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غیب پرور،  غالمحسین  سردار 
فرماندهی کل سپاه  جانشین 
در ق��رارگاه مرک��زی امنیتی 
ام��ام علی)ع(، در یادداش��ت 
کوتاه��ی ب��ه جن��گ روان��ی 
رژیم صهیونیس��تی در فضای 
مجازی، واکنش نش��ان داد. در این یادداشت آمده 

است:
»کجاس��ت رژیمی که شعار نیل تا فرات را سر می 
داد؟ بیش از 40 س��ال اس��ت که در هر صحنه ای 
شکس��ت می خورید، ش��ما اگر کاری می توانستید 
انجام دهید در این س��ال ها کرده بودید؛ توکل مان 

به خدای بزرگ است که شما از آن محرومید.
فرماندهان س��پاه را از ترور نترسانید. مگر فرمانده 
ش��ده ایم که آسیبی به ما نرس��د؟ به خدای بزرگ 
س��وگند ک��ه چنین نیس��ت بلک��ه آن روز که این 
مناص��ب را پذیرفتیم، باورمان ش��د ک��ه در میدان 
جنگ با باطل هس��تیم، باورمان ش��د که شهادت 
آغاز حیات مبارکی اس��ت که فقط اولیاء خدا به آن 
مقام نائل می ش��وند. این جنگ روانی بر هیچیک 
از فرماندهان س��پاه به اندازه ذره ای تاثیر ندارد. از 
فرمانده کل س��پاه تا گس��تره عظیم فرماندهی  در 
سرتاسر سپاه جبل راس��خ و زبر حدیدند که تحت 
زعامت و والیت ش��خصیتی هس��تند که ایشان را 

نائب امام عصر)عج( می دانند.
آرمان ما محو رژیم جعلی و غاصبی است که بدترین 
جنایات بش��ری را انجام داده است. کالم آخر اینکه 
ما را و ملت بزرگ ما را نترسانید. بهتر است در فکر 
تکمیل و حراس��ت دیوارهای بلند و بتنی باشید که 
اطراف خود کشیده اید تا فرزندان اسالم، نفس شما 
را نگیرن��د؛ که به فضل خدای س��بحان این نفس 
خبیث��ی که تا کنون به ش��ماره افت��اده را خواهند 

گرفت و شما را محو خواهند کرد.«

روایت عمویی از جلسه کمیسیون
 امنیت ملی؛

ظریف: شایعه فروش جزیره کیش 
ناشی از غرض ورزی دشمنان است

سخنگوی کمیس��یون امنیت 
ملی مجل��س گفت: وزیر امور 
فروش  شایعاتی چون  خارجه 
جزیره کیش در سند همکاری 
ای��ران ب��ا چی��ن را ناش��ی از 
غرض ورزی دش��منان توسعه 
روابط ای��ران و چین دانس��ت. ابوالفضل عمویی در 
تشریح جلس��ه عصر روز گذشته کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس، اظهار داش��ت: در 
این جلس��ه وزیر امور خارج��ه و معاونانش به ارائه 
آخرین اخب��ار و تحلیل ها درباره قطعنامه ش��ورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و توافق جامع 
همکاری جمهوری اس��المی ایران و جمهوری خلق 
چی��ن پرداختند. وی درب��اره اظه��ارات وزیر امور 
خارج��ه پیرام��ون روند تدوین پی��ش نویس توافق 
همکاری ۲۵ ساله با چین گفت: ظریف در این باره 
گفت که روابط جمهوری اسالمی ایران با چین یک 
روابط راهبردی بر اس��اس منافع مشترک و احترام 
متقابل اس��ت. س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس تصریح ک��رد: طبق گفته وزیر امور خارجه، 
روند تدوین این سند با سفر آقای شیء جین پینگ 
به تهران در سال ۱۳۹4 آغاز شد و دو کشور در آن 
سفر تصمیم گرفتند تا نقشه راه بلندمدت را طراحی 
کنند و طرفین هنوز در حال مذاکره روی این سند 
هس��تند. عمویی بی��ان کرد: وزیر ام��ور خارجه در 
تشریح ابعاد این سند، بر لحاظ شدن منافع ملی در 
تدوین این سند تأکید کرد و شایعاتی چون فروش 
جزی��ره کیش و فروش نفت ارزان را رد کرد و آن را 
ناشی از غرض ورزی دش��منان توسعه روابط ایران 
و چین دانس��ت. س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس تصریح کرد: در این جلسه که اولین نشست 
مش��ترک کمیس��یون امنی��ت مل��ی و وزارت امور 
خارجه در دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی بود، 
اعضای کمیسیون به تشریح نظرات خود درباره این 
س��ند و سایر تحوالت سیاس��ت خارجی پرداختند. 
وی گفت: رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس 
هم ضمن اس��تقبال از ش��کل گرفتن فضای تعامل 
جدی و سازنده کمیسیون با دستگاه دیپلماسی، بر 
آمادگی کمیسیون برای بررسی بیشتر جزئیات سند 

همکاری جامع چین و ایران تأکید کرد.  مهر

اخبار

رهب��ر معظم انق��الب اس��المی صبح روز 
)یکشنبه( در ارتباط تصویری با نمایندگان 
ملت در مجلس ش��ورای اسالمی، مجلس 
یازده��م را »مظهر امی��د و انتظار مردم« 
خواندن��د و با اس��تناد ب��ه »بنیه ی قوی و 
ظرفیتهای مادی کش��ور« و »توانایی های معنوی و ایمانی 
ملت« تأکید کردند: اطمینان داریم همه ی مشکالت موجود 
قابل حل است و مجلس باید با اولویت بندی مسائل، پرهیز 
از حاشیه سازی و نیز کار مخلصانه برای مردم، در روند حل 

مشکالت تأثیر محسوس بگذارد.
ایش��ان همچنین با ابراز تأس��ف عمیق از اوج گیری مجدد 
کرونا، همه را به رعایت کامل دس��تورالعمل های بهداشتی 
فراخواندن��د و افزودند: مردم با گس��ترش نهضت تعاون به 
نیازمندان، بار دیگر کش��ور را از طراوت کمک به قشرهای 

ضعیف و خانواده های نیازمند سرشار کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور درصد قابل قبولی از مردم 
در انتخابات مجلس را با وجود ش��رایط س��خت اقتصادی 
و تبلیغ��ات مأی��وس  کننده ی دش��منان، نش��ان  دهنده ی 
امی��دواری و انتظار ملت برای حل مش��کالت خواندند و به 
نماین��دگان مجلس توصیه کردند: ق��در این موقعیت مهم 

را بدانید.
ایشان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین مجالس 
پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان پُرانگیزه، 
پُرایمان، پُرتوان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار ش��ماری 
از مدیران انقالبی و دارای س��وابق اجرایی و نیز شماری از 
پیشکس��وتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس یازدهم را به 

مجلسی بسیار خوب و امید بخش تبدیل کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرس��ندی از حساس��یت 
نش��ان دادن مجلس یازدهم به مس��ائل انقالب و س��رعت 
عمل نمایندگان در تش��کیل هیئت رئیسه و کمیسیون ها، 
افزودند: مهلت چهارساله ی نمایندگی، فرصت خوبی برای 
ریل گذاری حرکت عمومی کش��ور و تأثیرگذاری فراوان در 

روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ی ایران است.
رهب��ر انقالب اس��المی در بخ��ش دیگری از سخنانش��ان 
مش��کالت فراوان اقتصادی کش��ور را به »بیماری« تشبیه 
و درعین  ح��ال تأکید کردند: به علت بنیه ی قوی و قدرت 
دفاعی، کشور بدون تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، 
همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان میکنند که با وجود 
سخت ترین تحریمها و فشارهای همه جانبه نتوانسته اند به 
اهداف ضد ایرانی خود دس��ت یابند. ایشان »تورم، کاهش 
ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، مش��کالت بنگاه های 
تولیدی و مش��کالت ناشی از تحریمها« را از جمله مسائلی 
خواندند که س��ختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و 
متوس��ط به همراه آورده اس��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در تش��ریح برخ��ی ظرفیته��ای کش��ور افزودن��د: ایج��اد 
هزاران ش��رکت دانش بنیان، اجرای صدها طرح زیربنایی، 
بهره ب��رداری مس��تمر از طرحه��ای جدید، پیش��رفتهای 
حیرت انگیز در صنایع نظامی و موفقیتهای تحسین برانگیز 
در مس��ائل فضائی، نتایج اس��تفاده از بخشی از ظرفیتهای 

بسیار قوی و گسترده در کشور است.
رهبر انقالب ظرفیتهای معنوی ملت را که در ایمان مذهبی 
و انقالبی مردم ریشه دارد، مکمل ظرفیتهای فراوان طبیعی، 
جغرافیایی و تاریخی برش��مردند و افزودند: باید ظرفیتهای 
معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد توجه و استفاده 
قرار داد. ایش��ان »حضور به هن��گام و فداکارانه ی مردم در 
مقابله با موج اول کرونا«،»خدمات بس��یار باارزش ملت در 
نهض��ت کمک مؤمنانه به خانواده ه��ای ضعیف« و »حضور 
باشکوه و خیره  کننده ی مردم در بدرقه ی سردار سلیمانی« 
را نمونه هایی از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانستند 
و افزودند: مردم در تجلیل از »مظهر اقتدار ملی و جهادی« 
ایرانیان یعنی ش��هید سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و 
مقاومت در مقابل استکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی 

خود باالترین ارزشها را قائل هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری حضور تعیین  کننده ی 
مردم در مقابله با غائله هایی نظیر حوادث سالهای ۷۸ و ۸۸ 
افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت ضد نظام، دش��من را 
مأی��وس میکند و آیا توانایی و ظرفیت��ی باالتر از این برای 

یک کشور قابل تصور است؟
رهبر انقالب در نوعی جمع بندی از این بخش از سخنانشان، 

بخش��ی از مش��کالت موجود را نیز ناش��ی از بی توجهی و 
کم توجهی مس��ئوالن در طول س��الهای مختلف خواندند و 
افزودن��د: اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی بویژه 
در جوانان همچنان رو به گس��ترش باشد و از بنیه ی قوی 
کش��ور اس��تفاده ش��ود و امیدهای واهی به بیرون مرزها و 
ش��رطی کردن اقتصاد کشور تضعیف ش��ود، من اطمینان 

کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل حل است.
رهب��ر انقالب اس��المی س��پس توصیه های��ی را خطاب به 
نماین��دگان مجل��س یازدهم بی��ان کردند. »نی��ت الهی و 
خال��ص«، »کار برای مردم« و »پرهیز از جو زدگی« اولین 
توصیه ی حضرت آیت اهلل خامن��ه ای به نمایندگان مجلس 
ب��ود. توصیه ی دیگ��ر رهبر انق��الب مربوط به »س��وگند 
نمایندگان« بود که گفتند: س��وگندی ک��ه نمایندگان در 
آغاز به کار مجلس اداء میکنند، یک س��وگند شرعی است 
و بر اس��اس آن باید به صورت جدی پاس��دار حریم اسالم 
و نگهبان دس��تاوردهای انقالب اس��المی باش��ند. حضرت 
آی��ت اهلل خامنه ای در س��ومین توصیه، »توجه به مس��ائل 
کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن به حاشیه ها و 
اولویت دادن به مس��ائل فرعی« را مورد تأکید قرار دادند و 
افزودند: در شرایط کنونی، در موضوع اقتصاد، مسائل اصلی 
کشور عبارتند از »تولید، اشتغال، مهار تورم، مدیریت نظام 

پولی و مالی و عدم وابستگی اقتصاد کشور به نفت«.
ایش��ان در زمینه ی مس��ائل اجتماعی هم تأکی��د کردند: 
موضوع »مس��کن« به عنوان یک مس��ئله ی بس��یار مهم و 
کلیدی، مس��ئله ی »ازدواج جوانان و راه های تسهیل آن«، 
مس��ئله ی »فرزن��دآوری و جلوگیری از حرکت کش��ور به 
سمت پیری جمعیت« و مسئله ی »مدیریت فضای مجازی 
در کوتاه مدت و میان مدت« از دیگر مس��ائل اصلی کش��ور 
هس��تند. رهبر انقالب اس��المی توصیه ی چه��ارم خود به 
نمایندگان مجلس یازدهم را ب��ه »تعامل و هم افزایی قوا« 
اختصاص دادند و گفتند: نقش��ه ی کلی تعامل قوا، از جانب 
دس��تگاه اجرائی و قوه ی قضائیه به این گونه اس��ت که آنها 
بای��د مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند 

و هیچ گونه تعللی در این زمینه جایز نیست.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای افزودند: این تعام��ل از جانب 
مجلس نیز باید به این گونه باش��د که در مصوبات، ظرفیتها 

و واقعیتهای کشور در نظر گرفته شود.
ایش��ان در موضوع تعامل قوا خطاب به نمایندگان مجلس 

تأکید کردند: روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
و شرع باش��د، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس 
وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به 
دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها 
حرام شرعی است. رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
حض��ور وزرا در یک ماه اول آغاز ب��ه کار مجلس و ارائه ی 
گزارش از شرایط کش��ور، کار بسیار خوبی بود اما نباید به 
وزرا توهین و یا تهمتی زده شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: از برخوردهای احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود 
و بیان دیدگاه و نظر مخالف، متین، خردمندانه، قوی و قابل 
توجیه باشد. ایشان درباره ی همکاری مجلس با قوای دیگر 
گفتن��د: مردم از مجل��س و دو قوه ی دیگر انتظار بیان حق 
و پیگیری آن را دارند و بش��دت با مجادله و گریبان گیری 
و تش��نج می��ان قوا مخالف هس��تند و هم��ه بدانند فضای 
منازعه در رئوس دستگاه ها برای افکار عمومی زیان بخش و 
ناراحت کننده اس��ت. رهبر انقالب اسالمی، اتحاد و انسجام 
داخلی و یک صدایی در برابر جبهه ی گس��ترده ی دشمن را 
تکلیف همه ی مس��ئوالن و قوا برشمردند و افزودند: امروز 
جبهه ی دش��من ک��ه خبیث ترین و قبیح تری��ن آن آمریکا 
است، تمام توان سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای 
ب��ه زانو درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته اس��ت و در 
چنین ش��رایطی حت��ی با وجود اختالف س��لیقه و نظر در 
داخل، در مقابل دش��من یاوه گو باید دس��ت به دست هم 
بدهیم و یک س��خن گفته شود. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
نق��ش نظارتی مجلس را بس��یار مهم و حیاتی دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردند: این نقش باید ب��ا متانت، خردمندانه و 
بدون حاش��یه ایفا شود. ایش��ان همچنین با اشاره به سال 
آخر دولت گفتند: س��ال آخر دولتها معموالً سال حساسی 
اس��ت و باید مراقبت ش��ود که پیگیری ام��ور به  هیچ  وجه 
سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولتها 
بای��د تا روز آخر وظای��ف خود را انجام دهند و بعد از پایان 
دوره ی قانونی خ��ود، امانت را با ارائ��ه ی صورت وضعیت، 
به دولت بعدی تحویل دهند. رهبر انقالب اس��المی تأکید 
کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال 
اول مجلس، باید دو ق��وه فضا را به گونه ای مدیریت کنند 

که به کار مهم کشور لطمه نخورد.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنین مرکز پژوهش��های 
مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار 

مهم برش��مردند و بر لزوم استفاده ی مطلوب از دیدگاه های 
کارشناسی مرکز پژوهشها تأکید کردند.

رهبر انقالب اس��المی در بخش پایانی سخنانشان، گسترش 
مج��دد بیماری کرونا و جان باختن روزانه ی تعداد زیادی از 
مبتالیان را حقیقتاً غم انگیز خواندند و با تجلیل چندین باره 
از خدمات درخش��ان و فداکاری ه��ای کادرهای درمانی که 
بعض��ی از آنها نیز در راه خدمت به م��ردم به بیماری مبتال 
شدند و یا جان باختند، گفتند: با وجود این خدمات، بعضی 
افراد حتی کار س��اده ای مثل ماسک زدن را انجام نمیدهند 
که من واقعاً از آن پرس��تاری که فداکاران��ه در حال ارائه ی 

خدمت است خجالت میکشم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به واقعیت تلخ دور شدن 
کش��ور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، خطاب به همه ی 
دستگاه ها، گروه های خدمت رسان و آحاد مردم تأکید کردند: 
همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا کنند تا در کوتاه مدت 
زنجیره ی س��رایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات 
برسانیم. ایشان مشارکت گسترده ی مردم در نهضت خدمت 
مؤمنانه در آستانه ی ماه رمضان را بسیار باارزش و گره گشا از 
زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت تعاون 
و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به هر شکل 
که میتواند کمک و مراقبت کند که کسی از نیازمندان از قلم 
نیفتد. رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان بویژه جوانان را 
به دعا و توس��ل عمومی ب��ه درگاه خداوند متعال برای دفع 
بال فراخواندند. پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، آقای 
قالیباف رئیس مجلس در گزارش��ی از رویکردها، اقدامات و 
برنامه ه��ای مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مس��ائل 
م��ردم و تبدی��ل مجلس به یک نهاد چاب��ک و انقالبی بیان 
کرد و گفت: »اصالح س��اختار بودجه ریزی«، »نوسازی نظام 
مالیاتی«، »حمایت از قشرهای ضعیف«، »رفع موانع جهش 
تولی��د« و »تحول در ح��وزه ی تجارت خارج��ی« از جمله  
محورهای بسته ی تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد است.

آقای قالیباف »ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از آنان«، 
»ش��فافیت در فراینده��ای قانونگ��ذاری« و »توجه ویژه به 
نظ��ارت در کنار تقنین« را نیز از دیگ��ر برنامه های مجلس 
برش��مرد. رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه پرداختن به 
هر گونه حاشیه ای که مجلس را از حل مسائل مردم دور کند 

خطا است، بر ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد. 
 پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

روحانی: 

سوداگران ارز صادراتی، مورد 
پیگرد قانونی قرار می گیرند

 رئیس جمهور گف��ت: س��وداگران ارز صادراتی مورد پیگرد 
قانونی قرار می گیرند. حجت االس��الم حسن روحانی رئیس 
جمهور روز یکش��نبه در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی 
دول��ت، با اش��اره ب��ه نوس��انات ارزی ناش��ی از تحریم ها و 
محدودیت های ناش��ی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: 
وزارت صمت مس��ئول ایجاد انضب��اط در بخش صادرات و 
واردات کاال در کش��ور است و در این مسیربا همکاری بانک 
مرکزی سیاست های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت 

و شفافیت اجرا می کند.
رئی��س جمهور سیاس��ت کل��ی دولت را حمای��ت از بخش 
خصوصی و مش��ارکت فع��ال بازرگانان و تولی��د کنندگان 
برشمرد و تاکید کرد: با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت 
وزارت صم��ت و بان��ک مرکزی از هم��کاری و فعالیت های 

س��ازنده بازرگانان دلس��وز و متعهد و دارای کارنامه روشن 
اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق 
صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی 
که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون 
عمل کرده اند، تسهیالت تشویقی ارائه دهند. روحانی در عین 
حال تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و 
وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور، 
در چارچوب همان ضوابط و سیاس��ت ها گروه اندکی که با 
هدف س��وء استفاده از این ش��رایط و به قصد سوداگری ارز 
صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد 
پیگرد قانونی  قرار می گیرن��د و با هماهنگی اتاق بازرگانی 
فعالیت آنها محدود می شود. در این جلسه رئیس کل بانک 
مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع 

برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، صادرکنندگان  
برای برگشت ارز از تاریخ صدور پروانه صادراتی 4 ماه فرصت 
دارند و اگر ظرف سه ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی 
گم��رک، ارز خ��ود را برگردانن��د به عنوان تش��ویق مبنای 
برگش��ت ارز آنها ۹0 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود. 
براساس این مصوبه درصورت تاخیر در برگشت ارز به چرخه 
اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در 
سامانه نیما با نرخ روز پایان مهلت 4 ماهه مذکور در سامانه 
نیما، یا قیمت روز بازار هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی 
بفروشند. عبدالناصر همتی همچنین گزارشی از روند عرضه 
ارز در س��امانه نیما ارائه کرد که براس��اس آن، طی دو هفته 

گذشته این عرضه روند افزایشی داشته است. 
 پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری
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گزارش

سپاه از هیچ رسانه  و خبرنگاری شکایت نکرده است
سخنگوی سپاه گفت: شکایتی از رسانه ای نداشته ایم و اخبار کذب منتشره 

مورد پیگیری قرار می گیرد.
در پی انتش��ار اخباری مشکوک و جهت دار در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی مبنی بر شکایت سپاه و وزارت اطالعات از ایرنا و تشکیل پرونده 
قضایی برای چند مدیر و خبرنگار این خبرگزاری به خاطر انتش��ار مصاحبه 
با یکی از مسئولین ارتش جمهوری اسالمی ایران، که با اهداف خاص دستاویز 
رس��انه های معاند نیز قرار گرفته است، سردار س��رتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
سخنگو و مس��ئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رد این ادعا 
اظهار داش��ت: این گونه خبرسازی ها تأثیری در وحدت و اخوت تزلزل ناپذیر سپاه و 
ارتش در صیانت از امنیت و منافع ملی کشور و نیز تعامل این نهاد انقالبی و مقتدر 

با اصحاب رسانه نخواهد داشت.  سپاه نیوز

امروز ارتش محبوب دل مردم است
رئیس بنیاد مس��تضعفان گفت: ما در س��خت ترین ش��رایط هستیم اما 
پیروزی های بس��یار بزرگ هم در حال تولد اس��ت و فتح خرمشهرهای 
جدید در راه است. پرویز فتاح در مراسم جشنواره مالک اشتر هوانیروز 
گفت: ارتش جمهوری اسالمی امروز محبوب دل مردم است و دلیل این 
محبوبیت خدامحوری ارتش اس��ت. وی افزود: ما در مسیر بدون راهنما 
راه را گ��م می کنیم. آن هایی که از انقالب و  والیت دور می ش��وند در دامن 
دش��من می افتند و ما باید حواس مان باش��د که از والیت فاصله نگیریم.  رئیس 
بنیاد مس��تضعفان خاطر نش��ان کرد: ما حتما ش��فاف عمل می کنیم و به مردم 
گ��زارش می دهیم امروز در موضوع قرارداد ۲۵ س��اله با چین ببینید چه س��ر و 
صدایی می کنند، آنها خیرخواه ملت ما نیستند. هرکاری که به نفع ملت ما باشد 

دشمن با آن برخورد می کند. تسنیم

برد موشک بالگردهای هوانیروز به ۱۰۰ کیلومتر خواهد رسید
 Fire&Forget فرمان��ده هوانی��روز ارت��ش گف��ت: ب��ه موش��ک های
)ش��لیک کن-فراموش کن( با برد بیش از ۸ کیلومتر  دس��ت یافته ایم و 
در آینده این برد به ۲0 و ۱00 کیلومتر هم خواهد رس��ید. امیر یوسف 
قربانی فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در مراسم تجلیل 
از کارکنان برتر هوانیروز در جش��نواره مالک اش��تر گف��ت: آمریکایی ها 
وقت��ی با پی��روزی انقالب از ایران رفتن��د، فکر کردند هوانیروز به س��رعت 
زمین گیر می ش��ود اما همه دیدند که هوانیروز در جریان غائله های گنبد و  پاوه 
چه رش��ادت هایی را از خود نشان داد. اگر پرواز شب شهید کشوری در ارتفاعات 
س��ر به فلک کشیده غرب انجام نمی شد، مش��خص نبود پاوه چه سرنوشتی پیدا 
می کرد.  وی افزود: خیانت منافقین به کشور ما را هیچ کس تا کنون انجام نداده 

است و هوانیروز در عملیات مرصاد، کمر منافقین را شکست. فارس

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس:

مجلس با اولویت بندی مسائل 
در روند حل مشکالت تأثیر 

محسوس بگذارد


