نجفی :اگر خیرین مدرسهساز نبودند مشکالت فضای
آموزشی حل نمیشد

تنفسمصنوعی
خیرین به
آموزشوپرورش

با حکم فرمانده ناجا؛

رهام بخش حبیبی
فرماندهانتظامی
فارس شد

مدیر کل آموزشوپرورش فارس:
نباید به اعتبارات قطرهچکانی دولتی اکتفا کنیم
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس:

فرزاد وثوقی -روزنامه نگار:

متجاهران بیباک
جای تأســف اســت که همچنــان درگیر
موضوع کشدار ساماندهی معتادان متجاهر هستیم و باید
زمان گرانبها را صرف موضوعی کنیم که بهقولی نقشه
راهی برای ساماندهی آن نداریم .حاال در شرایطی دوباره
موضوع معتادان متجاهر در شیراز مطرح میشود که انگار
سرخط موضوع را بررسی میکنیمدرحالیکه ساالنه ارقام
قابلتوجهی صرف مقابله با این پدیده شده و میشودکه
گاهی نام بیماری روی آن میگذاریم.
انگار درتمام این ســالها برنامه مدونی برای ساماندهی
موضوع نداشــتیم و از آن میتوان بــه اقدام کور تعبیر
داشت ،چراکه در اسفندماه معتادگیری و درفروردین همه
را آزاد میکنیم .نبود محلی مشخص برای نگهداری آنان
به بزرگترین نقطه ضعــف در برابر چرخه اعتیاد تبدیل
شده است...

اولویت انتخابات مشارکت است
احمدی زاده :احزاب سیاسی زمینهساز مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باشند

با حضور اهالی فرهنگ و هنر

صفحه 3

پیکر ناصر امامی
در شیراز
تشییع شد
صفحه 5

ادامه در صفحه 2

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمیفارس خبر داد:

جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس:

بسیج در تقابل
یا مخالفت با
هیچ سازمانی
نیست
صفحه 4

سفر هیئت ژاپنی به تهران
برای کاهش تنش

بازگشت
به برجام

مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری شیراز خبر داد:

سفر
تورگردانان
مجارستان
به شیراز
صفحه 3

صفحه 2

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

دنبال توافقی جدید با ایران هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران :سیاست فشار حداکثری آمریکا یک سیاست شکست خورده است
ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریکا
ضمن تکرار مواضع ضدایرانی دولت این
کشــور علیه ایران ،تنها راهحل تنشها و
اختالفات موجود را حاصل شدن توافقی
جدید و بهتر خواند.
به گــزارش ایســنا ،وزارت امور خارجه
آمریکا در پیامیتوییتری اظهارات جدید
مورکان اورتاگوس ،ســخنگوی دستگاه
دیپلماسی آمریکا را منتشر کرد.
اورتاگوس با اشــاره بــه تحری مهای روز
جمعــه وزارت خزانــهداری آمریکا علیه
۳۹شــرکت زیر شــاخه بخــش صنایع
پتروشــیمیایران با ادعــای حمایت از
ســپاه پاســداران ایران گفــت :ما قصد
داریم هر شرکتی را که در بخش صنایع
پتروشــیمی یا بخشی دیگر که برای آن
[سپاه پاسداران ایران] تأمین مالی فراهم
کند ،مورد هدف [تحریمها] قرار دهیم.
اورتاگوس در ادامه گفت :کارزار فشــار
حداکثری ادامه دارد و خواهد داشت.
وی همچنیــن با اشــاره به ســفر روز
گذشــته وزیر امور خارجه آلمان و سفر
قریبالوقوع شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن
به ایران گفــت :هیچ اختالفی میان ما و
متحدانمان بر ســر هدف جلوگیری از
دستیابی ایران به سالح هستهای وجود
ندارد .سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا
در ادامه گفت کــه آمریکا با متحدانش
درباره تهدیــد برنامه موشــکی ایران و
آنچه فعالیتهای تروریســتی و ضایع

کردن حقوق بشر توســط ایران خواند،
اتفــاق نظــر دارد .اورتاگوس بــا نادیده
گرفتــن این که دولت آمریکا در ســال
گذشــته طی اقدامییکجانبه از توافق
هستهای خارج شــده است گفت :ایران
تهدید به تخطی از برخی ممنوعیتهای
مهم برجام کرده اســت و امــروز دوباره
آمریکا را تهدید کرده اســت که به دلیل
کارزار فشار حداکثری نمیتواند [از ایران]
انتظار داشته باشد که ایجاد مشکل نکند.
وی ادعا کرد :تهدید کردن و باجخواهی
هســتهای و ارعاب دیگــر ملتها ،رفتار
معمول حکومت انقالبی در تهران است.
وی در ادامــه ادعاهای بیاســاس خود
علیه ایران گفت :ممکن است فردا دوباره
تهدید کنند که تنگه هرمز را میبندند.
ما تحت تأثیر قرار نگرفتهایم .ایران تنها
یک انتخاب دارد؛ یا مانند کشوری عادی
رفتار کند یا شاهد فرو ریختن اقتصادش
باشد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریکا
بــه فرافکنــی از اقدامــات یکجانبهای
که موجب تنشهــای اخیر در منطقه و
وضعیت نامســاعد توافق هستهای شده
است پرداخت و آنچه آنرا تهدید اخیر
ایران مبنــی بر متوقف کــردن اجرای
تعهدات مهم هســتهای آن در چارچوب
برجــام میخوانــد را گامیبــزرگ در
مسیری اشــتباه عنوان کرد و گفت که
این ،بــر چالش مداومیکــه ایران برای

صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند،
تأکید دارد .جامعه بینالمللی باید درباره
این مســئله متحد بوده و حکومت ایران
را مســئول تهدیدهایش برای گسترش
برنامه هستهای این کشور بداند.
وی تصریح کرد :ما جمهوری اســامی
ایــران را برای هر اقدامــیچه از جانب
ایران و چه از جانــب «نیروهای نیابتی
آنهــا» علیه ملت و منافعمان مســئول
خواهیم دانست.
اورتاگوس در آخر اظهار کرد :تنها راه حل
توافقی جدید و بهتر است که در برگیرنده
تمام تهدیدهای ایران باشد .همانطور که
رئیسجمهور [دونالد ترامپ] و وزیر امور
خارجه [مایک پمپئو] گفتهاند ،آمادهایم
بر اساس درخواســت دوازدهگانه درباره
این تهدیدها مذاکره کنیم .مقامات ایران
میدانند که چطور به ما دسترســی پیدا
کنند.
به گزارش ایسنا ،دفتر کنترل داراییهای
خارجی وزارت خزانــهداری آمریکا روز
جمعه۱۷خــرداد به وقت واشــنگتن در
بیانیــهای تحریمهــای ظالمانه جدید
علیه ایران اعالم کــرد .طبق این بیانیه،
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
و همچنین ۳۹شرکت وابسته به صنایع
پتروشیمی خلیج فارس تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود
ادعا کرد که شــرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس با سپاه پاسداران جمهوری

اســامی ایران ارتباط دارد و به تنهایی
نیمــیاز صادرات پتروشــیمی ایران را
عهدهدار است.
سیدعباس موسوی ،ســخنگوی وزارت
امور خارجه جمهوری اســامی ایران در
واکنــش به اقدام تازه وزارت خزانه داری
آمریکا در تحریم شرکتهای پتروشیمی
ایران ،این اقدام رژیم آمریکا را شــدیداً
محکوم کــرد و آنرا مصداق تروریســم
اقتصادی و در ادامه خصومتهای مستمر
کاخ سفید علیه ملت ایران دانست.
موسوی اضافه کرد :تنها یک هفته صبر
نیاز بود تا پوچ بودن ادعای رئیسجمهور
آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شــود.
سیاســت فشــار حداکثری آمریکا یک
سیاست شکســت خورده است که بارها
توسط رؤسای جمهور پیشین آن کشور
امتحان شــده بود .این مســیری اشتباه
اســت و دولت آمریکا میتواند مطمئن
باشد که بههیچ یک از اهداف تعیین شده
برای این سیاست نخواهد رسید.
موسوی ادعاهای برخی مقامات آمریکایی
بــرای مذاکره بــا ایــران را فریبکارانه،
غیرواقعی و صرفاً برای جلب توجه افکار
عمومیدانست و افزود :این اقدام ایاالت
متحده مغایر با اصول و قواعد اساســی
روابط و حقــوق بینالملل و نیز تعهدات
بینالمللــی این رژیم بــوده و موجبات
مســئولیت بینالمللی آنرا فراهم خواهد
آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

پتروشیمی قابل تحریم نیست
حسن نژاد :هدف آمریکا تأثیرگذاری بر بازار ارز است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تحریم
محصــوالت پتروشــیمی را غیرممکن
دانســت و گفــت :دولــت آمریــکا این
پیشنهاد را جهت تأثیرگذاری بر بازار ارز
ایران بهاجرا درآورده است.
محمد حسننژاد در گفتوگو با خبرنگار
مهــر ،در خصوص تحریم شــرکتهای

پتروشیمی توســط آمریکا گفت :آمریکا
از یک ســو از مذاکره بیقید و شرط دم
میزند و از ســوی دیگر هلدینگ خلیج
فــارس را بــه بهانههای واهــی تحریم
میکنــد .این امر نشــان دهنده خباثت
آمریکا است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان
اینکه تحریم پتروشیمی ها با تحریم نفت
متفاوت اســت افزود :خریدار و فروشنده

نفت مشخص اســت ،آنالیز دارد و قابل
ردیابی است اما آمریکا چگونه میخواهد
به اطالعات خریــد و فروش محصوالت
متنوع پتروشیمی دست یابد.
نماینده مــردم جلفا ادامــه داد :هزاران
خریدار و هزاران فروشــنده محصوالت
پتروشیمی وجود دارد و این محصوالت
در یــک بازار معامله نمیشــود که قابل
ردیابی باشد .وی با تأکید بر اینکه امکان

تحریم محصــوالت پتروشــیمی وجود
ندارد تصریح کرد :ادعای آمریکا در مورد
محصوالت پتروشــیمی هلدینگ خلیج
فارس یک شــوی سیاســی و تبلیغاتی
اســت که برای تأثیرگذاری در بازار ارز
ایران انجام شــده است .بخش خصوصی
این محصوالت را به بسیاری از کشورهای
همسایه صادر میکند و بهجای آن کاال
وارد میکند.

ایجاد گذر
فرهنگ و هنر
شیراز در منطقه
تاریخی زندیه

صفحه 5

رئیس دانشگاه پیام نور فارس خبرداد:

توسعه
آزمونهای
الکترونیکی
برای حفظ
صفحه  3محیط زیست

مدیران وکارشناسان صنعت پتروشیمیمعتقدند اگر در بنادر مقصد تحویل صورت نگیرد ،دچار مشکل خواهیم شد

تحریم پتروشیمیمانور سیاسی

تحریم پتروشــیمی ایران که اخیرا اعــام و پس از آن
اظهــارات و تحلیلهای مختلفــی در مجامع داخلی و
بینالمللی در این باره مطرح میشــود ،در ابتدا ســؤال
و ابهاماتی را به وجود آورد تا اینکه مســئوالن مربوطه
صراحتــاً اعالم کردند این موضــوع نمیتواند خللی در
روند کار ایران در این صنعت بهوجود آورد؛ بســیاری از
کارشناسان نیز به این موضوع صحه میگذارند.
بهگزارش ایســنا ،هفدهم خردادماه بود که دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای
تحریمهای ظالمانه جدیــد را اعالم کرده که طبق آن،
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و همچنین
۳۹شــرکت وابســته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود ادعا کرده بود که
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سپاه پاسداران
جمهوری اســامی ایران ارتباط دارد و به تنهایی نیمی
از صادرات پتروشــیمی ایران را عهدهدار است .سیگال
مندلکر -معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم
و اطالعــات مالــی -با تکــرار ادعاهای واهــی مقامات
آمریکایی علیه کشورمان مدعی شده که سپاه پاسداران
انقالب اسالمی به شکل سیستماتیک و سازماندهی شده
وارد بخشهای حساس اقتصاد ایران شده است.
تحریمهای یکجانبه علیه صنعت پتروشیمی کشورمان
در حالی از ســوی آمریکا اعالم شــده کــه درواقع این
موضوع جدیدی نیســت و نام این شــرکتها دوباره در

لیســت تحریمیجدید آورده شــده و البته گزارشهای
این پتروشیمیها نشان میدهد نه تنها تحریم خللی در
روند تولید و صادرات این شرکتها ایجاد نکرده که این
شــرکتها در چند ماه گذشته به موفقیتهای بیشتری
رسیدند.
تحریم پتروشیمی یک نمایش سیاسی است
بهتازگی بهزاد محمدی -مدیرعامل شرکت ملی صنایع
پتروشــیمی -در واکنش به این مســئله با بیان اینکه
تحریمهای اخیر آمریکا علیه پتروشیمی ایران به اعتقاد
من یک نمایش سیاســی است و اثری در عملکرد ما در
بحث تولید و فروش نخواهد داشــت اظهار کرد :موضوع
تحریم صنعت پتروشــیمی جدید نیست ،چرا که ما از
ســال  ۱۳۹۲درگیر این موضوعات هســتیم و در این
شرایط توانستهایم تولید و فروش متناسبی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه روی موضوعات کاری خودمان متمرکز
هســتیم و این مســئله نمیتواند خللی در روند کاری
پتروشــیمی ایران ایجاد کند تصریح کرد :سالهاســت
که صنعت پتروشــیمی با این مسئله دست و پنجه نرم
میکند و در این شــرایط به دنبال توســعه این صنعت
هستیم .در حوزه تعمیر تجهیزات نیز باید اعالم کنیم که
هیچ موقع بی مشکل نبودهایم ،اما همیشه توانستهایم از
پس این مساله نیز برآییم به همین دلیل نگرانی در این
حوزه نیز وجود ندارد.
تحریم پتروشیمی محکوم به شکست
در اینباره ،صالحآبادی -کارشــناس حوزه پتروشیمی-

بــا بیان اینکه تحریمها تأثیــر چندانی در روند فروش
محصوالت پتروشــیمی نخواهند داشت ،به ایسنا گفت:
با توجه به اینکه محصوالت پتروشــیمی قابل ردگیری
نیســت و اکثراً با وسایل حمل و نقل داخلی نیز جابهجا
میشود ،مشکلی برای فروش محصوالت نخواهیم داشت.
وی با تأکید به این مســئله که تنها اگر در بنادر مقصد
تحویل صورت نگیرد ،دچار مشکل خواهیم شد تصریح
کرد :به طور کلی باید گفت که پتروشیمی همچون نفت
نیست و مشکالتی که در این حوزه وجود دارد برای این
بخش به وجود نخواهد آمد.
این کارشــناس با تأکید بر این مســئله که تحریمهای
پتروشیمی یک کار بیهوده است و قطعاً آمریکا به نتیجه
دلخواه خود نخواهد رســید ،تصریح کرد :این تحریم از
ابتدا محکوم به شکست اســت ،به همین دلیل در این
مسیر مشــکلی وجود نخواهد داشــت و مانند گذشته
اقدامات خود را انجام میدهیم.
به گفته صالحآبادی در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی
ممکن است با چالشهایی مواجه شویم که این موضوع
نیز ارتباطی با تحریم پتروشــیمی ندارد ،چرا که بحث
مالی در این حوزه مطرح است زیرا برای این بخش نیاز
به فاینانس و سرمایه خارجی داریم که اکنون امکان آن
وجود ندارد .وی تصریح کرد :در حوزه فروش محصوالت
پتروشیمی هیچ مشکلی وجود ندارد و آمریکا به هدفی
که در ســر دارد نخواهد رسید .ما نیز با تمام قوا فعالیت
خود را در این عرصه انجام خواهیم داد.

ایران یک  -کره جنوبی یک؛ تیم ملی مدل ویلموتس هم به کره نباخت

دیدار تدارکاتی تیمهای ملی فوتبال کره جنوبی و ایران
با تســاوی یک بر یک به اتمام رســید تا کرهایها در
حسرت ۸ساله پیروزی برابر تیم کشورمان باقی بمانند.
تیم ملی فوتبال ایران سهشنبه در دیداری تدارکاتی در
شهر سئول به میهمانی کره جنوبی ،رقیب سنتی خود
رفت که این بازی با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
تیم ایران در ایــن دیدار در فاز هجومینمایش خوبی
داشــت و بارها با حرکات ترکیبی ،دروازه کره جنوبی
را تهدید کرد.
این دومین دیداری است که «مارک ویلموتس» بلژیکی
هدایت تیم کشــورمان را برعهده داشت .در نخستین
دیدار با هدایت وی ،تیم ایران با پنج گل ســوریه را از
پیش روی برداشت.
در حالیکه این دیــدار تدارکاتی بود ،اما هواداران کره
ی ظرفیت ۶۸هزار نفری ورزشگاه را تکمیل
جنوبی تمام 
کردند.
بازی با حمالت کره جنوبی آغاز شــد و بازیکنان این
ی سالهای اخیر
تیم در تالش برای پایان دادن به ناکام 
برابر ایران بودند .نخستین فرصت این تیم در دقیقه۱۵
بهدســت آمد که ضربه ســر «کیم گئون» را «علیرضا
بیرانوند» بهخوبی دفع کرد .تیــم ایران بهتدریج روند
بازی را به تعادل کشــید و در دقیقه ۲۰میتوانست به
گل دست یابد که ضربه تماشــایی «مهدی ترابی» با

بدشانسی از کنار دروازه میزبان بیرون رفت.
ســه دقیقه پس از آن بازهم کــره جنوبی در موقعیت
خوبی قرار گرفت که بیرانوند مانع از باز شــدن دروازه
شد.
تیم ایران برخالف ســالهای گذشته بازی هجومیرا
در دســتور کار قرار داده و حمالت مختلفی را طراحی
میکند.
میزبــان در دقیقه ۴۳در آســتانه گلزنی بود که ضربه
مهاجم این تیم به دیرک دروازه ایران برخورد کرد.
«ویلموتــس» در ابتدای نیمه دوم «احمد نوراللهی» را
جایگزین «علیرضا جهانبخش» کرد.
در دقیقــه ۵۴کار تیمــیبازیکنــان ایران با شــوت

ســنگین «احمد نوراللهی» همراه شد که ضربههافبک
پرسپولیس به دیرک دروازه کره جنوبی برخورد کرد.
در دقیقه ۵۷یک لحظه اشتباه مدافعان ایران سبب شد
تا «هوانگ اوی جو» با ضربهای فنی قفل دروازه ایران را
باز کرده و موجب شادی هواداران میزبان شود.
ایران خیلی زود واکنش نشان داد و در دقیقه ۶۲کرنر
ارســالی «رامین رضائیان» با دخالت مرتضی پورعلی
گنجی و پس از برخــورد به مدافع کره جنوبی به گل
تساوی تبدیل شد .در دقایقی باقی مانده ،اتفاق خاصی
رخ نداد تا این بازی دوســتانه با نتیجه یک بر یک به
اتمام برســد .کره جنوبی آخرین بار روز دوم بهمن ماه
ســال ۱۳۸۹و در جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۱موفق به
برتری یک بر صفر مقابل ایران شد.
ترکیــب کره جنوبی :جو هیــون وو،هانگ چول ،کیم
یانگ کن ،کیم مین جائه ،لی یانگ ،پائک سئونگ هو،
نا ســانگ هو ،هوانگ این بوئم ،لی جائه سونگ ،سون
مین و هوانگ اوی.
ترکیب ایــران :علیرضا بیرانوند ،احســان حاج صفی
(ســعید عزت اللهی) ،مرتضی پورعلی گنجی ،محمد
حسین کنعانی زادگان ،میالد محمدی ،امید ابراهیمی،
کریم انصاری فرد (علــی علیپور) ،علیرضا جهانبخش
(احمــد نوراللهی) ،مهدی ترابی (وحید امیری) ،رامین
رضائیان و مهدی طارمی.

