
    ظاهراً موشک های یمنی سعودی    ها را متقاعد کرده 
بعد از چند سال ش��رط گذاری، مس��یر مذاکره با ایران 
را در پیش بگیرند؛ مس��یری که ماه گذش��ته در بغداد 
گشوده شده و قرار اس��ت هفته بعد هم ادامه پیدا کند. 
فایننش��ال تایمز از قول س��ه منبع آگاه از جمله منابع 
عراقی، از گشوده شدن کانال محرمانه مذاکرات تهران و 
ریاض خبر می دهد. این کانال در شرایطی گشوده شده 
که حمالت موش��کی-پهپادی انصاراهلل به تأسیس��ات 
عربستان به اوج بی سابقه ای طی شش سال بعد از شروع 

جنگ یمن رسیده است

    در پ��ي پافش��اري وزارت راه و شهرس��ازي ب��راي 
ثبت اطالعات امالك از س��وی مالکان و تعیین تکلیف 
پرونده خانه هاي خالي تا تیر امس��ال، برخي با نوشتن 
قراردادهاي صوري در مشاورین امالك تالش مي کنند 
از پرداخت مالیات فرار کنند. این در حالي است که وزیر 
راه روزگذش��ته آب پاکي را روي دس��ت دپوکنندگان 
خانه ریخت و گف��ت: »زماني که یک معامله مس��کن 
داراي کد رهگیري نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه 
و شهرسازي ابزارهاي شناس��ایي متخلفان را در اختیار 
دارد. ما توانسته ایم با همین سیستم کنترلي یک میلیون 
و 300 هزار واحد مسکن خالي را شناسایي و به سازمان 

امور مالیاتي براي اجراي قانون معرفي کنیم«

 گفت و گوي »جوان« 
با معاون ارزشيابي و نظارت سازمان سينمايي

    برخي از تحلیلگران بر این باورند که بازار س��رمایه با 
57میلیون سهامداري که بس��یاري از آنها در سال 99 به 
این بازار ورود کردند و متأس��فانه در جریان ریزش بازار، 
ارزش دارایي خود را از دس��ت دادند، در انتخابات ریاست 
جمهوري س��ال جاري مورد توجه خواهد بود، در همین 
راستا نایب رئیس مجلس با اشاره به خروج بیش از ۱30 
هزار میلیارد تومان توسط ۲00 کد حقوقي در زمان اوج 
شاخص از بازار بورس، از تسریع در رسیدگي به تخلفات 
این پرونده از سوي رئیس دادسراي جرائم اقتصادي خبر 
داد. از سوي دیگر رئیس مجلس شوراي اسالمي از بررسي 
مشکالت بورس در نخستین جلس��ه شوراي هماهنگي 

اقتصادي سران قوا خبر داد

    فرمانده کل ارتش با اشاره به تجهیزات و دستاوردهای 
به نمایش گذاشته شده در رژه  روز ارتش: آنچه شما شاهد 
بودید گوشه ای از توانمندی های ارتش جمهوری اسالمی 
ایران بود که با رعایت کامل پروتکل های بهداش��تی به 
نمایش گذاشته شد. ش��ما امروز ش��اهد حضور قدرت 
نوظهور پهپادی ارتش جمهوری اسالمی ایران بودید و 
این بسیار مهم است که قدرت پهپادی ارتش در سال های 

فشار حداکثری ظهور و رشد کرده و پا گرفته است

 بورس 
در جلسه سران

 موشک    ها 
رياض را سر ميز آورد

 قراردادهاي صوري اجاره 
 براي فرار از ماليات 

خانه هاي خالي! 

 شيادان 
 در كمين عالقه مندان 

به بازيگري هستند
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یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

ویژه های جوان

 سهم صفر فوتبال 
از عکس های یادگاری رئیس جدید

 انتخابات
با ابزار مذاکره و دالر!

 بایدن پس از ترور فخری زاده 
با نتانیاهو قهر کرد!

 دولت روحانی آبرویی 
برای اصالح طلبان نگذاشت

سعيد احمديان

حسن رشوند

اگر این روزها به سایت فدراس��یون فوتبال سري بزنید، پر 
از عکس هاي دو نف��ره رئیس جدید فوتبال با مس��ئوالن با 
ربط و بي ربط به فوتبال است که خیلي هاي شان چهره هاي 
سیاسي هستند، مانند عکس دیروز شهاب الدین عزیزي خادم 
و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان و برنامه و بودجه که خبر 
یک سایت رسمي فدراسیون فوتبال بود. یا چند روز پیش از 
آن که عزیزي خادم به دیدار حناچي، شهردار تهران رفته بود 
و قبل تر از آن هم با مدیران شرکت ملي مس دیدار کرده بود. 
دیدار با ظریف، وزیر امورخارجه هم یکي از اولین فعالیت هاي 
رئیس جدید فوتبال بود تا عزیزي خ��ادم در همین ابتداي 
حضورش، دایره ارتباطات خود را به رخ بقیه بکش��د. چنین 
مانور رسانه اي در شرایطي است که شهاب الدین عزیزي خادم 
اسفند گذشته پس از انتخاب به عنوان رئیس جدید فوتبال 
وعده داد که در دوران جدید فدراس��یون، برخالف رؤساي 
قبلي دنبال گرفتن عکس یادگاري نباش��د و مدعي شد در 
جلساتي که برگزار مي کند به جاي گرفتن عکس مي خواهد 

حق فوتبال را بگیرد | صفحه 13

از روزی که نشست وین برگزار شده ، همواره   جریانی به دنبال 
القای این مفهوم است که دوران عسر و حرج ملت ایران تمام 
شده و همانطور که در سال 94 برای برجام مکرر این ادبیات 
اغواکننده را به جامعه پمپاژ می کردند ک��ه از فردای امضای 
برجام بیش از ۱00 میلیارد دالر وارد کش��ور خواهد ش��د و 
نگران آن بودند ک��ه ورود این میزان ارز به کش��ور را چگونه 
با س��رمایه گذاری خارجی می توانند مدیری��ت کنند ، اکنون 
هم برخی خوش بین به وعده های توخالی دش��من، حرف از 
قول طرف امریکایی ب��ر رفع تحریم  ها می زنند و این نس��یه 
نقد نشدنی را بار دیگر همچون انتخابات 96 قصد دارند برای 
ملت ایران فاکتور کنند تا ب��ار دیگر با اغوای افکار عمومی، به 
مطلوب خود در انتخابات ۱400 نائل آیند. با همین نگاه است 
که رئیس جمهور همچون سال 96 که وعده عمل نشده حل 
مشکالت کشور در ۱00 روز را داد بار دیگر مدعی می شود که 
اگر بگذارند ، ما در ۱00 روز پایانی دولت دوازدهم مش��کالت 

مردم و کشور را حل می کنیم | صفحه 2

ذوق زدگی اصالح طلبان از حضور جو بایدن در کاخ س��فید 
تمامی ندارد. چن��دی پیش علی خرم، اس��تاد اصالح طلب 
دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی به گالیه  هایی 
ذلیالنه از جو بایدن پرداخت که تیتر آن یادداش��ت، گویای 
همه چیز بود: »آقای بایدن ق��رار این نبود!« حاال هم فیاض 
زاهد، یادداش��تی در روزنامه آرمان ملی منتش��ر کرده و با 
ذوق زدگی مدعی عدم پاس��خ بایدن به تماس های نتانیاهو 
بعد از ترور دکتر محس��ن فخری زاده، دانش��مند هسته ای 
ایران شده است. او همچنین تلویحاً به دفاع از بایدن در برابر 
خواسته های بحق ایران برای رفع تحریم  ها پرداخته و گفته 

که بایدن واقعاً تحت فشار هایی چندگانه است

هر قدر ه��م اصالح طلبان ت��الش کنند که علن��ی بگویند 
مسئولیت دولت روحانی با ما نیس��ت، اما خود که می دانند 
در واقعیت این مس��ئولیت با آنهاس��ت و مردم هم از چشم 
آنان می بینند. این میان برخی اصالح طلبان هم نمی توانند 
همیش��ه فیلم بازی کنند و گاه اذعان هایی ب��ه آبروی رفته 
اصالح طلبان به دلیل عملکرد دولت روحانی دارند. از جمله، 
محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس سابق و مدیر 
مسئول روزنامه اصالح طلب ابتکار در سرمقاله روزنامه اش به 
بیان تبعات حمایت اصالح طلبان از روحانی در انتخابات های 
9۲ و 96 پرداخته است. او اعتراف کرده که »ما خسارت این 
دولت را به مردم بدهکاریم! اصالح طلبان به لحاظ موقعیت 

گرفتار دوسر باخت هستند | صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دو شنبه 30 فروردين 1400 - 6 رمضان 1442
سال بيست و سوم- شماره 6186 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

واکسن فقط رایگان و نوبتی

منع رطب در رمضان!

ايران قهرمان بدون رقيب

ماه رمضان ، ماه »منع رطب« هم شد!  افزايش 100 تا 150 درصدي قيمت برخي از انواع پرمصرف خرما طی يک روز در ماه مبارك 
فقط از يک هوش مصنوعي فوق العاده قوي يا يک ربات مخرب اقتصادي برمي آيد. يعني آدميزاد  با همه توانايي اش نمي تواند تنها 
در يک يا دو روز چنين گلي به سر بازار محصولي بزند كه كشورش دومين توليدكننده بزرگ آن در جهان است! البته از اقتصادي 
كه چشم به وين دارد و دولتي كه كشتزار تدبير و اميد را خشكانده و همه چيز را رها كرده است، چيزي جز اين هم نمي توان انتظار 

داشت.  به قول سعدي: خرما نتوان خوردن از اين خار كه كشتيم/ ديبا نتوان كردن از اين پشم كه رشتيم  | صفحه 4

تیم ملي کش��تي آزاد ایران دیروز در حالي به مقام قهرماني آسیا در مسابقات 
قزاقستان دست یافت که با توجه به نتایج به دس��ت آمده پنج وزن اول در روز 
شنبه تنها رسیدن حسین خاني، حسن یزداني و قاسمپور به فینال وزن هاي شان 

در روز دوم براي قهرماني ایران کافي بود.
صبح دیروز مس��ابقات پنج وزن دوم در حالي آغاز شد که بیشتر نگاه ها 
متوجه وزن 86 کیلو، یعني جایي که حسن یزداني قهرمان المپیک 
حضور داشت، بود. یزداني با دو کشتي خوب و قدرتمندانه مقابل 
حریفاني از ژاپن و عراق به فینال راه یافت تا با کسب مدال طال 
گام مهمي براي کسب عنوان قهرماني ایران برداشته باشد. 
حسین خاني، کش��تي گیر 74کیلویي کشورمان دومین 
فینالیس��ت دیروز بود که با غلبه بر حریفان ازبک، کره 
جنوبي و ترکمنستان به فینال رسید و نقره گرفت. در 
9۲ کیلو هم کامران قاسمپور، حریفان هند و ازبک خود 
را برد و سومین فینالیست شد تا کار قهرماني ایران پیش 
از برگزاري فینال ها تمام ش��ود. دی��روز امین طاهري در 
۱۲5 کیلوگرم به دیدار رده بندي راه یافت، اما مجید داستان 
در6۱ کیلوگرم با شکس��ت مقابل کش��تي گیري از هند از گردونه 
مسابقات حذف شد.  با کسب این نتایج، تیم ملي کشورمان که در 
پایان مسابقات روز اول با کسب 88 امتیاز بعد از هند 90 امتیازي در 
جایگاه دوم جدول مسابقات قرار داشت، قبل از برگزاري دیدارهاي 
فینال و رده بندي پنج وزن دوم با احتس��اب س��ه فینالیست و یک 
کشتي گیر در دیدار رده بندي قهرماني خود در مسابقات قزاقستان 

را قطعي کرد | صفحه 13

فكر ويرانگر واكسن بی نوبت پولی از كجا در سر برخی ها رخنه كرد؟!

   اجتماعی

     انتش��ار خبری درباره »واکس��ن خارج از نوبت پولی« از قول س��خنگوی ستاد 
کرونا و سپس تکذیب آن از س��وی روابط عمومی وزارت بهداش��ت، نشان می دهد 
چیزهایی در سر آقایان اس��ت. »واکسیناس��یون پولی خارج از نوبت« یعنی فساد، 
بی اعتمادی، تبعیض، از هم گسیختن رش��ته کار، بازار سیاه،  نوبت فروشی و هرچیز 

پیش بینی نشده ای که بتوان تخیل کرد!
نقشه شوم واکسیناس��یون پولی خارج از نوبت در س��ر هر کس که نفوذ کرده، زود 
باید آن را ب��ا آب هفت دریا بش��وید، زیرا برای ی��ک چنین تصمیم��ی، پیامدهای 

خطرناك و ویرانگ��ر می توان متصور بود. واضح اس��ت که از ج��ان عزیزتر نداریم و 
حتی اگر بهایی گزاف برای واکس��ن در نظر گرفته ش��ود-با آنکه قیمت تمام شده 
آن حدود ۲۲0 هزارتومان اس��ت- بیش��تر اقش��ار ملت را از ضعیف و ق��وی و دارا و 
ندار در صف متقاضیان می کند و ما دوباره می رس��یم به س��ر خط! یعنی باید برای 
به نوبت کردن این قش��ر عظی��م متقاضی فکری کرد ول��ی این بار با پ��ول و رانت و 
 فساد! معلوم نیس��ت در کدام کله بی کفایتی اول بار چنین موضوع خطرناکی رخنه 

کرده است!؟ | بقيه در صفحه 3

پرونده
صفحه 10

بحران جمعيت

  طرح جواني جمعيت با منافع 
برخي پزشكان تعارض دارد!

  طرح جواني جمعيت وزارت بهداشت 
را  مكلف به استانداردسازي غربالگري 

كرده نه حذف آن

 صف آرایي مخالفان 
»جواني جمعيت« 

زنان

آگهی ابالغيه
 آقای مهدی کمالی 

رجوع شود به صفحه 3

م الف 278

  گمرك جمهوری اسالمی ایران

شناسه اگهی۱۱۲4645

 توان پهپادی ارتش
 برگ برنده نيروهای مسلح

فوتبال ايران فراتر از غرب آسيا
هفت�����ه دوم رقابت ه����ای مرحل��ه 
گروهی لیگ قهرمانان آس��یا مثل هفته 
اول با درخشش تیم هاي ایراني آغاز شد. 
پرسپولیس با بردی چشمگیر صدرنشینی 

خود را تثبیت کرد و فوالد نیز با یک پیروزی 
تحسین برانگیز، اما با تفاضل گل کمتر بیخ 
گوش صدرنشین عربستانی گروه خود در 

رده دوم قرار گرفت | صفحه 13

 200 كد حقوقي از بورس 
130هزار ميليارد تومان پول خارج كردند


