ظریف در گفتگو با یو اس ای تودی؛ درصورت تغییر رویکرد واشنگتن آماده مذاکره هستیم
رئیس هیأت پهلوانی
و زورخانهای فارس:

کتاب مظلوم و غریب

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
سه  شنبه  15آبان  27 -1397صفر  -1440سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6484تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
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بخش عمده ای از کارها قابل واگذاری
به مردم است

جامعهای که بخواهد
رنگ رستگاری ببیند باید
به نوجوانان و جوانانش
اهمیت دهد
4

مدیر کل تأمین اجتماعی فارس
تشریح کرد:

1

ایران خواستار محکومیت تحریمهای
غیرقانونی آمریکا از سوی سازمان ملل شد

3

آبستراکسیونی برای
شفافیت
3

به زودی انجام میشود؛

رونمایی از  50وقف جدید
در فارس
3

دستگیری  ۹هرمی
در استاد معین
9

رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت دو اختر تابناک آسمان امامت و والیت
امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد
حسن روحانی:

بخش عمده ای از کارها قابل واگذاری به مردم است

ایســنا :رئیس جمهور با تاکید بــر اینکه امروز
خوشــبختانه در این ماجرا و تخلــف اخیر آمریکا،
آمریکاییها از همیشه منزویتر هستند ،گفت :شما
در سازمان ملل دیدید که استقبال افکار عمومی دنیا
از ســخنان مسئولین ایرانی چه مقدار و از مسئولین
کاخ سفید چه مقدار بود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی
روز دوشنبه در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور
اقتصــادی و دارایی همچنین از حضور گســترده و
شــکوهمند مردم ایران اســامی در راهپیمایی 13
آبــان قدردانی کرد و اظهارداشــت :مردم با حضور
گسترده و شکوهمند خود در این راهپیمایی و اعالم
آمادگی برای وحدت ،انسجام ،مقاومت و ایستادگی
در برابــر دشــمنان ،بر توطئههــای جدید آمریکا
خط بطالن کشیدند.
رئیس جمهور حضور گســترده مردم در مراسم
باشــکوه راهپیمایــی اربعین حســینی را نیز که با
امنیت کامل و نظم بســیار خوب برگزار شد ،بسیار
بــا معنا و پرمفهوم خواند و فرا رســیدن ایام رحلت
نبی معظم اســام پیامبر اکرم(ص) به عنوان فخر
همه موجــودات و پیامبر رحمت برای همه عالمیان
و همچنین ایام شــهادت پرچمدار صلح امت پیامبر
حضرت مجتبی(ع) و امام هشتم(ع) را تسلیت گفت.
روحانــی با قدردانی از زحمات دکتر کرباســیان
در دوران مسوولیت وزارت اقتصاد و همچنین آقای
اکرمی در دوران مسوولیت سرپرستی این وزارتخانه،
به گزارش مسووالن این وزارتخانه از اقدامات انجام
شده اشــاره کرد و افزود :در شــرایطی هستیم که
بازار بورس و فرابورس ما امروز نقش بســیار خوب
و سازندهای داشته است .این حرف درست است که
ما بخشی از مســئولیت بانکها را به تدریج باید به
بازار سرمایه منتقل کنیم و بازار سرمایه ما این توان
را دارد که بخشی از نیازمندیها و تجهیز منابع مالی
کشور را به عهده بگیرد.
رئیس جمهور اظهار داشت :دولت تالش کرد تا
اوراق در جامعه جایــگاه مطمئنی پیدا کند ،چرا که
این کار بازار سرمایه را هم تسهیل میکند.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه تحریم هم به
بازار ســرمایه کمک کرده به ایــن معنا که باعث
شــده قیمت ارز باال برود و خود بــه خود به ارقام
بازار سرمایه کمک کرده است ،گفت :در عین حال
بازار سرمایه مسئولیت سنگینی هم بر دوش دارد و
میتواند در شرایط تحریم نقش بسیار خوبی را ایفا
کند چراکه به همان مقدار که ممکن است بانکها
دست و پایشان بسته شود ،دست بازار سرمایه دست
بازتر خواهد بود و باید فعال شود.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد :هر چه ما بتوانیم
میــان اقتصاد و بخش دولتی و شــبه دولتی فاصله
بیندازیم به نفع مردم اســت؛ باید اقتصاد را به خود
مردم واگــذار کنیم؛ خیلی چیزهــا را باید به مردم
واگذار کنیم .اگر مردم و ســازمان  های مردم نهاد،
در کمک به اقشار آسیبپذیر درست فعال شوند ،از
دولت بهتر کار میکنند.
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حسن روحانی:

مدیر کل آموزش و پرورش فارس:

شرایط بیمه
تأمین اجتماعی برای
بانوان خانهدار

مستند «عبداهلل» در شیراز
کلید خورد

به دنبال المپیکی کردن
این ورزش هستیم

اسماعیل عسلی

2

روحانی بــا بیان اینکه اگــر بتوانیم بخشهای
فرهنگی مردمــی را در جامعه ســازماندهی کنیم،
بهتر از بخش دولتی و شــبه دولتــی میتوانند در
فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشــند ،تصریح کرد :قبل
از انقالب چه کسانی بودند که دین مردم و قرآن را
ترویج و تبیین میکردند؟ پایههای انقالب در همین
حســینهها ،مســاجد ،حوزههای علمیه و هیأتها
اســتقرار پیدا کرد و اینها هیچکــدام دولتی نبودند؛
همه مردمی بودند.
رئیس جمهور با اشــاره بــه اینکه بعد از انقالب
تالش میکنیم که مردمیها را دولتی کنیم و خیلی
خاصیتی هم نمیبریم ،گفت :هر چه بتوانیم امور را
به مردم واگذار کنیم ،حتم ًا به نفع ماست .مردم بهتر
از ما تالش میکنند این روشــن است و مثال ساده
عوامانه این اســت که بخش خصوصی مغازهاش را
کی باز میکند؟ ما خیلی سر وقت باشیم  8کارمان
را شروع میکنیم ،اما آن مغازهدار گاهی  5صبح در
مغازهاش را باز میکند .این نشــان کار مردم و کار
دولت اســت .از آن طرف ساعت  4نشده کیفمان
را بســته و آماده فرار هســتیم نه آماده رفتن و اگر
یک ثانیه بخواهید اینها را نگه دارید ،برایشــان یک
ساعت طول میکشد .از آن طرف مغازهدار تا مشتری
اســت او هم است ،هر ساعتی که میخواهد باشد.
روحانی اظهار داشت :اگر در دولت تا مراجعه کننده
بود ما هم بودیم آن وقت بخش دولتی مثل بخش
خصوصی میشــود؛ ما ســاعتی کار میکنیم ،آنها
هدفــی کار میکنند و میخواهنــد زندگی و جامعه
را رشــد دهند؛ ولی ما میخواهیم ساعتمان را به
نحوی پر کنیم.
رئیس جمهور افزود :البته برخی مســئولیتهای
حاکمیتــی همه جای دنیا به عهده بخش خصوصی
نیست؛ نیروهای مسلح و بخشــی از اقتصاد حالت
های خاص خودشــان را دارند؛ اما میتوانیم بخش
عمدهای را به مردم واگذار کنیم و این سیاستهای
اصل  44قانون اساســی به معنی واقعی کلمه باید
اجرا و پیاده کنیم.
روحانی با اشــاره به موضــوع بانک ها در نظام
اقتصادی کشور ،گفت :به آقای دژپسند گفتم که در
این دوران مســئولیت ،باالترین وظیفه او ،بانک و
اصالح امور بانکها است .بقیه مسئولیتها با همه
اهمیتی که دارند ،درجه  2هســتند .بانکها باید به

جایی برسند تا بتوانند به دولت کمک کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه بانکها باید سالمسازی
شوند ،افزود :متأســفانه یا خوشبختانه امروز اقتصاد
وصل به بانکها است .به تدریج باید این وابستگی
و تکیه اقتصاد به بانکها را به بازار ســرمایه شیفت
کنیم .بانک مسئولیت بسیار سنگینی دارد؛ وقتی آمار
اضافه برداشت را ماهانه یکبار نگاه میکنم ،بعضی
از آنها تکاندهنده اســت .بانکهای خصوصی که
وضعشان خیلی بد است .بعضی از بانکهای دولتی
هم وضعشان خوب نیست .این وسط خصولتی هم
که هستند.
رئیس جمهور اظهارداشــت :این مشــکل جدی
اســت .این هنر نیســت که از منابع بانک مرکزی
اســتفاده کنیم .چرا اســتفاده کنید؟ خــود دولت از
منابع بانک مرکزی استفاده میکند و به تولیدکننده
میدهد .شــما کاری نکردید ،پساندازی را از مردم
گرفتیــد ،چه مقدارش را اســتفاده کردید و چه کار
کردیــد؟ چقــدر از پولهایتان منجمد اســت؟ از
آنها بگذریــم ،شــرکتهایتان چــه کار میکند؟
روحانــی تصریح کــرد :به آقای دژپســند گفتم
اولین مسئولیت شــما در وزارت اقتصاد ،مسئولیت
اصالح نظام بانکداری اســت و شــما کاری کنید
کــه اوال بانکها از بنــگاهداری خارج شــوند .در
حال حاضر تســهیالتی که بانکهــا میدهند ،اول
بــه بنگاههای خودشــان میدهند .بانــک باید از
بنگاهداری خارج شــود تا بتواند عادالنه رفتار کند.
رئیس جمهور ادامه داد :نکته دیگر ســرمایههای
منجمد است ،سرمایههای منجمد برای چیست؟ این
همه ســاختمان و شــعبه برای چه؟ در کجای دنیا
اینطوری اســت .اخیرا ً وقتی به کشورهای خارجی
ســفر میکنم یکی از چیزهایی کــه نگاه میکنم،
شعبات بانکهاســت .اص ً
ال در تهران ،اول ،وسط و
آخر خیابان ،نبش خیابان و جای حساس شهر را شما
پیدا نمیکنید که بانکها نگرفته باشــند .چرا؟ یک
رقابت ناســالم بین بانکها پیدا شده است .رقابت
ســالم خوب اســت ،اما امروز رقابت ناسالم ایجاد
شده است.
روحانی خاطرنشــان کرد :نظارت بانک مرکزی
بایــد به مراتب افزایش پیدا کند .االن نظارت بانک
مرکزی بر بانکها ضعیف است .دیدیم یک مؤسسه
غیرمجاز چه بالیی ســر کشور آورد .چه بالیی سر
مردم آورد .چقدر به اعتماد عمومی مردم لطمه زد و
چه هزینه سنگینی بر دوش ما گذاشت.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه  250هزار میلیارد
تومــان از نقدینگی امــروز ،مربوط به مؤسســات
غیرمجاز اســت ،گفت :این موسســات باعث شدند
که از پایــه پولی بیش از  30هــزار میلیارد تومان
پول پرداخت کنیم .شــما ضریــب فزاینده را نگاه
کنیــد 250 ،هزار میلیارد تومــان نقدینگی در بازار
آمده اســت .چــرا؟ چون یک عــده متخلف ،یک
عــده افرادی که به مردم خیانــت کردند و معمو ً
ال
این خائنین آدمهایی در دور و بر خودشــان دارند و
جمع میکنند.

نماینده دائم جمهوری اســامی   ایران در نامهای به دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره
به تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در  ۱۴آبان  ۱۳۹۷خواهان اقدام دســتهجمعی
سازمان ملل متحد و اعضای جامعه بینالمللی در مقابله با این تحریمها شد.
به گزارش ایســنا ،غالمعلی خوشرو همچنین اقدام آمریکا را مغایر با مقررات بینالمللی
متعددی دانسته است .در بخش دیگری از این نامه آمده است که «این تحریمها غیرقانونی
و مغایر با اصول شناخته شده مصرح در منشور ملل متحد و مورد پذیرش جامعه بینالمللی
نظیــر برابری حاکمیت دولتها ،عدم مداخله در امور داخلی دولتهای عضو و آزادی تردد
و تجارت بینالمللی است».
در بخــش دیگــری از این نامه ،تحریمهــای آمریکا در  ۱۴آبانمــاه با رأی دیوان
بینالمللی دادگســتری که اخیرا صادر شد ،مغایر دانسته شــده و آمده است این تحریمها
مسلما باعث بغرنجتر شدن شــرایط حاکم بر دعوای جاری بین طرفین میشود که دیوان
بینالمللی دادگستری در رأی اخیر خود آمریکا را ملزم کرده از آن خودداری کند.
خوشــرو این تحریمها و اقدامات بی پروای آمریکا را تهدید کشورها و دولتهای دیگر
در جهت اختالل در روابط اقتصادی ایران قلمداد کرده و تصریح کرده است «ایاالت متحده
نه تنها آشــکارا در مقابل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت میایستد بلکه بیشرمانه به دیگر
دولت ها فشار وارد میکند تا آن قطعنامه را نقض کنند»
وی تاکید کرد :ضمنا اقدامات قهرآمیز یکجانبه ایاالت متحده به ویژه مواردی که اثرات
فراسرزمینی دارند تبعیضی علیه شهروندان یک کشور بر مبنای محل اقامت یا ملیت است
و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بینالمللی محو تمام اشکال تبعیض نژادی را
زیر پا میگذارد .نماینده دائم ایران در انتهای نامه خود خواســته است که جامعه بینالمللی
به صورت دســتجمعی به این اقدام غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا پاسخ محکمی   بدهد و
از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی حمایت کند.

اعالم تحریم های غیرقانونی آمریکا

ایرنــا :وزیر خزانــه داری آمریکا بر خالف خواســت
جامعــه جهانی بــرای حفظ برجام و بهــره مندی ایران
از منافع اقتصادی این توافق هســته ای ،سیاســت های
تخاصمی   واشــنگتن علیــه ملــت ایــران را بــا اعالم
تحریم های یکجانبه و غیرقانونی به نمایش گذاشت.
اســتیون منوچین روز دوشــنبه همراه با مایک پمپئو
وزیر خارجه آمریکا تالش کرد تا جنگ روانی علیه ایران
را دنبال کند این در حالی اســت که بخش عظیم جامعه
جهانــی ،مخالفت خــود را با این تصمیم کاخ ســفید به
صراحت اعالم کرده اند.
وی در حالی که جامعه جهانی بر اجرای توافق هسته ای
اصــرار دارند و آن را بهتریــن توافق ممکن می   دانند که
قطعنامه شورای امنیت را هم به عنوان پشتوانه خود دارد،
برجام را برنامه پر از ایــراد باراک اوباما رئیس جمهوری
سابق آمریکا دانست .وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد:
این اقدام ،جزئی از کمپین فشار حداکثری اقتصادی است
که آمریکا علیه ایران به راه انداخته است و بیش از  700نفر،
نهادها ،هواپیما و کشتیرانی تحت تحریم قرار می   گیرند.
منوچین 300 ،تحریم از این تعداد را تحریم های جدید
دانست و تهدید کرد صدها نهاد و افراد دیگری را که پیش
از برجام مشمول تحریم بوده اند  ،در فهرست قرار داده ایم.
وزیــر صهیونیســتی خزانه داری آمریــکا در حالی که
ادعا می   کنند این تحریم ها بر مــردم ایران تاثیر ندارند،
حوزهایــی همچون بانک ،انرژی و کشــتیرانی را هدف
قرار می   دهند که اثر مســتقیم آن بر زندگی مردم ایران
اســت و حتی نمی   توانند تبادالت مالی برای خرید دارو و
تجهیزات پزشکی را انجام دهند.
وی که حقد و کینه مشخصی از فعالیت های ضد تروریسم
صهیونیستی و تکفیری سپاه پاسداران انقالب اسالمی   در

منطقه دارد که باعث جلوگیری از اســتفاده ابزاری رژیم
صهیونیســتی و حامیان آن از تروریست ها شده ات ،ادعا
کرد :ایران میلیاردها دالر از طریق سیســتم بانکی ،منابع
سپاه پاسداران را تامین می   کند.
منوچین با این ادعا که این فعالیت ها مغایر منع اشاعه
ســاح های کشــتار جمعی و نقض حقوق بشر است ،در
اظهــار نظری متناقض با وزیر خارجه آمریکا افزود :بیش
از  400نفر ،کشــتی ،هواپیمایی و سازمان انرژی اتمی   را
تحت تحریم قــرار می   دهیم .وی در حالی مدعی حقوق
بشر شده اســت که دولت آمریکا از رژیم های خون ریز
سعودی و صهیونیســتی و گروه های تروریستی تکفیری
وابســته به آنها و جنگ علیه ملت های مظلوم منطقه از
جمله یمن که باعث کشــته شدن هزاران یمنی از جمله
زنان و کودکان شده و ده ها هزار یمنی دیگر با بیماری و
قحطی مواجه شده اند ،حمایت می   کند .آمریکا همچنین
با زیر پا گذاشتن حقوق بشر از تروریست های سعودی که
جمال قاشــقچی را در کنسولگری عربستان در استانبول
ترکیه ســربه نیست کردند تا اســرار مثلث شوم ترامپ،
بن سلمان و نتانیاهو را فاش نکند ،حمایت می   کند.
وزیــر خزانه داری آمریــکا از قرار گرفتــن بیش از
 900هدف در فهرست تحریم ها خبر داد و آن را باالترین
سطح فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران دانست.
منوچین هدف این رفتار یکجانبه گرایانه و غیرقانونی
آمریکا که مخالفت جامعه جهانی را داشــته است ،انزوای
اقتصادی فزاینده برای تغییر آنچه که او رفتار بی ثبات کننده
ایران دانست ،برشمرد.
وی همچنین از ایران خواســت تا برنامه موشک های
بالســتیک که مقامات ایران همــواره آن را برای دفاع از
خود با توجه به شــرارت های آمریکا و اذناب منطقه ای

آن ضروری دانســته اند ،رها کند .خبرنگاری پرسید :به
کشورهای اروپایی چه خواهید گفت که انتظار داشتند در این
لیست استثنا از پیامدهای تحریم ها باشند ،در حال حاضر
چه رابطه ای با آنها داشــته اید؟ آیا آنها متقاعد شده اند؟
منوچین ،متحدان ســنتی اروپایی خــود را تهدید کرد
و گفــت :فکر نمی   کنم هرگز به آنها گفته باشــیم که از
تحریم ها مستثنی خواهند شد .ما گفتیم که امیدواریم آنها
تحریم هــا را رعایت کنند .البته آنهــا می   توانند در زمینه
نیازهای اولیه زندگی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با تکرار ادعای واهــی از اینکه تحریم ها متوجه
مردم ایران نیست ،افزود ما می   خواهیم اطمینان یابیم که
این پول ها به ســوی اهدافی که او غیرانسان دوستانه و
فعالیت های تروریستی نامید نرود.
حســن روحانی رئیس جمهوری اسالمی   ایران تاکید
کرده اســت هیچ تحریمی   نیست که آمریکا بخواهد بعدا
انجام دهد ،بعضی از افرادی که در آمریکا به دنبال تحریم
ایــران بودند بیش فعال بودنــد؛ بنابراین هیچ چیز جدید
برای نوامبر (  13آبــان ماه) وجود ندارد که انجام دهد و
این یک موضوع کامال تبلیغی و روانی است.
محمد جــواد ظریف وزیــر امور خارجــه جمهوری
اســامی   ایران هم در واکنش به این رفتار رژیم آمریکا
اظهار کرد :امروز ،ایاالت متحده با ا ِعمال دوباره تحریم ها
علیه ایران که مردم عادی را هدف گرفته ،به عالی ترین
دادگاه سازمان ملل و شورای امنیت دهنکجی کرد.
وی تصریح کرد :اما ایــاالت متحده از این قلدرمابی
نتیجه معکوس می   گیرد؛ نه فقط به این خاطر که برجام
مهم اســت ،بلکه به این خاطر که جهــان نمیتواند به
ترامپ و شــرکایش اجازه دهد نظم جهانی را نابود کنند.
ایاالت متحده  -و نه ایران  -منزوی شده است.

بیست و هشتم صفر المظفر سالروز ارتحال جانسوز خاتم پیامبران(ص)
و شهادت جانگداز سبط آن رسول گرامی   تسلیت باد

حسینیه و خیریه پوراسالمی   شیراز ضمن عرض تسلیت و تعزیت خاتم پیامبران(ص)
به محضر مبارک حضرت ولی ا ...االعظم امام زمان ارواحنا فداه و عموم مسلمان
گرامی   و عرض تسلیت شهادت جانسوز سبط اکبر آن رسول اعظم(ص) حضرت امام
حسن مجتبی(ع) که در همین روز  28صفر اتفاق افتاده و عرض تسلیت شهادت
جانگداز حضرت علی بن موسی الرضا(ع) علیه آالف التحیت و الثناء که در آخرین روز
ماه صفر المظفر اتفاق افتاده است بدینوسیله به اطالع می رساند که بر طبق سنت
همه ساله این حسینیه و خیریه ،دهه آخر صفر از صبح سه شنبه  97/8/15تا صبح
پنجشنبه  97/8/17برابر با  27تا  29صفر  1440قمری به مدت سه روز از ساعت
 9بامداد تا یک ساعت بعدازظهر مراسم سوگواری و تعزیه داری همراه با تالوت قرآن
کریم زیارت نامه حضرت رسول(ص) و حضرت رضا(ع) -زیارت عاشورا -مداحی-
منبر و سینه زنی سنتی و شام در محل این حسینیه واقع در بلوار آزادی کوچه 21
پالک  174در سومین حرم اهل بیت شهر مقدس شیراز منعقد می گردد.
از کلیه عالقمندان و پیروان خاندان عصمت و طهارت به منظور کسب فیوضات فراوان
از این مجالس سوگواری دعوت به عمل می آید.
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