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نارضایتی مسافران از تأخیر پروازهای اربعین 
سازمان هواپیمایی برای پروازهای فوق العاده مجوزهای بی حساب صادر کرد

  اجتماعی مس�ئوالن در حال�ی از 
افزایش دو برابری صدور 
مجوز برای پروازهای اربعین و میانگین چند دقیقه ای 
تأخیر پرواز  ها خبرداده اند که تأخیرهای چند ساعته 
طی روزهای گذشته بسیاری از زائران را به ستوه آورد، 
به طوری که گفته می ش�ود یک�ی از دالیل ب�روز این 
مشکالت، اصرار ایرالین  ها به اخذ مجوزهای بی حساب 
از سازمان هواپیمایی کشوری برای برقراری پروازهای 
نج�ف به رغ�م کمب�ود ن�اوگان هوای�ی بوده اس�ت. 
سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی 
امسال با سروصدای زیادی اعالم کردند که نرخ پروازهای 
اربعین نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است. سازمان 
هواپیمایی کش��ور طی ایام اربعین روزانه آمار افزایش��ی 
پروازهای فوق العاده اربعین را اعالم کرد و روز   ش��نبه هم 
اعالم شد که تعداد مجوزهای صادره از سازمان هواپیمایی 
کش��وری ۱۴۸۰ پرواز رفت و برگش��ت )۲۹۶۰ سورتی 

پروازی( بوده است. 
افزایش دوبرابری تعداد پروازهای امسال اربعین در حالی 
اس��ت که به اذعان گزارش های میدانی مهر و تماس های 
مکرر مردمی، ضعف برنامه ریزی ایرالین   ها و سستی نظارت 
سازمان هواپیمایی کشوری موجب شد مسافران بسیاری 
از پرواز  ها با تأخیرهای چند ساعته و سرگردانی در فرودگاه 
نجف مواجه شوند. این تأخیر  ها به ویژه در پروازهای روزهای 
پایانی هفته گذشته و دیروز بیشتر به چشم آمد و بسیاری 
از زائران اربعین که جهت سهولت و تسریع در بازگشت به 
کش��ور، بار مالی پرواز هوایی را به ج��ان خریده بودند، در 

بازگشت به کشور با تأخیرهای تا ۱۲ ساعت مواجه شدند. 
در حالی که گزارش های میدانی نشان می دهد طی روزهای 
مذکور فقط پروازهای یک شرکت هواپیمایی به موقع انجام 
شده و پروازهای مابقی ایرالین  ها با تأخیرهای چند ساعته 
مواجه بوده است. محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی دیروز 
در بازدید از مرکز مدیریت پایانه های مرزی در ستاد مرکزی 
اربعین، از وجود کمترین تأخیر در پروازهای اربعین امسال 

خبر داده بود!
  رکورد تأخیر؛ 12 ساعت!

مس��افر یکی از پروازهای ش��رکت هواپیمایی ایران ایر در 
خصوص میزان تأخیر پرواز  ها گفت: پرواز چهار  شنبه ۲۴ 
مهر از فرودگاه نجف که قرار بود ساعت ۱۹ انجام شود، با ۱۲ 

ساعت تأخیر به ۷ صبح پنج  شنبه ۲۵ مهر موکول شد. 
البته مرتضی دهقان، معاون هوان��وردی و امور بین الملل 
سازمان هواپیمایی کشوری گفت که »ایرالین  ها تأخیرهای 
پروازی را از طریق پیامک و پیش از مراجعه مس��افران به 
فرودگاه، به اطالع آنها رس��انده اند«. اما این در حالی است 
که به دلیل هزینه باالی تماس های رومینگ تلفن همراه، 
بسیاری از زائران اربعین جهت مدیریت هزینه، تلفن های 
همراه ش��ان را در حالت خاموش قرار داده بودند؛ مشکل 
دیگر، ضعف شبکه تلفن همراه عراق بود که موجب شده بود 
حتی در صورت روشن بودن گوشی تلفن همراه، پیامک  ها 

به مقصد نرسد و تماس  ها با موفقیت برقرار نشود. 
همین مس��ئله موجب ش��ده بود بس��یاری از مسافران 
پیامک های مربوط به تأخیر پروازشان را دریافت نکنند و 

با حضور در فرودگاه، ساعت  ها سرگردان شوند. 

بسیاری از پرواز  ها طی روزهای گذشته از فرودگاه نجف به 
مقصد فرودگاه امام خمینی تهران با تأخیر انجام شد که 
نمونه آن، تأخیر ۸ ساعته پرواز ۲۱:۳۰ پنج  شنبه ۲۵ مهر 
قشم ایر بود که ساعت ۴:۳۰ بامداد جمعه ۲۶ مهر انجام شد. 
تعدادی از پروازهای ایران ایر نیز با تأخیر چهار تا پنج ساعته 
انجام شد و به گفته برخی مسافران، دو پرواز روز چهار  شنبه 
نیز کالً کنسل شد و مسافران با پرواز سوم و پس از ساعت  ها 

معطلی در فرودگاه، به تهران منتقل شدند. 
 به نظر می رسد یکی از دالیل بروز این تأخیر  ها و افزایش 
میزان نارضایتی مس��افران و زائران اربعین از تأخیرهای 
پروازی، اصرار ایرالین  ها به اخذ مجوزهای بی حس��اب از 
سازمان هواپیمایی کش��وری برای پروازهای نجف به رغم 
کمبود ناوگان هوایی بوده است. گمان دیگری که مطرح 
است، ضعف ش��دید برنامه ریزی برای برقراری پروازهای 

فوق العاده است. 
معاون سازمان هواپیمایی کشوری در توجیه بروز تأخیر  ها 
گفت : پرواز  ها در مس��یر »رفت« به خوبی انجام شد اما در 
پروازهای »برگشت« در روزهای پنج  شنبه و جمعه هفته 
گذشته یکی دو نقص فنی رخ داد که سبب تأخیر برخی 
پرواز  ها شد. هواپیمای ایرباس ۳۰۰-۶۰۰ که به نقص فنی 
خورد، قشم ایر یک فروند ایرباس ۳۲۰ به نجف اعزام کرد 
که برخی مس��افران هواپیمایی که دچار نقص فنی شده 
بود، در فرودگاه باقی ماندند. آن دس��ته از مس��افرانی که 
به تهران رسیدند، قشم ایر در س��ی ای پی از آنها پذیرایی 
کرد، در ف��رودگاه نجف هم از مس��افران پذیرایی و از آنها 

عذرخواهی شد. 

برخی ایمیل های محرمانه ارس�الی به وزیر خارجه اسبق امریکا نشان می دهد 
که فرانس�ه در قتل »معمر القذافی« رهبر س�ابق لیبی دس�ت داش�ته است.  
۳ هزار ایمیل محرمانه ای که برای نخس��تین بار محتوای آن افش��ا می شود، نشان 
می دهد که فرانسه در قتل قذافی دست داشته است. روزنامه »رأی الیوم« نوشت که 
کشورهای غربی از ناتو به عنوان ابزاری برای سرنگونی قذافی استفاده کرده اند. این 
ایمیل     ها در آوریل ۲۰۱۱ به »هیالری کلینتون « وزیر خارجه امریکا ارس��ال شده و 

بیانگر مقاصد غارتگرانه عجیب و غریب است. 

»عبدالرحیم محمد حس�ین« وزیر دفاع پیش�ین س�ودان اعتراف کرد، »عمر 
البشیر « رئیس جمهور برکنار ش�ده این کشور ش�خصًا مبالغی پول از ولیعهد 

عربستان دریافت کرده است.  
به گ��زارش آناتولی، وی در جلس��ه اس��تماع دادگاه به عنوان ش��اهد دف��اع از عمر 
البش��یر، رئیس جمهور  برکنار شده س��ودان گفت، می داند که البشیر پول     هایی را از 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دریافت کرده است اما نمی داند این پول     ها کجا و 

چگونه هزینه شده است. 

عمر البشیر از بن سلمان  پول گرفته استافشای دست داشتن فرانسه در قتل قذافی

کابل درگیر تقلب انتخاباتی، واشنگتن در پی شروع مذاکره با طالبان

بازگشت پرسپولیس به جاده برد در شب ترابی

وزی�ر دف�اع امری�کا در    بین الملل
کش�اکش بحث    ها درباره 
تقلب انتخاباتی در افغانس�تان، برای بررس�ی ادامه 
 حضور نظام�ی امریکا در یک س�فر از پی�ش اعالم 
 نش�ده، به کاب�ل رفت ت�ا به گفت�ه خ�ود مذاکرات 
متوقف ش�ده ب�ا طالب�ان را ب�ه جری�ان بین�دازد. 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان موسوم به تیفا اعالم کرد 
که تأخیر در اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور نگران کننده و مشکوک است. تیفا هشدار داده که 
تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی زمینه را برای عدم پذیرش 
نتیجه انتخابات افغانستان فراهم می کند و بی اعتمادی 
مردم را نیز نس��بت به روند انتخاب��ات افزایش می دهد. 
همزمان، رحمت اهلل نبیل یک��ی از نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ، 
»انس��تیتو مؤثریت دولت ها« را که ی��ک نهاد امریکایی 
است به مداخله در انتخابات افغانستان متهم کرده است. 
این مؤسسه را در سال ۲۰۱۳ اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان ایجاد کرده است. نبیل در سلسله توئیت     هایی 
این نهاد را به پرداخت غیرقانونی پ��ول به حلقه داخلی 
در ارگ ریاست جمهوری و نزدیکان رئیس جمهور غنی 

متهم کرده است.  او نوش��ته که این مؤسسه با استفاده 
از دسترس��ی به نهاده��ای گوناگون در امری��کا و دیگر 
حکومت     ها و س��ازمان ها، به گونه غیرقانونی برای اشرف 

غنی البی گری کرده  است. 
نبیل، در توئیت خود از جان بس، سفیر امریکا در کابل 
نام برده و خواستار بررسی بی درنگ مداخله این نهاد در 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. هرچند 
محمد اشرف غنی رئیس جمهور، اتهام     ها را دربارۀ مداخله 
مؤسسه »مؤثریت دولت ها« در انتخابات رد کرده، ولی 
بحث    ها درباره تقلب انتخاباتی دول��ت در حال افزایش 
است. تحت چنین ش��رایطی، مارک اس��پر، وزیر دفاع 
امریکا در یک سفر از قبل اعالم نشده دیروز به کابل رفت. 
بر اساس گزارش آسوش��یتدپرس، وزیر دفاع امریکا به 
خبرنگارانی که او را در س��فر همراهی می کردند، گفت: 
» هدف این است که در یک مقطع زمانی به توافق صلح و 
یک توافق سیاسی نائل آییم، همین بهترین گزینه برای 
پیشرفت است. «  اسپر افزود: » امیدوارم به پیش برویم و 
با یک توافق سیاسی بیاییم که پاسخگوی خواسته    ها و 
اهدافی باشد که می خواهیم آن را به دست آوریم.«  اسپر 
گفته که به عقیده او ایاالت متحده می تواند به راحتی و 

بدون هیچ آسیبی به عملیات ضدتروریسم علیه القاعده 
و دولت اسالمی )موس��وم به داعش( نیروهای خود را به 
۸۶۰۰ تن برساند. او در عین حال گفت که هر شکلی از 
خروج امریکا در چارچوب توافق صل��ح با طالبان انجام 
خواهد ش��د. اتحادیه اروپا نیز دی��روز از دولت امریکا و 
گروه طالبان خواسته که گفت وگوهای شان درباره صلح 
افغانستان را با پیش ش��رط آتش بس هرچه زودتر از سر 
گیرند. روالند کوبی��ا به طرفی��ن گفت وگو کننده صلح 
افغانس��تان گفت: »اگر ۹ دور مذاک��رات صلح بی نتیجه 
متوقف ش��د باید راجع به گزینه های دیگ��ر برای آغاز 
مذاکرات صلح فکر کنیم، جنگ باید یک روزی ختم شود؛ 
این ختم جنگ در افغانستان باید زود باشد.« کوبیا گفت: 
موضع اتحادیه اروپا این اس��ت که آغاز دوباره مذاکرات 
صلح با پیش ش��رط آتش ب��س در محوری��ت حکومت 
افغانس��تان باش��د. کوبیا تأکید کرد که اتحادیه اروپا از 
مذاکراتی حمایت می کند که نتیج��ه آن یک حکومت 
مورد قبول همه افغان    ها بوده و همچنان دس��تاورد های 
۱۸ ساله افغانستان را حفظ و حقوق شهروندی را تأمین 
نماید. او در عین حال تأکید ک��رد که نتیجه صلح نباید 

استقرار دولت موسوم به »امارت اسالمی« باشد.

  ورزشی پرس�پولیس دی�روز ب�ا 
پیروزی 2 ب�ر یک مقابل 
پیکان پس از دو باخت متوالی، دوباره در لیگ برتر به 
جاده پیروزی برگش�ت، آن هم در ش�بی که مهدی 
 تراب�ی گل�زن اول قرمز  ه�ا با ی�ک ش�عار مکتبی، 
ک�رد.  جل�ب  خ�ودش  س�مت  ب�ه  را  نگاه  ه�ا 
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال دیروز با مس��ابقه پرسپولیس 
– پیکان آغاز شد، مسابقه ای که امتیازهای آن برای گابریل 
کالدرون ب��رای عبور قرمز  ها از بح��ران حیاتی بود، هرچند 
ضعف خط حمله پرسپولیس��ی  ها در شش هفته گذشته از 
لیگ چالش اصلی سرمربی آرژانتینی در فصل جدید بوده 
است. پرس��پولیس اما دیروز با تمام مشکالتی که پیش رو 
دارد، ابتدا توانست در دقیقه ۱۹ با گل مهدی ترابی از پیکان 
جلو بیفتد اما در دقیقه ۳۶ شوت دیدنی سعید واسعی از روی 

ضربه کاشته کار را به تساوی کش��اند. این پایان کار نبود و 
در نیمه دوم احمد نوراللهی در دقیقه ۸۱ سرانجام مقاومت 
پیکان را شکست و با یک ضربه س��ر گل دوم قرمز  ها را وارد 
دروازه پیکان کرد تا در پایان پرسپولیس ۲ بر یک برنده بازی 
با پیکان باش��د. قرمز  ها با این برد نوار دو باخت متوالی شان 
را قطع کردند تا س��رانجام پس از ۲۹ روز رن��گ پیروزی را 
در لیگ برتر ببینند. ش��اگردان کالدرون پس از برد یک بر 
صفر استقالل در ۳۱ شهریور، در هفته های پنجم و ششم دو 
شکست متوالی را مقابل سپاهان و پدیده کسب کرده بودند. 
در نهایت اما بازی دیروز با پیکان دوب��اره قرمز  ها را به جاده 
پیروزی برگرداند تا آنها با ۳ امتیاز این مسابقه ۱۲ امتیازی 
شوند و در رده پنجم قرار بگیرند.  با این حال نکته قابل تأمل در 
این بازی، ادامه گل نزنی مهاجمان پرسپولیس )محمد علیپور 
و جونیور( بود که همچنان گل نمی زنند و در بازی دیشب هم 

دو هافبک پرس��پولیس جور دو مهاجم گل نزن تیم شان را 
کشیدند تا بحران خط حمله قرمز  ها همچنان ادامه داشته 
باش��د و کالدرون باید برای خط حمله پرسپولیس چاره ای 
بیندیشد.  بازی دیروز پرسپولیس – پیکان، یک اتفاق ویژه و 
خاص هم داشت که خیلی از نگاه  ها را به سمت خودش جلب 
کرد و واکنش های زیادی را به همراه داشت. نکته قابل توجه 
حرکت جالب گلزن پرسپولیس پس از گلزنی بود. او یک شعار 
مکتبی و با بصیرت را روی پیراهن خود به نمایش گذاشت 
که به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته بود: »تنها راه نجات 

کشور - اطاعت از رهبری .«
 شعار جالب توجه ترابی یکی از نکات پررنگ بازی دیروز بود 
که پیام ویژه ای برای سیاستمدارانی داشت که با بی توجهی 
به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقالب، در مس��یر دیگری 

حرکت می کنند. 

يادداشت هاي امروز

فرار از مسئوليت با اتهام زني به ديگران
فريدون حسن

۱۳

»جامعه اربعيني« گمشده سريال هاي ايراني
جواد محرمي

۱۶

ضلع داخلي باند آمدنيوز را رها نكنيم
محمد جواد اخوان

۲

بن بست در بن بست برگزيت
دکتر سید رضا میرطاهر

۱۵

 سردار سالمي:  معیار قدرت اطالعاتي سپاه 
بار دیگر به محک گذاشته شد

گزارش »جوان« از واکنش ها به دستگیری مدیر آمدنیوز 

ضدانقالب پس از دستگيري زم 
گيج و هراسان!

همتی: تا کی باید از این خودروسازی فشل حمایت کنيم؟!

  »آنها ترسیده اند« این بهترین توصیف وضعیت این روزهاي 
ضدانقالب پس از عملیات اطالعاتي ایران و دستگیري روح اهلل 
زم است. این ترس، فقط بغض و بهت مقابل دوربین نیست؛ 
تکاپوي زیادي دارند تا بتوانند با کنار ه��م چیدن تکه هاي   
پازلی که ندارند! به اصل چگونگ��ي عملیات فریبي که ایران 
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
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سال بیست و یکم- شماره 5776 - 16 صفحه
قیمت: 1000  تومان

   اقتصادی

مافیای زیاده خواه ثروت از رئیس کل بانک مرکزی می خواهند که نرخ دالر افزایش یابد و آنها اجازه داشته باشند دالر صادراتی را 
برنگردانند! همتی البته پاسخ می دهد که نمی تواند برای منفعت این عده، اجازه دهد »طبقات پایین دست له شوند«

خدمت رسانی به زائران اربعين حسينی در همدان - عبدالرحمن رفعتي - تسنيم
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اتاق فشار دالر!


