
    رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: دورريز مواد 
غذايي در مجموع ۲۷ كشور اروپايي، ۹۰ ميليون تن در سال 
گزارش شده كه اين آمار در كشور ما ۳۵ ميليون تن در سال، 
يعني معادل ۵۰ تا ۶۰ درصد صادرات مواد نفتي و هفت برابر 
فرانسه است. هر ش��هروند ايراني، بالغ بر ۱۳۴ كيلوكالري در 
روز، محصوالت غذايي را هدر مي دهد. اگر فرض كنيم از ۹۰ 
ميليارد متر مكعب مصرف ساالنه آب، ۸۰ ميليارد متر مكعب 
سهم صنعت كشاورزي است، ميزان اهميت اين هدررفت را 

درك مي كنيم | صفحه 3

    در شرايطي كه هر روز از پايتخت امريكا پالس هاي بازگشت 
به مسير ديپلماسي و برجام مخابره مي شود، اما در وين ماجرا 
به گونه ديگري رقم مي خورد و واشنگتن و متحدان اروپايي اش 
به دنبال متقاعد كردن اعضاي ش��وراي حكام براي تصويب 
قطعنامه اي علي��ه اقدامات ايران در راس��تاي توقف پروتكل 
الحاقي هستند؛ قطعنامه اي كه مقامات تهران نسبت به صدور 
آن هش��دار داده و آن را به معناي پايان يافتن توافق موقت با 

آژانس بين المللي انرژي اتمي اعالم كرده اند | صفحه 15

    ظاهراً تشكيل صف های طوالنی برای خريد كاال تمامی 
ندارد. مردم ايران برای خريد هر كااليی كه مورد نيازشان است 
بايد در صف بمانند و فرقی نمی كند كه آن كاال الس��تيک و 

باتری ماشين باشد يا مرغ، گوشت و روغن. 
در روزهای پايانی س��ال كه تمامی بازارهای مواد غذايی به 
داليل نامعلومی دچار آشفتگی شده اند، درسايه بی تدبيری 
مس��ئوالن به تأمين مواد غذايی ضروری مردم، هر روز يک 
خبر جديد منتشر می شود، از فروش گوشت قرمز به صورت 
قسطی با دريافت چک سه ماهه گرفته تا صف های طوالنی 
خريد مرغ دولتی. ظاهراً دولت نمی تواند تدبيري اتخاذ كند 
كه مردم برای خري��د مايحتاجش��ان در صف های طوالنی 

منتظر نمانند | صفحه 4

   دبير جش��نواره پاس��داران اهل قلم در گفت و گو با »جوان«: 
گستردگي موضوعات جشنواره نش��ان دهنده فعاليت گسترده 
پاسداران اهل قلم است، به طوري كه در بخش هاي آثار پژوهشي 
و تحقيقاتي، تاريخ شفاهي دفاع مقدس، زندگينامه شهدا، داستان 
و رمان، شعر، مباحث اعتقادي، فرهنگي و اجتماعي، جنگ نرم، 
اقتصاد مقاومتي، مديريت جهادي، پزشكي و پيراپزشكي، سياسي 
و امنيتي و فني و مهندسي، آثار ارائه می شود و مورد داوري قرار 
می گيرد.  در دوره اخير جشنواره اولين كتابي كه در كشور با موضوع 
كوويد۱۹ نوشته شده است، مورد تقدير قرار گرفت كه نشانه اي از 

توجه پاسداران به مباحث روز پزشكي است | صفحه 16

»نظري بر چرايي انتخاب رضاخان براي كودتا در ايران«  
در گفت و شنود با مسعود رضايي

سبک خانمان برانداز 
»دورريز ايراني غذا«

 خواهش در واشنگتن
خباثت در وين

 رونق صف   خريد 
در آستانه شب عید !

 مكتب سردار سليماني 
 كار ويژه پاسداران 

اهل قلم است

تنها نظامي گري مي توانست 
 اهداف انگليس را 
در ايران عملي كند

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 13 اسفند 1399 - 19 رجب 1442
سال بيست و سوم- شماره 6160  - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

  سردار زهرايی: صنايع تبديلی
هر استان را به  يک برند جهانی تبديل می كند 

  250 هزار بسيجی طرح شهيد سليمانی را 
به سرانجام می رسانند

  بسيج اساتيد مأمور 
كمک به دانشگاهيان آسيب ديده از كرونا

  تربيت 31هزار وكيل طی 70 سال!

شورای نگهبان تسليم فشار مخالفان 
نشد  و مهر پايان به انحصار د ر وكالت زد 

 اشتغالزايي و رفع محرومیت 
 از روستاهای ايالم با جهادگران 

قرارگاه حضرت مهدي)عج(

 شمارش  معکوس 
 جذب  120هزار وکیل  

با پايان 65 سال انحصار وکالت

حقوق

پرونده
صفحه 8

 حركت جهادگران 

برای اشتغالزايی و رفع محروميت

صفحه 10

ویژه های جوانیادداشت  ورزشییادداشت  سیاسی

فريدونحسنرسولسنائیراد

محم��ود فكري در حال��ي تنها پس از پن��ج ماه در 
استقالل به ايستگاه پاياني رسيد و بركنار شد كه از 
فرهاد مجيدي به عنوان جدي ترين گزينه هدايت 

آبي ها نام برده مي شود.
دير يا زود محمود فكري رفتني بود، استقالل مدل 
فكري در ليگ بيستم آن تيمي نبود كه بتواند طلسم 
هفت ساله قهرماني آبي ها را در ليگ برتر بشكند، 
تيمي كه شلخته، بي نظم و بي برنامه بازي مي كرد و 
حتي زماني كه استقالل به صدر جدول هم چسبيد 
نوع بازي تيم مورد انتقاد ب��ود و كمتر هواداري بود 
كه از بازي آبي پوشان لذت ببرد. عملكردی كه باعث 
شد تساوي اس��تقالل در ش��روع نيم فصل دوم در 
رفسنجان، پايان كار فكري در استقالل شود. او كه 
پس از جلسه شبانه هيئت مديره بركنار شده بود، 
صبح ديروز به خيابان عالمه در سعادت آباد تهران 
رفت و بعد از جلس��ه با احمد م��ددي، مديرعامل 
استقالل روبه روي خبرنگاران ايستاد و خبر رفتنش 

را تأييد كرد تا پرونده فكري در استقالل تنها پس 
از پنج ماه بسته شود تا او نوروز را با استقالل نبيند. 
تساوي در بازي دوشنبه پايان كار فكري در استقالل 

بود تا آغاز و پايان كار فكري مقابل مس رفسنجان 
رقم بخورد و نشستن او روي نيمكت آبي ها به شش 
ماه هم نرسد. حاال با بس��ته شدن پرونده فكري بار 

ديگر گمانه زني ها درباره س��رمربي آينده استقالل 
آغاز شده و از فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي و جواد 
نكونام به عنوان س��ه گزينه نهايي براي جانشيني 
فكري نام برده مي ش��ود. در اين بي��ن، قلعه نويي و 
نكونام با گل گهر و ف��والد قرارداد دارن��د و با مانع 
بزرگي براي نشستن روي نيمكت آبي پوشان روبه رو 
هستند، به خصوص كه نه اهوازي ها رأي به جدايي 
نكو مي دهند و نه سيرجاني ها مي خواهند قلعه نويي 

را از دست بدهند. 
با توجه به اين مس��ئله، فرهاد مجيدي كه در حال 
حاضر تيم ندارد بيش��ترين شانس را براي نشستن 
دوب��اره روي نيمك��ت اس��تقالل دارد و احتم��ال 
اينكه بعد از پنج ماه دوب��اره به جمع آبي ها برگردد 
بسيار زياد است، به خصوص كه احمد سعادتمند، 
مديرعامل سابق استقالل كه عامل جدايي مجيدي 
بود، ديگر در باشگاه حضور ندارد و جايش را به احمد 

مددي داده است | صفحه 13

ايستگاه آخر محمود

 امنیت سیستان و بلوچستان
 مردم پايه و پايدار است

چندين سال است كه به دليل بروز مشكالت امنيتی در منطقه جنوب 
شرق كشور كه ريشه در حمايت بيگانگان از برخی اشرار و گروهک های 
تجزيه طلب و تروريستی و فرصت طلبی سرويس های امنيتی برخی 
كشورهای همسايه برای تأمين منابع و باجگيری از كشور  هايی چون 
عربستان و امارات دارد، سپاه پاس��داران در اين منطقه مستقر شده و 
امنيت حدود ۳۰۰كيلومتر از مرز را نيز به عهده گرفته است. اين حضور 
براساس تجارب شهيد سليمانی در ايجاد امنيت در مناطقی از جنوب 
كرمان، شمال هرمزگان و غرب سيستان و بلوچستان، از همان ابتدا با 
نگاه به اقتضائات امنيت پايدار، كاماًل مردم پايه بوده و لذا با مشاركت 
سران طوايف )سراوان( و نيروهای بسيجی بومی اعم از شيعه و سنی 
و بلوچ و غيربلوچ و همچنين كمک  به محروميت زدايی و از بين بردن 

زمينه های اجتماعی ناامنی دنبال شده است | صفحه 2

 »بارساگیت« آنها 
و »ويلموتس گیت«  ما

تفاوت در قانونمندي و برخورد با متخلف را مي ش��ود به وضوح ديد، 
وقتي خبردار مي شويد كه جوزپ ماريا بارتومئو، رئيس سابق بارسلونا 
توسط پليس دستگير ش��ده، اما به چه جرمي، پاس��خ روشن است؛ 
»بارسا گيت«. حاال اين »بارسا گيت« چيست؛ جريان از اين قرار است 
كه جناب بارتومئو در طول دوران رياستش در باشگاه بزرگ كاتاالن 
با همكاري هيئت مديره باشگاه بارس��لونا به رسانه ها پول می داد تا 
در خصوص بازيكنانی مثل پيكه، مسی و ديگر افراد اين تيم مطلب 
بنويس��ند. البته اين موضوع با تكذيب بارتومئ��و در آن زمان روبه رو 
شد، ولی حاال پليس می خواهد بررسی بيشتري انجام دهد. بنابراين 
بارتومئو بازداشت مي ش��ود تا برود توضيح دهد كه چگونه و به چه 
منظوري خرج مي كرده تا رسانه ها له يا عليه بازيكنان بارسا و حتي 

مسائل خصوصي آنها مطلب بنويسند | صفحه 13

روحاني به واعظی، واعظی به نوبخت 
و نوبخت به خودش ارجاع داد!

دادگاه استاندارد شريعتي 

سيد محمد بطحايي، وزير مستعفي آموزش  و پرورش در گفت وگويي با 
رسانه اي اصالح طلب در مورد روحاني مي گويد: »ايشان فرصت زيادي 
نداشتند. من به طور مشخص براي آن موضوع كه رتبه بندي معلمان 
بود، رنجيدم كه من از رئيسم ]رئيس جمهور[ ۱۰ دقيقه وقت خواستم 
كه در مورد موضوعي كه به نظرم بسيار مهم است حرف بزنم و ايشان 

به من وقت ندادند

 نماينده تهران در مجلس  در توئيتي نوشته: »خبر ها حاكي از آن است كه 
پرونده شريعتي، استاندار سابق خوزستان به اتهام اعمال نفوذ در پرونده 
ابرمتهم ارزي و مالک هفت تپه )اميد اس��دبيگي(، اين هفته در دستگاه 
قضايي به جريان افتاد. ايشان در راهرو هاي دادسرا و پشت در اتاق بازپرس 

مشاهده شده است « | صفحه 2

جهاد خدمت رسانی

وزير كار: 50 هزار ميليارد تومان دارايي واحدهاي توليدي تعطيل، بال استفاده رها شده است و ساالنه 300 هزار اشتغال در كشور از بين مي رود

10 هزار واحد توليدی مدفون
   اقتصادی

    بي تفاوتي به رف��ع موانع كس��ب و كار، كار را به جايي 
 مي رس��اند كه به گفته وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
۱۰ ه��زار واح��د توليدي مدفون ش��ده در كش��ور وجود 
دارد و ۵۰ هزار ميليارد توم��ان دارايي واحدهاي توليدي 
تعطيل شده بال استفاده رها شده است. در حالي كه قانون 

رفع موانع توليد پيوسته روي بهبود فضاي كسب و كار و 
ارائه انواع خدمات به بخش توليد حكايت دارد، متأسفانه 
بي تفاوتي نس��بت به اجراي كامل چنين قوانيني موجب 
شده دهها هزار ميليارد تومان از دارايي واحدهاي توليدي 
تعطيل شده بدون استفاده رها ش��ود.  دارايي واحدهاي 

توليدي رها ش��ده يا از محل سرمايه ش��خصي اشخاص 
تأمين شده است يا به واسطه تأمين مالي از سيستم بانكي. 
در عين حال اگر چه ورشكس��تگي يا تعطيلي واحدهاي 
توليدي با توجه به تغيير و تحوالت مقوله اي طبيعي است 
اما بي تفاوتي نس��بت به احياي اين واحدها برای فعاليت 

مجدد امري غير طبيعي تلقي مي ش��ود كه بايد نسبت به 
بهبود فضاي كسب و كار در كشور با توجه به تورم ناشي از 
ضعف توليد و عرضه كاال و خدمات، رشد اقتصادي منفي، 
نرخ سرمايه گذاري ثابت منفي و نياز كشور به اشتغالزايي و 

افزايش توليد حساس بود | صفحه 4

وزير خارجه امريكا: انصار اهلل عمليات مأرب را متوقف كند!

تمنای امريکا از يمن
گزارش »جوان« از تحقق پيش بينی رهبر انقالب در به خاك ماليده شدن پوزه آل سعود در يمن

يمن سرزمين دفن آرزوهای سعودی

صفحه 9
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