
    س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی پس از جلس��ه 
غیرعلنی دیروز مجلس: تیم مذاکره کننده اصرار دارد که 
برای پایداری یک توافق الزم است موضوعات پادمانی بسته 

شود. ماهیت این سؤاالت جدید را سیاسی می دانیم

 واشنگتن اعالم کرد که نظرات خود را 
درباره پاسخ های ایران به اروپا می گوید 

    در جریان نشست س��ه جانبه اخیر ایران- ترکیه و 
روس��یه، جنگ افروزی خط قرمزی بود که حاضران بر 
آن تأکید داش��تند، با این حال ترکیه اگر چه از تعامل 
با سوریه دم می زند اما در روزهای گذشته برخی نقاط 
سوریه را هدف قرار داده و تجهیزات نظامی خود را در 
استان حلب مستقر کرده است. سوریه همچنان که به 
حمله اخیر واکنش نش��ان داده، مصمم است با ترکیه 
مقابله کند و همین موضوع می تواند برای آنکارا گران 
تمام ش��ود. عملیات نظامی ترکیه درحالی اس��ت که 
مقامات آنکارا این روز     ها از تعامل مس��تقیم با دمش��ق 

سخن می گویند

    معاون پیش��ین پژوهش��کده باستان شناس��ی در 
گفت وگو با »جوان «: در بین گ��روه پیمانکاران، عموماً 
یک، دو یا چند پیمانکار وجود دارند ک��ه از بنیه مالی 
بس��یار قوی برخوردارند و ب��ه دلیل ارتب��اط عمیق و 
طوالنی مدتی که با تش��کیالت اداره کل استان دارند، 
تقریباً تمامی پروژه های بزرگ استانی را در انحصار خود 
دارند.آنها، غالباً در مراح��ل اجرایی پروژه      ها از » آزادی 
عمل غیر متع��ارف«، برخوردارند و در بس��یاری موارد 
دچار این باور می شوند که مسئله » نظارت «، خیلی هم 

مسئله جدی نیست

 پرونده پادمانی استخوان
 الی زخم  مذاکرات

 شمارش معکوس 
پاسخ امریکا به پاسخ  ایران 

رتبه بندي معلمان 
فقط یك سطر از سند تحول 

آموزش                و                پرورش است!

جنگ همزمان با صلح 
ترکیه در سوریه

 مرمت غیراصولی 
 بناهای تاریخی 

نتیجه روابط نادرست است

 ارتقاي امنيت محله محور
 درتعامل پليس  با  بسيج

2

15

3

15

16

14

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
پنج شنبه 27 مرداد 1401 - 20 محرم 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6554 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

شنبه واردات خودرو

ویژه  های جوان

یادداشت  ورزشی

یادداشت  سیاسی

یادداشت  حوادث

لیالز از دلیل نیامدن سرمایه گذاران 
غربی به ایران در پسابرجام می گوید

 شرق وعده یک کاندیدای دیگر را 
از رئیسی مطالبه کرد!

 این همه سرپرست 
زیبنده ورزش نیست

 کودتایی برای حفظ 
و تحکیم وابستگی

 سهولت عملیات امداد 
با فرهنگ سازي »کوچه نجات«

فريدون  حسن

رسول سنائی راد

دكتر عين اهلل جهاني

سعید لیالز در گفت وگو با روزنامه اعتماد، از این می گوید که 
چرا در دوران پس از برجام، شرکت های اروپایی و غربی به ایران 
نیامدند و دلیلش را این بیان می کند که »آنها می دانستند که 

چه اتفاقی قرار است بیفتد، ما نمی دانستیم « 

روزنامه ش��رق در یادداش��تی که در صفحه اول این روزنامه 
منتشر شده، مدعی شد که سید ابراهیم رئیسی سال گذشته 
در جری��ان برنامه های انتخاباتی گفته ک��ه »اقتصاددان  ها را 
به خط و سه روزه مشکل بورس را حل می کنم!« این در حالی 

است که از اساس چنین نقلی خالف واقع است | صفحه 2

حمید سجادي مي گوید اصاًل نمي پسندد که فدراسیون هاي 
ورزشي با سرپرست اداره شوند. وزیر ورزش و جوانان در حالي 
مدعي این مسئله اس��ت که همین حاال چندین فدراسیون 
ورزشي با سرپرست اداره مي شوند و این مسئله حتي مي تواند 
تأثیر مس��تقیم بر روند انتخابات کمیته مل��ي المپیک و به 
تعویق افتادن آن داش��ته باشد.  س��جادي درست مي گوید. 
هیچ فدراس��یوني نباید با سرپرس��ت به کار خود ادامه دهد، 
چون اصوالً هیچ سرپرس��تي قادر ب��ه برنامه ریزي بلند مدت 
و درس��ت نیس��ت. نمونه این اتفاق را این روزها مي توان در 
فدراسیون فوتبال دید؛ جایي که با حجم عظیم حاشیه و فساد 
با سرپرست اداره مي شود و اوضاعش در فاصله کوتاه مانده تا 

جام جهاني هر روز بدتر از گذشته مي شود  | صفحه 13

کودتای ننگین و سیاه 28مرداد، کودتای انگلیسی-امریکایی 
است که در آن خواسته انگلیس برای برکناری دولتی قانونی 
در ایران با پول، پشتیبانی و فرماندهی امریکایی ها و همراهی 
و مشارکت تعدادی از اراذل و اوباش برای شورش و اغتشاش 
و بخشی از ارتش شاهنشاهی محقق شد. انگلیسی ها که از 
دولت قانونی مصدق برای ملی س��ازی صنعت نفت و کوتاه 
کردن دست ش��رکت نفت ایران-انگلیس از منافع هنگفت 
ناشی از تاراج نفت ایران و حرکت به سمت استقالل سیاسی 
و تا حدودی اقتصادی به ش��دت متضرر شده و این اتفاق را 
قابل مقایسه با ملی شدن کانال سوئز و استقالل سیاسی در 
مصر می دانس��تند، هراس از دست دادن س��لطه خویش بر 
غرب آسیا و تکرار آن در سایر نقاط جهان را داشتند. از این 
رو درحالی که در داخل کشور ما به خاطر داشتن سابقه سیاه 
به شدت منفور بوده و نفوذشان محدود شده بود، به تدریج 
توانستند امریکایی ها را برای اجرای کودتایی نظامی با خود 

همراه سازند | صفحه 2

در کشور به شدت نیازمند حفظ گلدن تایم یا »وقت طالیي« 
ب��راي خودروهاي امدادي و اورژانس��ي هس��تیم. منظور از 
وقت طالیي، همان چند لحظه س��ریع تر رسیدن خودروها 
به مقصد اس��ت که باعث نجات جان افراد نیازمند به کمک 
مي ش��ود. معاونت اجتماعي و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
فراجا در جس��ت وجوي راهکاري مناس��ب ب��راي حل این 
معضل برآمده تا بتواند آن را در تمامي کالنشهرهاي کشور 
به خصوص پایتخت اجرا کند. پس از مطالعات و همفکري با 
متخصصان این حوزه و تحقیقات میداني و مطالعات تطبیقي 
سایر کشورهاي جهان به این نتیجه رسیدیم که در گام اول 
طرح معروف به » کوچه نجات« را براي مسیرهاي یک طرفه 

برنامه ریزي کنیم و به مرحله اجرا برسانیم  | صفحه 14

 حکومت مشروطه
 به مثابه کنیزي سیاه با دستان آلوده!

 همه دستگاه ها 
براي راهپیمایي اربعین فعال شوند

    نام عالمه نائیني، به نگارش اثر »تنبیه االمه و تنزیه 
المله« گره خورده است. در باب دیدگاه آن بزرگ درباره 
مشروطه، روشنفکران فراوان تحریف و حیله کرده اند. 
به شهادت مفاد این کتاب، مشروطیت مدل مطلوب 

حکومت نائیني نیس��ت و وي آن را تنه��ا از باب نبود 
زمینه براي اعمال والیت فقها مي پذیرد. او مشروطه 
را به کنیزي سیاه تشبیه کرده است که دستاني آلوده 

دارد که باید آن را تنزیه کرد!  | صفحه 9

    رئیس جمهور: همه دستگاه هاي دولتي به وظایف 
خود در تسهیل گري حضور مردم با همه توان عمل کنند 
و ستادهاي مردمي را یاریگر خود بدانند.  همه تمهیدات 
الزم ب��راي برگزاري هر چه باش��کوه تر آیی��ن اربعین 

پیشبینی شود. الزم است همه دس��تگاه ها به صورت 
جهادي چه در بُعد رایزني هاي دیپلماتیک با کشور عراق 
و چه در تأمین زیرساخت هاي الزم، در زمینه تسهیل 

زیارت اربعین براي زائران فعال باشند  | صفحه 6

ادامه از همین صفحه
سال       ها پیش فرهنگ ایثار و صرفه جویی به این شکل معنا       
می شد که یک ش��هروند باید خودرویی قدیمی و زهوار 
دررفته سوار شود و حتی اگر شده مقداری گل به بدنه آن 
بمالد یا آینه بغل را وقتی شکست، تعمیر نکند! اما اکنون 
اگر کسی از سرمایه خود هزینه کند و یک خودروی ایمن 
و مدل باال سوار ش��ود، از آنجا که هم به کاهش مصرف 
بنزین کمک کرده، هم به کاهش آلودگی هوا و آلودگی 
صوتی و هم با ایمنی بیشتر از آمار تصادفات جاده ای کم 
کرده است،  بیشترین خدمت و ایثار را به اقتصاد و فرهنگ 
داخلی کرده است. اگر بخواهیم فواید دیگر استفاده از یک 
خودروی با کالس باال و ایمن را برشماریم،  از حد خارج 
است به ویژه آنکه داش��تن یک خودروی خوب در روان 
شهروندان همان اثر را دارد که داشتن یک اسب خوب در 
زمان قدیم و این روحیه باالی شهروندان چیزی نیست 
که با بی تدبیری مسئوالن در تولید خودروی باکیفیت 

ویران شود یا آسیب ببیند. 
این فوای��د را بگذارید کنار این خب��ر که چندی پیش 
برخی نمایندگان مجلس گفتند فقط در س��تاد یکی 
از خودروس��ازان نزدیک به 20هزار مدی��ر و کارمند 
سفارشی که با فامیل بازی به این صنعت راه  یافته اند، 
هستند که کار خاصی هم ندارند و خودروسازان خودرو 
را گران -و به قول خودشان با زیان- تولید می کنند زیرا 
باید حقوق میلیونی این نیروهای اضافه را تأمین کنند! 
باز همین خبر را بگذارید کنار اظهارات دو روز گذشته 
رئیس پلیس راهور که گفت وقتی در سال های 85و 86 
خودرو وارد می کردیم، آمار تلفات جاده ای کاهش یافته 
بود! اینجا دیگر پای خون آدم       ها وسط است. در کنار این 
دو خبر، اظهارات دیروز وزی��ر اقتصاد را قرار دهید که 
گفت:»صنعت خودرو جزو صنایعی اس��ت که در دهه 
٩0 اهمال جدی نس��بت به آن رخ داد. امیدواریم که 

زیان ۱20هزارمیلیارد تومان��ی صنعت خودرو در این 
دولت کمتر شود و دیگر خطاهای سیاست گذاری تکرار 
نشود زیرا با ورود خودرو به بورس کاال یکی از قفل های 
صنعت خودرو شکسته شد و این صنعت منطق دیگری 

را در پیش گرفت.«
همه این خبر      ها به کنار، برای صنعت خودروسازی بدتر 
از این نبود که رهبر انقالب در یکی از س��خنرانی های 
خود در حین دفاع از تولیدات داخلی فرمودند که این 
حرف ایشان را نباید خودروسازان به نفع خود بگیرند 

زیرا »وضع خودروساز      ها تعریفی ندارد!«
بعد از سخنان رهبری،  مجلس و بخش های دیگر که در 
چند و چون مواجهه با معضل خودرو در کشور بودند، به 
واردات محدود و هوشمند آن رضایت دادند که اگر این 
هوشمندی-یعنی واردات به شرط صادرات یا واردات 
خودروی با کیفیت به دست خود مردم و بدون نیاز به 
ارز دولتی - عملی شود و دوباره این مصوبه مجلس نیز 
گرفتار مافیای واردات یا مافیای خودروس��ازان نشود، 
اقدامی مؤثر در کاهش دردهای م��ردم در این بخش 

خواهد بود. 
  و حاال واردات خودرو

س��یدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
دیروز در حاشیه نشس��ت هیئت دولت به چشم انداز  
واردات خودرو پرداخت: »واردات خودرو نهایی ش��ده 
است و        شنبه هفته آینده خبر قطعی واردات آن اعالم 
می شود. در این طرح، خودروی دست دوم وارد نمی شود 

و مدل واردات خودرو به بازرگانان بستگی دارد.«
 عبداهلل توکلی الهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی 
وزارت صمت نیز دیروز در برنامه »رویداد روایت برنامه 
تحولی صنعت خودرو « که در نمایش��گاه بین المللی 
تهران برگزار ش��د، بخش��ی از چش��م انداز پیش روی 
صنعت خودرو را بازگو کرد: »یکی از مهم  ترین مسائل 

مورد نظر بحث خودروی اقتصادی اس��ت. با توجه به 
وضعیت تولید خودرو در کشور اکنون با تولید حدود 
800 ت��ا ٩00 هزار دس��تگاه خ��ودرو در رده هفدهم 
یا هجدهم دنی��ا قرار داریم که هدف گ��ذاری ما تولید 
ساالنه 3میلیون دستگاه خودرو است که اگر به چنین 
رقمی دس��ت یابیم عماًل جزو ۱0 صنعت برتر خودرو 
دنیا خواهیم بود. البته موانعی برای رشد تولید خودرو 
وج��ود دارد . مانع اصلی رش��د تولید خ��ودرو در دنیا 
کاهش تقاضا در بازار اس��ت. ولی ما بازار بزرگی داریم 
که این بازار بزرگ برای محصوالت خاص و ارزان قیمت 
است. در حال حاضر هدف گذاری تولید یک میلیون و 
600هزار خودرو در سال جاری انجام شده است که این 
هدف گذاری غیرممکن نیست، زیرا در سال های گذشته 
این تعداد خودرو در کشور تولید شده است و از سوی 
دیگر با کار تحلیلی در وزارت صم��ت میزان ظرفیت  
خودروسازان را سنجیده ایم . در قوای محرکه ظرفیت 
تولید برای 2 میلیون و 500 هزار خودرو وجود دارد و 
 در خط بدنه هم این ظرفیت       ها برای رسیدن به هدف

3 میلیون دستگاه در سال وجود دارد. بنابراین با توجه 
به ظرفیت های تولید می ت��وان به تولید یک میلیون و 

600 هزار دستگاه خودرو رسید.«
هرچند سابقه بد خودروسازان در دهه٩0 اعتماد به این 
آمار      ها را کم کرده است و برخی کارشناسان این اظهارات 
را بخش��ی از تالش خودروس��ازان ناکارآمد برای ادامه 
انحصار خودرو در دستان خودشان تفسیر می کنند اما 
الهیجانی برنامه های دولت سیزدهم را در ورای گذشته 
توصیف کرده است:»در س��ال ٩7 به واسطه تحریم       ها و 
برخی کمبود      ها ظرفیت تولید ما به نصف رسید و از سال 
٩7 تا سال گذشته از تعداد خودرو      هایی که تولید       می شد، 
تقریباً به میزان نیمی از آنها قابلیت عرضه به بازار نداشت، 
یعنی اگر 800هزار دستگاه خودرو ساالنه در کشور تولید 

می ش��ود امکان عرضه حدود 400 هزار از آن تعداد به 
بازار وجود نداشت و به عبارتی خودرو      ها به شکل ناقص 
تولید می شد و این مسئله باعث شد که شکاف عرضه و 
تقاضا در بازار زیاد شود. در طرح تحول صنعت خودرو، 
بحث خودرو های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است 
که در خودروهای اقتصادی مصرف سوخت در کمترین 
میزان قرار دارد. با اینکه ب��ا توجه به میزان تولید در رده 
هفدهمین تولید کننده خودرو قرار داریم، اما در سرانه 
مالکیت خودرو در رده های بعد از ۱00 قرار می گیریم و 
به عبارتی ظرفیت سرانه مالکیت خودرو در کشور اصاًل 
مناسب نیست و در این بازار همچنان جا دارد که خودرو 
تولید و فروخته ش��ود. همچنین توزیع ناعادالنه ای در 
س��رانه مالکیت خودرو وجود دارد و تقریباً بیش از 50 
درصد از خانوارهای ما فاقد خودرو هستند و بنابراین در 

بخش خودرو توزیع عادالنه ای وجود ندارد.«
  واردات مانع انحصار و مافیا

به نظر می رس��د در کش��ور ظرفیت و امکان س��اخت 
خ��ودروی ب��ا کیفی��ت، س��الم، ایمن، کم مص��رف و 
مشتری پسند که قابلیت رقابت با نمونه های خارجی 
را داشته باشد، فراهم است و بخش��ی از این قابلیت از 
طریق بازگذاش��تن فصل رقابت و خ��روج از انحصار و 
مافیایی بودن خودرو ممکن اس��ت. مردم ایران نباید 
نگاه کنند که حتی در کش��ورهای جن��گ زده اطراف 
و در کش��ورهای جنوبی خلیج فارس که تا چند دهه 
پیش شنزارهای بی آب و علفی بیش نبودند، شهروندان 
بهترین خودروه��ای جهان را س��وار می ش��وند و به 
کشورش��ان در چهار اصل صرفه جویی سوخت، هوای 
س��الم، ایمنی و حفظ جان و حمل ونقل آسان کمک 
می کنند اما در ایران یک گروه بی کفایت مافیایی و یک 
مدیریت فشل و پر از فس��اد مانع این همه کارآمدی و 

نعمت و برکت می شود.

  سردار میرزایی: در عملیات 
مطلع الفجر شهید همداني یك 
گروه 145 نفره را که من هم بین 

آنها بودم  به مأموریتي برد که 
قرار نبود بازگشتي در آن باشد. 

ما مي رفتیم تا با فدا کردن 
خود، 5 هزار نفر از نیروهاي 

 خودي را از محاصره 
نجات بدهیم

  حاج قاسم سلیماني در 
خصوص شهید همداني 
گفت که او نه یك نفر بلكه 

یك لشكر بود. به فرموده 
حض�رت آق�ا اگ�ر نبودند 

مدافعان ح�رم ما باید با 
داعش و تروریس�ت ها 
در داخل کشور خودمان 

مي جنگیدیم
صفحه 7

شنبه واردات خودرو
   اقتصادی

گفت و گوي »جوان« با یكي از قدیمي ترین همرزمان سردار شهید همداني

 حاج حسین 5 بار در محاصره دشمن
تا مرز شهادت رفته بود

 دشمن را در خاك خودش
 به اسارت گرفته بودیم

گفت وگو با 2 برادری که با هم اسیر و با هم آزاد شدند
   وقتي به خانه برگشتیم دو برادر کوچک مان ما را نمي شناختند. شش سال زمان کمي نیست. 
خیلي روز پر افتخاري براي ما بود. سالروز ورود آزادگان همیشه براي ما یادآور خاطرات روزهایي 
است که تلخ و سخت گذشت. روزهایي که چشمانمان به خاطر قطعنامه گریان بود و دردي که از 

رحلت امام به جانمان نشست | صفحه 12

علی علوی:  واردات خودرو از      شنبه ابالغ می شود؛ خبری که تلخ وشیرین است! تلخ از آن جهت که صنعت خودروسازی 
ما که امروز وزیر اقتصاد از زیان ۱20هزارمیلیارد تومانی آن در دهه ٩0 خبر می دهد و رسوا    ترین و ناکارآمد    ترین بخش 
صنعتی در کشور به رغم حمایت همه جانبه دولت     ها بوده است، باید شاهد سکوهای بنادر باشد که خودروی خارجی از 
عرشه کشتی     ها پایین بیاید. و شیرین از آن رو که مردم سال هاست شاهدند حتی با قیمت های فعلی دالر که نرخ واقعی 
آن نیست و نتیجه تحریم     ها و نگاه سرمایه ای مردم به دالر است، می توانند بهترین خودروهای جهان را بسیار ارزان تر 

از ارابه های مرگ تولید سایپا و ایران خودرو بخرند. یک خودرو خارجی شاس��ی بلند و کم مصرف ایمن، حتی با دالر 
30هزارتومانی آن قدر    ها نمی شود که یک پراید حلبی آبادی با همه ویژگی های مرگ آورش! االن بحث از خودروهای 
خوب با نرخ 7یا8هزار دالری است که حتی با همین نرخ فعلی دالر تقریباً 200میلیون تومان تمام می شود و اگر نرخ 
دالر بعد از توافق آن طور که برخی کارشناسان پیش بینی می کنند حتی به زیر 20هزارتومان بازگردد، معلوم است که 

رقم پرداختی مردم برای یک خودرو خوب خیلی کمتر  از اینها خواهد شد.  | بقیه در همین صفحه

وزیر صمت از آغاز امكان واردات خودرو در روز شنبه خبر داد.  همزمان چشم اندازهای تولید داخلی خودرو ترسیم شد

»هیرمان« در زبان لري به معناي شخص یا اتفاقي 
»به یاد ماندن�ي« و »در ی�اد مانده« اس�ت.  این 
اس�م به لحاظ معنایي با خاط�رات و ذهنیتي که 
مردم لرستان در مورد س�ردار شهید سلیماني و 

تالش هاي خالصانه او داشتند، عجین است

 روایت دلدادگي لرها 
 به قهرمان 

»هیرمان« وطن
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 ضمیمه خانواده 
پنج شنبه های روزنامه جوان

یازدهمین شماره 

| ضميمه هفتگى  سبك زندگى و خانواده|
|  روزنامه جوان  |   پنج شنبه  27مرداد  1401| 

شماره
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j a v a n o n l i n e . i r

 همسرم!  
كمي مرا بشناس

 آشنايي با ويژگي هاي 
خانواده متزلزل و متعادل

آدم بداخالق هميشه تنهاست

 مرور رمان «مشعل سنگين» 
نوشته شيال مك كي راسل

در آرزوي  پرستار شدن

سفر به سبزترين 
 ارتفاعات ايران  

در آخرين ماه تابستان

قبول نشدي؟
 فداي سر ت !

 همه تو را دوست دارند 
از بس كه خوش اخالقي!

هيچ وقت نگوييد
تر كه شدي مي فهمي!  بز رگ 

4 پيشنهاد ناب براي سفر
 در شهريور ماه

مهارت هاي مؤثر كالمي و رفتاري در ايجاد ارتباط با نوجوانان

 كنكور فقط  كنكور است
همين و بس


