
ــانه ها خبر از  ــته بود كه رس ــال گذش 13 آذر س
ــو.170 آمريكايي در خاك  ــرگوني پهپاد آر.كي س
ــته بود كه يك فروند  ايران دادند و همين ماه گذش
پهپاد آمريكايي با شليك پدافند ايران مجبور به فرار 
ــد، اما گويا چنين تجربياتي  از آسمان كشورمان ش
ــود و مقامات نيروي دريايي  ــراي آمريكا كافي نب ب
جمهوري اسالمي ايران، ديروز از در اختيار گرفتن 

يك پهپاد آمريكايي ديگر خبر دادند.
ــكار يك  ــزارش خبرگزاري ها، ديروز ش ــه گ ب
ــين آمريكايي اسكن  فروند هواپيماي بدون سرنش
ايگل (ScanEagle) توسط نيروي دريايي سپاه 
شگفتي كارشناسان نظامي را به دنبال داشت و تيتر 

يك رسانه هاي دنيا شد.
ــته با هدف  ــد روز گذش ــه در چن ــن پهپاد ك اي
ــايي و جمع آوري اطالعات در حال گشتزني  شناس
در منطقه عمومي خليج فارس بود، به محض ورود 
به حريم جمهوري اسالمي ايران در تور يگان هاي 
پدافندي و سامانه هاي كنترلي نيروي دريايي سپاه 

پاسداران گرفتار شد و در اختيار ايران قرار گرفت.
ــردار علي فدوي، فرمانده نيروي  اين خبر را س
ــپاه اعالم كرد و افزود: اين گونه پرنده ها  دريايي س

معموال از روي ناوهاي بزرگ به پرواز درمي آيند.
ــپاه  ــه آمادگي نيروي دريايي س ــاره ب وي با اش
ــراف اطالعاتي  در اجراي ماموريت هاي خود و اش
همه جانبه بر تحركات بيگانگان در منطقه راهبردي 
خليج فارس و تنگه هرمز تصريح كرد: دشمنان ما از 
اول فروردين 1366 حضور نيروي دريايي سپاه در 
ــال و نيم آخر جنگ  خليج فارس و آنچه را در يك س
ــا و آنها اتفاق افتاد، ديده اند. اين حضور از آن  بين م
ــلما وضع امروز ما با  زمان تا امروز وجود دارد و مس

آن زمان قابل قياس نيست.
ويژگي هاي پهپاد به دام افتاده

ــه هواپيماهاي  ــت ك اين براي چندمين بار اس
ــه جمع آوري  ــين آمريكايي اقدام ب ــدون سرنش ب
ــالمي ايران  ــاي جمهوري اس ــات از مرزه اطالع
ــلح كشورمان  كرده و هر بار با مقابله نيروهاي مس

مواجه مي شوند.
ــي آمريكا  ــين جاسوس هواپيماي بدون سرنش
ــيار كوچك و غيرمسلح بوده و  ــكن ايگل)، بس (اس
ــتفاده مي شود.  ــط نيروهاي عمليات ويژه اس توس
ــش آمريكا  ــاد عالوه بر ارت ــون از اين پهپ هم اكن

ــتفاده  ــتراليا نيز اس در نيروهاي نظامي كانادا و اس
مي شود.

ــركت اينسيتو كه  ــكن ايگل توسط ش پهپاد اس
ــت،  ــركت هاي زيرمجموعه بوئينگ اس يكي از ش
ــت ماهيگيري و  ــد كه ابتدا براي صنع ــاخته ش س
نظارت بر مناطق دريايي هنگام ماهيگيري استفاده 
مي شد، اما بعدها تكنولوژي و قابليت هاي آن بسيار 
افزايش يافت و ارتقاي تكنولوژي آن به گونه اي بود 
ــين  كه از آن به عنوان يك هواپيماي بدون سرنش
قابل حمل براي نظارت و كنترل مستقل در شرايط 
ــد و از آگوست 2004 براي  ــتفاده ش جنگي نيز اس

ــش آمريكا قرار گرفت و  ــگ عراق در اختيار ارت جن
ــتفاده از آن در جنگ  ــال 2008 نيز مجوز اس در س
ــد. تاكنون گونه هاي متفاوت  ــتان صادر ش افغانس
ــن پهپاد براي تفنگداران دريايي آمريكا، هزاران  اي
ساعت ماموريت در عراق و مكان هاي ديگر انجام 

داده  است.
ــگل مجهز به يك دوربين  ــكن اي هم اكنون اس
ــادون قرمز و يك  ــكال، يك دوربين م الكترواپتي
ــه ارتباطات بيش  ــبك وزن با دامن برجك ثابت س

از يكصد كيلومتر است.
ــن پهپاد وضوح  ــاي به كار رفته در اي دوربين ه
ــيار بااليي دارد و عالوه بر آن سيستم ويديوئي  بس

مجهزي نيز روي آن نصب شده است.
ــن پهپاد با 1/19 متر طول و 3/05 متر عرض  اي
ــر بال) و 18 كيلوگرم وزن براي پرواز نياز به  (دو س
باند ندارد و در عوض با يك سامانه هواي فشرده به 
باال پرتاب مي شود و براي فرود هم يك جرثقيل با 

طناب و قالب آن را در ميان هوا مي گيرد.
اسكن ايگل با سرعت 120 كيلومتر بر ساعت و 
سقف پروازي 16 هزار پا مي تواند بيش از 20 ساعت 

استقامت پروازي داشته باشد.
ــه حدي رضايت  ــكن ايگل ب كارآيي پهپاد اس
ــال 2009  ــته كه در س ــش آمريكا را در پي داش ارت
ــده اي از آن را به نام  ــركت بوئينگ نوع به روز ش ش

«نايت ايگل» براي پرواز در شب توليد كرد.
ــرده كه در حال  ــالوه بر آن بوئنيگ اعالم ك ع
ــر كردن امكان هدايت اين  برنامه ريزي براي ميس
ــيE-3  و  ــل هواپيماهاي جاسوس ــاد از داخ پهپ

V-22 است.
ادامه در صفحه 2
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دومين شكار بزرگ
سپاه پهپاد آمريكايي «اسكن ايگل» را در خليج فارس زمينگير كرد

ايران، سومين 
مصرف كننده گاز دنيا

سپاهان 
قهرمان نيم فصل 

شد

 فضاسازي آمريكا
 براي مداخله نظامي در سوريه

ــدند دولت  چندين مقام آگاه آمريكايي مدعي ش
واشنگتن و متحدان غربي اين كشور در حال بررسي 
گزينه مداخله نظامي در سوريه به بهانه تامين امنيت 
ــق  ــيميايي و بيولوژيكي دمش ــليحات ش ذخاير تس

هستند.
ــتقرار  ــته نيز ناتو اس ــر روز گذش ــوي ديگ  از س
ــوريه  ــك هاي پاتريوت در مرزهاي تركيه و س موش
ــدرس فوگ  ــن رابطه آن ــرد. در همي ــب ك را تصوي
ــن، دبيركل ناتو روز گذشته گفت هرگونه  راسموس
ــتفاده احتمالي از سالح هاي شيميايي در سوريه  اس

ــت.  ــش فوري بين المللي به همراه خواهد داش واكن
وي ياد آورشد: استفاده احتمالي از اين گونه سالح ها 
ــت.  براي جامعه بين المللي كامال غيرقابل قبول اس
همچنين دريك خبر ديگر ديروز اعالم شد سازمان 
ملل و اتحاديه اروپا سطح فعاليت هاي خود در سوريه 

را كاهش داده اند.   
ــزاري  ــل از خبرگ ــه نق ــارس و ب ــزارش ف ــه گ ب
ــات آگاه آمريكايي – كه  ــيتدپرس، برخي مقام آسوش
نخواستند نامشان فاش شود - روز دوشنبه اعالم كردند 
ادامه در صفحه 6

 با وجود افزايش قيمت طي 2 سال اخير 
آمارها همچنان از افزايش مصرف گاز خبر مي دهد

زيبا اسماعيلي/ گروه اقتصاد

با وجود اجراي مرحله نخست طرح هدفمندسازي 
يارانه ها و افزايش قيمت گاز كه روند روبه رشد مصرف 
ــرد، آمارهاي  ــرژي را تا حدودي مهار ك ــن حامل ان اي
بين   المللي همچنان از حضور ايران در بين بزرگ ترين 

مصرف كنندگان گاز جهان خبر مي دهد.
ــركت نفتي ايتاليايي «اني» با انتشار آماري روز  ش
ــالدي با مصرف  ــال 2011 مي ــته ايران را در س گذش
ــر مكعب گاز، داراي رتبه  ــارد و 20 ميليون مت 154 ميلي

سوم مصرف كنندگان گاز در جهان معرفي كرد.
ــركت نفتي «اني» ايتاليا  براساس اين گزارش، ش
سومين شركت نفتي بزرگ اروپاست كه در جديدترين 
ــي وضع صنعت نفت و گاز جهان  گزارش خود به بررس
ــال 2011 ميالدي پرداخته است.طبق آمارهاي  در س
بين المللي «اني» مصرف گاز در جهان در سال گذشته 
ميالدي برابر با 3 تريليون و 333 ميليارد و 320 ميليون 
متر مكعب برآورد شده كه 5 / 2 درصد افزايش نسبت به 

سال2010 نشان مي دهد.
اين گزارش مي افزايد: آمريكا با مصرف 682 ميليارد 
ــيه با  ــت، روس و 290 ميليون متر مكعب گاز رتبه نخس
ــب رتبه دوم و  ــون متر مكع ــارد و 880 ميلي 464 ميلي
ايران با 154 ميليارد و 20 ميليون متر مكعب رتبه سوم 

مصرف كنندگان گاز را به خود اختصاص داده اند.
همچنين آمارهاي بين المللي نشان مي دهد چين با 
مصرف 131 ميليارد و 120 ميليون، ژاپن با 119 ميليارد 
ــارد و 640 ميليون  ــون و كانادا با 104 ميلي و 230 ميلي
ــم  ــب پس از ايران در رتبه هاي چهارم تا شش مترمكع

ــورهايي با آب و  ــت كه كش قرار دارند.اين در حالي اس
هواي سرد مانند كانادا، آلمان و انگليس مصرف كمتري 

دارند.

ــال گذشته  ــاس اين گزارش، توليد گاز در س براس
ــد 3/9 درصدي  ــبت به سال 2010 از رش ميالدي نس
ــته رشد  ــال گذش برخوردار بوده كه مجموعا طي ده س

8/8 درصدي داشته است.
ادامه در صفحه 4

داماش گيالن با غلبه بر آبي ها
  رقابت در صدر جدول را 

ميلي متري كرد
اميد توفيقي/ گروه ورزش

ــتقالل  تصورش براي بدبين ترين طرفدار اس
ــك امتياز تا   ــت، تيمي كه فقط ي ــخت اس هم س
ــت، از رشت دست  قهرماني نيم فصل فاصله داش
خالي برگشت تا سپاهان قهرمان سه دوره گذشته 
ليگ،  نيمي از  راه تكرار اين عنوان را با صدرنشين 
ــر  ــت س ــدن در پايان نيم فصل با موفقيت پش مان

بگذارد.  
ــم ليگ برتر فوتبال  ــدار پاياني هفته هفده دي
ــگاه عضدي  ــرايطي در ورزش ــر ديروز در ش عص
ــتقالل  ــاي داماش گيالن و اس ــت بين تيم ه رش
ــد كه تعويق 24 ساعته اين بازي  تهران برگزار ش
ــازمان ليگ  تا  ــه اركان مديريت فوتبال از س هم
ــيون فوتبال را زير سوال برده بود، تعويقي  فدراس
ــين را  ــپاهان صدرنش ــه بيش از همه صداي س ك
درآورد، اما هرچه بود اين بازي عصر ديروز برگزار 
ــد. آبي ها كه به لطف تعويق بازي و با اطالع از  ش
نتيجه ديدار آلومينيومـ  سپاهان فقط  يك امتياز تا  
ــــــــتند در طول  قهرماني نيم فصل فاصله داش
ــتند حتي يك  90 دقيقه اين بازي هيچ گاه نتوانس

قدم به سمت اين هدف پيش بروند
ادامه در    

صفحه 18  

 بيشتر استان ها  امروز و فردا
 باراني است

به گفته مديركل پيش بيني سازمان هوا شناسي  با وورد 
ــتان هاي كشور از جمله تهران  ــامانه بارش زا بيشتر اس س

امروز و فردا باراني خواهد شد.
ــهري به  ايلنا گفت: بر اساس اين  عبدالرضا اميدوار ش
سامانه بارش زا امروز بارش متناوب باران و برف در مناطق 
سردسير استان هاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، 
ايالم، خوزستان، آذربايجان شرقي، اردبيل، گيالن ملزندان، 
قزوين، البرز، تهران، مركزي و قم پيش بيني مي شود.وي 
ــامانه بارش زايي از سمت  ــب با ورود س توضيح داد: از امش
ــه دامنه فعاليت آن  ــور و ادام ــمال غرب و غرب به كش ش
ــرس، دامنه هاي جنوبي  ــرب، دامنه هاي زاگ تا جنوب غ
ــاكنان اين مناطق  ــواحل غربي درياي خزر، س ــرز و س الب
ــاهد بارندگي هاي تدريجي خواهند بود. اين كارشناس  ش
ــامانه بارش زا از  ــي ابراز اميدواري كرد كه اين س هواشناس

ميزان آالينده هاي جوي در شهرهاي صنعتي بكاهد.
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نوستالژي پيكان...
با وجود گذشت بيش از 7 سال از تعطيلي خط توليد 
پيكان، هنوز حضورآن در كوچه و خيابان ها پايان 
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ادامه از صفحه اول
ــال 2011 در مجموع 500 هزار ساعت  ــكن ايگل س اس
ــي  ــه در اين مدت 56 هزار عمليات جاسوس ــته ك پرواز داش

انجام گرفته است.
سابقه مقابله با پهپادها و اقدامات بين المللي

ــمان ايران،  ــب و گريز پهپادهاي آمريكايي در آس تعقي
ــال  ــورمان در يك س نوعي ديگر از رويارويي آمريكا با كش
ــدن تكنولوژي  ــت آم ــت كه نتيجه آن به دس اخير بوده اس
ــتي ديگر براي آمريكا  جديد براي ايران و وارد آمدن شكس

بوده است.
ــال گذشته با اعالم خبر شكار يك فروند پهپاد  13 آذر س
ــي آمريكا توسط نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  جاسوس
ــرق كشور يك پيروزي تكنولوژيكي براي ايران  ايران در ش
ــتم هاي پدافند هوايي  ــد ايران از سيس رقم خورد و باعث ش
خود استفاده كند و ماه گذشته نيز سردار اميرعلي حاجي زاده، 
ــيه مراسم سالگرد  ــپاه در حاش فرمانده نيروي هوافضاي س
ــليك جنگنده هاي ايران به يك  ــهيد طهراني مقدم از ش ش
پهپاد آمريكايي خبر داده و گفته بود كه هواپيماي جاسوسي 
آمريكا وارد سواحل جنوبي استان بوشهر و فضاي ايران شده 
ــپاه، مواجه و  ــا عكس العمل بموقع جنگنده هاي س بود كه ب

مجبور به ترك منطقه شد.
ــالوه بر اين ايران بارها درخصوص تجاوز هواپيما هاي  ع
ــين آمريكا به آسمان كشورمان به سازمان ملل  بدون سرنش
ــالمي به صورت  ــكايت برده و چندي پيش جمهوري اس ش
ــمي با ارسال نامه اي به سازمان ملل، خواهان جلوگيري  رس

از اين اقدامات شده بود.
ــر امور خارجه  ــروز علي اكبر صالحي، وزي ــن دي همچني
ــورمان در واكنش به شكار پهپاد آمريكايي اسكن ايگل  كش
ــدار داده بوديم كه اگر  ــت: قبال به مقامات آمريكايي هش گف
ــورمان  به مرزهاي ما تجاوز كنند براي صيانت از حريم كش

اقدامات الزم را انجام مي دهيم.
ــرده بوديم كه طبق  ــت: به آمريكايي ها اعالم ك وي گف
ــازه نخواهيم داد به  ــيون هاي بين المللي به آنان اج كنوانس
ــفانه آنان رعايت  ــد، اما متاس ــم ما تجاوز كنن ــا و حري مرزه

نكردند.
ــان داده  ــاري كه به آن ــا توجه به اخط ــي گفت: ب صالح
ــتند پهپاد آمريكايي را  ــپاه پاسداران توانس بوديم عزيزان س
ــلح  به دام بيندازند و بار ديگر قدرت و توانمندي نيروهاي مس

كشورمان را اثبات كنند.
ــا مي كردند در حريم  ــرد: آمريكايي ها ادع ــد ك وي تاكي
ــت كه  ــندي در اختيار ماس ما حضور ندارند؛ اما اين پهپاد س
ــاوز آمريكايي ها در مراجع  ــراي پيگيري حقوقي تج از آن ب

بين المللي استفاده مي كنيم.
واكنش مقامات آمريكايي

در همين حال اگرچه ساعاتي پس از انتشار خبر سرنگوني 
ــيتدپرس به  پهپاد آمريكايي، خبرگزاري هاي رويترز و آسوش
ــاوگان پنجم اياالت متحده  ــل از منابع مركز فرماندهي ن نق
ــتقر  ــه نيروهاي آمريكايي مس ــتقر در بحرين گفتند ك مس
درمنطقه خليج فارس اخيرا هيچ پهپادي را از دست نداده اند، 
ــخنگوي نيروي دريايي آمريكا اعالم كرد چندي  اما يك س

پيش يك فروند از اين نوع هواپيما مفقود شده است.
خبرگزاري رويترز با اعالم اين خبر افزود: در صورت تائيد 

ــه خليج فارس، تازه ترين  ــن خبر، اعزام اين پهپاد به منطق اي
مورد جنگ رواني آمريكا عليه ايران است كه با موج ترورها و 

جاسوسي ها انجام گرفته و شكست خورده است.
دعوت مجلس از فرماندهان سپاه

ــار اين خبر مجلس از فرماندهان  همچنين به دنبال انتش
ــپاه براي ارائه گزارش درباره شكار دومين پهپاد آمريكايي  س
ــيون امنيت  ــرد. ابراهيم آقامحمدي، عضو كميس دعوت ك
ــپاه دعوت  ملي مجلس گفت: از فرماندهان نيروي دريايي س

مي كنيم تا گزارشي از نحوه شكار پهپاد آمريكايي به مجلس 
ــژه به عمل خواهيم  ــد و در ضمن از آنان تقدير وي ــه دهن ارائ

آورد.
ــر قدرت  ــي بار ديگ ــاد آمريكاي ــكار پهپ ــزود: ش وي اف
بازدارندگي و دفاع جمهوري اسالمي را به رخ جهانيان كشيد. 
پهپاد آمريكايي به محض ورود به آسمان ايران توسط ايران 
ــأله خيلي مهم و اقدامي اساسي است كه  ــكار شد؛ اين مس ش

مايه اميد و افتخار كشور خواهد بود.

باقري به چين رفت
ــورمان براي  ــوراي عالي امنيت ملي كش معاون دبير ش

ديدار با مقامات چيني راهي پكن شد.
ــوت مقامات وزارت  ــفر كه به دع ــي باقري در اين س عل
ــد، درباره مسائل دوجانبه، منطقه اي و  خارجه چين انجام ش
بين المللي و نيز آخرين تحوالت موضوع هسته اي كشورمان 
گفت وگو و تبادل نظر مي كند.سيزدهم دسامبر، (بيست وسوم 
آذر) نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي به تهران سفر 
ــد و پس از آن نيز در صورت توافق طرفين، دور جديد  مي كنن

مذاكرات ايران با گروه 1+5 آغاز مي شود.  / فارس

شاهر؛  جديدترين سالح تك تيرانداز 
ارتش ايران

ــا موفقيت در رزمايش بزرگ  ــاهر ب تفنگ تك تيرانداز ش
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي آزمايش شد.

 فرمانده نيروي زميني ارتش در خصوص قابليت هاي اين 
سالح گفت: تفنگ تك تيرانداز شاهر با 3000 متر برد موثر و 
4000 متر برد مفيد، قابليت درگيري و انهدام انواع سنگرهاي 
بتوني، خودروهاي زرهي، بالگرد و نقاط تجمع افراد دشمن را 
دارد.امير سرتيپ احمدرضا پوردستان با اشاره به ويژگي هاي 
ــن تفنگ ــت: كاليبر اي ــاهر» گف ــداز «ش ــگ تك تيران  تفن
ــول آن  ــرم و ط ــر و وزن آن 22 كيلوگ   14/5 ميلي مت

185 سانتي متر است.
ــداز براي  ــگ تك تيران ــن تفن ــه اي ــان اين ك ــا بي وي ب
ــالح بر  ــه نفر نياز دارد، افزود: اين س ــتفاده مطلوب به س اس
ــا به صورت كامال بومي  ــاي نيازهاي تاكتيكي روز نزاج مبن
ــده و قابليت درگيري در عمق را شديدا ــاخته ش  طراحي و س

ــالح  ــتان گفت: همچنين اين س  افزايش داده است.پوردس
ــدام اهداف را  ــي در انه ــت را باال برده و اثربخش ــت اصاب دق

به صورت چشمگيري مضاعف مي كند.
ــالح ديروز در رزمايش بزرگ نيروي زميني ارتش  اين س
ــورا در مناطق عمومي  ــالمي ايران با نام عاش جمهوري اس

خوزستان مورد آزمايش قرار گرفت. /  واحد مركزي خبر

 زيردريايي هاي سپاه بزودي 
در خليج فارس وارد عمل مي شوند

ــا تاكيد بر  ــپاه ب ــروي دريايي س ــده ني ــين فرمان جانش
ــور  توانمندي هاي اين نيرو در حفاظت از آب هاي جنوب كش
گفت: شناورهاي زيرسطحي نيروي دريايي در آينده نزديك 

به جمع توانمندي هاي دفاعي اين نيرو ملحق مي شوند.
ــخناني در همايش  ــيري طي س ــادار عليرضا تنگس دري
«تفنگداران و تكاوران در نبرد آينده»، با تاكيد بر مؤلفه هاي 
ــاني مخلص و شهادت طلب،  توانمندي اين نيرو، نيروي انس
ــمند و نقطه زن، توان شناوري چابك و  ــكي هوش توان موش
انعطاف پذير و چاالك، هوادرياي جسور و خالق، تفنگداران 
ــهادي و پهپادهاي ــكاوران آماده دفاع با روحيات استش  و ت

 چند منظوره را از جمله اين مولفه ها دانست.
ــريح ميزان حضور كشورهاي  ــيري در تش دريادار تنگس
ــه و فرامنطقه اي در حوزه خليج فارس، آمريكا را داراي  بيگان
بيشترين ناوگان و حجم شناوري در ميان اين كشورها در خليج 
فارس عنوان كرد.وي اظهار كرد: انگليس، فرانسه و استراليا 
 پس از آمريكا بيشترين ناوگان فرا منطقه اي را در خليج فارس

 مستقر كرده اند.
ــين فرمانده نيروي دريايي سپاه، نيروهاي آمريكا  جانش
ــزار نفر عنوان كرد و  ــج فارس را بالغ بر 20 ه ــه خلي در منطق
يادآور شد: پس از آمريكا، انگليس اكنون بيش از 2000 نيرو 

در منطقه خليج فارس دارد.
ــكا هم اكنون 108 فروند  ــيري گفت: آمري دريادار تنگس

هواپيما در دو ناو هواپيمابر در خليج فارس دارد./ ايرنا

 29 دانش آموز و يك معلم
 در سوريه كشته شدند 

ــه خمپاره اي  ــالم كردند حمل ــوريه اع ــع پليس س  مناب
ــق به كشته شدن  ــت ها به مدرسه اي در ريف دمش تروريس
ــمي سوريه  29 دانش آموز و معلم آنان انجاميد. تلويزيون رس
پيش از اين، تلفات اين حمله تروريستي را هشت دانش آموز و 
يك معلم اعالم كرده بود.25 هزار سوري از اهالي بلندي هاي 
جوالن كه اسرائيل قسمت زيادي از آن را به اشغال در آورده 
ــد. اين اردوگاه در  ــر مي برن ــت، در اردوگاه الوافدين به س اس
ــمال شرق دمشق پايتخت سوريه قرار دارد.  20كيلومتري ش
ــق اخيرا با عمليات نظامي گسترده اي روبه رو شده  ريف دمش
است و نيروهاي ارتش سوريه در تالش براي برقراري امنيت 

در اين منطقه هستند./  فارس

اولين كارت زرد مجلس به وزير 
ورزش و جوانان

ــات وزير ورزش و جوانان  ــدگان مجلس از توضيح نماين
در پاسخ به پرسش نماينده شيراز قانع نشدند و به اين ترتيب 

اولين كارت زرد مجلس به محمد عباسي داده شد.
ــرح بود: دليل اجرايي نشدن  ــش به اين ش خالصه پرس
تكليف برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 

در ارتباط با حوزه جوانان چيست؟
مجلس پيش از اين هم يك كارت زرد به سيد شمس الدين 

حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي داده بود.
طبق آيين نامه داخلي مجلس، در صورتي كه تعداد كارت 
ــد  ــه برس زردهاي يك وزير در يك دوره مجلس، به عدد س

زمينه استيضاح وي در خانه ملت فراهم مي شود. /  فارس

 واكنش مهمانپرست
 به تحريم هاي جديد سناي آمريكا

ــاره تحريم  هاي اخير  ــخنگوي وزارت امور خارجه درب س
ــناي آمريكا عليه كشورمان اظهار كرد: اقدام اخير  مجلس س
ــت و ادعاهاي دولت آن كشور در حمايت از مسير  ــنا با ژس س

مذاكره و ديپلماسي سازگاري ندارد.
ــورت اثبات وجود  ــت گفت: حتي در ص رامين مهمانپرس
ــنا، اين مصوبه  نظر مخالف دولت آمريكا در خصوص اقدام س
نشان دهنده چندگانگي قدرت در آمريكا است و مسلماً سياست 

مبتني بر چندگانگي مراكز قدرت، قابل اعتماد نخواهد بود.
ــرزميني را به معني  ــب اين گونه قـوانين فراس وي تصوي
ــلم حقوق بين الملل از جمله اصل  ــكار اصول مس تضعيف آش
ــورها و نمونه بارزي از رفتار غيرصادقانه  برابري حاكميت كش

آمريكا دانست./  ايرنا

دومين شكار بزرگ
 صالحي: از اين پهپاد به عنوان سندي براي پيگيري تجاوزهاي آمريكا استفاده مي كنيم

كمي از سياست

  نمايندگان مجلس ديروز در ادامه رسيدگي به طرح اصالح 
موادي از قانون انتخابات، ماده 4 اين طرح را بررسي و بخش هايي 
ــاس آن يك هيات اجرايي  ــاندند كه براس از آن را به تصويب رس

مركزي براي برگزاري انتخابات تشكيل مي شود. 
اين هيات طبق مصوبه كميسيون امور شوراها، داراي هفت 
عضو متشكل از وزير كشور، يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس 
ــتان كل كشور، وزير اطالعات و  با انتخاب رئيس مجلس، دادس
هفت نفر از شخصيت هاي ديني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي 

به عنوان معتمدان مردمي است.
ــي ماده 4 طرح اصالح  ــه علني ديروز، هنگام بررس در جلس
قانون انتخابات، اميرحسين قاضي زاده، نماينده مشهد پيشنهاد 
ــكيل اين هيات با اصل قانون  ــذف اين ماده را داد و گفت: تش ح
ــاي اجرا، عمال  كار  ــرت دارد، زيرا اين هيات به ج ــي مغاي اساس
نظارتي مي كند و در وظايف شوراي نگهبان در امر نظارت تداخل 
ــنهاد  ــود. پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، پيش ايجاد مي ش
حذف هيات اجرايي مركزي انتخابات رياست جمهوري به راي 

گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
 حضور عضوي از هيات رئيسه مجلس در هيات 

مركزي انتخابات
نمايندگان مجلس همچنين 
مقرر كردند يكي از اعضاي هيات 
ــه مجلس بدون حق راي در  رئيس
ــي مركزي انتخابات  هيات اجراي

حضور يابد.
ــنهاد  پس از تصويب اين پيش
ــه  محمد دهقان عضو هيات رئيس
مجلس در اخطاري قانوني درباره 
ــن بند از ماده 31 طرح مذكور  همي
ــت كه آيا  ــت:  موضوع اين اس گف
ــوراي  ــا مي خواهيم كار را در ش م

نگهبان تمام كنيم يا در مجلس.
وي افزود: مجلس و نمايندگان 
ــأن قانونگذاري و نظارت  ملت، ش

دارند و شأن اجرايي ندارند.
ــت نماينده انتخاب شده از مجلس  دهقان ادامه داد: بهتر اس
براي عضويت در هيات اجرايي مركزي انتخابات، به عنوان ناظر 
ــي نداشته  يا بدون حق راي حضور يابد تا مغايرتي با قانون اساس
باشد و بارها شوراي نگهبان اين موضوع را تصويب كرده است، 
بنابراين همين جا اين مساله را حل كنيد تا نيازي به راي شوراي 

نگهبان هم نباشد.
ــتن اخطار مطرح  علي الريجاني رئيس مجلس با وارد دانس
شده گفت: البته موضوعي كه شما گفتيد، رفع ابهام نيست، ولي 

مي خواهيم از يك ابهامي پيشگيري كنيم.
ــت اين شائبه پيش بيايد كه قوه مقننه  وي افزود: ممكن اس
مي خواهد در اجرا دخالت كند و البته يك موضوع شبيه به همين 
مساله نيز وجود داشت كه پيش از اين شوراي نگهبان به آن ايراد 
ــر عبارت «به عنوان  ــود. رئيس مجلس اضافه كرد: اگ ــه ب گرفت
ــود،  ناظر» يا «بدون حق راي» در ادامه بند 2 اين ماده اضافه ش

ديگر اشكال قانون اساسي نخواهد داشت.
الريجاني پس از وارد دانستن اين اخطار آن را به راي گذاشت 
كه نمايندگان نيز با 137 راي موافق، 37 راي مخالف و 19 رأي 

ممتنع از 230 نماينده حاضر در جلسه، اخطار را وارد دانستند.
رئيس مجلس سپس گفت: از اين پس بند 2 اين ماده به اين 
ــت كه «يكي از اعضاي هيات رئيسه مجلس شوراي  ــرح اس ش
اسالمي با انتخاب مجلس بدون داشتن حق راي» به عنوان عضو 

در هيات اجرايي مركزي انتخابات حضور مي يابد.
 همزماني انتخابات شوراها با انتخابات 

رياست جمهوري
ــرح اصالح موادي از  ــي ماده 4 ط ــدگان پيش از بررس نماين

قانون انتخابات، مواد 2 و 3 آن را بررسي و تصويب كردند.
براساس مصوبه ديروز مجلس، انتخابات رياست جمهوري 
ــتا همزمان برگزار  ــالمي شهر و روس ــوراهاي اس و انتخابات ش

مي شود.
ــور موظف شد تمهيدات الزم را براي  همچنين وزارت كش
ــد و چنانچه همزمان  ــوراها فراهم كن ــات ش ــزاري انتخاب برگ
ــعبه ثبت نام و اخذ  ــود، در هر ش انتخابات ديگري نيز برگزار ش
ــراي هر انتخابات  ــاي واحد، صندوق هاي مجزا ب ــا اعض راي ب

در نظر بگيرد.
ــد: در صورتي  ــاده اصالحي نيز تصريح ش ــره اين م در تبص
ــي، دوره  ــور در اصل 131 قانون اساس ــه بر اثر موجبات مذك ك
رياست جمهوري قبل از چهار 
ــد، مجلس  ــال به پايان برس س
براي همزمان شدن انتخابات 
ــت  ــوراها با انتخابات رياس ش
ــق توقف يا  ــوري، از طري جمه
تمديد دوره شوراها در چارچوب 
ــي تصميم گيري  قانون اساس

خواهد كرد.
ــدگان  نماين ــن  همچني
ــالمي در  ــوراي اس مجلس ش
ــرح اصالح  ــي ط ــه بررس ادام
ــت  رياس ــات  انتخاب ــون  قان
ــاده 2 اين طرح را  جمهوري، م
تصويب كردند كه بر اين اساس 
مقرر شد هر فرد راي دهنده عالوه بر شناسنامه، كارت ملي خود 

را نيز به همراه داشته باشد.
 اصالحات انتخاباتي در ميان اعتراضات دانشجويي

درحالي كه مواد طرح اصالح قانون انتخابات در حال بررسي 
و تصويب از سوي نمايندگان بود، جمعي از دانشجويان تهراني با 

تجمع مقابل مجلس اعتراض خود را به اين طرح اعالم كردند.
ــن طرح بود كه  ــجويان به ماده 35 اي ــتر اعتراض دانش بيش
ــت جمهوري بايد براي تائيد  ــاس آن نامزد انتخابات رياس براس
ــود از جمعي از نمايندگان ادوار  ــي و مذهبي بودن خ رجل سياس

مجلس امضا بگيرد. 
ــس مركز پژوهش هاي مجلس با حضور  كاظم جاللي، رئي
ــاده 35، مصوبه  ــجويان معترض به آنها گفت: م ــع دانش در جم
ــت و رئيس مجلس پس از گفت وگوهايي  كميسيون شوراهاس
ــوراي نگهبان داشته است، مشخص شده كه اين ماده با  كه با ش
ــي مغاير است. جاللي ادامه داد: اين ماده در مجلس  قانون اساس
راي نخواهد آورد و نظر رئيس مجلس هم اين است كه ماده 35 
ــت و به شما دانشجويان مي گويم كه  ــي مغاير اس با قانون اساس

دغدغه شما در خصوص ماده 35 رفع خواهد شد. 

راي مجلس به تشكيل هيات اجرايي مركزي برگزاري انتخابات 
ادامه بررسي طرح اصالح قانون انتخابات به جلسات بعدي موكول شد

ــار خبر شكار پهپاد آمريكايي در  تنها دقايقي پس از انتش
منطقه خليج فارس توسط ايران، تمام رسانه هاي بزرگ دنيا 

به بازتاب اين خبر پرداختند.
ــكار پهپاد  ــري فوري ش ــرز در خب ــزاري رويت خبرگ
ــانه هاي ايراني  ــه نقل از رس ــش داد و ب ــي را پوش آمريكاي
نوشت كه اين پهپاد در حال جمع آوري اطالعات از آب هاي 
ــزاري همچنين به  ــن خبرگ ــت. اي ــارس بوده اس ــج ف خلي
ــروي هوايي ايران با  ــته جنگنده هاي ني رويارويي ماه گذش

يك پهپاد آمريكايي اشاره كرد.
ــورت فوري  ــي نيز اين خبر را به ص ــبكه بي بي س ش
ــاد آمريكايي بر فراز آب هاي  ــش داد و اعالم كرد: پهپ پوش

خليج فارس شكار شده است.
ــار اين خبر  ــز با انتش ــيتدپرس ني ــزاري آسوش خبرگ
ــات محل و زمان  ــرد: مقامات ايراني هنوز جزئي ــح ك تصري
ــي بي اس آمريكا،  ــبكه س ــن رخداد را اعالم نكرده اند. ش اي

ــبكه خبري فرانس 24 نيز با انتشار  ــه و ش خبرگزاري فرانس
ــاره كردند كه سپاه ايران هنوز جزئيات اين خبر  اين خبر اش

را منتشر نكرده است.
ــي ديلي تلگراف خبر شكار اين پهپاد  روزنامه انگليس
ــر كرده و نوشته است هنوز گفته نشده است كه اين  را منتش

پهپاد چطور شكار شده است.
ــرائيل و هاآرتص نيز  ــتي تايمز اس روزنامه صهيونيس

اين خبر را به صورت فوري منتشر كردند.
ــردار  ــبكه صداي آمريكا نيز اين خبر و اظهارات س ش
ــپاه را منتشر كرده و به  علي فدوي فرمانده نيروي دريايي س
ــاي ايراني با يك  ــته جنگنده ه ــي درگيري ماه گذش بررس

پهپاد آمريكايي پرداخت.
ــبكه اسكاي نيوز و شبكه راشاتودي هم اين خبر را  ش
ــاتودي در پايگاه اينترنتي خود  ــر كردند و راش فوري منتش
ــت كه آمريكا در دو ماه گذشته تعداد پهپادهاي خود را  نوش

بر فراز آب هاي خليج فارس افزايش داده است.
ــه مصري المصريه اليوم و روزنامه الحيات هم  روزنام
ــار اين  ــتند كه به انتش از جمله روزنامه هاي عربي زباني هس
ــبكه العربيه و شبكه الجزيره نيز بالفاصله  خبر پرداختند. ش

پس از انتشار اين خبر، آن را پوشش دادند.
ــيع اين خبر  ــش وس ــار لبنان نيز به پوش ــبكه المن ش
پرداخت و دقايقي نيز به صورت زنده تصاويري از اين پهپاد 

پخش كرد.
ــس و پايگاه  ــتان ديفن ــي پاكس ــاي اينترنت پايگاه ه
ــي را در اخبار  ــكار پهپاد آمريكاي ــوئيس  اينفو هم خبر ش س

فوري خود منتشر كردند.
روزنامه صهيونيستي جروزالم پست هم با انتشار اين 
ــان كرد: ايران  ــاره و خاطرنش ــابقه اين اقدام اش خبر، به س
ــي معكوس مي كند و  ــن پهپاد ها را مهندس ــالم كرده اي اع

نمونه هاي آن را به توليد انبوه مي رساند.

بازتاب گسترده در رسانه هاي خارجي 

افتتاح هشتمين كارخانه توليد 
آهن اسفنجي جهان دراصفهان

هشتمين كارخانه توليد آهن اسفنجي جهان ديروز با حضور 
رئيس جمهور در ناحيه فوالدسازي و نورد پيوسته سبا درشركت 

فوالد مباركه اصفهان به بهره برداري رسيد.
ــراي احداث اين كارخانه ــه گزارش واحد مركزي خبر، ب  ب

1/5 ميليون تني كه دومين كارخانه توليد آهن اسفنجي كشور 
است بيش از 231 ميليارد تومان هزينه شده است.

با بهره برداري از اين كارخانه بزرگ كه به دست متخصصان 
و صنعتگران توانمند ايراني طراحي  و ساخته شده، براي 700 

نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم اشتغالزايي شده است.
نخستين واحد آهن اسفنجي شهيد خرازي با ظرفيت توليد 
ساالنه يك ميليون و 500 هزار تن نيز تيرماه در شركت فوالد 

مباركه اصفهان راه اندازي شد.
همزمان با افتتاح طرح هاي صنعتي فوالد مباركه اصفهان، 
ــيمان نائين  رئيس جمهور از طريق ويدئو كنفرانس كارخانه س

را افتتاح كرد.
اين كارخانه با 32 هزار متر مربع زير بنا در 120 هكتار زمين 
در 12 كيلومتري نائين واقع شده است و براي احداث آن بخش 

خصوصي 2000 ميليارد ريال سرمايه گذاري كرده است.
ــت روزانه 4800 تن سيمان كيلينكر  اين كارخانه قادر اس

براساس استانداردهاي جهاني توليد و به بازار عرضه كند.
ــيه افتتاح طرح هاي صنعتي استان  رئيس جمهوردر حاش
ــده پيرامون بررسي  ــائل مطرح ش ــخ به مس اصفهان در پاس
ــدن زاينده رود گفت:  ــك ش ــالي در اصفهان و خش خشكس
ــده  ــات مطالعاتي طرح انتقال آب خليج فارس انجام ش اقدام
ــتان هاي كرمان  ــيده كه اين موضوع براي اس و به نتيجه رس
ــدن  ــده و براي اصفهان نيز به دنبال اجرايي ش و يزد آغاز ش

آن هستيم.
ــاره كرد و  ــال آب از درياي مازندران اش ــه طرح انتق وي ب
ــر و كوير مركزي  ــت كوي ــت: دو خط انتقال آب براي دش گف
ايران خواهيم داشت كه اين آب به استان هايي چون خراسان 
رضوي، جنوبي، كرمان، يزد و سمنان خواهد رسيد و حجم اين 

دو خط 500 ميليون متر مكعب است.
ــكده بيوتكنولوژي  ــاختمان پژوهش ديروز همچنين س
ــور ــور رئيس جمه ــا حض ــان ب ــان اصفه ــگاه روي  پژوهش

 افتتاح شد.
ــه  ــم از كمك مالي به موسس ــور در اين مراس رئيس جمه
ــي رويان اصفهان به منظور اجراي دو طرح مهم خبر  تحقيقات
ــات تراريخته از جمله اين  ــير حيوان داد و گفت: تهيه دارو از ش
طرح هاست كه در آن با تغييرات سلولي و ژنتيكي، مواد داخل 
شير حيوانات تغيير مي كند و از اين شير مي توان داروهاي مورد 

نياز انسان را تهيه كرد.
احمدي نژاد با اشاره به طرح دومي كه محققان و دانشمندان 
ــه فناوري اي  ــه ب ــي اجرا كرده اند،  گفت:  در اين موسس ايران
ــدن يك حيوان  ــان را در ب ــد كه اندام بدن انس ــت يافته ان دس

پرورش بدهند.
وي افزود: اين طرح در موسسه رويان اصفهان نهايي شده 
است و بايد اجرا شود كه نياز به پشتيباني و كمك دارد و ما از آن 

حمايت خواهيم كرد.
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