
    در شرایطی که صهیونیست       ها به هر حربه ای متوسل 
می شوند تا برنامه هسته ای ایران را غیرصلح  آمیز معرفی و 
غربی       ها را به ترک میز مذاکرات وادار کنند، امریکایی       ها نظر 
متفاوتی از متحد استراتژیک خود دارند. رئیس سازمان سیا 
مهر تأییدی بر اظهارات ایرانی       ها زد و اعتراف کرد شواهدی 
درباره وجود جنبه های تسلیحاتی در برنامه هسته ای ایران 
وجود ندارد. از طرفی، رایزنی       ها بین تهران و دیگر اعضای 
برجام پیش از شروع هشتمین دور مذاکرات وین در جریان 
است و روس       ها خطاب به غربی       ها گفته اند که راه حل جامع 

حق ایران است و توافق موقت را قبول نخواهد کرد

    هر چند نگران��ي از ابتالي دانش آم��وزان به کرونا 
همچنان پابرجاس��ت، اما این بار آلودگ��ي هوا مدارس 
تهران را مجازي کرد! بر اس��اس مصوبه کمیته اضطرار 
آلودگي هواي اس��تان تهران با توجه ب��ه پایداري هوا و 
احتمال افزایش ش��اخص آالیندگي براي امروز و فردا، 
تعطیلي مهدهاي کودک و غیر حضوري شدن مدارس 
در تمامی مقاطع براي شهرس��تان هاي تهران، قرچک، 

پاکدشت، ورامین و پیشوا اجرا خواهد شد

    س��خنگوي دس��تگاه قضا تعداد بازداشت ش��دگان 
اغتشاشات اصفهان را حدود ۱۳۰ نفر اعالم کرد و گفت: 
برخي از این افراد پس از بازداش��ت بالفاصله آزاد شدند و 
بقیه نیز که براي آنها قرار تأمین صادر شده بود، روز گذشته 
اکثر آنها آزاد ش��دند. جز افرادي که ممکن است اقدام به 
تیراندازي کرده باشند یا جرم آنها به نحوي است که ممکن 
است قرار بازداشت موقت صادر شده باشد، بقیه افراد با قرار 
تأمین کفالت و وثیقه آزاد شده یا در جریان آزادي هستند

    خبر جالب توجهي بود که امریکا بازي هاي المپیک 
زمس��تاني چین را بایکوت دیپلماتیک کرده است. یک 
بام و دو هوا که مي گویند یعني همین، یعني هر جا که 
خودت نخواهي، نروي و بهانه دهان پر کن هم بیاوري، اما 
همانجا را اگر بقیه نروند و مسابقه ندهند و حتي همان 

بهانه را بیاورند محکوم مي شوند و تحریم!

    رئی��س مجلس: وزیر قول داده اس��ت ش��بکه ملي 
اطالعات را تکمیل و هر س��ال گزارشي از عملکرد خود 
براي تحقق این ه��دف ارائه کند. توجه ب��ه نیروي کار 
جواِن دانشمند در عرصه فناوري بسیار مهم است و باید 
بسترهاي الزم براي فعالیت جوانان در این حوزه به وجود 
آید، وگرنه این جوانان را از دست خواهیم داد. در تحقق 
اقتصاد دیجیتال عملکردمان زیر 5درصد است. با توجه به 
نیروي جوان و دانشمند این عملکرد قابل پذیرش نیست

    در مواردی الزم نیس��ت حتماً فرد به طور مستقیم 
ذی نفع باش��د تا ابطال مصوبه ای را طلب کند، بلکه اگر 
آحاد مردم از کارگزار نظ��ام، مأمور دولتی یا دس��تگاه 
دولتی و حتی یک تصمیم دولت و دستگاه های ذی ربط 
شکایت، گالیه و اعتراضی داشته باشند، می توانند شکایت 

و اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ببرند

 قالیباف: 
 شبكه ملي اطالعات 

از نان شب واجب تر است

 همه مردم حق دارند 
 ابطال برخی مصوبات را 

از دستگاه قضا مطالبه کنند

اين بار آلودگي هوا 
مدارس را مجازي کرد !

خسارت کشاورزان 
اصفهانی در چارچوب 
قانون جبران می شود

رفتار سیاسی و غیرورزشی 
امریكا در المپیک زمستانی!

 رئیس سیا: شواهدی 
از تصمیم ایران  برای ساخت 

سالح هسته ای نداریم
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یادداشت  حوادث

یادداشت  سیاسی

یادداشت  ورزشی

ویژه جوان

 اقتدار، از حرف تا عمل

رونق روز دانشجو  و دیدارهای 
مسئوالن  با دانشجویان

وقتی قهرمانان بازیچه می شوند

خاتمی گفت فعالیت به همان شکل 
انتخابات 98 ادامه یابد

حسين فصيحي

رسول سنائی راد 

سعيد احمديان

س��حرگاه 26 مهرماه در محله نارمک تهران حادثه اي آتشین 
اتفاق افتاد. یکي از ساکنان ساختمان مسکوني که به مصرف 
مخدر شیش��ه اعتیاد دارد آپارتمان خود را آتش زده و از محل 
گریخته بود. همزمان با حضور آتش نشانان در محل و خاموش 
شدن شعله هاي آتش بقیه ساکنان وحشت زده خود را به خیابان 
رسانده و ناچار شدند تا طلوع آفتاب در خیابان بمانند. با مطرح 
شدن شکایت علیه مرد آتش افروز، مأموران پلیس او را بازداشت 
کردند. پرونده در دادسراي محل مطرح و مرد آتش افروز با قرار 
کفالت تا روز دادگاه آزاد شد.  آزاد شدن متهم پایان ماجرا نبود 
بلکه او این بار با تهدید ساکنان ساختمان آرامش روز و شب آنها را 
به مخاطره انداخت. تصور این که هر لحظه ممکن است حادثه اي 
هولناک تر از قبل رقم بخورد نگراني است که همچنان به قوت 
خود باقي است. پرسش  مطرح شده این است که چرا دستگاه 
عدلیه باید فردي را که داراي سابقه خشونت است و مدام ساکنان 

را تهدید مي کند با قرار کفالت آزاد کند؟ | صفحه 14

رئیس مجلس روز ۱5 آذر به دانشگاه شهید بهشتی رفت و به 
گفت وگو با دانشجویان پرداخت، رئیس دولت نیز به دانشگاه 
شریف رفت و در جمع دانش��جویان حاضر شد و رئیس قوه 
قضائیه نیز در دفتر کارش میزبان نمایندگانی از تشکل های 
دانشجویی شده و پاسخگوی سؤاالت و شنونده نظرات آنان 
بود.  عالوه بر این ش��هردار تهران، مع��اون رئیس جمهور و 
برخی وزرا و رؤس��ای دانش��گاه ها نیز با دانش��جویان دیدار 
کردند و با آنان به گفت وگو و تبادل نظر پرداختند که نشان از 
نوعی تغییر رویکرد در رجال سیاس��ی نسبت به دانشجویان 
و روز دانشجو اس��ت؛ سال هاس��ت رهبری نظام به ضرورت 
برپایی کرسی های آزاد اندیش��ی در مجامع فکری و نخبگی 
کشور با حضور مسئوالن نظام اش��اره و تأکید داشته اند ولی 
تاکنون اقدام جدی آن معطل مانده است. باشد که دیدارهای 
مسئوالن دانشجویان در روز دانشجو مقدمه ای برای تحقق 
این ایده رهبری و ضرورت مل��ی و مطالبه جوانان فرهیخته 

کشورمان گردد | صفحه 2

حکایت حواشي کمیسیون ورزشکاران کمیته ملي المپیک، 
حکایت تلخ این روزهاي ورزش است. کمیسیوني که قرار بود 
سنگي از جلوي پاي قهرمانان بردارد، در همین شروع کار گرفتار 
جنجال هاي عجیب و غریبي شده که در نهایت دود آن در چشم 
ورزش مي رود تا ظرفیت بزرگي که این کمیسیون براي دفاع 
از حق ورزشکاران داش��ت از دست برود. نشست خبري دیروز 
جمعي از اعضاي کمیس��یون ورزش��کاران که از مدال آوران و 
قهرمانان بنام المپیک و جهاني هستند، شکاف بزرگي را که بین 
قهرمانان به وجود آمده است نمایان کرد، یک شکاف بزرگ که 
گروهي از قهرمانان یک سوي آن و برخي دیگر در طرف دیگرش 
ایستاده اند. قهرماناني که وعده داده بودند مي خواهند در یک 
جبهه، حق ورزشکاران را که میان وعده هاي یکي در میان عملي 
شده مسئوالن گم شده است زنده کنند، اما آنقدر اختالفات شان 

باال گرفته که حاضر نیستند کنار هم قرار بگیرند | صفحه 13

  علی صوفی، فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص برنامه جبهه  
اصالحات برای انتخابات مجلس دوازدهم، می گوید که »ارائه 
هر نوع طرح و برنامه برای انتخابات مجلس دوازدهم هنوز زود 
اس��ت«، اما در عین حال از تصمیماتی که خاتمی برای جبهه 
اصالحات گرفته، رونمایی می کند؛ تصمیم برای »ادامه حرکت 
جبهه اصالحات « که به مناس��بت انتخابات مجلس سال 98 
ش��کل گرفت: »طبق آیین نامه اولیه قرار بود تشکیالت جبهه 
اصالحات با شکل فعلی برای شش ماه و صرفاً جهت انتخابات 
۱۴۰۰ باشد اما شش ماه دیگر هم تمدید شد و به نظر می رسد 
همین تشکیالت فعلی حفظ شود. « او در مورد نکاتی که خاتمی 
گفته، توضیح داده که »در این پیام آقای خاتمی هم اشاره کرد که 
این تشکیالت باید بروکراتیک اداره شود؛ تا از این حالتی که شائبه 

تسلط باندی در آن وجود دارد، خارج شود| صفحه 2

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
چهار  شنبه 17 آذر 1400 - 3 جمادی االول 1443
سال بیست و سوم- شماره 6368 - 16 صفحه

قیمت: 2000  تومان

حمله به صف کاذب ارز

همزمان با روز دانشجو

آیین »وصال ابراهیم « در پردیس مرکزی دانشگاه عالمه برگزار شد

    صف ارز در ایران طبیعتاً بر نیازهای واقعی متکی نیست. کشوری با محدودیت 
منابع ارزی و ظلم آشکار تحریم ها در بلوکه کردن دالرهای ایران و بستن راه های 
بازگشت درآمدها و با ثابت ماندن یا افزایش بسیاری از هزینه های اداره کشور، قطعا 
با صف کاذب ارز برای خرید و ذخیره آن رو به رو می شود.  برخی از عوامل افزایش 
نرخ ارز در دو ماه اخیر اینهاست: سرکوب نرخ ارز در ماه های پایانی دولت قبل برای 
تحویل دولت با نرخ پایین دالر، مصرف همه 8میلیارد دالر ارز ترجیحی سال در 

پنج ماه اول از طرف دولت قبل، تأثیر روانی جا انداختن دولت قبل به عنوان حالل 
مذاکرات و دولت جدید به عنوان مشکل ساز بر س��ر راه مذاکرات و دستکاری از 
داخل و خارج در نرخ ارز به طوری که وزارت اطالعات توانست حساب های بانکی  
۷۰۰ فعال غیرمجاز ارزی را شناسایی و مسدود کند. قطعاً این صف کاذب به حال 
خود رها نمی شود و دولت برنامه هایی برای مقابله با آن دارد که گزارش »جوان« 

به آن پرداخته است |صفحات 2 و 4

مراس�م تكریم از خان�واده ش�هید ابراهیم قائمی 
که پیكرش پ�س از 39 س�ال گمنامی ب�ه تازگی 
شناس�ایی ش�ده اس�ت، صبح دی�روز همزمان با 
روز دانش�جو در پردیس مرکزی دانش�گاه عالمه 
)مح�ل دف�ن ای�ن ش�هید( با حض�ور گس�ترده 
دانش�گاهیان و جمع�ی از م�ردم برگ�زار ش�د. 
به گزارش »جوان « شهید ابراهیم قائمی رزمنده ای از 
مشهد بود که پیکرش تیرماه ۱۳9۰ به همراه شهید 
دیگری به صورت گمنام در محوطه دانشگاه عالمه به 
خاک سپرده ش��د. اما هفته پیش هویت این شهید با 
آزمایش DNA شناسایی شد و حاال پردیس مرکزی 
دانشگاه عالمه میزبان پدر و مادرش بود که هرچند به 
خاطر کهولت سن با ویلچر به مراسم آمده بودند، اما 
صد  ها جوان دانشجو جمع شده بودند تا بگویند طی 
این سال  ها هیچ گاه فرزند آنها را تنها نگذاشتند و از 

این پس نیز چنین نخواهند کرد. 
در » آیین وصال ابراهیم « که با همکاری بنیاد شهید، 
ش��هرداری منطقه 22 و بس��یج غرب تهران برگزار 
ش��د، مداحی حاج س��عید حدادیان و حضور هیئتی 

از آس��تان قدس رضوی همراه با پرچم ب��ارگاه امام 
 هش��تم حال و هوای خاص��ی به این محف��ل نورانی 

بخشیده بود. 

همچنین در این مراسم، دکتر عبداهلل معتمدی سرپرست 
دانشگاه عالمه طباطبایی، حجت االسالم و المسلمین 
اکبری اقدم مس��ئول نه��اد نمایندگی مق��ام معظم 

رهبری در دانشگاه عالمه طباطبایی و حجت االسالم 
 و المس��لمین س��رلک دقایق��ی ب��ه س��خنرانی 

پرداختند. 
در حاشیه مراسم نیز دکتر معتمدی در پاسخ به سؤال 
خبرنگار جوان مبنی بر تأثیر شناس��ایی پیکر شهید 
قائمی در روند برنامه های فرهنگی و معنوی دانشگاه 
عالمه گفت: با توجه به اینکه فضای دانش��گاه عالمه 
یک فضای نخبگانی اس��ت و اتفاق میمون شناسایی 
این شهید نیز ظرفیت های الزم را در اختیار ما گذاشته 
اس��ت، به حتم در زمینه عاطفی و معن��وی نیازمند 
تالش های مضاعفی هستیم که ان شاءهلل با استفاده 
از ظرفیت های موجود این مهم را با جدیت بیشتری 

پیگیری خواهیم کرد. 
ش��هید ابراهیم قائمی فرزند علی اکبر، متولد ۱۳۴۴ 
بود که س��ال ۱۳6۱ برای ش��رکت در عملیات فتح 
خرمش��هر از طریق لش��کر 5 نصر مش��هد به جبهه 
اعزام شد و آن طور که مادر ش��هید می گوید هنگام 
رفتن گفته بود می روم تا عصر خمینی را در جبهه  ها 

تجربه کنم. 

پرونده
صفحه 8

جهاد برای  رفع بیكاری

  مي توان  نرخ بیكاري یانچشمه را
 به صفر رساند

  افتتاح 94 پروژه محرومیت زدایي 
در شهداد کرمان 

»خواجه جمالي« 
صندوقي براي رفع 

بیكاري در روستا 

جهاد خدمت رسانی

    طلسم ش��کني ورزشکاران ایراني در بازي ه��اي 
پاراآس��یایي جوانان، قهرماني در قاره کهن را براي 
کاروان »مدافع��ان س��المت« ب��ه همراه داش��ت. 
بهترین هاي ورزش معلولین جوانان کشور در قالب 
کارواني ۱۱۱ نفره در 9 رشته به منامه اعزام شدند 
تا در چهارمین دوره پاراآسیایي آسیا شرکت کنند 
و ۱۴۰ مدال رنگارنگ حاصل تالش هاي این جوانان 
باانگیزه بود. با اینکه شرایط میزباني بحرین مشکالتي 

را براي برنامه ریزي و تدارکات کاروان پیش آورد، اما 
مثل همیشه هیچ حاشیه و اتفاقي نتوانست سد راه 
ورزشکاران ما ش��ود. این بار نیز در چهارمین دوره 
بازي هاي پاراآسیایي بحرین، ملي پوشان اعزامي با 
شعار »اراده، تالش، پیروزي« به جنگ رقباي خود 
رفتند و بعد از س��ه دوره نایب قهرماني متوالي براي 
نخس��تین بار مقام قهرماني قاره کهن را از آن خود 

کردند  | صفحه 13

    مریم جعفري زاده: فقر باعث مي ش��ود نیازهاي 
اشخاص برطرف نش��ده و موجب تحریک و ترغیب 
آنها به انج��ام جرائم مختلفي مي ش��ود. این قضیه 
موجب ش��ده حتي برخي از والدین ب��ه طور عمد 
کودکان خود را به سمت تکدي گري و حتي ارتکاب 
جرائم مختلف سوق دهند. به طور کلي مي توان گفت 
اکثریت جرائم علیه اموال و اخالق، ریش��ه در فقر و 
بیکاري دارند. به همین دلی��ل، ایجاد آموزش هاي 

اولی��ه و امنیت ش��غلي از جمله وظایفي اس��ت که 
در اسناد بین المللي حقوق بش��ر بر عهده دولت ها 
گذاشته ش��ده اس��ت، زیرا تأمین نیازهاي اساسي 
زندگي، مس��تلزم کس��ب درآمد و داش��تن شغلي 
مطمئن و درآمدزاست. کودکان بزرگ ترین قرباني 
بي توجهي دولت ها به حقوق اولیه خانواده هستند.  
کودکان آسیب پذیرترین عضو خانواده از لحاظ تأثیر 

شرایط اقتصادي خانواده هستند | صفحه 10

 نگاهي به عملكرد درخشان کاروان »مدافعان سالمت« 
در بازي هاي پاراآسیایي جوانان بحرین

پایاني خوش با چاشني قهرماني

 بررسي نقش فقر در بزهكاري اطفال 
در گفت وگو با یک حقوقدان

آسیب پذیری  امروز یعنی  بزهكاری فردا

 رئیسی: برخی از داخل و خارج  در نرخ ارز 
دستكاری می کنند
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