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 حذف 2 ميليون مراجعه  
با الكترونيكي شدن قوه قضائيه

شورای عالی امنیت ملی: 
 مجلس در 2 ماه گذشته  چندین نوبت با شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه اخیر رایزنی کرده است 

 و قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها از نظر شورا مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی کند
  بلکه آنچه خالف مصالح ملی است، همین جنجال هاست که هیچ نفعی برای کشور ندارد و پیام و آدرس غلط به دشمنان است 

صفحه2

دفاع عالی از مجلس

مرده خوری عبری-عربی از الشه برجام

حمايتدبيرخانهشورایعالیامنيتملیازمصوبهضدتحريمیمجلس

بایدن هرچه به کاخ سفید نزدیک تر می شود، بحث      ها درباره برجام هم با پیچیدگی رو می نماید. 
اروپاییان  و به طور مشخص آلمان، از گسترش دامنه توافقات با ایران و»برجام پالس « صحبت 
می کنند و در این بین تل آویو و دولت های عربی در تالشند  جایی برای خود باز کنند. نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی برجام را اشتباه دانسته تا راه را برای حرف های سفیر خود در برلین باز کند 
که گفته برجام شکاف      هایی دارد که باید پر شوند. بحرین و عربستان هم از لزوم اصالح توافق با 

ایران صحبت کرده اند، طوری که دلشوره های آنها را هم پوشش دهد | صفحه15

روزگذش�تهيكیازاعضایس�ابقهيئتدولتمجرمش�ناختهشدو
معاونرئيسجمهورهمبرایادایتوضيحاتبهدادسرافراخواندهشد.

پس از پایان رسیدگی به اتهامات ش��هیندخت موالوردی معاون سابق امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری در شعبه 15 دادگاه انقالب اسالمی تهران، 
وی مجرم شناخته شد.محکومیت بدوی موالوردی صادر و به وی ابالغ شد که 
شامل 2 سال حبس تعزیری بابت در اختیار قرار دادن اطالعات و اسناد طبقه 
بندی شده با پوشش مسئولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و 6 ماه 
حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران است.گفتنی است موالوردی پیش تر نیز در دادگاه کیفری 2 تهران به 
اتهام تشویق به فساد و فحش��ا و ترغیب افراد به انحرافات جنسی مستوجب 

تعزیر، مجرم شناخته شده و محکومیت وی صادر شده بود.
موالوردی معاون سابق امور زنان و خانواده دولت اول روحانی و دستیار در امور 

حقوق شهروندی در دولت دوازدهم است.
در همین رابطه و در پی انتشار اظهارات عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص حضرت امام)ره( و ریشه های 
انقالب اس��المی در مصاحبه با رس��انه های مجازی، به گزارش برخی رسانه ها 
کالنتری به شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت احضار و در خصوص توهین به 
بنیانگذار انقالب اسالمی تفهیم اتهام و با قرار تأمین آزاد شد. البته عیسی کالنتری 
رئیس سازمان محیط زیست در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران و در پاسخ به 
سؤالی درباره علت حضورش در دادسرای کارکنان دولت گفت: علت حضورم 

در دادسرا مربوط به تاالب انزلی بود و در این باره صحبت کردم.
وی درباره مطالب منتشره در خصوص احضارش به دادسرای کارکنان دولت 
به دلیل اظهارات توهین آمیزش به بنیانگذار انقالب و همچنین آزادی اش با 

قرار تأمین سکوت کرد و در این باره صحبتی نکرد.

معاوناندادگاهی
موالوردیمحكوموكالنتریبهدادسرااحضارشد

 دانشجو و دانشگاه 
در مسير فخر ايران

ترور ناجوانمردانه شهید فخري زاده، فارغ 
از تألمات و تلخي هایش، بار دیگر اهمیت 
ق��درت علم��ي را در اقتدارآفرین��ی براي 
کشور آشکار کرد. راه پر افتخار این شهید 
عزیز که الحق او را باید »فخر ایران« نامید، 
نشان داد که دش��من تا چه حد از پویایي 
یک عنصر دانش��گاهي و جه��اد علمي او 
مي هراسد و چرا باید این راه را ادامه داد. در 
کشور ما به برکت انقالب اسالمي و روحیه 
اعتمادبه نفس ملي ناش��ي از آن، گام هاي 
بزرگي در این مسیر برداشته شده و حوزه علم و فناوري یکي از حوزه هاي 
پیشتاز و البته پیش برنده پیشرفت کشور است. در این میان، دانشگاه ها 
کانون اصلي این حوزه به شمار رفته و انتظار مي رود که نقش فعال تري در 
این عرصه ایفا کنند. اینک به مناسبت روز دانشجو، مروري گذرا خواهیم 
داش��ت بر برخي از مهم ترین مؤلفه هایی که دانشگاه باید در استمرار راه 
پر افتخار شهید محسن فخري زاده و دیگر شهداي جهاد علمي طي کند. 
پیش نیاز این تحول دائمي، اصالح نگاه به دانش��گاه است، به گونه اي که 
در تعبیرات حضرت امام خامنه اي )مدظله العالي( نیز مشاهده مي گردد 
»درگیر شدن دانشگاه با مسائل کش��ور« و به طورکلي »رویکرد مسئله 
محور و کارگش��ایانه« باید در دانشگاه س��اري و جاري و نگاه جامعه به 

دانشگاه نیز بر همین اساس تنظیم شود | صفحه2

یادداشت  سیاسی

محمدجواد اخوان

کارشناس سیاسی

 درد المپيکی ها 
يکی، دو تا نيست!

زیاد ش��نیده اید که از وزیر ورزش گرفته 
تا رئی��س کمیته ملی المپیک و رؤس��ای 
فدراس��یون های مختل��ف در ای��ن مدت 
بارها وعده داده اند که نگذارند آب در دل 
المپیکی ها تکان بخورد تا ورزشکارانی که 
توانسته اند تا امروز سهمیه بگیرند یا آنهایی 
که خودش��ان را براي کسب سهمیه آماده 
می کنند، با کمترین مشکل و در شرایطي 
که دغدغه اي نداشته باش��ند، تنها هوش 
و حواس ش��ان را بگذارند روی بازی های 
تابستان آینده در توکیو تا کاروان کشورمان با دست پر از ژاپن برگردد. با 
تمام تالش هایی که صورت گرفته و بودجه هایی که با وجود شرایط سخت 
مالی گفته می شود در اختیار فدراسیون ها قرار گرفته، اما به نظر می رسد 
خیلی از ورزش��کارانی که موفق به کسب سهمیه ش��ده اند، در وضعیت 
دش��واری تمرین می کنند و حتی برخ��ی در اردوهای ش��ان از امکانات 
اولیه نیز برخوردار نیستند. صحبت های دیروز نجمه خدمتی، ملی پوش 
تیراندازی المپیکی کشورمان گویای یک واقعیت تلخ در ورزش بود.  اینکه 
یک ملی پوش المپیکی هزینه غذا، رفت و آمد و حتی مواد ضدعفونی کننده 
در جریان اردو برای المپیک را از جیب بدهد، نشان از بی تفاوتی و کوتاهی 
مدیرانی دارد که برای رسیدگی به وضعیت ورزشکاران همیشه وعده های 

خوش و آب رنگ می دهند | صفحه13

یادداشت  ورزشی

سعيد احمديان

خبرنگار ورزشی

ایمرگ!
مردآمادهمیميرد

شعرافشينعالبرایشهيدفخریزاده

    وزیر امور خارجه آلمان توافق برجام را که حاال دیگر بیشتر 
از الش��ه اي از آن باقي نمانده براي مهار ایران ناکافي خوانده 
و خواستار افزوده شدن بحث هاي موشکي به آن شده است. 
این گفته ها با اعتراضات و واکنش هاي تند کاربران شبکه هاي 
اجتماعي همراه شد. کاربران این اظهارات را آن هم یک هفته 
پس از ترور ش��هید فخري زاده و در حالي که آلمان ها حاضر 
به محکوم کردن این ترور نشدند، زیاده خواهي و گزافه گویي 
دانستند. البته کاربران اذعان داشتند شدت وابستگي آلمان 

به امریکا مانع هر گونه موضع مستقل است | صفحه6

بررسیآسيبهایناشيازشيوعكرونا
برورزشهايآبيدرگفتوگوی»جوان«

باخشايارحضرتی،مربیتيمملیشنا| صفحه10

    پس از دو هفته محدودیت گس��ترده در سراس��ر کشور 
روند کاهش��ي جانباختگان کرونا همچنان ادام��ه دارد و از 
16۰ شهر قرمز تنها 6۴ شهر همچنان در این وضعیت باقي 
مانده اند. تهران هم اگرچه جزو شهرهایي است که وضعیتش 
از قرمز به نارنجي تبدیل شده است، اما وضعیت کرونا در تهران 
شکننده و به قول رئیس جمهور لب مرز قرمز شدن است و اگر 
مراقبت ها و نظارت و کنترل کافي انجام نگیرد، ممکن است 
دوباره شرایط تهران قرمز شود. آمارها نشان مي دهد نسبت 

بیماران بدحال به کل بیماران هنوز باال است | صفحه3

    هر س��اله براي انحراف افکار عمومي از رانت هاي پنهان 
توزیعي از رهگذر بودجه س��نواتي، بودج��ه چند مجموعه 
فرهنگي مذهبي که سر جمع این دست بودجه ها اصاًل رقم 
چشمگیري نیست، در رسانه هاي جریان لیبرال بزرگنمایي 
مي ش��ود تا افکار عمومي متوجه آنچه در حوزه بودجه بیش 
از 2ه��زارو۴۰۰ هزار میلیارد تومان��ي عمومي، اختصاصي و 
شرکت ها و نرخ گذاري هاي رانتیر کاالهاي خاص که مصارف 

شرکتي و تجاري و بازرگاني دارد نشود | صفحه4

    بعد از دو س��ال ممنوعیت واردات خودرو، تعیین حقوق 
ورودی خودروه��ای خارجی در الیحه بودجه س��ال آینده، 
گمانه زنی ها در م��ورد آزادس��ازی واردات خ��ودرو را قوت 
بخش��یده، اما اینک��ه واردات چگونه انجام ش��ود و چقدر بر 
کاهش قیمت خودروهای داخلی تأثیر بگذارد، مورد اختالف 
کارشناسان صنعت خودرو است. انجمن واردکنندگان خودرو 
پیشنهاد واردات خودرو با استفاده از سرمایه ایرانیان خارج 
از کشور را به وزیر صمت ارائه داده اند و مذاکراتي نیز در این 

خصوص صورت گرفته است | صفحه4

نارنجي کاماًل شکننده

جادوي بودجه فرهنگی 
علیه  شرکتی!

وارداتخودرو
باارزايرانيانخارج

لهلهزدنبرايمذاكره
اروپاراگستاختركرد!

بدنسازیزيرپلهای
اجازهفعاليتدارد

استخرهانه!
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روزدانشجوگرامیباد
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واگذاری به ثمن  بخس

واكنشكاربرانشبكههاياجتماعي
بهگزافهگوييوزيرامورخارجهآلمان


