
رئیس جمهور امریکا دوباره توهم مذاکره زد که سخنان اخیر روحانی و برنامه سفر او به ژاپن در آن بی تأثیر نیست

 پزشک رهبر شیعیان نیجریه: 
زنده ماندن شیخ زکزاکی معجزه است

طرح تحول سالمت و افزایش 15 درصدي 
حقوق بازنشستگان و کارمندان در الیحه بودجه 

سال آینده پیش بیني شده است

رئیس جمهور:

  معاون وزیر راه و شهرسازی: با وضع مالیات و 
موارد تش�ویقي حداقل ۴۰ درصد از ۲ میلیون و 

5۰۰هزار واحد خالي را وارد بازار می کنیم

 گفت وگوی »جوان« با پژوهشگر حوزه جمعیت 
و نویسنده مجموعه »جنگ جهانی جمعیت«

 دادستان: بانک  ها 
به اموال واحدهای

 تولیدی دست  درازی نکنند

 تشدید مخالفت ها 
 با انتقال شیخ زکزاکی 

به زندان

 بودجه  99 استقامت 
در برابر تحريم است

غفلت و خیانت  پشت پرده 
دستکاری آمار جمعیت است

 ماليات سنگين 
در انتظار خانه هاي خالي
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اتالف انرژی در بخش دولتی معادل 500 میلیون بشکه نفت در سال است

جهانگیری: روابط سیاسي ايران و عمان در عالي ترين سطح قرار دارد

نتانیاهو: بدون حمايت اروپا علیه ايران اقدام می کنیم

وزرای دفاع سابق امريکا خواستار گفت وگو با ايران شدند

مرکز پژوهش های مجلس اعالم    اقتصادی
کرد:  بخش عمده ای از انرژی کشور 
در پاالیش�گاه های نفت و گاز و نیروگاه های برق به هدر می رود. 
تلفات بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دس�ت مصرف کننده 
نهایی برسد، س�االنه معادل 5۰۰ میلیون بشکه نفت خام است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی اجرای قانون 

هدفمندسازی یارانه   ها پرداخت.
ایراد مهم قانون در نظر نگرفتن نقش عرضه انحصاری دولت در 
مصرف باالی انرژی در کشور بوده اس��ت، به گونه ای که قانون 

هدفمند کردن یارانه   ها فقط اشاره مختصری به ضرورت ارتقای 
راندمان نیروگاه   ها و کاهش اتالف شبکه توزیع داشته اما توجه 

جدی به اصالح تلفات زنجیره عرضه انرژی ندارد.
این در حالی اس��ت که بخ��ش عم��ده ای از انرژی کش��ور در 
پاالیشگاه های نفت و گاز و نیروگاه های برق به هدر می رود. تلفات 
بخش عرضه انرژی قبل از اینکه به دس��ت مصرف کننده نهایی 
برسد تقریباً ساالنه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام یا روزانه 
1/3 میلیون بشکه نفت است کاهش میزان تلفات در زنجیره تولید 
تا مصرف انرژی خود می تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمند 

کردن یارانه   ها باشد که عمده آن نیز در اختیار بخش دولتی است. 
به گزارش »جوان «، بخشی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه های 
حامل های انرژی طی س��ال های 89 تاکنون میان شرکت های 
تولید کننده این حامل   ها نظیر شرکت های پاالیش و پخش، گاز، 
توانیر و آبفا بابت هزینه فراورش،توزیع، انتقال و فروش بر اساس 
بودجه مصوب شرکت   ها توزیع شده است. هدر رفت حامل های 
انرژی در خطوط انتقال در شرایطی اتفاق افتاده است که وضعیت 
مالی شرکت های مذکور از حیث دارایی، درآمد و گا  ه بدهی های 

هنگفت به شدت نگران کننده است.

  سیاسی معاون اول رئیس جمهور با اشاره 
به روابط صمیمانه و مس�تحکم 
جمهوري اسالمي ایران و پادش�اهي عمان گفت: تهران هیچ 
محدودیتي براي گسترش همکاري ها با مسقط ندارد و عالقه مند 
است س�طح همکاري هاي فیمابین را به س�رعت ارتقا دهد. 
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیري معاون اول رئیس جمهور 
روز گذشته در دیدار »علي بن مسعود السنیدي« وزیر صنعت 
و تجارت عمان با بیان اینکه روابط سیاس��ي ای��ران و عمان در 
عالي ترین سطح قرار دارد، خاطر نشان کرد: توسعه همکاري هاي 
تهران و مسقط براي دنیاي اسالم و کشورهاي منطقه مفید است 

و هیچ کس از این روابط آسیب نمي بیند. 
معاون اول رئیس جمهور روابط صمیمانه ایران و عمان را به عنوان 
الگویي براي روابط سایر کشورهاي منطقه توصیف کرد و اظهار 
داشت: کشورهاي مهم منطقه همچون ایران و عمان مي توانند با 
گسترش همکاري هاي فیمابین، نقش سازنده اي در حل مسائل 

و مشکالت امروز دنیاي اسالم ایفا کنند. وي از آمادگي جمهوري 
اسالمي ایران براي توسعه مناسبات دوجانبه و چند جانبه با عمان 
خبر داد و گفت: افزایش حجم مبادالت تجاري فیمابین که در 
سال گذشته به 1/3 میلیارد دالر رسید، بیانگر رشد قابل توجه 
روابط اقتصادي دو کشور است اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب 

فاصله زیادي داریم. 
جهانگیري با تأکی��د بر اینکه ای��ران عالقه مند اس��ت در بین 
کشورهاي حاشیه خلیج فارس باالترین حجم مبادالت تجاري 
را با عمان داش��ته باش��د، افزود: حجم تجارت خارجي ایران در 
سخت ترین شرایط تحریم بیش از 1۰۰ میلیارد دالر در سال است 
که عمان مي تواند در بخش زیادي از این تبادالت تجاري سهیم 
باشد. وي با اشاره به لغو روادید ایران براي اتباع عمان و تسهیل در 
صدور روادید عمان براي اتباع ایراني و نیز برقراري پرواز مستقیم 
بین دو کشور، گفت: اینگونه اقدامات و تقویت همکاري هاي دو 
کشور در بخش ترانزیت و کشتیراني نیز مي تواند به ارتقاي حجم 

مبادالت تجاري فیمابین کمك کند. 
وزیر صنعت و تجارت عمان نیز در این دیدار با اشاره به رفت و آمد 
و ارتباط میان تجار دو کشور گفت: خوشبختانه در سال جاري 
شاهد تعامل مستقیم و بدون واسطه تجار دو کشور هستیم که 
این امر مي تواند نوید بخش تعامل تجاري مستقیم میان ایران و 
عمان باشد. علي بن مسعود السنیدي با اشاره به حضور 3۰ تاجر 
عماني در هیئت همراهش در س��فر به ایران افزود: مالقات ها و 
دیدارهاي سازنده اي میان تجار دو کشور انجام شده و زمان آن 
فرا رسیده است که جهش بزرگي در روابط و مناسبات تجاري 

فیمابین داشته باشیم. 
وزیر صنع��ت و تجارت عم��ان از تس��هیالت و امکانات موجود 
براي گردش��گري س��المت و زیارت در ایران براي اتباع عمان 
ابراز خرسندي و خاطر نشان کرد: روابط اقتصادي و تجاري دو 
کشور نیازمند جهشي بزرگ است که امیدوارم با حمایت مقامات 

عالي رتبه دو کشور بتوانیم به این هدف مهم دست پیدا کنیم. 

رژی�م  نخس�ت وزیر    بین الملل 
جلس�ه  در  صهیونیس�تی 
کابینه دولتش مدعی شد با کمک اروپایی   ها یا بدون آنها 
مانع از دسترسی ایران به سالح هس�ته ای خواهد شد. 
بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی نشست 
هفتگی کابینه در معرض سقوط خود را با تهدید علیه ایران 
آغاز کرد. به نوشته روزنامه »آروتص شوع«، نتانیاهو در این 
جلسه گفت:»هفته گذش��ته گفت وگوهای مهمی با رهبران 
امریکا و روس��یه داش��تم. در مرکز همه این گفت وگو  ها یك 
مس��ئله وجود داش��ت؛ ایران«. نتانیاهو با متهم کردن ایران 

به س��رکوب اعتراضات در عراق، گف��ت: »در حال حاضر، در 
رویارویی با این کشتارها، فش��ار بر ایران باید تشدید شود و 
این چیزی است که از کش��ورهای اروپایی می خواهم انجام 
دهند. با ]کمك[ کش��ورهای اروپایی یا بدون آنها، اسرائیل 
به ایران اجازه نمی دهد فرصت ساخت سالح هسته ای را پیدا 
کند«. وی همچنین درباره مرزهای جنوبی س��رزمین های 
اش��غالی گف��ت: »می خواهم ش��فاف بگوی��م درصورتی که 
تیراندازی   ها ادامه پی��دا کند هیچ مقررات��ی وجود نخواهد 
داش��ت و برعکس تروریس��ت   ها در غزه حتی بیش از پیش 
احساس خواهند کرد دس��ت مان به آنها می رسد. آنچه آنها 

سه هفته پیش دریافت کردند تنها یك پیش نمایش بود. ما به 
انجام هر کاری برای امن نگه داشتن اسرائیل ادامه می دهیم«. 
همچنین سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه و اسرائیل 
کاتص، وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی نیز در پایتخت ایتالیا 
درباره موضوع سوریه و حضور ایران در این کشور گفت وگو کردند. 
نتانیاهو هفته گذشته نیز به توبیخ اروپایی   ها به دلیل آنچه او تالش 
برای دور زدن تحریم های ایران خواند، پرداخت. وی با انتش��ار 
یك پیام ویدئویی، ناآرامی های اخیر در ایران، عراق و لبنان را به 
یکدیگر مرتبط کرده و مدعی شد که این ناآرامی   ها در حقیقت 

اعتراض علیه فعالیت های منطقه ای ایران است. 

جیمز متی�س، وزیر دفاع س�ابق دولت ترام�پ و لئون 
 پانه تا، وزیر دفاع دولت اوباما در نشس�تی از لزوم آغاز 
گفت وگ�وی مس�تقیم ب�ا ای�ران صحب�ت کرده ان�د. 
با افزایش تنش  ها بین ایران و امریکا، مقامات سابق واشنگتن 
از این مس��ئله ابراز نگرانی کرده و خواه��ان گفت وگو   برای 

کاهش تنش  ها با تهران شدند. 
جیمز متیس، وزیر دفاع س��ابق دولت دونالد ترامپ و لئون 
پانه تا یکی از وزرای دفاع دولت س��ابق امریکا روز    شنبه در 
نشستی از لزوم از سرگیری گفت وگوهای مستقیم با ایران 
صحبت کرده اند. به نوشته پایگاه »میلیتاری تایمز«، متیس و 

پانه تا در نشستی که    شنبه شب در نشست ساالنه مجمع ملی 
گفت وگوی رونالد ریگان، برگزار شده، ادامه وضعیت فعلی 
را برای غرب آسیا و کل جهان تهدیدآمیز توصیف کرده اند. 
پانه تا در این خصوص گفته است: »خالصه کالم اینکه، آنها 
خطرناک هستند. ما باید تالش کنیم آنها را به میز مذاکره 
بازگردانیم و فکر نمی کنم آنچه که االن داریم انجام می دهیم، 

چندان برای این کار مؤثر باشد.« 
 متیس هم در این نشس��ت ضم��ن حمای��ت از گفت وگو با 
ایران، از لزوم همکاری می��ان امریکا و متحدانش در منطقه 
برای مهار ایران صحبت کرده و مدعی ش��ده است که ایران 

مجهز به سالح اتمی تهدیدی برای امنیت بین المللی است. 
به نوش��ته میلیتاری تایمز، هم متیس و ه��م پانه تا با وجود 
حمایت از گفت وگو با ایران، از س��وی امریکا به س��رنگون 
شدن پهپاد این کشور توس��ط پدافند هوایی ایران واکنش 
محکم تری نش��ان نداده، انتقاد کرده اند. با این حال، هر دو 
از بیان صریح اینکه باید به ایران پاسخ نظامی داده   می شد، 
خودداری کرده اند. این دو وزیر دفاع پیشین امریکا گفته اند 
که س��رنگون ش��دن پهپاد امریکا از س��وی ای��ران اهمیت 
 پیش��رفت در گفت وگو و حل مناقش��ه با ایران را گوش��زد

 کرده است. 

يادداشت هاي امروز

وقتی  وزير ورزش احساس خطر می کند
فريدون حسن

13

شوراي عالي انقالب فرهنگي و انقالبي فرهنگي
داود عامري

2

عادل بازيچه انتخاباتی آشنا! 
جواد محرمي

16

 هزینه هاي  اصالح نشدن قانون انتخابات 
روي دوش نظام می افتد

  در صورت ثبت نام نهایی کسانی که دستی ثبت نام کرده اند 
تعداد نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم  به 16هزار و14۵نفر 

افزایش می یابد |  صفحه 5

 ازدحام ثبت نام  
برای ازدحام ردصالحيت!

ويژه هاي جوان  

 آرمان روز دانشجو را بی رونق ديد!
 بزك امريكا؛ از تضمين امضاي کري 

تا نمايش تشكر ترامپ
صفحه ۲

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
88341654تلفني آگهي مي پذيرد

توهم ترامپ از »امريکا امريکا« گفتن روحانی
   بین الملل

دونال��د ترامپ که کم��اکان به مذاکره با ایران خوش بین اس��ت، از هر فرصت 
کوچکی برای رس��یدن به این هدف استفاده می کند و این بار مبادله زندانیان 
بی��ن تهران و واش��نگتن را بزرگ نمایی کرده و مدعی ش��ده ک��ه این موضوع 
می تواند پیش زمینه ای برای انجام کارهای دیگر باش��د؛ کارهای دیگری که به 
زعم ترامپ همان توافق جامعی اس��ت که باید محدود کردن برنامه هس��ته ای 

و موش��کی ایران را ش��امل شود. سخنان اخیر حس��ن روحانی، رئیس جمهور 
ایران درباره تجربه گفت وگوهای قبلی برجام با امریکایی      ها و »امریکا، امریکا« 
کردن هاي او و اینکه به شرط لغو تحریم ها حاضر است یك ساعت بعد با ترامپ 
دی��دار کند و س��فر احتمالی او به ژاپن، در توهم  مج��دد رئیس جمهور امریکا 

بی تأثیر نبوده است | صفحه 15

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه  18 آذر 1398   -   1۲ ربیع الثانی 1۴۴1

سال بیست و یکم- شماره 581۲ - 16 صفحه
قیمت: 1۰۰۰  تومان

 بحران زایی مربیان خارجی
 در فوتبال ایران

داستان سرمربي تیم ملي هنوز نامشخص است وکسي به درستی نمی داند 
که فدراسیون فوتبال با ویلموتس فسخ کرده یا نه، فقط این را می دانیم 
ک��ه او دیگر به  ایران نمی آید. در چنین اوضاع و احوالي روز ش��نبه خبر 
جدایي مصطفي دنیزلي از تراکتور هم رسانه ای  شد. یك قطع همکاري 
که ابتدا با رضایت طرفین عنوان ش��د، اما افندي وقتي کار را تمام شده 

دید، حرف هایی زد که نش��ان از اختالفات عمیق داشت. بالفاصله بعد از 
دنیزلي پاي سرمربي همیشه معترض استقالل نیز به این جریان باز شد. 
مرد ایتالیایی هم درست مثل ویلموتس در حساس ترین زمان ممکن و در 
ش��رایطی که باید صدرنشینی اش را قطعی می کرد طلب خود را بهانه و 

ساز جدایی کوک کرد | صفحه 13

فسخ ویلموتس با تیم ملی و جدایی دنیزلی و استراماچونی از تراکتور و استقالل، پازل بحران مربیان خارجی در فوتبال ایران را کامل کرد


