همه قصههای دنیا از هفت داستان ریشه گرفتهاند

رییس مجلس شورای اسالمی:

مسئلهخوزستان
از اولویتهای کشور است

ایرانی ها
پای قصه های جهان
صفحه 8

صفحه 2

پنجشنبه  28بهمن ماه 18-95جمادی االول 16-1438فوریه 2017

ابها م زدایی
از طرح جنجالی

سال سیزدهم شماره  16 - 3648صفحه  1000تومان

«ابتکار» در گفتوگو با نمایندگان از تبیین اهداف طرح «تامین امنیت مراسم رسمی» گزارش میدهد

گروه سیاسی  -سالهاست که گروههای موسوم به خودسر یا فشار همواره جلسات سخنرانی و میتینگهای سیاسی جریان
رقیب را به هم میزنند و گاهی با ایجاد التهاب و آشوب اجازه برگزاری جلسات سخنرانی را نمیدهند .حتی بارها اتفاق
افتاده که حرمت مسئوالن عالی رتبه نظام را هم نگه نداشته و جلسات سخنرانی آنها را با توهین و بلوا به هم زده و به آشوب
کشاندهاند .از جمله اقدامات صورت گرفته میتوان به بر هم زدن جلسات سخنرانی آیتاهلل هاشمی رفسنجانی رئیس
مجمع تشخیص مصلحت نظام و سید حسن خمینی یادگار امام راحل و همچنین حمله به علی مطهری نماینده مجلس در
شیراز و حتی حمله به علی الریجانی ،رئیس مجلس و پرتاب مهر و کفش به او در حرم حضرت معصومه (س) اشاره کرد.
گفتنی است که اخیرا در روز  22بهمن که روز وفاق ملی است و جشن پیروزی انقالب است ،همان جریان تندرو در بندرگز
سخنرانی احمد مازنی ،نماینده تهران در مجلس را نیز به هم زدند.
ادامه در صفحه 2

حسن روحانی به دعوت سران عمان و کویت
راهی این کشورها شد

بیاناترهبرانقالبدربارهموضوع«آشتیملی»

مگرمردمباهمقهرهستند؟
پیشخوان

هزاران ایرانی ساکن سیستان وبلوچستان همچنان
به دنبال هویت خود هستند

استان بی شناسنامه ها

سیستان وبلوچستان با گذشت  38سال از پیروزی انقالب همچنان با
ارثیه های به جا مانده از دوران دست به گریبان است ،هنوز برخی هموطنان
که به دلیل سکونت در روستاها و مناطق دورافتاده از داشتن هویت محروم
بودند؛ به دنبال هویت خود هستند .به گزارش ایرنا ،سیستان و بلوچستان
سرزمین گنج های پنهان ،دیار مردان مرد و میراث دار تمدن کهن ایران
بزرگ امروزه وارث مشکالت و معضالت فراوان به جای مانده از دوران ستم
شاهی است که از زمان پیروزی انقالب اسالمی تا کنون بسیاری از آنها حل
شده و برخی از این مشکالت نیز هنوز با گذشت  37سال از پیروزی انقالب
پابرجاست و...
صفحه 3

تحقق رشد اقتصادی  8درصد تابع چه شرایطی است؟

منازعات سیاسی علیه اقتصاد

فصل نو در روابط
ایران و همسایگان عرب

صفحه 5

«ابتکار» روند هفتگی قیمت طال و ارز را بررسی کرد

کالف سردرگم بازار طالیی

صفحه 15

سرمقاله

رضا دهکی

درد خوزستان ،درد ایران

درد ،درد ،درد ،درد ..واژههایی که بخواهند از خوزستان بنویسند سراسر درد هستند .اگر خوزستان سرزمین
طالی سیاه نبود و پتروشیمی و پاالیشگاههای فراوان نداشت ،اگر زمینهایش حاصلخیزترین زمینهای ایران
و رودخانههایش پرآبترین رودخانههای ایران نبودند و در پلههای نخست تولید محصوالت استراتژیکی مثل
گندم و برنج نبود ،اگر بنادرش در زمره بنادر استراتژیک محسوب نمیشدند...
ادامه در صفحه 2

خبر
مراسم چهلم مرحوم هاشمی رفسنجانی امروز با سخنرانی مجید
انصاری در حرم امام(ره) برگزار میشود

انتشار کتاب «رمزهای عاشورا»
همزمان با اربعین «آیتاهلل»
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در آخرین ماههای عمر شریف
خویش ،کتاب رمزهای عاشورا
(درنگی بر فلسفه قیام امام
حسین علیهالسالم) را مطالعه
و اصالح کرده و برای انتشار
در اختیار مؤلف کتاب آقای
عبدالرزاق اهوازی قرار دادند.
این کتاب که مجموعه
سخنرانیهای آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی درباره امام حسین(ع)،
نهضت عاشورا ،مشخصات تاریخی
و جغرافیایی کربال ،کاروان اسارت و
زیارت اربعین است ،در  10فصل تهیه شده است.
بوستان کتاب ،این اثر را با تیراژ  2هزار جلد به مناسبت اربعین رحلت
آیتاهلل هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است .نکته ظریف این کتاب و
همزمانی انتشار آن با اربعین رحلت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،نصیحتها و
توصیههای ایشان به مؤلف است که« :سعی کنید کارهای خود را برای رضای
خدا انجام دهید که در این صورت ،دیگر نه از تعریف و تمجید دیگران خشنود
ی آنها ناراحت میشوید ،زیرا میدانید خدا
میشوید و نه از دشنام و بدگوی 
ناظر بر اعمال بندگان است و اوست که محاسبه میکند و به کارهای خوب
انسان ثواب میدهد».
گفتنی است مراسم اربعین مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،امروز از
ساعت  15الی  17در کنار مرقد آن مجاهد نستوه در حرم امام راحل برگزار
میشود .براساس تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی جهت چگونگی برگزاری
مراسم اربعین ارتحال آیتاهلل هاشمی رفسنجانی ،یار دیرین امام خمینی(ره)،
حجتاالسالم مجید انصاری ،معاون حقوقی رئیسجمهوری در این مراسم
سخنرانی خواهد کرد.

صفحه 10

صفحه 4

چاههای عمیق قم ۹برابر شد

بحرانی خطرناکتر
از خشکی ارومیه

صفحه 7

عارف با اشاره به مخالفت فراکسیون امید با استیضاح آخوندی:

وزیر راه و شهرسازی با رای قابلقبول به کار خود ادامه میدهد
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره
به برگزاری نشست صبح چهارشنبه شورای مرکزی
فراکسیون امید از مخالفت این فراکسیون با استیضاح وزیر
راه و شهرسازی خبر داد.
محمدرضا عارف در گفتوگو با ایلنا ،با اشاره به نشست صبح
چهارشنبه مجمع عمومی فراکسیون امید که بهمنظور بررسی
گزارش کمیته استیضاح وزیر راه و شهرسازی و ارزیابی دیگر
جوانب این مسئله برگزار شد ،اعالم کرد :حدود دو ماه و نیم پیش
در پی مطرح شدن استیضاح آخوندی کمیتهای بهمنظور بررسی
ابعاد مختلف این مسئله در فراکسیون امید تشکیل شد تا این
مسئله را بهصورت تخصصی بررسی کند و این کمیته نیز چندین
مرتبه در این رابطه به هیات رئیسه و همچنین شورای مرکزی

فراکسیون گزارش داد.
او با بیان اینکه دستور اصلی این جلسه بررسی استیضاح وزیر
راه و شهرسازی بود ،خاطرنشان کرد :همچنین در راستای برگزاری
سلسله جلسات فراکسیون امید با آقای آخوندی هم تشکیل جلسه
دادیم و آقای وزیر گزارشی از عملکرد و برنامههای آینده خود
مطرح کرد و این درحالی بود که در آن جلسه بحث استیضاح
مطرح نشد؛ چرا که اساساً مشخص نبود این مسئله تا چه میزان
جدی باشد .رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با اشاره
به خبر اعالم وصول طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی ازسوی
هیات رئیسه مجلس در نشست علنی روز گذشته یادآور شد:
پس از اعالم وصول این طرح استیضاح ،صبح امروز و پیش از
آغاز نشست علنی مجلس ،در شورای مرکزی فراکسیون تشکیل

جلسه دادیم که هم کمیته گزارش خود را ارائه کرد و هم برخی
از نمایندگان چه موافقان و چه مخالفان نکات مدنظر خود را بیان
کردند .او خاطرنشان کرد :درنهایت به این جمعبندی رسیدیم که
هم با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی و هم شرایط زمانی
و وضعیت فعلی کشور که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری قرار دارد ،نظر فراکسیون امید مخالف با استیضاح
آخوندی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران اعالم کرد :طبیعتاً
اعضای فراکسیون مطالبههایی دارند که قرار شده همان کمیته
تخصصی این مسائل را جمعبندی کند و انشاءاهلل پس از
ماندگار شدن آقای آخوندی در سمت وزیر راه و شهرسازی
این مطالبهها را دنبال کنیم .نماینده اصالحطلب مجلس

شورای اسالمی در پاسخ به سوالی درباره اقبال استیضاح در
صحن علنی مجلس گفت :شرایط کشور قابل درک است و
به نظر میرسد آنچنان که عموم نمایندگان نیز اتفاقنظر
دارند ،شرایط کنونی کشور برای استیضاح مناسب نیست و
درصورتی که نمایندگان مطالبات خود را پیگیری کنند ،موفق
به دستیابی به آن خواهند شد و به هر ترتیب فراکسیون امید
شرایط را برای استیضاح مناسب نمیداند اگرچه استیضاح
حق نمایندگان است و ما هم به آن بهعنوان یک ابزار نظارتی
باور داریم ولی در وضعیت فعلی طرح این مسئله را مفید
نمیدانیم .عارف تصریح کرد :بهطور کلی پیشبینی میکنم
آقای آخوندی با رای قابل قبول به کار خود ادامه میدهند و با
برنامهتر گذشته در مسیر قدم برمیدارند.

رئیس هیات بازرسی انتخابات کشور:

با هر اقدام خالف قانون در انتخابات  ۹۶مقابله میکنیم
رئیس هیات بازرسی انتخابات کشور گفت :با هر اقدامی که خالف چارچوب
قانون در انتخابات  ۹۶باشد ،مقابله میکنیم.
وجهاهلل خدمتگزار در همایش سراسری مدیران استانی برای آموزش هیاتهای
بازرسی انتخابات  ۹۶که در محل فرمانداری مشهد برگزار شد ،اظهار کرد :این همایش
سراسری برای  ۳۱استانداری در کشور به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،
شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دورهای مجلس در بعضی از منطقهها در سال ۹۶
انجام شد تا انجام امور بازرسی به درستی اعمال شود .وی افزود :در این همایش مدیران
کل بازرسی استانداریها و اعضای هیات بازرسی انتخابات حضور داشتند.
رئیس هیات بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد :در این همایش آموزشهایی
برای هیاتهای بازرسی انتخابات ارائه شد تا بتوانند به موقع و به درستی وظایف خود را
که در چارچوب قانون و مقررات بوده و یادآور حقوق شهروندی است ،عمل کنند .وی با
بیان اینکه به همه مردم که به پای صندوقهای رای میآیند این اطمینان داده میشود
که هیچ عمل خالف قانونی انجام نشود ،گفت :انتخابات با اجرای کامل قانون انجام شده
و تمام اعضای هیاتهای بازرسی از آرای مردم حفاظت میکنند .خدمتگزار ادامه داد:
مطمئنا مردم با مشارکت حداکثری باعث میشوند که انتخابات شکوهمند برگزار شده

و هیاتهای بازرسی انتخابات نیز با حفظ قانون برای تمامی شعب هنگام ثبت نام و
اخذ رای نظارت و سرکشی خواهند داشت .رئیس هیات بازرسی انتخابات کشور با بیان
اینکه با هر اقدامی که خارج از چارچوبهای قانونی باشد مقابله میکنیم ،تصریح کرد:
برای برخی اعتراضات بالفاصله در همان موقع و برای جلوگیری از تخلف برخورد انجام
میشود و آثاری که خالف قانون باشد را برداشته و انتخابات همسو با قوانین ادامه پیدا
میکند ،همچنین برای برخی دیگر از اعتراضات بررسیها انجام شده و ممکن است
بعد از رای گیری به این شکایت رسیدگی شود ،حتی در زمانهایی ممکن است این
شکایات به دستگاه قضایی نیز برسد .وی در خصوص انجام انتخابات الکترونیکی یادآور
شد :اگر در برخی از حوزهها انتخابات الکترونیکی انجام شود بازرسی بر عهده هیات
بازرسی انتخابات خواهد بود و کمیته فناوری اطالعات برای رسیدگی به بازرسیهای
سختافزاری و نرم افزاری تشکیل خواهد شد .خدمتگزار ادامه داد :احکام هیاتهای
بازرسی انتخابات صادر شده و تاکنون برای  ۲۰استان و مدیرکل و هیات بازرسی آنها
این احکام را دریافت کردهاند .رئیس هیات بازرسی انتخابات کشور یادآور شد :در این
مسیر رعایت موازین و تکالیف قانونی بسیار پر اهمیت بوده و میخواهیم انتخابات در
یک فضای مملو از آرامش و اطمینان انجام شود.

قائممقام معاون قضایی قوه قضاییه:

تصرفات اراضی از سوی افراد نفوذمند اتفاق میافتد
قائممقام معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به حضور
موسسات دولتی در بحث تصرف اراضی در کشور ،گفت:
برخی مدیران در حوزه منابع طبیعی در مقابله با افراد
متنفذ که زمینخواریهای کالن دارند با تسامح برخورد
میکنند و این یکی از عیب و ایرادهای کار محسوب
میشود.
حجتاالسالم رحیمی قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در
نشست مشترک روسای حراست ،بازرسی و حقوق ادارات منابع
طبیعی کشور که صبح دیروز در مجتمع آموزشی دکتر جهانشیر
کرج برگزار شد ،اظهار کرد :قسمت اعظم پروندههای قضایی که
در دادگاههای شهرستانها و در سطح تهران مطرح است ،مربوط
به اراضی دولتی میشود که سازمان جنگلها متولی آن است .وی

با تاکید بر اینکه بیشترین فساد اداری و تخلفات در حوزه ملک و
امالک اتفاق میافتد ،گفت :پروندههای زمینخواری در کشور در
صف اول پروندهها در محاکم قضایی هستند .قائم مقام معاون قضایی
قوه قضاییه با بیان اینکه سازمان جنگلها باید اقدامات پیشگیرانه
اتخاذ کند تا جرم و جنایت کاهش یابد ،افزود :حق و حقوق کارکنان
و کارشناسان سازمان جنگلها یکی از بحثهای مهم در زمینه
حفاظت از اراضی ملی است .کارشناسان منابع طبیعی در شرایطی
که پایینترین حقوق و معادل یک میلیون تومان دریافت میکنند،
وظیفه مهم از اراضی ملی را بر عهده دارند که این موضوع کار را
سخت کرده است .رحیمی افزود :اکثر کارشناسان از حقوق ناچیزی
برخوردارند .انجام کار حساس و سخت حفاظت از عرصههای طبیعی
ملی توسط کارشناسان و کارکنانی که حقوق بسیار پایینی دارند،

دشوار است و افراد با یک میلیون تومان نمیتوانند از بیتالمال به
خوبی حفاظت کنند؛ بنابراین این کارکنان باید از لحاظ مالی تقویت
شوند .قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزه
اراضی ملی مشکل اصلی تصرف اراضی  300یا  400متری نیست،
گفت :مشکالت ،تخلفات کالن است .یعنی تصرفات اراضی در ایران
بسیار وسیع و از سوی افراد نفوذمند اتفاق میافتد .این افراد به
شبکههای قدرت وصل هستند .برخی مدیران در حوزه منابع طبیعی
در مقابله با افراد متنفذ که زمینخواریهای کالن دارند با تسامح
برخورد میکنند و این یکی از عیب و ایرادهای کار محسوب میشود.
رحیمی تاکید کرد :همیشه زمینخواری از سوی اشخاص حقیقی
صورت نمیگیرد بلکه گاهی شرکتها و موسسات دولتی هستند
که اراضی را تصرف میکنند .در این صورت منابع طبیعی باید با

اشخاص حقیقی و حقوقی مقابله الزم را داشته باشد.
قائم مقام معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه تقویت فرهنگ
مردم به منظور حفظ جنگلها و منابع طبیعی را یکی از کارهای
اولویتدار دانست و گفت :مردم به خاطر ایمانی که دارند از تخریب
امامزادهها خودداری میکنند .بنابراین باید فرهنگسازی و تشویق
مردم به حفظ جنگلها به طوری باشد که متوجه شوند که قطع یک
درخت نیز گناه محسوب میشود .بر اساس گزارش روابط عمومی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،حجتالسالم رحیمی
مستندسازی در اراضی بسیار مهم و اقدامی پیشگیرانه دانست و
اظهار کرد :هنوز برای زمینهای اختالفی ،سند صادر نشده و حریم
و حدود اربعه زمین مشخص نشده است .در بحث کارشناسی هنوز
مشکل داریم .باید کامال مواظف باشیم حق ناحق نشود.

