
 افزایش اقتدار دریایی سپاه 
با »ذوالفقار بصیر«

وزیر بهداشت با اشاره به تخصیص بخش اندکی  از 
 بودجه یک میلیون یورویی از سوی بانک مرکزی 

 به بهانه جلوگیری از افزایش پایه پولی گفت 
 که همین مقدار اندک را هم برمی گردانیم 

تا دالر دچار نوسان نشود! | صفحه 3

    در پ��ی نقض آتش بس از س��وی نیروهای ارمنس��تان و 
آذربایجان، بار دیگر تنش    ها در منطقه قره باغ از سرگرفته شده 
اس��ت و در درگیری های دیروز تعدادی از نیروهای دو طرف 
کشته ش��دند. باکو با بیان اینکه چندین روستای مرزی را به 
کنترل خود درآورده، هشدار داده که تمام تجهیزات نظامی 
ارمنس��تان را نابود خواهد کرد، ایروان هم وضعیت جنگی و 
بسیج عمومی اعالم کرده است. ایران، روسیه و فرانسه خواستار 
خویشتنداری بین دو کشور ش��ده اند و ترکیه حمایت قاطع 

نظامی خود را از آذربایجان اعالم کرده است | صفحه 15

پرس�پولیس دیش�ب در مرحله یک هشتم 
نهایي لیگ قهرمانان آس�یا با تک گل دقیقه 
88 آل کثیر مقابل السد به برتري رسید و به 
یک چهارم نهای�ي این رقابت ه�ا صعود کرد. 
پرس��پولیس – الس��د، مصافي که در چند سال 
اخیر بارها تکرار شده بود، این بار دو تیم در یك 
هشتم نهایي لیگ قهرمانان آسیا به هم رسیده 
بودند. در این شرایط عصر دیروز شاگردان یحیي 
گل محمدي و ژاوي معروف با سوت داور کره اي 
زورآزمایی شان را براي رسیدن به یك چهارم نهایي 
آسیا آغاز کردند. مصاف دو تیمي که در بهترین 
شرایط برابر هم قرار گرفته بودند تا با شروع بازي 
نه السد که در خانه بازي مي کرد و نه پرسپولیس، 
هافبك هاي شان نتوانند در میانه زمین، تیم شان 
را صاحب یك برتري تمام عیار کنند. دقایقي توپ 
در محوطه جریمه پرسپولیس و دقایقي بعد در 
محوطه جریمه السد گردش داش��ت، البته هر 

چقدر از زمان بازي بیشتر گذشت قطري ها زمان 
بیشتري در اختیار داشتند و مثلث هجومي اکرم 
عفی��ف، کازروال و بغداد بونحاج ب��ه دنبال راهي 
براي رسیدن به دروازه حامد لك بودند. با وجود 
مالکیت بیشتر قطري ها که البته محسوس نبود، 
آنها در ایجاد موقعیت خطرناك ناکام بودند و تك 

ضربه هاي شان را نیز حامد لك مهار کرد. 
آن س��و اما قرمزها هم روي ضد حمله ها حساب 
ویژه اي باز کرده بودند و زهردار و خطرناك نشان 
دادند و بیشتر توپ ها به عیسي آل کثیر مهاجم 
خوزستاني پرسپولیس ختم مي شد، مهاجمي که 
در بازي گذشته برابر الشارجه اولین گلش را براي 
تیم جدیدش به ثمر رس��اند تا از زیر فشار خارج 
شود. در بازي دیشب هم آل کثیر با دوندگي فراوان 
و جاگیري هاي دقیق، بارها خط دفاعي الس��د را 
به زحمت انداخت و زهردار نش��ان داد. مهاجم 
خوزستاني پرسپولیس البته بدشانسی هایش در 

این مسابقه هم مي رفت ادامه پیدا کند، تا جایي 
که دو توپ او در دقایق 64 و 70 با برخورد به تیر 
دروازه به بیرون رفت تا س��عد الشیب دروازه بان 

السد و ژاوي نفس راحتي بکشند. 

همان مثل معروف تا س��ه نش��ود بازي نشود، 
در بازي دیش��ب براي مهاجم پرسپولیس معنا 
ش��د و آل کثیر پس از دو ضربه اي که به تیر زد، 
سرانجام در حساس ترین دقیقه بازي و در حالي 

که خیلي ها خودشان را آماده کرده بودند تا بازي 
به وقت هاي اضافه بکش��د، توپ را به تور دروازه 
الشیب چسباند تا سومین ضربه دیدني اش در 
این بازي، این بار دیگر به تیر نخورد تا با تك گل 
او پرسپولیس برنده مقابل السد از زمین بیرون 
بیاید و با حذف تیمي که ستاره هاي چند میلیون 
دالري داشت، به یك چهارم نهایي برسد و یك 
قدم به فین��ال نزدیك تر ش��ود. آل کثیر که در 
بازي گذشته با الشارجه، تصاویر دعاي مادرش 
هنگام تماشاي بازی پرسپولیس در شبکه هاي 
اجتماعي خیلي بازتاب داشت، پس از گلزني در 
بازي دیشب مقابل السد، از دعاي مادر و هواداران 
تشکر کرد: »از همه پرسپولیسي ها و هواداران، به 
خصوص مادرم تشکر مي کنم که همیشه براي 
من دعا مي کند. ان ش��اءاهلل در بازي آینده هم 

پرسپولیس برنده باشد. «
یحیي گل محمدي، س��رمربي پرسپولیس هم 

پس از ب��ازي، تیم��ش را الیق برد عن��وان کرد: 
»بازي سختي بود و البته لیاقت برد را داشتیم. با 
مشکالت زیادي وارد این بازي ها شدیم و خصوصاً 
براي این بازي. بازي خوب��ي را انجام دادیم. تیم 
حریف مهره هجومي خوبي داش��ت و توانستیم 
مهره هاي هجوم��ي آنها را با دف��اع تیمي خوب 
و خصوصاً عملکرد مناس��ب خط دروازه و دفاع 

پوشش دهیم. «
بر خالف گل محمدي، ژاوي س��رمربي السد با 
چهره اي گرفته و ناراحت معتقد بود که فوتبال روح 
ناعادالنه اش را به آنها نشان داده است: »فوتبال 
روي ناعدالتي خود را به ما نشان داد. در اکثر بازي 
زمام را اختیار داشتیم ولي به دالیل کوچك بازي 
را باختیم. قبل از این بازي به بازیکنانم هشدار داده 
بودم هر اشتباهي در این بازي به منزله حذف از 
لیگ قهرمانان آسیا است. ما اشتباهات کوچکي 

کردیم و تاوان سنگیني دادیم.«

    بازار سرمایه بعد از روزهاي صعودي شیرین تقریباً بیش 
از 40 روز مي ش��ود که روزهاي تلخ اصالح را سپري مي کند، 
با وجودي که بعد از این اصالح، ادعا شد که حداقل براي حل 
مسئله نقد   شوندگي، حمایت هایي از بازار انجام خواهد گرفت، 
متأسفانه حمایت از بازار چندان ملموس نیست، به همین دلیل 
اعتماد به بازار با خدشه مواجه شده است و بازارهاي رقیب نیز 
همچون ارز و طال و س��که و مس��کن و خودرو از زمان اصالح 

بورس با رشد شدید قیمت مواجه شده بود | صفحه 4

  بهبود وضعیت معیشتي زنان 
سرپرست خانوار اولویت مجلس است
   لزوم افزایش ۶۰ درصدي حمایت 

از زنان سرپرست خانوار تا سال آینده

  آنان به عشق وطن و مردم مبارزه می کردند 
  شهداي ورزش  گمنام در بین ورزشي ها!

   پرونده »جوان« 
درباره ورزش در دوران دفاع مقدس

پاسكاري  توانمند سازي 
زنان سرپرست خانوار  

بين مجلس و دولت

بسياری از رزمنده ها 
ورزشكار بودند

ورزش

پرونده
صفحه 1۰

توانمند سازي 

زنان سرپرست خانوار

ویژه جوانیادداشت  ورزشییادداشت  اقتصادییادداشت  سیاسی

فريدون حسنوحيد حاجی پورعبداهلل متوليان

 امنيت و انسجام ملي 
با تصميم هاي مدبرانه

قبول مذاک��ره با امری��کا و برجام قطع��اً تصمیم نظام ب��ود اما اوالً 
خواسته  نظام نبود و ثانیاً این موافقت به منزله نادیده گرفتن خطاي 
راهبردي و پرهزینه تصمیم س��ازان و تحمیل مذاک��ره بیهوده با 
امریکا و برجام خسارت محض محسوب نمي شود.  مروري اجمالي 
بر تصمیمات رهبري در مقاطع حس��اس و در زمان وقوع تهدیدها 
و فتنه ها، تردیدي باقي نمي گذارد ک��ه تصمیمات رهبري فارغ از 
جناح بندي هاي سیاس��ي و فش��ارهاي داخلي و خارجي، صرفاً بر 
اساس مصالح نظام اسالمي و منافع ملي همواره هوشمندانه ترین، 
منطقي تری��ن و مدبرانه ترین و بهترین تصمیم بوده اس��ت. با این 
وصف حفاظت از منافع نظام، اقتضا دارد آحاد مردم گوش به فرامین 
رهبري بوده و از تصمیمات حکیمانه و مدبرانه رهبري حمایت کنند 
که بي ش��ك این حمایت نویدبخش اتحاد و همدلي و انسجام ملي 

براي تحقق اهداف بلند نظام است | صفحه 2

 شگردهايي 
براي فرار از پاسخگويي

یکي از شگردهاي وزارت نفت براي فرار از پاسخگویي و پرسش هاي 
نهادهاي نظارتي، تغییر در شرح کار پروژه ها و ابطال چندباره مناقصات 
بوده است. طي هفت سال گذشته بسیاري از پروژه هاي صنعت نفت 
یا به طور کامل متوقف یا در مسیرهاي خسته کننده به ورطه نابودي 
کشیده شده اند. میلیاردها دالر از منافع ملي به دلیل تصمیمات اشتباه 
و البته لجاجتي که مي خواهد خود را نجات دهنده صنعت نفت نشان 
دهد از کف رفته است، به همین دلیل است که نگاهي به روند این چند 
سال گذشته نشان مي دهد در صورتي که تصمیم سازان، اگر تصمیمي 
نمي گرفتند منافع ملي بهتر تأمین مي شد تا آنکه با تصمیمات اشتباه، 
گودالي بزرگ پیش پاي نظام حفر کنن��د. قطعاً گودال هایي که حفر 
شدند، مورد کنکاش نهادهاي نظارتي قرار گرفته و مي گیرند و وقتي از 
عامالن حفر سؤال مي شود، دلیل خلق گودال ها را مسائل فني عنوان 

مي کنند، در حالي که ماجرا چیز دیگري است | صفحه 4

 زمان توجه 
به ورزش هاي دانشگاهي است

اینکه کشورهاي صاحب عنوان در ورزش جهان و آنها که در المپیك 
و مس��ابقات جهاني از همان ش��روع رقابت ها مدال درو مي کنند و از 
بقیه فاصله مي گیرند فقط و فقط به این برمي گردد که آنها به ورزش 
دانشگاهي و آموزشگاهي خود بها مي دهند. استعدادهاي ورزش را از 
همان مدارس و دانشگاه شناسایي مي کنند و با کار درست و اصولي، 
زمینه ساز پرورش آنها براي حضور در عرصه قهرماني و کسب مدال و 
افتخار مي شوند. ناگفته پیداست که چنین مسئله مهم و قابل توجهي در 
طول تاریخ ورزش ایران همیشه مغفول مانده و هیچگاه نشده که ورزش 
دانشگاهي و آموزشگاهي مورد توجه قرار گیرد. به همین خاطر است که 
موفقیت هاي به دست آمده در ورزش کشور همیشه موقتي بوده و تداوم 
نداشته است. موفقیت هاي ورزش کشور صرفاً به تالش هاي شخصي 
ورزشکار برمي گردد و منوط به درخشش تك ستاره هایي است که با 

تالش و جدیت خودشان به قله موفقیت مي رسند | صفحه 13

 خون حاج قاسم را 
وجه شبه مثال های سياسی نکنيد!

محسن هاشمي، رئیس شوراي ش��هر تهران و عضو شوراي مرکزي 
حزب کارگزاران طي یادداش��تي در روزنامه شرق، جنگ اقتصادي 
را تقابل اصلي ایران و امری��کا و تحرکات دیگر همچ��ون ترور حاج 
قاسم س��لیماني را تقابلي به وجود آمده در حاشیه این تقابل اصلي 
مي داند. او این تحلیل را نوشته تا بعد بگوید که حمله امریکا به ریال 
ما به اندازه حمله امریکا به س��ردار ما جدي گرفته نش��د! هاش��مي 
مي نویس��د: »برخالف اقدامات نظامي دش��من، به ویژه ترور شهید 
سلیماني، مسئوالن کش��ور درباره ترور اقتصادي ایران، حساسیت 
جدي نداشته اند. درحالي  که اگر همانند حمله به شهید سلیماني، 
در مقابل حمله دشمن به ریال نیز حساسیت و عزم مقابله جدي از 
سوي مسئوالن وجود داشت، قطعاً شاهد حفظ نسبي ارزش پول ملي 
و اعتبار ایران در برابر اقدامات ترامپ مي ش��دیم. « این نخستین بار 
نیس��ت که اصالح طلبان، با دوري از اخالق، از خون قاسم سلیماني 

براي مثال هاي سیاسي خود بهره مي برند | صفحه 2
صفحه 9

   مدت هاست که بازار مس��کن در رکود تورمي به سر مي برد و حجم 
مبادالت آنقدر اندك است که برخي کارشناسان اصاًل به نرخ ها اعتمادي 
ندارند و معتقدند که باید بازار مسکن همانند بازار بورس اصالح شود، 
در این میان در شرایطي که انتظار ها براي اصالح بازار مسکن تشدید 

شده و حتي وزیر راه وشهرسازي از مردم خواسته خانه نخرند تا ارزان 
ش��ود، به یکباره وام خرید مس��کن افزایش مي یابد که این رش��د وام 
نمی تواند مانع از رشد قیمت مسکن شود بلکه باید تولید و ساخت و ساز 
جهش یابد و جلوی سفته بازی و سیاس��ت های پولی و مالی مخرب بر 

حوزه تورم عمومی و تورم مسکن گرفته شود زیرا هم اکنون بسیاری از 
خانواده ها حتی  توان اخذ وام مس��کن و پرداخت اقساط نجومی را هم 
ندارند. شاید رشد وام خرید مسکن جوانان کمك کند تا عده اي صاحب 
خانه شوند، اما همین مبادالت مس��کني که با وام خرید مسکن انجام 

مي گیرد به نرخ هاي نجومي مس��کن وجاهت مي بخشد و مانع از افت 
نرخ ها در بازار مسکن مي شود،  از این رو جا دارد مراکز پژوهشي درباره 
اثر گذاري مبادالت مسکن با وام خرید مسکن روي نرخ ها بررسي هایي 

را به عمل آورند | صفحه 4

 سقف وام جوانان به 4۰۰میلیون تومان افزایش یافت. این خبر شاید دل جوانان را براي خانه دارشدن در آینده خوش کند اما اگر روند رشد نرخ مسكن 
به همین شكل باشد، وام مذکور در آینده رؤیاي خانه دار شدن آنها را محقق نخواهد کرد

وام درمانی مسكن با اقساط نجومی
   اقتصادی

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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 پول کرونا هم 
پشت خط قرمز!

هیزم آنکارا بر آتش 
جنگ ایروان-باکو

تیتر را اشتباه زده اید!
 نقدي بر پیشنهادي اصالح طلبانه  
براي استعفاي رئیس جمهور | صفحه 2

 بورس 
قرمزپوش شد

زنان

شکار السد با آل کثير
قرمزها به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان رسیدند

 در جریان آیین افتتاح نمایشگاه دائمي توانمندي هاي نیروي هوافضاي سپاه با حضور 
رئیس مجلس شورای اسالمی نسل جدیدي از موشک ذوالفقار تحت عنوان »ذوالفقار 
بصیر« براي اولین بار به نمایش درآمد.  این موشک که از خانواده موشک هاي ذوالفقار 
است، با برد 7۰۰ کیلومتر قابلیت هدف قرار دادن اهداف در دریا را دارد. پیش از این 
برد موش�ک هاي بالس�تیک دریایي ایران تا 3۰۰ کیلومتر با موش�ک خلیج فارس و 
هرمز اعالم شده بود که اکنون با نمایش این نسخه از موشک ذوالفقار به 7۰۰ کیلومتر 

افزایش یافته است | صفحه 2
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