
 یک شکست دیگر 
در انتظار امریکا

    حاال كه نوب��ت به اخذ مالي��ات از خانه هاي خالي و 
همچنين احتمال برخورد قضايي با محتكران مس��كن 
و دستكاري كنندگان قيمت در بازار مسكن و اجاره بها 
رسيده است، به نظر مي رسد 2ميليون و 600 هزار خانه 
خالي در كشور مالك ندارد، زيرا صنوف مختلف از زير بار 
مالكيت خانه هاي خالي شانه خالي مي كنند، برای نمونه 
در ش��رايطي كه چندي پيش يكي از مقامات اتحاديه 
امالك، بانك ها را مالك اصل��ي خانه هاي خالي معرفي 
كرده بود، رئيس كل بانك مرك��زي ضمن تكذيب اين 
موضوع گفت: بانك ها تنها 10 هزار واحد مسكوني دارند 

كه آن هم خالي نيست

    تفاهمنامه راهبردي همكاري مشترك سازمان پدافند 
غيرعامل كشور و سازمان بسيج مستضعفين از سوي سردار 
غالمرضا جاللي و سردار غالمرضا سليماني با حضور جمعي 

از معاونان و مديران دو سازمان به امضا رسيد

    آن گونه كه در كيفرخواست پرونده شركت بازرگاني 
پتروشيمي عنوان شده، محسن احمديان)متهم رديف 
دوم(حدود ۵00ميلي��ون دالر و 200 ميليون درهم از 
ارزهاي محصوالت پتروش��يمي دولت��ي را در خارج از 
كشور اختالس كرده است. اين متهم اما گاليه كرد كه 
كيفرخواست او را سلطان نش��ان داده و صميمي )عضو 

هيئت مديره پتروشيمي( را كه 80شركت دارد، شبان!

واعظ آش��تياني در گفت وگو با »جوان« : وزارت ورزش 
بابت عدم نظارت چه از س��وي دولت و چه مجلس بايد 
مورد مواخذه قرار گيرد، بايد از آنها سؤال شود كه چرا 
به وظايف ش��ان عمل نكرده اند تا كار به اينجا برس��د. 
مسئوالن وزارت ورزش به جهت انتخاب افراد ناتوان و 
ضعيف و عدم نظارت كه منجر به فساد در ورزش شده و 
به بيت المال ضربه زده است، در مظان اتهام هستند. هم 

مديران متخلف بايد بازخواست شوند

    امراهلل احمدج��و در گفت و گو با »ج��وان«: تعزيه 
يك آيين بس��يار كهن و صيقل يافته است كه به دست 
ميليون ها انسان با ذوق و سليقه به پختگي رسيده است. 
تعزيه انعطاف بسيار عجيب و غريبي دارد كه با هر شكل 

و شرايطي قابل اجراست 

    ثبت مرگ 18۹بيمار كرونايي طی 2۴ساعت منتهي 
به روز دوشنبه 20مردادماه نشان داد همانطور كه معاون 
كل وزارت بهداش��ت گفت��ه بود، نمي ش��ود به كاهش 
چندروزه آمار فوتي هاي كرون��ا دل خوش كرد، دوباره 
دل به دريا زد و راهي سفر شد. همچون روزهاي گذشته، 
1۵اس��تان در وضعيت قرمز و 11اس��تان در وضعيت 
هشدار قرار دارند. در عين حال معاون بهداشت وزارت 
بهداشت معتقد است، ميزان مرگ و مير ناشي از كرونا 

در ايران 3 درصد پايين تر از ميانگين جهاني است

 پخش زنده تعزيه 
 مخاطب را 

به شور و هيجان مي آورد

 مرگ هاي كرونايي 
دوباره صعودي شد

 خانه خالي 
 از ترس ماليات 

مالك ندارد!

 سلطان و شبان 
در دادگاه پتروشيمي!

 وزير ورزش هم 
درباره فساد  بايد مؤاخذه شود
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  6 طرح مطالعاتي را درنظر گرفته ايم
  طرح مطالعاتي بصائر با 45 عنوان

 از برگزاري كنكور 
تا برنامه هاي دانشجويي 

در تنور كرونا

دانشگاه

 گزارشي از کمك هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
صفحه 10

مرداد داغ دانشجويي
وزي�ر بهداش�ت لبن�ان عص�ر دي�روز پ�س از 
جلس�ه کابين�ه لبن�ان اع�ام ک�رد ک�ه دولت 
حسان دياب نخس�ت وزير اس�تعفا کرده است. 
خبر     ها درباره استفعای نخست وزير لبنان طی چند 
روز گذشته بعد از انفجار بيروت و تشديد اغتشاشات 
مطرح شده بود و از صبح ديروز اين اخبار تقويت شد 
تا اينكه وزير بهداشت لبنان عصر ديروز از استعفای 
او خبر داد و العالم هم گزارش كرد كه او برای تقديم 
استعفای خود به ميشل عون، رئيس جمهور به كاخ 
بعبدا رفته اس��ت . پيش تر هم شبكه المنار گفته بود 
كه حسان دياب، نخس��ت وزير لبنان استعفا خواهد 
كرد. ديگر رس��انه های لبنانی هم صبح ديروز خبر 
داده بودند كه حس��ان دياب در تماس ميشل عون 
موضوع استعفای دولت را مطرح كرده و النشره نيز 
حدس زد كه »نواف س��الم « مأمور تشكيل كابينه 
جديد می شود. قبل از استعفای دياب ، وزرای دارايی، 
دادگستری، محيط زيس��ت و اطالع رسانی لبنان از 
سمت خود استعفا كردند. البته دولت حسان دياب 
مدت زيادی است كه تحت فشار جريان های غربگرا 

به خصوص 1۴ مارس قرار دارد. 
دياب پس از اعتراضات مردمی و اس��تعفای س��عد 
حريری، نخست وزير لبنان شده بود. بعد از استعفای 

»ناصيف حتی « وزير خارجه س��ابق لبنان، حس��ان 
دياب  با هدف ممانعت از ظهور و بروز خأل سياسی در 
اين كشور خيلی سريع جانشين وی را به عنوان وزير 
خارجه جديد منصوب ك��رد ولی انفجار بيروت، اين 
فشار     ها را افزايش داد.  امانوئل ماكرون رئيس جمهور 
فرانس��ه دو روز بعد از اين انفجار ، به لبنان سفر كرد. 
همزمان با اين سفر بود كه »»سعد الحريری« مدعی 
شد دولت لبنان مسئول انفجار بيروت است. دياب سه 
روز قبل از باال گرفتن اغتشاشات در لبنان گفته بود 
كه برگزاری انتخابات زودهنگام تنها راه برون رفت از 

بحران كنونی لبنان است. 
روزنام��ه لبنان��ی »االخب��ار « پيش تر با اش��اره به 
تالش های واش��نگتن و پاريس برای تضعيف دولت 
حس��ان دياب  می نويس��د: »امريكا همواره به دنبال 
تضعيف دولت حسان دياب بوده اس��ت و علت اين 
مس��ئله هم به مواضعی بازمی گردد كه دولت اتخاذ 
كرده است. سلس��له اظهارات مداخله جويانه سفير 
اياالت متحده امريكا درباره مسائل سياسی و داخلی 
لبنان پيش از انفجار بيروت گواهی بر اين مدعاست. 
فرانس��ه نيز به تبعي��ت از امريكا اعمال فش��ارهای 
س��نگين عليه دولت دياب را در پيش گرفته است. 

پاريس به شدت از دياب خشمگين است.

احتم�االً آقای فت�اح مطل�ع نبوده اند که س�پاه 
برای اس�ترداد زمين و س�وله موص�وف به ملك 
جماران پيشقدم بوده و از مدتی پيش با معاونان 
بنياد برای واگذاری آن به توافق رس�يده  اس�ت. 
به گزارش س��پاه ني��وز، در پی اظه��ارات مهندس 
پرويز فت��اح، رئيس بني��اد مس��تضعفان در برنامه 
زنده » ن��گاه يك « ش��بكه اول س��يمای جمهوری 
اس��المی ايران درب��اره ملك موصوف ب��ه جماران، 
سردار سرتيپ پاسدار ابراهيم جباری، فرمانده سپاه 
حفاظت ولی امر در تشريح روند واگذاری اين ملك 
به س��پاه ولی امر گفت :واگذاری ملك و مكان های 
مورد ني��از برای اج��رای مأموريت های اي��ن نهاد و 
نيز س��ازمان های ديگر هم راستا، بر اساس مصوبات 
ش��ورای عالی امنيت ملی و ش��ورای امنيت كشور 
صورت می پذيرد و ملك مذكور هم در سال 81 طی 
فرآيندی قانونی در راس��تای اجرای مأموريت های 
 اي��ن نه��اد در اختي��ار ي��گان حفاظت س��پاه قرار 

گرفته است . 
وی افزود: پ��س از انتص��اب آقای فتاح به رياس��ت 
بني��اد مس��تضعفان، در هم��ان روز اخ��ذ حك��م 
مس��ئوليت توس��ط ايش��ان، آمادگی خود را برای 
واگذاری ملك جم��اران )كه در واقع ي��ك زمين و 

 س��وله مخروبه با كاربری پاركينگ است(، به ايشان 
اعالم كردم. 

سردار جباری ادامه داد: به رغم پيشقدم بودن سپاه 
ولی امر ب��رای واگذاری اين م��كان )ملك جماران( 
به بنياد مس��تضعفان، تنها پس از چند روز از توافق 
وگفت وگوی صورت گرفته، جناب آقای فتاح با ارسال 
نامه ای آزادسازی مكان مذكور را مطالبه كردند، در 
حالی كه از ح��دود دو ماه پيش در تعام��ل با بنياد، 
توافقات قطعی برای حل و فصل موضوع استرداد اين 
محل با معاونان ذی ربط در بنياد مستضعفان صورت 
پذيرفته و عدم آگاهی رياست بنياد از عزم جدی ما 
برای واگذاری ملك مذكور و توافقات حاصله بين دو 

مجموعه تعجب  برانگيز است. 
فرمانده سپاه ولی امر طرح چنين موضوعی در برنامه 
زنده تلويزيونی، آن هم بدون توجه به روند اقدامات و 
توافقات فی مابين را اقدامی ناصواب توصيف و تأكيد 
كرد: انتظار می رفت معاونان محترم بنياد، آقای فتاح 
را از توافقات مذكور آگاه می ساختند، در عين حال 
اميدواريم بنياد مس��تضعفان با اق��دام عاجل برای 
اجرايی كردن توافقات حاصله در رفع تبعات ناشی از 
ابهامات و شبهات مطرح شده درباره ملك مذكور به 

وظيفه خود عمل كند. 

فرمانده سپاه ولی امر: سخنان فتاح از سر بی اطالعی بودحسان دیاب نخست وزیر لبنان استعفا کرد 

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

ویژه جوان

 سعادت ورزش 
در گرو آموزش مدیران

 نامه اي 
براي دوشيده شدن بيشتر

دنيا حيدري

حسن رشوند

تشكيل ش��ورای سياس��تگذاری حفاظت از ورزشكاران در 
راستای تأمين امنيت و سالمت ورزشكاران ملی به عنوان قلب 
فعاليت های سازمان های المپيكی و جنبش المپيك اگرچه با 
توصيه های مكرر كميته بين المللی المپيك بود، اما بدون ترديد 
اقدامی ارزشمند است كه در آخرين ماه های سال گذشته انجام 
شد. شورايی كه نخستين گام آن برگزاری كارگاه توجيهی- 
آموزش��ی برای مديران اجراي��ی فدراس��يون های المپيكی 
است، آن هم با هدف آش��نايی با مفاهيم و دستورالعمل های 
كميته بين المللی المپيك در راستای حفاظت از ورزشكاران، 
آشنايی با ابعاد روانشناس��ی، اخالقی، فرهنگی و دينی، ابعاد 
حقوقی و قانونی و آش��نايی با فرآينده��ای داخلی. در ميان 
تمام بی تفاوتی ها و سهل انگاری ها اين يكی حتی اگر با اجبار 
و توصيه هم باشد، اتفاق خوبی است كه می تواند روزنه اميدی 
برای گام برداشتن در مسير درس��ت باشد، به خصوص برای 
مديران ورزش ايران كه طی س��ال های اخي��ر همواره ثابت 
كرده اند با هيچ ارفاقی نمی توان آنها را در قالب های مديريتی 
استاندارد جا داد. حاال اما برگزاری كارگاه های آموزشی برای 
مديرانی كه تجربه نشان داده تا چه اندازه نيازمند آموزش های 
مديريتی هستند، می تواند گامی رو به جلو باشد | صفحه 13

در حالي كه اين روزها لبنان به عنوان يك كشور عربي با گرفتار 
ش��دن در حادثه اي عمدي يا سهوي نگران فرداي خود است 
كه چگونه بايد اين خس��ارت بزرگ را جبران كند و با درآمد 
12ميليارد دالري ساالنه خود- تازه اگر تحريم هاي ظالمانه 
امريكا اج��ازه تحقق همين مي��زان را نيز بدهد- خس��ارت 
1۵ميلياردي اين حادثه را بدهد، روز گذشته شوراي همكاري 
خليج فارس بار ديگر به جاده خاك��ي زد و با صدور بيانيه ای، 
خواستار تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران شد تا هم به ظن 
باطل خود با فضاسازی عليه ايران اسالمي بتواند در رأی گيری 
امروز شوراي امنيت س��ازمان ملل براي قطعنامه ضد ايراني 
امريكايي ها تنفس مصنوعي داده باشد، هم اينكه چشمان خود 
را بر واقعيت لبنان كه اين روزها نياز شديد به همدردي و كمك 
دارد، بسته باشد. بدبخت مقامات امريكايي كه به بيانيه شورايي 
دل خوش كرده اند كه متزلزل بوده و تك تك آنها خرخره هم 
را مي جوند. از ي��ك طرف، قطر را تحريم كرده اند و از س��وي 
ديگر، اختالفات اساس��ي بين يكديگر مانع اتخاذ تصميمات 
مهم در اين شورا شده است. حاال اين امريكا با صدور يك بيانيه 
مضحك و نامه اعضاي چنين شورايي، براي تمديد تحريم هاي 

تسليحاتي ايران ابراز خوشحالي مي كند | صفحه 2

صفحه 2

ترامپ گفت: هر چيزي كه دست 
 مكرون  به آن بخورد 
به گند كشيده مي شود!

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

رند پال در اين روزها تالش داشت همان طور كه سال گذشته 
كيم  جونگ اون كره شمالي را به ديدار ترامپ كشاند، ظريف را 
از نيويورك به واشنگتن بياورد تا با ترامپ ديدار كند. در همين 
حال من در منزلم متن نامه دو خطي استعفايم را كه در ماه ژوئن 
دست نويس كرده بودم، آماده مي كردم تا در يك لحظه مناسب 

آن را عمومي كنم. من رسماً آماده استعفا بودم  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   لبنياتی ه��ا »كراراً« محص��والت خود را در طول س��ال گران  
كرده اند. مردم هزينه اين گران فروشی و بعضاً كم فروشی را داده اند 
و می دهند. دولت در لباس حامی مردم وارد می ش��ود و كسری از 
آن همه گران فروش��ی را به عنوان جريم��ه از لبنياتی ها می گيرد. 
لبنياتی ها پول جريمه را با طيب خاطر در پاكت می گذارند و روی 
آن می نويسند: »تقديم به دولت با عشق!« دولت پول جريمه را در 
جيب مبارك می گذارد. هرچند آن قدرها نيست كه بشود در چنين 

دولت پرخرجی، كوری را شفا داد، اما آن قدر هست كه هم صنايع 
لبنی راضی باشند و هم دولت ژست بگيرد، مردم هم به كنار!

اين بی ش��باهت به قان��ون جنگل نيس��ت! پس��تان صنايع لبنی 
بايد س��فره مردم را پرمايه كن��د اما حاال يك ط��رف آن در دهان 
صنايع  گران فروش و يك س��مت ديگر آن دهن دولت است. اين 
آخر ماس��ت مالی نظارت اس��ت، آخر »سرش��ير« خوری دولت از 

گران فروشی شير به ملت و آخر مظلوميت مردم. 

لبنيات يك كاالی اس��تراتژيك در همه كشورهاس��ت. قاتق نان 
فقرا و گرسنگان است و مديريت راهبردی می طلبد. نه اينكه كل 
صنايع لبنی كش��ور آن طور كه يك مقام مسئول گفته در انحصار 
چهار نفر باشد كه همه مصوبات دولتی و مقررات صادرات و واردات 
را خود آن انحصارگران لبنياتی بنويس��ند. معلوم است كه چنين 
انحصارگرانی را نمی توان جز با جريمه  مح��دود و رضايت بخش، 

آزرد! | بقيه در صفحه 4

جريمه خوری دولت از جيب ملت
اقتصادی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 21 مرداد  1399 - 21 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 5997 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

تسليت رهبر انقاب  به مناسبت درگذشت 
عضو شورای فقهی بانك مرکزی 

 حجت االسام موسويان 
از متخصصان فقه اقتصادي بود

 اعتماد: 
بی برنامه و بي کاراکتر هستيم!

 »حفاظت از مردم« 
 مبناي تفاهمنامه بسيج 

و پدافند غيرعامل

دولت لبنياتی گران فروش را جريمه می کند و لبنياتی پول جريمه را در پاکت می گذارد و روی آن 
می نويسد: »تقديم به دولت با عشق!« پولی را که دهها برابر آن با گران فروشی به مردم حاصل شده است

پيش بينی می شود امريکا در نشست امشب 
شورای امنيت درباره تمديد تحريم های 

تسليحاتی ايران شکست بخورد


