
 دادستان تهران جزئيات و شرايط عفو 
 50 هزار نفري محکومان به مناسبت جشن 

40 سالگي انقالب اسالمي ايران را اعالم كرد 

 بي خبري مدير عامل پشتيباني امور دام 
از توقف فروش اينترنتي گوشت قرمز 

گزارش »جوان« از حاشيه و متن پايان بزرگ ترين 
رويداد هنري كشور 

 زنان سرپرست خانوار  
 و حبس ابدي ها هم 

عفو مي شوند

 بسيج  نخ تسبيح 
امكانات كشور است

 بالندگي  سینماگران  زن  
در چله   انقالب

 معاون وزير صنعت: 
 فروش اينترنتي 
مورد تأييد نيست
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آزادسازي سهام عدالت براي سال نو
وزير اقتصاد و دارايي گفت: تالش داريم سهام عدالتي را كه 
مردم دارند، آزاد كنيم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به 

يك كاالي سرمايه اي تبديل كنند. 
به گزارش »جوان«، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي در 
پاسخ به اين پرسش كه براي س��ال نو يا پيش از آن چه خبر 
خوشحال  كننده اي براي مردم داريد، گفت: تالش داريم سهام 
عدالتي را كه مردم دارند، آزاد كنيم تا آن را اگر دوست دارند 

بفروشند و به يك كاالي سرمايه اي تبديل كنند. 

 وزارت جهادكشاورزي 
مسئول تنظيم بازار شب عيد شد

در آخرين جلسه ستاد تنظيم بازار كل كشور، وظيفه تنظيم 
بازار شب عيد به وزارت جهاد كشاورزي تفويض شد. 

به گزارش »تسنيم«، ستاد تنظيم بازار در جلسه روز سه شنبه 
)23 بهمن ماه( كه به رياست رحماني، وزير صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد، وظيفه تنظيم بازار شب عيد را به وزارت 

جهاد كشاورزي تفويض كرد. 
اين ستاد در سه جلسه اخير به بررسي وضعيت بازار گوشت 
مرغ، گوش��ت قرمز و ميوه ش��ب عيد پرداخته و تصميماتي 
همچون صدور مجوز براي واردات جوجه يكروزه و جلوگيري 

از صادرات مرغ را اتخاذ كرده بود. 

طالبان تيم مذاكره معرفی كرد
در آس��تانه آغ��از مذاكرات اي��ن ماه ب��ا زلم��ای خليل زاد، 
نماينده امريكا در مذاكرات با طالبان، ب��ا هدف پايان دادن 
به طوالنی     ترين جن��گ امريكا، طالبان ي��ك تيم ۱۴ نفری 
برای مذاكره معرفی كرد. به گزارش آسوشيتدپرس، رياست 
اين تيم ۱۴ نفره كه تش��كيل آن روز سه     ش��نبه اعالم ش��د 
برعهده مال عباس استانكزی است. پنج زندانی سابق طالبان 
در خليج گوانتانام��و كه س��ال 2۰۱۴ در ازای يك س��رباز 
اس��ير امريكايی آزاد ش��دند و انس حقانی، برادر كوچك تر 
و زندانی رهبر ش��بكه حقان��ی كه جناح قدرتمن��د طالبان 
محس��وب می ش��ود، از اعضای اين تيم هس��تند. ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوی طالبان گفت:»حقانی كه در كابل زندانی 
اس��ت، بايد آزاد ش��ود تا كار روی تيم مذاكره آغاز ش��ود«. 
ش��به نظاميان طالبان از ديدار با دولت تحت حمايت امريكا 
در كابل امتناع می كنند. انتظار م��ی رود رايزنی های زلمای 
 خليل زاد، نماينده ويژه امريكا در امور صلح افغانستان به نتايج 

ملموسی برسد. 

 شکست تاریخی دولت استراليا 
در پارلمان

نمايندگان پارلمان اس��تراليا با تصويب يك اليحه مهم، به 
پناهجويان ساكن اردوگاه های جزاير دورافتاده امكان داده اند 
كه در داخل خاک استراليا درمان شوند. تصويب اين اليحه 
شكستی تاريخی برای دولت و ضربه ای به سياست بحث انگيز 
مهاجرتی دولت اقليت اس��كات موريس��ون، نخس��ت وزير 
استراليا، محسوب می ش��ود. به گزارش بی بی سی، استراليا 
از سال 2۰۱3، پناهجويانی را كه قصد دارند با قايق وارد اين 
كشور شوند، به مراكز نگهداری پناهجويان در نائورو و پاپوآ 
گينه نو می فرس��تد. منتقدان می گويند كه اين اقدام دولت 
اس��تراليا به رفاه و آرامش بازداش��تی های اردوگاه     ها به ويژه 

كودكان آسيب زده است. 

مردم كم فروشی  پمپ بنزین   ها را گزارش دهند

 هشدار رسانه امریکایی 
درباره ناتوانی نيروی دریایی امریکا در برابر ایران

برخ������ی از   اقتصادي كم فروش�ی در 
جايگاه ه�ای س�وخت موضوع�ی اس�ت كه 
سال هاس�ت آفت اين ح�وزه ش�ده و صدای 
اعتراض بسياری از مردم را بلند كرده است. در 
اين راس�تا، مديرعام�ل ش�ركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران از مردم تقاضا كرده كه 
تخلفات جايگاه   ها را به اين شركت گزارش كنند. 
به گزارش ايس��نا، هرچند وقت يك ب��ار فيلمی 
در فضای مجازی منتش��ر می ش��ود ك��ه حاكی 
از كم فروش��ی در يك��ی از جايگاه های س��وخت 
اس��ت؛ جايگاه   هايی كه به گفته سيدمحمدرضا 
موس��وی خواه، مديرعام��ل ش��ركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ايران، بعد از بررسی، شناسايی 
و جريمه می ش��وند. اما همچنان اين دغدغه بين 
مردم وجود دارد و به يك تجربه مشترک تبديل 

شده است. 
در اين راستا، موس��وی خواه از مردم تقاضا كرده 
است اگر تخلفی از جايگاه   ها ديدند، به شركت ملی 
پخش فرآورده های نفتی گ��زارش كنند و در اين 
باره به ايسنا توضيح داد: اگر مردم در هر جايگاهی، 
تخلفی ديدند، به شركت ملی پخش اطالع دهند 
و منتظر بمانند. اين ش��ركت تيم نظارتی خود را 
با تجهيزات كنترل كمی ب��ه جايگاه مذكور اعزام 
می كند و چنانچه تخلف جايگاه اثبات ش��ود، به 

شديد  ترين شكل ممكن جريمه خواهد شد. 
وی همچنين به اين س��ؤال كه چه جريمه ای در 
انتظار جايگاه های متخلف است، پاسخ داد: مقدار 
اضافی تلمبه تا زمانی كه كنترل، تنظيم و فروخته 
شد، محاسبه شده و ش��ماره توتاليزه آن نوشته و 
اين شماره تا شماره روز جاری برداشته می شود. 
مثاًل می ش��ود ۱۰ هزار ليتر. در اين ۱۰ هزار ليتر 
مشخص می شود كه در هر 2۰ ليتر چند سی سی 
كمتر فروخته ش��ده اس��ت. اين نرخ محاس��به و 
جايگاه به نرخ فوب خليج فارس جريمه می شود. 
جايگاه داران قش��ری زحمتكش هس��تند و واقعاً 
خدمت می كنند. ممكن است تخلف هم صورت 

بگيرد كه نمی توان كتمان كرد. 
مديرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در ادامه درب��اره نظارت بر جايگاه های س��وخت 
توضيح داد: هر هفت��ه همه جايگاه های كش��ور 
كنترل كيفی می شوند. در واقع فرآورده نزديك به 
۴هزار جايگاه كنترل كيفی می شود و ماهی يك 
بار، ۵۰ هزار تلمبه هم توسط شركت ملی پخش 

كنترل می شود. 
موسوی خواه در پايان تأكيد كرد: مردم كم فروشی 
را با ش��ماره ۰۹۶2۷ اطالع دهند ك��ه در حضور 
خودشان تخلف پيگيری شود. در همه جايگاه ها، 
تابلوهای اضطراری نصب شده است كه يك شماره 

مربوط به همين موضوع است. 

ب�ا   جهان پاي�گاه خبری  المانيت�ور 
اشاره به عقب نش�ينی نيروی دريايی امريکا 
از طرح افزايش تعداد ناوگان اين كش�ور به 
355 كش�تی، درباره ناتوانی ب�رای مقابله با 
داد.  هش�دار  اي�ران «  »تهدي�دات 
يك رس��انه خبری- تحليلی امريكايی با اشاره به 
اظهارات مقام های كنونی و سابق نيروی دريايی 
اين كشور به تأثيرات منفی عقب نشينی اين نيرو 
از طرح قبلی خود ب��رای افزايش تع��داد ناوگان 
كش��تی های خود بر مواضع واش��نگتن در قبال 

تهران پرداخته است. 
بنا بر گ��زارش »المانيت��ور«، پنتاگ��ون درصدد 
ارزيابی مجدد در طرح س��اخت ناوگان متشكل 
از 3۵۵ فروند كشتی است اما كارشناسان نگران 
هستند كه چنين اقدامی در حالی كه تهديد ايران 
برای آبراهه های خاورميانه با توسلش به گروه های 
نيابتی از سر گرفته شده، س��بب تضعيف حضور 

امريكا در منطقه شود. 
دوازدهم تيرماه سال ۱3۹۶ بود كه »فاكس نيوز« 
به نقل از مقام های نيروی دريايی امريكا نوش��ت: 
نيروی دريايی پيشنهاد ساخت ناوگانی متشكل 
از 3۵۵ فروند كشتی و مجهز به ۱2 ناو هواپيمابر، 
۱۴۰ فرون��د ش��ناور رزم��ی، ۵2 فروند ش��ناور 

 كوچك سطحی، 3۸ فروند كشتی آبی-خاكی و 
۶۶ زير دريايی را در 3۰ سال آينده داده است. 

اين ش��بكه امريكايی ضمن متهم ك��ردن ايران، 
روس��يه و چين به انجام اقدام ه��ای خصمانه  در 
درياهای آزاد  گزارش داده بود كه نيروی دريايی 
امريكا تنها مجهز به 2۷۶ كشتی است كه بسياری 
از آنها در حوضچه ويژه تعميرات ب��وده يا نياز به 

تعميرات اساسی دارند.
حاال المانيتور به عنوان يك رسانه خبری-تحليلی 
امريكايی با اشاره به بازنگری و عقب نشينی نيروی 
دريايی امري��كا از ط��رح افزايش تع��داد ناوگان 
كش��تی های نيروی دريايی به 3۵۵ كشتی، نظر 

كارشناسان را جويا شده است. 
جان ريچاردسون ، فرمانده عمليات های دريايی 
ارتش امريكا ماه گذش��ته ميالدی از بازنگری در 
طرح اولي��ه افزايش تعداد ن��اوگان نيروی دريای 
اين كشور به منظور تطابق خود با استراتژی جديد 
وزارت دفاع امريكا خبر داده بود، استراتژی ای كه 

تمركزش روی چين و روسيه است. 
وی گفته ب��ود: »با توج��ه به اس��تراتژی دفاعی 
ملی جديد و تغيي��رات در محيط امنيتی، چنين 
طرحی)طرح قبلی( داده ش��ده بود و ما در حال 
انجام ي��ك ارزيابی جدي��د درباره س��اختار نيرو 

هستيم.« 

 »مهرآيين« 
اسطوره ورزش ايران است

بررسي منش و خصوصيات مرحوم محمد مهرآيين 
در گفت وگوي »جوان« با سردار يزداني، رئيس 

تربيت بدني سپاه محمدرسول اهلل )ص(

  سردار غيب پرور: رويکرد بسيج كمك به صنايع 
كوچك به منظور پيشرفت در اين عرصه است نه 

درآمدزايي و تبديل شدن به بنگاه هاي اقتصادي 

ويژه هاي جوان  

 حجاب بهانه و براندازی هدف بود!
  ذوق زدگی از زمزمه درخواست ترامپ 

براي سفر به ايران!
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سال بيست و يکم- شماره 5589 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

سيرک  بي رمق ورشو

 به پايتخت هاي تان گزارش کنید  
مردم ايران پاي انقالب شان ايستاده اند

  امروز، دو روز بعد از چهل س��الگی انقالب در ايران، ش��هر ورشو در شرق 
اروپا ميزبان يك نشست پر سر و صدا و البته بی رمق خواهد بود؛ نشستی كه 
 اول قرار بود روی ايران متمركز شود ولی با يك گام عقب نشينی، به نشست 

»صلح و امنيت در خاورميانه« تغيير نام داد. حاال، اين نشست در حالی شروع 
ب��ه كار می كند كه حتی متحدين اروپايی امريكا هم در پايين     ترين س��طح 

سياسی ممكن در آن شركت خواهند كرد |  صفحه 15

ظريف  در جمع سفراي خارجي مقيم تهران: درون زايي عنصر اصلي اقتدار ماست

شوي ضدايراني امريکا و اسرائيل روي صحنه لهستان با سر و صداي زياد اما بدون زهره واقعي به اجرا درمي آيد

   بين الملل


