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 دیدار نمایندگان رهبر انقالب
 با ایثارگران در روز جانباز

پنج هیئت از طرف رهبر معظم انقالب در سالروز 
والدت حض��رت عب��اس)ع( و روز جانباز، با حضور در 
آسایش��گاه ها و منازل تعدادی از جانبازان از فداکاری، 

صبر و ایستادگی ایثارگران تجلیل کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری، در س��الروز والدت با سعادت قمر بنی هاشم 
حضرت اباالفض��ل العباس علیه الس��الم و روز جانباز، 
صبح روز )چهارش��نبه( پنج هیئ��ت از طرف حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای با حضور در آسایش��گاه ها و منازل 
تع��دادی از جانب��ازان از فداکاری، صبر و ایس��تادگی 

ایثارگران تجلیل کردند.
حجج اس��الم آقایان ابوترابی فرد، حاج علی اکبری، 
س��لیمانی، قم��ی و محمدیان به نمایندگ��ی از رهبر 
معظ��م انقالب اس��المی، با حضور در آسایش��گاه ها و 
منازل جانبازان ضمن گفتگو با آنان و کسب اطالع از 
ش��رایط زندگی و درمان، از ایثارگری و مجاهدت های 

آنان قدردانی کردند.

 ماجرای حضور رهبر انقالب بر مزار
 شهيد صيادشيرازی دو روز پس از تدفين 

خان��واده ی صیاد گفتند: ش��ما خیلی زود آمدید! 
آقا فرمودند: »من دلم برای صیادم تنگ ش��ده!« مگر 
چقدر گذشته بود؟ آقا دو روز قبل از شهادت، صیاد را 

دیده بودند. یک روز هم از دفنش گذشته بود.
به گزارش پایگاه اّطالع رس��انی دفتر حفظ و نشر 
آثار حض��رت آیت اهلل خامنه ای، امیر ناصر آراس��ته از 
هم رزمان ش��هید صیاد ش��یرازی، روایتی را از حضور 
رهبر معّظم انقالب بر مزار ش��هید صّیاد شیرازی بیان 

کرده است که در ادامه می آید.
 پیکر ش��هید صیاد که دفن ش��د- اگر امروز دفن 
ش��د، صبح روز بعد- خانواده اش نماز صبح را خواندند 
و رفتند بهش��ت زه��را)س(. ف��ردای تدفینش. وقتی 
رس��یدند جلوی مزار ش��هید، یک س��ری محافظ که 
نمی شناختند، آمدند جلوی جمع را گرفتند. از حضور 
محافظ ها معلوم ش��د ک��ه آقا آن جا هس��تند. گفتند 
ما خانواده ی ش��هید صیاد هس��تیم؛ تا گفتند خانواده 
شهید هستیم، گفتند بفرمایید. بعد، معلوم شد که آقا 

نماز صبح را آن جا بوده اند.
خان��واده ی صیاد گفتند: ش��ما خیلی زود آمدید! 
آقا فرمودند: »من دلم برای صیادم تنگ ش��ده!« مگر 
چقدر گذش��ته بود؟ آقا دو روز قبل از شهادت، صیاد 
را دیده بودند. یک روز هم از دفنش گذش��ته بود. آقا 
زودتر از زن و بچه ی  صیاد رفته بودند باالی س��ر مزار 
او. این هم مثل بوس��یدن تابوت صیاد از آن چیزهای 
نادری بود که من نشنیدم جای دیگری رخ داده باشد. 
ش��اید هم ش��ده، من خبر ندارم. من نشنیده بودم آقا 

صبح فردای تدفین یک شهید، سر مزارش باشند.

حماس و جهاد اسالمی: 
همگی کنار ایران و در یک جبهه ایم 

فلس��طین  اس��المی  مقاوم��ت  جنبش ه��ای 
)حم��اس( و جهاد اس��المی در بیانیه های جداگانه ای 
ضمن محکوم ک��ردن اقدام وقیحانه رژی��م آمریکا در 
تروریست خواندن س��پاه پاس��داران بر حمایت کامل 

خود از جمهوری اسالمی ایران تأکید کردند.
ش��بکه المنار گ��زارش داد،  زی��اد النخاله دبیرکل 
جنبش جهاد اس��المی فلس��طین با تأکید بر آمادگی 
کامل مقاومت برای تمام احتماالت، تصریح کرد: کاماًل 
کنار ایران هس��تیم. وی گفت: مقاومت شروط واضح و 
روش��نی را برای شکستن محاصره ملت ما تعیین کرده 
اس��ت و در این مس��یر با احتیاط و هوشیاری حرکت 
خواهیم کرد و اوضاع را تحت نظر قرار خواهیم داد، زیرا 

خیانت دشمن نزدیک تر از تعهد و پایبندی اش است.
النخال��ه تأکید کرد: ما همگی در یک جبهه واحد 
کنار جمهوری اس��المی ایران در براب��ر دیکتاتوری و 

طغیان گری آمریکا و همپیمانانش هستیم.
حم��اس نی��ز در بیانی��ه ای، اق��دام آمری��کا در 
تروریس��تی خواندن سپاه پاس��داران  انقالب اسالمی 

ایران را به شدت محکوم و تقبیح کرد.
در این بیانیه آمده است این تصمیم و اقدام بر این 
مس��ئله تأکید می کند که دولت آمریکا تنها بر اساس 
منافع رژیم صهیونیستی و طرح هایش حرکت می کند 
و به ای��ن جانبداری کورکورانه در خصوص تمام آنچه 

مربوط به منطقه است، ادامه می دهد.

اخبار

دستور تخليه ۵ منطقه شهر اهواز صادر شد
اس��تاندار خوزستان دستور تخلیه پنج منطقه در اهواز را صادر کرد و گفت: 

ساکنان منطقه کیانشهر نیز در حالت آماده باش قرار گرفته اند.
غالمرض��ا ش��ریعتی در این زمینه افزود: اظهار داش��ت: مناط��ق عین دو، 
گلدشت، سیاحی، سادات، و سلیم آباد اهواز باید به صورت فوری تخلیه شوند.

وی افزود: در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه ساکنان منطقه کیانشهر اهواز نیز 
در حالت آماده باش قرار گرفتند.

ش��ریعتی خاطرنش��ان کرد: از جوانان دعوت می کنیم که در س��اخت سیل بند در 
ای��ن مناطق به م��ا کمک کرده و با کمک یکدیگر زنان، کودکان و س��المندان را از این 

مناطق خارج کنند.
اس��تاندار خوزس��تان جمعیت این مناطق را چیزی حدود 60 تا 70 هزار نفر اعالم 

کرد.  تسنیم

حادثه
گوشت نيروهای نظامی آمریکا در منطقه زیر دندان ماست

فرمانده کل سپاه گفت: گوشت نیروهای نظامی آمریکا در منطقه زیر دندان 
ماست و خودشان هم می دانند که جرأت اقدام نظامی علیه ایران ندارند.

سرلشگر جعفری در حاشیه دیدار محمد جواد ظریف گفت: خدا را شاکریم که 
دشمنان انقالب اسالمی از احمق ترین افراد هستند و این صحبتی که آن ها کردند 
بس��یار مضحک اس��ت و خود آن ها هم می دانند که تمام حرکات آن ها در منطقه و 
بویژه گوشت نیروهای نظامی آن ها زیر دندان نیروهای ماست، بنابراین آگاه هستند که 

نمی توانند هیچ گونه اقدام نظامی علیه ایران انجام دهند و جرأت این را هم ندارند.
وی اف��زود: صحبت هایی که آن ها کرده اند در حد ش��عار اس��ت، ام��ا اگر بخواهند 

حرکتی انجام دهند با واکنش سریع، جدی و قاطع ما روبرو خواهند شد.
فرمانده کل س��پاه گفت: اقدام پلید اخیر آمریکا باعث همدلی و اتحاد بیش��تر بین 

مردم عزیز و مسئوالن کشور شد.  مهر

پاسداران
ظریف و معاونانش به دیدار فرماندهان عاليرتبه سپاه رفتند

وزیر امور خارجه به مناسبت روز پاسدار به دیدار فرماندهان عالی رتبه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی رفت.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به همراه مرتضی سرمدی قائم مقام این 
وزارتخانه و سید عباس عراقچی معاون سیاسی خود به مناسبت روز پاسدار و پس 
از اقدام احمقانه سردمداران تروریست پرور رژیم آمریکا علیه سپاه به دیدار فرماندهان 
عالی رتبه س��پاه پاسداران انقالب اس��المی رفتند. در این دیدار، سرلشکر محمد علی 
جعفری فرمانده کل سپاه، سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار محمد 
پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سردار امیرعلی حاجی زاده  فرمانده نیروی هواوفضای 
سپاه حضور داشتند. روز دوشنبه )۸ آوریل ۲0۱۹/ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸( به وقت واشنگتن، 
مای��ک پمپئو وزیر خارج��ه رژیم آمریکا، تصمیم دونالد ترامپ را برای قراردادن نام س��پاه 

پاسداران در فهرست کذایی گروه های تروریستی قرائت کرد.  میزان

دیپلمات

عارف خبر داد
ح فراکسیون امید مجلس برای ساماندهی  طر

مشکالت اقتصادی
رئیس فراکس��یون امید مجلس ش��ورای  اس��المی گفت: ما در تالش��یم بتوانیم با فراكســیون
ارائه طرحی در کمیته تازه تش��کیل فراکسیون، در ساماندهی 

مسائل اقتصادی مردم کمک کنیم.
محمدرض��ا ع��ارف نماینده م��ردم تهران اظهار داش��ت: 
دغدغ��ه همه مس��ئوالن و نهادها پیگیری مش��کالت مردم و 
بحث معیشت اس��ت. وی افزود: مطئنا با تجریه ای که از سال 
۹7 داش��تیم انشاهلل مشکالت در سال جدید کمتر خواهد شد 

و سعی می کنیم مشکالت را مدیریت کنیم.
وی تصری��ح کرد: کاری که ما در فراکس��یون امید هم در 

این راستا انجام دادیم،  تشکیل یک کمیته ویژه بود که به طور 
جدی برای اینکه بتوانیم سال ۹۸ را دنبال کنیم امور را دنبال 

و موارد را پیگیری کنند.
عارف بر همین اساس اضافه کرد: ما در تالشیم بتوانیم با 
ارائه طرحی در کمیته مزبور، در س��اماندهی مسائل اقتصادی 
مردم کمک کنیم. وی با بیان اینکه این طرح از س��وی کمیته 
فراکس��یون امید،  ارائه خواهد ش��د، گفت: قاعدتا اگر به موارد 

مورد بحث در این کمیته منتهی به طرح شود انتظار همکاری 
بقیه نمایندگان را هم داریم. رئیس فراکسیون امید مجلس در 
بخش دیگری از س��خنانش خاطرنشان کرد: حتما ما مسائل و 
مش��کالت مردم را پیگیری می کنی��م و در همین رابطه نیز 5 
کمیته جدید تش��کیل دادیم که ۳ کمیته آن درباره مس��ائل 
جاری اس��ت که امیدواریم ظرف این روزها به نتیجه برسیم و 

گزارشی هم به مردم دهیم.  فارس

جنگی در کار نيست 
ادامه از صفحه اول

ارت��ش و س��پاه برای م��ردم ای��ران از محبوبیت 
زی��ادی برخوردارن��د. آنهای��ی که اق��دام آمریکا علیه 
س��پاه پاس��داران را، زمینه جنگ علیه  ایران توصیف 
می کنند، قصد ایجاد فضای هراس در ش��رایط کنونی 
میان افکار عمومی را دارند. چنین افراد و جریان هایی 

در زمین آمریکا بازی می کنند.

سرمقاله

کرد:  تصریح  رئیس جمه��ور  اگر آمریکایی ها از حد ش��عار خیابان پاستور
علیه س��پاه، یک قدم پا را فراتر بگذارند، خودشان 

می دانند با چه مصیبت هایی مواجه خواهند شد.
حجت االسالم حسن روحانی روز )چهارشنبه( 
در جلس��ه هیئت دولت با بی��ان اینکه برای ملت 
ایران به خوبی روش��ن است که هدف آمریکایی ها 
از ای��ن اقدام چه بوده اس��ت، گفت: نخس��ت وزیر 
رژیم صهیونیستی این موضع را به صراحت مطرح 
کرد که این اقدام آمریکا به درخواست آنها صورت 
گرفته و به عبارتی همه جنایت ها و اقدامات خالف 
آمری��کا برای این ب��وده که یک نفر در س��رزمین 

اشغالی در انتخابات به پیروزی برسد.
وی با تاکید بر اینکه اس��رائیل سرزمین غصب 
ش��ده فلس��طینیان اس��ت و انتخابات در آن معنا 
ندارد، گفت: اگر می خواهند انتخابات برگزار کنند 
باید مردم فلس��طین و نه اشغالگران، پای صندوق 

آرا بیایند.
رئی��س جمهور با تأکید ب��ر اینکه باید در این 
شرایط، پیوستگی، همبس��تگی و انسجام را بیش 

از گذش��ته تقویت کنیم، تاکید ک��رد: امروز زمان 
گله گذاری جناح ها و گروه ها از یکدیگر نیس��ت و 
زمانی است که باید همه در صف واحد و مستحکم 
ق��رار بگیریم تا کس��ی نتواند در ای��ن صف رخنه 
ایجاد کند و در برابر توطئه آمریکایی ها ایس��تاده 

و از مشکالت به خوبی عبور کنیم.
روحانی اظهار داشت: بس��یار عالقه مندیم در 
منطق��ه رفراندومی برگزار ش��ود ت��ا همه ملت ها و 
کش��ورها اعالم کنند که در این سال ها از سوی چه 
کس��انی بر منطقه ظلم شده و چه کسانی به یاری 
دولت ها و ملت های منطقه شتافته اند. وی خاطرنشان 
کرد: آمریکایی ها باید بدانند که منبع ظلم، ستم و 
تروریسم در منطقه هستند و ملت های منطقه بویژه 
ملت ایران در روزهای س��ختی و مشکالت به یاری 
هم ش��تافته اند و در این میان نقش سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی بسیار برجسته است.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه اقدام آمریکا 
در بدترین ش��رایط از لحاظ انس��انی و در بهترین 
ش��رایط برای رژیم صهیونیس��تی ص��ورت گرفته 
اس��ت، گفت: توهین ی��ک دولت نابخ��رد به نهاد 

خدوم سپاه در روزهایی است که نیروهای سپاه با 
تمام وجود به ملت ایران و خواهران و برادران خود 
در استان های س��یل زده یاری می رسانند و امنیت 

کشور را برقرار می کنند.
وی خط��اب به دولتمردان آمری��کا، گفت: اگر 
ب��ا این اق��دام به دنب��ال ایجاد اخت��الف در ایران 
هس��تید، اش��تباه می کنید؛ بدانید که بین سپاه و 
مردم همواره یک رابطه صمیمی بوده است و مردم 
هیچ گاه فداکاری و ایثارهای ۴0 ساله این نیروها را 
فراموش نخواهند کرد. جایگاه سپاه و عشق و عالقه 
مردم به نیروهای مس��لح و مدافع کش��ور، مطمئناً 

امروز با این اقدام بیشتر از گذشته شده است.
روحان��ی با بی��ان اینکه همه اقدام��ات آمریکا 
برخالف منط��ق و موازین و قوانین بین المللی بوده 
است، گفت: اگر آمریکایی ها می خواهند با این اقدام 
مردم منطقه را از ایران و سپاه جدا کنند باید بدانند 
که باز هم اشتباه می کنند، امروز مردم عراق، سوریه، 
لبنان، یمن، افغانس��تان، پاکستان و سایر ملت های 
منطقه خدمات ملت ایران و سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی را فراموش نکرده و این اقدام آمریکا هیچ 

چیز را به نفع آنان تغییر نخواهد داد.
رئی��س جمهور اظهار داش��ت: آنه��ا به خوبی 
می دانن��د ک��ه اگر بخواهن��د پای خ��ود را از حد 
ش��عار یک ق��دم فراتر بگذارند با چه مش��کالت و 
مصیبت هایی روبرو خواهند شد و فکر نمی کنم آنها 
هر چقدر هم ناش��ی باشند بخواهند اقدام دیگری 
انجام دهند. وی در بخش دیگری از س��خنان خود 
با بیان اینکه همچنان برخی از شهرها و استان های 
کشور با مش��کالت ناشی از سیل و سیالب مواجه 
هس��تند و ممکن اس��ت در روزهای آینده نیز به 
واسطه بارش ها این مش��کالت ادامه داشته باشد، 
گفت: دولت، مردم و س��ایر دس��تگاه هایی که باید 
حمایت داش��ته باش��ند، وظایف و مسئولیت هایی 

دارند که باید به آن عمل کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه وحدت و انس��جام 
بسیار خوبی میان همه نیروها اعم از دولت، ارتش، 
سپاه و نهادهای عمومی غیردولتی در کمک رسانی 
به مردم به نمایش گذاش��ته شد و همه به صحنه 
آمدند، خاطر نش��ان کرد: باید ت��الش کنیم تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن بتوانیم مش��کالت مردم را 

در مناطق سیل زده حل و فصل کنیم.
روحانی با اش��اره به اینکه در برخی کش��ورها 
مانن��د آمری��کا هنگامی که مردم با س��یل مواجه 
می ش��وند تا 5 سال پس از آن با مشکالت ناشی از 
آن روبرو هستند، گفت: دولت این کشور مشکالت 
م��ردم را در اینگون��ه ح��وادث درک نک��رده و به 

خواسته ها و مشکالت مردم هیچ توجهی ندارند.
رئی��س جمهور با تأکید ب��ر اینکه مردم نباید 
به شایعات توجه داشته باش��ند، خاطرنشان کرد: 
ممکن اس��ت در روزهای آینده ب��ا توجه به تداوم 
بارش ها، در برخی اس��تان ها با مش��کالتی مواجه 
باشیم، اما مرجع اخبار برای مردم باید صدا و سیما 

باشد و به شایعات بی اساس توجه نکنند.
روحانی اظهار داش��ت: مردم مطمئن باش��ند 
اجازه نمی دهیم کسی که در این حوادث خسارت 
دیده بی پناه بماند و در این راستا دولت و نیروهای 
مس��لح با همه ت��وان در کنار مردم ب��وده و رهبر 
معظم انقالب نیز در این زمینه بس��یار حس��اس و 
پیگیر هستند و ان شاء اهلل با نمره قبولی خوبی در 

پیشگاه مردم از این مشکل عبور خواهیم کرد.

روحانی در جلسه هیئت دولت:

آمریکاپارافراتربگذارد،میداندباچهمصیبتیمواجهمیشود

روز  جلس��ه  حاش��یه های  گذش��ته هیئ��ت دولت تحت درحـــاشیه
تأثی��ر اقدام آمریکا علیه س��پاه پاس��داران و البته 
س��یل گس��ترده ای که در کش��ور همچنان جاری 

است، بود.
اعضای هیئت دولت همگ��ی اقدام آمریکا در 
قرار دادن نام س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی را 

محکوم کردند.
رئی��س دفتر رئیس جمه��ور در همین زمینه 
گف��ت: اقدام اخیر آمریکا، اقدام تبلیغاتی اس��ت و 
مردم مطمئن باشند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد 

و تأثیری بر اقتصاد و حتی ارز نخواهد داشت.
محم��ود واعظی،  اظهار کرد: امروز در جلس��ه 
دول��ت اق��دام اخیر آمری��کا را مورد بررس��ی قرار 
دادیم و رئیس جمهور به همه دس��تور داد تا همه 
حرکت ها و اقدامات در ش��رایط خاص به گونه ای 
باش��د که ص��دا و عالم��ت وحدت و انس��جام در 

حمایت از سپاه باشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از نظر م��ا ای��ن اقدام، 
تبلیغات��ی ب��وده و یک جنگ روانی اس��ت، تاکید 
کرد: آمریکایی ها بیش��تر می خواهند در مس��ائل 
اقتصادی ایران تأثیر گذار باشند و در شرایطی که 
بعد از وقوع س��یل در ایران  شاهد یک همبستگی 
ملی و انسجام گسترده بودیم،هدف آمریکا این بود 

که این وضع را به هم بریزد.
واعظی افزود: خوشبختانه ما شاهد این بودیم 

که این اقدام نتیجه عکس داد زیرا مردم، قوای سه 
گانه، نهادها و ارگانهای کش��ور همه یکصدا آن را 
محکوم کرده و از س��پاه حمایت کردند و خود این 
اقدام باعث ش��د محبوبیت سپاه که بسیار باال بود، 
افزایش پیدا کند. رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید 
کرد نمی توان سپاه را از توفیقات ۴0 سال گذشته 

نظام جدا کرد. 
واعظ��ی درمورد آخرین اقدام��ات دولت برای 
تامین مایحتاج مردم در مناطق س��یل زده، گفت: 
با توجه به وس��عت باالی س��یل در اس��تان های 
مختلف کشور تالش زیادی  شد که با پیشگیری و 
همچنین امداد رسانی با کمک همه دستگاه های 
امداد رس��ان ، نیروهای مس��لح ، ارتش ، س��پاه و 
بسیج و مردم حداقل تلفات جانی را داشته باشیم 
و همچنی��ن کم��ک های اولی��ه و ارزاق مورد نیاز 

سیل زدگان تامین و توزیع شود.

مودیان مالياتی که خسارت بيش از ۵0 
درصد در سيل داشته اند، بدهی مالياتی 

شان بخشوده می شود
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه جلسه دولت درباره 
اخرین اقدام��ات این وزارت خان��ه برای کمک به 

س��یل زدگان گفت: مصوبه ای از دولت گرفتیم که 
مودیان مالیاتی که خس��ارت بیش از پنجاه درصد 

داشته اند، بدهی مالیاتی شان بخشوده شود.
فرهاد دژپسند افزود: تامین اعتبارات مورد نیاز 
را از طریق تنخواه آغاز کرده ایم و از ابتدای س��ال 
به استان های س��یل زده این پرداخت انجام شده 
و خوش��بختانه وجوه به موقع به دس��ت مسئوالن 

استان ها رسید.
وی اف��زود: بخش بع��دی کار تامین اعتبار در 
بخش گسترده تر است که برای آن بخشنامه صادر 
ش��د که آن هم با توجه به ش��رایط هر اس��تان به 

پرداخت اعتبارات می پردازیم.

منتظر دو بارش در هفته آینده و اوایل 
اردیبهشت هستيم

وزی��ر نیرو نیز با بیان اینک��ه منتظر دو بارش 
در هفته آینده و اوایل اردیبهش��ت هستیم، گفت: 
ش��دت این بارش  ها در ظاهر زیاد نیست اما باید از 
حیث خالی کردن مخازن س��د های بزرگ به مرور 
با مالحظات فش��اری که به پایین دست می   آید را 

کنترل کنیم.
رضا اردکانیان درب��اره آخرین اقدامات وزارت 

نیرو در مورد س��یالب ها در غ��رب و جنوب غرب 
کش��ور گفت: همانطور که مقام معظم رهبری نیز 
گفتند سیل هم برکات دارد و هم صدمات. کار ما 
این است که صدمات را به حداقل رسانده و نعمات 

را کنترل کنیم. فعال زمان امداد و نجات است. 
وزی��ر نی��رو ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر بارش ها 
خوشبختانه امس��ال برف قابل مالحظه  ای هم در 
ح��وزه آبریز کرخه داش��ته  ایم. حدود ش��ش هزار 

کیلومتر مربع سطح برفی داریم. 
اردکانی��ان افزود: ش��رایط در خوزس��تان به 
گون��ه  ای ب��وده که ما توانس��ته  ایم ط��ی این چند 
روز که در جهت تخفیف فش��ار در پایین دس��ت 
در خروجی س��د گتوند که انتهای زنجیره کارون 
بزرگ و کرخه اس��ت را کاه��ش دهیم. این میزان 

حدود ۳0 درصد است. 

امکان جابه جا شدن محل های کسب و کار 
آسيب دیده از سيل 

همچنین وزیر راه و شهرسازی گفت: خانه ها، 
مزارع پ��رورش ماهی و کس��ب و کارهایی که در 
بس��تر رودخانه و حریم رودخان��ه بودند، در دولت 
تأیید ش��د تا در این ش��رایطی که برای بازسازی 

قرار داریم، جابه جا شوند و به نقاط مناسب و امن 
بروند تا از آسیب های وارده جلوگیری شود.

محمد اسالمی با اشاره به تدابیر الزم برای استان 
های آسیب دیده گفت: همه استانداران تنخواه گرفته 
اند و باید آن را برای هزینه هایی که در شرایط مقابله 
و امداد و استقرار موقت هستند، استفاده کنند و در 

این راستا نقش خود را ایفا کنند.
حذف بخش های��ی از محتوای کتب درس��ی 

دانش آموزان مناطق سیل زده در امتحانات
وزیر آموزش و پ��رورش نیز گفت: بخش هایی 
از کتاب درس��ی دوره های ابتدایی و متوسطه اول 
دانش آموزان مناطق س��یل زده در امتحانات حذف 
خواهد ش��د. سید محمد بطحایی افزود:این محتوا 
ش��امل درس هایی اس��ت که دانش آموزان در این 

ایام به دلیل سیل و اثرات آن نتوانستند بخوانند.

افزایش حقوق کارکنان دولت طبق مصوبه 
مجلس از فروردین ماه اعمال می شود

همچنی��ن رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه 
گف��ت: افزایش حقوق طبق مصوبه اخیر مجلس از 

فروردین ماه اعمال می شود.
محمد باقر نوبخت در مورد این مسأله که دولت 
دو ماه اول س��ال را ب��ه روش خود و تنها با فرمول 
۲0 درص��د حقوق کارمن��دان ر افزایش می دهد، 
گف��ت: افزایش حقوق طبق مصوبه اخیر مجلس از 

فروردین ماه اعمال خواهد شد. فارس

حاشیه های جلسه هیئت دولت
واعظی: اقدام اخیر آمریکا هیچ تأثیری بر اقتصاد كشور و ارز ندارد

س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در  ن ا ر ا ســد پیامی با قدردان��ی از مواضع انقالبی و پا
حمایت های گس��ترده داخلی و خارجی تصریح کرد که این 
پش��تیبانی های متکثر و معنادار داللت بر بی اعتباری اقدام 

دولت ماجراجوی آمریکا داشت.
متن پیام به این شرح است:

اقدام غیرقانونی، نامتعارف و بی سابقه رژیم ایاالت متحده 
آمریکا در قرار دادن "س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی" در 
فهرست سازمان های تروریستی که بیانگر عمق کینه ورزی 
و عصبانیت آنان نس��بت به این نهاد انقالبی و مردمی است 
با تقدیر الهی، حماسه پرشور "وحدت و یکپارچگی ملی" و 
فصل مشترکی در حمایت از پاسداران انقالب و سبزپوشان 

صحنه های نیاز انقالب و کشور را رقم زد.
بی ش��ک تصمیم س��یاه ترامپ و احمق ه��ای دور و بر 
نظ��ام حاکمه آمریکا در ادامه شکس��ت های زنجیره ای کاخ 
س��فید در منطقه، س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی �� این 
یادگار ماندگار و می��راث معجزگون امام راحل)ره( �� را در 
شتاب بخشیدن به تقویت سامانه ها و توانمندی های دفاعی 
و تهاجمی و نیز اقتدار فزاینده منطقه ای و پاس��داری از این 
حمایت ملی و س��ترگ را به عنوان  س��رمایه ای اجتماعی و 

راهبردی ، مصمم تر ساخته است.
در این رهگذر با قدردانی و تش��کر صمیمانه از مواضع 

انقالب��ی و حمایت ه��ای دشمن ش��کن آحاد مردم ش��ریف 
و فهیم و مس��ئولین ارجمند کش��ور به ویژه رؤس��ای قوای 
سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی از فراکس��یون های مختل��ف، حوزه های 
علمیه، علما و روحانیون، دانش��گاهیان، نیروهای مس��لح و 
احزاب، گروه ه��ا و جریان های گوناگون سیاس��ی، اصحاب 
رس��انه و نیز جبهه مقاومت اسالمی و س��ایر عالقمندان و 
همراهان جمهوری اس��المی ایران در اقص��ی نقاط جهان، 
باور داریم این پش��تیبانی های متکث��ر و معنادار، داللت بر 
بی اعتباری اقدام دولت ماجراجوی آمریکا داش��ته و رسالت 
و مسئولیت های خطیر س��پاه در ادامه راه مبارک و نورانی 
خود، یعنی "حفاظت از دس��تاوردهای انقالب اس��المی" و 

"تأمین امنیت ملی" را سنگین تر ساخته است.
در پایان به ملت عظیم الشأن ایران و دوستداران انقالب 
و نظ��ام اس��المی اطمین��ان می دهیم به حول و ق��وه الهی، 
تح��ت تدابیر، فرامین و رهنموده��ای مقام معظم رهبری و 
فرمانده��ی کل قوا حضرت ام��ام خامنه ای )مد ظله العالی( 
در کس��وت پاس��داری و دفاع غیر محافظه کارانه از انقالب 
و آرمان ه��ای بلن��د آن هیچ درنگی به خ��ود راه نداده و با 
به کارگیری راهبرد "مقابله به مثل" مقتدرانه برابر دش��من، 
در صورت اقتضا، درس های فراموش نشدنی، پشیمان کننده 

و عبرت آموز به آنان خواهیم داد.سپاه نیوز

سپاه پاسداران: 
درس های پشیمان كننده به دشمن خواهیم داد

دستیار و مش��اور  عالی فرمانده معظم  ن یبــــو کل قوا گفت: پس از ش��هادت ش��هید تر
صیاد ش��یرازی توس��ط منافقین کوردل ، با اج��ازه ای که از 
فرمان��ده معظم کل ق��وا گرفتیم، ظرف چند س��اعت تمام 
پایگاه های منافقین در عراق را در همان زمان صدام بمباران 

کردیم و تلفات بسیار زیادی را بر منافقین وارد کردیم.
سرلش��کر »س��ید یحیی صفوی« در مراسم بیستمین 
سالگرد ش��هادت شهید علی صیاد ش��یرازی طی سخنانی 
اظه��ار کرد: در ماجرای س��یل اخیر دیدی��م که یک کالم 
حض��رت آق��ا، م��ردم، نیروه��ای مس��لح و بس��یج را برای 

کمک رسانی به سیل زدگان متحد و منسجم کرد.
وی اف��زود: عواطف و قلب مؤمن و رئوف ملت ایران، در 

حادثه سیل اخیر به وضوح خود را نشان داد.
دستیار و مش��اور  عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه 
گفت: من بیشتر از هر کس دیگری، در هنگام خواب، رویای 
شهید باقری و شهید صیاد شیرازی را می بینم؛ این ها عبور 

کردند و ما هنوز جزو منتظران شهادت هستیم.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه شهید صیاد شیرازی یک 
افس��ر دانشمند و اهل تفکر بود، گفت: شهید صیاد در اوایل 
انقالب یک س��روان بود ولی بس��یار بیش��تر از یک سروان 
عادی متوجه قضایا و مس��ائل بود؛ ایش��ان بس��یار صادق و  
باعتم��اد به نفس ب��ود و در بدترین ش��رایط جنگ و نبرد، 

روحیه خود را از دست نمی داد.
وی با بیان اینکه شهید صیاد بسیار منضبط و مرتب بود 
و عادت داشت که همه چیز را بنویسد و انصافا هم دست خط 
بسیار زیبایی داشت، گفت: عالوه بر ارتشی ها، نیروهای سپاه 

و بسیجیان  نیز شهید صیاد را بسیار دوست داشتند.
وی ادامه داد: پس از ش��هادت ش��هید صیاد ش��یرازی 
توس��ط منافقی��ن کوردل  در س��ال 7۸، با اج��ازه ای که از 
فرمان��ده معظم کل ق��وا گرفتیم، ظرف چند س��اعت تمام 
پایگاه های منافقین در عراق از اش��رف تا عماره را در همان 
زم��ان ص��دام بمباران کردیم و تلفات بس��یار زی��ادی را بر 

منافقین وارد کردیم.
وی درب��اره بیانیه کاخ س��فید در خصوص تروریس��ت 
نامیدن س��پاه، گفت: به نظرم تأثیرگذاری اصلی در انتش��ار 
این بیانیه را صهیونیست ها، نتانیاهو و آی پک داشت، ترامپ 
می خواست خود را خرج آنها کند چون شش میلیون یهودی 
در آمریکا وجود دارد که در دور بعد به رأی آنها نیاز دارد.

سرلش��کر صفوی با بیان اینکه صهیونیست ها و آی پک 
بر ترامپ تأثیرگذارند، افزود: غیر از »کوش��نر« که مش��اور 
ترامپ است بیش از ده نفر دیگر در دولت این کشور حضور 
دارند که از صهیونیس��ت ها حمای��ت می کنند؛ با این بیانیه 
بش��ارت می دهم مجبور شوند از ترس واکنش ایران منطقه 

را ترک کنند.  میزان

سرلشکر صفوی در مراسم سالگرد شهید صیاد شیرازی:
پایگاه های منافقین را  بعد از شهادت صیاد بمباران كردیم


