
نوبخت اعالم کرد:

ادامه اجرای هدفمندی در سال آینده

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعالم کرد: 

کمیته تعیین تکلیف ۲۲۱ نفر از بورسیه شدگان

گروه ایران: رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور از تدوین مدل تهیه برنامه ششم توسعه 
خبر داد.محمد باقر نوبخت دیروز در نشستی خبری 
در مورد برنامه ششــم توســعه کشــور با اشاره به 
تدوین مدل تهیه برنامه ششــم، گفت: این برنامه یک 
دســتورالعمل و نقشــه راه از وضع موجود به وضع 

مطلوب برای دوره زمانی سال ۹۵ تا ۹۹ است.
معاون رئیس جمهــور افزود: برای دســتیابی 
به رشــد ۸ درصدی ســاالنه اقتصادی نیازمند ساز 
و کارهــا و منابع مالی کافی هســتیم، این در حالی 
اســت که محاسبات نشــان می دهد برای رسیدن به 
این رشــد یکهزار و ۶۳ هزار میلیارد تومان به منابع 
مالی به صورت ســاالنه نیاز داریــم اما تامین چنین 
رقمی با توجه به محدودیت منابع و در خوشــبینانه 
ترین حالت، در حد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع 

داخلی و خارجی امکان پذیر است.
نوبخت با اعالم اینکه برای تهیه برنامه ششــم 
توســعه در نظر داریم که از همه احکام برنامه های 
پنجســاله گذشته اســتفاده کنیم، تصریح کرد: برنامه 
ششم، برنامه ای واقع بینانه و با آگاهی از آسیب های 
برنامه های گذشــته خواهد بود، بنابراین نیازمند یک 

عقل جمعی است.
وی ادامــه داد: ســال ۹۵ اولین ســال اجرای 
برنامه ششــم توسعه است و باید بودجه این سال در 
چارچوب برنامه ششم نوشــته شود. بر این اساس، 
میزان رشد بودجه سال ۹۵ به اقتضای واقعیت هاست 
و با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی 
را نمی توانیم در همان اولین سال اجرای برنامه ششم 
توســعه عملیاتی کنیم، الزم است که این رشد از ۳ 
درصد در اولین ســال آغاز و طی سال های متمادی 
به ۸ درصد برســد. به عبارت دیگر، این رشد باید با 

شیب مناسب به ۸ درصد افزایش یابد.
نوبخت افزود: بودجه ســال ۹۵ در چارچوب 
سیاســت های کلی ابالغی برنامه ششم و در راستای 
دستیابی به رشد ۸ درصدی با توجه به منابع خواهد 

بود.
وی با بیان اینکه در نظر داریم تمام احکامی که 
در چارچوب سیاست های ابالغی برنامه ششم وجود 
دارد و در برنامه های قبلی نیز وجود داشــته اســت 
در قالب الیحه ای جداگانه برای تصویب به مجلس 
ارائه دهیم، افزود: مشــابه این کار را در سال جاری 

برای بودجه هم انجام می دهیم.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
گفت: تدوین برنامه ششــم توسعه را از سال گذشته 
آغاز کرده ایم و تدوین اســناد پشتیبان آن هم از یک 
سال گذشــته انجام شده اســت، ضمن اینکخ تهیه 
سیاســت های کلی ایــن برنامه ۸ تا ۹ مــاه به طول 
انجامیــد، بنابراین می خواهیــم برنامه عملیاتی آن را 

کمتر از این مدت زمان آماده کنیم.

نوبخــت با تاکیــد بر اینکه قصــد نداریم در 
یک محیط بســته به منظور ارتقای جایگاه کشــور 
از ســال ۹۵ تا ۹۹ برای نظــام تصمیم گیری کنیم، 
گفــت: وضع موجودمان محصول اجرای دو برنامه 
چهارم و پنجم توســعه اســت و وضع مطلوب در 
ســال ۹۹ متاثر از هدف نهایی است که برای سال 
۱۴۰۴ که پایان دوره چشم انداز بیست ساله است، 

بود. خواهد 
ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها در برنامه ششم

نوبخــت در مورد اجــرای هدفمنــدی یارانه 
ها در برنامه ششــم توســعه گفت: یکی از بندهای 
سیاست های کلی ابالغی در مورد هدفمندی یارانه ها 
و سوق منابع به سمت تولید عدالت اجتماعی است و 

در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه در این سیاســت ها گفته 
شــده که باید منابع هدفمندی یارانه ها به سمت 
تولید برود، در ارتباط با برنامه مشــخص دولت 
برای ادامــه پرداخت یارانه نقدی در طی اجرای 

برنامه ششــم، گفــت: این واقعیتی اســت که از 
گذشــته به ما رســیده و ما بــا طیفی از مردم در 
این ارتباط مواجه هســتیم که همــه متاثر از این 

هستند. تصمیمات 
نوبخت ادامه داد: این طیف از نوزادانی که تازه 
متولد می شــوند تا افرادی که از بیــن ما می روند، 
تحت تاثیر تصمیماتی هستند که در مورد هدفمندی 
یارانه ها گرفته می شود، بنابراین هر تصمیم گیری در 
ایــن زمینه با تأنی باید صورت گیرد. در این بین هم 
نباید خیلی از افراد و شــرایط خاص آنها را فراموش 
کنیم و الزم اســت که با یک رویکرد مناسب به این 

قضیه توجه شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه قرار نیســت 
تمام معضالت کشــور در برنامه ششــم حل شود، 
گفت: چند موضوع مشخص در برنامه ششم مدنظر 

است.
این مقام مسئول در کابینه دولت یازدهم درباره 
عملکرد دولــت در برنامه پنجم توســعه هم گفت: 
متاســفانه برای اجرای برنامه پنجم بــا توجه تعدد 
احکامی که وجود داشــت، زمــان کافی برای تحقق 
تمام برنامه ها حاصل نشــد، حتی تعدادی از مواد آن 
فرصت اجــرا نیافت و برخی از برنامه ها که باید در 
ســال های  اول و دوم برای رســیدن به یک اهداف 
اجرایی می شد، اجرایی نشد و در سال های بعد برای 
اجرای ادامه آنها به مشکل برخوردیم، بنابراین اجرای 

آنها محقق نشد.
وی ادامه داد: امســال همزمان بــا ارائه الیحه 
بودجه سال ۹۵ به مجلس در آذرماه، گزارش عملکرد 
برنامه پنجم را نیز تقدیم مجلس خواهیم کرد، این در 
حالی اســت که سیاست های برنامه ششم همه نگر و 

جامع نگر بوده است.

گروه ایران: رییس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی  از 
تصمیم برای اخراج ۳۶ دانشــجوی بورســیه ای که در مراحل ثبت نام ، 

اطالعات نادرست ارائه کرده اند خبر داد .
آقای محمد علی پور مختار به تشریح تصمیمات کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس در خصوص پرونده بورسیه ها پرداخت و گفت: نتیجه رسیدگی  
به موضوع بورسیه ها در نامه ای حدود  دو ماه پیش به وزیر علوم اطالع 

داده شد.
وی افــزود: از جمله نتایج بررســی کمیســیون اصل نود ،  صحت 
قانونی تصمیمات شــورای مرکزی بورس و وزیر وقت علوم  بوده  که با 
توجه به اختیار قانونی شــان در تبیین شرایط و ضوابط جذب بورسیه و 
نیز  با علم و اطالع از وضعیت معدل و سن تعدادی از متقاضیان، شورای 
مرکزی بورس مبادرت به قبول آنان به عنوان بورسیه کرده است که تعداد 

انها  حدود ۶۵۰ نفر می شود.
وی گفت: ما بورســیه شــدن این تعداد را  قانونی اعالم  کردیم که  
متعاقبا مراتب به تایید آقای کامران دانشــجو  وزیر وقت علوم نیز رسیده 

است .
پــور مختــار  تصریح کرد :  ایــن تصمیم منطبق بــا اختیارات 
شــورای مرکــزی بــورس و  وزیر علــوم وقت بــوده  و قانونی 

شود. می  محسوب 
وی در ادامه افزود : موضوع بررســی شده دیگر در کمیسیون اصل 

نود ،  مربوط به  کسانی بود که اشتغال همزمان با تحصیل داشته اند .
پور مختار اضافه کرد:  براساس رای کمیسیون اصل ۹۰ تنها کسانی 
شاغل محسوب می شــوند که در مشاغل دولتی یا سازمان های عمومی 
غیردولتی بصورت رســمی شاغل باشند که در این صورت اگر بخواهند 
بورسیه بمانند باید از شــغل خود استعفا دهند و کلیه حقوق دریافتی را 

مسترد دارند یا اینکه بورسیه آنان لغو شود.
وی افزود: تعداد۱۳۰ نفر  از این افراد بورســیه شــده نیز  ایثارگر 
هســتند که براساس بررسی کمیســیون اصل نود که طی نامه ای به وزیر 
علوم اعالم شده ، بورسیه  اینها قانونی است وباید هزینه این افراد توسط 

وزارت علوم پرداخت شود.
 به گفته رییس کمیســیون اصل نود مجلس ، دســته ســوم کسانی 
هســتند که بعنوان مربیان پیمانی دانشگاهها بورس شده اند و تعداد انها 
۵۱2 نفر اســت که  به موجب مقررات باید موافقت هیئت امنای دانشگاه 

مربوط را دریافت کنند.
پور مختار افزود: دسته دیگر کســانی هستند که با اعالم اطالعات 
نادرست در مرحله ثبت نام موجب اشتباه شورای مرکزی بورس شده اند 

که بورسیه این افراد که تعداد انها ۳۶ نفر است  لغو و باطل می شود .
رییس کمیســیون اصل نود مجلس  در ادامه تصریح کرد :  متعاقب 
نامه کمیسیون اصل ۹۰  به وزیر علوم، این کمیسیون  دو جلسه با حضور 
وزیر و معاونــان و تعدادی از اعضای کمیســیون  آموزش و تحقیقات 

مجلس تشکیل داد .
وی گفت : در جلســه اول ،  وزیر نظر کمیسیون را پذیرفت و مقرر 

شد موارد ذیل صورت گیرد :
۱- رفع ایرادات دیوان محاســبات 2- جایابی توسط بورسیه ها در 

دانشگاههای مربوط 
۳- تایید هیات امنای دانشگاه در خصوص مربیان پیمانی.

پورمختار تصریح کرد : درجلسه دوم با توجه به ادعای وزارت علوم 
در خصوص مخالفت دیوان محاســبات با پرداخت هزینه بورسیه ها در  
حضور دادستان دیوان محاسبات، معاون حقوقی و مجلس وزیر علوم، و 
نایب رئیس کمیســیون آموزش مجلس مقرر شد با توجه به اینکه  دیوان 
محاســبات در مکاتبات فعلی در مرحله بررســی موضوع بوده و پرونده 
ای در هیچ یکی از شــعب دادیاری تشکیل نشــده ، نظر دادستان مالک 

عمل قرار گیرد.
وی یاداور شــد :   همچنین در جلسه دیگری که کمیسیون اصل ۹۰ 
در تاریخ ۸-۴-۹۴  با حضور وزیر علوم و معاونت های دانشــجویی و 

حقوقی  برگزار کرد  مقرر شد اقدامات ذیل انجام  شود:
۱- اخراج ۳۶ نفری که اطالعات غلط و نادرســت در مرحله ثبت 

نام ارائه کرده اند.

2- در خصوص اشتغال همزمان نظر کمیسیون اجرا شود.
۳- در خصوص مربیان پیمانی با توجه به اینکه با تایید هیات امنای 
دانشگاهها حدود ۱۴۰ نفر تایید شده اند نسبت به مابقی که ۳7۱ نفر می 
شــوند ،  هیات امنای دانشگاه ها بطور فوق العاده تشکیل جلسه دهند تا 

قبل از شروع ترم مهرماه وضعیت  این افراد تعیین تکلیف شود.
۴- امر جایابی در خصوص تعداد ۶۰۰ بورس از بورســیه ها، انجام 

گیرد.
۵- از تعداد 2۸۵ نفری که از نظر وزارت علوم ،   مشــکل معدل و 
سن دارند، بیش از ۵۰ نفر که دارای حکم بورس می باشند، ادامه تحصیل 
دهند و22۱ نفر  جایابی شــوند  و با کسب نظر قضایی دیوان محاسبات 
در خصوص کفایت ، با  تایید دو باره  وزیر علوم وقت آقای دانشــجو، 

حکم بورس بگیرند و ادامه تحصیل دهند.
به گفته وی آقای کامران دانشــجو وزیر ســابق علوم در نامه ای به 

کمیسیون اصل نود ،  این موضوع را تایید کرده است.
۶- در مورد بورســیه های ایثارگران نیز مقرر شــد براســاس نظر 

کمیسیون اصل نود که تحصیل آنها بالمانع می باشد، عمل شود.
پــور  مختار ادامه داد: در این جلســه همچنیــن بند دیگری به 
تصویــب رســید مبنی  براینکه کســانیکه فارغ التحصیل شــده اند یا 
وزارت علوم کل هزینه تحصیلی آنان را یکجا پرداخت کرده اســت ، 
فارغ از هرگونه رســیدگی شناخته شــوند و مشکلی در این خصوص 

باشند. نداشته 
 رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه  پیرو مواضع مقام معظم 
رهبری در خصوص موضوع بورسیه ها از تشکیل جلسه ای  در دبیرخانه 
شــورای عالی انقالب  فرهنگی در روز شنبه ۱۳ تیر خبر داد و گفت: در 
این جلســه برای تعیین تکلیف 22۱نفر بورســیه  مقرر شد  کمیته ای با 
حضــور اقای دکتر فرهــادی وزیر علوم ، رییس کمیســیون اصل نود و 
نمایندگان تام االختیار دبیر شــورای عالــی انقالب فرهنگی ، رییس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاهها و وزیر بهداشت تشکیل و 

بطور قطعی این موضوع تعیین تکلیف شود .

افزایش 2۰ تا 5۰ درصدی 
قیمت »شیشه«

مزایده فروش مالک مخابرات 
تمدید نمی شود
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 عابران پیاده 
وارد خطوط بي آرتي 

نشوند

واکنش اروپا به 
رفراندوم یونان؛به رای 

مردم احترام می گذاریم

ایران صادرات نفت خام خود را 
٢ برابر می کند

٤٣ میلیارد مترمکعب گاز در پاالیشگاههای کشور فرآورش شد
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سوگواری 
موالی متقیان 

 با حضور 
رهبر انقالب 

ابوشریف اعالم کرد:

حمایت 
صهیونیست ها 

از گروه های 
تکفیری در غزه

خوردن  ضربت  ســالروز  در  ایران:  گروه 
)ع(،  علی  امیرالمؤمنین  متقیان حضــرت  موالی 
مراســم ســوگواری آن امام همــام، با حضور 
قشــرهای مختلف مردم و رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، در حســینیه امام خمینی )ره( برگزار 

. شد
نماز ظهر،  اقامــه  از  بعد  این مراســم،  در 
متقیــان  مــوالی  عــزای  در  شــرکت کنندگان 
حضــرت علــی )علیه الســالم( به ســوگواری 

ختند. ا د پر

گروه ایران: نماینده جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در تهران افزایش تنش بین کشورهای منطقه را خطری 
برای مبارزه مردم فلسطین دانست و گفت: از عربستان 
ســعودی می خواهیم به جای تن دادن به جنگ داخلی 
در جهان اسالم بخشی از ائتالف برای مقابله با اسرائیل 

شود.
ناصر ابو شــریف نماینده جنبش جهاد اسالمی 
فلســطین در تهران در نشست خبری آخرین تحوالت 
فلسطین در آســتانه روز جهانی قدس روز دوشنبه در 
خبرگزاری قدس برگزاری شد، گفت: مسئله فلسطین 
در شرایط فعلی شــاهد مخاطرات بسیار زیادی است، 
مقاومت در غزه به ویژه در ســال های اخیر توانسته در 

برابر ماشین جنگی رژیم صهیونیستی بایستد.
وی با بیان اینکه امروز غزه متأســفانه شاهد یک 
محاصره بسیار شدیدی نه تنها از سوی اسرائیل بلکه از 
سوی کشورهای عربی است، افزود: در سال های اخیر 
تقریباً ۱۴۰۰ تونل در مرز مصر متاسفانه تخریب شد و 
هم اکنون هم دولت مصر در تالش است که خندقی را 
که در این منطقه ایجاد کرده با آب پر کند؛ که این اقدام 
به معنای جلوگیری کامل از رســیدن هر گونه سالح یا 

سایر کاالهای دیگر به نوار غزه است.
ابوشریف گفت: مشکل دیگر در صحنه سیاسی 
فلســطین، تیرگــی روابط بین گروه های فلســطین و 
کشــورهای عربی است و برخی از این کشورها تالش 

می کنند که رهبرانی صهیونیستی ایجاد کنند.
وی در ادامــه به خطر گروه های تروریســتی و 
تکفیری در منطقه به ویژه در غزه اشاره کرد و گفت: این 
گروه های تروریستی بسیار مشکوک هستند و فعالیتشان 
در نوار غزه در حال افزایش اســت؛ ما مطمئنیم که این 
گروه های مورد حمایت رژیم صهیونیستی قرار دارند و 

هدف آنها ضربه زدن به مقاومت در غزه است.
نماینده جنبش جهاد اسالمی به بحران های داخلی 
کشورهای اسالمی منطقه نیز اشاره کرد و گفت: اوضاع 
در کشورهای منطقه خوب نیســت و اکثر آنها درگیر 
جنگ های داخلی هستند؛ به طور حتم مطمئن هستیم 
که دست صهیونیست ها در تمامی حوادث منطقه وجود 
دارد چرا که این رژیم در سال های گذشته حتی در یک 
جنگ کوچک نتوانست پیروز شود بنابر این آنها تصمیم 
گرفتند اطراف اســرائیل را تضعیف کنند تا اســرائیل 

همچنان به عنوان قدرت برتر در منطقه باقی بماند.
وی اظهار داشت: تضعیف کشورهای منطقه نه تنها 
توانمندی های این کشورها را شامل می شود بلکه بافت 
اجتماعی آنها را نیز هدف قرار می دهد چرا که بازسازی 
بافت اجتماعی نابود شدن یک کشور به زمانی طوالنی 

نیاز دارد.
ابوشــریف تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی ما 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستیم 
و یکی از مهمتریــن موضوعاتی که ما میتوانیم به دور 
آن به وحدت برسیم مســئله قدس است که وجهه ای 
دینی نیز دارد ؛ از نظر سیاســی و انسانی نیز همگان بر 
مسئله فلســطین اتفاق نظر دارند.وی با بیان اینکه روز 
قدس امســال یک ویژگی خاصــی دارد و باید همه را 
برای هوشــیاری در برابر دشــمن اصلی امت دعوت 
کنیم، تصریح کرد: باید از همه امت اسالمی برای حل 
مشکالتی داخلی شــان دعوت کنیم چرا که  ادامه این 

مشکالت قطعاً به نفع اسرائیل خواهد بود.
ابوشــریف با اشــاره به اینکه امــروز مزدوران 
صهیونیست قصد دارند این مبارزه را از تقابل با اسرائیل 
به سمت داخل امت اسالمی بکشانند، گفت: این مسئله 
طرحی بســیار خطرناک از نظر استراتژیک برای امت 
اسالمی است و مقابله با این جریان فقط با سالح نیست 
بلکه با وحدت و انسجام میان تمام اقشار سیاسی نژادی 

و دینی در منطقه محقق خواهد شد.
نماینده جنبش جهاد اسالمی در ادامه عدم وجود 
یک برنامه واحد و منسجم در بین گروه های فلسطینی 
برای حل مســئله فلسطین را دلیل اصلی طوالنی شدن 
اشغال این سرزمین دانست و گفت: ما از همه گروه ها 
دعوت می کنیم که دور یک میز جمع و یک خط سیاسی 
واحدی را در پیش بگیرند و مبارزه مردم فلســطین را 

برای خدمت به تمام امت اسالمی هدایت کنند.
وی افزایش تنش میان کشورهای بزرگ منطقه را 
خطری برای مبارزه مردم فلســطین دانست و گفت: ما 
از عربستان سعودی می خواهیم که به جای تن دادن به 
جنگ داخلی در جهان اسالم به بخشی از ائتالف برای 

مقابله با اسرائیل تبدیل شود.

گروه ایران: مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه 
فراموشی روز قدس را آرزوی دشمنان دانست و گفت: 
ظرفیت های جهان اسالم باید همسو و هم افزا در راستای 

آزادی ملت فلسطین و قدس شریف باشد.
ســردار یداهلل جوانی با اشاره به هدف امام)ره( از 
نامگذاری آخرین جمعه مــاه مبارک رمضان به عنوان 
روز قدس، گفت: اعالم روز قدس از سوی امام)ره( با 
این هدف انجام گرفت تا آزادیخواهان و عدالتخواهان 
متوجه یک مســاله ضروری در جهان شوند، آن مساله 
ضروری این است که یک سرزمین مورد اشغال و ستم 

قرار گرفته است.
وی بــا بیان اینکه همه ملت ها باید بپا خیزند و از 
مردم ستمدیده فلسطین دفاع کنند، افزود: در سال های 
گذشته شــاهد بوده ایم که روز قدس با شور و نشاط 
فراوانی برگزار می شود و ملت فلسطین به حمایت های 

مسلمانان جهان امیدوار شده اند.
جوانی با بیان اینکه فلســفه روز قدس، برائت از 
اشغالگران و صهیونیست ها است، گفت: در سال های 
اخیر توطئه ای پیچیده و خطرنــاک در منطقه به اجرا 
درآمده است و این توطئه، مساله فلسطین را به حاشیه 
برده و آنچه امروز توســط گروه های تکفیری و داعش 
در منطقه حادث می شود، با حمایت اسرائیل و آمریکا 

است.
مشــاور عالی نماینــده ولی فقیه در ســپاه ادامه 
داد: در کشــورهای عراق، سوریه، لبنان، یمن و برخی 
از کشــورهای منطقــه، گروه های تکفیری و ســلفی 
مسلمان کشی را در پیش گرفته اند و می خواهند جهان 
اســالم را ســرگرم کنند تا روز قدس را تحت الشعاع 
تبلیغات این اقدامات قرار دهند،  این توطئه ای آمریکایی 

و صهیونیستی است.
وی خاطر نشــان کــرد: مســائلی از قبیل حمله 
آل ســعود به یمن نیز حرکت شــیطانی،  توطئه آمیز و 
تبلیغاتی بوده و فراموشــی روز قدس آرزوی دشمنان 
است،  این در حالی است که ظرفیت های جهان اسالم 
باید همسو و هم افزا در راستای آزادی ملت فلسطین و 

قدس شریف استفاده شود.
جوانی تصریح کرد: روز قدس باید با هوشیاری 
بیشــتری برگزار شــده و نشان داده شــود که مسائل 
حاشیه ای نمی تواند مســاله قدس را که مساله نخست 

جهان اسالم است، به حاشیه براند.
مشــاور عالی نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان 
اینکه مســلمانان تحت تاثیر شــیطنت های آمریکا و 
صهیونیســت ها قرار نخواهند گرفت، گفت: مســائل 
حاشــیه ای و انجام ترورهای ظالمانه در منطقه باعث 
نخواهد شــد که مسلمانان، دشــمن اصلی خود را که 

صهیونیست ها هستند، فراموش کنند.
وی ادامه داد: اشغال قدس شریف مساله مشترک 
همه فَِرق اســالمی بوده و قداست قدس برای تمامی 

مسلمانان امری پذیرفته شده است.
جوانی با بیان اینکه زمانی که سرزمین یک ملت 
مظلوم و مســلمان مورد اشــغال قــرار می گیرد، همه 
مســلمانان در برابر آن موظفند، تصریح کرد: مسلمانان 
باید در روز قدس با حضور پرشور و موثر در صحنه به 
تکلیف دینی خودشان عمل کنند و روز قدس می تواند 

منبع وحدت باشد و مسلمانان را به هم نزدیکتر کند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: روز 
قدس می تواند به وحدت جهان اسالم کمک کند، ولی 
دولت های مرتجع تالش می کنند با حوادث دیگری در 

منطقه، تاثیرگذاری این روز را کمرنگ تر کنند.

سردار جوانی مطرح کرد:

فراموشی روز قدس آرزوی 
دشمنان اسالم است
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