
    نمایندگان مجلس در بررسی الیحه بودجه 1400 
تصویب کردن��د که حق االمتیاز و حق الس��هم دولت از 
اپراتوره��ای ارائه دهنده خدمات مخابرات��ی به میزان 
10درصد افزای��ش یابد. وزی��ر ارتباط��ات در توئیتی 
نوش��ت: »تصویب این بند موجب افزایش چش��مگیر 
قیمت بس��ته های اپراتورها خواهد شد.«  اما یک عضو 
کمیسیون تلفیق گفت در این بند قید خواهد شد دولت 

و اپراتورها حق افزایش تعرفه را در سال آینده ندارند

    پدر در طیف وسیعي از آثار نمایشي ایراني، موجودي 
مس��تبد، بي رحم، نادان، عصبي، پرخاشگر و شهوتران 
ترسیم شده و این دقیقاً مقابل حقیقت پدر ایراني است

    چند سالی است که بسیج سازندگی کشور مأموریتی 
را مبنی بر خدمت رس��انی و امتداد حرک��ت مردمی با 
دستگاه های اجرایی کشور در دستور کار خود قرار داده 
است. این مأموریت بسیج و س��پاه در قالب طرح جامع 
محرومیت زدایی قرار گرفته است که در مسیر خدمت 
هدفمند و انسجام در حوزه روستایی پیش می رود. طرح 
جامع محرومیت زدایی قرار است 10 هزار روستا را در بر 
بگیرد که در حال حاضر در ۶۲۵ روستا فعال شده است. 
همچنین طرحی نیز برای حاشیه شهر ها تعریف شده که 

حدود هزار و 87 محله آسیب پذیر را در برمی گیرد

 گفت وگوی »جوان« با پدر 105ساله 
شهيد محمدصادق عاملي به مناسبت روز پدر 

    پ��س از اظه��ارات مقام��ات امریکای��ی مبنی بر 
تماس های غیررس��می با مقامات تهران در چارچوب 
برجام، وزیر خارجه ایران هم تلویحاً این مسئله را تأیید 
کرد و با بیان اینکه واش��نگتن جزئی از برجام نیست، 
گفت: » ایران برگزاری یک نشس��ت غیررسمی را که 
امریکا عضو نباشد و دعوت شود، بررسی می کند.«  وزیر 
خارجه آلمان اخیراً گفته  تمایلی از جانب واش��نگتن 
برای مذاکرات غیررس��می ب��ا طرف ه��ای برجام نیز 

وجود دارد

    رئیس ستاد اجرایي فرمان امام از اعطاي وام بالعوض 
براي بازسازي خانه هاي تخریب شده در زلزله اخیر استان 
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت چندین محموله 
ش��امل هزاران بس��ته غذاي آماده، پتو، چادر، بخاري، 
اقالم بهداشتي و ضدکرونایي به این منطقه ارسال و بین 

مردم توزیع کردیم

    س��الن خلیج فارس موزه انقالب اس��المي و دفاع 
مقدس، روز گذشته میزبان همایش بین المللی مطالبات 
حقوقي بین المللی دفاع مقدس بود؛ همایشي که در آن 
نقش قدرت های سلطه گر در جنگ تحمیلي عراق علیه 
ایران بار دیگر تبیین ش��د و ردپ��اي مدعیان دروغین 
حقوق بشر در جنایات ضد بش��ري استعمارگران افشا 
شد. جنایاتي که بیش از چهار دهه است همچنان ادامه 
دارد که آخرین آن ترور ناجوانمردانه قهرمانان مقاومت، 

سردار سلیماني و ابومهدي المهندس بود

 روايت حقانيت يك ملت 
در جنگ 8 ساله

 درآمد اپراتورها 
زیر ذره بين مجلس

 پدران شهدا 
آستانه صبرشان باالست

ظريف توافق با آژانس را هم 
پيروزی خواند

 ارسال ۱۰۰ كانكس
 و هزاران بسته غذايي و 

بهداشتي به سي سخت

 پدركشي 
در سينماي ايران 
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   هدف ما اصالح و تربيت و ترميم 
رفتار است

   هر هفته زندانيان زیادی 
در طرح پایش و غربالگری آزاد می شوند

 آزادی و امدادگری 
با پايش و غربالگری 

خدمت هدفمند در روستا ها 
با اجرای طرح جامع 

محروميت زدایی بسيج

پرونده
صفحه 10

غربالگری زندانيان

   اینترنت »5G« با توصیفاتی وسوس��ه انگیز در تهران و مش��هد 
و شیراز راه اندازی ش��د اما نه برای گوش��ی هایی که در دست مردم 
است! آن طور که گفته می شود با عموم گوشی های موجود در کشور 
نمی توان به نس��ل جدید اینترنت وصل ش��د. در اینجا یک دوراهی 
کاذب قرار داده شده  است؛ ما نباید از تکنولوژی روز دنیا عقب باشیم 
و همان طور که در بقیه علوم و تکنولوژی ها به دنبال س��رآمد بودن و 
پیش��رفت در دنیا هس��تیم،  این مورد هم همان طور. پس تکنولوژی 

را وارد می کنیم و اینکه مردم گوش��ی مناس��ب ندارند دیگر مشکل 
خودشان اس��ت! این مش��کل را مردم می توانند خودش��ان با خروج 
میلیاردها دالر ارز از کشور برای خرید گوشی های لوکس که قابلیت 
استفاده از نسل جدید را دارد،  حل کنند و اگر هم نتوانستند به همین 

نسل قدیم )4G( رضایت بدهند. 
اما معلوم است که این وسوسه ای رهانشدنی است و هر کاربری حتی 
اگر شده از نان شب و رخت و لباس خود بزند،  گوشی جدید مناسب 

را تهیه خواهد کرد. پس عمالً  آنچه اتفاق می افتدخروج دهها میلیارد 
دالر ارز با مشارکت وارداتچی محترم به هر قیمتی به نفع کمپانی های 
موبایل ساز عموماً  امریکایی و کره ای است. آن هم در حالی که همین 
حاال در خود امریکا کاربرانی که از نسل جدید اینترنت بهره می برند، 
اندک هس��تند. در اینجا حرف و مناقشه بر س��ر مهم بودن یا نبودن 
اینترنت پرسرعت نیست، حرف آن اس��ت که کشور ما با این حرکت 

وزارت ارتباطات در خدمت دیگران قرار می گیرد | صفحه 4

»اينترنت فايوجی« در خدمت وارداتچی!
   اقتصادی

یادداشت  

 الزامات حفظ اقتدار
در برابر ادبيات مستكبران

هماوردي مردم ایران با شش قدرت بزرگ جهاني درروند پرونده 
هسته اي که با زمان تحقق ضرب االجل ایران به اوج خود رسیده 
است، در ش��رایطي که گردانندگان حال و گذشته کاخ سفید به 
شکست فشار حداکثري امریکا علیه مردم ایران اذعان کرده و در 
ادامه مواجهه با مردم ایران دچار سردرگمي و استیصال شده اند ، 
دست برتر و نقش تعیین کننده ایران درروند تحوالت منطقه اي 
و جهاني را اثب��ات مي کند. آنچه این روزها در مواضع متش��تت 
مسئوالن جدید کاخ سفید و تروئیکاي اروپایي براي شرط گذاري 
در نحوه مواجهه با ای��ران و روند اجرایي قانون مجلس مي گذرد، 
نشان از به هم ریختگي نظام محاس��باتي آنها و فقدان یک نقشه 
راه در مقابل ایران دارد و تنها امیدشان به ایجاد انشقاق در داخل 
و پیشبرد برنامه هایشان در بس��تر دوگانگي سازي داخلي است.  
رهبر معظم انقالب اس��المي در دیدار روز دوشنبه با نمایندگان 
مجلس خبرگان رهبري با اشاره با اختالف برداشتي که مجلس 
از کار دولت دارد، با تأکید بر اینک��ه این اختالف نظرها قابل حل 
اس��ت و باید دو طرف، قضیه را با همکاري یکدیگر حل کنند و 
نباید اختالف ها رها و یا تشدید شود که نشان دهنده   دوصدایي 
باشد، ادبیات امریکا و سه کشور اروپایي را در قبال کاهش تعهدات 
برجامي ایران طلبکارانه و غیرمنصفانه خوانده و با تأکید بر اینکه 
نتیجه این سیاست افزایش نفرت مردم ایران از غربي هاست تأکید 
کردند که جمهوري اس��المي در قضیه هس��ته اي همانند سایر 
قضایا عقب نشیني نخواهد کرد و در مسیر آنچه نیاز امروز و فرداي 
کشور است باقدرت پیش خواهد رفت. معظم له با اشاره به اینکه 
ما براي کسب توانایي هاي هس��ته اي متناسب با نیازهاي کشور 
مصمم هستیم و به همین علت حد غني سازي ایران ۲0 درصد 
نخواهد بود، یادآور شدند که ایران تا هرکجا که الزم و نیاز باشد 
اقدام خواهد کرد ، مثاًل براي پیش��ران هسته اي یا کارهاي دیگر 
ممکن است غني سازي را به ۶0 درصد برسانیم . این هدف گذاري 
جدید که درعین حال مسئولیت دولت و مجلس را براي رسیدن 
به اهداف موردنظر سنگین تر مي کند ، بیانگر موقعیت تعیین کننده 
ایران درروند تحوالت است که به جاي اینکه دنباله رو تصمیمات 
غرب باشد اکنون غرب را به دنبال خود کشانده و دچار استیصال 
و سردرگمي کرده است، شرایطي که در مقایسه با ادوار گذشته 

موقعیت برتري را به ایران درروند تحوالت مي دهد. 
 این شرایط ناشي از چند مؤلفه اساسي است: 

-هدایت هاي رهبر معظم انق��الب در مدیریت صحنه و حفظ و 
تقویت ظرفیت مردمي و هماهنگ سازي مسئوالن را باید یکي از 
شاخص هاي مهم دوران اخیر و مدیریت کم نظیر والیت فقیه در 
اداره نظام اسالمي دانست، به گونه اي که عالوه بر دوستان، دشمنان 

نظام اسالمي را هم به تحسین واداشته است. 
 -ایستادگي و مقاومت مردم ایران به رغم کم نظیرترین فشارها و 
تحریم هاي بیگانگان و بعضاً ضعف ها و ناکارآمدي هاي مسئوالن 
اجرایي کشور جلوه اي ستودني از مردم ایران در دوران معاصر را 
براي جهانیان تصویر کرده است. این در حالي است که مردم ایران 
در عین تحمل سختي ها ، دشمنان نظام و ضد انقالبیون را به رغم 
فراخوان هاي متعدد ، ناکام گذاشتند. به جرئت مي توان گفت این 
س��طح از هماهنگي و همکاري مردم با سیاست هاي کلي نظام 
و تحمل آنها در برابر سختي ها و مش��کالت که در تاریخ انقالب 
کم نظیر بوده اس��ت. این در حالي اس��ت که بیش از 4۲ سال از 
عمر انقالب گذشته و نس��ل هاي جدید، با ذائقه هاي متفاوت به 

میدان آمده اند . 
-دس��تاوردهاي میداني کش��ور در عرصه ه��اي مختلف علمي 
و صنعتي و دفاعي ، در شرایط اوج فش��ارها و تحریم ها وضعیت 
غیرقابل قیاسي را براي کش��ور ایران با دیگر کشورهاي در حال 
توسعه ایجاد کرده است ، این شرایط دشمنان نظام را به این باور 
رسانیده که سلب این نقاط قوت از ایران ، نظیر توان موشکي، نفوذ 
منطقه ای، توان هسته اي ، از هیچ طریقي  حتي تهدید نظامي قابل 
از بین بردن نیست، مگر اینکه در خود مردم ایران در ادامه این راه 

ایجاد تردید کنند . | بقيه در صفحه 2

عباس حاجی نجاری

یادداشت  سیاسی

 وحدت و یكصدایی، ضرورتی ملی 
برای لغو تحریم های ظالمانه

رسول سنائی راد

بنا بر اعالم قبلی و بر اس��اس مصوبه مجلس شورای اس��المی مبنی بر اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها، از روز سه ش��نبه، ۵ اس��فندماه اجرای پروتکل 
الحاقی یا به عبارتی اجازه بازرسی فوق العاده یا فراپادمانی از فعالیت     ها و مراکز 
هسته ای کشور متوقف شد.  چرایی این اقدام ایران اسالمی را باید در اقدامات 
اعتمادسوز و خصمانه امریکا و متحدان اروپایی آنان و در پیوند با برجام دید. 
چنین تصمیمی در پیوند با منافع ملی گرفته شده که هم با ارزش های معنوی 
جامعه و نظام اسالمی و هم استقالل و سود عینی کش��ور گره خورده است. 
تصمیمی که اجرا و پیش��برد آن تحقق پذیر بوده و البته مستلزم عزمی است 
که تحت الش��عاع هیچ تهدید و تطمیعی قرار نگرفته و با مشارکت همگانی و 
حمایت  همه جانبه تمامی نیرو      ها و آحاد ملت بزرگ ایران همراه باشد. از این رو 
این تصمیم که با منافع ملی ما پیوند خ��ورده، بر هرگونه منفعت و مصلحت 
قبیله ای، حزبی و جناحی رجحان داشته و همگان باید متحد و یکصدا از آن 
دفاع کنند و به پیشبرد آن کمک کنند؛ تصمیمی که وقتی محقق شد، طرف 
مقابل را مجبور به پذیرش شرایط ملت بزرگ ایران و دست برداشتن از رویه 

ظالمانه و یکجانبه گرایانه قبلی خواهد کرد | صفحه 2

یادداشت  ورزشی

 فوتبال 
از این وعده ها زیاد شنيده!

فريدون حسن

تاریخ انتخابات  فدراسیون فوتبال را که ورق بزنید به خوبي متوجه مي شوید که 
دادن وعده ووعید  اقتصادي یکي از اصلي ترین ویژگي هاي کاندیداهاي احراز 
پست ریاست فدراسیون فوتبال بوده است. الزم نیست زیاد به عقب برگردید، 
همین جناب علي کفاشیان، رئیس خنده روي سال هاي قبل فدراسیون وقتي 
قرار بود بر مسند ریاست تکیه بزند از آوردن مبلغ 1۶0میلیارد تومان به فوتبال 
حرف زده بود، آن هم از قبل حق پخش!  پولي که همان روز ها هم کسي پیدا 
نشد از او بپرسد چگونه قرار است سر از فوتبال دربیاورد، وقتي طرف حساب 
قانون است و باید ابتدا مشکل قانوني این مس��ئله حل شود. حاال هم درست 
همان حرف ها را مي شنویم،  مثاًل آجرلو مي گوید: »کف درآمد مطلوب ما هزار 
میلیارد تومان براي یک فصل است« یا اینکه به هیئت هاي استاني وعده ۵00 
میلیوني مي دهد. عزیزي خادم هم عنوان مي کند: »کف درآمدزایي ما در لیگ 
۲میلیون یورو است و این مبلغ مي تواند تا پایان فصل به 10میلیون یورو و در 
نهایت تا س��ال 1404 به 1۵میلیون یورو افزایش یابد.« خب این حرف هاي 
پرطمطراق را بگذارید کنار حرف هاي توخالي رؤساي قبلي فدراسیون فوتبال 

تا متوجه وخامت اوضاع شوید  | صفحه 13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 6 اسفند 1399 - 12 رجب 1442

سال بيست و سوم- شماره 6155  - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

توضيح مدیر مسئول درباره 
تغيير قيمت روزنامه جوان 

خوانندگان محترم روزنامه جوان مستحضر هستند که تالش 
نمودیم قیمت روزنامه در شرایط سخت اقتصادی پایین نگه 
داشته ش��ود و از هزار تومان فراتر نرود، اما گرانی سرسام آور 
کاغذ، فیلم و زینک از یک سو و نداشتن درآمد پایدار از سوی 
دیگر، مدیریت روزنامه را به تصمیم جدید رهنمون می کند. 
برخالف قضاوت مرکزیت دولت و بخشی از اصالح طلبان داخل 
و خارج کشور، روزنامه جوان از بودجه عمومی کشور استفاده 
نمی کند و در صورت لزوم اس��ناد آن نیز قابل انتش��ار است. 
لذا بدین وس��یله به اطالع خوانندگان محترم روزنامه جوان 
می رساند قیمت روزنامه از ش��نبه نهم اسفند 1399 تغییر و 
به ۲ هزار تومان ارتقا خواهد یافت. البته این مبلغ هم نیمی از 
قیمت تمام شده است، اما امیدواریم  خوانندگان محترم جوان 
با همان عالقه و تعصب پیش��ین ما را یاری نمایند و استمرار 

حیات روزنامه دچار چالش و نوسان نشود. 

سالروز ميالد اميرالمؤمنين حضرت علی)ع( مبارک باد

حقوق

اعتراف تکان دهنده
 فائوچی

 مدیر مرکز  ملی بيماری های عفونی امریکا  اعتراف کرد بحران سياسی در امریکا 
 در تلفات باال و به قول او حيرت انگيز کرونا که مرز 500هزار نفر را نيز درنوردید 

نقش اساسی داشته است

در پرونده » جوان« بخوانيد 
 اخالق ليبراليستي هم 
 با کووید 19 آب رفت: 

10 کشور ثروتمند 75 درصد 
 واکسن جهان را قبضه کرده اند

سياهپوستان در آخر صف 
واکسن هستند
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