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حمله

قوانين حمايتي
در عمل
عليه مادران شاغل!

به فیکنیوزهای ارزی

برخی بيتوجه به عاليق يك مادر شاغل به او ميگويند
كه سركار نرو و با آرامش در خانه بمان و فرزندت را بزرگ
كن؛ متأس��فانه آنها نميدانند كه مادران ش��اغل ،عالوه
بر اينكه عاشق فرزندشان هس��تند ،به شغلي كه سالها
در آن فعاليت ميكردند ،نيز عالقه دارند .ش��ايد برخي از
مادران شاغل براي حفظ شغل و ايفاي نقش مادرانه خود
تمام تالششان را انجام دهند،اما در نهايت بهدليل نبود
حمايت كافي از آنها ،ديگر به جايي ميرسند كه در مسير
دوراهي انتخاب شغل يا رسيدگي به مسئوليت مادرانهشان
قرار ميگيرند و در صورت انتخاب يكي از اين دو مسير و
بازماندنازمسيرديگر،زندگيشانتحتتأثيرقرارميگيرد
و حال خوشي ندارند« .جوان» با كورش يزدان ،مدير كل
روابط كار و جبران خدمت ،درب��اره قوانين موجود براي
حمايت از مادران شاغل گفتوگو كردهاست

رئيسكل بانكمركزي:
آرامشرادربازارارزپيشبينيميكنم،تمامتالشمابراينخواهدبود
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سیاست هستهای دولت
اقدام در برابر اقدام است

كهاينآرامشرا همچنانحفظكنيم

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
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توسوم -شماره  16 - 6326صفحه
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حجتاالسالم عليرضا سليمي ،عضو هيئت رئيسه
مجلس :وزير امور خارجه در جلس��ه غیرعلنی مجلس
درباره مذاكرات هستهاي به صراحت اعالم كرد سياست
جمهوري اس�لامي اقدام در برابر اق��دام و عمل در برابر
عمل است و امريكاييها بايد حسننيت و صداقت خود
را نشان دهند و اياالتمتحده حتماً باید اقدام جدي قبل
از مذاكره را انجام دهد ،ضمن اينكه بناي تهران آن است
كه مذاكره را از زماني كه ترامپ از برجام خارج شد ،دنبال
كند نه موارد ديگر را

ق
ت یمت واقعی
ح
چ دالر در دوره
ری

م
ها
ه
ی گ
تعدی درگاهها اه از تعرض و
ی
م
عا
مل هگر
و بان
دهای شخص
دور نبود و هموا ی و حقوقی
نرخ اقتصادی و ره برای تغییر
صدها درگاه اینتحقیقی دالر،
بازار ارز شبان هروز رنتی و دالل
ی
میکردند! حاال رئی خود را ب هروز

س
ج
م
از ب
هور
انک مرکزی
فضاسازی کاذب خواسته مانع
د
ارز شود و وزیر صم الالن در بازار
ت
ن
ی
خارجکردن دالر از اق ز از ایده
گفتهاست .باید دی تصاد سخن
دالالن و جاعالن با د هماوردی
به چهسرنوشتی دولت جدید
م
یرسد

ویژههای جوان

اعتراض روزنامه اصالحطلب
بهمولوی عبدالحمید
تکذیب حقوق ۹۲میلیونی یک مدیر
صفحه2

یادداشت  سیاسی

محمدجواد اخوان

راهبردهای ایران در افغانستان
باید بهروز رسانی شود

3

آغاز تزريق
دوز سوم واكسن كرونا
«هنوز بابت كرونا و پيك ششم آسودهخاطر نيستيم
و بايد در حالت آمادهباش بمانيم»؛ اين را وزير بهداشت
ميگويد .پيشبينيهاي اپيدمیولوژيس��تي از احتمال
وقوع موج ششم در روزهاي آينده حكايت دارد و آنطور
كه پيش از اين وزير كشور هم تأكيد كردهبود ،احتمال
وقوع پيك ششم كرونا جدي است .تنها اميدواري در اين
بين افزايش گستره واكسيناسيون افراد جامعه است كه
بعد از سپري شدن شش ماه از تزريق دوز دوم الزم است
دوز بوستر يا يادآور نيز تزريق شود تا ايمني افراد كاهش
نيابد .تزريق دوز سوم واكسن كرونا براي كاركنان نظام
سالمت آغاز شده است

صفحه 4

تحرکات تروریس��تی داعش ،از قندوز ت��ا قندهار هم جان
مردم افغانستان را تهدید میکند و هم ریلگذاری بخشی از
نقشه راه امریکا در دوره خروج از افغانستان را نشان میدهد.
اصلیترین نش��انه این نقش��ه راه ،نوعی شرطیسازی افکار
عمومی روی امنیت و رابطه آن با حضور نظامی اشغالگران
غربی است ،بدین نحو که پس از مدتی هم مردم افغانستان
و هم سایر ملل منطقه را به این باور برسانند که امنیتشان
تنها در سایه حضور سربازان ناتو و امریکا تأمین خواهد شد.
در وجه دیگر تداوم اقدامات تروریستی در این کشور خصوصاً
علیه شیعیان ممکن است در افکار عمومی شیعیان جهان و
بهویژه مردم ایران تأثیرگذار باشد | صفحه 2
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انصاراهلل در آستانه
فتح مأرب ،ریاض دنبال
میانجیگری تهران

یادداشت  بینالملل

رضا عمویی

مأرب دروازه پیروزیانصاراهلل
در جنگ هشتساله

تصویرسازی :حسین کشتکار | جوان

در حالی که روند تحوالت یمن ش��تاب گرفته ،وزارت خارجه
امریکا درباره پیشروی نیروهای انصاراهلل در استان مأرب ابراز
نگرانی کرد .اس��تان مأرب را قلب اقتصاد یم��ن میدانند و در
شرایطی که نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن وابسته به
انصاراهلل موفق به پیشروی و آزادسازی بخشهای قابلتوجهی
از این استان مهم یمن شدهاند ،حال طرفهای غربی و متحدان
عربی آنها درباره ادامه جنگ در این اس��تان ابراز نگرانی کرده
و وزارت خارجه امریکا هم با انتش��ار بیانیهای خواستار توقف
نبردها در مأرب شده است .مأرب به دلیل اهمیت راهبردی و
استراتژیک ،استان تعیینکننده تحوالت یمن هم است و کنترل
کامل آن به دست نیروهای انصاراهلل به معنای تثبیت موقعیت
آن نه فقط در یمن بلکه در منطقه خواهد بود | صفحه 15
یادداشت  فرهنگی

دومین گفتوگوی زنده آیتاهلل رئیسی
امشب روی آنتن میرود

درباره شهادت بابا پنجعلي!

یادداشت  ورزشی

فريدن حسن

الف بزرگ پس از افتضاح بزرگ
پرس��پوليس با یک اهمالكاري بزرگ خس��تهتر از قبل راهي
عربستان شد و نتيجه آن شد كه همه ديديم .اما دردآورتر از اين
شكست شنيدن حرفهاي مسئولي است كه بدون هيچ شكي
سوءمديريت او يكي از داليل اصلي از هم گسستگي روحي و رواني
تيمبود.سرپرستباشگاهپرسپوليسمدعيشده«بامجاليبراي
عبور از مشكالت و بهبود شرايط اداري باشگاه و حرفهايتر شدن،
گامهاي بزرگي خواهيم برداش��ت تا هرگز تماش��اي امكانات
حريفان براي ما حسرتبرانگيز نباشد ».شنيدن چنين اظهاراتی
از سوی مس��ئولي كه حتي توانايي هماهنگ كردن يك پرواز
براي تيمي كه قرار است بازي مهم مرحله يكچهارم نهايي ليگ
قهرمانان را برگزار کند ،ندارد ،اگر نگوييم يك الف توخالي است،
حتماً ميتواند حسابي خندهدار باشد | صفحه13
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گزارش رئیس به جمهور

جواد محرمي

رئيس سازمان اوج ميگويد ،قرار بوده بابا پنجعلي در پايتخت5
شهيد شود! و مخالفت حاج قاسم موجب پرهيز از اين ايده شده
است .در تعريف اين ماجرا از احسان محمدحسني دو نكته حائز
اهميت اس��ت؛ اول اينكه او با بيان اين خاطره اهتمام و عالقه
و همراهي شهيد سليماني در عرصه فرهنگ و هنر را كه البته
مصاديق زيادي نيز بر آن نقل ش��ده يادآوري ميكند و ديگر
اينكه مدير جوان سازمان اوج بر نقش مشاوره گرفتن از بزرگان
تأكيد نموده و به آن ميبالد كه قابل تقدير است اما آنچه از ديد
او پنهان مانده و اشارهاي به آن نميشود ،تصميم خطايي است
كه در متن فيلمنامه بوده و با ايرادي از سوي شهيد سليماني كه
عنوان ميكند كسي نبايد از اين گروه(خانواده نقي معمولي)
شهيد بشود ،رفع خطا ميشود | صفحه 16

در شرایطی که عربستان س��عودی تالش میکند
با کم��ک متحدان غربی و س��ازمان مل��ل ،راه پیروزی
یمنیها را س��د کند ،جنبش انصاراهلل و ارتش یمن به
پیش��رویهای گس��ترده خود در جبههه��ای مختلف
این کشور ادامه میدهند .وبس��ایت «کریتر اسکای»
یمن روز یکش��نبه از تس��لط کامل نیروهای ارتش و
کمیتههای مردمی یمن بر «العبدیه» در جنوب استان
مأرب خبر داد.پایگاه الخبر الیمنی ،گزارش داد که برخی
منابع عراقی ادعا کردند که سعودیها از ایران درخواست
کردهاند که برای توقف پیشروی نظامی انصاراهلل یمن در
استان مأرب میانجیگری کند

بسیج ۴۰۰هزار واحد مسكوني  براي محرومان ميسازد
از ابتداي سال تاكنون 60پروژه مسكوني از سوي بسيج ساخته
شده و ديروز نيز با حضور رئيس سازمان بسيج مستضعفين 30
پروژه در همين زمينه به بهرهبرداري رسيد .در همين مراسم بود
كه سردار سليماني اعالم كرد در مدت چهار سال  ۴۰۰هزار واحد
مسكوني براي محرومان در كشور ميسازيم .سازمان بسيج در
حالي تصميم به ساخت سالي 100هزار خانه گرفته كه هم اكنون
در تمام اس��تانهاي كشور در حال خانهس��ازي براي محرومان
اس��ت .اين نهاد انقالبي تمام توانايي خود را با استفاده از هزاران
مهندس بسيجي ۱۷ ،هزار گروه جهادي كه  ۳۰درصد آنها تجربه
فعاليت در ساخت مسكن دارند و تجهيزات ساختمانسازي به كار
گرفتهاست .در همين راستا روز گذشته با حضور رئيس سازمان
بسيجمستضعفين 30پروژهتكميلوبازسازيواحدهايمسكوني
در شمال غرب كشور به بهرهبرداري رسيد.
رئيس سازمان بس��يج مستضعفين در اين مراس��م كه همراه با
هجدهمين مرحله رزمايش كمكهاي مؤمنانه سپاه نينوا بود ،با

تأكيد بر اينكه در مدت چهار سال  400هزار واحد مسكوني را در
سراسر كشور براي محرومان خواهيم ساخت ،گفت :درگيري با
كرونا در كشور ما ،اوج انسجام ملي ،اتحاد و يكپارچگي را به نمايش
گذاشت و نشان داد تشكيالت بسيج يك سازمان مردمي است.
سردار غالمرضا سليماني افزود :طي  ۲۱ماه گذشته با هم افزايي
بسيج و به همت بسيجيان مخلص در سراسر كشور ،بيش از ۱۷
ميليون بسته كمك معيشتي با اعتبار ۲۱هزار ميليارد تومان براي
رزمايشهاي كمك مؤمنانه به همت خود مردم براي اقشار آسيب
ديده فراهم شدهاست.
وي ادامه داد :ملتها در دوران سختي مورد سنجش و آزمايش
قرار ميگيرند و تاريخ بشريت درباره عملكرد ملتها در مواجهه
با مشكالت قضاوت خواهد كرد .با شيوع ويروس منحوس كرونا
مردم ما با يك مشكل و چالش سخت مواجه شدند ،اما با فرمان امام
جامعه و در يك اقدام فوقالعاده ،حماسهاي جاودان را در رزمايش
مواسات ،همدلي و كمك مؤمنانه رقم زدند | صفحه3

رئیسجمه��ور در دومی��ن گفتوگوی
تلویزیونی ب��ا م��ردم از آغاز فعالی��ت دولت
سیزدهم ،قرار است امشب بعد از خبر ساعت
 ۲۱شبکه اول سیما به صورت زنده و مستقیم
با مردم سخن بگوید .آنگونه که پایگاه اطالع
رسانی ریاست جمهوری نوشته ،دکتر رئیسی
در این گفتوگوی زنده تلویزیونی درخصوص
مسائل و موضوعات مهم کش��ور و همچنین
برنامههای دولت سیزدهم برای حل مشکالت
با مردم گفتوگو خواهد کرد 13 .شهریور ماه
گذشته بود که نخستین گفتوگوی تلویزیونی
رئیسی با مردم در مقام رئیسجمهور به روی
آنتن رسانه ملی رفت .رئیسجمهور برخالف
اس�لاف خود ،زب��ان ب��ه تخریب گذش��ته و
اینکه همه تقصیرها را گردن دولت گذش��ته
بیندازد،نگش��ود .او به این نکته بس��نده کرد
که «روحیه گلهگذاری ندارم .دولتها وقتی
شروع به کار میکنند اول میگویند چه چیزی

تحویل گرفتهایم » .نکتهای که بعدها در یکی
از س��فرهای اس��تانی با ادبیات دیگری تکرار
کرد با این مضمون که نیاز به گفتن از گذشته
نیس��ت ،مردم میبینند و قضاوت میکنند.
رئیسجمهور اما امش��ب در حالی پس از 43
روز قرار اس��ت از قاب رس��انه ملی با مردم به
گفتوگو بنشیند که تاکنون هفت سفر استانی
را پشت سر گذاشته که پنج مورد آن در همین
 40روز گذشته انجام ش��ده است .موضوعی
که البته در کنار مش��تاقان و موافقان زیادی
که دارد ،منتقدانی هم دارد و برخی معتقدند
که وقت رئیسجمهور نبای��د صرف پیگیری
امور جزئی شود و باید بس��یاری از این امور را
از سیستم اداری و مدیریتی کشور دنبال کرد
و اگر جایی نارسایی وجود دارد و اختاللی در
مدیریتها دیده میشود باید برای آن چارهای
اندیشید .مس��ئلهای که البته رئیسجمهور
برای آن پاسخ دارد | صفحه 2

شجاعت ،مهارت
و قدرت رهبري از او
يكخلبان نمونه ساخته بود

سرتیپ حسين خليلي در گفتوگو با «جوان»
از حماسهآفرينيهاي منوچهر محققي ركورددار
پرواز برونمرزي در دوران دفاع مقدس ميگويد
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هزینه دهها میلیونی نمایش
ثروت در بارداری و زایمان
 10میلیون تومان؛ هزینه یک جشن
جمع و جور برای تعیین جنسیت
رقابت نوکیسهها
در شبکههای اجتماعی

