رئیسجمهور در چهارمین گفتوگوی تلویزیونی با مردم:

سیاسی

ارز ترجیحی را با شرط
حفظ قدرت خرید مردم حذف میکنیم

ارز 4200تومانی موجب رانت ،فساد و ارتباطات ناسالم شد  ،باید آن را دو ،سه سال پیش حذف میکردند ،در حذف این ارز به اجماع با مجلس
اقناع نخبگان و حفظ قدرت خرید مردم توجه داریم و بهتر میدانیم درآمد این حذف با کارت اعتباری به مردم داده شود

رئیسی در واکنش به تقاضای مذاکره مستقیم امریکاییها :
  اگر تحریمهای ظالمانه را  بردارند جای توافق  وجود دارد

    در سفر به روسیه لبخند زیاد بود اما اینکه نتیجه یک سفر لبخند باشد
که چیزی برای ما ندارد .آقای پوتین بعد از دیدار من به وزیرانش دستور داد
توافقات دو دولت سریع ًا اجرایی شو د
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تقلید لوازم خانگی
از قیمتگذاری خودرو

  قائممقام وزير صمت :لوازم خانگي جزو كاالهاي مشمول
درج قيمت توليدكننده است  افزايش قيمتشان غيرقانوني و
بدون مجوز است و ما آن را پيگيري خواهيم كرد
به تدريج صنعت لوازم خانگي راه و رويه صنعت خودرو را پيش ميگيرد؛
صنعتي خودمختار كه م��دام از افزايش قيمت م��واد اوليه مانند فوالد و
پتروشيمي غر و لند ميكند و از اجراي هر طرحي كه منافع مصرفكننده
را تأمين كند ،شانه خالي ميكند .اين صنعت از آنجايي كه در فضاي غير
رقابتي و انحصاري توليد ميكند ،بسيار به صنعت خودرو شبيه است و اگر
وزارت صمت در مقابل زياده خواهي توليدكنندگان نايستد ،به مرور زمان
صنعت لوازمخانگي جا پاي خودروسازان ميگذارد
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    در بورس میراثدار دولت قبل شدیم ،بورس نباید قلک دولت باشد
تیمی را گذاشتهایم تا راههای برونرفت از این مشکل را  پیدا  کنند و
تصمیمات  اعالم میشو د
صفحه2

ي وفرهنگيصبحايران
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سال بيس 
قيمت  2000 :تومان
یادداشت سیاسی

توافق نامشروع برسر طالق!

عضو شوراي حل اختالف قوه قضائيه در گفتوگو با «جوان » « :بايد
به سمت پيشگيري برويم و مشاورههاي قبل از ازدواج را قويتر ،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��اورههاي قبل از ازدواج و بررسي توافق زوجين از لحاظ
روحي و رواني و فرهنگي با كمك يك مشاور حرفهاي و متعهد ميتواند
به شكل جدي به كاهش آمار طالق كمك كند .افرادي كه قبل از ازدواج
مشاوره و تحقيق كافي داشتهاند ،به ندرت كارشان به جدايي ميكشد.
در حال حاضر مسائل اقتصادي هم يكي از علل مهم طالق است؛ آقايي
كه شغلش را از دست ميدهد و خانمي كه به صورت يكطرفه بايد بار
زندگي را به دوش بكشد و از نظر روحي -رواني خسته ميشود
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عباس حاجی نجاری

تحول معنادار نقش ایران
در تحوالت جهانی

ایران راهبرد متوازنسازی روابط خارجی خود را باقدرت پیگیری
میکند و مسکو ،پکن و وین برای تأمین منافع ملی ایران نقش
مکمل دارند و در این میان دوگانههای «میدان و دیپلماس��ی»
یا «شرق نگری و غربمحوری» همگی آدرس غلطی است که
کارکرد سیاست خارجی را در ادوار گذشته محدود کرده بود .این
راهبرد فرصتی را برای ایران ایجاد میکند که نهتنها با روسیه یا
چین بلکه با هر بازیگری در هر نقطه از جهان در صورت رعایت
دوگانه«استقالل»وتأمین«منافعملی»ارتباطمتوازنبرقرارکند
تا از یک سو ایران بتواند در حوزه غرب آسیا محور مقاومت را در تراز
یک قدرت منطقهای و تعیینکننده در معادالت هدایت نماید و از
سوی دیگر ،به دنبال فعالسازی و بهرهگیری از سایر ظرفیتهای
بینالمللی جهت کسب اهداف خویش باشد .در کنار این روندها
باید به نقش ایران در تأثیرگذاری بر تحوالت بینالمللی اشاره کرد
که مورد اعتراف دوست و دشمن است | .صفحه2

رئیس پلیس راهور :خودروسازها
اشتباهشانرابپذیرند

س�ردار هادیانف�ر  :خودروس�ازها تأییده�ای
اس�تاندارد س�هگانه را اخذ میکنند و ما ملزم به
شمارهگذاری هستیم  اما  خودرو  در یک تصادف
تبدیل به آهنپاره میشود!
شمارهگذاری خودروهای غیراستاندارد
در گفتوگوی «جوان» با کارشناس ترافیک

یادداشت بینالملل

دکتر سیدرضا میرطاهر

احتمال رویارویی
در شرق اوکراین

مذاکرات دوجانبه روس��یه و ناتو به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده
است .نکته مهم این است که مسکو اعالم کرده همه راهکارها
در مقابل افزایش تهدیدات امنیتی از جانب ناتو را مد نظر قرار
خواهد داد .گروشکو ،معاون وزیر امور خارجه روسیه با بیان اینکه
مخالفت ناتو با پیشنهادهای مسکو میتواند زمینه ساز تنش و
درگیری باشد ،گفته است «:اگر نتوانیم با ناتو به تفاهم برسیم،
برای هر گزینهای آمادهایم .ناکامی آشکار گفتوگوهای امنیتی
روسیه با غرب موجب هشدارهایی درباره افزایش احتمال بروز
جنگ در اروپا شده اس��ت«».زبیگنیو رائو» وزیر امور خارجه
لهستان هشدار داده که خطر وقوع جنگ در اروپا بیش از هر زمان
دیگری در  30سال گذشته است و باید راهحلی مسالمتآمیز
برای درگیریهای اوکراین یافت شود |.صفحه15
یادداشت اقتصادی

حامد آزادي

حذف ارز ترجیحی
چون و چرا ندارد

ايجاد ارز دو نرخي اشتباه استراتژيكي بود ،اما ادامه اين اشتباه در
اين مقطع اشتباهي به مراتب بزرگتر است .در حال حاضر قيمت
بسياري از اقالم متعامل با گروه مشمول دريافت ارز ترجيحي در
واقع با نرخ آزاد محاسبه و قيمتگذاري ميشود بنابراین 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 قيمتها پس از حذف ارز دولتي میشود ،به خطر افتادن
منبع رانت و فساد كاس��بكاراني اس��ت كه چون تار عنكبوت بر
جايجاي اقتصاد اين مملكت تنيدهاند و متأسفانه از چنان قدرتي
برخوردارند كه بعضاً در سياستگذاري مملكت نيز دخالت ميكنند
و توانستهاند بسياري از مسئوالن را به دليل نبود اطالعات كافي و
شناخت صحيح اقتصادي با خود همراس��تا كرده و از اين سرطان
اقتصادي حمايت كنند |.صفحه4
یادداشت ورزشی

دنيا حيدري

فسادستيزي در ورزش
شعار فراوان است و عمل ،شرمنده!

مقابله با متخلفان بيشك مهمترين گام در مسير پيشرفت است.
نگاهيكهشيمائوكايكيازاعضايافسانهايپيشينتيممليواليبال
ژاپن كه در سه دوره از بازيهاي المپيك تابستاني شركت كرد و در
كسب مدال طال در بازيهاي المپيك  ۱۹۷۲مونيخ نقش داشت
و لقب پرطمطراق «ش��اهزاده» را يدك ميكشيد نيز در حاشيه
امنيت قرار نميدهد! آن هم تنها به اين دليل كه چشم بر يك تخلف
بسته است؛ چشمپوش��يای كه او را به دليل «رسوايي بيسابقه»
از رياست فدراسيون واليبال كه از س��ال  2017در دست داشت،
بركنار ميكند .در واقع آنها كه رأي به بركناري رئيس فدراسيون
واليبال ژاپن ميدهند ،نه امروز و شرمساري بابت رسوايي بيسابقه
شيمائوكا كه آينده را مينگرند؛ آيندهاي كه ميتواند ورزش اين
كشور را به جوالنگاهي براي افرادي با اين طرز تفكر تبديل كند
يا آيندهاي كه ميتواند مانع از حضور چنين افراد فرصتطلبي
باشد و اين دقيقاً همان تفاوت نگاهي است كه در ورزش ايران و
كشورهايي چون ژاپن وجود دارد |.صفحه13

 ۳۶۲شرور پايتخت به خط شدند

رئيس پليس پايتخت با اش�اره به دستگيري
۳۶۲نف�ر از اوباش تأكي�د كرد كه م�ا اوباش
را از سوراخهايش�ان بيرون ميكش�يم و به
كس�ي كه بخواهد دس�ت به ش�رارت بزند و
ب�راي نوامي�س م�ردم مزاحم�ت ايج�اد
كن�د اج�ازه ع�رض ان�دام نخواهي�م داد.

سردار حسين رحيمي روز گذشته در حاشيه
هفتمين مرحل��ه از طرح اقت��دار توضيح داد:
در اجراي اين ط��رح موفق ش��ديم ۴۹نفر از
اوباش س��طحدار و ۲۱۰نفر از كس��اني راكه
براي نواميس مردم مزاحمت ايجاد ميكردند
دستگير كنيم.
وي افزود :در اين مرحله از طرح ۱۵نفر از اراذل
و اوباش��ي كه در حوزه توزيع مشروبات الكلي و
همچنين ۸۸نفر 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  ۱۴۱مركز
و پاتوق اوباش از جمله قهوه خانه ،س��فرهخانه و

هوالباقي

باشگاه بدنس��ازي كه محل تجمع اينگونه افراد
مجرم و خالفكار بود ،توقيف شد .رحيمي با اشاره
به اينكه در اين طرح ۳۵قبضه س�لاح گرم غير
مجاز۱۷ ،قبضه سالح سرد و ۴۶دستگاه خودرو از
اراذل و اوباش توقيف شد ،گفت۵۱۴ :هزار عدد
انواع م��واد محترقه و ۴۰۰كيلوگ��رم مواد اوليه
ساخت لوازم محترقه كشف شد.
وي با اشاره به اينكه قمار و شرطبندي از جمله
موضوعاتي است كه در اين طرح به آن پرداخته
شد ،افزود :در اين مرحله از طرح ۹باند كه اقدام
به اجاره كارته��اي بانكي م��ردم ميكردند و
مجموعاً ۱۲متهم دارد شناسايي و ۲۵متهم در
زمينه تبليغ و قمار و شرطبندي در فضاي مجازي
شناسايي و دستگير شدند.
رئيس پلي��س پايتخ��ت گف��ت :در اي��ن طرح
۳۷درگاه بانك��ي۱۱ ،صفح��ه اينس��تاگرامي با
۲۲۰ميلياردتومان گردش مالي و بيش از ۳ميليون
نفر دنبال كننده مسدود شد كه الزم است مردم
عزيز مواظب اينگونه موضوعات باشند.

درگذش�ت ناگهانی  حاجمحمود عاطفی بسیجی
جانب�از ،برادر دو ش�هید و  رئیس اس�بق بس�یج
صدا و سیما را تسلیت گفته و از خداوند منان برای
ایش�ان رحمت و مغفرت و ب�رای بازماندگان صبر
و اجر مسئلت مینماییم.

روزنامه جوان
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