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توسعه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي با سرعت دنبال
ميش��ود به گونهاي ك��ه گزارشها از وارد مدار ش��دن
آخرين رديف شيرينس��ازي پااليش��گاه فاز  ،١٩آغاز
انتقال گاز سكوي فاز  20به پااليشگاه و افزايش تزريق
گاز فازهاي  17و  18پارس جنوبي به روزانه  46ميليون
متر مكعب حكايت دارد .مي��دان گازي پارس جنوبي
(يا گنبد ش��مالي در بخش قطري) ،بزرگترين ميدان
گازي مستقل جهان به شمار ميرود كه با برخورداري
از  34/2تريليون مترمكعب گاز استحصالپذير ،نزديك
به  ١٩درص��د از كل ذخاير گازي جهان را در خود جاي
داده است .نزديك به س��ه هزار و  ٧٠٠كيلومترمربع از
اين ميدان مشترك ،در آبهاي سرزميني ايران و  6هزار
كيلومتر مربع از آن در آبهاي قطر واقع ش��ده است .با
توجه عقبماندگي در سالهاي گذشته از قطر در توليد
گاز از اين ميدان ،دولت يازدهم توجه ويژهاي به توسعه

بازي برگشت با الريان انتقامي است
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نگاه روز

فرارسيدن سال  1396را شادباش ميگوييم

«احسنالحال» براي ايران
با پايان سال  ،95اميد به شنيدن بهترين خبرها
براي كشور و مردم در سال آينده را داريم

با بهرهبرداري از فازهاي 20و 21پارسجنوبي
عمليات عمراني در بزرگترين پروژ ه گازي و نفتي
تاريخ ايران به پايان ميرسد
گروه اقتصادي

3

گفتوگوي«اعتماد»باحميداستيلي

رييس ستاد انتخابات كشور:

كاند يداها از مردم تقاضاي راي نكنند

رويدادهاي  95و پيشنهادهاي فرهنگي براي آغاز 96
در گفتارهايي از فعاالن سياسي ،هنري و اجتماعي:

اين ميدان كرده اس��ت .اكنون توسعه فازهاي ،18 ،17
 20 ،19و  21پارس جنوبي در اولويت كاري قرار گرفته
كه البته بخشهايي از اين فازها تاكنون راهاندازي شده
است .در همين حال عليرضا عبادي ،مجري طرح توسعه
فازهاي  ٢٠و  ٢١پارس جنوبي از انتقال گاز ترش غني
سكوي فاز  20پارس جنوبي به پااليشگاه فازهاي  20و
 21در روز شنبه ( 28اسفندماه) خبر داده است .آن طور
كه عبادي اعالم كرده ،عمليات براي آغاز برداش��ت گاز
ترش غني از س��كوي فاز  ٢٠در حال انجام اس��ت و روز
شنبه گاز وارد پااليش��گاه ميشود .آذرماه  95بود كه با
راهاندازي سكوي فاز  ،21گاز به شبكه سراسري تزريق
شد و سكوي فاز  21هم كه در آذرماه نصب شده بود٢ ،
هفته پيش راهاندازي شد .حاال با بهرهبرداري از يك رديف
شيرينسازي پااليشگاه فازهاي ٢٠و
صفحه  04را
بخوانيد
 ٢١پارس جنوبي ،شرايط براي رديف
دوم شيرينسازي اين پااليشگاه آماده شده و تا پايان اين
هفته به بهرهبرداري ميرسد.

لوريس چكناواريان  ،بهمن فرمانآرا ،ليلي گلستان  ،صادق زيباكالم ،علي شكوريراد
سروش صحت  ،حبيب احمدزاده ،حسين پاكدل،كامبيز درم بخش ،فرهاد توحيدي
احمد پورنجاتي ،كامبيز نوروزي ،علياكبر قاضي زاده ،عليرضا داوودنژاد ،عليرضا بهشتي
الهه كواليي ،جواد طوسي و ...

مكتبي به نام مصدق

نشست «فرهنگ ،اقتصاد ،سياست
و نهضت ملي ايران» با سخنراني
هاشم آقاجري و محمد مالجو

 7و 10و 11و 12و16

طرح  :جمال رحمتي  /اعتماد

 8و9

نگاه سياسي

نگاه عيدانه 1 -

جواد امام

فعال سياسي

پاسخي به يك نامه

در آس��تانه انتخابات دوازدهمين دوره
رياستجمهوري و در پي اعالم نامزدي
جناب آق��اي حميد بقايي ،دوس��ت و همراه ايش��ان
آقاي مش��ايي دس��ت ب��ه قلم ش��دند و خط��اب به
حجتاالسالموالمس��لمين آقاي سيدمحمد خاتمي
نكاتي را مطرح كردند بدين گمان كه ميتواند فتح باب
گفتوگو باشد .با شناختي كه من از آقاي خاتمي دارم
تصور نميكنم ايشان پاسخي به نامه ايشان بدهند.
اما نكاتي در مكتوب آقاي مش��ايي هست كه اگر آقاي
خاتميچنانكهحدسميزنمبدانپاسخندهندحيف
استبيپاسخگذاشتهشود؛لذامناسبدانستمبهبرخي
از آنها اشارهاي داشته باشم .بگذاريد ابتدا جمعبندي
خود را بگويم؛ تا آنجا كه من ميفهمم علت عدم پاسخ
آقاي خاتمي به ايشان نه اين است كه ايشان شايستگي
پاس��خ ندارند زيرا آقاي خاتمي انسانتر و بزرگوارتر از
آن است كه چنين مالحظاتي را مد نظر داشته باشند

فرارسيدن سالروز والدت حضرت زهرا (س) و روز زن را تبريك ميگوييم

علياصغر شعردوست

مهدي حجت

فعال فرهنگي

رييس ايكوموس و رييس اسبق سازمان ميراث فرهنگي

ضربان بهار
بيدارگر حيات

به گمان من علت آن است كه اصوال گفتوگو زماني آغاز
ميشود كه حداقل اشتراكاتي بين طرفين وجود داشته
باش��د يا الاقل معاني كلمات و مفاهيم در فكر و ذهن
طرفينگفتوگو،يكسانباشدوچنينزمينهمشتركي
ميان آقاي مش��ايي و دوستانش��ان با شخصيتها و
گروههاي اصالحطلب اساسا وجود ندارد .اجازه بدهيد
با ذكر چند مثال اين نكته را توضيح دهم.
آقاي مشايي از «اصالحطلبي» ميگوييد و اينكه راي
«مردم» در س��ال  88به جناب آقاي احمدينژاد هم
برآمده از همين نگرش مردم بوده اس��ت و ميافزايند:
«اينجان��ب قاطبه م��ردم را ملزم و پايبن��د به اصولي
ميدانم كه «اصالحات» را تضمين ميكند »...چنان
كه مالحظه ميشود تعريفي كه آقاي ادامه در صفحه
03
مش��ايي از اصالحطلبي دارند همان
است كه در س��خنان و مواضع و سياس��تهاي آقاي
احمدينژاد متجلي است.

نگاه عيدانه 2 -

چنان ز مقدم نوروز شد طراوت عام  //كه سبز گشت هم از آب تيغ
چوبنيام/اگرزعالمباالنويدرحمتنيست//بهخاكاينهمهباران
چه ميبرد پيغام /بساط سبزه در و دشت را تمام گرفت  //زمين تمام
زبان شد به شكر نعمت عام

گام بر خاك نهادن و زنده بودن خاك را احساس كردن،
دس��ت در خاك فرو بردن،چونان كه به شستوشويي
گوارا ،روح را به زاللي بهار س��پردن و ديگر ش��دن .حال ديگر يافتن ،از
نگاه ديگر نگريس��تن ،به بصيرت رسيدن و چش��م باز كردن به جهاني
كه ديگرمي ش��ود .به جهاني كه در گذر ديرينه روزان وشبان پيرسال،
ناگهان جوان ميشود ،جوانه ميزند ،با شوقي كودكانه ،به جوانههايش
مينگرد ،دست بر جوانههايش ميكشد ،خود را به ناگهان تازه مييابد.
حس خوي تازه ،حس حالي تازه ،حالي احسن ،حالي ادامه در صفحه
05
شگفت ،حالي تازهتر از هموارههايي كه بهار با خود به
ارمغان ميآورد ،حالي كه انگار براي نخستينبار در او دميده ميشود.
زمين،زمين مهربان كه در تازهترين و...

ب شايسته
نوروز ،انتخا 
فرهنگي جهان

انس��ان ايراني كه به مدت هزاران س��ال در س��رزمين
ايران زندگي كرده است و از رمز كيفيت زندگي در اين
سرزمين و رعايت كردن اصولي كه براي زندگي در اين سرزمين به آن
نياز داشته مطلع شده اس��ت ،آرام آرام اين اصول را تصحيح كرده و راه
مواجه شدن با ظرفيتهاي موجود در محيط اطراف خود را يافته است.
يكي از اين ظرفيتها كه در طول تاريخ كهن اين سرزمين نمايان شده
و جزيي از فرهنگ عمومي ايرانيان است ،نحوه بيرون آمدن از زمستان
و ورود به بهار است .در سرزمين ما به جهت تنوع جغرافيايي كه وجود
دارد و تنگناهايي كه انسان اين س��رزمين در طول تاريخ با آنها مواجه
شده اس��ت ،مساله زمستان مس��اله مهمي در اين جغرافيا بوده است.
ورود به زمس��تان و خروج از آن براي انسان ايراني معاني ويژهاي دارد.
ل��ذا تمهيداتي هم براي اين موضوع توس��ط ايرانيان ادامه در صفحه
04
انديشيده شده است .هم براي ورود به فصل زمستان
و هم براي خروج از آن .ما در ورود به زمستان جشنهاي مهرگان را در
مهر و يلدا را در دي ماه داريم.

سالنامه

ویژه داستان و روایت و قصه

قصههای هزار و یک شب
گفتوگو با عبداهللکوثری

متونکالسیک راه درستنوشتن
را میآموزند

شماره
43
منتشرشد

با بيش از
 50گفتوگوي
جذاب و خواندني
دهها گزارش و
وروايت مفصل از
شرايط ايران

سيد محمد بهشتي
فعال فرهنگي

نوروز :وقت گرهگشايي

چو غنچه گرچه فروبستگي است كار جهان/
تو همچو باد بهاري گرهگشا ميباش

«امروز كه شش روز به عيد نوروز مانده
است ،حاال بحبوحه شكوفه زردآلوست،
يعني باغات اطراف شهر از دوشانتپه و باغشاه الي قصر
قاجار و پايينتر كه شاهعبدالعظيم باشد .شكوفه بادام
اواسطش اس��ت ،آلوچه اوايل شكوفه اوست .بنفشه در
شهر و اطراف شهر اواسط مايل به اواخر است .بيدمشك
كه كثيف ش��ده ،قريب به اتمام اس��ت .اوايل شببوي
زرد اس��ت .گلها را كمكم از گلخانه بيرون ميآورند و
توي باغچهها ميگذارند ،اما ما هنوز سر نارنجستانها
و گرمخانهها را باز نكردهايم .هوا س��رد نيس��ت و خوب
هوايي است( ...از :روزنامه خاطرات ناصرالدينشاه قاجار)
هر سال اسفند كه از نيمه مي گذرد به تدريج حال و هوا
بهاري ميشود .تحويل س��ال هرچند تغييري نجومي
اس��ت ،ليكن با وجود بسياري ديگر از تحوالت سماوي
اثري محس��وس در زندگ��ي روزمره ما ايراني��ان دارد.
هرقدر هم كه گذشتن روزها و هفتهها و ماههاي ديگر را
احساسنكنيم،نزديكشدنخورشيدبهبرجحملقابل
درك است .با وجودي كه اين تغيير و تحول كيهاني كل
نيمكرهشماليرامتاثرميكند،ليكناينايرانيانبودهاند
كه نوروز را «به جا آوردهاند» و آن را گرامي داش��تهاند و
حتي ميتوان گفت نقطه عطفي در زندگي شمردهاند.
البته موقعيت ايران در اين موضوع بيتاثير نيست؛ قدما
از س��ر تعارف نبود كه ايران را اقليم اوس��ط يا معتدل و
«احس��ن البالد» ميدانستند؛ چراكه «فصول اربعه آن
قريب به اعتدال اس��ت و هريك به مقتضاي طبيعت به
وجه احسن ميگذرد » .ليكن نوروز محدود به انقالبي
طبيعي نميماند و اصال اين انقالب طبيعي مستمسكي
قرار ميگيرد براي به ظهور رسيدن مجردترين معاني.
به سخن ديگر نوروز ذومراتب است يعني از طبيعيترين
تا معناييترين مراتب را شامل ميشود.
نوروز در مرتبه طبيعي :بسيارند اعياد و جشنهايي
در فرهنگهاي ديگ��ر كه وقتي درباره خاس��تگاه آن
ميپرسيم معموال امري افسانهاي و تخيلي يا اعتباري
را در پاس��خ ميشنويم .بيش��تر اين رويدادها با تحولي
طبيعي مقارن نيس��ت و پنداري اصال به زمين و مرتبه
ماديزندگيبشربياعتناست؛ليكننوروزپايشبرزمين
واقعيت استوار است .سطح تماس ايرانيان با نوروز بيش
از اينكه عقلي و منطقي باشد ،از خالل طبيعيترين امور
يعني حال و هواي گلها و درختان و پرندگان و خورشيد
و ...بوده است .با وزيدن باد بهار ،درختان شكوفه ميكنند
و گره از غنچههاي فروبس��ته گش��وده ميشود ،زمين
نفسي ميكشد و پرندگان انبساط خاطر پيدا ميكنند.
يعني همه عناصر طبيعت در نوروز «گش��ايشحال»
مييابد .مثلي رايج هست كه ميگويد «با يك گل بهار
نميشود»؛ هرچند با يك گل بهار نميشود ولي ايرانيان
ميدانس��تند كه با بهار گل ميشود و از قضا آغازش هم
با يك گل اتفاق ميافت��د .يعني هرچند با يك گل بهار
نميشود ولي باز شدن يك گل نويد بهار را ميدهد .در
ادبيات فارسي از اشعار و متون نظم و نثر تا نوروزنامهها
و حتي زراعتنامهها و ...پيداست كه تا چه اندازه به گل
نشستن دش��تها و احوال سوسن و س��نبل و ارغوان
اهميت داشته است .تقريبا هيچ شاعري نداريم كه درباره
نوروزدستكمچندبيتينسرودهباشد.هرشاعريتالش
كرد ه در اين چند بيت زمين نوروز را بهتمامه فتح كند و
اين يعني نوروز در زمره شاعرانهترين اوقات است .نوروز
زمان
در ساحت طبيعي يك روز نيست؛ بلكه بازهاي از ِ
مورد نياز براي گشوده شدن يك جوان ه است.
نوروز در مرتبه بشري :التهاب و جنوني كه در جامعه
نزديك به نوروز ب��راي رتقوفتق امور ادامه در صفحه
15
جاري و روزمره ديده ميشود ،هرقدر
در ظاهر آشفتگي به نظ ر آيد و بسياري را بيطاقت كند،
ليكن عمال نشان ميدهد كه ...

تيترهاي امروز

در پي تواف 
ق
طرف ايراني و سعودي

«حـج»
براي ايرانيان
برقرار شد
13

زنگهاي بلند هشدار
پيشاز آغاز تعطيالت

جادهها در  48ساعت
 50قرباني گرفتند
14

به تماشاي
خانهخرابيمان
نشستهايم

پيگ
ح يري
ادثه

حال و روز كسبه پالسكو
در آخرين شبهاي قبل از عيد
14

 11هزار مدرسه آماده اسكان است

اقامت نوروزي
به سبك كالس درس
نگاه اجتماعي

13

مصطفي سليمي
فعال اجتماعي

آسيبهاي اجتماعي
يا زلزله اجتماعي

چن��د روز قبل ريي��س محترم كميته
امداد از آم��ار  ۱۱ميلي��ون نفري زير
خط فقر پرده برداشت .همزمان با ايشان وزير محترم
كش��ور از آمار  ۲ميليون نفري معتادان متجاهر خبر
داد .وي ط��ي مصاحب��هاي اعالم ك��رد  ۶۴درصد از
زندانيان كش��ور به طور مس��تقيم يا غيرمستقيم با
مواد مخدر ارتباط داش��تهاند .از س��وي ديگر ،طبق
اظهارات مقامات محترم قضايي س��االنه بيش از ۱۰
ميليون پرونده قضايي تشكيل ميشود .بنابر مصاحبه
مسووالن انتظامي روزانه  ۱۶۰۰نزاع رخ ميدهد كه
منج��ر به مراجعه به بيمارس��تان و دادگاه ميش��ود
صفحه  13را
و همچني��ن بنابر آمار ارايه ش��ده از
بخوانيد
ابتداي سال تا بهمن ماه  ۱۳۹۵تعداد
 ۱۳۸هزار طالق ثبت شده كه حدود  ۱۰۵هزار مورد
آن توافقي بوده است.

را از دكههاي مطبوعاتي بخواهيد
تمام تعطيالت
نوروز را سرگرم
خواندن رازها و
جزييات زندگي
چهرههاي سياسي
و اجتماعي و
روزگار مردم
خواهيد بود

ايران ديروز را روايت ميكند و آغاز دوران بدون هاشمي ،بدون پالسكو
سالنامه «اعتماد»
ِ

بدون كيارستمي و بدون ديگر نمادهاي سنتي سياست و اجتماع و فرهنگ را به تحليل مينشيند

