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جهان

حادثه

15 روايت داغ

دلیل این ھمه
توھین چیست؟

10 حادثه16 شهرونگ

صابر  و کتاب 
۳۰۰ ھزار تومانی 

ساخت بزرگترین 
مزرعه عمودی 
جھان در دوبی 

امداد به امدادگران
پس از حادثه!

لئوناردو پادووانى در گفت وگو
با «شهروند» از جواب شدن

توسط صاحبخانه اش گفت:  

تامین هزینه هاى زندگى
با حساب عابر بانک دیگران

گردانندگان پروژه «تا هفت خانه 
آن ورتر» در مذاکره با چندین خیریه

سارق میانسال براى شناسایى 
نشدن لباس رفتگر ها را مى پوشید

بررسى تأثیر مخرب صحنه هاي دلخراش 
عملیات هاي نجات بر  روان امدادگران

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران
و فروشندگان خودروى تهران:  

حتى یک خودروى سایپا از سوى 
نمایشگاه داران خریدارى نشده

15 روايت داغ

مسئوالن می گویند 
نخرید،  مردم 
ناچارند بخرند

بررسى تأثیر مخرب صحنه هاي دلخراش 

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران
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مدرسه امداد

رويداد

دزدی ھای سریالی 
و به دست  مرد جار

منصرف کردن طعمه ھا 
از ادامه کار با دستگاه

   صفحه11

وسواس ھای الزم
برای ھر مسافر    صفحه14

ازبکستان - ایران  امشب ساعت 20

۴ نکته خواندنی از بازی مثال تدارکاتی!

متأسفانه هر سال که به آستانه مهرماه و 
شروع  ســال تحصیلی دانشگاه می رسیم، 
مواجه با یکــی از پدیده هاي تأســف آور 
می شــویم. بــه این معنــا کــه برخی از 
دانشجویان که در آزمون علمی دوره هاي 
دکترا و کارشناســی ارشد قبول می شوند، 
ستاره دار معرفى شــده و از حق تحصیل 
محروم می شــوند، بــدون اینکــه هیچ 
دادگاهی به این مسأله رسیدگی کرده باشد 
و این یکی از بدترین تبعیض هایی اســت 
که در جامعه ما دیده می شود. محرومیت 
از تحصیل نیازمند قانــون و احکام دادگاه 
اســت و بدون آن نمی توان کسی را از این 
حق مســلم محروم کرد. اکنون جهان به 
سویی حرکت می کند که آموزش نه فقط 
یک حق، بلکــه یک التزام و اجبار اســت. 
مگر می توان بــه صرف آنکــه آرا و حتی 
رفتار کسی و شهروندي را نمی پسندند، او 
را از تحصیل محروم کنند؟ آن هم کســی 
که به لحاظ علمی در رقابت شرکت کرده 
و پذیرفته شــده و این بدان معناســت که 
صالحیت علمی او بیش از ســایرین بوده 
اســت. چنین محرومیتی جز آنکه موجب 
تحلیل رفتن استعدادهاي جامعه می شود، 

نتیجه دیگري ندارد.
در هرحال در سال هاى پیش، آغاز  سال 
تحصیلــی همراه با دلهــره و اضطراب بود 
که مبادا عده اي به ناحق از این حق مسلم 
محروم شوند تا اینکه خبر رسیده است که 
هیأت دولت در اقدامی پســندیده تکلیف 
همه را در این زمینه روشــن کرده است. 
براســاس مصوبه دولت که در جلسه 18 
شهریورماه نهایی شــد، الحاق یک تبصره 

به قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی تصویب 
شــد. به موجب این تبصره، حق آموزش 
جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس 
را نمی توان به عذري غیر از عدم صالحیت 
علمی مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف 
تحصیلی محروم نمود. تنها استثنا افرادي 
هستند که سابقه محکومیت قطعی کیفري 
به جرایم ســازمان یافته قاچاق انســان، 

محاربه و جاسوسی هستند.
شاید الزم اســت که اقرار کنیم تصویب 
چنین حقی پس از گذشــت این همه سال 
و با تأخیر فراوان باعث تأسف است. اینکه 
کشــور را از اســتعدادهاي خــود محروم 
کنیم یا آنها را بــراي ادامه تحصیل راهی 
کشــورهاي دیگر کنیم، هیــچ افتخاري 
ندارد. بــا این حــال، همین کــه چنین 
تبصره اي و ماده اي بــراي ارایه به مجلس 
به تصویب هیأت دولت رســیده اســت، 
جاي تقدیــر دارد. دیر یا زود باید بســاط 
این سیاســت مغایر با قانون و خطرناك و 
غیرمنصفانه برداشته می شد تا بیش از این 
موجب عوارض ناخوشــایند نزد جوانان و 
استعدادهاي این کشور و خانواده هایشان 

نشوند.
اکنون نوبت مجلس اســت که با فوریت 
هرچه تمام تر آن را تصویب کند و جوانان 
مستعد این جامعه را از نگرانی بیرون آورد. 
باید امکان آرامش روحــی و روانی را براي 
همه به ویژه جوانان فراهم کرد. مشــکالت 
اقتصادي و بیکاري و ازدواج به اندازه کافی 
آزاردهنده است، پس مشکل محرومیت از 

تحصیل را به آنها اضافه نکنیم.

مجید رئوفی
پژوهشگر توسعه و دانشجوي دکتراي 
سیاست گذاري انرژي

در حالی که ما در موضوعات مختلف و ازجمله 
درباره توســعه چابهار درگیر بــازي خوردن از 
رسانه هاي منفی باف هستیم، چین، بشدت در 
تکاپوي توسعه گوادر پاکستان است. مدت زیادي 
تالش کردیم با وجود مخالفت هاي گســترده 
آمریکا به عنوان متحد هند، این کشــور بزرگ 
و مهم آســیاي جنوبی را براي سرمایه گذاري و 
حضور گسترده تر در توسعه تنها بندر اقیانوسی 
کشــورمان چابهار و عقب نماندن از گوادر قانع 
کنیم. جالب است امروز که در آستانه تحریم هاي 
جدید آمریکا هستیم و این خبر می تواند طلیعه اي 
باشــد بر ناکامی طرح هاي آمریکا علیه انزواي 
کشورمان، جنجال جدیدي از سوي اتاق فکرهاي 
اپوزیسیون مطرح شده و بعضا با همراهی عده اي 
نیز اشــاعه می یابد. بعد از جنجال دریاي خزر و 
ماهیگیري دریاي عمان، نوبت چابهار رسیده تا 
با احساسی کردن فضا، اطالعات اشتباه به مردم 
داده شــود و فضا براي کار در کشــور تنگ تر از 
پیش شود. باید در این باره هوشیارتر باشیم. بازي 
مخالفان کامال مشخص اســت؛ «هر دریچه اي 
براي ایران باید بســته شود.» توســعه چابهار 
یعنی توســعه ترانزیت کاال و توسعه خدمات در 
کشور، یعنی توسعه کریدور شــمال- جنوب؛ 
یعنی توسعه محور شــرق ایران؛ یعنی توسعه 
سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی و رضوي و 
شمالی. توسعه چابهار یعنی مقدمه اي براي ایجاد 
یک مسیر ترانزیتی بی نظیر در جهت پیوستن 
هند و کشورهاي آسیاي جنوبی و جنوب شرقی 

به آسیاي مرکزي و روسیه و اروپا از طریق ایران، 
یعنی عقب نماندن از گوادر که می تواند با حضور 
چینی ها به  هاب جدید منطقه اي بدل شود. گزاف 
نیســت اگر بگوییم یکی از اصلی ترین مقدمات 

توسعه کشور، توسعه چابهار است.
توســعه چابهار را باید به صــورت یک پکیج 
دید؛ توسعه زیرســاخت هاي دو بندر با ظرفیت 
پهلوگیري کشتی هاي غول پیکر، زیرساخت هاي 
اسکله اي و انبارداري و مالی و بانکی و به موازات 
آنها زیرساخت هاي حمل ونقل ریلی و جاده اي در 
محور شرق ایران که چابهار را به زاهدان و مشهد 
و سرخس و امیرآباد و از مسیر دیگري به کرمان و 

انزلی متصل می کند.
 تــازه این بخــش اقتصادي ماجراســت. 
می دانید کــه هنــد و پاکســتان دو رقیب 
اســتراتژیک یکدیگرند و چین هم به عنوان 
یک رقیب دیگــر هند، با توســعه CPEC و 
بندر گوادر حضــورش در اقیانــوس هند را 
تســهیل کرده اســت. حضور هند در توسعه 
چابهار، کارت هاي ایران بــراي همراه کردن 
چین در پروژه هــاي توســعه اي دیگر نظیر 
حضــور پررنگ تر ایــران در ابتــکار عظیم و 
هزارمیلیارد دالري یــک کمربند و یک جاده 
چین یا احیاي جاده ابریشم و جلب همکاري 
چین به دلیل عقب نماندن از هند را بیشــتر 
و قوي تر می کند. چیــن همین االن هم براي 
توســعه گوادر به انرژي ما نیازمند است و ما 
در امتداد ایجاد وابستگی ســایر کشورها به 
خود باید مدام درحال فعالیت باشــیم. جالب 
اســت بدانیم که چینی ها به مدت 40 ســال 
کامــال اداره گــوادر را در اختیــار گرفته اند 
و احتمــاال به زودي شــاهد حضــور نیروي 

دریایــی و نــاو و زیردریایی هــاي چینی در 
اقیانوس هند نیز خواهیم بود. طبیعتا توسعه 
و اجــازه بهره برداري از یکــی از بنادر چابهار 
توســط هندي ها با حضور چینی ها در گوادر 
پاکستان بسیار متفاوت اســت و شاید بتوان 
این نوع قرارداد را به قراردادهاي بهره برداري 
از میادین نفت و گاز کشــورهاي مختلف دنیا 
با شــرکت هاي بزرگ خارجی شبیه دانست؛ 

سرمایه گذاري و بهره برداري از سود آن.
هرچند در زمینه توســعه چابهار و کریدور 
شمال-جنوب باید هوشــمندانه عمل کنیم 
و همه سیب ها را در یک ســبد نگذاریم. اگر 
توسعه چابهار و کریدور شمال-جنوب را یک 
پکیج ببینیــم، می توانیم با تعریف پروژه هاي 
متفاوت، هم هند و ژاپن را به توســعه چابهار 
وارد کنیم و هم چین را وارد پروژه هاي ریلی 
و جاده اي کنیــم تا کمبــود منابع مان براي 
توسعه این محور مهم شــرقی کشور جبران 

شود.
 واضح است که این یکی از مسیرها براي به 
حاشــیه راندن تحریم هاي یکجانبه آمریکا و 
برهم زدن بازي آنهاســت. باید تاکید کنم که 
هند و آمریکا موتلف هســتند و ما در چنین 
شــرایطی هند را براي همکاري در توســعه 
چابهار و به تبع آن خرید نفت و گاز و توســعه 

میادین به کار گرفته ایم.
باید هوشیار بود و درگیر بازي رسانه اي مخالفان 
توسعه و پیشرفت کشور و تمامیت ارضی کشور 
نشد. بازي اینها مشخص است. هر اتفاق خوبی را 
تبدیل می کنند به یک فاجعه. این تازه یک نمونه 
از این دســت فعالیت هاي ضدمنافع ملی کشور 

است.

يادداشتيادداشت

یک بار دیگر تحریف موفقیت هاي کشور در ایجاد خلل در تحریم هاي جدید جوانان و حق تحصیل

توسعه چابهار یعنی توسعه ایران

کرنش ایرالین ها
به دستور رئیس جمهورى

گزارش میدانى «شهروند» نشان مى دهد
قیمت بلیت هواپیما به کنترل درآمده است

    افزایش قانونى قیمت بلیت هواپیما چقدر است و با گرانفروش ها چه کنیم؟

    معاون بندرى سازمان بنادر و دریانوردى در گفت وگو با «شهروند» مى گوید:
بندر  را به کسى نداده ایم، هندى ها سرمایه گذارى کرده اند

   صفحه 2

مالحت اسکار 

چابهار فروشى نیست   صفحه 14

سبی  کا
«چشم آبی»ھا 
کف بازار تھران!

تخریب ادامه دار 
سنگ نگاره ھای 

۹ھزارساله

روایت داغ ایرانشهر

   گزارش «شهروند» از ساخت  
جاده هاى جدید در گنجنامه همدان
که به محیط زیست و میراث فرهنگى

آسیب مى زند

   عالوه بر کى روش، برانکو و شفر 
و چند ستاره خارجى که در ایران 
مشغول به فعالیت هستند، رو به 

تبلیغات برندهاى مختلف آورده اند
   صفحه  4   صفحه  14

   صفحه  8

استفاده ابزارى از عزادارى ممنوع!

باید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویان
در گفت وگو با «شهروند»:  

چیزهایى که باید پیش از مسافرت بدانید

استفاده ابزارى از عزادارى ممنوع!استفاده ابزارى از عزادارى ممنوع!استفاده ابزارى از عزادارى ممنوع!

باید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویانباید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویانباید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویانباید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویانباید و نبایدهاى سوگوارى از نگاه حجت االسالم والمسلمین محسن  غرویان
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50 هزار خودروى ســایپا در هفته گذشته و 
با سرعت برق آســایى پیش فروش شد. عده 
بسیارى از مشکل سایت، گالیه داشتند و روند 
این پیش فروش را نامناسب مى دانستند که 

همان زمان حسن حسین آبادى...

     رضا عطاران جایزه آکادمى سینما سینما را به 
عنوان موثرترین چهره سال گرفت. در گزارشى 
خواندنى از چهره هاى سینمایى پرسیده ایم رمز و 
راز موفقیت عطاران در چیست. چرا مردم دوستش 
دارند و چرا فیلم هایش دیوانه وار مى فروشد


