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کتاب ترکیب بند محتشم کاشانی،
دررثای شهدای کربال .هدیه ای فاخر
به سه زبان فارسی ،عربی و انگلیسی

صفحه  16سال بیست و هفتم شماره  7567دوشنبه 27بهمن 3 ۱۳۹۹رجب 1442ایران قرن صدو شصت و هشت

ماجرای پرونده فساد نفتی

در سال  1392به پرونده اختالسهای مالی
و بانکی همچون «مه آفرید امیر خسروی»
موضــوع جدیدی هــم اضافه شــد و آن
پرونده رانتها و فســادهای نفتی بود که
رکوردهای اختالسهای اقتصادی را هم
به کلی جابهجا کــرد .رانتهای نفتی که
به بهانه دورزدن تحریمها و صادرات نفت
در دولت دهم رقم خورده بود و از سوی
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم
افشا شد ،مهمترین متهم پرونده آن بابک
زنجانی بود؛ جوانی متولد ســال  1352که
خود را «سرباز اقتصادی» کشور میداند.
بابک زنجانی البتــه تا پیش از دولتهای
نهــم و دهم فعالیتهای اقتصادی بســیار
محــدودی داشــت و بنابــر گفتههــای
خــودش ،بعد از ســربازی مدتــی دباغی
کرده و با صادرات پوســت گوســفند به
کشــور ترکیه ،تجارت محدودی داشــته
اســت و حتی دورهای ورشکســته شــده
و بــه زنــدان میافتــد .اما در ســالهای
دولتهای نهــم و دهم زمین ه فعالیتهای
اقتصادی بــرای او بهوجــود میآید و با
سوءاســتفاده از نظام مالــی و اقتصادی و
نزدیکی بــه افراد ،به یکــی از بزرگترین
ســرمایهداران تاریخ ایران تبدیل میشود
به گونهای که مؤســس گروه سورینت و
صاحب بزرگترین هلدینگ ایران میشود
و بخشــی از صادرات نفت ایران در قالب
دور زدن تحریمهای اقتصادی به زنجانی
واگذار میشــود .بابک زنجانی خود در
مصاحبهای به خبرگزاری ایســنا گفته بود
مالک  64شرکت داخلی و خارجی است
و  17هزار نفر پرسنل دارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت اولینبار حدود یک
ماه بعد از شــروع وزارت (روز سهشــنبه

 ۱۹شــهریور  )1392نام زنجانی را مطرح
کــرد و گفت او بیــش از دو میلیارد دالر
درآمد حاصل از فــروش نفت ایران را به
خزانه دولــت واریز نکرده و وزارت نفت
و مجلس ایران در حال پیگیری این مسأله
هســتند .زنجانی میگوید که این پول به
حســابش ریخته شــده اما این حساب از
طرف امریکاییها بلوکه شــد ه است .دو
روز بعد ،جلیل جعفری عضو کمیســیون
انرژی مجلس وقت هم اعالم کرد« :بدهی
بابــک زنجانی به وزارت نفت «دو میلیارد
دالر نیست ،بلکه دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر است ».بعد از این افشاگریها جمعی
از نمایندگان مجلس در نامهای از مسئوالن
قوه قضائیه خواستند تا با او برخورد قانونی
شــود و در نهایــت  9دی  1392بابــک
زنجانی دســتگیر شــد .همچنین در ادامه
در این پرونده دو متهم دیگر هم دســتگیر
شــدند .بعد از حدود یک سال تحقیقات
نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده بابک
زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به

بریدهجریده

تهیه و تنظیم:حسن مجیدی

سلطان سیاه بازی ،پرده آخر را بازی کرد

سعدی افشار درگذشت

«ســعداهلل زحمتخواه» با نام هنری سعدی افشار
[متولد ســال  ۱۳۱۳در استان زنجان] پیشکسوت
تئاتر روحوضی و تنها بازمانده بازیگران نسل سیاه
بازی و نمایشهای سنتی ایران ،در حالی که نمایش «فیسپوک» را
در سینما تئاتر فردوسی روی صحنه داشت؛ روز جمعه  30فروردین
 1392بهدلیل کهولت ســن و بیماری مزمن ریوی در  79ســالگی
دارفانی را وداع گفت.سعدی افشار در طول بیش از نیم قرن فعالیت
در حوزه نمایش ســنتی ،دهها تئاتر بازی کرد .او در دوران پس از

سوگ تار ایرانی

خاموشی جلیل شهناز

جلیل شهناز ،استاد برجسته تار و موسیقی ایرانی بر اثر بیماری طوالنی
و کهولت سن ،صبح روز گذشته [دوشنبه  ۲۷خرداد  ]۱۳۹۲در سن
 ۹۲سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت.
جلیل شهناز در اول خرداد ســال  ۱۳۰۰در اصفهان و در خانوادهای
اهل موسیقی چشم به جهان گشود .از کودکی به موسیقی عالقهمند
شد و نواختن تار را نزد عبدالحسین شهناز و برادر بزرگ خود حسین
شهناز فراگرفت .پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود
که در سنین جوانی از نوازندگان خوب اصفهان شد .وی در دهه ۶۰
به همراه فرامرز پایور ،علی اصغر بهاری ،محمد اسماعیلی و محمد
موسوی در قالب گروه استادان به اجرای برنامه در ایران و کشورهای
دیگر پرداخت.در سال  1383بهعنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی

روزشمار

گردآوری:محمدگرشاسبی

1392

 1فروردین

آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب،سال
 1392را سال حماسه
سیاسی و حماسه
اقتصادی نامیدند.

انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری

پیروزی امید

فســاد نفتی 11 ،مهر سال 1394به صورت
علنــی در شــعبه  15دادگاه انقــاب بــه
ریاســت قاضی صلواتی برگزار شد .طبق
قرائــت کیفرخواســت  237صفحــهای
صــادره از ســوی دادســرای عمومــی و
انقالب تهــران ،اتهامات بابــک زنجانی
افســاد فیاالرض از طریق اخالل در نظام
اقتصادی کشور ،کالهبرداری از شرکت
ملی نفت ،بانک مسکن و تأمین اجتماعی،
پولشــویی ،جعل  24فقره اســناد بانکی و
صورتحسابهای بانکی ،جعل حوالههای
ارزی و جعل دســتور انتقــال بین بانکها
اعالم شد .برای رسیدگی به پرونده بابک
زنجانــی و دو متهم دیگــر این پرونده 26
جلسه رسیدگی برگزار شــد و در نهایت
ی اژهای
حجتاالســام والمسلمین محسن 
 16اســفند سال  1394اعالم کرد« :دادگاه
بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این
پرونده را مفسد فیاالرض تشخیص داده
و به اعدام محکوم کرده اســت ».حکمی
کــه در  15آذر  1395تأییــد و در نهایت
به متهم ابالغ شــد .البته این حکم تاکنون
اجرا نشده و بابک زنجانی در زندان است.
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور
 28بهمن ســال 1395در جمع خبرنگاران
در پاســخ به ســؤالی مبنی بــر اینکه زمان
احتمالــی اجرای حکم بابــک زنجانی را
میتوانید اعــام کنید؟ گفت« :حکم وی
قطعی شده ،ولی برای اینکه پولهایی که
به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور
اســت به بیتالمــال برگردد تا اســترداد
پولها ،اجرای حکم اعدام انجام نمیشود.
تالش بر این است که پولها به بیتالمال
برگردد و به بابک زنجانی نیز گفتهایم باید
این مسأله را در اهمیت قرار دهد».

ســال 1392یکی از ســال های پــر حادثه سیاســی در دوران
بعد از انقالب اســت ،ســالی که یازدهمیــن دوره انتخابات
ریاســت جمهوری برگــزار و در جریــان آن ،آیتاهلل اکبر
هاشمی رفســنجانی (رئیس  3دوره مجلس شورای اسالمی،
رئیسجمهــوری  2دوره ،رئیس مجلس خبــرگان و رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام) از سوی شورای نگهبان برای
کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری رد صالحیت شد.
وبسایت آیتاهلل رفســنجانی در بخش تاریخنگار درباره
تصمیم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی برای ثبتنام در انتخابات
ریاســت جمهوری نوشته اســت 21« :اردیبهشت  1392اکبر
هاشمی بهدلیل درخواســتهای متعدد مردم و برخی علما و
سیاسیون که از او برای ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری
دعوت شد ،سرانجام تصمیم به ثبتنام گرفت و بعد از ثبتنام
ف دادن حسن روحانی جلوگیری کرد 2 .پیغام از
هم از انصرا 
سوی شورای نگهبان توسط حسن روحانی و علی الریجانی به
او رسید که از انتخابات انصراف بدهد اما حاضر نشد انصراف
بدهد و گفت درصورت رد صالحیت اعتراض نمیکند».
با اعالم رسمی اسامی کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی
شورای نگهبان ،آیتاهلل هاشمی رفسنجانی به نبود نام خود در
فهرست نهایی و تأیید صالحیت شدهها ،اعتراضی نکرد.
از میان  ۲۸نامزد سرشناس که در یازدهمین انتخابات ریاست
جمهوری نامنویســی کــرد ه بودند  ۸نفر را شــورای نگهبان
تأییــد صالحیت کرد .در میان اســامی حذفشــدگان بجز
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی ،نامهای دیگری مانند اسفندیار
رحیم مشــایی (رئیــس دفتر ســابق محمود احمــدی نژاد)،
ابراهیم اصغرزاده ،منوچهر متکی ،مسعود پزشکیان و محمد
شریعتمداری هم دیده میشدند.
رقابت اصلی
حسن روحانی ،ســعید جلیلی ،محمدباقر قالیباف ،علیاکبر
والیتی ،محسن رضایی ،سید محمد غرضی ،غالمعلی حداد
عــادل و محمدرضا عــارف  8نامزد نهایــی یازدهمین دوره
انتخابات ریاســت جمهوری بودند که البته با کنارکشــیدن
عارف و حداد عادل تعداد رقبا به  6نفر رسید.
بــا برگزاری انتخابات در روز جمعه  24خرداد  1392حســن

حجتاالسالم حسن روحانی ،رئیسجمهوری در بازگشت
از نیویورک ،بههمراه خود «شیر دال باستانی» متعلق به دوره
مادها را پس از  ۱۰سال به ایران بازگرداند.حسن روحانی با
اعالم این خبر در فرودگاه مهرآباد افزود :این اثر تاریخی و
ارزشــمند متعلق به  ۲۷۰۰سال قبل است .این اثر ذی قیمت
از ســال  ۲۰۰۳میالدی در امریکا بوده اســت .پیش از این
تالشهایی بــرای بازگرداندن آن انجام شــده بود ،ولی به
نتیجه نرســیده بود.امریکاییها روز پنجشنبه [ 4مهر ]۱۳۹۲
تماس گرفتند که ما هدیهای داریم و این جام را با تشریفات

 26خرداد

 12خرداد

آیتاهلل سیدجاللالدین
طاهری حسینآبادی امام
جمعه اصفهان درگذشت.

بــه نمایندگــی آوردند و گفتنــد که این هدیــه ما به ملت
ایران اســت.جام «شیر دال» در سال  ۲۰۰۳از یک قاچاقچی
آثار باســتانی در امریکا گرفته شــده بود .شیر دال یا همان
موجودی افســانهای است که ترکیبی از تن شیرو سرعقاب
است؛ در ایران باستان شیر دالها را دارای قدرت شفابخش
و همچنیــن پاســبانی از گنجینهها میدانســتهاند .طرح این
موجود افســانهای در بسیاری از مجسمهها و بناهای باستانی
ایران به کار رفته است.
روزنامه کیهان -یکشنبه  ۷مهر ۱۳۹۲

رونمایی از پهپاد «فطرس» بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور

برگزیده شــد .همچنیــن در  ۲۷تیر
ســال  ۱۳۸۳مــدرک درجــه یک
هنری (معادل دکتــرا) برای تجلیل
از یــک عمر فعالیت هنــری به وی
اهدا شد .در سال  ۱۳۸۷محمدرضا
شــجریان گروهی را که با آن کار
میکرد بــه افتخار او گروه شــهناز
نــام گذاشــت .روز  ۲اردیبهشــت
 ۱۳۸۹خانه موســیقی به دست وی
بازگشایی شد و در این مراسم نیز از سوی خانه موسیقی تجلیل شد.
جلیل شهناز ،عالوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی او بود با نواختن
ویولن ،سنتور و تمبک نیز آشنایی داشت و میتوانست با ساز خود
عالوه بر نواختن ،آواز هم بخواند.
روزنامه ایران -سهشنبه  ۲۸خرداد ۱۳۹۲

درگذشت آیتاهلل
سید یوسف مدنی
تبریزی ازمراجع
تقلید شیعه.

روحانی بــا حمایت آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی و جریان
اصالحات با  18میلیون و  613هزار و  329رأی کلید پاســتور
را در دســت گرفت و رئیسجمهوری شــد .در این دوره از
انتخابــات محمد باقر قالیباف  6میلیون و  77هزار و  292رأی
کسب کرد.
آیتاهلل هاشمی رفســنجانی با وجود رد صالحیت انتخابات
دوره یازدهم را «برگشت به راه اعتدال و عقالنیت» خواند.
آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب  10روز بعد از برگزاری
انتخابــات در تاریخ  5تیــر در دیدار با مســئوالن قوه قضائیه
دربــاره حضور مردم فرمودند« :معنــای حضور مردم این بود
که به سرنوشت کشور عالقهمندند؛ به نظام جمهوری اسالمی،
که این انتخابات جزو ارکان و متون آن اســت ،عالقهمندند؛
به دســتگاههای برگزارکنند ه انتخابات چه مجری ،چه ناظر،
اعتماد دارند و امیدوار به حرکت مستمر پیشروند ه کشورند.
این مسأل ه اعتماد ،نکت ه بسیار مهمی است .در کنار هوشمندی
مــردم ،بصیرت مردم در این حضور ،اعتماد عمومی هم نکته
بســیار مهمی است .جالب اینجا است که ما به مردم عزیزمان
عرض کردیم که خب مردم نظام شــان را دوست میدارند،
میآیند رأی میدهند؛ اما اگر احیاناً کسی هم هست که با نظام
اسالمی خیلی دل صافی ندارد ،اما برای کشو ِر خودش و منافع
کشــور اهمیت قائل اســت ،او هم بیاید .البد بعضیها از این
مجموعه بودند و آمدند .این نشاندهند ه چیست؟ نشاندهنده

این است که حتی کسانی که طرفدار نظام هم نیستند ،به نظام
اعتماد دارند؛ آنها هم می دانند که نظام جمهوری اســامی
منافع کشــور را و عزت ملی را مــی تواند حفظ کند و از آن
دفاع کند».
امید تازه
بــا آغاز بــه کار حســن روحانــی خیلــی زود تغییــرات و
ریلگذاریهای جدید شروع شد و مهمترین نشانه آن انتخاب
محمدجواد ظریف به عنوان وزیرخارجه و فرمانده تیم مذاکره
هستهای با  5قدرت جهانی و انتخاب رضا فرجیدانا به عنوان
وزیر علوم (وزیر اصالح طلبی که با نسل جوان و دانشگاهی
ارتباط داشت) بود .تحوالتی که البته خیلی زود هم اثرات آن
مشخص شــد تا جایی که آذر  1392ایران و گروه  5+1وارد
مرحله نگارش توافقی تاریخی شدند .سوم آذر توافق موقت
هستهای میان وزرای امور خارجه  5+1به همراه کاترین اشتون
(نماینــده عالی اتحادیه اروپا) ب ه امضا رســید .طبق توافق ژنو
ایران تعهد داد که سانتریفیوژها در تأسیسات هستهای افزایش
پیدا نکند و غنیســازی در ســطح  20درصد متوقف شود و
طرف مقابل نیز تحریمهای یکجانبه و چندجانبه علیه ایران در
حوزههای طال و فلزات گرانبهــا ،فروش نفت خام ،خودرو،
صنایع پتروشیمی و قطعات هواپیما را به حالت تعلیق درآورد.
همچنین  4/2میلیارد دالر از پولهای بلوکه شــده ایران بابت
فروش نفت نیز آزاد و تحریمهای جدید هم وضع نشود.

جام«شیردال» به ایران بازگشت

انقالب بیشــترین فعالیتهای خود
را بــر محور معرفی نمایش ســنتی
ایران در دنیا گذاشت و با همکاری
دکتر محمود عزیزی استاد دانشگاه
تهران و حسن عظیمی پیشکسوت
نمایش آیینی ســنتی ،اجراهایی را
در سطح جهان به روی صحنه برد که بازتاب گستردهای در معرفی
نمایش ســنتی ایران داشــت.هنرمندی که با عدم توجه و حمایت،
ســالهای آخر عمر خود را با هزینههای ســنگین بیمارســتان و در
تنهایی و تنگدستی سپری کرد.
روزنامه ایران -شنبه  31فروردین 1392

 22فروردین
درگذشت باقر
عاقلی نویسنده،
روزنامهنگار،
پژوهشگر و
مورخ.

ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبرمعظم انقالب

روزنامه ایران  -پنجشنبه  1اسفند 1392

پهپاد فطرس ،بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین کشور روز گذشته[دوشنبه  ۲7آبان  ]۱۳۹۲در
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع رونمایی شد.
هواپیمای بدون سرنشین فطرس ،توسط متخصصان شرکت صنایع هواپیماسازی ایران وابسته به سازمان
صنایع هوایی وزارت دفاع و با همکاری شرکتهای دانش بنیان و مراکز دانشگاهی کشور ،متناسب
با نیازهای نیروهای مسلح کشور طراحی و ساخته شده است .این پهپاد راهبردی با محموله خود دارای
شــعاع عملیاتی تا  ۲۰۰۰کیلومتر ،ســقف پرواز  ۲۵هزار پا و قابلیت  ۱۶تا  ۳۰ســاعت پرواز مداوم را
داراست .عالوه بر مأموریتهای شناسایی و مراقبت با مسلح شدن به موشکهای هوا به سطح و انواع
راکتها ،مأموریتهای رزمی را انجام می دهد.پهپاد فطرس ،در مقایسه با نوع امریکاییام کیو ۱-در
مرتبه باالتری قرار دارد در حالی که مداومت پروازی فطرس بین ۱۶تا ۳۰ساعت و متناسب با مأموریت
و میزان سوخت عنوان شده ،مداومت پروازی نوع امریکایی  ۲۴ساعت است.
روزنامه ایران -سهشنبه  ۲۸آبان ۱۳۹۲

 28خرداد

درگذشت فهیمه
رحیمی نویسنده
رمانهای عامه پسند.

 27شهریور

تیم ملی کشتی
آزاد ایران قهرمان
جهان شد.

 28مهر

درگذشت اسماعیل
ارحامصدر بازیگر،
طراح دکور ،طراح
لباس ،طراح پوستر و
بروشور سینما.

 25آبان

جایزه «حلقه الیب
نیتس  »2013توسط
گرهارد شرودر
صدراعظم سابق آلمان
به پروفسور مجید
سمیعی اهدا شد.

 22آذر

مازیار میری برای
فیلم «حوض نقاشی»
جایزه بزرگ یونسکو
را از هفتمین دوره
جوایز آسیا پاسیفیک
دریافت کرد.

 10بهمن

استقبال بیسابقه
مردم از طرح
«سینما سالم»
در سراسرکشور.
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 11فروردین

احمدصدر حا 
ج
سیدجوادی از اعضای
نهضت آزادی ،وزیر
کشور کابینه مهدی
بازرگان و سرپرست
دایر ة المعارف تشیع،
درگذشت.

 5اردیبهشت

امیرحسین فردی
نویسنده ،روزنامهنگار
و سردبیر و
مدیرمسئول مجله
کیهان بچهها،
درگذشت.

 24خرداد

چهارمین
انتخابات
شورای اسالمی
شهر و روستا
برگزار شد.

 28خرداد

تیم ملی فوتبال
ایران با شکست
دادن کره جنوبی به
جام جهانی فوتبال
 2014برزیل صعود
کرد.

 19شهریور

در تصادف دهشتناک
جاده قم بین دو
اتوبوس  45نفر کشته
و  39نفر مجروح
شدند.

 14مهر

تیم ملی والیبال
ایران قهرمان
آسیا شد.

 14آذر

 14آبان

حبیب اهلل عسکراوالدی
عضو حزب مؤتلفه
اسالمی ،درگذشت.

 5بهمن

ناصر میناچی بنیانگذار
درگذشت
کاظم معتمدنژاد حسینیه ارشاد و وزیر
ارشاد کابینه مهدی
روزنامهنگار و
حقوقدان ،استاد علوم بازرگان ،درگذشت.
ارتباطات دانشگاه
عالمه طباطبایی.

 22بهمن

در جشنواره فیلم فجر  ،فیلم آذر ،شهدخت ،پرویز
و دیگران (فیلم) ،احمدرضا درویش (کارگردانی)،
رضا عطاران (بازیگر مرد) ،مریال زارعی (بازیگر
زن) ،بهروز افخمی (فیلمنامه) ،استفان واریک
(موسیقی) سیمرغ بلورین گرفتند .فیلم شیار 143
نرگس آبیار منتخب تماشاگران شد.

