
    هر چند آمار مرگ هاي روزانه همچنان باالي 600 مورد فوتي اس��ت،  اما در برخي 
مناطق كشور انگار ويروس دلتا در حال سر به زيري است و موج پنجم از قله به سرازيري 
ورود مي يابد. آن طور كه عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كروناي پايتخت مي گويد، 
در تهران با كاهش 7 درصدي فوتي ها مواجه بوده ايم. ح��اال نگراني ها براي موج بعدي 
كرونا و ورود ويروس المبدا جدي تر شده است و اين مي طلبد تا سرعت واكسيناسيون  و 
ايجاد ايمني كامل در افراد با تزريق دو دوز واكسن بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
وزير بهداشت دولت سيزدهم هم در نشس��ت با مديران سازمان غذا و دارو بر تسريع در 

روند صدور مجوز براي واكسن هاي داخلي كرونا تأكيد كرد | صفحه 3

    آب نيست، اگر هم باشد، قابل آشاميدن نيست؛ گاهي كيفيت آب به قدري 
كم مي شود كه حتي نمي توانند دست هايش��ان را با آن بشويند! مردم اينجا 
گاهي براي رسيدن به آب بايد چهار س��اعت پياده روي كنند و دبه آبي را كه 
پركرده اند با خود به خانه برگردانند. قدر آب آشاميدن را اين مردم مي دانند كه 
داشتن آب لوله كشي و تصفيه شده برايشان آرزو شده است. البته اين مسئله 
براي امروز و ديروزشان نيست، سال هاست كه اين مشكل در كنار مشكالت 
ديگر بخشي از زندگي روزمره خوزستاني ها شده و مسئوالن فقط به تماشاي 
آنها ايستاده اند! ريشه تمام مشكالت خوزستاني ها   را مي توان در سركار آمدن 
مديران نااليقي دانس��ت كه كار چنداني جز پر كردن صندلي هاي مديريتي 
استان انجام نداده اند و در اين س��ال هاي اخير مدير توانمندي در خوزستان 
بر سركار نيامده كه دغدغه حل مشكالت خوزستان را داشته باشد. در تمام 
اين سال ها، گروه هاي جهادي و خيرين بسياري آستين همت باال زده اند و با 
دستان خالي به كمك اين مردم آمده اند. رئيس جمهور و برخي از اعضاي دولت 
جديد در اولين سفر خود، جمعه گذشته غيرمنتظره به خوزستان رفتند تا بلكه 

اين سفر شروعي براي پايان مشكالت خوزستان باشد. 
براي آگاهي از وضعيت خوزستان و ارائه تصوير آن به مردم و مسئوالن جهت 
كمك به اين استان زرخيز اما مظلوم، گفت و گويي را از دل خوزستان تدارك 
ديده ايم. خانم مريم بيك پور، يكي از جهادگراني است كه چندين سال است 
كنار خوزس��تاني ها آمده تا بخش��ي از درد و رنج آنها را بكاه��د. او در يكي از 
كانكس هاي يادمان شهدا در كنار همس��ر و پدر همسرش زندگي مي كند و 
معتقد است با اين سبك زندگي مي تواند به زندگي اش معنا ببخشد | صفحه 3

    رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره نگاه سازمان برنامه و بودجه براي مناطق و افراد 
محروم معتقد است، در يارانه هاي پنهان عده اي به وفور از اين منابع برخوردارند و عده اي 
كاماًل نابرخوردار؛ حجم آن هم حدود ه��زار و 700 هزار ميليارد تومان فقط حامل هاي 
انرژي است و آن چيزي كه تا االن اتفاق افتاده كاماًل ناعادالنه بوده است كه بايد به تدريج 
براي اينها برنامه ريزي كرد.  به گفته ميركاظمي مشكالت زياد است، ولي كشور ما كشور 
فقيري نيس��ت و 6۳ميليارد دالر ميزان يارانه پنهان كشور است. با يارانه هاي نهاده ها و 
دارو و بخش هاي ديگر كه تخصيص داده مي شود، حدود ۲۹0 تا ۳00هزار ميليارد تومان 
حجم يارانه هاست، بنابراين دولتي كه قدرت پشتيباني اين حجم يارانه ها را دارد كار هاي 

ديگر را مي تواند انجام دهد | صفحه 12

    يك مقام امريكايی به پايگاه آكسيوس خبر داده كه َدن شاپيرو، سفير پيشين امريكا در 
تل آويو، به عنوان يك مشاور ارشد به تيم ايران در وزارت خارجه امريكا پيوسته است. يك 
مقام ارشد وزارت خارجه امريكا به اكسيوس گفته است شاپيرو يك روند تعيين صالحيت 
امنيتی را طی كرده است و كارش را هفته پيش به عنوان يك »مشاور ارشد پاره وقت « برای 
رابرت مالی، نماينده ويژه امريكا در امور ايران آغاز كرده است. چيزی كه به پيوستن سفير 
سابق امريكا در تل آويو به تيم ايران اهميت داده، اين است كه به نوشته آكسيوس، تل آويو 
به دولت جو بايدن فشار می آورد تا در صورت شكست ديپلماسی واشنگتن با ايران، با آن 

وارد مذاكراتی درباره يك »برنامه جايگزين « يا همان طرح Bشود | صفحه 15

ویژه های جوان

یادداشت  بین الملل

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

دولتمردان در میان مردم

 افسوس کروبی و ابطحی   
از آسیبی که دولت روحانی زد

خروجی ذلت بارتر از ویتنام

 دولت سیزدهم و نقش آن
 در ترمیم اعتماد اجتماعی

 خواسته بحق قهرماناني  
که نادیده گرفته شدند

دکتر سید رضا میرطاهر

عباس حاجی نجاری

دنیا حیدري

 طی روزهای گذشته دو تصوير از دو دولتمرد مورد توجه كاربران 
فضای مجازی قرار گرفته اس��ت؛ اولی تصويری از وزير كشور 
است كه پوشه به دست وسط خيابان و بدون تشريفات مشغول 
رفتن به محل كار خود اس��ت و دومی تصويری از  وزير خارجه 
كشورمان كه در اتوبوس فرودگاه ايستاده و در بازگشت از سفر 
به عراق و سوريه به جای استفاده از بنز تشريفات، با اتوبوس و در 

كنار ساير اعضای هيئت اعزامی به پاويون دولت رفت 

محمد علی ابطحی، چهره اصالح طلب و رئيس دفتر خاتمی 
در دولت اصالحات با انتشار پستی در صفحه اينستاگرام خود 
از ديدارش با مهدی كروبی از س��ران فتنه سال 88 خبر داد و 
نوش��ت: »از دوران آقای روحانی هم صحبت ب��ه ميان آمد. از 
آسيبی كه دولت او به همه ما           ها زد حرف زديم و از يأسی كه به 

وجود آمد افسوس خورديم « | صفحه 2

امروز موعد خروج امريكا و نيروهای غربی از افغانستان است. 
امريكا پس از حمالت 11 سپتامبر۲001 به بهانه به اصطالح 
مبارزه جهانی با تروريسم و سرنگون كردن حكومت طالبان 
كه آن را متهم به همدستی با القاعده می كرد، به افغانستان 
حمله و آن را اشغال كرد. با اين حال حضور نيروهای امريكايی 
و ناتو در اين كشور جنگ زده ظرف ۲0 سال گذشته حاصلی 
جز افزايش ناامنی ، فقر ، توليد و قاچاق مواد مخدر و گسترش 
تروريسم نداشته است. با قدرت گرفتن دوباره طالبان ، اكنون 
بايدن به ناچار و بدون كسب هيچ دستاوردی به اين اشغالگری 
كه با ناكامی به مراتب بدتر از جنگ ويتنام همراه بود، پايان 
می دهد. دولت ترامپ و طالبان در فوري��ه ۲0۲0 در دوحه، 
پايتخت قطر توافقنامه ای را امضا كرده بودند كه واشنگتن به 
تدريج نيروهای خود را از افغانستان خارج كند تا به روند صلح 

در اين كشور كمك شود | صفحه 15

در حوزه داخلی اگرچه محور اصل��ی جنگ روانی و تبليغاتی 
دشمنان بر اين معطوف گرديده كه القا كنند كاهش سرمايه 
اجتماعی نظام ناشی از مبانی فكری و فرهنگی انقالب اسالمی 
است تا از اين طريق قدرت جذب فرهنگ انقالب را به ويژه در 
ميان نسل جوان كاهش دهند ،اما ريشه اصلی اين فرسايش 
را بايد در عمل مردم و مس��ئوالن دانست ؛رواج اشرافی گری 
در ميان برخی از مديران و مسئوالن ،ضعف در اجرای عدالت 
اجتماعی،ناكارآمدی مديران دس��تگاه های اجرايی در حل 
مسائل و مشكالت مردم ،رشد و گسترش مفاسد اداری و ويژه 
خواری،گسترش مفاسد اخالقی و اجتماعی و...  ازجمله عوامل 

داخلی اين فرسايش است | صفحه 2

ش��غل بدهيد، نه وعده س��ر خرمن. اين لب كالم خواس��ته 
ورزشكاران پارالمپيكي است كه با كسب مدال ها و عنوان هاي 
در خور توجه در ميدان هاي بين المللي بارها و بارها پرچم ايران 
را به اهتزاز درآورده اند و طي روزهاي گذشته نيز كمافي السابق 
در پارالمپيك توكيو خوش درخش��يده اند. ورزشكاراني كه 
اگرچه با كسب مدال هاي باارزش ثابت كرده اند كه معلوليت 
محدوديت نيست، اما بي هيچ شك و ترديدي نيازمند توجهي 
به مراتب بيشتر هستند، چراكه در شرايطي خاص و ويژه بايد 
تمرين كنند و براي كسب موفقيت و در مسير مدال و قهرماني 
گام بردارند. از اين رو كار براي آنها به مراتب سخت تر از ساير 
ورزشكاراني اس��ت كه در عرصه حرفه اي فعاليت مي كنند. 
با وجود اي��ن، نگاه ها همچنان به ورزش��كاران پارالمپيكي با 
تبعيض هاي بس��ياری همراه اس��ت، به طوري كه گاه باعث 
دلسردي آنها می شود و اعتراض هايي را به دنبال دارد كه كاماًل 

به حق است | صفحه 13

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 9 شهريور 1400 - 22 محرم 1443

سال بيست و سوم- شماره 6289 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

گرانی در بازار  فراوانی  در گمرک!

سیماي افغانستان در سینماي ایران 

روز طالیي دوومیداني

 خوزستان را 
 از کاغذبازی 
نجات دهید

مأموریت رئیسی به وزیران برای اجرای عدالت

اول ساختار فسادزای وزارتخانه ها را اصالح کنید
ماليات ستانی هوشمند روی ميز وزير اقتصاد

    ح��وادث و رخداده��اي افغانس��تان در 
طول چند دهه اخير س��بب شده است اين 
كش��ور همواره به بهش��ت مستندسازان در 
تهيه و توليد آثار متنوع تبديل شود و ايران 
از آنجا كه در طول چند دهه اخير كش��وري 
صاحب سينما بوده و نيز اشتراكات فرهنگي 
زياد، س��هم و نگاه س��ينماي اي��ران به اين 
موضوع را قاب��ل توجه كرده اس��ت. در بين 

تمامي آثاري كه در طول س��ال هاي پس از 
انقالب در رابطه با افغانس��تان و مس��ائلش 
ساخته شده اگرچه عناصري مثل خشونت، 
جنگ، بي عدالت��ي، محروميت و مظلوميت 
جزو واقعيات انكار ناپذير آن كش��ور بوده اما 
واقعيت اين است كه اين پرداخت و رويكرد 
 هرگز از س��ر تحقير يا نگاه از ب��اال به پايين 

نبوده است | صفحه 16

حاشیه های یک بازدید سرزده
    غروب پنج  شنبه اطالع دادند كه برنامه فردای 
رئيس جمهور را پوشش دهم. طبق روال اسامی 
چهار نفر را به عن��وان تيم تصويربرداری و فنی 
ارسال كردم، گفتند فقط يك نفر كفايت می كند. 
از برنامه پرسيدم، پاسخ دادند بازديدی سرزده. 
اواخر شب مجدد خبر دادند نماز صبح فرودگاه 
باشيد،گويا ماجرا بيش از يك بازديد است.  در 
هواپيمای كوچك جاگير شديم كه آقای رئيس 

 هم آمد و برصندلی رديف نخس��ت نشس��ت. 
»با سالم خدمت مس��افران محترم، مقصد ما 
اهواز و مدت سفر يك س��اعت است. « هواپيما 
آماده برای تيك آف بود كه خلبان باالخره تيم 
خبری را از جهالت خارج كرد و فهميديم صبح 
يك روز تابستانی عازم خوزستانيم. اما فقط ما 
در بی خبری نبوديم، اوضاع مديران عالی استان 

هم كمی از ما بهتر بود! | صفحه 2

    افتخارآفرينان جانباز و معلول كشورمان 
در كاروان سردار دل ها با كسب دو مدال طال، 
يك نقره و يك برنز در ششمين روز مسابقات 
پارالمپيك توكيو رون��د موفقيت هاي خود را 
ادامه دادند تا كاروان كش��ورمان در پايان روز 
ششم با كسب پنج طال، پنج نقره و يك برنز در 

مكان دوازدهم جدول رده بندي قرار گيرد.
ديروز روز دووميداني بود، جايي كه بچه هاي 
اين رشته موفق شدند،۲ مدال خوشرنگ براي 

ايران به دست آورند. صبح ديروز و در ساعات 
آغازي��ن روز امير خس��رواني در پرش طول با 
ثبت ركورد 7متر و ۲1 س��انتي متر موفق شد 
گردن آويز ارزش��مند طال را به دست آورد، اما 
اين پايان كار نبود و مهدي اوالد هم در پرتاب 
وزنه طاليي ش��د. اوالد با پرتاب 14 متر و ۳4 
س��انتي متر صاحب مدال ط��الي پارالمپيك 

توكيو شد. 
در وزنه برداري ابتدا س��امان رض��ي، وزنه بردار 

دسته 107- كشورمان بود كه در مصاف با فوالد 
سرد و رقيبانش با ايستادن در جايگاه سوم اولين 
مدال برنز كاروان كشورمان را كسب كرد. او با باال 
بردن وزنه ۲۳1 كيلوگرمي موفق به كسب مدال 
برنز شد، اما ديروز پاراوزنه برداري ايران به رغم 
تالش منصور پورميرزايي مدال طالي دس��ته  
فوق سنگين را از دست داد تا جاي خالي سيامند 
رحمان حسابي احساس ش��ود. پورميرزايي با 
وجود تمام تالش��ي كه انجام داد در نهايت به 

خاطر وزن بيشتر نسبت به وزنه بردار اردني به 
مدال نقره دست پيدا كرد. 

پورميرزايي وزنه هاي ۲۳5 و ۲41 را مهار كرد، 
اما نتوانست وزنه ۲46 كيلوگرمي را باال ببرد. 
جميل الشبلي اردني هم وزنه هاي ۲۳6 و ۲41 
كيلوگرم��ي را مهار كرد و مانن��د پورميرزايي 
حريف وزنه ۲46 كيلويي نشد تا فقط به خاطر 
اختالف وزن در جايگاه نخست بايستد و طال 

بگيرد. | صفحه 13

   اقتصادی

 كرونا در پايتخت 
كاهشي شد

 ساالنه 63ميليارد دالر يارانه پنهان 
به جيب مرفهان می رود

 گارد بايدن در وين 
اسرائيلی تر می شود

 علي اكبر رنجبركرماني
پژوهشگر عرصه تاريخ درگذشت

 »جوان « در گفت وگو با جهادگر ساكن خوزستان
 ابعاد مشکالت اجتماعی – اقتصادی مردم منطقه و راهکار برون رفت 

از اين وضعيت را مورد بررسی قرار داده است

 تكرار وضعيت كمبود كاال در بازار و وفور همان كاال در گمركات اين شائبه را ايجاد مي كند 
كه تأخير در ترخيص كاال يكي از شگردهاي ايجاد نوسان قيمت در بازار داخلي است

 مدال آوری دو و ميدانی، برد واليبال، اشک های بانوي تيرانداز و تکرار نشدن طالی وزنه برداری در نبود سيامند 
از مهم ترين اتفاق های ديروز كاروان پارالمپيک ايران بود

بازديد روز شنبه وزير اقتصاد از گمرک فرودگاه امام خمينی، منجر به آزادسازی 4هزار و 500 تن كاال شد |  محمدحسن ظريف منش | فارس

صفحات 2 و4

    علي اكبر رنجبركرماني، پژوهشگر فاضل و پركار 
عرصه تاريخ نگاري كشور سال 1۳۳8 در خانواده اي 
به دنيا آمد كه از ابتداي نهض��ت امام خميني)ره( 
حضوري انقالبي داشتند و پدرش از جانبازان قيام 
15خرداد بود. در سال هاي پس از پيروزي انقالب 
اسالمي، خدمات برجس��ته اي ايفا كرد و در عرصه 
بهبود كيفيت آثار علمي در مؤسس��ه مطالعات و 
پژوهش هاي سياسي و دايره المعارف بزرگ اسالمي 
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