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 ورود ماهواره های شخصی 

5 به زندگی 

 سرانه  مصرف ساالنه اسباب بازی 

12 در کشور زیر 5 دالر  

 سهم ناچیزاشتغال 

2 در تعاونی های بانوان  

 نرخ سود سپرده های بانکی 

ثابت ماند  3

 دریای خزر و نیاز 
به توسعه حمل و نقل 

دریایی منطقه 
 حسن مرتجی *

از موقعیت استراتژیک جمهوری آذربایجان 
می توان به عنوان پایگاه صادراتی ایران اس��تفاده 
و محصوالت کش��ورمان را به س��ایر کشورهای 

همجوار صادر کرد.
صنایع دریان��وردی و کش��تیرانی به عنوان 
صنعتی عظیم نقش��ی مه��م در اقتصاد جهانی و 
توسعه اقتصادی دارد و فعالیت  های دریا نوردی 
منبع مه��م درآمد بس��یاری از کش��ورهای در 
حال توس��عه اس��ت. جمهوری اس��امی ایران 
بی��ن کش��ورهای حاش��یه خ��زر و آب ه��ای 
راه  تری��ن  ارزان  و  دارد  ق��رار  جه��ان  آزاد 
ترانزیت��ی بی��ن کش��ورهای آس��یایی میان��ه و 
دریاه��ای آزاد جه��ان اس��ت.دریای خزر که 
س��احل خود را به س��وی پنج کش��ور گشوده، 
ب��ه غیرموقعیت ممت��از زیس��ت محیطی، منافع 
 اقتصادی فراوانی را در خود جای داده اس��ت. 
بخش��ی از ظرفیت های اقتصاد دریایی کش��ور 
معطوف به تعامل ایران با کش��ورهای حاش��یه 
دریای خزر و آس��یای مرکزی است که طی دو 
دهه اخیر از رشد نسبتا مناسبی برخوردار بوده 
اس��ت.هرچند رژیم حقوق��ی دریای خزر برای 
استفاده از منابع طبیعی بزرگترین دریاچه جهان، 
همچنان ابهام هایی را باقی گذاش��ته و ضرورت 
مذاک��رات دیپلماتیک با چهار کش��ور دیگر را 
اجتناب ناپذیر کرده، اما در همین شرایط به  نظر 
می رسد چهار کش��ور دیگر تمرکز ویژه ای روی 
بهره  ب��رداری از این منابع داش��ته اند. اما ایران 
ب��ه  دلی��ل اتکا ب��ه ذخایر خلیج ف��ارس، توجه 
کمتری ب��ه این بخش داش��ته و همین موضوع 
 عق��ب  ماندگی هایی را به  وجود آورده اس��ت.

مناف��ع اقتص��ادی ایران حول دری��ای خزر در 
ش��رایط جدید و پس از توافق هس��ته ای، بیش 
از گذش��ته مورد اهمیت قرار گرفته است، زیرا 
با توجه به کاهش فشار تحریم ها و احتمال لغو 
کام��ل آن پس از توافق نهایی، ش��رایط بهتری 
ب��رای اس��تفاده از مناب��ع خزر فراه��م خواهد 
آمد. در این مرحله ش��ناخت و بررس��ی کامل 
مناف��ع کش��ور اهمی��ت فراوانی دارد ت��ا بتوان 
 برنامه ری��زی بهت��ری در ای��ن بخ��ش داش��ت.

در بخش بنادر و کشتیرانی، ایران سابقه فعالیتی 
طوالنی در دریای خزر دارد هرچند که توس��عه 
بنادر ایران به کندی پیش رفته و از س��یر مرسوم 
جهانی عقب  تر اس��ت، اما بن��ادری نظیر انزلی 
نقش��ی کلیدی در تجارت ایران داش��ته اس��ت. 
اکنون بندر آس��تاراخان در روسیه نقشی کلیدی 
در میان س��ایر بنادر ساحلی خزر ایفا می کند و 
رقیبی جدی برای بنادر ایرانی محسوب می شود. 
ایران در بخش کشتیرانی در این سال ها با فشار 
تحریم ها مواجه بود که با کاهش فشار آن پس از 
برجام می تواند دامنه فعالیت ها را گسترش دهد. 
ناوگان ملی ایران ب��ا وجود تحریم ها 22 فروند 
کشتی را از سوی کشتیرانی ایران در دریای خزر 
شناور دارد. همچنین کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران بزرگترین شرکت کشتیرانی در زمینه کاالی 
خش��ک دریای خزر بوده و هر هفته س��فرهای 
صادراتی مختلفی در حوزه خزر انجام می دهد. 
یکی از عوامل کمک کننده به این که یک کشور 
حاکمیت خود را در منطقه تثبیت کند به حرکت 

در آوردن ناوگان ملی است.
ادامه در صفحه 12

 شهید حججی؛ نماد 
و اسطوره مقاومت 
علیه افراط و تکفیر

 حجت االسالم محمدحسین مختاری*
شهادت مظلومانه و سرافرازانه شهید محسن 
 حججی تراژدی عجیبی اس��ت ک��ه در یک بُعد 
نمی گنجد بلکه به نحو اتم باید از زوایای مختلف 

مورد تحلیل و واکاوی قرار بگیرد.
خ��ون به ناح��ق ریخته »ش��هید محس��ن 
حججی« تداعی گر اوج معصومیت و مظلومیت 
مدافع��ان ح��رم و رزمندگان مح��ور مقاومت و 
مجاهدان فی س��بیل ا... اس��ت، از س��وی دیگر 
روش��نگر اوج جنایت، قس��اوت و شقاوت های 
تروریست های تکفیری اس��ت که با چراغ سبز 
آمریکا و متحدانش، دستان پلید حامیان ترور و 
جریان های افراطی ب��ه خون صدها هزار تن از 
مردم مظلوم س��وریه و عراق آغشته شده است.

بی شک آرامش، ش��جاعت، صابت و معنویت 
معنادار »ش��هید حججی« تجلی فرهنگ اس��ام 
ناب اس��ت. ش��هادت طلبی زاید الوصف ش��هید 
حججی نشان داد که ش��هدای نسل سوم انقاب 
هم طراز ش��هدای نس��ل اول از ش��ور و ش��وق 
شهادت برخوردارند و نامه آن شهید واال مقام به 
امام رضا علیه السام و درخواست های مکرر و 
عاجزانه از آن حضرت برای امضاء جواز شهادت، 
کمال جویی برای س��عادتمندی و روس��فیدی در 
درگاه اله��ی و ح��س غرورانگی��ز و عزتمندانه 
اس��ارت و شهادت ش��هید حججی؛ تجسم عینی 
حماس��ه عاشوراس��ت لذا باید به عنوان منشور 
کامل عقانیت اس��ام ن��اب در میان جوانان این 
 م��رز و بوم مورد توجه و الگوبرداری قرار گیرد.
شکوه ش��هادت ش��هید حججی و دیگر شهدای 
مداف��ع حرم در دف��اع از حریم اه��ل بیت)ع( و 
ریش��ه کنی تکفیر به اندازه ای اثرگ��ذار و رونده 
است که آثار و برکات آن در منطقه مشهود است، 
از یک سو پیروزی های چشمگیر جبهه مقاومت 
به عنوان نمایندگان فکری جریان عقانیت اسام 
ن��اب و محور مقاومت بر جریان های تروریس��م 
تکفی��ری و از س��وی دیگر شکس��ت مفتضحانه 
حامیان تروریس��م در منطق��ه و اختافات عدیده 
می��ان جریان های افراطی، تکفیری و ترویس��تی 
نوی��د بخ��ش ریش��ه کن��ی تروریس��م تکفیری 
 اس��ت. امروز تفکر تکفیر، تفس��یق، خش��ونت و 
افراط گرایی دینی در قالب توحش قرن بیست و 
یکم، درنده تر و خطرناک تر از هر زمان به منصه 
ظهور رسیده و چهره واقعی خود را نشان داده که 
نمایش حق در چهره نورانی شهدای مدافع حرم و 
ترسیم چهره باطل و پلید آنها، توحش عینی بی حد 
و حصر تروریست های تکفیری را آشکارتر کرد.

تحقق این مهم مرهون رشادت ها و مجاهدت های 
ش��هید حججی ه��ا و دیگر ش��هدای مدافع حرم 
اس��ت که آینده ای روشن و بی بدیل برای انقاب 
اس��امی ایران و جبهه مقاومت به عنوان نماینده 
عقانیت اس��ام ناب با رویکرد عدالت و فطرت 
در جهان اس��ام رقم زده است همانگونه که آینده 
جریان تکفیر و افراط، با مجاهدت های رزمندگان 
مقاومت هم چون شهید حججی، بیش از پیش به 
س��وی زوال و ناب��ودی کامل پیش رفته به نحوی 
که باید گفت زمان ریشه کن کردن کامل تروریسم 

تکفیری فرا رسیده است.
* رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی

1  یادداشت 

2  یادداشت 

 گالیه های شافعی 
 از بزرگ شدن 

دولت

صفحه 11

خبر خوش مالیاتی 
 برای رانندگان 
اسنپ و تپ سی

فرش قرمز بازار سرمایه 
برای ایده های نو

راه ان��دازی صندوق های جس��ورانه از جمله 
اقداماتی است که درراستای تفاهم نامه سازمان بورس 

و معاونت علمی ریاست جمهوری کلید خورد... 
شرح در صفحه 12

سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

صدور حکم حبس برای 
برخی مدیران تلگرامی

سخنگوی دس��تگاه قضا گفت: تاکنون چند 
پرونده برای مدیران تلگرامی تشکیل شده است. 

یک پرونده ۱۴ متهم داشت...
شرح در صفحه 5

صفحه 9

چرا حذف قاچاق...؟!
 اصوال قاچاق به چیزی اطالق می شود که ورود آن به کشور ممنوع است. به طور کلی قاچاق، عبارت است از ورود 

و خروج پنهانی کاال از مبادی رسمی و غیر رسمی ، بدون پرداخت عوارض دولتی.
صفحه 2

استخدام 96
شرکت هواپیمایی تفتان
شرکت مخابراتی تلکام
شرکت بازرگانی در حوزه خودرو

 رای اعتماد نمایندگان 
به وزیران پیشنهادی کابینه

 مجلس
  برای روحانی 
سنگ  تمام 
گذاشت

وکای ملت پس از هش��ت جلس��ه بررسی 
علنی دیروز به ۱۶ وزیر از ۱۷ گزینه پیش��نهادی 
دول��ت دوازده��م رای اعتم��اد دادند.به گزارش 
تفاهم، در جلس��ه علنی دیروز مجلس ش��ورای 
اس��امی، وکای ملت به منظور تش��کیل کابینه 
دوازده��م نظ��ر خ��ود را نس��بت ب��ه ۱۷ وزیر 
پیش��نهادی دولت اعام کردند.براین اساس پس 
از برگزاری هشت جلسه علنی ، سخنرانی وزرای 
پیش��نهادی و نطق مخالفان و موافقان، نمایندگان 
در رای گیری ش��رکت کردند.براین اساس از ۱۷ 
وزیر پیش��نهادی ۱۶ وزیر از مجلس رای اعتماد 
کس��ب کردند. امیر سرتیپ حاتمی،  قاضی زاده،  
علوی،  رحمانی فضلی، بطحایی و ظریف وزرایی 
هستند که به ترتیب حائز اکثریت آراء نمایندگان 
ش��دند.بیطرف با ۱۳2 رای از راهیابی به وزارت 

نیرو جاماند.
از 2۸۸ رای، تعداد آرای کسب شده برای 

هر وزیر بدین شرح است:
*س��یدمحمد بطحای��ی، وزارت آموزش و 

پرورش:2۳۸ موافق،۳۵ مخالف،۱۳ممتنع
*محم��د ج��واد آذری جهرم��ی، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات:۱۵2 موافق،۱2۰ 

مخالف ،۷ ممتنع،۹ رای باطله
*سیدمحمود علوی، وزارت اطالعات:2۵2 

موافق،22مخالف،۱۳ ممتنع،۱ رای باطله
*مسعود کرباسیان، وزارت امور اقتصاد و 
دارای��ی:2۴۰ موافق ،۳۱ مخالف،۱۵ممتنع،2رای 

باطله
*محمدجواد ظری��ف، وزارت امورخارجه: 

2۳۶ موافق،2۶ مخالف،2۶ ممتنع
*سیدحس��ن قاضی زاده هاش��می ،وزارت 
بهداش��ت و درمان:2۵۳ مواف��ق،۱۸ مخالف،۱۴ 

ممتنع،۳ رای باطله
*علی ربیع��ی، وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماع��ی:۱۹۱ موافق،۷۹ مخال��ف،۱۵ ممتنع،۳ 

رای باطله
*علی حجتی، وزارت جهاد کشاورزی:۱۶۴ 

موافق،۹۴ مخالف،2۳ ممتنع،۷ رای باطله
علیرض��ا آوایی، وزارت دادگس��تری:2۴۴ 

موافق، ۱۸مخالف، 2۳ممتنع،۳ رای باطله
*امیر حاتمی، وزارت دفاع:2۶۱ موافق،۱۰ 

مخالف،۱۳ ممتنع،۴ رای باطله
*عباس آخوندی، وزارت راه و شهرسازی: 

۱۸۸ موافق،۷۵ مخالف،۱۴ ممتنع،۱ رای باطله
*محم��د ش��ریعتمداری، وزارت صنع��ت و 
معدن:2۴۱ موافق،2۵ مخالف،2۰ ممتنع،2 رای باطله
*س��یدعباس صالح��ی، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی:2۴2موافق،2۵مخالف،2۱ممتنع
وزارت  فضل��ی،  رحمان��ی  *عبدالرض��ا 

کشور:2۵۰ موافق،2۵ مخالف،۱۳ ممتنع
*بیژن زنگنه، وزارت نفت:2۳۰ موافق،۳۵ 

مخالف،2۳ ممتنع
*حبی��ب ا... بیط��رف، وزارت نی��رو:۱۳۳ 

موافق،۱۳2مخالف،۱۷ ممتنع،۶ رای باطله
*مس��عود س��لطانی ف��ر، وزارت ورزش: 

22۵موافق،۳۹ مخالف،2۰ ممتنع،۴ رای باطله


