
    س��خنگوی دولت: گزارش عملکرده��ای دولت در 
بخش های مختلف برای آگاهی مردم آماده شده است 
که برخی مسئوالن نشست های خبری اختصاصی خود 
را برگزار کردند.  وزرا به نمایندگی دولت طی این هفته 
به سراسر کشور سفر می کنند و خدمت دولت را به مردم 

ارائه و طرح های استان مربوطه را افتتاح می کنند

    دو مقام روس دیروز در دهمی��ن کنفرانس امنیت 
بین الملل��ی در مس��کو، در موضعی مش��ترک، یکی از 
تند      ترین انتقاد      ها را روانه غرب کردند. والدیمیر پوتین 
در س��خنرانی خود امری��کا را به  تالش ب��رای طوالنی 
کردن درگیری در اوکراین متهم کرده تا به گفته او »با 
برافروختن مجدد درگیری های قدیمی و دامن زدن به 
درگیری های جدید، هرج ومرج برمی انگیزند و سیاست 
به اصطالح مهار را اجرا می کنند.« وزیر دفاع روسیه هم 
وعده کرده که جنگ روس��یه در اوکراین نقطه »پایان 

جهان تک قطبی« خواهد بود

    هر زماني هر مسئولیتي به عیسي کالنتري سپرده 
شده، وي نه فقط نتوانسته از پس کار بربیاید، بلکه انواع 
و اقس��امي از حواش��ي را هم از خود به یادگار گذاشته 
است! حاال هم که بعد از 9 سال کارنامه ناموفق از سمت 
دبیري ستاد احیاي دریاچه ارومیه کنار گذاشته شده، در 
میزگردي با فعاالن حوزه محیط زیست اینگونه اظهار نظر 
کرده اس��ت: »اگر دریاچه ارومیه اصالح نش��ود، پیامد 
امنیتي خواهد داش��ت. دریاچه ارومیه احیا نشود، هیچ 

حکومتي نمي تواند در کشور دوام بیاورد.«!

    سخنگوی دس��تگاه قضا: بابک زنجاني همچنان در 
زندان است و از بدهي حدود 2 میلیارد یورویي اش 500 

میلیون دالر به وزارت نفت برگشته است. 
صدور حکم اعدام یک س��ر شبکه  فس��اد به  نام الکس، 
آخرین وضعیت پرونده س��قوط هواپیماي اوکرایني و 
بخشش 92۴ محکوم قصاص از دیگر اخبار مهم نشست 

خبری سخنگو بود

    هر قدر شعار شفافیت در مدیریت سینمایي دولت 
قبل یک امر پوپولیس��تي محس��وب مي ش��د، به نظر 
مي رسد س��ازمان س��ینمایي دولت س��یزدهم تالش 
دارد، آن را در عم��ل نصب العین قرار دهد. ش��فافیت 
شعار قشنگي بود که حس��ین انتظامي، رئیس سازمان 
سینمایي دولت دوازدهم مدام روي آن تأکید مي کرد 
و منتقدان هم مدام عنوان مي کردند ش��فافیت خوب 
است، اما مسئله اي فرعي اس��ت، چراکه مشکل اصلي 
سینما نزول کیفیت آثار است. رئیس سازمان سینمایي 
دیروز وعده داد اسامي ممنوع الکارها در سینما شفاف 
ش��ود. اگر این وعده عملي ش��ود راه سوء اس��تفاده و 
مظلوم نمایي عده اي نیز بسته خواهد شد ضمن اینکه 
دیگر مشخص مي شود کسي که ممنوع الکار است دقیقاً 

کیست و دلیل آن چه بوده است

    مشاور وزیر اقتصاد: مرحله دوم طرح هوشمندسازي 
یارانه نان ابتدا در چند استان به صورت آزمایشي انجام 
و بعد از رف��ع ایرادها و شناس��ایي ش��رایط و آمادگي 
س��ایر اس��تان ها به صورت سراس��ري اجرا مي ش��ود. 
دو اتف��اق در مرحله دوم رق��م مي خ��ورد، اول ترمیم 
جبران 15 درص��د از هزینه هاي نانوایي هاس��ت که در 
فاز اول اجرا مي ش��ود و در مرحله دوم جبران افزایش 
هزینه نانوایان که ش��امل اجاره و دس��تمزد است و در 
استان هاي مختلف نیز متفاوت است، واقعي تر خواهد 
ش��د. اتفاق دیگر این ک��ه تخصی��ص آرد یارانه اي بر 
مبناي عملکرد انجام مي ش��ود و امکان تولید بیش��تر 
 ب��راي نانوایاني ک��ه عملکرد بهتري داش��ته باش��ند، 

وجود خواهد داشت

 نهضت تبیین 
خدمات دولت برای ملت

پوتین: اوکراینی      ها 
 »گوشت دم توپ« 

حفظ هژمونی غرب شده اند

چرا نبايد به كالنتري 
توجه كرد؟!

تحویل ۵۰۰ میلیون دالر 
 از اموال زنجاني 

به وزارت نفت

 شفافيت در سينما 
از شعار تا عمل

 اجراي مرحله دوم 
طرح هوشمندسازي 

یارانه آرد
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ویژه  جوان

یادداشت  حوادث

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

 هشدار عجیب نماینده حامی
فائزه هاشمی به رئیسی

 ترک فعل مسئوالن 
امنیت را  کاهش داده است

 شفاف سازی
 در فوتبال یعنی کشک!

 حاال دیگر جنگ داخلی امریکا
رؤیا نیست

 نقطه هدف غرب 
از عملیات روانی در مذاکرات 

حسین فصیحی

شیوا  نوروزی

سید رحیم نعمتی

سیدعبداهلل متولیان

نطق تند مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس 
شورای اس��المی در اعالم هش��دار به رئیس جمهور برای عدم 
استفاده از اصالح طلبان از دیروز دست به دست می چرخد. همه 
جا هم او به عنوان نماینده اصولگرا معرفی می شود که به رئیسی 
هشدار داده که مراقب جریان نفوذ باشد. نکته جالب اینکه او در 
دوره های قبلی حامی اصالح طلبان و بلکه فراتر از حامی، عضوی 

از لیست امید، لیست انتخاباتی اصالح طلبان بود| صفحه 2

تأمین امنیت، پیوست های بسیاری دارد که بی توجهی به آن 
بروز اعمال مجرمانه، سوانح و به  پیوست آن افزایش آسیب های 
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. بخش مهمی از این آسیب ها 
که در معرض نگاه و داوری مردم قرار دارد در ترک فعل مسئوالن 
صورت می گیرد. با وجود این مسئوالن نسبت به رفع آسیب های 
موجود بی تفاوت هس��تند. به عنوان مثال سال 83 ، آمار نقاط 
حادثه خیز در کشور 5 هزار و 200 نقطه بود که تاکنون نسبت به 

رفع خطر از آن اقدام نشده است | صفحه 14

شفاف سازی در فوتبال خواسته  جدی و همیشگی مردم و فعاالن 
این رشته بوده و هست، اما ارقام پرداختی و هزینه های نجومی در 
فوتبال غیرحرفه ای آنقدر باالست که با دیدن نخستین اسناد 
منتشر شده در خصوص هزینه های سرخابی ها برای فصل جدید 
لیگ برتر مغز هر ایرانی سوت می کشد! تصورش هم سخت است؛ 
دو باشگاهی که حتی قادر به دریافت مجوز حرفه ای نشده اند و 
از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شده اند، مجموعاً بیش از 560 

میلیارد تومان برای یک فصل هزینه کرده اند| صفحه 13

پلیس فدرال امریکا)اف بی آی( و وزارت امنیت داخلی امریکا 
بیانیه ای مش��ترک را صادر کرده اند تا اینکه در مورد افزایش 
تهدیدات داخلی علیه مقامات فدرال هش��دار داده باش��ند. 
همچنان که این دو در بیانیه خود گفته اند، این هشدار در پی 
یورش هفته قبل مأموران اف بی آی به عمارت ترامپ در ایالت 
فلوریدا به نام ماراالگو انجام شد که طی این یک هفته مبدل به 

سرخط خبر      ها در رسانه های امریکا شده است | صفحه 1۵

در سال های گذشته در میدان مذاکرات هسته ای، این ایران 
بود که در تصمیم گیری درباره پیشنهادات غرب باید بین بد 
و بدتر یکی را انتخاب می کرد )که البته گاهی تحت عملیات 
روانی سنگین و مرعوب کننده غرب، متأسفانه بدتر را انتخاب 
کرده است(، اما اینک ش��رایط به کلی فرق کرده و این طرف 
غربی اس��ت که باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند. غرب 
از یک طرف رفع تحریم  ها را موجب قدرتمندتر شدن ایران و 
شکست برنامه کنترل ایران می داند، از این رو به هیچ وجه مایل 
به برداشتن کوچک ترین قدمی در مسیر برداشتن تحریم  ها 
نیست و از س��وی دیگر با پیامدهای ناگوار جنگ روسیه علیه 
ناتو در اوکراین دس��ت و پنجه نرم می کند و با بحران سنگین 
مستقیم سوخت و انرژی و غیر مستقیم مواد غذایی مواجه بوده 
و به برداشتن تحریم  ها و موانع موجود از مسیر تجارت ایران به 
شدت نیازمند است. اگر طرف غربی مسیر عقالنیت را دنبال 
نماید چاره ای جز بازگشت به مسیر احترام به حقوق ملت ایران 

و تأمین منافع ناچیز ایران در برجام ندارد  | صفحه 2

رجوع به صفحه 4

 آگهى تجديد
 مناقصه عمومى 

جمهورى اسالمى ايرانيك مرحله اى
 وزارت اموراقتصادى ودارايى

گمرك ايران

سالروز ورود آزادگان به میهن گرامی باد

وزیر اقتصاد: فردي با هزارمیلیارد تومان 
گردش مالي  یک ریال هم مالیات نمي داد 

ب�رای ارتق�ای فعالیت ه�ای فرهنگ�ی نوجوانان 
باید ب�ا برنامه ری�زی دقی�ق و وح�دت و همکاری 
می�ان دس�تگاه      ها گام برداری�م، چراک�ه دش�من 
س�عی می کن�د ب�ا قط�ع ارتب�اط نوجوان�ان ب�ا 
بس�یج و انق�اب آنه�ا را ب�ه انح�راف بکش�د. 
به گزارش فارس، سردار علی مقواساز، معاون فرهنگی، 
هنری سازمان بسیج مستضعفان در حاشیه برگزاری 
همایش نغمه عشق و اجتماع گروه های سرود شهرستان 
اسالمش��هر اظهار کرد: یکی از مهم  تری��ن برنامه های 
مجموعه معاونت فرهنگی و هنری و قرارگاه فرهنگی 
اجتماعی بسیج شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری 
همتراز و همراه با ارزش های انقالب و نظام و حمایت از 

این گروه      ها و استعداد     ها است. 
وی گف��ت: فرصتی به دس��ت آم��د تا ب��ا حضور در 
شهرستان اسالمشهر از فعالیت های فرهنگی و هنری 
که در مجموعه بسیج این شهرستان انجام می شود، 
بازدیدی داشته باش��یم که خدا را ش��کر در ایام ماه 

محرم از اتفاقات خوبی که در اس��تان تهران و در این 
منطقه رخ داده، شگفت زده شدیم، حرکت خودجوش 
مردمی، هنرمندانه و زیبای��ی که با کمک همه مردم 

انجام می شود. 
معاون فرهنگی و هنری س��ازمان بس��یج با اش��اره به 
برگزاری همایش نغمه عش��ق ادامه داد: حضور قریب 
بر 600 نوجوان 12 الی 13 س��اله با پیشانی بند محرم 
و لباس مشکی در این همایش نشان می دهد که خون 
حسین)ع( برای اسالم دارد می جوش��د و این مراسم 
یکی از هزاران جلس��ه ای اس��ت که در کشور ما شکل 
می گیرد، امروز خون نوجوانان ما به خون حاج قاسم و 
خون امام حسین )ع( و اصحاب آن حضرت گره خورده 
و با آن عجین شده و این نسل برای تمدن نوین اسالمی 

تربیت می شوند. 
س��ردار مقواس��از بیان کرد: بس��یج مکتب عاشورا 
اس��ت که در آن همانند صحنه کربال اقشار مختلف 
م��ردم در راه اعتالی ارزش های اس��المی و دفاع از 
آرمان های انقالب اس��المی فعالیت و به هموطنان 
خ��ود خدمات رس��انی می کنن��د. ام��روز جوانان و 
نوجوانان زیادی هستند که ضمن آشنایی با بسیج و 
ایجاد ارتباط با خدا و مسجد، با ایمان و تقوا و احترام 
به والدین به سرمایه های با افتخار جامعه تبدیل شده 
و مایه فخر و مباهات هس��تند، که دش��منان سعی 
می کنند با قطع ارتباط آنها با مجموعه های بسیج و 

انقالب آنان را به انحراف بکشند. 

 معاون سازمان بسیج: مهم  ترین برنامه ما 
حمایت از استعدادهای فرهنگی است

    خان��دوزی: در طول س��ال هزار میلیارد تومان 
به یک حس��ابی وارد و بع��د هم از آن خارج ش��ده 
بود. وقتي اس��م فرد را در س��ازمان ام��ور مالیاتي 
جس��ت و جو مي کردی��م، ریالي به حس��اب دولت 
واری��ز نکرده بود. ای��ن فرد در مب��ادالت رمز ارزها 
فعال است و کس��ب و کار رس��مي هم ندارد. زماني 
که مي خواس��تیم ارز ۴هزارو200توماني را حذف 
کنیم، بزرگ تری��ن واردکننده این حوزه رس��ماً به 
وزیر مربوط اع��الم کرده بود ش��ما جرئت ندارید و 
نباید این ارزها را قطع کنید. مس��یر ما در سازمان 
خصوصي هم پر رنگ کردن نقش مردم و برگرداندن 
اعتماد اس��ت. تا امروز به خصوصي سازي اعتمادي 
نبوده، چون مکان هایي را واگ��ذار مي کرده که بعد 

از مدتي آنه��ا را پس مي گرفته اس��ت. در نهایت نه 
کارگر و فعاالن اقتصادي از وضعیت راضي بودند، نه 
خریداران اعتماد مي کردند، بنابراین هیچ بنگاهي از 
دولت خصوصي نمي شود، مگر اینکه همه شرایطش 

سنجیده شده باشد | صفحه 4

 حفظ قرآن کریم
 ارمغاني از دوران اسارت بود

    علي مرادزاده آراني 15سال داشت که با تغییر 
تاریخ شناسنامه اش راهي جبهه شد. به خانواده اش 
قول داده بود که خیل��ي زود باز مي گردد، اما تقدیر 
طور دیگري برایش رقم خورد. علي در 16سالگي به 
اسارت دش��من درآمد و بعد از چهار سال وقتي به 
خانه بازگشت که 20 سالش تمام شده بود. در این 

مدت خانواده از سرگذشتش بي اطالع بودند. حتي 
نام او و همرزمانش هم در لیس��ت صلیب سرخ ثبت 
نشد اما توانست در شرایط سخت اردوگاه )تکریت 
11( حافظ قرآن شود. او حاال 51 س��ال دارد. با ما 
همکالم شده است تا از روزهاي اسارت و مفقودي و 

آزادي اش برایمان روایت کند | صفحه 7

 حضور بسیج 
یعنی حضور ملت ایران نه یک سازمان

    رئیس س��ازمان بس��یج: م��ا می خواهیم مردم 
در صحنه باش��ند، وقتی می گوییم حضور بس��یج 
یعن��ی حضور مل��ت ای��ران، نه س��ازمان بس��یج. 
در بخش تولید فیل��م و انیمیش��ن و تدوین تاریخ 
ش��فاهی فرماندهان و یگان های اس��تانی و اطلس 
دفاع مقدس اس��تان ها، بزرگداشت مناسبت های 

دفاع مقدس و بازس��ازی عملیات ها در مناسبت ها  
سازمان بسیج فعالیت های خوبی انجام داده است.  
در بخش راهیان ن��ور غرب و جنوب غرب کش��ور 
پیش از کرونا ساالنه 6 میلیون نفر از مردم شرکت 
 می کردند و در نوروز امس��ال هم استقبال میلیونی 

انجام شد | صفحه 2

 ایران »نه گفتن« را
برای امریکا سخت کرد

»مقاومت« در خانه ما 
موروثي است

خبرها از شرایط منطقی و شدنی ایران برای پایان دادن به مذاکرات و رفع نگرانی های باقیمانده خود 
 حکایت دارد. نماینده روسیه گفته است  »توپ در زمین امریکاست«. اروپا گفته »چیز نگران کننده ای«

در پاسخ ایران نیست. برخی محافل گفته اند اروپا باید تا امشب یا فردا جواب امریکا و خود را بدهد

گفت و گوي »جوان« با بانویي که دختر شهید 
همسر شهید و خواهر شهید مقاومت است 

خانم فاطمه شیباني اهل عراق اس�ت. فرزند ابوجعفر شیباني که در 
دفاع مقدس دوش�ادوش همرزم�ان ایراني جنگید، جانباز ش�د و به 
شهادت رسید. همس�ر مدافع حرم که در الذقیه شهید شد و خواهر 
محمد ش�یباني که راننده خودروی ابومهدي المهندس بود و شهید 
شد. براي ساعاتي در دفتر روزنامه میزبان فاطمه و خواهرش سکینه 
بودیم تا از پدرشان شهید ابوجعفر ش�یباني، مجاهد و جانباز شهید 
روزهاي جنگ تحمیلي، سجاد شیباني داماد خانواده و شهید الذقیه 
و برادرشان محمد شیباني که همراه حاج قاسم و ابومهدي در فرودگاه 
بغداد به شهادت رسیدند، براي مان روایت کنند؛ خانواده اي مجاهد که 
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