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   فقط در يك جمع آوري سطحي ابزار و ادوات فروش پايان نامه 
و كتاب در ميدان انقالب توسط وزارت علوم ، بيش از ۳۰ هزار 
مدرك غير قانوني و جعلي كشف ش��د ! اتفاقي كه موجب شد 
دستيار ويژه وزير علوم افشاگري كند كه برخي مديران سياسي 
بدون حض��ور در كالس ۱۴۰ واحد درس��ی را در دو ترم پاس 

مي كنند و مدرك دكتري و ارشد مي گيرند!| صفحه3

  تعدادی از منتخبان مجلس يازدهم در نامه رئيس شعبه ۱2 
رسيدگی به اعتبارنامه ها نوشتند كه به استناد ماده 28 آيين 
نامه داخلي مجلس شوراي اس��المي، اعتراض خود را نسبت 
به اعتبارنامه آقاي غالمرضا تاجگردون، منتخب مردم شريف 
گچساران و باشت به دليل رانتخواري و كسب منافع اقتصادي 
و اعمال نفوذ شبكه اي از طرق مختلف در دستگاه هاي دولتي و 

شركت هاي تابعه و بخش عمومي اعالم مي داريم| صفحه5

   چند عضو هيئت امنای اول شهرك درودگران زمين هايی 
را كه شهرداری با هدف انتقال صنايع مزاحم به خارج شهر در 
اختيار آنها گذاشته بود به نام خود كرده و از اين طريق ميلياردها 

تومان به جيب زده اند| صفحه12

گفتوگوي»جوان«بااسالمجاهدی
ملیپوشپاراقايقرانیپسازاهدایمدالطالیآسيا

بهخانوادهپرستارشهيدباهو| صفحه13

   معاون كل وزارت بهداشت با ابراز نگراني از عادي انگاشتن 
شرايط از سوي مردم و برخي مسئوالن، سفرهاي تفريحي را به 
»بمبي س��اعتي« تعبير مي كند كه ويروس كرونا را از شهري 
به ش��هر ديگر جابه جا مي كند، اما رئيس جمهور معتقد است 
با علم به اينكه ب��ه اين زودي ها به زندگ��ي دوران قبل از كرونا 
باز نمي گرديم، بايد خودمان را با شرايط جديد زندگي همراه با 

ويروس كرونا تطابق بدهيم | صفحه3

 سفر یعنی 
بمب ساعتي كرونا!

شرمندهشهدایمدافع
سالمتهستيم

30هزارمدركجعلي
فقطبايکگشت
درراستهانقالب!

اعتراضنمايندگان
بهاعتبارنامهتاجگردون

اعضایهيئتامنا
هکتارهازمينمبلسازانرا

باالکشيدند!

»جورجفلويد«های
فلسطينی!

کان�الطن�ز»دکترس�الم«نوش�ت:ش�هر
مينياپولي�سدرروزه�ایگذش�تهصحن�ه
اعتراضاتخش�ونتباربهقتلنژادپرستانه
يکمظنونسياهپوستبهنامجورجفلويد

بهدستيکافسرپليسبود.
تصاويرمنتشرشدهنش�انمیدادکهافسر
پلي�سزان�ویخ�ودرارویگ�ردنفلوي�د
قراردادهومانعنفسکش�يدناوش�دهبود.
خبرگزاریفلس�طينی»ش�هاب«بههمين
بهانهتصاوي�ریازنحوهبازداش�تهرروزه
جوانانفلس�طينیبهدس�تنظاميانرژيم
صهيونيستیمنتشرواعالمکرد،ايناتفاقات

هرروزدرفلسطينرخمیدهد.

جاماندگان عدالت را سهامدار كنید
   اقتصادی

اسماعيلغالمی،معاونسابقسازمان
خصوصیسازی:براساسقانون،دولتبايد
سهامصاحبانسهامعدالترابهنرخروز
میفروختوطلبخودرابرداشتمیکرد،
امادردولتتدبيرچنيناتفاقینيفتادهاست

جاماندگاننيازمندسهامعدالتاکنونمنتظرامتحانعدالتورزیمجلسجديدودولتمقيمهستند
»جوان«درپروندهایبهاهميتسهامدارشدنجاماندگانپرداختهاست

   محمدرضا پور ابراهيمی : برای واگذاری س��هام 
عدال��ت ب��ه جاماندگان دول��ت بايد با اس��تفاده از 
ظرفيت قانونی و در چارچوب اختيارات فعلی خود 
به واجدان شرايطی كه تاكنون سهام عدالت دريافت 
نكرده اند، س��هام عدالت واگذار كند. در صورتی كه 

نتوان دولت را مكلف به واگذاری س��هام عدالت به 
جامان��دگان ك��رد، پيش نويس طرح��ی دوفوريتی 
در حال آماده ش��دن اس��ت ت��ا در مجلس يازدهم 
بررسی و تصويب ش��ود و دولت سهام عدالت را به 

جاماندگان واگذار كند

اطالعاتناقصارسالیدستگاههابهسازمان
خصوصیسازیدليلاصلیجاماندنبرخی
ازاشخاصنيازمندازقطاردريافتسهام

عدالتبود.ازاينروجاماندگانسهامعدالت
قصوریانجامندادهاند

| صفحه4

شــرکت حسابرســی کوثــر بــراي 
ــانی متخصــص از  ــروي انس ــل نی تکمی
بیــن بــرادران واجــد شــرایط، دعــوت 
بــه همــکاري می نمایــد، بــراي 
ــه آدرس  ــتر ب ــات بیش ــت اطالع دریاف
الکترونیکــی شــرکت مراجعــه فرمایید.

info@hesabresi-kosar.ir

آگهی دعوت به همکاري

يادداشت هاي امروز

وقاحت مديران فوتبالي خروجي بي تفاوتي 
نهادهاي قضايي / سعيد احمديان

۱۳

انتظار از يك مجلس انقالبي
حسن رشوند

2

سیاه، سیاه است حتی اگر خبرنگار باشد...
مصطفی شاه كرمی

۱5

ويژه  هاي جوان  

 با تو زوال تمدن هم بعید نیست!
 مكتب تراشي يك روزنامه خانوادگي براي هاشمي
  كاخ سفید و نگاهي كودكانه به جنگ ترامپ و توئیتر
صفحه2

 ترامپ به مردم امریکا: 

با سگ های 
 وحشی

 به جان تان 
می افتم

دس�تکم15ايالتامري�کادراعتراضب�هقتلبیرحمان�هيکمرد
سياهپوستبهدس�تپليس،درآتشوخونوغارتغوطهوراست.
رئيسجمهورامريکاامادرحملهبهمردمیکهمقابلکاخسفيدتجمع
کردهبودند،جهانرابيشترشگفتزدهکرد:هروقتکسیپايشرافراتر
)ازحصارهایکاخسفيد(گذاشت،باشرورترينسگهاوشومترين

سالحهايیکهتاکنونديدهام،ازآنهااستقبالمیکنيم!| صفحه15


