
 دستگاه قضا به حساب 
خسارت مردم در بورس می رسد

    مركز بيوگاز توليد انرژي الكتريكي مشهد، نخستين 
نيروگاه توليد برق از زباله در غرب آسياست. اين نيروگاه 
در نيمه نخست امسال دو گيگا وات برق توليد كرده است. 
بر اساس آمارهاي سايت bioenergyconsult كشور 
امارات پس از ايران در همين ب��ازه زماني با توليد 100 
مگاوات برق بيش��ترين توليد ب��رق از زبال��ه را به خود 
اختصاص داده است. در واقع ايران 20 برابر بيش از كشور 

دوم غرب آسيا توليد برق از زباله داشته است

    با افزايش بي اعتمادي مردم نسبت به قيمت كاالها 
و تخفيفات در فروش��گاه هاي زنجيره اي و هايپر ها و به 
راه افتادن گله و ش��كايات از عملكرد اين فروشگاه ها و 
سوءاس��تفاده از اعتماد مردم، در اقدام��ي هماهنگ از 
 )shelf lable( روزگذش��ته برچس��ب تخفيف قيمت
قفسه، از روي قفسه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي حذف 

و از اين به بعد فقط قيمت روي كاال درج خواهد شد

 »انگاره شناسي هايي در باب حاشيه و متن 
 سقوط پهلوي دوم«

  در گفت و شنود با عباس سليمي نمين

    چهار سال از خاموش شدن آتش و داغي آوار پالسكو 
مي گذرد، اما داغ خانواده هاي شهداي آتش نشان هنوز تازه 
است. خانواده هايي كه هنوز نتوانسته اند شهادت يكباره 
عزيزشان را فراموش كنند، از بي مهري مسئوالن و انتظارات 
برآورده  نشده ش��ان در اين چند س��ال گاليه دارند. اين 
خانواده ها به »جوان« گفتند  دستگاه ها هيچ كاري نكردند؛ 
مثالً رهبر انقالب همان موقع بيانيه دادند و آتش نشانان را 
شهيد خدمت اعالم كردند، فرمانداري چهار سال است براي 

اعالم شهيد خدمت آتش نشانان ما را سر مي دواند!

داغ روي داغ 4 ساله 
پالسكو

ايران بزرگ ترين 
توليد كننده برق از زباله 

در غرب آسيا

 شاه اراده كشتار داشت
 شاهد آن نيز 

تأييد كودتاي هايزر است!

صدور دومين مجوز 
آزمايش انساني واكسن 

ايراني كرونا

 برچسب تخفیف 
از قفسه  فروشگاه ها 

حذف می شود
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   زندان جاي بزهكار است نه بدهكار!
   حذف ضمانت اجراي قانوني 
براي عدم پرداخت برخي ديون

 رسیدگي خارج از نوبت 
پرونده هاي تقسیط مهريه 

زنان

پرونده
صفحه 8

چالش مهريه

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

ویژههایجوان

ائتالف عربی- صهیونیستی 
علیه ایران  با فرماندهی سنتکام

 خیز سوم 
در استراتژي خنثي سازي

 اولویت اول ورزش قهرمانی 
از حرف تا عمل!

وقت پرسیدن شما نیست!

 پیش بیني دقیق زیباكالم
 در مورد ترامپ!

دکتر سید رضا میرطاهر

عبداهلل متولیان

دنیا حیدري

 در آخري��ن روزهای حضور ترامپ در كاخ س��فيد ، دولت او 
اقدام ديگری انجام داد و پنتاگ��ون روز جمعه 26 دی ) 15 
ژانويه( با تغيير ساختار حوزه فعاليت نظامی خود، اعالم كرد 
كه پس از بررس��ی »طرح فرماندهی متحد«، اسرائيل را از 
حوزه فرماندهی اروپايی اياالت متح��ده )يوكام( خارج و به 
حوزه فرماندهی تروريس��تی مركزی )سنتكام( اضافه كرده 
است. به نظر می رسد كه تحوالت اخير در زمينه عادی سازی 
روابط ميان اسرائيل و برخی كشورهای عربی يعنی امارات ، 
بحرين ، مغرب و سودان در راستای هدف كلی دولت ترامپ 
يعنی ائتالف سازی عليه ايران و محور مقاومت در منطقه با 
شركت رژيم صهيونيستی و متحدان عرب واشنگتن موجب 
اين تغيير مهم و اساس��ی در زمينه استراتژی نظامی امريكا 

در غرب آسيا شده است | صفحه 15

 موضوع مقابله با تحريم هاي غرب طي سه دهه گذشته در دستور 
كار تفكر غيرانقالبي بوده و مناديان اين تفكر برخالف سياست هاي 
كلي نظام و استراتژي خنثي سازي، همواره بر طبل پر سر و صداي 
مذاكره و س��ازش با غرب كوبيده و برنامه بي نتيجه و عزت سوز و 
ذلت آفرين رفع تحريم را پي گرفته اند و دشمن غربي با اطمينان از 
نياز جمهوري اسالمي، هر بار بر حجم كمي و كيفي تحريم ها افزوده 
اس��ت. تالش تفكر غيرانقالبي در حوزه مذاكره با شياطين غربي 
نه تنها دستاوردي براي جمهوري اسالمي نداشته بلكه با سخاوت 
در هر دوره بخشي از دس��تاوردهاي تفكر انقالبي را براي راضي 
كردن غرب تقديم نموده است. حاتم بخشي غربگرايان از يك سو 
موجب تضعيف جمهوري اسالمي و دوقطبي سازي جمعيتي و 
تشديد اختالفات موهوم داخلي شده و از سوي ديگر فزون خواهي 

و جسارت بيشتر طرف غربي را در پي داشته است | صفحه 2

حرف و عمل شان با هم نمی خواند، در حرف كشتی را اولويت اول 
فرياد می زنند، اما در عمل چمدان های پر پول شان پيشكش فوتبال 
می شود. گاهی به عنوان پاداش قبل از خشك شدن عرق ملی پوشان 
و گاه هم برای جبران بی كفايتی های مديران نااليق و بستن دهان 
مربی محجوبی كه تا وقتي قسمتی از بدهی ميليون دالری خود را 
نگرفت حاضر به نشستن روی نيمكت تيم ملی نشد! نيازی به ورق 
زدن خاطرات و دفترهای قديمی نيست برای اثبات يكی نبودن 
حرف و عمل آقايان وزارت نشينی كه همزمان با ادعای اولويت 
بودن كش��تی تمام ذهنيت و دغدغه های ش��ان حول فوتبال و 
انتخابات آن چرخ می خورد. برای اثبات غش كردن يك س��ويه 
وزارت به سمت فوتبال همين بس كه رئيس كميته ملی المپيك 
صراحتاً تأكيد می كند كه شخصاً ديدم وزير ورزش تمام وقت و 

انرژی خود را می گذارد تا موانع فوتبال را بردارد | صفحه 13

عباس عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب در حالي كه هشت سال 
است دولت اصالح طلب بر سر كار است، خواستار ارائه برنامه از 
سوي اصولگرايان شده است. معلوم نيست چرا تا كنون عبدي 
س��ؤاالت خود را از همفكران خود كه چند ده��ه دولت را در 

اختيار داشتند، نپرسيده  است؟!

چهار سال پيش و در اواخر آبان 95 اين جمالت در سرمقاله 
روزنامه آرمان و در كنار تصويري از صادق زيباكالم منتش��ر 
شد: »ترامپ بيشترين انعطاف را نسبت به برجام نشان خواهد 
داد. او نه تنها برجام را آت��ش نخواهد زد بلكه پرونده برجام را 
در جايي امن در كاخ سفيد قرار خواهد داد.« حاال چهار سال 
گذشته است و ميزان درستي پيش بيني زيباكالم در عرصه 

سياست بين الملل روشن شده است! | صفحه 2

   امريكا پس از آشوب های ششم ژانويه )17 دی(، حاال با بحران بی سابقه امنيتی 
شدن مراسم تحليف رئيس جمهور مواجه است. اين نگرانی    ها به حدی زياد شده 
كه به گفته منابع امريكايی مراسم تحليف جو بايدن كه قرار بود روز يك    شنبه 
برگزار شود به تعويق افتاد. 25 هزار تفنگدار گارد ملی امريكا برای رويارويی با 
خشونت های احتمالی راهی واشنگتن دی سی شده اند تا امنيت مراسم تحليف 
بايدن را كه قرار است فردا 20 ژانويه )اول بهمن ماه( برگزار شود، تأمين كنند. 

اين تعداد، دست كم 2/5 برابر بيش از مراسم های تحليف پيشين است. عالوه 
بر پايتخت، رس��انه های امريكايی اعالم كرده اند كه نيروهای امنيتی در تمام 
50 ايالت امريكا خود را برای تظاهرات های مس��لحانه ه��واداران ترامپ آماده 
كردند. ايالت های ميشيگان، ويرجينيا، ويسكانسين، پنسيلوانيا و واشنگتن - كه 
ترامپ چندين بار ادعای وقوع تقلب انتخاباتی در آنها را تكرار كرده بود - از جمله 
ايالت     هايی هستند كه امكان ناآرامی در آنها زياد است. ايالت تگزاس نيز ساختمان 

كنگره محلی را در روز تحليف، تعطيل كرده است. فضای ملتهب، نه فقط تحليف 
بايدن را امنيتی     ترين تحليف تاريخ امريكا كرده، بلكه تا گوشت و پوست تك تك 
امريكايی    ها هم نفوذ كرده است. نتايج نظرسنجی مؤسسه آكسيوس- ايپسوس 
كه در فاصله روزهای 11 تا 13 ژانويه )22 تا 24 دی(  انجام شده، نشان می دهد 
كه 83 درصد از جمهوريخواهان و 78 درصد از دموكرات  ها و در مجموع 79 درصد 

از مردم امريكا معتقدند كه اين كشور در حال فروپاشی است | صفحه 15

 80 درصد امريكايی ها: 
باور داريم امريكا فرو می پاشد

بینالملل

 مجلس فهرستی از تخلفات بورسی و خسارت های مردمی را 
برای رسيدگی قضايی تهيه كرده و در اختيار آيت اهلل رئيسی قرار داده است

كدهای س��هامداری فعال بورسی در يك س��ال منتهی به آذر 
س��ال جاری با 153درصد رش��د از حدود 9/5ميلي��ون كد به 
24ميليون كد رسيده است. از آنجايی كه حدود 2 تا3 ميليون 
سهامدار حقيقی دقيقاً زمانی وارد بازار سرمايه شده اند كه بازار 
مسير اصالح را در پيش گرفته بود، اين افراد اصل سرمايه خود 
را از دست داده اند، هرچند اصالح نرخ    ها بخشی از طبيعت هر 
بازاری اس��ت اما وقتی ارزش بورس ته��ران از محدوده 2هزار 
هزار ميليارد تومان ب��ه 7هزار هزار ميليارد می رس��د و مجدد 
به محدوده 4/5هزار ه��زار ميليارد تومان ن��زول می كند، اين 
شائبه شكل می گيرد كه در رش��د و ريزش بازار تخلفات قابل 

مالحظه ای شكل گرفته باشد.
 ناي��ب رئيس مجلس ديروز خب��ر داد كه در آخرين جلس��ه با 
آيت اهلل رئيسی گزارش تخلفات در بازار س��رمايه را ارائه كرده 
و ايشان با ابراز تأسف از زيان های وارد شده به مردم، خواستار 
تهيه گزارش��ی مس��تند از جزئيات تخلفات و ت��رک فعل های 
صورت گرفته در بازارسرمايه شده است، كه اين گزارش تهيه و 

روز گذشته طی نامه ای به دست آيت اهلل رئيسی رسيد.
 همچني��ن ب��ه گفته ي��ك نماين��ده ديگ��ر  مجل��س، در پی 

ش��رايط خاص بازار س��رمايه، ري��زش ش��اخص و تصميمات 
نامناس��ب مديران ارش��د بازار در وضعيت كنونی، امروز وزير 
 اقتص��اد و رئي��س س��ازمان بورس ب��ه كميس��يون اقتصادی 

احضار می شوند. 
اگرچه بازار سرمايه از ابتدای سال تا اواخر مرداد ماه سال جاری 
با رشد قابل مالحظه ای روبه رو ش��د و ميليون    ها سرمايه گذار 
جذب اين بازار شدند اما از اواخر مرداد ماه تاكنون شاخص كل 
بازار بورس تهران كه ركورد 2ميليون و اح��د را زده بود با يك 
ميليون ريزش به محدوده يك ميليون و 150هزار واحد نزول 
كرده است ، اين در حالی اس��ت كه ارزش بورس تهران كه در 
روزهای رونق به محدوده 7 هزار هزار ميليارد تومان رسيده بود، 
هم اكنون به محدوده 4/5هزار هزار ميليارد تومان نزول كرده 
است. هرچند اصالح نرخ   ها بخش��ي از طبيعت هر بازاري است 
اما از آنجايي كه ميليون   ها سهامدار در اثر اعمال سياست هاي 
پولي و مالي خاص و همچنين تبليغات گس��ترده دقيقاً زماني 
وارد بازار س��رمايه ش��دند كه بازار در كانال اصالح نرخ   ها قرار 
داشت، به نظر مي رسد برخي از 24ميليون كد سهامداري فعال 
در بازارسرمايه به نوعي با زيان قابل مالحظه اي روبه رو شده اند. 

در اين بين تخلفاتي پيرامون بازار س��رمايه شكل گرفته است 
كه پ��س از كاهش يك ميليون واحد ش��اخص بورس، گزارش 
تخلفات در بازار سرمايه از سوی مجلس براي رئيس قوه قضائيه 

ارسال شده است. 
از مردادماه سال جاري كه بازار سرمايه وارد فاز اصالح شده است 
تا روزهاي اخير كه باز هم سراس��ر بورس يكپارچه قرمزپوش 
اس��ت، حدود يك ميليون واحد از ش��اخص كل كاهش يافته 

است. 
بسياري از سهامداران علت اين ريزش   ها را در تصميمات اشتباه 
دولت و سازمان بورس و س��فته بازي و رفتار حقوقي هاي بازار 
مي دانند. در همين زمينه بس��ياري از افراد حاضر در بورس از 
قوه قضائيه و مجلس شوراي خواس��تار ورود به ماجرا بودند كه 
جلس��ات متعددي ميان نماين��دگان و وزرای اقتصادي دولت 
برگزار ش��د. ازجمله مي توان به توئيت اميرحسين قاضي زاده، 
نماينده مجلس اشاره كرد  كه مي گويد آيت اهلل رئيسي خواستار 
تهيه گزارشي مستند از جزئيات تخلفات و ترک فعل هاي صورت 

گرفته در بازارسرمايه شد
 بقيه در صفحه 4
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