تخت روانچی با اشاره به بدعهدی های آمریکا :قرار نیست به کسی که به تعهداتش عمل نمی کند جایزه بدهند
روزی که رازها آشکار
می شود
اسماعیل عسلی

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

غالمحسین پیروانی:

پنجشنبه  21دی  23 -1396ربیع الثانی  -1439سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  1500 - 6256تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
عارف مطرح کرد؛

درخواست بازدید مجمع نمایندگان
تهران از بازداشتگاه اوین
***
پورمختار مطرح کرد؛

مجلس مناسب  ترین مکان برای
تجمعات قانونی مردم
5

وزیر علوم:

قول آزادی دانشجویان بازداشتی
را گرفته  ایم
***
توضیح وزارت اطالعات
در باره اقدامات جدید در برخورد
با عناصر آشوب  طلب
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روحانی با استقبال از بیانات رهبر معظم انقالب:

حل مشکالت اقتصادی و تأمین حقوق شهروندان
دستور کار اصلی دولت است
اردکانیان:

امسال سال سخت آبی است

ایرنا :وزیر نیرو ،امســال را به دلیل کمبود بارش ها ،ســال سختی
توصیــف کــرد و گفت:در کل کشــور با توجــه به شــرایط فعلی در
 47سال گذشته خشک ترین ســال را تجربه می کنیم .رضا اردکانیان
روز چهارشنبه در پایان جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران در    باره
وضعیت بارش ها در کشور افزود :در سه ماه و نیم گذشته فصل پاییز و
زمســتان در سال آبی  97 – 96میزان بارش ها در کشور بطور متوسط
 34میلیمتر اســت که نسبت به سال قبل که ســال نسبتا خشکی بود
حــدود  37درصد بارش ها کمتر ونســبت به متوســط درازمدت حدود
 58درصد کمتر اســت .وی ادامه داد :امیدواریم تا پایان زمســتان برابر
پیش بینی ها وضعیت بارندگی بهتر شــود .در کل کشور در شرایط فعلی
در 47سال گذشته خشک ترین سال را تجربه می کنیم و از نظر میزان
بارندگی در بعضی اســتان ها میزان بارندگی تا کنون نسبت به  50سال
گذشته در خشک ترین حالت قرار دارد.وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد که
مصرف  کنندگان توجه داشته باشند که با توجه به قرار داشتن در منطقه
خشک ونیمه خشک باید متناســب با میزان نزوالت آسمانی ،زندگی و
توســعه کشور را ســامان دهیم و باید در مصرف آب صرفه جویی الزم
را رعایــت کنند .اردکانیان گفت :صرفه جویی یعنی در بخش شــرب و
بهداشت که درصد کمی از مصارف کلی کشور را به خود اختصاص می
دهد و سایر بخش ها اسراف نکنند.

2

رئیس کل دادگستری فارس:

دستگیرشدگان ناآرامی  های استان
تعیین تکلیف شدند
3

یک کارشناس مطرح کرد:

با تداوم فیلترینگ جایگزینی نداریم
13

کشف  124کیلوگرم تریاک
در شیراز
12

نیاز است برای پیگیری جدی توافق هستهای هماهنگیهایی
از نزدیک انجام دهیم

است .از این رو ما و شما و سایر اعضای برجام نیاز
داریم از نزدیک هماهنگی کنیم که این دستاورد با
جدیت پیگیری شود.
همچنین ظریف در بدو ورود به مسکو در جمع
خبرنگاران در     باره پیشبینیاش از تصمیم ترامپ
در     باره برجام گفت کــه «بعید میدانم خود آقای
ترامپ هم هنوز اطالع داشته باشد که در ارتباط با
برجام چه کار کند».
وی در پاسخ به پرســش فوق ادامه داد :معلوم
نیست .یکی از سیاستهایی که آقای ترامپ دنبال
کرده این اســت که قابل پیشبینی نباشد و ایشان
در حدی این سیاست را به نهایت خود رسانده است
که دیگر آمریکا حتی برای هیچ یک از شــرکایش
نیز قابل اعتماد نیست.
ظریف در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال
وجــود دارد که با توجه به دعوت خانم موگرینی از
شــما برای سفر به بروکسل ،آنها از تصمیم ترامپ
در ارتباط با برجام آگاهی داشــته باشــند ،با خنده
گفت :من بعید میدانــم که خود آقای ترامپ هم
اطالع داشته باشد که میخواهد چه کند.
وزیر خارجه کشــورمان افزود :حتما اروپاییها
هم هنوز اطالع ندارند که چه تصمیمی آمریکاییها
خواهند گرفت.
ظریــف همچنین در مورد اهداف ســفرش به
مســکو با بیان اینکه امروز حساب کردم از زمان
پذیرش مســوولیت وزارت خارجه این بیســت و
یکمین بار اســت که به مســکو ســفر کــردهام،
تصریــح کرد :رابطه ما با روســیه رابطه راهبردی
است .روسیه یکی از اعضای مهم  5+1است و در
گفتوگوهای مربوط به برجام نقش مهمی داشت و
از دو سال گذشته نیز در روند اجرای برجام نقشی
اساسی داشته است.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان به نقش روسیه
در شورای امنیت در دو سال گذشته و برخورداری
منافع جمهوری اسالمی ایران از حمایت روسیه در
این شــورا ،اشــاره کرد و افزود :قبل از جلسه با
وزیران امور خارجه سه عضو اتحادیه اروپا به همراه

خانم موگرینی ،در مســکو با ســرگئی الوروف در
خصوص برجام به خصوص سیاســتهای مخرب
آمریکا در مورد برجام گفتوگو خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه جامعه بینالملل به صراحت
نشان داده اســت که از سیاســتهای آمریکا در
مورد برجــام حمایت نمیکند و حتی آن را مخرب
میداند ،به جلســه روز جمعه شورای امنیت که به
اصرار آمریکا برگزار شــده بود اشاره کرد و گفت:
آن جلســه به نظر ما بیمورد تشکیل شد و اصل
تشکیل جلســه کاری غلط و خطرناک برای شورا
بــود و با توجه به فشــارهای آمریکا این جلســه
تشــکیل شــد ولی خود آمریکاییها در آن جلسه
منزوی شــدند و تقریبا همه کشورهایی که در آن
جلسه صحبت کردند بر برجام و ضرورت اجرای آن
تاکید کردند و این نشاندهنده اجماع در این ارتباط
در جامعه جهانی اســت و به نظر ما باید این اجماع
تبدیل به اقدام شود.
ظریــف با تاکید بــر اینکــه آمریکاییها باید
متوجه این اجماع جهانی شــوند و سیاست خود را
اصالح کننــد ،تاکید کرد :اگر جامعه جهانی تمایل
دارد برجــام ادامه پیدا کند بایــد در برابر هر اقدام
خالف برجام ایاالت متحده آمریکا ایستادگی کند.
رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان با بیان اینکه
جمهوری اســامی ایران انتخابهــای گوناگونی
دارد ،ادامــه داد :قطعا در همه این انتخابها منافع
مردم ایران حفظ خواهد شد و به نظر ما این منافع
تقویت میشود.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین در مورد
بیانیه اخیر مجلس نماینــدگان آمریکا در حمایت
از برخی از اغتشاشــات در ایــران ،گفت :مردم ما
نشــان دادند که از یک طرف بر حقوق خود مصر
هســتند و دولت و حاکمیت ایــران نیز بر رعایت
حقوق مــردم تاکید دارد .مردم در ایران حق نقد و
حق انتخاب دارند و اینها مسالهای است که هیچ
یــک از متحدان آمریکا در منطقه برای مردم خود
تضمین نکردهاند و نــه دولت آمریکا و نه مجلس
نماینــدگان آمریکا تا کنــون از این واقعیت اظهار
نگرانی نکرده ند.
ظریف افزود :حنای این ادعاها برای هیچ کس
به خصوص ملت ایران رنگی ندارد.
این دیپلمــات عالیرتبه کشــورمان در بخش
دیگری از صحبتهای خــود در جمع خبرنگاران
بــا بیان اینکه ما همــواره گفتهایم آرامش ،امنیت
و پیشــرفت اقتصادیمان را از مردممان داریم ،در
مورد روابط ایران و روســیه نیز بیان کرد :روســیه
یک همسایه مهم برای ایران است و همکاریهای
اقتصــادی و راهبــردی خوبی با روســیه داریم و
اطمینان داریم که روســیه ایــن همکاریها را در
جهت منافع دو کشور ادامه میدهد.

باب شدن
دوباره بازار سیاه و قاچاق سوخت
با دونرخی کردن بنزین

2
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ظریف در مسکو:

حنای آمریکا رنگی ندارد
2

ثبت مشخصات بیش از  2هزار مجرم
خطرناک فارس در بانک اطالعات هویت
ژنتیک ایرانیان
3

رئیس اتاق بازرگانی شیراز خبر داد

وجود دالالن ،رد و بدل پول های کالن
و فساد اداری در ثبت اختراعات
4

دیگران و من

ظریف در دیدار با وزیر خارجه روسیه:

ایســنا :وزیر امور خارجه کشــورمان عصر روز
چهارشــنبه به وقت محلی با همتای روســی خود
در     باره مسایل مورد عالقه به ویژه برجام دیدار کرد.
ظریف در چارچوب رایزنیهای مســتمر وزیران
امور خارجه روسیه و ایران در     باره مسایل مختلف
دو جانبه و منطقهای ،به ویژه در خصوص برجام به
مسکو سفر کرده است.
همچنین وزیر خارجه کشــوران روز پنجشنبه
بنا به دعــوت فدریکا موگرینــی هماهنگ کننده
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به بلژیک می رود و
در بروکســل به همراه وزرای امور خارجه فرانسه،
آلمان و انگلیس آخرین تحوالت مربوط به برجام را
مورد گفتگو و تبادل نظر قرار خواهند داد.
ظریف در دیدارش با الوروف گفت :ســفرهای
دو رییسجمهور و دیدارهایی که با یکدیگر داشتیم
و همکاریهای دو جانبه و منطقهای به نفع صلح و
ثبات منطقه و جهان است .روسیه همواره توانسته
نقش مفیدی را در مبارزه با تروریسم در منطقه ما
داشته باشد.
وزیر امــور خارجه کشــورمان همچنین اظهار
کرد :ما متعهد هســتیم در همراهی و همکاری با
شما و دوستان ترک اطمینان حاصل کنیم که روند
آستانه با موفقیت پیش میرود و کنفرانس سوچی
برای ایجاد یک راهحل سیاســی برای سوریه ،یک
کنفرانس موفق است.
وی ادامه داد :اجالس آینده ســوچی مهمترین
شــانس کمک بــه روند ملل متحــد در ژنو برای
رسیدن به صلح پایدار در سوریه است.
ظریف در ادامه با تشــکر از حمایتهای دولت
فدراســیون روسیه از اجرای برجام و نقش سرگئی
الوروف در به نتیجه رســیدن برجام تصریح کرد:
برجام از معدود دســتاوردهای جامعه بینالملل در
سالهای گذشته است و همانطور که شما گفتید
آژانــس بارها تعهد ایران به برجــام را تایید کرده
اســت ولی متاسفانه یکی از اعضای برجام نه تنها
تا کنون تعهدات خود را بر اساس برجام کامل اجرا
نکرده بلکه سیاستهای مخربی را در پیش گرفته

خاطره های
مانای ذهن ما!

فوتبال ایران
رو به نابودی می رود
2
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نمایشگاه عکس ،طرح و نقاشی حسن مشکین فام
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از هنرمندان و
اســتادانی همچون :غالمحسین صابر ،جمشید
کریمی  ،بیــژن جاللی ،خلیل توللــی ،علیرضا
عطروش ،شهرام کریمی  ،نورالدین زرین کلک،
مهرزاد نژند ،احمد عالمه دهر ،اشــکان گرامی ،
رخساره اولیاء ،حســن زارع ،مختار پاکی ،غالم
یونسی ،فرامرز کشــتکار ،سحر مرادی ،حسین
میرزائی ،مهران عطائی زاد ،سحر هاشمی  ،سپهر
مشــکین فام ،مهران ویســی ،نازی جوانمردی
رحیم کریمــی  ،محمد علی پــرواز ،وحیدرضا
دهقانی ،ناصــر نمازی و خود هنرمند حســن
مشــکین فام در نگارخانه هنــر معاصر واقع در
خیابــان معدل غربــی  -حدفاصل فلســطین
و مالصدرا  -شــماره  - 222با شــماره تماس
 32309111از جمعه  22دیماه به مدت  2هفته
به نمایش در خواهد آمد.

برگزاری این نمایشــگاه یــاد آور خاطرات
صمیمانه و ارتباط دوســتانه حسن مشکین فام
با هنرمندان و فرهنگوران معاصر فارس و ایران
طی نزدیــک به نیم قرن ارتباط هنری اســت
که در قالب آثاری در زمینه طراحی ،عکاســی
و نقاشــی به نمایــش در آمده اســت .برپایی
این نمایشــگاه که نزدیک به  50اثر را شــامل
می  گردد در برگیرنده پرتره هایی است که توسط
هنرمندان و استادان هم دوره ای در مالقاتها و
نشســت های فرهنگی و هنری از او و بیشتر به
صــورت زنده و با ابزارها و تکنیک های مختلف
ترسیم یا عکاسی شــده و آرشیوی کم نظیر از
حــاالت و روحیات هنرمند و فضــای واقعه را
به دســت می   دهد .توجه و عالقــه هنرمند به
گــردآوری و حفظ و نگهــداری این مجموعه
نشانگر اهمیت دادن او به این آثار است.

قاسمی:

قطعنامه کنگره آمریکا موضوعی مردود است

ایرنــا :ســخنگوی وزارت امــور خارجه در
واکنش بــه تصویب قطعنامــه مداخله جویانه
مجلــس نماینــدگان ایاالت متحــده آمریکا
پیرامــون برخــی اغتشاشــات در ایــران ،با
محکومیت شــدید این قطعنامه ،گفت :مصوبه
مداخله جویانه کنگره آمریکا موضوعی مردود،
امری کامال مذموم و غیرقابل پذیرش است.
به گزارش ایرنا از مرکز دیپلماسی عمومی و
رسانه ای وزارت خارجه ،بهرام قاسمی با اشاره
بــه رویه نابخردانه ،بــه دور از منطق و خالف
موازین و قوانین بین المللی دولت آمریکا برای
دخالــت در امور داخلی دیگر کشــورها ،اظهار
داشــت :اقداماتی مانند تصویب این قطعنامه و
اظهارات و تحرکات خصمانه دولت آن کشــور
علیه ملت رشید ایران که از ماهیت زیاده خواهی
و خوی ســلطه طلبی حاکمان آمریکا ناشــی
می شود ،همواره و همیشه برای مردم خردمند
ایران شناخته شده و بی شک سیاستی شکست
خورده است.
وی افزود :اینگونــه قطعنامه های تکراری،
نمایشی و سیاسی مؤید ماهیت رژیم مداخله گر
آمریکاســت که در طی دهه های گذشته ،ملت

بزرگ ایران بارها شــاهد آن بوده است .دولت
آمریکا از سویی در حرکتی مزورانه و با سردادن
شعارهای ســراپا دروغ مدعی حمایت از مردم
ایران زمین می شود.
قاســمی گفت :از ســویی دیگر بــا اعمال
تحریم هــای ظالمانــه ،ممنوع ســاختن ورود
شهروندان ایرانی به آن کشور و دیگر رفتارهای
بدخواهانه ،ملت متمدن ایران را مورد شــماتت
قرار می دهد.
وی اضافــه کرد :امــا بار دیگــر مقامات

ایــاالت متحده آمریکا بایــد بیاموزند که ملت
همیشــه ســرفراز ایران این نوع سیاست ها و
اســتانداردهای دوگانه و خصمانه علیه کشور
خود را از سوی آن کشور به دقت زیر نظر داشته
و در صــورت لزوم و در زمان مقتضی پاســخ
مناســبی به اینگونه بی تدبیری ها خواهد داد.
به گــزارش منابع خبری ،مجلس نمایندگان
آمریکا روز سهشــنبه با رای مثبت اعضای خود
قطعنامهای را در حمایت از نا آرامی ها در ایران
به تصویب رساند.
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