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 5اولویت تولید فیلم
کوتاه ،مستند و پویانمایی
در فارس اعالم شد

به عنوان نایب رئیس اول
در فدراسیون فوتبال
حضور خواهم داشت

جورچین فساد اقتصادی
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در نشست خبری موسوی رئیس کل دادگستری مطرح شد:

آیتاله دژکام تأکید کرد:

لزوم ایجاد منبرهای
جدید برای تبلیغ دین
4

همزمان با اوج گیری
موج دوم کرونا:

شورای شهر شیراز
در باره بازگشت برخی
محدودیتها
تصمیمگیری میکند 3

رسیدگی به  13پرونده فساد اقتصادی کالن
در فارس

3

یک تحلیلگر مسائل بین الملل
توافق با آژانس بهترین راه حل
اختالفات است

مدیرعامل آبفا فارس تأکید کرد:

1

اصولیترین روش مهار
بحرانهای ناشی از
خشکسالی و کمآبی،
اعمال مدیریت
4
کاربردی است

معاون قوه قضاییه:
علت مرگ قاضی منصوری
مبهم است
ظریف:
تروئیکای اروپایی همدست
ترامپ و نتانیاهو هستند

مدیرکل پزشکی قانونی فارس
اعالم کرد:

2

فوت  143نفر طی
دو ماه بر اثر تصادف
در فارس
9

با شکایت الیاس قالیباف؛
محمدعلی نجفی به  4ماه حبس
محکوم شد
9

العربی الجدید:

قیمت اوراق مسکن
کاهش یافت
10

شمار مبتالیان کرونا در فارس به مرز  10هزار نفر نزدیک شد

جان کری از احتمال وقوع انقالب در آمریکا سخن گفت

وزیـر امـور خارجـه پیشـین آمریـکا هشـدار داد ،چنانچـه دونالـد
ترامـپ بـار دیگـر پیـروز انتخابـات ریاسـت جمهـوری باشـد
"وضعیـت غیـر قابـل پیشبینـی میشـود" و دور دوم ریاسـت
او خسـارت هنگفتـی بـه "جایـگاه جهانـی آمریـکا و توانایـی در
رهبـری در عرصـه جهانـی" وارد میکنـد.
بـه گزارش ایسـنا ،به نوشـته نشـریه نیوزویک ،جان کـری ،وزیر
خارجـه پیشـین آمریـکا در نشسـت  ۲۰۲۰دموکراسـی کپنهـاگ
کـه بابت شـیوع ویـروس کرونـا به صـورت مجازی برگزار شـد،
گفـت او همچنـان معتقـد اسـت کـه آمریکاییهـا میتواننـد
جایگاهشـان را بـه عنـوان یـک رهبـر جهانـی بـه دسـت آورنـد
امـا ایـن در صورتی اسـت که جـو بایدن پیـروز انتخابـات نوامبر
شود.
کـری بـا اشـاره بـه انتخابـات آتی گفـت :گمـان میکنـم که ما
قـرار اسـت رئیسجمهـوری جدید داشـته باشـیم.
او همچنیـن گفـت کـه جمهوریخواهـان سـابقه نقـض حقـوق
رای گیـری بـرای رای دهنـدگان دموکـرات را دارنـد.
کـری افـزود :اگـر مـردم بـه صندوقهـا دسترسـی نداشـته
باشـند بـه نظـر مـن میتوانـد سـنگ بنـای یـک انقالب شـود.
اگـر ظرفیـت کارآیـی دموکراسـی را نـزد مـردم انـکار کنید حتی
براسـاس نوشـته پـدران بنیانگـذار آمریـکا در بیانیـه اسـتقالل و
قانـون اساسـی ایـاالت متحـده مـا این حـق مسـجل را خواهیم

شرکت نمایشگاههای بینالمللی
فارس برگزار میکند
پست الکترونیکinfo@farsfair.ir :

داشـت کـه ایـن انـکار را بـه چالـش بکشـیم.
ایـن سیاسـتمدار آمریـکا کـه نارضایتـی خـود از دولـت ترامپ را
پنهـان نمیکنـد ،همچنیـن گفـت کـه تحـت ریاسـت جمهوری
کنونـی ،آمریـکا "عمال موفق شـده اسـت تا خود را از دوسـتانش
بیگانـه کند".
او بـا اشـاره بـه لغـو برخـی از توافقهـای بینالمللـی از جملـه
توافـق هسـتهای بـا ایران و پیمـان آب و هوایـی پاریس و جنگ
تجـاری ترامـپ بـا چیـن افـزود :ریاسـت جمهـوری او بیشـک
جهـان را مـکان خطرناکتـری کـرده اسـت و آن جنـگ تجاری
سـاختگی کـه ترامـپ بـا چین آغـاز کرد ،قیمـت کاالهـا را برای
مـردم بـاال بـرد و کل طـرح تجـاری را مخـدوش کرد.
جـان کـری همچنیـن تالشهـای ترامـپ بـرای ایجـاد رابطـه
نزدیکتـر بـا والدیمیر پوتیـن ،رئیسجمهوری روسـیه را نکوهش
کـرد .ترامپ بعد از انتشـار گـزارش آژانسهـای اطالعاتی دولت
خـودش دربـاره مداخلـه انتخابـات روسـیه در انتخابـات ریاسـت
جمهـوری  ۲۰۱۶از کرملیـن طرفـداری کـرده بود.
وزیـر خارجـه دولـت بـاراک اوبامـا تاکیـد کـرد :چیزهایـی را
دیدهایـم کـه هرگـز گمـان نمیکردیـم تحـت هیـچ دولتـی،
چـه دموکـرات و چـه جمهوریخـواه ،شـاهد باشـیم .مـن نگران
رویکردهـای ترامـپ نسـبت بـه روسـیه و چیـن هسـتم.
بـه گفتـه کـری ،ترامپ برخی مشـکالت با چین را حین ریاسـت
جمهـوری خـود رقـم زد .ایـن دیپلمـات سـابق همچنیـن افزود:
او اصلا عاقالنـه عمـل نمیکنـد و در حقیقـت ،مـا امـروز در
روابطمـان با چین بسـیار دورتر از زمانی هسـتیم کـه او کارش را
آغـاز کـرد .فکـر میکنم کـه این سـد اکنـون در حال شکسـتن
است.
او افـزود :تازهترین نظرسـنجیها از پیشـتازی جـو بایدن حکایت
دارنـد .هیـچ چیـز را بدیهـی نمیدانـم؛ مـن هـم نامـزد ریاسـت
جمهـوری بـودم و میدانـم چـه اتفاقـی میافتـد .امـا کاملا بـه
آینـده آمریـکا اطمینـان دارم ،بـه شـرط اینکـه تغییـر در رهبری
داشـته باشـیم .چنانچـه تغییـر در رهبـری رخ ندهـد ،وضعیت در
مـورد بسـیاری از مسـائل متفـاوت واقعـا غیـر قابـل پیشبینـی
میشـود.

نخست وزیر عراق به ایران،
آمریکا و عربستان سفر میکند
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یک تحلیلگر مسائل بین الملل

توافق با آژانس بهترین راه حل اختالفات است
یـک تحلیـل گـر مسـائل بیـن الملـل اظهـار کـرد :مسـیر
تقابـل بیـن ایـران و آژانـس ،مسـیر مطلوب برخـی مقامات
دولـت ترامـپ و برخـی عناصـر تنـدرو در کنگـره آمریـکا
اسـت .آنهـا دنبـال بهانـه بـرای ضربـه زدن هسـتند ،و این
امـور تکنیکـی آژانـس و امثـال آن را تنهـا به عنـوان حربه
و بهانـه می    بیننـد.
کـوروش احمـدی ،در گفـت وگـو بـا ایسـنا ،در پاسـخ بـه
ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه نشسـت اخیـر شـورای حکام
و تصویـب قطعنامـه پیشـنهادی تروئیـکای اروپایـی علیـه
ایـران ،رونـد تحـوالت اخیـر در آژانس بیـن المللـی انرژی
اتمـی    در مـورد پرونـده هسـتهای ایـران را چگونـه ارزیابـی
می    کنـد؟ گفـت :بطـور خیلـی خالصـه ،مشـکل جدید طی

دو سـال گذشـته عمدتـا ریشـه در رژیـم اسـرائیل مبنـی بر
دسـتیابی بـه آرشـیو فعالیتهای هسـتهای گذشـته ایران و
درخواسـت آژانـس بـرای بازدیـد از دو سـایت مـورد اشـاره
در اسـناد ادعایـی دارد .ایـران عمدتـا بـا اسـتناد بـه اینکـه
ادعـا بیپایـه بـوده و از دشـمن ایـران منشـاء گرفتـه با این
بازدیدهـا موافقـت نکـرده اسـت .متعاقـب اشـاره مدیـر کل
آژانـس در دو گـزارش مارس و ژوئن به ایـن موضوع و ابراز
"نگرانـی شـدید" از عـدم همـکاری ایـران در ایـن رابطـه،
موضـوع در دسـتور کار شـورای حـکام آژانـس قـرار گرفت
و نهایتـا بـه تصویـب قطعنامـهای انجامید که پیـش نویس
آن را آلمان ،فرانسه و انگلیس تهیه کرده بودند.
وی افـزود :اگـر چـه ایـن قطعنامـه نمی    توانـد مـورد قبول

ایـران باشـد امـا بـا توجـه بـه شـرایط و روال کار آژانـس،
بانیـان آن تالش داشـته انـد تا در این مرحلـه از اقدامی    حاد
اجتنـاب کننـد و اینطـور بـه نظـر نیایـد کـه شـورای حکام
همسـو بـا آمریـکا حرکـت می    کنـد .در نتیجـه ،در قطعنامه
از محکومیـت ،اعلام رسـمی    عدم پایبنـدی ،تعییـن
ضـرب االجـل و طبعـا ارجـاع بـه شـورای امنیـت خبـری
نیسـت و در بنـد  4قطعنامـه تنها از ایران خواسـته شـده که
"بطـور کامل و بـدون تاخیر بیشـتر با درخواسـت آژانس ،از
جملـه در مـورد دادن دسترسـی به سـایت های مـورد نظر،
همـکاری کنـد ".البتـه اگـر پیشـرفتی در مذاکـرات حاصل
نشـود ،ایـن متـن می    توانـد مبنایـی بـرای اقدامـات بعـدی
باشد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح:

حادثه ناوچه کنارک تعدادی متهم دارد

رئیـس سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح دربـاره آخریـن
وضعیـت رسـیدگی بـه حادثه ناوچـه کنارک گفـت :تعدادی
در ایـن پرونده متهم هسـتند که اکنون از بیـان آن معذورم،
چـون در طـول تحقیـق ممکن اسـت تعـداد متهمـان کم و
زیاد شـود.
بـه گـزارش روز شـنبه سـازمان قضایـی نیروهـای مسـلح،
حجت االسلام والمسـلمین شـکراهلل بهرامی    با گرامیداشت
یـاد و خاطره شـهدای ناوچـه کنارک افـزود :از همان لحظه
کـه از ایـن حادثـه مطلـع شـدیم بـدون فـوت وقـت ورود
کردیـم و دادسـتان نظامی    تهـران و بازپرس ویـژه به اتفاق
سـه همراه بـه کنـارک رفتند.
وی ادامـه داد :از همـان لحظـات اولیـه بـدون فـوت وقـت
وارد معرکـه شـدیم و صحنـه را از نزدیـک دیدیـم و هنـوز
صحنـه بـه هـم نخورده بـود و ایـن پرونده در حال بررسـی

اسـت و بـه نتایـج نهایـی نزدیک میشـود.
بهرامی    افـزود :تعـدادی در ایـن پرونـده متهـم هسـتند کـه
اکنـون از بیـان آن معـذورم ،چـون در طـول تحقیق ممکن
اسـت تعـداد متهمان کم و زیاد شـود اما مسـئوالن ارتش و
فرماندهان نیروی دریایی خواسـتار رسـیدگی دقیق هسـتند.
بهرامی    تصریـح کـرد :مقـام معظـم رهبـری هـم در ایـن
خصـوص خواسـتار بررسـی قصـور و تقصیر احتمالی شـدند
و بـر پیشـگیری از اینگونـه حـوادث تاکیـد فرمودنـد.
رئیـس سـازمان قضایـی نیروهای مسـلح گفت :بطـور قطع
در اینگونـه مسـائل اولین اشـتباه ،آخرین اشـتباه اسـت و ما
به جـد پیگیر هسـتیم.
در پـی بـروز حادثـه برای شـناور نیـروی دریایـی ارتش در
 ۲۱اردیبهشـت امسـال  ۱۹تـن از کارکنـان نیـروی دریایی
بـه شـهادت رسـیدند و  ۱۵نفـر مجروح شـدند.

چهاردهمین نمايشگاه بین المللی و تخصصي
تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و نمايشگاه بهداشت ،
ايمني و محيط زيست در صنعت نفت( )HSE
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