
    اسدبیگی هم اكنون در دادگاه حاضر مي شود، ولي 
برخالف ساير متهمان و همكاران خود، آزاد است؛ دلیل 
آزادي اسدبیگي، گروكشي است كه حتي صداي اعتراض 
قاضي مسعودي مقام را هم در پي داشته است. در جلسات 
دادگاه وي اينگونه گفته شده است كه اسدبیگي به طور 
ضمني تهديد كرده اگر بازداشت و زنداني شود، حقوق 

كارگران به تعويق خواهد افتاد

    معاون برنامه ريزي و نظارت ستاد فرماندهي مقابله 
با كرونا در تهران از پیش��نهاد اعم��ال جريمه نقدي و 
محرومیت از خدم��ات اجتماعي براي اف��راد و اصنافي 
كه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند، خبر داد. 
اين مسئله افرادي را كه در سطح شهر از پوشش ماسك 

استفاده نمي كنند نیز در بر مي گیرد

    سرلشكر س��المی:  پرچم و مشعل فروزاني كه حاج 
قاسم عزيز ما به اهتزاز درآوردند، بر زمین نخواهد ماند. 
دشمنان با شهادت حاج قاس��م منبعي دائمي از تولید 
خطر و انتقام را براي خود ايجاد كردند و س��رانجام اين 
انتقام دير يا زود گرفته خواهد شد و به طور قطع سخت 
هم خواهد بود. هنر نیروي قدس سپاه »میالد قدرت« 

بوده و به فضل الهي براي همیشه باقي است

    زماني كه دولت از طرح گش��ايش اقتصادي سخن 
گفت به دلیل اشكال در نحوه اطالع رساني، عده اي تصور 
كردند منظور دولت از طرح گشايش اقتصادي، انتشار 
اوراق سلف نفتي است كه در بورس انرژي با عرضه اين 
اوراق براي دولت منابع ريالي تأمین مي شود، اما به نظر 
مي رسد منظور دولت از گش��ايش اقتصادي عملیاتي 
كردن طرحي اس��ت كه در قبال عرض��ه يك محصول 
كااليي يا محصول مالي براي دولت ارز به همراه بیاورد 
تا از اين محل نیاز دولت به ارز در يك سال باقیمانده از 
عمر دولت تأمین ش��ود، بدين ترتیب اوراق سلف نفتي 
بورس انرژي با آنچه به عنوان طرح گشايش اقتصادي 

مطرح شده متفاوت است

    ترامپ در جلس��ه توجیهی روز پنج  ش��نبه در كاخ 
سفید، با سؤال غافلگیر كننده خبرنگار هافینگتون پست 
مواجه شد و سؤال را با سؤال خود او پاسخ داد.  خبرنگار 
هافینگتون پس��ت خط��اب ب��ه ترام��پ گف��ت: از اين 
دروغ هايی كه  میگی پشیمون نیستی؟ترامپ پاسخ داد: 
از چی؟ خبرنگار گفت: دروغ گفتن. ترامپ پرسید: با كی 
هستی؟ خبرنگار جواب داد: با تو. ترامپ گفت: خبرنگار 

بعدی سؤال كند!

    بخشي از سینماگران ايراني و تعدادی از فیلمسازان 
خارجي به دلیل راحت ب��ودن دور زدن قانون و وزارت 
ارش��اد، به راحتي و با اس��تفاده از عوام��ل ايراني فیلم 
مي سازند و آن را پخش مي كنند.  در جديد ترين نمونه 
از اي��ن دور زدن قان��ون، ابوالحس��ن داوودي از حضور 

غیرقانوني نتفلیكس در ايران خبر داد

غالمرضا جعفري در گفت وگو با »جوان« از كار 
خبري در جبهه و مصاحبه با رزمندگان مي گويد

 اوراق سلف نفتي 
با طرح گشايش دولت 

متفاوت است 

 خبرنگار:آقای ترامپ! 
 از اين همه دروغ 
خسته نشدی؟!

 »نتفليكس« 
 با موبايلدر ايران 

فيلم مي سازد!

صداي خنده رزمندگان
 آخرين يادگاري  براي 

مادران شان شد

گروكشی مالک هفت تپه 
با حقوق كارگران

 جريمه 
بي خيالي به كرونا

 دشمنان بدانند 
هيچ جا بدون همه جا 

امن نيست
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يک روزنامه امريكايی مدعی ش�د كه امريكا بار 
چهار نفتكشی را توقيف كرده كه از ايران، بنزين 
به ونزوئ�ال می بردن�د؛ ادعايی كه از س�وی ايران 
تكذيب شد تا بار ديگر مشخص شود دولت ترامپ 
استاد دستاوردسازی از طريق داستان گويی است. 
 روزنام��ه وال اس��تريت ژورنال با انتش��ار خبر دروغ 
توقیف 4 نفتكش ايرانی، نوشته نفتكش    ها به سمت 
بندر هوستون در ايالت تگزاس امريكا روان شده  و به 

زودی به آنجا می رسند. 
امري��كا فروش نف��ت اي��ران را تحريم كرده اس��ت. 
دادستانی امريكا با استناد به همین تحريم ها، از يك 
دادگاه اجازه توقیف نفتكش    ها را گرفته بود. سخنگوی 
وزارت دادگستری امريكا واكنش��ی به اين خبر درز 

شده، نشان نداده است. 

در اي��ن گزارش آم��ده كه ب��ه مح��ض پهلوگرفتن 
نفتكش    ها چند مقام ارش��د دولتی قرار است از اين 

كشتی    ها بازديد كنند. 
حجت سلطانی، س��فیر ايران در ونزوئال، اين خبر را 
جنگ روانی امريكا توصیف و ايرانی بودن نفتكش    ها 
را تكذيب كرده است: »نه كشتی    ها ايرانی هستند و نه 

مالك يا پرچم آنها ارتباطی به ايران دارد.«
وی در توئیت خود تأكید كرده است: ترامپ تروريست 
نمی تواند حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ 

ايران را با تبلیغات دروغین جبران كند. 
در گزارش وال استريت ژورنال اشاره شده كه مالكیت 
اين كشتی    ها يا حق بهره برداری از آنها متعلق به فردی 
به نام »ج��ورج جیالوزگولو « و پس��رش »ماريوس« 

است. 

متأس�فانه بعضي كانال ه�اي تلگرام�ي از فضاي 
بازار س�رمايه سوءاس�تفاده می كنند و اقداماتي 
در معرفي برخي س�هام انج�ام مي دهند كه فاقد 
پش�توانه علم�ي، تحليل�ي و تخصص�ي اس�ت. 
س��یدمهدي س��ديدي در گفت وگو با راديو اقتصاد 
اظهار داشت: طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسالمي ايران، هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر 
به ايجاد ظاهري گمراه كننده از روند معامالت اوراق 
بهادار يا ايجاد قیمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به 
انجام معامالت اوراق بهادار شود، به حبس تعزيري تا 
پنج سال و جزاي نقدي تا پنج برابر سودهاي به دست 

آمده محكوم خواهد شد. 
عضو هیئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: 
اگر واژه سیگنال را در فضاي مجازي جست وجو كنید، 

خواهید ديد باالي 3هزار كانال و گروه به اسم سیگنال 
ثبت شده كه يك اتفاق تلخ است، حتي در سايت هاي 
خبري نیز مشاهده مي شود در سطح ضعیفي اين كار 
را بدون داشتن تخصص و مجوز الزم انجام مي دهند. 
سديدي بیان داشت: ظرفیت قانوني براي برخورد با 
اين نوع موارد و مسائل در كشور وجود دارد و سازمان 
هم اقدام كرده اس��ت. ش��ركت بورس نیز به تازگي 
كمیته جانبي تحت عنوان »كمیته فضاي مجازي« 

تشكیل داده است. 
عضو هیئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار گفت: 
وظیفه دس��تگاه ناظر و تنظیم كننده، صیانت از بازار 
سرمايه اس��ت. در پايان بايد عنوان داشت كه عمده 
دس��تكاري هاي س��هم و سیگنال فروش��ي ها، روي 

سهام هاي كوچك بازار تمركز دارد. 

کانال هاي سیگنال فروش سهام زیر ذره بین ناظر توقیف بنزین ایران در راه ونزوئال کذب درآمد

یادداشتبینالملل

ویژهجوان

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

 ضرورت بازدارندگی 
در برابر تروریسم امریکایی

 مظلوم نمایی شرق 
براي یك مجرم

 تالش مذبوحانه نظام سلطه 
در باتالق لبنان

 »من نبودم دستم بود« 
مدیران سرخابي ها!

رسولسنائیراد

سيدعبداهللمتوليان

سعيداحمديان

راستی اگر جمهوری اسالمی يك فرمانده عالیرتبه امريكايی 
را در كشوری چون عربستان س��عودی و يا در سرزمین های 
اشغالی فلسطین مورد هدف قرار می داد، واكنش  كاخ سفید 
و رياض چه بود؟ كش��ورهای اروپايی مدعی حقوق بشر چه 
واكنشی نش��ان می دادند؟ شورای امنیت س��ازمان ملل چه 
موضعی می گرفت؟ حال گزارش شورای حقوق بشر سازمان 
ملل با شفافیت مغايرت های چندگانه اقدام تروريستی امريكا 
در عراق علیه يك فرمانده عالیرتبه ايرانی با حقوق بین الملل 
و منشور سازمان ملل را اعالم داشته است. چرا شورای امنیت 
اعتنايی به اين گزارش نداشته و با توجه به اعالم صريح مغايرت 
اقدام امريكا با امنیت بین الملل چرا برای ايجاد بازدارندگی و 
صیانت از امنیت جهانی و حقوق بش��ر اين اقدام جنايتكارانه 

امريكا محكوم نشد؟ | صفحه 2

جنگ 33 روزه از پیامده��اي حضور امري��كا در منطقه غرب 
آسیا و اش��غال افغانس��تان و عراق و محصول تالش غرب براي 
ايج��اد خاورمیانه جدي��د اس��ت، در واقع اين جن��گ، توطئه 
مشترك صهیونیست ها با دولت هاي غربي و دولت هاي خائن 
و خودفروخته اردوگاه وهابیون كشورهاي عربي به عنوان مقدمه 
حمله به جمهوري اسالمي ايران و عقیم سازي محور مقاومت و 
تشكیل خاورمیانه جديد محسوب مي گردد. بازخواني اهداف و 
دستاوردهاي جنگ 33 روزه به خوبي نشان مي دهد كه غربي ها 
قوياً در پي انجام دومین تقسیمات جديد جغرافیايي در منطقه 
غرب آسیا )پس از فروپاشي امپراتوری عثماني( و رفع موانع تحقق 
استراتژي خاورمیانه جديد )صدور اعالمیه بالفور ۲( بوده اند. خانم 
رايس وزير امور خارجه اسبق امريكا با دفاع از كشتار بي رحمانه و 
دد منشانه صهیونیست ها، قتل عام كودكان و زنان و مردان لبناني 
را به درد زايمان تشبیه كرده و گستاخانه مي گويد اتفاقات لبنان 

درد زايمان تولد خاورمیانه جديد است | صفحه 2

صحبت هاي ديروز مهدي رس��ول پناه، سرپرس��ت باش��گاه 
پرسپولیس در برنامه ورزش و مردم تلويزيون درباره مطالبات 
و ش��كايت برانكو تصوير كاملي از سیستم مديريتي حاكم بر 
فوتبال دولتي كشورمان اس��ت. او مي گويد به جاي پرداخت 
بدهي برانكو با شكايت به دادگاه عالي ورزش، با آگاهي از اينكه 
رأي فیفا تغییري نمي كند به دنبال خري��دن زمان بوده اند. 
رسول پناه به اينكه بايد پول برانكو را در نهايت پرداخت كنند 
معترف اس��ت، اما به گفته او مي  خواستند امروز و فردا كنند. 
البته امروز ديگر با اولتیماتوم فیفا راهي براي فرار از پرداخت 
اين بدهي ندارند و بايد آن را پرداخت كنند، در غیر اين صورت 

با جريمه هاي سنگیني روبه رو مي شوند | صفحه 13

اشتباه استقرار دموكراسي 
در عراق!

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

جانسون با لحني دوستانه اما نيش دار گفت: »من با 
رئيس جمهور موافقم كه استقرار و بسط دموكراسي 
در عراق يک اش�تباه بود كه ما با تغيير دادن رژيم 
ع�راق مرتكب آن ش�ديم. اينطور نيس�ت جان؟« 
من خنديدم و گفتم: »خب اين يک موضوع خيلي 

حساس و دقيقي است.«  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

   مؤسس��ه رتبه بندي س��ايمكو اس��پانیا در تازه ترين گ��زارش خود، 
كش��ورهاي جهان را از نظر دس��تاوردهاي هوش مصنوعي دسته بندي 
كرد. در اين رتبه بندي ايران فراتر از كشورهايي همچون استرالیا، كانادا 
 Artificial( و ايتالیا در جايگاه نهم جهان ق��رار گرفت. هوش مصنوعي
Intelligence( به سامانه هايي گفته مي شود كه مي توانند واكنش هايي 

مشابه رفتارهاي هوشمند انساني از جمله درك شرايط پیچیده، شیوه هاي 
استداللي انساني و پاس��خ موفق به آنها، يادگیري و توانايي كسب دانش 
و استدالل براي حل مس��ائل را داشته باش��ند.  فناوري هوش مصنوعي 
زيرمجموعه اي از مهندس��ي كامپیوتر و الكترونیك است. در حال  حاضر 
دانشگاه هاي متعددي در ايران رش��ته هوش مصنوعي را به عنوان يكي از 

گرايش هاي تحصیلي خود ارائه مي دهند. دانشگاه هاي شريف، امیركبیر، 
تهران، علم و صنعت، شهید بهشتي، خواجه نصیر، صنعتي اصفهان، شیراز، 
فردوسي مشهد و دانشگاه اصفهان را مي توان به عنوان بهترين دانشگاه هاي 
اين رشته از لحاظ سطح علمي اس��اتید، كیفیت و رتبه دانشگاه و سطح 

علمي دانشگاه نام برد | صفحه 3 

براساس اعالم يک مؤسسه بين المللي رتبه بندي، ايران در زمينه هوش مصنوعي در جايگاه نهم جهان و نخست غرب آسيا قرار گرفت

پس از سال    ها مخفی كاری تالش ارتجاع عرب برای عادی سازی روابط 
با رژيم صهيونيستی، س�رانجام اين روابط علنی شد و امارات گوی 
سبقت را از ديگر اعراب ربود و چراغ اتحاد نامقدس با تل آويو را روشن 
كرد تا ديگر اعراب نيز كه برای برقراری روابط ديپلماتيک با تل آويو 
له له می زنند، اين جسارت در آنها ايجاد شود و پشت كردن به آرمان 

فلسطين چندان هم سخت نيست | صفحه 15

هوش مصنوعي ایران باالتر از كانادا و ایتاليا

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه 25 مرداد  1399 - 25 ذی الحجه 1441
سال بيست و د  وم- شماره 6000 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

صفحه  2

امارات 
خيانت و حماقت

اقدام رسمی امارات متحده عربی در برقراری ارتباط با رژيم صهيونيستی كه احتماالً پيروی برخی ديگر از شيوخ عقب مانده 
منطقه را به  دنبال داشته باشد، از سوی ايران، تركيه و محور مقاومت، اقدامی حماقت بار و خيانت آميز خوانده شد


