
    ثبت س��ند خودرو در دفاتر اس��ناد براي قوه قضائيه 
درآمد زايي داشت، اما دس��تگاه قضا به جهت رفاه مردم، 
قيد اين درآمد را زد.  مدت ها بود كه بين نيروي انتظامي و 
دفاتر اسناد در خصوص اينكه برگ سبز صادر شده از سوي 
نيروي انتظامي، سند رسمي خودرو محسوب مي شود يا نه، 
جدال وجود داشت. ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد براي 
قوه قضائيه درآمد زايي داشت، اما دستگاه قضا به جهت رفاه 
مردم، قيد اين درآمد را زد.  دادس��تان كل كشور با ارسال 
نامه اي به دادس��تان هاي عمومي و انقالب سراسر كشور 
اعالم كرد كه تنظيم س��ند خودرو در دفاتر اسناد رسمي 
غيرالزم است و اس��تنكاف كنندگان از آن تحت تعقيب 

قانوني قرار مي گيرند

     »گ��وردون ب��راون« در يادداش��تی در هفته نامه 
»س��اندی ميرور « كش��ورهای ثروتمند را به دليل انبار 
كردن صد     ها ميليون دوز واكس��ن »كووي��د-۱۹ « در 
شرايطی كه بسياری از كشورهای فقير برای دستيابی 
به هرگونه واكسن در تقال هس��تند تقيبح كرده و آن را 
»بی حرمتی اخالقی« خوانده اس��ت. او گفته كه 200 
ميليون دوز واكس��ن كرونا به صورت بالاستفاده وجود 

دارد يا اينكه قرار است وارد انبارهای امريكا و اروپا شود

    نخس��تين گفت وگوي زنده تلويزيوني رئيس دولت 
س��يزدهم با مردم شنبه شب برگزار ش��د؛ گفت وگويي 
كه تفاوت هاي قابل توجهي ب��ا گفت وگوهاي زنده طي 
هشت سال گذشته داش��ت و تفاوت بارز آن اين بود كه 
رئيس جمهور از آواره��ا و هزينه هاي برآم��ده از دولت 
قبل كه منجر به ايجاد نارضايتي هاي گسترده و فراگير 
در كشور شده و مردم را به ستوه آورده است، سخني بر 
زبان نياورد و تصريح كرد عالقه اي ندارد از چنين روش و 

منشي براي جلب نظر مردم بهره بگيرد

    رئيس جمه��ور فرهاد رهب��ر را به عنوان دس��تيار 
اقتصادی، صولت مرتضوی را به عن��وان معاون اجرايی 
و سرپرست نهاد رياس��ت جمهوری و ميثم لطيفی را به 
عنوان رئيس سازمان امور اداری و استخدامی منصوب 
كرد. همچنين با تصويب هيئ��ت دولت صادق خليليان 

استاندار خوزستان شد

بهگذشتهبرنمیگردیم
بهآیندهامیدواریم

 وزیر بهداشت: برنامه  ما 
 واکسیناسیون عمومی 
و قرنطینه هوشمند است

4 انتصاب در دولت

 تأکید رئیسی 
 بر لغو همه تحریم ها 

در دومین تماس ماکرون

 سهام عدالت 
به جاماندگان می رسد

 برگ سبز 
سند رسمي است

 گوردون براون: 
 انبار واکسن کرونا 

لکه ننگ وجدان غرب است
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جراحی زیبایی

یادداشتبینالملل

سرمقاله

یادداشتورزشی

ویژهجوان

 ترکیه و سوریه 
در ابتدای فرایندی جدید؟!

 سناریوهای اصالح طلبانه 
علیه دولت رئیسی

 برخورد با قرارداد هاي نجومي
شاید وقتي دیگر!

 حرف و حدیث های 
یک انجام وظیفه

سید رحیم نعمتی

شیوا نوروزي

علی مملوک، رئيس دفتر امنيت ملی سوريه، در نيمه ژانويه 
2020 ديداری ب��ا هاكان فيدان، رئيس س��ازمان اطالعات 
ملی تركيه )ميت(، داشت. آن ديدار برای اولين بار و پس از 
سال      ها برگزار شد و بی شک روسيه نقش مهمی در برگزاری 
آن داشت و به نوعی می توان گفت كه كرملين تالش كرده 
بود با اين ديدار نخس��تين گام برای نزديك��ی بين تركيه و 
سوريه برداشته شود. با اين حال تغيير ملموسی در روابط بين 
تركيه و سوريه از آن ديدار تاكنون به وجود نيامده و می توان 
گفت كه همچنان رويكرد خصمانه بين دو طرف حاكم است. 
سوريه تركيه را كشوری اشغالگر می داند و به نظر نمی رسد 
كه تركيه نيز حاض��ر به ترک خاک س��وريه به خصوص در 
اس��تان ش��مالی ادلب باش��د. حاال روزنامه تركيه گازتسی 
خبر از ديدار اين دو مقام ارشد اطالعاتی- امنيتی در بغداد 
 داده اما آيا نتيجه ديدار در بغداد می تواند با ديدار در مسكو 

متفاوت باشد؟ | صفحه 15

دول��ت مردم��ی س��يزدهم چه 
اصالح طلبان در اين چهار س��ال 
جوسازی كنند و خدمت بی مّنت 
اين دولت به مردم، آن   ها را خوش 
نيايد و چ��ه اقدام��ات اين دولت 
موجب عصبانيت اربابان غربی اين 
جماعت مدعی مردم ساالری شود ، 
از مسيری كه انتخاب كرده ، عقب 
نخواهد نشست و اين را با ميثاق 
نامه ای ك��ه در اولي��ن روز كاری 
كابينه امضا كردند عماًل نش��ان دادند. دولت مردمی سيزدهم 
اولويت   هايی را برای چهار س��ال آينده خويش تعريف كرده و 
برای تحقق اين اولويت   ها به فضاسازی رسانه ای و شانتاژ آفرينی 

جريان اصالحات توجه نخواهد كرد | صفحه 2

قراردادهاي جديد زيادي تا به امروز مثل هميشه بي حساب 
و كتاب و بدون ضابطه امضا ش��ده اند اما نه خبري از بررسي 
قراردادهاس��ت و نه نهادي ارقام نجومي را رصد مي كند. بعد 
از اينكه حميد س��جادي گزينه رئيس جمهور ب��راي وزارت 
ورزش رأي اعتماد گرفت، فوتبالي ها منتظر بودند در همين 
ابتداي كار و درست در زمان نقل و انتقاالت تابستاني اقدامي 
از سوي نفر اول ورزش كشور صورت بگيرد اما از صحبت هاي 
وزير جديد پرواضح است كه امسال نيز  آش همان  آش است و 
كاسه همان كاسه: »استقالل فدراسيون ها و استقالل عمل آنها 
دليل بر هرج و مرج نيست. به طور حتم وجود چارچوب و حد 
و مرز داشتن قراردادها بايد در دستور كار قرار گيرد. در حال 
تهيه سامانه اي هستيم كه قراردادها اگر از يک رقم مشخصي 
باالتر رفت ب��ه وزارت ورزش و جوانان بيايد و رصد ش��ود. در 
رابطه با عدد آن هنوز به جمع بندي نرسيده ايم و در حال كار 

كارشناسي هستيم« | صفحه 13

اين روز   ها اصالح طلبان درباره سفرهای استانی رئيس جمهور 
زياد صحبت و نقد می كنند و تالش دارند تا جايی كه می شود، 
منتقد اين اقدام رئيسی باشند يا حداقل آنكه دست به تأييد 
كامل آن نزنند. مدل رياست جمهوری مدنظر اصالح طلبان، در 
قالب عبارت »كنترل از راه دور « قابل توصيف است. همانگونه 
كه طی چندين سال حسن روحانی پش��ت ميز اتاق كارش 
می نشست و بدون رويت از نزديک و صرف گزارشات رسيده، 
برای همه مناطق كشور تصميم می گرفت. اصالح طلبان چون 
چنين مدلی را در ذهن دارند، اكنون تص��ور می كنند اتفاق 
عجيب و خارج از قاع��ده ای رخ داده و بايد م��دام آن را نقد و 
بررسی كنند. در حالی كه سر زدن به مناطق مختلف كشور، از 
وظايف عادی يک مسئول در سطح رياست جمهوری است و 

اتفاق خاصی نيفتاده است | صفحه 2
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قیمت: 2000  تومان

بینالملل

  واردات دستگاه های گران قیمت 
در خدمت مراکز زیرزمینی

 پرون��ده » ج��وان « از ت��ب زيباي��ی ليف��ت 
و تزريق ژل در زنان

  عروسک های باربی و شبکه های 
اجتماعی ریشه های تقاضای القایی زیبایی

بلبشویمراکززیرزمینی
خدماتپوست

زنان

یمنی    ها با 8 موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو حمله کردند

 فاطمیون 
به مهاجران عزت بیشتری دادند

 ۱8۰ سال حبس 
براي اخاللگران پتروشیمي

    ماجراي پرونده ش��ركت بازرگاني پتروش��يمي 
اينگونه ب��ود كه مدي��ران اين ش��ركت از خريداران 
خارجي مبال��غ كالني دريافت كرده و ب��ا عنوان دور 
زدن تحريم ه��ا، مابه التفاوت قيم��ت ارز خارجي با 
ريال را ب��ه جيب مي زدند. بيش��ترين حاش��يه اين 
پرونده مربوط به اختالس چند صد ميليون يورويي 
مرجان شيخ االس��المي بود. از پرونده پتروشيمي به 
عنوان بزرگ ترين اختالس تاري��خ ايران هم نام برده 
شده است. جلسات دادگاه شركت بازرگاني پتروشيمي 
از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد و ۱۴ نفر متهم شدند كه در 
جريان گردش مالي ۶ ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورويي 

اين ش��ركت، اقدام به اخالل در توزي��ع ارز كرده اند. 
اين پرونده در شعبه س��وم مجتمع ويژه رسيدگي به 
جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادي رسيدگي شد 
كه رياست اين ش��عبه و رياست كل مجتمع با قاضي 
سرشناس پرونده هاي مفاسد اقتصادي يعني اسداله 
مس��عودي مقام بود. قاضي مس��عودي مقام در يكي 
از جلس��ات دادگاه هم با اش��اره به برخي از تخلفات 
اقتصادي ش��بكه درگير در پرونده پتروشيمي اعالم 
كرد كه به برخي از مديران شركت هاي وابسته به اين 
افراد در آلمان، حقوق هايي داده شده است كه از حقوق 

صدراعظم آلمان بيشتر بود! | صفحه 3

    پدر ش��هيد مصطفي محمدي، از ش��هدای لشكر 
فاطمي��ون در گفت و گو با »جوان«: م��ن براي تربيت 
چهار فرزندم سرمايه گذاري كردم هم از لحاظ تربيتي 
و ورزشي و هم از لحاظ اخالقي. دوست داشتم بچه ها 
به جايي برس��ند و از لحاظ علمي و هنر موفق شوند. 
در كش��ور خودمان كه به دليل حضور امريكا مردم در 
سختي بودند. خدا لعنت شان كند با عنوان »دموكراسي 
نيم بندي« با ش��عارهاي دروغ ملت افغانستان  را كه 
توانايي، پيشينه، توانمندي و استعداد زيادي داشتند 
در سطح پاييني نسبت به ديگر كش��ور هاي دنيا نگه 
داش��تند. امريكايي ها مردم ما را در دنيا سرشكس��ته 

كردند. مردمي كه از لحاظ عل��م و هنر درجات بااليي 
داش��تند و همين موضوع بهانه اي ش��د كه دش��من 
نتوانست تحمل كند و همانطور كه چندي پيش مطلع 
شديد دبيرستان سيدالش��هدا را بمب گذاري كرده و 
تعداد زيادي از دختران ما را به شهادت رساندند. ابتدا 
وضعيت مهاجرين اينطور نبود. به قول شهيد حاج قاسم 
سليماني مدافعين حرم غبار از چهره مهاجرين زدودند. 
مصطفي هم خياطي بلد بود و هم بنايي. اين اواخر هم 
مبل سازي ياد گرفته بود و صاحب كارش هم خيلي از 
او راضي بود تا اينكه تصميم گرفت براي دفاع از حرم 

راهي جهاد با داعش و تكفيري شود | صفحه 7

حسنرشوند

كارشناس سياسی

صنعا تاكنون بار    ها اعالم كرده اس��ت كه ب��ا تكيه بر 
پيشرفت های موشكی خود می تواند تمامی تأسيسات 
نفتی، فرودگاه    ها و بنادر سعودی    ها را هدف قرار دهد. 
رسانه     ها بامداد يک    شنبه از عمليات موشكی بالستيک 
نيروهای مس��لح يمن عليه ائتالف متجاوز س��عودی 

خبر دادند. 
شبكه اسكای نيوز به نقل از سخنگوی ائتالف متجاوز 
س��عودی اعالم كرد كه نيروهای يمن��ی، چند فروند 
موشک بالستيک به مناطق جنوبی )نجران( و شرقی 
)الدمام( عربستان سعودی ش��ليک كرده اند كه قبل 
از برخورد ب��ه زمين رهگيری ش��ده اند. س��خنگوی 
ائتالف سعودی در ادامه افزود: »ما اقدامات الزم برای 
حفاظت از خود مطابق با قواني��ن بين المللی را انجام 

می دهيم. «
 ساعتی بعد، گزارش    ها از وقوع دو انفجار در شهر بندری 
دمام در شرق عربستان كه سرشار از منابع نفتی است، 
حكايت داش��ت. در پی اين وقايع، رس��انه های عربی 
از شليک  موشک بالس��تيک ديگری به سمت مواضع 
متجاوزان س��عودی خبر دادند. العربي��ه گزارش داد 
كه پدافند هوايی سعودی در ش��هر جيزان با موشک 

بالستيكی كه نيروهای يمنی شليک كرده اند، مقابله 
كرده است. 

انتشار اين اخبار باعث شد توجه    ها به تأسيسات نفتی 
آرامكو معطوف ش��ود تا جايی كه برخی منابع خبری 

موضوع حمله به تأسيس��ات نفتی آرامك��و را مطرح 
كردند. شماری نيز به نقل از شاهدان محلی، با تأكيد 
بر اهميت انفجارهای مجاور و حمله موشكی بالستيک 
يا پهپادهای حوثی ها، خبر از تعطيلی تأسيسات نفتی 

آرامكو س��عودی در ش��هر ظهران دادند. با اين حال، 
خبرگ��زاری رويترز به نقل از منابع امنيتی س��عودی 
اعالم كرد كه تأسيس��ات آرامكو آسيبی نديده است. 
يحيی سريع، س��خنگوی نيروهای مسلح يمن ديروز 
در تش��ريح عمليات اخير ارتش و كميته های مردمی 
يمن، از اين عملي��ات با عنوان »موازن��ه بازدارندگی 
هفتم« ياد و تصريح كرد كه تأسيسات حياتی و مراكز 
نظامی عربستان سعودی با پهپاد »صماد ۳ « و موشک 
هدف گرفته شده اس��ت. وی در اين مورد گفت: »در 
اين عمليات، تأسيس��ات وابس��ته به آرامكو در رأس 
التنوره در منطقه الدمام در ش��رق س��عودی با هشت 
پهپاد صماد ۳ و موش��ک بالس��تيک از ن��وع ذوالفقار 

هدف گرفته شد. 
وی بار ديگر به سعودی    ها درباره ادامه تجاوز به يمن هشدار 
داد:» بر حق مشروع خود در اجرای عمليات های منحصر 
به فرد بيشتر در دفاع از كش��ور عزيز و ملت بزرگ يمن 
تا توقف تجاوز و رفع محاصره تأكيد می كنيم. نيروهای 
مسلح يمن به ياری خدا به نبرد جهادی خود تا آزادسازی 
تمام اراضی جمهوری يمن و تحقق آزادی و اس��تقالل 

ادامه خواهند داد.« | صفحه 15

امریکابرایافغانستان
»جنگداخلی«نوشت

 در شرايطی كه امريكايی     ها مدعی بودند كه برای افغانستان و مردم آن امنيت به ارمغان آورده اند، هنوز يک هفته از خروج كامل نيروهای امريكايی نگذشته مقامات اين كشور افق
تيره و تاری را برای افغانستان ترسيم می كنند. مارک ميلی، رئيس ستاد مشترک ارتش امريكا روز يک     شنبه در گفت وگو با شبكه فاكس نيوز، درباره تحوالت افغانستان گفت: »برآورد 

من اين است كه وضعيت افغانستان به احتمال زياد به يک جنگ داخلی تبديل می شود كه می تواند منجر به تشكيل مجدد القاعده و ديگر گروه های تروريستی شود« | صفحه 15


