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 آغاز به كار سامانه 
ثبت نام سالمندان

جامانده از واكسيناسيون

مؤسسهنشرآثارامام
نگرانتحريفامامشد

ارز گران یا ارزان شود 
 خودرو 

فقط گران می شود!

زمزمههایتمديدتوافق
باآژانسازوين

انتخاباترا
نبايدبهوينگرهزد

 ماه خدا 
 در سريال هاي رمضان 

در حاشيه است

    رس��يدن به قله موج چهارم كرون��ا و كاهش روند 
شيوع در اكثر اس��تان هاي كش��ور خبر اميدوار كننده 
اين روزهاس��ت. حاال با كاهش تعداد ش��هرهاي قرمز 
كرونايي مجوز فعاليت دو هفته اي مشاغل گروه يك و2 
براي شهرهاي قرمز و نارنجي صادر شده است. با سرعت 
گرفتن تأمين واكس��ن، روند واكسيناسيون كرونا هم به 
 salamat. gov.ir سامان تر شده و روز گذشته سامانه 
براي ثبت ن��ام جامان��دگان دريافت واكس��ن كروناي 
سالمندان 80 سال به باال به طور رسمي فعاليت خود را 
آغاز كرد تا اين پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با مراجعه به 

سامانه و ثبت نام در نوبت دريافت واكسن قرار بگيرند

    در پی درج يادداشتی مشفقانه با عنوان » آقا سيد 
حسن نگرانيم « در تاريخ 23فروردين ماه روزنامه جوان، 
مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام در تاريخ 29 فروردين 
در نامه ای نسبت به برخی از محتوای يادداشت از جمله 
دو عبارت نقل قول از امام ) ره( اشکال وارد كرد.  ليکن 
از آنجا كه در نامه ياد شده درخواستی مبنی بر انتشار 
جوابيه نبود، جوان اين نامه را يك نامه اداری تلقی كرد 
و خود را ملزم به انتشار آن ندانس��ت. ليکن در نامه ای 
اداری و رسمی پاس��خ خود را به مؤسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی ارسال كرد

    عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: در هفته هاي 
گذشته قيمت خودرو در بازار كاهشي شده بود، در واقع 
همه نشانه ها مبني بر اين بود كه قيمت ها بايد كاهشي 
شود، اين در حالي اس��ت كه نه تنها خودرو ارزان نشد، 
بلکه با تصميم شوراي رقابت، گران نيز شد. مبنا و منطق 
افزايش قيمت خودرو در شرايطي كه نرخ ارز روزبه روز 
كاهش مي يابد، مش��خص نبوده و استدالل آقايان براي 
اين تصميم ش��فاف نيست. چرا در گذش��ته كه قيمت 
خودرو لحظه اي افزايش مي يافت، خودروس��ازان علت 
را تأثيرگذاري ارز بر قيمت تمام شده مطرح مي كردند، 
اما در شرايط كنوني كه با افت نرخ ارز، قيمت مواد اوليه 
مانند فوالد نيز كاهشي مي شود، بهاي چهارچرخ ها در 

كارخانه افزايش مي يابد؟ 

    دو هفته تا پايان ضرب االجل تواف��ق موقت ايران و 
آژانس بين المللی انرژی اتم��ی باقی مانده، از هم اكنون 
زمزم��ه تمديد اين توافق از س��وی ط��رف امريکايی به 
گوش می رسد و آنگونه كه از اظهارات مقامات امريکايی 
برمی آيد، طرف غربی عجله ای برای به سرانجام رسيدن 
مذاكرات ندارد. معاون وزير خارجه امريکا با بيان اينکه 
راه دور و درازی برای رس��يدن به توافق با ايران در پيش 
است، ابراز اميدواری كرد كه اين كشور بتواند به تفاهمی 
در مذاكرات وين دست پيدا كند تا توافق فنی ميان ايران 
و آژانس بين المللی انرژی اتم��ی را تمديد كند؛ تمديد 
مهلتی كه طرف ايرانی پيش تر آن را رد كرده و خواهان به 
سرانجام رسيدن مذاكرات تا فرصت سه ماهه شده است

    در سال هاي اخير س��ريال هاي مناسبتي نداشته ايم 
بلکه به مناس��بت ماه رمض��ان س��ريال هايي با مضمون 
اجتماعي س��اخته ايم، اين در حالي اس��ت كه در اين ماه 
مبارک مخاطبان تلويزيون افزايش پيدا مي كند. رمضان 
بايد فرصتي براي تلويزيون و تلويزيون نيز بستري براي 
رمضان باش��د و اين ماه مبارک بهترين فرصت براي نگاه 
جهاني به انقالب اسالمي و جهاني كردن اين انقالب است. 
نقطه ضعف بزرگي كه وجود دارد اين است كه فضاي فکري 
و انديش��ه اي ما با فضاي هنري پيوند نمي خورد و حوزه 
علميه با تلويزيون ارتباط ندارد و اين ارتباط تنها در پخش 
سخنراني هاي مذهبي خالصه ش��ده و در ادبيات سازي 

ديني و هنري ما ورود نکرده است  

    صهيونيست       ها كه اين روز      ها به دليل تالش برای 
پاكسازی فلسطينيان از محله ش��يخ جراح بيش از 
پيش مورد خشم جهان اس��الم قرار گرفته اند، روز 
قدس شمار زيادی از فلس��طينی       هايی را كه در اين 
محله تحصن كرده بودند، سركوب كردند. نظاميان 
صهيونيست پس از نماز مغرب نيز به مسجداالقصی 
يورش بردند و نمازگزاران را كه برای همبس��تگی با 
مردم محله ش��يخ جراح تجمع كرده بودند مجبور 
كردند مس��جد را ترک كنند. بيانيه  روز        شنبه هالل 
احمر فلس��طين درباره حم��الت روز جمعه ، حاكی 

از زخمی شدن 205 فلسطينی است. اين در حالی 
است كه نظاميان رژيم صهيونيستی ظهر جمعه نيز 
دو جوان فلس��طينی را در اردوگاه »سالم« واقع در 
غرب جنين به شهادت رسانده بودند. منابع خبری 
روز        شنبه اعالم كردند كه سرانجام فلسطينيان پس از 
اينکه نظاميان را وادار به عقب نشينی از مسجداالقصی 
و گشودن درهای مسجداالقصی كردند، برای اقامه 
نماز صبح در مسجداالقصی از طريق » باب الحطه « 
و » باب االس��باط « و با س��ر دادن ش��عار » اهلل اكبر ، 

الحمدهلل « وارد مسجد شدند | صفحه15

    »اينجا بچه ها خيلی زود بزرگ می ش��وند، همان 
روزی كه ش��روع به راه رفتن می كنند و دست چپ و 
راست ش��ان را می شناس��ند، ياد می گيرند كه بايد در 
زندگی تنها روی پای خودشان بايستند« روايت علی 
از بچه های بشاگرد اس��ت، منطقه ای در جنوب شرقی 
استان هرمزگان كه نام آن با جهادگرانی به نام برادران 
»والی« گره خورده است، منطقه ای كه در ايران مترادف 
شده است با محروميت. با تمام سختی های زندگی علی 
و بچه های خودساخته اين منطقه اما چند ماهی است 
كه بر خالف گذشته كه محروميت ها و كمبود ها نگاه ها 
را به سمت بشاگرد می چرخاند، اين بار ورزش باعث شده 
تا نام اين منطقه سر زبان ها بيفتد و يك نقطه اميد شود 
برای علی و بچه های بشاگرد كه با تمام محدوديت هايی 
كه دارند، زندگی آنها را جنگنده بار آورده است. آنها حاال 
در رينگ ووشو به جنگ تمام آن سختی ها و ناک اوت 
كردن حريف چغرشان كه محروميت های شديد است، 
رفته اند تا به افتخار بچه های بش��اگردی كه برچسب 
محروميت در شناسنامه ش��ان خورده است، حسين 
اوجاقی قهرمان ووشوی جهان بايستد و برايشان دست 

بزند؛ آن هم برای بچه هايی كه نه در رينگ يك سالن 
مجهز، بلکه روی زمين خاكی با استعدادی كه در ورزش 
ووشو از خود نش��ان داده اند، گرد و خاک به پا كرده اند 
تا پای مسئوالن فدراسيون ووشو زمستان گذشته به 
روستايی باز شود كه حتی بخش��دار هم به ديدارشان 
نمی رفت، ديداری كه خروجی آن شد ساخت يك سالن 
تمرين ووشو برای علی و بچه های بشاگرد كه نامش را 

گذاشته اند »خانه ووشو برای اميد.«
    چراووشو؟

چه شد كه پای ووشو به بش��اگرد باز شد؟ ورزشی كه 
نسبت به خيلی از رشته های ديگر امکانات بيشتری 
می خواهد و مانند فوتبال نيست كه با يك توپ و چند 
سنگ بش��ود بازی كرد. همه چيز از سال 97 شروع 
 شد، روز هايی كه تعدادی از شاگردان يکی از معلمان 
مدارس شبانه روزی بش��اگرد در صفحه اينستاگرام 
معلم ش��ان، عکس هايی از انج��ام ورزش های رزمی 
توسط او می بينند و همين سبب می شود تا بروند پيش 
معلم شان و پايشان را در يك كفش كنند كه  »آقا به ما 

هم آموزش رزمی بدهيد.« | صفحه10

    مصطفی كواكبي��ان، كانديدای اص��الح طلب در 
انتخابات 1400 رياس��ت جمهوری درب��اره مذاكرات 
وين نيز با تأكيد بر اينکه ما نبايد انتخاباتمان را به اين 
مذاكرات گره بزنيم معتقد اس��ت اگر مذاكرات وين به 
نتيجه برس��د ولو اينکه يك اصالح طل��ب رأی نياورد، 
باز ما خوش��حال می ش��ويم و می گوييم به نفع منافع 
ملی شده است. او اضافه كرده است: اينکه باالخره نبايد 
اقتصاد را به زلف سياست خارجه گره بزنيم قبول دارم 
ولی وضعيت فعلی ما اين است و ما بايد يك راه حل نه 

صرفاً اقتصادی بلکه راه حل عمده تری را ارائه دهيم

 فرصتی برای اتحاد 
جهان اسالم

سید عبداهلل متولیان
یاد  د  اشت  سیاسی

یاد  د  اشت  سیاسی

یاد  د  اشت  فرهنگی

یاد  د  اشت  ورزشی

ویژه جوان

 چند نكته 
درباره موساي ابراهيم

دشمن فوتبالی فوتبالی ها

جواد محرمي 

سعید احمديان

 درها به سوي رياض بسته است
 اما قفل نيست!

مرتضی سیمیاری

عطريانفر: نفرت ملی از دولت 
شكل گرفته اما حق نيست!

روز قدس به عن��وان عامل وح��دت بخش جهان اس��الم همه 
بازی نظام س��لطه را بر هم زده و رژيم صهيونيستی را در داخل 
سرزمين های اشغالی زمينگير كرده و نظام سلطه و دولت های 
غربی در بهت و ناباوری شکست برنامه های 400 ساله خود درباره 
جهان اسالم و نابودی رژيم كودک كش و تروريست صهيونيستی 
را به نظاره نشسته اند و اين حقيقتی است كه بيش از دولت های 
غربی خود صهيونيست   ها به آن واقف و معترفند و خوب می دانند 
كه توطئه های رنگارنگ آنان برای تفرقه افکنی بين دولت های 
اسالمی رنگ باخته و هيچ تضمينی برای امنيت آنان وجود ندارد. 
صهيونيست   ها و غربی   ها امروز به اين باور قطعی رسيده اند كه روز 
قدس پرچم مبارزان راه خدا است و محور مقاومت در زمانی نه 

چندان دور قدس شريف را فتح خواهند كرد | صفحه2

 در خبرها ب��ه نق��ل از نجم الدين ش��ريعتي، مج��ري برنامه 
»س��مت خدا« آمده كه حاتمي كيا قصد دارد سريال حضرت 
موس��ي)ع( را با رويکردي عرفاني بسازد و ناخودآگاه ذهن آدم 
با ديدن اين خبر به س��مت فيلم محمد رسول اهلل)ص( مجيد 
مجيدي مي رود كه اتفاقاً او هم پيش و پس از ساخت آن فيلم 
عنوان كرده بود قصد داش��ته چهره رحماني پيامبر)ص( را با 
رويکردي عرفاني بازتاب دهد. فيل��م پرهزينه مجيدي درباره 
پيامبر)ص( اثري موفق و ماندگار از كار درنيامد و همين سبب 
مي شود گرايش عرفاني در ساخت سريال موسي)ع( حاتمي كيا 
ناخودآگاه آدم را نگران كند اما خوشبختانه داليلي وجود دارد كه 
مي توان اميدوار بود حاتمي كيا متفاوت عمل كند | صفحه16 

وصول طلب 2ميليون يورويي سازمان تأمين اجتماعي از فدراسيون 
فوتبال كه با سند خوردن ساختمان فدراسيون و پرسپوليس به نام 
شستا همراه بود، گويا براي مديران فعلي و سابق فوتبال آنقدر گران 
آمده است كه در چند روز گذشته در مصاحبه هاي مختلف سعي 
كرده اند با فرافکني و فرار از زير بار قرض��ي كه بايد ادا مي كردند، 
س��ازمان تأمين اجتماعي را مقابل مردم قرار دهن��د و طوري در 
رسانه هاي حامي شان در بوق و كرنا كنند كه اگر تيم ملي فوتبال به 

جام جهاني صعود نکند، مقصر آن شستاست! | صفحه13

 محمد عطريانفر، عضو ش��ورای مركزی ح��زب كارگزاران 
مقبوليت بس��يار پايين )زير 6 درصد( آقای روحانی در جامعه 
را رد نمی كند، و حتی معتقد است كه »يك نفرت ملی « نسبت 
به عملکرد دولت شکل گرفته است، اما آن را »برخالف حق و 
عدل « می داند. بعد خود می پرسد كه »آيا واقعاً دولت مستحق 
اين نفرت اس��ت؟ « و خود ج��واب می دهد: »از نظ��ر من نه!« 
عطريانفر همچنين معتقد است كه با انتشار فايل صوتی ظريف 

احتمال حضور انتخاباتی وی تضعيف شد | صفحه2

 درحالي كه آل سعود در باتالق جنگ يمن گير افتاده و به زودي 
مقاومت مردمي يم��ن تکليف جنگ 72 ملت علي��ه خود را با 
پيروزي نهايي در مأرب جشن خواهد گرفت، رسيدن به تفاهم 
ميان تهران و رياض در صدر محافل خبري منطقه قرار گرفته 
است.  البته ايجاد دوستي ميان كشورهاي مسلمان منطقه امري 
واجب است، اما از س��ويي اقدامات اخير برخي مقامات دولتي 
 در ايجاد يك تفاهم پر ش��تاب با عربستان نيز قابل بحث است، 
جايي كه اسحاق جهانگيري در يك گفت وگوي شبانه در فضاي 
مجازي ادعا مي كند بايد هر چه سريع تر با سعودي تفاهم كرد. 
سؤال قابل تأمل آن است كه دولت مستقر چه نيازي به تفاهم 

سريع با رياض دارد؟ | صفحه5

شركت كشت و صنعت نيشکر هفت تپه يکي از نمونه هاي خودماني سازي در اقتصاد ايران است؛ شركتي كه با واگذاري آن به مهره هاي نزديك به اصالح طلبان 
 مشکالت  امنيتي و اقتصادي در استان خوزستان به پا كرد و به سرعت به يکي از معضالت جدي كشور تبديل شد. سرانجام پس از سال ها باال و پايين شدن 

يکي از صنايع اصلي اين استان با حکم دادگاه به دولت بازگشت تا قصه پر درد خصوصي سازي در ايران، وارد فاز قضايي شود | صفحه4

بازگشت شيرین هفت تپه

غرق در رؤيای اروپا
    فقط در دو، سه ماه نزديك به 3هزار پناهجو قبل از رسيدن به اروپا در دهان ديو دريا بلعيده شدند. در تازه ترين و تراژيك ترين اين وقايع، يك قايق يکصد زن و بچه و مرد پناهجو را به كام هيوالی دريا سپرد و مال و منال شان را به ساحل 
بازگرداند. پس از جنگ های ليبی، تونس و سوريه كه با حضور و اقدام امريکا و اروپا ويرانی های شديدی به جا گذاشت، شمار مهاجران بيشتر شد و البته اروپا كه سهام دار ويرانی های خاورميانه است،  سهمی در انتقال امن پناهجويان نمی پذيرد 

و اين كار را برای سوداگران مرگ در دريا آسان تر كرده است كه برخی از همان آغاز در فکر غرقه ساختن بی پناهان هستند. شب و دريای سياه و هول عميق در دل های زنان و كودكان كه ناگهان در گرداب دريا گم می شود! | صفحه3
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   اقتصادی

ناک اوت محروميت !

شبيخون به قدس در روز قدس
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روايتنجمالدينشريعتي
ازديدارشباحاتميكيا

سريال»موسي)ع(«
حاتميكياراپايجلسات
حاجآقاعابدينيكشاند

حجت االسالم عابديني جلس��اتي دارد كه درباره 
انبيا)ع( بحث مي كن��د و اين روايت ه��ا به قصه 
حضرت موسي)ع( رس��يد. آقاي حاتمي كيا هم 
از نحوه بحث و بيان ح��اج آقاي عابديني خيلي 
خوشش آمد و فکر كرد كه اين بحث ها مي تواند 
در ساخت س��ريال »موس��ي)ع(« به او كمك 
كند. اين سريال كار س��نگيني است، چند بار 
آقاي حاتمي كيا به جلسات حاج آقاي عابديني 

آمد و چند باري هم ما پيش او رفتيم و اميدواريم 
در حد وسع و توانمان به او كمك كرده باشيم. ايشان 

دوس��ت داش��ت از منظر ديگري غير از آنچه در تاريخ و 
كتب نقل شده است از حضرت موسي)ع( بگويد و قصد 
دارد با نگاهي عرفاني و معرفتي به قصه حضرت موسي)ع( 

بپردازد | صفحه16

روايتیمتفاوتازمنطقهمحرومبشاگردكهاستعدادووشوكارانش
قهرمانجهانراهمشگفتزدهكردهاست


