
    يك��ي از واگذاري ه��اي بي ضابط��ه اي ك��ه در 
نخستين جلسه دادگاه پوري حسيني، رئيس سازمان 
خصوصي سازي روي آن تأكيد شد، شركت ماشين سازي 
تبريز بود. اين ش��ركت در خاورميان��ه بي همتا بود، اما 
در حالي كه وزير صنعت هم نس��بت ب��ه واگذاري آن 
هش��دار داده بود، پس از 11 بار مزاي��ده، بدون رعايت 
تشريفات قانوني به شخصي كه تا پنجم دبستان بيشتر 
سواد نداشت، واگذار ش��د. ابرمفت فروشي ها در قالب 
خصوصي سازي در دوران تصدي گري پوري حسيني، 
مانند ش��ركت هاي دش��ت مغان و هفت تپه، به قدري 
زياد شده بود كه ديگر نمي شد حواشي آن را جمع و جور 
كرد و با وجود فش��ارهاي زياد، باالخره پوري حسيني 
از سمتش اس��تعفا داد )بخوانيد بركنار شد( و روز بعد 
از بركناري هم بازداشت ش��د. حاال دادگاه هاي وي به 

جريان افتاده است

    با تد اوم روند  افزايشی بورس تهران، شاخص كل با 
افزايش 38 هزار واحد ی به عد د  يک ميليون و 465 هزار 
واحد  رسيد ، عد د ی كه اميد ها را برای رونق د وباره بازار 

سرمايه مضاعف كرد ه است

    بانک مركزي با بخش��نامه جد يد ي د يگ��ر تجار و 
متولي تجارت خارجي را غافلگير كرد ، از اين رو فعاالن 
اقتصاد ي ضمن انتقاد  از بانک مركزي د ست به قلم شد ه و 
شكواييه اي را خطاب به رئيس جمهوري از بخشنامه هاي 

خلق الساعه بانک مركزي نوشتند

    ويدئوي گريه هاي بي امان پيرزن ماهش��هري كه به 
دليل جاري شدن سيالب درخواست كمک مي كند، مدام 
در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود. او با گريه 
مي گويد: »مردم توي آبند، جاي شان خيس است، جايي 
نداريم كه برويم، خانه هايمان و اتاق هايمان را آب گرفته 
و هرچه آب را بي��رون مي زنيم دوباره ب��اران مي آيد. چرا 
كسي به فكر اين روزها نبود؟ چرا كسي نهرها را اليروبي 
.« اين ويدئو و ويدئوهاي بيشتر كه نشان از زير آب  نكرد...
رفتن شهرهاي زيادي در هشت استان كشور دارد، حكايت 
از بي تدبيري هاي��ي دارد كه راه عالج آن وجود داش��ت، 
اما دولتم��ردان به آن توجه نكردند، به ط��وري كه بارش 
باران هاي سيل آسا از دو روز قبل هشت استان خوزستان، 
ايالم، بوشهر، فارس، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان 

و لرستان را در بر گرفت و منجر به سيل و آبگرفتگي شد

    مه��دي فقيه، بازيگ��ر پيشكس��وت در گفت وگو با 
»جوان« : آقايان دوپاسپورته دلش��ان خوش است كه 
شش ماه س��ال را آن طرف باش��ند و براي همين سراغ 
سوژه هاي ضدامپرياليستي نمي روند. بدبختي اين است 
كه حتي حين حضورشان در آن طرف نرفته اند دو سالن 
سينما اجاره كنند و فيلم هاي ايراني نمايش دهند و همه 
دستاورد هنري شان در آن سوي دنيا فقط عكس گرفتن 
با بازيگران مهاجر است! آن وقت از اين جماعت انتظار 

مي رود بيايند و درباره شهيد هسته اي فيلم بسازند؟

    اروپا از فروپاش��ي برجام وحش��ت دارد، نشانه هاي 
آن هم مختلف است. آخرين نش��انه آن دعوت ايران به 
خويشتنداري در جريان ترور شهيد محسن فخري زاده، 
دانشمند هس��ته اي دفاعي ايران است. حاال شش مقام 
سابق اروپايي از جمله خاوير سوالنا كميسيونر سياست 
خارجي اس��بق اروپا، در بيانيه اي از دولت هاي اروپايي 
خواسته اند با »جو بايدن« به عنوان رئيس جمهور جديد 

امريكا همكاري و تعامل با ايران را احيا كنند

6 مقام سابق اروپايي:

 پوري حسيني: 
تفسير من از قانون 

همين بود كه انجام دادم!

 بازگشت پول ها 
به بازار سرمايه

 جد ال بخشنامه اي 
 بانك مركزي 

با تجارت خارجی

 تکرار سيالب بي تدبيري 
در 8 استان

 فشار حداكثري 
دولت ترامپ عليه ايران 

شکست خورده است 

نمی توان با د وپاسپورتی ها 
 د رباره مفاخر علمي 

فيلم ساخت

3

4

4

14

15

16

یادداشتبینالملل

یادداشتورزشی

ویژههایجوان

 اگر ايران انتقام نگيرد
بايد منتظر چه باشد؟ 

 برنامه مجلس 
برای پس از »قانع  نشدن« چيست؟!

 چطور هنوز مي توانيد
 مخالف برجام نباشيد؟!

 آقاي فياض، وجدان تاريخي مردم را
 هنگام خريد ببينيد!

دكتر سيد رضا ميرطاهر

فريدون حسن

اصل اقدامات انتقامي و پاس��خ مؤثر به اقدام��ات جنايتكارانه 
رژيم صهيونيستي مسئله اي است كه همگان بر آن اتفاق نظر 
باش��د  دارند. اقدامات متقابل براي اينكه تأثير بازدارنده داشته 
بايد متضمن رعايت چند عامل باشد؛ عامل اول نمايش قدرت 
به گونه اي است كه دشمن به آن پي ببرد. عامل دوم اين است 
كه دشمن توانايي ايران را  براي وارد آوردن ضربات متقابل، باور 
داشته باشد. سوم، اجرايي كردن وعده هاي تهديد آميزي است 
كه از جانب ايران داده شده است. اين اقدامات مي تواند در سطوح 
مختلف و در عرصه اي متفاوت رخ دهد. در يک سال اخير وقايع 
ناگواري مانند ترور سردار سليماني به دست امريكايي ها، انفجار 
در تأسيسات هسته اي نطنز و ترور شهيد فخري زاده به دست 
رژيم صهيونيستي رخ داده  و ايران هر بار وعده اقدامات سخت 
را داده است. مسلماً اگر اقدامات مشخصي در اين زمينه صورت 
نگيرد، اساساً دشمن اعم از امريكا و اس��رائيل براي تهديدات 
ايران ارزش چنداني قائل نشده و بايد منتظر وارد آوردن ضربات 

ديگري از جانب آنها بود | صفحه 15

یادداشتسیاسی

 خط تحريف امام 
 ثمره نفوذ است

سيدعبداهلل متوليان

سخنان س��خيف و توهين آميز معاون رئيس جمهور و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست نس��بت به بنيان گذار انقالب 
اسالمي حضرت امام خميني )ره(، اگر چه د ر نوع خود  سرخط 
جد يد ي از تحريف امام راحل محسوب مي ش��د ، اما د ر امتد اد  
يک جريان مرموز نفوذي براي تحريف انقالب به شمار مي رفت. 
يكي از اه��د اف »خط تحري��ف انقالب« بي ش��ک »تضمين 
اثربخشي تحريم«، به منظور »تحميل اراد ه د شمن« از طريق 
»تصميم س��ازي« براي مس��ئوالن نظام جهت تحقق »پروژه 
تسليم سازي« جمهوري اسالمي ايران است. نكته حائز اهميت 
اينكه خط تحريف، ميوه و ثمره »خط نفوذ« اس��ت. خط نفوذ 
خط جد يد ي نيست و قد مت آن د ر كشور به د وره  سازند گي و 
سال هاي آغازين پس از جنگ تحميلي باز مي گرد د  | صفحه 2

ديروز سلطاني فر نتوانست نمايندگان مجلس را قانع كند. خب 
قباًل هم نتوانس��ته بود، پس اين معطلي براي چيس��ت، چند 
قرارداد ننگين ديگر بايد رو شود تا بهارستان نشينان قانع شوند 
كه وزارت ورزش كوچک ترين نظارتي بر اين مسئله مهم نداشته 
و فدراسيون فوتبال پايگاه دالل هايي است كه با استفاده از اين 
اهمال كاري ها پول پارو مي كنند. اين ماجرا ظاهراً قرار اس��ت 
تا مدت ها ادامه داشته باشد، در نهايت هم با قانع شدن آقايان 
پرونده مختومه اعالم مي شود. هرچند كه بر اين باوريم  كار حتي 
به آنجا هم كشيده نمي ش��ود و اين رفت و آمدها بيشتر جنبه 

دورهمي هاي دوستانه را پيدا مي كند | صفحه 13

روزنامه سازندگي تيتر زده: »اصولگرايان عليه برجام« و منظورش 
طرح راهبردي مجلس براي لغو تحريم هاست؛ طرحي كه روزنامه 
سازندگي معتقد است اگر تصويب شود، نتيجه اي جز »خروج 
از برجام« نخواهد داشت. مدت هاست كه ديگر حتي برهم زدن 
برجام هم اتفاقي منفي محسوب نمي شود بلكه جاي تعجب از 
سازندگي  و ساير اصالح طلبان است كه چطور هنوز مي توانند از 

برجام دفاع كنند؟

فياض زاهد با تحصيالت در رش��ته تاريخ، مشاور دو وزارتخانه 
اقتصادي )صمت و كار( در دولت روحاني بوده است. او اكنون به 
جاي بررسي مشكالت دولت قبل بايد پاسخگوي نحوه عملكرد 
دولت و وزارتخانه اي باشد كه خود مشاور آنها بوده است.به ميان 
مردم برويد و ببينيد هنگام خريد كردن چه سخناني در مورد 

كدام دولت مي گويند! | صفحه 2

گ�زارش 24 س�اعته 

زهرا چيذري
از   جامعه بهداش�ت  وزارت 

ش�يوع،  وضعي�ت 
بستري ها و فوتي هاي كرونا از تداوم روند كاهشي 
بيماري در كشور حكايت داشت و براي سومين روز 
متوالي آمار جانباختگان كرونايي نه فقط كمتر از 
400 نفر بود، بلكه روند كاهش�ي خ�ود را هم حفظ 
كرد. با وجود اين با عنايت به نظرات كارشناس�ان 
س�امت نمي توان اين روند كاهش�ي را دستاورد 
محدوديت هايي دانس�ت كه 10 روزي مي شود در 
سطح كشور در حال اجراست، زيرا براي اثرگذاري 
محدوديت هاي اينچنيني بر كاهش مرگ و ميرها 
يك ماه تا 40 روز زمان الزم است. از سوي ديگر به 
گفته وزير بهداشت با پيك زمستاني ويروس مواجه 
هس�تيم و عادي انگاري اوض�اع و دوري از اجراي 
پروتكل ها مي تواند دوباره چالش برانگيز شود. در 
اين ميان همراهي و همدلي دستگاه ها و نهادهايي 
همچون بسيج در ياري وزارت بهداشت براي مهار 
ويروس تاجدار نقشي مهم دارد. بر همين اساس هم 
طرح حاج قاسم س�ليماني از سوي سازمان بسيج 
جامعه پزش�كي طراحي ش�ده و با تأيي�د وزارت 
بهداشت در حال اجراس�ت. در اين طرح روزانه از 
150 هزار فرد آلوده به كرون�ا و خانواده و نزديكان 
آنه�ا حمايت مي ش�ود. اي�ن ط�رح ب�ا تمركز بر 
پيشگيري، قرنطينه افراد مشكوك يا مبتا به كرونا 
داده اس�ت.  ق�رار  خ�ود  كار  دس�تور  در  را 
با وجود روند كاهش��ي بيماري كرونا با ش��يب ماليم، 
آمار و ارقام شيوع بيماري در كش��ور وضعيت چندان 
مناس��بي را تصور نمي كند. طي 24 ساعت منتهي به 

روز دوشنبه 10 آذر، 13 هزار و 321 بيمار جديد مبتال 
به كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه 2 هزار و 2۷۷ 
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد1۹ در 
كش��ور به ۹62 هزار و ۷0 نفر رس��يد. در همين زمان، 
3۷1 بيمار كوويد1۹ ج��ان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيم��اري به 48 هزار و 246 
نفر رسيد. همچنين 5هزارو852 نفر از بيماران مبتال به 
كوويد1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت مراقبت 
قرار دارند. ت��ا كنون 668 هزار و 151 نف��ر از بيماران، 
بهب��ود يافته ي��ا از بيمارس��تان ها ترخيص ش��ده اند. 
همچون روزهاي گذش��ته 28 استان كش��ور از منظر 
ش��يوع كرونا در وضعيت قرمز و  استان هاي هرمزگان، 
فارس، گلستان و سيستان و بلوچستان نيز در وضعيت 

نارنجي و زرد قرار دارند. 

  پيك زمستانه كرونا در پيش است
سعيد نمكي در اجالس رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
ضمن قدرداني از كادر درمان افزود:» طوفان سهمگيني 
بود، اما در اكثر استان ها داريم به تعادل جديد برمي گرديم. 
ديروز هم از مردم خواستم اين كاهش مرگ و مير را به پاي 
بهتر شدن اوضاع و عادي انگاري نگذارند و به تله قديمي 
عادي انگاري ش��رايط نبرند و با تصور اينكه شرايط بهتر 

شده است، ما را از اجراي دقيق پروتكل ها دور نكنند.«
وزير بهداشت با اشاره به طرح ش��هيد سليماني تصريح 
كرد:» ما اثرات محدوديت ها و ط��رح جديد را كه مزين 
به نام شهيد حاج قاس��م سليماني اس��ت در هفته هاي 
آتي خواهيم ديد. اين كاهش ها اثراتي اس��ت كه از قبل 
همكاران ما در دانشگاه ها و بيمارستان ها اجرا كردند و ساير 

محدوديت هايي است كه در كشور اعمال كردند.«

به گفته وي، طرح محله محور شهيد حاج قاسم سليماني 
با همكاري هالل احمر، بسيج  و سازمان هاي مردم نهاد با 
توصيه مقام معظم رهبري آغاز شد. يكي از اين محورهاي 
بسيار مهم محور آموزش اس��ت.  نمكي با تأكيد بر لزوم 
نظارت مس��تمر بر اجراي پروتكل ه��اي ضدكرونا اظهار 
كرد: »در اين مرحله با هيچ كس مماشات نكنيد. ما پيک 
زمستانه اي را مانند تمام جهان پيش روي خود داريم. در 
استان هاي جنوبي االن هوا معتدل تر است، ولي با پيش روي 

به سمت سرما شيوع بيماري باال مي رود.«
  حمايت بيماران كرونايي در قرنطينه

طرح حاج قاسم س��ليماني با تمركز بر پيشگيري از ابتال 
به ويروس كرونا از سوي بس��يج جامعه پزشكي طراحي 
و در حال حاض��ر چند روزي مي ش��ود وارد فاز عملياتي 
شده اس��ت، اما اين طرح حمايت از بيم��اران كرونايي به 
خصوص آن گروه از افرادي را كه امكان قرنطينه خانگي 

ندارند هم فراهم كرده است. 
 ش��اهين محمد صادقي، رئيس س��ازمان بسيج جامعه 
پزشكي با تأكيد بر لزوم همكاري س��ازمان ها و نهاد ها با 
 وزارت بهداشت براي مقابله با كرونا به »جوان« مي گويد:

»بر همين اساس س��ازمان بسيج جامعه پزشكي با طرح 
شهيد حاج قاس��م س��ليماني به كمک وزارت بهداشت 
آمده اس��ت. در اين طرح محوريت كار با وزارت بهداشت 
است و عوامل بسيج در سطح كشور به عنوان همكاران و 
كمک كنندگان به كادر بهداشت و درمان براي از بين بردن 

بيماري كمک خواهند كرد.«
به گفته وي در حال حاضر طرح حاج قاسم سليماني مورد 
تأييد وزارت بهداشت و بسيج مس��تضعفين قرار گرفته 
و براي اجرايي ش��دن به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ 

شده است. | بقيه در صفحه 3

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 11 آذر 1399 - 15 ربيع الثانی 1443
سال بيست و د  وم- شماره 6086  - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

رئيس سازمان بسيج جامعه پزشكي در گفت و گو با »جوان«: 2 هزار تيم پزشكي در سراسر كشور كرونا را كنترل مي كنند

ورود همه جانبه بسيج، كاهش آمار كرونا

 كار بزرگ فخری زاده 
به شاگردان سپرده شد

 روزهای وحشت تل آويو 
از انتقام ايران

پيكر مطهر شهيد محسن فخري زاده، دانشمند هسته اي كشورمان كه روز جمعه هفتم آذر ماه به دست عوامل تروريست صهيونيسم به شهادت رسيد، ظهر ديروز در 
آستان امامزاده صالح تجريش و در كنار همسنگر خود، شهيد مجيد شهرياري ديگر دانشمند هسته اي كشورمان كه در سال 89 ترور شد، آرام گرفت. پيكر شهيد 
فخري زاده طي روزهاي گذشته، در مشهد و قم در حرم مطهر حضرت علي بن موسی الرضا)ع(، حرم حضرت فاطمه معصومه)س( و نيز حرم مطهر امام خميني بنيانگذار 

جمهوري اسامي نيز تشييع شده بود | صفحه 2

  با گذشت زمان شواهدي آشكار از دس��ت داشتن رژيم اسرائيل در 
حمله تروريستي اخير به دست آمده است. روز دوشنبه يک منبع آگاه 
با اشاره به دست داشتن صهيونيس��ت ها در ترور شهيد فخري زاده به 
شبكه خبري پرس تي وي گفت كه اسلحه اس��تفاده شده در اين ترور 

ساخت اسرائيل اس��ت كه از طريق ماهواره كنترل مي شود. همزمان 
سفارتخانه هاي رژيم صهيونيستي به حال آماده باش كامل درآمدند. 
الون آشپز، مدير كل وزارت خارجه رژيم صهيونيستي در پيامي تلگرافي 
به تمامي نمايندگان اين رژيم در سراس��ر جه��ان گفت: »نمايندگان 

اسرائيل در سراسر جهان بايد پس از تهديد ايران به انتقام گرفتن از ترور 
»محسن فخري زاده« دانشمند هس��ته اي، احتياط بيشتري را به كار 
بندند. « رژيم صهيونيستي همچنين از بيم انتقام ايران به شهروندان 

خود گفته است كه به امارات و بحرين سفر نكنند | صفحه 15

وزير دفاع: با آنكه بودجه س�ازمان تحت مسئوليت 
 ش�هيد فخ�ری زاده  ب�رای 1400 افزاي�ش يافته بود 

ديروز در جلسه بودجه دولت آن را دوبرابر كردند

پيكر فخر هسته ای در امامزاده صالح آرام گرفت
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