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آیا ویروس کرونا 
از طریق سطوح منتقل می شود؟

وزیر دفاع:

اگر غلط اضافی از اسرائیل سر بزند
فرمان رهبری اجرا خواهد شد
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استاندار فارس:

پروژه های جهش تولید و اقتصاد 
مقاومتی در فارس وضعیت 

مطلوبی دارند

صفحه4

همراه با تحلیل خبر

روابط عمومی وزارت امور خارجه:

سخنان اخیر محسن رضایی درباره
عراق و سوریه با نگاه جمهوری اسالمی ایران 

فاصله دارد

وزیر آموزش و پرورش:

آموزش وپرورش می تواند
در عرصه خدمات مسافرتی

با میراث فرهنگی همکاری کند

روابط عمومی وزارت امور خارجه در اطالعیه ای با اشاره به اظهارات 
گفتگوی  یک  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
رسانه ای درباره عراق و سوریه، تأکید کرد که آنچه گفته شده است 

دیدگاه شخصی مصاحبه شونده بوده است.
به گزارش ایسنا، در اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه آمده 
با  بوده و  است: آنچه گفته شده است دیدگاه شخصی مصاحبه شونده 
نگاه جمهوری اسالمی ایران فاصله دارد و ایران در همه موارد و مقاطع 
بر اساس اصل برادری به کمک دولت های عراق و سوریه شتافت که 

جلوه بارز آن را در مبارزه با داعش می توان دید.
اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه در ادامه افزوده است: ایران با 
درک خطر تروریسم بر منطقه و بنا به درخواست دولت عراق و سوریه 

برای مبارزه با داعش حضور پیدا کرد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه:

وزیر دفاع با اشاره به تهدیدات اخیر ایران توسط سران رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد که اگر غلط زیادی از این رژیم سر بزند تل آویو و حیفا را با 

خاک یکسان می کنیم.
به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
در  که  اکبر  علی  حضرت  سرباز  جوان  جشنواره  سیزدهمین  در  مسلح 
مرکز همایشهای امام علی )ع( شهرک امام خمینی )ره( برگزار شد طی 
باالیی  بسیار  مقدس سربازی جایگاه  اظهار کرد: جوان و دوران  سخنانی 
 دارد و این جشنواره به نام مستقیم متبرک جوان امام حسین )ع( حضرت 
علی اکبر )ع( است الگویی ماندگار برای همه نسل ها است. وی ادامه داد: 
در دنیای امروز قدرت در جهان حاکم و جز زبان زور نمی فهمند و اگر 

کسی دور و قدرت نداشته باشد در ضعف خواهد ماند.
وزیر دفاع گفت: قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران ابعاد مختلفی دارد که 
از وجوه آن می شود به قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و 
گفت که گروه های مقاومت میوه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران هستند 
که در یمن، عراق، سوریه و لبنان حضور دارند و طعم این میوه را رژیم 

صهیونیستی به خوبی چشیده است.
انقالب اسالمی  ادامه داد: رژیم صهیونیستی تا سال ۱۳۵۷ و پیروزی  وی 
بیشتر می کرد و سرزمین های  تا فرات هر روز ظلم  نیل  با آرزوی واهی 
خود را توسعه می داد اما از لحظه پیروزی انقالب اسالمی همه توسعه های 
او متوقف شد و نه تنها توسعه سرزمینی آنها متوقف شد و هیچ کس او را 
در منطقه نمی خواهد همه ملت های منطقه از این رژیم متنفر هستند و آنها 
خودشان بهتر این موضوع را می دانند و به همین دلیل مجبور شده اند دور 

سرزمین های اشغالی دیوار بکشند.
امیر حاتمی با اشاره به تهدیدات اخیر ایران توسط سران رژیم صهیونیستی 
مطرح  را  واهی  ادعاهای  رژیم  این  استیصال  سر  از  اوقات  گاهی  گفت: 
ایران  از دهانشان می کنند و جمهوری اسالمی و  می کنند و غلط بزرگتر 
سخنان  این  که  است  روشن  می کند  تهدید  خودشان  زعم  به  را  بزرگ 
در  قوا  کل  معظم  فرماندهی  و  انقالب  معظم  رهبر  است  استیصال  سر  از 
همان سال هایی که آنها همین غلط های زیادی را می کردند فرمودند رژیم 
اسالمی  اندازه جمهوری  نیست آنها حتی در  ما  اصلی  صهیونیستی دشمن 
ایران نیستند و می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلط زیادی از آنها 
سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم. این امر فرماندهی 

معظم کل قوا با دقت اجرا شده و تبدیل به طرح شده است.

وی تأکید کرد: اگر غلط اضافی از آنها سر بزند خودشان می دانند و اگر 
نمی دانند بدانند که این بیانات مقام معظم رهبری تبدیل به طرح شده است 
و فرمان ایشان اجرا خواهد شد من با آنها توصیه می کنم و تأکید می کنم 

حتی در زبان هم این غلط های زیادی را نکنند.
انسانی در  نیروی  به اهمیت  وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود 
موفقیت سازمان اشاره کرد و گفت: شور و اشتیاق جوانان ما با رشادت 
خود در دفاع مقدس توانستند بعد از یک دوره که پادشاهان ناالیق ضعف 
افتخار را برای کشور  را برای کشور ما داشتند، با رشادت خود عزت و 
تصرف  در  از خاک کشور  وجبی  که  نگذاشتند  و  آوردند  ارمغان  به  ما 

دشمن باشد.
وی دوران سربازی را دوران بسیار مقدسی دانست و گفت: جوانان ما باید 
با الگوپذیری از حضرت علی اکبر ع، بصیرت و شجاعت او خود را آماده 
کنند، همانگونه که شهدای ما با الگوپذیری از حضرت علی اکبر ع به نا 

ثابت کردند که این الگو دست یافتنی است.
وزیر دفاع تصریح کرد: شهدای ما با الگوپذیری از حضرت علی اکبر ع 
عاقبت به خیر شدند و ما نیز باید از این شهدا الگو گرفته و مسیر آنها را 
طی کنیم.وی دوران سربازی را دورانی ضروری برای همه دانست و گفت: 
اصل سربازی بسیار مقدس است و کسی حق نداره این دوران را زیر سؤال 
ببرد، همه در کشورهای دوران سربازی را به شکل های مختلف دارند و 

نظام سربازی دوران بسیار با ارزشی برای جوانان است.
شما  کرد:  خاطرنشان  مراسم  در  حاضر  سربازان  به  خطاب  حاتمی  امیر 
سربازان جوان قدردان این دوران و البته پدر و مادر خود را بدانید و قدردان 

زحمات آنها باشید و بدانید دعای پدر و مادر مستجاب می شود.
وی در پایان ایران را مهد تمدن اسالمی ایران دانست و گفت: ایران مهد 
امنیت و افتخار است و این موقعیت با تالش سربازان به دست آماده است.

وزیر دفاع:

ضیاءالدین خالقی مطرح کرد:

عاشقانه های
بکی و باندبازی

با حضور شهردار شیراز صورت گرفت؛ 

افتتاح اولین پارک رسانه در منطقه سه شیراز 
بهره برداری از کتابخانه تخصصی رسانه در سال آینده

آزادسازی  از  عراق  و  ایران  بازرگانی  اتاق  مدیره  هیئت  عضو 
سه میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق 

خبر داد.
به گزارش رویداد۲۴ ، سید حمید حسینی در مورد موافقت آمریکا 
با آزادسازی منابع ایران در بانک تجارت عراق، گفت: با توجه به 
اطالعاتی که از منابع لبنانی، عراقی و غربی داشتم دو روز پیش خبر 
موافقت آمریکا با آزادسازی بخشی از منابع ارزی ایران در عراق را 
توئیت کردم و براساس اطالعات واصله اعالم کردم که آمریکا با 
آزاد سازی منابع ایران در بانک تجارت عراق موافقت کرده و حتی 

چند تراکنش نیز انجام شده است.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه اگرچه 
پس از انتشار این مطلب الجزیره در توئیتی از قول منابع عراقی آزاد 
از رسانه های داخلی مدعی  انکار کرد و یکی  ایران را  سازی پول 
شد که فقط با همکاری دو کشور گشایش هایی ایجاد شده و مجوز 
آمریکا را منکر شد، اما با توجه به اطالعاتی موثقی که داشتم مطمئن 
بودم که آمریکا با آزادسازی سه میلیارد دالر از منابع ایران در کره 

جنوبی، عمان و عراق موافقت کرده است.
وی با بیان اینکه بعد از این تکذیبیه ها، مشاور نخست وزیر عراق اعالم 
کرد که واشنگتن اجازه داده بخشی از وجوه سپرده شده تهران در بغداد 

برای اهداف بشردوستانه استفاده شود.
مشاور نخست وزیر عراق: واشنگتن اجازه داد. بخشی از وجوه سپرده 

شده تهران در بغداد برای اهداف بشردوستانه استفاده شود.
کاالهای  تأمین  برای  شده  آزاد  منابع  از  بخشی  اینکه  بیان  با  حسینی 
یک  اخیراً  گفت:  شد،  خواهد  استفاده  کشورمان  نیاز  مورد  اساسی 
محموله ذرت نیز از عراق به کشورمان وارد شده که نتیجه آزاد سازی 

این منابع است.
وی با تأکید بر اینکه آزاد سازی بخشی از منابع کشورمان در عراق 
و  عراق  به  سفر  در  قضائیه کشورمان  قوه  رئیس  پیگیری های  حاصل 
همچنین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر نیرو است، گفت: البته پیرو 
سفر اخیر وزیر امور خارجه عراق به کشورمان بحث آزاد سازی منابع 

ایران توسط عراق نیز مطرح شد.
دریافت  دنبال  به  مکرر  تماس های  در  عراقی  مقامات  افزود:  حسینی 
چراغ سبز از سوی آمریکا در این رابطه بودند که این موضوع نهایتًا به 
سرانجام رسید و در نتیجه آن ها نیز اعالم کردند بخشی از منابع از طریق 

بانک های مختلف آزاد سازی شده است.

شورای  به  بودجه  گفت:   ،۱۴۰۰ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
نگهبان ارسال شد و در صورت ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه 

شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می شود.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان 
رسید،  اتمام  به  گذشته  شب  علنی  جلسه  در   ۱۴۰۰ بودجه  بررسی  اینکه 
گفت: براساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی از محل 
فروش امالک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان 
در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس در مجموعه های 

مسکن مهر و مناطق کم برخوردار قرار دهد.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسالمی 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  احیای  برای  نیز  تومان  میلیارد   ۵۰۰ افزود: 

بافت های فرسوده و تاریخی اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها برای 
نرخ  با  استان های  اولویت  با  کارآفرینی  و  اشتغال  ایجاد  تولید،  احیای 
بیکاری باالتر و محروم تر در اختیار بانک های توسعه ای و تخصصی قرار 

می گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد؛


