
    با داغ شدن تنور انتخابات رياست جمهوري نگراني ها 
از ش��يوع موج ديگ��ري از كرونا به واس��طه اجتماعات 
تبليغاتي كانديداها باال گرفته و همه منتظرند ببينند ستاد 
ملي مقابله با كرونا چه تدابيري براي برگزاري انتخابات در 
بحبوحه كرونا دارد. حاال آنطور كه ايرج حريرچي، معاون 
كل وزارت بهداشت خبر مي دهد در جلسات ستاد ملي 
مقابله با كرونا دس��تورالعمل انتخاباتي تصويب ش��ده و 
بناست تا ابالغ شود. بر اس��اس اين دستورالعمل تعداد 

حوزه هاي رأي گيري افزايش يافته است

    مركز بررسي جرائم سازمان يافته سايبري: اعضاي 
 BRG توكن« غيرقانوني، بدون پشتوانه و غيرمعتبر«
به اته��ام اخالل در نظام اقتصادي كش��ور و با دس��تور 
دادسراي ويژه جرائم اقتصادي، دستگير شدند. مقابله 
با اين ش��بكه كه بنا بر گزارش ه��اي مردمي، رصدهاي 
ميداني و درخواست هاي كنشگران و مراكز تخصصي و 
علمي مربوطه، از حدود ۹ ماه پيش آغاز شده بود، اكنون 
و پس از كامل شدن تحقيقات و اثبات كالهبرداري هاي 
آن براي كارشناسان اين مركز، وارد مرحله جديدي شده 
و برخورد قضايي با آن در دستور كار دادسراي ويژه جرائم 

اقتصادي قرار گرفته است

    مديرعام��ل ش��ركت دخانيات با اش��اره به س��هم 
70درصدي دو ش��ركت خارجي از بازار دخانيات ايران 
گفت: خصوصي س��ازي ش��ركت دخانيات فقط حلقه 
پرسود اين صنعت را به شركت هاي خارجي واگذار كرد

    توافقنامه راهبردي توسعه و ارتقاي توان پهپادي و 
تجهيزات نصب شده بر آنها در ارتش جمهوري اسالمي 
ايران توس��ط امير سرلشكر س��يدعبدالرحيم موسوي 
فرمانده كل ارتش و امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مس��لح در ستاد فرماندهي ارتش 
امضا شد كه بر اساس آن، در فاز نخست اين توافقنامه، در 
مدت زمان كوتاهي، هزار فروند پهپاد توسط وزارت دفاع 

توليد و به ارتش تحويل مي شود

 گزارش » جوان  « از حضور در منزل 
 دختر شهید ترور افغانستانی که سال ها 

بعد مادر شهید مدافع حرم شد

    ويژه برنامه ه��اي ماه مبارك رمض��ان در تلويزيون 
به پايان رس��يد. يكي از پربيننده ترين اي��ن برنامه ها، 
برنامه هاي تركيبي تلويزيوني است. از جمله برنامه هاي 
تركيب��ي و ريش��ه دار م��اه رمضان، »جش��ن رمضان« 
شبكه5سيماس��ت. امسال »جش��ن رمضان« با اجراي 
يك بانوی مجري روي آنتن رفت. زينب پورابراهيم در 
گفت وگو با »جوان« به مس��ئله اجرای تلويزيوني و كار 

مناسبتي پرداخته است

    قائم مقام دبير ش��ورای نگهبان: يك سری اطالعات 
از مراجع گوناگون راجع به داوطلبان در اختيار ش��ورای 
نگهبان قرار می گيرد و ما بر اساس اصول و شرايط قانونی 
صالحيت    ها را بررسی می كنيم؛ در هيچ جای قانون مطلبی 
در خصوص گرايش سياسی يا مقيد بودن به تعداد و امثال 
اينها را نداريم. ما صرفاً داوطلبانی را كه شرايط و وضعيت 
آنها منطبق با قانون باشد تأييد صالحيت می كنيم؛ بنابراين 
از پيش چيزی به عنوان تعداد يا تقس��يم بندی بر اساس 

گرايش های سياسی مطرح نخواهد بود

معیار تأیید صالحیت ها  
 قانون است 

نه گرایش سیاسی

بازداشت مديرعامل 
صرافي رمز ارز داخلي

70 درصد بازار دخانیات ايران 
در دست 2 شرکت خارجی!

 توان تهاجمي 
 پهپادي ایران 

افزایش می یابد

 پسرم رفت تا ريشه 
قاتالن پدربزرگش را 

بخشکاند

 اجراي ويژه برنامه 
 ماه رمضان 

ثانيه به ثانيه بركت است

 انتخابات 
با دستورالعمل هاي کرونايي 

برگزار مي شود
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یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

همه ظرفیت های مقاومت 
فلسطینی  در » شمشیر قدس«

 پیامدهای خسارت بار بداخالقی
در عرصه رقابت های سیاسی

 خداحافظي از ورزش
 راه فرار از بي توجهي ها!

هادی محمدی 

رسول سنائی راد

دنيا حيدري

آنچه از هفته گذشته در قدس و سراسر فلسطين در جريان 
اس��ت و جلوه ای يكپارچه از قي��ام و مقاوم��ت و انتفاضه را 
متجلی كرده، در تاريخ مبارزات فلس��طين كم  سابقه است. 
اين نبرد آزاديبخش كه با اقدامات مستمر رژيم صهيونيستی 
برای س��لب بيش��تر حقوق فلس��طينی  ها و بيت المقدس و 
مسجداالقصی در يك ماه اخير مرتبط است، فصل جديدی 
از انتفاضه و مقاوم��ت را در داخل و تا ح��دودی در محيط 
پيرامونی از ظرفيت فلس��طينی های دور از وطن و البته در 
س��ايه محور مقاومت منطقه ای آغاز كرده اس��ت، به نحوی 
كه در اعتراف صهيونيست   ها تكرار می شود و موجوديت اين 
رژيم را هدف قرار داده و اسباب دلهره و نگرانی صهيونيست   ها 

و حاميان غربی آنان را فراهم كرده است |  صفحه 15

گرچه تبليغات رسمی انتخابات، پس از اعالم صالحيت   ها و 
اعالم زمان تبليغات قانونی كليد خواهد خورد، اما با ثبت نام 
داوطلبان و گمانه زنی   ها نسبت به نامزدهای اصلی احتمالی، 
ش��اهد ش��كل گيری موجی از تخريب و بداخالقی سياسی 
هستيم كه نه تنها با ارزش های دينی بلكه با عقالنيت، انصاف 
و عرف مغايرت داشته و يكی از آفات و ناهنجاری   هايی است 
كه متأس��فانه كم كم به عنوان يك رويه در فضای انتخاباتی 
تبديل شده است. با توجه به زشتی اين پديده و پيامدهای 
خس��ارت بار آن، انتظار م��ی رود تمامی فعاالن سياس��ی و 
حاميان آن��ان، براجتناب از بداخالقی و ب��ی انصافی و قبيح 
شمردن آن اهتمام ورزيده و هرگونه آلودگی در اين عرصه 
را به شدت مورد سرزنش قرارداده و عناصر خاطی را با فشار 

اخالقی مجازات و طرد نمايند | صفحه 2

فعاليت در ورزش قهرماني كار هر كسي نيست؛ حضور مستمر، 
فعال و موفق در اين عرصه به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد 
و حمايت هاي مسئوالن امر از ورزش��كار يكي از اصلي ترين 
فاكتورهاست. اگر اين موضوع به درستي انجام نشود ورزشكار 
نااميدانه دست از تالش مي كشد و ترجيح مي دهد عمرش را 
در حوزه اي ديگر سپري كند.  خداحافظي شناگر المپيكي از 
ورزش حرفه اي خبر نااميد كننده ديگري براي ورزش مان بود. 
آريا نسيمي شاد همان شناگري اس��ت كه در المپيك ريو به 
آب زد. جوان ترين عضو كاروان ايران در المپيك ريو با اينكه 
هنوز در عنفوان جواني است براي هميشه از دنياي قهرماني 

كناره گيري كرد | صفحه 13

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه 28 ارديبهشت 1400 - 6 شوال 1442
سال بیست و سوم- شماره 6209 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

مجلس برای سهامداران مالباخته 
وکیل گرفت

 مقاومت 
 زير بمباران فسفری صهيونيست ها

مجلس برای سهامداران مالباخته وكيل گرفت
سوء مديريت دولت در تنظیم صحیح سیاست های پولی و مالی طی 
سال های گذشته خسارت قابل مالحظه ای را برای کشور به همراه 
آورد، يکی از نتايج س�وء مديريت اقتصادی دولت آن بود که پايه 
پولی طی سال های اخیر با رش�د بیش از 90 درصدی مواجه شد، از 
همین رو مردم برای در امان ماندن از تورم مجبور به سرمايه گذاری 
در بازار      ها شدند.  اما سرمايه گذاری در بورس برای مردم خوش يمن 
نبود! تا آنجا که کار اکنون به مجلس و دس�تگاه قضا کشیده است.
طی يك سال منتهی به مردادماه س��ال ۹۹ نقدينگی قابل مالحظه ای 
از س��وی دهها ميلي��ون ايران��ی وارد بازارس��رمايه ش��د. از همين رو 
قيمت بس��ياری از س��هام های حاضر در ب��ازار س��رمايه جهش قابل 
مالحظه يافت اما ب��ه يكباره ريزش بازار از نيمه دوم س��ال گذش��ته 
دهها ميلي��ون س��هامدار ت��ازه وارد را غافلگير كرد، به ط��وری كه به 
گفته عل��ی نيك��زاد، عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
 46ميليون نفر س��هامدار، مالباخته نوس��ان های سال گذش��ته بازار 

سهام شدند. 
با توجه ب��ه اينكه برخ��ی از حقيقی      ها و حقوقی ها بي��ش از 100 هزار 
ميليارد تومان سهام در اوج بازار سرمايه در سال ۹۹ فروختند و در مدت 
كمی سود بسيار زياد و اتفاقی به دس��ت آوردند، امروز مجلس شورای 
اسالمی معتقد است بايد اشخاصی كه فاجعه بورس را رقم زدند مورد 
محاكمه قرار گيرند و سودهای باد آورده اين اشخاص به صندوق تثبيت 
بازار سرمايه بازگردد، برای همين منظور سه وكيل از سوی مجلس اخذ 

شده است تا امور حقوقی مربوط به بازپس گيری سودهای باد آورده در 
بازار سرمايه را انجام دهند. 

آمار       ها نش��ان می ده��د 57 ميليون كد س��هامداری در بازار س��رمايه 
وج��ود دارد كه حداقل نيم��ی از اين كد       ه��ا فعال به ش��مار می روند، 
بسياری از س��هامدارانی كه امروز خود را مالباخته به شمار می آورند، 
هر چقدر كه پيرامون اقتصاد و بازار س��رمايه مطالعات بيشتری انجام 
می دهند متوج��ه موانع جدی برای بازگش��ت رونق به بازار س��رمايه 
می ش��وند، از اين رو برخی از س��هامداران انتقاد و اعت��راض خود را در 
 فضای مجازی به سياس��ت های دولت در قبال بازار بورس اوراق بهادار 

درج می كنند. 
برخ��ی از تحليلگران بر اي��ن باورند كه بازار س��رمايه ب��ا 57 ميليون 
سهامداری كه بس��ياری از آنها در س��ال ۹۹ به اين بازار ورود كردند و 
متأسفانه در جريان ريزش بازار، ارزش دارايی خود را از دست دادند، در 
انتخابات رياست جمهوری سال جاری مورد توجه خواهد بود، در همين 
راستا قاضی زاده هاشمی نايب رئيس مجلس با اشاره به خروج بيش از 
1۳0 هزار ميليارد تومان توسط ۲00 كد حقوقی در زمان اوج شاخص از 
بازار بورس، از تسريع در رسيدگی به تخلفات اين پرونده از سوی رئيس 

دادسرای جرائم اقتصادی خبر داد. 
    ق�وه قضائیه ب�ر عملکرد س�ازمان ب�ورس نظ�ارت جدی 

داشته باشد
در اين بين زهره الهيان عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی 

از متضرر ش��دن ميليون      ها نفر در بورس خب��ر داد و گفت: قوه قضائيه 
بايد در اين باره دادگاه تخصصی تشكيل دهد و به صيانت و حق جويی 
از حقوق مردم بپردازد زي��را بازارگردانان به وظيف��ه ذاتی خود عمل 
 نكرده و اين ام��ر نيازمند به يك نظارت تخصصی بر عملكرد س��ازمان 

بورس است. 
الهيان با تأكيد بر ل��زوم ورود و نظارت جدی ق��وه قضائيه بر عملكرد 
س��ازمان بورس در جهت دفاع از حقوق عامه، تصريح كرد: قاعداًتا قوه 
قضائيه بايد دادگاه تخصصی در اين باره تشكيل داده و به صيانت و حق 
جويی از حقوق مردم بپردازد. منفع��ت جويی عده ای قليل كه ابايی از 
زير پا گذاش��تن حقوق مردم ندارند باعث شده كه با وضعيت نابسامان 
كنونی در بازار سرمايه روبه رو شويم.  همانطور كه رهبر معظم انقالب 
مكرر رويكرد ضد فساد را از وظايف مس��ئوالن می دانند ما هم اميدوار 
هستيم كه قوه قضائيه نيز با نظارت جدی و تخصصی خود به وضعيت 

بازار سرمايه رسيدگی كند. 
برخی از تحليلگران اقتصاد سياس��ی ب��ر اين باورند كه بازار س��رمايه 
در انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 1400 يكی از موضوعاتی است 
ك��ه بايد نامزد ه��ای رياس��ت جمهوری سياس��ت های خ��ود را برای  
بهبود وضعيت اين ب��ازار به مردم تش��ريح كنند، هرچن��د كه برخی 
از كارشناس��ان معتقدند بی تدبيری سال گذش��ته دولت روحانی در 
 حوزه بازار سرمايه ش��ايد اثری س��وئی بر انتخابات رياست جمهوری 

پيش روی بگذارد. 

 ۲00 سهامدار حقوقی در اوج شاخص بورس 1۳0 هزار ميليارد تومان از آن خارج كردند 
 و موجب زيان فراوان سهامداران حقيقی شدند. حاال مجلس با هماهنگی مركز وكالی قوه قضائيه ۳ وكيل گرفت 

تا تكليف اين اقدام مشكوك حقوقی ها و جبران خسارت زيان ديدگان حقيقی روشن شود | همین صفحه 

   اقتصادی

ویژههایجوان

اعترافی تلویحی  به انگیزه 
انتشار فایل صوتی ظریف

 موسوی و رهنورد 
واکسن زدند

رژيم صهیونیس�تي در ش�رايطي تهاجم بي امان و بدون اخطار قبلي را علیه مردم فلسطین با هدف 
قرار دادن دهها نقطه از نوار غزه ادامه داد که گزارش ها حاکي است، اشغالگران از سالح هاي فسفري 

ممنوعه  براي هدف قرار دادن غیرنظامیان استفاده مي کنند | صفحه 15

روزنامه آرمان ملی از قول غالمعلی دهق��ان كه او را فعال 
سياسی اعتدالگرا معرفی كرده، تيتر زده: دوگانه »ميدان « 
و »ميدان - ديپلماسی« آرايش انتخابات است، اين دوگانه 
از كجا وارد ادبيات سياسی ايران شد؟ تا پيش از فايل صوتی 
ظريف چنين ادبياتی به اين ش��كل در ادبيات رسانه ای و 

سياسی كشور وجود نداشت

نرگس موسوی، دختر ميرحس��ين موسوی و زهرا رهنورد 
در صفح��ه اينس��تاگرام خ��ود، در قالب يك اس��توری از 
تزريق واكس��ن كرونا به والدي��ن خود خب��ر داد. با توجه 
به ش��روع واكسيناس��يون عمومی برای هم��ه افراد باالی 
75 س��ال كه از   ش��نبه آغاز ش��ده اس��ت و اينكه آنها نيز 
 مش��مول اين گروه س��نی بودند، واكسيناس��يون آنها نيز 

انجام پذيرفت | صفحه ۲


