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رجوع شود به صفحه 3

بدينوسيله به آقاي على اصغر على محمدى فرزند 
ــنامه 6933 ابالغ  ــماره شناس ــم به ش محمد كاظ
مي گردد: پرونده اتهامي شما به شماره 2246 مورخ 
15 /10 /1400 در شعبه سوم هيأت بدوى رسيدگي 
ــرك ايران در حال  ــات اداري كاركنان گم به تخلف
ــد. حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ  رسيدگى مى باش
نشر آگهى دفاعيات خود را به آن شعبه ارائه نماييد. 
در صورتى كه در مهلت مقرر دفاعيات را ارائه ننماييد 
ــى به موضوع  ــه صورت غياب پس از مهلت مقرر، ب

رسيدگى و برابر مقررات رأى صادر خواهد شد.  
اداره كل منابع انسانى و رفاه        

شناسه آگهى: 1265439 
م الف 3671  شناسه آگهى: 1265439 

م الف 3671 

درگذش�تناگهانیحاجمحمودعاطفیبسيجیهوالباقي
جانب�از،برادردوش�هيدورئيساس�بقبس�يج
صداوسيماراتسليتگفتهوازخداوندمنانبرای
ايش�انرحمتومغفرتوب�رایبازماندگانصبر

واجرمسئلتمینماييم.
 روزنامه جوان

قائممقاموزيرصمت:لوازمخانگيجزوكاالهايمشمول
درجقيمتتوليدكنندهاستافزايشقيمتشانغيرقانونيو

بدونمجوزاستوماآنراپيگيريخواهيمكرد
   به تدريج صنعت لوازم خانگي راه و رويه صنعت خودرو را پيش مي گيرد؛ 
صنعتي خودمختار كه م��دام از افزايش قيمت م��واد اوليه مانند فوالد و 
پتروشيمي غر و لند مي كند و از اجراي هر طرحي كه منافع مصرف كننده 
را تأمين كند، شانه خالي مي كند. اين صنعت از آنجايي كه در فضاي غير 
رقابتي و انحصاري توليد مي كند، بسيار به صنعت خودرو شبيه است و اگر 
وزارت صمت در مقابل زياده خواهي توليد كنندگان نايستد، به مرور زمان 

صنعت لوازم خانگي جا پاي خودروسازان مي گذارد 

 عضو شوراي حل اختالف قوه قضائيه در گفت وگو با »جوان« :  »   بايد 
به سمت پيشگيري برويم و مشاوره هاي قبل از ازدواج را قوي تر، رايگان 
و اجباري كنند. در حال حاضر مشاوره قبل از ازدواج در مراكز بهداشت 
داريم، اما هم مدت زمان آن بس��يار كم است و هم اجباري نيست. در 
حالي كه مش��اوره هاي قبل از ازدواج و بررسي توافق زوجين از لحاظ 
روحي و رواني و فرهنگي با كمك يك مشاور حرفه اي و متعهد مي تواند 
به شكل جدي به كاهش آمار طالق كمك كند.  افرادي كه قبل از ازدواج 
مشاوره و تحقيق كافي داشته اند، به ندرت كارشان به جدايي مي كشد. 
در حال حاضر مسائل اقتصادي هم يكي از علل مهم طالق است؛ آقايي 
كه شغلش را از دست مي دهد و خانمي كه به صورت يك طرفه بايد بار 

زندگي را به دوش بكشد و از نظر روحي- رواني خسته مي شود 

  شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد 
در گفت وگوی »جوان« با کارشناس ترافیک  

س�ردارهاديانف�ر:خودروس�ازهاتأييده�ای
اس�تانداردس�هگانهرااخذمیكنندوماملزمبه
شمارهگذاریهستيماماخودرودريکتصادف

تبديلبهآهنپارهمیشود!

تقلید لوازم  خانگی
 از قیمت گذاری خودرو
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ارز  ترجیحی   را  با  شرط
 حفظ  قدرت  خرید  مردم  حذف  می کنیم 

درسفربهروسيهلبخندزيادبودامااينکهنتيجهيکسفرلبخندباشد
كهچيزیبرایماندارد.آقایپوتينبعدازديدارمنبهوزيرانشدستورداد

توافقاتدودولتسريعاًاجرايیشود

دربورسميراثداردولتقبلشديم،بورسنبايدقلکدولتباشد
تيمیراگذاشتهايمتاراههایبرونرفتازاينمشکلراپيداكنندو

تصميماتاعالممیشود

رئيسجمهوردرچهارمينگفتوگویتلويزيونیبامردم:

ارز4200تومانیموجبرانت،فسادوارتباطاتناسالمشد،بايدآنرادو،سهسالپيشحذفمیكردند،درحذفاينارزبهاجماعبامجلس
اقناعنخبگانوحفظقدرتخريدمردمتوجهداريموبهترمیدانيمدرآمداينحذفباكارتاعتباریبهمردمدادهشود

رئيسیدرواكنشبهتقاضایمذاكرهمستقيمامريکايیها:
اگرتحريمهایظالمانهرابردارندجایتوافقوجوددارد

    سیاسی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

یادداشت  بین الملل

تحول معنادار نقش ایران
 در تحوالت جهانی

 فسادستيزي در ورزش
 شعار فراوان است و عمل، شرمنده!

حذف ارز ترجيحی 
چون و چرا ندارد

احتمال رویارویی  
 در شرق اوکراین  

عباس حاجی نجاری

دنيا حيدري

یادداشت  اقتصادی

حامد آزادي

دکتر سيدرضا ميرطاهر

 ايران راهبرد متوازن سازی روابط خارجی خود را باقدرت پيگيری 
می كند و مسكو، پكن و وين برای تأمين منافع ملی ايران نقش 
مكمل دارند و در اين ميان دوگانه های »ميدان و ديپلماس��ی« 
يا »شرق نگری و غرب  محوری « همگی آدرس غلطی است كه 
كاركرد سياست خارجی را در ادوار گذشته محدود كرده بود. اين 
راهبرد فرصتی را برای ايران ايجاد می كند كه نه تنها با روسيه يا 
چين بلكه با هر بازيگری در هر نقطه از جهان در صورت رعايت 
دوگانه »استقالل « و تأمين »منافع ملی « ارتباط متوازن برقرار كند 
تا از يك سو ايران بتواند در حوزه غرب آسيا محور مقاومت را در تراز 
يك قدرت منطقه ای و تعيين كننده در معادالت هدايت نمايد و از 
سوی ديگر، به دنبال فعال سازی و بهره گيری از ساير ظرفيت های 
بين المللی جهت كسب اهداف خويش باشد.  در كنار اين روند  ها 
بايد به نقش ايران در تأثيرگذاری بر تحوالت بين المللی اشاره كرد 

كه مورد اعتراف دوست و دشمن است . | صفحه2 

مقابله با متخلفان بي شك مهم ترين گام در مسير پيشرفت است. 
نگاهي كه شيمائوكا يكي از اعضاي افسانه اي پيشين تيم ملي واليبال 
ژاپن كه در سه دوره از بازي هاي المپيك تابستاني شركت كرد و در 
كسب مدال طال در بازي هاي المپيك ۱۹۷۲ مونيخ نقش داشت 
و لقب پرطمطراق »ش��اهزاده« را يدك مي كشيد نيز در حاشيه 
امنيت قرار نمي دهد! آن هم تنها به اين دليل كه چشم بر يك تخلف 
بسته است؛ چشم پوش��ي ای كه او را به دليل »رسوايي بي سابقه« 
از رياست فدراسيون واليبال كه از س��ال ۲0۱۷ در دست داشت، 
بركنار مي كند. در واقع آنها كه رأي به بركناري رئيس فدراسيون 
واليبال ژاپن مي دهند، نه امروز و شرمساري بابت رسوايي بي سابقه 
شيمائوكا كه آينده را مي نگرند؛ آينده اي كه مي تواند ورزش اين 
كشور را به جوالنگاهي براي افرادي با اين طرز تفكر تبديل كند 
يا آينده اي كه مي تواند مانع از حضور چنين افراد فرصت طلبي 
باشد و اين دقيقاً همان تفاوت نگاهي است كه در ورزش ايران و 

كشورهايي چون ژاپن وجود دارد.| صفحه13

ايجاد ارز دو نرخي اشتباه استراتژيكي بود، اما ادامه اين اشتباه در 
اين مقطع اشتباهي به مراتب بزرگ تر است. در حال حاضر قيمت 
بسياري از اقالم متعامل با گروه مشمول دريافت ارز ترجيحي در 
واقع با نرخ آزاد محاسبه و قيمت گذاري مي شود بنابراين حذف ارز 
ترجيحي تأثير واقعي بر افزايش نرخ محصوالت نخواهد گذاشت و 
تنها اثر رواني بر افزايش قيمت دارد و آنچه باعث داغ ش��دن تنور 
افزايش قيمت ها پس از حذف ارز دولتي می شود، به خطر افتادن 
منبع رانت و فساد كاس��بكاراني اس��ت كه چون تار عنكبوت بر 
جاي جاي اقتصاد اين مملكت تنيده اند و متأسفانه از چنان قدرتي 
برخوردارند كه بعضاً در سياستگذاري مملكت نيز دخالت مي كنند 
و توانسته اند بسياري از مسئوالن را به دليل نبود اطالعات كافي و 
شناخت صحيح اقتصادي با خود هم راس��تا كرده و از اين سرطان 

اقتصادي حمايت كنند.| صفحه4

مذاكرات دو جانبه روس��يه و ناتو به هيچ نتيجه مثبتی نرسيده 
است. نكته مهم اين است كه مسكو اعالم كرده همه راهكار   ها 
در مقابل افزايش تهديدات امنيتی از جانب ناتو را مد نظر قرار 
خواهد داد. گروشكو، معاون وزير امور خارجه روسيه با بيان اينكه 
مخالفت ناتو با پيشنهاد های مسكو می تواند زمينه ساز تنش و 
درگيری باشد، گفته است:» اگر نتوانيم با ناتو به تفاهم برسيم، 
برای هر گزينه  ای آماده ايم. ناكامی آشكار گفت وگوهای امنيتی 
روسيه با غرب موجب هشدار   هايی درباره افزايش احتمال بروز 
جنگ در اروپا شده اس��ت.«  »زبيگنيو رائو« وزير امور خارجه 
لهستان هشدار داده كه خطر وقوع جنگ در اروپا بيش از هر زمان 
ديگری در 30 سال گذشته است و بايد راه حلی مسالمت آميز 

برای درگيری های اوكراين يافت شود.| صفحه15

رئيسپليسپايتختبااش�ارهبهدستگيري
362نف�رازاوباشتأكي�دكردكهم�ااوباش
راازسوراخهايش�انبيرونميكش�يموبه
كس�يكهبخواهددس�تبهش�رارتبزندو
ب�راينوامي�سم�ردممزاحم�تايج�اد
كن�داج�ازهع�رضان�دامنخواهي�مداد.
سردار حسين رحيمي روز گذشته در حاشيه 
هفتمين مرحل��ه از طرح اقت��دار توضيح داد: 
در اجراي اين ط��رح موفق ش��ديم ۴۹ نفر از 
اوباش س��طح دار و ۲۱0 نفر از كس��اني را  كه 
براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد مي كردند 

دستگير كنيم. 
وي افزود: در اين مرحله از طرح ۱۵ نفر از اراذل 
و اوباش��ي كه در حوزه توزيع مشروبات الكلي و 
همچنين ۸۸ نفر از اراذل و اوباش��ي كه در بحث 
توزيع م��واد مخدر فعاليت داش��تند دس��تگير 

شدند. 
وي ادامه داد: در اجراي طرح همچنين ۱۴۱ مركز 
و پاتوق اوباش از جمله قهوه خانه، س��فره خانه و 

باشگاه بدنس��ازي كه محل تجمع اينگونه افراد 
مجرم و خالفكار بود ، توقيف شد.  رحيمي با اشاره 
به اينكه در اين طرح 3۵ قبضه س��الح گرم غير 
مجاز، ۱۷ قبضه سالح سرد و ۴۶ دستگاه خودرو از 
اراذل و اوباش توقيف شد، گفت: ۵۱۴ هزار عدد 
انواع م��واد محترقه و ۴00 كيلوگ��رم مواد اوليه 

ساخت لوازم محترقه كشف شد. 
وي با اشاره به اينكه قمار و شرط بندي از جمله 
موضوعاتي است كه در اين طرح به آن پرداخته 
شد، افزود: در اين مرحله از طرح ۹ باند كه اقدام 
به اجاره كارت ه��اي بانكي م��ردم مي كردند و 
مجموعاً ۱۲ متهم دارد شناسايي و ۲۵ متهم در 
زمينه تبليغ و قمار و شرط بندي در فضاي مجازي 

شناسايي و دستگير شدند. 
رئيس پلي��س پايتخ��ت گف��ت: در اي��ن طرح 
3۷ درگاه بانك��ي، ۱۱ صفح��ه اينس��تاگرامي با 
۲۲0 ميليارد تومان گردش مالي و بيش از 3 ميليون 
نفر دنبال كننده مسدود شد كه الزم است مردم 

عزيز مواظب اينگونه موضوعات باشند.   

 ۳۶۲ شرور پایتخت به خط شدند

صفحه2 


