
    درحالی که نخس��ت وزیر عراق ی��ک هفته دیگر به 
واش��نگتن س��فر می کند، عراقی   ها به ش��دت بر طرح 
خروج اش��غالگران از خاک عراق اص��رار دارند. نماینده 
ائتالف الفت��ح خبر داد که الکاظمی در جریان س��فر به 
امریکا به مقامات این کش��ور تأکید خواهد کرد که باید 

نیروهای شان را از خاک عراق خارج کنند

    متهمان ردیف اول و دوم پرونده قاچاق خودرو، پدر 
و پسري بودند که در طول هفت سال 54 هزار خودرو را 
با دور زدن قانون وارد کشور کردند. قاچاق سازمان یافته 
4۲4دستگاه خودرو با ارزشي بالغ بر ۳۹۰ میلیارد ریال 
هم از دیگر فعالیت هاي این پدر و پسر است. جالب اینکه 
شش متهم از 1۰متهم نخس��ت پرونده قاچاق خودرو 

متولد دهه 6۰ و 7۰ هستند

    کارشناس��ان اقتصادي ضمن اس��تقبال از تعدیل 
بهاي ارز و طال خواس��تار کاهش نرخ تمامي کاالهایي 
هستند که بر اس��اس رش��د هاي نرخ ارز و طال جهش 
یافته اند. کاالهایي چون زمین و ساختمان، خودرو، سهام 
شرکت هاي حاضر در بازار سرمایه اما تجربه نشان داده 
است سیستم بانکي و مالي یا در کنترل حجم نقدینگي 
به عنوان یکي از عوامل جهش نرخ ها ناتوان است یا عزمي 

براي کنترل ریال ندارد

    انفجار دهشتناک چند روز پیش در بندر بیروت دوباره 
این کشور را صحنه اعتراضات کرده، البته این بار ماهیت آن 
با اعتراضات پیش از کرونا متفاوت است. حمله به ساختمان 
وزارتخانه    ها و آتش زدن اسنادی که نشان از تالش برخی 
برای معدوم کردن اس��ناد فس��اد جریان غربگ��را دارد و 
همین طور تالش برای ایفای ژست منجی با نقش آفرینی 
رئیس جمهور فرانس��ه و بیانیه حمایتی سفارت امریکا از 
اعتراضات از تقالی غرب برای فرار از مسئولیت حمایت از 

جریان فاسد غربگرا حکایت می کند

آتش اغتشاش غربگرایان 
از خاکستر انفجار لبنان    

 الکاظمی با پیام 
 »خروج امریکایی    ها  از عراق« 

به کاخ سفید می رود

همدستي پدر و پسر 
 براي قاچاق 

54هزار خودرو

کاالها سقوط ارز را 
مشایعت نمی کنند! 
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یادداشت  سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  اقتصادی

كيش و مات

 همراهی سالمت و معنویت 
در عزای حسينی

صادرات گازي كه جوان مرگ شد!

مرتضي سيمياري

رسول سنائی راد

محسن كرمي

از هیمنه لشکر دشمن، حاال فقط یک طبل تو خالي باقي مانده 
است. اگر سري به میدان جنگ و نقشه شوم »فشار حداکثري« 
براي زانو زدن مردم ایران در برابر گروه تبهکاران امریکایي، عبري 
و عربي بزنیم، خواهیم دید که آنها تقریباً صحنه را ترک کرده اند.  
گویي جنگ »احزاب« دوباره تکرار ش��ده و ب��دون هیچ صدمه 
چشمگیر به بدنه مقاومت، گرگ ها یک به یک به النه هاي خود 
بازگشته اند. عناصر شروري مثل جان بولتون جنگ طلب و برایان 
هوک شیاد، با بي حیثیت ترین شکل ممکن کاخ سفید را ترک 
کرده اند و دولت هاي متخاصم همراه با نقش��ه آنها، با مخاطرات 
بزرگي در حفظ بقا و ناکارآمدي در حکمراني، دست و پا مي زنند. 
اما ترسیم چنین وضعیتي به معناي بازگشت به نقطه آرامش براي 
منطقه ما نیست! یهود آجیل، افسر عالي رتبه اسرائیلي در سازمان 
موساد در شرح نحوه عملکرد سازمان متبوعش نوشته است: »ما 
با کشورهاي خاورمیانه شطرنج مي کنیم، گاهي با حرکتي آنها را 
کیش مي کنیم، گاهي هم که وضعیت سخت مي شود با جادویي در 

مهره هاي خودشان، شکل بازي را عوض مي کنیم« | صفحه 2

شیوع ویروس منحوس کرونا که ضمن آلوده سازی وسیع، موجب 
تلفات انسانی و خسارت های سنگین شده، تمامی ابعاد زندگی 
بشر از جمله مراسم و مناسک دینی و مذهبی را تحت الشعاع خود 
قرار داده است.  اما در همان حال که ناتوانی بشر در مقابله سریع 
و قطعی با این ویروس، موجب گرایش معنوی و تقویت احساس 
دینی و استمرارطلبی ماورایی بشر گردیده، میدان فرصت طلبی 
دین ستیزان را فراهم کرده تا بهانه جویی و مستمسک قرار دادن 
رفتار برخی عناصر قش��ری و متحجر مذهبی، دوگانه مذهب و 
سالمت را مطرح کنند و به مغایرت مراسم و مناسک مذهبی با 
سالمت انسان   ها دامن بزنند.  در واقع این دوگانه کاذب، حاصل 
ادعای عناصر دین س��تیز و عملکرد عناصر قشری و متحجر و 
متصلب است که اولی انصاف و دومی عقالنیت را کنار گذاشته و 
کرونا هر دو را برای شکل دهی به این دوگانه به هم پیوند داده است.  
مراسم عزاداری حسینی یکی از عرصه   هایی است که چون به طور 
معمول به صورت جمعی و گروهی برگزار می شود، یکی از بهانه   ها 
برای دامن زدن به این دوگانه کاذب به حساب می آید | صفحه 2

بهره برداري و نهایي س��ازي یک قرارداد مهم در کش��ورهاي 
حاش��یه خلیج فارس، دس��تیابي ایران به ب��ازار گاز عمان را 
سخت تر کرده است. کشوري که قرار بود گاز ایران را دریافت 
و آن را تبدیل به ال ان جي کند، با طوالني شدن روند امضاي 
قرارداد و البته »نمایش« هاي توخالي وزارت نفت، در حال از 
دست رفتن است. هفته گذشته خبري منتشر شد که بر اساس 
آن، ش��رکت چیني CNPC قص��د دارد با س��رمایه گذاري 
1/5میلیارد دالري، به میزان 1۰ درصد از سهام توسعه گازي 
خزان مکرم را از شرکت BP بخرد. هم اکنون سهام این پروژه، 
6۰ درصد به شرکت BP، ۳۰ درصد به شرکت ملي نفت عمان 
و 1۰ درصد به شرکت ملي نفت مالزي اختصاص دارد.  اهمیت 
این میدان به این خاطر است که با بهره برداري از فازهاي دوم و 
سوم آن به ترتیب در سال هاي ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ و سال  ۲۰۲5، 
تولید داخلي گاز عمان را افزایش خواهد داد که نیاز به حجم 
واردات گاز این کشور براي فعال نگه داشتن واحدهاي تولید 

ال ان جي این کشور را کم خواهد کرد | صفحه 4

 انگليسي ها نمي خواستند 
با ایران درگير شوند

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

ایراني ها مي خواستند گریس-1 را که حاال به آدرین 
 Stena Impero دریا-1 تغییر نام داده بود، با نفتکش
تعویض کنند. متأس�فانه انگلیس�ي ها نیز از مبادله 
استقبال مي کردند. واضح بود که این بازي تا زماني که 
ما طرح »عملیات دیده بان« را عملي نکنیم ادامه دار 
خواهد بود اما این کار از آنچ�ه پیش بیني مي کردیم 

سخت تر بود | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   گمانه زني ها درباره سورپرایز دولتي ها از »گشایش اقتصادي« که از اواخر 
هفته گذشته با سخنان رئیس جمهور آغاز شد و با توئیت هاي رئیس دفتر و 
مشاور ارشد او ادامه پیدا کرد، همچنان ادامه دارد و در فضاي مجازي و حقیقي 
گزینه هاي مختلفي عنوان مي شود که محتمل ترین آن » پیش فروش نفت یا 
پیش فروش اوراق ارزي بر پایه نفت است«.  اقدامي که بر اساس آن دولت، نفِت 
دو یا سه سال آینده را به مردم مي فروشد و در تاریخ سر رسید، با نرخ روز ارز 

و نفت، اقدام به باز پرداخت مي کند؛ موضوعي که از سوي مقامات مسئول در 
دولت تاکنون نه رد  و نه تأیید شده است.  اما سخنان رئیس مجلس شوراي 
اسالمي در نشست علني دیروز مبني بر »مشارکت مردم در اقتصاد « مي تواند 
این احتمال را تقویت کند که هر آنچه قرار است تحت عنوان گشایش اقتصادي 

اتفاق بیفتد، از مسیر مشارکت مردم در اقتصاد خواهد گذشت. 
سایت اقتصادنیوز روز گذشته در مطلبي نوشت که به جزئیات گشایش اقتصادی 

دولت که این هفته اعالم خواهد شد، دست یافته است. بر این اساس گویا دولت 
قصد دارد با هدف تأمین نقدینگی مورد نیاز تا سقف ۲۰۰ میلیون بشکه نفت در 
بورس پیش فروش کند. اقتصادنیوز تحلیل کرده است، حاال اگر قیمت نفت در 
زمان تحویل باالتر از زمان پیش خرید باشد سود آن به خریدار می رسد، اما اگر 
قیمت اوراق پایین تر از زمان پیش خرید باشد، دولت به میزان نرخ سود سپرده 

بلندمدت به خریداران مابه التفاوت پرداخت خواهد کرد | صفحه 2

قالیباف: نباید توقع حل مشکالت را در هفته و ماه داشت، بلکه اثر اقدامات در فصل هاي پیش رو دیده خواهد شد

 گشایش دولت 
هنوز کارشناسی نشده است!

سیاسی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
دوشنبه 20 مرداد  1399 - 20 ذی الحجه 1441
سال بیست و د  وم- شماره 5996 - 16 صفحه

قیمت: 1000  تومان

فراخوان مناقصه 99/1- نوبت دوم
ساخت و اجراى دیوار بتنى پیش ساخته 

رجوع شود به صفحه 12

  کابوس آقاي گل تمام نمي شود
  گل مي زنم، پس هستم!

  پویش نذر ماسك، حرکتي جهادي 
براي حفظ سالمت خود و جامعه

  نذر پرشور و شعور مادران ایراني 
براي محرم امسال

 موفقيت تيم ملی 
درجام جهانی تضمين 

آینده لژیونرهاست

ماسک را  نذر سالمتی 
هموطنان می کنيم

ورزشی

 گزارشي از کمك هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ایران

پرونده
صفحه 10

 پویش نذر ماسك 

در ایام محرم

صفحه 9

نقد و بررسی  عملکرد لژیونرهای فوتبال ایران

به مناس�بت ده�ه والی�ت و عی�د غدی�ر 
350 دس�تگاه یخچ�ال فریزر بی�ن مردم 
نیازمند بخش گافر و پارامون توزیع ش�د.
به گزارش ف��ارس، به مناس��بت دهه والیت و 
عید غدیر ۳5۰ دس��تگاه یخچ��ال فریزر بین 
مردم نیازمند بخش گافر و پارامون توزیع شد. 
یک هزار دستگاه یخچال از سوی مقام معظم 
رهبری به مردم نیازمند بش��اگرد اهدا ش��ده 
است که در مرحله نخست ۳5۰دستگاه توزیع 
ش��د. مردمان مددجو و نیازمند در بش��اگرد 
فراوانند به گونه ای که آمار باالیی از مردم این 
شهرستان تحت پوش��ش نهادهای حمایتی 
کمیته امداد و بهزیس��تی قرار دارند.در دهه 
والی��ت و امامت هزار دس��تگاه یخچال فریزر 

از س��وی مقام معظم رهبری به مردم نیازمند 
بشاگرد اهدا شد که مرحله نخست آن به دست 
نیازمندان رسیده است. به گفته سردار عباس 

غالمشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی 
س��پاه، این اقدام در راس��تای کمک به مردم 
محروم این منطقه و با توجه به گرمای شدید 

هوا و نیاز مردم بش��اگرد ب��ه یخچال صورت 
گرفته است.

 وی افزود: برخی خانواده های بشاگردی در پی 
سیل سال گذش��ته متحمل خسارات زیادی 
از جمله از دس��ت رفتن زندگی شان شدند که 
امیدواریم این کمک ها بتوان��د باری از دوش 

مردم صبور و پرمهر این منطقه بردارد. 
فرمان��ده منطقه یک��م نیروی دریایی س��پاه 
عنوان داشت: س��پاه پاس��داران به مناسبت 
ایام دهه والیت، توزی��ع روزانه 1۰ هزار پرس 
غذا در منطقه بشاگرد را نیز آغاز کرد و روزانه 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، غذای 
گرم تهیه و بین مردم بشاگرد و روستاهای آن 

توزیع می شد. 

توزیع 350 دستگاه یخچال در »بشاگرد«
هدایای رهبر انقالب به »گافر« رسيد

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

ابالغ پروتکل هاي عزاداري   محرم 
رئیس جمهور: سالمتي مردم  و سوگواري محرم را 

کنار هم قرار مي دهیم
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