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روحانی در دیدار رییس مجلس ملی مجارستان تاکید کرد:

گسترشروابط
با کشورهای دوست

رییس مجلس ملی مجارستان در سفر به تهران با رییسجمهوری و همچنین همتای ایرانی خود رییس مجلس شورای
اسالمی دیدار و گفتوگو کرد .رییسجمهوری در دیدار رییس مجلس ملی مجارستان با اشاره به روابط دیرینه دو کشور بر
پایه دوستی و احترام متقابل ،تصریح کرد :اساس سیاست خارجی دولت یازدهم ،گسترش روابط و تقویت سطح همکاری
با کشورهای دوست از جمله در اتحادیه اروپا است .حجتاالسالم حسن روحانی روز شنبه و در دیدار الزلو کوور با اشاره
به نقش موثر اتحادیه اروپا در مذاکرات هستهای و ضرورت استفاده هر چه بیشتر از فرصتهای پسابرجام برای گسترش
همکاریها ،گفت :جمهوری اسالمی ایران کشوری بزرگ با اقتصادی نوظهور است و ظرفیتها و توانمندیهای گسترده
ایران در زمینه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژههای زیربنایی و همچنین توانمندیهای مجارستان در حوزههای
صنعت و کشاورزی ،بسترهای مناسبی را برای توسعه همکاریهای تهران – بوداپست ایجاد کرده است که بخشهای
خصوصی دو کشور باید با آشنایی بیشتر از این ظرفیتهای مشترک ،در تعمیق این همکاریها پیشگام شوند.

پیشخوان

کاهش رتبه ریسک تجاری ایران
در کنار تسهیل نقدینگی بانک ها برای بانک ها

برای خطری که نیست

پسازگذشتیکسالازاجرایبرجامورفعموانعبانکیدرپرداختهایپولی،
درکناررفعممنوعیتمبادالتدالریدرمعامالتایران،ایراداتریزترموجود
بر سر راه اقتصاد ایران در زمینه تجارت و جذب سرمایه گذاری های خارجی،
کم کم به چشم می آیند .االن و پس از رفع موانع بزرگ که گاه حل شدن آنها
غیرممکنبهنظرمیرسیدریزبینیهایدلسوزانهدرکنارنظراتکارشناسی
می تواند راهگشای این راه آغاز شده باشد.
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روایتی تازه از نسبت میان دو مطالبه بزرگ انسانی

تقدم آزادی بر اخالق

ادامه در صفحه 2

افشاگر پرونده امالک نجومی به قید وثیقه از بند رها شد

آزادییاشارسلطانی

آغاز هفته «مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی»
در مدارس بدون ارائه برنامه جدی و موثر

«یاشار سلطانی آزاد شد» .هر چند در ماههای اخیر اخبار جلسات
دادستان کل کشور و البته سخنان عباس جعفری دولتآبادی به نقل
از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران به طور مفصل در
خبرگزاریها منتشر شده و...

صفحه 2

سرمقاله

جالل خوشچهره

افزایش آمارها در کش و قوس
تایید و تکذیب

صفحه 3

انتقاداینستاگرامیشهردارتهرانازمحلبرگزارینمایشگاهمطبوعات
باچاشنیطعنهبهدولت

درسی که انتخاب ترامپ داد
اگر شگفتیهای سال  2016را شماره کنیم ،بیگمان مهمترین آن انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان چهلو
پنجمینرئیسجمهوریایاالتمتحدهامریکاست.

دو راهی مصلی ـ شهر آفتاب

امضای توافق صلح آمیز انرژی هستهای بین هند و ژاپن
هند و ژاپن در زمینه همکاری صلحآمیز هستهای توافق نامه ای را به امضا
رساندند.
به گزارش ژاپن تایمز ،در حالی که نخستوزیر هند تالش میکند تا صادرات
تکنولوژی هستهای ژاپنی را برای رونق بخشیدن به اقتصاد متزلزل هند تقویت کند،
شینزوآبه نخست وزیر ژاپن روز جمعه یک توافق همکاری صلح آمیز هستهای را با
نارندرا مودی که در ژاپن به سر می برد ،امضا کرد .چارچوب اولیه این توافق پیش
از دیدار سه روزه نخست وزیر هند از ژاپن و در دسامبر گذشته مورد توافق گرفته
بود .این قرارداد به ژاپن اجازه می دهد تا تکنولوژی قطعات مربوط به هستهای را به
هند انتقال دهد و به ساخت راکتورها در این کشور کمک کند ،جایی که کشورهایی
مانند چین و فرانسه به دنبال فرصتهایی برای سرمایهگذاری مشابه هستند .ژاپن
قراردادهای مشابهی با  13کشور از جمله ایاالت متحده  ،فرانسه و روسیه دارد اما
این نخستین قراردادی است که با کشوری که عضو معاهده منع گسترش هستهای
نیست صورت می گیرد .با امضای چنین توافقی با کشور غیرعضو در معاهده ان پی
تی نگرانیها ادامه می یابد .اما ژاپن اعالم کرد تعهد هند به گروه تامین کنندگان
هستهای در سال  2008برای حفظ تعلیق داوطلبانه آزمایش تسلیحات هستهای
برای این توافق نامه مشروعیت به همراه دارد .تعهد هند به  45کشور گروه تامین
کنندگان هستهای اجازه داد تا محدودیت در تجارت صلحآمیز هستهای که به 3
دهه قبل باز می گشت را لغو کنند .از آن تاریخ به بعد ،هند قراردادهای مشابهی
را با هشت کشور شامل ایاالت متحده فرانسه و روسیه منعقد کرده است .به منظور
پاسخگو کردن هند ،معاهد ژاپن -هند میگوید توکیو میتواند دهلی را با یک
اخطار یک ساله نسبت به خاتمه این قرارداد آگاه کند .یک یادداشت تفاهم جداگانه
مشخص میکند در صورتی که هند تعهد عدم آزمایش خود به گروه تامین کنندگان
هستهای را نقض کند ،ژاپن میتواند همکاری ها را به حالت تعلیق درآورد .شینزوآبه
در یک کنفرانس خبری مشترک گفت :این توافق نامه یک چارچوب قانونی است
برای اطمینان حاصل کردن از اینکه هند برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای
مسئوالنه عمل خواهد کرد  .با وجود اینکه هند عضو معاهده ان پی تی نیست اما این
توافق هند را وا می دارد تا در نظام منع گسترش حضور یابد  .این دقیقا در راستای
موضع ژاپن نسبت به تقویت جهان عاری از تسلیحات هستهای است .نارندرا مودی
به توکیو اطمینان داد که هند سیستم منع گسترش سختگیرانهای دارد .مودی در
ی ژاپن – هند درباره امنیت انرژی است و پیامی به جهان
نشست با آبه گفت :همکار 
مخابره میکند .هند در حال اجرای تعلیق داوطلبانه آزمایش هستهای بوده و سیستم
منع گسترش هستهای ما بهترین در جهان است.

رئیسجمهوریجدیدایاالتمتحدهازبرنامههایکاریخودمیگوید
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در اطالعیه شماره  1ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) مطرح شد

افزایش  100درصدی خروج از مرزهای سه گانه ایران به عراق
ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع) در راستای بسط و
گسترش فرهنگ عاشورا و ارزشهای معنوی با هدف
برنامهریزی و سیاستگذاری در ارتقاء سطح کمی و کیفی
برگزاری مراسم اربعین و به منظور تأمین نظم و امنیت و
مشارکت حداکثری زائرین و مردم ،اتخاذ تدابیر بهینه در
این مهم را مورد اهتمام قرار داده است.
به گزارش «ابتکار» به نقل از پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور،
ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطالعیه شماره یک خود ضمن
اعالم آمار صدور  ۷۱۴هزار و  ۸۷۲جلد گذرنامه با  ۶۴درصد افزایش
و خروج  ۶۴۴هزار و  ۴۳۲زائر از مرزهای سه گانه غرب و جنوب
غرب کشور با صد درصد افزایش ،زائران را به رعایت توصیه های ۱۲
گانه این ستاد به این شرح فرا خواند:
« -۱کلیه زائرین معزز صرفاً با داشتن گذرنامه و روادید کشور
عراق از طریق مرزهای قانونی امکان خروج و بازگشت به وطن
را خواهند داشت .بر این اساس مراکز صدور روادید در  ۱۶نقطه
(سفارت؛ کنسولگریهای اهواز ،مشهد ،کرمانشاه و ۱۲دفتر موقت
در ورامین ،رشت ،تبریز ،قم ،اصفهان ،کرج ،شیراز ،ساری ،کرمان،

سوسنگرد ،آبادان ،ایالم) جهت رفاه حال زائرین تعیین و در حال
ارائه خدمات می باشند.
 -۲بازه زمانی اربعین از روز اول تا پایان ماه صفر است و زائرین
گرامی میتوانند با مدیریت زمان نسبت به حضور در مراسم اقدام
نمایند .مدت اعتبار روادید و اقامت در خاک عراق  ۲۰روز است و
زائرین می بایست قبل از اتمام آن خاک عراق را ترک نمایند .درغیر
این صورت مشمول جریمه و یا مراحل قانونی خواهند شد.
 -۳هزینه روادید ۴۰دالر از سوی دولت عراق تعیین شده است و
به هیچعنوان برنامهای بهمنظور لغو روادید در ایام اربعین سال جاری
در دست اقدام نمیباشد.
 -۴هزینهی صدور روادید و بیمه در سراسر کشور یکسان است و
پرداخت آن توسط زائرین ضروری است .
 -۵برابر توافقات به عمل آمده تعهدات بیمهگر برای زائرین عزیز
به این شرح است:
فوت و نقص عضو اعم از حوادث ،حادثه تروریستی و بیوتروریستی
تا سقف یک میلیارد و  ۹۳۰میلیون ریال برای هر نفرفوت به هر
علت  ۱۵۰میلیون ریال

جهانگیری تاکید کرد:

اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری گامی در
جهت صیانت از منابع آب و خاک کشور است

جلسه شورای عالی آب عصر دیروز (شنبه) به ریاست معاون اول
رییسجمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری را یکی
از اولویتهای مهم در جهت صیانت از منابع آب و خاک کشور برشمرد و گفت :برای
جلوگیری از فرسایش خاک و عبور از بحران کم آبی ،اجرای طرحهای آبخیزداری و
آبخوان داری باید به یکی مطالبه عمومی تبدیل شود .معاون اول رییسجمهوری با اشاره
به اینکه در اسناد باالدستی نیز بر ضرورت حفظ منابع آب و خاک کشور تاکید شده
است ،اظهار کرد :در سالیان گذشته و در برنامههای توسعه مربوط به دورههای قبل توجه
ویژهای به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری صورت گرفته بود اما متاسفانه از مقطعی،
توجه به این موضوع کم رنگ شد و آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفت.
جهانگیری موضوع فرسایش خاک را یکی از اصلیترین مسائل در حفظ منابع آب و
خاک کشور ارزیابی کرد و افزود :یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با فرسایش خاک،
اجرای طرحهای آبخیزداری است و خوشبختانه اجرای این طرحها فناوری پیچیدهای
نیست که از دسترس ما خارج باشد و انتظار داریم وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی
به طور ویژه به این موضوع بپردازند .وی با تاکید براینکه اجرای طرحهای آبخیزداری و
آبخوانداری باید به فرهنگ و مطالبه عمومی در کشور تبدیل شود ،خاطرنشان کرد :این
موضوع باید دوباره در جامعه زنده شود و نباید به دست فراموشی سپرده شود .معاون
اول رییسجمهوری با تاکید براینکه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز باید نگاه ویژه ای

تعهدات درمان -بستری تا سقف  ۱۵۰میلیون ریال برای هر نفر
تعهدات درمان -سرپایی تا سقف  ۱۰میلیون ریال هر نفر
هزینه بیمه  ۱۸۸هزار ریال بوده که بهمنظور تامین خدمات
سرپایی سازمان هالل احمر  ۶۰هزار ریال به آن اضافه شده است
که در مجموع هر زائر بابت بیمه و هزینه خدمات سرپایی بهداشتی
جمعا  ۲۴۸هزار ریال پرداخت خواهد کرد.
زمان پوشش بیمهای زائرین اربعین حسینی (ع) به مدت  ۴۲روز
از  ۱۳۹۵/۰۸/۰۱تا  ۱۳۹۵/۰۹/۱۲میباشد و اعتبار آن به محض
خروج فرد بیمه شده از خاک ایران شروع و به محض خروج از خاک
عراق و ورود به کشور تا عمق  ۱۵کیلومتری میباشد.
 -۶روادید صرفا تا  ۲۸آبان (دو روز پیش از مراسم اربعین) توسط
مراکز صدور روادید صادر میگردد .ضروری است هموطنانی که قصد
شرکت در این مراسم را داشته برای اخذ ویزا هرچه زودتر اقدام و این
مهم را به روزهای پایانی موکول نکنند.
 -۷زائرین گرامی در طول سفر حتما به پیامهای ستاد مرکزی
اربعین که از طریق رادیو اربعین ،پیامکها و ..ارسال می شود توجه
نموده تا با مشکالت کمتری مواجه شوند.

به اجرای این طرحها داشته باشد و برای تامین منابع مورد نیاز آن تالش کند ،خواستار
تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،نیرو ،کشور ،سازمان برنامه
و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست شد و اظهار کرد :این کارگروه باید موضوع
اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری را به طور ویژه پیگیری کند و گزارش جلسات
و نتایج آن را به طور مرتب به دولت و شورایعالی آب ارائه دهد تا بتوانیم به اهداف کمی
برنامه ششم توسعه در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.
رییس شورایعالی آب در ادامه این نشست با اشاره به سفرهای اخیر خود به دو استان
اصفهان و چهارمحال و بختیاری و دغدغه مردم این استان ها در خصوص کمبود آب،
گفت :مسئولین و مردم این دو استان خواستار اجرای مصوبه  9ماده ای شورایعالی آب
هستند که ضروری است دستگاه های مربوطه اجرای دقیق این مصوبه را با جدیت در
دستور کار خود قرار دهند .جهانگیری همچنین با اشاره به اینکه موضوعات آب و محیط
زیست از موضوعات اصلی و محوری در برنامه ششم توسعه است ،افزود :مردم انتظار
دارند مسائل مرتبط با آب و محیط زیست در طول برنامه ششم حل و فصل شود و
مناسب است شورای عالی آب عالوه بر طرح موضوعات ملی ،در هر جلسه مسائل یک
استان را نیز در دستور کار قرار دهد.
در این جلسه که وزرای نیرو ،جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
نیز حضور داشتند ،رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از وضعیت بارش و دمای
هوای کشور از ابتدای مهر تا  22آبان سال جاری و پیشبینی دما و بارش برای سه ماه
آینده کشور ارائه کرد .وزیر جهاد کشاورزی هم گزارشی از وضعیت آبخیزداری و آبخوان
داری در ایران ارائه کرد و ضمن اشاره به عملکرد طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری در
برنامههای مختلف توسعه ،به تشریح برنامههای کالن آبخیزداری در برنامه ششم توسعه
و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت .در این جلسه وزیر نیرو هم با تاکید

 -۸زائرین محترم در مسیر حرکت به سمت مرزها به توصیههای
پلیس توجه جدی داشته باشند.
 -۹ستاد مرکزی اربعین به زائرین معزز توصیه مینماید برای
سهولت خروج و صرفجویی در زمان و برون رفت از مشکالت عبور
از مرز مهران ،از مرزهای خوزستان تردد نمایند.
 -۱۰آمارهای دقیق ،رسمی و قطعی در رابطه با وضعیت ورود و خروج
و تردد از طریق ستاد مرکزی اربعین حسینی اعالم و الزم است رسانهها
به این مهم توجه داشته باشند.هرگونه مصاحبه نیز از طریق ستاد مرکزی
اربعین حسینی و روسای کمیته های تخصصی آن صورت پذیرد.
 -۱۱رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و کشور
عراق برابر فتاوای مراجع معظم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده
و انتظار ما از همه زائرین عزیز این است که چون همیشه به این
مهم توجه داشته تا انشاءاهلل بدون مشکل خاصی به برگزاری مراسم
اقدام نمایند.
 -۱۲از همه زائرین عزیر درخواست میشود نسبت به رعایت
سالمت خود و بهداشت و پاکیزگی مسیر راهپیمایی اهتمام جدی
داشته و در این امر خداپسندانه یاریگر خادمین خود باشند».

براینکه این وزارتخانه اجرای طرحهای آبخیزداری را به صورت صد در صد تایید میکند،
گفت :البته الزم است پیش از اجرای این طرح ها مطالعات همه جانبه انجام شود و با
جامعنگری ،همه آثار و پیشبینیهای الزم در حوزههای آبریز مورد بررسی قرار گیرد.
در این نشست گزارشی نیز از سوی معاونت امور آب و آبفا وزارت نیرو در خصوص تاثیر
پروژههای آبخیزداری بر منابع آب تجدید پذیر کشور ارائه شد و پس از ارائه نظرات و
دیدگاههای مختلف در خصوص طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری ،مقرر شد کارگروهی
متشکل از وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،نیرو ،کشور ،سازمان برنامه و بودجه کشور و
سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود و موضوع اجرای طرحهای آبخیزداری و
آبخوانداری را به طور ویژه پیگیری کند.

روحانی امروز به خوزستان میرود

وزیر دفاع چین امروز در تهران

رییسجمهوری صبح امروز به منظور افتتاح و راهاندازی چندین پروژه نفتی و عمرانی به خوزستان سفر
میکند.
حجتاالسالم حسن روحانی صبح امروز (یکشنبه) در سفری یکروزه ،به منظور افتتاح و راهاندازی چندین پروژه نفتی و عمرانی به
اهواز و برخی شهرهای دیگر خوزستان سفر میکند .افتتاح سه فاز پتروشیمی در مجتمعهای پتروشیمی از جمله طرحهایی است که در
این سفر افتتاح خواهند شد.

به دعوت رسمی سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران سپهبد چانگ وان کوانگ وزیر
دفاع جمهوری خلق چین امروز (یکشنبه) برای انجام یک دیدار رسمی سه روزه به ایران سفر میکند.
به گزارش «ابتکار» به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ،سپهبد چانگ وان کوانگ در این سفر عالوه بر دیدار و مذاکره با وزیر
دفاع کشورمان با مقامات بلند پایه سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی ایران نیز دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه ،منطقهای و بینالمللی
گفتوگو خواهد کرد.

