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مطهری گفت: حکومت فکر می کند فقط باید یک قشر خاص را داشته باشد. با همین اقلیت کاماًل متدین می تواند نظام را حفظ کند. اشتباه 
می کند، باید همه مردم را داشته باشند.

نماینده ادوار مجلس به شبکه اینترنتی دانشگاه تهران گفت: خیلی قشری به تربیت افراد مشغول هستیم.
وی افزود: به جای اینکه روح افراد را بسازیم، مثاًل روشی که شهید مطهری داشته، کارهای سطحی و قشری انجام می دهیم. 

او گفت: حکومت فکر می کند فقط باید یک قشر خاص را داشته باشد. با همین اقلیت کاماًل متدین می تواند نظام را حفظ کند. اشتباه 
می کند، باید همه مردم را داشته باشند.

مطهری خاطرنشان کرد: صداوسیما باید روش خود را تغییر دهد. اصاًل با قشر جوان و نوجوان حرف نمی زنند. جوان ها خوب هستند.

مطهری: 

یک میلیون صندلی خالی 
در دانشگاه ها

 امکان جذب دانشجویان خارجی

بیش از 19 ماه از عمر دولت سیزدهم می گذرد رئیس جمهور کشور 
از 1۰۰ طرح  به فارس داشت؛ بیش  در سفری که 22 مهرماه 14۰۰ 
اولویت دار را با اعتبار شش هزار و 4۰۰ میلیارد تومان تعیین و تکلیف 
کرد و مقرر شد این طرح ها در راستای توسعه فارس گره های اقتصادی 

استان را باز کنند. 
از 7 مهرماه 14۰۰  ایمانیه که  ایلنا محمدهادی  به گزارش خبرنگار  
به عنوان استاندار فارس معرفی شد  معتقد است از ابتدای فعالیتش تا 
به امروز همواره اولویت کاری خود را بر روی مصوبه های ریاست 
جمهوری و مسائلی نظیر تسهیل سرمایه گذاری در استان، رفع موانع 
تولید، راه اندازی کارخانه ها، استفاده از ظرفیت های گردشگری و بافت 

تاریخی شیراز قرار داده است.
از  بر گره گشایی  استان  اقتصادی  بیشتر جلسات  در  به گفته خودش 
موانع سرمایه گذاری در فارس  تاکید دارد و حتی از سرمایه گذاران 
می خواهد  در صورت عدم رفع مشکالتشان  به دفتر او مراجعه کنند تا 

شخصًا گره از کارشان بگشاید.
مقام عالی دولت در فارس بارها از عدم همکاری برخی بانک ها در 
احیای تولید ابراز گالیه کرده است و در جلسات مختلف از مسئوالن 
خواسته تا برای از بن بست  خارج کردن برخی کارخانه های  استان 

چاره سازی کنند.

ایمانیه  معتقد است که فارس و شیراز از ظرفیت باالی گردشگری 
برخوردار است و باید سرمایه گذاری در این بخش سرعت بیشتری 
اعالم کرده است   به صراحت  او  بگیرد؛ در گفت و گوی پیش رو 
که اجازه تخریب خانه های واجد ارزش را  نخواهد داد و تا زمانی که 
سکان استانداری فارس را بر عهده دارد هیچ کس نمی تواند خانه های 

میراثی را تخریب کند.
هیچ کس نمی تواند خانه های میراثی را تخریب کند

وی افزود: تا زمانی که بنده سکان استانداری فارس را بر عهده دارم 
هیچ کس نمی تواند خانه های میراثی و واجد ارزش بافت تاریخی را 
احیای  و  بهسازی  هدف  با  نیز  نزدیک  آینده ای  در  و  کند  تخریب 

میراث ارزشمند شیراز مراسم احیا بافت تاریخی برگزار خواهد شد.
استاندار فارس با بیان اینکه  بارها اعالم شده است  که 36۰ هکتار از 
بافت تاریخی اطراف حرم مطهر قرار است  به زودی احیاء شود، افزود: 
مطالبی که عنوان می شود مبنی بر فروش قبر و یا توسعه صحن حرم 

حضرت احمد بن موسی )ع( واقعیت ندارد.
 وی افزود: در گذشته دو موضوع در شورای شهر شیراز مطرح شد؛ 
یکی تعریض خیابان حضرتی بود که احتمااًل اجرای این طرح باعث 
تخریب بعضی خانه ها و مغازه ها می شد که مورد موافقت قرار نگرفت 
و طرح دیگر احداث زیرگذر خیابان حضرتی؛  به گونه ای که تونلی 
بدون لطمه  احداث شود که از خیابان احمدی جنوبی آغاز و به میدان 

شهرداری متصل شود.
استاندار فارس در ادامه با تاکید بر این مطلب که در این پروسه هیچ 
اقدام تخریبی نباید انجام شود، افزود: برای اجرای این طرح دو شرط 
یکی ایمنی برای رعایت جان افراد و دوم نبود آلودگی هوا گذاشته 
شده است و ادامه کار منوط به تأیید سازمان های مربوطه مانند محیط 
زیست است و در حال حاضر این پیشنهادها مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گرفته است.

استاندار فارس: سخنگوی وزارت صمت خبر داد؛

بیش از ۷۴ هزار حمله به سامانه 
تخصیص خودرو

ثبت نام یک روز تمدید شد

نخستین تصفیه خانه محلی شیراز 
به مرحله عملیاتی رسید 

از  یکی  روسیه  که  است  کرده  اعالم  بارها  کرملین  سخنگوی 
توسط  آن  صالحیت  و  نیست  بین المللی  کیفری  دیوان  طرف های 
مسکو به رسمیت شناخته نمی شود، بنابراین هر یک از تصمیمات این 

نهاد علیه روسیه از نظر حقوقی بی اعتبار است.
دادگاه  حکم  خواندن  قبول  غیرقابل  و  ظالمانه  با  کرملین  سخنگوی 
از  برای روسیه  نهاد  این  بین الملل علیه پوتین گفت: احکام  کیفری 

نظر حقوقی بی اعتبار است. 
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز جمعه، دیوان 
لووا-بلوا،  ماریا  همچنین  و  پوتین  بازداشت  حکم  بین المللی  کیفری 
کمیسر حقوق کودکان روسیه را به دلیل ادعای »اخراج غیرقانونی« 

کودکان اوکراینی به روسیه صادر کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هم حکم بازداشت را »موجه« دانست. 
به  بین المللی را  اعتراف کرد که واشنگتن دیوان کیفری  او اگرچه 
رسمیت نمی شناسد، اما با ادعای آن مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اوکراین، موافقت کرد.
امور خارجه روسیه گفت: حکم   ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
نظر  از  لووا-بلوا  و  پوتین  دستگیری  برای  کیفری  بین المللی  دادگاه 
قانونی باطل است، زیرا روسیه عضو اساسنامه رم نیست و هیچ تعهدی 
بین المللی همکاری  دیوان کیفری  با  ندارد و همچنین  اساس آن  بر 

نمی کند.
که  است  کرده  اعالم  بارها  کرملین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری   
روسیه یکی از طرف های دیوان کیفری بین المللی نیست و صالحیت 
از  یک  هر  بنابراین  نمی شود،  شناخته  رسمیت  به  مسکو  توسط  آن 

تصمیمات این نهاد علیه روسیه از نظر حقوقی بی اعتبار است.
 پسکوف تاکید کرد که مسکو هیچ تعهدی به تأیید حکم دستگیری 
ظالمانه  را  پیش فرض  این  ما  ندارد.  پوتین  والدیمیر  جمهور  رئیس 

و غیرقابل قبول می دانیم. روسیه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، 
اساس،  این  بر  نمی شناسد.  رسمیت  به  را  دادگاه  این  صالحیت 
قانونی  نظر  از  را  نهاد  این  اعالمیه های  از  فدراسیون روسیه هر یک 

باطل و بی اعتبار می داند.
تصمیم  از  آمریکا  حمایت  کرد،  اعالم  آمریکا  در  روسیه  سفارت   
دیوان کیفری بین الملل در صدور حکم دستگیری برای پوتین یادآور 

بیمار شیزوفرنی )روان پریش( است.
 سفارت روسیه در واکنش به واکنش آمریکا گفت: مقامات ایاالت 
قبول در مورد رهبر روسیه، عمداً  اظهارات غیرقابل  اجازه  با  متحده 
در مورد جنایات خود در عراق، یوگسالوی، لیبی و ویتنام سکوت 

می کنند. 
از شهروندان  محافظت  برای  در تالش  متحده  ایاالت  این،  بر  عالوه 
اقدامات  ابزارهای موجود و  تمام  از  بین المللی  تعقیب  برابر  خود در 
اقتصادی  تحریم های  مثال،  عنوان  به  می برد.  بهره  نفرت انگیز 
بی سابقه ای که بر رهبری دادگاه، از جمله فاتو بنسودا، دادستان سابق، 
آغاز  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت  جنایات  مورد  در  تحقیقات  که 
کرد، اعمال شد. در این صورت از چه استقالل و بی طرفی می توان 

صحبت کرد؟
بی  حقوقی  امتیازات  از  واشنگتن  که  کرد  تاکید  روسیه  سفارت   
سابقه که توسط دیوان بین المللی کیفری به منظور حفاظت از منافع 
ژئوپلیتیکی خود به راه انداخته، حمایت می کند، علیرغم این واقعیت 
رسمیت  به  را  دادگاه  صالحیت  روسیه  نه  و  متحده  ایاالت  نه  که 

نمی شناسند.
یادآور  موضعی  چنین  است:  آورده  ادامه  در  روسیه  سفارت   
اسکیزوفرنی است. منافع استراتژیک برای آزار روسیه تا حد ممکن 

مورد استفاده قرار گیرد.

واکنش مسکو به حکم بازداشت پوتین: 

نامه ۴۶ مدیر حوزه های علمیه تهران به رئیسی:

بیش از پیش برهنگی سرعت یافته؛ انفعال 
هم موج می زند

هر میزان کوتاه بیاییم، جلوتر خواهند آمد

شهردار منطقه چهار از افزایش بیش از دو برابری اعتبارات عمرانی و 
جاری این منطقه در سال 4۰2 خبر داد.

منطقه  شهرداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
الزهرا  فاطمه  مسجد  اهالی  در جمع  اسدزاده  شیراز، حسام الدین  چهار 
سالم اهلل منطقه چهار واقع در بولوار امیرکبیر اظهار داشت: در سالی که 
گذشت برنامه هر دوشنبه یک محله و یک مسجد در محالت مختلف 
منطقه چهار دنبال و در کنار یاوران محله تالش شد هر هفته در یک 
محله و یک مسجد حضور داشته و میز خدمت را از اتاق های دربسته به 
مساجد و در جمع مردم بیاوریم تا مسائل و مشکالت شهروندان منطقه 

با حضور معاونان بررسی شود.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته سال آینده اعتبارات 
از  به بیش  بود،  میلیارد تومان  امسال 236  شهرداری منطقه چهار که 

۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.
 شهردار منطقه چهار بیان کرد: با این اعتبار خدمات عمرانی در محالت 
این منطقه شهری بر اساس اولویت هایی که در بازدیدهای میدانی از 
اجرایی  داشتند  تاکید  آن  بر  نیز  شورا  یاوران  و  شده  احصا  محالت 

می شود.
درخواست  به  پاسخ  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  اسدزاده 
شهروندان مبنی برترمیم آسفالت کوچه ها و معابر سطح منطقه چهار 
انجام عملیات آسفالت در  تصریح کرد: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای 
سال آینده اختصاص داده شده که با انجام آن بسیاری از معضالت و 

مشکالت حل می شود.
وی بیان کرد: در طرح نهضت آسفالت شهرداری شیراز تحول خوبی را 

در ساماندهی معابر شهری و رفع مشکالت شاهد خواهیم بود.
اسدزاده همچنین به طرح های مختلف اجرا شده در سطح منطقه چهار 
برای خدمت به اقشار مختلف شهروندان منطقه اشاره و بیان کرد: طرح 
همسان سازی پیاده روها، برای اولین بار در سطح شیراز با ایجاد خط 

چهارراه  تا  امیرکبیر  بلوار  در  فرودگاه  فلکه  فاصل  حد  در  نابینایان 
سرباز انجام شد. 

انجام  نیز برنامه ریزی الزم  باربری  افزود: برای جابجایی ترمینال  وی 
شده که به دنبال این هستیم که آن را به سایت جاده نیروگاه منتقل 

کنیم.
شهردار منطقه چهار همچنین در پاسخ به سؤال دیگر شهروندان درباره 
طرح جابجایی مخازن حمل سوخت از این منطقه نیز گفت: مذاکراتی 
با شرکت نفت صورت گرفته و امیدواریم از سال آینده نیز جابجایی 

مخازن نفتی نیز آغاز شود.
اسدزاده در پاسخ به سوالی دیگر درباره تقاطع غیرهمسطح سرباز بیان 
کرد: تقاطع سرباز از گردونه تقاطع خارج و به رحمت- سفیر تبدیل 

شد.
اسدزاده درباره آخرین وضعیت ساخت ایستگاه مترو میدان فرودگاه 
نیز گفت: این ایستگاه مترو نیز بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 

قرار است بهار سال آینده راه اندازی می شود.
شهردار منطقه چهار همچنین با قدردانی از مشارکت مردم در پرداخت 
عوارض تصریح کرد: فیش عوارض 66 هزار کد نوسازی در منطقه 
چهار توزیع شده که درخواست ما از شهروندان پرداخت به موقع این 

عوارض و کمک به شهرداری در توسعه و عمران شهری است.

شهردار منطقه چهار شیراز خبر داد؛

تحلیل این خبر  را در صفحه اول 
بخوانید


