
    در س��ومين جلس��ه از دادگاه شركت كروز مش��خص شد كه 
اين ش��ركت به 265 نفر از مديران و كاركنان ارشد گمرك شهيد 
رجايي )بزرگ ترين گمرك جنوب كشور(، س��كه  و خودرو سمند 
رشوه داده است. از اين افراد 67 نفر پست هاي مديريتي داشته اند. 
همچنين اين شركت به 21 نفر از مديران فرودگاه امام خميني هم 

خودروهاي گران قيمت داده بود

    مقامات و رهبران طالبان اوايل هفته جاری با دعوت رسمی دولت 
نروژ عازم اس��لو شدند و سفر آنها نخستين س��فر هيئت سياسی اين 
گروه به يک كشور غربی به شمار می رود، اما نتايج نشست نروژ برای 
افغانس��تان چندان اميدوار كننده به نظر نمی رسد و برخی گروه های 
افغانس��تان ديدار و گفت وگو با طالبان را در اين نشس��ت رد كردند. 
»اميرخان متقی« نيز كه سرپرستی هيئت طالبان را در اين گفت وگو    ها 
به عهده دارد، با رد انتقادات درباره فراگير نبودن دولت طالبان در كابل، 
حاكميت طالبان را »همه ش��مول« عنوان كرد و در عين حال گفت: 

اختالف در مورد معنای دولت فراگير هنوز برطرف نشده است

    در حالي كه باالترين رشد نقدينگي، تورم و تضعيف پول ملي در 
دوران رياست همتي بر بانک مركزي به ثبت رسيده و وي با حمايت 
از فروش اوراق بدهي، بعضي بانک ها را با كسري منابع مواجه كرد، 
اكنون در جايگاه منتقد سياست ها و عملكرد اقتصادي دولت قرار 
گرفته اس��ت.   عبدالناصر همتي اخيراً در مطالبي به انتقاد از وقايع 
پولي ماه هاي اخير پرداخته ، اما اين انتقادها كاماًل يک جانبه و بدون 
توجه به علل و زمينه ه��اي بروز آن مطرح مي ش��ود و حتي برخي 
زواياي آن كاماًل غيرواقعي اس��ت به طوري كه مطلب جديد وي با 

مطلب قبلي مغايرت دارد

   ممكن اس��ت خطرات مربوط به رمزارزها  در آينده دارايي هاي 
مردم را تهديد كند و براي دولت دردس��رآفرين شود، دادستان كل 
كشور و سازمان بازرسي از بانک مركزي بخواهند، هر چه زودتر در 
قبال مسئله رمزارزها و همچنين تشريح وظايف دستگاه هاي مختلف 

در اين رابطه شفاف سازي كند

اژه ای: نگران مشکل سازی 
رمزارزها هستم

 88 مدير در مهم ترين 
 گمرك و فرودگاه كشور 

نمك گير كروز شدند!

فرش قرمز اولين دولت اروپايی
 برای طالبان

 ركورددار 
 رشد تورم و نقدينگي 
منتقد  دولت جديد شد
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 مذاکره مستقیم 
به شرط توافق خوب با تضمین باال

پيچ و خم احداث جاده  استاندارد در خوزستان
»جوان« در گفت و گو با مردم، مسئوالن، نيروي انتظامي و جهادگران بومي وضعيت ناايمن جاده هاي خوزستان را مورد بررسي قرار داده  است

 دوشنبه های 
موشکباران انصاراهلل در امارات

روايت ملي پوشان كشتي  از ديدار با جانبازان آسايشگاه ثاراهلل تهران

عاشقي را به چشم ديديم

 وزير خارجه ايران: امريکايی ها از طرق مختلف درخواست مذاكره مستقيم دارند. اگر در روند مذاكرات 
 به مرحله ای برسيم كه يك توافق خوب با تضمين باال نياز به سطحی از گفت و  گو با امريکا باشد،  آن را 

 برای رفع تحريم ها ناديده نمی گيريم. مذاكرات به لحاظ فنی اشباع شده 
و به مرحله تصميم سياسی رسيده است | صفحه 15

تصادف زنجي��ره اي اخي��ر در بهبهان هم��ه ما را 
در ش��وك فرو برد. از يک ط��رف خودروهايي كه 
همديگر را مچاله كرده  و از طرف ديگر خانواده هايي 
كه عزيزانشان را در اين تصادف از دست داده بودند، 
موجب تأثر همه شد. پس از آن رئيس پليس راهور 
از بي كيفيتي خودروهاي داخل��ي انتقاد كرد و از 
بازنشدن كيسه هاي هواي خودروها در اين تصادف 
هولن��اك خب��ر داد. كيفيت خودروه��اي داخلي 
ضعيف اس��ت و هيچ جايي براي دفاع ن��دارد، اما 
ناايمني جاده ها نيز مسئله ديگري است كه نبايد از 
آن غافل شد؛ مسئله اي كه خانم بيک پور، جهادگر 
ساكن در آبادان به آن اش��اره مي كند و مي گويد: 
»اكثر راه هاي جاده اي خوزس��تان، نور ندارد و در 
كنار ساختار ناايمن اين جاده ها هر چند روز يكبار 
شاهد حادثه اي تلخ در اين جاده ها هستيم كه در 
اثر آن خانواده هاي زيادي داغ عزيزشان را ديده  و 

كودكان زيادي يتيم شده اند.«
او ادام��ه مي دهد: »تص��ادف زنجي��ره اي بهبهان  
رسانه اي شد، اما تصادف هاي زيادي در خوزستان 

اتف��اق مي افتد كه هيچ ك��س درب��اره آنها حرفي 
نمي زند. دليل اين تصادف ها هم كاماًل مش��خص 
است، اما متأسفانه هيچ كس براي حل اين مشكالت 

قدمي برنمي دارد.«
بيک پور به بي تفاوتي مسئوالن براي حل مشكالت 
ج��اده اي اش��اره مي كن��د و مي گويد: »وقت��ي به 

مس��ئوالن راهداري و ش��هرداري آبادان مراجعه 
مي كني��م و درباره نب��ود ن��ور در جاده ها صحبت 
مي كنيم، مي گويند ما روشنايي سيار گذاشته ايم، 
اما سرقت شده است! متأسفانه در اكثر اين جاده ها 
هيچ تير برقي وج��ود ندارد و برخي از مس��ئوالن 
براي رفع تكليف چراغ هاي سيار قرار مي دهند كه 
اين چراغ ها به دليل فقر و اعتياد، از سوي سارقان 
برداشته مي شود. سؤال ما اين است كه ساير شهرها 
براي روش��نايي جاده اي خود چه كار كرده اند كه 
ما نمي توانيم آن كار را انجام دهيم و مانع س��رقت 

چراغ ها شويم؟«
»جوان« علت استانداردسازي نكردن جاده آبادان 
- قفاس به خصوص در قسمت روستاي سادات را 
از مهندس مهران خاويزي، رئيس راهداري و حمل 
و نقل جاده اي آبادان جويا شده است. او در اين باره 
مي گويد: »اين مسئله در شوراي ترافيک شهر نيز 
مطرح شد، قسمتي از اين جاده در حريم شهر است 
كه مربوط به شهرداري مي ش��ود و ادامه جاده در 

حوزه راهداري است.« | صفحه 3

    جنبش انصاراهلل و ارتش يمن به وعده های خود 
برای ناامن كردن خاك متجاوزان به كشورش��ان 
عمل كردند و صبح دو     شنبه مناطقی را در شهرهای 
دبی و ابوظب��ی پايتخت امارات م��ورد هدف قرار 
دادند. به گزارش ش��بكه المس��يره، يحيی سريع، 
س��خنگوی ارتش يمن روز دو     ش��نبه اعالم كرد: 
عمليات »طوفان يمن 2 « را در عمق خاك امارات 
و عربستان انجام داديم. ارتش و كميته های مردمی 
يمن در پاس��خ به تجاوزات اخير سعودی و امارات 
عليه يمنی ها، به وسيله موش��ک و پهپاد، مواضع 

آنها را هدف قرار دادند. سخنگوی نيروهای مسلح 
يادآور شد: در جريان عمليات مذكور پايگاه هوايی 
»الظفره « و مواضع حياتی ديگر در پايتخت دشمن 
امارات��ی يعنی ابوظبی ه��دف ق��رار گرفتند. اين 
عملي��ات با چندين موش��ک بالس��تيک ذوالفقار 
اجرايی شد. يحيی سريع همچنين افزود: مواضع 
حساس و راهبردی اماراتی در »دبی« نيز به وسيله 
تعداد زيادی از پهپادهای »صماد۳ « بمباران شدند. 
از سوی ديگر، ارتش يمن عمليات بزرگی را نيز در 

عمق خاك سعودی انجام داد  | صفحه 15

    در روزهايي كه رفتارهاي غيراخالقي در برخي 
رش��ته هاي ورزش��ي مانند فوتبال بيداد مي كند 
و تيم ملي و باش��گاه ها را به حاش��يه برده است، 
برخي قهرمانان هم هس��تند كه بدون سروصدا، 
در راستاي مس��ئوليت اجتماعي ش��ان در حال 
رقم زدن صحنه هاي باارزش��ي در ورزش كشور 
هستند، مانند مالقات ستاره هاي مدال آور كشتي 
با جانبازان آسايش��گاه ثاراهلل تهران كه بار ديگر 
روي زيباي ورزش را به رخ مان كشيد. ملي پوشان 
و مربيان كش��تي آزاد و فرنگي ك��ه در بازديد از 

آسايشگاه جانبازان حاضر بودند، در گفت وگوهايي 
كه با سايت فدراسيون كشتي انجام داده اند از حال 
و هواي خاص ش��ان در ديدار با جانبازان صحبت 
كرده اند.  حسن يزداني يكي از قهرماناني بود كه 
در اين بازدي��د خيلي مورد توج��ه جانبازان قرار 
گرفت. قهرمان جويباري می گويد عزيزاني كه در 
آسايشگاه ثاراهلل حضور داشتند، از جان و سالمتي 
خود براي خاك و ناموس كشورمان گذشتند و به 
دليل ازخودگذشتگي ای كه كردند، ما هم وظيفه 

داشتيم خدمتشان برويم | صفحه 13

  رئيس هيئت مديره انجمن قلم: 
نمايشگاه مجازي كتاب در توزيع، تحول ايجاد كرد

 ناشران در گفت وگو با »جوان« 
از نيكي هاي نمايشگاه مجازي كتاب ياد كردند

  گفت و گوي »جوان« با مدير انتشارات روايت فتح
نمايشگاه هاي حقيقي و مجازي كاركردهاي 

يکديگر را رفع نمي كنند

  هيچ رهبری در جهان 
به قدر »آقا« ارجاع به كتاب نمی دهند

نمايشگاه مجازي کتاب 
بدون بوي کباب!

پرونده فرهنگی

یادداشت  سیاسی

ویژه جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  حوادث

رزمايش مركب دريايي، تضمين 
امنيت و صلح هارتلند آبي جهان

بی بی سی و اينترنشنال بر سر 
پول و خبر جعلی رقابت دارند!

 چسبيده هايي 
كه ورزش را رها نمي كنند

رابطه پنهاني  با مجريان  قانون

رسول سنايي راد

فريدون حسن

حسين فصيحي

رزمايش مركب كمربند امنيت دريايي در آب هاي ش��مالي 
اقيانوس هند و درياي عمان از روز جمعه اول بهمن ماه )21 
ژانويه 2022( با شركت يگان هاي دريايي سه كشور ايران، 
روس��يه و چين برگزار ش��د. در اين رزمايش عمليات های 
امداد و نج��ات دريايی و مب��ارزه با دزدان درياي��ی به اجرا 
گذاش��ته ش��ده كه با اجرای آتش عليه كانون های تهديد، 
مانورها و عمليات جس��ت و جو و امداد نيز انجام و همكاری، 
هماهنگی و هم افزايی يگان های ش��ركت كننده به ش��كل 
ميدانی تمرين شده است. در ش��رايطی كه امريكا به دليل 
سير نزولی قدرت و فرار از هزينه ها و شكست های احتمالی، 
به دنبال خروج پرشتاب از منطقه بوده و احتمال شكل گيری 
تهدي��دات جديد با هم��كاری گروهک های تروريس��تی يا 
ارس��ال پيام ب��ه دزدان دريايی برای ناامن س��ازی محتمل 
است، اين رزمايش مركب با حضور س��ه قدرت در منطقه، 
ظرفيت جديدی از همكاری ها را برای پاس��خ به تهديدات 
 احتمالی و تضمين صلح و آرامش برای اين منطقه راهبردی 

نويد می دهد | صفحه 2

  »رس��انه   هايی زرد« توصيفی اس��ت كه روزنامه نگار با سابقه 
اصالح طلب درباره بی بی سی فارسی )متعلق به دولت انگلستان( 
و تلويزيون اينترنش��نال )متعلق به س��عودی( به كار می برد. 
ش��مس الواعظين گويا قصد كرده كه يک تن��ه مقابل باورهای 
نادرست اصالح طلبان بايستد. او در گفت وگوی كالب هاوسی 
قبلی خود، عليه اعتقاد اش��تباه برخی اصالح طلبان كه سردار 
قاس��م س��ليمانی را در برخورد تند دولت س��وريه با مخالفان 
غيرتروريست بشار اس��د، مقصر می دانستند، ايستاد و تبيينی 
قريب به واقع ارائه داد. حاال هم در گفت وگوی كالب هاوسی چند 
روز قبل خود، با موضوع بررسی وضعيت روزنامه نگاری سياسی 

در ايران، نكات جالب توجهی بيان كرده است | صفحه 2

از چسبيده هاي به ورزش به خصوص قسمت مديريت آن زياد 
گفته و شنيده شده است؛ همان ها كه حاضر نيستند به هيچ 
قيمتي صندلي های رياست خود را رها كنند و حتي در اين راه 
حاضرند اصل ورزش را هم قرباني جاه طلبي و زياده خواهي هاي 
خود كنند.  آنچه اين روزها در جريان به تعويق افتادن انتخابات 
رياست برخي فدراس��يون ها ديده مي ش��ود، نمونه بارز اين 
چسبيدگي و زياد ه خواهي است؛ نمونه هايي كه هر كدام از آنها 
مي تواند با حساس��يت هاي مجامع بين المللي موجب تعليق 
يک رشته يا حتي كل ورزش كشور ش��ود. انتخابات ها يكي 
پس از ديگري به تعويق مي افتد، چرا؟ چون صالحيت برخي 
تأييد نش��ده؛ همان ها كه كيس��ه دوخته اند براي رياست در 
ورزش، حاال يا ادامه اين رياست يا رسيدن به پستي تازه، پس 
انتخابات به تعويق مي افتد تا هر طور شده كانديداهاي مورد 

نظر تأييد صالحيت شوند | صفحه 13

در چند سال اخير خبرهاي بس��ياري درباره جرائم گسترده 
در جامعه ش��يوع پيدا مي كند كه به دليل گستردگي و نقش 
بسياري از مسئوالن كشور در بروز جرم، چرايي وقوع آن مورد 
پرسش قرار مي گيرد و با اين كه بي اعتمادي به ساختار قانوني 
را دامن مي زند، اما در بروز آن تغييري حاصل نمي شود و جرائم 
ديگري رونمايي مي شود. زمين خواري، جنگل خواري، دريا 
خواري، كوه خواري، اختالس هاي كالن، قاچاق گس��ترده و 
بسياري از جرائم ديگر به راحتي و در سايه حاكميت قانون رقم 
مي خورد و با اين كه محكمه هاي بسياري براي برخورد با برخي 
عوامل آن برگزار مي شود، اما تغييري براي متوقف شدن آن 
صورت نمي گيرد. يكي از مصاديق بارز آن در چند روز گذشته 
از سوي رئيس دستگاه قضا درباره تخريب بناهاي ساخته شده 
غيرقانوني از جمله ساختمان قوه قضائيه در حاشيه رودخانه 

چالوس مطرح شده است | صفحه 14
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