عارف :کشورداری سلیقهای مانع پیشرفت شده است
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با دم شیر بازی نکن

* معاون فرمانداری شیراز:

بازار رها شده نیست

* مدیرعامل اتحادیه مرغداران:

رئیس بنیاد مسکن کشور:

تعهد ،شعر را به شعار
تبدیل میکند

رییس جمهور خطاب به ترامپ :

گزارش عصر مردم از بازار «مرغ»:
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محمد قاسم زاده:

هزینه  200میلیارد دالری
قطر برای جام جهانی
2022

نامهای سرشار از پیام

با توزیع گسترده مرغ منجمد،
به شکل فرمایشی میخواهیم بازار
را ثابت نگه داریم!

به دنبال اصالح روابط با عربستان ،امارات و بحرینهستیم

اطراف حرم شاهچراغ (ع) نیاز به
بازسازی و گشایش دارد

تصمیمات یک شبه گریبان اقتصاد را
گرفته است
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فرماندار شیراز در گفتوگو با «عصر مردم»
اعالم کرد:

مهلت  15روزه تملک زمین
جهت استقرار کارگاههای
جمعآوری ضایعات

رئیس سازمان بورس:

شرایط عرضه نفت در بازار سرمایه
فراهم است
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***

افزایش قیمت فرآوردههای لبنی
خودسرانه بود

کسب مال  40میلیارد تومانی نماینده
به روایت سخنگوی هیأت نظارت
بر رفتار نمایندگان
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ایسنا :رئیس جمهور با بیان اینکه ما اهل تجاوز و تدافع نیستیم
و به دنبال بازدارندگی هستیم ،تاکید کرد :توان ایران اسالمی ،توان
بازدارندگی اســت ،ما با هیچ کس دعوا و جنگ نداریم اما دشمنان
بایــد خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگها و صلح با ایران
مادر صلحهاســت .ما هیچوقت از تهدید نترسیده و در برابر تهدید،
تهدید خواهیم کرد.
حجتاالســام والمســلمین حســن روحانی روز یکشنبه در
همایش روسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در خارج از
کشور ،اظهار داشت :امروز سخن گفتن با آمریکا معنایی جز تسلیم و
پایان دستاوردهای ملت ندارد .و آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن
امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هســتیم ؛ با دم شیر بازی نکنید،
پشیمان کننده است.
وی در این همایش که با محوریت گسترش هدفمند دیپلماسی
و ارتباطــات خارجی در محل مرکز مطالعــات وزارت امور خارجه
برگزار شــد ،گفت :سیاســت خارجی بعد از امنیت ملی مهمترین
مسأله هر کشوری است.
وی سیاســت خارجی را مظهر حاکمیت ملی دانســت و اظهار
داشــت :اگر بــرای حاکمیت ملی دو محل ظهــور و بروز در نظر
بگیریم ،دموکراسی و آرای مردم در پای صندوق های رای ،مظهر
داخلی حاکمیت ملی هستند و سیاست خارجی مظهر حاکمیت ملی
هر نظام سیاسی در دنیای بیرونی و عرصه بینالمللی است.
رییسجمهور با بیان اینکه مداخله چه در سیاست خارجی و چه
در سیاســت داخلی  ،ناقض حاکمیت ملی است ،گفت :هر نظامی
زمانی در پیشــبرد سیاســت خارجی خود موفق اســت که جلوی
مداخالت خارجی در امور سرزمینی خود را بگیرد و در عرصه داخلی
نیز زمانی حاکمیت ملی موفق اســت که جلوی مداخله دولت در
تحقق دموکراســی و اظهارنظر و اعمــال رأی مردم را بگیرد .اگر
دولت در انتخابات دخالت کند حاکمیت ملی نقض خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست خارجی همچون موضوع دفاع از
کشور ،با مسایل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تفاوت اساسی دارد،
تصریح کرد :در مســایل فرهنگــی و اقتصادی دولت فضا را برای
فعالیت مردم آماده کرده و صرف ًا در بعضی از امور کلی سیاستگذاری
میکند ،اما در عرصه سیاســت خارجی کارعمدت ًا بر عهده نظام و
دولت و البته به نمایندگی از ملت است .شما به عنوان دیپلماتهای
جمهوری اســامی  ،نمایندگان ملت ایران هستید آن هم نه صرف ًا
نمایندگان ایرانیان امروز ،بلکه شما نمایندگان همه ایرانیان در طول
همه تاریخ و سفیران فرهنگ باستانی ایران ،اندیشمندان ،فضال و
بزرگان این سرزمین و تک تک آحاد ملت ایران از هر مذهب ،قوم،
مرام و ایده سیاسی از گذشته تاریخ تا امروز هستید.
وی با تأکید بر اینکه شما سفرای نظام جمهوری اسالمی و ملت
ایران هستید ،خاطرنشــان کرد :امضای فردی که پای استوارنامه
شماســت ،منتخب مستقیم آرای مردم اســت .دلیل تأکید بر این
موضوع این است که ســفرا یا مسئولین نمایندگیهای جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور در هر سطحی که هستند باید خود
را در برابــر همه مردم از هر مذهــب و قومی به صرف اینکه تبعه
ایران هستند ،مسئول بدانند.
رئیس جمهور گفت :سفرا و مسئولین نمایندگیهای ایران باید
به گونه ای عمل کنند که همه ایرانیان خارج از کشــور ،به غیر از
عــده معدودی که عزت و منافع ملی ایران را نادیده گرفتهاند ،خود
را متعلق به ایران ببینند و ســفارتخانهها و نمایندگیهای ایران در
خارج کشــور را متعلق به خود بدانند ،حتی آن دسته از ایرانیانی که
ممکن اســت دلبستگی چندانی به نظام جمهوری اسالمی نداشته
باشند ،اما عاشق ایران هستند ،باید به سفارتخانهها و نمایندگیهای
کشورمان در خارج از کشور جذب شوند.
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رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی:
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واژگونی مرگبار هایلوکس با  5کشته
و  3مجروح در نیریز
***
کشف اختالس  9ميلياردي در شيراز
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سرلشکر باقری:

شهردار شیراز در جریان بازدید از سازمان مدیریت پسماند :از افکار و ایدههای نو استقبال میکنم
رییس جمهور خطاب به ترامپ :

با دم شیر بازی نکن

رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :اگر انسانی حتی بهره اندکی از
منطق برده باشــد ،برای خوشایند یک رژیم غاصب با یک میلیارد
و  500میلیون مســلمان اعالن جنگ نمیکنــد .امروز به راحتی
میتوانیم به جهانیان بگوییم که آمریکاییها در باطن ،هیچ تعهدی
به صلح ،معاهدات و سازمانهای بینالمللی ندارند ،در حالی که تا
چندی پیش که آمریکا در سازمان ها و معاهدات بینالمللی حضور
داشت ،چنین استداللی سخت بود اما عملکرد هیأت حاکمه فعلی
آمریکا نطق ،بیان و قلم ما را برای توضیح دادن باطن حقیقی هیأت
حاکمه این کشور روان کرده است.
وی با بیان اینکه «رفتارهای هیأت حاکمه فعلی آمریکا خطرات
زیادی برای جهان بوجود آورده ،اما در دل این خطرها فرصتهای
بزرگی نیز وجود دارد» ،تصریح کرد :باید از این فرصت های بزرگ
 ،حداکثر بهرهبرداری انجام گیرد .همیشــه میتوانستیم مستندات
زیادی ارائه کنیم مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی اساس ًا بر مبنای
تجاوزگری ،اشــغال ،خیانت ،آواره کردن مردم و کشتن کودکان و
زنان و پیرمردان روی کار آمده اســت ،اما با وضعیتی که امروز در
سایه حمایتهای بیمنطق هیأت حاکمه فعلی آمریکا از این رژیم
بوجود آمده ،استدالل علیه این رژیم نیز آسانتر شده است.
روحانی با بیان اینکه ملت ایران در دورهای طوالنی  12ســاله
ایســتاد و مقاومت کرد و در صنعت هستهای به پیشرفت رسید و
قدمهای مهمی برداشــت و پای میز مذاکره آنها را مجبور کرد که
فناوری هســتهای ایران را بپذیرد ،افــزود :این بزرگترین موفقیت
جمهوری اســامی ایران اســت که  6قدرت بــزرگ دنیا بگویند
مطلبی که  12ســال عنوان میکردند ،اشــتباه بوده و بپذیرند که
ایران باید فناوری هستهای داشته باشد و نه تنها آنها بلکه شورای
امنیت سازمان ملل هم این موضوع را مورد پذیرش خود قرار دهد.
وی خاطر نشان کرد :ما آنها را وادار کردیم که برای اولین بار در
تاریخ بیش از  70ساله سازمان ملل متحد ،قطعنامههای فصل  7که
در طول تاریخ به واسطه آنها یا جنگ شده یا آن رژیمی که تحت
فصل  7قرار گرفته ســرنگون شده را لغو کند و این پیروزی ملت
ایران در حالی اســت که در انقالب ،دفاع مقدس و سالهای  58و
 59این ملت ایران بوده که پیروز شده و نظام را تشکیل داده است.
وی با بیان اینکه در طول انقالب اسالمی و سالهای پس از آن
توطئه دشمنان همواره علیه ملت ایران بوده  ،گفت :آنها از جایگاه
ایران و ملت ایران مطلع هستند.

رئیــس جمهور بــا بیان اینکه دشــمنان اعــام میکنند که
میخواهیــم در برابر نفوذ ایران ایســتاده و از نفوذ ایران در منطقه
و جهان جلوگیری کنیم ،گفــت :ایران همواره بزرگ ،با عظمت و
پرنفوذ بوده و این منحصر به این ســالها نمیشــود .امروز عمق
راهبردی ایران از شــرق تا شــبه قاره هند ،از غرب تا مدیترانه در
جنوب تا اقیانوس هند و دریای ســرخ و در شمال آسیای مرکزی
و قفقاز است.
وی با تأکید بر اینکه ما در کنار همه کشورها بویژه همسایگان
خود قرار داریم و با آنها دوســت و برادر هســتیم و قرنهاست که
در کنار هم زندگی کرده و فرهنــگ یکدیگر را میفهمیم ،اظهار
داشــت :ملتهای منطقه از کنار هم بودن لذت برده و با فرهنگ
هم آشنا هستند به گونهای که امروز در دیگر کشورها ،شعر سعدی
خوانده شــده و لذت میبرند و همینطور در ایران شعر اقبال با لذت
خوانده میشود.
رئیــس جمهور ادامه داد :ما با هیــچ کس دعوا و جنگ نداریم
اما دشــمنان باید خوب بفهمند که جنگ با ایران مادر جنگها و
صلح با ایران مادر صلحهاســت و ما هیچوقت از تهدید نترسیده و
در برابر تهدید ،تهدید خواهیم کرد .ما اهل تجاوز و تدافع نیســتیم
و به دنبال بازدارندگی هســتیم و بر همین اســاس توان ما ،توان
بازدارندگی است.
وی با اشاره به اینکه آمریکا میخواهد از لحاظ اقتصادی و روانی
فشار وارد کرده و در نهایت آن را تبدیل به آشوب و اغتشاش کند،
گفــت :مطمئن ًا آمریکا در اهداف خود ناموفق بوده و ما صد در صد
مملکــت را خوب به پیــش خواهیم برد چرا کــه رهبری ،ملت و
مسئوالن و نیروهای مسلح همه در کنار هم هستند.
وی با بیان اینکه همانگونه که دفاع مقدس برای کشور دستاورد
به همراه داشته ،شــرایط فعلی نیز این چنین است و باید دستاورد
داشته باشد ،اظهار داشت :اولین دستاورد این حرکت آمریکا  ،وحدت
کامل ملت ایران است .آمریکاییها به واسطه دشمنی با ملت ایران،
فشار وارد کردند ،اما ما امروز بیش از هر زمان دیگری متحد هستیم
و من به عنوان رئیس جمهور میگویم به مراتب اتحاد امروز کشور
بیشتر از هر زمان دیگری است چرا که در برابر تهدید خارجی قرار
گرفتهایم و حتم ًا هم آمریکا را شکست خواهیم داد .ممکن است در
این مسیر خساراتی ببینیم اما منافعی هم خواهیم داشت.
روحانی با بیان اینکه آمریکا تصور میکرد ،خیلی سریع میتواند
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متحدانــش را دور خود جمع کند و نیز تصور میکرد که ایران هم
برجام را نقض خواهد کرد ،گفت :آنها دنبال این بودند به دنیا بگویند
که ایرانیها دروغ میگویند و تعهدشان به هیچ دردی نمیخورد و
هدف دیگرشــان این بود که آژانس را وارد کنند تا بر ایران فشــار
آورده و بــا تقاضاهای غیرمعمول و ناصحیــح و عدم پذیرش ما،
بهانهجویی کرده و علیه ایران اقدام کنند .آمریکاییها در مرحلهای
دیگر به ســراغ اروپاییها رفتند و گفتند برجام به درد نمیخورد و
باید اصالح شود و با سه حرکت در بحث حقوقی ،موشکی و حضور
ایران در منطقه باید برجــام را اصالح کنیم که در این هدف خود
نیز شکست خورده و مجبور شدند به تنهایی از برجام خارج شوند و
فکر میکردند که به دنبال آن مقامات و مسئوالن ایرانی عصبانی
شده و آنها نیز بالفاصله از برجام خارج میشوند و میتوانند پرونده
ایران را به شورای امنیت برده و تحریمها را بازگردانند ،اما مسئولین
جمهوری اسالمی ایران ناپختگی نکرده و با صبوری اعالم کردند
که از برجام خارج نمیشــوند و برجام میتواند باقی بماند به شرط
آنکه سایر کشورها نیز آن را بخواهند و منافع ایران تضمین شود.
وی بــا بیان اینکه «امروز آمریکا به تنهایی نه با ایران بلکه با
دنیا بر ســر برجام تقابل میکند و با شرکتها و بانکهای اروپایی
هم مواجه شده است» ،اظهار داشت :پنجمین توطئه و جنگ آمریکا
با ایران امروز بســیار مهم اســت و باید بگذاریم که این آمریکای
منزوی همینطور تنها بماند و نباید اجازه دهیم که آمریکای منزوی
جان بگیرد.
وی با اشــاره به اینکه ما خواســتار برقراری رابطه خوب با دنیا
هستیم ،گفت :ایران ســرزمین علم ،تجارت و دانش جهانی بوده
است و امروز فرصتی بوجود آمده تا روابط خود را با همسایگانمان
بیش از پیش گسترش دهیم و حتی اگر همسایهای مانند عربستان
هم از لجاجتها و اقدامات خود دســت برداشت و نسبت به روابط
اظهار تمایل کرد ،باید اختالفات را حل کرده و دوســتی را برقرار
کنیم .در مورد امارات و بحرین نیز اینگونه اســت و ما در شــرایط
جدید به دنبال اصالح روابط با این کشورها هستیم.
وی خطاب به آمریکاییها و در پاســخ بــه اینکه آنها گفتهاند
نمیگذاریم نفت ایران صادر شود ،اظهار داشت:آقای ترامپ! ما مرد
شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه و امنیت مسیر کشتیرانی در طول
تاریخ هستیم  ،با دم شــیر بازی نکن  ،پشیمان کننده است .شما
فکر می کنید ایران این قدر ضعیف است که اجازه دهد که شما به
خواسته و به اهدافتان برسید؟
وی ادامه داد :با دم شیر بازی نکنید چرا که پشیمانی ابدی برای
شــما به همراه خواهد داشت و این از توان شما ساخته نیست شما
نمیتوانید ملت ایران را علیه منافع ایران بســیج کنید چرا که ملت
ایــران منافع خود را میفهمند و برای آن فداکاری میکند .شــما
نمیتوانید ملت را علیه امنیت و منافع ایران بسیج کنید .شما ضدیت
خــود را با ملت ایران به وضوح نشــان داده اید و وقتی میگویید
نمیگذاریم نفت ایران صادر شود ،معنی آن این است که اجازه ورود
دارو و کاالهای اساســی را نمیدهید و یعنی مردم را در محاصره
شدید و مشــقت زندگی قرار دادید و بعد عنوان میکنید که حامی
ملت ایرانید! چه کسی باور میکند!
روحانــی با بیان اینکه اگر اعــام میکردید ،فالن قطعه و یا
فوالد را تحریم میکنید ،شاید برخی ذهنهای ساده باور میکرد،
اما هنگامی که میگوییــد بانکها با ایران کار نکند و تبادل مالی
نباشد و نفت صادر نشود ،یعنی اعالن جنگ با ملت ایران دارید ،آن
وقت تصور میکنید ملت از شــما میترسد؟ شما که در همه جای
منطقه پهنید و الاقل به یک جای دور هم نرفتهاید خیلی حرفهای
خطرناک میزنید و باید سخنان خود را درک کرده و معنی لغت را
بفهمید و آثار و تبعات آن را بدانید.

اطالعات متقنی از تهدید نظامی
آمریکا علیه ایران وجود دارد
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رییس مجلس:

قوانین مادر نباید هر روز
تغییر کند

ایرنا :رییس مجلس شــورای اســامی گفت:
شــرایط فعلی کشور این ضرورت را ایجاب می کند
که در برخی امور تغییرات کوتاه مدت در نظر گرفته
شــود بنابراین نباید قوانین مــادر هر روز تغییر کند
اما برای مقطع فعلی ممکن اســت برخی تغییرات
ضرورت داشته باشد.
به گــزارش ایرنا از خانه ملــت ،علی الریجانی
دیروز در جلســه کمیسیون اقتصادی مجلس که با
محور بررسی الیحه اصالح قانون مالیات بر ارزش
افزوده برگزار شــد ،افزود :شــرایط فعلی کشور این
ضرورت را ایجاب می کند که در برخی امور تغییرات
کوتاه مدت در نظر گرفته شود ،بنابراین نباید قوانین
مادر هر روز تغییر کند ،اما برای مقطع فعلی ممکن
است برخی تغییرات ضرورت داشته باشد.
وی تصریــح کرد :این که یــک قانون مادر هر
روز تغییر کند ،برای کشور هزینه دارد ،بنابراین باید
ســاز و کاری در قانون لحاظ شــود که در شرایط
خاصی مانند امروز یک مرجع بتواند تغییرات را ایجاد
کند .تغییراتی مانند لحاظ معافیت های مالیاتی که
شاید این موضوعات را از طریق شورای هماهنگی
قوا که توسط مقام معظم رهبری پشتیبانی می شود،
پیگیری کرد.
وی ادامــه داد :پیشــنهاد بنده این اســت که
به قوانین مادر دســت زده نشــود ،اما به طور مثال
برای یک سال می توان استثنائاتی در قوانین لحاظ
کرد .در برخی از بخش ها مانند بهداشــت و درمان
باید مســائل تشریح شود ،هر چه انگیزه کسانی که
مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنند ،بیشــتر
شــود ،بهتر اســت ،بنابراین باید مالیات دهندگان
در جریــان خدمات    دهی ناشــی از پرداخت مالیات
قرار بگیرند.
رییس قوه مقننه به ضرورت توجه به بخش های
مختلف در توزیــع درآمد حاصل از مالیات بر ارزش
افزوده اشاره کرد و گفت :لیستی که وزارت بهداشت
درخصوص جذب درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش
افزوده آماده کرده باید حدودی داشته باشد تا به طور
مثال وزیر اقتصاد برای امور دیگر کشــور با مشکل
کمبود منابع روبرو نشود ،بنابراین باید مشخص شود
که به طــور مثال چند دهم از درآمدهای مالیاتی به
بخش بهداشــت اختصاص یابد تا در قانون بودجه
تقســیمات الزم لحاظ شــود ،چرا که یکی از منابع
بودجه درآمدهای مالیاتی است.
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