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صفحه 2

فرمانده انتظامی فارس:

 مردم نیروی انتظامی
 را نقد کنند اما از آن 

فاصله نگیرند
افزایش ۱۱ درصدی کشف کاالی 

قاچاق در سال جاری 

پکن: 
آمریکا دیگر »ابرقدرت« نیست

صفحه4

 واکنش پاک فطرت نماینده مردم شیراز
 و زرقان در مجلس؛  به مصوبه اخیر شورای 

 اسالمی شهر شیراز در مورد نامگذاری
 یک خیابان

قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:
  امیدواریم طرح حمایت از خیرین سالمت

 به زودی در مجلس عملیاتی شود

دو هزار و ۱۳۱ مدرسه دخترانه، 
 پسرانه و مختلط در فارس 

کتابخانه ندارند
 راه اندازی ۲۵۵ کتابخانه در مناطق محروم

 و عشایری فارس
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رضا جان
زیبایی عشق

پاکی صداقت
اوج مهربانی و نهایت آرامش

همه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده است. 
خوشبختی من در بودن با توست

و روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است. 
 عزیزم سالروز تولدت را تبریک می گویم

از طرف دوستدار همیشگیت  

صفحه2

معاون وزیر کار:

سازمان تامین اجتماعی 
 کشور ۷۰ هزار

 میلیارد تومان کسری 
بودجه دارد

بلومبرگ در گزارشی 
مورد  در  را  ادعایی 
در  جمهوری  ریاست 

ایران مطرح کرد.
بلومبرگ  رویداد۲۴ 
ادعایی  گزارشی  در 
ریاست  مورد  در  را 
ایران  در  جمهوری 

مطرح کرد.
بلومبرگ در بخشی از 
مدعی  خود  گزارش 

شد: ممکن است رئیس جمهور بعدی ایران یک نظامی باشد که این 
اتفاق به نظامی شدن بیشتر سیاست ایران منجر شود.

این اتفاق باعث اتخاذ رویکرد نظامی بیشتری علیه آمریکا توسط 
ایران می شود. در این میان حسین دهقان از اصلی ترین احتماالت 

برای ریاست جمهوری ایران است!

ادعای بلومبرگ در مورد رئیس جمهور بعدی ایران؛

دیگر  بار  آمریکا  رئیس جمهور 
ایران  درباره  را  انتخاباتی  ادعایی 

مطرح کرد.
از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
دونالد  اسپوتنیک،   خبرگزاری 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع 
هوادارانش در استفورد ایالت فلوریدا 
دولتش  جانبه  یک  اقدام  از  هم  باز 
دفاع  هسته ای  توافق  از  خروج  برای 
توافق هسته ای  از  کرد و گفت: من 

فاجعه بار دولت قبلی خارج شدم. 
ترامپ باری دیگر ادعای انتخاباتی اش 
را مبنی بر تمایل ایران به مذاکره با 
در  او  پیروزی  صورت  در  آمریکا 
 ۲۰۲۰ جمهوری  ریاست  انتخابات 
آمریکا تکرار کرده و گفت: احتمااًل 
از  پس  که  تلفنی ای  تماس  اولین 
پیروزی در انتخابات دریافت می کنم 
بسیار مشتاق یک  باشد که  ایران  از 

توافق هستند،  به دلیل این که میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر 
۲۸ درصد است. 

بر اساس این گزارش،  ادعای انتخاباتی ترامپ در حالی مطرح می شود 
که مقامات کشورمان تاکنون تأکید کرده اند پیش از این در چارچوب 
برجام )توافق هسته ای( مذاکراتی طوالنی برای دست یافتن به توافقی 
با وجود  نیز بخشی از آن بود. اکنون  چند جانبه داشته اند که آمریکا 

اقتصادی  متعدد  تحریم های  اعمال  و  توافق هسته ای  از  خروج آمریکا 
تنها در صورت بازگشت آمریکا به این توافق و در چارچوب آن با 

این کشور مذاکره خواهند کرد. 
به شبکه  باره  این  امور خارجه کشورمان در  محمدجواد ظریف وزیر 
راشا تودی گفته بود که با وجود سختی های بسیار در مسیر مذاکراتی 
که به توافق هسته ای منجر شد،  حاضر نیست این توافق را به خاطر 

رضایت شخصی کسی از بین ببرد. 

ترامپ: 

همراه با تحلیل خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
و  حقوق  همسان سازی  خصوص  در  اینکه 
دستمزد بازنشستگان انتظار ۱۴ ساله ای وجود 
داشت، گفت: حقوق بازنشستگان کشوری به 

طور متوسط ۷۷ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهمین 
جلسه شورای ملی سالمندان با بیان در دولت 
توجه  سالمندان  موضوع  به  امید  و  تدبیر 
کردیم  تالش  گفت:  باشیم،  داشته  ویژه ای 
رشد  به  توجه  با  معیشت  تعیین  حوزه  در  تا 
قابل توجهی از جمعیت بازنشسته کشور هم 
قدم های  لشکری  و  کشوری  بازنشستگان 

خوبی برداریم.
اخیر در خصوص  ماه های  ادامه داد: در  وی 
مجموعه  دستمزد  و  حقوق  همسان سازی 
صورت  خوبی  اقدامات  کشور  بازنشستگان 
گرفت و انتظار ۱۴ ساله ای وجود داشت که 
بخشی از این انتظارات متعلق به سالمندان بود 
و با همت دولت، سازمان برنامه و بودجه و 
و  نشست  ثمر  به  مهم  این  دستگاه ها  دیگر 
به طور متوسط  بازنشستگان کشوری  حقوق 
۷۷ درصد افزایش پیدا کرد و احکامش صادر 
در  مطلوبی  نسبتًا  شرایط  شد  باعث  این  شد. 
نیاز  تأمین  ایجاد شود. همچنین  آنها  زندگی 

وام ازدواج فرزندانشان و… مورد توجه قرار 
گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیان کرد: 
سازمان تأمین اجتماعی برای ۳.۵ میلیون جامعه 
پرداخت های  به  کشور  بازنشسته  کارگری 
تسهیالت قرض الحسنه ۱۲ برابری رسیده است 
و پرداخت های ما به این جامعه از ۲۰۰ میلیارد 
تومان به ۲ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرد که اینها قدمی رو به جلو برای جامعه 
و  معیشت  تأمین  راستای  در  و  بود  سالمندی 

تأمین زندگی عزتمند آنها صورت پذیرفت.
زندگی  آینده نگری  حوزه  گفت:  وی 
می کنند  زندگی  روستاها  در  که  سالمندانی 
نیز صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان 
از  یکی  است.  برداشته  را  خوبی  قدم های 
اعالم  اخیر  هفته های  در  اقدامات  مهمترین 
این  فعالیت  شروع  به  توجه  با  اینکه  و  شد 
فقط ۶۵۰ هزار خانوار روستایی تحت  دولت 
پوشش این صندوق بودند اما تا تصمیم اخیر 
رئیس جمهور افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
اجتماعی  بیمه  صندوق  پوشش  تحت  خانوار 

عشایر و روستاییان را شاهد هستیم و با توجه 
عظیم  خیل  این  در  افراد  از  بخشی  اینکه  به 
این جمعیت سالمندی در روستاها زندگی  از 
می کنند و برای ماندن در این روستاها و رفع 
نگرانی آنها برای دوره سالمندی دچار نگرانی 
بودند دولت با پرداخت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان منابع که سهم بیمه شده و بیمه گر است 
را تقبل کرد و یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار 
جدید و جمعًا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بالغ شد 
بیمه  صندوق  پوشش  تحت  که  میزانی  کل 
نگرانی  نوع رفع  عشایر هستند و طبیعتًا یک 
نزدیک  سالمندی  سن  به  که  افرادی  برای 

هستند، صورت پذیرفت.
و  فردی  سالمندی  گفت:  شریعتمداری 
است.  متفاوت  مفهوم  دو  جمعیت  سالمندی 
و  نمی کنیم  استقبال  جمعیت  شدن  پیر  از  ما 
فردی  پیر شدن  اما  داریم  فاصله  آن  با  خیلی 
با حفظ زاد و ولد قابل قبول و جمعیت سنی 
و  باشد  رشد  به  رو  بتواند  که  سال   ۱۵ تا   ۰
توازن خود را حفظ کند و در زندگی کودک 
فراهم  او  برای  را  مطلوب  شرایط  نوجوان  و 
با  و  کند  رشد  هم  جوان  جمعیت  و  کنیم 

حفظ  هم  را  سالمند  جامعه  زندگی  به  امید 
راستای  در  حرکت  می کنیم.  استقبال  کنیم، 
توانمندسازی سالمندان، ایجاد نشاط اجتماعی، 
بروز و ظهور  و  آنها در جامعه  مؤثر  حضور 
تجربیات و اندوخته های آنها برای بکارگیری 
در نظام اجرایی کشور، این تجربیات از دست 
نرود در ۶ قالب در این سند پیش بینی شده 

است.
در  سالمندی  جمعیت  رشد  البته  گفت:  وی 
کشور ما رشد قابل مالحظه ای است بطوری که 
بر اساس آمار در دوره محدودی از ۵ درصد 
به ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است و تا سال 
افزایش  هم  به ۲۰ درصد  است  ممکن   ۱۴۲۰
خواهد داشت که در دیگر کشورها در دوره 
۱۰۰ ساله رخ داده است و نشان می دهد باید 
ایجاد  جهت  در  دقیقی  و  روشن  برنامه ریزی 
فراهم  زندگی  ادامه  برای  مطلوب  شرایط 
پیری  از  جلوگیری  برای  همچنین  و  آوریم 
فرزندآوری  برای  مطلوب  شرایط  جمعیت 
اساسی  و  مثبت  قدم های  خانوارها  باروری  و 
فراهم  را  شرایط  این  باید  دولت   برداریم. 

کند.


