
    يكي از مهم ترين چالش هاي مد   يريت شهري كمبود    
واگن د   ر مترو تهران است و بر همين اساس براي جبران 
اين مشكل و رفع اين چالش قرارد   اد   هاي خريد    واگن و 
تأمين واگن د   اخلي د   ر حال انجام است. د   ر حال حاضر 
سر فاصله خطوط، 3/5 د   قيقه است و براي رسيد   ن به سر 

فاصله ۲ د   قيقه، هزار و ۴۶۷ واگن كسري د   اريم

    كاهش پرد   اخت از جيب مرد   م يك��ي از اصلي ترين 
اهد   اف برنامه هاي توسعه است و د   ر تمامي اين برنامه ها بر 
اين مهم تأكيد    شد   ه است، اما همچنان فاصله معناد   اري 
با اين تكليف قانوني وج��ود    د   ارد    و د   ر حال��ي كه قانون 
برنامه ششم توس��عه بر كاهش ۲5 د   رصد   ي سهم مرد   م 
از پرد   اخت هزينه هاي سالمت تأكيد    كرد   ه بود   ، د   ر حال 
حاضر سهم مرد   م از هزينه هاي د   ارو و د   رمان بيش از ۶۰ 

د   رصد    است

معاون وزير جهاد كشاورزي:دليل طوالني شدن 
صف هاي نانوايي  كم فروشي يا كاهش ساعات 

 پخت نان است كه در طرح هوشمند سازي 
مرتفع خواهد شد

  مصوبات شوراي هماهنگي سران قوا نشان مي د  هد   
كه عزم مس��ئوالن براي برخورد   با هرگون��ه اخالل د  ر 
نظام اقتصاد  ي به خصوص حوزه ارزي و طال جزم است. 
س��خنگوي قوه قضائيه هم د  يروز با اعالم مسد  ود   شد  ن 
۷هزار حساب بانكي و د  ستگيري 5۰ نفر د  ر حوزه طال و 

ارز از برخورد   جد  ي با اخاللگران اين حوزه خبر د  اد

    طبق قانون تعرف��ه صادرات محص��والت آب بر به 
ويژه محصوالت جاليزي از امسال اجرا مي شود تا ديگر 
صادرات جذابيتي نداشته باشد، چراكه نگاه كلي ما اين 
اس��ت محصوالت آب بر با كشت فراس��رزميني توليد و 
وارد كشور شود و در داخل تمركز بر كشت محصوالت 

راهبردي و كم آب بر است

    ايران بازی دوستانه می خواهد، نه سرمربی جديد. چرا 
بايد اس��كوچيچ را تغيير دهيم. من واقعاً اين صحبت ها را 
متوجه نمی شوم. االن وقت حمايت است و تنها يک اردوی 
ديگر در پيش داريم. شما فكر می كنيد اگر گوارديوال را هم 

بياوريم، می تواند كار خاصی انجام دهد

    خبرگ��زاری آناتولی در گزارش��ی به وضعيت فعلی 
سياست داخلی رژيم صهيونيستی پرداخت و نوشت كه 
قرار است در اين دوره انتقالی، بنت سمت نخست وزير 
جايگزين و مس��ئول پرونده ايران در كابينه را بر عهده 
داش��ته باش��د. در گزارش آناتول��ی آمده اس��ت: اين 
تصمي��م از وضعيت ائتالف دولتی متش��كل از هش��ت 
حزب كه اصاًل با هم هماهنگ نبودند و فقط يک س��ال 
توانس��تند دوام بياورند، پرده برداش��ت. حاال انتخابات 
بعدی كه انتظ��ار می رود در م��اه اكتبر برگزار ش��ود، 
 پنجمين انتخابات اس��رائيل در س��ه س��ال و نيم اخير 

خواهد بود

 د   ود    كمبود ۱۴۶۷ واگن مترو 
د   ر چشم پايتخت نشينان

»جوان« از وضعيت حمل و نقل عمومي 
د   ر پايتخت گزارش می دهد

توصیه دارویی مجلس 
به دولت

 نان هوشمند 
تا پايان تيرماه

سخنگوي قوه قضائيه خبر د  اد  
 مسد  ود   شد  ن 

۷ هزار حساب بانكي
اخاللگران طال و ارز

 محصوالت آب بر 
با زمين هاي كشاورزي 

خداحافظي مي كنند

 تک گام روسیه 
تا کنترل کامل لوهانسک

بازی دوستانه می خواهيم 
نه سرمربی تازه

تشديد بی ثباتی در تل آويو 
با فروپاشی كابينه سهامی
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه اول تير ۱۴0۱ - 22 ذی القعده ۱۴۴3
سال بيست و چهارم- شماره ۶5۱2 - ۱۶ صفحه

قيمت: 3000  تومان

سرلشکر سالمی، فرمانده كل سپاه در اجالسيه كنگره ملی ۱۱ هزار شهيد جامعه عشايری كشور:

دشمن ما باید عقب نشینی کند

ویژه  جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  بین الملل

 زنجیره انفجار ها  و آتش سوزی  ها 
در اسرائیل نشانه چیست؟

 بی در و پیکر 
مثل فدراسیون فوتبال 

دشمن در جنگ ترکیبی دنبال 
بهره گیری از تحول نسلی است

 ناتو مستقیم
 وارد جنگ اوکراین می شود؟

دنیا حیدری 

عباس حاجی نجاری

سید رحیم نعمتی

در يكی دو سال اخير، برخی حوادث مشابه در سرزمين های 
اش��غالی فلس��طين ك��ه تح��ت حكوم��ت غيرقانون��ی 
صهيونيست هاس��ت، متعدد شده اس��ت. زنجيره حوادث در 
اس��رائيل به گونه ای پيش رفته كه هر ناظ��ری، اگر نخواهد 
مغرضانه به ماجرا نگاه كند، اذعان دارد كه اين روال »نمی تواند 
عادی باشد«. اسرائيلی  ها البته به نرمال نبودن عادت دارند. آنها 
همواره زير سايه ترس و نگرانی از امنيت خود زندگی كرده اند، 
زيرا مردم فلسطين چاره ای جز دفاع از خود برابر اشغالگری و 
تجاوز صهيونيست  ها نداشته اند و اين زندگی غيرنرمال انتخاب 

خود اسرائيلی  ها بوده است  | صفحه 2

راستی آزمايی اتفاقاتی كه اين روزها رخ می دهد كار ساده ای 
نيست، وقتی هر دم از اين باغ بری می رس��د. كنار گذاشتن 
رئيس پرحاش��يه فدراس��يون فوتبال به دليل تخلفات مالی 
قرار بود مش��كالت را حل كند و اوضاع را بهبود بخش��د، اما 
ويران كردن خانه های كلنگی بدون داش��تن برنامه ای برای 
ساخت و ساز دوباره نه تنها سودی ندارد كه مناظر و چشم انداز 
اطراف را نيز زشت و نازيبا می كند. درست مانند اتفاقی كه در 
فدراسيون فوتبال رخ داد. تصميم، بدون شک تصميم خوبی 
بود و صدالبته كه گامی مثبت برای مبارزه با مديرانی بود كه 
بايد حساب كار دست شان می آمد، اما استارت بدون برنامه، 

يعنی تالش بی نتيجه!  | صفحه ۱3

پيروزی انقالب اسالمی و تشكيل نظامی مبتنی بر ارزش های 
دينی در ايران يكی از مهم  ترين وقايع دوران معاصر بود كه عالوه 
بر تحول بنيادين و فراگير در ايران، بازتاب و دستاوردهای جهانی 
فراوانی داشت و با احيای تفكر دينی به ويژه درصحنه سياست و 
جامعه و اداره زندگی بشری، بسياری از تئوری  ها و اصولی را كه تا 
آن زمان در جهان قطعی و خدشه ناپذير معرفی شده بودند نظير  
ماركسيسم ،سوسياليسم ،سكوالريسم، ليبراليسم، مدرنيسم 
و مانند آن را مورد چالش ق��رار داد و مبدأ تحوالت عظيمی در 
صحنه سياست و فرهنگ و اجتماع و سرآغازی الهام بخش برای 
بسياری از حركت های مقاومتی و ضد استعماری و نهضت های 
استكبارستيز شد و اكنون باگذشت بيش از چهار دهه همچنان 
به عنوان بزرگ ترين دشمن و مانع قدرت های تماميت طلب و 
استعمارگر در جهان مطرح است. اصلی  ترين هدف دشمنان در 
جنگ نرم، حمله به اسالم ناب و آموزه های آن بود. آنها در طول 
اين سال  ها تالش داشتند هويت و فرهنگ اسالمی ما را از ميان 
بردارند و يا اينكه دست كم آن را خرد و ناچيز جلوه داده و عامل 
عقب ماندگی و ايزوله شدن معرفی كنند و مترقی  ترين تعاليم را 

به عنوان تعاليم ضد بشريت معرفی نمايند  | صفحه 2

قرار است نشست سران سازمان پيمان آتالنتيک شمالی)ناتو( 
طی روزهای چهار         شنبه و پنج  شنبه آينده، ۲9 و3۰ ژوئن، در 
شهر مادريد، پايتخت اس��پانيا، برگزار شود. شكی نيست كه 
موضوع روسيه و حمله آن به اوكراين در صدر برنامه های اين 
نشست اس��ت، چنان كه اين پيمان در اين چند ماه چندين 
نشست در سطح س��ران و وزرای دفاع داشته و موضوع اصلی 
همگی بررس��ی وضعيت جن��گ در اوكراي��ن و نحوه كمک 
كش��ورهای عضو به اوكراين برای مقاومت در برابر نيروهای 
روسيه بوده و بايد گفت كه كمک های ناتو طيف گسترده ای 
از حمايت های متنوع از اطالعاتی گرفته تا تجهيزات و ادوات 
پيش��رفته نظامی و حتی اعزام نيروهای مزدور از كشورهای 
مختلف را در برگرفته اس��ت تا اينكه اوكراين بتواند در برابر 
روسيه تاب آورد. در واقع، اعضای ناتو و به خصوص امريكا طی 
بيش از چهار ماه و نيم از جنگ از تمام توان خود برای كمک 
به اوكراين استفاده كرده اند، به نوعی كه حاال از جنگ نيابتی 
امريكا در اوكراين گفته می ش��ود اما تاكنون گزينه مداخله 

مستقيم را در دستور كار خود قرار نداده اند | صفحه ۱5

 نا امید کردن مردم
به سود دشمن است

رهبر معظم انقالب در ديدار دست اندركاران كنگره ملی شهدای 
عشاير: امروز هر كس مردم را از آينده نااميد، يا ايمان های مردم را 
تضعيف يا مردم را به تالش ها و برنامه ريزی های مسئوالن بی اعتقاد 

يا بدبين كند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن كار می كند

صفحات 2و ۱۶

 پيام رهبر انقالب 
به همايش بزرگداشت روز بسيج اساتيد

 استادان بسيجی  در توليد علم 
 و آميختن آن با اخالق 

پيشتاز باشند

جبلی: غفلت در انتشار گزارش پليس را 
جبران می كنيم

 رئيس صدا و سيما
عذرخواهی كرد

تكرار بودجه ريزي هاي غلط در دهه هاي گذشته، اگرچه 
امروز دولت س��يزدهم را با مشكالت عديده اي مواجه 
كرده است، اما كاهش س��رعت رشد تورم و همچنين 
افزايش رشد اقتصادي نشان مي دهد كه دولت به قلب 
مش��كالت اقتصاد ايران زده اس��ت و توفيقاتي هم در 
همين مدت كم به دست آورده است. در اين ميان وزير 
اقتصاد دولت سيزدهم به صراحت كسري ترازعملياتي 
دولت را يكي از پايه هاي ايجاد تورم معرفي كرد و گفت: 
برخي مصلحت انديشان توصيه مي كردند دولت با دست 
باز هزينه كند، ولي ما صادقانه رفت��ار كرديم با اصرار 
جلوي تأمين كس��ري بودجه از نقدينگي ايستاديم و 
مجلس هم همراهي كرد و كسري بودجه امسال نسبت 

به سال 1۴۰۰ كمتر خواهد بود. 
كس��ري تراز عملياتي دولت به بيان ساده همان كسري 
بودجه اس��ت، وقتي هزينه هاي جاري دول��ت بيش از 
درآمدهاي دولت باشد، دولت با كس��ري بودجه مواجه 
مي ش��ود، اما اين كس��ري آن قدر از مس��يرهايي چون 
استقراض از بانک مركزي و چاپ پول تأمين شده است كه 
در زمان بودجه ريزي عادت شده كه در بودجه هزينه تراشي 
ش��ود، زيرا دس��ت آخر با چاپ پول اين هزينه ها تأمين 

مي شود اما به بهاي ايجاد تورم.  با توجه به توضيح فوق به 
اين نتيجه مي رسيم كه اگر بودجه ريزي بر مبناي برتري 
هزينه از درآمدها باشد، دولت مجبور به استقراض از بانک 
مركزي مي شود و تورم خلق مي شود از اين رو بايد ديد چه 

اشخاصي در كشور ذي نفع تورم هستند. 
اشخاصي كه بدهكاري و تعهدات ريالي دارند، هر چقدر 
تورم باالتر برود ارزش واقعي بدهي آنها پايين تر مي آيد 
و با نگاهي ب��ه اقتصاد ايران به اين مهم مي رس��يم كه 

بانک ها اعم از دولتي، خصولتي و خصوصي بيشترين 
بدهي را به س��پرده گذاران خود دارند، از اين رو وقتي 
تعهد كرده اند كه به سپرده گذار 18 درصد سود دهند، 
هر چقدر تورم در اقتصاد باالتر برود بدهي و تعهد بزرگ 
بانک ها به س��پرده گذاران كاهش مي ياب��د.  برخي از 
كارشناسان اقتصادي با اشاره به تورم هاي عمومي بيش 
از ۴۰ درصد و تورم هاي بخش��ي گاه��ی بيش از 1۰۰ 
درصد و نرخ سود سپرده 18 درصدي مي گويند، بانک ها 
در حقيقت سودي به سپرده گذاران پرداخت نمي كنند و 
بخشي از ارزش سپرده بانكي نيز به دليل تورم در اقتصاد 
از بين مي رود، همين معادله فضايي ايجاد مي كند كه 
عده اي ش��خص حقيقي و حقوقي كارشان در اقتصاد 
ايران وام خواهي و وام خواري باشد، زيرا كافي است در 
اقتصاد هاي با تورم باال با پول دريافتي از محل تسهيالت 
بانكي كااليي مثل مسكن، خودرو، طال  و ارز خريداري 
كنند به گذر زمان ارزش بده��ي آنها به بانک كاهش و 
ارزش دارايي خريداري ش��ده، افزايش پيدا مي كند با 
توجه به اين امتيازي كه در اخذ تسهيالت بانكي نهفته 
است، دستيابي به تسهيالت بانكي براي عامه مردم به 

اين سادگي ها نيست | صفحه ۴

وزير اقتصاد: در سال گذشته جلوي تأمين كسري بودجه از محل نقدينگي ايستاديم و مجلس هم همراهي كرد 

تورم را با مهار کسري بودجه کنترل مي کنیم

درگذشت راوی »آمدم  ای شاه پناهم بده«
   مرحوم محمدعلی كريمخانی، خواننده و مداح فقيد 
كشورمان كه طی سال های اخير با اجرای زيباي قطعه  
مشهور به »آمدم  ای شاه پناهم بده« در تكريم و تجليل 
از جايگاه منيع و رفيع امام هش��تم ش��يعيان حضرت 
علي بن موسي الرضا)ع( در ميان مردم شناخته مي شد، 
از جمله هنرمندان پيشكسوت موسيقی آيينی كشورمان 
بود كه سال 13۲9 در شهر قزوين به دنيا آمد. مرحوم 
كريمخاني از كودك��ی به مداحی عالقه من��د بود و در 
محافل و هيئت ها در ايام محرم و رمضان مناجات  خوانی و 
مداحی می كرد و اولين مداحی خود را در سن 1۶ سالگی 
در ح��رم و روز والدت امام رضا)عليه الس��الم( با نوای 
خاص و رسای خود خواند. ايشان از محضر استاد مرحوم 
حس��ين صبحدل بهره برد و توسط ايش��ان وارد راديو 

شد. وی سال ها بعد به واس��طه تجارب ارزشمندی كه 
در حوزه های مختلف مداحی و خوانندگی داشت قطعه 
»آمدم  ای شاه پناهم بده« را كه شعرش توسط مرحوم 
حبيب اهلل چايچيان متخلص به »حسان« سروده شده 
بود با همراهی آريا عظيمی نژاد توليد كرد. اثری كه در 
تجليل مقام واالی حضرت ام��ام رضا)ع( توليد و بعد از 
پخش، تبديل به يك��ی از ماندگارترين نواهای مذهبی 
پيرامون شخصيت بزرگوار امام هشتم شيعيان شد. اين 
مداح اهل بيت جدای از فضای اجتماعی معنوی كه در 
آن رشد و نمو يافته و با ارادت قلبی اش مداحي مي كرد 
از منظر موس��يقايی هم دارای ويژگی هايی منحصر به 
فرد بود كه او را در مقايسه با ديگران از وجاهت و مكانت 

ويژه ای برخوردار می كرد  | صفحه ۱۶

قانون مقابل برادران لیال  
   چند س��ال پيش، زمانی كه يكی از فيلمس��ازان 
زن كه از جمله كارگردانان سرش��ناس سينماست، 
ساخت فيلمش را بدون مجوز آغاز كرد، رئيس وقت 
سازمان سينمايی به جای آنكه جلوی اقدام غيرقانونی 
فيلمساز را بگيرد، يک پيک موتوری گرفت و مجوزی 
را كه خودش برای فيلم صادر كرده بود به دست پيک 
داد تا برود و به دست خانم كارگردان برساند. فيلمی 
كه در نهايت به مجموعه ای از بيانيه های ضدحاكميتی 
تبديل ش��د و در چند فس��تيوال خارجی به نمايش 
درآمد. اين ماجرا تنها گوشه ای از رفتار خارج از چرخه 
قانون در رابطه فيلمس��از و سازمان س��ينمايی بود. 
حاصل اين كار، رشد رفتارهايی بود كه شأن و جايگاه 

سينما را با خدشه روبه رو می كرد. 

ماجرای فيل��م برادران لي��ال كه اين روزها س��ازمان 
س��ينمايی از عدم اكران آن خبر داده است، ماجرايی 
بود كه می توانس��ت به تجرب��ه ای مانن��د كاری كه 
خانم فيلمساز در سال های گذش��ته انجام داده بود، 

بينجامد.
سعيد روستايی، پس از موفقيت با فيلم های »ابد و يک 
روز« و »متری شيش و نيم«، از مردادماه سال گذشته 
با كسب مجوز ساخت  فيلمی با عنوان »برادران ليال«، 
كار تازه خود را با تهيه كنندگی جواد نوروزبيگی آغاز 
كرد. روس��تايی تالش كرد فيلم در س��كوت خبری 
پيش برود، برای همين صرفاً اطالعاتی كه از »برادران 
ليال« منتشر شد، حاكی از اين بود كه فيلم يک درام 

اجتماعی است | صفحه ۱۶

   سرزمينی كه صدای اذان در آن طنين انداز می شود جايی برای حضور و نفوذ مشركان نيست. تاريخ پر است از 
رويارويی ما با دشمنان مختلف و همواره كسی كه بايد عقب نشينی كند دشمن بوده است. دشمن گمان نمی كرد 
ملت ايران ۴۴ سال در مبارزه ای مستمر و جهانی سربلند و سرافراز بماند و امروز برای تجليل از حماسه آفرينان ديروز 

خود مجتمع شود. اين روز ها دشمن عاجز ما به وطن فروشان و پناهندگان خيانتكار اميد بسته است. اين افراد شايد 
هم زبان ما باشند اما سخن دشمن را ترجمه می كنند و در خيال باطل خود گمان می برند می توانند مغز ها و قلوب 

مردم ما را در كنترل خود بگيرند | صفحه 2


