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مسئول خانه شهيد امامزاده چيذر در گفت وگو با »جوان«:

ريختن عكس شهدا به سطل زباله اشتباه خادم بود

صعود عراق به يك هشتم نهايي جام ملت ها با برد يمن

بازي ايران و عراق جنگ صدرنشيني شد

افتتاح 22 پروژه بخش سالمت در سفر رئيس جمهور به گلستان

تصاوي���ري در   پايداري پنج شنبه گذشته، 
فضاي مجازي منتشر ش�د كه عكس ها و آثار 
شهداي امامزاده چيذر را در سطل زباله نشان 
مي داد. انتشار اين عكس ها موجب آزردگي 
خاطر خانواده هاي شهدا و همرزمان آنها شد. 
در پ�ي اي�ن حادثه خبرن�گار گ�روه ايثار و 
مقاومت روزنامه جوان با شيخ حسن، مسئول 
 خانه ش�هيد امامزاده چيذر تماس گرفت تا 
در اي�ن ب�اره توضي�ح بيش�تري ده�د. 
 شيخ حسن با تأييد ريختن عكس شهدا به سطل 
زباله گفت:هيچ آثاري از آثار شهدا نبوده است. آثار 
شهدا همه محفوظ است. اما تعدادي از عكس هاي 
ش��هدا كه در انبار قرار داشتند به داليل مختلف 
كثيف ش��ده بود. ما به خادم امامزاده گفتيم اين 
عكس ها را از قاب جدا و تميز كند و چيزهايي را 
كه غير قابل استفاده است، بيرون بريزد اما خادم 
حاال از روي خستگي بوده يا چيز ديگر بدون اينكه 
عمدي در كار باشد، چيزهايي را كه در انبار بود، به 

همراه عكس ها به سطل زباله ريخت. 
او در ادامه به نوعي كار غلط خ��ادم را هم توجيه 
كرد. مسئول خانه شهيد امامزاده چيذر در پاسخ 
به اين سؤال كه چرا عكس هاي شهدا بايد درجايي 
نگهداري شود كه اينگونه كثيف شوند، گفت: ما از 

هر شهيد هفت تا هشت عكس داريم كه بيشتر 
آنها در انبار بوده است. انباري كه پرنده ها هم در 
آن هس��تند و پر از فضوالت پرنده ها است. كه ما 
هر چند وقت يك بار آنج��ا را تميز مي كنيم! وي 
مي گويد كه خودم جانباز و فرزند شهيد هستم لذا 
با قطعيت مي گويم كه عمدي در كار نبوده است.  
خبرنگار »جوان« به شيخ حسن مي گويد: شما 
اشاره كرديد كه تعداد اين عكس ها زياد است، چرا 
آنها را به خانواده هاي شهدا نمي دهيد. چون وقتي 
ما به عنوان خبرنگار به منزل مادر و پدر يا بستگان 
شهيد مي رويم و مي خواهيم عكس هايي از شهيد 
را بياورند نوعاً يك عكس نشان مي دهند و با گله 
مي گويند از بنياد شهيد يا جاهاي ديگر مي آيند و 
هر چه عكس داريم را از ما مي گيرند. اگر عكس 
اضافه داريد به خود خانواده ها بدهيد. شيخ حسن 
در پاسخ چنين گفت: خود خانواده ها اگر بيايند و 
اين عكس ها را ببينند، خودشان رغبت نمي كنند 
عكس ها را با خود ببرند! اين عكس ها 15 سال است 
كه آنجا بوده است و بعد از مدتي فرسوده مي شوند. 
بايد عكس جديد جايگزين كنيم. ما عكس ها را در 
رايانه داريم، چاپ مي كنيم و جايگزين عكس هاي 
فرسوده مي كنيم. اكنون هم ما خواستيم عكس ها 
را به روز رساني كنيم لذا عكس هاي كهنه را كنار 

گذاشتيم. 

ديدارش از جام ملت هاي   ورزشي تيم ملي عراق در دومين 
آسيا توانست يمن را با سه گل شكست دهد و كار خود را  به 
عنوان دومين تيم صعودكننده از گروهD مس�جل كند تا 
بازي چهارشنبه ايران و عراق، جنگ صدرنشيني باشد. 
در آخرين بازي ديشب جام ملت ها، تيم هاي عراق و يمن، 
دو تيم هم گروه ايران به مصاف ه��م رفتند. براي عراق در 
نيمه نخست، مهند علي و بشار رسن گلزني كردند و علي 
عباس گل سوم را در دقيقه ۹۰ وارد دروازه يمن كرد تا اين 
ديدار با برتري سه گله عراقي ها به پايان برسد. عراق كه با 
روحيه پا به ميدان گذاش��ته بود در اين ديدار خيلي زود 
تا قبل از دقيقه 2۰ دوبار دروازه يمن را گش��ود و در نيمه 

اول بازي را با برتري به پايان رس��اند. در نيمه دوم يمن با 
اليه هاي دفاع��ي خود مانع حضور عراقي ه��ا روي دروازه 
خودي شد و در نهايت در حالي كه عراق سه تعويض خود 
را انجام داد گل سوم عراق هم به ثمر رسيد تا در نيمه دوم 
هم صداي گل ش��نيده ش��ود و بازي با نتيجه3بر صفر به 
س��ود عراق خاتمه يابد. با اين پيروزي عراق به همراه تيم 
ملي كشورمان ش��ش امتيازي و صعودش به همراه ايران 
قطعي شد. از گروه D جام ملت هاي آسيا صعود تيم ملي 
ايران هم با كسب شش امتياز قطعي شده و تيم هاي ايران 
و عراق روز چهارشنبه 26 دي ماه در مصاف رودررو براي 

صدرنشيني مي جنگند. 
 E جام ملت هاي آسيا امروز با برگزاري سه بازي از گروه هاي

و F پيگيری مي شود. در اولين بازي امروز از ساعت 14:3۰ 
از گروه E، تيم هاي كره شمالي و قطر به مصاف هم مي روند. 
كره ای ها بازي اول را به عربستان باخته اند و قطر هم پس از 
پيروزي مقابل لبنان در مسابقه اول، در بازي امروز به دنبال 
دومين برد و قطعي كردن صعود اس��ت. از ساعت 17 و از 
بازي هاي گروه F، هم تيم هاي عمان و ژاپن در حالي مقابل 
هم قرار مي گيرند كه عمان در بازي اول مقابل ازبكستان 
دو بر يك باخت اما ژاپني ها ك��ه يكي از مدعيان قهرماني 
هستند، توانستند برابر تركمنستان به سختي و با نتيجه 3 
بر 2 به پيروزي برسند. در ديگر بازي اين گروه كه امشب 
و از ساعت 1۹:3۰ برگزار مي شود تيم هاي تركمنستان و 

ازبكستان به ميدان مي روند. 

نهمين هفته اعتراضی جليقه زرد    ها عليه ماكرون 

دادستان تهران خبر داد

مطالبه 2هزارميلياردي 5100 شاكي از شركت هاي ليزينگي خودرو

روز      ش�نبه درحال�ی   جهان معترضان فرانس�وی 
برای نهمين هفته متوالی عليه سياست های دولت 
اين كشور به خيابان آمدند كه حدود 80 هزار نيروی 
پليس برای مقابله با معترضان در سراسر اين كشور 
بودن�د.  درآم�ده  ب�اش  آم�اده  حال�ت  ب�ه 
همانطور كه پيش تر برای برگزاری تظاهرات اعتراضی 
در فرانسه فراخوان داده ش��ده بود، معترضان موسوم 
به »جليقه زرد « ديروز در برخی ش��هرهای فرانسه به 
خيابان     ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رويترز، معترضان 
در پاريس درحالی كه شعار »ماكرون استعفا بده « را سر 
می دادند، خيابان های اصلی مركز ش��هر را به اش��غال 
خود درآوردند. عده زيادی از معترضان در خيابان های 

ش��هر »بورژ « كه طبق اعالم قبلی مركز اعتراض های 
فرانسه اس��ت هم تجمع كرده  بودند. بيش از 13 هزار 
نفر در شبكه های اجتماعی اعالم آمادگی كرده  بودند 
كه در تظاهرات     شنبه در اين شهر شركت می كنند. اين 
درحالی است كه مقامات برگزاری هرگونه تظاهراتی را 
ممنوع اعالم كرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
در پاريس در منطقه باستيل هم شماری از معترضان 
شعار     هايی عليه امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
سر دادند. ش��هر روان هم عرصه تظاهرات عده زيادی 
از معترضان بود. در ش��هر »ليون « نيز تظاهرات آرامی 
آغاز شد. فيلم های منتشر شده در شبكه های اجتماعی 
حاكی از اين است كه در برخی مناطق نيروهای پليس 
و مردم با هم درگير شده اند. در بی سابقه     ترين شرايط 

امنيتی در تاري��خ جمهوری پنجم فرانس��ه دولت اين 
كش��ور برای مقابله با معترضان 8۰هزار نيروی پليس 
ضدش��ورش و ژاندارم را در ش��هرهای فرانسه مستقر 
كرده است. 5 هزار نيروی نظامی و پليس ضد شورش 
به همراه گروهان هايی از ژاندارمری با آخرين تجهيزات 
امنيت برخی خيابان های حس��اس پاريس را بر عهده 
دارند. دولت فرانس��ه اعالم كرد كه اين هفته سياست 
مشت آهنين شديدتری را اتخاذ می كند. به رغم اينكه 
اعتراضات در پايان س��ال 2۰18 كاهش يافته بود اما 
جنبش اعتراض  آميز      شنبه هفته پيش بار ديگر شدت 
گرفت. وزارت كشور فرانس��ه گزارش داد در تظاهرات 
هفته گذش��ته 5۰ هزار نفر ش��ركت ك��رده بودند، اما 

معترضان می گويند اين آمار واقعی نيست. 

عباس جعف�ري دولت    جامعه
نشس�ت  در  آب�ادي 
بررسي وضعيت پرونده هاي پيش  فروش خودرو كه با 
مديران برخي شركت هاي خودروسازي و نمايندگان 
دستگاه هاي ذي ربط برگزار شد، نارضايتي مردم از 
وضعيت پيش  فروش خودرو را مورد اشاره قرار داد و 
آماره�اي جزئي از تخلفات و ش�كات ش�ركت هاي 
ليزينگي و صدور حكم عليه اين شركت ها ارائه كرد. 
نگين خودرو، پاس�ارگاد خ�ودرو و خليج خودرو از 
جمله شركت هايي هستند كه در اين رابطه محكوم 
 ش�ده اند و مجرم�ان اي�ن ش�ركت ها ه�م در حال 
س�پري ك�ردن دوره محكوميت ش�ان هس�تند. 
دادستان تهران شاخصه هاي پرونده هايي از اين دست 
در قوه قضائيه را در چهار محور مورد اش��اره قرار داد و 
اظهار داشت: اوالً تعداد شكات اين پرونده ها زياد و رو 
به تزايد است، ثانياً در اين پرونده ها، وقتي سلب اعتماد 
از اقدام شركت هاي فروش��نده خودرو صورت گرفت، 
مراجعه ش��كات به قوه قضائيه ش��دت مي گيرد، ثالثاً 
سود زيادي براي متهمان حاصل ش��ده است؛ و نكته 
آخر، سخت شدن روند رسيدگي به اين پروند ها كمبود 
دارايي و اموال متهمان، و پيچيدگي و طوالني ش��دن 

تحقيقات به سبب مراجعات مكرر شكات است. 
جعفري دولت آبادي يكي از انواع پرونده هايي كه اخيراً 
در دادسراي تهران مفتوح شده را پيش  فروش خودرو 
از سوي ش��ركت هاي خصوصي عنوان كرد و از مفتوح 

شدن 2۰ پرونده قضايي در اين رابطه خبر داد. 
دادستان تهران شركت هاي ليزينگ و شركت هايي كه 
پيش فروش خودرو انجام مي دهند را از مراجعي دانست 
كه در اين موض��وع نقش دارند، و ع��دم نظارت بانك 
مركزي و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شكل
 گيري اين قبيل پرونده ها اعالم ك��رد و افزود: مطابق 
تحقيقات، بانك مركزي نسبت به شركت هاي ليزينگ؛ 
و وزارت صمت در مورد كس��اني كه نمايندگي فروش 
خودرو دارند نظارت هاي كاف��ي را اعمال نمي  نمايند 
و در س��ايه عدم نظارت اين نهاده��ا، در  حال حاضر با 
تشكيل پرونده  هايي مواجه هستيم كه افراد زيادي را 

گرفتار كرده است. وي در بيان آخرين وضعيت پرونده 
پيش فروش خودرو در دادسراي تهران و سه پرونده اي 
كه منجر به صدور حكم ش��ده و در حال اجرا اس��ت، 
اظهار داش��ت: پرونده نگين خودرو ب��ا 3 هزار و 5۰۰ 
شاكي و شش محكوم كه يك نفر در زندان است، 4۰ 
ميليارد تومان بدهي دارد. پاسارگادخودرو دو محكوم 
زنداني، 63۰ نفر شاكي و 7 ميليارد تومان بدهي دارد؛ 
سه متهم پرونده شركت پارس خليج خودرو نيز محكوم 
و در زندان به سر مي  برند و در اين پرونده به رغم وجود 

255 شاكي، مالي توقيف نشده است. 
جعفري دولت آبادي در خصوص پرونده هاي جرياني 
اعالم كرد: آرمان پرشين پارس با 1۰۰ ميليارد تومان 
بدهي و 138۰ شاكي، عظيم خودرو با دو متهم، 168 
ش��اكي و 6۰۰ ميليارد تومان بدهي، داتيس خودرو با 
پنج متهم و 1۰۰ شاكي از ديگر پرونده هاي مفتوح در 
دادسراي تهران است و جالب اينكه شركت اخيرالذكر 
به تازگ��ي در يك��ي از روزنامه تبليغات كرده اس��ت. 
شركت دنيزخودرو با 2۰۰ شاكي و 11 ميليارد تومان، 
رامك خودرو با 181 شاكي و 1۰ ميليارد تومان بدهي، 
مفتاح رهنورد با 1333 ش��اكي، پرون��ده دوم رامك 
خودرو با هفت متهم، دو شاكي و 8۰۰ ميليارد تومان 
بدهي، پاركرو سبز قش��م با 7۰ ميليارد تومان بدهي، 
شركت شميران خودرو با 72 ش��اكي و ۹31 ميليون 
تومان، سورنا خودرو با 153 شاكي و 4ميليارد تومان 
بدهي از شركت هايي هستند كه داراي پرونده جرياني 
در دادس��راي تهران مي باشند، رس��پينا خودرو با 1۰ 
ميليارد توم��ان و رامش خودرو ب��ا 3۰ ميليارد تومان 
بدهي از ديگر شركت  هايي مي باش��ند كه پرونده آنها 
تحت رس��يدگي اس��ت. همچنين پرون��ده متهمان 
شركت هاي كيميا خودرو با 12 ميليارد تومان بدهي 
و 11۰۰ ش��اكي و مهرخودرو با 16۰ ش��اكي و حدود 
2ميليارد تومان بدهي با صدور كيفرخواست به دادگاه 

ارسال شده و در نوبت رسيدگي قرار دارد. 
وي آم��ار پرونده هاي در حال رس��يدگي ب��ا موضوع 
پيش فروش خودرو در داد س��راي تهران را در مجموع 
2۰ فقره با 5 ه��زار و 1۰۰ ش��اكي و مطالبات 2 هزار 

ميليارد توماني اعالم نمود و ضرورت پيشگيري از وقوع 
چنين اتفاقاتي در حوزه پيش ف��روش خودرو را مورد 
تأكيد قرار داد و افزود: بايد به نحوي اقدام شود كه اين 
پرونده ها در ابتدا ش��كل نگيرد و اگر به شركتي مجوز 
داده مي شود، مثل تيري در فضا نباشد كه فقط شليك 
و رها شود؛ بلكه نظارت هاي بعدي بر عملكرد شركت ها 

ضروري است. 
جعفري دولت آبادي از مردم خواست پيش از مراجعه 
به شركت هاي پيش فروش خودرو و ليزينگي، بررسي 
اجمالي انجام دهند و به صرف تبليغات اين شركت ها 

اكتفا نكنند. 
جعف��ري دولت آبادي ب��ا تأكيد بر ض��رورت توجه به 
سرعت رس��يدگي در اين گونه پرونده ها افزود: برخي 
پرونده ها پيش��رفت مناسبي داش��ته و به صدور حكم 
منجر شده است، ولي در برخي نواحي هنوز نتيجه اي 
حاصل نشده اس��ت و لذا سرپرستان دادس��را ها بايد 
تالش نماين��د پرونده از س��رعت رس��يدگي معقول 

برخوردار شود. 
وي تأكيد كرد: وقت��ي براي پرونده ها كيفرخواس��ت 
صادر مي ش��ود، بايد به نوعي مديريت شود كه احكام 
دادگاه ها در مورد رد مال دقيق و قابل اجرا باش��د. در 
برخي پرونده ها با مطالبات ش��كات مواجه هس��تيم، 
اما اموالي كشف نش��ده يا اموال موجود كفايت بدهي 

محكوم عليه را نمي كند. 
دادستان تهران با تشبيه غالب قرارداد هاي پيش فروش 
خودرو با قرارداد تركمانچاي از اين جهت كه بسياري 
از حقوق را از مردم س��لب مي كن��د، گفت: پيش بيني 
سامانه مرتبط با خريد و فروش و همچنين پيش فروش 
خودرو باي��د مورد توجه ق��رار گيرد و متول��ي آن نيز 

مشخص شود. 
دادستان تهران در پايان خاطرنشان كرد: تاكنون چند 
بار هش��دار داده شده دس��تگاه هايي كه در اين زمينه 
مس��ئوليت دارند، بر اقدامات اين ش��ركت ها نظارت 
كنند. بنابر اين دستگاه ها بيش از گذشته نظارت كنند 
و بدانند كه اگر وظيفه خود را به درستي انجام ندهند، 

تعقيب قضايي در انتظار آنها خواهد بود. 

مناب�ع دانش�گاه علوم   ايران معاون توسعه و مديريت 
 پزش�كي گلس�تان از افتت�اح 22 پ�روژه بخ�ش 
س�المت ب�ا اعتب�ار 186 ميلي�ارد توم�ان در س�فر 
رئيس جمه��ور و اعض��اي كابين��ه خب���رداد. 
محمد نعيمي با اشاره به س��فر روز دوشنبه رئيس جمهور 
به استان گلستان، اظهار كرد: در اين سفر مركز اورژانس 
و ترومای شهيد نظام الدين نبوي در مجتمع بيمارستاني 

5 آذر گرگان در 152 تخت با اعتبار ۹1 ميليارد تومان به 
بهره برداري مي رسد. 

وي ادام��ه داد: ب��ا افتت��اح اين مرك��ز ب��ه ظرفيت هاي 
اورژان��س، خدم��ات جراح��ي و تروما، تخت ه��اي ويژه 
"ICU و ش��يمي درمان��ي س��رطان در اس��تان اف��زوده 

خواهد شد. 
نعيمي بيان كرد: آمبوالنس هوايي اورژانس 115 اس��تان 
نيز با هزين��ه اي بالغ بر 7۰ ميليارد تومان در اين س��فر به 

صورت رسمي افتتاح خواهد شد. 
معاون توس��عه و مديريت منابع دانش��گاه علوم پزشكي 
گلس��تان خاطرنش��ان كرد: افتتاح چندي��ن مركز جامع 
س��المت، خانه بهداش��ت و پايگاه هاي اورژانس جاده اي، 
افتتاح بخش مغز و اعصاب بيمارس��تان آل جليل آق قال 
با ظرفي��ت 25 تخت و افتتاح س��المتكده ط��ب ايراني و 
مكمل از ديگر برنامه هاي س��فر كاروان تدبي��ر و اميد به 

گلستان است. 

   سياسي

يادداشت هاي امروز

اين ديگر به قهوه اي مي زند جناب تي وي پالس!
جواد محرمي

16

نسيم مديريت انقالبي در چهلمين سال انقالب
سيد عبداهلل متوليان

2

خيز ايتاليا به سوريه پسا جنگ
زهرا حسينی

15

»رها شدگي« صادرات گاز با خوش خيالي
وحيد حاجی پور

4

سي ونهمين نشست »شنبه هاي انقالب« برگزار شد

 رادیو و تلویزیون 
 پیش از انقالب  

الگوي بومي نداشت
  دبير كميته صداوسيماي جنبش مردمي 4۰ سال پاسداشت 
انقالب اسالمي: پيش از انقالب ۹۰درصد برنامه هاي تلويزيون، 
خارجي بود. رويكرد صداوسيما قبل از انقالب اسالمي به سبك 
زندگي غربي و تضعيف جايگاه زن، خانواده و گس��ترش فحشا 
پيش مي رفت ولي در حال حاضر با توليد بيش از 11هزار برنامه 
خانواده محور در سال، تالش مي شود نقش و جايگاه ويژه خانواده 

در فرهنگ اسالمي ايراني معرفي شود |  صفحه 16

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  23 دی 1397   -    6 جمادی االول 1440

سال بيستم- شماره 5565 - 16 صفحه
قيمت:500تومان

   ظريف: دولت لهستان نمي تواند اين شرمندگي را پاك كند. 
در حالي كه ايران لهس��تاني ها را در جن��گ جهاني دوم نجات 
 داد، اين كش��ور اكنون ميزبان س��يرك مذبوحان��ه ضد ايراني 

شده است

  ش��مخاني: تبديل »تحريم با حداكثر فش��ار« به »س��مينار و 
كنگره« به معناي باختن قافيه اس��ت چراك��ه آدمي كه مي گويد 
تحريم با حداكثر فشار، وقتي به سمينار و كنگره مي رسد مفهومش 

اين است كه قافيه را باخته است

  رئي��س كميس��يون امنيت مل��ي مجلس: برگ��زاري اجالس 
ضدايراني در لهس��تان اقدام انفعالي امريكاست. الزم است ايران 
برخورد قاطع با لهستان داشته باشد و اين برخورد فراتر از گاليه 
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