
رهبر انقالب:
 پیروزی درخشان تیم ملی والیبال 
برای ملت ایران بسیار شیرین است

رهبر معظم انقالب در پیامــی از تیم ملی والیبال 
کشورمان که در بیســت و یکمین دوره مسابقات 
 قهرمانی آســیا به مقــام قهرمانی دســت یافت، 

تشکر کردند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در پیامــی از تیم ملی 
والیبال کشــورمان که در بیســت و یکمین دوره 
مســابقات قهرمانی آســیا به مقام قهرمانی دست 
یافت، تشکر کردند. متن پیام رهبر انقالب اسالمی 

به این شرح است: 
بسمه تعالی 

پیروزی درخشان تیم ملی والیبال برای ملت ایران 
بســیار شیرین است. از شــما جوانان عزیز و مربی 

ایرانی تان صمیمانه تشکر  می کنم.

وزیر اطالعات: حراست ها فعال شوند
رئیس جدید سازمان حراســت کل کشور، توسط 

وزیر اطالعات منصوب شد.
حجت االســالم والمسلمین سید اسماعیل خطیب 
وزیــر اطالعات در آیین تکریــم و معارفه ی رئیس 
ســازمان حراســت کل کشــور گفــت: صیانت از 
مجموعــه دســتگاه های اجرایی کشــور بر عهده 
این سازمان اســت. وزیر اطالعات ضمن تأکید بر 
ضرورت مبارزه با فساد گفت: برخورد قاطع با فساد 
در دســتگاه های اجرایی بر عهده این سازمان است 
و انتظار می رود در راســتای اجرایــی نمودن این 
شعار اساسی رئیس جمهور محترم همه حراست ها 
فعال شــوند. وی هم افزایی مدیران حراســت ها با 
مدیران دستگاه ها، جامعه اطالعاتی و حراست کل 
کشــور را برای اجرای این مسئولیت خطیر بسیار 
ضروری دانست. حجت االسالم والمسلمین خطیب 
شــعارهای اصلی دولت مردمی را مقابله با فســاد 
دانست و اظهار داشت: سازمان حراست کل کشور 
و حراست ها باید برای ایفای نقش صیانتی و مقابله 

با فساد از تمام ظرفیت ها بهره برداری نمایند.

 ورود کمیسیون اصل نود 
به موضوع کمبود پزشک در کشور

ســخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس شورای 
اســالمی با بیان اینکه این کمیســیون به موضوع 
کمبود پزشــک ورود خواهد کرد، گفت: کمیسیون 
اصل نود با ارســال نامه به وزیر جدید بهداشــت 
خواســتار افزایش پذیرش دانشــجویان پزشــکی 
تعهدی از ۶ درصد به ۳۰ درصد مطابق قانون شده 
و تا به نتیجه رسیدن موضوع و احقاق حقوق مردم 
مناطق محروم و اجرای عدالت، موضوع را پیگیری 

خواهد کرد.
علی خضریان اظهار کرد:کمبود پزشــک در کشور 
موضوعی جدی در کشور است، لذا کمیسیون اصل 
نود به این موضــوع ورود خواهد کرد. وی توضیح 
داد: گفت: متأسفانه در شرایطی  که مردم بسیاری 
از مناطق کشــور به ویژه مناطق محروم از کمبود 
پزشک به ویژه پزشک متخصص رنج می برند، وزارت 
بهداشت، طی سال های گذشته در اقدامی برخالف 
قانون، ســهمیه قانونی این مناطــق را در پذیرش 
دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی به صورت تعهدی 
نادیده گرفته اســت، حال اینکه وزارت بهداشــت 
موظف اســت طبق قانون اصالح بند ۳ ماده واحده 
قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو 
در دوره های تحصیــالت تکمیلی و تخصصی، ۳۰ 
درصد ورودی های رشــته های پزشــکی عمومی، 
دســتیاری تخصصی پزشــکی و ســایر رشته های 
گروه پزشــکی را از طریق جذب دانشــجوی بومی 
با اولویت مناطق محــروم پذیرش کند، اما  اکنون 
پذیرش دانشــجو با ســهمیه مناطــق محروم در 
رشــته پزشــکی ۶ درصد و دندانپزشکی ۸ درصد 
اســت که با الزام قانونی تعیین شده فاصله زیادی 
دارد. نماینــده تهران افزود: ایــن تخطی از قانون 
در حالی رخ می دهد که ســرانه پزشــک در کشور 
به ویژه مناطق محروم بســیار نگران کننده است و 
مردم مجبور هستند برای دریافت خدمات پزشکی 
به تهران و مراکز اســتان ها مراجعه کنند. خضریان 
اظهار کرد: سرانه پزشک در کشور هم اکنون ۱۱.۷ 
به ازای ده هزار نفر، معادل یک چهارم سرانه پزشک 
کشــورهای اروپایی است. و از همین تعداد کم نیز 
تعداد زیادی در تهران و مراکز اســتان ها مســتقر 
هستند به گونه ای که سرانه پزشک در تهران با ۱۱ 
درصد جمعیت حدود ۱۰ برابر سرانه پزشک نیمی 
از جمعیت کشور است. وی با تأکید بر این نکته که 
کمبود پزشک در مناطق محروم موجبات نارضایتی 
مردم را فراهم کرده اســت، گفت: کمیسیون اصل 
نود با ارســال نامه به وزیر جدید بهداشت خواستار 
افزایش پذیرش دانشــجویان تعهدی از ۶ درصد به 
۳۰ درصد مطابق قانون شــده است و تا به نتیجه 
رســیدن موضــوع و احقاق حقوق مــردم مناطق 
محــروم و اجــرای عدالــت، موضــوع را پیگیری 
خواهد کرد. ســخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه 
داد: در ســال جاری با وجود کمبود شدید پزشک 
متخصص و همچنین فشار باالی بیماری کرونا که 
باعث خســتگی کادر درمان شــده بود و در حالی 
که انتظار می رفت ظرفیت پذیرش آزمون تخصص 
پزشــکی افزایش یابد، وزارت بهداشت در اقدامی 
عجیــب ظرفیت پذیرش آزمون دســتیاری را ۱۸ 
درصد کاهش داد، اما با توجه به شــکایت واصله از 
سوی داوطلبان این آزمون به کمیسیون اصل ۹۰ و 
پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون، ظرفیت ها 

به سال ۱۳۹۹ بازگشت.

اخبار

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمال غرب کشور 
گفــت: چهار مقــر گروهک های ضد انقالب در پاســخ 
به تحرکات این گروهها در شــمال عــراق با گلوله های 

هوشمند مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شد.
به گزارش قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع(، سردار مجید 
ارجمندفر گفت: گروهک های ضد انقالب توسط مجموعه 
اطالعاتی کشــورهای معانــد و بیگانــه و حتی برخی 
کشورهای عربی در شــمال عراق ساماندهی شده اند تا 
در راستای استفاده از اهداف خود و ایجاد مانع در مسیر 

جمهوری اســالمی از آن ها استفاده کنند. وی ادامه داد: 
این گروهک های ضد انقالب با فاصله کمی در جدار مرز 
ایران مستقر شــده بودند که در این زمینه هشدارهای 
الزم به دولت عراق و مســئوالن و مدیران در شمال این 
کشور همسایه به آنان داده شده بود. وی افزود: ما گفته 
و تذکر داده بودیم که اگــر کوچک ترین خطایی از این 
گروهک های معاند دیده شــود پاسخ ســختی دریافت 
خواهند کرد که این امر ســبب متالشی شدن چهار مقر 

این گروه های ضد انقالب شده است.

جانشین قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( شمالغرب:

۴ مقر گروهک های ضدانقالب در شمال عراق منهدم شد

رئیسی اظهار داشت: متأسفانه شــاهد بودیم که بعضی ها 
واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای 
را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلسات 

رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می کردند.
حجت االسالم والمســلمین ســیدابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در دیدار جمعی از فرزندان و خانواده شــهدا گفت: 
ســخن و پیام شــهیدان همچون ســخن قرآن و پیامبر 
اســالم)ص( در فضا طنین انداز است ولی فقط گوش هایی 
که برای شــنیدن سخن حق آماده شده اند طنین سخن و 

پیام آنان را می شنوند.
رئیســی با بیان اینکه روز به روز پیام شهدا که همان پیام 
قرآن و پیامبر)ص( است، در جهان طنین افکن تر می شود، 
افزود: تاریخ، گواه آن اســت که باطــل هر چه هم تالش 
کرده و در ظاهر قدرت یافته اما در نهایت رفتنی است، اما 
حق روز به روز بیشــتر جلوه می کند و امروز شاهد هستیم 
که جلوه های حق نظیر اربعین هر روز بیشــتر از قبل مورد 

توجه قرار می گیرند.
رئیســی خانواده شــهدا را پرچم های برافراشته تفکر و راه 
شهدا توصیف و تصریح کرد: شما فرزندان و خانواده شهدا 
نماینده فرهنگ، راه و سخن شهیدان هستید و همه ما در 
دولت و دیگر نهادهای حکومتی موظف هستیم راه نورانی 

شهدا را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه مناســب ترین افراد برای تداوم راه شهدا، 
خانواده معظم شــهیدان هســتند، اظهار داشــت: به طور 
طبیعی هرکس بهتر، شــهیدان و مرام آنان را درک کرده 
باشــد در تداوم راه و مسیر آنان اولویت دارد؛ همانگونه که 
مقــام معظم رهبری، امام راحل را بهتر از همه شــناختند 
و امروز بهتر از هر کســی راه امام)ره( را تبیین کرده و به 
پیش می برند و هرگز هم اجازه ندادند این خط نورانی برغم 

تالش هایی که صورت گرفت، منحرف شود.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکــه دولت نیز تالش خواهد 
کرد همین مســیر نورانی را ادامه دهد، خاطرنشــان کرد: 
شما نمایندگان و خانواده شهدا حتماً عملکرد دولت را زیر 
نظر قرار دهید و هرجا دیدید که عملکرد یا اقدامی با راه و 

آرمان شهدا تطبیق ندارد، تذکر دهید.
رئیســی ادامه داد: حتمــاً برای این منظور ســاز و کاری 

برای ارتباط مســتمر و منظم خانواده شهدا با دولت ایجاد 
خواهیــم کرد تا از نظرات و یاری شــبکه عظیم و اثرگذار 

یادگاران شهدا بهره مند شویم.
رئیس جمهور اضافه کرد: دولت نیز باید ارتباط منظمی با 
شبکه عظیم خانواده شــهدا داشته باشد و از ظرفیت های 
خوبی که در بین آنان است، استفاده کند. باید به فرزندان 
شــهدا میدان داده شــود تا جوهره وجودی خود را که از 
والدین شهید خود به ارث برده اند، به منصه ظهور برسانند، 
همانگونه که امام راحل به پدران جوان شــما میدان داد تا 

خودشان را نشان دهند.
رئیسی اظهار داشت: بنده سفارش می کنم و شما هم پیگیر 
باشــید تا با وزیر کشــور که از ورزای کلیدی دولت است، 
جلسه داشته باشید تا ساز و کاری برای بهره گیری شایسته 
از ظرفیت های موجود در خانواده های شهدا بویژه در زمینه 

مسایلی نظیر موضوع زن و خانواده ایجاد شود.

وی با اشــاره به انتصاب رئیس جدید بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران، تصریح کرد: آقای قاضی زاده هاشــمی بیش از 
۱۲ سال سابقه خدمت در بنیاد جانبازان دارند و از آنجا که 
تخصص ایشان نیز پزشکی است، می توانند در زمینه مسأله 
درمان جانبازان که امروز یکی از مشکالت جدی این بخش 

است، کمک مؤثری کنند.
رئیس جمهور با انتقاد از اینکه خدمت رســانی به خانواده 
معظم شــهدا در بنیاد شــهید و امــور ایثارگران در جنبه 
مســایل خدماتــی، محدود شــده و خدمــات فرهنگی و 
اجتماعی آن تقریباً تعطیل شــده است، خاطرنشان کرد: 
معتقدم که آقای قاضی زاده هاشــمی بــا عنایت به تجربه 
خوبی کــه در این زمینــه دارند، می تواننــد فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی بنیاد شهید را نیز فعال کرده و وجهه 
ایــن بنیــاد را از یک نهاد خدماتی صرف به بنیاد شــهید 

واقعی که امام راحل بنیان گذاشتند، بازگردانند.

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات 
مطرح شــده از ســوی میهمانان جلســه، گفت: در زمینه 
توسعه کشــور هیچ محدودیتی برای اســتفاده از تجارب 
کشورهای مختلف نداریم، اما بی تردیدبرای انتخاب نسخه 
مناسب پیشرفت، دقت زیادی خواهیم داشت تا این نسخه 

تطبیق کامل با اقتضائات ایران اسالمی داشته باشد.
وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکــه دولت بتواند در 
شکل دهی به سبک زندگی تأثیر مثبتی داشته باشد، افزود: 
امروز فضای ارتباطی جامعه با گذشــته خیلی تفاوت کرده 
و دایره ارتباطات افراد بســیار گسترده تر شده و نمی توان 
ایــن فضای ارتباطی را محدود کــرد. لذا باید تالش کنیم 
تا حد امکان این عرصه را مصون ســازی کنیم تا جوانان و 
آحاد مختلف جامعه به جای آنکه صرفاً متأثر شوند،  بتوانند 

مؤثر واقع شوند.
رئیس جمهــور در ادامه بــا تأکید بر اینکه اگــر بر توان 
داخلی تکیه کنیم، انجام خیلی از کارها ممکن خواهد شد، 
اظهارداشــت: متأسفانه شــاهد بودیم که بعضی ها واردات 
واکســن یا حتی پیوستن کشور به ســازمان شانگهای را 
متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند و حتی در جلســات 

رسمی نیز بر موضع خود پافشاری می کردند.
رئیســی تصریح کرد: در فاصله کوتاه سپری شده از دولت 
ســیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده کــه باعث افزایش واردات 
واکســن و یا پذیــرش عضویت کشــورمان در ســازمان 
شانگهای بشــود، اال اینکه کشورهای همسایه و دوست ما 
دیدند که دیگر توجه ما صرفاً به غرب نیســت و ارتباط با 
 همسایگان و کشــورهای منطقه اولویت سیاست خارجی 

ایران شده است.
تعدادی از فرزندان شــهدای انقالب اسالمی حاضر در این 
نشســت نیز در ســخنانی ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات 
خود تصریح کردند که انقالب اســالمی با هدف تأســیس 
نظام توحیدی به پیروزی رســید که راه رســیدن به این 
نظام از مسیر عدالت خواهی می گذرد. در سال های گذشته 
قطــار انقالب در مســیر اصلی خود نبود، امــا با پیروزی 
دولت ســیزدهم این قطار به مسیر خود بازگشته و امیدها 
 به تحقق آرمان های انقالب اســالمی پررنگ تر از همیشه 

شده است.  پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

سردار سالمی در مراسم رونمایی از تجهیزات 
راهبردی چک و خنثی سازی بمب سپاه:

برای دستیابی به فناوری های 
جدید منتظر کسی نمی مانیم

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:  ما یاد گرفتیم دشمن راه 
غلبه بر خود را به ما یاد نمی دهد لذا حل تمام مشــکالت 

درون باورهای ماست و این یک فرهنگ و اعتقاد است.
سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در مراســم رونمایی از تجهیزات راهبردی چک 
و خنثی ســازی بمب ســپاه طی ســخنانی اظهار داشت: 
این تاریخ چهل و چند ســاله انقــالب درس های بزرگ و 

جاودانه ای را به همه ما آموخته است.

فرمانده کل ســپاه افزود: ما از میان این فرازهای ســخت 
و بحرانهــای بزرگ، به واقعیت های ارزشــمندی دســت 
یافته ایم. این حوادث به ما یاد داده اســت هر موفقیتی در 
میدان محصول یک همت بلند و یک اراده مستحکم و یک 

ایمان قوی در ذهن جامعه ماست.
سرلشکر ســالمی ادامه داد: هر بن بستی در عالم واقعیت 
محصول یک بن بســت ذهنی درون انسانها و جوامع است. 
ما میان این مشکالت و فشارها اگر تسلیم می شدیم واقعاً 
نمی توانستیم و مجبور می شدیم تسلیم اراده دشمن شویم 
و در نقشــه ذهنی او  عمل کنیم. وی گفت:  امامان بزرگ 
انقالب ما به ما توانســتن و همت و اعتماد به نفس را یاد 
دادند و ما به برکت شــهیدان دوران پرشــکوه انقالبمان از 
پیروزی انقالب باعظمــت تا امروز نتایج درس های انقالب 

را دیدیم و فهمیدیم می توانیم بر مشکالت پیروز شویم.
سردار سالمی عنوان کرد: ما ثابت کردیم از فراز مشکالت 

و اراده های دشمن و نقشــه های شوم و خطرناک او عبور 
می کنیم و خود به نیازها پاسخ می دهیم. ما هرگاه به ایمان 
 و ظرفیت هــای درونی جامعه تکیه کنیم می توانیم بر همه 
مشــکالت غلبه کنیم. ما به برکت همیــن همت های بلند 
توانسته ایم بســیاری از مرزهای فناوری مدرن را پشت سر 
بگذاریم و بســیاری از قله ها را فتح کنیم. دشــمن تالش 
می کرد با اعمال فشــار خط نیاز و فشــار را منطبق کند و 

برای ما نقشه تسلیم را ترسیم می کرد.
وی عنوان کرد: دشمن ما را تحریم اقتصادی و علمی کرد 
تا از ترس عقب ماندگی به او پناه ببریم اما ملت ایران خدا 
را انتخــاب کرد و هرگز برای عبــور از مخاطراتی که خلق 

می شد به دشمن پناه نبرد.
فرمانده کل ســپاه ابراز کرد: آرزوی ما این بوده اســت که 
عرصه هــای مدرن فناوری را فتــح کنیم و فاصله بین نیاز 
و فناوری را کشــف کنیم و این یک اســتراتژی مســلط 

ماست. نمونه این سخن رونمایی از فناوری های پیچیده ای 
اســت که در عرصه های مختلف شــاهد آن هستیم. آنچه 
مــا امروز می بینیم محصول یک دهه مجاهدت فشــرده و 
متراکــم علمی جوانان بلندهمت این مرز و بوم اســت که 
ما را صاحب فناوری های پیشرفته کرده است. ما کمتر در 
عرصه مهندســی و تخریب و انفجارات شــاهد دستاوردی 
بودیم اما به ناگاه جرقه یک خودکفایی و میل به شکوه در 

این عرصه در ذهن دانشمندان زده شد.
سردار سالمی ادامه داد: ما یادگرفتیم دشمن راه غلبه بر خود 
را به ما یاد نمی دهد لذا حل تمام مشــکالت درون باورهای 
ماســت و این یک فرهنگ و اعتقاد اســت. دشــمن هرگز 
فناوری های جدید را به کسی نمی دهد اما ما منتظر دشمن 
نمی مانیم. وی در پایان گفت: هیچ گامی نیست که انسان با 
شــکل دادن آن در ذهنش نتواند بردارد و اسالم ذهن ها را 

برای پیمودن قله های رفیع آماده می کند.  فارس
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گزارش
رئیس جمهور: 

متأسفانه بعضی ها واردات واکسن را موکول به پذیرش FATF کرده بودند

رئیس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد مسؤوالن رژیم صهیونیستی می دانند 
هرگونه تعرض به ســرزمین و منافع جمهوری اسالمی ایران با پاسخ قاطع ایران 

روبرو خواهد شد و در محاصره گروه های جهادی، تاب مقاومت ندارند.
سرلشــکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در آیین تکریم و معارفه 
رئیس دانشــگاه عالی دفاع ملی، با گرامیداشــت ایام هفته دفــاع مقدس و یاد 
و خاطره شــهدای جنگ تحمیلی، اظهار داشــت: دانشــگاه عالی ملی با ادغام 
پژوهشــگاه های زیر نظر نیروهای مسلح تبدیل به یک مجموعه ترکیبی آموزشی 
شده است و بحمداهلل در طی ۵ سال مسئولیت سردار وحیدی توانست به رشد و 
ارتقاء کمی و کیفی برسد وی ادامه داد: مسئولیت های سنگینی بر عهده دانشگاه 
عالی دفاع ملی اســت و مســئولیت آموزش تربیت و تعالی مدیران و فرماندهان 
عالی بخش لشــکری و کشــوری را بر عهده دارد و با وجود تمام تالش هایی که 
تاکنون اتفاق افتاده همچنان راه پیشــرفت زیادی پیــش رو دارد و همه ارکان 

دانشگاه به مدیریت ریاست جدید باید این مسیر جدید را طی کند.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح توجه به هرم قدرت های جهانی را یکی از مسایل 
مهم  دانســت و گفت: ما در سی امین ســالگرد فروپاشی شوروی و سه دهه بعد 
از آن هســتیم دورانی که آمریکا احســاس کرد می تواند جهان تک بعدی را به 
ریاســت خود رقم بزند ، در ایــن دوران جنگ ها و تهدیدات مختلفی به ویژه در 
جنوب غربی و سیاه نسبت به عراق و افغانستان، یمن و بسیاری از مناطق جنوب 

غرب آسیا رخ داد.
سرلشــکر باقری تصریح کرد: آمریکایی ها در  ایــن دوره ادعای نظم جهانی را 
داشــتند اما اراده خداوند بر خالف این بود و با تالش جبهه مقاومت مسائلی غیر 
از این رخداد و حوادث اخیر نشــان دهنده شکست قطعی این راهبرد و این باور 

بود که می تواند یک جهان تک بعدی را رهبری کند.
وی با اشــاره به حوادث افغانستان گفت: افغانســتان نمونه روشنی از سرنوشت 
دولتی است که با اتکا به آمریکا و پشت کردن به تمامی همکاری ها و رویکردهای 
منطقه و همســایگان به این روز افتاد که ارتش و حاکمیت خود را در طی ده-
یازده روز از دست داد و فرار کردند. وی با اشاره به خروج خفت بار آمریکا بعد از 
بیست سال از افغانستان ادامه داد:  فرار خفت بار آمریکا از منطقه نیز گویای این 
مهم اســت و دور نیست که کشورهای  بیشتری که در این راه قرار دارند و همه 

اتکای خود را به آمریکا کرده اند به این روزگار گرفتار شوند.
رییس ســتاد کل نیروهای مســلح در بخش دیگری از سخنان خود به پیوستن 
ایران به پیمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: از این به بعد چند قطبی را 
شاهد خواهیم بود و پیوستن ایران به پیمان شانگهای و قدرتی که در این پیمان 
وجود دارد نشــان دهنده وجود کشــور های دیگری است که در موازات با قدرت 

آمریکا در حال شکل گیری و ایفای نقش در صحنه جهانی هستند.
وی افزود: با وجود کشــورهایی همچون چین،  هند و ایران و ســایر کشورها در 

توافق نامه شانگهای اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد.
سرلشکر باقری با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی با 
غصب ســرزمین فلسطین فکر می کرد که با اتکا به قدرت آمریکا می تواند دارای 
مســیر رو به رشد و قدرت گیری بیشتری باشد و دل خوش کرده بود به ارتباط 
با چند کشــور حقیر و مزدور در منطقه که  حوادث افغانستان و سایر حوادث در 
محور مقاومت و شکســت های پی در پی این رژیم کودک کش نشان دهنده این 

است که آینده خوشی در انتظار این رژیم نیست.
وی ادامه داد: در این ایام شــاهد بودیم که مقامات رژیم صهیونیستی  یکی پس 
از دیگــری به آمریکا رفتند و خواســتار اتخاذ رویکرد جــدی تری علیه ایران و 
محور مقاومت بودند اما با این پاســخ روبه رو شدند که خودتان باید فکری برای 

خودتان کنید.
رییس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد: مسئوالن رژیم صهیونیستی هر زمان 
تهدیدات را مطرح می کنند خود به خوبی می داند که هرگونه تعرض به سرزمین 
و منافع جمهوری اســالمی ایران با پاسخ قاطع و شکننده ایران روبرو خواهد شد 
و در محــور مقاومت و در محاصره گروه هایی مقاومت مانند حماس و جهاد تاب 

مقاومت را ندارند.
رییس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: جمهوری اسالمی ایران با توجه به اینکه 
تنها اتکای به خداوند متعال دارد و با وجود توانمندی های بســیار، نیازمند آینده 
پژوهی ها و کمک به ســاماندهی های امور راهبردی کشــور است،این دانشگاه 
مسئولیت ســنگینی در طی کردن این مسیر دارد و ما از مدیریت جدید انتظار 
داریم که همه عزیزان و هیئت های علمی در همراهی با این مســیر را با موفقیت 

طی کنند و شاهد روزهای درخشان تر و عالی تری در این دانشگاه باشیم.

سرلشکر باقری:

 رژیم صهیونیستی می داند 
 در محاصره محور مقاومت

 تاب ایستادگی ندارد

مشـابه  نمونه هـای  کـرد:  اعـالم  ارتـش  کل  فرمانـده 
ناوبنـدر مکـران از مدتـی قبـل شـروع شـده و در حـال 

آمـاده سـازی اسـت.
حاشـیه  در  موسـوی  عبدالرحیـم  سـید  سرلشـکر 
بـا  دافـوس،  دانشـگاه  جدیـد  ورودی هـای  افتتاحیـه 
از  مکـران  ناوبنـدر  مشـابه  نمونه هـای  اینکـه  بیـان 
سـازی  آمـاده  حـال  در  و  شـده  شـروع  قبـل  مدتـی 
احتیـاج  ناوبندرهـا  ایـن  سـازی  آمـاده  گفـت:  اسـت. 
 بـه زمـان طوالنـی دارد و بـه طـور قطـع امسـال آمـاده 

نخواهد شد.
آمـاده  کـرد:  تصریـح  عبدالرحیـم  سـید  سرلشـکر 
کـردن نمونه هـای مشـابه ناوبندرهـا در راسـتای تـداوم 
آب هـای  در  حضـور  و  مـدت  طوالنـی   ماموریت هـای 

دوردست است.
فرمانـده کل ارتـش گفـت: پـس از بازگشـت موفقیـت 
آمیـز ناوبنـدر مکـران در صـورت ابـالغ ماموریت هـای 
جدیـد ایـن آمادگـی را دارد بـار دیگـر به آب هـای آزاد 

بیـن المللـی اعزام شـود.

سرلشکر موسوی اعالم کرد:

نمونه های مشابه ناوبندر مکران در حال آماده سازی است


