
دلواپسان 
سکوت برجامی بایدن

   دبير قرارگاه مركزي جهاد س��ازندگي و محروميت زدايي سپاه: مسئوليت 
اصلي محروميت زدايي بر عهده دولت است اما سپاه در كنار دولت اقدامات خود 
را انجام مي دهد، كمك به دولت و خدمت ب��ه مردم و اثبات كارآمدي نظام در 
مناطق محروم و حل مش��كالت مردم محروم از مهم ترين اهدافي است كه ما 
دنبال مي كنيم، ما به دنبال جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها هستيم، 

به همين دليل به اجراي طرح هاي مختلف و احياي مناطق مرزي مي پردازيم.  
در تالش هستيم مشكالت روستاها و استان هاي محروم را برطرف كنيم، تهيه 
جهيزيه و ايجاد ش��رايط ازدواج آس��ان يكي از حوزه هاي فعاليت سپاه است، 
همچنين ساخت مسكن مددجويي، مدارس، حوزه هاي علميه، آباداني حواشي 
شهرهاي بزرگي مانند تهران، اصفهان و مش��هد  را در دستور كار خود داريم.   

آب و اشتغال دو اولويت اصلي قرارگاه جهاد سازندگي و محروميت زدايي سپاه 
اس��ت. در حوزه آب، ترميم قنات و چاه ها را دنبال مي كنيم. همچنين با ايجاد 
اش��تغال در حوزه هايي مانند پرورش ماهي، پرورش دام و طيور تالش داريم 
مشكالت مردم را در اين حوزه ها كاهش دهيم و معتقديم اين اقدامات امنيت 

و توسعه پايدار را به دنبال دارد | صفحه 4

»آب و اشتغال« برنامه  محرومیت زدایی سپاه در سال آینده
   اقتصادی

س�خنگوی ق�وه قضائی�ه گف�ت: ق�وه قضائی�ه ن�ه تنه�ا ب�ا 
توس�عه و پهن�ای بان�د مخال�ف نیس�ت بلکه ب�ا توس�عه پهنای 
بان�د ب�ه وی�ژه ب�رای پیام رس�ان های داخل�ی مواف�ق اس�ت.

به گزارش فارس، غالمحسين اسماعيلی، سخنگوی قوه قضائيه در جمع 
خبرن��گاران درخصوص اظه��ارات رئيس جمهور پيرام��ون احضار وزير 
ارتباطات تصريح كرد: آنچه مطرح ش��د اين بود كه تشكيل اين پرونده و 
احضار وزير ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبكه های اجتماعی است، درحالی 

كه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نيست. 
وی با تأكيد براينكه قوه قضائيه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف 
نيست بلكه با توس��عه پهنای باند به ويژه برای پيام رسان های داخلی 
موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار كرد: قوه قضائيه نه تنها 
با رونق كسب و كار در فضای مجازی مش��كلی ندارد، بلكه همانگونه 
كه قوه قضائيه از رونق توليد و كس��ب و كار در فضای حقيقی حمايت 
می كند، از رونق كس��ب و كار های الكترونيكی در فضای مجازی هم 

حمايت می نمايد. 

سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينكه سياس��ت كالن قوه قضائيه رونق 
كسب و كار در بخش های مختلف جامعه است، تأكيد كرد: كسب و كار 
بايد همراه با امنيت و سالمت باشد و بايد برای كسب و كار مردم امنيت 

و سالمت را ايجاد كنيم. 
وی يكی از راه های ايجاد امنيت و س��المت در فضای كسب و كار در 
فضا ی مجازی را ايجاد، توسعه و تكميل شبكه ملی اطالعات و پهنای 
باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهيم بود كه در بستر شبكه 
ملی اطالعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نياز تمامی شهروندان 
در جای جای كش��ور پهناور ايران اسالمی باش��د و اصاًل موضوع اين 

نيست كه بگوييم پهنای باند محل سؤال و ايراد است. 
س��خنگوی قوه قضائيه در ادامه با تأكيد بر اهميت اج��رای قوانين و 
مقررات و به ويژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مركز 
ملی فضای مجازی، گفت: قانون مالک و معيار سنجش رفتار و عملكرد 
همگان به ويژه مديران كشور است. دولتمردان بايد در جهت اجرای 
قانون تالش و ديگران را نيز به قانونمداری دعوت كنند. در همين راستا 

برای امنيت و سالمت كسب و كار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی و مركز ملی فضای مجازی حتما بايد اجرا 
شود و كسانی كه اين مصوبات را اجرا نمی كنند، در برابر قصور، تقصير 

و ترک فعل های خود بايستی پاسخگو باشند. 

وی تأكيد كرد: نمی ش��ود كه مأموريت و مس��ئوليتی ب��رای افراد در 
مصوبات و مقررات تعيين ش��ده باش��د و در براب��ر كوتاهی های خود 
پاسخگو نباش��ند.  مقايس��ه اين موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه 
است، بايد واقع نگر باش��يم. مغالطه، كار خوبی نيس��ت. ضمن اينكه 
اگر خواس��تيم مقايس��ه هم كنيم به اين نكته توجه كنيم كه امنيت 
جاده، امنيت راه، س��المت ج��اده و اتوبان در بخش ه��ای مختلف به 
عهده وزارت راه اس��ت و ما االن ش��اهد اين هس��تيم كه در برخی از 
تصادفات، عالوه ب��ر راننده، حوزه ه��ای راهداری به جه��ت قصور و 
تقصيری كه در ايجاد جاده، حذف مش��كالت ج��اده و مأموريت خود 
داش��ته اند اتفاقاً محاكم��ه ش��ده اند و محكوميت های آنه��ا نيز اجرا 

 

شده است. 
سخنگوی قوه قضائيه با بيان اينكه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال 
می كنيم، خاطرنشان كرد: اگر قصد پاسخگويی دارند خوب است درباره 
كاهش ارزش پول ملی، وضعيت معيش��ت مردم، كنترل بازار و مرغ و 

تخم مرغ به مردم توضيح دهند كه چرا وضعيت اينگونه است. 

سخنگوی قوه قضائیه:  احضار وزیر ارتباطات ارتباطی به پهنای باند ندارد

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج  شنبه 9 بهمن 1399 - 14 جمادی الثانی 1443

سال بیست و د  وم- شماره 6134  - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

    روحان��ي و جهانگي��ري مجري��ان قانوني هس��تند كه 
برادران ش��ان مجرم و محكوم بي قانوني هس��تند. اين براي 
جرياني كه كوشيد منتقدان خود را فاسد يا  داراي عملكردي 
زمينه ساز فساد و خود را پاكدس��ت و توانا در امور اقتصادي 
معرفي كند، اتفاق خوش��ايندي نيست. از سويي اين جريان 
تالش دارد حضوري موفق در انتخابات 1400 داشته باشد و 
اينكه برادر هر دو در زندان هستند، رويدادي نيست كه بتوان 
از نقش آن در تبليغات منفي انتخاباتي عليه جريان متبوع شان 

چشم پوشي كرد | صفحه 5

    سهم بودجه طب سنتي در بودجه سال آينده نظام سالمت 
تقريباً هيچ است! در حالي كه در قانون بودجه 1400چيزي معادل 
155 هزار ميليارد تومان براي بودجه س��المت سهميه در نظر 
 گرفته شده، از اين مبلغ 7/5 ميليارد تومان يعني چيزي كمتر از  
5 هزارم  درصد آن به طب سنتي اختصاص دارد. اين در حالي است 
كه در سياست  هاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزه سالمت، بر 
بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه كردن طب سنتي ايران 
تأكيد ويژه  اي شده و با چنين بودجه اي تحقق اين تأكيدات، امري 
غير ممكن خواهد بود. از سوي ديگر طب سنتي حتي در بحران 
كرونا هم امتحانش را پس داد و در اوج شكست طب مدرن براي 
درمان بيماران كرونايي، آمار مرگ و مير بيماراني كه با توصيه هاي 

طب سنتي درمان شدند چيزي نزديك به صفر بود | صفحه 3

    همزمان با آغاز بهمن ماه و در آستانه دهه فجر، شبكه راديويي 
»انقالب« فعاليت خود را آغاز كرده است و تا پايان بهمن به فعاليت 
خود ادامه خواهد داد. رضا كوچك زاده، مدير اين شبكه راديويي در 
گفت وگو با »جوان« درباره اهداف راه اندازي اين شبكه تلويزيوني 

توضيح داده است | صفحه 16

    بدعهدی امريكايی   ها در توافق صلح افغانستان، تيم ديپلماسی 
طالبان را به تهران آورده تا 18 سال بعد از نقش آفرينی كم سابقه ايران 
در مذاكرات صلح افغانستان، مجدداً زمينه برای اين نقش آفرينی در 
سايه بدعهدی دولت جديد امريكا فراهم ش��ود. طالبان ديروز در 
تهران به مقام های ايرانی گفت كه در صورت ورود به ساختار قدرت، 

برای تهران چالش آفرينی نخواهد كرد | صفحه 15

    دختران و پس��ران زيادي در كشور هس��تند كه بنا به داليل 
مختلف نتوانس��ته اند ازدواج كنند؛ داليلي كه بي ربط به اجرايي 
نشدن قانون »تسهيل ازدواج جوانان« نيست. در صورت اجراي 
بندهاي اين قانون، زندگي مشترک بسياري از جوانان آغاز مي شد، 
اما حاال اين افراد مجرد مانده اند و نمي توانند طعم شيرين پدر يا مادر 
شدن را بچشند. در واقع ازدواج، زمينه فرزندآوري را براي اين افراد 
فراهم مي كرد و هر كدام از آنها مي توانستند پدر و مادر چند بچه 
باشند، اما به دليل بي توجهي مسئوالن دولتي به قانون »تسهيل 
ازدواج جوانان«، مشكالت زيادي بر سر راه آنهايي كه قصد تشكيل 
خانواده داشتند، قرار داد و در نهايت زمينه ساز آسيبي چون كاهش 

جمعيت جوان در كشور شده است | صفحه 3

 برادران مجرم
 درد مشترک 

جهانگیری و روحانی

یک هزارم بودجه قانوني 
طب سنتي را مي دهند!

نسلي كه گام دوم انقالب را 
برمي دارد،  مخاطب ماست

 قول طالبان 
به همسایگی امن با ایران 

بحران تورم تجرد!

یادداشت  سیاسی

 انقالب اسالمی
و فاصله بین باید ها و واقعیت ها

سید عبداهلل متولیان

ترديدي نيست كه انقالب اس��المي در بسياري از بايدهاي انقالب 
و اهداف كوچك و بزرگ خود نظير  »مبارزه با اش��رافي گري و كاخ 
نشيني دولتي«، »مبارزه با قانون شكني، رانت خواري، قاچاق و... «، 
»فقرزدايي عمومي«، »رفع بيكاري و توليد اشتغال«، »تحكيم بنيان 
خانواده«، »رشد فضائل اخالقي و تحكيم فرهنگ عمومي«، »ترويج 
سبك زندگي ايراني اسالمي«، »ايجاد الگوي مديران تراز انقالب«، 
»تشكيل دولت تراز انقالب«، »ايجاد دانشگاه تراز انقالب«، »ايجاد 
دستگاه ديپلماس��ي تراز انقالب«، »ايجاد جهش در نظام توليد«، 
»استقرار نظام كارآمد نظارت و بازرسي« و... يا موفق نبوده و يا كم 
توفيق بوده و رضايت حق تعالي و مردم را به دست نياورده است. از 
اين حقيقت مسلم نبايد غافل شد كه عدم توفيق نظام اسالمي در 
دستيابي به اهداف و بايدهاي مذكور اوالً به دليل وجود صدها مانع 
بزرگ و كوچك به عنوان واقعيت ه��اي ملموس و عيني در داخل و 
خارج از كشور است كه غلبه بر آنها هم شدني است و هم چشم انداز 

روشني براي تحقق آنها در دسترس است | صفحه 2

یادداشت  اقتصادی

 همیشه پاي بانك
در میان است!

وحید  حاجی پور

وقتي براي بررسي التهابات بازار ارز به عمق جريانات بازار سر مي زني 
ردپاي بانك ه��ا و التهاب آفريني آنها به وضوح پيداس��ت. وضعيت 
مس��كن و بقيه حوزه ها نيز كم و بيش اينچنين است اما تا به حال 
ش��ايد كمتر به نقش نظام بانكي در قاچاق پرداخته شده باشد. در 
اولين نگاه شايد كمتر ارتباطي بين موضوع قاچاق و بانك ها مشاهده 
شود اما دقت بيشتر، زواياي بيشتري از موضوع را نمايان مي كند.  در 
اين نوشتار سعي داريم فارغ از موضوعات فني، نظارتي و مسئله فساد 
در موضوع قاچاق صرفاً به ابعاد بانكي و مالي آن بپردازيم و ش��رح 
دهيم كه چگونه شفاف  نبودن نظام بانكي زمينه شكل گيري شبكه 
گسترده اي از قاچاق را فراهم كرده اس��ت. كاالي قاچاق مانند هر 
كاالي وارداتي ديگر نيازمند تأمين منابع ارزي است. در واقع وقتي 
يك سفارش دهنده كاالي قاچاق قصد خريد آن كاال را دارد، بايد در 
قبال آن به فروشنده خارجي ارز پرداخت كند. اين ارز از كجا تأمين 
مي شود؟ اين شايد كليدي ترين س��ؤال در فرآيند قاچاق در كشور 

باشد كه در فضاي رسانه اي كمتر به آن توجه مي شود| صفحه 4

یادداشت  ورزشی

 درس همدلي بارسا 
به فوتبال باشگاهي ایران

دنیا حیدري

مس��اعدت بازيكنان بارس��ا كه اين روزها بيش از هر تيم��ی از كرونا 
ضربه خورده  و حتی گفته می ش��ود كه در آس��تانه ورشكس��تگی 
اس��ت، اتفاق تأثيرگذاری اس��ت كه كومان با اش��اره به بدهی 1/1 
ميلياردی آبی واناری ها از همكاری آنها با باش��گاه به دليل مشكالت 
اقتصادی و همچنين رضايت شان برای كاهش دستمزدهای شان برای 
كمك به اقتصاد باش��گاه خبر می دهد. مساعدتی كه نشان می دهد 
صداقت باش��گاه و ش��فافيت مالی آن تا چه اندازه می تواند در دوران 
سختی و مشقت، همكاری و درک متقابل را در پی داشته باشد كه در 
غير اين صورت بازيكنان بارسا حاضر نبودند در چنين شرايطی از حق 
و حقوق و درصدی از قراردادهای شان بگذرند. رفتار صادقانه و حرفه ای 
كه باشگاه بارسا امروز سود آن را با همكاری متقابل بازيكنان خود در 
شرايطی كه بدهی های بسياری را متحمل ش��ده، می برد. صداقت و 
شفافيتی كه حلقه گم شده فوتبال باشگاهی ايران است به طوری كه نه 
فقط شاهد هيچگونه مساعدتی از سوی بازيكنان با باشگاه ها نباشيم كه 

اتفاقاتی كامالً عكس را شاهد هستيم | صفحه 13

ویژه   های جوان

 رأي مان 
از سر استیصال نبود

 استفاده از ادبیات »روحاني« 
جرم است!

اكبر ت��ركان، فعال اص��الح طلب و عضو ش��وراي ح��زب اعتدال و 
توس��عه در گفت وگويي با روزنامه فرهيختگان بر به هم آميختگي 
اصالح طلبان و دولت روحاني صحه گذاش��ته است: »آن چيزي كه 
مسلم است و در سال 92 و همچنين س��ال 96 اتفاق افتاد، حمايت 
 قاطع جريان اصالح طلبي از اصلي ترين عوامل موفقيت  روحاني بود. « 
او ادامه مي دهد: در س��ال 92 انتخاب همه ما روحاني بود، نه اينكه 

چاره اي نداشتيم و از روي استيصال انتخاب كرده باشيم

با غيبت عبدالعلي علي عسگري در جلسه هيئت دولت، تقريباً همه 
دريافتند كه علت آن بي ارتباط با ماجراي توهين به حسن روحاني از 
سوي يكي از مهمانان برنامه اي زنده در شبكه 4 سيما نيست. برخي 
كاربران توئيتر، ضمن تأييد توهين بودن چنين اظهاراتي پيرامون مقام 
رياست جمهوري، يادآوري كردند كه متأسفانه استفاده از »منقل« در 
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سردار حزنی: سپاه در میدان محرومیت زدایي دولت ها را همراهي مي كند

دو روز پ�س از آنکه ظریف دلخوری و البت�ه نگرانی اش را از س�کوت برجامی یک هفته ای بایدن نش�ان داد، مجید 
تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز هشدار داد اگر بایدن تحریم ها را زود لغو نکند، در تعامل برجامی 
بسته می شود. ظریف از اینکه دولت بایدن یک چیزهایی درباره بازگشت به برجام گفته اما یک هفته پس از روی كار 
آمدن این دولت چیزی از آنها شنیده نشده، ناراحتی خود را نشان داد و تخت روانچی نیز مسئله زمان را در هشدارش 

پیش كشید.
با این حال ظاهراً  عجل�ه ای در طرف مقابل یعنی دولت بایدن دیده نمی ش�ود. بایدن در اولی�ن تماس تلفنی خود با 
والدیمیر پوتین از هر زمینه  ای مثل اوكراین، ادعای دخالت روسیه در انتخابات 2020 و تمدید پیمان ها سخن گفت، 

اما چیزی از برجام نگفت یا نخواست كه فاش شود!
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز كه می توانست بیشتر یا زودتر چیزی بگوید، ترجیح داد فقط اشاره 
كند كه  »به گفت و گو با تهران درباره برنامه هسته ای بازمی گردیم.« به نظر می رسد این حرف چیزی نباشد 
كه ایران را راضی كند. كمترین خواسته ایران بازگشت كامل به برجام و لغو همه تحریم های برجامی 
و تحریم های جدید است اما گویا دولت بایدن اول می خواهد گفت و گو كند! تا كی؟!  جمالت بعدی 
بلینکن نشان می دهد چه در سر دارند:»ما قدرت بی نظیری در متحد كردن كشورها برای مقابله 
با چالش ها داریم. ما بار دیگر دیپلماسی امریکا را برای تقویت مصالح و ارزش های خود در 

جهان فعال می كنیم.«
ممکن اس�ت همین امروز یا فردا امریکایی ها چیزی ی�ا چیزهایی هم درباره 
برجام بگویند اما عجالتاً  مش�اور اوباما به بایدن س�فارش كرده كه آن 
فشار حداكثری ترامپ را حفظ كند. دیگرانی هم گفته اند امریکا 

بهتر است عجله ای نشان ندهد. 
به نظر می رسد طرف ایرانی باید در اظهار نظر جانب عزت 
نفس  را نگه دارد و بداند درمیدانی كه در آن در حال بازی 

است، همه كلمات به خوبی و با دقت، تفسیر می شود. 
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