 
به ورزشکاران باشيم.  رئيس��ي در حالي عصر يک شنبه ورزش 
را مهم تري��ن امر به معروف عن��وان كرد كه اين ام��ر به معروف 
سال هاست 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. رئيس جمهور در حالي از توجه و رسيدگي به ورزشکاران 
براي كسب افتخار و سرافرازي كشور سخن گفت كه سال هاست 
همين قهرماناني كه عصر يک شنبه با او عکس يادگاري گرفتند و 
از دستش پاداش دريافت كردند بابت بديهي ترين مسائل روزمره 

و زندگي خود با مشکل روبه رو هستند | صفحه 13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 4 آبان 1400 - 19 ربيع االول 1443

سال بيست و سوم- شماره 6331 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

 بیم و امیدهای 
حذف دالر دالل پسند

تازه واردهای ليگ برتر روی نوار باخت

آبی  ها با »یامگا« روی ابرها

 مشکالت كنونی حوزه اجرايی 
ناشی از حذف مردم است

 سرگرداني 
لوكس هاي خاك خورده!

 سایه روشن های  
طرح صيانت

 دعوت اروپا 
به استقالل از امریکا

 گفت وگوي »جوان« با صادق ستاری فر 
از طراحان طرح صيانت 

ديش�ب در روز دوم هفت�ه دوم لي�گ برت�ر، اس�تقالل 
دومين برد متوالی را جش�ن گرفت، هوادار و فجر ش�هيد 
سپاس�ی تازه واردهای ليگ برت�ر دومين باخت ش�ان را 
تجربه كردند و تراكتور هم باخت هفته اول را جبران كرد. 
هفته دوم ليگ برتر ديروز با انجام س��ه بازی ادام��ه پيدا كرد. 
ذوب – اس��تقالل حس��اس   ترين بازی ديروز بود، رقابتی كه از 
همان دقايق اول پر برخورد و فيزيکی از سوی دو تيم دنبال شد، 
به طوری كه هنوز نيمه اول به نيمه نرس��يده بود، يک بازيکن 
از هر دو تيم به دليل مصدوميت تعويض ش��دند. در اس��تقالل 
سيدحس��ين حس��ينی دروازه بان ش��ان و از ذوب آهن سجاد 
جعفری با توجه به آس��يبی كه ديدند از بازی بيرون رفتند. اگر 
چه بازی در بيشتر نيمه اول پر اشتباه از سوی هر دو تيم دنبال 
شد اما اين استقالل بود كه نسبت به ذوب نمايش بهتری داشت 
و توانس��ت در هر دو نيمه با زدن يک گل، در نهايت با نتيجه ۲ 
بر صفر ذوب را شکس��ت دهد و دومين برد خ��ود را در دومين 
بازی جشن بگيرد. اگر چه ذوبی  ها در نيمه دوم با توجه به عقب 

كشيدن اس��تقالل توپ و ميدان را بيشتر در اختيار داشتند اما 
حمالت آنها نتيجه ای نداشت و دروازه اس��تقالل بسته ماند و 
اولين شکست ذوب در ليگ ثبت شد. برد ديشب آبی  ها همچنين 
طلسم استقالل را در ورزشگاه فوالد شهر هم شکست، آخرين 
برد استقالل برابر ذوب به ۲۸ بهمن 9۵ بر می گشت و از آن روز تا 
ديشب استقالل نتوانسته بود در فوالد شهر، ذوب را شکست دهد 

كه سرانجام در بازی ديروز طلسم پنج ساله شکست. 
البته س��تاره ديش��ب آبی  ها كوي��ن يامگا، مهاج��م خارجی 
جديدش��ان بود كه با زدن دو گل بيش��ترين نق��ش را در برد 
ش��اگردان فرهاد مجيدی داش��ت، يامگا مليتی فرانس��وی- 
كامرونی دارد كه سابقه حضور در تيم های كيه وو، روبر سيه نا، 
آرتزو، كارپی و پسکارای ايتاليا و همچنين البريسون فرانسه، 
دسپورتيوو آوس پرتغال و وايله دانمارک را دارد. او با دو شوت 
ديدنی توانست در همان نمايش اولش برای استقالل درخشان 
ظاهر شود تا آبی پوشان به داشتن يک مهاجم شش دانگ مانند 

دياباته و تيام اميدوار شوند. 
در ديگر بازی های ديروز هم هوادار ۲ بر صفر به پيکان باخت تا 
در دومين هفته ليگ دومين شکست را تجربه كند، فجر شهيد 
سپاسی هم يک بر صفر به گل گهر سيرجان باخت تا شاگردان 
قلعه نويی دومين برد و شاگردان كالنتری دومين باخت شان 
را تجربه كنند. در ديگر بازی هم تراكتور ۳ بر صفر صنعنت نفت 

را برد تا شکست سنگين هفته اول را جبران كرده باشد. 

دكتر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شورای 
اسالمی در اجالسيه سراسری اساتيد شبکه 
تربيتی بسيج صالحين گفت: بحث تربيت در 
اين مقطع زمانی ك��ه جبهه اصلی حزب خدا 
و حزب ش��يطان با تمام قوا در مقابل هم قرار 
گرفته اند، موضوع مهمی است. طرح صالحين 
از اين جهت مهم است كه جهاد تبيين مهم 

است و اين دستور مقام معظم رهبری است. 
قاليباف با بيان اين پرسش كه چرا امروز تبيين 
موضوع اول ماست و تبيين چقدر مهم است، 
گفت: تبيين همان قدر مهم اس��ت كه مردم 
مهم هستند، اگر مردم نباشند، انقالب اسالمی 
كجاست؟ افکار بلند و انديش��ه سياسی امام 
كجاست؟ وقتی از اول اس��الم تا امروز هر جا 
اسالم آسيب ديده، همه مشکالت از اين بود 
كه مردم نبودند. نبايد مردم را از هم جدا كنيم 

و وقتی تش��کيل حکومت داديم مردم از هر 
مذهب، قوم، دين و طايفه   ای مهمند، مخصوص 
وقتی در س��ايه نظامی مانند نظام جمهوری 
اسالمی قرار دارد. البته همراه كردن مردم كار 

سختی است، پس صالحين مهم هستند. 
س��ردار غالمرضا س��ليمانی، رئيس سازمان 
بسيج مس��تضعفين در آغاز اين مراسم طی 
سخنانی گفت: ش��بکه تربيتی صالحين بايد 
تکامل پيدا كند و تقويت شود و امکانات الزم 
را نيز به اي��ن امر اختصاص خواهي��م داد. در 
سند راهبردی اعتالی ۱۰ ساله بسيج، تربيت 
۸ تا ۱۰ ميليون جوان مؤم��ن و انقالبی پای 
كار پيشران در نظر گرفته شده است. رئيس 
سازمان بسيج مستضعفين گفت: همچنين 
بايد يک و نيم ميليون نيروی كادر را توانمند 
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با گذشت چندين سال از ورود و دپوي هزاران 
خودرو به دليل مواجهه با ممنوعيت واردات با 
وجود صدور مصوبه ه��ا و اقدام هايي كه براي 
تعيين تکليف آنها ص��ورت گرفت، همچنان 
حدود ۲ هزار و ۲۴9 خودرو در گمرک مانده 
است، اما به تازگي گمرک ايران طي گزارشي 
آخرين وضعيت خودروهاي دپو ش��ده را به 
وزارت اقتصاد اعالم كرده و خواس��تار تعيين 

تکليف آنها شده است. 
ماجراي خودروهاي دپو شده به دولت گذشته 
باز مي گردد؛ زماني كه بيش از ۱۲هزار خودرو 
به گمرک و بنادر رسيده بود، اما در سال ۱۳97 
به داليلي از جمله وضعيت ارز، واردات خودرو 
ممنوع اعالم ش��د و صاحبان كاال كه بخش 
عمده اي از آنها، خودروه��ا را با دريافت ثبت 
سفارش و مجوزهاي قانوني وارد كرده بودند 

امکان تعيين تکليف و ترخيص نداشتند. 
بر اين اساس، رايزني هاي بس��ياري از سوي 
صاحبان كاال و دس��تگاه هاي مربوطه جهت 
تعيين وضعيت اي��ن خودروها صورت گرفت 
تا اينکه در س��ال ۱۳97 هيئ��ت وزيران طي 
بخشنامه اي شرايط تعيين تکليف خودروها 
را اعالم كرد كه با توجه به محدود بودن زمان، 
بار ديگر اين مهلت تا اوايل سال ۱۳9۸ تمديد 
ش��د.  با توجه به اينکه همچنان تعداد زيادي 
خودرو در گمرک باقي مانده بود، در بهمن ماه 
۱۳9۸ مجدداً مصوبه تمدي��د و اين روند در 
خردادماه ۱۳99 تا ۲۶شهريورماه تکرار شد، 
اما بع��د از آن ديگر هيچ تصميم��ي در مورد 
خودروهاي مان��ده در گمرک اتخاذ نش��د و 
تاكنون نيز دولت تصميم��ي در رابطه با آن 
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   اقتصادی

     هفته پيش بود كه با سخنان رئيس جمهور و وزير اقتصاد 
و س��پس رئيس  مجلس و برخی نمايندگان و يکی دو چهره و 
مس��ئول ديگر درباره ارز معروف به ۴۲۰۰تومانی، اين گمانه 
تقويت شد كه دولت و مجلس نقشه حذف اين دالر دالل پسند را 
كشيده اند و دنبال شيوه اجرای آن هستند. اما با گذشت يکی دو 
روز از آن سخنان، بيم هايی از پس آن اميد رونمايی شد و برخی 
كارشناسان چنين اقدامی را حساس تر از آن ارزيابی كردند كه 
با يک س��الم و صلوات به اجرا درآيد. البته خود رئيس جمهور 
نيز تأكيد كرده بود كه مردم را غافلگير نمی كنيم و شوک وارد 
نمی سازيم. با اين حال برخی معتقدند وارد شدن شوک، قطعی و 
ناگزير است اما چاره ای هم نيست و بايد اين نقيصه در يک زمانی 
جراحی شود. منتقدان معتقدند حتی اگر تفاوت دالر دولتی با 

دالر آزاد محاس��به و آن طور كه گفته می شود در كارت بانکی 
محرومان و دهک های پايين ريخته شود كه شايد برای هر نفر 
هم رقم قابل توجهی به نسبت همين يارانه فعلی باشد،  اما ديری 
نمی پايد كه آن مبلغ هم به سرنوشت اين يارانه بی چيز تبديل 
می ش��ود و تأثيری كه حذف دالر ۴۲۰۰تومانی بر سفره مردم 
می گذارد بسيار بيشتر خواهد شد. اما از طرفی همين حاال نيز 
آن دالر كذايی بيشتر سفره دالالن را رنگين می كند. پس بايد 
چه كرد؟ ميركاظمی رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در پس 
اين نگرانی ها گفته است كه »مصرف كنندگان نهاده های دامی 
می گويند ارز ترجيحی كه دولت به نهاده ها اختصاص می دهد 
به دستشان نمی رسد و از دولت می خواهند كه تصميم ديگری 
بگيرد اما هنوز در دولت برای اين موضوع تصميم جدی گرفته 

نشده است و در حال مطالعه آن هستيم.« از طرفی پورابراهيمی، 
رئيس كميس��يون اقتصادی مجلس می گويد طرح اختصاص 
دالر ۴۲۰۰تومانی به مصرف كننده به جای واردكننده به دولت 
قبل هم ارائه شده بود اما »مافيا دل مس��ئوالن را خالی كرد و 
رس��انه ها نيز تبليغ می كردند كه به زودی قيمت ها چند برابر 
می شود و سبب نگراني مردم شدند و اجازه ندادند تا اختصاص 

ارز به واردات منتفي شود و به مصرف اختصاص يابد.«
اين يک آزمون بزرگ برای دولت رئيس��ی اس��ت كه هم دالر 
دولتی نهاده های دامی را كه در هر سال تا ۸ميليارد دالر می شود 
از حلقوم دالل الشه خوار بيرون بکش��د و هم اجازه ندهد كه با 
تکثير اين دالالن به شکل انبوهی از خرده دالالن باز هم گرانی 
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رئيس جمهور: 
 كشورهای اروپايی چه در توافق برجام و چه در مسائل ديگر نبايد 
به نحوی عمل كنند كه امريکا احساس كند اروپا حوزه نفوذ اوست

اين طرح خوب تبيين نشد. االن مردم همان نقدهايي را به طرح اعالم وصول شده مطرح 
مي كنند كه ما سابقاً به طرح اوليه داشتيم. مردم با طرحي مواجه شدند كه تغيير كرده و 
حق داشتند نسبت به آن موضع گيري داشته باشند. در حالي كه طرح جديد نقاط قوت 
زيادي دارد و البته همين حاال هم ضعف هايي دارد كه در كميسيون رفع و اصالح خواهد 
شد و ابهام زدايي صورت خواهد گرفت. با رفع اين نقاط ضعف امکان اجرايي شدن طرح 
هم فراهم خواهد شد. همچنين اگر نقاط قوت طرح به خوبي تبيين شود و مردم بدانند چه 
مزيت هايي دارد و صادقانه با مردم صحبت شود و مردم آگاه شوند، قطعاً اقبال اجتماعي 
براي اجراي طرح شکل خواهد گرفت. اهداف بايد به صورت شفاف در طرح ديده شود 
تا مردم استقبال كنند. مردم بايد خاطرشان جمع شود كه حريم خصوصي شان رعايت 
مي شود، دسترسي هايی كه دارند محدود نمي شود، كودكشان در محيطي مناسب و امن 
فعاليت مي كند و محتوايي كه به فرزندانشان عرضه مي شود، امن و صيانت شده است. 
اينها نگراني هاي مردم است و بايد اين نگراني ها در اين طرح به نحوي پوشش داده شود 
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با اجرای طرح صیانت امكان رفع فیلتر 
توئیتر و تلگرام هم وجود دارد


