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آقاي حيدر دريانورد
 كارمند بانك ملي ايران،  به اطالع مى رساند: 
با  توجه به  صدور دادنامه شماره 9809973413301742 
نظر  تجديد  دادگاه  سوم  شعبه   1398/12/08 مورخ 
استان كرمان از تاريخ سى و يكم فروردين ماه سال 
يك هزار و سيصد و نود و نه به انفصال موقت از خدمات 

دولتى به مدت دو سال محكوم مى گرديد. 
دادرسى  آيين  قانون   (73) ماده  طبق  مراتب  لذا 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى، يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

درج مى گردد.

 بـانك مـلي ايــران

آگهى مزايده عمومى مرحله دوم

1. مدت زمان اجاره: يك سال شمسى
2. قيمت پايه جهت يك سال 108/000/000 ريال (ماهانه 9/000/000 ريال) مى باشد.

3. اسناد مزايده از مورخ 1399/3/24 تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/4/9 در امور قرادادهاى شهردارى واقع در كوى انقالب - بلوار شهردارى در مقابل پرداخت 
مبلغ  300/000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا 0105293482000 بانك ملى شعبه شهردارى تسليم و پاكت در مورخ 1399/4/11 واحد امور قراردادها 

تحويل مى گردد. بازگشايى پاكت ها مورخ 1399/4/15 مى باشد.
4.پيشنهاد دهندگان مى بايست جهت تضمين شركت در مزايده پنج درصد مبلغ اوليه (5/400/000 ريال) را به يكى از دو طريق زير ارائه نمايند: الف- فيش واريز 
مبلغ  فوق به حساب سيبا 0105294167003 شهردارى بندر ماهشهر نزد بانك ملى شعبه شهردارى بندر ماهشهر. ب- ضمانت نامه بانكى به نام شهردارى بندر 

ماهشهر و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها.
 5. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

6. قيمت پيشنهادى زير قيمت پايه مردود است.
 7. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24-06152350023 تماس و يا به آدرس www.mahshahr.ir حاصل نمايند.

امور قراردادهاى شهردارى بندر ماهشهر

نوبت دوم

شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 11/ ش  مورخ 99/1/17 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد يك قطعه زمين جهت 
استقرار سوله واقع در بندر ماهشهر –كوى سعدى را از طريق مزايده عمومى برابر مقررات آئين نامه هاى معامالتى تحت شرايط زير اجاره دهد.

 در حالي وزارت 
سعيد احمديان

     گزارش يک
ورزش ب��راي 
بازگش�ت علي 
كفاش�يان و انتخ�اب او به عنوان سرپرس�ت 
فدراسيون فوتبال تالش مي كند كه اين مدير 
پرحاشيه و بازنشسته به گفته نمايندگان مجلس، 
متهم اصل�ي پرونده فس�اد در فوتبال اس�ت. 
فوتبال ايران است ديگر، مديري كه تا چند هفته 
پيش مدعي شده بود كالهش هم در زمين فوتبال 
بيفتد ديگر به اين رش��ته بر نمي گ��ردد، حاال در 
آستانه بازگشت دوباره به همان صندلي پرماجراي 
سابق است، صحبت از علي كفاشيان است، رئيس 
پرحاشيه فدراس��يون فوتبال كه به واسطه قانون 
منع به كار گيري بازنشستگان سال 97 مجبور به 
كناره گيري از پست هايش در فدراسيون فوتبال 
شد اما در هفته اخير دوباره شايعه شده است كه 
وزارت ورزش با كفاشيان براي بازگشت به عنوان 
سرپرس��ت فدراس��يون فوتبال تا زمان برگزاري 
مجمع انتخاباتي به توافق رسيده و همين روزها 
اگر مشكل خاصي پيش نيايد، بايد دوباره شاهد 
حضور رئيس س��ابق در فوتبال باشيم، بازگشتي 
كه عالوه بر سياس��ت دوگان��ه وزارت ورزش در 
قبال بازنشس��ته ها، نش��ان از قحط الرجال بودن 
در ورزش ايران دارد كه بار ديگر متوليان ورزش 
به س��مت مديران پرحاش��يه چرخش كرده اند 
ت��ا سياست هاي ش��ان را از طريق اي��ن مديران 
امتحان پس داده كه سؤاالت فراواني درباره دوره 

مديريت شان وجود دارد، پيگيري كنند. 
   رنگ عوض مي كنند

بازي سياست قابل پيش بيني نيست، يك روز براي 
رفتن يك مدير فشار مي آورند و يك روز هم برايش 
فرش قرم��ز پهن مي كنند، صحبت از سياس��ت 
دوگانه وزارت ورزش اس��ت، وزارتخانه اي كه در 
سه سال اخير آنقدر با حضور مسعود سلطاني فر 
حاشيه و جنجال همراه با س��وء مديريت داشته 
است كه از رخ دادن برخي اتفاق ها و تصميم هاي 
متناقض با عملكرد گذشته شان نبايد تعجب كرد؛ 
مانند همين بازگش��ت علي كفاشيان به فوتبال، 
مدير بازنشس��ته اي كه دوباره ب��راي حضور در 

فدراسيون فوتبال دعوت به كار شده است. 
رويكرد امروز وزارت ورزش در قبال بازنشسته هاي 
فوتبال با موضع گيري اين وزارتخانه در س��ال 97 

از زمين تا آس��مان فرق مي كند. سال 97 بود كه با 
اجرايي شدن قانون منع به كارگيري بازنشستگان 
كه شامل ورزش هم مي شد، وزارت ورزش در كنار 
نمايندگان مجلس به شدت پيگير مديران بازنشسته 
فدراسيون فوتبال بودند، مديراني كه سعي مي كردند 
با برچسب غير دولتي بودن فدراسيون، خودشان را 
از دايره شموليت اين قانون خارج كنند. با اين حال 
مجلسي ها براي اجراي اين قانون كه معاون وزير و 
سفير و... را مجبور به كنارگيري كرده بود، با كمتر 
مسئولي رو دربايستي داشتند و وزارت ورزش نيز در 
اجراي اين قانون عذر رؤساي بازنشسته را خواست 

تا به قانون تمكين كند. 
علي كفاش��يان هم كه آن روزها به عنوان نايب 
رئيس فدراسيون فوتبال فعاليت مي كرد، يكي 
از مديران بازنشس��ته بود كه بايد از فوتبال كنار 
مي رفت. در نهاي��ت در اسفند س��ال 97 بود كه 
كفاشيان از سمتش در فدراسيون فوتبال استعفا 
داد تا او هم به قانون تمكين كرده باشد. او اگر چه 
در ادامه در يك حك��م غيرقانوني رئيس هيئت 
مديره مس كرمان ش��د، اما در اين سمت هم با 
توجه به محروميت، مجبور به كناره گيري ش��د 

تا نخش به صورت كامل از فوتبال كنده ش��ود. 
او حتي زمستان گذشته كه شنيده هايی درباره 
حضورش در انتخاب��ات فدراس��يون فوتبال به 
گوش مي رس��يد، مدعي ش��د قصد بازگشت به 

فوتبال را ندارد. 
در سال 99 اما گويا شرايط تغيير كرده، هم علي 
كفاشيان از تصميمش براي برنگشتن به فوتبال 
منصرف شده و هم وزارت ورزش نظرش درباره 
عدم حضور بازنشس��ته ها در فوتبال تغيير كرده 
است. در چنين ش��رايطي هم كفاش��يان و هم 
سلطاني فر با يك چرخش 180 درجه اي و پشت 
كردن به مواضع قبلي شان، يك رويكرد جديد را 
در پيش گرفته اند. وزارت ورزش كه گفته مي شود 
با حيدر بهاروند سرپرس��ت فعلي فدراس��يون 
فوتبال به مشكل خورده است، براي برگزاري هر 
چه سريعتر مجمع انتخاباتي فدراسيون فوتبال 
كه حساب ويژه اي سلطاني فر و همفكرانش براي 
صندلي رياست آن باز كرده اند، به دنبال بازگشت 

يك مدير بازنشسته يعني علي كفاشيان است. 
كفاشيان هم كه به نظر مي رسد مزه هشت سال 
رياس��ت فوتبال هنوز زير زبانش اس��ت، با بيان 

اينكه از نايب رئيس��ي اس��تعفاي كتبي نداده، 
گفته است مش��كلي براي بازگش��ت ندارد. در 
همين راس��تا گويا توافقات هم صورت گرفته و 
اين هفته ممكن است اتفاقات تازه اي در مديريت 

فدراسيون فوتبال رخ دهد. 
 محاكمه يا بازگشت به فوتبال؟

در حالي زمزمه بازگش��ت علي كفاشيان شنيده 
مي شود كه عالوه بازنشسته بودن، او يكي از متهمان 
اصلي پرونده فساد در فوتبال است كه در مجلس 
نهم تهيه شده بود، هر چند طوالني شدن رسيدگي 
به اين پرونده و عدم ورود جدي قوه قضائيه، يكي از 
سؤاالت جامعه فوتبال از نهادهاي قضايي و نظارتي 
اس��ت، با اين حال محمد عل��ي پورمختار، رئيس 
كميس��يون اصل 90 مجلس در بهمن سال 94 به 
نقش كفاشيان در اين پرونده اشاره كرده است: » علي 
كفاشيان متهم رديف اول اين پرونده است؛ چراكه 
اين فساد در زيرمجموعه او يعني فدراسيون فوتبال 
اتفاق افتاده و وي نمي تواند فرافكني كند. رئيس 
فدراسيون فوتبال در محضر مراجع قضايي پاسخگو 
خواهد بود. « عبدالرحمان شاه حسيني، رئيس سابق 
كميته انضباطي و مسئول پرونده فساد در فوتبال 
در مجلس هم گفته است: »در هشت سال مديريت 
ايشان در فدراس��يون فوتبال، افزايش ناهنجاري 
و فس��اد در فوتبال در تاريخ فدراسيون بي سابقه 
بوده است. در بيشتر موارد فس��اد در فوتبال، خود 

كفاشيان بايد نزد دستگاه قضايي پاسخگو باشد.«
عالوه بر پرونده باز كفاش��يان در پرونده فس��اد 
در فوتب��ال، رئيس س��ابق فدراس��يون فوتبال 
س��ال گذش��ته به دليل يك پرونده فساد و گم 
ش��دن 316 هزار دالر در ماج��راي حق پخش 
بازي هاي تيم ملي از س��وي كميته انضباطي به 
مدت پنج س��ال از فعاليت هاي فوتبالي محروم 
شده بود. البته اين رأي هفته گذشته به يكسال 
تقليل داده شد، تخفيفي كه به نظر مي رسد براي 
باز كردن راه براي بازگشت كفاشيان به فدراسيون 
فوتبال است و به نوعي اين مدير با وجود تخلف، 
مس��ئوالن كميته اس��تيناف راه آمده اند! البته 
زمزمه بازگشت كفاش��يان چندان هم به مذاق 
فدراسيون نشينان خوش نشينان خوش نيامده و 
گفته مي شود برخي مديران فدراسيون با رايزني 
با كنفدراسيون فوتبال آسيا به دنبال جلوگيري از 

بازگشت مدير پرحاشيه به فوتبال هستند. 
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دنيا حيدري

بانویتیراندازیسفیرمدرسهسازی
»مدرسه آينده ما را مي سازد. « همين باور كافي بود تا مه لقا جام بزرگ، 
ملي پوش تيراندازي ايران با قلم وزير آموزش و پرورش به جمع سفيران 
مدرسه ساز بپيوندد؛ چراكه بر اين باور است كه كودكان ما حتي در دورترين 
نقاط استان و كشور نياز به فضاهاي مطلوب آموزشي دارند. بانوي تيرانداز 
ايران كه حضور در دو المپيك را تجربه كرده مي گويد، همواره دوست داشته 
تا بتواند غير از ورزش تيراندازي كار ديگري براي كشورش انجام دهد كه 

سفير مدرسه سازي بودن فرصتي براي تحقق اين امر شده است.

فرشقرمزبرايبازگشتمتهماصليپروندهفساددرفوتبال
گزارش»جوان« به بهانه تالش وزارت ورزش براي حضور دوباره علي كفاشيان در فدراسيون فوتبال

تهديد رئيس ليگ اسپانيا به قرنطينه بازيكنان قانون شكن
سوياچراغبازگشتاللیگاراروشنكرد

زنگ شروع الليگا، بامداد جمعه با دربي سويل پس از سه ماه تعطيلي به 
صدا درآمد، رقابت هايي كه با قوانين سختگيرانه و پروتكل هاي بهداشتي 
شديد آغاز شده است تا فوتبال در سرزمين ماتادورها دوباره زنده شود. 

   دربي سويل به سويا رسيد
ديدارهاي ليگ فوتبال اس��پانيا با برتري س��ويا آغاز ش��د. س��رانجام 
مس��ابقات الليگا نيز از سرگرفته ش��د و در بازي هفته بيست و هشتم 
اين رقابت ها سويا با دو گل پيروزي اش در بازي رفت مقابل رئال بتيس 
را تكرار كرد. نكته جالب اين بازي صدا و تشويق مجازي هواداران بود 
كه در ورزشگاه سانچس پيسخوان به گوش مي رسيد. الليگا در حالي 
پس از سه ماه تعطيلي از سرگرفته ش��ده كه در بازي اول چهار بازيكن 
سويا با آسيب ديدگي زمين را ترك كردند. اين در حالي است كه قانون 
پنج تعويض به داد مربيان مي رس��د و دس��ت آنها را براي تعويض هاي 

اجباري باز مي گذارد. 
  رعايت نكنيد، قرنطينه مي شويد

رقابت هاي الليگا در حالي از ديش��ب آغاز شد كه در چند روز گذشته، 
بعضي از بازيكن��ان تيم هاي مختل��ف، قوانين مربوط ب��ه قرنطينه و 
فاصله گيري اجتماعي را كه توس��ط دولت اس��پانيا وضع ش��د، زير پا 
گذاشتند. آخرين آنها نلسون سمدو، مدافع راست بارسلونا بود كه در 
يك جشن تولد شركت كرد. پيش از آن هم اور بانگا، لوكاس اوكامپوس 
و فرانكو واسكز، سه بازيكن سويا كه به خاطر ترتيب دادن يك دورهمي 
و انتشار عكس هاي آن در اينستاگرام با انتقاد روبه رو شده بودند.  اكنون 
تباس رئيس الليگا هشدار داد كه در صورت رعايت نشدن قوانين توسط 
بازيكنان، به تيم ها دستور داده خواهد شد كه در فاصله بين بازي ها، آنها 

را در قرنطينه نگه دارند. 
او در گفت وگو با خبرنگاران، در پاس��خ به سؤالي در مورد احتمال نگه 
داشتن بازيكنان در كمپ هاي تمريني باشگاه ها تا زمان به پايان رسيدن 
رقابت ها گفت: » اميدوارم به اين حد نرس��يم اما اگر بازيكنان دست از 
رفتن به مهماني برندارند، ما چاره ديگري نخواهيم داش��ت. ما بايد به 
بازيكنان اطمينان داشته باشيم، بنابراين به اين اعتماد پاسخ بدهيد و 
آن را زير پا نگذاريد. شكستن قوانين نه تنها به الليگا ضربه مي زند، بلكه 

سالمت مردم را به صورت عمومي به خطر مي اندازد.«

شيوا نوروزي

تلختراززهر
معناي واژه ها در ورزش ايران بسته به شرايط و جايگاهي كه از آن استفاده 
مي ش��ود، تفاوت دارد و تغيير مي كند. »خوب« گاه��ي توصيف قراردادي 
120 ميلياردي است كه هيچ گونه سودي در پي نداشته و سرتاسر ضرر و زيان 
بوده است! گاهي نيز تعريفي است از شرايط ورزشكاراني كه با كمترين امكانات 
و به سختي در اردوها روزگار مي گذرانند و از جان مايع مي گذارند تا با گذشتن 

از سد كاستي ها و سختي ها موفقيتي چشمگير به دست آورند. 
برخي شايد هنوز به ياد داشته باشند اسكان دادن دختران قايقران تيم ملي 
را در كانكس هايي كه در پرت ترين نقطه منتهي به درياچه آزادي بود و بعد 
از به ميان آمدن اين بحث، مسئوالن براي بي محتوا خواندن انتقادات شرايط 
ملي پوش��ان را خوب قلمداد كردند، اما آن خوب كجا و خوبي كه تاج براي 

قرارداد ويلموتس از آن بهره مي برد كجا!
تبعيض در ورزش ايران بي داد مي كند، همان اندازه كه بي توجهي مسئوالن، 
همان   مسئوالنی كه چند روز قبل دور هم جمع ش��ده بودند براي بررسي 
چگونگي برپايي اردوهاي آماده سازي براي حضور پرقدرت ورزشكاران در 
المپيك و بازي هاي ساحلي چين. جلسه اي كه هم وزير ورزش در آن حضور 
داش��ت و هم رئيس كميته ملي المپيك و از خروجي آن به خوبي مي شد 
دريافت كه انتظارات آقايان تا چه اندازه براي كسب سهميه و مدال هاي خوش 
رنگ در المپيك توكيو )درصورتي كه برگزار شود( از ورزشكاران و ملي پوشان 
رشته هاي مختلف تا چه اندازه باالست. اما در ال به الي صحبت هاي آقايان 
كه انتظارات بااليشان آنها را به تصوير مي كشيد، كمترين توجهي به فراهم 
كردن امكانات براي دست يابي به اين موفقيت ها نشد كه اگر غير از اين بود، 
امروز شاهد آن نبوديم كه برخي از ورزشكاران به رغم كسب سهميه با هزاران 
مصيبت، در مواجهه با كاستي ها و كمبودها چنان در تنگنا قرار گرفتند كه 

دست به دامان فدراسيون جهاني شدند !
شرم آور است و تأسف بار كه وزير ورزش به عنوان متولي ورزشگاهي چنان 
سنگ يك رشته را به سينه بكوبد كه با نامه نگاري از معاون اول رئيس جمهور 
چمداني پول بگيرد براي سرمربي كه كوچكترين منفعتي براي ايران نداشته 
)ويلموتس( يا زمينه را فراهم كند براي پرداختي هاي كالن به فوتباليست ها 
به عنوان پاداش براي باال بردن روحيه و انگيزه هاي آنها اما چنان غافل باشد از 
ديگر رشته ها كه كمانداري كه با كمان قرضي سهميه گرفته براي موفقيت در 

المپيك از فدراسيون جهاني استمداد كمك كند. 
بدون ترديد كوچكترين انتقادي چنان به آقايان برمي خورد كه شروع مي كنند 
به بيانيه دادن كه بيشترين بودجه به فالن رشته داده شد و براي فالن رشته 
فالن كار را كردند و... واقعيت اما واضح تر از بيانيه هاي است كه آقايان براي مبرا 
كردن خود و بستن دهان منتقدان منتشر مي كنند. واقعيت تمرين تيراندازان 
با سالح هاي قديمي و بدون فشنگ است. واقعيت كمان قرضي تنها كماندار 
ايران است كه موفق به كسب س��هميه شده است. واقعيت شرايط نامناسب 
ورزشكاران و ملي پوشاني اس��ت كه نه فقط در روزهاي كرونايي كه همواره 
با كمترين امكانات و با سخت ترين شرايط خود را مهياي حضور در ميادين 
بزرگ كردند و مدال ها و افتخارات بس��ياري را براي كشورش��ان به ارمغان 
آوردند اما هرگز آن طور كه بايد به آنها توجه نشده و همواره بهانه هايي چون 
مشكالت اقتصادي براي عدم رسيدگي مناسب به آنها وجود داشته است. در 
همين تنگناي اقتصادي يكي مثل تاج قرارداد 120 ميلياردي ويلموتسي را 
كه حضورش روي نيمكت تيم ملي كمترين سودي نه براي تيم ملي داشته نه 
براي فوتبال ايران قراردادي خوب توصيف مي كند. حال آنكه اين رقم خوبي 
كه براي هيچ هزينه شده بدون ترديد مي تواند گره از مشكالت دهها ورزشكار 
المپيكي باز كند. ورزشكاراني كه با ابتدايي  ترين امكانات و با شرايطي تأسف بار 
اما با عشق و عالقه به رشته ورزشي خود و پرچم پر افتخار ايران است كه براي 

دستيابي به موفقيت تمرين و تالش مي كنند. 
تقاضاي كمك از فدراسيون جهاني توسط يك ورزشكار بدون شك آبرو ريزي 
بزرگي براي يك كش��ور اس��ت، اما اين نشان از رس��يدن كارد به استخوان 
ورزشكاران دارد و نتيجه بي توجهي آقايان است و بي كفايتي آنها در مديريت 
بودجه كه كفه ترازوي بذل و بخشش هايش��ان همواره به يك سو سنگيني 
مي كند و تا در حق ديگران آنقدر اجحاف شود كه شاهد اتفاقات تلخي چون 
طلب كمك ميالد وزيري از فدراسيون جهاني باشيم. هرچند كه اگر قرار بود 
كسي متوجه زشتي اين اتفاق باشد امروز شاهد رخ دادنش نبوديم و حاال نيز 
احتمال برخورد هاي قهري با وزيري به مراتب بيشتر از آن است كه اين اتفاق 

تلخ تر از زهر بخواهد باعث بيدار شدن آقايان از اين خواب خرگوشي شود.

صرب ها دل به دريا زدند
پايكوبيپارتیزانهازيرسايهكرونا

كاسه صبر صرب ها لبريز ش��د و آنها نيز يك ديدار حساس و حيثيتي 
خود را با حضور تماش��اگران برگ��زار كردند، آن هم 25 ه��زار نفر! در 
روزهايی كه ليگ هاي اروپايي پش��ت درهاي بس��ته انجام مي شوند و 
نتيجه تست هاي COVID19 برخي بازيكنان آنها مثبت بوده است، 
در كشور صربستان فوتبال هم مشمول كاهش محدوديت ها شده و بازي 
دو تيم پارتيزان و ستاره سرخ نيمه نهايي جام حذفي در ورزشگاهي مملو 

از جمعيت برگزار شده است. 
    

تصميم مسئوالن فوتبال صربستان براي بازگشايي درهاي ورزشگاه ها به 
روي تماشاگران همه را متعجب كرد. اين كشور اروپايي نيز به دليل شيوع 
كرونا مقررات سختي را وضع كرده بود و حتي بازي هاي ليگ را نيز بدون 
حضور تماشاگر برگزار مي كرد. منتها دربي حساس بلگراد در جام حذفي 
همه چيز را تغيير داد. شور و شوق پيروزي در اين جنگ سنتي باعث شد 

تا مسئوالن مخالفتي با ورود تماشاگران به ورزشگاه نكنند. 
سايت گل در گزارشي از جو خوفناك حاكم بر ورزشگاه پارتيزانا نوشت: 
»بدون هيچ محدوديتي دو تيم پرطرفدار و رقيب ديرينه به هواداران شان 
خوش��امد گفتند. ليگ فوتبال صربس��تان از 29 مي  )9 خرداد( پس از 
مدت ها تعطيلي از س��رگرفته شد، منتها پش��ت درهاي بسته، ولي با 
كاهش محدوديت ها و بدون اينكه خب��ری از واكنش های تند مقامات 
فوتبال و بهداشت اين كشور باشد، دربي حساس بلگراد بين دو دشمن 
قديمي برگزار شد و اين پارتيزان ها بودند كه با يك گل جشن صعود به 
فينال جام حذفي را با هواداران شان تقس��يم كردند. 25هزارنفري كه 
روي سكوها حضور داشتند، همگي از اين بازي لذت بردند. پارتيزان ها با 
اين پيروزي در يك قدمي پنجمين قهرماني متوالي در جام حذفي قرار 
دارند. براي اين تيم هيچ چيز از كسب جام مهم تر نيست. شاگردان ساوو 
ميلوشويچ از حاال بايد براي بازي ديدار فينال 4 تير مقابل ويوودينا آماده 
شوند تا بازگشتي باشكوه را در پساكرونا با هواداران شان جشن بگيرند. « 
گل با طعنه از بي تفاوتي صرب ها نسبت به حضور زودهنگام تماشاگران 
نوشت: »در حالي فوتبال صربستان آرام آرام به شرايط عادي باز مي گردد 
كه دربي بلگراد اولين بازي بود كه به هواداران اجازه ورود به ورزشگاه داده 
شد. حال آنكه پنج ليگ معتبر اروپايي همچنان ديدارهاي شان را بدون 
تماشاگر پيگيري مي كنند. قهرمان لوشامپيونه معرفي شد، رقابت هاي 
بوندس ليگا و الليگا آغاز ش��ده و بازي های سري آ و ليگ جزيره نيز به 

زودي در غياب تماشاگران از سرگرفته مي شوند.«
    

خبرگزاري رويترز نيز در گزارش��ي به حضور پرش��ور فوتبال دوس��تان 
صربستاني در دربي مهم اين كشور اشاره كرد: »چهارشنبه شب هواداران 
صرب پس از ماه ها انتظار دوباره سكوها را پر كردند و شبي به يادماندني 
رقم زدند. هميش��ه رويارويي دو تيم همش��هري پارتيزان و ستاره سرخ 
حساسيت هاي زيادي داشته است و طرفداران بارها با يكديگر درگير شدند. 
منتها اين بار در نيمه نهايي جام حذفي با اينكه پارتيزان از سد ستاره سرخ 
گذشت اما خبري از درگيري نبود. اين اولين باري بود كه صرب ها پس از 
شيوع كرونا يك بازي را با تماشاگر برگزار مي كردند. هواداران پرشور دو 
تيم جمعيتي نزديك به 25 هزار نفر بودند و هم آتش بازي به راه انداختند و 
هم براي يكديگر كري مي خواندند. در پايان بازي هم ميلوشويچ، سرمربي 
پارتيزان برد تيمش را به هواداران تقديم كرد: »بايد از هواداران به خاطر 
حمايت ها و جو فوق العاده اي كه در ورزشگاه به وجود آوردند تشكر كنم. 
لحظات شيريني بود براي همه ما چراكه پيروزي مان را مقابل تماشاگران 
متعصب خود جشن گرفتيم. در اين روزها بايد به داشتن چنين هواداراني 
كه هرگز ما را تنها نمي گذارند، افتخار كرد. همه ما از اينكه پس از مدت ها 
تماشاگران ورزشگاه را پر كرده بودند بسيار خوشحال بوديم. عملكردمان 
خوب بود و ستاره سرخ را شكس��ت داديم. پيروزي در اين بازي حساس 
و سخت راحت نيس��ت. صعود به فينال برايمان ارزشمند است. « زمان 
زيادي تا برگزاري بازي نهايي جام حذفي باقي نمانده و مسئوالن فوتبال 
صربستان در خصوص حضور يا عدم حضور تماش��اگر در فينال حرفي 
نزده اند. با برگزاري بدون دردس��ر ديدار نيمه نهايي و اس��تقبال پرشور 
تماشاگران، مديران فوتبال اين كشور بعيد است كه براي بازي 4 تير دوباره 

به فكر اعمال محدوديت ها و بستن درها به روي هواداران بيفتند. 

آگهـــي

م الف: 807

آقاي حيدر دريانورد
 كارمند بانك ملي ايران،  به اطالع مى رساند: 
با  توجه به  صدور دادنامه شماره 9809973413301742 
نظر  تجديد  دادگاه  سوم  شعبه   1398/12/08 مورخ 
استان كرمان از تاريخ سى و يكم فروردين ماه سال 
يك هزار و سيصد و نود و نه به انفصال موقت از خدمات 

دولتى به مدت دو سال محكوم مى گرديد. 
دادرسى  آيين  قانون   (73) ماده  طبق  مراتب  لذا 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى، يك نوبت 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار براى اطالع شما 

درج مى گردد.

 بـانك مـلي ايــران

آگهى مزايده عمومى مرحله دوم

1. مدت زمان اجاره: يك سال شمسى
2. قيمت پايه جهت يك سال 108/000/000 ريال (ماهانه 9/000/000 ريال) مى باشد.

3. اسناد مزايده از مورخ 1399/3/24 تا پايان وقت ادارى مورخ 1399/4/9 در امور قرادادهاى شهردارى واقع در كوى انقالب - بلوار شهردارى در مقابل پرداخت 
مبلغ  300/000 ريال (غير قابل استرداد) به حساب سيبا 0105293482000 بانك ملى شعبه شهردارى تسليم و پاكت در مورخ 1399/4/11 واحد امور قراردادها 

تحويل مى گردد. بازگشايى پاكت ها مورخ 1399/4/15 مى باشد.
4.پيشنهاد دهندگان مى بايست جهت تضمين شركت در مزايده پنج درصد مبلغ اوليه (5/400/000 ريال) را به يكى از دو طريق زير ارائه نمايند: الف- فيش واريز 
مبلغ  فوق به حساب سيبا 0105294167003 شهردارى بندر ماهشهر نزد بانك ملى شعبه شهردارى بندر ماهشهر. ب- ضمانت نامه بانكى به نام شهردارى بندر 

ماهشهر و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها.
 5. شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

6. قيمت پيشنهادى زير قيمت پايه مردود است.
 7. متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى با شماره تلفن 24-06152350023 تماس و يا به آدرس www.mahshahr.ir حاصل نمايند.

امور قراردادهاى شهردارى بندر ماهشهر

نوبت دوم

شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 11/ ش  مورخ 99/1/17 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد يك قطعه زمين جهت 
استقرار سوله واقع در بندر ماهشهر –كوى سعدى را از طريق مزايده عمومى برابر مقررات آئين نامه هاى معامالتى تحت شرايط زير اجاره دهد.

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
روزنامه سياسي، اجتماعيتلفني آگهي مي پذيرد

  و  فرهنگي صبح ايران

چهار شنبه 24 شهريور  1389

6 شوال 1431

سال دوازدهم، شماره 3221
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 اكبر اوتي را بيشتر از 

اكبر برج ميالد دوست دارم

دستغيب جايي در

 مجلس خبرگان ندارد
آيت اهللا كعبي در گفت وگو با «جوان»:

ـــرمـربـي  س  

ــهرداري  ــم ش تي

ــي  زمان ــز:  تبري

ــن  ه در راه آه
ــ ك

ــلم   ــز ابومس و ني

ــودم  ــرمربي ب س

مقابل استقالل و 

پرسپوليس خوب نتيجه گرفتيم، اميدوارم 

تبريز  در 
ــهرداري  ــم باتيم ش اين هفته ه

ــه بگيريم.  ــپوليس خوب نتيج مقابل پرس

ــپوليس علي دايي مثل قبل اين  البته پرس

تيم بي رمق نيست! اما اين طورها هم نيست 

كه بخواهيم حريف دست و پا بسته اي براي 

اين تيم باشيم. 

ــقوط  ــتم كه تا لب س   من مربي اي هس

ــقوط نخواهم كرد! حتي اگر  مي روم، اما س

ــم، اما تيم  ــته باش ــرايط را داش بدترين ش

ــه ام را انجام  ــم.  من وظيف را حفظ مي كن

ــقوط هستي بايد  مي دهم. وقتي درحال س

ط را تقويت كني و 
ــراي ــي ش از لحاظ روح

ه كار نيايد 
شايد در آن مسائل فني خيلي ب

و مسائل روحي رواني شرايط بهتري ايجاد 

خواهد كرد

گفت وگوي «جوان» با  اكبر ميثاقيان
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روانشناسان در گفت و گو با «جوان»:

سيد محمد خاتمي:

تحريك فرصت طلبان 

4هشدار كارشناسان به دولتبراي گراني مايحتاج مردم

3

2

تعطيلي بازار تهران در اعتراض 

به هتك حرمت قرآن
3امروز  صورت مي گيرد

روزنامه صبح هرايرانى

كتب آسماني را به آتش مي كشند 

رئيس جمهور در همايش هم انديشي ايران و آفريقا:چون وعده آزادي و عدالت داده اند

گنبد جديد حرمين شريفين كاظمين رونمايي شد

به گزارش ايسنا، رئيس جمهور در اين همايش با بيان اينكه 

رمعنا، اثرگذار و ارزشمند است، گفت: 
س امروز بسيار پ

اجال

ــتند. فرهنگ  ــتركات فراواني هس فريقا و ايران داراي مش
آ

شار از حوادث تلخ و شيرين، 
خ پرفراز و نشيب و سر

غني، تاري

استعدادهاي شگرف انساني، مواجهه گسترده با استعمارگران 

ن، اعتقاد به 
و جهان خواران و تحمل ضعف ها و فشارهاي آنا

ــه توحيد، عدالت،  ــاني از جمل ارزش هاي واالي الهي و انس

ــق و محبت به يكديگر،  برادري، عالقه قلبي و احساس عش

خيز و منابع 
ها، سرزمين هاي حاصل

احترام به ملت ها و انسان 

سترده مادي و اميد به آينده درخشان بشري تنها بخشي از 
گ

قرار كرده است. 
مشتركات ماست كه پيوندهاي عميقي را بر

ــرادران تاريخي و  س كرده ايم كه ياران و ب
ــا ما همواره احس

ه قرار داريم. 
فرهنگي هستيم كه در يك جبه

ــلطه   ــزود: مي دانيد كه نظام حاكم بر جهان تحت س وي اف

ــابق است كه از يك سو  همان استعمارگران و برده داران س

براي تداوم بهره برداري رايگان از ثروت ملت ها و از سوي ديگر 

ك و غير قابل دفاعشان اما اين 
براي پاك كردن گذشته  تاري

ي زيبا، طراحي و مستقر شده است. 
بار با شعارها

ــنت الهي  ه و بنا بر س
ــبختان رئيس جمهور ادامه داد: خوش

ــيايي و  م از آفريقايي، آس
ــتقل اع و مقاومت ملت هاي مس

ــت.  ــيده اس امريكاي جنوبي، نظم موجود به پايان راه رس

ك ما نياز جهان به نظم 
احمدي نژاد افزود: احساس مشتر

ــت كه بر پايه  پاكي، عدالت، احترام  و مديريت جديدي اس

ــق و برادري  ــان ها، ملت ها و عش ــوق و كرامت انس به حق

استوار باشد. 

ــا و ايران اين ظرفيت را دارند   داد: آفريق
رئيس جمهور ادامه

كه با تكيه بر داشته هاي تاريخي و عاليق عميق خود به طور 

ــته  ــترك براي تحقق اين آرمان بزرگ قدم هاي شايس مش

وز آفريقا به رغم دشمنان تاريخي 
بردارند. وي ادامه داد: امر

ــاط و پراميد است.  و غارتگران حرفه اي، زنده، بيدار و پرنش

ــت  ــناخت درس ــمندي و ش ريقا با درايت و هوش
بزرگان آف

ن آفريقا و ملت هاي 
توانمندي هاي عظيم و ظرفيت هاي بي پايا

 آفريقا در 
ت و با برپايي اتحاديه

آن و با تقويت همگرايي و وحد

ه آفريقا و صيانت از حقوق مردم مظلوم 
سير بازيابي جايگا

م

ن قاره و نقش آفريني سازنده در مناسبات جهاني حركت 
اي

ن نيز با شناخت درست زمان 
 افزود: ايرا

مي كند. احمدي نژاد

ير خود و 
و ظرفيت هاي آن و همچنين توانمندي هاي كم نظ

ت خود زنده و 
با تكيه بر فرهنگ و تمدن و استعدادهاي شگف

بيدار است و در جهت احياي مناسبت هاي عادالنه و انساني 

در جهان حركت مي كند. 

ــران اعالم مي كنم  ــب ملت اي ــور افزود: از جان رئيس جمه

ــعه همكاري ها در  ــراي توس ــت و مانعي ب ــچ محدودي هي

حداكثر ممكن وجود ندارد و ما آماده استقبال از برادران و 

آفريقا در 
خواهرانمانان براي برپايي اجالس سران اتحاديه 

تهران هستيم. وي گفت: با افتخار اعالم مي كنم ملت ايران 

آفريقا و براي 
 خود را براي 

آماده است تا همه  تجربيات و توان

ــاركت بگذارد. وي افزود: خوشبختانه  ساختن فردا به مش

ــه عدالت طلبان و  ــتان ما در جبه روز به روز به تعداد دوس

آزادي خواهان واقعي اضافه و جبهه  سلطه طلبان ضعيف تر 

و ضعيف تر مي شود. 

ر افزود: پيام پيامبران و كتب آسماني را به آتش 
رئيس جمهو

مي كشند؛ چرا كه در آن وعده  تحقق آزادي و عدالت داده شده 

ه و هرگز به رسميت شناخته نشده اند. 
و ستمگران رسوا شد

ــت  ــير ملت ها در نقطه مقابل خواس عصباني اند؛ چرا كه مس

ــت اما حقيقت اين است كه  ن قرار گرفته اس
ــاني آنا ضدانس

سرنوشت محتوم آنان اضمحالل است.

كارت زرد ايران به آمانو
صالحي: بهتر است مديركل آژانس مقررات را دوباره بخواند

ه اعتبار او خدشه وارد مي كند بلكه 
سخنان آمانو نه تنها ب 19

ت. آمانو يا دانسته  اين 
ه ساير بازرسان آژانس اس

توهين ب

اظهارات را بيان كرده است يا ندانسته. حال اگر دانسته  چنين 

شتباه بزرگي مرتكب شده و بسيار خطرناك 
سخناني گفته، ا

ده و او نيز 
است چرا كه نشان مي دهد فشار سياسي به او وارد ش

به اين فشارها، تمكين كرده است.  اين حق كشورهاست كه از 

ــان آژانس، تعدادي از آنان را انتخاب كنند،  ــت بازرس فهرس

ــورهاي غربي، برخي از بازرسان  ــياري از كش همچنانكه بس

كشورهاي آسيايي را از فهرست خود حذف مي كنند. چنانچه 

، ايراد بزرگي به او وارد 
آمانو ندانسته اين اظهارات را بيان كرده

د تا با مقررات آژانس آشنايي پيدا كند. 
است و بايد وقت بگذار

ــر تصدي مدير كلي  ن آمانو و آقاي منتي بر س
هنگامي كه بي

، آمانو نتوانست در اولين رأي گيري ها، رأي 
آژانس رقابت بود

الزم را كسب كند و علت عدم كسب رأي الزم اين بود كه ممكن 

ــرد ــرار گي ــورها ق ــي كش ــار برخ ــت فش ــت وي تح اس

شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در پي اهانت آشكار به ساحت 

مقدس قرآن مجيد با صدور اطالعيه اي ضمن فراخوان عمومي 

ن و آزادگان جهان خواست 
از امت بزرگ اسالم و همه مسلمانا

پس از اقامه نماز جمعه اين هفته امواج خروشان و توفان خشم 

آميز و كينه توزانه به 
ــن اقدام جنون   خود را از اي

و انزجار و نفرت

جهانيان نشان دهند و وحدت و اتحاد و انسجام امت رسول اهللا را 

در آزموني ديگر به نمايش گذارند.

جمعه، اعتراض جهاني 

به هتك حرمت 

قرآن كريم

سمفوني مقاومت را 

براي پايداري مردم ساختم

ــده تار  ــن نوازن م

نيستم كه بتوانم 

با يك خواننده در 

سالن هاي مختلف 

كار بكنم. مي دانم 

ــه بايد  كه چگون

حماسي بنويسم 

ــتن ترانه را ندارم  و هيچ  وقت  و توان نوش

ــما فكر  ــتمزد هاي آنچناني كه ش هم دس

مي كنيد، نگرفته ام و اگر دستمزد ساالنه ام 

ــم از يك  ــيم كن ــال تقس ــر 12 ماه س را ب

مزد گرفته ام
ماشين نويس هم كمتر دست

نقطه ثقل اسالم هراسي

ن آميز ايادي استكبار به ساحت قرآن 
اهانت جنو

كريم كه متأسفانه در سايه حمايت سران كاخ 

سفيد و دستگاه امنيتي آن كشور صورت گرفت، 

نقطه ثقل اسالم هراسي نظام سلطه است كه طي 

س از پيروزي انقالب 
ــال هاي اخير و به ويژه پ س

اسالمي به محور اصلي راهبردهاي غرب تبديل 

شده است.

پس از اوج گيري حركت انقالب اسالمي و اقبال 

مسلمانان و مستضعفين جهان به سمت انديشه 

ار در آغاز 
ناب اسالم ناب محمدي(ص)، استكب

كوشيد تا با ايجاد جريان موازي اسالم امريكايي 

ده بود در 
ه متبلور ش

كه در نماد وهابيت و القاعد

مقابل حركت انقالب اسالمي بايستد كه توفيقي 

ــتقيم با اسالم را  نيافت و از همين رو مقابله مس

ف قرار داد.
هد

كمتر كسي است كه سخنان بوش پس از ماجراي 

و در نيويورك 
ــكوك حمله به برج هاي دوقل مش

ر آغاز دور جديد جنگ هاي صليبي را از ياد 
مبني ب

برده باشد. بوش با تصور اينكه با بهانه جويي از آن 

حادثه كه توسط ايادي شريك تجاري اش طراحي 

د، قادر خواهد بود پرونده اسالم را 
و اجرا شده بو

مختومه كند، با طراحي حمله به افغانستان، عراق 

ــهمگيني را بر جهان  و تهديد ايران مصائب س

ل كرد، اما به رغم آن به جاي پرونده 
اسالم تحمي

اسالم، اين پرونده نئومحافظه كاران در امريكا بود 

ي خود را به كساني دادند 
كه بسته شد و آنها جا

ــخت، با جنگ نرم و  كه اينبار به جاي جنگ س

ــه ها و آرمان هاي اسالم به  مقابله با متن انديش

مقابله با امام برخاسته اند.

ــفيد كه همزمان با اهانت به قرآن  سران كاخ س

چند پرونده ديگر را عليه حركت انقالب اسالمي 

ــياه نمايي و القاي سوء  نسبت  ــوده اند، با س گش

ــالمي اهداف زير را پي  ــات اس به قرآن و مقدس

گرفته اند:

ت روزافزون اقبال به اسالم در 
1-  مقابله با حرك

ه ويژه در جهان مسيحيت
كشورهاي غربي و ب

2-   انحراف مسلمانان از توجه به مسائل اصلي 

نظير حركت فلسطين و...

ــان توده هاي  ــل مذهبي مي ــاندن تقاب 3-  كش

ــه با اقبال  ــي و فرصت يابي براي مقابل اجتماع

روز افزون به سمت اسالم در كشورهاي غربي

از اين منظر است كه سران كاخ سفيد را در يك 

حركت دوپهلو در مواجهه ما اسالم مي توان ديد، 

يعني در عين اينكه اوباما براي جلب افكار عمومي 

صر يا تركيه، بر ضرورت 
مسلمانان با حضور در م

ــخن مي گويد،  ــالم و مسلمين س احترام به اس

ن نيز در سخنان اخير خودش مهم ترين 
كلينتو

تهديد امريكا را گسترش تفكر انقالب اسالمي در 

م كرده و براي مقابله با 
ي خاورميانه اعال

كشورها

اين حركت فراخوان مي دهد كه اهانت به قرآن 

د متأثر از اين حركت باشد.
كريم مي توان

مقام معظم رهبري در پيامشان با اشاره به ابعاد 

يز يادآور شدند:«اين حادثه و 
اين اهانت جنون آم

حوادث پيش از آن به روشني نشان مي دهد كه 

آنچه امروز آماج حمله نظام استكبار جهاني است 

 عزيز و قرآن مجيد است. صراحت 
ــالم اصل اس

مستكبران در دشمني با جمهوري اسالمي ناشي 

ي در مقابله با استكبار 
ــالم از صراحت ايران اس

ــمن نبودن با اسالم و ديگر  و تظاهر آنان به دش

مسلمانان، دروغي بزرگ و فريبي شيطاني است. 

آنان با اسالم و هر آن كس كه بدان پايبند است و 

هر آنچه نشانه مسلماني است دشمن اند.»

ــا همه تلخي  ــن حادثه ب ــر اينكه اي و كالم آخ

نشان دهنده صحنه اي ديگر از شكست استكبار 

ــالم است و به تعبير  در مقابل منطق روشن اس

ــن حادثه در دل  زيباي مقام معظم رهبري، اي

ــت. «خورشيد  ــارتي بزرگ اس خود حامل بش

ــنده تر  پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش

خواهد شد» اين حادثه چهره فريب استكبار را 

افشا خواهد كرد.

چهرهمجيد انتظامي در نشست مطبوعاتي:
20

 آگهي مناقصه عمومي

(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 8

نوبت دوم

آگهي مناقصه

 شماره 89/24

نوبت اول

رجوع به صفحه 15
شركت مخابرات استان آذربايجان شرقي

 (سهامي خاص)

با نهايت تأسـف و تأثر مصيبت وارده را به جنابعالي تسـليت عرض نموده و از خداوند 

متعال سالمتي و عمر با عزت براي شما و ساير بازماندگان و رحمت الهي براي آن فقيد 

از دست رفته آرزومنديم.

جناب آقاي حميدرضا نجف پور

مديركل و كاركنان امور شعب استان ايالم  

 معاونت محترم اعتبارات و تجهيز منابع موسسه مالى و اعتبارى مهر

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
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دكتر محمود احمدي نژاد در همايش هم انديشي ايران و آفريقا كه در ساختمان حافظيه    سياسي

سعدآباد برگزار شده اسـت، اظهار كرد: آينده روشن از ماسـت، آينده اي كه در آن از 

تحميل، تجاوز، سلطه و سلطه گري و استعمار و استعمارگري خبري نيست. 

سرمقاله

عباس حاجي نجاري

روزنامه سياسي، اجتماعي

  و  فرهنگي صبح ايران
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اعتراض ايران به درج 

 اطالعات محرمانه 

در گزارش آژانس

تا نباشد چيزكي مردم نگويند چيزها

خطايي كه تكذيب كردند

رئيس كل بانك مركزي:

 تسهيالت مسكن 

نبايد افزايش يابد

ش آمانو  به  علت فاش كردن جزئيات 
  گزار

رباره فعاليت هاي فني معمولي 
ــيار زياد د بس

ي در تناقض با 
فعاليت هاي صلح آميز هسته ا

حفاظت از اطالعات محرمانه حساس متعلق 

به كشورهاي عضو است.   اگرچه اين امر ثابت 

مي كند كه آژانس به تمامي مواد و تأسيسات 

هسته اي ايران دسترسي كامل داشته و لذا اين 

ادعا كه «ايران همكاري الزم را مبذول نداشته 

است» نادرست و گمراه كننده است.

  اين گزارش  به طرزي بي  سابقه و در تناقض با 

ماهيت تخصصي و مستقل آژانس از بخش هايي 

ــوراي امنيت  ــر قانوني 1929 ش ــه غي از قطعنام

ي كرده و با اتخاذ چنين رويكرد اشتباهي 
كپي بردار

قطعاً از اساسنامه خود منحرف شده است

در نامه اي به آمانو اعالم شد
بين الملل

19

ايران   مركز ترانزيت 

اينترنت منطقه  مي شود

ــروي: برنامه اي در دستور    محمود خس

مركز ترانزيت 
اجرا داريم تا بتوانيم ايران را به 

اينترنت در منطقه تبديل كنيم. قصد داريم 

ــبكه، محور  ــعه ش با خريد تجهيزات و توس

عبور و اتصال شبكه اينترنت شمال – جنوب 

و غرب- شرق كشور  باشيم.

 آپلود در مكان170 
   كشور ايران از لحاظ

ــت.   ــاظ دانلود در مكان172 دنياس وازلح

ن از دو منبع عمده 
پهناي باند ورودي به ايرا

ــود، يكي ماهواره ها و ديگري  تأمين مي ش

ــد ورودي به ايران  ــاي بان فيبر نوري. پهن

ــركت ارتباطات زيرساخت تهيه  توسط ش

مي شود و قيمت فروش آن به شركت هاي 

ارائه كننده خدمات اينترنتي، يكي از داليل 

قيمت باالي دسترسي به اينترنت در ايران 

دانسته مي شود

مدير عامل شركت ارتباطات زير ساخت 

در گفت وگو با «جوان»:

اقتصادي
15

قرآن سوزي نشانه 

درماندگي غرب است

ــداران انقالب  ــي سپاه پاس رئيس اداره سياس

ــماني  ــه كتاب آس ــت: زماني ك ــالمي گف اس

ــلمانان را اين گونه به آتش مي كشند، در  مس

واقع با اين حركت نشان مي دهند كه از لحاظ 

منطق به پايان رسيده و به بن بست رسيده اند. 

 با برنا، در خصوص 
سردار جواني در گفت وگو

ــم در امريكا و در  تعرض به حرمت قرآن كري

پتامبر گفت: اين اقدامي 
الروز واقعه 11 س

س

ــلمانان بلكه از  ــت كه نه تنها از سوي مس اس

وده و ما شاهد 
سوي تمام اديان الهي محكوم ب

ت غيرمعقول و 
ــتيم كه چگونه اين حرك هس

غيرمنطقي محكوم شد. 

زود: اما اينكه چرا اين عمل در امريكايي 
وي اف

كه دم از حقوق بشر و آزادي مذاهب مي زند، 

ــي  ــروژه اسالم هراس ــه پ ــاق مي افتد ب اتف

برمي گردد كه از چند سال قبل در غرب كليد 

خورد و متأسفانه حاكميت ها در كشورهاي 

 پروژه بودند. 
ي و در امريكا پشت سر اين

غرب

ي سپاه ادامه داد: اين مسئله 
س اداره سياس

رئي

يك واقعيت غيرقابل انكار است كه حكومت ها 

ــه كامالً از  ــورهاي غربي در يك برنام در كش

 را آغاز و 
ــتيزي ــده اسالم س قبل طراحي ش

ــن از اسالم ارائه  تالش كردند يك چهره خش

كنند. سردار جواني گفت: يك نمونه غيرقابل 

ــار كاريكاتورهاي  انكار آن در طراحي و انتش

ت پيامبر بود 
ــاحت حضر موهن نسبت به س

ت و غيرقابل قبول مورد 
ــ كه اين حركت زش

ــرار گرفت و اخيراً  حمايت دولت هاي غربي ق

ــت دانماركي از سوي خانم  آن كاريكاتوريس

ــد. وي افزود: دليل  مركل در آلمان تقديرش

برخورد آنها با دين اسالم به اين برمي گردد كه 

امروز اسالم سياسي ناب در حال تجديد حيات 

است و دل ها را به سمت خود جلب مي كند و 

ت و ما شاهد 
توجه به سمت اسالم روزافزون اس

اين مسئله هستيم. 

ــپاه پاسداران انقالب  رئيس اداره سياسي س

ــالمي ادامه داد: آنها به دنبال اين هستند  اس

كه اسالم  هراسي را گسترش بدهند و با ترسيم 

ــالم مانع گرويدن افراد  ــن از اس چهره خش

ديگري به اسالم شوند.

رئيس اداره سياسي سپاه :

 مايكل مور: 

 جاي برج هاي دوقلو  

بايد مسجد بنا شود

ــاخت  ــن مخالف س «م

ــاختمان  ــجد دو س مس

ــر از برج هاى  آن طرف ت

ــن  ــتم»،  اي ــو هس دوقل

ــتين جمله مايكل  نخس

ــيش ديوانه  ــدام كش ــور در واكنش به اق
م

ــت.  ادامه  ــه قول دخترش!) اس امريكايى (ب

ــى غافلگير كننده  جمله كارگردان امريكاي

است:  «من مى خواهم كه مسجد را روى محل 

برج هاى دوقلو بسازند.» 

 او از جمله آخرين اهالى فرهنگ است كه به 

جونز اعتراض مى كند. مايكل مور 
اقدام ترى 

خود را با عكسى از ايران تزئين كرده 
مطلب 

ــى از همدردى مردم ايران با  ــت؛  عكس اس

ــپتامبر. 
ــالت مرگبار 11 س قربانيان حم

ــت:  ــب او به قدر كافى گوياس  عنوان مطل

 «اگر مسجد ساخته نشود،  ديگر امريكايي  

وجود ندارد. » 

ــجد به جاى برج ها ساخته  اما چرا بايد مس

شود؟ مور به اين پرسش چنين پاسخ مى دهد: 

 «چون من تنها به آن امريكايى اعتقاد دارم 

ــى نفرت پراكنى و  ــه قربان ــانى ك كه از كس

پيش داورى ها هستند، حمايت مى كند.»

فرهنگي
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ويژه ها

ورزشي

اقتصادي

خواندنى ها

  در ديدارهاي بهزاد نبوي با ميرحسين 

چه گذشت؟ |صفحه2

 دور جديد فعاليت ها براي احياي جنازه 

فتنه|صفحه2

   مهاجران افغان يـا عوامل اطالعاتي 

انگليس؟   |صفحه2

  تطهير كشيش افراطي در سايت يك 

مشاركتي|صفحه 2

  ساخت فيلم ضدايراني در ايران!|صفحه 2

   وضعيت مبهم كيا، دومين خودروساز 

كره جنوبى در بازار ايران |صفحه4

 طرح اتاق جنگ نرم 

عليه 13 ميليون دانش آموز

شكايات مهدي هاشمي انتقام    از 

رسانه هاي ارزشي است

«جوان» گزارش مي دهد

كارشناسان سياسي در گفت وگو با «جوان»:
 پيش بيني تأثيرات جراحي يارانه ايخوف و رجا در بانك ها

در بانك ها و بازار پولي
4

3

6

  متكي:  ديكتاتوري نظامي 

19در واكنش به اظهارات مداخله جويانه كلينتونذات تفكر سنتي امريكاست

روزنامه صبح هرايرانى

ــهيالت  ــتن ميزان تس در صورت آزاد گذاش

خريد، قيمت مسكن با افزايش شديد مواجه 

ــزي در  ــد.رئيس كل بانك مرك ــد ش خواه

ب ، درباره 
ــ ــا بيان اين مطل ت وگو با مهرب

گف

ــهيالت پرداختى به بخش مسكن  روند تس

گفت:«تسهيالت پرداختى به بخش مسكن 

ش از ميزانى كه در بسته سياستى- نظارتى 
بي

ه بود، پرداخت شده است.»
امسال تعيين شد

محمود بهمنى با اشاره به  اينكه تصميم گيرى 

و پرداخت تسهيالت عالوه بر ايجاد تقاضا در 

ى نيز در 
بخش خريد مسكن ، تقاضاى ديگر

بخش احداث و توليد مسكن ايجاد مى كند، 

در هر دو حالت اين موضوع بر 
تصريح كرد:« 

قيمت مسكن تاثير گذار خواهد بود.»

وى تأكيد كرد:« اگر تسهيالت خريد مسكن 

ــود، به طور قطع يكباره بر  ــته ش آزاد گذاش

ن تأثير خواهد گذاشت 
افزايش تقاضاى مسك

و باالبردن تقاضا بدون افزايش عرضه ، چيزى 

جز افزايش شديد قيمت نمى تواند در برداشته 

ى درباره رشد اجاره بهاى مسكن 
باشد.» بهمن

نيز اظهارداشت:« در بسته امسال 20 درصد 

ــه بايد به  ــهيالت قابل پرداخت به جامع تس

ــكن اختصاص مى يافت كه بيش  بخش مس

ــت. » رئيس  ــم اختصاص يافته اس از اين رق

ــر اينكه منابع  ــا تأكيد ب كل بانك مركزى ب

نظام بانكى محدود است، اظهارداشت:« اگر 

منابع سيستم بانكى قابل توجه بود، يكى از 

ــهيالت  ــازى تس ن باره آزادس
راهكارها در اي

ــود، بنابراين مجبوريم  در بخش خريد نيز ب

ــكن تسهيالت  كه فقط به بخش احداث مس

پرداخت كنيم.»

وى تأكيد كرد:« حتى اگر تمام سياست هاى 

ن را نيز قانع كننده 
اجرا شده در بخش مسك

ــت كه  ــده اس ــم، اين نتيجه حاصل ش نداني

ــكن در  ــهيالت خريد مس محدود كردن تس

ى تأثير نبوده 
ــكن ب ــاى مس كاهش قيمت ه

ــت.» بهمنى در بخش ديگرى از سخنان  اس

ــود بانكى با اجراى  ه تغيير نرخ س
خود دربار

ــت:«  پس از  ــدى يارانه ها گف طرح هدفمن

ــخص  اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و مش

شدن آثار آن، نرخ هاى عقود مبادله اى اعالم 

خواهد شد، ضمن اينكه نرخ عقود مشاركتى 

نيز مشخص است.»

وى با بيان اينكه بخشى از افزايش قيمت ها 

به قدرت و تقاضاى مردم باز مى گردد، عنوان 

ــيار باال  ــراى اين طرح، تورم بس كرد:«با اج

افتاد. در همين حال، با افزايش 
اتفاق نخواهد 

ــز بايد در  ــدرت خريد مردم را ني قيمت ها ق

نظر گرفت.»

با اجراي برنامه پزشك خانواده شهري  

پرداخت از جيب مردم كاهش مي يابد

فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار با كتب درسي ممنوع است  

آغاز توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در تهران

با اجراي  برنامه    جامعه

ك خانواده 
پزش

ــترش خدمات  ــهري عالوه بر گس ش

پيشگيري،  پرداخت از جيب مردم در 

زمينه سالمت بسيار كاهش مي يابد.  

م مقام معاون 
 دكتر محمد شريعتي،  قائ

س مركز 
بهداشتي وزير بهداشت و رئي

توسعه شبكه و ارتقاي سالمت وزارت 

بهداشت در نشستي با خبرنگاران به 

تشريح جزييات چگونگي اجراي برنامه 

پزشك خانواده در شهرها پرداخت و 

گفت:  هر چند طبق قانون مقرر شده 

ــواده طي  ــك خان بود كه برنامه پزش

برنامه چهارم توسعه در شهرهاي زير 

هزار نفر كشور اجرايي شود،  اما 
 100

ر رفاه در 
ــكاري وزي به دليل عدم هم

ك خانواده 
دوره قبل،  عمالً برنامه پزش

هرها تا پايان برنامه چهارم توسعه 
در ش

محقق نشد. 

ــك خانواده  ــراي برنامه پزش  وي اج

ــه جانبه  ــكاري س ــد هم را نيازمن

رفاه و معاونت 
وزارتخانه هاي بهداشت و 

برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست 

ــه داد:  ــوان كرد و ادام جمهوري عن

ــبختانه پس از حضور مهندس   خوش

ــاه بارقه هاي  ي در وزارت رف
ــ محصول

ــك  ــراي اجراي برنامه پزش اميدي ب

خانواده شهري شكل گرفت. 

ــال 1389  ور از آغاز س
ــ  به اين منظ

جلسات متعددي با حضور مسئوالن 

گزار و حركت جديدي براي 
مربوطه بر

 خانواده شهري آغاز شد.  
اجراي پزشك

 شريعتي به امضاي تفاهمنامه اجراي 

ــك خانواده در شهرها از  برنامه پزش

شاره كرد 
سوي وزراي بهداشت و رفاه ا

و افزود:  پس از امضاي اين تفاهم نامه، 

ــام ارجاع و  ــتورالعمل نظ  تدوين دس

ــهري  ــك خانواده در مناطق ش پزش

ــزار نفر  ــهرهاي بين 20 تا 50 ه (ش

جمعيت) الزم بود. 

ــزاري  ــس از برگ ــور پ ــن منظ  به اي

ــات متعدد با وزراي بهداشت و  جلس

ها و معاونت برنامه ريزي و 
رفاه،  بيمه 

ــت جمهوري  نظارت راهبردي رياس

طي روزهاي  گذشته اين دستورالعمل 

تصويب شد و اكنون در حال ابالغ به 

دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي 

سيستان و بلوچستان،  چهار محال و 

بختياري و خوزستان است. 

ــتورالعمل  ــان اينكه اين دس  وي با بي

ــد كه پزشك  بايد طوري تهيه مي ش

ــهري به سرنوشت پزشك  خانواده ش

ي گرفتار نشود،  ادامه 
خانواده روستاي

داد:  عليرغم آنكه اجراي برنامه پزشك 

واده در روستاها در تأمين  پزشك و 
خان

ارتقاي خدمات ارائه شده در روستاها 

ــوب نظام  ــود،  اما مطل ــيار موثر ب
بس

سالمت كشور نبود و با كاستي هايي 

روبه رو بود. 

ــتي ها سعي شد  ــي اين كاس  با بررس

ــهرها تكرار  ــرح در ش نواقص اين ط

ــا بيمه ها  ــريعتي،  توافق ب ــود.  ش نش

ــك خانواده  ــه برنامه پزش ــراي ارائ ب

ــت و ادامه  ــهرها را ساده ندانس در ش

ــتايي  ــواده روس ــك خان داد:  در پزش

خدمات پيشگيرانه اي نظير خدمات 

روانشناسي باليني و تغذيه لحاظ نشده 

ــور  بود و از طرف ديگر بيمه هاي كش

ور بوده و 
ــر و درمان مح

اغلب بيمارنگ

ــش خدمات پيشگيري  وعاً در پوش
ن

مشكل دارند. 

ــه در ماده 91  ــت ك  اين در حالي اس

ــعه صريحا  قانون برنامه چهارم توس

لحاظ شده كه بايد بيمه هاي سالمت 

ايجاد شوند.  وي در اين باره ادامه داد: 

 در مجموع پس از ارائه شواهد كافي 

ــده در  براي خدمات در نظر گرفته ش

 خانواده شهري،  باالخره 
برنامه پزشك

ــه تصويب  ــتورالعمل مربوطه ب دس

ــيد.  در تصويب اين دستورالعمل  رس

و متقاعد كردن بيمه ها براي پذيرش 

زير رفاه و 
وه بر وزير بهداشت،  و

آن عال

ــته و  ي از معاونان وي نقش برجس
يك

كليدي داشتند.  

تجار:  اين سناريويى تنظيم شده است 20

   زمانى:  توهين كنندگان منتظر پاسخ خداوند باشند

   رفيعى:  عظمت اسالم باالتر از اين توهين هاست

   زريان:  اين كار از امريكايى ها  بعيد نبود

   نجفيان:  دشمنان اسالم محكوم به نابودى هستند

   بكتاش:  آنها درخت تفرقه را آبيارى مى كنند

   اطاعتى:  اين كشيش از جايى خط مى گيرد

    مظفرى:  زنگ خطر به صدا درآمده است

   توكلى:  از اين موضوع نبايد گذشت

 واكنش هنرمندان ايران 

به اقدام كشيش امريكايي

اطالعيه بسيار مهم

 قابل توجه 

كليه فعاالن اقتصادي
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نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي

(دو مرحله اي)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

رجوع به صفحه 15

نوبت اول

 آگهي مناقصه عمومي 

شماره07/م ن/89   

موضوع: شناسايي پيمانكار 

براي طبخ و توزيع غذا
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نوبت اول

 توزيع كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در يك هزار 

2 كتابفروشي تهران آغاز شد. 
و 00

سيداحمد حسيني مديركل چاپ و توزيع كتب درسي وزارت 

ك هزار و 130 عنوان كتاب 
آموزش و پرورش به  ايرنا گفت: «  ي

درسي با شمارگان بيش از 135 ميليون جلد در مدارس سراسر 

ه داد: «  توزيع كتاب هاي درسي 
كشور توزيع مي شود.»   وي ادام

رماه آغاز شده است.»   وي ادامه 
در استان ها در هفته اول شهريو

هار هزار و 
داد: «  كتاب هاي درسي راهنمايي و دبيرستان در چ

200 كتابفروشي استان ها توزيع مي شود.»

ــي وزارت آموزش و  ــب درس ــاپ و توزيع كت ــركل چ مدي

ت: «  مبناي قيمت كتاب هاي درسي راهنمايي 
پرورش گف

ــت جلد كتاب هاي  ــاس قيمت هاي پش و دبيرستان براس

درسي است.» 

حسيني اضافه كرد: «  قيمت كتب درسي به صورت پوستر 

ا قرار گرفته است و آنان موظفند كه 
ار كتابفروشي ه

در اختي

قيمت ها را در محل مناسبي نصب كنند.»

كرد: «فروش اجباري لوازم التحرير و نوشت افزار 
   وي تأكيد   

با كتب درسي ممنوع است. »  به گفته حسيني،   توزيع كتب 

ريور و در تهران 
درسي ابتدايي در شهرستان ها از هشتم شه

رماه آغاز شده است.
از 15 شهريو

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

مطالعه اين روند شرارت كه در    سياسي

اين سال ها با عمليات جنايت بار 

در افغانستان و عراق و فلسطين و لبنان و پاكستان همراه 

بود، ترديدي باقي نمي گذارد كه طراحي و اتاق فرمان آن 

در دستان سران نظام سلطه و اتاق فكرهاي صهيونيستي 

ــترين نفوذ بر دولت امريكا و سازمان هاي  است كه از بيش

ــس و برخي  ــر دولت انگلي ــي آن و نيز ب ــي و نظام امنيت

دولت هاي اروپايي برخوردارند. 

اينها همان كساني اند كه پژوهش هاي حقيقت ياب مستقل 

روز به روز بيشتر انگشت اتهام در ماجراي حمله به برج ها 

پتامبر را به سوي آنان متوجه مي كنند. 
در 11 س

ــراق را به  ــتان و ع ــه افغانس ــه حمله ب ــرا بهان آن ماج

رئيس جمهور جنايتكار وقت امريكا داد و او اعالن جنگ 

، ديروز اعالم 
 بنابر گزارش ها

صليبي كرد و همان شخص

ا ورود كليسا به صحنه، 
كرده است كه اين جنگ صليبي ب

كامل شد. 

هدف از اقدام نفرت انگيز اخير آن است كه از سويي مقابله 

با اسالم و مسلمانان در جامعه مسيحي به سطوح همگاني 

ــا و كشيش، رنگ  ــود و با دخالت كليس
ــيده ش مردم كش

ت و تعلقات ديني 
ــا ــتوانه اي از تعصب مذهبي گرفته و پش

بيابد و از سوي ديگر ملت هاي مسلمان را كه از اين جسارت 

ــوند از مسائل و  ــم آمده و جريحه دار مي ش بزرگ به خش

و خاورميانه غافل سازد. 
تحوالت دنياي اسالم 

اين اقدام كينه توزانه؛ نه آغاز يك جريان، بلكه يك مرحله از 

ه سركردگي صهيونيسم 
روند طوالني مدت اسالم ستيزي ب

و رژيم امريكا است. اينك همه سران استكبار و ائمه الكفر در 

 قرار گرفته اند. 
برابر اسالم

ي و معنويت انسان و قرآن كتاب رحمت و 
اسالم، دين آزاد

حكمت و عدالت است؛ وظيفه همه آزاديخواهان جهان و 

ه در كنار مسلمانان با سياست 
همه اديان ابراهيمي است ك

ت بار مقابله كنند. 
پليد اسالم ستيزي با اين شيوه هاي نفر

سران رژيم امريكا نمي توانند با سخنان فريبنده و ميان تهي، 

خود را از اتهام همراهي با اين پديده زشت تبرئه كنند. 

سال هاست كه مقدسات و همه حقوق و حرمت ميليون ها 

مسلمان مظلوم در افغانستان و پاكستان، عراق و لبنان و 

ن زير پا گذاشته شده است.
فلسطي

ير و زير شكنجه، 
دها هزار كشته، ده ها هزار زن و مردم اس

 ص

ل و آواره 
ده و ميليون ها معلو

هزاران كودك و زن ربوده ش

ــا همه اين  ــده اند؟ و ب و بي خانمان، قرباني چه چيزي ش

ــانه هاي جهاني غرب، مسلمانان  مظلوميت ها، چرا در رس

ــالم را خطري براي بشريت  را مظهر خشونت و قرآن و اس

ــه اين توطئه  ــي باور مي كند ك وانمود مي كنند؟ چه كس

ــترده بدون كمك و دخالت حلقه هاي صهيونيستي  گس

درون دولت امريكا ممكن و عملي است؟!

برادران و خواهران مسلمان در ايران و سراسر جهان!

الزم مي دانم اين چند نكته را به همه متذكر گردم:

ــان  ــني نش ــن حادثه و حوادث پيش از آن به روش اوالً: اي

ــتكبار جهاني  ه امروز آماج حمله نظام اس
مي دهد كه آنچ

ــت؛ صراحت  ــرآن مجيد اس م عزيز و ق
ــال ــت اصل اس اس

ــالمي ناشي از  ــمني با جمهوري اس ــتكبران در دش مس

ي در مقابله با استكبار است و تظاهر 
صراحت ايران اسالم

ــالم و ديگر مسلمانان،  دروغي  آنان به دشمن نبودن با اس

بزرگ و فريبي شيطاني است. 

ت و هر آنچه 
ــالم و هر آنكس كه بدان پايبند اس آنان با اس

نشانه مسلماني است، دشمن اند. 

ثانياً: اين سلسله كينه توزي ها با اسالم و مسلمين، ناشي از 

آن است كه از چند دهه پيش تاكنون نور اسالم از هميشه 

ــالم و حتي در  ــوذ آن در دل ها در جهان اس تابنده تر و نف

غرب از هميشه بيشتر شده است. ناشي از آن است كه امت 

ــده و ملت هاي مسلمان اراده  اسالم از هميشه بيدارتر ش

كرده اند زنجيره هاي دو قرن استعمار و تجاوز مستكبران 

را پاره كنند. 

 و پيامبر عظيم الشأن صلي اهللا عليه و آله، 
حادثه اهانت به قرآن

ــت.  ــارتي بزرگ اس ــه تلخي، در دل خود حامل بش با هم

ــنده تر  ــيد پرفروغ قرآن روز به روز بلندتر و درخش خورش

خواهد شد. 

ــا و  ــد بدانيم كه حادثه اخير ربطي به كليس ثالثاً: همه باي

ــكي چند كشيش ابله و  مسيحيت ندارد و حركات عروس

زدور را نبايد به پاي مسيحيان و مردان ديني آنان نوشت. 
م

ي در مورد مقدسات 
ــابه ــلمانان هرگز به عمل مش ما مس

ــلمان و  ــم زد. نزاع ميان مس ــت نخواهي اديان ديگر دس

ــته دشمنان و طراحان  مسيحي در سطح عمومي، خواس

ه ما، در نقطه 
ــت و درس قرآن ب اين نمايش ديوانه وار اس

قرار دارد. 
مقابل آن 

 امروز دولت امريكا و 
و رابعاً: طرف مطالبه همه مسلمانان

گر در ادعاي دخالت نداشتن خود 
سياستمداران آنند. آنها ا

ــزرگ و بازيگران  صادقند بايد عوامل اصلي اين جنايت ب

ــلمان را به درد   ميليارد مس
ميداني آن را كه دل يك و نيم

آورده اند، به گونه اي شايسته به مجازات برسانند. 

والسالم علي عباداهللا الصالحين 

سيدعلي خامنه اي 
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 ديروز خيلي ها از شنيدن محتواي يك نامه 
 

سعيدلو  شوكه شدند !

رهبر معظم انقالب در پيامي با اشاره به طراحي اتاق  فرمان هاي صهيونيستي افشا كردند

پشت صحنه اهانت به قرآن شريف

صهيونيسم اتاق فكر توهين به قرآن
ــم  ــر معظ رهب

انقالب اسالمي 

ــه قرآن  ــي اهانت ب درپ

ــريف در چند منطقه   ش

ــا صدور پيامي  امريكا، ب

ــت صحنه اين اقدام  پش

ــريح  ــز را تش نفرت انگي

كردند. متن كامل پيام 

حضرت آيت اهللا خامنه اي 

ــت: ــرح اس ــن ش بدي

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

هللا العزيز الحكيم: انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون 
قال ا

ت عزيز ايران - امت بزرگ اسالم!
مل

آميز و نفرت انگيز و مشمئز كننده به قرآن مجيد در كشور امريكا 
اهانت جنون 

ــور اتفاق افتاد، حادثه تلخ و بزرگي است كه  كه در سايه امنيت پليسي آن كش

ــوي چند عنصر بي ارزش و  نمي توان آن را تنها در حد يك حركت ابلهانه از س

مزدور به حساب آورد.

ــت كه از سال ها پيش به اين   اين يك اقدام محاسبه شده از سوي مراكزي اس

ستور كار خود قرار داده 
ــتيزي را در د طرف، سياست اسالم هراسي و اسالم س

 مبارزه با اسالم و قرآن 
زار تبليغاتي و عملياتي، به

وه و هزاران اب
ــي و با صدها ش

پرداخته اند. 

اين حلقه ديگري از زنجيره ننگيني است كه با خيانت سلمان رشدي مرتد آغاز 

ت كارتونيست خبيث دانماركي و ده ها فيلم ضد اسالم ساخته شده 
د و با حرك

ش

اليوود ادامه يافت و اكنون به اين نمايش نفرت انگيز رسيده است. 
در ه

پشت صحنه اين حركات شرارت بار چيست و كيست؟ |ادامه در همين صفحه

واكنش مراجع

 كشتن كساني كه 

ــه آتش زدن  اقدام ب

قرآن كرده اند واجب 
ــل جهان است   دول و مل

ــكا را از  ــد امريــ باي

ــي و غرور  ــن ديوانگ اي

ــش زدن قرآن استكباري نجات دهند    آت

مجيد سبب مي شود 

كه شخص مرتكب آن 

مهدورالدم باشد

اهانت كنندگان به قرآن مهدورالدم اند

حادثه اخير ربطي به كليسـا 

و مسـيحيت ندارد و حركات 

عروسكي چند كشيش ابله و 

مزدور را نبايد به پاي مسيحيان 

و مـردان ديني آنان نوشـت. 

ما مسـلمانان هرگـز به عمل 

مشـابهي در مورد مقدسـات 

اديان ديگر دست نخواهيم زد

به جوان
 دوباره
 نگاه كن

سياسي

2
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نزديك به يكسال 
فريدون حسن

      کشتی
از رياست عليرضا 
دبير در فدراسيون 
كشتي مي گذرد. قهرمان س��ابق المپيك وقتي 
مس��ئوليت فدراس��يون كش��تي را ب��ه عنوان 
پرافتخارترين ورزش كشور بر عهده گرفت قرار بر 
س��ر و س��امان دادن به اوضاع را داش��ت. دبير 

قول هايي هم داد اما حاال و در آستانه يكسالگي 
رياستش بر كش��تي حرف هاي ديگري مي زند.  
رئي��س فدراس��يون كش��تي در حرف هاي��ي 
تأمل برانگي��ز از تعطيلي كش��تي مي گويد: » با 
بررس��ي هايي كه انجام داديم ديديم كه در آخر 
دهه 70 حدود 1/5 ميليون نفر كشتي گير فعال 
داشتيم و امروز اين تعداد زير 50 هزار نفر رسيده 
است و اين يعني تا پنج سال آينده كشتي رو به 
تعطيلي م��ي رود، زنگ خطر به ص��دا درآمده و 
چندين موضوع ب��ر اين اتفاق اثرگ��ذار بوده كه 
مهمترين آنها بحث بودجه است. بودجه اي كه هر 
سال كمتر شده است. اين را مي دانيم كه وزارت 
ورزش و كميته ملي المپيك نيز محدوديت هايي 
در بحث بودجه دارند، اما اگر به كش��تي به طور 
ويژه نگاه نشود، در سال هاي آينده مدال گرفتن 
در آن تبديل به آرزو مي ش��ود.« دبير ادامه داد: 
» بدهي هاي زيادي براي فدراسيون كشتي از قبل 
مانده، عدم به موقع پرداخت ها به ما نيز از ديگر 
مشكالت است. كشتي حمايت مي خواهد، 
وقتي به فدراسيون آمدم، نمي دانستم كه 
چه مقدار بدهي دارد، پس از حسابرس��ي 
رسمي متوجه شديم كه حدود 58 ميليارد 
تومان بدهي قطعي فدراسيون است. البته اينها 
دليل نمي ش��ود كه ما تالش نكنيم و ما وظيفه 

داريم كه پاسخگو باشيم. « 

تمرينبرايالمپیكباكمانقرضيوقديمي!

زنگخطرتعطیليكشتي

در خواست كمك 
حامد قهرماني 

     بازتاب
قهرمان تيراندازي 
با كمان كشورمان 
از فدراس��يون جهاني از آن دست خبرها بود كه با 
واكنش هاي متفاوتي روبه رو ش��د. ميالد وزيري، 
كماندار المپيكي ايران در توضيح چگونگي رسيدن 
به اين تصميم مي گويد: » نداشتن تجهيزات به روز 
يكي از علل درخواس��ت كمك مالي از فدراسيون 
جهاني بود، من براي المپيك تمرين مي كنم، آنهم 
با كماني كه قرضي و براي 10 س��ال پيش است.«  

وزيري در ادامه به مهر گف��ت: » قرار بود تا پيش از 
المپيك توكيو ماهانه 5 ميلي��ون تومان دريافتي 
داشته باش��يم.  نيم��ي از حقوق مص��وب )معادل 
30 ميليون تومان( توسط وزارت ورزش پرداخت 
شد. قرار بود نيمي ديگر توسط كميته ملي المپيك 
پرداخت شود، اما تعويق المپيك به خاطر كرونا باعث 
تأخير در اين پرداختي شده است. كميته اعالم كرده 
كه سال آينده حقوق هاي مصوب را در اختيارمان 
قرار مي دهد. ع��الوه بر اين به لح��اظ تجهيزات و 

امكانات هم با كمبودهايي مواجه هستيم.«
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