
امیر حیدری:
روحیه تهاجمی در مقابله با کرونا را 

حفظ می کنیم
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: تمام تالش��مان 
را ب��ه کار گرفته ای��م که در مبارزه ب��ا کرونا روحیه 
تهاجم��ی را حف��ظ کنیم و اگ��ر در آین��ده به هر 
دستاوردی در این زمینه برسیم با اخالص پای کار 

خواهیم آورد.
امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش 
در پاس��خ به این سوال که برنامه های نیروی زمینی 
ارتش برای تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم 
رهبری »جهش تولید« نامیده شده، چیست؟ گفت: 
همانگونه ک��ه می دانید مس��ئولیت تولید تجهیزات 
دفاعی از سوی فرمانده معظم کل قوا به وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شده است به همین 
دلیل نیروی زمینی نقش چندانی در تولید تجهیزات 
دفاع��ی ندارد بلکه ما در بخش تولید دس��تاوردهای 
تحقیقاتی و پژوهشی دستی بر آتش داریم و فعالیت 
مراک��ز تحقیقاتی ما در این حوزه اس��ت، امیدواریم 
با همکاری و همراهی ش��رکت های دانش بنیان گام 
بلندی در راس��تای جهش تولید برداریم و موجبات 

خشنودی فرماندهی معظم کل قوا را فراهم کنیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در پاس��خ به این سوال 
که آیا همانطور که در زمینه های دیگری که تحریم 
بودیم مانند عرصه دفاعی و توانس��تیم بر مش��کالت 
فائق بیایی��م و آنها را حل کنیم دول��ت می تواند در 
زمین��ه مبارزه با کرونا با وج��ود تحریم های آمریکا و 
مشکالت کش��ور بر کرونا نیز غلبه کند، گفت: برای 
پاسخ به این س��وال و اینکه در مقابله با این ویروس 
منحوس با وجود تحریم های دارویی می توانیم موفق 
باش��یم یا خیر؟ باید ببینیم در رویارویی با مس��ائل 
مش��کالت دیگر مانند جنگ تحمیلی علت موفقیت 

ملت ما چه بوده است.
امیر حیدری ادامه داد: دلیل اصلی موفقیت در دفاع 
مقدس و مسائل و مشکالتی که دشمنان در ابتدای 
انقالب برای ما به وجود آوردند روحیه والیت محوری 
و والیت مداری در نیروهای مسلح است. امروز هم با 
توکل بر خدا و اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری 
در بحث مبارزه با کرونا تا این لحظه پیشتاز و به فضل 
خدا موفق بوده ایم و دلیل این موفقیت اطاعت از اوامر 
رهبری است. وی خاطرنشان کرد: من نمی گویم که 
در زمینه مبارزه با کرونا توان پنهانی نداریم اما بخش 
اعظم��ی از توان خود را به می��دان آوردیم چراکه ما 
باید در خدمت مردم باش��یم لذا تمام تالشمان را به 
کار گرفته ای��م که در مبارزه با کرونا روحیه تهاجمی 
را حف��ظ کنیم و اگر در آینده به هر دس��تاوردی در 
این زمینه برس��یم با اخالص پای کار خواهیم آورد.

 مهر

اخبار

در اولی��ن روز از م��اه مبارک رمضان، بهار قرآن و موس��م 
ضیافت الهی، مراس��م ان��س با قرآن در مص��الی تهران و 
ارتباط زنده تصویری با حسینیه امام خمینی )ره( با حضور 
رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد و قاریان قرآن کریم 

به تالوت آیات نور پرداختند.
رهبر انقالب اس��المی در این مراس��م در س��خنانی ضمن 
تبری��ک حلول ماه مبارک رمضان م��اه نزول قرآن، به بیان 
مواردی از دستورهای کاربردی و سعادت بخش قرآن برای 
تنظی��م قواعد و روابط ف��ردی و جمعی زندگی انس��ان ها 

پرداختند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای تنها راه نجات بش��ریت از ظلم، 
تبعیض، جن��گ، ناامنی، لگدمال ش��دن ارزش��ها و حاکم 
ش��دن امنیت و سالمت و آس��ایش را عمل به دستورهای 
کاربردی قرآن دانس��تند و گفتند: یک دسته از دستورهای 
کارب��ردی قرآن، نحوه قاعده س��ازی در زندگی اس��ت. اگر 

این قاعده س��ازی بر مبنای قدرت و پول و ش��هوت باش��د، 
انس��ان از زندگی واقعی و اخروی بی نصیب خواهد ماند اما 
اگر انس��ان ها بنای زندگی خود را در دنیا بر اساس نیکی و 
حس��نه قرار دهند، عالوه بر مناف��ع دنیوی قطعاً به مقاصد 

واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید.
وس��یله قرار دادن نعمت های الهی همچون ثروت و قدرت 
برای آباد کردن زندگی انسان های دیگر و نجات نیازمندان 
و نیکی ب��ه همنوعان، یکی دیگر از دس��تورهای کاربردی 

قرآن بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، عمل به دس��ته دیگری از آیات 
قرآن و دستورهای کاربردی آن را موجب تنظیم مناسبات 
اجتماعی دانس��تند و افزودند: از جمله این دستورها، »نهی 
از غیب��ت در جامع��ه« و »رعای��ت انصاف حت��ی در قبال 

مخالفان و دشمنان« است.
ایش��ان »پیروی نکردن از موضوعاتی را که نس��بت به آنها 

یقی��ن وجود ندارد« از جمله دس��تورهای قرآن خواندند و 
یکی از مش��کالت ژورنالیس��م رایج در دنیا را عمل نکردن 
به این دس��تور و تالش برای ش��ایعه پردازی و خبرس��ازی 

دانستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل 

جامعه ما هم از این موارد به چشم می خورد.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای »پرهیز از اعتم��اد و گرایش به 
ظالم��ان«، »رعایت قس��ط و عدل و انص��اف در زندگی« و 
»خیانت نکردن در امانت« را از دیگر دس��تورهای اس��الم 
برش��مردند و با تأکید ب��ر اینکه خیانت نک��ردن در امانت 
شامل مسئولیت هم می شود، گفتند: »نترسیدن از دشمن 
و محکم ایس��تادن در مقابل او« از دس��تورهای مهم قرآن 
است و وضعیت امروز برخی دولتهای اسالمی و تحقیر آنها 
به وس��یله قدرتهای ظالم نتیجه ترس��یدن آنها از دشمنان 

اسالم است.

ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار مبنی بر 
نترس��یدن از قدرتهای زورگو تأکید کردند: هراس از امریکا 
نتایج تلخی را به بار خواهد آورد و ما در سالهای گذشته در 
برخی دولتهای خودمان مشاهده کردیم که ترس از امریکا، 

آنها را دچار چه مشکالت سختی کرد.
رهبر انقالب اس��المی »اقامه نماز با توجه و برای یاد خدا« 
و »توبه و درخواس��ت عفو و بخش��ش از خداوند بخصوص 
در ای��ام ماه مبارک رمضان« را زمینه س��از اعتالی روحی 
دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که آحاد ملت و 
مسلمانان و بویژه دولتهای اسالمی و مسئولین توفیق عمل 
به دستورهای کاربردی قرآن را بیابند زیرا نسخه شفابخش 

مشکالت است.
در این مراس��م نورانی، تعدادی از اس��اتید قرآنی و قاریان 
ج��وان و یکی از مناجات خوانان به اجرای برنامه پرداختند.

 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

سرلشکر رشید: 

پرتاب ماهواره نور ابعاد جدیدی از قدرت 
دفاعی کشور را به نمایش گذاشت

سردار سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( در 
پیام تبریکی خطاب به سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به 
مناسبت پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور، تاکید کرد: این دستاورد بزرگ ملی ابعاد 

جدیدی از قدرت دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران را به منصه ظهور گذاشت.
متن پیام به شرح زیر است:

فرمانده محترم نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی
برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده

با سالم و تحیات الهی
در آس��تانه ماه ضیافت الهی و در سالگرد تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
موفقیت س��ربازان جان بر ک��ف نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران در پرتاب 
غرورآفرین ماهواره نور که دس��تاورد ب��زرگ ملی و تحولی نوین در عرصه فضایی 
کشور بود، ابعاد جدیدی از قدرت دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران را به منصه 
ظهور گذاش��ت و این مهم را به رخ دش��منان نظام کشاند. که برای اولین بار و با 

اس��تفاده از موشک ماهواره بر ساخت دانشمندان و محققین عزیز سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی صورت گرفت، باعث افتخار دوچندان است.

یقین��ا این موفقیت مرهون زحم��ات و تالش های بی دریغ همرزمان عزیزمان در 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی می باشد.

اینجان��ب صمیمان��ه ای��ن موفقی��ت غرورآفرین را ب��ه محضر حض��رت بقیه اهلل 
االعظم)ع��ج(، فرمان��ده معظم کل قوا حض��رت آیت اهلل العظم��ی امام خامنه ای 
عزیز)مدظله العالی(، حضرتعالی و همه همرزمان ش��ما در آن نیرو و ملت ش��ریف 

ایران تبریک عرض می نمایم. 
توفیق روزافزون نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران و س��پاه پاسداران انقالب 

اسالمی را از خداوند متعال خواستارم.

حسن روحانی گفت: هر منطقه  کشور که با اعالم وزارت بهداشت 
به وضعیت سفید رس��ید، بالفاصله مراکز مذهبی آن بازگشایی 
می شود؛ در ارتباط با نماز جمعه نیز همین پروتکل برقرار است. 
حس��ن روحانی رئیس جمهور روز )یکش��نبه 7 اردیبهشت( در 
جلس��ه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: تنها راه مبارزه با 
ویروس کووید 19 رعایت فاصله و مراقبت است؛ اگر هم مجبور 
به رفتن به بیمارس��تان ش��دیم، پزشکان و پرس��تاران هم از ما 
مراقبت می کنند، لذا اس��اس مقابله با کرونا مراقبت ش��خصی و 

حفظ پروتکل های بهداشتی است تا از این مسئله عبور کنیم.
وی ادامه داد: کرونا برای مدتی هس��ت و متأسفانه باید بگویم با 
وجود کرونا باید زندگی کنیم، ضمن این که تقوی و پرهیز تنها 

راه کنترل کروناست.
رئیس جمه��ور تصریح کرد: راه حل حفظ مراقبت در دس��تان 
خودمان اس��ت تا بتوانیم ب��رای مقابله با کرون��ا آن را           عملیاتی 
کنیم. روحانی افزود: حوزه بهداش��ت و درمان کشور آماده بوده 
و روز ب��ه روز به تجاربش��ان برای مقابله و پیش��گیری از کرونا 

افزوده می شود.
وی با اش��اره به گزارش های وزارت بهداش��ت در ب��اره افزایش 
امکانات بهداش��تی و درمانی کشور گفت: هم اکنون 425 تخت 
ویژه بیمارستانی به ظرفیت بیمارستان های کشور افزوده شده و 
900 وس��ایل کمک تنفسی هم برای بهبود بیماران تأمین شده 
اس��ت. وی تأکید کرد: هم اکنون گام به گام در حال رسیدن به 

شرایط نزولی کرونا هستیم.
رئیس جمهور افزود: پیشنهاد جدید این است که کشور تقسیمات 
کش��وری جدید پیدا کند و این تقس��یمات جدید کش��وری بر 
مبنای اس��تان، شمال و جنوب نباش��د بلکه بر مبنای مبتال به 
ویروس کرونا و شیوع آن و مقرراتی که وزارت بهداشت و درمان 

قرار می دهد باش��د. وی توضیح 
داد: مثاًل اگر در یک شهرستانی 
برای  بیمارس��تان ها  به  ورودی 
یک هفته به صفر برسد و فوتی 
هم در آن نقطه ثبت نشده باشد 
و بهب��ود یافتگان افزایش یابد و 
ای��ن وضعیت ب��ه دو هفته نیز 
برسد، وزارت بهداشت و درمان 
طبق معیارهای خود این منطقه 
را           س��فید اعالم می کند و طبق 
تقس��یم بندی مناط��ق دیگر یا 

زرد هستند یا قرمز.
روحانی تأکید کرد: بنابراین ما 

تقسیمات کشوری جدید را           بر مبنای سفید، زرد یا قرمز تقسیم 
بندی می کنیم. یعنی وزارت بهداشت و درمان نقشه ای را           پیش 
روی مردم قرار می دهد و در تلویزیون تبلیغ می کند و می گوید 
ای��ن شهرس��تان ها در حال حاضر س��فید هس��تند و اگر مردم 
مراعات کنند س��فید باقی می مانند، اما اگر مراعات نشود ممکن 
اس��ت سفید تبدیل به زرد یا قرمز ش��ود، بنابراین آن مناطق تا 
زمانی که سفید باقی بمانند شرایط جدید حاکم خواهد شد. وی 
با بی��ان این که ما قول داده بودیم قب��ل از 15 رمضان تصمیم 
گیری و بررسی جدید صورت دهیم، گفت: ما دلمان می خواست 
مصوبه وس��یع تری داش��ته باش��یم چون ماه مقدس و پربرکتی 
اس��ت و هر چه می گذرد دل ها برای زیارت مساجد شریف ما در 
سراسر کش��ور مخصوصا بقاع متبرکه روز به روز بیشتر می شود 
و مردم دوس��ت دارند راه باز شود و به آنجا بروند. رئیس جمهور 
خاطرنش��ان کرد: واقعا در م��ورد بقاع متبرکه اگ��ر صحن آنها 

مطرح بود تصمیم گیری آسان تر 
بود اما وقتی اعالم می کنیم که 
صحن باز ش��ده، آنگاه مسافرت 
به س��مت آن شهر آغاز می شود 
و قط��ار و اتوبوس نیز به حرکت 
درمی آید و هتل و محل اسکان 
آنها نیز مطرح می شود. بنابراین 
یک س��ری مجموعه مس��ائلی 
اس��ت که باید همه در کنار هم 

قرار داده شود.
وی در م��ورد مت��رو و اتوبوس 
نیز گف��ت: با توجه ب��ه این که 
فاصله های 1.8 متری در مواقع 
شلوغی رعایت نمی شود ما بر روی استفاده از ماسک و دستکش 
تأکید کردیم و وزارت کش��ور اعالم می کند از چه روزی داشتن 
ماسک ضروری است و همه مردم نیز باید رعایت کنند. روحانی با 
بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت ما باید تولید ماسک 
را اضاف��ه کنند، گفت: نیروهای مس��لح نیز در این زمینه تالش 
می کند؛ شرایط ما ش��رایط بدی نیست. شرایط خوبی است. 
18 میلیون ماس��ک خارجی وجود دارد که ما دستور دادیم 
به بازار بیاید تا در دسترس عموم قرار بگیرد ممکن است آن 
ماسک های خارجی نسبت به زمانی که خریداری شده کمی 
گران تر باش��د اما به داروخانه ها عرضه کنند و ماس��ک های 
داخلی نی��ز وجود دارد و آنها را           هم همزمان عرضه کنند تا 
ماس��ک های داخلی هم خریداری ش��ود تا ما بتوانیم از این 
مسأله عبور کنیم.  روحانی به واکنش های رسانه های معاند 
در مورد پیشرفت های ایران در مقابل ویروس کرونا اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: تا ما یک نقطه مثبت پیدا می کنیم جیغ 

آنها بلند می ش��ود و می گویند »همه دنیا بهم ریخته است 
و ای��ران می گوی��د وضع من خوب اس��ت«، خب ما چه کار 
کنی��م که آخر هفته افتتاح های مه��م پیش رو داریم؟ یک 
افتتاح ما در پنجشنبه ای که گذشت یک میلیارد دالر ارزش 
سرمایه گذاری داشت. رئیس دولت دوازدهم گفت: علی رغم 
مشکالتی که در اسفند و فروردین ماه داشتیم، تورم ما هم 
نقطه به نقطه و هم س��االنه کاهش��ی بود، اما دو مرتبه آنها 
عصبانی می ش��وند و می گویند »چ��را در دنیا همه بدبخت 
ش��ده اند و شما می گویید وضعتان خوب شده است«؟ خب 
وضعمان خوب شده اس��ت. شما اگر ناراحت هستید گوش 
نکنید. وی تصریح کرد: بورس ما وضعیت خوبی پیدا کرده 
و آنها عصبانی هس��تند می گوین��د در تمام دنیا بورس بهم 
ریخته پس چرا بورس ایران خوب اس��ت؟ شستا سهام خود 
را           اعالم کرد و امیدواریم به زودی »شستان« هم اعالم کند. 
بانک ها به زودی سهامشان را           در بورس عرضه خواهند کرد 
و بورس ما رونق پیدا می کند و شورای عالی بورس هم باید 

مراقبت خود را           صورت بدهد تا جلو برویم.
روحانی تأکید کرد: آنها فکر می کردند ایران تحت فشارهای 
دو ساله تحریم استخوان هایش شکسته است، اما می بینند 
که مردم ما بهتر و قوی تر برخورد می کنند و تاب آوری خود 
را           خوب نشان دادند. پزشکان و پرستاران ما ایثار و فداکاری 
بیشتری از خود نش��ان دادند و همین باعث عصبانیت آنها 
شده است. وی با بیان این که ماه رمضان کمک به روحیه ما 
است گفت: اگر کسی روحیه خوبی داشته باشد از این کرونا 
ب��ه راحتی عبور می کند اما اگر کس��ی روحیه خود را           ببازد 
کرونا پر رو می شود درست مثل ابرقدرت ها؛ آنها نیز همین 
گونه اند. شما اگر در برابر ابرقدرت ها خود را           ببازید آنها پر رو 
می شوند اما اگر با نشاط باشید و اضطراب و نگرانی نداشته 

باشید و پروتکل ها را           دقیق مراعات کنید. فارس

درس بزرگ نهراسیدن از آمریکا
ادامه از صفحه اول

شلیک 13 فروند موشک بالستیک ساخت داخل به 
عین االس��د به خونخواهی ترور سردار دالور ایران 
اسالمی حاج قاسم س��لیمانی، یک نمونه روشن از 

شجاعتی است که با ترس میانه ندارد.
آمریکایی ها تصور آن را نمی کردند که ایران اینگونه 
پاسخ قاطعی بدهد و تنها کافی بود تا ارتش آمریکا 
بار دیگر دست از پا خطا کند تا 400 هدف آمریکایی 
در منطقه و حتی فرا منطقه با موشک های ویرانگر 

نیروهای مسلح کشورمان نابود شود.
آمریکا همچون بادکنکی است که خود را باد کرده 
و بزرگ نش��ان می دهد، اما انقالب اسالمی ایران با 
مقاومت خود پوش��الی بودن این رژیم را به همگان 

نشان داد.
باور ای��ن که اگر از آمریکا هراس داش��ته باش��یم 
نتای��ج تلخ��ی به ب��ار م��ی آورد، یکب��ار در جنگ 
تحمیلی تجربه ش��د. آنجا که توصی��ه حضرت اما 
برای هدف قرار دادن ناوه��ای آمریکایی در خلیج 
فارس عملیاتی نش��د و آنها احساس ترس را در ما 
دیدن��د و بر حمالت خود افزودن��د و حتی در یک 
اقدام جنایتکارانه هواپیمای مس��افربری ایران را در 

آسمان خلیج فارس هدف قرار دادند.
بعدها فرمانده وقت نیروهای آمریکایی مس��تقر در 
خلی��ج فارس اعت��راف کرد که ما در انتظار پاس��خ 
ایران بودیم و اگر ایرانی ها کش��تی های ما را هدف 

قرار می دادند، خلیج فارس را ترک می کردیم.
ادام��ه راه انقالب اس��المی نیز باید ب��دون ترس از 
آمری��کا باش��د، چرا که ه��م اکنون ی��ک ویروس 
ابرق��درت جهان را ب��ه هم ریخته و ت��رس از این 
ویروس دنیا غرب را ب��ا چالش ها و تعییرات جدی 

روبرو کرده است.
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گزارش

حمایت از اقشار آسیب پذیر در بحران کرونا افزایش یابد
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی خواس��تار افزایش میزان 

حمایت ها از اقشار ضعیف و کم درآمد در شرایط بحران کرونا شد.
س��یدتقی کبیری گفت: دولت و دس��تگاه های اجرایی می بایس��ت از تمامی 
ظرفیت ها برای حمایت از اقش��ار ضعیف و کم درآمد در این شرایط استفاده 
کنند. وی با تأکید بر اینکه کارگران روزمزد در معرض بیشترین آسیب ها در 
ش��رایط بحران کرونا قرار دارند، اظهار داشت: در ش��رایط امروز که کادر درمانی 
به همگان توصیه می کند که برای جلوگیری از ش��یوع بیماری کرونا در خانه بمانند، 
دولت و نهادهای حمایتی نیز  می بایست چاره  ای  برای دستمزد و امرار معاش کارگران 
روزمرد بیاندیشند. کبیری اضافه کرد: مشاغلی در کشور داریم که معیشت روزانه شان 
وابسته به کار و فعالیتی است که در همان روز انجام می دهند، اگر مجبور به قرنطینه 

هستند، باید برای وضعیت معیشت آنها تمهیدات الزم اندیشیده شود. تسنیم

رسانه ها در رزمایش کمک مؤمنانه به دولت و مردم کمک کنند
عضو مجلس خبرگان وظیفه و رسالت رسانه های فضای حقیقی و مجازی 
را در عملیات��ی کردن »رزمایش سراس��ری کمک مؤمنانه« مهم ارزیابی 
کرد و اجرای این رزمایش را راهکار مهمی در مقابله با آسیب های ناشی 
از بحران کرونا دانس��ت. آیت اهلل محس��ن حیدری با اشاره به »رزمایش 
سراسری کمک مؤمنانه« اجرای آن را راهکار مهمی در مقابله با آسیب های 
ناش��ی از بحران کرونا دانست و بر همدلی ملت و دولت برای عملیاتی کردن 
این رزمایش تاکید کرد. وی گفت: مردم ما همیش��ه اهل کرم و سخاوت بودند و 
اکنون انگیزه آن ها برای یاری رس��اندن به خانواده های مس��تمند و کسانی که به 
دلیل تعطیلی کسب و کارشان با مشکالت اقتصادی روبرو هستند قوی تر از قبل 
ش��ده است. عضو مجلس خبرگان افزود: رس��انه ها نیز باید کمک کنند تا به نحو 

مطلوب مردم بتوانند جوهر پاک و ناب خود را نشان بدهند.  میزان

دولت عزمی برای مقابله با حقوق های نجومی نشان نداد
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: رهبر معظم انقالب بارها بر مقابله 
با نجومی بگیران تأکید کردند اما دولت برای مقابله با این مس��أله عزمی 
نداش��ت. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اش��اره 
به گزارش دیوان محاس��بات درباره تفریغ بودجه س��ال 97 و توضیحات 
ارائه ش��ده درباره حقوق های نجومی در این گ��زارش گفت:  رهبر معظم 
انق��الب بارها بر رس��یدگی به موضوع حقوق های نجومی تأکید داش��تند اما 
دولت عزمی برای رسیدگی به این موضوع از خود نشان نداد. ابوترابی خاطرنشان 
کرد: همچنین در این گزارش اشاره ای به ارز تخصیص یافته برای تأمین کاالهای 
اساس��ی و عدم هزینه کرد مقدار قابل توجه��ی از این ارزهای تخصیص یافته در 
محل مورد نظر ارائه شده است که البته مقادیر این ارزها که در محل خود هزینه 
نشده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در گزارش دیوان محاسبات آمده است. 

رهبر انقالب:

هراس از آمریکا نتایج 
تلخی به بار می آورد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ارتباط زنده با مراسم انس با قرآن در اولین روز از 
ماه مبارک رمضان تاکید کردند: نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن مقابل آن 

از دستورهای مهم قرآن است.

رئیس جمهور: 

مراکز مذهبی مناطق سفید کشور بازگشایی می شود


