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تاکید سران قوا بر کاهش وابستگی بودجه
به نفت و حمایت از معیشت مردم
روسـای قـوای سـه گانـه عصـر دیـروز و بعـد از نشسـت
مشـترک کـه بـه میزبانـی دسـتگاه قضا برگزار شـد  ،بـر لزوم
قطـع وابسـتگی بودجـه به نفت و تامین معشـیت و سلامت
مـردم تاکیـد کردنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایرنـا حجـت االسلام
و المسـملین حسـن روحانـی رییـس جمهـوری،
حجـت االسلام و المسـلمین سـید ابراهیم رییسـی رییسـه
قـوه قضاییـه و محمـد باقـر قالیبـاف رییـس قـوه مقننـه
عصـر دیروز بعد از نشسـت مشـترک که به میزبانی دسـتگاه
قضـا برگـزار شـد ،بـر لزوم قطـع وابسـتگی بودجه بـه نفت و
تامین معیشت و مقابله با کرونا و سالمت مردم تاکید کردند.
حجـت االسلام و المسـلمین حسـن روحانـی سلامت،
معیشـت ،بیاثـر کـردن و لغـو تحریمهـای ظالمانـه را
محورهـای گفـت و گوهـای این نشسـت ذکر کـرد و افزود:
در زمینـه سلامت ،مـردم کار بسـیار بزرگـی در ایـن مـدت
انجـام دادنـد و بـا اجرای دقیـق پروتکلهای بهداشـتی آمار
فوتیهـا دوبـاره بـه دورقمـی برگشـت و بـرای ما بسـیار مهم
اسـت کـه ایـن آمـار را پایـدار نگـه داریـم.
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نیکوکار المردی متولی
ساخت مسکن برای
زوج های بیبضاعت شد
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پژوهشسرای
دانشآموزی در المرد
از شکر الکل  ۷۰درصد
تولید کرد
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هشدار افبیآی و آماده باش
واشنگتن و ایالتهای آمریکا
همزمان با تحلیف بایدن

 ۹۶بیمار کرونایی فارس
در «آی سی یو»

جانشین فرمانده انتظامی فارس:

شهدای ناجا در حرم شاهچراغ(ع) تشییع شدند
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ربیعی:

درباره پیامدهای قانونشکنی ترامپ هشدار داده بودیم
سـخنگوی دولـت با بیـان اینکه از ابتـدای دولت ترامپ
دربـاره پیامدهـای قانـون شـکنی و یکجانبهگرایی رژیم
ترامـپ هشـدار داده بودیـم ،گفـت :هزینـه سـکوت و
گاهـی همراهـی منتقـدان ترامـپ در داخـل آمریـکا
بـا سیاسـتهای ضدایرانـی او سـرانجام گریبـان
آمریکاییهـا را در کشـور خودشـان گرفـت.
بـه گـزارش خبرنـگار سیاسـی ایرنـا علـی ربیعـی دیـروز
سـه شـنبه در نشسـت خبـری کـه بـه صـورت آنالیـن
برگـزار شـد ،بـا اشـاره بـه حـوادث اخیـر آمریـکا و حمله
بـه کنگـره این کشـور اظهـار داشـت :این مسـائل البته
بـا همـه ابعـاد از مسـائل داخلـی آمریکاسـت کـه مـا
عالقـه بـه ورود بـه آن نداریـم امـا آنچـه بـرای مـا مهـم
اسـت هشـدارهایی اسـت که ما از ابتـدای دولت ترامپ
دربـاره پیامدهـای قانـون شـکنی یکجانبهگرایـی رژیـم
ترامـپ همـواره این هشـدارها را میدادیـم و بارها تکرار
کردیـم کـه سیاسـت قلـدری محـدود بـه ملـت ایـران
نخواهـد مانـد.
دسـتیار ارتباطـات اجتماعـی رییـس جمهـوری گفـت:
هزینـه سـکوت و گاهـی همراهـی منتقـدان ترامـپ در
داخـل آمریـکا بـا سیاسـتهای ضـد ایرانی او سـرانجام
گریبـان آمریکاییهـا را در کشـور خودشـان گرفـت.
وی اضافـه کـرد :در چهار سـال گذشـته این شـر بزرگ
فشـارهای زیـادی بـر ملـت ایـران وارد کـرد و زندگـی
عـادی مـردم را تحـت تاثیـر قـرار داد ،تعـادل معیشـتی
را در جامعـه بـه هـم زد .ترامـپ بـا صـدای بلنـد اظهـار
میداشـت آن چنـان عرصـه را بـر زندگی ایرانیـان تنگ
خواهـد کـرد که جامعـه را به شـورش وادارد و از سـقوط
سـه ماهـه و یکسـاله ایـران سـخن میگفـت.
ربیعـی ادامـه داد :متاسـفانه در چهـار سـال گذشـته
عـدهای هـم در داخـل کشـور خودمـان هـم نخواسـتند
و هنـوز هـم نمیخواهنـد دربـاره این شـرارت بیسـابقه
و نقـش مخـرب آن به درسـتی حـرف بزننـد و ناخودآگاه
ظلـم رفتـه بـر مـردم ایـران را نادیـده انـگاری میکنند تا
جایـی کـه بـا درصـد بندیهـای عجیـب و غریب سـهم
کمی بـرای ایـن یاغیگـری بیـن المللـی در مصائـب
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مـردم ایـران قائـل میشـوند .ایـن در حالـی اسـت کـه
دولـت بـرای ایجـاد شـرایط مقاومـت و دور کـردن شـر
جنـگ طلبـی ترامـپ و حفـظ معیشـت و سلامت مردم
مسـیر سـخت و دشـواری را پیمـود بـه طـوری کـه کـه
در دوران کرونـا حتـی بـرای خریـد دارو و واکسـن بـا
مشـکالت زیـادی از سـوی دولت و خزانـه داری آمریکا
مواجـه بودیم.

سـخنگوی دولت اظهار کرد :شکسـت واقعی سیاسـت
غـرب نـه در انتخابـات آمریـکا بلکـه آن روز اتفـاق افتاد
کـه رژیـم ترامـپ بـه طـور بیسـابقهای در شـرارتها
علیـه ایـران در سـازمان ملـل تنهـا مانـد و سـه بـار
شکسـت فضاحـت بـار را تجربـه کـرد در دادگاههـای
بینالمللـی هـم بـه طـور ناباورانـه در برابـر دولـت ایـران
محکـوم شـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه امـا در ایـن چهـار سـال ایـن
مدیریـت اقتصـادی و سیاسـی دولـت بـود کـه باعـث
شکسـت تحریمهـای ظالمانـه ترامپ علیه مـردم ایران
شـد ،گفـت :مـردم رنـج کشـیده و صبـور ایـران ایـن
تحریمهـای ظالمانـه و شـرارت هایی کـه علیـه ایـران
انجـام داد را هرگـز فرامـوش نخواهنـد داد.
ربیعـی ابـراز امیـدواری کـرد نتیجـه مقاومـت مـردم در
عقـب رانـدن تحریمهـای ظالمانـه بـه خوبـی بـه زودی

آگهي مزايده

محقق شـود.
جلسـات مشـترک بیـن اعضـای اقتصـادی
دولـت و کمیسـیون تلفیـق برگـزار میشـود
سـخنگوی دولـت همچنیـن بـا اشـاره بـه جلسـه روز
دوشـنبه شـورای عالـی هماهنگی اقتصادی سـران قوا
گفـت :در ایـن نشسـت نخسـت الیحـه بودجـه ۱۴۰۰
و مباحثـات اولیـه کمیسـیون تلفیـق و برخـی تغییـرات
مطـرح شـده ،مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت.
وی بـا اشـاره بـه رویکـرد ایـن نشسـت مبنـی بـر نزدیک
شدن دیدگاهها و اجتناب از اختالف نظرها و دست یابی
بـه مفاهمـه بیشـتر گفـت :تصمیـم گرفته شـد جلسـات
مشـترکی بیـن اعضـای اقتصـادی دولـت و تعـدادی
از نماینـدگان کمیسـیون تلفیـق در خصـوص منابـع و
مصارف تشـکیل شـود و اسـتدالل و نظرهـای همدیگر
را بشـنوند تـا زمینـه نزدیکـی دیدگاههـا فراهـم شـود.
ربیعـی خاطرنشـان کـرد :همـکاران اقتصـادی دولـت
نسـبت بـه همیـن میـزان مصوبـات بیـرون آمـده از
سـوی کمیسـیون تلفیـق انتقاداتـی دارند و نیـاز بود این
جلسـات تشـکیل شـود.
افزایـش زمـان  ۶۰ماهـه تقسـیط پرداخـت
بنگاههـای اقتصـادی
سـخنگوی دولت گفت :در این جلسـه همچنین یکی از
محورهـای مورد تاکید مقـام معظم رهبری یعنی جهش
تولیـد کـه در آخرین جلسـه این اسـتاد در حضور ایشـان
مطـرح کردنـد ،بحـث و تصمیماتـی بـرای پیشـگیری
از توقـف فعالیـت واحدهـای صنعتـی اتخـاذ شـد.
وی یکـی از تصمیمـات ایـن نشسـت را افزایـش مـدت
زمـان تقسـیط بازپرداخـت تسـهیالت تـا حداکثـر
 ۶۰مـاه عنـوان کـرد و گفـت :ایـن امـر بـه منظـور
جلوگیـری از بـروز اختلال در رونـد تولیـد و اشـتغال و
امـکان پذیـر نمـودن حصـول مطالبـات از بنگاههـای
تولیـدی غیردولتـی براسـاس مـاده  ۶۷قانـون مالیـات
صرفـا بـرای بنگاههایـی اعمال
مسـتقیم اتخـاذ شـده و
ً
میشـود کـه برنامـه احیای تولیـد و صنایع آنها در سـتاد
تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد ثبـت شـده باشـد.

مديريـت املاک منطقـه جنوب در نظـر دارد محصوالت سـردرختي يک قطعـه باغ مرکبـات واقع در شهرسـتان جهرم
را از طريـق مزايـده عمومـي (بـا مبلـغ پايـه  719/600/000ريـال) به فـروش برسـاند .متقاضيـان مـي توانند جهت
کسـب اطالعات بيشـتر و بازديـد از باغ مورد نظـر (به آدرس :جهـرم -ابتداي جاده جهـرم -الر روبروي تيـپ المهدي)
همـه روزه از سـاعت  7الـي  15از تاريخ  99/10/24لغايت  99/10/30با شـماره تلفـن  07132352357تماس و يا
به نشـاني شـيراز -بلـوار کريم خان زنـد -کوچه  34دفتـر مجتمع اقتصـادي مراجعه نمايند .سـپرده شـرکت در مزايده
مبلـغ  80/000/000ريـال در قالـب چک تضمين شـده بانکـي از متقاضي دريافت خواهد شـد .زمان بازگشـايي پاکات
سـاعت  13مـورخ  99/10/30در آدرس فـوق الذکـر مـي باشـد .دسـتگاه مزايـده گـذار در رد يـا قبول يک يـا کليه
پيشـنهادات مختـار مـي باشـد و هزينه درج آگهـي به عهده برنـده مزايده مي باشـد.
مدير امالک منطقه جنوب -شيباني
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 ۸باند سرقت در استان فارس
متالشی شد
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صدیقی:

از نقل ماجرای تغسیل آیتالله مصباح شرمندهام
امـام جمعـه موقـت تهـران از سـخنان اخیـر خـود
دربـاره بازشـدن چشـمان مرحـوم مصباحیـزدی در
جریـان تغسـیل عذرخواهـی کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،حجتاالسلام کاظـم صدیقـی
طـی سـخنانی در مراسـم بزرگداشـت آیتالله مصباح
یـزدی در مسـجد جامـع قلهـک بـا اشـاره بـه نقـل
جملـهای دربـاره بازشـدن چشـمان آن مرحـوم در
جریـان تغسـیل ،اظهـار کـرد :در مصاحبـهای یـک
نکتـهای را مطـرح کـردم کـه همینجـا از روح بلنـد
آیتاللـه مصبـاح یـزدی عذرخواهـی میکنـم کـه مـا
چقـدر کوتـاه فکـر میکردیـم و کرامـت آقـای مصباح
را مـا چـه میدیدیـم کـه اینجـور فضایـی هـم ایجـاد
شد .
وی افـزود :برخـی از افـراد غافـل گاهـی جسـارت
کردنـد و ایـن حـرف مـا باعـث شـد کـه اینهـا در
موضـع بـدی قـرار گیرنـد و بـه سـاحت یـک نماینـده
ائمـه اطهـار و هادی راه احیانا جسـارتی کرده باشـند.
صدیقـی بـا بیـان اینکـه از خانـواده مرحـوم

مصباحیـزدی عذرخواهـی میکنـد ،ادامـه داد :از
مومنـان و از کسـانی کـه پـای خطبههـای مـا بودهاند
و دلـی بـا ایـن روضهخـوان دارنـد و ایـن روزهـا شـاهد
ایـن طوفانهـا هسـتند ،از همـه بـا همـه وجـودم
عذرخواهـی میکنـم.
امـام جمعـه موقـت تهـران بـا تاکیـد بـر اینکـه جـا
نداشـت مـن کرامـت آیتاللـه مصبـاح را یـک
همچیـن چیـزی بگویـم ،گفـت :آن مطلـب خیلـی
دقیـق نبـود ،چون شـاید آن غسـال هم خیلـی دقیق
نبـود .نقـل شـده بـود و ما هـم نقـل را بازگـو کردیم .از
اینکـه ایـن نقـل را مـا نقـل کردیـم بیـن خـودم و خـدا
شـرمندهام .از آیتاللـه مصبـاح شـرمندهام و از شـما
مومنـان کـه گاهـی مـا باعـث میشـویم کـه بـه شـما
زخمزبـان بزننـد هـم شـرمندگی دارم .از امـام زمـان
هـم عذرخواهـی میکنم.اعلان شـرمندگی و انفعال
دارم.
صدیقـی همچنیـن تصریح کرد:شـاید آن غسـال هم
بـه دلیـل اینکه محبتی داشـته اسـت برایـش توهمی

پیـش آمـده ،البتـه کرامـت بزرگتـر از ایـن مـوارد
همـان کتابهـا و سـخنرانیهای ایشـان اسـت و
شـاگردانی کـه تربیـت کرده اسـت .مـا اشـتباه کردیم
کـه آن موضـوع را بـه عنـوان کرامـت نقـل کردیـم.

ظریف:

تروریستهای  ۱۱سپتامبر از کشورهای محبوب پمپئو در خاورمیانه بودند
وزیـر خارجـه کشـورمان در توییتی بیان کـرد که پمپئو
بـا دروغگوییهایـش دارد بـه شـکل رقتانگیـزی بـه
حرفـه خـود پایـان میدهد.
بـه گـزارش ایسـنا ،محمدجـواد ظریـف ،وزیـر خارجه
کشـورمان روز سهشـنبه در توییتـی نوشـت:
از تروریسـتی نامیـدن کوبـا تـا از طبقـه بنـدی خـارج
کـردن هـای خیالبافانـه و ادعاهـای ارتبـاط ایـران بـا
القاعـده ،آقـای "دروغ میگوییـم ،فریـب میدهیـم،
دزدی میکنیـم" بصـورت رقتآوری ،حرفـه فاجعهبار
خـود را بـا دروغهـای جنـگ طلبانـه پایـان مـی دهد.

هیـچ کـس فریـب نمیخـورد .تمامـی تروریسـتهای
حادثـه  ۱۱سـپتامبر از کشـورهای محبـوب مایـک
پمپئـو در خاورمیانـه بودنـد؛ هیـچ کـدام از ایـران
نبودنـد.
وزیـر خارجـه آمریـکا در آخریـن تقالهـای ضـد
ایرانـی اش مدعی تاسـیس پایـگاه جدیـدی از القاعده
در ایـران شـد.
بـر اسـاس گـزارش رویتـرز  ،مایـک پمپئـو ،روز
سهشـنبه در کنفرانسـی خبـری در کلـوپ ملـی
مطبوعـات مدعـی شـد کـه بـرای اولیـن بـار بـه طـور

رسـمی اعلام میکنـد کـه ابومحمـد المصـری در
تاریـخ  ۷اوت سـال گذشـته در ایـران کشـته شـده
اسـت.
وی بـا اعلام ایـن کـه حضـور وی در ایـران جـای
تعجـب نداشـته اسـت ،مدعی شـد :حضـور المصری
در ایـران بـه دلیلـی کـه مـا امـروز در اینجـا حضـور
داریـم اشـاره دارد.
وی کـه بـه آقـای دروغ و فریـب معـروف اسـت ،
جمهـوری اسلامی ایـران را پایـگاه جدیـد اصلـی
القاعـده خوانـد.

مزایده اجاره و فروش فوق العاده
امالک و مستغالت
(مزایده شماره  44امداد)
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