
    هر چند سياس��ت هاي دول��ت س��يزدهم در بازار 
مس��كن نويد بخش ثبات و حتي كاهش نرخ مسكن در 
كشور اس��ت، اما جريان ذي نفع افزايش قيمت مسكن 
و عالقه مند به س��فته بازي در بازار مسكن به بهانه هاي 
مختلف مي كوش��د اميد ثبات و كاهش قيمت مسكن 
در كشور را نااميد كند، اين در حالي است كه روز به روز 
بر حجم زمين هاي تحويلي به وزارت راه و شهرس��ازي 
جهت پيشبرد طرح نهضت ملي مسكن افزوده مي شود و 
تقويت جريان توليد مسكن و نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناپايدار نيز در كنار مقابله با جريان سفته بازي در بازار 
مس��كن مي تواند نويدبخش دوراني متف��اوت در بازار 

مسكن باشد؛ شبيه آنچه در بازار سرمايه رخ داد

    ايران هنوز به متن پيش��نهادی اروپ��ا برای احيای 
برجام، پاسخ مثبت نداده، ولی ظاهراً پاسخ ايران منفی 
هم نيست. احتماالً اگر مالحظات ايران درباره متن در 
نظر گرفته شود، همانطور كه نماينده روسيه گفته، شايد 
احيای آن در مدتی كوتاه ممكن شود. با اين حال، حاال 
زمزمه هايی از داخل امريكا بلندت��ر از هر موقع ديگری 
ش��نيده می ش��ود كه می گويند »اين تواف��ق لعنتی را 
متوقف كنيد« ! آن هم به اين دليل كه به سلمان رشدی، 

نويسنده كتاب آيات شيطانی حمله شده است

    دادگاه عالی ورزش پرداخت غرامت يک ميليون و 350 
هزار يورويی استقالل به آندره آ استراماچونی را تأييد كرد. 
پس از بيش از دو سال انتظار س��رانجام همان اتفاقی كه 
همه انتظارش را داشتيم رخ داد و آبی ها راهی جز پرداخت 
غرامت سنگين به مربی ايتاليايی ندارند. بعد از شكست در 
پرونده ويلموتس، اين دومين باخت فوتبال ايران در عرصه 

شكايت های خارجی در كمتر از يک ماه است

تاالر شیشه ای مسکن!

 زمزمه شیطانی 
علیه توافق از واشنگتن

 و حاال  
استراماچونی گیت!
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 24 مرداد 1401 - 17 محرم 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6551 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

خون گران فروشان در شیشه تعزیرات

 داغ 
خودروی داغون!
سردار هاديانفر، رئیس پلیس راهور چهار داغ قديمی خودروسازی 
را تازه کرد؛ اول اينکه وقتی واردات خودرو قطع شد، تلفات جاده ای 
زياد شد. دوم، درصد قابل توجهی از اين قربانیان جوانان و کودکان 
هستند که بخش�ی از اين تلفات به ناتوانی سیستم بیمارستان ها 
در تش�خیص صدمه ه�ا بازمی گردد. س�وم، خودروس�از همچنان 
ماشین معیوب دست مردم می دهد و اين سیر نزولی دارد. چهارم 
اينکه همین ماشین معیوب با زدو بند و تبانی در مراکز معاينه فنی 
ش�هرداری ها ک�ه »مراکز تأمی�ن مالی اند نه معاين�ه فنی« معاينه 

می شود يعنی با سیخ کباب تست چهارگاز می گیرند! | صفحه 14

   اجتماعی

ویژه  های جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

 نقاط قوت دولت رئیسی 
از نگاه باهنر

 تجمع 10 نفره منافقین
 برای دفاع از شیطان!

 چوب حراج دوباره 
به بیت المال

 آیات شیطانی،  اسم رمز  
 یک بار برای همیشهجنگ تمدنی غرب علیه اسالم

 به کشتارهای جاده ای پایان دهید
    یادداشت حسین فصیحی

فریدون حسن

حمیدرضا شاه نظری

محمدرضا باهنر، فعال سياس��ی، مقابله با  كرونا، بين مردم 
بودن و افزايش س��رمايه اجتماع��ی را ازجمله موفقيت های  

دولت رئيسی می داند

ح��دود 10 نف��ر زن و مرد ب��ا پرچ��م س��ازمان منافقين با 
تجمع مقابل خان��ه عط��اءاهلل مهاجرانی ش��عار هايی عليه 
وی به دلي��ل اعالم حمايتش از حمله به س��لمان رش��دی 
 و نيز تأكي��دش بر كتاب��ی كه در نق��د »آيات ش��يطانی« 

نوشته، دادند | صفحه 2

»با مديريت پول را پرداخت می كني��م«، از اين جمله كوتاه 
خاطرات بس��يار تلخی داريم. اين جمله كه به زبان مديران 
فوتبال می آي��د، يعنی اينكه ق��رار اس��ت ميلياردها تومان 
از بيت المال و جي��ب مردم به ت��اراج برود تا يك��ی ديگر از 
گندكاری های فوتبالی ها ماستمالی شود و يک خارجی ديگر 
به نان و نوايی برسد. هنوز داغ برداشت ميلياردی از صندوقی 
را كه قرار بود به كارآفرين��ان وام بدهد، اما پولش برای طلب 
كالدرون بر باد رفت فراموش نكرده ايم. هنوز جريمه سنگين 
ويلموتس بر قوت خود باقيست و مسببانش با وقاحت تمام 
قصد بازگش��ت به فوتبال را دارند كه حاال خبر می رسد بايد 
يک ميليون و 350 هزار يورو به اس��تراماچونی بپردازيم. به 
همين راحتی چيزی حدود 40 ميليارد توم��ان بايد به اين 

مربی خارجی بدهيم | صفحه 13

رشدی كتاب »آيات شيطانی« را به سفارش »گيلون ريتكن«، 
رئيس يهودی انتش��ارات وايكينگ كه جزو گروه انتش��اراتی 
»پنگوئن « است با دستمزد بی سابقه 850 هزار پوند به رشته 
تحرير درآورد. انتشار »آيات شيطانی« را بايد تهاجم تمدنی 
غرب ليبرال و صهيونيست به خيزش تمدنی انقالب اسالمی 
ايران دانست و رشدی را نيز مزدور بخش آنگلوساكسون جنگ 
تمدنی غ��رب عليه اس��الم. راز حمايت ش��ديد دولت و ملكه 
انگلستان از سلمان رش��دی ملعون نيز به همين دليل است 
كه حتی پ��س از مهاجرت وی به امريكا بع��د از اعتراض  ها به 
بودجه ای كه انگلستان برای حفاظت از او تخصيص داده بود، 
حمايت مالی از وی را قطع نكرد تا جايی كه چند سال پيش لرد 
احمد ، نماينده مسلمان مجلس اعيان انگليس و مشاور وزارت 
كشور انگليس در امور نژادی گفته بود با وجود نقل مكان رشدی 
به امريكا، دولت انگليس مخفيانه كماكان مخارج محافظت از 
جان او را می پردازد! حتی دو دهه بعد از انتشار كتاب نيز ملكه 

انگلستان به سلمان رشدی لقب شواليه اعطا كرد| صفحه 2

طی پیامی صورت گرفت
قدردانی سردار سلیمانی 
از پیام تسلیت رهبر انقالب

رئيس سازمان بسيج مستضعفين از حضرت آيت اهلل العظمی 
امام خامنه ای بابت پيام تسليت ايشان در پی درگذشت حاج 

ابوالقاسم سليمانی قدردانی كرد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری بس��يج، در پيام س��ردار غالمرضا 
س��ليمانی به محضر فرمانده معظم كل قوا آمده است:پيام 
نورانی و ابراز همدلی و همدردی حضرتعالی در پی درگذشت 
ابوی اينجانب موجبات دلگرمی و تس��لی خاطر بازماندگان 
گرديد. اينجانب شكرگزار وجود نعمت خدادادی واليت امر 
مسلمين بوده و از عنايت حضرتعالی و ارسال پيام روحبخش 
و جان افزای تان سپاس��گزاری و قدردانی نموده و سالمتی 
وجودتان را تا ظه��ور دولت يار از محض��ر حضرت ربوبيت 

خواستارم. 

گران فروشان خون مردم را در شيشه كرده اند. حاال رئيس سازمان تعزيرات به »جوان « می گويد با وصول 800ميلياردتومان از وظيفه 
هزارميلياردتومانی جرايم اجرای احكام سال1401 در چهارماهه اول سال، ميزان وصولی اجرای احكام تعزيرات 30 برابر شده است | صفحه 3

آگهى مناقصه شماره 1401/11 
شـركت مخابرات ايران (منطقه چهارمحال و بختيارى) در نظر 
دارد اجراى طرح فيبر نورى مسير 5 كيلومتر نرسيده به گردنه 
چرى و سايت هاى مسير تا مركز مخابرات مورز مورد نياز خود را 

از طريق مناقصه عام يك مرحله اى واگذار نمايد.
متقاضيان شركت در مناقصه مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آگهى مناقصه 

در سايت شركت مخابرات ايران مراجعه نمايند.
مهلت تحويل پيشنهاد: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1401/6/5 

آدرس سايت: www.tci.ir و www.chb.tci.ir (براى دريافت رايگان اسناد) 

شركت مخابرات ايران
 (منطقه چهارمحال و بختيارى)

نهمين جشـنوارة برند محبوب مصرف كننـدگان در تاريخ 11 
اَمرداد 1401 با درخشش بانك پاسارگاد به كار خود خاتمه داد. 
در مراسم اختتاميه اين جشنواره كه در محل سالن همايش هاى 
صداوسيما و با حضور نمايندگان برندهاى محبوب كشور برگزار 
شد، بانك پاسارگاد در تمامى گروه هاى خدمات بانكى موفق 
به كسب رتبه نخست شد و به عنوان محبوب ترين نام تجارى 

(برند) بانكى معرفى گرديد.
به گزارش روابـط عمومى بانك پاسـارگاد، نهميـن دوره اين 
نظرسـنجى مردمى از تاريخ 5 ارديبهشـت تا 15تيـر1401 با 
حضور 1500 نام تجارى معتبر كشور در 102 گروه كاال و خدمات، 
با ثبت 832001 رأى مردمى برگزار شـد و شركت كنندگان بر 
اساس تجربه خود در بهره مندى از كاالها و خدمات نسبت به 

انتخاب برند محبوب خود اقدام كردند. 
راحله شـهرابى، مديـر امور حـوزه راهبرى و روابـط عمومى 
بانك پاسـارگاد با بيان اينكه اين بانك با اتكا بر فرهنگ غنى 
پاسارگادى و توجه مستمر بر شناسـايى و رفع نياز مشتريان 
نظام بانكى و با تكيـه بر دانش جوانان كشـورمان، همواره در 
راستاى كمك به توسعه كشور در بخش هاى مختلف اقتصادى، 
توليدى، آموزشـى و... اقدامات ارزنده اى را انجام داده است، 
گفت: بانك پاسارگاد همواره به عنوان بانكى پيشرو در ارائه و 
توسعه خدمات بانكى اقدامات ارزنده اى انجام داده و در عرصه 

بين المللى نيز بسيار موفق عمل كرده است.
 وى در ادامه موفقيت هاى بين المللى بانك پاسارگاد از جمله: 
كسـب هفت عنوان "بانك برتر اسـالمى ايـران" و همچنين 
دسـتيابى به هفتمين عنوان "بانك سـال جمهورى اسالمى 
ايران" طبق اعالم نشريه معتبر بنكر، كسب رتبه 257 دربين 
500 برند ارزنده بانكى جهان (به عنوان تنها بانك ايرانى حاضر 
در اين فهرست) بر اسـاس آخرين اعالم مؤسسه بين المللى 
برندفاينانس (nance�Brand)، قـرار گرفتن در رتبه 502 

جهان به عنوان تنها بانك ايرانى حاضر در آخرين فهرست  1000 
بانك برتر جهان (اعالم شده در نشريه بنكر)، انتخاب به عنوان 
سازمان دانشى برتر (Make) در ايران و كسب رتبه دوم آسيا 
در بخش رهبرى دانش محور سازمانى، انتخاب به عنوان بانك 
متعالى براى سه سال متوالى از سوى مؤسسه معتبر يورومانى، 
كسـب جايزه بين المللى امنيت و دسترسى آسان در خدمات 
بانكدارى الكترونيكى از سـوى اتحاديه اروپا، دريافت نشان 
زرين شهرت و اعتبار در ارائه خدمات نوين بانكى (ITEC) را 

تنها به عنوان بخشى از افتخارات اين بانك برشمرد.
وى افزود: بانك پاسارگاد كه همواره باكسب عناوين ارزنده از 
مراجع معتبر جهانى براى نظام بانكى كشورمان افتخارآفرينى 
كرده است، اين بار در موفقيتى ارزشمند در تمامى گروه هاى 
خدمات بانكى جشنواره مردمى برند محبوب مصرف كنندگان، 
شـامل: "خدمات بانكى حضورى"، "همراه بانك"، "اينترنت 
بانك" و "نرم افزارهاى پرداخت" با رأى مسـتقيم مردم عزيز 
كشورمان و مخاطبين محترم نظام بانكى موفق به كسب رتبه 
نخسـت شـد و عنوان محبوب ترين نام تجارى (برند) بانكى 

كشور را به خود اختصاص داد.
گفتنى است جشنواره برند محبوب مصرف كنندگان، هر ساله 
توسط انجمن حمايت از مصرف كنندگان به صورت نظرسنجى 

عمومى برگزار مى شـود و امسال 
نيز طبق روال هشت  سال گذشته، 
انتخاب برند محبـوب را برعهدة 
مخاطبـان و اسـتفاده كنندگان 
كاالها و خدمات گذاشت و بدين 
ترتيب، مصرف كننـدگان با رأى 
مستقيم خود نسـبت به انتخاب 
نام تجـارى محبوب خـود اقدام 

كردند.

"بانك پاسارگاد" با رأى مستقيم مردمى محبوب ترين برند بانكى ايران شد

دوبله گرفتار مافیاي پیرمردها است

 ابتکار عمل دست ماست
غرب راهی جز توافق با ایران ندارد

 هماهنگي هالل احمر و حشد الشعبي
در خدمت رساني به زائران اربعین

اش��كان صادقي، صداپيش��ه و مدير دوبالژ در 
گفت و گو با »جوان«: برخي از اس��اتيد انجمن 
دوبله اي��ران، كالس ه��اي دوبل��ه مي گذارند، 
نزدي��ک ب��ه 10 ميلي��ون تومان هم ش��هريه 
مي گيرند، اما در نهايت آن كسي كه در كالس 
آمده و استعدادش كشف ش��ده بايد كار كند! 
ول��ي ب��ه او كار نمي دهند. چندين نف��ر از آنها 
مي آيند و از من كار مي خواهند، وقتي تس��ت 
مي گيرم مي بينم ابتدايي ترين مس��ائل دوبله 
را نمي دانند، نه ف��ن بيان بلد هس��تند، نه كار 
ب��ا ديافراگ��م را آموخته اند، از آنها مي پرس��م 

پ��س در كالس اس��تاد چ��ه كار مي كردي��د، 
 مي گويند استاد براي ما خاطرات كارهايش را 

تعريف مي كرد! | صفحه 16

س��يد مصطفی خوش چش��م، تحليلگر مسائل 
بين الملل: ما در حال تجرب��ه تصاعد بحران در 
مناطق مختلف جهان هس��تيم و اينها تأثيرات 
مخربی در هفته  ه��ا و ماه های آين��ده بر روی 
بازارهای اقتصادی و ان��رژی می گذارد و طرف 
غربی كه ش��ايد به دو برابر صادرات نفت ايران 
محتاج باشد به خوبی می داند كه هزينه بسيار 
گزافی برای عدم توافق خواهد پرداخت. بنابراين 
زمان به نفع ما اس��ت. ايران روش خود را تغيير 
نداده و همواره در عين مقاوم��ت، ابتكار عمل 
به خرج داده اس��ت و اتفاقاً س��ه كشور اروپايی 

هس��تند كه به جای اينكه بياني��ه صادر كنند 
كه ايران خواسته ای نداش��ته باشد بايد جواب 

پيشنهاد ها و ايده های ما را بدهند | صفحه 2

رئيس جمعيت هالل احمر: در مس��ير نجف تا 
كربال ه��ر 100 عمود يک مقر س��المت ايجاد 
شده و در ميانه راه يک بيمارستان بزرگ براي 
قرنطينه، گرمازدگي و مباحث دندانپزش��كي 
راه ان��دازي شده اس��ت. همچني��ن در كرب��ال، 
كاظمين، س��امرا و امامزاده س��يد محمد هم 
اين پوشش درماني و امدادي لحاظ شده است. 
50 دستگاه آمبوالنس و شش دستگاه اتوبوس 
آمبوالن��س از ايران ب��ه عراق م��ي رود و چهار 
فروند بالگرد در مرزها مس��تقر مي شوند تا در 
صورت اتفاقات غير قابل پيش بيني بشود از آنها 

اس��تفاده كرد. همچنين دو فرون��د هواپيما به 
عنوان بيمارستان هواپيمايي با كمک ستاد كل 

نيروهاي مسلح آماده شده است | صفحه 3


