
نايب رئيس اتحاديه بنگاه هاي مشاوران امالك: سوداگران اصلي مسكن، بانك ها هستند

  رئيس جمهور امريكا اعالم كرده اگر تمام كالس هاي 
دانشجويان خارجي به صورت آنالين برگزار شود، اجازه 
نمي دهد اين دانش��جويان در امريكا بمانند. اين دخالت 
جديد دولت در كار مراكز آموزش عالي، موجب اخراج 2 
ميليون و 300 هزار دانشجوي خارجي مي شود؛ اتفاقي كه 
نه تنها در محافل دانشگاهي كه در محافل سياسي امريكا 

هم غوغا به پا كرده است

   در نشست روز پنج شنبه شوراي حقوق بشر هيچ كدام 
از حاضران از جنايت امريكا در ترور فرمانده شهيد نيروي 

قدس سپاه پاسداران ايران حمايت نكردند

   19 استان كشور همچنان در وضعيت قرمز و هشدار 
قرار دارند. وضعيت پايتخت نيز به عنوان پاش��نه آشيل 
درمان كرونا نگران كننده اس��ت. با تمام اين احوال روز 
گذش��ته هم جاده كرج چالوس براي س��هولت حمل و 
نقل مس��افراني كه در اين اوضاع و اح��وال كرونايي دل 
به دريا زده اند، يك طرفه ش��د تا مس��افران ش��هرهاي 
شمالي با خودشان بمب س��اعتي كرونا را بيش از پيش 

جابه جا كنند! 

 مسكو: قطعنامه امريكا 
 عليه ايران شانسي 

براي تصويب شدن ندارد

يك طرفه شدن جاده 
چالوس  براي جابه جايي 

بمب ساعتي كرونا!

امريكا در شورای حقوق بشر 
تنها ماند

 اخراج بيش از
  2 ميليون دانشجو از امريكا 

با دستور ترامپ

3

15

3

15

خانه خواری بانك ها 

 تدارک 
اعتصاب سر   اسر ی 
کار گر ان در امریکا

   اقتصادی

   اگرچه منابع تعهدي در اختيار بانك ها يا بيمه ها اصوالً 
بايد به بخش توليد كاال و خدمات هدايت شود، اما به نظر 
مي رس��د اين منابع بعضاً به عنوان ي��ك ابزار مخرب براي 

سفته بازي در بازارها به كار برده مي شود 

   يك كارشناس مسكن: سياستگذاري مسكن از دهه ۷0 
از ريل خود خارج ش��د و تبديل به يك كاالي س��رمايه اي 
شده است، در ابتداي دهه ۸0  اولين هشدار به سياستگذاران 

داده شد 

   عضو كميسيون عمران مجلس: طرح دوفوريتی ساخت 
۶ ميليون مس��كن با تأمين ۶0درصد هزينه با وام دولت و 
زمين رايگان را در دستور كار داريم. در تهران، دستگاه های 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
 شنبه 21 تير  1399   -    19 ذی القعده 1441

سال بيست و د  وم- شماره 5971 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه های جوان

 کم تحرکی و بی عملی را 
جبران کنید

 گام مهم مقابله 
با ضعف دیپلماسی ورزش

زیباکالم و خاتمی را کاندیدا کنیم 
پزشکیان اصالح طلب نیست!

روزنامه همسوی دولت هم 
خارجی است؟!

حسن رشوند

دنيا حيدري

پنج شنبه ای كه گذشت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در 
سخنانی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان 
كرد كه اياالت متحده امريكا نتوانسته اسناد و شواهدی محكم 
درباره ضرورت حمله به كاروان حامل سردار سليمانی ارائه كند. 
بر همين اساس ، عمليات امريكا در به شهادت رساندن فرمانده 
نيروی قدس سپاه نقض منشور ملل متحد به حساب می آيد. به 
اعتراف صريح »اگنس كاالمارد « گزارشگر حقوق بشر سازمان 
ملل متحد  ، ترور هدفمند سردار سليمانی از سوی ارتش امريكا 
به طور كامل استانداردهای مربوط به اس��تفاده از زور توسط 
دولت ها را ناديده گرفته است. او در گزارش خود تصريح كرد كه 
ترور سردار سليمانی به عنوان فرمانده قانونی يك كشور با ترور 
فرمانده گروهك های تروريستی مانند القاعده و داعش متفاوت 
است. او در اين گزارش تأكيد كرد كه اقدام امريكا در ترور فرمانده 
سابق نيروی قدس سپاه پاسداران »غيرقانونی« و »نقض قوانين 
بين المللی« محسوب می شود.  طبيعی است كه اين گزارش 
مبنای خوبی برای پيگيری قضايی رئيس جمهور امريكا كه پس 
از ترور سردار سليمانی به صراحت با صدور بيانيه ای اعالم كرد 
كه  من دس��تور چنين تروری را داده بودم ،  در مجامع كيفری 
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سخنگوی وزارت خارجه با بيان اينكه درباره انفجار 
در سايت نطنز نهاد های ذی ربط امنيتی در حال 
بررسی جزئيات هستند، گفت: هدف رسانه     ها از 
منتسب کردن انفجار به رژيم صهيونيستی در واقع 
کمك کردن به وجهه و هيمنه پوشالی آن است. 
به گ��زارش تس��نيم ، س��يد عب��اس موس��وی در 
نشست خبری با اصحاب رسانه استان اصفهان درباره 
انفجار در سايت هسته ای نطنز اظهار داشت: هر اتفاقی 
كه هر جايی بيفتد ممكن است اسرائيلی     ها خود را 
سريع مطرح كنند و ابتكار كار را به عهده بگيرند. در 
حال حاضر برای صحبت و قض��اوت از علت و عامل 
اصلی انفجار زود است و نهاد های ذی ربط امنيتی در 
حال بررسی تمام جزئيات انفجار هستند و اگر به اين 
نتيجه برسند كه دست عوامل خارجی در كار بوده، 

اعالم خواهند كرد و عواقبی هم خواهد داشت. 
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سياست های 
منطقه ای رژيم صهيونيستی ادامه داد: اين رژيم در 
سطح بين المللی در حال مظلوم نمايی است و كاری 
می كند كه ترح��م و توجه جهان را جل��ب كند، اما 
همين رژيم در مسائل منطقه ای رويكرد خشن دارد و 
با مشت آهنين به مردم فلسطين و كشورهای همسايه 
و به طور كلی در منطقه خود را نشان می دهد. هدف 
رسانه     ها از منتسب كردن انفجار سايت نطنز به رژيم 
صهيونيستی در واقع كمك كردن به وجهه اين رژيم و 

هيمنه پوشالی آن است. 
موسوی با اش��اره به اقدام ترامپ با خروج از سازمان 
بهداش��ت جهانی خاطرنش��ان كرد: رويكردی كه 
ترامپ بعد از روی كار آمدن در مواجهه با سازمان های 

غير دولتی  پيش گرفته يك اقدام هرج و مرج طلبانه 
و بدعت عجيبی است كه ش��اهد هستيم و عالوه بر 
برجام از بسياری از معاهده های دو جانبه و چند جانبه 
بين المللی خارج شده كه جای تعجب و تأسف دارد. 

وی تصريح كرد: اقدامی را كه امريكايی     ها به ويژه دولت 
ترامپ در قبال سازمان بهداشت جهانی انجام داده، 
در راستای تروريسم سالمت و پزشكی می دانيم، آنها 
درحالی كه مردم دنيا با مشكل بهداشتی، كوويد-19 
و پاندمی جهانی روبه رو هستند، از يكی از مهم  ترين 
سازمان های متولی اين امر خارج می شوند و به نظر 
می رسد كه تروريسم سالمت و پزشكی امريكا از سطح 
كشور    ها و ملت     ها فراتر رفته و به يك سطح بين المللی 
رسيده است و جای گله، شكايت و محكوميت از سوی 

همه كشورهای مستقل را خواهد داشت. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه درباره اقداماتی كه 
در رابطه با پروتكل الحاقی انج��ام می گيرد، گفت: 
جمهوری اس��المی ايران همكاری های خوبی را به 
صورت داوطلبانه با آژان��س بين المللی انرژی اتمی 
انجام داده، اما اين رويكرد دائمی نيس��ت و آنها بايد 
توجه داشته باشند كه همكاری جمهوری اسالمی 
اي��ران در چهارچوب قواني��ن و مقررات ب��ا آژانس 
يك همكاری سازنده اس��ت. در غير اين صورت اگر 
آژانس رويكرد غير سازشی داشته باشد و تحت تأثير 
القائات خارجی قرار گيرد و حرفی را عليه ايران بزند 
و يا درخواست غيرقانونی  و غير مشروع داشته باشد، 
طبيعی است كه ايران پاسخ مناسبی را بدهد و عواقب 
آن نيز شامل كشور    هايی كه مس��ير اصلی آژانس را 

منحرف كردند، خواهد بود. 

سلخنگوي دبيلرکل سلازمان مللل اعلالم 
کرد که فرسلتاده ويلژه ايلن سلازمان در امور 
يمن در حلال مذاکره بلا طرف هلاي يمني براي 
دسلتيابي بله يلك آتش بس اللزام آور اسلت. 
در پي نقض مكرر توافقات آتش بس از سوي ائتالف 
س��عودي در يمن، س��ازمان ملل پس از شش سال 
س��كوت، تالش هاي ديرهنگام خ��ود را براي توقف 
موقتي درگيري ها در يمن ش��روع كرده اس��ت. به 
گزارش خبرگ��زاري آناتولي، اس��تفان دوجاريك، 
سخنگوي دبير كل سازمان ملل در امور يمن گفت: 
»مارتين گريفيتس، فرس��تاده ويژه س��ازمان ملل 
طي چن��د دور از گفت وگو با آنها، نظ��رات دو طرف 
)دولت مستعفي و انصاراهلل( را دريافت كرده است«. 
س��خنگوي دبير كل س��ازمان ملل گفت: » صرف 
توافق دو طرف درباره متن بياني��ه، دو طرف را ملزم 
به آتش بس و اتخاذ تدابير اقتصادي و انساني قاطع 
و همچنين از سرگيري روند سياسي مي كند«. اين 
مسئول سازمان ملل گزارش داد: »به محض اينكه 
طرفين بر سر متن بيانيه به توافق برسند، آتش بس در 

سطح ملي براي آنان الزام آور خواهد بود«. دوجاريك 
همچنين گفت پس از حصول اين توافق آتش بس، 
تدابير اقتصادي و انساني اتخاذ و فرآيند سياسي از 
سر گرفته خواهد شد. يك منبع آگاه در سازمان ملل 
به خبرگزاري آناتولي گف��ت: هيئت مذاكره كننده 
انصار اهلل در مس��قط، پايتخت عمان حاضر به ديدار 
با گريفيتس نشد. اين هيئت تأكيد كرد كه علت اين 
اقدام، اعتراض به افزايش حمايت ائتالف سعودي- 
اماراتي به صنعا و ساير مناطق يمن است. بر اساس 
اين گزارش، گريفيتس نس��خه اصالح شده از طرح 
س��ازمان ملل براي حل بحران به طرف هاي درگير 
ارائه كرده كه شامل آتش بس و توقف همه حمالت 
هوايي، دريايي و زميني است. دولت مستعفي يمن و 
جنبش انصاراهلل در مذاكرات صلحي كه 22 آذر 9۷ 
در استكهلم پايتخت سوئد انجام شد، به توافق هايي 
درباره استان هاي س��احلي الحديده و تعز از جمله 
اجرايي شدن آتش بس در الحديده دست يافتند، اما 
اين توافق ها با توجه به اختالف هاي دو طرف بر سر 

جزئيات آن، اجرا نشده است. 

 سخنگوی وزارت خارجه : 
قضاوت درباره حادثه نطنز زود است

 تالش دیرهنگام سازمان ملل 
برای برقراري آتش بس الزام آور در یمن

   تحليل های زيادی از س��فر س��ردار باقري به سوريه در 
محافل رسانه ای عربي و صهيونيس��تي منتشر شد. روزنامه 
»رأی اليوم« به نقل از منابع آگاه ايرانی و سوری گزارش داد 
كه مهم ترين مسئله، مجهز شدن س��وريه به پدافند هوايی 
ايرانی »باور 3۷3« و »سوم خرداد« است. طرفين سوری و 
ايرانی تصميم گرفته اند قواعد بازی را در حريم هوايی سوريه 
تغيير دهند و با حمالت هوايی مكرر رژيم صهيونيس��تی به 
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كانديداتوری سوريان برای حضور در هيئت رئيسه  اتحاديه 
جهانی كشتی بهانه خوبی برای تأكيد چندباره بر لزوم اهميت 
كسب كرسی های مهم بين المللی و حمايت از صاحبان اين 
كرسی هاست. مس��ئله ای كه بدون ترديد بزرگ ترين ضعف 
ورزش ايران است كه بارها و بارها ضربات جبران ناپذيری را به 
ورزش كشور وارد كرده است. البته در حال حاضر ورزش ايران 
فهرستی بلندباال از 150 كرسی در مجامع بين المللی دارد، اما 
آنچه الزم است كرسی های مهم بين المللی است، نه تشريفاتی 
كه بی هيچ تعارفی، كمترين سودی برای ورزش كشور ندارند 
و به مثابه سياهی لشكر می مانند كه حتی ديده هم نمی شوند 

چه برسد به تأثيرگذار بودن! | صفحه 13

اصالح طلبان پس از باخ��ت در انتخابات مجل��س، دم از عدم 
شركت در انتخابات 1400 می زنند، اما همزمان از هم اكنون، هر 
روز چندين مصاحبه و يادداشت و موضع گيری در مورد انتخابات 
سال آينده دارند. ناصر قوامی، فعال سياسی اصالح طلب و عضو 
سابق مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم راه بازگشت 
پايگاه اجتماعی اصالح طلبان را كانديداتوری كسی همچون 

صادق زيباكالم يا محمد خاتمی دانسته است

محمود واعظی، رئيس دفتر رئيس جمهور معتقد است خط 
تخريب عليه قرارداد ايران و چين را رسانه های خارجی آغاز 
كردند، اما نگاهی به مطالب اخير روزنامه شرق، روزنامه حامی 
دولت تدبير و اميد نشان می دهد كه برای موضع گيری عليه 

اين قرارداد، روزهای پركاری را گذرانده است
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 توافق ايران و سوريه 
در عبور از  قانون تحريمي »سزار«

دستگاه ضدعفوني
 پدالي برقي

تلفكس:88420878 - 021
تلفن همراه:  09121151137

 آدرس: تهران - خيابان مطهري -  بعد از سهروردي
 كوچه حاتمي -  بن بست نگين -  پالك 8 -  طبقه اول

  ارتفاع مناسب براي راحتي استفاده كننده
  بي نياز از لمس هيچ نقطه اي از دستگاه
  صرفه جويي در مواد ضد عفوني كننده

  لوازم قابل تهيه و دسترس در بازار ايران
  كاربري و نصب بسيار آسان 

  1500 بار استفاده با هر بار شارژ مخزن
  مجهز به مخزن ذخيره 2 و 5 ليتري

شركت آتيه انرژي تالش

دمات
10 سال خ

س از فروش
 پ

w w w. A t i e - E n e r g y. c o m

قابل  توجه 
،   پادگان ها   ، مساجد ، حسينيه ها  ادارات

، نانوايي ها  ، مدارس  بيمارستان ها
و  مراكز  پر تردد

درحالي که دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا 
با سياسلت تهديد و مشلت آهنين به دنبال 
پايان دادن به اعتراضات ضد نژادپرستي در 
اين کشور است، اما اعتراضات ضد بي عدالتي 
در سراسر امريكا روز به روز ابعاد گسترده اي 
به خود مي گيلرد. بلا ادامله اعتراضات ضد 
بي عدالتي سلاختاري در امريلكا ، کارگران 
امريكايلي نيز اعلالم کردنلد بله زودي در 
شهرهاي مختلف در اعتراض به نژادپرستي 
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