رهبر معظم انقالب اسالمي    در ديدار مسئوالن حج :الگوي مردمساالري ديني براي دنيا ناشناخته است
رئيس هيات کشتي فارس :

نه هر که چهره برافروخت
دلبری داند

 8کشور در رقابتهاي
بين المللي کشتي فرنگي
جام جهان پهلوان تختي
در شيراز حضور دارند
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اسماعیل عسلی
2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون
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 12صفحه

2

کتاب «کلیله و دمنه
در خورجین» در شیراز
رونمایی شد
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نماینده مقام معظم رهبری در استان فارس تاکید کرد:

استاندار:

درآمد اصلی فارس از
گردشگری داخلی است،
نه خارجی

ایران مال ِ همه ملت است

4

فرماندار:

مهاجرتهای بیرویه،
شیراز را با چالش مواجه
کرده است

3

4

رهیافتهای تازه
علمی   در کاشت حلزون
شنوایی

پازل های پارلمان

4

مدیرکل ورزش و جوانان فارس:

* نگاه تنگ نظرانه نداریم
* اعالم نمرات؛ خالف ضوابط تشکیالتی
* لیست دانشگاهیان
* گزینه های جبهه پایداری

مردم حق دارند حرفشان
را بدون لکنت به زبان
بیاورند
3

 11هزار دالر جريمه
سنگين بيرون انداختن
ته سيگار از خودرو
در استراليا

9

موسوي:

استان فارس با بیش از یک هزار کشته ،در صدر تلفات جاده ای کشور
سردار قاآنی:

جوانمردانه دشمن شهید سلیمانی را خواهیم زد

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت :دشمن سردار
ســلیمانی را ناجوانمردانه زدند امــا به لطف الهی
و بــه همت همه آزادمردانی که در سرتاســر عالم
خونخواه او هستند جوانمردانه دشمن او را خواهیم
زد.
به گزارش خبرنگار مهر ،سردار اسماعیل قاآنی
فرمانده نیروی قدس سپاه در آئین معارفه به عنوان
فرماندهی نیروی قدس ســپاه کــه صبح دیروز در
ســتاد فرماندهی کل ســپاه برگزار شد ،گفت :این
مراسم در واقع میثاق با فرمانده ای دالور ،مردمی
و والیتمدار اســت و ما گرد هم آمدیــم تا با این
الگــوی قهرمان مقاومت و انســان ملکوتی پیمان
ببندیم که راهش همچنان استمرار خواهد داشت.
وی افزود :دشــمن ناجوانمردانه شهید سلیمانی
را شــهید کرد؛ آنها مرد میدان جنــگ نبودند که
در میدان جنگ با ایشــان درگیر شــوند و در اوج
ناجوانمردی این شهید عالی مقام را شهید کردند.

فرمانده نیروی قدس ســپاه تصریح کرد :اگرچه
او را ناجوانمردانه زدند اما به لطف الهی و به همت
همه آزادمردانی که در سرتاســر عالم خونخواه او

هستند انشاا ...جوانمردانه دشمن او را خواهیم زد.
وی خاصیت شیطان بزرگ را شیطنت ،دشمنی
و خباثت عنوان و اظهار کرد :دشمنان ما زبانی غیر
از زور را نمیفهمنــد ،از این رو باید در مقابل آنان

مســتحکم بایستیم؛ اگر ما به وظیفه خود به خوبی
عمل کنیم همه تهدیدها قابلیت تبدیل شــدن به
فرصت را دارند.
ســردار قاآنی در توصیف ســردار شهید سپهبد
قاســم ســلیمانی ،گفت :هر چند زبان از توصیف
فضائل اخالقی حاج قاســم قاصر است اما تبعیت
محض از والیت شــاخص اصلی و محور اقدامات
این ســردار ســربلند بــود ،همواره بــا اخالص
عمل میکرد و خالصانه در مسیر گام بر میداشت و
سرانجام پس از سالها مجاهدت در مسیر اعتالی
اسالم ،به آرزوی دیرین خود ،شهادت رسید.
فرمانده نیروی قدس ســپاه در پایان یگانه راه
غلبه بر دشمن را ایســتادگی و مقاومت برشمرد و
تاکید کرد :راه و مســیر روشــنی که حاج قاسم در
آن با اقتدار و صالبت گام بر میداشــت ،همانگونه
که در حکم فرماندهی معظم کل قوا تصریح شــده
است ،با قدرت استمرار خواهد داشت.

درخواست دوباره اوکراین از ایران برای تحویل گرفتن جعبه سیاه هواپیما
ایرنا :اوکراین روز دوشنبه( ۳۰دیماه) بار دیگر بر
تحویل گرفتن جعبههای ســیاه هواپیمای مسافربری
ساقط شده این کشور از ایران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه ،ریاست جمهوری
اوکراین اعــام کرد که محمد اســامی وزیر راه و
شهرســازی ایران در کییف حضور دارد و قرار است
با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیدار و
گفتوگو کند.
«سیدعباس موســوی» ســخنگوی وزارت امور
خارجه ایران در نشست خبری دیروز خود اعالم کرد
که وزیر راه و شهرســازی دیروز به اوکراین سفر کرد
تا پیام رئیس جمهوری در     باره مســاله سانحه سقوط
هواپیمــای مســافربری را به همتــای اوکراینیاش

برساند.
در همین رابطه « وادیم پریســتایکو » وزیر امور
خارجه اوکراین با بیان اینکه اسالمی برای عذرخواهی
به این کشور سفر کرده اســت،به خبرنگاران گفت:
امیدواریم بتوانیــم در مــورد موضوعهایی همچون
بازگرداندن جعبههای سیاه بحث و تبادل نظر کنیم.
وزیر امــور خارجه اوکراین روز جمعه گفته بود که
تهران آمــاده تحویل دادن جعبههای ســیاه هواپیما
به کییف اســت ،اما حســن رضاییفر مدیرکل دفتر
بررسی سوانح سازمان هواپیمایی به ایرنا گفته بود که
جعبههای ســیاه هواپیما در ایران و در محل سازمان
هواپیمایی است.
به گــزارش ایرنا ،وزیــر امور خارجــه کانادا نیز

یکشنبهشــب  ۲۹دی از همتای ایرانی خود خواست
تا جعبههای سیاه بوئینگ سانحه هواپیمایی اوکراین
هرچه سریعتر به اوکراین یا فرانسه ارسال شوند.
طبق اعالم خبرگــزاری کانادایی « کنیدین پرس
» « ،فرانسوا فیلیپ شــامپن » به محمدجواد ظریف
نامهای نوشــته و در آن تاکید کرده جعبههای ســیاه
پرواز  PS۷۵۲هرچه ســریعتر برای تجزیه و تحلیل
متخصصان به فرانسه یا اوکراین ارسال شود.
به گفته شامپن ،این خواسته همه کشورهایی است
که شهروندان خود را  ۸ژانویه ( ۱۸دی) و در پی شلیک
تصادفی به هواپیمایی مســافربری اوکراین از دست
دادند .کانادا بر این باور است که از میان  ۱۷۶سرنشین
هواپیمای مزبور ۵۷ ،نفر کانادایی هستند.

روسیه به خروج احتمالی ایران از «ان پی تی» واکنش نشان داد
یک مقــام وزارت خارجه روســیه به ایران در
ارتباط با خروج از پیمان ان پی تی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،
«ســرگئی ریابکوف» ،معاون وزارت خارجه روسیه
در سخنانی نسبت به خروج احتمالی ایران از پیمان
ان.پی.تی هشدار داد.
ریابکوف همچنین از ایران خواســته اســت تا
به تعهدات خــود در آژانس بینالمللی انرژی اتمی
به طور کامل پایبند باشد.
این موضعگیری روســیه پــس از آن صورت
میگیرد کــه وزیر خارجه ایران در گفتگویی اعالم
کرد که اگر اروپاییها اقدامی در ارتباط با ارســال
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پرونده ایران به شــورای امنیت انجام دهند ،طبق
نامه رئیسجمهور در اردیبهشــت  ،۱۳۹۷موضوع
خروج ایران از  NPTمطرح میشود.
در این ارتباط ،وزیر امــور خارجه با بیان اینکه

ایران پنج گام در راســتای کاهش تعهدات برجام
برداشــته است و قرار نیســت گامی دیگری برای
کاهــش تعهدات بــردارد ،گفــت :در صورتی که
اروپاییهــا به تعهــدات خود برگردنــد ایران هم
کاهش تعهدات را متوقف میکند ،اما اگر اروپاییها
به رویه خود بر اســاس بازیهای سیاســی ادامه
دهنــد ،زیرا هیچ محمل قانونی نــدارد ما امکانات
متعــددی داریم .در نامه رئیــس جمهور آمده اگر
این موضوع به شــورای امنیت ارجاع شود ،خروج
ایــران از  NPTمطرح خواهد بــود ،اما پیش از
آن برنامههــای دیگــر را میتوان در دســتور کار
قرار داد.

4

تابعيت دوگانه براي جانباختگان
هواپيما را نمي  پذيريم

2

خالصه مهمترین اخبار مجلس در روز  ۳۰دی ماه

پاسخ های قانع کننده ظریف به سه سوال نمایندگان
پاســخ محمــد جــواد ظریف به ســواالت
نماینــدگان /حمایت نماینــدگان از اقدام چهار
باشگاه ایرانی لیگ قهرمانان آسیا /ادامه بررسی
الیحــه مالیات بــر ارزش افــزوده و ...از جمله
مهمترین اخبار دیروز مجلس شــورای اسالمی
هستند.
به گزارش ایســنا ،جلسه علنی دیروز مجلس
به ریاســت علی الریجانی برگزار شد و بررسی
سواالت ســه نماینده از وزیر امور خارجه ،ادامه
بررســی الیحه مالیات بر ارزش افزوده و  ...در
دستورکار نمایندگان قرار گرفت.
حجتاالســام ذوالنور در جریان ســوال از
وزیر خارجه در     بارهی اظهاراتش راجع به توان
موشکی و اینستکس ،با بیان اینکه توان نظامی
و دفاعی کشــور را پشــتوانه مذاکره عنوان کرد
و گفــت :طرح بعضی از مطالــب برای تضعیف
توان دفاعی در جریــان مذاکرات پالسهایی را
به دشمن میدهد.
هیچکس به اندازه من از توان موشکی ایران
در خارج دفاع نکرده است
محمد جــواد ظریف ضمن حضور در صحن
علنی مجلس در پاســخ به این سوال تاکید کرد:
همه دفاع بنده از شعارهای جمهوری اسالمی را
در هند ،آســتانه و دوحه شنیدهاند بنده مسئولیت
دفاع از سیاستهای جمهوری اسالمی را برعهده
دارم و هیــچ گاه کار خود را ســخت نمیکنم.
صحبتهــای بنده در خصوص بحث موشــکی
و پولشویی بزرگنمایی شــده و آنچه بنده گفتم
درست منتشر نشد.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی
از پاســخهای وزیر خارجه در     بــاره اظهاراتش
در     باره توان موشکی و اینستکس قانع شد.
درادامه این جلســه نماینده مردم کاشان در
مجلــس ضمن بیان ســوال خــود از وزیر امور
خارجــه در خصــوص اقدامات انجام شــده از
ســوی این وزارتخانه برای مقابلــه با اقدامات
مداخلهجویانــه آمریکا ،تاکید کــرد که با توجه
به سیاســت مداخلهجویانه آمریکا برای ضربه به
نظام جمهوری اسالمی ایران ،وزارت خارجه باید
اقدامات مقتدرانهتری انجام دهد.
ما برجام را بُردیم
وزیــر امور خارجه در پاســخ به این ســوال
اظهار کرد :وزارت خارجــه اقدامات متعددی در
برابــر دخالتهای آمریکاییها در ســال ۱۳۹۶
انجــام داد مهمترین آن خنثــی کردن طراحی
آمریکا در شــورای امنیت ســازمان ملل است.
آمریکاییها به عنوان عضو دائم شــورای امنیت

تصمیم گرفته بودند که با سوءاستفاده از مکانیزم
شــورا موضوع اغتشاشــات و ناآرامیهای سال
 ۱۳۹۶را به شورای امنیت ببرند .سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران چنان موفق بود که آن
جلســه تبدیل شد به جلســهای برای محاکمه
ایاالت متحده.
مداخله سفیر انگلیس را با شدیدترین
لحن محکوم کردیم
ظریف در ادامــه صحبتهایش با بیان اینکه
مــا در برجام بردیم و اروپاییهــا نبردند ،اظهار
کــرد :وزارت خارجه در موضوع مداخله ســفیر
انگلیس در تظاهرات ،آن را به شــدیدترین لحن
محکوم کرد.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از پاسخ
وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات انجام شده
از ســوی این وزارتخانه برای مقابله با اقدامات

مداخلهجویانه دشمنان قانع شدند.
همچنین در جلســه علنی دیروز محمدجواد
ابطحی نماینده خمینیشــهر توضیحی در     باره
ســوالش از وزیــر امور خارجه را که در جلســه
روز  ۱۲آبانماه مجلس نیمهکاره گذاشــته بود،
مطرح کرد.
وی با طرح این پرسش که وزارت امور خارجه
چه اقدامی در مقابل فعال کردن مکانیسم ماشه
توسط اروپاییها انجام داد ،گفت :البته از مکانیسم
ماشــه نترســید چون تاثیری نخواهد داشــت.
مجلس از پاســخهای ظریف به سوال نماینده
خمینیشهر در     باره پولشویی نیز قانع شد.
ناطقین امروز مجلس
پزشــکیان :خودمان را باید بــا مردم تطبیق
دهیم نه مردم را با خودمان
حسنوند:سردار شــاهوارپور و همراهانش در
وقــت مقرر برای فتح کاخ ســفید بدون ویزا به
آمریکا خواهند رفت
نماینده مبارکه:از حق میزبانی تیمهای ایرانی

دفاع میکنیم
احمدی الشکی AFC :اعتبارش را مدیون
فوتبال ایران است
کامران :مسئول ســقوط هواپیمای اوکراینی
آمریکاست
***
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی
الیحــه مالیات بر ارزش افــزوده ،با  ۱۵۸رای
موافــق ۱۸ ،رای مخالــف و  ۲رای ممتنــع از
مجمــوع  ۲۱۸نماینــده حاضــر در مجلس در
مصوبهای مالیات کاالهای نفتی ،طال ،سیگار و
نوشابه را تعیین کردند.
در مصوبــه ای دیگــر نیــز نــرخ مالیات و
عوارض ســبز شــمارهگذاری انواع خودروهای
ســبک و ســنگین و موتورســیکلت را
تعیین شد.

ماده  ۲۹الیحه مالیــات بر ارزش افزوده هم
بررسی شد که بر اساس آن ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ساز و کار اخذ مالیات و عوارض
خاص(عوارض سبز) را تعیین کردند.
همچنین نماینــدگان بــا  ۱۴۲رای موافق،
 ۱۶رای مخالــف و  ۶رای ممتنــع از مجمــوع
 ۲۱۰نماینــده حاضر در مجلــس در مصوبه ای
عوارض ســاالنه آالیندگــی وســائل نقلیه را
مشخص کردند.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
در بیانیهای از اقدام اخیر چهار باشــگاه حاضر در
لیگ قهرمانان آسیا حمایت کردند.
احمد امیر آبادی فراهانی ،عضو هیات رئیسه
مجلس هم از اعالم وصول طرح احکام نامعتبر
در حوزه بازارهای مالی خبر داد.
در جلســه علنــی دیروز مجلــس همچنین
گزارش تفریغ بودجه ســال  ۱۳۹۷اعالم وصول
و تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی
کشور را قرائت شد.

