کاوه مدنی که برای یک سفر کاری به خارج از ایران رفته بود به ایران برنگشت

«ابتکار» از آیین آغاز به کار نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه گزارش می دهد

ماجرای
یکاستعفا

افتتاح فاینکس با حضور
معاون فناوری رئیس جمهوری
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دور و نزدیک ایران
و آسیای مرکزی

سال پانزدهم  -شماره  16 - 3967صفحه  1000 -تومان

«ابتکار» سفر ظریف به تاجیکستان برای شرکت در اجالس وزرای خارجه کشورهای عضو اکو را بررسی میکند

گروه ایران و جهان  -محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان روز گذشته به منظور شرکت در بیست و سومین اجالس
وزرای خارجه کشورهای عضو اکو راهی تاجیکستان شد .در همین رابطه روز گذشته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت
خارجه کشورمان در خصوص اهداف کلی این سفر به خبرنگاران گفت که هدف کلی این سفر حضور ظریف در نشست
کشورهای عضو اکو است که در حاشیه آن فرصت مغتنمی برای دیدار و مذاکره با مقامات عالی تاجیکستان برای بهبود
روابط دوجانبه ایجاد شده است .در همین راستا عصر دیروز ،وزیر خارجه کشورمان در دیدار با امامعلی رحمان رئیس
جمهوری تاجیکستان ضمن گفتوگو و تبادل نظر در خصوص موضوعات دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی و با اشاره به
مشترکات فراوان دو کشور ،بر گسترش روابط و همکاری ها در بخش های مختلف سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،انرژی و
فناوری تاکید کرد .باتوجه به این نکته میتوان خاطر نشان کرد که روابط ایران و تاجیسکتان به عنوان دو کشور دارای
قرابتهای تاریخی و فرهنگی مشترک آنچنان که از ظرفیتهای آن بر میآید ،از روندی مطلوب برخوردار نیست .شاید
کمتر کشوری باشد که به مانند تاجیکستان با ایران دارای اشتراکات فرهنگی ،زبانی و دینی باشد ،اما ...

شرح در صفحه 15

سخنگوی وزارت خارجه:

هدف اصلی حمله به سوریه

ایجاد شکاف در مثلث آستانه بود
صفحه 15

سرمقاله

جالل خوشچهره

«ابتکار» آینده سیاسی ناطق نوری را بررسی میکند

پیشخوان

حمله موشکی و هوایی آمریکا ،انگلیس و فرانسه به مواضعی در سوریه ،بیش از آنکه صحنهای از یک
رویارویی تازه را میان قدرتهای جهانی در این کشور سبب شود ،نمایشی از تهاجم محدود با اهدافی معلوم
بود .این حمله حتی کمترین آسیب را به موقعیت در حال بازسازی دولت بشار اسد وارد کرد.

در هنگام سختی های روزهای پرترافیک بارانی چه باید کرد؟

صبوری زیر باران

گروه جامعه  -بارش شدید باران در  13استان کشور اگرچه طراوت خاصی
به بهار امسال داده و هوای پایتخت را تمیز کرده است اما نبود زیرساختهای
مناسب شهری برای جمعآوری آبهای سطحی باعث میشود خیلی از ما در
ک طوالنی معطل شویم .حتی بسیاری از افراد در فضاهای
این روزها در ترافی 
مجازی با انتشار عکس از ثبت رکوردهای خود در رسیدن به محل کار و
دانشگاه خبر دادند.
صفحه 3

«ابتکار» از شرایط نابرابر نمایش فیلمهای سینمای ایران
گزارش می دهد

اکران های درون سازمانی
علیه سینما

صفحه 9

علت حادثه سانچی مشخص شد

خطای انسانی در هر دو کشتی چینی
و ایرانی عامل غرق نفتکش سانچی
همینصفحه

سوال از وزیران دادگستری
و کشور در مورد «مرتضوی»

صفحه 10

ادامه در صفحه 2

صالحی در جمع خبرنگاران:

حمله به سوریه ورشکستگی سیاست آمریکا را نشان میدهد
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت :حمله آمریکا به سوریه
ورشکستگی سیاست آمریکا را نشان میدهد.
به گزارش مهر ،علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ،در حاشیه آیین
رونمایی از کتاب خاطراتش با عنوان گذری در تاریخ در جمع خبرنگاران با اشاره
به حمله مشترک موشکی آمریکا ،فرانسه و انگلیس اظهار داشت :این حمله،
ورشکستگی سیاست آمریکا را نشان می دهد .وی افزود :آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی که همراهی کردند ،بدون هیچ دلیل متقنی این حمله را انجام دادند .این
یادآور همان اتفاقاتی است که در عراق رخ داد .آمریکایی ها بر اساس اسنادی که
کالین پاول وزیر وقت خارجه این کشور در سازمان ملل ارائه کرد ،مدعی شدند که
عراق برای مقاصد غیرصلح آمیز از نیجر اورانیوم گرفته است .صالحی ادامه داد :بعد
از یکی دو سال که عراق را شخم زدند ،کاشف به عمل آمد که این سند ،جعلی بوده
و یک فضیحت سیاسی برای آمریکا ایجاد شد .رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد:
آمریکا و همراهانش برای توجیه حمله اخیرشان به سوریه ،دچار لکنت زبان و تناقض
گویی شده اند .حمله اخیر به سوریه یک حسن هم داشت و آن هم بیداری مردم
بود؛ مردم حقیقت و هویت واقعی کشورهای مستکبر را شناختند .صالحی با بیان
اینکه مردم جهان عرب فهمیده اند چه کسانی دوست و چه کسانی دشمن واقعی
شان هستند ،گفت :همیشه می خواستند ایران را به عنوان دشمن اعراب نشان
بدهند اما مشخص شد چه کسانی دشمن اعراب هستند.
وی افزود :دشمن اعراب که سرزمین مقدس عرب ها و مسلمانان را اشغال کرده را
کنار گذاشته اند ،دست دوستی به سمتش دراز می کنند اما ایران که به حمایت از
مظلوم آمده است را محکوم می کنند که این ها راه به جایی نمی برد.

صفحه 2

اجرا نشدن حکم دادستان سابق دو وزیر را به مجلس کشاند

جنبههای تهاجم محدود به سوریه

خبر

ایستاده با سیاست

جهانگیری:

سیاستگذاریهای دولت باید از پختگی
و پشتوانه علمی برخوردار باشد
معاون اول رئیس جمهور گفت :دولت برای اینکه بتواند
در جایگاه اداره کننده کشور نقش خود را به خوبی ایفا
کند ،تصمیمات و سیاستگذاری هایش باید از پختگی و
پشتوانه علمی برخوردار باشد.
به گزارش مهر ،جلسه دیدار دبیران کمیسیونهای دفتر هیات
دولت با معاون اول رئیس جمهور عصر دوشنبه برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با یادآوری اینکه جایگاه دولت
در حقیقت اداره کننده کشور است و قوه مجریه نقشی کلیدی در
اداره امور جاری و راهبردی کشور دارد ،خاطر نشان کرد :دولت
برای اینکه بتواند در جایگاه اداره کننده کشور نقش خود را به
خوبی ایفا کند ،تصمیمات و سیاستگذاری هایش باید از پختگی
و پشتوانه علمی برخوردار باشد.
معاون اول رئیس جمهور ضمن قدردانی از عملکرد کمیسیون
های هیات دولت اظهار داشت :نقش کمیسیون های دولت در
فرایند تصمیم گیری هیات وزیران نقشی تعیین کننده است و
هرچقدر که عملکرد این کمیسیون ها بهتر باشد مصوبات هیات
دولت از استحکام و کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وی افزود :الزم است به طور جدی به این نکته بیندیشیم که آیا
اداره مطلوب کشور فقط نیازمند مقررات ،قوانین و مصوبات است و
یا موضوعات دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؟ متاسفانه فهرست
بلند باالیی از مشکالت و چالش های کشور پیش روی ما است که

وقتی این مشکالت را مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که
این فهرست تقریبا در ادوار گذشته و در دولت های مختلف نیز
وجود داشته است و علیرغم تالش های صورت گرفته این چالش
ها همچنان وجود دارند.
جهانگیری کارآمدی دولت و نظام را در حل مسائل و چالش
های پیش روی کشور دانست و افزود :از دیدگاه مردم کارآمدی
دولت به این است که مجموعه مدیریتی کشور چقدر توانسته
مشکالت آنان را حل و فصل کند و در ذهن مردم و افکار عمومی
تعداد جلسات برگزار شده اهمیت چندانی ندارد و آنچه از نظر
جامعه مهم است این است که دولت تا چه حد قادر است به
نیازهای آنان پاسخ بگوید و مشکالتشان را مرتفع کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد :متاسفانه خالئی جدی در
این زمینه وجود دارد و تمرکز اصلی در ادوار مختلف بر حل مسائل
اصلی معطوف نبوده و فقط زمانی که مسائل در حال تبدیل شدن
به بحران هستند مورد توجه قرار می گیرند و برای حل آنها چاره
اندیشی می شود.
وی از دبیران کمیسیون های هیات دولت خواست ضمن انجام
وظایف جاری خود ،هر کمیسیون مسائل اصلی کشور در حوزه
مسئولیت خود را احصاء کند و گزارشی از سوابق این مسائل در
ادوار گذشته و برنامه هایی که دولت های قبل برای حل این
چالش ها داشته اند ارائه دهند.

علت حادثه سانچی مشخص شد

خطای انسانی در هر دو کشتی چینی و ایرانی
عامل غرق نفتکش سانچی
رئیس کمیسیون عمران مجلس ،با بیان اینکه خطای انسانی
طرف چینی نیز در بروز سانحه برای سانچی دخیل بوده است،
گفت :مجموعه از عوامل در بروز این حادثه دردناک دخیل
بوده و مقصر مشخصی برای این سانحه نمی توان معرفی کرد.
به گزارش انتخاب ،محمدرضا رضایی با اشاره به برخی نقل قول
ها در خصوص مقصر بودن کاپیتان در بروز سانحه سانچی گفت:
مجموعهای از عوامل در بروز این سانحه دردناک دخیل بوده و مقصر
مشخصی برای این سانحه نمی توان معرفی کرد .رئیس کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طبق بررسی های
انجام شده کاپیتان سانچی یکی از نیروهای با تجربه کشور در حوزه
دریانوردی بوده که در این سانحه جان خود را در راه خدمت به مردم
از دست داد ،افزود :در خصوص مقصر بودن کاپیتان در این سانحه
سوء برداشت صورت گرفته زیرا در حین بروز سانحه برای نفتکش
ایرانی هدایت کشتی با یکی از افسران بوده و کاپیتان نقشی در این
سانحه نداشته است.
خطایانسانیعاملاصلیبروزحادثهبرایسانچیبودهاست
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسالمی ،با تاکید بر اینکه
در بحث سانحه برای سانچی خطای انسانی عامل اصلی بروز حادثه
بوده است ،تصریح کرد :خطای انسانی هم از سوی کشتی سانچی رخ
داده و هم کشتی کریستان از این رو مقصر نبودن طرف چینی در این
سانحه به کل رد می شود.

وی ادامه داد :اظهاراتی که در خصوص کشتی کریستال مطرح شده
فقط مبنی بر این بوده که تعمدی در کار نبوده اما بروز خطای انسانی
از سوی طرف چینی در این سانحه محرز است.
ضرورت تسریع در ارائه گزارش نهایی سانچی به مردم
رضایی با بیان اینکه از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و همچنین
سازمان بنادر و دریانوردی می خواهیم هر چه سریع تر گزارش نهایی
سانچی را به مردم ارائه کند ،گفت :با توجه به رمزگشایی اطالعات
جعبه سیاه دو کشتی طبیعی است که اطالعات باید با کشورهای
ذی نفع هماهنگ شود .وی با تاکید بر اینکه از ابتدا از مسئوالن
به ویژه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص رسیدگی به
مطالبات خانواده های داغدار سانچی مطالباتی داشته ایم ،افزود :با
توجه به اینکه حادثه دیدگان سانچی شهدای خدمت بوده که در راه
اقتصاد کشور جان خود را از دست داده اند ،باید به مطالبات خانواده
جان باختگان توجه شود .این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه
داد :هر چه سریع تر باید مطالبات خانواده های حادثه دیده گان
سانچی مورد رسیدگی واقع شده و در صورت امکان مسئوالن برای
پیدا کردن اجساد جان باختگان تمام تالش خود را انجام دهند .رئیس
کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی یادآور شد :انتظار ما این
است که سازمان بنادر و دریانوردی از حق و حقوق ایران در عرصه
بین المللی در خصوص سانحه سانچی دفاع کرده و وضعیت خانواده
های داغدار را تعیین تکلیف کند.

