
    رئيس اتحاديه انجمن هاي علمي انرژي ايران در گفت وگو 
با »جوان«:  دو دليلي كه عموماً براي توجيه پيشرفت نکردن 
كشور آورده مي ش��ود، هيچ كدام درست نيست! يعني نه 

شرايط سياسي و تحريم تأثيري دارد و نه نبود پول! 

    رئيس ديوان محاسبات: عدد يارانه پنهان بالغ بر يك 
ميليون و ۶۰۳ هزار ميليارد تومان است كه بخش اعظم 
آن، يعني بيش از ۹۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به گاز 
است.  اين رقم يعني دو برابر منابع عمومي كشور در سال 

۹۹ و ۴۵ درصد نقدينگي در همين سال

    برگزيدگان دومين دوره دوس��االنه انتخاب كتاب 
جبهه مقاوم��ت و دفاع از ح��رم اهل بي��ت)ع( »جايزه 
سردار سرلشکر پاسدار ش��هيد حاج حسين همداني« 

معرفی شدند
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هادی محمدی

شيوا نوروزي

هفته گذشته در حالی اولين ماه از دستور رهبر معظم انقالب 
مبنی بر بازسازی انقالبی تمامی ساختارهای مديريتی كشور 
و به خصوص ساختارهای فرهنگی را پشت سر گذاشتيم كه 
همچنان وزارتخانه مهم آموزش وپ��رورش كه از راهبرهای 
اصلی بس��ترهای فرهنگی كش��ور اس��ت با سرپرست اداره 
می شود و خبر  هايی به گوش می رس��د كه يحتمل در هفته 
آينده وزير پيش��نهادی دولت به اطالع نمايندگان مجلس 
خواهد رس��يد؛ گمانه   هايی نيز مرتباً مطرح می ش��ود كه از 
ميان آنها جناب »طيب صحرايی« كه صفحه توئيتر خود را 
به تازگی راه انداخته و به سياق وزرای پيشين ذكر »بسم اهلل 
الرحمن الرحيم « را به عنوان آغاز كار توئيت كرده بيش��تر 
برای كاربران ش��بکه های اجتماعی جلب توجه كرده است. 
در هر حال وزير جديد هر كس كه باشد بار سنگينی بر دوش 
دارد؛ وزارت آموزش وپرورش امروز با مش��کالت انباش��ته 
شده و پيچيده تاريخی مواجه است كه قريب به ۱2۰ سال 
است تداوم دارد و درواقع نيازمند بازسازی انقالبی و تحول 

می باشد | صفحه 2

نتايج اوليه انتخابات عراق توسط كميسياری عالی انتخابات 
اعالم ش��د كه تعداد كرس��ی های جريان های اصلی در سه 
قوميت و مذهب ك��رد و اهل س��نت و گروه های ش��يعه، با 
تغييرات ويژه ای همراه بود. اينکه سهم  برخی گروه ها به دليل 
نارضايتی از ناكارآمدی های حکومتی دچار ريزش باش��د يا 
سهم جريان های مذكور در فس��اد حکومتی و مالی بر افکار 
عمومی جامعه عراق اثرگذار بوده و جابه جايی و تغييرات در 
تعداد كرسی ها را بيان كند نيز قابل توجيه است. در اين بين 
اگر تعدادی از گروه ها به دليل بحران های درونی و تشکيالتی 
دچار ريزش آرا و كرسی پارلمانی شده باشند نيز امری طبيعی 
اس��ت. در عين حال سرنوش��ت رويکردهای عراق و ميزان 
همبستگی ملی در اين كشور بر مؤلفه های مهم منطقه ای و 
به ويژه بر سرعت افول و حضور امريکا و غرب در منطقه آثاری 
خواهد داشت. تصوير كلی اين است كه با تغييرات غيرعادی 
در ميزان كرس��ی های حزب دموكرات كردستان، سائرون و 
حزب تقدم، مثلث مطلوب امريکا، با هدف ايجاد شکاف و فتنه 
و استمرار شرايط دشوار گذشته و حکومتی ناكارآمد و شايد 

با تکرار كاظمی، حاصل خواهد شد | صفحه 15

در اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي به نحوه انتخاب بازرس ها 
و ش��رح وظايف آنها اش��اره دقيق شده اس��ت. بازرس ها در 
مجامع عمومي فدراسيون  ها انتخاب مي ش��وند و بر اساس 
ماده ۳۱ اساسنامه مورد تأييد هيئت دولت، نظارت بر اجراي 
آيين  نامه ها و عملکرد فدراسيون ها، اظهارنظر درباره صحت 
اطالعاتي كه مديران فدراس��يون در اختيار مجمع عمومي 
قرار می دهند و مطالبه اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به 
فدراسيون براي هرگونه رسيدگي و بازرسي از جمله وظايف 
مهم آنها محسوب مي ش��ود. حاال بايد ديد تاكنون بازرسان 
منتخب فدراسيون ها تا چه اندازه انجام وظيفه كرده اند و از 
عهده مسئوليت شان برآمده اند. البته اطالعات دقيقي در اين 
زمينه در دسترس نيست، ولي حجم بااليي از قانون گريزي ها، 
سوءمديريت ها و مشکالت برخي فدراسيون ها در سال هاي 
گذشته حاكي از آن است كه اين سمت در فدراسيون ها بيشتر 
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهار شنبه 21 مهر 1400 - 6 ربيع االول 1443
سال بيست و سوم- شماره 6322 - 16 صفحه

قيمت: 2000  تومان

اژه ای: منعی برای اطالع رسانی درباره اقدامات، دستاورد   ها و همه گزارش های سازمان بازرسی وجود ندارد. می توان برای اصالح امور، پيشگيری از جرم و تشويق افراد 
برای مبارزه با فساد بسياری از مسائل را  با مردم درميان گذاشت و نبايد در اين خصوص خودسانسوری كرد | صفحه 2

آگهى مناقصه شماره 1400/11     
شركت مخابرات ايران ( منطقه چهارمحال و بختيارى ) در نظر دارد 
ــهرى لردگان ، مورد نياز خود را از  ــى زمين ش اجراى طرح كابل كش
طريق مناقصه عام يك مرحله اى واگذار نمايد متقاضيان شركت در 

مناقصه ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهى مناقصه در سايت 
شركت مخابرات ايران مراجعه نمايند . مهلت تحويل پيشنهاد تا ساعت 

14 روز چهارشنبه مورخ 1400/8/5 
  www.tci.ir و   www.chb.tci.ir : آدرس سايت

شركت مخابرات ايران منطقه چهارمحال و بختيارى

منطقه چهارمحال و 
بختيارى

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
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   رئيس انجمن صنفي صنايع لوازم خانگي در حاشيه 
بازديد خبرن��گاران از كارخانجات تولي��د لوازم خانگی: 
 به دولت و مجلس براي ممنوع ك��ردن تهاتر پول ايران 
با ل��وازم خانگي ك��ره اي مراجعه كرديم، ام��ا نتيجه اي 

نگرفتيم ناچار به رهبري نامه نوشتيم 

سانسور فساد ممنوع!
مافياي واردات لوازم خانگي 
نقشه شکست  توليد داخلی را 

کشيده است

   سیاسی

    سعيد احمديان
احمد الکاف عمانی ساعت ۱7 ديروز در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر آزادی سوت يکی از حساس   ترين 
بازی های هفته چهارم مرحله نهايی انتخابی جام 
جهانی را زد، نبرد اي��ران – كره جنوبی دو مدعی 
اصلی گروهA كه با ۹ و 7 امتياز از سه بازی قبلی 
رده های اول و دوم جدول را داشتند. بازی در نيمه 
اول با برتری عددی كره ای  ها در زمين ايران آغاز 
شد، فاصله دو امتيازی شاگردان پائلو بنتو با تيم 
كشورمان در جدول سبب شده بود تا اين نيمه در 

مالکيت توپ و ميدان برای كره ثبت شود. 
كره ای ها در اين نيمه با استفاده از نفوذ از جناحين 
به دنبال بازكردن دروازه عليرض��ا بيرانوند بودند، 
اين حمالت بيش��تر از سمت راس��ت دفاعی ايران 
طرح ريزی   می ش��د، به خصوص كه در اين سمت 
وحيد اميری كه در پست بال چپ قرار گرفته بود، 
با توجه به نفوذ  هايی كه انجام می داد، كره ای ها برای 
استفاده از فضای خالی پشت شماره ۱۱ ايران حساب 
باز كرده بودند. در سمت مقابل هم تيم كشورمان از 
دو جناح كه قلی زاده و جهانبخش در چپ و راست 
فضای حركتی ش��ان را عوض می كردند، به دنبال 
رساندن توپ به سردار آزمون و مهدی طارمی بودند. 
ناهماهنگی و پاس های اشتباه در تيم ايران مشهود 
بود، ضعفی كه سبب شد تا كمتر تيم كشورمان بتواند 

از الك دفاعی خارج شود. 
اگر در پايان نيمه اول، دو ضربه خطرناك مهاجمان 
ما يخ بازی را آب كرد، نيمه دوم را كره ای ها توفانی 

آغاز كردن��د، وقتی تيم بنتو نتوانس��ت از جناح  ها 
راهی به دروازه بيرانوند پيدا كند، در ش��روع نيمه 
دوم با استفاده از توپ های پشت مدافعان، سرانجام 
توانستند قفل دروازه بيرانوند را باز كنند، آن هم روی 
يك غافلگيری، پاس فوق  العاده لی جائه سونگ از 
ميانه ميدان، باعث شد تا سون هيونگ مين با عليرضا 
بيرانوند در مصافی تك به تك قرار بگيرد و هافبك 
سرشناس تاتنهام، كره را يك بر صفر پيش بيندازد.  
گل س��ون انگار خواب را از س��ر بازيکن��ان ايران 
پراند و در ادامه شاهد يك نمايش متفاوت از تيم 
اسکوچيچ در زمين بوديم، بازی تدافعی نيمه اول 
جای خودش را به يك بازی رو به جلو داد و شوت 
س��عيد عزت اللهی كه به تير دروازه س��ونگ گيو 
برخورد كرد، نشان داد كه ش��اگردان اسکوچيچ 
نمی خواهند در خانه بازنده باشند. با اوج گرفتن 
حمالت ايران، همان طور كه در تركيب كره، يك 
ش��ماره 7 و كاپيتانش��ان، گل اول بازی را به نام 
خودش ثبت كرده بود، در اين س��مت هم شماره 
7 و كاپيت��ان ايران گل تس��اوی را زد. پس از گل 
مساوی باز هم تيم ايران كه انگار با گل سون از اين 
رو به آن رو شده بود، برتر نشان داد اما اين بار هم 
تير دروازه مانع شد تا شوت ديدنی طارمی به تور 
دروازه كره بچسبد. در نهايت الکاف عمانی سوت 
پايان بازی دو تيم مدعی ايران و كره را با تساوی 
يك – يك به صدا در آورد. با اي��ن نتيجه ايران با 
۱۰ امتياز از چهار بازی صدرنشين باقی ماند و كره 

هشت امتيازی شد و از رده دوم تکان نخورد. 

ايران 1 – كره جنوبی 1
کرهخوابراازسرمانپراند

    وزير امور خارج�ه در ديدار رئيس مجلس س�وئيس: جمع بندی  دولت ايران در خصوص ازس�ر گيری گفت وگوهای وي�ن، در آينده نزديک نهايی می ش�ود. در گفت وگوهای آتی اقدامات ما متناس�ب با
مهدی مريزاد |  فارس | صفحه 15ميزان عمل و اقدامات طرف های مقابل خواهد بود 

ايران 
در تدارک وين

ان
جو

ن |  
هقا

رد
 پو

لی
ع


