
  جلسه اول دادگاه متهمان پرونده تعاوني هاي 
 البرز ايرانيان و وليعصر با 353جلد كيفرخواست 
با گردش مال�ي 60هزار ميلي�ارد توماني به اتهام 

افساد في االرض برگزار شد

  در اقتص�اد ايران مش�کالتی وج�ود دارد كه با 
تقويت نگاه به درون، مديريت جهادی و خودباوری، 
همسو با سياست های اقتصاد مقاومتی، بدون داشتن 

رويکرد برون گرايی، می توانيم آنها را حل كنيم 

شعباني موثقي نماينده ولي فقيه و امام جمعه 
همدان شد

به دنبال درخواست كمک مادورو از پکن، مسکو 
تهران و هاوانا صورت گرفت

فساد اقتصادي در ايران باعث جذب سرمايه هاي 
بيشتر به كاناداست

6 هزار شاكي  در پرونده 
هزار توي البرز ايرانيان

مجلس خبرگان: 

 پيوستن به پالرمو 
خطای استراتژيک است

 بازهم جوان ديگري 
در سنگر امامت جمعه

كانادا پناهگاه 
اختالسگران شده است

چین آماده ورود  به جنگ 
امریکایی برق در ونزوئال
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گفت وگوی »جوان« با غالمعباس فاضلی درباره فيلم های نوروزي
فیلم های نوروز ۹۸ با استقبال مواجه می شود اگر بلیت سینما گران نشود!

مجلس خبرگان: پیوستن به پالرمو خطای استراتژیک است
خب�رگان  مجل�س  رهب�ری ب�ا ص�دور   سياسي 
بياني�ه ای تأكي�د ك�رد: پيوس�تن اي�ران ب�ه 
كنوانس�يون های بين المللی مانن�د »پالرمو« و 
CFT اگر به قصد گرفتن بهانه از دش�من باشد، 
می ش�ود.  محس�وب  اس�تراتژيک  خط�ای 
به گزارش مهر، شش��مین اجالس رس��می مجلس 
خبرگان رهبری در تاریخ ۲۱و۲۲ اسفند ماه برگزار 
شد، خبرگان در پایان این اجالسیه، با صدور بیانیه ای 
ضمن تبریک حلول ماه پربرکت رجب و قدردانی از 
حضور میلیونی م��ردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، به 

نکاتی پیرامون مسائل سیاسی روز اشاره کردند. 
در بخشی از این بیانیه آمده است: انقالب اسالمی، پس 
از 40 سال بالندگی و سرافرازی وارد »دّومین مرحله 
خودسازی، جامعه پردازی و تمّدن سازی شده است« 
و الگوی موفق مردم س��االری دینی، عدالت خواهی و 
»ایستادگی روزافزون در برابر زورگویان و مستکبران 
جهان « را ارائه داده اس��ت. از این رو، بر تالش همگان 
به ویژه نخبگاِن جوان و مؤمِن انقالبی برای تحقق هر 
چه بیشتر گفتمان تمدنِی انقالب اسالمی و سایر موارد 
مذکور در بیانیه مهم و راهب��ردی رهبری در گام دوم 
انقالب تأکید می شود و الزم است این بیانیه به عنوان 
یک سند باالدستی نظام اس��المی مورد توجه عملی 
قرار گیرد و برنامه های الزم برای عملیاتی س��اختن 

آن تدبیر شود. 
این بیانیه می افزاید: کارنامه نظام جمهوری اسالمی 
ایران به رغم توطئه های گس��ترده دشمنان، بسیار 
درخش��ان، با برکت، امید بخش و موفق می باش��د. 
اینک در گام دوم انقالب نیز باید ب��ا اتکا به خداوند 
و نگاه خوش بینانه نس��بت به آینده با عزم جهادی 
برگرفت��ه از ایمان اس��المی و اعتقاد ب��ه اصل »ما 
می توانیم « با می��دان داری جوانان مؤمن و باانگیزه، 
عنصر اراده ملّی را جان مایه پیش��رفت همه جانبه و 
حقیقی قرار دهیم. خبرگان رهبری تأکید کرده اند: 
الزم است تمام مس��ئوالن امر و آحاد مردم به نقش 
بسیار مؤثر معنویت و اخالق و سبک زندگی اسالمی 
در پیش��رفت همه جانبه جامعه توجه کنند و برای 

مقابله با تالش دش��من جهت ترویج فس��اد و تنّزل 
فرهنگ دینی و آسیب های اجتماعی اهتمام جّدی 

مبذول نمایند. 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده اس��ت: مجلس 
خبرگان رهبری، با قدردان��ی از تالش های آیت اهلل 
آملی الریجانی در دوران تصدی ریاست قوه قضائیه 
به ویژه مبارزه با مفس��دان و اخاللگران دانه درشت 
اقتصادی در ماه های اخیر، ضمن تبریک به آیت اهلل 
رئیسی مس��ئول جدید این قوه از ایشان می خواهد 
با تکیه بر تجارب 40 سال گذشته و اهتمام ویژه به 
توصیه های هشت گانه مقام معظم رهبری در حکم 
انتصاب ایش��ان، تالش کنند دستگاه عدالت با نظم 
و تدبیری حکمت آمیز، و صالبت و قاطعیت بیشتر 
دوران جدیدی را که زیبنده  گام دوم انقالب است، 
آغاز کنند تا زمینه تحقق عدالت فراگیر و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی و فساد در اشکال گوناگون 

آن بیش از پیش فراهم گردد. 
خبرگان رهب��ری افزوده اند: هم اکن��ون در اقتصاد 
ایران مشکالتی وجود دارد که با تقویت نگاه به درون، 
مدیریت جهادی و خودباوری، همسو با سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، بدون داشتن رویکرد برون گرایی، 
می توانیم آنها را حل کنیم و با مدیریت صحیِح نظام 
توزیع و نظارت و حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
بنگاه های اقتصادی و تولیدی متوسط و ُخرد، تقویت 
بخش تعاون و مهم تر از همه فعال سازی دیپلماسی 
اقتصادی علی الخصوص نسبت به همسایگان، باید 
کش��ور را در برابر تحریم     ها مقاوم تر نموده و جایگاه 

منطقه ای جمهوری اسالمی را ارتقا بخشیم. 
این بیانیه تأکید کرده اس��ت: پیوس��تن جمهوری 
اس��المی به کنوانس��یون های بین الملل��ی مانند 
»پالرمو«، CFT و غیره اگر به قصد گرفتن بهانه از 
دشمن باشد، خطای استراتژیک محسوب می شود، 
مجلس خب��رگان رهبری، ب��ا تأکید بر ل��زوم عدم 
انفع��ال و رعایت اصول عزت، حکم��ت، مصلحت و 
تهدید زدایی در عرصه تعام��ل بین المللی، از قوای 
سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهد 
نسبت به نفی سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه 

تعامالت اس��تراتژیک مالی و غی��ر مالی جمهوری 
اسالمی با همپیمانان خود دقت الزم را مبذول دارند 
و مراقب توطئه های دشمنان انقالب و نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران باشند. 
در بخش دیگری از این بیانیه تصریح ش��ده اس��ت: 
مجل��س خبرگان رهب��ری، ضمن تأکی��د بر حفظ 
وحدت امت اس��المی و پرهیز از هرگونه اختالف و 
تأکید بر فرهنگ نفرت از اس��تکبار و لزوم حمایت 
از مقاومت، تصریح می کند: مس��ئله قدس ش��ریف 
همچنان مس��ئله اول جهان اسالم است و توطئه     ها 
و جنگ آفرین��ی امریکای جنایتکار در کش��ورهای 
مسلمان عراق، سوریه، افغانس��تان، یمن، بحرین و 
لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط اس��تراتژیک 
جمه��وری اس��المی ایران و کش��ور عراق و س��ایر 

همسایگان تأکید می کنیم. 
  رئيسی با غارتگران قاطع برخورد كند

ان شاءاهلل آقای رئیسی بتوانند عدالت را اجرا کنند و با 
کسانی که غارتگر اموال بیت المال هستند و مفسدان 

برخورد قاطع داشته باشند. 
آیت اهلل احم��د جنت��ی، رئیس مجل��س خبرگان 
رهب��ری، عصر دی��روز در پایان شش��مین اجالس 
مجلس خبرگان در دور پنجم، ب��ا تبریک اعیاد ماه 
رجب و شعبان و ابراز تأسف از رحلت آیت اهلل مؤمن و 
آیت اهلل هاشمی شاهرودی گفت: باید به مردم اعالم 
کنیم که اگر بخواهید یک مجلس نمونه پیدا کنید 
که آرام بحث می کنند بدون جدل و درگیری، مجلس 
خبرگان اس��ت. وی ادامه داد: اخت��الف نظر وجود 
دارد، اما بحث و تبادل نظر صورت می گیرد. اعضای 
خبرگان همه دارای اجتهاد هستند و احکام فقه را 
اس��تنباط می کنند. آیت اهلل جنتی درباره مباحث 
مطرح شده در ششمین اجالسیه مجلس خبرگان 
گفت: بحث های خوبی صورت گرفت و نسبت به قوه 
قضائیه بحث شد و انتظارات از آقای رئیسی مطرح 
ش��د. رئیس مجلس خبرگان افزود: ان شاءاهلل آقای 
رئیس��ی بتوانند عدالت را اجرا کنند و با کسانی که 
غارتگر اموال بیت المال هستند و مفسدان برخورد 

قاطع داشته باشند. 

پ�س از حواش�ی بس�يار، 

الهه هاشمی
  جوان آنالین

فيلم ه�ای ن�وروز ۹۸ برای 
اكران در سينما های سراسر 
كشور مشخص شد. اين فيلم   ها در شورای صنفی نمايش، 
قراردادهايشان به ثبت رسيده و امروز اسامی شان اعالم 
شده است. بر همين اس�اس فيلم های سينمايی »متری 
ش�يش و نيم « به كارگردانی س�عيد روس�تايی در گروه 
سينمايی آستارا، »غالمرضا تختی« ساخته بهرام توكلی 
در گروه س�ينمايی استقالل، »چهارانگش�ت« اثر حامد 
محم�دی در گ�روه س�ينمايی زندگ�ی، »زندانی ها« به 
كارگردانی مس�عود ده نمکی در گروه س�ينمايی آزادی، 
»رحمان 1۴00« ساخته منوچهر هادی در گروه سينمايی 
ايران، »ژن خوک « ساخته سعيد سهيلی در گروه سينمايی 
باغ كتاب و »پيشونی سفيد 3 « اثر سيدجواد هاشمی در 
گروه س�ينمايی فرهنگ در نوروز ۹۸ روی پرده می روند. 
فاضلی، منتقد سینما درباره فیلم های انتخاب شده برای اکران 
نوروز ۹۸ به خبرنگار »جوان آنالین« می گوید: »به نظر من این 
فیلم   ها به درستی انتخاب شده، فیلم »متری شیش و نیم « با 
وجود اینکه فیلم تلخی است، در جشنواره فیلم فجر دیدیم که 
استقبال بسیار خوبی از آن شد، به همین دلیل می تواند موفقیت 
خوبی در نوروز ۹۸ داشته باشد. همچنین فیلم »غالمرضا تختی« 
همانطور که از نامش پیداست فیلمی درباره یکی از اسطوره های 

تاریخ ایران است که با استقبال خوبی مواجه خواهد شد. «
این منتقد سینما به فیلم های دیگری که برای اکران نوروز ۹۸ 
انتخاب شده اند، اشاره می کند و می گوید: »فیلم های انتخاب 
شده دیگر را با وجود اینکه ندیده ام، اما به نظر می رسد که فروش 
خوبی را در نوروز سال آینده تجربه کنند زیرا منوچهر هادی، 

مسعود ده نمکی و سعید سهیلی که قرار است فیلم های شان در 
نوروز ۹۸ اکران شود افرادی هستند که اغلب فیلم های پرفروش 
و پرمخاطبی داشته اند، به همین دلیل از فیلم های »زندانی ها«، 
»رحمان ۱400« و »ژن خوک « نیز استقبال بسیار خوبی در 

سینما خواهد شد. «
فاضلی ادامه می دهد: »ممکن اس��ت اینطور به نظر برسد که 
سینمای ش��اد، کمدی و مفرح انتخاب های مناسب تری برای 
اکران نوروزی هس��تند، اما تجربه تاریخی ثاب��ت کرده که در 
بسیاری از مواقع فیلم هایی که کمدی و شاد نیستند هم در نوروز 

موفق خواهند بود. «
او می گوید: »همیشه در بین دید و بازدید های نوروزی بازدیدی 
از سینما نیز داشته اند و به همین دلیل فیلم های اکران نوروز، 
اکران های موفقی در س��ینما بوده اند. سال های گذشته نشان 
داده که معموالً مردم در نوروز با س��ینما آشتی می کنند و در 
این ایام پیوند جدیدی میان سینما و مردم شکل می گیرد. البته 
در برخی سال   ها دیده شد که رویارویی مردم با سینما در ایام 
سینما افت کرد، اما در چند سال اخیر فیلم های اکران نوروزی 

موفق بوده اند. «
این منتقد سینما با اشاره به این موضوع که زمزمه های گرانی 
۲۵ درصدی بلیت س��ینما   ها در س��ال آینده به گوش رسیده 
است، اظهار می دارد: »اگر بلیت سینما گران شود به طور حتم 
با ریزش مخاطب در سینما مواجه خواهیم شد و موفقیتی که 
برای فیلم های اکران نوروز پیش بینی می شود با مشکالت جدی 
روبه رو می شود. به همین دلیل امیدوارم که شاهد افزایش قیمت 
بلیت سینما نباشیم و تهیه کنندگان و سینماگران به این نتیجه 
برسند که سود فعالیت هنری شان را باید از تماشاگران بیشتر 

حاصل کنند و نه از افزایش قیمت بلیت. «
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روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
پنج شنبه  23 اسفند13۹7   -    7 رجب 1۴۴0

سال بيست و يکم- شماره 561۴ - 16 صفحه
قيمت:500تومان

سفر موفقیت آمیز رئیس جمهور 
به کشور عراق و توافقات صورت 
گرفته در این سفر  محصول یک 
استراتژی نظام اس��المی  است 
که طی س��ال های اخیر عالوه بر 
دشمنان نظام اسالمی بسیاری از 
فعاالن سیاسی و حتی مسئوالن 
اجرایی کشور در ادوار مختلف با 
آن مخالفت کرده و آن را هزینه بر 
برای نظام اسالمی می دانستند و در پوشش این به ظاهر دلسوزی 
برای ایران، نیروهای مخلص و جان برکف سپاه و مدافعان حرم را 
متهم به قدرت طلبی یا عدم درک دیپلماسی و سیاست ورزی در 

دنیای معاصر می کردند.
اگرچه در آغاز حمایت های ایران از نیروهای جبهه مقاومت 
یا کمک به دولت های سوریه و عراق برای مقابله با گروه های 
تروریس��تی، اصاًل منافع مادی و یا حتی تالش برای حوزه 
نفوذ ایران مطرح نبوده و صرفاً براس��اس تکالیف مذهبی و 
انسانی و البته عمل به قانون اساسی، کمک های مستشاری 
یا احیاناً مادی به این نیروها صورت می گرفت، اما به رغم آن 
کم نبودند مسئوالن، دولتمردان یا حتی به ظاهر متفکران 
سیاس��ی  که این اقدام نظام اس��المی را به دلی��ل اینکه با 
سیاست های قدرت های استکباری در منطقه در تعارض بود 
از پیش شکست خورده تلقی و نظام اسالمی را به هدر دادن 

خون جوانان متهم می کردند.
اکنون اما درس��تی این مس��یر را در ابعاد مختلف می توان به 
ارزیابی نشست و اگرچه ممکن است بعضی اکنون از صرفه های 
آن بخواهند برای تعامالت سیاسی اس��تفاده کنند ولی برای 
جان برکفان و ایثارگرانی که طی این سال های اخیر مظلومانه 
بیشترین مجاهدت و تالش را کرده و حتی گاهی اوقات همرزمان 
شهیدشان را ناچار می شدند که در گمنامی و سکوت به خاک 
بسپارند، این افتخار دیگری است که توانستند بار دیگر محصول 
تالش های شان را در اعتال و عزت هرچه بیشتر نظام اسالمی و 

عصبانیت دشمنان ببینند.
برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور ایران در وزارت خارجه 
امریکا در واکنش به این سفر و در امتداد تالش های تفرقه افکنانه 
امریکا در منطقه مدعی شده بود که قصد ایران از این سفر این 

است که عراق را به یکی از استان های خود تبدیل کند.
 او با ادعای اینکه امریکا دوست عراق است نه ایران، همچنین 
مدعی می ش��ود در حالی که مردم عراق همه خ��ود را عراقی 
می دانند، ایران درصدد است که هویت ملی عراق را تغییر داده و 

یک هویت شیعی را جایگزین آن کند.
این اظهارات اگرچه نشانگر آن است که کاخ سفید هیچ شناختی 
از واقعیت های منطقه و مردم عراق و ایران ندارد، اما در عین حال 
اذعان به ناتوانی امریکا در اثر گذاری در روند معادالت منطقه و 
صرفاً دامن زدن ایران هراسی است که البته کارکرد خود را برای 

بسیاری از مسلمانان منطقه از دست داده است.
محصول این سفر و دستاور دهای اقتصادی و فرهنگی آن اگرچه 
در جای خود قابل بررسی است و باید به ابعاد مهم آن در نزدیکی 
بیشتر دو کش��ور قدرتمند منطقه، حل اختالفات دیرینه در 
مورد توافقنامه ۱۹7۵ الجزایر، زدودن بیشتر آثار ناشی از جنگ 
تحمیلی، ایجاد فرصتی برای ایران برای کاهش آثار تحریم ها 
و... پرداخته شود، اما در سطح کالن واجد پیام های مهمی برای 

تعامالت منطقه ای است نظیر:
۱- س��فر آقای روحانی به عراق و دس��تاوردهای آن ناش��ی از 
اس��تراتژی درس��ت ایران در پیش��برد تعامالت منطقه ای و 
درونی سازی امنیت اس��ت. این اس��تراتژی در عین شکست 
گروه ه��ای تکفی��ری و افراطی، نش��ان از ناکامی اس��تراتژی 
فرامنطقه ای امریکایی ها چه در ط��رح خاورمیانه بزرگ و چه 

دکترین اقدام پیشدستانه و جنگ های نیابتی دارد.
۲- راهبرد ایران، سناریوی طراحی ش��ده از سوی قدرت های 
استکباری برای تجزیه کشورهای منطقه را به شکست کشاند 
و ثابت کرد که مردم در هریک از این کش��ورها قادرند با اتکا به 
ظرفیت های درونی و البته حمایت های ایران وحدت و انسجام 

درونی خود را حفظ کنند.
3- اس��تراتژی ایران ثابت کرد که حضور کشورهای سلطه در 
منطقه جز به افزودن ناامنی و تنش در منطقه تأثیر نداشته و 
کشورهای منطقه قادرند خود امنیت شان را حفظ کنند و آنها 

چاره ای جز اخراج از منطقه ندارند.
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

عباس حاجی نجاری

کارشناس سیاسي

دستاوردهای یک استراتژی

هوالباقي

مصيبت  درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض نموده، از خداوند 
منان براي  جنابعالي و بازماندگان صب�ر جميل و براي آن مرحوم 

رحمت و مغفرت مسئلت مي نماييم.  
مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقاي حامد طبیعت پور

در 2/5 سال اول طرح تحول سالمت، فقط در حوزه سازمان تأمين اجتماعي، هزينه هاي درمان دو برابر 52 سال گذشته شد

 كارشناسان:

 افزایش دوباره تعرفه هاي پزشکي نه الزم است و نه كشش دارد

مانور قدرت ايران و عراق مقابل امريکا 
روحاني  در نجف به طور جداگانه با آيات عظام سيستاني، الفياض، النجفي و الحکيم ديدار و گفت وگو كرد

امیدهاي پنج گانه اقتصاد  98
گزارش خبري تحليلي »جوان« از شرايط پيش روي اقتصاد كشور

   در فضایي که این روزها تنها اخبار منفي به گوش مي رسد و در هر محفل و محلي 
اخبار منفي در حوزه اقتصادي مي شنوید،برخی کارشناسان بر این باورند که  سال 
۹۸ به رغم سختی های احتمالی اش از جهاتي نیز داراي مؤلفه هاي مثبتي نسبت 
به س��ال ۹7 خواهد بود، هر چند که آثار و تبعات منفي ب��ه جامانده از تصمیمات، 

کوتاهي ها و فشارها و عوامل خارجي نیز تداوم خواهد داشت و باید برای آنها تدبیری 
ویژه و مدیریتی جهادی را مدنظر قرار داد،  اما شاید برخي زوایاي مثبت سال آینده 
را در قیاس با امسال که در فضای کنونی  کمتر دیده می شود، از نگاه کارشناسان 
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