
 بازگشت سپاه و بسیج 
به مقابله با سهمگین ترین موج کرونا

    سخنگوي ارش��د نيروهاي مسلح: محل رسيدگي به 
مشكالت سربازان رسانه نيست، محل رسيدگي به سربازان 
كميسيون امنيت ملي در مجلس، شوراي عالي امنيت ملي 
و ... اس��ت وقتي فقط به صورت يك طرفه با شعارهاي تو 
خالي، بدون پشتوانه علمي، فكري و تخصصي توئيت زده 
مي شود، مصاحبه مي شود و رسانه اي مي گردد يعني اينكه 
سوء استفاده از جوانان، يعني فريب، يعني پله قرار دادن 
جوانان براي منافع شخصي و حزبي، يعني آسيب جدي به 

امنيت ملي، دفاع از امنيت كشور است

    رضا شيوا: شورای رقابت سه قيمت، حداكثر، حداقل و 
منصفانه براي خودرو اعالم مي كند و بر اساس نظر خبرگان 
قيمت نهايي تعيين مي ش��ود. اينكه اف��راد دو خودروي 
متفاوت را از نظر قيمت مقايسه مي كنند مسئله جالبي 
نيست، زيرا اگر خودروي با قيمت اعالم شده نمي ارزد آن را 

خريداري نكنند و خودروي ديگري را بخرند

    تاري��خ روابط غرب ب��ا ايران مش��حون از خيانت و 
بدعهدی است و تازه    ترين و يكی از آشكار   ترين نمونه آن 
خروج يكجانبه امريكا از توافق هسته ای و همراهی عملی 
اروپا بوده است اما بعد از چند ماه زمينه چينی داخلی و در 
حالی كه دولت جديد امريكا همچنان بر حفظ تحريم   ها 
مصر است، بازهم وين ش��اهد گفت وگويی است كه در 
يك طرف آن نمايندگان خوش بي��ن دولت و در طرف 
ديگر، نماينده دولت امريكا البته احتماالً به صورت خيلی 
مستقيم! با هم مذاكره می كنند و نماينده كشورمان در 
سازمان ملل دوباره از مذاكرات فعلی با همان ادبيات از 
برجام مقدس نمايی می كند كه اگر چنين و چنان شود 

»می تواند يك موقعيت برد-برد برای همه باشد«

»برد-برد بازی« در وین 
دوباره شروع شد

 طرح مجلس 
درباره سربازي 

غيركارشناسي است

 خسارت  
 دهها ميليارد دالری به كشور 

با »ترک فعل« وزیر  نفت

رئيس شورای رقابت:
 اگر خودرویي 

به قيمت اعالم شده نمي ارزد 
آن را نخرید! 
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ویژهجوان

 چرا پوتین می خواهد 
تا 2036 بماند؟

آزموده را در وین نیازمایید

به عقب بر می گردیم!

 ناسزایش براي مجلس
استفاده اش براي دولت!

سید رضا میرطاهر

محمدجواد اخوان

سعید احمديان

روسيه در س��ال های اخير با مسئله بغرنج و پيچيده ای يعنی 
آينده اين كشور پس از پايان دوره رياست جمهوری والديمير 
پوتين، رئيس جمهوركنون��ی مواجه بوده اس��ت. اكنون در 
تحولی قابل توجه ، مس��ير ادامه زمامداری وی هموار ش��ده 
اس��ت. والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه روز دو    شنبه 
16 فروردين1400 قانون جديد انتخابات رياست جمهوری 
روس��يه را امضا كرد. اين قانون جديد كه بر مبنای ماده 81 
قانون اساسی روسيه تدوين شده و در 4 فروردين به تصويب 
مجلس دوما رسيده اس��ت، به پوتين اجازه می دهد برای دو 
دوره ديگر در انتخابات رياس��ت جمهوری روس��يه شركت 
كند و در صورت پيروزی تا س��ال 2036 در سمت خود باقی 
بماند.  بر اساس يكی از مفاد اصالح شده قانون اساسی روسيه، 
محدوديت دوره رياس��ت جمهوری بدون توجه به دوره های 
رياس��ت جمهوری قبلی پوتين ، اعمال می ش��ود. اين به آن 
معناس��ت كه وی می تواند برای دو دوره ديگ��ر در انتخابات 

رياست جمهوری شركت كند | صفحه 15

تكليف كاغذ »برجام« را سياست مشخص خواهد كرد. طبعاً 
كساني كه سرنوشت سياسي خود را به آن گره زده باشند، حفظ 
آن روي كاغذ را »شيشه عمر« خود تلقي مي كنند؛ اما در ساحت 
اجتماعي و اقتصادي بايد واقع بين بود. اكنون چاره اي جز »برجام 
زدايي از اقتصاد« نداريم، خواه تصميم بر حفظ »كاغذپاره« آن 
تعلق گيرد، خواه سرنوش��ت ديگري در انتظارش باشد.  اينك 
مذاكرات ميان جمهوري اسالمي ايران و 1+4 در وين در جريان 
است و ارزيابي هاي مختلفي از نتيجه آن مطرح شده است. فارغ از 
صحت و سقم هريك از اين پيش بيني ها، روشن است كه آزموده 
را آزمودن خطاست. طبيعي است كه از تيم مذاكره كننده ايراني 
انتظار مي رود از افتادن در دام هاي پيشين دشمن خودداري 
كرده و از هرگونه تفاهمي كه راه دشمن را براي نيرنگ و نقض 

عهد باز بگذارد، اجتناب كنند | صفحه 2

انتخاب هاي مسئله دار رئيس جديد فوتبال تمامي ندارد، پس 
از انتخاب حيدر بهاروند يك��ي از متهمان پرونده ويلموتس به 
عنوان نايب رئيس دوم و ش��هره موسوي از مديران شبكه هاي 
هرمي به عنوان نايب رئيس بانوان، حاال هم يكي از مربيان گمنام 
و كمتر شناخته ش��ده كه همواره در ليگ هاي دسته پايين به 
عنوان دس��تيار مربيگري كرده و ح��رف و حديث هاي زيادي 
درباره حواشي مختلفش به گوش مي رسد به عنوان سرپرست 
تيم ملي انتخاب شده است. يك انتخاب پرحاشيه كه انتقادات 
زيادي را متوجه شهاب الدين عزيزي خادم كرده است، مديري 
كه 25اسفند گذشته وقتي رأي اعضاي مجمع را گرفت، وعده 
داد كه مي خواهد با انتخاب نخبه ه��ا، اعتبار و آبرو را به فوتبال 
برگرداند.   عزيزي خادم اما برخالف قول و قرارهاي شعارگونه اش 
در مدت زمان كوتاهي كه از حضورش در س��اختمان فوتبال 
مي گذرد، نشان داده كه اراده اي براي تغيير فضاي فوتبال ندارد 

و در همان راه گذشته طي مسير مي كند | صفحه 13

اوايل بهمن ماه بود كه ماجراي تالش يك نماينده مجلس براي 
عبور بدون مجوز از خط ويژه و درگيري فيزيكي او و راننده اش 
با سرباز راهور خبرساز و جنجالي شد. جريان حامي دولت اين 
موضوع را بهانه كرد تا كل مجلس��ي را كه با اكثريت مخالف 
دولت شكل گرفته، تخريب كند. چندي بعد هم برخي فعاالن 
سياسي اصالح طلب با انتشار تصوير خبري مربوط به سال 97 
در خصوص صدور مجوز خط ويژه براي نمايندگان مجلس، آن 
را خبري جديد و مربوط به مجلس كنوني دانستند. در حالي 
كه از قضا آن خبر مربوط به مجل��س اصالح طلبان )مجلس 
دهم( بود. با اين حال اكنون روشن شد كه سهم دولتي ها براي 
استفاده ازمجوز تردد در خط ويژه بيش��تر از مجلس است و 
حتي معاونان وزارتخانه ها هم مجوز تردد دارند و البته جريان 
حامي دولت هم ديگر نگران تبعيض و تردد مسئوالن در خط 

ويژه نيست  | صفحه 2

مجلس نام متهمان مرغی را به قضا داد
   اقتصادی

مجلس تصميمات غيركارشناسی رئيس جمهور، ضعف نظارت وزارت كشور، تصميمات غيركارشناسی وزارت صمت، تصميمات ناصحيح وزارت 
جهاد و تأمين نشدن ارز مورد نياز واردات از بانك مركزی را 5 دليل وضعيت نابسامان بازار مرغ در سطح كشور اعالم كرد | صفحه 4

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار شنبه 18 فروردین 1400 - 24 شعبان 1442

سال بيست و سوم- شماره 6176 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

هوالباقي

مدیر مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

مصيبت  وارده را تسليت عرض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعالي و بازماندگان 
صبر جميل و ب�راي آن مرحومه رحمت و 

مغفرت مسئلت مي نمایيم.  

همكار گرامي

جناب  محمد اسماعيلی

  بسيجيان با طرح شهيد سليمانی
 ایران را سربلند كردند

  مزرعه ای كه ناگهان روستا شد
  قاضی باید دوره های تخصصی 
محيط زیست را سپری كرده باشد

سال نو جهادگران با شعار 
» از خدمت تا شهادت « 

شروع شد

 هشدار به زمين خواران 
از دماوند

حقوق

پرونده
صفحه 8

 اردوهای جهادی 

از خدمت تا شهادت

جهاد خدمت رسانی

صفحه 10

با ش�روع فصل به�ار متخلفاني كه با اس�تفاده از 
ش�وكر برقي، ماهي صيد مي كنند به جان آبزیان 
هورالعظيم افتادند. مشكالت متعدد آبي تاالب كم 
بود، حاال چرخه آبزیان آن هم به خطر افتاده است. 
تابستان سال گذش�ته هم صيد آبزیان با برق در 
رود كرخه جنجال س�از ش�د؛ به طوري كه مردم 
حاش�يه رود كرخه تا مدت ه�ا از آب این رود هم 
اس�تفاده نمي كردند.  اف�رادي كه با اس�تفاده از 
ش�وک الكتریك�ي ب�ه صي�د ماه�ي مي پردازند 
عالوه بر ماهي، س�ایر آبزیان را هم ب�ه كام مرگ 
مي كش�انند. این افراد با این كار چرخه زیس�تي 
جانداران دریایي را با خطر جدي مواجه مي كنند. 
آن طور كه فعاالن محيط زيس��تي در خوزستان خبر 
داده اند، صيد ماهي با شوكر برقي با وجود غيرقانوني 
و غيراخالقي بودن آنطور كه بايد توس��ط مسئوالن 
محيط زيست پيگيري و مهار نشده است و سودجويان 
به راحت��ي مي توانن��د با از بي��ن بردن اكوسيس��تم 
ارزشمند رودخانه كرخه به درآمدي نامشروع دست 

پيدا كنند. 

 در همي��ن زمين��ه يك��ي از فعاالن محيط زيس��ت 
خوزستان به خبرگزاري ميزان گفت: » يكي از آبزيان 
در خطر انقراض كه جمعيت هاي كوچكي از آنها در 
جنوب غرب كش��ور باقي مانده، ماهي بني است كه 

شوكرهاي الكتريكي بقايشان را تهديد مي كنند و در 
صورتي كه ماهيگيري ب��ه اين روش غيرقانوني ادامه 
پيدا كند به زودي شاهد از بين رفتن نسل ماهي بني 

خواهيم بود.«

امير سرخه با بيان اينكه الك پشت فراتي يكي ديگر 
از گونه هاي در خطر انقراض منطقه است كه از شوك 
الكتريكي در امان نيست، يادآور شد: »صيادي با روش 
ش��وك الكتريكي جمعيت آبزيان را به شدت كاهش 
داده و در نتيجه حيات جانوراني را كه از آبزيان تغذيه 

مي كنند، به خطر انداخته است.«
وي اضافه كرد: »شنگ ماكسويل ) جانداري شبيه به 
سگ آبي( كه اخيراً توسط س��يد باقر موسوي، فعال 
محيط زيست خوزس��تان براي اولين بار در كشور در 
هورالعظيم كشف و طي يك مقاله علمي با مشاركت 
دانشمندان و محققان خارجي به جهان معرفي شد،  
يكي ديگر از گونه هايي است كه شوكرهاي الكتريكي 

بقايش را به چالش كشيده اند.«
مدير كل حفاظت محيط زيست خوزستان هم اخيراً 
گفته بود كه فقط طي دو شب در منطقه هورالعظيم 
تعداد 10 دس��تگاه ش��وكر برقي و چهار فروند قايق 
كه به صيد الكتريكي مش��غول بودند، توقيف شدند و 
اين برخوردها در تمام نقاط آبي استان ادامه خواهد 

داشت. | صفحه 3

شوكربازان هم به جان هورالعظيم افتادند !
هجوم قایق هاي متخلف براي صيد ماهي با شوكر، چرخه آبزیان تاالب هورالعظيم را به خطر انداخته است

    رئيس كميسيون اصل 90 مجلس در نامه اي به بيژن 
زنگنه وزير نفت با اش��اره به بي توجه��ي وزارت نفت در 
توسعه ميادين مشترك نفتي و گازي با طرح سؤاالتي، 
خواستار پاس��خگويي وی ظرف دو هفته آينده شد. در 
بخشی از اين نامه آمده است: با توجه به اينكه طرح توسعه 
فاز11 ميدان مش��ترك گازي پارس جنوب��ي به عنوان 
مرزي ترين فاز با كشور قطر مي باشد، علت دستور توقف و 
كأن لم يكن نمودن اجراي آن طرح توسط شركت ايراني 
در س��ال 1392 و همچنين معطلي حدود هشت ساله 
كه منجر به عدم حصول انتفاع چند ده ميليارد دالري و 

خسارت به كشور شده است، چه مي باشد؟
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با قرمز و نارنجي ش�دن بيش از نيمي از نقشه كشورمان س�عيد نمكي، وزیر بهداشت یك بار 
دیگر دست به دامان سپاه و بسيج شد تا براي مدیریت وضعيت پيش آمده وارد ميدان شوند. 
در پي نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به فرمانده كل سپاه و رئيس سازمان بسيج 
مستضعفين در خصوص اجراي طرح شهيد س�ليماني در سراسر كشور، سردار سرتيپ دوم 

پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومي كل سپاه از دستور سرلشكر حسين 
سالمي به رئيس سازمان بسيج مستضعفين و فرماندهان س�پاه هاي استاني، دانشگاه علوم 
پزشكي بقيه اهلل و معاونت بهداشت، سالمت و دفاع زیستي سپاه در اجابت درخواست وزیر 

بهداشت خبر داد | صفحه 3


