
نرد تفاهم در وین
گارد جنگی دریای سرخ!

یادداشت  ورزشی

 رشد ورزش کشور 
در ارتقاي هيئت هاي استاني

فريدون حسن

استفاده از ظرفيت هاي استان ها و شهرستان ها در امر ورزش 
و رسيدگي و توجه به استعدادهاي ورزشي حاضر در استان ها 
موضوعي اس��ت که بايد مورد توجه مسئوالن ورزش کشور 
و فدراس��يون هاي ورزش��ي قرار گيرد. بديهي است اهميت 
دادن به اين مقوله مي تواند نقش مؤثري در پشتوانه سازي و 
پيشرفت ورزش کشور در رشته هاي گوناگون داشته باشد. 
از سوي ديگر توجه به اين مهم باعث تمرکز زدايي در ورزش 
و تقسيم عادالنه آن در سطح کش��ور خواهد شد. قهرماني 
تيم هاي شهرس��تاني در مس��ابقات کش��وري و ليگ هاي 
رشته هاي گوناگون تاکنون اتفاقاتي بوده که تنها به صورت 
مقطعي روي داده و تداوم نداش��ته اس��ت، اما در چند سال 
گذشته شاهد اين بوده ايم که اهميت دادن به ورزش از سوي 
اس��تان ها به رغم مش��کالت زياد و عدم توجه کافي از سوي 
مس��ئوالن بلندپايه ورزش باعث شده ش��اهد رشد و ترقي 

ورزش در استان ها باشيم | صفحه 13

یادداشت  سیاسی

 ۱۴۰۰، سال نيك فرجامي 
ملت ايران

عباس حاجی نجاری

آگاهي و شناخت مردم نسبت به منشأ و ريشه مشکالت و مسائل 
داخلي که ناشي از ضعف مديريت و ناتواني مديران دستگاه هاي 
اجرايي در طول هشت سال گذشته است، بهترين فرصت را براي 
مردم بر انتخاب هوشمندانه و دقيق در انتخابات ۱۴۰۰ فراهم 
کرده اس��ت . اکنون اکثريت مردم ايران به اين باور رسيده اند 
که چاره مشکالت کشور در انتخاب مديراني کارآمد انقالبي ، 
پرتالش و ساده زيست و با روحيه جوان گرايي و مقابله با فساد و ... 
براي آينده کشور است. تحقق يك مشارکت پرشور در انتخابات 
28 خردادماه و انتخاب يك مدير توانمند مي تواند فصل نويني را 
درروند تحوالت سياسي و اجتماعي کشور رقم بزند . نتيجه برجام 
و رفتار غلط امريکا سبب شده است تا ملت ايران متوجه عمق 
خباثت و بدعهدي غرب شده و با وخيم تر شدن اوضاع اقتصادي 
از غرب زدگان متنفر شوند. بنابراين احتمال يك »نه بزرگ « به 
اين نگاه در کشور وجود دارد که سبب عصبانيت روشنفکران 

غرب زده و دولت هاي آن ها شده است | صفحه 2

بازپس گیری بیت المال  از کابین کارگزاران
   اجتماعی

 3 کارخانه بزرگ شمال کشور با پيگيري هاي رئيس قوه قضائيه به چرخه توليد بازمي گردد. از جمله کارخانه 
رشت الکتريك که در پوشش اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي به همسران چهار نفر از اعضاي حزب کارگزاران واگذار شد | صفحه 3

پيش بيني مرگ 2۰ هزار نفر در موج چهارم کرونا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج  شنبه 19 فروردین 1400 - 25 شعبان 1442
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قيمت: 2000  تومان

    درس��ت در س��اعاتی که جهان به مذاکرات هسته ای در 
وين چشم دوخته بود، يك کشتی ايرانی سحرگاه سه      شنبه 
در دريای سرخ هدف حمله ای مش��کوک قرار گرفت. رژيم 
صهيونيس��تی تلويحاً اين حمله را تالفی جويانه دانس��ت و 
نيويورک تايمز نيز به نقل از منابع مطلع نوش��ت که تل آويو، 
واشنگتن را در جريان اين حمله قرار داده است. شواهد نشان 
می دهد که اگرچه امريکايی ها، از رو به جلو بودن مذاکرات در 
وين و در عين حال، عدم تمايل به دس��تيابی سريع به توافق 
صحبت می کنند، اما در واقع بی ميل هم نيستند که چاشنی 

تنش، به تسريع روند مذاکرات منجر شود | صفحه 15

    هنوز چند روز از انتشار خبر تصميم بايدن برای ادامه سياست 
نگهداری کودکان در اتاقك     هايی ش��بيه قفس  نگذشته، وزير 
امنيت داخلی امريکا می گويد احتماالً پ��روژه ديوار مرزی اين 

کشور با مکزيك هم ادامه خواهد يافت | صفحه 15

    طب��ق آخرين آم��ار وزارت بهداش��ت طي 
2۴ ساعت منتهي به روز گذشته در هر ساعت 
875 نفر به آمار بيماران کرونايي اضافه شده و 
فوتي ها هم در مرز 2۰۰ نفر قرار گرفته اند. 8۶ 
درصد ش��هرها در وضعيت قرمز و نارنجي قرار 
دارند و تمامي مراکز استان ها در کشور در دايره 
رنگ قرم��ز کرونا جاي گرفته اند. بنابر هش��دار 
معاونت بهداش��ت وزارت بهداش��ت بر اساس 
داده هاي جمع آوري شده در اپليکيشن ماسك 
به س��تاد ملي مقابله با کرونا اخط��ار دادند که 
خيز چهارم کرونا باع��ث مرگ حداقل 2۰ هزار 
نفر و رس��يدن تعداد روزانه مرگ به باالي ۶۰۰ 
نفر خواهد شد. اين فاجعه اي قابل پيش بيني و 
قابل پيشگيري بود که با بي اعتنايي برخي اعضاي 
ستاد ملي مقابله با کرونا در حال وقوع است. حاال 
هم متخصصان بهداش��تي براي پيش��گيري از 
فاجعه اي جدي تر تأکيد کرده ان��د بايد هر چه 
سريع تر براي مدت دو هفته کشور تعطيل شود؛ 

 اين در حالي است که رئيس جمهور ۱۰ روز قبل 
گفته بود پيك کرونا تمام ش��د! حاال س��ازمان 
بسيج هم به کمك وزارت بهداشت آمده و سردار 
سليماني رئيس سازمان بسيج مستضعفين در 

نامه اي به وزير بهداش��ت اعالم کرده س��ازمان 
بس��يج با همه ظرفي��ت خ��ود در خدمت ملت 
 عزي��ز اي��ران اس��المي در مواجهه ب��ا ويروس 

کرونا است | صفحه 3

 شهداي محیط بان
در زنجان تشییع شدند 

    شائبه تنظيم نوسان هاي اقتصادي روي فرکانس و رويدادهاي 
سياسي مدت هاست متوجه رفتارهاي دولت است، به طور نمونه 
در آستانه انتخابات امريکا دالر تا محدوده33هزار تومان نيز صعود 
کرد و روند ترخيص کاال از گمرکات، بنادر و انبارها کند شده بود اما 
بالفاصله بعد از اعالم نتايج انتخابات، شاهد بهبود ناپايدار وضعيت 
بوديم. حال در آستانه انتخابات رياست جمهوري جاي دارد گزارش 
عملکرد هاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف منتشر شود تا بتوان 

عملکرد اقتصادي دولت را مورد سنجش قرار داد | صفحه 4

 از یارانه های مذاکراتی 
تا یارانه های انتخاباتی

بایدن آجرهای دیوار نژادی 
ترامپ را تکميل می کند

    رئيس بنياد فرهنگ��ي روايت فتح در گفت و گ��و با »جوان«: 
گاهي ما فراموش مي کنيم که در قاموس مسلمان هدف وسيله 
را توجيه نمي کند و ما اجازه نداريم براي رسيدن به اهدافمان ولو 
اهداف مشروع و حتي مقدس، تن به بي اخالقي، هر چند کوچك 
و کم اهميت بدهيم. من معتقدم تحت هيچ شرايطي حقوق افراد 
نبايد پايمال شود و معتقدم حتي اگر پاي حقوق مادي و معنوي و 
شخصيت و اعتبار شهيد و خانواده محترمشان هم در ميان نبود، بايد 
احترام ايشان محفوظ بماند، نه موجبات مکدر شدنشان ايجاد بشود 
و نه وقتي معترض مي شوند، بي جواب بمانند يا به در بسته بخورند. 

اين اتفاقات اين روزها پر از عبرت و البته تأسف است | صفحه 16

 پاسدار 
ميراث »مرتضي« هستيم

    پيکر دو ش��هيد محيط بان، ميکائيل هاشمي ۴2 ساله و 
مهدي مجلل 3۴ ساله که با گلوله ش��کارچيان غير مجاز در 
استان زنجان به شهادت رسيده بودند صبح ديروز در زنجان 

تشييع شد | صفحه 14

روحانی دیروز  پرسيد چرا از دستاورد دولت  در شکست دادن امریکا فيلم نمی سازید؟ 
روزنامه جوان سناریویی پيشنهادی برای هفت سکانس از فيلم دولت حسن روحانی ارائه می دهد

فيلم دولت!
کبری آسوپار: روحانی گویا هنوز متوجه 
نشده که سکانس     های فيلم دولت او برای 
مردم، درامی تلخ و پرتنش است که اگر 
ساخته هم شود، مردمی که حتی از مرور 
آنچه در این س�ال     ها گذش�ته عصبانی 
می ش�وند، رغبتی ندارند تماشاچی آن 
باش�ند. اگ�ر رئيس جمهور این م�رور را 
می پسندد، او را مهمان چند سکانس از 

فيلم واقعی دولت می کنيم | صفحه 2


