 10اردیبهشت ،زمان برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس
ستاری خبر داد:

اختر چرخ ادب

بازگشت  130نخبه به
کشور طی یک سال
گذشته

اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

سه   شنبه  25اسفند  5 -1394جمادی الثانی  -1437سال بیست و یکم د وره جد ید  -شماره  1000 - 5719تومان -قیمت د ر د بی  2د رهم
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کفاشیان:

تحت فشار وزارت و
چند نهاد دیگر بودم
2
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مخالفت روسیه با اعمال تحریم  های تازه
علیه ایران به بهانه آزمایش  های موشکی

آیت اهلل ایمانی:

وظیفه انقالب اسالمی نجات
انسانها بود  ،نه تحقق اهداف
گروهی خاص
3

رئیس شورای شیراز:

بالغ بر  90درصد پروژههای
شهرداری شیراز محقق شد
فرمانده سپاه ثاراهلل(ع) شيراز
عنوان كرد:

5

از فساد تا گردشگری

اعزام  4هزار نفر تا  15فروردين
 95به اردوي راهيان نور

جایگاه سال  94ایران در رتبه بندی های
جهانی

3

***

در سال  94اتفاق افتاد ؛

جمشید پژویان:

کشف  27تن مواد مخدر
در فارس

مجلس دهم می تواند جلوی یک فاجعه را
بگیرد
3

13

آسیب شناسی حوادث
چهارشنبه آخر سال از دیدگاه
روانشناختی

واکنش ظریف به ادعاها در باره آزمایش
موشکی ایران و گزارش احمدشهید
***

4

دی میستورا:

مسیر الرستان به شرق کشور  60کیلومتر
کاهش می یابد

تجلیل از منصور اوجی و غالمحسن اوالد
به مناسبت روز جهانی شعر

4

رییس جمهوری در سومین جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست:

دولت تمام تالش خود را برای بهبود محیط زیست به کار می گیرد
رییس جمهوری مشــارکت و همیاری مردم در
حفاظت از محیط زیســت بویژه در حوزه ریزگردها
و نیز زیســتگاه  های حیات وحش را ضروری خواند
و تاکیــد کرد :دولت تمام تالش خود را برای بهبود
محیط زیســت که به طور مستقیم با سالمت مردم
در ارتباط است  ،به کار می  گیرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاست
جمهوری ،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
عصر دیروز در سومین جلسه شورای عالی حفاظت
محیط زیســت با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده
ریزگردها و اســتفاده از ظرفیت  هــای بومی ،بویژه
آموزش و پرورش و بسیج برای کنترل آن ،حمایت
مادی و معنوی دولت در جهت کنترل و جلوگیری
از ریزگردها و آسیب  های ناشی از آن را مورد تأکید
قرار داد.
وی خاطر نشان کرد :برای کنترل گرد و غبار و
مقابله اساســی با ریزگردها باید از ظرفیت ساکنان
محدوده کانون  های ریزگرد بویژه از امکانات بسیج

و آموزش و پرورش برای افزایش ســطح کاشــت
نهال و جنگل کاری بهره گرفت.
در این جلســه پیشــنهاد تعیین و ارتقاء سطح
منطقه ســپاهان ،صیدوا و کــوه بیرمی  مربوط به
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مطرح شد.
در جلسه شــورای عالی محیط زیست همچنین
حقوق و تکالیف دارنــدگان پروانه قرق اختصاصی
مســتند آیین نامه اجرایی قانون صید شکار و حد و

موگرینی  28فروردین  95به ایران
می  آید

«فدریکا موگرینی» مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا  28فروردین 95
با هدف تالش برای گشــایش زمینه  های جدید همــکاری با ایران ،به تهران
خواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،موگرینی که آخرین بار ،سال گذشته میالدی
به ایران ســفر کرده بود ،دیروز گفت :سفر بعدی من  16آوریل ( 28فروردین)
انجام خواهد شــد و ما در نشست امروز وزیران خارجه اروپا ،درباره زمینه  هایی
کــه می  خواهیم با هدف بهبــود کامل روابط با ایران همــکاری کنیم ،رایزنی
خواهیم کرد.
توافق هسته ای میان ایران و گروه  ،5+1امکان گسترش روابط میان ایران
و اتحادیه اروپا را فراهم کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشت :مســئول سیاست خارجی اروپا که در بروکسل با
خبرنگاران سخن می  گفت ،از اظهار نظر درباره برنامه موشکی ایران خودداری
کرد.
روزنامــه ‹کالینــر زایتونگ› چاپ اتریش ،دیروز نوشــت ایــران یکی از
محورهای نشســت وزیران خارجه اتحادیه اروپا است و مقام  های این اتحادیه،
درباره چگونگی گســترش روابط با ایران در بخش  های انرژی ،محیط زیست،
آموزش و علوم بحث خواهند کرد.
بررســی تحریم  هایی که اروپا به خاطر بحران اوکراین علیه روســیه وضع
کرده ،دیگر محور گفت و گوهای امروز در بروکسل خواهد بود.

1

اولین اختالف بودجه ای دولت و مجلس
ختم به خیر شد

3

با بهره برداری از محور الر – زرین دشت

5

 4صفحه ویژه نامه
آیین سالمت ضمیمه
شماره امروز

حدود قرق  های اختصاصی این قانون مورد بحث و
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامــه این جلســه گزارش ســازمان محیط
زیســت درباره اقدامات ملی و استانی (ستاد مقابله
بــا گرد و غبار) و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت
تاالب  های کشور ارایه گردید.
ســازمان محیط زیســت همچنین گزارشی از
اقدامات جدی این ســازمان در جلب مشارکت  های
مردمی  بــرای فعالیت  های زیســت محیطی و نیز
اقدامات انجام شــده برای احیای دریاچه ارومیه و
افزایش سطح آب این دریاچه ارایه کرد.
در این جلســه که به ریاســت رییس جمهوری
برگزار شــد ،اعضاء شــورای عالی محیط زیست،
از جمله معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان
حفاظت محیط زیســت ،وزرای بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی ،دادگستری ،نیرو و معاون وزارت
جهاد کشاورزی و رییس ســازمان استاندارد کشور
حضور داشتند.

مخالفت روسیه با اعمال تحریم  های تازه
علیه ایران به بهانه آزمایش  های موشکی

خبرگــزاری فرانســه بــا انتشــار خبــری در روز دوشــنبه گزارش
داد کــه روســیه بــا تصویب و اعمــال تحریم  هــای تازه علیــه ایران
بــه علــت اجــرای آزمایش  هــای موشــکی ایــن کشــور مخالفت
کرده است.
به گزارش ایرنا ،واشــنگتن قبال اعالم کرده بود که قصد دارد با مطرح
کردن موضوع آزمایش  های تازه موشــکی ایران در نشست دیروز شورای
امنیت ســازمان ملل متحد ،درخواســت اعمال تحریم  های تازه و شدید
علیه ایران کند.
طبق این گزارش ویتالی چورکین ســفیر مسکو در سازمان ملل متحد
روز دوشنبه گفت که روسیه مخالف اعمال تحریم  های تازه بر ایران برسر
آزمایش  های اخیر موشک بالستیک این کشور است.
چورکین در پاسخ به پرسشی در باره لزوم تصویب و اعمال مجازات  های
شــورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفت :پاسخ شفاف و کوتاه
نه است.
آزمایش جدید موشــک  های بالســتیک جمهوری اسالمی  ایران برای
افزایش قدرت دفاعی کشــور موجب «نگرانی» آمریکا به ویژه اعتراض
مخالفان توافق هسته ای و «خشم» رژیم صهیونیستی و حامیان آن شده
است تا آنجا که خواستار بررسی آن در نشست روز دوشنبه شورای امنیت
سازمان ملل متحد شدند.

مذاکرات ژنو شکست بخورد پرونده سوریه
را به شورای امنیت می فرستیم
16
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جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی؛

برخورد با مفاسد اقتصادی بدون هرگونه خط قرمزی
انجام می  شود
معــاون اول رییس جمهــور تاکید کرد:
برخورد با مفاســد اقتصادی در دولت تدبیر و
امید بدون هرگونه خط قرمزی انجام می  شود
و هر کس در هر پســت و مقامی  که باشد اگر
مرتکب تخلف اقتصادی شود و دستش آلوده
گردد ،دستگاه قضایی با قاطعیت با او برخورد
خواهد کرد.
به گــزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی
معــاون اول ریاســت جمهوری،اســحاق
جهانگیری عصر دوشــنبه در جلســه ســتاد
هماهنگی مبارزه با مفاســد اقتصادی با اشاره
به گزارش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
درخصوص روند رسیدگی به پرونده  های این
سازمان در محاکم قضایی ،بر اهمیت سازمان تامین
اجتماعی تاکید و از دســتگاه قضایی به دلیل توجه
ویژه برای رســیدگی به پرونده  هــای مرتبط با این
سازمان قدردانی کرد.
وی اظهار داشــت :ســازمان تامیــن اجتماعی
سازمانی است که متعلق به مردم است و اگر تخلفی
در آن صورت گیرد ،در واقع به حقوق مردم تعرض
شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گردش مالی
بســیار باالی ســازمان تامین اجتماعی خاطرنشان
کرد :این سازمان به لحاظ گردش مالی و گسترش
فعالیت  ها با هیچ ســازمان دیگری قابل مقایســه
نیست و این موضوع ممکن است باعث طمع برخی
افراد ســودجو برای سوء اســتفاده  های مالی از این
سازمان شود.
جهانگیری تصریــح کرد :مدیــران و کارکنان
سازمان تامین اجتماعی باید بدانند که نظام به جهت
پاســداری از حقوق مردم ،نســبت به این سازمان
حساسیت ویژه ای دارد و برخورد با متخلفین در این
سازمان بصورت جدی انجام می  شود.
وی با تاکید بر اینکه رســیدگی به پرونده  های
ســازمان تامیــن اجتماعی در محاکــم قضایی در
حقیقت بــه جهت احقــاق حقوق مــردم صورت
می  گیرد ،خواســتار تســریع در رســیدگی به این
پرونده  ها در محاکم قضایی شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه خوشبختانه
پرونده  های تخلف اقتصادی بزرگ با جدیت و اقتدار

کرد و خواســتار تســریع در رسیدگی به این
پرونده  ها شد.
وی همچنین به بیــان توضیحاتی درباره
ســاختار مالی ســازمان تامیــن اجتماعی و
معضالتــی که در دوره گذشــته بــرای این
ســازمان به وجــود آمده پرداخــت و اظهار
داشت :آســیب  های وارده به سازمان تامین
اجتماعــی در حقیقت تهدیــدی برای دولت
است چرا که با وجود این معضالت ،سازمان
تامین اجتماعی از مهمترین رسالت خود یعنی
ایجاد امنیت اجتماعی باز می  ماند.
در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه،
وزرای دادگســتری و اموراقتصادی و دارایی،
رییس سازمان بازرسی کل کشور ،دادستان عمومی  و
انقالب تهران ،رییس کل دیوان محاسبات کشور و
برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی  نیز حضور
داشــتند ،رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و
تولید کنندگان گزارشــی درخصوص تعیین تکلیف
اخــذ مابه التفاوت ارز مرجع در ســالهای  91و 92
ارایه کــرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شــد،
ایــن موضــوع در کارگروهی متشــکل از وزرای
امــور اقتصادی و دارایــی ،صنعت،معدن و تجارت،
رییس کل بانک مرکزی ،دیوان محاســبات کشور
و ســازمان بازرسی کل کشــور مورد بررسی قرار
گیــرد و نتایج آن بــرای تصمیم گیری به ســتاد
ارایه شود.

الزم از ســوی دستگاه قضایی کشور مورد رسیدگی
قرار می  گیــرد ،گفت :خوشــبختانه در دولت تدبیر
و امید ارتباط بســیار خــوب و صمیمی  میان قوای
ســه گانه وجود دارد و این همدلی باعث شــده تا
گام  های بلنــدی در جهت برخورد بــا متخلفین و
پیشگیری از مفاسد اقتصادی برداشته شود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد با وجــود همدلی،
هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ میان قوای ســه گانه
شــاهد برداشته شــدن گام  های بلندتری در جهت
مبارزه و پیشگیری از فساد باشیم و این لکه ننگ را
از دامن جمهوری اسالمی  ایران پاک کنیم.
محمدرضــا باهنر نایب رییس مجلس شــورای
اســامی  نیز در این نشست با بیان اینکه مشکالت
و معضالت ســازمان تامین اجتماعی و سازمانهای
بازنشســتگی کشور بسیار
پیچیده اســت گفت :باید
دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه
با جدیــت به فکــر رفع
این معضالت باشــیم چرا
کــه در صورت عدم توجه
به صورت حضوری و غیر حضوری
به این مسائل ،مشکالت
و نگرانی  ها در ســالهای ساعت فعالیت از ساعت 2بعدازظهر الی 7
آینده بیشتر خواهد شد.
جلســه
در ایــن
بولوار مدرس ،بولوار تخت جمشید
مدیرعامل سازمان تامین
(تقریب ًا روبروی پمپ بنزین)
اجتماعی گزارشی از روند
شیفت عصر دبیرستان زنده یاد حاج صمد نیرومند
رســیدگی به پرونده  های
دبیرستان بزرگساالن فرهیختگان
در حال رسیدگی سازمان
در محاکــم قضایی ارائه
09173139274-37407281

غیردولتی بزرگساالن فرهیختگان

طبق مصوبه شورای اسالمی  شهر شیراز
 27تا  40درصد تخفیف عوارض شهرداری شیراز فقط تا  27اسفندماه  94تمدید شد

(تقویتی و کنکور)

