
 کار بانک ها 
سودخوری 

از تورم شده است!
    همه دس��تورالعمل هاي بهداش��تي الزم براي ماه 
محرم تا پايان هفته آينده مشخص و به همه دستگاه ها 
ابالغ مي ش��ود و همه بايد اين پروتكل ها را اجرا كنند. 
امس��ال فضاي ماه محرم بايد كاماًل فضاي حسيني، با 
شور و سوگوارانه بش��ود، اما ممكن است نحوه عزاداري 
با سال هاي پيش متفاوت باش��د، زيرا بايد پروتكل هاي 
بهداشتي مراعات شود، همه از ماسك استفاده كنند، در 

يك مكان تجمع وجود نداشته باشد

    س��خنگوي كميس��يون اصل 90: بايد درباره نحوه 
واگذاري كارخانه هفت تپه تجديدنظر صورت گيرد زيرا 
از سال 94 تاكنون كارگران آن هيچ گاه بدون اعتراض 
حق و حقوق خود را دريافت نكرده  اند و هم اكنون هم كه 
سه ماه است حقوق نگرفته اند، دچار مشكالت اساسي 
شده است. توليدات اين كارخانه از سال 94 تاكنون روند 
نزولي داشته به طوري كه ظرفيت اسمي 100 هزارتني 

هم اكنون به 28 تن رسيده است

    تل آويو روز      شنبه از طريق سازمان ملل پيام جديدی 
را برای حزب اهلل لبنان ارس��ال كرد. به گفته اين منابع، 
رژي��م صهيونيس��تی اعالم ك��رد، از هدف ق��رار دادن 
نيروهای حزب اهلل در سوريه به شكل قطعی خودداری 
خواهد كرد. اين دومين پيام صهيونيست    ها به حزب اهلل 
طی 10 روز بعد از ش��هادت علی كمال محسن نيروی 

حزب اهلل در سوريه است

    در سيزدهمين جلسه از دادگاه متهمان پتروشيمي 
 مش��خص ش��د كه هيئت مديره اين ش��ركت براساس

30 بخشنامه دولتي حق فروش ارز را نداشت، اما متهمان 
اين پرونده نه تنها 6/6 ميليارد يورو ارز فروخته اند، بلكه 
1/3 ميليارد يورو را ه��م اصاًل وارد كش��ور نكردند! در 
جلس��ه  ديروز دادگاه قاضي گفت 30 فقره بخش��نامه 
صراحتاً وج��ود دارد كه مي گويد ارز را نفروش��يد،  اين 
متهمين براي اينكه ارز را به خزانه واريز نكنند و دولت را 

دور بزنند، معادل ريالي پرداخت كرده اند

 گفت وگوي »جوان« با دكتر فربد دستنبو 
 فرزند سرلشكر شهيد فرهاد دستنبو 

از شهداي سايت رادار سوباشي

    جمشيد ش��ارمهد، س��ركرده گروهك تروريستي 
تندر يا همان انجمن پادشاهي ايران كه از خاك امريكا 
عمليات هاي تروريستي در خاك ايران را هدايت مي كرد، 
اكنون در اختيار وزارت اطالعات ايران است.  اطالعات 
رس��يده حكايت مي كند كه او جمعه 10 مرداد 99 به 
دست س��ربازان گمنام امام زمان )عج( در تاجيكستان 
دستگير شده اس��ت. خبر دستگيري سركرده گروهك 
تندر در خارج از ايران، يادآور ش��يوه دس��تگيري نيما 
زم طي عمليات  فريب و با شيوه هاي پيچيده اطالعاتي 
بود. وزارت اطالعات گفته كه به زودي جزيياتي از اين 

دستگيري را رسماً اعالم مي كند

 چپاول ارزي پتروشيمي خواران 
با نقض 30 بخشنامه 

 خسرو سينايی 
بر اثر ابتال به كرونا  درگذشت

نشان سرلشكري اهدايي 
 رهبري زيبنده 

شانه هاي مادرم است

 انجمن مرگ
 مرگ انجمن

 روحاني: 10 استان 
از پيك كرونا عبور كردند

 سفر نمايندگان به شوش
براي بررسي مشكالت 

كارگران هفت تپه

تل آویو: دیگر به نیروهای 
حزب اهلل حمله نمی کنیم
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 100 هزار بسته كمك مؤمنانه در قالب دست ياری گر كارفرمايان در مرحله 
دوم رزمايش كمك مؤمنانه بين كارگران كشور توزيع می شود. 

علی  حسين رعيتی فرد، مسئول بسيج كارگران و كارخانجات در گفت وگو 
با فارس درخصوص دومين مرحله رزمايش كمك مؤمنانه در كارخانجات 
گفت: تالش بر اين است در 14 مردادماه در قالب دست ياری گر كارفرمايان 
و نيز اجرای شيفت ايثار كارگران ، 100 هزار بسته كمك مؤمنانه با همكاری 
مديران كارخانه   ها و كارگران ش��امل لوازم التحرير و س��بد معيشتی برای 

كارگران در 30 استان كشور توزيع می شود. 
وی افزود: ش��يفت ايثار كارگران در قالب 30 برنامه محوری در 30 استان 
با حضور مسئوالن استانی، مديران كارخانه   ها و كارگران بسيجی داوطلب 

اجرا می شود. 
مسئول بسيج كارگران و كارخانجات گفت:  اجرای شيفت ايثار در سال 98 
به استعداد 210 هزار نفر س��اعت انجام شد كه پيش بينی می شود، امسال 
اين شيفت به استعداد 250 هزار نفر ساعت در كشور اجرا شود و عوايد آن 

صرف كمك مؤمنانه به كارگران نيازمند گردد. 

به گفته وی همانگونه كه مدافعان س��المت تالش می كنند، بيماران را از 
بيماری كرونا نجات دهند، مدافعان معيشت و كارگران در شيفت ايثار تالش 
می كنند در قالب كمك مؤمنانه بسته های معيشتی را به خانوارهای كارگران 

نيازمند و نيز بيكاران ناشی از كرونا برسانند. 
وی همچنين اظهار داشت: در مرحله اول رزمايش كمك مومنانه در مراكز 
توليد و صنعت كمك های خوبی جمع آوری شد، به طوری كه 150 هزار بسته 
معيشتی به كسانی كه بيكار شده اما بيمه بيكاری نداشتند، مانند كارگران 

ساختمانی، كارگران روزمزد و كارگران خدماتی اهدا شد. 
به گفته مسئول بسيج كارگران و كارخانجات به تصميم سازمان بسيج در 
روز 14 مردادماه برنامه محوری در قالب ايجاد حس همدلی در كارخانجات 
و شيفت ايثار در كارخانه های كشور اجرا می شود و درآمدهای آن به همراه 
كمك كارفرمايان جمع آوری ش��ده و از طريق پايگاه های بس��يج و بسيج 

كارگری بين نيازمندان توزيع می شود. 
مسئول بسيج كارگران و كارخانجات در مورد اينكه چگونه كارگران نيازمند 
شناسايی می ش��وند، گفت: از ظرفيت پايگاه های بس��يج كه با عامه مردم 
سروكار دارند و نيز از طريق بانك اطالعات رفاه ايرانيان كمك می گيريم و 
افراد نيازمند را شناسايی و بسته های كمك معيشتی كمك مؤمنانه را در 

اختيارشان قرار می دهيم. 

توزیع 100 هزار بسته بین کارگران نیازمند در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه 

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتاقتصادی

هماوایی امریکا 
با جنایتکاران خاورمیانه

 نقطه هدف امریکا 
از تحریف و تحریم

 تأملی بر روند 
 توسعه اقتصادی کشورها  
در مسیر تحقق جهش تولید

علیفهیمدانش

سیدعبداهللمتولیان

مجیدعامری

برايان هوك، نماينده ويژه امريكا در امور ايران در ادامه تالش   ها 
برای كسب رأی اعضای ش��ورای امنيت و تمديد تحريم های 
تسليحاتی عليه كشورمان، از جامعه جهانی خواسته به صدای 
اسرائيلی    ها و عرب    هايی گوش دهند كه با امريكا هماوا هستند. 
س��ه ضلع اين مثلث ايران هراسی، امريكا، اس��رائيل و اعراب 
هستند كه در جنايت، نقض فاحش و گسترده حقوق بين الملل 
اشتراك دارند. تالش برای تمديد تحريم تسليحاتی، توسط 
امريكايی كه در ضعيف    ترين موقعي��ت داخلی و بين المللی 
چند دهه قبل اس��ت و توس��ط ترامپ كه در حوزه سياست 
خارجی دس��تاوردی برای ارائه به حاميان خود نداش��ته و به 
شدت می خواهد موفقيتی بين المللی داشته باشد، در راستای 
راهبرد ترامپ برای انتخابات آتی رياس��ت جمهوری امريكا 

است | صفحه 15

اوباما از 15 سال زمان براي تحريف بينش، افكار و رفتار نسل سوم 
و چهارم انقالب تحت عنوان روح برجام ياد كرده بود و اين موضوع 
همان خط تحريف اس��ت كه اينك پس از حدود هشت سال از 
مذاكره منتهي به برجام، معتقدند كه بررس��ي بازخورد تحرك 
جوانان در شبكه ها و فضاي مجازي، خط تحريف نتيجه بخش 
بوده و بايد با قوت بيشتر ادامه يابد.  از اين روست كه مقام معظم 
رهبري بر مقابله با خط تحريف به عنوان مقدمه خنثي سازي و 
بي اثر كردن تحريم ها نام بردند. تحقق تدبير هوشمندانه رهبري 
مستلزم آن است كه به همان اندازه كه امريكا در موضوع نفوذ و 
خط تحريف به صورت هدفمند و بلند مدت نگاه كرده است ما نيز 
در برخورد با خط تحريف به صورت هوشمندانه، عالمانه و منطقي 
عمل كنيم و پيش بيني مي شود برخورد غيرعلمي با پروژه نفوذ 
و تحريف بيش از آنكه موجب تضعيف خط تحريف شود به نفع 
دشمن تمام شده و آب به آسياب دشمن ريخته شود. | صفحه 2

تحقق جهش توليد به شدت تحت تأثير عواملی همچون وجود 
قوانين اقتصادی حمايت كننده، جلوگيری از ورود كاالهای 
قاچاق و حذف موانع دست و پاگير كارآفرينان، توليدكنندگان 
و صادركنندگان است. بسياری از كشورهای توسعه يافته رمز 
موفقيت و توسعه خود را اعتماد مردم نسبت به برنامه ريزی ها 
و سياستگذاری های اقتصادی دولت شان می دانند. بدون شك 
در كشوری كه بين آحاد مردم و مس��ئوالن اعتماد دوطرفه 
وجود داشته باش��د، اجرای يك برنامه كالن و ملی با سهولت 
بيشتری انجام خواهد شد. به عنوان مثال در كره جنوبی قوانين 
محكمی جهت منع تبليغات كاالهای خارجی اتخاذ شده است. 
آنها تحت هيچ شرايطی اجازه واردات كاالهايی را كه در داخل 
مشابه آن توليد می ش��ود، نمی دهند. همين اعتماد مردم به 
سياست های دولت شان باعث شده امروز 95درصد مردم اين 

كشور فقط كاالهای كره ای خريداری  كنند | صفحه 4

هیچ چیز مانع نمي شد  که ترامپ  
خود واقعي اش را نشان دهد

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

 من بر عكس پمپئو نمي توانس�تم ترام�پ را در هر 
تصميمي ك�ه مي خواهد كمك كنم، چ�ون به نظرم 
خيلي از اين تصميمات به طرز وحش�تناكي اشتباه 
بود. من هميشه اصرار داشتم بر آنچه نظر شخصي مان 
است، پافشاري كنيم. بحراني را از سر گذرانده بوديم 
كه كلي پيش بيني كرده و ترامپ همانقدر بي عقالنه 
رفتار كرده بود كه مي ترسيديم او در بحران ها عمل 

كند  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   ش��بكه ملكه ديروز ناگهان در خبري فوري اعالم كرد ك��ه به رقم واقعي 
فوتي هاي كرونا در ايران دست يافته است. لحظاتي بعد اما نوشت كه »اين آمار 
را از يك منبع ناشناس از يك نهاد داخلي ايران گرفته و چگونگي دسترسي اين 
منبع به آمار واقعي هم براي بی بی س��ی روشن نيست و فرستنده فهرست ها 
مي گويد براي حفظ امنيتش نمي تواند هويت واقعي خود را براي بي بي سي فاش 
كند«! چيزي شبيه به اينكه كسي از يك تلفن عمومي سر كوچه با بی بی سی 
تماس بگيرد و بگويد »من يك كس مهمي هستم اما نمي توانم بگويم چه كسي 
هستم و چقدر مهم هستم اما همين قدر بدانيد كه فوتي هاي كرونا در ايران 
سه برابر آمار اعالم شده است، تمام«! اين وقاحت و خاك برسري براي شبكه 
ملكه البته چندي است كه روبه فزوني گذاشته است. شبكه ملكه قبالً از برخي 
جريان ها و دستگاه ها در داخل به نوعي حمايت ضمني مي كرد، به طوري كه 

از سوي رقبا متهم بود به آيت اهلل بی بی سی! ولي پس از آنكه همه دستگاه ها در 
كشور به اروپا و امريكا پشت كردند و ماهيت دشمني غرب غيرقابل انكار شد، 
وطن فروشان بی بی سی هم از وزارت خارجه انگليس فرمان خصومت كلي با همه 
دستگاه ها و جريانات را دريافت كردند و اينگونه برخي از منابع خبري خود را نيز 
از دست دادند! به طوري كه حاال از قول يك »منبع ناشناس كه نخواست نامش 
فاش شود و نمي دانيم كيست و نمي توانيم تأييد كنيم كه چه چيزي گفته و چرا 

گفته و چگونه گفته« گزارش خبري مي زنند. 
چرا بی بی س��ی دنبال زيادكردن تعداد فوتي هاي كرونا در ايران است؟ شايد 
پاسخ آن را ستون نويس هاي روزنامه هاي اصالح طلب بهتر بدهند! همان ها 
كه همزمان با طرح بی بی سی نوشتند: »كافي است كه سري به بيمارستان ها 
بزنند تا ازدحام بيماران به چشم ديده شود. همچنين آقايان كه به بهشت زهرا 

زياد مي رفتند، مي توانند قبرهاي جديد و كرونايي را بش��مارند. كافي است 
از بيمارستان سينا پرس��يده ش��ود كه چه تعداد از كادر آنجا مبتال شده اند. 
مي گويند 350 نفر، يعني حدود يك سوم پرسنل بيمارستان. با اين مالحظات 
پس چرا اصرار به انجام مراسم عزاداري هاي عمومي است و حتي اين بار دولت 

نيز پرچمدار اين ماجرا شده است.«
گويي ريش��ه همه اين دعواها درگير كردن موضوع كرونا با مناس��ك ديني و 
دوگانه سازی و تقابل دين و زندگی است، آن هم در وضعيتي كه جمهوري اسالمي 
در يك كالم همه چيز از جمله عزاداري و مناسك مذهبي را به تصميم ستاد ملي 
كرونا محول كرده  است. كاري كه در هيچ يك از كشورهاي غربي از جمله خود 
انگليس با اين حساسيت نبوده است و ديوانه هاي بوالهوسي مثل جانسون و ترامپ 

نماد مخالفت با تصميمات علمي دانشمندان خود شده اند! | صفحه 2

شبکه  شلخته کشته ساز
سیاسی

بانك ها نبايد امالك، منابع و سرمايه ها را برای دستيابی 
به سود بيشتر در روشی نادرست راكد كنند  بلكه بايد از 
طريق سرمايه گذاری و تخصيص امكانات خود به بخش 

توليد سودشان را افزايش دهند | صفحه 4

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه 12 مرداد  1399   -    12 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 5990 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

 اساس خبرهای فوق جعلی در بی بی سی و رفقا و در ستون های برخی روزنامه های داخلی از فوتی های كرونا 
درگير كردن موضوع با مناسك دينی و دوگانه سازی و تقابل دين و زندگی است

 انتقاد شديد رئيس دستگاه قضا 
در ديدار مديران عامل بانك ها

    بانک ها باید در شکایت از بدهکاران کالن 
فعال تر عمل کنند، اما گاهی می شنویم که 

برخی از مدیران می گویند »ما شکایت 
نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می خواهد«!

    بر اساس گزارش های موجود، هفت بانک 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 را 

رعایت نکرده اند که این اقدام خالف قانون و 
الزم به پیگیری است

    بانک ها به طور مستقیم با پول در ارتباط 
هستند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، 

اما می توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی 
درون سازمانی مانع از بروز فساد شد


