وزیر صمت با واردات خودرو موافقت کرد

دوباره رانت؟
صفحه 10

دست باال در معادله برجام با کیست؟

وزنکشی قدرتها در هماورد دیپلماسی برجام

پیشخوان
سرمقاله

آیا رفتار صدا و سیما در مقابل سرمایه انسانیاش
تغییرمیکند؟

جالل خوش چهره

سرنوشت تلخ
کنار گذاشتهشدهها

بازگشت سخت به برجام
اعالم شروع دور تازه گفتوگوهای برجامی از سوی
تهران در بروکسل و پرهیز «جوزف بورل» رئیس کمیسیون
خارجی اتحادیه اروپا در تأیید کامل این خبر ،نشان از
دو نگاه متفاوت میان طرفهای ایرانی و اعضای اروپایی
گفتوگوهای متوقف شده وین در این باره دارد .تهران
میخواهد پیش از ورود کامل به آنچه مربوط به احیای
برجام است ،درباره چگونگی دستور کار از سرگیری
گفتوگوها به توافق مشترک دست یابد .این در حالی
است که طرفهای غربی چنین نظری نداشته و میخواهند
ادامه کار از ایستگاه ششم که از خردادماه گذشته متوقف
مانده ،انجام گیرد.
اهمیت اختالف دیدگاهها که گاه به نقطه تعارض
و مناقشه نزدیک شده در آن است که طرفهای
غربی بر بازگشت تهران به جایگاه خود در سال ۲۰۱۷
یعنی هنگام خروج دولت «دونالد ترامپ» از برجام،
تأکید دارد .تهران اما با محاسبه زمان سپری شده،
خسارتهای اقتصادی تحمیل شده به ایران و موقع
تازهای که در توسعه تکنولوژی هستهای خود کسب
کرده ،براین نظر است که باید طرفهای گفتوگو کننده
با لحاظ موارد باال و به رسمیت شناختن موقع هستهای
آن ،تمهیدات تشویقی الزم را برای بازگشت به
تعهدات هستهای به شکل رسمی و حقوقی فراهم کنند.
از جمله مهمترین خواست تهران ،لغو همه تحریمهایی
است که نه تنها در دهههای گذشته از سوی سازمان
ملل متحد ،دولتهای اروپایی ،بلکه رئیسان جمهوری و
کنگره ایاالت متحده آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
به کار گرفته شده است.

گروه فرهنگ و هنر – در هر سازمانی ،بزرگترین سرمایه،
نیروهای انسانی آن سازمان است .صدا و سیما هم به عنوان یکی
از بزرگترین سازمانهای رسانهای کشور ،نیروهای بسیاری را در
این سالها تربیت کرده است .اما چند سالی است که نیروهای
این سازمان خصوصا مجریها به دالیل مختلف کنار گذاشته
شدهاند و گاهی دچار سرنوشت تلخی شدهاند ،همان سرنوشتی
که امروز میبینیم محمود شهریاری دچارش شده است.
در دنیای امروز نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر شرکت،
نهاد یا سازمان است.
صفحه 4

رئیس قوه قضائیه مطرح کرد

در رابطه با تسهیل
صدور مجوز کسب و کار
قانونی جامع تصویب شود

وزیر راه و شهرسازی خبر داد

صفحه 2
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پایگاه خبری  Eurasia Reviewدر گزارشی ضمن پرداختن به تحوالت جاری در مورد
احیای توافق برجام و مواضع متقابل مقامهای ایرانی و آمریکایی در این رابطه ،به طور
خاص سعی کرده به این پرسش پاسخ دهد که در معادله احیای برجام ،فشارهای آمریکا
ف مسئله از دست باال و قدرت بیشتری
علیه ایران و پیشرویهای هستهای تهران ،کدام طر ِ
برخوردار است؟ در این راستا ،این پایگاه خبری با طرح استدالل هایی ،موضع ایران را در
شرایط کنونی بهتر از آمریکا ارزیابی میکند و در این زمینه ،موارد مختلفی را نیز مورد اشاره
قرار میدهد.
پایگاه خبری  Eurasia Reviewدر این رابطه مینویسد« :معادله هستهای ایران و

احیای توافق برجام ،عمال میان ِ دو طرف متخاصم قضیه یعنی ایران و آمریکا و رویکردهای
متفاوت آنها به مساله ،متوقف شده است .از یک سو ،آمریکا از لغو تحریمها علیه ایران
خودداری میکند و نمیپذیرد که بدون بازگشت اولیه ایران به برجام ،بار دیگر به توافق
مذکور بازگردد .از سوی دیگر ،ایران نیز اعالم کرده که تا زمانی که تحریمهای اقتصادی
علیه این کشور لغو نشوند ،تهران به پیشرویهای هستهای خود که ورای ِ توافق برجام
هستند ،ادامه خواهد داد .در این نقطه ،بسیاری از ناظران و تحلیلگران به طرح این پرسش
ت
میپردازند که در معادله جاری هستهای میان ایران و آمریکا ،حقیقتا کدام طرف دس ِ
باال را دارد؟
شرح درصفحه 11

قرار نیست سالی
یک میلیون مسکن بسازیم!
صفحه 9

 VARدر ایران؛ خیلی دور ،خیلی نزدیک

فعال در این اتاق خبری نیست!

ادامه درصفحه 2

صفحه 5

علی الریجانی به سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد

کابوس پیک پنجم را فراموش نکنیم

خطر حذف عجوالنه
محدودیتهای کرونایی

مقامات آذربایجان
عنان کالم را داشته باشند

ماجرای ادامهدار یک ردصالحیت

صفحه 11

صفحه 2

صفحه 3

خبر

یک فعال اقتصادی :هزینه مبادله تجاری با ارزی جز دالر روشن نیست

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه:

حذف دالر از اقتصاد ایران امکانپذیر است؟

پس از بیست ماه این هفته در تهران نماز جمعه
برگزار میشود
ستاد نمازجمعه تهران ،اعالم کرد که با آرایش جدید نیروی انسانی و با
تدابیر و برنامههایی متناسب با شأن و منزلت نمازگزاران ،از آمادگی مناسب
برای برگزاری نماز جمعه در جمعه هفته جاری برخوردار است.
به گزارش ایسنا متن اطالعیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در اولین
نمازجمعه تهران ،پس از شیوع کرونا به این شرح است:
شهروندان شریف ،جوانان مؤمن و خانوادههای انقالبی و متدین شهر
تهران
مسئولین خدوم ،دولتمردان و كارگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران
با سالم و احترام ،ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته وحدت ،در
خصوص اقامه مجدد نماز عبادی – سیاسی و دشمنشکن جمعه تهران به
استحضار میرسانیم ؛
طی  20ماه گذشته 4 ،نوبت و هر بار در شرایطی که با فرود موج سرکش
کرونا ،مجالی برای اقامه مجدد نماز جمعه تهران فراهم میشد ،بر اساس
تأکید رهبر معظم انقالب اسالمی(مدظلهالعالی) که همزمان ،به عنوان
امامجمعه ،دغدغه حفظ این سنگر مهم و نگرانی صیانت از سالمتی
هموطنان عزیزمان را داشتند ،از ستاد ملی مقابله با کرونا استعالم و پیگیری
شد ،که البته هر بار ،با طغیان مجدد این ویروس منحوس ،فرصت ادای این
ی شد.
فریضه الهی سلب م 
اکنون که پس از اجرای موفق طرح واکسیناسیون و عبور از موج پنجم
کرونا ،زمینه برای اجتماع وحدتبخش و انسجامآفرین مؤمنین در عید
جمعه و در آستانه والدت با سعادت پیامبر اعظم (ص) ،امامصادق(ع) فراهم
شده است ،بر خود فرض میدانیم از مواجهه مسئوالنه و دلسوزانه ستاد
ملی مقابله با کرونا که برای برگزاری حداکثری نمازهای جمعه در  891پایگاه
سراسر کشور ،در قریب به دو سال گذشته ،همکاری قابل قبولی داشتند
و همچنین از این ستاد ،ب ه عنوان فرمانده واحد میدان مقابله با کرونا در
دولت جدید ،که زمینه را برای تکمیل این شبکه نورانی ،با پیوستن پایتخت به
برگزارکنندگان نماز جمعه فراهم کردند ،صمیمانه سپاسگزاری نماییم.
الزم به ذکر است که پس از موج اول کرونا ،حداقل  137و حداکثر 694
پایگاه در کشور اقامه نمازجمعه داشتند که این نسبت در موج دوم ،از
حداقل  361تا حداکثر  ، 644در موج سوم ،از حداقل  50تا حداکثر ، 800
در موج چهارم از حداقل  54تا حداکثر  819و در موج پنجم به دلیل صدور
مجوز برپایی نمازجمعه مناطق قرمز ،مشروط به اقامه در محیط باز و با تعداد
نمازگزاران تعریف شده در پروتکل ابالغی ،از حداقل  704تا حداکثر 869
متغیر بوده که تبعیت و همراهی قابل تحسین ائمه محترم جمعه و ستادهای
نمازجمعه سراسر کشور را در راستای اجراییسازی مصوبات و شیوهنامههای
بهداشتی ،به اذعان مسئوالن و دست اندرکاران ستاد ملی مقابله با کرونا
نشان میدهد.
ستاد نماز جمعه تهران ،با آرایش جدید نیروی انسانی و با تدابیر و برنامه
هایی متناسب با شأن و منزلت نمازگزاران مکرم ،از آمادگی مناسب برای
میزبانی این رویداد مهم در روز جمعه هفته جاری(  )1400/ 7/ 30برخوردار
است و متعاقبا ًنسبت به اطالعرسانی و تشریح جزئیات برنامه و ترتیب اجرای
شیوهنامه بهداشتی و اقدامات صیانتی برای حفظ سالمتی شما عزیزان اقدام
خواهد نمود.
نماز جمعه در طول تاریخ پرافتخار انقالب شکوهمند اسالمی ایران ،بستری
برای ارتباط صمیمانه ،بی تکلف و عاطفی میان مردم و مسئوالن بوده و
هست .از این رو ،به مناسبت بازگشایی نمازجمعه تهران ،آحاد مسئوالن،
خصوصا ً دولت مردمی ،مجلس انقالبی و قوه قضائیه عدالتگستر و
فسادستیز را در تهران و سراسر کشور ،به حضور پررنگ در میان نمازگزاران
و فراهم آوردن امکان ارتباط مستقیم و بیواسطه فرا میخوانیم ،هرچند که
به شکل طبیعی ،انتظار میرود نمازجمعه تهران در این راستا الگوساز و
جریانساز باشد.
امید میرود در روز جمعه ،یک بار دیگر شاهد حضوری حماسی ،با شکوه،
دشمنشکن و وحدت آفرین در نمازجمعه ام القرای جهان اسالم باشیم.

پاسخ ایران به علیاف و وزیر خارجه عربستان

آیا دالر از تجارت ایران قابل حذف است؟ این وعدهای
است که سید رضا فاطمی امین در جمع هیات نمایندگان
اتاق بازرگانی داده و تاکید کرده است :در نظر داریم تا
اقتصاد ایران را از دالری بودن خارج کنیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،این اولین باری نیست که
موضوع حذف دالر از مراودات اقتصادی ایران در دستور کار
قرار میگیرد .پیش از این تالش برای امضا موافقنامههایی
برای تبادل کاال با ارز دو کشور و  ...در دستور کار قرار گرفت
اما در نهایت توفیق چندانی حاصل نشد.
ینژاد بیشتری مانور را بر این مساله داشت
دولت احمد 
اما در نهایت بحران وابستگی اقتصاد ایران به دالر در دو
دهه اخیر افزایش یافت و برخی معتقدند دالریزه بودن
اقتصاد ایران ،یکی از نقاط ضعف در دوران تحریم تلقی
میشود.
تحریم و افایتیاف ،دو بال برای یک بحران
در سالهای اخیر ،تحت تاثیر تشدید تحریمها و قرارگیری
ایران در لیست سیاه  ،FATFمشکالت تجار ایرانی افزایش
یافته است .حاال بسیاری از تاجران ،حتی در بخش
خصوصی میگویند بانکهای بینالمللی حاضر به همکاری

با ایران نیستند و همین امر هزینه مبادله را به شدت باال
برده است.
تجربه مکرر حذف دالر از اقتصاد در دولتهای مختلف
یک فعال اقتصادی بخش خصوصی درباره طرح مجدد
لزوم حذف دالر از اقتصاد ایران و امکان اجرای این مساله
به خبرآنالین گفت :در ابتدا باید بررسی کرد سهم دالر از
مبادالت تجاری در جهان چقدر است و پس از آن می توان
پاسخ داد آیا میتوان دالر را از اقتصاد ایران حذف کرد یا
خیر؟
مسعود دانشمند افزود :در اقتصادهای بزرگ مانند
اتحادیه اروپا که یورو را دارند؛ هنوز نتوانستهاند دالر را از
مبادالت حذف کنند؛ حتی چین با وجود حجم گسترده
اقتصاد خود نتوانسته دالر را حذف کند .باید توجه داشت
بیش از  ۵۰درصد از مبادالت دنیا با دالر انجام میشود.
وی یادآور شد :تاکنون چند بار موضوع حذف دالر از
اقتصاد ایران را تجربه کردهایم و پیشنهاد شده که مبادالت
را با یورو انجام دهیم در حالی که باید توجه داشت فروش
نفت در تمام دنیا بر مبنای دالر است و اگر قرار بر حذف
دالر باشد با ارز حاصل از فروش نفت (دالر) را با پرداخت

هزینه به یورو تبدیل کنیم  .به عبارت دیگر هزینه تسعیر ارز
یعنی تبدیل دالر به یورو یا هر از دیگری نیز به هزینههای
کنونی اضافه میشود چرا که حتی خرید و فروش نهادههای
دامی و روغن نیز در بازارهای جهانی با دالر انجام میشود.
وی ادامه داد :خرید فلزات نیز در بازارهای جهانی بر پایه
دالر انجام میشود ،به این ترتیب با حذف دالر باید هزینهای
برای تبدیل این ارز به یورو پرداخت کنیم که همانطور که
اعالم شد ،این اقدام هزینه بیشتری به اقتصاد کشور و
همچنین فعاالن اقتصادی وارد خواهد کرد.
دانشمند تاکید کرد :حذف دالر از مبادالت تجاری ایران،
نتیجهای جز ضرر ندارد ،تصور کنید قرار باشد ما با چین
تجارتمان بر اساس یوان باشد ،این اتفاق وقتی می تواند رخ
دهد که چین نیز ریال ایران را قبول کند  .در ضمن اینکه
با هر کشوری به ارز رایج آن کشور مبادالت صورت گیرد،
امری هزینه زا و سنگین است .در ضمن وقتی سیستم بانکی
کشورهای دیگر با ما کار نمی کنند چطور می توان این مهم
را پیش برد.
حذف دالر از اقتصاد جنبه شعاری دارد
دانشمند گفت :اظهارات وزیر صمت درباره حذف دالر از

اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و به نظر نمیرسد جنبه
واقعی و عملی داشته باشد.
وی تصریح کرد :در زمان آقایان احمدینژاد و روحانی و
به عبارت بهتر تاکنون چندبار این موضوع را تجربه کردهایم
و هر دفعه موفق نبودهایم و دوباره به سمت استفاده از
دالر در اقتصاد و مبادالت تجاری بازگشتهایم .نتیجه این
اقدامات واضح و روشن است .البته در این سالها کسی
عدد و رقمی از میزان ضرر و زیان ناشی از این اقدامات
اعالم نکرده است .
وی در توضیح این مطلب افزود :البته فرض کنید در
ی تردید زیان یک
تبدیل ارزها نوسانات را نادیده بگیریم اما ب 
درصد هم در حجم تجارت کشور زیانی هنگفت است.
وی عنوان کرد :در بورس نفت ،بورس فلزات  ،بورس مواد
غذایی مانند گندم ،جو ،نهادههای دامی و  ...همه مبادالت
با دالر انجام میشود بنابراین به راحتی نمیتوان این ارز را از
اقتصاد کشور حذف کرد.
به گفته وی این اقدام نیز مانند دیگر طرح ها با هدف
دور زدن میز مذاکره و تحریم مطرح می شود اما گزارشی
از میزان هزینه تحمیلی آن بر اقتصاد تدوین نشده است.

دولت بایدن درباره عربستان یکی به نعل میزند یکی به میخ!
جو بایدن در حالی رئیس جمهوری آمریکا شد که عربستان را یک کشور
مطرود خواند و قول داد حقوق بشر را محور سیاست خارجی خود قرار دهد؛
اما فعاالن و کارشناسان منطقهای میگویند این رئیس جمهوری آمریکا نسبت
به تحمیل هزینههای جدی بر ریاض کوتاهی و در عین حال محمد بن سلمان
حاکم امور روزمره این کشور سلطنتی را جسور کرده تا همچنان با فرار از مجازات
از رعایت حقوق بشر از جمله با کارهایی نظیر هدف گرفتن مخالفانش شانه
خالی کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه هیل ،دولت آمریکا تاکید دارد که در
نشستهایش با مقامهای عربستانی همچنان مسئله حقوق بشر را مطرح کرده
و در همین راستا به طرح مساله قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی
االصل روزنامه واشنگتن پست در سال  ۲۰۱۸به دست یک جوخه ترور عربستانی
که تایید ولیعهد این کشور را داشتند ،ادامه دهد.
اما این دولت در عین حال روابط بین واشنگتن و ریاض را نیز حیاتی میبیند.
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در صحبتهایی در کنار
وزیر خارجه عربستان در محل وزارت امور خارجه آمریکا گفت ،دو کشور نسبت
به مسائلی بسیار مهم از مساله آب و هوا تا انرژی و یمن و ایران با هم همکاری
دارند.
این وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد قصد صحبت درباره تداوم پیشرفت در
حوزه حقوق بشر که ما چشم امید به دیدنش از جانب عربستان داریم را دارد.
اما منتقدان استدالل میکنند که عربستانیها چنین صحبتهایی از جانب
این دولت را کماهمیت تلقی میکنند.
فعاالن حقوق بشری میگویند که همچنان روند ناپدیدسازی و به زندان
انداختن مخالفان در عربستان ادامه دارد و اتهامات در خصوص وقوع شکنجه
در زندانهای این کشور در سطحی گسترده مطرح میشوند و مجازاتهای چند
دهه حبس بدون تناسب با جرایم ادعایی صادر میشوند.
بروس رایدل ،یک مدیر و کارشناس ارشد پروژه اطالعاتی بروکینگز که سابقه
مشاوره دادن در خصوص خاورمیانه به چهار رئیس جمهوری آمریکا را دارد
اظهار کرد :من فکر میکنم عربستانیها دارند بیاعتنایی کامل به سیاست
حقوق بشری جو بایدن نشان میدهند.
او بیان کرد :آنها بیش از هشت ماه زمان برای سنجش دولت داشتهاند و به
این نتیجه رسیدهاند که این دولت در قبال این مسئله جدی نیست.

اریج السدحان ،که برادرش عبدالرحمان به خاطر مدیریت یک حساب
توئیتری مخصوص انتشار مطالب طنز و مطالب در انتقاد از سلطنت عربستان،
هم به  ۲۰سال حبس و هم به  ۲۰سال ممنوع السفر شدن در عربستان محکوم
شد خواستار آن شده که رئیس جمهوری آمریکا با اعمال زور بیشتری ریاض را
وادار به پاسخگویی کند.
بر اساس یک گزارش که آنها ماه جاری میالدی منتشر کردند ،او یکی از ۸۹
شخص آمریکایی است که طبق برآورد گروه غیرانتفاعی موسوم به ابتکار عمل
آزادی در مقطعی در سال ۲۰۲۱در عربستان یا ناپدید و یا بازداشت شد ه یا تحت
ممنوعیت سفر قرار گرفتهاند.
چند روز پیش یک دادگاه استیناف عربستان حکم چهار دهه حبس
عبدالرحمان را تایید کرد که این مساله بیانیه وزارت خارجه آمریکا در محکوم
کردن این حکم را در پی داشت.
یک مقام ارشد دولت آمریکا در پاسخ به پرسش پایگاه هیل گفت ،مقامهای
ارشد دولت آمریکا پرونده عبدالرحمان را مستقیما نزد مقامهای ارشد عربستان
مطرح کردهاند.
این مقام گفت جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت آمریکا در جریان
سفرش در ماه گذشته میالدی به عربستان پروندههای شهروندان آمریکایی
بازداشت در این کشور را مطرح کرد.
السدحان گفت اینها کافی نیستند.
او در مصاحبه با پایگاه هیل اظهار کرد :به وضوح پاسخگو کردن عربستان
به حد کافی در قبال قتل جمال خاشقجی صورت نگرفت و این به نوبه خود
مقامهای عربستانی را نسبت به تداوم ارتکاب سوءاستفاده های حقوق بشری
جسور ساخت .او اظهار کرد :یک مثال مربوط به اتفاقاتی است که مستقیما
برای برادر من و خانواده من افتادند.
السدحان یک شهروند آمریکایی و از اعضای حوزه انتخابیه نانسی پلوسی
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا است.
این رئیس مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا از نگرانیها در خصوص گزارشها
درباره شکنجه شدن عبدالرحمان در زندان حرف زده و حکم حبس او را حمله به
آزادی بیان خوانده است.
السدحان بیان کرد :من بسیار از اقدامات دولت آمریکا ،وزارت خارجه این
کشور و نانسی پلوسی که بسیار حامی بوده ،قدردانی میکنم.

او اضافه کرد :اما مساله این است که ما واقعا نیاز به اقدامات بیشتر و نیاز
داریم که کاخ سفید واقعا به طور علنی این اقدامات را محکوم کرده و برای
متوقف کردن این سوءاستفادهها برخورد و اقدام واقعی اتخاذ کند.
اما کاترین گروث ،یک پژوهشگر انستیتوی خانه آزادی فعال در حوزه حقوق
بشر و دموکراسی ،گفت که آنها همچنان به مستندسازی اقدامات مقامات
سعودی در هدف گرفتن منتقدان و خبرنگاران معترض از طریق جاسوسی،
وضع مجازاتهای کیفری نامتناسب و اذیت و آزار در فضای مجازی و واقعی
ادامه میدهند.
گروث گفت :همچنان صدها روزنامه نگار و فعال و وبالگ نویس و منتقد
دولت وجود دارند که مرتبا مورد آزار و اذیت قرار میگیرند.
وی افزود :ما همچنین میدانیم و من فکر میکنم در سال گذشته گزارشهایی
مبنی بر وقوع شکنجههای باورنکردنی در زندانهای عربستان و بدرفتاری با
زندانیان در زندان منتشر شدند و همه اینها با هم یک تصویر بسیار تلخ را
ترسیممیکنند.
گروث افزود که پرونده عبدالرحمان به طور خاص برجسته است به ویژه از
بابت  ۴۰سال حبس که یکی از طویل ترین مجازاتهایی است که دست کم در
چند سال اخیر به ویژه از بابت یک جرم اینترنتی مشاهده کردهایم.

