
زمزمه هاي شکست تحريم از چهار گوشه جهان

سخنگوی سازمان مديريت بحران در گفت وگو با »جوان« از ادامه سيل و كاهش دما در 17 استان خبر داد
سيل ناشي از بارش ها جان 5 نفر را گرفت

تحريم های امريکا كه قرار 

جعفر تكبيري
  اقتصادي

اس�ت از ماه آب�ان وارد فاز 
شديدتر خود شود، به نظر 
می رسد از همين حاال طعم شکست را چشيده است و 
امري�کا ب�ا ش�عارهای ناسيوناليس�تی رئيس جمهور 
شترمرامش، نظاره گر چند جانبه گرايی جهان و مقابله 
قدرت های جهانی با يکجانبه گرايی امريکا است. تمام زور 
امريکا در تحريم ايران زده شده است و امريکا عماًل جز 
عمليات روانی كار اجرايی ديگری برای تحريم بيش�تر 
ايران نمی تواند انجام ده�د و آن طور كه رئيس جمهور 
ايران نيز گفت تحريم های آبان ماه نيز همين حاال اجرا و 
پيش خور شده و بنابراين در ماه آبان شاهد تأثير بيشتر 
اين تحريم ها بر اقتصاد ملی ايران نخواهيم بود. در عين 
حال اروپا ب�رای دور زدن تحريم ها و اس�تقالل مالی از 
امريکا انديشه می كند، چين، هند و تركيه عمالً به خريد 
نفت از ايران به رغم تهديدهای امريکا ادامه می دهند. 
اين چنين است كه به نظر می رسد جهان از  چهارگوشه 
صدای شکستن اس�تخوان تحريم ها را به گوش امريکا 

مخابره می كند.  
درست دو هفته قبل بود كه رئيس جمهور در جريان نشست 
مطبوعاتي خود در نيويورك به س��خنان دونالد ترامپ در 
نشس��ت ش��وراي امنيت درباره تحريم ه��اي جديد ايران 
واكنش نشان داد و آن سخنراني را براي تبليغات انتخاباتي 
داخل امريكا دانست و گفت كه هيچ تحريم جديدي براي 
ماه نوامبر)آبان( باقي نمانده است. روحاني در اين خصوص 
گفته بود: »هيچ تحريمي نيست كه بعداً امريكا بخواهد انجام 
دهد. همه كارها را قباًل انجام داده است. بعضي از افرادي كه 
در امريكا به اصطالح خودش��ان دنبال تحريم ايران بودند 
»بيش فعال« بودند! تحريم هايي كه قرار بود در نوامبر انجام 

بگيرد در سپتامبر انجام دادند. بنابراين هيچ چيز جديدي 
براي نوامبر وجود ندارد و اين كام��اًل يك بحث تبليغاتي و 

رواني است.«
در همين حال، روز گذش��ته اخبار مختلفي از سراسر جهان 
مخابره ش��د كه نش��ان مي دهد، بسياری از كش��ورها براي 
جلوگيري از تحميل ضرر و تورم به اقتصاد  ش��ان، اش��تياق 
زيادي براي معامله با ايران دارند. ب��ه عنوان نمونه، هند كه 
دومين خريدار بزرگ نفت ايران اس��ت، عن��وان كرد در ماه 
نوامبر كه قرار اس��ت تحريم هاي نفتي ايران توس��ط امريكا 
اجرايي شود، مجموعاً ۹ ميليون بشكه نفت از ايران خريداري 
خواهد كرد؛ موضوعي كه نشان مي دهد اين كشور حتي پس از 
آغاز تحريم هاي امريكا عليه تهران، به خريد نفت از ايران ادامه 
خواهد داد. اين در حالي است كه پيش از اين رسانه ها گزارش 
كرده بودند كه هند تحت فشار امريكا، خريد نفت از ايران را 
به صفر خواهد رساند.  اشتياق هندي ها براي ادامه خريد نفت 
از كشورمان در حالي است كه ايران تخفيف ها و پيشنهادات 
خوبي براي خريداران هن��دي ارائ��ه داده و دولت هند طي 
ماه هاي گذشته با ضعيف ش��دن ارزش روپيه، با هزينه هاي 
باالتري براي خريد نفت مواجه است و بيم آن دارد كه قيمت 

تمام شده تأمين انرژي براي مردمش گران تمام شود. 
 جنگ اقتصادي امريکا و چين به نفع ايران

در سوي ديگر جهان، همزمان با تشديد جنگ تجاري ميان 
امريكا و چين و اعمال تعرفه هاي سنگين بر محصوالت توليد 
چين از سوي امريكا، چين در اقدامي تالفي جويانه، واردات 
نفت از امريكا را به طور كامل متوقف كرد. چين هم اكنون 
دومين مشتري نفت امريكا است. اين اتفاق حاال مي تواند به 
سود ايران باشد و پااليشگاه هاي چيني براي جبران توقف 
خريد نفت از امريكا، به سمت خريد نفت از ايران و جايگزين 

كردن نفت كشورمان با امريكا بروند. 

 تركيه شريك ديرين
عالوه بر هند و چين، تركيه نيز كه از مش��تريان نفت ايران 
است، به تحريم هاي امريكا نه گفته و خواستار ادامه يافتن 
واردات نفت از ايران شده اس��ت. اين درخواست تركيه در 
حالي است كه اين كشور زير ش��ديدترين فشارها از سوي 
امريكا براي توق��ف تجارت و خري��د نفت از اي��ران بود اما 
اين كش��ور كه اين روزها س��عي در برقراري روابط حسنه 
گسترده تري با ايران دارد، نه تنها عنوان كرده كه به خريد 
نفت از ايران ادامه خواهد داد، بلكه به رغم فشارها، قرار است 
از طريق كانال بانكي خود، هزينه واردات گاز از ايران را نيز 

پرداخت كند. 
 اروپا به دنبال انزواي امريکا

اما شايد مهم ترين تحول در اين حوزه مربوط به اظهارات وزير 
اقتصاد و دارايي فرانسه در روز گذشته بود؛ جايي كه لومر، 
تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران را يك فرصت براي اروپا 
مي داند. برونو لومر معتقد اس��ت برهه فعلي زمان مناسبي 

است تا اروپا نهادهاي مالي مستقل خود را توسعه دهد. 
 لومر كه براي ش��ركت در نشست »گلوب ِس��ك تاترا« به 
اسلواكي س��فر كرده، در جريان يك كنفرانس مطبوعاتي 
تأكيد كرده، اروپا با هر كشوري كه بخواهد بايد مراوده داشته 
باشد. گفته اي كه به معناي »نه بزرگ اروپا« به تحريم هاي 
امريكا و تالش اين اتحاديه ايجاد استقالل در روابط خود با 
كشورها است.  وزير اقتصاد و دارايي اقتصاد فرانسه به عنوان 
دومين اقتصاد منطقه پولي يورو تصريح كرد: »به واشنگتن 
مربوط نيست كه تصميم بگيرد ما با ايران مراودات بازرگاني 
داشته باشيم يا نه.« به زعم لومر، خروج امريكا از برجام و وضع 
تحريم هاي جديد واش��نگتن عليه تهران مي تواند موجب 
شود كه اروپا انگيزه اي براي قدرتمندتر شدن داشته باشد و 

در زمينه مالي اختيارات خود را توسعه دهد. 

پس از ورود سامانه بارشي 

ميترا شهبازي
  ايران

روز چهارش�نبه يازده�م 
مهرماه به آس�مان كشور، 
كارشناسان سازمان هواشناسي از بارندگي در 17استان 
كشور خبر دادند. اما بعد از شروع بارش ها بود كه خبرها 
به هشدار تغيير يافت و حاال به دليل شدت بارش ها در 
چهار اس�تان مازندران، گلس�تان، گيالن و خراس�ان 
ش�مالي، س�يل، آبگرفتگي و رانش زمين موجب وارد 
آمدن خس�ارات زيادي به مزارع كش�اورزي، سقوط 
درختان، تخريب س�قف منازل مس�کوني، قطع برق، 
انسداد برخي محورهاي اصلي روستايي شده است و 
طبق آخرين آمار تا آخرين لحظه مخابره اين خبر پنج 
نفر در اس�تان مازندران جان خود را از دست داده اند. 
بارش هايي كه تا روز دوشنبه نيز ادامه خواهد داشت. 
طبق پيش بيني هاي انجام شده 17 استان كشور طي هفته 
جاري باران��ي خواهند بود و در اين خصوص كارش��ناس 
س��ازمان هواشناس��ي در گفت وگو با »جوان« مي گويد: 
»طي دو روز آينده در اثر ورود جريان هاي س��رد شمالي 
در دامنه هاي البرز و نوار شمالي كشور، بارش باران، گاهي 
رگبار، رعد و برق، وزش باد شديد و كاهش محسوس دما 
بين 10 تا 15 درجه در اس��تان هاي گي��الن، مازندران، 

گلستان، خراس��ان ش��مالي، خراس��ان رضوي، اردبيل، 
آذربايجان شرقي، كردستان، كرمانشاه، لرستان، همدان، 
مركزي، زنج��ان، قزوين، الب��رز، تهران و س��منان پيش 
بيني مي ش��ود.« كبري رفيعي اضافه مي كند: » بر اساس 
پيش بيني هاي صورت گرفته اين بارندگي ها تا روز دوشنبه 

ادامه دارد. « 
در بين اي��ن مناطق، بر اثر ش��دت بارندگي ه��ا در چهار 
استان مازندران، گيالن، گلستان و خراسان شمالي سيل، 
آبگرفتگي و رانش زمين موجب وارد آمدن خس��اراتي به 
مزارع كشاورزي و اماكن مسكوني، سقوط درخت، تخريب 
س��قف برخي منازل مس��كوني، قطع برق، انسداد برخي 
محورهاي اصلي روس��تايي شده اس��ت. همچنين طبق 
آخرين اعالم س��ازمان مديريت بحران كشور پنج نفر نيز 
در استان مازندران جان خود را از دس��ت داده اند. در اين 
خصوص سخنگوي سازمان مديريت بحران در گفت وگو با 
»جوان« بيان مي كند: » ازاين تعداد دو نفر در اثر صاعقه و 
سه نفر در اثر سيل درگذشته اند. « بهنام سعيدي با اشاره 
به اينكه اوج بارندگي ها در اين مناطق در روزهاي جمعه و 
شنبه بوده است، اضافه مي كند: » تا شب گذشته مجموعا 
23 شهرستان چهار اس��تان مازندران، گلستان، گيالن و 
خراسان شمالي دچار حادثه سيل شده اند كه با اعزام 480 

امدادگر در قالب 103 تيم به اي��ن مناطق به هزار و 400 
نفر خدمات امدادرساني ارائه شده است. همچنين تعداد 
10 نفر از حادثه ديدگان نيز به مناطق امن انتقال و 173 
نفر هم اسكان اضطراري داده شده اند. « سخنگوي سازمان 
مديريت بحران ادامه مي دهد: »در كنار ساير عوامل امدادي 
كه در حوزه مديريت بحران مسئوليت دارند، دستگاه هاي 
خدمات رسان همچون ادارات آب، برق، گاز و مخابرات نيز 

در حالت آماده باش قرار دارند.«
وي با اشاره به تعداد واحدهاي مسكوني اين استان ها كه 
دچار آبگرفتگي شدند، مي گويد: »تاكنون براي 231 واحد 
مسكوني عمليات تخليه آب صورت گرفته و 15 خط اصلي 
برق مشتركان استان مازندران كه روز گذشته قطع شده بود 
نيز مجدداً وصل شده است.« به گفته اين مقام مسئول تمام 
شريان ها و راه هاي اصلي استان مازندران بازگشايي شده و 
مسيرهاي مسدود استان هاي ديگر نيز در حال بازگشايي 
هستند. س��عيدي به هموطنان توصيه مي كند: » با توجه 
به ش��روع تازه بارندگي ها، خش��ك بودن زمين و افزايش 
احتمال جاري شدن س��يالب در مناطق مختلف، رعايت 
نكات ايمني و احتياطي الزم است. از همين رو هموطنان از 
اسكان، توقف يا تردد در حاشيه و بستر رودخانه هاي تحت 

تاثير سامانه بارشي جدا خودداري كنند.«

پوشش 95 درصدي مراقبت هاي بهداشتي در مناطق روستايي
 دستاورد انقالب اسالمي بود

پوش�ش بي�ش از 95  درصدي مراقبت هاي   جامعه
اوليه بهداش�تي در مناطق روس�تايي بعد از انقالب، 
جهش 500 برابري راه هاي روستايي آسفالته، دسترسي 
95 درصد مردم روستا به آب شرب بهداشتي، افزايش 
حدود 104 برابري مدارس ش�بانه روزي پس از انقالب 
اسالمي، رشد 193 برابري تجهيز روستاهاي كشور به 
زمين هاي مجهز ورزشي و توليد ساالنه 120 ميليون تن 
محص�والت مختل�ف كش�اورزي تنه�ا بخش�ي از 
پيشرفت هايي است كه درسايه انقالب موجب رشد و 
اعتالي كشور در بخش روستايي و عشايري شده است. 
بيست و پنجمين نشست شنبه هاي انقالب اسالمي به موضوع 
معرفي دس��تاوردهاي انقالب اس��المي در حوزه روستاها، 
عشاير و جهاد س��ازندگي اختصاص يافت و با حضور سردار 
نعمان غالمي رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور، سردار 
مجيد خراساني مدير عامل بنياد تعاون سپاه، دكتر مهدي 
جمشيدي مسئول سابق سازمان بسيج عشاير كشور، جليل 
بشارتي مشاور ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني)ره( 
و جمع ديگري از نخبگان و كارشناسان در روستاي گل حصار 

)قوچ حصار( باقرشهر شهر ري برگزار شد. 
  خدمت رساني200 هزار جهادگر

سردار نعمان غالمي، رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور 
در ابتداي اين نشست با اشاره به سپری شدن 40 سال از 
انقالب اس��المي افزود: امروز 200 هزار جهادگر در قالب 
10 هزار گروه جهادي در كش��ور مشغول خدمت رساني 
در عرصه هاي مختلف تخصصي همچون پزشكي، عمران، 

كشاورزي، دامپزشكي و حقوق هستند. 
غالمي با بيان اينكه امروز مردم ب��راي محروميت زدايي 
بخش هاي مختلف كش��ور در قالب بسيج سازندگي پاي 
كار آمده اند، گفت: از س��ال 7۹ ت��ا ۹6، 132 هزار و 828 
پروژه كوچك محروميت زدايي در كشور توسط گروه هاي 
جهادي انجام شده است و براي تحقق اقتصاد مقاومتي و 
بهبود معيشت مردم نيز از سال ۹2 تا ۹6، 150 هزار واحد 
اقتصادي مقاومتي و صنايع تبديلي حمايت و ايجاد شده 
اس��ت.  به گفته رئيس سازمان بسيج س��ازندگي كشور 
22 هزار هكتار بيابان زدايي در كش��ور ص��ورت گرفته و 
در راس��تاي آبخيزداري نيز خدمات ب��راي 2 ميليون نفر 

ارائه شده است. 
وي در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: براساس فرمان 
مقام معظم رهبري آمادگي خود را براي كمك به دولت در 
عرصه هاي مختلف اقتصادي و معيشتي را اعالم مي داريم. 

 بيسوادي 70 درصد افراد  قبل از انقالب 
در ادامه اين نشست، حجت االسالم محمد علي مطلبي، 
مدير مدرسه حجت بن الحسن تهران با بيان اينكه قبل از 
انقالب از همه جهات فرهنگي در روستاها محروميت وجود 
داشت، گفت: روستاهاي كشور دانش آموز داشت اما مدرسه 

نداشت يا اگر امام جماعت وجود داشت، مسجد نبود. 
وي با اش��اره به اينكه انقالب اس��المي تحول عظيمي در 
بخش فرهنگي به وجود آورد، گفت: پس از انقالب اسالمي، 
۹8 درصد افراد 10 تا 1۹ سال و ۹7 درصد افراد 14 تا 2۹ 
سال با سواد شدند، اين در حالي است كه بي سوادي در رژيم 

پهلوي روز به روز در حال گسترش بود. 
مطلبي گفت: قبل از انقالب 70 درصد جمعيت باالي شش 

سال كشور از داشتن سواد محروم بودند در حالي كه پس 
از انقالب اسالمي 80 درصد افراد باالي شش سال باسواد 
شدند. در دوران پهلوي تنها 3 هزار و 724 نفر روستايي در 
دانشگاه ها تحصيل مي كردند اما امروز و به بركت انقالب 
اس��المي، بالغ بر 53۹ هزار دانشجوي روستايي در كشور 

وجود دارد. 
 دش�منان دان�ا و دوس�تان ن�ادان كش�ور

جهاد سازندگي را تعطيل كردند
در ادامه اين نشست، س��ردار مجيد خراساني، مديرعامل 
بنياد تعاون س��پاه و مس��ئول اس��بق بسيج س��ازندگي 
اظهارداشت: رژيم پهلوي با وجود بيشترين منابع نفت و 
ذخاير نسبت به كشورهاي منطقه اين استراتژي را دنبال 
مي كرد تا مناطق محروم، محروم بمانند.  مديرعامل بنياد 
تعاون سپاه با اش��اره به اينكه در زمان پهلوي، ۹0 درصد 
ميوه ها و محصوالت كشاورزي از لبنان و مصر تأمين و وارد 
مي شد، افزود: معتقدم در 40 سال گذشته انقالب، تنها 20 
سال فرصت آباداني داشتيم و دشمن فرصت سازندگي در 

20 سال ديگر را با نقشه هاي مختلف از كشور گرفت. 
مديرعامل بنياد تعاون سپاه خاطرنشان كرد: قبل از انقالب 
اسالمي تنها 200 كيلومتر راه روستايي آسفالته در كشور 
داشتيم اما به بركت انقالب اسالمي امروز 100 هزار كيلومتر 

جاده آسفالت روستايي احداث شده است. 
وي ادامه داد: در دوران پهلوي از 65 هزار روستاي كشور 
تنها 25 درصد داراي آب ش��رب بودند اما امروز به همت 
نهادهاي انقالبي و دولت ها، ۹0 درصد روستاها داراي آب 
شرب شده اند و در زمينه برق رساني از 4300 روستا به 56 

هزار و 700 روستا رسيده ايم. 
خراساني با بيان اينكه ايران از لحاظ ميزان ذخاير گاز در 
جهان داراي رتبه دوم است، افزود: امروز به بركت انقالب 

اسالمي حدود 80 درصد روستاها داراي گاز شده است. 
مدير عامل بنياد تعاون سپاه با اشاره به اينكه قبل از انقالب 
تنها 300 روستا داراي تلفن بود اما امروز 55 هزار روستا 
داراي تلفن هس��تند، گفت: قبل از انقالب به هيچ عنوان 

اينترنت و ICT وجود نداشت. 
خراس��اني با بيان اينكه قبل از انقالب تلفن همراه وجود 
نداش��ت اما امروز به بركت انقالب 45 هزار روستا شامل 
2ميليون و 300 هزار خانوار از اين امكان برخوردار شده اند، 
افزود: قبل از انقالب ۹ مدرسه شبانه روزي در روستاهاي 
كشور داشتيم اما امروز به بركت انقالب و تالش هاي بنياد 

بركت، ۹30 مدرسه شبانه روزي احداث شده است. 
مدير عامل بنياد تعاون سپاه با اشاره به تحول روستاها بعد 
از نهاد سازي هاي امام خميني)ره( مانند جهاد سازندگي، 
كميته امام خميني)ره( و بنياد مسكن خاطرنشان كرد: 
قبل از انقالب اس��المي، روس��تاييان از پوشش تلويزيون 
محروم بودند حاال 100 درصد روس��تاها تحت پوش��ش 

شبكه هاي تلويزيوني قرار دارند. 
مسئول اسبق بسيج سازندگي با ارائه پيشنهاد دوم خود 
مبني بر تقويت بسيج سازندگي با ايجاد جهاد سازندگي 
افزود: دشمنان دانا و دوستان نادان كشور جهاد سازندگي را 
تعطيل كردند كه اگر همچنان فعال بود امروز عالوه بر اتمام 
خدمت رس��اني ها در داخل، در سوريه، عراق و. . . مشغول 
خدمت رس��اني بوديم كه اميدواريم با ارائه پيش��نهادي 
مناس��ب به مقام معظم رهبري اين جهاد در قالبي نوين 

مجدداً راه اندازي شود. 
 سپاه و جهاد سازندگي؛ دو بال انقالب اسالمي 

در ادامه اين نشست، جليل بشارتي، از پيشكسوتان تاسيس 
جهاد سازندگي و مسئول اسبق دفتر مناطق محروم كشور 
اظهار داشت: اولين نهادي كه در انقالب اسالمي تأسيس 
ش��د كميته امداد امام خميني )ره( بود، به اين دليل كه 
اولويت اوليه انقالب اس��المي توجه به مستضعفين بوده 
اس��ت.  بش��ارتي ادامه داد: در اوايل انقالب، سپاه و جهاد 
سازندگي مانند دو بال انقالب اسالمي بودند كه وظيفه سپاه 
تأمين امنيت و آمادگي نيروهاي نظامي و وظيفه جهاد نيز 

سازندگي كشور بود. 
 پوشش 100 درصدي واكسيناسيون 

دكتر احمدرضا زرگر، پزشك جهادگر و مدرس دانشگاه 
در بخش ديگري از بيست و پنجمين نشست شنبه هاي 
انقالب با اشاره به دس��تاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه 
بهداشت روستاها گفت: در حال حاضر 100 درصد كشور 

تحت پوشش واكسيناسيون قرار دارد. 
وي افزود: جراحان قل��ب و كليه ايران اس��المي در زمره 
برترين هاي جهان قرار دارند. در ح��ال حاضر پيوندهاي 
قلب و كليه در ايران بين 15 تا 20 س��ال دوام مي آورد در 
حالي كه در كشور امريكا اين پيوندها بين پنج تا شش سال 
دوام مي آورد. در ايران مي توان پيوند قلب و كليه را در همه 
گروه هاي خوني انجام داد اما در امريكا تنها بايد پيوند روي 
هم گروه ها انجام شود.  زرگر با بيان اينكه در دوران پهلوي 
به رغم صادرات ميليون ها بشكه نفت اما به روستاها هيچ 
توجهي نمي ش��د، گفت: قبل از انقالب تنها 1350 خانه 
بهداشت روستايي وجود داش��ت اما امروز 20 هزار خانه 
بهداش��ت روس��تايي و 35 هزار بهورز در حال خدمت در 
روستاها هستند. امروز در حال خداحافظي با بيماري هاي 
واگيردار هس��تيم و بهورزهاي كش��ور به س��مت درمان 

بيماري هاي وخيم پيش رفته اند. 
وي با اشاره به خدمات گس��ترده نظام جمهوري اسالمي 
ايران در حوزه بهداشت روس��تايي گفت: اميد به زندگي 
پس از انقالب اسالمي 21 سال باالتر رفته است و خدمات 
جمهوري اسالمي ايران دست به دست هم داده تا سن عمر 

مردم باالتر برود. 
 100 درصد عشاير 14 تا 60 ساله باسواد هستند

دكتر مهدي جمش��يدي، مسئول سابق س��ازمان بسيج 
عشاير كشور در ادامه با اش��اره به اينكه در دوران پهلوي 
هيچ خدمات عمومي به عشاير به جز آموزش و پرورش ارائه 
نمي شد، افزود: در حال حاضر 72 درصد از عشاير برخوردار 
از آب آشاميدني بهداشتي هستند و 64 درصد آنان داراي 
برق، 76 درصد داراي خدمات مخابرات، ۹6 درصد داراي 
جاده هاي مواصالت��ي و 60 درصد داراي خانه بهداش��ت 
شده اند.  جمشيدي با اش��اره به اينكه قبل از انقالب يك 
درصد از عشاير نيز باسواد نبودند، افزود: امروز 63 درصد از 
افراد باالي 14 سال عشاير باسواد هستند كه اگر اين بازه 
را در حدود 14 تا 60 س��ال قرار دهيم، 100 درصد افراد 
باسواد هستند.  مسئول سابق بسيج عش��اير اضافه كرد: 
قبل از انقالب تنها يك مركز ش��بانه روزي آموزشي براي 
عشاير فعال بود اما هم اكنون 138 مركز شبانه روزي فعال 
است كه با تمام امكانات به صورت يارانه اي به ارائه خدمات 

آموزشي مي پردازند. 
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15

در بيست و پنجمين نشست شنبه هاي انقالب
عنوان شد

پوشش 95 درصدي مراقبت هاي 
بهداشتي در مناطق روستايي
 دستاورد انقالب اسالمي است

    دسترسي ۹5 درصد مردم روستاها به آب شرب بهداشتي، 
افزايش 104 برابري مدارس ش��بانه روزي و توليد س��االنه 
120ميليون تن محصوالت مختلف كشاورزي تنها بخشي از 
پيشرفت هايي است كه درسايه انقالب در بخش روستايي و 

عشايري به دست آمده است | همين صفحه
ويژه هاي جوان  

 و باز دوگانه سازي با معيشت مردم
صفحه 2 سوژه سازي از هيچ در »صدا«

زمزمه هاي شکست تحريم از چهار گوشه جهان
تحريم های امريكا كه قرار اس��ت از ماه آبان وارد فاز شديدتر خود شود، به نظر 
می رس��د از همين حاال طعم شكس��ت را چشيده اس��ت و امريكا با شعارهای 
ناسيوناليس��تی رئيس جمهور ش��ترمرامش، نظاره گر چند جانبه گرايی جهان 
و مقابله قدرت های جهانی با يكجانبه گرايی امريكا اس��ت. تمام زور امريكا در 

تحريم ايران زده شده است و امريكا عماًل جز عمليات روانی كار اجرايی ديگری 
برای تحريم بيشتر ايران نمی تواند انجام دهد و آن طور كه رئيس جمهور ايران 
نيز گفت تحريم های آبان ماه نيز همين حاال اجرا و پيش خور شده و بنابراين در 
ماه آبان شاهد تأثير بيشتر اين تحريم ها بر اقتصاد ملی ايران نخواهيم بود. در 

عين حال اروپا برای دور زدن تحريم ها و استقالل مالی از امريكا انديشه می كند 
و چين و هند و تركيه عماًل به خري��د نفت از ايران به رغ��م تهديدهای امريكا 
ادامه می دهند. اين چنين است كه به نظر می رسد جهان از  چهارگوشه صدای 

شكستن استخوان تحريم ها را به گوش امريكا مخابره می كند|    همين صفحه

رويکرد مطربي 
رهاورد بحران تئاتر
گفت وگوي »جوان« با بهروز غريب پور 

در مورد اوضاع نابسامان تئاتر

FATF  روي ميز تصميم 
نمايندگان مردم
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توقيف 80 ميليارد تومان  از اموال چندهزارميلياردی 
مديرعامل سكه ثامن

مدير فراري سکه ثامن 
با چشم بسته بازگشت

 اليحه پيوستن ايران به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم كه 
آخرين گام از اجرايي شدن استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي است، 
امروز در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار مي گيرد| صفحه 2

استان های شمالی را  آب برد!
سيل كم سابقه در شمال ديروز تا ميانه قد آدم ها باال آمد، آن هم در حالي كه نوشته هاي

 تشکر از مسئوالن شهرداري و شوراي شهر شهر هاي شمال براي رفع موانع آبگرفتگي خيابان ها 
از روزهاي قبل بر تابلو ها خودنمايي مي كرد
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