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«کووید  »19به چه بخشهایی از بازار
کار ایران آسیب زد

مهدی سنایی ،استاد دانشگاه
و سفیر سابق ایران در روسیه
در گفت و گو با «ایران»:

زنان قربانی
اصلی کرونا

«توازن» را
جایگزین
دوقطبی شرق
و غرب کنیم

تــاش هــای دیپلماتیــک برای توســعه
روابــط با قدرت های بزرگ حوزه شــرق،
توانســت ه در طــول زمان رابطــه مبتنی بر
دوگانه دوستی و خصومت را به رابطهای
تبدیلکندکهگرچههمچناننگرانیهای
متعــددی را با خود بــه همــراه دارد و در
دوراهی راهبرد یا راهکار بودن باقی مانده
است؛ اما توانسته بر بسیاری از معادالت
منطقــهای و بینالمللی اثر بگــذارد و در
ســالهای اخیر در قالب شکلگیری یک
همکاری همهجانبــه بویژه میــان ایران،
روسیه و چین ثمر دهد.

گــروه اقتصــادی  /درحالــی کــه تقریبــاً چهــار فصــل پــس از شــیوع ویــروس
کرونــا درکشــور ،آمارهــا حاکی از کاهــش تعداد بیکاران اســت ،امــا نگاهی به
سایرشــاخصهای بازار مانند نرخ مشــارکت اقتصادی ،نســبت اشــتغال و...
نشــان دهنــده تداوم آســیبهای پاندمی بر بــازارکار ایران اســت .درواقع این
بیماری تأثیرمتفاوتی بر بازار کار کشــورها داشــته است ،در برخی کشورها نرخ
بیــکاری ،در برخی دیگر نرخ مشــارکت و در برخی ســهم خروج از بــازار کار را
متأثر کرده است که این بستگی به ساختار اشتغال و اقتصاد کشورها دارد.
صفحه  9را بخوانید

 14و 15

نگاهی به دوران ورزشی مهرداد
که در  45سالگی درگذشت

اختالف نظر دیپلماتیک میان ایران و امریکا بر سر گام اول
عکس :فارس  /رویترز

مجادله بر سر بازگشت

ظریف :کشوری که از توافق خارج شده ،باید ابتدا برگردد
ëëاگــر تقویــت سیاســت و روابــط مــا با
جهان آســیایی و افزایش رابطــه با چین
و روســیه در عکسالعمــل بــه غــرب و
جلوگیریازتعرضاتآنهاباشد،پاسخگو
نیســت .ما به یک سیاســت اصیــل نیاز
داریــم یعنی سیاســتی که بیشــتر از اینکه
واکنشی باشد از موضع کنش باشد

ëëنقــش روســیه و چیــن در رابطــه بــا
ایــران نقــش مثبتــی اســت و مــا بایــد
همکاریهــای درازمدتــی را بــا ایــن دو
کشــور و همچنیــن هنــد طراحــی کنیم
و مزیتــی را کــه ایــران در محورهــای
ژئوپلیتیــک آســیایی دارد بــه صــورت
جدی مدنظر قرار دهیم

ëëامریــکا بایــد تکلیــف خــود را نــه فقط
روی کاغــذ بلکــه بهطــور واقعی روشــن
کنــد .تحریمها باید به نقطــه اول برگردد
و برطرف شود .ایران هم در مقابل اعالم
کرده که حاضر است اقدامات متقابل را
انجام دهد .فکــر میکنم هر نوع پیچیده
کردن این روند از جملــه وصل کردن آن
بهمسائلدیگرمانندموشکیومنطقهای
کار را سخت میکند
بارکد را اسکن
کنید این گفت
وگو را بصورت
ویدئویی ببینید

اخبار سینمایی هفته اول بهمنماه

در اکران این هفته به مشروح این اخبار خواهیم
پرداخت :جوایز سینمای ایران در جشنوارههای
جهانی؛ فیلم «جنایت بیدقت» شهرام مکری
و «بنــدر بند» منیژه حکمت .اعــام برگزیدگان
سی و هفتمین جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه
تهــران کــه یکم تــا پنجم بهمــن مــاه در پردیس
ایرانمــال برگزار شــد و اعالم اســامی نامزدهای
بخشهای مختلف سی و نهمین جشنواره فیلم
فجر / .گروه چندرسانهای «ایران»

گروه سیاســی /باال گرفتن بحران بی اعتمادی
در مناســبات میــان ایــران و امریــکا پیرامــون
اجــرای تعهدات برجام وضعیــت این توافق
را در معــرض خطر قرار داده اســت .اختالف
میــان دو کشــور مبنی بر اینکه کــدام یک قدم
اول را پیرامــون اجــرای تعهدات برجامیاش
بــردارد ،بــه یک چالــش جدی میــان طرفین
تبدیل شده است.
امریــکا شــرط اجــرای تعهــدات برجامیاش
را بــه اجــرای تعهدات تهران گره زده اســت و
مقامهای کشــورمان هم معتقدند کشوری که
ابتدا از اجــرای تعهداتش تخطــی کرده ،باید
گام نخست را بردارد.
آنتونــی بلینکن ،وزیر خارجــه امریکا طی یک
نشســت خبــری در نخســتین موضعگیــری
دربــاره برجام ،شــرط لغو تحریمهای هســته
ای را اجــرای کامــل تعهــدات برجامــی ایران
عنــوان کــرده اســت .بلینکــن بــا اشــاره بــه
مواضــع «جو بایــدن» رئیسجمهوری امریکا
درخصــوص بازگشــت بــه توافــق هســتهای
بــا ایــران ،گفت کــه وی همــواره بــه صراحت
اعــام کرده اســت که «چنانچه ایــران رعایت
تعهدات برجامی خود را از ســر بگیرد ،امریکا
نیز رویکرد مشــابهی در پیــش میگیرد و پس
از آن بــه همراهــی همپیمانان خــود از آن به
عنــوان زمینــهای بــرای دســتیابی بــه توافقی
مســتحکمتر و بلندمدتتر استفاده کرده و در
آن برخــی مســائل دیگری را کــه درخصوص

ســالم

ایــران چالشبرانگیز اســت نیز لحــاظ خواهد
کرد ».وی در عین حال گفت که تا رســیدن به
این نقطه ،راهی طوالنی در پیش داریم.
مقامهــای کشــورمان ایــن درخواســت امریکا
مبنــی بــر لــزوم بازگشــت کامــل ایــران بــه
تعهداتــش در برجــام را پیــش از بازگشــت
امریکا به ایــن توافق رد کرده و اعالم کردهاند
که این واشــنگتن بوده که ابتدا از برجام خارج
شــده و بنابراین باید قــدم اول را برای اجرای
تعهداتش بردارد.
محمدجــواد ظریــف ،وزیــر خارجــه ایــران در
واکنش به درخواســت همتــای امریکایی اش
شکســت سیاســت حداکثری ترامپ را یادآور
شــده و گفته اســت که ایران بــا افزایش مقدار
خ فشــارهای امریکا را
اورانیوم غنیشــده پاســ 
داد.
ظریف در توئیتی با عنوان بررســی واقعیتها
برای وزیر خارجه بلینکن یادآور شــد که «این
امریــکا بود کــه ابتدا برجــام را نقــض ،انتقال
مــواد غذایــی و دارو را برای ایرانیها مســدود
و پایبندان به قطعنامه  2231شــورای امنیت
را مــورد تنبیــه قــرار داد .اما ایــران در مقابل و
در طــول مــدت این افتضــاح کریه بــه برجام
پایبنــد مانــد و تنهــا تدابیــر جبرانــی از قبــل
پیشبینیشده اتخاذ کرد».
ظریــف با این پرســش که حاال چه کســی باید
گام نخســت را بــردارد ،تأکید کــرده که دولت
جدید امریکا هرگز شکســت حداکثری ترامپ

را از یاد نبرد.
وزیــر خارجــه ایــران همچنیــن در گفتوگو با
«راشــاتودی» درباره چگونگی اطمینان ایران
از پایبندی ایاالت متحده به برجام در صورت
بازگشــت مجدد به این توافق هســتهای گفته
اســت« :وقتــی امریکا تصمیم گرفــت ما را به
دلیــل پایبنــدی بــه توافــق تنبیه کنــد ،ما ۳۰۰
کیلوگــرم اورانیوم غنی شــده داشــتیم ،امروز
چهار هزار کیلوگرم اورانیوم غنیشده داریم...
این توافق مکانیسمهایی برای تنبیه هریک از
طرفهایــی دارد که این توافــق را نقض کنند.
دولــت ترامــپ اوضــاع را از زمانیکــه برجام
امضا شــد ،بدتر کرد .وقتــی توافق را ترک کرد
ما فقط ماشین سانتریفیوژهای  IR1با توانایی
بسیار اندک برای غنیسازی اورانیوم داشتیم
امــا مــا هماکنــون در حــال ســاخت ماشــین
ســانتریفیوژهای  IR6هســتیم کــه توانمنــدی
غنیســازی اورانیوم آن  ۲۰برابــر بیش از IR1
است».
ظریف که در ســفری منطقهای به سر میبرد،
در نشســت خبــری مشــترکش بــا «چــاوش
اوغلــو» ،وزیــر خارجه ترکیــه نیز در پاســخ به
ســؤالی پیرامــون وضعیــت اجــرای برجــام
خطاب به امریکا گفت« :امریکا کشــوری بوده
که از برجام خارج شــده و تعهداتش را نقض
کرده است.
ادامه در صفحه 3

هر روز با شما در اینجا خواهیم بود ،صدای شما ،حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و میخوانیم و بازگو می کنیم .با ما همراه باشید،
بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

ëëتــا کــی بایــد شــاهد جــوالن
نظــــــر
معتــادان باشــیم /علــی امانــی
مـــردم
از فوالدشــهر اصفهــان :تاکــی
بایــد شــاهد باشــیم معتــادان زن و مــرد همینطور
در محلههــا جوالن بدهند و در محلهها شــوتینگها
خوابگاه آنها شده است .هرچه به شهرداری و نیروی
انتظامــی فوالدشــهر (اصفهــان) اطــاع میدهیم،
فایــده نــدارد و هرچــه در دسترسشــان باشــد ،بــه
سرقت میبرند .امیدواریم مسئوالن برای کنترل این
اوضاع چارهای بیندیشند.
ëëآزاد ســازی ســهام عدالــت  /یــک شــهروند:
درخصوص آزادســازی سهام عدالت که هر شخص
خــودش بتواند خرید و فروش کنــد پیگیری نمایید.

چــرا وقتــی خودمــان مثل ســایر ســهمها میتوانیم
خرید و فروش کنیم به بانک یا کارگزاری واگذار بشود
تا آنها هم هر وقت دوست داشتند اقدام کنند و بعد
از چند ماه کم کم پولش را واریز کنند.
ëëلطفاً به داد معلمان جدیداالســتخدام برسید /یک
شــهروند :لطفــاً بــه داد معلمــان جدیداالســتخدام
برســید کــه باســختترین شــکل ممکن بــا آزمون و
مصاحبــه وگزینــش واردآمــوزش و پرورش شــدند و
اکنون با مدرک دکتری و ارشــد و تأهل و30سال سن
فقط  2میلیون وپانصد هزار تومان دریافت میکنند
و تا چند سال شامل رتبهبندی نمیشوند.
ëëتأمیــن مســکن برای اقشــار دیگــر جامعــه /هومن
عدالــت :چــرا دولــت محتــرم فقــط به فکــر تأمین

مسکن زوجهای جوان است؟ مگر افراد میانسال که
فاقد مســکن هستند احتیاج به سرپناه ندارند؟ لطفاً
برای این افراد نیز امتیازاتی در نظر گرفته شود.
ëëچــرا مطبوعــات نماینــدگان مجلــس را صاحبــان
قدرت معرفی میکنند؟ آقای اســدپور :این آقایی که
بهعنــوان نماینده وارد مجلس شــده بــا  8000رأی و
به ســرباز وظیفه ســیلی میزند .آن وقت مطبوعات
مینویسند صاحبان قدرت .کدام قدرت؟ هر قدرتی
کــه از قانــون نشــأت میگیرد عیــن صــواب و صالح
اســت و اگــر خارج از قانون باشــد عین فســاد اســت.
ایــن چه صفتی اســت که مطبوعات عنــوان نمودند
صاحبــان قدرت .مگر مردم به این افــراد رأی دادند
که بیایند و قانون را زیر پا بگذارند.

حاشیه علیه متن

در دورهای که مشکالت
اقتصــادی و معیشــتی
یادداشت ناشــی از تحریــم و
کرونــا ،زندگــی را بــر
مــردم ســخت کــرده،
حاشــیههای سیاســی
علی ربیعی گاه بــر طرح مشــکالتی
دستیار ارتباطات کــه متــن زندگــی مردم
اجتماعیرئیسجمهوری را متأثــر ســاخته غلبــه
و سخنگوی دولت
میکنند .همواره تالش
کردهام از ورود به این گونه حاشیهها پرهیز کنم
و در این یادداشــت و مقاله هــم بدون ورود به
این مناقشات ،صرفاً برای ایجاد روشنگری به
چند نکته اشاره میکنم .شوربختانه در جریان
کشــاکشها که گاه بــه تکهپرانیهای ناشــی از
عدم بلوغ سیاسی شبیهتر است ،در این سالها
گزارههایی یکسره تخریبی را شاهد بودهایم که
آرام آرام در ادبیات سیاسی رسوب کرده است.
نیــازی به هیچ ســنجش و پیمایشــی نیســت.
اثــر اولیه و مســتقیم این ادبیات ،بر برداشــت
عمومیجامعهازدلمشغولیهایسیاسیونو
امید به آینده و دل نبستن به چرخش نخبگان
برای حل مســائل اســت .متأســفم که عدهای
در یــک گــروه و جنــاح در کشــور در یــک تصور
نادرســت و نابالــغ فکــر میکننــد در هیاهــوی
تخریب ،فقط رقیب تخریب میشود و آنها به
کنار مانده و مردم علیه دولت مستقر ،به آنها
روی خواهند آورد.
ادامه در صفحه 4

میناوند
«مهر» داد

سواد برای نوشتن؛ پهنباند
برای معیشت و اقتصاد

 18و 19

جشنواره فیلم فجر فردا آغاز میشود ،بلیت فروشی امروز

صدا ،دوربین ،جشنواره

گروه فرهنگی /یکشــنبه  12بهمنماه ســیونهمین جشــنواره فیلم فجر آغاز
میشــود .جشنواره امسال آیین افتتاحیه ندارد و قرار است «رمانتیسم عماد
و طوبــا» دومین ســاخته کاوه صبــاغزاده آغازگر مهمترین رویداد ســینمایی
کشــورمان باشد .فیلمی که اواخر هفته گذشــته از پوسترش رونمایی شد و به
علی انصاریان بازیگر «رمانتیســم عماد و طوبا» تقدیم شــد .البته اینکه چرا
قرار است جشنواره با این فیلم افتتاح شود دلیل خاصی ندارد .انتخابی در کار
نبوده و زمان نمایش فیلمها طبق رسم چند سال اخیر بر اساس قرعه کشی
مشخص شده است.
ëëنشستهایخبریراآنالینببینید
در مراســمی کــه ظهــر روز پنجشــنبه  9بهمنمــاه بــا حضــور اهالی رســانه و
صاحبان  16فیلم در برج میالد برگزار شد تکلیف روز و سانس نمایش فیلمها
مشخص شد .این برنامه نمایشی البته صرفاً برای سینمای برج میالد و ملت
است که امسال به اهالی رسانه و منتقدان اختصاص یافته است.

17

به دنبال شیوع کرونا و در سال ۲۰۲۱

سرمایه گذاری در «آیتی»
به  3/9تریلیون دالر میرسد

11

جامعه شناسان از دالیل بیتفاوتی اجتماعی مردم نسبت
به یکدیگر میگویند

شهروندان تماشاگر
شدهاند!؟

5

کارزار جدید شهرداری تهران برای کاستن از مشکالت
آپارتماننشینی

چاردیواری اجباری

13

دوســــت داشـــــت
داســتان خــودش را
یادداشت بنویســد؛ اما افسوس
که الف-با را دوســت
نداشــت .ایــن یــک
خـــــــط حکایـــــت
محمدجواد دوری از مــا نیســت؛
آذریجهرمی همــه کســانی کــه
وزیر ارتباطات
اطالعاتو میخواهنــد اقتصــاد
فناوری
و معیشــت رشد کند؛
امــا حاضر نیســتند تا
زیرســاختهای اصلی آن مثل شــفافیت
یــا بــازار؛ و مهمتــر از آنهــا زیرســاخت
دیجیتــال کشــور رشــد پیــدا کنــد .در ایــن
دورهای که بهنام عصر دیجیتال شــناخته
میشــود؛ زیرســاختیتر از شــفافیت و
بازار ،زیرســاخت فناوری اطالعات اســت.
زیرســاختی کــه بــدون توســعه آن ،قطعاً
شــفافیت ،بهــرهوری و رشــد اقتصــادی
تحقــق نمییابــد .زیرســاخت دیجیتــال
پیشنیــاز شــکلگیری و رشــد هــر بــازاری
است.
ادامه در صفحه 11

نیات دولت بایدن در تعویق
بازگشت به برجام

همچنان که بسیاری
از کارشناسان انتظار
یادداشت داشتنـــــد ،دولــــــت
بایــدن در نشــان
دادن آمادگــی خــود
برای بازگشت فوری
دیاکو حسینی بــه برجــام نــاکام
کارشناسمسائل مانــد .تونی بلینکن،
بینالملل وزیــر امــور خارجــه
امریــکا در اولیــن مصاحبــه مطبوعاتی
خود بازگشــت بــه برجــام را راه طوالنی
توصیــف کــرد کــه ابتــدا بایــد بــا عمــل
کامــل ایــران بــه تعهداتــش و ســپس
راســتیآزمایی این موضوع و در نهایت
آمادگی امریکا برای بازگشــت به توافق
آغاز شــود .از آنجایی کــه ایران برخالف
امریــکا همچنــان عضــو برجام اســت و
کاهــش تعهــدات آن نیــز در واکنش به
خــروج امریــکا از برجام و ناتوانی ســایر
اعضا در عمل به تعهدات خود مطابق
نــص برجــام اتفــاق افتــاده ،منطقــاً
نمیتوانــد پیــش از بازگشــت امریکا به
توافق و اثبــات توانایی دیگران در عمل
به تعهداتشــان ،انجام تعهدات خود
را از سر بگیرد.
ادامه در صفحه 3

همکار گرامی سرکار خانم حمیرا حیدریان

با نهایت تأثر و تأســف درگذشــت بــرادر عزیزتان
را تســلیت عرض نمــوده از خداوند منــان برای آن
مرحــوم رحمت واســعه الهی و برای شــما و ســایر
بازمانــدگان ،صبــر و شــکیبایی مســألت داریــم.
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