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بسیج آبرسانی

سرمقاله

فرصت   ها در تعامل قدرتمندانه 
ایران مستقل

روابط ایران و روسیه به عنوان دو 
کش��ور مهم و قدرتمند منطقه 
اگرچه از گذش��ته دور ب��ا فراز و 
نش��یب های زیادی همراه بوده 
اس��ت، اما در س��ال های اخیر به 
دلیل منافع مش��ترک دو کشور 
در روند تحوالت منطقه و به ویژه 
در مبارزه با تروریس��م که سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی در 
برقراری آن نقش اساسی داشت، وارد مرحله نوینی شده است که 
اکنون با سفر آقای رئیسی رئیس جمهور محترم ایران به روسیه که 
با دعوت رسمی والدیمیر پوتین صورت می گیرد بر استحکام آن 
افزوده خواهد شد. به ویژه آنکه در جریان این سفر ، توافقات مهم 
اقتصادی پیرامون پیمان پولی مشترک دو کشور، راه اندازی خط 
اعتباری ، راه اندازی سوئیفت مشترک، هماهنگی جهت فروش 
نفت و...  در دستور کار مذاکرات دو رئیس جمهور قرارگرفته است. 
تحرک قابل توجه دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم وتقویت 
روابط ایران با دیگر کشور  ها به  ویژه کشورهای منطقه را در زمره 

شاخص های مهم دولت سیزدهم می توان دانست | صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
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 زورآزمایی خودروسازان 
با سران سه قوه

ایران با برف  نفس تازه  کرد
  خشکي زمین و خست آسمان به دغدغه این روزهاي عموم مردم تبدیل شده بود. نه فقط کشاورزان که 
همه چشم به آسمان داشتند تا ببینند رحمت الهي بر سرشان خواهد بارید یا خیر؟ حاال با ورود سامانه هاي 
بارشي به کشور اغلب استان هاي کش��ورمان بارش برف و باران را تجربه مي کنند و بسیاري از استان ها 

سفیدپوش شده است. بارش سنگین برف در استان هاي غربي و شمالي همچون گیالن، اردبیل و کردستان 
البته با خسارت هایي هم همراه بوده است. با این وجود بارش باران و برف موجب شادماني مردم در نقاط 

مختلف کشور شده و سدهاي خالي از آب را پر و حتي سرریز کرده است | صفحه 3

   حوادث

 سردار هاديانفر، رئیس پلیس راهور: گزارش نهايي در مورد عملكرد خودروسازان روز چهارشنبه به رؤساي سه قوه، دادستان كل كشور و رئیس سازمان بازرسي كشور   
 ارائه خواهد شد.  توصیه من به خودروسازان و انجمن خودروسازان اين است كه به جاي فرافكني و انحراف افكار عمومي به دنبال اصالح كیفیت خودروها باشند 
 اين طور نباشد كه قیمت خودروي خارجي را از مردم دريافت كنند، اما خودروي ناايمن و غیر استاندارد دست مردم بدهند. خودروي ما بايد طوري باشد كه اگر 

راننده هم بي مباالتي كرد و خدايي نكرده حادثه اي رخ داد، ايمني آن به قدري باشد كه جلوي آسیب بیشتر به راننده و سرنشین گرفته شود | صفحه 14

  وام هاي كوچك مان 
ثمرات بزرگي به همراه دارد

  سپاه مازندران 11۵0 واحد 
مسكن محرومان مي سازد

رفع تشنگي 6هزار روستاي محروم  
با اجرای طرح »بسيج آبرساني«

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه جوان

شهدا ریسمان محكم كردن 
صندلي شما نيستند!

خبر دروغ اسرائيل تيتر یک شرق

شيوا نوروزي

تدفین شهداي گمنام در وزارت ورزش بس��یاري از مسئوالن 
رده باالي ورزش کش��ور را دور هم جمع کرد. در این مراس��م 
معنوي همه آمده بودند، از رؤساي فدراسیون ها تا وزیر، معاون 
وزیر و مدیرکل، برخالف همیشه همه مدیران روي یك موضوع 
هم نظر بودند؛ آرمان هاي واال و راه شهدا، اما از شعار دادن تا عمل 
به سیره شهدا زمین تا آسمان فاصله است.  آنها که مسئولیت هاي 
سنگین را  در ورزش برعهده دارند و با تصمیمات شان سرنوشت 
این حوزه را تغییر مي دهند یك بار دیگر بر قدم گذاردن در مسیر 
شهدا و درس گرفتن از سیره آنها تأکید کردند.   تجلیل از شهدا، 
خانواده شهدا و اهمیت دادن به شهداي گمنام از جمله اتفاقات 
خوب ورزش کشور است، اما  اي کاش مدیران حوزه ورزش در 
عمل نیز همانند اظهارنظرهاي رسانه اي شان رفتار کنند، نه اینکه 
تا مراسم ویژه شهدا به پایان رسید همه چیز را به دست فراموشي 
بس��پارند و دوباره به اصل خود برگردند. آقایان در مدح و ثناي 
شهدا، ساعت ها حرف مي زنند و ورزشکاران را نصیحت مي کنند، 

منتها نوبت به خودشان که مي رسد انگار نه انگار | صفحه 13 

روزنامه اصالح طلب شرق، روز دو      شنبه تیتر یك خود را به خبری 
اختصاص داد که تنها منبع آن اسرائیلی       ها بودند و البته طرف 
دیگر ماجرا، رسماً آن را تکذیب کرده بود! شرق با تیتر »توافق 
بی س��ابقه دش��منان « و زیرتیتر » لبنان در اقدامی تاریخی با 
اسرائیل قرارداد انتقال گاز امضا کرد « از جزئیات توافق لبنان و 
اسرائیل برای صدور گاز نوشت و از »میانجیگری امریکا و چراغ 
سبز روسیه « برای امضای این قرارداد گفت.  این در حالی است 
که تنها منبع و جزئیات خبر مذکور روزنامه »جروزالم پست « 
اسرائیل است و وزارت انرژی لبنان هم بیانیه رسمی داده و همه 
اخبار پیرامون توافق با اسرائیل را تکذیب کرده است | صفحه 2

نوبت اول

    دادگاه رس��یدگي به پرونده »حبیب فرج اهلل چع��ب« ملقب به »حبیب 
اسیود«، سرکرده گروهك تروریستي »حرکه النضال« در شعبه ۲۶ دادگاه 
انقالب اسالمي به ریاست قاضي افش��اري دیروز برگزار شد. بمب گذاري در 
فرمانداري اهواز در سال ۸۴، بمب گذاري در سازمان برنامه  و بودجه خوزستان 
در سال ۸۴، عملیات بمب گذاري اداره مسکن و شهرسازي اهواز در سال ۸۴، 
بمب گذاري در اداره محیط زیس��ت اه��واز، بمب گ��ذاري در خطوط انتقال 
نفت خوزس��تان، بمب گذاري در محور انتقال نفت اهواز، آبادان و ماهشهر، 
بمب گذاري در فرمانداري دزفول و آبادان و برنامه ریزي براي بمب گذاري در 

دادگستري اهواز ازجمله اقدامات این متهم بوده است

    سخنگوی سپاه: از همان ساعات اولیه بروز مشکالت برای مردم و ساکنان 
مناطق درگیر برف و س��یل ، نیرو  ها و ظرفیت های سپاه و بسیج در مناطق در 
وضعیت آماده باش، برای اجرای عملیات امداد و نجات به صحنه ورود کردند. 
با تالش یگان های امدادی و مهندس��ی قرارگاه مدینه نیروی زمینی س��پاه 
بحمداهلل اقدامات فوری و مؤثری برای حل مشکالت ناشی از سیل در منطقه 
میناب صورت پذیرفت و با توجه به تداوم مشکالت و ضرورت افزایش تالش 
نیروهای امدادی ، جهادی و مردمی در مناطق دیگر کشور، سرلشکر سالمی 
به فرمانده نیروی زمینی سپاه ، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( و 
فرماندهان سپاه های استانی درگیر چالش های ناش��ی از بارش برف ، باران و 
وقوع سیل دستور داد با هماهنگی و همراهی سایر نیروهای امدادی ؛ کمك 
به بازگشایی جاده   ها و راه های ارتباطی روستایی و همچنین اسکان و استقرار 
مردم در محل های امن و مطمئن و نیز تأمین نیازمندی های بهداشتی ،تغذیه ، 

پوشاک و گرمایش آنها با قوت ادامه یابد

     یك روز پس از اعالم برپایي جش��نواره فیلم فجر در پردیس س��ینمایي 
چارسو، جشنواره فیلم فجر با تغییر رویکرد 1۸0درجه اي، دوباره میزباني را به 
برج میالد سپرد. اعتراض اهالي رسانه به میزباني پردیس چارسو و پیگیري هاي 
رئیس سازمان س��ینمایي از دالیل بازگشت جش��نواره به برج میالد بود. روز 
گذشته با انجام مراسم قرعه کشي که در محل موزه سینما برگزار شد، جدول 
نمایش فیلم هاي حاضر در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر مشخص شد. در 
این دوره از جش��نواره که از 11تا ۲1بهمن برگزار خواهد شد، هر روز دو فیلم 

سینمایي اکران خواهد شد 

     تخصی��ص ارز ۴۲00 توماني به واردات نهاده ه��اي دامي و طیور موجب 
کاهش تولید این نهاده ها و افزایش واردات ش��ده است، به طوري که واردات 
7میلیون تني نهاده هاي دامي بع��د از تخصیص ارز دولتي ب��راي واردات به 
9میلیون تن رس��یده و در مقابل نیز تولید 50 درصد افت کرده است. این در 
حالي است که کاالهاي نهایي مرغ، گوش��ت،تخم مرغ، شیر و لبنیات در این 

سال ها افزایش قیمت داشته اند

 گسترش 
ميدان منافع ملی

پايان النضال
سركرده گروهك تروريستي كه رژه اهواز را

 به خون كشید، پاي میز محاكمه رفت

 دستور فرمانده کل سپاه
 برای تداوم امدادرسانی به مردم

 فجر 
جشن فرهنگي سینماي ايران است

 ارز ترجيحي 
توليد نهاده ها را نابود كرد
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گزارش »جوان« از مراسم استقبال، تشییع و تدفین 2 شهید گمنام در وزارت ورزش

پهلوانان ماندگار  در آغوش ورزش
  ورزش��ي ها دیروز دو مهمان ویژه داشتند، دو 
مهمان آسماني که بوي کربال و جبهه هاي جنوب 
و غرب را به ته��ران آورده بودن��د. اهالي ورزش از 
کوچك و بزرگ، قهرمان و ملي پوش و پیشکسوت، 
خودش��ان را به سالن هندبال ش��هید حاج قاسم 
سلیماني در مجموعه ورزشي انقالب تهران رسانده 
بودند، س��ردي و برودت هوا هم بهانه اي نشد که 
جامعه ورزش در استقبال از دو مهمان ویژه اش کم 
بگذارد. یك استقبال پرشور و بدرقه دو مهمان ویژه 
به خانه ابدي شان. دو شهید گمنام 17 و 19 ساله 
که با وجود سن کم شان اسلحه به دست گرفتند و 
براي کم نشدن یك وجب از خاک ایران، جان شان 
را سپر کردند و حاال قرار بود پیکرشان روي دست 
ورزشي ها به سوي خانه ابدي بدرقه شود. میدان 
وزارت ورزش خانه ابدي شان بود، خانه اي که این 
دو شهید گمنام به خاک سپرده شدند تا حضورشان 
در بین ورزشي ها، قوت قلب و الگوهاي ماندگاري 
براي قهرمانان باشد در راه رسیدن به موفقیت در 

مسابقات. 
در حالي دی��روز دو ش��هید گمن��ام در وزارت 

ورزش به خاک سپرده شدند که ورزش کارنامه 
پرافتخاري در دفاع از آب و خاک س��رزمینمان 
دارد، نمونه آن تقدیم 5 هزار شهید ورزشکار در 
جریان دفاع مقدس است. ورزشکاراني که وقتي 
دیدند به خاک ایران دست درازي شده، گرمکن 

و کفش ورزشي ش��ان را بیرون آوردند و لباس و 
کفش رزم پوش��یدند و زیر آینه و قرآن مادران 
بدرقه میداني شدند که نبردي بزرگ تر و مهم تر 

از یك مسابقه ورزشي بود. 
از ابراهیم هادي شهید کشتي گیر بگیرید تا شهید 

مهدي رضایي مجد کاپیتان تیم ملي فوتبال جوانان، 
شهدایي که مدال قهرماني ش��ان، پالک شان شد و 
نام شان در تاریخ ماندگار. دیروز دوباره جامعه ورزش 
با تشییع و تدفین دو شهید گمنام بوي شهادت گرفت 
و یاد و خاطره پهلواناني که نام شان در تاریخ ماندگار 
است، زنده شد و حاال وزارت ورزش دو مهمان ویژه 
دارد، دو مهمان 17 و 19س��اله ک��ه باالترین مدال 
قهرماني را بر گردن دارند. هرچند جاي خالي خیلي 
از چهره هاي مطرح ورزش در مراسم دیروز نمایان 
بود، اما قهرمانان زیادي هم بودن��د که براي بدرقه 
شهدا آمده بودند. هادي ساعي که با دو مدال طال و 
یك برنز پرافتخارترین ورزشکار تاریخ المپیك ایران 
است، یکي از این قهرمانان بود. قهرماني که این روزها 
در مدیریت ورزش ورود کرده و به تازگي به ریاست 
فدراس��یون تکواندو رسیده است. س��اعي شهدا را 
قهرمانان واقعي مي داند: »امروز براي تشییع شهداي 
گمنام آمده ایم، شهداي گمنامي که نام شان ماندگار 
اس��ت. اینکه این همه جمعیت و ورزشکار در این 
مراسم شرکت کرده اند، به خاطر این است که اعتقاد 

داریم قهرمانان ما این شهدا هستند | صفحه13

 تضمین بازدارنده 
به جای »امضای کری«  

 درد »غربی- عبری« 
از عملیات انصاراهلل در امارات

   مذاکرات وین به مرحله سرنوشت س��از خود 
نزدیك شده و ایران از کشور عهدشکن مذاکرات 
خواستار ارائه تضمین های الزم برای خارج نشدن 
از توافق و پایبندی به تعهدات ش��ده اس��ت. این 
مرحله سرنوشت ساز را دیپلمات های غربی درگیر 
در این مذاکرات نیز تأیید کرده و گفته اند امریکا 
حاضر شده تضمین نامه     هایی از وزارت خزانه داری 
برای فهرست توافق شده از بانك     ها و شرکت های 
بین الملل��ی به منظ��ور همکاری با ای��ران بدهد.  

روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال نیز یکی از 
گره های مذاکرات وین را تالش تهران برای گرفتن 
تضمین قانونی سفت و س��خت از امریکا مبنی بر 
پایبندی این کشور به برجام در اثر تغییر دولت و نیز 
بازنگرداندن تحریم     ها علیه ایران عنوان کرده است. 
طبیعی است که خروج و بدعهدی قبلی امریکا در 
جریان توافق هسته ای باعث شده این بار ایران با 
احتیاط و محافظه کاری بیشتری گفت وگو     ها را با 

طرف های غربی دنبال کند| صفحه 1۵

    س��خنگوی نیروهای مس��لح یم��ن دیروز 
ضمن ارائه اطالعات بیش��تر درب��اره عملیات 
موفقیت  آمیز روز دو     ش��نبه انصاراهلل به امارات، 
گفت که در جریان این حمالت از موشك  و پهپاد 
استفاده شده است. موج ناشی از این حمالت، نه 
تنها امارات و عربستان را به تکاپو انداخت تا برای 
اقدام علیه انصاراهلل دست به دامن امریکا شوند، 
بلکه محکومیت تل آوی��و و حتی موضع گیری 
اروپایی     ه��ا را در حمایت از جبهه س��عودی - 

اماراتی به دنبال داش��ت.  عملیات روز دوشنبه 
موضوعی بود که صحبت ه��ای تلفنی بن زاید 
و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را به دنبال 
داش��ت. بن س��لمان این حمالت را یك حمله 
تروریس��تی خواند و آن را محکوم کرد. فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربس��تان نیز با انتشار 
توئیتی ضمن حمایت از امارات، حمالت اخیر به 
عربستان و امارات را تهدیدی برای امنیت و ثبات 

منطقه دانست | صفحه 1۵

جهاد خدمت رسانی

    سفر سید ابراهیم رئیسی به روسیه با دعوت 
رسمی از جانب پوتین می تواند بار ديگر روابط تهران 

و مسكو را استراتژيك كند و مناسبات از حالت 
فصلی و مناسبتی خارج شود. اين تحوالت در محور 
تهران، پكن و مسكو مناسبات امنیتی در منطقه را 

تغییر اساسی خواهد داد | صفحه 2
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