
 روش جدید داللی در بازار
با لپ  تاپ ارزان

اولیای دم قصاص می خواست

گردشگری در اغما

اوج پرواز با بال های آزادی

 دسترسی آسان
به کاالی قاچاق عراقی و اماراتی در فضای مجازی 

توضیحات دادگستری شیراز درباره اجرای حکم 
قصاص نوید افکاری 

جلسه اضطراری دو وزیر برای رونق سفرهای داخلی و خارجی

رمز و رازهای بازیگری از نگاه رابرت دنیرو،
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 یک روستا تمام قد
 آماده در برابر مخاطرات 

اهالی روستای نورین عضو فعال خانه هالل این روستا شدند

 گزارش »شهروند« از تأثیرات مثبت
و منفی  کرونا بر ازدواج

 گرایش جوانان
 به سبک زندگی آسان

 واعظی:  ارز ۴۲۰۰ تومانی
 حذف نمی شود

 تاکید رئیس دفتر روحانی 
2بر  ماندگاری ارز دولتی برای  کاالهای ضروری: حه
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   در دولت وزیری می خواهیم که ارزاق مردم، کاال و بازار را نمایندگی کند، باالخره هر کسی وزیر صمت شود، 
آن قدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر به این بخش می تواند بپردازد، مخصوصا امسال که  سال جهش تولید 
است، وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه رهبر معظم انقالب تحقق پیدا کند 

شورای عالی  نشست  سیزدهمین  در  والیتی  دکتر 
مجمع جهانی بیداری اسالمی گفت: »فلسطین، قبله اول 
محوری ترین  و  کلیدی ترین  اخیر  70سال  طی  مسلمین 

مسأله جهان اسالم است.«
روز  که  غیرحضوری  و  مجازی  نشست  این  در  او 
از  جمعی  حضور  با  شهریور  بیست وششم  چهارشنبه 
و  دانشگاه  استادان  اندیشمندان،  علما،  مسئوالن، 
فرهیختگان جهان اسالم برگزارشد، طی سخنانی با اشاره 
به اینکه دشمنان مقاومت اسالمی در سطح منطقه و 
در  مختلفی  سناریوهای  اخیر  دهه های  طی  بین الملل 
جهت حفظ منافع استکباری و استثماری خویش طراحی 
ح خاورمیانه بزرگ،  و اجرا کرده اند، افزود: »پیاده سازی طر
جنایت  و  جنگ  افغانستان،  و  عراق  به  مستقیم  حمله 
علیه لبنان و غزه بی دفاع،  انحراف جریان بیداری اسالمی، 
کشتار  و  تکفیری  گروه های  تجهیز  و  راه اندازی  تشکیل، 
صدها هزار انسان بی گناه در سطح منطقه توسط قاتالن 
ناجوانمردانه فرمانده شجاع و دالور جبهه  ترور  نیابتی، 
مقاومت حاج قاسم سلیمانی و غیره  بخشی از راهبردها  
ح های خباثت آمیز نظام سلطه در سطح منطقه غرب  و طر

آسیا برای مقابله با ارزش ها و آرمان های اسالم ناب بوده 
است.«

بر  تاکید  با  اسالمی  بیداری  جهانی  مجمع  دبیرکل 
اخیر  سال   70 طی  مسلمین  اول  قبله  فلسطین،  اینکه 
است،  اسالم  جهان  مسأله  محوری ترین  و  کلیدی ترین 
در  اخیر  70سال  طی  در  دشمنان  »تالش های  افزود: 
جهت حذف تدریجی فلسطین از نقشه منطقه و جعل 
رژیم اشغالگر قدس به جای آن بوده است و استکبار با 
ح های گوناگون همواره تالش دارد که این  توطئه ها و طر

ج سازد.« مسأله اساسی را از اولویت اول جهان اسالم خار
ح شوم پیش زمینه اجرای  او با تاکید بر اینکه این طر
ح معامله قرن و نمایشی تبلیغاتی است، تصریح  کامل طر
جای  به  خلیج فارس  حاشیه  وابسته  دول  »برخی  کرد: 
تکیه به وعده های الهی، وحدت کلمه، اراده های مردمی 
هیچ  بر  پوچ  امید  اسالم  جهان  بی بدیل  ظرفیت های  و 
بسته  اند و خانه ای بر روی آب بنا کرده اند، به گونه ای که هم 
هزینه و هم پیامدهای این سازش و عادی سازی خفت بار 
کشورهایشان  معنوی  و  ملی  سرمایه  های  از  باید  را 

پرداخت کنند.«

خبر

والیتی در نشست مجمع جهانی بیداری اسالمی: 

امارات و بحرین هزینه اقدام خفت بارشان را پرداخت می کنند 
رئیس بنیاد مسکن: 

وام مسکن روستایی ۵۰ میلیون تومان شد 

خبر

رئیس بنیاد مسکن گفت: »با ابالغ اعتبارات ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، از 
امروز وام مسکن روستایی از ۴۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان تبدیل شده است.«

علیرضا تابش دیروز در حاشیه مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه در بنیاد 
از امروز می توانند تشکیل پرونده  مسکن انقالب اسالمی گفت: »متقاضیان 
دهند و کسانی که توان مالی ندارند و در روستا های کم درآمد زندگی می کنند، از 

حساب ۱۰۰ امام مبلغ 10 میلیون به آنها کمک می کنیم.«
او درباره بازسازی واحد های مسکونی در استان سیستان وبلوچستان که 
در سیل  سال ۹۸ آسیب دیدند، گفت:   »بازسازی ۱۶ هزار واحد مسکونی در این 
استان را شروع کردیم که ۵۰ درصد اعتبارات آن را  سال گذشته دریافت و ۵۰ درصد 

آن را نیز امسال در هیأت دولت تصویب و تأمین کردیم.«
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره به اینکه در تالشیم حاشیه نشینی 
را  زمین ها  ساماندهی  ح  طر این  »در  گفت:  کنیم،  ساماندهی  را  زاهدان  شهر 
افراد می دهیم و ۱۰ هزار واحد مسکونی در  تفکیک می کنیم، سند تفکیکی به 
برنامه پیش بینی کردیم تا به آنها وام پرداخت کنیم که  ۲۵ میلیون وام بالعوض 

پرداخت می کنیم.«
ح را برای دو هزار و ۵۰۰ خانوار  تابش گفت: »در حاشیه بندرچابهار نیز همین طر
تا پایان امسال اجرا می کنیم.« او افزود: »بازسازی روستای قطور در آذربایجان غربی 
در نقطه صفر مرزی که تخریب شده است و بازسازی سراب و نقطه ای دیگر در 

آذربایجان شرقی را باید امسال به پایان برسانیم.« 


