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اژهای روی زمینخواریهای
هزارهکتاری دولتی دستگذاشت
رئیس قوه قضائیه :بسیاری از پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده است ،از «زمین» ریشه میگیرد
که در اختیار دولت ،وزارت راه و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف در اختیار دیگران قرار میگیرد
برخی با تغییر کاربری اراضی زراعی و دور زدن قانون به سرمایههای کالن میرسند | صفحه 2

ي وفرهنگيصبحايران
روزنامه سياسي،اجتماع 
سهشنبه  23شهریور  7 - 1400صفر 1443
توسوم -شماره  16 - 6301صفحه
سال بيس 
قيمت 2000 :تومان

ناوگروه  75نی��روی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران
متشکل از ناوشکن سهند و ناوبندر مکران و مشارکت 350نفر
از دریادالن ارتش اینک به کش��ور برگشته و با خود تجربهای
گرانس��نگ از دریانوردی طوالنی به ارمغان آورده و با اجرای
تدبیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ت��داوم دریانوردیهای
پیشرفته ،توانسته نشان دهد که نیروی دریایی کشورمان یک
نیروی راهبردی است و دیگر دوران انحصار این ویژگی برای
کشورهای استعمارگر سپری شده است .امروز نیروی دریایی
ارتش در کنار س��ایر نیروها و ظرفیتهای دفاعی کشورمان،
مرزهای اقت��دار را جابهجا و برخی انحصاره��ا و مزیتها را از
دست متجاوزان و جهانخواران خارج کردهاند | صفحه 2
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«گزارش منفی» گروسی
در پاسخ
به «حسن نیت» تهران

یادداشت  بینالملل

سهراب بلند اقبال

شیطنت باکو
در مسیر ترانزیتی ایران به قفقاز

بنبست واردات گاز

سالهاست روابط كشورهاي توليدكننده و مصرفكننده نفت
و گاز ،از حالت فروش��نده -خريدار به يك رابطه استراتژيك
تبديل ش��ده اس��ت كه منافع دو طرف را در بازه بلندمدتي
تأمين ميكند اما با اين وجود ،طي هشت سال گذشته با وجود
ادعاهاي فراوان دولت گذش��ته ،اين ابزار از دس��ترس خارج
شد ،زيرا وزير وقت با تفكر دهه هفتادي خود ،نه تنها چنين
روابطي را نابود كرد بلكه موجب تيره و تار ش��دن مناسبات
اقتصادي جمهوري اس�لامي ايران با برخي همسايگان شد.
يكي از اين موارد كه مورد انتقاد وزارت امور خارجه و فعاالن
بخش خصوصي قرار گرفت ،ماجراي چالش گازي وزارت نفت
با كشور تركمنستان بود | صفحه 4

پس از س��پري كردن روزهاي س��ياه ركوردشكني
مرگهاي كرونايي حاال به ركوردشكني واكسيناسيون
عليه كرونا رس��يدهايم و طبق گزارش وزارت بهداش��ت
آخرين آمار واكسيناسيون  24ساعته عليه كرونا به مرز
يك ميليون و  600هزار نفر رسيد و وعده وزير بهداشت
براي رسيدن آمار واكسيناسيون روزانه به  1/5ميليون
دوز محقق شده و به سمت تزريق  2ميليون دوز واكسن
در يك شبانهروز حركت ميكنيم .از سوي ديگر در كنار
سرعت گرفتن واردات واكسن توليد واكسنهاي داخلي
هم بيش از گذشته روي ريل افتادهاست .روزگذشته هم
سومين مرحله كارآزمايي باليني واكسن «فخرا» با حضور
وزراي دفاع و بهداشت آغاز شد

اگرچه در ابتدا به گونهاي تصور ش��د كه قرار اس��ت
با آزادس��ازي واردات خودروي ارزانقيمت و باكيفيت،
30درصد از حق امتياز بازار انحص��اري توليدكنندگان
داخلي سلب شود تا هم بازار خودرو داخلي به تعادل برسد
و هم توليدكنندگان داخلي از جاده انحصار به جاده رقابت
هدايت شوند ،اما به گفته وزير صنعت ،معدن و تجارت،
دولت در حال حاضر برنامهاي براي واردات خودرو ندارد
و رسيدن به توليد ساالنه 3ميليون خودرو براي افق چهار
ساله خودروسازي كشور را ترسيم كرده است

نیروی دریایی ارتش
و جابهجایی مرزهای اقتدار

وحيد حاجيپور

تحقق وعدههاي واكسني
باعبورواكسيناسيون
روزانه از  1/5ميليون دوز

دولت و مجلس
دردوراهی واردات خودرو

رسول سناییراد

یادداشت  اقتصادی

3

12

یادداشت  سیاسی

جمهوری آذربایجان برای دومین بار در یک ماه اخیر تردد آزاد
خودروها و کامیونها در محور قاپان-گوریس را مختل کرده
است .این بار برخالف مرتبه پیشین که مسیر زمینی برای دو روز
بسته شد ،نیروهای جمهوری آذربایجان با ایجاد پست بازرسی،
اقدام به بررسی بارنامه و مدارک رانندگان کامیونهای ایرانی
کرده و سپس با دریافت 130دالر و تحویل رسید اداره گمرک،
به آنها اجازه عبور میدهند .جالب اینکه تا این لحظه هیچ مقام
ارمنی به این اقدام واکنش نشان نداده و تنها سرویس امنیت
ملی ارمنستان با تأیید این موضوع اعالم کرده که مذاکرات برای
حل مشکل ایجاد شده در جریان است | صفحه 15

پیام تسلیت رهبر انقالب
به مناسبت درگذشت
حجتاالسالم زرگر

در جلسه هیئت دولت عنوان شد

 4دستور رئیسی به استاندار سیستان و بلوچستان
رئیسجمهور از اس��تاندار جدید سیستان و بلوچستان
خواست حفظ و ارتقای وحدت و برادری موجود بین اقوام و
مذاهب ،استفاده از نیروهای کارآمد بومی ،ارتقای امنیت مرز
و اس��تان با کمک و همت مردم منطقه و ضابطهمند نمودن
مبادالت مرزی و س��وختبری را در دس��تور کار خود قرار
دهد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری،
در جلس��ه عصر روز یکش��نبه هیئت دولت پس از تصویب
پیشنهاد وزیر کش��ور درخصوص استانداری حسین مدرس
خیابانی برای استان سیس��تان و بلوچستان آیتاهلل رئیسی
خطاب به استاندار جدید این اس��تان چهار موضوع را مورد
تأکید قرار داد -۱:حفظ و ارتقای وح��دت و برادری موجود
بین اقوام و مذاهب موجود در استان و پیشگیری از اقدامات
تفرقهافکنانه جریانهای افراطی ،به لحاظ اینکه اقوام بلوچ و
سیستان و مردم شیعه و سنی اس��تان در سالیان متمادی با
همدیگر زندگی برادرانه داش��تهاند؛  -۲استفاده از نیروهای

کارآمد بومی و ظرفیت منابع انسانی توانمند و شایسته استان
باالخص جوانان؛  -۳تأکید بر ارتقای امنیت مرز و اس��تان با
کمک و هم��ت مردم منطقه ب��ه عنوان مرزداران شایس��ته
کشور و  -۴ساماندهی و ضابطهمند نمودن مبادالت مرزی و
سوختبری | صفحه 2

شلیک هشدار  1500کیلومتری
کرهشمالی به امریکا

کرهشمالی یک موش��ک کروز جدید را
آزمایش کرده که پس از پرتاب با موفقیت به
هدف مورد نظر اصابت کرده است .خبرگزاری
رس��می کرهش��مالی روز دوش��نبه گزارش
داد ،ای��ن آزمایشها طی روزهایش��نبه و
یکشنبه انجام ش��ده اس��ت .در بخشی از
ای��ن آزمایشها ،یک موش��ک هدفش را در
 ۱۵۰۰کیلومتر دورتر و با عبور از خشکی و
آبهای داخلی این کشور با موفقیت هدف
قرار داده است .پیونگیانگ این آزمایشها را
موفقیتآمیز خوانده و گفته همه ویژگیهای
این موشکهای جدید از جمله قدرت رانش،
کنترل موش��ک و دقت آن مورد تأیید بوده
است .پیش از این رس��انههای کرهجنوبی از
جمله خبرگزاری «یونهاپ» روز پنجش��نبه

گ��زارش دادند بهنظر میرس��د ک��ه ارتش
کرهشمالی بهصورت شبانه رژه نظامی بزرگی
را اجرا کرده و احتماالً در آن تجهیزات نظامی
جدید از جمله موشکهای بالستیک نیز به
نمایش گذاشته شده اس��ت .این اولین رژه
نظامی بزرگ و آزمایش موشکی کرهشمالی
در زمان ریاستجمهوری جو بایدن در امریکا
است و بس��یاری از تحلیلگران و کارشناسان
سیاس��ی معتقدند که این آزمایش موشکی
و رژه نظام��ی قبل از آن ح��اوی پیامی مهم
به واشنگتن اس��ت .ارتش امریکا در واکنش
به آزمایش موشکی کرهش��مالی اعالم کرد،
آزمایش و پرتاب یک موش��ک کروز دوربرد
از سوی کرهشمالی نش��اندهنده تهدید این
کشور برای منطقه و جهان است | صفحه 15

سفر روز یکشنبه رافائل گروس��ی به تهران ،صدور
قطعنامه ضد ایرانی در وی��ن را منتفی کرد ولی مدیرکل
آژانس در نشست دیروز شورای حکام یک بار دیگر موضوع
وجود آلودگی انسانی را پیش کشید و از همکاری نکردن
ایران و تداوم پیش��رفت برنامه هس��تهای این کشور ابراز
نگرانی کرد .گروسی با این واکنش ،آنهم یک روز بعد از
میزبانی تهران از او ،دستکم در گام اول نشان داد که پاسخ
مناسبی برای حسن نیت ایران ندارد .کمتر از  24ساعت از
سفر ،مدیرکل آژانس در جلسه فصلی ماه سپتامبر شورای
حکام در وین با محوریت برنامه هستهای ایران در حالی که
به تشریح آخرین موارد تعامالت خود با ایران میپرداخت،
در البهالی اشاره به شکلگیری فضای مثبت و مذاکرات
سازنده با طرف ایرانی ،یک بار دیگر از دسترسی نداشتن به
تأسیسات هستهای ایران ابراز نگرانی کرد
4

افزايش 100درصدي
بليت پرواز تهران -نجف!
واقعاً بايد گفت دريغ از تنظيم صحيح يك بازار ،حتي
مسافراني كه اين روزها عازم سفر مذهبي و معنوي اربعين
سيدالشهدا(ع)هستند،ازرؤيتوضعيتقيمتبلیتهواپيما
تأسف ميخورند ،زيرا نرخ بليت پرواز رفت و برگشتي كه
5ميليون تومان اعالم شده بود ،امروز به 10ميليون تومان
رسيده است و اين پرسش را در ذهن مسافر پديد آورده كه
چرا هميش��ه بايد يك جاي تنظيم بازارها در اقتصاد ايران
بلنگد و حقوق مصرفكننده ذبح شود
9

یادداشت  اجتماعی

محمدصادق فقفوري

اقدام مردمي
براي پايان يك پررويي
عجيب اس��ت كه با وجود اعالم عاليترين مقامها و نهادهاي
قضايي ذيسمت در قضيه برگ سبز خودرو ،هنوز هم اشخاص
پاييندس��ت از قوه قضائي��ه ،بيخيال ي��ك روال غيرضرور
نميش��وند و بر رويه ناصواب خود اصرار غيرقانوني ميكنند!
رئيس كانون سردفتران و دفترياران همچنان دستور صريح
دادستان كل كشور مبني بر الزامي نبودن تنظيم سند خودرو
در دفاتر اسناد رسمي را مخالف قانون عنوان كرده و گفته است:
«كماكان تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي و
اجباري است!» | صفحه 3
یادداشت  ورزشی

سعید احمدیان

ابالغیهای برای بهبود
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش
ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و تكميل
كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور ميتواند يك
نقطه سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد
كه در دورههاي گذشته وزارت ورزش ،نگاهي نمادين به آن وجود
داشته و از اين رو انتظار ميرود با مستقر شدن دولت سيزدهم،
حميد سجادي وزير جديد ورزش به عنوان رئيس كميسيون
فرهنگ��ي ورزش و تربيت بدن��ي اين كميس��يون از برگزاري
جلسههايي كه خروجي ندارد خارج شود | صفحه13

برگهايي از تاريخ معاصر ايران در آيينه روايت
زندهياد حيدر رحيمپور ازغدي

مطالبه عدالت
بايد گفتمان رايج مردم شود
هم آب رفت و هم بودجه!

 15هزار ميليارد تومان خرج احياي درياچه اروميه شد ،ولي اين درياچه  60سانتي متر كوچكتر شد
دولت سابق با شعار محيطزيستي به ميدان آمد و احياي
درياچه اروميه را در رأس برنامههاي خود قرار داد .منظور از
احيا هم رس��يدن به تراز اكولوژيك يعني رسيدن به ارتفاع
هزار و ٢80متر از س��طح دريا و حجم آب حدود  ۱۵ميليارد
متر مكعب بود .آخرين گزارش س��تاد احياي درياچه اروميه
نشان ميدهد كه ارتفاع آب درياچه هزارو٢٧١متر از سطح
دريا و حجم آب موجود در درياچه 4ميليارد و  ٢۵٠ميليون
مترمکعب بود كه براي رسيدن به تراز اكولوژيك به بيش از ١١
ميليارد متر مكعب آب بيشتر نياز است! مدير عامل شركت آب
منطقهاي آذربايجان غربي هم خبر داده كه بر اساس آخرين
پايشهاي انجام شده سطح تراز درياچه اروميه در مقايسه با
يك سال گذشته  ۶۰سانتيمتر كاهش يافتهاست .دولت سابق
قول دادهبود درياچه را احيا كند ،اما قولي براي نخش��كيدن
قرهقش�لاق ندادهبود! اكنون نهتنها درياچه احيا نشده ،بلكه

قره قشالق هم وضعيت نامناسبي دارد .زيستبوم قره قشالق
غنيتر و از جهاتي داراي اثرات اكولوژيكي مهمتري نسبت به
درياچه اروميه است .عكس ايستگاه فضايي چين از درياچه
اروميه ،اين درياچه را كام ً
ال به رنگ قرمز نشان ميدهد .علت
اين قرمزي هم وجود كشند قرمز يا همان جلبكهايي است
كه در شرايط شوري زياد و گرم ش��دن هوا رنگ قرمز توليد
ميكنند تا بتوانند در اين شرايط مقاوم باشند .گفتني است
مرحوم پروفسور پرويز كردواني هم از مخالفان جدي انتقال
آب به درياچه اروميه بود .كارشناس��ان زيادي هم نسبت به
برنامههاي ارائهش��ده از سوي س��ازمان محيطزيست براي
احياي درياچه اروميه انتقادات فراواني را مطرح كرده بودند.
در س��الهاي اخير بخش��ي از حقابه درياچه اروميه از س��د
شهيد كاظمي بوكان و سد نوروزلو مياندوآب و در مجموع از
زرينهرود و سيمينهرود بهدست آمدهاست | صفحه 3

حجتاالس�لام قمي ،رئیس س��ازمان
تبلیغات اس�لامی :ما دستگاههاي فرهنگي
متعددي داريم كه هر كدامشان به ضرورتي
بجا تأسيس شدهاند اما براي گام دوم انقالب
ضروري است ،س��اختار نهادهاي فرهنگي
بازسازي شود و اين ساختار فرهنگي بازسازي
انقالبي ميخواهد .معاونت فرهنگي در همه
دستگاهها وجود دارد و من موافق اين هستم

كه براي تجميع توانها و همافزايي نهادهاي
فرهنگي بايد تالش كرد .رهبر معظم انقالب
و شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزير محترم
فرهنگ و ارشاد اسالمي هم در اين خصوص
دغدغهمند و همگام و همسو فكر ميكنند
كه وقت بازس��ازي و بازآرايي رسيده است.
ما نيز س��عي ميكنيم توان كارشناسي را
افزايش دهيم | صفحه 16

ﻫﻮﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻴﺨﻰ ﻭﺯﻣﺎﻡ

ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺣﺎﺝ ﻣﻬﺪﻯ ﺯﻣﺎﻡ ﺭﺍﻛﻪ ﺑﺤﻖ ﭘﺪﺭﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ
ﻭﻫﻤﺴﺮﻯ ﺩﻟﺴﻮﺯﺑﻮﺩﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻣﺤﺘﺮﻣﺸـﺎﻥ ﻭﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﻟﺒﻨﺪﺷﺎﻥ ﻭ
ﺷـﻤﺎﻭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﺷﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﺌﺖ ﻋﺮﺽ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻭﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺸـﺎﻥ ﻋﻠﻮﺩﺭﺟﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻣﺎﻧـﺪﮔﺎﻥ ﺻﺒﺮﺟﻤﻴﻞ ﺍﺯﺩﺭﮔﺎﻩ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻴﻢ.
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺧﺘﺮﻯ،ﻛﺮﻳﻤﻰ،ﺍﺣﻤﺪﻯ

14ساله بودم
که تابلوي حزب توده را
پايين كشيدم!
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محمد عاشق خدمت به مردم
در لباس پزشکی بود

ش��هید محمد اثنیعش��ری از همان دوران کودکی و
نوجوانی ،انس��انی خاص ،خوشاخالق و درس��خوان بود.
کنکور را با رتبه خوبی قبول و در رش��ته ارتوپدی مشغول
تحصیل شد .تمام هدفش از درس خواندن خدمت کردن
به مردم و خیر رساندن به دیگران بود .زمانی هم که مشغول
کار شد منشأ خیر برای افراد زیادی بود .وقتی برای اولین بار
در سال  1365قدم به جبهه گذاشت ،حال و هوایش بیشتر
از گذش��ته تغییر کرد .اعزام دوم محمد در تابس��تان سال
 1366دیگر برگشتی نداش��ت و او در جزیره مجنون جام
شهادت را نوشید و آسمانی شد .مادر شهید در گفتوگو با
«جوان» دوران کودکی تا شهادت فرزندش را بازگو میکند
و از خاطرات شیرین گذشته میگوید

