
  اگر مي خواهيم در برابر امريكا بايس�تيم، يك 
نمونه اش در 2 اس�فند اس�ت كه باي�د در صحنه 
بيايي�م. پس م�ا بايد ب�ا ايس�تادگي و قدرت مان 
بتوانيم در برابر امريكا به پيروزي برس�يم. بدانيم 
روز 2 اسفند حضور و صف هاي پرشور ما امريكا را 
عصباني و ناراحت مي كند. عدم حضور ما امريكا را 

خوشحال مي كند. 

گفت وگوی »جوان« با مادر شهيد حاج اصغر 
پاشاپور كه 13 بهمن ماه امسال به شهادت رسيد

  مع�اون درمان وزارت بهداش�ت پس از تأييد 
2مورد مشكوك به كرونا در قم: كرونا كشنده تر 

از آنفلوآنزا نيست

 تحقق رونق توليد
 با خروج رقباي خارجي  

اقتصاد ايران با تصميمات 
»FATF« آسيبي نخواهد ديد

نماينده دادستان: 

بانك سرمايه با پوشش 
2خيريه پولشويي مي كرد!

گزارش »جوان« از چگونگي تحقق شعار امسال

سخنگوي دولت در حاشيه جلسه دولت:

روحانی: حضور مردم 
 همواره مشکل گشا

 بوده است

حاج اصغر يك ماه بيشتر 
 دوری حاج قاسم را 

تاب نياورد

سروکله» کرونا« پیدا شد

2

12

5

3

3

7

اجرای ماندگار » سوگ سیاوش « به یاد شهید سلیمانی

رونمایی از 4 خودرو با 90 درصد داخلی سازی

توافق دولت مستعفی یمن با صنعا
نيروهای مشترك يمن وابسته به دولت مستعفی، از دستيابی 
به توافق�ی با صنعا ب�رای فعال س�ازی س�ازوكار نظارت بر 

آتش بس در استان الحديده در غرب يمن خبر می دهند. 
دانییال کروسالک، معاون رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت 
از اجرای توافق آتش بس در الحدیده از نقط��ه اول ارتباطی در 
منطقه »الخامری « در شرق الحدیده بازدید و با افسران نیروهای 
مشترک و س��ران صنعا دیدار کرده تا درباره سازوکار آتش بس 
میان طرفین مذاکره  کند.  دراین راستا، والدیمیر سافرونکوف، 
معاون نماینده دائم روسیه در س��ازمان ملل در شورای امنیت، 

خواستار پایان درگیری   ها در یمن شد و گفت: »این درگیری   ها 
باید پایان یابند و این سالگرد فاجعه بار همه طرف های یمنی را به 
شرکت در یک روند سیاسی جامع برای ایجاد راه حل   هایی میانه 
برای مسائل اصلی تشویق می کند.«  مارتین گریفیتث فرستاده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن نیز در این جلسه گفت: »در 
ماه ه��ای اخیر، درگیری ه��ای نظامی به صورت جدی ش��دت 
گرفتند و دو طرف اظهارات خصمانه ای خطاب به یکدیگر گفته و 
اهداف نظامی تعیین کردند.«  وی با اشاره به درگیری  در مناطق 
نهم در شرق صنعا، استان الجوف، مأرب و صعده گفت: »بسیار 

متأسفم که اعالم کنم در این درگیری   ها دهها غیرنظامی قربانی و 
بر تعداد پناهجویان افزوده و خساراتی به مدارس و بیمارستان   ها 
وارد شد.«  وی هش��دار داد: »افزایش خشونت   ها دستاوردهای 
توافقنامه الحدیده را تهدید کرده و راه برقراری صلح را دشوارتر 
می کند. « گریفیت��ث در ادامه تأکید کرد بح��ران یمن راه حل 
نظامی ندارد و طرف های یمنی باید برای دستیابی به رویکردی 
مشترک درباره مرحله پس از درگیری   ها شامل تشکیل کابینه، 
روند سیاسی جامع، فعال سازی نهادهای دولت و پایان دادن به 

اختالف نظر  ها حتی با وجود استمرار دشمنی   ها تالش کنند. 

ش�اهين فرهت، دبير 
جش�نواره موسيقی   فرهنگی

فجر معتقد است كه اجرای قطعه » سوگ سياوش « 
ب�ه ي�اد ش�هيد س�ليمانی و همن�وازی نوازنده 
بين المللی روس با اعضای اركس�تر صدا و سيما 
حال و هوای خاصی به افتتاحيه جشنواره بخشيده 

بود. 
ارکستر سمفونیک سازمان صداوس��یما به رهبری 
آرش امینی با حض��ور نوازنده مطرح روس��ی اولین 
اجرای رسمی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر 
را برگزار کرد و حاال شاهین فرهت عنوان می کند که 

کیفیت باالی این ارکستر او را به وجد آورده است. 
افتتاح رسمی جشنواره موس��یقی فجر با تقدیم قطعه 
»تشییع پیکرسهراب « به سپهبد شهید سلیمانی همراه 
بود؛ قطعه ای که ارکس��تر صداوس��یما آن را با کیفیتی 

باال اجرا کرد. 

شاهین فرهت، دبیر جشنواره بین المللی موسیقی 
فجر در گفت وگ��و با تس��نیم ضم��ن تمجید از 
اجرای مقبول ارکس��تر س��مفونیک صداوسیما 
در افتتاحی��ه جش��نواره گفت: صادقان��ه بگویم، 
از آنج��ا که چند وقت��ی بود از وضعیت ارکس��تر 
سمفونیک صداوس��یما بی خبر بودم به هیچ وجه 
انتظار چنین اجرای باکیفیت��ی را  از اعضای این 
ارکستر نداشتم. این موضوع نشان دهنده آن است 
که ارکستر صداوسیما طی چند وقت اخیر با وجود 
سکوت خبری که در پیش گرفته بودند با جدیت 
و برنامه ریزی مدون تمرینات و برنامه های شان را 
پیش می برند تا به چنین اجرای منظم و هماهنگی 

در جشنواره برسند. 
فرهت که س��ابقه ای طوالنی در زمینه  آهنگس��ازی 
و تدریس موس��یقی دارد، در ادامه درباره اجراهای 
کالسیک جشنواره موسیقی فجر گفت: در چند روز 

اخیر اجراهای مختلف و باکیفیتی در حوزه موسیقی 
کالسیک از سوی ارکسترهای مختلف شاهد بودیم 
که اغلب آنان اجراهای فراتر از انتظار را برای مخاطبان 
رقم زدند. اما ارکستر صداوسیما به جهت آنکه بسیار 
فراتر از انتظار اهالی موس��یقی ظاهر ش��د، توانست 
از اغلب مخاطبان حرفه ای موس��یقی در جش��نواره 

موسیقی فجر نمره قبولی بگیرد. 
دبیر جشنواره موس��یقی فجر در پایان در خصوص 
اجرای قطعه » سوگ سیاوش « به یاد شهید سلیمانی 
و سایر بخش های کنسرت ارکستر صداوسیما گفت: 
از میان بخش های مختلف اجرای ارکستر سمفونیک 
صداوس��یما، اج��رای قطعه » س��وگ س��یاوش « و 
همچنین همنوازی گ��راف مورژا نوازنده ش��ناخته 
ش��ده و بین المللی ویولن روس با اعضای ارکس��تر 
حال و هوای خاصی به کنس��رت افتتاحیه جشنواره 

بخشیده بود. 

وزي�ر صمت ب�ا بيان 
اينك�ه  چهارش�نبه    اقتصادی

چهار خودرو با 90 درصد داخلی س�ازی از سوی 
رئيس جمهور رونمايی شد، گفت: خودروسازان 
می توانن�د پيش فروش  اي�ن خودرو  ه�ا را آغاز 

كنند. 
به گزارش فارس، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران گف��ت: در برنامه های صنعت 
خودرو اقداماتی را پیگی��ری می کنیم که یکی از 
آنها خروج خودروهای قدیمی و پرمصرف اس��ت، 
ضمن اینکه بنا داریم خودروه��ای جدید را هم به 

بازار داشته باشیم. 
وی افزود: ذیل برنامه مذکور چهار خودروی سواری 
را برای ارائه به بازار در نظر گرفته ایم که س��ه خودرو 

سواری بوده و یک سواری هم نیم شاسی. 
رحمانی گفت: یکی از ای��ن خودرو  ها دنا با گیربکس 
اتوماتیک بود که خط تولی��د آن در دهه فجر افتتاح 

ش��د و به مرحله بهره برداری رسید اما سه خودروی 
دیگر در س��ال آینده تولید خواهد ش��د، هرچند که 
همه کارهای آن انجام شده و سرمایه گذاری خوبی 
برای آنها انجام ش��ده و طراحی   ها شامل قالب سازی 
و س��فارش قطعات صورت گرفته است. ضمن اینکه 
خودروس��ازان هم امکان پیش فروش این خودرو  ها 

را خواهند داشت. 
وی اضافه ک��رد: چهار خودرویی که از س��وی آقای 
روحانی و آقای جهانگیری به طور رس��می رونمایی 
ش��د، باالی 90 درصد تولید داخل اس��ت که برای 

ابتدای کار درصد بسیار خوبی اس��ت و فقط برخی 
قطعات جزئی را که فعاًل ام��کان تولید آن را نداریم، 
تالش می کنی��م در ماه   ها و س��ال آین��ده آن را هم 

بسازیم. 
وزیر صمت اظهار داش��ت: این خودروها مطابق با 
استانداردهای روز دنیاست و مصرف آنها به نسبت 
خودروهای قبلی پایین تر بوده و ایجاد آلودگی  آنها 
هم کمتر است ولی سعی می کنیم با اقدامات اساسی 
مانند پلتفرم مشترک، قیمت تمام شده آنها را هم به 

نسبت خودروهای قبلی کمتر کنیم. 
رحمانی افزود: همه این خودرو  ها دارای یورو5 هستند 

که از نظر مباحث زیست محیطی بسیار مهم است. 
وی گفت: در برنامه صنعت خودرو به غیر از این 
چند خودرویی که امروز )دیروز( رونمایی شد، 
خودروهای دیگری هم برای سال 1399 و 1400 
در نظر داریم که خودروسازان در حال کار روی 
آنها هستند و امیدواریم بتوانیم رضایت مردم را 

جلب کنیم. 

هشدار روسیه  درباره حمله ترکیه به ارتش سوریه 
مسكو: اين بد    ترين سناريوی ممكن است 

رئيس جمه�ور تركي�ه برای 
سومين بار در هفته های اخير   بین الملل

تهديد به عمليات نظامی عليه ارتش سوريه در  ادلب كرد 
و گفت كه تداركات الزم برای اقدام نظامی عليه نيروهای 
سوری را تكميل كرده است. مسكو به تهديد رجب طيب 
اردوغان واكنش نش�ان داده و گفته كه چنين عملياتی 

»بد    ترين سناريو « است. 
اولین پرواز فرودگاه بین المللی حلب پس از گذشت بیش از 
هشت سال دیروز از مبدأ دمشق انجام شد. محمد المصری، 
 مدیر فرودگاه بین المللی حلب دیروز گفت که بازگشایی این 
فرودگاه پیروزی بزرگی برای مردم س��وریه است که در پی 
تالش    ها و فداکارهای ارتش و کمیته های مردمی شبه نظامی 
برای شکست تروریس��ت     ها و برقراری امنیت شهر به دست 
آمده است. در حالی که تکمیل کنترل ارتش سوریه بر حلب 
مس��یر آزاد س��ازی ادلب را هموار خواهد کرد، دولت ترکیه 
به شدت نگران حمله ارتش س��وریه به ادلب است. اردوغان 
سه     ش��نبه با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه تلفنی 

گفت وگو کرد و بعد هم با دونالد ترامپ گفت وگو کرد. 
 تماس با ترامپ و پوتين، نشست در تهران

روس    ها طی چند روز گذش��ته ت��الش کرده ان��د از طریق 
مذاکره، از نگرانی دولت ترکیه درباره حمله ارتش س��وریه 
با ادلب بکاهند ولی آنگونه که سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
روسیه دیروز گفت، »ترکیه و روسیه نتوانسته اند در جریان 

گفت وگوهای خود که با هدف کاهش تنش     در ادلب برگزار 
شده است، به توافقی برسند.«  با این حال، میخاییل بوگدانف، 
نماینده رئیس جمهور روس��یه در ام��ور خاورمیانه دیروز از 
احتمال برگزاری اجالس س��ران ایران، روس��یه و ترکیه در 
تهران برای بررسی بحران س��وریه در اوایل ماه مارس آینده 
خبر داده اند. به گفته بوگدانف، طرف ایرانی پیش��نهاد کرده 
است که در اوایل ماه مارس اجالس سران کشورهای ضامن 
مذاکرات فرمت آستانه در تهران برگزار شود. وی افزود: تا آنجا 
که اطالع دارم ایران و روس��یه در این مورد توافق کرده اند و 

زمان اعالم شده مناسب است. 
با این حال سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه که کشورش 
از عملیات س��وریه علیه تروریس��ت    ها در ادلب پشتیبانی 
می کند، گفته ک��ه حمالت ش��به نظامیان در منطقه ادلب 
به نیروهای ارتش سوریه و روس��یه، همچنان ادامه دارد. با 
تداوم بی نتیجه ماندن گفت وگو ه��ا، رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه دیروز برای سومین بار طی هفته های 
اخیر با تهدید به اقدام نظامی علیه دولت س��وریه گفت این 
عملیات قریب الوقوع است. به گزارش خبرگزاری »آناتولی« 
،اردوغان که در جمع نماین��دگان پارلمانی حزب عدالت و 
توسعه سخن می گفت، تأکید کرده که موضوع عملیات ادلب 
مسئله زمان است و تهدید کرد »عملیات ادلب قریب الوقوع 
اس��ت و ما عرصه را به رژیم س��وریه که توافق ]سوچی[ را 
رعایت نمی کند، وانمی گذاریم«. اردوغان افزود: »مانند تمام 

عملیات های قبلی، اعالم می کنیم که می توانیم ناگهان یک 
شبه حمله کنیم. به عبارت دیگر برای انجام عملیات ادلب 
موضوع فقط زمان است.«  وی تأکید کرد:» ما شهر ادلب را 
برای ارتش سوریه نخواهیم کرد، دمشق هنوز عزم ما را درک 
نمی کند. ما مصمم هس��تیم که ادلب را ب��ه یک مکان امن 
برای شهروندان س��وریه و ترکیه تبدیل کنیم.«  »خلوصی 
آکار « وزیر دفاع ترکیه هم دیروز در حاش��یه نشست حزب 
حاکم این کشور تهدید پیش��ین خود علیه سوریه را تکرار 
کرد و گفت که انتظار این است که طرف های درگیر، همانند 
آنکارا در استان ادلب به تعهدات شان بر اساس توافق سوچی 
پایبند بمانند. وی بدون اش��اره به حضور ارت��ش آنکارا در 
خاک یک کشور مس��تقل با هدف حمایت از گروهک های 
تروریستِی مورد حمایت ترکیه در این باره گفت: »موضوع 
خروج ترکیه از مراکز دیده بانی در ادلب اصاًل مطرح نیست! 
ترکیه هر حمله ای به پست های دیده بانی خود در سوریه را 
تالفی خواهد کرد.«  ابراهیم کالین سخنگوی دولت ترکیه 
هم گفت:»کسی ش��ک نداشته باش��د که در صورت حمله 
به سربازان مان در ادلب با ش��دید    ترین شکل ممکن پاسخ 
خواهیم داد. استحکامات و ارس��ال محموله های نظامی به 
منطقه برای حفاظت از غیرنظامی��ان در ادلب ادامه خواهد 
یافت.«  کالین درباره تغییر محل استقرار پست های دیده بانی 
ترکیه گفت:» تغییر محل استقرار پست های دیده بانی کشور 

در ادلب مطرح نیست.«

يادداشت هاي امروز

ظهور سناريوی امريکايی 
دولت »مصالحه ملی « در کابل / سید عباس حسینی
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نابلد و کم ظرفيت به کار فوتبال نمي آيد
فریدون حسن
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رأی آگاهانه و سرنوشت ساز
رسول سنایی راد

2

موج سواری جاهالنه را متوقف کنيم!
کبری آسوپار
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ديپلماسی عمومی ظريف  
پشت درهای بسته

  كريس مورفی س�ناتور دموك�رات به ظاهر منتقد 
ترامپ، با وزير خارجه ايران در حاشيه نشست مونيخ 
ديدار كرده است. ترامپ از اينكه احتماالً مورفی ناقض 
قانون لوگان بوده باشد، صحبت كرده است مورفی هم 
چيزی     هايی درباره هدف ديدارش نوش�ته كه نشان از 

برنامه ريزی قبلی و نه اتفاقی بودن ديدار دارد
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تبلیغات خیابانی انتخابات در تهران | فارس 

 ايران در تب وتاب
 رقابت و انتخاب
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به كنايه خبرنگار فرانسوی درباره احتمال مشاركت زير50درصد:

 مشاركت انتخاباتی در ايران در هر شرايطی بهتر از فرانسه است

  »انتخابات در ايران « همواره مورد تشكيك امريكا و اروپا بوده است. به دنبال آنان 
برخی افراطی ها – از هر جناحی – يا برخی كسانی كه هيچ گاه رأی نمی دهند، در سر 
وقت انتخابات همان حرف غربی  ها را می زنند. شبيه ارتجاع منطقه كه چيزی به نام 

انتخابات ندارند، اما به انتخابات ما ايراد وارد می كنند!
در منطقه ما برخی كش�ور  ها هس�تند ك�ه انتخابات در آنه�ا مثاًل ب�ه انتخاب يك 
رئيس جمهور چهار ساله با حضور همه رقبا ختم نمی شود و برخی ديگر هم انتخابات 

دارند اما مشاركت نه!
مهد دموكراسی و انتخابات كه فرانسه و امريكا باشند، هم نمی توانند بيش از 50درصد 

مردم را در انتخابات مجلس خود پای كار بياورند، با اين حال مشاركت در  انتخابات 
مجلس در ايران هيچ گاه كمتر از 50 درصد نبوده و رقم های 74 درصد را هم تجربه 

كرده است. 
فارغ از آنكه ناس�ازگاران چه می گويند، انتخابات در ايران برای مردم اهميت دارد، 
شايد از آن جهت كه »رأی ندادن هم يك نوع رأی است اما بر خالف جهت و به رقيب! « 
و شايد به اين دليل فلسفی كه »رأی نمی دهم « خودش رأی دادن است، مثل داستان 
فالسفه كه وقتی كس�ی می گويد :»چيزی به اسم فلس�فه وجود ندارد«، به او پاسخ 

می دهند كه همين گزاره ای كه بيان داشتی يك گزاره فلسفی است! |صفحه 2


