این تیم به حمایت مردم و مسئوالن نیاز دارد

آیین پایانی جشنواره بینالمللی داستان «انگشت جادویی» برگزار شد

در آرزوی صلح جادویی
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یادداشت روز

برق جدید ،یادآور روزهای خوب برق قدیم!

فردا را به امروز می آ وریم

w w w. s h i r a z n o v i n n e w s . i r

شماره ۲۴۲ :سال دوم دوره جدید  ۱۶صفحه تکشماره2000:تومان

پلیس دوربین کافی ندارد
با خیال راحت تخلف کنید

سعیدرضا امیرآبادی ـ روزنامه نگار

چرخه مسموم

خوشبختانه کاهش سود بانکی اقدام کارشناسی و پسندیدهای
بودکه توسط دولتهای یازدهم و دوازدهم توجه جدی به آن
می شود .چرا که سودهای بانکی همچون آفتی بر بدنه صنعت
رسوخ کرده و با گذشت مدت کوتاهی آن را از پای در میآورد.
با در هم شکسته شدن چرخهای صنعت میتوان انتظار داشت
که غول بیکاری ســایه شوم خود را بر جامعه مستولی کند و
هر ساله بر تعداد خانوارهایی که به ناچار به زیر خط فقر کوچ
می کنند ،افزود شــود .مســلماً با ورود فقر ،ایمان به ارزشها
در جامعه کمرنگ شــده و بزهکاری و آســیبهای اجتماعی
رشــد روز افزونــی را تجربه خواهندکرد و طیف بیشــتری از
افراد جامعه را دچار آثار شــوم خود میکنند .در همین راستا
بنیان بســیاری از محافل خانوادگی دچار فرو پاشی و عصیان
زدگی می شــود و با گسترش روز افزون آمار از هم پاشیدگی
خانوادههــا و طالق روبرو خواهیم شــد .به طور حتم طالق و
مهریه یکی از مهمترین دالیــل ازدحام جمعیت در زندان ها
به شمار می آیند....

ادامه در صفحه 2

مدیرکل ارتباطات شهرداری
شیراز خبر داد:

ساختمستند
ديباي راز با هدف
معرفیشیراز

کمبود 1500دوربین ثبت تخلف رانندگی در شیراز

گروه خبر -محمد شبیری :کالنشهر شیراز گرفتاریهای ترافیکی بسیاری
دارد .این روزها با آغاز ماه مهر وبازگشایی مدارس فشارهای ترافیکی بیشتر
از گذشــته احساس می شود .همانطوریکه دراواخر اسفندماه وآغاز سال
نو این فشارها مضاعف می شود .طرحهای بسیاری برای روانسازی ترافیک
وکاهش تخلفات ناشــی از آن ارائه شده اســت که هیچکدام نه ترافیک را

تعدیل نمود و نه از تخلفات کاسته است .حاال نظارتها فقط برای افزایش
جریمهها توســعه پیداکرده است ،آنهم با نصب دوربین در بعضی میادین
وتقاطعهای شــهر وحتی بزرگراههــا .اما با این همه تخلفــات ادامه دارد
وجریمههای نقدی در خالء وجودی توســعه فرهنگ ترافیک کارایی الزم
را نــدارد وباید بــه ارقام نجومی جریمهها به عنوان یــک راهبرد درآمدی

شرح در صفحه 4

نــگاه کرد! حاال درکنار برخورداری از تجهیــزات نظارتی ( دوربینها ) اما
1500دوربین دیگر نیاز اســت تا نظارتها تکمیل شود .انگار 1500نقطه
شــهری فاقد نظارت است .دراین بین گفت وگویی داشتیم با رییس پلیس
راهور فارس .رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس ازاجرای طرح
ارتقاء وضعیت ترافیکی به صورت مستمردر کالنشهر شیراز خبرداد...

برچسبهای
نچسب

گزارش شیراز نوین از داستان بود و نبود قیمت روی کاال

مردم وفروشندگان:
بدون برچسب هویت کاال زیر سؤال خواهد رفت

صفحه 4

ایرانگردی مشهدیها
در اعتراض به لغو کنسرتها
صفحه 12

نگاهی به وضعیت اقتصادی فارس و چالشهای پیش روی استاندار جدید

از رؤیای فاینانس
تا اسناد خزانه اسالمی
صفحه 9

صفحه 3

ابراهیمی مطرح كرد:

فارس در مبارزه با موادمخدر
رتبه اول كشور را دارد
صفحه 3

برگزاری
سوگواره بصیرت
عاشورایی در
فارس
صفحه 3

تخصیص یک
میلیارد تومان برای
المانهای شهدای
گمنام فارس

سرپرست محیط زیست
فارس:

زبالههای فارس
مدیریتاصولی
ندارد

اجرای  ۴۰۰۰برنامه در
هفته دفاع مقدس

صفحه 3

صفحه3

دیدار با جمعی از نخبگان سیاست خارجی آمریکا

روحانی :خروج از برجام به معنای تضعیف جامعه بینالمللی است
ایســنا :رییسجمهور خروج از توافق برجام،
یــا مقابله کردن و یا تضعیــف آن را به معنای
تضعیف جامعه بینالمللی ،دیپلماسی و مذاکره
و تضعیف سازمان ملل و شورای امنیت دانست.
حجت االســام والمسلمین حســن روحانی
شامگاه روز دوشــنبه به وقت محلی نیویورک
در دیدار جمعی از نخبگان سیاســت خارجی
آمریکا ،تأکید کرد :خواســت ما آن اســت که
مشکالت را از طریق مذاکره و توافق حل کنیم
و وقتی به توافق رسیدیم بر توافق خود پایبند
بمانیم و اال این به معنای نفی کل دیپلماسی و
راهحل صحیح برای حل مشکالت است.
وی گفــت :ملت ایران در  29اردیبهشــت در
انتخاباتی رقابتی ،بسیار شکوهمند و پرشور ،با
شرکت  73درصد واجدین شرایط ،به دنیا نشان دادند که ایران بر مبنای اراده مردم و دمکراسی
اداره می شود.
وی با بیان اینکه «مردم نظرات خودشــان را در این انتخابات به صراحت بیان کردند» ،افزود:
مردم ایران خواهان روابطی بســیار خوب با کشورهای مختلف جهان هستند و میخواهند در
سایه این روابط خوب و همکاری سازنده ،کشور خودشان را بسازند.
رییسجمهور با اشــاره به اینکه «مهمترین هدف مردم ما ساخت کشور و رفاه عمومی است»،
اظهار داشــت :مهمترین برنامهای که این دولت در انتخابات وعده آن را به مردم داد ،مبارزه با
فقر ،رشد اقتصادی و همچنین تعامل سازنده و گسترده با جهان بود.
وی تصریح کرد :در طول  4سال دولت گذشته این ادعا را در مقام عمل به اثبات رساندیم که
خواهان حل مشکالت جهانی و مسایل منطقه از طریق دیپلماسی و مذاکره هستیم .امروز هم
اگر در منطقه ما و دیگر مناطق جهان مشکالت و معضالتی وجود دارد راهحل آن را نه تهدید،
نه تحریم و نه جنگ ،بلکه راهحل آن را دمکراســی ،آراء و نظرات مردم و میز مذاکره و تبادل
نظرات و منطقها و رسیدن به یک راهحل می دانیم.
وی خاطرنشان کرد :منطقه ما بزرگترین شاهد این مدعا است که کشورهایی که از طریق زور و
قدرت نظامی خواستند مسائل را به نفع خودشان حل و فصل کنند ،در هیچ کجا موفق نبودند؛
نه در افغانستان ،نه در عراق ،نه در سوریه ،نه در یمن و نه در لیبی .همه این مسائل به ما نشان
میدهد که برای حل و فصل مسائل باید اول مشکل را به خوبی بشناسیم و ثانیاً راهحل درست
را برای آن مدنظر قرار دهیم.
رییسجمهور گفت :همواره دنبال این بودیم که به دولتهای منطقه برای حل و فصل معضالت
منطقه و کشورهایشــان در زمانی که خودشان مستقیم از ما درخواست میکنند به آنها یاری
و کمک کنیم .بر همین مبنا در عراق به بغداد ،در ســوریه به دمشق کمک کردیم و بر همین
مبنا به کشــورهای منطقه آنجایی که برای مبارزه با تروریســم از ما درخواست کمک کردند،
یاری و کمک کردیم.
وی اضافه کرد :امروز خوشــحال هستیم که در منطقه ما ،مشکالت در عراق و سوریه کمتر از
ســالهای گذشته است ،اما در عین حال هنوز راه بسیار طوالنی و درازی پیش پای ما است تا
مسئله تروریسم را به عنوان یک معضل و یک مشکل در منطقه و در جهان حل و فصل کنیم.
وی اظهار داشت :معتقدیم اگر صاحبان توافقی که از طریق منطق و مذاکره به دست آمده ،آن
را حفظ نکنند و عهدی که بستهاند زیر پا بگذارند ،این به معنای آن است که دیگر هیچ کس
به دیپلماسی و مذاکره اعتماد نکند.
روحانی تصریح کرد :وقتی کشــورهایی ماهها در کنار هم نشستند و برای خط به خط و جمله
به جمله و کلمات توافقی ،روزها و ماهها با هم بحث کردند و به توافق رسیدند و آن توافق بعداً
به تأیید شورای امنیت سازمان ملل رسید ،این به معنای تعهد همه آن کشورهایی است که در
آن مذاکره حضور داشتند و شرکت کردند.
رییسجمهور در ادامه و پس از ســخنان صاحب نظران و اندیشمندان سیاست خارجی ایاالت
متحده آمریکا ،گفت :در میان نکاتی که حضار مطرح کردند ،چند نکته به عنوان نکته اساسی
بود که الزم است راجع به آنها توضیح دهم.
وی گفت :اولین مســئله ،مســئله برجام است .برجام بعد از سالها فراز و نشیب و بعد از اینکه
آمریکا ابتدا راه فشار و تحریم را نسبت به ایران انتخاب و فکر میکرد با فشار و تحریم میتواند
ایران را تسلیم کند ،حاصل شد .بعد از اینکه از راه تحریم به موفقیت نرسیدند ،آماده شدند راه
گفت وگو را شروع کنند.
وی با اشاره به اینکه البته به ظاهر در همان سالها هم گفت وگو بود ،اما نه گفت وگوی واقعی و

جدی که بخواهند به یک راهحل برسند ،اضافه
کرد :مذاکره ماهها ادامه پیدا کرد برای اینکه دو
طرف بتوانند به توافق برسند .امروز این توافق
اجرایی و عملیاتی اســت .ایران  100در صد به
تعهدات خودش عمل کرده اســت و شاهد آن،
گزارشات آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
رییس جمهــور ادامه داد :آژانــس بین المللی
انرژی اتمی در همــه گزارشهای خود تصریح
کرده که ایران بــه همه تعهدات خودش عمل
کرده از جمله درباره آب سنگین .در این مورد
تعهد ما این است که اگر ذخایر آب سنگین ما
از یک میزانی بیشــتر شد ،آماده فروش باشیم
و اگــر خریداری آمــد آن را در اختیار خریدار
بگذاریم.
روحانی افزود :اگر بنا شــد توافقات بینالمللی بر مبنای خوشایند یک فرد زیر پا گذاشته شود
پس به قول ما ایرانیها سنگ روی سنگ بند نمیشود ،یعنی هیچکس دیگر هیچ راهی را برای
حل مشکالت از طریق دیپلماسی نمیبیند .این به معنای دعوت دنیا به هرج و مرج  ،زورآزمایی
و قدرت نظامی است.
رییس جمهور با اظهار امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از طرفهای توافق برجام تخلف نکنند
و برجام را زیر پا نگذارند ،گفت :اینکه اگر آمریکا از تعهد خارج شود ،ایران چه خواهد کرد ،در
زمان مشخص خودش ،آن وقت خواهیم گفت چه خواهد کرد .طرق مختلفی وجود دارد نسبت
به آن طرق مختلف در کشور بحث کردیم .در برخی از موارد تصمیمگیری کردیم.
روحانی اضافه کرد :راهحل هایی پیش پای ما وجود دارد و نگران هیچ چیزی نیستیم ،به دلیل
اینکه همواره اتکاء ما بر مردم بوده و در این زمینه اتفاقاً همه مردم متحد خواهند بود .آمریکا
امروز کشوری است که با خروجش از این پیمان ،کل ملت ایران را کام ً
ال متحد میکند و همه
جهانیان خواهند دید ،آن کسی که تعهد ،قانون بینالمللی و اخالق را زیر پا گذاشته ،چه کسی
خواهد بود .بنابراین هیچ ضرری نخواهیم کرد و این ضرر  100درصد متوجه آمریکاســت و ما
برای هر شرایطی خودمان را آماده کردیم و مشکلی نخواهیم داشت.
رییس جمهور اظهار داشت :اینکه آیا ایران درباره سایر مسائل حاضر است با آمریکا یا دیگران
مذاکره کند ،راهحلش همین موضوع برجام اســت .رهبر معظم انقالب رسماً اعالم کردهاند که
معیار اعتماد ما به آمریکا ،همین توافق هســتهای خواهد بود .اگر آمریکاییها به این توافق به
طور کامل عمل کنند ،به این معناســت که میشود به این کشور اعتماد کرد و میتوانیم بعداً
درباره موضوعات دیگر هم با آمریکا صحبت کنیم اما اگر آمریکا تخلف کرد معلوم است مذاکره
با آمریکا درباره موضوعات دیگر هم ثمره و فایدهای نخواهد داشت.
روحانی با اشــاره به این نکته که گفته شد ایران در مسئله سوریه چه مسیری را طی میکند؟
گفت :در موضوع سوریه از ابتدا معتقد بودیم که تروریسم نباید بر کشور و مردم سوریه مسلط
شــود .این سخن ما را با این وضوح برخی از کشورها قبول نداشتند و میگفتند ما باید دست
تروریســتها را تحت عنوان معارضه ،یعنی کســانی که مخالف با حکومت دمشق و حکومت
مرکزی هستند ،باز بگذاریم.
رییس جمهور اضافه کرد :بعد از اینکه دیدند در ســوریه همه بیگناهان را ســر میبرند و به
بزرگترین جنایات دســت زدند ،فهمیدند که راهی جز جنگ و مبارزه با تروریســتها وجود
ندارد .خود آنها هم مدعی شــدند که با تروریستها مبارزه میکنند و از هواپیماهایشان علیه
تروریستها استفاده میکنند .اینکه راست میگفتند یا نه؟ فع ً
ال در اینجا نمیخواهیم راجع به
این موضوع بحث کنیم اما مسیر تاریخی نشان داد که وقتی ملتی در برابر تروریستها مقاومت
کند ،میتواند پیروزی را به دست بیاورد.
روحانی اظهار داشت :امروز شهرهای بزرگ سوریه از دست تروریستها آزاد شده و  85درصد
خاک سوریه در اختیار دولت مرکزی و در اختیار دولت دمشق است .بقیه این سرزمین هم قدم
به قدم آزاد خواهد شــد .البته این به آن معنا نیست که همه مشکالت سوریه تمام میشود و
مبارزه با تروریسم پایان میپذیرد.
رییس جمهور تصریح کرد :خطر این است که تروریستها وقتی از خاک عراق بیرون رانده شوند
و در سوریه هم از خاک این کشور بیرون رانده شوند اینها به کجا خواهند رفت؟ به کدام کشور
خواهند رفت؟ و در کشورهای مختلف چه مشکالتی را بوجود خواهند آورد؟
روحانی خاطرنشــان کرد :همه میدانیم ریشــههای تروریسم مسائل مختلفی از قبیل اشغال،
فقر ،مداخله در امور داخلی کشــورهای دیگر ،تحقیر افراد و اقوام مختلف و بیعدالتی است .تا
ریشه این مسائل حل نشود مسئله ترور و تروریسم هم به طور کامل حل و فصل نخواهد شد.

