آیتا ...مکارم شیرازی عنوان کرد؛

مهمترین راه وحدت؛ احترام به مقدسات و تکیه بر مشترکات است
فارس آماده میزبانی
المپیاد هندبال
استعدادهای برتر دختران
کشور است
11

حکیمانههای یک شبگرد
اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
پنجشنبه  1آذر  14 -1397ربیع االول  -1440سال بیست و   سوم د  وره جد  ید      -شماره  2500 - 6496تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم
در نشست خبری دکتر طالعی
مطرح شد؛

سرطان ساالنه به جان
 7هزار استان فارسی
میافتد
3

دوستدار فرمانده سپاه بقیهاله
(عج) شیراز:

 12صفحه

2

ادعای پیدا شدن بقایای
کشتی نوح در ایران
12
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کلیات طرح استانی شدن انتخابات
مجلس تصویب شد

هر کس انقالب و نظام را
دوست دارد چه کارت
داشته باشد چه نداشته
3
باشد بسیجی است

عراقچی:

استیضاح وزیر ورزش تقدیم
هیأت رئیسه مجلس شد

واعظی:

ابتکارات جدیدی در باره ساز و کار
مالی اروپا در حال طراحی است
سخنان ظریف ،موضع دولت است

2

2

بهترین تصمیم برای حفظ قدرت خرید
کارمندان و کارگران

سردار نقدی در شیراز:

«دیوار بتنی» هم از
پیشروی اقتصاد ایران
جلوگیری نمیکند

2

اروپا در زمین ایران بازی میکند یا
آمریکا؟

4

10

محموله قاچاق شمش
طالی  15میلیاردی در
المرد کشف شد

9

قاسمی:

کامران باقری لنکرانی مدعی شد؛

«امید به زندگی» مردان و زنان ایرانی از متوسط جهانی بیشتر است

جنگ اطالعاتی بین ایران و آمریکا و سکوت نفتیها
ایســنا :از زمانیکه آمریکا از برجام خارج شد و
ترامپ اعالم کرد قصــد دارد میزان صادرات نفت
ایران را به صفر برســاند ،رسانهها گرد و خاک به پا
کردند و کارشناسان و تحلیلگران هیاهو؛ اما مردان
نفتی ترجیح دادند با تاکید بر ناتوانی آمریکا در حذف
نفت ایران از بازارهای جهانی ،سکوت پیشه کنند.
با تکرار مجدد تاریخ ،نفت باز هم توسط ترامپ
انتخاب شــد تا ابزار آمریکا برای آسیب رساندن به
ایران شود .ترامپ کمر همت به صفر رساندن میزان
صادرات نفت ایران بســت و هرچند ســناریوهای
مختلفی را برای این هدف به کار برد اما موفق نشد
و دقیقا سه روز مانده به تاریخی که اعالم کرده بود
میزان صادرات نفت ایران صفر میشــود ،به هشت
مشــتری نفت ایران برای ادامه خرید نفت از ایران
معافیت داد.
در این سوی ماجرا ،دولتمردان ایران از همان ابتدا
اعالم کردند رویای ترامپ برای به صفر رســاندن
نفت ایران دســت نیافتنی اســت اما در باره آمار و
اطالعــات و راههایی که از طریق آن تحریم را دور
خواهند زد سخنی به میان نیامد و سواالت خبرنگاران

درمــورد میزان تولید ،صــادرات و راهکارهایی که
وزارت نفت برای مقابله با تحریم های آمریکا درنظر
گرفته است ،پاسخ داده نشد.
زنگنــه  -وزیر نفــت  -یک بار در پاســخ به
سوال ایســنا مبنی بر تصمیم آمریکا برای به صفر

رســاندن صادرات ایران و اینکه آیا خأل نفت ایران
در بلندمدت جبرانپذیر خواهد بود ،گفت :انشــااهلل
خواب آمریکا برای نفت ایران تعبیر نمیشود.
"بارها اعالم کردهایم که در باره تحریم اطالعاتی
به آمریــکا نمیدهیم .من در باره تحریم یک کلمه
هم حرف نمیزنم ،قرار نیست برای خوشحالی مردم

حرفهایــی بزنم و کارهایی که در این حوزه انجام
میدهــم را لو بدهم ".این جمالت تنها گوشــهای
از اظهــارات زنگنه درباره تحریمهای نفتی اســت.
امــا علت این ســکوت چه بود؟! روز دوشــنبه،
امیرحســین زمانینیا  -معاون وزیر نفت  -از وجود
جنگ روانی و اطالعاتی بین ایران و آمریکا خبر داد
و گفــت :وزارت نفت نمیتوانــد درباره آمار و ارقام
حــرف بزند ،زیرا جنگ جــدی اطالعاتی ،روانی و
افکار عمومی بین ایران و واشنگتن در حال جریان
اســت .هر اطالعاتی که ما بدهیم ،آنها اســتفاده
میکنند و هر اطالعاتی که آنها بدهند ،ما اســتفاده
میکنیم .هــر دو طرف یکدیگر را خوب میفهمند،
اما اینکــه این جنگ تا چه زمانــی ادامه دارد ،به
تغییر ماهوی روابط بینالمللی بستگی دارد و اینکه
اتحادیه اروپا چقدر مســتقل از آمریکا شــود و نفوذ
مالی آمریکا چقدر در دنیا محدود شود.
با این اوصاف ،شــاید نتیجه همین سکوت است
که صادرات نفت ایران ،گاهی چراغ روشن و گاهی
چراغ خاموش ادامه دارد و به گفته زمانینیا ایران در
نفت جلوتر از برنامه خود قرار دارد.

جشن خونین میالد و ابعاد تازه ای از وضعیت پیچیده افغانستان
ایرنا :حمله انتحاری به مراســم گرامیداشت سالروز
میــاد پیامبر اســام (ص) ابعاد تــازه ای از وضعیت
بحرانی در افغانســتان را آشکار ســاخت که می توان
اثــرات آن را در صلح و نوع جنــگ پیچیده جاری این
کشور مشاهده کرد.
این حمله که در آن دســت کم  120نفر کشــته و
زخمی شــدند نشــان داد که در جنگ افغانستان دین،
مذهــب و قوم جایی نداشــته و جنگ جــاری فراتر و
خطرناک تر از آن اســت که تاکنــون افغان ها تصور
می کردند.
بر اســاس روایت اهل ســنت پیامبر گرامی اسالم
حضرت محمد (ص) در دوازدهم ربیع االول متولد شده

است که بر همین اساس شامگاه روزسه شنبه شماری از
علما و مردم افغانستان مراسمی را در این رابطه تدارک
دیده بودند.
این مراسم توسط علمای اهل سنت برگزار شده بود
و اکثریت قاطع آنها هم از علمای همین فرقه اسالمی
بود که از سراســر کشــور گردهم آمده بودند تا از این
روز خجسته و مبارک تجلیل کنند که این حمله بوقوع
پیوست و تلفات جانی زیادی در پی داشت.
این حمله ســواالت زیــادی را در ذهن تحلیلگران
تداعی می کند و محور همه این ســواالت این اســت
که شــیعیان برگزار کننده این مراسم نبودند که داعش
با توجــه تفکر تکفیری خود آنهــا را مورد هدف حمله

قرار دهند .
ســوال مهم تر اینکه مراسم برای شخصیتی برگزار
شــده بود که در رأس دین قــرار دارد و میالد حضرت
محمــد (ص) پیامبر رحمت و آخرین فرســتاده خداوند
موضوع اصلی این نشست بود که به هیچ فرقه مذهبی
ربطی نداشــت و در ضمن برای خلفای اسالم و امامان
دینی و مذهبی هــم نبود که آن را به فرقه ای مذهبی
پیوند داده و بعد به آن حمله کنند.
این حمله نشــان داد که در جنگ افغانســتان دین،
مذهب ،قوم و ســمت جای نداشته و جنگ جاری فراتر
و خطرناک تر از آنچه اســت که تاکنون افغان ها تصور
می کردند.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت
(مزایده شماره  3امداد فارس)
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4

آمریکاییها دیر یا زود از بیثمری
تحریمها آگاه میشوند
2

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

باید تالش کنیم راه پولشویی را ببندیم
رئیـس جمهـور بـا بیـان اینکـه مـا یـک جامعه
انقالبـی هسـتیم و در یـک کشـور بـزرگ مثـل
ایـران در کنـار هـم هسـتیم ،گفت :ما یـک خانواده
ت هسـتیم و طبیعـی
بـزرگ بـا  80میلیـون جمعیـ 
اسـت مشـکالتی هـم وجـود دارد .بایـد فخـر کنیم
کـه بـا مفاسـد قـدم به قـدم مـی جنگیم ،چـرا باید
بیـن مـا اختلاف باشـد و با صـدای بلند و بـا لحن
توهینآمیـز بـا هـم حرف بزنیـم و چرا بایـد کلمات
درشـت را نثـار همدیگـر کنیم.
بـه گـزارش ایسـنا،حجت االسلام والمسـلمین
حسـن روحانـی روز چهارشـنبه در جلسـه هیـات
دولـت  ،بـا اشـاره بـه اینکـه اشـکالی نـدارد که در
یـک کار کارشناسـی اختلاف نظـر داشـته باشـیم،
تصریـح کرد:بایـد موضـوع را بـه کارشـناسها
واگـذار کنیـم تا در سـطح کارشناسـی بحـث کنند.
روحانـی تاکیـد کـرد :هـر موضـوع حقوقـی،
دینـی ،عرفانـی ،اجتماعـی و اقتصـادی را کـه بایـد
کارشـناسها در مـورد آن بحـث کننـد ،بـه سـطح
خیابـان نیاوریم  ،نادرسـت مطرح نکنیـم و مردم را
بـه جـان هـم نیندازیم.
رئیـس جمهـوری با بیـان اینکـه مسـایل خیلی
روشـن اسـت ،گفـت :چـرا راجع به مسـایل روشـن
میجنگیـم .بلـه همـه دنیا گرفتار پولشـویی اسـت.
شـما به من نشـان دهید یک کشـور در دنیا هسـت
کـه در آن پولشـویی انجـام نمیگیرد و یک کشـور
در دنیـا بـه من نشـان دهید که فسـاد ،مـواد مخدر
و جنـس تقلبـی در آن نیسـت .همـه بایـد تلاش
کنیم مفاسـد را کـم کنیم و راه پولشـویی را ببندیم.
چـرا اینقـدر جـر و بحـث میکنیم.
روحانـی افـزود :بایـد بـا مـواد مخـدر بجنگیـم
ولـی معتـاد داریم .باید بـا دزدی بجنگیم متأسـفانه
دزد داریـم ،حـاال در اقلیـت ولـی آدمهای ناسـالم و
ناپـاک هم داریـم .باید با فسـاد بجنگیم .متأسـفانه
رشـوه داریـم و نبایـد از بیـان آن عصبانی بشـویم.
رئیـس جمهـور ادامـه داد :اگـر متاسـفانه در
دسـتگاههای حکومتـی و ادارات مـا در گوشـه و
کنـاری ،رشـوهای هـم باشـد بایـد بـا آن بجنگیم و
مبـارزه کنیـم .نبایـد ناراحـت شـویم.
رئیـس جمهور بـا بیان اینکه جمهوری اسلامی
ایـران کشـور سـردمدار مبـارزه با تروریسـم اسـت،
گفـت :ایـران باالتریـن قربانـی را در برابـر تجـاوز،

تروریسـم و اسـتفاده از سلاح شـیمیایی داشـته و
بزرگتریـن مدعـی مقابلـه بـا سلاحهای کشـتار
جمعـی اسـت ،چـون قربانـی آن هسـتیم.
روحانـی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران بزرگتریـن
مدعـی مبارزه با تروریسـم اسـت ،تاکید کـرد :امروز
بـرای اینکـه تروریسـتها نتواننـد ازسیسـتمهای
مختلـف مالـی بـرای جابجایـی پـول اسـتفاده کنند

هـم بایـد باالتریـن مدعی باشـیم و هسـتیم.
رئیـس جمهـور افـزود :آیـا کسـی کـه در ایـن
منطقـه مـواد مخـدر میفروشـد ،مـیآورد و میبرد
پولـش کثیـف نیسـت و آیـا ایـن پـول کثیـف در
کشـور و منطقـه مـا وجـود نـدارد .یعنـی در کشـور
مـا مـواد مخـدر نمیآیـد؟
روحانـی بـا اشـاره بـه فـداکاری و تلاش های
نیـروی انتظامـی ،سـپاه و بسـیج در مرزهـای
شـرقی و غربـی و سـربازان گمنـام امـام زمان(عج)
و دادگاههـا در مبـارزه بـا مـواد مخـدر ،گفـت:
متاسـفانه مـواد مخـدر در کشـور وجـود دارد و باید
بـا آن مبـارزه کنیم؛ وقتـی مواد مخدر هسـت ،پول
کثیـف هـم هسـت؛ این پـول کثیـف کجا مـیرود،
یعنـی یـک گوشـه و کنـاری پولشـویی انجـام
میگیـرد و پولشـویی ممکـن اسـت در افغانسـتان،
ترکیـه و اروپـا انجـام بشـود.
رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد
مبـارزه کنیـم ،کار کارشناسـی انجـام داده و حـرف
کارشناسـی بزنیم،گفـت :فـوری یـک صفبنـدی
درسـت میکنیـم بیـن ایـن جنـاح و آن جنـاح ،بعد
تمـام تاریخ بشـریت را به عنوان شـواهد می آوریم
و هـر کسـی میرود یک تشـابهی را پیـدا میکند و
میگویـد ایـن مثـل آن اسـت و آن مثل این اسـت.
روحانـی بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده بـرای
توسـعه بخشخصوصـی ،مناطـق آزاد ،گردشـگری،

نیروگاههـا و کارخانههـای جدیـدی کـه افتتاح شـد
و طرحهـای جدیـدی کـه گلنـگ زده شـد ،گفـت:
ایـن نشـان میدهـد کـه کشـور ما سـرزنده اسـت
و دولـت بـا همـه تـوان در صحنـه اسـت؛ نقـص و
مشـکل داریـم امـا آمریکاییها و دشـمنان مـا باید
بداننـد ،مسـیر پیشـرفت را ادامـه داده و مشـکالت
مـردم را حـل کـرده و ملت ایـران در نهایـت آنها را
پیشـیمان خواهنـد کرد.
رئیـس جمهـور با بیـان اینکه دولـت در این ایام
و هـم در پایـان سـال تالش خواهد کـرد که کمک
مضاعفـی نسـبت به اقشـار کمدرآمد داشـته باشـد،
افـزود :خوشـحالم اعلام کنـم کـه در هفتههـای
اولیـه مـاه آذر و در ایـن ایـام میلاد مسـعود پیامبر
عظیمالشـأن اسلام(ص) دومیـن سـود سـهام بین
اقشـار کمدرآمـد و بـرای  5میلیـون و  345هـزار
نفرتوزیـع میشـود؛ کـه بـرای هـر نفـر  175هـزار
تومان،یعنـی بـه یـک خانـواده  4نفـره حـدود 700
هـزار تومـان داده میشـود و بـه خانـواده  5نفـره
 875هـزار تـوان پرداخـت میشـود.
روحانـی ادامـه داد :دو دهکـی که درآمـد پایین
دارنـد ،از این سـود سـهام برخوردار میشـوند و این
کاری اسـت کـه دولـت از سـال گذشـته آغـاز کرد
و اولیـن سـود سـهام را تقسـیم کـرد و ایـن دومین
بـاری اسـت که تقسـیم میشـود و ایـن دفعه بیش
از پارسـال و حـدود  16درصـد بیشـتر ایـن سـود
پرداخـت میشـود.
رئیـس جمهـور تاکید کـرد :مردم مطمئن باشـند
کـه دولـت بـا همـه تـوان در پـی آن اسـت کـه
مشـکالت آنهـا مخصوصـ ًا اقشـار کمدرآمـد را حل
کنـد و ایـن کار را بـه کمـک هـم ادامـه میدهیـم
و کشـورمان را بـه سـرمنزلی کـه مطلـوب خداونـد
بـزرگ و پیامبـر عظیمالشـأن(ص) و مطلوب بزرگ
مـا اسـت خواهیم رسـاند.
روحانـی در ابتـدای سـخنان خـود نیـز بـا
تبریـک ایام میلاد با سـعادت پیامبر عظیم الشـأن
اسلام(ص) ،گفـت :پیامبـر اسلام(ص) فخر همه
انسـانها در طـول تاریـخ و بویژه مسـلمانان جهان
بـوده اسـت؛پیامبری کـه از روز والدتـش تـا امـروز
همـواره زندگی ،سـیره  ،پیـام و ارزشهـای متعالی
کـه بـرای جامعـه آورد ،خیـر و برکـت و رحمـت
بود.

انتهای خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره و یا هر بازشوی دیگر باشد چرا که گازهای
سمی   وارد فضای خانه می گردد.

روابط عمومی   اداره گاز استان فارس

