ورزش��ي

15کشته به دنبال سقوط بوئینگ  ۷۰۷باري

قناعت پیشه کردن ،از عزت نفس است .امام علی

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال دهم  سهش��نبه  25دی  8 1397جمادیاالولی 1440
 15ژانویه  2019ش��ماره  8 2629صفحه  1000تومان
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صفحه5

اگرهزينههارامنطقيکنيم
بودجه  98کمنيست

گ�روه اجتماعي :سرپرست وزارت بهداش��ت
ميگوي��د ط��رح تحول نظام سالم��ت ادامه
ميياب��د و اج��راي آن در ابع��ادي منطقيتر
ميش��ود .سعيد نمکي در تشريح برنامههاي
خود در وزارت بهداشت گفت...
صفحه5

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه صهیونیست ها نمی توانند ملت ایران را از پا دربیاورند ،خبر داد

ماهواره ایرانی؛ اقتدار ایرانی
ماهواره «پیام» در مدار زمین قرار میگیرد

حجتاالسالم رستمی عنوان کرد

دادستان کل کشور با بیان اینکه
موضوع سیاسی است ،مطرح کرد

همین صفحه

گروه سیاسی :حجت االسالم رستمی
رئیس نه��اد نمایندگی مق��ام معظم
رهبری در دانش��گاهها درب��اره دیدار
ب��ا تعدادی از دانش��مندان هس��تهای
کش��ورمان ک��ه روز گذش��ته صورت
گرفت ،تاکید کرد :عصر روز گذشته در
خدمت جمعی از اساتید و دانش��مندان
هس��ته ای بودم؛ بجز دو نفری که موی خود را در صنعت هسته ای کشور
سفید کرده بودند ،باقی جوانان تازه نفسی بودند که به...

ناگفتههای جوانان دیروز و جانبازان امروز

مسجد،پایگاهتربیتیبرای
کودکان و سربازان انقالب

گ�روه فرهنگی  :مسجد پایگاهی است که در
کنار مدارس و خانواده نقش سوم را در تربیت
جوانان ایفا میکند.برای برهم زدن بزم عیش
و ن��وش استب��داد از ایران و برداش��تن مهره
مزدور خاندان پهلوی ،ایران با...

صفحه2

صفحه6

ترامپ :اقتصاد ترکیه را
نابود می کنیم!

تقهرمانی
ظرفی 

صفحه2

در آسیا را داریم

پاکسازي۴۰مجتمع تجاري عرضه کننده پوشاک قاچاق؛

صفحه7

صفحه2

افسران و سربازان جنگ اقتصادی تولیدکنندگان هستند
همین صفحه

دادستان کل کشور با بیان اینکه موضوع سیاسی است ،مطرح کرد

اسماعیل بخشی شکنج ه نشده است

دادستان کل کش��ور با اش��اره به گ��زارش هیات
بررسی اظهارات اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه
در دوران بازداش��تش گفت :فردی که مدعی شده
که مورد شکنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با
انگیزههای خاص خودش دنب��ال این قضیه بوده
است.به گزارش ایسنا ،حجت االسالم منتظری در
این باره اظهار کرد :پس از نشر خبر شکنجه یکی
از کارگران شرکت نیش��کر که در فضای مجازی
و رسانهها مطرح ش��ده بود و دست��ور ریاست قوه
قضاییه برای اعزام هیات تحقیق ،ما هفته گذشته
بالفاصله هیئ��ت را اعزام کردی��م.وی گفت :این
هیئت در دو روز کامل با مجموعه کس��انی که در
این خصوص اطالعات کاملی داش��تند یا صاحب
نظ��ر بودند و اطالعاتی در اختیار داش��تند ،بررسی
کام��ل و جامع انجام ش��د و گ��زارش هیات را به
صورت مکتوب و به صورت جامع برای ما آوردند.
دادستان کل کشور افزود :الحمدهلل گزارش متین،
جامع و خوبی است و آنچه که من به اطالع مردم
م��ی رسانم این است که ای��ن خبر از اساس دروغ
بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجهای در کار
نبوده است و این فردی که مدعی ش��ده که مورد

ش��کنجه قرار گرفته با اهداف سیاسی و با انگیزه
های خاص خودش دنبال ای��ن قضیه بوده است.
وی گفت :البته به لحاظ اینکه مرتکب یک سری
جرایم و تخلفاتی شده بود توسط ماموران دستگیر
و برای انجام تحقیقات به مراکز مربوطه برده می
شود اما اینکه شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی
رخ داده باش��د چنین چیزی صورت نگرفته است.
حجت االس�لام منتظری با بی��ان اینکه گزارش
تهیه ش��ده گزارش کاملی اس��ت ،افزود :متاسفانه
اینها برای برداشتی که با اهداف سیاسی خودشان

داشتند شایعه پراکنی کردند و این فرد نیز یک فرد
ع��ادی معمولی نبوده است و ب��ه لحاظ ارتباطاتی
که با بعضی جاها داش��ته و ب��ه لحاظ جرایمی که
مرتکب ش��ده است چه بسا برای پوشش دادن به
آن جرایم ،مسئله شکنجه را مطرح کرده است.وی
گفت :باهیاتی که ما اعزام کردیم و دستگاه قضایی
در تحقیقات به این نتیجه رسید که هیچ ش��کنجه
ای در کار نب��وده است و هم بخش هایی که رفته
بودندو تحقیقات جامعی انجام دادند ،ما ش��نیدیم
ک��ه مس��ئله ش��کنجه کال منتفی اس��ت و ظاهرا
برخی از دستگاه ها و ش��خصیت های حقوقی نیز
ازاین فردی که چنین اتهامی نس��بت به مسئوالن
اطالعاتی،امنیتی و قضایی زده است شکایت کرده
اند که این مس��ئله قطعا به ط��ور دقیق رسیدگی
خواهد ش��د.دادستان کل کشور افزود :ان شاء اهلل
امیدواری��م آنچه که به حق است ما به آن برسیم،
اگر چنانچه این فرد مرتکب جرم هم شده باشد در
چارچوب قوانین و مقررات با آن برخورد خواهد شد
اما آنچه که به صراح��ت می گویم گزارش کامل
و جامع ما نش��ان می دهد موضوع ش��کنجه کال
منتفی بوده است.

جلیلی در نشست با اعضای اتحادیه های مرتبط با «مرغ و طیور»:

افسران و سربازان جنگ اقتصادی تولیدکنندگان هستند

عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشورمان
با اشاره به ظرفیت صادرات به کشور های همسایه
گفت :بررسی ها نشان میدهد کشورهای همسایه
نظیر عراق ،افغانس��تان و کشور های حوزه خلیج
فارس نزدیک به  3.5میلیون تن واردات گوش��ت

صفحه2

تحقیر دانشمندان از اهداف بازدید
بازرسان آژانس از دانشگاهها است

اسماعیل بخشی شکنج ه نشده است

دولت با کار جهادی به
معیشت مردم رسیدگی کند

م��رغ دارند.دکتر جلیلی در این دیدار با اش��اره به
جنگ اقتص��ادی تحمیلی توسط دش��منان ملت
گفت :افس��ران و سربازان جن��گ اقتصادی امروز
تولیدکنندگان هس��تند اما باید توجه داشت اگر در
این جنگ کس��ی مجروح ش��د ،باید به کمک او
بیاین��د ،نه اینکه او را در وس��ط میدان جنگ رها
کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:
بس��یاری از کارهای تولی��دی را اگر یک دستگاه
دولت��ی میخواست به جای مردم انجام دهد ،باید
کلی هزینه میشد و چه بسا دست آخر هم نافرجام
ب��ود .لذا حض��ور مردم در عرصه تولی��د و اقتصاد
یک فرص��ت است.وی از عدم همبس��تگی الزم
در میان فعاالن صنفی ی��ک صنعت انتقاد کرد و
ابراز داشت :اگر انس��جام الزم در زنجیره صنعتی
یک صنف وجود داش��ته باشد ،آن موقع مطالبات
و پیشنهادها خیلی روشنتر ،دقیقتر و مشخصتر
مطرح میشود ،خالء ها بهتر شناخته شده و موانع

خامفروشي اصل و مبناي
تفکر وزارت نفت

روزنامهصبحايران

سرپرست وزارت بهداشت :طرح تحول
نظام سالمت منطقيتر ميشود

یادداشت

راحت تر برطرف خواهد شد.به عنوان نمونه وقتی
همبس��تگی الزم در صنفی بوج��ود آمد آنوقت در
بحثی مانند تامین نهادهها نیز انحصارات شکسته
میش��ود .معنا ندارد که تامین ی��ک قلم کاال تنها
توس��ط عدهای معدود صورت بگیرد؛ وقتی صنفی
یکپارچ��ه باش��د ،او ه��م میتواند ای��ن انحصار را
شکس��ته و نیازه��ای خود را برط��رف کند .عضو
ش��ورای راهبردی سیاست خارجی کش��ورمان با
اشاره به ظرفیت صادرات به کشور های همسایه
گفت :بررسی ها نشان میدهد کشورهای همسایه
نظیر عراق ،افغانس��تان و کشور های حوزه خلیج
فارس نزدیک به  3.5میلیون تن واردات گوش��ت
م��رغ دارند؛ طبیعتا این بازار برای کش��وری مانند
ایران که در منطقه خود سرآمد تولید است ،بسیار
مغتنم است تا تولیدکنندگان عالوه بر تامین بازار
داخل��ی بتواند اضافه ظرفیت تولیدی خود را صادر
کند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحلهای سیستم جامع و متمرکز مالی
در سازمان تأمین اجتماعی «نوبت اول»

شرح در صفحه آخر

کارشکني در مقابل طرح
مبارزه با قاچاق پوشاک،نشانگر
عمق نفوذ مافيا ست
صفحه3

پااليش��گاه پارسجنوب��ي بهعن��وان
مرزيتري��ن فاز گازي ايران و مش��ترک
با کش��ور قط��ر بايد سريعت��ر از فازهاي
ديگ��ر توسع��ه يافته و کاره��اي مرتبط
با حف��اري آن انجام ش��ود.در سالهاي
گذش��ته ش��رکتهاي داخل��ي همچون
«مپنا» و «پتروپ��ارس» براي توسعه فاز
 11پارس جنوبي اعالم آمادگي کردند اما
در نهايت وزارت نفت همکاري با شرکت
خارجي توت��ال را ترجيح و کار توسعه در
دو مرحله به اين شرکت واگذار شد که در
ه��ر دو مرحله توتال پس از کس��ب يک
سري اطالعات لغو قرارداد کرد.ش��رکت
توت��ال  20درص��د از ساخ��ت و توسعه
ف��از  11پااليش��گاه پارس جنوب��ي را با
ش��رکت چيني « »CNPCشريک بود
و پس از خروج توتال از اين پروژه انتظار
ادام��ه کار ازسوي ش��رکت چيني بود اما
اين همکاري با «»CNPCنيز ش��کل
نگرفت.ف��از 11پااليش��گاه پارسجنوبي
بهدلي��ل اعتماد به ش��رکتهاي خارجي
چندين سال است که نيمهکاره رها شده
و بهقين درصورت اعتماد به شرکتهاي
ايراني اي��ن فاز همچون فازهاي  9و 10
در زم��ان کوتاهت��ر توسعه پي��دا ميکرد.
وضعي��ت توسع��ه فازهاي ديگ��ر پارس
جنوبي همچون ف��از  12مناسب و رو به
تکمي��ل است .اکنون سرنوش��ت فاز 11
پااليشگاه پارس جنوبي و سرمايه هزينه
ش��ده براي آن نامعلوم است و مسئوالن
فعال تصميميبراي توسع��ه آن ندارند و
به گفته وزير نف��ت راهاندازي هر يک از
فازهاي پااليشگاه پارس جنوبي ساالنه 5
ميليارد دالر درآمد براي کش��ور به همراه
خواهد داش��ت.در توضيح تفکر حاکم بر
وزارت نفت از گذش��ته تاکنون که منجر
به عدم توسعه پااليش��گاهها ش��ده ،بايد
گف��ت خامفروش��ي اصل و مبن��اي اين
تفکر است چراکه هيچگاه تالش شاياني
براي تبديل نفت به محصوالت مختلف
پتروشيمينشده لذا اين تفکر مانع از توسعه
است.اين تفکر که -شرکتهاي خارجي
از پس کار بهتر برميآيند -عامل ديگري
اس��ت که مان��ع از توسعه پااليش��گاهها
بهمعناي واقعي شده ،درحالي که فازهاي
متعددي از پارسجنوبي با انتش��ار اوراق
مش��ارکت ،برداش��ت از صندوق توسعه
ملي و همکاري ش��رکتهاي داخلي به
بهرهب��رداري رسيدهاند.دانش و ابزارهاي
حفاري چاههاي نفت به کفايت در داخل
کشور وجود دارد و بياعتماد مسئوالن به
نيروها و شرکتهاي داخلي تاملبرانگيز
است.

