
  طرح��ي كه ب��راي جلوگیری از ران��ت ارز 4200 
توماني ارائه شده بود  تنها مدتي كارشناسان و فعاالن 

اقتصادي را سرگرم كرد! 

  با ثبات نس��بی در بازارهای ارز، س��که، طال، خودرو و 
 مسکن شاخص كل بورس تهران به محدوده 242هزار واحد 
و ارزش بازار نیز به بیش از 912هزار میلیارد تومان رسید

  درحال��ی كه كمتر از دو هفته ب��ه پایان ضرب االجل 
دوماه��ه ایران ب��ه اروپایی ها برای متوازن ك��ردن توافق 
هسته ای باقی مانده است، كشورهای اروپایی دیپلمات های 
خود را روانه ته��ران كرده اند تا بتوانند ایران را از تصمیم 

خود برای كاهش تعهدات برجامی اش منصرف كنند

ترامپ: به بن سلمان گفتم  
عملیات نظامی هزینه دارد  

پول بدهید

 بورس تهران 
ركورد زد 

عراقچی: کاهش 
تعهدات ایران در برجام  

غیرقابل بازگشت است

 گفت وگوي »جوان«
 با سعید تشكري نویسنده كتاب »موقف«

نوبخت: دولت بناي حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني را ندارد

توکلي: پالرمو ارتباطات 
 محدود بانكي را 
هم قطع مي کند
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 پیام های سفر کره ای رئیس جمهور چین
 برای ترامپ / دکترسیدرضامیرطاهر
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  رئیس قوه قضائیه در نشستي با سفرا و نمایندگان 
كشورهاي خارجي در ایران: امریكا و متحدانش در 
منطقه خاورمیانه اصلي ترین ناقضان حقوق بشر در 

فلسطین و یمن هستند.|صفحه 5

۶۸هزار مجروح شیمیایي
    نقض حقوق بشر نیست؟!

ويژه هاي جوان  

   سردرگمي اصالح طلبان
 از قهر جهانگیري و روحاني 

   شفافیت براي همه غیر از دولت!
صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  4 تیر 1398   -    21 شوال 1440

سال بیست و یكم- شماره 5683 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

حقوق ۶3 میلیونی مدیر ناکارآمد!

 جیسون رضائیان را
  در »گاندو«  
مبادله می كنیم

كارگردان سریال گاندو : این سریال هشداری بود برای بیرون از مرزهای ایران و 
آن این است كه مأموران امنیتی ایران و سربازان گمنام امام زمان)عج( شش دانگ 
حواس شان به اتفاقات هس��ت و همه چیز را تحت نظر دارند.   این سریال هشدار 
می دهد كه مدیران هوشیار باشند و سعی كنند از مس��ائلی كه باعث آلودگی و 
آالیندگی كاری آنها می ش��ود دور ش��وند و در حفاظت و صیان��ت از بیت المال 
كوتاهی نکنند و حتی خیال ناخنک زدن به س��فره مردم را از ذهن ش��ان بیرون 

كنند.|صفحه 16

 گفت و گوی »جوان«
 با كارگردان و نویسنده سریال »گاندو « 

مدیر جوان صندوق بازنشستگي كشوري، لیست حقوق  مدیران هلدینگ هاي تابعه صندوق  را  منتشر كرد

اقدام سپاه در سرنگونی پهباد امریکایی از نظر فناوري و رشادت در دفاع از تمامیت ارضي 
كشور غرورآفرین است.  تمامیت ارضي كشور موضوع قابل مذاكره اي نیست و هر گونه 

خدشه به تمامیت ارضي ایران از سوي دیگران، بالفاصله با شدیدترین واكنش مردم ایران 
مواجه مي شود. سامانه استفاده شده ایراني بود و این باعث افتخار ملت ایران است كه به این 

حد از پیشرفت در عرصه دفاعي دست یافته ایم. | صفحه 2

ابراهی�م   پايداري هوی�ت پیك�ر مطهر  »ش�هید 
عش�ریه « از مازندران، »ش�هید علی ثامنی راد « از 
تهران و »ش�هید علی آقایی« از اردبی�ل از طریق 
آزمایش DNA شناسایی شده و به زودی به كشور 

بازمی گردند. 
به گزارش تسنیم، پیکر مطهر سه تن از شهدای مدافع 
حرمی كه در سال های 94 و 95 در سوریه به شهادت 
رسیده و در شمار شهدای مفقوداالثر جای گرفته بودند 
بعد از گذش��ت حدود س��ه س��ال از شهادت شان طی 
عملیات تفحص شهدا در سوریه كشف شد. هویت پیکر 
مطهر »شهید ابراهیم عشریه « از مازندران، »شهید علی 
ثامنی راد « از تهران و »شهید علی آقایی« از اردبیل از 
طریق آزمایش DNA شناسایی ش��ده و به زودی به 

كشور بازمی گردند. 
شهید مهدی ثامنی راد فرزند داود در 23 بهمن 1361 
در شهر ری متولد ش��د. او تحصیالت خود را تا مقطع 
كارشناسی ادامه داد، در هفتم آذر 1388 ازدواج كرد. 

حاصل این ازدواج یک فرزند دختر به نام »فاطمه سلما« 
بود. شهید ثامنی راد یکی از رزمندگان فاتحین از لشکر 
27 محمد رسول اهلل تهران بود. او در 22 بهمن 1394 
در سن 33سالگی در جنوب حلی در سوریه به شهادت 
رس��ید اما پیکر مطه��رش در منطقه ماند و در ش��مار 
ش��هدای مفقود االثر جای گرفت. حاال بعد از گذش��ت 
چهار سال از ش��هادتش پیکر مطهر این شهید مدافع 

حرم به كشور بازمی گردد. 
شهید مدافع حرم علی آقایی س��ال 1366 در اردبیل 
به دنیا آمد، فارغ التحصیل رش��ته مهندس��ی عمران 
بود. او در 24 بهمن ماه س��ال 1394 برای دفاع از حرم 
اهل بیت)ع( و م��ردم مظلوم و مس��لمان منطقه راهی 
سوریه شد. این شهید پاسدار كه از طریق سپاه حضرت 
عباس)ع( شهرستان اردبیل راهی سوریه شده بود در 
هفتم اسفند ماه سال 1394 به دست نیروهای تکفیری 
به درجه رفیع شهادت رسید اما پیکر مطهرش در منطقه 
ماند و در شمار شهدای مفقود االثر جای گرفت. حاال بعد 
از گذشت چهار سال از شهادتش پیکر مطهر این شهید 

مدافع حرم به كشور بازمی گردد. 
ابراهیم عشریه فرزند شعبان اول ش��هریور 56 در نکا 
به دنیا آمد و دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرس��تان را 
در نکا و خدمت س��ربازی را نیز در تهران گذراند. بعد 
از خدمت مقدس س��ربازی در كنکور ش��ركت كرد و 
در پیام نور شهرستان بهش��هر در رشته ریاضی محض 
پذیرفته شد. در سال 92 كارشناسی ارشد را در تهران 
خواند. شهید ابراهیم عش��ریه یکی از مربیان و اساتید 
تاكتیک فنون نظامی و فارغ التحصیل دانشگاه افسری 
امام حسین)ع( بود كه به عنوان یک مستشار به سوریه 
رفت و در همین جبهه نیز به ش��هادت رس��ید. شهید 
عشریه 20 اسفند ماه سال 94 راهی سوریه شد. او 25 
فروردین ماه 95 در منطقه العیس س��وریه مفقوداالثر 
شد. با گذشت 54 روز خبر شهادت وی رسماً تأیید شد 
و به عنوان ش��هید جاویداالثر نام گرفت. از این شهید 
39ساله س��ه دختر به یادگار مانده است. پیکر مطهر او 
بعد از گذشت سه سال از شهادتش در سوریه كشف و 

شناسایی شده است. 

پیکر مطهر 3 شهید مدافع حرم شناسایی شد

دست سینماي كودك در روزگار افزایش آسیب هاي اجتماعي خالي است

حمالت روزانه پهپادی یمن به فرودگاه های عربستان 

در دوره و زمان�ه اي كه  باید ب�راي رده س�ني   فرهنگی
كودك و نوجوان به دلیل افزایش آس�یب هاي فضاي 
مجازي محصوالت فرهنگي داشته باشیم، چیزي براي 
ندارن�د .  اهمیت�ي  ان�گار  و  نداری�م  آنه�ا 
جواد نوروزبیگي تهیه كننده سینما ضمن انتقاد از عملکرد 
ضعیف وزارت ارش��اد و بنیاد س��ینمایي فارابي در حوزه 
تولیدات سینمایي و جشنواره فیلم كودك و نوجوان گفت: 
این جشنواره دولتي از بخش خصوصي عبور كرده است و 
چون در بخش خصوصي موفق نبوده از این رو كسي هم 

تمایل به سرمایه گذاري در این بخش ندارد. 
وي افزود:كس��اني كه تمایل به سرمایه گذاري دارند در 
بخش موزیکال اس��ت كه این بخش هم با ممیزي هاي 
زیادي روبه رو مي ش��ود در نتیجه مسئولیت مستقیم 

گردن فارابي افتاده است. فارابي در ارتقاي محصوالت 
فرهنگي كه مختص این رده سني است فعالیت مي كند 
و بودجه هم مي گیرد اما درس��ت هدایت نمي ش��ود و 
سال هاس��ت مي بینیم در حوزه كودك فیلم شاخص و 
تأثیرگذار نداریم و ما هم كه در سینما هستیم انگار باید 
با این مقوله خداحافظي كنیم.  تهیه كننده سینما بیان 
كرد: خود من با وجود اینکه چند سال پشت سر هم در 
جشنواره كاندیدا بودم و كار مي كردم، چون عمالً كاركرد 
خودش را از دست داده و عمالً به یک ویترین الکي تبدیل 
شده است.  وي در پاسخ به این سؤال كه آیا خود سینما 
و تولید انبوه فیلم هاي كم��دي و اجتماعي روي كمرنگ 
شدن س��ینماي كودك تاثیر نگذاشته است، عنوان كرد: 
سینمایي ها همیشه كار خود را انجام مي دهند اما عوامل 
فیلم هاي س��ینمایي كودك باید اقدامي را در دستور كار 

قرار دهند و مانند گذش��ته پررنگ و فعال در این عرصه 
حاضر ش��وند. نوروزبیگي گفت: آثاري كه براي رده سني 
كودك و نوجوان ساخته مي شد همیشه از حمایت هاي 
خوبي برخوردار ب��ود و كارگردان ه��ا و تهیه كننده هاي 
بسیار خوبي داریم كه متأس��فانه كنار گذاشته شده اند یا 
عماًل پشیمان شده  و كنار كش��یده اند.  وي گفت: مسیر 
سینماي كودك و نوجوان عوض شده و دیگر آن چیزي كه 
فکر مي كردیم نیست و در حال حاضر جشنواره اي است 
كه رنگي ندارد و اگر گاهي مي بینیم فیلم هاي این حوزه 
خودي نشان مي دهند به دلیل همت شخصي برخي افراد 
است. طي این سال ها حتي برندس��ازي هم نتوانسته اند 
بکنند و فقط سه یا چهار ماه مانده تا برگزاري جشنواره، 
تازه به فکر فعالیت مي افتند كه فقط بگویند كاري براي 

كودك و نوجوان كرده ایم. 

س�خنگوی ارت�ش و  كمیته های مردمی یمن   جهان
اعالم كرد، ی�گان پهپ�ادی ارتش عملی�ات هجومی 
گس�ترده ای را با پهپادهای قاصف K 2 به دو فرودگاه 
جی�زان و ابه�ا در جن�وب عربس�تان انج�ام داد. 
یمنی   ها بار دیگر با پهپادهای خود، فرودگاه های عربستان 
را مورد هدف قرار دادند. به گزارش شبکه المسیره، یحیی 
س��ریع، س��خنگوی ارتش و كمیته های مردمی یمن روز 
دو   ش��نبه گفت:»در عملی��ات اول آش��یانه هواپیما   ها و 
اهداف نظامی مهم در فرودگاه جی��زان و در عملیات دوم 
مواضع نظامی در فرودگاه ابها ه��دف قرار گرفتند. هر دو 
عملیات با دق��ت باال به اهداف خود اصاب��ت كردند«. وی 
ادامه داد:»عملیات ما ادامه دارد و دردناك    ترین عملیات 

ما در صورتی كه دشمن به تش��دید حمالتش ادامه دهد 
طی روزهای آینده در انتظارش خواهد بود«. س��خنگوی 
ارتش یمن تأكید كرد:»دشمن ظرف 48 ساعت گذشته 
30 حمل��ه هوایی به مناطق��ی از خاك یمن داش��ت كه 
تعدادی كشته و زخمی برجای گذاشت«. همچنین تركی 
المالکی، س��خنگوی ائتالف س��عودی گفت:»در سلسله 
حمالت انصاراهلل ب��ه دو فرودگاه مذكور یک تن كش��ته 
و 21 تن دیگر زخمی ش��دند«. از س��وی دیگر، انصاراهلل 
دیروز اعالم كرد،»روز یک   شنبه تجمع نیروهای سودانی 
در ش��مال صحرای میدی در مرزهای عربستان را هدف 
گرفته اس��ت. به گفته انصاراهلل این گروه موش��ک  زلزال  
را به تجمع نیروهای سودانی ش��لیک كرد«. از 12 ژوئن 
جاری دو فرودگاه جیزان و ابه��ا تقریباً به طور هر روزه در 

معرض حمالت موشک های بالدار و پهپاد   ها با هدف فلج 
كردن فعالیت دو فرودگاه و واداش��تن دشمن سعودی به 
برداشتن محاصره ظالمانه از فرودگاه صنعا و توقف حمالت 
متجاوزانه اش علیه خاك یمن صورت گرفته است. انصاراهلل 
هشدار داده است تا زمانی كه محاصره فرودگاه صنعا لغو 
نشود، فرودگاه های عربستان و امارات را هدف قرار خواهند 
داد. حمالت یمنی   ها به فرودگاه های جنوب عربس��تان، 
سبب تعطیلی این فرودگاه   ها ش��ده است. انصاراهلل اعالم 
كرده اس��ت كه اطالعات 300 مركز را در خاك عربستان 
و ام��ارات در اختیار دارد ك��ه به زودی آنه��ا را هدف قرار 
می دهد. حمالت پهپادی یمن به خاك عربس��تان، سبب 
شده س��عودی   ها برای توقف این حمالت دست به دامن 

غربی   ها شوند. 

     مدیرعامل صندوق بازنشستگي كشوري: در شرایط سخت اقتصادي 
براي مردم، دریافتي هاي چند ده میلیوني برخي از مدیران، قلب ما را هم 
مانند شما به درد مي آورد. به ویژه مدیراني كه عملکرد ضعیفي داشته و 

بیشتر به فکر جیب خودشان بوده اند تا جیب بازنشستگان. 

 گزارش حقوق و مزای��اي دریافتي مدیر عامل و اعض��اي هیئت مدیره 
شركت سرمایه  گذاري آتیه صبا در سال 1397نشان مي دهد كه  متوسط 
ناخالص دریافت��ي ماهانه مدیرعامل این ش��ركت 631/070/124ریال و 

خالص دریافتي ماهانه اش 53/9 میلیون تومان  بوده است.  

 طبق اطالعیه صندوق بازنشس��تگي كش��وري میزان خالص دریافتي  
مدیرعامل پیش��ین صندوق بازنشستگي كش��وري  25/6 میلیون تومان و 
اعضای هیئت مدیره این صن��دوق   19/4 میلی��ون،   18/2 میلیون،  17/1 

میلیون و   16/9 میلیون اعالم شده است. | صفحه 4

 ظریف:
از اقدام سپاه احساس غرور کردم


