زورآزمایی خودروسازان
با سران سه قوه

گسترش
میدانمنافع ملی

حوادث

سفر سید ابراهیم رئیسی به روسیه با دعوت
رسمی از جانب پوتین میتواند بار دیگر روابط تهران
و مسکو را استراتژیک کند و مناسبات از حالت
فصلی و مناسبتی خارج شود .این تحوالت در محور
تهران ،پکن و مسکو مناسبات امنیتی در منطقه را
تغییر اساسی خواهد داد | صفحه 2

كشور

سردار هادیانفر ،رئيس پليس راهور :گزارش نهايي در مورد عملكرد خودروسازان روز چهارشنبه به رؤساي سه قوه ،دادستان كل كشور و رئيس سازمان بازرسي
ارائه خواهد شد.توصيه من به خودروسازان و انجمن خودروسازان اين است كه به جاي فرافكني و انحراف افكار عمومي به دنبال اصالح كيفيت خودروها باشند
اينطور نباشد كه قيمت خودروي خارجي را از مردم دريافت كنند ،اما خودروي ناايمن و غير استاندارد دست مردم بدهند .خودروي ما بايد طوري باشد كه اگر
راننده هم بيمباالتي كرد و خدايي نكرده حادثهاي رخ داد ،ايمني آن به قدري باشد كه جلوي آسيب بيشتر به راننده و سرنشين گرفته شود | صفحه 14

ي وفرهنگيصبحايران
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توسوم -شماره  16 - 6403صفحه
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قيمت 2000 :تومان
سرمقاله

فرصتها در تعامل قدرتمندانه
ایران مستقل

یادداشت ورزشی

شيوا نوروزي

شهدا ريسمان محكم كردن
صندلي شما نيستند!

ویژه جوان

خبر دروغ اسرائیل تیتر یک شرق

ایران با برف نفس تازهکرد

خشكي زمين و خست آسمان به دغدغه اين روزهاي عموم مردم تبديل شدهبود .نه فقط كشاورزان كه
همه چشم به آسمان داشتند تا ببينند رحمت الهي بر سرشان خواهد باريد يا خير؟ حاال با ورود سامانههاي
بارشي به كشور اغلب استانهاي كش��ورمان بارش برف و باران را تجربه ميكنند و بسياري از استانها

سفيدپوش شدهاست .بارش سنگين برف در استانهاي غربي و شمالي همچون گيالن ،اردبيل و كردستان
البته با خسارتهايي هم همراه بودهاست .با این وجود بارش باران و برف موجب شادماني مردم در نقاط
مختلف كشور شده و سدهاي خالي از آب را پر و حتي سرريز كردهاست | صفحه 3

ورزش��يها ديروز دو مهمان ويژه داشتند ،دو
مهمان آسماني كه بوي كربال و جبهههاي جنوب
و غرب را به ته��ران آورده بودن��د .اهالي ورزش از
كوچك و بزرگ ،قهرمان و مليپوش و پيشكسوت،
خودش��ان را به سالن هندبال ش��هيد حاج قاسم
سليماني در مجموعه ورزشي انقالب تهران رسانده
بودند ،س��ردي و برودت هوا هم بهانهاي نشد كه
جامعه ورزش در استقبال از دو مهمان ويژهاش كم
بگذارد .يك استقبال پرشور و بدرقه دو مهمان ويژه
به خانه ابديشان .دو شهيد گمنام  17و  19ساله
كه با وجود سن كمشان اسلحه به دست گرفتند و
براي كم نشدن يك وجب از خاك ايران ،جانشان
را سپر كردند و حاال قرار بود پيكرشان روي دست
ورزشيها به سوي خانه ابدي بدرقه شود .ميدان
وزارت ورزش خانه ابديشان بود ،خانهاي كه اين
دو شهيد گمنام به خاك سپرده شدند تا حضورشان
در بين ورزشيها ،قوتقلب و الگوهاي ماندگاري
براي قهرمانان باشد در راه رسيدن به موفقيت در
مسابقات.
در حالي دي��روز دو ش��هيد گمن��ام در وزارت

پهلوانان ماندگار در آغوش ورزش

ورزش به خاك سپرده شدند كه ورزش كارنامه
پرافتخاري در دفاع از آب و خاك س��رزمينمان
دارد ،نمونه آن تقديم  5هزار شهيد ورزشكار در
جريان دفاع مقدس است .ورزشكاراني كه وقتي
ديدند به خاك ايران دستدرازي شده ،گرمكن

و كفش ورزشيش��ان را بيرون آوردند و لباس و
كفش رزم پوش��يدند و زير آينه و قرآن مادران
بدرقه ميداني شدند كه نبردي بزرگتر و مهمتر
از يك مسابقه ورزشي بود.
از ابراهيم هادي شهيد كشتيگير بگيريد تا شهيد

مهدي رضاييمجد كاپيتان تيم ملي فوتبال جوانان،
شهدايي كه مدال قهرمانيش��ان ،پالكشان شد و
نامشان در تاريخ ماندگار .ديروز دوباره جامعه ورزش
باتشييعوتدفيندوشهيدگمنامبويشهادتگرفت
و ياد و خاطره پهلواناني كه نامشان در تاريخ ماندگار
است ،زنده شد و حاال وزارت ورزش دو مهمان ويژه
دارد ،دو مهمان  17و 19س��اله ك��ه باالترين مدال
قهرماني را بر گردن دارند .هرچند جاي خالي خيلي
از چهرههاي مطرح ورزش در مراسم ديروز نمايان
بود ،اما قهرمانان زيادي هم بودن��د كه براي بدرقه
شهدا آمده بودند .هادي ساعي كه با دو مدال طال و
يك برنز پرافتخارترين ورزشكار تاريخ المپيك ايران
است ،يكي از اين قهرمانان بود .قهرماني كه اين روزها
در مديريت ورزش ورود كرده و به تازگي به رياست
فدراس��يون تكواندو رسيده است .س��اعي شهدا را
قهرمانان واقعي ميداند« :امروز براي تشييع شهداي
گمنام آمدهايم ،شهداي گمنامي كه نامشان ماندگار
اس��ت .اينكه اين همه جمعيت و ورزشكار در اين
مراسم شركت كردهاند ،به خاطر اين است كه اعتقاد
داريم قهرمانان ما اين شهدا هستند | صفحه13

روزنامه اصالحطلب شرق ،روز دوشنبه تیتر یک خود را به خبری
اختصاص داد که تنها منبع آن اسرائیلیها بودند و البته طرف
دیگر ماجرا ،رسماً آن را تکذیب کرده بود! شرق با تیتر «توافق
بیس��ابقه دش��منان» و زیرتیتر «لبنان در اقدامی تاریخی با
اسرائیل قرارداد انتقال گاز امضا كرد» 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 «جروزالمپست»
اسرائیل است و وزارت انرژی لبنان هم بیانیه رسمی داده و همه
اخبار پیرامون توافق با اسرائیل را تکذیب کرده است | صفحه2

پرونده
ب

جهاد خدمت رسانی

رفع تشنگي 6هزار روستاي محروم
با اجرای طرح «بسيج آبرساني»
وامهاي كوچكمان
ثمرات بزرگي به همراه دارد
سپاه مازندران  ۱۱۵۰واحد
مسكن محرومان ميسازد

پايان النضال

سركرده گروهك تروريستي كه رژه اهواز را
به خون كشيد ،پاي ميز محاكمه رفت
دادگاه رس��يدگي به پرونده «حبيب فرجاهلل چع��ب» ملقب به «حبيب
اسيود» ،سركرده گروهك تروريستي «حركه النضال» در شعبه  ۲۶دادگاه
انقالب اسالمي به رياست قاضي افش��اري دیروز برگزار شد .بمبگذاري در
فرمانداري اهواز در سال  ،۸۴بمبگذاري در سازمان برنامهو بودجه خوزستان
در سال  ،۸۴عمليات بمبگذاري اداره مسكن و شهرسازي اهواز در سال ،۸۴
بمبگذاري در اداره محيطزيس��ت اه��واز ،بمبگ��ذاري در خطوط انتقال
نفت خوزس��تان ،بمبگذاري در محور انتقال نفت اهواز ،آبادان و ماهشهر،
بمبگذاري در فرمانداري دزفول و آبادان و برنامهريزي براي بمبگذاري در
دادگستري اهواز ازجمله اقدامات اين متهم بودهاست
16

فجر
جشن فرهنگي سينماي ايران است
يك روز پس از اعالم برپايي جش��نواره فيلم فجر در پرديس س��ينمايي
چارسو ،جشنواره فيلم فجر با تغيير رويكرد 180درجهاي ،دوباره ميزباني را به
برج ميالد سپرد .اعتراض اهالي رسانه به ميزباني پرديس چارسو و پيگيريهاي
رئيس سازمان س��ينمايي از داليل بازگشت جش��نواره به برج ميالد بود .روز
گذشته با انجام مراسم قرعهكشي كه در محل موزه سينما برگزار شد ،جدول
نمايش فيلمهاي حاضر در چهلمين دوره جشنواره فيلم فجر مشخص شد .در
اين دوره از جش��نواره كه از 11تا 21بهمن برگزار خواهد شد ،هر روز دو فيلم
سينمايي اكران خواهد شد

ارز ترجيحي
توليد نهادهها را نابود كرد

سیجآب

ص

3

12

رسانی

فحه 8

سخنگوی سپاه :از همان ساعات اولیه بروز مشکالت برای مردم و ساکنان
مناطق درگیر برف و س��یل ،نیروها و ظرفیتهای سپاه و بسیج در مناطق در
وضعیت آمادهباش ،برای اجرای عملیات امداد و نجات به صحنه ورود کردند.
با تالش یگانهای 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 سپاههای استانی درگیر چالشهای ناش��ی از بارش برف ،باران و
وقوع سیل دستور داد با هماهنگی و همراهی سایر نیروهای امدادی ؛ کمک
به بازگشایی جادهها و راههای ارتباطی روستایی و همچنین اسکان و استقرار
مردم در محلهای امن و مطمئن و نیز تأمین نیازمندیهای بهداشتی ،تغذیه،
پوشاک و گرمایش آنها با قوت ادامه یابد

گزارش «جوان» از مراسم استقبال ،تشييع و تدفين  2شهيد گمنام در وزارت ورزش

محمدمهدی صافی | جوان

تدفين شهداي گمنام در وزارت ورزش بس��ياري از مسئوالن
ردهباالي ورزش كش��ور را دور هم جمع كرد .در اين مراس��م
معنوي همه آمده بودند ،از رؤساي فدراسيونها تا وزير ،معاون
وزير و مديركل ،برخالف هميشه همه مديران روي يك موضوع
همنظر بودند؛ آرمانهاي واال و راه شهدا ،اما از شعار دادن تا عمل
به سيره شهدا زمين تا آسمان فاصله است .آنها كه مسئوليتهاي
سنگين را در ورزش برعهده دارند و با تصميماتشان سرنوشت
اين حوزه را تغيير ميدهند يكبار ديگر بر قدم گذاردن در مسير
شهدا و درس گرفتن از سيره آنها تأكيد كردند .تجليل از شهدا،
خانواده شهدا و اهميت دادن به شهداي گمنام از جمله اتفاقات
خوب ورزش كشور است ،امااي كاش مديران حوزه ورزش در
عمل نيز همانند اظهارنظرهاي رسانهايشان رفتار كنند ،نه اينكه
تا مراسم ويژه شهدا به پايان رسيد همه چيز را به دست فراموشي
بس��پارند و دوباره به اصل خود برگردند .آقايان در مدح و ثناي
شهدا ،ساعتها حرف ميزنند و ورزشكاران را نصيحت ميكنند،
منتها نوبت به خودشان كه ميرسد انگار نه انگار | صفحه 13

دستور فرمانده کل سپاه
برای تداوم امدادرسانی به مردم
محمد دشتی | مهر

روابط ایران و روسیه بهعنوان دو
کش��ور مهم و قدرتمند منطقه
اگرچه از گذش��ته دور ب��ا فراز و
نش��یبهای زیادی همراه بوده
اس��ت ،اما در س��الهای اخیر به
دلیل منافع مش��ترک دو کشور
در روند تحوالت منطقه و بهویژه
عباس حاجی نجاری
در مبارزه با تروریس��م که سردار
کارشناس سیاسی
سپهبد شهید قاسم سلیمانی در
برقراری آن نقش اساسی داشت ،وارد مرحله نوینی شده است که
اکنون با سفر آقای رئیسی رئیسجمهور محترم ایران به روسیه که
با دعوت رسمی والدیمیر پوتین صورت میگیرد بر استحکام آن
افزوده خواهد شد .بهویژه آنکه در جریان این سفر ،توافقات مهم
اقتصادی پیرامون پیمان پولی مشترک دو کشور ،راهاندازی خط
اعتباری ،راهاندازی سوئیفت مشترک ،هماهنگی جهت فروش
نفت و ...در دستور کار مذاکرات دو رئیسجمهور قرارگرفته است.
تحرک قابلتوجه دستگاه دیپلماسی در دولت سیزدهم وتقویت
روابط ایران با دیگر کشورها بهویژه کشورهای منطقه را در زمره
شاخصهای مهم دولت سیزدهم میتوان دانست | صفحه2

2

تضمین بازدارنده
به جای «امضایکری »
مذاکرات وین به مرحله سرنوشتس��از خود
نزدیک شده و ایران از کشور عهدشکن مذاکرات
خواستار ارائه تضمینهای الزم برای خارج نشدن
از توافق و پایبندی به تعهدات ش��ده اس��ت .این
مرحله سرنوشتساز را دیپلماتهای غربی درگیر
در این مذاکرات نیز تأیید کرده و گفتهاند امریکا
حاضر شده تضمیننامههایی از وزارت خزانهداری
برای فهرست توافق شده از بانکها و شرکتهای
بینالملل��ی به منظ��ور همکاری با ای��ران بدهد.

روزنامه امریکایی وال استریتژورنال نیز یکی از
گرههای 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 تحریمها علیه ایران عنوان کرده است.
طبیعی است که خروج و بدعهدی قبلی امریکا در
جریان توافق هستهای باعث شده این بار ایران با
احتیاط و محافظهکاری بیشتری گفتوگوها را با
طرفهای غربی دنبال کند| صفحه 15

درد «غربی -عبری»
از عملیات انصاراهلل در امارات
س��خنگوی نیروهای مس��لح یم��ن دیروز
ضمن ارائه اطالعات بیش��تر درب��اره عملیات
موفقیتآمیز روز دوش��نبه انصاراهلل به امارات،
گفت که در جریان این حمالت از موشک 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 تلآوی��و و حتی موضعگیری
اروپاییه��ا را در حمایت از جبهه س��عودی -

اماراتی به دنبال داش��ت .عملیات روز دوشنبه
موضوعی بود که صحبته��ای تلفنی بن زاید
و محمد بنسلمان ،ولیعهد سعودی را به دنبال
داش��ت .بنس��لمان این حمالت را یک حمله
تروریس��تی خواند و آن را محکوم کرد .فیصل
بنفرحان ،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 15

تخصي��ص ارز  4200توماني به واردات نهادهه��اي دامي و طيور موجب
كاهش توليد اين نهادهها و افزايش واردات ش��ده است ،به طوري كه واردات
7ميليون تني نهادههاي دامي بع��د از تخصيص ارز دولتي ب��راي واردات به
9ميليون تن رس��يده و در مقابل نیز توليد  50درصد افت كرده است .اين در
حالي است كه كاالهاي نهايي مرغ ،گوش��ت،تخممرغ ،شير و لبنيات در اين
سالها افزايش قيمت داشتهاند

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﺮﻭﺵ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻰ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1400/8
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ1262928 :
ﻡ ﺍﻟﻒ  8837نوبت اول
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