
 تسويه بانك مركزي با سپرده گذاران 
البرز ايرانيان يكي از داليل تورم بود

معاون فني گمرك: 2هزار اظهارنامه بالتكليف 
است، اما هنوز بسياری از كاالها بدون ثبت 

سفارش به گمرك ها وارد مي شود

  وزير خارجه ايران در ميانه تشديد شكاف های 
تركيه با كشورهای عربی، به آنكارا رفت، جايی كه 
وزي�ر خارجه تركيه نيز در دي�دار ظريف بار ديگر 
مخالف�ت خود را با تحريم ه�ای امريكا عليه ايران 
اعالم و تأكيد كرد كه آنكارا بر مواضع خود در اين 
زمينه ايستاده  و از برادران ايرانی حمايت می كنيم

رئيس جايگاه داران سي ان جي: خرداد ماه  قيمت 
بنزين سهميه اي و سي ان جي افزايش مي يابد

 گفت وگوي »جوان« با صادق كرميار 
به بهانه انتشار رمان »مستوري«

  اخالل اقتصادي
  »  استاندارزاده« 

با بدهي 1200 ميلياردي

 واردات بی ضابطه  
 ۸۵ هزار كانتينر كاال 

به بنادر

چاووش اوغلو: از برادران 
ایراني مقابل تحریم های 

امریکا حمایت می کنیم

ناديدن تخصص و توكل 
 رزمندگان جفا 

به تاريخ نگاری جنگ است 

خرداد دو نرخي
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 تساوی پرسپولیس
 به سود دیگر مدعیان قهرمانی

مصاف پرسپوليس و ذوب آهن به تساوی بدون گل رسيد 
تا ديگر مدعيان قهرمانی به جبران فاصله امتيازی شان 
با قرمز  ه�ا در هفته های باقی مانده ليگ اميدوار ش�وند.  
چشم رقیبان پرسپولیس دیروز به ورزشگاه فوالد شهر اصفهان 
بود، به س��اق های بازیکن��ان ذوب آهن که صدرنش��ین لیگ را 
متوقف کنند تا حاشیه امنیت صدرنشین لیگ در باالی جدول 
کمتر ش��ود. همین بود که بازی دیروز ذوب آهن و پرسپولیس 
در شروع بازی های هفته بیس��ت و ششم حساسیت های زیادی 
داشت و تماشاگران زیادی را به فوالد شهر رسانده بود. شاگردان 
منصوریان بازی را هجومی تر از پرسپولیس آغاز کردند و توپ در 
دقایق اولیه مسابقه بیشتر در نیمه زمین پرسپولیس در جریان 
بود؛ برتری ای که سبب شد اولین موقعیت جدی بازی هم به نام 
ذوب آهن ثبت ش��ود. دقیقه 5 بازی بود که ضربه س��ر اوساگونا 
مهاجم نیجریه ای ذوب را علیرضا بیرانوند با یک واکنش دیدنی 
به کرنر فرستاد تا در همان زمان یخ بازی باز شود. در ادامه هرچه 
از زمان بازی می گذشت، جریان مسابقه متعادل تر   می شد و توپ 
بیشتر در پشت محوطه های جریمه  دو تیم در جریان بود. با وجود 
بازی پربرخورد دو تیم، کمتر موقعیت جدی گلزنی تا پایان نیمه 
اول روی دروازه بیرانوند و رشید مظاهری ثبت شد تا نیمه اول با 

تساوی بدون گل دو تیم به پایان برسد.
  نیمه دوم را هم هر دو تیم هجومی ش��روع کردن��د، بازی در این 
نیمه با سرعت بیش��تری دنبال ش��د و توپ کمتر در میانه زمین 
در جریان ب��ود. مانند نیم��ه اول این ب��ار ه��م ذوب زهردارتر از 
پرس��پولیس نش��ان داد و در دقیقه 59 باز هم مهاجم نیجریه ای 
ذوب با یک ضربه س��ر دیدنی روی کرنر ارس��الی از سمت راست 
دروازه پرس��پولیس را تهدید کرد که باز هم سدی به نام بیرانوند 
توپ را از روی خط دروازه برگش��ت داد تا همچنان دروازه های دو 
تیم بسته بماند. به رغم فشار دو تیم برای ایجاد خلق موقعیت گل 
روی دروازه ها، عملکرد خوب مدافع��ان دو تیم در دفع توپ های 
ارسالی در محوطه جریمه، س��بب شد کمتر موقعیت خطرناکی 
روی دروازه پرس��پولیس و ذوب ثب��ت ش��ود. در دقای��ق پایانی 
 فشار پرس��پولیس بیش��تر ش��د اما در نهایت این بازی با تساوی 
صفر – صفر به پایان رسید و پرسپولیس با یک امتیاز از این مسابقه 

55 امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول حفظ کرد. 

نماینده کنگره امریکا: ترامپ برادر بزرگ القاعده است

آقای رئیسی! به فساد خصوصی سازی   ها رسیدگی کنید
نامه جنبش عدالتخواه دانشجويي به رئيس قوه قضائيه

امری��کا با انتش��ار بينالملل یک نماینده کنگره 
ویدئویی به ش��دت رئیس جمهور کشورش را به باد 
انتقاد گرفت و او را »برادر بزرگ« گروه تروریستی 
القاعده خواند. »تولس��ی گاب��ارد« در ویدئویی که 
منتشر کرده به ترامپ یادآوری کرده که در واقع خود 
او »بزرگ ترین محافظ« القاعده در سوریه است و از 
عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین حامی این 
گروه تروریس��تی حمایت کرده اس��ت. به گزارش 
فارس، قانونگذار امریکایی در ویدئویی که دو    شنبه 

منتشر کرده به شدت به سخنان »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور امریکا علیه »ایلهان عمر«، نماینده 
مس��لمان کنگره و یکی از منتقدان نفوذ البی های 
صهیونیستی در امریکا اعتراض کرده و او را »برادر 
بزرگ« گروه تروریس��تی القاعده خواند: »ترامپ 
می گوید ما هیچ گاه ۱۱ سپتامبر را فراموش نمی کنیم 
اما این خود ترامپ اس��ت که در نقش برادر بزرگ 
القاعده و بزرگ ترین محافظ آن در سوریه ظاهر شده 
است. او کسی است که کش��ور ما را به بزرگ ترین 
حامی القاعده یعنی سعودی     ها تبدیل کرده است.«

دانش�جويی طی اقتصادي جنبش عدالتخواه 
نامه ای از رئيس قوه قضائيه خواست در اسرع وقت به 
پرونده های فساد خصوصی سازی   ها رسيدگی كند. 
به گزارش تس��نیم، جنبش عدالتخواه دانشجویی 
طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص 
سازمان خصوصی سازی نوش��ت: انتظار می رود با 
ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به 
پرونده های فساد گذشته خصوصی سازی ها، اجازه 
ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی 
از چنین سیاس��ت   هایی دامن جمهوری اسالمی 

ایران را بگیرید. 
در این نامه آمده اس��ت: همانطور که مستحضرید 
واگذاری   های��ی که تاکنون با نام خصوصی س��ازی 
رخ داده، موج��ب توزیع رانت و تش��دید نابرابری و 

بی عدالتی در کشور گشته است. 
نکته قابل تأمل در مورد س��یر خصوصی سازی   ها 
این است که عالوه بر تضییع بیت المال، مهم  ترین 
کارخانجات و تولیدی های کشور در نتیجه واگذاری 
آنها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده می شوند.  

گزارش رئیس دیوان محاس��بات در رابطه با تفریغ 
بودجه سال 96 که در مجلس مطرح شده و همچنین 
تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت های واگذار 

شده نیز گواه بر این موضوع است. 
به طور نمونه: در س��ال گذشته ش��اهد عواقب این 
سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. به گونه ای 
که کارگران به علت نااهلی رئی��س کارخانه و عدم 
پرداخت معوقات شان، دست به اعتراض میدانی زدند 

که به امنیتی شدن موضوع انجامید. 
با بررس��ی صورت گرفته ش��اهد بودیم که س��ایر 
شرکت های واگذار ش��ده نیز از وضعیت مشابهی 
برخوردارند و در صورتی که اقدامی از طرف نهادهای 
نظارتی برای اصالح آنها صورت نگیرد در سال پیش 
رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضالت اقتصادی و 

امنیتی مواجه خواهند بود. 
اضافه می گ��ردد پی��ش از این، نام��ه ای به رئیس 
س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور ارس��ال و از ایشان 
تقاضاي پاسخگویی پیرامون فس��ادهای سازمان 
خصوصی سازی را داش��تیم، که این درخواست با 

جواب وقت ندارم ایشان رو به رو شد. 

يادداشت هاي امروز

چرايي شكست دولت در عمران  
هادی  غالمحسینی

4

راز حمله سران کاخ سفید به سپاه  
رسول سنایی راد

2

اولتیماتوم اتمي کره بعد از ضرب االجل لفظي
سید رحیم نعمتی
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قدرداني روحاني  از موافقت 
 رهبر انقالب با جبران 

خسارات سیل از صندوق توسعه
    رئی��س جمهور: در حادثه س��یل اخیر تش��ت رس��وایي  
امریکایی ها از بام افتاد. نه تنها اعالم کردند که کمک نمي کنیم، 
بلکه اجازه ندادند حتي مردم کمک هاي نقدي خود را از طریق 

بانک ها براي هالل احمر ایران ارسال کنند |  صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 از پالسكو تا نتردام
  آرمان به دموکرات ها دخیل بست!

صفحه 2

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  29 فروردين 139۸   -    12 شعبان 1440
سال بيست و يكم- شماره ۵630 - 16 صفحه

قيمت:۵00تومان

 يادواره سردار شهيد محمود جهان پناه و 60 شهيد
 گردان تكاور  قمر بني هاشم(ع)

سخنران: سردار عروج (مشاور عالي فرمانده كل سپاه)
 مداح: حاج مسعود پيرايش

 وعده ما: پنج شنبه 29 فروردين-  ساعت 17
گلزار شهداي اراك - قطعه شهداي مدافع حرم

 جهاد همبستگي  مشاركت ملي
در بازسازي

 شماره   حساب  جارى طاليى  نزد   بانك  سپه  به  نام

  حوادث   غيرمترقبه   سازمان  بسيج  مستضعفين
(   با   مجو  ز   با نك  مركز  ى   ) 

 شماره حساب:  5151818086011
IR030150000005151818086011 :شماره شبا

شماره كارت:  5892101214485209

چهل روز از درگذشت مرحوم کربالیی حسن 
خرمی  ابوي گرامی جناب سرهنگ خرمی 
منظور  به  و  مناسبت  همین  به  گذشت 
گرامیداشت یاد آن عزیز از دست رفته 

 مجلس ختمی در روز پنجشنبه مورخ 1398/1/29 از ساعت 
30: 14 الی 00: 16 در مسجد پیامبر اعظم واقع در کرج، فاز 4 مهر 

شهر، برگزار می گردد. 

امید است با تشریف فرمایی در این مراسم باعث تسلی خاطر 
بازماندگان شوید.

خانو اده آن مرحوم

برادري ارتش و سپاه مقابل امریکا 
حرکتي زیبا بود

ترامپ توقف جنگ يمن را وتو کرد

فرمانده معظم كل قوا در ديدار فرماندهان ارتش: 
سياسي

 رئيس جمهور امريكا قطعنامه ای را كه در كنگره به تصويب رسيده و خواستار قطع حمايت واشنگتن از ائتالف سعودی در جنگ يمن بود، وتو كرد
 ترامپ با اين اقدام  بار ديگر با صحه گذاشتن بر جنايات رژيم سعودی، مجوز ادامه كشتار مردم بی گناه يمن را صادر كرد |   صفحه 1۵

   اينكه سران ارتش يك كشور در يك اتاق محقر با عالی   ترين مقام كشور به شكلی 
صميمی و خودمانی مقابل هم بنشينند، نس�خه اختصاصی جمهوری اسالمی ايران 
است. ارتش در امريكا، انگليس و فرانسه، نيرويی متجاوز به حقوق و سرزمين ملت های 
ديگر است و در كشورهای ضعيف، نيرويی برای كودتا عليه حكومت مركزی به اشاره 

قدرت های مداخله گر!  ذات و ماهيت اين دو گونه ارتش، رابطه و ديسيپلينی خشك 
و فاقد هرگونه روح و محبت و معنويت است و محصول چنين ارتش   هايی جز تجاوز و 
خونريزی نيست.  ارتش جمهوری اسالمی ايران اما نمايشگاهی از ارزش های اسالمی، 

فدايی ملت و ارتشي با تقوای الهی و تسليم در برابر امر خدای يگانه است. | صفحه 2

روز ارتش جمهوری اسالمی ايران گرامی باد 


