
 سردار سالمي: دنبال جنگ نيستيم
 از جنگ هم نمي هراسيم

خدا با ميهمانان مظلوم فلسطيني است 

ما با دشمن به ظاهر قدرتمند مواجهيم اما اين دشمن در حال فرسايش و دچار پوكي استخوان است

فروش سينماها با آغاز ماه رمضان 30درصد افت كرد

كارشناسان در گفت وگو با »جوان« معتقدند 
قانون جديد به ماندگاری مادران ايرانی و 

فرزندان شان در ايران كمک فراوانی می كند

متهم رديف اول پرونده پديده، ضمن قبول 
ايرادات و اشتباهات خود از سهامداران و مقامات 

قضايي عذرخواهي كرد

برخورد قاطع با قاچاق، داللي، خريد هاي 
خيانتكارانه ارزاق عمومي و احتكار، بدون هراس از 
جنجال ها، بايد در دستور كار وزارتخانه قرار گيرد

پادشاه عربستان حادثه مشكوک فجيره و حمله 
 به تأسيسات نفتی را  بهانه دعوت اعراب 

به نشست ضدايرانی كرد 

 چراغ كم فروغ سينما 
در ماه رمضان

 نشست نصفه  و نيمه  عربی 
به وقت تروريسم وهابي

 پهلوان ديپلم ردي، اعمال 
غير قانوني پديده را گردن گرفت

 وزير صمت:  مدير شجاع 
 و جهادي براي مقابله 

با احتکار و داللي مي خواهم

رنگ زنانه آسيب  هاي 
اجتماعي با قانون جديد 
تابعيت كم  رنگ مي  شود
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محمد كشتی آرای در گفت وگو با »جوان آنالين « مطرح كرد

کاهش قیمت طال و سکه ادامه دارد

روايت سخنگوی كميسيون امنيت ملي مجلس
وزير صمت: در تأمین کاالهای اساسی هیچ مشکلي نداريم

مديرعامل هوآوی: برای تحريم های امريکا آماده ايم و تسلیم نمی شويم

جلسه ويژه هیئت رئیسه مجلس درباره حقوق کارمندان

زره پوش های ارتش ترکیه وارد لیبی شدند
از دولت وفاق ملی ليبی، بينالملل دولت تركيه در حمايت 
ادوات نظامی به طرابلس ارس�ال كرد؛ اقدامی كه در 
راستای مقابله با سياست های عربستان سعودی در 
ليبی است كه از نيروهای خليفه حفتر حمايت می كند. 
کش��تی حامل ادوات نظامی ترکیه با نام »آمازون « که 
هشتم ماه می  از بندر سامس��ون به سمت لیبی حرکت 

کرده بود در بندر طرابلس پهلو گرفته است. 
به گزارش راشاتودی، صالح بادی، فرمانده شبه نظامیان 
از شهر بندری مصراته در غرب لیبی تصاویر و فیلم لحظه 
تخلیه تجهیزات ارس��الی ترکیه برای دولت توافق ملی 
لیبی را در صفحه رسمی خود در فیس بوک منتشر کرد. 

این تجهیزات شامل حدود ۴۰ خودروی زرهی می شود 
و قرار است به دس��ت دولت توافق ملی لیبی به رهبری 
فائز الس��راج برس��د. طبق تصاویر منتش��ر شده توسط 
صالح بادی، خودروهای زرهی مذکور از نوع » کیرپی « 
بوده و توسط شرکت » بی ام سی « س��اخته می شود که 
۵۰درصد از سهام آن متعلق به صندوق سرمایه گذاری 
قطر اس��ت. رس��انه های لیبی نیز گزارش دادند که این 
خودروهای زرهی همان خودرو   هایی هستند که ترکیه 
در عملیات های خود در اراضی س��وریه از آنها استفاده 
می کن��د. پایتخت لیب��ی از 1۵ فروردی��ن و همزمان با 
دس��تور خلیفه حفتر، فرمانده ارتش لیبی به نیروهای 
تحت امرش برای حمله به طرابلس، بار دیگر متش��نج 

است. احمد المسماری، سخنگوی نیروهای حفتر هفته 
گذشته مدعی شد که سالح و پهپادهای ترکیه به دست 
نیروهای مستقر در طرابلس رسیدند. این در حالی است 
که سازمان عفو بین الملل نیروهای خلیفه حفتر در لیبی 
را متهم ک��رد که با پهپادهای امارات مناطق مس��کونی 
طرابلس را ه��دف قرار دادند. پس از س��رنگونی قذافی، 
لیبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم و دولت وفاق ملی 
به ریاست فایز السراج در طرابلس تشکیل شد که مورد 
حمایت جامعه جهانی است. ترکیه در ماجرای بحران قطر 
با محور سعودی، با حمایت از قطر در تقابل با عربستان 
سعودی قرار گرفت و اکنون سیاست مقابله ای با ریاض و 

ابوظبی را در لیبی دنبال می کند. 

بازار س�كه و ط�ال پس از 

محياحسينی
جوانآنالین

روز ه�ای با ثب�ات و البته 
گاه�ی افزاي�ش قيم�ت، 
مجدداً روند كاهشی به خود گرفته، تا جايی كه در 10 روز 
اخير قيمت س�كه 300 هزار تومان كاهش يافته است. 
رئيس كميس�يون تخصصی طال و جواهر به خبرنگار 
»جوان آنالين« می گويد: »بسياری از خريدارانی كه به 
قصد سرمايه گذاری، طال و سكه خريده بودند متضرر 
ش�ده اند و همي�ن مس�ئله موج�ب كاه�ش انگيزه 
س�رمايه گذاران ب�رای خري�د ط�ال ش�ده اس�ت.«

محمد کش��تی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طال و 
جواهر در خصوص کاهش قیمت طال و سکه در بازار در 
چند روز اخیر به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »در 
دو روز گذشته )  شنبه و یک ش��نبه( قیمت جهانی طال 
ثابت مانده است، به عالوه اینکه نرخ ارز در چند روز اخیر 
کاهش پیدا کرده و این دو عامل موجب کاهش قیمت 

طال در کشور شده اند.«
کشتی آرای به کاهش تقاضا در بازار طال و در نتیجه روند 
کاهشی قیمت آن اشاره می کند و می گوید: »بازار طال 
و سکه جذابیتش را برای س��رمایه گذاری از دست داده 

است، زیرا بسیاری از افرادی که در ماه گذشته به قصد 
س��ودآوری طال خریده اند به ش��دت متضرر شده اند به 
همین دلیل نقدینگی به س��مت بورس و خرید مسکن 

رفته است.«
رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر ادامه می دهد: 
»طی 1۰ روز اخیر ش��اهد کاهش ۳۰۰ ه��زار تومانی 
سکه بوده ایم که این مس��ئله خریدارانی را که به قصد 
سرمایه گذاری اقدام به خرید سکه کرده بودند، به شدت 

متضرر کرده است.«
او در پاسخ به این سؤال که آیا می توان امیدوار به ادامه 
کاهش قیمت در بازار طال بود، می گوید: »اگر مدیریت 

بانک مرکزی بر قیمت ارز که تا امروز ش��اهد آن بودیم 
ادامه پیدا کند و مانع از افزایش قیمت ارز شود، به طور 
حتم شاهد کاهش قیمت طال و س��که در بازار خواهیم 

بود.«
کش��تی آرای ب��ه حب��اب س��که اش��اره می کن��د و 
می گوی��د: »در ح��ال حاض��ر حباب س��که ب��ه ۵۲۰ 
هزار تومان رس��یده اس��ت و به نس��بت آن نیم س��که، 
 ربع س��که و س��که های یک گرم��ی نی��ز دارای حباب 

هستند.«
به گفته رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر امروز 
)دیروز( در بازار آزاد سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۷۸۰ 
هزار تومان و س��که امامی ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان 

معامله می شود. 
همچنین هر قطعه نیم س��که به��ار آزادی ۲ میلیون و 
۶۷۵ هزار تومان، ربع س��که یک میلی��ون و ۷1۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون تومان فروخته 
می ش��ود. هر گرم طالی 1۸ عیار نیز ۴۳۵ هزار و ۲۰۰ 
تومان ارزش گذاری ش��ده اس��ت، ضمن آنکه هر اونس 
طال در بازار ه��ای جهانی ب��ا قیمت ه��زار و ۲۷۸ دالر 

معامله می شود. 

س�خنگوی كميس�يون امنيت ملی مجلس گفت: طبق 
گفته وزير صنعت، ما در زمينه های مختلف ظرفيت های 
زيادی داريم و نگران تأمين كاالهای اساس�ی نيس�تيم. 
علی نجفی خوشرودی در گفت وگو با فارس، در تشریح 
نشست روز گذشته کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، اظهار داشت: نشست مذکور با موضوع 
فرصت   ها و تهدیدات، رونق تولید و تجارت در ش��رایط 
تحریم با حضور رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه 
و مسئوالن بانک مرکزی و س��ایر دستگاه های ذی ربط 

برگزار شد. 
وی افزود: در این جلس��ه آخرین وضعیت تولید و تجارت 

و تأمین نیازمندی های کش��ور مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت. 

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: 
رحمانی در این نشست با اشاره به اینکه ظرفیت های تولیدی 
بس��یار خوبی در زمینه های مختلف داریم، تأکید کرد که 

نگرانی از تأمین کاالهای اساسی نداریم. 
نجفی خوش��رودی گفت: همچنین وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بر اهمیت تکیه بر توانمندی های داخلی در بخش های 
صنعت و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی تأکید کرد که در 

صادرات غیرنفتی اولویت ما با کشورهای همسایه است. 
وی بیان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت ضرورت توجه به 

جنگ روانی برای فشار بر مردم را مورد تأکید قرار داد. 

نجفی خوش��رودی گفت: در ادامه جلسه، سایر مهمانان و 
برخی از اعضای کمیسیون نقطه نظرات خود را ارائه کردند. 

س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجل��س تقویت و 
توس��عه زیرس��اخت های صادرات و حمل و نقل کاال و 
رفع موانع موجود، استفاده مؤثرتر از ظرفیت استان های 
همجوار با کشورهای همس��ایه، اهمیت تقویت و تجویز 
نمایندگی ه��ای جمه��وری اس��المی در کش��ورهای 
همس��ایه، ضرورت افزایش هماهنگی های تش��کیالتی 
میان دس��تگاه های ذی ربط، تمهید اسناد حقوقی الزم 
برای تقویت تولید و توسعه صادرات و حمایت از صدور 
خدمات فنی و مهندسی را از اهم موارد مطروحه در این 

جلسه عنوان کرد. 

مديرعام�ل ه�وآوی اع�الم ك�رد مدت هاس�ت 
 ب�رای محدوديت ه�ای امري�كا آم�اده ش�ده ايم و 
ش�د.  نخواهي�م  تس�ليم  فش�ار  ها  براب�ر  در 
به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، رن ژنگفی، مدیر شرکت 
هوآوی چی��ن، طی مصاحبه ای اعالم ک��رد محدودیت  ها 
و تحریم های امریکا علیه این ش��رکت خیلی به آن آسیب 
نخواه��د زد.  وی تأکی��د کرد ه��وآوی تمایل��ی به تغییر 

فعالیت های خود تحت فشار امریکا ندارد. 
ژنگفی که یکی از بنیانگذاران اصلی هوآوی محسوب می شود 

می گوید: ما مدت هاس��ت که خود را برای اقدامات امریکا 
آماده کرده ایم. 

وی در نخس��تین مصاحبه خود پس از اینکه کاخ سفید 
استفاده از تجهیزات مخابراتی آن و همکاری شرکت های 
امریکایی با این شرکت چینی را ممنوع کرد، ادامه داد: 
هوآوی با پیش��رفت در توس��عه فناوری تولید تراشه به 
دنبال کاه��ش تأثیرگذاری ای��ن محدودیت   ها بر تولید 

خود خواهد رفت. 
ژنگفی که چندماه پیش دخترش هم در کانادا و به درخواست 

امریکا به عنوان یکی از مدیران ارشد هوآوی دستگیر شد، 
ادامه داد: حتی اگر شرکت های امریکایی کوآلکوم و دیگر 
تولید کنندگان امریکایی از فروش تراشه به هوآوی خودداری 
کنند و به سمت تشدید تنش بروند، باز هم هوآوی می تواند به 

فعالیت خود ادامه دهد. 
اخیراً شرکت هایسیلیکون، زیر مجموعه هوآوی و تولیدکننده 
تراشه های این شرکت اعالم کرده که برای مقابله با اقدامات 
امریکا طرح پشتیبان دارد  و آماده است  تراشه های تولیدی 

خود را جایگزین تراشه های امریکایی کند. 

عضو هيئت رئيسه مجلس  اقتصادي
شورای اسالمی جزئيات 
افزاي�ش  درب�اره  رئيس�ه  هيئ�ت   جلس�ه 
ك�رد.  تش�ريح  را  دول�ت  كارمن�دان  حق�وق 
علی اصغر یوس��ف نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، 
از برگزاری جلسه هیئت رئیس��ه مجلس خبر داد و گفت: 
جلسه مذکور ظهر یک  ش��نبه ۲۹ اردیبهشت با محوریت 
اجرای مصوبه مجل��س درباره افزای��ش ۴۰۰هزار تومانی 

به عالوه افزایش 1۰درصدی برای کارمندان دولت بود. 
وی با بیان اینکه در روند اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش 
حقوق کارمندان دولت مسائلی پیش آمده بود، افزود: در این 
جلسه پس از ارزیابی و استماع نظر اعضای هیئت رئیسه بر 
اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزای��ش ۴۰۰هزار تومانی 
به عالوه 1۰ درصد تأکید شد و به عبارتی مجلس بر مصوبه 

خود ُمصر است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در این جلسه مقرر 
شد که اگر دیوان محاسبات و دولت درباره اجرای این مصوبه 

نقطه نظری دارند در اسرع وقت در جلسه ای با حضور دیوان 
محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، جمشید 
انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و 
استخدامی کشور و همچنین سازمان برنامه و بودجه مطرح 

کنند تا مصوبه مجلس اجرایی و عملیاتی شود. 
یوس��ف نژاد تأکید کرد: در جلس��ه مذکور مقرر ش��د در 
صورتی که ای��راد و اش��کالی در خصوص اج��رای مصوبه 
مجلس وجود داشته باشد با نظر اعضای جلسه با محوریت 
افزایش ۴۰۰ هزار تومان به عالوه 1۰ درصد برطرف شود. 

سياسي

يادداشت هاي امروز

اقتصاد فوتبال مقاومتي مي شود؟
سعيد احمديان

1۳

شعور و غيرت ايراني مهم ترين مانع مذاكره
محمدجواد اخوان

۲

اما و اگر هاي بازار متشكل ارزي
مهدی  فتحی

۴

رئيس سازمان بسيج سازندگي در گفت وگو با  »جوان«:

گروه هاي جهادي  واكنش سريع 
در همه شهرها تشكيل می شود

  سرهنگ زهرایي: از تمام ۲۲ قشر بسیج خواسته شده است تا 
گروه هاي جهادي واکنش سریع تشکیل دهند.  مثاًل  دو تیم پزشکي 
از طرف جامعه پزشکي در هر شهرستان معرفي شود که اگر اتفاقي 

افتاد، در کمترین زمان به محل حادثه برسد |  صفحه 6

 مقاومت فلسطینی   ها در شرایط دشوار یک شگفتی در مقابل چشم جهانیان است و مردم مظلوم غزه شیرینی نتیجه این مقاومت را به زودی خواهند چشید
 مردمانی که خدا با آنها و میزبان آنها در شهر رمضان است و آنها نیز دل های شان لبریز از ایمان به خداست

ويژه هاي جوان  

 دولت بي سخنگو، رئيس جمهور بي نشست خبري!
 قاتل جنايت پاسداران نه وصيتي داشت و نه 

صفحه 2درخواست بخششي! 

صفحه 2

جزء خواني قرآن كريم در حرم حضرت عبدالعظيم حسنی عليه السالم - محمد مهدی صافی - جوان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه  30 ارديبهشت 1398   - 14 رمضان 1440
سال بيست و يكم- شماره 5656 - 16 صفحه

قيمت: تهران و استان البرز 1000تومان
 شهرستان ها 500 تومان
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