سال بیست و سوم
شماره 6575
سهشنبه
 31مرداد 1396
 29ذیقعده 1438
 24صفحه
سایر استان ها
 300تومان
استان تهران و البرز
 500تومان
Tuesday

22 Aug . 2017
No. 6575

ISSN1027-1449
)Keytitle: IRAN (Tehran

2 4 11 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1

شهادت نهمین خورشید امامت و هدایت ،امام محمدتقی(ع) ،جواد االئمه تسليت باد

w w w . iran - n e w s p a p e r . c o m

رهبر معظم انقالب:

شهید حججی نمونهای درخشان از رویشهای انقالب است
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جهانگیری در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان میراث فرهنگی:

دولت به دنبال افزایش ۳۰درصدی سهم زنان در مدیریت کشور است
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مقامات ارشد کابینه در گفت وگو با «ایران» اهداف و پیامدها را بررسی کردند

همنوازی
تیم اقتصادی دولت

واعظی،رئیس دفتر رئیس جمهوری :این دولت به مراتب دولت هماهنگتر و منسجمتر از دولت یازدهم
خواهد بود .اقتصاد در دولت دوازدهم موضوعی محوری است و شخص رئیس جمهوری هم خودشان وقت
خواهند گذاشت و هم کابینه را هماهنگ خواهند کرد تا اهداف و وعدههای داده شده به مردم تحقق یابد
کرباسیان ،وزیر اقتصاد :پیام انتصابهای اقتصادی به بازار و بخش خصوصی ایران مثبت است
ســیف ،رئیــس کل بانــک مرکــزی :ترکیــب تیــم اقتصــادی میتوانــد در ایجــاد هماهنگــی ،همافزایــی
و همسو کردن رویکردهای اقتصادی در دولت نقش مؤثری داشته باشد
5

سه فراکسیون ،سه نگاه به جلسه رأی اعتماد
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گزارش میدانی «ایران» از پاتوقهای فروش مواد

دیگر
صفحهها

توگو با «برانکو»  /هدف ما قهرمانی در آسیاست باید از سد<االهلی> بگذریم
گف 
روایتزندگی بانوی مزرعهدار اردکانی  /راز عروسکهای قصهگوی«خدیجه»
ارکستر سمفونی اقتصاد

نفوذ در حوزههای علمیه
هدف دشمن است

دادستان کل کشــور تالش دشمن با هدف
نفوذ در جامعه اســامی ایران و زیر ســؤال
بــردن مبانی اعتقادی و اخالقی قشــرهای
مختلــف جامعــه از جملــه خانوادههــا،
جوانــان و حتی نفــوذ در حوزههای علمیه
و روحانیون را جدی ،دقیق و حســاب شده
خواند و از مهمترین دروازههای این نفوذ را
فضای مجازی اعالم کرد.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم منتظری
در همایش پیشــگیری و صیانت روحانیت
در رشــت بــا تأکید بر ضــرورت توجه جدی
و همهجانبــه دولــت و رئیــس جمهــوری و
وزارتخانههــای مرتبط ،به فضــای مجازی
گفت :به عنوان کسی که بنابر وظیفه قانونی
خــود از طریــق معاونــت فضــای مجــازی
دادســتانی کل بــه صــورت مســتمر و حتی
ســاعتی فضــای مجــازی را رصــد میکند،
دلســوزانه اعالم میکنم که یک قاضی کل
یــک بزرگــراه را به خاطر یک تصــادف و دو
تصادف یــا  10تصــادف نخواهد بســت اما
شــما بگویید ،وقتی بزرگراهی کــه میتوان
از آن اســتفاده درســت و بهینــه کــرد در اثر
غفلــت و کم توجهــی تبدیل بــه قتلگاهی
بــرای مردم ،خانوادهها و جوانان میشــود،
چــه باید کــرد؟ او با تأکید بر اینکه دســتگاه
قضایــی به دنبــال بســتن فضــای مجازی
نیســت ،تصریــح کــرد :فضــای مجــازی و
گوشــیهای تلفن همــراه از بچههای چهار
و پنج ســاله تا افراد مسن  ۸۰ساله را درگیر
خود کرده و آسیبهایش فراگیر شده است
پس الزم اســت کــه ما بــا مدیریت علمی،
فنــی و اقتصادی مناســب این اتوبــان را در
اختیــار خــود بگیریــم و کنتــرل و مدیریــت
مناســب کنیم .او یکــی از محورهای عمده
تالشهــا و توطئههــای دشــمنان را کــه
مســبوق به ســابقه تاریخی اســت ،نفوذ در
حوزههــای علمیــه و در میــان روحانیــون
دانســت و تصریــح کــرد :لبــاس روحانیت
نمــادی از ابــاغ رســالت الهی اســت و اگر
کسی در این قشر تردیدی در این زمینه دارد
در واقــع ایــن لبــاس را غصب کرده اســت.
منتظری افزود :دشــمن بشــدت مجموعه
نهاد روحانیت ،مرجعیــت و در رأس همه
ولــی فقیــه را مــورد تهاجــم قــرار داده و به
دنبــال یافتن راههای نفوذ در حوزههاســت
و قصــد دارد اعتمــاد مــردم را به روحانیت
ضعیــف کند تــا به گمــان خود بــا متزلزل
کردن ستون خیمه یعنی والیت فقیه ،این
خیمه را از بین ببرد ،پس باید هوشیار بود و
متناسب با شرایط امروز به مقابله با توطئه
دشمن علیه روحانیت پرداخت.

هر وقت بخوام شیشه هست اما جنس شیشهها خراب شده
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گفتوگو با محبت محبی؛ برنده جایزه «مریم میرزاخانی»:

آمار  4ساله سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی

حمایت دولت نباشد
دلسرد میشویم

 11میلیارد دالر سرمایه خارجی
وارد ایران شد
5

با حکم فرمانده معظم کل قوا
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فرمانده کل ارتش و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شدند
حضرت آیــتاهلل خامنهای فرمانده معظم کل قــوا ،در احکام
جداگانهای امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی را به سمت جانشین
رئیسستادکلنیروهایمسلحوامیرسرلشکرسیّدعبدالّرحیم
موســوی را بــا ارتقا به درج ه سرلشــکری به ســمت فرمانده کل
ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند .به گزارش پایگاه
اطالعرســانی دفتر مقام معظم رهبری ،متــن احکام فرمانده
معظم کل قوا به این شرح است:
بسماهللالّرحمنالّرحیم
امیر سرلشکر عطاءاهلل صالحی
بــا قدردانــی از خدمــات خالصانه شــما در فرماندهی
ارتــش جمهوری اســامی ایــران ،بنــا به پیشــنهاد رئیس
ســتاد کل نیروهــای مســلح ،جنابعالــی را کــه از ســوابق و
تجــارب ارزشــمندی در حوزههــای فرماندهــی و ســتادی
برخوردار میباشــید به ِســمت جانشــین رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح منصوب میکنم .از زحمات و تالشهای
امیر ســرتیپ سید عبدالّرحیم موســوی در این مسئولیت
قدردانــی میکنــم .توفیــق همــگان را از خداونــد متعال
مسألت دارم.
سیّد علی خامنهای  ۳۰/مرداد۱۳۹۶

امیر صالحی

امیر موسوی

بسماهللالّرحمنالّرحیم
امیر سرتیپ سیّد عبدالّرحیم موسوی
نظــر به تعهد و شایســتگی و تجــارب ،شــما را با ارتقا بــه درجه
سرلشــکری به ِســمت فرمانده کل ارتش جمهوری اســامی ایران
منصوب میکنــم .با توجه به ذخیر ه عظیم نیروی انســانی کارآمد
و مؤمــن ارتش و تجربیات دوران دفاع مقــدس و پس از آن ،انتظار
میرود در دوران فرماندهی شما با رویکرد تحولی و انقالبی ،ارتقای
توانوآمادگیهایرزمیوتعالیمعنویوبصیرتیوتأمیننیازهای
معیشتیوهمافزاییباسایرنیروهایمسلح،شتابگیردومجموعه
آجا به نصاب شایســتهتر برســد .از تالشهای خالصانه و ارزشمند
امیرسرلشــکر عطاءاهلل صالحی در طول خدمت تشــکر و قدردانی
میکنموتوفیقهمگانراازخداوندمتعالمسألتدارم.
سیّد علی خامنهای  ۳۰/مرداد۱۳۹۶

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح :

جغرافیای سیاسی عراق نباید تغییر کند
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به دستاوردهای سفر
اخیر خود به ترکیه خبر داد که بزودی رئیس ستاد ارتش ترکیه
به ایران ســفر خواهد کرد .به گزارش ایســنا ،سرلشکر باقری با
بیان اینکه توافقهای خوبی در سفر به ترکیه انجام شد ،افزود:
در موضوع مرزهای مشــترک با ترکیه مقرر شد تا این کشور به
مرز توجه بیشــتری کند .ما از امتــداد مرزها و اقدامات کنترلی
از ســوی ترکیــه در مرزها اســتقبال کردیم چراکه ایــن کار برای
مقابله با قاچاقچیان انســان ،موادمخدر ،اســلحه و همچنین
اقدامات تروریستی و ...انجام میشود .به گفته باقری ،اقدامات
ایــران و ترکیــه در ایــن زمینه مکمــل یکدیگر خواهد بــود .وی
ادامه داد :در بحث جلوگیری از عبور تروریســتها از مرزهای
مشترک ،توافقهای خوبی صورت گرفت و در آینده نیز رئیس
ســتاد ارتش ترکیه به ایران ســفر خواهد کرد .رئیس ســتاد کل
نیروهای مســلح درباره اینکــه آیا در این دیدار درباره مســائل
ســوریه و عراق نیز بحث شده یا خیر؟ گفت :در سفر اینجانب
در مورد مباحث امنیت منطقهای مسائلی مطرح شد .در مورد
سوریه و عراق مذاکراتی داشتیم .در بحث سوریه ،تقویت روند
مذاکــرات آســتانه و منطقه ادلب توســط نیروهای مســلح دو
کشوربحثاصلیبود.همچنیناستقرارحاکمیتکشورسوریه
در شمال این کشور نیز مورد تأکید قرار گرفت.
باقــری با بیان اینکه توافقهای خوبــی در این زمینه صورت
گرفت ،خاطرنشــان کــرد :در مــورد عراق نیز موضــوع احتمال
وقوع همهپرســی در شمال این کشور مورد بحث قرار گرفت که
دو طرف نظرشان بر این بود که جغرافیای سیاسی کشور عراق
نباید به هیچ عنوان تغییر کند.وی با اشاره به مسائل همهپرسی
در کشــور عــراق نیز افــزود :هرگونه مســأله کردســتان عــراق با
حاکمیت مرکــزی در بغداد ،باید براســاس قانون اساســی این
کشــور حل و فصل شــود چراکه هرگونه اقدام غیراز این ،باعث

وزیر ارتباطات در گفت و گو با «ایران»:

تعامل ،تنها راه رفع فیلتر
سرویسهای مسدود شده است
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خبرهایضدونقیضازفرجامعاملحملهتروریستیبارسلون

ایرنا

اول دفتر
تیم اقتصادی ،مانند یک ارکســتر است که میخواهد
موســیقی بنوازد ،از نوازندگان مختلفی تشــکیل شده
و هرکــدام بــه کار خودشــان مســلط هســتند .مســلط
بودن اعضای تیم نوازندگی شرط الزم است اما کافی
نیست .شــرط کافی ،رهبر ارکستر است که با مدیریت
او ،همه اعضای تیم بتوانند نتهای مناسبی بنوازند.
طهماسب مظاهری
االن هم در تیم اقتصادی ،همه افراد با تجربه ،عملگرا
تحلیلگر ارشد اقتصادی
و بــا انگیزه هســتند و یک رهبــری هماهنگ ،میتواند
در طول زمان بهترین نتایج را به بار آورد.
تیــم اقتصــادی دولــت تحول بزرگی نســبت بــه دوره قبــل با ایجــاد مجدد
معاونــت اقتصــادی داشــته اســت .حضــور ایــن معاونــت ،تاکنــون دو دوره
در کشور سابقه دارد .یک دوره زمانی که مرحوم نوربخش در دولت دوم مرحوم
هاشمی ،رأی مجلس را کسب نکرد و بهعنوان معاون اقتصادی منصوب شد.
یک دوره خیلی کوتاه هم مهندس موســوی ،به بنــده حقیر حکم دادند و بعد
از چنــد روز توافق شــد که من به وزارت نفت بهعنوان قائم مقام منتقل شــوم.
حاال این ســومین باری اســت که چنین حکمی صادر میشود .به نظر میرسد
این ابتکار آقای رئیس جمهوری برای بهتر هماهنگ کردن تیم اقتصادی بوده
اســت .این هماهنگــی نقش مهمی در دولت دوم روحانــی دارد .در دولت اول
دستگاههای اجرایی اقتصادی همه از ظرفیت و قابلیت خوبی برخوردار بودند
امــا کارها کنــد پیش میرفت و حاال بــا ایجاد هماهنگی ،کار تنــد پیش میرود.
نمونه برجســته ،ضرورت هماهنگی بیشــتر در دولت قبل ،بحث الیحه تحول
بانکی بود که انجام آن مدت زیادی بهطول انجامید.
در دولــت دوم آقای روحانی ،مواجه با این هســتیم که بین دو نوع تصمیم
ســخت و خــوب ،از یــک طــرف و تصمیــم بــد و راحــت از طــرف دیگــر ،بایــد
انتخاب شــود .تصمیمــات راحتی که دولت میتوانــد در امور اقتصادی بگیرد،
در کوتاهمــدت حــاوت دارد ولــی در میــان مــدت و بلنــد مــدت مضــر خواهد
بــود .تصمیمات ســخت و خوب تصمیماتی هســتند که موجــب تحول مثبت
در نظام اقتصادی کشــور میشوند و اکثر اینها ویژگیشان این است که در کوتاه
مــدت ،ســختی و دردســر دارد و نارضایتــی برخی را بــه همراه خواهد داشــت.
دولــت روحانــی در دور دوم بســیار نیازمند تصمیمات خوب و ســختی اســت،
چرا که برخی ســاختارهای غلط ،باید تحول جدی پیدا کنند .معاون اقتصادی
رئیــس جمهــوری میتوانــد کمک کنــد که دولت بــرای این تصمیــم گیریها،
بــا راحتی بیشــتری عمل کند .در نهایــت ،این تصمیمات ســخت و خوب باید
برای مردم بخوبی بیان و مردم نســبت به آنها توجیه شــوند ،آقای نهاوندیان
در جایگاه این معاونت ،بیان خوبی هم دارند و بخوبی میتوانند افکار عمومی
را توجیه و همراه کنند .در دوره اول ،دولت کارهای زیادی میکرد ولی زبان بیان
آن را به اندازه کافی و ضرورت نداشت.
در مورد شــخصیتهای فردی هر کدام از صاحبمنصبان اقتصادی ،مثل
آقای کرباســیان ،آقای ســیف و آقای نوبخت شخصیتهای توانمندی هستند
و میتواننــد بــا هماهنگــی بیشــتری بــا ســازمان برنامــه و بودجه پیــش بروند.
تجدیدنظــر اساســی در ســاختار بودجهریزی کشــور ،یکی از همــان تصمیمات
ســخت اســت کــه بایــد اجرایــی شــود .وزارت اقتصــاد و بانــک مرکــزی بایــد
بــا هماهنگــی ســازمان برنامــه ،بودجههــای الزم را بــرای بــه انجــام رســاندن
کارهایشان در اختیار داشته باشند.
نکته دیگر برای توفیق دولت ،حضور و نقش دکتر نیلی بهعنوان دستیار ویژه
رئیس جمهوری است .آقای نیلی با آرامش و تسلط ،سواد بسیار زیاد و اطالعات
باال از اقتصاد مملکت ،بسیار خوب میتواند در هماهنگی خطمشی اقتصادی
دولت عمل کند البته به این شرط که دستگاههای اجرایی ،به توصیههای ایشان
خوب گوش دهند.
در نهایت ،در مورد کل کابینه و کل تیم اقتصادی کابینه انتخابهای خوبی
صــورت گرفتــه و اعضا و منصبهای مختلــف بخوبی کنار هم قــرار گرفتهاند.
ما امیدواریم که رئیس جمهوری نیز با حساسیت بیشتری بحثهای اقتصادی
ج به بار آید.
را دنبال و رهبری کنند تا بهترین نتای 

دادستان کل کشور:

امیر رجبی  /ایران

راهکارمسائلمنطقه
تعریفمنافعمشترکاست

فریبا خان احمدی  /ایران

رگزنی با «شیشه»

میرمحمود موسوی در گفتوگو با «ایران»:

ناامنی در این کشور میشود و بدیهی است که هرگونه ناامنی در
این کشور نیز محدود به مرزهای آن نخواهد شد و به کشورهای
منطقه از جمله ایران و ترکیه نیز سرایت خواهد کرد.
ëëامتیازاتویژهبرایکارکنانمرزبانی
باقــری که در حاشــیه بازدید از ســتاد فرماندهــی مرزبانی
ناجا و دیدار با فرماندهان ارشــد این نیرو در جمع خبرنگاران
ســخن میگفــت ،درباره جلســه بــا فرماندهــان مرزبانی هم
افزود :جلســه خوب و پربــاری بود و تصمیمــات خوبی در آن
اتخاذ و مقرر شــد که با شــیبی مناسب تقویت کمی و کیفی در
مرزبانــی رخ دهد .این تغییر هــم در بعد نیروی وظیفه و هم
در بعد مسائلی چون زیرساختها ،ابنیه ،تجهیزات ،مهمات
و ...خواهــد بــود .وی بــا بیان اینکه تصمیمگیریهــای الزم در
این زمینه انجام خواهد شد ،تصریح کرد :مسئولیت مرزبانی
جزو مسائل مهم و قابل توجه است ،بههمین دلیل امتیازات
خاصــی را برای کارکنان مرزبانی پیشبینی کردیم و قرار شــد
در ارائه برخی از خدمات نیز در اولویت قرار بگیرند ،چراکه ما
بخشی از امنیت کشــور را مدیون مرزبانان و خون شهدای این
نیروهستیم.

رسانههای محلی اسپانیا از دستگیری عامل حمله تروریستی در شهر بارسلون خبر دادند.
این در حالی است که برخی دیگر از رسانههای این کشور  ،خبر کشته شدن وی در تیراندازی
پلیسرامنتشرکردند.
بــه گزارش «ایــران» به نقل از آسوشــیتدپرس ،روزنامه اســپانیایی الوانگاردیا گزارش
داد ،عامل فراری حمله بارسلون توسط پلیس دستگیر شدهاست .از سوی دیگر ،یورو نیوز
به نقل از رسانههای اسپانیایی اعالم کرد یونس ابویعقوب 22،ساله کشته شده است .وی از
ساعات پایانی روز پنجشنبه که حمله تروریستی بارسلون انجام شد ،تحت تعقیب پلیس
بود .نیروهای امنیتی اســپانیا تا ساعات پایانی شــب گذشته از تأیید یا رد خبرهای منتشر
شــده درباره فرجام ابویعقوب خودداری کردهانــد .اما خبر دادند ،در درگیریهای پلیس
ایــن کشــور بــا مــردی در حومه شــهر ســابیراتس کــه کمربنــدی انفجاری داشــت ه اســت،
وی را هدف گلولهای مرگبار قرار دادهاند .با این حال ،پلیس اســپانیا درباره اینکه این مرد
همــان ابویعقوب بود ه یا خیر ،اطالعی به خبرنگاران نداد .در همیــن حال گزارش فرانس 24
حاکی از آن اســت که شــمار کشتهشدگان حمله تروریستی بارســلون به  15نفر افزایش یافت.
قربانیپانزدهمکهضرباتچاقوبرپیکرویدیدهمیشود،دریکخودروپیداشد هاست.پلیس
معتقد است ،عامل یا عامالن حمله بارسلون در قتل این مرد دست داشتهاند .پلیس هویت
تمامی کشتهشدگان را تعیین کرد ه است .در این حمله تروریستی 120نفر نیز زخمی شدند.

