رییس شورای شهر شیراز اعالم کرد :استقبال شورای شهر از افزایش مناسبات فرهنگی شیراز با سایر کشورها
امین فقیری:

گستره رونق تولید
اسماعیل عسلی
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مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

ورزش می تواند شهر
صدرا را از یک شهر
خوابگاهی به شهری فعال
و پویا تبدیل کند
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آزادراه شیراز -اصفهان
به بزرگراه حسینی
الهاشمی اتصال می یابد

شهرام ناظری:

گفتند فقیری تمام شده،
اما بهترین رمانم را نوشتم

اشتیاق مردم برای هنر را
ببینند و پند بگیرند
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هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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رهبر انقالب:

اقدامات الزم برای جبران خسارات
از محل های موجود را سریع ًا آغاز کنید

3

صرف اعالم خبر وقوع فساد برای
مردم اعتمادساز نیست
***
ظریف:

منعی برای غنی سازی ایران وجود
ندارد
***
داعش برای حمالتی در اروپا برنامه
ریزی کرده است
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2

«ذخایر ارزی» گزینه آخر برای
جبران سیل
***
شرط سر کار ماندن کارگران
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رییس ستاد امر به معروف و
نهی از منکر فارس:

امر به معروف و نهی از
منکر فقط حجاب نیست
4
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آب سد سلمان فارسی سه شنبه رهاسازی می شود

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز اعالم کرد

آمادگی شهرداری شیراز برای اجرای برنامه   های فرهنگی
مشترک با آلمان

مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری
شــیراز در دیدار با هیات فرهنگی کشور آلمان گفت:
شهرداری شیراز آمادگی اجرای برنامه   های فرهنگی
مشترک با آلمان را دارد.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری

افزایــش درک فرهنگی و گســترش همکاری   های
دوجانبه می   شود.
دهقانی با اشــاره به رویکرد فرهنگی شهرداری و
شورای شهر اضافه کرد :در این راستا تالش می   کنیم
تعامل بین شهرداری و سایر کشــورها با استفاده از

شــیراز ،محمدرضــا دهقانی در این دیــدار با هیات
فرهنگــی کشــور آلمان دیــدار با تاکید بر ســابقه
غنــی تاریخــی و فرهنگی شــیراز افــزود :اجرای
برنامه   های فرهنگی مشــترک با ســایر کشــورها
به ویــژه کشــوری تاریخی همچــون آلمان باعث

تمامی   ظرفیت   های موجود افزایش یابد.
وی برگزاری جشــنواره   های مشترک ،هفته   های
فرهنگــی و تعریف رویدادهای بین المللی را از جمله
مصداق   های اجرای برنامه   های فرهنگی مشــترک
دانست و خاطرنشان کرد :در دیدار با هیات فرهنگی

کشور آلمان راهکارهای مناسب جهت ارائه برنامه   های
فرهنگی مــورد بحث و تبــادل نظر قــرار گرفت.
مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری
شــیراز افزایش تعامالت بین المللی شهرداری شیراز
و کشــور آلمان را مقدمه ای برای اقدامات فرهنگی
شاخص به ویژه اجرای برنامه   های مشترک دانست.
دهقانی همچنیــن ضمن تاکید بر ضرورت انجام
اقدامــات تاثیرگذار در حوزه دیپلماســی فرهنگی و
دیپلماسی شهری به عنوان یکی از ابزارهای کارامد
دیپلماســی عمومی   ابراز امیدواری کرد که شهرداری
شــیراز با حمایت و همراهی ســفارت آلمان بتواند
پروژه   های ارزشــمندی را با شهرهای آلمان از جمله
وایمار و درسدن برگزار کند.
یوســتوس کمپر رییس بخش فرهنگی سفارت
آلمان نیز در این دیدار اعالم کرد :ســفارت آلمان از
اجرای برنامه   های فرهنگی مشترک با شیراز استقبال
می   کند.

رییس بخــش فرهنگی ســفارت آلمان با اشــاره
بــه رابطه معنوی حافــظ و گوته اضافه کرد :امســال
دویستمین ســالگرد انتشار دیوان «غربی شرقی» گوته
اســت و رابطه معنوی این دو شاعر بزرگ بر روابط دو
کشــور ایران و آلمان تاثیرگذار بــوده و می   تواند پایه
اجرای برنامه   های فرهنگی مشترک قرار بگیرد.

والیتی در همایش بزرگ «من هم یک سپاهیام»:

آمریکاییها بدانند اگر یک سنگ بزنند ۱۰ ،سنگ خواهند خورد

ایســنا :مشــاور مقام معظم رهبــری در امور
بینالملل تأکید کرد :سپاه پاسداران مدافع انقالب
اســت و یکی از رموز موفقیت انقالب ،وجود این
رکن رکین در جمهوری اســامی   ایران اســت و
مخالفت با ســپاه پاسداران ،مخالفت با ملت ایران
است.
علــی اکبر والیتی در همایش بزرگ «من هم
یک ســپاهیام» که در واکنش به اقدام خصمانه
آمریکا علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی   صبح
دیروز در دانشــگاه آزاد اسالمی   برگزار شد ،با ابراز
خرســندی از حضور در این همایش ،گفت :برای
بنده توفیقی اســت که در خدمت شما بزرگواران
و همــکاران گرامی ،اســاتید ،فرماندهان ســپاه
و مســئوالن بسیج هســتم تا بگوییم ما هم یک
سپاهی هستیم.
والیتی با اشاره به بیانیه اخیر خود در حمایت از
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،اظهار داشت :چند
روز پیش در بیانیــهای عرض کردم که به عنوان
یک عضو کوچک بســیج اســاتید ،یک سپاهی
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رئیس قوه قضائیه:

توضیحات هالل احمر
فارس پیرامون پاره ای
شایعات

بارندگی ها
 770روستای فارس
را از آبرسانی سیار
نجات داد
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هســتم ،بنابراین اگر آمریکایی   هــا می   خواهند
بگویند سپاه تروریست است ،ما به عنوان سپاهی
می   گوییم که شــما مبدأ تروریست هستید و این
پاســخی اســت که آمریکایی   ها در این مدت از
همه مردم ایران با هر تفکری شنیدند که همگی
سپاهی هستند.
وی خاطرنشــان کرد :اگر قرار بود که طرحی
داشــته باشیم که نشان دهیم سپاه عصاره فضائل
ملت است ،جز این عمل نمیشد و چنین نتیجهای
به دســت نمیآمد .آمریکایی   ها با این اقدام خود،
کار ما را آســان کردند تا نشان دهیم سپاه عصاره
فضیلت   های ملت است .بر   اساس قانون اساسی،
سپاه پاســداران مدافع انقالب است و برای دفاع
از انقــاب اســامی   به وجــود آمــده و یکی از
رموز موفقیت انقالب ،وجــود این رکن رکین در
جمهوری اسالمی   ایران است.
مشــاور رهبر معظم انقالب در امور بین الملل
با اشــاره به دالیــل آمریکا برای تحریم ســپاه
پاسداران ،تصریح کرد :بنای آمریکا به طور خاص

و غربی   ها به طور عام این اســت که کشورهای
اسالمی   را یا تضعیف و یا تجزیه کنند.
والیتی با اشــاره بــه برنامه   هــای آمریکا و
دولت   های غربی برای ســوریه ،گفت :برنامهای
که در افغانســتان و لیبی پیاده شــد ،قرار بود در
ســوریه هم اجرا شــود ،اما چه عاملی جز اینکه
جمهوری اســامی   ایران به دعوت رسمی   دولت
سوریه در آن کشــور حضور یافت ،باعث شد که
موفق نشــوند؟ ســپاه پاســداران ،تبلور حضور
ایــران در ســوریه بــود و طی چهار ســال تنها
ایران در کنار ســوریه قرار داشــت و پس از آن،
زمانی که کشــورهای دیگر دیدنــد که حکومت
ســوریه پابرجاســت ،به کمک این کشور آمدند
و در دیگر کشــورها مانند عــراق ،لبنان و  ...هم
با ایســتادگی ملــت مظلوم منطقه و پشــتیبانی
جمهوری اســامی   ایران شکست خوردند و حتی
رئیسجمهور هرزهگوی آمریکا اعالم کرد که هفت
تریلیون دالر در منطقه هزینه کرده اند ،اما چیزی
به دست نیاورده اند.
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تخلیه  5روستای سیل زده
استان کرمان
9

عصر امروز منتشر شد؛

متن مصوبه کمیسیون امنیت مجلس برای اقدام متقابل
در برابر آمریکا

مهر :متن کامل مصوبه کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس برای طرح اقدام متقابل
در برابر اعالم سپاه به عنوان سازمان تروریستی
توســط ایــاالت متحده آمریکا منتشــر شــد.
متــن کامل مصوبه کمیســیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس برای طرح اقدام متقابل
در برابر اعالم سپاه به عنوان سازمان تروریستی
توسط ایاالت متحده آمریکا به شرح زیر است:
ماده ()۱
به منظور اقدام متقابــل در برابر تصمیم و یا
اقدام ایاالت متحده آمریــکا در تضعیف صلح و
ثبــات منطقهای و بینالمللــی و از آنجا که این
رژیم برخالف اصول مســلم حقــوق بینالملل،
سپاه پاسداران انقالب اسالمی   را که مطابق اصل
یکصد و پنجاهم قانون اساســی به عنوان یکی
از ارکان حاکمیتی دفاعی ایران شناخته میشود
سازمان تروریستی خارجی اعالم نموده است .به
موجب این قانون نیروهــای فرماندهی مرکزی
آمریکا (سنتکام) و سازمانها و یا نهادهای تحت
اختیار این فرماندهی ،تروریســت اعالم میشوند
و هرگونــه کمک اعم از نظامی   اطالعاتی ،مالی،
فنی ،آموزشی ،خدماتی و تدارکاتی به این نیروها
همکاری در اقدام تروریستی محسوب میگردد.
ماده ()۲
دولت جمهوری اســامی   ایران مؤظف است
در چارچوب مصوبات شــورای عالی امنیت ملی
در برابر اقدامات تروریســتی نیروهای آمریکایی
که منافع جمهوری اســامی   ایران را به مخاطره
میاندازند ،اقدامات متقابل و قاطع بر   اساس این
قانون به عمل آورد.
ماده ()۳
دولت جمهــوری اســامی   ایران و نیروهای
مســلح مؤظفند در زمــان مقتضی بــا اقدامات
پیشــگیرانه و دفاع پیشدستانه به گونهای عمل
کننــد که نیروهای آمریکایــی نتوانند از هرگونه
و امکانــات علیه منافع جمهوری اســامی   ایران
استفاده کنند.
ماده ()۴
ســتاد کل نیروهای مســلح مکلف اســت با
همکاری وزارت اطالعات و بهرهگیری از امکانات
و توانایی سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب
اســامی   و ســایر واحدهای اطالعاتی نیروهای
مســلح جمهــوری اســامی   ایران فهرســت و
اسامی   فرماندهان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا
(ســنتکام) و ســازمانها و نهادهایی که تحت

اختیار این فرماندهی میباشــند و از تروریستها
حمایت و پشــتیبانی مینماینــد را برای تعقیب
قضائی اعالم نمــوده و قوه قضائیــه جمهوری
اســامی   ایران حداکثر ظرف مدت ســه ماه از
تصویب این قانون ساز و کاری را ایجاد نماید که
بر   اساس آن اســامی   اعالم شده را به عنوان یک
سازمان و افراد تروریستی تحت تعقیب و مجازات
قضائی بر   اساس قانون مجازات اسالمی   قرار دهد.

ماده ()۵
دولت مؤظف اســت از کلیه اشخاص حقیقی
و حقوقی داخلی و خارجی که با ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی   همکاری میکنند و از این جهت
در معرض آسیب قرار میگیرند حمایت حقوقی،
مادی و معنوی نماید.
ماده ()۶
ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانههای امور
خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مؤظفند
با اســتفاده از ظرفیتهای حقوقی ،سیاســی و
دیپلماســی دفاعی خود برای تعطیلی پایگاههای
آمریکایی در منطقه تــاش نموده و بهرهمندی
نیروهای آمریکایی از تأسیسات ،تجهیزات ،منابع
مالی و ســایر کمکهای احتمالی کشــورهای
منطقه را خاتمه دهند.
ماده ()۷
کلیه کشورها و اشخاص حقیقی و حقوقی که
بــه هر نحوی از تصمیم ایــاالت متحده آمریکا
مبنی بر تروریســت اعالم کردن سپاه پاسداران
انقالب اسالمی   تبعیت یا حمایت نمایند در هنگام
اجــرای آن تصمیم کمک کنند مشــمول عمل
متقابل جمهوری اســامی   ایران قرار میگیرند
و هــر گونه محرومیت و محدودیت علیه ســپاه

پاسداران انقالب اسالمی   و کارکنان و تأسیسات
و تجهیزات سپاه پاســداران انقالب اسالمی   در
هر نقطه دنیا اقدام علیه جمهوری اسالمی   ایران
محســوب و مشــمول عمل متقابــل میگردد.
ماده ()۸
کلیــه دســتگاههای اجرایی موضــوع ماده
پنج قانــون مدیریت خدمات کشــوری مصوب
 ۱۳۸۶.۷.۱۸مجلس شــورای اسالمی   همچنین
کلیه مؤسسات و شــرکتهای دولتی ،عمومی،
غیر دولتی ،مؤسســات مالــی ،بانکها ،بیمهها
و شــرکتهای خصوصی مکلف به همکاری و
ارائه خدمات به سپاه پاسداران انقالب اسالمی   و
اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل ،وابسته یا مرتبط
بوده و چنانچه به اســتناد تحریمهای خارجی یا
بینالمللــی از همکاری و ارائه خدمات خودداری
نماینــد مجرم و مســتوجب مجــازات تعزیری
درجــه  ۵قانون مجــازات اســامی   میگردند.
ماده ()۹
دولت جمهوری اســامی   ایران مؤظف است
ضمن اعتــراض و اقــدام حقوقی بــه تصمیم
غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا در تروریســت
نامیدن ســپاه پاســداران انقالب اســامی   در
مراجــع بینالمللی ،از طریق مــراودات دو جانبه
و چند جانبه یا کشــورها و رایزنــی با مجامع و
سازمانهای بینالمللی از حداکثر توان خود برای
بیاثر کــردن اقدام آمریــکا در نقض مصونیت
حاکمیتی ارکان دفاعی جمهوری اســامی   ایران
استفاده کند.
ماده ()۱۰
ســازمان برنامه و بودجه کشــور مکلف است
منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون را سالیانه
در بودجه سنواتی دستگاههای مجری این قانون
پیشبینی و تخصیص صددرصد را صادر نماید.
ماده ()۱۱
دولت و کلیه دستگاههای مشمول این قانون
مؤظف هســتند هر چهــار ماه یکبــار گزارش
عملکــرد خود را به کمیســیون امنیــت ملی و
سیاســت خارجی برای طرح در مجلس شورای
اسالمی   ارائه نمایند.
ماده ()۱۲
کلیه تکالیف مرتبط با نیروهای مســلح مقرر
در این قانون بر   اســاس تدابیر فرماندهی کل قوا
قابل اجرا میباشد.
ماده ()۱۳
این قانون از زمان تصویب الزماالجرا است.

