
    اگرچه در ابتدا به گونه اي تصور ش��د كه قرار اس��ت 
با آزاد س��ازي واردات خودروي ارزان قيمت 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 برنامه اي براي واردات خودرو ندارد 
و رسيدن به توليد ساالنه 3ميليون خودرو براي افق چهار 

ساله خودروسازي كشور را ترسيم كرده است

    سفر روز يک    شنبه رافائل گروس��ی به تهران، صدور 
قطعنامه ضد ايرانی در وي��ن را منتفی كرد ولی مديركل 
آژانس در نشست ديروز شورای حکام يک بار ديگر موضوع 
وجود آلودگی انسانی را پيش كشيد و از همکاری نکردن 
ايران و تداوم پيش��رفت برنامه هس��ته ای اين كشور ابراز 
نگرانی كرد. گروسی با اين واكنش، آن هم يک روز بعد از 
ميزبانی تهران از او، دست كم در گام اول نشان داد كه پاسخ 
مناسبی برای حسن نيت ايران ندارد. كمتر از 24 ساعت از 
سفر، مديركل آژانس در جلسه فصلی ماه سپتامبر شورای 
حکام در وين با محوريت برنامه هسته ای ايران در حالی كه 
به تشريح آخرين موارد تعامالت خود با ايران می پرداخت، 
در البه الی اشاره به شکل گيری فضای مثبت و مذاكرات 
سازنده با طرف ايرانی، يک بار ديگر از دسترسی نداشتن به 

تأسيسات هسته ای ايران ابراز نگرانی كرد

    واقعاً بايد گفت دريغ از تنظيم صحيح يک بازار، حتي 
مسافراني كه اين روزها عازم سفر مذهبي و معنوي اربعين 
سيدالشهدا)ع( هستند، از رؤيت وضعيت قيمت بليت هواپيما 
تأسف مي خورند، زيرا نرخ بليت پرواز رفت و برگشتي كه 
5 ميليون تومان اعالم شده بود، امروز به 10 ميليون تومان 
رسيده است و اين پرسش را در ذهن مسافر پديد آورده كه 
چرا هميش��ه بايد يک جاي تنظيم بازارها در اقتصاد ايران 

بلنگد و حقوق مصرف كننده ذبح شود

    ش��هيد محمد اثنی عش��ری از همان دوران كودكی و 
نوجوانی، انس��انی خاص، خوش اخالق و درس��خوان بود. 
كنکور را با رتبه خوبی قبول و در رش��ته ارتوپدی مشغول 
تحصيل شد. تمام هدفش از درس خواندن خدمت كردن 
به مردم و خير رساندن به ديگران بود. زمانی هم كه مشغول 
كار شد منشأ خير برای افراد زيادی بود. وقتی برای اولين بار 
در سال 1365 قدم به جبهه گذاشت، حال و هوايش بيشتر 
از گذش��ته تغيير كرد. اعزام دوم محمد در تابس��تان سال 
1366 ديگر برگشتی نداش��ت و او در جزيره مجنون جام 
شهادت را نوشيد و آسمانی شد. مادر شهيد در گفت وگو با 
»جوان « دوران كودكی تا شهادت فرزندش را بازگو می كند 

و از خاطرات شيرين گذشته می گويد

برگ هايي از تاريخ معاصر ايران  در آيينه روايت 
زنده ياد حيدر رحيم  پور ازغدي

    پس از س��پري كردن روزهاي س��ياه ركوردشکني 
مرگ هاي كرونايي حاال به ركوردشکني واكسيناسيون 
عليه كرونا رس��يده ايم و طبق گزارش وزارت بهداش��ت 
آخرين آمار واكسيناسيون 24 ساعته عليه كرونا به مرز 
يک ميليون و 600 هزار نفر رسيد و وعده وزير بهداشت 
براي رسيدن آمار واكسيناسيون روزانه به 1/5 ميليون 
دوز محقق شده و به سمت تزريق 2 ميليون دوز واكسن 
در يک شبانه روز حركت مي كنيم. از سوي ديگر در كنار 
سرعت گرفتن واردات واكسن توليد واكسن هاي داخلي 
هم بيش از گذشته روي ريل افتاده است. روزگذشته هم 
سومين مرحله كارآزمايي باليني واكسن »فخرا« با حضور 

وزراي دفاع و بهداشت آغاز شد

 تحقق وعده هاي واكسني 
با عبور واكسيناسيون 

 روزانه از 1/5 ميليون دوز

 پيام تسليت رهبر انقالب
 به مناسبت درگذشت 

حجت االسالم زرگر

»گزارش منفی« گروسی 
 در پاسخ 

به »حسن نيت« تهران

 افزايش 100 درصدي 
بليت پرواز تهران- نجف!

محمد عاشق  خدمت به مردم 
در لباس پزشکی بود

 14ساله بودم
كه تابلوي حزب توده را 

پايين كشيدم!

 دولت و مجلس 
در دوراهی واردات خودرو 
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یادداشتبینالملل

یادداشتاقتصادی

یادداشتسیاسی

یادداشتاجتماعی

 شیطنت باکو 
در مسیر ترانزیتی ایران به قفقاز

بن بست واردات گاز

 نیروی دریایی ارتش 
و جابه جایی مرزهای اقتدار

 اقدام مردمي 
براي پایان یك پررویي

سهراب بلند اقبال

وحيد حاجي پور

رسول سنایی راد 

محمدصادق فقفوري

جمهوری آذربايجان برای دومين بار در يک ماه اخير تردد آزاد 
خودرو      ها و كاميون      ها در محور قاپان-گوريس را مختل كرده 
است. اين بار برخالف مرتبه پيشين كه مسير زمينی برای دو روز 
بسته شد، نيروهای جمهوری آذربايجان با ايجاد پست بازرسی، 
اقدام به بررسی بارنامه و مدارک رانندگان كاميون های ايرانی 
كرده و سپس با دريافت 130دالر و تحويل رسيد اداره گمرک، 
به آنها اجازه عبور می دهند. جالب اينکه تا اين لحظه هيچ مقام 
ارمنی به اين اقدام واكنش نشان نداده و تنها سرويس امنيت 
ملی ارمنستان با تأييد اين موضوع اعالم كرده كه مذاكرات برای 

حل مشکل ايجاد شده در جريان است | صفحه 15

سال هاست روابط كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده نفت 
و گاز، از حالت فروش��نده- خريدار به يک رابطه استراتژيک 
تبديل ش��ده اس��ت كه منافع دو طرف را در بازه بلندمدتي 
تأمين مي كند 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 تفکر دهه هفتادي خود، نه تنها چنين 
روابطي را نابود كرد بلکه موجب تيره و تار ش��دن مناسبات 
اقتصادي جمهوري اس��المي ايران با برخي همسايگان شد.  
يکي 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

ناوگروه 75 ني��روی دريايی ارتش جمهوری اس��المی ايران 
متشکل از ناوشکن سهند و ناوبندر مکران و مشاركت 350نفر 
از دريادالن ارتش اينک به كش��ور برگشته و با خود تجربه ای 
گرانس��نگ از دريانوردی طوالنی به ارمغان آورده و با اجرای 
تدبير فرمانده معظم كل قوا مبنی بر ت��داوم دريانوردی های 
پيشرفته، توانسته نشان دهد كه نيروی دريايی كشورمان يک 
نيروی راهبردی است و ديگر دوران انحصار اين ويژگی برای 
كشورهای استعمارگر سپری شده است. امروز نيروی دريايی 
ارتش در كنار س��اير نيرو     ها و ظرفيت های دفاعی كشورمان، 
مرزهای اقت��دار را جابه جا و برخی انحصار     ه��ا و مزيت      ها را از 

دست متجاوزان و جهانخواران خارج كرده اند | صفحه 2

عجيب اس��ت كه با وجود اعالم عالي ترين مقام ها و نهادهاي 
قضايي ذي سمت در قضيه برگ سبز خودرو، هنوز هم اشخاص 
پايين دس��ت از قوه قضائي��ه، بي خيال ي��ک روال غيرضرور 
نمي ش��وند و بر رويه ناصواب خود اصرار غيرقانوني مي كنند!   
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

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه  شنبه 23 شهريور 1400 - 7 صفر 1443

سال بيست و سوم- شماره 6301 - 16 صفحه
قيمت: 2000  تومان

    حجت االس��الم قمي، رئيس س��ازمان 
تبليغات اس��المی: ما دستگاه هاي فرهنگي 
متعددي داريم كه هر كدام شان به ضرورتي 
بجا تأسيس شده اند اما براي گام دوم انقالب 
ضروري است، س��اختار نهادهاي فرهنگي 
بازسازي شود و اين ساختار فرهنگي بازسازي 
انقالبي مي خواهد. معاونت فرهنگي در همه 
دستگاه ها وجود دارد و من موافق اين هستم 

كه براي تجميع توان ها و هم افزايي نهادهاي 
فرهنگي بايد تالش كرد. رهبر معظم انقالب 
و شوراي عالي انقالب فرهنگي و وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمي هم در اين خصوص 
دغدغه مند و همگام و همسو فکر مي كنند 
كه وقت بازس��ازي و باز آرايي رسيده است. 
ما نيز س��عي مي كنيم توان كارشناسي را 

افزايش دهيم | صفحه 16

    كره شمالی يک موش��ک كروز جديد را 
آزمايش كرده كه پس از پرتاب با موفقيت به 
هدف مورد نظر اصابت كرده است. خبرگزاری 
رس��می كره ش��مالی روز دو    ش��نبه گزارش 
داد، اي��ن آزمايش     ها طی روزهای      ش��نبه و 
يک    شنبه انجام ش��ده اس��ت. در بخشی از 
اي��ن آزمايش ها، يک موش��ک هدفش را در 
1500 كيلومتر دورتر و با عبور از خشکی و 
آب های داخلی اين كشور با موفقيت هدف 
قرار داده است. پيونگ يانگ اين آزمايش    ها را 
موفقيت  آميز خوانده و گفته همه ويژگی های 
اين موشک های جديد از جمله قدرت رانش، 
كنترل موش��ک و دقت آن مورد تأييد بوده 
است. پيش از اين رس��انه های كره جنوبی از 
جمله خبرگزاری »يونهاپ « روز پنج  ش��نبه 

گ��زارش دادند به نظر می رس��د ك��ه ارتش 
كره شمالی به صورت شبانه رژه نظامی بزرگی 
را اجرا كرده و احتماالً در آن تجهيزات نظامی 
جديد از جمله موشک های بالستيک نيز به 
نمايش گذاشته شده اس��ت. اين اولين رژه 
نظامی بزرگ و آزمايش موشکی كره شمالی 
در زمان رياست جمهوری جو بايدن در امريکا 
است و بس��ياری از تحليلگران و كارشناسان 
سياس��ی معتقدند كه اين آزمايش موشکی 
و رژه نظام��ی قبل از آن ح��اوی پيامی مهم 
به واشنگتن اس��ت. ارتش امريکا در واكنش 
به آزمايش موشکی كره ش��مالی اعالم كرد، 
آزمايش و پرتاب يک موش��ک كروز دوربرد 
از سوی كره شمالی نش��ان دهنده تهديد اين 
كشور برای منطقه و جهان است | صفحه 15

    دولت سابق با شعار محيط زيستي به ميدان آمد و احياي 
درياچه اروميه را در رأس برنامه هاي خود قرار داد. منظور از 
احيا هم رس��يدن به تراز اكولوژيک يعني رسيدن به ارتفاع 
هزار و280 متر از س��طح دريا و حجم آب حدود 15 ميليارد 
متر مکعب بود. آخرين گزارش س��تاد احياي درياچه اروميه 
نشان مي دهد كه ارتفاع آب درياچه هزارو271متر از سطح 
دريا و حجم آب موجود در درياچه 4ميليارد و 250 ميليون 
مترمکعب بود كه براي رسيدن به تراز اكولوژيک به بيش از 11 
ميليارد متر مکعب آب بيشتر نياز است! مدير عامل شركت آب 
منطقه اي آذربايجان غربي هم خبر داده كه بر اساس آخرين 
پايش هاي انجام شده سطح تراز درياچه اروميه در مقايسه با 
يک سال گذشته 60 سانتيمتر كاهش يافته است. دولت سابق 
قول داده بود درياچه را احيا كند، اما قولي براي نخش��کيدن 
قره قش��الق نداده بود! اكنون نه تنها درياچه احيا نشده، بلکه 

قره قشالق هم وضعيت نامناسبي دارد. زيست بوم قره قشالق 
غني تر و از جهاتي داراي اثرات اكولوژيکي مهم تري نسبت به 
درياچه اروميه است. عکس ايستگاه فضايي چين از درياچه 
اروميه، اين درياچه را كاماًل به رنگ قرمز نشان مي دهد. علت 
اين قرمزي هم وجود كشند قرمز يا همان جلبک  هايي است 
كه در شرايط شوري زياد و گرم ش��دن هوا رنگ قرمز توليد 
مي كنند 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 
برنامه هاي ارائه ش��ده از سوي س��ازمان محيط زيست براي 
احياي درياچه اروميه انتقادات فراواني را مطرح كرده بودند. 
در س��ال هاي اخير بخش��ي از حقابه درياچه اروميه از س��د 
شهيد كاظمي بوكان و سد نوروزلو مياندوآب و در مجموع از 

زرينه رود و سيمينه  رود به دست آمده است | صفحه 3

هوالباقي
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

خانواده محترم شيخى وزمام

 مطالبه عدالت 
باید گفتمان رایج مردم شود

 شلیك هشدار 1500 کیلومتری 
کره شمالی به امریکا 

هم آب رفت و هم بودجه!
15 هزار ميليارد تومان خرج احياي درياچه اروميه شد، ولي اين درياچه 60 سانتي متر كوچك تر شد

یادداشتورزشی

 ابالغیه ای برای بهبود 
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش

سعيد احمدیان

ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و تکميل 
كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور مي تواند يک 
نقطه سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد 
كه در دوره هاي گذشته وزارت ورزش، نگاهي نمادين به آن وجود 
داشته و از اين رو انتظار مي رود 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 

جلسه هايي كه خروجي ندارد خارج شود  | صفحه 13

    رئيس جمهور از اس��تاندار جديد سيستان و بلوچستان 
خواست حفظ و ارتقای وحدت و برادری موجود بين اقوام و 
مذاهب، استفاده از نيروهای كارآمد بومی، ارتقای امنيت مرز 
و اس��تان با كمک و همت مردم منطقه و ضابطه مند نمودن 
مبادالت مرزی و س��وخت بری را در دس��تور كار خود قرار 
دهد.  به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوری ، 
در جلس��ه عصر روز يک   ش��نبه هيئت دولت پس از تصويب 
پيشنهاد وزير كش��ور درخصوص استانداری حسين مدرس 
خيابانی برای استان سيس��تان و بلوچستان آيت اهلل رئيسی 
خطاب به استاندار جديد اين اس��تان چهار موضوع را مورد 
تأكيد قرار داد:1- حفظ و ارتقای وح��دت و برادری موجود 
بين اقوام و مذاهب موجود در استان و پيشگيری از اقدامات 
تفرقه افکنانه جريان های افراطی، به لحاظ اينکه اقوام بلوچ و 
سيستان و مردم شيعه و سنی اس��تان در ساليان متمادی با 
همديگر زندگی برادرانه داش��ته اند؛ 2- استفاده از نيروهای 

كارآمد بومی و ظرفيت منابع انسانی توانمند و شايسته استان 
باالخص جوانان؛ 3- تأكيد بر ارتقای امنيت مرز و اس��تان با 
كمک و هم��ت مردم منطقه ب��ه عنوان مرزداران شايس��ته 
كشور و 4- ساماندهی و ضابطه مند نمودن مبادالت مرزی و 
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در جلسه هيئت دولت عنوان شد
4 دستور رئیسی  به استاندار سیستان و بلوچستان

 اژه ای روی زمین خواری های
هزارهکتاری دولتی دست گذاشت

 رئيس قوه قضائيه:  بسياری از پرونده ها كه به آسيب های جدی منتهی شده است، از »زمين« ريشه می گيرد
 كه در اختيار دولت، وزارت راه و منابع طبيعی قرار دارد و به بهانه های مختلف در اختيار ديگران قرار می گيرد
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