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صفحه
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری شیراز ،مهندس سید احسان اصنافی
شهردار شیراز در حاشیه بازدید از کمربندی جنوب غرب شیراز به اتفاق وزیر راه
و شهرسازی اظهار داشت :کمربندی شیراز به عنوان یکی از محورهای مواصالتی
جنوب کشور است که نقش مهمی در اقتصاد کالن حمل و نقل کشور دارد.
وی ادامه داد :با اقداماتی که توسط شهرداری و سایر ارگان ها در سال های اخیر
در کمربندی شیراز صورت گرفته ،نسبت به قبل ،وضعیت بهتری دارد اما همچنان
با مشکالتی مواجه است که باید با تعامل و همراهی دستگاه ها مرتفع شود.
شهردار شیراز با اشاره به بازدید میدانی از کمربندی جنوب غرب شیراز بیان کرد:

با همراهی وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران استانی از محور کمربندی
جنوب غرب شیراز بازدید کردیم.
مهندس اصنافی متذکر شد :مهندس رستم قاسمی ،وزیر راه و شهرسازی در این
بازدید از نزدیک با مشکالت کمربندی جنوب غرب شیراز اگاه شده و دستور
رسیدگی و رفع مشکالت آن را صادر کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد :با عزم و اراده جدی دولت سیزدهم امیدواریم هرچه
زودتر وعده حل مشکالت کمربندی شیراز که به عنوان یکی از پرحادثهترین نقاط
کشور شناخته شده ،محقق شود.

نقد و تحلیل خبر

گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

تاکنون حداقل  33نفر شهید و  57نفر مجروح شدهاند

متأسفانه مردم جهان چشمانشان را
به کشورهای اسالمی دوختهاند که
چگونه به نام دین ،به کشتارجمعی
یکدیگر میپردازند .مخصوص ًا
طی دو سه دهه اخیر تاکنون،
سیاستهای استعماری ابرقدرتها
و پرورش تروریستهای مسلمان از
یک طرف و سیاستهای جاهطلبانه
و مستبدانه دولتهای حاکم بر
کشورهای مسلمان از طرف دیگر و
ظهور گروههایی افراطی با برچسب
اسالمگرایی از طرف سوم ،دست به
دست هم داده و کشورهای مسلمان
را قتلگاه مسلمانان کرده است.
سالهاست که غیرمسلمانان در صلح
و آرامش به سر میبرند ولی اکثر
کشورهای مسلمان دچار جنگ
و کشتار و خونریزی هستند.
امروز همه وجدانهای مجروح و
داغدار مسلمانان در سراسر کره
زمین میگویند چرا باید سرنوشت
کشورهای اسالمی اینچنین باشد؟
چه کسانی به جنگ و برادرکشی
در کشورهای اسالمی دامن میزنند؟
اینها چه جوابی برای روز قیامت
دارند و در پاسخ به تاریخ چه

میگویند؟
متأسفانه در بین سران این کشورها،
دلسوزانی پیدا نمیشوند که جلوی
این خونریزیها را بگیرند بلکه
لحظه به لحظه نوید جنگهای
جدیدی میدهند! دینی که در گوشه
به گوشه قرآنش سخن از رحمانیت
و رحیمیت است و مهربانی را
در سرلوحه اخوت اسالمی دارد،
چگونه به نام جهاد ،به سربریدن
افراد و بمبگذاری و کشتارجمعی
بدل کردهاند و میلیونها کشته و
زخمی و معلول و به تبع آن میلیونها
زنان بیوه ،بچههای بیسرپرست
و یتیم و  ...را به جای گذاشتهاند.
سیاستهای امروز در دنیا به ترویج
مسلمان کشی آن هم توسط مسلمان
و «مذهب علیه مذهب» پرداخته
و چهرهای خشن از اسالم را در
اذهان مردم جهان به تصویر کشیده
است.
اینکه چه کسانی میتوانند این
کشتارهای دلخراش را به پایان
برسانند و برادرکشی را متوقف
کنند ،معلوم نیست و همچنان با
ناامیدی ،آرزوی هر مسلمانی است.

ادعای جدید «الهام علیاف» علیه ایران

رئیسجمهور جمهوری آذربایجان
در ادامه ادعاهای ضد ایرانی روزهای
اخیر خود ،اینبار ایران را به کمک
به ارمنستان برای قاچاق مواد مخدر به
اروپا متهم کرد!
به گزارش فرارو ،الهام علیاف
رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در
گزافهگویی ضد ایرانی جدید خود،
گفت ارمنستان با کمک ایران مواد
مخدر به اروپا قاچاق میکرده است.
خبرگزاری «ترند» جمهوری
آذربایجان گزارش داد علیاف در
سخنرانی خود در جلسه شورای سران
کشورهای مستقل مشترک المنافع که
در قالب یک ویدئو کنفرانس برگزار
شد ،ادعا کرد ارمنستان در تبانی با
ایران از مناطق اشغالی سابق جمهوری
آذربایجان (در اشاره به مناطق تحت
اشغال جمهوری ارمنستان که در پی
آتشبس قرهباغ آزاد شد) برای انجام
قاچاق مواد مخدر به اروپا به مدت
حدود  ۳۰سال استفاده میکرد.
پاشینیان ادعاهای تازه علیاف علیه
ایران و ارمنستان را تکذیب کرد
نخستوزیر ارمنستان اتهامات تازه
رئیسجمهور آذربایجان علیه ایران و
ارمنستان را تکذیب کرد.
به گزارش اسپوتنیک ،نیکول
پاشینیان ،نخست وزیر ارمنستان،
دراینباره گفت :میخواهم خاطرنشان
کنم که ما بطور بسیار تنگاتنگ با
نهادهای انتظامی ایران همکاری کرده
و به شکل بسیار مؤثری با قاچاق مواد
مخدر مبارزه میکنیم .من همچنین
میتوانم ارقامی را ارائه کنم که به
خوبی میزان ناکام گذاشتن عملیات
قاچاق مواد مخدر و کشف و ضبط
مواد مخدر را نشان میدهند.
بر اساس برآوردهای او ،حجم مواد
مخدر کشف شده سه تا چهار برابر و
حتی بیشتر شده است.
پاشینیان افزود :این نشان میدهد که
نیروهای انتظامی ایران و ارمنستان

همکاری تنگاتنگی داشته و به طور
مؤثری با قاچاق مواد مخدر مبارزه
میکنند.
گفتنی ست در روزهای گذشته
رئیسجمهور جمهوری آذربایجان
بهرغم آن که تهران و باکو به طور
سنتی روابط صمیمانهای دارند ،با
اتخاذ مواضعی زیادهخواهانه و مخالف
با حسن همجواری ،به گزافهگویی و
اتهامزنی علیه تهران پرداخته است.
وی پیشتر اظهارات مقامهای ایران
درباره حضور عناصر خارجی در مرز
ایران را بهانههای ساختگی خواند
و در مخالفت آشکار با اظهارات و
اقدامات مقامهای باکو ،مدعی شد
جمهوری آذربایجان خواهان احترام
در مرزهاست.مقامهای جمهوری
آذربایجان همچنین بدون توجه به
اصول و قواعد بینالمللی و حسن
همجواری از طریق تحریف مفاد
توافق آتشبس قرهباغ ،به دنبال اعمال
خواسته خود برای ایجاد کریدوری با
هدف تغییرات ژئوپولتیک در منطقه و
مرزها هستند.
تکذیب استفاده از اراضی جمهوری
آذربایجان برای اهداف اطالعاتی
علیه جمهوری اسالمی ایران در
شرایطی انجام شده که طی ماههای
اخیر موضوع حضور برخی نیروهای
تروریستی و وابسته به رژیم
صهیونیستی بسیار خبرساز شده است.
حسین امیرعبدالهیان ،وزیر امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران در
جریان تقدیم رونوشت استوارنامه
سفیر جدید جمهوری آذربایجان در
ایران ،تصریح کرد :حضور فعال رژیم
صهیونیستی در آذربایجان علیه امنیت
ایران را برنمیتابیم.امیرعبداللهیان
همچنین هشدار داد :جمهوری
اسالمی ایران حضور و فعالیت رژیم
صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را
تحمل نمیکند و در این رابطه هر
اقدامی که الزم باشد انجام میدهد.

2

- 8002
010145

5837
001

- 32344

772

771

- 32344

5873

071

- 8002

: 5873

- 42229
246

ISSN

071

071

شماره

3196
سال
بیستوهفتم

از هر دری کالمی
ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم با انتخاب رئیسان کل بانک مرکزی،
سازمان بورس و سازمان مالیاتی در روزهای اخیر ،نهایی شد.
به گزارش ایرنا ،تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مراحل پایانی
خود نزدیک شده به طوری که در روزهای اخیر ،رییس کل بانک مرکزی،
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ،رییس صندوق توسعه ملی و رئیس
سازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شدند .پیش از این سایر مردان اقتصادی
دولت مشخص شده بودند.
پیشتر« ،محمد مخبر» به عنوان معاون اول رییس جمهوری و مسئول
هماهنگی اقتصادی میان وزرا« ،مسعود میرکاظمی» به عنوان رییس سازمان
برنامه و بودجه« ،فرهاد رهبر» به عنوان دستیار اقتصادی رئیسجمهوری
و «محسن رضایی» به عنوان معاون اقتصادی رئیسجمهوری و دبیر شورای
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شده
بودند.
 ۸وزیر اقتصادی کابینه دولت سیزدهم
اکنون دو ماهی میشود که «سید رضا فاطمی امین» با مدرک دکترای
مدیریت راهبردی دانش وزارت صنعت معدن و تجارت را هدایت میکند.
از جمله سوابق اجرایی وی میتوان به عضویت درهیئت نمایندگان اتاق
بازرگانی ،معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رییس ستاد تحول صنایع و
معادن و مشاور و مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای آستان قدس رضوی
اشاره کرد .آخرین سمت فاطمی امین ،قائم مقام آستان قدس رضوی بود
که پیش از آن مدیرعامل سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی بوده است.
جوانترین وزیر کابینه اقتصادی دولت نیز «حجتاهلل عبدالملکی» وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است که قبل از سکانداری وزارت تعاون ،معاون
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) بود .وی مدرک دکتری
اقتصاد خود را از دانشگاه اصفهان گرفته و عضویت هیئت علمی دانشگاه امام
صادق (ع) را در کارنامه کاری خود دارد.
جواد اوجی هم دارای مدرک تحصیلی مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت
اهواز است که در دولت دهم ،معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران بود و  ۲ماهی میشود که سکانداری وزارت نفت را بر عهده دارد.
عیسی زارعپور نیز که توانست به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
دولت سیزدهم رأی اعتماد مجلس را بگیرد ،کارشناسی ارشد مهندسی
کامپیوتر ،گرایش نرمافزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری
علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت
کرده است.
رستم قاسمی که سابقه  ۲ساله سکانداری وزارت نفت را در دولت دهم در
کارنامه کاری خود دارد اکنون دو ماه است که در ساختمان دادمان در
وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت است.
علیاکبر محرابیان که در شهریور  ۱۳۸۸به کابینه دوم احمدینژاد با عنوان
وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال  ۱۳۹۰که این وزارتخانه با وزارت
بازرگانی ادغام شد ،عهدهدار این مسئولیت بود .اکنون وزارت نیرو را بر
عهده دارد.
سید جواد ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی که عضو هیئت علمی دانشگاه
تهران است ،پیش از این ریاست کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی را
در مجلس یازدهم برعهده داشت.
احسان خاندوزی نیز انتخاب رییسی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی
بود که توانست رأی اعتماد مجلس را بگیرد .وی توانست به عنوان یکی
از مهمترین مردان اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد و دارایی راه پیدا کند.
میرکاظمی در پی اصالح ساختار بودجه
آیتاهلل دکتر سید ابراهیم رییسی رئیسجمهوری قبل از تقدیم فهرست وزرای
پیشنهادی به مجلس ،با صدور حکمی سید مسعود میرکاظمی را به سمت
معاون رئیسجمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منصوب کرد

فرانسه ایران را به تعلل درمذاکرات
برجامی متهم کرد

تا دخل و خرج دولت را به وی سپرده باشد.
سید مسعود میرکاظمی ،متولد  ۱۳۳۹تهران دارای مدرک تحصیلی دکتری
مهندسی صنایع است و پیش از این مسئولیتهایی همچون وزیر نفت در
دولت نهم و رئیس سازمان اوپک ( ،)۲۰۱۱وزیر بازرگانی در دولت دهم،
نماینده تهران در مجلس نهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس ،عضو هیئت
امنای بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی ،عضو و رئیس هیئت
مدیره سازمان اقتصادی رضوی ،رئیس مرکز مطالعات بنیادی انقالب اسالمی،
رئیس دانشگاه شاهد ،رئیس مرکز مطالعات لجستیک و مدیرعامل سازمان
اتکا را برعهده داشته است.
صالح آبادی در راه اصالح نظام بانکی
رئیسجمهوری همچنین نیمه اول مهرماه به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و
دارایی و تصویب هیئت وزیران« ،علی صالحآبادی» را به سمت رئیس کل
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منصوب کرد .رئیسجمهوری پس از
انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نقش بانک مرکزی
در حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم بسیار اساسی است ،از رئیس جدید
خواست تا به صورت جدی بر عملکرد بانکها نظارت دقیق و نه نظارت
توصیهای داشته باشد.
آیتاهلل رییسی از آنجایی که امکانات و پول زیادی در اختیار بانک مرکزی
قرار دارد از سکاندار جدید بانک مرکزی نیز خواست با نظارت جدی و
دقیق بر نظام بانکی کشور ،حفظ منافع ملت را اساس کار خود قرار دهد و
به خاطر هیچ منفعتی در مقابل منفعت ملت ،کشور ،ارزش پول ملی و منافع
اساسی کوتاه نیایید.
چشم امید سهامداران بورس به رئیس جدید سازمان بورس
مجید عشقی رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان آخرین
نفرات اقتصادی دولت سیزدهم انتخاب و وارد تیم اقتصادی دولت سیزدهم
شد .وی دانش آموخته رشته مدیریت از دانشگاه امام صادق است و طی چند
سال قائم مقام مدیرعامل شرکت بورس کاال بوده است و سوابق مختلفی را
در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده است .وزیر امور اقتصادی و دارایی
امروز اعالم کرد که مطالبه ما در شورای عالی بورس این است که برنامهها
به شکل زمانبندیشده انجام شود.
وی مأموریت رئیس جدید سازمان بورس را تالش برای حرکت کردن تمام
تنظیمگریها و مقررات داخل بازار به سمت عادالنه شدن و پاسخگو شدن
کل بازار اعالم کرد.
اعضای جدید صندوق توسعه ملی و سازمان امور مالیاتی
هیئت وزیران همچنین «داود منظور» را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارایی و تصویب هیئت وزیران به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
تعیین کرد .داود منظور  ۵۷ساله ،متولد تهران و دارای مدرک تحصیلی
دکتری علوم اقتصادی ،گرایش اقتصادسنجی و اقتصاد بخش عمومی از
دانشگاه تهران ( )۱۳۷۹است.
سید ابراهیم رئیسی هم چنین در حکمی مهدی غضنفری را به مدت  ۵سال
به سمت مدیرعاملی صندوق توسعه ملی منصوب کرد .تبدیل بخشی از
داراییهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی و گازی به ثروتهای ماندگار
مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز صیانت از سهم نسلهای آینده از
جمله انتظارات مدنظر رییس دولت سیزدهم از غضنفری است.

والدیمیر پوتین:

آرامستان بهشت احمدی یکی از

پروژههای شاخص کالنشهر شیراز

رئیسجمهوری روسیه گفت که در به رسمیت شناختن طالبان نیازی به
تعجیل نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه
گفت که در به رسمیت شناختن طالبان نیازی به تعجیل نیست.
وی گفت :درک میکنیم که باید با آنها ارتباط داشته باشیم ،اما عجلهای
در کار نیست.
پوتین گفت که برای طالبان کنار گذاشتن اقدامهایی چون قاچاق مواد مخدر
دشوار خواهد بود.
رئیسجمهوری روسیه گفت که حدود دو هزار تروریست داشعی در شمال
افغانستان هستند و بنا دارند خود را به کشورهای منطقه برسانند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛

ظرف  ۳سال آینده تاالر مرکزی شیراز به بهرهبرداری خواهد رسید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :مبلغ  ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار از محل
سفر ریاست جمهوری به استان فارس برای تکمیل تاالر مرکزی شیراز
اختصاص یافت.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالعرسانی و روابط عمومی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس؛ محمد مهدی اسماعیلی پنجشنبه
در حاشیه سفر به استان فارس گفت :قبل از سفر هیئت دولت به استان
فارس جلسات کارشناسی متعددی با حضور مقامات ارشد استانی برگزار
شد و پروژهها و مواردی که پیش نیاز توسعه استان است بررسی و در این
جلسات بیش از  ۱۰۰پروژه برای فارس مصوب شد که از مهمترین آن در
حوزه فرهنگ تکمیل پروژه نیمه تمام تاالر مرکزی شیراز است.
وی با بیان اینکه این پروژه  ۲۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و متأسفانه
چندین سال است که کار ساخت آن متوقف مانده است ،اظهار داشت:
شیراز مهد هنر و فرهنگ ایران زمین است و بایستی متناسب با این جایگاه
تاریخی زیرساختهای فرهنگی در این کالنشهر فراهم شود که ۲۰۰
میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر استانی رئیسجمهوری برای تکمیل
تاالر مرکزی شیراز اختصاص یافته است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد :ظرف  ۳سال آینده تاالر مرکزی
شیراز به بهرهبرداری خواهد رسید که پیگیریهای الزم برای این مهم و
تخصیصهای ساالنه انجام خواهد شد.
وی بیان کرد :در حوزه فرهنگ و ارشاد با مطالباتی از سوی حافظ پژوهان

زارعی عضو شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛

و اهالی فرهنگ شیراز برای ساخت مرکز حافظشناسی مواجه بودیم که
این وعده به اهالی شیراز داده میشود که این کار از محل منابع وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شد و حدود  ۲۵میلیارد تومان برای ساخت
این مرکز تخصیص یافت و تا پایان دولت سیزدهم هم تاالر مرکزی شیراز
و هممرکز حافظشناسی به بهرهبرداری خواهد رسید.
کار ساخت تاالر مرکزی شیراز در سال  ۹۲با  ۱۵هزار متر فضای آموزش،
تاالر موسیقی و تئاتر آغاز شده اما عملیات عمرانی این پروژه علیرغم
اینکه  ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد چهار سال است که تعطیل شده
است.
تاالر مرکزی شیراز حدود  ۲هزار و یکصد نفر ظرفیت دارد و تاکنون ۱۵
میلیارد تومان از محل منابع ملی برای آن هزینه شده است.

