
مرحله دوم  کمک  مؤمنانه بسیج  در آستان غدیر

    آمار بيماران بد حال بس��تري در بيمارستان رو به افزايش 
اس��ت و خس��تگي كادر درمان كار مبارزه با ويروس تاجدار را 
سخت تر كرده است. در كنار اينها س��فر در تعطيالت پيش رو 
يكي از اصلي ترين دغدغه هاي نظام سالمت است. در حالي كه 
مسئوالن وزارت بهداشت افزايش آمار فوتي ها و بستري هاي 
كرونايي ط��ي هفته هاي اخير را محصول س��فر در تعطيالت 
خرداد ماه مي دانند حاال با تعطيالت پيش رو نگراني از اوج گيري 
دوباره كرونا به يكي از دغدغه هاي دست اندركاران حوزه سالمت 
تبديل شده است. آن هم در شرايطي كه كادر درمان ديگر از پا 
افتاده اند. حاال جدي ترين درخواست سخنگوي وزارت بهداشت 
از مردم اين است كه در تعطيالت پيش رو از سفر غيرضروري به 

استان هاي داراي وضعيت قرمز و هشدار بپرهيزند | صفحه 3

    اكنون هر لنج تا ۴۰ نيس��ان بار به ن��ام كاالی ته لنجی از 
مرزهای آبی جنوب كشور بدون پرداخت حقوق گمركی وارد 
می كند  كه معادل 3 تا ۴ ميليارد دالر كاال در س��ال می شود. 
مهم ترين پيامد ورود قاچاق آسيب جدي بر بدنه اقتصاد كشور، 
كاهش و ورشكستگي واحدهاي توليدي و كند شدن رونق توليد 

است كه كشور را از مسير توسعه منحرف مي كند | صفحه 12

    كارگردان سريال ش��اهرگ در گفت و گو با جوان: يكي از 
داليلي كه كار ما را در ساخت سريال شاهرگ سخت مي كرد 
اين بود كه ما مي خواس��تيم مجموعه اي را كلي��د بزنيم كه 
برخالف رويه مرسوم در سريال سازي هاي كليشه اي تلويزيون 
بود. به طور معمول وجه ملودرام در بين سريال هاي تلويزيوني 
بسيار باالست و هر چيزي كه در آنها روايت مي شود بر مبناي 
س��اختار ملودرام ش��كل مي گيرد اما در س��ريال شاهرگ و 
برخالف اين رويه معمول همه چيز بر مبناي اتفاق، حادثه و 

اكشن شكل مي گيرد و به جلو مي رود | صفحه 16

به خاطر ایران سفر نرو!

 قاچاق 4میلیارد دالری 
به نام ته لنجي

 پايانبندي »شاهرگ«
با غافلگیري مخاطب همراه است

مرحله دوم کمک های مؤمنانه روز گذشته در سراسر کشور به صورت 
همزمان آغاز شد. همچون مرحله نخست، بخش های مختلف سازمان 
بسیج و سپاه های استانی در اين زمینه پیشرو شده اند. ويژگی جالب 
اين دوره اين است که سازمان بسیج سازندگی در تالش است عالوه 
بر ارائه بسته های معیشتی، ساير کمک      ها به سمت اعطای تسهیالت 
اشتغالزا و تس�هیل گری برای مشاغل آسیب ديده س�وق پیدا کند. 
مرحله سوم اين رزمايش قرار است در نیمه دوم ماه صفر اجرايی شود. 
با توجه به تجربه مرحله اول كمك های مؤمنانه، در معاونت سرمايه انسانی 
بسيج برای يك هزار و ۶۵۰ خانوار نيازمند كشور بانك اطالعاتی تشكيل شده 
است. اكثر اين خانواده      ها دارای كد ملی هستند و قبل از اين جزو نيازمندان 
محسوب نمی شدند، اما با اتفاقات اخير و شيوع ويروس كرونا نيازمند شده اند 
كه در اين كمك     ها كه قرار است سه مرحله ای باشد، اقالم معيشتی به ترتيب 
اولويت مشخص شده بين آنان توزيع خواهد شد. در مرحله دوم كمك های 
مؤمنانه عالوه بر توزيع بسته های معيش��تی، لوازم التحرير، كيف و كفش، 
جهيزيه درحد توان و كارت هديه با اقتضائات و شرايط موجود بين نيازمندان 

توزيع می شود. 
    9 هزار بسته معیشتی در کرمانشاه

هزارخانی مسئول سازمان بسيج سازندگی استان كرمانشاه بابيان اينكه كار 
كمك مؤمنانه در كرمانشاه به صورت قرارگاهی انجام خواهد شد، گفت: ستاد 
اجرايی فرمان حضرت امام در اين مرحله، ۵۰ هزار بسته پروتئينی بين مردم به 

وسيله گروهای جهادی، هيئات مذهبی و ساير خيران توزيع كرده است. 
وی تصريح كرد: سپاه حضرت نبی اكرم نيز اين مرحله ۲۸ هزار بسته )ارزش 
هر بسته 3۰۰ هزار تومان( را مهيا كرده كه در سه مقطع زمانی بين نيازمندان 

و آسيب ديدگان از كرونا توزيع خواهد كرد. 
مسئول سازمان بسيج سازندگی استان كرمانشاه از توزيع 9 هزار بسته از اين 
ميزان در دهه امامت و واليت خبر داد و گفت: پنج شنبه، ۱۵ مردادماه حدود 
9 هزار بسته در چهار مسجد در سطح شهر كرمانشاه بين مردم توزيع می شود 

كه نظير اين مراسم را هم در ديگر شهرستان های استان داريم. 
به گفته هزارخانی، ۱۰ هزار بس��ته ديگر در دهه اول محرم و 9 هزار بس��ته 

باقی مانده در دهه آخر ماه صفر بين نيازمندان استان توزيع می شود. 
    کمک 10 میلیاردی در آذربايجان شرقی

حبيب دباغ، مسئول سازمان بسيج كارگری و كارخانجات آذربايجان شرقی در 
آغاز مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه در شبستر اظهار داشت: در مرحله دوم 
كمك های مؤمنانه بيش از ۶۰۰ بسته معيشتی به ارزش ۲۵۰۰ ميليون ريال 

آغاز و دربين خانوارهای نيازمند در شهرستان شبستر توزيع می شود. 
وی با اشاره به اينكه در شرايط سخت اقتصادی ظالمانه دشمنان قرار گرفته ايم، 
يادآور ش��د: در راس��تای تحقق منويات مقام معظم رهبری در مرحله دوم 
رزمايش كمك مؤمنانه در شهرستان شبستر كه در مجموعه آيسودا شروع 
شد، با توجه به شرايط اقتصادی كش��ور به منظور رفع مشكالت نيازمندان 

اقدام می شود. 

دباغ اقدامات صورت گرفته در استان را يادآور شد و اضافه كرد: پيرو دستورات 
مقام معظم رهبری درخصوص شكل گيری نهضت تعاون و احسان مقرر شده 
3 هزار بسته معيشتی به ارزش ۱۰ ميليارد ريال تا پايان مرحله دوم در استان 
آذربايجان شرقی در قالب رزمايش كمك مؤمنانه بين نيازمندان توزيع شود. 

    »مهر واليت« در نجف آباد
مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه با عنوان طرح »مهر واليت«، در شهرستان 
نجف آباد با همكاری ناحيه مقاومت بسيج اين شهرس��تان آغاز شد. در اين 
رزمايش تعداد ۶۰۰ بسته حمايت غذايی ش��امل رب گوجه فرنگی، روغن، 
كنسرو، مرغ، برنج، عدس و نخود به ارزش تقريبی هر بسته ۱۸۰ هزار تومان 
و تعداد ۱۲۰۰ كارت هديه نقدی ۲۰۰ ه��زار تومانی بين نيازمندان توزيع 
می شود. همچنين حوزه مقاومت بسيج امام علی)ع( ويالشهر با توزيع ۵۰۰ 
بن خريد ۲۰۰ هزار تومانی و 3۰۰ بسته حمايت معيشتی شامل عدس، نخود، 
تن ماهی، سويا، برنج، رب گوجه فرنگی، ماكارونی و روغن؛ رزمايش طرح مهر 

واليت را آغاز كرد. 
    حمايت از مشاغل خانگی

مرحله دوم رزمايش مواسات و همدلی در حالی عصر امروز در بندرعباس آغاز 
می شود كه در اين مرحله قرار است رويكردی كاماًل متفاوت به اجرا در آيد. 
مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه با توزيع ۱۶هزار بسته معيشتی عصر ديروز 
از ساعت ۱۶ با حضور حجت االسالم محمد عبادی زاده، نماينده ولی فقيه در 
هرمزگان و امام جمعه بندرعباس و همچنين سردار اباذر ساالری، فرمانده سپاه 

امام سجاد)ع( هرمزگان در حسينيه عاشقان ثاراهلل بندرعباس برگزار شد. 
در اين مرحله از رزمايش سراسری كمك مؤمنانه، خانواده های آسيب ديده از 
كرونا شناسايی شدند و قرار است بسته های حمايتی با تكريم و احترام مقابل 

منازل آنان به اين افراد تقديم شود. 
عالوه بر توزيع بسته های معيشتی، كارگاه دوخت لباس فرم مدارس برای 
دانش آموزان بی بضاعت با همكاری و مشاركت بسيج سازندگی راه اندازی شده 
كه تاكنون هزار بسته لباس و لوازم التحرير توسط كارگاه های بسيج سازندگی 
استان برای دانش آموزان مقاطع ابتدايی و راهنمايی تهيه شده است. شيفت 
ايثار كارگران در كارخانجات از ديگر اقدامات مهم بسيج كارگری و كارخانجات 

برای ياری رسانی به نيازمندان است. 
در راستای قرارگاه های طرح تحول محالت، مركز تعميراتی وسايل سرمايشی 
كولر و يخچال به صورت رايگان در محالت محروم بندرعباس از ديگر اقدامات 
است. رويكرد اين مرحله از رزمايش صرفاً توزيع اقالم غذايی نيست و حمايت 

از مشاغل خانگی يكی از برنامه های مهم اين مرحله است. 
مرحله دوم كمك های مؤمنانه در حالی در سراس��ر كش��ور آغاز شده كه بر 
اساس آمار قرارگاه محروميت زدايی سپاه،  در موج اول اين رزمايش به همت 
سپاه و ساير نهاد     ها بيش از ۱۰ ميليون بسته معيشتی در سراسر كشور توزيع 
شد. انجام طرح های محروميت زدايی در استان های مختلف هم با اولويت 
پروژه های آب و اشتغال همچنان ادامه خواهد داشت و سپاه از اين طرح      ها به 

صورت ويژه حمايت می كند. 

ترامپ پيشنهاد ضربه  به مراكز 
غني سازي ایران را داد

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

ما تصور داش�تیم ماکرون به جهت ش�روع مذاکرات 
پیشنهاد خواهد داد که امتیاز سنگیني به ايران داده 
ش�ود. اين همان کاري بود که کري و اوباما هم در آن 
توافق مزخرف انجام دادند. ترامپ گفت: »ما مي توانیم 
در يک روز به توافق برس�یم، در نتیجه دلیلي وجود 
ندارد که پیش از توافق امتیازي داده شود.« | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه 16 مرداد  1399   -    16 ذی الحجه 1441
سال بیست و د  وم- شماره 5994 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

آوار تحریم امریکا روی اندوه لبنان

به مناسبت اعیاد قربان و غدير صورت گرفت

 موافقت رهبر انقالب 
با عفو و تخفیف مجازات 

2135نفر از محكومان

يادداشت هاي امروز

خبرنگاري، باور به كشف حقيقت
داود عامري

۲

سرنوشت تلخ جاماندگان از كشتي واليت
محمدجواد اخوان

۲

امريکا پا از گلوی لبنانی ها بردارد
هادی محمدی

۱۵

ويژه  هاي جوان  

 تعابير غلوآميز يك روزنامه 
در خصوص هاشمي رفسنجاني

 بي بي سي حامي مفسدان اقتصادي هم مي شود!
صفحه 2

ایران در كنار لبنان
 اعالم آمادگي ايران 

براي ارسال کمک های دارويي و مداواي مجروحان بیروت

صفحه 3

مرحله دوم کمک  مؤمنانه بسیج  در آستان غدیر

 کاربران شبكه هاي اجتماعي در روزهاي منتهي به عید غدير 
يكديگر را به پويش کمک مؤمنانه فراخواندند

 فقط به عشق علي

همین صفحه

صفحه 6

صفحه 2

انفجار روز سه       شنبه در بیروت معادل 600 تا ۸00 تن از مواد منفجره در حد يک بمب اتمی تاکتیكی ارزيابی شده 
که فاجعه ای تكان دهنده و کم سابقه را رقم زد. دوس�تان لبنان و در کنار آنها، جامعه بین الملل يكپارچه برای 
کمک و کاستن از اندوه کشوری بسیج شده اند که اوصافی مانند عروس خاورمیانه را برايش به کار می برند. وزير 
خارجه امريكا هم اعالم کرده که آماده کمک به لبنان است ولی سنگینی تحريم      هايی که امريكا ماه هاست با 
اعمال آنها، اقتصاد لبنان را به آشوب کشیده و تا مرز فروپاش�ی پیش برده، بیش از هر موقع ديگری بر دوش 

لبنان و لبنانی ها سنگینی می کند. رئیس جمهور امريكا همین هشت روز قبل، يعنی روز چهار      شنبه ۸ مرداد 
)29 جوالی( با صدور فرمانی به کنگره اجازه داد وضعیت اضطراری را که از زمان جرج بوش در سال 200۸ علیه 
لبنان صادر شده، يک سال ديگر تمديد کند. اين فرمان همزمان با بحران اقتصادی لبنان ناشی از تحريم های 
فلج کننده امريكا علیه اين کشور 7 میلیون نفری صادر شده در حدی که اين کشور در آستانه يک ورشكستگی 

کامل قرارگرفته است | صفحه 15

عید غدير خم مبارک باد
روز خبرنگار گرامی باد

گزارش خبری- تحلیلی »جوان« از ابعاد انفجار عصر سه       شنبه بیروت


