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شورای عالی امنیت ملی:
مجلس در 2ماه گذشته چندین نوبت با شورای عالی امنیت ملی درباره مصوبه اخیر رایزنی کرده است
و قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریمها از نظر شورا مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمیکند
بلکهآنچه خالف مصالح ملیاست،همینجنجالهاستکه هیچ نفعی برایکشورندارد و پیام وآدرسغلطبهدشمنان است
صفحه2

مردهخوری عبری-عربیازالشه برجام
ی مرگ!
ا 
مرد آماده میمیرد

شعر افشین عال برای شهید فخریزاده

بایدن هرچه به کاخ سفید نزدیکتر میشود ،بحثها درباره برجام هم با پیچیدگی رو مینماید.
ن و به طور مشخص آلمان ،از گسترش دامنه توافقات با ایران و«برجام پالس» صحبت
اروپاییا 
میکنند و در این بین تلآویو و دولتهای عربی در تالشن د جایی برای خود باز کنند .نخستوزیر

رژیم صهیونیستی برجام را اشتباه دانسته تا راه را برای حرفهای سفیر خود در برلین باز کند
که گفته برجام شکافهایی دارد که باید پر شوند .بحرین و عربستان هم از لزوم اصالح توافق با
ایران صحبت کردهاند ،طوری که دلشورههای آنها را هم پوشش دهد | صفحه 15

صفحه 16

نارنجيكام ً
الشكننده

پس از دو هفته محدوديت گس��ترده در سراس��ر كشور
روند كاهش��ي جانباختگان كرونا همچنان ادام��ه دارد و از
 ۱۶۰شهر قرمز تنها  ۶۴شهر همچنان در اين وضعيت باقي
ماندهاند .تهران هم اگرچه جزو شهرهايي است كه وضعيتش
از قرمز به نارنجي تبديل شدهاست ،اما وضعيت كرونا در تهران
شكننده و به قول رئيسجمهور لب مرز قرمز شدن است و اگر
مراقبتها و نظارت و كنترل كافي انجام نگيرد ،ممكن است
دوباره شرايط تهران قرمز شود .آمارها نشان ميدهد نسبت
بيماران بدحال به كل بيماران هنوز باال است | صفحه 3
واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي
به گزافهگويي وزير امورخارجه آلمان

لهله زدن براي مذاكره
اروپا را گستاختر كرد!
وزير امور خارجه آلمان توافق برجام را كه حاال ديگر بيشتر
از الش��هاي از آن باقي نمانده براي مهار ايران ناكافي خوانده
و خواستار افزوده شدن بحثهاي موشكي به آن شده است.
اين گفتهها با اعتراضات و واكنشهاي تند كاربران شبكههاي
اجتماعي همراه شد .كاربران اين اظهارات را آن هم يك هفته
پس از ترور ش��هيد فخريزاده و در حالي كه آلمانها حاضر
به محكوم کردن اين ترور نشدند ،زيادهخواهي و گزافهگويي
دانستند .البته كاربران اذعان داشتند شدت وابستگي آلمان
به امريكا مانع هر گونه موضع مستقل است | صفحه 6

جادوي بودجهفرهنگی
علیه شرکتی!
هر س��اله براي انحراف افكار عمومي از رانتهاي پنهان
توزيعي از رهگذر بودجه س��نواتي ،بودج��ه چند مجموعه
فرهنگي مذهبي كه سر جمع اين دست بودجهها اص ً
ال رقم
چشمگيري نيست ،در رسانههاي جريان ليبرال بزرگنمايي
ميش��ود تا افكار عمومي متوجه آنچه در حوزه بودجه بيش
از ٢ه��زارو ٤٠٠هزار ميليارد تومان��ي عمومي ،اختصاصي و
شركتها و نرخگذاريهاي رانتير كاالهاي خاص كه مصارف
شركتي و تجاري و بازرگاني دارد نشود | صفحه 4

واردات خودرو
با ارز ایرانیان خارج

بعد از دو س��ال ممنوعیت واردات خودرو ،تعیین حقوق
ورودی خودروه��ای خارجی در الیحه بودجه س��ال آینده،
گمانهزنیها 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 واردكنندگان خودرو
پيشنهاد واردات خودرو با استفاده از سرمايه ايرانيان خارج
از كشور را به وزير صمت ارائه دادهاند و مذاكراتي نيز در اين
خصوص صورت گرفتهاست | صفحه 4

بدنسازی زیرپلهای
اجازه فعالیت دارد
استخرها نه!

بررسی آسیبهای ناشي از شيوع کرونا
بر ورزشهاي آبي در گفتوگوی «جوان»
با خشایار حضرتی ،مربی تیم ملی شنا | صفحه 10

نبخس
واگذاری به ثم 
    در سومين جلسه دادگاه پوري حسيني مشخص
ش�د كه وي نه تنها ش�ركتهاي بزرگ�ي را بذل و
بخشش كرده بلكه با برداشت وجوه از خزانهداری
كل و از محل فروش سهام شركتها مرتكب بزه
مصرف وجوه دولتي هم ش�ده اس�ت .وي در
همين راس�تا  25ميليارد ريال به
حس�اب تأمين اجتماعي
در اسفند  96بابت بيمه
كاركنانماشینسازی،
واريز كرده كه بدون
مجوز بوده است
صفحه 3

معاونان دادگاهی

موالوردی محکوم و کالنتری به دادسرا احضار شد
روز گذش�ته یکی از اعضای س�ابق هیئت دولت مجرم ش�ناخته شد و
معاون رئیس جمهور هم برای ادای توضیحات به دادسرا فراخوانده شد.

پس از پایان رسیدگی به اتهامات ش��هیندخت موالوردی معاون سابق امور
زنان و خانواده ریاست جمهوری در شعبه  15دادگاه انقالب اسالمی تهران،
وی مجرم شناخته شد.محکومیت بدوی موالوردی صادر و به وی ابالغ شد که
شامل  2سال 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  6ماه
حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران است.گفتنی است موالوردی پیش تر نیز در دادگاه کیفری  2تهران 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 رئیسجمهور و
رئیسسازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص حضرت امام(ره) و ریشههای
انقالب اس�لامی در مصاحبه با رس��انه های مجازی ،به گزارش برخی رسانهها
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 محیطزیست در گفتوگو 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 توهینآمیزش به بنیانگذار انقالب و همچنین آزادیاش با
قرار تأمین سکوت کرد و در این باره صحبتی نکرد.

حذف  2ميليون مراجعه
با الكترونيكي شدن قوه قضائيه

    با ايجاد سامانههاي الكترونيكي كه روز گذشته رسم ًا از آن رونمايي شد؛ ساالنه  3ميليون و  600هزار مراجعه به قوه را ساماندهي ميكند به
گفته رئيس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه قضائيه تا پايان امسال بيش از  ٢٠٠نوع استعالم قضايي هم به صورت الكترونيكي ارائه خواهد شد.
ضمن اينكه با توسعه دادرسي الكترونيكي بيش از  ۲ميليون مورد مراجعه مردم به قوه قضائيه و ديگر دستگاههاي اجرايي حذف و بيش از ٨٠٠
هزار مراجعه هم ساماندهي شدهاست | صفحه 3

یادداشت سیاسی

دانشجو و دانشگاه
در مسير فخر ايران

ترور ناجوانمردانه شهيد فخريزاده ،فارغ
از تألمات و تلخيهايش ،بار ديگر اهميت
ق��درت علم��ي را در اقتدارآفرین��ی براي
كشور آشكار كرد .راه پر افتخار اين شهيد
عزيز كه الحق او را بايد «فخر ايران» ناميد،
نشان داد كه دش��من تا چه حد از پويايي
يك عنصر دانش��گاهي و جه��اد علمي او
محمدجواد اخوان
ميهراسد و چرا بايد اين راه را ادامه داد .در
كشور ما به بركت انقالب اسالمي و روحيه
کارشناس سیاسی
اعتمادبهنفس ملي ناش��ي از آن ،گامهاي
بزرگي در اين مسير برداشتهشده و حوزه علم و فناوري يكي از حوزههاي
پيشتاز و البته پيشبرنده پيشرفت كشور است .در اين ميان ،دانشگاهها
كانون اصلي اين حوزه به شمار رفته و انتظار ميرود كه نقش فعالتري در
اين عرصه ايفا كنند .اينك به مناسبت روز دانشجو ،مروري گذرا خواهيم
داش��ت بر برخي از مهمترین مؤلفههایی كه دانشگاه بايد در استمرار راه
پر افتخار شهيد محسن فخريزاده و ديگر شهداي جهاد علمي طي كند.
پيشنياز اين تحول دائمي ،اصالح نگاه به دانش��گاه است ،بهگونهاي كه
در تعبيرات حضرت امام خامنهاي (مدظلهالعالي) نيز مشاهده ميگردد
«درگير شدن دانشگاه با مسائل كش��ور» و بهطوركلي «رويكرد مسئله
محور و كارگش��ايانه» بايد در دانشگاه س��اري و جاري و نگاه جامعه به
دانشگاه نيز بر همين اساس تنظيم شود | صفحه 2

یادداشت ورزشی

درد المپیکیها
یکی ،دو تا نیست!

زیاد ش��نیدهاید که از وزیر ورزش گرفته
تا رئی��س کمیته ملی المپیک و رؤس��ای
فدراس��یونهای مختل��ف در ای��ن مدت
بارها وعده دادهاند که نگذارند آب در دل
المپیکیها تکان بخورد تا ورزشکارانی که
توانستهاند تا امروز سهمیه بگیرند یا آنهایی
که خودش��ان را براي کسب سهمیه آماده
سعيد احمديان
میکنند ،با كمترين مشكل و در شرايطي
كه دغدغهاي نداشته باش��ند ،تنها هوش
خبرنگار ورزشی
و حواسش��ان را بگذارند روی بازیهای
تابستان آینده در توکیو تا کاروان کشورمان با دست پر از ژاپن برگردد .با
تمام تالشهایی که صورت گرفته و بودجههایی که با وجود شرایط سخت
مالی گفته میشود در اختیار فدراسیونها قرار گرفته ،اما به نظر میرسد
خیلی از ورزش��کارانی که موفق به كسب سهمیه ش��دهاند ،در وضعیت
دش��واری تمرین میکنند و حتی برخ��ی در اردوهایش��ان از امکانات
اولیه نيز برخوردار نیستند .صحبتهای دیروز نجمه خدمتی ،ملیپوش
تیراندازی المپیکی كشورمان گویای یک واقعیت تلخ در ورزش بود .اینکه
توآمد و حتی مواد ضدعفونیکننده
یک ملیپوش المپیکی هزینه غذا ،رف 
در جریان اردو برای المپیک را از جیب بدهد ،نشان از بیتفاوتی و کوتاهی
مدیرانی دارد که برای رسیدگی به وضعیت ورزشکاران همیشه وعدههای
خوش و آبرنگ میدهند | صفحه 13

