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روزنامهروزنامه

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی:

امنیت غذایی و معیشت مردم، 
از پایه های اصلی 
امنیت ملی است

10 گرفتاری انگلیسی ها بعد 
از مرگ!

توکلی:

مجبور به پذیرش FATF هستیم 

شهردار شیراز در بازدید سرزده از شهرداری منطقه ۱۰:

مردم داری و احترام به مراجعین دو 
اصل مهم اخالقی برای کارکنان مجموعه 

شهرداری باشد

 www.tolounews.com پست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت:

حوادث همراه با تحلیل خبر
 یک مقام مسئول در توزیع برق شیراز 

خبر داد:
آغاز طرح نصب کنتورهای ویژه 

انشعاب برق موقت در شیراز

 مالخر میلیاردر دستگیر
شد

سرپرست معاونت گردشگری 
میراث فرهنگی خوزستان خبر داد:

تبدیل خوزستان به قطب 
بوم گردی کشور تا ۷ سال آینده

 سه طرح بزرگ 
در منطقه ویژه 

خلیج فارس بهره برداری 
شد

شهرستان
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همراه با نمایش فیلم
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فشار کاخ سفید روی 
فرزندان مسئوالن ایرانی؛

بررسی طرح 
اخراج آقازاده ها 

از آمریکا 
رسما آغاز شد

استعمار  امپراتوری  درحالی که  و  پیش  سال   ۱۵۰ حدود 
با  کشور  این  مردگان  درمی نوردید،  را  قاره ها  بریتانیا 

دشواری های عجیبی دست وپنجه نرم می کردند...

من لم یشکرالمخلوق، لم یشکرالخالق
 

هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفر کرده مان زنده یاد

کربالیی مهراب میرشکاری فرد
هنوز بر قلبهایمان سنگینی می کند و جز پناه بردن به 
مشیت الهی و طلب غفران برای آن شادروان، چاره ای 
نیست. با این وجود حضور پرشور و حق شناسانه مردم 
تسلیت،  پیام  ارسال  با  که  مختلف  اقشار  از  بزرگوار 
تشییع،  مراسم  در  حضور  والبته  گل  تاج  و  پالکارد 
تدفین و ترحیم آن زنده یاد، ما را قرین محبت خود 

قرار دادند صمیمانه قدردانی می کنیم.
از خداوند منان مسألت داریم توفیق جبران محبت همگی 

عزیزان در مراسم جشن و سرورتان را میسر نماید.
م028796 7/1533با تشکر ، خانواده میرشکاری فرد

از سایت روزنامه طلوع
 دیدن فرمائید :

www.tolounews.com

دهمین نمایشگاه بزرگ گردشگری پارس- شیراز
21 الی 24 آذرماه محل دائمی نمایشگاهای بین المللی فارس، شیراز، شهرک گلستان

ساعت بازید 
16 الی 22

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان فارس 28770 ت

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری:

صنعت گردشگری می تواند اقتصاد جدید و پرسودی 
در ایران ایجاد کند

مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در یک ویدئو به درخواست 
برخی ایرانی ها برای اخراج فرزندان و خانواده مقامات جمهوری اسالمی 

از آمریکا پاسخ داد.
 رویداد۲۴ »بریان هوک« در صفحه ای که وزارت خارجه آمریکا برای 
فارسی زبانان ایران در توییتر راه اندازی کرده است به سؤالی درباره اینکه 
چرا آمریکا فرزندان مقام های ایرانی ساکن آمریکا را اخراج نمی کند 

پاسخ داد.
ادعاهای »بریان هوک« رئیس گروه موسوم به اقدام ایران در وزارت 

خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایرانی ها به شرح زیر است؛
»از اینکه به طور مستقیم با مردم ایران درباره سوا التی که در ذهن دارید 
ارتباط برقرار می کنم خوشحالم.  شما بیش از ۵۰۰۰ پرسش به صفحات 
شبکه های اجتماعی آمریکا در فارسی ارسال کرده اید و امروز می خواهم 

به تعدادی از آن ها پاسخ دهم.
ویزای  آمریکا  چرا  که  پرسیده اید  »مینو«  ازجمله  شما  از  بسیاری 
خانواده های مقامات رژیم ایران را که در ایاالت متحده زندگی می کنند 
را لغو نمی کند یا آن ها را از آمریکا بیرون نمی کند؟ ممنونم مینو برای 
است.  ریاکاری  از  نمونه  این یک  که  بگویم  باید  موضوع.  این  طرح 
درحالی که مقامات ایران شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند، خانواده های 

خودشان را به کشور به اصطالح شیطان بزرگ می فرستند تا با استفاده 
منابع مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند.

از سخنان خود  دیگری  بخش  در  بریان هوک   ۲۴ رویداد  به گزارش 
می کنیم؛  کار  مسئله  این  روی  داریم  بگویم  شما  به  می توانم  گفته که 
درباره  گفت وگوهایمان  یا  افراد  پرونده  درباره  نمی توانم  درحالی که 
همه  ما  که  باشید  مطمئن  باید  اما  کنم،  صحبت  داخلی مان  سیاست 
گزینه ها را برای تحت فشار قرار دادن این افراد استفاده خواهیم کرد تا 

آن ها رفتارشان را تغییر دهند.«

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به 
بین المللی  کنوانسیون های  از  نمی توانیم  اینکه 
فرار کنیم، گفت: اگر به FATF ملحق نشویم، 

متحمل خسارت های فراوانی خواهیم شد.
تشخیص  مجمع  عضو  توکلی  احمد  رویداد۲۴ 
مصلحت نظام امروز )چهارشنبه 21 آذرماه( در 
دانشگاه  دانشجویان  با  پاسخ  و  پرسش  نشست 
آزاد اسالمی در مشهد اظهار داشت: سازمان های 
جهانی به وسیله قدرت های بزرگ تأسیس شده و 
به گونه ای کار می کنند که سهم و قدرت آن ها 
همیشه محفوظ باشد. بااین وجود نمی شود جدای 

از دیگر کشورها زندگی کرد.
گروه  در  جهان  کشور   39 عضویت  به  وی 
کرد:  بیان  و  اشاره  مالی  اقدام  ویژه  بین المللی 
این  سر  بر  اف.ای.تی.اف  مورد  در  اختالف 
پذیرفته  ایران  شروط  و  شرط  آیا  که  است 

می شود، یا مورد قبول آن ها قرار نمی گیرد.
داد:  ادامه  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 

آمریکا یک کشور ظالم و زورگو است و همه 
کشورها از او حساب می برند. اگر به اف.ای.
به  بیشتری  ضربه های  نشویم  ملحق  تی.اف 
تلفن  و  تهدید  چند  با  و  می شود  وارد  کشور 
آمریکا نسبت به شرکت های خارجی، آن ها را 

از ادامه کار با ایران منع می کنند.
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  گفت:  وی 
نیز همین گونه است. پنج کشورداری حق وتو 
هستند و در حق بقیه ظلم می شود اما به خاطر 
این کار ایران از آن کناره گیری نکرده و در 
مجامع بین المللی حضور دارد و حرف خود را 
می زند. پیامبر )ص( هم در صلح حدیبیه شرط 

و شروط مشرکان قریش را پذیرفت.
توکلی به موضوع شفافیت مالی در کشور نیز 
اشاره و بیان کرد: شفافیت مانع فساد است؛ ماده 
29 قانون برنامه ششم توسعه نیز از همه مقامات 
خود  دریافتی های  تمامی  می خواهد  مدیران  و 
این  پارسال  اسفند  از  بود  قرار  کنند.  اعالم  را 

کار عملی شود اما برخی مسئوالن نمی خواهند 
مردم در جریان دریافتی آن ها باشند و مخالفت 

می کنند.
قانون  مورد  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
خصوص  این  در  گفت:  نیز  بازنشستگی 
افراط وتفریط شده است. برخی افراد بازنشسته 
در  بیکاری  فشار  اما  هستند  کار  ادامه  الیق 
جامعه باعث شد نمایندگان یک تصمیم مطلق 
بگیرند و تصمیمات مطلق نیز همیشه در یک 

جاهایی استثنادار می شوند.

فشار کاخ سفیدروی فرزندان مسئوالن ایرانی؛

بررسی طرح اخراج آقازاده ها از آمریکا رسما آغاز شد 

توکلی:

مجبور به پذیرش FATF هستیم 

سرپرست استانداری فارس:

گردشگری پیام صلح و دوستی مردم ایران 
برای جهانیان باشد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تأکید کرد؛

لزوم رسیدن به درک مشترک برای توسعه 
گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی فارس:

فارس بیشترین اثر ثبت شده جهان را دارد

دعوت به همکاری
توزیع  جهت  موتورسوار  نفر  یک 
روزنامه در سطح شهر کازرون را به 

همکاری دعوت می کنیم.

تلفن تماس: 42229246


