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وزیر راه و شهرسازی، خسارت سیالب اخیر به 
زیر ساخت های کشور را حدود 30 هزار میلیارد 

ریال برآورد کرد.
محمد اسالمی دیروز در گفت و گو با ایرنا در 
شهرکرد افزود: این خسارت ها مربوط به تخریب 
کامل جاده ها، از بین رفتن پل ها، رانش سطح راه ها 

و بخش های مختلف زیرساختی است.
گفت: برخی از این آسیب ها به فوریت برطرف 
می شــود و برخی از طرح ها نیز تا یکسال زمان 

می برد.
اسالمی گفت: در ســیالب اخیر؛ 24 استان، 
231 شهرستان، 269 شهر و 5 هزار روستا درگیر 

حادثه بود و تاکنون کشور با این شدت و گستردگی 
درگیر حوادث سیالبی نبوده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در گفت و گو 
با ایرنا اعالم کرده بود: ســیل به بیش از 12 هزار 
کیلومتر از راه های کشور خســارت زده که این 
میزان راه های خسارت دیده حدود 6 هزار و 800 
نقطه از کشور به ویژه شهرهای سیل زده را شامل 

می شود.
به گــزارش ایرنــا، وزیر راه و شهرســازی به 
نمایندگــی از هیــات دولــت برای بررســی 
خسارت های ســیالب اخیر، دوشنبه شب وارد 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.

اسالمی وزیر راه و شهرسازی در سفر دو روزه به 
چهارمحال و بختیاری به شهرستان های سیل زده 
استان سفر کرد تا خسارت ها را برای ارایه گزارش 

به هیات دولت اعالم کند.
به گزارش ایرنا، سیالب های اخیر بخش های 
زیربنایی از جمله تعــدادی از پل ها و جاده های 
روستایی و شــهری در چهارمحال و بختیاری را 

تخریب کرد.
در سیالب اخیر نزدیک به 6 هزار میلیارد ریال 
به تاسیسات زیربنایی، اراضی کشاورزی و مسکن 
روستایی و شهری استان چهارمحال و بختیاری 

خسارت وارد شد.

خبر

وزیر راه و شهرسازی:

سیل 30 هزار میلیارد ریال به زیرساخت های کشور خسارت زد
رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
سپاه را یک دستگاه برجسته و در خط مقدم مواجهه 
با دشمن در میادین گوناگون برشمردند و تاکید 
کردند:گربه رقصانی آمریکا علیه ســپاه به جایی 

نخواهد رسید.
به گزارش ایلنا، در شــب والدت با ســعادت 
حضرت سیدالشهداعلیه السالم و به مناسبت روز 
پاسدار، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
از پاســداران و خانواده های آنان، علت خصومت 
آمریکایی ها با سپاه را پیشگامی آن در دفاع از کشور 
و انقالب خواندند و خاطرنشــان کردند: آمریکا و 
دشمنان نادان چهل سال است که هر چه در توان 
داشتند علیه جمهوری اسالمی به کار بستند اما 
هیچ غلطی نتوانستند بکنند و امروز دست انقالب و 
نظام اسالمی در منطقه و بلکه در دنیا باز شده است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، سپاه را یک دستگاه 
برجسته و در خط مقدم مواجهه با دشمن در میادین 
گوناگون برشمردند و گفتند: سپاه هم در میدان 
عملیاتی و مقابله با دشمن در مرزها و حتی چند هزار 
کیلومتر دورتر در اطراف حرم حضرت زینب)س( 
پیشقدم اســت و هم در میدان مقابله سیاسی با 
دشمن. رهبر انقالب اسالمی کینه آمریکایی ها از 
سپاه را ناشی از همین مسئله دانستند و افزودند: 
آمریکایی ها بــه خیال خود علیه ســپاه و در واقع 
علیه انقالب و ایران نقشه می کشند و گربه رقصانی 
می کنند، البته این خباثت ها به جایی نخواهد رسید 
و با برگشتن کید و فریب آنها به خودشان، دشمنان 
جمهوری اسالمی مانند ترامپ و احمق های دور 
و بر نظام حاکمه آمریکا در حال حرکت به سمت 
حضیض هستند. ایشــان چهل سال توطئه علیه 
جمهوری اسالمی و در عین حال پیشرفت انقالب 
را نشــانه ناتوانی آمریکایی هــا در متوقف کردن 
حرکت ملت ایران دانستند و گفتند: دشمنان ایراِن 
عزیز، چهل سال است که انواع فشارهای سیاسی، 
اقتصادی و تبلیغاتی فراگیــر را علیه ملت اِعمال 
کردند اما حتی آن روز که جمهوری اسالمی تازه کار 

بود، نتوانستند هیچ غلطی بکنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به دست 
برتر جمهوری اسالمی ایران در منطقه، افزودند: 

بر خالف تصور دشمنان، عزت و قدرت امروز نظام 
اسالمی ناشی از بمب اتم نیست، چراکه ما از ابتدا 
تأکید کردیم سالح هسته ای بر خالف مبانی دینی 
ما است و به آن نیازی نداریم، بنابراین اقتدار و عزت 
امروز ملت ایران در چشــم دنیای اسالم، به خاطر 

ایستادگی، فداکاری و بصیرت مردم است.
رهبر انقالب اسالمی، الزمه استمرار این حرکت 
پر افتخار را شناخت وظیفه و عمل به آن دانستند و 
گفتند: بدون تردید انقالب به پیش خواهد رفت، اما 
همگان از آحاد مردم و بویژه جوانان تا سپاه پاسداران 
و کلیه نیروهای مسلح و دستگاههای دولتی باید 
نقش خود را در این حرکت تشــخیص دهند و با 
الگوگیری از عمل مؤمنانه اولیــاء الهی همچون 
امام بزرگوار، برای خدا و در راه خدا به وظایف خود 

عمل کنند.
بازتاب سخنان رهبری

 در رسانه های عربی
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از 
پاسداران و خانواده های آنان در شب والدت حضرت 
سیدالشهدا )ع( و بیهوده خواندن اقدام ترامپ علیه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، به شکل گسترده ای 

در رسانه های عربی بازتاب داشت.
شبکه روسیا الیوم در این باره نوشت: رهبر معظم 
ایران اعالم کرد که آمریکا از طریق قرار دادن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در لیست تروریست ها 

اهداف خود را محقق نخواهد کرد.
این شبکه با بازتاب بخش هایی از بیانات مقام 
معظم رهبری در ادامه نوشت: رهبر ایران همچنین 
اعالم کرد که آمریکا و دشمنان ایران در طول 40 
سال گذشته هر چه در توان داشتند علیه جمهوری 
اســالمی ایران به کار بســتند اما هیچ حماقتی 
نتوانستند مرتکب شوند. دشمنان ایران از جمله 
ترامپ و احمق هایی که اطراف او هستند به سوی 

نابودی حرکت می کنند.
پایگاه خبری لبنان 24 نیز در تیتری مشــابه 
نوشت: رهبر معظم انقالب اسالمی ایران اعالم کرد 
که آمریکا از طریق قرار دادن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در لیست تروریستی اهداف خود را محقق 
نخواهد کرد. آنها از چهل سال پیش هرچه در توان 

داشتند علیه ایران به کار بستند اما هیچ حماقتی 
نتوانستند مرتکب شوند.

روزنامه الیوم السابع مصر نیز در این راستا نوشت: 
رهبر انقالب اســالمی ایران اعالم کرد که آمریکا 
در توقف پیشــرفت های ایران در تمامی زمینه ها 

شکست خورده است.
این روزنامه در ادامه نوشت: رهبر ایران ضمن 
محکوم کردن اقدام آمریکا در قرار دادن نام ســپاه 
در لیست تروریستی اعالم کرد که سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی ایران در داخل و خارج با دشمنان 

مقابله کرد.
شبکه سعودی العربیه نیز در ادامه سیاست ایران 
هراسانه خود با اشاره به این که رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در 
لیست تروریستی را محکوم کرد نوشت: رهبر ایران 
اعالم کرد که سپاه ایران در داخل و خارج با دشمنان 
مقابله کرده و این اعتــراف ضمنی به دخالت های 
خارجی ســپاه در کشــورهای منطقه ای و غیر 

منطقه ای است.
یورو نیوز عربی نیز در این باره نوشت: رهبر انقالب 
اسالمی ایران ضمن محکوم کردن اقدام آمریکا در 
قرار دادن نام سپاه در لیست تروریست ها اعالم کرد 
که ســپاه ایران در داخل و خارج کشور با دشمنان 

مقابله کرد.
پایگاه خبری النشره نیز نوشت: رهبر ایران اعالم 
کرد که ترامپ و احمق هایی که اطراف او هستند به 

سوی نابودی حرکت می کنند.
پایگاه خبری الیمن العربی نیــز در این رابطه 
نوشت: رهبر انقالب اسالمی ایران ضمن محکوم 
کردن اقدام آمریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست 
تروریستی اعالم کرد که ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در داخل و خارج کشور با دشمنان مقابله 
کرد و آمریکا در توقف پیشرفت هایمان شکست 

خورده است.
خبرگزاری اسپوتنیک عربی نیز نوشت: رهبر 
انقالب اسالمی ایران در واکنش به قرار دادن نام سپاه 
در لیست تروریستی آمریکا اعالم کرد که آمریکا از 
طریق این خباثت ها به جایی نخواهد رسید و کید و 

فریب آنها به خودشان بازخواهد گشت.

خبر

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

گربه رقصانی آمریکا علیه سپاه به جایی نخواهد رسید

طرح تقویت سپاه با دو فوریت کلید خورد

حمایت   قاطـع 
بهارستان از سپاه
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جهان 5

 »جمهوری اســالمی ایران، رژیم ایاالت آمریکا را دولت 
حامی تروریسم و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به »سنت 
کام« و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می داند 
و این حق را به نیروهای مسلح تمامی کشورهای دنیا خصوصاً 
ارتش های آزادی بخش و جهادی می دهــد که در برخورد با 
نیروهای نظامی و امنیتی ایاالت متحده آمریکا در منطقه غرب 
آسیا اقدام متقابل نظامی نموده و در صورت دستگیری آنها را 
جهت محاکمه به کشور جمهوری اسالمی ایران تحویل دهند. 
همچنین کلیه پایگاه ها و اموال و دارایی های ایاالت متحده 
آمریکا و همپیمانانش در منطقه غرب آسیا فاقد مصونیت تلقی 
می شود و مصادره و تصاحب آنها حق مسلم کشورهای منطقه 
دانسته می شود.« آنچه که رسانه های آمریکایی ابتدای هفته 
به عنوان یک احتمال مطرح کردند، قطعیت پیدا کرد و خشم 
ایران را برانگیخت. بهارستان دیروز را در تکاپوی حمایت تمام 
قد از نیروی سپاه و پاسخی درخور به اقدام واشنگتن سپری 
کرد. این تکاپو از اقدامات نمادین شروع شد تا طرح سه فوریتی 
فراکسیون امید. عکس هایی که دیروز از بهارستان در رسانه ها 
منتشر شد، تصاویر بهارستانی بود سبزپوش؛ نمایندگانی که 
لباس سپاه بر تن کرده بودند و چفیه بر دوش انداخته بودند. 
علی الریجانی، رئیس مجلس که او نیز با لباس سبز سپاهیان 
وارد پارلمان شد، در جلسه علنی دیروز مجلس با بیان اینکه 
ما پشتیبان همه پاسداران خواهیم بود، گفت: از نظر ما دولت 
آمریکا و نیروهای مسلح این کشور نماد تروریسم بین المللی...

اختالف در دولت آمریکا بر سر تروریست خواندن سپاه باال گرفت:

ترامپ »دستپاچگی« کرد


