
کرونا با هشدار به کلی قرمز!
    مدارك س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در 
دهه هاي قبل چنان اعتباري داش��ت كه پيشرفته ترين 
كش��ور هاي جهان ه��م مهارت آموزان اين س��ازمان را 
به س��ادگي ج��ذب مي كردند. اكن��ون اين س��ازمان با 
واگ��ذاري 80 درص��دي آموزش هاي مهارت��ي اش به 

آموزشگاه هاي خصوصي عماًل به حاشيه خواهد رفت

    ترامپ درصدد  امضای فرمان جديدی درباره تحريم هر 
كسی است كه به ايران سالح بفروشد كه البته نوعی اقرار به 
شکست عملی كردن مکانيسم ماشه است، به خصوص كه 
پمپئو هم كشور    ها را به تبعيت از قطعنامه های تحريمی فرا 
خوانده كه نشان می دهد دستگاه سياست خارجی امريکا در 

اين زمينه جز ارعاب ديگران كاری از پيش نبرده است

 تسليت رهبر انقالب
  به مناسبت درگذشت 

حاج علي شمقدري

 مرگ چراغ خاموش 
مهارت آموزي

امریکا به دنبال  احيای 
تحریم ها  با پارس وحشت!

 می گویند مشکل 
بازار اجاره مسکن حل شد!

پرداخت هزینه های درمان 
چشم کولبر 14ساله 
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یادداشت  اقتصادی

ویژه های جوان

یادداشت  سیاسی

چپه خوانی مقام عالی وزارت 

تئوريسین گراني و آشوب!

 فعال اصالح طلب: 
اختیارات روحانی کافی است

خیمه شب بازی بازنده ها

وحیدحاجیپور

سیدعبداهللمتولیان

عادي سازي روابط كش��ورهاي عربي )محور وهابيت( با رژيم 
صهيونيس��تي س��ابقه اي طوالني دارد. توافقنامه نمايش��ي 
واش��نگتن، توافق بين بازنده ها )محور غربي، عبري، وهابي( 
در برابر محور برنده ها )اسالم انقالبي، جبهه مقاومت اسالمي 
فلسطين و محور مقاومت اسالمي( بوده و ترديدي نيست كه 
اين خيمه ش��ب بازي و تئاتر روحوضي غرب به نفع اس��الم 

انقالبي تمام خواهد شد | صفحه 2

ماجرای كارت س��وخت و دف��اع زنگنه از خ��ود در مجلس از آن 
حکايت های جالبی است كه در حافظه تاريخی اقتصاد ايران بايد 
ثبت شود. وقتی در مجلس از زنگنه درباره حذف كارت سوخت 
سؤال شد، او گفت كه من كارت سوخت را حذف نکردم؛ كار دولت 
بود و من فقط اجرا كردم. گويا وزير محترم از خاطر مبارك برده اند 
كه چگونه به كارت سوخت حمله مي كردند و آن را زائد می دانستند 

كه تنها كارايی اش، »اذيت كردن« مردم است | صفحه 4

   رئيس اف بی آی در نشس��ت اس��تماع كميته امنيت داخلی 
كنگره امريکا هشدار داده كه »تندروهای خشونت طلب راديکال« 
 كه اكثريت آنها س��فيدبرترپندار    ها هس��تند، بيشترين ميزان 

تهديدهای تروريستی داخلی را به وجود می آورند. 

وی هشدار داده كه ما نگران افزايش تنش ميان گروه های مسلحی 
هستيم كه به لحاظ ايدئولوژيکی تندرو هستند؛ نگرانيم كه اين 
تنش     ها پيش از انتخابات رياست جمهوری سوم نوامبر به درگيری 
مسلحانه تبديل ش��وند. دس��تيار دبير امور عمومی در وزارت 

بهداشت و خدمات انسانی نيز كه نظارت بر اقدامات ضدكرونايی 
دولت را بر عهده دارد از هواداران ترامپ خواس��ت با تهيه و انبار 
اسلحه و مهمات، برای شورش های مسلحانه دموكرات  ها پس از 

انتخابات رياست جمهوری آماده شوند | صفحه 15

 وحشت از جنگ خیابانی 
در انتخابات امریکا

بینالملل

رئيس پليس فدرال امریکا: سفيد برترانگاران بزرگ ترین تهدید هستند

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
شنبه 29 شهریور 1399 - اول صفر 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6028 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

آگهى تمديد مناقصه
99/5 و 99/6

شركت مخابرات ايران 
سهامى عام 

منطقه لرستان

شركت مخابرات ايران – مديريت منطقه لرستان در نظر 
دارد مناقصات 99/5 (اجراى فيبر نورى USO قسمتى از 
فاز 2 و 4) و 99/6 (اجراى فيبر نورى USO فاز 3) را به مدت 
5 روز از تاريخ 1399/6/29 لغايت1399/7/2 تمديد نمايد. 

از متقاضيان واجد شرايط دعوت به همكارى مى گردد. 
ساير شرايط مناقصه بقوت خود باقيست. 

مخابرات منطقه لرستان
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 ويژه نامه چهلمين سالگرد  دفاع مقدس   
ضميمه رايگان روزنامه جوان 31 شهريور 

چله پایداری

هوالباقي

درگذش�ت پدر گرامی تان  را تس�ليت 
ع�رض نم�وده، از خداون�د من�ان براي  
جنابعال�ي و بازماندگان صب�ر جميل و 
براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت 

مي نمایيم.  

مدير مسئول و کارکنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقای قاسم خانی

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

کمپين س�ایت رهبر انقالب عالوه ب�ر تأمين تمامی 
هزینه های درمان چش�م کولبر14 ساله، یک تبلت 
آموزشی و کمک هزینه معاش وی را نيز تأمين کرد.

چشم مانی هاشمی،كولبر ۱۴ س��اله كه براثر سقوط از كوه 
آسيب ديده بود، در يکی از بيمارستان های دولتی تهران عمل 
شد.  كمپين »ايران همدل« سايت رهبر انقالب عالوه بر تأمين 
تمامی هزينه های درمان��ی وی، يک تبلت مختص مصارف 
آموزشی به او اهدا كرده و كمک های معيشتی نيز در اختيار 
خانواده وی قرار گرفت.  مانی هاشمی اهل يکی از روستاهای پاوه 

در استان كرمانشاه است و با مادرش برای كولبری رفته بود.

    بسياری از مستأجران به دليل اجاره های باال و عدم 
توفيق در اخذ وام وديعه مسکن هنوز نتوانسته اند مشکل 
اسکان خود را حل و فصل كنند اما معاون مسکن وزارت 

راه از حل مسئله اجاره نشين ها خبر داده است!

    معاون كل وزارت بهداشت: ديگر رنگ بندي كرونايي معنايي ندارد،  
نارنجي و زرد نداريم، كل كشور در وضعيت قرمز قرار دارد و در صورت ادامه 
اين روند آمار كشته هاي كرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رسيد. انفجار 
كرونايي در برخي شهرها اتفاق افتاده است. در شهر تبريز از زير ۴0 بستري 
روزانه به ۱۶0 بستري رسيده ايم و در قم نيز از ۱0 بستري روزانه به ۱۶0 
بستري رسيديم. موارد بستري در يک هفته گذشته بسيار افزايش داشته و 
در شهر تهران دو برابر شده است. موارد بستري روزانه در تهران حدود ۷00 
تا 800 نفر است،  در حالي كه فقط ۴۵0 تا ۵00 نفر ترخيص مي شوند. 
بيشتر استان هايي كه مسافرپذير هستند مانند مازندران، گلستان، گيالن، 
خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، قم و اصفهان در وضع قرمز قرار دارند و 

مسافرت ها اين وضع را تشديد مي كند | صفحه 3
صفحه 2


