
همتی: دالالن توانایی بانک مرکزی را دست کم نگیرند
هرچند تعديل بهاي ارز در روز سه شنبه هفته جاري را برخي از كارشناسان 
اقتصادي اصالح بازار معرفي كردند،  اما افت بهاي ارز در روز گذشته از تسلط 
بانك مركزي بر بازار ارز خبر داد. عملياتي شدن طرح محدوديت سقف 100 
ميليون تومان در ۲۴ س��اعت براي تراكنش هاي هر ش��خص  در درگاه هاي 

غيرحضوري از يك سو و مداخله بانك مركزي در بازار از سوی ديگر موجب 
شد بازار ارز با تعديل منفي قابل مالحظه روبه رو شود، به طوري كه دالر در كف 
 قيمتي در محدوده 13هزار تومان و در سقف قيمتي در بازار آزاد در محدوده 

13هزار و ۴00تومان قرار گرفت | صفحه 4

  محققان س�ازمان ملل متحد که برای تحقیق 
درباره حمالت پهپادی و موش�کی به تأسیسات 
ش�رکت نفت »آرامک�و « در ماه س�پتامبر روانه 
عربستان سعودی شده اند، می گویند نمی توانند 
ادعاه�ای واش�نگتن و ریاض را مبن�ی بر اینکه 

ایران عامل این حمالت بوده، تأیید کنند 

 گزارش »جوان« 
از سیزدهمین جشنواره فیلم هاي مستند ایران

گفت وگوي »جوان« با علی اکبر صحرایي 
نویسنده رمان »آواز، بچه، آتش« 

 اصالح طلبان 
 از»شوک بنزینی« 

به »شك در انتخابات« 
رسیدند!

 تماشاي »حقیقت« 
در هیاهوي  بازار موبایل!

 سازمان ملل زیر بار 
 دروغ سعودی حمله ایران 

به »آرامکو « نرفت

این کتاب صداي شهید 
دستغیب و مردم شیراز است

 برنده صلح نوبل 
در دادگاه نسل کشی
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 یادکردی از شهید مدافع حرم 
حاج احمد جاللی نسب 

 شهیدی که بدون وضو 
لباس پاسداری تن نمی کرد

۲0 آذرماه 1395 بود كه آس��مان درخشان مدافعين حريم 
اهل بيت)ع( ستاره درخشان ديگری در خود جای داد و نام 
حاج احمد جاللی نسب شم آبادی نيز در ليست شهدای مظلوم 
مدافع حرم جای گرفت. به همين مناسبت يادكردی از اين 

شهيد واالمقام را پيش رو داريد. 
احمد فرزند علی اصغر در سی ام شهريور 135۲ در روستای 
شم آباد ديده به جهان گشود. بعد از هفت سالگی با مهاجرت 
خانواده به شهر مقدس قم، در ام القرای تشيع رشد كرد و به 

سنين جوانی رسيد. 
ش��هيد جاللی نس��ب به دليل عالقه زيادی كه ب��ه جهاد و 
شهادت و خدمت به اسالم و انقالب داشت در سال 13۷3 به 
همراه برادر كوچك ترش لباس مقدس پاسداری بر تن كرد و 
وارد سپاه شد. عالقه حاج احمد به كسوت پاسداری به حدی 
بود كه شرط شهيد با همس��رش احترام و پاسداشت ويژه به 
لباس مقدس پاسداری بود، به نحوی كه خود هرگز، اين لباس 
مقدس آغشته به خون مطهر شهدا را درطول خدمت بدون 
وضو نپوشيد و همسر مکرمه اش نيز هيچ گاه اين لباس مقدس 

را به همراه لباس های ديگر و بدون وضو نشست. 
حاج علی اصغر جاللی نس��ب پدر ش��هيد نيز از بسيجی های 
جانباز دوران دفاع مقدس بود كه در دوران طاغوت خدمت 
سربازی نرفته و گفته بود: »من و فرزندانم به طاغوت خدمت 
نخواهيم كرد اما آرزو دارم خون فرزندانم در راه آزاد س��ازی 
قدس ش��ريف ريخته ش��ود.«  حاج علی اصغر پس از شروع 
جنگ مدت  ها در جبهه های دفاع مقدس حاضر شد و عاقبت 
نيز در اثر عوارض ناشی از جراحت های جنگ در سال 1393 

آسمانی شد. 
احترام ويژه به والدين، نماز اول وق��ت و ترجيحاً به جماعت 
در مس��جد و خدمتگ��زاری خالصان��ه و بی ري��ا در هيئات 
مذهبی و تبعيت محض و مخلصانه از مقام عظمای واليت از 
شاخصه های اخالقی شهيد جاللی نسب بود. خادمی مجالس 
اهل بيت عصمت و طهارت در هيئ��ات مخصوصاً در هيئت 
رزمندگان اس��الم قم و همچنين خدمت افتخاری در واحد 
تنظيف حرم بی بی فاطمه معصومه )س( از جمله افتخارات 

شهيد بود. 
در سال 1395 عشق به اهل بيت و دفاع از حريم شان باعث 
ش��د تا پس از مدت  ها پيگيری، توفيق دف��اع از حرم آل اهلل 
نصيب حاج احمد شود. اين ش��هيد واالمقام در اولين مرحله 
اعزام كه به همراه برادر كوچك تر پاس��دارش )موسی( عازم 
س��وريه ش��ده بود، به فيض جانبازی نائل آمد. ب��از در اين 
جبهه حض��ور يافت و در س��ومين اعزام پ��ی در پی باالخره 
دعا و آرزوی پدر، پس از ۴5 س��ال در حق ايش��ان به اجابت 
 رسيد و حاج احمد در تاريخ 95/9/۲0 در شهر تدمر سوريه 

به شهادت رسيد. 
مادر شهيد نيز پس از اطالع از خبر شهادت فرزندش، پس از 
حمد الهی گفت: »خداوند اي��ن قربانی را از من قبول فرمايد 
و  ای كاش پ��در مرحوم تان زنده ب��ود و اي��ن روز را می ديد، 
دش��من بداند كه راه و رس��م شهادت كور ش��دنی نيست و 
سه فرزند ديگرم نيز آماده ش��هادتند.«  خانواده جاللی نسب 
 افتخار دارد كه 10 فرزند پاسدار، س��ه جانباز و چهار مدافع 

حرم دارد. 

يادداشت هاي امروز

مجلس بي اقتصاد!
مهران ابراهيميان

۴

روند مثبت مبارزه با ديو هفت سر فساد 
رسول سنائی راد

۲

انتخابات امريکا هدف موشک هاي اون
سيد رحيم نعمتی

15

 قرارگاه خاتم االنبیا 
خادم ملت است

  فرمانده كل سپاه:  قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا يك نهاد 
اقتصادي و درآمدزايي نيست بلکه بناي عظيمي براي جهاد 
است، به همين خاطر هر چه طلب مالي هم داشته باشد باز 
 به كار و فعاليت مشغول اس��ت تا حيات اقتصادي كشور را 

رونق بخشد |   صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 حکم مشاور وزير بهداشت براي پسرش
 روزنامه سازندگي: ايران بايد با تجزيه عراق 

موافقت مي كرد!
صفحه 2

قدرت نمایي بانك مرکزي مقابل دالر
   اقتصادی

رزمایش طرح ترافيک زمستانی ۹۸ - علي شيربند - ميزان

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه  21 آذر 1398   -   15 ربیع الثانی 1441
سال بیست و یکم- شماره 5815 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

پ�س از آنک�ه ی�ک    بین الملل
دانشجوی علوم هوایی 
سعودی در پایگاه نظامی فلوریدا اقدام به تیراندازی 
کرد و طی آن سه نظامی امریکایی کشته شدند، یک 
مقام امریکایی گفت که حدود 1۷5 دانشجوی علوم 
هوای�ی نظام�ی س�عودی از پ�رواز منع ش�ده اند. 
پس از درخواست ليندسی گراهام، سناتور امريکايی برای 
لغو آموزش دانشجويان هوانوردی عربستان سعودی در 
اين كشور، دولت امريکا اين درخواست را عملی كرد. به 
گزارش خبرگزاری رويترز، آندريانا گنوالدی، سخنگوی 
نيروی دريايی امريکا گفت كه توقف عملياتی و عدم اجازه 
پرواز اين دانشجويان علوم هوايی عربستان سعودی از روز 
دو  شنبه آغاز شده است. رسانه های امريکايی روز جمعه 
در خبری فوری از وقوع تيراندازی در پايگاه های هوايی 

»پنساكوال« اين كشور در ايالت فلوريدا خبر دادند. در 
اين حادثه يك عضو نيروی هوايی عربس��تان سعودی 
به سمت نظاميان امريکايی در اين پايگاه آتش گشود 
و سه تن از آنها را كشت. عامل اين تيراندازی شهروندی 
سعودی به نام محمد سعيد الشمرانی، دانشجوی نيروی 
هوايی سعودی بود كه با سالح گرم سه تن از هم دوره های 
امريکايی خود را به قتل رساند و خودش نيز بعد از اين 
تيراندازی هدف قرار گرفت و كشته شد. در اين تيراندازی 
مرگبار بنا به گفته پليس امريکا هشت تن ديگر نيز زخمی 
شده اند. پايگاه هوايی پنساكوالی ايالت فلوريدا ميزبان 
بيش از 1۶ هزار نظامی و ۷هزار و۴00 غيرنظامی است. 
از اين بين 5هزار و 181 نفر دانشجوی خارجی از 153 
كشور هستند كه 85۲ نفر از آنها سعودی هستند تا در 

زمينه همکاری امنيتی آموزش ببينند. 

»س��وت زنی « اصطالح آش��نايی برای ما نبود و اصوالً 
گوش مسئوالن به سوت و صدای مردم عادت نداشت 
اما آرام آرام، فساد هر روز تکرار و به عبارت آشنايی تبديل 
شد. از آن پس قرار شد هركس عليه فساد، سوت بزند، 

جايزه بگيرد. 
اين كار ظاهراً در دنيا رايج است و در برخی كشورها تا 10 

درصد كل مبلغ كشف فساد را به سوت زن  می دهند.
حاال مسئوالن قوه قضائيه و مسئوالن دولتی، سوت زن  ها 
را تش��ويق می كنند اما به نظر می رس��د سوت زنی به 
اين راحتی برای افراد سالم اطمينان آور نباشد. يعنی 
ممکن اس��ت با خود بگويند اگر ما سوت زديم و فساد 
را افشا كرديم، نکند همان كار و بار خود را هم از دست 

بدهيم؟!
از طرفی برخی مراكز و س��ازمان ها، آنها كه از ماجرای 
فساد باخبرند، همه با هم می خورند و دليلی ندارد عليه 

هم سوت بزنند!
با اين حال به نظر می رسد سوت زنی را بايد جدی گرفته و 
مسئوالن هم سوت مردم و هم صدای مردم را بشنوند. 

در اين ميان ۷3 تشکل دانشجويی نکته سنجی خاصی 

كرده اند و گفته اند اگر يك مدير دولتی مجموعه ای از 
قوانين را اجرا نکند و اين منجر به رانت و فساد شود، آيا 
بايد عليه خود آن مدير يا وزير يا مقام دولتی هم سوت زد 

يا فساد مصداق ديگری دارد؟!
به نظر می رس��د فس��اد مصاديق��ی گس��ترده دارد و 
مهم ترينش همين اجرا نکردن قوانينی است كه منجر 

به رانت و فساد می شود. 
اين تشکل های دانشجويی درباره هيئت مقررات زدايی 
در حوزه كسب و كار كه رئيس اين هيئت، وزير اقتصاد 
است، به خود فرهاد دژپسند نامه زده اند كه چرا قانونی 
را كه 11 سال پيش تصويب شده و خود شما به عنوان 
رئيس هيئت مقررات زدايی، مجری آن هم هس��تيد، 
اجرا نمی كنيد : »آقای دژپس��ند! در ماه های گذشته 
گفتيد 90 درصد مصوبات اين هيئت اجرا می شود. مگر 
مجری اين مصوبات كيست؟ جناب وزير! با صدای بلند 
سوت می زنيم برای ش��ما و تمام رانت  هايی كه از پس 
قانون گريزی شما و هيئتی كه رياست آن بر عهده شما 

است، ايجاد شده است. «
بقیه در صفحه4

مجله امريکاي��ی تايم، گرتا 
محمدصادق عبداللهی

  نگاه
تونبرگ، فعال نوجوان محيط 
زيستی را به عنوان شخصيت 
سال معرفی كرده است. او با نطق همراه با اشکش در كنفرانس 
تغييرات اقليمی سازمان ملل به شهرت جهانی رسيد و حاال 
نوجوانان بس��ياری در اين اعتراض با او همراه ش��ده اند. در 
چندوچون كار او و اعتراضش حرفی نيست، از مجله تايم هم 
تعجبی نداريم، كار او جز ماله كشيدن بر پول های سعودی 
نيست؛ درد آن فوكل كراواتی های وطنی هستند كه چنان 
عکس گرتا را بر صفحات اجتماعی شان می آويزند كه گويا 
قديسه ناجی قرن ۲1 ظهور كرده است! همان هايی كه برای 
شنيدن فريادهای طفل سيزده ساله  يمنی گوشی ندارند اما 
گرتای بزرگ شده در ناز و نعمت را چون با كتانی های مارک دار 
بر صخره های ساحلی می ايستد و ژست های عکاسی می گيرد، 

می پرستند!
با متر و معيارهای علمی هم اگر بس��نجيم، گرتا و پيروانش 
هنری نکرده اند! آنها اگر ام��روز فرصتی دارند تا برای محيط 
زيست اشك بريزند، برای آن است كه نگرانی ای برای شکم 
و جان شان ندارند اما آن طفل مظلوم يمنی كه معلوم نيست 
پدر و مادرش را در زير كدامين آوار بايد بيابد، فکر و ذهنش كم 
كردن شر رهبران كشور گرتاست كه مانع رسيدن غذا و دارو 

به او و هم بازی هايش می شوند و بمب و اسلحه می فروشند تا 
محيط زيستش را به توبره كشند.  ای كاش جالل زنده بود و باز 
هم در خدمت و خيانت روشنفکران می نوشت. روشنفکری كه 
فريادهای شجاعانه  چهره  زجر كشيده ای را نمی بيند اما بر لقب 
»رهبری نوجوانان جهان « گرتا تونبرگ صحه می گذارد. به 

واقع چه كسی شايستگی رهبری نوجوانان كه هيچ، بزرگساالن 
جهان را دارد؟ آن كه با سنگی در برابر تانك برای بقا می جنگد و 
در اوج سختی فرياد برمی آورد: »مرگ برای ما عادت و شهادت 
برای ما كرامت است« يا آن كه اوج اعتراضش تعطيلی يك روزه  

مدرسه و گرفتن تابلويی در برابر پارلمان سوئد است!

  اقتصادی رئیس س�ازمان بازرسی 
گفت: ۷8 ه�زار میلیارد 
تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود 210 
هزار میلی�ارد تومان اس�ت، متعلق به 100 ش�خص 
حقیقی و حقوقی است که از این مبلغ 9 هزار میلیارد 
مربوط به اشخاص حقیقی و 69 هزار میلیارد تومان 
اس�ت.  حقوق�ی  اش�خاص  ب�ه  مرب�وط  آن 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، 
حجت االسالم  حسن درويشيان در ديدار با رئيس و برخی 
اعضای هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت 
و عدالت كه در راس��تای رويکرد های سازمان بازرسی كل 
كشور در استفاده از ظرفيت سازمان های مردم نهاد برگزار 

شد، با اشاره به كمبود نيرو و امکانات اين سازمان گفت: در 
آيين نامه اجرايی قانون س��ازمان بازرسی پيش بينی شده 
اس��ت كه از هم��ه ظرفيت ه��ای مردمی و س��ازمان های 
مردم نهاد اس��تفاده كنيم.  درويش��يان با رد اين ادعا كه 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، جرئت را از مديران در دور 
زدن تحريم   ه��ا می گيرد، گف��ت: راهکاره��ای دور زدن 
تحريم   ها تعريف شده است و نبايد اين موضوع يعنی دور 
زدن تحريم   ها مجوز و بهانه ای برای فساد باشد. در همين 
راستا اخيراً پرونده ای داشتيم كه فردی در يك دستگاهی 
به بهان��ه دور زدن تحريم   ها مرتکب فس��اد دهها ميليون 
دالری شد و با بخشی از اين پول   ها برای خود و همسرش، 
ويال و خودرو خريده است. اين فرد بازداشت شده و پرونده 

او در مراجع قضايی در حال رسيدگی است. 
وی با تأكيد بر اينک��ه همه نهاد  ها و دس��تگاه   ها بايد مبرا از 
فساد باشند، خاطرنشان كرد: حتی دستگاه های حاكميتی 
و دستگاه   هايی كه ناظر و رسيدگی كننده به فساد و تخلف 
و جرم هستند خودشان بايد از فساد مبرا باشند. رئيس قوه 

قضائيه نيز روی اين موضوع تأكيد دارند. 
وی با اشاره به اشکاالت قانون ماليات گفت: اكنون ۷8 هزار 
ميليارد تومان از كل معوقات مالياتی كش��ور كه در حدود 
۲10 هزار ميليارد تومان اس��ت، متعلق به 100 ش��خص 
حقيقی و حقوقی است كه از اين مبلغ 9 هزار ميليارد مربوط 
به اش��خاص حقيقی و ۶9 هزار ميليارد تومان آن مربوط به 

اشخاص حقوقی است. 

امریکا آموزش 175 خلبان سعودی را ممنوع کرد

رهبر نوجوانان جهان کیست؟»سوت زني«   دانشجویان در گوش  وزیر

7۸ هزار میلیارد تومان از معوقات مالیاتی مربوط به 1۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است

 » سوت زني « 
  دانشجویان

در گوش  وزیر
    »س�وت زنی « اصطالح آش�نایی برای م�ا نبود و اص�والً گوش 
 مس�ئوالن به س�وت و صدای مردم عادت نداش�ت ام�ا آرام آرام

فساد هر روز تکرار و به عبارت آشنایی تبدیل شد. از آن پس قرار 
شد هرکس علیه فساد، سوت بزند، جایزه بگیرد. 

در این میان ۷3 تشکل دانشجویی نکته سنجی خاصی کرده اند و 
گفته اند اگر یک مدیر دولتی مجموعه ای از قوانین را اجرا نکند و این 
منجر به رانت و فساد شود، آیا باید علیه خود آن مدیر یا وزیر یا مقام 

دولتی هم سوت زد یا فساد مصداق دیگری دارد؟!
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