
  طب�ق گفت�ه نماين�ده دادس�تان »م. ال�ف« 
بزرگ ترين مفس�د بانك سرمايه اس�ت كه هزار 
و 500 ميلي�ارد تحصي�ل مال مجرمانه داش�ته و 

ضمانتنامه ها را تبديل به قير كرده است

  اولين نشس�ت رؤسای ستادهای ارتش ايران، 
سوريه و عراق در دمشق برگزار شد؛ نشستی كه 
پيکان آن مشخصاً به س�مت ادامه حضور امريکا 
در س�وريه و هماهنگ�ی مقابل بقاي�ای گروه های 
تروريس�تی نش�انه گيری شده اس�ت. همزمان با 
اين نشست، رئيس س�تاد مشترک ارتش امريکا 
گزارش های رس�انه ای را تکذيب كرده كه مدعی 
ش�ده اند امريکا قصد دارد هزار نيروی خود را در 

سوريه نگه دارد

هماهنگي نظامي 
بغداد-تهران-دمشق
براي خروج امريکا

قيرفروش 1500ميليارد 
توماني، متهم رديف اول 

بانك سرمايه

15

گفت و گوي »جوان« با 2 فعال حوزه بازي هاي 
رايانه اي درباره هشتمين جشنواره بازي هاي 

ويدئويي ايران

تا مي گوييم بازي ها آسيب 
دارد از ما شکايت مي كنند!
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 گفت وگوي »جوان« 
با صادق كرميار نويسنده رمان »ناميرا« 

توصيه آيت اهلل جوادی آملی به ظريف:

 »ناميرا«  قرباني 
نبود استراتژي فرهنگي شد

 دست ايران در مذاكره 
از عزت آبرو و مردانگی پر است
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ترامپ برزیل به مالقات ترامپ رفت
رئیس جمهور برزیل که از او به عنوان ترامپ برزیل نام برده شده برای دیدار با دونالد ترامپ 
و تحکیم ائتالف محافظه کار- پوپولیستی برای افزایش فشار     ها بر ونزوئال به واشنگتن رفته 
است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژایر بولس��ونارو، رئیس جمهور راست افراطی برزیل 
یک     شنبه به همراه ش��ش وزیرش راهی امریکا ش��د. او پس از ورود در پیامی نوشت: پس 
از مدت      ها این اولین بار اس��ت که یک رئیس جمهوری برزیل که ضد امریکایی نیست، به 
واشنگتن می آید. عصر یک     شنبه دهها تن مقابل کاخ سفید به سفر بولسونارو اعتراض کردند 
و یکی از معترضان پالکاردی با نوشته » قاتل « به دست داشت که اشاره ای آشکار به ارتباط 

او با قتل ماریل فرانکو، فعال حقوق بشر بود. 

بيش از 40 هزار دانشجو به پویش دانشجویي 
»حمایت از بيانيه گام دوم انقالب« پيوستند

۴۰ هزار و ۱۱۷ نفر از دانشجویان سراسر کشور به پویش دانشجویي حمایت از بیانیه گام 
دوم انقالب پیوستند.  میالد چهاردولي، سخنگوي پویش دانشجویي حمایت از گام دوم در 
گفت وگو با خبرگزاري دانشجو، گفت: پویش دانشجویي در حمایت از بیانیه گام دوم یک 
حرکت همگاني جهت ظرفیت سازي میداني بابت حرکت جهت اصالح خألها، فساد ها، 
حفظ استقالل و حرکت به سمت قله هاي پیش��رفت است تا نشان داده شود که دانشجو 
به عنوان قشر آزاده و نخبه کشور، آماده آن است که دوش خود را زیر بار مسئولیت دهد.  

تمایل کابينه رژیم صهيونيستی به آتش بس در غزه

افزایش قيمت خودرو به اسم ارز به کام خودروسازان

رس�انه  ي�ك    جهان
صهيونيستی در 
گزارشی تأكيد كرد كه كابينه اسرائيل تمايل 
خود را به از س�رگيری مذاك�رات با جنبش 
حماس و آتش بس در غزه اعالم كرده است. 
افزایش توان موشکی گروه های مقاومت اسالمی 
در غزه، سبب شده مقامات رژیم صهیونیستی 
بار دیگر باب مذاکره با فلس��طینی    ها را از س��ر 
بگیرن��د. ش��بکه »کان « رژیم صهیونیس��تی 
روز دو    ش��نبه اعالم کرد:»رایزنی ه��ای دیروز 

کابینه برای مذاکره بر س��ر آتش بس بر س��ه 
محور بوده است؛ افزایش دامنه صید، صادرات 
محصوالت زراعی غ��زه و افزایش مس��تمری 
خانواده ه��ای فقیر در صورتی ک��ه قطر تأمین 
بودجه مالی آن را بر عهده بگیرد«. بر اس��اس 
گزارش گروه اطالع رس��انی االعالم الحربی، در 
ادامه این گزارش آمده اس��ت:»آیلت ش��اکد، 
وزیر دادگس��تری و نفتالی بنت وزیر آموزش 
با این پیش��نهادات مخالفت ک��رده و گفته اند 
ازسرگیری مذاکرات پس از شلیک موشک     ها 

به »گ��وش دان « ُکرنِ��ش در برابر تروریس��م 
است«. بنا به این گزارش، پس از آن فرماندهان 
ارشد صهیونیس��تی توضیحی درباره ماجرای 
موش��ک     ها دادند و اعالم کردند شلیک آنها به 
صورت اشتباهی انجام شده است و »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر و »آویو کوخافی« رئیس 
س��تاد مش��ترک ارتش از این اظه��ارات دفاع 
کردند. بامداد جمعه منابع محلی از شلیک دو 
راکت به تل آویو از س��وی نوار غزه خبر دادند و 
رژیم صهیونیستی پس از آن دهها نقطه در نوار 

غزه را هدف ق��رار داد. روزنام��ه »البنا « لبنان 
در یادداش��تی با عن��وان »جن��گ ژنرال     ها در 
تل آویو، در دوران پیروزی راهبردی مقاومت«، 
موش��ک پراکنی اخیر به سمت تل آویو را طبق 
نقشه طراحی ش��ده نتانیاهو برای بهره برداری 
از آن به نفع مبارزات انتخاباتی او دانست. این 
روزنامه لبنانی نوشت: منابع آگاه از فضای اتاق 
عملیات محور مقاومت از تهران تا غزه می گویند 
که دو موشک پرتاب شده به تل آویو کار مقاومت 

نبوده است. 

  اقتصادي موض�وع افزايش 
قيم�ت خ�ودرو 
توسط خودروسازان از چالش هاي اساسي اقتصاد 
ايران در س�ال13۹۷ ب�وده اس�ت به طوری كه 
بسياري از خودروسازان قيمت محصوالت خود 
را بي�ش از 60 درصد افزاي�ش داده اند. موضوع 
افزايش قيمت در بين محافل كارشناسي بسيار 
م�ورد نق�د و بررس�ي ق�رار گرفت�ه اس�ت. 
به گزارش الف، برخي برای��ن عقیده اند که این 
میزان از رشد قیمت به علت افزایش نرخ ارز نه تنها 
کامالً طبیعي است، بلکه قیمت ها بیش از این حد 

بایستي افزایش یابد. 
برخي دیگر نیز با بیان این مطلب که افزایش نرخ 
ارز قاعدتاً در قیمت تمام ش��ده خودرو اثرگذار 

است، ولي معتقدند که براي واقعي کردن قیمت ها 
بایستي طرف هزینه ها نیز مورد بررسي جدي قرار 
گیرد از این رو از واژه »منطقي کردن قیمت« به 

جاي»افزایش قیمت« استفاده مي کنند. 
بخش قابل توجهي از اختالف بین این دو دیدگاه 
به نحوه تأثیر نرخ ارز بر قیمت تمام شده خودرو 
برمي گردد. از این رو نگاه به میزان داخلي سازي 
خودروهاي داخلي مي تواند به روش��ن ش��دن 

موضوع کمک کند. 
طبق گزارش اولیه س��ازمان برنامه بودجه که بر 
مبناي آمار و مس��تندات وزارت صنعت، انجمن 
خودروس��ازان و قطع��ه س��ازان و گزارش هاي 
خودروسازان تهیه شده است، غالب خودروهاي 
پرتیراژ و پرمصرف تولیدي توسط دو خودروساز 

باالي ۷۰ درصد داخلي سازي شده است. این به 
معناي آن است که نباید به طور مستقیم قیمت 
محصوالت ایران خودرو و سایپا بیش از ۳۰درصد 
دستخوش تغییر شود که البته آن هم بستگي به 

میزان قطعات در خودرو دارد. 
به طور مثال در پژو ۲۰۶ و ۲۰۷ که پرتیراژترین 
محصول ایران خودرو است، در حدود ۷۵درصد 
داخلي سازي شده و براي تولید هر دستگاه از این 
خودرو به طور میانگین در ح��دود ۱۸۰۰ دالر 
نیاز اس��ت و یا در پژو ۴۰۵ میزان داخلي سازي، 
۹۳درصد مي باشد و ارز مورد نیاز براي تولید هر 

دستگاه، به طور میانگین ۱۵۰۰ دالر است. 
نکته قابل کامل دیگري که مي توان به آن اشاره 
کرد، این اس��ت که سهم داخلي س��ازي غالب 

خودروهاي ب��االي ۴۵میلیون توم��ان به طور 
میانگین کمتر از ۳۰درصد اس��ت. یعني بیشتر 
قطعات مورد نیاز این محصوالت از خارج به کشور 
وارد مي شود. در پژو ۲۰۰۸ سهم داخلي سازي 
نیز در حدود ۲۰درصد است. و یا در خودرو هایما 
و سوزوکي به طور میانگین سهم داخلي سازي در 

حدود ۲۵درصد است. 
بنابراین این آمارها نشان مي دهد که موضوع تأثیر 
افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام ش��ده خودرو آن 
طوري نیست که خودروسازان عنوان مي کنند 
و بنابراین براي پي بردن به واقعیت هاي پنهان در 
خودروسازي، هزینه هاي این دو شرکت و نحوه 
محاسبه قیمت خودروها بایستي به طور اساسي 

مورد ارزیابي قرار گیرد.

طغيان رودخانه نکا در مازندران - غالمرضا احمدي - تسنيم

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه  28 اسفند13۹۷   -    12 رجب 1440

سال بيست و يکم- شماره 5618 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

ملت ایران در حالي سال ۱۳۹۷ 
را به پایان مي رساند که مروري 
بر کارنامه این یک س��اله نشان 
مي ده��د ب��ه رغم مش��کالت و 
سختي هاي بس��یار، روند کلي 
کشور در عرصه داخلي و بیروني 
روندي مثبت و قابل توجه بوده 
اس��ت که با تکیه بر داش��ته ها و 
دستاوردها و تجربیات این یک 
س��اله، مي توان س��ال ۱۳۹۸ را 
سالي مهم در حل مشکالت در عرصه هاي داخلي و خارجي و 
البته تقویت و زمینه سازی براي دستاوردهاي بزرگ و زیربنایي 

دانست. 
سال ۱۳۹۷ همچون سال های پیشین خود با پیام نوروزي رهبر 
معظم انقالب آغاز شد. این سال همچون روال سال های گذشته 
مزین به نامي شد که مردم و مسئوالن را مأمور به حمایت از تولید 
محصولي مي کرد که در کشورمان و با نیروي کار کارگر ایراني 
تولید مي شود؛ شعاري که اگر تمام و کمال اجرا شود، مي تواند 
بسیاري از مشکالت کشور را مرتفع کند. در واقع، آغازین روزهاي 
سال ۱۳۹۷ که نویدبخش آغازي دوباره براي کار و تالش بود، با 
شعارهاي اقتصادي رقم خورد. حمایت از کاالي ایراني یکي از 
توصیه هایي است که نه تنها براي سال ۹۷، بلکه افقي روشن را 

براي سال های بعد پیش روي مردم و مسئوالن قرار مي دهد. 
برخي از مهم ترین تحوالت سال ۹۷ در عرصه داخلي، منطقه اي 
و جهاني که به نوعي گوی��اي پیروزي ها و مقاومت ملت ایران 
اس��ت، عبارتند از جدیت دس��تگاه قضا در مبارزه با مفسدان 
اقتصادي و اخاللگران در بازار ارز، سکه و معیشت مردم که با 
محاکمه و مجازات افرادي همچون سلطان سکه در دادگاه هاي 
علني آغاز شد. طبیعي است که این جدیت با انتصاب رئیس 
جدید دستگاه قضا در روزهاي پایاني س��ال شتاب بیشتري 
خواهد گرفت و موجب امیدبخشی و دلگرمي ملت خواهد شد، 
چرا که سوابق قضایی و مدیریتی آیت اهلل رئیسي در دستگاه 
قضا و قاطعیت ایشان در پرونده های بزرگ دهه ۶۰، امید مردم 
در روند برخورد قاطعانه و سریع با مفسدان اقتصادی را افزایش 
داده و می تواند در شرایط دشوار اقتصادی کشور تأثیر زیادی 
در کاهش س��ودجویی دالالن، محتکران و اجحاف کنندگان 
به حقوق مردم باشد، افتتاح س��تاره خلیج فارس بزرگ ترین 
پاالیشگاه میعانات گازي جهان در سه مرحله تیر ماه، آذر ماه 
و بهمن ماه و افزایش ظرفیت بنزین کشور تا سقف ۴۵ میلیون 
لیتر و در روزهاي پایاني سال نیز افتتاح چهار فاز پارس جنوبي 
و افزایش روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ظرفیت تولید 
گاز از اتفاقات امیدبخش سال ۹۷ بود. ناکامي طرح امریکایي 
تابس��تان داغ ، افتتاح خطوط انتقال آب ب��ه مناطق جنوبي 
کش��ور و پایان چالش��ي که مي رفت به یک بح��ران جدي و 
امنیتي تبدیل شود، پیام رهبرمعظم انقالب مبني بر شکست 
امریکا از ملت ایران در جمع بس��یجیان در ورزش��گاه آزادي، 
گرامیداشت روز بزرگ ۱۳ آبان و پاسخ ملت ایران به دور جدید 
تحریم هاي امریکا، حماسه کم نظیر اربعین در بحبوحه گراني 
ارزهاي خارجي، حماسه ۴۰ س��الگی انقالب و افزایش نصاب 
جمعیت راهپیمایان نسبت به سال های گذشته، دستاوردهاي 
ماه��واره ای، اقتدار موش��کي ایران در حالي ک��ه غرب توقف 
فعالیت هاي موشکي ایران را مطرح مي کند، تقویت توان دفاعي 
کشور با به آب انداختن زیردریایی فاتح و دیگر تجهیزات دفاعي 
بومي کشور، انتخابات عراق و لبنان و پیروزي هاي سلسله وار 
منطقه اي ایران و جبهه مقاومت، نقش سازنده و تأثیرگذار ایران 
در استقرار ثبات در منطقه، شکست امریکا از نشست ورشو تا 
کنفرانس امنیتي مونیخ، سفر تاریخي بش��ار اسد به تهران و 
دیدار به یاد ماندني او با رهبرمعظم انقالب و س��فر روحاني به 
عراق و ایجاد فصل جدیدي از روابط بین تهران- بغداد در حالي 
که امریکایي ها به دنبال بس��تن منفذهاي مالي ایران در این 

شرایط سخت تحریم هستند. 
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

حسن رشوند

کارشناس سیاسي

سال 97 و پيروزي هاي ملت ایران

برادر گرامی جناب آقاي یعقوبی 
با نهایت تاسف درگذشت پدرگرامیتان را تسلیم 
براي آن  از درگاه خداوند سبحان  نموده  عرض 
مرحوم غفران و رحمت الهی و براي جنابعالی و سایر 
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

سازمان آگهی هاي روزنامه جوان

روحاني از امريکا شکايت مي کند

 پيش بيني
 آرامش بهاري

 در بازار طال و ارز

رونمایي از هندسه کلي بیانیه گام دوم انقالب  در بسیج

سردار غيب پرور: بيانيه گام دوم 
بايد در حوزه اجرايي مورد توجه باشد

   سياسي

   اقدامات ما در بسیج براي اجراي بیانیه گام دوم انقالب اسالمي با محوریت جوانان است و ما برنامه ها را برهمین 
اساس طراحي مي کنیم و به دنبال سپردن کار به جوانان هستیم. بیانات مقام معظم رهبري در بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمي باید به بهترین شکل در جامعه اجرا شود | صفحه 2

سازمان بسیج مستضعفین، برنامه جامع گام دوم انقالب را به عنوان نقشه راه و با عنوان 
»طرح هندسه کلي بیانیه گام دوم انقالب« تدوین و رونمایي کرد

رئیس کل بانک مرکزي با کنایه 
به کساني که همصدا با ترامپ و 
پمپئو با حساس کردن مردم به 
FATF به دنبال ایجاد تنش در 

بازار ارز هستند، گفته:  الحمدهلل بازار 
ارز حساسیت خود به FATF را 

از دست داده است و مردم مطمئن 
باشند به رغم جنگ رواني تکراري 

ترامپ و پمپئو علیه ایران، بازار ارز با 
تدابیر اتخاذ شده سیر تعادلي خود را 

طي مي کند | صفحه 4
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رئیس جمهور ایران زمس��تان ۹۷ را با طرح ش��کایت از امریکا به 
پایان رساند، سالي که بهار آن با خروج امریکا از برجام آغاز شد. 
موضوع شکایت روحاني هم همان حکایت قدیمي جدایي امریکا 
از برجام و بازگرداندن تحریم ها اس��ت که روحاني از آن به عنوان 

»جنایت علیه بشریت« نام برده است. 
»ش��کایت از امریکا« در یک دادگاه –چه داخلي چه خارجي- از 

یک جهت شبیه »مذاکره با امریکا« است، بي ثمر بودن! و از جهتي 
شاید یک تفاوت داشته باشد، بي ضرر است! اما براي کشور، آب و 
نان نمي شود. با امریکا که ابراز قلدري مي کند، نمي توان مذاکره 
کرد، یعني قلدري او مانع احصاي شرایط مساوي در مذاکره است. 
ش��کایت از یک زورگوي بین المللي هم راه  به جایي نمي برد جز 
آنکه چنین القا کنیم که مدیریت داخلي تحریم ها بي عیب و نقص 

بوده و همه مشکالت از بیرون اس��ت. البته ما یک دشمن بیشتر 
نداریم و هرچه فریاد داریم –به تعبیر امام- و هرچه لعنت داریم 
-به درخواست رئیس جمهور- بر س��ر او خراب مي کنیم اما براي 
سال نو باید طرحي نو درافکند و حکایتي تازه داشت نه شکایتي 
کهنه،  طرح��ي متکي ب��ر ظرفیت ه��اي داخل��ي، جوانگرایي، 

واقع گرایي، نشاط و باور به نصرت الهي. | بقيه در صفحه 2

بهار ۹8 و هزاران بهار ديگر براي ملت ايران با عزت و افتخار و شرف مي آيد و مي رود و روسياهي به زغال دشمنان ايران مي ماند |  محسن عطايي - فارس


