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قيمت:3000تومان

سرمقاله 

مردم ایران بار دیگر درخشیدند

عباس حاجی نجاری

باگذش��ت یک هفته از اجرای طرح مردمی سازی یارانه  ها و 
همراهی مردم با انجام آن، ضرورت اهتمام ملی برای اجرای 
موفق آن بیش ازپیش آشکارشده است. اهمیت اجرای این 
طرح برای اصالح نظام اقتصادی کشور و ر هایی از یارانه  ها از 
سال های پس از پایان جنگ تحمیلی همواره مطرح بود، اما 
هیچ کدام از دولت  ها جسارت اجرای آن را نداشتند و نهایتاً 
با انجام اصالح��ات جزئی تالش می کردن��د از زیر بار انجام 
این طرح بزرگ شانه خالی کنند و این در حالی است که در 
دوران دولت دوازدهم و با تشدید مشکالت اقتصادی کشور 
ناشی از تحریم های فلج کننده اقتصادی امریکا ، از فروردین 
سال ۱۳۹۷ دولت وقت با اختصاص ارز ترجیحی موسوم به 
»دالر4200تومانی« برای اغلب کاالهای اساسی، کشور را 

در ورطه یارانه  ها درگیرتر کرد  | صفحه2

مناقصه يك مرحله اى شماره 1041/6/5
شركت مخابرات ايران- مخابرات منطقه گلستان در نظر دارد 
اجراى طرح هاى شبكه كابل و فيبر نورى شرق منطقه گلستان 
را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضيان شركت 
در مناقصه مى توانند جهت اطالعات بيشـتر به آگهى فراخوان در سايت شركت 
مخابرات ايران به آدرس www.tci.ir و يا سايت مخابرات منطقه گلستان به آدرس 
روابط عمومى مخابرات منطقه گلستان golestan.tci.ir مراجعه نمايند. 

مخابرات منطقه گلستان

قانون از   2500 عنوان مجرمانه  کم می کند 

وداعحسينیهابافاطمینيا

کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص حذف عناوین مجرمانه با »جوان« به گفت وگو نشستند

تداوم معادله ضداسرائیلی 
 بعد از انتخابات لبنان

»خاک«برسر
تعطيلیهایناخواسته

حضرت آیت اهلل خامنه ای ش��امگاه دو شنبه 
با حضور در کنار پیکر مرحوم حجت االسالم 
والمس��لمین حاج س��ّیدعبداهلل فاطمی نیا 
ضمن قرائت فاتحه، بر آن عال��ِم واعظ نماز 
میت اقامه کردند.  در این مراس��م جمعی از 
نزدیکان و بس��تگان مرحوم حجت االسالم 
والمس��لمین فاطمی نیا نیز حضور داشتند.  
حجت االسالم و المسلمین حاج سّیدعبداهلل 
فاطمی نی��ا، از وّعاظ خوش بی��ان، محّققان 
و مورخان اس��المی و اس��تادان برجس��ته 

اخالق تهران بود که پ��س از طی یک دوره 
بیم��اری دو ش��نبه 2۶ اردیبهش��ت ۱40۱ 
به لق��اءاهلل پیوس��ت. رهبر انق��الب در پیام  
تسلیتی ارتحال حجت االسالم والمسلمین 
فاطمی نیا، اطالعات گسترده و بیان جذاب 
و لحن ش��یرین این عالِم واعِظ درس آموز را 
منبعی پر فیض برای جمع زیادی از جوانان و 
راهجویان دانسته و از خداوند متعال رحمت 
و غفران و پاداش وافر برای ایش��ان مسئلت 

کرده بودند.

ریزگردها روز گذشته یک بار دیگر تهران را در صدر شهرهاي آلوده جهان قرار دادند 
و موجب تعطیلي ناخواسته مدارس و ادارات این کالنشهر شدند. تعطیلي این دفعه 
تهران اما کمي به موقع تر اعالم ش��د و دانش آموزان و کارمندان پیش از آنکه سر 
کار یا مدرسه خود حاضر شوند، از این ماجرا خبردار شدند. ریزگردهاي مهاجر در 
حالي بهشتي ترین ماه بهار را براي مردم به جهنم تبدیل کرده اند که بودجه مقابله 
با ریزگردها در سال ۱400 و همچنین امسال از الیحه بودجه حذف شده است! حاال 
که تعطیلی های ناخواسته  هم به خسارت ها اضافه شده باید فکری کرد وگرنه هر روز 

»خاک« برای ما حکم به تعطیلی می دهد و برنامه ها را زیر غبار پنهان می سازد.

 حزب اهلل و متحدان با دس��تیابی به ۶2 کرس��ی به اکثریت آرا دست یافتند. این 
تعداد کرسی از شمار کرس��ی های 8 مارس در انتخابات سال 20۱8 کمتر است 
ولی این کاهش کرسی    ها به تعداد کرسی رقبای غربی حزب اهلل اضافه نکرده، بلکه 
در تحولی بی سابقه بین ۱2 تا ۱۶ نامزد مستقل که عمدتاً مخالف فساد رهبران 

جریان غربگرای ۱4 مارس هستند، وارد پارلمان شدند.  

  بیش از 2500 عنوان مجرمانه، مصائب زیادی را به قوه قضائیه تحمیل کرده است. کمتر کشوری است که دامنه جرم را تا این حد وسیع تعریف کرده باشد. پرونده های میلیونی در دستگاه قضا، اطاله دادرسی و اطالق مجرم
به افرادی که مرتکب تخلف شده اند، از معایب جرم انگاری های بی دروپیکر است. حاال مجلس و قوه قضائیه »قضازدایی« را برای کاستن از تعداد عناوین مجرمانه در دستور کار خود قرار داده اند
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اقامهنمازرهبرانقالببرپيکراستادفاطمینيا

بودجه مقابله با ریزگردها هم امسال 
و هم سال گذشته از الیحه بودجه حذف شد!

امينآهويی|تسنيم

 با گذشت چند روز از اجرای طرح اصالح قیمت    ها از سوی دولت و در روز    هایی که مردم 
کوچه و بازار کم کم از شوک این جریان خارج می شوند و بیشتر از قبل به مفید بودن 
آن برای آینده اقتصادی کش��ور ایمان می آورند، شنیدن برخی اظهارنظر    ها از برخی 

چهره های ورزشی به خصوص فوتبالی    ها جای تأمل دارد. 
این روز    ها چهره های گوناگون فوتبالی با اظهارات مثاًل دلس��وزانه خود س��عی دارند 
اینگونه وانمود کنند که دلسوز مردم هستند و نمی توانند ببینند که آنها این همه رنج 
و مشقت را تحمل می کنند و در سختی روزگار می گذرانند. اینکه ورزشکار و مربی یاد 
مردم باشند و دغدغه آنها را داشته باش��ند امری پسندیده و خوب محسوب می شود 
اما جای تعجب است که این عده خاص فقط در برخی مواقع که منافع شان حکم کند 

دلسوز مردم می شوند و مثاًل سینه برای دفاع از مردم چاک می کنند. 
به عنوان مثال می توان به اظهارات س��رمربی تیم رایکای بابل اش��اره کرد. پیروز قربانی 
می گوید: » متأسفانه مردم ما خیلی تحت فشار هستند. آقای مسئولی که به اشتباه رفتید 
در یک جایگاهی قرار گرفتید یک سری مردم شرمنده زن و بچه شان هستند و نان شب را 
نمی توانند برای خودشان فراهم کنند.«  خب درست اما سؤالی که از  قربانی داریم این است 
که چطور وقتی مربی سایپا بودی و مردم دسته دسته در پراید های تولیدی کارخانه تیم 
تحت هدایتت قربانی     می شدند برای مردم دل نمی سوزاندی و از سایپا انتقاد نمی کردی 
اما حاال مدعی هستی که یک مسئولی جایی اشتباه قرار گرفته و همین مسئله باعث شده 

مردم نان شب نداشته باشند که بخورند!
البته به هرحال آن زمان با سایپا قرارداد داشتی و بدیهی است که نمی توانستی انتقاد 
کنی اما بد نیست حاال هم کمی با دقت بیش��تر حرف بزنی و مربیگری ات را بکنی و 

بیهوده سعی نکنی خود را دلسوز مردم نشان دهی. 
مورد دیگری را که می توان در این خصوص مثال زد کاپیتان نیمکت نشین استقالل 
است که گویا وضعیت معیشتی مردم راه نفس کشیدنش را بسته!  وریا غفوری که خوب 
می داند با توجه به حضور جوانان پرانگیزه و آماده تر در ترکیب استقالل و اهمیتی که 
فرهاد مجیدی به آنها می دهد شانس چندانی برای حضور در ترکیب ثابت و شاید حتی 
روی نیمکت استقالل در فصل بعد ندارد، بهترین راه را در این دیده تا به نحوی دیگر 

خود را مطرح کند و چه راهی بهتر از اینکه سنگ مردم را به سینه بزند. 
به  غفوری می گوییم که مردم چند س��الی می شود درگیر مش��کالت اقتصادی و نان شب 
هستند . درست همان روز    هایی که شما در ویالی الکچری تان عکس یادگاری می گرفتید 
و منتشر می کردید. درس��ت همان روز    هایی که بابت نیمکت نش��ینی در استقالل قرارداد 
میلیاردی امضا می کردید و از پول همین مردم و بیت المال می گرفتید. چطور آن روز    ها فکر 

مردم نبودید؟ آیا شده که فقط درصدی از قراردادتان را خرج همین مردم کنید؟ 
اینکه به یاد مردم افتاده اید خیلی خوب است اما باید گفت که دیر فهمیده اید و حاال هم فقط 
سنگ خودتان را به سینه می زنید. می خواهید جلوی چشم باشید و مردم دار جلوه نمایید اما 
راه درستی را انتخاب نکردید. ورزش ایران همین حاال هم پهلوان های زیادی را سراغ دارد که 
در مواقع حساس پای کار مردم بوده اند و غم نان مردم را داشته و دارند؛ چهر    هایی فراموش 

نشدنی که حتماً امثال برخی فوتبالی    ها هیچ گاه به گرد پای آنها هم نخواهند رسید. 

بهگردپایپهلوانهایورزشهمنمیرسيد

مردمداریمنفعتطلبانه
فوتبالیها

پيکراستادفاطمینياپسازوداعمردمتهران،راهیقمشد.عصرديروزمراسموداعوتشييعدرقمازمسجدامامحسنعسکریتاحرمحضرتمعصومه)س(برگزاروسپسپيکراستاددرآنحرممطهربهخاکسپردهشد.

منوچهر منطقی معاون وزیر صمت با اذعان 
به اینکه صنعت خودروسازی ایران دو دهه 
از فناوری روز دنیا عقب اس��ت، تأکید کرد 
واردات خ��ودرو باید به تولید منجر ش��ود. 
از ای��ن رو واردکنن��دگان که ش��امل بخش 
خصوص��ی و ش��رکت های تولیدکنن��ده 
می شوند باید در یک چارچوب تعریف  شده 
انتقال س��رمایه و انتقال فن��اوری تولیدات 
محصوالت به داخل کش��ور را به طور حتم 
در اولویت کاری خود قرار دهند و تعهداتی 
وجود داشته باش��د تا از حدود هزار و 500 
نمایندگی موجود در سراسر کشور به شکل 

مناس��بی در ارائ��ه خدمات پ��س از فروش 
استفاده شود.

  منطقی،   در نشست خبری با عنوان تحلیل 
عوامل متمرکز س��ازی تخصیص خودرو از 
کارکرد س��امانه یکپارچه س��ازی خودرو و 
برنامه های دولت برای واردات در سال جاری 
س��خن گفت. برخالف عامه مردم که تصور 
می کنند واردات خودرو مانند چهار س��ال 
قبل با پرداخت حقوق گمرک��ی وارد انجام 
می ش��ود، منطقی از الزامات انتقال فناوری 
خودرو خبر داد و گفت  واردات خودرو باید 

منجر به تولید شود. | صفحه4

آنچه که مسئوالن در تحلیل وضعیت صندوق 
توس��عه ملي اعالم مي کنند حاکي از عملکرد 
نامناس��ب صندوق طي ۱0 س��ال فعالیت آن 
است، موضوعي که از تحمیل فشار دولت ها بر 
منابع صندوق و عدم استقالل کافي آن به دلیل 
اعمال تحریم های ظالمانه نفتی ازسوی امریکا 
و کاهش درآمدهای بودجه ای کشور حکایت 
دارد. رئیس دیوان محاس��بات معتقد اس��ت: 
»اعضاي هیئ��ت عامل صندوق توس��عه ملي 
مثل داورهاي یک بازي پینگ پنگ ش��ده اند 
که یکي ت��وپ را مي زند و دیگ��ري مي گیرد. 
جریان تبادل پولي در صندوق اینگونه ش��ده 

است. در این سال ها کمترین منابع به صندوق 
واریز شده و دولت ها به سمت کسري بودجه از 
منابع آن حرکت کرده اند ولي براي اینکه براي 
سال جاري این مجوز صادر نشد بعید مي دانم 

که این روند ادامه داشته باشد.«
 روز گذشته همایش »ثروت ملي و عدالت بین 
نسلي« با حضور مس��ئوالني از بانک مرکزي، 
صندوق توسعه ملي، دیوان محاسبات و مجلس 
در محل سازمان مدیریت صنعتي، برگزار شد. 
در ای��ن همایش صندوق توس��عه ملي و نحوه 
حفاظت از دارایي هاي این صندوق در یک دهه 

اخیر محور سخنراني ها بود.  | صفحه12

خودروساز ما 
دو دهه از فناوری روز دنیا عقب است

توقف برداشت های نامتعارف
 از صندوق توسعه ملي در دولت سیزدهم

»زندهيادحجتاالسالموالمسلمينغالمرضاحسنيدرآيينهروايتهمسر«درگفتوشنودباعفتعربلوي

جنگروانيروزنامههايزنجيرهايرابههيچميگرفت!

   روزنامه صبح امروز با مدیرمسئولي سعید حجاریان صحبت هاي حاج آقا را به صورت طنز 
در مي آورد! آنها با این کارشان قصد تخریب شخصیت سیاسي و اجتماعي ایشان را داشتند. 
حاج آقا ناراحت نمي ش��دند و مي گفتند: »بگذارید هر چه مي خواهند بنویسند.« ایشان در 
برابر هجمه ها نه تنها از میدان به در نمي رفتند، بلکه باز هم در خطبه هاي نماز جمعه، علیه 
دولت خاتمي و اقداماتش اعتراض مي کردند و مي گفتند: »هر چه از دستتان بر مي آید، علیه 

من بنویسید«

چندي پیش شهید علیرضا شمسي پور از طرف وزارت ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران 
کشور به عنوان شهید شاخص سال ۱40۱معرفي شد. س��ردار شمسي پور عالوه بر حضور 
گسترده در میدان جنگ سخت، س��نگر جنگ نرم با دش��من را نیز خالي نمي گذاشت و با 
فعالیت مستمر در عرصه ورزش به پرورش روح و جسم جوانان این مرز و بوم به ویژه جوانان 
همداني مي پرداخت. این شهید در لباس مربي، داور، مدیر چند باشگاه فوتبال ) فجر و پاس( ، 
رئیس چند هیئت ورزشي ) دوچرخه سواري و تیراندازي(، رئیس بسیج ورزشکاران استان، 
رئیس تربیت بدني س��پاه همدان و عضو هیئت رئیسه فدراس��یون دوچرخه سواري بود که 
خدمات شایاني به ورزش کشور و همدان داشت و همچنان از او به عنوان معمار ورزش نوین 
همدان یاد مي شود. سردار  شهید علیرضا شمسي پور در ۱۳اردیبهشت ۹5 در حین تفحص 
ش��هدا در منطقه کاني مانگا ) پنجوین عراق( بر اثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل 
شد. با مهدي شمسي پور فرزند سردار شهید علیرضا شمسي پور همراه شدیم تا از زندگي و 

مجاهدت هاي این رزمنده بیشتر بدانیم.  | صفحه7

بارديگرسالروزرحلتمجاهدنامور،زندهيادحجتاالسالموالمسلمينحاجشيخ
غالمرضاحسنيفرارسيد.ازاينرويدرتبيينونکوداشتكارنامهآنبزرگدردفاع
ازنظاماسالميورهبريمعظمآنبابانوعفتعربلويهمسرويبهگفتوگونشستيم.

اميدآنکهعمومعالقهمندانرامفيدومقبولآيد.

  بر این باور بودند که دولت خاتمي، دولت افسادات بود نه اصالحات! در نماز جمعه و سخنراني هایشان 
با انتقاد از عملکرد دولت مي گفتند: »شما روي شاه را سفید کردید! ضربه اي که با شعار آزادي به کشور 
و اعتقادات جوانان زدید، جبران ناپذیر است.« به دلیل صراحت بیاني که داشتند، از سوي روزنامه هاي 

اصالح طلب مورد هجمه شدید قرار مي گرفتند  | صفحه9

بابادرشهيدبارانكانيمانگادوازدهمينشهيدشد
گفتوگوي»جوان«بافرزندسردارشهيدعليرضاشمسيپورازنخبگانورزشكشور

یادداشت  ورزشی

فریدون حسن

یادداشت حوادث

پلیس همیار دولت 
در جراحي بزرگ اقتصادي

 سردار حسين رحيمي 

در روز هاي اخیر با توجه به اجراي طرح جراحي بزرگ اقتصادي 
دولت، شاهد نگراني بین مردم هس��تیم که یکي از دالیل آن 
بدقولي ها و عهد ش��کني هاي برخي دولت هاي قبلي در وفاي 
به عهد و وعده هاي داده شده از سوي آنان باشد. از سوي دیگر 
این مسئله مي تواند به دلیل نبود اطالع رساني الزم و مناسب به 
مردم باشد، ولي آنچه مسلم است، اینکه دولت سیزدهم به طور 
جد به دنبال اصالح وضعیت نامناسب اقتصادي است و با اقدامي 
شجاعانه تالش دارد که با جراحي اقتصادي، اقتصاد کشورمان را 
که به قول اقتصاد دانان، اقتصادي بیمار است و در سال هاي اخیر 
به نوعي رو به احتضار است ، درمان و احیا کند.  جراحي اقتصادي 
کشور و انجام اقدامات اساسي، راهبردي و کلیدي در این راستا، 
امري الزم و ضروري بود که دولت جناب رئیس��ي به رغم همه 
مشکالت و مصائبي که اجراي این طرح به همراه دارد، آستین 
همت باال زده است و با همه توان به میدان آمده است تا  این گام 

بزرگ را در حل مشکالت مردم بردارد. | صفحه14

یادداشت  فرهنگی

حمله به فردوسی
 اسم رمز دشمنی با ایران

محمدصادق عابدینی

روز بزرگداش��ت فردوسی، امسال با س��ال های پیش تفاوت 
بزرگی داشت. امسال بیش از اینکه دوستداران زبان فارسی و 
ایرانیان نام شاعر ملی خود را به زبان آورند، دشمنان ایران در 
شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و فضای مجازی تا توانستند 

به تخریب فردوسی برخاستند. 
اگرچه برخی محققان و پژوهشگران زبان فارسی معتقدند که 
بیت مشهور »بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده کردم 
بدین پارسی « از سروده های حکیم طوس نیست، اما آنچه که 
فردوسی بزرگ برای زنده کردن فرهنگ و زبان فارسی انجام 

داد کمتر از احیای یک بیمار رو به مرگ نبود  | صفحه16

سیاسی

  جهاد تبیین  را با اطالع رسانی 
درست و  به موقع آغاز کنید 

حجت االس��الم حاج��ی صادق��ی:  ی��ک بعد جه��اد تبیین 
 اطالع رسانی درس��ت و به موقع است. دشمن به دنبال تغییر 
الگوهای رفتاری و تضعیف گفتمان مقاومت و به دنبال فتنه 
است، آنها می خواهند فضا را تاریک کنند و ما امروز بیشترین 
حرکت را باید در عرصه تبیین داشته باشیم. صراحت بیان و 
شجاعت از ویژگی های جهادگران عرصه تبیین است  آنها باید 

روحیه جهادی و خستگی ناپذیر داشته باشند | صفحه2 


