
چارچوب اقتصاد 
کشور به خوبی 
اداره شده است

وهای  نیر
آمریکایی به 
دنبال سوراخ 

موش!

دولت ارز را در 
زمان نامناسبی در 
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عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس

روحانی: 

در رزمایش مشترک سپاه موشک 
بالستیک از  عمق زمین شلیک شد
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دبیر شورای نگهبان:

امیدوارم هرچه زودتر شر آل سعود 
به خودش برگردد

در ادامه رزمایش های نیروهای مسلح برای 
ارتقا توان دفاعی کش��ور در برابر تهدیدات 
مرحل��ه نهای��ی رزمای��ش ب��زرگ دریایی 
و موش��کی »پیامب��ر اعظ��م )ص( ۱۴ «با 
مشارکت نیروی دریایی و نیروی هوافضای 
سپاه از سه ش��نبه در منطقه خلیج فارس و 
غرب تنگه هرمز آغاز ش��د. نکته مهم آنکه 
در دومی��ن روز از مرحل��ه نهای��ی رزمایش 
موشک های بالستیک نیروی هوافضای سپاه 
برای نخس��تین مرتب��ه در جهان به صورت 
کامال اس��تتار شده از اعماق زمین به سمت 
اهداف از پیش تعیین ش��ده ش��لیک ش��د. 
موشک های مدفون شده به یکباره زمین را 
می ش��کافند و اهداف خ��ود را مورد اصابت 

قرار می دهند. 
این رزمای��ش در حالی برگزار ش��د که در 
چن��د پی��ام مهم را ب��ا خود همراه داش��ته 
است. نخست آنکه در ش��رایطی که آمریکا 
و صهیونیس��ت ها ب��ا ایجاد فض��ای رعب و 
وحشت برآنند تا جو جنگ را در میان ملت 
و مسئوالن ایران ایجاد نمایند این رزمایش 
این پیام را ب��رای همگان دارد که نیروهای 
مس��لح در آمادگی کامل قرار دارند و جای 
هیچ نگرانی از تهدیدات دشمن وجود ندارد. 
ای��ن رزمایش ابط��ال کننده آن دس��ته از 
تحلیل ها و گفتارهایی است که سعی دارند 

پیامی از اعماق زمین 
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فرمانده کل ارتش: 

بیانیه گام دوم نقشه راه تربیتی و 
آموزشی افسران آینده ارتش است
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رفتار دولت نژادپرست آمریکا را محکوم 
و از حرکت مردم  حمایت می کنیم

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت موسم حج:
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