
قدردانی از مسلمانان
به خاطر نجات  مسیحیان

    به رغم درخواس��ت هاي مك��رر امريكايي ها براي 
توقف حمالت موش��كي انصاراهلل به خاك عربس��تان، 
عضو شوراي عالي سياسي انصاراهلل اعالم كرد، تا زماني 
كه ائتالف عربي يمن را هدف قرار دهد و اين كش��ور را 
محاصره كند، نيروهاي مسلح به حمله به عربستان ادامه 
خواهند داد. يمني ها براي نش��ان دادن سطح آمادگي 
نظامي خود بار ديگر پايگاه ملك خالد را با پهپاد هدف 

قرار دادند

    ويروس كروناي انگليسي به اكثر استان ها رسيده و پيك چهارم 
كرونا چون آتش زير خاكستر منتظر كوچك ترين اشتباه ماست تا 
دوباره شعله ور شود. به جز خوزس��تان كه در وضعيتي آتشين قرار 
دارد، حاال اوضاع شيوع كروناي انگليسي در البرز، قزوين و چهار محال 
و بختياري هم نگران كننده شده است. در چنين شرايطي و با وجود 

تأكيدات قاطعانه  و چندين باره وزير بهداشت بر ممنوعيت سفرهاي 
نوروزي، ستاد ملي مقابله با كرونا در جلسه روز گذشته خود تنها به 
ممنوعيت سفر به شهرهاي داراي وضعيت قرمز و نارنجي بسنده كرد 
و بنا شد سفرهاي ضروري به شهرهاي زرد و آبي با رعايت پروتكل هاي 
بسيار سختگيرانه برقرار باشد. در عين حال رئيس جمهور و سخنگوي 

ستاد ملي مقابله با كرونا از مردم »خواهش« كردند تا حد امكان به سفر 
نروند.   تدبير دولت براي سفر نوروزي در اوج نگراني از شعله ور شدن 
پيك چهارم كرونا آن هم از نوع انگليسي اش، »خواهش« از مردم براي 
پرهيز از س��فر بود نه ممنوعيت قاطعانه اي كه در صحبت هاي وزير  

بهداشت شاهد آن بوديم! | صفحه 3

    سفير روس��يه در ايران، پيام والديمير پوتين را در 
پاسخ پيام مقام معظم رهبري، تقديم علي اكبر واليتي 
كرد. لوان جاگاريان در اين ديدار با ابراز خرس��ندي از 
روند رو به رشد و توسعه روابط دو كشور گفت: تقويت 
و تحكيم روابط دو جانبه بين روس��يه و ايران به قوام و 
تداوم مناسبات و همكاري هاي فيمابين انجاميده است 
و دو كش��ور قدم هاي مؤثري براي ارتقای مناس��بات 

برداشته اند

    پژوهشگران عرصه انرژي هس��ته اي ساالنه دهها 
دس��تاورد در حوزه هاي مختلف پزش��كي، كشاورزي 
و صنعتي براي كش��ور به ارمغان مي آورن��د. تازه ترين 
دس��تاورد محققان انرژي اتمي، تولي��د تيتانيوم براي 
كشور اس��ت. بيش��ترين كاربرد تيتانيوم در پزشكي و 
بخصوص دندانپزش��كي براي ايمپلنت و ريشه درماني 
اس��ت. س��اخت اندام ه��اي مصنوعي، درم��ان برخي 
بيماري هاي پوستي و توليد برخي دارو ها از كاربردهاي 

مهم تيتانيوم است

گزارش »جوان« از تمركز يك نهاد نظارتي روي 
پرونده صادرات گاز ايران به پاكستان

17 اسفند سالروز شهادت حاج محمدابراهيم همت 
فرمانده رشيد لشكر 27 محمد رسول اهلل)ص(

 بررسی استفاده از توليدات داخلی در ورزش
  در گفت وگوی »جوان« با محمد تابع
دبير اجرايی كميته ملی پارالمپيك

 سرمربی سابق تيم ملی دراگون بوت: اعتماد 
به جوانان متخصص  در قايقرانی نتيجه داد

    حوزه قضايي بخش لواس��انات اع��الم كرد تخريب 
62ساخت و ساز  غيرقانوني در اراضي معروف به كالك 
در لواس��ان آغاز شده اس��ت. اين اراضي داراي كاربري 
كش��اورزي و باغي بوده و در مكاني خ��ارج از محدوده 
قانوني شهر و در حوزه آبريز سد لتيان و مشرف به اين سد 
كه هرگونه ساخت و ساز برابر ضوابط و مقررات ممنوع 
است، واقع شده است. 6 پالك در حال تخريب متعلق به 

حسن نجفي متهم فراري در پرونده طبري است

تخريب 6 ويالي متهم فراري 
پرونده طبري در كالك

انصاراهلل به عربستان: 
 محاصره و جنگ را 

متوقف كنيد تا حمله نكنيم 

 توليد تيتانيوم
 تازه ترين دستاورد 

محققان انرژي هسته اي

 پرونده »ترك فعل« 
صادرات گاز روی ميز می رود

 علي وار زندگي كرد 
و حسین وار به شهادت رسید

 با مهندسی معكوس
  تجهيزات استاندارد
ورزشی توليد كرديم

   پوتين به نامه 
رهبر انقالب پاسخ داد 
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

ویژههایججوان

 ورود متفاوت بايدن 
به پرونده قره باغ

انتخابات و مشاركت مردم

 »مکانیزم مشاركت«  
برنامه توسعه فوتبال  نه ولخرجي

 صفحه اي 
براي تناقضات دولت روحاني

 بده و بستان ها را 
از نیمه تعريف نکنید!

سید رحیم نعمتی

داود عامري

شیوا نوروزی

وزير خارجه امريكا آنتونی بلينكن شامگاه جمعه تماس تلفنی 
با نخست وزير ارمنس��تان نيكول پاش��ينيان داشته و وزارت 
خارجه امريكا و دفتر نخست وزير ارمنستان بعد از اين تماس 
بيانيه      هايی در مورد آن منتشر كردند و بلينكن نيز شخصاً پيام 
توئيتری در مورد تماسش با پاشينيان منتشر كرده است. از 
نكات گفته شده در بيانيه های دو كشور و پيام توئيتری بلينكن 
پيدا است كه اين تماس تلفنی بر مبنای دو محور اصلی انجام 
شده بود؛ موضوع قره باغ و مسائل و مشكالت مربوط به توافق 
صلح، شراكت سياسی و حمايت از حاكميت قانون و نهادهای 
ديپلماتيك. اين دو محور با توجه به روزهای بحرانی اخير در 
ارمنس��تان و به خصوص رويارويی ستاد كل نيروهای مسلح 
ارمنستان با نخست وزير اهميت ويژه ای دارد و نشان می دهد 
كه كاخ س��فيد بعد از يك دوره وقفه قص��د بازخوانی پرونده 

ارمنستان را دارد | صفحه 15

انتخابات يكي از بارزترين و برجسته ترين اشكال اعالم حضور 
شهروندان هر كشوري در حمايت از نظام حاكم و تأثيرگذاری 
در نحوه اداره كش��ور و اعالم نظر و اراده مردم است. بنابراين 
وقتي مردم در انتخابات با مشاركت باال رأی مي دهند، در واقع 
اعتماد خود به سياس��ت ها و برنامه هاي كالن كشور را اعالم 
مي كنند.   در ايران اسالمي كه الگوي حكومتي از دو پايه اصلي 
تشكيل شده است، شاخص جمهوريت آن در انواع انتخابات 
مردم از شوراي شهر تا رياست جمهوري و انتخابات نمايندگان 
مجلس خبرگان و مجلس ش��وراي اس��المي متبلور است و 
حتي رهبري جامعه نيز به صورت غيرمستقيم از سوي مردم 
انتخاب مي شود، بنابراين بايد گفت كه انتخابات نماد روشني 
از مردم ساالري است كه در كنار شاخص اسالميت، رويكرد و 
متن اين جمهوريت را تعيين مي كند و از تركيب اين دو مردم 
ساالري ديني شكل مي گيردكه بايد در تمام اركان نظام به هر 

دو شاخص اهميت تمام داده شود | صفحه 2

تابس��تان دو س��ال پيش عليرضا جهانبخ��ش از تيم آلكمار 
هلند راهی تيم برايتون انگليس شد و 17ميليون پوند هزينه 
اين انتقال بود. حاال خبر رس��يده كه تيم حقوقی فدراسيون 
فوتبال باالخره در يك پرونده بين المللی پيروز شده و توانسته 
طرف مقابل را به پرداخت حقش وادار كند. طبق قانون فيفا 
باشگاه برايتون بايد حق »مكانيزم مشاركت« را به فوتبالمان 
بپردازد. اين عب��ارت اگرچ��ه در فوتبال روز دني��ا كاماًل جا 
افتاده است و باش��گاه ها درآمد زيادی را از اين طريق كسب 
می كنند، اما برای ما كاماًل غريبه اس��ت. براساس اين قانون 
باش��گاه های آموزش دهنده ای كه بازيكنان ش��ان به سطح 
حرفه ای می رسند از باشگاه مربوطه هزينه ای دريافت می كنند. 
س��هم انتقال جهانبخش به باش��گاه داماش گيالن می رسد، 
منتها به دليل انحالل داماش اين سهم چندصد هزار يورويی 
نصيب فدراسيون فوتبال می شود. 573 هزار يورو همان حق 
مشاركتی است كه فدراسيون عزيزی خادم در همين ابتدای 

راه آن را دريافت خواهد كرد| صفحه 13

 صفحه يك دي��روز روزنامه اي��ران كه ارگان رس��مي دولت 
محسوب مي شود، گويي تنظيم شده بود تا تناقضات مواضع 

در درون دولت را آشكار سازد

محمدرض��ا عارف ضمن دف��اع از عملكرد مجلس و ليس��ت 
اميد، گفته: »متأسفانه عرصه سياس��ي گرفتار عده اي نه به 
عنوان رجال سياس��ي، بلكه گرفتار فرصت طلبان سياسي و 

شكارچيان پست و مقام شده است« | صفحه 2

 اختالف سفري 
ستاد و نمكي و روحاني!

   اجتماعی

يك آتش س��وزی ديگر در م��رز ايران و افغانس��تان 
كه فعال س��ازی آن به خصوص ب��رای كابل اهميت 
راهبردی دارد، چراكه باعث كاهش عوارض محصور 
بودن افغانستان در خشكی و وابستگی آن به پاكستان 
خواهد بود و همين طور در كنترل قاچاق كاال بسيار 
تأثير گذار است. طبيعی اس��ت كه در چنين فضايی 
گمانه زنی    ها در مورد عمدی بودن چنين حوادثی را 

افزايش می دهد. 
تاج  محمد جاهی، وال��ی ايالت فراه روز گذش��ته به 
روزنامه هشت  صبح افغانس��تان گفته است كه چهار 
مخزن در نزديكی مرز ايران و افغانس��تان در گمرگ 
»ابونصراهی« كه حاوی ذخيره »م��واد نفتی و گاز « 

بوده اند، آتش گرفته اند.
به گزارش اين روزنامه مقام ه��ای محلی گفته اند كه 
شدت آتش سوزی زياد بوده و مهار آن با كمك شش 
ماشين آتش نش��انی كه از س��وی ايران اعزام شده، 

صورت گرفته است. 
روح اهلل لطيفی، س��خنگوی گمرك ايران نيز با تأييد 
اين آتش سوزی گفته است هر يك از اين مخازن 12۰ 

هزار ليتر گنجايش سوخت دارند. 
اين دومين آتش سوزی بزرگ در مرز دو كشور ايران 

و افغانستان اس��ت كه در كمتر از يك ماه گذشته رخ 
می دهد. 

به گفت��ه س��خنگوی گمرك اي��ران، آتش س��وزی 
س��اعت 11 صبح ش��روع ش��ده و »در همان دقايق 
اوليه كاميون های محوطه گمركی ماهيرود ايران به 
سرعت تخليه و به سمت مناطق دورتر هدايت شده و 
همزمان  با باز شدن در های مرزی، كاميون های مستقر 

در افغانستان نيز به سمت مرز ايران هدايت شدند.«
خبرگزاری ايرنا به نقل از غالم سخی غفوری، فرمانده 
پليس استان فراه افغانستان، اعالم كرده است كه »اين 
حادثه زمانی رخ داده كه يك راننده  در خودروی خود 
بنزين می ريخته و به تدريج آتش به يك تانكر نفت كه 

در نزديكی محل حادثه بوده، سرايت كرده است.«
در همين حال حميدرضا صالحی، رئيس كميسيون 

انرژی اتاق بازرگانی با طرح احتمال عمدی بودن اين 
حادثه به خبرگزاری ايلنا گفت: »به نظر می رسد اين 
اتفاقات به اين دليل است كه روند صادرات رسمی را 

مختل كنند تا صادرات غير رسمی جان بگيرد.«
ب��ه گفت��ه صالحی، اي��ن مخ��ازن مح��ل نگهداری 
س��وخت     هايی بوده كه به صورت قانونی صادر ش��ده 
بودند و تمامی محموله     ه��ا و تانكر    ها متعلق به بخش 

خصوصی بوده است. 
در پی وقوع آتش سوزی مشابهی كه 25 بهمن ماه در 
گمرك اسالم قلعه واقع در مرز ايران و افغانستان رخ 
داد، حداقل 6۰ نفر مجروح ش��دند و مقامات ايرانی 
اعالم كردند كه ۴۰ دس��تگاه كاميون ترانزيت ايرانی 

طعمه حريق شدند. 
اتاق تجارت افغانستان خسارت ناشی از آن آتش سوزی 
را » صد    ها ميليون دالر « برآورد ك��رد و گفت در اين 
حادثه هزار خودروی متعلق به ش��هروندان و تاجران 

افغانستان در آتش سوخت. 
21 بهمن هم انفجار مين كنار جاده ای در خط آهن 
خواف- هرات در مرز افغانستان گزارش شد تا ادعای 
عمدی بودن اين سلس��له از حوادث محكمه پسندتر 

بنمايد.

سلسله آتش  افروزی در مرز ايران و افغانستان ادامه دارد 

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه 17 اسفند 1399 - 23 رجب 1442
سال بيست و سوم- شماره 6163  - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

درگذش�ت خواهر گرامی تان را تس�ليت 
عرض نموده، از خداوند منان براي  جنابعالي 
و بازماندگان صبر جميل و براي آن مرحومه 

رحمت و مغفرت مسئلت مي نماييم.  

همكار گرامي

جناب  آقای محمدرضا رمضانی

هوالباقي

پاپ فرانس�يس اول صبح ديروز در نجف با آيت اهلل سيس�تانی مرجع ش�يعيان عراق مالقات كرد و از آنج�ا به زادگاه 
ابراهيم نبی)ع( در شهر اور رفت. ديدار 54دقيقه ای دو مقام مذهبی بلندپايه كه البته پشت درهای بسته انجام شد، دور 
از لنز دوربين     ها نماند. آيت اهلل سيستانی در اين مالقات، به درد و رنج برخی ملت های منطقه در نتيجه جنگ، محاصره 
اقتصادی و كوچ اجباری اشاره كرد. پاپ نيز از دفاع شيعيان از اقليت هاي عراق در برابر داعش قدرداني كرد | صفحه 15 


