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سرپرست روزنامه جوان در استان مازندران  - هدایتى

    کرونا طي 24ساعت جان 163نفر را در ایران گرفت 
که باالترین رقم از ابتداي شيوع این بيماري تاکنون است.  
در همين حال معاون کل وزارت بهداش��ت پيش بيني 
 کرد که مرگ و مير ناش��ي از کرونا ت��ا 200 نفر در روز

 بعيد نيست | صفحه3

    هنوز معلوم نيست که آزمایش پاتریوت های امریکا در 
سفارت با هماهنگی دولت مصطفی الکاظمی انجام شده 
که در حال مذاکره با امریکا است یا نه، اما عراقی   ها از این 
رویداد به شدت برآشفته اند. طيف     ها و گروه های عراقی 
هشتگ »#قاعده_مو_س��فاره« )سفارت نيست پایگاه 

نظامی است( راه انداختند | صفحه15

    پربيننده ترین س��ریال هاي خانوادگي سيما در این 
چند دهه آثار کانادایي و امریکای��ي بوده اند، با این حال 
رس��انه ملي همچنان ترجيح مي دهد درب��اره زندگي 

مجردي سریال بسازد | صفحه16

  سمانه خوش قدم، سرمربی تيم ملی کاراته بانوان در 
گفت وگو با »جوان«: براي کرون��ا نباید زانوی غم بغل 
کنيم. ملی پوشان کاراته تمرینات انفرادی خود را دارند. 
تيم دختران در باشگاه های اختصاصی تمرینات شان را 
پيگيری می کنند و تمرینات کاراته را نيز در باشگاه های 
کاراته ادامه می دهند. به ریش��ه کن شدن این بيماری 

خوش بين هستيم | صفحه9

 ركورد شكني دوباره كرونا 
در كمتر از يك هفته

طبري:خسارتهارا
پسميدهم

قاضي:ديرشدهاست

آزمايشموشکی
داخلسفارتامريکادربغداد

 وقتي زندگي مجردي 
در رسانه ملي جا خوش مي كند

مدالهایكاراته
جايگاهايرانرا

درالمپيکارتقاميدهد

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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صفحه3

    اقتصادی

 بانك ها 2400 واحد توليدی را
مصادره كردند

    یکي از دالیل بيکاري کارگران برخي واحدهاي توليدي 
طي س��ال هاي اخير، ناتواني این واحدها در پرداخت بدهي 
بانکي است که در نهایت به تملك واحد صنعتي از سوی بانك 
و تعطيلي آن  منجر شده است. براساس آمار حدود 2 هزار و 
400 واحد توليدي کشور در نقاط مختلف از سوی بانك هاي 

عامل تملك شده که سرنوشت نامعلومي دارند یا دچار تعطيلي 
شده اند. در سال 94 تمام بانك ها و مؤسسات اعتباري موظف 
شدند، ساالنه حداقل 33درصد از اموال منقول یا غيرمنقول 
خود را به مزایده بگذارند و واگذار کنند، ولي متأسفانه از آن 
تاریخ تا به امروز عملکرد قابل دفاعي از بانك ها مشاهده نشده 

و این موضوع به عنوان یکي از دغدغه ها در ستاد تسهيل و رفع 
موانع توليد مورد توجه قرار گرفته  است تا وضعيت  واحدهایي 
که ازسوی بانك ها تملك شده اند، تعيين تکليف شود. دبير 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد وزارت صنعت دراین باره گفت 
براس��اس مصوبه اخير ش��وراي پول و اعتبار بانك ها موظف 

ش��ده اند این نوع واحدها را ابتدا ب��ه توليدکننده و صاحب 
قبلي تحویل دهند. به این صورت که اگر درخواست مالکيت 
مجدد براي این نوع واحدها از سوي توليدکننده قبلي وجود 
داشته باش��د، واگذاري این واحد در ابتدا با رعایت شرایط به 

توليدکننده قبلي صورت مي گيرد | صفحه12

واحدهایتوليدیكهبهخاطربدهیبهتملکبانکهادرآمدهاند،تعطيلشدهاندياسرنوشتنامعلومیدارند

 ظريف:
تاريخ نشان خواهد داد 

برجام  سند  افتخار
 ايران است!
درحال�یك�هبهاعتق�ادبس�ياریاز
كارشناسانباخروجامريکاازبرجام
وعملنک�ردناروپايیهابهتعهدات
برجامیخودعماًلازاي�نتوافقنامه
چي�زیباق�ینمان�دهاس�توازآن
بهعنوانيکتواف�قدرحالاحتضار
يادمیشود،ظريفدردفاعازآنگفت
كهتاريخنشانخواهددادبرجامسند

افتخارايراناستوخواهدبود

مردم ع��راق در بغداد، در اعت��راض به اهانت 
روزنام��ه الشرق االوس��ط ب��ه مرجعيت عالی 
ش��يعيان عراق عليه سياس��ت های آل سعود 

تظاهرات کردند. 
به گزارش ف��ارس به نقل از ش��بکه المعلومه  
صد  ها نفز از ش��هروندان عراق��ی در بغداد در 
محکوميت اقدام روزنامه س��عودی در انتشار 
کاریکات��ور موه��ن به آی��ت اهلل سيس��تانی 
تظاهرات کردند و عليه سياست های آل سعود 
و دخالت های عربستان در امور داخلی عراق و 
تعدی رسانه های سعودی به نماد  ها و سمبل   ها 
ارزشمند عراق شعار سر دادند. شرکت کنندگان 
در این تظاهرات، پالکارد  هایی در محکوميت 
سياس��ت های ریاض و واش��نگتن عليه عراق 
در دست داشتند. به نوش��ته کاربران فعال در 
ش��بکه اجتماعی توئيتر، تظاهرات کنندگان 

تالش کردند از یکی از ورودی های منطقه سبز 
وارد شوند تا مقابل سفارت عربستان سعودی 
در اعتراض به سياس��ت های مداخله جویانه 
ری��اض در امور عراق تجمع کنن��د. این اقدام 

آنها با واکنش نيروهای امنيت و پليس عراق 
همراه شد. برخی ش��اهدان عينی می گویند 
پليس ب��ا اس��تفاده از بات��وم، ماش��ين های 
آب پاش و گاز اش��ك آور تالش کرد مانع ورود 

تظاهرات کنندگان خش��مگين به این منطقه 
شود اما سرانجام ش��ماری از معترضان موفق 
ش��دند وارد منطقه سبز ش��وند و پليس را به 
عقب برانند. از شب   شنبه کاربران شبکه های 
اجتماع��ی ب��رای برگ��زاری ای��ن تظاهرات 
فراخوان داده بودند. خبرنگار ش��بکه العهد از 
زخمی شدن ش��ماری از تظاهرات کنندگان 
مقابل منطقه س��بز بغداد به دست نيروهای 
امنيتی خبر داد که در حال حرکت به س��وی 
سفارت عربس��تان س��عودی در بغداد بودند. 
پایگاه اطالع رس��انی جنبش النجباء با انتشار 
عکس��ی از ی��ك تظاهرات کنن��ده زخمی در 
جریان اعتراضات روز گذشته نوشت: اخباری 
تأیيد نش��ده از برخی منابع محلی حکایت از 
آن دارد که ش��ماری از لباس شخصی   ها هم 

تظاهرکنندگان را حمله کرده اند. 

تظاهرات عراقی   ها در اعتراض به توهین سعودی   ها به آیت اهلل سیستانی 
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