
    پاي درد و دل پرس��تاران بخش ه��اي كرونايي كه 
بنشينيد روايتشان از زجر تنفس��ي بيماران كرونايي و 
دست و پا زدن آنها ميان مرگ و زندگي قلبتان را به درد 
مي آورد. حاال حتي سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا هم 
پر شدن تخت هاي بيمارستاني را تأييد مي كند، در حالي 
كه پيش از اين وزير بهداشت مدعي بود حتي يك بيمار 
پشت در بيمارستان ها سرگردان نشده است! حاال اما به 
طور رسمي بيماران بدحال كرونايي پشت در بيمارستان 
سرگردانند. روند واكسيناسيون اما شتاب گرفته و طبق 
گزارشات، واكسن هاي بيشتري هم در راه است و نوبت به 

واكسيناسيون 55 ساله ها رسيده است

   منابع غي��ر رس��می می گويند كه حمل��ه متفاوت 
پنج  شنبه ش��ب نقطه عطفی در جنگ سايه نفتکش    ها 
است كه در ماه های اخير بين ايران و رژيم صهيونيستی 
درگرفته است. دست كم س��ه فرضيه درباره اين حمله 
مطرح ش��ده كه كليدی     ترين آن، حمله به رژيم امنيتی 
است كه تل آويو س��عی دارد در حاشيه مرزهای دريايی 

ايران در جنوب ساماندهی كند

 موافقت رهبر معظم انقالب
 با عفو يا تخفيف

 مجازات تعدادي از محكومان

تخت هاي بيمارستاني
 دوباره از بيماران 

كرونايي پر شد
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یادداشتسیاسی

یادداشتورزشی

تحریم درمانی 
لبنان بحران زده!

آرزوهای بلند و اقدامات کوتاه

قهرمانان نازپرورده
 و مدیران خوش خيال

سید رحیم نعمتی

حسن رشوند 

سعید احمديان

در حالی كه نجيب ميقاتی، نخست وزير مکلف لبنان آماده 
می شود س��اختار اوليه دولت خود را در روز دو    شنبه تقديم 
رئيس جمهور لبنان ميشل عون كند، اتحاديه اروپا به رهبری 
كشور فرانسه چارچوب جديدی را برای تحريم لبنان تدوين 
كرده است. هرچند كه گفته می شود اين اقدام اتحاديه اروپا 
به منظور اعمال فشار بر سياستمداران لبنانی برای تشکيل 
هر چه سريع تر دولت است اما با توجه به مذاكراتی كه ميقاتی 
در اين مدت كوتاه كمتر از يك هفته با گروه های سياس��ی 
داشته و آمادگی او برای ارائه فهرس��ت اوليه كابينه اش در 
دو    ش��نبه آينده، بايد گفت اقدام اتحاديه اروپ��ا برای وضع 
چارچوب تحريمی بيش��تر در جهت اعمال نفوذ در تشکيل 

دولت ميقاتی است. | صفحه 15

آقای روحانی كه اين روز  ها دولتش نفس های آخر را می كشد 
حرف  هايی می زند كه مرغ سربريده را هم به خنده وامی دارد. 
روز پنج  ش��نبه كه روحانی برای افتتاح چند پروژه به صورت 
ويدئو كنفرانس��ی س��خن می گفت از آرزو  هاي��ی گفت كه 
می توانست اصاًل آرزو نباشد و به راحتی تحقق يابد: » يکی از 
كار  هايی كه می خواستم و انجام نشد، ورود قطار سريع السير 
تهران- اصفهان و حتی تهران – مش��هد بود. همه تالش اين 
دولت از روز اول فعاليت تا آخري��ن روز اين بوده كه مردم در 
زندگی ، مشکالت كمتری داشته باشند«. در همين افتتاح های 
پنج  ش��نبه بود كه روحانی باز فيلش ياد هندوستان كرد و با 
حس��رت گفت:» اگر برجام ادامه پيدا می ك��رد تا امروز 200 
هواپيمای جديد وارد كشور   می شد«. اينها همه آرزو  هايی بود 
كه در طول اين چند سال ، روحانی خواب آنها را البته با اتکا به 

برجام- نه اتکا به توان و قدرت داخلی - می ديد. | صفحه 2

مي گويند »قهرمان ماست و بايد برايش هزينه كنيم«، اين توجيه 
را شايد بارها در صحبت هاي بيشتر كس��اني كه در ورزش ايران 
چه در وزارت ورزش و كميته ملي المپيك و چه در فدراسيون ها 
مسئوليتي دارند، شنيده ايد. پاس��خي كه در مقابله با ناكامي ها 
همواره شنيده مي شود و به نوعي مسئول مربوطه سعي دارد از زير 
بار مسئوليت شکست و نتايج ضعيفي كه با وجود هزينه هاي نجومي 
رقم خورده، شانه خالي كند. راحت ترين توجيه ممکن كه گويا در 
بين مديران ورزش تبديل به يك اپيدمي شده، طوري كه هر بار كه 
ناكامي رخ مي دهد بايد گريبان ورزشکار را گرفت و مدير را مورد 
شماتت قرار نداد و حتي از او به خاطر توجهي كه به ورزشکار داشته، 
تقدير و تش��کر هم كرد!  مانند ماجراي حدادي كه پس از كسب 
نتيجه ضعيف در توكيو، توپخانه ها او را نشانه رفته كه چرا با وجود 
هزينه هاي چندده ميلياردي و اردوهاي گرانقيمت در امريکا در 

المپيك در بين 32 نفر در رده 24 قرار گرفته است. | صفحه13

وزارت »نيروی تجديدپذير« می خواهيم

 وعده شکستن انحصارها  
علیه شکاف طبقاتی

جاي خالي قانون جامع انرژي خورشیدي و ضرورت تغییر استراتژی انرژی در وزارت نیروی دولت سیزدهم 
در گفت وگوی »جوان« با کارشناسان

    اجتماعی

     فريدون عباسی: نبايد در حوزه انرژی خورشيدی شعار بدهيم. 
نمی شود كه شعار جهش توليد بدهيم اما حواسمان نباشد كه اين شعار، 
جهش توليد برق می خواهد. نمی ش��ود نيروگاه برق كش��ور ما مطابق 
با برنامه های جهش توليد، برق بيش��تری توليد نکن��د و برای آن هيچ 
برنامه ای نداش��ته باش��د. پس از روی كار آمدن دولت جديد به عنوان 
عضوی از كميس��يون انرژی مجلس شورای اس��المی كارها را دنبال 
خواهم كرد و جلس��ات كارگروه تخصصی را برگزار خواهم كرد، اگر در 
اين زمينه كميس��يون انرژی و مجلس شورای اسالمی همراهی كنند، 

موفق خواهيم بود | صفحه 3

     آرش ش�جاعی: قانون  جامع انرژی های تجديدپذير در كش��ور 
تصويب نشده است كه مانند ساير كشورها برای توسعه آن تالش شود. 
تنها يکسری قوانين جزئی وجود دارد كه اهميت چندانی نيز به آنها داده 
نمی شود. همچنين حدود سه سال اس��ت كه صادرات برق انرژی های 
تجديدپذير آيين نامه شده و دستورالعمل اجرايی آن نيز به وزارت نيرو 
منتشر شده است. اما چالش های بس��يار زيادی برای آن، ميان توانير، 
سرمايه گذار و ساتبا وجود دارد و هنوز كه هنوز است يك كيلو وات هم 

صادرات برق تجديدپذير نداشته ايم
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سرقت خونين 
براي شركت در جشن قهرماني پرسپوليس 

هت تريک تا گالت پرسپوليس از برانكو تا يحيي 
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 VAR بررسی نقش

در داوری فوتبال ايران و جهان

  VAR  همه مشكالت داوری را 
حل نمی كند

گزارش»جوان « از آخرين وضعيت اس��تفاده از 
كمك داور ويدئويی در ليگ برتر فوتبال

  وظيفه فدراسيون نظارت است
VAR نه تأمين هزينه 

سوت های جنجالی
 در خط پايان! 

ورزش

فرمانده كل سپاه   واكسن ایرانی زد
 سرلش�كر س�المی ضم�ن بازدي�د از مرك�ز 
ني�روی زمين�ی  واكسيناس�يون مردم�ی 
س�پاه در ورزش�گاه تخت�ی ته�ران، اولي�ن 
ك�رد.  درياف�ت  را  ايران�ی  واكس�ن  دوز 
سردار سرلشکر پاسدار حسين سالمی فرمانده كل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، روز گذشته به همراه 
جمعی از فرماندهان س��پاه از مركز واكسيناسيون 
مردمی نيروی زمينی سپاه در ورزشگاه تختی تهران 

بازديد و اولين دوز واكسن ايرانی را دريافت كرد. 
فرمانده كل س��پاه در جريان اين بازدي��د از فعال 
بودن تمامی بخش های تخصصی و درمانی س��پاه 
تا واكسيناس��يون كامل هموطنان، در كنار كادر 
بهداش��ت و درمان كش��ور خبر داد و گفت: مردم 
ولی نعمت ما هس��تند و هدف همه ما اين است كه 
هر آنچه در جسم و جان داريم تقديم آنان نماييم.  
سرلشکر سالمی با اشاره به حضور فعال بخش های 

بهداشت و درمان سپاه از جمله نيروی زمينی، در 
كنار ساير نيروهای بهداشت و درمان كشور اظهار 
كرد: تمامی ظرفيت های س��پاه در مراكز مختلف 
سراس��ر كش��ور از جمله مركز تجميعی استاديوم 
تختی برای كمك به واكسيناسيون مردم عزيزمان 

در تالش هستند. 
وی افزود: تا انتهای كامل واكسيناسيون، تالشگران 
عرصه بهداشت و درمان سپاه حضور دارند و كار را 
ادامه خواهند داد تا به فضل الهی بتوانيم اين بيماری 
را با كمك و مشاركت مردم از كشورمان بيرون كنيم 

و شرايط زندگی برای همه عادی شود. 
گفتنی است، در جريان بازديد فرمانده كل سپاه از 
مركز واكسيناسيون مردمی نيروی زمينی سپاه در 
ورزشگاه تختی، دريادار پاسدار علی فدوی، جانشين 
فرمانده كل سپاه و جمعی از فرماندهان ارشد سپاه 

نيز حضور داشتند. 

 ساعت 1:30 بامداد ديروز شنبه نهم مرداد مأموران 
گش��ت كالنتري 119 مهرآباد جنوب��ي در يکي از 
خيابان ه��اي جنوب غربي پايتخت ب��ه خودروی 
سواري تيبايي با سه سرنش��ين مشکوك شدند و 
دستور ايست دادند. راننده خودروی تيبا وقتي با 

دستور ايست مأموران پليس روبه رو شد، توقف كرد 
و پس از آن هم س��ه مأمور براي بررسي و بازرسي 
از خودرو پليس پياده ش��دند كه در همان لحظه 
راننده تيبا شروع به حركت كرد و سه مأمور پليس 

را زير گرفت و فرار كرد. | صفحه 14

 رئيس قوه قضائيه گفت   برخی انحصار   ها در كشور »شکاف طبقاتی« 
ايجاد كرده است و ما در قوه قضائيه به دنبال شکستن اين انحصار   ها 
خواهيم بود.  اكنون سؤال اين است كه آيا انحصار  ها و شکستن آنها 
تنها در س��ند تحول قضايی و در حوزه قضايی خالصه می شود، يا 
رد آنها را بايد در دستگاه  ها و قوای ديگر جست وجو كرد. انحصار و 
رانت با هر كيفيت و روشی، فساد و شکاف طبقاتی ايجاد می كند، 
حال اين انحصار در حوزه وكالت و دفاتر اس��ناد رسمی وابسته به 
قوه قضائيه باشد يا در پذيرش برخی رشته های دانشگاهی مانند 
رشته های علوم  پزشکی و دندانپزشکی، واردات و صادرات، بيمه  ها 
و صد  ها ويژه خواری ديگر در هر دستگاهی. انحصاری كه شايد بتوان 
ادعا كرد، به ام الفسادی تبديل شده كه شکستن آنها اكنون به يك 

مطالبه عمومی تبديل شده است. | صفحه 2


