
  روز 16 آذر امس�ال يك غايب بزرگ در جمع 
دانش�جويان داشت. حس�ن روحاني؛ در چنين 
روزي اما رئيسي و محمدباقر قاليباف به دانشگاه 

تهران و عالمه طباطبايي رفتند 

  دكتر مسعود سليماني، استاد دانشگاه تربيت 
مدرس پس از 13 ماه حبس غيرقانوني در امريكا، 

روز گذشته آزاد شد

  براس�اس اليحه ای كه رئيس جمهور امروز به 
مجلس تقدي�م می كند هيچ ي�ك از حامل های 

انرژی در سال آينده گران نخواهد شد

 بودجه99بر محور مقاومت 
مقابل تحريم های ظالمانه

 پايان گروگانگيري 
استاد ايراني در امريكا

 كار به جايی رسيده 
 كه نان خريدن مسئوالن 
می شود نماد ساده زيستی!

رئيسي:  مطالبه 
دانشجويان از مسئوالن 

نعمت  است
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صنعا: الجبیر کیست که بخواهد برای یمنی     ها تعیین تکلیف کند

استقبال متقاضیان از مسکن ملي

ثبت نام  بی محابا رکورد زد
بینالملل در پ�ی ادع�ای »ع�ادل 
الجبير « وزير مش�اور در 
امور خارجه عربستان درباره آغاز جنگ يمن از سوی 
انصاراهلل و همين طور ام�كان حضور انصاراهلل در آينده 
سياسی يمن ، وزير اطالع رسانی يمن اظهارات وی را در 
راستای تالش مذبوحانه سعودی     ها برای فرار از پيامدهای 
تلخ شكست در تجاوز نظامی عليه يمن توصيف كرد. 
به گزارش فارس، یمنی     ها سخنان روز جمعه عادل الجبیر، 
وزیر مش��اور در امور خارجه عربستان درباره آینده سیاسی 

یمن را دخالت در امور کشورشان برشمردند. 
»ضیف اهلل الشامی« وزیر اطالع رسانی یمن در صفحه توئیتر 
خود در پاسخ به »عادل الجبیر « نوشت: از جمله دستمایه های 
تمس��خر در جهان موجودی به نام الجبیر اس��ت که سعی 
می کند استخوان های درهم شکسته و پراکنده سعودی را طی 

پنج سال گذشته توسط قهرمانان یمنی ترمیم کند. 

به گزارش وبگاه خبری المسیره، الشامی در ادامه توئیت خود 
نوشت: یمنی     ها همه چیز خود را فدا نکردند تا یکی مثل او 

)الجبیر( در کشورشان به آنان امر و نهی کند. 
»عبدالملک العجری « عضو کمیته ملی یمن هم در واکنش 
به اظهارات الجبیر گفت: »این اقدامی تحریک  آمیز است که 
طرف های خارجی درباره نقش انصاراهلل در آینده یمن حرف 
بزنند. گویی می خواهند لطفی کنند و هدیه ای به ما بدهند. 

این موضوع قابل قبول نیست.«
العج��ری در توئیت��ی تأکید ک��رد:» طرف ه��ای خارجی 
بای��د بفهمند که یمنی     ها خودش��ان حق تعیی��ن آینده و 

سرنوشت شان را دارند.«
»عادل الجبیر « وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی 
روز جمعه در نشست گفت وگوی مدیترانه ای در رم پایتخت 
ایتالیا، پس از گذش��ت پنج س��ال از تجاوز ائتالف عربی به 
فرماندهی کش��ورش به یمن از امکان رسیدن به آتش بس 

در این کشور سخن گفت و اذعان کرد: »تمامی یمنی     ها از 
جمله حوثی     ها در آینده یمن نقش دارند و احتمال رسیدن به 

آتش بس و در گام بعدی، حل و فصل بحران وجود دارد.«
این مقام س��عودی در ادامه ادعا کرد که حوثی     ها جنگ را 
در یمن آغاز کرده اند نه عربستان سعودی و اکنون نیز تنها 

راه حل بحران این کشور سیاسی است. 
سخنان عادل الجبیر درباره انصاراهلل و به رسمیت شناختن 
این جنبش در آینده یمن در ش��رایطی مطرح می شود که 
ریاض پس از پنج س��ال جنگ بیهوده و دهها هزار کش��ته 
و میلیون     ه��ا آواره و پ��س از حمالت پهپ��ادی انصاراهلل به 
تأسیسات آرامکو و همچنین دهها حمله موشکی و پهپادی 
به تأسیسات و زیرساخت های نظامی سعودی، با جدیت به 
فکر پایان دادن به جنگ یمن افتاده و چندین دور مذاکره 
نیز با هیئت انصاراهلل یمن در ریاض، عم��ان و اردن برگزار 

کرده است. 

اقتصادی حج�م ب�االي خانه هاي 
خال�ي از يكس�و و ورود 
دولت به حوزه تولي�د 400 هزار واحد مس�كوني در 
قالب طرح اقدام ملي مسكن از س�وی ديگر، انتقاد 
توليد كنندگان مس�كن را برانگيخته است، زيرا اين 
توليد كنندگان بر اين باورند در اين فضايي كه بازار با 
كاهش ش�ديد مب�ادالت و متقاضي خريد مس�كن 
روبه رو اس�ت و فروش خانه هاي نوس�از دوره زماني 
 طوالن�ي را طل�ب مي كن�د، متقاضي�ان مس�كن 
اس�تقبال بي نظي�ري از مس�كن مل�ي كردن�د. 
 به گزارش »جوان«، اگر چه طي دو سال گذشته قیمت 
مسکن در کمال تعجب و در رکود بازار با جهش بیش از 
صد درصد همراه شد، اما وزارت راه و شهرسازي به نوعي 
مردم را به نخریدن مسکن تا افت قیمت ها ترغیب کرد، 
در ادامه دیدیم که طرح مسکن ملي مطرح شد و دولت 
با ورود به حوزه مس��کن وعده خانه دار کردن مردم را به 

واسطه اجراي این طرح با قیمت هاي مناسب داد. 

هر چند برخي از منتقدان مي گفتند دولت نمي تواند این 
طرح را به سر انجام برساند اما به نظر مي رسد روند ساخت 
400 هزار واحد مسکوني در حال طي شدن است،  به طوري 
که روز گذشته ثبت نام متقاضیان در برخي از استان ها به 
سرعت انجام گرفت، اما اجراي این طرح منتقداني هم دارد 
زیرا برخي از تولید کنندگان مس��کن مي گویند با خروج 
متقاضیان از بازار مس��کن، بازار با رکود شدید تري مواجه 
مي شود و واحد هاي مسکوني تولید شده توسط آنها براي 
فروش با چالش هاي جدي مواجه مي ش��ود، در این میان 
منتقدان براین باورند که اگر سازندگان از سودهاي نجومي 
مورد انتظار خود صرف نظر کنند و با قیمت مناسب مسکن را 
عرضه کنند به سرعت به فروش مي رسد و مشکلي نیست. 

به هر روي باید عنوان داش��ت که حجم خرید و فروش 
مسکن در کشور به ش��دت کاهش یافته است، به طوري 
که در تهران در آبان ماه 98 تنها در حدود 4 هزار معامله 
در بخش مس��کن انجام ش��د و حاال با خروج بخشي از 
متقاضیان مسکن از بازار و ورود آنها به طرح ملي مسکن، 

پیش بیني مي ش��ود رکود در بازار ملک شدیدتر شود و 
امکان دارد این رکود بازار مسکن را با اصالح قیمتي در 

حدود منفي 20 تا40 درصد در کشور روبه رو کند.
به گ��زارش »مه��ر«، در حالي که تنها س��ه س��اعت از 
آغاز دوباره ثبت نام طرح ملي مس��کن در پنج اس��تان 
چهارمحال و بختیاري، خوزس��تان، همدان، کرمانشاه 
و ی��زد مي گذرد، اما ظرفیت ثبت نام در همه ش��هرهاي 
اس��تان هاي همدان و یزد پر شده و س��امانه اجازه ورود 
به متقاضیان جدید را نمي ده��د.  در حال حاضر امکان 
ثبت نام در شهرهاي همدان، اسدآباد، مالیر، نهاوند، بهار 
و کبودرآهنگ )در استان همدان(، اردکان، بافق، میبد، 
یزد و ابرکوه )در استان یزد(، قصرشیرین، سنقر، جوانرود، 
کرمانشاه، کنگاور، صحنه، روانسر، گیالن غرب و اسالم 
آباد غرب )در استان کرمانش��اه(، اندیمشک، ماهشهر، 
بهبهان و دزفول )در اس��تان خوزستان(، اردل، بروجن، 
سامان، شهرکرد، فارسان و لردگان )در استان چهارمحال 

و بختیاري( وجود ندارد. 

سیاسی بر اساس آخرين خبرها از 
س�تاد انتخاب�ات كش�ور 
14هزار نفر با حضور در فرمانداري هاي سراسر كشور براي 
ورود به مجلس در اين رقابت سياسي اعالم آمادگي كردند. 
اگرچه تا لحظه تنظیم این گزارش آمار دقیقي از ثبت نام 
کنندگان دوره یازدهم مجلس منتش��ر نشده است، اما 
عبدالرضا رحماني فضلي عصر دیروز در بازدید از س��تاد 

انتخابات کشور از آمار 14 هزار نفري خبر داد. 
وي اظهار داش��ت: امیدوارم کار با همین هماهنگي در 
مراحل بعد هم ادامه یابد و ما امسال هم انتخابات خوب و 

با شکوهي داشته باشیم. 
بر اساس آخرین خبرها از ستاد انتخابات کشور 14 هزار 
نفر با حضور در فرمانداري هاي سراسر کشور براي ورود 
به مجلس در این رقابت سیاسي اعالم آمادگي کردند که 
نسبت به دور قبل که حدود 12 هزار نفر بود، 2 هزار نفر 

تا اآلن افزایش داریم. 
   چه كساني آمدند، چه كساني نيامدند

نگاهي به اس��امي افرادي که در ای��ن دوره از انتخابات 
ثبت نام کرده اند، نش��ان مي دهد که برخي از چهره هاي 
مهم و تأثیرگذار در صحنه سیاس��ي کش��ور از ثبت نام 
خودداري کرده اند و البته چهره ه��اي جدیدي نیز وارد 

این رقابت ها شده اند. 
علي الریجاني، رئیس مجلس ش��وراي اس��المي چند 
روز زودتر با اعالم خبر ش��رکت نکردن��ش در انتخابات 
مطرح ترین چهره اي اس��ت که در مجلس آینده حضور 

ندارد.
همچنین حضور شخصیت هاي دیگري همچون سعید 

جلیلي و محمدرضا عارف نیز سؤال بزرگي بود که براي 
عالقه مندان به سیاست به وجود آمده است که در نهایت 

هیچ کدام در عرصه انتخابات حضور نیافتند. 
با این حال افرادي که قصد کاندیداتوري براي انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شوراي اس��المي را داشتند، با 
مراجعه به محل هاي تعیین شده اقدام به ثبت نام کردند 
که از آن جمله مي توان به محمدحس��ن قدیري ابیانه، 
سفیر اس��بق ایران در اس��ترالیا و مکزیک؛ نظام الدین 
موسوي فعال رسانه ای؛ شهاب الدین صدر، نایب رئیس 
دوم مجلس هشتم؛ محمد سلیماني، وزیر اسبق ارتباطات 
و نماینده دور نهم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي؛ 
محسن پیرهادي، دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت؛ 
س��ید محمد حس��یني، وزیر ارش��اد دولت هاي نهم و 
دهم؛ علیرضا زاکاني، نماینده ادوار هفتم، هشتم و نهم 
مجلس؛ مجید انصاري، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و شهیندخت موالوردي معاون سابق امور زنان در 

دولت هاي یازدهم و دوازدهم نام برد. 
   قاليباف هم وارد گود شد

یک��ي از مهم ترین اتفاقات در روز آخ��ر ثبت نام، حضور 
محمدباقر قالیباف ب��راي رقاب��ت در انتخابات مجلس 

شوراي اسالمي بود. 
وي در بیانیه انتخاباتي خود با اش��اره به ش��رایط فعلي 
کش��ور، از جمله تالطمات اقتصادي حاد و همچنین در 
رنج بودن مردم از افزایش تورم تصریح کرد: بر این اساس 
تصمیم گرفتم به دور از مصلحت اندیشی های شخصي 
وارد عرصه انتخابات مجلس شوم، با این امید که بتوانم 
با وارد کردن جمعي از چهره هاي نو، مؤمن و متخصص 

در تهران و برخي دیگر از شهرهاي کشور به مجلس، در 
یک س��ال و نیم باقیمانده این دولت خسته را مجبور به 

حرکت کنیم. 
قالیباف در بخ��ش دیگری از بیانیه خ��ود تصریح کرده 
اس��ت: ماجرای افزایش قیمت بنزین درس بزرگی به ما 
داد و آن این بود که این درخت نه تنها بعد از چهار سال 
ثمر نداده است بلکه در حال آسیب زدن جدی به مردم 
است و این نگرانی را به جد ایجاد کرد که تا سال 1400 
یعنی یک سال و نیم آینده تصمیماتی نابخردانه از جنس 
ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصاًل دور از ذهن نیست و 
اینجا بود که به این جمع بندی رسیدم که باید مجلسی 
قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام هم و غم خود را کنترل 
دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت در این یک سال و 

نیم باقیمانده از عمرش قرار دهد. 
قالیباف در پای��ان بیانیه اش آورده اس��ت:  از مردم عزیز 
ایران خصوصاً تهران می خواهم با حضور آگاهانه خود به 
ما کمک کنند تا مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود تا با 
نظارت مقتدرانه و تصویب قوانین به موقع بتواند مراقب 
باشد تا در این یک س��ال و نیم پیش رو وضعیت زندگی 
مردم بدتر نشود و زمینه ساز روی کارآمدن دولتی جهادی 

و کارآمد باشد. 
رهبر معظم انقالب دهم آذرماه در آغاز جلسه درس خارج 
فقه، ضمن انتق��اد به ثبت نام بی محاب��ای برخی از افراد 
در انتخابات مجلس تأکید کردند: »هر مس��ئولیتی، هر 
سمتی، هر توانایی، در کنارش یک مسئولیتی دارد، یک 
تعهدی وجود دارد. باید دید که آیا می توانید آن تعهد را 

انجام بدهید یا نه؟ این خیلی درس بزرگی است.«

  بر اساس آخرین خبرها از ستاد انتخابات کشور 14 هزار نفر با حضور در فرمانداري هاي سراسر کشور براي ورود به مجلس در این رقابت سیاسي اعالم آمادگي کردند که نسبت به دور 
قبل 2هزار نفر  افزایش داشته است. نگاهي به اسامي افرادي که در این دوره از انتخابات ثبت نام کرده اند، نشان مي دهد که برخي از چهره هاي مهم و تأثیرگذار در صحنه سیاسي کشور از 

ثبت نام خودداري کرده اند و البته چهره هاي جدیدي نیز وارد این رقابت ها شده اند

يادداشت هاي امروز
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 امريکا و تالش برای برون رفت 
از شکستی ديگر / عباس حاجی نجاری
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سید رحیم نعمتی
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 جلسه   پرتنش   برجامی 
با  اروپا

  ظاهراً توافق هسته ای به مویی بند است. یک روز پس از نشست 
کمیسیون مشترک برجام در وین، شواهد نشان می دهد که با 
وجود تالش اروپایی     ها برای مثبت نشان دادن شرایط، فضایی 

توأم با تنش بر نشست یاد شده حاکم بود |  صفحه 15

سخنان دبیرکل حزب اتحاد ملت در مورد تأثیر آشوب هاي 
اخیر بر انتخابات، با ن��گاه دوقطبي و ش��دیداً جناح زده 
و منفعت طلبانه او همراه ش��د و نش��ان داد ک��ه از بابت 
آشوب هاي اخیر اوالً نگران نیس��ت و ثانیاً در برنامه ها  و 
مانیفس��ت اصالح طلبی، جایگاه حاشیه نش��ینان و فقرا 
تعریف نش��ده و اصوالً اصالح طلبان برنام��ه ای هم برای 
فقرای جامعه ندارد. زیرا چنان که او مدعي اس��ت، »این 
اعتراضات موجب ریزش رأي اصالح طلبان نشده است.« 

نگاه منفعت محور، آن هم منافع جناحي و بر محور کسب 
قدرت به مردم در میان اصالح طلبان مس��بوق به سابقه 
است؛ مردم فقط وقتي فهیم و سیاستمدار هستند که به 

ما رأي بدهند!
آن 58 ثانیه اظهارنظر ش��کوری راد باید روی کتیبه ای 
نوش��ته و به عنوان س��ندی رقت بار از یک حزب مدعی 
اصالح اما در واقع متوقع قدرت، در موزه های سیاس��ی 

نگه داری شود | صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 غيبت روحاني  در مراسم هاي روز دانشجو
 افول اصالح طلبی در تيتر يك هاي شرق

  تاجيك: ژنرال هاي اصالح طلب 
به تعطيالت بروند

صفحه 2

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88341654

 لذت اصالح طلبانه 
از رنجش و ريزش حاشيه نشين ها!

سیاسی

مراسم روز دانشجو با حضور آیت اهلل رئيسی رئيس قوه قضایيه - ميزان

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  17 آذر 1398   -   11 ربيع الثانی 1441
سال بيست و يكم- شماره 5811 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

NAVECO Sofim8140.43s 
 IVECO 2825.5 

OM314

-
-

www.advmco.ir
www.itmco.ir

ظرفيت ثبت نام در همه شهرهاي استان هاي همدان و يزد ظرف 3ساعت تكميل شد 

ثبت نام  بی محابا  رکورد زد

حه
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ن 
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ان
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ی | 
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ش

ده
ضا 

ر

گفت وگو با حجت االسالم سيدعلي حسيني، امام جمعه 
بروجرد درباره سادگي و ساده زيستي مسئوالن


