
واگن هایی در مترو به جابه جایی مسافران همراه 
با دوچرخه شان اختصاص داده شده است

جوابيه صداوسيما به گزارش »جوان« 

 ترامپ:  چين عقب است
  پاريس در حال سوختن
 و اوضاع ما خيلي خوبه!

 با دوچرخه 
مترو سواري كنيد

صداوسيما  براي شهيد 
حججي زینب وار عمل كرد

رخ به رخ با وزیر!

» انتظار« براي كودكان 
دريايي از مفاهيم  را 

دربر مي گيرد
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حاشيه نگاري اعزام تيم ملي فوتبال به آخرین 
اردو براي حضور در جام ملت هاي آسيا

 گفت و گوي »جوان« 
با نویسنده ادبيات دیني براي كودك 

مراسم سالگرد شهید علی 
خوش لفظ امروز برگزار می شود

اولین سالگرد ش��هادت علی خوش لفظ راوی کتاب »وقتی 
مهتاب گم شد« با حضور جمعی از ایثارگران و اهالی فرهنگ 

در بنیاد شهید مدنی برگزار می شود. 
به گزارش جوان، به نق��ل از پایگاه خبری س��وره مهر،اولین 
سالگرد ش��هادت علی خوش لفظ راوی کتاب »وقتی مهتاب 
گم شد« با حضور جمعی از ایثارگران و اهالی فرهنگ از جمله 
محس��ن مؤمنی ش��ریف )رئیس حوزه هنری(، عبدالحمید 
قره داغی )مدیر انتش��ارات س��وره مهر(، حاج حسین یکتا و 
جمعی از ایثارگران و جانبازان کشور امروز سه   شنبه 27 آذر 

ماه در بنیاد شهید مدنی برگزار می شود. 
ش��هید علی خوش لفظ، راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شد« 
س��ال گذش��ته در 29 آذر ماه پس از تحمل س��ال  ها رنج در 
بیمارستان خاتم االنبیای تهران بر اثر عوارض شیمیایی ناشی 

از هشت سال دفاع مقدس به یاران شهیدش پیوست. 
»وقتی مهتاب گم ش��د« عنوان کتاب خاطرات این ش��هید 
بزرگوار به قلم حمید حس��ام اس��ت که پیش تر مورد عنایت 
رهبر معظم انقالب قرار گرفته بود و قاس��م سلیمانی نیز در 
خص��وص آن دل نوش��ته ای دارد که در آن از ش��وقش برای 

شهادت می گوید. 
شهید خوش لفظ در عملیات رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر 
۵، کربالی ۴ و کربالی ۵ حضور داش��ته و نهایتاً در عملیات 
کربالی ۵ تیر ب��ه نخاع وی اصابت کرده و به ش��دت مجروح 
می شود که پس از این واقعه، از این مجروحیت رنج می برد و 

مکرراً در بیمارستان بستری   می شد. 
مراسم سالگرد ش��هید علی خوش لفظ سه   شنبه 27 آذر ماه 
ساعت 18 تا 21 در بنیاد شهید مدنی واقع در خیابان رشت 

برگزار می شود. 

 تاوان ناتواني مديران 
در كنترل گرانفروشي را مردم مي دهند؟

یک منبع در سازمان ملل عنوان كرد

شروع شكننده توافق آتش بس در يمن

هيئت مدی�ره  عض�و    اقتصادي
انجمن ملي حمایت از 
حق�وق مصرف كننده گفت: گراني و گرانفروش�ي 
بي رویه كاالها و خدمات داللت بر ناتواني مدیران 
تصميم گير و دستگاه هاي نظارتي دارد ولي تاوان 
آن را م�ردم و مصرف كنن�دگان مي پردازن�د. 
به گزارش »تس��نیم«، محمد محمدي اظهار کرد: ستاد 
تنظیم بازار کشور در تصمیم گیري و تنظیم بازار ضعیف 
اس��ت و حقوق مصرف کنندگان پایمال مي شود. اصوالً 
فلس��فه تنظیم بازار براي جلوگی��ري از افزایش بي رویه 
قیمت ها و تنظیم ب��ازار در مقابل نوس��انات غیرمتعارف 

قیمت ها است، اما در عمل نتوانسته است  موفق باشد. 
وي ادامه داد: عملکرد ناموفق س��تاد تنظیم بازار موجب 
شده قیمت برخي کاالهاي اساسي مانند گوشت، مرغ و 
لبنیات رها شود و متضرر اصلي مصرف کنندگان باشند و 
تولیدکننده نیز ناراضي باشد و زمینه سوء استفاده دالالن 

فراهم شود. 
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتي استان تهران خاطرنشان 
کرد: با وجود الزامات قانوني، در ستاد تنظیم بازار از تشکل 
مردمي انجمن هاي حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
که مصوب مجلس است، دعوت نمي شود و تصمیمات را 

مدیران دولتي و فعاالن بخش خصوصي مي گیرند. 

  جهان در حال�ی كه ب�ه گفته 
مناب�ع س�ازمان ملل ، 
اجرای آتش بس ميان طرف های درگير در یمن در 
بندر راهبردی الحدیده از دیش�ب شروع شده، تا 
س�اعاتی قبل از آتش بس، حمالت هوایی ائتالف 
عربس�تان در این اس�تان همچنان ادامه داش�ت. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه )AFP(، یک منبع دیروز، 
زمان شروع آتش بس را در استان ساحلی الحدیده نیمه 
شب دو    شنبه به وقت محلی )۳۰ دقیقه بامداد سه     شنبه 
به وقت تهران( اعالم کرد. با این حال،شدت درگیری    ها 
تا س��اعات منتهی به ش��روع آتش بس باعث شد که 

زنگ های هش��داردرباره شکس��ت آن به صدا درآید. 
خبرگزاری فرانسه دیروز به نقل از منابع محلی گزارش 
داد که با وجود توافق آتش بس، حمالت هوایی ائتالف 
عربستان در استان الحدیده همچنان ادامه دارد. یک 
مقام نظامی یمن می گوید که ائتالف عربستان حمالت 
توپخانه ای ش��دیدی را آغاز و زمین های کش��اورزی 
شهروندان »الجاح االسفل « در جنوب الحدیده را هدف 
قرار داده است. همچنین شبکه المسیره گزارش داد 
که مزدوران س��عودی طی ساعات گذشته مناطقی از 
شهر »دریهمی « را با بیش از ۵۰ خمپاره و هفت حمله 

هوایی هدف قرار داده اند. 

گزارش »جوان آنالین« از حواشي توليد یک سریال

نام نويسنده سريال حضرت موسي)ع( تغییر كرد!

معاون وزیر كشور اعالم كرد

تأمین ۲۲۰۰میلیارد تومان حق بیمه رانندگان 

روز گذش�ته مرحل�ه 

الهه هاشمي
  فرهنگي 

پيش توليد سریال الف 
ویژه حضرت موسي )ع( 
در نشس�ت رئيس س�ازمان صدا و س�يما با معاون 
س�يما، رئيس مرك�ز س�يما فيل�م و تهيه كننده و 
كارگ�ردان این س�ریال آغاز ش�د. در این جلس�ه 
همچنين گزارشي از آخرین اقدامات انجام شده در 
مرحله صفر پروژه و برآورد توليد س�ریال حضرت 
موسي )ع( به رئيس سازمان صداو سيما ارائه شد. 
نکته عجیبي که در انتش��ار خبر این نشست به چشم 
خورد این ب��ود که نه تنها از مرحوم فرج اهلل سلحش��ور 
به عنوان نویسنده این سریال یادي نشد بلکه به نهایي 
شدن نگارش ۴۴ قسمت سریال حضرت موسي )ع( از 
۵2 قسمت آن توسط حجت االس��الم سعید بهمن پور 

با س��اختاري جذاب و قوي اشاره شده اس��ت. این در 
حالي است که جمال ش��ورجه، کارگردان این سریال 
در تیرماه امس��ال گفته: »نویس��نده س��ریال حضرت 
موس��ي )ع( مرحوم سلحش��ور بودند و بازنویس��ي را 
حجت االسالم محمد سعید بهمن پور انجام مي دهند. 
طرح و برنامه تلویزیون روي فیلمنامه مرحوم سلحشور 
نظراتي داشتند که در بازنویسي اعمال شد، اما مبناي 
فیلمنام��ه براس��اس طرح مرحوم سلحش��ور اس��ت. 
همچنین ایشان 72 قس��مت فیلمنامه را نوشته بودند 
و آقاي بهمن پور که بازنویس��ي کار را انجام داده اند، در 
مراحل پایاني کار هستند که احتماالً حدود ۵۵ قسمت 

 

مي شود. «
حجت االسالم بصیر سلحشور، فرزند نویسنده سریال 
حضرت موس��ي )ع( درباره این مس��ئله ب��ه خبرنگار 

»جوان آنالین« مي گوید: »مشخص نیست که حتي صدا 
و سیما قصد ساخت این سریال را داشته باشد یا نه؟ زیرا 
بار ها از این نشست ها گذاشته و وعده ساخت سریال را 
داده است اما درباره اینکه اسم آقاي سلحشور را به عنوان 
نویسنده نیاورده اند باید بگویم که ظاهراً در جلسه اسم 
ایشان مطرح شده، اما کسي که این خبر را تنظیم کرده، 

به طور سهوي اسمي از ایشان نیاورده است. «
هرچند که با نیاوردن اسم مرحوم فرج اهلل سلحشور از 
ارزش زحمات ایشان براي نویسندگي سریال حضرت 
موس��ي )ع( کم نمي ش��ود، اما به نظر مي رسد که باید 
سازمان صدا و س��یما این مورد را در خبر خود اصالح 
کند یا تهیه کننده این س��ریال، توضیحات تکمیلي را 
درباره اینکه آقاي بهمن پ��ور کار ویرایش فیلمنامه را 

انجام داده اند ارائه کند. 

  اقتصادي معاون عمران و توسعه 
امور شهري و روستایي 
وزارت كش�ور گفت: 2 هزار و 200 ميليارد تومان 
حق بيمه رانندگان درون ش�هري و برون ش�هري 
توس�ط مجلس شوراي اس�المي مصوب شد و در 
اس�ت.  نگهب�ان  ش�وراي  تأیي�د  نتظ�ار  ا
مهدي جمالي نژاد با بی��ان اینکه برنامه هاي زیادي در 
قالب بازآفریني شهري، حمل ونقل عمومي و ارتقاي آن 
داریم، گفت: توجه ویژه و سیاست کالن وزارت کشور 
و سازمان ش��هرداري ها، انس��ان محورکردن شهرها و 
پیاده رو کردن هسته مرکزي شهر است که خوشبختانه 

اقدامات خوبي در این عرصه آغاز کرده ایم. 
وي با بی��ان اینک��ه اقدامات��ي در ح��وزه حمل ونقل 
انجام ش��ده اس��ت، تصریح ک��رد: متأس��فانه بیش از 
۵۰درصد ناوگان اتوبوس��راني درون شهري در کشور 
فرسوده است و باید حرکت جدي در این زمینه داشته 
باش��یم. خوشبختانه س��ازمان ش��هرداري ها با توجه 

به دغدغه اي که اخیراً داش��ته در بخش نوس��ازي این 
ناوگان فعالیت هاي خوبي انج��ام داده و تالش مان بر 
این بوده که ورود اتوبوس هاي جدید در کنار نوسازي 
ناوگان انجام شود تا ناوگان جدید شده و به نوعي پویا 

و با نشاط شود. 
جمالي ب��ا بیان اینک��ه در ح��وزه حمل ونق��ل ریلي 
1۰7هزار میلیارد ریال مجوز انتش��ار اوراق مشارکت 
براي حمل ونق��ل ریلي داریم، اف��زود: تمام تالش مان 
بر این اس��ت که ش��هرهایمان را تبدیل به ش��هرهاي 
آرام و س��بز کنیم که تعدد خودروهاي شهري در آن 
کم اس��ت و این موضوع عنایت ویژ ه اي از همشهریان 
و هم میهن��ان را مي طلب��د؛ زیرا بح��ث آلودگي هوا و 
کم ش��دن ترافیک بحثي نیس��ت که فقط مختص به 
 یک دس��تگاه باش��د بلکه نیازمند هم افزایي چندین 

دستگاه است. 
به گفته معاون عمران توس��عه امور شهري و روستایي 
وزارت کش��ور »خوش��بختانه این موضوع در بودجه 

س��ال آینده پیش بیني ش��ده و تمام تالش مان بر این 
بود ک��ه به صورت تس��هیالت یا اوراق مش��ارکت این 
موضوع انجام ش��ود، در حقیقت تالش کردیم بس��تر 
این موضوع آمده ش��ود؛ به طوري که به چندین شهر 
در قالب اوراق مش��ارکت کمک مي کنی��م که ناوگان 
را تجهیز و حتي خطوط بي آر ت��ي را راه اندازي کنند، 
 ولي براي س��ال آینده هم این موض��وع را پیش بیني 

خواهیم کرد.«
جمالي نژاد اضاف��ه کرد: درخصوص تاکس��ي با توجه 
به افزایش قیمت تجهیزات و لوازم تاکس��ي، اتحادیه 
تاکسیراني و سازمان شهرداري ها تالش کرده این لوازم 
با قیمت مناسب براي رانندگان تهیه و در اختیارشان 

قرار گیرد. 
فرآیند نوسازي تاکسي هاي فرسوده را تسریع خواهیم 
بخش��ید و درخصوص ناوگان درون ش��هري و به ویژه 
اتوبوس هاي درون ش��هري قراردادهای��ي را پیگیري 

مي کنیم. 
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يادداشت هاي امروز

انتقال آب خزر و آزمودن يك آزموده
علي  روانخواه

۴

مشروعیت امريکا به طالبان  بعد از 18 سال جنگ 
اسماعیل باقری

1۵

وحدت حوزه و دانشگاه  نیاز ضروري امروز جامعه
حسن رشوند

2

رئيس دستگاه قضا: نباید فراموش كنيم كه مشكالت 
اقتصادي كشور با برخوردهاي صرفاً قضایي حل 
نمي شود بلكه نيازمند تدبير دولتمردان هستيم

 ایران جزئی از منطقه ماست، بخواهيم یا نخواهيم
 چه با سياست آنها موافق باشيم، چه مخالف

دادستان ها به موضوع 
گراني ورود كنند

 قطر: بخواهيم یا نخواهيم 
باید با ایران تعامل كنيم

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
سه شنبه  27 آذر 1397   -    10 ربيع الثانی 1440

سال بيستم- شماره 5543 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

هوالباقي

مصيبت  درگذش�ت پدر گراميتان  را تس�ليت ع�رض نموده، از 
خداوند منان براي  جنابعال�ي و بازماندگان صبر جميل و براي آن 

مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت مي نمایيم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقاي محمدرضا هداوند سوري

   اقتصادي

   بشير »توبه   اعراب«  در آغوش   بشار

  هجوم ایراني ها براي خرید ملک و خانه در گرجستان که یکي از عوامل بحران 
ارزي در کشور معرفي مي شد، حاال با احتمال حتي مصادره اموال با فشار امریکا، 
شکل وارونه به خود گرفته است و ایراني ها چوب حراج به امالک خود در گرجستان 
زده اند.  هرچند دالالن همین حاال در حال خرید این اموال به زیر قیمت و فروش 

آن به برخي ایراني هاي دیگر هستند! 

   رئیس جمهور سودان اواخر یک    شنبه 
با اس��تقبال همتای س��وری خود وارد 
دمشق شد تا اولین رهبر عربی  و البته 
اولی��ن رئیس یک کش��ور در 8 س��ال 
گذش��ته باش��د که برای احیای روابط 
با س��وریه پیشگام ش��ود؛ اقدامی که با 
استقبال مس��کو مواجه ش��د و وزارت 
خارجه روس��یه در بیانیه  ای اعالم کرد 
بازگشت سریع سوریه به خانواده عربی 
به حل هرچه سریع تر بحران این کشور 

کمک خواهدکرد |  صفحه 15

 رئيس  جمهور سودان 
 به عنوان نخستين 
 رئيس یک كشور 
 در 8سال گذشته
 به مالقات همتاي سوري 
خود در دمشق رفت

  پیش از این دالالن پیشنهاد مي کردند با توجه به نرخ باالي سود بانکي در ایران، 
متقاضیان خرید ملک در گرجستان با سپرده گذاري در بانک هاي داخلي، سود ماهانه 
آن را به دالر تبدیل و در ازاي اقساط پرداخت کنند، روشی که ایرانیان آن را در ترکیه و 
کانادا نیز به کار گرفتند و بخشي از شبکه بانکي کشور این روزها عمالً در حال پرداخت 

اقساط امالک ایرانیان در گرجستان، ترکیه و کانادا است |  صفحه 4

 حراج امالک ايراني
 در گرجستان
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سالروز وفات حضرت معصومه)س( تسليت باد


