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فرصت برای تجاوز دشمن به خاک میهن 
اسالمی را نخواهیم داد

فرمانللده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسللامی 
ایللران گفت: لحظلله ای فرصت برای تجاوز دشللمن به 

خاک میهن اسامی را نداده و نخواهیم داد.
امیللر سللرتیپ حیدری گفللت: اتحللاد و همدلی 
رزمندگان ارتش، سللپاه و بسللیج مردمللی در دوران 
دفاع مقدس، دشمن بعثی را در رسیدن به اهداف خود 

ناکام گذاشت و این اتحاد رمز پیروزی آن ها بود.
وی افزود: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی ایران 
با تمام محدودیت ها، تنگناها و کاستی ها با بهره گیری از 
تدابیر حکمیانه امام خمینی)ره( و حمایت های بی دریغ 
ایشان، موفق شللد با تداوم و استمرار عملیات های خود 
در دفاع مقدس، نیروهای متجاوز را در جبهه ها متوقف و 

مجبور به انتخاب حالت پدافندی کند.    
امیر حیدری ضمن تجلیل از یاد و خاطره شللهدا 
بیان داشللت: ارتش در دوران پرافتخللار دفاع مقدس 
بیش از 48 هزار نفر از کارکنان خود را در راه اسللام 
و انقاب اسللامی تقدیم کرد. وی با اشاره به اقدامات 
این نیرو درخصوص پاکسللازی مناطللق مین گذاری 
شللده گفت: از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز تعداد 
زیادی از کارکنان نیروی زمینی ارتش مشللغول مین 
زدایی در مناطق مرزی هستند و در راستای ماموریت 
خطیر پاکسازی میادین مین تا به امروز تعداد زیادی 

شهید و جانباز تقدیم این انقاب کرده است.
وی درخصوص فعالیت های نیروی زمینی در چند 
سللال اخیر گفت: ده ها روستا و زمین های بسیار وسیع 
حاصلخیز از وجود مین پاکسللازی شده تا فعالیت های 
کشللاورزی، اقتصادی، دامللداری و باغداری بر روی این 
زمین ها صورت گیرد و همچنین بسللیاری از زمین های 
پاکسازی شده از مین جهت اکتشاف، استخراج و عبور 

تاسیسات و لوله های نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.
فرمانللده نیللروی زمینللی ارتش عنللوان کرد: در 
راسللتای تدابیللر فرمانده معظللم کل قللوا، 17 تیپ 
متحرک هجومی در نزاجا تشکیل شده که این تیپ ها 
از قدرت هجومی بسللیار باالیی برخوردار هستند و 4 
تیپ واکنش سللریع را به وجللود آورده ایم که تمامی 
افللرادی که در این تیپ ها مشللغول بلله خدمت و از 

کارکنان زبده و ورزیده نیروی زمینی ارتش هستند.
وی افزود: سللازماندهی تیللپ 55 هوابرد به عنوان 
تیپ متحرک هجومی؛ تغییر سللاختار یگان های زرهی 
از لحللاظ سللازمانی و تبدیل یگان های پیللاده نظام به 
یگان های متحرک مکانیزه از عمده فعالیت های این نیرو 

در راستای ایجاد نیروی زمینی جدید و منسجم است.
امیر حیللدری با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در 
عرصه های مختلف افتخارات زیادی را در کارنامه خود به 
ثبت رسانده تاکید کرد: این نیرو همواره با توکل بر خداوند 
متعال و رهنمودهای مقام معظم رهبری)مدظله العالی( و 
کارکنان متخصص، ورزیده، جوان و به کارگیری تجهیزات 
نوین لحظه ای فرصت برای تجاوز دشمن به خاک میهن 

اسامی را نداده و نخواهد داد.

ارتش اسالم

برخورد با شبکه هرمی »ورد واید انرژی«
وزارت اطاعللات اعام کرد سللربازان گمنام امام 
زمان)عج( در راسللتای جلوگیللری از اخال در نظام 
اقتصادی کشللور، ضمن شناسللایی و برخللورد با یک 
شللبکه هرمی به نام )ورد واید انللرژي( تعداد 10 نفر 
از مسللئولین، لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی 
نوظهللور را در اسللتان  های تهران، همللدان و اصفهان 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی نمودند.
سللربازان گمنام امام زمان)عج( در راستای تأمین 
نظللم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخال در نظام 
اقتصادی کشللور، ضمن شناسللایی و برخللورد با یک 
شللبکه هرمی به نام )ورد واید انللرژی( تعداد 10 نفر 
از مسللئولین، لیدرها و اعضای فعال این شبکه هرمی 
نوظهللور را در اسللتان  های تهران، همللدان و اصفهان 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی نمودند.
این شللبکه هرمی در پوشللش دوره  های آموزشی 
مؤسسه کریتور آکادمی، در گذشته با نام شرکت  هایی 
همچون وی.جی. ام. سللی، ادروز و یونیفاندز و اخیراً با 
نللام ورد واید انرژی، مردم را فریفتلله و از این طریق 

توانسته میلیاردها تومان کاهبرداری نماید.
شرکت مذکور با ادعای دروغین سرمایه گذاری در 
ارتقای و پیشللرفت انرژی سبز و سوخت  های زیستی 
و غیرفسللیلی، اقدام به جذب سللرمایه افللراد و انعقاد 
قرارداد صوری با آنها نموده و از همان سللرمایه جمع 
شده مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت می نمود.

شایان ذکر است استفاده از ارزهای رمزنگار شده جهت 
امور غیرقانونی و پولشویی، ترغیب و اغفال افراد از طریق 
برگزاری همایش ها، سللمینارها و دوره  های آموزشللی در 
خارج از کشللور، خروج ارز از کشور و اقدام به شبکه سازی 
هرمی، بخشللی از فعالیت  های غیرقانونللی و مخرب این 

مجموعه کاهبرداری و اخالگر اقتصادی است.
با عنایت به شللکل گیری مجدد شبکه های هرمی 
بللا ترفندهای جدید در صورت مشللاهده هرگونه موارد 

مشکوک مراتب را به شماره 113 منعکس نمایند.

سربازان گمنام

برجام تابلوی خوبی برای مردم شد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برجام تابلوی خوبی برای 

مردم شد، بیان داشت: دولتمردان فرمول عبور از شرایط را پیدا نکرده اند.
محسن رضایی با اشاره بدعهدی آمریکا در برجام ادامه داد: برجام تابلوی خوبی 
برای مردم شد. در موضوع برجام، تمام مجموعه نظام همراهی خوبی با دولت روحانی 
انجام داد اما آمریکایی ها نشان دادند قابل اعتماد نیستند. وی گفت: ترامپ فکر می کند 

ایران چون از لحاظ اقتصادی ضعف دارد، باید از این ناحیه به ایران ضربه بزند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تحریم ها بر اقتصاد ایران اثرگذار 
است اما اگر تحریم ها را خنثی نکنیم، یعنی ناتوان هستیم و مدیریت الزم را نداریم. مشکل 
دیگر ما این است که هنوز دولتمردان ما فرمول عبور از شرایط را پیدا نکرده اند، در نوسانات 
ارز مشللاهده کردیم که هر کدام از آقایان سللکان تیم اقتصادی را دست گرفت، فرمولی را 

امتحان کرد. گروه دیگر عامدانه علیه نظام برنامه ریزی و اقدام می کنند.  فارس

دیدگاه
مرزبانان ربوده شده در سالمت هستند

وزیر اطاعات گفت: مرزبانان ربوده شللده تا این لحظه در سامت هستند و 
فعالیت های زیادی توسللط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی نیروی زمینی 

سپاه در ارتباط با ارتش پاکستان صورت گرفته است.
حجت االسام سیدمحمود علوی گفت: مرزبانان ربوده شده تا این لحظه در 
سامت هستند و فعالیت های زیادی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی 

نیروی زمینی سپاه در ارتباط با ارتش پاکستان صورت گرفته است.
علوی افزود: عاوه بر این، وزیر کشللور نیز با همتای پاکستانی خود ارتباط گرفته و 
آنها هم اقداماتی را شللروع کردند که امیدواریم مجموع این اقدامات موجب آزادسللازی 
مرزبانان کشورمان شود. وی همچنین درباره پیش بینی زمان آزادی مرزبانان ربوده شده 
گفت: تاش ها در حال انجام اسللت و امیدواریم نتیجه به زودی حاصل شللود و چشللم 

خانواده های این عزیزان به دیدن فرزندان شان روشن شود.  تسنیم

درحاشیه
شورای نگهبان کوتاه بیاید یک »شومن« رئیس جمهور می شود

دبیللرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشللاره بلله مناظرات انتخابات 
ریاسللت  جمهوری گفت: گاهی به شللوخی می گویم اگر شللورای نگهبان کوتاه 

بیاید دور آینده حتماً یک »شومن« رئیس جمهور می شود.
محمدرضا باهنر ضمن انتقاد از مناظرات تلویزیونی در دوران انتخابات گفت: 
این مناظرات مانند مسللابقه فوتبال اسللت که همه دور تلویزیون جمع می شوند و 
تماشا می کنند و در آن هرکس بتواند ضربه فنی و سکندری خوبی به طرف مقابل بزند 
و طرف مقابل را لوله کند می تواند فضا را به نفع خود تغییر دهد. گاها به شوخی می گویم 

اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید دور آینده حتما یک »شومن« رئیس جمهور می شود.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص مواضع ترامپ علیه ایران با بیان اینکه ترامپ به دنبال 
بجنگ تا بجنگیم است اما از مواضع خود عدول کرده است، تصریح کرد: تحریم های قبلی چهار 

قطعنامه شورای امنیت را همراه داشت اما اکنون اقدامات آمریکا در برابر ماست.  ایرنا

دست به نقد

گروه رویداد   روز گذشته رزمایش مشترک امنیت و اقتدار
پدافنللد هوایللی والیللت بللا اعللام رمز یللا خاتم 
االنبیللا)ص( توسللط امیر دریادار سللیاری، رئیس 
هئیت مدیللره رزمایش در بخش های وسللیعی از 
شمال مرکز و غرب کشور و در مساحتی به وسعت 

تقریبی نیم میلیون کیلومترمربع آغاز شد.
این رزمایش با محوریت قللرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص( در قالب شبکه یکپارچه پدافند هوایی 
کشللور و با حضور نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران 
انقاب اسامی یگان های پروازی نیروی هوایی ارتش 
و شللبکه دیده بانی بصری و اپتیکی برگزار می شللود. 
شبکه فرماندهی و کنترل کشف و شناسایی رهگیری 
و انهدام اهداف متخاصم اجرای عملیات پدافندی در 
محیط جنگ الکترونیک بهره برداری از سللامانه های 
اکتشافی غیرفعال بکارگیری سامانه های پدافند هواپایه 
با سرنشین و بدون سرنشین مقابله با موشک های ضد 
رادار و موشک های کروز از جمله مواردی است که در 

این رزمایش تمرین خواهند شد.

 با انهدام پهپادهای متخاصم؛
سامانه توپخانه ای سراج رونمایی شد

در اولیللن روز از رزمایللش مشللترک پدافند 
هوایی والیت 97، سامانه توپخانه ای پدافند هوایی 
»سراج« توانست پهپادهای متخاصم را در آسمان 

محل برگزاری رزمایش مورد اصابت قرار دهد.
سللامانه توپخانه ای سراج که برای اولین بار در 
این رزمایش رونمایی شد، یک توپ 35 میلیمتری 
است که توپ و گلوله آن بهینه شده و این سامانه 
عللاوه بر اسللتفاده از رادار، از یک سللامانه جدید 

اپتیکی نیز بهره می برد.
اسللتفاده از تعداد زیادی از این سللامانه های 
توپخانلله ای در کنللار دیگر سللامانه ها و تجهیزات 
موشکی ازجمله سناریوهای مقابله با اهداف هوایی 
در فواصل مختلف بود. سللامانه توپخانه ای سللراج 
می تواند انواع اهداف ازجمله ریزپرنده ها را کشف و 
مورد اصابت قرار دهد. از دیگر موارد قابل توجه در 
این بخش از رزمایش، سرعت عمل باالی کاربران 
جوان سللامانه های مختلف ازجمله سللراج بود که 

وظیفه کشف و انهدام اهداف را برعهده داشتند.

شلیک سامانه سوم خرداد با موشک صیاد
در اداه این رزمایش سامانه موشکی سوم خرداد 
نیروی هوافضای سللپاه پاسداران انقاب اسامی با 
شلیک موشک توانسللت پرنده متخاصم در آسمان 

محل رزمایش را مورد اصابت قرار دهد.

سامانه موشکی سللوم خرداد برای اولین بار در 
اردیبهشت ماه سال 93 در جریان بازدید رهبر معظم 
انقاب از نمایشللگاه هوافضای سپاه رونمایی شد و 
همان زمان اعام شد که این سامانه می تواند اهداف 

را در فواصل حدود 50 کبلومتری منهدم کند.

سللوم خرداد با تجهیز به موشللک طائر امکان 
رهگیری 4 هدف و شلللیک همزمان 8 موشللک را 
داشت. در سال های اخیر این سامانه به موشک صیاد 
نیز مجهز شللده که در ایللن رزمایش نیز به نمایش 
درآمد. موشک صیاد می تواند اهداف را با دقت باالتر 

و در فواصل بیشللتر مورد اصابت قرار دهد. موشک 
صیاد در سامانه پدافندی تاش نیز بکار رفته است.

در جریللان ایللن رزمایش در بخللش آزمایش 
سللرد هواپیماهای نیروی هوایللی ارتش جمهوری 
اسامی ایران در نقش نیروی متخاصم حاضر شده 
و سامانه های راداری و موشکی نیز با انجام کشف و 
رهگیری بر روی آنها قفل راداری و اقدام تاکتیکی 
کردنللد همچنیللن هواپیماهللای طللرح پدافندی 
نیروی هوایی ارتش و سللپاه با به پرواز در آمدن از 
پایگاه های مختلف انجام عملیات رهگیری و پدافند 

هواپایه را تمرین کردند.

سامانه موشکی »تالش« 3 هدف هوایی را 
مورد اصابت قرار داد

سللامانه موشللکی تاش با شلللیک سه فروند 
موشللک صیاد، اهداف هوایی را در فواصل مختلف 
مللورد اصابت قللرار داد. سللامانه موشللکی تاش 
یکللی از جدیدترین سللامانه های پدافندی قرارگاه 
خاتم االنبیاسللت که می تواند اهللداف را در ارتفاع 

متوسط و بلند مورد اصابت قرار دهد.
این سامانه موشکی در این رزمایش با شلیک سه 
فروند موشک صیاد، سه هدف هوایی را مورد اصابت 
قرار داد. سامانه موشکی تاش با تلفیق با رادار ایرانی 
افق، حاصل طراحی و سللاخت صنایع دفاعی ایران 

است، در این رزمایش به کار گرفته شد.
در همین راسللتا سللخنگوی رزمایش مشترک 
پدافند هوایی والیت 97 گفت: سامانه های موشکی 
تاش، پرنده هایی که در قالب نیروی دشللمن قصد 
نفوذ به منطقه رزمایش داشللتند را مورد هدف قرار 
دادند و به یاری خداوند اجازه نداند هیچ پرنده ای وارد 
منطقه شده و این محدوده را به سامت ترک کنند.

امیر دریادار دوم سللیدمحمود موسللوی ضمن 
تبریللک این موفقیللت به قللرارگاه پدافنللد هوایی 
خاتم االنبیا)ص( ارتش جمهوری اسامی ایران، نیروی 
هوا و فضای سللپاه پاسداران انقاب اسامی و صنایع 
دفاعی وزارت دفاع افزود: تحویل چنین سامانه هایی با 
دارا بودن قابلیت های منحصر بفرد و درصد اصابت باال، 
با وجود تحریم های ظالمانه به مدافعان آسمان والیت 
باعث شللد تا امروز شاهد آن باشیم که هیچ آزمایش 

ناموفقی در صحنه رزمایش اتفاق نیفتد.

رزمایش مشترک پدافند هوایی والیت آغاز شد

امنیت و قدرت در آسمان من

در جلسه علنی مجلس که به بهارستـــان گروه رویداد 
ریاست علی الریجانی برگزار شد، سوال تعدادی از 
نماینللدگان از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

در دستور کار قرار گرفت.
حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح سوال از 
وزیللر خارجه در زمینه اموال مصادره شللده ایران 
در خللارج از کشللور گفت: چللرا وزارت خارجه از 
ظرفیت دیپلماسللی خود بللرای بازگرداندن اموال 
بابک زنجانی که بیش از 90 درصد آن در خارج از 

کشور است استفاده نکرده است؟
در پاسللخ ظریللف بللا بیللان اینکلله آمریللکا 
می خواسللت فروش نفت ایران را به صفر برسللاند، 
گفت: در مورد حمایت وزارت خارجه از تاش های 
جمهللوری اسللامی برای اسللترداد امللوال بابک 
زنجانللی بلله کشللور، نقللش وزارت خارجه نقش 
حمایتی است ما موظفیم اقدامات دستگاه قضایی 
را پیگیری کنیم و درخواست هایی که دستگاه های 
مختلف برای تخلفات صورت گرفته داشتند دنبال 
کنیم کلله وزارت خارجه ایللن کار را انجام داده و 

درخواستی نبوده که پیگیری نکرده باشد. 
وی در ادامه تاکید کرد: آمریکا مجبور شللد از 
ادعاهایش در مورد تحریم ایران عقب نشینی کند. 
وزیللر امللور خارجه کشللورمان با بیللان اینکه 
آمریکایی ها بعد از یک سللال و نیم تاش هنوز هم 
نمی توانند برجام را تضعیف کنند، گفت: هنوز هم با 

افتخار اعام می کنم برجام بهترین توافق ممکن بود.
ظریللف گفت: درخصوص اسللنادی که بعد از 
برجام به امضا رسللید، باید بگویم هر سللندی که 
امضا شللده در معرض دید عموم در سایت ها قرار 
گرفته است. سندی بعد از برجام امضا نشده است؛ 
پس از برجام چند توافق برای اجرای برخی موارد 
فنی برجام در زمینه انرژی هسته ای امضا شده که 
براسللاس نظر کارشناسان هسللته ای و در راستای 

منافع ملی کشور بوده است.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: درخصوص 
اینکلله )در مذاکللرات هسللته ای و توافللق برجام( 
زورمللان نرسللیده اسللت، واقعیت امر این اسللت 
کلله برجللام حاصل یللک توافق چندجانبه اسللت 
و در این نللوع توافق هیچ طرفللی نمی تواند تمام 
خواسللته هایش را بگیرد. آمریکایی هللا وقتی وارد 
مذاکرات شللدند می خواسللتند تمام فعالیت های 
هسللته ای ایران متوقف شللود و فردو، اراک و آب 
سللنگین را تعطیل کنند و ده ها خواست دیگر هم 

داشتند اما آنها نیز به خواست خود نرسیدند.
وی بللا تاکید بر اینکه ایللن آمریکایی ها بودند 
که زورشللان به ما نرسللید، گفت: آمریکایی ها بعد 
از یللک سللال و نیم تللاش هنوز هللم نمی توانند 

برجام را تضعیف کنند. از همگان خواهش می کنم 
در شللرایطی که دنیللا قدرت دیپلماسللی ایران را 
پذیرفته، براساس یک تصور غلط نگوییم که ما به 

خواسته های خود نرسیده ایم.
وزیر امللور خارجه با بیان اینکلله برجام منافع 
کشللور را حفظ کرد، اظهار داشللت: امللروز برنامه 
هسللته ای ایران در شرایطی است که اگر با تصمیم 
نظللام بخواهیم بلله آن برگردیم به مراتللب بهتر از 
گذشللته خواهد بود. به صراحت گفته ایم که برجام 
آن چیزی بود که می توانستیم بگیریم و هنوز هم با 
افتخار اعام می کنم با پشت گرمی از مقاومت مردم 
ایران برجام بهترین توافق ممکن بود. من خودم هم 
آرزوهای بهتری داشللتم اما برجام آنچه بود که قابل 
حصول بود. وی افزود: در چند ماه گذشته توفیقات 
بیشللتری داشللتیم که از جمله آنهللا پیروزی های 
حقوقی جمهوری اسامی ایران در دادگاه الهه بود.

وی با تاکید بر اینکه ما دسللتگاهی نیسللتیم 
که سللر خود عمل کنیم، اظهار داشللت: مذاکرات 
هسللته ای ماه ها ادامه داشللت و این مذاکرات در 
هیات نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و آنچه انجام 
شللد براساس یک تصمیم جمعی بود. در 130 تن 

آب سنگین که می گوید مازاد آن باید برای فروش 
عرضه شللود، در بند بعد می گویللد در ایران نباید 
 8-IR بیش از 130 تن آب سنگین باشد. وقتی ما
را بردیم برای ازمایش گفتند این جزو توافق نبوده 
و امروز نه تنها آزمایش شللده بلکلله گاز هم به آن 

تزریق شده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه در کشور کاری 
را بللدون گزارش نمی توانیم انجام دهیم، گفت: در 
نامه آقللای طیب نیا درخصوص گللروه اقدام مالی 
)اف.ای.تی.اف( نوشللته اند براساس مقررات قانون 
اساسی عمل می شود، کما اینکه 4 الیحه ای که در 
مجلس بود براسللاس این موضوع بود. آقای طیب 
نیا از شللورای عالی پولشللویی هم مصوبه گرفتند 
و بلله درخواسللت وزارت امور خارجلله این جمله 

»براساس قانون اساسی« را اظافه کردند.
ظریف تاکید کرد: اینطور نیست که چیزی را 
پنهان کرده باشللیم و یا خواسته باشیم مجلس را 
دور بزنیم کما اینکه علی رغم اینکه معتقدیم وقت 
کشور گرفته شللده و ۲ سال است منتظر تصویب 

4 الیحه هستیم.
وزیر امور خارجه گفت: متحدین آمریکا رسما 
اعللام می کنند کلله نمی خواهیم زیر بللار آمریکا 
برویم. دیپلماسی توانسللته کاری کند که نزدیک 
ترین متحدین آمریکا به او فشار وارد کنند. دیروز 
کلله 13 آبان بود و مردم ما بلله آمریکا نه گفتند، 
باید بپذیریم که آمریکا نتوانسته از پس ملت ما بر 

بیایللد اما چرا خودمان داریم می گوییم که اینگونه 
نیست؟

پللس از توضیحات ظریف و انجام رای گیری از 
مجموع 194 نماینده حاضر پس از سخنان ظریف،  
رای گیری انجام شد و با 11۲ رای موافق و ۶۶ رای 
مخالللف و 8 رای ممتنع در نهایللت نمایندگان از 
پاسخ وزیر امور خارجه در زمینه ردیابی اموال بابک 
زنجانی در خارج از کشللور و عللدم ارائه گزارش به 
مجلس درخصوص برجام و امضای توافق محرمانه 

با نماینده آمریکا قانع شدند.
در ادامه جلسلله علنللی نماینللدگان مجلس 
شورای اسللامی در مصوبه ای به تشکیل سازمان 

صنایع دریایی نیروهای مسلح رای دادند.
همچنین مسللعود پزشللکیان، با اعللام نتایج 
انتخابللات ناظر در شللورای عالی نظام پرسللتاری 
گفت: در مجمللوع 130 رای ماخللوذه حیدرعلی 
عابدی با 117 رای به عنوان عضو ناظر در شورای 
عالی نظام پرستاری انتخاب شد. وی افزود: شهرام 
کوسه غراوی نیز با 1۲0 رای از مجموع 1۲4 رای 
ماخوذه بلله عنوان عضو ناظر مجلس در شللورای 

عالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد.
درباره درخواسللت اسللتیضاح وزیر کشور نیز 
اصغر سلیمی سللخنگوی کمیسیون شوراها گفت: 
نمایندگان درخواسللت کننده اسللتیضاح امضاهای 
خود را پس گرفتند و دیگر اسللتیضاح وزیر کشور 

منتفی است.

وزیر امور خارجه در مجلس:
آرزوهای بهتری برای برجام داشتم

سامانه های  و  تجهیزات  گفت:  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
پدافندی روز با نشان ایرانی از ایده تا محصول، تولید و توانمندی ها 
و آمادگی های دفاعی میهن اسالمی برابر تهدیدات احتمالی و متصور 

در حد اطمینان بخشی ارتقا یافته است.
نهایی  مرحله  برگزاری  حاشیه  در  حاجی زاده  امیرعلی  سردار 
عاشورای  پدافندی  منطقه  در   ۹۷ هوایی  پدافند  مشترک  رزمایش 
پرداخت. رزمایش  این  در  گرفته  صورت  اقدامات  تشریح  به   سپاه 

وی برگزاری رزمایش پدافندی در وسعت بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتری 
از خاک ایران اسالمی را نشان از گستردگی این رزمایش دانست و 
اظهار کرد: در این رزمایش سامانه های دفاع هوایی بومی و ایرانی سپاه 

و ارتش به صورت تلفیقی و ترکیبی به اجرای مأموریت پرداختند.
وی بکارگیری تجهیزات و سامانه های پدافندی روز با نشان ایرانی 
را از وجوه برجسته رزمایش پدافند هوایی ۹۷ عنوان و تصریح کرد: 
دراین رزمایش نیرو های جوان آموزش دیده و حرفه ای که در فرآیند 
انتقال تجربه نسل های گذشته ورزیده شده اند، به خوبی توانستند 

به اجرای ماموریت های محوله بپردازند.
سردار حاجی زاده به طراحی سناریوی رزمایش نیز اشاره و اظهار 
کرد: با رصد عملکرد نیرو های متخاصم در منطقه پیرامونی جمهوری 
اسالمی ایران، سناریو هایی براساس فرضیه عملکردی دشمن طراحی 
این  در  شده  تعیین  پیش  از  اهداف  تمامی  بحمداهلل  که  گردید 

سناریو ها به طور کامل محقق شد.
وی افزود: کلیه مراحل این رزمایش شامل استقرار و گسترش 

فرامعمول، برق آسا و سریع سامانه ها که در مرحله مقدماتی رزمایش 
به انجام رسید؛ همچنین عملیات کشف، شناسایی، رهگیری، انهدام و 
جنگ الکترونیک و درگیری و رزم پدافند هوایی در بخش های مختلف 

هواپایه و زمین پایه، به نحو مطلوب و اطمینان بخشی به انجام رسید.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه بکارگیری تجهیزات و سامانه های 
بومی از جمله سامانه موشکی سوم خرداد با قابلیت تحرک پذیری و 
توان تاکتیکی باال و نیز درگیری با چند هدف به طور همزمان را از وجوه 
برجسته این رزمایش توصیف و تصریح کرد: مقابله با هواپیما های دور 
ایستا که هدف خود را از فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتری با رها کردن 
بمب مورد اصابت قرار می دهند و نیز مقابله با موشک های کروز با به 

کارگیری سامانه های ضد کروز در این رزمایش به خوبی تمرین شد.
وی افزود: همچنین حین برگزاری رزمایش جنگ الکترونیک در 

حجم باال و در طیف های مختلف فرکانسی انجام پذیرفت.
نماد  اینکه این رزمایش  بر  تاکید  با  پایان  سردار حاجی زاده در 
باشکوهی از وحدت، یکپارچگی، همدلی و هم افزایی توان پدافندی 
نمایش  به  را  دشمن  تهدید  هرگونه  با  مقابله  برای  سپاه  و  ارتش 
گذاشت، گفت: در چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی با بهره گیری 
و  توان  بر  تکیه  و  کشور  تسلیحاتی  تحریم  دهه  چهار  تجارب  از 
با  بومی، تجهیزات و سامانه های پدافندی روز  و  ظرفیت های داخلی 
تا محصول تولید و توانمندی ها و آمادگی های  ایده  از  ایرانی  نشان 
حد  در  متصور  و  احتمالی  تهدیدات  برابر  اسالمی  میهن  دفاعی 

اطمینان بخشی ارتقا یافته است.

نمای نزدیک

سردار حاجی زاده مطرح کرد
وز با نشان ایرانی در رزمایش مشترک پدافندی۹۷  بکارگیری سامانه های پدافندی ر

رئیس جمهور در جمع مدیران وزارت اقتصاد:
»مرگ بر آمریکا« را باید عملی کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه من به رهبران  ن یبــــو کشللورهای جهان گفتم که مللا این بار با تر
افتخللار تحریم ها را خواهیم شکسللت، گفت: طبللق قطعنامه 

۲۲31 تمام کشورهای دنیا موظفند روبه روی آمریکا بایستند.
حسللن روحانی در همایش مدیران وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از حضور گسللترده و شللکوهمند مردم ایران اسامی 
در راهپیمایی 13 آبان قدردانی کرد و اظهار داشللت: مردم با 
حضور گسللترده و شللکوهمند خود در این راهپیمایی و اعام 
آمادگی برای وحدت، انسللجام، مقاومت و ایسللتادگی در برابر 

دشمنان، بر توطئه های جدید آمریکا خط بطان کشیدند.
رئیس جمهور با اشللاره به اینکه تحریم هم به بازار سللرمایه 
کمک کرده به این معنا که باعث شده قیمت ارز باال برود و خود 
به خود به ارقام بازار سللرمایه کمک کرده اسللت، گفت: در عین 
حال بازار سرمایه مسئولیت سنگینی هم بر دوش دارد و می تواند 
در شرایط تحریم نقش بسیار خوبی را ایفا کند چراکه به همان 
مقدار که ممکن است بانک ها دست و پایشان بسته شود، دست 

بازار سرمایه دست بازتر خواهد بود و باید فعال شود.
وی ادامه داد: در زمینه سهام عدالت، کامًا موافق هستم 
که مردم هم سللودش را بگیرند و هم بتواننللد در بازار تبادل 
کنند، چون این سللهام برای مردم اسللت و آنهللا باید بتوانند 

هر وقت بخواهند اسللتفاده و جابجللا کنند و البته این حرکت 
خواص اقتصادی برای تولید کشللور هم دارد و در واگذاری به 

بازار سرمایه و اقتصاد کمک می کند. 

 رهبران ۴ کشور بزرگ
برای مالقات من با رئیس جمهور آمریکا واسطه شدند

روحانی گفت: این ما نیسللتیم که دلمللان می خواهد این 
دوره حکومللت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاه تر شللود، متحدین 
اروپایی خودشللان در جلسات به خود من می گویند که یکی از 
آرزوهایشان این است. بعد از آن مرتب برای ما پیغام می دهند 
کلله بیایید با هم مذاکره کنیللم. مذاکره برای چه چیزی انجام 
دهیللم. شللما اول آن مذاکللره ای که انجام دادیللم و به نتیجه 
رسللیدیم، به آن احترام بگذارید تا زمینلله برای مذاکره بعدی 
درسللت شللود. در همین ایامی که نیویورک بللودم، رهبران 4 
کشور بزرگ، واسطه شده بودند که با رئیس جمهور فعلی آمریکا 
ماقات کنم در حالیکه این موضوع نیاز به واسطه و اینقدرپیغام 

ندارد، به تعهدات عمل کنید، با هم صحبت می کنیم.
وی بللا بیللان اینکه ما مشللکلی برای حللرف زدن نداریم 
به شللرطی که طرف مقابل برای عهد و قللول خود وفا کند و 
ارزشی برای آن قائل باشد، گفت: امروز خوشبختانه آمریکا در 
ماجراهای اخیر از همیشه منزوی تر است. وی افزود: در بخش 
سیاسللی، افکار عمومی و حقوقی موفقیت های بسللیار خوبی 
بدسللت آوردیم؛ این کار ساده ای نیست که آمریکا حرفی بزند 

و اتحادیه اروپا روبه روی او بایستد.

روحانللی گفت: برخی فکر می کنند پیروزی در برجام یک 
موفقیللت بود اما آمریکایی ها آن را از بین بردند؛ این درسللت 

نیست. ما همان موفقیت را امروز هم از نظر سیاسی داریم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز همه کشللورهای دنیا 
به اسللتثنای چند کشللور در برابر آمریکا ایستاده اند و در کنار 
ایران هسللتند، اظهار کرد: در سازمان ملل دیدیم که استقبال 
افکار عمومی دنیا از سللخنان مسللئولین ایرانی و کاخ سللفید 
چگونه بود. وی افزود: شللورای امنیت سازمان ملل را تشکیل 
داه بودند تا آخرین میخ را بر تابوت برجام بزنند اما به نشست 
حامیان برجام تبدیل شللد. رسللانه ها و صداوسللیما باید این 
موفقیت را با صدای رسللا بیان کنند و مردم بدانند نمایندگان 

آنها چقدر فعالیت کردند و موفق بودند.
روحانی گفت: امروز آمریکا ناچار می شللود هشللت کشور 
را از خریللد نفت اسللتثنا کنللد، در حالی که قبللا گفته بود 
می خواهللم فروش نفللت ایران را بلله صفر برسللانم؛ این یک 
پیروزی برای ماسللت. رئیس جمهور تاکید کللرد: آمریکایی ها 
گفتنللد نمی گذاریم اقتصاد ایران فعال باشللد و رشللد کند اما 
صادرات ما در همین هفت ماه گذشللته نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بیشتر شد؛ این هم یک موفقیت است.
وی افزود: جمهوری اسللامی ایللران می تواند نفت خود را 
بفروشللد و خواهد فروخت. اگر آمریکا این هشللت کشللور را از 
تحریللم نفتی ایران مسللتثنی نمی کرد ما باز هللم نفت خود را 
می فروشیم. روحانی با تاکید بر اینکه آمریکا می خواهد ایران را 
تضعیف و ملت ایران را ناامید کند اما به هیچکدام از آنها نخواهد 

رسید، گفت: ایران با قدرتمندی راه خود را ادامه می دهد. البته 
این یک شرط دارد و آن هم وحدت کلمه و اتحاد است.

وی با بیان اینکه ما باید مسللائل جناحی را کنار بگذاریم، 
گفت: امروز یک انتخابات انجام می شللود اما تا دو سللال و نیم 
بعد، دنبال آن انتخابات هسللتیم. الحمداهلل انتخابات هم زیاد 
در ایران داریم. وقتی انتخابات تمام شللد باید رفاقت ها شروع 
شود نه رقابت. دولت که انتخاب شد، بعد از آن متعلق به همه 
ملت و جناح های ایران اسللت. اذیت کللردن یکدیگر فایده ای 

ندارد، باید به جای آن دشمن را اذیت کنیم.

شعار مرگ بر آمریکا را باید عملی کنیم
رئیس جمهور تصریح کرد: سللال گذشللته در ایامی اینجا 
آمدیللم که ملت ایران با حضور در راهپیمایی ها اتفاقات دی ماه 
را خنثی کرد اما ظاهرا فیلم این راهپیمایی بدست آمریکایی ها 
نرسید. آمریکایی ها بر مبنای فیلم اول، در اواخر دی ماه راجع به 
برجام تصمیم گرفتند. فیلم های راهپیمایی های بعدی که 1۲ و 
13 و 14 دی ماه همه چیز را شسللت به دست آنها نرسید. این 
نشان می دهد که وحدت ما بر اراده کاخ سفید تاثیر می گذارد.

روحانی با بیللان اینکه مرگ بر آمریکا را باید عملی کنیم 
و عملی کردن آن این اسللت که کاخ سللفید از ما و اتحاد ما 
بترسد، گفت: مگر امکان پذیر است ملت بزرگی مانند ایران که 
در انتخابات گفتند به عقب باز نمی گردیم به 40 سللال پیش 
بازگردند؟ انقاب اسللامی متعلق به ملت ایران اسللت و آنها 

صاحبان نظام هستند.


