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اخبار کوتاه

سردار دهقان خطاب به وزیر دفاع آمریکا:
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مسدودشدنبرخی
کانالهایتلگرامی

دورۀهفتتیرکشی
گذشتهاست

سیاست خارجی
وزیر امور خارجۀ آمریکا :

ترامپ دستور
بازنگری برجام راصادرکرد
رکــس تیلرسون ،وزیــر امــور خارجۀ
آمریکا ،اعالم کرد که دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،دستور داده است
این مسئله را بررسی کنند که آیا لغو
تحریمهای ایران طبق توافق هستهای
ایران و  5+1در راستای منافع امنیت
ملی آمریکا بوده است یا خیر .روزنامۀ
صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت»
گزارش کرد تیلرسون در بیانیهای اعالم
کرده است که ایران همچنان در قبال
تعهداتش مقابل برجام برای کنترل
برنامۀ هستهای خود سازگار است اما
نگرانیهایی درخصوص نقش ایران در
حمایت از تروریسم وجود دارد .طبق
این گــزارش ،تیلرسون در بیانیهای
اعالم کرد دونالد ترامپ قصد دارد به
سازمانهای مختلف آمریکا به ریاست
شورای امنیت ملی این کشور دستور
دهــد که ارزیــابــی کنند که آیــا تعلیق
تحریمهای مرتبط با برجام برای منافع
امنیت ملی آمریکا حیاتی بوده یا خیر.
در ادامـــه آمــدهاســت« :زمــانــی که
بازنگری درونسازمانی دربارۀ برجام
تکمیل شود ،دولت ترامپ قصد دارد
درخصوص این موضوع با کنگره وارد
همکاری شود.».

عکس KHAMENEI.IR :

وزیــر دفــاع آمریکا بــا طــرح ادعایی
بیاساس گفت« :ایــران به حوثیها
موشک میدهد.».
به گزارش المستقبل ،جیمز ماتیس،
وزیر دفاع آمریکا ،که روز گذشته برای
اولینبار به عربستان سفر کرده بود،
در گفتگو با روزنامهنگاران مدعی شد:
«ایــران در درگیریهای یمن مداخله
میکند و مــا میبینیم کــه ایـــران به
حوثیها موشک میدهد تا عربستان
را بزند و این امری است که باید متوقف
شود زیرا مردم بیگناه زیادی در این
درگیریها میمیرند.».
وی در ادامه گفت« :آمریکا برای حل
درگیر یهای یمن و انجام مذاکرات
تحت نظر سازمان ملل حرکت میکند
و ما و همپیمانانمان بــرای آغــاز این
مذاکرات تالش میکنیم.».
در واکنش به ایــن اظــهــارات ،ســردار
دهقان ،وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح ،گفت« :امــروز تروریستهای
تکفیری وهابی با سال حها و مهمات
ساخت آمریکا در اقصانقاط جهان
بــهویــژه در ســوریــه و عـــراق جنایت
میکنند.».
وی افزود« :به وزیر دفاع آمریکا توصیه
میکنم ابــتــدا تــاریــخ مجادلههای
نظامی دولتهای پیشین آمریکا در
ویتنام ،عراق ،سومالی ،افغانستان و
ً
اخیرا در سوریه و یمن و جنایتهای
جنگی و ضدبشر ی صو ر تگرفته
را مطالعه کنند و علت تــاش برای
خالصی از باتالقهایی که نابخردانه،
متکبرانه و سرمستانه برای خود ایجاد
کردهاند را بررسی کنند .آنگاه به ریشۀ
اتهامزنیهای فعلی خود پی خواهند
برد .».وزیر دفاع گفت« :ایشان و سران
بهاصطالح استراتژیست آمریکا باید
بدانند که دوره و عصر هفتتیرکشی،
اتهامزنی ،پروندهسازی و مداخلهگری
از موضع حقبهجانب گذشته است
و این سخنان جابهجا کردن متهم با
مدعی است .».وی افزود« :بهتر است
ایشان و رهــبــران آمریکا در پی حل
مسائل داخلی آن کشور باشند و به
دنبال بحرانآفرینی جدید و برافروختن
شعلههای جنگ در کره و خاورمیانه
نــبــاشــنــد.».ســردار دهــقــان تصریح
کرد« :ملتها پیام اظهارات مکارانه و
رذیالنۀ دشمنان خود را خوب دریافت
میکنند .از این رو ،پاسخ ملتها نیز
با اقدامات آنها تناسب دارد .».وزیر
دفاع بیان کرد« :ملت رنجدیدۀ یمن،
که مورد تجاوز ائتالف عربی به رهبری
عربستان با حمایت تما معیار آمریکا
قرار گرفته ،خود ،با اتکا به قدرت مردم
و توانمندیهای خود مقابل این ائتالف
و حامیان آنها ایستاده و تاکنون آنها را
در دستیابی به اهداف شومشان ناکام
گذاشته است و این مسیر را تا پیروزی
ادامه خواهد داد.».

رهبر انقالب ،با تأکید بر ایستادگی ملت ایران از ابتدای انقالب تاکنون ،ترس مسئوالن ازتشر دشمن را عامل تجاوز و تعرض قدرت ها دانستند

حضرت آیـــتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب
اسالمی ،صبح روز گذشته در دیــدار فرماندهان و
جمعی از یگا نهای نیروهای چهارگانۀ ارتــش به
مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی ،با اشاره به نقش
اقتدار ،تواناییها و انگیزۀ بــاالی ارتــش در تأمین
امنیت کشور ،نیروهای نظامی را یکی از مؤلفههای
تأمین امنیت برشمردند و ،با تأکید بر تأثیر عملکرد
دستگاههای اقتصادی ،علمی و تحقیقاتی ،آموزشی
و فرهنگی در جلوگیری از به نتیجه رسیدن اهداف
دشمن ،اولویت درجۀ یک کشور را مسائل اقتصادی
دانستند و گفتند« :اصلیترین وظیفۀ مسئوالن
پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهویژه
در بخش اشتغال و تولید و تالش جدی بــرای حل
مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در
مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنهاست.».
رهبر انقالب اسالمی همچنین ،با اشاره به انتخابات
 ۲۹اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی
را نماد مردمساالری اسالمی و مایۀ عزت و افتخار و
قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند« :باید مردم،
مسئوالن و نامزدها انتخابات را قدر بدانند و زمینۀ یک
انتخابات پر شور و شوق و بانشاط ،سالم ،با امنیت و
گسترده را فراهم کنند.».

حفظ و تقویت ارتش اعتقاد قلبی و عمیق امام(ره) بود

حضرت آیتا ...خامنهای در این دیدار با گرامیداشت
روز ارتش و تجلیل از خانوادهها و همسران و فرزندان
ارتشیان بهعنوان همسنگران و همرزمان واقعی آنها
تعیین روز ارتش از سوی امام(ره) را یکی از بهترین و
هوشمندانهترین اقدامات امام راحل(ره) برشمردند و
گفتند« :این اقدام ،عالوهبر مستحکم کردن پایههای
ارتــش جمهوری اسالمی ،موجب یأس و ناامیدی
بسیاریازتوطئهگراندرآنزمانشد.».ایشانباتأکید
بر اینکه تعیین روز ارتش از جانب امام خمینی(ره) به
معنای پذیرش هویت ارتش با همۀ مختصات و شرایط
آن در ابتدای پیروزی انقالب بود افزودند« :حفظ و
تقویت ارتش اعتقاد قلبی و عمیق امام(ره) بود و این
تصمیم صحیح امــام(ره) موجب شد ارتش در همۀ
قضایای بعد از انقالب خوش بدرخشد.».
رهبر انقالب اسالمی ایستادگی در مقابل توطئههای
درونی را یکی از نمونههای کارنامۀ درخشان ارتش
برشمردند و گفتند« :نقشآفرینی ارتش در دوران دفاع
مقدس و ارائۀ جلوههای عملی از سطوح باالی اخالق
و معنویت در کنار قدرت رزمی ،یکی دیگر از افتخارات
آن است.».حضرت آیتا ...خامنهای شهیدان صیاد
شیرازی و بابایی و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای
عملی اخــاق و معنویت خواندند و تأکید کردند:
«ارتش جمهوری اسالمی امروز یک نیروی فکری و
معنوی و دارای انگیزههای پاک و مقدس است که این
یکی از آثار مهم اقدام امام(ره) در تعیین این روز است و
باید این ارزشها قدر دانسته و تقویت شوند.».

ازطرفمردمنترسید
امنیت اشاره کردند و افزودند« :امنیت برای یک کشور
بسیار مهم است و ،هرچه نیروهای مسلح مقتدرتر
و پرانگیزهتر باشند ،این اقتدار ،حتی اگر با تحرک
نظامی هم همراه نباشد ،زمینهساز ایجاد امنیت
خواهد بود .».فرمانده کل قوا فرماندهان ارتش را به
تربیت انسانهایی که بتوانند الگو باشند توصیه کردند
و خاطرنشان کردند« :روزبهروز باید الگوهای اخالقی
همچون شهید صیاد و شهید بابایی در سازمان بزرگ
و دارای شوکت ارتش افزایش یابد .».رهبر انقالب
اسالمی با تأکید بر اینکه نیروهای مسلح از مهمترین
حصارهای تأمین امنیت برای مردم به شمار میروند
افزودند« :عالو هبر نیروهای مسلح ،مجموعهها و
دستگاههای اقتصادی ،آموزشی ،علمی و تحقیقاتی
و فرهنگی نیز ،اگر در جهت مقابله با اهداف دشمن
و بهعنوان بخشهای تکمیلکنندۀ یکدیگر عمل
ً
کنند ،قطعا ،هماهنگ با نیروهای مسلح ،زمینهساز
حفظ و تقویت امنیت ملی و توسعه و پیشرفت کشور
خواهند شد.».

تقویت بنیۀ اقتصادی کشور کلیدیترین موضوع
است

حضرت آیتا ...خامنهای یکی از طراحیهای اصلی
دشمن را استفاده از نقاط ضعف و مشکالت اقتصادی
برای ضربه زدن به ملت ایران دانستند و خاطرنشان
کردند« :به همین علت ،در سالهای اخیر ،شعارهای
اقتصادی برگزیده و برجسته شدند .».ایشان تقویت
بنیۀ اقتصادی کشور را حسا سترین و کلید یترین
موضوع برشمردند و گفتند« :بر همین اســاس ،بر
اجــرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهعنوان
یک مجموعۀ کار و حرکت و اقدام بهویژه بر موضوع
اشتغال و تولید و همچنین مسائل معیشتی مردم
و کارکنان دستگا ههای مختلف از جمله نیروهای
مسلح تأکید دارم .».رهبر انقالب اسالمی ،با اشاره
به تمرکز بدخواهان نظام اسالمی بر استفاده از نقاط
ضعف اقتصادی به منظور ایجاد اخالل ،خاطرنشان
کردند« :وقتی انگیزه و هدف دشمن مشخص است،
ً
قاعدتا باید انگیزۀ مسئوالن برای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی افزایش یابد و من همۀ این مسائل را،
که دیدگاه کارشناسان زبدۀ اقتصادی است ،به طور
مشروح و خصوصی برای مسئوالن نیز بیان کردهام.».

حضرت آیــتا ...خامنهای افزودند« :توقع من از
مسئوالن این است که ،وقتی انگیزۀ دشمن را برای
استفاده از نقاط ضعف اقتصادی میبینند ،درصدد
برطرف کردن نقاط ضعف اقتصادی و بستن منافذ
برآیند.».

نقاط قوت نظام از نقاط ضعف بیشتر است

ایشان تأکید کردند« :البته نظام جمهوری اسالمی و
ملت ایران نقاط قوت فراوانی دارند و علت سربلندی
ملت در مقابل توطئههای گوناگون ،از ابتدای پیروزی
انقالب تاکنون ،همین نقاط قوت عجیب است که ،از
لحاظکمیتوکیفیت،ازنقاطضعفبیشترهستند.».
رهبر انقالب اسالمی یکی از این نقاط قوت برجسته را
روحیۀ شجاعت و ایستادگی ملت ایران دربرابر تشرها
و اخمهای ابرقدرتها دانستند و افزودند« :یکی از
شگردهای قدرتهای متجاوز برای ترساندن ملتها
و دولتها و وادار کردن آنها به تأمین منافع نامشروع
خــود ،تشر زدن و از خود بزرگنمایی نشان دادن
است .».حضرت آیتا ...خامنهای گفتند« :برای یک
کشور بدترین حالت آن است که مسئوالن آن کشور از
تشر دشمن بترسند زیرا این کار در را برای ورود ،تجاوز و
تعرض او باز میکند.».ایشان خاطرنشان کردند« :در
اینکه امور کشور را باید با عقل و تدبیر و حکمت انجام
داد هیچ تردیدی وجود ندارد اما این تدبیر و حکمت
باید همراه با شجاعت باشد.».

اگر کسی میخواهد بترسد اشکالی ندارد اما به
حساب مردم نترسد

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند« :ترسیدن و دلهره
از تشر دشمن و تحت تأثیر اخم قدرتمندان قرار گرفتن،
اول بدبختی اســت .».حضرت آیــتا ...خامنهای
ِ
افزودند« :اگر کسی هم میخواهد بترسد اشکالی
ندارد اما از طرف ملت و به حساب مردم نترسد زیرا ملت
ایران ایستاده است .».ایشان با اشاره به انواع توطئهها
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون خاطرنشان
کردند« :اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت ایران از
قدرتها بترسد و در مقابل آنها عقبنشینی کند،
اکنون دیگر هیچ اثر و نشانی از ایران و ایرانی باقی
نمیماند .».رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند:
«دشمن ،اعم از آمریکا و بزرگتر از آمریکا ،در مقابل

نیروهای مسلح از مهمترین حصارهای تأمین امنیت
به شمار میروند

ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای روحی و
معنوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مسلح در تأمین

نظامی که به مردم خود متصل است و مردم و ملت خود
را دوست دارد و ملت نیز آن نظام را دوست دارند و در
مقابل دشمن مقاوم هستند هیچ غلطی نمیتواند
بکند.».

در دشمنی آمریکا با ملت ایران هیچ تردیدی نیست

حضرت آیـــتا ...خامنهای با اشــاره به اینکه در
دشمنی قدرتهای زورگو بهویژه آمریکا با ملت ایران
هیچ تردیدی نیست افزودند« :اینکه بگویند با فالن
فرد موافق هستند و با او مالحظه خواهند کرد حرف
نادرستی است زیرا دشمنی آنها ،از زمان امام(ره)
و بعد از امام(ره) و در زمان دولتهای گوناگون که با
سالیق مختلف بر سر کار بودند ،همواره ادامه داشته
است .».ایشان با تأکید بر اینکه اقتدار و ایستادگی
ملت ایران و تأثیرناپذیری ملت از تشر آمریکا و برخی
کشورهای اروپایی باید ادامه پیدا کند خاطرنشان
کردند« :بخش مهمی از ادامۀ ایستادگی و نهراسیدن
از دشمن بهعهدۀ نیروهای مسلح و بخش عمدۀ آن بر
عهدۀ اقتصادیون و مجموعههای فرهنگیآموزشی
بهخصوص متصدیان بخشهای علمی و تحقیقاتی
است.».

باید انتخاباتی با شور ،سالم و همراه با امنیت برگزار
شود

رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان ،با
پیش رو ،انتخابات را از افتخارات
اشاره به انتخابات ِ
ملت ایران و مایۀ عزت ،قدرت ،روسفیدی و سربلندی
ملت ایران در دنیا خواندند و افزودند« :بدخواهان
به دنبال نشان دادن اســام و معنویت در نقطۀ
مقابل مرد مساالری بودند اما جمهوری اسالمی،
با مردمساالری اسالمی و انتخابات ،غلط بودن این
حرف را نشان داد .».حضرت آیــتا ...خامنهای
گفتند« :همۀ ملت در انتخابات احساس میکنند که
کلید کارهای کشور در دست خودشان است و آنان
هستند که عناصر اصلی کشور را معین میکنند.».
ایشان با تأکید بر اینکه همۀ مردم ،نامزدها ،دولت
و دستاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن را
گرامی بدارند افزودند« :باید انتخاباتی گسترده،
با شور و شوق و نشاط ،سالم و همراه با امنیت برگزار
شود و چنین انتخابات و ذخیرهای به کشور مصونیت
بسیاری خواهد داد.».
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به مطالب وسوسهانگیز
رسانههای دشمن و تالش خصمانۀ آنان برای خراب
کردن انتخابات خاطرنشان کردند« :ملت ایران،
با همین بیداری و هوشیار یای که همواره نشان
داده است ،در مقابل این حرکت عمل خواهد کرد.».
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،امیر سرلشکر
صالحی ،فرمانده کل ارتش ،با تبریک اعیاد ماه رجب
و گرامیداشت روز ارتش و نیروی زمینی گفت« :امروز
ارتش مفتخر است که ،در همۀ عرصههای زمینی،
دریایی ،پدافندی و هوایی ،با اقتدار ،اعتمادبهنفس
و توکل به خدا ،از مرزهای خاکی و اعتقادی انقالب
اسالمی دفــاع میکند و ،فراتر از همۀ مؤلفههای
آمادگی رزمی ،به دریای بیکران انسانهای مؤمن و
متخصص خود میبالد.».

سایه روشن

بیمناکیمکهدستتنگی ،صداوسیمارابهیاردوازدهمدولتبدلکند

جمعی از فعاالن رسانهای در نامهای به عبدالعلی
علیعسکری ،رئیس سازمان صدا و سیما ،تصریح
کردند« :به معذوریتهای این نهاد پیرامون لزوم
تأمین بودجه از سوی دولت واقفیم اما بیم آن داریم
که خــدا ینــاکــرده ایــن معذوریت و دستتنگی
بهانهای شود که برخی مشاوران آشنا به زیر و بم
فعالیتهای رسانهای ،رسانۀ ملی را از انجام تعهدات
فراجناحیاش بازدارند و این شائبه تقویت شود که
صداوسیما به یار دوازدهم دولت در ایام رقابتهای
انتخاباتی بدل شده است( ».نماینده).
یک منبع آگاه از تــاش عـــد های از نمایندگان
اصال حطلب مجلس جهت ممانعت از انتشار

گزارش کمیتۀ پیگیری پروندۀ تحصیلی حسین
فــریــدون ،پیش از انتخابات ریاستجمهوری
خبر داد .این منبع آ گــاه علت تالش این عده از
نمایندگان اصالحطلب مجلس برای جلوگیری از
انتشار گزارش نهایی دربارۀ مدرک تحصیلی حسین
فریدون را آثــار سوء آن بر رأی حسن روحانی در
انتخابات خواند( .پارس)

عبدالرضا هاشمزایی ،نمایندۀ مــردم تهران در
مجلس ،دربــارۀ ثبتنام اسحاق جهانگیری برای
کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری
گفت« :اصالحطلبان به این نتیجه رسیدند که دو
یا سه کاندیدا در انتخابات داشته باشند ،چه آقای

روحانی موافق باشند چه نباشند .».وی ادامه
داد« :همانطور که اصولگرایان با چند کاندیدا
ً
وارد انتخابات میشوند قاعدتا اصال حطلبان هم
باید با بیش از یک کاندیدا در انتخابات ورود کنند
تا کاندیداها بتوانند پاسخ منتقدان را بدهند و
آقای روحانی در مناظرهها تنها نباشد .».عضو
فراکسیون امید مجلس گفت« :اگر در نظرسنجیها
کاندیدایی رأیی باالتر از آقای روحانی داشته باشد،
اصالحطلبان باید همان کاندیدا را به عنوان نامزد
نهایی خود معرفی کنند( ».فارس).
مصطفی کواکبیان ،نمایندۀ مجلس ،با بیان اینکهای
کاش برای داوطلبان ریاستجمهوری ،عالو هبر

گواهی تست سالمت جسمی ،گواهی سالمت
روا نشناختی را هم شرط میکردند گفت« :با
این شرط مشخص میشود چرا آقایان دچار توهم
شدهاند( .».تسنیم).

عبدالمجید شیخی ،کارشناس مسائل اقتصادی،
اظهار داشــت« :طبق آمــار و اطالعاتی که وجود
دارد ،در ایــن دولـــت ،واردات گندم نسبت به
دورههــــای پیش افــزایــش چشمگیری داشته
است .در دولت یازدهم واردات گندم 15میلیون
تــن بـــوده اســـت در حــالــی کــه در دولــتهــای
دهــم و نهم ،بهترتیب 12 /5 ،و 7میلیون تن
بوده است( ».راه دانا).

تسنیم -حــج ـتاالســام محسنی
اژ های ،در گردهمایی رؤســـای کل
معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستر یهای مراکز استان،
ً
با بیان اینکه قطعا اقداماتی که در
فضای مجازی امروز صورت میگیرد
سازما نیافته است گفت« :در همین
بازداشت مدیران کانال های تلگرامی
که هنوز هم شش نفر بازداشت هستند،
ظرف چند ساعت ،دوباره این کانالها
بــاال آمــد .چه کسی ایــن کــار را انجام
داد؟» .معاون اول قوۀ قضائیه تصریح
کــرد« :چه بسا در آینده هم با فتنه و
فسادهایی روبهرو شویم و نباید کوتاه
بیاییم و ما در مقابل هر فتنه ،فشار و
فسادی باید بایستیم.».

تهدیدخاصیبرایامنیت
انتخاباتنداریم
شبستان -حسین ذوالفقاری ،رئیس
کمیتۀ امنیت انتخابات کشور ،با اشاره
به اینکه تامین امنیت انتخابات از نیمۀ
اول سال ۹۵آغاز شده است اظهار کرد:
«برای تمامی مراحل انتخابات بررسی
کردهایم که چه آسیبهای امنیتیای
وجود دارد و چه اقداماتی باید انجام
شــود .پیشبینیهای صور تگرفته
و اشــراف اطالعاتی ما در کل کشور و
فضای بیرون کشور بیان میکند که
تهدید خاصی برای امنیت انتخابات
نداریم .البته این بدان معنا نیست که
تمامی ابعاد مؤثر بر امنیت انتخابات
مــوردتــوجــه قــرار نگیرد .پیشبینی
پدید ههای ناشناخته برای انتخابات
صورت گرفته است.».

طغیانعلیهنظرشورای
نگهبانگناهاست
ایسنا -آیـــتا ...نــوری همدانی روز
گذشته در درس خارج فقه خود با اشاره
به جایگاه قانونی شورای نگهبان گفت:
«چــون و چرا کــردن در مقابل شورای
نگهبان گناه است زیرا این شورا قانون
دارد و براساس آن صالحیت افــراد را
انتخاب میکند .».وی عنوان کرد:
«امــام(ره) در صحیفۀ نور در چند جا
آورده است کسی بخواهد در مقابل
شــورای نگهبان اعتراض کند ،نهتنها
گناه کــرده ،بلکه مفسد فــیاالرض
است زیــرا قانون اساسی با خون این
همۀ شهید به دست آمده است و کسی
نمیتواند آن را قبول نداشته باشد.».

برگزاریمراسمبرائتاز
مشرکیندرحجامسال
خانه ملت -رضــا صالحی امیری
درخصوصنتیجۀمذاکراتسازمانحج
و زیارت با مقامات سعودی برای برگزاری
مراسم برائت از مشرکین و دعای کمیل
در جریان حضور ایرانیان در مراسم حج
تمتع گفت« :طبق مذاکرات انجامشده
با مقامات عربستان ،این دو مراسم در
ایام حج تمتع برگزار خواهند شد.».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین
افزود« :حجاج میتوانند مراسم برائت
از مشرکین را طبق روال گذشته در ایام
حج تمتع برگزار کنند اما احتماال مراسم
دعای کمیل در هتلها برگزار میشود
هرچند مذاکره برای تغییر مکان این
مراسم ادامه دارد.».

بازدیدرئیسجمهوراز
مناطقسیلزده
صداوسیما -رئیسجمهور از مناطق
ســیـلزدۀ شهرستا نهای آذرشــهــر و
عجبشیر آذربایجان شرقی دیدن
کرد .روحانی ،در این بازدید ،از نزدیک
در جریان وضع مناطق آسیبدیده
در سیل و اقدامات صورتگرفته برای
جستجوی مفقودان ،کمکرسانی
به سیلزدگان و برنامههای در نظر
گرفتهشده برای بازسازی این مناطق
قـــرار گــرفــت .سیل جمعۀ گذشته
موجب جان باختن 43نفر و زخمی
شدن 10نفر و بروز خسارات سنگین به
واحدهای مسکونی  ،اراضی کشاورزی
و تأسیسات زیربنایی این استان شد.

