
 زنگنه: رؤياي امريکايي 
صفر شدن نفت ايران تعبير نمي شود

 جهان منهای 4 مخالف تحریم ایران 
فقط چهارضلعی عربستان- بحرین - امارات و رژیم صهیونیستی از صفر شدن نفت ایران حمایت کردند

دیوان محاسبات: 

نمایندگان مجلس: انتصاب سردار سالمي پیامي 
روشن براي امریكا و استكبار جهاني دارد

 در اولین نشست خبري سخنگوي جدید 
قوه قضائیه مطرح شد

 وقتی بی سوادی و نفهمی به اوج می رسد، مجری و 
میهمان تلویزیون برای دفاع از محتوای غیراخالقی 

یک فیلم به داستان های قرآني استناد می کنند

سعید مستغاثي در گفت وگو با »جوان« مطرح کرد

سهیال لرستاني ملي پوش فوتبال ساحلي بانوان اهل 
پلدختر  در گفت وگو با »جوان« از سیل مي گوید

 وزارت کشاورزي 
 با پول بازسازي قنوات 
بلیت هواپیما خرید! 

 دولت موظف 
 به اقدام متقابل و قاطع  

عليه امريکا شد

جشنواره جهاني فجر باید 
پناهگاه فیلمسازان مستقل 

و آزادیخواه باشد

 مردم سنگ تمام گذاشتند
دولت فراموش مان نكند

رسيدگي به اموال مسئوالن 
اجرايي مي شود

 حماقت مقایسه 
 شوخی های جنسی »رحمان 1400« 

با داستان لوط در قرآن!
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   اقتصادي

ورود نیروه��ای مردمی عراق 
برای کمک به مردم س��یل زده 
خوزستان، شبکه ای کم حجم 
اما به هم پیوسته  از رسانه های 
عربی، عبری و غربی گرفته تا 
بخشی از اصالح طلبان  نشان دار 
را برآش��فت . آنان این شبهه را 
طرح کردند که طبق اصل فالن 
قانون اساس��ی دادن هرگونه 
پای��گاه ب��ه نیروه��ای نظامی 
خارجی ممنوع است و سخن دوم اینکه ایران مشکل نیروی 
انس��انی ندارد که از خارج کمک گرفته اید. از رس��انه های 
دشمن که بگذریم داخلی  ها همه چیز را دقیقاً می دانند اما 
دس��ت به تغافل زدند. اگر حشدالش��عبی عراق یک تشکل 
نظامی اس��ت، اکثریت نمایندگان مجل��س و وزرای دولت 
ما که مدعای بس��یجی بودن دارند ه��م نظامی اند. پس در 
پس��ت های سیاس��ی چه می کنند؟ دوم اینکه مگر ادوات 
نظامی وارد کش��ور شده اس��ت و حشد الش��عبی خواستار 
اس��تقرار پایگاه نظامی بوده اند؟ آیا حشدالشعبی مأموریت 
نظامی در داخل ایران برای خود تعریف کرده است؟ یونیفرم 
نظامی و سالح دارند؟ و اصوالً نیروی نظامی وارد کشور شده 
اس��ت؟ همگان می دانند که آنچه وارد کشور شده عالوه بر 
چادر و وسایل موکب های عراقی، امکانات مهندسی بود که 
می توانست با ایجاد سیل بندهای موقت یا کانال ها بخشی از 
مشکل سیل زدگان را حل کند. ورود امکانات فنی مهندسی 
از عراق به خوزستان طبیعتاً سریع تر و کم هزینه تر خواهد 
بود زیرا از نقاط دیگر ایران برای ورود به خوزستان باید حتماً 
عرض رشته کوه زاگرس طی ش��ود که زمان بیشتر و خطر 

بیشتری را به همراه داشت. 
از حدود 25 کشور به سیل زدگان کمک انسانی شد اما فقط 
بر حشدالشعبی متمرکز شدند. چرا؟ تا دیروز روشنفکران 
و تجدیدنظر طلبان جمهوری اس��المی را عامل دش��منی 
با همس��ایگان می دانستند و امروز که همس��ایگان در اوج 
دوستی به کمک می آیند، س��از دیگری را کوک می کنند. 
عراقی  ها، لبنانی ه��ا و...  مترصد زمانی بودن��د تا در مقابل 
نجات دهندگان کشورشان از شر تروریسم امریکایی، ادای 

 دین نمایند. 
آنان با خلوص آمده بودند تا به مردم خوزستان بگویند: آن 
روز که از مرزهای عراق به ش��هر  ها و روستاهای شما حمله   
می شد گذشته است. امروز از همان مرز  ها مردانی به کمک 
شما می آیند که احس��اس یگانگی می کنند و این یگانگی، 
ملت و مرز و جغرافیا نمی شناسد. تحقیر و تهمت به چنین 
مردانی نه از یک مس��لمان بلکه از یک ایران��ی نیز متصور 
نیست اال اینکه مصادیق آن را فی قلوبهم مرض...  بدانیم و 
همسویی با امریکا را قطعی اعالم نماییم. برخورد غریبه وار 
برخ��ی تجدید نظر طلب��ان و اصالح طلب��ان ب��ا تصمیمات 
اینگونه مسبوق به سابقه اس��ت؛ همانگونه که موسوی-که 
یکی از اف��راد اصلی نظام ب��ود- غریب��ه وار آن طرف جوی 
 ایس��تاد و مردم را مقابل نظام کش��اند، اینجا نیز همانگونه 

عمل شد. 
آنچه غم انگیز تر اس��ت اینکه مواضع اصالح طلبان نشان دار 
با BBC انگلی��س، ایران اینترنش��نال س��عودی و صدای 
امریکا مطلق��اً یکی بود و ازقضا آنان س��خنان و توئیت های 
اصالح طلبان را محور و بهانه خبر  ها و گزارش های خود قرار 
دادند و همانگونه که از قول پهلوی نوشتند که حشدالشعبی 
برای سرکوب مردم آمده است، از قول اینان نیز نوشتند. بدا 
به حال شما که قطار اشتباهات تان به آخر نمی رسد و هر روز 
باتالقی از خجالت و جهالت را ب��ه روی خود باز می کنید. از 
تقلب 88 تا کمک به طالبان و کمک به صدام در مقابل امریکا 

را در پرونده دارید و این هم اضافه بار آن باشد. 
بقیه در صفحه 2

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

ورود عاشقانه، نقد منافقانه

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهارشنبه  4 اردیبهشت 1398   -    18 شعبان 1440

سال بیست و یكم- شماره 5634 - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان
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   زمستان با بارش هاي شدیداللحن خود در ش�مال غربي ایران بازگشتي مقتدرانه داشت. این چنین برفي از یک سو 
درختان شكوفه زده را به هراس مي افكند و از س�وي دیگر احیاي آب هاي زیرزمیني و جاري شدن آب هاي سطحي در 
تابستان امسال را نوید مي دهد. بارش برف در ارتفاعات کوهستان بسیار قابل  توجه بود. این چلچلي طبیعت سه ماه پس 

از چله زمستان و کمتر از دوماه مانده به چله تابستان، شادي و نگراني مردمان مناطق برفي را به هم آمیخته است.

احد وظیفه در گفت و گو با »جوان«:  
احتمال ورود دوباره به خشكسالی بیشتر است تا ترسالی

بازگشت مقتدرانه زمستان

همین صفحه

وداع با پيکر مطهر شهيد مدافع حرم لشکر فاطميون رضا کريمی / عکس: امين آهويي - فارس

گفت وگوی »جوان« با احد وظیفه درباره تغییرات عجیب آب و هوایی
احتمال ورود دوباره به خشکسالی بیشتر است تا ترسالی

احد وظیفه 
مهسا گربندی
  جوان آنالين

معتق�د 
است بارش 
شدید باران در فروردین ماه که منجر به 
وقوع سیل شد اتفاقی کامالً طبیعی بوده 
و همچنین بارش برف در ش�مال غرب 
کشور که روز گذشته شاهد آن بودیم نیز 
اس�ت.  نب�وده  بی س�ابقه 
آب و هوای کشور دچار تغییراتی شده است. 
از یک طرف بارندگی ش��دید باران موجب 
وقوع سیل در استان های غربی کشور شده 
و از طرف دیگر روز دوشنبه )2 اردیبهشت 
۹8( در برخی از اس��تان های شمال غربی 

کشور شاهد بارش برف بودیم!
برخی کارشناسان هواشناسی معتقدند که 
س��رما و گرمای زیاد هوا در برخی روز های 
زمستان و تابستان و بارش های رگباری و 
شدیدی که نوروز امسال بخشی از آن تجربه 
شد، به دلیل تغییر اقلیم و تغییرات در نظام 
آب و هوایی است و این تغییرات اقلیمی که 
دستخوش رفتار انسانی بوده، مشکالتی را در 
کشور ایجاد کرده است، بنابراین باید مدیران 
و مسئوالن کشوری برای بهبود وضعیت و 

مدیریت این چالش برنامه ریزی کنند. 
   بارش برف در فصل بهار کم سابقه 

است، اما بی سابقه نبوده!
این در حالی اس��ت که احد وظیفه، مدیر 
کل پیش بینی و هشدارس��ریع س��ازمان 
هواشناسی بارش برف در اوایل بهار را موضوع 
بی سابقه ای در کشور نمی داند و در این باره 
به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »بارش 
برف در این موقع سال بی سابقه نبوده، اما 

کم سابقه بوده است.«
او ادامه می دهد: »هرچند که کمتر مواقعی 
در فصل بهار در کشور برف باریده است، اما 
باید گفت که در س��ال های گذشته نیز در 

همین فصل، بارش برف اتفاق افتاده و حتی 
در خود تهران نیز شاهد بارش برف بوده ایم، 
بنابراین بارش برف در بخش شمال غربی 

کشور اصالً عجیب نیست.«
مدیر کل پیش بینی و هشدارسریع سازمان 
هواشناسی به تغییرات دما در سال گذشته 
اش��اره می کند و می گوید: »سال گذشته 
سامانه هوای سرد بعد از نیمه دوم فروردین 
وارد کشور شد که متأسفانه به محصوالت 
کشاورزی خس��ارت بس��یاری وارد کرد. 
اصطالحاً ب��ه این پدیده س��رمای دیررس 

گفته می شود.«
   نقش زاگرس در تشدید بارندگی   ها 

و وقوع سیل در غرب کشور
او با بین اینکه بارندگی های شدید فروردین 
که منجر به وقوع س��یل ش��د نیز از لحاظ 
هواشناسی یک شرایط کاماًل طبیعی بوده 
است، اظهار می دارد: »وقتی هوای سرد در 
دریای مدیترانه در تراز میانی جو توسعه پیدا 
کند - که اصطالحاً به آن شرایط چرخندی 
گفته می شود - این توسعه چرخند در شرق 
دریای مدیترانه باعث می شود که عالوه بر 
دریای مدیترانه از اقیان��وس هند و دریای 
س��رخ نیز رطوبت را جذب کند و در مسیر 
مهاجرتش به سمت ش��رق با فالت ایران 
مواجه می شود که به طور نسبی سرزمین 
مرتفع تری نس��بت به کش��ور های اطراف 
است. در نتیجه هوا مجبور است به سمت 
غرب کشور صعود انجام دهد که بیشترین 
بارش   ها هم در دامنه زاگرس در غرب کشور 

ایجاد شده است.«
»وظیف��ه« به نق��ش زاگرس در تش��دید 
بارندگی   ها و وقوع سیل اش��اره می کند و 
می گوید: »در ش��مال عربس��تان، عراق و 
همچنین کویت نیز بارندگی وجود داشت، 
اما در ش��مال عراق و جن��وب غربی ایران 

در مواجهه ب��ا ارتفاعات کردس��تان و بعد 
ارتفاعات زاگرس، این اثر کوه بسیار پررنگ و 
نقش آفرین است، زیرا باعث می شود رطوبتی 
که به داخل کشور می آید مجبور به صعود 
کوهستانی شود )زیرا می خواهد از کوهستان 
عبور کند(. در حین صعود سرد می شود و 
میعان حاصل می شود و در نتیجه بیشترین 
بارش   ها را در دامنه های زاگرس )لرستان، 
شمال خوزستان و ایالم( ش��اهد بودیم و 
به مراتب در پشت کوهستان نیز بارندگی 

کمتر شد.«
   سال آینده، س�ال ترسالی است یا 

خشكسالی؟
او در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است 
در سال آینده نیز ش��اهد بارندگی شدید 
باران و وقوع س��یل در برخی از استان های 
کش��ور باش��یم، می گوید: »در ۱۱ س��ال 

گذشته کشور با خشکسالی مداوم روبه رو 
شد و امس��ال بارندگی های شدیدی اتفاق 
افتاد. بر اساس آمار احتمال تکرار ۱۱ سال 
بیشتر است و ممکن اس��ت کشور در سال 
آینده نیز دچار خشکس��الی ش��ود. از نظر 
فیزیکی وضعیت آب و هوای سال آینده را 
که خشکسالی یا ترسالی می شود، نمی توان 
پیش بینی کرد و احتمال خطا بسیار زیاد 
است.« وظیفه با بیان اینکه باید همواره از 
منابع آبی به درستی و هوشمندانه استفاده 
کنیم، اظهار می دارد: »چه در س��ال آینده 
ترسالی داشته باش��یم و چه خشکسالی، 
مسئوالن باید آماده هر شرایط و هر بحرانی 
در کشور باشند تا در صورت بارندگی های 
شدید از این منابع آبی به درستی استفاده 
کنند و در صورت خشکسالی نیز تدابیر الزم 

را اندیشیده و به کار بگیرند.«

همتی:  ارز و نقدینگی واحدهای تولیدی تأمین می شود
رئیس کل بانک مرکزی    اقتصادي
گف�ت: بانک مرک�زی با 
تم�ام توان متناس�ب ب�ا ش�رایط اقتص�ادی، ارز و 
نقدینگ�ی واحده�ای تولی�دی را تأمی�ن می کند. 
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناص��ر همتی در دیدار 
با اس��تاندار اصفهان و جمع��ی از فع��االن اقتصادی و 
تولیدکنندگان این اس��تان، مسائل و مشکالت مربوط 
به تولید، واردات و تأمین مواد اولیه، صادرات و موضوع 
نقدینگی و مسائل آنها با بانک   ها را مورد بحث و بررسی 

قرار داد. 
همت��ی، رئی��س کل بان��ک مرک��زی، ضمن تش��ریح 

سیاس��ت های بان��ک مرک��زی ب��رای ایج��اد رون��ق 
در تولی��د و تأمین ارز م��ورد نیاز واحده��ای تولیدی 
ابراز امی��دواری کرد گس��ترش ص��ادرات غیرنفتی و 
نی��ز توافقاتی که با کش��ورهای همس��ایه و ش��رکای 
تج��اری انج��ام ش��ده اس��ت باع��ث  ش��ود نیازهای 
 واحده��ای تولیدی کش��ور به نح��و مطل��وب تأمین 

شود. 
رئیس شورای پول و اعتبار تأکید کرد که بانک مرکزی با 
تمام توان تالش خواهد کرد روند تأمین ارز و نقدینگی 
واحدهای تولیدی متناس��ب با شرایط اقتصادی انجام 

شود.

تفاهمنامه همکاری بنیاد شهید
 با سازمان فنی و حرفه ای برای اشتغال ایثارگران

  اجتماعي بنی�اد ش�هید و ام�ور 
ایثارگ�ران و س�ازمان 
گذش���ته  روز  حرف�ه ای  و  فن�ی   آم�وزش 
کردن���د. امض���ا  هم��كاری  تفاهمنام�ه 

به گزارش »جوان«، مراس��م انعق��اد تفاهمنامه بنیاد 
شهید و امور ایثارگران با سازمان فنی و حرفه ای صبح 
دیروز با حضور محم��ود پاکدل، معاون تع��اون و امور 
اجتماعی بنیاد شهید و س��لیمان پاک سرشت، رئیس 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد. 
پاکدل در ابتدای این جلسه گفت: اولویت بنیاد شهید 
برای امسال اش��تغال و کارآفرینی و بهداشت و درمان 

است. 
وی با اشاره به استفاده از تمام ظرفیت   ها در سال جدید 
افزود: در مجموع حدود ۹5 هزار نفر فرد بیکار وابسته به 
بنیاد شهید در کشور وجود دارد که سال گذشته برای 
اولین بار نزدیک به 25 هزار نفر مشغول به کار شدند. از 
این تعداد، ۱4 هزار نفر جذب بخش اجرایی و خصوصی 
و ۱0 هزار نفر نیز با دریافت تس��هیالت از بنیاد شهید 

موفق به خود اشتغالی و کارآفرینی شدند. 
معاون اجتماعی بنیاد ش��هید بیان کرد: برای سال ۹8 

نیز با پیش بینی های انجام ش��ده، تالش خواهیم کرد 
رقم خوداشتغالی را با 25 درصد افزایش به حدود ۱3 
هزار نفر برس��انیم. همچنین تالش می کنیم س��همیه 
25 درصد ماده 2۱ اعمال شود و فضای اشتغال را برای 

فرزندان ایثارگران مهیا کنیم. 
پاکدل در ادامه گفت: ایجاد اشتغال شامل اعطای تسهیالت 
و تسهیل ش��رایط اخذ بیمه  ها از اقدامات بنیاد به منظور 
اشتغال این قشر است و آموزش  ها بر اساس عالقه و استعداد 
داوطلبان خواهد بود و آموزش  ه��ای ایثارگران برای یک 

مرحله رایگان است. 
در ادامه سلیمان پاک سرشت درباره همکاری با بنیاد شهید 
گفت: مهارت  هایی مربوط به حوزه اشتغال آموزش داده 
می شود. مهارت آموزان بنیاد، به صورت رایگان می توانند از 
خدمات فنی و حرفه ای استفاده کنند و در مراکز خصوصی 

هم از 30 درصد تخفیف برخوردار هستند. 
پاک سرش��ت خاطرنش��ان کرد: آموزش هم به صورت 
مجازی است و هم مهارت آموزان در محیط واقعی، کار 
را تمرین و تجربه می کنند. به این ترتیب طی دو س��ال 
4 هزار نفر از جامعه هدف بنیاد شهید به مهارت آموزی 

توانمند می شوند. 

سردار سرلشکر  پاسدار محمدعلی جعفری 
 به نمایندگی از آحاد بسیجیان از تالش ها و مجاهد ت  های خالصانه آن 
فرمانده بسیجی و یادگار دوران جهاد و شهادت در طول سال ها پاسداری 

از انقالب اسالمی و خدمات موثر به مردم تقدیر و تشکر مي کنم.
 غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین

سردار سرلشکر  پاسدار حسين سالمی 
انتصاب شایسته جنابعالی را از سوی  فرماندهی معظم کل قوا امام 
خامنه ای عزیز)مدظله العالی( به س��مت فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که مبیّن  مراتب درایت، تعّهد و همچنین  مهر تأییدی بر 
تالش های خستگی ناپذیر و مجاهدت های  مخلصانه شماست از سوی 

خود و آحاد بسیجیان تبریک عرض مي کنم.
 غالمحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین


